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The trial is one of the most important roles of the criminal case, as
the case in this role has entered its final stages, and the judiciary
will say the final word in it, and since the judicial ruling is the title
of the truth, rather it is the truth itself. Ordinary or unusual ways
to appeal.
Appealing judgments represents the last resort for the litigants to
achieve justice and equity by fixing the defective consequences of
the judgment, which affects the rights of the litigants. During the
appeal, as specified by law.
Freedom and human dignity is the ultimate goal that the legislator
seeks to preserve. He sought to achieve the right and achieve
justice by addressing the defect in the judicial ruling and
correcting it in order not to harm one of the litigants in the
criminal case. Therefore, he identified the ways and means for his
authority to correct the judicial decision issued by challenging it
with someone The methods of appeal stipulated by the criminal
legislator, which are either ordinary or extraordinary methods.
Key words: Criminal Judgments, The Trial, Appealing Judgments.

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.18.3
1

Researcher, University of Misan, Iraq, laith_kadhum@uomisan.edu.iq, https://orcid.org/0000-0002-6073-2444

2

Dr. , University of Misan, Iraq, ms.haidr2015@uomisan.edu.iq

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey
All rights reserved

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

كحيدر عرس عفن

3

Volume: 4

ليث كمظم عبودي

Issue: 4

طرق الطعن يف األكحام اجلنمئية :دراسة مقمرنة

4

امللخص:

تعد احملاكمة من أهم أدوار الدعوى اجلزائية حيث تكون الدعوى هبذا الدور قد دخلت مراحلها النهائية
وان القضاء سيقول كلمة الفصل فيها ومبا أن احلكم القضائي هو عنوان احلقيقة ،بل هو احلقيقة ذاهتا وال
جيوز التعقيب أو التعليق على األحكا القضائية إال مبا رمسه القانون من طريق وهي إما طرق عادية للطعن
أو الغري عادية.
فالطعن ابألحكا ميثل املالذ األخري للخصو لتحقيق العدل واالنصاف من خالل إصالح ما يرتتب عليه
احلكم من خلل وهو ما يؤثر على حقوق اخلصو فالقاضي بشر يف األخري وحكمه قابل الن جيانب
الصواب عند صدوره لذلك رسم املشرع يف مجيع دول العامل الطريق إلصالح اخللل الذي يصيب قرار
احلكم من خالل الطعن عليه وفق ما حدده القانون.

إن احلرية والكرامة اإلناانية هي اهلدف االمسى اليت ياعى املشرع إىل احلفاظ عليها سعى إىل إحقاق احلق
وحتقيق العدالة من خالل معاجلة اخللل يف احلكم القضائي وتصويبه من أجل إال حييق الظلم أبحد اخلصو
يف الدعوى اجلنائية لذلك حدد سبل وإليه تصحيح القرار القضائي الصادر من خالل الطعن عليه أبحد
طرق الطعن اليت نص عليها املشرع اجلنائي وهي إما الطرق العادية أو الغري عادية.
الالممت املفتمكحية :األحكا اجلنائية ،طرق الطعن ،احملاكمة.

املقدمة:
تعترب احملاكمة من اخطر أدوار الدعوى حيث تكون الدعوى هبذا الدور قد دخلت مراحلها النهائية وان القضاء سيقول
كلمته النهائية فيها ومبا ان احلكم القضائي هو عنوان احلقيقة ،بل هو احلقيقة ذاهتا وال جيوز التعقيب أو التعليق على األحكا
القضائية إال مبا رمسه القانون من طريق وهي إما طرق عادية للطعن أو غري عادية.
وأاي ما كان األمر ان الطعن على األحكا القضائية من شأنه ان يعيد الدعوى مرة اخرى أما املتهم ألبداء دفاعه ودفوعه
على حنو يعتد به قانوانً وابلتايل تدخل الدعوى يف مرحلة جديدة حتتاب هذه املرحلة ضمن مراحل الدعوى اجلزائية وتدخل ضمن
مدد احملاكمة.
فالطعن ابألحكا ميثل املالذ األخري للخصو لتحقيق العدل واالنصاف من خالل إصالح ما يرتتب عليه احلكم من خلل
وهو ما يؤثر على حقوق اخلصو فالقاضي بشر يف األخري وحكمه قابل الن جيانب الصواب عند صدوره لذلك رسم املشرع يف
مجيع دول العامل الطريق إلصالح اخللل الذي يصيب قرار احلكم من خالل الطعن عليه وفق ما حدده القانون.
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أمهية املوضوع:
بعد اتااع احلياة والتطور احلاصل يف حياة األفراد ارتفع معها معدل اجلرائم املرتكبة حيث نالحظ ارتفاع يف معدل اجلرائم
اجلنائية املنظورة من قبل القضاء مبعدالت كبرية أدت إىل ان يكون هناك زخم يف عدد الدعاوى املنظورة من قبل القاضي ونظرا
لذلك أصبح هناك خطأ يصيب قرار احلكم نظرا لكثرة الدعاوى املنظورة هذا اخلطأ اوجب التدخل لتصحيحه من خالل الطعن
على احلكم.
ولكون احلرية والكرامة اإلناانية هي اهلدف االمسى اليت ياعى املشرع إىل احلفاظ عليها سعى إىل إحقاق احلق وحتقيق
العدالة من خالل معاجلة اخللل يف احلكم القضائي وتصويبه من أجل إال حييق الظلم أبحد اخلصو يف الدعوى اجلنائية لذلك حدد
سبل وإليه تصحيح القرار القضائي الصادر من خالل الطعن عليه أبحد طرق الطعن اليت نص عليها املشرع اجلنائي وهي إما
الطرق العادية أو الغري عادية.
اشاملية البحث:
تثري الدراسة إشكالية قانونية رئياة تتجلى يف طرح التااؤالت اآلتية:
مدى جواز الطعن ابألمر اجلنائي.ما احلاالت اليت جيوز فيها إصدار األمر اجلنائي.ما هي األسباب اليت تدعو إىل استئناف األحكاهل هناك أسباب توجب متييز األحكا ؟وهل حملكمة التمييز أو النقض سلطة التصدي للبت يف الدعوى؟وسنعتمد يف دراسة هذا املوضوع على املنهج التحليلي املقارن من خالل تتبع دور املشرع اجلنائي يف كل من العراق ومصر
يف ضوء نصوص قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقي ونصوص قانون االجراءات اجلنائية املصري وعلى النحو اآليت:
املبحث األول
الطرق العمدية للطعن
تعد الطرق العادية يف الطعن متاحة جلميع اخلصو يف الدعوى اجلنائية أاي كان نوعها وألي سبب من األسباب كان سواء
أسباب قانونية أو موضوعية .وعلية سنقام املبحث إىل مطلبني األول سنتناول به الطعن ابألمر اجلنائي والثاين سنتناول به الطعن
ابالستئناف.
املطلب األول
الطعن على األمر اجلنمئي
يعترب األمر ابألوجه أحد طرق الطعن العادية على احلكم اجلزائي الصادر من حمكمة التحقيق ونظراً الختالف الالطات
بني اليت متارس العمل القضائي نالحظ ان املشرع العراقي قد فصل بني سلطيت االهتا والتحقيق عكس املشرع املصري الذي مجع
بني سلطيت االهتا والتحقيق من خالل سلطة النيابة العامة.
عليه سنقام كالمنا يف مطلبنا هذا إىل فرعني األول مفهو األمر ابألوجه والثاين شروط إصدار األمر ابألوجه.
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الفرع األول
يعرف األمر ا
أبال وجه أبناهُ أمر قضائي من أوامر التصرف يف التحقيق تصدره حباب األصل أحدى سلطات التحقيق
االبتدائي مبعناه الضيق ،لتصرف به النظر عن إقامة الدعوى أما حمكمة املوضوع ،ألحد األسباب اليت بينها القانون ،وحيوز حجية
من نوع خاص "(.)5
ويعرفه بعضهم على أناهُ" :األمر الذي يصدره قاضي التحقيق بعد مواصلة الاري يف الدعوى اجلزائية يكون الوقائع ال
تشكل أي وصف جزائي ،أو عد معرفة الفاعل أو كون الوقائع ال تشكل أي أمهية أو خطر على النظا العا "(.)6
ويُ َعارفهُ بعضهم اآلخر أبناهُ " :عبارة عن القرار الذي تصدره حمكمة اجلنح أو قاضي التحقيق كتابة على أوراق الدعوى من
دون اللجوء إىل إجراءات احملاكمة العادية ،وذلك يف بعض اجلرائم البايطة اليت ال تاتدعي كل ذلك وما تتطلبه من نفقات "(.)7
وعَرفاهُ بعضهم اآلخر أبناهُ " :أمر قضائي يفصل يف موضوع الدعوى اجلنائية دون أ ْن تابقه إجراءات حماكمة جرت وفقاً
َ
()8
للقواعد العامة ،وترهتن قوته بعد االعرتاض عليه خالل امليعاد الذي حيدده القانون" .
فمن التعريفات الاابقة ميكن القول أب ان األمر ا
أبالوجه إلقامة الدعوى اجلزائية يتمثل يف جمموعة من األعمال التحقيقية اليت
هتدف إىل الكشف عن حقيقة اجلر  ،والوصول إىل اجلناة ومعاقبتهم وحتديد مدى ثبوت الوقائع على شخص املتهم ،بعد استعمال
مجلة من الصالحيات متمثلة يف سلالة من األوامر وتكون النتيجة احلتمية لذلك أحد أمرين األول اإلحالة إىل حمكمة اجلنح
واملخالفات أو إرسال املاتندات لغرفة االهتا يف حالة اجلناية ،أو إصدار أمر ابنتفاء وجه الدعوى(.)9

) (5د .رؤوف عبيد ،مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري ،الطبعة االوىل ,مكتبة الوفاء القانونية ,الاابق ،االسكندرية ,2015 ,ص .535
) (6د .حان املرصفاوي ،أصول اإلجراءات اجلنائية ,دار احلكمة للنشر والتوزيع ،بدون سنة نشر ,ص. 443
) (7د .وعدي سليمان املزوري ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية :نظرايً وعملياً ،ط ،2مطبعة روزهالت ،أربيل ،2015 ،ص .260
) (8د .عبدالعزيز بن ماهوج جارهللا الشمري ،االمر اجلنائي واثره يف اهناء اخلصومة اجلنائية يف دول جملس التعاون اخلليجي دراسة أتصيلية مقارنة,
رسالة ماجاتري ,كلية الدراسات العليا ,جامعة انيف العربية للعلو االمنية ،2008 ,ص.31
) (9د .سليمان عبد املنعم ،أصول احملاكمات اجلزائية ،دار املؤساة اجلامعية لنشر والتوزيع ،القاهرة ،بدون سنة نشر ,ص .517
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الفرع الثمين
شروط إصدار األمر ا
أبَّلوجه

()10

يشرتط املشرع العراقي واملقارن يف األمر ا
أبال وجه عدة شروط ميكننا أ ْن جنملها يف ضرورة أ ان األمر ابألوجه يكون مابوقا
بتحقيق ،وأ ْن يكون ماببا وأ ْن يكون اثبتا ابلكتابة الصرحية .وسوف نتناول كل شرط من هذه الشروط ابلشرح والتحليل على
النحو اآليت:
أوَّلً :جيب أ ْن ياون األمر ا
أبَّل وجه مسبوقم بتحقيق
تنص على أناهُ " :إذا وجدت
ص املادة  51من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي اليت ُّ
ياتفاد هذا الشرط من نَ ا
احملكمة من تدقيق أوراق الدعوى أ ان املخالفة ال يوجب القانون."...
فتدقيق الدعوى ال ميكن أ ْن يتم أبي حال من األحوال إال من خالل إجراء حتقيق فيها ،بل إ ان إجراء التحقيق يف الدعوى
اجلزائية هو ما مييز األمر ا
أبالوجه عن األمر حبفظ التحقيق.
"(.)11

ويقصد بكلمة التحقيق مبعناها العا  ،اختاذ مجيع اإلجراءات والوسائل املشروعة اليت توصل إىل كشف احلقيقة وظهورها

) (10ميكن التمييز بني األمر ابحلفظ واألمر ا
أبالوجه من خالل عدة نقاط تأيت يف مقدمتها:
 -1اذا صدر األمر بناء على حمضر مجع استدالالت ،كان األمر الصادر هو األمر حبفظ الدعوى أو األوراق ،أ اما إذا صدر هذا األمر بناء على
إجراءات التحقيق فاألمر الصادر هو أمر ا
أبال وجه إلقامة الدعوى.
 -2األمر الصادر حبفظ الدعوى ذات طبيعة إدارية ،خبالف األمر ا
أبال وجه إلقامة الدعوى فهو ذو طبيعة قضائية.
 -3األمر ابحلفظ جيوز العدول عنه يف أي وقت مبعىن أناهُ ال حيوز على حجية ،أ اما األمر ا
أبال وجه إلقامة الدعوى فله حجيته املؤقتة وال يتم الرجوع إليه
اإال بعد ظهور أدلة وبداء جدية.
 -4األمر حبفظ حمضر مجع االستدالالت ال يقبل الطعن عليه أبي طريق من طرق الطعن يف حني أ ان األمر ا
أبال وجه إلقامة الدعوى جييز القانون الطعن
فيه بطرق معينة.
 -5األمر ابحلفظ ال يقطع التقاد اإال إذا احتد يف مواجهة املتهم أو أعلن إليه ألناهُ يف حقيقة األمر هو عمل استدالل ،أ اما األمر ا
أبال وجه إلقامة
الدعوى فإناهُ يقطع التقاد يف مجيع األحوال بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق.
عبد هللا بن سعيد أبو داسر ،حبث بعنوان األمر حبفظ الدعوى واألمر ا
أبال وجه للدعوى ،جامعة اإلما حممد بن سعود اإلسالمية ،قام الاياسة

الشرعية ،برانمج الدكتوراه1433 ،ه ،ص.9
) (11التحقيق هو فن استخالص أمور خافية من أمور ظاهرة ويتطلب التحقيق سالمة ملكات مخاة هي ملكة اإلدراك ،وملكة االنتباه ،وملكة
االستنتاج ،وملكة النقد ،وملكة احلكم ،ومن الوسائل اليت تباشر عن طريقها تلك امللكات األساليب العصرية للتحقيق اليت عرب عنها األستاذان
( O'Haraتشارلس أوهارا وجرجيوري أوهارا) أبهنا ثالثة أساليب كلها تبدأ حبرف  Iحىت اأهنما يامياهنا  the three I'sوهي-:
 - 1االستعال  :Informationيراد ابالستعال مجع املعلومات املتوافرة لدى اآلخرين.
 – 2واالستجواب  :Interrogationيراد ابالستجواب املااءلة املاهرة للمشتبه فيهم أو الشهود .غري أ ان توجيه أسئلة االستفاار إىل املشتبه فيه
ختتلف عن توجيهها إىل الشهود ذلك أل ان سؤال أي شخص ليات لديه أسباب إلخفاء معلوماته يطلق عليه احملادثة أو االستفها  .أ اما سؤال املشتبه
فيه أو أي شخص ينتظر منه اأال يبوح مبعلوماته فهو الذي يامى ابالستجواب.
والقدرة على استنطاق الشخص موضوع املااءلة متثل مدى براعة احملقق فكلما كان احملقق ابرعا استطاع انتزاع املعلومات من الشخص املمتنع عن
إبدائها ابلتفصيل.
 -3واستجماع اآلاثر املادية  :Instrumentationيراد هبذا االستجماع تطبيق أساليب العلو الطبيعية يف تاجيل اآلاثر املادية للجرمية وضبط من
ختلفت منه هذه اآلاثر .د .خالد العتييب ،التحقيق ،بدون دار نشر ،بدون سنة نشر ،ص2
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اثنيم :أ ان ياون مسببم
من البديهي أ ْن يشرتط املشرع املصري يف األمر ا
أبالوجه إلقامة الدعوى اجلزائية التابيب وذلك بوصفه حكما يف الدعوى
وخلطورة الدعاوى اجلزائية اليت من املمكن أ ْن يصدر بشأهنا األمر ا
أبالوجه إلقامة الدعوى يف مجهورية مصر العربية.
وبذلك يكون التابيب دليالً لصحة ما انتهى إليه رأي احملقق أو دليال عليه فهو ميثل رقابة فاعلة على ما انتهى إليه احملقق
من رأي.
أ اما قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي فقد ورد خاليا من أي نص يوجب تابيب األمر ا
أبال وجه إلقامة الدعوى ومع
ذلك فإ ان الباحث مييل إىل ضرورة تابيب هذا األمر أل ان األمر ا
أبالوجه إلقامة الدعوى حكم قضائي واألحكا القضائية جيب
فيها التابيب ،فيكون التابيب كما قلنا نوعاً من الرقابة على قرار قاضي التحقيق ميكن من خالله التأكد من مدى صحة هذا
القرار.
اثلثم :أ ْن ياون اثبتم ابلاتمبة الصرحية
ت املادة  206من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي على أناهُ " :يصدر األمر اجلنائي واألمر ابإلفراج كتابة على
نَ ا
صْ
األوراق ويبلغ املتهم ابألمر اجلزائي وفق االصول".
وحقيقة األمر أ ان اشرتاط الكتابة يف األمر ا
أبال وجه ليات ابألمر اجلديد على املشرع يف جمال التحقيقات إذ ياتلز يف
شك أ ان األمر ا
أبالوجه يعد إجراء من إجراءات التحقيق ولذا وجب أ ْن يتم يف
إجراءات التحقيق كافة إ ْن مت يف صورة مكتوبة ،وال ا
صورة مكتوبة.
ومع ذلك فقد أجازت حمكمة النقض املصرية استنتاج األمر ا
أبالوجه من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو
اإلجراء يرتتب عليه حتماً وبطريق اللزو العقلي ذلك األمر(.)14()13
وال يعين قولنا أب ان األمر اجلنائي ميكن استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر أبناه يفرتض فالقاعدة أ ان األمر ا
أبال وجه إلقامة
الدعوى اجلنائية ،وإ ْن جاز أ ْن ياتفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ،إال أناهُ ال يصح أ ْن يفرتض أو يؤخذ فيه
(.)15
ابلظن
)(12وبذلك يدخل األمر ا
أبالوجه يف عداد اإلجراءات القضائية مبعىن أ ان اإلجراء الذي تتخذه الالطات األخرى غري القضائية يعد خارج نطاق األمر
اجلزائي .فمثالً ،حينما يقو ضابط شرطة املرور بتغرمي أحد سائقي الايارات املخالفني ،فال يُ َع ُّد هذا اإلجراء املتخذ من قبله أمراً جزائياً ،إذ إناهُ مل يصدر
من سلطة التحقيق وال ممن أانط هبم القانون إجراء التحقيقات.
) (13نقض  1972/11/19جمموعة القواعد القانونية س  23ص . 1207
) (14نقض  1985/12/30جمموعة القواعد القانونية س  36ص . 1188
) (15نقض جلاة  1978/11/19س  29ق  162ص . 789
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وعليه ال ميكن تصور أمر ا
أبالوجه ألقامة الدعوى يف املواد اجلنائية يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية على خالف املشرع
املصري الذي أجاز استصداره يف مواد اجلناايت ،ويف حماولة من حمكمة النقض املصرية للتخفيف من حدة هذا األمر استلزمت فيه
الصراحة والوضوح فقضت أبناهُ " :جيب يف األمر الصادر بعد وجود وجه إلقامة الدعوى يف مواد اجلناايت أ ْن يكون صرحياً
ومدوان وال يغين عنه أناهُ يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة حمررة برأي وكيل النيابة احملقق يقرتح فيها على رئيس النيابة إصدار األمر
ا
أبال وجه إلقامة الدعوى اكتفاء ابجلزاء اإلداري(.)12

Issue: 4

والسيما أ ان املشرع العراقي حصر األمر ا
أبالوجه إلقامة الدعوى على الدعاوى اليت ال يعاقب عليها ابحلبس.
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املطلب الثمين
الطعن ابستئنمف األكحام اجلنمئية
لعل من أمهها أناهُ يعد رقابة على ضماانت احملاكمة املنصفة(ُ ،)16كما أ ان مبدأ
ملبدأ التقاضي على درجتني عدة فوائد ا
التقاضي على درجتني يوفق بني فكرة العدالة ومبدأ االستقرار القانوين ،ويكفل للمتهم ممارسة حق الدفاع وياتمد قيمته من أتكد
املواثيق واالتفاقيات الدولية على ضرورته.
وبعبارة أخرى ميكن القول أبناهُ من أبرز األسباب اليت تدعو إىل استئناف األحكا عموما واجلزائية على وجه اخلصوص هو
أ ان العمل القضائي ذو صبغة بشرية ومن مث فهو عرضة للصواب واخلطأ ،فمن اجلائز أ ْن خيطيء قاضي أول درجة عند إصداره
للحكم ،أو يف أثناء تقديره للوقائع ومن مث تعني أ ْن يفتح الباب أما املتهم الستئناف احلكم الذي صدر ضده بصورة أو أبخرى
خالل املواعيد املقررة قانوان.
ٌكما أ ان العدالة ذاهتا تدعو إىل حماكمة املتهم مرة أخرى أما قاضي آخر ،إذ قد تافر هذه احملاكمة عن أمور جديدة تغري
من ماار احملاكمة ،أو قد تأخذ القاضي اجلديد قاضي الدرجة الثانية بعض الدفوع جبدية أكثر من نظريه قاضي أول درجة على
حنو يظهر العدالة بشكل فاعل.
األكحام اليت تقبل الطعن بطريق اَّلستئنمف(:)17
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.4
.5

الصادرة من اية حمكمة بدائية بصفتها اجلنائية أو البدائية.
الصلحية اليت ينص قانون حماكم الصلح عن أهنا تاتأنف إىل حمكمة االستئناف.
القرارات اليت يرد نص خاص مبوجب أي قانون أخر على جواز استئنافها.
تاتأنف إىل حمكمة البداية األحكا الصلحية اجلزائية اآلتية:
األحكا الصادرة يف املخالفات ما مل يكن احلكم صادراً ابلغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق االعرتاض
األحكا الصادرة يف اجلنح املنصوص عليها يف املادة  421من قانون العقوابت
األحكا اليت تكون العقوبة احملكو هبا احلبس ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ولو اقرتنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
األحكا الصادرة يف اجلنح اليت تكون العقوبة احملكو هبا الغرامة مهما بلغ مقدارها وفيما عدا ذلك تاتأنف األحكا
اجلزائية إىل حمكمة االستئناف.
إذا تعدد املرجع االستئنايف بابب تعدد التهم ،أو احملكومني يف القضية الواحدة فيكون املرجع املختص حمكمة االستئناف.

اثنيم :اَّلستئنمف يف مواد اجلنمايت
وعلى الرغم من واجهة األسباب اليت تدعو إىل استئناف األحكا الصادرة من حمكمة أول درجة إال أ ان املشرع املصري مل
جيز استئناف األحكا الصادرة يف مواد اجلناايت رغم خطورهتا وأقر مبدأ التقاضي فيها على درجة واحدة.
وابلتقصي عن الابب الذي دفع املشرع املصري إلقرار مثل هذا األمر ،لوجدانه يف قاضي اإلحالة ،وهي جهة قضائية كان
يعهد إليها املشرع املصري قبل إحالة اجلناية إىل حمكمة اجلناايت ،وكانت هذه اجلهة مبثابة الفلرت الذي يقو بفلرتة األحكا
) (16إ ان اعتبارات العدالة واملصلحة العامة للمجتمع يف حماسبة اجلاين األصلي مبقدار جرمه للحقيقة وتطبيق صحيح القانون ،ومن ذلك كانت قاعدة
التقاضي على درجتني إحدى ضماانت حتقيق العدالة اجلنائية واحملاكمة املنصفة .د .بشري سعد زغلول ،استئناف أحكا حماكم اجلناايت بني املعارضة
والتأييد ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2006 ،ص.132
) (17ينظر يف ذلك املوقع اإللكرتوينhttp://www.jc.jo/Jps :
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اَّلجتمه األول :الرافض ملبدأ التقمضي على درجتني بشال عم
انتقد بعض الفقهاء مبدأ التقاضي على درجتني ،ورفضوه بشده واستندوا يف رفضهم هذا إىل أ ان هذا املبدأ يؤدي إىل أتخري
الفصل يف الدعاوي ،وفيه إضاعة للجهد واملصاريف ،وأ ان حمكمة الدرجة األوىل درست وتعمقت يف القضية أكثر من حمكمة
الدرجة الثانية ،وأ ان وجود حماكم الدرجة الثانية يؤدي إىل تقاعس قضاة الدرجة األوىل يف البحث والتدقيق العتمادهم على احملاكم
(.)18
األعلى درجة
ويرى أنصار هذا االجتاه أ ان أحكا استئناف اجلناايت يضر ابلعدالة ،أكثر مما يفيدها ،ويرى أيضا أ ان أحكا اجلناايت
تتضمن عدة ضماانت كفيلة بتحقيق العدالة ،هذه الضماانت القانونية أقرها املشرع خلطورة العقوبة وجاامتها يف اجلناايت.
ورغم أ ان األصل العا أ ان إجراءات احملاكمة أما حمكمة اجلناايت هي ذات اإلجراءات املتبعة أما حمكمة اجلنح
واملخالفات من حيث القواعد احلاكمة هلا ،إال أ ان املشرع أحاط احملاكمة يف اجلناايت ببعض األحكا اخلاصة اليت تناسب
(.)19
طبيعتها ،وذلك نظرا جلاامة العقوبة يف اجلناايت ولتحقيق ضماانت أكثر للدفاع عن املتهم
ولعل تااؤال يطرح نفاه :ما احلكمة من إعادة حماكمة املتهم عن ذات الواقعة املناوبة إليه وبذات أدلة اإلدانة من دون
أ ْن تظهر أدلة جديدة تغري من موقفه القانوين؟ أليس يف ذلك مضيعة للقوت وجهد القاضي؟ أليس يف هذا إطالة األمد النزاع من
دون مربر قانوين مقبول؟.
وأتسياا على ذلك أخذت العديد من التشريعات اجلنائية مببدأ التقاضي على درجة واحدة يف اجلناايت منها املشرع
املصري واملشرع الكوييت حيث مل يكن يامح ابلطعن ابالستئناف يف األحكا الصادرة من حمكمة أمن الدولة ،إال أناهُ عدل عن
هذا االجتاه فيما بعد مبقتضى القانون رقم  55لانة  ،1995ومع ذلك أبقى حىت وقتنا هذا عد جواز االستئناف يف األحكا
الصادرة من حمكمة الوزراء ،واكتفى جبواز الطعن فيها ابلتمييز(.)20

) (18د .حممد عبد احلميد مكي ،طرق الطعن يف األحكا اجلنائية ،اجلزء األول ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2001 ،ص.132

) (19وأهم الضماانت اليت حتيط إجراءات احملاكمة يف اجلناايت ،التحقيق االبتدائي وجويب قبل اإلحالة حملكمة اجلناايت ،والتشكيل املميز حملكمة
اجلناايت عن حمكمة اجلنح ،وأخريا وجوب حضور حمامي عن املتهم يف اجلناايت ليضمن سالمة اإلجراءات ومباشرة حقوق الدفاع .د .عمر حممد فوزي
أبو الوفا ،التقاضي على درجتني يف اجلناايت دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2016 ،ص .108
) (20د .مبارك عبد العزيز النويبت ،الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت ،بدون دار نشر ،2008 ،ص.659
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واحلقيقة أ ان كثرياً من كبار فقهاء القانون اجلنائي اليو ينتقدون بشدة موقف املشرع املصري من عد إقرار مبدأ التقاضي
على درجتني يف مواد اجلناايت ،وال مسيا عقب إلغاء املشرع املصري لقاضي اإلحالة ،يف حني ينتقد بعضهم مبدأ التقاضي على
درجتني ويرون فيه إضاعة للوقت واجلهد واملال.

Issue: 4

القضائية قبل إحالتها حملكمة اجلناايت وكان املشرع املصري يرى فيه استغناء عن مبدأ التقاضي على درجتني يف ماألة اجلناايت إال
أناهُ سرعان ما ألغى املشرع املصري قاضي اإلحالة وأبقى على حماكمة املتهم يف اجلناايت على درجة واحدة.
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اَّلجتمه الثمين :املؤيد ملبدأ التقمضي على درجتني يف اجلنمايت
يرى بعضهم – حبق – أ ان عد جواز الطعن ابالستئناف يف األحكا الصادرة ىف مواد اجلناايت أمر منتقد ،أل ان اجلناايت
أخطر اجلرائم واألحكا الصادرة بشأهنا تاتحق اهتماما أكرب خلطورة العقوابت الصادرة فيها وال يغين عن ذلك إجازة الطعن فيها
(.)21
أما حمكمة النقض
وقد فطنت جل التشريعات العربية إىل هذه احلقيقة ،فنصت على إجازة الطعن ابالستئناف يف مواد اجلناايت .نذكر من
بينها على سبيل املثال القانون العريب املوحد لإلجراءات اجلزائية ،إذ أقر صراحة حبق املتهم يف استئناف األحكا الصادرة يف
اجلناايت واجلنح ،خالل مخاة عشر يوما من اتريخ احلكم أو إعالنه به ،وحينئذ حتدد حمكمة االستئناف جلاة لنظر االستئناف
خالل مخاة عشر يوما من اتريخ التقرير ابالستئناف ،وتامع احملكمة أقوال املاتأنف واألوجه املاتند إليها يف استئنافهُ ،كما
تامع حمكمة االستئناف بنفاها الشهود الذين كان جيب مساعهم أما حمكمة أول درجة ،وتاتويف كل نقص آخر يف إجراءات
التحقيق.
ويف اإلطار ذاته ولضمان احملاكمة العادلة ،أقرت املادة  288من القانون ذاته حبق احملكو عليه ابلطعن بطريق النقض يف
األحكا الصادرة عن حماكم االستئناف اجلنائيةُ ،كما انتهجت معظم التشريعات العربية النهج ذاته املقرر حملاكمة املتهم يف
(.)22
اجلناايت على درجتني
ورغم أ ان املشرع الفرناي – وهو املصدر الذى استمد منه التشريع املصري أحكا الطعن ابالستئناف – قد ألغى احلظر
املفروض على الطعن ابالستئناف يف مواد اجلناايت ،إذ قا بتعديل تشريعي بتاريخ  15من يونيه سنة  ،2000أجاز مبوجبه
الطعن ابالستئناف يف مواد اجلناايت يف األحكا الصادرة ابإلدانة فقط ،إال أناهُ املشرع املصري مل ينتهج نفس النهج الذى أخذ به
املشرع الفرناي .إذ مازالت حتظر جل النصوص املنظمة إلجراءات الطعن يف األحكا الصادرة من احملكمة اجلنائية ،الطعن
ابالستئناف يف األحكا الصادرة يف مواد اجلناايت(.)23

) (21د .عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية وفقاً ألخر التعديالت ,دار النهضة العربية ,القاهرة ، 2000 ,ص.1480
22
ص على هذا احلق يف قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات العربية
) ( من هذه التشريعات على سبيل املثال وليس احلصر املشرع اإلمارايت حيث نَ ا
املتحدة ،القانون االحتادي رقم  35لانة ُ 1992كما أقر صراحة حبق احملكو عليه يف االستئناف ،وقابلية األحكا اجلزائية لالعرتاض .وكذلك املرسو
امللكي الاعودي رقم (  )2/واتريخ  1435/1/22ه حيث أقر هبذا احلق يف املادة التاسعة من نظا اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية الاعودية،
الصادر ابملرسو امللكي ،ويف املادة التاسعة من نظا اإلجراءات اجلزائية لعا  1422ه  ،الصادر بقرار جملس الوزراء رقم  200واتريخ 1422/7/14
ه املصادق عليه ابملرسو امللكي رقم  39/واتريخ  1422/7/28ه  .وغريهم من القوانني العربية اليت جعلت من مبدأ التقاضي على درجتني يف
القانون اجلنائي لديها أساسا قوميا ال ميكن العدول عنه وال التنكيل به.
) (23د .عبد الرؤوف مهدي ،املرجع الاابق ،ص.1480
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املبحث الثمين
الطرق الغري عمدية يف الطعن
متهيد وتقايم:
عندما يصدر احلكم من حمكمة اجلنح املاتأنفة أو من حمكمة اجلناايت فإ ان املتهم ياتطيع أ ْن يطعن بطرق غري عادية على
هذه األحكا بغية تغريها لصاحله.
وتأيت يف مقدمة هذه الطرق الطعن ابلتمييز أو النقض ،وإعادة احملاكمة وأتسيااً على ما سبق تقايم هذا املبحث إىل
مطلبني على النحو اآليت:
املطلب األول
الطعن ابلتمييز أو النقض
الواقع انه يف حال احلكم على املتهم بعقوبة سالبة للحرية من حمكمة االستئناف يف العراق أو اجلناايت يف مصر فأنه يهرع
إىل الطعن ابلتمييز أو النقض رغبه منه يف اظهار براءته ان كان بريئاً أو يف االضرار ابملدعي ابحلقوق املدنية والتمييز أو النقض
طريق غري عادي من طرق الطعن يف احلكم النهائي الصادر من احملاكم العادية يقتضي عرضه على حمكمة عليا واحدة ملراجعته من
انحية صحة اجراءات نظر الدعوى وقانونية النتائج اليت انتهى اليها .وعليه سنقام هذا املطلب إىل فرعني األول مفهو التمييز أو
النقض والثاين حق حمكمة النقض أو التمييز يف التصدي.
الفرع األول
مفهو التمييز أو النقض
يعرف الطعن ابلنقض أو ابلتمييز على أناهُ" :طريق غري معتاد من طرق الطعن مبقتضاه يطلب أحد اخلصو  ،بناء على
(.)25()24
أسباب حمددة قانوان ،إلغاء احلكم املطعون فيه"
إ ان حمكمة التمييز حتاكم احلكم ال املوضوع املطروح على القاضي ،إذ إ ان األصل يف حمكمة التمييز اأهنا ال تتعرض للوقائع
وإاَّنا يقتصر نظرها على مدى صحة احلكم من حيث القانون.
فالطعن ابلتمييز يعد طريقاً غري اعتيادي للطعن ،وهو يف احلقيقة شكوى ضد احملكمة اليت أصدرت احلكم ا
أبهنا خالفت
القانون يف نظر الدعوى أو يف إصدار احلكم .والذي يطرح أما احملكمة ليس الدعوى اليت نظرت من حمكمة أول درجة ،أو أما
حمكمة االستئناف بل هو احلكم الذي صدر يف الدعوى ودور حمكمة التمييز هي احلكم على هذا احلكم .فمحكمة التمييز ليات
درجة اثلثة للتقاضي ،ويقتصر دورها يف مراجعة األحكا النهائية الصادرة من احملاكم للتأ ّكد من اأهنا بنيت على إجراءات قانونية

) (24د .مأمون سالمة ،االجراءات اجلنائية يف التشريع املصري ,دار الفكر العريب ,القاهرة ،1997 ,ص. 529

) (25حدد املشرع األحكا القابلة للتمييز حصرا ،لكنه فرق بني األحكا الصادرة عن احملاكم العادية واألحكا الصادرة عن احملاكم اخلاصة ،وبذلك
ص عليه قانون أصول احملاكمات اجلزائية واملتعلقة أبحكا احملاكم العادية ،أ اما االستثناءات
تكون القاعدة العامة يف شروط األحكا القابلة للتمييز ما نَ ا
فقد وردت يف القوانني اخلاصة ابحملاكم االخرى .د .محزة حممد أبو عياى ،أصول احملاكمات اجلزائية اجمللد الثاين نظرية احلكم اجلزائي نظرية الطعن يف
األحكا اجلزائية ،دار وائل للنشر والطباعة ،الطبعة األوىل ،األردن ،2017 ،ص148
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فتقرر تصديق احلكم إ ْن كان
صحيحة وصدرت طبقاً للقانون واألصول لتقرير املبادئ القانونية الاليمة يف النزاع املعروض أمامها ّ
(.)26
موافقاً ألحكا القانون .وتنقضه إذا كان خمالفاً وتعيد الدعوى إىل احملكمة اليت أصدرته
وحمكمة التمييز هي اهليئة القضائية العليا اليت حيتكم لديها يف مجيع األحكا والقرارات املخالفة للقانون وعلى احملكمة
تدقيقها لتأمني القواعد القانونية وتوحيد االجتهادات القضائية يف القضااي املتماثلة لتحقيق العدالة وحان تطبيق القانون ونقض
األحكا املشوبة مبخالفة القانون .ويرتتّب على ذلك وجود حمكمة متييز واحدة يف كل دولة ويكون مقرها عادة يف العاصمة كما
هو يف أغلب الدول .وتامى يف مصر حمكمة النقض ويف تونس تامى حمكمة التعقيب.
وختتصر وظيفة هذه احملكمة األساسية مبراقبة تطبيق احملاكم للقانون يف جمال احرتا القواعد املوضوعية والقواعد اإلجرائية
وكذلك على وحدة تفاري القواعد القانونية لتحقيق وحدة التشريع واملااواة للمواطنني أما القانون .وهي ال تباشر وظيفتها من
تلقاء نفاها إاَّنا بناءً على طعن من أحد األطراف الذي تنطبق عليه الشروط اليت ح ّددها القانون .وينبغي أ ْن يتقيّد الطعن مبوضوع
(.)27
املختصة بال إضافة عند نقض احلكم
التمييز وجي ّدد عرض النزاع أما حمكمة املوضوع
ّ
فضال عن أ ان حمكمة التمييز (النقض) هلا مكانة رفيعة وقدرة على التحليل والتأصيل مما يشعر كل احملاكم األخرى بوجوب
(.)28
احرتا ما تتبناه من تفاريات ملختلف القواعد القانونية ماحنة بذلك ألحكامها قيمة تقرتب من قيمة القواعد القانونية

أثر الطعن ابلتمييز أو النقض
القاعدة العامة طبقا للمادة  39من قانون حاالت الطعن وإجراءاته أما حمكمة النقض املصرية تقضى أبناهُ " :إذا قد
الطعن وأسبابه بعد امليعاد تقضي احملكمة بعد قبوله شكال ،وإذا كان الطعن مقبوالً وكان مبنيا على خمالفة القانون أو اخلطأ يف
تطبيقه أو أتويله ،تصحح احملكمة اخلطأ وحتكم مبقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا على بطالن احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر فيه ،تنقض احملكمة احلكم وتعيد الدعوى إىل احملكمة
اليت أصدرته لتحكم من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
(.)29

ومع ذلك جيوز عند االقتضاء إعادهتا إىل حمكمة اخرى "

كما تقضي القاعدة العامة طبقا ألحكا الفقرة الثانية من املادة  269من املرافعات أناهُ" :إذا كان احلكم قد نقض لغري
ذلك من األسباب حتيل القضية إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب اخلصو ويف
هذه احلالة يتحتم على احملكمة اليت أحيلت إليها القضية أ ْن تتبع حكم حمكمة النقض يف املاألة القانونية اليت فصلت فيها
(.)30
احملكمة"
وختاما نؤكد على حقيقة مفاداها أ ان نظر حمكمة التمييز للحكم ال يوقف تنفيذ العقوبة اجلنائية سواء كان األمر يف العراق
(.)31
أ حىت يف التشريعات املقارنة

) (26املركز العريب للبحوث القانونية والقضائية ،ورقة حبثية حول الطعن ملصلحة القانون يف الدعاوى املدنية واجلزائية وأثره ،املؤمتر الثامن لرؤساء احملاكم
العليا (النقض ،التمييز ،اجملالس العليا للقضاء ،حماكم التعقيب) يف الدول العربية ،2017 ،ص .2
) (27املركز العريب للبحوث القانونية والقضائية ،املرجع الاابق ،ص .2
) (28د .فتحي وايل ،الوسيط يف قانون القضاء املدين ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2001 ،ص  :774ص .775
) (29د .عبد الفتاح مراد ،موسوعة شرح قوانني احملاكم االقتصادية ،بدون دار نشر ،2011 ،ص. 256
) (30د .معوض عبد التواب ،املرجع يف شرح أحكا احملاكم االقتصادية ،بدون دار نشر ،2009 ،ص.393
) (31ياتثىن من ذلك حاالت احلكم بعقوبة اإلعدا .
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ويرجع ذلك إىل أ ان الطعن ابلتمييز ال يعد درجة من درجات التقاضي وإاَّنا هو طبقة من طبقات التقاضي ال شأن هلا
ابلوقائع اليت قامت عليها الدعوى اجلزائية كأصل عا .

Issue: 4

فال خيتلف اثنان من رجال القانون على أمهية الطعن ابلنقض وكونه مالذا أخريا وحقيقا للمتهم ياتطيع من خالله أ ْن يعود
ابحملاكمة مرة أخرى إىل أروقة القضاء املوضوعي ،من خالل شيوخ القضاة وعلمائهم الذين أفنوا حياهتم العلمية يف سبيل إعالء
كلمة احلق.

Volume: 4

وتتجلى أمهية الطعن ابلتمييز عن قبول الطعن ابلتمييز ففي هذي احلالة تعود الدعوى مرة أخرى أما حمكمة املوضوع واليت
تنظر الدعوى اجلزائية من جديد.
الفرع الثمين
كحق حمامة النقض أو التمييز يف التصدي
من املالم به فقهاً وقضاء أن حمكمة التمييز ال تتطرق لبحث موضوع الدعوى املعروضة عليها ،وإاَّنا يقتصر دورها على
مطابقة مدى اتفاق احلكم القضائي الصادر من احملكمة األدىن لصحيح القانون.
بيد أ ان املشرع العراقي واملصري والعتبارات معينة أانط مبحكمة التمييز الفصل يف موضوع الدعوى املطروح عليها والتصدي
له( ,)32والبت فيه كمحكمة موضوع أي من خالل التطرق للوقائع اليت حدثت.
ت املادة  263من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي على أناهُ":
وأتكيدا على ذلك نَ ا
صْ
ب -إذا أصدرت احملكمة حكماً بعد إعادة النظر مث رفعت الدعوى إىل حمكمة التمييز فلهيئة اجلزاء فيها أ ْن تصدق احلكم
إذا وجدته موافقاً للقانون أو ختفف العقوبة إما إذا تراءى هلا لزو صدور قرار إبدانة املتهم الذي برأته احملكمة أو زايدة العقوبة اليت
فرضتها عليه فتحيل الدعوى على اهليئة العامة حملكمة التمييز وهلذه اهليئة إصدار القرار ابإلدانة وابلعقوبة اليت تفرضها أو تصديق
احلكم الصادر من حمكمة املوضوع".
ُكما أجازت املادة  264من القانون ذاته حملكمة التمييز طلب دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من أحكا وقرارات
وتدابري وأوامر من تلقاء نفاها أو بناء على طلب االدعاء العا أو من ذي عالقة.
وحظرت هذه املادة على احملكمة إعادة الدعوى إلدانة املتهم أو تشديد عقوبته إال إذا طلبتها خالل ثالثني يوما من اتريخ
صدور القرار أو احلكم.
وعليه يكون املشرع العراقي قد منح حمكمة التمييز سلطة التصدر للفصل يف موضوع الدعوى إذا ما عرض عليها املوضوع
متييزا للمرة الثانية وفقا للمادة  263من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي.
مع مراعاة أ ان سلطة احملكمة وفقا هلذه املادة فقرة ب ال خيرج أحد فروض ثالث:
األول :أ ْن تصدق على احلكم إذا وجدته موافقا للقانون.
)(32يعرف التصدي أبناهُ ":سلطة خوهلا القانون للمحكمة حني تنظر يف دعوى معينة أ ْن حترك دعوى اثنية ذات صلة ابألوىل وحيدد القانون هذه الصلة
فقد تكون صلة بني الواقعة اليت أقيمت من أجلها الدعوى األوىل والواقعة اليت تقا من أجلها الدعوى الثانية وقد تكون صلة ماامهة= = بني املتهم يف
الدعوى االوىل ومن تقا عليه الدعوى الثانية وقد تتخذ هذه الصلة صورة احتمال أتثري الواقعة اليت تتصدى هلا احملكمة على سلطتها واالحرتا الواجب
هلا حني تنظر يف الدعوى األوىل .د .حممود جنيب حاىن ،شرح قانون االجراءات اجلنائية ،الطبعة الثانية ,دار النهضة العربية ,القاهرة,1988 ,
ص.148
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الثمين :أ ْن ختفف العقوبة
الثملث :زايدة العقوبة اليت فرضت عليه.
ويف هذا الفرض يتعني على حمكمة التمييز أ ْن حتيل الدعوى إىل اهليئة العامة لديها وهلذه اهليئة إصدار القرار ابإلدانة أو
ابلعقوبة.
وال خيتلف األمر لدى املشرع املصري والذي مينح هو اآلخر حمكمة النقض املصرية حق التصدي للنزاع الذي يعرض عليها
للمرة الثانية وفقا لشروط حددها املشرع سلفا.
وتتلخص هذه الشروط وفقا للمادة  13إجراءات يف الشروط اآلتية(:)33
-1أ ْن تكون اجلرمية اليت تبغي احملكمة التصدي هلا من اجلرائم املخلة أبوامر احملكمة أو ابالحرتا الواجب هلا أو من شأهنا
التأثري على قضاهتا أو الشهود ومن أمثلة هذه اجلرائم:
فك أختا موضوعة أبمر من احملكمة ومااعدة املقبوض عليه من الفرار ،ومن أمثلة اجلرائم املخلة ابحرتا احملكمة إهانة
احملاكم أو سبها عالنية أو اإلخالل عالنية مبها ٍ
قاض وهيبته أو سلطته بصدد دعوى ،ورشوة اخلبري وهتديد القاضي أو الشاهد
وإكراه الشاهد على عد أتدية الشهادة أو على أدائها زورا.
ألهنا إذا وقعت ابجللاة ا
-2أ ْن ترتكب اجلرمية خارج اجللاة ا
فأهنا ختضع للحكم اخلاص جبرائم اجللاات ،ا
وإال ُع اد هذا
النص تزيدا من املشرع ال معىن له.
وال يكون التصدي إال بقرار تصدره حمكمة النقض.
حيث أكدت نصوص القانون على هذا احلق وتواترت األحكا القضائية املؤيدة له فالقاعدة إهناءه ولئن كانت الفقرة
األخرية من املادة  269من قانون املرافعات – املضافة ابلقانون رقم  76لانة  – 2007توجب على حمكمة النقض إذا كان
الطعن للمرة الثانية ورأت نقض احلكم املطعون فيه أن حتكم يف املوضوع أايً كان سبب الطعن ،وذلك حتقيقاً ملبدأ االقتصاد يف
اخلصومة ،فتقو هذه احملكمة عندئذ  -وهى حمكمة طعن – ابلتصدي ملوضوع الدعوى – ولو كان غري صاحل للفصل فيه حبالته
– يف ضوء املبدأ القانون الذي قررته يف حكمها الناقض ،شأهنا يف ذلك شأن حمكمة املوضوع ،إال أ ان هذا التصدي ليس طليقاً
من كل قيد ،ومن مث ال جيوز هلا أ ْن تاوي مركز الطاعن ،أب ْن تقضي عليه أبكثر مما قُضى به عليه ابحلكم املنقوض ،إذ ال ياوغ
أ ْن يضار الطاعن بطعنه ،كما ميتنع عليها الفصل فيما مل يُكن حمالً للطعن ابلنقض ،أو مامل يُنقض من احلكم املطعون فيه ابحلكم
(.)34
الناقض أو كأثر له ابلتبعية
املطلب الثمين
إعمدة احملمكمة
ومن املعلو أن إعادة احملاكمة عمل من أعمال الالطة القضائية ،يرتتب عليه إلغاء هذه اإلدانة يف أحوال معينة حددها
(.)35
القانون بابب أخطاء القضاة

) (33ايسر األمري فاروق ،حق حمكمة النقض يف التصدي اترخيه – ماهيته – ذاتيته – أساسه  -طبيعته – نطاقة – حاالته – شروطه – إجراءاته -
آاثره ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،2012 ،ص .60
) (34الطعن رقم  3770لانة  77جلاة . 25/05/2017
) (35د .عباس احلاين ،شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية ,بدون دار نشر ،1972 ,ص.247
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وحقيقة األمر أ ان احلديث عن مفهو إعادة احملاكمة ال ميكن أن ياتقيم أبي حال من األحوال من دون التعرض لكل من
ماهيته وشروطه وذلك من خالل الفرعني اآلتيني:

Issue: 4

الفرع األول

Volume: 4

مفهو إعمدة احملمكمة
ف إعادة احملاكمة اجلنائية ا
أبهنا :طريق من طرق الطعن غري العادية( ,)36أوجده املشرع وسيلة لرفع اخلطأ الواقعي الذي
تُ َعار ُ
(.)37
أصاب األحكا الباتة الصادرة ابإلدانة ،وذلك عن طريق رؤية الدعوى اليت سبق الفصل فيها اثنية وإصدار حكم جديد فيها
ويعرفها بعضهم ا
أبهنا طريق غري عادي مسح به القانون لتصحيح األخطاء اجلايمة اليت تشوب األحكا الباتة ،من أجل
(.)38
ضمان حان حتقيق العدالة
واألصل أ ان احلكم البات هو عنوان احلقيقة ،فال جيوز بعد صريورته اباتً الطعن عليه أبي طريق من طرق الطعن أو البحث
عن حقيقة أخرى غري تلك اليت َعبا َر عنها هذا احلكم ،إال أ ان املشرع الوضعي جاء ابستثناء ومسح يف حدود معينة إبثبات عكس
هذه القرينة القانونية املاتفادة من حجية األحكا الباتة ،ورأى أ ان اإلبقاء على احلجية املطلقة للحكم البات على أثر ثبوت اخلطأ
اجلايم الذي شاب احلكم هو أمر تتأذى منه العدالة ويشوه احلقيقة اليت يعرب عنها .وتالفيا لذلك الوضع الذي ترفضه العدالة،
مسح القانون يف حاالت معينة وبشروط حمددة املااس بقوة األمر املقضي عن طريق طلب إعادة النظر فهذا الطلب هو الوسيلة
القانونية اليت ميكن من خالهلا التعرف على اخلطأ املوضوعي الذي شاب احلكم البات ،محاية للمصلحة االجتماعية يف تاليف هذا
اخلطأ ،وهو املنفذ القانوين الستبعاد قوة األمر املقضي والاماح تبعا لذلك ببحث جديد يف موضوع الدعوى توصال إىل حكم
()39
جديد يعرب عن احلقيقة املطلقة
الفرع الثمين
شروط إعمدة احملمكمة وآاثرهم
تاتلز عملية إعادة احملاكمة توافر جمموعة من الشروط الشكلية واملوضوعية يف طلب إعادة احملاكمة حىت ينتج مثاره وسوف
نتناول هذه الشروط على النحو اآليت:

) (36تنقام طرق الطعن إىل طرق عادية وطرق غري عادية وأساس هذا التقايم هو أ ان طرق الطعن العادية جيوز سلوكها جملرد عد رضا احملكو عليه
ابحلكم الصادر ضده وله تقدمي ما شاء من األسباب اليت يعتقد أب اهنا تعيب احلكم سواء ما تعلق منها ابلقانون أ ابلوقائع ،أ بالطة القضاء التقديرية
يف كيفية تفاري انطباق القانون على الوقائع ،أ اما طرق الطعن غري العادية فال جيوز سلوكها اإال إذا كان عد رضا احملكو عليه ياتند إىل سبب من
األسباب احملددة يف القانون .وقابلية احلكم للطعن في ه ابلطرق اليت حددها القانون توفق بني فكرة احلجية اليت تقضي ابحرتا احلكم حتقيقا للمصلحة
العامة ،وبني مصلحة الفرد اخلاصة اليت تقضي إشباع غريزة العدالة يف نفاه ،بتصحيح ما شاب احلكم الصادر ضده من أخطاء .وطرق الطعن يف
األحكا اليت نظمها املشرع العراقي هي االعرتاض على احلكم الغيايب واالستئناف ،وإعادة احملاكمة ،والتمييز ،وتصحيح القرار التمييزي ،واعرتاض الغري،
والطعن ملصلحة القانون .د .غاان مدحت خري الدين ،طرق الطعن يف األحكا  ،الطبعة األوىل ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان ،2013 ،ص:11
ص .12

) (37د .سعيد حاب هللا عبد هللا ،شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية ,دار ابن االثري للطباعة والنشر ,املوصل ,2005 ,ص .462
) (38د .أمحد فتحي سرور ،النقض اجلنائي الطعن ابلنقض وطلب اعادة النظر يف املواد اجلنائية ,الطبعة الثالثة,دار الشروق ،القاهرة ، 2013 ,ص
.567
) (39د .أمحد فتحي سرور ،املرجع الاابق ،ص .567
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أوَّلً :الشروط الشالية
تطلب املشرع العراقي شروطا شكلية معينة يف طلب إعادة احملاكمة حيث حدد اجلهة املنوط هبا النظر يف طلب إعادة
احملاكمة وصاحب احلق يف طلب احملاكمة واإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن وسوف نتناول هذه الشروط على النحو اآليت:
 -1صمكحب احلق يف تقدمي الطلب:
َميا َز قمنون أصول احملمكممت اجلزائية العراقي بني فرضني.

األول :أ ْن يكون صاحب احلق يف طلب إعادة احملاكمة حياً وهو احملكو عليه فيكون له أو من ميثله قانوان احلق يف طلب

إعادة احملاكمة .ويف مصر يقد الطلب من النيابة العامة أو من احملكو عليه.

الثمين :إذا كان احملكو عليه متوفياً فيكون احلق لطلب إعادة احملاكمة من حق زوجته أو أحد أقاربه.
وهي صورة ماتحدثة وضعها املشرع العراقي من أجل حتقيق الصاحل العا واعتبارات العدالة ،وذلك خالفا ملا تبناه املشرع
والقضاء املصري حيث قضى أبناهُ «" :إذا كان احلكم يف الطعن ابلنقض قد صدر بعد وفاة الطاعن اليت مل تكن معلومة للمحكمة
(.)40
وقت صدوره ،فإناهُ يتعني العدول عن احلكم املذكور والقضاء ابنقضاء الدعوى اجلنائية لوفاة احملكو عليه»
والراجح لدينا هو موقف القانون العراقي أل ان احملاكمة هنا هدفها حتقيق العدالة وليس إهناء الدعوى اجلنائية.

 -2اجلهمت اليت يقد هلم الطلب واإلجراءات املتبعة بشأنه
يقد الطلب إىل االدعاء العا  ،الذي بدوره يطلب إضبارة الدعوى ويقو ابلتحقيق يف صحة األسباب اليت استند إليها
الطلب ،ويدقق أوراق الدعوى وبعد استكماله للتحقيقات الالزمة عليه أ ْن يقد مطالعة مع األوراق على حمكمة التمييز.
مع مراعاة أ ان تقدمي طلب إعادة احملاكمة ال يوقف تنفيذ احلكم إال إذا كان احلكم الصادر هو اإلعدا  ،وجيب أ ْن يشتمل
الطلب األسباب اليت تؤيد صحة ما يدعيه مقدمه وله أن يرفق به من املاتندات ما تؤيد صحة ادعاءاته.
واجلهة املختصة بنظر الطلب هي حمكمة التمييز االحتادية ،إذ يتعني على االدعاء العا بعد تدقيقه للطلب وفحصه إحالة
الدعوى حملكمة التمييز االحتادية للبت فيه.
وَّل خيرج موقف حمامة التمييز اَّلحتمدية العراقية عن أكحد فرضني:
األول :جتد الطلب ماتوفياً لالشرتاطات القانونية الالزمة له وهلا هنا أ ْن تقبل الطلب وحتيله للمحكمة اليت أصدرت احلكم

إلعادة حماكمة املتهم.

الثمين :رفض الطلب فاألمر متوقف على قناعتها ابألسباب اليت أُسس عليها الطلب ومبا قد من ماتندات وأدلة أمامها.
وعليه ميكن القول أب ان حمكمة التمييز االحتادية العراقية ال تفصل يف الدعوى املطروحة أمامها إلعادة النظر فيها ،إذ إ ان
الفصل يف هذه الدعوى منوط ابحملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه أو احملكمة اليت حلت حملها.
أ اما يف مصر فيقد التماس إعادة النظر إىل حمكمة النقض املصرية مىت توافرت شروطه املنصوص عليها قانوان ،فاألصل أناهُ
احلقيقة أ ان األصل من الناحية القانونية أناهُ ال سبيل إىل الطعن يف أحكا حمكمة النقض ،فهي الصورة املثلى لألحكا الباتة اليت
حتوز حجية الشيء احملكو فيه طبقاً للمادة  454من قانون اإلجراءات اجلنائية ،ومن مث ال سبيل إىل مراجعة قضاء حمكمة النقض
) (40نقض يف  1962/12/4أحكا النقض سطر  13ص  824رقم  ,198د .عوض حممد عوض ,شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ,اجلزء األول,
 ,1990ص. 133
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ابعتبارها جهة القضاء العليا ،ذلك ما مل تتوافر شروط التماس إعادة النظر يف حكمها الصادر يف املوضوع يف األحوال اليت تتصدى
له فيها ،أو يف حكم حمكمة املوضوع الذي رفض الطعن فيه ابلنقض.

Issue: 4

اثنيمً :الشروط املوضوعية:

Volume: 4

هناك شروط موضوعية جيب أ ْن تتوافر يف طلب إعادة احملاكمة لعل من أمهها أ ْن ياتند هذا الطلب إىل أسباب و وقائع
جديدة من شأهنا أ ْن تغري يف جمرى احلكم ،كأ ْن يتبني حياة اجملين عليه يف جرمية قتل مثال ،ففي هذه احلالة أتىب اعتبارات العدالة
اعتبار احلكم عنوان احلقيقة أو أقوى من احلقيقة ذاهتا.
وهذا األمر متفق عليه لدى كل من املشرع العراقي ونظريه املصري.
ومن اجلدير ابلذكر أ ان املادة  270من قانون أصول احملاكمة اجلزائية العراقي كانت تنص على أناهُ " :جيوز طلب إعادة
احملاكمة يف الدعاوى اليت صدر فيها حكم ابت بعقوبة أو تدبري يف جناية أو جنحة يف األحوال اآلتية- :
-1إذا حكم على املتهم جبرمية قتل مث وجد املدعى بقتله حيا.
-2إذا كان قد حكم على شخص الرتكابه جرمية مث صدر حكم ابت على شخص آخر الرتكابه اجلرمية نفاها وكان بني
احلكمني تناقض من مقتضاه براءة أحد احملكو عليهما.
-3اذا حكم على شخص استنادا إىل شهادة شاهد أو رأي خبري أو سند مث صدر حكم ابت على الشاهد أو اخلبري
بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم ابت بتزوير الاند
عليه.

-4إذا ظهرت بعد احلكم وقائع أو قدمت ماتندات كانت جمهولة وقت احملاكمة وكان من شأهنا ثبوت براءة احملكو
-5إذا كان احلكم مبنيا على حكم نقض أو ألغي بعد ذلك ابلطرق املقررة قانوان.

-6إذا كان قد صدر حكم ابإلدانة أو الرباءة أو قرار هنائي ابإلفراج أو ما يف حكمهما عن الفعل نفاه سواء كون الفعل
جرمية ماتقلة أو ظرفا هلا.
-7إذا كانت قد سقطت اجلرمية أو العقوبة عن املتهم ألي سبب قانوين.
ووفقا هلذه املادة كان القاضي ال يقضي إبعادة حماكمة احملكو عليهم حبكم ابت إال إذا توافرت أحدى احلاالت املنصوص
عليها حصرا يف املادة سالفة الذكر ،وعليه أ ْن تتوافر أي حالة من احلاالت املذكورة يف املادة سالفة الذكر فإ ان احملكمة ال تقبل
طلب إعادة احملاكمة حتت أي ظرف كان وذلك احرتاما حلجية األحكا القضائية وصريورهتا ابتة ،كما ال جيوز تقدمي طلب إعادة
احملاكمة ألكثر من مرة.
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الضوابط إلعمدة احملمكمة وأثرهم
وضع املشرع العراقي واملشرع املصري العديد من الضوابط اليت حتكم عملية إعادة احملاكمة ،وعمل القضاء العراقي واملصري
على بيان تلك الضوابط وإرساء على النحو املتفق وصحيح القانون
 -1إعمدة احملمكمة مبثمبة حممكمة مبتدأة:
من املقرر يف أحكا حمكمة النقض املصرية أناهُ طبقاً لنص املادة  395من قانون اإلجراءات اجلنائية تكون إعادة احملاكمة
حبكم القانون هي مبثابة حماكمة مبتدأة  -وابلتايل فإناهُ  -وعلى ما استقر عليه قضاء حمكمة النقض  -يكون حملكمة اإلعادة أ ْن
(.)41
تفصل يف الدعوى بكامل حريتها غري مقيدة بشيء مما جاء ابحلكم الغيايب
وأتسيااً على ما تقد يكون للقاضي وهو يعيد احملاكمة مطلق احلرية يف هذه احملاكمة غري مقيد بشيء مما تضمنه حكم
صادر يف ذات الواقعة على متهم آخر وال مبال أب ْن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة اليت تكونت لديه قيا تناقض بني
حكمه واحلكم الاابق صدوره على مقتضى العقيدة اليت تكونت لدى القاضي اآلخر( .)42تغيري هيئة احملكمة ،ال يوجب إعادة
إجراءات احملاكمة ،إال إذا أصر عليها املتهم أو املدافع عنه:
 -2يرتتب على إعمدة احملمكمة أثران:
األول :وقف تنفيذ احلكم اجلنائي املطعون فيه.
الثمين :صدور حكم جديد حمله.

) (41الطعن رقم  1274لانة  52ق جلاة  1982/5/9غري منشور .
42
) ( الطعن رقم  1274لانة  52ق جلاة  1982/5/9غري منشور .

63

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 4

اخلممتة
 -1تباين موقف التشريعات اجلزائية يف أمر إمكان الطعن يف األحكا اجلزائية ،فبعضها قد منع الطعن وأوجب صدور األحكا
ابلدرجة الباتة من حمكمة أول درجة ،والبعض اآلخر من التشريعات فقد اجازت الطعن يف األحكا الصادرة من حماكم الدرجة
األوىل.
 -2الحظنا الغاء املشرع العراقي استئناف األحكا الصادرة من حمكمة اجلنح يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم
( )23لانة  1971املعدل بوصفه طريق من طرق الطعن ،كون االخذ ابالستئناف غري منطقي ألنه جيعل احلكم الصادر يف
جنحة يف حال أفضل من احلكم الصادر يف جناية.
 -3تبني لنا مدى أمهية التدخل التمييزي إال أن املشرع العراقي مل ينص عليها بشكل متكامل ،فقد نص يف املادة ( )264من
قانون أصول احملاكمات اجلزائي ة رق م( )23لانة  1971على التدخل التمييزي من دون النص على عدد طلبات التدخل ,كي ال
يؤدي إىل إساءة استعمال هذه الالطة من خالل الطلبات املتكررة اليت يٌفهم منها أتخري حام ال دعوى ،ومل حيدد مدة زمنية
ملمارسته خالهلا ،ومع ذلك ال وجود لنصوص قانونية صرحية تنظم هذا احلق ,فالقضاء العراقي وملقتضيات العدالة راعى تطبيقه يف
أحكامه ملا ميثله من حان الاياسة اجلنائية وصاحل اجملتمع.
اثنيمً :التوصيمت
 -1دعوة املشرع العراقي إىل تعديل نص الفقرة (أ) من املادة ( )264من قانون أصول احملاكمات اجلزائية النافذ لتكون على النحو
اآليت( :فضالً عن األحكا املتقدمة فإنه جيوز حملكمة التمييز االحتادية أن تطلب أية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من أحكا
وقرارات وتدابري وأوامر من تلقاء نفاها أو بناء على طلب االدعاء العا أو أي ذي عالقة إىل احملكمة اجلزائية اليت أص درت
احلك م أو أي حمكمة جزائية أخرى أو إىل حمكمة التمييز االحتادية مباشرة ,ويكون هلا يف هذه احلالة الالطات التمييزية املنصوص
عليها يف هذا الفصل ,غري أنه ليس هلا أن تقرر إعادة أوراق الدعوى إلدانة املتهم أو تشديد عقوبته إال إذا طلبتها خالل ثالثني
يوماً من اتريخ صدور القرار أو احلكم).
 -2دعوة املشرع العراقي إىل إعادة االستئناف بوصه طريق من طرق الطعن يف األحكا الصادرة من حماكم اجلنح يعيد الدعوى إىل
حمكمة اعلى درجة من احملكمة اليت اصدرت احلكم وملا يامح به من نشر القضية من جديد واالستماع للشهادات أو االفادات
أو اخلرباء وما يعلق به اطراف الدعوى
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قمئمة املراجع
أوَّلً :الاتب
د .أمحد فتحي سرور ،النقض اجلنائي الطعن ابلنقض وطلب إعادة النظر يف املواد اجلنائية ,الطبعة الثالثة ,دار الشروق ،القاهرة,
.2013
د .بشري سعد زغلول ،استئناف أحكا حماكم اجلناايت بني املعارضة والتأييد ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2006 ،
د .حان املرصفاوي ،أصول اإلجراءات اجلنائية ,دار احلكمة للنشر والتوزيع ،بدون سنة نشر.
د .محزة حممد أبو عياى ،أصول احملاكمات اجلزائية اجمللد الثاين نظرية احلكم اجلزائي نظرية الطعن يف األحكا اجلزائية ،دار وائل
للنشر والطباعة ،الطبعة األوىل ،األردن.2017 ،
د .خالد العتييب ،التحقيق ،بدون دار نشر ،بدون سنة نشر.
د .رؤوف عبيد ،مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري ،الطبعة األوىل ,مكتبة الوفاء القانونية ,الاابق ،االسكندرية,
.2015
د .سعيد حاب هللا عبد هللا ،شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية ,دار ابن االثري للطباعة والنشر ,املوصل.2005 ,
د .سليمان عبد املنعم ،أصول احملاكمات اجلزائية ،دار املؤساة اجلامعية لنشر والتوزيع ،القاهرة ،بدون سنة نشر.
د .عباس احلاين ،شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية ,بدون دار نشر.1972 ,
د .عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لالجراءات اجلنائية وفقاً الخر التعديالت ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2000 ,
د .عبد الفتاح مراد ،موسوعة شرح قوانني احملاكم االقتصادية ،بدون دار نشر.2011 ،
 .د .عمر حممد فوزي أبو ا لوفا ،التقاضي على درجتني يف اجلناايت دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2016 ،
د .عوض حممد عوض ,شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،اجلزء األول.1990 ،
د .غاان مدحت خري الدين ،طرق الطعن يف األحكا  ،الطبعة األوىل ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان.2013 ،
د .فتحي وايل ،الوسيط يف قانون القضاء املدين ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2001 ،
د .مأمون سالمة ،االجراءات اجلنائية يف التشريع املصري ،دار الفكر العريب ,القاهرة.1997 ,
د .مبارك عبد العزيز النويبت ،الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت ،بدون دار نشر.2008 ،
د .حممد عبد احلميد مكي ،طرق الطعن يف األحكا اجلنائية ،اجلزء األول ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2001 ،
د .حممود جنيب حاىن ،شرح قانون االجراءات اجلنائية ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1988 ,
د .معوض عبد التواب ،املرجع يف شرح أحكا احملاكم االقتصادية ،بدون دار نشر.2009 ،
د .وعدي سليمان املزوري ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية :نظرايً وعملياً ،ط ،2مطبعة روزهالت ،أربيل.2015 ،
ايسر األمري فاروق ،حق حمكمة النقض يف التصدي اترخيه – ماهيته – ذاتيته – أساسه  -طبيعته – نطاقة – حاالته – شروطه
– إجراءاته  -آاثره ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية.2012 ،
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اثلثمً :البحوث واملؤمترات
املركز العريب للبحوث القانونية والقضائية ،ورقة حبثية حول الطعن ملصلحة القانون يف الدعاوى املدنية واجلزائية وأثره ،املؤمتر الثامن
لرؤساء احملاكم العليا (النقض ،التمييز ،اجملالس العليا للقضاء ،حماكم التعقيب) يف الدول العربية.2017 ،
عبد هللا بن سعيد أبو داسر ،حبث بعنوان األمر حبفظ الدعوى واألمر ا
أبال وجه للدعوى ،جامعة األما حممد بن سعود اإلسالمية،
قام الاياسة الشرعية ،برانمج الدكتوراه 1433 ،ه.
رابعمً :أكحام احملمكم
نقض  1972/11/19جمموعة القواعد القانونية س .23
نقض  1985/12/30جمموعة القواعد القانونية س . 36
نقض جلاة  1978/11/19س  29ق .162
الطعن رقم  3770لانة  77جلاة .25/05/2017
الطعن رقم  1274لانة  52ق جلاة  1982/5/9غري منشور.
الطعن رقم  1274لانة  52ق جلاة  1982/5/9غري منشور.
خممسمً :املواقع اَّللارتونية
http://www.jc.jo/Jps
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