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 األولى يميةمالتع الوحدة

 السمطة المختصة في التحقيق األولي 

:الكممات المفتاحية
 

قاضي  -قاضي التحقيؽ -النائب العاـ -الضابطة اإلدارية -الضابطة العدلية -التحقيؽ األولي

 االختصاص المكاني -الصمح

 :الممخص

أعضاء الضابطة العدلية عقب عمميـ التحقيؽ األولي ىو مجموعة اإلجراءات التي يقوـ بيا 

 .بجريمة ما لموصوؿ إلى تحديد شخص المتيـ

فمرحمة التحقيؽ األولي ىي مرحمة سابقة عمى إقامة الدعوى العامة، كما أف إجراءاتيا ال تحرؾ 

 .الدعوى العامة

 :األهداف التعميمية

 : في نياية ىذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى

 .لتحقيؽ األوليتعريؼ مرحمة ا -1

 .تعريؼ الضابطة العدلية -2

  

 األولي مرحمة التحقيق
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 (الضابطة العدلية)السمطة المختصة في التحقيق األولي 

عندما تقع جريمة، ينشأ لمدولة الحؽ في معاقبة مرتكب ىذه الجريمة، ولكف حتى ال يزج بشخص في 

المعمومات واألدلة السجف مف دوف أدلة كافية عمى ارتكابو الجريمة، البد مف البدء بتحقيؽ أولي لجمع 

حالتيـ إلى النيابة العامة التي تحيميـ بدورىا إلى المرجع القضائي  والكشؼ عف الفاعميف وضبطيـ وا 

، وتبدأ منذ وقوع الجريمة وتستمر إلى أف تقاـ (مرحمة التحقيؽ األولي)وتسمى ىذه المرحمة بػ . المختص

دعوى العامة ألنيا سابقة عمييا وال تؤدي إلى وال تعد ىذه  اإلجراءات مف إجراءات ال. الدعوى العامة

نما ىي شبو إدارية  .1إقامتيا فيي إجراءات ليست ذات طبيعة قضائية وا 

وقد عيد المشرع لمقياـ بيذه الميمة إلى مجموعة مف األشخاص الذيف أعطاىـ القانوف صفة  

الزمة في حدود االختصاص ، ويقـو ىؤالء بتزويد السمطات المختصة بالمعمومات ال(الضابطة العدلية)

فيـ األقدر مف غيرىـ عمى القياـ بتمؾ الميمة لما يتوافر لدييـ مف خبرة ودراية . المقرر ليـ قانونا

وتتميز اإلجراءات التي يقوموف بيا بأنيا يمكف أف تسبؽ ظيور الجريمة ألف ىدفيا الكشؼ . وتخصص

كف قبؿ اتجاه االتيامات أو الشبيات إلى متيـ عف الجريمة، كما يمكف أف تكوف الحقة لظيور الجريمة ول

ىو  التحقيق األوليلذلؾ يمكف القوؿ إف . بالذات، فاليدؼ منيا ىو الوصوؿ إلى تحديد شخص المتيـ

 .مجموعة اإلجراءات التي يقـو بيا أعضاء الضابطة العدلية عقب عمميـ بجريمة ما

األولي، ليضع بيف يدي النيابة وتنتيي ىذه المرحمة بإعداد محضر يسمى محضر التحقيؽ  

العامة المعمومات التي تحيط بالجريمة ومرتكبيا حتى تستطيع أف تتخذ قرارىا إما بإقامة الدعوى العامة 

حالتو إلى الجية القضائية المختصة حسب نوع الجريمة، أو بإصدار قرار بحفظ  في مواجية المتيـ وا 

                                                           
 .999ص. 2006. دار النهضة العربية. شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية: الدكتور عبد الرؤوف مهدي - 1
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معمومات وأدلة ليس جديًا بما فيو الكفاية، فالنيابة األوراؽ في حاؿ رأت أف ما يتضمنو المحضر مف 

 .2العامة ليست ممزمة باألخذ بما جاء في المحضر، بؿ ليا أف تيمؿ بعضو أو تيممو كمو

نما ىي مرحمة سابقة   فمرحمة التحقيؽ األولي ال تدخؿ ضمف المراحؿ الحقيقية لمدعوى العامة، وا 

جراءاتيا، لذلؾ ف  .3إف إجراءات التحقيؽ األولي ال تحرؾ الدعوى العامةعمى إقامة تمؾ الدعوى وا 

وعمى الرغـ مف األىمية العممية ليذه المرحمة، فإنيا ال تعد مرحمة قضائية، فيي مرحمة تبدأ منذ  

 .وقوع الجريمة وتستمر إلى أف تقيـ النيابة العامة الدعوى العامة

 :لذلؾ البد مف تقسيـ دراستنا إلى

 (.الضابطة العدلية)حقيؽ األولي السمطة المختصة في الت -

 .سمطات الضابطة العدلية -

 

 

 

 

  

                                                           
 .وما بعدها 629ص. 2003لبنان  -بريوت. منشورات احلليب احلقوقية. الكتاب الثاين. أصول اإلجراءات اجلنائية: الدكتور سليمان عبد املنعم - 2
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 الضابطة العدلية -السمطة المختصة في التحقيق األولي 

السمطة التي تتولى القياـ بإجراءات التحقيؽ األولي تسمى الضابطة العدلية، ومف أجؿ معرفة ما  

المفيـو الواسع والمفيـو الضيؽ لمضابطة ىو المفيـو الحقيقي لمضابطة العدلية البد مف التمييز بيف 

 .العدلية

 المفهوم الواسع لمضابطة العدلية -أولا 

يعني مجموعة القواعد التي تفرضيا السمطة العامة 

عمى المواطنيف ويشمؿ كؿ ما تقـو بو العدالة الجزائية منذ 

جمع األدلة األولى حتى المحظة التي تتسمـ فييا محكمة 

  .4فييا أعماؿ قاضي التحقيؽالموضوع القضية بما 

 المفهوم الضيق لمضابطة العدلية- ثانياا 

ينحصر في نطاؽ القانوف اإلداري، أي السمطة المكمفة بالحفاظ عمى اليدوء واألمف والصحة 

العامة، بحيث ال يشمؿ إال األعماؿ المؤقتة التي تسبؽ إقامة الدعوى العامة وىدفيا تنوير النيابة العامة 

إقامة الدعوى العامة أو عدـ إقامتيا، ليذا البد مف التمييز بيف نوعيف مف الضابطة، الضابطة مف أجؿ 

 .اإلدارية والضابطة العدلية

 الضابطة اإلدارية  -1

تسبؽ ميمتيا وقوع الجريمة وتتمثؿ في اتخاذ التدابير الكفيمة بمنع وقوع الجرائـ ومراقبة 

و القوانيف التي تمنع حمؿ السالح والمتاجرة بالمواد السامة األشخاص المشتبو بيـ، وتنفيذ ما تأمر ب

                                                           
 . 87ص. املرجع السابق: الدكتور عبد الوهاب حومد -4
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والمحافظة عمى األمالؾ والقياـ بالدوريات في الميؿ والنيار و بث العيوف لتقصي آثار المجرميف، وغير 

 .ذلؾ مف األمور التي مف شأنيا حفظ النظاـ في المجتمع

فظ النظاـ العاـ بعناصره الثالثة فوظيفتيا ىي الوقاية مف الجريمة ومنع وقوعيا عف طريؽ ح 

ويقوـ بيذه الميمة الشرطة أو قوى األمف . األمف العاـ، والسكينة العامة، والصحة العامة: المعروفة وىي

 .5الداخمي ورئيسيا المحافظ في المحافظة

 الضابطة العدلية -2

وقوع الجريمة، عندما تخفؽ الضابطة اإلدارية في المحافظة عمى األمف والنظاـ وتفشؿ في منع 

جراء (جناية أو جنحة أو مخالفة)وتقع الجريمة  ، يبدأ دور الضابطة العدلية التي تقوـ بجمع المعمومات وا 

فعمؿ الضابطة العدلية محصور في اإلجراءات . االستقصاءات الالزمة عف الجريمة والبحث عف مرتكبييا

نيابة العامة مف أجؿ أف تقيـ الدعوى أو ال التي تسبؽ إقامة الدعوى العامة والتي تيدؼ إلى مساعدة ال

 .تقيميا

الكشؼ عف وقوع الجريمة وجمع االستدالالت : "وقد عرؼ البعض عمؿ الضابطة العدلية بأنو 

الالزمة لمعرفة مرتكبيا، وتقديميا إلى النيابة العامة، وعمى ضوئيا يتـ تحريؾ الدعوى الجنائية سواء 

 ". 6بالتحقيؽ أو برفعيا

مجموعة اإلجراءات التي تباشر خارج إطار الدعوى العامة وقبؿ : "ا البعض اآلخر بأنياكما عرفي

البدء فييا بقصد التثبت مف وقوع الجريمة والبحث عف مرتكبييا وجمع األدلة والعناصر الالزمة 

 .7"لمتحقيؽ

                                                           
 . من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 99)واملادة . 85ص. املرجع السابق: عبد الوهاب حومدالدكتور  -5

 332ص ,  9993, دار الطباعة الحديثة . الطبعة السابعة.الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية: الدكتور أمحد فتحي سرور -6
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  :التمييز بيف الضابطتيف

تيف الضابطتيف، ويقوؿ الفقيو وقد سكت قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عف التمييز بيف ىا

أف الضابطة اإلدارية والضابطة العدلية تتالمساف بشكؿ يصبح معو أمر : الفرنسي غارو في ىذا الصدد

التفريؽ بينيما عسيرًا فال ُيعرؼ أيف تنتيي األولى وال أيف تبدأ الثانية، فإذا كاف ىذا التفريؽ يبدو سياًل 

لذلؾ ال يجب التوسع كثيرًا في التفريؽ بيف . 8لؾ مف الناحية العمميةمف الناحية النظرية، إال أنو ليس كذ

 .الضابطة اإلدارية والضابطة العدلية

والسبب أف بعض أعضاء الضابطة اإلدارية ُيعّدوف في الوقت نفسو مف أعضاء الضابطة  

ة مرور السيارات فمثاًل الشرطي الذي ينظـ حرك. العدلية، أي يجمعوف الصفتيف القضائية واإلدارية معاً 

وسيرىا، ويعمؿ عمى منع ارتكاب المخالفات ووقوع جرائـ عدـ الحيطة واالحتراز، يقـو بعممو كضابطة 

إدارية ولكنو يصبح مف الضابطة العدلية عندما يضبط الجريمة التي وقعت عمى مقربة منو ويستقصي 

 .9عنيا ويكشؼ فاعميا

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  9و 8و 7 وقد بّيف المشرع عمى سبيؿ الحصر في المواد 

مف تكوف ليـ صفة الضابطة العدلية، نظرًا إلى خطورة العمؿ الذي يقوموف بو والذي يتطمب أحيانًا 

المساس بالحريات الشخصية لممواطنيف، فكاف البد مف تحديد مف يممؾ تمؾ الصفة بمقتضى القانوف، 

 .10 بقانوفألنو ال يجوز تخويؿ تمؾ الصفة ألحد إال

                                                                                                                                                                                     
. وما بعدها 268ص. 2005. ال يوجد دار نشر. الطبعة الثانية. اجلزء األول. قانون اإلجراءات اجلنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض: الدكتور مأمون حممد سالمة - 7

 
 .86ص. املرجع السابق: الدكتور عبد الوهاب حومد - 8

. 87ص. املرجع السابق: ، كذلك الدكتور عبد الوهاب حومد58ص. املرجع السابق. جلزائيةالوجيز يف أصول احملاكمات ا: الدكتور حممد الفاضل - 9
 

.264ص. املرجع السابق: الدكتور علي عبد القادر القهوجي  والدكتور فتوح عبد اهلل الشاذيل - 10
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ىـ أعضاء الضابطة العدلية ذوو : ويقسـ أعضاء الضابطة العدلية إلى فئتيف، الفئة األولى 

 .االختصاص العاـ، والفئة الثانية ىـ أعضاء الضابطة العدلية ذوو االختصاص الخاص
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 أعضاء الضابطة العدلية ذوو الختصاص العام

أنواع الجرائـ ألف واليتيـ عامة وشاممة، وقد  وىؤالء ليـ اختصاص عاـ ويقوموف بضبط كافة 

يمكف تقسيـ ىؤالء . مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية( 8و7)ذكروا عمى سبيؿ الحصر في المادتيف 

 .إلى طائفتيف، القضاة،والضباط المساعديف

 الطائفة األولى، الضباط القضاة - أ

 :يقوـ بوظائؼ الضابطة العدلية: "الجزائيةمف قانوف أصوؿ المحاكمات ( 7)حسب ما جاء في المادة 

 .النائب العاـ ووكالؤه ومعاونوه -1

 .قضاة التحقيؽ -2

كؿ ذلؾ ضمف القواعد المحددة في . قضاة الصمح في المراكز التي ال يوجد فييا نيابة عامة -3

 ".القانوف

فالنائب العاـ ومعاونوه يقيموف . ويستمد ىؤالء سمطتيـ مف طبيعة وظائفيـ القضائية 

وقاضي التحقيؽ الذي يمثؿ . الدعوى العامة ويترافعوف فييا وينفذوف األحكاـ الصادرة فييا

كما أف . سمطة التحقيؽ االبتدائي، بيده أمر التوقيؼ والظف بالمدعى عمييـ المحاليف عميو

عد مرجعًا قضائيًا لو سمطة االدعاء والفصؿ في القضايا التي تدخؿ في قاضي الصمح ي

 .11اختصاصو

ال تختمط الوظيفة القضائية لكؿ مف ىؤالء بوظيفتو كضابط عدلي، أي تمقي اإلخبارات والشكاوى 

 .التي ترد إلييـ مف المواطنيف

                                                           
.258ص. ابقاملرجع الس: والدكتور عمر السعيد رمضان.  89ص. املرجع السابق: الدكتور عبد الوهاب حومد - 11

 
:والدكتور عاطف النقيب 

 
املرجع السابق
.
.423ص 
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مقى المحاضر والتقارير يتمقى اإلخبارات والشكاوى التي ترده مف األفراد، ويت :فالنائب العام 

 .واإلخبارات التي ينظميا الضباط العدليوف المساعدوف

يتمقى أيضًا اإلخبارات والشكاوى ويرسميا إلى النائب العاـ، وينظـ محاضر بما  :وقاضي التحقيق

 .شاىد مف جرائـ، و يمارس أعماؿ النائب العاـ في الجناية المشيودة

شكاوى الخاصة بالجرائـ المرتكبة في نطاؽ مكاف يتمقى اإلخبارات وال :وقاضي الصمح 

اختصاصو، كما يحرر محاضر بالمخالفات التي يعود إليو أمر النظر فييا ويقوـ باإلجراءات المنصوص 

 .مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية/ 44/عمييا في المادة 

 :الطائفة الثانية، الضباط المساعدون  - ب

مف قانوف أصوؿ ( 8)إداريوف وقد نصت عمييـ المادة وىـ مف غير القضاة، فيـ موظفوف  

المحافظوف، القائـ : "المحاكمات الجزائية، يساعدوف النائب العاـ في إجراء وظائؼ الضابطة العدلية وىـ

مقاموف، مديرو النواحي والمدير العاـ لمشرطة، ومديرو الشرطة، ومدير األمف العاـ، ورئيس القسـ 

دلة القضائية، وضباط الشرطة واألمف العاـ، ونقباء ورتباء الشرطة المكمفوف العدلي، ورئيس دائرة األ

رسميًا برئاسة المخافر أو الشعب، ورؤساء الدوائر في األمف العاـ، ومراقبو األمف العاـ المكمفوف رسميًا 

 .12"برئاسة المخافر أو الشعب، ومختارو القرى وأعضاء مجالسيا، ورؤساء المراكب البحرية والجوية

                                                           
، انددتت 3/3/9985تداري  ( 998)، ذكر ضباط الدرك ورؤساء خمافر الددرك ولكدن جوجدب قدرار رئديه اجلمهوريدة رقدم /9/من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الفقرة ( 8)وقد تضمنت املادة  - 12

. يعد هلا كيان خاصقوة الدرك مع هيئة الشرطة لذلك مل 
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وعمى ىؤالء إيداع النائب العاـ اإلخبارات والشكاوى التي تصؿ إلييـ ومحاضر الضبوط والتقارير  

، ويستقصوف عف أي جريمة سواء كانت جناية أـ جنحة أو مخالفة تقع في دائرة 13التي ينظمونيا

 .مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية( 3)اختصاصيـ المكاني، والمحدد أصاًل بالمادة 

كما أنيـ مكمفوف بتنفيذ أوامر النائب العاـ أو وكالئو ألنيـ موضوعوف تحت إمرتيـ، إال في حالة  

 .14الجناية المشيودة، فميـ أف يقوموا بالتحقيقات حااًل دوف أمر مف أحد

  

                                                           
. من قانون أصول احملاكمات اجلزائية 50و  49املادة  - 13

 
 . 92ص. املرجع السابق: الدكتور عبد الوهاب حومد - 14
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 أعضاء الضابطة العدلية ذوو الختصاص الخاص

يقوـ ىؤالء بضبط جرائـ معينة ترتبط  

بيا عادة، وواليتيـ ال بالوظائؼ التي يقوموف 

يجوز أف تتعدى تمؾ الجرائـ التي كمفوا 

/ 2/الفقرة / 8/وقد نصت المادة . 15باستقصائيا

: مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو

وجميع الموظفيف الذيف خولوا صالحيات "

وقد ". الضابطة العدلية بموجب قوانيف خاصة

يس عمى ذكرتيـ ىذه المادة عمى سبيؿ المثاؿ ول

 .سبيؿ الحصر، ألف عددىـ في ازدياد مستمر

 

مف . وتنحصر ميمتيـ في التثبت مف جرائـ خاصة موضوعة تحت إشراؼ وزاراتيـ، وتنظيـ محاضر بيا

موظفو الجمارؾ مفتشو العمؿ واآلثار، والصحة، أميف السجؿ المدني، شرطة : ىؤالء عمى سبيؿ المثاؿ

 .الخ...ر،  مدققو األوزاف والمكاييؿالسير المكمفة بضبط مخالفات السي

فجميع ىؤالء ليس ليـ ممارسة سمطاتيـ إال فيما يتعمؽ بجرائـ معينة ترتبط بوظيفتيـ وكؿ إجراء  

فميس . يقع منيـ في غير الجرائـ المرتبطة بوظيفتيـ يكوف إجراًء باطاًل لتجاوزه حدود االختصاص النوعي

يقوـ بمباشرة اختصاص الضابطة العدلية بشأف جريمة إيذاء أو لموظؼ الجمارؾ عمى سبيؿ المثاؿ أف 

 .16سرقة، حتى لو كانت ىذه الجريمة وقعت داخؿ الدائرة الجمركية

                                                           
. 590ص. املرجع السابق. الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية: الدكتور حممد الفاضل - 15

 
  .636ص. الثاين اجلزء. رجع السابقامل: الدكتور سليمان عبد املنعم - 16
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لنواطير القرى العمومييف : "مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أف/ 9/كما نصت المادة  

ضبط المخالفات وفقًا لمقوانيف  والخصوصييف وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحؽ في

واألنظمة المنوط بيـ تطبيقيا ويودعوف رأسًا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بيذه 

نما ترسؿ مباشرة إلى المحكمة ". المخالفات أي إف الضبوط التي ينظمونيا ال ترسؿ إلى النيابة العامة، وا 

 .المختصة

عضو الضابطة العدلية التي يقـو بيا صحيحة، فإف  نصؿ إلى نتيجة أنو حتى تكوف إجراءات 

فتجاوزه حدود ىذا النطاؽ يرتب . عميو أف ال يتجاوز نطاؽ اختصاصو النوعي الذي خولو إياه القانوف

 .بطالف ما يقوـ بو، ألف ىذه القواعد مف النظاـ العاـ

  

                                                                                                                                                                                     
 .97ص. املرجع السابق: والدكتور عبد الوهاب حومد. 26ص. اجلزء الثاين. املرجع السابق: الدكتور علي عبد القادر القهوجي

12 



 الختصاص المكاني ألعضاء الضابطة العدلية

المشرع لعضو الضابطة العدلية اختصاصًا مكانيًا محددًا، فيمـز لصحة القاعدة أنو إذا حدد  

اإلجراءات التي تصدر منو أف تكوف قد بوشرت في دائرة ىذا االختصاص، فإذا خرج عضو الضابطة 

نما يعد فردًا عاديا  .17عف دائرة اختصاصو ال تكوف لو سمطة ما وا 

 :تعيين الختصاص المكاني لعضو الضابطة العدلية - أ

 :ويتعيف االختصاص المكاني لعضو الضابطة العدلية بإعماؿ أحد المعايير الثالثة التالية

 إما مكاف وقوع الجريمة -1

 إما موطف المدعى عميو -2

 إما مكاف إلقاء القبض عميو -3

 .ىذه المعايير الثالثة متساوية، وليس ىناؾ أولوية لمعيار عمى آخر 

لمحافظتو، وضابط الشرطة ضمف الحدود اإلدارية  فالمحافظ يقوـ بوظيفتو ضمف الحدود اإلدارية

لمقسـ الذي يتبع لو، فإذا تجاوزوا حدود اختصاصيـ المكاني، يصبح أي واحد منيـ كأنو فرد عادي 

 .وتكوف إجراءاتو باطمة، فميس ليـ أف يباشروا إجراءاتيـ خارج النطاؽ المكاني لمجية التي ىـ معينوف ليا

 :امتداد الختصاص المكاني - ب

كف القانوف خوؿ بعض الضباط العدلييف الحؽ في القياـ بأعماؿ الضابطة العدلية في جميع ل

أنحاء الجميورية بموجب نصوص خاصة، كالنائب العاـ في الجميورية وقائد قوى األمف الداخمي ورئيس 

 .18شعبة األمف السياسي ورئيس شعبة األمف الجنائي

                                                           
 .268ص. املرجع السابق: الدكتور علي عبد القادر القهوجي والدكتور فتوح عبد اهلل الشاذيل - 17

13 



االختصاص المكاني لرجاؿ الضابطة العدلية، يصبح ىذا وعمى الرغـ مف وجوب احتراـ قواعد 

االختصاص قاباًل لالمتداد في حالة الضرورة، أي متى كاف اإلجراء الذي يباشره في غير دائرة 

اختصاصو المكاني متعمقًا بجريمة وقعت في دائرة اختصاصو المكاني، أو كاف المتيـ يقيـ في دائرة ىذا 

عندئٍذ يقع عمؿ الضابط العدلي صحيحًا رغـ تجاوزه حدود . 19فييا االختصاص، أو كاف ضبطو قد تـ

ال ترتب عمى ذلؾ بطالف . اختصاصو المكاني فحالة الضرورة تسوِّغ امتداد االختصاص المكاني، وا 

، كما لو ندب ضابط عدلي لتفتيش أحد 20اإلجراءات، والبد مف اإلشارة إلى حالة الضرورة في المحضر

مخدرة، فيرب الشخص إلى خارج االختصاص المكاني لمضابط فاضطر إلى  األشخاص لحيازتو مواد

 .مالحقتو وضبطو وتفتيشو، فيكوف عممو صحيحًا عمى الرغـ مف خروجو عف دائرة اختصاصو المكاني

كذلؾ األمر في حالة ما إذا صادؼ الضابط العدلي شاىدًا عمى وشؾ أف يموت قبؿ أف يؤدي 

 .ضرًا بشيادتوشيادتو، فيستمع إليو ويحرر مح

واألمر نفسو حيف يتعمؽ بمطاردة محكوـ عميو ىارب مف تنفيذ حكـ واجب النفاذ ويستمر الضابط 

 .21العدلي في مطاردتو ولو اقتضى األمر تجاوز حدود اختصاصو

أي إف امتداد االختصاص لعضو الضابطة العدلية خارج حدود اختصاصو المكاني يقع صحيحًا 

أما في حاؿ عدـ وجود ضرورة، فاألصؿ أنو ليس ألعضاء الضابطة العدلية ة، حالة الضرورة المبرر في 

مباشرة إجراءاتيـ خارج النطاؽ المكاني لمجية المعينيف فييا، وتعد اإلجراءات التي يقوموف بيا باطمة وال 

 .يعتد بالدليؿ المستمد منيا

                                                                                                                                                                                     
 .8ص. املرجع السابق: الدكتور حسن جوخدار - 18

.268ص. املرجع السابق: الدكتور علي عبد القادر القهوجي والدكتور فتوح عبد اهلل الشاذيل - 19
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كاني، ال تقبؿ إثارتو ألوؿ كما أف الدفع ببطالف التحريات لتجاوز مف أجراىا حدود اختصاصو الم

مرة أماـ محكمة النقض، ألف ىذا الدفع يقتضي تحقيقًا موضوعيًا يدخؿ ضمف اختصاص محكمة 

 .الموضوع ال محكمة النقض

 :تبعية أعضاء الضابطة العدلية إلشراف النائب العام - ج

التي تشرؼ ينتمي معظـ أعضاء الضابطة العدلية إلى جياز الشرطة الذي يتبع وزارة الداخمية  

داريا أما عندما يقوموف بوظائؼ الضابطة العدلية فإنيـ يخضعوف لرقابة . 22عميو إشرافًا تنظيميًا وا 

شراؼ النيابة العامة  :مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أف( 14)وقد نصت المادة . وا 

ميع موظفي النائب العاـ ىو رئيس الضابطة العدلية في منطقتو، ويخضع لمراقبتو ج – 1" 

 .الضابطة العدلية بمف فييـ قضاة التحقيؽ

فال  9و8أما مساعدو النائب العاـ في وظائؼ الضابطة العدلية المعينوف في المادتيف   - 2 

 ".يخضعوف لمراقبتو إال فيما يقوموف بو مف األعماؿ المتعمقة بالوظائؼ المذكورة 

إذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة : "مف القانوف ذاتو عمى أنو/ 14/كما نصت المادة  

التحقيؽ في األمور العائدة إلييـ يوجو إلييـ النائب العاـ تنبييًا ولو أف يقترح عمى المرجع المختص ما 

  ".يقتضيو الحاؿ مف التدابير التأديبية

 :23ومف مظاىر تبعية أعضاء الضابطة العدلية لمنيابة العامة ما يمي

 .ابطة العدلية بإخبار النائب العاـ عف الجرائـ التي تصؿ إلى عمميـالتزاـ أعضاء الض - 1

 .إيداعو اإلخبارات ومحاضر الضبوط التي ينظمونيا بالجرائـ التي تصؿ إلى عمميـ -2
                                                           

 . من نظام خدمة الشرطة/ 93/املادة  - 22

و 49و  48/2و  47مواد  - 23
 

.احملاكمات جزائية قانون أصول 50
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متابعة عضو الضابطة العدلية لمتحقيؽ الذي بدأه قبؿ حضور النائب العاـ، إذا أمره النائب  -3

 .العاـ بإتمامو

 .ابة التي تصدر عف النيابة العامةتنفيذ اإلن -4
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 :تمارين

 :اختر اإلجابة الصحيحة

 :مرحمة التحقيؽ األولي

 .تدخؿ ضمف المراحؿ الحقيقية لمدعوى العامة -1

 .تدخؿ ضمف المراحؿ الحقيقية لمدعوى المدنية -2

 .إجراءاتيا تحرؾ الدعوى العامة -3

 .ال تدخؿ ضمف المراحؿ الحقيقية لمدعوى العامة -4

 4الصحيح رقم الجواب 
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 سمطات الضابطة العدلية

 :الكممات المفتاحية

 -اإلنابة -الجرم المشيود -الضبوط -االستقصاء عن الجرائم -جمع المعمومات -الشكوى -اإلخبار

 .مذكرة التوقيف -االستجواب -الجنحة المشيودة

 :الممخص

األصل أن وظيفة الضابطة العدلية تمقي اإلخبارات والشكاوى، االستقصاء عن الجرائم والبحث عن 

أي إن . فاعمييا، جمع األدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتيا إلى فاعميا وتنظيم المحاضر الالزمة

 .أعمال الضابطة العدلية محصورة في اإلجراءات التي تسبق المالحقة الجزائية

مشرع خرج عن ىذه القاعدة وأجاز ألعضاء الضابطة العدلية القيام ببعض أعمال التحقيق في لكن ال

 :حاالت محددة ىي

 .إذا كان الجرم مشيودا -1

 .إذا حدثت جناية أو جنحة داخل بيت واستدعاىم صاحبو إلجراء التحقيق بشأنيا -2

 .في حالة اإلنابة من قبل السمطة القضائية المختصة -3

 :األهداف التعميمية

 : في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى

 .تعريف سمطات الضابطة العدلية في التحقيق األولي -1

 .تعريف سمطات الضابطة العدلية االستثنائية -2
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 سمطات الضابطة العدلية

موظفو الضابطة العدلية : "من قانون أصول المحاكمات الجزائية عمى ما يأتي/ 6/نصت المادة 

حالتيم عمى المحاكم الموكول إلييا أمر مكمفون  استقصاء الجرائم وجمع أدلتيا والقبض عمى فاعمييا وا 

 ".معاقبتيم

يتبين من ىذه المادة أن المشرع لم يحدد اإلجراءات التي يمكن اتخاذىا من قبل الضابطة العدلية 

األخذ بيذه األلفاظ فالعبارات التي وردت في ىذه المادة جاءت عامة، وال يجوز . عمى سبيل الحصر

. الظاىرة ألنيا ال تتوافق مع األصول المتبعة والتي تقيم حدًا بين الضابطة العدلية والتحقيق االبتدائي

وىي اإلجراءات التي . فأعمال الضابطة العدلية محصورة في اإلجراءات التي تسبق المالحقة الجزائية

ي إزالة الغموض المحيط بالجريمة وكشف الحقيقة، تقوم بيا من جمع لألدلة واالستقصاءات التي تساعد ف

فالضابطة . وتمكن النيابة العامة من اتخاذ القرار المناسب بشأن إقامة الدعوى العامة أو حفظ األوراق

العدلية ليست ىي التي تحيل المدعى عمييم إلى المحاكم، ألن ذلك من اختصاص قضاة النيابة العامة 

 .وقضاة التحقيق

ضابطة العدلية في جمع األدلة تختمف حسب كون الجريمة التي ارتكبت جريمة لكن ميمة ال

فالمشرع عدَّد الواجبات الممقاة عمى عاتق الضابطة العدلية بصفة عامة، ثم . عادية، أم جريمة مشيودة

وسَّع من نطاق تمك الواجبات عندما يكون من المصمحة اتخاذ بعض اإلجراءات في الوقت المناسب من 

 :وفي جميع األحوال البد من أن نميز حالتين. لضابطة العدليةقبل ا

أن ال يكون التحقيق قد بدأ في القضية، فينا يقوم أعضاء الضابطة العدلية باستقصاء  :أولً 

 .الجريمة، وجمع أدلتيا، والبحث عن فاعمييا، وىذا ما أطمقنا عميو اسم التحقيق األولي
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د بدأ في القضية، وىنا تنحصر اختصاصات الضابطة العدلية أن يكون التحقيق القضائي ق :ثانياً 

 .في تنفيذ األوامر أو اإلنابات التي يتمقونيا من القاضي المحقق
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 سمطات الضابطة العدلية في التحقيق األولي

 :تمارس الضابطة العدلية سمطاتيا عن طريق إحدى الطرق التالية 

 .بوقوع جريمة، وىذا ما يعرف باإلخبار إما بتدخل عفوي من قبل شخص ثالث يخبرىا -11

 .أو عندما تقدم شكوى من المجني عميو إلى أفراد الضابطة العدلية يعمميا بوقوع جريمة -21

أو بعمل عفوي من عضو الضابطة العدلية عند مشاىدتو لجريمة أو بعد وصول عمميا إليو  -31

 .واستقصائو عنيا

 .1بة العامة في األحوال المكمفة فييا بالتحقيقأو بإنابة من سمطة قضائية أو النيا -41

 تمقي اإلخبارات - أ

الدقيق ىو نقل نبأ وقوع جريمة إلى سمع الضابطة أو القضاء، وبمعناه  الواسعاإلخبار بمعناه  :اإلخبار

 .2أن يروي شخص لم يحل بو ضرر الجريمة نبأىا إلى الضابطة العدلية أو القضاء

. أي شخص سواء كان شاىدًا عمى الجريمة أم عالمًا بيا أي إن اإلخبار عمومًا يصدر عن 

 .3بمعنى أنو يكون من شخص رسمي أو شخص عادي لم تقع عميو الجريمة

نما كل ما اشترطتو المادة   من قانون أصول المحاكمات ( 27)واإلخبار ليس لو شكل معين وا 

 :الجزائية ىو

                                                           
1 -

 
 .431ص. ادلرجع السابق: الدكتور عاطف النقيب

اإل بددار  ددو و  إلددا اإلتسددا   ددبا   دداب   : " مددن تمددام  دمدد  اللددرط  ع دد  و  48ك ددا ت ددا ادلددا ة .  512ص. ادلرجددع السددابق.الددوجييف أ ولددوا اااك ددات ا يفا يدد : الدددكتور د ددد ال ا دد  - 2

".عدلي  بضرر وحلق بغريه
 

 .قاتو  العقوباتمن  389وادلا ة . من قاتو  ولوا اااك ات ا يفا ي  26و25ادلا ة  - 3
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نيبو عنو بموجب وكالة خاصة، ويجوز أن يكون ىذا اإلخبار خطيًا يحرره صاحبو أو من ي - 1

أن يحرره النائب العام إذا طمب إليو ذلك، ويوقع كل صفحة من صفحاتو النائب العام 

 .والمخبر أو وكيمو

ذا تمنع فيشار إلى  -2 إذا كان المخبر أو الوكيل أميًا، فيستعاض عن توكيمو ببصمة إصبعو، وا 

 .ذلك

 .ذا شاء أن يستخرج عمى نفقتو صورة عن إخبارهترفق الوكالة بورقة اإلخبار، ولممخبر إ -3

 

 تمقي الشكاوى - ب

ىي إعالم خطي يقدمو المجني عميو الذي وقعت عميو الجريمة، سواء تضرر منيا أم : الشكوى 

لم يتضرر، إلى الضابطة العدلية يعمميا فيو باالعتداء الذي تعرض لو والواقع إما عمى جسده أو مالو أو 

 .سمعتو

شكوى واإلخبار ىو أن الشكوى تصدر من الشاكي الذي وقعت عميو الجريمة، أما والفرق بين ال 

نما شاىدىا أو عمم بيا والبد من أن تتوافر في . اإلخبار فيصدر من الشخص الذي لم تقع عميو الجريمة وا 

 :4الشكوى الشروط التالية

 .أن يكشف الشاكي عن نفسو وال يقبل منو أن يتستر تحت شكوى مغفمة -1

 .ن الفعل الجرمي الذي وقع عميوأن يبي -2

                                                           
4 -
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أن تكون الشكوى خطية وينظميا الشاكي بنفسو أو بواسطة وكيمو بموجب وكالة خاصة، أو  -3

من قانون أصول  27مع مراعاة األحكام الواردة في المادة . النائب العام إذا طمب منو ذلك

 .المحاكمات جزائية والمطبقة عمى اإلخبار

رع فيما يتعمق باإلخبار أو بالشكوى لم يحدد وقتًا لتقديميما، إال أنو وفي جميع األحوال فإن المش 

من المستحسن أن يقدما حال وقوع الجرم عمى الشاكي أو بعد عمم المخبر بالجريمة، حتى تستطيع 

الجيات المختصة أن تضبط بشكل سريع مرتكب الفعل الجرمي وتقوم بجمع األدلة الصحيحة، وعمى 

 .5عندما يقدم إليو اإلخبار أو الشكوى أن يحيمو بال إبطاء إلى النيابة العامة عضو الضابطة العدلية

 الستقصاء عن الجرائم -ج

البحث عن جريمة قد تكون وقعت، إما بناًء عمى شكوى أو إخبار عادي، أو "االستقصاء يعني  

العدلية من أي  بناء عمى تكميف من النيابة العامة، أو بناء عمى معمومات وصمت إلى رجل الضابطة

 ".6مصدر كان

فأعمال االستقصاء ىدفيا الكشف عن كافة الظروف والمالبسات التي ارتكبت فييا الجريمة،  

والبحث عن كافة المعمومات الخاصة بيا وبالمجني عميو فييا، كتحديد وقت ومكان وقوعيا والوسائل التي 

بكافة الوسائل والطرق المشروعة لمكشف ولعضو الضابطة العدلية أن يستعين . استخدمت في ارتكابيا

عن الجريمة، شريطة عدم مخالفة القانون، فال يجوز لو التعرض لمحرية الشخصية لألفراد أو لحرمة 

المساكن أو المجوء إلى األساليب غير المشروعة مثل استراق السمع والتجسس من ثقوب األبواب، أو 

ت خفية في مكان خاص، أو تسجيل المخابرات تسجيل األحاديث عن طريق وضع آالت تسجيل الصو 

 .الياتفية واالطالع عمى البرقيات والرسائل، لما في ذلك من خرق لحرمة الحياة الخاصة لممشتبو بو
                                                           

.من قاتو  ولوا اااك ات ا يفا ي  55و  49ادلا تني  - 5
 

6 -
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ولكن ليس ما يمنع من وضع آالت تسجيل أو استراق السمع في األماكن العامة، فيذه تعد  

يقال في األماكن العامة ال يعد سرًا يجب المحافظة  وسائل مشروعة لجمع المعمومات عن الجرائم، ألن ما

 .7عميو، وال ينطوي عمى اعتداء عمى الحياة الخاصة لمناس

كما أن عمل رجل الضابطة العدلية يكون صحيحًا إذا تظاىر بأنو مدمن مخدرات و يرغب في  

عدم، كأن يأتي رجل شراء كمية منيا، ليقبض عمى الفاعل، ولكن يصبح عممو باطاًل إذا خمق جريمة من 

الضابطة إلى شخص ويصور لو ربحًا من جريمة يقترفيا ويقنعو بيا، وعندما يقع في الشرك يداىمو، فينا 

يكون رجل الضابطة ىو الذي خمق الجريمة بطريق الغش والخداع والتحريض عمى ارتكابيا، فمواله لما 

نا ألنو وليد عمل غير مشروع، ويسأل عضو كان في نية مقترفيا ارتكابيا، فإجراء القبض يكون باطاًل ى

 .الضابطة العدلية عن التحريض أو التدخل في الجريمة حسب األحوال

كما أنو ليس ىناك ما يحول دون االستعانة بالكالب المدرَّبة لممساعدة في اكتشاف الجرائم  

وحدىا وال يمكن  ويكون ذلك عمى سبيل االستدالل ألن ىذه الحيوانات تعمل بغرائزىا. 8والمجرمين

 .االطمئنان إلى نتيجة داللتيا

ولكن يكون عمل عضو الضابطة العدلية باطاًل إذا عمد إلى استخدام العقاقير المخدرة، واستخدام  

جياز الكذب، والمجوء إلى التنويم المغناطيسي، ألن ما يصدر عن المشتبو فييم تحت تأثير ىذه 

يكون خميطًا من الذكريات واألحاسيس والرغبات المكبوتة، إضافًة  اإلجراءات ال يمكن االعتماد عميو ألنو

لذلك فكل اعتراف أو إقرار . إلى أنو في مثل ىذه اإلجراءات اعتداء عمى أسرار اإلنسان وحياتو الخاصة

 .9ناتج عن ىذه اإلجراءات يكون باطاًل وغير مشروع، فيو بعيد كل البعد عن الموضوعية

                                                           
7 -
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 جمع األدلة -د

تمكن أعضاء الضابطة العدلية من القيام بواجبيم في مرحمة التحقيق األولي وىو التثبت حتى ي 

من وقوع الجريمة والكشف عن الفاعمين، البد ليم من جمع المعمومات المتعمقة بيذه الجريمة، ويكون ذلك 

ط األشياء عن طريق الذىاب إلى مكان الجريمة أو أي مكان آخر من أجل إجراء المعاينات الالزمة وضب

التي تدل عمى اقتراف الجريمة، كاألسمحة والبصمات واتخاذ كل الوسائل التحفظية الالزمة لممحافظة عمى 

أدلة الجريمة، وليم االستماع إلى المشتبو بيم وأخذ أقوال الشيود واالستعانة بأىل الخبرة من أطباء 

. 10الشيود أو الخبراء اليمين القانونية وغيرىم وطمب رأييم شفييًا أو كتابيا، لكن ال يجوز ليم تحميف

كذلك فإن ما ال يجوز لعضو الضابطة العدلية أن يفعمو أثناء جمع األدلة ىو إصدار مذكرة إحضار 

نما استدعاؤه بالطريق اإلداري أو بأي طريق ممكن، فإذا تمنع عن الحضور فما  لممشتبو بو أو لمشاىد، وا 

كما يمتنع عمى عضو الضابطة العدلية تفتيش . لذي نظموعميو إال أن يشير إلى ذلك في الضبط ا

 .11األماكن المسكونة أو األشخاص ألن تفتيشيا من إجراءات التحقيق االبتدائي

 

 تنظيم الضبوط -هـ

بعد أن يقوم عضو الضابطة العدلية باالستقصاء عن الجريمة المرتكبة وجمع المعمومات حوليا، البد لو 

فالضبط الذي يقوم بتنظيمو . جراءات التي قام بيا وبكل ما رآه وما سمعومن أن ينظم ضبطًا بكل اإل

يثبت فيو جميع المعمومات التي حصل عمييا وكل اإلجراءات التي قام بيا، ولكي يكون لمضبوط التي 

: ينظميا أعضاء الضابطة العدلية القوة الثبوتية التي خصيا القانون بيا، البد من أن يتوافر فييا شرطان

خاصة أن ىذه اإلجراءات التي . يتعمق بالضبط ذاتووالشرط الثاني يتعمق بمنظم الضبط، رط األول الش
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قام بيا عضو الضابطة العدلية ستكون األساس الذي تستند إليو النيابة العامة من أجل إقامة الدعوى 

 .12العامة أو حفظ األوراق

 الشروط التي يجب أن تتوافر في منظم الضبط- آ

يكون ىذا الضبط قد نظم من أحد موظفي الضابطة العدلية وفي حدود اختصاصو من أن  -11

 .13حيث المكان والنوع وأثناء قيامو بوظيفتو

أن يحمف عضو الضابطة العدلية اليمين القانونية قبل مباشرتو لميام عممو، ويتم ذلك مرًَّة  -21

 .ة إلى أخرىواحدًة، وليس من الضروري حمفيا مرة أخرى عند نقمو من منطق

وتؤدى اليمين أمام المرجع المعين لسماعيا قانونًا، فالقضاة يقسمون اليمين أمام محكمة 

أما ضباط الشرطة فيؤدون . 14االستئناف المدنية األولى العاممين في منطقة اختصاصيا

 15اليمين أمام وزير الداخمية عند بدء تعيينيم وقبل استالميم أعماليم

أما إذا لم يكن لو لباس . المالبس الرسمية عند ممارستو ألعمال وظيفتوأن يكون مرتديًا  -31

خاص فيو ممزم بالتعريف عن نفسو بصورة جمية، عن طريق إبراز البطاقة الخاصة التي 

 16يحمميا
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 الشروط التي يجب أن تتوافر في الضبط- ب 

بحضور عضو أال يتضمن الضبط إال الوقائع المادية فقط أي كل ما جرى أو قيل - 1

الضابطة العدلية وكل ما رآه وما سمعو، فال يجوز لو بيان رأيو الشخصي والقيام بتحميل 

 .الوقائع

أن ينظم الضبط بالمغة العربية، وضمن المدة القانونية المحددة، فإذا لم يحدد القانون - 2

 .مدة، فأن يتم تنظيم الضبط في أسرع وقت ممكن حفاظًا عمى سالمة اإلجراءات

أن يكون موقعًا ومؤرخًا عميو من قبل من حرره، وتحفظ نسخة منو في سجل خاص - 3

 .حتى ال يكون عرضة ألي تبديل أو تغيير

 .أن تراعى الحدود واألشكال المقررة لكيفية أداء بعض اإلجراءات عند تحرير المحضر- 4
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 سمطات الضابطة العدلية الستثنائية

كما رأينا جمع األصل أن وظيفة الضابطة العدلية 

ومع . المعمومات واالستقصاء لمكشف عن الجريمة وفاعميا

ذلك فقد أعطى المشرع لموظفي الضابطة العدلية وبصفة 

استثنائية اتخاذ بعض اإلجراءات الجبرية والماسة بالحرية 

في بعض األحوال لما تفرضو ضرورة الموقف من اتخاذ 

ل أن تمتد إجراءات عاجمة وفورية من أجل جمع األدلة قب

إلييا يد العبث، وىي حالة الجرم المشيود، حيث منح 

 المشرع لرجال الضابطة العدلية الحق في مباشرة قدر

 

نابتيم من قبل  كبير من إجراءات التحقيق االبتدائي، كما أجاز ندب بعض رجال الضابطة العدلية وا 

 . 17سمطة التحقيق لمباشرة إجراء معين أو أكثر من إجراءاتو
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 سمطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود

 :من قانون أصول المحاكمات الجزائية عمى أن( 28)نصت المادة  

 .الجرم المشيود ىو الجرم الذي يشاىد حال ارتكابو أو عند االنتياء من ارتكابو -1"

معيم ويمحق بو أيضًا الجرائم التي يقبض عمى مرتكبييا بناًء عمى صراخ الناس أو يضبط  -21

أشياء أو أسمحة أو أوراق يستدل منيا أنيم فاعمو الجرم وذلك في األربع والعشرين ساعة من 

 ".وقوع الجريمة

فيو يعني التقارب الزمني بين وقت ارتكاب . يتبين من ىذا النص المفيوم القانوني لمجرم المشيود 

نما ىو حالة تتعمق فالجرم المشيود إذن حالة ال تدخل في تكوي. الجريمة ووقت اكتشافيا ن الجريمة، وا 

لذلك البد من سرعة في اتخاذ اإلجراءات الجزائية حيال الجريمة المشيودة حتى ال يترتب . باكتشافيا فقط

فقيام حالة الجرم المشيود يؤدي إلى توسيع . 18عمى التراخي في اتخاذ ىذه اإلجراءات ضياع الحقيقة

 .استثناًء القيام ببعض أعمال التحقيق االبتدائيسمطة موظفي الضابطة العدلية، ويخوليم 

وقد وردت حاالت الجرم المشيود عمى سبيل الحصر، فال يجوز القياس عمييا أو االستنتاج  

وعمة . فال يكون الجرم مشيوداً ( 28)منيا، فإذا لم تتوافر إحدى ىذه الحاالت التي نصت عمييا المادة 

ت الضابطة العدلية التي تمس الحريات الفردية خوفًا من أن ىذا الحصر أن المشرع أراد توسيع سمطا

تطمس معالم الجريمة أو تزول إذا اتبعت اإلجراءات العادية، إضافًة إلى أن الخطأ أو التعسف في 

 :لذلك البد من تقسيم ىذا المطمب إلى أربعة فروع. استعمال ىذه السمطات يكاد يكون منعدما
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 حالت الجرم المشهود - أ

من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن ىناك أربع حاالت ( 28)لما نصت عميو المادة وفقًا  

 :لمجرم المشيود ىي

 مشاهدة الجرم حال ارتكابه- أوًل 

أي مشاىدة الجريمة حين ارتكابيا، أي لحظة ارتكاب الفعل المادي المكون لمجريمة كمشاىدة 

عنو بالسكين أو مشاىدة السارق وىو يمد يده إلى جيب الجاني وىو يطمق النار عمى المجني عميو أو يط

والمشاىدة ليست . أي مشاهدة السموك الجرمي أو النتيجة الجرمية أو الثنين معا. المجني عميو ليسرقو

نما بإدراك الجريمة لحظة وقوعيا بأي حاسة من حواس اإلنسان، فقد تكون عن  فقط عن طريق البصر، وا 

. الممس أو الشم، متى كان ىذا اإلدراك بطريقة يقينية ال تحتمل الشك فيوطريق السمع أو الذوق أو 

حين  الشمحين يسمع عضو الضابطة العدلية صوت إطالق النار، وتكون بطريق  السمعفتكون بطريق 

عندما يتناول طعامًا يجد فيو مادة  بالتذوقتفوح رائحة المخدر من فم الشخص الذي يتعاطاىا، وتكون 

كما لو أحست زوجة كفيفة عن طريق الممس أن من يحاول  بالممسمة، كما تكون مخدرة أو سا

 .اغتصابيا ليس زوجيا

والقانون صريح في أن حالة الجرم المشيود تالزم الجرم نفسو ال المجرم، فقد تشاىد الجريمة دون  

ربائية من منزل كمشاىدة نور الكيرباء ينبعث من مصابيح كي. أن ُيشاىد فاعميا فيي ذات طبيعة عينية

شخص غير متعاقد مع شركة الكيرباء ورؤية أسالك الكيرباء  متصمة بأسالك الشركة بطريقة غير 

 .، فيذه جريمة مشيودة لسرقة التيار الكيربائي الممموك لمشركة19مشروعة
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 مشاهدة الجريمة عقب النتهاء من ارتكابها- ثانيًا 

الجريمة لحظة ارتكابيا، أي لم يشاىد الركن المادي أي إن عضو الضابطة العدلية لم يشاىد 

نما شاىد آثارًا ومعالم تدل عمى أن الجريمة قد وقعت منذ وقت قصير، كمشاىدة جثة المجني  لمجريمة، وا 

ولم يحدد القانون الوقت الذي يمضي بين الجريمة ومشاىدتيا، ويعود ذلك إلى . عميو وىي تنـزف دما

يرى الفقو أن ىذا الزمن يتحدد بالزمن الضروري النتقال عضو الضابطة  ولكن. تقدير قاضي الموضوع

العدلية إلى مكان وقوع الجريمة بحيث تكون آثار الجريمة أو معالميا مازالت ناطقة، أي البد من أن 

 .تكتشف الجريمة فور ارتكابيا، وأن تترك آثارًا تدل عمييا بشكل واضح

تعني لحظات يسيرة، ألنيا إذا طالت فإن الجرم  (النتهاء)ونحن مع الرأي الذي يقول إن عبارة  

 .20قد يعد مشيودًا طبقًا لمحالة الرابعة من حاالت الجرم المشيود ولكن ليس ليذه الحالة

 القبض عمى فاعل الجريمة بناء عمى صراخ الناس- ثالثاً 

تيم فمحقوا بو وعال ويفترض ىنا أن المجني عميو طارد الجاني أو تنبو إليو المارة من تمقاء ذا

المشتبو بو مالحقة صراخيم، وتمك قرينة عمى أنو لم يمض عمى ارتكاب الفعل إال فترة وجيزة، فيشترط 

كما يشترط أيضًا أن تقترن المالحقة . أي متابعتو من الناس بالجري خمفو أو في مكان ارتكاب الجريمة

ىذا ىو الحرامي أو القاتل امسكوا )مثل  بالصراخ، أي بارتفاع الصوت، أي أن يصدر عن الناس أصوات

نما يكفي أن ينبيوا بصياحيم واإلشارة إليو بما ( بو وال يشترط لتوافر الصراخ الركض خمف المشتبو بو وا 

إذا ضبط عضو الضابطة العدلية ىذا المشيد فإن الجرم ُيعدُّ مشيودًا طالما أن المطاردة لم . يفيد اتيامو
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جرم مشيود إذا كان المجني عميو قد صادف الجاني في اليوم التالي لوقوع ألنو ال يكون ىناك . تنتو

 .21الجريمة فراح يطارده صائحًا بأنو مجرم

فإذا أشيع أن . كما ينبغي التفريق بين صراخ الناس وبين اإلشاعة التي يتناقميا الناس فيما بينيم 

 .يمة مشيودةشخصًا معينًا قد ارتكب جريمة، فيذه اإلشاعة ال تكفي لتكون جر 

 مشاهدة أدلة الجريمة- رابعاً 

من قانون أصول ( 2)الفقرة ( 28)يعد من حاالت الجرم المشيود حسب ما جاء في المادة 

المحاكمات الجزائية، عندما يضبط مع المشتبو بو أشياء أو أسمحة أو أوراق يستدل منيا أنو فاعل الجرم 

يمة، كما لو ضبط شخص عقب ارتكاب جريمة السرقة وذلك خالل األربع والعشرين ساعة من وقوع الجر 

بفترة وجيزة ومعو األشياء المسروقة أو السالح الذي استعمل في السرقة، أو حتى إذا شوىدت آثار دماء 

فيذه اآلثار ال تقل أىمية عن األسمحة واألوراق، يجب . عمى ثياب شخص تدل عمى ارتكابو جريمة قتل

رين ساعة عمى ارتكاب الجريمة، فالمشاىدة ىنا ال تقع عمى العناصر أن يتم ذلك خالل األربع والعش

نما عمى عناصر مادية أخرى يستدل منيا عمى وقوع الجريمة وعمى مرتكبيا  .22المادية لمجريمة مباشرة وا 

من خالل دراستنا ليذه الحاالت األربع، فإننا إذا دققنا فييا نصل إلى استنتاج بأن الحالة األولى  

من حاالت الجرم المشيود ىي حالة الجرم الحقيقي ألن عضو الضابطة العدلية ( 28)تيا المادة التي ذكر 

 .يشاىد الجرم حال ارتكابو، بينما الحاالت الثالث األخرى ىي استنتاجية أو اعتبارية

                                                           
. 1986القا رة .  ار النهض  العربي . شرح قاتو  اإلجراءات ا نا ي : الدكتورة فوزي  عبد الستار - 21

 
22 -

 
. 151ص. ا يفء الثاين. ادلرجع السابق: الدكتور ع ي عبد القا ر القهوجي

 

32 



فالفارق بين الجرم المشيود والجرم العادي ىو من حيث ضبط الجريمة، أي مشاىدة الجرم في  

حاالتو األربع، فإذا لم يَر عضو الضابطة العدلية إحدى ىذه الحاالت فال يعد الجرم مشيودًا وال إحدى 

 .يستطيع القيام بأعمال التحقيق االبتدائي

 شروط الجرم المشهود - ب

ىناك شروط البد من أن تتوافر حتى يكون الجرم مشيودًا وتتسع معو سمطات الضابطة العدلية،  

 :وىذه الشروط ىي 

 شاهدة الجرمم- 1ً

المشاىدة ضرورية ويجب أن تتم من الموظف ذاتو، أي أن يشاىد عضو الضابطة العدلية الذي 

فال يكفي أن يكون قد سمع عن الجريمة من . قام بضبط الجريمة المظاىر الخارجية المادية المحسوسة

ة العدلية نبأ شخص آخر شاىد الجرم، كما ال يعد الجرم مشيودًا عندما يصل إلى عمم عضو الضابط

وقوع جريمة حيازة سالح غير مرخص عن طريق رواية رجل الشرطة بعد انفضاض المشاجرة التي قيل 

كذلك ال يعد من حاالت الجرم المشيود إحراز . إن المتيم كان يطمق فييا الرصاص من مسدس يحممو

عيا بسرعة في فمو، ألن مواد مخدرة إذا كان المتيم قد أخرج ورقة من جيبو عند رؤية رجل الشرطة ووض

 .23ما حوتو تمك الورقة لم يكن ظاىرًا حتى يستطيع رجل الشرطة رؤيتو

أما إذا عمم عضو الضابطة بوقوع جريمة قتل وانتقل فورًا إلى مكان الحادث وشاىد الجثة فعاًل  

ريمة منذ فترة وىي تسيل دمًا، فينا يعد أنو شاىد المظاىر المادية الخارجية بشكل ممموس تنبئ بوقوع الج

 .قصيرة جدا
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 أن تكون المشاهدة مشروعة- 1ً

نما البد من أن  ال يكفي أن يشاىد عضو الضابطة العدلية إحدى حاالت الجرم المشيود بنفسو، وا 

فمثاًل ال يعتد بمشاىدة عضو الضابطة العدلية لجريمة . تكون ىذه المشاىدة مشروعة ومطابقة لمقانون

دخولو إلى ىذا المنزل بوجو غير قانوني، أو عن طريق مخالفة اآلداب ترتكب داخل منزل عن طريق 

كذلك إذا حرض . واألخالق العامة مثل النظر من ثقوب األبواب أو استراق السمع أو اقتحام المنازل

عضو الضابطة العدلية شخصًا عمى ارتكاب جريمة، وعندما بدأ في تنفيذىا كشف لو عن شخصيتو، فإن 

 .24ة ال تتحقق في ىذه الحالة ألن إثباتيا يكون قد تم بوسيمة غير مشروعةالجريمة المشيود

لكن عممو يكون مشروعًا إذا حدثت مشاىدة الجرم المشيود بطريق الصدفة، أي إذا لم يقم عضو  

الضابطة العدلية بأي نشاط غير مشروع من جانبو يؤدي إلى القول إنو ىو الذي دفع إلى وجود حالة 

مثال إذا كان دخول المحل العام كالمطاعم أو المقاىي أو غيرىا من المحالت المفتوحة  .الجرم المشيود

لمجميور من مقتضيات وظيفتو، فإذا شاىد بطريق الصدفة أثناء قيامو بواجبو جريمة قتل أو ضرب أو 

ذا كان من ا. بيع مخدر وتوافرت فييا إحدى حاالت الجرم المشيود، فإن اكتشافيا يكون مشروعا لجائز وا 

لو دخول المحل العام فإنو يجوز لو من باب أولى النظر من ثقب الباب لالطالع عمى ما يجري بداخمو، 

 .25فإذا شاىد جريمة ترتكب في داخمو، تكون الجريمة مشيودة ألنيا تحققت بوسيمة مشروعة

شروعية نشاط إن معيار توافر حالة الجرم المشيود المنتج آلثاره القانونية ىو مشروعية أو عدم م 

عضو الضابطة العدلية، فتقوم حالة الجرم المشيود إذا كان النشاط مشروعًا، والعبرة ىو لتصرف عضو 

فإذا ثبت أن عضو الضابطة العدلية لم . الضابطة العدلية المشروع وليس لما يرد إلى ذىن المشتبو بو

نما ُخّيل لممشتبو بو ذلك عند رؤيتو لعضو الضابطة العدلية فتخمى  يكن يريد القبض عمى المشتبو بو، وا 
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كما إذا ألقى شخص بإرادتو كيسًا أو حقيبة . عما كان في حيازتو، فإن حالة الجرم المشيود قائمة قانونا

كان يحمميا بمجرد رؤيتو لعضو الضابطة العدلية في الطريق العام ثم أسرع في سيره، فمما فتح عضو 

ى سالح غير مرخص فإن الجرم يتحقق في ىذه الحالة بطريق الضابطة الكيس أو الحقيبة عثر فييا عم

 .26مشروع وقانوني

 اآلثار المترتبة عمى الجرم المشهود -ج

إن الحكمة من إباحة االلتجاء استثناًء إلى بعض إجراءات التحقيق دون استئذان سمطة التحقيق  

يستدعي استنياض ىمة المشرع المختصة أصاًل بإجرائيا، ىي أن الجريمة، وقعت في حالة مشاىدة، مما 

في أن يسيل اإلجراءات بحيث يمكن مالحقة الجاني واألدلة ما زالت تشير إلى شخصو، ليذا كمو خول 

المشرع من شاىد الجريمة حق مباشرة بعض إجراءات التحقيق عمى حسب األحوال، بطريقة عفوية ال 

 .27يحتاج معيا إلى استئذان صاحب السمطة أصاًل في إجرائيا

 إجراءات التحقيق الجائزة لموظفي الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود - د

تختمف اإلجراءات التي يتخذىا عضو الضابطة العدلية عند قيام الجرم المشيود حسبما يكون  

الجرم جناية أو جنحة، ألن السمطات التي قررىا المشرع ألعضاء الضابطة العدلية تختمف في حالة 

 :لذلك البد من تقسيم ىذا الفرع إلى. ودة عنيا في حالة الجنحة المشيودةالجناية المشي

 سمطات الضابطة العدلية في الجناية المشهودة- أول ً 

أجاز المشرع لبعض رجال الضابطة العدلية القيام ببعض أعمال التحقيق االبتدائي التي ىي في  

استثنائية اقتضتيا مصمحة العدالة لما قد يترتب األصل من اختصاص قاضي التحقيق، وذلك في حاالت 
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عمييا من نتائج قانونية تتسم بخطورة خاصة ولتعمقيا بكرامات الناس وحرياتيم، لذلك فقد قصرىا المشرع 

مبدئيًا عمى حالة الجناية المشيودة، كما قصرىا بصورة صريحة عمى رجال النيابة العامة وقضاة الصمح 

وىذا التعداد . وضباط الشرطة ورؤساء المخافر  دون سواىم( د فييا نيابة عامةفي المراكز التي ال يوج)

كما أعطى المشرع، بنص صريح، قاضي التحقيق حقوق النائب العام في حالة الجريمة . 28حصري

وقد نصت . 29المشيودة، لذلك فإن من حقو أن يباشر التحقيق دون انتظار إقامة الدعوى العامة لديو

قانون أصول المحاكمات الجزائية عمى األعمال التحقيقية التي أجازىا المشرع ألعضاء  من( 46)المادة 

ممزمون في  44إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة : "الضابطة العدلية حيث جاء فييا

تفتيش بأن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا إلفادات الشيود وأن يجروا التحريات و ... حال وقوع جرم مشيود

، و يدخل في ىذه .."المنازل وسائر المعامالت التي ىي في مثل ىذه األحوال من وظائف النائب العام

 .األحوال حق القبض عمى المشتبو بو

يتضح من كل ما سبق أن الجناية المشيودة ترتب عمى الضابطة العدلية القيام بعدة إجراءات 

 :وىي

مشرع عمى الضابط العدلي أن ينتقل في الحال إلى موقع أوجب ال  :النتقال إلى موقع الجريمة -ً

الجريمة وأن ينظم محضرًا بالحادثة وبكيفية ومحل وقوعيا وأن يدون أقوال من شيد الواقعة ومن كانت 

لديو معمومات عنيا أو معمومات ذات فائدة كاألقارب والجيران والخدم قبل أن يحدث شيء يؤدي إلى 

ويصادق أصحاب اإلفادات المستمعة عمى إفاداتيم بتوقيعيا، وعند تمنعيم عن  .تغييرىا أو تشويو حقيقتيا

 .30التوقيع يصرح بذلك في المحضر
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ويتوجب عمى من انتقل إلى مكان وقوع الجريمة أن يحيط قاضي التحقيق عممًا بانتقالو وال يكون  

 .31ممزمًا بانتظار حضوره لمباشرة عممو

ذا كانت طبيعة الجريمة وظروف   اقترافيا تحتاج في معرفتيا إلى أىل الخبرة، فمعضو الضابطة وا 

العدلية أن يصطحب عند انتقالو إلى موقع الجريمة واحدًا أو أكثر منيم، كما ىي الحال إذا مات شخص 

قتاًل أو بأسباب مجيولة باعثة عمى الشبية فيستعين عضو الضابطة العدلية بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير 

وعمى األطباء والخبراء أن يقسموا قبل مباشرتيم العمل يمينًا بأن يقوموا . وبحالة جثة الميت بأسباب الوفاة

 .32بالميمة الموكولة ليم بشرف وأمانة

لعضو الضابطة العدلية منع أي شخص موجود في البيت أو المكان  :منع الحاضرين من البتعاد  - ً

والمقصود بيذا اإلجراء العمل عمى استقرار . اد عنوالذي وقعت فيو الجريمة من الخروج منو أو االبتع

. 33النظام في محل وقوع الجريمة ليتاح لمضابط العدلي تأدية ميمتو، ومنع العبث أو تبديد أدلة الجريمة

ومن يخالف ىذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمتو والحكم عميو 

ذا لم يمكن القبض عميو ولم يحضر بعد تبمغو مذكرة الدعوة . ئب العامبعد سماع دفاعو ومطالبة النا وا 

كما أن العقوبة التي . يحكم عميو غيابيًا وال يقبل الحكم أي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال

ليرة إلى  25يمكن لقاضي التحقيق أن يحكم بيا ىي الحبس التكديري من يوم إلى عشرة أيام والغرامة من 

ومتى . ،  ويستمر ىذا المنع حتى تنظيم المحضر بتثبيت حالة المكان والجريمة واألشخاص34ليرة 111

 .35انتيى عضو الضابطة العدلية من تنظيم المحضر، رفع المنع
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القبض إجراء يستيدف سمب حرية الشخص مدًَّة قصيرًة، ولذلك  :القبض عمى فاعل الجرم وتفتيشه- 3

طة مختصة بالتحقيق نظرًا إلى خطورتو، لكن المشرع أجاز لعضو فإن صدوره يجب أن يكون من سم

الضابطة العدلية في حالة الجناية المشيودة أن يأمر بالقبض عمى كل شخص من الحضور يستدل 

ن لم يكن حاضرًا أصدر عضو الضابطة العدلية أمرًا . بالقرائن القوية عمى أنو فاعل ذلك الجرم وا 

ن ىذا األمر تسمى مذكرة إحضار، وعمى ىذا العضو أن يستجوب في بإحضاره، والمذكرة التي تتضم

 .36الحال الشخص المحضر لديو

وحق القبض عمى المتيم يستمزم في ذاتو حق تفتيشو وضبط ما يحممو مما تعد حيازتو جريمة أو 

 .يكون دلياًل عمى الجريمة كالسالح غير المرخص أو المخدرات

المقبوض عميو يكون عماًل مشروعًا ليس فيو انتياك لحرية فمتى كان القبض صحيحًا فإن تفتيش 

كما أن إباحة تفتيش المقبوض عميو تشمل . 37وىو ضرورة الزمة، خشية من شر المقبوض عميو. الفرد

كما يجب أن تراعى في تفتيش شخص المقبوض عميو . كل ما يحممو معو من حقائب وأشياء وأوراق

 .38مثاًل تفتيش األنثى يجب أن يتم بمعرفة أنثى تنتدب لذلكقواعد القانون واآلداب واألخالق، ف

إن أعمال التفتيش في األصل من اختصاص سمطة التحقيق،  :تفتيش منزل المتهم وضبط األشياء-  4

لكن المشرع أجاز لموظفي الضابطة العدلية في حاالت معينة تقتضييا ظروف الجريمة والسرعة في 

تفتيش عندما يتبين ليم من ماىية الجريمة أن األوراق واألشياء الموجودة لدى التعرف إلى أدلتيا، القيام بال
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المدعى عميو يمكن أن تكون مدار استدالل عمى ارتكابو الجريمة، عندئٍذ ليم االنتقال حااًل إلى مسكن 

 .39المدعى عميو لمتفتيش عن األشياء التي تؤدي إلى إظيار الحقيقة

فإن رفض الحضور أو . لمدعى عميو موقوفًا أو غير موقوفوتجري معامالت التفتيش بحضور ا

ال فبحضور شاىدين يستدعييما  تعذر حضوره جرت المعاممة أمام وكيمو أو أمام اثنين من أفراد عائمتو وا 

وال يجوز دخول المنزل وتفتيشو إال إذا كان الشخص المراد تفتيش منزلو . 40عضو الضابطة العدلية

أي ال يجوز لو أن . 41رم أو شريك أو متدخل فيو، أو حائز أشياء تتعمق بالجرممشتبيًا فيو بأنو فاعل ج

وعمى عضو الضابطة . يفتش منزل غير المتيم، فالمشرع لم يسمح بيذا اإلجراء إال لقاضي التحقيق

العدلية أن يضبط األسمحة وكل ما يظير أنو استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد ليذا الغرض، كما 

كالمسدس الذي  42يرى من آثار الجريمة وسائر األشياء التي تساعد عمى إظيار الحقيقة يضبط كل ما

اقترفت فيو الجريمة أو الرصاصات الفارغة التي وجدت في مكان الحادث أو مالبس المجني عميو 

 .43أي عميو ضبط كل األشياء أو األوراق التي تؤيد التيمة أو البراءة. والمتيم المموثة بالدماء

ضبط مثل ىذه األشياء، عمى عضو الضابطة العدلية أن يقوم بعرضيا عمى المتيم أو من  وعند

ذا تمنع عن  ينوب عنو واستجوابو بشأنيا، ثم ينظم محضرًا يوقعو مع المدعى عميو أو من ينوب عنو وا 

وعمى عضو الضابطة العدلية أن يعنى بحفظ األشياء المضبوطة . 44التوقيع صرح بذلك في المحضر

حالة التي كانت عمييا، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماىيتيا ذلك وتختم في الحالتين بخاتم بال
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ذا وجدت أوراق نقدية ال يستوجب األمر االحتفاظ بيا بالذات الستظيار الحقيقة أو لحفظ حقوق . رسمي وا 

 .45خزينةالطرفين أو حقوق الغير جاز لعضو الضابطة العدلية أن يأذن بإيداعيا صندوق ال

والمالحظ أن األعمال واإلجراءات السابق بيانيا والتي يقوم بيا أعضاء الضابطة العدلية عمى 

سبيل االستثناء في الجناية المشيودة ال تعدُّ جميعيا من قبيل معامالت التحقيق االبتدائي في معناىا 

في غير أحوال الجرم المشيود،  الدقيق، ألن بعضيا يعد من أعمال التحقيق األولي الجائز ليم القيام بيا

كاالنتقال إلى مكان وقوع الجريمة، وتنظيم محضر بالواقعة، وضبط كل ما يتعمق بالجريمة وآثارىا 

وال ُيعدُّ من أعمال التحقيق االبتدائي سوى القبض عمى المشتبو بو . وأدلتيا، كاألسمحة واألوراق وما إلييا

ن غائبًا، وتفتيش شخصو ومسكنو، ومنع الحاضرين من مغادرة إن كان حاضرًا، أو إحضاره بمذكرة إن كا

 .46المكان الذي وقعت فيو الجريمة أو االبتعاد عنو، وتوقيف كل من يخالف ىذا األمر

من قانون أصول ( 231)نصت المادة  :سمطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة- ثانيا ً 

حة مشيودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبو ويحيمو من قبض عميو بجن: "المحاكمات الجزائية عمى أن

 ".موقوفًا عند االقتضاء عمى المحكمة الصمحية أو البدائية المختصة ليحاكم لدييا في الحال

يتضح من ىذا النص أن عضو الضابطة العدلية ال يممك من معامالت التحقيق في الجنحة 

واالستماع إلى أقوالو ثم إرسالو مخفورًا إلى  المشيودة سوى القبض عمى فاعل الجرم وتفتيش شخصو

حالتو إلى محاكم الدرجة األولى المختصة ولكن ال يجوز لعضو الضابطة . النائب العام الستجوابو وا 

 .العدلية في حالة الجنحة المشيودة تفتيش مسكن الفاعل إال إذا وافق عمى ىذا اإلجراء

العدلية في الجناية المشيودة أوسع بكثير من  من خالل ما ورد ذكره نالحظ أن سمطات الضابطة

سمطاتيا في الجنحة المشيودة، والسبب ىو رغبة المشرع في حماية الحرية الفردية، وكرامة المساكن من 
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 الجنحةوتحتاج إلى اتخاذ إجراءات شديدة كتفتيش البيوت، أما  الجناية جريمة خطيرةوطأة تفتيشيا، ألن 

 .47يا إلى خرق القواعد الدستورية، وال ضرورة فيفأمرها بسيط
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 سمطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت

يتولى النائب العام التحقيق : "من قانون أصول المحاكمات الجزائية عمى أن( 42)نصت المادة 

ن لم تكن مشيودة داخل بيت،  وفقًا لألصول المعينة لمجرائم المشيودة، إذا حدثت جناية أو جنحة وا 

 "وطمب صاحب البيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنيا

يتبين من ىذا النص أن المشرع أجاز ألعضاء الضابطة العدلية أن يباشروا سمطات التحقيق 

ن لم تكن  االستثنائية المعطاة ليم في حالة الجرم المشيود في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن، وا 

 .ة، طالما أن صاحب البيت قد استدعاىم بإرادتو وتنازل عن حصانة مسكنو بنفسومشيود

 سمطات الضابطة العدلية في حالة اإلنابة

اإلنابة ىي الصك الذي ينقل بموجبو القاضي المختص صالحياتو إلى قاٍض آخر أو إلى ضابط  

فقد  تكون ىناك حاجة إلى أن . 48عدلي ليقوم مقامو بإجراء عمل تحقيقي يتعذر عميو أن يقوم بو شخصيا

ينيب قاضي التحقيق قاضي تحقيق آخر إلجراء معاممة من معامالت التحقيق في األمكنة التابعة 

لمقاضي المستناب، أو أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية، من أجل تيسير البت بسرعة في إجراءات 

اضي التحقيق متسعًا من الوقت لكثرة األعباء التحقيق التي تتطمبيا ظروف الجريمة والتي قد ال يجد ق

فالمبدأ أن اإلنابة جائزة ممن . 49الممقاة عمى عاتقو إلنجازىا، فيمجأ إلى طريق اإلنابة لتحقيق ىذا الغرض

يممك قانونًا سمطة التحقيق، وىو كأصل عام قاضي التحقيق والنيابة العامة في األحوال المكمفة فييا 

 :من قانون أصول المحاكمات الجزائية عمى أنو( 111)دة وقد نصت الما. بالتحقيق
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يمكن لقاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصمح في منطقتو أو قاضي تحقيق آخر  – 1"

ولو أن ينيب أحد . إلجراء معاممة من معامالت التحقيق في األمكنة التابعة لمقاضي المستناب

 .عدا استجواب المدعى عميوموظفي الضابطة العدلية ألية معاممة تحقيقية ما 

يتولى المستناب من قضاة الصمح أو موظفي الضابطة وظائف قاضي التحقيق في األمور  -2

 ".المعينة في االستنابة

من القانون نفسو أنو يمكن لمنائب العام أثناء قيامو بالوظيفة في ( 48)كما جاء في المادة 

ن لم تكن الجرم المشيود، أو عندما يطمبو صاحب ا: " حاالت لبيت الذي وقعت فيو جناية أو جنحة وا 

، أن يعيد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من األعمال الداخمة في وظائفو إذا 50مشيودة

فبداًل من أن يباشر النائب العام بنفسو الصالحيات ". رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عميو

وال المذكورة، يجوز لو أن يندب أحد موظفي الضابطة العدلية لمقيام بجزء التي يخوليا لو المشرع في األح

 .منيا

 شروط صحة اإلنابة - أ

 :البد من توافر عدة شروط حتى تكون اإلنابة صحيحة، ىي

أي أن يكون اإلجراء التحقيقي . أن تكون صادرة ممن يممك مباشرة اإلجراء موضوع اإلنابة- 1  

فاإلنابة ال تكون صحيحة إذا . في اختصاص المحقق النوعي والمكاني موضوع اإلنابة مما يدخل أصالً 

صدرت من قاضي تحقيق في غير منطقة اختصاصو أي خارج دائرة عممو، لكن إذا كانت الدعوى تدخل 
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في اختصاص قاضي التحقيق المكاني ولزم إجراء معاممة تحقيقية خارج منطقتو، فعميو أن ينيب في ذلك 

 .51ص، وليذا األخير أن ينيب عنو بدوره أحد أعضاء الضابطة العدليةقاضي التحقيق المخت

 .أن تصدر لمن يتمتع بصفة الضابطة العدلية وأن يكون مختصًا نوعيًا ومكانيا- 2  

أن تكون مكتوبة وواضحة ومؤرخة وموقعًا عمييا من الذي أصدرىا ومحددًا فييا وظيفة الضابط - 3  

. 52والتيمة المسندة إليو، وأن يكون اإلجراء الذي سيقوم بو المناب واضحاالعدلي المندوب واسم المتيم 

ولكن يمكن من أجل السرعة أحيانًا أن ترسل اإلنابة عن طريق الياتف عمى . أما اإلنابة الشفوية فال تقبل

رة بشأنو إذ من القواعد المقررة أن إجراءات التحقيق واألوامر الصاد. أن يرسل األصل فورًا بالطرق العادية

يجب إثباتيا بالكتابة حتى تبقى حجة يعامل الموظفون اآلمرون منيم والمؤتمرون بمقتضاىا وتكون أساسًا 

 .53صالحًا لما يبنى عمييا من النتائج

وال يشترط في اإلنابة تحديد موظف الضابطة العدلية باسمو وشخصو بل يكفي تعيينو بوظيفتو، 

أما إذا جاء في اإلنابة ذكر اسم الضابط العدلي المناب، . مك الوظيفةوعندىا يقوم باإلجراء من تثبت لو ت

فال يجوز مباشرة اإلجراء إال من قبمو شخصيًا، وال يصح لو أن ينيب غيره ما لم ينص عمى ذلك في 

 .54اإلنابة

 حدود اإلنابة - ب

 :ىناك حدود لإلنابة البد لسمطة التحقيق من التقيد بيا
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نما تكون  عامةل يجوز أن تكون اإلنابة - ً بعمل تحقيقي معين ومحدد وخاص بجريمة  خاصةوا 

 .ومثال ذلك االستماع إلى شاىد في جريمة قتل، أو تفتيش منزل في جريمة سرقة. معينة

وتعميل ذلك أن اإلنابات العامة تعطي الشخص المناب صالحيات واسعة جدًا قد ال يحسن 

اكمات الجزائية كانت واضحة بيذا الخصوص عندما من قانون أصول المح( 111)والمادة . التصرف بيا

 ".إلجراء معاممة من معامالت التحقيق"تكون  اإلنابةحددت أن 

فالقاضي المحقق يستطيع أن ينيب عضو الضابطة . ل تجوز اإلنابة في استجواب المدعى عميه- ً

قانون أصول المحاكمات من ( 111)فقد جاء في المادة . العدلية بأي إجراء تحقيقي ما عدا االستجواب

ولو أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية ألية معاممة تحقيقية ما عدا استجواب المدعى : "الجزائية

 .فاالستجواب إجراء ىام وخطير لذلك يجب أن يقوم بو القاضي المحقق بنفسو". عميو

توقيف ال تصدر عادة ، ألن مذكرة الل تجوز اإلنابة في إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عميه- 3

فإذا خاف رجل الضابطة العدلية من أن ييرب المشتبو بو، فإنو يستطيع . إال بعد استجواب المدعى عميو

صدار مذكرة توقيف بحقو إذا كان ليا  أن يقبض عميو ويحضره إلى القاضي المحقق ليقوم باستجوابو وا 

 .ضرورة

لذلك ال يستطيع عضو الضابطة العدلية أن   ل يجوز أن تتناول اإلنابة التصرف في التحقيق،- 4

يصدر قرارًا بمنع المحاكمة أو لزوميا، ألن ىذه من وظائف قاضي التحقيق، وال يجوز لقاضي التحقيق 

 .أن ينيب عضو الضابطة العدلية ليذا العمل

 حدود سمطة الضابط العدلي المناب  -ج
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القيام بالميمة التي أنيب من أجميا وال متى كانت اإلنابة صحيحة، وجب عمى الضابط العدلي - 1

كما يتعين عميو أن يراعي في اتخاذ . وعميو أن يبدأ بالتحقيق الذي أوكل إليو. يجوز لو االعتذار عنيا

فإذا كانت اإلنابة . اإلجراءات جميع القواعد التي يجب عمى المحقق اتباعيا في مباشرة ىذه اإلجراءات

يكمف الشاىد بأداء اليمين وأن يستعين بكاتب في تحرير محضره،  مثاًل لسماع شاىد، وجب عميو أن

بحيث إذا سمع الشيادة دون يمين فال يصح االعتماد عمييا دلياًل في الدعوى،كما ال تعدو قيمة المحضر 

 .55الذي يحرره دون اصطحاب كاتب قيمة محاضر التحقيق األولي

يام باألعمال التي وردت صراحة في قرار إن إنابة عضو الضابطة العدلية ال تخولو سوى الق- 2

أي إن عمى عضو . فإذا كانت اإلنابة مثاًل لتفتيش منزل المدعى عميو فميس لو تفتيش منزل غيره. اإلنابة

 .الضابطة العدلية أن يتقيد بموضوع اإلنابة

دعى عميو إال ال يجوز تنفيذ اإلجراء موضوع اإلنابة إال مرة واحدة فقط، فال يجوز تفتيش مسكن الم-  3

ال كان التفتيش باطال  .مرة واحدة وا 

عمى عضو الضابطة العدلية أن يقوم بتنظيم محضر باإلجراءات التي أنيب من أجميا بمساعدة -  4

الكاتب، وعميو بعد االنتياء من ميمتو وتنفيذ موضوع اإلنابة أن يرسل ذلك المحضر إلى المحقق الذي 

 .56أصدر اإلنابة
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 لتحقيق األوليالتصرف بمحضر ا

عمى موظفي الضابطة العدلية : "من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن( 49)نصت المادة 

مساعدي النائب العام أن يودعوا إليو بال إبطاء االخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونيا في األحوال 

إذا أخبر : "عمى أنو من القانون نفسو( 51)كما نصت المادة ". المرخص ليم فييا مع بقية األوراق

موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة ال يكل إلييم القانون أمر تحقيقيا مباشرة فعمييم أن يرسموا في 

 ".الحال ذلك اإلخبار إلى النائب العام

يتضح من ىاتين المادتين أن عمى أعضاء الضابطة العدلية الذين قاموا باالستقصاء والتحري 

قيق في الجرائم المشيودة، أن ينظموا محاضر بجميع اإلجراءات التي قاموا بيا وبما عن الجرائم أو بالتح

وقع تحت بصرىم من شواىد، لتكون وثائق إثبات موقعًا عمييا من الشيود والخبراء والمتيمين، وترسل 

صرف فالنيابة العامة ىي سمطة االدعاء وتمثل المجتمع فيي المختصة وحدىا بالت. إلى النيابة العامة

بالمحاضر التي ينظميا أعضاء الضابطة العدلية إما بإقامة الدعوى العامة أو إحالة األوراق إلى قاضي 

إال أن المشرع وضع استثناء عمى . 57التحقيق أو حفظ األوراق لفقدان الدليل أو ألن الفعل ال يؤلف جرما

لجرائم البسيطة إحالة ىذا األصل، فأجاز في بعض األحيان لموظفي الضابطة العدلية في بعض ا

ومن ىذا . المحاضر والضبوط المنظمة بشأن ىذه الجرائم إلى القضاء مباشرة دون المرور بالنيابة العامة

لنواطير القرى العموميين : "من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن( 9)القبيل ما نصت عميو المادة 

اج الحق في ضبط المخالفات وفقًا لمقوانين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحر 

واألنظمة المنوط بيم تطبيقيا ويودعون رأسًا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بيذه 
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تجري في مخالفة األنظمة البمدية : "من القانون نفسو( 225)وكذلك ما نصت عميو المادة ". المخالفات

 ".تي بيانياوالصحية وأنظمة السير األصول الموجزة اآل

عمى ىذه األصول والتي تتمخص بأنو عند وقوع مخالفة ( 231حتى  226)وقد نصت المواد 

لألنظمة المذكورة، سواء أكانت مخالفة أو جنحة، ترسل ورقة الضبط المنظمة بيا إلى قاضي الصمح 

قاضي الصمح  ويأخذ. فيحكم بالعقوبة التي يستوجبيا الفعل قانونًا دون دعوة المدعى عميو لممحاكمة

وتخضع األحكام الصادرة عن . بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط إذا كان موضوعًا بشكل أصولي

 .قاضي الصمح عمى ىذه الصورة لطرق الطعن المقررة قانونا
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 :أشر الى اإلجابة الصحيحة :تمارين

 :الشروط التي يجب أن تتوافر في الضبط

 .الميم أن يكون مكتوبًا بمغة سميمةيمكن أن ينظم بأية لغة، لكن  -1

 .    أن يتضمن الوقائع المادية فقط -2

 .أن يكون موقعًا والتاريخ ليس ضروريا -3

 يتضمن الوقائع المادية والرأي الشخصي لمضابط العدلي -4

 .ًالجواب الصحيح رقم 
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حرية اإلثبات وأعباءه
 

 
 

 :لكممات المفتاحيةا

 -اإلنابة -الجـر المشيود -الضبوط -االستقصاء عف الجرائـ -جمع المعمومات -الشكوى -اإلخبار

 .مذكرة التوقيؼ -االستجواب -الجنحة المشيودة

 :الممخص

 .الدعوى العامة إقامة الدليؿ عمى وقوع الجريمة أواًل وعمى إسنادىا إلى المتيـ ثانيااإلثبات في 

القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة لإلثبات، فالبينة تقاـ في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع 

 .لطريقةطرؽ اإلثبات، إال إذا نص القانوف عمى طريقة معينة لإلثبات، وجب عندئذ التقيد بيذه ا

عبء اإلثبات فيقع بالدرجة األولى عمى عاتؽ النيابة العامة، وعمى المدعي الشخصي إف وجد، كما  أما

أف القاضي الجزائي ال يقؼ مكتوؼ اليديف، فيو يتمتع في ميداف اإلثبات باختصاصات قوية تبيح لو أف 

 .الحقيقةيبادر مف تمقاء ذاتو إلى اتخاذ جميع التدابير التي تؤدي إلى إظيار 

 :األىداف التعميمية

 : في نياية ىذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى

 .تعريؼ حرية القاضي في االقتناع، وأصوؿ وضوابط ىذه الحرية .1

 .تعريؼ عبء اإلثبات الذي يقع عمى عاتؽ فريؽ االدعاء في الدعوى الجزائية .2

 ةنيالوحدة التعميمية الثا
  اإلثبات في الدعوى الجزائية
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 اإلثبات في الدعوى الجزائية
 

وفي الدعوى الجزائية ىو الطريقة التي يتـ بيا إقامة . إلى ظيور الحقيقةاإلثبات ىو كؿ ما يؤدي 

الدليؿ عمى وقوع الجريمة وعمى نسبتيا إلى المدعى عميو أو المتيـ بصورة تحمؿ عمى الجـز واليقيف بأف 

 .1المدعى عميو أو المتيـ ىو الذي ارتكب الفعؿ الجرمي الذي أسند إليو

الجزائي عمى إقامة الدليؿ أماـ قضاء الحكـ بؿ يشمؿ سمطات التحقيؽ ال يقتصر نطاؽ اإلثبات 

أيضا، ويحرص المشرع عمى تقريره في إطار أف يتضمف أكبر قدر مف الحقيقة لتحقيؽ العدالة، وأال 

يتعارض مع الحريات العامة وكرامة اإلنساف بحيث تستبعد وسائؿ التعذيب واالحتياؿ لمحصوؿ عمى 

 .2اعترافات المتيـ

 :نظم اإلثبات -

تطورت نظـ اإلثبات الجزائية عبر المراحؿ التاريخية المختمفة وانتقمت مف مرحمة االحتكاـ إلى 

وقد كاف ىذا . اآللية إلى مرحمة األدلة القانونية ثـ إلى مرحمة االقتناع القضائي فمرحمة األدلة العممية

. ة اإلنساف وعمى مبدأ العدالة بصورة عامةالتطور استجابة طبيعية لتقدـ المجتمع وانعكاساتو عمى معامم

 :وىذه المراحؿ ىي

. وفييا يحدد القانوف وسائؿ اإلثبات سمفًا فال يجوز المجوء إلى غيرىا :مرحمة األدلة القانونية-  1

لذلؾ لـ يكف . وكاف االعتراؼ يعدُّ سيد األدلة، فيجوز الحصوؿ عميو عف طريؽ الضغط والتعذيب
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الحكـ بعدؿ، بسبب عدـ اليقيف مف صحة نسبة الجريمة إلى المتيـ مف جراء حممو القاضي قادرًا عمى 

 .3بوسائؿ إكراىية عمى االعتراؼ

ولـ يكف يجوز لمقاضي البحث عف األدلة، بؿ الدور لمخصـو في البحث عف األدلة، وكؿ ما 

أي لـ يكف ىناؾ . لقانونيةكاف لمقاضي ىو مراقبة أدلة اإلثبات المقدمة إليو مف حيث استيفائيا لشرائطيا ا

دور في ىذه المرحمة لقناعة القاضي، فالمشرع يحدد سمفًا األدلة ويضع ليا شروطيا، فإذا توافر دليؿ 

وىذا ما يعبر عنو بالقوؿ . معيف فيمتـز القاضي بو وال يستطيع مخالفتو ولو كاف متناقضًا مع قناعتو

 (.مقتنع كقاٍض وغير مقتنع كإنساف: )المشيور

وفييا يستوحي القاضي حكمو مف قناعتو الشخصية التي كونيا لنفسو  :مرحمة االقتناع القضائي- 2

أي إف ىذه المرحمة تقوـ عمى أساس . مما عرض عميو مف أدلة، وىو ال يمتـز بأي قيد يقيد ضميره

فاألدلة . االعتراؼ لمقاضي بسمطة قبوؿ األدلة وتقدير قيمتيا واستخالص النتائج وفؽ قناعتو الشخصية

فالقاضي . غير محددة، وليس ألي دليؿ قوة إثبات خاصة، ولمجميع الحرية في تقديـ األدلة التي يشاؤوف

وىو األسموب . يقوـ ىنا بدور إيجابي، ويتمتع بسمطة تقديرية، وىو حر في االقتناع بيذا الدليؿ أو ذاؾ

 .الذي أخذت بو غالبية الدوؿ في ىذا العصر

في ىذه المرحمة يعطى الدور الكبير لمخبير بالمدلوؿ الواسع لمكممة،  :ميةمرحمة األدلة العم- 3

وتكوف القرائف أىـ األدلة التي تثبت البراءة أو اإلدانة بعد خضوعيا لألسموب العممي في البحث والتدقيؽ 

، مما ففي ىذه المرحمة تنضـ الخبرة إلى القناعة الشخصية لمقاضي. إلثبات الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ

 4 .يؤدي إلى تسييؿ ميمتو في إحقاؽ الحؽ ونشر العدالة
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 حرية اإلثبات

إف مسألة اإلثبات كما ذكرنا سابقًا تكاد تييمف عمى الدعوى الجزائية كميا سعيًا وراء معرفة 

الوقائع الجرمية ومدى إسياـ المدعى عميو في ارتكابيا وحقيقة شخصيتو وتنوير قاضي الحكـ في كؿ 

 . ى لو إصدار حكـ عادؿ سميـذلؾ ليتسن

 حرية القاضي في االقتناع - أ

 :مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو 175نصت المادة 

تقاـ البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرؽ اإلثبات، ويحكـ القاضي حسب -1"

 .قناعتو الشخصية

 .التقيد بيذه الطريقةإذا نص القانوف عمى طريقة معينة لإلثبات وجب  -2

 ".إذا لـ تقـ البينة عمى الواقعة، قرر القاضي براءة المدعى عميو-3

مف ىذه المادة أف القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة مف طرؽ / 1/يتبيف مف الفقرة  

 اإلثبات، ولو أف يكوف قناعتو بثبوت الجريمة أو عدميا مف كؿ ما يحصؿ عميو أو يقدـ لو مف بينات

ولمنيابة العامة والمتيـ والخصـو اآلخريف في الدعوى حرية مطمقة في . كتابية أو شفيية أو قرائف وغيرىا

وال يقيد ىذه الحرية غير وجود . اختيار وسائؿ اإلثبات التي يريدوف االعتماد عمييا في اإلثبات أو الدفاع

 .5نص صريح يقضي بذلؾ في القانوف

ي أف يحصؿ عمى الحقيقة التي ينشدىا مف أي دليؿ إثبات يقتنع بو فالقاضي الجزائي لو الحرية ف 

مبدأ حرية اقتناع القاضي الجزائي في "وييمؿ أي دليؿ ال يطمئف إليو، ويطمؽ عمى ىذا المبدأ تسمية 
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أي البد مف أف يتوافر لمقاضي مف األدلة المطروحة أمامو ما يكفي لتسبيب ما اعتقده . "تكوين عقيدتو

ت الوقائع كما أوردىا في حكمو، وبنسبتيا إلى المتيـ، فاعتقاده عندئٍذ يكوف قائمًا عمى أدلة جازمًا بثبو 

ويخضع . 6موضوعية، وعمى استقراء األدلة التي تطرح أمامو وتمحيصيا حتى يصؿ إلى االقتناع بيا

عتو، فتحدد تقدير األدلة لقاضي الموضوع دوف رقابة مف محكمة النقض التي ال يجوز ليا أف تناقش قنا

ما يجب أف يقتنع بو أو ما يجب أف يرفضو، ولكف سمطتو في ذلؾ غير مطمقة إذا جافى في تقديره 

 .7المنطؽ السميـ، حيث يجوز ليا آنذاؾ أف ترد الدليؿ الذي اعتمده

وعمى الرغـ مف أف القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة لإلثبات، إال أف المشرع قيد حريتو  

/ 175/فقد نصت المادة . ت في بعض الحاالت بأف وضع بعض االستثناءات عمى ىذه الحريةفي اإلثبا

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أف البينة تقاـ في الجنايات والجنح بجميع طرؽ / 2/الفقرة 

مف ىذه الفقرة يتبيف ". إذا نص القانوف عمى طريقة معينة لإلثبات وجب التقيد بيذه الطريقة: " اإلثبات إال

أف المشرع اشترط في بعض الحاالت توافر أدلة معينة مف أجؿ إثبات الجريمة، كما اشترط أف يكوف 

إثبات بعض المسائؿ غير الجزائية وفقًا لقواعدىا الخاصة، كما أضفى قوة ثبوتية خاصة لبعض 

 .المحاضر والضبوط، كما أنو في بعض األحياف استبعد بعض وسائؿ اإلثبات

 أدلة اإلثبات في جريمة الزنا وجريمة اإلغواء- الا أو 

مف قانوف العقوبات عمى أنو ال يقبؿ مف أدلة  473، فقد ورد في المادة بجريمة الزنافيما يتعمؽ  -1

اإلثبات عمى الشريؾ في جريمة الزنا، فيما خال اإلقرار القضائي والجنحة المشيودة، إال ما نشأ منيا عف 

يتضح مف ذلؾ أف األدلة التي تُقبؿ إلثبات جريمة الزنا عمى الشريؾ . خطية التي كتبياالرسائؿ والوثائؽ ال

 :في الزنا، ىي
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أي اعتراؼ الرجؿ الشريؾ بواقعة الزنا أماـ القضاء في أثناء السير في   :اإلقرار القضائي -أ 

الدعوى المتعمقة بيذه الواقعة، أما إقرار الزوجة بجـر الزنا فال يعد إقرارًا بالنسبة لمشريؾ، أي ال 

 .8يشكؿ سوى شيادة ضده وال تقبؿ دلياًل عميو

ادلة بيف الشريكيف في الزنا، ويمكف أف بوقوع جريمة الزنا، أي رسائؿ متب وجود وثائق خطية -ب

تكوف عمى شكؿ مذكرات كتبيا بنفسو وال يشترط فييا أف تكوف موقعة منو بؿ كؿ ما يشترط أف 

 .9يكوف الحصوؿ عمييا تـ بطريؽ مشروع

 .10أي ضبط الزاني والزانية في حالة تمبس بفعؿ الزنا :الجنحة المشيودة -ج

مف قانوف العقوبات مف أغوى فتاة / 1/فقرة / 504/د عاقبت المادة ، فقبجريمة اإلغواءفيما يتعمؽ  -2

مف ىذه المادة فقد حددت األدلة التي تقبؿ وتكوف حجة عمى /  2/أما الفقرة . بوعد الزواج ففض بكارتيا

ما خال اإلقرار ال يقبؿ مف أدلة الثبوت عمى المجـر إال ما نشأ منيا عف الرسائؿ : "المتيـ حيث جاء فييا

 ".لوثائؽ األخرى التي كتبياوا

فالمشرع في ىذه الجريمة لـ يشترط أف يكوف االعتراؼ قضائيًا، فيكفي اعتراؼ المدعى عميو  

 .خارج مجمس القضاء ألحد الناس باقترافو الجـر فيشيد ىذا األخير بذلؾ أماـ القاضي

 إثبات المسائل غير الجزائية- ثانياا 

اإلثبات المقررة لممسائؿ غير الجزائية التي تفصؿ فييا تبعًا لمدعوى عمى المحكمة أف تتبع وسائؿ  

الجزائية، فإذا كاف ىناؾ نزاع مدني يراد إثباتو أماـ المحكمة الجزائية، يجب التقيد بقواعد اإلثبات المدنية 
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إذا كاف وجود : "مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو 177وقد نصت المادة . أو التجارية

 ".الجريمة مرتبطًا بوجود حؽ شخصي وجب عمى القاضي اتباع قواعد اإلثبات الخاصة بو

مثاؿ ذلؾ جريمة إساءة االئتماف، فإذا أنكر المدعى عميو في ىذه الجريمة وجود عقد الوديعة  

دعى الذي سمـ بمقتضاه األشياء المنقولة، فالبد مف تقديـ بينة خطية إلثبات قياـ ىذا العقد واستالـ الم

 .11عميو تمؾ األشياء المنقولة

 استبعاد بعض وسائل اإلثبات- ثالثاا 

ال يجوز أف تقبؿ أماـ القضاء الجزائي اليميف الحاسمة التي توجو الى المدعى عميو في الدعوى  

كذلؾ التواتر فإنو غير مقبوؿ لما تمعبو الشائعات العامة في األغمب مف أدوار مضممة بعيدة عف .الجزائية

 .قةالحقي

 المحاضر والضبوط وقوتيا في اإلثبات- رابعاا 

 :مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو( 171)نصت المادة  

يعمؿ بالضبط الذي ينظمو ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العاـ في الجنح - 1"

 .والمخالفات المكمفوف باستثباتيا حتى يثبت العكس

 ".أف تكوف البينة كتابية أو بواسطة الشيودويشترط في إثبات العكس - 2

ال يسوغ تحت طائمة البطالف إقامة البينة : "مف القانوف نفسو عمى أنو( 112)كما نصت المادة  

الشخصية عمى ما يخالؼ أو يجاوز مضموف المحاضر التي يوجب القانوف اعتبارىا والعمؿ بيا حتى 

 ".ثبوت تزويرىا
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المشرع خرج عف مبدأ جواز اإلثبات بطرؽ اإلثبات كافًَّة في  يتبيف مف ىاتيف المادتيف أف 

المسائؿ الجزائية، بأف أضفى عمى بعض الضبوط الرسمية قوة خاصة في اإلثبات، وعمى القاضي أف 

 :وىذه الضبوط عمى نوعيف. يتقيد بما ورد بيا

 الضبوط التي يعمل بيا حتى يثبت عكسيا  -آ

الواقعة عمى األنظمة الجنح والمخالفات لتي تنظـ في جرائـ ويعدُّ مف قبيؿ ىذه الضبوط تمؾ ا

فإذا كاف الضبط منظمًا أصواًل ومستوفيًا شروطو القانونية، فيأخذ بو . البمدية والصحية وأنظمة السير

 .القاضي ما لـ يقـ الدليؿ عمى ثبوت عكسو، والدليؿ العكسي يكوف بالبينة الكتابية أو بشيادة الشيود

 لتي يعمل بيا حتى يثبت تزويرىاالضبوط ا  -ب

ويعد مف ىذا القبيؿ الضبوط التي ينظميا موظفو الحراج والجمارؾ، ومحاضر جمسات التحقيؽ 

والبد مف أف تتحقؽ في ىذه الضبوط والمحاضر . ، ونصوص األحكاـ الصادرة مف القضاء12والمحاكـ

. فييا ويأخذ بيا إلى أف يثبت تزويرىاوىذه الضبوط يمتـز القاضي بما ورد . الشروط القانونية الصحيحة

 .وىذه الضبوط تعد مف أقوى أنواع الضبوط

 القيود الواردة عمى حرية القاضي في تكوين قناعتو الشخصية - ب

إف القاضي الجزائي غير مقيد بطريؽ محدد مف طرؽ اإلثبات، لكف ىذا ال يعني غياب أصوؿ 

 :وىيوضوابط يجب اتباعيا مف أجؿ حسف تطبيؽ القانوف 

 .13عمى القاضي أف يبني قناعتو عمى أدلة صحيحة طرحت أمامو وتناقش فييا الخصـو -أوالا 
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وناتجة عف إجراءات  مشروعةيجب أف تكوف األدلة التي يستمد القاضي منيا قناعتو، أدلة  -ثانياا 

 .14قانونية صحيحة

قائمًا عمى الجـز واليقيف، ال عمى الظف واالحتماؿ في  يقينياا يجب أف يكوف اقتناع القاضي  -ثالثاا 

فإذا شؾَّ القاضي في صحة إسناد التيمة إلى المتيـ، فما عميو إال أف يقضي ببراءتو، . مرحمة المحاكمة

 .15ألف الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ

ا يطمئف ويرتاح إليو إف القاضي الجزائي حر دائمًا في أف يختار مف أدلة اإلثبات القائمة أمامو م -رابعاا 

ال كاف عرضة لمرقابة مف محكمة النقض تسبيب بضرورةضميره ووجدانو، إال أف حريتو مقيدة   .حكمو وا 

يجب أف يكوف لألدلة التي يعتمد عمييا القاضي في تكويف قناعتو، أصؿ في ممؼ الدعوى، أي  -خامساا 

 .مدونة في محضر الجمسةأف تكوف 

 .بحجة عدـ إطالة أمد المحاكمة ستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوىاالال يجوز لمقاضي  -سادساا 

متفقة مع المنطق ويقبميا يجب أف تكوف قناعة القاضي وما توصؿ إليو مف نتائج في حكمو  -سابعاا 

 .العقل السميم
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 عبء اإلثبات 

لبينة عمى مف ا: "يقع عبء اإلثبات في القضايا المدنية عمى عاتؽ المدعي، فالقاعدة العامة تقوؿ 

أما في القضايا الجزائية فإف عبء اإلثبات يقع عمى عاتؽ النيابة العامة ". ادعى واليميف عمى مف أنكر

بالدرجة األولى، ألف عمييا أف تتثبت مف توافر جميع العناصر المكونة لمجريمة سواء أكانت مادية أـ 

البحث عف الحقيقة وليس الحكـ فيي ليست خصمًا ككؿ الخصوـ بؿ ىي خصـ عادؿ ييميا . معنوية

وقد يحصؿ أحيانًا أف تكوف الدعوى العامة قد حركت بناًء عمى اتخاذ المجني عميو صفة . 16عمى األبرياء

ففي ىذه الحالة يقع االدعاء الشخصي وتكوف النيابة العامة غير قانعة بوجود وجو إلقامة الدعوى العامة، 

أي إف عبء اإلثبات يقع عمى عاتؽ . المدعي الشخصي عبء اإلثبات في الدرجة األولى عمى عاتؽ

 .المدعي  أي النيابة العامة والمدعي الشخصي إف وجد

كما أف القاضي الجزائي ال يقؼ مكتوؼ اليديف، فيو يبحث أيضًا عف كؿ ما مف شأنو كشؼ  

الجزائي باتخاذ أي يقـو القاضي . الحقيقة، كطمبو أدلة لـ يتعرض ليا الخصـو أو لـ يتعرض ليا التحقيؽ

جميع التدابير التي تساعد عمى إظيار الحقيقة في الدعوى وجمع أدلتيا وعناصرىا سواء في دور التحقيؽ 

 .17االبتدائي أو أثناء المحاكمة

أما موانع المسؤولية أو العقاب كالجنوف واإلكراه والقصر وحالة الضرورة التي يترتب عمييا عدـ  

مدعى عميو في رأي معظـ الفقياء بإثباتيا، ألف قرينة البراءة تؤكد أنو بريء مسؤولية الفاعؿ، فال يكمؼ ال

ويكفي أف يدفع المتيـ بوجود أحد موانع العقاب حتى يترتب عمى النيابة العامة إقامة الدليؿ . حتى يداف

 .عمى عدـ قياـ ىذا المانع المدعى بو
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ريؽ االدعاء في المواد الجزائية وال جداؿ في أف تطبيؽ مبدأ القناعة الشخصية يسيؿ عمى ف 

فحرية القاضي في تكويف قناعتو الشخصية بما يرتاح إليو ضميره مف األدلة تجعؿ المتيـ . ميمة اإلثبات

نما تدفعو مصمحتو إلى اتخاذ موقؼ  شديد الحرص عمى أف ال يقؼ موقفًا سمبيًا مف سير المحاكمة، وا 

و أو حتى إثارة الشكوؾ حوؿ أدلة االتياـ حتى يصؿ إلى إيجابي في دفع التيمة عف نفسو إلثبات براءت

 .18تطبيؽ المبدأ القائؿ إف الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ

لكف مف األمور التي يمقى عبء اإلثبات فييا عمى المدعى عميو، وجود األعذار المحمة،  

ع أف يتقدـ بأدلتو أف مف يدعي بدف: "وقد حكمت محكمة النقض بػ. واألعذار المخففة، واألسباب المخففة

 ".19عميو دونما حاجة إلى تكميؼ بذلؾ مف المحكمة
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 طرق اإلثبات

 :الكممات المفتاحية

الشينػػ   -الخشػػفة -التاييػػ  -الشػػيي ة غيػػف الاشيشػػفة -الشػػيي ة الاشيشػػفة -غيػػف قضػػي   -قضػػي   -االعتػػفاؼ

 .القفا ف القضي ي  -القفا ف القينوني  -الضشوط -الخطي 

 :الممخص

فطػػفؽ ااتشػػيت الاشيشػػفة ىػػ  التػػ  تػػف  اشيشػػفة . طػػفؽ اشيشػػفة وطػػفؽ غيػػف اشيشػػفةتقسػـ طػػفؽ ااتشػػيت إلػػ  

وطفؽ ااتشيت غيف الاشيشفة ى  الت  ال تف  اشيشفة عم  الواقع  الافا  . عم  الواقع  الافا  إتشيتيي شيلذات

ناي تف  عم  واقع  أخفى ذات صم  وتيق  شيي  .إتشيتيي، وا 

 :األهداف التعميمية

 : ف  نييي  ىذا الج ء يجب أف يكوف الطيلب قي فًا عم 

 .الشين  الخطي  -الخشفة -الشيي ة -االعتفاؼ: تايي  طفؽ ااتشيت الاشيشفة وى  -1

 .القفا ف: تايي  طفؽ ااتشيت غيف الاشيشفة وى  -2
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أقف الاشفع شطفؽ اعين  لإلتشيت ف  قينوف أصوؿ الاحيكايت الج ا ي ، ولـ يحصف ىذه األ ل  شأ ل  

اعين  تطشيقًي لاش أ حفي  ال ليؿ، فيلقيض  الج ا   يقوـ ش وف إيجيش  ف  ال عوى العيا ، واف واجشو أف 

يي القينوف أـ لـ ينص يتحفى ويشحث لموصوؿ إل  الحقيق ، وذلؾ شكيف  الطفؽ الاشفوع ،سواء نص عمي

وق  صنؼ الفقييء طفؽ . إذا فأى القيض  الج ا   فييي في  ة لإلتشيت، وىذه الطفؽ ى  طفؽ ااتشيت

فطفؽ ااتشيت الاشيشفة ى  الت  تف  اشيشفة عم  . ااتشيت عم  أنيي طفؽ اشيشفة، وطفؽ غيف اشيشفة

وطفؽ ااتشيت غيف الاشيشفة . رة والبينة الخطيةكاالعتراف والشهادة والخبالواقع  الافا  إتشيتيي شيلذات 

ناي تف  عم  واقع  أخفى ذات صم  وتيق  شيي  ى  الت  ال تف  اشيشفة عم  الواقع  الافا  إتشيتيي، وا 

 .كالقرائن

 االعتراف

فف  عي  األسموب االتييا  كيف لالعتفاؼ . كيف لالعتفاؼ شأف كشيف ف  نظـ التحقيؽ الق يا  

الشينيت، غيف أنو شق  شيِّن  غيف كيفي ، أي الش  اف أف تفافقو شّين  أخفى اف أجؿ  اقيـ افاوؽ شيف

 .اعتاي ه سششًي لمحكـ

وق  أشي  الفقيو . أاي ف  ظؿ األسموب التفتيش ، فق  شمغ االعتفاؼ األوج وأصشح سي  الشّينيت 

Jousse ض إفا تو و وف ليس أع ؿ اف عقوش  تطشؽ عم  شخص يعتفؼ شاح: "ششأف االعتفاؼ فقيؿ

 .1غيف أف كتيفًا اف االعتفافيت جيءت اكذش  ليذا ال عـ". أي تعذيب شأنو الفيعؿ الحقيق 

إقرار المدعى عميه عمى نفسه بكل أو ببعض ما نسب إليه من وقائع : ويعفَّؼ االعتفاؼ شأنو 

فيلفيعؿ يقف شأنو افتكب جفاًي، أي يشي  عم  نفسو شأف اي ت عيو النييش  العيا  أو الا ع  . 2جرمية
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ويجب الحذف اف سوء التأويؿ فياي يسا  شيالعتفاؼ الضان  أو السمش ، والذي ىو . 3الشخص  صحيح

يؤذيو وعم  اتيلو سكوت الاتيـ عن  تقفيف أاف ف  حضوفه . ف  الحقيق  اف جام  القفا ف وليس اعتفافي

اساع انو، ف  حيف كيف عميو إنكيفه أو نفيو أو تق يـ إيضيح عنو، ولمقيض  تق يف ىذه الظفوؼ اع 

 .االحتفاس اف سوء التأويؿ

أي أف : جزئياا وق  يكوف . وىو إقفاف الا ع  عميو شكؿ اي نسب إليو: كاملا واالعتفاؼ ق  يكوف  

ؼ شيقتفافو جفيا  الضفب  وف القتؿ، أو شيفتكيب الفعؿ يقف الا ع  عميو ششعض اي نسب إليو، كأف يعتف 

 .الخ... وف قص ، أو  فيعًي عف النفس

أي حيف يص ف عف الاتيـ ف  اجمس القيض ، وتكوف لو قوة : قضائياا وق  يكوف االعتفاؼ  

 .تشوتي ، ألف الفيعؿ يشي  عم  نفسو وىو ا فؾ خطوفة قولو

اجمس القضيء، ويتشت إاي شاوجب استن  خط   وىو اي يص ف خيفج: غير قضائيوق  يكوف  

كإ فاجو ف  احضف انظـ اف قشؿ فجيؿ الضيشط  الع لي  أو ف  كتيب اوقع اف الا ع  عميو نفسو، 

اي أايـ الشيو ، ويقيـ عن ىي ال ليؿ عميو شيلشيي ة إذا كيف اوضوع ال عوى يقشؿ ااتشيت شيذه الشين   .4وا 

إذا  ا   موصوفاا الا ع  عميو شيلواقع  الجفاي  وح ىي، ويكوف إذا أقف  بسيطاا ويكوف االعتفاؼ  

 .5عمييي أفعياًل أو ظفوفًي لمتخفيؼ اف اسؤوليتو أو إ ال  الصف  الجفاي  عف فعمو
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 شروط االعتراف - أ

 :الش  ف  االعتفاؼ حت  يكوف صحيحًي اف أف تتوافف فيو تالت  شفوط

فسكوت الا ع  عميو . وض،  وف أف يحتاؿ تأويالال لشس فيو وال غا صريحاا واضحاا أف يكوف  - 1

وكؿ  ليؿ يحاؿ ف  طييتو شكًي أو ششي  . ال يع  إقفافًا انو شاي نسب إليو، ألنو ال ينسب إل  سيكت قوؿ

، لذلؾ يتفتب عم  القيض  مطابقاا لمحقيقة، وأف يكوف ىذا االعتفاؼ  6أو احتاياًل يكوف اصيفه ااىايؿ

فافيت الت  تص ف عف الاتيايف، وعف ال افع الذي ألجأىـ إل  اا الء شيي أف يتحفى ف  أاوف االعت

فكتيفًا اي يعتفؼ  . وضفوفة افاعية توفف التوافؽ شيف االعتفاؼ وشيف األ ل  األخفى ف  ال عوى

شخص شجفيا  قتؿ اتاًل ولكنو إذا اي نوقش ف  اعتفافو اتضح كذشو اف اختالؼ الطفيق  الت  ي ع  

 .7القتؿ شيي عاي تحققو الطشيب الشفع  اف اعيين  الجت  افتكيب جفيا 

فإذا تشيف أف الا ع  عميو غيف . وعن إرادة حرة يتمتع باألهميةأف يكوف صي فًا عف شخص  -2

فيجب أف يكوف االعتفاؼ . فال يكوف العتفافو أي قيا  تشوتي . ااي  شسشب افض عقم  أو اجنوف

أو إكفاه أو تي ي  أو تعذيب ااي يؤتف ف  حفي  الاتيـ ف  االختييف صي فًا عف إفا ة حفة، أي شغيف عنؼ 

فكؿ اعتفاؼ أ ل  شو صيحشو تحت تأتيف التعذيب أو ااكفاه شنوعيو الاي ي . شيف اانكيف وااقفاف

والاعنوي يكوف اصيفه ااىايؿ ألف صيحشو يكوف ف  ىذه الحيل  اعيب اافا ة اضطفب التفكيف ال 

فمك  يكوف االعتفاؼ صحيحًي يجب أف يكوف الاعتفؼ ا فكًي لكؿ اي . 8ل  شو اف أقواؿي فؾ نتي ج اي أ 

 .يحيط شو ولكؿ اي يتفتب عم  اعتفافو اف نتي ج
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واألخذ شيالعتفاؼ، وكونو صحيحًي غيف اشوب ششي ش  الضغط، اف الاسي ؿ التق يفي  الخيص   

 .9شقضية الاوضوع، وال ت خؿ تحت تاحيص احكا  النقض

ألف االعتفاؼ حؽ شخص ، فيعتفاؼ  المدعى عميه بالذاتجب أف يكوف االعتفاؼ صي فًا عف ي -3

الوكيؿ عف اوكمو ال ُيع   لياًل اف أ ل  ااتشيت، فإذا أقف الوكيؿ ف  أح   فوعو شأف اوكمو ىو الذي 

ف اعتفاؼ كاي أ. افتكب الجفيا  الا ع  شيي أو شيفؾ فييي، فإف ليذا األخيف أف ينكف اعتفاؼ وكيمو

 .الول  ال ُيع  اعتفافًي لمح ث، وال ُيؤخذ شإقفافه

، فإذا كيف تافة إجفاءات غيف قينوني  وشيطم ، مستنداا إلى إجراءات صحيحةأف يكوف االعتفاؼ  -4

كأف يص ف االعتفاؼ نتيج  . فيع ُّ شيطاًل وال يؤخذ شو ك ليؿ ف  ااتشيت ولو كيف ىذا االعتفاؼ صي قي

. جفى اف أح  اوظف  الضيشط  الع لي ، أو جفى تحميؼ الاتيـ اليايف عن  استجواشوالستجواب شيطؿ 

لكف االعتفاؼ ال يكوف شيطاًل إال إذا جيء اتصاًل شياجفاء الشيطؿ واتأتفًا شو، فإف كيف استقاًل عنو جي  

ؼ ليي اف التعويؿ عميو، ويعو  تق يف اتصيلو أو استقاللو لاطمؽ تق يف احكا  الاوضوع حسشاي يتكش

 .ظفوؼ ال عوى واالشسيتيي

 :قيمة االعتراف - ب

إذا ص ف االعتفاؼ استكااًل شفوط صحتو، فيع ُّ عن  ٍذ شّين  كغيفه اف الشينيت اتفوكًي أاف  

ولمقيض  سمط  . تق يفه لمقيض ، ششفط أف يكوف الاعتفؼ ا فكًي نتي ج اعتفافو، وأف ي ل  شو شصوفة حفة

ي ف عف الاتيـ والذي أ ل  شو سواء ف  افحم  التحقيؽ األول  أو التحقيؽ اطمق  أف يأخذ شيالعتفاؼ الص

 .االشت ا   أو ف  جمس  الاحيكا  طيلاي أنو اطاأف إل  صحتو واقتنع شاطيشقتو لمحقيق 
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أاي اعتفاؼ ا ع  عميو عم  آخف فيو است الؿ عي ي تق فه الاحكا   ولو أنكف ىذا األخيف اي  

ج انو النتي ج الانطقي ، ألف الحكـ ف  الاوضوع وتق يف الشينيت اتعمؽ شوج اف نسب إليو، وليي أف تستنت

ويسا  ىذا االعتفاؼ ف  التعياؿ القضي   شيلعطؼ . 10قيض  الاوضوع، وال فقيش  لاحكا  النقض عميو

أف عطؼ الجـف اف اتيـ عم  آخف ليس شيل ليؿ القيطع وال شيلشين  : "وق  قففت احكا  النقض. الجفا 

ناي اجف  قوؿ يحتيج إل   ليؿ عم  حجيتوالا والاعتفؼ ق  يفجع عف اعتفافو ولو كيف ". 11تشت  لمواقع  وا 

 .ولمقيض  عن  ٍذ حؽ تق يف قيا  ىذا الفجوع، فإاي أف يقفه أو يففضو حسب قنيعتو. واقعًي أايـ الاحكا 

فإاي أف يقتنع شو  وف  جايع األحواؿ، فإف القيض  ىو الذي يح   قيا  االعتفاؼ وفؽ تق يفه، 

اي أف يففضو ويتجف  اف قياتو ك ليؿ، وىو يخضع لسمطتو التق يفي   ويستن  إليو ف  الحكـ شيا ان ، وا 

أي إف لمقيض  سمط  . الت  تفتفض تح ي   اللتو وشواعتو سواء أكيف االعتفاؼ قضي يًي أو غيف قضي  

فيالعتفاؼ قيشؿ لمتج   ، . أخذ شج ء انوتق يفي  ف  أف يأخذ شيعتفاؼ الاتيـ ات  اطاأف إليو أو ي

والقيض  غيف امـ  شيألخذ شيعتفاؼ الاتيـ شنصو، شؿ لو ف  سشيؿ تكويف قنيعتو أف يج ئ االعتفاؼ 

وال اعقب عم  القيض  ف  ذلؾ . ويأخذ انو اي يفاه اطيشقًي لمحقيق ، وأف يعفض عاي يفاه اغييفًا ليي

 .  أسشيب اقشول  عقاًل وانطقيطيلاي أنو ق  شن  قنيعتو شيالعتفاؼ عم

كاي يجب أف ينظف إل  االعتفاؼ شيلحذف الش ي ، ألنو ق  يكوف  لياًل ضعيفًي الحتايؿ اعتفاؼ  

الظنيف شيقتفاؼ الجـف الاسن  إليو وتحاؿ اسؤوليتو تخميصًي لغيفه أو ف  اقيشؿ نفع يأامو أو  فع ضفف 

ف الواقع أو ليس اف شأنو ف  الحقيق  أف يؤلؼ أو أف يكوف اي جيء ف  االعتفاؼ شعي ًا ع. يخشيه

 .العنصف الجني  
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 الشـهادة

، 12الشيي ة ى  تقفيف الشخص لاي يكوف ق  فآه أو ساعو شنفسو أو أ فكو شإح ى حواسو األخفى 

في  التعشيف الصي ؽ عف اضاوف اا فاؾ الحس  لمشيى  شيلنسش  لمواقع  الت  شيى ىي أو ساعيي أو 

حواسو شطفيق  اشيشفة والاطيشق  لحقيق  الواقع  الت  يشي  عمييي ف  اجمس القضيء  أ فكيي شحيس  اف

 .13ااف تقشؿ شيي تيـ شع  أ اء اليايف

وتع  الشيي ة اف أىـ األ ل  الت  يستا  انيي القيض  قنيعتو الشخصي ، وق  يشن  عمييي حكاو،  

فيلتجفش   لت عم  أف ص ؽ الشيي ة . عم  الفغـ اف أنيي كوسيم  إتشيت أو نف  تشق  اوضع نق  ش ي 

 .أاف يتوقؼ عم  ضايف الشيى  وأخالقو وسموكو وا ى شعوفه شاسؤوليتو

 موضوع الشهادة - أ

يتنيوؿ اوضوع الشيي ة وقي ع الجفيا  سيع  تنفيذىي، كاي ق  يتنيوؿ إيضيح شعض الحقي ؽ الت   

عمقًي شوقي ع ليس شينيي وشيف الجفيا  سشقت افتكيب الجفيا  أو لحقت شيي، وق  يكوف اضاوف الشيي ة ات

صم  اشيشفة، ولكف االطالع عمييي يفي  ف  استنشيط شعض القفا ف الاتعمق  شفكف الجفيا  الاي ي أو 

 .14الاعنوي

وف  جايع األحواؿ، يجب أف يكوف اوضوع الشيي ة ذا أىاي  قينوني  ف  ال عوى ف  وقوع  

  اي فآه الشيى  أو ساعو أو أ فكو شحواسو اف وقي ع، فال الجفيا  ونسشتيي إل  الاتيـ، وأف تنصب عم
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يجو  أف تتنيوؿ آفاءه الشخصي  أو تصوفاتو أو ا ى تق يفه لاسؤولي  الاتيـ أو جسيا  الواقع ، أي يجب 

 .15أف ينطؽ شواقع الحيؿ  وف  يي ة أو نقصيف

 أنواع الشهادة - ب

 :الشيي ة إاي أف تكوف اشيشفة أو غيف اشيشفة

ى  الشيي ة الت  تنجـ عف االتصيؿ الاشيشف لحواس الشيى  شيلواقع  الاشيو   :المباشرة الشهادة- 1

عنيي سواء كيف اتصيلو عف طفيؽ الشصف كأف يفى شعينو إطالؽ النيف، أو عف طفيؽ الساع كأف يساع 

كمايت الذـ، أو عف طفيؽ حيس  الشـ كأف يشـ فا ح  الاخ ف، أو عف طفيؽ حيس  الذوؽ كأف يذوؽ 

 .لاي ة الاسكفة، أو عف طفيؽ حيس  الماس كأف يماس ال ـ الحيفا

ويطمؽ عمييي الشيي ة السايعي  أو شيي ة النقؿ، وى  تمؾ الت  : الشهادة غير المباشرة -3

فيلشيى  يشي  أنو ساع الواقع  . ينقؿ فييي الشيى  الواقع  شيلتواتف عاي ساعو اف غيفه

شعينو أو ساعيي شأذنو أو أ فكيي شحيس  اف  الت  يفوييي لو شيى  يكوف ىو الذي فآىي

وىذه الشيي ة ال تصمح وح ىي . 16فيلشيي ة السايعي  ى  شيي ة عم  الشيي ة. حواسو

ناي ى  اجف  است الؿ ال يصؿ إل  افتش  ال ليؿ إناي ياكف .  لياًل ف  ااتشيت، وا 

ا استن ت الاحكا  لماحكا  أف تستن  إلييي إذا تواففت أ ل  أخفى أو قفا ف تع  ىي، فإذ

عم  الشيي ة السايعي  وح ىي كيف حكايي اشوشًي لفسي  ف  االست الؿ، ذلؾ ألنيي اشني  
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عم  الظف ال اليقيف، ألف األقواؿ تتعفض  ا اًي لمتحفيؼ والتغييف والشؾ حيف تنتقؿ اف 

 .17شخص إل  آخف

 أهمية أداء الشهادة -ج

 :تع  الشيي ة  لياًل ف  ااتشيت وى ىنيؾ شعض الشفوط الت  الش  اف تواففىي حت   

أف يكوف الشيى  ق  شمغ الخياس  عشفة اف عافه وقت أ اء الشيي ة، وأف يكوف سميـ اا فاؾ  :التمييز-1

أي أف يكوف واعيًي لاي ي وف حولو، فيىاًي . وقت ح وث الواقع  الاشيو  عنيي ووقت اال الء ششيي تو

 .18اعن  القسـ الذي يؤ يو والنتي ج الت  تتفتب عم  أقوالو

كـ األصـ، فإذا كيف يعفؼ الكتيش  يجيب عف األس م  الاوجي  إليو كاي يجو  سايع شيي ة األش 

 .20كاي ياكف االستعين  شاتفجـ إذا كيف ال يعفؼ الكتيش . 19اف الاحكا  خطيي

أوجب الاشفع تحميؼ الشيى  اليايف شأف يشي  شواقع الحيؿ  وف  يي ة أو نقصيف وأف ي وف  :اليميـن-2

 .21الاحيكا ذلؾ ف  احضف التحقيؽ االشت ا   أو 

يقيظ لمقيـ   والي ؼ اف أ اء اليايف استفعيء انتشيه الشيى  إل  خطوفة اي ىو اق ـ عميو وا 

ذا لـ يحمؼ الشيى  اليايف القينوني  فإف شيي تو تكوف شيطم  وال ياكف االستني  . األخالقي  فال يكذب وا 

وتحميؼ الشيى  اليايف . شيلنقضوكؿ حكـ يستن  إل  شيي ة كيذه يكوف اخيلفًي لألصوؿ وج يفًا . إلييي
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القينوني  قشؿ أ ا و لشيي تو ىو إجفاء يتعمؽ شيلنظيـ العيـ ويجب افاعيتو ولو فض  الخصوـ شغيف 

 .22ذلؾ

أي أف يكوف الشيى  اتاتعًي شإفا ة حفة عن  اا الء ششيي تو، شاعن  أف ال تكوف أقوالو  :حرية االختيار-3

ناي   .يشتفط أف تكوف صي فة عنو اختييفاصي فة إتف تي ي  أو إكفاه، وا 

 القيود الواردة عمى الشهادة -د

ك  تكوف الشيي ة تعشيفًا صي قًي عاي أ فكو الشيى ، وخوفًي اف ع ـ الحي ة والن اى ، فإف الاشفع  

لـ يقشؿ ششيي ة شعض األشخيص إاي ألف ليـ اصمح  ف  ال عوى، أو ألف الصف  الت  يحامونيي ال تتفؽ 

 .يى اع صف  الش

اف قينوف أصوؿ  193تنص الاي ة  :الممنوعون من أداء الشهادة بموجب نص قانوني- 1

خوتو وأخواتو واف ىـ ف  : "الاحيكايت الج ا ي  عم  أنو ال تقشؿ شيي ة أصوؿ الا ع  عميو وففوعو وا 

ولكف إذا ساعت شيي تيـ  وف أف .  فجتيـ عف طفيؽ الاصيىفة و وجو حت  شع  الحكـ شيلطالؽ

 ".تفض عمييي الا ع  الشخص  أو الا ع  عميو فال تكوف شيطم يع

 :عم  أنو 292كاي نصت الاي ة  

 :ال تقشؿ شيي ة األشخيص اآلت  ذكفىـ -1"

 .أصوؿ الاتيـ وففوعو- آ

 .إخوتو وأخواتو- ب

 .ذوو القفاش  الصيفي  الذيف ىـ ف  ىذه ال فج - ج 
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 .ال وج وال وج  ولو شع  الطالؽ-   

 .فوف الذيف يانحيـ القينوف اكيفأة ايلي  عم  ااخشيفالاخش- ىػ

ذا ساعت شيي تيـ ولـ يعتفض عمييي الني ب العيـ أو الا ع  الشخص  أو الاتيـ، ال تكوف شيطم -2 . وا 

 ".أاي إذا اعتفض عم  سايعيي فمف يس الاحكا  أف يأاف شيالستايع افي تيـ عم  سشيؿ الاعموايت

. أف ع ـ قشوؿ شيي ة ىؤالء األشخيص ال يوفث شطالنًي اطمقًي شؿ نسشيييتشيف اف ىيتيف الاي تيف  

النييش  العيا  أو الا ع  )فحت  ال تقشؿ شيي ة ىؤالء، يجب أف ُيعتفض عمييي اف قشؿ أح  الخصوـ 

فإذا تـ االعتفاض قشؿ سايع الشيي ة كينت شيطم ، أاي االعتفاض الواقع شع  (. عميو أو الا ع  الشخص 

 .23و ال قيا  لوذلؾ فإن

والحيؿ نفسو شيلنسش  إل  الا ع  . كذلؾ ال يجو  أف يكوف الا ع  عميو شيى ًا ف   عواه 

لكف احكا  النقض أخذت اتجيىًي اعيكسًي عن اي . الشخص  فال يجو  أف ي ل  شأقوالو شع  تحميفو اليايف

ف  ال عوى العيا  فيعتشفت  لـ تستشع  الا ع  الشخص  شيلذات اف االستايع إل  شيي تو شصفتو شيى اً 

الا ع  الشخص  اي ىو إال ا ٍع ف   عوى ا ني  اضيف  إل   عوى ج ا ي  الختالؼ ال عوييف، فيجو  

تحميفو اليايف ف   عوى ا ني  اضيف  إل  ال عوى الج ا ي  الت  يع  طففيي األسيس  النييش  العيا  ال 

يايف لـ يكف عم  القضيء حين ٍذ إال تق يف قيا  ىذه فإذا اي أ ى الشيي ة شع  حمؼ ال. الا ع  الشخص 

 .24الشيي ة

كاي يستاع إل  الشيك  الذي لـ يتخذ صف  الا ع  الشخص  شيى ًا ف  ال عوى العيا ، إذا كيف  

ذا كيف الاشفع ق  استشع  اف الشيي ة اف تفشطيـ . ل يو اعموايت تفي  التحقيؽ شع  تحميفو اليايف وا 
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خوتو . تيـ صم  قفاش شيلا ع  عميو أو الا فإنو لـ يانع سايع شيي ة أصوؿ الا ع  الشخص  وففوعو وا 

 .25وأخواتو

ىنيؾ شعض األشخيص الذيف تتعيفض صفتيـ اع الشيى ،  :الممنوعون من الشهادة بسبب صفتهم-2

فيلقيض  ال يجو  أف يكوف . واف ىؤالء القضية وااتؿ النييش  العيا  الذي يحضف جمسيت الاحكا 

شيى ًا ف  ال عوى الت  ينظف فييي، ألنو يكوف ق  كّوف فأيًي اسشقًي ف  ىذه القضي ، فال يجو  أف يكوف 

وال يجو  قشوؿ شيي ة ااتؿ النييش  العيا  ألنو يع  ج ءًا اتااًي . يى ًا وخصايالقيض  شيى ًا وحكاًي أو ش

وال تجو  شيي ة الاتفجـ ف  ال عوى . كاي ال تجو  سايع شيي ة كيتب الجمس . ف  تشكيؿ الاحكا 

 .26نفسيي ألنو يكوف ق  تأتف شيألقواؿ الت  تفجايي

  :الشهادة عمى سبيل المعمومات -ه

ناي إف الشيي ة عم   سشيؿ الاعموايت، كاي ت ؿ عمييي تسايتيي، ى  الت  ال تصؿ إل  افتش  ال ليؿ وا 

ناي الش  اف أف تكوف اع  ة  تساع عم  سشيؿ االست نيس، أي ال ياكف االستني  إلييي وح ىي ف  الحكـ، وا 

ف  الحيالت  وىذه الشيي ة تساع  وف توجيو اليايف القينوني  إل  الشيى ، وتكوف. شأ ل  أخفى ف  ال عوى

 :التيلي 

فإذا اعتفض عم  سايع . وىو ع ـ قشوؿ شيي ة شعض األقفشيء( 292)اي نصت عميو الاي ة -  1

 .شيي ة ىؤالء األشخيص كيف لف يس احكا  الجنيييت أف يستاع إل  إفي اتيـ عم  سشيؿ الاعموايت
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حمؼ اليايف وعم  تستاع الاحكا  إل  القيصف الذي لـ يشمغ الخياس  عشفة اف عافه  وف - 2

 .27سشيؿ الاعموايت

اف قينوف أصوؿ الاحيكايت الج ا ي  أف لف يس احكا  الجنيييت أف يجمب  266جيء ف  الاي ة - 3

واألشخيص الذيف يجمشوف عم  . قشؿ الاحيكا  وأتنيءىي أي شخص كيف لسايعو ولو شطفيق  ااحضيف

ا اعتفض الني ب العيـ أو جي  ال فيع أو ىذه الصوفة يستاع إل  إفي اتيـ عم  سشيؿ الاعموايت إذ

 .الا ع  الشخص  عم  سايعيـ احمفيف

وف  جايع األحواؿ إف الاشفع لـ يشيف قيا  الشيي ة الت  تؤخذ عم  سشيؿ االست الؿ  وف حمؼ  

اليايف، لكنو لـ يحّفـ عم  القيض  األخذ ششيي ة اف ال يحمفوف اليايف إذا وج  فييي الص ؽ، في  

ويظيف أف الاشفع أفا  أف يمفت . نيصف ااتشيت يق فه القيض  حسب قنيعتو الشخصي عنصف اف ع

نظف القيض  إل  اي ف  ىذه الشيي ة اف ضعؼ شأف يكوف أكتف حيط  ف  تق يفىي، وتفؾ لو شع  ذلؾ 

 .الحفي  التيا  ف  األخذ شيي اف ع او

  :واجبات الشهود -و

وىذه .  ، فإذا أخؿ شيذه الواجشيت تعفض لماسيءل  الج ا ي يتفتب عم  الشيى  واجشيت أخالقي  وقينوني

 :الواجشيت ى 

فكؿ شيى  . أي أف يمش  ال عوة إل  الحضوف فياتؿ أايـ الافجع الاختص الذي  عيه :المثول- 1

يتخمؼ عف الحضوف اف  وف عذف اقشوؿ أايـ القيض  الاحقؽ أو الاحكا ، يعفض نفسو لغفاا  يقض  

 .28يف ق   عيه لماتوؿ أاياوشيي الافجع الذي ك
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عم  الشيى  أف يحمؼ اليايف القينوني  قشؿ أ اء شيي تو سواء أتنيء التحقيؽ  :أداء اليمين- 2

ويتفتب الشطالف عم  ع ـ حمؼ . أي أف يشي  شواقع الحيؿ  وف  يي ة أو نقصيف. االشت ا   أو الاحيكا 

وكؿ حكـ يستن  إل  شيي ة غيف اوتق  . ني ؿ عنواليايف، وىو شطالف يتصؿ شيلنظيـ العيـ، فال يجو  الت

 .29شيليايف يع  اخيلفًي لألصوؿ والقينوف

عم  الشيى  شع  أف يؤ ي اليايف القينوني  أف يقوؿ اي يعففو شص ؽ وأاين   :قول الصدق- 3

أو تشت فإذا ااتنع عف أ اء الشيي ة . واوضوعي  إحقيقًي لمحؽ وانتصيفًا لمع ال ، وشاي ياميو عميو ضايفه

 .واي يمييي اف قينوف العقوشيت 397كذشو، لوحؽ شجفيا  شيي ة ال وف الانصوص عمييي ف  الاي ة 

ولمشيى  أف يعتصـ شيلصات فال يجيب إذا كيف اي سيقولو يؤ ي إل  إفشيء سف اسمك ، ااي  

الحيل  تع   لكف ىذه. اف قينوف العقوشيت( 565)يؤ ي إل  افتكيشو الجفيا  الانصوص عمييي ف  الاي ة 

لكف شاي أف عميو واجشًي أف يقوؿ الحؽ أايـ القضيء، فإف . اف حيالت الضفوفة الت  ياتنع فييي العقيب

 .اش أ ااعفيء اف واجب اا الء شيلشيي ة يجب أف يفسف وأف يطشؽ ف  أضيؽ الح و 

  :حقوق الشاهد -ز

 :الحقوؽ ى وىذه . لمشيى  حقوؽ اقيشؿ الواجشيت الت  ففضيي عميو الاشفع

يحؽ لمشيى  تقيض  اقيشؿ لماصيفيؼ الت  أنفقيي وتعويضو عنيي وعاي أضيعو اف وقت ف  - 1

والقيض  ىو اف . 30سشيؿ الحضوف والاتوؿ أايـ الجي  القضي ي  الت   ع  إل  أ اء الشيي ة أايايي

شيو  الحؽ العيـ، أي يق ف الاشمغ الواجب أ اؤه لمشيى  وُي فع اف اي اني  ال ول  إذا كيف الشيى  اف 
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أاي إذا كيف اف شيو  ال فيع أو  ع  شنيًء عم  طمب . وجيت ال عوة إليو شنيًء عم  طمب النييش  العيا 

 .31الا ع  الشخص  أو الاسؤوؿ ا نيًي، فإف الففيؽ الطيلب ىو الذي يؤ ي نفقيت الشيى  الاطموب

ألنو شخص يؤ ي خ ا  عيا ،  اف حقوؽ الشيى  الحؽ ف  حاييتو وحايي  شففو واعتشيفه،- 2

ويستي ؼ تحقيؽ اصمح  عيا ، واف تـ كيف اف الواجب حاييتو اف أف يتعفض إل  أي اعت اء أو أي 

فيلاشفع أضف  عم  الشيى  حصين  شحيث ياتنع أف تقيـ . إىين  ق  تمحؽ شو اف جفاء أ ا و لشيي تو

و غيفىي الت  ق  يفتكشيي أتنيء قيياو شواجب عميو أي  عوى عيا  أو ا ني  اف أجؿ جفا ـ الق ح أو الذـ أ

 .اال الء ششيي تو

  :تقدير قيمة الشهادة -ح

الشيي ة كغيفىي اف أ ل  ااتشيت، تخضع لتق يف قيض  الاوضوع، فال تصح انيقشتو ف  قنيعتو 

تنيع ولماحكا  أف تأخذ شأقواؿ شيى  واح  وتطفح أقواؿ الشيو  اآلخفيف، ألف العشفة ف  االق. الشخصي 

ناي شيالطا نيف إل  اي ي ل  شو الشيو ، قؿَّ ع  ىـ أو كتف كاي ياكف لماحكا  أف . ليست شع   الشيو ، وا 

ولماحكا  أف . 32تأخذ شأقواؿ شيى  أ ل  ششيي تو ف  التحقيؽ االشت ا    وف الشيي ة الت  أ ل  شيي أايايي

اآلخف، شفيط  أف تذكف الاحكا  ف  تج ئ الشيي ة الواح ة فتأخذ ششعض اي جيء فييي وتطفح الشعض 

حكايي أنيي قص ت ىذه التج   ، وأف تق ـ ف  حكايي الاسوغيت الكيفي  الت   فعتيي إل  األخذ شج ء اف 

 .الشيي ة وع ـ األخذ شيلج ء اآلخف انيي

ولماحكا  أف تأخذ شأقواؿ شيى  اسُتاع إليو عم  سشيؿ الاعموايت، وتطفح شيي ة اوتق  شيليايف،  

كيف شيف أ ل  ال عوى اي ي عـ الشيي ة الت  أخذت عم  سشيؿ الاعموايت، لكنيي ُام ا  ششييف األسشيب  إذا

فتق يف األ ل  والشيي ات واستنشيط الواقع انيي يعو  إل  . الت  حامتيي عم  األخذ ششيي ة  وف أخفى
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ىايؿ قيض  الاوضوع الذي يتفتب عميو شييف األسشيب الت  ح ت شو إل  األخذ ششعض  الشيي ات وا 

فانيقش  القيض  حوؿ أخذه ششيي ة أو طفحيي أو اعتاي ه عم   ليؿ . الشعض اآلخف ف  حيؿ تعيفضيي

 وف آخف ىو ت خؿ ف  استقالؿ القيض  وفقيش  عم  قنيعتو، وىذا ال يستقيـ طيلاي أف تمؾ القنيع  اشني  

لفقيش  احكا  النقض طيلاي كيف فقيض  الاوضوع ال يخضع ف  تق يفه لمشيي ة . عم  أسشيب صحيح 

 .تق يفه ليذه الشيي ات يأتمؼ والانطؽ ويسمـ شو العقؿ
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 الخـــــــــــــــــبرة

وق  انعكس ذلؾ عم  . ا  ا ات أىاي  الخشفة ف  العصف الحيضف نتيج  لتق ـ العموـ وتشعشيي 

تيي الاي ي  الت  تسيع  عم  فعن  وقوع جفيا ، الش  اف الكشؼ عف أ ل. العموـ الجني ي  واي يتصؿ شيي

لذلؾ الش  اف فحص ىذه األ ل  الاي ي  لشييف . كشؼ حقيق  الجفيا  واعفف  افتكشييي وكيفي  افتكيشيي

وكتيفًا اي يتطمب فحص ىذه األ ل  الاي ي  وتقويايي اعفف  عيلي  . ا ى قياتيي ف  إتشيت الجفيا  أو نفييي

يضطفه إل  االستعين  ششخص اختصيص  أو فن  لشييف وخشفة فني  ال يامؾ اتميي القيض ، ااي 

 .33حقيقتيي

فاوضوع الخشفة يتضاف إش اء فأي عما  أو فن  اف شخص صيحب اختصيص ف  شأف واقع   

ليي أىاي  ف  ال عوى الج ا ي ، فال يستطيع القيض  الشت فييي ألنو ال يتوافف ل يو اتؿ ىذا االختصيص، 

لتق يف أىميتو الج ا ي ، أو فحص الجت  لتعييف سشب الوفية، أو فحص كفحص الحيل  العقمي  لماتيـ 

 .34الخطوط ف  جفيا  الت ويف

ولـ يشف الاشفع إل  أحكيـ خيص  تتعمؽ شأصوؿ الخشفة أايـ القضيء الج ا  ، فوف ت شعض  

 ، ف  اعفض ح يت  عف41و44و39األحكيـ الاتففق  ف  قينوف أصوؿ الاحيكايت الج ا ي  ف  الاوا  

وىذا ي ؿ عم  ع ـ فغش  الاشفع واضع القينوف ف  . وظي ؼ النييش  العيا  ف  حيالت الجـف الاشيو 

 .35تقيي  القضية الج ا ييف شأاوف شكمي  اي  اـ أاف التشوت وع او ف  األصؿ اتفوكًي لضاي فىـ وقنيعتيـ
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 المجوء إلى الخبرة - أ

األصؿ ف  ىذه الاسأل  . تعين  شيلخشفة؟السؤاؿ الذي الش  اف طفحو ىو ىؿ القيض  امـ  شيالس 

أف األاف جوا ي شيلنسش  إل  قيض  الاوضوع، فيو الذي لو سمط  تق يفي  ف  أف ينت ب خشيفًا أو ال، 

فيقفف شنفسو  36يتعمق األمر بوصف أمور واضحةكاي لو أف يففض طمب انت اب خشيف خيص  عن اي 

فيو الخشيف األعم  ف  كؿ اي يستطيع أف يفصؿ . األخفىالحقيق  الت  يقتنع شيي اف الاشيى ات واأل ل  

فيو شنفسو، وليذا فيو غيف امـ  شينت اب خشيف ف  ال عوى اي  اات الواقع  ق  وضحت ل يو، واي  اات 

ظفوؼ الحي ت  أو أوفاؽ ال عوى تشيف شذاتيي إل  الفأي الواجب األخذ شو أو كيف األاف الاطموب تحقيقو 

. 37ويكوف فصمو ف  ذلؾ فصاًل ف  أاف اوضوع  ال إشفاؼ لاحكا  النقض عميوغيف انتج ف  ال عوى 

ذا ففض طمب المجوء إل  الخشفة، الش  اف أف يكوف ففضو اعمال فيالستعين  شيلخشفاء أاف اتفوؾ . وا 

 .لسمط  القيض  التق يفي  الت  ال تقع تحت فقيش  احكا  النقض

وق  . ، فإف القيض  يصشح ام اًي شيلمجوء إل  الخشفةبمسألة فنية بحتةأاي إذا كيف األاف يتعمؽ  

شأنو ليس لماحكا  أف تفصؿ ف  أاوف فني  وعماي  ال يستوي ف  اعففتيي ذوو )حكات احكا  النقض 

 (.االختصيص اع غيفىـ شؿ عمييي أف تستعيف شيلخشفاء ف  كؿ عمـ لتحقيؽ اي ىو  اخؿ ضاف خشفتيـ

، فيحؽ لاوظف  الضيشط  الع لي  االستعين  38احؿ ال عوى والمجوء إل  الخشفة جي   ف  كؿ اف  

كاي إف لماحكا  أف . شيلخشفة عن  قييايـ شوظي فيـ ف  التحقيؽ األول ، وكذلؾ ف  التحقيؽ االشت ا  

 .تستعيف شيلخشفة ف  افحم  الاحيكا 
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 موضوع الخبرة - ب

طفيؽ عماو أو فنو  الخشفة ف  حقيقتيي ى  شيي ة اف الخشيف ف  أاوف تحصمت لو اعففتيي عف

تشفيح جتث الاتوفيف : والخشفة ف  القضييي الج ا ي  كتيفة واعق ة وي خؿ ضانيي. أو صنعتو أو تجفشتو

، و شييف الجفوح والفضوض والك ايت الاوجو ة عم  أجسيـ  لتح ي  سشب الوفية، وتحميؿ الساـو

الشصايت الت  تفكيي الجنية ف  األشخيص وتق يف أعايفىـ، والكشؼ عف الت ويف والت ييؼ، وأخذ صوف 

اكيف الحي ث، وتصويف اكيف الحي ث وتنظيـ اخطط لو، وأخذ صوف لماتيايف وشصايتيـ شقص  اعفف  

ىوييتيـ، وتحميؿ الاوا  الاخ فة واآلتيف والشقع الت  تفكيي الجنية ف  اوقع الحي ث، والكشؼ عف األسمح  

 .39الخ..النيفي 
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 تقدير قيمة الخبرة  -ج

 اي يق ـ الخشيف تقفيفه فياي يطمب انو إش اء الفأي فيو فإنو يصشح اف شيف األ ل  الاطفوح  عن 

فتق يف التقفيف يخضع لمسمط  التق يفي  لمقيض  حسب . لمانيقش  أايـ الاحكا ، ويكوف احاًل لتق يفىي

قفيف اي ال تطا ف كاي يعو  إل  تق يف الاحكا  وقنيعتيي أف تطفح اف ىذا الت. 40اش أ القنيع  الشخصي 

إل  صحتو، كاي ليي أف تأخذ شاي يفتيح إليو ضايفىي واعتا ت عميو ف  قنيعتيي، عم  أف تعمؿ قفافىي ف  

فتقفيف الخشيف غيف امـ  لماحكا  شؿ ىو اف جام  األ ل  الاعفوض  ل ييي تيشع . 41ذلؾ تعمياًل سي غي

ف يستن  إل   ليؿ أقوى انو، اع شييف لمانيقش  والتاحيص، غيف أف ع ـ األخذ شو أي ففضو يجب أ

 .42أسشيب ففضو

والاحكا  ال تأخذ إال شيلخشفة القضي ي  الت  تات تحت إشفاؼ القيض  أو اف ينت شو اف القضية  

 .شع  أ اء الخشيف اليايف القينوني 

الففض وعن اي تتعمؽ الخشفة شأاف فن  ال تستطيع الاحكا  تق يفه شنفسيي عمييي أف تستن  ف  ىذا  

 .43إل  خشفة فني  تنف  اي جيء ف  الخشفة األول  حت  يتسن  ليي أف تفجع إل  إح ى الخشفتيف

وعم  الفغـ اف السمطيت التق يفي  الاخول  لمقيض  الج ا   لألخذ شيلتقفيف أو ففضو، فإف حكاو  

األخفى الاتواففة ف   يجب أف يعتا  عم  العمـ والانطؽ لتق يف قيا  تقفيف الخشفة ولك  ينسجـ اع األ ل 

والش  اف أف يكوف تقفيف الخشيف اوضع تق  عن  القيض  الج ا   ألف ىذا األخيف ىو الذي عينو . ال عوى

واياي يكف . وفاقشو ف  اياتو، ويف  ف  األسيس عم  اسي ؿ فني  وعماي  ليست اف اجيؿ اختصيصو
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نطقي  الت  تعيف عم  التوصؿ إل  حكـ اف أاف، فإف سمطتو التق يفي  ليست تحكاي  وتخضع لألسس الا

 .44عي ؿ ف  اوضوع ال عوى

 البينة الخطية

فيلاحفف وفق  تحاؿ شيينيت ف  شأف . الشين  الخطي  ى  اي يعفؼ شيل ليؿ الكتيش  أو الاحففات 

 .45واقع  ذات أىاي  ف  إتشيت افتكيب الجفيا  ونسشتيي إل  الاتيـ

والشين  الخطي  الت  . الت  تكوف اطشوع  أو احففة شيلي  إف الشين  الخطي  ى  األوفاؽ والضشوط 

فيلوتيق  . تصمح أف تكوف  لياًل ف  ااتشيت، ق  تنطوي عم  جسـ الجفيا  وق  تكوف اجف   ليؿ عمييي

الا وفة، وخطيب التي ي ، والشالغ الكيذب، يشكؿ كؿ انيي جسـ الجفيا ، أاي اعتفاؼ الا ع  عميو شاي 

ق  خطي ، فساي  كينت أو غيف فساي ، فإنو يشكؿ  لياًل عم  أنو ىو الذي افتكب أسن  إليو ضاف وتي

وسواء انطوى ال ليؿ الكتيش  عم  جسـ الجفيا ، أـ عم  اعتفاؼ الا ع  عميو، فإف ىذا . الفعؿ الجفا 

ناي يع   لياًل ياكف  حضو، شأنو ً  اطمق  ال يجو  إتشيت عكس اي جيء فيو، وا  ف   ال ليؿ، ال يع  حجَّ

 .46ذلؾ شأف شيق  األ ل  األخفى الت  تواففت ف  ال عوى

وال ليؿ الكتيش  شكؿ صوفه . فيألصؿ أف الشين  الخطي  ليست ليي حجي  خيص  ف  ااتشيت 

والاحففات، ولو كينت فساي ، تخضع لاطمؽ تق يف القيض ، شأنيي شأف أي  ليؿ آخف عن  ااتشيت ف  

ذ شاي جيء ف  الوفق  الاكتوش  الاعفوض  أاياو، أو أف يطفحو ويمتفت فممقيض  أف يأخ. ال عوى الج ا ي 

فيألاف انوط  واًي شاي تاميو عميو قنيعتو الذاتي ، فال يجو  إل اـ الاحكا  شأف . عنو إف ىو لـ يقتنع شو

 .تقض  شاي يخيلؼ قنيعتيي الت  كونتيي اف اجاوع األ ل  الت  ق ات ف  ال عوى وتنيقش شيي الخصوـ
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ف الاشفع جعؿ لشعض األ ل  الكتيشي  قوة إتشيت خيص  شيي، وذلؾ استتنيًء اف قيع ة أف لك 

أي جعؿ ليي قوة . ااتشيت ف  ال عوى الج ا ي  يخضع لاطمؽ تق يف احكا  الاوضوع ولقنيعتيي الذاتي 

 .ام ا  إل  أف يتقفف إتشيت عكسيي أو ت ويفىي

 :الضبوط وقيمتها اإلثباتية -

 :شيف تالت  أنواع اف الضشوط الش  اف التايي 

الضشوط الت  ينظايي أعضيء الضيشط  الع لي  واسيع و الني ب العيـ ف  الجنح والاخيلفيت  :النوع األول

ويشتفط اتشيت العكس أف تكوف . الاكمفوف شيستتشيتيي، حيث يعاؿ شيي حت  يتشت عكس اي جيء فييي

 .47الشين  كتيشي  أو شواسط  الشيو 

، طيلاي تواففت فييي 48الضشوط الت  يوجب القينوف اعتشيفىي والعاؿ شيي حت  تشوت ت ويفىي :الثانيالنوع 

الشفوط القينوني ، كيلضشوط الت  تنظايي ضيشط  الحفاج والجايفؾ، واحيضف جمسيت الاحيكـ 

 .ونصوص األحكيـ

ينوف أصوؿ اف ق 179ولك  يكوف ليذيف النوعيف اف الضشوط قوة إتشيتي  يجب حسب الاي ة 

 :الاحيكايت الج ا ي  أف تتوفف فيياي الشفوط اآلتي 

 .أف يكوف الضشط ق  نظـ ضاف ح و  اختصيص الاوظؼ وأتنيء قيياو شاييـ وظيفتو - أ

 .أف يكوف الاوظؼ ق  شي  الواقع  شنفسو أو ساعيي شخصيي - ب

 .أف يكوف الضشط صحيحًي ف  الشكؿ- ج 
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 .القينوني ، فتع  اف قشيؿ الاعموايت العي ي أاي الضشوط الت  ال تستوف  شفوطيي  

والاشفع لـ يح   طشيع  ىذه (. اعموايت عي ي )الت  ال تع و أف تكوف  الضشوط العي ي : النوع الثالث

الضشوط، ولكف ي خؿ فييي تمؾ الضشوط الت  ينظايي أعضيء الضيشط  الع لي  ف  الجنيييت، وضشوط 

فع صف  الضيشط  الع لي ، وضشوط الاوظفيف الت  ينظاونيي ف  أففا  الشفط  الذيف لـ يانحيـ الاش

الجنيييت والجنح والاخيلفيت الت  يطمعوف عمييي أتنيء إجفاء وظيفتيـ، والضشوط الت  ينظايي أعضيء 

 .49الضيشط  الع لي  ف  الجفا ـ الت  ال ي خؿ استتشيتيي ف  اختصيصيـ

                                                           
 ".ال قيمة للضبوط األخرى إال كمعلومات عادية : " زايية عل  أنومن قانون أصول احملاكمات اجل( 180)وقد نصت املادة . 629املرجع السابق ص: الدكتور عبد الوىاب حومد - 49
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 ـــــــنالــــــــــــــــــــــقرائـــــــــــــــ

القفين  ى  وسيم  إتشيت غيف اشيشفة، وى  تختمؼ عف سي ف وسي ؿ ااتشيت الت   فسنيىي  

كيالعتفاؼ والشيي ة والخشفة والشين  الخطي ، فيذه كميي وسي ؿ إتشيت اشيشفة ألنيي تقع عم  ذات الواقع  

ذات الواقع  الافا  إتشيتيي، شؿ  الافا  إتشيتيي، ف  حيف أف القفين  ى   ليؿ غيف اشيشف ألنيي ال تقع عم 

 .50عم  واقع  أخفى تتصؿ شيي وتفي  ف  ال الل  عمييي

اإلثبات بالقرائن في الدعوى العامة عبارة عن استنتاج يستخمص من لذلؾ ياكف القوؿ إف  

، شحيث تقوـ شيف الواقعتيف صم  تؤ ي إل  اعفف  افتكب الجفيا  واقعة معمومة لمعرفة واقعة مجهولة

وكماي قويت الصم  شيف الواقع  الت   لت عمييي القفين  اشيشفة، أي الواقع  الاعموا ، وشيف . شتيي إليوونس

الواقع  األصمي  الافا  إتشيتيي وى  الواقع  الاجيول ، كينت القفين  صيلح  العتشيفىي  لياًل عم  ىذه 

 .51الواقع 

ي ع يستحيؿ أف يف  عمييي إتشيت اشيشف، وتأت  أىاي  القفا ف ف  ال عوى العيا  اف أف شعض الوق 

واف تـ ياكف عف طفيؽ القفا ف التوصؿ إل  إتشيت ىذه الوقي ع لصمتيي شوقي ع أخفى ذات صم  انطقي  

 .شيي

فيلقفا ف، شوصفيي وسيمً  اف وسي ؿ ااتشيت، ى  الشواى  الت  إذا أضيفت إل  شعضيي الشعض،  

اتيؿ عم  ذلؾ أنو إذا كيف اف التيشت أف . 52شواًل تقتنع شوياكف لماحكا  أف تستخمص انيي  لياًل اق

الا ع  عميو است فج الاجن  عميو إل  ان لو و عيه إل  العشيء، وشع  تنيوؿ الاجن  عميو لمعشيء شنصؼ 

سيع ، ش أت تظيف عميو أعفاض التساـ، وحيف تـ تفتيش غفف  الا ع  عميو، شوى ت آتيف الاي ة 
                                                           

 . وما بعدىا 246ص. املرجع السابق: حممد سعيد منور - 50

 .247ص. املرجع السابق: الدكتور حممد سعيد منور - 51

 .548ص( 1766)القاعدة رقم . اجلزء الرابع. املرجع السابق: عبد القادر جار اهلل األلوسي - 52

85 



ت فاج الا ع  عميو لماجن  عميو و عوتو إل  العشيء، وظيوف أعفاض التساـ فيس. السيا  ف  األوان 

عميو، تـ وجو  آتيف الاي ة السيا ، كميي قفا ف تؤ ي إل  استنتيج انطق  شأف الا ع  عميو ىو الذي  س 

ف لـ يشي  أح  شأنو ىو الذي  سو إليو  .53السـ لماجن  عميو، وا 

اتيـ، فياكف شيلقفين  أيضًي التوصؿ إل  تشف   الاتيـ، وكاي أف القفين  ياكف أف تكوف ض  ال 

فوجو ه ف  اكيف شعي  ج ًا عف اكيف الجفيا  وقت وقوعيي قفين  عم  ع ـ افتكيشو ليذه الجفيا ، ألنو 

يستحيؿ عقاًل وانطقًي أف يقوـ شيفتكيب جفيا  سفق  اتاًل شيناي تشت أف الاتيـ كيف ف  تمؾ المحظ  اسيففًا 

 .54األاييؿ عف اكيف وقوع الجفيا ويشع  آالؼ 

وشاي أف ااتشيت شيلقفين  يقوـ عم  االستنتيج الانطق ، فقماي تكف  قفين  واح ة اتشيت الواقع   

ناي يمـ  تضيفف قفا ف ع ة تقوى كؿ قفين  انيي شغيفىي فتسن ىي. الت  يجفي التحقيؽ ف  شأنيي والقفا ف . وا 

 .قضي ي إاي قفا ف قينوني  أو : عم  نوعيف

 القرائن القانونية - أ

. وف ت ف  القينوف عم  سشيؿ الحصف، لذلؾ ال يجو  لمقيض  أف يضيؼ إلييي أو يقيس عمييي

وىذه القفا ف تغن  اف تقففت لاصمحتو عف أي  طفيق  أخفى اف طفؽ ااتشيت، أي تعف  اف عبء 

وى  . األطفاؼ تحاؿ عش و فياتشيت ف  شعض األحييف اسأل  صعش  ج ًا ق  ال يستطيع أح . ااتشيت

 .قفا ف قينوني  قيطع ، وقفا ف قينوني  شسيط : عم  نوعيف

                                                           
 .180ص. اجلزء الثالث. املرجع السابق: اضي عبد الوىاب بدرةالق - 53

54 -
 

247ص. املرجع السابق: الدكتور حممد سعيد منور
 

86 



في  القفا ف الت  ال تقشؿ إتشيت عكسيي، كقفين  انع اـ التايي  ل ى  القرائن القانونية القاطعةأاي 

، وقفين  الصغيف الذي لـ يتـ العيشفة اف عافه، وقفين  صح  األحكيـ الاشفا  الت  ى  عنواف الحقيق 

 .العمـ شيلقينوف شاجف  نشفه ف  الجفي ة الفساي ، فال يجو  ال فع شيلجيؿ شو

في  الت  تقشؿ إتشيت العكس، وتظؿ قي ا  إل  أف يقوـ ال ليؿ  القرائن القانونية البسيطة،أاي  

اسيىـ ف  عم  عكسيي، وانيي اشيى ة الجين  حيااًل أسمح  أو تش و عميو آتيف اعين  تع  قفين  عم  أنو 

 .55الجفيا ،لكنيي قفين  شسيط  يستطيع الجين  إتشيت عكسيي

 القرائن القضائية - ب

القفين  القضي ي  ى  الت  يستنتجيي القيض  شيجتيي ه اف خالؿ وقي ع ال عوى الاعفوض  عف 

يستنشطيي طفيؽ إعايلو الااكنيت العقمي ، وىذه القفا ف كتيفة وال ياكف حصفىي، وق  ُتفؾ تق يفىي لمقيض  

اف ظفوؼ الوقي ع الاعفوض  أاياو شع  التحميؿ والفشط فياي شينيي شاي يقتضيو الانطؽ والتعميؿ العما ، 

. 56ولمقيض  أف يعتا  عمييي وح ىي اي اـ الفأي الذي يستخمصو انيي سي غًي، ولكنيي ليست ام ا  لمقيض 

. ايء ى  نفس فصيم   ـ الاجن  عميواتيؿ ذلؾ وجو  ال ايء عم  االشس الاتيـ، وق  تشت أف ىذه ال 

واف أاتمتيي أيضًي ضشط وفق  اع الاتيـ فييي فا ح  األفيوف شوصفيي قفينً  عم  افتكيشو جفيا  حيي ة 

اخ ف، أو اشيى ة ع ة أشخيص يسيفوف ف  الطفيؽ اع اف يحاؿ الاسفوقيت و خوليـ اعو ف  ان ؿ 

جو  شصا  إصشع الا ع  عميو أو آتيف ق ايو ف  اكيف واختفيؤىـ فيو كقفين  عم  ت خميـ ف  السفق ، وو 

لذلؾ ياكف القوؿ إف القفين  القضي ي  ى  كؿ استنتيج لواقع  . 57الجفيا  كقفين  عم  اسيىاتو فييي

 .اجيول  اف واقع  اعموا ، شحيث يكوف االستنتيج ضفوفيًي شحكـ استخ اـ العقؿ والانطؽ

                                                           
 .154ص. 2003. القاىرة. دار النهضة العربية. اإلثبات اجلنايي قواعده وأدلتو دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية: الدكتور رأفت عبد الفتاح حالوة - 55

 .155ص . املرجع السابق: والدكتور رأفت عبد الفتاح حالوة . 191ص. املرجع السابق: لي حممد جعفرالدكتور ع - 56
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  تق يفه لمواقع  الت  جعميي قفين  اف حيث تشوتيي أو وال يخضع القيض  لفقيش  احكا  النقض ف 

وليس ف  القينوف اي يانع اف شنيء الحكـ عم  القفا ف . انتفيؤىي، فذلؾ اف صالحييت احكا  الاوضوع

وح ىي، لكف القيض  يخضع لفقيش  احكا  النقض فياي يستخمصو اف الوقي ع التيشت  اف  الالت، واي 

يت الواقع  الت  يشن  عمييي حكاو، إذ يجب عم  القيض  أف يشن  حكاو يتفتب عمييي اف أتف ف  إتش

فيلقفا ف القضي ي  تصمح  لياًل كيااًل لإلتشيت، فيجو  لمقيض  . عم  الجـ  واليقيف ال عم  الظف والتخايف

فيلقنيع  الشخصي  ياكف أف تتول  . أف يستا  اف القفا ف قنيعتو الشخصي  الت  يعتا  عمييي ف  الحكـ

لكف . 58اف شذفات اتففق  اف الظفوؼ والحوا ث تشكؿ شاجاوعيي سمسم  اف القفا ف الاوجش  لمقنيع 

يجب عن  األخذ شيلقفين  أف يتـ ذلؾ شحذف ش ي  اع شييف األسموب الانطق  الذي توصمت إليو الاحكا  

ف كينت تصمح ألف تكوف  لياًل، إال أنيي تع   اف أ ن  الشينيت ف  اعتاي ىي القفين ، ألف القفين ، وا 

 .59افتش 

 

                                                           
.554ص(. 1768)، والقاعدة 549ص(. 1767)، والقاعدة 548ص(. 1766)رقم القاعدة : عبد القادر جار اهلل اآللوسي - 58
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التحقيق وقاضي اإلحالة تهدف التحقيق االبتدائي هو مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها قاضي 
إلى التنقيب عن األدلة بشأن الجريمة ثم تقديرها لتحديد مدى إمكانية إحالة المتهم إلى المحاكمة، 

 .أي استجماع العناصر التي تهيئ لسمطة أخرى الفصل فيها
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 :األهداف التعميمية
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 .ماهية الفصل بين التحقيق االبتدائي واالدعاءتعريف  -1
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 التحقيق االبتدائي
يطمققققق تعبيققققر التحقيققققق االبتققققدائي عمققققى البحققققث الققققذي يقققققوم بقققق  قاضققققي التحقيققققق وقاضققققي 
اإلحالققققة لجمققققا األدلققققة التققققي تثبققققت قيققققام الجريمققققة، وتقققققدير قيمتهققققا، لمتأكققققد ممققققا إذا كانققققت كافيققققة أو 

أي هقققققو مرحمقققققة وسققققط تمقققققي مرحمقققققة التحقيقققققق . غيققققر كافيقققققة إلثبقققققات هققققذو الجريمقققققة، وقوعقققققًا وفققققاعال
بأنقققق  مجموعققققة مققققن  تعريففففف التحقيففففق االبتففففدائيلققققذلك يمكققققن . المحاكمققققة األولققققي وتسققققبق مرحمققققة

اإلجقققققراءات التقققققي تسقققققبق المحاكمقققققة وتهقققققدف إلقققققى جمقققققا األدلقققققة بشقققققأن وققققققوع فعقققققل يعاققققققب عميققققق  
الققققققانون ومالبسققققققات وقوعقققققق  ومرتكبققققق  وفحققققققص الجوانققققققب المختمفققققققة لشخصقققققية الجققققققاني ثققققققم تقققققققدير 

أي يهيققققئ التحقيققققق االبتققققدائي ممققققف الققققدعوى  .ذلققققك كمقققق  لتحديققققد كفايتقققق  إلحالققققة المققققتهم لممحاكمققققة
 .1العامة كي يتسنى لقضاء الحكم أن يقول كممت  في تمك الدعوى

فالهققققدف األساسققققي مققققن التحقيققققق االبتققققدائي الوصققققول إلققققى الحقيقققققة عققققن طريققققق تمحققققيص  
فأهميققققة التحقيققققق االبتققققدائي . األدلققققة والتأكققققد مققققن كفايتهققققا حققققول نسققققبة الجريمققققة إلققققى المققققدعى عميقققق 

فققققي كونقققق  يعمققققل عمققققى اكتشققققاف األدلققققة المتعمقققققة بالجريمققققة فققققي الوقققققت المعاصققققر لهققققا، أي تكمققققن 
قبقققققققل أن تتشقققققققوو أو تتالشقققققققى، كمقققققققا يعمقققققققل عمقققققققى الموازنقققققققة بقققققققين هقققققققذو األدلقققققققة السقققققققتبعاد القققققققدليل 
الضقققققعيف وتكقققققوين رأي أولقققققي حولهقققققا ليكفقققققل إحالقققققة الحقققققاالت التقققققي تتقققققوافر فيهقققققا أدلقققققة كافيقققققة إلقققققى 

م المحكمققققة إال مققققن تققققوافرت ضققققدو أدلققققة كافيققققة التهامقققق  مسققققتندة إلققققى المحققققاكم، حتققققى ال يمثققققل أمققققا
 .2أسس قانونية وواقعية متينة

وقققققققققد أثبتققققققققت الوقققققققققائا أن التحقيققققققققق االبتققققققققدائي يمعققققققققب دورًا أساسققققققققيًا فققققققققي تقريققققققققر مصققققققققير  
القققققدعوى الجزائيقققققة، ألن قضقققققاة الموضقققققوع يعتمقققققدون عميققققق  كثيقققققرًا، ولقققققو كقققققانوا غيقققققر ممقققققزمين بققققق ، 

 .3هم ال يتيح لهم أن يقوموا بأنفسهم دومًا بإجرائ  أو بالتوسا في ألن ضغط العمل عمي
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، ألنقققققق  يهققققققدف إلققققققى التمهيققققققد لمرحمققققققة المحاكمققققققة (ابتققققققدائي)لققققققذلك وصققققققف التحقيققققققق بأنقققققق   
عققققن طريققققق تجميققققا العناصققققر التققققي تتققققيح لسققققمطة الحكققققم الفصققققل فققققي الققققدعوى، فقضققققاء التحقيققققق 

 .أو باإلدانة ليس من شأن  أن يفصل في الدعوى العامة بالبراءة

ومققققن أجققققل ذلققققك كمقققق ، البققققد لمسققققمطة المختصققققة بققققالتحقيق االبتققققدائي مققققن أن تتخققققذ بعققققض  
اإلجققققققراءات التققققققي تمققققققس حقققققققوق األفققققققراد وحريققققققاتهم مققققققن أجققققققل الكشققققققف عققققققن الحقيقققققققة مققققققا تققققققوفير 

 .الضمانات الكافية لممدعى عمي  ليتمكن من الدفاع عن نفس 

 :جزاء نتعرف فيها عمىأإلى ثالثة  الجزءلذلك البد من تقسيم هذا  

 .المبادئ األساسية في التحقيق االبتدائي:  أوالً 

 .قاضي التحقيق:  ثانياً 

 .قاضي اإلحالة:  ثالثاً 
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 المبادئ األساسية في التحقيق االبتدائي

 :تقسم المبادئ األساسية في التحقيق االبتدائي الى

 .الفصل بين التحقيق االبتدائي واالدعاء -1

 .التحقيق االبتدائي والحكمالفصل بين  -2

 . صفات التحقيق االبتدائي -3

 
 بين التحقيق االبتدائي واالدعاء الفصل

األصقققققل أن االدعقققققاء مقققققن اختصقققققاص النيابقققققة العامقققققة وهقققققو إقامقققققة القققققدعوى العامقققققة عمقققققى مرتكقققققب 
حالتقققق  إلققققى الهيئققققات القضققققائية المختصققققة أمققققا التحقيققققق االبتققققدائي فهققققو مققققا ي تخققققذ مققققن . الجريمققققة وات

تهققققدف إلققققى جمققققا األدلققققة التققققي تقيققققد وجققققود الجريمققققة والقيققققام بالتحريققققات التققققي تفيققققد فققققي  إجققققراءات
فققققالتحقيق االبتققققدائي يقققققوم فققققي جققققوهرو عمققققى التنقيققققب عققققن . إسققققناد الجريمققققة إلققققى المققققتهم بارتكابهققققا

أدلققققة الققققدعوى سققققواء أكانققققت لمصققققمحة المققققتهم أو فققققي غيققققر مصققققمحت  واتخققققاذ قققققرار بمققققدى كفايتهققققا 
وبققققذلك يظهققققر أن سققققمطة االدعققققاء تقققققف موقققققف الخصققققومة مققققن المققققتهم، . مققققةإلحالتقققق  إلققققى المحاك

 .بينما تمثل سمطة التحقيق حكمًا محايدًا بين االدعاء والمتهم

لققققققذلك كققققققان البققققققد مققققققن إسققققققناد مهمققققققة التحقيققققققق االبتققققققدائي إلققققققى سققققققمطة تتصققققققف بالحيققققققاد 
لعدالققققققة فيمققققققا والنقققققققزاهة والكفققققققاءة، أي أن تتققققققوافر فيهققققققا صققققققفات تبعققققققث عمققققققى االطمئنققققققان لتحقيققققققق ا

 .يتعمق بالمتهم، إلى جانب اهتمامها بالتنقيب عن أدلة االتهام

فالفصققققل بققققين سققققمطتي التحقيققققق واالدعققققاء، يكفققققل لمفققققراد تحقيققققق العدالققققة، ألن مثققققل هقققققذا  
الفصققققققل يمنققققققا النيابققققققة العامققققققة مققققققن أن تجمققققققا بققققققين هققققققاتين السققققققمطتين التققققققي تجعققققققل منهققققققا عندئققققققذ 

 .خصمًا وحكمًا في الوقت ذات 
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 فصل بين سمطة التحقيق االبتدائي والحكم ال

ال يجققققققققوز : "مققققققققن ققققققققانون أصققققققققول المحاكمققققققققات الجزائيقققققققة عمققققققققى أنقققققققق  56نصقققققققت المققققققققادة  
وهقققققذا المنقققققا يسقققققري أيضقققققًا ". لقاضققققي التحقيقققققق أن ينظقققققر أو يحكقققققم فقققققي القققققدعوى التقققققي حققققققق فيهقققققا

عمققققققى قاضققققققي اإلحالققققققة، ألنقققققق  يعققققققد مققققققن قضققققققاة التحقيققققققق وال يحققققققق لقققققق  أن ينظققققققر أو يحكققققققم فققققققي 
 .4الدعوى التي حقق فيها

يتبققققققين مققققققن هققققققذو المققققققادة أن المشققققققرع حققققققرص عنققققققدما شققققققرع هققققققذو القاعققققققدة عمققققققى إعطققققققاء  
والهققققققدف هققققققو تحقيققققققق العدالققققققة، فققققققال . سققققققمطة التحقيققققققق اسققققققتقالاًل فققققققي عممهققققققا عققققققن قضققققققاء الحكققققققم

يجققققوز لمققققن قققققام بققققالتحقيق فققققي قضققققية معينققققة أن يتققققولى الفصققققل فيهققققا، ألنقققق  قققققد يتققققأثر بمققققا تكققققون 
 . اعة أثناء التحقيق في الدعوىلدي  من قن

فالهقققدف مقققن وراء هقققذا الفصقققل بقققين سقققمطتي التحقيقققق االبتقققدائي والحكقققم هقققو ضقققرورة ابتعقققاد  
فالقاضي المحقق القذي ققرر إحالقة . قاضي الحكم عن تكوين رأي مسبق في الدعوى التي حقق فيها

حكققم، فمققن الجققائز أن  المققتهم إلققى المحكمققة، يكققون مقتنعققًا بجرميتقق ، فققإذا جمققس لمحاكمتقق  كقاضققي
ن ظهقر لق  خطقأ هقذا القرأي، لقذلك فإنق  مقن األفضقل  يتشبث برأي  األولي ويستمر في االتجاو ذاتق  وات
لقضقاء الحكققم أن ال يحكمقق  أي رأي مسقبق فققي الققدعوى المطروحقة أمامقق  حتققى يسقتطيا الحكققم فيهققا 

األعمقال التحقيقيقة التقي ولكن التساقل الذي يمكن أن يطرح هو مقا هقي . 5بصورة مجردة وبحياد تام
تمنا القاضي إذا قام بها من أن يحكم في الدعوى، أي ما هي األعمال التي تعد كافيقة لتكقوين رأي 

 .لمقاضي في الدعوى؟

يكفققققققي أن يكققققققون المحقققققققق قققققققد أقققققققدم عمققققققى عمققققققل تحقيقققققققي بققققققالمعنى الحقيقققققققي، فققققققإذا قققققققام  
قققققام بقققق  بطريققققق اإلنابققققة،  بجققققزء مققققن تحقيققققق فققققي الققققدعوى سققققواء أكققققان ذلققققك داخققققاًل فققققي عممقققق  أو

كمققققققا لققققققو اسققققققتجوب المققققققدعى عميقققققق ، أو قققققققرر توقيفقققققق ، أو سققققققما شققققققاهدًا، أو قققققققرر لققققققزوم محاكمققققققة 
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الققققذ فهققققذو األعمققققال كمهققققا تعققققد أعمققققااًل تحقيقيققققة جوهريققققة تسققققمح لقققق  بتكققققوين رأي ...المققققدعى عميقققق 
 .6واضح في القضية
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 صفات التحقيق االبتدائي 

سققققققرية التحقيققققققق، السققققققرعة فققققققي إنجققققققاز : ات هققققققييتميققققققز التحقيققققققق االبتققققققدائي بققققققثالث صققققققف 
 .التحقيق، وتدوين المحاضر

 سرية التحقيق - أ

مقققققن ققققققانون أصقققققول المحاكمقققققات الجزائيقققققة عمقققققى / 2و1/فقققققي فقرتيهقققققا  70نصقققققت المقققققادة 
 :ما يمي

لممقققققققدعى عميققققققق  والمسققققققققول بالمقققققققال والمقققققققدعي الشخصقققققققي ووكالئهقققققققم الحقققققققق فقققققققي  - 1" 
 . حضور جميا أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود

وال يحققققققق لمشققققققخاص المققققققذكورين فققققققي الفقققققققرة األولققققققى، بحققققققال تخمفهققققققم عققققققن الحضققققققور،  -2      
 ".بعد دعوتهم حسب األصول، أن يطمعوا عمى التحقيقات التي جرت في غيابهم

تبققين مققن هققاتين الفقققرتين، أن التحقيققق االبتققدائي سققري بالنسققبة لعامققة النققاس، لكنقق  عمنققي ي
فال يجوز حضور الجمهور جمسات التحقيق وال االطالع عمقى محاضقر . بالنسبة لمخصوم ووكالئهم

كما منا المشرع نشقر أيقة وثيققة مقن وثقائق التحقيقق الجنقائي أو الجنحقي قبقل تالوتهقا فقي . الجمسات
، وذلقك تجنبقًا لتقأثير وسقائل اإلعقالم فقي سقير 7عمنية وعاقب عميها بغرامة تصل إلى مئقة ليقرةجمسة 

التحقيق سواء أكان ذلك في مصمحة المتهم أم ضد مصمحت ، باإلضافة إلى حماية المقتهم مقن سقوء 
وينتفققققي مبققققدأ السققققرية بالنسققققبة إلققققى الخصققققوم فققققي  . 8السمعة في حال ثبتت براءت  خالل التحقيق

وى وهقققم المقققدعي الشخصقققي والمقققدعى عميققق  والمسققققول بالمقققال ووكالقهقققم القققذين لهقققم الحقققق فقققي القققدع
وقد فرض المشرع هذا القيقد بالنسقبة إلقى أققوال . حضور جميا أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود

الشهود، حتى يتمكن هقالء من االدالء بأقوالهم دون حرج، عمى أن يوج  قاضي التحقيقق دعقوة إلقى 
والققققوكالء حسققققب األصققققول لحضققققور أعمققققال التحقيققققق، فققققإذا تخمققققف هقققققالء بعققققد ذلققققك عققققن  لخصققققوم

                                                           
وثيعنيم مني  وثنياةق التقعينيق اجلننياةي أو اجلنقنيي قبني  تالوسنيا   جلسنيم : يعاقني  بالررامنيم مني   سنيم وع نيري  ئة ماةنيم لنينة مني  ين نير/: " 1/مني  قنيانوا الععوبنيات الفعنيرة ( 410)ااة تنص امل - 7

".علنيم
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الحضور، فيجري التحقيق بمعزل عنهم، وليس لهقم فقي هقذو الحالقة أن يطمعقوا عمقى التحقيققات التقي 
 .جرت في غيابهم

غيقققر أن مقققن حقققق قاضقققي التحقيقققق أن يجقققري التحقيقققق بمعقققزل عقققن الخصقققوم فقققي حقققالتين،  
رأى ضرورة إلظهار الحقيقة، وقرارو في هذا الشأن ال يقبل المراجعقة، إنمقا يجقب  االستعجال أو متى

 . عمي  عند انتهائ  من التحقيق المقرر عمى هذا الوج  أن يطما عمي  ذوي العالقة

لققققققذلك يمكققققققن القققققققول إن مبققققققدأ سققققققرية التحقيققققققق يجققققققب أن يكققققققون مطمقققققققًا بالنسققققققبة لجمهققققققور  
أن تققققتم إحالققققة الققققدعوى إلققققى المحكمققققة المختصققققة، فيحققققل  النققققاس كافققققة، وتبقققققى السققققرية قائمققققة إلققققى

 .محم  عندئذ مبدأ عالنية المحاكمة

 السرعة في إنجاز التحقيق - ب

يجقققققب أن تتسقققققم إجقققققراءات التحقيقققققق االبتقققققدائي بالسقققققرعة مقققققن أجقققققل تحديقققققد هويقققققة الفاعقققققل 
 واتخققققاذ اإلجققققراءات الالزمقققققة مققققن أجقققققل معاقبتقققق  والمحافظققققة عمقققققى معققققالم الجريمقققققة و ثارهققققا، وحتقققققى

 .9ال يبقى المتهم موقوفًا مدًَّة طويمة من الزمن في حال كان بريئا

والنصوص القانونية التي تسبغ عمى اإلجقراءات التحقيقيقة صقفة السقرعة متعقددة، منهقا مقثاًل  
عندما أوجب المشرع أن تبمغ قرارات قاضي التحقيق لمخصوم خالل أربقا وعشقرين سقاعة مقن تقاريذ 

كققذلك . 10تقققديم االسققتئناف إلققى قاضققي اإلحالققة بققأربا وعشققرين سققاعةصققدورها، وعنققدما حققدد مهمققة 
عنققدما ألقققزم قاضقققي التحقيقققق بقققأن يقققودع النائقققب العققام معقققامالت التحقيقققق لقققدى انتهائققق  منهقققا ليعطقققي 

، وعنققققدما خققققصة الجريمققققة المشققققهودة 11النائققققب العققققام مطالبتقققق  فيهققققا خققققالل ثالثققققة أيققققام عمققققى األكثققققر
لكققن مققا ذلققك ال يجققوز أن تفهققم قاعققدة السققرعة فققي اإلجققراءات .  12بققإجراءات خاصققة تتسققم بالسققرعة
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نمقا تعنقي السقرعة فقي اتخقاذ اإلجقراء، والدققة  التحقيقية، عمى أنها تعني العجمة فقي فصقل القدعوى، وات
 .13والتأني في مباشرت 

 تدوين المحاضر -ج

مقققققققن أهقققققققم ضقققققققمانات التحقيقققققققق االبتقققققققدائي، إثبقققققققات جميقققققققا إجراءاتققققققق  خطيقققققققًا، حتقققققققى تكقققققققون هقققققققذو 
جقققققراءات أساسقققققًا صقققققالحًا لالسقققققتدالل واإلثبقققققات، ولمقققققا تقققققوفرو مقققققن وضقققققوح ل جقققققراءات المتخقققققذة اإل

وتحديقققققد ااثقققققار المترتبقققققة عميهقققققا، وذلقققققك تسقققققهياًل لعمقققققل المحكمقققققة لمفصقققققل فقققققي موضقققققوع القققققدعوى 
فيصققققققطحب قاضققققققي التحقيققققققق عنققققققدما ينتقققققققل إلققققققى موقققققققا الجريمققققققة كاتققققققب دائرتقققققق  أو . فيمققققققا بعققققققد

ويسققققتما بحضققققور كاتبقققق  إلققققى كققققل . 14العققققام عممققققًا بانتقالقققق  لمرافقتقققق  مسققققتنابًا عنقققق  ويعطققققي النائققققب
وتققققدون إفققققادة كققققل شققققاهد فققققي محضققققر يتضققققمن األسققققئمة الموجهققققة إليقققق  وأجوبتقققق  . شققققاهد عمققققى حققققدة

وتتمققققققى عمققققققى الشققققققاهد إفادتقققققق  فيصققققققادق عميهققققققا ويوقققققققا عمققققققى كققققققل صققققققفحة منهققققققا ويضققققققا . عميهققققققا
ذا تمنققققققا أو تعققققققذر األمققققققر عميقققققق  يشققققققار إلققققققى ذلققققققك فققققققي  بصققققققمة إصققققققبع  عميهققققققا إن كققققققان أميققققققًا، وات

يققققذكر فققققي  خققققر المحضققققر عققققدد الصققققفحات التققققي تضققققمنت إفققققادة الشققققاهد ويوقققققا عمققققى . المحضققققر
وتتبقققققققا األصقققققققول نفسقققققققها بشقققققققأن إفقققققققادات المقققققققدعي . كقققققققل صقققققققفحة منققققققق  قاضقققققققي التحقيقققققققق وكاتبققققققق 

عنققققققد انتهققققققاء التحقيققققققق يققققققنظم جققققققدول بأسققققققماء األشققققققخاص المسققققققتمعين . والمققققققدعى عميقققققق  والخبققققققراء
أي البقققققد مققققققن ذكققققققر تققققققاريذ كققققققل إجققققققراء . 15سققققققماعهم وعققققققدد صققققققفحات محاضققققققر إفققققققاداتهموتقققققاريذ 

تحقيققققققي كتقققققاريذ سقققققماع الشقققققاهد أو اسقققققتجواب المقققققدعى عميققققق ، حتقققققى يكقققققون ل جقققققراء  ثقققققارو، مثقققققل 
 .قطا التقادم أو بدء سريان ميعاد الطعن

ويققتم التققدوين بققأن يممققي قاضققي التحقيققق عمققى الكاتققب مققا يجققب تدوينقق  فققي الضققبط بصققوت  
يضقاحات، ويكقون  مسموع من قبل الحضقور، ليكونقوا عمقى بينقة ممقا يقدون عمقى لسقانهم مقن أققوال وات

لقذلك اشقترط المشقرع عقدم حصقول أي . لهذا المحضقر ققوة ثبوتيقة ال يجقوز الطعقن فيهقا إال بقالتزوير
حققك فققي محضققر التحقيققق وال أن يتخمققل سققطورو تحشققية، فققإذا اقتضققى األمققر شققطب أو إضققافة كممققة 
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قاضققققي التحقيققققق والكاتققققب والشققققخص المسققققتجوب أن يوقعققققوا ويصققققادقوا عمققققى الشققققطب  وجققققب عمققققى
واإلضافة في هامش المحضر وذلك تحت طائمة تغريم الكاتقب خمسقين ليقرة سقورية وتعقرض قاضقي 

والسقققال الققذي يمكققن . 16التحقيققق لممقاخققذة المسققمكية، وتعققد الغيققة كققل تحشققية أو شققطب أو إضققافة
. هل يقدي ذلك إلقى القبطالن؟: التحقيق بتدوين المحضر بنفس  هوطرح  هنا في حال قيام قاضي 

نحققن مققا الققرأي الققذي يقققول، إن الققبطالن النسققبي يسققري فققي مثققل هققذو الحالققة، فتبطققل اإلجققراءات إذا 
 .17دفا بها صاحب المصمحة قبل ختام المحاكمة أمام محكمة األساس
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 :شر الى اإلجابة الصحيحةا :تمارين

 :التحقيق االبتدائي
 .عمني بالنسبة إلى عامة الناس -1
 .سري وعمني بالنسبة إلى عامة الناس -2
 .  عمني بالنسبة إلى الخصوم ووكالئهم -3
 .ال شيء مما ذكر سابقا -4

 3الجواب الصحيح رقم 
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 قيقحتلا يضاق

 واتصاله بالدعوى هاختصاص 
 
 

 :لكممات المفتاحيةا

إح خااالاخيةاا الل-اال  اا الاخصخصاا ل-اخجاا ملاخمصاايي ل-اخمكاا ن ل-اخنااي  ل-االختصاا صلاخصخصاا 
اال  اا الل-صخصاا الاخاا  ي ل-اخاا  ي   ن ااالل-ا  اا الاخن  بااالاخع مااال-نيااللاخاا  ي ل-بتع اا نلاخم جاا 
ل.ة لمجييل

 :الممخص

ل  م لإخىلجم ل لن ح ا لمن لفيي لاختحي قلاالبت ائ لب ي لمز يج، لق ة لاختحي قلف لم حلا  ييم
يمنلن ح الث ن ال تم زل ي هلف لاتخ ذلم ل  اهلمالئمً لمنل.لاأل خالأيلاالستيص ال نلم تكبلاخج  ما

كم لخولبصفتولىذهلبع لأنل نتي ل.لخبليم ل ث  لأم مولمنل فيعق ا اتلتتصللبم ل ي ملإخ ولمنلمط 
منلاختحي قلأنل ح  لم كزلاخم  ىل ل ولبي ا ل ح لولبميجبولإخىلاخمحكمالاخمختصالأيلبي ا ل من ل

ل.بولمح كمتولأيل يقفلاختعيب تلف لحيو
خذخكل ل ولكم ل نبغ ل لىلق ة لاختحي قلم ا  ةلقيا  لاالختص صلاخت لى لمنلاخنظ ملاخع م،ل

ل.قبللاخب البإج االأيل مللتحي ي لأنل تثبتلمنلاختص صو

 :األهداف التعميمية

ل:لف لني  الىذالاخجزال جبلأنل كينلاخط خبلق   ًال لى
ل(.اخني  ،لياخصخص ،لياخمك ن )تع  فلاختص صلق ة لاختحي قل -1
 .تح   لك ف الاتص للق ة لاختحي قلب خ  ي لاخع ما -2
ل(.صخص الاخ  ي ل-  ن الاخ  ي )ق ة لاختحي قللمع فالح ي لاخ  ي لأم م -3
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 قاضي التحقيق

ل تطلبلل ليخم لاختحي ق لبي ة  لخ صً  لتع  فً  لاخجزائ ا لاخمح كم ت لأصيل لق نين ل ة  خم
منلق نينل(ل66)يق لاكتفتلاخم  ةل.لاخي نينلص يطً لمع نالف لاخية ةلاخذ نل م  سينليظ فالاختحي ق

اختحي قلقة ةل م  سينلاخيظ ئفلاخمعيي ةلإخ يملبميجبلاخييان نل تيخىل:ل"اخسلطالاخية ئ الب خييل
يخكنل مكنلاخييللإنلخي ة لاختحي قل ي ًالمز يجً ،لفييلمنلن ح ال  م لإخىلجم لاأل خال".لاخن فذة

لياستجيابلاخم  ىل لب خخب االيسم علاخصيي  لياالستع نا لاخمع  نا لإج اا ل ستلزم ليىذا ياختثبتلمني ،
 ي هلمنلن ح الث ن الف لإمك ن الاتخ ذلاخي ا اتلف لاخمط خ بلياخ فيعلاخمي مالإخ و،ل ل و،لكم ل تم زل

لا تأ لأنل لإذا لأيلاإلح خالإخىلاخمحكما لكف  الاأل خا، يف لإ ي فلاختعيب تلأيلمن لاخمح كمالخع م
ل.1اخفعلل ؤخفلج مً لأيلق مل خ للك فل لىلاتي ملاخم  ىل ل ولب خج  ما

لل

 قاختصاص قاضي التحقي

لق ة لل لي لى لاخع م، لاخنظ م لمن لى  لاخجزائ ا لاألمي  لاالختص صلف  لقيا   لم ا  ة إن
خذخكل نبغ ل لىلق ة لاختحي قل.لاختحي قلاخبحثلف ي لمنلتلي الذاتوليخيلخمل ث هلأح لمنلاخخصيم

فإذالتب نلخولأنولغ  لمختص،ل م ل.لقبللاخب البإج االأيل مللتحي ي لأنل تثبتلمنلاختص صو
اللك نلكللإخىلإص ا  لق ا هلبذخكليتخلىل نلاختحي ق،ليأي علاألي اقلق ة لاختحي قلاخمختص،ليا 

إذال:ل"منلق نينلأصيللاخمح كم تلاخجزائ ال لىلأنو(ل65)يق لنصتلاخم  ةل.لإج اال ييملبولب طال
خذخكلالب لمنل".ل فعتلاخصكي لإخىلق ة لتحي قلغ  لمختص،لأي  ي لق ة لاختحي قلاخمختص

ل: لاختحي قلمختصً لمنلنياٍحلثالثأنل كينلق ة

لاالختصاص النوعي -1

منلق نينلأصيللاخمح كم تلاخجزائ الأنولإذالك نلاخفعللجن  ا،لأي عل(ل51)ج الف لاخم  ةل
اخن ئبلاخع ملاختحي ي تلاخت لأج اى لأيلاخت لأح للإخ ولأي اقي لميظفيلاخة بطالاخع خ الإخىلق ة ل
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لاختحي ق ل. لجنحا، لاخفعل لك ن لإذا لاخمحكمالأم  لإخى لأي لاختحي ق لق ة  لإخى لاألي اق ل ح ل لأن فلو
ل.مب ص ةلحسبلميتة  تلاخح ل

أيلإنلق ة لاختحي قلخولصالح الاختحي قلف لجم  لج ائملاخجن   تلياخجنح،ليالل جيزلخولل
خكنلإذالأق متل.لأنل حيقلف لاخمخ خف تلإاللإذالك نتلاخمخ خفالتالزملجنحالأيلجن  اليت تبطلبي 

م ملق ة لاختحي قلبجنحا،لثملاتةحلأنلاخج مل ب  ةل نلمخ خفا،لف ح لل ن ئذلق ة لاخ  ي لأ
لك نل لإن لس احو لبإطالق لي أم  لاخمختصا لاخجزائ ا لاخصلح لمحكما لإخى ل ل و لاخم  ى اختحي ق

ل.2ميقيف 

لاالختصاص الشخصي -ب

لاألصخ صلاخذ نل  تن يللاختص صلق ة لاختحي قلاخصخص لجم  لاخج ائملاخت ل  تكبي 
 يطنينلفيقلأ ج الاخجميي  الاخع ب الاخسي  ا،لياخمع قبل ل ي لف لاخي نينلاخسي ي،لب ستثن المنل

لاخع   ا لاخط ق ليفق لاخ  ي لة ىم لإلق ما لبحص ن تليامت  زاتلب خنسبا لمنيم ل تمت  لتن يلل. ذا يا 
لامتن ل لىلق ة لاختحي قلاخي  ملبأيلإج االة ىم لمنيم لا   الاخن  بالأح ًا  ص  لليكللإج اا.

ل نلغ  لذيلصفا لخص ي ه لب طاًل ل ع  لة ىم لىم. ليىؤالا لياخنياب،ل: لياخيز اا  ئ سلاخجميي  ا،
ل.3يميظفيلاخسلكلاخ بليم س لياخية ةلياخعسك  ين

لاالختصاص المكاني -ج

منلق نينلأصيللاخمح كم تلاخجزائ ا،لقيا  لاالختص صلاخمك ن لف ل(ل3)ح  تلاخم  ةل
ل:اخت خ اخ  ي لاخجزائ ال لىلاخصكلل

تي ملاخ  ي لاخع مال لىلاخم  ىل ل ولأم ملاخم ج لاخية ئ لاخمختصلاخت ب لخول-لل1
ل.مك نليقيعلاخج  مالأيلميطنلاخم  ىل ل ولأيلمك نلإخي الاخيبضل ل و

ف لح خالاخص يعلتع لاخج  مالأني ليقعتلف لكللمك نليق لف ول مللمنلأ م لل-ل2
لخلج  مالكللمحللتييملف ولح خالاالستم ا يف لاخج ائملاخمستم ةل ع لمك.لاختنف ذ يف ل.ل نً 
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ج ائملاال ت   لياخج ائملاخمتت بعال ع لمك نً لخلج  مالكللمك نل ي لف ولأح لاألفع للاخ اخلال
ل.ف ي 

أم لب خنسبالإخىلاخج ائملاخت لتي لخ  جلسي  اليل طبقل ل ي لاخي نينلاخسي ي،لفإنول-لل3
ف لسي  اليخمل لقلاخيبضل ل ولف ي ،لفإنلاخ  ي لاخع مالإذالخمل كنلخم تكبي لمحللإق مال

ل(. مصق)تي مل ل ولأم ملاخم ج لاخية ئ لف لاخع صمال

لأيلل لاخج  ما، ليقيع لمك ن لإخى لب خنسبا لإم  ل ح   لاختحي ق لخي ة  ف الختص صلاخمك ن 
ة للخمك نلب خنسبالإخىلمحللإق مالاخم  ىل ل و،لأيلب خنسبالإخىلمك نلإخي الاخيبضل ل و،لياللتف

يقيا  لاالختص صلاخمحل لى لمنلاخنظ ملاخع مل.ل لىلآخ لإاللف لأسبي الإق مالاخ  ي لاخع ما
ل.يتجيزلإث  تي لف لجم  لم احللاخ  ي 

ل
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 اتصال قاضي التحقيق بالدعوى وحدودها أمامه

خ سلخي ة لاختحي قل:ل"منلق نينلأصيللاخمح كم تلاخجزائ ال لىلأنو(ل54)نصتلاخم  ةلل
ل".  لاخج ملاخمصيي لأنل ب ص لتحي يً لأيلأنل ص  لمذك ةلقة ئ القبللأنلتي ملاخ  ي لخ  وف لغ

لاتصال قاضي التحقيق بالدعوى -لأ

منلق نينلأصيللاخمح كم تلاخجزائ الأنلق ة لاختحي قلالل ملكل(ل54) تب نلمنلاخم  ةلل
ق نين ،ليت خللاخ  ي لف لحقلمب ص ةلاإلج اااتلاختحي ي الإاللإذال خلتلاخ  ي لف لحيزتولبصكلل

ل:حيزةلق ة لاختحي قلف لخمسلح الت

لالجرائم المشهودة- أوالا 

ل:منلق نينلأصيللاخمح كم تلاخجزائ ال لىلأن(ل52)نصتلاخم  ةل

خي ة لاختحي قل ن ليقيعلاخج ائملاخمصيي ةلأنل ب ص لجم  لاخمع مالتلاخت لى ل-ل1"
ل.منلاختص صلاخن ئبلاخع م

ل طل-ل2 لأن لأ ةً  لإج االيخو ل ن ل تيقف لأن ل ين ليخكن لاخع م لاخن ئب لحةي  ب
ل".اخمع مالتلاخمذكي ة

 تةحلمنلىذهلاخم  ةلأنولف لح خالاخج ملاخمصيي ل تصللق ة لاختحي قلب خ  ي لمب ص ة،لل
 ينلأنل نتظ لإق مالاخ  ي لاخع مالأم مولمنلقبللاخن  بالاخع مالأيلاخم   لاخصخص ،لألنول جم ل

ل. خا،لب نلسلطالاخن  بالاخع ماليسلطالاختحي قلي م  سلاخيظ فت نلمع ف لصخصو،لف لىذهلاخح

.لي تصللق ة لاختحي قلب خ  ي لسياالك نتلاخج  مالاخمصيي ةلمنلنيعلاخجن  الأملاخجنحال
أيلالب لمنلأنل كينلق لةبطلاخج  مالبنفسولف لإح  لح التلاخج ملاخمصيي لاخمح  ةلف لاخم  ةل

ل28) لاخمح ( لق نينلأصيل لكم تلاخجزائ امن لمصيي ةل. لاخج  ما لتع  لال لاخح الت، لىذه يف لغ  
ل.4ب خنسبالإخ و
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لادعاء النيابة العامة- ثانياا 

ل:منلق نينلأصيللاخمح كم تلاخجزائ ال لىلأنول51نصتلاخم  ةلل

إذالك نلاخفعللجن  الأي علاخن ئبلاخع ملاختحي ي تلاخت لأج اى لأيلاخت لأح للل-1"
ل.اخة بطالاخع خ الإخىلق ة لاختحي قإخ ولأي اقي لميظفيل

أم لإذالك نلاخفعللجنحالفلولأنل ح للاألي اقلإخىلق ة لاختحي قلأيلإخىلاخمحكمالمب ص ةل -1
ل.حسبلميتة  تلاخح ل

ل".يف لجم  لاألحيالل صف لاالح خالب    ئولي طلبلم ل  اهلالزم  -2

 نتلاخج  مالجن  الأق متلف خن  بالاخع مالى لاخجيالاخمختصالبإق مالاخ  ي لاخع ما،لفإنلكل
ذالك نتلاخج  مالجنحاليك نلف  لي لمع يفً لفي ل.لاخ  ي لبي لبصي ةلإخزام الأم ملق ة لاختحي ق يا 

أم لإذالك نلف  لل.لب خخ   لف لإق متي لأم ملمحكمالاخ  جالاأليخىلاخمختصالأيلأم ملق ة لاختحي ق
لأيس  لتحي ي ً  لإج اا لغ  لمع يفليتتطلبلمع فتو لتح لللاخجنحا لفح نئذ لق ة لاختحي ق، بمع فا

ل.5اخن  بالاخع مالاألي اقلإخىلق ة لاختحي قلم لا   ئي ليطلب تي 

للاالدعاء الشخصي- ثالثاا 

خكللصخصل ع لنفسول:ل"منلق نينلأصيللاخمح كم تلاخجزائ ال لىلأنو(ل57)نصتلاخم  ةل
لمنلج االجن  الأيلجنحالأنل ي ملصكي ل تخذلف ي لصفالاال    الاخصخص لإخىلق ة لمتة  ًا

ل".منلىذالاخي نين(ل3)اختحي قلاخمختصليفيً لألحك ملاخم  ةل

ل تي ملل لأن لجنحا لأي لجن  ا لج اا لمن لاخمة ي  لأ طى لاخمص ع لأن لاخم  ة لىذه لمن  تب ن
لبسببل لخحيو لاخذي لاخة   لب ختعي ضل ن لي ط خب لاخصخص  لاال   ا لصفا لف ي  ل تخذ بصكي 

لاخح لل ة لق ة لاختحي قل  هل لىلاخ  ي  نل.لتصاخج  مالإخىلق ة لاختحي قلاخمخ يف لىذه
يمتىلية لق ة لاختحي قل  هل لىلاخ  ي لبن ًال لىلاال   الاخصخص لتح كتل.لاخع مالياخم ن ا

                                                           
5 -

 
. من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 67)و ( 58)املواد 

 

106 



لك نلاال   الاخصخص ل لاخي نينلحتىلخيل أتلاخن  بالاخع مالغ  لذخكلط خم  اخ  ي لاخجزائ البيية
ل.6اخمب ص لج ئزًالق نين 

ل

ل

لإحالة القضية بتعيين المرجع- رابعاا 

لكالىم ل ل     لبأن لسلب ً ، لأي لإ ج ب ً  لتن ز ً  لخلتحي ق لق ة  ن ل تن زع لأن ل ح ث ق 
االختص صلأيل  ملاالختص صلب ختحي ق،ليف لىذهلاخح خال ع ضلاألم ل لىلاخجيالاخمختصال

لاخمختص لأيلاخي ة  نلىي لح ثلتتيخىلتح    لاخم ج ، لبتع  ن لاخصأنلملزمً لي كينلق ا ى. لبيذا  
خلي ة لاخذيل  نتولفالل جيزلخولأنل عت ضل لىلىذالاخي ا لأيل متن ل نلتنف ذه،لي جبل ل ولأنل

ل.7 ج يلاختحي قلف لاخ  ي لاخمح خالإخ و

لإحالة القضية بطريق نقل الدعوى -خامساا 

لفي لذخك ليم  لاخع ما، لاخ  ي  لف  لاختحي ق لف  لأصاًل لمختصً  لاختحي ق لق ة  ل كين  لق 
ل سمىلب ال ت  بلاخمص يع،ل لم  لأيليجي  لاخصبي ت، لتب    لأي لاخع م ل لىلاألمن تيتة لاخمح فظا
لمحكمال لف  لاخجزائ ا لاخغ فا لتي   لأن لاختحي ق لق ة  لنزاىا لف  لاخصبيا لاخح ل ليق ئ  لتث    ن م 
 لاخنيضلبن ًال لىلطلبلاخن ئبلاخع ملخ  ي لنيللاخ  ي لاخت ل حيقلف ي لق ة لاختحي قلإخىلق ة

كم ل مكنلنيللاخ  ي لبن ًال لىلطلبلاخم  ىل ل ولأيلاخم   لاخصخص لف لح خال.لتحي قلآخ 
ل.8اال ت  بلاخمص يع
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لحدود الدعوى أمام قاضي التحقيق -لب

لعينية الدعوى -أوالا 

متىلاتصللق ة لاختحي قلب خ  ي لنت جالا   المنلاخن  بالاخع مالأيلاخم   لاخصخص لل
بصي ةل  ن ا،لبمعنىلأنليال تولتنحص لف لح ي لاخياقعالأيلاخيق ئ لاخم  ىلفإني لت خللف لحيزتول

أيلخ سلخولأنل.ل9بي ليالل كينلخولأنل يجولاختحي قلإخىليق ئ لأخ  لخمل صملي لاال   الاخمي ملإخ و
 بحثلمنلتلي الذاتولف ليق ئ لأخ  لخملتطلبلاخن  بالاخع مالمنولاختحي قلف ي ليخيلاكتصفي لأثن ال

ل.10ي قاختح

لأنل تن يللل لاخي   ة لمنلىذه لإاللأنلخي ة لاختحي قلاستثن ا لاخ  ي ، لى ل  ن ا ف خي   ة
ل:بتحي يولياقعالأخ  لخالفلاخياقعالاخم  ىلبي ليذخكلف لح خت ن

إذالك نتلاخياقعالاخج   ةلم تبطالب خفعللاخم  ىلبولا تب طً ليث يً لالل يبللاختجزئا،لكم لل-آ
لا لت    ل ن م  لاخح ل لأنولى  لاختحي ق لمن ل تب ن لثم لصخصلب ختزي   لة  لاخع ما خن  با

لأني ل لإال لج   ة لياقعا ل ع  لاخح خا لىذه لف  لاخمح   لف ستعم ل لاخمزي ، لاخمح   استعمل
يمنلثمل ستط  لق ة لاختحي قلأنل تج يزل.لم تبطالبياقعالاختزي  لب ب طلالل يبللاختجزئا
ل.11اخمزي ل ينلح جالإخىلا   الج   ياقعالاختزي  لإخىلاختحي قلف لياقعالاستعم لل

لفإنلق ة لاختحي قل ملكلل-ب لاخم  ىلبي ، لاخياقعا لمنلطب عا لاخج   ة أنلتكينلاخياقعا
فإذالا  تلاخن  بالاخع مالة ل.لحقلاختحي قلف ي ليالل ع لذخكلخ يجً ل نلمةمينلاال   ا

لفل سلىن كل لأق ضلم ت ن، لأنو لف حشلينسبلإخ و لاإلق اضلب ب  ل حيللصخصلا ت   م 
لق ة لاختحي قلصالح تولختصمللكللاخي يضلاخت ل كينلاخم  ىل ل ولق ل  ينلأنل م 

ألنلىذهلاخي يضلجم عي لمنلطب عالياح ةليى لتكينل.لأق ةي ل ينلأنلت  لف لاال   ا
ل.بذخكلج  مالياح ةلب  تب  ى لتصكللم    تلج  مالاال ت   ل لىلاإلق اضلب ب لف حش
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لاخح خت ل لى ت ن لغ   لنط قليف  لف  لإال لاختحي ق ل ب ص  لأن لاختحي ق لخي ة  ل جيز لال ن،
لاخمع نالف لاال   ا لاخياقعا لب خياقعال. لتكنلم تبطا لخ  وليخم ل  علبي  لخم لاكتصفلياقعالج   ة فإذا

لاكتصفلمنلج مل لبم  اخمع يةال ل ولياللمنلطب عتي ،لك نلمنلاخياجبل ل ولأنل ح  لمحة ًا
ل لخلتحي ق، لق ة ً  لاللبيصفو لاخع خ اج    لاخة بطا لمن لبصفتو نم  ليا  لاخغ ضلمنلتح   ل. ي كين

ل.12اخمحة لىيلتمك نلاخن  بالاخع مالأيلاخم   لب خحقلاخصخص لمنلاال   المج  ًالأم مو

ذالك نلاخي ة لمي  ًالب خياقعالاخم  ىلبي ،لفييلغ  ل أيلب ختك  فلمقيد بالوصف الجرمي يا 
  ئي لخيذهلاخياقعا،لألنليصفلاخن  بالاخع مالىيلخل الخالاخي نين لاخذيلأ طتولاخن  بالاخع مالف لا 

اللخلحص ،ليخي ة لاختحي قلتغ   لاخيصفلأيلاختك  فلف لق ا هلاخني ئ لص  طالأنلتبيىلاخياقعال
فإذالأق متلاخن  بالاخع مالاخ  ي لاخع مالبجنحالاحت  للثملتب نلخي ة لاختحي قلأنلاخياقعال.لكم لى 

،لفلولف لق ا هلاخني ئ لأنل ح للاخم  ىل ل ولإخىلاخمحكمالاخمختصالبتيمالتصكللس قالاللاحت  الًل
اخس قالاللبتيمالاالحت  للاخم  ىلبي لأصاًل،لم ل امتلاخياقعالى لنفسي لخمل ط أل ل ي لتب  للأيل

ل13تغ    لياخمخففال. لاخمحلا لياأل ذا  لاخمص  ة، لاألسب ب ل تيصى لأن لاختحي ق لق ة  ل لى خكن
خكنلخ سلخول.لبلاإلب حاليميان لاخعي ب،لخك ل عط لاخفعلليصفولاخي نين لاخصح حاخي نين ا،ليأسب 

ل.14أنل بحثلف لاألسب بلاخمخففالاختي    ا،لألنلذخكلمنلحقلمح كملاخحكم

لشخصية الدعوى -ثانياا 

لبأصخ صلاخم  ىل لمي   لغ   لفإنو لبي ، لاخم  ى لب خياقعا لمي  ًا لاختحي ق لق ة  لك ن إذا
ل:نلأنلنف قلب نلح خت نيىن لالب لم.ل ل يم

منلق نينلأصيللاخمح كم تلل67حسبلم لي  لف لاخم  ةل: االدعاء ضد مجهول- آ
لاألسب بلأيلأنلاألي اقل لأنلاخصكي لغ  لياةحا لتب نلخو لإذا لفإنلخلن ئبلاخع م اخجزائ ا،
اخمب زةلاللتؤ  ى لبصي ةلك ف ا،لأنل طلبلإخىلق ة لاختحي قلمب ص ةلاختحي قلتيصاًللإخىل

لأك نتلمع لسياا لاألصخ ص، لمن ل ص ا لإخىلمن ل ستم  لاختحي قلأن ليخي ة  لاخف  ل،  فا
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لتكن لخم لف لاخصكي لأم ليا  ة لأسم ؤىم لاخف  لل. لىي لمع نً  لبأنلصخصً  لخ  و يح نل ت جح
ل.لف حيقلمعو،لثمل ع  لاخملفلإخىلاخن  بالاخع مالخك لت   لبحقلصخصلمع ن

إذالا  تلاخن  بالاخع مال لىلصخصلمع نلبأنولف  للل:االدعاء ضد شخص معين- ب
خكنلإذالتب نلخولأثن الاختحي قلأنلخيذال.لاخج  ما،لفإنل لىلق ة لاختحي قلأنل حيقلمعو
لفإنلمنلحيولأنل حيقلمعيم لاخصخصلص ك ا، يىيلغ  لملزملبتيق فلمنلا  تل ل ول.

لتب نلأنولب يا ف    الاخن  بال.لمم لنسبلإخ ولاخن  بالاخع ما،لأيلمت بعالاختحي قلمعو،لإذا
اخع مالخ سلإاللمنلقب للاخمعليم تلب خنسبالخي ة لاختحي قلألنولح نل كتصفلأصخ صً ل

في ة لاختحي قل تن يللف لتحي ي تول.ل15ج  ًا،لفإنول حيقلمعيمل ينلح جالإخىلا   الج   
لف  ل  لا تك بلاخج  ما لف  لأسيميا لاألصخ صلاخذ ن لجم   لاخني ئ  لق ا ه لأيليف  لك نيا ن

مح ة نلأيلمت خل ن،لأ ً لك نتلصفتيمليأ ً لك نل ي ىم،ليسياالي  تلأسم ؤىملف لا   ال
ل.16اخن  بالاخع مالأملخملت  

 

                                                           
15 -

 
. 74ص. املرجع السابق: الدكتور عبد الوهاب حومد

 
16 -

 
. 74و 73ص. املرجع السابق.قضاء التحقيق: الدكتور حممد الفاضل

 

110 



 :اشر الى اإلجابة الصحيحة: تمارين

ل: ة لق ة لاختحي قل  هل لىلاخ  ي لف لح ل
ل.اإلخب  لمنلجيال سم الأيل    ا -1
 .اخج  مااخصكي لاخمي مالمنلاخمة ي لمنل -2
 .للا   الاخن  بالاخع ما -3
 .اللص المم لذك لس بي  -4

 3الجواب الصحيح رقم 
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 قاضي التحقيؽ

أعمالو والتصرؼ في التحقيؽ 
 

 :الكممات المفتاحية
 -االستجواب -ضبط األشياء -التفتيش -سماع الشيود -ندب الخبراء -المعاينة -االنتقاؿ -جمع األدلة
 .الكفالة -إخالء السبيؿ -التوقيؼمذكرة  -مذكرة اإلحضار -مذكرة الدعوة -المواجية

 :الممخص
بعد أف يضع قاضي التحقيؽ يده عمى الدعوى، يبدأ في اتخاذ عدد مف المعامالت بيدؼ الوصوؿ إلى 

النوع األوؿ يتعمؽ بجمع األدلة، والنوع الثاني يتعمؽ : وتقسـ ىذه المعامالت إلى نوعيف. معرفة الحقيقة
 .بشخص المدعى عميو

التحقيؽ بعد اكتماؿ التحقيؽ واتباع كافة اإلجراءات الضرورية لكشؼ الحقيقة، إلى إحالة يعمد قاضي 
 .األوراؽ إلى النيابة العامة إلبداء مطالبتيا بشأنيا، ثـ يصدر قراره بالتصرؼ في التحقيؽ

 :األىداؼ التعميمية

 :عمى قادراً  الطالب يكوف أف يجب التعميمية الوحدة ىذه نياية في

 .الغيابية األحكاـ في العادية الطعف طرؽ مف طريؽ ىو الذي االعتراض تعريؼ .1

 وميعاد االعتراض حؽ ليـ الذيف واألشخاص عمييا، االعتراض يجوز التي األحكاـ تمييز .2
 .وآثاره االعتراض،

 .الغيابية أو الحضورية األحكاـ في العادية الطعف طرؽ مف أيضاً  ىو الذي االستئناؼ تعريؼ .3
 وميعاده االستئناؼ ليـ يحؽ الذيف األشخاص وتحديد لالستئناؼ، القابمة والقرارات األحكاـ تمييز .4

جراءاتو  .وآثاره وا 
 .التبعي االستئناؼ تعريؼ .5
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 أعمال قاضي التحقيؽ
بّيف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية أىـ المعامالت التي يجوز لقاضي التحقيؽ اتخاذىا بقصد  

نوع يرمي إلى جمع األدلة : ويمكف تقسيـ ىذه المعامالت إلى نوعيف. الحقيقةالوصوؿ إلى معرفة 
ونوع ييدؼ . وتمحيصيا، ويشمؿ االنتقاؿ والمعاينة وندب الخبراء وسماع الشيود والتفتيش واالستجواب

إلى التحفظ عمى المدعى عميو لمنعو مف اليرب أو التأثير في األدلة، ويشمؿ مذكرات الدعوة واإلحضار 
 .التوقيؼو 

 إجراءات جمع األدلة

 

إف اإلجراءات التي ترمي إلى جمع  
األدلة وردت عمى سبيؿ المثاؿ وليس عمى سبيؿ 
الحصر، إذ يحؽ لقاضي التحقيؽ أف يمجأ إلى 
أية وسيمة أخرى مف شأنيا الكشؼ عف الحقيقة 
طالما أنيا ال تتضمف اعتداء عمى حؽ يصونو 

 .1القانوف

االنتقاؿ : لةوتشمؿ إجراءت جمع األد 
والمعاينة، ندب الخبراء، سماع الشيود، التفتيش 

 . واالستجواب
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 االنتقال والمعاينة -1

أف ينتقؿ قاضي التحقيؽ إلى المكاف الذي وقعت فيو الجريمة لمعاينة األدلة  باالنتقاليقصد 
واآلثار المادية التي نتجت عف ارتكاب ىذه الجريمة قبؿ أف تندثر معالميا أو ُتطمس أدلتيا فيتعذر 

 .الوصوؿ إلى الحقيقة

يفيد في  الكشؼ الحسي إلثبات حالة األمكنة واألشياء واألشخاص وكؿ ما بالمعاينةويقصد  
وىي بيذا المعنى تستمـز االنتقاؿ إلى محؿ الواقعة أو إلى أي محؿ آخر توجد فيو أشياء . كشؼ الحقيقة

 .كما يمكف جمب موضوع المعاينة إلى مقره. أو آثار يرى قاضي التحقيؽ أف ليا صمة بالجريمة

عمى أف يعطي النائب فإذا كاف الجـر مشيودًا، ينتقؿ قاضي التحقيؽ إلى مكاف اقتراؼ الجريمة،  
العاـ عممًا بانتقالو لمرافقتو، ويضبط أو يأمر بضبط جميع األشياء التي يراىا ضرورية إلظيار الحقيقة، 

فانتقاؿ قاضي التحقيؽ إلى إجراء المعاينة . 2وينظـ بيا محضرًا ويعنى بحفظيا بالحالة التي كانت عمييا
. 3روؾ لمطمؽ تقديره، فال يقوـ بو إال إذا رأى فائدة منوأو لمباشرة معاممة أخرى مف معامالت التحقيؽ مت

فقد يرى قاضي التحقيؽ أف ينتقؿ لسماع أقواؿ شاىد، كما ىي الحاؿ حيف يتعذر عمى الشاىد الحضور 
 .4بداعي المرض المثبت بتقرير طبي، فينتقؿ إلى مقره لسماع شيادتو

إلى موقع الجريمة أف يصطحب معو  وفي جميع األحواؿ، فإف عمى قاضي التحقيؽ عندما ينتقؿ 
واألصؿ أف . 5كاتب دائرتو أو مستنابًا عنو، عمى أف يعطي النائب العاـ عممًا بانتقالو لمرافقتو إذا شاء

يخطر المحقؽ الخصوـ في الدعوى بانتقالو، وأف يمكنيـ مف الحضور أثناء إجراء المعاينة، ومع ذلؾ، 
ىناؾ ضرورة تستدعي ذلؾ، أو كاف ىناؾ مبرر لالستعجاؿ،  فإف لو أف يجري ذلؾ في غيابيـ، إف كاف

عمى أف يحرر محضرًا بذلؾ، وال تغني عف ذلؾ شيادة مف أجرى المعاينة، ألنيا مف إجراءات التحقيؽ 
 .6التي يجب تدوينيا
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 ندب الخبراء -2

اء قد يتعرض قاضي التحقيؽ في إثباتو لبعض الوقائع لمسائؿ فنية تحتاج إلى أىؿ الخبرة إلبد
الرأي فييا، كتحديد أسباب الوفاة وفحص حالة المتيـ العقمية وغير ذلؾ مف المسائؿ التي غالبًا ما يتوقؼ 

وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية لـ يتضمف أحكامًا . عمييا بناء القاضي لقناعتو الشخصية في الدعوى
نما اعترؼ بيا مف ضمف اإلجراءات التي يستطيع ق اضي التحقيؽ المجوء إلييا إذا رأى مستقمة بالخبرة، وا 

ضرورة لذلؾ، فإذا توقؼ تمييز ماىية الجناية أو الجنحة وأحواليا عمى معرفة بعض الفنوف والصنائع، أو 
إذا مات شخص مثاًل ألسباب مجيولة باعثة عمى الشبية فيستعيف بطبيب أو أكثر لتنظيـ تقرير بأسباب 

 .7الوفاة وبحالة جثة الميت

بو فقيًا واجتيادًا أف قاضي التحقيؽ يحؽ لو تقرير المجوء إلى الخبرة الفنية ميما كاف  ومف المسمـ 
األمر الذي وضع يده بمقتضاه عمى الدعوى العامة، وسواء أكاف ذلؾ في حالة الجـر المشيود، أو بطريؽ 

ال تعدو أف تكوف  ألف االستعانة بالخبراء. الخ.. االدعاء األولي، أو االدعاء الشخصي، أو تعييف المرجع
عماًل تحقيقيًا، وقاضي التحقيؽ يحؽ لو القياـ بجميع األعماؿ التحقيقية التي يراىا ضرورية لجالء 

 .8فيو سيد التحقيؽ. الحقيقة

والخبير ممـز بحمؼ اليميف القانونية أماـ قاضي التحقيؽ قبؿ مباشرتو لميمتو بأف يقوـ بالميمة  
ذا اقتضى األمر . ويقوـ الخبير بالعمؿ المندوب لو تحت إشراؼ المحقؽ. 9الموكولة إليو بصدؽ وأمانة وا 

إثبات الحالة دوف حضور المحقؽ نظرًا إلى ضرورة القياـ ببعض أعماؿ تحضيرية أو تجارب متكررة أو 
ألي سبب آخر، وجب عمى المحقؽ أف يصدر أمرًا يبيف فيو أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالتو والنقاط 

ويحدد القاضي ميعادًا لمخبير ليقدـ تقريره كتابة مف خاللو، ولو أف . ية المطموب استطالع الرأي فيياالفن
ويجوز في جميع األحواؿ أف يؤدي الخبير . يستبدؿ بو خبيرًا آخر إذا لـ يقدـ التقرير في الميعاد المحدد

. ذلؾ عمى خبرتو الشخصيةوحيف يقـو الخبير بميمتو، فإنو يعتمد في . 10ميمتو بغير حضور الخصـو
وليذا فإنو ينبغي أف تتوافر في الخبير الحيدة والنػزاىة، ألنو وفي كثير مف األحياف، يكوف لرأي الخبير 
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وزنو أماـ القضاء، كما أف لو تأثيرًا واضحًا عمى الفصؿ في الدعوى، مما يدعو إلى السماح لمخصـو 
 .11فو في أداء الميمة الموكولة إليوبطمب رده، إف وجدت أسباب جدية يخشى منيا انحرا

وفي كثير مف األحياف ال يمكف فصؿ مسألة المعاينة عف مسألة إجراء الخبرة، ألف القاضي قد  
يضطر في كثير مف األحياف إلى االستعانة بخبير أثناء معاينة موقع الجريمة، لقياس أبعاده مثاًل، وبياف 

مكانية الدخوؿ إل يو والخروج منو، وما إلى ذلؾ مف أمور قد يحتاج الكشؼ عنيا طبيعتو وتحديد منافذه، وا 
 .إلى معرفة خاصة

وفي جميع األحواؿ، فإف القاضي ليس ممزمًا بإجراء الخبرة إال إذا لـ يجد في األدلة ما يكفي  
 .12لتكويف قناعتو، أو وجد غموضًا يقتضي الكشؼ عنو مف قبؿ خبرة فنية أو عممية ال يممكيا القاضي

 لشيودسماع ا -3

يتمتع قاضي التحقيؽ بسمطة تقديرية واسعة في استدعاء الشيود وسماعيـ حتى يتمكف مف 
الوصوؿ إلى المعمومات التي تؤدي إلى ظيور الحقيقة، كما يعود إليو أمر األخذ بقيمة الشيادة أو 

 .13االعتداد ببعض أقواؿ الشيود دوف البعض اآلخر أو الترجيح فيما بينيا وفؽ اقتناعو

 دعوة الشيود - أ

أوجب قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية أف يدعى الشيود بموجب مذكرة دعوة مكتوبة يصدرىا 
. 14قاضي التحقيؽ، ويتـ إبالغيا لمشيود قبؿ اليـو المعيف الستماعيـ بأربع وعشريف ساعة عمى األقؿ

ب النائب العاـ، ولقاضي التحقيؽ أف يدعو األشخاص الواردة أسماؤىـ في اإلخبار والشكوى وفي طم
وكذلؾ األشخاص الذيف يبمغو أف ليـ معمومات بالجريمة أو بأحواليا واألشخاص الذيف يعينيـ المدعى 

ودوف ىذه المذكرة يكوف سماع الشاىد غير صحيح، ولكف يجوز لقاضي التحقيؽ الذي يحقؽ في . عميو
 .15أحد رجاؿ األمف جـر مشيود أف يدعو الشيود دوف مذكرة دعوة، بصورة شفيية أو بواسطة
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وكؿ مف يدعى أصواًل أماـ قاضي التحقيؽ ألداء الشيادة، مجبر عمى الحضور أمامو ألدائيا،  
ال استيدؼ بغرامة ال تتجاوز  س يفرضيا عميو قاضي التحقيؽ بموجب قرار نافذ في الحاؿ .ؿ(300)وا 
ه العقوبة المالية جزاء امتناع وقد ال يكتفي قاضي التحقيؽ بتقرير ىذ. 16بعد استطالع رأي النائب العاـ

الشاىد عف الحضور، لكنو يممؾ أيضًا أف يصدر مذكرة إحضار بحؽ الشاىد نفسو، وىذا يعني األمر 
جباره بالقوة عمى الحضور ذا حضر الشاىد . 17بسوؽ الشاىد المستنكؼ قسرًا إلى قاضي التحقيؽ وا  وا 

ره، جاز لقاضي التحقيؽ أف يعفيو مف الغرامة الذي فرضت عميو الغرامة وأبدى عذرًا مشروعًا لعدـ حضو 
 .لكف رأي النائب العاـ غير ممـز لقاضي التحقيؽ. بعد استطالع رأي النائب العاـ

 سماع الشيود - ب

إف سماع شيادة الشاىد مف قبؿ قاضي التحقيؽ تتـ بصورة سرية، أي إنو ال يجوز أف يحضر 
فال يجوز لممدعى عميو أو المسؤوؿ . كاتبو فقطغير قاضي التحقيؽ الذي يتولى سماع شيادة الشاىد و 

والسبب ىو الخشية مف خوؼ . بالماؿ أو المدعي الشخصي أو وكالئيـ أو غيرىـ، حضور سماع الشاىد
وبعد أف يتثبت القاضي مف ىوية . 18الشاىد مف اإلدالء بشيادتو أماـ اآلخريف فيحجـ عف قوؿ الحقيقة

مينتو وموطنو وىؿ ىو متزوج أو في خدمة أحد الفريقيف أو مف الشاىد يسألو عف اسمو وشيرتو وعمره و 
ذوي قرباه وعف درجة القرابة ويحمفو أف يشيد بواقع الحاؿ مف دوف زيادة أو نقصاف ويدوف كؿ ذلؾ في 

يستمع قاضي التحقيؽ بحضور كاتبو إلى كؿ شاىد عمى حدة، وتدوف إفادة كؿ شاىد في . 19المحضر
لكف سرية سماع الشاىد أماـ قاضي . األسئمة الموجية إليو وأجوبتو عنيا، وتتضمف 20المحضر عمى حدة

التحقيؽ ال تمنع مف إجراء المقابمة بيف الشيود بعد سماع شيادتيـ وتنظيـ محضر ضبط بالمقابالت التي 
ت تتـ بينيـ ثـ تتمى عمى الشاىد إفادتو فيصادؽ عمييا أو يطمب تعديؿ بعض العبارات الواردة فييا إذا كان

ال تعبر تعبيرًا دقيقًا عما في نفسو، ويوقع عمى كؿ صفحة منيا أو يضع بصمة إصبعو عمييا إف كاف 
ذا تمنع أو تعذر األمر عميو يشار إلى ذلؾ في المحضر ثـ يذكر في ذيؿ المحضر عدد . أميًا، وا 

 .الصفحات التي تضمنت إفادة الشاىد ويوقع عمى كؿ صفحة منيا قاضي التحقيؽ وكاتبو
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عند انتياء التحقيؽ ينظـ جدوؿ بأسماء األشخاص المستمعيف وتاريخ سماعيـ وعدد صفحات و  
وبعد أف يقوـ الشاىد بتوقيع إفادتو يجوز لو أف يطمب نفقة انتقالو فيقرر لو التعويض . محاضر إفاداتيـ

 .21الذي يستحقو ويأمر بصرفو وتأديتو إياه

ذا تعذر عمى الشاىد المقيـ في مركز قاضي   التحقيؽ الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير وا 
أما إذا كاف الشاىد مقيمًا خارج مركز قاضي التحقيؽ . طبي، ينتقؿ القاضي إلى منزلو لسماع شيادتو

فميذا أف ينيب قاضي الصمح أو ضابط الدرؾ أو ضابط الشرطة أو رئيس مخفر الدرؾ التابع لو موطف 
 .22ابة النقاط التي يجب اإلفادة عنياوتعيف في االستن. الشاىد لسماع إفادتو

 التفتيش وضبط األشياء -4

 لتفتيشا - أ

ييدؼ التفتيش إلى البحث عف األدلة الجرمية وما نجـ عف الجريمة وكؿ ما يفيد في كشؼ  
حقيقتيا ومعرفة ىوية مرتكبييا ومكاف وجودىـ، أي البحث عف السر الذي يتعمؽ بالجريمة، وىو السر 

لنفسو ويحرص عمى عدـ إطالع أعز الناس إليو أحيانًا، فمف باب أولى أنو الذي يحتفظ بو الشخص 
 .23يحرص عمى عدـ اطالع السمطة عميو

فالتفتيش مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي ينطوي عمى مساس بحرية األشخاص أو انتياؾ لحرمة  
فالغرض . لى شخص معيفمنازليـ يقوـ بو القاضي حيف تتوافر لديو األدلة عمى وقوع الجريمة ونسبتيا إ

مف التفتيش ىو العثور عمى الفاعؿ حيف يكوف مختفيًا عف وجو العدالة، أو ضبط األشياء كاألسمحة 
واألوراؽ واألدوات وغيرىا التي استعممت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنيا وتكوف ذا فائدة في كشؼ 

ة الشخصية التي يتعيف كفالتيا، لذلؾ فيو يمس حؽ المتيـ في السرية، وىو مف حقوؽ الحري. 24الحقيقة
فإف المشرع أجاز المساس بيذه الحرية عف طريؽ التفتيش، بعد أف أخضعو لضمانات تتمثؿ إما في 

 .شخص القائـ بو أو في عدة شروط يجب أف تتوافر فيو حتى يكوف صحيحاً 
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 السمطة المختصة بالتفتيش- ًً

االبتدائي، فإف سمطة التحقيؽ ىي التي تممكو بحسب ألف التفتيش إجراء مف إجراءات التحقيؽ  
األصؿ فقاضي التحقيؽ يممؾ حؽ إجراء ىذا العمؿ التحقيقي سواء كاف الجـر مشيودًا أـ غير مشيود، 

وقد نصت المادة . 25وسواء كاف جناية أـ جنحة وفي جميع األمكنة، فمو أف يفتش المدعى عميو أو غيره
مع مراعاة األحكاـ السابقة يحؽ لقاضي التحقيؽ : "الجزائية عمى أنو مف قانوف أصوؿ المحاكمات( 90)

". أف يقوـ بالتحريات في جميع األمكنة التي يحتمؿ وجود أشياء فييا يساعد اكتشافيا عمى ظيور الحقيقة
كما لو أف ينيب عنو في ذلؾ أحد قضاة الصمح في منطقتو أو قاضي تحقيؽ آخر في األمكنة التابعة 

أما النيابة العامة والضابطة العدلية، فيجوز ليما . 26مستناب أو أحد موظفي الضابطة العدليةلمقاضي ال
أما إذا . استثناًء في حاؿ كانت الجريمة جناية مشيودة تفتيش المدعى عميو ومنزلو ومكاف وقوع الجريمة

 .27كانت جنحة مشيودة فميس ليما سوى تفتيش المقبوض عميو

 شروط التفتيش -2ً

كرنا، فإف التفتيش يؤدي إلى المساس بحؽ الشخص في الحفاظ عمى أسراره عف طريؽ كما ذ 
فجوىر التفتيش كإجراء مف إجراءات التحقيؽ ىو في البحث عف أدلة . تحري شخصو أو مكانو الخاص

. الجريمة موضوع التحقيؽ وكؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة مف أجؿ إثبات ارتكابيا أو نسبتيا إلى المتيـ
لذلؾ ينبغي أف تتوافر في التفتيش شروط معينة تممييا طبيعة .  لـ توجد ىذه األدلة فال محؿ لمتفتيشفما 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ( 89)وقد نصت المادة . ىذا اإلجراء وطبيعة الحؽ الذي يمسو
 :عمى أنو

منزلو وتفتيشو  ال يجوز دخوؿ المنازؿ وتفتيشيا إال إذا كاف الشخص الذي يراد دخوؿ -1"
مشتبيًا فيو بأنو فاعؿ جـر أو شريؾ أو متدخؿ فيو أو حائز أشياء تتعمؽ بالجـر أو مخؼ شخصًا مدعى 

 .عميو

إف دخوؿ القاضي أحد المنازؿ في حاؿ عدـ توفر الشروط المذكورة آنفًا يعتبر تصرفًا تعسفيًا  -2
 ".مف شأنو أف يفسح المجاؿ لمشكوى مف الحكاـ
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 :دة يتبيف أنو البد مف توافر الشروط اآلتية حتى يكوف التفتيش صحيحامف ىذه الما 

أما الجرائـ التي . وأف تكوف ىذه الجريمة مف نوع الجناية أو الجنحة جريمة وقعتأف تكوف ىناؾ  - 1
كذلؾ ال . يمكف أف تقع مستقباًل ولو قامت الدالئؿ الجدية عمى أنيا ستقع بالفعؿ، فال تخوؿ التفتيش

 .28يجوز التفتيش في المخالفات ألنيا ليست عمى درجة مف الخطورة وال تبرر انتياؾ حرمة مساكف الناس

أي أف يكوف دالئل كافية عمى نسبة ىذه الجريمة إلى شخص معين، د مف توافر أمارات أو الب -2
 .29مظنونًا فيو بأنو فاعؿ الجريمة أو شريؾ أو متدخؿ فييا أو حائز أشياء تتعمؽ بالجـر

إف التفتيش ىو أحد إجراءات التحقيؽ االبتدائي، لذلؾ ال يمكف مباشرتو بحسب األصؿ سوى مف  - 3
، فال يجوز لمنيابة العامة أو لموظفي الضابطة العدلية إجراؤه إال في األحواؿ االستثنائية حقيؽسمطة الت

 .أي إذا كاف الجـر مشيودًا، أو بناًء عمى إنابة مف سمطة التحقيؽ

أو تفيد في كشؼ الحقيقة، أي أف اليدؼ من التفتيش ىو ضبط أشياء تتعمؽ بالجريمة أف يكوف  - 4
رجى مف وراء التفتيش، كأف تقوـ قرائف عمى وجود أشياء أو آثار تتعمؽ بالجريمة في تكوف ىناؾ فائدة ت

 .حيازة الشخص أو في داخؿ المكاف المراد تفتيشو

فإذا كانت الجريمة مف جرائـ الذـ، أو شيادة الزور، أو جنح المرور، ال يكوف التفتيش مسوغًا،  
لممساس بحرية المواطف وحرمة مسكنو، بؿ إجراًء  ألنو ال يكوف بيذا الوصؼ الزمًا لمتحقيؽ ومسوغاً 

وتقدير الفائدة التي ترجى مف التفتيش ىو أمر متروؾ لسمطة التحقيؽ تحت رقابة محكمة . تحكميًا باطال
 .30الموضوع

 محل التفتيش- ًً

يرد التفتيش حيثما توجد األسرار الخاصة، فال يعد تفتيشًا مجرد االطالع عمى أشياء معمنة  
 .فمحؿ التفتيش إذف ىو مستودع السر، وىذا يتمثؿ في الشخص ذاتو أو في مكانو الخاص. ورلمجمي
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يمكف أف يخبئ المخدرات في معدتو بأف يبتمعيا ضمف عبوات معدنية  :في الشخص نفسو- آ 
صغيرة أو بالستيكية، كما يمكف أف يخبئ المجوىرات المسروقة بالطريقة نفسيا، أو السالح الذي يربطو 

 .31ده، كما أف دمو يمكف أف يكوف محاًل لوجود المواد المسكرة التي تناوليابجس

يمكف أف يخبئ في ثيابو المخدرات واألسمحة واألشياء المسروقة واألدوات  :األشياء المنقولة- ب 
الجرمية الصغيرة والرسائؿ ألنيا قد تتضمف معمومات كثيرة تفيد في الكشؼ عف الجريمة ومعرفة مكاف 

كما يمكنو أف يخبئ ىذه األشياء في الحقائب التي يحمميا أو في سيارتو أو ضمف . رتكبيياوجود م
 .32الثالجة أو الصناديؽ

فالمنػزؿ ىو . المقصود بالمنازؿ األماكف التي ييدأ فييا الشخص لنفسو ويودعيا أسراره :المنازل- ج 
. نحو دائـ أـ مؤقت أو موسمي المكاف المعد لسكف الشخص أو المخصص إلقامتو، سواء كاف ذلؾ عمى

فيو كؿ مكاف يمارس فيو الشخص مظاىر حياتو الخاصة ويخمو فيو إلى نفسو ويعتبره مستودع أسراره، 
ويدخؿ في مفيوـ المساكف، األماكف المخصصة لمسكف لياًل ونيارًا ميما . 33وال يباح دخولو إال بإذنو

مى شواطئ البحر، والغرؼ التي يقيـ فييا الحارس طالت المدة أو قصرت كالبيوت الصيفية والشالييات ع
وال يشترط أف يكوف البيت مبنيًا مف الحجر أو االسمنت، ومف الممكف أف يكوف مف الخشب أو . والبواب

ويشمؿ المسكف كؿ ما ألحؽ بو بحيث يعدُّ جزءًا ال يتجزأ منو . الشعر أو القماش كاألكواخ والخياـ
والمشتركة معو في المدخؿ، وكذلؾ األقبية المتصمة بالمنػزؿ والمعدة  كاألسطح والحدائؽ المالصقة لو
 .كما يعدُّ مف ممحقات المنػزؿ سيارة صاحب المنػزؿ ومرآب ىذه السيارة. لحفظ مستمزمات المنػزؿ والمؤونة

 .كذلؾ حاؿ غرؼ الفنادؽ المستأجرة شيريًا أو سنويًا، فإنيا تعد بمنزلة البيوت بالنسبة لمستأجرييا 
كما تمتد الحماية إلى األجزاء مف المحالت التجارية التي اتخذ منيا أصحابيا مكانًا لمبيتيـ وحفظ 

 .أسرارىـ، ومثميا عيادات األطباء ومكاتب المحاميف والميندسيف

أما المعابد والمقاىي والمطاعـ ودور السينما والمتاجر والمكتبات العامة والصيدليات والمشافي  
صة، فتعد بحكـ المساكف الخاصة في األوقات التي ال يباح لمجميور دخوليا أثناءىا، العامة أو الخا

فمجرد إغالؽ الباب في المحؿ العاـ حيف يحيف . وتأخذ حكـ األماكف الخاصة في تطبيؽ أحكاـ التفتيش
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وقت إغالقو، يمنحو الحصانة لممسكف المصوف، إال في حالة الجـر المشيود أو طمب صاحب المحؿ أو 
 .34أمر قضائي

 تنفيذ التفتيش -4ً

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، فإف التفتيش يجري  91حسب ما نصت عميو المادة - آ 
بحضور المدعى عميو إذا كاف موقوفا، فإف أبى الحضور أو تعذر ذلؾ أو كاف موقوفًا خارج المنطقة التي 

ذا لـ يكف لو وكيؿ . إذا كاف الفعؿ جنايةيجب أف يحصؿ التفتيش فييا، جرت المعاممة بحضور وكيمو  وا 
 .أو لـ يمكف إحضاره في الحاؿ، عيف قاضي التحقيؽ وكياًل عف المدعى عميو لحضور ىذه الميمة

أما إذا لـ يكف المدعى عميو موقوفًا وكاف موجودًا في محؿ التفتيش، فيدعى إلى حضور ىذه  
ذا لـ ي كف المدعى عميو موجودًا يجري التفتيش بحضور وكيمو إذا المعاممة وال ينبغي إعالمو بيا مقدما، وا 

 .35كاف الفعؿ المكوف لمجريمة جناية، فإف لـ يكف لو وكيؿ عينو لو قاضي التحقيؽ

ذا جرى التفتيش في منزؿ شخص غير المدعى عميو، فيدعى ىذا الشخص لحضور المعاممة  . وا 
فتيش بحضور اثنيف مف أفراد عائمتو الحاضريف فإذا كاف غائبًا، أو إذا تعذر عميو الحضور، فيجري الت

ذا كاف ذلؾ غير ممكف، يجري بحضور شاىديف يستدعييما قاضي التحقيؽ  .36في مكاف التفتيش، وا 

إذا كاف المفتش أنثى وجب أف يكوف : "مف القانوف نفسو عمى أنو/ 2/الفقرة ( 94)نصت المادة - ب 
تتعمؽ بالنظاـ العاـ، لذا فإف مخالفتيا يترتب عمييا بطالف  وىذه قاعدة". التفتيش بمعرفة أنثى تندب لذلؾ

فالمشرع حيف أقر مبدأ تفتيش األنثى بواسطة أنثى، إنما أراد بو . التفتيش وما قد يسفر عنو مف أدلة
أما . تفتيش المواضع الجسمانية التي ال يجوز لرجؿ االطالع عمييا، ألنو يخدش حياء المرأة المساس بيا

وعمى قاضي التحقيؽ أف . يدىا أو ما تحممو معيا مف أشياء فيو جائز مف قبؿ مفتش ذكر تفتيش ما في
يعمـ النائب العاـ بانتقالو إلى موقع الجـر أو بقيامو بالتفتيش، ويصطحب معو كاتبو لوضع محضر 

 37.بإجراء التفتيش

                                                           
34 -

 
.وما بعدىا 877ص. املرجع السابق: املستشار أنس الكيالين: كذلك. وما بعدىا 114ص. املرجع السابق: الدكتور عبد الوىاب حومد

 
35 -

 
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 92)املادة 

 
36 -

 
. من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 93)املادة 

 
37 -

 
. من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 95)املادة 

 

122 



راؤه في أي وقت مف لـ يورد المشرع نصًا يوجب فيو إجراء التفتيش في وقت معيف، لذلؾ يجوز إج -ج
وبما أف التفتيش ىو عممية بحث، فيفضؿ أف يتـ في ضوء النيار كمما أمكف . ساعات النيار أو الميؿ

ذلؾ، ألف ضوء النيار يساعد عمى إظيار األمور بدقة وبسرعة، فكثيرًا ما يخدع التفتيش صاحبو إذا تـ 
كما يجوز إجراء . لميؿ، جاز االستمرار فيوولكف إذا بدأ بالتفتيش نيارًا ولـ ينتو حتى ىبوط ا . ليال

 .التفتيش لياًل في حالة الجناية المشيودة ألف االنتظار قد يؤدي إلى ضياع األدلة

 ضبط األشياء - ب

يصطحب قاضي التحقيؽ كاتبو ويضبط أو يأمر بضبط : "عمى أف/ 2/الفقرة ( 95)نصت المادة 
وينظـ بيا محضرًا ويعنى بحفظيا وفقًا ألحكاـ الفقرة جميع األشياء التي يراىا ضرورية إلظيار الحقيقة 

 (".35)مف المادة / 1/

والضبط معناه وضع اليد عمى شيء يتعمؽ بجريمة وقعت، فضبط األشياء المتعمقة بالجريمة  
وىذا يعني أف الضبط يعد إجراء آخر . وتمؾ التي تفيد في كشؼ الحقيقة ىي الغاية األساسية مف التفتيش

ويجب . التحقيؽ، ولو كالتفتيش قواعده وشروطو وعمى القاضي المحقؽ مراعاتيا والتقيد بيا مف إجراءات
وال . أف يقتصر عمى األشياء واألدلة التي تفيد في كشؼ الحقيقة، سواء كانت أدلة إثبات أو أدلة نفي

ف كانت تخص المتيـ ما لـ تكف ليا عالقة بالجريمة، أي ما لـ يثب ت أنيا ناجمة يجوز ضبط ما عداىا وا 
عف الجريمة أو ىي نفسيا تكوف جسـ الجريمة أو استعممت في ارتكابيا أو كانت معدة الستعماليا في 

لذلؾ ال يجوز أف يكوف أمر الضبط عامًا بحيث . ارتكابيا أو كانت ممنوعة بحد ذاتيا وعثر عمييا عرضا
فالمشرع لـ ينص عمى . 38آخريشمؿ كؿ األشياء التي تخص المتيـ أو التي بحوزتو أو بحوزة شخص 

ضبط األدلة التي تخص جريمة أخرى ليست موضوع التحقيؽ والتفتيش، ما عدا األشياء الممنوعة بحد 
أي ال يجوز الضبط إال في األشياء التي تساعد عمى إظيار الحقيقة . 39ذاتيا التي يتـ ضبطيا عرضا

ني أو المجني عميو فيما إذا وجدت عمييا آثار كاألسمحة واألدوات التي ارتكبت بيا الجريمة، كمالبس الجا
ويفترض ضبط األشياء أي وضع اليد عمييا، أف تكوف مادية، ألف األشياء . الجريمة مف دماء وغيرىا

 .المعنوية ال تصمح محاًل لوضع اليد
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وينظـ قاضي التحقيؽ محضرًا بأعماؿ التفتيش وجدواًل باألشياء المضبوطة يحتوي عمى وصؼ  
ويعرض قاضي . ىية كؿ شيء منيا ونوعو وأوزانو ومقاييسو وخصائصو وعالماتو الفارقةدقيؽ لما

التحقيؽ المواد المضبوطة عمى المدعى عميو أو مف ينوبوف عنو لمتعرؼ عمييا ولممصادقة عند 
 .40فإذا امتنع المدعى عميو أو مف ينوبوف عنو عف المصادقة، أشير إلى ذلؾ في المحضر. االقتضاء

 المراسالت واألوراؽ النقدية ضبط - ًً

لقاضي التحقيؽ أف يضبط لدى :"مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أف 96نصت المادة  
مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائؿ والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرؽ كافة الرسائؿ 

 ".كاف لذلؾ فائدة في ظيور الحقيقةالبرقية، كما يجوز لو مراقبة المحادثات الياتفية متى 

يتبيف مف ىذه المادة أف لقاضي التحقيؽ سمطة ضبط جميع األشياء التي تفيد في كشؼ الحقيقة،  
بما في ذلؾ األوراؽ والرسائؿ والبرقيات والطرود والمطبوعات كذلؾ الرسائؿ التي ترد عف طريؽ أجيزة 

و غيره أو أثناء وجودىا في مكاتب البريد أو البرؽ، سواء وجدت عند المدعى عميو أ. الفاكس والتيمكس
ولكف ليس لقاضي التحقيؽ أف يضبط . ومراقبة المحادثات الياتفية متى كاف لذلؾ فائدة في ظيور الحقيقة

. األوراؽ والمستندات التي سمميا المدعى عميو لمحاميو وال المراسالت المتبادلة بينيما في الدعوى
تصاؿ بمحاميو والمحادثة معو عمى انفراد، لذلؾ فإف الرسائؿ المتبادلة بينيما ال فمممدعى عميو حرية اال

يجوز ضبطيا أينما وجدت، أي سواء كانت لدى المدعى عميو أـ محاميو أو في مكاتب البريد أو 
 .41البرؽ

 وال يترتب عمى مكاتب البريد والبرؽ أية مسؤولية لقاء ضبط ىذه األشياء ألف ضبطيا يتـ تنفيذاً  
 .لمقانوف، كما اليجوز إلدارة البريد إعالـ أصحاب العالقة بضبط رسائميـ حفاظًا عمى سرية التحقيقات

وضبط الرسائؿ في مكاتب البريد مف صالحية قاضي التحقيؽ فقط ألنو إجراء تحقيقي، وليس 
وبالنظر إلى . تحقيؽلمضابطة العدلية وال النيابة العامة ىذا الحؽ إال بناًء عمى إنابة صريحة مف قاضي ال
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ما قد تتضمنو الخطابات والرسائؿ واألوراؽ األخرى المضبوطة مف أسرار، فإنو يجب عمى قاضي 
 .42التحقيؽ أو الضابط العدلي المناب مف قبمو وفقًا لألصوؿ أف يطمع عمييا قبؿ ضبطيا

ي بأف يطمب وقاضي التحقيؽ ليس ىو مف يقوـ بالتفتيش في مكاتب البريد و البرؽ، ولكنو يكتف 
إلى الموظؼ المسؤوؿ المختص في المكتب أف يوافيو بجميع المراسالت الواردة إلى المدعى عميو أو 

ويقوـ ىذا الموظؼ المسؤوؿ بتسميـ القاضي لقاء إيصاؿ كؿ ما يرد إليو مف مراسالت . الصادرة عنو
 .43المدعى عميو

البرقيات المضبوطة حاؿ تسممو واشترط المشرع أف يطمع قاضي التحقيؽ وحده عمى الرسائؿ و 
، فيحتفظ بالرسائؿ والبرقيات التي يراىا الزمة إلظيار الحقيقة أو التي يكوف  األوراؽ في غالفيا المختـو
أمر اتصاليا بالغير مضرًا بمصمحة التحقيؽ، ويسمـ ما بقي منيا إلى المدعى عميو أو األشخاص 

 .الموجية إلييـ

ئؿ والبرقيات المضبوطة جميعيا أو بعضيا أو صورة عنيا إلى كما ينبغي أف ترسؿ أصوؿ الرسا 
المدعى عميو أو إلى الشخص الموجية إليو في أقرب ميمة مستطاعة، إال إذا كاف أمر اتصاليا بيما 

أما األوراؽ النقدية التي ال يستوجب األمر االحتفاظ بيا بالذات الستظيار . مضرًا بمصمحة التحقيؽ
الطرفيف أو حقوؽ الغير، جاز لقاضي التحقيؽ أف يأذف بإيداعيا صندوؽ  الحقيقة أو لحفظ حقوؽ

 .44الخزينة

 قواعد ضبط األشياء وردىا  -2ً

 :مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو( 35)نصت المادة  

يعنى بحفظ األشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عمييا فتحـز أو توضع في وعاء إذا  -1"
 .ماىيتيا ذلؾ وتختـ في الحالتيف بخاتـ رسمياقتضت 

إذا وجدت أوراؽ نقدية ال يستوجب األمر االحتفاظ بيا بالذات الستظيار الحقيقة أو لحفظ  -2
 ".حقوؽ الطرفيف أو حقوؽ الغير جاز لمنائب العاـ أف يأذف بإيداعيا صندوؽ الخزينة
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ليا عالقة بالجريمة، فيجب أف يعنى  يتبيف مف ىذه المادة أف التفتيش إذا أسفر عف ضبط مواد 
ذا كاف الشيء مما يتمؼ بمرور الزمف أو يستمـز . بحفظيا بالحالة التي ىي عميو، وتختـ بخاتـ الدائرة وا 

حفظو نفقات تستغرؽ قيمتو، جاز لقاضي التحقيؽ أف يأمر ببيعو بطريؽ المزاد العمني متى سمحت بذلؾ 
ف لصاحب الحؽ فيو أف يطالب في ميعاد ثالث سنوات مف مقتضيات التحقيؽ، وفي ىذه الحالة يكو 
 .45تاريخ انتياء الدعوى بالثمف الذي بيع بو

أما فيما يتعمؽ برد األشياء، فالغاية مف ضبط األشياء والمواد واآلثار الجرمية ىي عرضيا عمى  
د في النفوس القناعة المدعى عميو لدفعو إلى إيضاح موقفو، ومناقشة البينات المستمدة منيا والتي قد تول

لذلؾ فإف األختاـ ال تفض وال تفرز األوراؽ بعد ضبطيا إال بحضور . الشخصية بثبوت التيمة عميو
المدعى عميو أو وكيمو أو في غيابيما إذا دعيا وفقًا لألصوؿ ولـ يحضرا، ويدعى أيضًا مف جرت 

 .المعاممة عنده لحضورىما

سواء كاف طرفًا في الدعوى أـ لـ يكف، أف يطمب  ولكؿ مف يدعي حقًا عمى الشيء المضبوط، 
رده إليو، فإذا رفض طمبو، كاف عمى المستدعي أف يستأنؼ قرار الرفض إلى قاضي اإلحالة الذي يمكنو 

 .أف يستمع إليو إذا رأى ضرورة لذلؾ

واألشياء المضبوطة التي ال يطمبيا أصحابيا في ميعاد ثالث سنوات مف تاريخ انتياء الدعوى  
ويمكف لمقاضي الحكـ . 46ي صدور حكـ بات فييا تصبح ممكًا لمدولة، دوف حاجة إلى حكـ يصدر بذلؾأ

لممدعي الشخصي بناًء عمى طمبو باألشياء المضبوطة مف أصؿ ما يتوجب لو مف عطؿ وضرر 
 .47وبمقدارىما

 االسػتجواب -5

ومواجيتو باألدلة االستجواب ىو مناقشة المتيـ مناقشة تفصيمية في مدى عالقتو بالجريمة،  
القائمة ضده، ومطالبتو بالرد عمييا إثباتًا أو نفيًا، وليس مجرد سؤالو عما لديو مف معمومات عف الجريمة 

ألنو يتيح  وسيمة دفاع، فيو مف ناحية ذو طبيعة مزدوجةلذلؾ يقاؿ إف االستجواب . وكيفية وقوعيا
ثبا ت براءتو إف كاف بريئًا، أو تخفيؼ مسؤوليتو عف الفرصة لممدعى عميو لينفي التيمة المنسوبة إليو وا 
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، فقاضي وسيمة تحقيؽكما أنو مف ناحية أخرى . طريؽ توضيح ظروؼ اقتراؼ الجريمة إف كاف مذنبا
أي يسمح لقاضي . 48التحقيؽ عف طريؽ االستجواب يمكف أف يحصؿ عمى دليؿ ينير لو مجريات التيمة

ده في إجاباتو، وعدـ تماسؾ أقوالو، وثبوت كذبيا، عناصر التحقيؽ أف يجد في حيرة المدعى عميو وترد
 . إلثبات التيمة ضده

فمناقشة المدعى عميو في أدلة االتياـ تسمح بتنوير المحقؽ، وقد يتمكف عف طريقيا مف  
الحصوؿ عمى اعترافو، كما أنيا تفسح في الوقت نفسو السبيؿ أماـ المدعى عميو إذا كاف بريئًا لتفنيد 

ليذا يعد االستجواب إجراًء . لقائمة ضده فتجنبو رفع الدعوى ومغبة الوقوؼ موقؼ االتياـالشبيات ا
ف كاف ال يبطؿ التحقيؽ . ضروريًا في التحقيؽ االبتدائي، فإذا خال منو كاف تحقيقًا ناقصا وىذا النقص وا 

رىا لألدلة التي لـ االبتدائي بسبب خموه مف االستجواب ولكف يكوف لو أثره لدى محكمة الموضوع عند تقدي
 .49يواجو بيا المدعى عميو

لذلؾ يعد االستجواب مف اإلجراءات اليامة في الدعوى العامة، ألنو يربط بيف جميع وقائع  
 .الدعوى، ومف خاللو يمكف الوصوؿ إلى الحقيقة

 

 الفرؽ بين االستجواب والمواجية وسماع أقوال المتيم - أ

ىو  االستجوابوسؤالو عف التيمة أو سماع أقوالو، إذ أف ، البد مف التفريؽ بيف استجواب المتيـ 
إجراء مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي يراد بو مناقشة المتيـ تفصيميًا في الوقائع واألدلة القائمة عمى إسناد 

المتيـ أو سماع أقوالو، فيو مف إجراءات التحقيؽ األولي التي يجوز لموظؼ  سؤالالتيمة إليو، أما 
 .عدلية اتخاذىا، ويقصد بو سؤاؿ المتيـ ومطالبتو بالرد عمى االتياـ الموجو إليوالضابطة ال

كما أف ىناؾ فرقًا بيف االستجواب وبيف المواجية التي ىي إجراء يجابو فيو المتيـ بمتيـ آخر أو  
اقعة، حتى شاىد آخر أو أكثر، وباألقواؿ التي أدلوا بيا بشأف واقعة ما أو بشأف الظروؼ المتعمقة بيذه الو 

. ومف خالؿ ىذه المواجية يمكف كشؼ مدى صدؽ أو كذب أقوالو. يتمكف المتيـ مف تأييدىا أو نفييا
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فاالستجواب ىو مواجية المتيـ . 50والمواجية بيذا المعنى تأخذ حكـ االستجواب مف حيث شروط صحتيا
أكثر وشخص قائمو سواء أكاف فتكوف بيف المتيـ وبيف دليؿ معيف أو  المواجيةباألدلة القائمة ضده، أما 
 .51وىي ليذا السبب تأخذ حكـ االستجواب مف حيث شروط سالمتيا. متيمًا آخر أو كاف شاىدا

 ضمانات االستجواب  - ب

قرر المشرع، حتى يكوف االستجواب صحيحًا، مجموعة مف الضمانات لممدعى عميو عند إجراء  
 :وتتمثؿ ىذه الضمانات فيما يمي. استجوابو

 االستجواب من السمطة المختصة بالتحقيؽإجراء - ًً

إف استجواب المتيـ يتكوف مف عنصريف ىما المناقشة التفصيمية لممتيـ بما نسب إليو، ومواجيتو 
ولكي يكوف االستجواب صحيحًا، فقد أعطى المشرع ىذه الميمة لشخص يتمتع . باألدلة القائمة ضده

لمدعى عميو مثمما يعمؿ عمى إثبات إدانتو بشكؿ بالحياد ويكوف محؿ ثقة، يعمؿ عمى إثبات براءة ا
 .52موضوعي بعيد عف المؤثرات الخارجية المتأتية عف السمطة التنفيذية

وقد قصر المشرع إجراء االستجواب عمى القاضي المحقؽ ذاتو الذي يستطيع أف ينيب أحد  
ي ليس لمقاضي المحقؽ أ. 53موظفي الضابطة العدلية ألية معاممة تحقيقية عدا استجواب المدعى عميو

 .أف ينيب أحد رجاؿ الشرطة أو حتى أحد أعضاء النيابة العامة الستجواب المتيـ

 االستعانة بمحام أثناء االستجواب- 2ً

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، عندما يمثؿ المدعى / 1/الفقرة ( 69)حسب ما جاء في المادة 
مف ىويتو ويطمعو عمى األفعاؿ المنسوبة إليو وعمى األدلة عميو أماـ قاضي التحقيؽ، يتثبت القاضي 

القائمة ضده، بكؿ وضوح وموضوعية، ويطمب جوابو عنيا منبيًا إياه إلى أف مف حقو أال يجيب عنيا إال 

                                                           
50 -

 
.361ص. املرجع السابق: الدكتور حممد سعيد منور

 
51 -

 
.361ص. املرجع السابق: الدكتور علي عبد القادر القهوجي والدكتور فتوح عبد اهلل الشاذيل

 
52 -

 
. 984ص. املرجع السابق: املستشار أنس الكيالين

 
53 -

 
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 141)املادة 

 

128 



فإذا رفض المدعى عميو إقامة محاـ أو لـ يحضر . بحضور محاـ، ويدوف ىذا التنبيو في محضر التحقيؽ
 .54بع وعشريف ساعة، فيجري قاضي التحقيؽ، التحقيؽ بمعزؿ عنوالمحامي خالؿ مدة أر 

ذا تعذر عمى المدعى عميو في دعاوى الجناية إقامة محاـ وطمب إلى قاضي التحقيؽ أف يعيف   وا 
ال تولى القاضي أمر  لو محاميًا، فيعيد أمر تعيينو إلى نقيب المحاميف إذا وجد مجمس نقابة في مركزه وا 

 .55كزه محاـتعيينو إف وجد في مر 

وسبب دعوة المحامي إلى حضور االستجواب يكمف في ما يمثمو حضور المحامي مف تطميف  
لممتيـ في الدفاع عف نفسو وجعؿ إجاباتو عف األسئمة الموجية إليو تتسـ بالصراحة والدقة وتعبر عف 

عمى كيفية  لذا يكوف لو حؽ االعتراض عمى بعض األسئمة التي توجو إلى المدعى عميو أو. إرادتو
وفي . توجيييا وأف يطمب تثبيت ىذا االعتراض في المحضر، كما يكوف لو أف يطمب توجيو أسئمة أخرى

 .56ذلؾ ما يسيؿ عممية االستجواب لمتوصؿ إلى الحقيقة

وال يحؽ لممحامي . وال يسوغ لكؿ مف المتداعيف أف يستعيف لدى قاضي التحقيؽ إال بمحاـ واحد 
ذا لـ يأذف لو بالكالـ أشير إلى ذلؾ في المحضر، ويبقى لو . إال بإذف المحقؽالكالـ أثناء التحقيؽ  وا 

 .الحؽ في تقديـ مذكرة بمالحظاتو

ويحؽ لقاضي التحقيؽ أف يقرر منع االتصاؿ بالمدعى عميو الموقوؼ مدة ال تتجاوز عشرة أياـ  
لذي يمكنو أف يتصؿ بو في كؿ لكف ىذا المنع ال يشمؿ محامي المدعى عميو ا. قابمة لمتجديد مرة واحدة

والمدعى عميو حر في اإلجابة عف ما يوجو إليو مف أسئمة، حتى إذا . 57وقت وبمعزؿ عف أي رقيب
 .اعتصـ بالصمت فال يممؾ قاضي التحقيؽ إال أف يشير إلى ذلؾ في المحضر

 عدم جواز استعمال اإلكراه إزاء المدعى عميو- ًً

غير مقترف بأي إكراه أو وعد، وبعيدًا عف أي تأثير مف يشترط في االستجواب أف يكوف حرًا 
والسبب ىو تمكيف القاضي مف استخالص رأيو بإرادة . شأنو أف يعيب إرادة المدعى عميو ويفسد اعترافو

حرة غير خاضعة ألي وسيمة غير مشروعة مف شأنيا التأثير عمييا، وال خوؼ مف أف يمجأ المدعى عميو 
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اصة إلى االبتعاد عف الحقيقة طالما أنو يخضع في النياية لقاضي التحقيؽ مف أجؿ تحقيؽ مصمحتو الخ
 .58في مراجعة صحة أقوالو وتقدير قيمتيا

وال يمكف تحديد المدة التي يستغرقيا االستجواب بصورة مسبقة، فقد ينتيي بسرعة وقد   
، أي يبطؿ االستجواب يمتد ساعات، إال أنو ال يجوز أف يؤدي إلى إرىاؽ المدعى عميو وتشتيت أفكاره

 .إذا تعمد القاضي إطالة مدتو مف أجؿ التوصؿ إلى إضعاؼ إرادة المدعى عميو والتأثير فييا
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 اإلجراءات االحتياطية ضد المدعى عميو

تيدؼ اإلجراءات االحتياطية ضد المدعى عميو الى محاولة منعو مف اليرب أو تشويو أدلة  
لذلؾ فإف المشرع أعطى قاضي . 59ف سير التحقيؽ االبتدائياالتياـ التي توافرت مف أجؿ ضماف حس

التحقيؽ الحؽ بإصدار مذكرات ىي في حقيقتيا قرارات أو أوامر مكتوبة ييدؼ قاضي التحقيؽ مف وراء 
وقد نصت المادة . إصدارىا إلى تأميف سير العدالة ولو عمى حساب حرية المدعى عميو إذا لـز األمر

 :المحاكمات الجزائية عمى أنومف قانوف أصوؿ  102

لقاضي التحقيؽ في دعاوى الجناية والجنحة  -1"
أف يكتفي بإصدار مذكرة دعوة عمى أف يبدليا 
بعد استجواب المدعى عميو بمذكرة توقيؼ إذا 

أما إذا لـ يحضر  -2. اقتضى التحقيؽ ذلؾ
المدعى عميو أو خشي فراره فمقاضي التحقيؽ أف 

 . "يصدر بحقو مذكرة إحضار

يتبيف مف ىذه المادة أف المذكرات التي يستطيع 
مذكرة : أف يصدرىا قاضي التحقيؽ ىي ثالث

. الدعوة، مذكرة اإلحضار، ومذكرة التوقيؼ
ويجب أف تتوافر في ىذه المذكرات الثالث 

 :القواعد اآلتية
 

 .أف توقع مف القاضي الذي أصدرىا-  1 

 .أف تختـ بخاتـ دائرتو- 2

 .فييا اسـ المدعى عميو وشيرتو وأوصافو المميزة بقدر اإلمكافأف يذكر - 3

 .أف تبمغ إلى المدعى عميو وتترؾ لو صورة عنيا- 4

 .وتكوف نافذة في جميع أراضي الجميورية العربية السورية-  5
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إذا لـ تراع األصوؿ المعينة قانونًا في مذكرات الدعوة واإلحضار والتوقيؼ غـر الكاتب - 6
ويوجو عند االقتضاء تنبيو إلى . حتى مئة ليرة سورية بقرار مف المحكمةعشر ليرات 

 .60النائب العاـ والمحقؽ ويمكف أف يستيدفا لمشكوى مف الحكاـ

 مذكرة الدعوة - أ

مذكرة الدعوة ىي طمب رسمي يوجيو القاضي المحقؽ إلى المدعى عميو لممثوؿ أمامو في  
فإذا لـ . و االمتثاؿ إلى ىذه الدعوة بعد تبميغيا إليوويجب عمى المدعى عمي. دعاوى الجناية والجنحة

 .61يحضر أو خشي فراره، فممقاضي أف يصدر بحقو مذكرة إحضار

فمذكرة الدعوة ىي إذًا عبارة عف دعوة المدعى عميو لمحضور طميقًا في الوقت المعيف إلى مقر  
وال تخوؿ ىذه المذكرة الذي يحمميا قاضي التحقيؽ الذي طمبو بغية استجوابو عف األفعاؿ المسندة إليو، 

 .ويقوـ بتنفيذىا أف يستخدـ أي نوع مف أنواع العنؼ إلجبار المدعى عميو لمحضور

استجوابو في فإذا حضر مف وجيت إليو مذكرة الدعوة طواعية، وجب عمى قاضي التحقيؽ  
 .يؼوىذه المذكرة يجوز أف تقمب ويستعاض عنيا بمذكرة إحضار أو مذكرة توق .62الحال

 مذكرة اإلحضار - ب

مذكرة اإلحضار ىي أمر قضائي موجو إلى موظفي التنفيذ بوجوب تأميف حضور المدعى عميو  
مف ( 111)وقد نصت المادة . أماـ القاضي المحقؽ ولو بالمجوء إلى القوة المسمحة إذا اقتضى األمر

. أو يحاوؿ اليرب يساؽ جبرامف لـ يمتثؿ لمذكرة اإلحضار : " قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أف
ذا اقتضى األمر فيستعيف المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسمحة الموجودة في أقرب مكاف  عمى أنو ال ". وا 

يشترط إلصدار مذكرة اإلحضار أف تكوف قد سبقتيا مذكرة دعوة رفض المدعى عميو االمتثاؿ ليا، بؿ 
 .63ؽ المدعى عميو إذا خشي فرارهلقاضي التحقيؽ أف يبدأ بإصدار مذكرة إحضار بح
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خالل أربع وعمى القاضي المحقؽ أف يستجوب المدعى عميو الذي جمب بمذكرة إحضار  
فإذا انقضت األربع وعشروف ساعة مف دوف استجوابو، يسوقو . وعشرين ساعة من وضعو في النظارة

قيؽ سماع المدعى عميو، فإف رئيس النظارة مف تمقاء نفسو إلى النائب العاـ فيطمب ىذا إلى قاضي التح
أبى أو كاف غائبًا أو حاؿ دوف سماعو مانع شرعي فيطمب النائب العاـ إلى قاضي تحقيؽ آخر أو إلى 

فإف تعذر استجواب المدعى عميو، أمر . رئيس محكمة البداية الجزائية أو إلى قاضي الصمح أف يستجوبو
 .64النائب العاـ بإطالؽ سراحو في الحاؿ

ذا أوقؼ   المدعى عميو بموجب مذكرة إحضار وظؿ في النظارة أكثر مف أربع وعشريف ساعة وا 
دوف أف يستجوب أو يساؽ إلى النائب العاـ، اعتبر توقيفو عماًل تعسفيًا ولوحؽ الموظؼ المسؤوؿ بجريمة 

 .65حجز الحرية الشخصية

 مذكرة التوقيؼ -ج

لقاضي التحقيؽ : "الجزائية عمى أفمف قانوف أصوؿ المحاكمات / 2/الفقرة ( 102)نصت المادة  
كما نصت ". أف يبدؿ مذكرة الدعوة بعد استجواب المدعى عميو بمذكرة توقيؼ إذا اقتضى التحقيؽ ذلؾ

بعد استجواب المدعى عميو أو في حاؿ فراره يمكف : "مف القانوف نفسو عمى أنو/ 1/الفقرة ( 106)المادة 
إذا كاف الفعؿ المسند إليو معاقبًا عميو بالحبس أو بعقوبة لقاضي التحقيؽ أف يصدر بحقو مذكرة توقيؼ 

 ".أشد منو ويمزمو أف يستطمع رأي النائب العاـ في األمر

ُيستنتج مف ىذه المادة أف مذكرة التوقيؼ ىي أمر كتابي يتضمف إيداع المدعى عميو في السجف  
يمثؿ المدعى عميو أماـ المحكمة أو  قد تستمر إلى ما بعد انتياء التحقيؽ، أي إلى أف لمدة غير محدودة

 .إلى حيف صدور حكـ مبـر في الدعوى

لذلؾ يمكف القوؿ إف التوقيؼ االحتياطي ليس إجراء مف إجراءات التحقيؽ ألنو ال يستيدؼ  
نما ىو مف مذكرات التحقيؽ التي تستيدؼ تأميف األدلة، سواء مف العبث بيا أو  البحث عف دليؿ، وا 

يـ حرًا، أو تجنبًا لتأثيره في شيود الواقعة وعدًا أو وعيدًا، أو ضمانًا لعدـ ىربو مف طمسيا إذا بقي المت
فيو إذًا إجراء شاذ فيو اعتداء عمى . 66تنفيذ الحكـ الذي سيصدر عميو بالنظر إلى كفاية األدلة ضده
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بالنظر إلى و . حرية الفرد قبؿ أف تثبت إدانتو، ولكف ما يسوغو ىو مصمحة التحقيؽ وحسف سير العدالة
 .خطورتو فقد أحاطو المشرع بضمانات عديدة نظرًا لما ينطوي عميو مف خطورة

 شروط التوقيؼ -أواًل 

اشترط المشرع إلصدار مذكرة التوقيؼ شروطًا معينة أشد مما تتطمبو معامالت التحقيؽ األخرى،  
 :وىذه الشروط ىي

الجريمة جناية أو جنحة لـ يجز المشرع إصدار مذكرة بتوقيؼ المدعى عميو إال إذا كانت -1
فال يصح توقيؼ المدعى عميو في المخالفات أو  .67معاقبًا عمييا بالحبس أو بعقوبة أشد منيا

مف قانوف ( 108)وقد اشترط المشرع في نص المادة . في الجنح المعاقب عمييا بالغرامة فقط
يصرح في مذكرة التوقيؼ بالجـر الذي استوجب إصدارىا ونوعو : "حاكمات الجزائية أفأصوؿ الم

 ".والمادة القانونية التي تعاقب عميو

قاضي التحقيؽ وقاضي ) لسمطة التحقيؽلـ يخوؿ المشرع حؽ إصدار ىذه المذكرة إال -2
عى عميو المخمى بعد إحالة الدعوى إلييا في حالة طمبيا لممد لمحكمة الموضوع أو( اإلحالة

 .أي ليس لمنيابة العامة أو الضابطة العدلية مثؿ ىذه السمطة. سبيمو وتخمفو عف الحضور

وليس وجوبيًا، فيقدر القاضي حسب  أمرًا اختيارياً جعؿ المشرع مف إصدار مذكرة التوقيؼ  -3
 .68ظروؼ الدعوى والتحقيؽ مدى مالءمة إصدارىا

 أن يستطمع رأي النيابة العامةدر أمرًا بالتوقيؼ يجب عمى القاضي المحقؽ قبؿ أف يص -4
غفاؿ ذلؾ يجعؿ مذكرة التوقيؼ باطمة ولمنائب العاـ أف . ورأي النيابة العامة غير ممـز. بشأنو، وا 

كما ال يجوز لممدعى عميو الطعف في القرار المتخذ بتوقيفو ما . يستأنؼ القرار أماـ قاضي اإلحالة
 .69قيفو قد صدرت ممف ىو غير مختص في إصدارىالـ تكف المذكرة القضائية بتو 

وعمة استمزاـ االستجواب قبؿ . إال بعد استجواب المدعى عميوال يجوز إصدار مذكرة التوقيؼ  -5
إصدار مذكرة التوقيؼ أف مناقشة المدعى عميو في أدلة االتياـ قد تسمح لو بتفنيد الشبيات 
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توقيفو ما لـ يكف المدعى عميو فارًا مف وجو القضاء القائمة ضده فال يرى المحقؽ بعد ذلؾ مبررًا ل
 .70فيجوز عندئٍذ إصدار مذكرة التوقيؼ بالصورة الغيابية بدوف استجوابو

دالئل عمى ارتكابو لمجريمة أو البد لجواز توقيؼ المدعى عميو احتياطيًا أف تكوف ىناؾ  -6
اًء لمقاضي المحقؽ إال أنو يخضع فيو وتقدير كفاية ىذه الدالئؿ إف كاف متروكًا ابتد. إسيامو فييا

لرقابة محكمة الموضوع التي يكوف ليا بالتالي أف تعد التوقيؼ باطاًل النتفاء دالئؿ االتياـ أو عدـ 
 .71كفايتيا وتستبعد كؿ دليؿ يستمد منو وتأمر بتخمية سبيؿ الموقوؼ فورا

 تنفيذ مذكرة التوقيؼ- ثانيًا 

رة التوقيؼ معو مف القوة المسمحة الموجودة في أقرب موقع يصطحب الموظؼ المولج بإنفاذ مذك 
مف محؿ إنفاذ المذكرة ما يكفي لمقبض عمى المدعى عميو وسوقو، وعمى قائد ىذا الموقع استجابة الطمب 

 .حسبما ىو مسطر

ذا تعذر إلقاء القبض عميو فيبمغ مذكرة التوقيؼ في محؿ سكنو األخير  وينظـ بذلؾ ضبط . وا 
 .ار أو شاىديفبحضور المخت

ومف يقبض عميو بموجب مذكرة التوقيؼ يساؽ بال إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي  
التحقيؽ الذي أصدر المذكرة وتعطي الموظؼ الذي نفذ المذكرة إيصااًل بتسمـ المدعى عميو وترسؿ ىذا 

 .72األخير إلى محؿ التوقيؼ وتحيط قاضي التحقيؽ عممًا باألمر

 

 انتياء التوقيؼ -ثالثًا 

إخالء السبيؿ بحؽ، إخالء السبيؿ بناًء عمى طمب : ينتيي التوقيؼ في إحدى الحاالت الثالث 
 .الموقوؼ، استرداد مذكرة التوقيؼ
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 إخالء السبيل بحؽ- ًً

يقصد بتخمية السبيؿ بحؽ تمؾ التي يتعيف عمى القاضي أف يأمر بيا بحكـ القانوف متى توافرت 
بقاء المتيـ موقوفاشروطيا، وليس لو  مف / 2/الفقرة ( 117)وقد نصت المادة . خيار في االمتناع عنيا وا 

أما إذا كانت الجريمة مف نوع الجنحة وكاف الحد األقصى : "قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو
تجوابو لمعقوبة التي تستوجبيا الحبس سنة وكاف لممدعى عميو موطف في سورية وجب إخالء سبيمو بعد اس

عمى أف أحكاـ ىذه الفقرة ال تشمؿ مف كاف عميو حكـ قبميا بجناية أو بالحبس أكثر مف . بخمسة أياـ
 ".ثالثة أشير بدوف وقؼ التنفيذ

 :يتضح مف ىذه المادة أف ىناؾ شروطًا أربعة البد مف تحققيا إلخالء السبيؿ بحؽ وىي 

 .قوبتيا ىو الحبس سنةأف تكوف الجريمة مف نوع الجنحة والحد األقصى لع - 1

أال يكوف قد حكـ عمى المدعى عميو قباًل بجناية ميما كانت عقوبتيا، أو بالحبس أكثر مف  -2
 .ثالثة أشير بدوف وقؼ تنفيذ

 .أف يكوف لممدعى عميو محؿ إقامة في سورية -3

 .أف يكوف قد انقضى عمى استجوابو مف قاضي التحقيؽ خمسة أياـ -4

خالء السبيؿ الوجو   بي ال يتطمب تقديـ طمب مف المدعى عميو، وعمة ذلؾ أف المدعى عميو قد وا 
يجيؿ حاالت إخالء السبيؿ بحؽ، وقد ال يعرؼ نوع الجريمة المنسوبة إليو، وقد تنقضي أياـ دوف أف 

ليذا كمو ال يشترط إلخالء السبيؿ بحؽ أف يتقدـ المدعى . يتنبو إلى أف إخالء سبيمو وجوبي بنص القانوف
كما ال ُيمـز القاضي باستطالع رأي النيابة العامة ألف اإلفراج عف المدعى عميو أمر . 73بطمبعميو 

كما يجب أف يطمؽ سراح المتيـ بحكـ . موجب، وال أىمية لموافقة النيابة العامة أو معارضتيا بشأنو
 :القانوف في الحاالت األخرى التالية

 .إذا قررت سمطة التحقيؽ منع محاكمتو - 1

 .ذا تبيف أف الفعؿ المسند إليو مخالفةإ - 2
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إذا تبيف أف الفعؿ جنحة ال تستمـز الحبس عمى أف يتخذ الظنيف موطنًا في مركز المحكمة  - 3
 .إذا كاف مقيمًا خارجًا عنو

إذا كاف المتيـ موقوفًا وقررت محكمة الدرجة األولى براءتو، أو قضت عميو بالحبس مع  - 4
وحدىا، وجب إطالؽ سراحو فور صدور الحكـ، حتى ولو استؤنؼ  وقؼ التنفيذ، أو بالغرامة

 .74القرار

 إخالء السبيل بناًء عمى طمب الموقوؼ -2ً

في كؿ نوع مف : "مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو/ 1/الفقرة ( 117)نصت المادة  
تخمية سبيؿ المدعى عميو إذا  أنواع الجرائـ يمكف قاضي التحقيؽ بعد استطالع رأي النائب العاـ أف يقرر

استدعاىا بشرط أف يتعيد المدعى عميو بحضور جميع المعامالت كمما طمب منو ذلؾ وبإنفاذ الحكـ عند 
لممدعى عميو والظنيف والمتيـ أف : "مف القانوف نفسو أف/ 1/الفقرة ( 120)كما نصت المادة ". صدوره

يع أدوار التحقيؽ والمحاكمة وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة يطمبوا تخمية السبيؿ أيًا كاف نوع الجـر وفي جم
130." 

يتضح مما تقدـ أف المدعى عميو يستطيع أف يتقدـ بطمب تخمية سبيمو في جميع أدوار التحقيؽ  
ويتقدـ بطمب تخمية سبيمو بشكؿ استدعاء إلى المرجع القضائي الذي يمثؿ . والمحاكمة وأيًا كاف نوع الجـر

 .وف ىذا المرجع القضائي ىو قاضي التحقيؽ، أو قاضي اإلحالة، وقد تكوف المحكمةأمامو، وقد يك

ولكف يشترط أف يتضمف طمب إخالء السبيؿ تعيدًا مف المدعى عميو بحضور جميع المعامالت  
كمما طمب منو ذلؾ، وبإنفاذ الحكـ عند صدوره، لذلؾ عميو أف يتخذ مقامًا لو في مركز دائرة التحقيؽ أو 

والمقصود بالمعامالت، اإلجراءات التحقيقية التي يطمب منو حضورىا، حيف تكوف أماـ قاضي . مةالمحك
التحقيؽ أو اإلحالة، كما يقصد منيا حضور جمسات المحاكمة، والرضوخ لمحكـ في حاؿ اكتسابو الدرجة 

 .القطعية

وال لممحكمة بعد وال يحؽ لقاضي التحقيؽ أو قاضي اإلحالة بعد إصدار قرار الظف أو االتياـ  
نما يعود األمر لمجية التي رفعت إلييا الدعوى فالقضاة . 75الحكـ بالدعوى النظر في تخمية السبيؿ، وا 
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الذيف يقرروف مصير الدعوى ال يحؽ ليـ أف ينظروا في طمبات تخمية السبيؿ ألف واليتيـ عمى الدعوى 
 .مييا بعدىـتكوف قد انتيت، وينتقؿ ىذا الحؽ إلى المرجع الذي يضع يده ع

أما إذا كاف القرار الصادر عف القاضي المحقؽ أو المحكمة قاضيًا بعدـ االختصاص، فيبقى  
النظر في تخمية السبيؿ عائدًا إلى القاضي المحقؽ أو المحكمة التي أصدرت القرار وذلؾ إلى أف يفصؿ 

، 77في غرفة المذاكرة وينظر المرجع القضائي بطمب إخالء السبيؿ المقدـ إليو. 76بمسألة االختصاص
. لكنو ليس ممزمًا بالموافقة عميو، بؿ لو سمطة تقديرية في تقرير إخالء السبيؿ أو االمتناع عف ذلؾ

ال كاف قراره مختاًل  ويشترط قبؿ أف يتخذ قرارًا بشأف إخالء السبيؿ أف يستطمع رأي النيابة العامة فيو وا 
يدًا بالرأي الذي تقدمت بو النيابة العامة، فمو سمطة ويجوز الطعف فيو، عمى الرغـ مف أنو ال يكوف مق

مطمقة في تقدير طمب اإلفراج الذي تقدـ بو المدعى عميو الموقوؼ، ولو أف يأمر بإطالؽ سراحو دوف قيد 
فإخالء السبيؿ بناًء عمى طمب الموقوؼ ليس حقًا . وال شرط، ولو إذا شاء أف يشترط في ذلؾ تقديـ كفالة

 .قوؼلممدعى عميو المو 

 إخالء السبيل أو رفضو بكفالة أو دونيا –آ 

في األحواؿ : "مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو/ 1/الفقرة ( 118)نصت المادة  
 ".التي ال تجب فييا تخمية السبيؿ بحؽ، يجوز إطالؽ سراح المدعى عميو بكفالة أو بدونيا

محكمة تقرير إطالؽ سراح المدعى عميو بكفالة أي يعود لتقدير قاضي التحقيؽ أو اإلحالة أو ال 
 :وقد حددت ىذه المادة الكفالة التي يجوز فرضيا عمى المدعى عميو وتشتمؿ عمى قسميف. 78أو دونيا

يخصص لضماف حضور المدعى عميو معامالت التحقيؽ والمحاكمة ومثولو إلنفاذ الحكـ عند  -األول 
 .صدوره

 :ي ذكرىا بالترتيبيخصص لتأدية المبالغ اآلت -الثاني

 .الرسـو والنفقات التي عجميا المدعي الشخصي - أ

 .الرسـو والنفقات المتوجبة لمدولة - ب
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 .الغرامات -ج 

ويعيف قاضي التحقيؽ في القرار الذي يصدره بتخمية سبيؿ المدعى عميو مقدار الكفالة والمبمغ  
 .المخصص بكؿ قسـ مف قسمييا

ما أسنادًا عمى الدولة أو مضمونة مف  وتؤدى ىذه الكفالة مف المدعى عميو أو  مف غيره إما نقدًا وا 
ما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة  .الدولة، وا 

ذا كانت الكفالة مااًل نقديًا أو أسنادًا عمى الدولة أو مضمونة منيا فتودع صندوؽ الخزينة   وا 
ضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيؿ بوضع ويؤخذ بيا إيصاؿ ويبرز سند اإليصاؿ أو كتاب ال

إشارة حجز مف قبؿ أمانة السجؿ العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدؽ مف الكاتب بالعدؿ إلى المرجع 
 .79الذي قرر تخمية السبيؿ فيسطر إشعارًا إلى النائب العاـ إلطالؽ سراح المدعى عميو

الكفالة إذا حضر المدعى عميو جميع معامالت التحقيؽ أو جمسات ينتيي حكـ القسـ األوؿ مف  
نفاذ الحكـ عند صدوره أما إذا تخمؼ عف الحضور دوف عذر مشروع، أصبح ىذا القسـ مف . المحاكمة وا 

عمى أنو يمكف في حاؿ صدور القرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة . 80الكفالة مف حؽ الخزينة
 .ة أو بالتبرئة، أف يقضى في القرار أو الحكـ برد ىذا القسـ مف الكفالةأو بعدـ المسؤولي

أما فيما يتعمؽ بالقسـ الثاني مف الكفالة فإف الكفيؿ يسترجع ىذا القسـ إذا قضي بمنع المحاكمة  
أما إذا قضي بالعقاب فيقتطع مف ىذا القسـ ما . أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدـ المسؤولية أو بالتبرئة

ف بقي شيء يرد إلى الكفيؿ  .يكفي لتأدية الرسوـ والنفقات التي عجميا المدعي الشخصي والغرامات، وا 

وعمى النائب العاـ أف يبرز إلى صندوؽ الماؿ مف تمقاء نفسو أو بناًء عمى طمب المدعي  
الصة عف أو خ( 125)الشخصي بيانًا مف القمـ يوجب مصادرة القسـ األوؿ مف الكفالة تطبيقًا لممادة 

الحكـ القاضي بتحصيؿ الرسوـ والنفقات التي عجميا المدعي الشخصي والرسوـ والنفقات المتوجبة لمدولة 
أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ . 126والغرامة وفقًا لمفقرة الثانية مف المادة 

لغرامة وفقًا لألصوؿ المتبعة في تحصيؿ األمواؿ األميرية، فيما يتعمؽ بالرسوـ والنفقات المتوجبة لمدولة وا
وكؿ نزاع ينشأ عف . وفيما يتعمؽ بالرسوـ والنفقات المعجمة مف المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ
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تطبيؽ أحكاـ الكفالة يجب أف يفصؿ فيو المرجع القضائي الذي يضع يده عمى الدعوى، أو المرجع الذي 
 .81غرفة المذاكرة وبناًء عمى استدعاء صاحب العالقة حكـ فييا، وذلؾ في

 إبالغ قرار إخالء السبيل إلى ذوي الشأن -ب 

إف القرار المتعمؽ بتخمية سبيؿ المدعى عميو سواء صدر عف قضاء التحقيؽ أو قضاء الحكـ،  
رار إلى ويجري تبميغ ىذا الق. يجب تبميغو إلى كؿ مف المدعى عميو والمدعي الشخصي والنائب العاـ

النيابة العامة، إذا صدر خالفًا لمطالبتيا، لتمارس حقيا في االستئناؼ إذا شاءت، ويجري تبميغيا القرار 
أما إذا صدر وفقًا لمطالبتيا، فال حاجة إلى إرساؿ . بإرساؿ ممؼ الدعوى إلييا لتوافؽ عميو أو تطعف فيو

ويبمغ المدعى عميو بالطريقة نفسيا . عد التبميغكما يبمغ المدعي الشخصي إف وجد وفقًا لقوا. الممؼ إلييا
 .82إذا تقرر رفض إخالء سبيمو

 

 استئناؼ القرار المتعمؽ بإخالء السبيل -ج 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية طرؽ الطعف في قرار / 1/الفقرة ( 122)عالجت المادة  
ؿ يمكف استئنافو خالؿ أربع وعشريف تخمية السبيؿ، وقضت بصراحة بأف القرار الصادر بشأف تخمية السبي

ساعة تبدأ بحؽ النائب العاـ مف وصوؿ األوراؽ إلى قممو لممشاىدة، وبحؽ المدعي الشخصي والمدعى 
وقد أجاز المشرع الطعف في القرار الصادر بشأف تخمية السبيؿ، سواء كاف . عميو مف وقوع التبميغ

 .ى مف المرجع الذي صدر عنوباإليجاب أو بالرفض، أماـ المرجع القضائي األعم

ويقدـ االستئناؼ بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنؼ، فإذا كاف القرار صادرًا عف  
قاضي التحقيؽ، فإف االستئناؼ يقدـ بواسطتو إلى قاضي اإلحالة ويودع إليو األوراؽ وينظر قاضي 

ار التوقيؼ إلى أف يبت قاضي اإلحالة اإلحالة في االستئناؼ بصورة مستعجمة، ويبقى المدعى عميو في د
وفي جميع األحواؿ يبقى المدعى عميو موقوفًا ريثما ينقضي موعد االستئناؼ، أي األربع . في االستئناؼ

ذا كاف القرار صادرًا عف قاضي اإلحالة فإنو ال يجوز ألحد أف يطعف فيو. 83والعشريف ساعة ذا كاف . وا  وا 
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لمحكمة البدائية فإف االستئناؼ يقدـ بواسطتيما إلى المحكمة القرار صادرًا عف قاضي الصمح أو ا
ويعد قرار رد طمب إخالء السبيؿ، وكذلؾ قرار إخالء السبيؿ، مف القرارات الموضوعية . 84االستئنافية

وبالتالي، فإف استئنافيا جائز، . التي يعود تقديرىا إلى قاضي التحقيؽ وقاضي اإلحالة ومحاكـ الموضوع
 .85فييا أماـ النقض ال يجوز ألنيا محكمة قانوف غير أف الطعف

 إعادة توقيؼ المدعى عميو بعد إخالء سبيمو -د

إذا تبيف لقاضي التحقيؽ بعد إخالء سبيؿ المدعى عميو أف أسبابًا طارئة ىامة تستمـز إحضاره أو  
ؿ قد قررىا ويحؽ لو ذلؾ حتى ولو كانت تخمية السبي. توقيفو مف جديد، أف يصدر مذكرة بيذا األمر

 .قاضي اإلحالة تعدياًل لقراره

لكف يجب عمى قاضي التحقيؽ في ىذه الحاؿ أف يرفع األوراؽ بال إبطاء إلى قاضي اإلحالة  
 .86وميما يكف، فإف ىذا اإلجراء ال يؤخر إنفاذ المذكرة الصادرة. لتثبيت مذكرة التوقيؼ أو إلغائيا

يؼ المدعى عميو بعد إخالء سبيمو ظيور أدلة جديدة ومثاؿ األسباب الطارئة التي تسوغ إعادة توق 
ضده أو تغيير وصؼ التيمة إلى جريمة أشد، فيتحوؿ وصؼ الجريمة مف جـر إيذاء بسيط إلى جـر 

أو أف يصؿ إلى عمـ قاضي التحقيؽ أف المدعى عميو المخمى سبيمو يعد العدة لميرب أو . التسبب بالوفاة
 .87ت لمتأثير عمى الشيود، أو يقـو بتيريب أموالوالفرار، أو يبذؿ مساٍع أو محاوال

عادة التوقيؼ غير جائزة إال في حاالت إخالء السبيؿ بناًء عمى طمب الموقوؼ  أما حيث . وا 
عادة توقيؼ المدعى عميو، إال إذا ( بحؽ)يكوف إخالء السبيؿ وجوبيًا  فال يجوز إلغاء قرار إخالء السبيؿ وا 

قرار بمنع المحاكمة ثـ ظيرت أدلة جديدة تستدعي إلغاء ىذا القرار  كاف سبب إخالء السبيؿ ىو صدور
عادة توقيؼ المدعى عميو احتياطيا  .والرجوع إلى الدعوى فحينئذ يصح العدوؿ عف قرار إخالء السبيؿ وا 

 استرداد مذكرة التوقيؼ -ًً

                                                           
. من قانون أصول احملاكمات اجلزائية/ 2/الفقرة ( 122)املادة  - 84

 
.745ص. املرجع السابق: الدكتور عبد الوىاب حومد - 85

 
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 119)املادة  - 86

 
87 -

 
.244ص. املرجع السابق. قضاء التحقيق: لفاضلالدكتور حممد ا

 

141 



يتبيف لو مف بعد أف يصدر قاضي التحقيؽ مذكرة توقيؼ بحؽ المدعى عميو بعد استجوابو، قد  
خالؿ التحقيؽ أف الفعؿ المدعى بو لـ يقع أصاًل، أي أف عناصر الجريمة لـ تتوافر، أو أف الجريمة قد 

عندئذ لو استرداد مذكرة التوقيؼ، واسترداد ىذه المذكرة ال يؤلؼ . وغيرىا... سقطت بالتقادـ أو العفو العاـ
نما ىو إجراء أو عمؿ تحقيقي يقوـ  بو قاضي التحقيؽ تمقائيًا دوف أف يطمب إليو المدعى قرارًا قضائيًا وا 

إال أف ذلؾ ال يمنع النيابة العامة أو المدعى عميو أو وكيمو أف يطمب مف قاضي . عميو الموقوؼ ذلؾ
وال يممؾ قاضي اإلحالة استرداد مذكرة التوقيؼ التي يصدرىا قاضي . التحقيؽ اتخاذ ىذا اإلجراء

لقاضي : "مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو/ 2/الفقرة ( 106)وقد نصت المادة . 88التحقيؽ
بموافقة التحقيؽ أف يقرر أثناء المعامالت التحقيقية وميما كاف نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيؼ 

في مركز قاضي التحقيؽ ليبمغ فيو جميع المدعى عميو موطنًا مختارًا عمى أف يتخذ النائب العام 
نفاذ الحكـالمعامالت  وال يقبؿ قرار قاضي التحقيؽ باسترداد مذكرة التوقيؼ أي . المتعمقة بالتحقيؽ وا 

 ".طريؽ مف طرؽ المراجعة

يتبيف مف ىذه المادة أف قاضي التحقيؽ يحؽ لو استرداد مذكرة التوقيؼ بعد موافقة النائب العاـ  
لقرار الذي يصدره قاضي التحقيؽ وال يخضع ا. أيًا كاف نوع الجريمة، سواء أكانت جناية أو جنحة

نما يطمب فقط مف الموقوؼ  باسترداد ىذه المذكرة ألية شكميات، فال يستمـز إيداع أي تأميف أو كفالة، وا 
نفاذ  أف يتخذ موطنًا مختارًا لو في مركز قاضي التحقيؽ ليبمغ فيو جميع المعامالت المتعمقة بالتحقيؽ وا 

 .والنيابة العامة ىي التي تقوـ بتنفيذه. مذكرة التوقيؼ أف يكوف معمالوال يشترط في قرار استرداد . الحكـ

ذا لـ يوافؽ النائب العاـ عمى استرداد مذكرة التوقيؼ، فال يممؾ قاضي التحقيؽ حؽ استرداد   وا 
المذكرة، وعندئذ يبقى المدعى عميو رىيف التوقيؼ، إال أنو ليس ثمة ما يمنع مف أف يعيد الكرة مجددًا 

كما أف النائب العاـ ال يمكف أف يمتنع عف . 89األسباب التي استجدت والتي تدعوه إلى استردادىاويوضح 
 . إبداء ىذه الموافقة إال ألسباب ىامة توجب في نظره استمرار التوقيؼ

والقرار الذي يصدره قاضي التحقيؽ باسترداد مذكرة التوقيؼ ىو قرار نيائي وغير قابؿ ألي  
لذلؾ ال يخضع لمتبميغ، فميس لمنيابة العامة أف تستأنفو ألنيا وافقت عميو مسبقًا،  طريؽ مف طرؽ الطعف،

وليس لمموقوؼ أف يستأنفو ألنو قرار ال يمحؽ بو أي ضرر، وكذلؾ ليس لممدعي الشخصي حؽ استئنافو 
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لصراحة النص، ثـ ألنو ال يمس جوىر حقو، وألف مطالبتو محصورة باإللزامات المدنية والتعويضات 
 .90فحسب، وال شأف ليا بالتوقيؼ أو بالعقوبة

نما ىو منحة مف القاضي المحقؽ   بيد أف استرداد مذكرة التوقيؼ ال يمنح الموقوؼ حقًا مكتسبًا وا 
عندئٍذ . لو حؽ الرجوع عنيا كمما رأى ذلؾ ضروريًا، كما لو خشي فرار المدعى عميو إلى بالد أجنبية

 .91سب رأيو وتقديره بعد استطالع رأي النيابة العامةيجوز لو إصدار مذكرة توقيؼ جديدة ح
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 التصرؼ في التحقيؽ

بعد اكتماؿ التحقيؽ واتباع اإلجراءات الضرورية كافًة لمكشؼ عف الحقيقة، يعمد قاضي التحقيؽ  
 .إلى إحالة األوراؽ إلى النيابة العامة إلبداء مطالبتيا بشأنيا، ثـ يصدر قراره في التصرؼ في التحقيؽ

 قرار إيداع األوراؽ النيابة العامة - أ

متى أكمؿ قاضي التحقيؽ معامالتو وجمع ما يمزمو مف المعمومات والوقائع والحقائؽ المتعمقة  
بالدعوى ورأى أف التحقيؽ الذي قاـ بو قد اكتممت خطوطو وبانت معالمو ووضحت حقائقو وأصبح مف 

المدعى عميو في ضوء نتائجو، فإنو يودع النائب الممكف الفصؿ في مصير الدعوى العامة وفي مصير 
 .92العاـ معامالت التحقيؽ كي يعطي النائب العاـ مطالبتو فييا خالؿ ثالثة أياـ عمى األكثر

وعمى النيابة العامة أف ال تتأخر في تقديـ مطالبتيا، لما قد يسببو ذلؾ مف ضرر بالمدعى عميو  
البة أكثر مف الثالثة أياـ ال يجعميا باطمة لعدـ التصريح لكف تأخير المط. ال سيما إذا كاف موقوفا

 .ببطالنيا في النص

وتتضمف مطالبة النيابة العامة عرضًا وجيزًا لمقضية التي تكوف عادة مكتوبة وبيانًا بالفعؿ  
ى الجرمي وظروفو المخففة والمشددة، ومجمؿ األدلة الواردة في التحقيؽ، والمادة القانونية التي تنطبؽ عم

الجريمة الجاري تحقيقيا، ورأييا في ىذه الواقعة وفي أدلتيا وفي تكييفيا القانوني، كما تتضمف ىذه 
وميما يكف . المطالبة إما طمب التوسع في التحقيؽ أو منع محاكمة المدعى عميو أو إحالتو عمى القضاء

شيء، بؿ تظؿ لو وحده الكممة فحوى مطالبة النيابة العامة، فإنيا ال تمـز قاضي التحقيؽ وال تقيده في 
أي يبقى رأييا . الفصؿ في تقييـ نتائج التحقيؽ والفصؿ فييا أيًا كاف رأي النيابة العامة وأيًا كانت مطالبتيا

 .استشاريًا يمكف قبولو أو رفضو

فإذا قدر قاضي التحقيؽ أف تحقيقاتو تامة، وأف األمور التي تطمب النيابة العامة استجالءىا غير  
ة في القضية، أو أنيا ال تشكؿ ثغرة في التحقيؽ، فإنو يممؾ حؽ إصدار قرار يرفض فيو التوسع في منتج

 .ولمنيابة العامة أف تستأنؼ القرار المخالؼ لرأييا أماـ قاضي اإلحالة. التحقيؽ
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أما إذا قنع قاضي التحقيؽ بوجاىة طمب المزيد مف التحقيؽ في األمور التي أشارت إلييا النيابة  
وبعد أف يستكممو، ال يجوز لو أف يصدر قراره النيائي . لعامة في مطالبتيا، فإنو يقرر متابعة التحقيؽا

في الفصؿ في مصير الدعوى العامة والمدعى عميو ما لـ ُيحؿ ممؼ القضية مف جديد إلى النيابة العامة 
في التحقيؽ والبت في مصير إال أف كؿ قرار يصدره قاضي التحقيؽ في الفصؿ . لبياف مطالبتيا النيائية

 .93الدعوى العامة دوف أف تبدي النيابة العامة مطالبتيا في األساس يعد باطاًل وكأنو لـ يكف

 القرارات النيائية التي يصدرىا قاضي التحقيؽ - ب

بعد أف تعيد النيابة العامة الممؼ إلى قاضي التحقيؽ مشفوعًا بمطالبتيا في األساس، فإنو يتعيف  
 .أف يصدر قراره النيائي، إما وفقًا لمطالبة النيابة العامة أو خالفًا لياعميو عندئذ 

وميما يكف نوع القرار الذي يصدره قاضي التحقيؽ لمفصؿ في القضية، فإف القانوف ال يحدد لو  
ميمة معينة يحتـ عميو أف يصدر قراره في خالليا بعد أف يتمقى ممؼ التحقيؽ مشفوعًا بالمطالبة النيائية 

نما مف الضروري أف يعقب قرار قاضي التحقيؽ المطالبة النيائيةلم والقرارات التي . 94نيابة العامة، وا 
 :يصدرىا قاضي التحقيؽ ىي

 قرار منع المحاكمة- أواًل 

إذا تبيف لقاضي التحقيؽ أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمًا، أو أنو لـ يقـ دليؿ عمى ارتكاب المدعى عميو  
ومف الطبيعي أف . 95متو ويأمر بإطالؽ سراحو إف لـ يكف موقوفًا لداٍع آخرإياه، فإنو يقرر منع محاك

يشتمؿ القرار عمى األسباب التي بني عمييا، واألسباب التي تقؼ وراء إصدار ىذا القرار إما أف تكوف 
 .أسبابًا قانونية، أو أسبابًا موضوعية

أسباب التبرير أو اإلباحة أو الموجبة لمنع المحاكمة، وجود سبب مف األسباب القانونية ومف  
مانع مف موانع العقاب أو سقوط الدعوى العامة بالوفاة أو بالعفو العاـ أو بالتقادـ، كما قد يكوف فقداف 

 .ركف مف أركاف الجريمة
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التي تستمـز منع المحاكمة فيي عدـ معرفة الفاعؿ أو عدـ صحة أما األسباب الموضوعية  
وتبمغ قرارات منع المحاكمة . ؿ عمى اقتراؼ المدعى عميو الجـر المنسوب إليوالواقعة أصاًل أو فقداف الدلي

إلى المدعي الشخصي ألنو يجوز لو أف يستأنفيا، كما يتعيف أف تطمع عمييا النيابة العامة إذا كانت قد 
 .صدرت خالفًا لمطالعتيا

عامة والمدعي الشخصي وقرار قاضي التحقيؽ بمنع المحاكمة يقبؿ الطعف استئنافًا مف النيابة ال
أماـ قاضي اإلحالة، فإذا صدر وانقضت الميمة المحددة لمطعف ولـ ُيستأنؼ، أصبح قطعيًا، واكتسب 
حجية األمر المقضي بو، وال تستطيع السمطة التي أصدرتو أو غيرىا العودة إلى التحقيؽ ثانية إال في 

 .الحاالت المحددة في القانوف

 إلى القضاء المختصقرار إحالة الدعوى - ثانياً 

في حاؿ تكونت قناعة قاضي  
التحقيؽ بصالحية عرض القضية عمى 
قضاء الحكـ لرجحاف األدلة عمى وقوع 
الجريمة ونسبتيا إلى المدعى عميو، فإف 
أحكاـ تمؾ اإلحالة تختمؼ بحسب ما إذا 

كانت الجريمة مخالفة أـ جنحة أـ 
 .جناية

إذا تبيف لقاضي التحقيؽ أف -  1
مخالفة، أحاؿ المدعى عميو عمى الفعؿ 

المحكمة الصمحية وأمر بإطالؽ سراحو 
 .إذا لـ يكف موقوفًا لداع آخر

 

عمى المحكمة الصمحية أو ( الظنيف)إذا تبيف لقاضي التحقيؽ أف الفعؿ جنحة أحاؿ -  2
فإذا كانت الجنحة ال تستوجب الحبس، . البدائية حسبما يكوف الفعؿ مف اختصاص ىذه أو تمؾ

أما إذا . أطمؽ سراحو عمى أف يتخذ لو موطنًا مختارًا في مركز المحكمة إذا كاف مقيمًا خارجو
في جميع األحواؿ التي . كاف الجـر المسند إليو يستوجب الحبس، أبقي قيد التوقيؼكاف موقوفًا و 
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بيا في المدعى عميو بجنحة أو مخالفة، يمـز النائب العاـ أف يرسؿ أوراؽ الدعوى إلى قمـ  يظن
 .المحكمة العائدة إلييا خالؿ يوميف مف إيداعو إياىا مرفقة بقائمة المفردات

ؽ أف الفعؿ جناية وأف األدلة كافية إلدانة المدعى عميو، فإنو يقرر إذا وجد قاضي التحقي- 3
إيداع النائب العاـ أوراؽ التحقيؽ في الحاؿ التخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالتيا إلى قاضي 

 .اإلحالة بموجب تقرير تنظمو النيابة العامة

ف لممحاكمة، فإنو وسواء كاف قرار قاضي التحقيؽ صادرًا بمنع المحاكمة أـ بإحالة الظني 
يجب أف يكوف ىذا القرار معماًل ومشتماًل عمى اسـ الظنيف وشيرتو وعمره ومحؿ والدتو وموطنو 
ومينتو وموجز لمفعؿ المسند إليو ووصفو القانوني وىؿ قامت أدلة كافية أـ ال عمى ارتكابو الفعؿ 

 .96المذكور
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 :اشر الى اإلجابة الصحيحة: تمارين

 :يكوف المدعى عميوفي مذكرة اإلحضار 
 .حرًا طميقاً  -1
 .يوقؼ لمدة غير محددة -2
 .يتـ توقيفو لمدة ثماف وأربعيف ساعة -3
 . يتوقؼ لمدة أربع وعشريف ساعة -4

  4الجواب الصحيح رقم

 
 :يكوف إخالء السبيؿ بحؽ

 . بإطالؽ سراح الموقوؼ مف دوف حاجة إلى تقديـ إخالء سبيؿ -1
 . دونما حاجة ألخذ رأي النيابة العامة -2
 .ال بد مف تقديـ إخالء سبيؿ مف الموقوؼ وال بد مف موافقة المحكمة عميو -3
 .  2و  1 -4

 4الجواب الصحيح رقم 
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 قاضي اإلحالة

 :الكممات المفتاحية

القرارات  -القرارات التحقيقية -محكمة الجنايات -حؽ التصدي -مرجع استئنافي -قاضي اإلحالة
 .المدعي الشخصي غير المحؽ -األثر الناشر -األثر المعمؽ -القضائية

 

 :الممخص

فيو المرجع االستئنافي لقرارات قاضي التحقيؽ، وىو . ىو درجة ثانية لمتحقيؽ االبتدائيقاضي اإلحالة 
 .المرجع المختص مف دوف غيره بإصدار قرار االتياـ في الجنايات العادية

 

 :األهداف التعميمية

 : في نياية ىذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى
 

 .الدعوىمعرفة كيؼ يضع قاضي اإلحالة يده عمى  -1
 .معرفة قرارات قاضي اإلحالة بعد أف ينتيي مف دراسة أوراؽ الدعوى -2
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 قاضي اإلحالة
ُيعد قاضي اإلحالة درجة ثانية لمتحقيؽ، ُتستأنؼ أمامو القرارات التي يصدرىا قاضي التحقيؽ  

 .الجناياتبوصفو درجة أولى، كما أنو المرجع المختص مف دوف غيره بإحالة الجنايات إلى محكمة 

لكف ىذا .  1وقد كاف تعييف قاضي اإلحالة مف حؽ وزير العدؿ بناًء عمى اقتراح النائب العاـ 
يعيف بقرار مف : "مف قانوف السمطة القضائية التي نصت عمى أنو( 61)النص ألغي ضمنًا بالمادة 

محكمة االستئناؼ مجمس القضاء األعمى لدى كؿ محكمة استئنافية قاضي لإلحالة ُيختار مف مستشاري 
 .وبذلؾ أصبح مجمس القضاء األعمى ىو الذي لو حؽ تعييف قاضي اإلحالة". أو مف القضاة البدائييف

مرجع استئنافي بالنسبة إلى ما يصدره  أوالً وتشمؿ اختصاصات قاضي اإلحالة ثالثة أمور، فيو  
المرجع المختص الذي  ثانياً و قاضي التحقيؽ مف مذكرات وقرارات بصفتو درجة أولى في التحقيؽ، كما أن

ألف قاضي التحقيؽ . تحاؿ إليو أوراؽ التحقيؽ في الجنايات بعد أف يفرغ منيا قاضي التحقيؽ ليفصؿ فييا
إذا وجد أف الفعؿ المدعى بو يعاقب عميو القانوف بعقوبة جنائية، وأف األدلة كافية لترجيح إدانة المدعى 

نما عميو أف يقرر إيداع النائب  عميو، فإنو ال يستطيع أف يحيؿ الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات، وا 
العاـ أوراؽ التحقيؽ مف أجؿ رفعيا إلى قاضي اإلحالة، فيو الذي يممؾ وحده حؽ إصدار قرار االتياـ 

حالة القضية إلى محكمة الجنايات المرجع الذي ينظر في طمبات إعادة االعتبار المقدمة  ثالثاً وىو . 2وا 
وما يمييا مف قانوف أصوؿ  426ـ عمييـ بحسبانو مرجعًا لمنظر في ىذه الطمبات حسب المادة مف المحكو 

 .المحاكمات الجزائية
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 األصول المتبعة أمام قاضي اإلحالة
 :تتميز إجراءات قاضي اإلحالة، أثناء قيامو بميامو التحقيقية، بالخصائص التالية 

فة المذاكرة بمعزؿ عف كافة األطراؼ، فيو يدقؽ يتخذ قاضي اإلحالة قراره في غر  :السرية- ًً
فال . اإلضبارة التي بيف يديو بنفسو بمعزؿ عف ممثؿ النيابة العامة أو كاتب الجمسة أو وكالء الخصوـ

ف كاف مف حقيـ  يممؾ أي طرؼ مف أطراؼ الدعوى حؽ الحضور أو المرافعة أماـ قاضي اإلحالة، وا 
 .، إال إذا قرر التوسع في التحقيؽ، أو القياـ بتحقيؽ جديد3دفوعيـتقديـ مذكرات خطية تتضمف مطالبيـ و 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات  144كما تتميز ىذه اإلجراءات بالسرعة، إذ أف المادة  :السرعة- ًً
الجزائية أوجبت عمى النائب العاـ أف يييئ الدعوى خالؿ خمسة أياـ مف استالمو األوراؽ المرسمة إليو 

لتحقيؽ وأف ينظـ تقريره في الخمسة أياـ التالية عمى األكثر، وعمى قاضي اإلحالة بعد مف قبؿ قاضي ا
االطالع عمى تقرير النائب العاـ البت بالطمبات الواردة فيو في الحاؿ أو خالؿ مدة ثالثة أياـ عمى 

 .4األكثر

از القانوف أي يجب أف تصؿ األوراؽ إلى قاضي اإلحالة خالؿ عشرة أياـ عمى أبعد حد، وقد أج 
لمظنيف ولممدعي الشخصي أف يقدما مف الموائح ما يشاءاف، شريطة أف يتـ ذلؾ خالؿ العشرة أياـ تمؾ، 
وىذه المالحظات التي يقدمونيا ذات أىمية ألنيا تنور قاضي اإلحالة وتدلو عمى موطف الضعؼ في 

 .5التحقيؽ

يكتفي بقراءة أوراؽ التحقيؽ والموائح  ال توجد مرافعات شفيية أماـ قاضي اإلحالة، فيو  :خطية-  ًً
فالنيابة العامة تقدـ تقريرىا خطيًا، والمدعى عميو والمدعي . المقدمة إلى قاضي التحقيؽ أو إليو مباشرة

الشخصي يقدـ كؿ منيما ما يرغب مف الموائح والوثائؽ، أي ال يستجوب المدعى عميو، وال يمـز بسماع 
يستثنى مف ذلؾ عندما يقرر توسيع التحقيؽ أو . خصي، كقاعدة عامةالشيود مف جديد، وال المدعي الش

 .إجراء تحقيؽ جديد

                                                           
3 -

 
. 57ص. املرجع السابق: ياسني الدركزيل

 
4 -

 
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 145)املادة 

 
5 -

 
.888ص. املرجع السابق: ر عبد الوهاب حومدالدكتو 

 

151 



 اتصال قاضي اإلحالة بالدعوى
 :يضع قاضي اإلحالة يده عمى الدعوى عف طريؽ 

االستئناؼ ألنو يعد مرجعًا استئنافيًا لمنظر بالقرارات التي يصدرىا قاضي التحقيؽ أثناء قيامو  -أواًل 
 .6في الواقعة الجرميةبالتحقيؽ 

 .7إيداع األوراؽ إليو في الجنايات ليفصؿ في االتياـ -ثانيًا 

 .حقو في التصدي لوقائع وأشخاص جدد -ثالثاً 

 :إلى أربعة الجزءلذلؾ البد مف أجؿ دراسة كؿ اختصاص عمى حدة مف تقسيـ ىذا  

 .قاضي اإلحالة مرجعًا استئنافيًا لقرارات قاضي التحقيؽ -1

 .اإلحالة في االتياـسمطة قاضي  -2

 .حؽ التصدي -3

 .سمطة قاضي اإلحالة في تكييؼ الواقعة ووصفيا القانوني -4
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 قاضي اإلحالة مرجعًا استئنافيًا لقرارات قاضي التحقيق

إف قاضي اإلحالة ىو المرجع االستئنافي لقرارات قاضي التحقيؽ، واالستئناؼ وسيمة قررىا  
يشعر بأف القرار الذي أصدره قاضي التحقيؽ مشوب بخطأ يجب  المشرع ألطراؼ الدعوى يمجأ إلييا مف

وينصب استئناؼ قرار قاضي . تصحيحو، أو مبني عمى أساس غير سميـ يقتضي تعديمو أو إلغاؤه
وقرارات قاضي التحقيؽ إما . 8التحقيؽ عمى الخطأ في تقدير الوقائع، أو في تطبيؽ أحكاـ القانوف وتفسيره

 .ات قضائيةقرارات تحقيقية أو قرار 

ىي القرارات التي يصدرىا قاضي التحقيؽ في أثناء سير التحقيؽ سواء كانت  :القرارات التحقيقية- ًً
مف إجراءات جمع األدلة، كالقرار باالنتقاؿ إلى مكاف الجريمة، ندب الخبراء، إجراء التفتيش، ضبط المواد 

ت مف اإلجراءات االحتياطية ضد المدعى أـ كان. إلخ...الجرمية، سماع الشيود، استجواب المدعى عميو
عميو، كالقرار بإصدار مذكرة إحضار أو بإصدار مذكرة توقيؼ أو باستردادىا أو بتخمية سبيؿ الموقوؼ 

 .أو إنابة قاضي تحقيؽ آخر أو عضو ضابطة عدلية لبعض األعماؿ التحقيقية، وغير ذلؾ

عمى وجو مستقؿ عف القرار النيائي واألصؿ أف ىذه القرارات التحقيقية ال يجوز استئنافيا 
ولمخصوـ إثارة العيوب التي شابتيا حيف الطعف في القرار . لمتحقيؽ ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ

 .9الختامي لمتحقيؽ أو أماـ محكمة الموضوع حيف إحالة الدعوى إلييا

التحقيؽ لمبت في مصير ىي القرارات التي يصدرىا قاضي التحقيؽ في ختاـ  :القرارات القضائية- ًً
الدعوى العامة، أو مصير المدعى عميو، كالقرار الصادر بمنع محاكمة المدعى عميو أو بإحالتو إلى 
المحكمة المختصة، أو تمؾ التي تفصؿ في مسألة قانونية ُعرضت أثناء سير التحقيؽ، كالقرار الفاصؿ 

والقاعدة . بكوف الفعؿ ال يستوجب عقابا في االختصاص أو في الدفع بعدـ سماع الدعوى أو بسقوطيا أو
 .10بالنسبة إلى ىذه القرارات القضائية جواز استئنافيا ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ

والسؤاؿ الذي البد مف طرحو ىو، ما القرارات الصادرة عف قاضي التحقيؽ والقابمة لالستئناؼ 
 .أماـ قاضي اإلحالة؟
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 نطاق حق االستئناف - أ

تكوف جميع القرارات التي يصدرىا قاضي التحقيؽ قابمة لالستئناؼ أماـ قاضي األصؿ أف  
اإلحالة، إال إذا نص القانوف صراحة عمى خالؼ ذلؾ، وأف يكوف جميع الخصـو متساويف في ممارسة 

لكف المشرع لـ يأخذ بيذا النيج المنطقي العادؿ، فيناؾ بعض القرارات التي ال . حؽ الطعف في الدعوى
مخصوـ استئنافيا، إضافًة إلى أنو لـ يطبؽ مبدأ المساواة لممارسة حؽ االستئناؼ بالنسبة إلى يجوز ل

 .11جميع الخصـو في الدعوى

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية حددت القرارات ( 139)في جميع األحواؿ، إف المادة  
 .القابمة لالستئناؼ مف قبؿ الخصوـ

 استئناف النيابة العامة- أوالً 

لمنائب العاـ في : "مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو/ 1/فقرة ( 139)صت المادة ن
 ".مطمؽ األحواؿ أف يستأنؼ قرارات قاضي التحقيؽ

تعطي لمنيابة العامة حقًا واسعًا جدًا في ( في مطمؽ األحواؿ)يتضح مف قراءة ىذه الفقرة أف عبارة  
ا أف تستأنؼ جميع قراراتو سواء أكانت ىذه القرارات تحقيقية أـ استئناؼ قرارات قاضي التحقيؽ، أي لي

قضائية، فال توجد قرارات يصدرىا قاضي التحقيؽ يمتنع عمى النيابة العامة استئنافيا أيًا كانت طبيعتيا، 
حتى أف مف حقيا استئناؼ القرارات التي تمحؽ . حتى ولو كاف القرار قد اتخذ بناًء عمى طمبيا أو موافقتيا

 .ضررًا بالمتيـ، ألنيا تمثؿ المجتمع، وما ييميا ىو تحقيؽ العدالة

ليس المقصود منيا أف النيابة ( مطمؽ األحواؿ)لكف الواقع والممارسة العممية يظيراف أف عبارة  
العامة تستطيع أف تستأنؼ جميع قرارات قاضي التحقيؽ، ألنيا في ىذه الحاؿ ستتدخؿ في كؿ كبيرة 

وة يخطوىا قاضي التحقيؽ، فيصبح عندئٍذ أداًة في يدىا توجيو وفؽ رغباتيا، مع وصغيرة وفي كؿ خط
، لذلؾ وبما أنيا خصـ في الدعوى، فإنيا ال (ىي الطرؼ المدعي)أنيا طرؼ في دعوى الحؽ العاـ 

تستطيع أف تستأنؼ سوى القرارات التي تمس مصمحة المجتمع بصفتيا ممثمة لو كالقرار بمنع محاكمة 
ميو، أو قرار الظف بالمدعى عميو، أو القرار المتعمؽ بحجز حريتو، أو قرار عدـ االختصاص، المدعى ع

أما القرارات المتعمقة بخطة العمؿ التي يسير عمييا . وغير ذلؾ مف القرارات التي تتعمؽ بمسائؿ قانونية
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لمنيابة العامة  قاضي التحقيؽ، أو بتعديؿ تمؾ الخطة، تبعًا لما يستجد مف معطيات وظروؼ، فال شأف
بيا، وعمى ذلؾ فيي تستطيع أف تستأنؼ كافة القرارات التي تقبؿ االستئناؼ مف قبؿ أطراؼ الدعوى 
اآلخريف، ولكف ليس مف حقيا أف تستأنؼ كؿ ما يصدره قاضي التحقيؽ مف القرارات التي تدخؿ في 

نما يبقى مف حقيا إثارة عدـ االستجابة لمطالبيا في الئحتيا االستئنافية  خطة عممو، وال شأف ليا بيا، وا 
. المتعمقة بالقرار النيائي الذي يصدره قاضي التحقيؽ، إذا ما تراءى ليا أف تستأنفو إلى قاضي اإلحالة

، تعني أف مف حؽ النيابة العامة أف تستأنؼ جميع /1/الفقرة ( 139)وبذلؾ يمكف القوؿ إف المادة 
خصوـ اآلخريف في الدعوى، ال إلى استئناؼ كؿ ما يصدره القرارات التي تقبؿ االستئناؼ مف قبؿ ال

 .12قاضي التحقيؽ مف قرارات

 استئناف المدعي الشخصي- ثانياً 

ولممدعي : "مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو( 139)نصت الفقرة الثانية مف المادة 
والقرارات المتعمقة  134و 133و 132و118الشخصي أف يستأنؼ القرارات الصادرة بمقتضى المواد 

 ".بعدـ االختصاص وكؿ قرار مف شأنو أف يضر بحقوقو الشخصية

يتضح مف ىذه الفقرة أف المشرع مكف المتضرر مف الجريمة، إذا نصب نفسو مدعيًا شخصيًا  
أماـ قاضي التحقيؽ، أف يمارس إشرافًا واسعًا عمى سير الدعوى وأف يستأنؼ عددًا أوسع مف القرارات 

والقرارات القضائية التي يممؾ المدعي الشخصي حؽ . ة التي يحؽ لممدعى عميو أف يستأنفياالقضائي
 :استئنافيا والتي وردت عمى سبيؿ الحصر ىي

 .13قرار إخالء سبيؿ المدعى عميو الموقوؼ، بكفالة أو بدونيا -آ  

ـ وجود دليؿ قرار منع محاكمة المدعى عميو، المبني عمى أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمًا أو لعد -ب 
طالؽ سراحو  .14عمى ارتكابو إياه وا 

طالؽ -  ج حالة الفاعؿ إلى محكمة الصمح  وا  القرار القاضي باعتبار الفعؿ مخالفة، وا 
 .15سراحو
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حالة الظنيف إلى محاكـ الدرجة األولى المختصة - د  القرار القاضي باعتبار الفعؿ جنحة وا 
 .16سمع إطالؽ سراحو إذا كاف الفعؿ ال يستوجب الحب

والسبب أف ىذا القرار قد يحرج المدعي الشخصي كما . القرار الصادر بعدـ االختصاص- هـ
قد يكوف مخالفًا لقواعد االختصاص، لذلؾ البد مف تمكيف المدعي الشخصي مف الطعف فيو 

 .17تسيياًل عميو لمحصوؿ عمى حقو بصورة أسرع

قاضي التحقيؽ سماع أحد فإذا رفض . كؿ قرار مف شأنو أف يضر بحقوقو الشخصية- ز 
أمكف تفسير الرفض أو القبوؿ بأنو . شيود المدعي الشخصي، أو قبؿ سماع أحد شيود خصمو

لذلؾ البد مف تفسير ىذا النص بشكؿ ضيؽ، وأف يشترط . ضار بحقوؽ المدعي الشخصي
 .لتطبيقو أف تتضرر مصمحة المدعي الشخصي ضررًا حقيقيًا، وعميو أف يقدـ الدليؿ عمى ذلؾ

ومف القرارات التي تضر بالحقوؽ الشخصية، القرار الذي يصدره قاضي التحقيؽ برد طمب إعادة  
( 70)الخبرة إلثبات التزوير، أو إجراء التحقيؽ في غيبة المدعي الشخصي أو وكيمو حسب نص المادة 

 .مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية/ 1/الفقرة 

ولكي يستطيع المضرور استئناؼ قرارات قاضي التحقيؽ، البد مف أف تكوف لو صفة المدعي  
أي ال يقبؿ استئناؼ المتضرر الذي يتقدـ بشكوى إلى قاضي التحقيؽ يطالب فييا بحقوؽ . الشخصي

كما ال يجوز لمف قبؿ تدخمو بيذه الصفة . مدنية إذا كاف قاضي التحقيؽ لـ يقبؿ تدخمو كمدٍع شخصي
 .18الصفة المذكورة لهف يستأنؼ قرارًا أصدره قاضي التحقيؽ قبؿ ثبوت أ

 19استئناف المدعى عميه- ثالثاً 

 :القرارات التي يحؽ لممدعى عميو استئنافيا ىي

 .قرار قاضي التحقيؽ برفض طمب إخالء سبيمو بحؽ أو بكفالة أو دونيا - 1
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 .20القرار الصادر برد دفعو بعدـ اختصاص قاضي التحقيؽ -2

 .القرار الصادر برد دفعو بعدـ سماع الدعوى العامة أو المدنية -3

 .القرار الصادر برد دفعو بسقوط الدعوى العامة - 4

 .القرار الصادر برد دفعو ألف الفعؿ ال يشكؿ جرمًا جزائيا - 5

حالتو إلى محكمة الدرجة األولى  لكف المشرع حجب عف المدعى عميو استئناؼ قرار الظف بو وا 
كما ال يحؽ . وتعميمو لذلؾ أنو يستطيع أف يدافع عف نفسو أماـ المحكمة كما يشاء. جنحة أو مخالفةفي 

 .21لو أف يستأنؼ قرار منع محاكمتو، ولو كانت أسبابو ال تعجبو أو كانت تؤذي سمعتو

 

 إجراءات االستئناف -ب

 .آثار االستئناؼ: ثانياً . ميمة االستئناؼ وشكمو: أوالً : وىنا البد مف أف نتناوؿ في دراستنا 

 مهمة االستئناف وشكمه- أوالً 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، فإف / 1/الفقرة ( 140)حسب ما جاء في المادة 
، أي مف ساعة 22االستئناؼ يقدـ خالؿ أربع وعشريف ساعة تبدأ بحؽ النيابة العامة  مف تبميغ القرار إلييا

ي الشخصي والمدعى عميو غير الموقوؼ مف تاريخ تبمغيما القرار عرضو عمييا لممشاىدة، وبحؽ المدع
في الموطف المختار، أي في محؿ اإلقامة الذي اتخذوه ألنفسيـ، وبحؽ المدعى عميو الموقوؼ منذ تسممو 

مف المادة نفسيا عمى أف يجري تبميغ الخصوـ في / 2/كما نصت الفقرة . القرار في محؿ التوقيؼ
 .23 شريف ساعة مف صدور القرارالدعوى خالؿ أربع وع
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ساعة بحؽ كؿ مف النائب العاـ والمدعى عميو والمدعي  24وبمجرد حصوؿ التبميغ تبدأ مدة الػ 
 .24الشخصي

يرفع االستئناؼ : "مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أف/ 1/فقرة  141كما نصت المادة  
 ".فينظر في االستئناؼ بصورة مستعجمة 137 إلى قاضي اإلحالة وترسؿ األوراؽ إليو وفقًا لممادة

نما البد مف أف يكوف   يتضح مف ىذه المادة أف المشرع لـ يشترط شكاًل معينًا لالستئناؼ، وا 
بصورة استدعاء خطي يسجؿ في ديواف قاضي التحقيؽ الذي أصدر القرار المراد استئنافو ضمف مدة 

تقديـ االستئناؼ بإرساؿ ممؼ الدعوى عف طريؽ األربع والعشريف ساعة، ويقوـ قاضي التحقيؽ فور 
النائب العاـ إلى قاضي اإلحالة، الذي يقوـ بدراسة األوراؽ، ثـ يعيدىا إلى النائب العاـ لكي يبدي 

ولـ يحدد القانوف ميمة لقاضي اإلحالة لكي . مطالبتو خالؿ خمسة أياـ عمى األكثر، مف أجؿ إعادتيا إليو
لكف البد مف أف يبت فيو بصورة مستعجمة، خاصة إذا كاف التأخير يؤثر يبت في موضوع االستئناؼ، و 

 .25عمى حرية المدعى عميو الذي قد يكوف موقوفًا ويتطمب حاًل عاجاًل ال يحتمؿ التأخير

 آثار االستئناف- ثانياً 

األثر المعمؽ، واألثر : يترتب عمى استئناؼ قرارات قاضي التحقيؽ أماـ قاضي اإلحالة أثراف
 .رالناش

: مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو 141مف المادة / 2/نصت الفقرة  :األثر المعمق- ًً
يبقى المدعى عميو في محؿ التوقيؼ إلى أف يبت قاضي اإلحالة في استئنافو أو إلى أف تنقضي مواعيد "

 ...".االستئناؼ

طواؿ المدة  إيقاف تنفيذهاتحقيؽ يتبيف مف ىذه المادة أنو يترتب عمى استئناؼ قرارات قاضي ال 
 .المحددة لالستئناؼ، أي تعميؽ تنفيذ القرار المستأنؼ حتى يفصؿ فيو قاضي اإلحالة

أما إذا لـ يطعف بالقرار خالؿ ميمة االستئناؼ وانقضت ىذه المدة فيصبح ىذا القرار مبرمًا وقاباًل  
ار قاضي التحقيؽ قرارًا بإخالء سبيمو، فإنو مثاؿ عمى ذلؾ المدعى عميو الموقوؼ الذي أصدر قر . لمتنفيذ

يبقى موقوفًا طواؿ المدة المحددة لمطعف بيذا القرار أماـ قاضي اإلحالة، فإذا انقضت مدة األربع 
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أما إذا استؤنؼ خالؿ ىذه المدة، . والعشريف ساعة دوف أف يستأنؼ القرار، أطمؽ سراح المدعى عميو
 .يبت قاضي اإلحالة في االستئناؼ المقدـ إليوفيبقى المدعى عميو موقوفًا إلى أف 

وىذا ينطبؽ أيضًا عمى القرارات النيائية التي تفصؿ في قضايا االختصاص أو منع المحاكمة أو  
 .اإلحالة إلى محكمة الصمح أو البداية

يترتب عمى استئناؼ قرارات قاضي التحقيؽ، طرح الدعوى أماـ قاضي اإلحالة  :األثر الناشر- ًً
أي ال ينظر قاضي اإلحالة إال في الجزء الذي . يفصؿ في الموضوع الذي انصب عميو االستئناؼلكي 

وقد قررت محكمة النقض . طرح أمامو مف قبؿ مقدـ االستئناؼ، وال يستفيد مف االستئناؼ إال مف قدمو
عرض أي ال يحؽ لقاضي اإلحالة أف يت"أف صالحيات قاضي اإلحالة يجب أف ال تتعدى االستئناؼ، 

فاالستئناؼ ال . 26"لجـر فصؿ فيو قاضي التحقيؽ إال إذا استؤنؼ القرار إليو وفي حدود ىذا االستئناؼ
وينشر االستئناؼ . يسمح لقاضي اإلحالة إال بتقدير صحة القرار المستأنؼ مف أجؿ تصديقو أو فسخو

، فمو قرر قاضي التحقيؽ القضية بيف يدي قاضي اإلحالة فيما يتعمؽ باألجزاء التي جرى استئنافيا فقط
منع المحاكمة بالنسبة إلى أحد المدعى عمييـ وعدـ اختصاصو لمنظر في الدعوى بالنسبة لمباقيف مف 
المدعى عمييـ ألف األفعاؿ المنسوبة إلييـ تدخؿ في اختصاص القضاء العسكري، ثـ اقتصرت النيابة 

ر الخاص بمنع المحاكمة، فميس لقاضي العامة عمى توجيو استئنافيا إلى الشؽ األوؿ مف ىذا القرا
اإلحالة أف يتعرض لمشؽ الثاني الخاص بعدـ االختصاص ألف االستئناؼ لـ يطرح ىذا الشؽ أمامو، 

 .27وأصبح نتيجة لعدـ الطعف بو حائزًا قوة القضية المقضية

واستئناؼ المدعي الشخصي لقرار منع المحاكمة يؤدي بقاضي اإلحالة إلى النظر في دعوى  
 .لحؽ الشخصي ودعوى الحؽ العاـا

كذلؾ فإنو إذا استأنفت النيابة العامة قرارًا لقاضي التحقيؽ بإخالء سبيؿ المدعى عميو، فإف  
االستئناؼ ينحصر في إخالء السبيؿ فقط، وفي أحقية قاضي التحقيؽ في إصدار ىذا القرار مف 

 .28عدمو
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ممو، كانت سمطة قاضي اإلحالة شاممة أما إذا انصب االستئناؼ عمى قرار قاضي التحقيؽ بأك 
 .لموقائع والخصوـ

وفي جميع األحواؿ، إف قاضي اإلحالة إما أف يقـو بتصديؽ القرار المستأنؼ أو بفسخو في  
 .وىنا البد مف أف نفرؽ بيف إذا كاف القرار المستأنؼ غير نيائي أو نيائيا. حدود ما أتى عميو االستئناؼ

، 29وقاـ قاضي اإلحالة بفسخ القرار كقرار إخالء السبيؿغير نهائي  فإذا كان القرار المستأنف 
ومثؿ ىذه . فإنو يقوـ بدراسة القرار المستأنؼ، وبعد أف يفصؿ فيو يعيد األوراؽ إلى قاضي التحقيؽ

 .اإلجراءات التحقيقية ال يترتب عمييا وقؼ السير في التحقيؽ أماـ قاضي التحقيؽ

كقرار إحالة المدعى عميو إلى محاكـ الدرجة األولى أو قرار أما إذا كان القرار المستأنف نهائيًا  
منع المحاكمة أو عدـ االختصاص، فإف قاضي اإلحالة بعد فسخ القرار، ال يحؽ لو أف يعيد األوراؽ إلى 

نما يقوـ ىو بنظر الدعوى برمتيا، عمى أ نو يبقى لو استنابة مف قاضي التحقيؽ ليفصؿ فييا مجددًا، وا 
 .30يشاء مف قضاة التحقيؽ

 الحكم بالتعويض عمى المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه

يقضي قاضي اإلحالة : "مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو( 142)نصت المادة 
 ".عمى المدعي الشخصي غير المحؽ في استئنافو بتعويض لممدعى عميو إذا وجب األمر

بيف مف ىذه المادة أف قاضي اإلحالة لو الحؽ في أف يرفض استئناؼ المدعي الشخصي غير يت 
المحؽ في استئنافو عندما يقصد عرقمة سير العدالة، أو اإلضرار بالمدعى عميو عف طريؽ إطالة أمد 

لكف البد مف ثبوت خطأ مف جانب المدعي الشخصي مع توافر األدلة عمى سوء نيتو، وأف . الدعوى
رتب عمى ىذا الخطأ ضرر فعمي أصاب المدعى عميو، كما إذا كاف القرار المستأنؼ صادرًا بتخمية يت

 .31السبيؿ فترتب عمى استئنافو إرجاء تنفيذ ىذا القرار

                                                           
.741ص(. 835)القاعدة . اجلزء األول. املرجع السابق. اجملموعة اجلزائية: ياسني الدركزيل - 29

 
.756ص 829رقم القاعدة . اجلزء األول. املرجع السابق. اجملموعة اجلزائية: ياسني الدركزيل - 30

 
،388ص. املرجع السابق: الدكتور عمر السعيد رمضان - 31

 
. 883ص. املرجع السابق: ، والدكتور عبد الوهاب حومد268ص. املرجع السابق: كذلك الدكتور علي حممد جعفر

 

160 



أما فيما يتعمؽ بالتعويض، فإنني أرى أف قاضي اإلحالة إما أف يحكـ بالتعويض مف تمقاء ذاتو،  
ناسبًا، ألف النص أعطاه ىذا الحؽ دوف قيد أو شرط، أي إف ذلؾ أو يغض النظر عنو حسب ما يراه م

 .32يعود إلى تقديره

                                                           
 .أما من الناحية العملية، فإن قاضي اإلحالة ال حيكم هبذا التعويض على الرغم من أمهية احلكم به كما ذكرنا - 32
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 سمطة قاضي اإلحالة في االتهام

بعد أف ينتيي قاضي التحقيؽ مف التحقيؽ في الدعوى ويجد أف الفعؿ يشكؿ جناية، فإنو ال  
والمخالفات، ألف المشرع يستطيع أف يحيؿ الدعوى إلى محكمة الجنايات مباشرة، كما يفعؿ في الجنح 

وضع ىذا األمر في يد قاضي اإلحالة الذي ينفرد وحده باتخاذ القرار الالـز بإحالتو إلى القضاء أو منع 
إذا اعتبر : "مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو/ 1/الفقرة ( 137)وقد نصت المادة . محاكمتو

ة إلدانة المدعى عميو فإنو يقرر إيداع النائب العاـ أوراؽ قاضي التحقيؽ أف الفعؿ جناية وأف األدلة كافي
 ".التحقيؽ في الحاؿ إلجراء المعامالت المبينة في فصؿ االتياـ

فقاضي التحقيؽ بعد أف يصدر قراره بحسباف الفعؿ جناية، يرسؿ ممؼ الدعوى إلى النائب العاـ  
 .33الذي يحيمو إلى قاضي اإلحالة

مثابة الجسر الذي تعبر منو الدعوى العامة في دعاوى الجنايات إلى أي إف قاضي اإلحالة يعد ب 
لمحكمة الجنايات، ( البواب)إف قاضي اإلحالة يعد بمثابة : "وكما قاؿ بعض الفقياء. محكمة الجنايات

 ".فيو يممؾ أف يفتح أو يغمؽ بصورة نيائية باب الدخوؿ إلييا

أصوؿ المحاكمات الجزائية أف عمى  مف قانوف( 144)وقد أوجب المشرع حسب نص المادة  
النائب العاـ أف يييئ الدعوى خالؿ خمسة أياـ مف استالمو األوراؽ المرسمة إليو وأف ينظـ تقريره في 
الخمسة أياـ التالية عمى األكثر ويودعو مع األوراؽ وما يكوف الظنيف أو المدعي الشخصي قد قدماه مف 

ع عمى تقرير النائب العاـ ويبت في الطمبات الواردة فيو في لوائح في ديواف قاضي اإلحالة الذي يطم
 .34الحاؿ أو في ميعاد ثالثة أياـ عمى األكثر

واليدؼ مف تقديـ مطالب ودفوع الظنيف والمدعي الشخصي إلى النيابة العامة، ىو أف تصؿ  
الواقعة الجرمية وفي الدعوى إلى قاضي اإلحالة مشفوعة برأي النيابة العامة  التي تشرح فيو رأييا في 

أدلتيا بأمانة وتجرد دوف أف يكوف ليا أي رأي مسبؽ أو حكـ عاجؿ، مع مالحظات األطراؼ، بعد أف 
 .فصفة السرية تزوؿ بمجرد صدور قرار قاضي التحقيؽ. يكوف الجميع قد اطمعوا عمى محاضر التحقيؽ

                                                           
 .من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 172)املادة  - 33

. من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 145)املادة  - 34
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ي وقائع الدعوى ليرى ىؿ الفعؿ عندئذ يقوـ قاضي اإلحالة بدراسة الدعوى بحكـ القانوف، فيدقؽ ف 
فإذا وجد أف التحقيؽ الذي أجراه . 35جناية وىؿ األدلة كافية التياـ الظنيف، مف أجؿ إصدار قراره النيائي

قاضي التحقيؽ غير مكتمؿ أو غير قاطع في تحديد موقؼ المدعى عميو بالنسبة إلى االتياـ أو منع 
روفيا ومالبساتيا تحتاج إلى تحقيؽ دقيؽ ومتشعب، فإنو المحاكمة، أو إذا كانت القضية بالنظر إلى ظ

يقرر إما توسيع التحقيؽ أو القياـ بتحقيؽ جديد، ويقـو بو إما بنفسو أو بواسطة القاضي الذي قاـ 
 .بالتحقيؽ أواًل أو بواسطة غيره مف القضاة المختصيف

التحقيؽ  ويكوف لقاضي اإلحالة أو لقاضي التحقيؽ المندوب سمطات وصالحيات قاضي
األصمي، فمو اتخاذ كافة اإلجراءات التي يستمزميا إجراء التحقيؽ، مثؿ سماع الشيود، وتعييف الخبراء، 
والمعاينة، وضبط األشياء، وتنظيـ محضر باألدلة والقرائف الحاصمة لديو، ويصدر مذكرة إحضار أو 

ف إيداع األوراؽ مجددًا النائب وبعد أف ينتيي مف التحقيؽ، البد م. 36مذكرة توقيؼ بحسب مقتضى الحاؿ
ال كاف القرار الذي يصدره دونيا باطال  .العاـ ليطمع عمى ما استجد مف أمور، ويبدي مطالبتو بشأنيا، وا 

يتبيف لنا مف كؿ ما سبؽ ذكره أف الدعاوى ال تحاؿ إلى محكمة الجنايات إال مف قبؿ قاضي 
لذلؾ يمكف القوؿ إف قضاء اإلحالة . محكمة الجنايات اإلحالة، فيو القناة اإلجبارية إليصاؿ الجناية إلى

يعد ضمانة ىامة ألف مف شأنو عدـ إحالة الدعاوى إلى محكمة الجنايات إال بعد دراستيا وتمحيصيا مف 
 .قبؿ قاضي اإلحالة، وبعد أف تكوف مرتكزة عمى أساس متيف مف الوقائع والقانوف

 

 

                                                           
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 148)املادة  - 35
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 حق التصدي
اإلحالة يده عمى الدعوى بعد جمبيا إليو ليبحث في أساس  أف يضع قاضي( تصدي)تعني كممة  

 .37النقاط التي عرضت عميو عوضًا عف إعادتيا إلى المرجع األدنى بعد اكتشافو ذىواًل أو خطأ فييا

فاألصؿ ىو أف يتقيد قاضي اإلحالة بالوقائع التي طرحت عميو، سواء عف طريؽ االستئناؼ، أو  
إلصدار قرار االتياـ بالجناية، أي إنو يممؾ حؽ الفصؿ في مصير عف طريؽ رفع ممؼ الدعوى إليو 

المدعى عمييـ المحاليف إليو، أما الذيف لـ يحالوا إليو بسبب منع محاكمتيـ، أو إحالتيـ إلى محكمة أوؿ 
وىذه القاعدة ال خالؼ عمييا . درجة بجرائـ غير متالزمة مع الجناية، فال سمطاف لقاضي اإلحالة عمييـ

 .38المبدأ مف حيث

ولكف، قد يكتشؼ قاضي اإلحالة أثناء دراسة موضوع الدعوى، أف ىناؾ وقائع جرمية، جنايات  
كانت أو جنحًا، لـ تكف موضع قرار قاضي التحقيؽ، أو أف ىناؾ أشخاصًا لـ يكونوا موضع ادعاء النيابة 

 .العامة، فما ىو دور قاضي اإلحالة في ىذه الحالة؟

صالحيات كبيرة لمتصدي  156و 146اإلحالة مف خالؿ المادتيف  لقد أعطى المشرع قاضي 
 :مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو/ 1/الفقرة ( 146)وقد نصت المادة . لمثؿ ىذه األمور

يتعيف عمى قاضي اإلحالة في مطمؽ األحواؿ أف ينظر بناًء عمى طمب النائب العاـ في جميع " 
ت المستفادة مف التحقيؽ بحؽ األظناء المحاليف عميو، ولو لـ يبحث عنيا في الجنايات والجنح والمخالفا

 ".قرار قاضي التحقيؽ

يتبيف مف ىذه الفقرة أف قاضي اإلحالة قد يتكشؼ لو أثناء قيامو بالتحقيؽ مع األشخاص الذيف  
ىؤالء أحيموا إليو بمقتضى قرار قاضي التحقيؽ، وجود جريمة أغفؿ قاضي التحقيؽ إسنادىا إلى 

األشخاص أنفسيـ، فعندئٍذ يصبح مف واجب قاضي اإلحالة أف يتصدى ليذه الوقائع الجديدة شرط أف 
 :يتوافر فييا شرطاف

 .إعالـ النيابة العامة بيذه الوقائع الجديدة، كي تطمب التحقيؽ فييا-  1
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لو وفقًا  أف يكوف ادعاء النيابة العامة مقتصرًا عمى األظناء المحاليف إليو، فال يسمح- 2
 .39ليذه المادة إدخاؿ متيميف جدد

في مطمؽ القضايا : "مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية فقد نصت عمى أنو( 156)أما المادة 
إذا لـ يكف قاضي اإلحالة قد أصدر قراره باتياـ الظنيف، أو بمنع محاكمتو، فمو أف يأمر مف تمقاء نفسو 

ري التحقيقات سواء كاف قد شرع فييا قباًل أو لـ يشرع وينظر بعد إجراء التعقبات وأف يجمب األوراؽ ويج
 ".ذلؾ في المقتضى

أي إنو إذا تبيف لقاضي اإلحالة أف النيابة العامة قد غفمت عف مالحقة واقعة معينة أو شريؾ في  
جرمًا الجريمة المدعى بيا، أو أف الظنيف ارتكب جرمًا لـ يبحث فيو قاضي التحقيؽ، أو أف في القضية م

فاليدؼ مف ىذه المادة . آخر لـ يتناولو التحقيؽ، فمو أف يبحث في كال الحالتيف ويفصؿ في موضوعيما
ولكف حتى يمكف تطبيؽ ىذه . ىو إكماؿ النقص الذي أغفمتو النيابة العامة أو سيا عنو قاضي التحقيؽ

 :المادة، البد مف توافر عدة شروط

قاضي اإلحالة بصورة قانونية، إما بطريؽ أف تكوف الدعوى قد دخمت في حوزة -  1
 .االستئناؼ أو بطمب االتياـ بجناية

 .أف يكوف قد اكتشؼ الوقائع الجديدة أو األشخاص الجدد أثناء قيامو بتحقيقاتو- 2

أال يكوف قد أصدر قراره النيائي الذي اختتـ فيو التحقيؽ، سواء باالتياـ أو بمنع - 3
 .ة تكوف الدعوى قد خرجت مف واليتو أو حوزتوالمحاكمة، ألنيا في ىذه الحال

 .أف يعمـ النيابة العامة بيذه الوقائع التي اكتشفيا- 4

فإذا توافرت ىذه الشروط وقدمت النيابة العامة ادعاءىا، فعندئذ لقاضي اإلحالة أف يباشر  
تـ اكتشافيـ التحقيؽ ويطمب المحاضر والوثائؽ وكؿ ما يتعمؽ بالوقائع الجرمية وباألشخاص الذيف 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية أعطت ( 156)فالمادة . واالدعاء عمييـ مف قبؿ النيابة العامة
الحؽ لقاضي اإلحالة في أف يبحث كؿ الوقائع الجرمية المستفادة مف التحقيؽ، ويتناوؿ جميع الفاعميف 

أصوؿ جزائية، مف أنو يتعيف عمى ( 146)إال أف ىذا الحؽ يبقى مقيدًا بما تقضي بو المادة . والشركاء
. قاضي اإلحالة أف يبحث ىذه الموضوعات بطمب مف النيابة العامة، بعد أف يطمعيا عمى ما تـ اكتشافو
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فإذا طمبت الظف عمى شخص ما بجنحة، أو اتيامو . وطمب النيابة العامة ىو في حقيقتو ادعاء الحؽ
 .مة عمى مف طمبت اتيامو أو الظف فيوبجناية، فإف طمبيا يعني أنيا تقيـ الدعوى العا

في جميع األحواؿ، يمكف القوؿ إف حؽ التصدي قد ُشرع حتى ال تبقى جريمة دوف مالحقة وال 
عقاب، فقاضي اإلحالة يممؾ بمقتضى ىذا الحؽ أف يأمر بإقامة الدعوى العامة عمى أشخاص لـ يسبؽ 

معيـ، ومف أجؿ أفعاؿ لـ ُيدع بيا في األصؿ أف وردت أسماؤىـ في االدعاء األولي، ولـ يجر التحقيؽ 
 .ولـ يجر فييا أي تحقيؽ

تؤدي  146ألف المادة  156و 146ومع ذلؾ نحف نعتقد أنو البد لممشرع مف أف يوحد المادتيف  
مف قانوف أصوؿ  146تتضمف المادة  156أي إف المادة . 156إلى الغرض نفسو المراد مف المادة 

 .المحاكمات الجزائية
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 طة قاضي اإلحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانونيسم
إف تكييؼ الواقعة الجرمية، يعني ردىا إلى نص قانوني ينطبؽ عمييا، لبياف ما إذا كانت الجريمة  

. جناية أو جنحة، أي تحديد الطبيعة القانونية لمفعؿ والمادة التي تنطبؽ عميو حسب نص القانوف
وجوىري، فعندما تعطي النيابة العامة أو قاضي التحقيؽ وصفًا لمفعؿ، فإف والتكييؼ القانوني مبدأ أساسي 

وحؽ قاضي اإلحالة في تكييؼ الواقعة الجرمية ىو حؽ ممنوح لو . ىذا الوصؼ ال يقيد قاضي اإلحالة
فيو يممؾ مثاًل َعدَّ الفعؿ جريمة سرقة بعد أف كاف . بحكـ القانوف، وقد جاء مطمقًا مف كؿ قيد أو شرط

وال حاجة إلى إقامة الدعوى بكؿ وصؼ . ه إساءة ائتماف، أو عدَّ الفعؿ جناية بعد أف كاف يعد ه جنحةيعد  
 .جديد يظير لألفعاؿ التي ىي موضوع الدعوى ما دامت ىي نفسيا لـ تتبدؿ طبيعتيا ومقوماتيا

عطاء الجر   يمة كما لقاضي اإلحالة بحث جميع ظروؼ الواقعة، فمو إضافة الظروؼ المشددة وا 
كما لو أيضًا البحث في توافر أسباب . 40الوصؼ األشد، كأف يقرر تعديؿ الوصؼ مف القصد إلى العمد

واألعذار المحمة واألعذار المخففة ( كالجنوف واإلكراه المادي والمعنوي والضرورة)اإلباحة وموانع العقاب 
سباب المخففة التقديرية فيي القانونية وأسباب انقضاء الدعوى، وكؿ ما يمتنع عميو ىو البحث في األ

 .41وحدىا مف حؽ المحكمة الفاصمة في أساس الدعوى، ألف األسباب المخففة القانونية مف حؽ القانوف
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 قرارات قاضي اإلحالة
بعد أف ينتيي قاضي اإلحالة مف دراسة أوراؽ الدعوى، وفي ضوء ما يسفر عنو التحقيؽ وما  

إما أف : نتياء التحقيؽ، يكوف لقاضي اإلحالة أف يقرر أحد أمريفتبديو النيابة العامة مف طمبات فور ا
 .يصدر قرارًا بمنع المحاكمة، أو قرارًا باإلحالة إلى محاكـ الحكـ

 قرار منع المحاكمة - أ

إذا تبيف : "عمى أنو/ 1/مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية في الفقرة  149نصت المادة  
يؤلؼ جرمًا أو أف األدلة غير كافية التيامو، قرر منع محاكمتو لقاضي اإلحالة أف فعؿ الظنيف ال 

طالؽ سراحو حااًل ما لـ يكف موقوفًا بداع آخر  ".وا 

يتبيف مف ىذه المادة أنو ال يجوز إرجاء إطالؽ سراح الظنيف سواء طعنت النيابة العامة في قرار  
دره قاضي التحقيؽ، والذي ال يترتب خالفًا لقرار منع المحاكمة الذي يص. 42منع المحاكمة أـ لـ تطعف

 .عمى صدوره إطالؽ سراح المدعى عميو إذا طعف بيذا القرار

مف القانوف نفسو، فإنيا تجعؿ أمر إطالؽ / 1/الفقرة  149أما كممة حااًل التي وردت في المادة  
 .سراح المدعى عميو الموقوؼ واجبًا، ولو وقع طعف عمى قرار منع المحاكمة

إلحالة أف يأمر في صمب قراره القاضي بمنع المحاكمة برد األشياء المضبوطة وعمى قاضي ا 
 .43إلى المدعى عميو

ف كاف كالحكـ المبـر يتمتع بحجية تحوؿ دوف الرجوع إلى الدعوى   عمى أف قرار منع المحاكمة وا 
يرت أدلة جديدة إذ أجاز المشرع تجديد التحقيؽ بعد قرار منع المحاكمة إذا ظ. إال أف ىذه الحجية مؤقتة

 .44تؤيد التيمة بحؽ المدعى عميو الذي تقرر منع محاكمتو

ويجب أف تقدـ األدلة الجديدة إلى النيابة العامة لتحيميا بطمب منيا إلى قاضي اإلحالة ودوف  
مف  163وقد حددت المادة . إدعاء جديد بؿ يكفي إرساؿ األوراؽ إلى قاضي اإلحالة ليضع يده عمييا
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لمحاكمات الجزائية ما يعد مف قبيؿ األدلة الجديدة التي تبرر تجديد التحقيؽ، فنصت عمى قانوف أصوؿ ا
 :أنو

يعد مف قبيؿ األدلة الجديدة إفادات الشيود واألوراؽ والمحاضر التي لـ تكف قد بحثت إذا كاف " 
 ".مف شأنيا تقوية األدلة أو السير بالتحقيؽ في وجية تؤدي إلى ظيور الحقيقة

مكاف تجديد التحقيؽ بعد صدور قرار منع المحاكمة أف تكوف األدلة الجديدة قد ظيرت والبد إل 
 .قبؿ مضي المدة المقررة لسقوط الدعوى العامة وتحسب مف تاريخ صدور القرار المذكور

 قرار اإلحالة إلى محاكم الحكم - ب

ى المحكمة الصمحية أو قرر إحالة الظنيف إلمخالفة أو جنحة، إذا تبيف لقاضي اإلحالة أف الفعؿ  - ً
 .45البدائية المختصة وأطمؽ سراحو إف كاف الفعؿ مخالفة، أو كاف جنحة ال تستوجب عقوبة الحبس

فإف قاضي جنحة تستوجب عقوبة الحبس، أما إذا كاف الفعؿ المنسوب إلى المدعى عميو  -ً
حكمة عف طريؽ النيابة وتتـ اإلحالة عمى الم. اإلحالة يحيمو إلى المحكمة المختصة ويبقيو موقوفاً 

 .46العامة

وفي ىذه الحالة فإنو يصدر قرارًا . قرر اتيامو وأحالو إلى محكمة الجناياتجناية، إذا كاف الفعؿ  - ً
أما إذا كاف المتيـ موقوفًا، فال لزـو . ،كما يصدر مذكرة قبض تدرج في قرار االتياـ(قرار االتياـ)يدعى 

عمى اسـ المدعى عميو وشيرتو وعمره ومحؿ والدتو وموطنو ومينتو، وتحتوي ىذه المذكرة . لمذكرة القبض
وعمى بياف موجز لمفعؿ المسند إليو وعمى وصفو القانوني والنص الذي ينطبؽ عميو واسـ القاضي الذي 

 .47أصدره وتوقيعو وخالصة مطالبة النيابة العامة

ستفادة مف األوراؽ المعروضة كما يصدر قاضي اإلحالة قرارًا واحدًا في الجرائـ المتالزمة الم
عميو، فإذا كاف بعضيا مف نوع الجناية والبعض اآلخر مف نوع الجنحة، أحاؿ القضية برمتيا إلى محكمة 

فال يعمد قاضي اإلحالة إلى إحالة المدعى عميو إلى أكثر مف محكمة بؿ يقرر إحالتو إلى . الجنايات
كما يجب أف تتضمف مذكرة القبض . األشد عقوبة محكمة واحدة، وىي المحكمة المختصة في نظر الجـر
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خمو : "وقد حكمت محكمة النقض بأف. 48أمرًا بنقؿ المتيـ إلى محؿ التوقيؼ الكائف لدى محكمة الجنايات
قرار قاضي اإلحالة باالتياـ مف إصدار مذكرتي قبض ونقؿ يشكؿ خماًل في اإلجراءات، وىذا الخمؿ في 

 .49"اإلجراءات موجب لمنقض

فقاضي اإلحالة ىو الجية التي تنفرد بصالحية إحالة المدعى عميو إلى محكمة الجنايات، وقد  
، ألف المدعى عميو منذ صدور قرار االتياـ (بقرار االتياـ)سمي قرار اإلحالة إلى محكمة الجنايات 

ي الدعوى مف يصبح متيمًا، بينما المدعى عميو المحاؿ إلى محكمة البداية يسمى ظنينًا إلى أف يفصؿ ف
 .قبؿ المحكمة

وُيَبمغ المتيـ قرار قاضي اإلحالة إحالتو إلى محكمة الجنايات، وقائمة بأسماء الشيود ويسمـ  
 .ليقؼ عمى ماىية التيمة المنسوبة إليو 50صورة عنيما

ويساؽ المتيـ خالؿ أربع وعشريف ساعة مف تبميغو قرار اإلحالة إلى محؿ التوقيؼ الكائف لدى  
جنايات، وترسؿ أوراؽ الدعوى واألشياء المتعمقة بيا إلى النيابة العامة في المدة المذكورة إلتماـ محكمة ال

 .51المعامالت األولية والتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجراء المحاكمة أماـ محكمة الجنايات

مطمؽ في ويظؿ ليذه المحكمة حقيا ال. وقرار االتياـ ال يمـز محكمة الجنايات بشيء مما ورد فيو 
 .52تقرير الوصؼ الجرمي وجرمية المتيـ وتقدير األدلة
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 :لى اإلجابة الصحيحةإاشر : تمارين

 :في مذكرة اإلحضار يكوف المدعى عميو
 .حرًا طميقاً  -1
 .يوقؼ لمدة غير محددة -2
 .يتـ توقيفو لمدة ثماف وأربعيف ساعة -3
 . يتوقؼ لمدة أربع وعشريف ساعة -4

  4الجواب الصحيح رقم

 :اإلحالة سمطة بحث جميع ظروؼ الواقعة عدالقاضي 
 . األعذار المحمة -1
 . األعذار المخففة القانونية -2
 .  األعذار المخففة التقديرية -3
 .أسباب اإلباحة -4
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 المحاكمة

 :الكممات المفتاحية

تلنظػػاـ  -تألخػػ ؽ تلعامػػ  -تػػدةيف تراػػتت تح -حػػدةد تلػػد ة  -تلخصػػةـ -تلشػػيةي  -تلعمنيػػ  -تلمحاكمػػ 
 .محضت تلامس  -تغييت تلةصؼ -تلعاـ

 

 :الممخص

تلازتئيػػػ ت ةت ػػػدؼ بلػػػي تلدحػػػخ يػػػا تألدلػػػ  تلتػػػا تػػػةتيتح مػػػف  اػػػؿ تعػػػد تلمحاكمػػػ  تلمتحمػػػ  تلعانيػػػ  لمػػػد ة  
 .تلكشؼ  ف تلحقيق  ةتليصؿ يا مةضةع تلد ة  داردتن   ة دالدتت ج

تاح  كاي  تلسدؿ لضماف  ةتتميز متحم  تلمحاكم  دخصائص  ساسي  ت دؼ بلي تحقيؽ تلعدتل  تلازتئي ت ةت 
 .شياهي  ةتلةااهي حؽ تلمت ـ يا تلدياع  ف نيسه ة هم ا تلعمني  ةتل

 

 :األهداف التعميمية

تعتيػػؼ تللالػػث دالقةت ػػد تألساسػػي  لممحاكمػػ  ةتلمتمعمػػ  يػػا   نيػػ  تلامسػػاح ةشػػيةي  تلمتتيعػػاح ةحضػػةت 
تلخصػػػةـ ةةك ئ ػػػػـ راػػػػتت تح تلمحاكمػػػػ  ةتقيػػػػد تلمحكمػػػ  داألشػػػػخاص ةتلةتػػػػائ ت ة خيػػػػتت  تػػػػدةيف باػػػػتت تح 

 .ةماتياح تلمحاكم 

الوحدة التعميمية الرابعة
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 المحاكمة

تلمحاكمػػػػػ  تلمتحمػػػػػػ  تلختاميػػػػػ  لمػػػػػػد ة  تلعامػػػػػ ت ةتتكػػػػػػةف مػػػػػف مامة ػػػػػػ  مػػػػػف تراػػػػػػتت تح تمعػػػػػؿ  
تلتػػػػػػػا ت ػػػػػػػدؼ بلػػػػػػػي تمحػػػػػػػيص  دلػػػػػػػ  تلػػػػػػػد ة  اميع ػػػػػػػا مػػػػػػػا كػػػػػػػاف من ػػػػػػػا ضػػػػػػػد مصػػػػػػػمح  تلمػػػػػػػت ـ  ة يػػػػػػػا 
مصػػػػػػمحتهت ي ػػػػػػدؼ هػػػػػػلح تراػػػػػػتت تح تقصػػػػػػا تلحقيقػػػػػػ  تلةتتعيػػػػػػ  ةتلقانةنيػػػػػػ  يػػػػػػا شػػػػػػ ف تمػػػػػػؾ تلػػػػػػد ة  عػػػػػػـ 

ةتخضػػػػػ  تلمحاكمػػػػػ  لمامة ػػػػػ  مػػػػػف تلقةت ػػػػػد تلتػػػػػا تعػػػػػد . 1لدتت جتليصػػػػػؿ يػػػػػا مةضػػػػػة  ا داردتنػػػػػ   ة دػػػػػا
مػػػػػف تلخصػػػػػائص تلتػػػػػا تميػػػػػز هػػػػػلح تلمتحمػػػػػ  مػػػػػف متتحػػػػػؿ تلػػػػػد ة  تلعامػػػػػ ت ةهػػػػػا تختمػػػػػؼ  ػػػػػف متحمػػػػػ  

يػػػػػػػػالتحقيؽ تمدتػػػػػػػػدتئا م ي ػػػػػػػػتـ بم دامػػػػػػػػ   ناصػػػػػػػػت . تلتحقيػػػػػػػػؽ تمدتػػػػػػػػدتئا مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػخ تلغػػػػػػػػت  من ػػػػػػػػا
ح يي ػػػػػا دحكػػػػػـ تضػػػػػائات  مػػػػػا تل ػػػػػدؼ مػػػػػف تلػػػػػد ة  دصػػػػػةتج  ةليػػػػػ  رحالت ػػػػػا بلػػػػػي محػػػػػاكـ تلمةضػػػػػةع لمدػػػػػ

لكػػػػا يمكػػػػف تلةصػػػػةؿ مػػػػف خ ل ػػػػا بلػػػػي تحررررلي الح ي ررررة ارررر  لليرررر  األدلررررة الحاسررررمة تلمحاكمػػػػ  ي ػػػػة 
 .حؽ تلدةل  يا تلعقاثت  ي مدد مف تلةصةؿ بلي تليقيف تلتاـ  ند تقتيت تردتن   ة تلدتت ج

لخصػػػػػػػػةـت  مػػػػػػػػا ةيتصػػػػػػػػؼ تلتحقيػػػػػػػػؽ تمدتػػػػػػػػدتئا د نػػػػػػػػه سػػػػػػػػتي ةمكتػػػػػػػػةث ةياػػػػػػػػتي دةف مةتا ػػػػػػػػ  ت 
ح تلةحػػػػدج   هػػػػلح تلصػػػػياحت مدػػػػد مػػػػف تقسػػػػيـ هػػػػلةمػػػػف  اػػػػؿ دتتسػػػػ. تلمحاكمػػػػ  يتتصػػػػؼ دصػػػػياح معاكسػػػػ 

 5 تساـبلي خمس  تلتعميمي  
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 امنية المحاكمة

مػػػػػف تػػػػػانةف  صػػػػػةؿ تلمحاكمػػػػػاح تلازتئيػػػػػ  باػػػػػتت  تلمحاكمػػػػػ   مػػػػػاـ محػػػػػاكـ  041 ةادػػػػػح تلمػػػػػادج  
مػػػػػف هػػػػػلت تلقػػػػػانةف دػػػػػ ف تاػػػػػتي ( 752)لمػػػػػادج تلدتاػػػػ  تألةلػػػػػي   نيػػػػػ  تحػػػػػح لائمػػػػػ  تلػػػػػدل فت ةتضػػػػح ت

مػػػػػػػف تلقػػػػػػػانةف نيسػػػػػػػه  ةادػػػػػػػح باػػػػػػػتت  تلمحاكمػػػػػػػ  ( 723)تلمحاكمػػػػػػػ  تمسػػػػػػػتئنايي   منػػػػػػػات كمػػػػػػػا  ف تلمػػػػػػػادج 
 . منا   ماـ محكم  تلاناياح

ةتلعمنيػػػػػ  شػػػػػتل لصػػػػػح  تراػػػػػتت تحت ةمػػػػػف ةتاػػػػػػث تلمحكمػػػػػ   ف تصػػػػػتذ د ػػػػػا يػػػػػا تػػػػػتتت تلحكػػػػػػـ  
د مػػػػػػف تلنظػػػػػػاـ تلعػػػػػػاـت بم  ف  منيػػػػػػ  تلمحاكمػػػػػػ  م تلػػػػػػاؿ يمدػػػػػػد  تلعمنيػػػػػػ  يعػػػػػػ. 2تحػػػػػػح لائمػػػػػػ  تلػػػػػػدل ف

 .3تلمدتةل  يا تألحكاـ حيخ تكةف دصةتج ستي  ديف تلقضاج ماتمعيف

ب لػػػػػا  ضػػػػػمان  ةتسػػػػػع  لممػػػػػد ي  ميػػػػػه لكػػػػػا  لغرررررايتي ل األولررررر ةتػػػػػد يػػػػػت  تلمشػػػػػتع تلعمنيػػػػػ   
مػػػػف  اػػػػؿ حمايػػػػ  تلقاضػػػػا مػػػػف تلشػػػػكةؾ تلتػػػػػا  والثانيررررةتاػػػػتي تلمحاكمػػػػ  تحػػػػح بشػػػػتتؼ تلػػػػت ي تلعػػػػاـت 

 .4تد تحةـ حةله ييما بلت  اتيح تلمحاكم  ستت  دةف سدث تانةنا

نمػػػػػا ياػػػػػث   ةلػػػػػيق تلمقصػػػػػةد دع نيػػػػػ  امسػػػػػاح تلمحاكمػػػػػ   ف تاػػػػػتي دحضػػػػػةت تلخصػػػػػةـ يقػػػػػلت ةت 
يػػػػػتا  دػػػػػةتث تا ػػػػػ  تلمحاكمػػػػػ  ةتػػػػػح تلامسػػػػػ ت ةتلسػػػػػماذ لكػػػػػؿ مػػػػػف يشػػػػػا  مػػػػػف تلنػػػػػاق دحضػػػػػةتها ضػػػػػمف 

ث تمػػػػؾ تلقا ػػػػ ت ةاػػػػةتز حتيػػػػ  نشػػػػت ةتػػػػائ  تلمحاكمػػػػ  يػػػػا تلصػػػػحؼ ةترلت ػػػػ  ةتلتميزيػػػػةف حػػػػدةد تسػػػػتيعا
 .ةمختمؼ ةسائؿ تلنشت ةتر  ـ

بم  ف تحديػػػػػد  ػػػػػدد تلحضػػػػػةتت محايظػػػػػ   مػػػػػي تلنظػػػػػاـ ةدةت ػػػػػا تألمػػػػػفت م يعػػػػػد ختتػػػػػا  لقا ػػػػػدج  
نمػػػػػا يشػػػػػمؿ كػػػػػؿ تلػػػػػل يف لمدػػػػػةت تلع نيػػػػػ ت لالمػػػػػا  ف هػػػػػلت تلتحديػػػػػد م يشػػػػػمؿ يئػػػػػ  معينػػػػػ  مػػػػػف تلنػػػػػاقت ةت 

خػػػػػػتتد  ػػػػػػدد معػػػػػػيف مػػػػػػف تلحضػػػػػػةت ألي سػػػػػػدث تػػػػػػتتح تلمحكمػػػػػػ ت م يخػػػػػػتؽ تا ػػػػػػدج   نيػػػػػػ  . تلحضػػػػػػةت ةت 
تلمحاكمػػػػػ ت يقػػػػػد يقتضػػػػػا تألمػػػػػت بخػػػػػتتد  ػػػػػدد مػػػػػن ـ دسػػػػػدث صػػػػػغت   مػػػػػاتهـت  ة دسػػػػػدث ضػػػػػيؽ تلمكػػػػػاف 

 . ف تتسا  ـت  ة محتماؿ بخ ل ـ دنظاـ تلامس 
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 ػػػػػػ  تلمحكمػػػػػػ  دغمػػػػػػؽ  دةتد ػػػػػػا لمنػػػػػػ  يمػػػػػػتئيق تلمحكمػػػػػػ   ف يػػػػػػ مت دعػػػػػػد دخػػػػػػةؿ تلام ػػػػػػةت بلػػػػػػي تا 
خػػػػػتتد مػػػػػف  تلتشػػػػػةيا تلحاصػػػػػؿ مػػػػػف تػػػػػزتحـ تلمةاػػػػػةديف خػػػػػاتد تلامسػػػػػ  تلػػػػػتت ديف يػػػػػا تلػػػػػدخةؿ بلي ػػػػػات ةت 

 .يحدخ تشةيشا  دتخؿ تلامس 

 5استثناءات امنية المحاكمة -

لكػػػػف تلمشػػػػتع  اػػػػاز يػػػػا دعػػػػ  تألحػػػػةتؿ تلخاصػػػػ  باػػػػتت  تلمحاكمػػػػ  دصػػػػةتج سػػػػتي  يػػػػا حػػػػالتيف 
 5ت هما5تلكتتا  مي سديؿ تلحص

 .تلمحايظ   مي تلنظاـت كما لة كانح تلد ة  تتعمؽ دت م  تاسق خليتج-  0

تلمحايظػػػػػ   مػػػػػي تألخػػػػػ ؽ تلعامػػػػػ ت  ي بلت تعمػػػػػؽ تألمػػػػػت داتيمػػػػػ  مػػػػػف اػػػػػتتئـ تم تػػػػػدت  - 7
 . مي تلشتؼ ةتلعت 

تلمةادػ  ةيشتتل راتت  تلمحاكم  ستت   ف تقتت تلمحكم  ستيت ات ة ف تةضػا يػا تتتتهػا تألسػداث  
مػػا دنػػا    مػػي لمػػث  حػػد تلخصػػةـ ةياػػث . ل ػػات ةلممحكمػػ   ف تتخػػل تتتتهػػا هػػلت بمػػا  يػػةت  مػػف تمقػػا  لتت ػػا ةت 

 . مي ا تعميؿ تتتتها تلمتخل د لت تلش ف

ةمتػػػػػي لكػػػػػتح تلمحكمػػػػػ  تلسػػػػػدث تلػػػػػلي حمم ػػػػػا  مػػػػػي اعػػػػػؿ تلامسػػػػػ  سػػػػػتي ت يػػػػػ ف تتتتهػػػػػا هػػػػػلت م  
مػػػػػػت دالسػػػػػػتي  يػػػػػػا امسػػػػػػ   منيػػػػػػ  حتػػػػػػي يعمػػػػػػـ ةياػػػػػػث  ف يصػػػػػػدت تأل. يخضػػػػػػ  لتتادػػػػػػ  محكمػػػػػػ  تلػػػػػػنق 

كمػػػػػا  ف . تلاميػػػػػ  دػػػػػ ف تلمحكمػػػػػ  تػػػػػد  ػػػػػدلح  ػػػػػف مدػػػػػد   منيػػػػػ  تلامسػػػػػاح م تدػػػػػاتتح د ت ػػػػػا بلػػػػػي للػػػػػؾ
كمػػػػا ل ػػػػا  ف تقتتهػػػػا دالنسػػػػد  بلػػػػي . لممحكمػػػػ   ف تػػػػ مت دسػػػػماع تلػػػػد ة  كم ػػػػا  ة دعضػػػػ ا دصػػػػةتج سػػػػتي 

لػػػػػػا  ة دالنسػػػػػػد  بلػػػػػػي اميػػػػػػ  ت...دعػػػػػػ  تراػػػػػػتت تح معػػػػػػؿ سػػػػػػماع تلشػػػػػػ ةد  ة تسػػػػػػتاةتث تلمػػػػػػد ي  ميػػػػػػه
 .تلناق  ة دعض ـ كالنسا 

كمػػػػػػا  ف سػػػػػػتي  تلمحاكمػػػػػػ  م تنصػػػػػػتؼ بلػػػػػػي تلمػػػػػػد ي  ميػػػػػػه  ة ةكيمػػػػػػه  ة دػػػػػػاتا تلخصػػػػػػـة يػػػػػػا  
تلػػػػػػػد ة ت ألف للػػػػػػػؾ يعػػػػػػػد ماسػػػػػػػا  دحػػػػػػػؽ تلػػػػػػػدياعت ةم بلػػػػػػػي تلمحػػػػػػػاميف تلمتػػػػػػػتتيعيف يػػػػػػػا تلػػػػػػػد ة  ة يػػػػػػػت 

ـ يػػػػػ  ياػػػػػةز بصػػػػػدتتح بم يػػػػػا امسػػػػػ   مػػػػػا تلحكػػػػػ. تلمتػػػػػتتيعيفت ي ػػػػػئم  ل ػػػػػـ دتئمػػػػػا  حػػػػػؽ حضػػػػػةت تلامسػػػػػ 
 . مني ت سةت   كانح تلمحاكم  ستي   ـ  مني 
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 شفوية المحاكمة
م ياػػػػػةز لمقاضػػػػػا 5 "مػػػػػف تػػػػػانةف  صػػػػػةؿ تلمحاكمػػػػػاح تلازتئيػػػػػ   مػػػػػي  نػػػػػه 021نصػػػػػح تلمػػػػػادج  

 ". ف يعتمد بم تلديناح تلتا تدمح  عنا  تلمحاكم  ةتناتا يي ا تلخصـة دصةتج  مني 

 ي بف شػػػػيةي  . تلمػػػػادج  ف تلػػػػدليؿ ياػػػػث  ف يقػػػػدـ مداشػػػػتج لمقاضػػػػا م دالةسػػػػال يتدػػػػيف مػػػػف هػػػػلح  
لػللؾ ياػث . ةيتتتػث  مػي مخاليت ػا دلػ ف تراػتت تح 6تلمحاكم  ها تا ػدج اةهتيػ  تتعمػؽ دالنظػاـ تلعػاـ

 ف تتـ باتت تح تلمحاكم  دصةتج شيةي  يػا حضػةت تلخصػـة يػا تلػد ة ت تحػح سػم  ةدصػت تلمحكمػ ت 
سماع تلش ةدت  ة مف حيخ تقديـ تللمداح ةتلديةع  ةتألدل  ةتلمتتيعاحت ي  ياةز  ف تدنا سةت  مف حيخ 

ما  دت تمستعنا تح تلخاصػ  دالضػدةل )تلمحكم   حكام ا  مي ما لدي ا مف  ةتتؽ  ة محاضت  ة ضدةل 
نمػا ياػث  مػي تل( تلممزم  لممحكم  قاضػا  ف  ة لما تاـ دػه مةظيػة تلضػادل  تلعدليػ  مػف تستقصػا تحت ةت 

يتػػةلي دنيسػػه تلتحقيػػؽ مػػف اديػػد ييسػػتم  بلػػي  تػػةتؿ تلشػػ ةدت ةيلػػتذ لممناتشػػ  كػػؿ دليػػؿ مقػػدـ يػػا تلػػد ة  
حتي يكةف كؿ يتيؽ د ا  الما  دمػا يقػدـ ضػدح مػف تألدلػ  ةيػتمكف مػف دحضػ ا ةتلػتد  مي ػا داميػ  تللػتؽ 

م تتتتػث  يػ  د ػة  5 "تع  نهةزيادج يا تلحتص  مي ت ميف هلت تلحؽ لمخصةـت يقد صتذ تلمش. تلقانةني 
لـ  ة تدذ  مي تلخلث ةتلكتاداح تلتا تميظ  ة تدتز  ماـ تلمحاكـ  ف ني  حسن  ةيػا حػدةد حػؽ تلػدياع 

 ".7تلقانةنا

يػػػػ  ياػػػػػةز لمقاضػػػػػا تلػػػػلي لػػػػػـ يحضػػػػػت امسػػػػاح تلمحاكمػػػػػ   ف يشػػػػػتتؾ يػػػػا بصػػػػػدتت تلحكػػػػػـت ةم  
نما  ميه  ف يداش  .8ت امي  باتت تح تلد ة  دنيسه ف يعتمد  مي تحقيؽ ات  يا  يادهت ةت 

 :استثناءات قاادة الشفوية -

 5لقا دج تلشيةي  تستعنا تح ةها

يػػػػػػا مخاليػػػػػػاح تػػػػػػانةف تلسػػػػػػيت ةتألنظمػػػػػػ  تلصػػػػػػحي  ةتلدمديػػػػػػ  تلتػػػػػػا ييصػػػػػػؿ يي ػػػػػػا ةيػػػػػػؽ تألحػػػػػػةتؿ -  0
تلمػػػػػػةازجت تكتيػػػػػػا تلمحكمػػػػػػ  دمضػػػػػػمةف تلمحاضػػػػػػت تلتػػػػػػا ينظم ػػػػػػا تاػػػػػػاؿ تلضػػػػػػادل ت ةتصػػػػػػدت حكم ػػػػػػا 

 .9 اتدعا  لما اا  يي
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بف محكمػػػػػ  تمسػػػػػػتئناؼ  يػػػػػػت ممزمػػػػػػ  د  ػػػػػػادج تلتحقيػػػػػؽ تلػػػػػػلي  اتتػػػػػػه محكمػػػػػػ  تلدتاػػػػػػ  تألةلػػػػػػيت -  7
ةل ػػػػا  ف تعتمػػػػد  مػػػػي  تػػػػةتؿ تلشػػػػ ةد تلمدةنػػػػ  يػػػػا ضػػػػدل تلمحاكمػػػػ   مػػػػاـ محكمػػػػ  تلدتاػػػػ  تألةلػػػػي متػػػػي 

 .ةادح  ف يي ا ما يكيا لتكةيف تنا ت ا

 مػػػػػػاـ تاضػػػػػػا تلتحقيػػػػػػؽ يػػػػػػا حػػػػػػاؿ  ػػػػػػدـ يمكػػػػػػف تمكتيػػػػػػا  دػػػػػػت ةج بيػػػػػػادتح تلشػػػػػػ ةد تلمػػػػػػدلي د ػػػػػػا -  3
 .تمستدمؿ  مي ـ  ة تعلت سما  ـ ألي سدث مف تألسداث

 حضول الخصوم إلجلاءات المحاكمة
تلخصػػػػػػػـة يػػػػػػػا تلػػػػػػػد ة  تلازتئيػػػػػػػ  هػػػػػػػـ تلنيادػػػػػػػ  تلعامػػػػػػػ  ةتلمػػػػػػػد ي  ميػػػػػػػه ةتلمػػػػػػػد ا تلشخصػػػػػػػا  

 .ةتلمسئةؿ دالماؿ

ضػػػػتةتي لصػػػػح  تشػػػػكيؿ  اػػػػز  مػػػػتمـ ل يئػػػػ  كػػػػؿ محكمػػػػ  ازتئيػػػػ ت ةحضػػػػةتهافالنيابررررة العامررررة  
اتت تت ػػػػػػػات ةل ػػػػػػػلت م يمكػػػػػػػف تنعقػػػػػػػاد  يػػػػػػػ  محاكمػػػػػػػ  دةف حضػػػػػػػةت ممعػػػػػػػؿ تلنيادػػػػػػػ ت داسػػػػػػػتعنا   تلمحكمػػػػػػػ  ةت 

 .تلحامح تلخاص  تلتا  اازها تلقانةف صتتح 

تنعقػد امسػاح تلمحكمػ  5 "مػف تػانةف  صػةؿ تلمحاكمػاح تلازتئيػ   مػي  ف 033يقد نصح تلمػادج  
يحضػت تلنائػث تلعػاـ 5 "مف تلقانةف نيسػه 721كما اا  يا تلمادج ". لكاتثتلددتئي  دحضةت تلنائث تلعاـ ةت

 ".امساح محكم  تلاناياح ةتي يـ تلحكـ

 مػػػػػا ييمػػػػػا يتعمػػػػػؽ دالمحػػػػػاكـ تلصػػػػػمحي ت يقػػػػػد اػػػػػت  تلتعامػػػػػؿ  مػػػػػي  ػػػػػدـ حضػػػػػةت ممعػػػػػؿ تلنيادػػػػػ   
يتسػػػػػػػؿ تاضػػػػػػػا 5 "مػػػػػػػف تػػػػػػػانةف  صػػػػػػػةؿ تلمحاكمػػػػػػػاح تلازتئيػػػػػػػ   مػػػػػػػي  ف 772تلعامػػػػػػػ ت ةنصػػػػػػػح تلمػػػػػػػادج 

صػػػػػما بلػػػػػي تلنيادػػػػػ  تلعامػػػػػ   ةتتؽ تلػػػػػد ة  يػػػػػةت تنقضػػػػػا  ميعػػػػػاد تمسػػػػػتئناؼ  ة تلتمييػػػػػز دحػػػػػؽ تلمػػػػػد ي تل
 ". ميه ةتلمد ا تلشخصا

 مػػػػا دالنسػػػػد  بلػػػػي دػػػػاتا تلخصػػػػـة ةةك ئ ػػػػـت ي دػػػػد مػػػػف تمكيػػػػن ـ مػػػػف تلحضػػػػةت لػػػػيق يقػػػػل يػػػػا  
نمػػػػػا  يضػػػػػا   نػػػػػد كػػػػػؿ باػػػػػتت  تتخػػػػػلح تلمحكمػػػػػ  مػػػػػف باػػػػػتت تح تلتحقيػػػػػؽ يسػػػػػتةي يػػػػػا . امسػػػػػاح تلمتتيعػػػػػ  ةت 

للػػػػؾ  ف تكػػػػةف تلامسػػػػ   منيػػػػ   ة  ف تكػػػػةف تلمحكمػػػػ  تػػػػد تػػػػتتح سػػػػماع تلػػػػد ة  يػػػػا امسػػػػ  سػػػػتي  يػػػػا 
ةيسػػػػػػتةاث للػػػػػػؾ ب ػػػػػػ ـ تلخصػػػػػػـة دتػػػػػػاتيا . سػػػػػػديؿ تلمحايظػػػػػػ   مػػػػػػي تلنظػػػػػػاـ تلعػػػػػػاـ  ة تألخػػػػػػ ؽ تلعامػػػػػػ 
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تلامسػػػػػػػ  ةدالمةت يػػػػػػػد تلمحػػػػػػػددج راػػػػػػػتت تح تلتحقيػػػػػػػؽ تلتػػػػػػػا تػػػػػػػت  تلمحكمػػػػػػػ  تتخالهػػػػػػػا دعيػػػػػػػدت   ػػػػػػػف تا ػػػػػػػ  
ةكػػػػػؿ باػػػػػتت  تتخػػػػػلح تلمحكمػػػػػ  دغيػػػػػػت  مػػػػػـ تلخصػػػػػـة  ة دةف  ف تمكػػػػػن ـ مػػػػػف مناتشػػػػػ  تلػػػػػػدليؿ . تلامسػػػػػ 

 .تلمستياد منه يكةف دال ت ةم ياةز دالتالا  ف تدنا حكم ا  ميه

. لكػػػػػػػػػف تا ػػػػػػػػػدج تلحضػػػػػػػػػةتي  م تعنػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػدـ اػػػػػػػػػةتز باػػػػػػػػػتت  تلمحاكمػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػا  يدػػػػػػػػػ  تلخصػػػػػػػػػةـ 
تألصػػػػػػػػةؿ تلمعينػػػػػػػػ  يػػػػػػػػا تػػػػػػػػانةف  صػػػػػػػػةؿ  يالمحكمػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػـة دتةايػػػػػػػػه تلػػػػػػػػد ةج بلػػػػػػػػي ـ لمحضػػػػػػػػةت حسػػػػػػػػث

يمػػػػػف يمعػػػػػؿ مػػػػػن ـ  مام ػػػػػات تاػػػػػتي تلمحاكمػػػػػ  دالنسػػػػػد  بليػػػػػه دالصػػػػػةتج تلحضػػػػػةتي ت . تلمحاكمػػػػاح تلازتئيػػػػػ 
ةمػػػػف يتغيػػػػث تػػػػتـ محاكمتػػػػه دالصػػػػةتج تلغياديػػػػ ت ةمػػػػف يحضػػػػت اػػػػز ت  مػػػػف تلمحاكمػػػػ  ةيتغيػػػػث  ػػػػف تلاػػػػز  

شخصػػػػػيا  يمػػػػػـ يحضػػػػػت ةلػػػػػـ يدػػػػػد  تآلخػػػػػت  ة يتغيػػػػػث  ن ػػػػػا د سػػػػػتها دعػػػػػد تدمغػػػػػه مػػػػػلكتج تلػػػػػد ةج لمحضػػػػػةت
 . لتت  مشتة ا  تعد تلمحاكم  دحقه دمعاد  تلةااهي 

ةحضػػػػػةت تلخصػػػػػـة يعنػػػػػا حضػػػػػةتهـ كػػػػػؿ تراػػػػػتت تح تلتػػػػػا تػػػػػتـ يػػػػػا تلػػػػػد ة  تلعامػػػػػ  ةتلػػػػػد ة   
تلمدنيػػػػ ت كمػػػػا ينصػػػػتؼ معنػػػػي تلحضػػػػةت بلػػػػي تراػػػػتت تح تلتػػػػا تػػػػتـ دتخػػػػؿ تا ػػػػ  تلمحكمػػػػ  ةتمػػػػؾ تلتػػػػا 

كمػػػػػ  راػػػػػتت  معاينػػػػػ  لمكػػػػػاف ةتػػػػػةع تلاتيمػػػػػ  مػػػػػع  ت  ة ل سػػػػػتماع بلػػػػػي تتخػػػػػل خاتا ػػػػػات كػػػػػ ف تنتقػػػػػؿ تلمح
يال ػػػػػدؼ مػػػػػف تقتيػػػػػت مدػػػػػد  حضػػػػػةت تلخصػػػػػـة راػػػػػتت تح تلمحاكمػػػػػ  هػػػػػة تمكػػػػػيف تلخصػػػػػـة .  تػػػػػةتؿ شػػػػػاهد

 .مف بددت  آتتئ ـ ة تةتل ـ ةمف مناتش  تألدل  تلملتةح   عنا  تلمحاكم 

ي سػػػػػػػػػتت  دػػػػػػػػػيف تلقضػػػػػػػػػاج ةم ينصػػػػػػػػػتؼ معنػػػػػػػػػي حضػػػػػػػػػةت تلخصػػػػػػػػػـة بلػػػػػػػػػي تلمدتةلػػػػػػػػػ  تلتػػػػػػػػػا تاػػػػػػػػػت  
 .ماتمعيفت ي  يحضتها تلخصـة دمف يا للؾ ممعؿ تلنياد  تلعام 

ةيعػػػػػد تراػػػػػػتت  تلػػػػػلي يػػػػػػتـ يػػػػػا  يدػػػػػػ  تلخصػػػػػـ تلػػػػػػلي لػػػػػـ يػػػػػػتمكف مػػػػػف تلحضػػػػػػةت دػػػػػال ت ةهػػػػػػلت  
 .تلدل ف يا باتت تح تلمحاكم  يئعت يا تلحكـ لتعمقه دحؽ تلدياع

حضػػػػػػػػةت تلامسػػػػػػػػ ت ألف مدػػػػػػػػد  ةم يصػػػػػػػػحا تلػػػػػػػػدل ف تنػػػػػػػػازؿ  حػػػػػػػػد تلخصػػػػػػػػةـ  ػػػػػػػػف حقػػػػػػػػه يػػػػػػػػا  
 .حضةت باتت تح تلمحاكم  هة مدد  يتعمؽ دالنظاـ تلعاـ

 ػػػػػػف تا ػػػػػػ  ( داسػػػػػػتعنا  تلنيادػػػػػػ  تلعامػػػػػػ )لكػػػػػػف ياػػػػػػةز بدعػػػػػػاد  حػػػػػػد تلخصػػػػػػـة  ة  يػػػػػػت تلخصػػػػػػـة  
 .10تلامس  بلت صدت مف  حدهـ ما يخؿ دنظاـ تلامس 
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ق محكمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف تػػػػػػػػانةف  صػػػػػػػػةؿ تلمحاكمػػػػػػػػاح تلازتئيػػػػػػػػ ت لػػػػػػػػتئي( 742)كمػػػػػػػػا  اػػػػػػػػازح تلمػػػػػػػػادج  
تلانايػػػػػاح تدػػػػػؿ سػػػػػماع تلشػػػػػاهد ةيػػػػػا  عنػػػػػا  سػػػػػما ه  ة دعػػػػػدح  ف يخػػػػػتد تلمت مػػػػػيف مػػػػػف تا ػػػػػ  تلمحاكمػػػػػ  
ة ف يدقػػػػػػػا مػػػػػػػن ـ مػػػػػػػف  تتد ليستةضػػػػػػػحه  ػػػػػػػف دعػػػػػػػ  ةتػػػػػػػائ  تلػػػػػػػد ة  منيػػػػػػػتدت   ة ماتمعػػػػػػػا  مػػػػػػػ   يػػػػػػػتحت 
ةلكن ػػػػػا  لزمتػػػػػه دػػػػػ ف م يتػػػػػاد  تلمحاكمػػػػػ  تلعامػػػػػ  تدػػػػػؿ  ف يلمػػػػػ  تلمػػػػػت ـ  مػػػػػي تألمػػػػػةت تلتػػػػػا اػػػػػتح يػػػػػا 

 .ياده 

ةتل ػػػػػدؼ مػػػػػف بدعػػػػػاد تلمػػػػػت ـ  مػػػػػي هػػػػػلت تلةاػػػػػهت هػػػػػة تلمحايظػػػػػ   مػػػػػي حتيػػػػػ  تلشػػػػػ ةد يػػػػػا  دت   
شػػػػػ ادت ـ ييمػػػػػا بلت ت كػػػػػد تلقاضػػػػػا  ف تلشػػػػػاهد تػػػػػد م يسػػػػػتلي   دت  تلشػػػػػ ادج دحتيػػػػػ  يػػػػػا حضػػػػػةت تلمػػػػػت ـ 

 .دسدث خةيه منه  ة ت عتح ده

 ت يد المحكمة بحدود الداوى المللوحة أمامها
يػػػػا  صػػػػةؿ تلمحاكمػػػػػاح تلازتئيػػػػ ت يصػػػػؿ سػػػػمل  تمد ػػػػا   ػػػػف سػػػػػمل   مػػػػف تلمدػػػػادة تألساسػػػػي  

لػػػػػللؾ ياػػػػػث  مػػػػػي تلمحكمػػػػػ   ف تتقيػػػػػد داألشػػػػػخاص تلمحػػػػػاليف بلي ػػػػػا كمػػػػػد ي  مػػػػػي ـت ةدالةتػػػػػائ  . تلحكػػػػػـ
نمػػػػا  تلمسػػػػندج بلػػػػي ـت يػػػػ  يحػػػػؽ ل ػػػػا تلحكػػػػـ  مػػػػي  يػػػػت هػػػػئم  تألشػػػػخاص  ة تلنظػػػػت يػػػػا تمػػػػؾ تأليعػػػػاؿت ةت 

ةهػػػػػػلح تا ػػػػػػدج  ساسػػػػػػي  مػػػػػػف تةت ػػػػػػد تألصػػػػػػةؿ . عػػػػػػاؿ تلماديػػػػػػ ل ػػػػػػا حػػػػػػؽ تعػػػػػػديؿ تلةصػػػػػػؼ تلقػػػػػػانةنا ل ي
ةياػػػػةز تلتمسػػػػؾ د ػػػػلح تلقا ػػػػدج يػػػػا . تلازتئيػػػػ  يتتتػػػػث  مػػػػي مخاليت ػػػػا تلػػػػدل فت ي ػػػػا مػػػػف تلنظػػػػاـ تلعػػػػاـ

 . ي  حال  كانح  مي ا تلد ة  ةلة ألةؿ متج  ماـ محكم  تلنق 

 حصل سملة المحكمة باألشخاص الم امة اميهم الداوى -  

يالمحكمػػػػػػ  مقيػػػػػػدج . تلػػػػػػد ة  تلازتئيػػػػػػ  شخصػػػػػػي  م تشػػػػػػمؿ  يػػػػػػت تألشػػػػػػخاص تلمتية ػػػػػػ   مػػػػػػي ـ 
دالشػػػػخص تلػػػػلي  تيمػػػػح  ميػػػػه تلػػػػد ة ت يمػػػػيق ل ػػػػا  ف تػػػػدخؿ  شخاصػػػػا  آخػػػػتيف يػػػػا تلػػػػد ة  دةصػػػػي ـ 
مّت مػػػػيف آخػػػػتيف معػػػػهت كمػػػػا م ياػػػػةز ل ػػػػا  ف تحكػػػػـ دعقةدػػػػ   مػػػػي مػػػػف د ػػػػا  مام ػػػػا دصػػػػيته شػػػػاهدت   ة 

لت تحققػػػػػح مػػػػػع   مػػػػػف مسػػػػػػاهم  . تضػػػػػا ل ػػػػػا  نػػػػػه يا ػػػػػؿ  ة شػػػػػػتيؾ يػػػػػا تلاتيمػػػػػ مسػػػػػئةم  دالمػػػػػاؿ بلت ت ةت 
تلمػػػػػد ا تلشخصػػػػػػا يػػػػػػا تلاػػػػػػـت تلػػػػػػلي تد ػػػػػػي دػػػػػهت ةتيػػػػػػح مكتةيػػػػػػ  تأليػػػػػػدي بزت ح تنتظػػػػػػاتت  مد ػػػػػػا  مػػػػػػف 

 .11تلنياد  تلعام   ة مد ا  شخصا مف تلمتضتت
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 حصل سملة المحكمة بالوقائع المدا  بها في الداوى المعلوضة اميها - ب

تلػػػػد ة  تلازتئيػػػػػ   ينيػػػػػ  دالنسػػػػد  بلػػػػػي تلةتتعػػػػػ  تلاتميػػػػ  تلمػػػػػد ي د ػػػػػات لػػػػللؾ تقتصػػػػػت تلمحكمػػػػػ   
 مػػػػي تلنظػػػػت يػػػػا ةتػػػػائ  تلػػػػد ة  تلمدينػػػػ  يػػػػا تد ػػػػا  تلنيادػػػػ  تلعامػػػػ   ة تلمػػػػد ا تلشخصػػػػا  ة يػػػػا تػػػػتتت 
تلظػػػػػػف  ة تمت ػػػػػػاـ تلصػػػػػػادتيف  ػػػػػػف تضػػػػػػا  تلتحقيػػػػػػؽت دةف  ف تتااةزهػػػػػػا بلػػػػػػي ةتػػػػػػائ  اديػػػػػػدج  تضػػػػػػح 

م . اكمػػػػػػػ  عنػػػػػػػا  تلمح  ي بف تلمحكمػػػػػػػ  م تسػػػػػػػتلي  بضػػػػػػػاي  ت مػػػػػػػ  اديػػػػػػػدج  ة بدػػػػػػػدتؿ ت مػػػػػػػ  دػػػػػػػ خت ت ةت 
كػػػػػاف حكم ػػػػػا دػػػػػال ت للػػػػػؾ  ف تشػػػػػتيعنا يقػػػػػـة  مػػػػػي مدػػػػػد  تليصػػػػػؿ تلتػػػػػاـ دػػػػػيف سػػػػػمل  تمت ػػػػػاـ ةتلتحقيػػػػػؽ 

 .12ةديف تضا  تلحكـ

يػػػػػ لت  تيمػػػػػح تلػػػػػد ة  تلعامػػػػػ   مػػػػػي شػػػػػخص داػػػػػـت حيػػػػػازج تلسػػػػػ ذت يػػػػػ ف انػػػػػةذ تلمحكمػػػػػ  بلػػػػػي  
 .13ا اـت تلت ديد ده دةف تد ا  مف تلنياد  تلعام  يعد مخالي  ألحكاـ تلقانةفتلدحخ ي

كػػػػػػػللؾ بلت تػػػػػػػدمح تلنيادػػػػػػػ  تلعامػػػػػػػ  تلمػػػػػػػت ـ لمحاكمتػػػػػػػه  مػػػػػػػي اتيمػػػػػػػ  ت تػػػػػػػدت  دالضػػػػػػػتث  مػػػػػػػي  
شػػػػػخص معػػػػػيفت لكػػػػػف تلمحكمػػػػػ   نػػػػػد نظتهػػػػػا تلػػػػػد ة  تحققػػػػػح  ف تلمػػػػػت ـ ت تػػػػػد   مػػػػػي شػػػػػخص آخػػػػػت 

تنػػػػػػح تلمػػػػػػت ـ دػػػػػػللؾت يػػػػػػ ف حكم ػػػػػػا يكػػػػػػةف مسػػػػػػتةادا   يػػػػػػت تلشػػػػػػخص تلمػػػػػػلكةت تسػػػػػػمه يػػػػػػا تلػػػػػػد ة  ة د
 .لمنق  ألن ا يصمح يا ةتتع  لـ تكف معتةض   مي ا

 ح  المحكمة في تغييل وصف الجليمة -ج

بف تلمحكمػػػػػػػ  حػػػػػػػيف تضػػػػػػػ  يػػػػػػػدها  مػػػػػػػي تلػػػػػػػد ة  تػػػػػػػدتق تلةتتعػػػػػػػ  ةمػػػػػػػا تتيق ػػػػػػػا مػػػػػػػف ظػػػػػػػتةؼ  
نػػػػػػدتاح هػػػػػػلح تلةتتعػػػػػػ  ةم دسػػػػػػاح ةتػػػػػػةتزف دين ػػػػػػا ةدػػػػػػيف تلػػػػػػنص تلقػػػػػػانةنا تلػػػػػػلي ينلدػػػػػػؽ  مي ػػػػػػات يػػػػػػ لت ت

لت لػػػػػـ تنػػػػػدتد تحػػػػػح  ي  تحػػػػػح نػػػػػص يعاتػػػػػث  مي ػػػػػات تضػػػػػح دالعقةدػػػػػ  تلتػػػػػا تتتهػػػػػا تلػػػػػنص تلقػػػػػانةنات ةت 
يػػػػػػ  ياػػػػػػةز لممحكمػػػػػػ   ف تحكػػػػػػـ . نػػػػػػص تػػػػػػانةنات تضػػػػػػح دعػػػػػػدـ تلمسػػػػػػئةلي  ألف تليعػػػػػػؿ م يشػػػػػػكؿ اتمػػػػػػا

نلدػػػػػػؽ  مػػػػػػي دػػػػػػالدتت ج دحاػػػػػػ   ف تلمػػػػػػادج تلقانةنيػػػػػػ  تلمسػػػػػػتند بلي ػػػػػػا يػػػػػػا تمد ػػػػػػا   ة تلقػػػػػػتتت تلظنػػػػػػا م ت
تلةتتعػػػػػ ت دػػػػػؿ  مي ػػػػػا  ف تدحػػػػػخ  ػػػػػف تلػػػػػنص تلقػػػػػانةنا تلػػػػػلي يلػػػػػاؿ هػػػػػلح تلةتتعػػػػػ  شػػػػػتل  ف م تتاػػػػػاةز 

 .14حدةد تختصاص ا  ة ت تا دةتتع  اديدج

                                                           
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية 172و 171املادة  - 12

 
.57ص(. 112)رقم القاعدة . املرجع السابق: جمموعة القواعد القانونية - 13

 
.2555ص(. 2479)رقم القاعدة . اجلزء الثالث. املرجع السابق. اجملموعة اجلزائية: ياسني الدركزيل. 625ص. املرجع السابق: الدكتور عاطف النقيب - 14

 

180 



كمػػػػػػا  ف مػػػػػػف حػػػػػػؽ تلمحكمػػػػػػ   ف تعػػػػػػدؿ تلةصػػػػػػؼ تلقػػػػػػانةنا تلػػػػػػلي  لمػػػػػػؽ  مػػػػػػي تلةتتعػػػػػػ ت سػػػػػػةت   
 ة تاضػػػػػػػا ترحالػػػػػػػ  ةتسػػػػػػػتددله مػػػػػػػف تدػػػػػػػؿ تلنيادػػػػػػػ  تلعامػػػػػػػ   ة تلمػػػػػػػد ا تلشخصػػػػػػػا  ة تاضػػػػػػػا تلتحقيػػػػػػػؽ 

دالةصػػػػؼ تلقػػػػػانةنا تلصػػػػػحيات ةهػػػػػلت م يتنػػػػػايي مػػػػػ  مدػػػػػد   ينيػػػػػ  تلػػػػػد ة  لالمػػػػػا  ف تلمحكمػػػػػ  لػػػػػـ تماػػػػػ  
 .فالمحكمررررة م يرررردة بالواقعررررة ا بوصررررفها ال ررررانوني. بلػػػػي تغييػػػػت تلةتتعػػػػ   ة بضػػػػاي  ةتػػػػائ  اديػػػػدج ل ػػػػا

صػػػػؼ ي ػػػػة مػػػػف حػػػػؽ تلقػػػػانةف ةتسػػػػتقؿ ي تامػػػػ  تلػػػػد ة  دالةتتعػػػػ  مػػػػف حػػػػؽ تلنيادػػػػ  تلعامػػػػ  ةحػػػػدهات  مػػػػا تلة 
 .15تلمحكم  ده ةيقا  لظتةؼ تلقضي  ةم دسات ا

ةتلديقػػػػا  ل ػػػػلت تلمدػػػػد ت بلت تػػػػتت تاضػػػػا تلتحقيػػػػؽ ت تدػػػػات تليعػػػػؿ مػػػػف نػػػػةع تمحتيػػػػاؿ ةنيػػػػي  نػػػػه  
صػػػػػي  بسػػػػػا ج تمئتمػػػػػافت يمػػػػػيق هنػػػػػاؾ مػػػػػا يمنػػػػػ  تلمحكمػػػػػ  مػػػػػف  ف تصػػػػػؼ تليعػػػػػؿ يػػػػػا حكم ػػػػػا د سػػػػػا ج 

 .16تاضا تلتحقيؽتمئتماف خ يا  لما تتتح 

لت  ػػػػػدلح تلمحكمػػػػػ  يػػػػػا تلةصػػػػػؼت يػػػػػ  تدػػػػػتة مػػػػػف تلةصػػػػػؼ تألةؿ تلمعلػػػػػي بلػػػػػي تليعػػػػػؿ يػػػػػا   ةت 
تمد ػػػػػا   ة تػػػػػتتت تلظػػػػػفت دػػػػػؿ  مي ػػػػػا  ف تقػػػػػةؿ بف تليعػػػػػؿ كمػػػػػا  ػػػػػت   مام ػػػػػا ينلدػػػػػؽ  ميػػػػػه تلةصػػػػػؼ 

 .17تلاديد تللي تتت ته ةتحكـ  مي  ساسه مستدعدج تلةصؼ تلقديـ

لت كػػػػػاف لممحكمػػػػػ   ف تعػػػػػدؿ تلةصػػػػػ  ؼ مػػػػػ  تردقػػػػػا   مػػػػػي تلةتػػػػػائ  لتت ػػػػػات يػػػػػ ف ل ػػػػػا مػػػػػف دػػػػػاث ةت 
 ةلػػػػػػي  ف تعػػػػػػدؿ هػػػػػػلت تلةصػػػػػػؼ  مػػػػػػي  سػػػػػػاق تسػػػػػػتدعاد دعػػػػػػ  تلةتػػػػػػائ  لعػػػػػػدـ عدةت ػػػػػػا  ة لعػػػػػػدـ عدػػػػػػةح 
نسػػػػػػدت ا بلػػػػػػي تلمػػػػػػت ـت كمػػػػػػا لػػػػػػة  تيمػػػػػػح تلػػػػػػد ة   مػػػػػػي تلمػػػػػػت ـ د نػػػػػػه تتتكػػػػػػث اتيمػػػػػػ  سػػػػػػتت  مػػػػػػ  آخػػػػػػت 

  بم مػػػػػف تلمػػػػػت ـ ةحػػػػػدح ةدةف  نػػػػػؼ لػػػػػـ تقػػػػػالسرررررلقة دػػػػػالعنؼ ةتلشػػػػػدجت عػػػػػـ ت ح محكمػػػػػ  تلانايػػػػػاح دػػػػػ ف 
 ة شػػػػػدج ة اتدػػػػػح تلمػػػػػت ـ  مػػػػػي هػػػػػلت تلةصػػػػػؼ تلاديػػػػػد لماتيمػػػػػ ت يػػػػػ ف للػػػػػؾ اػػػػػائز ألف كػػػػػؿ مػػػػػا  اتتػػػػػه 
تلمحكمػػػػػػػ   ن ػػػػػػػا تسػػػػػػػتدعدح مػػػػػػػف تلةتػػػػػػػائ  تلمتية ػػػػػػػ  د ػػػػػػػا تلػػػػػػػد ة  اػػػػػػػز ت  ةتسػػػػػػػتدقح تألاػػػػػػػزت  تألخػػػػػػػت ت 

 .ة اتدح تلمت ـ تستنادت  بلي حق ا يا للؾ

 مػػػػػػػي تلةتتعػػػػػػػ  ظتةيػػػػػػػا  مخييػػػػػػػ   ة ظتةيػػػػػػػا  مشػػػػػػػددجت يياػػػػػػػةز  ةلمحكمػػػػػػػ  تلمةضػػػػػػػةع  ف تضػػػػػػػيا 
لممحكمػػػػػ   ف تسػػػػػتدعد دعػػػػػ  تلظػػػػػتةؼ تلمشػػػػػددج مػػػػػف تلةتتعػػػػػ  تلتػػػػػا تيعػػػػػح د ػػػػػا تلػػػػػد ة ت ألف تلمحكمػػػػػ  
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تممػػػػؾ تغييػػػػت تلةصػػػػؼ تلقػػػػانةنا لمةتتعػػػػ  مػػػػف تتػػػػؿ مقصػػػػةد بلػػػػي ضػػػػتث  يضػػػػي بلػػػػي تلمػػػػةح لعػػػػدـ تيػػػػاـ 
 .ؿ مقصةد يقلةمف تتؿ  مد بلي تت. تلدليؿ  مي تةيت ني  تلقصد

ةلكػػػػػػف هػػػػػػلح  -كمػػػػػػا لممحكمػػػػػػ   يضػػػػػػا  بلت ت ح  ف عمػػػػػػ  ظتةيػػػػػػا  مشػػػػػػددج تتتتنػػػػػػح د يعػػػػػػاؿ تلمػػػػػػت ـ  
 ف تضػػػػيؼ هػػػػلح تلظػػػػػتةؼت ةيشػػػػتتل يػػػػػا  –تلظػػػػتةؼ لػػػػـ يػػػػػتد ل ػػػػا لكػػػػت يػػػػػا تػػػػتتت ترحالػػػػ   ة تمت ػػػػػاـ 

تاهػػػػػا تلظػػػػػتةؼ  ف تكػػػػػةف ةتتعػػػػػ  مصػػػػػق  دالةتتعػػػػػ  لتت ػػػػػات  ة ةتتعػػػػػ  دتخمػػػػػ  يػػػػػا تأليعػػػػػاؿ تلاتميػػػػػ  تلتػػػػػا  
ةم يعػػػػػد للػػػػػؾ ختتػػػػػا  لمدػػػػػد   ينيػػػػػ  تلػػػػػد ة  لالمػػػػػا  ن ػػػػػا مسػػػػػتمدج مػػػػػف لتح تلةتػػػػػائ  ة ناصػػػػػتها . تلمػػػػػت ـ

يمممحكمػػػػػػ  تلحػػػػػػؽ دتعػػػػػػديؿ انايػػػػػػ  تلقتػػػػػػؿ تصػػػػػػدت  بلػػػػػػي تلقتػػػػػػؿ  مػػػػػػدت ت  ة بلػػػػػػي تلقتػػػػػػؿ تصػػػػػػدت  . ةظتةي ػػػػػػا
 .18تم يدت   ة تس ي   لاناي 

تلمػػػػػػد ي  ميػػػػػػه بلػػػػػػي هػػػػػػلت  ةياػػػػػػث  مػػػػػػي تلمحكمػػػػػػ   نػػػػػػد تغييتهػػػػػػا لمةصػػػػػػؼ تلقػػػػػػانةنا  ف تندػػػػػػه 
 .تلتغييت حتي تتاذ له يتص  تلدياع  ف نيسه

كمػػػػػا لمحكمػػػػػ  تلمةضػػػػػػةع  يضػػػػػا  حػػػػػؽ تصػػػػػػحيا مػػػػػا تػػػػػد تقػػػػػػ  ييػػػػػه تلنيادػػػػػ  تلعامػػػػػػ  مػػػػػف  خلػػػػػػا   
ماديػػػػػػ ت شػػػػػػتيل   م يتتتػػػػػػث  مػػػػػػي تلخلػػػػػػ  تعػػػػػػديؿ يػػػػػػا تلةتػػػػػػائ  يػػػػػػئدي بلػػػػػػي تلخػػػػػػتةد  ػػػػػػف مدػػػػػػد   ينيػػػػػػ  

مةضػػػػػةع داػػػػػـت بسػػػػػا ج تألمانػػػػػ ت يتخلػػػػػ  تلنيادػػػػػ  تلػػػػػد ة ت كػػػػػ ف يحػػػػػاؿ تلمػػػػػد ي  ميػػػػػه بلػػػػػي محكمػػػػػ  تل
كػػػػللؾ لػػػػة لكػػػػت يػػػػا . تلعامػػػػ  يػػػػا تتػػػػـ تلمػػػػادج تلقانةنيػػػػ  تلتػػػػا تنلدػػػػؽ  مػػػػي بسػػػػا ج تألمانػػػػ ت  ة دػػػػالعكق

تػػػػػتتت ترحالػػػػػ  خلػػػػػ   ف ةتتعػػػػػ  تلعاهػػػػػ  تلمسػػػػػندج بلػػػػػي تلمػػػػػد ي  ميػػػػػه هػػػػػا داليػػػػػد تليمنػػػػػي يػػػػػا حػػػػػيف  ن ػػػػػا 
ممػػػػػؾ تلمحكمػػػػػ  تلمحالػػػػػ  بلي ػػػػػا تلػػػػػد ة  تصػػػػػحيحه داليػػػػػد تليسػػػػػت ت يػػػػػللؾ ماػػػػػتد خلػػػػػ  يػػػػػا تلكتادػػػػػ  ممػػػػػا ت
ةم يسػػػػػةغ يػػػػػا هػػػػػلح تلحالػػػػػ   ػػػػػد تلةتتعػػػػػ  مكةنػػػػػ  . ةتلسػػػػػيت يػػػػػا تلمحاكمػػػػػ   مػػػػػي  سػػػػػاق هػػػػػلت تلتصػػػػػحيا

 .19لت م  اديدج  يت تلمتية   د ا تلد ة 

كمػػػػا  ف تلمحكمػػػػ  تتػػػػةلي تصػػػػحيا مػػػػا يقػػػػ  يػػػػا حكم ػػػػا مػػػػف  خلػػػػا  ماديػػػػ  كتاديػػػػ   ة حسػػػػادي   
مػػػف تمقػػػا  لتت ػػػا  ة دنػػػا    مػػػي لمػػػث  حػػػد تلخصػػػةـ مػػػف  يػػػت متتيعػػػ ت ةيػػػدةف ةللػػػؾ دقػػػتتت تصػػػدتح بمػػػا 

 .20كاتث تلمحكم  تلتصحيا  مي نسخ  تلحكـ تألصمي  ةيا تلساؿ ةيةتعه م  تلتئيق
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 تدوي  إجلاءات المحاكمة
 مضمو  محضل الجمسة- أوًا 

اكمػػ   مػػي لقػػد تتػػث تلمشػػتع  هميػػ  خاصػػ  لمحضػػت تلامسػػ ت ة ةاػػث تػػدةيف اميػػ  باػػتت تح تلمح 
ةتلديانػػاح تلتػػا يتضػػمن ا محضػػت تلامسػػ  م تقػػ  تحػػح حصػػتت . محاضػػتت لتكػػةف حاػػ   مػػي تلنػػاق كايػػ 

حيخ يقةـ كاتث تلمحكم  دتنظيـ محضت تلامس  تللي يتضمف تاتيا تلامس  ةدياف ما بلت كانح  مني   ة 
خصػـة ةةك ئ ػـ ةشػ ادج ستي ت ة سما  تلقضاج ةتلكاتث ة ضة تلنيادػ  تلعامػ  تلحاضػت تلامسػ  ة سػما  تل

ةيشػػات  يضػػا  بلػػي تألةتتؽ تلتػػا تميػػح ةتراػػتت تح تلتػػا . تلشػػ ةد ة تػػةتؿ ةملالدػػاح تلخصػػـة يػػا تلػػد ة 
تمحت ةما تضا ده يػا تلمسػائؿ تليت يػ ت ةمنلػةؽ تألحكػاـ تلصػادتجت ة يػت للػؾ مػف تألمػةت تلااتيػ  يػا 

 .ةيعد محضت تلامس  سندت  تسميا  دما دةف ييه. تلامس 

 توقيع محضل الجمسة- ياً ثان

لت كانػػػػػػػػح تلمحكمػػػػػػػػ  .  مػػػػػػػػي تلقاضػػػػػػػػا تلمنيػػػػػػػػتد  ف يةتػػػػػػػػ  تلمحضػػػػػػػػتت كمػػػػػػػػا يةتعػػػػػػػػه تلكاتػػػػػػػػث  ةت 
 .21اما ي ت ي دد مف تةتي  تأل ضا  اميعا   مي هلت تلمحضت

ةمػػػػػػف دةف هػػػػػػلت تلتةتيػػػػػػ  تختػػػػػػؿ تلشػػػػػػتتئل تلشػػػػػػكمي  لممحضػػػػػػتت ةييقػػػػػػد تيمتػػػػػػه ةيصػػػػػػدا كػػػػػػاألةتتؽ  
تةتيػػػػػػػػ   حػػػػػػػد   ضػػػػػػػػا  تلمحكمػػػػػػػػ  يدلػػػػػػػػؿ تلحكػػػػػػػػـ بلت تضػػػػػػػػمف  كمػػػػػػػػا  ف خمػػػػػػػػة تلمحضػػػػػػػػت مػػػػػػػػف. تلعاديػػػػػػػ 

 .تلمحضت باتت   اةهتيا

 حجية محضل الجمسة- ثالثاً 

يتمتػػػػػ  محضػػػػػت تلامسػػػػػ  كػػػػػالحكـ دحايػػػػػ  تةيػػػػػ ت يػػػػػ لت لكػػػػػت يػػػػػا  حػػػػػدهما  ف باػػػػػتت   معينػػػػػا  تػػػػػد  
 مػػػػا بلت لػػػػـ يػػػػلكت يػػػػا  حػػػػدهما  ف . تتدػػػػ ت يػػػػ  ياػػػػةز بعدػػػػاح  ػػػػدـ تتدا ػػػػه بم دلتيػػػػؽ تللعػػػػف دػػػػالتزةيت

تراػػػػػتت  تػػػػػد تتدػػػػػ ت ي نػػػػػه ياػػػػػةز لصػػػػػاحث تلشػػػػػ ف يػػػػػا هػػػػػلح تلحالػػػػػ   ف يعدػػػػػح داميػػػػػ  تللػػػػػتؽ  ف للػػػػػؾ 
 .تراتت  تد  همؿ  ة خةلؼ
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 :اشل ال  اإلجابة الصحيحة: تمالي 
 5مف نتائج تا دج تلحضةتي 

 .اةتز د ةج تلخصـة ةةك ئ ـ لحضةت امي  باتت تح تلمحاكم  -0
 .تلمحاكم  مف ص حي  تلمحكم اةتز بدعاد تلخصـة  ف امساح  -7
 . دل ف  ي باتت  تـ يا  يد  تلخصـ تللي لـ ُيمّكف مف تلحضةت -3
 .م شا  مما لكت سادقا   -2

 3الجواب الصحيح لقم 
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طرق الطعن العادية 

 

(االسئناف -االعتراض )  
 :الكممات المفتاحية

 -ايقح كقرر  االعتراةررب  -األثررر ايقطرر   -األثررر ايش  ررر -األثررر ايقف رر  -األحكرر ا اياب ةبرر  -االعترررا 
 . رارات اي ربش  -اي رارات اإلعدادب  -االطتئش   ايتةعي -االطتئش  

 :الممخص
فتت رررر  رررط اي عررط ايع دبرر  أل  . تش طررا  رررط اي عررط إيررن  رررط  عررط ع دبرر  ف رررط  عررط  بررر ع دبرر 

خصا في ايدعفى فقهق  ك ط شفع ايعبب ايذ  ب فب ايحكا طفاء أكر ط قفةرفعب أ أف   شفشبر أه فتري ترقري 
ص ايق رررع ايطررفر  عءررن  رررب بط ف ررد شرر. إيررن  رررح ايرردعفى ث شبرر  عءررن اي ةرر ء فايحكررا فبهرر  قررط  دبررد

 .ع دببط يقرا ع  األحك ا تق  االعترا  فاالطتئش  

 :األهداف التعميمية
 :في شه ب  تذا اي زء ب ب أط بكفط اي  يب   دراأ عءن

 .تعرب  االعترا  ايذ  تف  ربط قط  رط اي عط ايع دب  في األحك ا اياب ةب  -1

عءبهرر ه فاأل ررخ ص ايررذبط يهررا حررط االعترررا  فقبعرر د تقببررز األحكرر ا ايترري ب ررفز االعترررا   -2
 .االعترا ه فآث ره

تعربررر  االطرررتئش   ايرررذ  ترررف أبةررر أ قرررط  ررررط اي عرررط ايع دبررر  فررري األحكررر ا ايحةرررفرب  أف  -3
 .اياب ةب 

تقببررز األحكرر ا فاي رررارات اي  ةءرر  ي طررتئش  ه فاأل ررخ ص ايررذبط بحررط يهررا االطررتئش   فقبعرر ده  -4
 . فا  راءاته فآث ره

 الوحدة التعميمية الخامسة
طرق الطعن

.تعرب  االطتئش   ايتةعي -5
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 طرق الطعن
حرصرررررر أ قررررررط ايق رررررررع عءررررررن حطررررررط ت ةبررررررط اي رررررر شفط فةررررررق ش أ يح ررررررفط ايشرررررر س فتح ب رررررر أ يقةرررررردأ  

ايعدايرررررر ه  رررررررعت  رررررررط اي عررررررط فرررررري األحكرررررر ا اي زائبرررررر  إلع رررررر ء ايقحكررررررفا عءبرررررره ايررررررذ   ررررررعر ةرررررر ي ءا 
أف أقررررر ا قحكقررررر  ( كررررر العترا )فرصررررر  أخررررررى يتش رررررر دعرررررفاه إقررررر  أقررررر ا ايقر ررررر  ش طررررره ايرررررذ  أصررررردره 

فذيررررف يرفرررر  اي ءررررا إط ف ررررد ( ك الطررررتئش   فايررررش  )أخرررررى أعءررررن قررررط ايقحكقرررر  ايترررري أصرررردرت ايحكررررا 
زايررررررر  اي ررررررركفف فررررررري األحكررررررر ا اي ةررررررر ئب ه فيقرررررررش   فتصرررررررحب  ايحكرررررررا ايرررررررذ   ررررررر ةه ايخ رررررررا فاي صرررررررفر فا 

فبعرررررفد  ايقتخ صررررقبط حررررط ايت  ةررررري قرررررة أخرررررى حترررررن ب قررررئط كرررر  إشطررررر ط عءررررن ح ررررهه فبشت ررررري اياررررةط
 .1األقر إين شص ةه

يارررررر ؤهه أف إزايرررررر    فرررررري كرررررر  األحررررررفا ه فررررررالط اياررررررر  قررررررط اي عررررررط إقرررررر  إصرررررر ح حكررررررا طرررررر ةط فا 
 .ق عفيه إزاي   زئب  أفكءب 

فتش طرررررا  ررررررط اي عرررررط إيرررررن  ررررررط  عرررررط ع دبررررر  تررررري االعتررررررا  فاالطرررررتئش  ه ف ررررررط  عرررررط  
ع دة ايقح كق   . بر ع دب  تي ايش   فا 
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 االعتراض
  

قررررررررط  رررررررر شفط أصررررررررف  ايقح كقرررررررر ت ( 111)شصررررررررت ايقرررررررر دة 
إذا يرررررررا بحةرررررررر ايقررررررردعن :"عءرررررررن أشررررررره/ 1/اي زائبررررررر  اي  ررررررررة 

عءبررررررره إيرررررررن ايقحكقررررررر  فررررررري ايبرررررررفا فايطررررررر ع  ايقعبشررررررربط فررررررري 
قرررررررررذكرة ايررررررررردعفة ايقةءاررررررررر  يررررررررره حطرررررررررب األصرررررررررف ه بحررررررررر كا 

 ".ة يصفرة اياب ةب 

االعترررراض ه نررر  طريرررق طعرررن يرررذيف بقكرررط تعربررر   
عررررادي هشرررر ن األحكررررام النياهيررررةت أي إنرررر  سررررهيل لمررررتظمم 

  مما صدر في غيهة المحكوم عمي  دون أن يتسّنى ل  

 .2أو يدلي هحجج  أن يدافع عن نفس 

فتعءبرررر  ذيرررررف أط ايحكرررررا ايرررررذ  صررررردر فررررري  برررر ب ايقحكرررررفا عءبررررره يرررررا بصررررردر ةصرررررفرة ف  تبررررر ه 
برررررداف  عرررررط ش طرررررهه فيررررربس فررررري ترررررذا عرررررد ه يرررررذيف أتررررر ح يررررره ايق ررررررع فة يتررررر يي بكرررررفط  رررررد صررررردر دفط أط 

عرررررر دة قح كقترررررره قررررررط  دبررررررد أقرررررر ا ايقحكقرررررر  ش طرررررره  ايترررررري   ربررررررط االعترررررررا  الطرررررر    تررررررذا ايحكرررررراه فا 
 .أصدرته
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 األحكام التي يجوز االعتراض عميها - أ

ايصررررر درة فررررري  ةررررر ب  اي رررررش  األحكرررررام النياهيرررررة األحكررررر ا ايتررررري ب رررررفز االعتررررررا  عءبهررررر  تررررري  
فايقخ ي رررررررر ت أ  ايصررررررررر درة قرررررررررط قحكقررررررررر  ايصرررررررررء ه أف قحكقررررررررر  ايةدابررررررررر ه أف قحكقررررررررر  االطرررررررررتئش  ه أف 

ه ألط ترررررذا ايحكرررررا بطررررر   حتقررررر أ الحكرررررم النيررررراهي فررررري الجنايررررراتفال بررررردخ  فبهررررر  . 3قحكقررررر  اي ش بررررر ت
 .ةحةفر ايقحكفا عءبه اي  ر أف ة ي ة  عءبه فتع د قح كقته قط  دبد

ي  شحرررررر  أف قخ ي رررررر   ب ةبرررررر أه  رررررر ز االعترررررررا  عءررررررن فيكررررررط إذا حكقررررررت قحكقرررررر  اي ش برررررر ت فرررررر 
 .ايحكا ف ة ت عءبه  فاعد ايحكا اياب ةي

فةقرررررر  أط ايابرررررر ب أصررررررة  فرررررري كثبررررررر قررررررط األحبرررررر ط فطرررررربء  إل  يرررررر  أقررررررد ايرررررردعفىه ف ررررررد ةررررررب ط  
 :اي  شفط ش   ه ة بدبط ت قبط

د عرررررذراأ إذا ترررررا تةءبرررررخ ايخصرررررا ة خصررررره قرررررذكرة ايررررردعفى حطرررررب األصرررررف  فيرررررا بحةرررررر فيرررررا بةررررر-  أوالً 
 .ه اعتةرت ايقح كق  ف  تب  ةح ه4ق رفع أ 

إذا حةررررررر أحررررررد ايخصررررررفا ايقح كقرررررر  ثررررررا اشطررررررحب قشهرررررر  أل  طررررررةب كرررررر طه أف إذا  رررررر ب عررررررط -  ثانياً 
 .5ايقح كق  ةعد حةفره إحدى  ءط ته ه ُعّدت ف  تب  ةح هه فال ب فز يه االعترا 

 األشخاص الذين يحق لهم االعتراض - ب

يءقحكرررفا عءبررره  ب ةبررر أ أط : " ررر شفط أصرررف  ايقح كقررر ت اي زائبررر  أطقرررط ( 205) ررر ء فررري ايقررر دة  
فتذا بعشي أط االعترا  ال ب ة  إال ققط ك ط خصق أ في ايدعفى فصدر ايحكا ...". بعتر  عءن ايحكا
فيك  ايخصفا حط االعترا  عءن ايحكرا ايابر ةي ايصر در ةح ره كر  فبقر  بخصره عردا .  ب ةب أ ة يشطة  يه
ألط حةررفرت   ءطرر ت ايقح كقرر  أقررر الزاه فال بررتا ت رركب  ايقحكقرر  فرري  ب ةهرر ه فأشرره إذا ايشب ةرر  ايع قرر ه 

ك شررت ايشب ةرر  ايع قرر   بررر قكء رر  ة يحةررفر فرري قحرر كا ايصررء ه ف ررد أف ررب ايق رررع إح يرر   قبرر  األحكرر ا 
 .6عءبه  حتن ت  تدت  فتت دا ة طتئش فه  أف ةتقببزت  إذا رأت ذيف ةرفرب 
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صرررر  ايعرررر اه أ رررر ز يهرررر  ايق رررررع االعترررررا  عءررررن كرررر   رررررار بصرررردر فف رررر أ فاطررررتثش ءأ قررررط تررررذا األ 
 .7يألصف  ايقف زة ايتي ت ةط في قخ ي  ت األش ق  ايةءدب  فايصحب  فايطبر

قهقررررر  ك شررررررت صرررررر تهه فرررررر ع أ أف قطررررر تق أ فرررررري اي ربقرررررر ه أط بعتررررررر   لممرررررردعى عميرررررر فبحرررررط 
فررررري ايررررردعفى ايع قررررر  أف ايررررردعفى  عءرررررن ايحكرررررا ايابررررر ةي ايصررررر در ةح ررررره فررررري اي شحررررر  أف ايقخ ي ررررر  طرررررفاء

يرررررررذيف ال ب ةررررررر  اعتررررررررا  .  ررررررررب   أط بكرررررررفط يررررررره قصرررررررءح  فررررررري اعتراةررررررره. ايقدشبررررررر  أف فررررررري كءبهقررررررر 
ايقرررررردعن عءبرررررره ايررررررذ  ت رررررررررت ةراءترررررره أف عرررررردا قطررررررؤفيبتهه كقررررررر  ال ب ةرررررر  االعترررررررا  قشرررررره إذا ك شرررررررت 

 . ف ايع اايقحكق   د أعءشت ط ف  ايدعفى ايع ق  ةطةب قط أطة ب ايط ف  ك يت  دا فايع

فرررررالط ايق ررررررع يرررررا بصررررررح ةحرررررط االعتررررررا  يءقررررردعي  إلرررررى المررررردعي الشخصررررريأقررررر  ة يشطرررررة   
يكرررررط ايهبئررررر  ايع قررررر  يقحكقررررر  ايرررررش    رررررررت . اي خصررررري ايا ئرررررب ةقف رررررب شرررررص صررررررب  فررررري اي ررررر شفط

يءقرررررردعي اي خصرررررري أط بعتررررررر  عءررررررن األحكرررررر ا اياب ةبرررررر  ايصرررررر درة ةرررررررد دعررررررفاه أف ةررررررد  ءةرررررره : " أط
أ  إذا تةرررررررقط إيزاقررررررره ة يرطرررررررفا فايقصررررررر رب  فةررررررر يتعفب  يءقررررررردعن عءبررررررره ه 8"أطرررررررفة ة يقررررررردعن عءبررررررره

ب تصررررر ح رررره ةرررر العترا  عءررررن  المسررررؤول هالمرررراله كقرررر  أط 9ايررررذ  ت ررررررت ةراءترررره أف عرررردا قطررررؤفيبته
 .ق  حكا ةه قط إيزاق ت قدشب  يص ي  ايقدعي اي خصي

  قحكررررررفا ه ت ررررررق  كرررررر/1/اي  رررررررة ( 205)فعةرررررر رة ايقحكررررررفا عءبرررررره ايترررررري شصررررررت عءبهرررررر  ايقرررررر دة  
عءبررررره طرررررفاء أكرررررر ط  شبشررررر أ أف قطررررررؤفالأ ة يقررررر   إذا حكررررررا ةررررردتق ه كقرررررر  ت رررررق  ايقرررررردعي اي خصررررري قرررررر  

 .10داقت دعفاه  د ردت أف  ةي يه ة زء قط  ءةهه فهف قحكفا عءبه في اي زء ايذ  رد
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 ميعاد االعتراض -ج

 :قط   شفط أصف  ايقح كق ت اي زائب  عءن أط( 205)شصت ايق دة  

عءبررررره  ب ةبرررر أ أط بعترررررر  عءررررن ايحكرررررا فرررري قبعررررر د خقطرررر  أبررررر ا تةرررر   إيبهررررر  قهءررررر  يءقحكررررفا " 
قررررط اي رررر شفط ( 206)كقرررر  شصررررت ايقرررر دة ...". ايقطرررر ف  اةتررررداءأ قررررط ايبررررفا ايررررذ  بءرررري ترررر رب  تةءبررررخ ايحكررررا

 :ش طه عءن ق  بءي

 .برد االعترا  ايفارد ةعد اش ة ء ايقبع د ايقعبط في ايق دة ايط ة    – 1" 

بةءررررخ ايقحكررررفا عءبرررره ايحكررررا ة يررررذات أف يررررا بطررررتد  قررررط قعرررر ق ت إش رررر ذه أط أقرررر  إذا يررررا  -2
ايقحكررررررررفا عءبرررررررره عءررررررررا ةصرررررررردفرهه بة ررررررررن االعترررررررررا  ق ةررررررررفالأ حتررررررررن طرررررررر ف  ايع فةرررررررر  

 ".ة يت  دا

بتةرربط قررط ترر تبط ايقرر دتبط أط قرردة االعترررا  ترري خقطرر  أبرر ا تطررر  قررط ايبررفا ايترر يي ايررذ  بءرري 
فبةر   إيبهر  قهءر  ايقطر ف  ةربط قحر  إ  قر  ايقحكرفا .   عردا ايتةءبرخت رب  ايتةءبخ أف تر رب  ايعءرا فري حر 

ذا . 11عءبرره فقكرر ط ايقحكقرر  فال برردخ  فرري حطرر ب تررذه ايقرردة ايطرر ع  أف ايبررفا ايررذ  ب ررر  فبرره ايتةءبررخه فا 
 .ص د  اشته ء ايقدة بفا ع ء  اقتدت ايقدة حكق أ إين أف  بفا بءبه قط أب ا ايعق 

  يةررررررردء قبعررررررر د اي عرررررررط ةررررررر العترا ه فتررررررري تختءررررررر  ةررررررربط ف رررررررد فةررررررر  ايق ررررررررع  فاعرررررررد خ صررررررر 
 .ايقدعن عءبه قط  ه  فايقدعي اي خصي فايقطؤف  ة يق   قط  ه  أخرى

جراءات تقديم  -  :المحكمة التي يرفع إليها االعتراض وا 

ةصرفرة اطررتدع ء ةرقط ايخقطرر  مررادة الجررن  ب ردا االعتررا  عءررن األحكر ا اياب ةبرر  ايصر درة فري  
ه فبتةرقط 12إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مهاشررةت أو هواسرطة محكمرة موطنر ر  أب ا برفعه ايقعت

االطرررتدع ء اطرررا ايقعترررر  فقحررر  إ  قتررره فخ صررر  عرررط ايحكرررا ايقعترررر  عءبرررهه فقررر  إذا كررر ط اعتراةررره 
 .بشصب عءن  زء قط ايحكا أف عءن ايحكا كءه
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ف ررد أ رر ز ايق رررع يءقحكررفا عءبرره أط بت رردا ة عتراةرره  النياهيررة الصررمحيةتفة يشطررة  إيررن األحكرر ا  
ة طرتدع ء حطررب اي  عرردة ايع قر ه أف ةتصرررب  فرري ذبرر  طرشد ايتةءبررخ بدفشرره فبصردط عءبرره ايقف رر  ايقكءرر  

 .13ة يتةءبخ

فرالذا . أق  إذا ك ط ايقحكفا عءبه قف فف أه فبت ردا ة طرتدع ئه إيرن إدارة ايطر ط ةرقط ايقردة اي  شفشبر  
ارة ةالرط يه إين ايقحكق ه ففص  ةعد اش ة ء ايقدة اي  شفشبر ه فر  بطرفن أط بؤخرذ اي ر عط تاخرت تذه اإلد

 .ةت صبر  برهه فبكفط اي عط ق ةفالأ  ك 

 :آثار االعتراض -د

 :ي عترا  ايق دا في قبع ده اي  شفشي عدة آث ر تي

 األثر الموقف- أواًل 

فايقرردشي فرري خرر   قهءرر  االعترررا  أف فرري خرر   أ  ف رر  تش بررذ ايحكررا ايابرر ةي ة رر به اي زائرري  
ين حبط ايةرت فبرهه فرالذا قررت ترذه ايقردة اي  شفشبر  فيرا بت ردا  ايقدة ايتي برد فبه  االعترا  إين ايقحكق  فا 
ايقحكرررفا عءبررره ة عتراةرررهه فرررالط ايحكرررا ايابررر ةي بش رررذ كرررا  حكرررا ف ررر تيه إال إذا كررر ط ةررر ب االطرررتئش   أف 

هه فبكررفط قررط حررط ايقحكررفا عءبرره  ب ةبرر أ أط بطررتاش ه أف ب عررط فبرره ة ربرررط ايررش   ال بررزا  ق تفحرر أ أق قرر
 .ايش  

يكط ف   ايتش بذ ال ب ق  قذكرة ايتف ب  ايتي أصدرته  ايقحكق  قرط  ةر  فري حر    ةر ئه  عءرن  
ايقرردعن عءبرره ةرر يحةس طررش  عءررن األ رر ه ةرر  تة ررن ش فررذة ايق عررف  فرري أثشرر ء طرررب ط قبعرر د االعترررا  فيررف 

كق  أشه ال ب رق  . كق  قدة ايحكا اياب ةيه إال إذا  ررت ة  رة خ ص  في ايحكا إخ ء طةبءهخ ةت ايقح
ف يقحكق  عشد  ة ئه  ة يع فة  فة يتعفبة ت . أبة أ ايتش بذ ايقع   يءتعفب  إذا  ةن ةه ايحكا اياب ةي

كرفط حكقهر  يهرذه اي خصب  أط ت رر في ايف رت ذاتره ق رداراأ قؤ تر أ قرط ايتعفبةر ت يءقردعي اي خصريه فب
 .14اي ه  قع   ايتش بذ
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 األثر المسقط -ثانيًا 

قتررررن  رررردا االعترررررا  ققررررط بقءررررف تررررذا ايحررررط فرررري ايقبعرررر د ففف رررر أ يألصررررف  فت رررررر  ةفيرررره  ررررك أ 
فاألثرررررر ايقطررررر   ي عتررررررا  . فرررررالط أف  قررررر  بترترررررب عءبررررره ترررررف طررررر ف  ايحكرررررا ايابررررر ةي فكاشررررره يرررررا بكرررررط

فرررررالذا  عرررررط ايقحكرررررفا عءبررررره فررررري اي رررررط ايقررررردشي دفط اي رررررط بتشررررر ف  اي رررررط قرررررط ايحكرررررا ايق عرررررفط فبرررررهه 
اي زائررررريه فرررررالط ايحكرررررا بطررررر   فررررري اي  شرررررب ايقررررردشي قشررررره دفط ا خرررررره كقررررر  أط ترررررذا األثرررررر ال بقترررررد إال 
إيررررررن ايقعتررررررر  فحررررررده دفط  بررررررره قررررررط ايخصررررررفاه فررررررالذا  ُرررررردا االعترررررررا  قررررررط ايقطررررررؤف  ة يقرررررر   دفط 

فتررررذا ت ةبررررط ي  عرررردة . ئقرررر أ ة يشطررررة  إيررررن ايثرررر شيايقرررردعن عءبرررره فبطررررر  أثررررره عءررررن األف  فبة ررررن ايحكررررا   
فيكرررررط ال بترترررررب . 15أط أثرررررر اي عرررررط شطرررررةيه أ    صرررررر عءرررررن قرررررط ي رررررا إيبررررره دفط  برررررره قرررررط ايخصرررررفا

 .عءن ط ف  ايحكا اياب ةي إيا ء قذكرة ايتف ب  ايص درة قط  ة 

 األثر الناشر- ثالثًا 

عءرررررن ايررررردعفى ق ررررردداأ  بعبرررررد ايحرررررط إيرررررن ايقحكقررررر  ايتررررري أصررررردرت ايحكرررررا فررررري أط تةررررر  بررررردت  
فال بترترررررب عءرررررن االعتررررررا  إياررررر ء إ رررررراءات ايتح برررررط ايتررررري . فررررري حررررردفد قررررر  اشصرررررب عءبررررره االعتررررررا 

  قررررررت ةهرررررر  ايقحكقرررررر   ةرررررر  صرررررردفر حكقهرررررر  ايابرررررر ةيه فيهرررررر  طررررررء   اطررررررتكق   تررررررذه ايتح ب رررررر ت إذا رأت 
 .ةرفرة يذيف
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 االستئناف
فرب  أف اياب ةبررررر  ايصررررر درة االطرررررتئش    ربرررررط قرررررط  ررررررط اي عرررررط ايع دبررررر  فررررري األحكررررر ا ايحةررررر 

عررررررط قحرررررر كا ايدر رررررر  األفيررررررن فرررررري اي ررررررش  فايقخ ي رررررر ت فرررررري ايرررررردعفببط اي زائبرررررر  فايقدشبرررررر ه فذيررررررف عررررررط 
 .16 ربط ش ر ايدعفى أق ا قحكق  أعءن در   إلع دة اي ص  فبه 

فبف ررررررد ت رررررر ةه ةرررررربط االعترررررررا  فاالطررررررتئش   فرررررري أط كرررررر أ قشهقرررررر  بف ررررررب ةحررررررث ايرررررردعفى قررررررط  
 .ايقر   اي ة ئي دبد قرة أخرى أق ا 

يكررررررط بف ررررررد ةبشهقرررررر  خرررررر    ررررررفتر  فتررررررف أط االعترررررررا  بعبررررررد ايرررررردعفى إيررررررن ايقحكقرررررر  ايترررررري  
أصرررردرت ايحكررررا ايابرررر ةي ذاتهرررر ه فرررري حرررربط أط االطررررتئش   بش رررر  ايرررردعفى إيررررن قحكقرررر  أعءررررن در رررر  قررررط 

 .17ايقحكق  ايتي أصدرت تذا ايحكا
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 األحكام والقرارات القاهمة لالستئناف

  

ت ةرررررر  االطررررررتئش   ترررررري أحكرررررر ا قحرررررر كا األحكرررررر ا ايترررررري 
قرررررررررط ( 212)ايدر ررررررررر  األفيرررررررررنه ف رررررررررد شصرررررررررت ايقررررررررر دة 

ت ةررررر  : " ررررر شفط أصرررررف  ايقح كقررررر ت اي زائبررررر  عءرررررن أشررررره
 :اي عط ة ربط االطتئش  

 .األحك ا اي  صء  ةاط س ايدعفى-  1

األحكرررررر ا ايصرررررر درة ةعرررررردا االختصرررررر ص أف ةرررررررد -  2
ايررررررررردعفى يطررررررررر ف ه  ة يت ررررررررر دا أف ةابرررررررررر ذيرررررررررف قرررررررررط 

  . باألطة

 ".اي رارات ايص درة ةرد ايدف  ةعدا االختص ص-  3

 :األحكام الفاصمة ه ساس الدعوى - أ

ايحكرررررررا اي  صررررررر  فررررررري أطررررررر س ايررررررردعفى أ  فررررررري ايقفةرررررررفع ترررررررف ايرررررررذ  بحطرررررررا  قءررررررر  ايشررررررررزاع 
هرررررالهراءة أو عررررردم المسرررررؤولية ايقعررررررف  عءرررررن ايقحكقررررر ه أ  أط بكرررررفط  ررررررر قصررررربر ايقررررردعن عءبررررره 

 .أ  فة  حداأ يءدعفى فأخر ه  قط طء   ايقحكق أو هاإلدانة وفرض العقوهة والتعويضت 

يكررررررط بطررررررتثشن قررررررط ذيررررررف كرررررر  حكررررررا صرررررر در عررررررط   ةرررررري ايصررررررء  فرررررري اي ةرررررر ب  ايداخءرررررر  فرررررري 
قرررررط ( 165)إذا  ةرررررن ةاراقررررر  ال تزبرررررد عءرررررن ايقئررررر  يبررررررةه ألط ايقررررر دة ( قخ ي ررررر  أف  شحررررر )اختص صررررره 

 شفط أصرررررف  ايقح كقررررر ت اي زائبررررر  صررررررحت ةررررراط ترررررذا ايحكرررررا قةررررررا ال ب ةررررر  اي عرررررط ال ة الطرررررتئش    ررررر
فقررررر  ذيرررررفه فدفعررررر أ يق شررررر  اي ءررررراه أ ررررر ز ايق ررررررع يءشب ةررررر  ايع قررررر  اطرررررتئش فه إذا رأت . فال ة ربرررررط ايرررررش  

أشرررررره قخرررررر ي  يء رررررر شفط أف أشرررررره ق ررررررفب ةخ ررررررا فرررررري ت ةب رررررره أف تافبءررررررهه فعشدئررررررذ بتةعهرررررر  ايقحكررررررفا عءبرررررره 
 .18يقدعي اي خصي إط ف دفا

 :األحكام الصادرة هعدم االختصاص - ب
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( اي خصررررررري أف ايشرررررررفعي أف ايقكررررررر شي)إذا  رررررررررت قحكقررررررر  ايدر ررررررر  األفيرررررررن عررررررردا اختص صررررررره  
ط كررررر ط  برررررر ف صررررر  فررررري ايقفةرررررفعه إال أشررررره ب رررررفز اطرررررتئش فه ألشررررره قرررررط األحكررررر ا ايتررررري  فرررررالط حكقهررررر  فا 

 .ترف  بد ايقحكق  عط ش ر ايدعفى

 
 :الصادرة هرد الدعوىاألحكام  -ج

فترررررري األحكرررررر ا ايترررررري ت رررررررر فبهرررررر  ايقحكقرررررر  رد 
ايرررررررررردعفى الش ةرررررررررر ئه  ةطررررررررررةب قررررررررررط األطررررررررررة ب 
ك يت ررررررر داه أف ففررررررر ة اي ررررررر شيه أف ايع رررررررف ايعررررررر اه 
أف يصرررررردفر حكررررررا قةرررررررا فرررررري ايرررررردعفىه فب ررررررفز 
اطررررررتئش   تررررررذه األحكرررررر ا فررررررفر صرررررردفرت ه حتررررررن 

  ترى ايقحكق  األعءن ف ه ايحط في ايحكاه

 .األحك ا ترف  بد ايقحكق  عط ش ر ايدعفىألط تذه 

 

 :القرارات الصادرة هرد الدفع هعدم االختصاص -د

قث يهرررررررر  إذا أ بقررررررررت ايرررررررردعفى عءررررررررن ايقررررررررتها أقرررررررر ا قحكقرررررررر  ايةدابرررررررر  فرررررررردف  ةعرررررررردا اختصرررررررر ص 
ايقحكقررررر  ايقكررررر شي فأشهررررر  قرررررط اختصررررر ص قحكقررررر  ةدابررررر  أخررررررىه أف دفررررر  ةعررررردا اختص صررررره  ايشرررررفعي 

فررررررالذا  ررررررررت ايقحكقرررررر  رد تررررررذا ايرررررردف  . ايش ررررررر فبهرررررر  إيررررررن قحكقرررررر  ايصررررررء  ألط ايتهقرررررر  قخ ي رررررر  بعررررررفد
. ف رررررررررت اختص صررررررره  فررررررري ايررررررردعفىه  ررررررر ز يءقرررررررتها اطرررررررتئش   ترررررررذا اي ررررررررار إيرررررررن قحكقررررررر  االطرررررررتئش  

فتعءبرررررر  ذيررررررف أط ش ررررررر ايرررررردعفى أق قهرررررر  بحترررررر ج إيررررررن ف ررررررت ف هررررررد فخ ررررررب  أال تكررررررفط قختصرررررر ه رأى 
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ا تةرررربط أشهرررر   بررررر قختصرررر  ح ب رررر  فرررر  بكررررفط تشرررر ف ايق رررررع أط بطررررق  ة طررررتئش   تررررذا اي ررررراره حتررررن إذ
 .19ةب ع يءف ت فاي هد

 :القرارات المتعمقة هتخمية السهيل -ه

 :قط   شفط أصف  ايقح كق ت اي زائب  عءن أشه/ 2/اي  رة ( 122)شصت ايق دة  

إط اي رررررار ة رررراط تخءبرررر  ايطررررةب  بقكررررط اطررررتئش فه خرررر   أرةرررر  فع ررررربط طرررر ع  تةرررردأ ةحررررط  - 1"
ايعررررر ا قرررررط فصرررررف  األفراط إيرررررن  ءقرررررهه فةحرررررط ايقررررردعي اي خصررررري فايقررررردعن عءبررررره قرررررط ف رررررفع ايش ئرررررب 
 .ايتةءبخ

ب رردا االطررتئش   ةفاطرر   ايقر رر  ايررذ  أصرردر اي رررار ايقطررتاش  إيررن   ةرري اإلح يرر  إذا كرر ط  – 2 
ين ايقحكق  االطتئش فب  إذا كر ط اي ررار صر دراأ عرط    ةري ص دراأ عط   ةي ايتح بط أف قط بشفب عشه فا 

 ".ايصء  أف ايقحكق  ايةدائب 

بتةرربط قررط تررذه ايقرر دة أط اي رررار ايقتعءررط ةتخءبرر  ايطررةب  ايصرر در عررط قحرر كا ايدر رر  األفيررن   ةرر  
ف ررررد بكررررفط ايقف ررررف  عءررررن حررررط فرررر  ب ررررفز اإلةرررررار ةحربترررره كقرررر  يررررف أقةررررن فرررري ايطرررر ط . ي طررررتئش  

فرالذا رفةرت ايقحكقر   ءةرهه كر ط .  ياراقر االحتب  ي قدة تزبد عءن ع فةتهه أف كر ط اي ررا قع  ةر أ عءبره ة
 .يه أط بطتاش ه ففراأ 

 

 األحكام غير القاهمة لالستئناف

 :قط   شفط أصف  ايقح كق ت اي زائب  عءن أشه( 213)شصت ايق دة  

فرررررري قرررررر  خرررررر  األحكررررررر ا فاي رررررررارات ايقررررررذكفرة فرررررري ايقررررررر دة ايطرررررر ة  ه ال ب ةرررررر  اطرررررررتئش   – 1"
اي رررررررارات ايصرررررر درة ةرررررررد ايرررررردف  ةعرررررردا طررررررق ع ايرررررردعفى ةطرررررر ف ه  ة يت رررررر دا أف ةابررررررر ذيررررررف قررررررط األطررررررة ب 
فاي رررررارات اإلعدادبرررر  ف رررررارات اي ربشرررر  ف برترررر  قررررط اي رررررارات ايترررري تصرررردر أثشرررر ء ايطرررربر فرررري ايرررردعفى إال 

 .ايحكا في األط س فق  تذا ايحكاةعد صدفر 

 ".فال بعتةر إش  ذ اي رارات ايقذكفرة اي فعي رةفخ أ يه  -2
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بتةرررررر  قررررررط تررررررذه ايقرررررر دة أط اي رررررررارات ايترررررري ال ت ةرررررر  االطررررررتئش   ة ررررررك  قطررررررت   عررررررط اي رررررررار 
 :ايشه ئي تي

 القرارات الصادرة هرد الدفع هعدم سماع الدعوى-  1

ة يت ررررر دا أف ةررررر يع ف ايعررررر اه فتررررررد ايقحكقررررر  ترررررذا  رررررد بررررردف  ايقررررردعن عءبررررره ةررررراط ايررررردعفى طررررر  ت 
ف رررررررار ايرررررررد تررررررذا ال ب ةرررررر  االطررررررتئش   ةصررررررفرة قطررررررت ء ه فعءررررررن . ايرررررردف  فتطررررررتقر فرررررري رؤبرررررر  ايرررررردعفى

 .ايقدعن عءبه أط بشت ر حتن شه ب  ايقح كق  فصدفر ايحكا يبطتاش  االثشبط قع أ إذا أراد

 القرارات اإلعدادية-  2

فترررررذه اي ررررررارات تصرررررردرت  . اطرررررتئش فه  إال قرررررر  ايحكرررررا اي  صررررر  ة يرررررردعفى ترررررذه اي ررررررارات ال ب ررررررفز أبةررررر أ 
فقث يهررررر  اي ررررررار ايصررررر در ةتعبررررربط خةبرررررره أف ةرررررال راء قع بشررررر  عءرررررن . ايقحكقررررر  أثشررررر ء ايطررررربر فررررري ايررررردعفى

قف رررررر  ايحرررررر دثه أف ةطررررررق ع  رررررر تده فهررررررذه اي رررررررارات تتعءررررررط ة تخرررررر ذ إ ررررررراء فرررررري ايرررررردعفى أف ة طررررررتكق   
 .ايتح بط

 نةقرارات القري-  3

فتي اي رارات ايتي ت عر ةرأ  ايقحكق  فات  ته  فري ايردعفىه فال بقكرط ايعردف  عشهر  فال اي صر  
في ايدعفى  ة  تش بذت ه ك رار رد طق ع   تد أف اي رار ايص در ة ءب اي هفد إلثة ت قر  بخر ي  ايةرة  

عد أط دف  ايقتها ةاشه  ايذ  ش قه ر    اية ة   ايعديب ه أف  رار ايقحكق  ةال راء خةرة عءن ايةصق ت ة
فهررررذه اي رررررارات ال بقكررررط اطررررتئش فه  إال قرررر  ايحكررررا ايشهرررر ئي اي  صرررر  فرررري أطرررر س . ايرررر ...يبطررررت ةصررررق ته

فيررف خةرر  يهرر  ايخصررا ف رر ا ةتش بررذت  فرر  بعررد ذيررف قشرره رةررفخ أ يهرر  فبحررط يرره اطررتئش فه  قرر  . 20ايرردعفى
 .21ايحكا ايشه ئي

  

                                                           
 . من قانون أصول احملاكمات اجلزائية/ 1/الفقرة ( 213)واملادة . 669ص. املرجع السابق: الدكتور سعدي بسيسو - 20

 .من قانون أصول احملاكمات اجلزائية/ 2/الفقرة ( 213)املادة  - 21
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 األشخاص الذين يحق لهم االستئناف

قررررط  رررر شفط أصررررف  ايقح كقرررر ت اي زائبرررر  أشرررره ب ررررفز ي قبرررر  / 1/اي  رررررة ( 250)ايقرررر دة  رررر ء فرررري  
ايشب ةررر  ايع قررر  فايقررردعن عءبررره فايقرررردعي : ايخصرررفا فررري ايررردعفى اي زائبررر  طرررءفف  ربرررط االطررررتئش   فترررا

شررررط  -أوالً : يكرررط حترررن بقكرررط يهرررا االطرررتئش   الةرررد قرررط ترررفافر  رررر بط. 22اي خصررري فايقطرررؤف  ة يقررر  
بكفط ايقطتاش   رف أ في ايدعفى أق ا قحكق  ايدر   األفينه ف  ب ة  االطرتئش   ققرط  ب ب أط: الصفة

أ  أط بكررفط ايقطررتاش   ررد تةرررر قررط ايحكررا : شرررط المصررمحة -ثانيرراً . يررا بكررط خصررق أ فرري تررذه ايرردعفى
كر  ايذ  بربد اطتئش فه أف يا بحكرا يره ة ءة ترهه فبطرعن عرط  ربرط االطرتئش   إيرن رفر  ايةررره أف إ ررار 

 . ءة ته أف ةعةه 

 إلى استئناف النياهة العامة هالنسهة  – 1

فهرري خصررا فرري حرردفد ايحررط فايعررد ه ال بهقهرر  ايحكررا عءررن ايقرردعن عءبرره ةررا  ثقررطه يررذيف ف ررد  
أع  ت  ايق رع ح  أ ق ء  أ في أط ت عط ة ألحك ا يقصءح  ايقدعن عءبه أف ةد قصرءحتهه قر  أشهر  تري 

ف يشب ةر  ايع قر  خصرا  ررب ه تقثر  ايقصرءح  . ه ة ألصر  فتري ايتري ت ح رهايتي ت با ايدعفى ايع ق  عءبر
اال تق عبرر ه فررالذا تةرربط يهرر  ةعررد صرردفر اي رررار أشهرر  يررا تكررط عءررن حررط فرري ق  يةتهرر ه فءهرر  أط ت عررط فبرره 

فءف فطرت ق دة   شفشب  ف  يةت ةت ةب ه  عءن اي ع  ايقشطفب إين ايقدعن عءبه ف ةءت ايقحكقر  . اطتئش ف 
كق  يهر  أبةر أ . 23ايت طبر ثا تةبط يءشب ة  ايع ق  خ ا ت طبرت ه فءه  أط تطتاش  اي رار إلص ح ايخ اتذا 

. أط تطتاش   زءاأ قط ايحكا أف ايحكا ةرقتهه طفاء تةقط ايحكا ةراءة ايقتها أف عدا قطؤفيبته أف إداشتره
 .يكط يبس قط ح ه  أط تطتاش  ايحكا ايص در في دعفى ايحط اي خصي

 هالنسهة إلى استئناف المدعى عمي -  2

فررري الررردعوى العامرررة أع رررن ايق ررررع ايحرررط يءقررردعن عءبررره فررري اطرررتئش   األحكررر ا ايصررر درة ةح ررره 
عءررن حررد طررفاء أف اال تصرر ر عءررن اطررتئش   إحررداتق ه كرراط برةررن ة ي ررط اي زائرري قررط والرردعوى المدنيررة 

 .ءبه ة يتعفب  يءقدعي اي خصيايحكا ايذ  ب ةي ة يع فة  ف بطتاش  اي رار ايذ  ب ةي ة يحكا ع

                                                           
 .323ص( 224)رقم القاعدة . اجلزء األول. السابقاملرجع : عبد القادر جاراهلل األلوسي - 22
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يكررررط يررررربس يررررره ايحرررررط فررررري اطرررررتئش   األحكررررر ا ايصرررر درة ة ياراقررررر  ايتررررري ال تزبرررررد عءرررررن ق ئررررر  يبررررررة  
كقرررررر  ال ب ةرررررر  اطررررررتئش   ايقرررررردعن عءبرررررره ايررررررذ  . 24طررررررفرب ه قرررررر  يررررررا بكررررررط فرررررري ايرررررردعفى قرررررردع   خصرررررري

 .حكقت ايقحكق  ةةراءته أف عدا قطؤفيبته

 الشخصيهالنسهة إلى استئناف المدعي -  3

أع ررررن ايق ررررررع ايحرررررط يءقرررردعي اي خصررررري فررررري اطررررتئش   األحكررررر ا ايصررررر درة فرررري دعرررررفى ايحرررررط 
اي خصرررررررررري ف رررررررررر ه فرررررررررر  ب ررررررررررفز يرررررررررره أط بطررررررررررتاش  إال اي  رررررررررررة قررررررررررط ايحكررررررررررا ايقتعء رررررررررر  ة يتعفبةرررررررررر ت 

 .فيكط ال ب ة  اطتئش   ايقدعي اي خصي ايذ  حكقت ايقحكق  ة ءة ته. 25اي خصب 

 هالنسهة إلى المسؤول هالمال-  4

 بحط يه االطتئش   إال إذا ك ط  رف أ في ايدعفى أق ا قحكق  ايدر   األفيرنه أ  إقر  أط بكرفط ال
 د أدخ  فبه  ر ق أ عشهه أف تدخ  قط تء  ء ذاتهه عشدئذ  بكفط يه ايحط في اطتئش   ق  بصدر قط أحكر ا 

قدشبر  فيرف حكرا ةالداشر  فيكرط ال ب ةر  اطرتئش   ايقطرؤف  ة يقر   إذا رفةرت ايردعفى اي. في ايردعفى ايقدشبر 
 .ايقدعن عءبه

                                                           
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية/ آ/فقرة ( 165)املادة  - 24
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 ميعاد االستئناف

قرررررط ( 251)قبعررررر د االطرررررتئش   أقرررررر  رررررفتر  بتعءرررررط ة يش ررررر ا ايعررررر اه ف رررررد شصرررررت عءبررررره ايقررررر دة  
 :  شفط أصف  ايقح كق ت اي زائب  حبث   ء فبه 

فرررررررري ... برفرررررررر  االطررررررررتئش   ةقف ررررررررب اطررررررررتدع ء إيررررررررن قحكقرررررررر  االطررررررررتئش   ايقختصرررررررر -  1"
قررررررط ايبررررررفا ايررررررذ  بءرررررري ترررررر رب  صرررررردفره ف  تبرررررر أ فترررررر رب  تةءبارررررره إط كرررررر ط  ب ةبرررررر أ أف قبعرررررر د ع رررررررة أبرررررر ا 

 .فبة   إين ايقبع د ايقذكفر قهء  ايقط ف . ةقث ة  ايف  تي

 .فبرد االطتئش    ك أ إذا  دا ةعد تذا ايقبع د -2

فيءش ئرررررب ايعرررررر ا أط بطرررررتاش  ايحكررررررا فررررري ايقبعرررررر د ش طررررره فبةرررررردأ ةح ررررره قررررررط ايبرررررفا ايررررررذ   -3
ر ايحكرررررا إط كررررر ط صررررر دراأ عرررررط قحكقررررر  ةدائبررررر  فتررررر رب  فصرررررف  األفراط إيرررررن بءررررري تررررر رب  صررررردف 

 ".دبفاط ايشب ة  ايع ق  إط ك ط ص دراأ عط   ةي ايصء 

بتةرررررربط قررررررط تررررررذه ايقرررررر دة أط االطررررررتئش   ب ررررررب أط ب رررررردا فرررررري قبعرررررر د ع رررررررة أبرررررر اه فتررررررف قبعرررررر د 
ايحطرررر ب بررررفا يكررررط ال برررردخ  فرررري . يتسرررراوى فيرررر  جميررررع الخصرررروم همررررن فرررريهم النياهررررة العامررررةفاحررررد 

ذا صررررر د  آخرررررر ايقبعررررر د ع ءررررر  رطرررررقب ه اقترررررد إيرررررن أف  برررررفا عقررررر   إصررررردار ايحكرررررا أف برررررفا تةءبارررررهه فا 
فبةرررررررر   إيررررررررن ايقبعرررررررر د ايقررررررررذكفر قهءرررررررر  ايقطرررررررر ف  ة يشطررررررررة  إيررررررررن ايقرررررررردعن عءبرررررررره فايقرررررررردعي . ةعرررررررردت 

 .اي خصي فايقطؤف  ة يق  

ط ايقفاصررررر ت فقبعررررر د االطرررررتئش   ب ررررر  طررررررب شه فررررري حررررر    بررررر ا قررررر ش  قررررر د ه ك ش  ررررر ع  رررررر 
فيءقحكقررررر  حرررررط ق ءرررررط فررررري ت ررررردبر ك  بررررر  ايقررررر ش  . ةطرررررةب اي بةررررر ش ت أف إعررررر ط ح يررررر  قشررررر  ايت رررررف 

 .ايق د  ايذ  أدى ة يقطتاش  إين تاخبر اطتئش فه عط ايقبع د اي  شفشي
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 إجراءات االستئناف

: قرررررررررط أصرررررررررف  ايقح كقررررررررر ت اي زائبررررررررر  عءرررررررررن أط/ 1/اي  ررررررررررة ( 251)شصرررررررررت ايقررررررررر دة  
قرررررر  ةفاطرررررر    برفرررررر  االطررررررتئش  " ةقف ررررررب اطررررررتدع ء إيررررررن قحكقرررررر  االطررررررتئش   ايقختصرررررر  إقرررررر  قة  رررررررة فا 

ف يق رررررع يررررا ب ررررتر   ررررك أ قعبشرررر أ ..". ايقحكقرررر  ايترررري أصرررردرت ايحكررررا ايقطررررتاش  فرررري قبعرررر د ع رررررة أبرررر ا
شقرررررر  الةررررررد قررررررط أط ب رررررردا عءررررررن  ررررررك  اطررررررتدع ء خ رررررري خرررررر   قبعرررررر د ايع رررررررة أبرررررر اه فأط  ي طررررررتئش  ه فا 

حكرررررررا ايقطرررررررتاش  فاطرررررررا ايقحكقررررررر  ايتررررررري أصررررررردرته فتررررررر رب  صررررررردفرهه فأط بتةرررررررقط اطرررررررا ايقطرررررررتاش  فاي
بتةررررقط أبةرررر أ اطررررا ايقطررررتاش  ةررررده فاألطررررة ب ايترررري بطررررتشد إيبهرررر  فرررري اطررررتئش فه فاي ءةرررر ت ايترررري بت رررردا 

 .ةه ه فأط بكفط قف ع أ قط ايقطتاش  أف قط فكبءه اي  شفشي

 آثار االستئناف

 : زائب  عءن أشهقط   شفط أصف  ايقح كق ت اي( 215)شصت ايق دة 
 .ال بش ذ ايحكا  ة  اش ة ء قبع د االطتئش   فال  ة  ايةت في االطتئش   عشد ف فعه- 1"
أقرررررر  إذا كرررررر ط ايقرررررردعن عءبرررررره قف ففرررررر أ ف ةررررررت قحكقرررررر  ايدر رررررر  األفيررررررن ةرررررر يةراءة أف ةع فةرررررر  - 2

ايحررررررةس قرررررر  ف رررررر  ايتش بررررررذ أف ة ياراقرررررر  أ ءررررررط طررررررراحه فررررررفر صرررررردفر ايحكررررررا فةرررررر ير ا قررررررط 
ذا  ةت ةع فة  ايحةس أ ءط طراحه ففر إش  ذ ايع فة  .اطتئش فه  ".فا 

 :بتةبط قط تذه ايق دة أشه بترتب عءن االطتئش   أثراط
 .ف   تش بذ ايحكا ايقطتاش  فب ءط عءبه األثر ايقف   ي طتئش  : األول

أثررررر ش  ررررر ب رررررح ايرررردعفى قررررط  دبررررد أقرررر ا قحكقرررر  االطررررتئش   فب ءررررط عءبرررره األثررررر : الثرررراني
 .ايش  ر
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 :األثر الموقف - أ

ايقةرررررررردأ أط االطررررررررتئش   بف رررررررر  تش بررررررررذ 
ايحكررررراه فررررر  بش رررررذ  ةررررر  اش ةررررر ء قررررردة 
االطررررررررررررتئش  ه فال  ةرررررررررررر  ايةررررررررررررت فرررررررررررري 

فتررررذا ايقةرررردأ . االطررررتئش   عشررررد ف فعرررره
بطررررررر  ة يشطررررررة  يءحكررررررا ايصرررررر در فرررررري 
     ايرررردعفى ايع قرررر  ففرررري ايرررردعفى ايقدشبرررر 

  ه(أ  دعفى ايحط اي خصي)

ايقطرررررتاش  بكرررررفط  ررررر ة أ يلياررررر ء أف ايتعررررردب ه فرررررالذا قررررر   ررررررى فايطرررررةب فررررري ذيرررررف ترررررف أط ايحكرررررا 
يررررررذيف قررررررط األفةرررررر  . 26بصررررررعب  ةررررررره أف تداركرررررره تش بررررررذه ر ررررررا ذيررررررفه ترتررررررب ةرررررررر ةرررررر يقحكفا عءبرررررره

ايتربررررث فرررري تش بررررذه حتررررن تش ةرررري قفاعبررررد اطررررتئش فه أف ايةررررت فبررررهه فذيررررف قررررط أ رررر  أط تررررتقكط ايقحكقرررر  
 .قط إص ح ايخ ا ايذ  بقكط أط ب فةه

تررررردعف ايقصرررررءح  ايع قررررر  فحطرررررط ت ةبرررررط ايعدايررررر  أحب شررررر أ إيرررررن تش برررررذ ةعررررر  األحكررررر ا  يكرررررط  رررررد 
يهرررررذا أ ررررر ز ايق ررررررع تش برررررذ ايحكرررررا . االةتدائبررررر  فرررررفر صررررردفرت ه ألشررررره ال بةررررردف ثقررررر  ةررررررر قرررررط تش برررررذت 

إذا كرررر ط ايقرررردعن عءبرررره قف ففرررر أ ف ةررررت قحكقرررر  : عءررررن ايررررر ا قررررط اطررررتئش فه فرررري حرررر الت اطررررتثش ئب  ترررري
ةراءة أف ةع فةررررررر  ايحرررررررةس قررررررر  ف ررررررر  ايتش برررررررذه أف ة ياراقررررررر ه أ ءرررررررط طرررررررراحه فرررررررفر ايدر ررررررر  األفيرررررررن ةررررررر ي

ذا  ةررررررت ةع فةرررررر  ايحررررررةس أ ءررررررط طررررررراحه فررررررفر إش رررررر ذ . صرررررردفر ايحكررررررا فعءررررررن ايررررررر ا قررررررط اطررررررتئش فه فا 
 .27ايع فة  ةعد حطا قدة ايتف ب  االحتب  ي قشه 

  أط ت رررررر كررررذيف فالشرررره إذا  ةررررت قحكقرررر  ايدر رررر  األفيررررن ةرررر يحةس طررررش  عءررررن األ رررر ه  رررر ز يهرررر 
هرررذل المررررذكرة نافرررذة رغررررم إصررردار قرررذكرة تف بررر  ةحررررط ايقحكرررفا عءبررره ة رررررار ق صررر  األطرررة به فتة ررررن 
ن خفارررت فيمرررا هعرررد هرررذل العقوهرررة إلرررى أقرررل مرررن سرررنة  يكرررط يقحكقررر  . 28اطرررتئش ف تقرررديم االسرررتئناف وا 

 .االطتئش   أط ت رر اإلفراج عشه حبط تصءه  اي ةب 
                                                           

.572ص. املرجع السابق: والدكتور حممد سعيد منور. 357ص. املرجع السابق: الدكتور علي حممد جعفر - 26
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أط ت ررررررررررر يءقرررررررردعي اي خصرررررررري ق رررررررررداراأ قؤ ترررررررر أ قرررررررررط كقرررررررر  بطررررررررفن يقحكقررررررررر  ايدر رررررررر  األفيررررررررن  
ايتعفبةرررررر ت ةحكررررررا قع رررررر  ايتش بررررررذ إذا ثةررررررت يهرررررر  أط ايقرررررردعن عءبرررررره  ررررررد ارتكررررررب اي رررررررا ايقطررررررشد إيبرررررره 

 .29فحكقت عءبه ة يع فة  فة إليزاق ت ايقدشب 

 األثر الناشر - أ

االطررررررتئش   بش رررررر  ايرررررردعفى أقرررررر ا قحكقرررررر  أعءررررررن قررررررط ايقحكقرررررر  ايترررررري أصرررررردرت ايحكررررررا حبررررررث  
يكررررررط قحكقرررررر  . ايفا رررررر  فقطرررررر ئ  اي رررررر شفط ايترررررري ةررررررت فبهرررررر    ةرررررري قحكقرررررر  ايدر رررررر  األفيررررررنتش ررررررر فرررررري 

االطررررررتئش   ال تقءررررررف طررررررء   ق ء رررررر  فرررررري إعرررررر دة ش ررررررر ايرررررردعفى ةرقتهرررررر  كقرررررر  يررررررف ك شررررررت قحكقرررررر  قررررررط 
 :ايدر   األفينه فطء   ايقحكق  االطتئش فب  في ش ر ايدعفى ترد عءبه   بفد ث ث  تي

 .ي  رحت أق ا قحكق  ايدر   األفينت بد ايقحكق  ة يف  ئ  ايت- 1

 .ت بدت  ةحدفد ق  اطتؤش  قط ايحكا ايةدائي -2

 .ت بدت  ةص   ايخصا ايقطتاش  فقصءحته -3

                                                           
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 197)املادة  - 29
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 االستئناف التهعي
إذا اطرررررررتاش  : "قرررررررط  ررررررر شفط أصرررررررف  ايقح كقررررررر ت اي زائبررررررر  عءرررررررن أشررررررره( 252)شصرررررررت ايقررررررر دة  

يءقطررررتاش  عءبرررره أط ب رررردا اطررررتئش ف أ تةعبرررر أ فرررري أف  فربررررط فرررري ايرررردعفى ايحكررررا فرررري ايقبعرررر د ايقعرررربط كرررر ط 
 ". ءط  بدعن إيبه 

االسرررررتئناف التهعررررري هرررررو االسرررررتئناف المرفررررروع مرررررن المسرررررت نف بتةررررربط قرررررط ترررررذه ايقررررر دة أط  
 .عمي ت ردًا عمى ما ورد ادل في االستئناف األصمي لخصم 

د األ ررررررا  فررررري ف يطرررررةب ايرررررذ  دعررررر  ايق ررررررع إيرررررن إ ررررررار قةررررردأ االطرررررتئش   ايتةعررررريه ترررررف أط أحررررر 
ايرررردعفى  ررررد برةرررر  يءحكررررا ايصرررر در عررررط قحكقرررر  ايدر رررر  األفيررررنه فب ةرررر  ةقرررر   رررر ء فبررررهه عءررررن ايررررر ا 

يكشرررره ب   ررررا . قررررط أشرررره يررررا بءرررربأ كرررر   ءة تررررهه قررررط أ رررر  فةرررر  حررررد يءخصررررفق  فعرررردا إ  يرررر  أقررررد ايرررردعفى
ش   ة طررررتئش   خصررررقه فرررري ايبررررفا األخبررررر قررررط قهءرررر  االطررررتئش  ه أف فرررري ف ررررت تكررررفط فبرررره قهءرررر  االطررررتئ

 . د ف تت

فحتررررررن ال ب ررررررفأت ايق رررررررع عءررررررن ايقطررررررتاش  عءبرررررره ر ةترررررره فرررررري االطررررررتئش  ه أ رررررر ز يرررررره أط ب رررررردا 
أ  أ رررر ز ايق رررررع يءقطررررتاش  عءبرررره . اطررررتئش ف أ تةعبرررر أ خرررر رج ايقهءرررر  ايقحررررددة يت رررردبا االطررررتئش   األصررررءي

.   إيبرررررهأط بررررررد عءرررررن ايقطرررررتاش  ة طرررررتئش   تةعررررري فيرررررف ةعرررررد فرررررفات قبعررررر د االطرررررتئش   األصرررررءي ة يشطرررررة
فيررررا ب رررررتر  ايق ررررررع يصررررح  ترررررذا االطرررررتئش   ايتةعرررري إال  رررررر  أ فاحرررررداأه فتررررف أط ب ررررردا فررررري أف   ءطررررر  

فررررالذا حةررررر اي ءطرررر  األفيررررن . 30برررردعن إيبهرررر  اي ربررررط ايقطررررتاش  عءبرررره يءقثررررف  أقرررر ا قحكقرررر  االطررررتئش  
 .بق  ةعدي طتئش  ه يكشه يا بطتاش  تةعب أ خ يه ه فالشه ب  د تذا ايحط فال ب ة  قشه ذيف ف

فب رررررردا االطررررررتئش   ايتةعرررررري ة طررررررتدع ء أف قررررررذكرة خ برررررر ه فالب ررررررفز ترررررردفبط االطررررررتئش   ايتةعرررررري 
 .كق  الةد قط ةب ط أطة ةه فايش    ايتي برد عءبه . في قحةر اي ءط  ةش ءأ عءن  ءب   هي

  

                                                           
. اجلززء الثزاي. املرجزع السزابق. شزرح قزانون أصزول احملاكمزات اجلزائيزة: كزذلك أديزب اسزتنبويل. 1890ص/1870/رقزم القاعزدة . اجلززء الثالزث. املرجع السابق. اجملموعة اجلزائية: ياسني الدركزيل - 30

 .1491ص/1304/القاعدة رقم 

204 



 :ممن يقدم االستئناف التهعي - أ

ايشب ةررررر  ايع قررررر  فايقررررردعن : إط قرررررط بقءرررررف حرررررط االطرررررتئش   األصرررررءي فررررري ايررررردعفى اي زائبررررر  ترررررا
ألط . عءبرررررررره فايقرررررررردعي اي خصرررررررري فايقطررررررررؤف  ة يقرررررررر  ه فتررررررررا ايررررررررذبط بحررررررررط يهررررررررا أط بطررررررررتاش فا تةعبرررررررر 

. االطرررررتئش   ايتةعررررري حرررررط ق ررررررر يكررررر  قرررررط كررررر ط قتقتعررررر أ ةصررررر   ايخصرررررا أقررررر ا قحكقررررر  ايدر ررررر  األفيرررررن
أ  ايخصررررا ايررررذ  ف رررره االسررررتئناف التهعرررري إال الخصررررم المسررررت نف عميرررر ت  ال يممررررك حررررقيررررذيف فالشرررره 

ط كرررر ط  ةررررده االطررررتئش   األصررررءيه يررررذيف فررررالط  بررررر ايقطررررتاش  عءبرررره ال بحررررط يرررره أط بطررررتاش  تةعبرررر أ فا 
إن االسررررتئناف التهعرررري هررررو : حبررررث  رررر ء فبهرررر ( 252)خصررررق أ يءقطررررتاش ه فتررررذا قرررر  أفةررررحته ايقرررر دة 

 .حق لممست نف عمي 

 :ناف التهعي هاالستئناف األصميعالقة االستئ - ب

االطررررررررتئش   ايتةعرررررررري قتعءررررررررط ة الطررررررررتئش   األصررررررررءي تعءررررررررط ايترررررررر ة  ةرررررررر يقتةفعه يررررررررذيف ال بكررررررررفط 
ه 31االطررررررتئش   ايتةعرررررري ق ةررررررفالأ إذا يررررررا بكررررررط االطررررررتئش   األصررررررءي ق ةررررررفالأ  ررررررك أه فهررررررف بطرررررر   ةطرررررر ف ه

شحصرررررر االطرررررتئش   ايتةعررررري فب. فرررررالذا رد االطرررررتئش   األصرررررءي  رررررك أه رد االطرررررتئش   ايتةعررررري قعررررره حكقررررر 
فرررررررري قفةررررررررفع االطررررررررتئش   األصررررررررءيه فال ب ررررررررفز أط بت رررررررر فزه إيررررررررن فا عرررررررر  يررررررررا بتش فيهرررررررر  االطررررررررتئش   

 .األصءي

ذا تشرررررر ز  ايقطررررررتاش  اطررررررتئش ف أ أصررررررءب أ عررررررط اطررررررتئش فهه فررررررالط تررررررذا ايتشرررررر ز  بررررررؤد  إيررررررن طرررررر ف    فا 
 .32االطتئش   ايتةعي أبة أه فيف ك شت ايشب ة  ايع ق  تي ايقطتاش   تةعب 

أقررررر  ةعرررررد  ةرررررف  االطرررررتئش   األصرررررءي  رررررك أه فرررررالط ر رررررفع ايقطرررررتاش  األصرررررءي عرررررط اطرررررتئش فه ال  
بطرررررتتة  طررررر ف  االطرررررتئش   ايتةعررررريه ألط االطرررررتئش   ايتةعررررري بطرررررت   عرررررط االطرررررتئش   األصرررررءي ةق ررررررد 

فاالطررررررتئش   ايتةعرررررري اختبرررررر ر  ة يشطررررررة  إيررررررن صرررررر حب ايحررررررط فبررررررهه إط  رررررر ء ق رطرررررره أف .  ةفيرررررره  ررررررك 
شررررره إ ةررررر ر  ة يشطرررررة  يءشب ةررررر  ايع قررررر  ف ررررر ه إذا اطرررررتاش  ايقحكرررررفا عءبررررره ايحكرررررا حترررررن ال يك. طررررركت عشررررره

 .33بش رد فحده أق ا قحكق  االطتئش  

                                                           
 .1488ص/1301/القاعدة رقم . اجلزء الثاي. املرجع السابق. شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية: أديب استنبويل - 31

 .1521ص/1348/القاعدة رقم . اجلزء الثاي. املرجع السابق. شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية: أديب استنبويل - 32
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 :آثار االستئناف التهعي -ج

بترتررررب عءررررن ت رررردبا االطررررتئش   ايتةعرررريه ا ثرررر ر ش طرررره  ايترررري تترتررررب عءررررن االطررررتئش   األصررررءي  
ذا كرررررررر ط . فى أقرررررررر ا قحكقرررررررر  االطررررررررتئش  قررررررررط حبررررررررث ف رررررررر  تش بررررررررذ ايحكررررررررا ايقطررررررررتاش  فش ررررررررر ايرررررررردع فا 

االطررررتئش   ايتةعرررري قشصررررة أ عءررررن ش حبرررر  قعبشرررر  قررررط ايحكرررراه بتف رررر  تش بررررذ تررررذه ايش حبرررر  فتش ررررر ايرررردعفى 
 .ي هته  ف  

ففرررررري  قبرررررر  األحررررررفا ه فررررررالط االطررررررتئش   ايتةعرررررري خ ةرررررر  ي بررررررفد االطررررررتئش   األصررررررءي فأ ررررررك يه  
 .الطتئش   األصءيش طه ه فيه آث ره ذاته ه فهف بطتعبر ذيف كءه قط ا

                                                                                                                                                                                     
 .175ص( 357)رقم 
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 أصول المحاكمة أمام محكمة االستئناف

تعررد قحكقرر  االطررتئش   در رر  ث شبرر  
تصرررررحي  قرررررط در ررررر ت ايقح كقررررر ه   بتهررررر  

يتعدبءررره أف إيا ئرررهه الحكرررم المشررروب هخطررر ت 
هحررررردود يرررررذيف فالشررررره بتعررررربط عءبهررررر  أط تت برررررد 

الدعوى المست نفة سرواء مرن حيرث أطرافهرا 
ف ررد شصررت ايقرر دة  .34أو مررن حيررث وقائعهررا

قررررررررررط  رررررررررر شفط أصررررررررررف  / 4/اي  رررررررررررة ( 251)
  تشع د قحكق  : "ايقح كق ت اي زائب  عءن أشه

االطرررررتئش   قرررررط رئررررربس ف  ةرررررببط ةحةرررررفر ايش ئرررررب ايعررررر ا فايك ترررررب فتصررررردر حكقهررررر  ةال قررررر ع 
 ".ا راء أف ةا يةبته 

 :الحكم في االستئناف - أ

إط أف  قررر  ت رررفا ةررره ايقحكقررر  االطرررتئش فب  ترررف أط ترررد ط قرررط تء ررر ء ش طررره  فررري ايشرررفاحي اي ررركءب   
أقر  إذا تقاي هقهول االستئناف شركاًلت ي طتئش  ه فالذا تةبط يه  أشه قطتف   يء رف  ايق ررة في اي ر شفط 

ن  ةرت ةرذيفه فقتر. ف دت أشه  بر قطتف  يهذه اي رف ه فت ةري ةررد االطرتئش    رك أ أ  عردا  ةفيره
 .أ  ترت   ةه بد ايقحكق  عط ايدعفى. فالشه  ال تتص  ةقفةفع ايدعفى

أقررررر  إذا ف ررررردت ايقحكقررررر  أط االطرررررتئش   ق ةرررررف   رررررك أه فتشت ررررر  إيرررررن ةحرررررث قفةرررررفع ايررررردعفى  
فرررري ايحرررردفد ايترررري ف رررر  عءبهرررر  االطررررتئش  ه فررررالذا ف رررردت أط ايحكررررا ايقطررررتاش  صررررحب  قررررط حبررررث ايفا رررر  

فبترتررررب عءررررن  .سررررتئناف موارررروعًات وهررررذا يعنرررري تصررررديق الحكررررم المسررررت نفرد االفاي رررر شفطه فت رررررر 
ذيرررررررف تةرررررررقبط ايقطرررررررتاش  رطرررررررفا فش  ررررررر ت ايقح كقررررررر  االطرررررررتئش فب  فايقح كقررررررر  أقررررررر ا قحكقررررررر  ايدر ررررررر  

 .كق  بترتب عءن ذيف قص درة ايتاقبط االطتئش في ف بده إبراداأ يءخزبش . األفين
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اسرتئناف  مرن حيرث طتئش فهه أصدرت  راراأ ة ةف  أق  إذا ف دت ايقحكق  أط ايقطتاش  قحط في ا 
ففطرر  ايحكررا ايقطررتاش  ةك قءرره أف ة ررزء قشررهه فعشدئررذ عءررن قحكقرر  االطررتئش   أط تقةرري فرري  الموارروعت

 .ش ر ايدعفى فايةت في االطتئش  

 :حق التصدي  - ب

إذا : "قررررررط  رررررر شفط أصررررررف  ايقح كقرررررر ت اي زائبرررررر  عءررررررن أشرررررره/ 1/اي  رررررررة ( 260)شصررررررت ايقرررررر دة  
 ".ايحكا يقخ ي ته اي  شفط أف أل  طةب آخر  ةت ايقحكق  في أط س ايدعفىفط  

بتةرررررررربط قررررررررط تررررررررذه ايقرررررررر دة أط قررررررررط حررررررررط قحكقرررررررر  االطررررررررتئش   إذا فطررررررررخت ايحكررررررررا ايقطررررررررتاش   
ايةرررردائي أط تت رررررط إيررررن قفةررررفع ايرررردعفى فتش ررررر فبرررره فتصررررح  ايخ ررررا ايررررذ  يحررررط ةرررره ثررررا ت صرررر  فبرررره 

 .در   األفيندفط إع دة ايدعفى قرة ث شب  إين قحكق  اي

فحرررررط ايتصرررررد  يقفةرررررفع ايشررررررزاع إيزاقررررري فررررري ايت ررررررب  ايطرررررفر  ت  دبررررر أ إل  يررررر  أقرررررد ايررررردعفىه  
بطرررررتثشن قرررررط ذيرررررف ح يررررر  فاحررررردة تررررري ح يررررر  اطرررررتئش    ررررررار رد ايررررردف  ةعررررردا االختصررررر صه فررررر  ب رررررفز 
شقرررررر  عءبهرررررر   يقحكقرررررر  االطررررررتئش   أط تتعررررررر  يقفةررررررفع ايرررررردعفىه طررررررفاء صررررررد ت ايحكررررررا أا فطررررررختهه فا 

فايطررررةب ايررررذ  بقشرررر  قحكقرررر  االطررررتئش   قررررط . د ايرررردعفى إيررررن قحكقرررر  أف  در رررر  يت صرررر  فبهرررر أط تعبرررر
أط تتصرررررردى يقفةررررررفع ايرررررردعفىه تررررررف أط اي رررررررار اي  ةرررررري ةرررررررد ايرررررردف  ةعرررررردا االختصرررررر ص ال برفرررررر  بررررررد 

 .35ايقحكق  عط ايدعفى

فعءرررررن تررررررذا األطرررررر س تكررررررفط قحكقررررر  ايررررررش    ررررررد أع ررررررت قحكقررررر  االطررررررتئش   حررررررط ايتصررررررد   
ةررررفعه ةعررررد فطرررر  ايحكررررا ايقطررررتاش ه طررررفاء كرررر ط حكررررا قحكقرررر  ايدر رررر  األفيررررن ف صرررر أ يء صرررر  فرررري ايقف 

فررررري ايقفةرررررفع أا  برررررر ف صررررر ه عءرررررن ايرررررر ا قرررررط أط حرررررط ايتصرررررد  ترررررذا بحررررررا ايخصرررررفا قرررررط در ررررر  
قررررط در رررر ت ايت  ةرررريه ألط قحكقرررر  االطررررتئش   تةرررر  برررردت  عءررررن ايرررردعفى ةك قءهرررر  قفةررررفع أ ف ررررك أ 

 .فتةت فبه 

فحررررررربط تشتهررررررري قحكقررررررر  االطرررررررتئش   قرررررررط ش رررررررر ايررررررردعفىه فالشهررررررر  تتخرررررررذ فاحرررررررداأ قرررررررط اي ررررررررارات 
 : ايت يب 
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إذا ثةرررررت يقحكقررررر  االطرررررتئش   أط اي عررررر  اي رقررررري يرررررا ب ررررر  أصررررر أه أف يرررررا ب رررررا  :قررررررار الهرررررراءة-  1
 .ه فالشه  ت ط  ايحكا فتعءط ةراءة ايقدعن عءبه36ديب  عءن ارتك ةه قط  ة  ايقدعن عءبه

ه فالشهرررررر  37إذا تةرررررربط يهرررررر  أط اي عرررررر  ايفا رررررر  ال بؤيرررررر   رقرررررر أ  زائبرررررر أ   :المسررررررؤولية قرررررررار عرررررردم- 2
 .ت ط  ايحكا ايقطتاش  فت ةي ةعدا قطؤفيب  ايقدعن عءبه

فيهرررررر  فرررررري ايحرررررر يتبطه أ  إذا حكقررررررت ةررررررر يةراءة أف عرررررردا ايقطررررررؤفيب ه أط تحكررررررا يءقرررررردعن عءبررررررره  
ف عررررردا ايقطرررررؤفيب ه إعررررر دة ايتررررراقبط كقررررر  بترترررررب عءرررررن حكرررررا ايةرررررراءة أ. ةررررر يتعفب  ايقررررردشي ايرررررذ   ءةررررره

 .االطتئش في يءقدعن عءبه إذا ك ط تف ايقطتاش  فتةقبط ايقطتاش  عءبه ايرطفا فايش   ت

إذا تةررررررربط يقحكقررررررر  االطرررررررتئش   أط اي عررررررر  ايفا ررررررر  بؤيررررررر   رقررررررر أ  زائبررررررر أ فأط  :قررررررررار العقوهرررررررة-  3
رار ايع فةرررر  بتحرررردد فبرررره ق رررردارت  ف رررر. األديرررر  ك فبرررر  إلداشرررر  ايقرررردعن عءبررررهه فالشهرررر  ت ةرررري عءبرررره ة يع فةرررر 

 .حطب قفةفع االطتئش   فص   ايقطتاش 

 :شرط صحة الحكم االستئنافي -ج

ب رررررتر  فررررري حكرررررا قحكقررررر  االطرررررتئش   أط ب رررررتق  عءرررررن ايعءررررر  فاألطرررررة ب ايقف ةررررر ه فأط ترررررذكر  
فبررررررره ايقررررررر دة اي  شفشبررررررر  ايقش ةرررررررط عءبهررررررر  اي عررررررر ه فقررررررر  إذا كررررررر ط  ررررررر ة أ ي عتررررررررا  يصررررررردفره ة يصرررررررفرة 
اياب ةبرررررر  أف يء عرررررررط ةرررررر يش   إذا كررررررر ط ف  تبررررررر أ أف ةقث ةرررررر  ايف ررررررر تي أف أشررررررره حكررررررا قةررررررررا ال ب ةررررررر  أ  

 .38 ربط قط  رط اي عط

فالةرررررررد قرررررررط تف بررررررر  اي ةررررررر ة عءرررررررن قطرررررررفدة ايحكرررررررا  ةررررررر  ت هبقرررررررهه فتف بررررررر  ايك ترررررررب عءبررررررره ةعرررررررد  
ذا كرررر ط ايحكررررا خ يبرررر أ قررررط ايتف برررر ه  رررررا ايك تررررب قررررط خقررررس فع ررررربط يبرررررة حتررررن . ت فترررره قئرررر  يبرررررة فا 

كقررررر  ب رررررب أط بتءرررررن ايحكرررررا فررررري  ءطررررر  عءشبررررر ه فأط . طرررررفرب  فاطرررررتهد  اي  ةررررري يء ررررركفى قرررررط ايحكررررر ا
 .39بط   في ط   ايقحكق  ايخ ص ة ألحك اه فبح   أصءه ق  أفراط ايدعفى ايع ئدة إيبه
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 :طرق الطعن في األحكام االستئنافية  -د

االطررررررتئش فب  فف رررررر أ يألصررررررف   ب ررررررفز االعترررررررا  عءررررررن ايحكررررررا ايابرررررر ةي ايصرررررر در عررررررط ايقحكقرررررر  
 .40ففي ايقبع د ايقشصفص عءبه ي عترا  عءن ايحكا اياب ةي ايص در عط ايقحكق  ايةدائب 

كقررررر  ت ةررررر  األحكررررر ا ايصررررر درة عرررررط ايقحررررر كا االطرررررتئش فب  اي عرررررط ة ربرررررط ايرررررش  ه فت ةرررررط فبررررره  
 .41اي فاعد فاألصف  ايقحددة يء عط ة ربط ايش   في اي  شفط

                                                           
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 261)املادة  - 40
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 :اإلجاهة الصحيحة اشر الى: تمارين

 :ب ترط االعترا  عط االطتئش   في أشه في االعترا 
 .ال ت ر  ايقحكق  تح ب  أ  دبداأ في اي ةب  -1
تكت ي ةدراط  إةة رة ايدعفى ايتي ش قته  قحكق  ايدر   األفين ألط اي را يبس عءن در ر   -2

 .كةبرة قط األتقب 
 .ايع ق   ئز ي قب  ايخصفا ةق  فبها ايشب ة   -3
 . ال  يء قق  ذكر ط ة   -4

 4الجواب الصحي  رقم 

 :االطتئش    ربط ع د  يء عط فهف
 . ش    يءدعفى -1     
 .ش  ر يءدعفى -2     
   2ف  1 -3     
 .ال  يء قق  ذكر ط ة           

 3الجواب الصحي  رقم 
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طرق الطعن غير العادية 

 

 (إعادة المحكمة -النقض )

 :الكممات المفتاحية

عػمـ  -مخالفػة القػان ف -شػرط المصػمحة -شرط الصفة -قرارات قاضي اإلحالة -محكمة النقض -النقض
 .ضمنح تع ي -إعامة المحاكمة -بأمر خطي النقض -نظرية العق بة المبررة -إضرار الطاعف بطعنو

 :الممخص

إف طػػرؽ الطعػػف ايػػر العاميػػة ترمػػي إلػػل النظػػر وػػي الحكػػـ المطعػػ ف ويػػو  تقريػػر إل ا ػػو أ  إبقا ػػو   لػػيس 
النظر وي م ض ع المع ى   بذلؾ يفتػرض أف يشػ ب الحكػـ عيػب مػف العيػ ب التػي حػممىا المشػرع عمػل 

عػػامة سػبيؿ الحصػػر   الطػػرؽ ايػػر العاميػػة ال مقػػررة لمطعػػف وػي ا حكػػاـ وػػي القػػان ف السػػ ر  ىػػي الػػنقض  ا 
 .المحاكمة

 :األىداف التعميمية

 :وي نياية ىذا الجزء يجب أف يك ف الطالب قامرًا عمل

تعريػػؼ الطعػػػف بطريػػػؽ الػػػنقض الػػػذ  ىػػػ  طريػػػؽ طعػػػف ايػػػر عػػػام    يجػػػ ز إ  وػػػي بعػػػض  -1
 .ا حكاـ النيا ية

القابمػة لمطعػف بػالنقض   الخصػـ  الػذيف يجػ ز ليػـ الطعػف بػالنقض  ا حكاـ  القرارات تمييز  -2
 . أسبابو  ميعامه  اآلثار المترتبة عميو

 .الطعف بالنقض بأمرخطيتعريؼ  -3
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إعػػامة المحاكمػػة  التػػي ىػػي أيضػػًا طريػػؽ مػػف طػػرؽ الطعػػف ايػػر العاميػػة وػػي ا حكػػاـ تعريػػؼ  -4
 ذلػػػؾ بيػػػمؼ إصػػػاح الخطػػػأ الػػػذ  شػػػاب  قػػػا    المبرمػػػة الصػػػامرة باإلمانػػػة ضػػػمف شػػػر ط حػػػممىا القػػػان ف

 .المع ى
ا حكػػػػػاـ التػػػػػي يجػػػػػ ز الطعػػػػػف وييػػػػػا بدعػػػػػامة المحاكمػػػػػة   حػػػػػا ت إعػػػػػامة المحاكمػػػػػة  تمييػػػػػز  -5

 . ا شخاص الذيف يحؽ ليـ طمب إعامة المحاكمة   آثار  نتا ج طمب إعامة المحاكمة
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 الطعن بطريق النقض

 ز إ  وػػػػػػي بعػػػػػػض ا حكػػػػػػاـ النيا يػػػػػػة     الطعػػػػػػف بػػػػػػالنقض طريػػػػػػؽ طعػػػػػػف ايػػػػػػر عػػػػػػام    يجػػػػػػ 
بطالػػػػػو  نمػػػػػا إل ػػػػػاء الحكػػػػػـ المطعػػػػػ ف ويػػػػػو  ا  يقصػػػػػم بػػػػػو إعػػػػػامة بحػػػػػث الػػػػػمع ى أمػػػػػاـ محكمػػػػػة الػػػػػنقض   ا 

 .لمخالفتو أحكاـ القان ف وي الشكؿ أ  وي الم ض ع

 يختمػػػػػؼ الطعػػػػػف بػػػػػالنقض عػػػػػف ا عتػػػػػراض بكػػػػػ ف الطعػػػػػف بػػػػػالنقض ينقػػػػػؿ الحكػػػػػـ إلػػػػػل محكمػػػػػة  
 يختمػػػػؼ عػػػػف ا سػػػػت ناؼ . تػػػػراض يعيػػػػم الحكػػػػـ إلػػػػل المحكمػػػػة التػػػػي أصػػػػمرتوأعمػػػػل  وػػػػي حػػػػيف أف ا ع

 .بك نو يكتفي بنقض القرار  بينما   يستيمؼ ا ست ناؼ إ  إصاح ىذا الحكـ  تصحيحو

نمػػػػػػا ىػػػػػػ    وػػػػػػالنقض إذف لػػػػػػيس مرجػػػػػػة ثالثػػػػػػة مػػػػػػف مرجػػػػػػات التسمسػػػػػػؿ القضػػػػػػا ي وػػػػػػي تشػػػػػػريعنا   ا 
يجػػػػػػػام اجتيػػػػػػػام  طريقػػػػػػة خاصػػػػػػػة أ جػػػػػػػمىا المشػػػػػػػرع لمراقبػػػػػػػة حسػػػػػػػف تطبيػػػػػػؽ القػػػػػػػ انيف  صػػػػػػػحة تفسػػػػػػػيرىا  ا 

 .1مستقر  منسجـ وي الم لة  نظرًا إلل  ج م محكمة نقض  احمة وي س رية

وػػػػػػالطعف بػػػػػػالنقض   يطػػػػػػرح م ضػػػػػػ ع الػػػػػػمع ى مجػػػػػػممًا أمػػػػػػاـ محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض لتػػػػػػمقؽ  قا عيػػػػػػا  
نمػػػػػا تنحصػػػػػر ميمتيػػػػػا وػػػػػي التأكػػػػػم مػػػػػف أف م حكمػػػػػة  تقػػػػػرر مػػػػػا إذا كػػػػػاف الجػػػػػـر ثابتػػػػػًا أ  ايػػػػػر ثابػػػػػت   ا 

الم ضػػػػػ ع قػػػػػم أحسػػػػػنت تطبيػػػػػؽ القػػػػػ انيف الم ضػػػػػ عية  ق اعػػػػػم اإلجػػػػػراءات التػػػػػي نػػػػػص عمييػػػػػا القػػػػػان ف  
ذا  جػػػػمت ويػػػػو . وػػػػدذا رأت أف الحكػػػػـ سػػػػميـ مػػػػف الناحيػػػػة القان نيػػػػة  ودنيػػػػا تػػػػرم الطعػػػػف. أـ أنيػػػػا خالفتيػػػػا  ا 

لػػػػػنقض  ف محكمػػػػػة ا)خطػػػػػأ  تػػػػػنقض الحكػػػػػـ أ  تبطمػػػػػو   تعيػػػػػم الػػػػػمع ى إلػػػػػل المحكمػػػػػة التػػػػػي أصػػػػػمرتو  
  لتعيػػػػم ىػػػػذه المحكمػػػػة النظػػػػر وػػػػي الحكػػػػـ المطعػػػػ ف ويػػػػو مسػػػػتنيرة بالمبػػػػامئ التػػػػي (  تنظػػػػر وػػػػي ال قػػػػا  
 .2الحكم عمى الحكملذلؾ  صؼ الطعف بالنقض بأنو . قررتيا محكمة النقض

 تنظػػػػػر وػػػػػي الطعػػػػػف بػػػػػالنقض أروػػػػػ  محكمػػػػػة قضػػػػػا ية  ىػػػػػي محكمػػػػػة الػػػػػنقض   كانػػػػػت تسػػػػػمل  
 تتػػػػألؼ مػػػػف ر ػػػػيس  سييييورية محكميييية وحيييييدة مركزىييييا دمشييييق وىيييي   يييي  مػػػػف قبػػػػؿ محكمػػػػة التمييػػػػز  

 عػػػػػػػمم مػػػػػػػف النػػػػػػػ اب  المستشػػػػػػػاريف  تقسػػػػػػػـ إلػػػػػػػل ثػػػػػػػاث م ا ػػػػػػػر  ا  لػػػػػػػل لمقضػػػػػػػايا الممنيػػػػػػػة  التجاريػػػػػػػة  
 : تفصؿ الما رة الجزا ية وي.  الثانية لألح اؿ الشخصية   الثالثة لمقضايا الجزا ية
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 األحكام والقرارات القابمة لمطعن بالنقض

بػػػػػالنقض   ا صػػػػػؿ أف ا حكػػػػػاـ الصػػػػػامرة مػػػػػف محػػػػػاكـ الحكػػػػػـ ىػػػػػي  حػػػػػمىا التػػػػػي تقبػػػػػؿ الطعػػػػػف 
لكػػػػػػػف المشػػػػػػػرع أجػػػػػػػاز الطعػػػػػػػف بػػػػػػػالنقض وػػػػػػػي بعػػػػػػػض القػػػػػػػرارات التػػػػػػػي يصػػػػػػػمرىا قاضػػػػػػػي اإلحالػػػػػػػة  ذلػػػػػػػؾ 

 .استثناًء مف الق اعم العامة

 :األحكام الصادرة عن محاكم الحكم - أ

تقبػػػػػػػؿ الطعػػػػػػػف : "مػػػػػػػف قػػػػػػػان ف أصػػػػػػػ ؿ المحاكمػػػػػػػات الجزا يػػػػػػػة عمػػػػػػػل أنػػػػػػػو 336نصػػػػػػػت المػػػػػػػامة 
وػػػػػي الجنايػػػػػات  الجػػػػػنح  المخالفػػػػػات مػػػػػا لػػػػػـ يػػػػػنص  بطريػػػػػؽ الػػػػػنقض ا حكػػػػػاـ الصػػػػػامرة بالمرجػػػػػة ا خيػػػػػرة

 ".القان ف عمل خاؼ ذلؾ

 :مف القان ف نفسو عمل أنو/ 1/الفقرة  337كما نصت المامة 

  يجػػػػػ ز الطعػػػػػف بطريػػػػػؽ الػػػػػنقض وػػػػػي ا حكػػػػػاـ الصػػػػػامرة قبػػػػػؿ الفصػػػػػؿ وػػػػػي الم ضػػػػػ ع إ  إذا " 
 ". انبنل عمييا من  السير وي المع ى

  يقبػػػػؿ الطعػػػػف بطريػػػػؽ الػػػػنقض وػػػػي : "ن ف نفسػػػػو عمػػػػل أنػػػػومػػػػف القػػػػا 338كمػػػػا نصػػػػت المػػػػامة 
 ".الحكـ ما ماـ الطعف ويو بطريؽ ا عتراض جا زا

 :مف خاؿ ىذه الم ام يتبيف أف ا حكاـ التي تقبؿ الطعف بطريؽ النقض ىي

 األحكام القضائية الت  تفصل    موضوع الدعوى بالدرجة األخيرة- أولً 

 عمػػػػػل . رميػػػػػة  إمانػػػػػة المػػػػػتيـ  أ  براءتػػػػػو  أ  عػػػػػمـ مسػػػػػؤ ليتوأ  ا حكػػػػػاـ التػػػػػي تفصػػػػػؿ وػػػػػي الج 
كػػػػػذلؾ إذا . ىػػػػذا وػػػػػدذا كػػػػػاف أمػػػػػاـ الطػػػػػاعف طريػػػػػؽ لاعتػػػػػراض أ  ا سػػػػػت ناؼ  وطعنػػػػػو بػػػػػالنقض مروػػػػػ ض

. 4ضػػػػػػي  عمػػػػػػل نفسػػػػػػو طريػػػػػػؽ ا سػػػػػػت ناؼ  وػػػػػػا يقبػػػػػػؿ منػػػػػػو الطعػػػػػػف بػػػػػػالنقض  لػػػػػػ  اسػػػػػػتأنفو اآلخػػػػػػر ف
راجعػػػػػػػة   ي طػػػػػػػرؽ إ  بعػػػػػػػم اسػػػػػػػتنفام الطػػػػػػػرؽ  تسػػػػػػػ ين ذلػػػػػػػؾ أف الطعػػػػػػػف بػػػػػػػالنقض طريػػػػػػػؽ اسػػػػػػػتثنا ي لمم

 .العامية
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 األحكام الصادرة قبل الفصل    الموضوع إذا انبنى عمييا منع السير    الدعوى- ثانياً 

إف ا حكػػػػاـ التػػػػي ترتفػػػػ  بيػػػػا يػػػػم المحكمػػػػة عػػػػف الػػػػمع ى 
م ف أف تتعػػػػػػػػػػرض لم ضػػػػػػػػػػ ع النػػػػػػػػػػػزاع  تقبػػػػػػػػػػؿ الطعػػػػػػػػػػف 
بطريػػػػػؽ الػػػػػنقض إذا ترتػػػػػب عمػػػػػل صػػػػػم رىا ت قػػػػػؼ سػػػػػير 

كمػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػ  رمت محكمػػػػػػػػػػة المرجػػػػػػػػػػة ا خيػػػػػػػػػػرة . الػػػػػػػػػػمع ى
الػػػػػػػػػػػمع ى بحجػػػػػػػػػػػة أنيػػػػػػػػػػػا   تسػػػػػػػػػػػم  بسػػػػػػػػػػػبب سػػػػػػػػػػػق طيا 
بالتقػػػػػػػػػامـ  أ  بػػػػػػػػػالعف  العػػػػػػػػػاـ  أ  ل جػػػػػػػػػ م حكػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػابؽ 
وييػػػػػػػػا  أ   جػػػػػػػػ ب تقػػػػػػػػميـ شػػػػػػػػك ى أ  امعػػػػػػػػاء شخصػػػػػػػػي 

 يييييييييييالقرار  لقب ليػػػػػػػػػػػا  أ  قػػػػػػػػػػػررت عػػػػػػػػػػػمـ اختصاصػػػػػػػػػػػيا 
  الصادر بقبول ىذا الد ع يعطل سير الدعوى ألنو

المحكميية عنيييا  ممييا يييؤدي إلييى إخييراج القضييية ميين حييوزة المحكميية  لييذلك أجيياز المشييرع ير ييع يييد 
 .5الطعن    مثل ىذه القرارات أو األحكام عمى حدة أمام محكمة النقض

أمػػػػػػػا قػػػػػػػرارات القرينػػػػػػػة  القػػػػػػػرارات اإلعماميػػػػػػػة  القػػػػػػػرارات القاضػػػػػػػية بػػػػػػػدجراء تحقيػػػػػػػؽ  ايرىػػػػػػػا مػػػػػػػف  
ع ى  التػػػػي   ينبنػػػػي عمييػػػػا منػػػػ  السػػػػير وػػػػي الػػػػمع ى  وػػػػا القػػػػرارات التػػػػي تصػػػػمر أثنػػػػاء السػػػػير وػػػػي الػػػػم

يجػػػػػ ز الطعػػػػػف وييػػػػػا وػػػػػ ر صػػػػػػم رىا  لكنيػػػػػا تقبػػػػػؿ الطعػػػػػف بػػػػػالنقض بعػػػػػػم صػػػػػم ر الحكػػػػػـ الفاصػػػػػؿ وػػػػػػي 
 .6الم ض ع     ي عم إنفاذىا رض خًا ليا

 :قرارات قاض  اإلحالة - ب

يصػػػػػمر بعػػػػػم أف ينتيػػػػػي قاضػػػػػي اإلحالػػػػػة مػػػػػف مراسػػػػػة ممػػػػػؼ الػػػػػمع ى  يسػػػػػتكمؿ التحقيػػػػػؽ وييػػػػػا   
 .قرارًا نيا يًا يرو  بو يمه عف المع ى

 قػػػػػػم أجػػػػػػاز المشػػػػػػرع الطعػػػػػػف بػػػػػػالنقض وػػػػػػي بعػػػػػػض القػػػػػػرارات النيا يػػػػػػة التػػػػػػي يصػػػػػػمرىا قاضػػػػػػي  
 القػػػػرارات التػػػػي تقبػػػػؿ الطعػػػػف بطريػػػػؽ الػػػػنقض . بحسييييبانو درجيييية أخيييييرة  يييي  قضييييا  التحقيييييقاإلحالػػػػة 

 :مف قان ف أص ؿ المحاكمات الجزا ية ىي( 341)كما حممتيا المامة 
                                                           

 .131ص( 1542)رقم القاعدة . اجلزء الرابع. املرجع السابق: عبد القادر جار اهلل األلوسي. وما بعدها 1455ص. املرجع السابق: ومدالدكتور عبد الوهاب ح - 5
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 قرارات التيام الجنائية- أولً 

إذا تبػػػػػػػػػػػيف لقاضػػػػػػػػػػػي اإلحالػػػػػػػػػػػة أف الفعػػػػػػػػػػػؿ  
المسػػػػنم لممػػػػمعل عميػػػػو جنايػػػػة  قامػػػػت أملػػػػة كاويػػػػة 
لاتيػػػػػاـ  ودنػػػػػو يقػػػػػرر اتيامػػػػػو بالجنايػػػػػة التػػػػػي يراىػػػػػا 
منطبقػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػل وعمػػػػػػػػػو   يصػػػػػػػػػمر قػػػػػػػػػرارًا اتياميػػػػػػػػػًا 

  7بدحالػػػػة الظنػػػػيف م ق وػػػػًا عمػػػػل محكمػػػػة الجنايػػػػات
رًا بالمرجػػػػػػػػة ا خيػػػػػػػػرة   يكػػػػػػػػ ف ىػػػػػػػػذا القػػػػػػػػرار صػػػػػػػػام

لػػػػػػذلؾ وػػػػػػدف الطعػػػػػػف ويػػػػػػو بطريػػػػػػؽ الػػػػػػنقض مقبػػػػػػ ؿ 
أمػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػمعي . مػػػػػػػػػػػف النا ػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػاـ  المػػػػػػػػػػػتيـ

وقػػػػم حجػػػػب عنػػػػو المشػػػػرع حػػػػؽ الطعػػػػف  الشخصػػػػي
وػػػػػي قػػػػػرار ا تيػػػػػاـ   نػػػػػو   مصػػػػػمحة لػػػػػو بػػػػػالطعف 

 ويو 
 

 . يستطي  أف يتاب  مع اه الشخصية بالتع يض أماـ محكمة الجنايات

 اإلحالة أمام محكمة الجنح أو المخالفاتقرارات - ثانياً 

: مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػان ف أصػػػػػػػػػ ؿ المحاكمػػػػػػػػػات الجزا يػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػل أف/ ب/الفقػػػػػػػػػرة ( 341)نصػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػامة  
قػػػػػػرارات اإلحالػػػػػػة أمػػػػػػاـ محػػػػػػاكـ الجػػػػػػنح أ  المخالفػػػػػػات  يقبػػػػػػؿ الطعػػػػػػف وييػػػػػػا مػػػػػػف جانػػػػػػب النيابػػػػػػة العامػػػػػػة "

ة ا سػػػػػػػػػاس  المػػػػػػػػػمعل عميػػػػػػػػػو إذا وصػػػػػػػػػمت وػػػػػػػػػي م ضػػػػػػػػػ ع ا ختصػػػػػػػػػاص أ  بمسػػػػػػػػػا ؿ   تممػػػػػػػػػؾ محكمػػػػػػػػػ
 ".تعميميا

مػػػػف خػػػػاؿ ىػػػػذا الػػػػنص يتبػػػػيف أف المشػػػػرع   يسػػػػمح بػػػػالطعف وػػػػي قػػػػرارات اإلحالػػػػة إلػػػػل محػػػػاكـ  
والمػػػػمعل عميػػػػػو   مصػػػػمحة لػػػػو وػػػػي ىػػػػذا الطعػػػػف طالمػػػػػا . الجػػػػنح أ  المخالفػػػػات إ  عمػػػػل نطػػػػاؽ ضػػػػيؽ

نفسػػػػو  والمجػػػػاؿ يبقػػػػل  اسػػػػعًا أمامػػػػو لمػػػػمواع عػػػػف. أف قاضػػػػي اإلحالػػػػة لػػػػـ يحمػػػػو إلػػػػل محكمػػػػة الجنايػػػػات
كمػػػػػا أنػػػػػو   مصػػػػػمحة لمنيابػػػػػة .  قػػػػػ ؿ مػػػػػا يشػػػػػاء أمػػػػػاـ محكمػػػػػة الم ضػػػػػ ع المحػػػػػاؿ إلييػػػػػا إلثبػػػػػات براءتػػػػػو

 .العامة وي ىذا الطعف  ف ليا أف تطمب ما تشاء أماـ المحكمة
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لكػػػػػف المشػػػػػرع أجػػػػػاز الطعػػػػػف لمنيابػػػػػة العامػػػػػة  المػػػػػمعل عميػػػػػو وػػػػػي حػػػػػالتيف وقػػػػػط  أ  ىمػػػػػا حينمػػػػػا  
 ثانيتيمػػػػػا حينمػػػػػا يفصػػػػػؿ وػػػػػي . اص وػػػػػي حالػػػػػة ا خػػػػػتاؼ عميػػػػػويفصػػػػػؿ القػػػػػرار وػػػػػي م ضػػػػػ ع ا ختصػػػػػ
 .8مسا ؿ   تممؾ محكمة ا ساس تعميميا

 قرارات منع المحاكمة- ثالثًا 

: مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػان ف أصػػػػػػػػػ ؿ المحاكمػػػػػػػػػات الجزا يػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػل أف/ ج/الفقػػػػػػػػػرة ( 341)نصػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػامة  
مػػػػػف جانػػػػػب ا معػػػػػاء قػػػػػرارات منػػػػػ  المحاكمػػػػػة يقبػػػػػؿ الطعػػػػػف وييػػػػػا مػػػػػف جانػػػػػب النيابػػػػػة العامػػػػػة  بالتبعيػػػػػة "

الشخصػػػػػي  يقبػػػػػؿ الطعػػػػػف وييػػػػػا مػػػػػف المػػػػػمعي الشخصػػػػػي طعنػػػػػًا أصػػػػػميًا إذا قضػػػػػت بعػػػػػمـ ا ختصػػػػػاص 
 ".أ  برم المع ى أ  إذا ذىؿ القاضي عف الفصؿ وي أحم أسباب ا معاء

يمكػػػػف الطعػػػػف قاضيييي  اإلحاليييية الصػػػػامر عػػػػف قييييرار منييييع المحاكميييية يتبػػػػيف مػػػػف ىػػػػذا الػػػػنص أف  
   سػػػػبب كػػػػاف  سػػػػ اء لعػػػػمـ كفايػػػػة ا ملػػػػة أ   نقضػػػػاء الػػػػمع ى العامػػػػة ميييين قبييييل النيابيييية العاميييية ويػػػػو 

 .بأحم أسباب ا نقضاء أ  ل ير ذلؾ مف ا سباب

وػػػػدذا طعنػػػػت النيابػػػػة العامػػػػة وػػػػي  .يقبييييل بصييييورة تبعيييييةوػػػػدف طعنػػػػو أمييييا المييييدع  الشخصيييي   
و قػػػػػرار منػػػػػ  المحاكمػػػػػة  وػػػػػدف المػػػػػمعي الشخصػػػػػي يسػػػػػتفيم مػػػػػف طعػػػػػف النيابػػػػػة العامػػػػػة  يطعػػػػػف ىػػػػػ  ويػػػػػ

 لكػػػػف إذا لػػػػـ تطعػػػػف النيابػػػػة العامػػػػة وػػػػي القػػػػرار وػػػػا يجػػػػ ز لممػػػػمعي . أيضػػػػًا مػػػػف جيػػػػة حق قػػػػو الشخصػػػػية
 .9الشخصي أف يطعف ويو   لذلؾ قيؿ إف طعف الممعي الشخصي يقبؿ بطريؽ التبعية

لكػػػػػف المشػػػػػرع أجػػػػػاز لممػػػػػمعي الشخصػػػػػي أف يطعػػػػػف وػػػػػي قػػػػػرار منػػػػػ  المحاكمػػػػػة بصػػػػػ رة أصػػػػػمية  
:  ىػػػػذه الحػػػػا ت ىػػػػي. النيابػػػػة العامػػػػة وػػػػي ىػػػػذا القػػػػرار أـ لػػػػـ تطعػػػػف وػػػػي ثػػػػاث حػػػػا ت  سػػػػ اء طعنػػػػت

عػػػػػػػمـ ا ختصػػػػػػػػاص  قػػػػػػػػرار رم الػػػػػػػمع ى   ذىػػػػػػػػ ؿ قاضػػػػػػػػي اإلحالػػػػػػػة عػػػػػػػػف الفصػػػػػػػػؿ وػػػػػػػي أحػػػػػػػػم أسػػػػػػػػباب 
 .ا معاء
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 الخصوم الذين يجوز ليم الطعن بالنقض

مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػان ف أصػػػػػػػػػػ ؿ ( 340)نصػػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػػامة 
يكػػػػػػ ف الطعػػػػػػف : "المحاكمػػػػػػات الجزا يػػػػػػة عمػػػػػػل أف

 :بالنقض

 .حؽ المحك ـ عميومف  - أ

مػػػػػػػػف حػػػػػػػػؽ المسػػػػػػػػؤ ؿ بالمػػػػػػػػاؿ  المػػػػػػػػمعي  - ب
الشخصػػػػػػػػػػػي ويمػػػػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػػػػؽ باإللزامػػػػػػػػػػػات 

 .الممنية م ف س اىا

  ...".مف حؽ النيابة العامة- ج 

 :يتبيف مف ىذه المامة أنو يج ز الطعف بالنقض لمف يت اور ويو شرطاف 

 .أف يك ف طروًا وي المع ى التي انتيت بقرار نيا ي- 1

 .مصمحة مباشرة وي الطعف أف تك ف لو- 2

 شرط الصفة -أولً 

إف حػػػػػؽ الطعػػػػػف بػػػػػالنقض   يكػػػػػ ف إ  لمػػػػػف كػػػػػاف طروػػػػػًا وػػػػػي الػػػػػمع ى الجزا يػػػػػة أمػػػػػاـ محكمػػػػػة 
 .المرجة ا خيرة التي صمر عنيا الحكـ المرام الطعف ويو

إ  أف ىنػػػػػاؾ حػػػػػا ت ي جيػػػػػز قبػػػػػ ؿ الطعػػػػػف بػػػػػالنقض ممػػػػػف لػػػػػـ يكػػػػػف خصػػػػػمًا وػػػػػي الػػػػػمع ى أمػػػػػاـ  
الثانيػػػػة  كػػػػأف يتعػػػػرض الحكػػػػـ وػػػػي منط قػػػػو ليػػػػذا الشػػػػخص  وفػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة يجػػػػ ز لػػػػو  محكمػػػػة المرجػػػػة

 .10أف يطعف وي ىذا الحكـ  نو ع مَّ محك مًا عميو   لكؿ محك ـ عميو حؽ الطعف بالنقض

ذا كػػػػػاف المسػػػػػؤ ؿ بالمػػػػػاؿ طروػػػػػًا وػػػػػي المحاكمػػػػػة البما يػػػػػة   اسػػػػػتبعم مػػػػػف المحاكمػػػػػة ا سػػػػػت ناوية    ا 
يطعػػػػف وػػػػي الحكػػػػـ إذا مػػػػس مصػػػػالحو طالمػػػػا أنػػػػو كػػػػاف طروػػػػًا وػػػػي الػػػػمع ى أمػػػػاـ  قصػػػػمًا أ  خطػػػػأ  ومػػػػو أف
 .11محكمة المرجة ا  لل
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 عمػػػػػل ىػػػػػذا وػػػػػالمحكـ  عميػػػػػو  المػػػػػمعي الشخصػػػػػي  المسػػػػػؤ ؿ بالمػػػػػاؿ  النيابػػػػػة العامػػػػػة ليػػػػػـ حػػػػػؽ  
 .12الطعف بالنقض إذا كان ا أطراوًا وي المع ى التي انتيت بصم ر قرار نيا ي

 شرط المصمحة -ثانياً 

باإلضػػػػػاوة إلػػػػػل شػػػػػرط الصػػػػػفة لجػػػػػ از الطعػػػػػف بػػػػػالنقض   بػػػػػم أف يكػػػػػ ف لمطػػػػػاعف مصػػػػػمحة وػػػػػي  
 يجػػػػػب أف .  المصػػػػػمحة ىػػػػػي الفا ػػػػػمة أ  المنفعػػػػػة التػػػػػي تعػػػػػ م عمػػػػػل الطػػػػػاعف مػػػػػف  راء طعنػػػػػو. الطعػػػػػف

تكػػػػػػ ف المصػػػػػػمحة وػػػػػػي الطعػػػػػػف بػػػػػػالنقض مصػػػػػػمحة شخصػػػػػػية  عمميػػػػػػة وػػػػػػا يقبػػػػػػؿ طعػػػػػػف المحكػػػػػػـ  عميػػػػػػو 
أيضػػػػػػػًا   . ليتو  لػػػػػػ  كػػػػػػػاف القػػػػػػرار مسػػػػػػػتنمًا عمػػػػػػل خطػػػػػػػأ قػػػػػػان نيالػػػػػػذ  تقػػػػػػررت براءتػػػػػػػو أ  عػػػػػػمـ مسػػػػػػػؤ  

مصػػػػمحة لػػػػو وػػػػي التمسػػػػؾ ب جػػػػو مػػػػف  جػػػػ ه الػػػػبطاف المتعمػػػػؽ ب يػػػػره مػػػػف المتيمػػػػيف مػػػػا ماـ ىػػػػذا الػػػػبطاف 
وػػػػػػدذا انعػػػػػػممت المصػػػػػػمحة بالنسػػػػػػبة إلػػػػػػل المحكػػػػػػـ  عميػػػػػػو  وػػػػػػدف طعنػػػػػػو يكػػػػػػ ف ايػػػػػػر .   يمػػػػػػس حقػػػػػػًا لػػػػػػو

 .حة ىي أساس المع ىمقب ؿ  حيث إنو مف المتفؽ عميو أف المصم

ف كانػػػػػت   أمػػػػػا بالنسػػػػػبة إلػػػػػل النيابػػػػػة العامػػػػػة وػػػػػا مر مختمػػػػػؼ  ويجػػػػػ ز ليػػػػػا الطعػػػػػف وػػػػػي الحكػػػػػـ  ا 
المصػػػػػػمحة لممحكػػػػػػـ  عميػػػػػػػو  لػػػػػػيس لسػػػػػػػمطة ا تيػػػػػػاـ  كمػػػػػػػا لػػػػػػ  قضػػػػػػػل الحكػػػػػػـ بالعق بػػػػػػػة التػػػػػػي طالبػػػػػػػت 

 .لكف ذلؾ مقص ر عمل المع ى العامة م ف المع ى الممنية. بت قيعيا وي مطالبتيا
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 اب الطعن بالنقضأسب

مػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػان ف أصػػػػػػػػػػػ ؿ ( 342)تػػػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػػػامة 
  يقبػػػػػػػػػػؿ : "المحاكمػػػػػػػػػػات الجزا يػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػل أنػػػػػػػػػػو
 :الطعف وي النقض إ  لألسباب التالية

إذا كػػػػػػػاف الحكػػػػػػػـ المطعػػػػػػػ ف ويػػػػػػػو مبنيػػػػػػػًا -  1
عمػػػػػػػل مخالفػػػػػػػة لمقػػػػػػػان ف أ  عمػػػػػػػل خطػػػػػػػأ 

 .وي تفسيره

 .إذا  ق  بطاف وي الحكـ-  2

أثػػػػػػػر  إذا  قػػػػػػػ  وػػػػػػػي اإلجػػػػػػػراءات بطػػػػػػػاف-  3
 .وي الحكـ

 

 . الذى ؿ عف الفصؿ وي أحم الطمبات أ  الحكـ بما يجا ز طمب الخصـ-  4

 .صم ر حكميف متناقضيف وي ال اقعة ال احمة-  5

 .خم  الحكـ مف أسبابو الم جبة أ  عمـ كفايتيا أ  ام ضيا-  6

الشػأف أف يثبػت  ا صػؿ أف تكػ ف ىػذه اإلجػراءات قػم ر عيػت أثنػاء الػمع ى   مػ  ىػذا ومصػاحب 
بكاوة الطرؽ أف تمؾ اإلجراءات قم أىممت أ  خ لفت  ذلؾ إذا لـ تكف مذك رة وي محضػر الجمسػة    وػي 

 ".الحكـ  ودذا ذكر وي أحمىما أنيا اتبعت وا يج ز إثبات عمـ اتباعيا إ  بطريؽ الطعف بالتز ير

سبيؿ الحصر   كميا أسباب  يتبيف مف ىذه المامة أف جمي  ا سباب التي  رمت وييا جاءت عمل
قان نية تتعمؽ بالشكؿ أ  ا ساس     تشمؿ  قا   الجريمة    تمس حرية القناعة الشخصػية   ف  ظيفػة 

 : ىذه ا سباب ىي. محكمة النقض تقتصر عمل مراقبة صحة تطبيؽ القان ف عمل تمؾ ال قا   وحسب
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 :مخالفة القانون أو الخطأ    تفسيره - أ

الطعػػػػػػف بػػػػػػالنقض إذا جػػػػػػاء مخالفػػػػػػًا  حكػػػػػػاـ القػػػػػػان ف أ  مبنيػػػػػػًا عمػػػػػػل خطػػػػػػأ وػػػػػػػي يقبػػػػػػؿ الحكػػػػػػـ  
 المقصػػػػػ م بالقػػػػػان ف ىنػػػػػا  قػػػػػان ف العق بػػػػػات  القػػػػػ انيف الجزا يػػػػػة ا خػػػػػرى التػػػػػي تػػػػػنص . تفسػػػػػيره  تأ يمػػػػػو

 .عمل معاقبة مف يخالؼ أحكاميا

إذا قػػػػػػػررت مػػػػػػػثًا عق بػػػػػػػة ايػػػػػػػر  ييييييي  تطبييييييييق القيييييييانون ومحكمػػػػػػػة الم ضػػػػػػػ ع ترتكػػػػػػػب الخطػػػػػػػأ  
 .ق بة المنص ص عمييا ويو  أ  حكمت بعق بة ورعية أ  إضاوية   يتضمنيا النصالع

إذا وسػػػػػرتو تفسػػػػػيرًا مخالفػػػػػًا إلرامة المشػػػػػرع  كػػػػػأف تػػػػػذكر  ييييي  تفسيييييير القيييييانون  ترتكػػػػػب الخطػػػػػأ  
مػػػػػثًا أنػػػػػو تبػػػػػيف ليػػػػػا أف طفػػػػػًا وػػػػػي التاسػػػػػعة مػػػػػف عمػػػػػره مسػػػػػؤ ؿ عػػػػػف الجريمػػػػػة التػػػػػي أسػػػػػنمت لػػػػػو  نػػػػػو 

 . التمييز  وي حيف أف المشرع قم اوترض ويو انعماـ ذلؾ بصريح النصيت اور عنمه اإلمراؾ 

 :وقوع بطالن    الحكم  - ب

يمكػف الطعػف بػػالنقض أيضػًا إذا  قػ  بطػػاف وػي الحكػـ المطعػػ ف ويػو  كمػا لػػ  كػاف الحكػـ قاصػػرًا  
وػػي ميباجتػػو  أ  صػػمر م ف أف يصػػرح ويػػو بأنػػو صػػمر باسػػـ الشػػعب العربػػي السػػ ر   أ  افػػؿ عػػف ذكػػر 

 اقعػة الجرميػػة  أ  لػػـ ي قػػ  عميػػو القاضػي الػػذ  أصػػمره  أ  الحكػػـ عمػػل المػتيـ ب اقعػػة جميػػمة لػػـ يػػرم ليػػا ال
 .ذكر وي ا معاء
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 :وقوع بطالن    اإلجرا ات أثر    الحكم -ج

المقصػػػػػػػػػ م بػػػػػػػػػاإلجراءات الق اعػػػػػػػػػم الشػػػػػػػػػكمية التػػػػػػػػػي 
 ىػػػػػػػػػذه اإلجػػػػػػػػػراءات . تضػػػػػػػػػمنتيا قػػػػػػػػػ انيف ا صػػػػػػػػػ ؿ

 :ن عاف

القػػػػػػػػػػػان ف نفسػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػل أف نػػػػػػػػػػػ ع  نػػػػػػػػػػػصَّ - آ
 .13مخالفتو تست جب البطاف

 نػػػػػػ ع مػػػػػػف اإلجػػػػػػراءات لػػػػػػـ يػػػػػػنص - ب 
 . القان ف عمل بطانيا  لـ يض  ليا مؤيماً 

  لكي ي شكؿ اإلجراء الباطؿ سببًا لمنقض 
 

 بػػػػػم مػػػػػف أف يكػػػػػ ف قػػػػػم أثػػػػػر وػػػػػي الحكػػػػػـ  أمػػػػػا إذا كػػػػػاف اإلجػػػػػراء الباطػػػػػؿ لػػػػػـ ي ػػػػػؤثر وػػػػػي الحكػػػػػـ  
 .لمنقضودنو   ي شكؿ سببًا 

 :الذىول عن الفصل    أحد الطمبات  أو الحكم بما يجاوز حدود الطمب -د

وػدذا طمػب المػمعل عميػو ا سػػتماع . يجػب أف يشػتمؿ الحكػـ رمًا عمػل كػؿ طمػب تقػػمـ بػو الخصػ ـ 
إلػػل شػػاىم معػػيف  أ  إذا طمػػب المػػمعي الشخصػػي الحكػػـ لػػو بػػالتع يض  أ  تعيػػيف خبيػػر لفحػػص ا  راؽ 

بتز يرىػػػا   لػػـ تبػػػت المحكمػػػة وػػي مثػػػؿ ىػػذه الطمبػػػات سػػػمبًا أ  إيجابػػًا  وػػػدف الحكػػـ يصػػػبح مشػػػ بًا المػػمعل 
 . مست جبًا لمنقض

 :الحكم بما يجاوز طمب الخصم -ه

  يجػػػػػػ ز لممحكمػػػػػػة أف تقضػػػػػػي لممػػػػػػمعي الشخصػػػػػػي بمبمػػػػػػن أكثػػػػػػر ممػػػػػػا طمبػػػػػػو كتعػػػػػػ يض عػػػػػػف  
الشخصػػػػػػػي خمسػػػػػػػة آ ؼ ليػػػػػػػرة تع يضػػػػػػػًا ا ضػػػػػػػرار التػػػػػػػي سػػػػػػػببتيا لػػػػػػػو الجريمػػػػػػػة  ومػػػػػػػ  طمػػػػػػػب المػػػػػػػمعي 

 . حكمت لو المحكمة بستة آ ؼ ليرة  ودف ذلؾ يشكؿ سببًا م جبًا لمطعف مف الممعل عميو

                                                           
. املرجااع السااابق: والاادكتور عبااد الوهاااب حومااد. ماان قااانون أصااول احملاكمااات اجلزائيااة( 345)، واملااادة /2/الفقاارة ( 343)، واملااادة /4/لفقاارة ا( 286و  268)واملااادة ( 274و194)املااادة  - 13
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 :صدور حكمين متناقضين    الواقعة الواحدة -و

كػػػػػػػأف يصػػػػػػػمر حكمػػػػػػػاف وػػػػػػػي الجريمػػػػػػػة ذاتيػػػػػػػا  سػػػػػػػ اء مػػػػػػػف محكمػػػػػػػة  احػػػػػػػمة أ  مػػػػػػػف محكمتػػػػػػػيف  
أ  عػػػػػػمـ مسػػػػػػؤ ليتو  اآلخػػػػػػر يقػػػػػػرر إمانتػػػػػػو  وػػػػػػرض العق بػػػػػػػة  مختمفتػػػػػػيف  أحػػػػػػمىما يقػػػػػػرر بػػػػػػراءة المػػػػػػتيـ

ويػػػػذا التنػػػػاقض يشػػػػكؿ سػػػػببًا مػػػػف أسػػػػػباب الػػػػنقض  سػػػػتحالة تنفيػػػػذ حكمػػػػيف متناقضػػػػيف صػػػػػامريف . عميػػػػو
 .وي جريمة  احمة

 :خمو الحكم من أسبابو الموجبة أو عدم كفايتيا أو غموضيا -ز

يشػػػتمؿ الحكػػػػـ النيػػػا ي عمػػػػل العمػػػػؿ جػػػاء وػػػػي قػػػان ف أصػػػػ ؿ المحاكمػػػات الجزا يػػػػة أنػػػو يجػػػػب أف  
  وػػػدذا خػػػا الحكػػػـ مػػػف أسػػػبابو الم جبػػػة  أ  كانػػػت ىػػػذه ا سػػػباب ايػػػر كاويػػػة أ  14 ا سػػػباب الم جبػػػة لػػػو

. اامضة  ودف محكمة النقض تعيػم ممػؼ الػمع ى إلػل المحكمػة التػي أصػمرت الحكػـ لتتاوػل ىػذا الػنقص
ضػيا  يصػمح سػببًا لمػنقض   ف عمػل المحػاكـ أف وخم  الحكـ مف أسبابو الم جبة أ  عمـ كفايتيػا أ  ام  

تعمػػؿ أحكاميػػا ليثػػؽ الخصػػ ـ وػػي أف القضػػية قػػم مققػػت وعػػًا   لتػػتمكف بالتػػالي محكمػػة الػػنقض مػػف معروػػة 
  .15ص اب القرار أ  عمـ ص ابو
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 ميعاد الطعن بالنقض

ف مػػػف قػػػان ف أصػػػ ؿ المحاكمػػػات الجزا يػػػة  ىنػػػاؾ ميعػػػاماف لمطعػػػ 343حسػػػب مػػػا  رم وػػػي المػػػامة 
 .بالنقض  ميعام ط يؿ لمطعف وي ا حكاـ   ميعام قصير لمطعف وي قرارات قاضي اإلحالة

 ىػػػػ  يبػػػػمأ وػػػػي . وميعػػػػام الطعػػػػف بػػػػالنقض وػػػػي أحكػػػػاـ محػػػػاكـ المرجػػػػة ا خيػػػػرة ىػػػػ  ثاثػػػػ ف ي مػػػػا 
مػػػػػػف اليػػػػػػـ  الػػػػػػذ  يمػػػػػػي تػػػػػػاريغ صػػػػػػم ره بم اجيػػػػػػة الطػػػػػػاعف أ  تبمي ػػػػػػو إليػػػػػػو إذا كػػػػػػاف الحكييييييم الوجيييييياى  
وػػػػػي الجػػػػػنح  المخالفػػػػػات مػػػػػف اليػػػػػـ  الػػػػػذ  يمػػػػػي تػػػػػاريغ الحكيييييم ال يييييياب   يبػػػػػمأ وػػػػػي . بمثابػػػػػة ال جػػػػػاىي

انقضػػػػػاء ميعػػػػػام ا عتػػػػػراض بشػػػػػرط أف يكػػػػػ ف المحكػػػػػ ـ عميػػػػػو ايابيػػػػػًا قػػػػػم تبمػػػػػن الحكػػػػػـ المػػػػػذك ر أ  ثبػػػػػت 
 .عممو بو

 بالنسػػػػػػبة إلػػػػػػل النيابػػػػػػة العامػػػػػػة  وػػػػػػدف ميعػػػػػػام الطعػػػػػػف يبػػػػػػمأ مػػػػػػف اليػػػػػػ ـ التػػػػػػالي لتػػػػػػاريغ صػػػػػػم ر  
ممثميػػػػػػا   مػػػػػػف اليػػػػػػ ـ التػػػػػػالي لتػػػػػػاريغ  صػػػػػػ ؿ ا حكػػػػػػاـ الخاضػػػػػػعة لممشػػػػػػاىمة إلػػػػػػل ا حكػػػػػػاـ بحضػػػػػػ ر 

مي انيػػػػػا إذا لػػػػػـ يكػػػػػف ىػػػػػذا الممثػػػػػؿ حاضػػػػػرًا جمسػػػػػة تفيػػػػػيـ الحكػػػػػـ   ذلػػػػػؾ وػػػػػي حالػػػػػة صػػػػػم ر حكػػػػػـ وػػػػػي 
 .المخالفات ب ير العق بة

أمػػػػا ميعػػػػام الطعػػػػف بػػػػالنقض وػػػػي قػػػػرارات قاضػػػػي اإلحالػػػػة ويػػػػ  ثاثػػػػة أيػػػػاـ تبػػػػمأ وػػػػي حػػػػؽ النيابػػػػة  
ة مػػػػف اليػػػػـ  الػػػػذ  يمػػػػي تػػػػاريغ صػػػػم ر القػػػػرار   وػػػػي حػػػػؽ المػػػػتيـ  المػػػػمعي الشخصػػػػي مػػػػف اليػػػػـ  العامػػػػ

 .16الذ  يمي تاريغ التبمين

   يحسػػػػػب يػػػػػ ـ صػػػػػم ر الحكػػػػػـ مػػػػػف الميعػػػػػام     تضػػػػػاؼ ميمػػػػػة المسػػػػػاوة إلػػػػػل ميعػػػػػام الطعػػػػػف   
  ف المشػػػػػػرع أجػػػػػػاز لمطػػػػػػاعف تقػػػػػػميـ طعنػػػػػػو إلػػػػػػل ميػػػػػػ اف المحكمػػػػػػة التػػػػػػي أصػػػػػػمرت الحكػػػػػػـ  لػػػػػػـ يمزمػػػػػػو

 .بالسفر إلل ممشؽ ليقمـ طعنو إلل محكمة النقض

كمػػػػػا أف ميعػػػػػػام الطعػػػػػػف بػػػػػػالنقض يت قػػػػػؼ عػػػػػػف السػػػػػػرياف وػػػػػػي حػػػػػاؿ قيػػػػػػاـ ظػػػػػػر ؼ قػػػػػػاىرة تمنػػػػػػ   
 .الطاعف مف تقميـ طعنو خالو   يع م إلل السرياف بعم ز اؿ المان 
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 اآلثار المترتبة عمى الطعن بالنقض

الحكػػػػـ   أثػػػػر ناقػػػػؿ يضػػػػ  يػػػػم محكمػػػػة الػػػػنقض أثػػػػر معمػػػػؽ يعمػػػػؽ تنفيػػػػذ : لمطعػػػػف بػػػػالنقض أثػػػػراف 
 .عمل المع ى

مػػػػف قػػػػان ف أصػػػػ ؿ المحاكمػػػػات الجزا يػػػػة عمػػػػل ( 345)نصػػػػت المػػػػامة  :األثيييير المعمييييق- أولً 
تسػػػػػػجيؿ اسػػػػػػتمعاء الطعػػػػػػف يسػػػػػػت جب  قػػػػػػؼ تنفيػػػػػػػذ الحكػػػػػػـ المطعػػػػػػ ف ويػػػػػػو    يػػػػػػؤثر وػػػػػػػي : "أف

 ".أحكاـ مذكرات الت قيؼ الصامرة قبمو

يـ اسػػػػتمعاء الطعػػػػف بػػػػالنقض بعػػػػم تسػػػػجيمو وػػػػي ميػػػػ اف المحكمػػػػة يتبػػػػيف مػػػػف ىػػػػذا الػػػػنص أف لتقػػػػم
لكػػػػػف ىػػػػػذا ا ثػػػػػر . أثيييييرًا معمقيييييًا ىيييييو وقيييييف تنفييييييذ ىيييييذا الحكيييييمالتػػػػػي أصػػػػػمرت الحكػػػػػـ المطعػػػػػ ف ويػػػػػو  

الم قػػػػؼ لمطعػػػػػف بػػػػػالنقض   يػػػػػؤثر وػػػػي أحكػػػػػاـ مػػػػػذكرات الت قيػػػػػؼ الصػػػػامرة قبػػػػػؿ الحكػػػػػـ المطعػػػػػ ف ويػػػػػو  
 .ـ عميوويي تبقل ناوذة المفع ؿ منعًا ليرب المحك  

عمييييييى الحكييييييم يعنػػػػػػي تمكػػػػػػيف محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض مػػػػػػف أف تضػػػػػػ  يػػػػػػمىا  :األثيييييير الناقييييييل- ثانياً 
وػػػػي سػػػػامتو أ  بطانػػػػو   وػػػػي أف تقػػػػرر مػػػػا إذا كػػػػاف الطعػػػػف مقبػػػػ ً  المطعييييون  يييييو وتفصييييل 

 .17ومحكمة النقض تض  يمىا عمل القرار  ليس عمل المع ى. قان نًا أ  أنو  اجب الرم

الطيييياعن ىييييو المحكييييوم عميييييو وػػػػدذا كػػػػاف . و  صػػػػفة صػػػػاحبو الطعػػػػف بػػػػالنقض محػػػػمم بم ضػػػػ ع
وػػػػػدف سػػػػػمطة محكمػػػػػة الػػػػػنقض تمتػػػػػم إلػػػػػل الحكػػػػػـ الجزا ػػػػػي  الحكػػػػػـ المػػػػػمني معػػػػػًا  وتصػػػػػمقيما أ  وحيييييده  

 لكنيػػػػػػا   تسػػػػػػتطي  زيامتيمػػػػػػا أ  زيػػػػػػامة أحػػػػػػمىما  ف الػػػػػػنقض يجػػػػػػب أف . تنقضػػػػػػيما كمييمػػػػػػا أ  أحػػػػػػمىما
 .18  يضر المحك ـ عميو

وػػػػػدف سػػػػػمطة محكمػػػػػة الػػػػػنقض الميييييدع  الشخصييييي   نقض مقػػػػػممًا مػػػػػف أمػػػػػا إذا كػػػػػاف الطعػػػػػف بػػػػػال
 ييي ذا كيييان مقيييدمًا منيييو وحيييده   يييالنقض ل يمكييين أن يضييير بيييو  .   تتعػػػمى بحػػػث التعػػػ يض المػػػمني

أمػػػػػػػا إذا طعػػػػػػػف المحكػػػػػػػـ  عميػػػػػػػو . أ    يحػػػػػػؽ لمحكمػػػػػػػة الم ضػػػػػػػ ع أف تخفضػػػػػػػو   لكػػػػػػػف ليػػػػػػػا أف تزيػػػػػػػمه
 .يا المطمقة وي زيامة التع يض أ  تخفيضوأيضًا مف الناحية الممنية  وتستعيم المحكمة حريت
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كمػػػػا . وػػػػي ايػػػػر المسػػػػؤ لية الممنيػػػػةبييييالنقض المقييييدم ميييين المسييييؤول بالمييييال    يػػػػؤثر الطعػػػػف  
 ىػػػ  قػػػم يكػػػ ف . المحكػػػـ  بيػػػاالطعييين المقيييدم مييين النيابييية العامييية  ييي  غيييير العقوبييية الجزائيييية   يػػػؤثر 

بطا ذا تقػػػػػػرر تنػػػػػػػزيؿ مػػػػػػمة العق بػػػػػػة لصػػػػػػالح . لػػػػػػوسػػػػػػببًا لزيامتيػػػػػػا أ  إنقاصػػػػػػيا أ  إلل ػػػػػػاء الحكػػػػػػـ بيػػػػػػا  ا   ا 
 .المحك ـ عميو  يعام إليو ثاثة أرباع التأميف الذ  موعو

 عدم إضرار الطاعن بطعنو

إذا نقػػػػػض الحكػػػػػـ : "مػػػػػف قػػػػػان ف أصػػػػػ ؿ المحاكمػػػػػات الجزا يػػػػػة عمػػػػػل أنػػػػػو( 364)نصػػػػػت المػػػػػامة  
 ".بطعنوبناًء عمل طعف أحم الخص ـ اير النيابة العامة وا يضار الطاعف 

أ  إذا قػػػػػػمـ الطعػػػػػػف بػػػػػػالنقض مػػػػػػف شػػػػػػخص ايػػػػػػر النيابػػػػػػة العامػػػػػػة   نقػػػػػػض الحكػػػػػػـ بنػػػػػػاًء عمػػػػػػل  
وػػػػػا يجػػػػػ ز لمحكمػػػػػة الم ضػػػػػ ع  بعػػػػػم نقػػػػػض . ذلػػػػػؾ الطعػػػػػف  وػػػػػا يتضػػػػػرر الطػػػػػاعف مػػػػػف ىػػػػػذا الػػػػػنقض

الحكػػػػػـ  إضػػػػػاوة  قػػػػػا   جميػػػػػمة أ  جػػػػػـر جميػػػػػم أ  تعػػػػػميؿ ال صػػػػػؼ الجرمػػػػػي إلػػػػػل  صػػػػػؼ أشػػػػػم  مػػػػػا ماـ 
 .تطعف وي الحكـأف النيابة العامة لـ 

   يقتصػػػػر مبػػػػمأ عػػػػمـ إضػػػػرار الطػػػػاعف بطعنػػػػو عمػػػػل المحكػػػػـ  عميػػػػو  بػػػػؿ يسػػػػر  كػػػػذلؾ عمػػػػل  
 .19كؿ مف الممعي الشخصي  المسؤ ؿ بالماؿ إذا كاف الطعف مقممًا مف أحمىما وقط

 أصول المحاكمة أمام محكمة النقض

 المرحمػػػػػػة الثانيػػػػػػة المرحمػػػػػػة ا  لػػػػػػل تتعمػػػػػػؽ بالشػػػػػػكؿ  : تمػػػػػػر مراسػػػػػػة الطعػػػػػػف بػػػػػػالنقض بمػػػػػػرحمتيف 
 .تتعمؽ بالم ض ع

تػػػػػػمقؽ المحكمػػػػػػة إضػػػػػػبارة الطعػػػػػػف  وػػػػػػدذا  جػػػػػػمت أف ا سػػػػػػتمعاء : ميييييين حيييييييث الشييييييكل-  1
مقػػػػمـ ممػػػػف لػػػػيس لػػػػو حػػػػؽ الطعػػػػف  أ  أف الشػػػػرا ط الشػػػػكمية ناقصػػػػة  أ  لػػػػـ تكتمػػػػؿ وػػػػي الميعػػػػام 

 .20القان ني  قررت رم ا ستمعاء وي الشكؿ

الشػػػػػكمية مسػػػػػت واة  ودنيػػػػػا تنتقػػػػػؿ إلػػػػػل  إذا  جػػػػػمت أف الشػػػػػرا ط :مييييين جيييييية الموضيييييوع -2
مراسػػػػػة أسػػػػػباب الطعػػػػػػف م ف حاجػػػػػة إلػػػػػل إصػػػػػػمار قػػػػػرار مسػػػػػتقؿ تقػػػػػػ ؿ ويػػػػػو إف الطعػػػػػف مقبػػػػػػ ؿ 
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   يكػػػػػػ ف تػػػػػػمقيقيا مػػػػػػف 21شػػػػػػكًا   تػػػػػػمقؽ وػػػػػػي أسػػػػػػباب الػػػػػػنقض  تفصػػػػػػؿ وييػػػػػػا بػػػػػػالرم أ  القبػػػػػػ ؿ
 .جية القان ف   مف جية ال قا  

نمػػػػػػا عمييػػػػػػا التقيػػػػػػم  حػػػػػػؽ محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض وػػػػػػي مراقبػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ القػػػػػػان ف لػػػػػػيس   حقػػػػػػًا مطمقػػػػػػًا   ا 
 .بصفة الطاعف   بأسباب الطعف المقممة وي الميعام   بالجزء المطع ف ويو مف الحكـ

إذا كيييييان الطعييييين لكػػػػػف المشػػػػػرع خػػػػػ َّؿ محكمػػػػػة الػػػػػنقض أف تػػػػػنقض الحكػػػػػـ مػػػػػف تمقػػػػػاء نفسػػػػػيا   
يكييييون السييييتدعا  مقبييييوًل شييييكاًل وػػػػي بعػػػػض الحػػػػا ت  بشػػػػرط أف واقعييييًا ميييين المحكييييوم عميييييو  وذلييييك 

 لػػػػ  لػػػػـ يػػػػرم لتمػػػػؾ الحػػػػا ت ذكػػػػر وػػػػي ا سػػػػتمعاء أ  وػػػػي أيػػػػة   حػػػػة قػػػػمميا المحكػػػػ ـ عميػػػػو بعػػػػم ذلػػػػؾ 
: مػػػػف قػػػػان ف أصػػػػ ؿ المحاكمػػػػات الجزا يػػػػة( 353) ىػػػػذا مػػػػا نصػػػػت عميػػػػو المػػػػامة . خػػػػاؿ ميعػػػػام الػػػػنقض

إذا كييييم ميييين تمقييييا  نفسيييييا تيييينقض الحعمػػػػل المحكمػػػػة إذا كػػػػاف الطعػػػػف  اقعػػػػًا مػػػػف المحكػػػػ ـ عميػػػػو أف "
تبػػػيف ليػػػػا ممػػػػا ىػػػػ  ثابػػػػت وػػػي الممػػػػؼ أف الحكػػػػـ المطعػػػػ ف ويػػػػو مشػػػ ب بػػػػدجراء مخػػػػالؼ لمنظػػػػاـ العػػػػاـ أ  
المحكمػػػػػة التػػػػػي أصػػػػػمرتو لػػػػػـ تكػػػػػف مشػػػػػكمة  وقػػػػػًا لمقػػػػػان ف أ  لػػػػػـ تكػػػػػف مختصػػػػػة لمفصػػػػػؿ وػػػػػي الػػػػػمع ى أ  

 ".إذا صمر بعم الحكـ المطع ف ويو قان ف يسر  عمل  اقعة المع ى

محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض تسػػػػػػتطي  أف تػػػػػػنقض الحكػػػػػػـ مػػػػػػف تمقػػػػػػاء نفسػػػػػػيا  وػػػػػػي الحػػػػػػا ت ا ربػػػػػػ  أ  إف  
 :التالية

 اإلجرا ات المخالفة لمنظام العام-  1

يعييييييد ميييييين النظييييييام كػػػػػػؿ إجػػػػػػراء   يجػػػػػػ ز التنػػػػػػازؿ عنػػػػػػو أ  تعميمػػػػػػو أ  ا تفػػػػػػاؽ عمػػػػػػل خاوػػػػػػو   
محاكمػػػػػػػات  مػػػػػػػف ىػػػػػػػذه اإلجػػػػػػػراءات مػػػػػػػا نػػػػػػػصَّ عميػػػػػػػو المشػػػػػػػرع صػػػػػػػراحًة وػػػػػػػي قػػػػػػػان ف أصػػػػػػػ ؿ ال .العيييييييام

  أ  عػػػػػػمـ السػػػػػػماح 22كعػػػػػػمـ عانيػػػػػػة الجمسػػػػػػاتيسييييييتوجب الييييييبطالن الجزا يػػػػػػة  مػػػػػػف أف عػػػػػػمـ مراعاتيػػػػػػا 
لممػػػػػػتيـ بتقػػػػػػميـ شػػػػػػي مه  أ  عػػػػػػمـ تحميػػػػػػؼ الشػػػػػػي م  الخبػػػػػػراء اليمػػػػػػيف القان نيػػػػػػة  أ  عػػػػػػمـ اختيػػػػػػار محػػػػػػاـ 

 .الغ..23لمممعل عميو وي الجنايات
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 مخالفة قواعد تشكيل المحكمة-  2

ة التػػػػػػي أصػػػػػػمرت الحكػػػػػػـ المطعػػػػػػ ف ويػػػػػػو ايػػػػػػر مشػػػػػػكمة تشػػػػػػكيًا قان نيػػػػػػا  أ  أف تكػػػػػػ ف المحكمػػػػػػ 
  أ  كمػػػػا لػػػػ  اشػػػػترؾ وػػػػي 24كمػػػػا لػػػػ  عقػػػػمت محكمػػػػة الجنايػػػػات جمسػػػػاتيا ب يػػػػاب النا ػػػػب العػػػػاـ  الكاتػػػػب

 .25الحكـ بالمع ى قاض ت لل  ظيفة النيابة العامة وييا  أ  قاضي التحقيؽ الذ  حقؽ وييا

 مخالفة قواعد الختصاص-  3

عػػػػػم ا ختصػػػػػاص وػػػػػي القضػػػػػايا الجزا يػػػػػة ىػػػػػي مػػػػػف النظػػػػػاـ العػػػػػاـ  لػػػػػذلؾ تجػػػػػ ز إثارتيػػػػػا إف ق ا 
 لمحكمػػػػػة الػػػػػنقض أف تثيرىػػػػػا مػػػػػف تمقػػػػػاء ذاتيػػػػػا إذا رأت وييػػػػػا مػػػػػا يخػػػػػالؼ . وػػػػػي جميػػػػػ  مراحػػػػػؿ الػػػػػمع ى

وقػػػػػػػػػم تصػػػػػػػػػمر محكمػػػػػػػػػة المرجػػػػػػػػػة ا خيػػػػػػػػػرة حكمػػػػػػػػػًا وػػػػػػػػػي قضػػػػػػػػػية   تػػػػػػػػػمخؿ وػػػػػػػػػي . ق اعػػػػػػػػػم ا ختصػػػػػػػػػاص
وفػػػػػي ىػػػػػذه الحػػػػػا ت جميعػػػػػًا  يمكػػػػػف لمحكمػػػػػة الػػػػػنقض . كػػػػػانياختصاصػػػػػيا الشخصػػػػػي أ  النػػػػػ عي أ  الم

أف تػػػػنقض الحكػػػػـ مػػػػف تمقػػػػاء نفسػػػػيا  تعيػػػػم اإلضػػػػبارة إلػػػػل محكمػػػػة المرجػػػػة ا خيػػػػرة لتتخمػػػػل عنيػػػػا لعػػػػمـ 
 .ا ختصاص

 صدور قانون جديد يسري عمى الواقعة-  4

أف يكػػػػػ ف قػػػػػم صػػػػػمر بعػػػػػم الحكػػػػػـ المطعػػػػػ ف ويػػػػػو قػػػػػان ف يسػػػػػر  عمػػػػػل  اقعػػػػػة الػػػػػمع ى  كمػػػػػا لػػػػػ   
مر قػػػػػان ف جميػػػػػم يم ػػػػػي الجريمػػػػػة أ  يخفػػػػػؼ عق بتيػػػػػا  ودنػػػػػو يكػػػػػ ف  اجػػػػػب التطبيػػػػػؽ  نػػػػػو ا صػػػػػمح صػػػػػ

 .26لممتيـ

 بمػػػػػػا أف محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض   تعػػػػػػم محكمػػػػػػة م ضػػػػػػ ع  لػػػػػػيس بدمكانيػػػػػػا تطبيػػػػػػؽ الػػػػػػنص الجميػػػػػػم  
عمػػػػػل ال اقعػػػػػػة  وابػػػػػػم ليػػػػػػا مػػػػػف أف تػػػػػػنقض الحكػػػػػػـ المطعػػػػػػ ف ويػػػػػػو  تعيػػػػػم ممػػػػػػؼ الػػػػػػمع ى إلػػػػػػل محكمػػػػػػة 

 .طبؽ النص الجميمالمرجة ا خيرة لت
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 نظرية العقوبة المبررة

إذا اشػػػػػػػتممت : "مػػػػػػػف قػػػػػػػان ف أصػػػػػػػ ؿ المحاكمػػػػػػػات الجزا يػػػػػػػة عمػػػػػػػل أنػػػػػػػو( 356)نصػػػػػػػت المػػػػػػػامة 
أسػػػػػػباب الحكػػػػػػـ عمػػػػػػل خطػػػػػػأ وػػػػػػي القػػػػػػان ف أ   قػػػػػػ  خطػػػػػػأ وػػػػػػي ذكػػػػػػر الػػػػػػنص القػػػػػػان ني أ  وػػػػػػي  صػػػػػػؼ 

ىػػػػػي المقػػػػػررة الجريمػػػػػة أ  وػػػػػي صػػػػػفة المحكػػػػػـ  عميػػػػػو أ  أ  خطػػػػػأ آخػػػػػر  كانػػػػػت العق بػػػػػة المحكػػػػػـ  بيػػػػػا 
وػػػػي القػػػػػان ف لمجريمػػػػػة بحسػػػػػب ال قػػػػػا   المثبتػػػػػة وػػػػػي الحكػػػػـ تصػػػػػحح محكمػػػػػة الػػػػػنقض الخطػػػػػأ الػػػػػذ   قػػػػػ  

 ". ترم الطعف بالنتيجة

 مػػػػػػػؤمى ىػػػػػػػذا الػػػػػػػنص أنػػػػػػػو إذا لػػػػػػػـ يكػػػػػػػف مػػػػػػػف شػػػػػػػأف الطعػػػػػػػف أف يػػػػػػػؤم  إلػػػػػػػل تحسػػػػػػػيف مركػػػػػػػز  
  طعػػػػػف الطػػػػػاعف  وػػػػػا مبػػػػػرر لكػػػػػي يطعػػػػػف وػػػػػي الحكػػػػػـ ويػػػػػذا الػػػػػنص   يعػػػػػم  أف يكػػػػػ ف تطبيقػػػػػًا لمبػػػػػمأ 

وحػػػػيف تػػػػرى محكمػػػػة الػػػػػنقض . ونظريػػػػة العق بػػػػة المبػػػػػررة تسػػػػتنم إلػػػػل وكػػػػرة المصػػػػػمحة. حيػػػػث   مصػػػػمحة
أف العق بػػػػػػػة المفر ضػػػػػػػة وػػػػػػػي الحكػػػػػػػـ ىػػػػػػػي العق بػػػػػػػة نفسػػػػػػػيا المفر ضػػػػػػػة قان نػػػػػػػًا  تصػػػػػػػحح الخطػػػػػػػأ  تػػػػػػػرم 

 : الحا ت التي تصحح وييا محكمة النقض الخطأ  ترم الطعف ىي. الطعف

 الخطأ    القانون- آ 

ذا أخطػػػػػػػػأت محكمػػػػػػػػة الم ضػػػػػػػػ ع وػػػػػػػػي تطبيػػػػػػػػؽ أحكػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػان ف  وأمانػػػػػػػػت شخصػػػػػػػػًا بتيمتػػػػػػػػيف إ 
إحػػػػػػماىما مشػػػػػػم لة بػػػػػػالعف  العػػػػػػاـ  لكنيػػػػػػا قػػػػػػررت ماػػػػػػـ العقػػػػػػ بتيف  وػػػػػػدف محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض تػػػػػػرم الطعػػػػػػف 
المؤسػػػػس عمػػػػل شػػػػم ؿ الجريمػػػػة الثانيػػػػة بػػػػالعف  العػػػػاـ  إذا كانػػػػت العق بػػػػة الػػػػ ارمة وػػػػي الحكػػػػـ ىػػػػي ذاتيػػػػا 

 .حمالمقررة لمجـر ال ا

 الخطأ    ذكر النص القانون - ب 

مػػػػػػف قػػػػػػان ف ( 641)إذا حكػػػػػػـ عمػػػػػػل شػػػػػػخص بجػػػػػػـر ا حتيػػػػػػاؿ المنصػػػػػػ ص عميػػػػػػو وػػػػػػي المػػػػػػامة  
العق بػػػػػات  لكػػػػػف المحكمػػػػػة أخطػػػػػأت وػػػػػي رقػػػػػـ المػػػػػامة التػػػػػي عاقبػػػػػت عمػػػػػل ىػػػػػذا الجػػػػػـر  وػػػػػدف الحكػػػػػـ   

ا حتيػػػػػاؿ  وتصػػػػػحح  يػػػػػنقض إذا كانػػػػػت العق بػػػػػة الػػػػػ ارمة ويػػػػػو ىػػػػػي العق بػػػػػة ذاتيػػػػػا المقػػػػػررة قان نػػػػػًا لجػػػػػـر
 .27محكمة النقض رقـ المامة  ترم الطعف

 الخطأ    وصف الجريمة- ج 
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قػػػػم تصػػػػؼ المحكمػػػػة الفعػػػػؿ خطػػػػأ بأنػػػػو سػػػػرقة  يكػػػػ ف تبعػػػػًا لم قػػػػا   يشػػػػكؿ جػػػػـر إسػػػػاءة ا تمػػػػاف   
وػػػػػػدف الحكػػػػػػـ   يػػػػػػنقض إذا كانػػػػػػت العق بػػػػػػة المحكػػػػػػ ـ بيػػػػػػا وعػػػػػػًا بنػػػػػػاء عمػػػػػػل ال صػػػػػػؼ الخطػػػػػػأ لمجريمػػػػػػة 

 عمػػػػػػل محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض أف تصػػػػػػحح .  بػػػػػػة المقػػػػػػررة قان نػػػػػػًا لم صػػػػػػؼ الصػػػػػػحيحتػػػػػػمخؿ وػػػػػػي حػػػػػػم م العق
 .الخطأ الذ   ق   تروض نقض الحكـ مف حيث الم ض ع

 الخطأ    صفة المحكوم عميو- د 

إذا أخطػػػػػػأ الحكػػػػػػـ وػػػػػػي تحميػػػػػػم صػػػػػػفة المػػػػػػمعل عميػػػػػػو   لػػػػػػـ يكػػػػػػف مػػػػػػف شػػػػػػأف تصػػػػػػحيح محكمػػػػػػة  
كػػػػػأف يكػػػػػ ف المػػػػػمعل عميػػػػػو . لحكػػػػػـالػػػػػنقض ليػػػػػذه الصػػػػػفة تحسػػػػػيف مركػػػػػز الطػػػػػاعف  وػػػػػا ماعػػػػػي لػػػػػنقض ا

وػػػػػي الحقيقػػػػػة شػػػػػريكًا أ  متػػػػػمخًا وػػػػػي الجػػػػػـر وتصػػػػػفو المحكمػػػػػة خطػػػػػأ بأنػػػػػو واعػػػػػؿ  لكنيػػػػػا تقضػػػػػي عميػػػػػو 
بعق بػػػػػة   تتجػػػػػػا ز العق بػػػػػػة المقػػػػػػررة لمشػػػػػريؾ أ  المتػػػػػػمخؿ  وفػػػػػػي ىػػػػػػذه الحالػػػػػة   يقبػػػػػػؿ الطعػػػػػػف تطبيقػػػػػػًا 

ي صػػػػػػفة المػػػػػػمعل عميػػػػػػو    لنظريػػػػػػة العق بػػػػػػة المبػػػػػػررة   تكتفػػػػػػي محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض بتصػػػػػػحيح الخطػػػػػػأ وػػػػػػ
 .تنقض الحكـ
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 الحكم    الطعن بالنقض

 :تتخذ محكمة النقض  احمًا مف القرارات اآلتية 

 :قرار رد الطعن - أ

إمػػػػػػػا أف تػػػػػػػرم محكمػػػػػػػة الػػػػػػػنقض الطعػػػػػػػف مػػػػػػػف حيػػػػػػػث الشػػػػػػػكؿ لعػػػػػػػمـ اسػػػػػػػتكماؿ بعػػػػػػػض الشػػػػػػػرا ط  
مػػػػػا مػػػػػف حيػػػػػث الم ضػػػػػ ع حينمػػػػػا   تػػػػػرى المحكمػػػػػة  جاىػػػػػة أسػػػػػباب الػػػػػنقض      تجػػػػػم سػػػػػببًا الشػػػػػكمية   ا 

لمػػػػػنقض مػػػػػف تمقػػػػػاء ذاتيػػػػػا وػػػػػي الحػػػػػا ت ا ربػػػػػ  التػػػػػي مػػػػػر ذكرىػػػػػا  وتقػػػػػرر رم الطعػػػػػف م ضػػػػػ عًا لم اوقػػػػػة 
 .28الحكـ المطع ف ويو لألص ؿ  القان ف

 قػػػػػػم تقبػػػػػػؿ محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض الطعػػػػػػف بػػػػػػالحكـ م ضػػػػػػ عًا   لكنيػػػػػػا   تنقضػػػػػػو بػػػػػػؿ تصػػػػػػححو إذا  
مػػػػػف قػػػػػان ف أصػػػػػ ؿ المحاكمػػػػػات ( 356) جػػػػػمت أف العق بػػػػػة المحكػػػػػـ  بيػػػػػا مبػػػػػررة حسػػػػػب نػػػػػص المػػػػػامة 

 .الجزا ية   ترم الطعف بالنتيجة

عنم ػػػػػذ عمػػػػػل محكمػػػػػة الػػػػػنقض أف ترسػػػػػؿ صػػػػػ رة طبػػػػػؽ ا صػػػػػؿ عػػػػػف الحكػػػػػـ بػػػػػرم الطعػػػػػف إلػػػػػل  
النا ػػػػػػب العػػػػػػاـ لػػػػػػمييا خػػػػػػاؿ ثاثػػػػػػة أيػػػػػػاـ مػػػػػػف صػػػػػػم ره   ىػػػػػػ  يحيميػػػػػػا بػػػػػػم ره إلػػػػػػل النا ػػػػػػب العػػػػػػاـ لػػػػػػمى 

 .29المحكمة التي أصمرت الحكـ المطع ف ويو

رتػػػػػػػب عمػػػػػػػػل رم اسػػػػػػػػتمعاء الطعػػػػػػػػف شػػػػػػػػكًا أ  م ضػػػػػػػػ عًا  صػػػػػػػػير رة الحكػػػػػػػػـ المطعػػػػػػػػ ف ويػػػػػػػػو  يت 
كمػػػػػا يترتػػػػػب عمػػػػػل ىػػػػػذا الػػػػػرم . 30مبرمػػػػػًا بحػػػػػؽ مقممػػػػػو     يجػػػػػ ز بػػػػػأ  حػػػػػاؿ أف يطعػػػػػف ويػػػػػو مػػػػػرة ثانيػػػػػة

أيضػػػػػػًا  جػػػػػػ ب الحكػػػػػػـ بمصػػػػػػامرة التػػػػػػأميف إذا كػػػػػػاف قػػػػػػم تػػػػػػـ إيماعػػػػػػو   بالرسػػػػػػ ـ  النفقػػػػػػات  المصػػػػػػاريؼ  
 .31إلل المحكمة التي أصمرت الحكـ المطع ف ويو ا مر بدعامة ا  راؽ 
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 :قرار نقض الحكم  - ب

إذا قبمػػػػػت المحكمػػػػػة سػػػػػببًا مػػػػػف أسػػػػػباب الػػػػػنقض أ   جػػػػػمت سػػػػػببًا لػػػػػو مػػػػػف تمقػػػػػاء نفسػػػػػيا  قػػػػػررت  
نقػػػػػض الحكػػػػػـ المطعػػػػػ ف كميػػػػػًا أ  جز يػػػػػًا   أمػػػػػرت بدعػػػػػامة ا  راؽ إلػػػػػل المحكمػػػػػة التػػػػػي أصػػػػػمرت الحكػػػػػـ 

 عمييػػػػػػا أف تراىػػػػػػا ضػػػػػػمف الحػػػػػػم م التػػػػػػي رسػػػػػػمتيا ليػػػػػػا   32المنقػػػػػػ ض لػػػػػػتحكـ وػػػػػػي الػػػػػػمع ى مػػػػػػف جميػػػػػػم
 .محكمة النقض

 :الطعن بالنقض لممرة الثانية -ج

ذا :"مػػػػػػف قػػػػػػان ف أصػػػػػػ ؿ المحاكمػػػػػػات الجزا يػػػػػػة عمػػػػػػل أنػػػػػػو/ 2/الفقػػػػػػرة ( 358)نصػػػػػػت المػػػػػػامة    ا 
كػػػػػػاف الطعػػػػػػف لممػػػػػػرة الثانيػػػػػػة  رأت المحكمػػػػػػة نقػػػػػػض الحكػػػػػػػـ المطعػػػػػػ ف ويػػػػػػو  جػػػػػػب عمييػػػػػػا الحكػػػػػػـ وػػػػػػػي 

عنػػػػم ا قتضػػػػاء تحميػػػػم جمسػػػػة لنظػػػػره  تتبػػػػ  وػػػػي المحاكمػػػػة اإلجػػػػراءات المقػػػػررة لمجريمػػػػة الم ضػػػػ ع  ليػػػػا 
 ".م ض ع الطعف

أ  إذا طعػػػػػػف وػػػػػػي الحكػػػػػػـ مػػػػػػرة ثانيػػػػػػة أمػػػػػػاـ محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض  ودنيػػػػػػا تعيػػػػػػم النظػػػػػػر وػػػػػػي أسػػػػػػباب  
وػػػػدذا قػػػػررت نقػػػػض الحكػػػػـ مػػػػف جميػػػػم  ودنيػػػػا تصػػػػبح مضػػػػطرة إلػػػػل النظػػػػر بنفسػػػػيا وػػػػي . الطعػػػػف الجميػػػػمة
 وػػػػػػي ىػػػػػػذه الحػػػػػػاؿ يحػػػػػػؽ ليػػػػػػا أف . يحػػػػػػؽ ليػػػػػػا أف تعيػػػػػػم ا  راؽ إلػػػػػػل محكمػػػػػػة الم ضػػػػػػ ع الم ضػػػػػػ ع    

تحكػػػػػـ وػػػػػي القضػػػػػية با سػػػػػتنام إلػػػػػل ا  راؽ الم جػػػػػ مة أماميػػػػػا م ف معػػػػػ ة الخصػػػػػ ـ  كمػػػػػا يحػػػػػؽ ليػػػػػا أف 
 عنػػػػػػػػمىا تجػػػػػػػػر  . تحػػػػػػػػمم جمسػػػػػػػػة عاميػػػػػػػػة إلجػػػػػػػػراء المحاكمػػػػػػػػة يحضػػػػػػػػرىا المحػػػػػػػػام ف  أطػػػػػػػػراؼ الػػػػػػػػمع ى

يتطمبيػػػػػػا القػػػػػػان ف لمحاكمػػػػػة أمثػػػػػػاؿ ىػػػػػػذه الػػػػػمع ى  وتطبػػػػػػؽ ا صػػػػػػ ؿ  المحاكمػػػػػة  وػػػػػػؽ اإلجػػػػػػراءات التػػػػػي
 يجػػػػػب أف تكػػػػػ ف الجمسػػػػػة عمنيػػػػػة إ  . الجنا يػػػػػة عمػػػػػل الجنايػػػػػة  أصػػػػػ ؿ محاكمػػػػػة الجػػػػػنح عمػػػػػل الجنحػػػػػة

 تصػػػػػػمر ال روػػػػػػة الجزا يػػػػػػة قرارىػػػػػػا الػػػػػػذ  يصػػػػػػبح مبرمػػػػػػًا    يتبػػػػػػ  أ  طريػػػػػػؽ مػػػػػػف . إذا تقػػػػػػررت سػػػػػػريتيا
 .33طرؽ الطعف
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 :التنازل عن الطعن -د

إف تنػػػػازؿ الطػػػػاعف عػػػػف الطعػػػػف حػػػػؽ مػػػػف حق قػػػػو  لكػػػػف المشػػػػرع سػػػػكت عػػػػف حػػػػؽ الطػػػػاعف وػػػػي  
 ذلػػػػؾ أمػػػػر مسػػػػمـ بػػػػو  نػػػػو   يجػػػػ ز إجبػػػػار أحػػػػم عمػػػػل متابعػػػػة الطعػػػػف إذا  جػػػػمه . التنػػػػازؿ عػػػػف طعنػػػػو

بػػػػأف تنػػػػازؿ الطػػػػاعف يمنػػػػ  محكمػػػة الػػػػنقض مػػػػف رؤيػػػػة الػػػػمع ى "ضػػػارًا بػػػػو   قػػػػم حكمػػػػت محكمػػػػة الػػػنقض 
 .   وي ىذه الحاؿ يرى الطعف بحؽ الذ  لـ يتنازؿ وقط"34ف آخرإ  إذا كاف ىناؾ طاع

لكػػػػف النيابػػػػة العامػػػػة ممن عػػػػة مػػػػف ممارسػػػػة ىػػػػذا الحػػػػؽ  نيػػػػا تمثػػػػؿ المجتمػػػػ     تمثػػػػؿ مصػػػػالح  
 .خاصة

 يجػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػ ف التنػػػػػػػػازؿ عػػػػػػػػف الطعػػػػػػػػف باسػػػػػػػػتمعاء م قَّػػػػػػػػ  عميػػػػػػػػو مػػػػػػػػف الطػػػػػػػػاعف أ   كيمػػػػػػػػو  
الحكػػػػػػـ المطعػػػػػػػ ف ويػػػػػػػو أ  إلػػػػػػػل محكمػػػػػػػة الػػػػػػػنقض القػػػػػػان ني   أف يقػػػػػػػمـ إلػػػػػػػل المحكمػػػػػػػة التػػػػػػػي أصػػػػػػػمرت 

 .مباشرة قبؿ صم ر قرارىا وي الطعف
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 الطعن بالنقض بأمر خط 

 :مف قان ف أص ؿ المحاكمات الجزا ية عمل أنو( 366)نصت المامة  

إذا تمقل النا ب العاـ أمرًا خطيًا مف  زير العػمؿ بعػرض إضػبارة معػ ى عمػل ال روػة الجزا يػة  -1"
إجػراء وييػا مخػالؼ لمقػان ف أ  لصػم ر حكػـ أ  قػرار وييػا مخػالؼ لمقػان ف   كػاف لػـ يسػبؽ لمحكمػة  ل ق ع

النقض التمقيؽ وي اإلجراء أ  الحكـ أ  القرار المطع ف ويػو  وعميػو أف يقػمـ اإلضػبارة إلػل ال روػة الجزا يػة 
إلجػػراء أ  نقػػض الحكػػـ أ  مروقػػة بػػا مر الخطػػي  أف يطمػػب با سػػتنام إلػػل ا سػػباب الػػ ارمة ويػػو إبطػػاؿ ا

 .القرار

إذا قبمػػػػػػػت المحكمػػػػػػػػة ا سػػػػػػػػباب المػػػػػػػػذك رة نقضػػػػػػػت الحكػػػػػػػػـ أ  أبطمػػػػػػػػت اإلجػػػػػػػػراء المطعػػػػػػػػ ف  -2 
 .ويو

لػػػػػيس لمػػػػػنقض الصػػػػػامر عمػػػػػًا بيػػػػػذه المػػػػػامة أ  أثػػػػػر إ  إذا  قػػػػػ  لصػػػػػالح المػػػػػمعل عميػػػػػو  - 3 
 ".أ  المحك ـ عميو

ف اسػػػػػػتثنا ي جػػػػػػاء خاوػػػػػػًا يتبػػػػػػيف مػػػػػػف ىػػػػػػذه المػػػػػػامة أف الطعػػػػػػف بػػػػػػالنقض بػػػػػػأمر خطػػػػػػي ىػػػػػػ  طعػػػػػػ 
لمق اعػػػػم العامػػػػة لمطعػػػػف بػػػػالنقض  لػػػػذلؾ يمكػػػػف تعريفػػػػو بأنػػػػو طريػػػػؽ اسػػػػتثنا ي مبػػػػاح وقػػػػط لمنا ػػػػب العػػػػاـ 
لػػػػػػمى محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض م ف سػػػػػػ اه     يقػػػػػػ ـ بػػػػػػو إ  بػػػػػػأمر خطػػػػػػي مػػػػػػف  زيػػػػػػر العػػػػػػمؿ وقػػػػػػط م ف سػػػػػػ اه  

لفعمػػػػػي لمحكمػػػػػة  مقػػػػرر أصػػػػػًا لمصػػػػمحة القػػػػػان ف  لػػػػيس لمصػػػػػمحة الخصػػػػػ ـ   ذلػػػػؾ إلثبػػػػػات اإلشػػػػراؼ ا
الػػػػنقض عمػػػػل حسػػػػػف تطبيػػػػؽ القػػػػان ف  تفسػػػػػيره  واليػػػػمؼ منػػػػػو إصػػػػاح الخطػػػػأ القػػػػػان ني الػػػػذ    يمكػػػػػف 

 يػػػػرم الطعػػػػف بػػػػالنقض بػػػػأمر خطػػػػي عمػػػػل . تماركػػػػو بسػػػػبب صػػػػير رة اإلجػػػػراء أ  الحكػػػػـ أ  القػػػػرار قطعيػػػػا
الؼ ا حكػػػػػاـ  كمػػػػػا يمتػػػػػم إلػػػػػل كػػػػػؿ إجػػػػػراء أتخػػػػػذ أثنػػػػػاء السػػػػػير وػػػػػي الػػػػػمع ى أ  قػػػػػرار صػػػػػمر وييػػػػػا مخػػػػػ

لمقػػػػان ف  يسػػػػت   وػػػػي ذلػػػػؾ أف تكػػػػ ف تمػػػػؾ اإلجػػػػراءات  القػػػػرارات صػػػػامرة عػػػػف قضػػػػاة التحقيػػػػؽ أ  قضػػػػاة 
 .35الحكـ

 :شروط الطعن بالنقض بأمر خط  - أ
 :يشترط وي ممارسة الطعف بالنقض بأمر خطي

                                                           
 .313ص. اجلزء األول. املرجع السابق. احلكم اجلزائي يف التشريع السوري: عبد الوهاب بدرة - 35

236 



أف يتمقػػػػػل النا ػػػػػػب العػػػػػػاـ أمػػػػػػرًا خطيػػػػػػًا صػػػػػػريحًا مػػػػػػف  زيػػػػػػر العػػػػػػمؿ بعػػػػػػرض إضػػػػػػبارة معػػػػػػ ى معينػػػػػػة  - 1
 .ة الجزا ية وي محكمة النقضعمل ال رو

 .أف يقمـ الطعف بالنقض مف النا ب العاـ - 2
أف يسػػػػتنم الطعػػػػف بػػػػالنقض بػػػػأمر خطػػػػي إلػػػػل أسػػػػباب قان نيػػػػة   م ضػػػػ عية  أ  أف يكػػػػ ف سػػػػبب  - 3

 .الطعف ى  مخالفة القان ف
أ  أف . ويػوأف   تك ف محكمة النقض قم سبؽ ليػا التػمقيؽ وػي اإلجػراء أ  الحكػـ  القػرار المطعػ ف  - 4

 .36يك ف السبب المقمـ جميمًا لـ يسبؽ ليا أف نظرت ويو مف قبؿ
 .أف   يقبؿ إ  وي نطاؽ المع ى العامة م ف المع ى الممنية – 5
أف تك ف سبؿ الطعف بالقرار المطم ب نقضو اير جا زة إما لف ات ممة الطعف اعتراضًا أ  اسػت ناوًا   -6

 .بطبيعتو   يقبؿ الطعفأ  طعنًا بالنقض أ   ف القرار 
 :الحكم    الطعن بالنقض بأمر خط  وآثاره - ب

تػػػػػمقؽ محكمػػػػػة الػػػػػنقض طمػػػػػب الطعػػػػػف  وػػػػػدذا  جػػػػػمت ا سػػػػػباب الػػػػػ ارمة وػػػػػي ا مػػػػػر الخطػػػػػي صػػػػػحيحة  
عنم ػػػػػػػذ تػػػػػػػنقض الحكػػػػػػػـ  تبطػػػػػػػؿ اإلجػػػػػػػراء المطعػػػػػػػ ف ويػػػػػػػو   تقػػػػػػػرر إعػػػػػػػامة ا  راؽ إلػػػػػػػل المرجػػػػػػػ  الػػػػػػػذ  

أمػػػػػا إذا كػػػػػاف سػػػػػبب الػػػػػنقض ممػػػػػا يجػػػػػ ز تصػػػػػحيحو  . مأصػػػػػمره ليعيػػػػػم اإلجػػػػػراء أ  المحاكمػػػػػة مػػػػػف جميػػػػػ
 .وتفعؿ ذلؾ بنفسيا م ف حاجة إلل محاكمة جميمة

 الػػػػػػنقض بػػػػػػأمر خطػػػػػػي   يضػػػػػػار بػػػػػػو المػػػػػػمعل عميػػػػػػو أ  المحكػػػػػػـ  عميػػػػػػو   ليػػػػػػذا ودنػػػػػػو يجػػػػػػ ز  
لمحكمػػػػػػة الم ضػػػػػػ ع بعػػػػػػم الػػػػػػنقض أف تحػػػػػػتفظ بمقػػػػػػمار العق بػػػػػػة السػػػػػػابقة   أف تم ييػػػػػػا أ  تخففيػػػػػػا   لكػػػػػػف 

 .زيمىاليس ليا أف ت
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 طمب إعادة المحاكمة

إف طمػػػػب إعػػػػامة المحاكمػػػػة ىػػػػ  كػػػػالطعف بػػػػالنقض طريػػػػؽ ايػػػػر عػػػػام   وػػػػا يجػػػػ ز سػػػػم كو إ   
كمػػػػا   يسػػػػمح بػػػػو إ  وػػػػي أحػػػػ اؿ معينػػػػة حػػػػممىا المشػػػػرع عمػػػػل  اسييييتنفاد طييييرق الطعيييين العادييييية بعػػػػم 

المكتسييييبة لكنػػػػو يتميػػػػز عػػػػف الطعػػػػف بػػػػالنقض بأنػػػػو   يجػػػػ ز إ  وػػػػي ا حكػػػػاـ النيا يػػػػة . سػػػػبيؿ الحصػػػػر
تبنيييييى عميييييى وجيييييود أخطيييييا   ييييي  الوقيييييائع  أي أخطيييييا  كمػػػػػا أف إعػػػػامة المحاكمػػػػػة  .الدرجيييية القطعيييييية

 .الفة القانونبسبب مخبينما يجر  الطعف بالنقض موضوعية  

طمييييب إعييييادة المحاكميييية بأنييييو طريييييق ميييين طييييرق الطعيييين غييييير العادييييية لػػػػذلؾ يمكػػػػف تعريػػػػؼ  
 ييي  الحكيييام المبرمييية الصيييادرة باإلدانييية  ييي  الجناييييات والجييينح ضيييمن شيييروط حيييددىا القيييانون عميييى 

 .37سبيل الحصر وذلك بيدف إصالح الخطأ الذي شاب وقائع الدعوى

 :ادة المحاكمةاألحكام الت  يجوز الطعن  ييا ب ع - أ

يجػػػػػ ز طمػػػػب إعػػػػػامة : "مػػػػف قػػػػػان ف أصػػػػ ؿ المحاكمػػػػػات الجزا يػػػػة عمػػػػػل أنػػػػو 367نصػػػػت المػػػػػامة  
المحاكمػػػػة وػػػػي معػػػػا ى الجنايػػػػة  الجنحػػػػة أيػػػػًا كانػػػػت المحكمػػػػة التػػػػي حكمػػػػت بيػػػػا  العق بػػػػة التػػػػي قضػػػػت 

 ...".بيا

يتضػػػػح مػػػػف ىػػػػذه المػػػػامة أنػػػػو يشػػػػترط وػػػػي الحكػػػػـ الػػػػذ  يقبػػػػؿ إعػػػػامة المحاكمػػػػة عػػػػمة شػػػػر ط ىػػػػي 
 :كالتالي

 أن يكون الحكم صادرًا    جناية أو جنحة- أولً 

أ    يقبػؿ .   يقبؿ طمب إعامة المحاكمة إ  وي ا حكاـ الصامرة وي معا ى الجناية أ  الجنحة 
 م  ذلؾ إذا كانت المخالفة مرتبطػة . طمب إعامة المحاكمة بشأف ا حكاـ الصامرة وي المخالفات لتفاىتيا

اير قابؿ لمتجز ة  ودف قب ؿ إعامة المحاكمة بشأف الجنحػة يسػتتب  قب ليػا بشػأف المخالفػة  بالجنحة ارتباطاً 
 .38أيضًا بطريؽ التبعية
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 أن يكون الحكم صادرًا بالعقوبة- ثانيًا 

أ   بػػػػػػم مػػػػػػف أف يكػػػػػػ ف الحكػػػػػػـ صػػػػػػامرًا بالعق بػػػػػػة حتػػػػػػل يقبػػػػػػؿ طمػػػػػػب إعػػػػػػامة المحاكمػػػػػػة  ميمػػػػػػا  
العق بػػػػػػة مانعػػػػػػة لمحريػػػػػػة  بػػػػػػؿ يمكػػػػػػف أف تكػػػػػػ ف ال رامػػػػػػة أ     يشػػػػػػترط أف تكػػػػػػ ف . كػػػػػػاف نػػػػػػ ع العق بػػػػػػة
وطمػػػػػػب إعػػػػػػامة المحاكمػػػػػػة ايػػػػػػر جػػػػػػا ز وػػػػػػي ا حكػػػػػػاـ الصػػػػػػامرة بػػػػػػالبراءة ميمػػػػػػا كػػػػػػاف . اإلقامػػػػػػة الجبريػػػػػػة
كػػػػػػػأف يكػػػػػػػ ف ) يجػػػػػػػ ز طمػػػػػػػب إعػػػػػػػامة المحاكمػػػػػػػة  لػػػػػػػ  نفػػػػػػػذت العق بػػػػػػػة أ  سػػػػػػػقطت . 39خطؤىػػػػػػػا  اضػػػػػػػحا

(. كػػػػأف يكػػػػ ف شػػػػمميا عفػػػػ  عػػػػاـ)سػػػػيا أ  سػػػػقطت الجريمػػػػة نف( المحكػػػػـ  عميػػػػو اسػػػػتفام مػػػػف عفػػػػ  خػػػػاص
 تسػػػػػ ين ذلػػػػػؾ أف لممحكػػػػػـ  عميػػػػػو وػػػػػي ىػػػػػذه ا حػػػػػ اؿ مصػػػػػمحة معن يػػػػػة بظيػػػػػ ر براءتػػػػػو ممػػػػػا أميػػػػػف بػػػػػو 

 .ظمما

 أن يكون الحكم مبرما- ثالثًا 

لكف   ي شترط أف يكػ ف .  الحكـ المبـر ى  الذ    يقبؿ الطعف بأ  طريقة عامية أ  اير عامية 
ًا إلػػل طػػرؽ الطعػػف المختمفػػة  إذ يكفػػي أف يكػػ ف الحكػػـ قػػم أصػػبح مبرمػػًا    ف المحكػػـ  عميػػو قػػم لجػػأ وعػػ

ا حكاـ اير المبرمة يمكف إصاح أخطا يا بطرؽ الطعف ا خػرى مثػؿ ا عتػراض عمػل ا حكػاـ ال يابيػة 
و لذلؾ ودنو إذا كاف ىنػاؾ طريػؽ   يػزاؿ مفت حػًا لممراجعػة  ودنػو يجػب اتباعػ.  ا ست ناؼ  الطعف بالنقض

 .أ  

 :حالت إعادة المحاكمة - ب

لقػػػػػم أجػػػػػػاز المشػػػػػػرع طمػػػػػػب إعػػػػػػامة المحاكمػػػػػػة وػػػػػي أربػػػػػػ  حػػػػػػا ت جػػػػػػاءت عمػػػػػػل سػػػػػػبيؿ الحصػػػػػػر  
 : ىي

 ظيور المدعى قتمو حيا-  1

إذا حكػػػػػـ عمػػػػػل شػػػػػخص بجريمػػػػػة القتػػػػػؿ  قامػػػػػت بعػػػػػم ذلػػػػػؾ أملػػػػػة كاويػػػػػة تثبػػػػػت أف المػػػػػمعل قتمػػػػػو  
 تعبيػػػػر .   ومػػػػف العػػػػمؿ أف يطمػػػػب المحكػػػػـ  عميػػػػو المظمػػػػـ  إعػػػػامة المحاكمػػػػة إلبطػػػػاؿ الحكػػػػـ40ىػػػػ  حػػػػي

أ  . القتػػػػؿ يتسػػػػ  ليشػػػػمؿ القتػػػػؿ المقصػػػػ م  القتػػػػؿ العمػػػػم  القتػػػػؿ الخطػػػػأ  الضػػػػرب المفضػػػػي إلػػػػل المػػػػ ت
 .ل مجرد الشروع  يياالمقص م جريمة القتؿ التامة 
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 تناقض األحكام-  2

نحػػػػػة  حكػػػػػـ ويمػػػػػا بعػػػػػم عمػػػػػل شػػػػػخص آخػػػػػر بػػػػػالجـر نفسػػػػػو إذا حكػػػػػـ عمػػػػػل شػػػػػخص بجنايػػػػػة أ  ج 
  41 كػػػػػاف الحكمػػػػػاف   يمكػػػػػف الت ويػػػػػؽ بينيمػػػػػا   نػػػػػتج عػػػػػف ذلػػػػػؾ مػػػػػا يؤيػػػػػم بػػػػػراءة أحػػػػػم المحكػػػػػ ـ عمييمػػػػػا

مثػػػػاؿ ذلػػػػؾ أف ي ػػػػتيـ شػػػػخص بسػػػػرقة مػػػػاؿ معػػػػيف  تمينػػػػو المحكمػػػػة . ويػػػػذا يعنػػػػي أف أحػػػػم الحكمػػػػيف باطػػػػؿ
ر وػػػػي حمػػػػص  يعتػػػػرؼ بأنػػػػو السػػػػارؽ المختصػػػػة وػػػػي ممشػػػػؽ  ثػػػػـ ي ضػػػػبط المػػػػاؿ وػػػػي حيػػػػازة شػػػػخص آخػػػػ

 .لو  حمه  ي ماف وي سرقتو  ودف إعامة محاكمة المتيـ ا  ؿ ت م  ممكنة

أما ل  حكـ عمل الشخص اآلخر بأنو شريؾ أ  محػرض أ  متػمخؿ وػي القتػؿ  وػا يعػم ذلػؾ سػببًا  
 .صالحًا إلعامة المحاكمة إلمكاف الت ويؽ بيف الحكميف

 الشيادة الزور-  3

كػػـ  عمػػل شػػخص  بعػػم صػػم ر الحكػػـ ق ضػػي بالشػػيامة الكاذبػػة عمػػل مػػف كػػاف قػػم شػػيم عميػػو  إذا ح 
 : لقياـ ىذه الحالة يشترط ت اور شرطيف. 42بالمحاكمة    ت قبؿ شيامة ىذا الشاىم وي المحاكمة الجميمة

 نيػػػػػػا إذا اكتشػػػػػػفت قبػػػػػػؿ صػػػػػػم ره  كػػػػػػاف بعييييييد صييييييدور الحكييييييم  اكتشػػػػػػاؼ الشػػػػػػيامة الػػػػػػز ر -آ 
 .بت كذبيا أماـ المحكمة نفسيا أ  بطريؽ الطعفلممحكـ  عميو أف يث

 .الحكـ عمل ىذا الشاىم  صير رة الحكـ مبرمًا بحقو-ب 

 لكػػػػػػف   محػػػػػػؿ لقبػػػػػػ ؿ طمػػػػػػب إعػػػػػػامة المحاكمػػػػػػة إذا كانػػػػػػت معػػػػػػ ى شػػػػػػيامة الػػػػػػز ر قػػػػػػم سػػػػػػقطت  
لسػػػػػبب مػػػػػف ا سػػػػػباب  كمػػػػػا إذا كػػػػػاف شػػػػػاىم الػػػػػز ر قػػػػػم مػػػػػات قبػػػػػؿ محاكمتػػػػػو أ  قبػػػػػؿ أف يصػػػػػبح الحكػػػػػـ 

 .43مبرماعميو 
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 اكتشاف حدث جديد أو مستندات جديدة- 4

إذا  قػػػػػػػػ  أ  ظيػػػػػػػػر بعػػػػػػػػم الحكػػػػػػػػـ حػػػػػػػػمث جميػػػػػػػػم أ  أبػػػػػػػػرزت مسػػػػػػػػتنمات كانػػػػػػػػت مجي لػػػػػػػػة حػػػػػػػػيف  
 .44المحاكمة   كاف مف شأف ذلؾ إثبات براءة المحك ـ عميو

كػػػػػػػأف يعثػػػػػػػر بعػػػػػػػم الحكػػػػػػػـ عمػػػػػػػل الشػػػػػػػيء المػػػػػػػمعل سػػػػػػػرقتو لػػػػػػػمى المجنػػػػػػػي عميػػػػػػػو  أ  أف يثبػػػػػػػت  
ات التػػػػي قػػػػممت أثنػػػػاء المحاكمػػػػة  بنػػػػي عمػػػػل أساسػػػػيا الحكػػػػـ  أ  ظيػػػػ ر اكتشػػػػاؼ تز يػػػػر أحػػػػم المسػػػػتنم

عممػػػػي حػػػػميث يػػػػؤم  التسػػػػميـ بػػػػو إلػػػػل انعػػػػماـ الػػػػمليؿ الػػػػذ  عمػػػػل أساسػػػػو اسػػػػتنمت المحكمػػػػة وػػػػي إمانػػػػة 
 .الممعل عميو

كمػػػػػا يشػػػػػترط لتحقيػػػػػؽ ىػػػػػذه الحالػػػػػة أف تكػػػػػ ف ا وعػػػػػاؿ أ  المسػػػػػتنمات التػػػػػي تػػػػػؤم  إلػػػػػل إثبػػػػػات  
يػػػػو مجي لػػػػة مػػػػف المحكمػػػػة  مػػػػف المػػػػتيـ حتػػػػل صػػػػم ر الحكػػػػـ عميػػػػو  ومػػػػ  كػػػػاف عالمػػػػًا بػػػػراءة المحكػػػػ ـ عم

بيػػػػػا  لػػػػػـ يثرىػػػػػا أمػػػػػاـ المحكمػػػػػة وػػػػػا يصػػػػػح لػػػػػو بعػػػػػم ذلػػػػػؾ أف يتقػػػػػمـ بطمػػػػػب إعػػػػػامة المحاكمػػػػػة اسػػػػػتنامًا 
.  يكتفػػػػػػي المشػػػػػػرع بػػػػػػأف يكػػػػػػ ف مػػػػػػف شػػػػػػأف الحػػػػػػمث أ  المسػػػػػػتنم الجميػػػػػػم بػػػػػػراءة المحكػػػػػػـ  عميػػػػػػو. 45إلييػػػػػػا

نمػػػػػا  ىػػػػػذا يعنػػػػػي أنػػػػػو   يمػػػػػـز  أف يكػػػػػ ف ىػػػػػذا الحػػػػػمث أ  المسػػػػػتنم الجميػػػػػم قاطعػػػػػًا وػػػػػي ثبػػػػػ ت البػػػػػراءة   ا 
 .يكفي أف يك ف مف شأنو أف يجعؿ البراءة أمرًا محتمًا مف أجؿ إجازة طمب إعامة المحاكمة

 :األشخاص الذين يحق ليم طمب إعادة المحاكمة -ج

 تنػػػػػاقض ا حكػػػػػاـ   ظيػػػػػ ر المػػػػػمعل قتمػػػػػو حيػػػػػًا )وػػػػػي الحػػػػػا ت الػػػػػثاث ا  لػػػػػل  أ  وػػػػػي حالػػػػػة  
 :  يع م حؽ طمب إعامة المحاكمة إلل( شيامة الز ر

 . زير العمؿ-  1

 .لممحك ـ عميو  لممثمو الشرعي إذا كاف عميـ ا ىمية-  2

لز جػػػػػػػػو  بنيػػػػػػػػو   رثتػػػػػػػػو  لمػػػػػػػػف أ صػػػػػػػػل لػػػػػػػػو إذا كػػػػػػػػاف ميتػػػػػػػػًا أ  ثبػػػػػػػػت ايبتػػػػػػػػو بحكػػػػػػػػـ -  3
 .46القضاء
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  وػػػػػدف طمػػػػػب إعػػػػػامة (مسػػػػػتنمات جميػػػػػمة اكتشػػػػػاؼ حػػػػػمث جميػػػػػم أ )أمػػػػػا وػػػػػي الحالػػػػػة الرابعػػػػػة أ   
 قصػػػػػر الحػػػػػؽ وػػػػػي طمػػػػػب إعػػػػػامة المحاكمػػػػػة وػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة . المحاكمػػػػػة مػػػػػف حػػػػػؽ  زيػػػػػر العػػػػػمؿ  حػػػػػمه

عمػػػل  زيػػػر العػػػمؿ  لمػػػا تتصػػػؼ بػػػو ىػػػذه الحالػػػة مػػػف مر نػػػة   مػػػف أجػػػؿ إسػػػباغ الجميػػػة عمػػػل مثػػػؿ ىػػػذا 
 .الطمب  وا يرو  إ  إذا كاف مستنمًا إلل أساس منطقي سميـ

 :طمب إعادة المحاكمةآثار  -د

 .  الثاني أثر ناشر. لطمب إعامة المحاكمة أثراف  ا  ؿ أثر م قؼ ي قؼ تنفيذ الحكـ 

 األثر الموقف- أولً 

وػػػػػي حالػػػػة مػػػػا إذا لػػػػػـ   (إجبيييياري)وقيييييف تنفيييييذ بحكيييييم القييييانون  -1: إف  قػػػػؼ التنفيػػػػذ ن عػػػػاف 
 قػػػػؼ إنفػػػػاذه حتمػػػػًا مػػػػف تػػػػاريغ   ويتبتنفيييييذهيكػػػػف الحكػػػػـ الػػػػذ  طمػػػػب إعػػػػامة المحاكمػػػػة بشػػػػأنو قػػػػم بػػػػمئ 

 .47إحالة  زير العمؿ طمب إعامة المحاكمة إلل ال روة الجزا ية وي محكمة النقض

ويجػػػػػ ز  قػػػػػؼ  المحكيييييوم عمييييييو موقو ييييياً إذا كػػػػػاف   -آ:  يكػػػػػ ف وػػػػػي حالػػػػػةوقيييييف تنفييييييذ اختيييييياري  -2
 إلػػػػػل أف تفصػػػػػؿ محكمػػػػػةأمييييير وزيييييير العيييييدل إنفػػػػػاذ الحكػػػػػـ المطمػػػػػ ب اإلعػػػػػامة مػػػػػف أجمػػػػػو بنػػػػػاًء عمػػػػػل 

 .النقض وي طمب اإلعامة

يجػػػػػػ ز لمحكمػػػػػػة الػػػػػػنقض أف تػػػػػػأمر ب قػػػػػػؼ التنفيػػػػػػذ وػػػػػػي قرارىػػػػػػا القاضػػػػػػي بقبػػػػػػ ؿ طمػػػػػػب  -ب 
 .48إعامة المحاكمة

 األثر الناشر- ثانيًا 

يقػمـ طمػػب إعػػامة المحاكمػػة إلػػل  زيػر العػػمؿ  وػػدذا  جػػمه جػػميرًا بػالقب ؿ أحالػػو إلػػل ال روػػة الجزا يػػة 
وػػػدذا  جػػػمت ىػػػذه المحكمػػػة أف الطمػػػب مسػػػتكمؿ . 49 التػػػمقيؽ ويػػػووػػػي محكمػػػة الػػػنقض لمراسػػػتو  تمحيصػػػو 

شػػػرا طو القان نيػػػة  قػػػررت قب لػػػو  أحالػػػت القضػػػية إلػػػل محكمػػػة مػػػف مرجػػػة المحكمػػػة التػػػي أصػػػمرت الحكػػػـ 
 .50با ساس

                                                           
. من قانون أصول احملاكمات اجلزائية/ 1/الفقرة ( 374)املادة  - 47

 
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية/ 3/الفقرة ( 374)املادة  - 48

 
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 369)املادة  - 49

 
.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 371)املادة  - 50
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ايػػر أنػػو يحػػؽ لم روػػة الجزا يػػة وػػي محكمػػة الػػنقض أف تنظػػر بنفسػػيا الػػمع ى  تعطػػي قرارىػػا وييػػا  
 :ا ساس المختصة وي ثاث حا ت ىي م ف أف تحيميا إلل محكمة

 تعذر الشروع    إجرا  المحاكمة أصول: الحالة األولى

إذا تعػػػػػػذر الشػػػػػػر ع مػػػػػػف جميػػػػػػم وػػػػػػي إجػػػػػػراء المحاكمػػػػػػة الشػػػػػػفاىية بم اجيػػػػػػة جميػػػػػػ  ذ   العاقػػػػػػة  
 :وي المع ى

أ  جنػػػػػػ نيـ أ  وػػػػػػرارىـ أ  ايػػػػػػابيـ كميػػػػػػـ أ  بعضػػػػػػيـ أ  المحكييييييوم عمييييييييم إمػػػػػػا ل وػػػػػػاة - آ 
 .ليتيـ جزا ياعمـ مسؤ  

ما لسق ط المع ى أ  الحكـ بالتقامـ- ب   . ا 

وبعػػػػػم أف تتخػػػػػذ ال روػػػػػة الجزا يػػػػػة وػػػػػي محكمػػػػػة الػػػػػنقض قػػػػػرارًا بامتنػػػػػاع المحاكمػػػػػة الشػػػػػفاىية  حػػػػػم  
ا سػػػػػػباب المبينػػػػػػة آنفػػػػػػًا  تتػػػػػػ لل بنفسػػػػػػيا رؤيػػػػػػة الػػػػػػمع ى با سػػػػػػاس بحضػػػػػػ ر المػػػػػػمعيف الشخصػػػػػػييف إف 

مػػػػييـ إف كػػػػان ا قػػػػم ت وػػػػ ا   تبطػػػػؿ مػػػػف الحكػػػػـ أ  ا حكػػػػاـ  جػػػػم ا   بحضػػػػ ر  كػػػػاء تعيػػػػنيـ لممحكػػػػـ  ع
 .السابقة ما صمر عنيا ب ير  جو حؽ   تعيم إلل ذكرى المت ويف شرويـ المثمـ  إذا لـز ا مر

 انتفا  األ عال الجرمية: الحالة الثانية

إذا كػػػػػاف إبطػػػػػاؿ الحكػػػػػـ الصػػػػػامر بحػػػػػؽ أحػػػػػم المحكػػػػػـ  عمػػػػػييـ ا حيػػػػػاء يػػػػػؤم  إلػػػػػل انتفػػػػػاء كػػػػػؿ  
يمكػػػػػػف عػػػػػػمه جرمػػػػػػًا    تحػػػػػػاؿ الػػػػػػمع ى إلػػػػػػل محكمػػػػػػة أخػػػػػػرى   تكتفػػػػػػي ال روػػػػػػة الجزا يػػػػػػة بدبطػػػػػػاؿ وعػػػػػػؿ 
 .   ف الفعؿ المنس ب إلل المحك ـ عميو لـ يق  أصاً 51الحكـ

 إل ا  قرار اإلحالة إلى محكمة أخرى: الحالة الثالثة

الحكػػػػػػػـ إذا تػػػػػػػ وي المتيمػػػػػػػ ف أ  أصػػػػػػػبح ا وػػػػػػػي حالػػػػػػػة الجنػػػػػػػ ف منػػػػػػػذ قػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػة بدبطػػػػػػػاؿ  
الصػػػػػامر بحقيػػػػػـ  قػػػػػررت ال روػػػػػة الجزا يػػػػػة وػػػػػي محكمػػػػػة الػػػػػنقض بنػػػػػاًء عمػػػػػل طمػػػػػب النا ػػػػػب العػػػػػاـ إل ػػػػػاء 

 .52(372)قرارىا القاضي بدحالة المع ى إلل محكمة أخرى   وصمت وييا  وقًا لممامة 

 

                                                           
 .احملاكمات اجلزائية من قانون أصول( 373)املادة  - 51

 .من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 374)املادة  - 52
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 :نتائج طمب إعادة المحاكمة -ه

 إل ا  الحكم- أوًل 

إعػامة المحاكمػة  وػدف الحكػـ ا  ؿ يعػم كأنػو لػـ يكػف إذا تقرر إبطػاؿ الحكػـ المطعػ ف ويػو بنتيجػة  
ذا كانػػت قػػم نفػػذت ودنيػػا   تػػز ؿ جميػػ  نتا جػػو التػػي ترتبػػت عميػػو  وتسػػقط العق بػػة إذا لػػـ تكػػف قػػم نفػػذت   ا 
تسػػػقط مػػػف الناحيػػػة المعن يػػػة   يعػػػام إليػػػو مػػػا موعػػػو مػػػف ارامػػػة  مصػػػاريؼ   تم ػػػل بصػػػ رة رجعيػػػة نتػػػا ج 

يت قؼ عف مو  التع يض الممني لممضر ر   يسػترم مػا يكػ ف قػم سػبؽ أف الحرماف مف الحق ؽ الممنية    
 .53موعو إليو

 منح التعويض- ثانياً 

إذا طمػػػػػػب المحكػػػػػػ ـ عميػػػػػػو تع يضػػػػػػًا عػػػػػػف الضػػػػػػرر الػػػػػػذ  أصػػػػػػابو مػػػػػػف جػػػػػػراء الحكػػػػػػـ السػػػػػػابؽ  -  1
 .جاز لممحكمة أف تحكـ لو بو وي الحكـ الصامر ببراءتو

   .  ـ عميػػػػػػو ميتػػػػػػًا  لز جػػػػػػو أ  أصػػػػػػ لو أ  ور عػػػػػػو يعػػػػػػ م طمػػػػػػب التعػػػػػػ يض  إذا كػػػػػػاف المحكػػػػػػ-  2
 .يحؽ ل يرىـ مف ا قرباء أف يطالب ا بالتع يض ما لـ يثبت أف الحكـ سبب ليـ ضررًا ماميا

 .54 يج ز طمب التع يض وي جمي  أم ار إعامة المحاكمة-  3

 تتحمػػػػػػػؿ الم لػػػػػػػة التعػػػػػػػ يض المحكػػػػػػػ ـ بػػػػػػػو  ليػػػػػػػا أف ترجػػػػػػػ  بػػػػػػػو عمػػػػػػػل المػػػػػػػمعي الشخصػػػػػػػي أ   
 يحصػػػػػؿ التعػػػػػ يض وػػػػػي . بػػػػػر أ  شػػػػػاىم الػػػػػز ر الػػػػػذيف كػػػػػان ا السػػػػػبب وػػػػػي صػػػػػم ر الحكػػػػػـ بالعق بػػػػػةالمخ

 .55ىذه الحالة كما تحصؿ الرسـ   النفقات القضا ية

 الرسوم والنفقات- ثالثاً 

يعجػػػػؿ طالػػػػب اإلعػػػػامة رسػػػػـ   نفقػػػػات الػػػػمع ى حتػػػػل صػػػػم ر القػػػػرار بقبػػػػ ؿ طمػػػػب اإلعػػػػامة مػػػػف -  1
 .ال روة الجزا ية وي محكمة النقض

                                                           
 .من القانون املدين وما بعدها/ 181/املادة . 1135ص. املرجع السابق: الدكتور عبد الوهاب حومد - 53

 .من قانون أصول احملاكمات اجلزائية/ 3و2و1/الفقرة ( 375)املادة  - 54

 .أصول احملاكمات اجلزائية من قانون( 376)املادة  - 55
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أمػػػػا الرسػػػػـ   النفقػػػػػات المترتبػػػػة منػػػػذ صػػػػػم ر القػػػػرار بقبػػػػػ ؿ طمػػػػب اإلعػػػػامة  حتػػػػػل ا نتيػػػػاء مػػػػػف -  2
 .الفصؿ وي المع ى وتؤمنيا الم لة

إذا أوضػػػػت إعػػػػامة المحاكمػػػػة بالنتيجػػػػة إلػػػػل حكػػػػـ بالعق بػػػػة قضػػػػي عمػػػػل المحكػػػػـ  عميػػػػو برسػػػػـ  -  3
 . نفقات المع ى

 .56عامة إذا ظير أنو اير محؽ وي طمبو يقضل بيذه الرسـ   النفقات عمل طالب اإل-  4

أمػػػػػػا إذا صػػػػػػمر الحكػػػػػػـ بنتيجػػػػػػة إعػػػػػػامة المحاكمػػػػػػة  كػػػػػػاف مػػػػػػف مصػػػػػػمحة طالػػػػػػب اإلعػػػػػػامة  وػػػػػػا  
 .تترتب عميو الرسـ   النفقات   يستعيم ما عجمو منيا

 نشر حكم البرا ة- رابعاً 

شػػػػػرع حرصػػػػػًا عمػػػػػل إعػػػػػامة ا عتبػػػػػار المعنػػػػػ   لممحكػػػػػ ـ عميػػػػػو الػػػػػذ  أعمنػػػػػت براءتػػػػػو  أ جػػػػػب الم 
أف يعمػػػػؽ الحكػػػػـ الصػػػػامر ببػػػػراءة المحكػػػػ ـ عميػػػػو بنتيجػػػػة إعػػػػامة المحاكمػػػػة عمػػػػل بػػػػاب مار الحك مػػػػػة أ  
البمميػػػة وػػػػي البمػػػػمة التػػػػي صػػػػمر وييػػػػا الحكػػػػـ ا  ؿ  وػػػي محػػػػؿ  قػػػػ ع الجػػػػـر  وػػػػي مػػػػ طف طػػػػالبي اإلعػػػػامة 

كمػػػػػا   وػػػػي المػػػػ طف ا خيػػػػر لممحكػػػػ ـ عميػػػػػو إف كػػػػاف ميتػػػػا   ينشػػػػر الحكػػػػـ حتمػػػػػًا وػػػػي الجريػػػػمة الرسػػػػمية
ينشػػػػػر أيضػػػػػًا إذا اسػػػػػتمعل ذلػػػػػؾ طالػػػػػب اإلعػػػػػامة وػػػػػي خمػػػػػس صػػػػػحؼ يختارىػػػػػا  تتحمػػػػػؿ الم لػػػػػة نفقػػػػػات 

 .57النشر
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 :اشر الى اإلجابة الصحيحة: تمارين
 .يشترط لطمب إعامة المحاكمة وي حالة الشيامة الكاذبة

 .اكتشاؼ ز ر شيامة الشاىم الكاذب قبؿ صم ر الحكـ  أثناء السير وي المع ى -1
 √. اكتشاؼ ز ر شيامة الشاىم الكاذب بعم صم ر الحكـ -2
 .ا معاء بكذب الشيامة أثناء المحاكمة -3
 .اكتشاؼ ز ر شيامة الشاىم الكاذب قبؿ صم ر الحكـ -4

 2الجواب الصحيح رقم 

 
 :تعم العق بة مبررة وي حالة

 .الخطأ وي ذكر النص القان ني -1
 .الخطأ وي صفة المحك ـ عميو -2
 .الخطأ وي  صؼ الجريمة -3
 . كؿ ما ذكر سابقا -4

 4الجواب الصحيح رقم 
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