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قال عنر بن اخلطاب  يف رسالته إىل أبي مىسى األشعري عندما واله القضاء
" ٚال ميٓعٓو قضاء قضٝت٘ باألَظ ،فساجعت فْ ٘ٝفطو
ٖٚدٜت ف ٘ٝيسغدى إٔ تسجع عٓ٘ إىل احلل ،فإٕ احلل قدِٜ
َٚساجع ١احلل خري َٔ ايتُاد ٟيف ايباطٌ "

أ

إىل َٔ قاٍ يَٜٛ ٞاً  " :تعًِ فإٕ ايعًِ ضالح املطتكبٌ "

قدٚتٚ ٞايد ٟايػايٞ
إىل َٔ مل تأٍُ جٗد ًا يف تسبٝيت ٚثرس عًْ ٢فطٗا يف ضب ٌٝزاتيت

ٚايدت ٞاحلبٝب١
إىل أخٚ ٞأخٛاتَ " ٞع ٚافس احلب "
إىل نٌ َٔ أضاؤا بعًُِٗ عكٌ غريِٖ
أٖ ٚدٚا باجلٛاب ايصحٝح تري ٠ضائًِٗٝ
فأظٗسٚا بطُاتتِٗ تٛاضع ايعًُاء
ٚبستابتِٗ مسات ١ايعازفني
أضاترتٓا ايهساّ
إىل جاَعيت ايػساء جاَع ١األشٖس بػص٠
ٚنً ١ٝاحلكٛم اييت أتػسف باْتُائ ٞإيٗٝا
ٚفاءً ٚاْتُاءً
إىل َٓرب ايكضاء ايٛاقف ْكاب ١احملاَني ايفًططٝٓٝني

إليكم مجيعا أهدي هذا اجلود املتواضع
ب

اْطالقاً َٔ إٔ َٔ ال ٜػهس ايٓاع ال ٜػهس اهلل
ٜطعدْ ٞإٔ أتكدّ جبص ٌٜايػهس ٚايعسفإ َٔ ضعاد ٠ايعُٝد ايدنتٛز/

ْرباع عطائٓا ٚعُٝد تكٛقٓا
عً ٢تفضً٘ باإلغساف عًٖ ٢ر ٙايسضاي١

نُا أتكدّ جبص ٌٜايػهس َٔ:
 ضٝاد ٠املطتػازَ /اشٕ ضٝطامل ،ايكاض ٞباحملهُ ١ايعًٝا بػص. ٠ ضٝاد ٠املطتػاز /أمحد املػين ،ايٓائب ايعاّ ضابكاً ،ايكاض ٞباحملهُ ١ايعًٝا بساّاهلل تايٝاً .
ٚذيو عً ٢زتاب ١صدزِٖ ٚغصٜس عًُِٗ

فُُٗا تكدَٓا ُ ٚفتِحت أَآَا ايطسم ٚٚصًٓا يهٌ َا حنًِ ب٘ ،عًٓٝا إٔ ْترنس َٔ
نإ هلِ دٚز بٓحاتٓا َٔ ،ضاْدْا ٚأَطو بٝدْا يالضتُسازٚ َٔ ،جٛدِٖ تفصْا
ٚغحعٓاٚ ،عً ٢زأضِٗ املؤاشز دَٚآًَ ،رب ايعًِ يهٌ َٔ نإ يًعًِ طايبا ،ضٝاد٠
ايدنتٛز /عبداهلل ايفسا ،أضتاذ قاْ ٕٛاملسافعا املػازى جباَع ١األشٖس .

إليكم مجيعاً كل الشكز واالمتنان

ج

ملخص الدراسة
استيجفت الجراسة البحث في سمصات محكسة الشقس عشج فرميا في الصعغ السقجـ إلييا ،إذ
تعتبخ محكسة الشقس ىي الجية الخقابية عمى حدغ تصبيق القانػف وتػحيج السبادئ القانػنية .
إف محكسة الشقس كسحكسة قانػف لجى دراستيا الصعػف السقجمة إلييا فقج خػليا القانػف إما أف
تخفس ذلظ الصعغ إذا رأت أنو غيخ قائع عمى أسباب تشاؿ مغ الحكع ،أو أف ترحح الحكع دوف أف
تشقزو ،أما إذا رأت محكسة الشقس أف األسباب التي بشي عمييا الصعغ ىي أسباب حقيقية فإنيا تشقس
الحكع وتعيجه لمسحكسة التي أصجرتو إف كاف نقزيا ألوؿ مخة ،إما إف كاف الشقس لمسخة الثانية فإنيا
تشطخ الجعػى مغ جانبيا السػضػعي وذلظ خبلفاً لؤلص .
لكغ دراسة سمصات محكسة الشقس عشج فرميا في الصعغ السقجـ إلييا استػجبت أف نتعخض
بجاية إلى األحكاـ العامة لفكخة الصعغ بالشقس ،مغ ناحية مفيػمو وآثاره واألحكاـ التي يجػز الصعغ
فييا ،وما يتخم ذلظ مغ إشكاليات ،ذلظ أف شخيق الصعغ بالشقس ىػ شخيق استثشائي ولو شخوشو .
وفي ختاـ الجراسة ،انتيى الباحث إلى أف السػاد الشاضسة لعس محكسة الشقس في قانػف
اإلجخاءات الجدائية يعتخييا الشقز والتعارض في بعس السػاضع ،مع التػصية بتعجي تمظ السػاد كي
تتشاسب مع السيسة التي أنيصت بيا محكسة الشقس ،مع تقجيع بعس االقتخاحات التي تتػافق مع
التصبيق القزائي .
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Abstract
The purpose of the study is to examine the Court of Cassation in its
dismissal of the appeal, as the Court of Cassation is the supervisory authority
for the proper application of the law and the unification of legal principles.
The Court of Cassation, as a court of law, in examining the appeals
submitted to it, has been authorized by law either to dismiss such an appeal if
it considers that it is not based on reasons that undermine the judgment Or to
rectify the sentence without revoking it, but if the Court of Cassation
considers that the grounds on which the appeal is based are real, it will
overturn the judgment and return it to the court which it had been issued if it
had been revoked for the first time, but if it was for the second time it had
considered the case on its merits, in contrast to the original.
However, the examination of the Court of Cassation at the time of its
dismissal of the appeal has necessitated the initiation of the general provisions
of the notion of cassation, in terms its effects, the provisions that may be
challenged, and the problems encountered, as the way of cassation is an
exceptional and conditional route.
At the conclusion of this study, the researcher concluded that the
articles governing the work of the Court of Cassation in the Criminal
Procedure code were deficient and in some instances contradictory,
recommending that those articles be amended to suit the task assigned to them
by the Court of Cassation, with some suggestions that are compatible with
judicial application.

ه


ايصفح١

ايعٓٛإ
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َٛ ضٛع ايدزاض:١
يعتبخ الصعغ بالشقس ىػ األداة الفعالة لزساف تصبيق القانػف تصبيقاً سميساً ،ذلظ أنو ييجؼ
إلى فحز الجعػى لبياف مجى مػائستيا واتفاقيا مع صحيح القانػف ،أي أف األحكاـ التي ترجر
وتربح واجبة التشفيح بعج أف تربح نيائية ،يقػـ الصعغ بالشقس بجراسة وتجقيق ما اعتخى ىحه األحكاـ
مغ خصأ وما شابيا مغ قرػر في تصبيقيا لمقانػف ورفع ىحا الخصأ .
وقج أفخد قانػف اإلجخاءات الجدائية فربلً خاصاً يتحجث فيو عغ الصعغ بالشقس بسا ال يجع
مجاالً لمحيخة أو القرػر ،فقج حجد اإلجخاءات والسػاعيج الستبعة أماـ ىحه السحكسة وكحلظ حجد بذك
فاص األحكاـ التي يجػز الصعغ فييا بالشقس ،كسا حجد حاالت وأسباب تُجيد الصعغ بالشقس .
فسحكسة الشقس عشجما تفر في الصعغ السقجـ إلييا ،قج أعصاىا قانػف اإلجخاءات الجدائية
عجد مغ الربلحيات ،مشيا أف تخفس ىحا الصعغ وتؤيج الحكع السصعػف فيو ،وبالتالي يربح ىحا
الحكع باتاً حائ اًد لقػة األمخ السقزي فيو ،وليا أف تقػـ بترحيح ما شاب ىحا الحكع مغ خصأ في
تصبيق القانػف مغ نفديا ،وليا أيزاً أف تشقس الحكع وتجعمو كأف لع يكغ ،وإما أف تعيجه إلى السحكسة
التي أصجرتو إذا كاف نقزاً لمسخة األولى لتشطخ فيو مغ ججيج ،أو أف تتحػؿ إلى محكسة مػضػع خبلفاً
لؤلص بأنيا محكسة قانػف إذا كاف الصعغ السقجـ إلييا شعشاً لمسخة الثانية .
ولكغ الصعغ بالشقس وإف كاف متفقاً عمى مبجأه وفكختو وقػاعجه ،إال أنو يتزسغ في داخمو
العجيج مغ اإلشكاليات التي تحتاج لمجراسة والتسحيز وذلظ في سبي محاولة الخخوج بالح األمث
الحي يكف مديجاً مغ العجالة واالستقخار القانػني في عس محكسة الشقس .
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 أُٖ ١ٝايدزاض: ١
تكسغ أىسية ىحه الجراسة في أف محكسة الشقس تذك رأس اليخـ القزائي ،فخغساً عغ أنيا
ليدت درجة مغ درجات التقاضي ،إال أنيا تذخؼ عمى تصبيق السحاكع لمقانػف تصبيقاً صحيحاً ،فسا
حتج بيا في قزايا أخخى أماـ السحاكع األدنى
يرجر عشيا يعتبخ مبادئ قانػنية وسػابق قزائية ُي ُ

درجة.

كحلظ تمعب محكسة الشقس دو اًر ىاماً في بث روح االستقخار واالشسئشاف لجى األفخاد ضج ما قج
يتعخضػف لو مغ ضمع ناتج عغ خصأ في تصبيق القانػف .
وألنيا كحلظ ،كاف لداماً دراسة صبلحيات ىحه السحكسة في الحكع السصعػف فيو أماميا وما
يحق ليا ،ومحاولة معالجة اإلشكاليات التي قج تقع فييا ،فيي التي تمعب دور الخقابة القزائية عمى
تصبيق القانػف أماـ السحاكع ببل رقيب عمييا ،فبالتالي يجب أف تكػف أحكاميا متبلئسة ومتػائسة أكثخ
مع صحيح القانػف .

 أضباب اختٝاز َٛضٛع ايدزاض:١
يكتدب مػضػع الجراسة أىسية قانػنية سػاء مغ الشاحية الشطخية أو العسمية ال سيسا في
فمدصيغ ،وذلظ عمى الشحػ التالي:
 الشاحية الشظخية :لقج نطع قانػف اإلجخاءات الجدائية عس محكسة الشقس في نرػص تزسشتكافة األحكاـ الستعمقة سػاء باألحكاـ التي أجاز الصعغ فييا بالشقس واإلجخاءات الستعمقة بتقجيع الصعغ
بالشقس وصبلحيات محكسة الشقس عشج فرميا في الصعغ السقجـ إلييا ،ذلظ أف الصعغ بالشقس ىػ
شخيق استثشائي مغ شخؽ الصعغ يدتػجب أف تكػف كافة قػاعجه محكسة بشرػص القانػف بسا ال يجع
مجاالً لمشقز أو التعارض.
 الشاحية العسمية :أف محكسة الشقس ىي السحكسة األعمى وىي التي تذك الخقابة القزائية عمىُحدغ تصبيق القانػف ،فيجب أف تكػف أحكاميا متػافقة مع أقخه ليا القانػف مغ صبلحيات.
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َ ػهً ١ايدزاض:١
يسكغ تحجيج إشكالية ىحه الجراسة في سؤاؿ رئيذ ىػ " :ى حققت الربلحيات التي نز
عمييا السذخع الفمدصيشي لسحكسة الشقس الغاية مغ الدياسة اإلجخائية والستسثمة بالحساية الجدائية
لمسرالح السجتسعية ؟ " ولئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ ال بج مغ اإلجابة عمى األسئمة الفخعية التالية:
 -1ى يعتبخ الصعغ بالشقس جائ اًد في األحكاـ الرادرة عغ محكسة البجاية برفتيا محكسة استئشاؼ
لقخار الشائب العاـ ،واألحكاـ الرادرة عغ السحاكع االستئشافية في شمبات اإلفخاج بالكفالة ؟
 -2ما ىي األحكاـ التي تدبق الفر

في السػضػع ويجػز الصعغ فييا استقبلالً عغ مػضػع

الجعػى؟
 -3ى يعتبخ قانػف العقػبات والقػانيغ السكسمة لو ىػ القانػف الحي تعتبخ مخالفتو سبباً في الصعغ
بالشقس ؟
فر
 -4ى كاف السذخع الفمدصيشي في قانػف اإلجخاءات الجدائية مػفقاً عشجما ّ
بالشقس إلى عجة أسباب ؟

أسباب الصعغ

 -5ما ىي اآلثار الستختبة عمى رفس الصعغ بالشقس مػضػعاً؟
 -6ى يذك صيخورة الحكع باتاً في جدء مغ الجعػى بخفس الصعغ بالشقس حخماناً لمصاعغ مغ
الصعغ في األجداء األخخى مغ الحكع ؟
 -7ى يدتفيج الصاعغ الحي رفس شعشو وأصبح الحكع بالشدبة لو باتاً مغ نقس الحكع بالشدبة لغيخه
مغ الخرػـ في الجعػى وفقاً لقاعجة امتجاد األثخ الشدبي لمصعغ؟
 -8متى تعتبخ محكسة الشقس محكسة قانػف ،تفحز الجعػى مغ جانبيا القانػف بسعدؿ عغ جانبيا
الػاقعي ؟
 -9ى يذك الحكع الحي جاء بو قانػف اإلجخاءات الجدائية مغ إعادة الجعػى إلى السحكسة التي
أصجرت الحكع السشقػض انتياكاً لسبجأ التقاضي عمى درجتيغ ؟
 -10كيف تتع معالجة أحكاـ محكسة الشقس التي شابيا مخالفة لمقانػف ؟

َٗٓ ح ١ٝايدزاض:١
سيقػـ الباحث في ىحه الجراسة بإتباع السشيج السقارف ما بيغ قانػف اإلجخاءات الجدائية
الفمدصيشي رقع  3لدشة  2001وقانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني رقع  328لدشة ،2001
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معخجاً عمى بعس التذخيعات السقارنة ما أمكغ ،مدتشجاً في ذلظ إلى الذخوحات الفقيية ،مع األخح في
الحدباف أحكاـ القزاء الفمدصيشي والقزاء السقارف وذلظ إلصباغ الصابع التصبيقي عمى ىحه الجراسة .

ٖٝ هً ١ٝايدزاض:١
بشاء عمى ما سبق ،سيقػـ الباحث بتقديع ىحه الجراسة إلى فرميغ يدبقيسا فر تسييجي ،مع
تقديع ىحه الفرػؿ إلى مباحث ومصالب حدبسا تقتزي الجراسة ،وذلظ عمى الشحػ التالي:

 الفرل التسييجي :األحكام العامة لمظعن بالشقض .
 الفرل األول :رفض الظعن بالشقض أو ترحيحو:
 السبحث األوؿ :مخحمة ما قب نطخ الصعغ بالشقس مػضػعاً . السبحث الثاني :رفس الصعغ بالشقس مػضػعاً . -السبحث الثالث :ترحيح الحكع .

 الفرل الثاني :نقض الحكم:
 السبحث األوؿ :محكسة الشقس بيغ الػاقع والقانػف . السبحث الثاني :نقس الحكع لمسخة األولى . -السبحث الثالث :نقس الحكع لمسخة الثانية .

 الخاتسة .
 الشتائج والتهصيات .
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الفرل التسييجي
األحكام العامة لمظعن بالشقض
يعتبخ الصعغ بالشقس أحج الصخؽ غيخ العادية لمصعغ في األحكاـ ،ميستو األساس مخاقبة
حدغ تصبيق القانػف سعياً لمػصػؿ إلى التصبيق األمث لمقانػف وتػحيج السبادئ القانػنية .
وقج اىتع القانػف والفقو بتػضيح وبياف مياـ وأساسيات محكسة الشقس ،ذلظ أنيا تعتمي قسة
اليخـ القزائي وتعتبخ أحكاميا أحج مرادر القاعجة القانػنية .
وسشتعخض في ىحا الفر إلى الصعغ بالشقس عبخ مبحثيغ ،أوليسا سشتحجث فيو عغ مفيػـ
الصعغ بالشقس مغ حيث تعخيفو الحي مغ خبللو تتزح السبلمح األساس لمصعغ بالشقس والصبيعة
القانػنية التي تبايشت بيا األنطسة القزائية في مكانة محكسة الشقس ،وكحلظ اآلثار القانػنية لتقجيع
الصعغ بالشقس ،حيث أف الصعغ بالشقس ال يػقف تشفيح األحكاـ الرادرة عغ محكسة االستئشاؼ وذلظ
لكػنيا أحكاماً نيائية واجبة التشفيح ،فبل ُيػقف الصعغ بالشقس ىحا التشفيح إال في حالة الحكع الرادر
باإلعجاـ ،أما السبحث الثاني فشتحجث فيو عغ نصاؽ الصعغ بالشقس مغ حيث شخوط األحكاـ التي

يجػز الصعغ فييا بالشقس وكحلظ األشخاص الحيغ يجػز ليع الصعغ بالشقس وىع الشيابة العامة
والسحكػـ عميو والسجعي بالحق السجني والسدئػؿ عغ الحقػؽ السجنية وكحلظ بياف الذخوط التي يجب
أف تتػافخ في ىؤالء األشخاص كي يباح ليع الصعغ بالشقس .
وعمى ذلظ فإنشا سشقػـ بتقديع ىحا الفر إلى مبحثيغ ،وذلظ عمى الػجو التالي:
 السبحث األول :مفيػـ الصعغ بالشقس . -السبحث الثاني :نصاؽ الصعغ بالشقس .

5

السبحث األول
مفيهم الظعن بالشقض
يتحجد مفيػـ الصعغ بالشقس بتحجيج ماىيتو مغ حيث تعخيفو والصبيعة القانػنية لسحكسة الشقس
وىحا ما سشتحجث عشو في السصمب األوؿ ،وكحلظ آثار الصعغ بالشقس عمى الحكع السصعػف فيو مغ
عجـ إيقاؼ تشفيح الحكع الشيائي عشج الصعغ بالشقس ،وحجود محكسة الشقس عشج نطخىا لمصعغ ،وىحا
ما سشتحجث عشو في السصمب الثاني .

السظمب األول
ماىية الظعن بالشقض
إف ماىية الصعغ بالشقس تطيخ مغ خبلؿ تعخيف الصعغ بالشقس وكحلظ تحجيج الصبيعة
القانػنية لسحكسة الشقس ،وذلظ عمى الشحػ التالي:
الفخع األول
تعخيف الظعن بالشقض
()1

يعخؼ الصعغ بالشقس

()2

بأنو " :ىػ شخيق غيخ عادي

مغ شخؽ الصعغ ،بسقتزاه يصمب

أحج الخرػـ بشاء عمى أسباب محجدة قانػناً إلغاء الحكع السصعػف فيو " .

()3

)(1

يصمق عمى محكسة الشقس عجة تدسيات في القػانيغ السختمفة ،فإما أف تكػف تدسيتيا محكسة الشقس كسا في فمدصيغ ومرخ

والجدائخ والسغخب ،أو محكسة التسييد كسا ىػ الحاؿ في األردف والجسيػرية المبشانية والعخاؽ ،وقج يصمق عمييا أيزاً محكسة
التعقيب كسا في تػنذ.
)(2

وشخؽ الصعغ غيخ العادية وفق قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ىي ( الشقس ،إعادة السحاكسة ) وتدسى بصخؽ الصعغ

غيخ العادية أو االستثشائية وذلظ ألف السذخع ال يدسح بالمجػء إلييا إال إذا أثار الصاعغ سبباً مغ األسباب الػاردة في القانػف عمى
سبي الحرخ يشبشي عمييا الصعغ ،وىي بحلظ تختمف عغ شخؽ الصعغ العادية وىي ( السعارضة ،االستئشاؼ ) والمتاف يتسيداف
بأنيسا يعيجاف شخح القزية السصعػف في الحكع الرادر فييا بخمتيا _ أي بجسيع عشاصخىا الػاقعية والقانػنية_ وكأنيا تشطخ
القزية مغ ججيج وألوؿ مخة .أنطخ في ذلظ  :عبج الػاحج العمسي ،شخوح في القانػف الججيج الستعمق بالسدصخة الجشائية ،الجدء
الثالث ،الصبعة األولى ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء2011 ،ـ ،ص  73وما بعجىا.
)(3

مأمػف دمحم سبلمة ،اإلجخاءات الجشائية في التذخيع السرخي ،د.ط ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة2000 ،ـ ،ص .529
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ويعخؼ أيزاً بأنو " :شخيق شعغ غيخ عادي في األحكاـ الشيائية الرادرة عغ آخخ درجة في
الجشايات والجشح ،ويدتيجؼ الصعغ بالشقس فحز الحكع لمتحقق مغ مصابقتو لمقانػف ،سػاء مغ حيث
القػاعج السػضػعية التي شبقيا أو مغ حيث إجخاءات نذػءه أو اإلجخاءات التي استشج إلييا ،وال ييجؼ
الصعغ بالشقس إلى إعادة عخض الجعػى عمى القزاء ،فالفخض أنيا عخضت عمى درجتيغ قزائيتيغ
قب أف يصعغ في الحكع بالشقس ،وإنسا ييجؼ إلى عخض الحكع عمى محكسة الشقس لفحرو في ذاتو
واستقبلالً عغ وقائع الجعػى لتقجيخ مجى اتفاقو مع القانػف ،ولحلظ وصف الصعغ بالشقس بأنو محاكسة
لمحكع " .

()1

وكحلظ ُيعخؼ بأنو " :شخيق غيخ عادي مغ شخؽ الصعغ في الحكع الجشائي يقتزي عخضو

عمى محكسة عميا واحجة لسخاجعتو مغ ناحية صحة إجخاءات نطخ الجعػى وقانػنية الشتائج التي انتيى
إلييا " .

()2

ويتبيغ مغ ىحه التعخيفات أف محكسة الشقس ال تجقق في وقائع الجعػى ومػضػعيا مغ حيث
إثباتيا مغ عجمو ،ب تدتيجؼ فحز الحكع لمشطخ في مجى اتفاقو مع القانػف ،سػاء مغ حيث القػاعج
السػضػعية (القانػف العقابي) أو مغ حيث القػاعج اإلجخائية (قانػف اإلجخاءات الجشائية) والتي يدتشج
()3

إلييا نذػء الحكع .

الفخع الثاني
الظبيعة القانهنية لسحكسة الشقض
يختمف الصعغ بالشقس عغ شخؽ الصعغ العادية في األحكاـ وىسا االعتخاض والصعغ
باالستئشاؼ ،حيث أنو في االعتخاض والصعغ باالستئشاؼ تعخض فييسا الجعػى في حجود ما رفع
الصعغ عشو مغ وجيييا القانػني والػاقعي ،وتتعخض فييسا السحكسة إلى أساس الجعػى ومػضػعيا،
بيشسا الصعغ بالشقس ال تعخض فيو الجعػى مغ كافة جػانبيا أماـ السحكسة ،ب تشحرخ وضيفتيا في

)(1

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة1988 ،ـ ،ص . 1139

)(2

جبلؿ ثخوت ،نطع اإلجخاءات الجشائية ،د.ط ،دار الجامعة الججيجة ،اإلسكشجرية2003 ،ـ ،ص . 615

)(3

دمحم سعيج نسػر ،أصػؿ اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف2011 ،ـ ،ص . 585
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مخاقبة حدغ تصبيق القانػف وتفديخه( ،)1فإف رأت محكسة الشقس بأف محكسة السػضػع قج أصابت
صحيح القانػف عشج تصبيقو فإنيا تخد الصعغ ،أما إف وججتيا قج أخصأت في ذلظ فإنيا تشقس الحكع
دوف أف تتعخض لسػضػع الجعػى ،وتقػـ بإعادة الجعػى إلى السحكسة التي أصجرت الحكع السشقػض
()2

لتعيج الشطخ في الشداع مدتشيخة في ذلظ بالسبادئ التي أقختيا محكسة الشقس .

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بأف " :الصعغ بالشقس ال يسكغ اعتباره امتجاداً لمخرػمة ،ب
ىػ خرػمة خاصة ميسة السحكسة فييا مقرػرة عمى القزاء في صحة األحكاـ مغ قبي أخحىا أو
عجـ أخحىا بحكع القانػف وفيسا يكػف قج عخض عمييا مغ شمبات وأوجو دفاع "

()4( )3

.

ومغ أىع خرائز الصعغ بالشقس أنو مغ الصخؽ االستثشائية في الصعغ ،ويسكغ استطيار
()5

ىحا الصابع االستثشائي مغ عجة وجػه ،وىي :

 أولا :عجـ قبػؿ الصعغ بالشقس إال إذا كاف ىحا الصعغ مقاـ عمى أسباب معيشة حجدىا القانػف تعيبالحكع ،وىي أسباب قانػنية ال واقعية .
 ثانيا :عجـ قبػؿ الصعغ بالشقز إال إذا استشفحت الصخؽ العادية لمصعغ في األحكاـ . ثالث ا :عجـ اعتبار الصعغ بالشقس درجة مغ درجات التقاضي ،أي أنو ال يعتبخ درجة ثالثةلمتقاضي ،فالتقاضي يكػف عمى درجتيغ فقط .
)(1

دمحم عمي سالع الحمبي ،الػسيط في شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،الجدء الثالث – السحاكسات وشخؽ الصعغ في

األحكاـ  ،-د.ط ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف1996 ،ـ ،ص . 325
)(2

حدغ جػخجار ،شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية األردني -دراسة مقارنة  ،-الجدءاف الثالث والخابع – السخاح اإلجخائية

وشخؽ الصعغ  ،-الصبعة األولى ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف1993 ،ـ ،ص . 277
)(3

نقس جشائي مرخي س 32ؽ  172صادر بتاريخ  1981/11/26ص  ،981س 16ؽ  120صادر بتاريخ 1965/6/21

ص  ،611س 10ؽ  78صادر بتاريخ  1959/3/24ص  – 341وردت لجى  :حدغ صادؽ السخصفاوي ،السخصفاوي في
قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة األولى ،مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية ،اإلسكشجرية2000 ،ـ ،ص . 1664
)(4

ويخى الباحث أف األحكاـ الدابقة ىي مح نطخ ،ذلظ ال ججاؿ عغ أف محكسة الشقس ىي محكسة قانػف وميستيا فحز

الحكع ،وأف الجعػى تُعخض عمى محكسة الشقس مغ جانبيا القانػني فقط دوف الجانب السػضػعي ،لكغ ذلظ ال يشفي أف ىحا الحكع
وأف الجانب القانػني السعخوض عمى محكسة الشقس ىسا جدء مغ الجعػى ،وبجوف وجػد ىحه الجعػى ما كانا ليػججاف ،ويؤكج ذلظ

أف الجعػى تحػز قػة الذيء السقزي فيو عشج صيخورة الحكع باتاً عشج رد الصعغ بالشقس ،ولػ كاف القػؿ صحيحاً بأف الصعغ
بالشقس ىػ مجخد محاكسة لمحكع ليذ فيو امتجاد لمجعػى لكاف الحكع يحػز قػة الذيء السقزي فيو بريخورتو نيائياً وليذ باتاً،
أي باستشفاذ درجات التقاضي التي تشطخ الجعػى مػضػعاً وقانػناً .
)(5

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،الصبعة األولى ،دوف د.ف2013 ،ـ ،ص . 313
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وقج أخح السذخع الفمدصيشي في قانػف اإلجخاءات الجدائية رقع  3لدشة  2001بيحا االتجاه ،إذ
أنو ال يعتبخ محكسة الشقس درجة ثالثة مغ درجات التقاضي ،ويتبيغ ىحا األمخ مغ نز السادة 372
مغ ذات القانػف ،والتي نرت عمى " :إذا قبمت السحكسة سبباً مغ أسباب الشقس أو وججت سبباً لو
مغ تمقاء نفديا عسبلً بالسادة (  ) 354مغ ىحا القانػف قخرت نقس الحكع السصعػف فيو ،وأعادت
الجعػى إلى السحكسة التي أصجرت الحكع السشقػض لتحكع فييا مغ ججيج بييئة مغايخة " .

()1

وعمى الشقيس فيشاؾ ثسة تذخيعات أخخى تخػؿ لسحكسة الشقس الشطخ في مػضػع الجعػى
ووقائعيا مح الصعغ وذلظ بعج أف تقػـ بشقس الحكع ،وىكحا تتحػؿ محكسة الشقس إلى درجة ثالثة
مغ درجات التقاضي( ،)2وبحلظ فإف محكسة الشقس ال تختز فقط بالشطخ في مجى مصابقة الحكع
لرحيح القانػف ،ب أف اختراصيا يستج إلى الترجي إلى مػضػع الجعػى بعج نقزو والفر فيو،
ومغ التذخيعات العخبية التي أخحت بحلظ ىػ التذخيع المبشاني ،ويتزح ذلظ مغ نز السادة  321مغ
قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني رقع  328صادر بتاريخ  ،2001/8/7والتي نرت عمى:
"  -تجِّقق السحكسة في شمب التسييد وفي ممف الجعػى .
 إف وججت الصمب مقجماً ضسغ السيمة القانػنية ومدتػفياً سائخ الذخوط الذكمية فتقبمو في الذك ثعتجرس أسباب الصعغ الػاردة فيو .
 إذا نقزت القخار السصعػف فيو تقخر إجخاء السحاكسة مججداً في جمدة عمشية لمشطخ في الجعػىوالحكع في أساسيا .
 تتبع في السحاكسة األصػؿ السعتسجة لجى السحكسة التي أصجرت الحكع السصعػف فيو .ترجر قخارىافي الجعػى " .

)(1

وقج أخحت بحلظ عجد مغ التذخيعات في قػانيشيا اإلجخائية الجدائية ،مشيا  :التذخيع األردني في السادة  284مغ قانػف أصػؿ

السحاكسات الجدائية لدشة  ،1961التذخيع الجدائخي في السادة  523مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية لدشة  ،2007التذخيع التػندي
في السادة  272مغ مجمة اإلجخاءات الجدائية لدشة  ،1968التذخيع الدػري في السادة  358مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية
الرادر بالسخسػـ  112بتاريخ  ،1950/3/13التذخيع السرخي في السادة  38مغ القانػف رقع  57لدشة  1959بذأف حاالت
وإجخاءات الصعغ أماـ محكسة الشقس .
)(2

سميساف عبج السشعع ،أصػؿ اإلجخاءات الجدائية في التذخيع والفقو والقزاء والفقو ،د.ط ،السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ

والتػزيع ،بيخوت1997 ،ـ ،ص. 655
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وحجيثاً ،انزع السذخع السرخي ليحا االتجاه ،حيث أصبحت محكسة الشقس السرخية محكسة
درجة ثالثة مغ درجات التقاضي بسػجب قانػف رقع  11لدشة  ،)1(2017إذ تشز السادة  39مغ ىحا
القانػف عمى .. " :وإذا كاف الصعغ مبشياً عمى بصبلف في الحكع أو بصبلف في اإلجخاءات أثَّخ فيو،
ويتبع في ذلظ األصػؿ السقخرة قانػناً عغ الجخيسة التي
تشقس السحكسة الحكع ،وتشطخ مػضػعوُ ،
وقعت ،ويكػف الحكع الرادر في جسيع األحػاؿ حزػرياً " .
ويججر التشػيو إلى أنو وإف كانت محكسة الشقس تختز بسخاقبة حدغ تصبيق القػانيغ ،إال أنيا
ال تختز بسخاقبة مجى دستػرية القػانيغ ،حيث يشعقج اختراص مخاقبة دستػرية القػانيغ إلى السحكسة
الجستػرية العميا وحجىا دوف غيخىا

()3( )2

)(1

.

قانػف رقع  11لدشة  2017بذأف تعجي بعس أحكاـ قانػف حاالت وإجخاءات الصعغ أماـ محكسة الشقس الرادر بالقانػف رقع

 57لدشة  ،1959مشذػر في الجخيجة الخسسية ،العجد  ( 17تابع ) ،بتاريخ  27ابخي سشة . 2017
)(2

ناىج العجػز ،كيفية رفع الصعغ بالشقس في األحكاـ الجشائية ،الصبعة األولى ،مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية ،اإلسكشجرية،

2000ـ ،ص . 15
)(3

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية بقػليا " :مغ السقخر أف السادة  25مغ قانػف السحكسة الجستػرية العميا الرادر بو

القانػف  48لدشة  1979قج اخترت السحكسة السحكػرة دوف غيخىا بالفر في دستػرية القػانيغ والمػائح ،وكاف الشز في السادة
 29مغ ىحا القانػف عمى أف " :تتػلى السحكسة الخقابة القزائية عمى دستػرية القػانيغ والمػائح عمى الػجو التالي " :تتػلى
السحكسة الخقابة القزائية عمى دستػرية القػانيغ والمػائح عمى الػجو التالي ( :أ )  ( ....ب ) إذا دفع احج الخرػـ أثشاء نطخ
دعػى أماـ إحجى السحاكع  ...بعجـ دستػرية نز في قانػف أو الئحة ورأت السحكسة  ...أف الجفع ججي أجمت نطخ الجعػى
وحجدت لسغ أثار الجفع ميعاداً ال يجاوز ثبلثة أشيخ لخفع الجعػى بحلظ أماـ السحكسة الجستػرية العميا ،فإذا لع تخفع الجعػى في
السيعاد اعتبخ الجفع كأف لع يكغ" مفاده أف الجفع بعجـ دستػرية نز في قانػف أو الئحة غيخ متعمق بالشطاـ العاـ ومغ ثع فبل يجػز
لراحب الذأف إثارتو أماـ محكسة الشقس ما لع يكغ قج أبجاه أماـ محكسة السػضػع ،وكاف البيغ مغ محاضخ جمدات السحاكسة
أف الصاعغ األوؿ أو السجافعيغ عشو لع يجفع أحجىع بعجـ دستػرية نز الفقخة األخيخة مغ السادة  30مغ قانػف الدمصة القزائية
رقع  46لدشة  1972فإف إبجاء ىحا الجفع أماـ ىحه السحكسة _ محكسة الشقس _ يكػف غيخ مقبػؿ ،ىحا إلى أف ىحه السحكسة _
محكسة الشقس _ ال تخى مغ جانبيا مػجباً إلحالة الصعغ إلى السحكسة الجستػرية العميا لمفر في السدألة الجستػرية السثارة ".
نقس جشائي مرخي رقع  13196لدشة  76ؽ صادر عغ محكسة الشقس السرخية بتاريخ  ،2006/5/18السػقع االلكتخوني
لسحكسة الشقس السرخية عبخ الخابط التالي ،http://www.cc.gov.eg :ويذيخ الباحث إلى أنو ولتكخار استخجاـ ىحا السػقع
لمحرػؿ عمى سػابق قزائية صادرة عغ محكسة الشقس السرخية ،فديتع االكتفاء بعج ذلظ بتػثيق السخجع " السػقع االلكتخوني
لسحكسة الشقس السرخية " دوف إيخاد الخابط اإللكتخوني .
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السظمب الثاني
آثار الظعن بالشقض
ال يتختب عمى الصعغ بالشقس وقف تشفيح الحكع ،ولكغ يتختب عميو أف تجخ الجعػى في حػزة
محكسة الشقس في جانبيا القانػني دوف السػضػعي وذلظ في األنطسة القزائية التي اعتبخت محكسة
الشقس ىي محكسة قانػف ،وىػ ما ُيعخؼ باألثخ الشاق لمصعغ بالشقس ،وتػضيح ذلظ في الفخوع

التالية:

الفخع األول
أثخ الظعن بالشقض من ناحية تشفيح الحكم
تشز السادة  394مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى ما يمي " :ال تشفح األحكاـ
الرادرة مغ السحاكع الجدائية إال إذا أصبحت نيائية ،ما لع يشز القانػف عمى خبلؼ ذلظ "( ،)1وحيث
أنو مغ شخوط األحكاـ القابمة لمصعغ بالشقس أف يكػف حكساً نيائياً ،أي حكساً قاببلً لمتشفيح ،فبالتالي
كيف يؤثخ الصعغ بالشقس عمى تشفيح ىحا الحكع ؟
لقج أجاب عمى ىحا التداؤؿ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي صخاح ًة في السادة 398
مشو ،والتي نرت عمى " :ال يتختب عمى الصعغ بصخيق الشقس إيقاؼ التشفيح ،إال إذا كاف الحكع
دؿ عمى أف الصعغ بالشقس ليذ لو أي أثخ
صاد اًر باإلعجاـ " ،أي أف صخيح نز ىحه السادة قج ّ

مػقف لتشفيح الحكع الشيائي ،وفي ذلظ قزت محكسة نقس راـ هللا بأنو " :وحيث أف العقػبة السحكػـ
بيا السدتجعي ( الصاعغ ) عقػبة الحبذ مجة تدعة أشيخ فإف شمبو وقف تشفيح العقػبة يغجو والحالة
ىحه في غيخ محمو واجب الخفس " .
)(1

()2

والحكع الشيائي _ كسا سشخى فيسا بعج _ ىػ الحكع الحي ال يقب الصعغ بصخيق االستئشاؼ إما ألنو صجر عغ محكسة الجرجة

فػت ميعاد االستئشاؼ .
الثانية أو ألنو قج ّ
) (2شمب جداء رقع  2007/17متفخع عغ الشقس جداء رقع  ،2007/22صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ ،2007/8/1
مػقع السقتفي اإللكتخوني ،عبخ الخابط ،/http://muqtafi.birzeit.edu :ويذيخ الباحث إلى أنو ولتكخار استخجاـ ىحا السػقع
لمحرػؿ عمى سػابق قزائية صادرة عغ محاكع الشقس الفمدصيشية ،فديتع االكتفاء بعج ذلظ بتػثيق السخجع " السقتفي " دوف إيخاد
الخابط اإللكتخوني .
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ولع ّ الحكسة مغ إيقاؼ تشفيح الحكع الرادر باإلعجاـ استثشاء عغ باقي األحكاـ ىػ أنو ما
()1

الفائجة مغ رفع الصعغ بالشقس في ىحا الحكع إذا تع تشفيح الحكع قب الفر في الصعغ بالشقس .

وقاعجة عجـ إيقاؼ التشفيح بالصعغ بالشقس تدخي عمى الحكع الرادر في الجعػى السجنية
التابعة لمجعػى الجشائية ،إذ تخزع ىحه الجعػى لقانػف اإلجخاءات الجشائية دوف قانػف السخافعات .

()3( )2

أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني ،فقج أتى بشرػص مشفرمة مػضعاً متجاخمة
مػضػعاً ألثخ الصعغ بالشقس عمى تشفيح الحكع وذلظ في حالة الصعغ في األحكاـ الرادرة في
الجشايات مغ جية واألحكاـ الرادرة في الجشح والسخالفات مغ جية أخخى .
 أما بالشدبة لؤلحكاـ الرادرة في الجشايات فقج نز قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية في السادة 298مشو عمى ... " :إذا قزى الحكع السصعػف فيو بتجخيع أو بإدانة الستيع ،واستجعت الشيابة العامة
نقس الحكع ،فيحاكع مػقػفاً مع مخاعاة أحكاـ السادة  108مغ ىحا القانػف "

()4

ويتزح مغ نز ىحه

السادة أنو يجب أف يبقى الستيع مػقػفاً إذا ما قامت الشيابة العامة بالصعغ في الحكع ،لكغ السادة 299
)(1

رؤوؼ عبيج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية عذخة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة1988 ،ـ ،ص . 784

)(2

ويدتفاد ذلظ مغ نز السادة  2/210مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،والتي نرت عمى " :تتبع في نطخ دعػى الحق

السجني مغ حيث اإلجخاءات القػاعج التي يقخرىا ىحا القانػف " .وىحا ما أكجتو محكسة الشقس بقػليا " :والحي نخاه فيسا يتعمق بدبب
الصعغ البج مغ التفخيق بيغ الجعػى السجنية التي تقاـ أماـ القزاء السجني والجعػى السجنية التي تقاـ أماـ القزاء الجدائي تبعاً
لجعػى الحق العاـ ،فالجعػى السجنية التي تقاـ أماـ القزاء الجدائي تبعاً لجعػى الحق السجني ( دعػى الحق الذخري ) تشجمج في
الجعػى الجدائية وتجور في حكع القزاء الجدائي وىي بحلظ تخخج مغ السبادئ السدتقخة في فقو القزاء السجني ،فيي ليدت دعػى
مجنية عادية وإنسا ليا شبيعة قانػنية خاصة وقج أخح السذخع الفمدصيشي بيحا السفيػـ بشز الفقخة الثانية مغ السادة  210مغ قانػف
اإلجخاءات الجدائية التي نرت عمى أف تتبع في نطخ دعػى الحق السجني مغ حيث اإلجخاءات والقػاعج التي يقخرىا ىحا القانػف،
وألف السادة  194مغ ذات القانػف  " ....نقس مجني رقع  ،2008/310صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ ،2009/6/4
السقتفي .
)(3

محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق ،ص . 1228

) )4تشز السادة  108مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني رقع  328لدشة  ،2001كسا عجلت بالقانػف رقع  111بتاريخ

 2010/6/26عمى - " :ما خبل حالة السحكػـ عميو سابقاً بعقػبة مجتيا سشة عمى األق  ،ال يجػز أف تتعجى مجة التػقيف في
الجشحة شيخيغ .يسكغ تسجيجىا مجة مساثمة كحج أقرى في حالة الزخورة القرػى.

 -ما خبل جشايات القت والسخجرات واالعتجاء عمى أمغ الجولة والجشايات ذات الخصخ الذام وجخائع االرىاب وحالة السػقػؼ

السحكػـ عميو سابقاً بعقػبة جشائية ،ال يجػز أف تتعجى مجة التػقيف في الجشاية ستة أشيخ ،يسكغ تججيجىا لسخة واحجة بقخار معّم .

 -لقاضي التحقيق أف يقخر مشع السجعى عميو مغ الدفخ مجة ال تتجاوز الذيخيغ في الجشحة والدشة في الجشاية مغ تاريخ إخبلء

سبيمو أو تخكو" .
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مغ ذات القانػف نرت عمى - " :يقب شمب التسييد مغ السحكػـ عميو بعقػبة جشائية إذا كاف مػقػفاً
أو نفح العقػبة السقزي بيا - .ال يجػز لسحكسة التسييد أف تُخمي سبي السحكػـ عميو السػقػؼ قب

أف تشقس الحكع السصعػف فيو " ويتزح في ىحه السادة أف السذخع المبشاني قج وضع شخشاً لقبػؿ
الصعغ بالشقس مغ السحكػـ عميو بعقػبة جشائية وىػ أف يكػف قج سمع نفدو لتشفيح الحكع قب جمدة
نطخ الصعغ بالشقس ،وىػ ال يختمف عغ الذخط الحي وضعتو السادة  365مغ قانػف اإلجخاءات
الجدائية الفمدصيشي ،ولكغ السادة  299مغ القانػف المبشاني أكجت عمى عجـ جػاز إخبلء سبي السحكػـ
عميو السػقػؼ إال بعج أف تشقس الحكع ،أي أنو ال يػجج أي أثخ مػقف لمتشفيح عشج الصعغ بالشقس .
 وبالشدبة لؤلحكاـ الرادرة في الجشح والسخالفات فقج نرت السادة  305مغ قانػف أصػؿالسحاكسات الجدائية المبشاني عمى " :ال يجػز لسحكسة التسييد أف تقخر وقف تشفيح قخار قاض بعقػبة
جشحية أو بسخالفة إال إذا نقزتو " .
ويخى الباحث أف تقديع ىحا الحكع مغ القانػف عمى عجة مػاد ىػ تدّيج ال داع لو ،فكاف األولى

وضع نز واحج يذس جسيع ىحه الحاالت في فر تشفيح األحكاـ ،مع ذكخ حكع في فر الصعغ
بالشقس لحالة سقػط الصعغ بالشقس إذا لع يقع السحكػـ عميو بتشفيح الحكع .
وعمى خبلؼ السذخع الفمدصيشي فإف قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية األردني لع يػرد أي
نز يذيخ إلى األثخ السػقف لتشفيح الحكع السصعػف فيو بالشقس ،إال أف إعساؿ القػاعج العامة التي
تشطع شخؽ الصعغ في األحكاـ ،تقزي بعجـ تشفيح الحكع القاب لمشقس خبلؿ ميعاد الصعغ فيو أو أثشاء
نطخه ،ويذس األثخ السػقف عمى ما يتعمق بالجعػى العسػمية والجعػى السجنية السقامة تبعاً ليا ،كسا
()1

يذس الجداءات بأنػاعيا السختمفة .

الفخع الثاني
األثخ الشاقل لمظعن بالشقض
يستاز الصعغ بالشقس عغ غيخه مغ شخؽ الصعغ ذات األثخ الشاق بأف أثخه في ذلظ مقيج،
ويتسث

)(1

ىحا األثخ الشاق

في شخح الجعػى أماـ محكسة الشقس في شقيا القانػني دوف الذق

حدغ جػخجار ،مخجع سابق ،ص  – 305ويؤيجه في ذلظ :دمحم سعيج نسػر ،مخجع سابق ،ص . 604
84

السػضػعي ،لحلظ فإف محكسة الشقس تتقيج في نطخىا لمصعغ بقيجيغ ،أوليسا  :أف تتقيج برفة
الصاعغ ،وثانييسا :أف تتقيج في الجدء السصعػف فيو واألسباب التي بشي عمييا الصعغ .

()1

 أولا :التقيج برفة الظاعن:إف تقيج السحكسة برفة الصاعغ يتسث في أمخيغ األوؿ ىػ في عجـ جػاز شخح الجعػى أماـ
السحكسة إال إذا كاف الصاعغ خرساً فييا ،والثاني ىػ أف السحكسة في حكسيا عمييا أف تخاعي قاعجة
()2

أال يزار الصاعغ بصعشو .

فإذا لع يكغ الصعغ مقجماً مغ الشيابة العامة فبل يشقس الحكع إال بالشدبة إلى مغ قجـ الصعغ،
ويدتثشى مغ ىحه القاعجة حالة إذا كانت األوجو التي يبشى عمييا الصعغ تتر بغيخ الصاعغ مغ
()3

الستيسيغ معو ففي ىحه الحالة يحكع بشقس الحكع بالشدبة إلييع أيزا ولػ لع يقجمػا شعشاً .

أما بالشدبة لقاعجة أال يزار الصاعغ بصعشو ،فمع يشز قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي
عمى ىحه القاعجة صخاحة في باب الشقس ،وذلظ عمى خبلؼ السذخع المبشاني الحي نز في السادة
 314مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية عمى " :إذا شمب أحج السحكػـ عمييع نقس الحكع أو
القخار دوف باقي الفخقاء فبل يجػز لسحكسة التسييد أف تديج العقػبة السحكػـ عميو بيا أو التعػيزات
السقزي بيا عميو " ،وأيزاً عمى خبلؼ ما نرت السادة  287مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية
بشاء عمى تسييد أحج الخرػـ غيخ الشيابة العامة ،فبل
األردني والتي نرت عمى " :إذا نقس الحكع ً
يتزخر شالب التسييد مغ الشقس " .
إال أف ىحا السبجأ ىػ مغ السبادئ العامة التي تحكع نطخية الصعغ في األحكاـ( ،)4والسذخع
الفمدصيشي قج أخح بيحا السبجأ في باب الصعغ باالستئشاؼ وذلظ في السادة  332مشو ،والتي نرت
عمى ما يمي ":ال يزار السحكػـ عميو والسجعي بالحق السجني والسدئػؿ عغ الحقػؽ السجنية

)(1

سالع الكخد ،أصػؿ اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الفمدصيشي ،الصبعة الثالثة ،دوف د.ف2008 ،ـ ،ص . 258

)(2

مأمػف دمحم سبلمة ،مخجع سابق ،ص . 591

)(3
وقزاء ،الصبعة الثانية ،عالع الكتب لمشذخ1963 ،ـ،
حدغ البغاؿ ،شخؽ الصعغ في التذخيع الجشائي وإشكاالت التشفيح فقياً
ً
ص . 199
)(4

أحسج فتحي سخور ،الشقس في السػاد الجشائية ،د.ط ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة1997 ،ـ ،ص . 409
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باستئشافو"( ،)1وقج أخح قزاء الشقس الفمدصيشي بقاعجة أال يزار الصاعغ بصعشو ،ويتزح ذلظ فيسا
قزت بو محكسة الشقس بغدة بقػليا " :وحيث أف السحكسة قج ندلت بالعقػبة إلى الحج األدنى وأف
الشيابة العامة لع تصعغ في ىحا الحكع وإال كاف ليحه السحكسة رأي آخخ في الصعغ " .

()2

وحيث أنو ال يجػز أف يشقمب تطمع اإلنداف وباالً عميو ،وال يػجج سبب صحيح يجعػ إلى
التفخقة بيغ الصعغ بالشقس وبيغ الصعغ باالستئشاؼ ،فجسيع ىحه الصخؽ ما ىي إال شخؽ تطمع يقرج
بيا الستطمع تحقيق مشفعة لو .

()3

وىحا السبجأ يذس السحكػـ عميو والسجعي السجني والسدئػؿ عغ الحق الذخري في حالة قياـ
أحجىع بتقجيع الصعغ بالشقس( ،)4غيخ أنو إذا كاف الصعغ بالشقس مقجماً مغ الشيابة العامة فإنو يذس
()5

اء شعشػا في الحكع أـ لع يصعشػا .
اء أكاف في مرمحتيع أـ ضج مرمحتيع وسػ ً
جسيع الستيسيغ سػ ً
 -ثاني ا :التقيج في الجدء السظعهن فيو واألسباب التي بشي عمييا الظعن:

القاعجة ىػ أف محكسة الشقس تتقيج بسا شعغ فيو الحكع دوف غيخه ،فمك خرع مغ الخرػـ
أف يصعغ في ك ما قزي بو عميو ،أو أف يقرخ شعشو عمى جدء واحج مغ الحكع أو أكثخ دوف باقي
األجداء ،فممشيابة العامة أف تصعغ في الحكع الرادر في تيسة دوف أخخى ،أو بالشدبة لستيع دوف آخخ،
ولمسحكػـ عميو في عجة تيع أف يصعغ في الحكع في بعزيا دوف البعس اآلخخ ،وإذا تعجد الستيسػف
فمبعزيع أف يصعغ دوف البعس اآلخخ .

)(1

()6

ويؤيج ذلظ ما قزت بو محكسة الشقس السرخية بقػليا " :ال يرح أف يزار الصاعغ بصعشو ألنو في مقجوره أف يقب الحكع

االبتجائي وال يصعغ عميو بالسعارضة أو االستئشاؼ " .نقس جشائي مرخي رقع  1073لدشة  41ؽ صادر بتاريخ ،1972/1/10
وارد لجى :معػض عبج التػاب ،السػسػعة الذاممة في التعميق عمى نرػص قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الدادسة ،مكتبة
عالع الفكخ والقانػف لمشذخ والتػزيع ،ششصا2002 ،ـ ،ص .688
)(2

شعغ رقع  ،2010/8صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2012/10/23غيخ مشذػر .

)(3

محسػد محسػد مرصفى ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية عذخة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة1988 ،ـ ،ص

. 668
)(4

فخخي الحجيثي ،شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،الصبعة األولى ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف2011 ،ـ ،ص

. 453
)(5

مأمػف دمحم سبلمة ،مخجع سابق ،ص . 593

)(6

رؤوؼ عبيج ،مخجع سابق ،ص . 786
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عبخ عغ ىحه القاعجة قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي في السادة  370والتي نرت
ولقج ّ

عمى " :ال يشقس مغ الحكع إال الجدء الحي شعغ فيو ما لع تكغ التجدئة غيخ مسكشة " .

ومغ الشز الدابق يتزح أف السذخع الفمدصيشي قج استثشى مغ القاعجة الدابقة األحكاـ غيخ
القابمة لمتجدئة ،حيث أجاز السذخع لسحكسة الشقس أف تشقس الحكع فيسا يتعمق بالجدء السصعػف فيو
وباألجداء األخخى السختبصة بو ،وتصبيقاً لحلظ إذا كانت الجخيستاف السدشجتاف لمستيع مختبصتاف ارتباشاً
ال يقب التجدئة ،وفرمت فييسا السحكسة بحكع واحج ،فإف الصعغ بإحجى ىحيغ الحكسيغ يشرخؼ إلى
الحكع في الجخيسة الثانية ،وذلظ لتصبيق حكع القانػف بتػقيع عقػبة واحجة عمى الجخائع السختبصة غيخ
()1

القابمة لمتجدئة ىي عقػبة الجخيسة األشج .

أما بالشدبة ألسباب الصعغ بالشقس ،فالقاعجة أف محكسة الشقس تتقيج باألسباب التي أوردىا
()2

الصاعغ في شعشو وتفر في الصعغ عمى ُىجى ىحه األسباب فبل تشقس الحكع لغيخىا .

استثشاء أجاز السذخع مغ خبللو لسحكسة الشقس أف تتسدظ
إال أنو يخد عمى ىحه القاعجة
ً
بالشقس مغ تمقاء نفديا في حاالت محجدة نرت عمييا السادة  354مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية
()4( )3

الفمدصيشي

.

)(1

ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص  348وما بعجىا .

)(2

رؤوؼ عبيج ،مخجع سابق ،ص . 786

)(3

سالع الكخد ،مخجع سابق ،ص . 262

) (4

تشز السادة  354مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :يجػز لمسحكسة أف تشقس الحكع لسرمحة الستيع مغ تمقاء

نفديا إذا تبيغ ليا مسا ىػ ثابت فيو أنو مبشي عمى مخالفة القانػف ،أو عمى خصأ في تصبيقو أو في تأويمو ،أو أف السحكسة التي
أصجرتو لع تكغ مذكمة وفقاً لمقانػف ،أو ال والية ليا لمشطخ في الجعػى ،أو إذا صجر بعج الحكع السصعػف فيو قانػف يدخي عمى
واقعة الجعػى " .
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السبحث الثاني
نظاق الظعن بالشقض
يتحجد نصاؽ الصعغ بالشقس مغ حيث بياف الذخوط الػاجب تػافخىا في األحكاـ مغ أف تكػف
نيائية فاصمة في السػضػع وأف تكػف أحكاماً صادرة في الجشايات والجشح دوف السخالفات وكحلظ أف
تكػف صادرة مغ آخخ درجة مغ درجات التقاضي وأف تكػف قج صجرت عغ محكسة عادية وليذ
محكسة استثشائية ،واألشخاص الحيغ يجػز ليع الصعغ بالشقس .

السظمب األول
األحكام التي يجهز الظعن فييا بالشقض
نرت السادة  346مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى ما يمي " :تقب األحكاـ
الرادرة مغ محكسة البجاية برفتيا االستئشافية ومغ محكسة االستئشاؼ في الجشايات والجشح الصعغ
بالشقس ،ما لع يشز القانػف عمى خبلؼ ذلظ " ،كحلظ نرت السادة  347مغ ذات القانػف عمى ما
يمي " :األحكاـ الرادرة مغ محكسة البجاية برفتيا االستئشافية ومغ محكسة االستئشاؼ ،والقاضية بخد
الجفع بعجـ االختراص ،أو عجـ قبػؿ الجعػى النقزائيا وفقاً ألحكاـ القانػف تقب الصعغ بالشقس " .
ويقابميا في ذلظ نز السادة /295أ مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني والتي
نرت عمى " :تشطخ محكسة التسييد في ما يأتي :أ .شمبات تسييد األحكاـ الرادرة عغ محاكع
الجشايات والق اخرات الرادرة عغ محاكع االستئشاؼ الجدائية وعغ الييئة االتيامية " ،وكحلظ نرت
السادة  311مغ ذات القانػف عمى - " :ال يجػز في جسيع القزايا ،شمب تسييد الق اخرات التسييجية أو
الدابقة لمقخار أو لمحكع الشيائي إال بعج صجوره ومعو - .يدتثشى مغ ذلظ الق اخرات أو األحكاـ التي
تفر في دفع أو أكثخ مغ الجفػع السشرػص عمييا في السادة  73مغ ىحا القانػف " .
)(1

()1

جاءت السادة  73مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني في الفر الستعمق بالجفػع الذكمية ،وقج نرت عمى " :يحق

لك مغ السجعي عميو أو لػكيمو دوف حزػر مػكمو ،ومغ الشيابة العامة أف يجلي مخة واحجة قب استجػاب السجعى عميو بجفع أو
أكثخ مغ الجفػع اآلتية .1 :الجفع بانتفاء الربلحية .2 ،الجفع بدقػط الجعػى العامة بأحج أسباب الدقػط السحجدة قانػناً .3 ،الجفع
بعجـ قبػؿ الجعػى لدبب يحػؿ دوف سساعيا أو الديخ بيا قب البحث في مػضػعيا .4 ،الجفع بكػف الفع السجعى بو عميو ال
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ويتبيغ مغ الشرػص الػاردة في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي أف األص في األحكاـ
الرادرة مغ محكسة البجاية برفتيا االستئشافية واألحكاـ الرادرة عغ محكسة االستئشاؼ في الجشايات
والجشح ىي وحجىا التي تقب الصعغ بالشقس ،ولخبسا يخجع ىحا التحجيج في األحكاـ مغ قب السذخع
إلى حخصو عمى حرخ نصاؽ الصعغ بالشقس في نصاؽ ضيق ،إال أف السذخع الفمدصيشي قج أجاز في
ذات الػقت الصعغ في األحكاـ الرادرة مغ محكسة البجاية برفتيا االستئشافية ومحكسة االستئشاؼ،
والقاضية بخد الجفع بعجـ االختراص ،أو عجـ قبػؿ الجعػى النقزائيا بأحج أسباب انقزاء
()2( )1

الجعػى .

ويذتخط في األحكاـ التي يجػز فييا الصعغ بالشقس ما يمي:

()3

 -1أف تكػف صادرة مغ محكسة عادية نطامية وليذ مغ محكسة استثشائية .
 -2أف تكػف صادرة في مػاد الجشايات والجشح وحجىا دوف السخالفات .
 -3أف تكػف صادرة مغ آخخ درجة بعج استشفاد درجات التقاضي العادية .
 -4أف تكػف نيائية فاصمة في السػضػع بالشدبة لجسيع خرػـ الجعػى .
وسشتعخض لبياف ىحه الذخوط بذيء مغ التفري :

الفخع األول
أن تكهن صادرة عن محكسة عادية نظامية وليدت محكسة استثشائية
وبشاء عمى
يتعيغ أف يكػف مػضػع الصعغ بالشقس حكساً صاد اًر عغ القزاء الجشائي العادي،
ً
ذلظ فإف ما ليذ حكساً ال يجػز أف يكػف مػضػعاً لمصعغ بالشقس ،وأف الحكع الحي صجر عغ قزاء
يذك جخماً معاقباً عميو في القانػف .5 ،الجفع بدبق االدعاء أو بالتبلزـ .6 ،الجفع بقػة القزية السحكػـ بيا .7 ،الجفع ببصبلف
إجخاء أو أكثخ مغ إجخاءات التحقيق" .
)(1

نرت السادة التاسعة مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى حاالت انقزاء الجعػى الجدائية بشريا " :تشقزي الجعػى

الجدائية في إحجى الحاالت التالية .1 :إلغاء القانػف الحي يجخـ الفع  .2 ،العفػ العاـ .3 ،وفاة الستيع .4 ،التقادـ .5 ،صجور
حكع نيائي فييا .6 ،أية أسباب أخخى يشز عمييا القانػف " .
)(2

شبلؿ أبػ عفيفة ،الػجيد في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،د.ط ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف2011 ،ـ ،ص

. 463
)(3

دمحم صبحي نجع ،الػجيد في قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف2012 ،ـ ،ص . 539
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غيخ القزاء الجشائي العادي ال يجػز الصعغ فيو بالشقس( ،)1فاألص ىػ عجـ جػاز الصعغ بالشقس
فيسا يرجر عغ السحاكع الخاصة مغ أحكاـ إال إذا نز القانػف الخاص بإنذائيا عمى جػاز ذلظ(،)2
ومغ أمثمة القزاء الخاص السحاكع العدكخية ،ومحاكع أمغ الجولة ،ومحاكع الذخشة ،ومخد ذلظ ىػ
اعتبار محكسة الشقس قسة القزاء العادي وىي الييئة التي تتػلى رقابة أحكاـ القزاء العادي مغ
حيث التداميا بحكع القانػف .

()3

ولكن ما ىه حال السحاكم الستثشائية في فمدظين ،وىل يجهز الظعن في أحكاميا بظخيق
الظعن بالشقض ؟

()4

وفقاً لشز السادة (/245أ) مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية
والرادر عاـ  1979ـ ،فإنو يجػز الصعغ بصخيق الشقس في األحكاـ الشيائية الرادرة مغ السحاكع
العدكخية الجائسة ،ومحكسة أمغ الثػرة سػاء في القزايا الجشائية أـ القزايا الجشحية الرادرة عشيا(،)5
ولع يتعخض القانػف السحكػر إلى مجى جػاز الصعغ بالشقس في األحكاـ الرادرة عغ باقي السحاكع
الثػرية ،إال أنو السادة  133حطخ الصعغ بالشقس في األحكاـ الرادرة عغ محكسة السيجاف
العدكخية.

()6

)(1

محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق ،ص . 147

)(2

عمي عبج القادر القيػجي  -فتػح عبج هللا الذاذلي ،مبادئ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني ،د.ط ،الجار الجامعية،

بيخوت1995 ،ـ ،ص .486
)(3

ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص . 323

) )4وفقاً لشز السادة  119مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية الثػري لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية لعاـ  1979فإف السحاكع

الرػرية في فمدصيغ ىي:

 -8السحكسة السخكدية _ القاضي الفخد _ -2 ،السحكسة العدكخية الجائسة -3 ،محكسة أمغ الثػرة _ السحكسة العدكخية الجائسة _،

 -4السحكسة الخاصة -5 ،محكسة السيجاف العدكخية -6 ،السحكسة السخكدية .
)(5

عبج الحسيج لصفي العيمة ،شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية لعاـ  ،1979الصبعة األولى ،دوف

د.ف1995 ،ـ ،ص.360
))6تشز السادة  133مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية الثػري لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية لعاـ  1979عمى " :تصبق السحكسة

العقػبات السقخرة قانػناً وال تقب األحكاـ التي ترجرىا أي وجو مغ أوجو الصعغ ".
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الفخع الثاني
أن تكهن صادرة في مهاد الجشايات والجشح وحجىا دون السخالفات
لع يخد في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي نراً صخيحاً بجػاز الصعغ بالشقس مغ عجمو
في مػاد السخالفات باعتبارىا قدساً مغ أقداـ الجخائع ،ولكغ يسكغ استشتاج عجـ جػاز الصعغ بالشقس
في السخالفات بسفيػـ السخالفة مغ السادة  346والتي ذكخت جػاز الصعغ بالشقس في الجشايات والجشح
ولع ِ
تأت عمى ذكخ السخالفات .

()1

وتكسغ العمة في استبعاد مػاد السخالفات مغ جػاز الصعغ فييا بالشقس في عجـ جدامة
السخالفة ،ورغبة السذخع في عجـ إشالة أمج الشداع في السخالفات ،وما يتختب عمى ذلظ مغ التخفيف
()2

عغ كاى القزاء .

والعبخة في تحجيج نػع الجخيسة ،وما إذا كانت مخالفة فبل يجػز الصعغ فييا بالشقس ،أـ كانت
جشاية أو جشحة وبالتالي يجػز الصعغ فييا بالشقس ،ىي بالػصف الحي رفعت فيو الجعػى ،وليذ
بالػصف الحي خمعتو السحكسة عمييا ،وتصبيقاً لحلظ :إذا رفعت الجعػى باعتبار الػاقعة جشحة ولكغ
السحكسة اعتبختيا مخالفة ،وقزت فييا عمى ىحا األساس ،فإف حكسيا يقب الصعغ فيو بالشقس(،)3
وفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية بقػليا " :لسا كانت العبخة في قبػؿ الصعغ_ كسا جخى عميو
قزاء ىحه السحكسة_ ىي بػصف الػاقعة كسا رفعت بيا الجعػى أصبلً ،وليدت بالػصف الحي تقزي
بو وكاف الذأف في ىحه الجعػى أنيا أقيست عمى الصاعغ عمى أساس أنيا جشحة حيازة وعخض مػاد
)(1

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا " :ولسا كانت السادة سالفة اإلشارة تذك في حقيقتيا ترشيف الجخائع كػف

العقػبة الستعمقة بيا السحجدة ليا تكجيخية وأف األحكاـ الرادرة في الجخائع التي تذك مخالفات ال تقب الصعغ بصخيق الشقس شبقاً
ألحكاـ السادة  346مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية ...األمخ الحي تخمز إليو محكستشا بأنو الصعغ بصخيق الشقس الساث يغجو في
غيخ قاب لسحمو مسا يتعيغ عجـ قبػلو "  .نقس جداء رقع  ،2010/85صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ ،2010/9/16
السقتفي  .وفي ذات السزسػف فقج قزت محكسة الشقس بغدة بقػليا " :وحيث أف ىحه السحكسة وبتجقيقيا لؤلوراؽ تخى أف الصعغ
ال يتعمق بجشاية أو بجشحة وإنسا يتعمق بسخالفة تشطيسية فيػ غيخ مقبػؿ لسخالفتو نز السادة  346مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية
والتي حجدت األحكاـ التي تقب الصعغ فييا بالشقس وىي الجشايات والجشح فقط  ...ولسا كاف الحكع السصعػف فيو يتعمق بسخالفة
تشطيسية فيػ ال يجخ ضسغ نز السادة  346التي يكػف لسحكسة الشقس حق الشطخ فييا وفقاً لحلظ ،مسا يتعيغ معو عجـ قبػؿ
الصعغ "  .شعغ جداء رقع  ،2009/1صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2010/3/24غيخ مشذػر .
)(2

ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص . 317

)(3

ناىج العجػز ،مخجع سابق ،ص . 35
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غحائية غيخ صالحة لبلستيبلؾ اآلدمي لمبيع  ....فقزت محكسة السػضػع باعتبار الػاقعة مخالفة ..
فإف الصعغ في ىحا الحكع يكػف جائ اًد " .

()1

أما التذخيع المبشاني فقج ذىب عمى خبلؼ التذخيع الفمدصيشي ،فقج أجاز الصعغ بالشقس في
السخالفات ،ويتزح ذلظ مغ نز السادة  )2(303مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني والتي
أجازت الصعغ بالشقس في مػاد السخالفات وفق شخشيغ ىسا:
 -1أف يرجر الصعغ بالشقس مغ الشيابة العامة وحجىا دوف باقي خرػـ الجعػى .
 -2أف يكػف سبب الصعغ ىػ الػصف القانػني لمػاقعة بأنيا جشحة .
ضيق نصاؽ األحكاـ التي
أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية األردني لعاـ  1961فقج ّ

يجػز الصعغ فييا بالشقس ،حيث أنو قج حرخ ىحه األحكاـ في األحكاـ الرادرة في الجشايات،
ويتزح ذلظ مغ نز السادة  270مغ ذات القانػف والتي نرت عمى " :يقب الصعغ بصخيق التسييد
جسيع األحكاـ والق اخرات الجشائية الرادرة عغ محكسة االستئشاؼ وق اخرات مشع السحاكسة الرادرة عغ
الشائب العاـ في القزايا الجشائية " .
ووفقاً ليحه السادة ،فإف األحكاـ التي ترجر عغ محكسة االستئشاؼ ويجػز الصعغ فييا بالتسييد
ىي فقط األحكاـ الجشائية الرادرة في الجخائع مغ نػع الجشايات ،وبحلظ تُدتثشى الجشح والسخالفات مغ
شخيق الصعغ بالشقس ،ما لع تكغ الجشحة مختبصة بجشاية ،فحيشيا تقب الصعغ بالشقس لسشع حرػؿ
تعارض في األحكاـ ،أو كاف الحكع صاد اًر في جشحة عغ محكسة أجاز قانػنيا الصعغ في الحكع
()3

بصخيق التسييد

)(1

وقج تقػـ السحكسة بتغييخ وصف الجخيسة مغ جشاية إلى جشحة ،فحيشيا تقب الصعغ

نقس جشائي مرخي رقع  4824لدشة  55ؽ ،صادر عغ محكسة الشقس السرخية بتاريخ  ،1986/2/12السػقع االلكتخوني

لسحكسة الشقس السرخية .
)(2

تشز السادة  303مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني عمى " :مع مخاعاة أحكاـ السادة الدابقة ،لمشيابة العامة وحجىا

أف تصمب تسييد الق اخرات الرادرة عغ محكسة االستئشاؼ في السخالفات لجية الػصف القانػني السعصى ليا إذا اعتبخت أنيا ذات
وصف جشحي ".
) )3تشز السادة /9ب 2/مغ قانػف محكسة أمغ الجولة األردني رقع  17لدشة  1959عمى " :تكػف احكاـ محكسة امغ الجولة في

الجشح قابمة لمصعغ لجى محكسة التسييد خبلؿ خسدة عذخ يػماً مغ تاريخ صجورىا اف كانت وجاىيو وتاريخ تبميغيا اف كانت
غيابيو او بحكع الػجاىي وتدخي ىحه االحكاـ عمى االفعاؿ السقتخفة بعج نفاذ احكاـ ىحا القانػف " أي أف قانػف محكسة أمغ الجولة
قج أجاز الصعغ في األحكاـ الرادرة عغ محكسة أمغ الجولة في الجشح .
78

بالشقس ألنو وكسا سبق أف ذكخنا فإف العبخة في الصعغ بالػصف السخافق لمجعػى وقت تقجيسيا وليذ
( )1

بالػصف الحي تخمعو السحكسة عمى الجعػى .

وال يذتخط في الحكع القاب لمصعغ بالشقس أف يكػف صاد اًر مغ محكسة جشائية ،ب يجػز
()2

أيزاً في األحكاـ التي ترجرىا السحاكع السجنية والتجارية في الجخائع التي تقع في جمداتيا .

الفخع الثالث
أن تكهن صادرة من آخخ درجة بعج استشفاد طخق الظعن العادية
ال يقب الصعغ بالشقس سػى األحكاـ الرادرة مغ الجرجة األخيخة ،أي الرادرة عغ محاكع
آخخ درجة مغ درجات التقاضي( ،)3ومحاكع آخخ درجة وفق قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ىي
()4

محكسة البجاية برفتيا االستئشافية ومحكسة االستئشاؼ .

ووفق قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني تتحجد محاكع آخخ درجة في محكسة الجشايات
ومحكسة االستئشاؼ الجدائية والييئة االتيامية .

()5

والحكسة مغ اشتخاط أف يكػف الحكع صاد اًر عغ آخخ درجة ىػ أف الصعغ بالشقس شخيق غيخ
عادي ال يجػز ألحج الخرػـ سمػكو إال إذا بحؿ ما في وسعو إلصبلح الخصأ الحي شاب الحكع
بالصخؽ العادية ،وعمى ذلظ فإف محكسة الشقس ال تحاكع إال ما صجر عغ آخخ درجة( ،)6وفي ذلظ
قزت محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا .... " :ولسا كاف الدبب الثاني مغ أسباب الصعغ انرب الصعغ
فيو عمى القخار السدتأنف وىػ حكع محكسة الجرجة األولى ،حيث ورد في ىحا البشج مغ أسباب الصعغ
بالشقس أف القخار السدتأنف جاء مخالفاً لمقانػف  ....ولسا كانت محكسة الشقس تقب الصعغ باألحكاـ

)(1

فخخي الحجيثي ،مخجع سابق ،ص  432وما بعجىا .

)(2

محسػد محسػد مرصفى ،مخجع سابق ،ص . 611

)(3

دمحم سعيج نسػر ،مخجع سابق ،ص . 588

)(4

السادة  346مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

)(5

السادة /295أ مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني رقع  328لدشة . 2001

)(6

محسػد محسػد مرصفى ،مخجع سابق ،ص . 615
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الرادرة مغ محكسة البجاية برفتيا االستئشافية فإف ىحا الدبب غيخ مقبػؿ قانػناً تصبيقاً لشز السادة
 346مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية " .

()1
()2

ويتختب عمى اشتخاط صجور الحكع عغ آخخ درجة لجػاز الصعغ فيو بالشقس الشتائج التالية:

 -1إذا انرب الصعغ مغ الخرع عمى حكع محكسة أوؿ درجة يتختب عمى ذلظ عجـ جػاز شعشو
شالسا أف باب االستئشاؼ ال يداؿ مفتػحاً .
فػت الخرع ميعاد االستئشاؼ فبل يجػز لو بعج ذلظ أف يدمظ شخيق الصعغ بالشقس .
 -2إذا ّ
الفخع الخابع
أن تكهن نيائية فاصمة في السهضهع بالشدبة لجسيع الخرهم
تُعخؼ األحكاـ الشيائية بأنيا " :ىي تمظ األحكاـ التي ال تقب الصعغ بصخيق االستئشاؼ إما
ألنيا صادرة مغ محكسة الجرجة الثانية ،أو ألنيا أصبحت غيخ قابمة لبلستئشاؼ بدبب تفػيت ميعاده،
ومتى كاف الحكع غيخ قاب لبلستئشاؼ فإنو يكػف حكساً نيائياً وإف كاف قاببلً لمصعغ بالسعارضة،
فالحكع الغيابي الحي ترجره محكسة الجرجة الثانية ىػ حكع نيائي يقب الصعغ بالسعارضة ولكشو ال
()3

يقب الصعغ باالستئشاؼ " .

وفي تعخيف آخخ فقج ُعخؼ الحكع الشيائي بأنو " :ىػ الحكع الحي يخخج مغ حػزة السحكسة

بسجخد صجوره ،فبل يجػز ليا أو لغيخىا مغ الجيات القزائية أف تزع يجىا عمى الجعػى مخة ثانية ما
لع تجخ في حػزتيا بصخيقة قانػنية " .

()4

غيخ أف الباحث يخى بأف ىحا التعخيف قاصخ ليذ جامع مانع ،وذلظ أنو أورد لفظ السحكسة
عمى إشبلقو ،وىحا ما ُيحجث خمصاً بيغ األحكاـ ،فالحكع الشيائي ىػ الحي يرجر عغ محكسة ثاني

درجة وليذ عغ أي محكسة ،لحلظ كاف لداماً تحجيج درجة السحكسة التي تخخج مشيا الجعػى .

)(1

نقس جداء رقع  ،2010/108صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2010/11/10السقتفي .

)(2

ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص . 320

)(3

ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص . 150

)(4

حدغ الجػخجار ،مخجع سابق ،ص . 283
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أما في نصاؽ الحكع الشيائي السصمػب لجػاز الصعغ فيو بالشقس ،فإف الباحث يؤيج التعخيف
األوؿ الحي أورده ،حيث أنو تعخيف جامع مفاده أف الحكع الشيائي السذتخط لربلحية الصعغ فيو
بالشقس ىػ الحكع الحي استشفح شخيق الصعغ باالستئشاؼ كجرجة ثانية مغ درجات التقاضي وكصخيق
مغ شخؽ الصعغ العادية ،وذلظ ألف الحكع قج صجر عغ محكسة االستئشاؼ برفتيا آخخ درجة مغ
()1

درجات التقاضي .

وحيث أف األص أف يشرخؼ تعبيخ الحكع الشيائي إلى الحكع الحي ال يقب الصعغ باالستئشاؼ
وإف كاف قاببلً لمصعغ بالسعارضة – ولػ أخحنا بحلظ في سبي تصبيق ىحا الذخط لجاز الصعغ بالشقس
في الحكع االستئشافي الغيابي – ولكشو في تصبيق ىحا الذخط يعشي الحكع الحي ال يقب

الصعغ

باالستئشاؼ أو السعارضة( ،)2وعمة ذلظ أف الصعغ بالشقس وىػ شخيق غيخ عادي ال ُيقب شالسا أف

ىشاؾ شخيق عادي لمصعغ في الحكع يحتس معو إلغاءه أو تعجيمو( ،)3وىحا ما أكجتو السادة  348مغ
قانػف اإلجخاءات الجدائية والتي نرت عمى " :ال يقب الصعغ بالشقس في األحكاـ والق اخرات ما دامت
قابمة لبلعتخاض أو االستئشاؼ " ،فسحكسة الشقس تختز بإصبلح األخصاء القانػنية التي وقع فييا
قزاء السػضػع ،ولكغ ما داـ ىشاؾ احتساؿ لتجارؾ وإصبلح ىحا الخصأ مغ ِقب محكسة السػضػع
ذاتيا تعيغ الصعغ فيو أماميا ثع االنتطار حتى يرجر حكع في ىحا الصعغ الحي لخبسا يحس بيغ ثشاياه
اإلصبلح لمخصأ الحي وقع فيو الحكع( ،)4وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بغدة بأنو " :وحيث انو بتجقيق
األوراؽ تخى السحكسة أنو لسا كانت السادة  348مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية لدشة  2001قج نرت
عمى أنو ال يقب الصعغ بالشقس في األحكاـ والق اخرات ما دامت قابمة لبلعتخاض أو االستئشاؼ وكاف
الثابت أف الحكع السصعػف فيو قاب لمصعغ بصخيق االعتخاض أماـ السحكسة التي أصجرتو استشاداً
لمسادتيغ  333،314مغ القانػف السحكػر فإف الصعغ في ىحا الحكع بصخيق الشقس رغع قابميتو لمصعغ
فيو بصخيق االعتخاض غيخ مقبػؿ استشاداً لمسادة  348الدالف ذكخىا " .

)(1

()5

ورغع أف الحكع يربح نيائياً إذا كاف غيخ قاب لبلستئشاؼ بدبب تفػيت مػاعيجه القانػنية ،إال أنو في ىحه الحالة ال يقب

الصعغ بالشقس ،ذلظ وكسا سبق ذكخه فإنو ُيذتخط في الحكع القاب لمصعغ بالشقس أف يرجر عغ آخخ درجة مغ درجات التقاضي.

)(2

محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق ،ص  1159وما بعجىا .

)(3

رؤوؼ عبيج ،مخجع سابق ،ص . 760

)(4

شبلؿ أبػ عفيفة ،مخجع سابق ،ص . 464

)(5

نقس جداء رقع  ،2002/55صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2002/12/19السقتفي .
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وكحلظ فإنو ال يكفي أف يكػف الحكع نيائياً ،ب ال بج أف يكػف أيزاً فاصبلً في السػضػع،
والحكع الفاص في السػضػع ىػ " :الحكع الحي يحدع الجعػى الجشائية ،فيزع حبلً لمشداع السخفػعة
بو ،ويقصع بالفر في التيسة السخفػعة بيا الجعػى بالبخاءة أو باإلدانة ،وذلظ بتصبيق قػاعج القانػف
الجشائي السػضػعية والذكمية عمى الجعػى الجشائية ،وبرجور ىحا الحكع تكػف السحكسة قج أعمشت
()1

كمستيا وخخجت الجعػى الجشائية مغ حػزتيا " .

واألص أف تشتيي الخرػمة الجشائية بحكع فاص في السػضػع ،إال أنو قج يرجر في
الجعػى الجشائية حكع يسشع الديخ في الجعػى وصػالً إلى حدع الشداع مػضػعاً ،فيعتبخ بحلظ حكساً
مشيياً لمخرػمة الجدائية رغع أنو غيخ فاص في السػضػع( ،)2واألحكاـ التي تشيي الخرػمة الجدائية
دوف أف تفر في السػضػع ىي كسا حجدىا قانػف اإلجخاءات الجشائية الفمدصيشي في السادة : 347
 -1األحكاـ القاضية بخد الجفع بعجـ االختراص .
 -2األحكاـ القاضية بعجـ قبػؿ الجعػى النقزائيا .
ولكغ ،يججر التداؤؿ ىشا عغ مجى صػاب ما أقخه السذخع الفمدصيشي بقانػف اإلجخاءات
الجدائية عشجما حرخ األحكاـ التي يجػز الصعغ فييا استقبلال إذا كانت مشيية لمخرػمة وغيخ فاصمة
في السػضػع بالحكع الرادر بخد الجفع بعجـ االختراص وعجـ قبػؿ الجعػى النقزائيا .
إف اإلجابة عغ ىحا التداؤؿ تختبط بعمة إقخار قاعجة جػاز الصعغ استقبلال في األحكاـ الدابقة
عمى الفر في مػضػع الجعػى .فالعمة الخئيدية مغ اشتخاط أف يكػف الحكع فاصبلً في السػضػع
مدتسجة مغ الصابع غيخ العادي لمصعغ بالشقس ،فالذارع لع يجد الصعغ بالشقس إال إذا لع يكغ مغ
سبي غيخه لتعجي الحكع أو عمى األق تفادي الزخر الحي ييجد بو ،وىحا الػضع ال يتحقق _في
األص _ إال إذا صجر حكع فاص في مػضػع الجعػى ،ويقاس عمى ذلظ الحكع الدابق عمى الفر
في السػضػع الحي يشبشي عميو مشع الديخ في الجعػى ،ففي الحالتيغ لغ يرجر حكع تاؿ في الجعػى،
ومغ ثع فقج استقخ الزخر الحي أندلو ،أما إذا كاف الحكع غيخ مانع مغ الديخ في الجعػى ،فيكػف ما
أندلو مغ ضخر مؤقت واحتسالي ،فثسة حكع في السػضػع سيرجر في الجعػى ،وقج يدوؿ بو ىحا

)(1

دمحم زكي أبػ عامخ ،اإلجخاءات الجشائية ،مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية ،اإلسكشجرية1994 ،ـ ،ص . 966

)(2

أحسج فتحي سخور ،مخجع سابق ،ص . 58
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الزخر ،ولحلظ تعيغ انتطاره ،وتػجيو الصعغ إليو إذا تأكج بو الزخر( ،)1أي أف األساس الحي يقػـ
عميو جػاز الصعغ استقبلال في الحكع الدابق عمى الفر في السػضػع ىػ أف يكػف ىحا الحكع مانعاً
مغ الديخ في الجعػى .
فاألحكاـ الدابقة عمى الفر في السػضػع تشقدع إلى قدسيغ :أوليسا حكع سابق عمى الفر
في السػضػع ال يشبشي عميو مشع الديخ في الجعػى ،وثانييسا حكع سابق عمى الفر في السػضػع
يشبشي عميو مشع الديخ في الجعػى ،وذلظ عمى الشحػ التالي:
 أولا :األحكام الدابقة عمى الفرل في السهضهع والتي ل يشبشي عمييا مشع الديخ في الجعهى:ال يجػز الصعغ بالشقس في األحكاـ غيخ السشيية لمخرػمة وال يشبشي عمييا مشع الديخ في
مػضػع الجعػى ،فاألحكاـ التسييجية أو التحزيخية أو القصعية الرادرة في مدائ فخعية ال يصعغ
فييا استقبلال عغ الحكع الفاص في السػضػع ،وعمى ذلظ ال يجػز الصعغ بالشقس في الحكع الرادر
مغ السحكسة االستئشافية بإعادة الجعػى إلى محكسة أوؿ درجة لمفر فييا مغ ججيج بعج أف ألغت
محكسة االستئشاؼ ىحا الحكع ،وكحلظ فبل يجػز الصعغ بالشقس استقبلال في األحكاـ الرادرة
باختراص السحكسة بشطخ الجعػى أو بعجـ اختراص القزاء العادي إذ ليذ مغ شأف ىحه األحكاـ
()2

مشع الديخ في الجعػى .

وعميو ،فبل يجػز الصعغ بالشقس استقبلال في الحكع الرادر بخفس الجفع بعجـ االختراص
الشػعي أو السحمي لمسحكسة بشطخ الجعػى ،إذ يشبشي عمى ىحا الحكع استسخار السحكسة في نطخ
الجعػى( ،)3وكحلظ ال يجػز الصعغ استقبلال في الحكع الرادر بعجـ اختراص السحكسة في نطخ
الجعػى _ كالحكع الرادر عغ محكسة االستئشاؼ بعجـ اختراص محكسة الرمح في نطخ الجعػى

)(1

محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق ،ص . 1153

)(2

آماؿ عثساف ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية ،القاىخة ،الييئة السرخية العامة لمكتاب1991 ،ـ ،ص  897وما

بعجىا .
)(3

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية بقػليا " :الحكع بخفس الجفع بعجـ اختراص محكسة الجشح بشطخ الجعػى ىػ حكع

غيخ مشو لمشداع بيغ الخرػـ ،فبل يجػز الصعغ فيو بصخيق الشقس " .نقس جشائي مرخي  ،1948/12/6مجسػعة القػاعج
القانػنية س  5ؽ ،رقع  ،710وارد لجى :ناىج العجػز ،مخجع سابق ،ص . 57
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بشاء عمى ىحا
عمى أساس أف الػاقعة جشاية أو جشحة مختبصة ارتباشا ال يقب التجدئة بجشاية_ إذا ً
()2( )1
الحكع ستُشطخ الجعػى مغ ججيج أماـ السحكسة السخترة .
كحلظ ال يجػز الصعغ في الحكع الرادر بانقصاع الديخ في الجعػى السجنية لػفاة السجعي
بالحقػؽ السجنية ،فيػ حكع لع يشو الخرػمة أماـ محكسة السػضػع في الجعػى السجنية وال يشبشي عميو
()3

مشع الديخ فييا ،إذ ما زاؿ أمخىا معخوضاً عمى تمظ السحكسة باستئشاؼ الديخ فييا مغ ذوي الرفة.
 -ثاني ا :األحكام الدابقة عمى الفرل في السهضهع والتي يشبشي عمييا مشع الديخ في الجعهى:

إذا كاف الحكع الدابق عمى الفر في السػضػع يشبشي عميو مشع الديخ في الجعػى ،أي يشبئ
بأنو لغ يرجر حكع فاص في السػضػع ،فإف الصعغ في بالشقس يكػف جائ اًد ،ذلظ أنو إذا كاف يتختب
عميو ضخر أو ييجد بخصخ  ،فمحلظ شابع نيائي ،إذ ال أم في صجور حكع تاؿ يدي الزخر أو يجفع
الخصخ ،ويكػف الحكع الدابق عمى الفر في الجعػى مانعاً مغ الديخ فييا إذا لع يكغ مسكشاً بعج
صجوره رفع الجعػى إلى السحكسة السخترة( ،)4فيحه األحكاـ ال يجػز معيا الخجػع إلى الجعػى بأي
شخيق آخخ إال إذا ألغي ىحا الحكع ،ومثاؿ ذلظ األحكاـ الرادرة بعجـ جػاز نطخ الجعػى لدبق الفر
فييا ،أو بعجـ قبػؿ االستئشاؼ شكبلً ،أو بعجـ قبػؿ السعارضة في الحكع الغيابي االستئشافي ،أو الحكع
بعجـ االختراص الػالئي إذا كاف مشيياً لمخرػمة ،وكانت مجونات ىحا الحكع تطاىخه .

)(1

()5

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية بقػليا " :وكاف قزاء محكسة الشقس قج جخى عمى أنو ال يجػز الصعغ بصخيق

الشقس في الحكع الرادر مغ محكسة الجشح بعجـ اختراصيا محميا بشطخ الجعػى ألف ىحا الحكع ال تشتيي بو الخرػمة أماـ
جية القزاء ب ك أثخه ىػ تقجيع القزية إلى السحكسة السخترة بشطخىا لتفر في مػضػعيا ،لسا كاف ذلظ ،وكاف الحكع
السصعػف فيو قج قزى بعجـ اختراص السحكسة محمياً بشطخ الجعػى وبإحالتيا إلى الشيابة العامة التخاذ شئػنيا فييا ،وىػ بيحه
السثابة مغ األحكاـ الرادرة قب الفر في السػضػع وال يشبشي عميو مشع الديخ في الجعػى ،ومغ ثع فإف الصعغ في ىحا الحكع
بصخيق الشقس يكػف غيخ جائد مسا يفر عغ عجـ قبػؿ الصعغ "  .نقس جشائي مرخي رقع  2173لدشة  65ؽ ،صادر عغ
محكسة الشقس السرخية بتاريخ  ،2001/2/28السػقع االلكتخوني لسحكسة الشقس السرخية .
)(2

عسخ الدعيج رمزاف ،مبادئ قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة1984 ،ـ ،ص . 306

)(3

نقس جشائي مرخي رقع  9979لدشة  59ؽ ،صادر عغ محكسة الشقس السرخية بتاريخ  ،1992/11/25السػقع االلكتخوني

لسحكسة الشقس السرخية .
)(4

محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق ،ص . 1156

)(5

آماؿ عثساف ،مخجع سابق ،ص . 898
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فكسا سبق ذكخه أف األص في األحكاـ الرادرة بعجـ االختراص أال يتختب عمييا مشع الديخ
في الجعػى ،إذ يقترخ أثخىا عمى رفع الجعػى أماـ السحكسة السخترة لتتػلى الفر في مػضػعيا،
ومع ذلظ فقج يشبشي عمى الحكع بعجـ االختراص مشع الديخ في الجعػى فيجػز الصعغ فييا بالشقس.
وعمى ما سبق ،يخى الباحث أف معيار جػاز الصعغ في األحكاـ الدابقة عمى الفر في
السػضػع ىػ أف يكػف ىحا الحكع مانعاً لمديخ في الجعػى ،وىحا السعيار قج يكػف ثابتاً أو ندبياً .
 حيث يكػف ثابتاً في بعس الحاالت كحالة األحكاـ الرادرة بعجـ جػاز نطخ الجعػى لدبق الفرفييا ،أو بعجـ قبػؿ االستئشاؼ شكبلً ،أو بعجـ قبػؿ السعارضة في الحكع الغيابي االستئشافي .
 -ويكػف ندبياً في حاالت أخخى ،كحالة السدائ

الستعمقة باالختراص ،فقبػؿ الجفع بعجـ

االختراص ليذ مانعاً مغ الديخ في الجعػى ذلظ أنو سيحي

الجعػى إلى السحكسة صاحبة

االختراص بشطخ الجعػى لمديخ فييا ،وكحلظ فإف رفس الجفع بعجـ االختراص يحس حكساً ضسشياً
بأف السحكسة أعمشت اختراصيا بشطخ الجعػى ،وبالتالي فيػ ليذ مانعاً مغ الديخ في الجعػى .
وفي بعس األحياف ،قج يكػف قبػؿ الجفع بعجـ االختراص مانعاً مغ الديخ في الجعػى إذا
كاف الطاىخ مغ الحكع أف السحكسة السحاؿ إلييا الجعػى ستحكع بعجـ اختراصيا ألمػر قائسة في
الحكع ،ومغ باب أولى فإف رفس الجفع بعجـ االختراص إذا ما كاف ضاى اًخ في أسباب ىحا الجفع أف
السحكسة فعبلً غيخ مخترة ولػ تع الصعغ في قخار الخفس مع الحكع الفاص في السػضػع سيتع إلغاء
ىحا الحكع لسخالفتو قػاعج االختراص ،فسغ باب أولى الدساح في ىحه الحالة بالصعغ استقبلال في
قخار الجفع حتى ال تدتسخ السحكسة في نطخ الجعػى ومريخ حكسيا بائغ مشح البجاية ،وىػ ما يخىق
كاىميا بالديخ في الجعػى وإصجار حكع ُكتب لو اإللغاء قب أف يشذأ .
وبالخجػع إلى مجى تػفيق السذخع في حرخ األحكاـ الجائد نطخىا رغع أنيا سابقة عمى
الفر في السػضػع ،يخى الباحث أف السذخع قج جانب الرػاب وذلظ مغ ناحيتيغ ،أوليسا مغ ناحية
حرخ تمظ األحكاـ ،وثانييسا مغ ناحية األحكاـ السحرػرة ذاتيا:
 -1يخى الباحث أف أي محاولة لحرخ األحكاـ الدابقة عمى الفر في السػضػع ىي محاولة غيخ
مججية ،فكسا سبق ذكخه أف السعيار الحي يقػـ عميو ىحا الجػاز ىػ معيار ندبي في بعس الحاالت،
فقج يكػف متػاف اًخ في دعػى ما فيجيد الصعغ فييا ،وغيخ متػافخ في دعػى أخخى فبل يجيد الصعغ
فييا .وعمى ذلظ فاألولى أف يحكخ القانػف السعيار الخئيدي الحي يبيح جػاز الصعغ في األحكاـ الدابقة
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عمى الفر في السػضػع وىػ أف يشبشي عمى ىحا الحكع مشع الديخ في الجعػى ،ويتخؾ لمقاضي
سمصة تقجيخية في تحجيج مجى تػافخ ىحا السعيار مغ عجمو مغ وقائع وبيانات ك دعػى عمى حجة .
وبحلظ ،يؤيج الباحث ما اتجو إليو السذخع السرخي في السادة  31مغ قانػف حاالت وإجخاءات
الصعغ أماـ محكسة الشقس ،والتي نرت عمى " :ال يجػز الصعغ بصخيق الشقس في األحكاـ الرادرة
قب الفر في السػضػع إال إذا انبشى عمييا مشع الديخ في الجعػى " .
 -2أما بالشدبة لؤلحكاـ التي حرخىا قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي في السادة  347وىي رد
الجفع بعجـ االختراص ،وعجـ قبػؿ الجعػى النقزائيا ،فإف السذخع قج جانب الرػاب عشج تحجيجه
تمظ الحاالت ،وبياف ذلظ فيسا يمي:
أ -رد الجفع بعجم الختراص :كسا سبق ذكخه فإف رد الجفع بعجـ االختراص ىػ إعبلف ضسشي مغ
السحكسة باختراصيا ،وبالتالي فيػ ليذ مانع مغ الديخ في الجعػى ،وبالتالي انتفاء العمة مغ جػاز
الصعغ استقبلال في األحكاـ الدابقة عمى الفر في السػضػع ،في حيغ أف قانػف أصػؿ السحاكسات
السجنية والتجارية الفمدصيشي قج حجد في السادة  4/192مشو أف األحكاـ التي يجػز فييا الصعغ
()1

استقبلال ىػ األحكاـ الرادرة بعجـ االختراص واإلحالة إلى السحكسة السخترة .

كحلظ ،فإف ىشاؾ تعارض في السػاد الشاضسة ليحه الحالة في قانػف اإلجخاءات الجدائية
الفمدصيشي ،ففي الػقت الحي أجاز السذخع في السادة  347الصعغ استقبلال بخد الجفع بعجـ
االختراص ،جاء في السادة  371والتي تحجث فييا عغ تقيج والتداـ محكسة اإلعادة بقخار محكسة
الشقس ،وذكخ أنو إذا نقزت محكسة الشقس الحكع الرادر بقبػؿ دفع قانػني مانع مغ الديخ في
الجعػى ،فكيف يكػف الحكع السصعػف فيو صاد اًر بقبػؿ دفع قانػني في حيغ أف السذخع سسح الصعغ
()2

في القخار القاضي بخفس الجفع القانػني ؟!

)(1

وقج جاءت بحات الحكع بعس التذخيعات السقارنة في قػانيغ اإلجخاءات الجدائية لجييا ،ومشيا :السذخع المبشاني في قانػف أصػؿ

السحاكسات الجدائية رقع  328لدشة  2001في مادتو  1/73وبجاللة السادة  ،311السذخع األردني في قانػف أصػؿ السحاكسات
الجدائية لدشة  1961في مادتو  3/574وبجاللة السادة  ،588السذخع الجدائخي في قانػف اإلجخاءات الجدائية لدشة  2007في
مادتو  1/500وبجاللة السادة  ،523السذخع التػندي في مجمة اإلجخاءات الجدائية لدشة  1968في مادتو .258
)(2

وقج وقع السذخع الفمدصيشي أيزاً في ذات التشاقس في الباب الخاص في الصعغ باالستئشاؼ ،فقج نز في السادة  324مشو

عمى ... " :أما الق اخرات التي تقزي بخد الجفع بعجـ االختراص  ...يجػز استئشافيا استقبلال إذا أدلي بالجفع في بجء السحاكسة
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استثشاء بقخار عجـ قبػؿ الجعػى
ب -عجم قبهل الجعهى لنقزائيا :أما بالشدبة لجػاز الصعغ بالشقس
ً
النقزائيا وفق أحج أسباب انقزاء الجعػى الػاردة في السادة التاسعة مغ قانػف اإلجخاءات
الفمدصيشي( ،)1فإنو وبذك عاـ يذتخط لقبػؿ الصعغ بالشقس تػافخ نػعيغ مغ الذخوط ىي الذخوط
الذكمية والذخوط السػضػعية ،أما بالشدبة لمذخوط الذكمية فتتسث في ميعاد الصعغ وإتباع اإلجخاءات
التي رسسيا القانػف ،أما الذخوط السػضػعية فإنيا تتمخز في الرفة والسرمحة والسح .

()2

وعميو نجج أف شخوط قبػؿ الصعغ بالشقس متعجدة وال تقترخ فقط عمى عجـ قبػؿ الصعغ
النقزاء الجعػى الجدائية بأحج األسباب االنقزاء الػاردة في السادة التاسعة مغ قانػف اإلجخاءات
الجدائية الفمدصيشي ،فسثبلً مغ لع ُيقب شعشو لعجـ تػافخ الرفة فإنو ال يدتصيع الديخ في شعشو ،ووفقاً
لشز السادة  347مغ ذات القانػف فإنو ال يدتصيع الصعغ بالشقس في ىحا الحكع( ،)3وبحلظ يكػف
قيج االستثشاء بحاالت االنقزاء فقط ،وأف ىحا التقييج مشو تدّيج ال داع
السذخع قج جانب الرػاب عشجما ّ
لو .

وعمى ما سبق بيانو مغ أف السذخع قج جانب الرػاب سػاء مغ ناحية إتباع مشيج حرخ
األحكاـ الدابقة عمى الفر في السػضػع والجائد الصعغ فييا استقبلال ،ومغ ناحية ماىية تمظ
األحكاـ التي قاـ بحرخىا ،ومغ ناحية التعارض الػاضح بيغ السػاد القانػنية ،يخى الباحث أف الخخوج

وقب أي دفاع في األساس" ،وتحجث في السادة  338عغ مػقف محكسة االستئشاؼ إذا ما ألغت األحكاـ الدابقة ،حيث نرت تمظ
السادة عمى " :إذا كانت السحكسة التي أصجرت الحكع السدتأنف قج اقترخت عمى الحكع بعجـ االختراص  ..وحكست السحكسة
تجد أساساً الصعغ فيو ؟!
االستئشافية بإلغاء الحكع وباختراص السحكسة  ،" ...فكيف تمغي الحكع بعجـ االختراص وىي لع ُ

)(1

وىحا ما أكجتو محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا " :وبعج التجقيق والسجاولة قانػناً نجج أف الصعغ الساث انرب عمى القخار الرادر

مغ محكسة االستئشاؼ الستزسغ رد الصعغ االستئشافي الستر بخد دفع الستيع بالتقادـ واالستسخار في رؤية الجعػى  ...ولسا كاف
السدتفاد مغ نز السادة  347أف السذخع أشار صخاحة إلى أف القخار الستزسغ عجـ قبػؿ الجعػى النقزائيا ىػ الحي يقب
الصعغ بالشقس ليذ إال " .نقس جداء رقع  2009/57صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2009/7/7السقتفي .
)(2

ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص . 224

)(3

ولقج جاء السذخع المبشاني أكثخ تػفيقاً مغ السذخع الفمدصيشي في جػاز الصعغ بالشقس استثشاء في ق اخرات عجـ القبػؿ ،ففي حيغ

أف السذخع الفمدصيشي قج قرخ جػاز الصعغ بالشقس عمى الحكع بعجـ قبػؿ الجعػى النقزائيا ،جاء السذخع المبشاني في السادة
 3/73وأجاز الصعغ استثشاء في الق اخرات الرادرة في الجفع بعجـ قبػؿ الجعػى لدبب يحػؿ دوف سساعيا أو الديخ بيا قب البحث
في مػضػعيا .
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مغ تمظ اإلشكاليات جسيعيا يكػف بتعجي نز السادتيغ  347و  371مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية
الفمدصيشي ،وذلظ عمى الشحػ التالي:
 -1تعجي السادة  347بإلغاء حرخ األحكاـ ووضع معيا اًر مػضػعياً لجػاز الفر في الحكع الدابق
عمى الفر في السػضػع وىػ أف يكػف ىحا الحكع مانع مغ الديخ في مػضػع الجعػى ،وبحلظ يعصي
القاضي سمصة تقجيخية في تحجيج مجى انصباؽ ىحا السعيار في ك دعػى عمى حجة ،وبحلظ تربح
السادة  347عمى الشحػ التالي " :ال يجػز الصعغ بصخيق الشقس في األحكاـ الرادرة قب الفر في
السػضػع إال إذا انبشى عمييا مشع الديخ في الجعػى " ،أي كسا جاء بيا السذخع السرخي في قانػف
حاالت وإجخاءات الصعغ أماـ محكسة الشقس .
 -2تعجي نز السادة  371كي تتػافق مع التعجي الحي أوردناه لمسادة  ،347بحيث تربح السادة
 371عمى الشحػ التالي " :إذا كاف الحكع السصعػف فيو مانعاً مغ الديخ في الجعػى ونقزتو محكسة
الشقس ،وأعادت القزية إلى السحكسة التي أصجرتو لشطخ السػضػع فبل يجػز ليحه السحكسة أف تحكع
بعكذ ما قزت بو محكسة الشقس" .

()1

وإف تع ذلظ ،فبل بقاء لمتشاقس الحالي السػجػد بيغ نري السادتيغ  347و . 371

السظمب الثاني
من لو الحق في الظعن بالشقض
ويقتزي البحث في ىحا الفخع أف نتعخض أوالً لمذخوط الػاجب تػافخىا فيسغ يجػز لو الصعغ
بالشقس ،ومغ ثع األشخاص الحيغ يحق ليع الصعغ بالشقس .

)(1

وقياساً عمى ذلظ ،يػصي الباحث السذخع بإيخاد ذات التعجيبلت عمى نري السادتيغ  324و  338مغ قانػف اإلجخاءات

الجدائية الفمدصيشي وذلظ لسا بيشيسا مغ تشاقس سبق أف تع بيانو ،بحيث تربح السادة  324عمى الشحػ التالي " :ال يجػز
استئشاؼ الق اخرات غيخ الفاصمة في أساس الشداع إال مع الحكع الفاص فيو ،ويتختب حتساً عمى استئشاؼ الحكع الرادر في األساس
استئشاؼ ىحه الق اخرات ،أما إذا كاف القخار الدابق عمى الفر في السػضػع مانع مغ الديخ في الجعػى فيجػز استئشافو استقبلال
إذا أدلي بالجفع في بجء السحاكسة وقب أي دفاع في األساس " ،وتعجي نز السادة  338لتربح عمى الشحػ التالي " :إذا كاف
الحكع السدتأنف مانعاً مغ الديخ في الجعػى ،وحكست السحكسة االستئشافية بإلغائو ،يجب عمييا أف تعيج الجعػى إلى السحكسة التي
أصجرت الحكع السدتأنف لمفر في مػضػعيا " .
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الفخع األول
الذخوط الهاجب تهافخىا فيسن يجهز لو الظعن بالشقض
ويذتخط في الذخز الحي يجػز لو الصعغ بالشقس ما يمي :
 -1أف يكػف ذي صفة في الصعغ .
 -2أف يكػف لو مرمحة في الصعغ .
وسشتعخض ليحه الذخوط بذيء مغ التفري :

 أولا :تهافخ شخط الرفة:وتعشي الرفة أنيا الدمصة التي تخػؿ شخراً ما أف يداوؿ الحق في شخح االدعاء عمى
القزاء ،أي أنيا الدشج الحي يدتشج عميو الذخز في مباشخة اإلجخاءات أماـ القزاء ،فيي تتسيد
لمجانب الذخري لمحق في الجعػى( ،)1إذ يجب أف يكػف لمصاعغ صفة في الصعغ ،ومفاد ىحه الرفة
أف يكػف شخفاً في الجعػى التي صجر فييا الحكع السصعػف فيو( ،)2فبل ُيقب الصعغ بالشقس مسغ لع
يكغ شخفاً في الجعػى في أي مغ مخاحميا وحتى لػ كانت لو عبلقة وثيقة بأحج أشخافيا ،وتصبيقاً لحلظ

فبل يقب الصعغ مغ والج السحكػـ عميو أو مغ زوجتو ،وإذا لع تكغ لمصاعغ صفة ال يقب شعشو ولػ
كانت لو مرمحة في ذلظ .

()3

كحلظ فبل يقب الصعغ السقجـ مغ السذتكي في الجعػى الجدائية ،وفي ذلظ قزت محكسة
الشقس بخاـ هللا بأنو " :بالتجقيق والسجاولة فإنشا نجج أف ىحا الصعغ مقجـ مغ السذتكي في الجعػى
الجدائية رقع  2009/122الرادر فييا الحكع االستئشافي السصعػف بو ،ولسا كاف الصاعشػف لع يتقجمػا
بأي ادعاء مجني وانرب شعشيع فقط عمى الحكع الجدائي الرادر عغ السحكسة االستئشافية وحيث أف

)(1

إسخاء يػنذ ىادي – دمحم حديغ الحسجاني ،أثخ الرفة في اإلجخاءات الجدائية ،بحث مشذػر بتاريخ  ،2012/11/20لجى

مجمة الخافجيغ لمحقػؽ ،السجمج  ،16العجد  ،56الدشة ،18ص . 266
)(2

ناىج العجػز ،مخجع سابق ،ص . 80

)(3

فخخي الحجيثي ،مخجع سابق ،ص . 438
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الصعغ في ىحه الحالة يكػف مقجماً مسغ ال يسمظ حق في تقجيسو وتبعاً ألحكاـ السادة  349مغ قانػف
اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة  2001إذ أنيع ليدػا مغ الفئات السحكػرة في ىحه السادة".

()1

 ثانيا :تهافخ شخط السرمحة:وتعشي السرمحة أف يكػف مغ شأف الصعغ إذا ُقب أف يؤدي إلى تحديغ وضع الصاعغ الحي
حجده لو الحكع السصعػف فيو .

()2

ويفتخض ىحا الذخط أف يكػف الحكع السصعػف فيو قج رفس لمصاعغ شمباً أو أندؿ بو ضخ اًر،
فتكػف مرمحتو مغ الصعغ أف يتع قبػؿ ما تع رفزو مغ شمباتو أو دفػعو أو حجوث أي تحدغ لسخكده
الحي حجده لو الحكع السصعػف فيو ،والعبخة في قياـ السرمحة ىي بتػافخىا وقت صجور الحكع السصعػف
فيو وال اعتجاد النعجاميا بعج ذلظ .

()3

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية بأنو " :لسا كانت السرمحة أساس الجعػى أو
الصعغ ،فإف انعجمت فبل تُقب الجعػى أو الصعغ ،باعتبار أف الجعػى أو الصعغ في ىحه الحالة تكػف
مدألة نطخية بحتو ال يؤبو بيا ،وأف مغ السبادئ العامة الستفق عمييا أف السرمحة أساس الجعػى فإف
انعجمت فبل دعػى " .

()4

ويذتخط في السرمحة أف تكػف قانػنية ،أي أف تكػف مدتشجة عمى حق أو مخكد قانػني
يصالب بو الصاعغ ،وكحلظ أف تكػف ىحه السرمحة مذخوعة ،وإذا انعجـ ىحا الذخط كاف الصعغ غيخ
مقبػؿ( ،)5ويخجع تقجيخ مجى تػافخ ىحه السرمحة السباشخة لمصاعغ مغ عجميا استشاداً إلى مشصػؽ

)(1

شعغ جداء رقع  ،2009/110صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2010/3/24السقتفي .

)(2

عمي دمحم جعفخ ،مبادئ السحاكسات الجدائية ،الصبعة األولى ،السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع ،بيخوت1994 ،ـ،

ص . 375
)(3

محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق ،ص  1171وما بعجىا .

)(4

نقس جشائي مرخي رقع  7493لدشة 5ؽ صادر بتاريخ  -2016/5/7وارد لجى :السكتب الفشي لسحكسة الشقس السرخية،

الشذخة التذخيعية والقانػنية ،مايػ ويػنيو  ،2016ص .112
)(5

جسيمة عبج هللا ،األحكاـ التي ترمح لمشقس ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ2014 ،ـ ،ص . 44
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وبشاء عمى ذلظ ال ُيقب الصعغ في الحكع الرادر بالبخاءة حتى ولػ لع يختس
الحكع ال أسبابو،
ً
()1
السحكػـ عميو عغ أسباب ىحه البخاءة .

الفخع الثاني
األشخاص الحين يجهز ليم الظعن بالشقض
واألشخاص الحيغ يجػز ليع الصعغ بالشقس وفق ما حجدتيع السادة  349مغ قانػف اإلجخاءات
الجدائية الفمدصيشي( ،)2والسادة  313مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني( ،)3ىع:

 أولا :الشيابة العامة:لمشيابة العامة الحق في الصعغ بالحكع الرادر في الجعػى الجدائية ،ويدتػي أف يشرب شعغ
الشيابة عمى حكع بالبخاءة أو حكع باإلدانة ،كسا يدتػي أف يكػف الصعغ لسرمحة الشيابة العامة أـ
لسرمحة الستيع ،عجا أنو ال يجػز لمشيابة العامة أف تصعغ فيسا قزي بو في الجعػى السجنية .

()4

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية بأنو " :لسا كاف األص أف الرفة ىي مشاط الحق
في الصعغ ،وأف الشيابة العامة سػاء انتربت عغ نفديا أو قامت مقاـ غيخىا مغ الخرػـ ال صفة ليا
في التحجث إال في خرػص الجعػى الجشائية وحجىا ومغ ثع فإف شعشيا فيسا قزي بو الحكع
السصعػف فيو في الجعػى السجنية ال يكػف مقبػالً " .

()5

)(1

سميساف عبج السشعع ،مخجع سابق ،ص . 658

)(2

تشز السادة  349مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى ما يمي " :يكػف الصعغ بالشقس مغ ك مغ .1 :الشيابة

العامة .2 ،السحكػـ عميو .3 ،السجعي بالحق السجني .4 ،السدئػؿ عغ الحقػؽ السجنية " .
)(3

تشز السادة  313مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشانية عمى ما يمي " :يعػد حق شمب التسييد لمشيابة العامة التسييدية

ولمشيابة العامة االستئشافية ولمشيابة العامة السالية ولمسجعي الذخري ولمسحكػـ عميو ولمسدؤوؿ بالساؿ ولمزامغ . " ...
)(4

مأمػف دمحم سبلمة ،مخجع سابق ،ص . 544

)(5

نقس جشائي مرخي رقع  44784لدشة 76ؽ صادر بتاريخ  -2013/12/1وارد لجى :السكتب الفشي لسحكسة الشقس

السرخية ،السدتحجث مغ السبادئ الرادر مغ الجوائخ الجشائية ،مغ أوؿ أكتػبخ  2013لغاية آخخ ديدسبخ 2013 ،2013ـ،
ص. 75
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 ثانيا :السحكهم عميو:السحكػـ عميو ىػ الستيع الحي صجر ضجه حكع في الجعػى الجدائية والجعػى السجنية ،ويحق
لمسحكػـ عميو الصعغ بالشقس نط اًخ ألنو شخؼ في الجعػى ،ولو أف يصعغ في الحكع الرادر في
الجعػييغ الجدائية والسجنية أو في إحجاىسا دوف األخخى .

()1

وإذا تػفي الستيع أثشاء ميعاد الصعغ جاز لػرثتو أف يحمػا محمو وذلظ في الجعػى السجنية فقط،
فالحقػؽ وااللتدامات السجنية تشتق لمػرثة ،أما في الجعػى الجشائية فبل يجػز لػرثة الستيع أف يحمػا
محمو في رفع الصعغ بالشقس أو متابعة إجخاءاتو ،وإذا كاف الستيع قج رفعو فإف الجعػى الجشائية تدقط
بالػفاة( ،)2وفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية بقػليا " :لسا كانت الشيابة العامة قجمت مػرث
الصاعشيغ لسحاكستو بجخيسة التعجي عمى أرض مسمػكة لييئة األوقاؼ السرخية ،فقزت محكسة أوؿ
درجة بحبذ الستيع سشة مع الذغ وغخامة ألف جشيو وبخد العقار السغترب بسا عدى أف يكػف عميو
مغ مباف ،فاستأنف الستيع ىحا الحكع وقزت السحكسة االستئشافية بقبػؿ االستئشاؼ شكبلً وانقزاء
الجعػى الجشائية بػفاة الستيع مع التأييج لعقػبة رد العقار السغترب بسا عميو مغ مباف ،فقخر ورثة
السحكػـ عميو بالصعغ في ىحا الحكع األخيخ بصخيق الشقس .لسا كاف ذلظ ،وكاف مغ السبادئ األساسية
في العمع الجشائي أال تدر وازرة وزر أخخى فالجخائع ال يؤخح بجخيختيا غيخ جشاتيا والعقػبة شخرية
محزة ال تشفح إال في نفذ مغ أوقع القزاء عميو ،وحكع ىحا السبجأ أف اإلجخاـ ال يحس االستشابة في
السحاكسة وأف العقاب ال يحتس االستشابة في التشفيح .لسا كاف ذلظ ،وكانت السادة  211مغ قانػف
السخافعات وىي مغ كميات القانػف بسا نرت عميو مغ عجـ جػاز الصعغ في الحكع إال مغ السحكػـ
عميو وىػ ال يكػف كحلظ إال إذا كاف شخفاً في الخرػمة وصجر الحكع عمى غيخ مرمحتو وىي واجبة
اإلعساؿ في الصعغ الساث عمى اعتبار أنيا تقخر قاعجة عامة تدخي عمى الحكع السصعػف فيو ،وكاف
السدتفاد مسا تقجـ أف حق الصعغ مشاشو أف يكػف الصاعغ شخفاً في الحكع الشيائي الرادر مغ محكسة
آخخ درجة وأف يكػف الحكع قج أضخ بو وذلظ ما لع يشز القانػف عمى غيخ ذلظ ،وال يقجح في ذلظ أف
لمصاعشيغ مرمحة قانػنية في الصعغ بسقػلة اف الحكع السصعػف فيو لع يقس بانقزاء الجعػى الجشائية
بػفاة الستيع – مػرثيع – بالشدبة لعقػبة الخد .لسا كاف ذلظ ،وكاف الصاعشػف ال يساروف في أنيع لع

)(1

دمحم سعيج نسػر ،مخجع سابق ،ص . 591

)(2

آماؿ عثساف ،مخجع سابق ،ص . 921
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يكػنػا شخفاً في الحكع السصعػف فيو ،ومغ ثع فإف شخط الرفة الػاجب في ك شعغ يكػف قج تخمف
عشيع ويكػف شعشيع بيحه السثابة غيخ جائد ،وال يغيخ مغ ذلظ وجػد مرمحة ليع في الصعغ إذ الرفة
تدبق السرمحة ،فإذا انعجمت الرفة فبل يقب شعشيع ولػ كانت ليع مرمحة فيو .لسا كاف ما تقجـ،
فإف الصعغ يكػف غيخ جائد بسا يفرح عغ عجـ قبػلو " .

()1

وال يجػز لمسحكػـ عميو أف يتشازؿ عغ حقو في الصعغ بالشقس مقجماً وذلظ لتعمق ىحا الحق
بالشطاـ العاـ ،وإف كاف يجػز لو أف يتشازؿ عشو بعج رفعو( ،)2وتصبيقاً لحلظ فإف ندوؿ السحكػـ عميو
عغ حقو في الصعغ بالشقس مدبقاً ال يدمب مشو الحق في الصعغ بالشقس بعج ذلظ أو يجع شعشو
غيخ مقبػؿ شالسا أنو يقع خبلؿ السػاعيج القانػنية لمصعغ .

()3

وإذا تعجد الستيسػف السحكػـ عمييع فيجب أف يصعغ ك مشيع عمى حجة حتى يتفادى قاعجة
األثخ الشدبي لمصعغ والتي مفادىا أف أثخ الصعغ ال يدتفيج مشو سػى الصاعغ دوف غيخه مغ الخرػـ

( )4

ما لع يكغ الحكع ال يقب التجدئة ،وقج تزسشت السادة  368مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي
ىحه القاعجة ،والتي نرت عمى .1 " :إذا لع يكغ الصعغ مقجماً مغ الشيابة العامة فبل يشقزي الحكع إال
بالشدبة لسغ قجـ الصعغ .2 ،إذا كاف مقجـ الصعغ أحج السحكػـ عمييع وكانت األسباب التي بشي عمييا
الصعغ تتر بغيخه مغ السحكػـ عمييع معو في الجعػى فيحكع بشقس الحكع بالشدبة إلييع أيزاً ولػ لع
يقجمػا شعشاً" .
ويخى الباحث أف ىحه السادة قج ذكخت قاعجة األثخ الشدبي لمصعغ في فقختيا األولى وذلظ
استثشاء مفاده أنو إذا
بحكسيا بعجـ انقزاء الحكع إال بالشدبة لسغ قجـ الصعغ ،وأوردت في فقختيا الثانية
ً
كانت األوجو التي بشي عمييا الصعغ بالشقس تتر بغيخ الصاعغ مغ السداىسيغ بالجخيسة فإنو يحكع

)(1

نقس جشائي مرخي رقع  5572لدشة  4ؽ صادر بتاريخ  – 2013/12/18وارد لجى :السكتب الفشي بسحكسة الشقس

السرخية ،السدتحجث مغ السبادي الرادرة مغ الجوائخ الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 76
)(2

عمي دمحم جعفخ ،مخجع سابق ،ص . 376

)(3

سعاد حشا الرايغ ،الشقس الجدائي في فمدصيغ ،الصبعة األولى ،دوف د.ف ،دوف س.ف ،ص . 99

)(4

شبلؿ أبػ عفيفة ،مخجع سابق ،ص . 466
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بشقس الحكع بالشدبة ليع أيزاً ويدتفيجوف مغ ذلظ رغع أنيع لع يقجمػا شعشاً .وذلظ تحقيقاً وتخسيخاً
()1

لحدغ سيخ العجالة وحتى ال يتعارض مخكد بعس الستيسيغ في قزية مع مخكد السداىسيغ فييا .

وفي ذات الدياؽ ،نرت السادة  323مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني عمى
امتجاد قاعجة األثخ الشدبي لغيخ الصاعغ بقػليا " :إذا ورد شمب التسييد مغ أحج السحكػـ عمييع في
الجخيسة الػاحجة ،وقبمت محكسة التسييد شعشو شكبلً وأساساً ،واعتبخت أف عشاصخ الجخيسة في الفع
الحي قزي بو الحكع السصعػف فيو غيخ متػافخة ،فيفيج مغ نتيجة الحكع السشقػض سائخ السحكػـ
عمييع" .

()2

وبالتجقيق في نز السادة الدابقة يتبيغ أنيا تفيج سائخ السحكػـ عمييع إذا اعتبخت محكسة
التسييد أف عشاصخ الجخيسة في الفع الحي قزى بو الحكع السصعػف فيو غيخ متػافخة ،وبالتالي فإنو
عشجما تقخر محكسة التسييد تغييخ الػصف الجخمي ،كأف تعتبخ الفع جشحة بجالً مغ الجشاية ،فإنيا
تكػف قج قجرت أف عشاصخ الفع الجشائي السحكػـ بو غيخ متػافخة ،ب قجرت أف عشاصخ فع آخخ
ىي الستػافخة ،مسا يجفع إلى القػؿ أنو إذا قزت محكسة التسييد بتغييخ في الػصف الجخمي مغ شأنو
أف يعجؿ في العقػبة فيجب أف يدتفيج مغ ىحا التغييخ ومغ تعجي العقػبة سائخ السحكػـ عمييع في
الجخـ مػضػع شمب الشقس .

()3

)(1

جبلؿ ثخوت ،مخجع سابق ،ص . 621

)(2

وفي ذلظ قزت محكسة التسييد المبشانية بقػليا " :وحيث أف الحكع السصعػف فيو قج انصمق في كػف الجوالرات ىي مدورة دوف

أف يذيخ إلى ماذا يذيخ ىحا القػؿ ودوف أف يذيخ إلى مػاصفات األوراؽ السزبػشة لكي يدسح لسحكسة التسييد في اعصاء
الػصف القانػني الرحيح لمفع مػضػع السبلحقة والتجخيع ،بحيث أف ال يكػف قج حجد بجقة الفع السادي لمجخيسة وما إذا كانت
األوراؽ السزبػشة ىي مغ الشػع الحي يشصبق عميو وصف السادة  443أو وصف السادة  445فيكػف قج خالف السادة  274مغ
قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،مسا يػجب نقزو سشجاً لمفقخة ب مغ السادة  296مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية بالشدبة
لحيجر وسعيج ،وحيث أف نقس الحكع بالشدبة إلى الستيسيغ حيجر وسعيج يفزي إلى إفادة الستيع أحسج في ىحا الشقس سشجاً لمسادة
 343مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية مسا يػجب بالتالي اعتبار الحكع مشقػضاً لرالح ىحا الستيع أيزاً  .قخار تسييدي رقع
 ،2006/50صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة األولى بتاريخ  ،2006/4/3السػقع االلكتخوني لسخكد األبحاث والجراسات
في السعمػماتية القانػنية ،الجامعة المبشانية ،عبخ الخابط االلكتخوني،http://www.legallaw.ul.edu.lb/Default.aspx :
ويذيخ الباحث إلى أنو ولتكخار استخجاـ ىحا السػقع لمحرػؿ عمى سػابق قزائية صادرة عغ محكسة التسييد المبشانية ،فديتع
االكتفاء بعج ذلظ بتػثيق السخجع " السػقع االلكتخوني لسخكد السعمػمات القانػنية ،الجامعة المبشانية " دوف إيخاد الخابط اإللكتخوني .
)(3

عفيف شسذ الجيغ ،أصػؿ السحاكسات الجدائية ،د.ط ،مكتبة زيغ الحقػقية واألدبية2012 ،ـ ،ص . 385
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ويخى الباحث أف ىحه السادة قج حرخت امتجاد قاعجة األثخ الشدبي لغيخ الصاعغ عشج عجـ
تػافخ عشاصخ الجخيسة فقط ،والحي يجخ ضسغ سبب الخصأ في تصبيق القانػف كدبب مغ أسباب
ضيق نصاؽ امتجاد قاعجة األثخ الشدبي في ىحه الرػرة مغ ىحا الدبب
الصعغ بالشقس ،وىػ بحلظ قج ّ
دوف باقي أسباب الصعغ بالشقس ودوف باقي صػر الخصأ في تصبيق القانػف ،وىحا األمخ مح نطخ
ذلظ أف جسيع أسباب الصعغ بالشقس ىي أسباب قانػنية قج يتحقق مشيا الفائجة لجسيع األشخاؼ
السحكػـ عمييع ،وكاف األولى بالسذخع المبشاني أف يفتح السجاؿ المتجاد قاعجة األثخ الشدبي لجسيع
األسباب العيشية لمصعغ بالشقس كسا فع السذخع الفمدصيشي .

 ثالثا :السجعي بالحق السجني:يسمظ السجعي بالحق السجني الحق في الصعغ بالشقس ،وذلظ فيسا يتعمق بالجعػى السجنية دوف
الجعػى الجدائية ،ذلظ أف الجعػى السجنية السخفػعة تبعاً لمجعػى الجدائية تخزع لمقػاعج الجدائية مغ
حيث الحق في الصعغ بالشقس ،حيث إف السجعي بالحق السجني يكػف أحج الخرػـ في الجعػى
السجنية التابعة لمجعػى الجدائية فيكػف لو بيحه الرفة أف يصعغ في الحكع الرادر في الجعػى
السجنية( ،)1ولع يشز قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي صخاحة عمى انحرار أثخ شعغ السجعي
بالحق السجني في الذق السجني مغ الجعػى( ،)2أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني قج اشتخط

)(1

دمحم سعيج نسػر ،مخجع سابق ،ص . 592

)(2

ورغع عجـ الشز مغ قب قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشية عمى انحرار أثخ شعغ السجعي بالحق السجني عمى الذق

السجني مغ الجعػى ،إال أف القػاعج العامة لصخيق الصعغ بالشقس تقتزي ذلظ ،حيث أف السبجأ العاـ ىػ التقيج برفة الصاعغ
وبالجدء السصعػف فيو ،ويؤكج ذلظ ما قزت بو محكسة الشقس السرخية بأنو " :لسا كاف السدتقخ عميو أف األص في دعاوى
استثشاء لمسحكسة الجشائية بصخيق التبعية لمجعػى الجشائية أف يكػف الحق السجعى بو ناشئاً عغ ضخر
الحقػؽ السجنية التي تخفع
ً
لمسجعي مغ الجخيسة السخفػعة بيا الجعػى الجشائية ،وأف الصعغ بالشقس وىػ شعغ غيخ عادي ال يكػف إال لسغ مدو الحكع
السصعػف فيو وفيسا يختز بحقػقو فقط وال يعتبخ الذخز شخفاً في الحكع إال إذا قزي لو أو عميو فيسا فر فيو ،فصعغ
السصالب بالحقػؽ السجنية ال يجػز إال فيسا يختز بالجعػى السجنية بالتطمع مسا انتيت إليو السحكسة في قزائيا ضجه " .نقس
جشائي مرخي رقع  2159لدشة  79ؽ صادر بتاريخ  – 2010/10/19وارد لجى :السكتب الفشي بسحكسة الشقس السرخية،
السدتحجث مغ السبادئ الرادرة مغ الجوائخ الجشائية ،مغ أوؿ أكتػبخ  2010لغاية آخخ سبتسبخ 2011 ،2011ـ ،ص . 241
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ذلظ في السادة  298مشو والتي نرت عمى .. " :يشحرخ مفعػؿ شمب الشقس السقجـ مغ السجعي
الذخري بالذق السجني مغ الحكع أو القخار السصعػف فيو " .

()1

وال يجػز لمسجعي السجني أف يصعغ في الحكع الرادر في الجعػى الجدائية حتى ولػ كاف ىػ
الحي حخؾ ىحه الجعػى عغ شخيق االدعاء السباشخ ،إال أنو يقب مغ السجعي بالحق السجني ندولو عغ
حقو في الصعغ بالشقس قب انتياء السيعاد السقخر لمصعغ ،ويعتبخ ندوالً ضسشياً رضاؤه بالحكع وذلظ
عغ شخيق اقتزائو التعػيس الحي حكع لو بو .

()2

 رابعا :السدئهل عن الحقهق السجنية:يحق لمسدئػؿ بالحقػؽ السجنية الصعغ بالشقس في الحكع الرادر ضجه في الجعػى السجنية
حتى ولػ لع يصعغ الستيع في الحكع شخيصة أف يكػف السدئػؿ عغ الحقػؽ السجنية شخفاً في الخرػمة
بالتجخ فييا أو بإدخالو .

()3

وقج أضاؼ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني وبرخيح نز السادة  313إلى حق
السدئػؿ عغ الحقػؽ السجنية في الصعغ بالشقس حق الجية الزامشة لو في الصعغ ،وفي ذلظ قزت
محكسة التسييد المبشانية بأنو " :وحيث ال محيج عغ اإلشارة في الختاـ إلى أف ما تشطخ فيو ىحه
السحكسة تبعاً لشطخىا بجعػى الحق العاـ ،ىي دعػى الحق الذخري الخامية إلى تحري التعػيس
مغ مختكب ىحا الجخـ ومغ الجية الزامشة لو "( ،)4ذلظ أف الجية الزامشة مغ األشخاص الحيغ
)(1

وفي ذلظ قزت محكسة التسييد المبشانية بقػليا " :وحيث أنو وفقاً لؤلحكاـ القانػنية السبيشة أعبله فإنو يعػد لمسجعييغ الذخرييغ

أف يصعشا بالذق السجني مغ القخار السصعػف فيو وما قزى بو مغ تعػيزات شخرية تق عسا شمباه ،وحيث أف سبب الشقس
السجلى بو إنسا يتعمق بسدألة الػصف القانػني لمفع مػضػع التجخيع الحي انتيى إليو القخار السصعػف فيو ،وبالتالي فيػ يتعمق
بالجعػى العامة ويخخج عغ إشار الصعغ بالذق السجني مغ القخار ،األمخ الحي يقتزي معو رد الدبب " .قخار تسييدي رقع
 2010/79صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة الدادسة الجدائية بتاريخ  ،2010/3/23السػقع االلكتخوني لسخكد
السعمػمات القانػنية ،الجامعة المبشانية .
)(2

شبلؿ أبػ عفيفة ،مخجع سابق ،ص . 469

)(3

ساىخ الػليج ،مخجع سابق ،ص . 326

)(4

قخار صادر عغ القاضي السشفخد الجدائي في الستغ بتاريخ  ،2007/5/7وارد لجى  :نقابة السحاميغ ببيخوت ،مجمة العجؿ،

العجد الثالث ،الدشة الػاحجة واألربعػف2007 ،ـ ،ص . 1468
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يصاليع الحكع الجدائي ،فعميو يتػافخ لجييع الرفة في الصعغ بالشقس في الحكع الجدائي الحي يمدميع
بجفع التعػيزات تزامشاً مع السدئػؿ عغ الحق الذخري شالسا تػافخت ليع السرمحة بحلظ .

31

الفرل األول
رفض الظعن بالشقض أو ترحيحو
يسخ الفر في الصعغ بالشقس بسخحمتيغ ،أوليسا أف تقػـ السحكسة بفحز مجى جػاز الصعغ
بالشقس مغ عجمو والتدامو بالذخوط الذكمية السصمػبة ،وثانييسا نطخ مػضػع الصعغ بالشقس .
وسشتعخض في ىحا الفر إلى السخحمة األولى التي يسخ بيا الصعغ بالشقس مغ حيث فحز
مجى جػاز الصعغ بالشقس مغ عجمو ،والحاالت التي يكػف فييا الصعغ بالشقس غيخ جائد إما لعجـ
استيفاء الذخوط السصمػبة في األحكاـ أو في حاالت خاصة اقتزيشا بيانيا وىي مجى جػاز الصعغ في
اإلشكاؿ في التشفيح وشمبات اإلفخاج بالكفالة ،ومغ ثع بياف الذخوط الذكمية الستصمبة لقبػؿ الصعغ
بالشقس شكبلً مغ حيث االلتداـ بالسجة القانػنية وإيجاع مبمغ التأميغ وكحلظ االلتداـ باإلجخاءات التي
وضعيا القانػف لتقجيع الصعغ بالشقس ،وىحا في مبحث أوؿ .
ومغ ثع سشتصخؽ إلى السخحمة الثانية وىي فحز الصعغ بالشقس مػضػعاً ،وفي ىحا الفر
سشقػـ ببياف حالة رفس الصعغ بالشقس مػضػعاً مغ حيث مفيػمو والشرػص القانػنية الشاضسة لو
وآثاره ،وذلظ في مبحث ثاف ،أما السبحث الثالث فيتحجث عغ الدمصة التي خػليا السذخع لسحكسة
الشقس بترحيح الحكع دوف أف تقػـ بشقزو .
وعمى ذلظ سيشقدع ىحا الفر إلى ثبلث مباحث ،وفق التالي:
 السبحث األول :مخحمة ما قب نطخ الصعغ بالشقس مػضػعاً. السبحث الثاني :رفس الصعغ بالشقس مػضػعاً. -السبحث الثالث :ترحيح الحكع.

38

السبحث األول
مخحمة ما قبل نظخ الظعن بالشقض مهضهع ا
تعج السخحمة األولى لشطخ الصعغ بالشقس قب نطخه مػضػعاً ىي مخحمة فحز إذا ما كاف
الحكع السصعػف فيو مسا يجػز الصعغ فيو مغ األحكاـ أـ ال ،وكحلظ فحز مجى انصباؽ الذخوط
الذكمية التي تصمبيا القانػف لقبػؿ الصعغ بالشقس ،فإذا كاف الحكع مسا يجػز الصعغ فيو ومدتػفياً
شخوشو الذكمية ،فإف السحكسة تشتق إلى نطخ الصعغ بالشقس مػضػعاً .
ويشقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ ،وفق التالي:
 السظمب األول :مجى جػاز الصعغ بالشقس . -السظمب الثاني :نطخ الصعغ بالشقس شكبلً .

السظمب األول
مجى جهاز الظعن بالشقض
سبق وأف تع الحجيث عغ الذخوط الػاجب تػافخىا في األحكاـ كي يجػز الصعغ فييا بالشقس،
والتي يتختب عمى تخمف شخط مشيا عجـ جػاز الصعغ بالشقس ،ويخجع عجـ جػاز الصعغ بالشقس في
بعس األحكاـ إما لتخمف شخط مغ الذخوط الػاجب تػافخىا في الحكع كأف يكػف حكساً ابتجائياً غيخ
نيائي أو غيخ فاص في السػضػع ،أو أف يكػف حكساً صاد اًر في مخالفة ،أو أف ال يكػف صاد اًر مغ
آخخ درجة مغ درجات التقاضي ،أو أف يكػف صاد اًر عغ محكسة غيخ عادية أو محكسة استثشائية لع
يشز قانػنيا الخاص بتذكيميا عمى جػاز الصعغ في أحكاميا بالشقس ،وكحلظ ىشاؾ ق اخرات ال يجػز
الصعغ فييا بالشقس نط اًخ ألف القانػف رسع ليا شخيقاً خاصاً .
ويعتبخ نطخ محكسة الشقس لسجى جػاز الصعغ في الحكع بالشقس مغ عجمو سابقاً عمى نطخ
الصعغ شكبلً ،فيػ ال يعتبخ مغ الذخوط الذكمية الػاجب تػافخىا في الصعغ بالشقس ،وىحا ما عبخت
عشو محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا " :نخى أف نبيغ ابتجاء أف قابمية الحكع لمصعغ مغ عجمو ال تجخ
وال يرح أف تجخ في عجاد الذخائط الذكمية ،إذ أنيا ليدت مغ السدائ الذكمية الرخفة ،ب ىي في
حقيقتيا وواقع أمخىا تخمي إلى مشع السحكسة مغ نطخ الصعغ بالشطخ إلى شبيعتو ومادتو ،وبالتالي فيي
37

تتر بالسػضػع اتراالً ال يشفر "( ،)1وكحلظ عبخت عشو محكسة الشقس السرخية بقػليا " :مغ
السقخر أف الشطخ في شك الصعغ إنسا يكػف بعج الفر في جػازه " .

()2

وبالتالي فإذا كاف الصعغ وارداً عمى حكع ال يجػز الصعغ فيو بالشقس ،فقج جخى قزاء الشقس
عمى الحكع بعجـ جػاز الصعغ دوف بحث شكمو ،ومغ ثع كاف الحكع في الذك بقبػؿ أو رفس الصعغ
شكبلً متزسشاً بالزخورة الحكع بجػاز الصعغ بالشقس .

()3

ويعتبخ الحكع بعجـ جػاز الصعغ بالشقس صػرة مغ صػر عجـ قبػؿ الصعغ وليذ مغ قبي
رفس الصعغ ،والحكع بعجـ قبػؿ الصعغ عمى العسػـ لو الرجارة عمى ما عجاه ،فقبػؿ الصعغ بالشقس
()4

ىػ مشاط اتراؿ السحكسة بالصعغ .

وبحلظ ،فإف عجـ جػاز أو عجـ قبػؿ الصعغ بالشقس ليسا نفذ التأثيخ عمى الصعغ ،فالحكع
بجػاز الصعغ أو قبػلو ىػ سبب اتراؿ الصعغ بالسحكسة لتشطخ فيو إف كاف مقبػالً شكبلً مغ عجمو،
فإف كاف مقبػالً شكبلً فإنيا تشطخ في مػضػع الصعغ ،لحلظ نجج أف قزاء الشقس قج اختمف في
التدسيات ،فسشيع مغ يحكع بجػاز أو عجـ جػاز الصعغ بالشقس كسا جخى عمى ذلظ قزاء الشقس
السرخي ،ومشيع مغ جخى عمى الحكع بقبػؿ الصعغ أو عجـ قبػؿ الصعغ كسا ىػ الحاؿ في قزاء
الشقس الفمدصيشي .
وتعتبخ األحكاـ التي ال يجػز الصعغ فييا بالشقس ىي تمظ األحكاـ التي لع تتػافخ فييا شخشاً
أو أكثخ مغ الذخوط البلزمة لمحكع لجػاز الصعغ فيو بالشقس .
فإذا كاف الحكع مسا ال يجػز الصعغ فيو أصبلً ،ألنو مثبلً ليذ نيائياً فاصبلً في السػضػع ،أو
ليذ صاد اًر مغ آخخ درجة ،أو ألنو ال يجػز استئشافو ،أو ألنو صادر في مخالفة وجب الحكع بعجـ

)(1

نقس جداء رقع  2004/20قخار رقع  17صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2004/6/19السقتفي .

)(2

نقس جشائي مرخي رقع  2015لدشة  83ؽ صادر بتاريخ  . 2013/5/8وارد لجى :السكتب الفشي لسحكسة الشقس السرخية،

السدتحجث مغ السبادئ الرادرة مغ الجوائخ ،مغ أوؿ أكتػبخ  2012لغاية آخخ سبتسبخ 2013 ،2013ـ ،مخجع سابق،
ص.286
)(3

دمحم عيج الغخيب ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الجدء الثاني ،الصبعة الثانية ،دوف د.ف1997-1996 ،ـ ،ص .2036

)(4

محسػد محسػد مرصفى ،مخجع سابق ،ص . 653
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جػاز الصعغ بالشقس( ،)1أو ألنو صجر عغ محكسة استثشائية لع يجيد قانػنيا الصعغ في أحكاميا
بالشقس .
وقج سبق وأف تع الحجيث مفربلً عغ ىحه الذخوط في السصمب األوؿ مغ السبحث الثاني في
الفر التسييجي ،لحلظ فإنشا نحي الحجيث عغ ىحا الفخع إلى ذلظ السصمب .

()2

إال أف الحجيث عغ ما ال يجػز الصعغ فيو بالشقس يدتػجب التعخض إلى بعس الق اخرات التي
قج يثار فييا لبذ عغ مجى خزػعيا لمصعغ بالشقس أـ ال ،وىحه الحاالت ىي اإلشكاؿ في التشفيح
وشمب اإلفخاج بكفالة وكحلظ الحكع الرادر مغ محكستي الرمح والبجاية برفتيسا محكسة استئشاؼ
لقخار الشائب العاـ والفاص في التطمع مغ حفظ الجعػى الجدائية ،والحكع الرادر مغ محكسة البجاية
برفتيا محكسة استئشاؼ لقخار الشائب العاـ الرادر في دفع الستيع أثشاء التحقيق معو أماـ الشيابة
العامة بعجـ االختراص أو بعجـ القبػؿ أو بانقزاء الجعػى ،وذلظ في الفخوع التالية:

الفخع األول
اإلشكال في التشفيح
ُيعخؼ اإلشكاؿ في التشفيح بأنو " :نداع قزائي حػؿ شخعية تشفيح الحكع ،وعمى ىحا األساس

يقػـ اإلشكاؿ في التشفيح عمى تػافخ عشرخيغ ىسا :وجػد نداع قزائي وأف يتعمق ىحا الشداع بذخعية
تشفيح الحكع ،والسقرػد بالشداع حػؿ شخعية التشفيح ىػ حرخ اإلشكاؿ في مخالفة التشفيح لمصخيق
القانػني ،وبحلظ فإف العقبات السادية تخخج مغ مزسػف األسباب التي تجيد اإلشكاؿ في التشفيح كػنيا
ال تثيخ مدائ قانػنية ،فيحه العقبات ال يكػف حميا مغ خبلؿ اإلشكاؿ في التشفيح إنسا مغ خبلؿ أجيدة
()3

األمغ .

)(1

رؤوؼ عبيج ،مخجع سابق ،ص . 801

)(2

راجع في ذلظ :ص  17وما بعجىا مغ ىحه الجراسة .

)(3

ساىخ الػليج – أحسج بخاؾ ،تشفيح الجداء الجشائي في التذخيع الفمدصيشي " دراسة تحميمية " ،بحث مشذػر لجى مجمة جامعة

األزىخ – غدة ،سمدمة العمػـ اإلندانية  ،2015السجمج  ،17عجد خاص ،ص . 143
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فسجاؿ اإلشكاؿ في التشفيح ىػ إجخاءات تشفيح الحكع مغ حيث جػازىا وصحتيا ،وعميو فإنو ال
شأف لئلشكاؿ في التشفيح برحة الحكع أو برحة اإلجخاءات القانػنية في الجعػى الجدائية( ،)1فجعػى
اإلشكاؿ في التشفيح ىي دعػى قزائية متفخعة عغ الجعػى الجدائية ولكشيا ليدت جدءاً مشيا ،أي أف
دعػى اإلشكاؿ في التشفيح ليا ذاتيتيا السدتقمة يكػف ىجؼ السدتذك فييا فس الشداع الستعمق بالتشفيح
أماـ الجية القزائية السخترة ،والتي تفر في ىحا اإلشكاؿ بحكع قزائي يقب الصعغ وتكػف لو
()2

حجية األحكاـ وقػتيا .

وقج حجدت السادة  420مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي السحكسة التي تختز بشطخ
مشازعات اإلشكاؿ في التشفيح ،فقج نرت عمى " :ك إشكاؿ مغ السحكػـ عميو في التشفيح يخفع إلى
السحكسة التي أصجرت الحكع " ،أي أنيا عقجت االختراص في نطخ مشازعات إشكاؿ التشفيح إلى
السحكسة ذاتيا التي أصجرت الحكع .
وقج جاء قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني خالياً مغ الشز عمى السحكسة السخترة
بشطخ مشازعات اإلشكاؿ في التشفيح ،رغع أنو قج خرز القدع الثاني عذخ مشو إلشكاالت تشفيح
األحكاـ الجدائية _ التي مغ السفتخض أنيا تعتبخ مدائ قانػنية تعيق تشفيح الحكع الجدائي _ ،ولكشو لع
يتعخض فيو إلى السحكسة التي يشعقج ليا االختراص لشطخ اإلشكاؿ في التشفيح( ،)3إنسا تعخض فيو
لؤلحكاـ التي تقع فييا أخصاء مادية بحتة فيكػف اختراص ترحيح ىحا الخصأ لحات السحكسة التي
أصجرت الحكع( ،)4وتعخض أيزاً لحالة شمب تفديخ الحكع فعقج االختراص لمسحكسة التي أصجرت
()1

دمحم صبحي خصيب ،إشكاالت تشفيح األحكاـ الجدائية في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الشجاح

الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ ،العاـ الجراسي  ،2010ص . 19
()2
)(3

ساىخ الػليج – أحسج بخاؾ ،مخجع سابق ،ص  143وما بعجىا .
تشز السادة  426مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني عمى " :إذا وقع خصأ في الحكع أو في القخار الرادر عغ أحج

السخاجع القزائية خصأ مادي بحت سػاء أكاف كتابياً أـ حدابي ًا ،فيسكغ ليحا السخجع أف يرحح الخصأ مغ تمقاء نفدو أو بشاء عمى
ويجوف الترحيح الحي يرجر عمى ىامر الحكع أو القخار " .
شمب أحج فخقاء الجعػى .يقزي بالترحيح في غخفة السحاكخة ّ
)(4ويتزح أف السقرػد باألخصاء السادية ىي ليدت العقبات السادية التي تػاجو تشفيح الحكع _ كتجخ أحج األفخاد بالقػة لسشع تشفيح

الحكع _ فيحه العقبات تتػلى أجيدة األمغ إزالتيا ،إنسا السقرػد بالخصأ السادي الػارد في السادة  426ىػ الخصأ الكتابي أو

الحدابي الػارد في مشصػؽ الحكع ،وفي ذلظ قزت محكسة التسييد المبشانية بقػليا " :وجاءت الفقخة الحكسية ص  19تقزي بإدانة

الطشيغ  .....نرخ هللا ،وإذا كاف قج وقع خصأ مادي في الحكع في الرفحة 13و 14بحكخ اسع  .....رزؽ هللا بجالً مغ .....

نرخ هللا ،فإف ىحا الخصأ السادي كسا يدسيو السسيد بالحات لع يثخ أي التباس وال يؤدي إلى اإلبصاؿ وىػ قاب لمترحيح سشجاً
لمسادة  426مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية " .قخار تسييد رقع  2004/44صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة
الدابعة بتاريخ  . 2004/3/22أما عغ األخصاء الحدابية فقج قزت محكسة التسييد المبشانية بقػليا " :وحيث أف السسيد يجلي
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الحكع لتفديخه وذلظ وفقاً لشز السادة  427مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني والتي نرت
عمى " :تختز السحكسة التي أصجرت الحكع بالشطخ في شمب تفديخه . " ...
وبالتالي فإف اإلشكاؿ في التشفيح ليذ شخيقاً مغ شخؽ الصعغ في الحكع وإنسا نداعاً خاصاً حجد
لو قانػف اإلجخاءات الجدائية شخيقاً ليذ مغ ضسشيا الصعغ فيو بالشقس ،وقج عبخت عغ ذلظ محكسة
الشقس بخاـ هللا بقػليا " :لسا كانت األحكاـ والق اخرات الرادرة بخرػص إشكاالت التشفيح ال تشجرج
ضسغ األحكاـ القابمة لمصعغ بيا بالشقس أماـ محكستشا كسا ال يػجج أي نز في الباب الخاص
()1

بإشكاالت التشفيح يجيد الصعغ بيا بالشقس األمخ الحي يجعميا غيخ قابمة لمصعغ فييا أماـ محكستشا".

الفخع الثاني
طمبات اإلفخاج بكفالة
يعخؼ شمب اإلفخاج بكفالة بأنو " :قخار يرجر مغ الجية السخترة بالتػقيف أو سمصة أعمى
وبشاء عمى شمب الستيع أو محاميو ،ويتزسغ إخبلء سبي الستيع السػقػؼ عمى ذمة الجعػى الجدائية
()2

لدواؿ مبخرات التػقيف بكفالة مالية أو شخرية " .

وقج نطع قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي شمبات اإلفخاج بالكفالة في الفر الثامغ مشو
مغ السػاد (  ،) 148 -130ويقابمو في ذلظ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني والحي نطع
شمبات اإلفخاج بكفالة في الفر الثاني مغ الباب الخابع مشو وتحت مدسى ق اخرات إخبلء الدبي مغ
السػاد (  ،) 120-113وبحلظ فإف قػانيغ اإلجخاءات الجدائية السحكػرة قج رسست شخيقاً خاصاً لصمب
اإلفخاج بكفالة لدشا برجد الحجيث عشو ىشا ،ولكغ ما يعشيشا في ىحا السقاـ مجى جػاز الصعغ بالشقس
في الق اخرات الرادرة في شمب اإلفخاج بالكفالة .
بحرػؿ خصأ مادي في العسميات الحدابية التي أجختيا محكسة االستئشاؼ ،وحيث أف ىحا الدبب ال يذك سبباً تسييدياً إذ أف
السادة  426أصػؿ جدائية حجدت اإلجخاءات الػاجب إتباعيا عشج حرػؿ خصأ حدابي دوف أف يخبط ذلظ بسيمة ويبقى بالتالي
لمسسيد أف يخاجع محكسة االستئشاؼ إلجخاء الترحيح السصمػب " ،قخار تسييد رقع  2004/316صادر عغ محكسة التسييد المبشانية
الغخفة الثالثة بتاريخ  . 2004/11/10السػقع االلكتخوني لسخكد السعمػمات القانػنية ،الجامعة المبشانية .
()1

شمب جداء رقع  2009/1في نقس جداء رقع  ،2009/1صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2009/3/10السقتفي.

()2

وساـ نرخ ،اإلفخاج بالكفالة في التذخيع الفمدصيشي ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ -غدة ،فمدصيغ ،العاـ الجامعي ،2010

ص . 63
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فسثبلً ،لػ أصجرت السحكسة ق اخ اًر بخفس إخبلء سبي

السدتجعي بالكفالة ،وقاـ الستيع

باستئشاؼ ىحا القخار أماـ محكسة البجاية برفتيا االستئشافية وفقاً لشز السادة  135مغ قانػف
اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،وقامت محكسة البجاية برفتيا االستئشافية بتأييج القخار السصعػف فيو،
في يجػز لمستيع الصعغ في ىحا الحكع بالشقس ،وكحلظ الحاؿ فيسا لػ صجر القخار باإلفخاج عغ
السدتجعي وقامت الشيابة العامة باستئشاؼ ىحا القخار وأيجتو السحكسة االستئشافية ،في يجػز لمشيابة
العامة الصعغ بالشقس في ىحا الحكع ؟
لقج نطع قانػف اإلجخاءات الجدائية شخيقاً خاصاً لصمب اإلفخاج بكفالة ،وليذ مغ ضسشو الصعغ
بالشقس في الق اخرات الرادرة في شمب اإلفخاج بكفالة ،ولكغ محكسة الشقس بخاـ هللا قزت في حكع
ليا بأنو " :بخرػص ما أثاره رئيذ الشيابة فإف السادة  346مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية رقع  3لدشة
 2001أجازت حق الصعغ بالشقس في األحكاـ الرادرة عغ محكسة البجاية برفتيا االستئشافية ومغ
محكسة االستئشاؼ في الجشايات والجشح ،وحيث أف القخار السصعػف فيو مشرب عمى قخار محكسة
االستئشاؼ بخاـ هللا الستزسغ رد االستئشاؼ وتأييج قخار محكسة بجاية جشيغ بخفس شمب إخبلء سبي
السدتأنفيغ بالكفالة وبسا أنو صادر في دعػى جشائية ،فيػ خاضع لمصعغ بالشقس ،وال يغيخ مغ األمخ
ما جاء في نز السادة  136مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية مغ أنو يجػز تقجيع شمب إلى رئيذ
السحكسة العميا إلعادة الشطخ في أي أمخ صجر بشاء عمى شمب قجـ بسقتزى السػاد الدابقة ألف ذلظ
يشجرج ضسغ صبلحياتو اإلدارية في حالة اكتذاؼ وقائع ججيجة أو حجوث تغييخ في الطخوؼ التي
()1

أحاشت بإصجار األمخ في شمب اإلفخاج بالكفالة " .

ويخى الباحث أف ىحا الحكع قج جانب الرػاب ،وأف شمب اإلفخاج بكفالة ال يجػز الصعغ فيو
بالشقس ،وتعمي ذلظ :
 -1كسا ذكخنا فإف قانػف اإلجخاءات الجدائية قج رسع شخيقاً خاصاً لصمب اإلفخاج بالكفالة مغ حيث
السحكسة السخترة بشطخه ،وجػاز استئشافو ،وجػاز إعادة الشطخ فيو سػاء أماـ السحكسة التي أصجرت
القخار أو أماـ رئيذ السحكسة العميا ،وليذ مغ ضسغ ىحا الصخيق شخيق الصعغ بالشقس .

()1

نقس جداء رقع  2004/6قخار رقع  ،5صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2004/3/24السقتفي .
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ولكغ ،ى يعتبخ مبخ اًر لمصعغ بالشقس في القخار الرادر في شمب اإلفخاج بكفالة لػ كاف ىحا
الصعغ مدتشجاً إلى سبب مخالفة القانػف ،وىػ سبب مغ أسباب الصعغ بالشقس .
في ذلظ قزت محكسة الشقس بخاـ هللا في شعغ بالشقس لجييا مقجـ مغ الشيابة العامة ضج
قخار محكسة االستئشاؼ الستزسغ اإلفخاج عغ السصعػف ضجىع بزساف الكفالة ،بقػليا " :بالتجقيق
والسجاولة وبالشدبة لمجفع الذكمي الحي أبجاه السصعػف ضجىع في الئحتيع الجػابية _ وكاف ىحا الجفع أف
القخار السصعػف فيو غيخ قاب لمصعغ بسػجب نرػص السػاد  236و  347مغ قانػف اإلجخاءات
الجدائية الفمدصيشي _ فإنشا نجج أف الصعغ قج بشي عمى مخالفة اإلجخاءات ومخالفة القانػف والخصأ في
تصبيقو وتفديخه ،وبالتالي فيسا قاببلف لمصعغ بالشقس عسبلً بأحكاـ السادة  351وعميو نقخر رد ىحا
الجفع".

()1

ويخى الباحث أف ىحا الحكع قج وقع في خصأ فادح ،حيث أف استشاد الصعغ إلى مخالفة القانػف
ال يبخر الحكع بجػاز الصعغ بالشقس في شمبات اإلفخاج بالكفالة ،فيي ليا شخيقيا الخاص .
 -2إف السادة  346مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي اشتخشت فيسا يجػز الصعغ فيو بالشقس
أف تكػف أحكاماً ،وواقع األمخ أف القخار الرادر في شمب اإلفخاج بكفالة ليذ حكساً وإنسا ق اخ اًر وقتياً(،)2
وىحا ما عبخت عشو محكسة الشقس بخاـ هللا في حكع يشاقس الحكع الدابق بقػليا " :وألف األحكاـ التي
ترجر في شمبات اإلفخاج بالكفالة تعتبخ مغ األحكاـ الػقتية الدابقة عمى الفر في مػضػع الجعػى
وليذ ليا قػة إنياء الجعػى إذ ال يفر في مػضػعيا وليذ ليا حجية أماـ القزاء الحي أصجرىا ولو
الخجػع عغ ق اخره إذا شخأت ضخوؼ تجع اإلجخاء الحي أمخ بو غيخ ضخوري أو غيخ مبلئع ويؤيج ذلظ
ما نرت عميو السادة  141مغ ذات القانػف ،لحلظ وحيث أف الق اخرات التي ترجر في مث ىحه

()1

نقس جداء رقع  2005/9قخار رقع  ،51صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2005/4/5السقتفي .

()2

والق اخرات الػقتية ىي تمظ الق اخرات التي تتعمق بإجخاءات تحفطية لحساية مرمحة الجعػى مث  :اإلفخاج عغ السػقػؼ عمى ذمة

القزية أو بتػقيف الستيع – أنطخ في ذلظ :عبج القادر جخادة ،مػسػعة اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الفمدصيشي ،السجمج الثالث،
د.ط ،مكتبة آفاؽ ،غدة ،فمدصيغ2011 ،ـ ،ص . 1458
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الصمبات سػاء بالخفس أو القبػؿ تعتبخ مغ الق اخرات التي ال تقب الصعغ بيا بالشقس تصبيقاً لشز
السادتيغ  346و  347مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية رقع  3لدشة ." 2001

()1

ولكغ رغع صحة األحكاـ الدابقة والتي قزت بعجـ جػاز الصعغ بالشقس في الق اخرات الرادرة
في شمب اإلفخاج بالكفالة ،إال أنو يؤخح عمى ىحه األحكاـ أنيا رتبت نتيجة عجـ قبػؿ الصعغ شكبلً إذا
كاف الصعغ بالشقس مشرباً عمى مث ىحه الق اخرات ،بيج أف الباحث يخى أنو يجب عمى محكسة الشقس
أف تحكع بعجـ جػاز أو عجـ قبػؿ الصعغ وليذ رده شكبلً ،ذلظ أف نطخ مجى جػاز الصعغ بالشقس
سابق عمى نطخ الصعغ بالشقس شكبلً ،ومخالفة شخوط األحكاـ التي تقب الصعغ بالشقس يتختب عميو
عجـ جػاز الصعغ فييا دوف التعخض لمذك .

()2



أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني ،فسغ خبلؿ استقخاء نرػص السػاد الشاضسة
لصمبات إخبلء الدبي فإنيا جعمت السخجع في الشطخ في شمبات إخبلء الدبي لجى قاضي التحقيق(،)3
()4
ويتع استئشاؼ الق اخرات الرادرة عشو لجى الييئة االتيامية  ،أي أف الييئة االتيامية تعتبخ مخجعاً

استئشافياً لق اخرات قاضي التحقيق .
وعسبلً بشز السادة  306مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني ،فإنو ال تقب الصعغ
بالتسييد إال الق اخرات الشيائية الرادرة عغ الييئة االتيامية ،وبالتالي ال تقب الق اخرات الستعمقة بإخبلء
()5

الدبي أف يتع الصعغ فييا لجى محكسة التسييد .

()1

نقس جداء رقع  ،2009/6صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2009/2/5السقتفي -يشطخ في ذات السعشي :نقس

جداء رقع  ،2011/39صادر بتاريخ  – 2011/4/17نقس جداء رقع  ،2006/13صادر بتاريخ  – 2007/2/3نقس جداء رقع
 ،2006/43صادر بتاريخ  . 2007/1/30وجسيعيا صادرة عغ محكسة الشقس بخاـ هللا ،السقتفي .
))2

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا " :إال أنو مغ السقخر في قزاء ىحه السحكسة أف الصعغ بالشقس ال يشرب عمى

األوامخ الػقتية الستعمقة بإلغاء الكفالة والتػقيف ،ذلظ أف السذخع رسع شخيقاً استثشائياً في ىحا الشػع مغ األوامخ وفق ما نرت عميو
أحكاـ السادة  136مغ ذات القانػف ،وعميو فإف الصعغ يغجو عمى غيخ أساس مغ القبػؿ .لحلظ ،السحكسة تقخر الحكع بعجـ قبػؿ

الصعغ " .نقس جداء رقع  ،2007/50صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2008/4/14السقتفي.

)(3

السػاد  114،115مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني .

)(4

السادة  116مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني .

)(5

عفيف شسذ الجيغ ،مخجع سابق ،ص . 431
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الفخع الخابع
الحكم الرادر من محكستي الرمح والبجاية برفتيسا محكسة استئشاف لقخار الشائب العام
أجاز قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي الصعغ باالستئشاؼ أماـ محكستي الرمح والبجاية
في ق اخرات الشائب العاـ ،سػاء تمظ الق اخرات الفاصمة في التطمع مغ حفظ الجعػى الجدائية ،أو الرادرة
في دفع الستيع أثشاء التحقيق معو أماـ الشيابة العامة بعجـ االختراص أو بعجـ القبػؿ أو بانقزاء
الجعػى ،وذلظ عمى الشحػ التالي:
 -أولا :الحكم الرادر من محكستي الرمح والبجاية برفتيسا محكسة استئشاف لقخار الشائب العام

والفاصل في التظمم من حفظ الجعهى الجدائية:

أجاز السذخع الفمدصيشي في السادة  153مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية رقع  3لدشة 2001
وتعجيبلتو الػاردة في القخار بقانػف رقع  17لدشة 2014

()1

لمسجعي بالحق السجني وحجه دوف غيخه مغ

أشخاؼ الجعػى التطمع مغ القخار الرادر بحفظ الجعػى الجدائية بصمب مشو يقجـ إلى الشائب العاـ،
ويقػـ الشائب العاـ بالفر في ىحا التطمع خبلؿ شيخ مغ تاريخ تقجيسو بسػجب قخار نيائي مشو ،وعشج
صجور ق اخره يجػز لمسجعي بالحق السجني استئشاؼ قخار الشائب العاـ أماـ محاكع البجاية ويكػف قخارىا
في ىحا الذأف نيائياً .

()2



وعشج صجور قخار السحكسة االستئشافية ،فإنو ال يجػز لمسجعي بالحق السجني أف يصعغ بالشقس
فيسا لػ كاف القخار صاد اًر بتأييج قخار الشائب العاـ بذأف التطمع ،والحي يعشي اإلبقاء عمى قخار حفظ
)(1

تشز السادة  153مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى -1 " :يجػز لمسجعي بالحق السجني التطمع مغ القخار الرادر

بحفظ الجعػى بصمب يقجـ مشو إلى الشائب العاـ -2 .يفر الشائب العاـ في شمب التطمع خبلؿ شيخ مغ تاريخ تقجيسو بسػجب
قخار نيائي مشو -3 .يجػز لمسجعي بالحق السجني استئشاؼ قخار الشائب العاـ أماـ السحكسة السخترة بشطخ الجعػى ويكػف قخارىا

نيائي ًا ،فإذا ألغت السحكسة القخار تعيغ نطخ مػضػع الجعػى أماـ ىيئة أخخى " .وقج ُعجلت الفقخة الثالثة مغ نز السادة 153
بسػجب القخار بقانػف رقع  17لدشة  2014والسشذػر في الػقائع الفمدصيشية ،العجد  ،108بتاريخ  ،2014/7/15لتربح عمى
الشحػ التالي " :يجػز لمسجعي بالحق السجني استئشاؼ قخار الشائب العاـ أماـ محاكع البجاية ويكػف قخارىا نيائياً ،فإذا ألغت السحكسة
تعيغ نطخ الجعػى أماـ ىيئة أخخى وإال أحالتيا إلى السحكسة السخترة" .وبالتالي فإف ىحا
القخار وكانت ىي السحكسة السخترة ّ

التعجي قج جع محكسة البجاية ىي السخترة دوماً بشطخ استئشاؼ القخار الفاص في التطمع لمشائب العاـ مغ حفظ الجعػى الجدائية
بعج أف كاف قانػف اإلجخاءات الجدائية يعقج ىحا االختراص إلى السحكسة السخترة أصبلً بشطخ الشداع وىي إما أف تكػف محكسة
الرمح أو محكسة البجاية.
)(2

عبج القادر جخادة ،مػسػعة اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الفمدصيشي ،السجمج الثاني ،د.ط ،مكتبة آفاؽ ،غدة2009 ،ـ ،ص
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الجعػى ،ذلظ أف السادة  346مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي قج حجدت األحكاـ التي تقب
الصعغ بالشقس ،وىي األحكاـ التي ترجر مغ محكسة البجاية برفتيا االستئشافية ومغ محكسة
االستئشاؼ في الجشايات والجشح ،مسا ال يفدح السجاؿ لمصعغ بالشقس في ق اخرات محكسة الرمح أو
البجاية بجرجتيا األولى برفتيسا االستئشافية والتي أعصيت ليسا عمى سبي االستثشاء ،ومع ذلظ ،فإف
القخار الحي يرجر مغ السحكسة االستئشافية الحي يفر في الصعغ السقجـ مغ السجعي بالحق السجني
ضج قخار الشائب العاـ الفاص في التطمع ،يسكغ الصعغ فيو عغ شخيق الشقس بأمخ خصي( ،)1ذلظ أف
الشقس بأمخ خصي يخد عمى األحكاـ والق اخرات التي اكتدبت الجرجة القصعية ،أما إذا لع تكغ ىحه
األحكاـ والق اخرات قج اكتدبت الرفة القصعية ،فبل يجػز الصعغ فييا بالشقس بأمخ خصي ،لكػنيا تقب
الصعغ بالصخؽ األخخى الستاحة أماـ الخرػـ ،وىحه الق اخرات واألحكاـ القصعية التي يشرب عمييا
الشقس بأمخ خصي يدتػي أف تكػف صادرة مغ سمصة التحقيق أو مغ قزاء الحكع في درجتو األولى
()2

أو الثانية ،وسػاء كانت فاصمة في السػضػع أو سابقة عمى الفر فيو .

وعمى ما سبق بيانو ،فإف القخار الرادر عغ الشائب العاـ والفاص في التطمع مغ قخار حفظ
الجعػى الجدائية يجػز الصعغ فيو استئشافاً أماـ محاكع البجاية ،وأف األحكاـ الرادرة عغ ىحه السحاكع
ال يجػز الصعغ فييا بالشقس العادي ،ذلظ أف السادة  346قج حجدت األحكاـ الجائد الصعغ فييا
بالشقس وىي محكسة البجاية برفتيا االستئشافية _ أي محكسة البجاية بجرجتيا الثانية وليذ بجرجتيا
األولى_ ومحكسة االستئشاؼ ،وىحا ما يجع ق اخرات محاكع البجاية في استئشاؼ قخار الشائب العاـ
الفاص في التطمع مغ حفظ الجعػى الجدائية خارج نصاؽ الدساح لمصعغ فييا بالشقس ،عمى أنو يجػز
الصعغ فيو بالشقس بأمخ خصي .
إال أف محكسة الشقس بغدة خالفت ىحه القػاعج وقبمت الصعغ بالشقس في القخار الرادر عغ
محكسة الرمح في االستئشاؼ السقجـ إلييا مغ قخار الشائب العاـ في حفظ الجعػى الجدائية ،حيث
قزت بقػليا " :وبتاريخ  2012/4/23أوصى رئيذ نيابة غدة بحفظ الذكػى فتقجـ الصاعغ بتطمع أماـ
الشائب العاـ بتاريخ  2012/4/23وبتاريخ  2013/2/14أصجر الشائب العاـ ق اخ اًر يقزي بحفظ
القزية وقج أبمغ ىحا القخار لمصاعغ بتاريخ  2013/2/17وقج شعغ في ىحا القخار أماـ محكسة صمح
)(1

ساىخ الػليج ،الترخؼ في التحقيق االبتجائي بحفظ الجعػى الجدائية في التذخيع الفمدصيشي " دراسة مقارنة " ،د.ط ،دار

)(2

ساىخ الػليج ،الترخؼ في التحقيق االبتجائي بحفظ الجعػى الجدائية في التذخيع الفمدصيشي " دراسة مقارنة " ،مخجع سابق ،ص

الشيزة العخبية ،القاىخة2008 ،ـ ،ص .350
 360وما بعجىا.
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غدة يصمب إلغاء قخار الحفظ الرادر عغ الشائب العاـ بتاريخ  ... 2013/2/14وبعج سساع السخافعات
أصجرت محكسة صمح غدة حكساً يقزي بخفس االستئشاؼ ،وقج شعغ فيو الصاعغ أماـ ىحه السحكسة
بالصعغ رقع  2014/6وقج نطختو ىحه السحكسة بتاريخ  2014/1/21وأصجرت فيو حكساً يقزي
بشقس الحكع السصعػف فيو وإعادة األوراؽ لسحكسة صمح غدة لمقياـ بشطخ االستئشاؼ وفق قانػف
اإلجخاءات الجدائية الحي حجد لمسحكسة السخترة الخقابة عمى مجة صحة قخار الشائب العاـ بحفظ
الذكػى بعج التيقغ مغ اختراصيا في نطخ االستئشاؼ وبتاريخ  2015/4/29نطخت محكسة صمح
غدة االستئشاؼ وأصجرت حكسيا السصعػف فيو في ىحا الصعغ والقاضي بخفس االستئشاؼ شكبلً ...
وحيث إنو عمى ضػء ما تقجـ تكػف السحكسة السخترة بشطخ االستئشاؼ السقجـ مغ الصاعغ ىي
محكسة بجاية غدة وليذ محكسة صمح غدة ..وحيث أف ىحه السحكسة تخى نقس الحكع السصعػف فيو
وإحالة االستئشاؼ إلى محكسة بجاية غدة لشطخه حدب األصػؿ ".

()1

وبيحا نجج أف ىحا الحكع الرادر عغ محكسة الشقس بغدة قج صجر مخالفاً لمقػاعج العامة
لمصعغ بالشقس ومخالفاً لشز السادة  346مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي.
 ثانيا :الحكم الرادر من محكسة البجاية برفتيا محكسة استئشاف لقخار الشائب العام الرادر فيدفع الستيم أثشاء التحقيق معو أمام الشيابة العامة بعجم الختراص أو بعجم القبهل أو بانقزاء
الجعهى:
تشز السادة  104مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :أذا دفع الستيع بعجـ
االختراص أو بعجـ القبػؿ أو بانقزاء الجعػى وجب عخض الجفع عمى الشائب العاـ أو أحج مداعجيو
لمفر فيو خبلؿ أربع وعذخيغ ساعة بسػجب قخار قاب لبلستئشاؼ أماـ محكسة البجاية".
وعميو فإف الق اخرات التي ترجرىا محكسة البجاية برفتيا محكسة استئشاؼ لقخار الشائب العاـ
الرادر في دفع الستيع أثشاء التحقيق معو أماـ الشيابة العامة بعجـ االختراص أو بعجـ القبػؿ أو
بانقزاء الجعػى ،ال تقب الصعغ بالشقس ،وىحا ما عبخت عشو محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا " :ولسا
كانت الرفة االستئشافية لمسحكسة وصف يصمقو القانػف عمييا ،ذلظ أف محكسة البجاية تكتدب صفتيا
االستئشافية كسحكسة درجة ثانية عشج انعقادىا لمشطخ في الصعػف السقجمة لمصعغ في األحكاـ الرادرة
عغ محاكع الرمح ،ولسا كاف تقجيع الصعغ ضج قخار الشائب العاـ القاضي بخد الجفع _ وفق صخيح
نز السادة  _ 104يصعغ بو أماـ محكسة البجاية ،فإنو والحالة ىحه يقجـ ليا برفتيا محكسة درجة
)(1

شعغ جداء رقع  ،2015/58صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2015/12/31غيخ مشذػر.
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أولى وليذ برفتيا االستئشافية وىحا ما خمز إليو اجتياد محكسة الشقس  ....خاصة وأف األمخ
()1

يتعمق بسخحمة التحقيق والتي تدبق عخض الجعػى عمى قاضييا " .

ويخى الباحث أف ىحا الحكع قج جانبو الرػاب ،ذلظ أف السادة  104قج أعصت الربلحية
لسحكسة البجاية لمشطخ في دفع الستيع برفتيا محكسة استئشاؼ وليذ برفتيا محكسة درجة أولى ،وىي
بحلظ أعصتيا الرفة االستئشافية ،ورغع ذلظ ال يسكغ الصعغ بالشقس في حكع محكسة االستئشاؼ في
ىحا الجفع ،وذلظ لعجـ انصباؽ السادة  346عمى ىحه الحالة والتي اشتخشت أف يكػف الحكع صاد اًر عغ
محكسة االستئشاؼ في الجشايات الجشح .

السظمب الثاني
نظخ الظعن بالشقض شكلا
إذا اتزح لسحكسة الشقس أف الصعغ في الحكع جائد قانػناً فإنيا تشتق بعج ذلظ إلى نطخ
الصعغ مغ الشاحية الذكمية ،وذلظ بالتحقق مغ الذخوط الذكمية التي اشتخشيا القانػف( ،)2وسشبيغ في
ىحا السصمب األمػر التي يجب مخاعاتيا لقبػؿ الصعغ بالشقس شكبلً في فخع أوؿ ،كحلظ فإنشا سشتحجث
عغ أثخ رفس الصعغ بالشقس في فخع ثاف ،وعغ حالة سقػط الصعغ بالشقس في فخع ثالث .
الفخع األول
ما يجب مخاعاتو لقبهل الظعن بالشقض شكلا
()3

ويتػقف قبػؿ الصعغ شكبلً عمى مخاعاة ما يمي:
 -1التأكج مغ تقجيع الصعغ ضسغ السػاعيج القانػنية .
)(1

نقس جداء رقع  2011/52صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2016/2/6السقتفي .وفي حكع آخخ ليا قزت في

ذات السػضػع بأنو " :بالتجقيق والسجاولة نجج أف السادة  104مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية قج نرت عمى  .....وأف السادة 347
مغ ذات القانػف قج نرت عمى  .....وبحلظ نجج أف الشز األوؿ يتعمق بإثارة الجفػع أماـ الشيابة العامة في دور التحقيق وأف
الشز الثاني يتعمق بإثارة الجفػع أماـ السحكسة بعج انتياء التحقيق ،وحيث أف ىحا الصعغ يتعمق بالجفع السثار أماـ الشيابة العامة في
دور التحقيق وليذ السحكسة فإف القخار مػضػع الصعغ ال يقب الصعغ بصخيق الشقس شبقاً لسا استقخ عميو االجتياد القزائي ".
نقس جداء رقع  ،2011/139صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2012/1/18السقتفي.
()2

عسخ الدعيج رمزاف ،مخجع سابق ،ص . 361

()3

رؤوؼ عبيج ،مخجع سابق ،ص . 801
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 -2التأكج مغ مخاعاة إجخاءات تقجيع الصعغ بالشقس .
 -3أف يكػف مبمغ التأميغ قج أودع في الحاالت التي يصمب القانػف فييا ذلظ .
 -4أف يتػافخ شخشي الرفة والسرمحة فيسغ يتقجـ بالصعغ .
وسشتعخض لبياف ىحه األمػر فيسا يمي :
 أولا :التأكج من تقجيم الظعن ضسن السهاعيج القانهنية:وفقاً لشز السادة  355مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي فإف السجة السدسػح فييا تقجيع
الصعغ بالشقس ىي أربعيغ يػماً ،وىحه السجة واحجة لجسيع خرػـ الجعػى الجدائية سػاء كانت الشيابة
العامة أـ السحكػـ عميو أـ السجعي بالحق السجني أو السدؤوؿ عغ الحقػؽ السجنية ،ويبجأ سخياف ىحا
السيعاد مغ اليػـ الحي يمي تاريخ صجور الحكع إذا كاف الحكع حزػرياً ،أو مغ اليػـ الحي يمي تبميغو
إذا كاف الحكع بسثابة الحزػري .
أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني فقج نز في السادة  316عمى عجة مجد لمصعغ
بالشقس تختمف باختبلؼ مقجـ الصعغ ،وىي عمى الشحػ التالي :
 -1بالشدبة ألشخاؼ الجعػى دوف الشيابة العامة فيحق ليع شمب نقس الحكع الحزػري الرادر عغ
محكسة الجشايات أو محكسة استئشاؼ الجشح خبلؿ خسدة عذخ يػماً مغ تاريخ صجوره ،وال يعتبخ
شمب تفديخ الحكع االستئشافي الحزػري سبباً لتسجيج ميمة الصعغ بالشقس ،ب أف السجة ثابتة وىي
()1

خسدة عذخ يػماً مغ تاريخ صجور الحكع .

 -2أما بالشدبة لمشيابة العامة فقج أورد السذخع تفخقة بيغ فخع الشيابة مقجـ الصعغ ،فشز عمى أنو
يكػف لمشيابة العامة السالية أو االستئشافية أف تصمب نقس الحكع الحزػري خبلؿ مجة شيخ مغ تاريخ

)(1

وىحا ما قزت بو محكسة التسييد المبشانية بقػليا " :وحيث أف السيمة السحجدة في السادة  316أ.ـ.ج لمصعغ تسيي اًد بالقخار

الػجاىي الرادر عغ محكسة استئشاؼ الجشح والحي كاف مػضػع شمب تفديخ تدخي مغ تاريخ صجوره وليذ مغ تاريخ صجور
القخار التفديخي أو القخار القاضي بخد شمب التفديخ  .حيث أف القػؿ بعكذ ذلظ يؤدي إلى تعصي مزسػف نز السادة 316
وإلى جع ميمة الصعغ السحجدة فييا رىشاً بإرادة أحج الفخقاء الحي يربح بإمكانو تعميقيا وبالتالي تسجيجىا بسجخد تقجمو بصمب
تفديخ لمحكع الحي يخغب بدمػؾ شخيق الصعغ بذأنو  . " ..قخار تسييد رقع  ،2003/93صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة
التاسعة بتاريخ  ،2003/10/30السػقع االلكتخوني لسخكد السعمػمات القانػنية ،الجامعة المبشانية .
53

صجوره ،أما الشيابة العامة التسييدية فميا أف تصمب نقس الحكع خبلؿ مجة شيخيغ مغ تاريخ صجور
الحكع .
 -3في حالة إذا ما كاف حكع محكسة االستئشاؼ الحي يبتغي أحج الخرػـ الصعغ فيو بالشقس قج
كاف حكساً في السعارضة السقجمة أماـ محكسة االستئشاؼ ،فإنو تدخي السيمة في حق الفخقاء في
الجعػى دوف الشيابة العامة مغ تاريخ تبمغيع ،أما بالشدبة لمشيابة العامة االستئشافية والشيابة العامة
التسييدية فتدخي السيمة في حقيع مغ تاريخ صجور الحكع .
 ثاني ا :التأكج من مخاعاة إجخاءات تقجيم الظعن بالشقض:لقج نطع قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي إجخاءات تقجيع الصعغ بالشقس في السػاد مغ
( ،)364-356ونطسيا أيزاً قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني في السػاد مغ (.)320-317
ويعتبخ شمب الصعغ بالشقس ورقة شكمية مغ أوراؽ اإلجخاءات التي يجب أف تحس بحاتيا
مقػماتيا األساسية باعتبارىا الدشج الػحيج الحي يذيج لرجور العس اإلجخائي عسغ صجر عشو عمى
الػجو السعتبخ قانػناً( ،)1ويجب أف يتزسغ شمب الصعغ بالشقس أسباب الصعغ وأسساء الخرػـ ،وأف
يكػف ىحا الصمب مػقعاً مغ الصاعغ بشفدو أو مغ محاميو ،وأف يكػف مخفقاً بو إيراؿ دفع الخسػـ
القانػنية السقخرة لمصعغ ،ويجب عمى قمع محكسة الشقس أف يقػـ بتدجي تاريخ تقجيع ىحا الصمب وذلظ
()2

لمتأكج مغ مجى التداـ الصاعغ بتقجيع الصعغ ضسغ السجة القانػنية .

يحر الصعغ بالشقس بتقجيع شمب الصعغ بالشقس إلى قمع السحكسة التي أصجرت الحكع أو
إلى قمع محكسة الشقس( ،)3أما إذا كاف الصاعغ مػقػفاً فعميو أف يتقجـ بصمب الصعغ بالشقس إلى مجيخ
الدجغ السػقػؼ فيو ويتػلى مجيخ الدجغ إرساؿ ىحا الصمب إلى قمع محكسة الشقس خبلؿ أربع
وعذخيغ ساعة( ،)4وإذا أودع شمب الصعغ بالشقس لجى قمع السحكسة التي أصجرتو سػاء كانت محكسة
االستئشاؼ أو محكسة البجاية برفتيا االستئشافية فإنيا يتعيغ عمييا أف تخسمو إلى قمع محكسة الشقس
()1

شارؽ الجيخواي ،الػجيد في شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،الصبعة األولى ،دوف د.ف2013 ،ـ ،ص

. 277
()2

السادة  357مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

()3

السادة  356مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

()4

السادة  364مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001
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مع ممف الجعػى خبلؿ أسبػع مغ تاريخ تقجيسو لجييا( ،)1وعشج إيجاع شمب الصعغ بالشقس لجى قمع
محكسة الشقس سػاء بتقجيسو إلييا مباشخة أـ بعج إحالتيا لو مغ السحكسة مرجرة الحكع أو بإحالتيا لو
مغ ِقب مجيخ الدجغ ،يقع االلتداـ عمى رئيذ قمع محكسة الشقس بإرساؿ أوراؽ التبميغ لمسصعػف ضجه
في خبلؿ أسبػع مغ اليػـ التالي لتاريخ تدجي شمب الصعغ بالشقس( ،)2ويكػف لمسصعػف ضجه تقجيع
الئحة جػابية عمى أسباب الصعغ بالشقس خبلؿ خسدة عذخ يػماً تبجأ مغ اليػـ التالي لتبميغو بصمب
الصعغ بالشقس( ،)3وعشجما تكتس أوراؽ الصعغ بالشقس يتعيغ عمى رئيذ قمع محكسة الشقس إرساؿ
ىحه األوراؽ مع ممف الجعػى إلى الشيابة العامة( ،)4وعمى الشيابة العامة عشج اتراليا بأوراؽ الصعغ مع
ممف الجعػى أف تقػـ بتدجيميا في سجبلت الشيابة العامة ،ومغ ثع إحالتيا إلى الشائب العاـ لتجويغ
()5

مصالعتو عمييا ومغ ثع إعادتيا إلى محكسة الشقس خبلؿ عذخة أياـ مغ تاريخ وصػليا إليو .

أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني فقج نز صخاحة عمى بعس الذخوط الذكمية
التي يجب تػافخىا في شمب الشقس ،ويقع شمب الشقس تحت شائمة الخد شكبلً إذا فقج إحجى تمظ
()6

الذخوط ،وىحه الذخوط ىي:

 -1أف يتزسغ شمب الصعغ بالشقس أسباب الشقس ،وكحلظ أسساء الخرػـ ،واسع السحكسة التي
أصجرت الحكع ،وبياف الحكع السصمػب نقزو .
 -2أف يكػف شمب الصعغ بالشقس مػقعاً مغ محاـ يحق لو التخافع أماـ محكسة االستئشاؼ ،مخفقاً
بالصمب وكالتو أو صػرة مرجقة عشيا وكحلظ صػرة مرجقة عغ الحكع السصعػف فيو ،وإيراال بجفع
مبمغ التأميغ ،ولكغ القانػف استثشى الشيابة العامة مغ شخط إبخاز صػرة الحكع السصعػف فيو ودفع مبمغ
التأميغ والخسػـ القزائية .
ويحر شمب الصعغ بالشقس بتقجيع شمب الشقس إلى قمع محكسة التسييد أو إلى قمع السحكسة
التي أصجرت الحكع السصعػف فيو ،وإذا تع تقجيسو لجى قمع السحكسة التي أصجرت الحكع السصعػف فيو
()1

السادة  359مغ قانػف اإلجخاءات الج ادئية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

()2

السادة  360مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

()3

السادة  361مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

()4

السادة  362مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

()5

السادة  363مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

()6

السادة  318مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني رقع  328لدشة . 2001
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تقػـ بإحالة ىحا الصمب بػاسصة الشيابة العامة لجييا إلى الشيابة العامة التسييدية وذلظ خبلؿ خسدة أياـ
مغ تاريخ تقجيسو ذلظ كي تقػـ الشيابة العامة التسييدية بإحالتو إلى محكسة التسييد ،وإذا قجـ شمب
الصعغ بالشقس إلى محكسة التسييد مباشخة فإنيا تصمب ممف الجعػى بػاسصة الشيابة العامة التسييدية
مغ السحكسة التي أصجرت الحكع .

()1

وبعج إيجاع شمب الصعغ بالشقس متزسشاً الذخوط الدابقة ،يحق لصالب الصعغ بالشقس أف
يػدع محكخة تفريمية يػضح فييا أسباب الصعغ بالشقس التي أدلى بيا في شمب الصعغ

()2

دوف أف

يكػف لو إضافة أسباب ججيجة غيخ تمظ التي وردت في شمب الصعغ ،وذلظ خبلؿ خسدة أياـ مغ
انقزاء ميمة الشقس( ،)3ويجب أف يقػـ قمع محكسة الشقس بتبميغ السصعػف ضجه برػرة عغ الصمب
وممحقاتو وصػرة عغ السحكخة التفريمية ألسباب الصعغ بالشقس وذلظ خبلؿ ثبلثة أياـ مغ تقجيع ك
مشيسا ،ويحق لمسصعػف ضجه الخد ببلئحة جػابية عمى ىحا الصعغ خبلؿ عذخة أياـ مغ تاريخ تبميغو
()4

بصمب الصعغ .
()1

السادة  317مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني رقع  328لدشة . 2001

)(2

حيث يجب أف يحكخ شالب التسييد في شمبو األسباب التي يدتشج عمييا لصمب الشقس ،ومغ ثع يحق لو أف يفر ىحه

األسباب خبلؿ خسدة أياـ وفقاً لشز السادة  319مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني ،وفي ذلظ قزت محكسة التسييد
المبشانية بقػليا " :وقج أعصت السادة  319مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية الحق لمسدتجعي أف يقجـ خبلؿ خسدة أياـ مغ
يفر فييا أسباب الشقس التي أدلى بيا ،وال يحق لو أف يزسشيا أسباباً ججيجة .وحيث أنو مغ العػد
انقزاء ميمة الشقس محكخة ّ
إلى استجعاء الشقس السقجـ يتبيغ أف السدتجعي اكتفى في متغ استجعائو بعخض أسباب الشقس عمى الشحػ الحي ورد في نز
السادة  306دوف أف يبيغ السآخح القانػنية التي يدجميا عمى القخار االتيامي السصعػف فيو والسختبصة بأي مغ األسباب التي أوردتيا
السادة السذار إلييا والتي يبشى شمب الشقس باالستشاد إلييا ،كسا أف السدتجعي لع يعسج إلى تقجيع محكخة لتفري األسباب التي
تحرع بػجػد الخصأ السادي في إسسو كسا ورد في القخار االتيامي ليجلي بأنو سيعسج بعج
أدلى بيا وفقاً ألحكاـ السادة  ،319وقج ّ

ترحيح القخار السحكػر إلى تقجيع السحكخة السػصى إلييا .وحيث أف ما يثيخه السدتجعي لجية الخصأ السادي في اسسو ليذ مغ

شأن و أف يتيح لو السجاؿ لبياف أسباب الشقس خارج السيمة القانػنية السقخرة لتقجيع شمب الشقس ،فيبقى عميو التقيج بيحا الجانب مغ
الذخوط الذكمية السفخوضة قانػناً بسعدؿ عغ مدألة الترحيح السادي  ...وبالتالي أف مبادرتو إلى تقجيع شمب الشقس ضسغ السيمة
القانػنية تدتجعي مشو بياف أسباب الشقس استيفاء لمذخوط الذكمية السفخوضة قانػناً وذلظ دونسا داع النتطار القخار بترحيح
الخصأ السادي الستحرع بو .وحيث أنو في ضػء ما تقجـ ،وباعتبار أف تعجاد األسباب كسا أوردتيا السادة  306دوف بياف مجى
التخابط بيشيا وبيغ القخار االتيامي مػضػع الصعغ ،ىػ مػاز لعجـ اإلدالء بأسباب التسييد ،فإنو يقتزي رد االستجعاء في الذك " .
قخار تسييدي رقع  2003/245صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة الدادسة بتاريخ  ،2003/10/14السػقع االلكتخوني
لسخكد السعمػمات القانػنية ،الجامعة المبشانية .
()3

السادة  319مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني رقع  328لدشة . 2001

()4

السادة  320مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني رقع  328لدشة . 2001
57

 ثالثا :أن يكهن مبمغ التأمين قج أودع في الحالت التي يظمب القانهن فييا ذلك:اشتخط قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي لقبػؿ الصعغ بالشقس شكبلً إذا كاف مقجماً مغ
أحج األشخاؼ غيخ الشيابة العامة أو السحكػـ عميو السػقػؼ لعقػبة سالبة لمحخية ،أف يقػـ بجفع مبمغ
تأميغ يػدعو خديشة السحكسة وقجره  50ديشا اًر أردنياً أو ما يعادليا بالعسمة الستجاولة قانػناً ،ما لع يكغ
معفياً مغ الخسػـ القزائية ،وإذا تػصمت السحكسة بعج نطخ الصعغ مػضػعاً إلى أف الصاعغ محق في
شعشو فإنيا تقػـ بخد مبمغ التأميغ لو ،وإذا تقخر رفس الصعغ بالشقس فإنيا تقػـ بسرادرة ىحا
السبمغ.

()1

وقج درج قزاء الشقس في محكسة نقس راـ هللا عمى الحكع بعجـ قبػؿ الصعغ في حالة عجـ
دفع مبمغ التأميغ( ،)2وقج أخصأت محكسة الشقس بأحكاميا السحكػرة ،ذلظ أف دفع مبمغ التأميغ ىػ
شخط شكمي يتختب عمى عجـ تػافخه قبػؿ الصعغ ورد الصعغ شكبلً ،ذلظ انو كسا ذكخنا أف قبػؿ الصعغ
يتػقف عمى تػافخ الذخوط البلزمة في الحكع ،وأف دفع مبمغ التأميغ ليذ مغ ضسغ ىحه الذخوط .
أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني فقج اشتخط دفع مبمغ تأميغ قجره  200ألف ليخة
مسغ يصمب الصعغ بالشقس دوف الشيابة العامة حيث أعفاىا مغ دفع ىحا السبمغ ،وكحلظ فقج أعفى
السحكػـ عميو أو السجعي بالحق السجني مغ دفع ىحا السبمغ في شمب نقس القزايا الجشائية والجشحية
عمى حج سػاء إذا قاـ بتقجيع شيادة فقخ حاؿ ،ويخد ىحا السبمغ لمصاعغ في حالة إذا ما قب شمبو أو إذا
رجع عشو قب البت فيو وإال فإنو يرادر لسرمحة الخديشة إذا تقخر رد شمب الشقس( ،)3وفي ذلظ
قزت محكسة التسييد المبشانية بأنو " :حيث قجـ السسيد شمبو دوف أف يخفق بو اإليراؿ بجفع الخسع
السالي أي التأميغ السالي الػارد ذكخه في السادة  318محاكسات جدائية ومقجاره مئتا ألف ليخة والحي

()1

السادة  358مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

()2

يخاجع في ذلظ :نقس جداء رقع  ،2011/94صادر بتاريخ  – 2011/10/11نقس جداء رقع  ،2012/100صادر بتاريخ

 – 2012/5/6نقس جداء رقع  ،2012/122صادر بتاريخ  – 2012/7/12نقس جداء رقع  ،2011/4صادر بتاريخ
 – 2011/4/10نقس جداء رقع  ،2011/69صادر بتاريخ  – 2011/7/4نقس جداء رقع  ،2008/21صادر بتاريخ
 . 2008/5/20وجسيعيا صادرة عغ محكسة الشقس بخاـ هللا ،السقتفي .
()3

السادتيغ  319-318مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني رقع  328لدشة . 2001
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يتػقف عمى دفعو قبػؿ شمبو شكبل عمى ما ورد في السادة  318السحكػرة األمخ الحي يجع شمبو
مخدوداً شكبلً ليحا الدبب " .

()1

 رابعا :أن يتهافخ شخطي الرفة والسرمحة فيسن يتقجم بالظعن:وقج سبق وأف تع الحجيث مفربلً عغ شخشي الرفة والسرمحة فيسغ يحق لو تقجيع الصعغ
بالشقس ،ولكغ يثار التداؤؿ ىشا عغ مجى اعتبار تخمف أحجىسا سبباً لمحكع بعجـ جػاز أو عجـ قبػؿ
الصعغ بالشقس ،أـ اعتبار شخشي الرفة والسرمحة مغ الذخوط الذكمية والتي يتختب عمى تخمف
أحجىسا رد الصعغ شكبلً أي أف الجفع بانتفائيا ىػ دفع شكمي ،أـ اعتبار ىحا االنتفاء دفع مػضػعي .
إف الرفة في الجعػى ىي إحجى أوصاؼ السرمحة بػصفيا شخشاً لقبػؿ الجعػى ،ويتختب
عمى تخمفيا الحكع بعجـ قبػؿ الجعػى( ،)2ذلظ أف الرفة والسرمحة مغ الذخوط السػضػعية لقبػؿ
الصعغ بالشقس وليذ مغ الذخوط الذكمية الستسثمة في ميعاد الصعغ وإتباع اإلجخاءات التي رسسيا
القانػف( ،)3وفي ىحا السقاـ يذيخ الباحث إلى حكع محكسة الشقس بخاـ هللا الدابق ذكخه والحي قزى
بأف مدألة عجـ القبػؿ ليدت مدألة شكمية بحتة إنسا تتر اتراال وثيقاً بالسػضػع( ،)4وعميو فإف عجـ
تػافخ الرفة أو السرمحة يتختب عميو الحكع بعجـ قبػؿ الصعغ بالشقس أو عجـ جػازه ،وليذ رد
الصعغ شكبلً .
ولكغ الخأي الدائج في الفقو أف جسيع الجفػع بعجـ قبػؿ الجعػى أو الصعغ _ ومشيا الجفع
بانتفاء السرمحة _ ىي في جػىخىا دفػع مػضػعية ،فانتفاء السرمحة مغ الصعغ بالشقس يذبو
وسائ الجفاع السػضػعية مع خبلؼ واحج ،ىػ أنو ال يتشاوؿ الحق ذاتو باإلنكار ولكشو يتشاوؿ الػسيمة
ا لتي يحسي بيا صاحب الحق نفدو ،وما إذا كاف مغ الجائد استعساليا أو أنو لع يتػفخ شخط ذلظ
االستعساؿ بعج ،ومقتزى اعتبار الجفع بانتفاء السرمحة مغ الصعغ مػضػعياً ىػ وجػب القػؿ بأف
محكسة الفر في الصعغ ال يشبغي أف تتعخض لتػافخ السرمحة أو عجـ تػافخىا إال إذا كاف الصعغ
()1

قخار تسييدي رقع  351صادر بتاريخ  ،2006/12/6صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة الدادسة ،وارد لجى :نقابة

السحاميغ ببيخوت ،مجمة العجؿ ،العجد األوؿ ،الدشة الػاحجة واألربعػف2007 ،ـ ،ص . 424
()2

إسخاء ىادي – دمحم الحسجاني ،مخجع سابق ،ص . 237

()3

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 224

()4

يخاجع في ذلظ :نقس جداء رقع  2004/20قخار رقع  ،17صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2004/6/19السقتفي.
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جائ اًد ومقبػالً شكبلً ،ذلظ أف بحث جػاز الصعغ يدبق بحث شكمو ،وبحث الذك

يدبق بحث

السػضػع ،حيث أف عجـ جػاز الصعغ يحػؿ دوف التعخض لذكمو ،كسا أف عجـ قبػؿ الصعغ شكبلً
يحػؿ دوف التعخض لتػافخ السرمحة مغ الصعغ أو عجـ تػافخىا .

()1

ولكغ قزاء محكسة الشقس السرخية قج درج عمى الحكع بعجـ قبػؿ أو عجـ جػاز الصعغ
بالشقس عشج عجـ تػافخ السرمحة ،ومغ ذلظ قػليا " :لسا كاف الحكع السصعػف فيو قج صجر بعجـ جػاز
نطخ الجعػى ،وكاف ىحا القزاء يمتقي في نتيجتو مع القزاء ببخاءة الصاعغ لعجـ وجػد وجو إلقامة
الجعػى الجشائية ضجه ،ومغ ثع ال يكػف قج أضخ بالصاعغ حتى يجػز لو أف يصعغ فيو بصخيق
الشقس ،لسا كاف ذلظ ،وكانت السرمحة مشاط الصعغ ،فحيث تشقزي ال يكػف الصعغ مقبػالً ،فإف
شعشو يكػف غيخ جائد النتفاء مرمحتو مغ الصعغ ،ويتعيغ التقخيخ بعجـ قبػلو " .

()2

الفخع الثاني
أثخ رفض الظعن بالشقض شكلا
ال يجػز معاودة الصعغ في حكع سبق لسحكسة الشقس أف قزت فيو شكبلً وال يجػز لسحكسة
الشقس أف تعاود الشطخ فيو( ،)3وىحا ما قزت بو السادة  373مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي
إذ نرت عمى " :إذا قخرت السحكسة رد شمب الصعغ بالشقس ،أصبح الحكع باتاً ،وال يجػز لسغ رفعو
أف يخفع شعشا آخخ عغ الحكع ذاتو ألي سبب كاف" ،ويخى الباحث أف السادة الدابقة لع تسيد بيغ إذا
ما كاف رد شمب الصعغ مػضػعاً أـ شكبلً ،إذ أقخت قاعجة عامة ىي عجـ جػاز الصعغ مخة أخخى بعج
اء كاف رد شمب الصعغ شكبلً أو مػضػعاً.
قزائيا بخد شمب الصعغ بالشقس ،سػ ً
)(1

رؤوؼ عبيج ،السذكبلت العسمية اليامة في اإلجخاءات الجشائية ،الجدء الثاني ،د.ط ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة1963 ،ـ ،ص

 22وما بعجىا .
()2

نقس جشائي مرخي رقع  4911لدشة  5ؽ صادر عغ محكسة الشقس السرخية بتاريخ  ،2016/1/20السػقع االلكتخوني

لسحكسة الشقس السرخية -انطخ في ذات السزسػف :نقس جشائي مرخي رقع  38328لدشة  73ؽ ،صادر بتاريخ 2004/4/1
– نقس جشائي مرخي رقع  12598لدشة  63ؽ ،صادر بتاريخ  – 2002/9/24نقس جشائي مرخي رقع  16398لدشة 60
ؽ ،صادر بتاريخ  – 1998/10/27نقس جشائي مرخي رقع  16387لدشة  60ؽ ،صادر بتاريخ  . 1998/3/31وجسيعيا
صادرة عغ محكسة الشقس السرخية ،السػقع االلكتخوني لسحكسة الشقس السرخية.
()3

مججي الجشجي ،أصػؿ الشقس الجشائي وتدبيب األحكاـ ،الصبعة األولى ،دوف د.ف1993 ،ـ ،ص . 581
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ولكغ شبيعة محكسة الشقس تأبى تصبيق ذلظ عمى األحكاـ الفاصمة في شك الصعغ إذا بشيت
عمى خصأ مادي ،وتصبيقاً لحلظ استقخ قزاء محكسة الشقس عمى أف لمصاعغ أف يصمب مغ محكسة
الشقس إعادة الشطخ في حكسيا إذا تبيغ أف القزاء بعجـ قبػليا لصعشو شكبلً قج بشي عمى أف الصاعغ
لع يقجـ شمب الصعغ بالشقس خبلؿ السيعاد القانػني ثع تبيغ أنو قج تع تقجيسو في السيعاد ،وكحلظ
الخجػع في حكسيا الرادر بدقػط الصعغ إذا ثبت ليا أف الصاعغ كاف قج استذك في تشفيح العقػبة
وقزي في اإلشكاؿ بإيقاؼ التشفيح لحيغ نطخ الصعغ بالشقس ،وىشا تعػد محكسة الشقس لشطخ الصعغ
مغ ججيج بعج ترحيح ىحا الخصأ السادي .

()1

فعجـ قبػؿ الصعغ شكبلً لعيب لحق إجخاءات التقخيخ بو ال يحػؿ دوف إمكاف تججيجه بإجخاءات
صحيحة شالسا كاف السيعاد ال زاؿ مستجاً ،فيػ ال يسذ أص الحق في الصعغ ،وذلظ عمى خبلؼ رد
الصعغ مػضػعاً فيػ قزاء في مػضػعو يحػؿ دوف إمكاف تججيجه أماـ القزاء ،ألنو يسذ أص
الحق في الصعغ .

()2

الفخع الثالث
سقهط الظعن بالشقض
تشز السادة  365مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :يدقط الصعغ السخفػع مغ
الستيع السحكػـ عميو بعقػبة سالبة لمحخية إذا لع يتقجـ لمتشفيح قب الجمدة السحجدة لشطخ الصعغ " .
حيث أف الصعغ بالشقس ال يػقف التشفيح ،وقج يمجأ السحكػـ عميو إلى اليخب مغ التشفيح
اء عمى عجـ تقجـ الصاعغ لمتشفيح
ويجخي الصعغ في الحكع بتػكي مشو آلخخ ،لحلظ رتب السذخع جد ً
()3
مفاده سقػط شعشو إذا لع يتقجـ لتشفيح ىحا الحكع قب ميعاد الجمدة .
ويفتخض لرجور حكع بدقػط الصعغ بالشقس تكػف العقػبة واجبة التشفيح( ،)1فإذا أمخت الشيابة
العامة بػقف التشفيح مؤقتاً أو إذا استذك السحكػـ عميو في تشفيح العقػبة فبل تقزي السحكسة بدقػط
الصعغ.
()1

()2

احسج فتحي سخور ،مخجع سابق ،ص  417وما بعجىا .

)(2

رؤوؼ عبيج ،السذكبلت العسمية اليامة في اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 22

()3

حدغ صادؽ السخصفاوي ،السخصفاوي في أصػؿ اإلجخاءات الجشائية ،د.ط ،مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية ،اإلسكشجرية،

1996ـ ،ص . 843
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ويخى الباحث أف سقػط الصعغ بالشقس يتعمق أساساً بالحق في الصعغ ،ذلظ أف العقػبة
السقزي بيا واجبة الشفاذ ،ويذتخط عمى السحكػـ عميو أف يقػـ بتشفيح ىحه العقػبة كي يكػف لو الحق
في الصعغ بالشقس .
والعبخة ىي بالتقجـ لمتشفيح ،فبل يمدـ أف يتقجـ الستيع لمتشفيح في اليػـ الدابق ب يسكشو التقجـ في
ذات اليػـ قب نطخ الصعغ مباشخة حتى يتفادى الحكع بدقػشو(،)3وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بغدة
بقػليا " :قخرت السحكسة عجـ قبػؿ الصعغ شكبلً لدقػشو لعجـ تدميع نفدو لمتشفيح شبقاً لشز السادة
 365مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية رقع  3لدشة . " 2001

()4

أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني فمع يشز عمى جداء سقػط الصعغ لسغ لع يتقجـ
لمتشفيح قب الجمدة ،ب نز في معشى مذابو في نز السادة  298بأنو ... " :إذا قزى الحكع
السصعػف فيو بتجخيع او بإدانة الستيع ،واستجعت الشيابة العامة نقس الحكع ،فيحاكع مػقػفاً مع مخاعاة
أحكاـ السادة  108مغ ىحا القانػف " ،وكحلظ نز السادة  299التي نرت عمى:
" -يقب شمب التسييد مغ السحكػـ عميو بعقػبة جشائية إذا كاف مػقػفاً أو نفح العقػبة السقزي بيا.
 ال يجػز لسحكسة التسييد أف تخمي سبي السحكػـ عميو السػقػؼ قب أف تشقس الحكع السصعػففيو".

)(1

()5

وقج قزت السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف بأف عجـ قبػؿ الصعغ بالشقس السؤسذ عمى مجخد أف الصاعغ لع يكغ محبػساً

ولع يقجـ نفدو لمتشفيح ،يسذ حقو في الصعغ بالشقس ويحخمو مغ مسارسة حقػقو في الجفاع .مذار إليو لجى :أحسج فتحي سخور،
القانػف الجشائي الجستػري ،الصبعة الثانية ،دار الذخوؽ لمشذخ ،القاىخة2002 ،ـ ،ص . 549
()2

آماؿ عثساف ،مخجع سابق ،ص . 948

()3

مأمػف دمحم سبلمة ،مخجع سابق ،ص . 608

)(4

شعغ جداء رقع  ،2006/1صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2006/3/6السقتفي .

) (5وفي ذلظ قزت محكسة التسييد المبشانية بقػليا " :وحيث أف السدتجعي وعمى نحػ ما يدتفاد مغ حيثيات القخار السصعػف فيو،
ىػ محكػـ عميو بعقػبة جشائية مدشجة إلى أحكاـ السادة  557عقػبات معصػفة عمى السادة  5مغ السخسػـ االشتخاعي رقع
 ،83/119وىػ مخمى سبيمو في ىحه الجعػى بتاريخ  2001-11-12ولع يشفح العقػبة السقزي بيا بسػجب القخار مػضػع
الصعغ ،كسا لع يتبيغ مغ األوراؽ ما يفيج بأنو بادر إلى تدميع نفدو إنفاذاً لمعقػبة السقزي بيا عميو ،وذلظ خبلؿ ميمة أقراىا
ميمة شمب الشقس السحجدة قانػناً بخسدة عذخ يػماً ،األمخ الحي يتختب عميو وجػب عجـ قبػؿ شمب الشقس السقجـ مغ
السدتجعي عسبلً بأحكاـ السادة  299مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،وحيث أف تقجيع السدتجعي شمب إحالة شمبو إلى قيادة
الجير لتسكيشو مغ تخؾ خجمة العمع برػرة مؤقتة تسييجاً لمسثػؿ أماـ السحكسة مػقػفاً ال يغيخ في الشتيجة السبيشة أعبله باعتبار أنو
كاف يقع عمى السدتجعي السػجب القانػني بتدميع نفدو قب تقجيسو لبلستجعاء الحاضخ "  .قخار تسييدي رقع  2002/179صادر
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وبحلظ يبلحظ أف قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني والقزاء المبشاني قج رتبا جداء عجـ
قبػؿ الصعغ وليذ سقػشو عمى مغ شعغ بالشقس ولع يتقجـ لمتشفيح أو لع يكغ مػقػفاً إذا كاف الصعغ
مقجماً مغ الشيابة العامة .

عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة الدادسة الجدائية بتاريخ  ،2002/7/11السػقع االلكتخوني لسخكد السعمػمات القانػنية ،الجامعة
المبشانية .
64

السبحث الثاني
رفض الظعن بالشقض مهضهع ا
بعج أف تقب محكسة الشقس شمب الصعغ بالشقس شكبلً فإنيا تشتق إلى فحز السػضػع ،فإف
وججت أف شالب الصعغ غيخ محق في شعشو أو أف األسباب التي استشج إلييا الصعغ ىي أسباب غيخ
قانػنية ،فإنيا تحكع بخفس الصعغ مػضػعاً .
وعميو سيتع الحجيث في ىحا السبحث عغ ثبلث مصالب ،وفق التالي:
 السظمب األول :األسباب القانػنية لمصعغ بالشقس . السظمب الثاني :مفيػـ رفس الصعغ بالشقس مػضػعاً . -السظمب الثالث :آثار رفس الصعغ بالشقس مػضػعاً .

السظمب األول
األسباب القانهنية لمظعن بالشقض
لقج تػافقت التذخيعات الجدائية اإلجخائية عمى حرخ أوجو الصعغ بالشقس( ،)1ذلظ أف الصعغ
بالشقس ما ىػ إال شخيق استثشائي مغ شخؽ الصعغ حجده القانػف لزساف حدغ تصبيق القػانيغ يبحث
الجعػى مغ جانبيا القانػني دوف جانبيا الػاقعي ،لحلظ فقج حرخ قانػف اإلجخاءات الجدائية أسباب
الصعغ بالشقس ضسغ ثشاياه ،مغمقاً السجاؿ الحتساؿ تػافخ أسباب أخخى تبيح الصعغ بالشقس،
وسشتحجث في ىحا السصمب عغ أسباب الصعغ بالشقس في ك مغ التذخيعيغ الفمدصيشي والمبشاني،
وذلظ مغ خبلؿ الفخوع التالية :

)(1

ومغ ىحه التذخيعات :التذخيع األردني في السادة  274مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية لدشة  ،1961التذخيع الجدائخي

في السادة  500مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية لدشة  ،2007التذخيع التػندي في السادة  258مغ مجمة اإلجخاءات الجدائية لدشة
 ،1968التذخيع الدػري في السادة  342مغ قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية الرادر بالسخسػـ  112بتاريخ ،1950/3/13
التذخيع السرخي في السادة  30مغ القانػف رقع  57لدشة  1959بذأف حاالت وإجخاءات الصعغ أماـ محكسة الشقس .
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الفخع األول
األسباب القانهنية لمظعن بالشقض في قانهن اإلجخاءات الجدائية الفمدظيشي رقم  3لدشة 2001
تشز السادة  351مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى ما يمي " :مع مخاعاة أحكاـ
السادة الدابقة ،ال يقب الصعغ بالشقس إال لؤلسباب التالية:
 .1إذا وقع بصبلف في اإلجخاءات أثخ في الحكع .
 .2إذا لع تكغ السحكسة التي أصجرتو مذكمة وفقاً لمقانػف ،أو لع تكغ ليا والية الفر في الجعػى .
 .3إذا صجر حكساف متشاقزاف في وقت واحج في واقعة واحجة .
 .4الحكع بسا يجاوز شمب الخرع .
 .5إذا كاف الحكع السصعػف فيو بشي عمى مخالفة القانػف ،أو عمى خصأ في تصبيقو ،أو في تفديخه .
 .6خمػ الحكع مغ أسبابو السػجبة ،أو عجـ كفايتيا ،أو غسػضيا ،أو تشاقزيا .
 .7مخالفة قػاعج االختراص أو تجاوز السحكسة سمصاتيا القانػنية .
 .8مخالفة اإلجخاءات األخخى إذا كاف الخرع قج شمب مخاعاتيا ولع تدتجب لو السحكسة ولع يجخ
ترحيحيا في مخاح السحاكسة التي تمييا ".
ويشبغي أف يشبشي الصعغ بالشقس عمى واحج أو أكثخ مغ األسباب التي حجدىا القانػف في
السادة  351عمى سبي الحرخ ،بحيث ال يجػز اإلضافة إلييا أو القياس عمييا ،وىحا يشبع مغ
الصبيعة االستثشائية لمصعغ بالشقس( ،)1وإف لع يكغ مبشياً عمى أي سبب مغ تمظ األسباب فإنو يكػف
()2

غيخ مقبػؿ .

وسشتعخض لبياف ىحه األسباب بذيء مغ التفري كسا يمي:

)(1

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 330

)(2

وقج درج قزاء الشقس في غدة عمى الحكع بعجـ قبػؿ الصعغ إذا ما كانت األسباب التي قجميا الصاعغ ال تشجرج ضسغ

األسباب السشرػص عمييا في السادة  351مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي .انطخ في ذلظ :شعغ جدائي رقع
 ،2011/13صادر بتاريخ  -2013/1/10شعغ جدائي رقع  2011/7صادر بتاريخ  .2013/1/16وكحلظ فقج درج عمى اعتبار
إيخاد أسباب الصعغ بالشقس برػرة مجسمة وغيخ مبيسة تقػـ مقاـ عجـ إيخاد األسباب نيائياً  .انطخ في ذلظ :شعغ جدائي رقع
 ،2015/40صادر بتاريخ  – 2016/2/29شعغ جدائي رقع  ،2015/32صادر بتاريخ  – 2015/6/25شعغ جدائي رقع
 ،2015/30صادر بتاريخ  – 2015/10/12شعغ جدائي رقع  ،2014/32صادر بتاريخ  . 2014/10/21وجسيعيا صادرة
عغ محكسة الشقس بغدة ،غيخ مشذػرة .
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 أولا :إذا وقع بظلن في اإلجخاءات أثخ في الحكم:يعخؼ بصبلف اإلجخاء الجدائي بأنو " :وصف يمحق بالعس القانػني ،ويسشع _ لػجػد عيب في
ىحا العس _ مغ تختيب اآلثار التي تتختب أصبلً عمى مث ىحا العس " .

()1

تختبط فكخة البصبلف كجداء إجخائي ارتباشاً وثيقاً باليجفيغ المحيغ تدعى القاعجة اإلجخائية إلى
تحقيقيسا ،والمحاف يتسثبلف في تحقيق الفاعمية لمعجالة الجشائية ،وفي ضساف الحخية الذخرية كحق مغ
حقػؽ اإلنداف وغيخىا مغ قػاعج حقػؽ اإلنداف التي تختبط بيحا الحق .

()2

واألص ىػ اعتبار اإلجخاءات قج روعيت أثشاء سيخ الجعػى ،ومع ذلظ فإف لراحب الذأف
أف يثبت عكذ ذلظ .

()3

ومغ السقخر أف اإلجخاء الباش ال يشتج أث اًخ ،ويشبشي عمى بصبلنو بصبلف اإلجخاءات الستختبة
عميو وأىسيا الحكع الجشائي ،فسا بشي عمى باش فيػ باش  ،والسقرػد ببصبلف اإلجخاءات السؤثخ في
الحكع ،أف إجخاء مغ إجخاءات الجعػى قج شابو البصبلف ،وأف ىحا البصبلف مغ شانو التأثيخ في الحكع،
أي أف يكػف اإلجخاء مدتتبعاً بصبلنو بصبلف الحكع أيزاً ،فإف لع يكغ لو ىحا األثخ فعشجىا ال مح
()4

لشقس الحكع .

وال يتختب البصبلف عمى مخالفة أية قاعجة إجخائية نز عمييا القانػف ،إنسا يتختب فقط عمى
مخالفة القػاعج اإلجخائية الجػىخية والتي تيجؼ إلى حساية السرالح العامة ومرالح أشخاؼ الجعػى،
أما إذا كاف الغخض مغ القاعجة اإلجخائية التي تع مخالفتيا مجخد التػجيو واإلرشاد فقط فإف مخالفتيا ال
تذك مدػغاً لمصعغ بالشقس( ،)5ومغ أمثمة األعساؿ اإلجخائية الجػىخية القػاعج الستعمقة بحرػؿ
مأمػر الزبط القزائي عمى إذف بالتفتير مغ الشيابة العامة ،سػاء تفتير األشخاص أـ السداكغ،
وتحميف الذاىج اليسيغ القانػنية ،وعجـ جػاز تفتير األنثى إال مغ أنثى ،أما األعساؿ اإلجخائية غيخ
)(1

دمحم سػيمع ،مفيػـ بصبلف الحكع الجدائي والتسييد بيشو وبيغ الجداءات اإلجخائية األخخى ،بحث محكع ،مجمة العجؿ ،صادرة عغ

و ازرة العجؿ الدعػدية ،العجد  ،63جسادي األولى  1435ىػ ،ص . 142
()2

أحسج فتحي سخور ،الشقس في السػاد الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 169

()3

جبلؿ ثخوت ،مخجع سابق ،ص . 618

()4

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص . 2003

()5

دمحم عمي سالع الحمبي ،مخجع سابق ،ص . 358
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ال جػىخية فسثاليا ذكخ مح والدة ومػشغ السذتكي عميو أو ذكخ ميشتو في قخار الشائب العاـ ،والقاعجة
()1

غيخ الجػىخية ىي قاعجة إجخائية ال يتختب عمى مخالفتيا البصبلف .

وال يذتخط أف يكػف اإلجخاء الباش قج أثخ في الحكع بذك مباشخ ،ب يدتػي أف يكػف تأثيخه
مباش اًخ أـ غيخ مباشخ ،فبصبلف القبس والتفتير يدتتبع بصبلف االعتخاؼ الشاتج عشيسا ،فإف استشجت
السحكسة في حكسيا إلى ىحا االعتخاؼ فتعتبخ حيشيا قج استشجت إلى إجخاء شابو البصبلف مسا يؤثخ في
الحكع .

()2

كحلظ فإنو يجػز الصعغ بالشقس سػاء كاف اإلجخاء الباش قج وقع باشبلً بصبلناً مصمقاً أـ
ندبياً ،وبيغ ىحيغ الشػعيغ فخقاً مغ حيث جػاز إثارتو ألوؿ مخة أماـ محكسة الشقس .

()3

ويكػف البصبلف مصمقاً إذا كاف البصبلف متعمقاً بالشطاـ العاـ( ،)4وفي ذلظ نرت السادة 475
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :يتختب البصبلف عمى عجـ مخاعاة أحكاـ القانػف
الستعمقة بتذكي السحاكع أو بػاليتيا أو باختراصيا أو بغيخ ذلظ مسا ىػ متعمق بالشطاـ العاـ وجازت
إثارتو في أية مخحمة مغ مخاح الجعػى كسا تقزي بو السحكسة مغ تمقاء نفديا " .
ويبلحظ مغ نز السادة أف القانػف قج أورد عمى سبي السثاؿ وليذ عمى سبي الحرخ بعس
اإلجخاءات التي تعتبخ متعمقة بالشطاـ العاـ ويتختب عمى مخالفتيا بصبلف اإلجخاء ،ويتزح ذلظ مغ
عبارة ( أو بغيخ ذلظ مسا ىػ متعمق بالشطاـ العاـ ) ومثاؿ ذلظ ما قزت بو محكسة الشقس بخاـ هللا
مغ اعتبار الجفع بالتقادـ متعمق بالشطاـ العاـ وذلظ في قػليا " :نجج أف عجـ معالجة محكسة االستئشاؼ
لمدبب الخابع مغ أسباب االستئشاؼ الستعمق بالجفع السثار حػؿ التقادـ شبقاً ألحكاـ السادة  426مغ
قانػف العقػبات والسادة الخامدة مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية بصخيقة تتفق وأحكاـ القانػف وىػ دفع

()1
عساف ،األردف،
دمحم ذيب نسخ ،أحكاـ البصبلف في اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الذخؽ األوسطّ ،
العاـ الجامعي 2013ـ ،ص . 19
()2

سالع الكخد ،مخجع سابق ،ص . 242

()3

محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق ،ص . 1201

()4

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص . 2004
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يتعمق بالشطاـ العاـ "( ،)1ويجػز التسدظ بالبصبلف السصمق ولػ ألوؿ مخة أماـ محكسة الشقس ،كسا
()2

يجػز لمسحكسة أف تثيخ ىحا البصبلف مغ تمقاء نفديا .

أما البصبلف الشدبي فيػ البصبلف الحي يتعمق بسرمحة الخرػـ ،وال يجػز االستشاد إلى ىحا
الشػع مغ البصبلف في الصعغ بالشقس إال إذا كاف الخرع صاحب الذأف قج تسدظ بو أماـ محكسة
السػضػع ،ذلظ أف عجـ الجفع بالبصبلف الشدبي أماـ محكسة السػضػع يعتبخ تشازالً ضسشياً عشو ال
يتختب عميو ترحيح اإلجخاء الباش

بأثخ رجعي( ،)3وفي ذلظ نز قانػف اإلجخاءات الجدائية

الفمدصيشي في السادة  476عمى " :فيسا عجا الحاالت التي يتعمق فييا البصبلف بالشطاـ العاـ ،ال يجػز
الجفع بالبصبلف إال مسغ شخع لسرمحتو ما لع يكغ قج تدبب فيو أو تشازؿ عشو صخاحة أو ضسشاً "،
والعبخة مغ بصبلف اإلجخاءات ىػ ما يقع مشيا أماـ السحكسة االستئشافية وىحا ما عبخت عشو محكسة
الشقس السرخية بقػليا " :مغ السقخر أف العبخة ببصبلف اإلجخاءات ىػ بسا يتع مشيا أماـ السحكسة
االستئشافية ،وإذ كاف الثابت مغ االشبلع عمى محزخ جمدة السحاكسة االستئشافية أف الصاعشيغ حز اخ
مع محامييسا ولع يثخ في دفاعو شيئاً في شأف البصبلف السجعى بو في إجخاءات السحاكسة أماـ محكسة
أوؿ درجة فإنو ال يقب مشو إثارة ذلظ ألوؿ مخة أماـ محكسة الشقس " .

()4

كحلظ فإف السذخع الفمدصيشي في قانػف اإلجخاءات الجدائية قج اعتبخ مغ قبي البصبلف الشدبي
أف يدقط الحق في الجفع ببصبلف اإلجخاءات الخاصة بجسع االستجالؿ أو بالتحقيق االبتجائي أو
بالتحقيق بالجمدة إذا كاف لمستيع محاـ وحر اإلجخاء بحزػره دوف اعتخاض مشو ،كحلظ فإنو يدقط
()5

حق الشيابة العامة في الجفع بالبصبلف إذا لع تتسدظ بو في حيشيا .

()1

نقس جداء رقع  ،2012/21صادر عغ محكسة نقس راـ هللا بتاريخ  ،2012/6/21السقتفي .

)(2

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص . 2004

()3

عسخ الدعيج رمزاف ،مخجع سابق ،ص . 319

()4

نقس جشائي مرخي رقع  3197لدشة  55ؽ صادر بتاريخ  ،1987/11/26وارد لجى :معػض عبج التػاب ،مخجع سابق،

ص . 604
()5

السادة  478مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001
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 ثانيا :إذا لم تكن السحكسة التي أصجرتو مذكمة وفقا لمقانهن ،أو لم تكن ليا ولية الفرل فيالجعهى:
حيث أنو إذا لع تكغ السحكسة التي أصجرت الحكع بحق الستيع مذكمة وفقاً لمقانػف كعجـ
حزػر الشيابة العامة مثبلً( ،)1أو انعقاد الجمدة بعجد قزاة أق مسا ىػ مقخر قانػناً ،أو أف يكػف
القاضي الحي شارؾ في نطخ الجعػى وإصجار الحكع مشتجباً وانتيت فتخة انتجابو( ،)2أو لع تكغ لمسحكسة
والية الفر في الجعػى ،كأف يكػف الستيع عدكخياً يجب محاكستو أماـ القزاء العدكخي ال القزاء
العادي ،فإف ذلظ يتختب عميو بصبلف في اإلجخاءات أثخ في الحكع ،حيث أف السادة  475مغ قانػف
اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي الدابق ذكخىا قج أوضحت برخيح الشز أنو يتختب البصبلف عمى عجـ
مخاعاة اإلجخاءات الستعمقة بتذكي السحاكع أو بػاليتيا أو باختراصيا ،وأف ىحه اإلجخاءات متعمقة
بالشطاـ العاـ ويتختب عمى مخالفتيا بصبلف مصمق في اإلجخاءات يجػز إثارتو ألوؿ مخة أماـ محكسة
الشقس .



وعمى ذلظ ،يخى الباحث أف ىحا الدبب مغ أسباب الصعغ بالشقس ىػ تدّيج ال داعي لو ،حيث

أنو مذسػؿ في الدبب الحي سبقو مغ أسباب الصعغ بالشقس .

 ثالث ا :إذا صجر حكسان متشاقزان في وقت واحج في واقعة واحجة:ويترػر ىحا الدبب في حالة أف يرجر حكساف متشاقزاف عغ القزاء الجدائي في جخيسة
واحجة واستحالة التػفيق بيشيسا ،وبالشتيجة استحالة تشفيحىسا ،ومثاؿ ذلظ :أف يرجر أحج الحكسيغ ببخاءة
) )1وتشصبق ىحه الحالة أماـ محكسة البجاية فقط ،ذلظ أف القخار بقانػف رقع  17لدشة  2014قج نز في السادة رقع  8مشو عمى

تعجي نز السادة  302مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي لتربح عمى الشحػ التالي " :يجػز أف تشعقج جمدات محاكع
الرمح في دعاوى الجشح دوف حزػر وكي الشيابة العامة " ،أي أنو بسػجب ىحا التعجي لع يعج حزػر وكي الشيابة العامة في

الجخائع الجشحية لجى محاكع الرمح شخشاً يتختب عمى مخالفتو اعتبار السحكسة غيخ مذكمة وفقاً لمقانػف.

)(2

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا " :ولسا كاف األمخ كحلظ ،وبعصف الشطخ عمى الحكع السصعػف فيو نججه قج

صجر عغ ىيئة مذكمة عمى خبلؼ القانػف لتجاوز مجة انتجاب القاضي الديج  ......السجة السقخرة قانػناً خبلفاً ألحكاـ السادة 35
مغ قانػف تذكي السحاكع الشطامية رقع  5لدشة  2002وكحلظ أحكاـ السادة  22مغ قانػف الدمصة القزائية رقع  1لدشة 2002
األمخ الحي يختب البصبلف عسبلً بأحكاـ السادة  475مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية رقع  3لدشة  2001ولتعمق األمخ بالشطاـ العاـ
السختبط بالتشطيع القزائي بسا يجع الحكع السصعػف فيو مدتػجباً لمشقس " نقس جداء رقع  ،2012/202صادر عغ محكسة
الشقس بخاـ هللا بتاريخ  –2014/3/17أنطخ في ذات السعشى :نقس جداء رقع  ،2014/169صادر بتاريخ  ،2014/7/2نقس
جداء رقع  ،2013/233صادر بتاريخ  – 2014/2/12وىسا صادراف عغ محكسة الشقس بخاـ هللا ،السقتفي.
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الستيع ،والحكع اآلخخ بإدانتو عغ ذات الجخـ ،أو أف يقزي ك حكع عمى متيع مختمف بػصفو قج
ارتكب الجخيسة وحجه ،فإف ذلظ مغ أسباب الصعغ بالشقس .

()1

ويخى الباحث أف ىحه الحالة في مزسػنيا تتبع لسا نرت عميو السادة  21مغ قانػف العقػبات
الفمدصيشي رقع  74لدشة  ،)2(1936والتي احتػت في مزسػنيا عمى قاعجة عامة راسخة وىي عجـ
جػاز أف يعاقب السخء عمى ذات الفع مختيغ( ،)3فرجور حكساف متشاقزاف يفتخض أف تتع السحاكسة
والسداءلة مختيغ عغ ىحا الجخـ ،وبالتالي يخى الباحث أف ىحا الدبب مغ أسباب الصعغ بالشقس يسكغ
ضسو تحت الدبب الخامذ مغ أسباب الصعغ بالشقس أال وىػ مخالفة القانػف والخصأ في تصبيقو أو
في تفديخه .
 رابع ا :الحكم بسا يجاوز طمب الخرم:وتترػر ىحه الحالة إذا ما كاف ىشاؾ ادعاء مجني تابع لمجعػى الجدائية ،فإنو ال يجػز
لمسحكسة أف تحكع بسا يجاوز شمبات الخرػـ ،كسا لػ قزت لمسجعي بالحق السجني بسبمغ تعػيس
يجاوز السبمغ الحي شمبو كتعػيس عغ األضخار التي لحقت بو مغ جخاء الجخيسة( ،)4كحلظ فإنو إذا
تقخرت بخاءة الستيع ولع يصالب بالتعػيس ،فإف حكع السحكسة لو بحلظ يعتبخ سبباً لمصعغ بالشقس مغ

ِقب السجعي بالحق السجني .

()5

ويخى الباحث أف ىحا الدبب مغ أسباب الصعغ بالشقس يأتي ضسغ القػاعج العامة لمصعػف
وأساسيا تقيج السحكسة بسا ىػ معخوض أماميا مغ حيث األشخاص والجدء السصعػف فيو واألسباب
التي بشي عمييا الصعغ ،كحلظ فيػ يخالف نرػص قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية والتجارية
()1

شبلؿ أبػ عفيفة ،مخجع سابق ،ص . 474

)(2

تشز السادة  21مغ قانػف العقػبات رقع  74لدشة  1936عمى " :ال يؤاخح اإلنداف جدائياً مختيغ عغ نفذ الفع أو التخؾ

سػاء أكاف ذلظ بسقتزى أحكاـ ىحا القانػف أو أحكاـ أي قانػف آخخ ،أما في األحػاؿ التي يدفخ فييا الفع أو التخؾ عغ وفاة
إنداف آخخ ،فيجػز إدانة الفاع بالجخـ الحي سبب الػفاة وإف كاف قج أديغ بجخـ آخخ ناشئ عغ ذلظ الفع أو التخؾ" .
)(3

وقج نز العيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية عمى ىحا السبجأ في السادة  7/14مشو ،والتي نرت عمى " :ال يجػز

تعخيس أحج لمسحاكسة أو لمعقاب عمى جخيسة سبق أف أديغ بيا أو بخئ مشيا بحكع نيائي وفقاً لمقانػف ولئلجخاءات الجشائية في ك
بمج " .
()4

ساىخ الػليج،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 338

()5

يػسف زريقي ،شخؽ الصعغ باألحكاـ الجدائية ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ2015 ،ـ ،ص . 99
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الفمدصيشي رقع  2لدشة  ،2001حيث أف السادة  251مغ القانػف السحكػر قج أوردت حاالت لمصعغ
بإعادة السحاكسة( ،)1ومغ ضسغ تمظ الحاالت أف يكػف الحكع قج قزى بذيء لع يصمبو الخرػـ أو
بأكثخ مسا شمبػه ،وبسفيػـ السخالفة يدتفاد مغ الشز أف السحكسة يجب عمييا أف تتقيج بسا شمبو
الخرػـ وإال كاف حكسيا مخالفاً لمقانػف .
 خامد ا :إذا كان الحكم السظعهن فيو بشي عمى مخالفة القانهن ،أو عمى خظأ في تظبيقو ،أو فيتفديخه:
يحىب جانب مغ الفقو إلى أف السقرػد بالقانػف ىشا ىػ القانػف السػضػعي ،أي قانػف
العقػبات والقػانيغ السكسمة لو( ،)2دوف أف يذتس عمى السخالفة والخصأ في تصبيق القانػف اإلجخائي.

()3

ويخى جانب آخخ مغ الفقو أف مفيػـ القانػف يتدع ليذس في شياتو القانػف الجشائي بذك
عاـ بذقيو السػضػعي واإلجخائي .

()4

ويخى الباحث أنو لخبسا قج أسذ الجانب األوؿ مغ الفقو رأيو عمى أساس أف مخالفة القانػف
اإلجخائي يتختب عميو بصبلف في اإلجخاءات يؤثخ في الحكع وليذ مخالفة القانػف أو الخصأ في تصبيقو،
وىػ ما دفعيع إلى قرخ مجلػؿ القانػف عمى القانػف السػضػعي دوف القانػف اإلجخائي .
)(1

وشخيق إعادة السحاكسة مغ الصخؽ الػاقعية في الصعػف ،فيػ يشطخ الجعػى مغ جانبيا السػضػعي وليذ مغ جانبيا القانػني.

()2

ومغ ذلظ ما قزت بو محكسة الشقس بخاـ هللا " :أنو ال يكفي لتصبيق حكع السادة  276وداللة السادة  333مغ قانػف

اإلجخاءات الجدائية أف تقخر محكسة البجاية برفتيا االستئشافية رد االستئشاؼ مػضػعاً وتأييج القخار السدتأنف وإنسا كاف عمييا أف
تعالج في حكسيا أركاف الجخيسة وعشاصخىا السكػنة ليا شبقاً لمتعخيف الحي نز عميو األمخ  890واجب التصبيق وقانػف التجارة
فيسا يتعمق بأحكاـ الذيكات واألمخ  889السعجؿ لقانػف التجارة فيسا يتعمق بالذيكات أيزاً حتى تدتصيع محكستشا بدط رقابتيا
عميو " – أنطخ في ذلظ :نقس جداء رقع  ،2012/7صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2012/5/31السقتفي .
()3

انطخ في ذلظ :آماؿ عثساف ،مخجع سابق ،ص  – 903فخخي الحجيثي ،مخجع سابق ،ص  – 443عسخ الدعيج رمزاف،

مخجع سابق ،ص  – 303حدغ صادؽ السخصفاوي ،السخصفاوي في أصػؿ اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص – 823
محسػد محسػد مرصفى ،مخجع سابق ،ص  – 626جبلؿ ثخوت ،مخجع سابق ،ص  – 617رؤوؼ عبيج ،شخح قانػف اإلجخاءات
الجشائية  ،ص  – 792حدغ جػخجار ،مخجع سابق ،ص  – 299محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق ،ص  – 1194سالع الكخد،
مخجع سابق ،ص  – 244ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 388
()4

انطخ في ذلظ :رمديذ بيشاـ ،اإلجخاءات الجشائية تأصيبلً وتحميبلً ،د.ط ،مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية ،اإلسكشجرية1984 ،ـ،

ص  – 775مأمػف دمحم سبلمة ،مخجع سابق ،ص  – 578أحسج فتحي سخور ،الشقس في السػاد الجشائية ،مخجع سابق ،ص
. 119
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غيخ أف ما سبق كاف يسكغ التدميع بو لػ أف السذخع قج رتب عمى ك

مخالفة لقانػف

اإلجخاءات الجدائية جداء البصبلف ،إال أف السذخع لع يفع ذلظ ولع يكغ باستصاعتو ذلظ ،ويخجع الدبب
في ذلظ إلى أف ىشاؾ مغ القػاعج القانػنية السشرػص عمييا في قانػف اإلجخاءات الجدائية ال تتعمق
باإلجخاءات وإنسا بقزاء القاضي في الجعػى ،ومخالفتيا ال يعتبخ بصبلف في اإلجخاءات إنسا يعتبخ
مخالفة لمقانػف ،أي أف الفر بيغ وجو الخصأ في القانػف وبيغ وجو بصبلف اإلجخاءات السؤثخ في
الحكع ليذ شبيعة القاعجة القانػنية مح السخالفة إنسا ىػ الػاقعة مح السخالفة ،فإذا كانت ىحه
الػاقعة متسثمة في حكع القاضي الفاص في مشازعة مخالفاً لمقانػف أو مخصئاً في تصبيقو أو تفديخه كشا
برجد وجو الصعغ الستسث في مخالفة القانػف أو الخصأ في تصبيقو أو تفديخه ،ال وجو الصعغ الستسث
في بصبلف اإلجخاءات السؤثخ في الحكع ،ويدتػي بعج ذلظ أف تكػف القاعجة القانػنية التي وقع قزاء
القاضي مخالفاً ليا مغ القػاعج السػضػعية السشرػص عمييا في قانػف العقػبات والقػانيغ السكسمة لو
أو مغ القػاعج اإلجخائية السشرػص عمييا في قانػف اإلجخاءات الجشائية .

()1

ويتجو الباحث إلى تأييج الخأي األخيخ الحي يخى أف السقرػد بالقانػف ىشا ىػ مخالفة القانػف
السػضػعي والقانػف اإلجخائي ،تأسيداً عمى أف البصبلف ليذ ىػ الجداء الػحيج لسخالفة قانػف
اإلجخاءات الجشائية ،وأف الفير بيغ وجو مخالفة القانػف وبيغ بصبلف اإلجخاءات السؤثخ في الحكع
ليذ شبيعة القاعجة القانػنية مح السخالفة وإنسا الػاقعة مح السخالفة .فعجـ القبػؿ ىػ جداء إجخائي
يختمف عغ البصبلف ،ويتختب عميو امتشاع السحكسة عغ الشطخ في الجعػى أو الصمب ،ذلظ أف
السحكسة وقب أف تتأكج مغ وجػد الحق في الجعػى مغ عجمو عمييا أف تتأكج مغ تػافخ مقتزيات
معيشة يؤدي فقجانيا إلى عجـ قبػؿ الصمب أو الجعػى( .)2وبحلظ فإف عجـ القبػؿ يقع عمى قػاعج قانػف
اإلجخاءات الجدائية ،ويعتبخ عجـ القبػؿ مانعاً مغ الديخ في الجعػى يجػز الصعغ فيو استقبلالً .
ميد بيغ ثبلث حاالت ىي :مخالفة القانػف والخصأ في
ويبلحظ أف السذخع الفمدصيشي قج ّ
()3
تصبيقو أو تفديخه ،واألوؿ مشيا وىػ مخالفة القانػف يغشي عغ سائخىا ،فالخصأ في تصبيق القانػف
()1

مأمػف دمحم سبلمة ،مخجع سابق ،ص  578وما بعجىا .

()2

أسامة الكيبلني ،البصبلف في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ،

العاـ الجامعي 2008ـ ،ص. 26
)(3

وقج أوضحت محكسة الشقس بغدة مفيػـ الخصأ في تصبيق القانػف بقػليا " :فإف السقخر في قزاء ىحه السحكسة أف الخصأ في

تصبيق القانػف يتحقق بإعساؿ نز قانػني ال يشصبق عمى الػاقعة أو إجخاءات الخرػمة الجشائية ،ويحجث ذلظ حيشسا تػجج القاعجة
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وىػ ما يعشي تصبيق الشز في غيخ السجاؿ الحي حجده لو القانػف ىػ مخالفة لمقانػف ،والخصأ في
تفديخ القانػف يشبشي عميو مخالفة القانػف ،إذ يعقب التفديخ الخاشئ أف يصبق عمى غيخ ما قرجه
الذارع بو ،ما يعشي مخالفتو .

()1

 سادس ا :خمه الحكم من أسبابو السهجبة ،أو عجم كفايتيا ،أو غسهضيا ،أو تشاقزيا:تشز السادة  276مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :يذتس

الحكع عمى

ممخز الػقائع الػاردة في قخار االتياـ والسحاكسة وعمى ممخز شمبات الشيابة العامة والسجعي بالحق
السجني ودفاع الستيع وعمى األسباب السػجبة لمبخاءة أو اإلدانة ،وعمى السادة القانػنية السشصبقة عمى
الفع في حالة اإلدانة ،وعمى تحجيج العقػبة ومقجار التعػيزات السجنية " ،وكحلظ تشز السادة 2/5
مغ قانػف تذكي السحاكع الشطامية الفمدصيشي رقع  5لدشة  2001عمى .2 " :يجب أف تذتس
األحكاـ عمى األسباب التي بشيت عمييا " .
وتدبيب الحكع الجشائي ىػ " :عبارة عغ األسانيج والحجج الػاقعية والقانػنية التي تبخر الشتيجة
التي خمز إلييا القاضي في حكسو ،فالقاضي إذا تػص إلى حكع في الجعػى السصخوحة أمامو فإنو
بشاء عمى أسباب مبشية عمى ترػر لمػاقعة مغ جية ،وإدراؾ لحكع القانػف مغ جية أخخى ،لحا
يرجره ً
()2
فبل يجػز أف يكػف الحكع مختبكاً أو مختجبلً ،ب البج أف يكػف مبشياً عمى أسبابو" .
وبحلظ فإذا جاء الحكع خالياً مغ أسبابو السػجبة ،أو جاءت غيخ كافية أو غامزة أو متشاقزة
فإف ذلظ يعج سبباً مغ األسباب التي يشبشي عمييا الصعغ بالشقس ،ومثاؿ ذلظ :أف يػرد الحكع أسباباً
غيخ مفرمة وغيخ متدقة فيسا بيشيا وبيغ السشصػؽ وأف تكػف ىحه األسباب مجسمة أو مبيسة .

()3

القانػنية ،ولكغ القاضي لع يصبقيا عمى الػجو الرحيح وىػ خصأ يتعمق بتكييف القاضي لمػاقعة السعخوضة "  .شعغ جدائي رقع
 ،2016/11صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2016/3/31غيخ مشذػر .
()1

محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق ،ص . 1190

()2

سامي األشخـ ،تدبيب األحكاـ الجدائية في التذخيع الفمدصيشي " دراسة تحميمية " ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ  -غدة،

فمدصيغ ،العاـ الجامعي 2015ـ ،ص . 7
()3

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 342
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 سابعا :مخالفة قهاعج الختراص أو تجاوز السحكسة سمظاتيا القانهنية:لقج نطع القانػف قػاعج االختراص واعتبخىا مغ القػاعج التي تتعمق بالشطاـ العاـ ،لحلظ فإف
مخالفة ىحه القػاعج وبسػجب نز السادة  475مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي والدابق ذكخىا
يجػز إثارتيا ألوؿ مخة أماـ محكسة الشقس ،ومثاؿ ذلظ :أف تحكع محكسة الرمح في جشاية .
كسا أف تجاوز السحكسة لدمصتيا القانػنية يعتبخ سبباً لمصعغ بالشقس ،ومثاؿ ذلظ :أف تحكع
عمى شخز لع تخفع عميو الجعػى ،أو أف تحكع عمى شخز مغ أج
السحكسة.

واقعة لع تصخح أماـ

()1

 ثامش ا :مخالفة اإلجخاءات األخخى إذا كان الخرم قج طمب مخاعاتيا ولم تدتجب لو السحكسة ولميجخ ترحيحيا في مخاحل السحاكسة التي تمييا:
وتذك

ىحه السخالفة لئلجخاءات سبباً مغ أسباب الصعغ بالشقس ،ولكغ يذتخط أف يقػـ

الخرع في حالة وقػع مخالفة ليحه اإلجخاءات أف يتسدظ بيا أماـ محكسة السػضػع ورغع ىحا التسدظ
لع تُجبو السحكسة أو لع تقع بسخاعاتيا وترحيحيا ،فإذا حر ذلظ فإنو يجػز لو الصعغ بالشقس ،أما
إذا لع يقع الخرع بالجفع بسخالفة ىحه اإلجخاءات وبصبلنيا فإنو ال يحق لو الصعغ بالشقس .

()2

ويخى الباحث أف ىحا الدبب مغ أسباب الصعغ بالشقس يسكغ شسػلو في الدبب األوؿ مغ
ىحه األسباب ،حيث أنو نػع مغ أنػاع البصبلف الشدبي والحي تشصبق عميو السادة  476مغ قانػف
اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي .
وفي ختاـ ىحا الفخع ،يخى الباحث أف جسيع األسباب الدابق ذكخىا يسكغ تمخيريا تحت سبب
واحج أال وىػ مخالفة القانػف ،وذلظ عمى الشحػ التالي:
()3

 -1إف األسباب الثاني

()4

والدابع

()1

والثامغ

مغ أسباب الصعغ بالشقس ،يسكغ ضسيا تحت الدبب

األوؿ مغ أسباب الصعغ بالشقس وىػ أف يقع بصبلف في اإلجخاءات أثخ في الحكع ،وأف بصبلف
()1

يػسف زريقي ،مخجع سابق ،ص . 104

()2

سالع الكخد ،مخجع سابق ،ص . 247

)(3

وىػ" إذا لع تكغ السحكسة التي أصجرت الحكع مذكمة وفقاً لمقانػف أو لع تكغ ليا والية الفر في الجعػى " .

)(4

وىػ" مخالفة قػاعج االختراص أو تجاوز السحكسة سمصاتيا القانػنية "
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اإلجخاءات في حقيقتو ىػ جداء إجخائي يتختب عمى مخالفة القػاعج الجػىخية التي نز عمييا القانػف،
وقج جاء قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي صخيحاً في مػاده _ وذلظ في الباب الخابع مغ الكتاب
الخامذ والحي تحجث عغ البصبلف _ وأسذ قػاعج البصبلف في اإلجخاءات ،وبالتالي فإف األسباب
األوؿ والثاني والدابع والثامغ تشصػي تحت سبب البصبلف في اإلجخاءات ،وأف البصبلف في اإلجخاءات
في حقيقتو مخالفة لشرػص قانػف اإلجخاءات الجدائية .

()2

 -2أف الدبب الثالث مغ أسباب الصعغ بالشقس فيو مخالفة لشز السادة  21مغ قانػف العقػبات
الفمدصيشي رقع  74لدشة . 1936
 -3أف الدبب الخابع مغ أسباب الصعغ بالشقس فيو مخالفة لشز السادة  5/251مغ قانػف أصػؿ
السحاكسات السجنية والتجارية الفمدصيشي رقع  2لدشة . 2001
 -4أف الدبب الدادس مغ أسباب الصعغ بالشقس فيو مخالفة لشز السادة  276مغ قانػف اإلجخاءات
الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة  ،)3(2001وكحلظ فيو مخالفة لشز السادة  2/5مغ قانػف تذكي
()4

السحاكع الشطامية الفمدصيشي رقع  5لدشة . 2001
)(1

وىػ " مخالفة اإلجخاءات األخخى إذا كاف الخرع قج شمب مخاعاتيا ولع تدتجب لو السحكسة ولع يجخ ترحيحيا في مخاح

السحاكسة التي تمييا " .
)(2

كحلظ فقج جاءت السادة  474مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ونرت صخاحة عمى " :يعتبخ اإلجخاء باشبلً إذا نز

القانػف صخاحة عمى بصبلنو أو إذا شابو عيب أدى إلى تحقيق الغاية مشو " .
)(3

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بغدة بقػليا " :وحيث أف السحكسة قج اشمعت عمى األوراؽ وعمى الحكع السصعػف فيو ودققتيا

تخى أنو لسا كانت السادة  276مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية تشز عمى  .....وحيث أف الحكع السصعػف فيو قج صجر بجوف
أسباب وخالف نز السادة السحكػرة أعبله حيث ال تػجج أية مذتسبلت لمحكع وال يػجج ممخز لمػقائع وال تػجج حيثيات لمحكع مسا
يذك مخالفة لمقانػف مسا يشبغي معو نقس الحكع السصعػف فيو "  .شعغ جدائي رقع  ،2011/75صادر عغ محكسة الشقس بغدة
بتاريخ  ،2012/11/26غيخ مشذػر  .انطخ في ذات السزسػف :شعغ جدائي رقع  ،2011/97صادر عغ محكسة الشقس بغدة
بتاريخ  ،2012/10/31غيخ مشذػر  .إال أف ذات السحكسة في حكع آخخ ليا قج قزت بأف خمػ الحكع مغ أسبابو يعتبخ بصبلناً
لمحكع ونقزت الحكع عمى أساس البصبلف ،وذلظ بقػليا " :وحيث أنو باالشبلع عمى األوراؽ وتجقيقيا تبيغ بأف الحكع السصعػف
فيو جاء غيخ مدبباً خبلفاً لشز السادة  276مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية ،وحيث أف خمػ الحكع مغ أسبابو الػاقعية يختب
البصبلف ،وحيث أف ىحه السحكسة تخى نقس الحكع لبصبلنو لخمػه مغ األسباب "  .شعغ جدائي رقع  ،2013/34صادر عغ
محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2013/5/15غيخ مشذػر  .وىػ ما أوقع ىحا الحكع األخيخ في الخصأ ،ذلظ أف خمػ الحكع مغ
أسبابو السػجبة كسا ذكخنا فيو مخالفة لشرػص القانػف ويتع نقس الحكع عمى ىحا األساس .
)(4

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بغدة بقػليا " :وحيث أف السادة  2/5مغ قانػف تذكي السحاكع الشطامية نرت عمى أنو ...

وحيث أف أسباب الحكع تعج الجعامة التي تبخر السشصػؽ فإذا خمى الحكع مغ أسبابو تعحر مخاقبة مجى سبلمة الحكع في تصبيق
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وعمى ذلظ ،فإف جسيع األسباب الدابق ذكخىا تخالف نرػص القػانيغ السختمفة ،وأف الدبب
الخئيدي لمصعغ بالشقس ىػ مخالفة القانػف ،وأف تفخيج تمظ الحاالت وتفريميا ىػ تدّيج ال داع لو.

()1

الفخع الثاني
األسباب القانهنية لمظعن بالشقض في قانهن أصهل السحاكسات الجدائية المبشاني رقم  323الرادر
في 2001/3/2
لقج أورد السذخع المبشاني في السادة  296مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشانية أسباباً
ميد بيشيع في
لمصعغ بالشقس سػاء في الجشايات أو في الجشح أو في ق اخرات الييئة االتيامية ،ولكشو ّ
أف تمظ األسباب تشصبق عشج تػافخىا في الجشايات دوف قيج أو شخط ،ولكشو قيج انصباقيا عمى الجشح
والسخالفات وق اخرات الييئة االتيامية بذخوط خاصة يجب تػافخىا ،وفيسا يمي سشأتي عمى بياف أسباب
الصعغ بالشقس في الجشايات ،ومغ ثع بياف الذخوط الستصمبة في الجشح وق اخرات الييئة االتيامية ،وذلظ
عمى الشحػ التالي:
 أولا :أسباب الظعن بالشقض في الجشايات:وفقاً لشز السادة  296مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية فإف أسباب الصعغ بالشقس في األحكاـ
التي ترجرىا محكسة الجشايات ىي:

()1

القانػف ليحا كاف وجػد األسباب ضساناً ىاماً لتسكيغ محكسة الشقس مغ مخاقبة حدغ تصبيق القانػف ،وحيث أف الحكع السصعػف
فيو جاء خالياً مغ األسباب التي تخد عمى أسباب االستئشاؼ ،وحيث أنو عمى ضػء ما بيشا يتػجب نقس الحكع السصعػف فيو " .
شعغ جدائي رقع  ،2014/48صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2014/11/23غيخ مشذػر .
)(1

وفي ىحا السقاـ ،يػد الباحث اإلشارة إلى أف القانػف رقع  57لدشة  1959بذأف حاالت وإجخاءات الصعغ أماـ محكسة الشقس

في السادة  30مشو قج نز عمى ثبلث حاالت فقط لمصعغ بالشقس وىي -1 " :إذا كاف الحكع السصعػف فيو مبشياً عمى مخالفة
القانػف أو عمى خصأ في تصبيقو أو في تأويمو -2 ،إذا وقع بصبلف في الحكع -3 ،إذا وقع في اإلجخاءات بصبلف أثخ في الحكع"،
أي انو قرخ حاالت الصعغ عمى مخالفة القانػف والبصبلف ،ويخى الباحث أف الدبب في ىحا التقديع ما رتبو القانػف مغ نتيجة في
مادتو  _ 39والسعجلة بالقانػف رقع  11لدشة  _ 2017مفادىا أنو إذا انصػى الحكع عمى مخالفة القانػف فإف السحكسة تقػـ
بترحيح الحكع دوف نقزو ( أي تصبيق نطخية العقػبة السبخرة ) ،أما إذا انصػى الحكع عمى بصبلف في الحكع أو بصبلف في
اإلجخاءات أثخ فيو فإف السحكسة تقػـ بشقس الحكع وتشطخه مػضػعاً ،أي أف ىحا التقديع جاء لتقييج سمصات السحكسة بقػة القانػف
عشج فرميا في الصعغ بالشقس .
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 .1صجور الحكع عغ ىيئة لع تذك وفقاً ألحكاـ القانػف :وقج عجد القانػف حاالت ال تعتبخ فييا ىيئة
()2

السحكسة مذكمة وفقاً لو ،ومغ ىحه الحاالت:

أ -ما نرت عميو السادة  50مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية عمى أنو ال يحق لمشائب العاـ
الحي ادعى في قزية ما أف يتػلى الحكع فييا .
ب -ما نرت عميو السادة  52مغ ذات القانػف عمى أنو ال يجػز لقاضي التحقيق الحي يتػلى
التحقيق في قزية ما أف يحكع فييا أو يذتخؾ في الحكع فييا .
ت -ما تزسشتو السادة  233مغ ذات القانػف أف محكسة الجشايات تتألف مغ رئيذ ومدتذاريغ
وتشعقج بحزػر الشائب العاـ أو السحامي العاـ والكاتب ،فإذا عقجت السحكسة جمداتيا دوف أف يكػف
فييا العجد القانػني السحكػر أو لع يثبت أف الشيابة العامة كانت مسثمة لجييا أو أف الكاتب لع يحزخ
الجمدات لتجويغ وقائعيا فإف ذلظ يذك سبباً لشقس الحكع .
 .2مخالفة القانػف أو الخصأ في تفديخه أو تصبيقو .
 .3مخالفة قػاعج االختراص .
 .4إغفاؿ األصػؿ السفخوضة تحت شائمة اإلبصاؿ أو اإلخبلؿ بالقػاعج الجػىخية في السحاكسة ،وىي
بصبلف اإلجخاءات السؤثخ في الحكع .
 .5الحكع بفع جخمي لع يتشاولو قخار االتياـ أو في حق شخز لع يتيع فيو ،أي بسعشى أف تتجاوز
السحكسة سمصاتيا السسشػحة ليا بسػجب القانػف .
 .6عجـ البت في دفع أو سبب دفاع أو شمب تقجـ بو أحج فخقاء الجعػى أو الحكع بأكثخ مسا شمب .
 .7عجـ تعمي الحكع أو التشاقس بيغ تعميمو وبيغ الفقخة الحكسية أو التشاقس في الفقخة الحكسية ذاتيا .
 .8تذػيو الػقائع أو السزسػف الػاضح لمسدتشجات السبخزة في ممف الجعػى :ويتع ذلظ فيسا إذا أورد
الحكع السصعػف فيو وقائع مخالفة لتمظ الػاردة في ممف الجعػى ،أو أف يكػف قج اعتسج عمى نز في
حػر ىحا الشز عغ معشاه الطاىخ والػاضح.
مدتشج غيخ الشز الرحيح الػارد فيو ،أو أف يكػف قج ّ

()3

)(1

ويشػه الباحث إلى أف بعس األسباب الػاردة قج سبق وأف تع شخحيا مدبقاً عشج الحجيث عغ األسباب القانػنية لمصعغ بالشقس

في قانػف اإلجخاءات الجدائية .
)(2

عفيف شسذ الجيغ ،مخجع سابق ،ص  388وما بعجىا .

()3

مرصفى العػجي ،دروس في أصػؿ السحاكسات الجدائية ،الصبعة األولى ،مشذػرات الحمبي الحقػقية ،بيخوت2002 ،ـ ،ص

. 314
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 .9فقجاف األساس القانػني :وقج حجدت الفقخة  6مغ السادة  708مغ قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية
مفيػـ السذخع المبشاني لفقجاف األساس القانػني ،وأوضحت أنو يتػفخ عشجما يكػف الحكع السصعػف فيو
مفتق اًخ لؤلسباب الػاقعية أو يدتشج ألسباب واقعية غيخ كافية أو غيخ واضحة تبخر الشتيجة القانػنية التي
قخرىا ،وىحا السفيػـ لفقجاف األساس القانػني يسكغ األخح بو في القزايا الجدائية ،حيث أنو ال يسكغ
لمسذخع أف يعتسج مفيػميغ مختمفيغ لػضع واحج( ،)1ويختمف ىحه الدبب عغ سبب فقجاف التعمي أو
مخالفة القانػف أو الخصأ في تفديخه أو تصبيقو ،كسا يختمف عغ التشاقس بيغ التعمي والفقخة الحكسية أو
عجـ البت في الجفع أو سبب الجفاع أو شمب تقجـ بو أحج فخقاء الجعػى ،إذ أنو يتعمق فقط بأسباب
الحكع الػاقعية ويتحقق عشجما يأتي عخض الػقائع في الحكع ناقراً أو مبيساً ،إذ أف ميسة محكسة
التسييد م خاقبة قانػنية األحكاـ ،وىحه السخاقبة تتع مغ خبلؿ السقابمة بيغ الػقائع التي استثبتيا قزاة
األساس بدمصانيع السصمق والقاعجة القانػنية التي يجب أف تشصبق عمى ىحه الػقائع ،فإذا تبيغ مغ ىحه
السقابمة أف قزاة األساس قج أحدشػا تصبيق القانػف عمى الػقائع يكػف لحكسيع أساس قانػني ،ولكغ
لكي تقػؿ محكسة التسييد ما إذا كانت القاعجة القانػنية التي شبقيا قزاة األساس تشصبق عمى الػقائع
أـ ال ،أي إذا كانت قج جخت مخالفة القانػف أـ شبق برػرة صحيحة ،يجب أف تكػف العشاصخ الػاقعية
واردة في الحكع برػرة واضحة وكاممة وإال استحالت الخقابة ،وبالتالي إذا كاف الشقز والغسػض يكتشف
الػقائع فيكػف الحكع غيخ مدتشج عمى أساس قانػني .

()2

 .10األحكاـ القاضية باإلعجاـ  :إف القخار القاضي باإلعجاـ ال يصخح حكساً اماـ محكسة التسييد ،إذ
()3

البج مغ شمب يخفع إلييا ،وال بج أف يقجـ ىحا الصمب ضسغ السجة القانػنية .

وبحلظ يكػف السذخع المبشاني قج وضع األحكاـ القاضية باإلعجاـ ضسغ األسباب التي تجيد
الصعغ بالشقس ألحج أشخاؼ الجعػى ،أي الشقس الجػازي ،عمى عكذ السذخع الفمدصيشي الحي جع
الصعغ بالشقس وجػبياً في األحكاـ القاضية باإلعجاـ بسػجب نز السادة  350مغ قانػف اإلجخاءات
()4

الجدائية الفمدصيشي .

()1

مرصفى العػجي ،السخجع سابق ،ص . 314

()2

عفيف شسذ الجيغ ،مخجع سابق ،ص  416وما بعجىا .

)(3

عفيف شسذ الجيغ ،مخجع سابق ،ص . 418

()4

تشز السادة  350مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :يتع الصعغ بالشقس بحكع القانػف في جسيع األحكاـ

الرادرة باإلعجاـ أو بالحبذ السؤبج حتى ولػ لع يصمب الخرػـ ذلظ " .
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 ثانيا :أسباب الظعن بالشقض في الجشح والسخالفات:()1

أما بالشدبة لؤلحكاـ الرادرة في الجشح والسخالفات ،فقج اشتخشت السادة 302

مغ قانػف

أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني أف يكػف ىشاؾ اختبلفاً في الػصف القانػني لمفع بيغ قزاة
الجرجة األولى وقزاة الجرجة الثانية ،فإذا تػافخ ىحا االختبلؼ فعشجىا يجػز الصعغ في الحكع ألحج
األسباب السشرػص عمييا في السادة  ،296وشخط االختبلؼ في الػصف القانػني بيغ قزاة محكسة
أو درجة وثاني درجة أوججه السذخع رغبة مشو في عجـ إغخاؽ محكسة التسييد بصمبات الشقس الستعمقة
بالجشح ،واعتبخ أنو في حاؿ تػافق السخجعيغ االبتجائي واالستئشافي تعتبخ العجالة قج تحققت ،وىحا
الذخط مصمػب تػافخه فقط إذا كاف شالب الشقس يدتشج في شمبو إلى سبب مغ األسباب الػاردة في
السادة  296مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني( ،)2وبالتالي يعتبخ شخط االختبلؼ بيغ
قزاة الجرجة األولى والجرجة الثانية شخشاً شكمياً يتختب عميو قبػؿ أو عجـ قبػؿ شمب الصعغ بالشقس
شكبلً ،وىحا ما أكجتو محكسة التسييد المبشانية بقػليا " :حيث أف السدتجعي يجلي بػجػب نقس القخار
السصعػف فيو لػجػد اختبلؼ في الػصف القانػني لمفع بيغ قزاة الجرجة األولى و الثانية .وحيث أف
ما تشز عميو السادة  302مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية لجية االختبلؼ في الػصف القانػني
إنسا ىػ شخط شكمي يقتزي تػافخه لقبػؿ السخاجعة التسييدية في الذك فبل يؤلف سبباً لمشقس لجية
مػضػعيا " .

()3

وعميو فبلبج مغ تحقق شخط اختبلؼ الػصف القانػني بيغ قزاة محكسة أوؿ درجة وثاني
درجة كي يكػف الصعغ بالشقس مقبػالً شكبلً ،ومغ أمثمة ىحا االختبلؼ ما قزت بو محكسة التسييد
المبشانية بقػليا " :وحيث أف الذخط الذكمي الخاص السشرػص عميو في السادة  302أصػؿ محاكسات
جدائية والستسث باالختبلؼ في الػصف القانػني لمفع بيغ قزاة الجرجتيغ األولى والثانية ،متحقق

()1

تشز السادة  302مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني عمى ما يمي " :ما خبل حالة صجور الحكع عغ ىيئة لع تذك

وفقاً لمقانػف والق اخرات الستعمقة بالربلحية وبدقػط الحق العاـ بسخور الدمغ أو بالعفػ العاـ أو في امتشاع االدعاء في القزية
السحكسة ،ال يقب الشقس في قزايا الجشح إال ألحج األسباب السشرػص عمييا في السادة  296مغ ىحا القانػف بذخط تػافخ
االختبلؼ القانػني لمفع بيغ قزاة الجرجة األولى وقزاة الجرجة الثانية " .
)(2عفيف شسذ الجيغ ،مخجع سابق ،ص . 425
)(3

قخار تسييد رقع  251صادر بتاريخ  ،2006/10/26صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة الدادسة ،وارد لجى :نقابة

السحاميغ ببيخوت ،مجمة العجؿ ،العجد األوؿ ،مخجع سابق ،ص. 424
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أيزاً في السخاجعة الحاضخة إذ أف الحكع االبتجائي السذار إليو أعبله قج وصف فع السجعى عمييا
_السدتجعى ضجىا_ بػصف السادة  670عقػبات وقزى بإدانتيا بسقتزاىا ،في حيغ أف القخار
االستئشافي السصعػف فيو اعتبخ بأف فع السجعى عمييا ال يؤلف جخماً جدائياً ألف الشداع يتدع بالصابع
السجني ،وانتيى إلى إبصاؿ التعقبات بحق السجعى عمييا "( ،)1وال يعتبخ تقجيخ األدلة مغ قبي اختبلؼ
الػصف القانػني ،وفي ذلظ قزت محكسة التسييد المبشانية بقػليا " :وحيث أف تقجيخ األدلة ىػ مدألة
مػضػعية تختز بيا محكسة األساس وحجىا دوف رقابة عمييا ليحه الجية مغ محكسة التسييد وبالتالي
ووفقاً لسا ىػ مقخر فقياً واجتياداً ،اف ىحه الحالة ال عبلقة ليا بالػصف القانػني لمفع إذ أف الحكع
االبتجائي اقترخ عمى بحث مجى ندبة الفع الجخمي إلى السجعى عمييع ومشيع شالبا الشقس ،فشفي
ىحا االسشاد لعجـ كفاية األدلة ،في حيغ اعتبخه القخار السصعػف فيو ثابتاً ،وىحا الخبلؼ بيغ قزاة
()2

الجرجتيغ ال عبلقة لو بالػصف القانػني لمفع " .

والعبخة في بحث مجى تػافخ االختبلؼ في الػصف القانػني لمفع ليدت الفقخة الحكسية الػاردة
في القخار وما تزسشتو مغ عبارات ومػاد قانػنية مصبقة فقط ،ب أيزاً لسا ورد في القخار مغ حيثيات
قانػنية ومغ تعمي بشيت عمى أساسو وارتبصت بو .

()3

ولكغ السذخع قج استثشى مغ شخط اختبلؼ الػصف القانػني لمفع بيغ قزاة الجرجة األولى
والثانية بعس الحاالت التي يجػز الصعغ فييا بسػجب أحج األسباب الػاردة في السادة  ،296وىحه
الحاالت ىي :
 -1حالة صجور الحكع السصعػف فيو عغ ىيئة لع تذك وفقاً لمقانػف .
 -2حالة الق اخرات الستعمقة بالربلحية ،وفي ذلظ قزت محكسة التسييد المبشانية بقػليا " :وحيث أف
القخار السصعػف فيو يتشاوؿ البت بجفع يتعمق بسدألة الربلحية ،وبجفػع أخخى يخبصيا السجعى عمييع
بشز السادة  73مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،وبالتالي يكػف مغ الق اخرات التي يقب نقزيا
()1

قخار تسييد رقع  14صادر بتاريخ  ،2007/1/18صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة الدادسة – وارد لجى :نقابة

السحاميغ ببيخوت ،مجمة العجؿ ،العجد الثاني ،الدشة الػاحجة واألربعػف2007 ،ـ ،ص . 942
()2

قخار تسييد رقع  14صادر بتاريخ  ،2007/1/22صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة الدابعة ،وارد لجى :نقابة السحاميغ

ببيخوت ،مجمة العجؿ ،العجد الثاني ،مخجع سابق ،ص . 947
()3

قخار تسييد رقع  19صادر بتاريخ  ، 2007/1/31صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة الدادسة ،وارد لجى :نقابة

السحاميغ ببيخوت ،مجمة العجؿ ،العجد الثالث ،مخجع سابق ،ص . 1448
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في الذك

بسعدؿ عغ تػافخ الذخط الذكمي الخاص السشرػص عميو في السادة  302أصػؿ

محاكسات جدائية وذلظ لذسػليا باالستثشاءات السمحػضة في ىحه السادة " .

()1

 -3حالة الق اخرات الستعمقة بدقػط الحق العاـ بسخور الدمغ أو بالعفػ العاـ أو امتشاع االدعاء في
()2

القزية السحكسة .

أما بالشدبة لمصعغ بالشقس في السخالفات ،فإف السادة  303مغ قانػف أصػؿ السحاكسات
الجدائية المبشاني قج أوضحت أسباب الصعغ بالشقس في السخالفات وىػ الخصأ في الػصف القانػني
لمسخالفة واعتبارىا أنيا ذات وصف جشحي .

()3

 ثالث ا :أسباب الظعن بالشقض في ق اخرات الييئة التيامية:ال تختمف حالة الصعغ بالشقز في ق اخرات الييئة االتيامية عغ حالة الصعغ بالشقس في
الجشح ،فقج وضع القانػف شخشاً خاصاً لقبػؿ الصعغ في ق اخرات الييئة االتيامية ،واستثشى مغ تصبيق
ىحا الذخط ذات الحاالت التي استثشاىا في السادة  302الدابق ذكخىا .
فػفقاً لشز السادة  306مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني فإف الذخط الذكمي
الحي تصمبو القانػف لجػاز الصعغ في ق اخرات الييئة االتيامية ىػ أف يكػف ىشاؾ اختبلفاً في الػصف
القانػف لمفع بيغ قاضي التحقيق باعتباره درجة تحقيق أولى وبيغ الييئة االتيامية باعتباره درجة ثانية
لمتحقيق االبتجائي ،ويقتزي تػافخ ىحا الذخط الخاص حتى ُيقب شمب الصعغ بالشقس شكبلً وذلظ عشج
التحرع بأحج األسباب التالية :

 -1مخالفة القانػف أو الخصأ في تفديخه أو تصبيقو .
()1

قخار تسييد رقع  30صادر بتاريخ  ، 2007/2/15صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة الدادسة ،وارد لجى :نقابة

السحاميغ ببيخوت ،مجمة العجؿ ،العجد الثالث ،مخجع سابق ،ص . 1452
()2

وفي ذلظ قزت محكسة التسييد المبشانية بقػليا " :وحيث أف الصعغ يتشاوؿ بالشتيجة مدألة امتشاع االدعاء بدبب سبق االدعاء

وتػافخ شخوط قػة القزية السحكػـ بيا ،فيكػف شمب الشقس جائ اًد دوف وجػب تػافخ أي شخط خاص ليحه الجية ،حيث أف
السجعى عمييع قج تقجمػا بجفػع شكمية تتعمق بدبق االدعاء وبتػافخ قػة القزية السحكسة فقخر القاضي السشفخد رد ىحه الجفػع ،ومغ
ثع وبشاء عمى ىحا القخار أصجرت محكسة االستئشاؼ في جب لبشاف قخارىا السصعػف فيو " .قخار تسييد رقع  200صادر بتاريخ
 ، 2005/4/11صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة الدابعة ،وارد لجى :نقابة السحاميغ ببيخوت ،مجمة العجؿ ،العجد الثاني،
مخجع سابق ،ص . 945
)(3

عفيف شسذ الجيغ ،مخجع سابق ،ص . 422
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 -2إغفاؿ األصػؿ السفخوضة تحت شائمة االبصاؿ أو اإلخبلؿ بالقػاعج الجػىخية في التحقيق.
 -3تذػيو الػقائع أو السزسػف الػاضح لمسدتشجات السبخزة في ممف الجعػى .
 -4عجـ البت في دفع أو سبب مغ أسباب الجفاع أو في شمب تقجـ بو أحج الفخقاء في الجعػى .
 -5فقجاف األساس القانػني أو الشقز في التعمي .
ويتزح مغ ذلظ أف قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني قج استثشى بعس حاالت الصعغ
بالشقس التي نز عمييا في السادة  296وأبقى عمى بعزيا اآلخخ لجػاز الصعغ بالشقس في ق اخرات
الييئة االتيامية إذا تػافخ الذخط الذكمي الخاص وىػ االختبلؼ في الػصف القانػني لمفع بيغ
قاضي التحقيق والييئة االتيامية ،واستثشى مغ انصباؽ ىحا الذخط ذات الق اخرات التي استثشاىا مغ
تصبيق الذخط الخاص بالصعغ في الجشح .

السظمب الثاني
مفيهم رفض الظعن بالشقض مهضهعا
يقتزي الحجيث عغ ىحا السصمب تػضيح ماىية رفس الصعغ بالشقس مػضػعاً وذلظ في فخع
أوؿ ،ومغ ثع أسباب رفس الصعغ بالشقس مػضػعاً في فخع ثاف .
الفخع األول
ماىية رفض الظعن بالشقض مهضهعا
ُيحكع بخفس الصعغ بالشقس مػضػعاً إذا كاف الصعغ مقبػالً شكبلً ولع يدقط بعجـ التقجـ
()1

لمتشفيح كسا سبق وأف أسمفشا ،ولع يحر تشازؿ عشو .
 التشازل عن الظعن بالشقض:

إف أص الحق في الصعغ بالشقس مغ الشطاـ العاـ ،وبالتالي ال يجػز التشازؿ عشو سػاء مغ
قب الشيابة العامة أو مغ الستيع ،وإذا تشازلت الشيابة العامة عغ الصعغ بالشقس فإف تشازليا غيخ مشتج
ألثخه لرجوره مسغ ال يسمظ الحق بالتشازؿ ويكػف شعشيا مقبػالً .

()2

()1

شارؽ الجيخاوي ،مخجع سابق ،ص . 293

()2

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص  2031وما بعجىا .
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ولع يشطع قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي مجى جػاز التشازؿ عغ الصعغ بالشقس ،ولكغ
محكسة الشقس السرخية أجازت تشازؿ السحكػـ عميو عغ شعشو مدتشجة في ذلظ إلى أف التشازؿ عغ
الصعغ ىػ عبارة عغ تخؾ لمخرػمة ويتختب عميو إلغاء جسيع إجخاءات الخرػمة بسا في ذلظ شمب
()1

الصعغ بالشقس .

ويحىب رأي إلى أنو إذا كاف الصعغ بالشقس مقجماً مغ السحكػـ عميو وحجه ،فإف ىحا الصعغ
ىػ الحي أدى إلى استسخار الجعػى الجدائية أماـ محكسة الشقس ،وال يجػز لو بإرادتو أف يشيي ىحه
الجعػى ،رغع أف الصعغ بالشقس ال يسكغ أف يدػء مخكد رافعو ،وأف السحكػـ عميو الصاعغ لو مرمحة
خاصة في بقاء شعشو مقتزاىا احتسالية قبػؿ شعشو ونقس الحكع ،ولكغ ىحه السرمحة ليدت خاصة
بحتة حيث يتعمق فييا مرمحة عامة ،مفادىا أف الحكع الجشائي ومجى مصابقتو لمقانػف مغ الشاحية
السػضػعية أو اإلجخائية أمخ يتعمق بالشطاـ العاـ ،ومتى دخمت الجعػى الجشائية في حػزة السحكسة
بتقجيع شمب الصعغ بالشقس أصبحت كمستيا الشيائية عمييا ليا وحجىا ،أما الجعػى السجنية التبعية فإف
()2

شابعيا الخاص يبجو واضحاً ،لحلظ فإنو يجػز التشازؿ عغ ىحه الجعػى .

وقج تعخض قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي لمتشازؿ عغ الجعػى السجنية التبعية ،وذلظ
في السادة  197مشو والتي نرت عمى " :لمسجعي بالحق السجني التشازؿ عغ ادعائو في أية حالة كانت
عمييا الجعػى وال يكػف ليحا التشازؿ تأثيخ عمى الجعػى الجدائية " ،ويبلحظ أف ىحه السادة قج قرخت
نصاؽ التشازؿ عغ الجعػى السجنية في السجعي بالحق السجني فقط دوف السحكػـ عميو والسدؤوؿ عغ
الحقػؽ السجنية والحيغ يحق ليع الصعغ بالشقس في الذق السجني مغ الحكع وفي أي حالة كانت عمييا
الجعػى .
ويخى الباحث أنو رغساً مغ عجـ الشز صخاحة عمى جػاز التشازؿ عغ الصعغ بالشقس إال أنو
ال يػجج ما يسشع مغ التشازؿ عشو ،ذلظ أف السحكػـ عميو كاف بإمكانو عجـ الصعغ أساساً ،وكحلظ فإنو
يجػز لو التشازؿ قياساً عمى تخؾ الخرػمة ،أضف إلى ذلظ أف السذخع الفمدصيشي عشجما أقخ عجـ

()1

سعاد حشا الرايغ ،مخجع سابق ،ص . 539

()2

أحسج فتحي سخور ،الشقس في السػاد الجشائية ،مخجع سابق ،ص  107وما بعجىا .
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جػاز التشازؿ عغ الجعػى جاء ذلظ في السادة األولى مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية

()1

الحجيث عغ الشيابة العامة وحجىا.

وىػ في معخض

()2

أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني فمع يشز صخاحة عمى جػاز التشازؿ عغ
الصعغ ،ولكغ يسكغ استشتاج جػاز التشازؿ عغ الصعغ مغ نز السادة  319مشو حيث نرت عمى:
" ُ ...يخد التأميغ إلى مقجـ الصمب إذا قب شمبو أو إذا رجع عشو قب البت فيو " .

()3

الفخع الثاني
أسباب رفض الظعن بالشقض مهضهعا
أما عغ أسباب رفس الصعغ بالشقس مػضػعاً ،فخغع أف الصعغ قج تع قبػلو شكبلً ،ولع يدقط
بعجـ التشفيح ،إال أنو تبيغ لمسحكسة أف األسباب التي استشج عمييا الصاعغ في شعشو غيخ صالحة ليشبشي
عمييا نقس الحكع ،ويترػر ذلظ في الحاالت التالية:
 أولا :أف يتبيغ لمسحكسة أف األسباب التي بشي عمييا الصعغ بالشقس ىي أسباب مػضػعية ،أيتتر

)(1

بػقائع الجعػى ،أو أنيا وإف كانت أسباباً قانػنية إال أف التثبت مشيا يحتاج إلى تحقيق

تشز السادة األولى مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :تختز الشيابة العامة دوف غيخىا بإقامة الجعػى الجدائية

ومباشختيا وال تقاـ مغ غيخىا إال في األحػاؿ السبيشة في القانػف .وال يجػز وقف الجعػى أو التشازؿ عشيا أو تخكيا أو تعصي سيخىا

أو الترالح عمييا ،إال في الحاالت الػاردة في القانػف " .

)(2

وقج درجت محكسة الشقس بغدة عمى قبػؿ شمبات تخؾ الصعغ الرادرة عغ السحكػـ عميو  .انطخ في ذلظ :شعغ جدائي رقع

 ،2010/48صادر بتاريخ  – 2010/10/24شعغ جدائي رقع  ،2011/23صادر بتاريخ  – 2011/7/14شعغ جدائي رقع
 ،2011/63صادر بتاريخ  – 2012/1/30شعغ جدائي رقع  ،2011/73صادر بتاريخ  – 2011/12/6شعغ جدائي رقع
 ،2012/59صادر بتاريخ  – 2013/6/11شعغ جدائي رقع  ،2012/75صادر بتاريخ  . 2013/4/25وجسيعيا صادرة عغ
محكسة الشقس بغدة ،غيخ مشذػرة .
)(3

وقج أكجت محكسة التسييد المبشانية عمى جػاز التشازؿ عغ الصعغ بالتسييد ،وكحلظ أكجت عمى عجـ جػاز التخاجع عغ ىحا

التشازؿ ،وذلظ بقػليا " :حيث أنو ومغ الخاىغ أف شالب الشقس  ...تخاجع خصياً عغ استجعاء التسييد السقجـ مشو شعشا بالقخار
االتيامي  ..بتاريخ  2003/3/11وأف ىحا التخاجع ىػ نيائي وال مجاؿ مغ الػجية القانػنية لمعػدة عشو ،وأف التشازؿ السحكي عشو
يشتج آثار القانػنية في ضػء السادة  319أصػؿ محاكسات جدائية ولشاحية رضػخ الصاعغ لمقخار السصعػف فيو ،وحيث أنو وفي
ضػء ما تقجـ يقتزي تجويغ رجػع السسيد عغ استجعائو ورد شمب التخاجع عغ تخاجعو لعجـ قانػنيتو وبالتالي إبخاـ القخار السصعػف
فيو "  .قخار تسييد رقع  ،2003/178صادر عغ محكسة التسييد المبشانية الغخفة الثالثة بتاريخ  ،2003/7/9السػقع االلكتخوني
لسخكد السعمػمات القانػنية ،الجامعة المبشانية .
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مػضػعي ،وفي الحالتيغ يصمب مغ محكسة الشقس ما ال يجخ في اختراصيا ،لحلظ فإنيا تخفس
()1

الصعغ بالشقس مػضػعاً .

 ثاني ا :أف يتبيغ لمسحكسة أف األسباب التي استشج إلييا الصاعغ في شعشو ،وإف كانت أسباباً مقبػلةبشاء عمييا،
شكبلً ،إال أنيا غيخ صحيحة في ذاتيا ،أي لع تقتشع السحكسة بربلحيتيا ليشقس الحكع ً
ومثاؿ ذلظ أف يجعي الصاعغ أف الحكع قج قخر عقػبة غيخ ما يحجده القانػف لجخيستو ثع يتبيغ أف
عقػبتو ىي ذاتيا التي يحجدىا القانػف( ،)2وىحا ما نرت عميو السادة  367مغ قانػف اإلجخاءات
الجدائية الفمدصيشي بقػليا " :إذا رفزت السحكسة جسيع أسباب الصعغ بالشقس التي تقجـ بيا الصاعغ
ولع تجج مغ تمقاء نفديا سبباً لمشقس ردت الصعغ مػضػعاً " ،أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية
المبشاني فقج نز في السادة  321مشو عمى - " :تجقق السحكسة في شمب التسييد وفي ممف الجعػى.
 إف وججت الصمب مقجماً ضسغ السيمة القانػنية ومدتػفياً سائخ الذخوط الذكمية فتقبمو في الذك . ثع تجرس أسباب الصعغ الػاردة فيو - .إذا ردت الصعغ فتقزي بإبخاـ الحكع أو القخار السصعػف فيووبسرادرة مبمغ التأميغ " .
 ثالثا :إذا كانت األسباب التي يدتشج إلييا الصاعغ ىي أسباب خاصة باإلجخاءات ويتسدظ بياابتجاء أماـ محكسة السػضػع(،)3
الصاعغ ألوؿ مخة أماـ محكسة الشقس وكاف يتعيغ التسدظ بيا
ً
وبالتالي يدقط حقو في التسدظ بيا أماـ محكسة الشقس بعجـ إثارتيا أماـ محكسة الشقس نط اًخ لكػف
()4

مغ األوجو الغيخ مترمة بالشطاـ العاـ .

وبالتالي ،فإنو عشج تػافخ حالة مغ الحاالت الدابقة ،وردت السحكسة جسيع أسباب الصعغ ولع
تجج سبباً مغ تمقاء نفديا عسبلً بشز السادة  ،367فإنيا تقزي بقبػؿ الصعغ شكبلً ورده مػضػعاً .

)(1

محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق ،ص  1243وما بعجىا .

()2

محسػد نجيب حدشي ،السخجع سابق ،ص . 1244

()3

حدغ صادؽ السخصفاوي ،السخصفاوي في أصػؿ اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 844

()4

عسخ الدعيج رمزاف ،مخجع سابق ،ص . 362
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السظمب الثالث
آثار رفض الظعن بالشقض مهضهع ا
تشز السادة  373مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :إذا قخرت محكسة الشقس
رد شمب الصعغ بالشقس ،أصبح الحكع باتاً ،وال يجػز بأي حاؿ لسغ رفعو أف يخفع شعشاً آخخ عغ
الحكع ذاتو ألي سبب كاف " ،أي أنيا رتبت نتائج عمى رفس الصعغ بالشقس ىي أف يحػز الحكع
صفة البات ،وأنو ال يجػز لصالب الصعغ الحي تع رفزو أف يعاود رفع أي شعغ آخخ عغ ذات الحكع
أياً كاف الدبب الحي يشعاه ،وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا " :فإنشا نتػص إلى نتيجة
أف الصعغ بالشقس غيخ وارد بك أسبابو وعميو نقخر رفس الصعغ بالشقس ورده مػضػعاً عسبلً بالسادة
 373مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية "( ،)1ويقابميا في ذلظ نز السادة  321مغ قانػف أصػؿ
السحاكسات الجدائية المبشاني في جدئيا الثاني والتي نرت عمى " :إذا ردت الصعغ فتقزي بإبخاـ
الحكع أو القخار السصعػف فيو وبسرادرة مبمغ التأميغ وبإلداـ مقجـ الصمب بغخامة تتخاوح بيغ مأيتي ألف
ومميػف ليخة إذا تبيغ ليا انو أساس استعساؿ حقو في التقاضي ".
وعميو فإف الشتائج التي تتختب عمى رفس الصعغ بالشقس ىي:
 أولا :مرادرة مبمغ التأميغ الحي أوجب السذخع دفعو إذا كاف الشقس مقجماً مغ السجعي بالحقالسجني أو السدئػؿ عغ الحقػؽ السجنية أو السحكػـ عميو بعقػبة غيخ سالبة لمحخية ،وتدتفاد ىحه
السرادرة بسفيػـ السخالفة مغ نز السادة  358مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي والتي نرت
عمى ... " :ويعتبخ ىحا السبمغ تأميشاً يخد إلى الصاعغ إذا كاف محقاً في شعشو " أي لػ كاف الصاعغ
محقاً في شعشو وتع نقس الحكع السصعػف فيو فإف مبمغ التأميغ يخد إليو ،أما إذا لع يكغ محقاً أي تع
رفس شعشو فإف محكسة الشقس ترادر مبمغ التأميغ ،وىحا ما عبخت عشو محكسة الشقس بخاـ هللا
بقػليا " :مغ ك ما تقجـ وحيث أف كافة أسباب الصعغ غيخ واردة وال تشاؿ مغ القخار الصعيغ الحي
جاء مػافقاً ألحكاـ القانػف .ليحه األسباب السحكسة تحكع بخد الصعغ وترجيق القخار السصعػف فيو
ومرادرة قيسة التأميغ "( ،)2ويقابميا صخاحة نز السادة  319مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية
()1

نقس جداء رقع  2004/29قخار رقع  32صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2004/10/14السقتفي .

)(2

نقس جداء رقع  ،2006/16صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  -2006/5/6انطخ في ذات السزسػف :نقس جداء

رقع  2006/19صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2006/2/6السقتفي .ويحكخ أف محكسة الشقس قج قزت أيزاً
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المبشاني بقػليا " :يخد التأميغ إلى مقجـ الصمب إذا قب شمبو أو إذا رجع عشو قب البت فيو ويرادر
لسرمحة الخديشة إذا تقخر رد شمب الشقس " .
 ثاني ا :وفقاً لشز السادة  ،373فإنو ال يجػز لسغ رفع الصعغ بالشقس ورفزتو السحكسة مػضػعاًأف يقػـ بخفع شعغ آخخ عغ الحكع ذاتو ألي سبب كاف( ،)1وتخجع الحكسة في ذلظ إلى كبح الصعػف
التي تخفع بغيخ تخو وتخىق كاى القزاء( ،)2ويقترخ الحخماف مغ رفع شعغ آخخ عمى الصاعغ الحي
رفس شعشو ،أما غيخه مغ الخرػـ في ذات الجعػى فإنو يجػز ألي مشيع أف يصعغ بالشقس في ذات
()3
الحكع ،فقج يدتشج إلى سبب يجع شعشو مقبػالً  ،وإذا رفع أحج الخرػـ شعشاً في حكع صجر غيابياً

بالشدبة لبعس الخرػـ اآلخخيغ ،ولع يقب شعشو لخفعو قب أف يربح الحكع حائ اًد قػة الذيء السحكػـ
فيو بالشدبة لمجسيع ،فإنو يجػز لو أف يخفع شعشاً آخخ عغ ذات الحكع بعج أف يربح حائ اًد قػة الذيء
السحكػـ فيو بالشدبة لمجسيع( ،)4ويقتزي التشػيو إلى أف الفقخة الثانية مغ السادة  368قج أوردت
استثشاء عمى األص الحي يتسث في ندبية أثخ الصعغ بالشدبة لمخرع الصاعغ ،وأف االستثشاء الحي
جاء بجػاز امتجاد ىحا األثخ لباقي الخرػـ مبخ اًر باستفادة ىؤالء الخرػـ مغ األسباب التي تع الشقس
مغ أجميا ،ويخى الباحث بأف الحكسة مغ ىحا االستثشاء ىػ عجـ اإلضخار بالصاعغ الحي أصبح الحكع
باتاً بالشدبة لو سػاء بعجـ التقجـ بالصعغ أو بخد شعشو مػضػعاً النبشائو عمى أسباب غيخ مقبػلة،
ويتػافق ذلظ مع ميسة محكسة الشقس في تصبيق صحيح القانػف .
بسرادرة مبمغ التأميغ إذا كاف الصعغ غيخ مقبػالً لػقػعو عمى حكع غيخ جائد الصعغ فيو وذلظ بقػليا " :وحيث إف ىحا الصعغ
يتعمق بإلغاء االجخاء الرادر باالفخاج عغ الصاعشيغ لقاء كفالة مالية فإف الصعغ بالشقس يكػف غيخ مقبػؿ قانػناً .ليحه األسباب
تقخر السحكسة عجـ قبػؿ الصعغ ومرادرة مبمغ التأميغ " نقس جداء رقع  ،2007/14صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ
 ،2007/6/11السقتفي  -انطخ في ذات السزسػف :نقس جداء رقع  ،2007/15صادر بتاريخ  -2007/6/11نقس جداء رقع
 ،2006/41صادر بتاريخ  ،2007/6/23وىسا صادراف عغ محكسة الشقس بخاـ هللا ،السقتفي.
)(1

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية بقػليا " :لسا كاف الصاعغ قج سبق أف قجـ شعش ًا بالشقس عغ الحكع السصعػف فيو

بخقع  ...لدشة  ...القزائية وقزى فيو بتاريخ  ...بعجـ قبػؿ الصعغ مػضػعاً ،وكانت السادة  38مغ قانػف حاالت وإجخاءات
الصعغ أماـ محكسة الشقس ال تجيد لمصاعغ الحي رفس شعشو مػضػعاً أف يخفع شعشاً آخخ عغ الحكع ذاتو ألي سبب كاف .ولسا
كاف ذلظ ،وكاف الصاعغ قج عاود الصعغ لمسخة الثانية عغ الحكع السصعػف فيو ذاتو ،وىػ ما ال يجػز قانػناً ،ومغ ثع يتعيغ الحكع
بعجـ جػاز الصعغ " – نقس جشائي مرخي رقع  17685لدشة  4ؽ ،صادر عغ محكسة الشقس السرخية بتاريخ ،2014/9/1
السػقع االلكتخوني لسحكسة الشقس السرخية .
()2

حدغ صادؽ السخصفاوي ،السخصفاوي في أصػؿ اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 845

()3

محسػد نجيب حدشي ،مخجع سابق ،ص . 1244

()4

محسػد محسػد مرصفى ،مخجع سابق ،ص  654وما بعجىا .
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واألثخ الدابق لخفض الظعن بالشقض يثيخ لجيشا عجة تداؤلت ،ىي :
 -1إذا كاف الصاعغ الحي ُرفس شعشو قج أقاـ الصعغ عمى جدء مغ الحكع وليذ عمى الحكع بأكسمو،
حيث أف السادة  370مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي نرت عمى " :ال ُيشقس مغ الحكع إال

شعغ فيو ما لع تكغ التجدئة غيخ مسكشة " أي أنو يدتفاد مغ ىحا الشز أنو يجػز لمصاعغ
الجدء الحي ُ
أف يصعغ في جدء مغ الحكع دوف باقي األجداء ،فإذا رفزت محكسة الشقس شعشو ،في يجػز لو أف
يخفع شعشاً آخخ عغ جدء آخخ مغ الحكع ؟! ويشزع إلى ىحه الحالة حالة إذا ما كاف الصعغ السخفػض
مشرباً عمى الحكع الرادر في الجعػى الجدائية وصاد اًر مغ السحكػـ عميو ،في يحق لو بعج الخفس
أف يصعغ في الحكع الرادر بالجعػى السجنية التبعية شالسا أف السيعاد ال يداؿ قائساً ؟!

 -2إف صخيح السادة  373قالت أنو ال يجػز لسغ ُرفس شعشو أف يخفع شعشا آخخ ألي سبب كاف،
بشاء عمى شعشو ،وكاف الصاعغ الحي
فمػ رفع خرساً آخخ شعشاً آخخ بأسباب أخخى ُ
ونقس الحكع ً
ُرفس شعشو يدتفيج مغ ىحه األسباب ،في يجػز إعساؿ الفقخة الثانية مغ السادة  368والتي تحجثت
عغ امتجاد أثخ الصعغ !؟

فأما عن التداؤل األول ،فإف الباحث يخى أنو إذا ما كاف الصعغ الحي تع رفزو مشرباً عمى
جدء مغ الجعػى دوف أجدائيا األخخى ،أو عمى الجعػى الجدائية دوف الجعػى السجنية ،فإنو ال يػجج ما
يسشع أو يحطخ الصعغ بالشقس في األجداء األخخى شالسا أف السيعاد القانػني لمصعغ بالشقس ال زاؿ
قائساً ،ذلظ أف محكسة الشقس تتقيج بالجدء السصعػف فيو أماميا ،فإذا صجر حكسيا ليربح باتاً فإنو مغ
السفتخض أف الجدئية السصعػف فييا وحجىا ىي مغ يربح فييا الحكع باتاً دوف باقي األجداء مغ الحكع
السصعػف فيو ،كحلظ فإف السذخع وإف أجاز الصعغ في جدء مغ الحكع بسػجب نز السادة  370فإنو
وبسفيػـ السخالفة مغ ىحه السادة ال يجػز الحخماف مغ الصعغ في األجداء األخخى .إال أف الباحث يخى
أف ذلظ يتعارض مع صخيح نز السادة  373والتي نرت عمى أنو ... " :ال يجػز لسغ رفعو أف
يخفع شعشاً آخخ عغ الحكع ذاتو ألي سبب كاف" حيث أف لفظ الحكع ىشا يشصمق ليذس جسيع أجداء
الحكع السصعػف فيو _أي حكع محكسة االستئشاؼ_ وبالتالي فإف صخيح نز السادة يتعارض مع جػاز
الصعغ في األج ادء األخخى مغ الحكع ،لحلظ يػصي الباحث بتعجي نز السادة  373لتربح .. " :وال
يجػز بأي حاؿ لسغ رفعو أف يخفع شعشا آخخ عغ الجدء السصعػف فيو مغ الحكع ألي سبب كاف " .
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وأما عن التداؤل الثاني ،يخى الباحث بجػاز استفادة الصاعغ السخفػض شعشو فيسا لػ شعغ
خرع آخخ في ذات الجعػى بشاء عمى أسباب أخخى غيخ تمظ التي انبشى عمييا الصعغ السخفػض،
وذلظ قياساً عمى ما ورد في نياية السادة  2/368والتي نرت عمى ... " :فيحكع بشقس الحكع بالشدبة
إلييع أيزاً ولػ لع يقجمػا شعشا " ،حيث أف ىحه السادة أجازت امتجاد أثخ الصعغ بالشقس لمخرع الحي
لع يتقجـ بالصعغ ،فالفخضية ىشا أف أحج الخرػـ لع يقع بالصعغ بالشقس في الحكع الرادر عغ محكسة
االستئشاؼ في حيغ أف غيخه مغ الخرػـ قج قاـ بالصعغ بالشقس ،وانقزت السيمة القانػنية لمصعغ
وأصبح الحكع باتاً بالشدبة لمخرع الحي لع يتقجـ بالصعغ ،أما الصاعغ الحي تقجـ بالصعغ قج ُقب شعشو
ونقس الحكع ،وأف األسباب التي انبشى عمييا الصعغ بالشقس يدتفيج مشيا الخرع الحي لع يتقجـ
ُ

بالصعغ ،فإف ىحا الشقس يستج ليذس الخرع الحي لع يتقجـ بالصعغ وأصبح الحكع بالشدبة لو باتاً
بانقزاء السيمة القانػنية لمصعغ .فيشا يخى الباحث بأنو يسكغ القياس عمى ما أوردتو السادة إلباحة
امتجاد أثخ الصعغ لمصاعغ السخفػض شعشو وأصبح الحكع بالشدبة لو باتاً .
 ثالثا :يتختب عمى رفس الصعغ بالشقس أف ُيربح الحكع باتاً ،وذلظ وفقاً لشز السادة  373مغقانػف اإلجخاءات الجدائية ،ويقابميا في ذلظ نز السادة  321مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية
المبشاني والتي نرت عمى أنو في حالة رد الصعغ فإنيا تبخـ الحكع .
ويقتزي ذلك أن نبحث في ماىية الحكم البات ،والشتائج التي تتختب عمى اعتبار الحكم
بات ا ،وذلك عمى الهجو التالي:
ويعخؼ الحكع البات بأنو " :ىػ الحكع الحي لع يعج يقب شعشاً بصخيق السعارضة أو االستئشاؼ
ُ

أو الشقس ،إما ألنو صجر مغ األص غيخ قاب لمصعغ ،وإما أنو صار كحلظ الستشفاد شخقو ،أو

انقزاء
تفػيت مػاعيج الصعغ دوف حجوثو ،وىحا الحكع ىػ وحجه الحي تشقزي بو الجعػى الجدائية
ً
()1
شبيعياً .
حيث أف شخيق إعادة السحاكسة وىػ شخيق غيخ عادي مغ شخؽ الصعغ باألحكاـ ال يجػز إال
في الحكع البات ،وىحا ما عبخت عشو صخاحة السادة  377مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي
بقػليا " :يجػز إعادة السحاكسة في األحكاـ التي اكتدبت الجرجة الباتة " .

()1

انطخ في ذلظ :دمحم زكي أبػ عامخ ،مخجع سابق ،ص  – 969محسػد نجيب حدشي ،قػة الحكع الجشائي في إنياء الجعػى

الجشائية ،الصبعة الثانية ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة1977 ،ـ ،ص  83وما بعجىا .
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واألحكاـ الباتة ىي وحجىا التي تعتبخ سابقة في العػد وىي التي يتختب عمييا انقزاء الجعػى
الجدائية ،كسا أنيا تكتدب حجية أماـ السحاكع السجنية في الجعاوى التي لع يكغ قج ُفر فييا نيائياً،
وذلظ فيسا يتعمق بػقػع الجخيسة وبػصفيا القانػف وندبتيا إلى فاعميا .

()1

وبالتالي ،ندتخمز أنو يشبشي عمى مفيػـ الحكع البات أمخيغ :
 األمخ األول :أف الجعػى الجشائية تشقزي بالحكع البات وليذ بالحكع الشيائي الحي استشفج شخيقالصعغ باالستئشاؼ أو فػت ميعاده كسا ذكخنا آنفاً .
 األمخ الثاني :أف الحكع يكتدب الجرجة الباتة ليذ باستشفاد جسيع شخؽ الصعغ العادية وغيخالعادية ،ب باستشفاد شخؽ الصعغ بالسعارضة واالستئشاؼ والشقس .وكػف الحكع قاببلً لمصعغ بصخيق
إعادة السحاكسة ال يحػؿ دوف وصفو بالحكع البات ،ذلظ أف شخيق الصعغ بإعادة السحاكسة شخيق
استثشائي وحاالتو نادرة وال يتقيج بسػاعيج معيشة ،ويعشي ذلظ أنو قج تتػافخ إحجى ىحه الحاالت بالشدبة
ألي حكع في وقت قج يتخاخى كثي اًخ عغ تاريخ صجوره أو إعبلنو ،فإذا اعتبخت قابمية الحكع لمصعغ
بإعادة السحاكسة تحػؿ دوف وصفو بأنو باتاً لسا حاز ىحا الػصف سػى عجد قمي ججاً مغ األحكاـ.

()2

واعتبار الحكع البات ىػ الصخيق العادي النقزاء الجعػى الجدائية يخجع إلى اف الحكع البات
ىػ الحكع الحي حاز قػة الذيء السحكػـ فيو وليذ بالسقجور العػدة مججداً لسحاكسة ذات الذخز عغ
ذات التيسة .

()3

واألحكاـ نػعاف :أحكاـ قابمة لمصعغ بصخيق أو أكثخ ،وأحكاـ ال تقب الصعغ ،وتختبط قػة
الحكع في إنياء الجعػى الجدائية بشصاؽ الصعغ فيو ،إذ بقجر ما يزيق نصاؽ الصعغ يقتخب الحكع مغ
السخحمة التي يجرؾ فييا قػتو ،وتكتس لو ىحه القػة حيشسا يربح الصعغ في الحكع غيخ جائد ،فالحكع
غيخ القاب لمصعغ باالستئشاؼ يػصف بأنو حكع نيائي حتى لػ كاف يقب الصعغ بالسعارضة ،والحكع
الحي ال يقب الصعغ باالستئشاؼ والسعارضة والشقس يصمق عميو الحكع البات ،وىحه التعبيخات ليدت
مح إجساع الفقو ،إذ يدتعس بعس الفقياء تعبيخ الحكع الشيائي لمجاللة عمى الحكع البات في السعشى
الدابق ،ب أف السذخع نفدو يفع ذلظ

()1( )4

.

()1

معػض عبج التػاب ،نطخية األحكاـ في القانػف الجشائي ،الصبعة األولى ،دار الكتاب العخبي ،القاىخة1988 ،ـ ،ص . 38

()2

محسػد نجيب حدشي ،قػة الحكع الجشائي في إنياء الجعػى الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 81

()3

عبج األميخ العكيمي – سميع حخبة ،أصػؿ السحاكسات الجدائية ،الجدء األوؿ ،د.ط ،دوف د.ف1988 ،ـ ،ص . 55

()4

تشز السادة  454مغ قانػف اإلج اخءات الجدائية السرخي رقع  150لدشة  1950عمى " :تشقزي الجعػى الجشائية بالشدبة

لمستيع السخفػعة عميو والػقائع السدشجة إليو ،برجور حكع نيائي فييا بالبخاءة أو باإلدانة " .
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ولػ جئشا إلى قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،لػججنا السادة التاسعة مشو في فقختيا
الخامدة تشز عمى " :تشقزي الجعػى الجدائية بإحجى الحاالت التالية -5 ... :برجور حكع نيائي
فييا " ،والسادة  394مغ ذات القانػف تشز عمى " :ال تشفح األحكاـ الرادرة مغ السحاكع الجدائية إال
إذا أصبحت نيائية " .
وبسا أف الجعػى الجدائية تشقزي بالحكع الحي يحػز قػة الذيء السحكػـ فيو ،وىػ وفق إجساع
الفقو يكػف الحكع البات ،فإنشا وباستجساع نز السادتيغ الدابقتيغ نكػف أماـ فخضية أف السذخع
الفمدصيشي قج وقع فيسا وقع فيو السذخع السرخي سابقاً مغ خمط بيغ مفيػمي الحكع الشيائي والحكع
البات ،وعشجما نز عمى أنو تشقزي الجعػى الجدائية بالحكع الشيائي استخجـ ىشا تعبيخ الحكع الشيائي
لمجاللة عمى الحكع البات الحي استشفج شخؽ الصعغ بالسعارضة واالستئشاؼ والشقس وحاز قػة الذيء
السحكػـ فيو .
ولػ ربصشا ما سبق بشز السادة  394مغ ذات القانػف لخمرشا إلى نتيجة أف األحكاـ ال يجػز
تشفيحىا إال إذا حازت قػة الذيء السقزي بو وبالتالي فيي األحكاـ الباتة _والتي عبخ عشيا السذخع في
السادة التاسعة بأنيا األحكاـ الشيائية_ واستشفحت شخؽ الصعغ بالسعارضة واالستئشاؼ والشقس ،وىػ ما
ال يسكغ ترػره .
لحلظ فإف الباحث يػصي السذخع الفمدصيشي بتعجي نز السادة التاسعة في فقختيا الخامدة
لتربح " :تشقزي الجعػى الجدائية -5 ... :برجور حكع بات فييا " .

()1

محسػد نجيب حدشي ،قػة الحكع الجشائي في إنياء الجعػى الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 79
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السبحث الثالث
ترحيح الحكم
( نظخية العقهبة السبخرة )
إف تػافخ سبب مغ أسباب الصعغ ال يشبشي عميو دوماً نقس الحكع وإعادة القزية إلى السحكسة
التي أصجرتو ،فبعس تمظ الصعػف وإف تػافخ فييا سبب معيغ مغ أسباب الصعغ بالشقس إال أف
ترحيح الخصأ القانػني ال يحتاج إلى فحز مػضػعي يقتزي اإلعادة إلى محكسة السػضػع ،ب أف
السحكسة تقػـ بترحيح الحكع وتصبق صحيح القانػف شالسا تػافخت شخوط معيشة وفي أحػاؿ معيشة
دوف أف تشقس الحكع .
ويقتزي البحث في نطخية العقػبة السبخرة أف نتعخض إلى مفيػـ تمظ الشطخية مغ حيث
ماىيتيا ونذأتيا القزائية في السحاكع الفخندية ،إلى أف تع تقشيشيا في معطع القػانيغ ومشيا قانػف
اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،وكحلظ دراسة الذخوط الستصمبة لتصبيق نطخية العقػبة السبخرة ،فبل
مجاؿ لتصبيق تمظ الشطخية إال إذا تػافخت تمظ الذخوط في الحكع السصعػف فيو ،وىحا ما سشتحجث عشو
في السصمب األوؿ ،أما في السصمب الثاني فدشتعخض إلى حاالت تصبيق نطخية العقػبة السبخرة والتي
نز عمييا قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،فتصبيقيا مقيج في تمظ الحاالت دوف باقي حاالت
الصعغ بالشقس.
وعميو سشقػـ بتقديع ىحا السبحث إلى مصمبيغ ،وفق التالي:
 السظمب األول :مفيػـ نطخية العقػبة السبخرة وشخوشيا. -السظمب الثاني :حاالت تصبيق نطخية العقػبة السبخرة .

السظمب األول
مفيهم نظخية العقهبة السبخرة وشخوطيا
ويقتزي الحجيث عغ مفيػـ نطخية العقػبة السبخرة أف نتعخض لساىية ونذأة نطخية العقػبة
السبخرة في فخع أوؿ ،ومغ ثع التعخض لذخوط تصبيق نطخية العقػبة السبخرة في فخع ثاف .
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الفخع األول
ماىية ونذأة نظخية العقهبة السبخرة
ومؤدى نطخية العقػبة السبخرة أنو إذا تبيغ لسحكسة الشقس مغ عخض الحكع السصعػف فيو
لمػاقعة أف الػصف القانػني السعصى ليا في ىحا الحكع ال يدتػعب حقيقتيا وال يتصابق معيا ،وأف
وصفيا الرحيح في القانػف يجرجيا تحت مادة تقخر ليا عقاباً أشج مغ عقػبة السادة التي شبقيا الحكع
عمييا ،فإف السحكسة تح السادة الرحيحة في وصف الػاقعة مح السادة غيخ السشاسبة ،وال تذجد
العقػبة ب تتخكيا كسا حجدىا الحكع ما دامت تجخ ضسغ الحجود القانػنية السقخرة في السادة التي
()1

أحمتيا السحكسة .

ويعػد األساس في نذأة نطخية العقػبة السبخرة إلى محكسة الشقس الفخندية ،التي أسيست
مداىسة فاعمة في إرساء دعائسيا وتقشيشيا رغع عجـ وجػد أي أساس قانػني ليا ،فيي قزائية الشذأة،
حتى تع تقشيشيا في قػانيغ اإلجخاءات الجشائية الفخندية ،األمخ الحي جع مغ ىحه الشطخية مبجأ معخوفاً
عمى نصاؽ واسع ،حيث انتقمت إلى التذخيعات األجشبية والتذخيعات العخبية عمى حج سػاء .

()2

والترحيح الحي تقػـ بو محكسة الشقس ال يؤدي إلى تقجيخ ججيج لمػقائع ،وإنسا تط الػقائع
كسا ىي مثبتة مغ قب قاضي السػضػع ،وك ما في األمخ أف محكسة الشقس تقػـ بتصبيق القانػف
عمييا بذك صحيح ،وذلظ بترحيح الحكع السصعػف فيو عمى حالو دوف نقزو ،وبيحا فإف محكسة
الشقس ال تعيج الجعػى إلى السحكسة مرجرة الحكع ،ألنو ال يػجج فييا ما يحتاج إلى الفحز
()3

مػضػعاً ،لحلظ كاف الترحيح قانػناً مغ قبميا كافياً لترػيب الحكع فييا .

تعخض قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي لشطخية العقػبة السبخرة ،حيث نرت عمييا
ولقج ّ
السادة  369في فقختيا األولى بقػليا " :إذا بشيت أسباب الحكع السصعػف بو عمى خصأ في ذكخ
نرػص القانػف ،أو في وصف الجخيسة أو في صفة السحكػـ عميو فبل يجػز نقس الحكع إذا كانت
()1

رمديذ بيشاـ ،مخجع سابق ،ص . 800

()2

غازي حشػف خمف ،العقػبة السبخرة ،بحث مشذػر لجى مجمة جامعة باب  ،العمػـ اإلندانية ،السجمج  ،14العجد 2007 ،2ـ،

ص . 67
()3
عساف2011 ،ـ ،ص
مدىخ جعفخ عبيج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية ُ
العساني ،الصبعة األولى ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيعّ ،
. 439
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العقػبة السحكػـ بيا ىي السقخرة في القانػف لمجخيسة بحدب الػقائع السثبتة في الحكع وترحح
السحكسة الخصأ الحي وقع فيو وتخد الصعغ بالشتيجة " ،حيث أف الحكع الحي ترجره محكسة الشقس في
مػضػع الصعغ يتبايغ بتبايغ األسباب التي ُبشي عمييا الصعغ ،فإذا كاف الصعغ قج ُبشي عمى األسباب

التي نرت عم ييا السادة الدابقة وىي :الخصأ في ذكخ الشرػص القانػنية ،الخصأ في وصف الجخيسة،
أو في صفة السحكػـ عميو ،فإنيا ال تشقس الحكع إذا كانت العقػبة السحكػـ بيا ىي ذاتيا السقخرة
لمجخيسة ،وعشجىا تقػـ السحكسة بترحيح الحكع دوف نقزو ،وتخد الصعغ مػضػعاً .

()1

أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني فقج أخح مشحى مغاي اًخ ،حيث نز في السادة
ً
 300مشو عمى " :إذا كانت العقػبة الػاردة في الحكع السصعػف فيو ىي التي عيشيا القانػف لمجخيسة فبل
يدػغ لمسحكػـ عميو أف يصمب نقزو بدبب وقػع خصأ في ذكخ السادة القانػنية السشصبقة " ،وىػ بحلظ
قج أبقى عمى مزسػف ما نرت عميو السادة  116مغ قانػف التشطيع القزائي القجيع( ،)2غيخ أنو قج
أدخ تعجيبلً وىػ أف قانػف التشطيع القزائي تكمع عغ أف العقػبة الػاردة في الحكع قج عيشيا القانػف
لمجشاية فميذ ألحج الفخيقيغ أف يصمب نقس الحكع ،أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية فقج جعميا
عجـ جػاز الشقس مغ السحكػـ عميو وليذ مغ أحج الفخيقيغ إذا كانت العقػبة الػاردة في الحكع ىي
السقخرة لمجخيسة وليذ لمجشاية ،وىي بحلظ تذس الجشايات والجشح .
ومؤدى ىحه الشرػص أنو إذا لع يكغ مغ شأف الصعغ أف يؤدي إلى تحديغ مخكد الصاعغ فبل
مبخر لكي يصعغ في الحكع ،وليذ ىحا إال تصبيقاً لسبجأ ال شعغ دوف مرمحة( ،)3وبحلظ فمع يأخح
قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني بسفيػـ نطخية العقػبة السبخرة في ترحيح الحكع ،ب أخح
بعجـ قبػؿ الصعغ بالشقس في حالة إذا ما كانت العقػبة التي جاء بيا الحكع ىي السقخرة قانػناً
لمجخيسة ،ولكغ القزاء المبشاني قج أخح بشطخية العقػبة السبخرة ،وىحا ما عبخت عشو محكسة التسييد
المبشانية بقػليا " :وحيث أف السػاد مػضػع السبلحقة الحاضخة وىي كػكاييغ وحذيذة تجخ في مفيػـ
الحطخ السشرػص عميو في السادتيغ  13و  15مغ قانػف السخجرات ،وبالتالي فإف تخويجيا يقع تحت
شائمة السادة  125مغ قانػف السخجرات وليذ السادة  126مشو ،وحيث أنو يقتزي تعجي القخار
()1

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 356

()2

قانػف التشطيع القزائي المبشاني الرادر بالسخسػـ االشتخاعي رقع  7855بتاريخ  16تذخيغ األوؿ سشة  ،1961والحي أُلغي

بشز السادة  428مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني رقع  328لدشة . 2001
()3

سميساف عبج السشعع ،مخجع سابق ،ص . 661
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السصعػف فيو لجية تصبيقو لمسادة  126مخجرات عمى الفع السدشج إليو بالشدبة لتخويج السخجرات بجالً
مغ السادة  125مشو ،دوف أف يؤدي ذلظ إلى نقس القخار عسبلً بسبجأ العقػبة السدتحقة السشرػص
عمييا في السادة  300مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،لكػف العقػبة السشرػص عمييا في
السادة  125مخجرات ىي نفديا التي تشز عمييا السادة  126مغ ىحا القانػف " .

()1

وعميو ،فإف قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني قج ححى ححو القزاء الفخندي ،فكسا
قمشا أف نطخية العقػبة السبخرة ىي وليجة القزاء الفخندي ،ومرجر ىحا القزاء ىػ نز السادتيغ 411
و  414مغ قانػف التحقيق الجشائي الفخندي لعاـ  ،1808حتى قاـ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي
الحالي رقع  2000/516بتقشيغ نطخية العقػبة السبخرة في السادة  598مشو( ،)2والتي تشز عمى ":وإذا
كانت العقػبة السفخوضة ىي نفذ العقػبة السشرػص عمييا في القانػف السشصبق عمى الجخيسة ،ال
يجػز ألحج أف يتقجـ بصمب إللغاء الحكع بحجة أف خصأ ارتكب في االستذياد بالحكع القانػني".
ويخى الباحث أف قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي قج أبقى عمى عجـ جػاز الصعغ بالشقس
في حالة إذا ما كانت العقػبة السفخوضة ىي نفذ العقػبة السشرػص عمييا في القانػف السشصبق عمى
الجخيسة ،ولع ُيجد برخيح نز السادة لمسحكسة أف تقع بترحيح الحكع .
والػاضح أف قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني ومغ قبمو قانػف التشطيع القزائي قج
ذىبا إلى ذات ما ذىب إليو قانػف اإلجخاءات الجشائية الفخندي .
الفخع الثاني
شخوط تظبيق نظخية العقهبة السبخرة
ويذتخط لتصبيق نطخية العقػبة السبخرة وانتفاء السرمحة مغ الصعغ ،وبالتالي عجـ جػاز نقس
الحكع ،واالكتفاء بترحيح ما وقع فيو مغ خصأ ،ما يمي:

)(1

()3

قخار تسييد رقع  2008/87في دعػى األساس رقع  ،2008/121صادر عغ محكسة التسييد المبشانية ،الغخفة الدادسة الجدائية

بتاريخ  ،2008/4/17السػقع االلكتخوني لسخكد السعمػمات القانػنية ،الجامعة المبشانية .
()2

غازي حشػف خمف ،مخجع سابق ،ص . 65

()3

انطخ في ذلظ :دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص  2053وما بعجىا  -ناىج العجػز ،مخجع سابق ،ص  667وما بعجىا -

شبلؿ أبػ عفيفة ،مخجع سابق ،ص  485وما بعجىا  -سعاد الرايغ ،مخجع سابق ،ص  555وما بعجىا  -غازي حشػف خمف،
مخجع سابق ،ص  68وما بعجىا  -راشج الذاشاني ،نطخية العقػبة السبخرة وتصبيقاتيا في التذخيع والقزاء األردني ،مشذػر لجى
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 أولا :أن يكهن الحكم السظعهن فيو صاد ار باإلدانة :وبالتالي فبل مجاؿ لتصبيق ىحه الشطخية عمىاألحكاـ الرادرة بالبخاءة ،واألحكاـ الرادرة بالتعػيزات السجنية ،فشطخية العقػبة السبخرة ال تصبق إال
لسرمحة الستيع ،وال مرمحة لمستيع في الصعغ بالحكع الرادر ببخاءتو .
 ثانيا :أن تكهن العقهبة السحكهم بيا تجخل في نظاق العقهبة السقخرة قانهنا لمجخيسة :وال يمدـ أفتكػف متداوية معيا في حجىا األقرى ،ب يكفي أف تكػف داخمة في نصاقيا ،أي أق أو مداوية لمحج
األقرى ،أو أعمى أو مداوية لمحج األدنى السشرػص عميو قانػناً ،غيخ أنو إذا كانت العقػبة السقزي
بيا أق مغ الحج األدنى لمعقػبة السقخرة قانػناً ،فتعتبخ العقػبة مبخرة شالسا أف الصاعغ ىػ الستيع
وحجه ،حتى ال يزار الصاعغ بصعشو .
 ثالث ا :أل يكهن الخظأ الحي شاب الحكم قج أثخ عمى العقهبة السقزي بيا :ويكػف ذلظ حيشساتصبق السحكسة الطخوؼ السخففة وتشدؿ بالعقػبة إلى حجىا األدنى السشرػص عميو ،ومثاؿ ذلظ :أف
تدتعس السحكسة الخأفة بالشدبة لمستيع في جخيسة قت وتشدؿ بالعقػبة إلى الحج السقخر لجخيسة الزخب
السفزي إلى السػت ،فعشجىا ال مجاؿ لتصبيق نطخية العقػبة السبخرة إذا تع الشعي عمى الحكع بقرػره
في إضيار نية القت  ،شالسا أف العقػبة التي حكست بيا تجخ في نصاؽ العقػبة التي كانت ستحكع بيا
لػ أضيخت نية القت بذك صحيح .
 رابع ا :أل تكهن مخالفة القانهن متعمقة بالشظام العام :ال مح إلعساؿ نطخية العقػبة السبخرة ،إذاكانت مخالفة القانػف متسثمة في بصبلف متعمق بالشطاـ العاـ ،إذ يتعيغ عمى محكسة الشقس في ىحه
الحالة نقس الحكع وإعادة القزية لمسحكسة لتفر فييا مغ ججيج .
 خامد ا :أل يحتاج تظبيق نظخية العقهبة السبخرة إلى تحقيق مهضهعي :حيث أف تصبيق الشطخيةيذتخط أف تكػف الػقائع ثابتة ،فالجامع بيغ حاالتيا أف التثبت مغ العيب واضح ،فبل حاجة إلى
تحخي دلي ثبػت الػاقعة وانقزائيا .
اإلحالة ،وتتػلى محكسة الشقس الترحيح بشفديا إذ ليذ ليا ّ

مجمة دراسات :عمػـ الذخيعة والقانػف ،السجمج  ،41السمحق  ،3صادرة عغ عسادة البحث العمسي /الجامعة األردنية2014 ،ـ ،ص
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السظمب الثاني
حالت تظبيق نظخية العقهبة السبخرة
يتزح مغ نز السادة  1/369مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي أف تصبيق نطخية
العقػبة السبخرة يكػف في ثبلث حاالت ،أوليا الخصأ في ذكخ نرػص القانػف ،وثانييا الخصأ في
وصف الجخيسة ،وثالثيا الخصأ في صفة السحكػـ عميو .
ويبلحظ عمى الحاالت الدابقة أنيا تجتسع تحت الدبب الخامذ مغ أسباب الصعغ بالشقس
التي حجدتيا السادة  351مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،وىػ انصػاء الحكع السصعػف فيو
عمى مخالفة القانػف أو الخصأ في تصبيقو أو تفديخه .
الفخع األول
الخظأ في ذكخ نرهص القانهن
تفتخض ىحه الحالة أف الحكع قج أسبغ عمى الػقائع تكييفاً صحيحاً ،وقزى بالعقػبة التي
يقخرىا القانػف ،ولكشو أخصأ في اإلشارة إلى الشز الػاجب التصبيق وأشار إلى نز آخخ بجالً مشو،
ومثاؿ ذلظ أف يكيف الػاقعة عمى أنيا خيانة أمانة ويقزي بالعقػبة السقخرة لجخيسة خيانة األمانة،
ولكشو يذيخ إلى نز الشرب بجالً مغ اإلشارة إلى نز خيانة األمانة ،فعشجىا ال تشقس السحكسة
الحكع ،ولكشيا تقػـ بترحيح الحكع وذلظ باإلشارة إلى الشز واجب التصبيق( ،)1وفي ذلظ قزت
محكسة الشقس بغدة بقػليا " :وحيث أنو إذا كاف القاضي قج أخصأ وشبق نراً آخخ غيخه دوف أف
يعس صبلحيتو القانػنية في تعجي مادة االتياـ وخاصة أف مادة االتياـ واجبة التصبيق ىي السادة
 244ع  36وىي مكسمة لشز مادة االتياـ رقع  243الػاردة في الئحة االتياـ  .وحيث أنو في ىحه
الحالة ال تحكع محكسة الشقس ببصبلف الحكع ليحا الدبب وال تقػـ بإحالة الجعػى إلى محكسة السػضػع
لمحكع فييا مغ ججيج ،ب تقػـ محكسة الشقس بترحيح ىحا الخصأ القانػني وتصبق السادة الرحيحة
السشصبقة عمى الػاقعة السبيشة في الحكع خاصة أف العقػبة واحجة في كمتا السادتيغ  243،244مغ
قانػف العقػبات رقع  74لدشة  1936وعميو تخى السحكسة تعجي مادة االتياـ السجاف بيا الصاعغ
لتربح السادة  244ع  36مع إبقاء نفذ العقػبة لعجـ مخالفتيا القانػف "( ،)2ويجخ ضسغ ىحه الحالة
()1

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1254

)(2

شعغ جدائي رقع  ،2015/96صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2016/4/21غيخ مشذػر .
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أف تغف السحكسة التي صجر عشيا الحكع السصعػف فيو عغ ذكخ السادة التي تقخر العقػبة ،وىحا ما
عبخت عشو محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا " :وال بج مغ التشػيو ىشا أف السادتيغ /7أ/8 ،أ مغ األمخ رقع
 558لدشة  1975السذار إليو آنفاً ىسا مادتي إسشاد وإدانة وأف الفقخة ب مغ السادة  30مغ ذات
األمخ ىي التي تحجد مقجار العقػبة ،وكاف عمى محكستي السػضػع االستشاد لتمظ السادة عشج فخض
العقػبة عمى السصعػف ضجىسا ،وحيث أف محكسة الجرجة األولى كانت قج قخرت الحكع بإدانة
السصعػف ضجىسا بالتيسة السدشجة إلييسا عسبلً بأحكاـ السادتيغ /7أ/8 ،أ والحكع عمى ك واحج مشيسا
بالحبذ مجة ثبلثة أشيخ ،وأف محكسة البجاية برفتيا االستئشافية كانت قج قخرت الحكع بخد االستئشاؼ
مػضػعاً وتأييج القخار السدتأنف مسا يحس معو عمى اف الحكع عمى السصعػف ضجىسا بالحبذ مجة
ثبلثة أشيخ شبقاً ألحكاـ الفقخة ب مغ السادة  30مغ ذات األمخ واقع في محمو ما داـ أف العقػبة
السحكػـ بيا تجخ ضسغ نصاؽ الحج القانػني شبقاً لسا نرت عميو السادة  369مغ قانػف اإلجخاءات
الجدائية " .

()1

الفخع الثاني
الخظأ في وصف الجخيسة
أي التكييف القانػني لمجخيسة ،فإذا كاف الػصف الحي أسبغو الحكع السصعػف فيو ليذ
صحيحاً ،ولكغ العقػبة التي قزى بيا ىي العقػبة السقخرة فيسا لػ كاف الػصف صحيحاً ،فإف ىحا ال
يبخر نقس الحكع ،وإنسا عمى محكسة الشقس أف ترحح الحكع ،ويزاؼ إلى ىحه الحالة الخصأ
الستعمق بأحج عشاصخ الجخيسة شالسا أف العقػبة السقزي بيا ىي ذاتيا السقخرة في القانػف .

()2

ولكغ محكسة الشقس تعتبخ أف السرمحة مشتفية والعقػبة مبخرة ،حتى لػ كاف الشز السصبق
خصأ يقخر عقػبة تديج عغ عقػبة الشز واجب التصبيق ،ما دامت العقػبة السحكػـ بيا فعبلً وفقاً
()3

لمشز الخصأ تجخ في نصاؽ الشز واجب التصبيق .
)(1

نقس جداء رقع  ،2010/43صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2010/10/26السقتفي .

()2

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 357

()3

عبج الحسيج الذػاربي ،شخؽ الصعغ في األحكاـ السجنية والجشائية ،د.ط ،مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية ،اإلسكشجرية1996 ،ـ،

ص . 1010
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الفخع الثالث
الخظأ في صفة السحكهم عميو
حيث أنو إذا أخصأ الحكع السصعػف فيو في صفة الستيع ،فإف ىحا الخصأ ال يبخر نقس الحكع
شالسا أف العقػبة السحكػـ بيا فعبلً ىي السقخرة لمػصف الرحيح ،وعمى ذلظ فإف الحكع عمى السحكػـ
عميو بػصفو فاعبلً أصمياً ال يبخر نقس الحكع إذا شالب السحكػـ عميو نقس الحكع استشاداً إلى
وصفو شخيظ شالسا أف العقػبة السحكػـ بيا فعبلً ىي ذات العقػبة السقخرة لمذخيظ .

()1

سالع الكخد ،مخجع سابق ،ص . 268
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()1

الفرل الثاني
نقـــض الحـــكــــــــــــم
إف الحجيث عغ نقس الحكع يقتزي التعخض بجاية إلى مجى اعتبار محكسة الشقس محكسة
مػضػع ووقائع أـ محكسة قانػف ،وذلظ لسعخفة مجى صبلحيتيا في نطخ الصعغ بالشقس مػضػعاً بعج
نقس الحكع ،وىحا ما سيتع الحجيث عشو في السبحث األوؿ .
أما في السبحث الثاني فديتع التعخض إلى ماىية نقس الحكع لمسخة األولى وذلظ مغ حيث
مفيػمو وآثاره الستسثمة في إعادة الجعػى إلى السحكسة التي أصجرتو ومجى اعتبار ىحه اإلعادة انتياكاً
لسبجأ التقاضي عمى درجتيغ مغ عجمو ،ومغ ثع إلى سمصات محكسة اإلعادة عشج نطخىا لمجعػى مغ
ججيج وبييئة مغايخة سػاء مغ حيث الحجود العامة لمجعػى أماميا والقيػد السفخوضة عمييا عشج نطخ
الجعػى ،وكحلظ مغ حيث سمصاتيا في التحقيق والحكع في الجعػى .
وسيتع الحجيث في السبحث الثالث عغ نقس الحكع لمسخة الثانية وذلظ مغ حيث ماىية الصعغ
بالشقس لمسخة الثانية كالذخوط السصمػبة لشطخ الصعغ مػضػعاً وسمصات محكسة الشقس عشج نطخ
الجعػى باعتبارىا محكسة مػضػع وليذ محكسة قانػف ،وكحلظ دراسة مجى إمكانية الصعغ في األحكاـ
الرادرة عغ محكسة الشقس .
ويشقدع ىحا الفر إلى ثبلث مباحث ،وفق التالي:
 السبحث األول :الػاقع والقانػف في قزاء محكسة الشقس . السبحث الثاني :نقس الحكع لمسخة األولى . -السبحث الثالث :نقس الحكع لمسخة الثانية .
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السبحث األول
الهاقع والقانهن في قزاء محكسة الشقض
يعتبخ الفر بيغ الػاقع والقانػف ىػ الخكيدة األساس لعس محكسة الشقس ،فبل يسكغ لسحكسة
الشقس أف تقػـ بسياميا قب وقػفيا عمى التسييد بيغ الػاقع والقانػف ،فبجوف ىحا األمخ تفقج ميستيا
األساس والستسثمة في الخقابة عمى السدائ القانػنية فقط ،والتدميع بالػقائع الػاردة بالحكع كسا أثبتيا،
دوف أف يكػف ليا أي والية عمى ىحا الجانب ،فسحكسة الشقس ال تحاكع الػاقع إنسا تحاكع فقط القانػف،
فتخاقب مجى صحة تصبيقو .

()1

بالتالي فإف ما يشبشي عمى التسييد بيغ الػاقع والقانػف في قزاء محكسة الشقس ىػ تحجيج ما
ال يجػز الصعغ فيو بالشقس ،وىحا ما سشتعخض لو في مصمب أوؿ ،ثع نتحجث في السصمب الثاني عغ
تقجيخ ىحه الحاالت .

السظمب األول
السدائل السهضهعية التي ل يجهز إثارتيا أمام محكسة الشقض
ال يقب الصعغ بالشقس إذا كاف مبشياً عمى ما يدتجعي تحقيقاً وبحثاً في الػقائع أو كاف الصعغ
وارداً عمى السدائ التي يكػف تقجيخىا لسحكسة السػضػع ،وإصبلح الخصأ السادي وإغفاؿ الفر في
()2

بعس الصمبات أماـ محكسة السػضػع.

وسشقػـ بالحجيث عغ ىحه الحاالت تباعاً وفق الفخوع التالية:
الفخع األول
ما يدتجعي تحقيق ا وبحث ا في وقائع الجعهى
والػقائع تعشي األحجاث ،أي ما حر

وكاف لو كياف ذاتي وصار بعج ذلظ مشتسياً إلى

الساضي( ،)1فبل يرمح كػجو لمصعغ بالشقس الججؿ حػؿ مجى ثبػت الػاقعة وإذا ثبت وقػعيا(،)2
)(1

أميغ مرصفى دمحم ،التسييد بيغ الػاقع والقانػف في الصعغ بصخيق الشقس ،د.ط ،دار السصبػعات الجامعية ،اإلسكشجرية،

2011ـ ،ص . 7
)(2

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص . 1980
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كالججؿ حػؿ تقجيخىا في ذاتيا أي كيفية حرػليا ،وما ليا مغ خرائز واقعية تحجد حجسيا ونصاقيا
ومجلػليا الػاقعي .

()3

ويدتق قاضي السػضػع في تقجيخ وقائع الجعػى تأسيداً عمى مبجأ حخية القاضي الجدائي في
االقتشاع( ،)4والحي يخػؿ القاضي الجشائي أف يتحخى عغ الحقيقة مغ خبلؿ التحقيق الحي يجخيو في
الجمدة وبالذك الحي يخاه مشاسباً ومبلئساً لتحقيق ىحا اليجؼ دوف أف يكػف ممتدماً بإتباع أسمػب
وتبشي ما يعشيو مغ أدلة لمكذف عغ
معيغ ،حيث لو مصمق الحخية في تقجيخ أدلة الجعػى وتقييسياّ ،
الحقيقة وشخح ما دوف ذلظ .

()5

ولكغ الحخية التي أعصيت لمقاضي الجدائي في تقجيخ الػقائع ليدت مصمقة ،ب يخد بعس
القيػد القانػنية عمى القاضي يجب عميو االلتداـ بيا عشج تقجيخه لمػقائع ،وبالتالي يكػف لسحكسة الشقس
رقابة عمى مجى التداـ قاضي السػضػع بدمصاتو في تقجيخ الػقائع ،وأىع مجاليغ الختراص محكسة
()6

الشقس في ىحا الذأف ىسا :اإلثبات وتدبيب األحكاـ .

أما مغ ناحية اإلثبات ،فيجب عمى القاضي الجدائي أف يسارس سمصتو في تقجيخ الػقائع
ضسغ حجود فخضيا القانػف ،وىي أف يبشي القاضي حكسو عمى األدلة السصخوحة أمامو في السحاكسة
وعميو فإف القاضي يتجاوز سمصاتو في االقتشاع إف ىػ حكع بعمسو الذخري مثبلً( ،)7أو استقى الحكع
)(1

ناىج العجػز ،مخجع سابق ،ص  329وما بعجىا .

)(2

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بغدة بقػليا " :وحيث أف ىحه السحكسة وبتجقيقيا لؤلوراؽ وما احتػتو الئحة الصعغ مغ أسباب

فإف ىحه السحكسة تخى رفس الصعغ استشاداً لسا نرت عميو السادة  351مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية كػف الصعغ لع يذتس إال
عمى ججؿ في وقائع ناقذتيا محكسة السػضػع وأيجتيا في ذلظ محكسة االستئشاؼ "  .شعغ جدائي رقع  ،2011/12صادر عغ
محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2011/10/30غيخ مشذػر .
)(3

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1181

)(4

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بغدة بقػليا " :وحيث إنو عغ األسباب األخخى الػاردة في الئحة الصعغ مغ مخض الصاعغ

وعجـ وجػد سػابق وأنو السعي الػحيج ألسختو فإف ىحه األسباب ليدت مغ صبلحية محكسة الشقس وأنيا تجخ ضسغ الدمصة
التقجيخية لسحكسة السػضػع ومحكسة االستئشاؼ وليدت لسحكسة الشقس التجخ

أو إعادة الشطخ فييا "  .شعغ جدائي رقع

 ،2015/80صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2015/10/29غيخ مشذػر .
) (5أميغ مرصفى دمحم ،مخجع سابق ،ص . 17
)(6

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1183

)(7

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية بقػليا " :لسا كانت السادة  247مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية قج حجدت األحػاؿ التي

يستشع فييا عمى القاضي الحكع في الجعػى لسا بيشيا وبيغ وضيفة القزاء مغ تعارض ومغ ىحه األحػاؿ أف يكػف لجيو معمػمات
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مغ دليبلً لع يصخح في السحكسة ،وأف يبشي القاضي حكسو عمى األدلة السذخوعة قانػناً فيقع مخالفاً
لمقانػف حكع القاضي السدتشج إلى دلي أخح بصخيق غيخ مذخوع كاالعتخاؼ الحي أثبت أنو تحت
التعحيب .

()1

وأما مغ ناحية التدبيب ،فإنو وإف لع يكغ لسحكسة الشقس أف تتعخض لمػقائع ،فميا أف تخاقب
صحة ما تدتخمرو السحكسة مشيا ،حيث يجب أف يكػف استشتاج السحكسة لمحكع وفق السشصق
والسعقػؿ ،وأال يكػف ىشاؾ تشاقس بيغ الشتيجة التي انتيت إلييا والػقائع التي أثبتتيا( ،)2ذلظ انو وإف
كاف القاضي ح اًخ في تقجيخ األدلة السصخوحة عميو ولو أف يأخح بالجلي الحي يصسئغ إليو وججانو
ويصخح الجلي الحي ال يصسئغ إليو وفقاً القتشاعو الذخري ،فإنو مقيج بأف يكػف ىحا االقتشاع مبشياً عمى
()3

الجدـ واليقيغ ال عمى الطغ والتخجيح .

الفخع الثاني
إصلح الخظأ السادي وإغفال الفرل في بعض الظمبات أمام محكسة السهضهع
إذا تزسغ الحكع خصأً مادياً كسا لػ أخصاً في ذكخ اسع السحكػـ عميو ،أو قزى بانقزاء
الجعػى الجشائية بالػفاة ثع تبيغ أف الستيع ما يداؿ حياً ،فميذ الصعغ بالشقس ىػ سبي إصبلح ىحا
شخرية عغ مػضػعيا لع يدتقيا مغ ال جمدة وما شخح فييا مغ أدلة _ فيتعيغ عمى القاضي في ىحه األحػاؿ أف يستشع مغ تمقاء
نفدو عغ الحكع في الجعػى ولػ لع يصمب أحج الخرػـ رده وإال وقع قزاؤه باشبلً متربلً بالشطاـ العاـ برجوره مغ قاضي
محطػر عميو الفر فييا _ ومشاط عجـ صبلحية القاضي لمفر في الجعػى ىػ خمػ ذىشو عغ مػضػعيا وأدلتيا حتى يدتصيع
أف يدف حجج الخرػـ ويقجر أدلتيا في حيجة وتجخد مخافة أف يمتدـ بخأيو ومعمػماتو الذخرية ويتأثخ بيسا في وزف وتقجيخ تمظ
الحجج واألدلة التي تذف عشيا معمػماتو الذخرية ضشاً بأحكاـ القزاء مغ أف يعمق بيا ثسة ريبة مغ جية شخز القاضي
لجواع يحعغ ليا أغمب الخمق ،وأف عس القاضي أو قزاؤه في تمظ الحالة يقع باشبلً وتقزي السحكسة بيحا البصبلف مغ تمقاء
نفديا .لسا كاف ذلظ ،وكاف يبيغ مغ الحكع السصعػف فيو أنو بشى قشاعتو باإلدانة مغ بيغ ما عػؿ عميو عمى قػلو ( وما لسدتو
السحكسة مغ واقع األحجاث التي جخت يػـ  ) 2013-7-22وىػ تاريخ الػاقعة _ مسا مفاده أنو قج استسج قشاعتو باإلدانة مغ واقع
معمػماتو الذخرية عغ األحجاث مػضػع الجعػى _ ومغ ثع فإف الحكع السصعػف فيو يكػف باشبلً " – نقس جشائي مرخي رقع
 7215لدشة 85ؽ ،صادر عغ محكسة الشقس السرخية بتاريخ  ،2016/10/22السػقع االلكتخوني لسحكسة الشقس السرخية.
)(1

أميغ مرصفى دمحم ،مخجع سابق ،ص  26وما بعجىا .

)(2

محسػد محسػد مرصفى ،مخجع سابق ،ص . 625

)(3

بمػليي مخاد ،الحجود القانػنية لدمصة القاضي الجدائي في تقجيخ األدلة ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الحاج لخزخ -باتشة ،الجدائخ،

العاـ الجامعي  ،2011-2010ص . 103
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الخصأ ،ذلظ أف ىحا اإلصبلح يقتزي فحراً لمسػضػع وىػ ما ال تختز بو محكسة الشقس ،وإنسا
الدبي في ذلظ ىػ الخجػع إلى السحكسة التي أصجرت الحكع لتجخي ىحا الترحيح ،وكحلظ ال يرمح
وجياً لمصعغ بالشقس إغفاؿ محكسة السػضػع الفر في بعس الصمبات التي قجمتيا إلييا سمصة
االتياـ ،كأف تتيع الشيابة العامة شخراً بجخيستيغ ففرمت السحكسة في أحجاىسا ولع تفر في الثانية،
فعشجىا ال يجػز الصعغ بالشقس عمى ىحا األساس ،ذلظ أف البحث فيسا أغفمت السحكسة في الفر فيو
يحتاج إلى بحث في السػضػع وىػ ما يخخج عغ اختراص محكسة الشقس ،وإنسا الدبي إلى تجارؾ
()1

ىحا اإلغفاؿ ىػ العػدة إلى السحكسة التي أصجرت الحكع لتفر فيسا أغفمت عغ الفر فيو.

السظمب الثاني
تقجيخ السدائل السهضهعية التي ل يجهز إثارتيا أمام محكسة الشقض
إف الفر بيغ الػاقع والقانػف في قزاء محكسة الشقس ليذ باألمخ اليديخ والييغ ،فالجعػى
تتكػف أساساً مغ الػقائع ،والقانػف ىػ ما يشصبق عمى ىحه الػقائع .
ذلظ أنو ليذ في عس القاضي ما يرح أف تكػف وقائع ببل قانػف أو قانػف ببل وقائع ،ب
عسمو دائساً مديج مغ الػقائع والقانػف ،فالخقابة عمى ىحا العس السخكب تكػف ليػاً إذا أردت أف تذخحو
إلى نرفيغ مدتقميغ ال اتراؿ بيشيسا ،فتحس لمقانػف حكساً ولمػاقعة حكساً .

()2

والخوابط التي بيغ السػضػع والقانػف وإف تعجدت مػاضعيا ،إال أنيا تتخكد في رابصة واحجة
في الشياية وىي استخبلص تصبيق قانػني صحيح مغ عشاصخ السػضػع ،التي ىي مشو بسثابة
السقجمات مغ الشتيجة واألساس مغ البشاء ،والزػابط السختمفة التي تديخ عمييا محكسة الشقس في
الخقابة عمى السػضػع وإف تعجدت صػرىا وتصبيقاتيا فإنيا تتخكد في الشياية في ضابط واحج ىاـ وىػ
الخقابة عمى صحة استخبلص الشتائج مغ السقجمات ،بحيث يكػف سػياً متفقاً مع السشصق السقبػؿ ،في
غيخ تشافخ مع الػقائع التي سمع بيا الحكع وانتيى إلييا وال تشاقس .

()3

)(1

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1187

)(2

رؤوؼ عبيج ،السذكبلت العسمية اليامة في اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 525

)(3

رؤوؼ عبيج ،السذكبلت العسمية اليامة في اإلجخاءات الجشائية ،السخجع سابق ،ص . 541
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ويخى الباحث أف محكسة الشقس وبػصفيا محكسة قانػف وفي سياؽ فحريا وتقجيخىا لسجى
صحة انصباؽ القانػف عمى الػقائع السذكمة لمجعػى ستكػف ممدمة بشطخ الػقائع أوالً حتى يتدشى ليا
معخفة ى جاء قزاء السحكسة األدنى مشيا درجة _محكسة االستئشاؼ_ صحيحاً مغ عجمو ،ولخبسا
يتزح ىحا الخمط جمياً في الدبب الدادس مغ أسباب الصعغ بالشقس التي نز عمييا قانػف
اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي في السادة  351وىػ حالة إف جاء الحكع خالياً مغ أسبابو السػجبة أو
عجـ كفايتيا أو غسػضيا أو تشاقزيا .
وفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية بقػليا " :وحيث أف قزاء ىحه السحكسة قج جخى
عمى أف ك حكع باإلدانة يجب أف يبيغ مزسػف ك دلي مغ أدلة الثبػت ويحكخ مؤداه حتى يتزح
وجو استجاللو بو وسبلمة مأخحه تسكيشاً لسحكسة الشقس مغ مخاقبة تصبيق القانػف تصبيقاً صحيحاً عمى
الػاقعة كسا صار إثباتيا في الحكع وإال كاف باشبلً " .

()1

فإف شعغ بالشقس مثبلً لتشاقس أسباب الحكع ،كأف تبشي السحكسة الحكع عمى أقػاؿ شاىجيغ،
وبيغ أقػاؿ الذاىجيغ تشاقس فأحجىسا يجيغ الستيع واآلخخ يحكخ أف الستيع لع يكغ في مح الػاقعة
أصبل أو أف مختكب الػاقعة شخز آخخ ،ولكغ محكسة الشقس رغع ذلظ بشت حكسيا عمى ىاتيغ
الذيادتيغ ،فإنو يرمح حيشيا الصعغ في الحكع بالشقس لتشاقس األسباب ،ولفحز ى األسباب
متشاقزة أـ ال ستزصخ محكسة الشقس إلى التعخض ألقػاؿ الذاىجيغ لتخى صحة وجػد تشاقس
()2

بيشيسا أـ ال
)(1

 ،وشيادة الذيػد تجخ ضسغ الػقائع ،وبالتالي يخى الباحث أف محكسة الشقس ىي

نقس جشائي مرخي رقع  20244لدشة  84ؽ ،صادر عغ محكسة الشقس السرخية بتاريخ  ،2016/4/12السػقع االلكتخوني

لسحكسة الشقس السرخية ،وقج قزت أيزاً في ذات السعشى بقػليا " :ومغ حيث أف الذارع يػجب في السادة  310مغ قانػف
اإلجخاءات الجشائية أف يذتس الحكع باإلدانة عمى األسباب التي انبشى عمييا وإال كاف باشبلً ،والسخاد بالتدبيب الحي يحف بو
القانػف ىػ تحجيج األسانيج والحجج التي انبشى عمييا الحكع والسشتجة لو سػاء مغ حيث الػاقع أو القانػف ،ولكي يحقق التدبيب
الغخض مشو يجب أف يكػف في بياف جمي مفر بحيث يتيدخ الػقػؼ عمى مبخرات ما قزي بو ،أما إفخاغ الحكع في عبارات
عامة معساة ،أو وضعو في صػرة مجسمة مجيمة فبل يحقق الغخض الحي قرجه الذارع مغ إيجاب تدبيب األحكاـ ،وال يسكغ
محكسة الشقس مغ مخاقبة صحة تصبيق القانػف عمى الػاقعة كسا صار إثباتيا في الحكع "  .نقس جشائي مرخي رقع 30180
لدشة  84ؽ ،صادر عغ محكسة الشقس السرخية بتاريخ  ،2016/2/28السػقع االلكتخوني لسحكسة الشقس السرخية .
)(2

ومثاؿ ذلظ ما قزت بو محكسة الشقس بغدة بقػليا " :وحيث أف محكسة الشقس وبعج اشبلعيا عمى األوراؽ وتجقيقيا لؤلوراؽ

والسدتشجات تبيغ ليا أنو يػجج تشاقس بيغ أقػاؿ شيػد الشيابة ،حيث قخر الذاىج ..... /أف أحجىع قاـ بإشبلؽ الشار ،أما الذاىج
اآلخخ وىػ سائق االسعاؼ فقج قخر أف شخريغ اثشيغ أشمقا الشار مغ مدافة خسدة عذخ مت اًخ تقخيباً ،وبالخجػع إلى تقخيخ الرفة
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محكسة قانػف تخاقب مجى صحة تصبيق القػانيغ عمى الجعػى ،ولكشيا ضسشياً محكسة واقع إذ أنيا
()1

تزصخ لمتعخض لمػاقع لفحز مجى صحة تصبيق القػانيغ عميو .

وعمى ذلظ ،فإف القػؿ بأف محكسة الشقس ىي محكسة قانػف فقط قػؿ يجافي الػاقع العسمي.
فسغ غيخ السترػر وجػد حج فاص بيشيسا ،وال يسكغ الشطخ إلييا إال كػجييغ لعسمة ،وك محاولة
لمتفخيق بيشيسا يرصجـ بالتجاخ العسمي الكبيخ ،والدبب في ذلظ يعػد إلى عجـ إمكانية أف يقجـ
الخرػـ في الشداع القزائي واقعاً مشفربلً عغ القانػف ،ويجسع الفقو عمى صعػبة التسييد بيغ الػاقع
والقانػف ،بالشطخ لسا يعتخض ىحه السدألة مغ إشكاالت تتحجد باإلسياب في عخض أفكار متجاخمة

التذخيحية فقج أكج الجكتػر ..... /مغ دائخة الصب الذخعي أف اإلصابة التي أدت إلى الػفاة كانت مغ شمقة واحجة فقط في البصغ،
في حيغ تجعي الشيابة أف ىشاؾ اعتخافات مغ السصعػف ضجىسا األوؿ والثاني ،والثابت أف اعتخاؼ السجاف األوؿ ... /ىػ الحي
يػافق كافة ضخوؼ ووقائع الجخيسة األمخ الحي يؤكج أف ما ذىبت إليو محكسة االستئشاؼ سميساً في تأييجىا لحكع محكسة أوؿ درجة
مغ أف القت لع يرجر إال مغ الصاعغ ( السجاف ) األوؿ ... /وأف السصعػف ضجىع لع يكغ لجييع تمظ الشػايا وكحلظ لع يتأكج أنيع
قج أشمقػا نيخاف أسمحتيع ،وججيخ ذكخه أف االعتخاؼ يجب أف يتػافق مع ضخوؼ الػاقعة "  .شعغ جدائي رقع  ،2010/29صادر
عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2010/9/15غيخ مشذػر  .وىحا الحكع يػضح جمياً كيف أف محكسة الشقس قج تعخضت لػقائع
الجعػى بجراسة أقػاؿ شيػد الػاقعة وكحلظ االعتخافات الرادرة مغ الستيسيغ ،حتى خخجت بشتيجة تشاقس أقػاؿ الذاىجيغ وتخجيح
اعتخاؼ السجاف الحي يتػافق وضخوؼ الػاقعة .
)(1

ومثاؿ ذلظ ما قزت بو محكسة الشقس السرخية بقػليا " :ومغ حيث الحكع السصعػف فيو قج ّبيغ واقعة الجعػى بسا مفاده أنو

عمى إثخ مذادة بيغ الصاعغ والسجشي عمييا بدبب تبادليا الحجيث والخسائ ىاتفياً مع غيخه وتفزمو عميو ومحاولتو رأب ذلظ
الرجع حساية لسدتقب الجشيغ الحي تحسمو بيغ أحذائيا إال أنيا بادرتو بالدب والذتع وقامت بمصسو عمى وجيو فاشتج غزبو
وأخحتو الحسية وبجأ التعجي عمييا ضخباً فحاولت االستغاثة إال أنو است سكيشاً بعج أف مؤل الحقج قمبو وانتػى مغ فػرة قتميا ولع
يذفع ليا ما تحسمو في أحذائيا وأخح يكي ليا الصعشات فأصابت إحجاىا بيسيغ العشق محجثة بيا إصابتيا التي أودت بحياتيا ولع
يتخكيا إال بعج أف تأكج أنيا جثة ىامجة ،ثع انتيى الحكع مغ بعج ذلظ إلى ثبػت جشاية إسقاط امخأة حبمى عسجاً في حق الستيع
كطخؼ مذجد لجشاية القت العسج الحي انتيى إلى ثبػتيا في حقو"  .نقس جشائي مرخي رقع  10540لدشة  84ؽ ،صادر عغ
محكسة الشقس السرخية بتاريخ  ،2015/4/2السػقع االلكتخوني لسحكسة الشقس السرخية ،وىحا الحكع يػضح أف محكسة الشقس
ال يسكشيا فر القانػف عغ الػاقع ،فيي قج تعخضت في حكسيا إلى واقعة الجعػى أوالً ثع ذكخت القانػف السشصبق عمييا لتفحز
ى كاف ىحا االنصباؽ سميساً أـ ال  .ويتزح ذلظ أيزاً مغ قزاء محكسة الشقس بغدة بقػليا " :ومغ استقخاء الػقائع لع تمحظ ىحه
السحكسة ما يذيخ إلى سػء الشية عشج إصجار الذيظ مػضػع الجعػى الجدائية ال سيسا وقج تػافقت إرادة الصخفيغ ( السذتكي
والسذتكى ضجه ) عمى عجـ صخؼ الذيظ إال بعج تصػيب األرض السباعة لمسصعػف ضجه ،األمخ الحي يشتفي معو الخكغ السعشػي
ليحه الجخيسة  .شعغ جدائي رقع  ،2010/17صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2010/12/6غيخ مشذػر .
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دوف ضخورة تحتع ذلظ ،حيث أف تأسيذ الفكخة الشطخية لسا يفر بيغ الػاقع والقانػف لغ يجج لو مكاناً
()1

في التصبيق العسمي خرػصاً أماـ محكسة الشقس .

وتأسيداً عمى ما سبق ذكخه ،يخى الباحث صعػبة القػؿ بأف محكسة الشقس عمى وجو العسػـ
ومحكسة الشقس الفمدصيشية عمى وجو الخرػص ىي محكسة قانػف فقط ،ويهصي بأن تربح محكسة
الشقض الفمدظيشية محكسة درجة ثالثة من درجات التقاضي ،أي أف تترجى لسػضػع الجعػى بعج
نقزو ،دوف إعادة إلى السحكسة مرجرة الحكع لتشطخه مػضػعاً وبالتالي إلغاء الشقس لمسخة الثانية،
ويؤسذ الباحث وجية نطخه عمى مجسػعة مغ األسذ القانػنية وىي:
 أولا :أف قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية والتجارية الفمدصيشي رقع  2لدشة  2001في مادتو()2

2/237

قج أجاز لسحكسة الشقس الترجي لسػضػع الجعػى بعج نقس الحكع السصعػف فيو وذلظ في

حالة إذا ما كاف مػضػع الجعػى صالحاً لمفر فيو أو إذا كاف الصعغ بالشقس لمسخة الثانية ،وحيث
أف سمصة نطخ مػضػع الصعغ بالشقس إذا كاف لمسخة الثانية متػافخة لمقاضي الجدائي بسػجب نز
السادة  374مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،بالتالي فإف مؤدى نز السادة  2/237مغ
قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية يجور حػؿ سمصة القاضي السجني في نطخ الجعػى إذا كاف صالحاً
لمفر فيو وىػ محػر الحجيث وجػىخه ىشا .
فإذا اتزح لسحكسة الشقس أثشاء فحز الحكع السصعػف فيو أف التقخيخ الػاقعي لسحكسة
السػضػع حػؿ مػضػع الجعػى التي صجر فييا الحكع السصعػف فيو كاف مدتػفياً لجسيع جػانبو
الػاقعية والقانػني ،وليذ بحاجة إلى تأكيج واقعي ججيج ،عشجئح يجب عمى محكسة الشقس الترجي
لسػضػع الجعػى وترجر حكسيا فيو ،ذلظ أف إحالة ىحا السػضػع إلى محكسة السػضػع ما ىػ إال

)(1

مشرػر حاتع محدغ – ىادي حديغ الكعبي ،األثخ اإلجخائي لمػاقع والقانػف في تحجيج وصف محكسة التسييد ،بحث مشذػر

لجى مجمة السحقق الحمي لمعمػـ القانػنية واإلندانية ،مجمة عمسية محكسة صادرة عغ كمية القانػف بجامعة باب  ،السجمج ،1
العجد ،1لدشة 2009ـ ،ص . 3
)(2

تشز السادة  2/237مغ قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية والتجارية الفمدصيشي عمى -2 " :إذا حكست السحكسة بشقس الحكع

السصعػف فيو وجب عمييا أف تحكع في السػضػع في أي مغ الحالتيغ اآلتيتيغ :أ .إذا كاف مػضػع الجعػى صالحاً لمفر فيو،
ب .إذا كاف الصعغ لمسخة الثانية " .
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مزيعة لمػقت ليذ إال( ،)1ويكػف ىحا في الغالب عشجما يكػف مجخد نقس الحكع بسثابة حكع ججيج في
السػضػع ،كأف يصعغ في حكع صادر عغ محكسة استئشاؼ ،ألغى حكساً صاد اًر عغ محكسة بجاية،
فخأت محكسة الشقس عشج نطخىا لسمف الجعػى أف حكع محكسة البجاية ىػ الدميع ،وأف حكع محكسة
االستئشاؼ خاشئ ،لحا فإف مجخد نقس حكع محكسة االستئشاؼ يعتبخ فربلً في السػضػع ألنو تأييج
لحكع الجرجة األولى .

()2

ويخى الباحث أف التفخيق في الدمصات بيغ القاضي السجني والقاضي الجدائي ال مبخر لو،
فقانػف أصػؿ السحاكسات السجنية والتجارية يعتبخ ىػ الذخيعة العامة لسا شاب قانػف اإلجخاءات
الجدائية مغ نقز ،كحلظ فإف الفكخة التذخيعية التي يقػـ عمييا قزاء محكسة الشقس ىي فكخة مذتخكة
وذات مزسػف واحج في ك مغ القزاء السجني والقزاء الجدائي ،وتعتبخ نطخية الصعغ بالشقس مغ
الشطخيات السذتخكة بيغ قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية والتجارية وقانػف اإلجخاءات الجدائية والتي
تتمخز في كػف محكسة الشقس محكسة قانػف وال تعتبخ درجة مغ درجات التقاضي ،وأيزاً فإف تقخيخ
جػاز ترجي محكسة الشقس لسػضػع الجعػى إف كاف صالحاً لمفر فيو لو ما يبخره بأف الصعغ ال
يحتاج إلى تأكيج واقعي ججيج ،والغاية مغ ىحا الجػاز ىػ عجـ إىجار وقت السحاكع _ سػاء محكسة
السػضػع إف أعيجت ليا الجعػى أو محكسة الشقس إف شعغ بالشقس لمسخة الثانية _ وىحا ما يتػافخ
سػاء في القزاء الجشائي أو السجني .
 ثانيا :إف ضساف سخعة السحاكسة يعتبخ مغ الزسانات التي نرت عمييا االتفاقيات الجولية(،)3ويدتشج ىحا الزساف إلى ك

مغ السرمحة العامة والسرمحة الخاصة لمستيع ،فالسرمحة العامة

تقتزي سخعة االنتياء مغ السحاكسة الجشائية تحقيقاً لمخدع ،وىػ أمخ يتصمب الدخعة في اإلجخاءات
وتػقيع العقاب السبلئع ،ىحا إلى جانب ما تتكبجه الجولة مغ نفقات بدبب شػؿ اإلجخاءات ،أما
)(1

مرصفى عبج الحسيج عياد ،الػسيط في شخح قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية والتجارية ،الكتاب الثاني ،الصبعة األولى ،دوف

د.ف2004 ،ـ ،ص . 527
)(2

عبجهللا الفخا ،الػجيد في أصػؿ السحاكسات السجنية والتجارية ،الجدء الثاني ،الصبعة األولى ،الشاشخ مكتبة القجس ،غدة،

2014ـ ،ص . 381
)(3

لقج نرت السادة ( /3/14جػ ) مغ العيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية والحي دخ

حيد الشفاذ بتاريخ

 1976/3/23عمى" :جػ .أف يحاكع دوف تأخيخ ال مبخر لو " ،وكحلظ نرت السادة  1/6مغ االتفاقية األوروبية لحقػؽ اإلنداف
الرادرة بتاريخ  1950/11/4عمى -1 " :لك شخز _عشج الفر في حقػقو السجنية والتداماتو ،أو في اتياـ جشائي مػجو إليو_
الحق في مخافعة عمشية عادلة خبلؿ مجة معقػلة أماـ محكسة مدتقمة غيخ مشحازة مذكمة شبقاً لمقانػف " .
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السرمحة الخاصة لمستيع فتتػافخ في وضح حج لآلالـ التي يتعخض ليا بدبب وضعو مػضع االتياـ،
مسا يسذ شخفو واعتباره وقجره بيغ الشاس ،ىحا إضافة إلى السداس أص البخاءة في الستيع والتي
تتصمب عجـ اإلشالة في وضع الستيع مػضع االتياـ( ،)1كسا أف انتطار الستيع وقتاً شػيبلً لمسحاكسة قج
يؤدي إلى إضعاؼ قجرتو عمى جسع األدلة التي تفشج أدلة االتياـ ،كسا أنيا قج تؤدي إلى إصابة الذيػد
()2

بالشدياف مسا يؤثخ في معخفة الحقيقة .

وما سبق ذكخه مغ مرمحة عامة وخاصة يتػافخ أيزاً في شخؽ الصعغ وليذ في السحاكسة
االبتجائية وحجىا ،فالسرمحة العامة التي تبتغي سخعة إنياء الجعػى تحقيقاً لمخدع تتػافخ في الصعغ
بالشقس ،وذلظ في حالة إعادة الجعػى إلى السحكسة مرجرة الحكع ،فالحكع السشقػض ُيعيج الجعػى إلى
محكسة السػضػع عمى حالتيا األولى قب صجور الحكع السشقػض ،وكحلظ فإف لسحكسة اإلعادة الحخية

في إصجار الحكع الحي تخاه مشاسباً ،كحلظ فإف السرمحة الخاصة لمستيع تقتزي سخعة انقزاء الجعػى
الجدائية ،وذلظ برجور حكع بات فييا ،أي برجور حكع مغ محكسة الشقس أو بتفػيت ميعاد الصعغ
بالشقس ،فإف تع نقس الحكع وإعادة الجعػى إلى محكسة السػضػع حتى تحكع مغ ججيج فإف ذلظ يصي
أمج اإلجخاءات ويصي أمج انقزاء الجعػى الجدائية عشو .

)(1

()3

ويبجو أف سياسة السذخع الفمدصيشي بجأت تتجو إلى وضع الحمػؿ مغ أج عجـ إشالة أمج التقاضي ،ويتزح ذلظ مغ مذخوع

قخار بقانػف محكسة الجشايات الكبخى والرادر بقخار مجمذ الػزراء الفمدصيشي رقع ( /17/130/08ـ.و/ر.ح ) في جمدتو
األسبػعية رقع  17/130بتاريخ  ،2016/12/13حيث ورد في محكخة الدياسة التذخيعية لسذخوع القخار بقانػف السحكػر بأف
مبخرات إنذاء ىحا السذخوع ىػ ح إشكالية شػؿ أمج إجخاءات التقاضي وعجـ الدخعة في البت بتمظ الجعاوى السشطػرة أماـ
القزاء ،وأف مغ ضسغ األىجاؼ الخاصة إلصجار ىحا السذخوع ىػ سخعة البت بالجعاوى وإصجار األحكاـ فييا ،لحلظ فقج نرت
السادة  4مغ السذخوع السحكػر عمى " :يخاعى سخعة الفر في الجعاوى الجاخمة في اختراص السحكسة مع مخاعاة حقػؽ
وضسانات أشخاؼ الجعػى" ،وتصبيقاً لحلظ فقج نرت السادة  14بفقختييا األولى والثانية مغ السذخوع السحكػر عمى " :تصبق
السحكسة القػاعج التالية .1 :تعقج السحكسة جمدتيا لمشطخ في الجعػى الػاردة إلييا خبلؿ مجة ال تديج عمى أسبػع مغ تاريخ إيجاع
الئحة االتياـ لجييا . 2 ،تشعقج جمدات السحكسة في أياـ متتالية وال يجػز ليا تأجي السحاكسة ألكثخ مغ أسبػع إال في حاالت
الزخورة وألسباب تحكخىا في قخار التأجي " ،مع العمع أف ىحا القخار بقانػف ال زاؿ مقتخحاً مغ مجمذ الػزراء الفمدصيشي ولع يتع
السرادقة عميو بعج مغ رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية وفق األصػؿ .
)(2

احسج فتحي سخور ،القانػف الجشائي الجستػري ،مخجع سابق ،ص  491وما بعجىا .

)(3

وحجيثاً ،صخحت السحكسة االبتجائية لسجيشة  meauxالفخندية في حكسيا رقع  2017/319الرادر بتاريخ  ،2017/3/22بأف

شػؿ إجخاءات التقاضي يعتبخ إنكا ًار لمعجالة ،وعمى ذلظ قزت بتعػيزات لمستقاضيغ لتزخرىع مغ شػؿ إجخاءات نطخ الجعاوى،
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 ثالثا :إف السحكسة التي أعيجت إلييا أوراؽ الجعػى عشج نطخىا مػضػع الصعغ بييئة مغايخة فإف لياالحخية في أف ترجر حكسيا كيفسا شاءت دوف تقيج بسا أصجرتو محكسة الشقس( ،)1فيي إف أصجرت
حكسيا وتع الصعغ فيو مخة ثانية أماـ محكسة الشقس فإف لسحكسة الشقس أف تترجى لسػضػع الجعػى
بعج نقس الحكع _ وذلظ إذا تػافخت شخوط نطخ الصعغ مػضػعاً عشج الشقس لمسخة الثانية _.
فإف كاف ذلظ ،وكاف مريخ محكسة الشقس أف تربح استثشاء محكسة مػضػع في حالة
الصع غ بالشقس لمسخة الثانية ،فإنو مغ األولى أف تربح بحدب األص _ وليذ االستثشاء _ محكسة
مػضػع وتترجى لسػضػع الجعػى عغ نقزو لمسخة األولى ،لسا في ذلظ مغ تػفيخ إلجخاءات تصي
أمج التقاضي وتسذ السرمحة العامة والسرمحة الخاصة لمستيع ليكػف مريخ ىحه اإلجخاءات أف
تربح محكسة الشقس استثشاء محكسة مػضػع !
 رابعا :ضيخ في اآلونة األخيخة عجة مصالبات بتعجي بعس الشرػص في قانػف اإلجخاءات الجشائيةالسرخي ،حيث اتفق عجد مغ القزاة ورجاؿ القانػف عمى أف ىشاؾ بعس الشرػص التي يجب
تعجيميا في قانػف اإلجخاءات الجشائية لسػاجية التصػر في الجخيسة وتحقيق العجالة الشاجدة وسخعة
الفر في القزايا ،وأىسيا مشح محكسة الشقس حق الترجي لمفر في مػضػع الجعػى مغ أوؿ مخة
()2

في حالة نقس الحكع .

وقج عممت السحكسة قزائيا بأف إنكار العجالة يكػف قائساً عشجما ال تدتصيع الجولة وضع وسائ وأدوات العس الزخورية أماـ
العجالة لحدع الشداعات في آجاؿ معقػلة  .ىحا الحكع مشذػر عبخ الخابط اإللكتخوني التالي:
http://www.bibliotdroit.com/2017/04/476.html?m=1
)(1

ويدتثى مغ ذلظ ما نرت عميو السادة  371مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي بػجػب تقيج محكسة اإلعادة بحكع

محكسة الشقس في حالة إذا ما كاف الحكع السصعػف فيو صاد اًر بقبػؿ دفع قانػني مانع مغ الديخ في الجعػى ونقزتو محكسة
الشقس .
)(2

مقاؿ بعشػاف " :مقتخحات بتعجي خسدة مػاد بقانػف اإلجخاءات الجشائية لح مذكمة البطء  ،" ..تع نذخ السقاؿ يػـ الجسعة

السػافق  ،2015/7/3عبخ الخابط اإللكتخوني التالي:
http://www.youm7.com/story/2015/7/3/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA
-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A1/2251033
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ولع ىحه السقتخحات والسصالبات ىي التي دفعت البخلساف السرخي إلصجار القانػف رقع 11
()1

لدشة 2017

بتعجي بعس نرػص قانػف حاالت وإجخاءات الصعغ أماـ محكسة الشقس الرادر

بالقانػف رقع  57لدشة  ،1959والحي بسػجبو تع تعجي نز السادة  39والتي نرت عمى " :إذا ُقجـ
الصعغ أو أسبابو بعج السيعاد تقزي السحكسة بعجـ قبػلو شكبلً ،وإذا كاف الصعغ مقبػالً ومبشياً عمى
مخالفة القانػف أو الخصأ في تصبيقو أو تأويمو ،ترحح السحكسة الخصأ وتقزي بسقتزى القانػف .وإذا
كاف الصعغ مبشياً عمى بصبلف في الحكع أو بصبلف في اإلجخاءات أثخ فيو ،تشقس السحكسة الحكع،
ويتبع في ذلظ األصػؿ السقخرة قانػناً عغ الجخيسة التي وقعت ،ويكػف الحكع
وتشطخ مػضػعوُ ،
()2

الرادر في جسيع األحػاؿ حزػرياً " .

 -خامدا :في مقاببلت أجخاىا الباحث مع ك

مغ األستاذ /مازف سيدالع( ،)3واألستاذ /أحسج

السغشي( ،)4القزاة بسحكسة الشقس ،وبدؤاليع عغ مجى تعخضيع لمػقائع عشج نطخىع لمصعغ بالشقس،
كانت اإلجابة بأف الػاقع العسمي لشطخ الصعػف يحتع عمييع عشج نطخىع لمصعغ بالشقس أف يتعخضػا
لمػقائع ولمتصبيق القانػني وذلظ وصػالً إلى مجى صحة انصباؽ القانػف عمى الػقائع ،فبل يسكغ فر
القانػف عغ الػاقع بأي حاؿ مغ األحػاؿ عشج نطخ محكسة الشقس مػضػع الصعغ وأسبابو .
ويخى الباحث ،بأف نقس الحكع السصعػف فيو يحتػي ضسشياً عمى تقخيخ بأف قزاة محكسة
الشقس يعمسػف وقائع الجعػى ويعمسػف مجى صحة انصباؽ القانػف عمى ىحه الػقائع ،وأف األقخب
لسػازنة السرمحة العامة لمجولة مع السرمحة الخاصة لمستيع أف يقػـ قزاة الشقس بالترجي لمسػضػع
فػر نقزو دوف إعادتو لسحكسة السػضػع شالسا أنيع قج درسػا الجعػى مغ الجانبيغ القانػني
والسػضػعي ،وال يشتقز مغ ذلظ القػؿ بأف إعادة الجعػى إلى محكسة السػضػع فيو ضسانة أكبخ
)(1

والسشذػر بالجخيجة الخسسية السرخية ،العجد  ( 17تابع ) ،بتاريخ . 2017/4/27

)(2

وتعميقاً عمى ىحا التعجي  ،ذكخ الفقيو القانػني والجستػري /عراـ اإلسبلمبػلي بأف التعجي األخيخ والحي أصبحت بسػجبو

محكسة الشقس محكسة مػضػع ىػ أمخ ال بأس بو يديع في سخعة فر القزايا .مقاؿ بعشػاف " :كيف تؤثخ تعجيبلت اإلجخاءات
الجشائية عمى حقػؽ الستيع ،تع نذخ السقاؿ يػـ االثشيغ السػافق  ،2017/5/1عبخ الخابط اإللكتخوني التالي:
http://www.tahrirnews.com/posts/746471/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84
%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%A
A+%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8
%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6++%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8+%D8%A7%
D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+
)(3

مقابمة شخرية مع األستاذ /مازف سيدالع ،قاض سابق بالسحكسة العميا بغدة ،تست السقابمة بتاريخ . 2017/7/3

)(4

مقابمة شخرية مع األستاذ /أحسج السغشي ،القاضي بالسحكسة العميا بخاـ هللا ،تست السقابمة بتاريخ . 2017/7/20
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لمستيع مغ حيث نطخه مخة أخخى ،فقزاة محكسة الشقس ىع أعمى درجة مغ قزاة محكسة السػضػع
وكحلظ أكثخ عجدا ،وكحلظ فإف عادت الجعػى إلى قزاء الشقس مخة ثانية وتع نقس الحكع فإنيا
ستشطخه مػضػعاً وبقػة القانػف ،كحلظ فإف الجعػى يجب أف تر إلى حج تشقزي فيو ،واألقخب
لمعجالة أف يكػف وصػؿ ىحا الحج سخيعاً قجر اإلمكاف بسا ال يخ بالزسانات القزائية التي يقػـ
عمييا القزاء الجدائي بذك أساسي ،وال يخى الباحث أي انتياؾ لمزسانات القزائية إذا ما أصبحت
محكسة الشقس محكسة قانػف ومػضػع ،أضف إلى ذلظ أنو لػ سمسشا ججالً برحة القػؿ بأف إعادة
الجعػى لسحكسة السػضػع فيو ضسانة أكبخ لمستيع مغ حيث نطخه مخة أخخى ،فعمى ذلظ يكػف مغ
األولى أف تقػـ محكسة االستئشاؼ بإعادة الجعػى إلى محكسة أوؿ درجة إف ثبت ليا عجـ صحة
التصبيق القانػني لسحكسة أوؿ درجة وقامت بإلغاء الحكع السدتأنف _ وفي ذلظ ضسانة أكبخ لمستيع_،
لكغ حقيقة األمخ أف محكسة االستئشاؼ إذا ما قامت بإلغاء الحكع السدتأنف لسخالفة القانػف أو ألي
سبب آخخ فإف ليا أف تقزي بأساس الجعػى برفتيا محكسة مػضػع أو أف تعيجىا إلى السحكسة التي
أصجرت ذلظ الحكع بتعميسات لمديخ بسػجبيا( ،)1أضف إلى ذلظ أف قزاة محكسة الشقس الحيغ ُيشاط

بيع نطخ ممف الصعغ ووفقاً لقانػف الدمصة القزائية يتجرجػف في الدمع القزائي وصػالً إلى أف
يربحػا قزاة محكسة نقس ،وىػ ما يعدز ويخسخ القشاعة األكيجة إلى جانب ما سبق ذكخه مغ نقاط
بزخورة أف تربح محكسة الشقس محكسة قانػف وواقع .
ولك

ما سبق ،يػصي الباحث بتعجي

نز السادة  372مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية

الفمدصيشي لتربح كسا يمي " :إذا قبمت السحكسة سبباً مغ أسباب الشقس أو وججت سبباً لو مغ تمقاء
نفديا عسبلً بشز السادة  354مغ ىحا القانػف ،قخرت نقس الحكع السصعػف فيو ،وتشطخ مػضػعو،
ويتبع في ذلظ األصػؿ السقخرة قانػناً لجى السحكسة التي أصجرت الحكع السصعػف فيو " .
وكحلظ يػصي الباحث بتعجي

()2

نز السادة  371مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي

لتربح كسا يمي " :إذا كاف الحكع السصعػف فيو مانعاً مغ الديخ في الجعػى ،أو صاد اًر قب الفر في
السػضػع وانبشى عميو مشع الديخ في الجعػى ونقزتو محكسة الشقس ،فإنيا تحكع بسا يمي:

)(1

السادة  337مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

)(2

بل لمسادة  371في ىحه الجراسة عشج الحجيث عغ األحكاـ الجائد الصعغ فييا
ويشػه الباحث إلى أنو قج سبق وأف أورد تعجي ً

بالشقس ،وذلظ كي تتػافق مع التعجي الحي أورده لمسادة _ 347راجع في ذلظ :الفر التسييجي ،السبحث الثاني ،السصمب األوؿ،
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 -1إذا كاف الجفع القانػني السانع مغ الديخ في الجعػى قبمتو السحكسة االستئشافية فإنيا تحكع بإعادة
القزية إلى السحكسة االستئشافية التي أصجرتو لمحكع فييا مغ ججيج.
 -2إذا كاف الجفع القانػني السانع مغ الديخ في الجعػى صاد اًر عغ محكسة أوؿ درجة واكتفت
السحكسة االستئشافية بتأييج ىحا الحكع فإنيا تحكع بإعادة القزية إلى محكسة أوؿ درجة السخترة بشطخ
الجخيسة الػاقعة.
وفي ك األحػاؿ ال يجػز ليحه السحكسة أف تحكع بعكذ ما قزت بو محكسة الشقس " .

()1

ويشػه الباحث ىشا إلى أف ما سبق شخحو ىػ مجخد تػصيات مغ ِقبمو لسا يجب أف يكػف عميو
الحاؿ ،عمساً بأنو لغ يتع التعخض ليا في شخح األمػر القانػنية البلحق شخحيا ،حيث سيشرب شخح
ىحه األمػر عمى ما ىػ كائغ ومصبق فعبلً .

الفخع الخابع ،ثانياً_ ،ك مع اإلبقاء عمى ك تعجي في مػضػعو لتعمقو بالشقصة السثارة في حيشيا ،وأف التعجي الحالي ىشا ال
يتعارض مع ذلظ التعجي إنسا يذك إضافة في بعس األحكاـ .

)(1

ويججر التشػيو إلى أف ىحه التعجيبلت ال تتعارض مع قانػف الدمصة القزائية الفمدصيشي رقع  15لدشة  ،2005والحي نز في

السادة  10مشو عمى " :أوالً :تتكػف السحاكع الشطامية عمى الشحػ التالي -1 :السحكسة العميا وتتكػف مغ :أ) محكسة الشقس .ب)
محكسة العجؿ العميا -2 .محاكع االستئشاؼ -3 .محاكع البجاية -4 .محاكع الرمح .ثانياً :يحجد القانػف شخؽ تذكي السحاكع
واختراص ك درجة مغ درجاتيا وشخوط انعقاد ىيئاتيا " ،أي أف قانػف الدمصة القزائية قج نز عمى أنػاع السحاكع الشطامية
وتخؾ لمقػانيغ األخخى ميسة تحجيج درجات السحاكع واختراصاتيا .وكحلظ فع قانػف تذكي السحاكع الشطامية الفمدصيشي رقع 5
لدشة  ،2001حيث نز في السادة  31مشو عمى " :إجخاءات الصعغ أماـ محكسة الشقس يشطسيا القانػف " .
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السبحث الثاني
نقض الحكم لمسخة األولى
إذا قبمت محكسة الشقس شمب الصعغ شكبلً ،ولع تخفزو مػضػعاً أو لع تتػافخ حالة مغ
حاالت ترحيح الحكع ،ووججت أف سبباً أو أكثخ مغ األسباب التي بشي عمييا الصعغ مقبػلة ،فإنيا
تقب الصعغ بالشقس مػضػعاً وتشقس الحكع ،وعمى ذلظ سيشقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ ىسا:
 السظمب األول :ماىية نقس الحكع . -السظمب الثاني :سمصات محكسة اإلعادة .

السظمب األول
ماىية نقض الحكم
وسشتعخض في ىحا السصمب إلى مفيػـ نقس الحكع في فخع أوؿ ،ومغ ثع آثار نقس الحكع
في فخع ثاف .
الفخع األول
مفيهم نقض الحكم
يعخؼ الشقس لغة بأنو " :ىي أص صحيح يجؿ عمى نكث شيء( ،)1وىػ إفداد ما أبخمت مغ
()2
عقج أو بشاء ،وفي الرحاح الشقس نقس البشاء والحب والعيج  ،ويقاؿ :نقس حكساً أي أصجر حكساً

قزائياً بإلغاء حكع سابق وإعبلف بصبلنو" .

()3

وقج نرت السادة  372مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى نقس الحكع ،حيث
نرت عمى " :إذا قبمت السحكسة سبباً مغ أسباب الشقس أو وججت سبباً لو مغ تمقاء نفديا عسبلً
)(1

أبي الحديغ بغ زكخيا ،معجع مقاييذ المغة ،تحقيق وضبط :عبج الدبلـ دمحم ىاروف ،الجدء الخامذ ،د.ط ،دار الفكخ لمصباعة

والشذخ والتػزيع ،دوف س.ف ،ص . 470
)(2

ابغ مشطػر االفخيقي ،لداف العخب ،الجدء التاسع ،د.ط ،دار الشػادر ،الكػيت2010 ،ـ ،ص . 110

)(3

احسج مختار عسخ ،معجع المغة العخبية السعاصخة ،السجمج األوؿ ،الصبعة األولى ،عالع الكتب لمشذخ والتػزيع ،القاىخة2008 ،ـ،

ص . 2270
883

بالسادة  354مغ ىحا القانػف قخرت نقس الحكع السصعػف فيو ،وأعادت الجعػى إلى السحكسة التي
أصجرت الحكع السشقػض لتحكع فييا مغ ججيج بييئة مغايخة " .
ويتزح أنو وفقاً لمسادة السحكػرة يكػف نقس الحكع وفقاً إلحجى حالتيغ ،ىسا:
 الحالة األولى :إذا وججت السحكسة سبباً مقبػالً مغ األسباب الػاردة في شمب الصعغ بالشقس. الحالة الثانية :إذا وججت محكسة الشقس مغ تمقاء نفديا سبباً مغ األسباب الػاردة في السادة 354يػجب الشقس ،ويفتخض في ىحه الحالة أف سبب الصعغ بالشقس مسا ىػ غيخ وارد في شمب الصعغ
بالشقس ،فإنيا تشقس الحكع لسرمحة الستيع وفقاً ألحكاـ السادة  354مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية
()2( )1

الفمدصيشي

.

والحكسة مغ إعصاء السذخع لسحكسة الشقس سمصة إثارة أسباب لمشقس مغ تمقاء نفديا ىػ
تعمق ىحه األسباب بالشطاـ العاـ ،وذلظ حتى يسكشيا تػحيج كمسة القانػف وعبلج الرػر التي تجافي
العجالة .

()3

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا " :أما مغ حيث العقػبة السحكػـ بيا الصاعغ
وبسا لسحكستشا مغ صبلحية شبقاً لسا ورد في نز السادتيغ  372 ، 354مغ قانػف اإلجخاءات
الجدائية نجج أنو كاف عمى محكسة االستئشاؼ أف تشتبو إلى العقػبة السحكػـ بيا الصاعغ وكاف عمييا
عشج مشح الستيع الصاعغ األسباب السخففة التقجيخية تصبيق أحكاـ الفقخة الثانية مغ نز السادة  99مغ

)(1

تشز السادة  354مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :عمى " :يجػز لمسحكسة أف تشقس الحكع لسرمحة الستيع

مغ تمقاء نفديا إذا تبيغ ليا مسا ىػ ثابت فيو أنو مبشي عمى مخالفة القانػف ،أو عمى خصأ في تصبيقو أو في تأويمو ،أو أف
السحكسة التي أصجرتو لع تكغ مذكمة وفقاً لمقانػف ،أو ال والية ليا لمشطخ في الجعػى ،أو إذا صجر بعج الحكع السصعػف فيو قانػف
يدخي عمى واقعة الجعػى " .
)(2

وتصبيقاً لحلظ قزت محكسة الشقس بغدة بقػليا " :وبتجقيق األوراؽ فقج الحطت ىحه السحكسة وجػد عيب في اإلجخاءات تتسث

في أف قاضي الرمح الحي نطخ مػضػع الجعػى وأصجر حكسو فييا وىػ القاضي .... /قج كاف أيزاً ضسغ ىيئة االستئشاؼ لجى
محكسة البجاية برفتيا االستئشافية التي نطخت مػضػع االستئشاؼ األمخ الحي يغجو فيو الحكع مخالفاً لشز السادة (/114و) مغ
قانػف اإلجخاءات الجدائية التي تسشع عمى القاضي نطخ الجعػى إذا كاف قج سبق لو نطخىا برفتو قاضياً أو خبي اًخ أو وسيصاً األمخ
الحي يجع الحكع مذػباً بالبصبلف ،وحيث إنو إعساالً لشز السادة  354مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية التي نرت عمى ....
وحيث أنو لسا فات تخى السحكسة نقس الحكع السصعػف فيو "  .شعغ جدائي رقع  ،2010/27صادر عغ محكسة الشقس بغدة
بتاريخ  ،2010/7/14غيخ مشذػر .
)(3

أحسج فتحي سخور ،الشقس في السػاد الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 428
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قانػف العقػبات

()1

وليذ الفقخة األولى مغ نفذ السادة "( ،)2رغع أف الصاعغ لع يحكخ ىحا الدبب في

األسباب التي بشى عمييا شعشو ،ولكغ لسا فيو مغ مرمحة لو قامت محكسة الشقس بشقس الحكع مغ
تمقاء نفديا .
ويخى الباحث أف االستثشاء الحي جاءت بو السادة  354قج خالف القػاعج العامة لمصعغ
بالشقس ،فاألص أف محكسة الشقس تتقيج باألسباب التي أوردىا الصاعغ في شعشو ،واالستثشاء ىػ ما
جاءت بو السادة  354مغ جػاز أف تشقس السحكسة الحكع لسرمحة الحكع مغ تمقاء نفديا إذا تبيغ ليا
أنو مبشي عمى مخالفة القانػف ،فإذا سمسشا بالشتيجة التي تػص إلييا الباحث مغ أنو يسكغ جسع أسباب
الشقس تحت سبب واحج أال وىػ مخالفة القانػف ،بالتالي فإف االستثشاء الحي أورده القانػف يجع
األص في محكسة الشقس ىػ أف تثيخ األسباب مغ تمقاء نفديا كمسا وججت أنو مبشي عمى مخالفة
القانػف ال أف تتقيج باألسباب الػاردة في الئحة الصعغ .
أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني فقج نز في السادة  321عمى أنو إذا قبمت
محكسة الشقس سبباً مغ األسباب السقجمة في شمب الصعغ بالشقس فإنيا تشقس الحكع السصعػف فيو،
ولع يعط لسحكسة الشقس سمصة نقس القخار السصعػف فيو إذا وججت أسباباً مغ تمقاء نفديا .
ولكغ إذا كانت األسباب مختبصة بالشطاـ العاـ أو بالتشطيع القزائي أو بسبجأ الفر بيغ
الدمصات وبالربلحية أو بالقزية السحكػـ بيا أو بسخور الدمغ أو بالعفػ العاـ ،فإنو بإمكاف محكسة
التسييد أف تثيخ ىحه األسباب مغ تمقاء نفديا ألنيا السؤتسشة عمى حدغ تصبيق القانػف والديخ بالعجالة
()3

عمى الػجو الرحيح .

ونقس الحكع قج يكػف كمياً أو جدئياً ،ويعتسج ذلظ عمى أوجو الصعغ السقبػلة ومجى ارتباط
عشاصخ الحكع بيا ،فيكػف الشقس كمياً إذا انرب وجو الصعغ بالشقس الحي نقزت السحكسة الحكع
)(1

تشز السادة  99بفقختييا األولى والثانية مغ قانػف العقػبات رقع  16لدشة  1960والسصبق في الزفة الغخبية عمى " :إذا

وججت في قزية أسباب مخففة قزت السحكسة -1 :بجالً مغ اإلعجاـ باألشغاؿ الذاقة السؤبجة أو باألشغاؿ الذاقة السؤقتة مغ
عذخ سشيغ إلى عذخيغ سشة  -2 .بجالً مغ األشغاؿ الذاقة السؤبجة باألشغاؿ الذاقة السؤقتة مغ خسذ سشػات إلى خسذ عذخة
سشة وبجالً مغ االعتقاؿ السؤبج باالعتقاؿ السؤقت مجة ال تق عغ خسذ سشػات " .
)(2

نقس جداء رقع  ،2012/13صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2012/6/10السقتفي  -ويخاجع في ذات السزسػف:

نقس جداء رقع  2005/10قخار رقع  ،52صادر بتاريخ  – 2005/4/12نقس جداء رقع  2005/3قخار رقع  ،44صادر بتاريخ
 ،2005/1/26وىسا صادراف عغ محكسة الشقس بخاـ هللا ،السقتفي .
)(3

عفيف شسذ الجيغ ،مخجع سابق ،ص . 386
886

عمى أساسو عمى جسيع عشاصخ الحكع السشقػض ،أو كاف وجو الصعغ بالشقس السقبػؿ مشرباً عمى
بعس عشاصخ الحكع ولكغ عشاصخ الحكع مختبصة ببعزيا ارتباشاً ال يقب التجدئة ،كأف تكػف التيع
السحكػـ بيا الصاعغ مختبصة ارتباشاً ال يقب التجدئة ،فإف نقس الحكع لػجو يتعمق بأحجىا يؤدي إلى
نقس الحكع بجسيع أجدائو ،وكحلظ يكػف نقس الحكع جدئياً إذا كاف وجو الصعغ الحي نقس الحكع
عمى أساسو مشرباً عمى جدء مغ الحكع دوف باقي األجداء ،وكاف الحكع مسا يقب التجدئة ،ومثاؿ ذلظ
إذا كاف الحكع قج أخصأ في تصبيق إحجى العقػبات التبعية أو التكسيمية ،فإف ىحا يقتزي نقزو جدئياً
فيسا قزى بو بذأف ىحه العقػبة .

()1

الفخع الثاني
آثار نقض الحكم
ولع

التبايغ الخئيدي بيغ مػقف قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي وقانػف أصػؿ

السحاكسات الجدائية المبشاني يطيخ بذك واضح عشج دراسة آثار نقس الحكع .
 فػفقاً لقانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي في مادتو  372إذا قامت محكسة الشقس بقبػؿ الصعغبالشقس مػضػعاً فإنيا تشقس الحكع السصعػف فيو ،وال تقع محكسة الشقس بالحكع في الجعػى مغ
تمقاء نفديا ،أي ال تترجى لسػضػع الجعػى ،ب تأمخ بإعادة الجعػى إلى السحكسة التي أصجرت
الحكع السشقػض لتحكع فيو مغ ججيج بييئة مغايخة( ،)2فسحكسة الشقس حدب األص ىي محكسة قانػف
وليدت محكسة مػضػع ،ويتختب عمى ذلظ أف محكسة الشقس ال تسمظ حق الترجي لشطخ السػضػع
بعج نقس الحكع ،ب يتعيغ عمييا إعادة الجعػى إلى ذات السحكسة التي أصجرتو لتحكع فييا مغ ججيجة
()3

مذكّمة مغ قزاة آخخيغ غيخ القزاة الحيغ أصجروا الحكع السشقػض .

ويتختب عمى نقس الحكع زوالو وإلغاء اآلثار الستختبة عميو ،وعميو فإف الجعػى تعاد إلى
()4

السحكسة التي أصجرتو لتفر فييا مغ ججيج في حجود ما نقس مغ الحكع .

)(1

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص . 2047

)(2

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 358

)(3

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص . 2044

)(4

مأمػف دمحم سبلمة ،مخجع سابق ،ص . 623
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 وأما عغ آثار نقس الحكع في قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني ،فإنو وفقاً لمسادة  321مغالقانػف السحكػر إذا نقزت محكسة الشقس القخار السصعػف فيو فبل تقخر إعادة الجعػى إلى السحكسة
التي أصجرت الحكع السشقػض لتحكع فيو مغ ججيج ،ب إنيا تقخر إجخاء السحاكسة مججداً في جمدة
عمشية لمشطخ في الجعػى والحكع في أساسيا ،وفي ىحا تربح محكسة الشقس في واقع األمخ بسثابة
()1

درجة ثالثة مغ درجات التقاضي

وذلظ بالشدبة إلى ق اخرات محكسة االستئشاؼ وق اخرات غخفة الييئة

االتيامية ،أما بالشدبة لق اخرات محكسة الجشايات فإنيا درجة ثانية مغ درجات التقاضي

()3( )2

.

)(1

سميساف عبج السشعع ،مخجع سابق ،ص . 661

)(2

مخاي لحػد ،شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،د.ط ،دار السشذػرات الحقػقية ،بيخوت1994 ،ـ ،ص . 519

)(3

وفي ىحا السقاـ ،يػد الباحث إلى اإلشارة وبذك مػجد إلى أف الشطاـ القزائي المبشاني ووفقاً لقانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية

يتكػف مغ:
 -1قاضي التحقيق ( القدع الثالث مغ القانػف السحكػر ) :ويقػـ قاضي التحقيق بجور التحقيق في الجخائع التي تجعي بيا الشيابة
العامة أمامو ،وفي ختاـ التحقيق يرجر قاضي التحقيق ق اخره إما بسشع السحاكسة عغ السجعى عميو ،أو أف يقخر أف الفع السجعى
بو مغ نػع السخالفة أو الجشحة التي ال تدتػجب الحبذ فيصمق سخاح السجعى عميو إذا كاف مػقػفاً ويحي ممف الجعػى إلى
القاضي السشفخد بػاسصة الشيابة العامة ،أما إذا قخر أف الفع السجعى بو مغ نػع الجشاية فإنو يحي السمف إلى الشيابة العامة
لتػدعو الييئة االتيامية بػصفيا صاحبة سمصة االتياـ .
 -2الييئة االتيامية ( القدع الخابع مغ القانػف السحكػر ) :وتقػـ الييئة االتيامية بعجة وضائف أىسيا:
أ -أنيا سمصة االتياـ في الجشايات .
ب -السخجع االستئشافي لمق اخرات الرادرة عغ قاضي التحقيق .
 -3القاضي السشفخد الجدائي ( الباب األوؿ مغ القدع الدادس ) :ويزصمع القاضي السشفخد الجدائي بالشطخ في قزايا الجشح
والسخالفات .
 -4محكسة االستئشاؼ ( الباب الثاني مغ القدع الدادس ) :وتشطخ محكسة االستئشاؼ في األحكاـ الرادرة عغ القاضي السشفخد
الجدائي في قزايا الجشح ،وال تشطخ األحكاـ الرادرة عشو في السخالفات إال في حاالت خاصة حجدتيا السادة  212مغ القانػف
السحكػر.
 -5محكسة الجشايات ( الباب الثالث مغ القدع الدادس ) :وتشطخ محكسة الجشايات في الجخائع ذات الػصف الجشائي وفي الجشح
الستبلزمة معيا .
 -6محكسة التسييد ( الباب الخابع مغ القدع الدادس ) :وتشطخ شمبات تسييد األحكاـ الرادرة عغ محاكع الجشايات ( أي محكسة
درجة ثانية بالشدبة لمجخائع ذات الػصف الجشائي ) ،والق اخرات الرادرة عغ محاكع االستئشاؼ الجدائية ( أي محكسة درجة ثالثة
بالشدبة لمجخائع ذات الػصف الجشحي والسخالفات ) ،والق اخرات الشيائية الرادرة عغ الييئة االتيامية.
وخلف ذلك ،جاء مذخوع قخار بقانػف محكسة الجشايات الكبخى والرادر عغ مجمذ الػزراء الفمدصيشي _الدابق ذكخه_ في السادة
 19مشو وأجاز الصعغ باالستئشاؼ والشقس في األحكاـ والق اخرات الرادرة عغ ىيئات محكسة الجشايات الكبخى ،أي أنو لع يعتبخ
محكسة الشقس محكسة درجة ثانية لؤلحكاـ الرادرة عغ محكسة الجشايات .
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ومتى ُنقس الحكع زاؿ واعتبخ كأف لع يكغ ،فتسحى آثاره وتعػد الجعػى إلى الييئة الججيجة

بشفذ الحالة التي كانت عمييا وقت رفعيا أماـ الييئة الدابقة التي ُنقس حكسيا ،ومؤدى ذلظ أف

تتػلى الييئة الججيجة نطخ الجعػى عمى أساس أمخ اإلحالة األصي الحي أحيمت بو الجعػى عمى

السحكسة التي ُنقس حكسيا ،فبل يكػف ليا أف تحاكع الستيع عغ تيع ججيجة لع تخد في أمخ اإلحالة
األوؿ وإال كاف حكسيا فييا باشبلً ،وال يرحح مغ ذلظ أف يقب الجفاع السخافعة والسجافعة عغ التيع
()1

الججيجة ،إذ أف األمخ يتعمق بأص مغ أصػؿ اإلجخاءات الجدائية التي تسذ مخالفتيا بالشطاـ العاـ.

وإذا اجتسع في الحكع السصعػف فيو عيباف ،أحجىسا يجخ ضسغ حاالت ترحيح الحكع،
واآلخخ يدتػجب نقس الحكع واإلعادة لمسحكسة مرجرة الحكع ،فإف محكسة الشقس تمتدـ أف تقخر
إعادة الجعػى إلى السحكسة مرجرة الحكع دوف أف ترحح الحكع بشفديا ،ويعم

ذلظ أف العيب

السػجػد في الحكع والحي يقتزي اإلعادة سيصخح الجعػى مغ ججيج أماـ محكسة السػضػع ،فبالتالي
سيكػف ليحه السحكسة أف ترحح العيب الحي شاب القانػف السػضػعي .

()2

وعمى ذلظ ،إذا رأت محكسة الشقس أف العيب الحي يشعاه الصاعغ عمى الحكع في محمو ،فإنيا
تقبمو وتقخر نقس الحكع وإعادة الجعػى إلى السحكسة مرجرة الحكع لتحكع فييا مغ ججيج ،والسحكسة
السعاد ليا الجعػى وفق قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ىي محكسة الجرجة الثانية ،أي محكسة
االستئشاؼ ومحكسة البجاية برفتيا االستئشافية( ،)3وذلظ بجاللة السادتيغ (  ) 347-346مغ قانػف
اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي( ،)4وفي قزاء مخالف لحلظ ،قزت محكسة الشقس بخاـ هللا بأنو:
)(1

عسخ الدعيج رمزاف ،مخجع سابق ،ص . 375

)(2

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1266

)(3

إال أف قزاء الشقس في غدة قج خالف نز السادة  372مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي بحكع ال سشج قانػني لو ،إذ

قزت بقػليا " :وحيث أف ىحه السحكسة وقج اشمعت عمى األوراؽ ومحرت حيثيات الحكع السصعػف فيو فقج تػصمت لدبلمة ما

استشجت إليو محكسة السػضػع مغ نتيجة ومجانبة حكع محكسة البجاية برفتيا االستئشافية لمرػاب باستثشائيا لمتدعيخة الخسسية

الرادرة عغ الييئة العامة لمبتخوؿ ،وبالبشاء عمى ما تقجـ فقج بات الصعغ الساث ىػ شعغ في محمو وقائع عمى أساس مغ القانػف
والػاقع مسا يتعيغ معو نقس حكع محكسة االستئشاؼ وتأييج حكع محكسة أوؿ درجة "  .شعغ جدائي رقع  ،2010/12صادر عغ

محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2010/10/27غيخ مشذػر – انطخ في ذات السزسػف :شعغ جدائي رقع

 ،2012/9+8+2+2011/102صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2012/5/10غيخ مشذػر .

)(4

ذلظ أنو وفقاً لشز السادتيغ  346و  347فإف األحكاـ التي تقب الصعغ بالشقس ىي األحكاـ الرادرة عغ محكسة البجاية

برفتيا االستئشافية ومحكسة االستئشاؼ ،وبخبط السادتيغ السحكػرتيغ مع صخاحة نز السادة  372التي أوضحت أف اإلعادة تكػف
إلى السحكسة مرجرة الحكع ،فعميو فإف إعادة الجعػى بعج نقس الحكع يكػف دوماً إلى السحكستيغ السحكػرتيغ .
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" وعميو وحيث أف الصعغ وارد فإنشا نقخر قبػلو ونقس القخار السصعػف فيو وإعادة الجعػى لسحكسة
الرمح لمشطخ بيا مغ ىيئة مغايخة وفق نز السادة  372مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية "( ،)1وبيحا فقج
جاء حكع محكسة الشقس معيباً وذلظ لسخالفتو نز السادة  372والتي أوجبت أف تكػف اإلعادة إلى
السحكسة مرجرة الحكع ،ذلظ أف محكسة الرمح ىي محكسة درجة أولى .
استثشاء إعادة الجعػى إلى محكسة أخخى غيخ تمظ التي
أما السذخع السرخي فقج أجاز
ً
أصجرت الحكع السشقػض وذلظ في حاالت خاصة ،مغ أىسيا أال يػجج في السحكسة التي أصجرت
الحكع السشقػض قزاة آخخيغ غيخ الحيغ أصجروا الحكع السشقػض ،فبالتالي يجػز إحالة الجعػى إلى
محكسة أخخى مغ ذات الجرجة( ،)2وكحلظ حالة إذا ما كانت السحكسة مرجرة الحكع غيخ مخترة
أصبلً بشطخ الجعػى ولكشيا حكست فييا بصخيق عارض ،كسا يحجث في جخائع الجمدات ،فيجب في
مث ىحه األحػاؿ أف تكػف اإلعادة لمسحكسة السخترة وفقاً لقػاعج االختراص

()3

 ،وال يذتخط حيشيا

أف تكػف السحكسة التي تحاؿ إلييا الجعػى مغ درجة السحكسة التي أصجرت الحكع السشقػض .

()4

ولع يشز قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشية عمى مث االستثشاءات التي أوردىا السذخع
السرخي( ،)5ولع العمة مغ عجـ نز السذخع الفمدصيشي عمى إعادة الجعػى إلى السحكسة السخترة
)(1

نقس جداء رقع  2004/25قخار رقع  ،31صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2004/10/13السقتفي  -انطخ في

ذات السزسػف :نقس جداء رقع  2004/30قخار رقع  ،33صادر بتاريخ  – 2004/10/14نقس جداء رقع  ،2005/6قخار رقع
 46صادر بتاريخ  ،2005/2/12وىسا صادراف عغ محكسة الشقس بخاـ هللا ،السقتفي .
)(2

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص . 2044

)(3

وقج أضافت محكسة الشقس السرخية حالة أخخى إلى تمظ الحاالت وذلظ في حكسيا الحي قاؿ .. " :فإذا كاف الستيع لع يحزخ

ولع يعمغ أصبلً بعج  ..فبل يحق لمسحكسة أف تتعخض لمجعػى فإف ىي فعمت كاف حكسيا باشبلً لرجوره دوف أف يتاح لمصاعغ
فخصة الجفاع عغ نفدو ومث ىحا الحكع ال يسكغ أف يعتبخ حزػرياً بالشدبة إلى الصاعغ ما داـ ىػ لع يكغ حاض اًخ اإلجخاءات
التي تست بعج تحخيظ الجعػى ولع يعمع بيا  ..وإذا كاف الحكع السصعػف فيو قج قزى بخفس الجفع استشاداً مشو إلى أف الحكع
السدتأنف حزػرياً وإلى ثبػت سبق إعبلف الصاعغ بالجمدات التي تمت فتح باب السخافعة فزبلً عغ بصبلنو يكػف قج خالف
الثابت باألوراؽ متعيشاً نقزو وإلغاء الحكع السدتأنف وإعادة القزية لسحكسة أول درجة لمفر في السػضػع حتى ال يحخـ
الصاعغ مغ إحجى درجات التقاضي " ،نقس جشائي مرخي رقع  8777لدشة  62ؽ صادر عغ محكسة الشقس السرخية بتاريخ
 ،2002/2/7السػقع االلكتخوني لسحكسة الشقس السرخية .
)(4

عسخ الدعيج رمزاف ،مخجع سابق ،ص  371وما بعجىا .

)(5

إف السادة الػحيجة في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي التي تعخضت إلى إعادة الجعػى بعج الشقس ىي السادة  372والتي

أوردت أصبلً ال استثشاء عميو وىػ إعادة الجعػى إلى السحكسة مرجرة الحكع السشقػض دوماً .
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في حالة جخائع الجمدات أف الحكع في جخائع الجمدات دوماً يرجر مغ السحكسة السخترة ،وذلظ
بجاللة السادتيغ (  ) 191-190مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي  ،ذلظ أف السادة 190

()1

أوجبت في حالة وقػع جشحة في الجمدة أف تحكع فييا في الحاؿ إذا كانت مخترة أصبلً بشطخ
الجشحة ،أما إذا لع تكغ مخترة فإنيا تشطع محز اًخ وتحي الستيع لمشيابة العامة التخاذ السقتزى
()2

القانػني ،أما إذا كانت الجخيسة السختكبة في الجمدة مغ نػع الجشاية فإف السادة 191

أوجبت عمى

السحكسة التي وقعت الجخيسة في جمدتيا أف تشطع محز اًخ وتحي الستيع مػقػفاً إلى الشيابة العامة
التخاذ السقتزى القانػني ،حتى لػ وقعت الجشاية في جمدة محكسة مخترة بشطخ الجشايات .ذلظ أف
الجشاية تستاز بالخصػرة ،كسا أف التحقيق فييا يكػف إلدامياً .

()3

وفي ىحا السقام ،يثار التداؤل حهل مجى اعتبار إعادة الجعهى إلى محكسة الستئشاف
انتياك ا لسبجأ التقاضي عمى درجتين ؟
إف اإلجابة عغ ىحا التداؤؿ تقتزي بجاية التعخض إلى مفيػـ مبجأ التقاضي عمى درجتيغ،
وذلظ عمى الشحػ التالي:
يقرج بسبجأ التقاضي عمى درجتيغ أف تكػف السحاكع عمى درجات متفاوتة ،بعزيا أعمى مغ
ابتجاء
بعس ،أو أف يكػف القزاة عمى درجات بعزيع أعمى مغ بعس ،وىحا يعشي أف الجعػى تُصخح
ً
أماـ محكسة تجعى محكسة أوؿ درجة ،وتقػـ ىحه السحكسة بجور سساع أدلة الخرػـ وحججيع وترجر
بشاء عمى ذلظ ،فإذا لع يقتشع أحج الخرػـ بيحا الحكع كاف لو رفع تطمع مغ الحكع باستئشافو
حكسيا ً
أماـ محكسة أعمى درجة ىي محكسة الجرجة الثانية ،فتعيج ىحه السحكسة بحث الشداع بشفذ الدمصات

)(1

تشز السادة  190مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى -1 " :إذا وقعت جشحة أو مخالفة في الجمدة مغ قب شخز

ما ،وكاف مغ اختراص السحكسة الشطخ في ىحه الجخيسة ،يجػز لمسحكسة أف تحاكسو في الحاؿ ،وتحكع عميو بعج سساع أقػاؿ
مسث الشيابة العامة ودفاع ذلظ الذخز ،بالعقػبة السقخرة قانػناً ،ويخزع حكسيا لصخؽ الصعغ التي تخزع سائخ األحكاـ الرادرة
عشيا -2 .إذا كانت الجخيسة تخخج عغ اختراص السحكسة ،نطست محز اًخ بالػاقعة ،وأحالت الستيع مػقػفاً إلى الشيابة العامة
لسبلحقتو -3 .ال تتػقف محاكسة الستيع في ىحه الحالة عمى شكػى أو شمب أو ادعاء مجني إذا كانت الجخيسة مغ الجخائع التي
يذتخط القانػف فييا ذلظ لخفع الجعػى عشيا " .
)(2

تشز السادة  191مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :إذا كاف الجخـ الػاقع جشاية نطع رئيذ السحكسة محز اًخ

بالػاقعة ،وأمخ بتػقيف الستيع وإحالتو لمشيابة العامة إلجخاء السقتزى القانػني " .
)(3

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء األوؿ ،الصبعة األولى ،دوف د.ف2012 ،ـ ،ص . 166
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التي كانت ألوؿ درجة ،فميا أف تعيج سساع الذيػد والتحقيق في الػقائع وسساع أقػاؿ الخرػـ
وحججيع وبيشاتيع التي قجمت في الخرػمة ،ويكػف مغ حق الستخاصسيغ اإلدالء بالجفػع واألدلة حتى
ولػ لع يكػنػا قج أبجوىا أماـ محكسة أوؿ درجة( ،)1ويعتبخ الصعغ باالستئشاؼ ىػ التصبيق العسمي لسبجأ
()2

التقاضي عمى درجتيغ .

ويعتبخ مبجأ تعجد درجات التقاضي ضساف أساسي لسرالح الستقاضي ،ولمسرمحة العميا
لمعجالة ،وقي بأف االستئشاؼ بػصفو شخيقا لمصعغ يمجأ إليو الصخؼ الحي يعتقج أف ضخ ار قج حاؽ بو
مغ حكع محكسة أوؿ درجة يعج ضساناً غالياً لمستقاضي ،إذ أف مبجأ تعجد درجات التقاضي يعج ضساناً
لحدغ العجالة( ،)3لحلظ فإف معطع التذخيعات تبشي نطاـ التقاضي عمى درجتيغ أمبلً في أف ترمح
الجرجة الثانية لمقزاء ما أفدجتو الجرجة األولى ،فممتقاضي عمى درجتيغ أىسية كبيخة في مجاؿ يتدع
بالخصػرة وىي السادة الجشائية ،لسا قج يشجع عشيا مغ أحكاـ تسذ اإلنداف في أعد ما يسمظ وىي
()4

الحخية ،ولخبسا قج تر لمسداس بحقو في الحياة وإزىاؽ روحو في حاالت اإلعجاـ .

وعمى الخغع مغ تعخض مبجأ تعجد درجات التقاضي إلى الشقج ،إال أف جانب مغ الفقو وفي
تأييجه لمسبجأ ذىب إلى أف تعجد درجات التقاضي يعج مجعاة لتخيث القاضي االبتجائي وحخصو عمى
الجقة في الػصػؿ إلى وجو الحق في الجعػى ،وإعساؿ حكع القانػف في تبرخ وحكسة ،وفي ذلظ وحجه
ضساف كبيخ لمخرػـ ،فزبلً عغ الزساف السدتسج مغ تييئة فخصة أخخى لعخض وجيات الشطخ
السختمفة عمى ىيئة ججيجة مكػنة مغ قزاة متعجديغ ،فبحلظ يكػف االستئشاؼ قاد اًر عمى ترحيح
أخصاء القانػف وأخصاء الػاقع ،حيث أنو بسثابة مخاجعة لمحكع بخمتو لترحيح ما وقع فيو مغ أخصاء
()5

قانػنية أو واقعية .

)(1

مشيخ بغ نايف الذيباني ،تعجد درجات التقاضي في الفقو اإلسبلمي والقانػني ،رسالة ماجدتيخ ،أكاديسية نايف العخبية لمعمػـ

األمشية ،كمية الجراسات العميا ،قدع العجالة الجشائية ،العاـ الجراسي 2002ـ ،ص . 46
)(2

يػسف زريقي ،مخجع سابق ،ص . 39

)(3

أحسج فتحي سخور ،القانػف الجشائي الجستػري ،مخجع سابق ،ص . 542

)(4

أحسج حدشية ،االستئشاؼ الفخعي الجدائي ،رسالة دكتػراة ،جامعة عبج السالظ الدعجي ،السسمكة السغخبية ،ششجة ،العاـ الجراسي

 ،2014-2013ص . 33
)(5

أشخؼ شسذ الجيغ ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الجدء الثاني – السحاكسة والصعغ  ،-د.ط ،شبعة خاصة بالتعميع السفتػح،

2012ـ ،ص  228وما بعجىا .
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ونط اًخ ألىسية مبجأ التقاضي عمى درجتيغ ،فقج أقخه القانػف الجولي في السادة  5/14مغ العيج
الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية .

()1

وبسا أف الصعغ بالشقس يكػف في األحكاـ الرادرة عغ محكسة االستئشاؼ ،أي محكسة الجرجة
الثانية ،فإنو يجب أف نتعخض لؤلحكاـ التي يجػز الصعغ فييا بصخيق االستئشاؼ وكحلظ لؤلحكاـ التي
ترجر عغ محكسة االستئشاؼ ،وذلظ سعياً ألف نتبيغ إذا ما كانت إعادة الجعػى مغ محكسة الشقس
بعج نقزيا إلى محكسة االستئشاؼ تتزسغ إخبلالً بسبجأ التقاضي عمى درجتيغ مغ عجمو ،وذلظ فيسا
يمي :
 أولا :األحكام التي يجهز الظعن فييا بظخيق الستئشاف :يجػز الصعغ بصخيق االستئشاؼ فياألحكاـ الحزػرية والسعتبخة بسثابة الحزػرية في الجعاوى الجدائية الرادرة عغ محكسة الرمح
ومحكسة البجاية ،وكحلظ في الق اخرات التي تقزي بخد الجفع بعجـ االختراص ،أو بعجـ قبػؿ الجعػى
()2

النقزائيا ،وكحلظ يجػز استئشاؼ األحكاـ الرادرة في دعاوى الحق السجني .

 ثانيا :نظخ الظعن بالستئشاف من الشاحية الذكمية :تشطخ السحكسة في الشاحية الذكمية لبلستئشاؼ،فإذا وججت االستئشاؼ غيخ مدتػؼ لذخائصو الذكمية فإنيا تقزي بخد االستئشاؼ شكبلً( ،)3وتأييج
الحكع السدتأنف( ،)4وإف وججت االستئشاؼ مدتػؼ لذخائصو الذكمية فإنيا ترجر ق اخ اًر بقبػلو مغ حيث
()5

الذك ومغ ثع تشتق بعج ذلظ لمبحث في مػضػعو .

)(1

تشز السادة  5/14مغ العيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية عمى " :لك شخز أديغ بجخيسة حق المجػء ،وفقاً

لمقانػف ،إلى محكسة أعمى كي تعيج الشطخ في قخار إدانتو وفي العقاب الحي حكع بو عميو " .
)(2

السػاد (  ) 325 - 324 – 323مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

)(3

تشز السادة  343مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :يخد االستئشاؼ شكبلً إذا قجـ بعج السيعاد السحجد ،أو تبيغ

انعجاـ صفة رافعو ،أو ألي عيب شكمي آخخ " .
)(4

السادة  335مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

)(5

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 300
874

 ثالثا :نظخ الظعن بالستئشاف من الشاحية السهضهعية :بعج قبػؿ محكسة االستئشاؼ لصمباالستئشاؼ شكبلً ،ونطخىا لمسػضػع ،وإذا كاف االستئشاؼ صاد اًر مغ الشيابة العامة ،فإف ليا إما أف تؤيج
الحكع السدتأنف أو تمغيو أو تعجلو سػاء ضج الستيع أو لسرمحتو( ،)1وذلظ وفق التالي:
 -1إذا وججت محكسة االستئشاؼ أف الحكع السدتأنف في غيخ محمو مػضػعاً ،أي أف الحكع
()2

السدتأنف جاء سميساً مغ الشاحية القانػنية والشاحية الػاقعية ،فإنيا تقزي بتأييج الحكع السدتأنف .

 -2إذا كاف الحكع السدتأنف غيخ فاص في السػضػع وإنسا مانعاً مغ الديخ في الجعػى ،أي يتعمق
بالحكع بخد الجفع بعجـ االختراص أو عجـ قبػؿ الجعػى النقزائيا ،وقزت السحكسة االستئشافية
بإلغاء الحكع وباختراص السحكسة أو بخفس الجفع بعجـ قبػؿ الجعػى النقزائيا وبشطخ الجعػى ،أي
أنيا ألغت الحكع السدتأنف ،فإنيا تعيج الجعػى إلى السحكسة التي أصجرت الحكع السدتأنف لمفر في
مػضػعيا( ،)3وذلظ تصبيقاً لسبجأ التقاضي عمى درجتيغ ،حيث أنو في حالة الحكع السانع مغ الديخ
بالجعػى فإف محكسة أوؿ درجة ال تدتشفح واليتيا عمى الجعػى ،وعمى ذلظ فبل يجػز لسحكسة ثاني
درجة أف تفر في مػضػع الجعػى وإال تكػف قج حخمت الستقاضيغ مغ إحجى درجات التقاضي(،)4
لحلظ فإف إلغاء ىحا الحكع يدتػجب إعادة الجعػى لسحكسة أوؿ درجة لكي تشطخه مػضػعاً .
 -3إذا وججت محكسة االستئشاؼ أف الفع ال يؤلف جخماً أو ال يػجب عقاباً أو لعجـ وجػد بيشة كافية
لمحكع ،فإنيا تقزي بإلغاء الحكع السدتأنف وببخاءة الستيع .

()5

 -4إذا وججت محكسة االستئشاؼ أف الحكع السدتأنف جاء مخالفاً لمقانػف أو ألي سبب آخخ فإنيا
تمغي الحكع السدتأنف وتترجى ألساس الجعػى أو تعيجىا إلى السحكسة مرجرة الحكع السدتأنف
بتعميسات لمديخ بسػجبيا( ،)6ويبلحظ ىشا أف السذخع قج أعصى السحكسة االستئشافية الدمصة التقجيخية
في الترجي لسػضػع الجعػى أو إعادتيا إلى محكسة أوؿ درجة ،وىحا األمخ مح نطخ عمى اعتبار
أف الحكع السدتأنف الفاص في السػضػع ىػ حكع صجر مغ محكسة الجرجة األولى واستشفجت ىحه
السحكسة واليتيا عميو ،فإذا ألغي ىحا الحكع مغ قب السحكسة االستئشافية فبل مبخر إلعادة الجعػى مخة
)(1

السادة  1/342مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

)(2

السادة  335مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

)(3

السادة  338مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

)(4

أحسج حدشية ،مخجع سابق ،ص . 39

)(5

السادة  336مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001

)(6

السادة  337مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001
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أخخى إلى محكسة أوؿ درجة لمفر فييا ،ىحا فزبلً عغ السداوئ الشاتجة عغ إعادة الجعػى والتي
تتسث في إشالة أمج الشداع .

()1

ومسا سبق ،فإف الباحث يخى أف إعادة محكسة الشقس الحكع السشقػض إلى السحكسة مرجرة
الحكع وىي محكسة االستئشاؼ ،ال يعتبخ انتياكاً لسبجأ التقاضي عمى درجتيغ ،ذلظ أف الحكع السصعػف
فيو بالشقس ىػ حكع محكسة االستئشاؼ فيسا ورد فيو مغ أخصاء قانػنية ،أي أف محكسة أوؿ درجة قج
استشفحت واليتيا عمى الجعػى بفرميا في مػضػع الجعػى ،خاصة وأف محكسة االستئشاؼ وإف قامت
بإلغاء الحكع السدتأنف ألنو مانعاً مغ الديخ مغ الجعػى فإنو ووفقاً لشز السادة  338مغ قانػف
اإلجخاءات الجدائية يجب أف تعيج الجعػى لسحكسة أوؿ درجة لتشطخ الجعػى مػضػعاً مػافق ًة في ذلظ
لقاعجة التقاضي عمى درجتيغ ،كحلظ فإف محكسة االستئشاؼ تخاجع الجعػى مغ جػانبيا القانػنية
والػاقعية كسخاجعة ومخاقبة لحكع محكسة أوؿ درجة متقيجة في ذلظ بالجدء السصعػف فيو مغ الحكع
وبالخرع السصعػف ضجه ،فيي إف ردت االستئشاؼ وأيجت الحكع السدتأنف إذا وججتو مػافقاً لؤلصػؿ
والقانػف ،فحيشيا يقتزي عمييا أف تفرح عغ رأييا في حكسيا مغ حيث ثبػت الػقائع وصحة تصبيق
حكع القانػف عمييا ومغ ثع تخاقب صحة اإلجخاءات ضسغ حجود صبلحياتيا( ،)2أضف إلى ذلظ أف
الجعػى تعػد إلى محكسة االستئشاؼ بييئة مغايخة بعج نقس الحكع بسػجب أمخ اإلحالة األوؿ الحي
دخمت فيو الجعػى في حػزة محكسة االستئشاؼ وكأف الصعغ باالستئشاؼ يصخح ألوؿ مخة أماـ الييئة
الججيجة ،فبالتالي إف رأت الييئة الججيجة وجػد خصأ قانػني في محكسة أوؿ درجة ججيخ بالتعجي أو
اإللغاء فإنيا تقزي بالجعػى ،ولػ كاف القػؿ بأف ذلظ يعتبخ انتياكاً لسبجأ التقاضي عمى درجتيغ
العتبخ أف قزاء محكسة االستئشاؼ أصبل في مػضػع الجعػى مخالفاً لمتقاضي عمى درجتيغ ،وبحلظ
فإف قزت محكسة الشقس بشقس الحكع وإعادتو لسحكسة االستئشاؼ فإنيا ال تخالف مبجأ التقاضي عمى
درجتيغ .
ولكغ يخى الباحث أف إشكالية انتياؾ حكع اإلعادة لقاعجة التقاضي عمى درجتيغ قج تثار في
الفخضيات التالية:

)(1

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 307

)(2

يػسف زريقي ،مخجع سابق ،ص . 75
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 أولا :إف قزت محكسة أوؿ درجة بحكع مانع مغ الديخ في الجعػى ،وقزت محكسة االستئشاؼبتأييج حكع محكسة أوؿ درجة السانع مغ الديخ في الجعػى ،وتع الصعغ بالشقس في حكع محكسة
االستئشاؼ ،وقامت محكسة الشقس بقبػؿ الصعغ ونقس الحكع السانع مغ الديخ في الجعػى ،فعمييا أف
تعيج الجعػى إلى محكسة السػضػع لفحريا مػضػعاً والحكع فييا ،ووفقاً لشز السادة  372فإف
اإلعادة دوماً تكػف لمسحكسة التي أصجرت الحكع السشقػض ،أي محكسة االستئشاؼ( ،)1فمػ أعيجت
لسحكسة االستئشاؼ لتشطخىا مػضػعاً فعشجىا يكػف ذلظ انتياكاً لسبجأ التقاضي عمى درجتيغ ،حيث أف
محكسة أوؿ درجة لع تفر في الجعػى مػضػعاً .
 ثانيا :ويشزع إلى ذلظ أيزاً فيسا لػ قامت محكسة أوؿ درجة بإصجار حكع مانع مغ الديخ فيالجعػى ،وقامت محكسة االستئشاؼ بإلغاء ىحا الحكع ،فإنو بسػجب نز السادة  338يجب عمييا إعادة
الجعػى إلى محكسة أوؿ درجة لتشطخىا مػضػعاً وذلظ إعساالً لسبجأ التقاضي عمى درجتيغ ،ولكغ تثػر
اإلشكالية إذا قامت محكسة االستئشاؼ بإلغاء الحكع السدتأنف ولع تقع بإعادة الجعػى إلى محكسة أوؿ
درجة لتشطخىا مػضػعاً ،ب فرمت في مػضػعيا مباشخًة ،فإف ذلظ انتياكاً لسبجأ التقاضي عمى

درجتيغ ،ويعتبخ ىحا الحكع الرادر عغ محكسة االستئشاؼ قاببلً لشقزو مغ قب محكسة الشقس نط ًاخ
لسخالفتو لمقانػف ،فعشجىا وفقاً لشز السادة  372فإف عمى محكسة الشقس إعادتو إلى محكسة
االستئشاؼ التي ىي أصبلً مشتيكة لسبجأ التقاضي عمى درجتيغ ،وبحلظ تكػف محكسة الشقس أيزاً

)(1

نط اًخ لغياب السحكخات اإليزاحية لقانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي فبل يسكغ معخفة مقرج السذخع مغ عبارة ( السحكسة

مرجرة الحكع ) ى إف كاف يقرج بيا السحكسة التي نذأ الخصأ في حكسا وبالتالي قج تكػف محكسة أوؿ درجة أو محكسة ثاني
درجة ،أـ يقرج بيا السحكسة مرجرة الحكع السصعػف فيو والحي تع نقزو وىي بالتالي تكػف دوماً السحكسة االستئشافية ،إال أف
الفقو قج درج عمى اعتبارىا السحكسة االستئشافية ،كحلظ فإف محكسة الشقس بخاـ هللا قج أوضحت ذلظ بقػليا " :فإنشا نجج بأف ىحا
الحي قزت بو السحكسة مرجرة الحكع قج جانبت الرػاب حيغ قزت بعجـ قبػؿ االستئشاؼ " .نقس جداء رقع ،2010/119
صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2011/4/17السقتفي .وكحلظ فقج درج قزاء الشقس بغدة عمى تحجيج إعادة الجعػى
دوماً إلى السحكسة االستئشافية ،ويتزح ذلظ مغ قػليا " :حكست السحكسة بقبػؿ الصعغ شكبلً وفي السػضػع بشقس الحكع
السصعػف فيو وإعادة األوراؽ لسحكسة االستئشاؼ لشطخ االستئشاؼ بييئة مغايخة "  .شعغ جدائي رقع  ،2016/20صادر عغ
محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2016/5/22غيخ مشذػر  .انطخ في ذات السزسػف :شعغ ج ادء رقع  ،2016/33+4+3صادر
بتاريخ  – 2016/5/26شعغ جدائي رقع  ،2015/22صادر بتاريخ  – 2015/5/25شعغ جدائي رقع  ،2015/35صادر
بتاريخ  – 2015/5/30شعغ جدائي رقع  ،2014/50+47صادر بتاريخ  ،2016/1/31وجسيعيا صادرة عغ محكسة الشقس
بغدة ،غيخ مشذػرة  .حيث يتزح مغ تمظ األحكاـ جسيعيا _ سػاء ما صجر مشيا عغ محكسة الشقس بخاـ هللا أو محكسة الشقس
بغدة _ أف محكسة الشقس اعتبخت السقرػد بعبارة " السحكسة مرجرة الحكع " والػاردة في السادة  372ىي السحكسة االستئشافية .
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مشتيكة ىحا السبجأ ،إذ كاف عمييا أف تعيج الجعػى إلى محكسة أوؿ درجة كي ال تزيع عمى الخرع
درجة مغ درجات التقاضي .
 ثالث ا :ورغع أف ىحه الفخضية ال تشتيظ مبجأ التقاضي عمى درجتيغ ،إال أنيا تتعارض مع نزالسادة  372مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية ،ويتحقق ذلظ فيسا لػ استشج نقس الحكع إلى الدبب الثاني
مغ أسباب الصعغ بالشقس الػاردة في السادة  351والحي مفاده أف يرجر الحكع مغ محكسة ال والية
ليا في نطخ الجعػى ،ومثاؿ ذلظ فيسا لػ كاف الستيع عدكخياً وتع محاكستو أماـ السحكسة الجدائية
العادية ،وتع استئشاؼ ىحا الحكع بشاء عمى أف السحكسة مرجرة الحكع ال والية ليا بشطخ الجعػى،
وقامت محكسة االستئشاؼ بتأييج حكع محكسة أوؿ درجة ،فبالتالي يعتبخ الحكع كأنو صاد اًر عغ محكسة
االستئشاؼ ،وقامت محكسة الشقس بشقس ىحا الحكع ،فيعتبخ الحكع السصعػف فيو مخالفاً أساساً لسبجأ
التقاضي عمى درجتيغ ،أو استشج نقس الحكع إلى الدبب الدابع مغ السادة  351والحي مفاده أف يتع
نقس الحكع إذا كاف فيو مخالفة لقػاعج االختراص ،كأف يكػف الحكع صاد اًر في جشاية ويتع استئشافو
أماـ محكسة البجاية برفتيا االستئشافية ،فيشا يقع الحكع مخالفاً لقػاعج االختراص إذ كاف يجب
استئشافو أماـ محكسة االستئشاؼ ،ولػ تع الصعغ بالشقس في ىحا الحكع فإنو يكػف مدتحقاً لمشقس
لتػافخ سبب مغ أسباب الصعغ بالشقس ،ووفق صخيح نز السادة  372فإف اإلعادة لمسحكسة مرجرة
الحكع ،أي محكسة البجاية برفتيا االستئشافية التي ىي أصبلً غيخ مخترة .
ويخى الباحث بسشاسبة اإلشكالية األولى ،أنو وبتتبع الشرػص القانػنية فإف السادة 371
أوجبت عمى محكسة اإلعادة أف تمتدـ بالحكع الرادر عغ محكسة الشقس والستزسغ نقس القخار
الرادر بقبػؿ دفع قانػني مانع مغ الديخ في الجعػى ،فبالتالي ال يرح لسحكسة اإلعادة أف تقزي
مخة أخخى بقبػؿ ذات الجفع ،فمػ فخضشا أف ىحا الجفع ناشئاً مغ محكسة أوؿ درجة وأيجتو محكسة ثاني
درجة فإنو وبعج نقزو وعػدتو لسحكسة االستئشاؼ وجب عمييا أف تمتدـ بشز السادة  338والتي
أوجبت عمييا في حالة إلغاء الحكع الرادر بعجـ االختراص أو عجـ قبػؿ الجعػى أف تقػـ بإعادة
الجعػى إلى محكسة أوؿ درجة .
أما بالشدبة لإلشكالية الثانية ،فإف قامت محكسة االستئشاؼ بشطخ مػضػع الجعػى بعج إلغاء
الحكع الرادر بعجـ االختراص أو عجـ قبػؿ الجعػى ،فإنيا بحلظ قج خالفت نز السادة ،338
ويكػف حكسيا قاببلً لمشقس ،وىحا ما عبخت عشو محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا " :وإنشا نخى في ذلظ
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مخالفة صخيحة لتصبيق القانػف إذ كاف مغ السدتػجب عمى محكسة البجاية برفتيا االستئشافية في
حالة ما إذا اقترخت ق اخ ارت السحكسة مرجرة القخار السدتأنف عمى عجـ قبػؿ الجعػى وحكست
السحكسة االستئشافية بخفس الجفع بعجـ القبػؿ وبشطخ الجعػى أف تعيج الجعػى إلى السحكسة مرجرة
الحكع السدتأنف لمفر في مػضػعيا وذلظ تصبيقاً لشز السادة  338مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية،
وعميو  ..نقخر قبػؿ الصعغ بالشقس ونقس القخار االستئشافي السصعػف فيو وإعادة األوراؽ إلى محكسة
البجاية برفتيا االستئشافية لمديخ بالجعػى وفق ما بيشاه " .

()1

وأما عن اإلشكالية الثالثة ،نجج أف القػاعج السشطسة لػالية السحاكع واختراصاتيا ىي مغ
القػاعج الستعمقة بالشطاـ العاـ ويجػز إثارتيا في أية حالة كانت عمييا الجعػى وكحلظ يجػز لمسحكسة
()2
أف تقزي بيا مغ تمقاء نفديا ،وىشا نكػف أماـ إحجى حالتيغ ،فمػ كاف الحكع السصعػف فيو وارداً

عمى اختراص السحكسة االستئشافية ذاتيا ونقزتو محكسة الشقس بالتالي فإف السختز الحقيقي
سيكػف إما ذات السحكسة االستئشافية أو محكسة استئشافية أخخى ،أما إذا كاف الحكع السصعػف فيو
بالشقس قج اقترخ عمى الفر في حكع مانع مغ الديخ في الجعػى ،فإف نقزتو محكسة الشقس فإف
حكسيا ُممدـ لسحكسة االستئشاؼ بسػجب نز السادة  371وسيتزسغ الحكع إما تقخيخ اختراص
محكسة أوؿ درجة أو تقخيخ عجـ اختراصيا ،وبالتالي يجب عمى محكسة االستئشاؼ أف تعيج الجعػى
إلى محكسة أوؿ درجة السخترة بسػجب قخار محكسة الشقس .
وعمى ما سبق ،يخى الباحث بأنو وإف كانت محكسة االستئشاؼ ممدمة بشرػص القانػف بأف
تقػـ بإعادة الجعػى إلى محكسة أوؿ درجة ،إال أف في ذلظ إشالة ألمج التقاضي ،وكاف مغ األفز
في ىحه الحالة أف تقػـ محكسة الشقس بإعادة الجعػى إلى محكسة أوؿ درجة مباشخة إذا كاف الحكع
السانع مغ الديخ في الجعػى صادر عشيا وقخرت محكسة الشقس اختراصيا ،أو أف تقػـ محكسة
الشقس بإعادة الجعػى إلى السحكسة التي تقخر اختراصيا إذا ما كاف الحكع السانع مغ الديخ في
الجعػى صاد ار عشيا .
وتبلفياً لحلظ ،فإف الباحث يػصي السذخع بتعجي نز السادة  372مغ قانػف اإلجخاءات
الجدائية الفمدصيشي ،وذلظ بجع إعادة الجعػى إلى السخترة بشطخىا في حالة إذا كاف الحكع السشقػض
)(1

)(2

نقس جداء رقع  ،2006/3صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2006/3/6السقتفي .
السادة  475مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي .
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صاد اًر بإلغاء حكع مانع مغ الديخ في الجعػى ،لتربح عمى الشحػ التالي " :إذا قبمت السحكسة سبباً
مغ أسباب الشقس أو وججت سبباً لو مغ تمقاء نفديا عسبلً بالسادة  354مغ ىحا القانػف قخرت نقس
الحكع السصعػف فيو ،وإذا كاف الحكع السشقػض فاصبلً في السػضػع فإنيا تُعيج الجعػى إلى السحكسة
التي أصجرت الحكع السشقػض لتحكع فييا مغ ججيج بييئة مغايخة ،أما إذا كاف الحكع السشقػض قج
()1

اقترخ عمى مشع الديخ في الجعػى فإنيا تعيج الجعػى إلى السحكسة السخترة أصبلً بشطخ الشداع " .

أما عغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني ،وباستقخاء الشرػص القانػنية الشاضسة لعس
محكسة الشقس ،لع يشز القانػف السحكػر في أي مغ مػاده عمى إعادة الجعػى لمسحكسة مرجرة الحكع
فيسا لػ كاف الحكع السشقػض مانعاً لمديخ في الجعػى( .)2فإذا لع يتعخض الحكع السصعػف فيو إال لجفع
قانػني ال يسذ مػضػع الجعػى ،فصعغ صاحب العبلقة في الحكع الرادر في ىحا الجفع ،كاف
لسحكسة التسييد أف تترجى لسػضػع الشداع إذا قخرت نقس الحكع ،وتصبيقا ليحا استقخ الفقو الفخندي
ويؤيجه الفقو المبشاني في اتجاىو ،عمى أنو اذا اقترخ الحكع السصعػف فيو عمى قبػؿ دفع مغ شأنو أف
يحػؿ دوف نطخ السحكسة في مػضػع الجعػى _كسا ىػ الذأف بالشدبة لقبػليا الجفع بعجـ االختراص،
أو الجفع بدقػط الجعػى بسخور الدمغ أو العفػ العاـ ،أو الجفع ببصبلف االدعاء وما لحقت بو مغ
إجخاءات ،-وبيحا لع تتعخض السحكسة لسػضػع الشداع ،كاف لسحكسة التسييد إذا نقزت الحكع أف
تترجى لسػضػع الجعػييغ الجشائية والسجنية حتى ولػ كاف الصاعغ ىػ السجعي بالحق الذخري،

)(1

وفي ىحا السزسػف قزت محكسة الشقس السرخية بأنو " :لسا كاف الذارع يػجب عمى السحكسة االستئشافية أف تعيج القزية

إلى محكسة أوؿ درجة إذا قزت ىحه األخيخة بعج االختراص أو بقبػؿ دفع فخعي يتختب عميو مشع الديخ في الجعػى ،لسا كاف
ذلظ ،وكاف الثابت أف محكسة أوؿ درجة قزت بعجـ جػاز نطخ الجعػى لدابقة الفر فييا ،وقزت السحكسة االستئشافية بإلغاء
ىحا القزاء بشاء عمى استئشاؼ الشيابة العامة ،فإنو يتعيغ عمى السحكسة السحكػرة أف تقزي في االستئشاؼ السخفػع إلييا عغ حكع
محكسة أوؿ درجة بإلغائو ورفس الجفع بعجـ جػاز نطخ الجعػى لدابقة الفر فييا وإعادة القزية إلى محكسة أوؿ درجة لمفر
في السػضػع حتى ال تفػت إحجى درجات التقاضي عمى الستيع ..أما وىي لع تفع  ،فإنيا تكػف قج أخصأت في تصبيق القانػف،
مسا يتعيغ معو نقس الحكع السصعػف فيو والقزاء بإلغاء الحكع الغيابي االستئشافي بإعادة القزية إلى محكسة أوؿ درجة لمفر
في السػضػع "  .نقس جشائي مرخي رقع  22375لدشة  61ؽ ،صادر عغ محكسة الشقس السرخية بتاريخ ،2001/10/1
السػقع االلكتخوني لسحكسة الشقس السرخية .
)(2

وكسا سبق اإلشارة إلى أف قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني قج أجاز في مادتو  311الصعغ استقبلال في الق اخرات التي

تفر في دفع أو أكثخ مغ الجفػع الػاردة في السادة . 73
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وذلظ ألف محكسة الشقس إذا نقزت الحكع ترجت لمسػضػع وال تعيج الجعػى إلى محكسة أدنى مشيا
()1

مختبة .

ويخى الباحث أف قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني

()2

قج أصابو العػار في ىحه

الشقصة ،حيث أف عجـ جػاز إعادة الجعػى إلى محكسة السػضػع فيو انتياؾ تاـ لسبجأ تعجد درجات
التقاضي ،حيث أف ترجي محكسة التسييد لسػضػع الجعػى يكػف قج حخـ الصاعغ مغ درجات
التقاضي التي تدبق محكسة التسييد _ سػاء كانت درجتيغ كسا ىػ الحاؿ في الجشح ،أو درجة واحجة
كسا ىػ الحاؿ في الجشايات _.

السظمب الثاني
سمظات محكسة اإلعادة
إف نقس الحكع يتختب عميو إلغاؤه ،وبالتالي يعتبخ الحكع معجوـ األثخ ،ويربح الحكع
السشقػض ال وجػد لو قانػناً ،وتح السحكسة التي تحاؿ إلييا الجعػى مح السحكسة السشقػض حكسيا،
وتعػد إلييا الجعػى بشفذ الػضع الحي كانت عميو وقت اتراؿ السحكسة بيا ألوؿ مخة

()4( )3

.

وبيحا فإف دراسة سمصة محكسة اإلعادة في نطخ الجعػى يقتزي مشا بجاية دراسة ما تتقيج بو
محكسة اإلعادة عشج نطخىا لمجعػى ،ومغ ثع آثار اإلعادة مغ حيث سمصتيا في تحقيق الجعػى والحكع
بيا ،ومجى ارتباشيا بقزاء محكسة الشقس في الحكع السشقػض ،ومجى تقيجىا بقاعجة أال يزار
الصاعغ بصعشو .

)(1

عمي عبج القادر القيػجي – فتػح الذاذلي ،مخجع سابق ،ص . 509

)(2

ومغ قبمو قانػف التشطيع القزائي المبشاني الرادر بالسخسػـ رقع  7855بتاريخ  ،1961/1/16حيث أنو ذات السػقف ولع

يشز عمى إعادة الجعػى إلى محكسة السػضػع إذا ما كاف الحكع السصعػف السشقػض مانعاً مغ الديخ في الجعػى .
)(3

وفي ذلظ نرت السادة  273مغ مجمة اإلجخاءات الجدائية التػندية بقػليا " :القخار الحي ترجره محكسة التعقيب بالشقس يخجع

القزية لمحالة التي كانت عمييا قب الحكع السشقػػض وذلظ في حجود ما قبػ مغ السصاعغ " .
)(4

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص . 2057
841

الفخع األول
حجود محكسة اإلعادة
تتبيغ حجود محكسة اإلعادة في نطخ الجعػى مغ خبلؿ تقيجىا بأشخاؼ الحكع السشقػض
وتقيجىا بالػاقعة التي فر فييا الحكع السشقػض .
 أولا :تقيج محكسة اإلعادة بأطخاف الحكم السشقهض:إف الحجود األولى لمجعػى أماـ محكسة اإلعادة ىي ذات الحجود التي كانت تتقيج بيا السحكسة
التي ُنقس حكسيا( ،)1عمى أف حجود الجعػى أماـ السحكسة التي تعاد إلييا الجعػى بعج نقس الحكع قج
تزيق عغ حجودىا أماـ السحكسة التي أصجرت الحكع السشقػض ،ويتحقق ذلظ في حالة الشقس

الجدئي لمحكع ،كسا لػ كاف الحكع السشقػض مقرػ اًر عمى الجدء الستزسغ بقزائو لبعس الستيسيغ
دوف اآلخخ ،فحيشئح ال يجػز لمسحكسة السحالة إلييا الجعػى أف تعيج محاكسة الستيسيغ الحيغ لع يشقس
الحكع بالشدبة ليع( ،)2أي أف محكسة اإلعادة تتقيج بأشخاؼ الحكع السشقػض ،فإف تع نقس الحكع
بالشدبة إلى بعس الستيسيغ دوف غيخىع فإف الجعػى ال تستج إلى غيخ مغ ُنقس الحكع بالشدبة ليع.

()3

 ثانيا :تقيج محكسة اإلعادة بالهاقعة التي فرل فييا الحكم السشقهض:إف السحكسة التي أصجرت الحكع السشقػض تكػف مقيجة بالجدء السشقػض ،بسا معشاه أف الحي
وبشاء عميو إذا كاف الجدء السشقػض خاص
يعاد إلى ىحه السحكسة بعج الشقس ىػ ما ُنقس مغ الحكع،
ً
بالجعػى الجدائية فبل يجػز لسحكسة اإلعادة أف تشطخ في الذق السجني لمجعػى ،وإذا كاف الشقس
جدئياً ،أي أف الجدء السشقػض ىػ الجدء الخاص بالجعػى الجدائية وكانت ىحه الجعػى مذتسمة عمى
ونقس الحكع بالشدبة إلحجاىا دوف األخخى ،فبل يجػز لمسحكسة التي أعيجت إلييا
أكثخ مغ تيسةُ ،
الجعػى أف تشطخ في التيسة أو التيع األخخى التي يتع نقزيا .

()4

)(1

عبج الحسيج الذػاربي ،مخجع سابق ،ص . 1056

)(2

عسخ الدعيج رمزاف ،مخجع سابق ،ص . 376

)(3

أحسج فتحي سخور ،الشقس في السػاد الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 450

)(4

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 359
848

أما محكسة التسييد المبشانية ،فبل يجػز ليا الشطخ إال بسا يحتػيو شمب الشقس دوف التصخؽ إلى
باقي الشػاحي مغ الحكع التي لع تكغ مػضػع ىحا الصمب ،وفي حالة قبػؿ السصالب ونقس الحكع تقخر
السحكسة بجمدة عمشية إعادة السحاكسة لمشطخ بأساس الجعػى ،ونتيجة ىحا الشقس الغاء الحكع
السصعػف بو مع جسيع الحقػؽ السعتخؼ بيا أو السسشػحة بسػجبو والغاء األعساؿ التي تمتو ،ولكغ إذا
كاف الحكع يذتس عمى أوجو متعجدة وكاف اإللغاء يذس بعزيا فقط فالبعس اآلخخ يكتدب قػة
()1

القزية السحكػـ بيا .

الفخع الثاني
آثار اإلعادة إلى السحكسة مرجرة الحكم السشقهض
إف الحجيث عغ أثخ إعادة الجعػى إلى السحكسة مرجرة الحكع السشقػض يقتزي مشا أف
نتحجث عغ مجى ارتباط والتداـ ىحه السحكسة بسا قزت بو محكسة الشقس في الحكع السشقػض،
وسمصاتيا في تحقيق الجعػى .
 أولا :مجى التدام محكسة اإلعادة بسا قزت بو محكسة الشقض:إف محكسة اإلعادة ال تتقيج في حكسيا بػجية نطخ محكسة الشقس ،فيجػز ليا أف تقزي وفقاً
لسا تخاه ولػ خالفت وجية نطخ محكسة الشقس ،وال يعتبخ ذلظ مبخ اًر لمصعغ بالشقس ،إال إذا كاف مح
السخالفة يرمح في ذاتو ألف يكػف وجياً لمصعغ عمى الحكع الججيج الرادر مغ محكسة اإلعادة(،)2
وحكع محكسة الشقس ال يعتبخ مانحاً لبلختراص ،فيجػز لمسحكسة التي أعيجت إلييا الجعػى أف
()3

تقزي بعجـ اختراصيا الشػعي أو الذخري .

غيخ أف ىحه الحخية السسشػحة لسحكسة اإلعادة ليدت حخية مصمقة ،حيث أنو ُيفخض عمييا عجة

قيػد يشبغي أف تتقيج بيا ،وأوؿ ىحه القيػد حالة إذا كاف الحكع السشقػض كاف صاد اًر بقبػؿ دفع قانػني

)(1

مخاي لحػد ،مخجع سابق ،ص  536وما بعجىا .

)(2

شارؽ الجيخاوي ،مخجع سابق ،ص  297وما بعجىا .

)(3

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 360
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مانع مغ الديخ في الجعػى ونقزتو محكسة الشقس ،والقيج الثاني ىػ التداـ محكسة اإلعادة بتصبيق
()1

مبجأ أال يزار الصاعغ بصعشو .

 القيج األول :التدام محكسة اإلعادة بقخار محكسة الشقض:وفقاً لشز السادة  371مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي( ،)2إذا كاف الحكع السصعػف
فيو قج كاف صاد اًر في شأف دفع فخعي مانع مغ الديخ في الجعػى مقخ اًر قبػؿ ىحا الجفع ،ثع شعغ في
ىحا الحكع بالشقس ،فقخرت محكسة الشقس أف السحكسة مرجرة الحكع السصعػف فيو قج خالفت القانػف
في تصبيق ىحا الجفع ،فعشجىا تشقس الحكع أي أف محكسة السػضػع كاف يجب عمييا الديخ في
الجعػى ،وتعيج الجعػى إلى محكسة السػضػع ،فعشجىا ال يجػز لسحكسة اإلعادة أف تقزي بعكذ ما
()3

ذىبت إليو محكسة الشقس .

فإذا كاف الحكع السصعػف فيو بالشقس قج صجر بقبػؿ الجفع بعجـ االختراص ،أو بعجـ جػاز
نطخ الجعػى لدبق الفر فييا ،أو ألي سبب آخخ مغ األسباب التي يتختب عمى قبػؿ الجفع بيا عجـ
الديخ في الجعػى ،فإف نقس الحكع يمدـ محكسة السػضػع ،إال أف ىحا االلتداـ مقرػر عمى ما قزت
بو محكسة الشقس ،وليذ مصمقاً بػجػب الفر في الجعػى ،وتصبيق ذلظ أنو إذا كاف الحكع السصعػف
فيو بالشقس يقزي بعجـ جػاز نطخ الجعػى لدبق الفر فييا ،ونقس ىحا الحكع ،فإف ما يحطخ عمى
محكسة اإلعادة أف تقزي مخة أخخى بعجـ جػاز نطخ الجعػى لدبق الفر فييا ،إال أنيا يجػز ليا أف
تقزي مثبلً بعجـ اختراصيا .

()4

 القيج الثاني :تقيجىا بتظبيق مبجأ أل يزار الظاعن بظعشو :يتختب عمى تصبيق مبجأ أال يزار الصاعغ بصعشو ،أنو ال يجػز لمسحكسة التي أُحيمت إلييا
الجعػى بعج نقس الحكع أف تقػـ بتذجيج العقػبة ،أو أف تديج مقجار التعػيس ،ولكغ ىحا السبجأ ال يستج
)(1

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1273

)(2

تشز السادة  371مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :إذا كاف الحكع السصعػف فيو صاد اًر بقبػؿ دفع قانػني مانع

مغ الديخ في الجعػى ونقزتو محكسة الشقس ،وأعادت القزية إلى السحكسة التي أصجرتو لشطخ السػضػع فبل يجػز ليحه
السحكسة أف تحكع بعكذ ما قزت بو محكسة الشقس " .
)(3

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1276

)(4

مأمػف دمحم سبلمة ،مخجع سابق ،ص . 626
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إلى التكييف القانػني لمػاقعة السدشجة إلى الستيع أو تحجيج نػع مدئػليتو ،حيث أف يجػز لمسحكسة التي
أعيجت إلييا الجعػى أف تعجؿ التكييف القانػني إلى تكييف أشج شالسا أف ذلظ لع ِ
يؤد إلى تذجيج
()1

العقػبة .

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية بقػليا " :لسا كاف ذلظ ،وكاف السبجأ القاضي بأف
السحكػـ عميو ال يجػز أف يزار بتطمسو إذا صح األخح بو في الصعغ بصخيق الشقس فبل يرح إعسالو
إال مغ ناحية مقجار العقػبة الحي يعتبخ حجاً أقرى ال يجػز لمييئة الثانية أف تتعجاه ،وال يرح أف
يتشاوؿ الشػاحي األخخى ،مث تقجيخ وقائع الجعػى أو إعصاء الحادث وصفو الرحيح ،فإذا كانت الييئة
التي أصجرت الحكع السصعػف فيو لع تخالف الييئة األولى التي نقس حكسيا ،إال في الػصف القانػني
الحي أعصتو ليا – وىػ الػصف األصي الػارد بأمخ اإلحالة – وكانت العقػبة التي أوقعيا الحكع
السصعػف فيو لع تتعج العقػبة التي قزى بيا الحكع الدابق نقزو ،فبل يسكغ القػؿ بأف الحكع
السصعػف فيو قج سػأ مخكد الصاعشيغ ،ومغ ثع فإف الشعي عمى الحكع في ىحا الذأف يكػف غيخ
مقبػؿ".

()2

أما إذا كاف نقس الحكع بشاء عمى شعغ الشيابة العامة فإنو ال مجاؿ إلعساؿ قاعجة أال يزار
الصاعغ بصعشو ،إذ يكػف لمسحكسة السحاؿ إلييا الجعػى أف تذجد العقػبة( ،)3وفي ذلظ قزت محكسة
الشقس السرخية بقػليا " :إذا كانت السادة  43مغ القانػف رقع  57لدشة  1959بذأف حاالت
وإجخاءات الصعغ أماـ محكسة الشقس قج نرت عمى أنو إذا كاف نقس الحكع حاصبلً بشاء عمى شمب
أحج مغ الخرػـ غيخ الشيابة العامة فبل يزار الصاعغ بصعشو ،وكاف البيغ مغ األوراؽ أف الحكع قج
نقس بشاء عمى شمب الشيابة العامة والسحكػـ عميو ،ومغ ثع فبل مح لسا يشعاه الصاعغ مغ أنو ىػ
وحجه الحي شعغ بالشقس في الحكع فبل يزار بصعشو ،ويكػف حكع محكسة اإلعادة قج التدـ صحيح
القانػف " .

()4

)(1

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1275

)(2

نقس جشائي مرخي رقع  5708لدشة 83ؽ صادر بتاريخ  -2014/6/10وارد لجى :السكتب الفشي لسحكسة الشقس السرخية،

الشذخة التذخيعية والقانػنية ،يػليو – أغدصذ – سبتسبخ  ،2014ص .34
)(3

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص . 2066

)(4

نقس جشائي مرخي رقع  2058لدشة  48ؽ صادر بتاريخ  ،1979/12/20وارد لجى :معػض عبج التػاب ،السػسػعة

الذاممة في التعميق عمى نرػص قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 690
843

ومبجأ أال يزار الصاعغ بصعشو مغ السبادئ األساس الشاضسة لعس السحكسة االستئشافية _وىي
محكسة اإلعادة_ وذلظ بسػجب نز السادة  332مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي والتي
نرت عمى " :ال يزار السحكػـ عميو والسجعي بالحق السجني والسدؤوؿ عغ الحقػؽ السجنية
باستئشافو" ،وبالتالي فمػ لع تتقيج محكسة اإلعادة وىي السحكسة االستئشافية بتمظ القاعجة يقع حكسيا
مخالفاً لشز السادة الدابق ذكخىا ،وفي قزت محكسة الشقس بغدة بقػليا " :كسا تبيغ ليحه السحكسة
أف محكسة بجاية خانيػنذ برفتيا االستئشافية قامت بتذجيج الحكع وتعجيمو بأف ألغت وقف التشفيح
وحكست بالتشفيح الفعمي لسجة ستة شيػر بالخغع مغ أف السدتأنف ىػ الصاعغ نفدو وليذ الشيابة العامة
األمخ السخالف لشز السادة  332مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية ،األمخ الحي يغجو معو الحكع الصعيغ
في غيخ محمو مسا يتعيغ نقزو " .

()1

 ثاني ا :سمظات محكسة اإلعادة في تحقيق الجعهى والحكم فييا:إف لسحكسة اإلعادة سمصة كاممة في تحقيق الجعػى ،وسمصتيا في ذلظ ىي ذات الدمصة التي
كانت لمسحكسة التي أصجرت الحكع السشقػض( ،)2فميا أف تتخح أي إجخاء مغ إجخاءات التحقيق
ولمخرػـ أف يبجوا أماميا ك

الجفػع التي كاف ليع إبجاؤىا أماـ السحكسة التي أصجرت الحكع

()4
()3
السشقػض  ،حتى ولػ لع يبجوىا أماـ محكسة أوؿ درجة  ،وليا أف تدتسع إلى أي شاىج تخاه محققاً

لمعجالة متى رأت ضخورة لحلظ " .

()1

)(1

شعغ جدائي رقع  ،2011/9صادر عغ محكسة الشقس بغدة بتاريخ  ،2011/6/23غيخ مشذػر .

)(2

وتتحجد صبلحية محكسة االستئشاؼ في ذلظ بشرػص السادتيغ  333و  334مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،حيث

نرت السادة  333عمى " :تجخي في السحاكسة االستئشافية أحكاـ السػاد الستعمقة بعبلنية السحاكسة وإجخاءاتيا وصيغة الحكع
الشيائي ،ولدوـ الخسػـ والشفقات ،وفخض العقػبات ،واالعتخاض عمى الحكع الغيابي ،ولسحكسة االستئشاؼ الربلحيات السشرػص
عمييا في الفر الخاص بسحاكسة الستيع الفار في حالة ف اخره ،أو في حالة عجـ حزػره إلى السحكسة بعج تبميغو بسػعج السحاكسة
إذا كانت الجعػى مشطػرة أماميا "  .وتشز السادة  334عمى " :لسحكسة االستئشاؼ أف تدسع الذيػد الحيغ كاف يجب سساعيع
أماـ السحكسة التي أصجرت الحكع السدتأنف ،وتدتػفي ك نقز آخخ في إجخاءات التحقيق " ،ويتزح مغ نرػص السػاد الدابقة
أف السذخع أعصى لسحكسة االستئشاؼ صبلحية واسعة في تحقيق الجعػى برفتيا محكسة مػضػع ،وذلظ مغ قػؿ السذخع بأف
تدتػفي أي نقز آخخ في إجخاءات التحقيق .
)(3

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1271

)(4

وفي ذلظ قزت محكسة الشقس بخاـ هللا بقػليا " :وفي ىحا الخرػص نجج أنو ال يجػز لمسحكسة أف ترخؼ الشطخ عغ سساع

شيادة شاىج الشيابة العامة  ..وقج كاف عمى محكسة االستئشاؼ وبػصفيا محكسة مػضػع أف تدتعس صبلحيتيا السشرػص عمييا
845

ولسحكسة اإلعادة الحخية فيسا تتخحه بخرػص الجعػى مغ تقجيخ وتكييف لمػقائع الػاردة فييا
()2

وإعصاؤىا الػصف القانػني الرحيح .

وعميو ،فإف محكسة اإلعادة غيخ مقيجة بالصخيقة التي سارت عمييا السحكسة السشقػض حكسيا،
وال باإلجخاءات التي تست أماميا ،فميا أف تعيج تحقيق الجعػى بالصخيقة التي تخاىا ( ،)3إال أف نقس
الحكع وإعادة القزية لمحكع فييا مغ ججيج ال يتختب عمييا إلغاء أو إىجار إجخاءات السحاكسة التي تست
أماـ السحكسة مرجرة الحكع السشقػض ،شالسا لع تكغ ىحه اإلجخاءات سبباً لشقس الحكع ،وبالتالي فبل
يتختب عمى ىحا الشقس إىجار األقػاؿ والذيادات واألدلة األخخى التي أبجيت أماـ السحكسة مرجرة
الحكع السشقػض ،ب أنيا تبقى معتبخة مغ عشاصخ الجعػى شأنيا في ذلظ شأف محاضخ التحقيق،
ولسحكسة اإلعادة أف تدتشج إلييا في قزائيا ،عمى أنو يججر التشبيو إلى أف ىحا السبجأ ال يعفي
السحكسة مغ وجػب إعادة اإلجخاءات أماميا تصبيقاً لسبجأ أف القاضي الحي يرجر الحكع ىػ الحي
يدسع السخافعة .

()4

عمى أنو ال يجػز لسحكسة اإلعادة التعخض لمجفػع القجيسة التي تسدظ بيا الخرػص أماـ
السحكسة مرجرة الحكع السشقػض بخفزيا ،وأصبح حكسيا نيائياً لعجـ الصعغ فيو ،إذا تسدكػا بيحه
الجفػع أماـ محكسة اإلعادة .

()5

ولسحكسة اإلعادة الحخية الكاممة فيسا ترجره مغ حكع في الجعػى ،فيي ال تتقيج بسا قزى بو
الحكع السشقػض ،إذ قج زاؿ بشقزو ،كسا يكػف ليا أف ترجر حكساً مساثبلً لو .

()6

في السادة  334مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية واالستساع إلى شيادة الذاىج وإبخاز كافة التقاريخ السشطسة مغ قبمو بػاسصتو وكحلظ
إبخاز نتائج فحز العيشة مغ السػاد السزبػشة " ،نقس جداء رقع  ،2012/47صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ
 ،2012/6/3السقتفي .
)(1

نقس جداء رقع  ،2011/143صادر عغ محكسة الشقس بخاـ هللا بتاريخ  ،2012/3/22السقتفي

)(2

مدىخ جعفخ عبيج ،مخجع سابق ،ص . 446

)(3

رؤوؼ عبيج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 821

)(4

أحسج فتحي سخور ،الشقس في السػاد الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 455

)(5

حدغ صادؽ السخصفاوي ،السخصفاوي في أصػؿ اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 851

)(6

عبج الحسيج الذػاربي ،مخجع سابق ،ص . 1056
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أما عغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني ،فإف محكسة الشقس ىي السخترة بشطخ
الجعػى بعج نقس الحكع دوف إعادتيا إلى السحكسة مرجرة الحكع ،فقج نرت السادة  321القانػف
السحكػر عمى اف محكسة التسييد تتبع في السحاكسة األصػؿ السعتسجة لجى السحكسة التي أصجرت
الحكع السصعػف فيو ،وىي إما أف تكػف محكسة االستئشاؼ في حالة الصعغ بالشقس في حكع صادر
في جشحة أو مخالفة ،أو محكسة الجشايات في حالة الصعغ بالشقس في حكع صادر في جشاية ،أو
الييئة االتيامية في حالة الصعغ بالق اخرات الشيائية الرادرة عشيا ،وكحلظ فقج نرت السادة  324مغ
القانػف السحكػر عمى أف محكسة التسييد بعج نقزيا الحكع أو القخار السصعػف فيو فإنيا تصبق أحكاـ
()1

السادتيغ 276

)(1

()2

و277

مغ القانػف ذاتو عشج تػافخ الحاالت السشرػص عمييا في أي مشيسا .

تشز السادة  276مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني عمى - " :إذا قزت السحكسة ببخاءة الستيع أو بكف التعقبات

في حقو فتحكع بإشبلؽ سخاحو فػ اًر إف لع يكغ مػقػفاً لجاع آخخ .ال يجػز بعجىا مبلحقتو بالفع ذاتو وإف أُعصي وصفاً آخخ .
 إذا تبيغ لمسحكسة ،في سياؽ السحاكسة ،أف الستيع إرتكب جخيسة لع يذسميا قخار اإلتياـ فعمييا أف تقزي بإرسالو مػقػفاً ،إذاكاف الفع مغ نػع الجشاية ،إلى الشيابة العامة لتبلحقو بو وتحيمو عمى السخجع القزائي السختز.
 إذا كاف الفع مغ نػع الجشحة فتشطع تقخي اًخ بو تحيمو إلى الشيابة العامة .تبيغ ليا أف مغ إرتكب الفع الحي أُسشج لمستيع شخز آخخ فتقخر ،بعج أف تحكع بإعبلف بخاءة الستيع ،إرساؿ ممف
 -إذا ّ

الجعػى إلى الشيابة العامة لتبلحق السذتبو فيو وتحيمو أماـ السخجع القزائي السختز" .
)(2

تشز السادة  276مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني عمى " :لمستيع أف يصالب ،حتى إعبلف ختاـ السحاكسة،

بتعػيس عغ ضخره في وجو السجعي الذخري لتجاوزه في دعػاه حجود حدغ الشية أو إلساءتو استعساؿ حق اإلدعاء أو الرتكابو
خصأ في مسارستو .تقزي لو محكسة الجشايات بتعػيس كاؼ عغ ضخره عشجما ترجر حكساً بإعبلف بخاءتو أو بكف التعقبات
عشو " .
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السبحث الثالث
نقض الحكم لمسخة الثانية
إف الحجيث عغ نقس الحكع لمسخة الثانية يدتػجب التعخض لساىية الصعغ بالشقس لمسخة الثانية
مغ حيث شخوط الصعغ بالشقس لمسخة الثانية ،وكحلظ سمصات محكسة الشقس برفتيا محكسة مػضػع،
وكحلظ التعخض لمصعغ في أحكاـ محكسة الشقس .
وعمى ذلظ ،سيشقدع ىحا السبحث إلى السصمبيغ التالييغ:
 السظمب األول :ماىية الصعغ بالشقس لمسخة الثانية. -السظمب الثاني :الصعغ في أحكاـ محكسة الشقس.

السظمب األول
ماىية الظعن بالشقض لمسخة الثانية
تشز السادة  374مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :إذا شعغ في الحكع
الرادر بعج الشقس األوؿ تشطخ محكسة الشقس في مػضػع الجعػى " ،حيث أف السذخع في الشز
الدابق قج أجاز الصعغ في الحكع الرادر عغ محكسة اإلعادة ،ويكػف لسحكسة الشقس في ىحه الحالة
الحق في الشطخ في مػضػع الجعػى والفر فييا ،وال يجػز ليا إعادة الجعػى إلى السحكسة مرجرة
()1

الحكع مخة أخخى .

ويخى الباحث أف مػضػع الشقس لمسخة الثانية ال يسكغ تخيمو لجى محكسة التسييد المبشانية،
ذلظ أف ىحه السحكسة وبسػجب قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني تربح محكسة مػضػع لجى
الصعغ أماميا ألوؿ مخة وال تعيج الجعػى إلى السحكسة مرجرة الحكع كي يرجر حكع آخخ يسكغ
الصعغ فيو .

)(1

سالع الكخد ،مخجع سابق ،ص . 270
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الفخع األول
شخوط نظخ محكسة الشقض لسهضهع الجعهى عشج نظخ الظعن لمسخة الثانية
ويذتخط لشطخ مػضػع الجعػى مغ قب محكسة الشقس عشج الصعغ لمسخة الثانية ما يمي:
 أولا :أف تكػف محكسة الشقس قج نقزت الحكع ألوؿ مخة وأعادت الجعػى إلى السحكسة التيأصجرتو .

()1

 ثاني ا :أف تقب محكسة الشقس الصعغ لمسخة الثانية وتشقس الحكع السصعػف فيو ،فسصمق الصعغ لمسخةالثانية ال يكفي الختراص محكسة الشقس بالفر في السػضػع ،ب البج مغ قبػلو ونقس الحكع
السصعػف فيو بشاء عميو .

()2

 ثالث ا :أف يكػف كبلً مغ الحكسيغ السشقػضيغ في السخة األولى والثانية قج فربل في السػضػع ،فإذاكاف أحجىسا غيخ فاص في السػضػع فبل يجػز لسحكسة الشقس أف تحكع في السػضػع ،وإنسا يتعيغ
عمييا إعادة القزية لمفر فييا مغ ججيج( ،)3لحلظ فإف الصعغ لمسخة الثانية ال يترػر في األحػاؿ التي
نرت عمييا السادة  371إذا كاف الحكع السصعػف فيو لمسخة الثانية مانعاً مغ الديخ في الجعػى ،إذ في
ىحه الحالة تعاد الجعػى إلى السحكسة التي أصجرتو وال يجػز ليا أف تحكع بعكذ ما قزت بو محكسة
الشقس .

()4

وال يذتخط لكي تفر محكسة الشقس في السػضػع أف يكػف الصعغ الثاني مغ نفذ الخرع
الصاعغ في السخة األولى ،فقج يكػف الصعغ في السخة األولى مغ الستيع والسخة الثانية مغ السجعي
السجني .

()5

 رابع ا :أف يكػف الدبب الحي انبشى عميو الصعغ في كبل الحكسيغ األوؿ والثاني يدتػجب الشقسواإلعادة إلى السحكسة مرجرة الحكع ،وعشجئح تمتدـ محكسة الشقس بشطخ مػضػع الجعػى بجالً مغ
إعادتيا ،أما إذا كاف العيب الحي انبشى عميو الصعغ في السخة الثانية مقرػ اًر عمى احجى الحاالت التي

)(1

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 361

)(2

أحسج فتحي سخور ،الشقس في السػاد الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 456

)(3

مأمػف دمحم سبلمة ،مخجع سابق ،ص . 627

)(4

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 362

)(5

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1279
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نرت عمييا السادة  369مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي فإف السحكسة ترحح الحكع دوف
()1

نقزو .

 خامد ا :أما عغ األسباب التي يشبشي عمييا الصعغ بالشقس لمسخة الثانية ،فقج تبايشت القػانيغ والفقوالسقارف في مجى اشتخاط أف تكػف أسباب الصعغ في السخة الثانية ىي ذاتيا األسباب التي ُنقس عمى
أساسيا الحكع األوؿ ،أـ ألي سبب آخخ مغ أسباب الصعغ بالشقس .

فالسذخع األردني في قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية فقط اشتخط أف يكػف الصعغ في السخة
الثانية لحات األسباب التي قب عمى أساسيا الصعغ بالشقس األوؿ وذلظ بجاللة نز السادة 289
()3

مشو( ،)2ويؤكج ذلظ ما نرت عميو السادة 290

مغ ذات القانػف ،والتي أوضحت أنو إذا تع الصعغ

في الحكع الرادر مغ محكسة اإلعادة _ أي شعغ بالشقس لمسخة الثانية _ وكانت األسباب التي انبشى
عمييا الصعغ لمسخة الثانية ىي غيخ األسباب التي تع قبػليا في الصعغ األوؿ ،فإف محكسة الشقس تشطخ
في الصعغ عمى أنيا محكسة قانػف .

()4

أما السذخع السرخي في السادة  45مغ قانػف حاالت وإجخاءات الصعغ بالشقس

()5

والتي

تحجثت عغ الصعغ بالشقس لمسخة الثانية ،فمع تذتخط ىحه السادة صخاحة أف يكػف الصعغ لمسخة الثانية
مبشياً عمى ذات األسباب أـ عمى أي سبب آخخ مغ أسباب الصعغ بالشقس .
ولكغ جانب مغ الفقو السرخي

()1

قج ذىب إلى أنو ال يذتخط أف يكػف الصعغ بالشقس في

السخة الثانية مبشياً عمى ذات األسباب السقبػلة في الصعغ األوؿ ،ب يدتػي أف يكػف الصعغ في السختيغ
قج ُبشي عمى ذات األسباب أـ كاف مبشياً عمى أسباب مختمفة .

)(1

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص . 2068

)(2

تشز السادة  289مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية األردني لدشة  1961عمى " :في غيخ األحػاؿ السشرػص عمييا في

السادة الدابقة إذا خالفت محكسة االستئشاؼ التي أعيج إلييا الحكع مشقػضاً ما ورد في قخار الشقس وميد الحكع مخة ثانية لؤلسباب
نفديا . " ....
)(3

تشز السادة  290مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية األردني لدشة  1961عمى " :إذا ميد الحكع الرادر بعج الشقس

ألسباب غيخ تمظ السبحػث عشيا في السادة الدابقة تشطخ محكسة التسييد فيو وفق أحكاـ الفر الخابع مغ ىحا الباب " .
)(4

حدغ جػخجار ،مخجع سابق ،ص . 316

)(5

تشز السادة  45مغ قانػف رقع  57لدشة  1959السرخي في شأف حاالت وإجخاءات الصعغ أماـ محكسة الشقس عمى " :إذا

شعغ مخة ثانية في الحكع الرادر مغ السحكسة السحالة إلييا الجعػى ،تحكع محكسة الشقس في السػضػع ،وفي ىحه الحالة تتبع
اإلجخاءات السقخرة في السحاكسة عغ الجخيسة التي وقعت " .
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()2

وبالشدبة لمسذخع الفمدصيشي في السادة 374

والتي تحجثت عغ الصعغ بالشقس لمسخة الثانية

فمع يػضح مجى اشتخاط أف يكػف الصعغ بالشقس لمسخة الثانية مبشياً عمى ذات األسباب التي ُقب بيا
الصعغ األوؿ أـ ال .

( )3

ويؤيج الباحث ما اتجو إليو السذخع األردني مغ اشتخاط تساث األسباب في الصعشيغ األوؿ
والثاني ،ذلظ أف الصعغ األوؿ الحي نقزتو محكسة الشقس وأعادتو إلى محكسة اإلعادة كاف يتعمق
بدبب ما ،فإذا تع الصعغ لمسخة الثانية وفقاً لدبب آخخ فيكػف عشجىا الصعغ وكأنو ألوؿ مخة ،ذلظ أف
محكسة الشقس لع يدبق ليا التعخض ليحا الجانب ،وبحلظ يػصي الباحث السذخع الفمدصيشي بتعجي
نز السادة  374مغ قانػف اإلجخاءات الفمدصيشي لتربح عمى الشحػ التالي ":إذا شعغ في الحكع
الرادر بعج الشقس لحات الدبب الحي نقس سابقاً ألجمو تشطخ محكسة الشقس في مػضػع الجعػى".
الفخع الثاني
سمظات محكسة الشقض عشج نظخ السهضهع
إذا تػافخت شخوط الصعغ بالشقس لمسخة الثانية وأضحت محكسة الشقس محكسة مػضػع ،فإنيا
تتبع في ذلظ اإلجخاءات السقخرة في السحاكسة عغ الجخيسة التي وقعت ،فيكػف ليا أف تُجخي تحقيقاً
فتدسع شيػداً أو تشجب خبي اًخ أو تشتق لعس معايشة ،وغيخ ذلظ مغ اإلجخاءات التي تجخ في سمصة
()4

محكسة السػضػع حدب األص وتجخ استثشاء في اختراص محكسة الشقس .

وتتقيج محكسة الشقس عشج نطخىا لمسػضػع بالحجود العيشية والذخرية لمجعػى كسا كانت
مصخوحة عمى محكسة السػضػع ،ولمتعخؼ عمى ىحه الحجود يشبغي الخجػع إلى أمخ اإلحالة الحي
)(1

يخاجع في ذلظ :دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص  – 2068آماؿ عثساف ،مخجع سابق ،ص  – 959عبج الحسيج الذػاربي،

مخجع سابق ،ص  – 1057رؤوؼ عبيج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص  – 823مأمػف دمحم سبلمة ،مخجع
سابق ،ص  – 628ناىج العجػز ،مخجع سابق ،ص  – 710محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق،
ص . 1279
))2

تشز السادة  374مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :إذا شعغ في الحكع الرادر بعج الشقس األوؿ تشطخ

محكسة الشقس في مػضػع الجعػى " .

) (3ويخى الجكتػر ساىخ الػليج أف الصعغ بالشقس لمسخة الثانية يجب أف ُيبشى عمى ذات األسباب التي بشي عمييا الصعغ في السخة
األولى -ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 362
)(4

محسػد محسػد مرصفى ،مخجع سابق ،ص  666وما بعجىا .
838

بسػجبو دخمت الجعػى في حػزة ىحه السحكسة ،فسحكسة الشقس عشج نطخىا لسػضػع الجعػى تعػد
الجعػى أماميا إلى سيختيا األولى قب صجور الحكع السشقػض ،وتدتأنف سيخىا مغ الشقصة التي وقفت
عشجىا( ،)1أي أف محكسة الشقس عشج نطخىا لسػضػع الجعػى فإنيا تح

مح

محكسة اإلعادة،

فتعخض الجعػى أماميا بشفذ الحجود والدمصات التي تكػف لسحكسة اإلعادة والتي سبق بيانيا .
وتتقيج محكسة الشقس عشج نطخىا لسػضػع الجعػى بسبجأ عجـ جػاز اإلضخار بالصاعغ ،فبل
يجػز ليا أف تذجد العقػبة السقزي بيا في الحكع السشقػض شالسا كاف الصعغ األوؿ مقجماً مغ
الصاعغ وحجه دوف غيخه مغ الخرػـ ،وال يحػؿ دوف ذلظ أف تكػف مرمحة الصاعغ في عجـ اساءة
مخكده قج تعمقت بالجعػى يػـ أف شعغ وحجه ألوؿ مخة أماـ محكسة الشقس ،فبل يجػز أف يشقمب ىحا
الصعغ وباالً عميو في نياية األمخ .

()2

ويبلحظ أف اشتخاط اجتساع آراء القزاة في حالة إلغاء الحكع الرادر بالبخاءة أو تذجيج
العقػبة قاصخ عمى حاالت الخبلؼ بيغ السحكسة االستئشافية ومحكسة أوؿ درجة في تقجيخ األدلة
والػقائع والعقػبة( ،)3ويخى الباحث أف ىحه القاعجة يسكغ تصبيقيا عمى الشقس لمسخة الثانية ،ذلظ أف
السذخع قج أورد ىحه القاعجة في األص وىػ نطخ محكسة االستئشاؼ لمجعػى بعج إعادتيا مغ محكسة
الشقس ،أما الشقس لمسخة الثانية فيػ استثشاء عمى األص وتح فيو محكسة الشقس مح محكسة
االعادة ،وبالتالي فبل حاجة إليخاد ذات الشز عشج الحجيث عغ االستثشاء ،خاصة وأف العمة التي
وضعت مغ أجميا ىحه القاعجة ىي متػافخة سػاء عشج نطخ محكسة االعادة لمجعػى بعج إعادتيا أو
نطخىا مغ محكسة الشقس برفتيا محكسة مػضػع عشج نقس الحكع لمسخة الثانية .
ويجػز لسحكسة الشقس أف تحكع في الجعػى بعج تحجيج جمدة عادية إلجخاء السحاكسة
يحزخىا الخرػـ والسحامػف ،ويجػز ليا أيزاً أف تحكع في الجعػى استشاداً إلى األوراؽ والبيشات

)(1

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص  1279وما بعجىا .

)(2

أحسج فتحي سخور ،الشقس في السػاد الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 457

)(3

تشز السادة  2/342مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :ال يجػز تذجيج العقػبة وال إلغاء الحكع الرادر بالبخاءة

إال بإجساع آراء قزاة السحكسة التي تشطخ االستئشاؼ " .
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السػجػدة في ممف الجعػى دوف حزػر الخرػـ ،ويكػف الحكع الرادر عغ محكسة الشقس في
()1

السػضػع حكساً باتاً غيخ قاب لمصعغ فيو .

السظمب الثاني
الظعن في أحكام محكسة الشقض
والستيفاء مجى جػاز الصعغ في أحكاـ محكسة الشقس مغ عجمو ،فإنشا سشتعخض لمحجيث عغ
مجى جػاز الصعغ في أحكاـ محكسة الشقس في فخع أوؿ ،وعغ حاالت يجػز فييا الصعغ في الحكع
البات في فخع ثاف .

الفخع األول
مجى جهاز الظعن في أحكام الشقض
خمرشا مسا سبق إلى أف األحكاـ التي يسكغ أف ترجر عغ محكسة الشقس في فمدصيغ ىي
إما أف تكػف عجـ جػاز (عجـ قبػؿ) الصعغ بالشقس ،أو رد الصعغ شكبلً ،أو رد الصعغ مػضػعاً ،أو
ترحيح الحكع ،أو نقس الحكع وإعادة الجعػى إلى السحكسة مرجرة الحكع ،أو حكع فاص في
السػضػع عشج الشقس لمسخة الثانية .
أما محكسة التسييد المبشانية فإنيا تتذابو مع محكسة الشقس الفمدصيشية في األحكاـ التي مغ
السسكغ أف ترجر عشيا وذلظ في حالة عجـ جػاز ،أو رد الصعغ شكبلً ،أو رده مػضػعاً ،وتختمف
معيا في أنيا تشقس الحكع وتشطخ في أساس الشداع دوف إعادتو إلى السحكسة مرجرة الحكع ،وال
يترػر الشقس لمسخة الثانية أماـ محكسة التسييد المبشانية .
ولع يػضح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي مجى جػاز الصعغ في أحكاـ الشقس بشز
صخيح( ،)1إال أف قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني قج تكمع صخاحة عغ عجـ جػاز الصعغ في

)(1

دمحم سعيج نسػر ،مخجع سابق ،ص . 611
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أحكاـ محكسة الشقس وفقاً لشز السادة  326مشو والتي نرت عمى " :مع مخاعاة األحكاـ الستعمقة
بإعادة السحاكسة أو تمظ الػاردة في السػاد  741وما يمييا مغ قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية ،ال
تقب ق اخرات محكسة التسييد أي شخيقة مغ شخؽ السخاجعة " .



ويتبيغ مغ ىحا الشز أف األص الحي تبشي عميو أحكاـ محكسة التسييد المبشانية أنيا ال تقب
أي شخيق مغ شخؽ السخاجعة باعتبارىا قسة القزاء الجدائي والسخجع األخيخ في رقابة تصبيق القػانيغ
وتػحيج االجتياد بذأنيا وتحقيق االستقخار القانػني في السجتسع ،ومع وجػد ىحا األص فإنو يدتفاد
مغ نز السادة أف أحكاـ محكسة التسييد المبشانية تقب إعادة السحاكسة ،وىحا لو ما يبخره في الحاالت
التي يشصػي حكسيا عمى عيب أو خصأ جػىخي ،فيسكشيا أف ترمحو عغ ىحا الصخيق .

()2

وبالعػدة إلى القػاعج العامة ،فإف جسيع األحكاـ الرادرة عغ محكسة الشقس ال يجػز الصعغ
فييا بأي شخيق كاف ،سػاء كانت صادرة عشيا باعتبارىا محكسة قانػف أـ باعتبارىا محكسة مػضػع
عشج نطخ الصعغ لمسخة الثانية .

()3

ويخجع ذلظ إلى أف وضع محكسة الشقس كقسة لمقزاء الجشائي ،وكدمصة عمى رقابة تصبيق
كافة السحاكع ألحكاـ القانػف ،وكدمصة تػحيج تفديخ القانػف وضػابط تصبيقو في الجولة ،جسيع ذلظ
يقتزي أف تكػف أحكاميا غيخ قابمة لمصعغ بصخيق ما ،إذ ال وجػد لسحكسة أعمى مشيا يصعغ أماميا
في أحكاميا ،باإلضافة إلى أف إجازة ىحا الصعغ تخ بسا يتعيغ أف تتسيد بو أحكاـ محكسة الشقس مغ
ثبات واستقخار ،ويخ كحلظ بالقاعجة التي تقخر حيازة الحكع الرفة الباتة إذا استشفج شخيق الصعغ
بالشقس فيو( ، )4والرفة الباتة لمحكع ىي التي يحػز بيا الحكع قػة الذيء السقزي فيو ،أي أصبح
العشػاف العسمي لمحقيقة في االدعاء الحي قزى فيو ،ذلظ أف القزاء قج قاؿ فيو كمستو األخيخة،
وبالتالي أغمق بابو في وجو ىحا االدعاء نيائياً .

()5

) )1إال أف قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية والتجارية الفمدصيشي رقع  2لدشة  2001والحي يعتبخ الذخيعة العامة لقانػف اإلجخاءات

الجدائية الفمدصيشي لسا شابو مغ نقز ،قج حطخ الصعغ في أحكاـ محكسة الشقس وذلظ في السادة  242مشو ،والتي نرت عمى:

" ال يجػز الصعغ في أحكاـ محكسة الشقس بأي شخيق مغ شخؽ الصعغ " .

)(2

عمي دمحم جعفخ ،مخجع سابق ،ص . 397

)(3

دمحم عيج الغخيب ،مخجع سابق ،ص . 2070

)(4

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1283

)(5

دمحم زكي أبػ عامخ ،مخجع سابق ،ص . 971
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وكحلظ فإف أحكاـ محكسة الشقس الغيابية ال يجػز الصعغ فييا بالسعارضة بأي حاؿ مغ
()1

األحػاؿ .

ومسا سبق ،نجج أف الكمسة األخيخة في الجعػى الجدائية ىي لسحكسة الشقس ،وال يجػز الصعغ
في أي مغ األحكاـ الرادرة عغ محكسة الشقس ،حتى لػ كاف الحكع الرادر عغ محكسة الشقس
مذػباً بالعيب ،كبصبلف في اإلجخاءات أثشاء نطخىا مػضػع الجعػى عشج الصعغ لمسخة الثانية .

الفخع الثاني
حالت الظعن في الحكم البات
بالخغع مغ عجـ جػاز الصعغ في الحكع البات بأي مغ شخؽ الصعغ ،وبو تشتيي الجعػى
الجدائية ،إال أف القانػف والقزاء قج أجا از الصعغ في األحكاـ الباتة في بعس الصخؽ االستثشائية التي
نز عمييا القانػف ومشيا التي درج عمى تصبيقيا القزاء ،وىي:
 -1عجوؿ محكسة الشقس عغ قزائيا إذا تبيغ ليا خصأه .
 -2الشقس بأمخ خصي .
 -3إعادة السحاكسة .
وسشتعخض لجراسة ىحه الصخؽ لشخى مجى امكانية الصعغ في أحكاـ محكسة الشقس بػاسصة
ىحه الصخؽ.
 أولا :عجول محكسة الشقض عن قزائيا إذا تبين ليا خظأه:قج يحجث وأف يكػف الحكع الرادر عغ محكسة الشقس مذػباً بالخصأ ،وبالتالي فإنشا نكػف
حيشيا أماـ إشكالية قانػنية مفادىا ىػ عجـ وجػد سبي مشرػص عميو إلصبلح ىحا الخصأ ،مسا يعشي
بقاء الحكع السذػب بالخصأ عمى حالو ،مسا ال يتػافق مع السبادئ التي أنذأت مغ أجميا محكسة
الشقس وىي مخاقبة تصبيق صحيح القانػف ،فكيف إذا كاف الحكع صاد اًر عشيا ( ،)2لحلظ فقج جخى
)(1

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1283

)(2

مدىخ جعفخ عبيج ،مخجع سابق ،ص . 151
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قزاء الشقس السرخي عمى عجوؿ السحكسة عغ حكسيا الرادر في شك الصعغ بعجـ قبػؿ الصعغ
شكبلً ،ومثاؿ ذلظ عجوؿ محكسة الشقس عغ حكسيا بعجـ قبػؿ الصعغ شكبلً لعجـ إيجاع األسباب في
بشاء عمى تطمع صاحب الذأف أنيا أودعت فعبلً في السيعاد .
السيعاد إذا تبيغ ليا ً

()1

ولع يتعخض قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي أو قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني
بشز صخيح أو ضسشي إلى حالة رجػع محكسة الشقس عغ حكسيا الرادر بخد الصعغ شكبلً إذا كاف
مذػباً بالخصأ .
وعمى ما سبق ،فخغع أف الحكع بعجـ قبػؿ الصعغ شكبلً صاد اًر عغ محكسة الشقس ولع يجد
القانػف الصعغ في ىحا الحكع ،شأنو شأف سائخ األحكاـ التي ترجر عغ محكسة الشقس ،إال أف
القزاء السرخي أجاز الخجػع في ىحا الحكع إذا كاف مبشياً عمى خصأ مادي يسكغ ترحيحو ،وبالتالي
إذا كاف الخصأ واقعاً عمى األحكاـ األخخى التي ترجرىا محكسة الشقس غيخ عجـ قبػؿ الصعغ بالشقس
شكبلً فإنو ال يجػز الخجػع عشيا حتى ولػ كانت مذػبة بالخصأ .
 ثانيا :الشقض بأمخ خظي:يعخؼ الشقس بأمخ خصي بأنو " :ىػ شخيق شعغ استثشائي مقخر لسرمحة القانػف وليذ
()2

لسرمحة الخرػـ ،يشرب عمى األحكاـ والق اخرات القصعية

الرادرة عغ أية جية قزائية مغ جيات

()3

التحقيق والسحاكسة في الجعػى الجدائية " .

)(1

مأمػف دمحم سبلمة ،مخجع سابق ،ص  628وما بعجىا .

)(2

والحكع القصعي ىػ الحكع الحي يحدع الجعػى الجدائية فيزع حبلً لمشداع السخفػعة بو ،ويقصع بالفر في التيسة السخفػعة بيا

الجعػى ،بالبخاءة أو باإلدانة ،وذلظ بتصبيق قػاعج القانػف الجشائي السػضػعية والذكمية عمى الجعػى الجشائية ،وبرجور ىحا الحكع
تكػف السحكسة قج أعمشت كمستيا وخخجت الجعػى مغ حػزتيا ،والحكع القصعي ىػ وحجه الحكع الحي تشقزي بو الجعػى الجشائية
انقزاء شبيعياً عشجما يربح باتاً  .وقج تكػف األحكاـ القصعية غيخ فاصمة في السػضػع ،وىي األحكاـ التي تحدع بذك قاشع
مذكمة متعمقة بإجخاءات الجعػى ،،فيي تيجؼ إلى البت في عقبات إجخائية تعػؽ سيخ الجعػى أماـ القزاء ،وتتسيد ىحه األحكاـ
بأمخيغ :أنيا تعتسج عمى تصبيق قػاعج إجخائية ،وحدسيا في صػرة قاشعة السذاك التي تفر فييا ،وأىع األحكاـ القصعية غيخ
الفاصمة في السػضػع ىي تمظ الستعمقة باالختراص  .انطخ في ذلظ :دمحم زكي أبػ عامخ ،مخجع سابق ،ص  – 966محسػد
نجيب حدشي ،قػة الحكع الجشائي في إنياء الجعػى الجشائية ،مخجع سابق ،ص  69وما بعجىا .
)(3

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 363
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والشقس بأمخ خصي يكػف في األحكاـ التي ال يجػز لمخرػـ الصعغ فييا بتفػيت ميعاد
الصعغ بالشقس ،فيػ شعغ مقخر لسرمحة القانػف ذاتو وليذ لسرمحة الخرػـ .

()1
()2

وقج نطع السذخع الفمدصيشي الشقس بأمخ خصي في السػاد (  ) 376 – 375مشو .

أما السذخع المبشاني في قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية فقج نطسو في السادة  327مشو تحت
مدسى ( الشقس لسرمحة القانػف ) .

()3

وباستقخاء نرػص السػاد الدابقة نجج أف السذخع الفمدصيشي قج أعصى لمشائب العاـ الحق في
بشاء عمى شمب مغ وزيخ العجؿ وليذ مغ تمقاء نفدو ،دوف تحجيج أي
شمب الشقس بأمخ خصي وذلظ ً
مجة يجب أف يبجى خبلليا ىحا الصمب ،أما السذخع المبشاني فقج أعصى الحق في شمب ىحا الصعغ
بشاء عمى شمب مغ وزيخ العجؿ خبلؿ ميمة سشة مغ
اء مغ تمقاء نفدو أو ً
لمشائب العاـ التسييدي سػ ً
تاريخ صجور الحكع ،وذلظ في األحكاـ القصعية السخالفة لمقانػف ،ولع يدبق الصعغ فييا أماـ محكسة
الشقس.
وبحلظ ،فإف الشقس بأمخ خصي وإف كاف جائ اًد في األحكاـ القصعية التي حازت قػة الذيء
السقزي فيو ،إال أنو ال يجػز شمبو في األحكاـ الباتة الرادرة عغ محكسة الشقس ،ذلظ أنو يشرب
عمى األحكاـ والق اخرات التي لع يتع الصعغ بيا أصبلً أماـ محكسة الشقس .

)(1

سعاد حشا الرايغ ،مخجع سابق ،ص . 610

)(2

تشز السادة  375مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى " :لػزيخ العجؿ أف يصمب مغ الشائب العاـ خصياً عخض ممف

الجعػى عمى محكسة الشقس إذا كاف الحكع مخالفاً لمقانػف وكاف الحكع قج اكتدب الجرجة القصعية ولع يدبق لسحكسة الشقس البت
فيو ،ويصمب باالستشاد إلى ذلظ إبصاؿ اإلجخاء أو نقس الحكع أو القخار "  .أما السادة  376مغ ذات القانػف فإنيا تشز عمى" :
إذا قبمت محكسة الشقس األسباب السحكػرة في السادة الدابقة فإنيا تبص اإلجخاء أو الحكع أو القخار السصعػف فيو " .
)(3

تشز السادة  327مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني عمى " :إذا صجر حكع عغ محكسة الجشايات أو قخار عغ

بشاء عمى شمب وزيخ العجؿ
محكسة االستئشاؼ وأصبح ك مشيسا مبخماً النقزاء ميمة الشقس ،فممشائب العاـ التسييدي إما عفػاً أو ً
أف يصمب نقزو لسشفعة القانػف فقط خبلؿ ميمة سشة مغ صجوره  .إذا قزت محكسة التسييد إبصاؿ الحكع أو القخار السصعػف فيو
فيدتفيج السحكػـ عميو مغ ىحا اإلبصاؿ دوف أف يتزخر مشو  .يبقى الحكع قائساً في جسيع األحػاؿ لسرمحة السجعي الذخري " .
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 ثالثا :إعادة السحاكسة:يعخؼ إعادة السحاكسة كصخيق مغ شخؽ الصعغ بأنو " :ىػ شخيق شعغ غيخ عادي يقخر
القانػف في حاالت حجدىا عمى سبي الحرخ ضج أحكاـ اإلدانة الباتة في الجشايات والجشح إلصبلح
()1

خصأ قزائي يتعمق بتقجيخ الػقائع " .

ويتفق شخيق الصعغ بإعادة السحاكسة مع الصعغ بالشقس في أنيسا مغ شخؽ الصعغ غيخ
العادية في األحكاـ ،وأنو ال يدسح بيسا إال وفق أسباب محجدة وردت عمى سبي الحرخ في القانػف
وذلظ نط اًخ لصبيعتيا االستثشائية ،ومع ذلظ فإف االختبلؼ الجػىخي ما بيغ الشقس وإعادة السحاكسة
كصخؽ مغ شخؽ الصعغ غيخ العادية ،أف األسباب التي يبشى عمييا الصعغ بالشقس ىي أسباب قانػنية
عمى اعتبار أف محكسة الشقس ال تشطخ في مػضػع الجعػى ،أما األسباب التي يشبشي عمييا إعادة
()2

السحاكسة فإنيا أسباب تشصػي عمى خصأ في تقجيخ الػقائع .
 -1شخوط األحكام القابمة لمظعن بإعادة السحاكسة:

ولكي يسكغ سمػؾ شخيق الصعغ بإعادة السحاكسة البج أف يتػافخ في الحكع السصعػف فيو
()3

بعس الذخوط ،وىحه الذخوط واردة في نز السادة 377
()4

ويقابميا نز السادة 328

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي،

مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني ،وىحه الذخوط ىي:

أ -أن يكهن الحكم السظعهن فيو باتا:
يذتخط في الحكع السصعػف فيو بإعادة السحاكسة أف يكػف باتاً ،أي أنو ال يجػز الصعغ فيو
بأي شخيق مغ شخؽ الصعغ العادية مغ اعتخاض أو استئشاؼ أو الصعغ بالشقس كصخيق غيخ عادي،
فإف وجج شخيق مفتػح مغ ىحه الصخؽ وجب إتباعو قب المجػء إلى إعادة السحاكسة .

()5

)(1

محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،مخجع سابق ،ص . 1285

)(2

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 367

)(3

تشز السادة  377مغ قانػف اإلجخاءات الفمدصيشي عمى " :يجػز إعادة السحاكسة في األحكاـ التي اكتدبت الجرجة الباتة في

مػاد الجشايات والجشح . " ....
)(4

تشز السادة  328مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني عمى " :يجػز شمب إعادة السحاكسة ،في القزايا الجشائية

والجشحية . " ...
)(5

يػسف زريقي ،مخجع سابق ،ص . 120
838

وال يذتخط لجػاز الصعغ بإعادة السحاكسة في الحكع البات أف يكػف الحكع صاد اًر عغ آخخ
درجة ،ب يجػز إذا كاف صاد اًر عغ محكسة الشقس وأصبح باتاً ،أو أف يكػف صاد اًر عغ أوؿ درجة
وأصبح باتاً لتفػيت مػاعيج الصعغ فيو دوف استعساليا .

()1

وقج اشتخط قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي في السادة  377مشو أف يكػف الحكع السصعػف
فيو بإعادة السحاكسة باتاً ،أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني في مادتو  328لع يذتخط
صخاح ًة أف يكػف الحكع السصعػف فيو باتاً ،إال أف القػاعج العامة إلعادة السحاكسة اقتزت أف يكػف
الصعغ وارداً عمى األحكاـ الباتة .
ب -أن يكهن الحكم السظعهن فيو صاد ار في جشاية أو جشحة:
فبل يجػز سمػؾ الصعغ بصخيق إعادة السحاكسة في السخالفات ،وذلظ نط اًخ لعجـ جدامتيا،
والتي ال تدتحق أف يتع إىجار حجية الذيء السقزي في لؤلحكاـ الباتة( ،)2والعبخة بػصف الػاقعة التي
صجر فييا حكع بأنيا جشاية أو جشحة ىػ بالػصف الحي رفعت بو الجعػى ال بسا تخمز إليو
السحكسة ،ويتختب عمى ذلظ أنو إذا رفعت الجعػى وكانت الػاقعة قج وصفت بأنيا جشحة لكغ السحكسة
اعتبخت أنيا مخالفة فإف إعادة السحاكسة تكػف جائدة .

()3

ث -أن يكهن الحكم السظعهن فيو صاد ار بعقهبة:
ذلظ أف الصعغ بإعادة السحاكسة ىجفو إثبات بخاءة الستيع الصاعغ وليذ الػصػؿ إلى الحقيقة،
مسا يفيج عجـ جػاز شمب إعادة السحاكسة إذا كاف الحكع صاد اًر بالبخاءة ،وذلظ نط اًخ النعجاـ مرمحة
()4

الصاعغ في ذلظ .

)(1

عمي دمحم جعفخ ،مخجع سابق ،ص . 402

)(2

سعاد حشا الرايغ ،مخجع سابق ،ص . 614

)(3

ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،مخجع سابق ،ص . 369

)(4

يػسف زريقي ،مخجع سابق ،ص . 121
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 -2حالت إعادة السحاكسة:
لقج جاء نز السادة  377مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي وكحلظ نز السادة 328
مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني ،بحاالت وردت عمى سبي الحرخ تُجيد الصعغ بإعادة
السحاكسة ،وىحه الحاالت ىي:
أ-إذا ُحكع عمى شخز في جخيسة قت  ،ثع ضيخت أدلة تثبت أف السجعى بقتمو قج ُوجج حياً.
ب-إذا صجر حكع عمى شخز مغ أج واقعة ثع صجر حكع عمى شخز آخخ مغ أج الػاقعة
عيشيا ،وكاف بيغ الحكسيغ تشاقس بحيث يدتشتج مشو بخاءة أحج السحكػـ عمييسا .
ت-إذا كاف الحكع مبشياً عمى شيادة قزي بأنيا كاذبة ،أو عمى وثيقة قزي بعج صجور الحكع بانيا
مدورة ،وكاف ليحه الذيادة أو الػثيقة تأثيخ في الحكع  .ويبلحظ في ىحه الحالة أف السذخع الفمدصيشي
قج أصاب أكثخ مغ السذخع المبشاني ،ذلظ أنو نز عمى الحكع بشاء عمى الذيادة الكاذبة أو وثيقة
مدورة ،أما قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني فقج نز فقط عمى ابتشاء الحكع عمى شيادة
قزي بأنيا كاذبة ،ولع ِ
يأت عمى ذكخ بشاء الحكع عمى وثيقة اتزح فسا بعج أنيا مدورة ،وبحلظ فيػ
أخخج مغ األحكاـ التي يجػز فييا الصعغ بإعادة السحاكسة شائفة األحكاـ التي بشيت عمى وثائق
مدورة.
ث-إذا ضيخت وقائع ججيجة بعج صجور الحكع ،أو أضيخت وثائق وأدلة كانت مجيػلة حيغ صجور
الحكع وكاف مغ شأف ىحه الػقائع أو الػثائق إثبات بخاءة السحكػـ عميو .
ج -إذا كاف الحكع مبشياً عمى حكع صادر مغ محكسة مجنية أو إحجى محاكع األحػاؿ الذخرية
وألغي ىحا الحكع  .وقج انفخد السذخع الفمدصيشي بيحه الحالة دوف أف يأتي السذخع المبشاني عمى ذكخىا.
ومغ الحاالت الدابقةُ ،يبلحظ عجـ وجػد أي حالة خاصة بأحكاـ الشقس التي شابيا عيب أو

خصأ ،وبالتالي فإف شخيق إعادة السحاكسة _ كصخيق لمصعغ في األحكاـ الباتة التي ترجر عغ محكسة
الشقس أو تفػت مػاعيجه _ ال يعالج حاالت الخصأ القانػني التي تريب األحكاـ الرادرة عغ محكسة
الشقس حائدة الرفة الباتة ،وعمى ذلظ أف الصعغ بإعادة السحاكسة خاص بالخصأ في تقجيخ الػقائع
وليذ معالجة األخصاء القانػنية .

851

ولكغ ،يخى الباحث أنو ال مانع مغ الصعغ بإعادة السحاكسة في أحكاـ محكسة الشقس الرادرة
برفتيا محكسة مػضػع عشج الصعغ لمسخة الثانية ،ذلظ أف الحكع الرادر عشيا حكع في السػضػع
ويفر في الػقائع ،وشخيق إعادة السحاكسة يعالج الخصأ في تقجيخ الػقائع .
إال أف ىشاؾ بعس التذخيعات العخبية التي أوججت شخقاً خاصة لمصعغ في أحكاـ محكسة
الشقس ،ومشيا التذخيع السغخبي والحي أوجج شخيق إعادة الشطخ ،والتذخيع العخاقي الحي أوجج شخيق
ترحيح القخار التسييدي .
 إعادة الشظخ

()1

في التذخيع السغخبي:

نطع السذخع السغخبي شخيق إعادة الشطخ وترحيح الق اخرات في السػاد  563و  564مغ
السدصخة الجشائية ،ووفقاً لشز السادة  563فإنو يجػز الصعغ بإعادة الشطخ في الق اخرات التي ترجرىا
محكسة الشقس ،وذلظ ضسغ حاالت وردت حر اًخ في القانػف ،وىحه الحاالت ىي:
 -1ضج الق اخرات الرادرة استشاداً إلى وثائق صخح أو اعتخؼ بدوريتيا .
 -2مغ أج ترحيح الق اخرات التي لحقيا خصأ مادي واضح يسكغ ترحيحو مغ خبلؿ عشاصخ
مأخػذة مغ الق اخرات نفديا .
 -3إذا أغف البت في أحج الصمبات السعخوضة بسقتزى وسائ استجؿ بيا ،أو في حالة عجـ تعمي
القخار .
 -4ضج الق اخرات الرادرة بعجـ القبػؿ أو بالدقػط ألسباب ناشئة عغ بيانات ذات صيغة رسسية تبيغ
عجـ صحتيا عغ شخيق وثائق رسسية ججيجة وقع االستجالؿ بيسا فيسا بعج .
()2

وتصبق محكسة الشقس عشج نطخىا شمب إعادة الشطخ ما تزسشتو السػاد مغ  539إلى 557

مغ ذات القانػف ،فإذا تعمق األمخ بترحيح أخصاء مادية ،فإف محكسة الشقس ترحح األخصاء السادية
)(1

وفي مرخ يدتخجـ مرصمح ( إعادة الشطخ ) لمتعبيخ عغ شخيق الصعغ بإعادة السحاكسة وذلظ في ضاىخ نز السادة  441مغ

قانػف اإلجخاءات الجشائية السرخي رقع  150لدشة  1950وتعجيبلتو ،أما السذخع السغخبي في القانػف رقع  22.01الستعمق
بالسدصخة الجشائية _ شبعة محيشة بتاريخ  19سبتسبخ  _ 2016استخجـ مرصمح ( السخاجعة ) لمتعبيخ عغ شخيق الصعغ بإعادة
السحاكسة وذلظ في القدع الثالث مشو ،أما مرصمح ( إعادة الشطخ ) فقج استخجمو لمتعبيخ عغ شخيق خاص لمصعغ في أحكاـ
محكسة الشقس .
)(2

وتتعمق ىحه السػاد بإج اخءات الصعغ أماـ محكسة الشقس .
858

دوف حاجة لئلحالة ،أما لػ قامت محكسة الشقس بقبػؿ شمب إعادة الشطخ وإبصاؿ الحكع فإنيا تمتدـ
()1

بتصبيق نز السادة 550

مغ ذات القانػف بجاللة نز السادة  ،563مع مخاعاة ما تزسشتو السادة

 564مغ ذات القانػف( ،)2واألحكاـ الرادرة عغ محكسة الشقس يجػز الصعغ فييا بصمب إعادة الشطخ
سػاء كانت صادرة عشيا كسحكسة قانػف أـ كسحكسة مػضػع ،وذلظ تأسيداً عمى كػف السادة 563
السػججة ليحا الصخيق مغ شخؽ الصعغ أجازت الصعغ بإعادة الشطخ في الق اخرات التي ترجرىا محكسة
()3

الشقس مصمقاً كمسا تػافخت حالة مغ الحاالت األربعة .

ويخى الباحث ،بأف ىحا الصخيق الحي استحجثو السذخع السغخبي قج جاء متػسعاً ،فيػ وإف أتاح
الصعغ في أحكاـ محكسة الشقس إال أف بعس الحاالت التي نز عمييا القانػف ليحا الصمب مػضعيا
األندب ىػ الصعغ بإعادة السحاكسة ،ومغ ذلظ الحالة األولى والخابعة( ،)4مع اإلبقاء عمى الحالتيغ
الثانية والثالثة ،ذلظ أنيسا يتعمقا بخصأ في القانػف يػجب تجاركو ،فاألخصاء السادية في أحكاـ محكسة
الشقس تجخح ىيبة ىحه السحكسة باعتبارىا قسة اليخـ القزائي ،وكحلظ يترػر أف يرجر حكساً عغ
السحكسة مراباً بعيب في التعمي  ،فسغ األندب وجػد شخيق لمتخاجع عغ ىحا الخصأ ليتشاسب مع كػف
محكسة الشقس ىي السخترة بتصبيق صحيح القانػف ،وىحا ما يتشافى مع بقاء أحكاـ ليا تحس في
شياتيا القرػر في تصبيق القانػف .
)(1

تشز السادة  550مغ السدصخة الجشائية السغخبية عمى " :إذا أبصمت محكسة الشقس مقخ اًر صاد اًر عغ محكسة زجخية ،أحالت

الجعػى واألشخاؼ إلى نفذ السحكسة متخكبة مغ ىيئة أخخى وبرفة استثشائية عمى محكسة أخخى مغ نفذ نػع ودرجة السحكسة
التي أصجرت السقخر السصعػف فيو  .غيخ أنو في حالة اإلبصاؿ مغ أج عجـ اختراص السحكسة التي أصجرت الحكع السقخر
إبصالو ،يتعيغ إحالة القزية إلى السحكسة السخترة قانػنا " ،أي أف محكسة الشقس إما أف تحي الجعػى إلى السحكسة مرجرة
الحكع مذكمة مغ ىيئة أخخى ،أو استثشاء إلى محكسة مغ ذات نػع ودرجة السحكسة التي أصجرت القخار السصعػف فيو ،أما لػ كاف
الحكع السصعػف فيو ىػ عجـ االختراص وىػ دفع مانع مغ الديخ في الجعػى ،فإف عمى محكسة الشقس إحالة الجعػى التي يشعقج
ليا االختراص أصبلً بسػجب القانػف .
)(2

تزسشت السادة  564إجخاءات خز بيا السذخع حالة إبتشاء شمب إعادة الشطخ عمى سبب الدور في وثيقة قجمت إلى محكسة

الشقس ،وبالتالي فإف ىحه اإلجخاءات تصبق عمى الحالة األولى التي نز عمييا السذخع مغ حاالت إعادة الشطخ ،أما باقي الحاالت
فإنو يشصبق عمييا اإلجخاءات الخاصة بالشقس وذلظ بجاللة السادة . 563
)(3

عبج الػاحج العمسي ،مخجع سابق ،ص . 273

)(4

وتتذابو ىحه الحاالت مع الحالة الثالثة والخابعة مغ حاالت إعادة السحاكسة الػاردة في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي،

فيي حاالت تتعمق بتقجيخ الػقائع أكثخ مغ تعمقيا بخصأ في القانػف ،وأف شخيق الصعغ بإعادة السحاكسة يختز بالخصأ في تقجيخ
الػقائع .
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 ترحيح القخار التسييدي في القانهن العخاقي:
إف ىحا الصخيق مغ شخؽ الصعغ في األحكاـ الجدائية جاء بو قانػف أصػؿ السحاكسات
الجدائية العخاقي رقع  23لدشة  ،1971ومغ أسباب إيجاد ىحا الصخيق ىػ استجراؾ أخصاء محكسة
الشقس عشج نطخىا لمصعػف السقجمة أماميا .

()1

وقج نطع السذخع العخاقي شخيق ترحيح القخار التسييدي في السػاد مغ  266إلى  ،269ووفقاً
()2

لشز السادة 266

فإنو يجػز شمب ترحيح الخصأ القانػني الػارد في القخار الرادر مغ محكسة

الشقس .ويقرج بالخصأ القانػني ىػ الخصأ في أحكاـ قانػف العقػبات أو قانػف أصػؿ السحاكسات
الجدائية ولك خصأ في أي قانػف كاف .

()3
()4

عجا أف السذخع العخاقي قج حطخ شمب ترحيح القخار التسييدي في الق اخرات التالية:
 -1القخار الرادر بالشقس وإجخاء السحاكسة أو التحقيق القزائي مججداً .
 -2القخار الرادر بإعادة أوراؽ الجعػى إلعادة الشطخ في الحكع .
 -3القخار أو الحكع الرادر مغ الييئة العامة لسحكسة التسييد .

()5

)(1

عبج األميخ العكيمي  -سميع حخبة ،مخجع سابق ،ص . 225

)(2

تشز السادة  266مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي عمى " :أ -لبلدعاء العاـ ولمسحكػـ عميو ولبقية ذوي العبلقة

بالجعػى الجدائية شمب ترحيح الخصأ القانػني في القخار الرادر مغ محكسة التسييد إذا قجـ الصمب خبلؿ ثبلثيغ يػماً مغ تاريخ
تبميغ السحكػـ عميو السدجػف أو السحجػز بالقخار التسييدي أو مغ تاريخ وصػؿ أوراؽ الجعػى مغ محكسة التسييد إلى محكسة
السػضػع في الحاالت األخخى ،ب -يقجـ الصمب إلى محكسة التسييد رأساً أو بػاسصة السحكسة أو إدارة الدجغ أو السؤسدة إذا
كاف الصالب مدجػناً أو محجػ اًز " .
)(3

عبج األميخ العكيمي  -سميع حخبة ،مخجع سابق ،ص . 225

)(4

راجع السادة  267مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي وتعجيبلتو ،حيث أف الفقخة رقع  3أضيفت إلى ىحه السادة

بسػجب السادة  2مغ قانػف التعجي

الخامذ لقانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية رقع  23لدشة  1971والرادر بتاريخ

. 1976/8/12
)(5

وفي ذلظ قزت محكسة التسييد االتحادية – الييئة العامة بقػليا " :ولجى إمعاف الشطخ في القخار السحكػر وجج أف القخار

التسييدي السصعػف فيو السخقع /51ىيئة عامة 2005/في  2005/11/22صادر عغ الييئة العامة لسحكسة التسييد و حيث أف
القخار الرادر عغ الييئة العامة ال يقب الترحيح بسقتزى الفقخة  3مغ السادة 267مغ األصػؿ الجدائية عميو قخر رد شمب
الترحيح شكبل وقيج التأميشات إيخادا لحداب الخديشة "  .حكع رقع  88لدشة  2006صادر عغ محكسة التسييد االتحادية  -الييئة
العامة  -العخاؽ بتاريخ  ،2006/8/30السػقع االلكتخوني لقاعجة التذخيعات العخاقية ،عبخ الخابط االلكتخوني التالي:
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ويتع نطخ شمب ترحيح القخار التسييدي مغ الييئة العامة لسحكسة الشقس إف كانت ىي
مرجرة القخار السصمػب ترحيحو ،أو مغ الييئة الجدائية في ذات السحكسة إذا كاف القخار صاد اًر
عشيا ،إال إذا قخر رئيذ محكسة الشقس في ىحه الحالة عخض الصمب عمى الييئة العامة لسحكسة
الشقس ( .)1وإذا كاف الصمب مدتػفياً شخوط الترحيح تقخر الييئة التي تشطخ شمب الترحيح رده أو
قبػلو وترحيح القخار التسييدي كبلً أو جدءاً( ،)2ومغ ذلظ ترحيح القخار التسييدي جدئياً بتبجي
الػصف القانػني لفع الستيسيغ وإنداؿ العقػبة التي تتشاسب مع الػصف الججيج( ،)3وكحلظ إلغاء كافة
()4

الق اخرات الرادرة عغ محاكع الجشايات وإلغاء التيسة واإلفخاج عغ الستيع .

وال يقب شمب ترحيح القخار التسييدي إال مخة واحجة فقط ،وكحلظ فإف القخار الرادر عغ
()5

محكسة التسييد في شأف شمب الترحيح سػاء بقبػلو أو بخده ال يقب شمب الترحيح فيو .

ويخى أري بأف شمب ترحيح القخار التسييدي قج زاد مغ عجد الجعاوي بسحكسة التسييد إلى
درجة كبيخة ،إذا غالباً ما يمجأ إليو الستيع أو ذوي العبلقة الحتساؿ أف يأتي قخار الترحيح إلى
صالحيع ،والسبلحظ أف أغمب شمبات الترحيح تخد لعجـ وجػد خصأ قانػني بالقخار التسييدي ،وحيث أف
شخيق الصعغ بترحيح القخار التسييدي قج زاد مغ أعباء محكسة التسييد لجرجة كبيخة وأثق كاىميا
()6

وندبة الشجاح فيو ضئيمة ججاً لحا فسغ األفز إلغاء الصعغ عغ ىحا الصخيق .

ويخى الباحث أف السذخع العخاقي قج تػسع في الحالة التي أجاز فييا الصعغ بترحيح القخار
التسييدي ،ذلظ أف مرصمح الخصأ القانػني ىػ مرصمح يتدع ليذس ك ما يسذ القانػف بجانبيو
 ،http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=031220057844749ويذيخ الباحث إلى أنو ولتكخار استخجاـ
ىحا السػقع لمحرػؿ عمى سػابق قزائية صادرة عغ محكسة التسييد العخاقية ،فديتع االكتفاء بعج ذلظ بتػثيق السخجع " السػقع
االلكتخوني لقاعجة التذخيعات العخاقية " دوف إي اخد الخابط االلكتخوني .
)(1

راجع السادة /268أ مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي .

)(2

جساؿ محسػد مرصفى ،شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،د.ط ،مصبعة الدماف ،بغجاد2004 ،ـ ،ص . 193

)(3

حكع رقع  117لدشة  2014صادر عغ الييئة السػسعة الجدائية لسحكسة التسييد االتحادية بالعخاؽ بتاريخ ،2014/6/15

السػقع االلكتخوني لقاعجة التذخيعات العخاقية .
)(4

حكع رقع  107لدشة  2009صادر عغ الييئة العامة لسحكسة التسييد االتحادية بالعخاؽ بتاريخ  ،2009/3/26السػقع

االلكتخوني لقاعجة التذخيعات العخاقية .
)(5

راجع السادة  269مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي .

)(6

جساؿ محسػد مرصفى ،مخجع سابق ،ص . 191
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السػضػعي واإلجخائي ،وىحا ما يفتح الباب أماـ كثخة الصعػف بترحيح القخار التسييدي والحي ذكخ
الخأي الدابق أنيا تخىق كاى القزاء وندبة نجاحيا ضئيمة ججاً  .وإف كاف السذخع العخاقي في ذلظ
قج ححا ححو الذخيعة اإلسبلمية ،فسا ىػ ثابت أف الخجػع عغ األحكاـ كاف مغ السبادئ التي يديخ
عمييا عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو في قزائو ،فكاف يخجع إلى الحق متى ضيخ لو وجي الحكع،
دوف التقيج بسا قزى بو في قزايا سابقة مساثمة ،وقج فخض ىحا السدمظ عمى قزاتو في أقاليع الجولة
اإلسبلمية ،فقج يبص ك حكع خالف نراً مغ الشرػص الذخعية ولػ كاف ذلظ الحكع قج صجر عشو
()1

في قزية مذابية ،وكع مغ مدائ حكع فييا عسخ ثع رجع عغ حكسو األوؿ .

)(1

دمحم الخضا األغبر ،الدياسة القزائية في عيج عسخ بغ الخصاب وصمتيا بػاقعشا السعاصخ ،د.ط ،جامعة االماـ دمحم بغ سعػد

اإلسبلمية ،الخياض1996 ،ـ ،ص  84وما بعجىا .
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اخلامت١
ختاماً ،وبعج حسج هللا تعالى عمى تػفيقو لشا في إعجاد ىحه الجراسة ،أقتبذ ما قالو أستاذ العمساء
البمغاء والقاضي العالع عبج الخحيع بغ عمي البيداني في رسالتو إلى العساد األصفياني معتح اًر عغ
كبلـ استجركو عميو " :إني رأيت أنو ال يكتب أحج كتاباً في ِ
يػمو إال قاؿ في َغِجِهُ :لػ َّغ َيخ ىحا لكاف
ُ

دتحدغ ولػ ُقَّجـ ىحا لكاف أفز ولػ تُ ِخؾ ىحا لكاف أجس  .وىحا أعطع العبخ
أحدغ ولػ زيج ىحا لكاف ُي َ
وىػ دلي عمى استيبلء الشقز عمى جسمة البذخ " .

وألف ك جيج بذخي ال يخمػ مغ الشقز والعيػب ،إال أنشي حاولت جاىجاً وعمى مجار ثبلثة
فرػؿ في ىحه الجراسة اإللساـ قجر السدتصاع بسا يتعمق بسػضػع الجراسة ،وذلظ مسا تزسشتو نرػص
الذخاح مغ إرث قانػني ،وكحلظ مغ التصبيقات القزائية
قػانيغ اإلجخاءات الجدائية ،وما تخكو لشا ّ
لسحاكع الشقس سػاء في فمدصيغ أو القزاء السقارف ،آمبلً أف يسث جيجي في ىحه الجراسة إضافة
ولػ كانت ضئيمة في ىحا السػضػع .
وقج خُمرشا في نياية ىحه الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج التي تعالج اإلشكاليات التي سبق
وأف أثخناىا في بجاية الجراسة ،وكحلظ جسمة مغ التػصيات التي اجتيجنا بيا وتسث في رؤيتشا ما يجب
أف يكػف عميو الحاؿ ،وذلظ عمى الشحػ التالي:

 أٚالً :ايٓتائخ:
 -1أف السذخع الفمدصيشي قج جانب الرػاب عشجما حاوؿ حرخ األحكاـ التي أجاز الصعغ فييا
استقبلالً عغ مػضػع الجعػى والتي أوردتيا السادة  347مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي،
وذلظ مغ ناحيتيغ :أوليسا مغ ناحية حرخ األحكاـ ،وثانييسا مغ ناحية ماىية األحكاـ التي حرختيا
السادة ،ذلظ أف العمة التي يقػـ عمييا جػاز الصعغ استقبلالً في األحكاـ الدابقة عمى الفر في
السػضػع ىي أنيا تذك مانعاً مغ الديخ في الجعػى .
 -2ال يجػز لمسجعي السجني أف يصعغ في الحكع الرادر في الجعػى الجدائية حتى ولػ كاف ىػ الحي
حخؾ ىحه الجعػى عغ شخيق االدعاء السباشخ .
ّ

 -3ال يجػز الصعغ بالشقس في الق اخرات الرادرة في شمب اإلفخاج بالكفالة ،حتى ولػ انبشى ىحا
الصعغ عمى سبب مغ األسباب التي أوردتيا السادة  351مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي .
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 -4إف الق اخرات التي ترجرىا محكسة البجاية برفتيا محكسة استئشاؼ لقخار الشائب العاـ _بسػجب
الدمصة التي أعصتيا إياىا السادة  104مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي_ في دفع الستيع أثشاء
التحقيق معو أماـ الشيابة العامة ،والتي تتعمق بعجـ االختراص أو بعجـ القبػؿ أو بانقزاء الجعػى،
ىي ق اخرات ال تقب الصعغ بالشقس وفقاً لسا استقخ عميو االجتياد القزائي.
 -5إف لفظ القانػف في سبب مخالفة القانػف أو الخصأ في تصبيقو أو تفديخه _كدبب مغ أسباب
الصعغ بالشقس_ يشرخؼ إلى القانػف السػضػعي (كقانػف العقػبات والقػانيغ السكسمة لو) والقانػف
اإلجخائي عمى حج سػاء .
 -6إف األسباب القانػنية التي حجدىا السذخع الفمدصيشي وعمى سبي الحرخ في السادة  351مغ
قانػف اإلجخاءات الجدائية ،يسكغ جسعيا تحت سبب واحج أال وىػ مخالفة القانػف ،فجسيع األسباب
التي تزسشتيا السادة السحكػرة تذك في مزسػنيا مخالفة لشرػص قانػنية قائسة ،وذلظ ما يؤدي إلى
جع االستثشاء الحي جاءت بو السادة  354مخالفاً لمقػاعج العامة لمصعغ بالشقس ،فاألص أف محكسة
الشقس تتقيج باألسباب التي أوردىا الصاعغ في شعشو ،واالستثشاء ىػ ما جاءت بو السادة  354مغ
جػاز أف تشقس السحكسة الحكع لسرمحة الستيع مغ تمقاء نفديا إذا تبيغ ليا أنو مبشي عمى مخالفة
القانػف ،فإذا سمسشا بالشتيجة التي تػص إلييا الباحث مغ أنو يسكغ جسع أسباب الصعغ الشقس تحت
سبب واحج أال وىػ مخالفة القانػف ،بالتالي فإف االستثشاء الحي أورده السذخع يجع األص في محكسة
الشقس ىػ أف تثيخ األسباب مغ تمقاء نفديا كمسا وججت أنو مبشي عمى مخالفة القانػف ال أف تتقيج
باألسباب الػاردة في الئحة الصعغ .
 -7إف صيخورة الحكع باتاً في جدء مغ الجعػى بخفس الصعغ بالشقس ،ال يحخـ الصاعغ مغ الصعغ
في أجداء الحكع األخخى شالسا أف السيعاد القانػني ال زاؿ قائساً ،وكحلظ فإف الصاعغ السخفػض شعشو
وأصبح الحكع بالشدبة لو باتاً يدتفيج مغ نز السادة  2/368مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية والتي
نرت عمى امتجاد أثخ الصعغ بالشقس إليو في حالة إذا ما كاف يدتفيج مغ األسباب التي استشج إلييا
غيخه مغ الخرػـ في شعشو .
 -8إف الحكع الحي تشقزي بو الجعػى الجدائية ىػ الحكع البات الحي استشفج شخيق الصعغ بالسعارضة
واالستئشاؼ والشقس .
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 -9ال يسكغ الجدـ بأف محكسة الشقس تشطخ الجعػى مغ جانبيا القانػني بسعدؿ تاـ عغ جانبيا
السػضػعي ،فيي محكسة قانػف تخاقب مجى صحة تصبيق القانػف عمى وقائع الجعػى ،وبحلظ فإنو ال
مفخ ليا مغ أف تتعخض لػقائع الجعػى لفحز مجى صحة تصبيق القانػف .
 -10أف إعادة الجعػى إلى محكسة االستئشاؼ بعج نقس الحكع ال يذك انتياكاً لسبجأ التقاضي عمى
درجتيغ ،ذلظ أف الحكع السصعػف فيو بالشقس ىػ حكع محكسة االستئشاؼ لسا ورد فيو مغ أخصاء
قانػنية ،أي أف محكسة أوؿ درجة قج استشفحت واليتيا عمى الجعػى بفرميا في السػضػع .
 -11يذتخط تساث األسباب التي نقس مغ أجميا الحكع في الصعشيغ األوؿ والثاني في سبي أف
تربح محكسة الشقس عشج السخة الثانية محكسة مػضػع ،ذلظ أف الصعغ األوؿ الحي نقزتو محكسة
الشقس وأعادتو إلى محكسة اإلعادة كاف يتعمق بدبب ما ،فإذا تع الصعغ لمسخة الثانية وفقاً لدبب آخخ
فيكػف عشجىا الصعغ وكأنو ألوؿ مخة ،ذلظ أف محكسة الشقس لع يدبق ليا التعخض ليحا الجانب.
 -12ال مانع مغ الصعغ بصخيق إعادة السحاكسة في أحكاـ محكسة الشقس الرادرة برفتيا محكسة
مػضػع عشج الصعغ لمسخة الثانية ،ذلظ أف الحكع الرادر عشيا حكع في السػضػع ويفر في الػقائع،
وشخيق إعادة السحاكسة يعالج الخصأ في تقجيخ الػقائع .
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 ايتٛصٝا

:

وتتسث ىحه التػصيات في دعػة السذخع الفمدصيشي إلى إجخاء بعس التعجيبلت عمى نرػص
قائسة في قانػف اإلجخاءات الجدائية رقع  3لدشة  ،2001وىحه التعجيبلت عمى الشحػ التالي:
 -1نص السادة  9الفقخة الخامدة من قانهن اإلجخاءات الجدائية:
 نص السادة القائم " :تشقزي الجعػى الجدائية في إحجى الحاالت التالية .5 ... :صجور حكعنيائي فييا " .
 نص السادة السقتخح " :تشقزي الجعػى الجدائية في إحجى الحاالت التالية .5 ... :صجور حكعبات فييا " .
 العمة من التعجيل :ذلظ أف الجعػى الجدائية تشقزي برجور حكع بات فييا باستشفاذ شخيق الصعغبالسعارضة واالستئشاؼ والشقس ،وليذ برجور حكع نيائي فييا ،وأف السذخع الفمدصيشي قج وقع في
خمط ما بيغ مفيػـ الحكع البات والحكع الشيائي ،حيث أورد في السادة التاسعة عبارة الحكع الشيائي
بجاللة الحكع البات ،ولسا كاف ذلظ ،فإنو يذك تعارضاً واقعياً مغ حيث تشفيح األحكاـ ،والتي نرت
السادة  394عمى أف األحكاـ ال تشفح إال إذا أصبحت نيائية ،ووفق ىحا السفيػـ الحي اتبعو السذخع
الفمدصيشي فإف الحكع الشيائي ىػ الحي تشقزي بو الجعػى الجدائية باستشفاذ شخؽ السعارضة
واالستئشاؼ والشقس ،أي أف تشفح األحكاـ بعج استشفاذ ىحه الصخؽ ،وىػ ما ال يسكغ ترػره ،لحلظ فإنو
مغ األفز أف يزع السذخع األمػر في نرابيا ويحجد أف الحكع الحي تشقزي بو الجعػى الجدائية
ىػ الحكع البات وذلظ مشعاً ألي تعارض .
 -2نص السادة  343من قانهن اإلجخاءات الجدائية:
 نص السادة القائم " :األحكاـ الرادرة مغ محكسة البجاية برفتيا االستئشافية ومغ محكسةاالستئشاؼ ،والقاضية بخد الجفع بعجـ االختراص ،أو عجـ قبػؿ الجعػى النقزائيا وفقاً ألحكاـ ىحا
القانػف تقب الصعغ بالشقس " .
 نص السادة السقتخح " :ال يجػز الصعغ بصخيق الشقس في األحكاـ الرادرة قب الفر فيالسػضػع إال إذا انبشى عمييا مشع الديخ في الجعػى " .
 العمة من التعجيل :كسا سبق ذكخه في الشتيجة الثانية مغ نتائج ىحه الجراسة ،فإف السذخع الفمدصيشيقج جانب الرػاب عشجما حاوؿ حرخ األحكاـ التي يجػز الصعغ فييا استقبلالً وقب الفز في
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مػضػع الجعػى وذلظ عشجما اتبع مشياج الحرخ ،وكحلظ فقج جانب الرػاب مغ ناحية ماىية األحكاـ
التي قاـ بحرخىا ،حيث أنو يسكغ وضع معيار لجػاز الصعغ في األحكاـ الدابقة عمى الفر في
السػضػع وىػ أف يكػف ىحا الحكع مانعاً مغ الديخ في الجعػى ،وىحا السعيار قج يكػف ثابتاً في بعس
الحاالت وندبياً في حاالت أخخى ، ،وبسا أف السعيار الحي يجيد الصعغ في مث ىحه األحكاـ ىػ
معيار ندبي في بعس الحاالت ،لحلظ فإنو مغ األولى أف يحكخ القانػف السعيار الخئيدي الحي يجيد
الصعغ استقبلالً في األحكاـ الدابقة عمى الفر في السػضػع وأف يتخؾ لمقاضي سمصة تقجيخية لتحجيج
مجى تػافخ ىحا السعيار مغ عجمو مغ وقائع وبيانات ك دعػى عمى حجى .
 -3نص السادة  332من قانهن اإلجخاءات الجدائية:
وقج أورد الباحث تعجيميغ ليحه السادة ،أوليسا يتعمق بسا ىػ قائع في نرػص القانػف ،وثانييسا
يتعمق باقتخاح ذكخه الباحث مغ جع

محكسة الشقس الفمدصيشية محكسة درجة ثالثة مغ درجات

التقاضي.
 نص السادة القائم " :إذا قبمت السحكسة سبباً مغ أسباب الصعغ بالشقس أو وججت سبباً لو مغ تمقاءنفديا عسبلً بالسادة  354مغ ىحا القانػف قخرت نقس الحكع السصعػف فيو ،وأعادت الجعػى إلى
السحكسة التي أصجرت الحكع السشقػض لتحكع فييا مغ ججيج بييئة مغايخة " .
 القتخاح األول :والستعمق بسا ىه قائم في نرهص القانهن:
 نص السادة السقتخح " :إذا قبمت السحكسة سبباً مغ أسباب الشقس أو وججت سبباً لو مغ تمقاءنفديا عسبلً بالسادة  354مغ ىحا القانػف قخرت نقس الحكع السصعػف فيو ،وإذا كاف الحكع السشقػض
فاصبلً في السػضػع فإنيا تُعيج الجعػى إلى السحكسة التي أصجرت الحكع السشقػض لتحكع فييا مغ
ججيج بييئة مغايخة ،أما إذا كاف الحكع السشقػض قج اقترخ عمى مشع الديخ في الجعػى فإنيا تعيج

الجعػى إلى السحكسة السخترة أصبلً بشطخ الشداع " .
 العمة من التعجيل :ذلظ انو إف كاف الحكع السشقػض ىػ حكع مانع مغ الديخ في الجعػى نذأ لجىمحكسة أوؿ درجة وأيجتو محكسة االستئشاؼ ،فإنو عشج اإلعادة لسحكسة االستئشاؼ ستكػف ممدمة
بإعادتو إلى محكسة أوؿ درجة ،وذلظ كي ال تحخـ الستيع مغ درجة مغ درجات التقاضي ،وكحلظ لػ
كاف الحكع السصعػف فيو وارداً عمى اختراص السحكسة االستئشافية ونقزتو محكسة الشقس ،فإف
السختز الحقيقي سيكػف إما ذات السحكسة االستئشافية أو محكسة استئشافية أخخى ،الحكع السصعػف فيو
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بالشقس قج اقترخ عمى الفر في حكع مانع مغ الديخ في الجعػى ،فإف نقزتو محكسة الشقس فإف
حكسيا ُممدـ لسحكسة االستئشاؼ بسػجب نز السادة  371وسيتزسغ الحكع إما تقخيخ اختراص
محكسة أوؿ درجة أو تقخيخ عجـ اختراصيا ،وبالتالي يجب عمى محكسة االستئشاؼ أف تعيج الجعػى
إلى محكسة أوؿ درجة السخترة بسػجب قخار محكسة الشقس ،وذلظ ال يشتيظ مبجأ التقاضي عمى
درجتيغ ،ولكشو يعس عمى إشالة أمج إجخاءات التقاضي ،فعميو يكػف مغ األفز في ىحه الحالة أف
تقػـ محكسة الشقس بإحالة الجعػى مباشخة إلى السحكسة السخترة بشطخ الشداع .
 القتخاح الثاني :الستعمق باقتخاح ذكخه الباحث من جعل محكسة الشقض الفمدظيشية محكسة درجة
ثالثة من درجات التقاضي:
 نص السادة السقتخح " :إذا قبمت السحكسة سبباً مغ أسباب الشقس أو وججت سبباً لو مغ تمقاءنفديا عسبلً بشز السادة  354مغ ىحا القانػف ،قخرت نقس السحكسة السصعػف فيو ،وتشطخ
مػضػعو ،ويتبع في ذلظ األصػؿ السقخرة قانػناً لجى السحكسة التي أصجرت الحكع السصعػف فيو " .
 العمة من التعجيل :ذلظ أف نقس الحكع السصعػف فيو يحتػي ضسشياً عمى تقخيخ بأف قزاة محكسةالشقس يعمسػف وقائع الجعػى ويعمسػف مجى صحة انصباؽ القانػف عمى ىحه الػقائع ،وأف األقخب
لسػازنة السرمحة العامة لمجولة مع السرمحة الخاصة لمستيع أف يقػـ قزاة الشقس بالترجي لمسػضػع
فػر نقزو دوف إعادتو لسحكسة السػضػع شالسا أنيع قج درسػا الجعػى مغ الجانبيغ القانػني
والسػضػعي ،وكحلظ فإف محكسة الشقس إف تع الصعغ أماميا لمسخة الثانية ونقزت الحكع فإنيا
ستربح عمى سبي االستثشاء محكسة مػضػع ،وعمى ذلظ فإنو مغ األفز أف تربح محكسة الشقس
محكسة درجة ثالثة تترجى لسػضػع الجعػى بعج نقزو ،لسا في ذلظ مغ فائجة لمسرمحة الخاصة
لمستيع تتسث في سخعة انقزاء الجعػى ،ومرمحة عامة لمجولة تتسث في التخفيف عغ كاى القزاء.
 -4نص السادة  333من قانهن اإلجخاءات الجدائية:
 نص السادة القائم " :إذا قخرت محكسة الشقس رد شمب الصعغ بالشقس ،أصبح الحكع باتاً ،واليجػز بأي حاؿ لسغ رفعو أف يخفع شعشاً آخخ عغ الحكع ذاتو ألي سبب كاف " .
 نص السادة السقتخح " :إذا قخرت محكسة الشقس رد شمب الصعغ بالشقس ،أصبح الحكع باتاً ،واليجػز بأي حاؿ لسغ رفعو أف يخفع شعشا آخخ عغ الجدء السصعػف فيو مغ الحكع ألي سبب كاف " .
 العمة من التعجيل :ذلظ أنو إذا كاف الصعغ الحي تع رفزو مشرباً عمى جدء مغ الجعػى دوفأجدائيا األخخى ،أو عمى الجعػى الجدائية دوف الجعػى السجنية ،فإنو ال يػجج ما يسشع أو يحطخ الصعغ
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بالشقس في األجداء األخخى شالسا أف السيعاد القانػني لمصعغ بالشقس ال زاؿ قائساً ،ذلظ أف محكسة
الشقس تتقيج بالجدء السصعػف فيو أماميا ،فإذا صجر حكسيا ليربح باتاً فإنو مغ السفتخض أف الجدئية
السصعػف فييا وحجىا ىي مغ يربح فييا الحكع باتاً دوف باقي األجداء مغ الحكع السصعػف فيو ،كحلظ
فإف السذخع وإف أجاز الصعغ في جدء مغ الحكع بسػجب نز السادة  370فإنو وبسفيػـ السخالفة مغ
ىحه السادة ال يجػز الحخماف مغ الصعغ في األجداء األخخى .إال أف ذلظ يتعارض مع صخيح نز
السادة  373والتي جاء فييا لفظ الحكع ليذس جسيع أجداء الحكع السصعػف فيو _أي حكع محكسة
االستئشاؼ_ وبالتالي فإف صخيح نز السادة يتعارض مع جػاز الصعغ في األجداء األخخى مغ الحكع.
 -5نص السادة  331من قانهن اإلجخاءات الجدائية:
وقج أورد الباحث تعجيميغ ليحه السادة لتربح متبلئسة مع تعجيبلت أخخى ،أوليسا يتعمق بتعجي
نز السادة  ،347وثانييسا يتعمق باقتخاح ذكخه الباحث مغ جع محكسة الشقس الفمدصيشية محكسة
درجة ثالثة مغ درجات التقاضي.
 نص السادة القائم " :إذا كاف الحكع السصعػف فيو صاد اًر بقبػؿ دفع قانػني مانع مغ الديخ فيالجعػى ونقزتو محكسة الشقس ،وأعادت القزية إلى السحكسة التي أصجرتو لشطخ السػضػع فبل يجػز
ليحه السحكسة أف تحكع بعكذ ما قزت بو محكسة الشقس " .
 القتخاح األول :يتعمق بتعجيل نص السادة  343من قانهن اإلجخاءات الجدائية:
 نص السادة السقتخح " :إذا كاف الحكع السصعػف فيو مانع مغ الديخ في الجعػى ونقزتو محكسةالشقس ،وأعادت القزية إلى السحكسة التي أصجرتو لشطخ السػضػع فبل يجػز ليحه السحكسة أف تحكع
بعكذ ما قزت بو محكسة الشقس " .
 العمة من التعجيل :يأتي ىحا التعجي مبلئسة ومػافقة لمتعجي الحي تع ذكخه في التػصية الثانية مغتػصيات ىحه الجراسة ،والتي بسػجبيا يجػز الصعغ في األحكاـ الدابقة عمى الفر في السػضػع إذا
ما كاف يشبشي عمييا مشع الديخ في الجعػى .
 القتخاح الثاني :الستعمق باقتخاح ذكخه الباحث من جعل محكسة الشقض الفمدظيشية محكسة درجة
ثالثة من درجات التقاضي:
 نص السادة السقتخح " :إذا كاف الحكع السصعػف فيو صاد اًر بقبػؿ دفع قانػني مانع مغ الديخ فيالجعػى ،أو صاد اًر قب الفر في السػضػع وانبشى عميو مشع الديخ في الجعػى ونقزتو محكسة
الشقس ،فإنيا تحكع بسا يمي:
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 .1إذا كاف الجفع القانػني السانع مغ الديخ في الجعػى قبمتو السحكسة االستئشافية فإنيا تحكع
بإعادة القزية إلى السحكسة االستئشافية التي أصجرتو لمحكع فييا مغ ججيج مذكّمة مغ قزاة
آخخيغ.
 .2إذا كاف الجفع القانػني السانع مغ الديخ في الجعػى صاد اًر عغ محكسة أوؿ درجة واكتفت
السحكسة االستئشافية بتأييج ىحا الحكع فإنيا تحكع بإعادة القزية إلى محكسة أوؿ درجة السخترة
بشطخ الجخيسة الػاقعة مذكّمة مغ قزاة آخخيغ
وفي ك األحػاؿ ال يجػز ليحه السحكسة أف تحكع بعكذ ما قزت بو محكسة الشقس " .
 العمة من التعجيل :ذلظ أنو سبق أف قمشا بتعجي نز السادة  372بحيث تربح محكسة الشقسالفمدصيشية محكسة درجة ثالثة مغ درجات التقاضي تترجى لسػضػع الجعػى بعج نقس الحكع
السصعػف فيو ،ولكغ ىحا التعجي يتشافى مع مبجأ تعجد درجات التقاضي فيسا لػ كاف الحكع السشقػض
صاد اًر بقبػؿ دفع مانع مغ الديخ في الجعػى ،وبالتالي تأتي ىحه السادة لتفخض عمى محكسة الشقس
فيسا إذا قامت بشقس حكع مانع مغ الديخ في الجعػى أف تقػـ بإعادتو إلى السحكسة التي نذأ لجييا
الجفع السانع مغ الديخ في الجعػى .
ويشػه الباحث ،إلى أف ىحا التعجي يتذابو مع غيخه مغ التعجيبلت التي أوردىا ،وقج جاء شامبلً
يحس في شياتو ذات مزسػف تعجي نز السادة  371الستػائع مع السادة  ،347وكحلظ ذات مزسػف
تعجي نز السادة  372والستعمق بسا قائع في نرػص القانػف ،إال أف ىحا التعجي الحالي يتكمع عغ
حالة إذا ما تع تعجي السادة  372لتربح محكسة الشقس محكسة درجة ثالثة مغ درجات التقاضي ،أي
يتعمق باقتخاح قانػني ندبة األخح بو ضعيفة ،فإف لع يؤخح بيحا االقتخاح ،تبقى التعجيبلت الدابقة قائسة
مشفخدة لؤلخح بيا بالشدبة لسا ىػ قائع وكائغ في نرػص القانػف .
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الْمَرَا ِجعْ
 أٚيًاً :نتب ايًػٚ ١املعاجِ:
 .1ابغ مشطػر اإلفخيقي ،لداف العخب ،الجدء التاسع ،د.ط ،دار الشػادر ،الكػيت2010 ،ـ .
 .2أبي الحديغ بغ زكخيا ،معجع مقاييذ المغة ،تحقيق وضبط :عبج الدبلـ دمحم ىاروف ،الجدء
الخامذ ،د.ط ،دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ،دوف س.ف .
 .3احسج مختار عسخ ،معجع المغة العخبية السعاصخة ،السجمج األوؿ ،الصبعة األولى ،عالع الكتب
لمشذخ والتػزيع ،القاىخة2008 ،ـ .

 راْٝاً :ايهتب ايكاْ:١ْٝٛ
 .1أحسج فتحي سخور ،القانػف الجشائي الجستػري ،الصبعة الثانية ،دار الذخوؽ لمشذخ ،القاىخة،
2002ـ .
 .2أحسج فتحي سخور ،الشقس في السػاد الجشائية ،د.ط ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة1997 ،ـ .
 .3أشخؼ شسذ الجيغ ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الجدء الثاني – السحاكسة والصعغ  ،-د.ط،
شبعة خاصة بالتعميع السفتػح2012 ،ـ .
 .4آماؿ عثساف ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية ،القاىخة ،الييئة السرخية العامة
لمكتاب1991 ،ـ .
 .5أميغ مرصفى دمحم ،التسييد بيغ الػاقع والقانػف في الصعغ بصخيق الشقس ،د.ط ،دار السصبػعات
الجامعية ،اإلسكشجرية2011 ،ـ .
 .6جبلؿ ثخوت ،نطع اإلجخاءات الجشائية ،د.ط ،دار الجامعة الججيجة ،اإلسكشجرية2003 ،ـ .
 .7جساؿ محسػد مرصفى ،شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،د.ط ،مصبعة الدماف ،بغجاد،
2004ـ .
وقزاء ،الصبعة الثانية،
 .8حدغ البغاؿ ،شخؽ الصعغ في التذخيع الجشائي وإشكاالت التشفيح فقياً
ً
عالع الكتب لمشذخ1963 ،ـ .
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 .9حدغ جػخجار ،شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية األردني -دراسة مقارنة  ،-الجدءاف الثالث
والخابع – السخاح اإلجخائية وشخؽ الصعغ  ،-الصبعة األولى ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف،
1993ـ .
 .10حدغ صادؽ السخصفاوي ،السخصفاوي في أصػؿ اإلجخاءات الجشائية ،د.ط ،مشذأة السعارؼ
باإلسكشجرية ،اإلسكشجرية1996 ،ـ .
 .11حدغ صادؽ السخصفاوي ،السخصفاوي في قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة األولى ،مشذأة
السعارؼ باإلسكشجرية ،اإلسكشجرية2000 ،ـ .
 .12رمديذ بيشاـ ،اإلجخاءات الجشائية تأصيبلً وتحميبلً ،د.ط ،مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية،
اإلسكشجرية1984 ،ـ .
 .13رؤوؼ عبيج ،السذكبلت العسمية اليامة في اإلجخاءات الجشائية ،الجدء الثاني ،د.ط ،دار الفكخ
العخبي ،القاىخة1963 ،ـ .
 .14رؤوؼ عبيج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية عذخة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
1988ـ .
 .15سالع الكخد ،أصػؿ اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الفمدصيشي ،الصبعة الثالثة ،دوف د.ف،
2008ـ.
 .16ساىخ الػليج ،الترخؼ في التحقيق االبتجائي بحفظ الجعػى الجدائية في التذخيع الفمدصيشي
" دراسة مقارنة " ،د.ط ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة2008 ،ـ .
 .17ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء األوؿ ،الصبعة األولى ،دوف د.ف،
2012ـ .
 .18ساىخ الػليج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،الصبعة األولى ،دوف د.ف،
2013ـ .
 .19سعاد حشا الرايغ ،الشقس الجدائي في فمدصيغ ،الصبعة األولى ،دوف د.ف ،دوف س.ف .
 .20سميساف عبج السشعع ،أصػؿ اإلجخاءات الجدائية في التذخيع والفقو والقزاء والفقو ،د.ط ،السؤسدة
الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع ،بيخوت1997 ،ـ .
 .21شارؽ الجيخواي ،الػجيد في شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،الجدء الثاني ،الصبعة
األولى ،دوف د.ف .
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 .22شبلؿ أبػ عفيفة ،الػجيد في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،د.ط ،دار الثقافة لمشذخ
والتػزيع ،عساف2011 ،ـ .
 .23عبج األميخ العكيمي – سميع حخبة ،أصػؿ السحاكسات الجدائية ،الجدء األوؿ ،د.ط ،دوف د.ف،
1988ـ .
 .24عبج الحسيج الذػاربي ،شخؽ الصعغ في األحكاـ السجنية والجشائية ،د.ط ،مشذأة السعارؼ
باإلسكشجرية ،اإلسكشجرية1996 ،ـ .
 .25عبج الحسيج لصفي العيمة ،شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية لعاـ
 ،1979الصبعة األولى ،دوف د.ف1995 ،ـ .
 .26عبج القادر جخادة ،مػسػعة اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الفمدصيشي ،السجمج الثاني ،د.ط،
مكتبة آفاؽ ،غدة2009 ،ـ .
 .27عبج القادر جخادة ،مػسػعة اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الفمدصيشي ،السجمج الثالث ،د.ط،
مكتبة آفاؽ ،غدة ،فمدصيغ2011 ،ـ .
 .28عبج الػاحج العمسي ،شخوح في القانػف الججيج الستعمق بالسدصخة الجشائية ،الجدء الثالث ،الصبعة
األولى ،مصبعة الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء2011 ،ـ .
 .29عبجهللا الفخا ،الػجيد في أصػؿ السحاكسات السجنية والتجارية ،الجدء الثاني ،الصبعة األولى،
الشاشخ مكتبة القجس ،غدة2014 ،ـ .
 .30عفيف شسذ الجيغ ،أصػؿ السحاكسات الجدائية ،د.ط ،مكتبة زيغ الحقػقية واألدبية2012 ،ـ.
 .31عمي عبج القادر القيػجي  -فتػح عبج هللا الذاذلي ،مبادئ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية
المبشاني ،د.ط ،الجار الجامعية ،بيخوت1995 ،ـ .
 .32عمي دمحم جعفخ ،مبادئ السحاكسات الجدائية ،الصبعة األولى ،السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ
والتػزيع ،بيخوت1994 ،ـ .
 .33عسخ الدعيج رمزاف ،مبادئ قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية ،دار الشيزة العخبية،
القاىخة1984 ،ـ .
 .34فخخي الحجيثي ،شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،الصبعة األولى ،دار الثقافة لمشذخ
والتػزيع ،عساف2011 ،ـ .
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 .35مأمػف دمحم سبلمة ،اإلجخاءات الجشائية في التذخيع السرخي ،د.ط ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
2000ـ .
 .36مججي الجشجي ،أصػؿ الشقس الجشائي وتدبيب األحكاـ ،الصبعة األولى ،دوف د.ف1993 ،ـ.
 .37دمحم الخضا األغبر ،الدياسة القزائية في عيج عسخ بغ الخصاب وصمتيا بػاقعشا السعاصخ،
د.ط ،جامعة االماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية ،الخياض1996 ،ـ .
 .38دمحم زكي أبػ عامخ ،اإلجخاءات الجشائية ،مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية ،اإلسكشجرية1994 ،ـ.
 .39دمحم سعيج نسػر ،أصػؿ اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف،
2011ـ .
 .40دمحم صبحي نجع ،الػجيد في قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع،
عساف2012 ،ـ .
 .41دمحم عمي سالع الحمبي ،الػسيط في شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،الجدء الثالث

–

السحاكسات وشخؽ الصعغ في األحكاـ  ،-د.ط ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف1996 ،ـ.
 .42دمحم عيج الغخيب ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الجدء الثاني ،الصبعة الثانية ،دوف د.ف،
1997-1996ـ .
 .43محسػد محسػد مرصفى ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية عذخة ،دار الشيزة
العخبية ،القاىخة1988 ،ـ .
 .44محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،الصبعة الثانية ،دار الشيزة العخبية،
القاىخة1988 ،ـ .
 .45محسػد نجيب حدشي ،قػة الحكع الجشائي في إنياء الجعػى الجشائية ،الصبعة الثانية ،دار الشيزة
العخبية ،القاىخة1977 ،ـ .
 .46مخاي لحػد ،شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ،د.ط ،دار السشذػرات الحقػقية ،بيخوت،
1994ـ .
العساني ،الصبعة األولى ،دار الثقافة لمشذخ
 .47مدىخ جعفخ عبيج ،شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية ُ
عساف2011 ،ـ .
والتػزيعّ ،
 .48مرصفى العػجي ،دروس في أصػؿ السحاكسات الجدائية ،الصبعة األولى ،مشذػرات الحمبي
الحقػقية ،بيخوت2002 ،ـ .
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 .49مرصفى عبج الحسيج عياد ،الػسيط في شخح قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية والتجارية ،الكتاب
الثاني ،الصبعة األولى ،دوف د.ف2004 ،ـ .
 .50معػض عبج التػاب ،السػسػعة الذاممة في التعميق عمى نرػص قانػف اإلجخاءات الجشائية،
الصبعة الدادسة ،مكتبة عالع الفكخ والقانػف لمشذخ والتػزيع ،ششصا2002 ،ـ .
 .51معػض عبج التػاب ،نطخية األحكاـ في القانػف الجشائي ،الصبعة األولى ،دار الكتاب العخبي،
القاىخة1988 ،ـ .
 .52ناىج العجػز ،كيفية رفع الصعغ بالشقس في األحكاـ الجشائية ،الصبعة األولى ،مشذأة السعارؼ
باإلسكشجرية ،اإلسكشجرية2000 ،ـ .

 رايثاً :ايسضائٌ ايعًُ:١ٝ
 .1أحسج حدشية ،االستئشاؼ الفخعي الجدائي ،رسالة دكتػراة ،جامعة عبج السالظ الدعجي ،السسمكة
السغخبية ،ششجة ،العاـ الجراسي . 2014-2013
 .2أسامة الكيبلني ،البصبلف في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة
الشجاح الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ ،العاـ الجامعي 2008ـ .
 .3بمػليي مخاد ،الحجود القانػنية لدمصة القاضي الجدائي في تقجيخ األدلة ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة
الحاج لخزخ -باتشة ،الجدائخ ،العاـ الجامعي . 2011-2010
 .4جسيمة عبج هللا ،األحكاـ التي ترمح لمشقس ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ،
2014ـ .
 .5سامي األشخـ ،تدبيب األحكاـ الجدائية في التذخيع الفمدصيشي " دراسة تحميمية " ،رسالة
ماجدتيخ ،جامعة األزىخ  -غدة ،فمدصيغ ،العاـ الجامعي 2015ـ .
 .6دمحم ذيب نسخ ،أحكاـ البصبلف في اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة
ؽ
عساف ،األردف ،العاـ الجامعي 2013ـ .
الذخ األوسطّ ،
 .7دمحم صبحي خصيب ،إشكاالت تشفيح األحكاـ الجدائية في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي،
رسالة ماجدتيخ ،جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ ،العاـ الجراسي .2010
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 .8مشيخ بغ نايف الذيباني ،تعجد درجات التقاضي في الفقو اإلسبلمي والقانػني ،رسالة ماجدتيخ،
أكاديسية نايف العخبية لمعمػـ األمشية ،كمية الجراسات العميا ،قدع العجالة الجشائية ،العاـ الجراسي
2002ـ .
 .9وساـ نرخ ،اإلفخاج بالكفالة في التذخيع الفمدصيشي ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ  -غدة،
فمدصيغ ،العاـ الجامعي . 2010
 .10يػسف زريقي ،شخؽ الصعغ باألحكاـ الجدائية ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ،
2015ـ .

 زابعاً :ايكٛاْني ٚاالتفاقٝا ايدٚي:١ٝ
 .1قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع  3لدشة . 2001
 .2قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني رقع  328صادر بتاريخ . 2001/8/7
 .3قانػف التشطيع القزائي المبشاني الرادر بالسخسػـ االشتخاعي رقع  7855بتاريخ . 1961/1/16
 .4قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية األردني لدشة . 1961
 .5قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخي لدشة . 2007
 .6قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية الدػري الرادر بالسخسػـ  112بتاريخ . 1950/3/13
 .7قانػف رقع  57لدشة  1959السرخي بذأف حاالت وإجخاءات الصعغ أماـ محكسة الشقس .
 .8قانػف اإلجخاءات الجدائية السرخي رقع  150لدشة  1950وتعجيبلتو .
 .9قانػف رقع  11لدشة  2017بذأف تعجي بعس أحكاـ قانػف حاالت وإجخاءات الصعغ أماـ محكسة
الشقس الرادر بالقانػف رقع  57لدشة . 1959
 .10مجمة اإلجخاءات الجدائية التػندية لدشة . 1968
 .11القانػف رقع  22.01الستعمق بالسدصخة الجشائية السغخبية _شبعة محيشة بتاريخ  19سبتسبخ
. _2016
 .12قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي رقع  23لدشة  1971وتعجيبلتو .
 .13قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع  74لدشة  1936والسصبق في قصاع غدة .
 .14قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع  16لدشة  1960والسصبق في الزفة الغخبية .
 .15قانػف الدمصة القزائية الفمدصيشي رقع  15لدشة . 2005
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 .16قانػف تذكي السحاكع الشطامية الفمدصيشي رقع  5لدشة . 2001
 .17قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية والتجارية الفمدصيشي رقع  2لدشة . 2001
 .18مذخوع قخار بقانػف محكسة الجشايات الكبخى والرادر بقخار مجمذ الػزراء الفمدصيشي رقع
( /17/130/08ـ.و/ر.ح ) في جمدتو األسبػعية رقع  17/130بتاريخ . 2016/12/13
 .19العيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية ،والحي دخ حيد الشفاذ في . 1976/3/23
 .20االتفاقية األوروبية لحقػؽ اإلنداف الرادرة بتاريخ . 1950/11/4

 خاَطاً :األحباث ٚايدٚزٜا ٚايطٛابل ايكضائ:١ٝ
 .1إسخاء يػنذ ىادي – دمحم حديغ الحسجاني ،أثخ الرفة في اإلجخاءات الجدائية ،بحث مشذػر
بتاريخ  ،2012/11/20لجى مجمة الخافجيغ لمحقػؽ ،السجمج  ،16العجد  ،56الدشة . 18
 .2راشج الذاشاني ،نطخية العقػبة السبخرة وتصبيقاتيا في التذخيع والقزاء األردني ،مشذػر لجى مجمة
دراسات :عمػـ الذخيعة والقانػف ،السجمج  ،41السمحق  ،3صادرة عغ عسادة البحث العمسي/
الجامعة األردنية2014 ،ـ .
 .3ساىخ الػليج – أحسج بخاؾ ،تشفيح الجداء الجشائي في التذخيع الفمدصيشي " دراسة تحميمية " ،بحث
مشذػر لجى مجمة جامعة األزىخ – غدة ،سمدمة العمػـ اإلندانية  ،2015السجمج  ،17عجد
خاص.
 .4غازي حشػف خمف ،العقػبة السبخرة ،بحث مشذػر لجى مجمة جامعة باب  ،العمػـ اإلندانية ،السجمج
 ،14العجد 2007 ،2ـ .
 .5دمحم سػيمع ،مفيػـ بصبلف الحكع الجدائي والتسييد بيشو وبيغ الجداءات اإلجخائية األخخى ،بحث
محكع ،مجمة العجؿ ،صادرة عغ و ازرة العجؿ الدعػدية ،العجد  ،63جسادي األولى  1435ىػ .
 .6مشرػر حاتع محدغ – ىادي حديغ الكعبي ،األثخ اإلجخائي لمػاقع والقانػف في تحجيج وصف
محكسة التسييد ،بحث مشذػر لجى مجمة السحقق الحمي لمعمػـ القانػنية واإلندانية ،مجمة عمسية
محكسة صادرة عغ كمية القانػف بجامعة باب  ،السجمج  ،1العجد ،1لدشة 2009ـ .
 .7السكتب الفشي بسحكسة الشقس السرخية ،السدتحجث مغ السبادئ الرادرة مغ الجوائخ الجشائية ،مغ
أوؿ أكتػبخ  2010لغاية آخخ سبتسبخ 2011 ،2011ـ .
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 .8السكتب الفشي لسحكسة الشقس السرخية ،السدتحجث مغ السبادئ الرادرة مغ الجوائخ ،مغ أوؿ
أكتػبخ  2012لغاية آخخ سبتسبخ 2013 ،2013ـ .
 .9السكتب الفشي لسحكسة الشقس السرخية ،السدتحجث مغ السبادئ الرادر مغ الجوائخ الجشائية ،مغ
أوؿ أكتػبخ  2013لغاية آخخ ديدسبخ 2013 ،2013ـ .
 .10السكتب الفشي لسحكسة الشقس السرخية ،الشذخة التذخيعية والقانػنية ،يػليو – أغدصذ – سبتسبخ
. 2014
 .11السكتب الفشي لسحكسة الشقس السرخية ،الشذخة التذخيعية والقانػنية ،مايػ ويػنيو . 2016
 .12نقابة السحاميغ ببيخوت ،مجمة العجؿ ،العجد األوؿ ،الدشة الػاحجة واألربعػف2007 ،ـ .
 .13نقابة السحاميغ ببيخوت ،مجمة العجؿ ،العجد الثاني ،الدشة الػاحجة واألربعػف2007 ،ـ .
 .14نقابة السحاميغ ببيخوت ،مجمة العجؿ ،العجد الثالث ،الدشة الػاحجة واألربعػف2007 ،ـ .
 ضادضاً :ايسٚابط االيهرت:١ْٝٚ
 .1السػقع االلكتخوني لسحكسة الشقس السرخية عبخ الخابط التالي. http://www.cc.gov.eg :
 .2مػقع السقتفي اإللكتخوني ،عبخ الخابط. /http://muqtafi.birzeit.edu :
 .3السػقع االلكتخوني لسخكد األبحاث والجراسات في السعمػماتية القانػنية ،الجامعة المبشانية ،عبخ
الخابط االلكتخوني. http://www.legallaw.ul.edu.lb/Default.aspx :
 .4السػقع االلكتخوني لقاعجة التذخيعات العخاقية ،عبخ الخابط االلكتخوني التالي:
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=031220057844749 .

 .5حكع السحكسة االبتجائية لسجيشة  meauxالفخندية في حكسيا رقع  2017/319الرادر بتاريخ
 ،2017/3/22عبخ الخابط اإللكتخوني التالي:
http://www.bibliotdroit.com/2017/04/476.html?m=1 .

 .6مقاؿ بعشػاف " :مقتخحات بتعجي خسدة مػاد بقانػف اإلجخاءات الجشائية لح مذكمة البطء ،"..
تع نذخ السقاؿ يػـ الجسعة السػافق  ،2015/7/3عبخ الخابط اإللكتخوني التالي:
http://www.youm7.com/story/2015/7/3/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-
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%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A1/2251033

 تع نذخ السقاؿ يػـ، " كيف تؤثخ تعجيبلت اإلجخاءات الجشائية عمى حقػؽ الستيع: مقاؿ بعشػاف.7
: عبخ الخابط اإللكتخوني التالي،2017/5/1 االثشيغ السػافق
http://www.tahrirnews.com/posts/746471/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8

%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%
D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6++%D8%A7%D9%
84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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