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الممخص
تناكلت الدراسة البحث في مكضكع طرؽ الطعف غير العادية في الدعكل الجزائية كذلؾ في إطار
قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة  2001النافذ كتعديالتو كقد عالجت ىذه
الدراسة إشكالية رئيسية تتمحكر حكؿ اليدؼ الرئيسي لقانكف اإلجراءات الجزائية كىك تحقيؽ
التكازف بيف حؽ المجتمع في اقتضاء العقاب مف جية كحقكؽ المتيـ في الدفاع كاثبات براءتو مف
جية أخرل ،كقد اتبع المنيج التحميمي الكصفي كالمقارف.
كتنقسـ طرؽ الطعف غير العادية الى ثالث طرؽ أكليا النقض حيث يتيح قانكف اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني لممحككـ عميو أف ينقض الحكـ الصادر بحقو في مكاد الجنايات كالجنح كال
يجكز المجكء الى ىذا الطريؽ مف طرؽ الطعف في المخالفات كما ال يقبؿ الطعف بالنقض في
األحكاـ القابمة لالعتراض كاالستئناؼ ،كقد قرف القانكف ميعاد الطعف بالنقض بأربعيف يكما،
كعمى اثر تقديـ الطعف بالنقض فإف المحكمة تبحث في استيفاء النقض لشركطو الشكمية كعمى
أثر ذلؾ تقضي في المكضكع ،كال يترتب عمى الطعف بالنقض أم اثر فيما يتعمؽ بكقؼ تنفيذ
الحكـ الصادر.
كما تناكلت ىذه الدراسة النقض بأمر خطي في القانكف الفمسطيني كالتشريعات المقارنة  ،كما

ستتناكؿ ىذه الدراسة بالبحث كالتحميؿ كالتأصيؿ مكضكع النقض بأمر خطي في قانكف
االجراءات الجزائية الفمسطيني مع مقارنتو ببعض القكانيف العربية  ،كما ىدفت الى تعريؼ

النقض بأمر خطي كتمييزه عف طرؽ الطعف األخرل كبياف محمو كشركط قبكلو كاجراءاتو كأثار
تقديمو  ،كقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى منيج تحميؿ المضمكف مف خالؿ تحميؿ نص المادة

( )375مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.
كيمثؿ الطعف بإعادة المحاكمة الطريؽ الثالث مف الطرؽ الغير عادية لمطعف باألحكاـ الجزائية
حيث يجيز القانكف الطعف بإعادة المحاكمة في األحكاـ التي اكتسبت الدرجة الباتة الصادرة

بعقكبة في الجنايات كالجنح بيدؼ الرجكع عنيا أك تعديميا أك تخفيفيا إذا ظير أنيا مشكبة

بخطأ جسيـ بالكقائع كقد حصر قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني حاالت الطعف بإعادة
المحاكمة كمف حيث صاحب الحؽ في تقديـ طمب إعادة المحاكمة فقد منح القانكف المحككـ
عميو أك محاميو أك ممثمو الشرعي إذا كاف عديـ األىمية أك المسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية كزكج

المحككـ عميو أك أبنائو ككرثتو أك مف أكصى ليـ إف كاف ميتان أك ثبت ذلؾ بحكـ قضائي ىذا
ج

الحؽ ،يقدـ طمب اإلعادة إلى كزير العدؿ خالؿ سنة اعتبا ار مف اليكـ الذم عمـ فيو األشخاص
الذيف ليـ تقديـ الطمب بالسبب المكجب لإلعادة كالذم بدكرة يحيؿ طمب إعادة المحاكمة إلى

النائب العاـ كعمى النائب العاـ أف يقكـ برفع الطمب مع التحقيقات التي يككف قد رأل إجراءىا

إلى محكمة النقض يبيف رأيو كاألسباب التي يستند عمييا خالؿ شير مف تاريخ تسممو الطمب كال
يترتب عمى طمب إعادة المحاكمة إيقاؼ تنفيذ الحكـ إال إذا كاف صاد ار باإلعداـ ،كفي نياية

الدراسة تكصؿ الباحث الى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات العممية كالقانكنية.

تبرز اشكالية الدراسة مف خالؿ البحث في مكضكع طرؽ الطعف غير العادية في األحكاـ
الجزائية حسب قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني كمقارنتيا مع قكانيف بعض الدكؿ العربية
لكضع قكانيف تضبط ىذه األحكاـ كذلؾ باعتبار أف طرؽ الطعف غير العادية ال يجكز المجكء
إلييا إال إذا سدت أبكاب الطعف العادية في كجو الطاعف حيث تعد ىذه الطرؽ خاصة كاستثنائية
بأنيا تأتي خالفا لمقكاعد العامة لمنقض كما أنو تحكميا شركط عديدة كاجراءات عامة.
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Abstract:
The present study addressed the topic of the challenged criminal appeal verdicts
according to the law of the Palestinian Penal Procedures No. (3) for 2001. This study
dealt with the main goal of the criminal appeal law in order to achieve balance
between the right of the community to request the punishment and the rights of the
accused to defend himself and prove his innocent. This study depended on the
analytical descriptive method and the comparative method.
The challenged criminal appeal verdicts are divided into three types. The first one is
the repeal, the Palestinian Penal law gives the right to the convicted to repeal the
verdict in the criminal law and it is not allowed to the challenge with contraventions,
and it is also not acceptable to challenge the repeal in the verdicts that can be objected
or appealed, the law gives forty days to challenge the repeal, depending on the
challenge of the repeal, the court searches for the fulfillment conditions of the formal
challenge of the repeal and as a result of this it gives its judgment.
Moreover, this study takes into consideration the linear repeal in the Palestinian law
and comparative legislations. This study will take into account the linear repeal
according to research, analysis and rooting in the Palestinian criminal process of law
and comparing it with some Arab laws. This study also compare between the linear
repeal and the challenged repeal due to conditions, definitions, procedures and results
which depends on law violations according to the content analytical method based on
the law of the Palestinian Penal Procedures No. 375.
The third type is the retrial challenge , the law permits the retrial challenge in the
verdicts which was released for the punishment of the criminal in order to revise,
modify or reduce them if a problem revealed. The Palestinian Penal Procedure limited
the cases of challenge with the retail according to the right of the person to make a
request of the retail , the law allowed the convicted, the lawyer, or the legitimate
representative to retail if he was inadequate, he had civil responsibilities, the wife of
ِ

the convicted, his children, the retail heirs or whom had the will. This request of retail
is given to the Minister of Justice in a year from the day which the people of the
request informed. Then the Minister delivers it to the attorney general who turned it
with the investigations to Court of Cassation and he should give his opinion and the
his reasons in a month from the request. At the end of the study the researcher found
some legal and practical results and recommendations.
The problem of the study is showed through the research in the subject of challenged
criminal appeal verdicts based on the law of the Palestinian Penal Procedures and
comparing it with some Arab laws in order to put laws to adjust the verdicts because
the challenged criminal appeal verdicts couldn't be relied on unless the Criminal
Appeal Verdicts of the challenger came to a dead-end. As a result the challenged
criminal appeal verdicts becomes exceptional.
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الفصل التمييدي
مقدمة:
احاط المشرع الفمسطيني في قانكف االجراءات الجزائية اطراؼ الدعكل الجزائية كخاصو المتيـ بكثير
مف الضمانات الجكىرية في جميع مراحؿ الدعكل حتى ال يداف برئ أك يفمت مجرـ مف العقاب  ،حيث
يحكـ قانكف اإلجراءات الجزائية عامميف ميميف ىما مصمحة المجتمع كمصمحة المتيـ كتكمف غاية
قانكف اإلجراءات الجزائية في تحقيؽ التكازف بينيما إال أف التكازف المطمؽ يبدك مستحيال ،الف الحرية
الفردية تناقض اإلجراءات الجزائية بمراحميا المختمفة كمع ذلؾ فإف ىذه االستحالة ال تحكؿ دكف
محاكلة قانكف اإلجراءات الجزائية تحقيؽ ىذا التكازف بيف السرعة في اإلجراءات كبطئيا ،فقانكف
اإلجراءات يحاكؿ التكفيؽ بيف االستقرار القانكني كالسرعة في اقتضاء العقاب بما يحقؽ مصمحة
المجتمع كبيف إتاحة الفرصة لممتيـ أف يتظمـ مف الحكـ الصادر ضده أماـ المحكمة المختصة ضمف
آجاؿ معقكلة تحقؽ غايات السياسة الجنائية اإلجرائية ،مما إتاحة الفرصة لممتيـ لمطعف بالحكـ إال
تجسيدا لمبدأ دستكرم ىاـ آال كىك قرينة البراءة حيث أف المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو بحكـ قضائي
قطعي كىذا ما نصت عمية المادة ( )14مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2005حيث
جاء فييا "المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانكنية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو".
كبالرغـ مف ذلؾ فقد يصدر الحكـ الجزائي مقترنا بظمـ أك مشكبا بخطأ فالعدالة البشرية ليست مطمقة
طالما أف القاضي الجزائي الذم يقضي بيف الناس ىك بشر مثميـ كىك بيذا الكصؼ غير معصكـ
لذلؾ فقد عمد المشرع الفمسطيني في ضكء تنظيمو لقكاعد قانكف اإلجراءات الجزائية الى ضماف تحقيؽ
العدالة الجنائية اإلجرائية حيث كرس الحؽ في التقاضي كجسد إمكانية الطعف باألحكاـ الجزائية
مدفكعا بحكمة تتمثؿ في منح ضمانة لممتقاضيف لتفنيد األحكاـ الجزائية الصادرة عف المحاكـ كتتمثؿ
ىذه الضمانة بإمكانية الطعف بالحكـ الجزائي الذم قد يككف قد انطكل عمى خطأ في اإلجراءات أك
القانكف.
كأكد القانكف األساسي الفمسطيني عمى مبدأ التقاضي الطبيعي كحؽ كؿ شخص بااللتجاء الى قاضيو
الطبيعي باإلضافة الى مبدأ التقاضي عمى درجتيف ،كعمى ذلؾ فقد نصت المادة ( )30مف القانكف
األساسي الفمسطيني في الفقرة األكلى عمى أف " التقاضي حؽ مصكف كمكفكؿ لمناس كافة،
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كلكؿ فمسطيني حؽ االلتجاء الى قاضيو الطبيعي ،كينظـ القانكف إجراءات التقاضي بما يضمف سرعة
الفصؿ في القضايا" ،ككاف ىدؼ القانكف األساسي مف ذلؾ ضماف الكصكؿ الى الحقيقة الكاقعية كذلؾ
مف خالؿ إعادة بحث الحكـ الصادر كياتي كتجسيدان لمبدأ التقاضي عمى درجتيف أف يتـ إعادة طرح
الدعكل أماـ محكمة الدرجة الثانية.
كعمى صعيد الفقو فقد اختمفت مكاقفو تجاه طرؽ الطعف غير العادية باألحكاـ الجزائية فالبعض قد
أيدىا كرأل في تمؾ الطرؽ ضمانة مف ضمانات المتيـ لمكصكؿ الى محاكمة عادلة حيث يرل ىذا
الجانب أف الطعف باألحكاـ يحقؽ فائدتيف األكلى كقائية بحرص القاضي عمى تحرم أقصى درجات
الحيطة كاإلتقاف في إصدار حكمو لمعرفتو بأف حكمو عرضة لمرقابة كلمطعف فيو كمراجعتو مف قبؿ
محكمة أعمى مما يجعمو مطابقا لمكاقع كمكافقا لمقانكف  ،كالفائدة الثانية تقكيمية بإمكانية إصالح ىذا
الخطأ الذم شاب الحكـ مف خالؿ الطعف بالحكـ الجزائي أماـ الجية المختصة.
كمف جية أخرل فقد عارض بعض الفقياء طرؽ الطعف غير العادية باألحكاـ الجزائية مستنديف الى
حجج عدة ككجيت العديد مف االنتقادات لطرؽ الطعف في األحكاـ الجزائية مف أىميا :
 -1قد تدفع بالقاضي الى التكاسؿ كالتقاعس اعتمادا منو عمى المحكمة األعمى درجة في كشؼ
أخطائو كأرل أف ذلؾ غير صحيح ألنو يفترض أنو ليس بيف القضاة مف يقبؿ أف ينقض حكمو أك
يفسخ.
 -2تأخير البت في القضايا الجزائية سيما كأف ىذا الطريؽ مف طرؽ الطعف باألحكاـ يطيؿ اإلجراءات
كيستخدـ كسيمة لمتسكيؼ كالمماطمة مف قبؿ المحككـ عمية.
كالطعف لغة مف باب طعف كطعف فيو أم قدح فيو ،أما في االصطالح فقد عرفو الدكتكر زياد صبحي
ذياب مف المعاصريف بأنو " جرح شخص أك قرار أثناء سير الدعكل أك بعد فصميا مف خصـ أك
متضرر يككف ثبكتو مانعا مف اعتماد أقكاؿ الشخص أك ناقضا لمقرار ".
كقد عرؼ جانب مف الفقو الطعف في األحكاـ الجزائية عمى انو " الرخصة المقررة ألطراؼ الدعكل
الستظيار عيكب الحكـ الصادر فييا كالمطالبة -لدل القضاء المختص -بإلغائو أك تعديمو عمى الكجو
الذم يزيؿ عنو عيكبو ،كأضاؼ بأف ىذه الرخصة تتمثؿ في طرؽ يعبر عنيا بطرؽ الطعف في
األحكاـ"
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كالطعف في األحكاـ تعني إمكانية مراجعة الحكـ كمخاصمتو بإحدل طرؽ الطعف التي حددىا القانكف
بيدؼ إلغائو أك تعديمو لمصمحة الطاعف الذم صدر الحكـ خالفا لمصمحتو ،إذ ال يعقؿ أف ينقمب
طعنو عميو كىك ما يعرؼ بمبدأ أف الطاعف ال يضار بطعنو.
كيمكف تعريؼ طرؽ الطعف بإنيا " مجمكعو مف االجراءات تستيدؼ إعادة طرح مكضكع الدعكل عمى
القضاء بيدؼ تقدير قيمة الحكـ في ذاتو كمف ثـ إلغاء ىذا الحكـ أك تعديمو ".
كيرل الباحث أنو ال يجكز إقفاؿ باب الطعف في األحكاـ الجزائية إذ أف تضييؽ باب الطعف يعد اتجاىا
سمبيا يؤدم الى التضحية باعتبارات العدالة كالنزاىة ،كما أف التكسع فيو قد يؤدم الى انعداـ االستقرار
القانكني كيرىؽ كاىؿ المحاكـ كيثقؿ عبء القضاء.
كالحكمة مف طرؽ الطعف تكمف في تحقيؽ العدالة كتغميبا ليا عمى اعتبارات االستقرار القانكني كما أف
العمة في إجازة الطعف في االحكاـ ىي حماية حقكؽ المحككـ عميو إذ قد يصدر الحكـ مشكبا بخطأ أك
مقترنا بظمـ مما يمحؽ الضرر بالمحككـ عميو دكف كجو حؽ ،كما أنيا تحقؽ الثقة بالقضاء حيث أف
فتح باب الطعف باألحكاـ يؤدم الى تحمؿ القاضي المسؤكلية كتقصيو الحقيقة كتحريو الدقة قبؿ
إصداره لحكمو رغبة منو بأف ال ييجرح ذلؾ الحكـ مما يؤدم بالنتيجة الى االستقرار القانكني المنشكد

كيزيد مف الثقة بالقضاء ،فيو ضماف النقضاء الدعكل بحكـ يعد عنكانا لمحقيقة كحجة عمى الكافة.
كتنقسـ طرؽ الطعف في األحكاـ الجزائية الى قسميف :
األكؿ  :طرؽ طعف عادية (المعارضة كاالستئناؼ)

الثاني  :طرؽ الطعف الغير عادية كقد حصر مشرعنا الفمسطيني طرؽ الطعف غير العادية في األحكاـ
الجزائية في ثالث طرؽ (النقض ،النقض بأمر خطي ،إعادة المحاكمة)
كيرجع سبب تسمية طرؽ الطعف غير العادية بيذا االسـ أم بككنيا (غير عادية) نظ ار لخصائصيا
االستثنائية حيث ال يجكز المجكء إلييا إال أذا استنفذت طرؽ الطعف العادية فال يجيز القانكف الطعف
باألحكاـ باستخداـ ىذه الطرؽ أيا كاف سبب تظمـ الطاعف كانما قاـ بحصر األسباب التي يمكف
االستناد إلييا في حاؿ استخداـ ىذه الطرؽ.
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كتتفؽ طرؽ الطعف العادية كغير العادية في ككف أف كؿ منيما يرد عمى األحكاـ القضائية دكف
الق اررات غير الفاصمة في المكضكع كقرار منع خصـ مف تقديـ البينة  ،كذلؾ تتطمب طرؽ الطعف
العادية كغير العادية أف يتكافر في الطاعف الشركط المكضكعية المتعمقة بالصفة كالمصمحة باإلضافة
لككف الطاعف طرفا في الدعكل كما يستمزـ كؿ مف النكعيف مف الطعكف التقيد باإلجراءات الشكمية
المنصكص عمييا بشأنيما.
أما عف نقاط االختالؼ فتختمؼ طرؽ الطعف العادية عف غير العادية مف عدة جكانب ،فطرؽ الطعف
العادية ترد عمى الحكـ االبتدائي أك غير النيائي فيما ترد طرؽ الطعف غير العادية عمى الحكـ
النيائي ،كما أف طرؽ الطعف العادية متاحة ميما كاف سبب العيب الذم يشكب الحكـ كذلؾ عمى
خالؼ طرؽ الطعف غير العادية فإف أسباب الطعف بيا محددة عمى سبيؿ الحصر مف حيث العيكب
كيرجع ىذا التحديد في األسباب الى أف الطعكف العادية تتيح إمكانية الفصؿ في مكضكع الدعكل مف
جديد أما الطعكف غير العادية فيدفيا إما اإلبقاء عمى الحكـ أك إلغاءه إذا تكافر فيو أسباب إلغاءه دكف
البحث في المكضكع ،كذلؾ ال يترتب عمى الطعكف غير العادية كقؼ تنفيذ العقكبة المقضي بيا كذلؾ
عمى عكس الطعكف العادية التي تكقؼ التنفيذ كىذا مع مراعاة بعض االستثناءات في حاؿ حكـ
اإلعداـ.
كأىمية التفريؽ بيف طرؽ الطعف العادية كغير العادية أنو ال يجكز االلتجاء الى طرؽ الطعف غير
العادية مباشرة بؿ يجب المجكء الى الطرؽ العادية أكال الف النقض كالطعف بأمر خط كاعادة المحاكمة
طرؽ ال يمجأ إلييا إال إذا فشمت الطرؽ العادية في إصالح عيكب الحكـ ،فالحكـ إذا استنفذ طرؽ
الطعف العادية أك فاتت مكاعيدىا يصبح نيائيا حائ از لقكة الشيء المحككـ فيو قابال لمتنفيذ كيعتبره
الشارع عنكاف لمحقيقة مف ناحية الكقائع الثابتة في التحقيقات كالمحاكمة كما اطمأنت إليو المحكمة
منيا كلذلؾ كاف اليدؼ مف طرؽ الطعف غير العادية إلغاء الحكـ لمخالفتو لمقانكف أم محاكمة الحكـ.
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أىمية الدراسة:
تتنكع النظـ اإلجرائية التي تحكـ اإلجراءات الجزائية كمراحميا مف جمع االستدالالت الى التحقيؽ
فالمحاكمة كالتنفيذ ،كتصنؼ ىذه النظـ الى أكال أنظمة إتيامية تحكـ بمعايير تضمف سير كؿ مرحمة
مف مراحؿ اإلجراءات فيي تنظـ اإلستدالؿ كالتحقيؽ كالمحاكمة ككاف أكؿ ظيكر ليذا النظاـ اإلتيامي
في إنجمت ار ،أما النظاـ اآلخر فيك النظاـ التنقيبي الذم ظير بفرنسا كنظـ مراحؿ اإلجراءات الجزائية
كانعدمت بظمو الحرية الفردية حيث أباح األخير التعذيب إلتتزاع اعتراؼ المتيـ بما يشكؿ انتياكا
لحقكؽ المتيـ.
كقد جاء قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني جامعا لمزايا النظاميف السابقيف متالفيا عيكبيما مف
خالؿ النظاـ المختمط حيث نظـ اإلجراءات الجزائية بمراحميا كمككناتيا كمف ضمف ذلؾ طرؽ الطعف
العادية كالغير عادية في اإلجراءات الجزائية ،كبذلؾ تتجسد أىمية الدراسة العممية في النظر في مدل
التزاـ سمطات العدالة الجنائية سكاء النيابة العامة أك القضاء الجزائي مف حيث تطبيؽ الشرعية
اإلجرائية كالتي تتضمف أحكاـ الطعف باألحكاـ القضائية ،لذلؾ فاألىمية العممية لمدراسة تتكرس في
الكقكؼ عمى الكاقع العممي لتطبيؽ المكاد المتعمقة بالطعكف غير العادية في إطار العمؿ اليكمي
ألجيزة العدالة اإلجرائية.
أف طرؽ الطعف غير العادية في األحكاـ الجزائية مف النظاـ العاـ ألنيا شرعت لممصمحة العامة حيث
تتمثؿ في حسف سير العدالة الجزائية كالكصكؿ الى حكـ جزائي عادؿ حيث أف الحكـ الجزائي الصادر
عف الييئة القضائية المختصة يجب أف يككف خاليا مف االخطاء ألنو يمس بحريات االفراد كىذه
الطرؽ ال يجيزىا القانكف إال إذا كاف الخصـ قد كجد عيبا محددا مف العيكب التي أكردىا المشرع
حص ار في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المكاد ( 346إلى  )387عمى عكس طرؽ الطعف
العادية التي تطرح الخصكمة كتجدد النزاع مره أخرل أماـ محكمة الطعف لذا فإف سمطة المحكمة في
طرؽ الطعف غير العادية تنحصر في أسباب الطعف كال تستيدؼ إعادة طرح الدعكل الجزائية مرة ثانية
كانما فقط فحص الحكـ الصادر في الدعكل.
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كمف جية أخرل فتتجسد أىمية المكضكع في نظر التعديالت الكاردة عمى قانكف اإلجراءات الجزائية
كالتي تتصؿ بشكؿ مباشر بالطعكف أك شبو مباشر التصاليا باألحكاـ ،إضافة الى أف كؿ ما يمس
بحقكؽ األفراد يتطمب مراجعة دكرية تستيدؼ التطكر ،الف القكؿ بعكس ذلؾ يمحك عف قانكف
اإلجراءات الجزائية الذم يتضمف آليات الطعكف باألحكاـ صفة متابعة مستجدات الحياة اإلجرائية أف
صح التعبير بما يضمف بالنياية أف يككف القانكف تعبي ار عف الرضا المجتمعي أك تكريسا لكجية النظر
االجتماعية مما يضمف بالنياية االلتزاـ بو مف قبؿ أفراد المجتمع ككنو تعبي ار عف إرادتيـ ككافال
لحقكقيـ كحرياتيـ.

أىداف الدراسة:
تيدؼ دراستنا ىذا المكضكع الى التحصيؿ المعرفي الصحيح مف خالؿ التعرؼ عمى كيفية ممارسة
حؽ الطعف بالطرؽ غير العادية لالحكاـ الجزائية ،كتكريس دكر رقابي سميـ لتطبيؽ القانكف كخمك
الحكـ النيائي البات مف االخطاء كتصكيبو ،كمعرفة مدل تطبيؽ إجراء الطعف بالطرؽ غير العادية
عمى الكاقع ،ككيفية سيرىا أماـ الجية القضائية المختصة.

حدود الدراسة:
تتحدد مالمح حدكد الدراسة مف خالؿ النظاـ الذم اتبع في طرح معطيات الدراسة حيث استخدـ في
طرح ىذه الدراسة النظاـ المقارف ،كلذلؾ فإف حدكد الدراسة ترسـ عمى أساس البحث في قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة  2001كتحديدا الكتاب الثالث منو الباب الثالث كالمتعمؽ
بالنقض في األحكاـ كالفصؿ الخامس مف ىذا الباب كالمتعمؽ بالنقض بأمر خطي كالباب الرابع منو
كالذم يتحدث عف إعادة المحاكمة كطريقة مف طرؽ الطعف غير العادية في األحكاـ الجزائية كما
يتصؿ بيذه المكاد مف تفاصيؿ كأحكاـ ،كما كتتخذ الدراسة منحنى آخر كذلؾ بالمقارنة القانكنية مف
حيث مكضكع الدراسة مع ما يتصؿ بفمسطيف مف حيز جغرافي كتحديدا األردف شرقا كخصكصا قانكف
أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كتحديدا الفصؿ الثالث المتعمؽ بتمييز االحكاـ كالفصؿ التاسع
المتعمؽ بالنقض بأمر خطي كالباب التاسع المتعمؽ بإعادة المحاكمة ،باإلضافة الى البحث في
نصكص قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم جنكبا كتحديدا الكتاب الثالث في الباب الثالث المتعمؽ
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بالنقض كالباب الرابع المتعمؽ بإعادة النظر كيعكد سبب اختيار ىذاف القانكنيف لممقارنة معيما الى أف
أغمب نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني مستقاة منيما كبذلؾ فيما يشكالف المرجع
التاريخي لقانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،باإلضافة الى ذلؾ فال بد مف النظر الى النصكص
المعدلة لقانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالبحث فيما إذا كاف التعديالت تؤثر في مسار الطعكف
كاألحكاـ.

إشكالية الدراسة:
تتنكع طرؽ الطعف باألحكاـ الجزائية مف حيث أنكاعيا كنطاقيا كلكؿ مف ىذه الطرؽ تنظيمو القانكني
الخاص بو كالمنظـ لو كما تختمؼ الدكؿ مف حيث األخذ بالطرؽ غير العادية لمطعف باألحكاـ الجزائية
بحسب تكجياتيا كأكلكيات العمؿ القانكني فييا بما يستكجب معو التعرؼ عمى إطار طرؽ الطعف الغير
عادية باالحكاـ الجزائية ضمف القانكف الفمسطيني في نطاؽ المقارنة ،مما يتطمب كضع سؤاؿ جامع
مانع يجسد إشكالية الدراسة في إطار عممنا بأف الحرية الفردية ىي األساس كاإلجراءات الجزائية تشكؿ
االستثناء عمى الحرية كبذلؾ فإف اإلشكالية تثكر في التسأكؿ التالي  :الى أم مدل كفؿ قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عند تنظيمو لطرؽ الطعف غير العادية متطمبات التكازف بيف حؽ
المجتمع في إقتضاء العقاب كبيف حقكؽ المتيـ كحرياتو في الدفاع؟

منيجية الدراسة:
جمعت المنيجية ليذه الدراسة بيف المناىج التالية :
 -1المنيج الكصفي المتبع في ىذه الدراسة  :مف خالؿ إلقاء الضكء عمى النصكص القانكنية التي
تعالج ىذا المكضكع حسب قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني كالتشريعات العربية المقارنة بيذا
الخصكص.
 -2المنيج التحميمي المقارف  :مف خالؿ عرض النصكص القانكنية كأحكاـ القضاء ثـ تفسيرىا.
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كلتحقيؽ الغاية المنشكدة مف ىذا الدراسة سكؼ نتبع المنيج التحميمي الكصفي المقارف  ،كذلؾ بتحميؿ
النصكص القانكنية المتعمقة بطرؽ الطعف غير العادية في األحكاـ الجزائية كبالمقابؿ تفكيؾ ىذه
النصكص لمكصكؿ الى مقصد الشارع منيا باإلضافة الى كصؼ الحاالت كاآلليات القانكنية التي
تتضمنيا النصكص القانكنية سالفة الذكر كىذا كمو في إطار المقارنة بيف القانكف الفمسطيني كالقكانيف
األخرل كذلؾ لزيادة الفائدة مف البحث كلالستفادة مف النصكص المقارنة أك االبتعاد عف عيكبيا
بحسب الحاؿ ،كبذلؾ يككف مخطط الدراسة عمى النحك التالي  :الفصؿ االكؿ النقض كينقسـ ىذا
الفصؿ الى مبحثيف المبحث االكؿ نطاؽ الطعف بالنقض كينقسـ الى مطمبيف المطمب االكؿ االحكاـ
التي يجكز الطعف فييا بالنقض كالمطمب الثاني صاحب الحؽ في الطعف بالنقض أما المبحث الثاني
إجراءات الطعف بالنقض كينقسـ الى مطمبيف المطمب االكؿ اصكؿ المحاكمات أماـ محكمة النقض
كالمطمب الثاني مفاعيؿ الطعف بالنقض ،الفصؿ الثاني النقض بأمر خطي كينقسـ الى مبحثيف
المبحث االكؿ االطار المكضكعي لمنقض بأمر خطي كينقسـ الى مطمبيف المطمب االكؿ فكرة النقض
بأمر خطي كالمطمب الثاني نطاؽ الطعف بأمر خطي كشركطة أما المبحث الثاني االطار االجرائي
لمنقض بأمر خطي كينقسـ الى مطمبيف المطمب االكؿ إجراءات النقض بأمر خطي كالمطمب الثاني
االثار المترتبة عمى النقض بأمر خطي ،الفصؿ الثالث إعادة المحاكمة كينقسـ ىذا الفصؿ الى
مبحثيف المبحث االكؿ مفيكـ إعادة المحاكمة كينقسـ الى مطمبيف المطمب االكؿ شركط االحكاـ القابمة
لمطعف بإعادة المحاكمة كالمطمب الثاني الحاالت التي يجكز الطعف فييا بإعادة المحاكمة أما المبحث
الثاني إجراءات الطعف بإعادة المحاكمة كينقسـ الى مطمبيف المطمب االكؿ إجراءات تقديـ طمب إعادة
المحاكمة كالمطمب الثاني اثار الطعف بإعادة المحاكمة عمى الحكـ المطعكف فيو.
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الفصل االول:
___________________________________________________
الطعن بالنقض:
يتميز اجراء الطعف بالنقض بأنيا تككف أماـ محكمة قضائية عميا تسمى محكمة النقض ليا سمك فكؽ
جم يع جيات القضاء العاـ كيحتؿ الطعف بالنقض اىتماما كبي ار يرجع الى ذاتية الكظيفة التي تنيض

بيا محكمة النقض فبينما تنظر محكمة المكضكع في كقائع الدعكل كالقانكف الكاجب تطبيقو عمييا،

فا ف محكمة النقض ال تعرؼ غير الحكـ المطعكف فيو المعركض عميو فيذا الحكـ يشكؿ مكضكع

الخصكمة أماـ محكمة النقض كال تختص إال بالنظر في مدل مطابقتو لمقانكف (المكضكعي كاإلجرائي
معا) فمحكمة النقض مدعكة بكاسطة الطعف الى دفع الخطأ القضائي في تطبيؽ القانكف كمف خالؿ

ىذا العمؿ فاف محكمة النقض ال تجرم محاكمة عف الكقائع مكضكع الخصكمة الجنائية كانما ىي
تحاكـ الحكـ المطعكف فيو لتحديد مدل مطابقتو لمقانكف.

كقد عمدت بعض التشريعات الى حصر صالحيات محكمة النقض في مناقشو صحو التكييؼ القانكني
دكف اف تتجاكز ذلؾ الى النظر في مكضكع الدعكل ك كقائعيا حيث يبقى ىذا االمر مف اختصاص

مرجع قضائي اخر كبذلؾ ال يعتبر النقض درجة ثالثو مف درجات التسمسؿ القضائي  ،كقد تتبنى

بعض التشريعات تكسيع صالحيات محكمة النقض لتشمؿ االختصاصيف معا فتعتبر في ىذه الحالو
درجة ثالثو مف درجات التقاضي.
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إف كظيفة ىذا الطعف مقصكرة عمى مراقبة صحة تطبيؽ قانكف العقكبات كاالجراءات الجزائية عمى

الكقائع الثابتو بغير أف تسمح ليا اصؿ رسالتيا بالتدخؿ في ميزاف االدلو أك في تصكير الكاقعو
كىنا تتميز محكمة النقض عف محكمة المكضكع المطعكف في حكميا بالنقض فمحكمة النقض ال
تفصؿ في كقائع الدعكل فعند رفضيا لمطعف يظؿ الحكـ المطعكف فيو قائما فيما قضى بو في الكقائع

كعند قبكليا لمطعف كنقض الحكـ المطعكف فيو كاحالة الدعكل الى محكمة المكضكع فإف قضاء ىذه
المحكمة ىك الذم يفصؿ في كقائع الدعكل كاذا نقضت محكمة النقض الحكـ المطعكف فيو كصححت

بنفسيا ىذا الخطأ القانكني فإنيا ال تمس كقائع الدعكل عمى انو كفقا لمقانكف الفمسطيني كفي المادة

( )374مف قانكف االجراءات الجزائيو الفمسطيني إذا نظرت محكمة النقض الطعف لممرة الثانية كقبمت
الطعف فإنو يتعيف عمييا أف تفصؿ في كقائع الدعكل بنفسيا بدال مف إحالتيا الى محكمة المكضكع.

كتبرز اىميو حؽ النقض في الحكـ في ككف الرخصو بمثابو ضماف لمخصكـ كخاصو المتيـ حيث
تحقؽ لو امكانيو اعادة عرض الدعكل عمى جيو قضائيو أعمى حيف يقع الخطأ في الحكـ أك في

االجراءات التي سبقت صدكرة.1

كيعتبر النقض بالطعف طريؽ غير عادم لمراجعة األحكاـ بمقتضاه يطمب المتيـ أك احد الخصكـ بناء

عمى أسباب محددة قانكنا إلغاء الحكـ المطعكف فيو  ،كمف ىذا التعريؼ يتبيف أف الطعف بالنقض
يختمؼ عف طرؽ الطعف األخرل في أف الطاعف ال يستيدؼ منو سكل إلغاء الحكـ محؿ الطعف دكف

الحكـ في مكضكع الدعكل لصالحو ،كلذلؾ فإف الدعكل أماـ محكمة النقض ال تعرض في مكضكعيا،
باعتبار أف محكمة النقض ىي محكمة قانكف ال محكمة كقائع  ،فمحكمة النقض تحاكـ قانكنية الحكـ

كمدل تكافقو مع أحكاـ كقكاعد القانكف دكف التعرض لمسمطة التقديرية لممحكمة مصدرة القرار في إطار

كزنيا كتقديرىا لمبينة كقناعاتيا.

ليذا يستيدؼ الطعف بالنقض فحص الحكـ الطعيف لمتحقؽ كالتأكد مف مطابقتو لمقانكف سكاء مف حيث
القكاعد المكضكعية التي طبقيا أك مف حيث إجراءات نشكئو أك اإلجراءات التي استند عمييا كالتأكد

مف صحة التكييؼ القانكف لمكقائع.

كيمقى الطعف بالنقض استحسانا كتأييدا مف جانب الفقو كلمحكمة النقض في كؿ دكلة الفضؿ في لفت
نظر المشرع الى عيكب القانكف كنكاقصو ليعمؿ عمى تالفييا ،كما أف محكمة النقض كىي أعمى
محكمة في الدكلة مف شانيا أف تكفؿ كحدة القضاء كاستق ارره كالثقة بو ،كىي محكمة كاحدة تأتي عمى
قمة النظاـ القضائي فال تعمكىا محكمة كتعمؿ محكمة النقض عمى أف يككف تطبيؽ القانكف تطبيقا
1

يحًذ سؼٛذ ًَٕر  ،أطٕل االجزاءاخ انجشائٛح شزح نمإٌَ اطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح  ،دار انثمافح نهُشز ٔانرٕسٚغ  ،سُّ ، 2113
ص544
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سميما كاف يككف تفسيره صحيحا فتستخمص مف أحكاميا المبادئ القانكنية كالتكجييات التي تأخذىا

المحاكـ في الدكلة بعيف االعتبار كرقابو محكمة النقض يؤدم الى كضع أطر كاحدة اك متقاربو لمفيـ

كالتفسير القانكني فال يقكـ التناقض بيف االحكاـ في ذات المكضكع  ،كىذا يؤدم بال شؾ الى استقرار

االجتياد كمنع تضارب األحكاـ مما يؤدم الى تحقيؽ مبدأ المساكاة أماـ القضاء.1

كمف أىـ خصائص النقض أنو مف الطرؽ غير العادية أك االستثنائية كيمكف استظيار الطابع

االستثنائي لمنقض مف عدة أكجو 2أكليا عدـ قبكؿ الطعف بالنقض إال إذا كاف الطاعف يستند الى

أسباب معينة تعيب الحكـ كىي أسباب تتعمؽ بالقانكف ال بالكقائع ،ثانيا عدـ قبكؿ الطعف بالنقض إال
إذا استنفذت الطرؽ العادية لمطعف في األحكاـ ،ثالثا عدـ اعتبار الطعف بالنقض درجة ثالثة لمتقاضي.

كيختمؼ النقض عف االعتراض كاالستئناؼ حيث تنشر الدعكل فييما مف جميع الكجكه كتتعرض
المحاكـ فييا الساس الدعكل كمكضكعيا بينما النقض ال ينشر الدعكل أماـ محكمة النقض كتنحصر

كظيفتيا في مراقبو حسف تطبيؽ القانكف كتفسيرة.

كتناكؿ المشرع الفمسطيني الطعف بالنقض في المكاد ( 346الى  )376مف قانكف اإلجراءات الجزائية
كجاء في المادة ( )346منو عمى انو يقبؿ الطعف بالنقض في جميع األحكاـ الصادرة مف محكمة

البداية بصفتيا االستئنافيو كمف محكمة االستئناؼ في الجنايات كالجنح التي ىي كحدىا تقبؿ الطعف

بالنقض.

كقد عرؼ البعض النقض 3بأنو " طريؽ غير عادم لمراجعة األحكاـ بمقتضاه يطمب المتيـ أك أحد

الخصكـ بناء عمى أسباب محددة قانكنا عرض الحكـ عمى محكمة عميا كاحدة لمراجعتو مف ناحية
صحة إجراءات نظر الدعكل كقانكنية النتائج التي انتيى إلييا كبالنتيجة إلغاء الحكـ المطعكف فيو"

4

1

يحًذ سؼٛذ ًَٕر " ،أطٕل االجزاءاخ انجشائٛح شزح نمإٌَ اطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح" ( ،يزجغ ساتك)  ،ص586
 2ساىر إبراىيـ شكرم الكليد" ،الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني" ،الطبعة الثالثة ،سنو  ،2011ص313

3

يطمؽ المشرع في كؿ مف االردف كسكريا كلبناف عمى الطعف بالنقض "الطعف بالتمييز" أما المشرع المصرم فقد أخذ بمصطمح الطعف

بالنقض.
4
يأيٌٕ يحًذ ساليح " ،االجزاءاخ انجُائٛح ف ٙانرشزٚغ انًظز٘"  ،دار انفكز انؼزت ، ٙسُّ  ، 2118ص529
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كيمكف تعريؼ ىذا الطعف عمى انو طريؽ طعف غير عادم في االحكـ النيائية الصادرة عف اخر

درجة في الجنايات كالجنح – في بعض التشريعات – غايتو فحص الحكـ المطعكف فيو لمتحقؽ مف
مطابقتو لمقانكف سكاء مف حيث القكاعد المكضكعيو التي طبقيا أك مف حيث اجراءات نشكئو أك

االجراءات التي استبدليا كال ييدؼ الى إعادة عرض الدعكل عمى القضاء أم ال يقصد بو تجديد
النزاع اماـ محكمة النقض.1

مف ىذا التعريؼ يتبيف أف الطعف بالنقض يختمؼ عف طريؽ الطعف األخرل في أف الطاعف ال
يستيدؼ منو سكل إلغاء الحكـ محؿ الطعف دكف الحكـ في مكضكع الدعكل لصالحو كلذلؾ فإف

الدعكل أماـ محكمة النقض ال تيعرض إال في حدكد األسباب القانكنية التي يستند إلييا الطاعف في
إلغاء الحكـ كال تعرض في مكضكعيا باعتبار أف محكمة النقض ىي محكمة قانكف ال محكمة كقائع.2
لذلؾ يستيدؼ الطعف بالنقض فحص الحكـ محؿ الطعف لمتحقؽ كالتأكد مف مطابقتو لمقانكف سكاء مف
حيث القكاعد المكضكعية التي طبقيا أك مف حيث إجراءات نشكئو أك اإلجراءات التي استند عمييا

كالتأكد مف صحة التكييؼ القانكني لمكقائع ،3كسنتناكؿ في ىذا الفصؿ نطاؽ الطعف بالنقض كمبحث

أكؿ إضافة الى مدة كاجراءات الطعف بالنقض كمبحث ثاني.

المبحث األول  :نطاق الطعن بالنقض:
تقتضي دراسة نطاؽ الطعف بالنقض الحديث عف األحكاـ التي يجكز الطعف فييا بالنقض كأصحاب
الحؽ فيو.
المطمب االول  :األحكام التي تقبل الطعن فييا بالنقض:
يذىب بعض الفقياء الى تعريؼ الحكـ بمعناة الكاسع بأنو القرار الصادر مف جيو قضائية عاديو أك
استثنائيو أك خاصو ذات كاليو بالنسبو ليذا القرار كفاصؿ في مكضكع الخصكمو أك في مسالو فرعيو

اك متضمف اتخاذ اجراء معيف كيستكم في ذلؾ أف تككف الجيو المصدرة لو جزائية أك مدنية.4

1

انذكرٕر كايم انسؼٛذ " ،شزح لإٌَ اطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح َظزٚرا االحكاو ٔطزق انطؼٍ فٓٛا"  ،دار انثمافّ نُشز ٔانرٕسٚغ ٔانذار
انؼهً ّٛانذٔن ، ّٛسُّ  ، 2111ص277
 2طالؿ أبك عفيفة " ،الكجيز في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني" ،دار الثقافة ،سنو  ،2011ص462
3
يحًذ طثحَ ٙجى " ،انٕجٛش ف ٙلإٌَ اطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح"  ،انطثؼح االٔنٗ  ،دار انثمافح  ،سُّ  ، 2116ص538
4
يحًذ طثحَ ٙجى " ،انٕجٛش ف ٙلإٌَ اطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح" ( ،يزجغ ساتك)  ،ص449
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كيمكف تعريؼ الحكـ الجنائي بأنو القرار الصادر مف سمطة الحكـ تنتيي بو خصكمو معينو لإلعالف

عف إرادتيا في مكضكع الدعكل الجنائية بالبراءة أك اإلدانة أك سابقا عمى الفصؿ في المكضكع كالحكـ
باإلفراج.1

كاألصؿ أف الطعف بالنقض ال يرد إال عمى األحكاـ فال ينصب عمى أكامر التحقيؽ أك اإلحالة فالحكـ

الذم يجكز الطعف فيو ليس مجرد القرار الصادر مف المحكمة كىذا أمر منطقي كمعقكؿ ألف الق اررات
اإلعدادية كالق اررات التي تصدر في الدعكل تبقى عرضة لمتبديؿ كالتعديؿ خالؿ فترة المحاكمة بؿ

يجب أف يككف فاصال في نزاع حكؿ مصمحة متنازع عمييا فال يجكز الطعف في إجراءات إدارة الجمسة

كما ال يجكز الطعف عمى امتناع المحكمة عف إصدار الحكـ ،كالعبرة في الحكـ ىي بما يرد في

منطكقة فال يجكز الطعف استقالال عمى ما يرد في األسباب.2

كقد جاء في نص المادة  1/271مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية االردني بالنص عمى الق اررات
التي ال تقبؿ الطعف فييا تميي از في قكليا "فيما خال االحكاـ المذككرة في المادة السابقة ال يقبؿ تمييز

الق اررات االعدادية كالق اررات القاضية باجراء تحقيؽ كق اررات القرينة كغيرىا مف الق اررات التي تصدر

اثناء السير في الدعكل اال بعد صدكر الحكـ في االساس كمع ىذا الحكـ".

كتنص المادة ( )346مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى انو " يقبؿ الطعف بالنقض في

جميع األحكاـ الصادرة مف محكمة البداية بصفتيا االستئنافيو كمف محكمة االستئناؼ في الجنايات
كالجنح " ،كيتبيف مف ىذا النص أف األصؿ ىك أف ىذه األحكاـ ىي كحدىا تقبؿ الطعف بالنقض مف
قبؿ المتيـ كعمة ىذا التحديد الدقيؽ لألحكاـ التي يجكز الطعف فييا بالنقض ىي حرص المشرع عمى

حصر ىذا الطعف في نطاؽ ضيؽ بالنظر الى طابعو االستئنافي ،كقد أجاز المشرع الفمسطيني الطعف

في بعض األحكاـ كالق اررات التالية: 3

 -1األحكاـ الصادرة مف محكمة البداية بصفتيا االستثنائية كمف محكمة االستئناؼ ،كاألحكاـ القاضية
برد الدفع بعدـ االختصاص أك عدـ قبكؿ الدعكل النقضائيا.4

 -2األحكاـ الصادرة باإلعداـ أك بالحبس المؤبد حتى كلك لـ يطمب الخصكـ ذلؾ.5

1
2
3
4
5

ادكار غالي الدىبي " ،طمب إعادة النظر في االحكاـ الجنائية" ،الطبعة الثالثة ،ص49
أحمد فتحي سركر " ،النقض في المكاد الجنائية" ،دار النيضة العربية ،سنو  ،1997ص41
طالؿ أبك عفيفة" ،مرجع سابؽ" ،ص 463
المادة ( )347مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني
المادة ( )350مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني

13

أف الق اررات اإلعدادية (التحضيرية) كالحكـ الذم يصدر التخاذ اجراء إلعداد الدعكل لمحكـ مثؿ

المعاينة  ،كالق اررات المؤقتو(الكقتية) كالحكـ الذم يصدر لحماية مصمحو ميددة كق اررات القرينة تبقى
عرضة لمتبديؿ كالتعديؿ خالؿ فترة المحاكمة ألنيا دفكع في مسائؿ فرعية أك تمييدية كغير منيية

لمخصكمة كالطعف بالنقض يشترط أف يككف قد صدر في الدعكل حكـ نيائي انتيت بو الخصكمة أماـ

المحكمة ،كاستنادا عمى ذلؾ فأنو يشترط أف تتكافر في األحكاـ القضائية التي يجكز الطعف فييا
الشركط التالية :
 -أف يككف الحكـ نيائيا كصاد ار بالدرجة األخيرة  :أم بعد استنفاذ درجات التقاضي فاألصؿ انو

ال يجكز الطعف بطريؽ النقض إال في األحكاـ النيائية الصادرة مف محكمة آخر درجة في

المكضكع كالتي تنتيي بيا الدعكل ،1كىي األحكاـ الصادرة عف محكمة آخر درجة مف درجات

التقاضي كمحاكـ آخر درجة في التشريع الفمسطيني ىي محكمة البداية بصفتيا االستئنافيو
كمحكمة االستئناؼ ،2كعمة ىذه القاعدة مستمدة مف الطابع غير العادم لمطعف بالنقض فال
يجكز االلتجاء إليو إال إذا استنفذت طرؽ الطعف العادية في الحكـ ،كيترتب عمى ىذه القاعدة

النتائج التالية: 3

أ -إذا طعف الخصـ في الحكـ الصادر مف محكمة أكؿ درجة مباشرة فإف طعنو بالنقض يككف
غير جائز طالما أف باب االستئناؼ الزاؿ متاحا.

ب -إذا فكت الخصـ ميعاد االستئناؼ فال يجكز لو بعد ذلؾ أف يسمؾ طريؽ الطعف بالنقض.

كنظ ار الف اصطالح الحكـ النيائي ينصرؼ الى األحكاـ غير الجائز الطعف فييا بطريؽ

االستئناؼ حتى كلك كاف قابال لمطعف في االعتراض ،فقد أكرد المشرع الفمسطيني نصا خاصا
باالعتراض كاالستئناؼ معا كىك نص المدة ( )348مف قانكف اإلجراءات الجزائية كقرر فيو

صراحة انو ال يقبؿ الطعف بالنقض في األحكاـ كالق اررات ما دامت قابمة لالعتراض أك
االستئناؼ ،ليذا يشترط أف يككف الحكـ نيائي أم ال يقبؿ الطعف باالعتراض أك االستئناؼ،4
الف محكمة النقض تختص بإصالح األخطاء القانكنية التي فاتت عمى القضاء المكضكعي.

 أف يككف الحكـ صاد ار في مكاد الجنايات كالجنح  :حيث اشترط المشرع الفمسطيني في المادة( )346مف قانكف اإلجراءات الجزائية أف األحكاـ الصادرة مف محكمة البداية بصفتيا

االستئنافيو كمف محكمة االستئناؼ في الجنايات كالجنح ىي التي تقبؿ الطعف فييا بالنقض
1

حسٍ طادق انًزطفأ٘ " :أطٕل االجزائاخ انجُائٛح" ،يُشأج انًؼارف ،سُّ  ، 1996ص919
 2محمكد محمكد مصطفى" ،شرح قانكف االجراءات الجزائية" ،مطبعة جامعو القاىرة ،الطبعة ( ،)12سنو  ،1988ص615
3
4

ساىر إبراىيـ شكرم الكليد" ،مرجع سابؽ" ،ص 320
سميماف عبد المنعـ" ،أصكؿ االجراءات الجنائية" ،دار الجامعو ،سنو  ،2008ص839
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كعمى ذلؾ األساس فال يجكز الطعف بالنقض في مكاد المخالفات إال إذا كاف ىناؾ ارتباط
بينيا كبيف إحدل الجنايات أك الجنح المنسكبة الى الطاعف ،1كعمة ىذه القاعدة ىي بساطة
أركاف المخالفة كما أف الشارع أجاز استئناؼ األحكاـ الصادرة في االستئناؼ ما يغني عف

إجازة النقض كما أف في استبعاد المخالفات مف نطاؽ النقض تخفيؼ مف أعباء محكمة

النقض الذم يتيح ليا التفرغ لألحكاـ الصادرة في الجنايات كالجنح كما يستتبع ذلؾ مف رغبة
المشرع في عدـ إطالة أمد النزاع ،كتعتبر الدعكل جنائية عندما يحيؿ النائب العاـ الدعكل الى

المحكمة عمى أساس أنيا دعكل جنائية فيعد أم حكـ أك قرار يصدر فييا قابال لمطعف
بالنقض كلك عدلت المحكمة كصؼ الجريمة مف جناية الى جنحة أك مخالفة ،2فالعبرة في

قابمية األحكاـ لمنقض ىي لمكصؼ الذم أحيمت بو التيمة الى محكمة أكؿ درجة 3بغض

النظر عف تعديميا ،4كقد حذا المشرع الفمسطيني في ذلؾ حذك المشرع المصرم في ىذا

األمر ،أما المشرع األردني كفي المادة ( )270فقد قصر الطعف بالتمييز لألحكاـ الجنائية فقط
دكف الجنح كالمخالفات فاالحكاـ االستئنافيو الصادرة في الدعاكم الجنحكيو تعتبر قطعيو كغير

قابمو لمنقض ،كبعض التشريعات أدخمت المخالفات في نطاؽ الطعف بالنقض كمنيا المشرع

السكرم حيث نص في المادة ( -1 " )262األحكاـ الصادرة عف المحاكـ االستئنافية تقبؿ

النقض " ،كما أف التشريع المبناني في المادة ( )303أقر طريؽ الطعف بالنقض في المخالفات
بشرطيف األكؿ  :أف يككف طمب النقض مستندا الى أف الفعؿ جنحة أك جناية ،كالثاني  :أف
طمب النقض ال يجكز لغير المدعي العاـ التمييزم.5

 أف يككف الحكـ فاصال في المكضكع (قطعيا)  :كالمبدأ العاـ أف األحكاـ التي يبيح الطعف فييابطريؽ النقض ىي األحكاـ التي تفصؿ في المكضكع كتنتيي بيا الخصكمة ،6كالحكـ الفاصؿ

في المكضكع ىك الحكـ الذم ينيي الخصكمة باإلدانة أك البراءة أك بعدـ المسؤكلية كال يقبؿ

الطعف باألحكاـ التحضيرية أك التمييدية أك الصادرة في المسائؿ الكقتية بالنقض لكحدىا
استقالال عف الحكـ الفاصؿ في المكضكع كذلؾ ككنيا احكاـ سابقو عمى الفصؿ في المكضكع
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ال ينبنى عمييا منع السير في الدعكل ،1كبالتالي إخراج الدعكل مف حكزة المحكمة أما األحكاـ

التي تصدر مف محاكـ آخر درجة غير فاصمة في المكضكع كليس مف شانيا حسـ النزاع

فإنيا ال تقبؿ الطعف بطريؽ النقض كالحكمة مف ىذا المنع أف المحكمة التي أصدرت تمؾ

األحكاـ لـ تخرج الدعكل مف حكزتيا فيي عمى ذلؾ تستطيع تبديؿ أك تعديؿ ما كانت قد

قررتو ،2كعمة ىذه القاعدة مستمدة مف الطابع غير العادم لمطعف بالنقض فالشارع لـ يجزه إال
إذا لـ يكف مف سبيؿ غيره لتعديؿ الحكـ كمف ناحية أخرل فاف ىذا المنع يؤدم الى كضع حد

لمطعكف التسكيفيو التي ال يقصد منيا إال المماطمة في إنياء الدعكل كتعطيؿ سير العدالة
الجزائية الف الفصؿ في الق اررات التمييديو يؤدم الى تعطيؿ سير العدالو كيعطي لمخصكـ

فرصو المماطمو كتاخير الدعكل.3

كبالرغـ مف ذلؾ فقد استثنى المشرع الفمسطيني بعض األحكاـ كالق اررات الصادرة قبؿ الفصؿ

في مكضكع الدعكل كأجاز الطعف فييا استنادا الى المادة ( )347كىذه األحكاـ ىي :

 -1األحكاـ كالق اررات الصادرة بعدـ االختصاص.

 -2احكاـ عدـ قبكؿ الدعكل النقضائيا بأحد أسباب السقكط كإلغاء القانكف الذم يجرـ الفعؿ
أك العفك العاـ أك كفاة المتيـ أك التقادـ(االحكاـ المنيية لمخصكمة).4

باإلضافة الى جميع األحكاـ الصادرة باإلعداـ أك الحبس المؤبد التي يجكز نقضيا بحكـ القانكف
استنادا الى نص المادة ( )350فإف المشرع الفمسطيني حدد أسباب النقض في المادة ( )351مف

قانكف اإلجراءات الجزائية ،كقد حدد المشرع الفمسطيني أسباب الطعف عمى سبيؿ الحصر فال يجكز

إضافة أسباب جديدة أك القياس عمى احدىا كعمة حصر أسباب النقض مستمدة مف الطابع غير
العادم ليذا الطعف ككجكب انحصاره في نطاؽ محدكد كمستمدة كذلؾ مف كظيفة محكمة النقض

كاقتصارىا عمى مراقبة صحة تطبيؽ القانكف كانحسارىا عف النظر في الكقائع كىذه األسباب ىي :
 -1إذا كقع بطالف في اإلج ارءات أثر في الحكـ.

 -2إذا لـ تكف المحكمة التي أصدرتو مشكمة كفقا لمقانكف ،أك لـ تكف ليا كالية الفصؿ في الدعكل.
 -3إذا صدر حكماف متناقضاف في كقت كاحد في كاقعة كاحدة.
 -4الحكـ بما يجاكز طمب الخصـ.
 -5إذا كاف الحكـ المطعكف فيو بني عمى مخالفو القانكف أك عمى خطأ في تطبيقو أك تفسيره.
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 -6خمك الحكـ مف أسبابو المكجبة أك عدـ كفايتيا أك غمكضيا أك تناقضيا.
 -7مخافة قكاعد االختصاص أك تجاكز المحكمة سمطتيا القانكنية.
 -8مخالفة اإلجراءات األخرل إذا كاف الخصـ قد طمب مراعاتيا كلـ تستجب لو المحكمة كلـ يجر
تصحيحيا في مراحؿ المحاكمة التي تمييا.
أسباب الطعن بالنقض:
نقصد باالسباب ىي االسانيد كالحجج القانكنية التي يستند الييا الطاعف اللغاء الحكـ اك تعديمو ،
كالعمو مف اشتراط أف يتضمف طمب النقض ذكر اسبابو فيي اسباغ الجديو عمى ىذا االجراء االستثنائي
كينبغي أف يككف الطعف بالنقض مبنيا عمى كاحده أك أكثر مف األسباب التي حددىا القانكف كلقد حدد
المشرع أسباب الطعف بالنقض عمى سبيؿ الحصر فال يجكز اإلضافة إلييا أك القياس عمى أحدىا
كذلؾ في المادة ( )351مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني حيث جاء في بدايتيا " ال يقبؿ
الطعف بالنقض إال لألسباب التالية " كىذا يعني أف أم سببا آخر لـ يرد ذكره في ىذه المادة ال يصمح
الف يككف محؿ لمنقض بالطعف كعميو ىذا الحصر مستمد مف الطابع غير العادم ليذا الطعف ككجكب
انحصاره في نطاؽ محدد ككذلؾ مستمدة مف كظيفة محكمة النقض كاقتصارىا عمى رقابة صحة
تطبيؽ القانكف ،فال يجكز أف تمتد أسباب النقض الى العناصر المادية التي اعتمدتيا محكمة المكضكع
في تقديرىا لمكقائع كاألدلة نظ ار الف محكمة النقض ىي محكمة قانكف كليست محكمة كقائع كعميو فإنو
يجب عمى الطاعف بالنقض أف يضمف ىذه األسباب في طمبو ،كقد حدد المشرع األردني مف خالؿ
المادة ( )274أصكؿ المحاكمات الجزائية االردني أسباب النقض في ستة أسباب ىي  :مخالفة
اإلجراءات المنصكص عمييا في القانكف كمخالفة القانكف أك الخطأ في تطبيقو أك تأكيمو كمخالفة قكاعد
االختصاص أك تجاكز المحكمة لسمطتيا في القانكف كالذىكؿ عف الفصؿ في أحد الطمبات أك الحكـ
بما يجاكز طمب الخصـ كصدكر حكميف متناقضيف في كاقعة كاحدة كأخي ار خمك الحكـ مف أسبابو
المكجبة أك عدـ كفايتيا أك غمكضيا  ،بينما حصر المشرع المصرم مف خالؿ المادة ( )30إجراءات
جنائية أسباب الطعف في سببيف ىما إذا كاف الحكـ مبنيا عمى مخالفة لمقانكف أك خطأ في تطبيقو أك
في تأكيمو كاذا كقع في الحكـ بطالف أك إذا كقع في اإلجراءات بطالف أثر في الحكـ.
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أما المشرع الفمسطيني فقد حدد أسباب النقض بالطعف في المادة ( )351مف قانكف اإلجراءات الجزائية
كىذه األسباب ىي:1
 -1إذا كقع بطالف في اإلجراءات أثر في الحكـ :
مف أسباب تمييز األحكاـ مف الناحية الشكمية بطالف الحكـ نفسو أك بطالف اإلجراءات لعدـ تطابقيا
مع قكاعد أصكؿ المحاكمات الجزائية الكاجب مراعاتيا 2كيقصد ببطالف الحكـ إف كاف الحكـ ناقصا
في بياناتو أك متناقضا منطكقة مع أسبابو أك خمكه مف بياف جكىرم يدعك لمجيالة ،3فالحكـ الجنائي
يككف ثمرة لعدة مراحؿ تتضمف إجراءات عديدة كضعت لضماف سالمة األحكاـ كأف تككف عنكانا
لمحقيقة األمر الذم مقتضاه أف تككف قد صدرت بعد تحقيؽ الضمانات التي أستنيا الشارع حتى يككف
الحكـ فعال عنكانا لمحقيقة كيتعمؽ ىذا العيب باإلجراءات السابقة عمى إصدار الحكـ كيقصد بذلؾ
مخالفة القكاعد اإلجرائية المقررة في قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي أكجب القانكف مراعاتيا تحت
طائمة البطالف ،4كقضي بأف طمب الرأفة كتخفيؼ العقكبة بحجة كجكد أسباب مخففة تقديرية ال يصمح
أف يككف سببا لمطعف بطريؽ النقض ألنو طمب يتعمؽ بكقائع الدعكل كظركفيا كلمحكمة المكضكع
كحدىا حؽ إجابتو أك رفضو ،كيشترط العتبار المخالفة اإلجرائية سببا لمطعف بالنقض أكال أف يككف
اإلجراء جكىريا حيث أف اإلخالؿ بالقكاعد الجكىرية في اإلجراءات الجزائية يرتب البطالف فإذا كاف
الغرض مف القاعدة اإلجرائية مجرد التكجيو كاإلرشاد فقط فإف مخالفتيا ال تككف في ذاتيا مبر ار لمطعف
بالنقض ثانيا أف يككف القانكف قد أكجب إتباعو تحت طائمة البطالف ،ثالثا أف يككف اإلجراء الباطؿ
مؤث ار بالحكـ.5
أما بالنسبة لبطالف اإلجراءات أثناء المحاكمة فتتمثؿ في عدـ مباشرة المحكمة الجمسات بصكرة عمنية
في مكاجية الخصكـ كالناس أك إف كانت المحكمة مشكمة تشكيال خاطئا أك حرـ المتيـ أك محاميو مف
مناقشة شيكد النيابة أك أف تتـ المحاكمة بصكرة سرية دكف أف تقكـ المحكمة بالنطؽ بالحكـ في جمسة
عمنية أك أف تستمع الى شيادة الشيكد دكف أف يحمفكا اليميف القانكنية مسبقا6كىذا البطالف النسبي
المتعمؽ بمصمحة الخصكـ فيجب التمسؾ بو أماـ محكمة المكضكع.
1
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كال يكفي أف يشكب البطالف إجراء مف اإلجراءات السابقة حتى يككف مبر ار لمنقض كانما ال بد أف يككف
ليذا البطالف أثر في الحكـ كيككف كذلؾ إذا كاف الحكـ قد استند إليو بحيث يمكف القكؿ بأف عيب
اإلجراء ا متد الى الحكـ فصار بدكرة معيبا كالجدير بالذكر أنو إذا لحؽ البطالف بإحدل إجراءات
التحقيؽ االبتدائي فإنو يشترط لكي يككف مؤث ار في الحكـ شرطاف 1األكؿ عدـ تصحيح اإلجراء الباطؿ
في مرحمة المحاكمة كالثاني أف ال يكجد في الدعكل دليؿ آخر يمكف االعتماد عميو في الحكـ.
 -2بطالف تشكيؿ المحكمة أك لـ تكف ليا كالية الفصؿ في الدعكل.
يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة احكاـ القانكف المتعمقو بتشكيؿ المحاكـ أك بكاليتيا أك بإختصاصيا أك
بغير ذلؾ مما ىك متعمؽ بالنظاـ العاـ كىذا ما نصت عميو المادة ( )475مف قانكف أصكؿ اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني فإذا لـ تكف المحكمة مصدرة الحكـ مشكمة كفقا لمقانكف كلـ تكتمؿ عناصر تشكيميا
أك لـ تكف ليا كالية الفصؿ في الدعكل فإف ذلؾ يترتب عميو البطالف كيككف سببا لمطعف في ىذا
الحكـ بالنقض كما ىك الحاؿ إذا لـ تمثؿ النيابة العامة لدل محكمة االستئناؼ ،2كالبطالف ىنا ىك
بطالف مطمؽ متعمؽ بالنظاـ العاـ يجكز التمسؾ بو في أم حالة كانت عمييا الدعكل كلك ألكؿ مرة
أماـ محكمة النقض كتقضي بو المحكمة دكف طمب مف احد الخصكـ.
 -3إذا صدر حكماف متناقضاف في كقت كاحد في كاقعو كاحدة
حيث أف صدكر حكماف متناقضيف في نفس الجريمة كاستحاؿ التكفيؽ بينيما فإف مؤدل ذلؾ استحالة
تنفيذىما سكاء صد ار مف محكمة كاحدة أك مف محكمتيف مختمفتيف ،كاف يصدر حكـ ببراءة المتيـ
كيصدر حكـ آخر بإدانتو عف نفس الجرـ أك بإدانة متيـ آخر فاعؿ لمجرـ ذاتو فإف ىذا التناقض
يعتبر مف األسباب التي تككف كافية لقبكؿ الطعف بالنقض.3
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19

 -4الحكـ بما يجاكز طمب الخصـ
أف صدكر حكـ مف محكمة المكضكع يتجاكز طمب الخصـ يعتبر مف أسباب الطعف بالنقض فال يجكز
لممحكمة أف تقضي لممدعي بالحؽ المدني بمبمغ أكثر مما طمبو كتعكيض عف األضرار التي حاقت بو
مف جراء الجريمة فإف فعمت ذلؾ كاف سببا مكجبا لمطعف ،كاذا قررت المحكمة براءة المدعى عميو كلـ
يطالب بتعكيض فإف قضت المحكمة لو بذلؾ يعتبر سببا لمطعف بالنقض ،1أما إذا كاف قرار المحكمة
مساكيا أك اقؿ مما طمبو المدعي بالحؽ المدني فال يجكز لممتيـ أف ينقض الحكـ.
 -5إذا كاف الحكـ المطعكف فيو بني عمى مخالفة القانكف أك عمى خطأ في تطبيقو أك تفسيره :
كىذا ىك الكجو المكضكعي أم الذم يككف فيو الحكـ معيبا مف ناحية تطبيؽ القانكف كالمقصكد
بالقانكف مجمكعة القكانيف المتضمنة القكاعد المكضكعية التي تجرـ األفعاؿ المحظكرة كالقانكف ىنا ىك
قانكف العقكبات فيعتبر سببا لمطعف بالنقض كؿ مخالفة ألحكامو كال تنحصر فقط في قكاعد قانكف
العقكبات كالقكانيف المكممو لو كانما تشمؿ كذلؾ كؿ ما تتضمنو الفركع األخرل لمنظاـ القانكني مف
قكاعد يتعيف عمى المحكمة الجزائية تطبيقيا عند النظر في المسائؿ األكلية التي يتكقؼ عمييا الحكـ
في الدعكل الجزائية كقكاعد القانكف المدني التي تنظـ الممكية كتعرؼ عقكد األمانة كقكاعد القانكف
التجارم التي تحدد مدلكؿ الشيؾ ،كاف تديف المحكمة المتيـ لفعؿ ال يعتبر جريمة أك أف تطبؽ عمى
الجريمة نصا ال يختص بيا أك أف تفسر نصا قانكنيا بشكؿ مخالؼ لظاىره أك إلرادة المشرع،2
كبالعكدة الى نص المادة ( )351مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني نجد أف ىذه الحاالت الثالثة
ليست سكل صكرة كاحده لحالة كاحده تدخؿ ضمنيا ىذه الحاالت جميعيا كىي مخالفة القانكف حيث
تشمؿ ىذه الحالو الخطأ في تطبيؽ القانكف كالخطأ في تفسيرة كحسنا فعؿ المشرع الفمسطيني حيث أف
ىذا التعبير يمكف أف يغني عف سائر التعبيرات األخرل.
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كقد اجمع الفقو كالقضاء عمى أف مخافة القانكف تقع عمى ثالث صكر ىي: 1
أكال  :مخالفة القانكف بترؾ العمؿ بنص قانكني ال يحتمؿ التأكيؿ.
ثانيا  :الخطأ في تطبيؽ القانكف بإعماؿ نص قانكني ال ينطبؽ عمى الدعكل.
ثالثا  :إعطاء النص الكاجب التطبيؽ معنى غير معناه الصحيح.
كقضي بأف الحاالت التالية تعتبر داخمة في مفيكـ مخالفة القانكف كىي: 2
أ -أف تككف األدلة التي استندت إلييا محكمة المكضكع في اإلدانة كىمية كغير مكجكدة.
ب -أف تككف األدلة مكجكدة كلكف مناقضة لما أثبتو الحكـ باإلدانة.
ج -أف تككف األدلة غير مناقضة لما أثبتو الحكـ كلكف يستحيؿ عقال استخالص الكاقعة منيا كما
فعمت محكمة المكضكع.
 -6خمك الحكـ المطعكف فيو مف أسبابو المكجبة أك عدـ كفايتيا أك غمكضيا أك تناقضيا
حيث اف خمك الحكـ مف االسباب أك غمكضيا يترتب عميو البطالف كيعتبر ذلؾ سببا لقض الحكـ

3

كيعتبر ىذا السبب مف اكثر االسباب شيكعا في العمؿ كيمس ىذا العيب سالمة االستقراء في الحكـ
سكاء تعمؽ ذلؾ بالكاقع أك الدليؿ أك بعدـ الرد عمى دفع جكىرم كتعتبر أسباب الحكـ الدعامة التي
تبرر المنطكؽ فإذا خال الحكـ مف أسبابو تعذر مراقبة مدل سالمة الحكـ في تطبيؽ القانكف كىذا
العيب يمكف كشفة في صكرتيف األكلى خمك الحكـ تماما مف التسبيب فإذا خال الحكـ مف اسبابو كاف
الحكـ باطال كالثانية كركد التسبيب بصكرة عامة مجممة أك غامضة فيذا االجماؿ أك الغمكض يخفي
كراءة ستا ار مف سكء فيـ محكمة المكضكع لمقانكف  ،كعميو فإف قرار الحكـ يجب أف يشتمؿ عمى العمؿ
كاألسباب المكجبة لو كالتي بني عمييا ألنيا عبارة عف األسانيد القانكنية ك الكاقعية كالمنطقية التي
استندت إلييا المحكمة في تككيف قناعتيا كبينتيا في قرار الحكـ إلقناع الخصكـ بصحة القرار الذم
أصدرتو كلتمكف محكمة النقض مف مراقبة صحة الحكـ كمطابقتو لمقانكف ،كيككف الحكـ معمال تعميال
كافيا إذا اشتمؿ عمى ممخص كاقعو الدعكل في بياف كاؼ كأف تكرد المحكمة في أسباب حكميا ما يدؿ
عمى تكافر عناصر الجريمة 4كأف تفصؿ مضمكف كؿ دليؿ مف أدلة الثبكت التي أقامت عمييا حكميا
1
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باإلدانة حتى يتضح كجو االستدالؿ بو كيمكف لمحكمة النقض مراقبة تطبيؽ القانكف عمى الكاقعة
تطبيقا صحيحا ،1كيجب أف يكضح الحكـ الدكر الذم قاـ بو كؿ كاحد مف المتيميف كتحديد مف ىك
الفاعؿ األصمي كمف ىك المتدخؿ كما ىك العنصر المادم في تدخمو كأف يقيـ الدليؿ عمى كؿ كاحد
منيـ بصكرة مستقمة فإذا لـ يحتكم الحكـ عمى ىذا كاف مشكبا بالغمكض كقاص ار في بيانو كأسبابو
كجدي ار بالنقض.
حيث يجب أف تبيف المحكمة األسباب التي اعتمدتيا في تككيف عقيدتيا فإذا لـ يسبب القاضي حكمو
أك كانت األسباب غير كافية أك غير كاضحة كاف ىذا الحكـ مشكبا بعيب القصكر في التسبيب مما
يجدر معو نقضو ،كالعمة مف ذلؾ ىك تكضيح كجو االستدالؿ مما يمكف محكمة التمييز مف مراقبة
مدل صحة تطبيؽ القانكف عمى الكاقعة تطبيقا صحيحا.
كما يعتبر في حكـ عدـ التسبيب غمكض األسباب أك عدـ كفايتيا أك تناقضيا أك تعارض ىذه
األسباب مع الفقرة الحكمية أك مع ما ىك مدكف في محضر الجمسة ،كيككف الحكـ معمال تعميال كافيا
إذا اشتمؿ عمى ممخص الكقائع الكاردة في قرار االتياـ كالمحاكمة كممخص مطالبة النيابة العامة
كدفاع المتيـ كاألسباب المكجبة لمتجريـ ،كينبغي المالحظة الى أف الحكـ إذا كاف مسببا تسبيبا كافيا ال
غمكض فيو كال تناقض فال رقابة لمحكمة التمييز عمى محكمة المكضكع في تقديرىا لمبينات.
 -7مخالفة قكاعد االختصاص أك تجاكز المحكمة سمطتيا القانكنية
قكاعد االختصاص مف النظاـ العاـ تطرح كتثار عند كقكع الجريمة لتحديد الجية المختصة في
التحريات كالتحقيقات األكلية كفي جمع األدلة كتقديرىا كتقديمو لممحكمة المختصة في الفصؿ في
الدعكل الجزائية كاألحكاـ العامة في االختصاص تشمؿ النظر في المحكمة الجزائية المختصة كفؽ
نكع الجريمة كجسامتيا أك شخص المتيـ أك المكاف الذم كقعت فيو الجريمة ،2كعدـ اختصاص
المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكـ يجيز لمخصكـ نقضو الف قكاعد االختصاص الجزائي تتعمؽ
بالنظاـ العاـ كالف المحكمة التي أصدرت الحكـ ال كالية ليا بالنظر في الدعكل سكاء كانت المخالفة
لقكاعد االختصاص المكاني أك النكعي أك الشخصي كمف األمثمة عمى ذلؾ صدكر الحكـ مف محكمة
الصمح في جناية ،فال يجكز مخالفة ىذه القكاعد كال االتفاؽ عمى مخالفتيا كاف مخالفة ىذه القكاعد
1
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ترتب البطالف المطمؽ كيجكز الدفع بيذا البطالف في أية مرحمة كانت عمييا الدعكل كما يجكز
لممحكمة أف تتعرض لو كلك مف تمقاء نفسيا كيجكز إثارة ذلؾ كلك ألكؿ مره أماـ محكمة التمييز.
كما أف تجاكز المحكمة لسمطتيا القانكنية كما لك اعطت نفسيا حقا ال يسمح بو القانكف كأف تحكـ
عمى شخص لـ ترفع الدعكل عميو أك أف تحكـ عمى شخص مف أجؿ كاقعة لـ تطرح أماـ المحكمة
يعتبر مف األسباب التي تجيز الطعف بالنقض ،1فتجاكز المحكمة لكاليتيا مف أىـ أسباب الطعف
بالنقض كما لك قامت بإجراءات التحقيؽ االبتدائي بصكرة ال تأتمؼ كالنصكص القانكنية كانتزاع
االعتراؼ باإلكراه أك إجبار الشاىد عمى أداء اليميف بغير ما أكجبو القانكف كاألخذ بشيادتو دكف أف
يؤدم اليميف.
 -8مخالفة اإلجراءات األخرل إذا كاف الخصـ قد طمب مراعاتيا كلـ تستجب لو المحكمة كلـ يجر
تصحيحيا في مراحؿ المحاكمة التي تمييا :
يراد بيذه اإلجراءات تمؾ التي يشترط القانكف أف يتـ التمسؾ ببطالنيا أماـ محكمة المكضكع مف قبؿ
الخصـ صاحب المصمحة المباشرة في ذلؾ كمف أسباب الطعف بالنقض عدـ الفصؿ في أحد أكجو
اإلدعاء أك الطمبات المعركضة عمى المحكمة ألنيا بذلؾ تعتبر أنيا قد فصمت في الدعكل قبؿ أف تمـ
بيا مف جميع أطرافيا كتستعرض نكاحي النزاع فييا ،2فإغفاؿ المحكمة عف بعض الجرائـ المحالة إلييا
كعدـ الفصؿ فييا أك عدـ الرد سمبا أك إيجابا عمى كؿ طمب يقدمو الخصكـ فإف حكميا يككف مشكبا
بالقصكر كيجعؿ مف ىذا الحكـ قاص ار عف تحقيؽ مقتضيات العدالة ،3كيشترط في الطمبات غير
المفصكؿ بيا مف قبؿ المحكمة أف تككف منتجة كذات اثر في الدعكل كأف تحقؽ مصمحة جكىرية
لمطاعف كأف تقدـ قبؿ قفؿ باب المرافعة لكي تستكجب النقض.4
كاف عدـ الفصؿ في أحد أكجو االدعاء أك الطمبات المقدمة الى محكمة المكضكع كالذىكؿ عنيا عند
الفصؿ في مكضكع الدعكل يشكب حكميا بالعيب كالقصكر كيعتبر مف أسباب الطعف بالنقض فإغفاؿ
محكمة المكضكع عف الفصؿ في بعض الطمبات التي قدمتيا إلييا سمطة االتياـ ( النيابة العامة ) فإذا
اتيمت النيابة العامة شخصيف باالشتراؾ في ارتكاب جريمة كاحدة فأدانت المحكمة أك برأت أحدىما
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انذكرٕر كايم انسؼٛذ  ،شزح لإٌَ اطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح َظزٚرا االحكاو ٔطزق انطؼٍ فٓٛا ( ،يزجغ ساتك)  ،ص322

23

كلـ تكرد في حكميا شيئا بالنسبة لمثاني فإف ذلؾ يعتبر مف أسباب الطعف بالنقض (في األردف) بينما
ذىب المشرع المصرم الى أف عدـ الفصؿ في بعض الطمبات ال يصمح كجيا لمنقض بؿ تعاد القضية
لممحكمة التي أصدرت الحكـ لتفصؿ فيما أغفمت الفصؿ فيو.1
أما مخالفة اإلجراءات األخرل إذا طمب الخصـ مراعاتيا كلـ تمبو المحكمة كلـ يجر تصحيحيا في
أدكار المحكمة التي تمييا كىك ما يعرؼ بالبطالف النسبي المتعمؽ بمخالفة اإلجراءات المتعمقة بمصمحة
الخصكـ فال يجكز االستناد إليو في طمب النقض إال إذا كاف قد تمسؾ بو الطاعف أماـ محكمة
المكضكع الف عدـ الدفع بيذا النكع مف البطالف حتى ختاـ المحاكمة يعتبر تنازال ضمنيا عنو يترتب
عميو تصحيح اإلجراء الباطؿ بأثر رجعي.2
المطمب الثاني  :صاحب الحق في الطعن بالنقض:
ال يقبؿ الطعف بالنقض في الحكـ المطعكف فيو إال ممف كاف طرفا فيو فيشترط فيمف يجكز لو الطعف
بطريؽ النقض أف يتكافر فيو أمراف األكؿ أف يككف خصما في الدعكل التي يراد الطعف في الحكـ

الصادر فييا حيث أف طريؽ الطعف بالنقض ال يثبت إال لمف يتسـ بصفة الخصـ في الدعكل المراد
نقض الحكـ الصادر فييا ،3كالثاني أف يككف لو مصمحة في الطعف ك إلغاء الحكـ المطعكف فيو عمال

بالقاعدة التي تقضي بأنو حيث ال مصمحة فال دعكل فالمصمحة ىي أساس الدعكل كىي مناط الحؽ

في الدعكل ،4فال يكفي أف يككف الطاعف طرفا في الخصكمة القائمة لجكاز الطعف بطريؽ النقض بؿ
يجب أف تككف المصمحة بالطعف بالنقض مصمحة شخصية كحقيقية كمباشرة لمخصـ الذم تقدـ بالطعف
بالنقض ال نظرية فال مصمحة لممحككـ عميو في التمسؾ بأكجو البطالف المتعمقة بغيره مف المتيميف ما

دامت ال تمس حقا لو ،كلذلؾ فإف شرط كجكد مصمحة لمطاعف تضفي عميو الصفة في رفعو فإذا حكـ
لمخصـ بما طمب فال مجاؿ لو لمطعف بالنقض النتفاء المصمحة كما أف صدكر حكـ بالبراءة بحؽ
متيـ أك حكـ لممدعي بالحؽ المدني بطمب التعكيض الذم تقدـ بو فإنو ال مصمحة لو لمطعف بنقض

الحكـ النتفاء المصمحة كلمطابقة الحكـ لمطالباتو ،5كالعبرة في شرط كجكد مصمحة لمطاعف أف يككف

ىذا الشرط مكجكدا كقت صدكر الحكـ المطعكف فيو.
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إال أف ىذه القاعدة ال تسرم عمى النيابة العامة بما أنيا في مجاؿ المصمحة في الطعف ىي خصـ عاـ
كعادؿ كتختص بمركز قانكني خاص يجيز ليا الطعف في الحكـ كاف لـ يكف ليا كسمطة اتياـ مصمحة

خاصة فمصمحتيا في التطبيؽ السميـ لمقانكف كأف تككف اإلجراءات في كؿ مراحؿ الدعكل الجزائية

صحيحة كأف تبنى األحكاـ فييا عمى تطبيؽ قانكني سميـ خالي مما يشكبو مف أسباب الخطأ

كالبطالف ،1كتتحقؽ صفو الخصـ في األشخاص الذيف حددتيـ المادة ( )349مف قانكف اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني كىـ :
 المتيم المحكوم عميو:
مف المقرر أف الطعف بالنقض حؽ شخصي لمف صدر الحكـ ضده يمارسو أك ال يمارسو حسبما يرل

فيو مصمحة كليس ألحد أف ينكب عنو في مباشرة ىذا الحؽ إال بإذنو أك بإذف كليو ،2كالمتيـ "ىك الذم

صدر ضده الحكـ في الدعكل الجزائية أك في الدعكل المدنية التابعة لمدعكل الجزائية" ،3كيحؽ لو

الطعف في حكـ الدعكييف الجزائية كالمدنية أك الطعف في أحد الحكميف كلكرثة المتيـ الطعف في الحكـ

الصادر ضد مكرثيـ فيما يتعمؽ بالدعكل المدنية فقط.
كاذا تعدد المتيمكف المحككـ عمييـ فيجب أف يطعف كؿ منيـ عمى حده حتى يتفادل قاعدة األثر

النسبي 4لمطعف بالرغـ مف كجكد بعض االستثناءات عمى ىذه القاعدة فقد نصت المادة ( )368مف
قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني حيف ذكرت أنو إذا لـ يكف الطعف مقدما مف النيابة العامة فال
ينقضي الحكـ إال بالنسبة لمف قدـ الطعف ،إال أف المادة المذككرة في بندىا الثاني أردفت عمى ىذه

القاعدة استثناء يتعمؽ بحالة ما إذا كانت األكجو التي بني عمييا نقض المتيـ تتصؿ بغيره مف

المتيميف في ذات الدعكل إذ في ىذه الحالة ينقض الحكـ بالنسبة إلييـ جميعا كلك لـ يقدمكا طعنا.5

كيجكز لممتيـ بعد طعنو بالنقض أف ينزؿ عف طعنو فقد كاف لو الحؽ في أال يطعف ابتداء فينبغي أف

يككف لو حؽ النزكؿ عف طعنو بعد رفعو كيترتب عمى تنازؿ الطاعف عف طعنو بالنقض ما يترتب
عمى ترؾ الخصكمة ،كاذا تكفي المتيـ الطاعف بعد تقريره بالطعف كتقديمو أسبابو يككف مف المتعيف
الحكـ بانقضاء الدعكل الجزائية بالنسبة لو.
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كبالرغـ مف أف المتيـ المحككـ عميو لو الحؽ في الطعف بطريؽ النقض في األحكاـ الصادرة بحقو إال

أف المشرع أجاز لممحكمة أف تنقض الحكـ لمصمحو المتيـ مف تمقاء نفسيا حيث نصت المادة ()354
مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى انو يجكز لممحكمة أف تنقض الحكـ لمصمحة المتيـ مف تمقاء
نفسيا في األحكاؿ التالية :

 -1إذا تبيف أف الحكـ مبني عمى مخالفة القانكف.

 -2إذا تبيف أف الحكـ مبني عمى الخطأ في تطبيقو أك تأكيمو.
 -3إذا تبيف أف المحكمة التي أصدرت الحكـ لـ تكف مشكمة كفقا لمقانكف أك ال كالية ليا
لمنظر في الدعكل.

 -4إذا صدر بعد الحكـ المطعكف فيو قانكف يسرم عمى كاقعة الدعكل.
كاذا قبمت المحكمة سببا مف أسباب النقض أك كجدت سببا مف تمقاء نفسيا عمال بالمادة ()354

المذككرة قررت نقض الحكـ المطعكف فيو كأعادت الدعكل الى المحكمة التي أصدرت الحكـ المنقكض

لتحكـ فييا مف جديد بييئة مغايرة ،1كفي ىذه الحالة يككف قرار محكمة المكضكع إما مكافقا مع قرار

نقض الحكـ أك مخالفا لو كاذا كاف الحكـ مخالفا فإنو يجكز نقضو مره أخرل ،كتطبيقا لذلؾ قضت

محكمة التمييز األردنية } بنقض الحكـ الصادر مف محكمة الجنايات لعدـ إتباعيا مف حيث الكاقع
مناقشة أقكاؿ المتيميف أماـ الشرطة باعتبار أف أقكاليـ تعتبر بينة صالحة لإلثبات بعدما أيعيد الحكـ

مفسكخا ليا لنفس السبب كبالتالي فإف قرار محكمة الجنايات مخالفا لمقانكف كيجكز نقضو مره أخرل{.2
 النيابة العامة:

كاألصؿ أف النيابة العامة في مجاؿ المصمحة العامة أك الصفة في الطعف ىي خصـ عادؿ
تختص بمركز قانكني خاص إذ تمثؿ المصالح العامة كتسعى في تحقيؽ مكجبات القانكف مف جية

الدعكل الجنائية كلذلؾ فممنيابة العامة الحؽ في الطعف في الحكـ الصادر في الدعكل الجزائية
كيصدر طعف النيا بة العامة عف احد أعضائيا دكف اشتراط ككنو في درجة معينة مف حيث

الترتيب الكظيفي ألعضاء النيابة العامة ،3كذلؾ عدا حاالت معينة احتجز المشرع الطعف فييا
بالنقض لمنائب العاـ  ،فطعف النيابة العامة في األحكاـ ال يخرج عف إحدل حاالت ثالث فإما أف

تطعف لصالحيا (أم لصالح المجتمع) أك لصالح المحككـ عميو كاما أف تطعف لمصمحة القانكف،
1
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كال يقبؿ مف النيابو العامو التنازؿ عف حقيا في الطعف بالنقض قبؿ انقضاء ميعادة أك بعد رفضو

كليس لمنيابة العامة أف تطعف فيما قضى بو في الدعكل المدنية 1كيرجع ذلؾ الى أف النيابة العامة
تسعى الى المصمحة العامة دكف أف يككف ليا أدنى مصمحة شخصية ،كيستكم أف يككف الطعف قد
انصب عمى حكـ بالبراءة أك عمى حكـ إدانة المتيـ كما يستكم أف يككف الطعف لمصمحة االتياـ

أك لمصمحة المتيـ كذلؾ الف النيابة العامة تمثؿ المجتمع بأسره ،كشرط المصمحة في الطعف يجب
أف يتكفر لمنيابة العامة كباقي الخصكـ غير أف ىذا الشرط بالنسبة لمنيابة العامة يختمؼ مضمكنة

عف باقي الخصكـ كذلؾ باعتبار أف مصمحتيا تستيدؼ في جميع تصرفاتيا المصمحة العامة في

التطبيؽ السميـ لمقانكف ،كلذلؾ يككف الطعف بالنقض مف قبؿ النيابة العامة مقبكال بتكافر شرطيف
ىما :

 -1إذا كاف فيو مصمحة لالتياـ كاقتضاء حؽ الدكلة في العقاب ،كىنا تككف المصمحة خاصة
بالنيابة العامة بكصفيا سمطة اتياـ كاألمينة عمى الدعكل الجزائية باعتبارىا كسيمة الدكلة

القتضاء حقيا في العقاب.

 -2إذا كاف الطعف يحقؽ مصمحة المتيـ ،كىنا نجد أف المصمحة العامة في تحقيؽ العدالة
بتطبيؽ القانكف تطبيقا سميما ىي التي تشكؿ المصمحة في الطعف فالنيابة ىي خصـ عادؿ
كلذلؾ يجكز ليا الطعف لمصمحة المتيـ ما داـ في ذلؾ تحقيؽ لمعدالة كالتطبيؽ السميـ

لمقانكف.

كاذا لـ تكف لمنيابة العامة مصمحة في الطعف فإف طعنيا يككف غير مقبكؿ كلك كاف ليا صفو
كمصمحة نظرية كتطبيقا لذلؾ قضي } بأنو ال يقبؿ طعف النيابة العامة في الحكـ الذم قضي بقبكؿ

استئناؼ المتيـ شكال كتأييد الحكـ المستأنؼ مكضكعا ،إذ ال مصمحة ليا في ىذا الطعف{.2

كالطعف بالنقض المقرر مف النيابو عمى نكعيف فيي إما إلزامي أك حتمي يرفع فيو النقض الى محكمة
النقض بقكة القانكف كال يخضع إلرادة أم مف الخصكـ في الدعكل كذلؾ في األحكاـ الصادرة بعقكبة

اإلعداـ أك بالحبس المؤبد ،كأما اختيارم كىك حؽ لمنيابة العامة في الطعف بالنقض باألحكاـ كالق اررات
الصادرة في الدعكل العامة.
 المدعي بالحق المدني:
المدعي بالحقكؽ المدنية ىك كؿ مف يتضرر مف عمؿ غير مشركع (جريمة) يحؽ لو تحريؾ الدعكل
العمكمية باالدعاء المباشر أم ىك الذم يدعى بحؽ مدني سببو عمؿ غير مشركع ،كما ذكرنا سابقا
أف حؽ المدعي بالحؽ المدني بالطعف يقتصر عمى ما فصؿ فيو الحكـ متعمقا بالدعكل المدنية كال
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يقبؿ طعف المدعي المدني في الحكـ الصادر في الدعكل الجزائية فال يجكز لو نقض الحكـ فيما يتعمؽ

بالحؽ العاـ ،كلذلؾ يجكز لممدعي بالحؽ المدني الطعف بالنقض فيما يتعمؽ بااللتزامات المدنية دكف

سكاىا حيث ال يقبؿ منو الطعف في الحكـ الصادر في الدعكل الجزائية حيث ال صفة لو فييا ،1الف

دعكل الحؽ المدني المرفكعة لدل المحكمة الجزائية تبعا لمدعكل الجزائية تخضع لقكاعد الجزائية مف

حيث الحؽ في الطعف بالحكـ بطريؽ النقض ،إال أنو يقبؿ مف المدعي المدني نزكلو عف حقو في
الطعف قبؿ انتياء ميعاده كما يجكز نزكلو عف الطعف بعد رفعو فيقبؿ نزكلو عنيا في أم مرحمة مف

مراحميا كتأكيؿ ذلؾ أف الدعكل المدنية خالصة لو ،2فالحقكؽ المدنيو يجكز التصرؼ فييا فيي ال
تتعمؽ بالنظاـ العاـ.3

 المسؤول عن الحقوق المدنية:

ىك الذم يتحمؿ مسؤكلية عمؿ غيره فيك الذم يمتزـ كفقا لمقانكف بتعكيض الضرر الذم نجـ عف عمؿ

الغير كبذلؾ تتحقؽ بحالتيف مسؤكلية الشخص المدنية عف فعؿ غيره األكلى الجرائـ التي تقع مف
شخص ىك تحت رقابة كرعاية المسؤكؿ عف الحؽ المدني كذلؾ بحكـ القانكف أك االتفاؽ كالثانية

الجرائـ عف أفعاؿ تابعية غير المشركعة ،كىك المدعى عميو  -شخص المتيـ أك مف يمثمو متى كاف
قاص ار.

فمو حؽ الطعف في الحكـ الصادر عميو في دعكل الحؽ المدني فقط حتى كلك لـ يطعف المتيـ

4

شريطة أف يككف طرفا في الخصكمة بالتدخؿ فييا أك بإدخالو ،كلما كانت صفة الخصـ ال تثبت
لممسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية إال إذا أدخؿ في الدعكل المقامة تبعا لمدعكل الجزائية ،فال يجكز لو
الطعف في الحكـ الصادر بالدعكل الجزائية إذا لـ يقدـ ادعاء بالحؽ المدني كما أف حقو في الطعف

مشركط بكجكده طرفا في الدعكل كاذا لـ يكف فال يجكز لو ممارسة ىذا الحؽ.5
 وزير العدل بأمر خطي:
كىذا ما سنتناكؿ الحديث عنو في الفصؿ الثاني مف الرسالة.

1

محمد سعيد نمكر" ،أصكؿ المحاكمات الجزائية" ،دار الثقافة ،سنو  ،2005ص592

5

محمد عمي سالـ الحمبي،الزجيز في اصكؿ المحاكمات الجزائية ( ،مرجع سابؽ)  ،ص408

 2طالؿ عبد الجبار أبك عفيفو" ،مرجع سابؽ" ،ص469
3
ػه ٙيحًذ جؼفز " ،شزح لإٌَ اطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح"  ،انطثؼّ االٔنٗ  ،انًإسسّ انجايؼ ّٛنهذراساخ ٔانُشز ٔانرٕسٚغ ،
سُّ  ،2114ص445
 4سميماف عبد المنعـ" ،أصكؿ االجراءات الجنائية" ،دار الجامعة الجديدة ،سنو  ،2008ص841
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المبحث الثاني  :إجراءات الطعن بالنقض:
كلما كاف الطعف بالنقض في حقيقتو طريقا استثنائيا لمطعف في األحكاـ فقد أحاطو المشرع بعدة شركط
شكمية لضماف جديتو كحتى تتفرغ المحكمة العميا لبحث الطعكف الجادة كحدىا كحتى ال تزدحـ المحاكـ

بالقضايا المعادة إلييا مف محكمة النقض كمف ثـ فقد اشترط الشارع شركط شكمية كاجب مراعاتيا عند

سمكؾ ىذا الطريؽ مف طرؽ الطعف في األحكاـ.
مف المقرر أف التقرير بالطعف بطريؽ النقض ىك مناط اتصاؿ المحكمة بو كأف تقديـ األسباب التي
بني عمييا الطعف في الميعاد الذم حدده القانكف ىك شرط لقبكلو كأف التقرير بالطعف كتقديـ أسبابو

يككناف معا كحدة إجرائية ال يقكـ فييا احدىما مقاـ اآلخر كال يغني عنو كأنو عمى مف قرر بالطعف أف

يثبت إيداع أسباب طعنو في الميعاد المحدد قانكنا.1

كحددت المادة ( )355مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني مكاعيد الطعف بنقض األحكاـ الصادرة
مف محاكـ الدرجة األخيرة حيث نصت عمى أف "  -1يككف ميعاد تقديـ طمب الطعف بالنقض لمنيابة
العامة كالمحككـ عميو كالمدعي بالحؽ المدني كالمسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية خالؿ أربعيف يكما.
 -2يبدأ ميعاد الطعف بالنقض مف اليكـ الذم يمي تاريخ صدكر الحكـ إذا كاف حضكريا أك مف اليكـ
الذم يمي تبميغو إذا كاف الحكـ بمثابة الحضكرم "

كيالحظ أف القانكف قد حدد ميعاد الطعف بالنقض بالنسبة لممحككـ عميو كالمسؤكؿ بالماؿ كالمدعي
المدني خالؿ أربعيف يكما تبدأ مف اليكـ الذم يمي تاريخ صدكر الحكـ إذا كاف حضكريا أك مف تاريخ
تبميغو الحكـ إذا كاف بمثابة الحضكرم ،كما حددت مدة الطعف بالنقض أربعيف يكما أيضا بالنسبة

لمنيابة العامة أم أف النيابة العامة تساكت مع باقي الخصكـ في ميعاد الطعف.

أما المشرع األردني فقد ميز بيف النيابة العامة كالخصكـ اآلخريف في ما يتعمؽ بميعاد الطعف بالنقض

حيث منح المحككـ عميو كالمسؤكؿ بالماؿ كالمدعي الشخصي خمسة عشر يكما لمطعف في الحكـ أما

النيابة العامة فقد منحت ستكف يكما لرئيس النيابة العامة كثالثكف يكما لمنائب العاـ.2
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كبالنسبة لمدة النقض في األحكاـ الصادرة باإلعداـ أك السجف المؤبد فإنيا تابعة لمنقض بدكف طمب

مف الخصكـ كعمى قمـ المحكمة أف يقدـ ىذه األحكاـ فكر صدكرىا لمنائب العاـ ليرسميا الى محكمة

النقض لمنظر بيا.1

كاذا كاف اليكـ األخير مف مدة الطعف بالنقض ىك يكـ عطمة رسمية فإف المدة تمتد الى أكؿ يكـ عمؿ

يميو كيرد النقض شكال في حالة تقديمو بعد انتياء المدة باعتبار أنو مقدـ خارج المدة القانكنية،

كيتكقؼ سرياف مدة الطعف بالنقض في حالة قياـ ظركؼ قاىرة تمنع المتيـ مف تقديـ طعنو خالؿ

المدة المقررة التي تعكد الى السرياف بعد زكاؿ المانع ،2كاذا كاف المتيـ مكقكفا في السجف فإف العبرة

تككف لتاريخ طعنو الذم قدمو الى إدارة السجف فإف قدـ الطعف خالؿ مدتو كقامت إدارة السجف برفعو
الى محكمة النقض بعد انتياء المدة فال يؤخذ الطاعف بتقصيره كال يتعيف رد النقض إال عف تقصيره

شخصيا.

كسيتـ التطرؽ في ىذا المبحث الى أصكؿ المحاكمات أماـ محكمة النقض كاثار الطعف بالنقض
المطمب االول  :أصول المحاكمات أمام محكمة النقض:
الطعف بالنقض ال يمكف اعتباره امتداد لمخصكمة بؿ ىك خصكمة خاصة ميمة المحكمة فييا مقصكرة

عمى القضاء في صحة األحكاـ مف قبيؿ أخذىا أك عدـ أخذىا بحكـ القانكف فيما يككف قد عرض

عمييا كاألصؿ أف الطعف بطريقة النقض إف ىك إال عمؿ إجرائي لـ يشترط القانكف لرفعو سكل إفصاح
الطاعف عف رغبتو في االعتراض عمى الحكـ بالشكؿ الذم ارتآه القانكف كقد أباح القانكف ىذا

االعتراض كرسـ لو التقرير بو في قمـ المحكمة التي أصدرت الحكـ المراد الطعف فيو كقد بيف
اإلجراءات المتبعة لمطعف فيو كىي كالتالي:
أكال  :االجراءات الخاصو بتقديـ استدعاء النقض:

يقدـ طمب الطعف بالنقض الى قمـ المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعكف فيو أك الى قمـ محكمة

النقض ،كعمال بأحكاـ المادة ( )356مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فإف الطعف بالنقض
يجب أف يقدـ بصكرة خطية في استدعاء مكجو الى محكمة النقض كعمى الطاعف أف يقدـ االستدعاء
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الى قمـ المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعكف فيو أك الى قمـ محكمة النقض كفي حاؿ تـ تقديمو في

مكاف آخر فال يقبؿ الطعف شكال.

كيشترط أف يككف الطمب مكقعا مف الطاعف بالذات أك ككيمو المحامي الذم تـ تككيمو بصكرة قانكنية
كرسمية كذلؾ الف الطعف بالنقض ىك حؽ شخصي لممحككـ عميو كال يجكز أف يمارس مف قبؿ غيره

إال بككالة قانكنية خاصة ،كال يجكز التقرير بالطعف أماـ محكمة النقض إال لممحاميف كال يجكز لغيرىـ
الحضكر عف الخصكـ كالمرافعة أماـ ىذه المحاكـ كفي القانكف المصرم يشترط في التككيؿ النص

صراحو عمى امكانيو الطعف بطريؽ النقض كمؤدل ذلؾ أف المشرع نظ ار لممكانة العممية التي تتمتع

بيا محكمة النقض كحرصا عمى كقتيا بأف يككف التخاطب معيا عمى مستكل ميني كعممي رفيع فقد

اشترط في المحامي الذم يمثؿ أماميا أف يككف محامي مقيدا بجدكؿ المحاميف ،كعمى قمـ المحكمة

الذم قدـ االستدعاء إليو أف يسجمو في السجالت الرسمية المكجكد في المحكمة كأف يؤشر عميو قمـ

المحكمة مع ضركرة إثبات تاريخ تسجيؿ االستدعاء حتى يتبيف أف الطعف بالنقض قد قدـ في ميعاده
كضمف المدة القانكنية ،كفي حاؿ اغفؿ قمـ المحكمة عف تدكيف تاريخ تسجيؿ االستدعاء فإنو ال يضار

الطاعف مف جراء ذلؾ.

ثانيا  :بياف أسباب الطعف بالنقض:
يتكجب عمى الطاعف أف يبيف في االستدعاء الذم قدمو األسباب التي دعتو الى تقديـ النقض حيث
نصت المادة ( )357مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى كجكب اشتماؿ االستدعاء عمى

أسباب النقض  ,كيجب أف تبيف أسباب الطعف بصكرة كاضحة كليست مجيكلة كاال فال يعترؼ بيا
قانكنا ذلؾ أف سبب النقض ىي سند الطاعف في مطالبتو بنقض الحكـ كيمزـ أف تنصب األسباب عمى

البيانات الضركرية لمحكـ كأف تستند الى القانكف ال الى الكقائع.

كالحكمة التي يراىا المشرع مف ضركرة ابداء اسباب الطعف بالنقض:
 -1التاكد مف كجاىو االسباب التي تقدـ بيا
 -2معرفو جديو الطعف بالنقض
 -3تحديد االسباب التي تنظرىا المحكمة دكف غيرىا
فمحكمة النقض تنظر في الطعف عمى ىدل أسبابو فال تنقض الحكـ لغير ىذه األسباب كال تعتمد في
إلغاء الحكـ بالنسبة ألحد الطاعنيف عمى أسباب قدميا غيرة عمما باف ىذا اإلجراء ىك إجراء جكىرم
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يترتب عمى عدـ إتباعو عدـ قبكؿ طمب الطعف بالنقض ،1الف عدـ اشتماؿ االستدعاء عمى األسباب

يفقده فاعميتو كأنو ال يجكز نقض الحكـ إال لسبب مف أسباب النقض المنصكص عمييا في المادة

( ،)357كاف محكمة النقض ال تممؾ نقض الحكـ ضد مصمحة المتيـ بناء عمى أسباب لـ تتمسؾ بيا
النيابة العامة إذ أف ىذا الحؽ يقتصر عمى الحالة التي يقع فييا النقض مف المحككـ عميو.
ثالثا  :تبميغ المطعكف ضده بطمب النقض كرفع الممؼ الى محكمة النقض
لقد اىتـ المشرع بإجراءات الطعف بالنقض كخصيا باجراءات شكميو معينو لضماف جدية النقض كفي
حاؿ أكدع طمب النقض لدل قمـ المحكمة فعمى قمـ المحكمة أف يرسؿ أكراؽ التبميغ كعريضة الطعف

الى الخصـ أك الخصكـ المطعكف ضدىـ خالؿ أسبكع مف اليكـ الذم يمي تاريخ تسجيؿ الطمب كذلؾ
كفقا لنص المادة ( )359مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

كيحؽ لممطعكف ضده خالؿ خمسة عشر يكما مف اليكـ التالي لمتبميغ أف يقدـ الئحة جكابية عمى
أسباب النقض الى قمـ محكمة النقض كعندما تكتمؿ أكراؽ الطعف بالنقض يرسميا رئيس قمـ محكمة

النقض الى النيابة العامة ليقكـ النائب العاـ بتدكيف مطالعتو عمييا كاعادتيا الى محكمة النقض خالؿ
عشرة أياـ مف تاريخ كصكليا إليو ، 2اما في القانكف االردني فإنو يقدـ الئحة جكابيو خالؿ عشر اياـ.

يقكـ النائب العاـ بعد كصكؿ ممؼ النقض كأكراؽ الدعكل إليو كتسجيؿ جميع األكراؽ في السجؿ

الخاص بيا كيرفعيا الى محكمة النقض مرفقة بمطالعتو عمييا خالؿ عشرة أياـ كتنظر بعد ذلؾ
محكمة النقض في الطعف تدقيقا كيجكز ليا أف تحدد جمسة لسماع أقكاؿ النيابة العامة كككالء الخصكـ

إذا ارتأت ذلؾ كفقا لنص المادة ( )366مف قانكف االجراءات الجزاءية الفمسطيني.
النظر في الطعف مف الناحية الشكمية:

كفقا لألصكؿ المتبعة تنظر محكمة النقض في الطعف شكال حيث تدقؽ فيو فإذا كجدت طمب النقض
مقدما ممف ليس لو الحؽ في الطعف أك ممف ليس لو مصمحة فيو أك أف الشركط الشكمية ناقصة أك لـ

تكتمؿ في المدة القانكنية أك أف الحكـ المطعكف فيو غير قابؿ لمنقض فإنيا تقرر رده شكال دكف

التعرض لألسباب التي رفعيا المتيـ الطاعف.3

1

محمكد محمكد مصطفى" ،مرجع سابؽ" ،ص647

 2ساىر إبراىيـ شكرم الكليد" ،مرجع سابؽ" ،ص329
3
حسٍ انجٕخذار " ،شزح لإٌَ اطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح" ( ،يزجغ ساتك)  ،ص662
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كقد أكجب المشرع الفمسطيني في المادة ( )358مف قانكف االجراءات الجزائو أف يرفؽ بطمب الطعف
بالنقض إيصاؿ دفع الرسكـ المقررة كبذلؾ يرد طمب النقض شكال إذا قدـ دكف دفع الرسكـ القانكنية
كلقد اشترط القانكف لقبكؿ الطمب أف يكدع الطاعف لدل خزينة المحكمة مبمغ خمسيف دينا ار أردنيا أك

ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا عمى سبيؿ التاميف بحيث يرد الى الطاعف إذا كاف محقا في طعنو

إال أف ىذا الشرط ال يسرم عمى الطعف المقدـ مف النيابة العامة أك مف المحككـ عميو أذا كاف مكقكفا

لعقكبة سالبة لمحرية أك في األحكاؿ التي يتـ فييا إعفاء الطاعف مف الرسكـ القضائية ،1مقضت
محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل }بعد التدقيؽ كالمداكلو تجد اف الطاعف تقدـ بطعنو دكف أف يكدع

خزينو المحكمو مبمغ خمسيف دينار أردني كفؽ ما تشترطو المادة ( )358مف قانكف االجراءات الجزائية

رقـ  3لسنو  2001اذا لـ يكف الطعف مقدـ مف النيابة العامو أك مف المحككـ عميو المكقكؼ لعقكبو
سالبو لمحريو أف يكدع الطاعف خزينو المحكمة مبمغ خمسيف دينار أردني أك ما يعادليا بالعممو
المتداكلو قانكنا كيعتبر ىذا المبمغ تامينا يرد الى الطاعف اذا كاف محؽ في طعنو  ،كلما كاف الطاعف

غير مكقكؼ لعقكبو سالبو لمحريو االمر الذم يخضعو لدفع مبمغ التاميف المشار اليو في المادة

ال مذككر  ،كحيث انو لـ يقع التاميف المتكجب دفعو  ،تقرر المحكمة عدـ قبكؿ الطعف { ، 2كفي حاؿ
كاف االستدعاء مستكفيا لشركطو الشكمية تنتقؿ المحكمة الى تدقيؽ الحكـ.

النظر في الطعف مف الناحية المكضكعية:
بعد أف تجد محكمة النقض أف الطعف مستكمال شركطو مف حيث الشكؿ تنتقؿ مباشرة الى التدقيؽ في
أسباب النقض كتفصؿ فييا بالرد أك القبكؿ ،فإذا ردت محكمة النقض جميع األسباب المقدمة مف

الطاعف كلـ تجد سببا مف تمقاء ذاتيا فإنيا ترد الطعف مكضكعا 3كيترتب عمى قرار الرد ىذا صيركرة

الحكـ مبرما بحؽ مقدمو كال يجكز لو بأم حاؿ أف يطعف فيو مرة ثانية كرد الطعف بالنقض مكضكعا
يككف لسببيف أكال اذا تبيف أف ىذه االسباب تتعمؽ بكقائع الدعكل كثانيا أف يتبيف لممحكمة أف اسباب

النقض غير صحيحو في ذاتيا ، 4أما إذا قبمت المحكمة سببا مف أسباب النقض أك كجدت سببا لو مف
تمقاء نفسيا قررت نقض الحكـ المطعكف فيو كاعادة الدعكل الى المحكمة التي أصدرت الحكـ
المنقكض لتحكـ فييا مف جديد بييئة مغايرة كفقا لممادة ( )345مف قانكف االجراءات الجزائيو

الفمسطيني كالتي تعطي لممحكمة الحؽ في نقض الحكـ لمصمحة المتيـ مف تمقاء نفسيا إذا تبيف ليا

 1المادة ( )358مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني
2
َمغ جشاء رلى  ، 2112/122ترارٚخ 2112/12/7
 3ممدكح خميؿ البحر" ،مرجع سابؽ" ،ص371
4
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مما ىك ثابت أف الحكـ مبني عمى مخالفة القانكف أك عمى خطأ في تطبيقو أك تفسيره أك أف المحكمة

التي اصدرتو لـ تكف مشكمة كفقا لمقانكف أك ال كالية ليا لمنظر في الدعكل.

كقضي باف محكمة النقض ال تممؾ حؽ نقض الحكـ ضد مصمحة المتيـ بناء عمى أسباب لـ تتمسؾ

بيا النيابة العامة إذ أف ىذا الحؽ يقتصر عمى الحالة التي يقع النقض فييا مف المحككـ عميو،1

كالنقض قد يككف نقض جزئي يتمثؿ فيما اذا كاف الحكـ المطعكف فيو صاد ار بحؽ عدد مف االشخاص

كطعف احد الخصكـ بالحكـ كلـ تكف اكجو الطعف المقبكلو تتصؿ بغيرة مف الخصكـ أك نقض كمي

يتمثؿ في حالو ما اذا كانت جميع اجزاء الحكـ اك عناصرة مرتبطو ببعضيا ارتباط ال يقبؿ التجزئو، 2
كتتقيد محكمة النقض كمبدأ عاـ بصفة الطاعف كيترتب عمى ذلؾ أف الطعف كما قد ينجـ عنو مف

نقض لمحكـ المطعكف فيو ال ينتج أثره كال يستفيد منو إال الخصـ الطاعف فال ينصرؼ أثره الى غيره
مف الخصكـ الذيف لـ يطعنكا بالحكـ ،3اال أف المشرع الفمسطيني قد أكرد حالة كاحدة يمتد بيا أثر
الطعف بالنقض الى غير الطاعف حيث نصت المادة ( )2/368مف قانكف االجراءات الجزائيو عمى أنو

"إذا كاف الطعف بالنقض مقدـ مف أحد المتيميف المحككـ عمييـ ككانت األسباب التي بني عمييا
الطعف تتصؿ بغيرة مف المتيميف المحككـ عمييـ معو في الدعكل فيحكـ بنقض الحكـ إلييـ أيضا كلك

لـ يقدمكا طعنا"  ،ما داـ الكجو الذم نقض الحكـ مف اجمو يتصؿ بيـ جميعا بسبب كحدة الكاقعة أك
االرتباط الكثيؽ بيف الكقائع ،كبالتالي يجب تكافر شرطيف حتى يمتد أثر الطعف بالنقض الى غير

الطاعنيف مف المتيميف أالكؿ أف ال تككف النيابة العامة ىي الخصـ الطاعف أم أف ال يككف مقدـ مف

النيابة كالثاني أف تككف األسباب التي بني عمييا طعف المتيـ الطاعف تتصؿ كتتعمؽ بغيره مف

المتيميف المحككـ عمييـ في الدعكل كاتصاؿ االسباب يككف في حاالت االكراة عمى االعتراؼ كبطالف
التفتيش فإنو يقتضي نقضو بالنسبو لممدعييف االخريف.4

كفي حاؿ ارتكاب محكمة المكضكع خطأ قانكنيا ليس مف شانو أف يضر بالطاعف كما لك بنيت أسباب

الحكـ المطعكف فيو عمى خطأ في ذكر نصكص القانكف أك في كصؼ الجريمة أك في صفو المحككـ

عميو فال يجكز نقض الحكـ إذا كانت العقكبة المحككـ بيا ىي المقررة في القانكف لمجريمة بحسب

1
2
3

سميماف عبد المنعـ" ،مرجع سابؽ" ،ص661
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الكقائع المثبتة في الحكـ كعميو فاف دكر المحكمة يقتصر عمى تصحيح الخطأ الذم كقع فيو الحكـ

كترد الطعف بالنتيجة  ،كالمقصكد بالخطأ ىنا الخطأ المادم.1

كما أجاز قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني لمحكمة النقض النظر في مكضكع الدعكل إذا طعف

في الحكـ مرة ثانية ،كيجب حتى تنظر محكمة النقض في مكضكع الدعكل أف تتكافر الشركط التالية:2
 -أف تككف محكمة النقض قد نقضت الحكـ المطعكف فيو لممرة األكلى.

 أف يطعف في الحكـ الصادر مف المحكمة المحالة إلييا الدعكل بالنقض كيقضي بالطعفبقبكلو كنقض الحكـ.

 -أف يككف كال الحكميف المنقكضيف في المرة األكلى كالثانية قد فصال في المكضكع.

 أف يككف كجو النقض في كال الحكميف يستكجب اإلحالة كفي ىذه الحالة تصبح محكمةالنقض محكمة مكضكع كتقرر الفصؿ في الدعكل كتقكـ باإلجراءات كاألصكؿ العادية
لممحكمة كإجراء التحقيقات كالنظر في كقائع الدعكل كاستجكاب المشتكي عميو ككافة

اإلجراءات التي تؤدم الى تحقيؽ العدالة.
كيجكز لمحكمة النقض في ىذه الحالة أف تحكـ في القضية استنادا الى األكراؽ كالمعمكمات المكجكدة

في ممؼ الدعكل دكف دعكة الخصكـ كما يحؽ ليا أف تقكـ بتعييف جمسة عادية إلجراء المحاكمة

يحضرىا الخصكـ كالمحامكف كتجرم المحاكمة كفقا لمقكاعد العادية في قانكف اإلجراءات الجزائية ،مع
العمـ باف القرار الذم يصدر مف محكمة النقض في المرة الثانية يصبح قطعيا كغير قابؿ لمطعف فيو

بأم طريؽ مف طرؽ الطعف.

المطمب الثاني  :مفاعيل الطعن بالنقض:
تمر الدعكل الجزائية أماـ محكمة النقض بمرحمتيف االكلى قانكنيو يقتصر دكر المحكمة فييا عمى نظر

طمب النقض كأسبابو كالثانية كاقعيو تتكلى فييا المحكمة الفصؿ في المكضكع  ،كاىـ أثر يترتب عمى

الطعف بالنقض ىك إتصاؿ الطعف بسمطو محكمة النقض بحيث تصبح ممزمو بالفصؿ فيو  ،كاألصؿ

أف الطعف بالنقض ال يمتد أثره إال لمف كاف طرفا فيو أم لمطاعف بمعنى نسبية أثر الطعف فال يستفيد
مف الطعف إال الطاعف كمف المقرر أف أثر الطعف ال يمتد الى مف لـ يكف طرفا في الخصكمة

االستئنافيو ،كلقد خرجت محكمة النقض عف قاعدة نسبية أثر الطعف كمدت أثره الى مف لـ يتكافر في

1
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 2طالؿ أبك عفيفة" ،مرجع سابؽ" ،ص488

35

حقو كجو الطعف الذم نقضت مف أجمو أك مف لـ يطعف في الحكـ بالنقض كذلؾ تحقيقا العتبارات

منيا كحدة الكاقعة كحسف سير العدالة.
اىثار الطعف مف حيث تنفيذ الحكـ :

القاعدة العامة ىي أف تقديـ استدعاء الطعف بالنقض ال يكقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو كلكف يترتب
عمى الطعف بالنقض أحيانا جكاز كقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو فاألثر المكقؼ لمطعف بالنقض ذك

طبيعة جكازيو كال يقع بقكة القانكف ،كالعمة مف ذلؾ أف ال يؤدم كقؼ التنفيذ الى التسكيؼ كالمماطمة
عمى نحك يعطؿ تنفيذ الحكـ خالؿ ميمة الطعف كالنظر فيو 1كقد حذا مشرعنا حذك المشرع المصرم

الذم اعتبر النقض طريؽ غير عادم ال يترتب عميو كقؼ التنفيذ.

كقد نصت المادة ( )2/369مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى انو " ال يجكز لممحككـ

عميو االستناد لالمتناع عف تنفيذ الحكـ " فيبدك كاضحا مف ىذا النص بأنو ال يترتب عمى مجرد الطعف

بالنقض إيقاؼ تنفيذ الحكـ ،كبالتالي فإنو مف الكاضح أف قانكف اإلجراءات الجزائية لـ يرد أم نص
يشير الى األثر المكقؼ لتنفيذ الحكـ المطعكف فيو بالنقض كىذا عمى خالؼ القكاعد القانكنية العامة

التي تنظـ طرؽ الطعف باألحكاـ نظ ار الف الطعف بالنقض مبني عمى مسائؿ قانكنية كيجب عمى
المحككـ عميو إذا لـ يكف مكقكفا أف يقكـ بتسميـ نفسو مف اجؿ أف ينفذ الحكـ الصادر بحقو قبؿ

انقضاء ميعاد الطعف بالنقض كاال كاف طعنو غير مقبكؿ شكال.

كىذا عمى خالؼ ما أخذ بو المشرع السكرم في المادة ( )345كالذم أكجب مجرد تقديـ طمب عمى
كقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو خالؿ مدة الطعف كأثناء نظر الطعف ،كيرل الباحث بأنو كاف األحرل
بالمشرع الفمسطيني أف ينص عمى كقؼ تنفيذ العقكبة عند تقديـ الطعف بالنقض كذلؾ نظ ار لعدـ تقيد

محكمة النقض الفمسطينية بمدة معينة لمنظر كالفصؿ في النقض كالتي قد تأخذ فترة طكيمة مف الزمف.2

أما تكقيؼ التنفيذ بالمقارنو مع المشرع األردني فقد جاء في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية االردني
كبالرغـ مف عدـ إيراد أم نص يشير الى األثر المكقؼ إال أف إعماؿ القكاعد العامو التي تنظـ طرؽ

الطعف تقضي بعدـ تنفيذ الحكـ القابؿ لمنقض خالؿ مدة الطعف.3

كيجب اإلشارة باف المشرع الفمسطيني أكرد استثناء عمى المادة المذككرة حيث أكجب كقؼ تنفيذ العقكبة
عف الطعف بعقكبة اإلعداـ حيث يتعيف كقؼ تنفيذىا في جميع األحكاؿ حتى تفصؿ محكمة النقض في

1

سميماف عبد المنعـ" ،مرجع سابؽ" ،ص 843

 2طالؿ أبك عفيفة" ،مرجع سابؽ" ،ص487
3
يحًذ سؼٛذ ًَٕر " ،اطٕل االجزاءاخ انجشائٛح" ( ،يزجغ ساتك)  ،ص614
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الطعف المرفكع أماميا كال يحكؿ دكف ذلؾ أف يككف المحككـ عميو لـ يطعف بالنقض ،كىذه ما يعرؼ
بالطعف الكجكبي حيث تمتزـ محكمة المكضكع بعرض األحكاـ الصادرة منيا عمى محكمة النقض لتقكـ

بمراقبة مدل مطابقتيا لمقانكف ،حيث نصت المادة ( )350مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني

عمى انو" يتـ الطعف بالنقض بحكـ القانكف في جميع األحكاـ الصادرة باإلعداـ أك بالحبس المؤبد حتى
كلك لـ يطمب الخصكـ ذلؾ " كالعمة في كجكب عرض ىذه األحكاـ عمى محكمة النقض ىي خطكرة

ىذه األحكاـ كتجنبا لمركر مدة الطعف عمى المتيـ كىك في غفمة مف أمره.
األثر الناقؿ :
إف طرح الدعكل أماـ محكمة النقض يقتصر عمى المسائؿ القانكنيو ال يشمؿ المسائؿ المكضكعيو

كمف المقرر أف نقض الحكـ يعيد الدعكل أماـ محكمة اإلعادة الى حالتيا األكلى قبؿ صدكر الحكـ
المنقكض فإذا رأت المحكمة أف الطعف بالحكـ مستكمؿ شركطو الشكمية أك كجدت سببا مف تمقاء

نفسيا تنتقؿ مباشرة الى التدقيؽ فتقبمو مف الناحية المكضكعية كيترتب عمى ذلؾ أحد أمريف تبعا إذا
كاف الطعف مبنيا عمى خطأ في تطبيؽ القانكف أك تأكيمو أك مخالفتو أك عمى بطالف في اإلجراءات أك

في االختصاص أك في الحكـ فتقكـ محكمة النقض بتصحيح الخطأ كتحكـ بمقتضى القانكف كتعيد

الحكـ الى نفس المحكمة التي أصدرتو لتحكـ مف جديد ،كاذا كاف الطعف مبنيا عمى بطالف في
اإلجراءات أك االختصاص أك في الحكـ فإف محكمة النقض تقكـ بنقض الحكـ كتعيد القضية الى
المحكمة التي أصدرتو إلعادة نظر الدعكل مف جديد فإف ىذا يعيد الدعكل أماـ محكمة اإلحالة الى

حالتيا األكلى قبؿ صدكر الحكـ المنقكض.1

كمف المقرر انو ال يجكز لمحكمة اإلعادة تشديد أك تغميظ العقكبة التي قضى بيا الحكـ السابؽ

بالنسبة لمف مسو الطعف إال إذا كاف نقض الحكـ حاصال بناء عمى طعف مف النيابة العامة فإذا

ارتضتو صار بذلؾ نيائيا في مكاجيتيا كحصكؿ الطعف عميو مف غيرىا مف الخصكـ فإف نقض الحكـ
في ىذه الحالة ال يترتب عميو سكل إعادة نظر الدعكل في حدكد مصمحة رافع الطعف بحيث ال يجكز

لمحكمة اإلعادة أف تتجاكز مقدار العقكبة أك تغمظيا عما قضى بو الحكـ السابؽ كذلؾ استنادا لقاعدة
" ال يضار الطاعف بطعنو " ،كبمكجب ىذا المبدأ منع عمى المحكمة التي ينظر الطعف أماميا اإلساءه

لمركز الطاعف بتشديد العقكبة التي قضي بيا الحكـ المطعكف فيو أك حرمانو مف مزية قررىا لو ذلؾ
الحكـ ككقؼ التنفيذ مثال إضافة الى عدـ السماح ليا بزيادة مبمغ التعكيض الذم قضي بو الحكـ

المطعكف فيو في الدعكل المدنية التابعة لمدعكل الجزائية ،كقد جاء تقرير ىذا المبدأ انطالقا مف ككف

1

محمد صبحي نجـ" ،أصكؿ المحاكمات الجزائية" ،دار الثقافة ،الطبعة االكلى ،سنو  ،2000ص541
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الطعف ما ىك إال تظمما مف الحكـ ال يبغي منو المتيـ سكل تحسيف مركزه في الدعكل الجزائية كالمدنية

التابعة ليا كتعديؿ الحكـ لمصمحتو ال ينبغي أف ينقمب مثؿ ىذا التظمـ كباال عميو.1

يتميز الطعف بالنقض بأثره الناقؿ غير أف نقؿ الخصكمة محدكد عمى اعتبار أف محكمة النقض ليست

محكمة مكضكع فالطعف بالنقض ال ينقؿ الدعكل برمتيا الى محكمة النقض لتنظرىا بشكؿ كامؿ بؿ
أف اختصاص ىذه األخيرة يقتصر عمى التأكد مف سالمة كحسف تطبيؽ كتفسير كتأكيؿ القانكف ،2كال

يمتد اختصاصيا الى النظر في الكقائع كال في قناعة قضاة المكضكع ،كعميو فإف األثر الناقؿ في
نطاؽ الطعف بالنقض يقتصر عمى المسائؿ القانكنية كال يشمؿ المسائؿ المكضكعية عمى خالؼ

الطعف باالستئناؼ ،3فإذا ما قررت محكمة النقض نقض الحكـ المطعكف فيو فإنيا تعيد ممؼ الدعكل
الى المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعكف فيو لمنظر في الدعكل مف جديد ،كعميو فأف محكمة النقض

تتقيد عف طرح الدعكل أماميا بعدة قيكد األكؿ الخصـ الذم طعف في الحكـ كىي صفة الطاعف

كمصمحتو حيث ال يككف الطعف بالنقض إال الحد الخصكـ في الدعكل التي صدر فييا الحكـ

المطعكف فيو كالثاني التقيد بالجزء المطعكف فيو مف الحكـ كالثالث التقيد بأسباب الطعف المقدمة مف
الخصكـ فيي ال تنظر في الحكـ المطعكف فيو بأجممو بؿ تنظر فقط في الجزء الذم ينعى عميو
الخصكـ مف بطالف أك مخالفة لمقانكف.4

كاستثناء عمى اقتصار األثر الناقؿ لمدعكل في مجاؿ الطعف بالنقض عمى المسائؿ القانكنية فقد أعطى
المشرع الفمسطيني لمحكمة النقض الحؽ في النظر في مكضكع الدعكل إذا طعف في الحكـ مرة ثانية

فقد نصت المادة ( )347مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى انو إذا طعف في الحكـ
الصادر بعد النقض األكؿ تنظر محكمة النقض في مكضكع الدعكل متبعة في ذلؾ اإلجراءات المقررة

في المحاكمة عف الجريمة التي كقعت.

كأخي ار يثكر التساؤؿ عف إمكانيو الطعف في احكاـ محكمة النقض؟

إف االصؿ التي تبنى عميو احكاـ محكمة النقض أنيا ال تقبؿ أم طريؽ مف طرؽ المراجعو بإعتبارىا
قمة القضاء الجزائي كالمرجع االخير في رقابو تطبيؽ القانكف كتكحيد االجتياد بشانيا كتحقيؽ

االستقرار القانكني في المجتمع ، 5إال أف احكاـ محكمة النقض تقبؿ إعادة المحاكمو في حاؿ تكافرت

شركطيا كما سنبيف في الفصؿ الثالث.

1
2
3

حسف بشيت خكيف" ،ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية" ،دار الثقافة ،الجزء االكؿ ،سنو  ،2010ص208
ساىر إبراىيـ شكرم الكليد" ،مرجع سابؽ" ،ص346
محمد سعيد نمكر" ،أصكؿ االجراءات الجزائية" ،ص605

 4حسف صادؽ المرصفاكم" ،مرجع سابؽ" ،ص838
5
انذكرٕر ػه ٙيحًذ جؼفز " ،شزح لإٌَ اطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح"  ،انطثؼح االٔنٗ  ،انًإسسّ انجايؼٛح نهذراساخ ٔانُشز ٔانرٕسٚغ ،
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الفصل الثاني:
___________________________________________________
النقض بأمر خطي:
تناكلت ىذه الدراسة مكضكع النقض بأمر خطي في القانكف الفمسطيني كالتشريعات المقارنة كىك طريؽ
استثنائي غير عادم لمطعف في االحكاـ كالق اررات كاالجراءات القضائية المخالفة لمقانكف ،كاليدؼ مف
ىذا الطعف ىك تسميط الضكء عمى الخطأ القانكني لمحفاظ عمى سالمة القانكف كحسف تفسيرة كتطبيقو.

كتتجمى الحكمة مف تشريع النقض بامر خطي كطريؽ مف طرؽ الطعف غير العادية في اف المشرع
الفمسطيني كضع امالو عمى عاتؽ محكمة النقض لتسير عمى حسف تطبيؽ القانكف كتأكيمو كتفسيره
عمى ضكء أف محكمة النقض مكمفة بالتدقيؽ في تطبيؽ القانكف كتاكيمو كتفسيرة.

كال بد ليذا الطعف اف يستند الى شركط شكمية كاسباب قانكنية حتى يككف مقبكال أما الشركط التي يجب

تكافرىا في الطعف لكي يككف مقبكال شكال تتمثؿ في أف يككف القرار مكتسبا لمدرجة القطعية كلـ يسبؽ
لمحكمة النقض التدقيؽ في االجراء أك الحكـ اك القرار المطعف فيو  ،كاما بالنسبو لالسباب القانكنية

الكاجب تكافرىا لتبرر ىذا النقض تتمثؿ بصدكر قرار مخالؼ لمقانكف أك كقكع إجارء مخالؼ لمقانكف.
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كتكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تتناكؿ مكضكع النقض بأمر خطي ،كىك طريؽ طعف غير عادم
لمطعف بالق اررات كاألحكاـ كاإلجراءات القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية ككانت مخالفة لمقانكف

كلـ يسبؽ لمحكمة النقض التدقيؽ فيو ،كاليدؼ مف ىذا الطعف ىك المحافظة عمى سالمة القانكف

كحسف تفسيره كتأكيمو كتطبيقو كمحؿ ىذا الطعف ىك جميع أنكاع األحكاـ كالق اررات كاإلجراءات
كاألعماؿ القضائية المخالفة لمقانكف ،فالنقض بأمر خطي ال يفيد كال يضر أحد إنما يتـ الصالح خمؿ

قانكني شاب الحكـ بغض النظر عف الجيو تثيرة أك تطمبو.
كتبرز مشكمة الدراسة مف خالؿ البحث في مكضكع النقض بأمر خطي حسب قانكف االجراءات
الجزائية الفمسطيني كمقارنتو مع قكانيف بعض الدكؿ العربية لكضع قكانيف تضبط ىذه األحكاـ كذلؾ

الف النقض بأمر خطي ال يجكز المجكء إليو إال إذا سدت أبكاب الطعف العادية في كجو الطاعف ،حيث

يعد النقض بأمر خطي خاص كاستثنائي حيث انو يأتي خالفا لمقكاعد العامة لمنقض كما أنو تحكمو

شركط عديدة كاجراءات عامة كما تبرز مشكمة الدراسة مف خالؿ خصكصية الطعف بالنقض بأمر
خطي كنطاقو كأثاره مف حيث أنو يرد عمى حكـ حائز عمى قكة الشيء المقضي بو ،كما تبرز مشكمة

الدراسة مف خالؿ تحديد حاالت الطعف بالنقض بأمر خطي ككذلؾ بياف كالية المحكمة الناظرة لمطعف

بأمر خطي.
كقد أجاز قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني لكزير العدؿ الطعف بأمر خطي فنص عمى ىذا الحؽ

في المادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائيو حيث جاء بالقكؿ أنو " لكزير العدؿ أف يطمب مف
النائب العاـ خطيان عرض ممؼ دعكل عمى محكمة النقض إذا كاف الحكـ مخالفان لمقانكف ككاف الحكـ

قد اكتسب الدرجة القطعية كلـ يسبؽ لمحكمة النقض البت فيو ،كيطمب باالستناد إلى ذلؾ إبطاؿ
اإلجراء أك نقض الحكـ أك القرار "

كمف أثار النقض بأمر خطي مف كزير العدؿ ىك أف أثرة محصكر لمصمحة المحككـ عميو أك القانكف

فقد جاء في المادة ( )376مف قانكف االجراءات الجزائيو الفمسطيني أنو " إذا قبمت محكمة النقض
األسباب المذككرة في المادة السابقة فإنيا تبطؿ اإلجراء أك الحكـ أك القرار المطعكف فيو " ،فال يجكز

ألحد الخصكـ االستناد إليو لالمتناع عف تنفيذ الحكـ المنقكض.
كمف ىنا فمف الضركرم البحث في ىذا المكضكع مف خالؿ بياف المعنى كالمحؿ كشركط القبكؿ

كاإلجراءات كآثار التقديـ كالنتائج المترتبة عمى مخالفة القانكف ،كالخكض في المناقشات الفقيية ،مع

الحرص عمى الخكض في أحكاـ القضاء حسب قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني.
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كقد تطرقنا في ىذا الفصؿ الى اإلطار المكضكعي كاالجرائي لمنقض بأمر خطي.

المبحث االول  :اإلطار الموضوعي لمنقض بأمر خطي:
يعكد األصؿ التاريخي لتشريع النقض بأمر خطي الى الدستكر الفرنسي لسنو ( )1791كالمنصكص
عميو في المادة ( ،)27كعنو أخذ المشرع العثماني في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العثماني

المؤقت لسنو ( )1879في المادة ( )374بعد ترجمتو الى المغة التركية ،1كمف ثـ انتقؿ الى التشريعات
الجزائية العربية كمنيا قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالسكرم كقانكف التنظيـ القضائي

المبناني كقانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني.2

كقد تناكؿ المشرع الجزائي الفمسطيني أحكاـ النقض بأمر خطي في الفصؿ الخامس مف قانكف

االجراءات الجزائية كفي مادتيف كىما المادة (375ك )376كالتي جاء فييما ما يمي " المادة (: )375
لكزير العدؿ أف يطمب مف النائب العاـ خطيان عرض ممؼ دعكل عمى محكمة النقض إذا كاف الحكـ

مخالفان لمقانكف ككاف الحكـ قد اكتسب الدرجة القطعية كلـ يسبؽ لمحكمة النقض البت فيو.
كيطمب باالستناد إلى ذلؾ إبطاؿ اإلجراء أك نقض الحكـ أك القرار.

المادة ( : )376إذا قبمت محكمة النقض األسباب المذككرة في المادة السابقة فإنيا تبطؿ اإلجراء أك
الحكـ أك القرار المطعكف فيو ".
كقد تناكلت التشريعات العربية مكضكع النقض بأمر خطي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية مف

خالؿ نصكص المكاد المختمفة حيث نجد أف المشرع الجزائي السكرم قد نظـ أحكاـ ىذا النقض بمادة

أمر خطيا مف كزير
كحيدة فقط كىي المادة ( )366كالتي تنص عمى "  -1إذا تمقى النائب العاـ ا

اجرء فييا مخالؼ لمقانكف أك لصدكر حكـ أك
العدؿ بعرض اضبارة دعكل عمى الغرفة الجزائية لكقكع ا

القرر
قرر فييا مخالؼ لمقانكف ،ككاف لـ يسبؽ لمحكمة النقض التدقيؽ في اإلجراء أك الحكـ أك ا
ا

الجزئية مرفقة باألمر الخطي كاف يطمب باالستناد الى
المطعكف فيو فعميو أف يقدـ االضبارة الى الغرفة ا
القرر.
جرء أك نقض الحكـ أك ا
األسباب الكاردة فيو إبطاؿ اإل ا

 -2إذا قبمت المحكمة األسباب المذككرة نقضت الحكـ أك القرار أك أبطمت اإلجراء المطعكف فيو
1

ئتزاْٛى انمطأَّ  ،انُمغ تأيز خط ٙف ٙلإٌَ اطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح االردَ( ٙدراسّ يمارَّ)  ،تاشزاف انذكرٕرج ٔاثثّ انسؼذ٘
 ،اطزٔحّ دكرٕرج  ،لذيد نُٛم درجح انذكرٕراج ف ٙانمإٌَ انؼاو  ،يكرثّ انجايؼّ االردَٛح  ،ػًاٌ  ،االردٌ  ،سُّ ، 2117ص7
 2المادة ( ) 142مف قانكف التنظيـ القضائي المبناني ،المادة ( ) 366مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية السكرم ،المادة ( )291مف قانكف
اصكؿ المحاكمات الجزائية االردني
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 -3ليس لمنقض الصادر عمال بيذه المادة أم اثر إال إذا كقع لصالح المدعى عميو أك المحككـ عميو.
كنجد أف المشرع السكرم مف خالؿ نص المادة المذككره قد قسميا الى ثالث فقرات تناكلت الفقرة

األكلى أصحاب الحؽ بالنقض بأمر خطي كمحمو كشركطو ،أما الفقرة الثانية فقد تناكلت نتائجو كالفقرة
الثالثة بينت آثاره.
كما نجد أف المشرع األردني قد عالج كتناكؿ أحكاـ النقض بأمر خطي في الفصؿ التاسع مف قانكف

أصكؿ المحاكمات الجزائية كفي مادة كحيدة كىي المادة ( )291حيث جاءت المادة مقسمة الى أربع
خطيا مف كزير العدؿ بعرض اضبارة دعكل
فقرات كما يمي "  -1إذا تمقى رئيس النيابة العامة أم ار ن
عمى محكمة التمييز لكقكع إجراء فييا مخالؼ لمقانكف أك لصدكر حكـ أك قرار فييا مخالؼ لمقانكف،

ككاف الحكـ أك القرار مكتسب الدرجة القطعية كلـ يسبؽ لمحكمة التمييز التدقيؽ في اإلجراء أك الحكـ

أك القرار المطعكف فيو فعميو أف يقدـ االضبارة الى محكمة التمييز مرفقة باألمر الخطي كاف يطمب
باالستناد الى األسباب الكاردة فيو إبطاؿ اإلجراء أك نقض الحكـ أك القرار.

 -2كيحؽ لرئيس النيابة العامة إذا طمب منو ذلؾ المحككـ عميو أك المسؤكؿ بالماؿ أف يميز األحكاـ
كالق اررات القطعية الصادرة في القضايا الجنحكية عف محكمة االستئناؼ لنفس األسباب كالشركط

المبينة في الفقرة السابقة

 -3إذا قبمت المحكمة األسباب المذككرة تنقض الحكـ أك القرار أك تبطؿ اإلجراء المطعكف فيو كفي

مثؿ ىذه الحالة يالحؽ عند االقتضاء ضباط الضابطة العدلية أك القضاة المسؤكلكف عف مخالفة
القانكف.

 -4ليس لمنقض الصادر عمال بالفقرة األكلى مف ىذه المادة أم اثر إال إذا كقع لصالح المسؤكؿ

بالماؿ أك المحككـ عميو ،ككذلؾ النقض الذم يتـ بمقتضى الفقرة الثانية فانو يبقى لمصمحة القانكف

فقط كال يجكز ألحد الخصكـ االستناد إليو لالمتناع عف تنفيذ الحكـ المنقكض ،إذ يكفي تسجيؿ حكـ

النقض عمى ىامش الحكـ المنقكض فقط.

كنجد أف المشرع المصرم لـ يأخذ بطريؽ النقض بأمر خطي مكتفيا بطرؽ الطعف العادية كغير

العادية.

كبعد ىذا العرض المكجز البد لنا أف نقؼ عمى تعريؼ النقض بأمر خطي مف جية كتمييزه عف غيره

مف طرؽ الطعف مف جية ثانية كذلؾ لمكقكؼ عمى حقيقتو كماىيتو كمف ىنا نرل أف نقسـ ىذا المبحث
الى مطمبيف المطمب األكؿ كنتناكؿ فيو البحث عف فكرة النقض بأمر خطي كالمطمب الثاني البحث في

نطاؽ النقض بأمر خطي كشركطو.

42

المطمب األول  :فكرة النقض بأمر خطي:
يأتي التعرؼ عمى النقض بأمر خطي عبر التطرؽ لمسألتيف جديرتيف باالىتماـ األكلى خاصة بتحديد
مفيكـ النقض بأمر خطي كالثانية متعمقة بعرض طبيعتو القانكنية ،كلمكقكؼ عمى مفيكـ النقض بأمر
خطي في القكاميس القانكنية المتخصصة ال بد لنا أكال أف نبيف معنى النقض لغة ثـ نتعرض لتعريفو
اصطالحا كقانكنا.
أكال  :النقض لغة:
النقض لغة 1يعني إفساد ما أبرـ مف عقد أك بناء ،كيدؿ عمى نكث شيء كالمناقضة كالمراجعة كالمرادة،
كناقضة في الشيء مناقضتو كنقاضا أم خالفو ،كاالنتقاض أم االنتكاث كىك ضد اإلبراـ ،يقكؿ اهلل
اف ىب ٍع ىد تى ٍك ًك ًيد ىىا )) 2أم ال تنقضكا أيماف البيعة بعد تكثيقيا بذكر اهلل
ضكا ٍ
سبحانو كتعالى (( ىكال تىٍنقي ي
األي ىم ى
تعالى،كالنقض ضد اإلبراـ كىك فؾ أجزاء الشيء بعضيا مف بعض كابقاء كؿ جزء مستقؿ عمى حده.3
ثانيا  :مفيكـ النقض في القانكف كاالصطالح:
لقد تعرض الباحثيف لتعريؼ النقض بأمر خطي فعرفو البعضيـ بأنو " طريؽ استثنائي مقرر أصال
لمصمحة القانكف كليس لمصمحة الخصكـ كذلؾ إلثبات اإلشراؼ الفعمي لمحكمة التمييز عمى حسف
تطبيؽ القانكف كتفسيره كاف اليدؼ منو ىك إصالح الخطأ القانكني الذم ال يمكف تداركو بسبب
صيركرة الحكـ أك القرار قطعيا ،كلـ يسبؽ لمحكمة التمييز التدقيؽ في ذلؾ الحكـ كاال فإف التمييز
يرد".4
كيالحظ اف التعريؼ يكجد فيو قصكر ذلؾ أف التعريؼ لـ يميز أك يبيف ىؿ يتـ النقض عف طريؽ
كزير العدؿ أك رئيس النيابة العامة لدل محكمة النقض.

1
2

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،7ص242
سكرة النحؿ ،اآلية 91

 3محمد عمي الصابكني" ،صفكة التفاسير" ،الطبعة االكلى ،دار القمـ العربي ،ص12
4
يًذٔح خهٛم انثحز" ،يثادب لإٌَ أطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح االردَ ،"ٙدار انثمافح ،سُّ  ،1998ص375
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كما عرفو بعضيـ بأنو " طريؽ طعف استثنائي أعطي الى كزير العدؿ بيدؼ تصحيح األخطاء
المخالفة لمقانكف التي انتابت إجراء حصؿ في الدعكل أك حكما أك ق ار ار صدر فييا كىذه األخطاء
ينبغي أف تككف كاردة عمى دعكل الحؽ العاـ دكف دعكل الحؽ الشخصي كىك يتناكؿ جميع األعماؿ
القضائية " ،1بخالؼ الطعف بطريؽ النقض الذم ال ينصب إال عمى األحكاـ الصادرة بالدرجة االخيرة
كلـ يقيد القانكف ىذا الطعف بشركط شكميو معينو أك بميعاد معيف.
كعرفو البعض بأنو " طريؽ إستثنائي مقرر لمصمحو القانكف كليس لمصمحو الخصكـ كينصب عمى
األحكاـ كالق اررات القطعيو الصادرة مف أم جيو قضائيو مف جيات التحقيؽ كالمحاكمات في الدعكل
الجزائية ".2
كتعقيبا عمى ما سبؽ نجد أف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني كباقي التشريعات الجزائية الناظمة
لمنقض بأمر خطي جاءت خالية مف أم نص قانكني لمنقض بأمر خطي كىك نيج حسف برأينا ،ككف
التعريؼ مف ميمة كاختصاص الفقو كالقضاء.
كمع ذلؾ يرل الباحث أف اآلراء السابقة لـ تقدـ تعريفا جامعا كمانعا كمحكما لمنقض بأمر خطي كنرل
أف السبب ىك كافة التعاريؼ السابقة لـ يرد أم منيا في مرجع خاص كمستقؿ بمكضكع النقض بأمر
خطي ،بؿ كردت ضمف كتب كشركحات األصكؿ كاإلجراءات الجزائية حيث أف التعريفات السابقة
استندت عمى نصكص المكاد في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية كلـ ينص عمى تعريؼ صريح ليا
مف قبؿ المختصيف في ىذا المجاؿ.
كبالرجكع الى تعاريؼ الفقياء يمكف أف نعرؼ النقض بأمر خطي بأنو " طريؽ مف طرؽ الطعف غير
العاديو مقرر أصال لمصمحو القانكف كفقا لشركط شكميو كأسباب قانكنيو إلصالح الخطأ القانكني الكاقع
في اإلجراء المتخذ في الدعكل أك القرار الصادر كليتسنى لمحكمة النقض ممارسو صالحيتيا كمراقبو
سير العدالو كحسف تطبيؽ القانكف.

 1حسف الجكخدار" ،شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية" ،دار الثقافة ،سنو  ،1997الطبعة الثانية ،ص664
2
د .ساْز ئتزاْٛى انٕنٛذ " ،انٕجٛش ف ٙشزح لإٌَ االجزاءاخ انجشائٛح انفهسط ، "ُٙٛانطثؼّ االٔنٗ  ،انجشء االٔل  ،جايؼّ االسْز  ،غشِ ،
سُّ  ، 2114ص328
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كعميو فإف النقض بامر خطي طريؽ تحكمو القكاعد التالية: 1
 -1أنو طريؽ استثنائي ال يجكز المجكء إليو إال إذا سدت أبكاب الطعف العادية ،كما ال يجكز التكسع
في تفسيره.
 -2انو يقصد بو المحافظة عمى حكـ القانكف كسالمة تأكيمو كتفسيره ،فال يجكز أف يمس الحقكؽ
المكتسبة.2
 -3انو يشمؿ األحكاـ كاإلجراءات كالق اررات المخالفة لمقانكف سكاء صدرت مف الدرجة األكلى أك
الدرجة النيائية.
 -4يشترط أال تككف محكمة النقض قد قصمت قبال في ىذا الحكـ أك القرار أك اإلجراء ،أم يجب أف
يككف السبب المقدـ لمنقض سببا جديدا لـ يسبؽ ليا أف نظرت فيو قبال ".

أما بالنسبة لمحكمة مف تشريع النقض بأمر خطي فإف العمة مف كجكد طريؽ الطعف بأمر خطي ترجع
الى أف المشرع قد كضع آمالو في محكمة النقض ككنيا محكمة قانكف التي مف كاجبيا السير عمى
حسف تطبيؽ القكانيف كتفسيرىا ،لذلؾ أكجد المشرع ىذا الباب مف المحككـ عمييـ بالمجكء الى كزير
العدؿ يعرض عميو مظممتو فإذا اقتنع بصحة ذلؾ فإنو يكجو أم ار خطيا الى رئيس النيابة العامة ليطعف
بالحكـ أماـ محكمة التمييز ،كما أف الحكمة مف تشريع النقض بأمر خطي تتمثؿ في مكاجية الخطأ
في الحكـ الجزائي الذم حاز قكة الشيء المقضي بو كتحقيؽ العدالة كنفعا لمقانكف كمصمحة الخصكـ
كالمحككـ عميو.3

 1محمد صبحي نجـ" ،مرجع سابؽ" ،ص543
2
يحًذ ػه ٙسانى انحهث" ، ٙانشجٛش ف ٙاطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح" ( ،يزجغ ساتك)  ،ص434
3
د.يحًذ خهٛم تحز " ،يثادب لإٌَ أطٕل انًحاكًاخ انجشائ( ، "ّٛيزجغ ساتك)  ،ص377
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الطبيعة القانونية لمنقض بأمر خطي:
بالنظر الى نص المادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني نجد أف النقض بأمر خطي
طريؽ مف طرؽ الطعف الغير عادية كال يتـ إال مف خالؿ النائب العاـ الى محكمة النقض كال يقكـ بو
إال في حالة كاحدة بناء عمى أمر خطي مف كزير العدؿ ،كىذا يطرح سؤاال مفاده  :ما الطبيعة القانكنية
لألمر الصادر مف كزير العدؿ لرئيس النيابة العامة في ىذه الحالة ؟
كلبياف الطبيعة القانكنية ال بد لنا بداية مف تعريؼ القرار اإلدارم حيث لـ يتفؽ الفقو االدارم العربي
عمى تعريؼ لمقرار اإلدارم كقد عرفتة محكمة العدؿ العميا االردنية الذم أخذت فيو محكمة العدؿ العميا
الفمسطينية بأنو " كؿ تصريح يصدر عف اإلدارة مف شأنو أف يحدث أث ار قانكنيا يصدر عف سمطة
إدارية في صيغة تنفيذية ".1
كما استقر قرار محكمة العدؿ العميا عمى تعريؼ الق ارر اإلدارم بأنو " إفصاح اإلدارة عف إرادتيا
الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف كاألنظمة بقصد إحداث أثر قانكني معيف كأف يككف الباعث
عمى إصداره استيفاء مصمحة عامة "

2

كالسؤاؿ الذم يمكف أف يثار ىك ما الطبيعة القانكنية لألمر الصادر مف كزير العدؿ لمنائب العاـ في
ىذه الحالة ؟ كىؿ ىك عمؿ إدارم أـ عمؿ قضائي ؟
كلمزيد مف اإليضاح فاف الباحث يرل أف األمر الصادر مف كزير العدؿ لمنائب العاـ في ىذه الحالة ال
يعد ق ار ار إداريا ،كسبب ذلؾ أف خصائص القرار اإلدارم التي استقر عمييا الفقو اإلدارم كالقضاء
اإلدارم ال تنطبؽ عمى األمر الذم يصدره كزير العدؿ لمنائب العاـ حتى نقكؿ بالمحصمة أف األمر
الصادر عف كزير العدؿ يعد ق ار ار إداريا ،كالدليؿ عمى ذلؾ أف خصائص القرار اإلدارم التي استقر
عمييا الفقو كالقضاء اإلدارياف ىي :
 -1أف القرار اإلدارم يحدث أث ار قانكنيا ،فمحؿ القرار االدارم ىك االثر الذم ينتج عنو مباشرة كحاال
مف خالؿ إحداث أك إلغاء أك تعديؿ مركز قانكني.

1
2

عدناف عمرك" ،كسائؿ تنفيذ النشاط االدارم ،المطبعة العربية الحديثة ،سنة  ،2010ص8
عدؿ عميا  ،80/1/31مجمو نقابو المحاميف ،سنو  ،1980ص 595
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 -2القرار اإلدارم عمؿ إنفرادم أم أنو عمؿ قانكني مف جانب كاحد ،ينطكم عمى تعبير عف إرادة
االدارة المنفردة.
 -3صدكر القرار اإلدارم مف سمطة عامة.
 -4صدكر القرار اإلدارم بإرادة اإلدارة الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف كاألنظمة.
 -5أف يككف القرار اإلدارم نيائيا ،1كىذا ال ينطبؽ عمى األمر الذم يصدره كزير العدؿ الى النائب
العاـ بمعنى لك كنت ىذه الخصائص منطبقة عمى األمر الصادر مف كزير العدؿ العتبرنا قرار كزير
العدؿ في ىذه الحالة ق ار ار إداريا كلكنو ليس كذلؾ.
نجد أيضا أنيا ال تنطبؽ عمى األمر الصادر مف كزير العدؿ لمنائب العاـ بعرض ممؼ الدعكل عمى
محكمة النقض فال يعد ق ار ار إداريا لعدـ تكافر شركط كأركاف كخصائص القرار اإلدارم في ىذا األمر
حتى يعد ق ار ار إداريا بالمعنى المقصكد كالمستقر عميو فقيا قضاء.
كما ال يعد األمر كذلؾ ق ار ار قضائيا كذلؾ الف القرار القضائي ال يصدر إال مف سمطة قضائية مؤلفة
كفقا ألحكاـ القانكف كيككف فاصال في مكضكع الخصكمة أك مسالة فرعية أك متضمنا اتخاذ إجراء
معيف كيستكم في ذلؾ الصدد أف تككف الجية المصدرة لو قد أصدرتو في مخالفة أك جنحة أك
جنائية ،2ككزير العدؿ ال يعد سمطة قضائية كعميو فإف الق اررات كاألمر الصادر عنو لمنائب العاـ
بعرض إضبارة الدعكل عمى محكمة النقض ال يعد ق ار ار قضائيا.
كتعقيبا عمى ما سبؽ فإف الباحث يرل أف التكييؼ القانكني لألمر الصادر عف كزير العدؿ لمنائب
العاـ ال يخرج عف ككنو عمال قانكنيا بحتا كذلؾ الف الرئيس األعمى لمنيابة العامة مف الناحية اإلدارية
ىك كزير العدؿ كعندما يقكـ األخير بإصدار األمر لرئيس النيابة العامة لعرض ممؼ الدعكل عمى
محكمة النقض فإنو يقكـ بعمؿ قانكني نابع مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الذم خكؿ كمنح
كزير العدؿ القياـ بكافة األعماؿ القانكنية في سبيؿ اإلشراؼ عمى أعماؿ النيابة العامة كمنيا إصدار
األكامر ،كىذا ما أشارت إليو محكمة النقض كالتي بينت أنو ال يجكز أف تنصب أسباب النقض بأمر
خطي مف كزير العدؿ كفقا لممادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني عمى األمكر
الكاقعية كانما يجب أف تنصب عمى األمكر القانكنية.

1
2

عدناف عمر" ،مرجع سابؽ" ،ص42
أحمد فيمي سركر" ،النقض في المكاد الجنائية" ،دار النيضة العربية ،سنو  ،1997ص41
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المطمب الثاني  :نطاق النقض بأمر خطي وشروطو:
بعد أف تعرضنا لمفيكـ النقض بأمر خطي كبينا مفيكـ الطعف ،كما بحثنا في أف النقض بأمر خطي
ىك طريؽ خاص كاستثنائي ألنو يأتي خالفا لمقكاعد العامة لمنقض ،كبعد أف تعرفنا لماىية الطعف
باألحكاـ الجزائية كطرقو كحكمتو كالعيكب المكجية إليو نعرج اآلف لنطاؽ النقض بأمر خطي كمف ىنا
نرل أىمية تمييزة عف غيرة مف طرؽ الطعف كبياف شركطو.
تمييز النقض بأمر خطي عف غيرة مف طرؽ الطعف:
لعؿ االختالؼ ما بيف النقض بأمر خطي كالطعف باالستئناؼ ينحصر فيما يمي:
 -1يجكز الطعف باالستئناؼ حيث يشكب الحكـ خطأ كاقعي أك خطأ في القانكف ،لكف النقض بأمر
خطي يفترض كقكع إجراء مخالؼ لمقانكف أك صدكر حكـ أك قرار مخالؼ لمقانكف ،ككاف الحكـ أك
القرار قد اكتسب الدرجة القطعية أما االستئناؼ فيجكز أف يستند الى كاقعة كانت معركضة في األصؿ
عمى القضاة كأعطكا رأييـ فييا لكف المستأنؼ لـ يقنع برأم ىؤالء القضاة فيعيد عرضيا عمى قضاة
االستئناؼ كفي إطار تمؾ الحدكد يعد االستئناؼ مراجعة قانكنية متحررة مف االشتراط الجكىرم الذم
يتكقؼ عميو النقض بأمر خطي كىك إثبات دليؿ الخطأ في الحكـ.
 -2كما أف االستئناؼ يجكز في جميع األحكاـ سكاء كانت صادرة بالبراءة أـ باإلدانة ،1أما النقض
بأمر خطي فال يجكز إال في األحكاـ الصادرة بالعقكبة.
 -3أف النقض بأمر خطي لـ يتطمب فيو المشرع أف يتقدـ بو ضمف مدة محدكدة أك بميعاد معيف ،2بؿ
ىك جائز في أم كقت عمى عكس االستئناؼ ،فالمدة ميمة جدا كعنصر الزمف في االستئناؼ ىك
عنصر جكىرم لذلؾ ال نجد أم نص يحدد ميعادا لمنقض بأمر خطي ،كعمى عكس االستئناؼ فقد
حدد المشرع في قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني ميعادا لالستئناؼ بحيث يرد شكال إذا قدـ بعد
الميعاد كىك ( ) 15يكـ تمي تاريخ صدكر الحكـ إذا كاف كجاىيا كتاريخ تبمغو إف كاف غيابيا أك بحكـ
الكجاىي كلمنيابو العامو إستئناؼ الحكـ خالؿ ثالثيف يكما.3
1
2
3

ممدكح عمياف" ،الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني" ،سنو  ،2004-2003ص128
حسف الجكخدار" ،مرجع سابؽ" ،ص664
المادة ( )329مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني.
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 -4كما أف االستئناؼ يرفع بشأف األحكاـ التي لـ تحكز حجية األمر المقضي بو بشرط أف يتكافر في
الحكـ الشركط المتعمقة بالنيائية كالحسـ ،1في حيف أف النقض بأمر خطي ال يجكز إال إذا كاف الحكـ
مكتسبا الدرجة القطعية كلـ يسبؽ لمحكمة التمييز التدقيؽ في اإلجراء أك الحكـ أك القرار المطعكف
فيو.
كفي ىذا المجاؿ ككما ىك معمكـ فإف األحكاـ تنقسـ الى ثالثة أحكاـ ىي :
األحكاـ االبتدائية  :كىي األحكاـ التي تصدر مف محكمة الدرجة األكلى كالفاصمو في مكضكع النزاع
كالتي تقبؿ الطعف بطريؽ االستئناؼ  ،كيعبر عنيا باالحكاـ االكليو  ،كىي االحكاـ الصادرة عف
المحاكـ الصمحيو كالمحاكـ البدائية فإذا فات ميعاد الطعف باالستئناؼ فإنيا تصبح حائزة قكة الشيء
المحككـ فيو.2
األحكاـ النيائية  :كىي األحكاـ التي تصدر مف محكمة مف الدرجة الثانية كالتي ال تقبؿ الطعف
بالطرؽ العاديو ،كاالحكاـ الصادرة مف محاكـ االستئناؼ كمحكمة الجنايات الكبرل أك مف محكمة
الدرجة األكلى كلكف القانكف ال يجيز استئنافيا بسبب أك آلخر مثؿ الحكـ الصادر عف محكمة الصمح
بالغرامو إال انيا قابمو لمطعف أماـ محكمة النقض خالؿ المدة المحدده لمطعف ،3كسبب تسمية الحكـ
بالنيائي يتمثؿ في عدـ جكاز استئناؼ الحكـ النيائي كيعتبر نيائيا كلك طعف فيو بأحد طرؽ الطعف
الغير عادية.4
األحكاـ الباتة  :كىي األحكاـ التي استنفذت بشأنيا جميع طرؽ الطعف كأصبح مف المستحيؿ إلغاؤىا
كيطمؽ عمييا األحكاـ المبرمو أم أف ىذا الحكـ أصبحت لو الكممو االخيرة في الدعكل ،5فبينما يعد
الطعف في الحكـ النيائي غير جائز باالستئناؼ فإف الحكـ البات ال يجكز الطعف فيو بكافة طرؽ
الطعف كسكاء كانت عادية أك غير عادية ما عدا طمب إعادة المحاكمة ،كيصبح الحكـ بات في إحدل
الحاالت التالية :
1
2

عمي عبد القادر القيكجي" ،شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية" ،الكتاب الثاني ،سنة  ،2002ص533

يحًذ ػه ٙسانى ػٛاد انحهث" ، ٙانٕسٛط ف ٙشزح لإٌَ أطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح"  ،انجشء انثانث  ،انًحاكًاخ ٔطزق انطؼٍ ف ٙاالحكاو
،دار انثمافّ نهُشز  ،سُّ  ، 1996ص172
3
يحًذ ػه ٙسانى انحهث" ، ٙانٕجٛش ف ٙشزح لإٌَ أطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح"  ،انطثؼّ االٔنٗ  ،دار انثمافّ نهُشز ٔانرٕسٚغ  ،ػًاٌ  ،سُّ
 ، 2119ص352
4
يحًذ سؼٛذ ًَٕر " ،اطٕل انًحاكًاخ انجشائ ، "ّٛانطثؼّ االٔنٗ  ،دار انثمافّ نهُشز ٔانرٕسٚغ  ،ػًاٌ  ،سُّ  ، 2115ص553
5
يحًٕد َجٛة حسُ" ، ٙلٕج انحكى انجُائ ٙف ٙئَٓاء انذػٕٖ انجُائ ، "ّٛانطثؼّ انثاَ ، ّٛدار انُٓؼّ انؼزت ، ّٛانماْزِ  ،سُّ ، 1977
ص83
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 أف يصدر ابتداء غير قابؿ لمطعف فيو بأم طريؽ مف طرؽ الطعف قد يككف بترؾ ميعاد الطعف ينقض دكف استخداـ قد يككف استنفذ طرؽ الطعف فيوأما قابميتو لمطعف فيو بطريؽ إعادة المحاكمة فال تحكؿ بينو كبيف اكتسابو ىذه الصفة فيذا الطريؽ مف
طرؽ الطعف استثنائي كحاالتو محددة عمى سبيؿ الحصر كنادرة كغير خاضع لمكاعيد زمنية فيمجأ إليو
بعد مدة مف صدكر الحكـ.1
لذلؾ ال يجكز إطالقا اعتبار النقض بأمر خطي استئنافا جديدا يرفع الى درجة ثالثة مف درجات
التقاضي ،كالسبب في ذلؾ أنو ال يجكز قبكؿ النقض بأمر خطي إال إذا بني عمى إجراء أك قرار أك
حكـ مخالؼ لمقانكف كلـ يسبؽ لمحكمة النقض التدقيؽ فيو ،أما االستئناؼ فيجكز أف يبنى عمى
الكقائع نفسيا التي كانت مطركحة أماـ محكمة الدرجة األكلى كالتي يعتقد المستأنؼ أف المحكمة قد
أخطأت في استخالص الدليؿ.
كلبياف الفرؽ بيف النقض بأمر خطي كالطعف باالعتراض البد بداية مف استعراض تعريؼ االعتراض
كىك "احدل طرؽ الطعف العاديو كالتي يتمكف بمكجبو المحككـ عميو بحكـ غيابي في الدعاكم الصمحيو
الجزائيو فقط مف التظمـ منو أماـ ذات المحكمة التي أصدرت القرار كذلؾ بقصد إلغائو" ،2كيستفاد مف
ذلؾ أنو مف العدؿ أف يتاح لممحككـ عميو طريؽ االعتراض كىك بمثابة تظمـ يقدـ لممحكمة نفسيا التي
فصمت في الدعكل لتعيد النظر فييا مرة أخرل.

3

كلـ تجز بعض التشريعات الجزائية الطعف باالعتراض العتبارات متعددة منيا ذريعة المماطمة أك
لغايات تعطيؿ الفصؿ في الدعكل كتأخير صدكر حكـ كاجب النفاذ كىذا ينفي العدالة كيمحؽ الضرر
بالغير كيعرقؿ عمؿ القضاء كمف ىذه التشريعات التشريع األلماني كالتشريع اإليطالي.4

 1أحمد فتحي سركر" ،مرجع سابؽ" ،ص803
2
يحًذ ػهٗ انحهث" ، ٙانٕسٛط ف ٙشزح لإٌَ أطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح" ( ،يزجغ ساتك)  ،ص219
 3محمكد محمكد مصطفى" ،مرجع سابؽ" ،ص540
4

قانكف االجراءات الجنائيو االيطالي ،رقـ  ،447سنو  ، 1988ذكر ىذه التشريعات حسف جكخدار" ،شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية"،

مرجع سابؽ ،ص181
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كىكذا يتضح أف المشرع الفمسطيني نظـ مبادئ االعتراض عمى األحكاـ الغيابية ،حيث نص في المادة
( )314مف قانكف االجراءات الجزائية عمى أنو " لممحككـ عميو غيابيا في مكاد الجنح كالمخالفات أف
يعترض عمى الحكـ خالؿ العشرة أياـ التالية لتبميغو بالحكـ ،باإلضافة إلى ميعاد مسافة الطريؽ "
كاألحكاـ التي يجكز فييا االعتراض ىي األحكاـ الصادرة في المخالفات كالجنح الصادرة مف محاكـ
الصمح أك المحاكـ البدائية أما األحكاـ الجزائية الغيابية الصادرة في الجنايات فال يمكف الطعف فييا
عف طريؽ االعتراض ،كالتي تخضع إلجراءات خاضعة ليا كخاصة لممتيـ الفار مف كجو العدالة،1
فاالعتراض عمى الحكـ الغيابي يمكف المحككـ عميو الغائب مف الدفاع عف نفسو إلسقاط الحكـ الذم
بني عمى سماع أقكاؿ خصـ كاحد ،مع أف القاعدة تقضي بعدـ جكاز الحكـ عمى شخص إال بعد سماع
أقكالو.
أما بالنسبة لمنقض بأمر خطي فال يككف إال في الحاالت التي نص عمييا القانكف صراحة كىي أما
لكقكع إجراء فيو مخالفة لمقانكف أك لصدكر قرار أك حكـ مخالؼ لمقانكف ،حيث أكجد المشرع طريؽ
الطعف بطمب النقض بأمر خطي أيا كانت صفة الحكـ الصادر باإلدانة سكاء أكاف كجاىيا أـ بمثابة
الكجاىي أـ غيابيا شريطة أف يككف الحكـ قطعيا أك أف يككف غير قابؿ لمطعف بطريؽ آخر
كاالعتراض أك االستئناؼ أك النقض.2
كيختمؼ النقض بأمر خطي عف الطعف بطريقة النقض بأف النقض ال ينصب إال عمى األحكاـ
الصادرة بالدرجة األخيرة حيث يقتصر عمى األحكاـ النيائية غير القطعية في حيف أف النقض بأمر
خطي يتناكؿ الق اررات كاألحكاـ القطعية الصادرة مف أية جية قضائية ،كما أف الطعف بالنقض مقيد
بشركط شكمية كميعاد محدد أما الطعف بأمر خطي فغير مقيد بيذه الشركط الشكمية كبمكعد محدد
لمطعف ،3كالنقض بأمر خطي ال يمس الحقكؽ المكتسبة لمتيـ الف المقصكد منو المحافظة عمى حسف
تطبيؽ القانكف كسالمة تأكيمو كتفسيره بينما نجد أف نقض الحكـ المقدـ مف النيابة العامة يمكف أف
يضار بالمتيـ.4

1
2
3
4

محمد صبحي نجـ" ،مرجع سابؽ" ،ص504
محمكد نمكر" ،مرجع سابؽ" ،ص22
ممدكح خميؿ البحر" ،مرجع سابؽ" ،ص376
محمد سعيد نمكر" ،مرجع سابؽ" ،ص613
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كيختمؼ النقض بأمر خطي عف إعادة المحاكمو في أف الطعف بطريؽ إعادة المحاكمو ييدؼ الى
إلغاء الحكـ أك تعديمو إلزالو الخطأ الجسيـ الذم شاب مكضكع الدعكل كما سنرل في الفصؿ الثالث.
كباستعراض الحاالت التي يمكف أف تككف حجة لمطعف بأمر خطي(أسباب النقض بأمر خطي) كىي :
 -1أف يككف قد كقع في الدعكل إجراء مخالؼ لمقانكف
كيككف ذلؾ في حالة إغفاؿ القاضي لقاعدة قانكنية صريحة كاجبة التطبيؽ عمى النزاع المعركض أك
العمؿ بقاعدة قانكنية ممغاة كاف مخالفا في تطبيؽ القانكف ككذلؾ إذا أساء فيـ النص القانكني الغامض
كفسره تفسي ار يخرج عف ركحو أك الحكمة منو ككاف مخطئا في تأكيمو.
كبيذا يتضح أنو يجب أف تنصب ىذه األسباب عمى األمكر القانكنية كانو ال يجكز أف تنصب أسباب
النقض بأمر خطي عمى األمكر الكاقعية الف ىذه تدخؿ في مطمؽ تقدير محكمة المكضكع فميا أف
تأخذ بالدليؿ الذم تطمئف إليو كتطرح الدليؿ الذم يتسرب ليا الشؾ فيو.
فإف جاءت أسباب النقض بأمر خطي مبنية عمى أمكر كاقعية فتككف حرية بالرد ،إنما يجب أف ترد
عمى أسباب قانكنية كاستناد المحكمة في حكميا المطعكف فيو بأمر خطي الى أدلة كىمية ال كجكد ليا
في ممؼ الدعكل أك مناقضة لما أثبتو الحكـ أك يستحيؿ عقال استخالص الكاقعة منيا.1
كنرل أف ىذا السبب يتعمؽ أساسا بمخالفة القكاعد المقررة في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية بمعنى
مخالفة اإلجراءات التي أكجب القانكف إتباعيا كمراعاتيا.
إف مخالفة اإلجراءات ال تصمح سببا لمنقض إال في حالتيف:2
األكلى  :أف تككف المخالفة مف المخالفات التي أكجب القانكف مراعاتيا تحت طائمة البطالف كيدخؿ
في ىذا الباب المخالفات التي مف شانيا أف تنتقض مف حقكؽ الدفاع.
الثانية  :مخالفة اإلجراءات األخرل التي يطمب الخصـ مف المحكمة مراعاتيا كال تمبي طمبو كلـ يجر
تصحيحيا في مراحؿ المحاكمة التالية.

 1تمييز جزاء رقـ ( ،)2007/1431بتاريخ ()2007/11/28
2
يحًذػه ٙسانى ػٛاد انحهث" ، ٙانٕسٛط ف ٙأطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح" ( ،يزجغ ساتك)  ،ص434
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 -2أف يصدر حكـ أك قرار في الدعكل مخالؼ لمقانكف.1
فإذا تضمف قرار الحكـ مخالفة كاضحة لمقانكف فيككف سبب طمب النقض بأمر خطي متحققا،
فالمحكمة يجب اف تحكـ حسب ما طمب المشتكي بالئحة الشككل ال أف تحكـ بأكثر مما طمب كال
يجكز لممحكمة أف تضيؼ أم ار مف عندىا لـ يطمبو المشتكي بشككاه.
كما أف عمى محكمة النقض التقيد بأسباب الطعف الكاردة في أمر النقض الصادر عف كزير العدؿ
بأمر خطي كأف تمزـ بما كرد عميو الطعف سكاء كاف الطعف إلصالح خطأ في تطبيؽ القانكف كتفسيره
أك مخالفة ىذا القانكف.2
أما صكر مخالفة القانكف بحسب ما تكصؿ إليو الفقو كالقضاء فيي ال تخرج عف ثالث صكر كىي: 3
 -1مخالفة القانكف بترؾ العمؿ بنص قانكني ال يتحمؿ التأكيؿ.
 -2الخطأ في تطبيؽ القانكف بإعماؿ نص قانكني ال ينطبؽ عمى الدعكل.
 -3إعطاء النص الكاجب تطبيقو معنى غير معناه الصحيح.
لكف ليعتبر اإلثبات كأدلتو مف االمكر القانكنيو كحتى تككف مشمكلو بنطاؽ الطعف بطريؽ النقض بأمر
خطي يستقر قضاء محكمة النقض عمى أف إثبات الكقائع بما في ذلؾ كزف األدلو كتقديرىا كترجيحيا
كاإلقتناع بإنتفاء أحد أركاف الجريمة ىي جزء مف الكقائع التي تدخؿ في مطمؽ تقدير محكمة المكضكع
كال تصمح سببا لطمب النقض إنسجاما مع مبدأ القناعو الكجدانيو إال في حاالت معينو كىي:4
أ -أف تككف األدلة التي استندت إلييا محكمة المكضكع في اإلدانة كىمية كغير مكجكدة.
ب -أف تككف األدلة مكجكدة كلكف مناقضة لما أثبتو الحكـ باإلدانة.
ج -أف تككف اإلدانة غير مناقضة لما أثبتو الحكـ كلكف يستحيؿ عقال استخالص الكاقعة منيا.

1
2
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كينبغي أف تنصب أسباب نقض الحكـ نفعا لمقانكف عمى إجراءات الدعكل العامة كال تتعداىا الى
إجراءات دعكل الحؽ الشخصي كالحجز التحفظي عمى أمكاؿ المشتكي عميو الذم يدخؿ في نطاؽ
إجراءات دعكل الحؽ الشخصي حيث أف المادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني ترد
عمى الحكـ أك اإلجراءات أك القرار الصادرة في الدعكل العامة كال يشمؿ دعكل الحؽ الشخصي.
كبالحديث عف محؿ الطعف بأمر خطي فإف الطعف بأمر خطي محصكر بكزير العدؿ كيشمؿ جميع
األحكاـ كاإلجراءات كالق اررات القطعية:1
 -1األحكاـ القطعية الصادرة عف محكمة االستئناؼ ،أم األحكاـ التي فات ميعاد الطعف دكف أف
تميز لعيب مخالفة القانكف كدكف أف تتاح الفرصة لمحكمة النقض بإصالح ىذا العيب قبؿ انقضاء
الميمة القانكنية عمما بأف الحكـ ال يككف قطعيا إال بعد فكات ميعاد الطعف.
 -2اإلجراءات المخالفة لمقانكف في الدعكل التي صدر فييا الحكـ القطعي سكاء في مرحمتي
االستدالؿ كالتحقيؽ االبتدائي أك في مرحمة المحاكمة.
 -3الق اررات القطعية الصادرة أثناء النظر في الدعكل أماـ محاكـ الدرجة األكلى كالثانية.

1
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شروط النقض بأمر خطي:
إف النقض بأمر خطي استثنائي يأتي خالفا لمقكاعد العامة لمنقض ثـ أنو تـ مف قبؿ رئيس النائب العاـ
لدل محكمة النقض دكف سكاه كال يقكـ بو إال بناء عمى أمر خطي يتمقاه مف كزير العدؿ مباشرة،
كبالرجكع الى نص المادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائيو الفمسطيني فاف ىذه المادة قد بينت مف
لو الحؽ بالطعف بالنقض بأمر خطي عمى سبيؿ الحصر كما بينت مف لو الحؽ في متابعة ذلؾ
كالمقصكد ىنا كزير العدؿ كالنائب العاـ إذا طمب منو المحككـ عميو ذلؾ.
قد يككف الحكـ مشكبا بعيب مخالفة القانكف كقابال لمطعف فيو بالنقض كتمر ميمة النقض القانكنية دكف
أف يتقدـ أحد مف الخصكـ بالطعف بالنقض كحتى ال تفكت ىذه الفرصة كأنو ال بد مف إصالح العيب
فقد أعطى القانكف لمنائب العاـ إذا تمقى أم ار خطيا مف كزير العدؿ أف يعرض ممؼ الدعكل عمى
محكمة النقض إلتاحة الفرصة إلصالح ما في الحكـ المطعكف كما عبرت عنو محكمة النقض بأنو
النقض المقرر لمنفعة القانكف ،كتحسيف تطبيؽ القانكف كتفسيره بدقة.
أما عف الحاالت التي أجاز فييا القانكف أف يتـ الطعف فييا بأمر خطي فمقد حددىا حص ار كاشترط في
تمؾ ال حاالت أف يككف الحكـ المطعكف فيو مبنيا عمى مخالفة القانكف أك تأكيمو أك تفسيره كأف يككف قد
اكتسب الدرجة القطعية كشرط أف ال يسبؽ لمحكمة النقض التدقيؽ في الحكـ أك اإلجراء المطعكف
فيو.1
كنظ ار الرتباط مرحمة النقض بأمر خطي بقضية حسف تطبيؽ القانكف فإنيا تنعكس عمى القانكف بكاممو
سكاء أكاف مكضكعيا أـ إجرائيا ككما ذكر سابقا فإف مرحمة النقض ىي مرحمة غير عادية ترمي الى
إلغاء الحكـ بسبب مف األسباب التي ذكرىا القانكف كالتي جاءت عمى سبيؿ الحصر ،كتجدر اإلشارة
الى أمريف األكؿ أف الطعف بيذه الطريقة ال يكقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو ،كالثاني إف الطعف ىنا ال
يعني إعادة النزاع مرة أخرل الى محكمة النقض كذلؾ ألنيا ال تعد درجة ثالثة مف درجات التقاضي

2

كبالتالي فإنيا ال تنظر في كقائع الدعكل حيث تقؼ كظيفة ىذه المحكمة عند حد مسائؿ القانكف دكف
الكاقع كعمى المحكمة أف تسمـ بالكقائع كما قدرتيا كقررتيا محكمة المكضكع كليس ليا إال أف تبحث
فيما إذا كانت تمؾ المحكمة قد طبقت القانكف تطبيقا سميما عمى الكاقع.
1
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كبالحديث عف شركط النقض بأمر خطي سنتناكؿ أوال  :أن يكون الحكم مبنيا عمى مخالفة لمقانون
أو تطبيقو أو تأويمو.
كالمقصكد بمخالفو القانكف ىك كؿ تصرؼ أك عمؿ يككف قد خالؼ قاعدة قانكنيو تقتضي فيو الصحو
كسكاء اكانت ىذه المخالفو مف المخالفات التي يمزـ القانكف مراعاتيا تحت طائمو البطالف أك كانت مف
المخالفات االخرل التي طمب الخصـ مف المحكمة مراعاتيا كلـ تمب المحكمة طمبو في الجمسات
التاليو أك في مراحؿ المحاكمو التاليو.1
إف المقصكد بمخالفة القانكف مخالفة القكاعد المكضكعية ال اإلجرائية أم تمؾ الكاردة في القكانيف
المكضكعية التي قد يقضي األمر أف تطبقيا المحاكـ الجنائية مثؿ القانكف المدني أك التجارم ،أما
الخطأ في تطبيؽ القاعدة القانكنية فيك تطبيؽ القاعدة عمى كاقعة ال تطبؽ عمييا،أما الخطأ في التأكيؿ
فيك إعطاء النص القانكني معنى غير معناه الصحيح.2
مف المفركض أف يطبؽ القاضي القاعدة القانكنية عمى الكقائع التي ينطكم عمييا النزاع ،كلكي تحقؽ
التطبيؽ السميـ لمقاعدة الكاجبة التطبيؽ فإنو يجب األخذ بعيف االعتبار أمريف ميميف كىما :تكييؼ
النزاع بطريقة صحيحة كبناء الحكـ عمى أسباب سائغة.
إف التكييؼ القانكني لمكقائع يعني " الكصؼ القانكني الذم تخمعو النيابة العامة عمى األفعاؿ كالكقائع
كالنص القانكني المنطبؽ عميو ،كالذم لمحكمة المكضكع السمطة المطمقة بمقتضى القانكف أف تغير
الكصؼ القانكني المستند الى المحكمة ".
كعميو فإنو في الكقت الذم تعطي فيو محكمة النقض أكلكية لقاضي المكضكع كالحرية في تقدير
البيانات كاصدار الحكـ فأف محكمة النقض تراقب تكييؼ محكمة المكضكع لما ثبت لدييا مف كقائع،
الف التكييؼ مسألة قانكنية كلمحكمة النقض سمطة مراقبة قاضي المكضكع في كؿ كصؼ قانكني عمى
الكقائع رغـ أنيا تسمـ بيذه الكقائع كما كردت في حكميا حتى تحكؿ دكف التدخؿ في المحاكـ أال تحت
أحكاـ القانكف.

1
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أما مف حيث كجكبيو أف يبني القاضي قضاءه عمى أسباب سائغة فمقد قيدت محكمة النقض سمطة
قاضي المكضكع بكضع ىذا الضابط بحيث لـ تجعؿ سمطتو لو كحده ،كحكؿ ىذه المسألة كرد في أحد
الق اررات الصادرة عف محكمة التمييز األردنية ما يمي " كاف كاف مف المبادئ القانكنية التي انعقد عمييا
إجماع الفقو كالقضاء إف القاضي حر في تقدير الدليؿ المقدـ إلية بأخذه إذا اقتنع منو كيطرحو إذا
تطرؽ فيو الشؾ الى كجدانو ،كانو ليس لمحكمة التمييز أف تستأنؼ النظر الى المكازنة كالترجيح
كالتعديؿ فيما قدمو الخصكـ لممحكمة مف الدالئؿ إلثبات كقائع الدعكل أك نفييا ،إال انو مف المتفؽ
عميو أيضا أنو يستثنى مف ىذا المبدأ صكرة كاحدة ىي أف تثبت لممحكمة بصدد الكاقعة التي
تستخمصيا أف يككف ال كجكد لو أك يككف مكجكدا كلكنو مناقض لما أثبتو الحكـ أك غير مناقض لمحكـ
كلكف يستحيؿ عقال استخالص الكاقعة منو كما فعمت المحكمة ".
كيعرؼ البطالف عمى أنو " جزاء إجرائي يترتب عمى مخالفة أحكاـ القانكف المتعمقة بأم إجراء جكىرم
يؤدم الى منع تككيف ىذا اإلجراء ألثره القانكني "

1

كما عرؼ أنو " مجرد جزاء إجرائي يترتب عمى عدـ مراعاة أحكاـ القانكف المتعمقة بأم إجراء "

2

كمف التعريفات السابقة يتضح لنا أف تعريفات البطالف ترتكز عمى اعتباره جزاء يمحؽ اإلجراء المخالؼ
لمقانكف أك ترتكز عمى ذكر أسبابو ،لكنيا افتقدت الى تحديد طبيعتو كطبيعة البطالف التي تستنبط منيا
عندئذ ككنو مجرد جزاء يتحقؽ بعدـ تحقيؽ اإلجراء آلثاره القانكنية.
كالبطالف منو المطمؽ المتعمقو بمخالفو القكاعد الخاصو باالجراءات الجكىريو المتعمقو بالنظاـ العاـ

3

كالنسبي قاصر عمى العمؿ االجرائي المتعمؽ بمصمحو الخصكـ 4ككالىما يصبح كجيا لمطعف بالنقض
إال اف البطالف المطمؽ يجكز التمسؾ بو ألكؿ مرة أماـ النقض أما البطالف النسبي فيمزـ التمسؾ بو
أماـ محكمة المكضكع كفي الكقت المناسب حتى يجكز التمسؾ بو أماـ النقض ككجو مف أكجو الطعف
بالنقض.
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كيجب أف يككف معمكما أف اعتبار اإلجراءات يجب أف تككف قد ركعيت أثناء قياـ صاحب الشأف
بإثبات أف تمؾ اإلجراءات قد أىممت أك خكلفت بكافة الطرؽ كذلؾ ما لـ تكف مذككرة في محضر
الجمسة كال في الحكـ ،كىذا يعني أف مف يستند في الطعف بالنقد الى ككف إجراء معيف لـ يتبع أك أنو
قد كقع مخالفا لمقانكف فعميو أف يقيـ الدليؿ عمى ذلؾ بأم طريؽ مف طرؽ اإلثبات ،إذ األصؿ في
اإلجراءات أنيا ركعيت كذلؾ فيما عدا الحالة التي يككف فييا إتباع اإلجراء قد ذكر في محضر الجمسة
أك في الحكـ إذ ال يجكز إثبات عكس ذلؾ إال بطريقة الطعف بالتزكير.
كعميو فإنو قد يتأثر الحكـ ببطالف اإلجراءات السابقة عمى صدكره كبطالف التكميؼ بالحضكر أك
بطالف الشككل أك بطالف تشكيؿ المحكمة ،كمف األمثمة عمى بطالف اإلجراءات تكجيو تيـ جديدة لـ
ترد في الئحة االتياـ ،أما أذا لـ يكف الحكـ مبنيا عمى اإلجراء الباطؿ فال يصح ىذا اإلجراء في حد
ذاتو كجيا لمطعف في ىذا الحكـ.1
ثانيا  :أن يكون الحكم أو القرار مكتسبا لدرجة القطعية
كعمو اشتراط المشرع لشرط اكتساب الحكـ الدرجو القطعيو يعكد الى أف النقض بأمر خطي طريؽ
إستثنائي لمطعف في الحكـ ييدؼ الى عرض الحكـ النيائي أماـ محكمة النقض التي ىي قمة التنظيـ
القضائي العادم كىي في األصؿ محكمة قانكف.
كما أف المادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني ال تجيز نقض األحكاـ أك الق اررات إال
إذا كانت أحكاما أك ق اررات قطعية ،لذلؾ فإف الحكـ الصادر عف محكمة البداية بصفتيا االستثنائية
القاضي بفسخ الحكـ المستأنؼ كاعادة القضية الى محكمة الصمح إلصدار حكـ جديد فييا ،ال يقبؿ
النقض بأمر خطي.2
ككذلؾ فإف الفصؿ بالطعف بالنقض ال يعد امتدادا لخصكمة خاصة كميمة محكمة النقض فييا
مقصكرة عمى القضاء في صحة فيما يككف قد عرض عمييا مف طمبات كأكجو دفاع كال تنظر محكمة
النقض لمقضية إال بالحالة التي كانت عمييا الدعكل إلتماـ محكمة المكضكع بالمرافعات التي أثبتيا
الحكـ المطعكف فيو.
1
2
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كيشترط في الحكـ الذم يجكز الطعف فيو بطريؽ النقض بأمر خطي اكال أف يككف الحكـ نيائيا ال يقبؿ
الطعف بالمعارضة أك االستئناؼ أك النقض ،ثانيا أف يككف الحكـ صاد ار مف اخر درجة مف محكمة
الجنايات أك مف دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة االبتدائية ،أف يككف الحكـ صاد ار في مكاد الجنايات
كالجنح دكف المخالفات.
ثالثا  :أن ال يكون الحكم أو القرار قد سبق لمحكمة النقض التدقيق فيو:
كمؤدل ذلؾ انو إذا كاف المكضكع قد عرض سابقا عمى محكمة النقض فال يقبؿ الطعف بالنقض بناء
عمى أمر خطي إذا كانت األسباب التي يستند إلييا ىي نفس األسباب التي أثيرت في الطعف السابؽ
كالذم انتيى بالرفض ،1كلكف يقبؿ الطعف بالنقض بأمر خطي كاف سبؽ لحكمة النقض أف دققت في
اإلجراء أك الحكـ أك القرار المطعكف فيو إذا كانت أسباب طمب النقض الجديد تشكؿ أسبابا جديدة كلـ
يسبؽ لمحكمة النقض أف دققت فييا.2
فالنقض بأمر خطي يشبو النقض العادم حيث يستند الى أسباب قانكنية فقط أما األسباب المكضكعية
فال تعد أسبابا لمنقض بأمر خطي ،كقد حددت المادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني
سبب النقض بأمر خطي ىك (مخالفة القانكف) كيشترط أف ال تككف محكمة النقض قد سبؽ ليا أف
دققت ىذا اإلجراء أك الحكـ أك القرار المطعكف فيو ككنو يؤدم الى عدـ الفصؿ في الدعكل بشكؿ
سريع كيؤدم الى تأخير الفصؿ في الدعادكم كلما في ىذا الرفض تخفيؼ العبء عمى عاتؽ محكمة
النقض.3
كنعني بيذا الشرط أف ال تككف األسباب التي استند إلييا لمطعف بأمر خطي قد أثيرت أماـ محكمة
النقض كقامت محكمة النقض بتدقيقيا كقررت رفضيا ،كأف يطعف بالنقض في الحكـ بسبب أف
المحكمة التي أصدرتو لـ تكف مشكمة كفقا لمقانكف كردت محكمة النقض ىذا الطعف.
كيمكف تمخيص شركط قبكؿ الطعف بأمر خطي مف كزير العدؿ كىي عمى النحك التالي:4
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 -1أف يككف الحكـ قطعيان.
 -2أف يقدـ الطعف مف النائب العاـ.
 -3أف يتمقى النائب العاـ ام أر خطيا مف كزير العدؿ بتقديـ الممؼ الى محكمة النقض.
 -4أف يككف الحكـ مشكبا بمخالفة القانكف أك لكقكع إجراء في الدعكل مخالؼ لمقانكف.
 -5فكات ميعاد الطعف دكف أف تتاح الفرصة لمحكمة النقض مف إصالح الخطأ.
 -6فكات ميعاد الطعف دكف أف يتقدـ أحد الخصكـ بالطعف في الحكـ.
 -8استنفاذ طرؽ الطعف العادية حتى يتسنى سمكؾ طريؽ الطعف بأمر خطي.

المبحث الثاني  :اإلطار اإلجرائي لمنقض بأمر خطي:
كبالعكدة لنصكص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فإنو ال يكجد نص قانكني صريح يبيف
اإلجراءات الكاجب إتباعيا لتقديـ طمب النقض بأمر خطي إال أف ىذه اإلجراءات تكتسب مف الحياة
العمميو كلمزاكلو مينو المحاماة ،كسنتناكؿ في ىذا المبحث الحديث عف إجراءات النقض بأمر خطي
كمطمب أكؿ كاآلثار المترتبة عمى النقض بأمر خطي كمطمب ثاني
المطمب االول  :إجراءات النقض بأمر خطي:
مف خالؿ ما سبؽ الحديث عنو نجد أف التشريعات الجزائية في الدكؿ العربي كمنيا التشريع االردني
في الماده ( )291كالتشريع السكرم في الماده ( )366كالتشريع الفمسطيني في الماده ( )375قد
حصرت إجراءات النقض بأمر خطي بكزير العدؿ دكف سكاه ،ذلؾ أف كزير العدؿ يممؾ سمطة قضائية
كاسعة في م ارقبة معامالت القضاء لممصمحة العامة.
كنجد مف خالؿ استقراء نص المادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني أنيا قد حصرت
ىذه اإلجراءات بكزير العدؿ بحيث يحؽ لكزير العدؿ تكجيو أمر خطي الى النائب العاـ بعرض ممؼ
الدعكل عمى محكمة النقض نفعا لمقانكف ،كذلؾ في حاؿ كقكع أجراء في الدعكل مخالؼ لمقانكف
كصدكر حكـ أك قرار في الدعكل مخالؼ لمقانكف كاليدؼ مف تقرير حؽ النقض بأمر خطي لكزير
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العدؿ ىك إتاحة الفرصة لمحكمة النقض إلصالح األخطاء في الحكـ أك القرار المطعكف فيو المخالفة
لمقانكف كالتمكف مف مباشرة كظيفتيا في السير عمى حسف تطبيؽ القانكف كتفسيره عمى نحك فعاؿ.1
أكال  :االجراءات المتبعو لتقديـ طمب النقض بامر خطي الى كزير العدؿ
يقكـ المحككـ عميو الذم صدر بحقة قرار مكتسبا الدرجة القطعيو اك مف خالؿ ككيمو القانكني بتنظيـ
الئحة طمب مستدعيا بيا الى كزير العدؿ متضمف المعمكمات الشخصيو ككافو البينات المتعمقو في
الدعكل كاف يبيف النقاط القانكنية التي يبنى عمييا الطمب مع ارفاؽ المستندات ذات العالقو بالدعكل،
ثـ يتـ احالو الطمب الى كزير العدؿ الذم يبحث في الطمب كيدرس ممؼ الدعكل كيدققو كفقا لالسباب
الكاردة في الطمب  ،فإذا تبيف ليـ عدـ كجكد اجراء مخالؼ لمقانكف أك انو لـ يصدر ام قرار اك حكـ
مخالؼ لمقانكف يقرر كزير العدؿ رفض الطمب لعدـ كجكد مخالفو لمقانكف ،اما في حاؿ تبيف كجكد
اجراء مخالؼ لمقانكف اك صدكر قرار اك حكـ مخالؼ لمقانكف في الدعكل فإنو يصدر كزير العدؿ ام ار
خطيا مخاطبا بو النائب العاـ بضركره عرض ممؼ الدعكل عمى محكمة النقض كيتضمف االمر
الخطي الصادر عف كزير العدؿ االسباب الداعيو كالمكجبة لعرض ممؼ الدعكل عمى محكمة النقض،
كيقكـ رئيس النيابو بدكره بجمب ممؼ الدعكل كتنظيـ الئحة نقض بمكجب االسباب الكاردة في االمر
الخطي كبعد ذلؾ يتـ تصدير الئحة النقض الى قمـ محكمة النقض لمتدقيؽ في ممؼ الدعكل المتضمف
مخالفو لمقانكف.
يتـ تقديـ طمبات النقض نفعا لمقانكف (النقض بأمر خطي) لدل كزير العدؿ بالشركط السابقة الذكر
كعمى النائب العاـ تقديـ الممؼ الى محكمة النقض مرفقا باألمر الخطي مطالبا بإبطاؿ اإلجراء أك
نقض الحكـ أك القرار بناء عمى األسباب الكاردة في ىذا األمر الخطي.
كيرل الباحث انو في حاؿ تقدـ احد الخصكـ كطمب مف زكير العدؿ التقدـ بيذا الطمب فال بد اف
يبحث كزير العدؿ ىذا الطمب كفي حاؿ تكفرت شركط تقديـ ىذا الطمب كرأل كزير العدؿ اف ىناؾ
سبب لتقديـ ىذا الطمب فال بد اف يطمب مف النائب العاـ عرض الممؼ عمى محكمة النقض ،مف
خالؿ تحميؿ نص المادة سالفو الذكر نجد انو يجكز لكزير العدؿ مف تمقاء نفسو كدكف طمب مف
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الخصكـ أف يطمب مف النائب العاـ عرض ممؼ الدعكل عمى محكمة النقض حاؿ تكافر الشركط
المنصكص عمييا كالتي تـ ذكرىا.
كال يجكز لكزير العدؿ أف يتنازؿ عف حقو في طمب النقض بأمر خطي ألحد بدكف نص قانكني يجيز
ذلؾ ،1كنحف نؤيد أنو ال يجكز لكزير العدؿ أف يتنازؿ عف ىذا الحؽ ألم شخص آخر كذلؾ لكضكح
نص المادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني الذم جاء كاضحا كصريحا حيث حصر
ىذا الحؽ لكزير العدؿ فقط الف ىذه الصالحية ىي صالحية ذاتية لذلؾ ال يجكز التنازؿ عنيا مطمقا،
كما انو ال يكجد كال يتكافر نصكص قانكنية تسمح لكزير العدؿ أف يتنازؿ عف ىذا الحؽ.
كما نجد أف كزير العدؿ ال يممؾ الحؽ مطمقا في الرجكع عف طمب النقض بأمر خطي حيث أف نص
المادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني لـ تنص عمى حؽ كزير العدؿ في الرجكع عف
األمر بطمب النقض بأمر خطي ،كالف الرجكع مف كزير العدؿ يتعارض مع العمة التي أكجد بمكجبيا
المشرع النقض بأمر خطي خاصة إذا أخذنا بعيف االعتبار أف تكميؼ النائب العاـ بتقديـ طمب النقض
بأمر خطي يعكد لما تتصؼ بو النيابة العامة مف تمثيؿ لممجتمع دكف تمثيؿ لممصمحة الخاصة ،كما
تقكـ عمى اعتبار أف النيابة العامة كما ال تستطيع إسقاط الدعكل العامة بعد إقامتيا فكذلؾ ال تستطيع
الرجكع عف الطعف المقدـ منيا لمنقض بأمر خطي كلك كاف بأمر مف كزير العدؿ ،فضال عف أنو كاف
يكف طعف النيابة العامة جرل استنادا الى األمر الخطي الصادر عف كزير العدؿ فإف الشخص
الطاعف أماـ محكمة النقض ىك رئيس النيابة كليس كزير العدؿ.
كما نجد انو يجكز لكزير العدؿ أف يتقدـ بطمب جديد لمنقض بأمر خطي طالما أف ىذا الطمب يستند
عمى أسباب جديدة كال يكجد أم نص قانكني يمنعو مف ذلؾ ،كأيضا ال يمنع تنفيذ الحكـ مف طمب
نقضو بأمر خطي ذلؾ ألف طمب النقض بأمر خطي ىك طريؽ طعف غير عادم تـ كضعو لغايات
السماح لمحكمة النقض مف بسط رقابتيا عمى األحكاـ كالق اررات التي اكتسبت الدرجة القطعية ،لتبقى
جميع األحكاـ كالق اررات منسجمة كمتفقة مع بعضيا كيبقى تفسيرىا كتأكيميا مستمدا مف ركح القانكف.
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كيثكر السؤاؿ حكؿ مدل تأثير كفاة المحككـ عميو كىؿ تحكؿ دكف طمب النقض بأمر خطي1؟
في ىذا الصدد ذىبت محكمة النقض الفرنسية 2الى القكؿ بأف كفاة المحككـ عميو ال تمنع مف طمب
النقض بأمر خطي باعتبار أف ما ييدؼ إليو الطعف باألصؿ ىك رفع المخالفة الكاقعة في الحكـ كازالة
آثارىا بنقضو بصرؼ النظر عما إذا كاف المحككـ عميو قد تكفى أك ال يزاؿ عمى قيد الحياة.
لذلؾ نرل أف كفاة المحككـ عميو ال تحكؿ دكف طمب النقض بأمر خطي خاصو كأف ذلؾ لـ يرد
صراحة بنص المادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني حيث لـ يأت نص يفيد بأف كفاة
المحككـ عميو تمنعو مف التقدـ بيذا الطمب ،كأف صاحب الحؽ في طمب النقض بأمر خطي ىك كزير
العدؿ فال تؤثر كفاة المحككـ عميو في تقديـ الطمب كما أف اليدؼ مف النقض بأمر خطي ىك رفع
المخالفة الكاقعة في الحكـ أك القرار كازالة آثارىا بصرؼ النظر عف كفاة المحككـ عميو.
كعميو تنحصر اجراءات النقض بامر خطي في قياـ كزير العدؿ بتكجيو كتاب خطي الى النائب العاـ
يأمره فيو بعرض ممؼ دعكل معينة عمى محكمة النقض لكقكع إجراء فيو مخالفة لمقانكف أك لصدكر
قرار فيو مخالفة لمقانكف أك لصدكر حكـ فيو مخالفة لمقانكف ،كال يجكز إال أف يككف خطيا كذلؾ التزاما
بنص القانكف الذم يتطمب كيشترط ذلؾ عند كصكؿ الكتاب الخطي مف كزير العدؿ الى النائب العاـ
يمزـ األخير بنفسو أك بأحد مساعديو بأف يعرض إضبارة تمؾ الدعكل عمى محكمة النقض كأف يطمب
استنادا لألسباب الكاردة في األمر الخطي إبطاؿ اإلجراء المخالؼ لمقانكف أك نقض القرار أك الحكـ
المخالؼ لمقانكف دكف أف يضيؼ مف تمقاء نفسو أم سبب حتى كاف كاف ذلؾ السبب جكىريا كميما.
ثانيا  :إجراءات النقض بأمر خطي عف طريؽ النائب العاـ:
بعد أف قمنا باستعراض إجراءات النقض بأمر خطي عف طريؽ كزير العدؿ نبيف فيما يمي إجراءات
النقض بأمر خطي عف طريؽ النائب العاـ الذم يرأس النيابة العامة لدل محكمة النقض كيعاكنو
مساعد أك أكثر حسبما تدعك إليو الحاجة كيتكلى دراسة الدعكل الجزائية المرفكعة الى محكمة النقض
حيث يقكـ بمراقبة سير األعماؿ عف طريؽ إرساؿ بالغات بيذا الخصكص ،كمف ىنا نممس الفارؽ
الجكىرم بيف إجراءات تقديـ طمب النقض بأمر خطي عف طريؽ النائب العاـ :
1
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فكزير العدؿ يككف لو الحؽ في تقديـ طمب النقض بأمر خطي مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب
المحككـ عميو ،بينما النائب العاـ ال يممؾ تقديـ طمب النقض بأمر خطي مف تمقاء نفسو بؿ يجب أف
يككف بأمر خطي مف كزير العدؿ ،كاف عمميو دراسو النائب العاـ لالستدعاء المقدـ لغايات طمب
النقض بامر خطي يشتمؿ عمى عدة جكانب منيا التاكد مف أف الطمب مقدـ ممف يممؾ الحؽ في
تقديمو كالتاكد مف كجكد قرار قطعي كاف ىذا القرار صدر في قضيو مف محكمة االستئناؼ.
كمف الجدير بالذكر في ىذا المجاؿ أف النائب العاـ ال يتقيد بميعاد معيف كمحدد لتقديـ كعرض ممؼ
الدعكل عمى محكمة النقض ألنو ال يكجد نص يمزمو بميعاد معيف لذا نجده قد يتراخى في تقديـ ىذا
الطمب األمر ،كمف ىنا نجد ضركرة الف يتدخؿ المشرع بنص تشريعي يمزمو بعرض ممؼ الدعكل
عمى محكمة النقض في فترة معينة كمحددة ،لما ليا مف فكائد ىامو في تنظيـ عمؿ المحاكـ كما تسيـ
في تخفيؼ العبء كالجيد عف قضاة محكمة النقض ككذلؾ ضبط سير العدالو كىذا ما نرجكة مف
المشرع الفمسطيني في تحديد مدة معينو لتقديـ طمب النقض بأمر خطي.
كىنا يثكر التساؤؿ في ىذا المجاؿ كىك ىؿ يجكز لمنائب العاـ أف يتقدـ بطمب النقض بأمر خطي دكف
أف يطمب منو ذلؾ كزير العدؿ ؟
نجد انو ال يجكز لمنائب العاـ أف يتقدـ مف تمقاء نفسو بطمب النقض بأمر خطي كذلؾ كفقا لنص
المادة ( )375مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني كذلؾ نظ ار لكضكح النص السابؽ بعدـ كركد ما
يفيد انو يحؽ لمنائب العاـ التقدـ بطمب النقض مف تمقاء نفسو.
كال يجكز لمنائب العاـ التقدـ بطمب النقض بأمر خطي اذا طمب منو المحككـ عميو ككف المشرع حصر
تقديـ طمب النقض بأمر خطي لكزير العدؿ دكف سكاة كذلؾ عكس ما ذىب اليو المشرع األردني الذم
سمح كأعطى لرئيس النيابو العامة الحؽ بتقديـ طمب النقض بأمر خطي كارساؿ الطمب الى قمـ
محكمة النقض ليصار الى قيدىا تحت رقـ لمتدقيؽ في اإلجراءات المخالفو لمقانكف أك القرار أك الحكـ
المخالؼ لمقانكف ،كما ال يجكز لمنائب العاـ التقدـ بطمب النقض بأمر خطي إذا طمب منو المدعي
الشخصي ذلؾ ألف ىذا الطعف خاص كاستثنائي كال يجكز التكسع في تفسيره أك القياس عميو كالف
القضاء الجزائي ال ينظر دعكل الحؽ الشخصي إال إستثناء.
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المطمب الثاني  :اآلثار المترتبة عمى النقض بأمر خطي:
كما سبؽ كبينا إجراءات النقض بأمر خطي فإننا سنتناكؿ بالعرض اآلثار المترتبة عمى النقض بأمر
خطي كباستعراض النصكص القانكنية في التشريعات الجزائية نجد أف ىذه اآلثار كانت مبيمة

كبالرجكع الى التشريعات الجزائية العربية نجد أنيا في مجمميا لـ تنص صراحة عمى ىذه اآلثار كمنيا
المشرع الفمسطيني الذم نص في المادة ( )376مف قانكف االجراءات الجزائية " إذا قبمت محكمة
النقض األسباب المذككرة في المادة السابقة فإنيا تبطؿ اإلجراء أك الحكـ أك القرار المطعكف فيو "

كيقكـ النائب العاـ برفع إضبارة النقض بأمر خطي مرفقة بممؼ الدعكل األصمي الى المحكمة
المختصة بذلؾ كىي محكمة النقض صاحبة االختصاص لمنظر في ىذا النقض كلمجرد حصكؿ ىذه
االضبارة فإف محكمة النقض تسند ىذه الميمة إلحدل ىيئات المحكمة لتباشر ىذه الييئة القضية

كتككف سمطو محكمة النقض محصكرة كمقيدة فقط في حدكد األسباب الداعيو لمنقض كالكاردة في

الئحو األمر الخطي.
كمف حيث أثار ىذا الحؽ فميس لمنقض بأمر خطي لكزير العدؿ أم أثر إال إذا كقع لصالح المتيـ

المحككـ عميو ،فال أثر لو إف جاء ضد مصمحتو أك أنو لـ يستفيد منو ،كجاءت ىذه القاعدة خالفا
لمنقض العادم بناءا عمى طعف النيابة العامة بحيث يمكف أف يقع ضد مصمحة المتيـ المحككـ عميو.
أكال  :آثار النقض بأمر خطي عف طريؽ كزير العدؿ
البد مف التمييز بيف حالتيف فيما اذا نقض القرار كلـ يكف مرتبا مصمحو لممحككـ عميو كفيما اذا نقض

القرار ككاف بو مصمحو لممحككـ عميو ففي الحالو األكلى ال يككف لو أم اىثار مترتبو عميو كيعبر نفعا

لمقانكف ،أما في الحالو الثانيو تظير االثار المترتبو عمى نقض القرار عف محكمة النقض كالمتمثمو

بإبطاؿ اإلجراء الذم ثبت مخالفتو لمقانكف كاحالو ممؼ الدعكل الى المحكمة التي أصدرت القرار،
كعمى ضكء ذلؾ تقكـ بكقؼ تنفيذ العقكبو إذا كانت منفذة بحؽ المحككـ عميو كاذا كاف مكقكفا تقكـ

بإخالء سبيمو كاذا كانت العقكبو منفذة عميو تقكـ باإلفراج عنو.
كفي ىذا قضت محكمة التمييز األردنية في احد ق ارراتيا " 1حيث أف النقض ىك لصالح المحككـ عميو

فيترتب آثره في الدعكل القضائية كالنقض العادم أعماال لممادة ( )291/4مف قانكف أصكؿ
المحاكمات الجزائية األردني ليذا نقرر نقض الق ارريف المشار إلييما كاعادة األكراؽ لمصدرىا إلجراء
المقتضى القانكني كاإلفراج عف المحككـ فك ار ما لـ يكف مكقكفا أك محككما لداع آخر".
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كمف المعمكـ كحسب ما جرل العمؿ بو في قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني فاف عممية كقؼ تنفيذ

الحكـ المطعكف فيو قد يككف مف قبؿ محكمة النقض ،كال يخرج قرار محكمة النقض عف احد الفرضيف

إما رفض الطعف أك أف تبطؿ الحكـ أك القرار أك اإلجراء كاعاده الحكـ الى المحكمة التي اصدرتو.1

ككما سبؽ كبينا فإف محكمة النقض ليا الحؽ في نظر الطمب مف حيث الشكؿ حيث تممؾ المحكمة
الصالحية في رد الطعف شكال في حاالت متعددة كمف ىذه الحاالت :
 أف تتأكد المحكمة مف أف مقدـ الطمب ليس لو الحؽ في تقديمو كأف يتبيف لمحكمة النقض أنيا قد سبؽ ليا التدقيؽ كالنظر في الحكـ المطعكف فيولذلؾ فإف محكمة النقض إذا تكافرت ليا أسباب قبكؿ الطعف بأمر خطي شكال فإنيا تقرر قبكؿ الطمب
كاذا تأكد ليا أف ىناؾ ما يدعك لعدـ قبكلو فإنيا تبيف ذلؾ مف خالؿ اإلجراءات التي تقكـ بيا ،كمتى
قررت محكمة النقض رد الطعف شكال فإف الحكـ المطعكف فيو بيذا الطريؽ االستثنائي يكتسب قكة
كحجية األمر المقضي بو.
كيككف الحكـ لدل محكمة النقض مقبكال مف حيث المكضكع إذا كانت أسباب النقض المقدـ عمى
مقتضى المادة ( )375مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني التي تنص عمى األمكر القانكنية
المتعمقة بمخالفة القانكف كترؾ العمؿ بنص قانكني ال يتحمؿ التأكيؿ أك الخطأ في تطبيؽ القانكف
بإعماؿ نص قانكني ال ينطبؽ عمى الدعكل أك بإعطاء النص الكاجب تطبيقو غير معناه الصحيح.
كما تقرر محكمة النقض رد الطعف بأمر خطي مكضكعا إذا ثبت ليا أف الحكـ أك القرار أك اإلجراء
المعني سميـ كصحيح كغير مخالؼ لمقانكف أما ذا تبيف العكس فإنيا تقرر نقضو.
كعمى النقيض مف ذلؾ انو إذا قررت محكمة النقض قبكؿ الطعف بأمر خطي فإنيا تنقض القرار أك
الحكـ أك تبطؿ اإلجراء كقد ذىب جانب مف الفقو الى القكؿ إنو يجب عمى محكمة النقض إذا قررت
قبكؿ األسباب المكجبة لمنقض كمف ثـ نقض القرار أك الحكـ أك إبطاؿ اإلجراء أف تعيد األكراؽ الى
الجية التي أصدرت القرار أك الحكـ أك اإلجراء لكي تقكـ بإعادة إصدارة عمى ضكء ما قررتو محكمة
النقض.
1
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ككقع خالؼ بيف الفقو في مدل أحقية محكمة النقض بتصحيح القرار أك الحكـ أك اإلجراء المخالؼ
لمقانكف مف تمقاء نفسيا حيث نجد جانبا مف الفقو يذىب لمقكؿ: 1
إنو يجب عمى محكمة النقض إذا قررت قبكؿ األسباب المكجبة لمنقض كمف ثـ نقض القرار أك الحكـ
أك اإلجراء إعادة األكراؽ الى الجية التي أصدرت الحكـ لكي تقكـ بإعادة إصداره في ضكء ما قررتو
محكمة النقض كىذا يعني أنو ال يكجد أحقية لمحكمة النقض في أف تبطؿ الحكـ أك القرار أك اإلجراء
مع إعادة إضبارة الدعكل الى الجية المختصة كي تقكـ بتصحيح الحكـ أك القرار أك إبطاؿ اإلجراء.
كيالحظ مف ذلؾ انو إذا قامت المحكمة المختصة بنقض القرار أك الحكـ فإف ىذا النقض يككف لو
مفعكؿ النقض العادم كما في حالة الطعف بالنقض.
كذىب جانب آخر مف الفقو الى القكؿ  :بأنو يستثنى ذلؾ اإلجراء فميس لمحكمة النقض أف تحيؿ
األكراؽ عمى الجية المختصة التي أصدرتو بؿ تكتفي بإبطاؿ اإلجراء مف تمقاء نفسيا كذلؾ استنادا
لنص المادة ( )376مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني كالتي جاء فييا " أك تبطؿ اإلجراء أك
الحكـ أك القرار المطعكف فيو "
كنحف بدكرنا نذىب مع االتجاه الفقيي الذم يرل أنو يجكز إعادة أكراؽ الدعكل الى المحكمة المختصة
مصدرة الحكـ الف ذلؾ يتفؽ مع مضمكف نص المادة ( )376مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني
كالتي جاء فييا أف محكمة النقض ىي التي تبطؿ اإلجراء ،كعندما تقكـ بإبطاؿ اإلجراء المخالؼ
لمقانكف فإنيا بذلؾ تستطيع أف تعيد األكراؽ لممحكمة صاحبة االختصاص لمنظر في المكضكع ،كما
نجد انو في حالة نقض القرار أك الحكـ فإف ىذا القرار يككف لو مفعكؿ النقض العادم كيترتب عمى
ذلؾ إعادة األكراؽ الى الجية القضائية التي أصدرت القرار المنقكض.
كفي حاؿ نقض الحكـ أك القرار بأمر خطي فإف ذلؾ يجب أف ال يؤدم الى زيادة العقكبة أك إحداث
أم تغيير في الكصؼ الجرمي إذ أف الطعف بأمر خطي لـ يشرع مف أجؿ اإلضرار بالمحككـ عميو
كىذا ما استقر عميو اجتياد المحاكـ كالتي ظير في الكثير مف أحكاميا أف آثار النقض بأمر خطي ال
تترتب عمييا أم آثار إذا لـ تكف في صالح المحككـ عميو.
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ثانيا  :آثار النقض بأمر خطي عف طريؽ النائب العاـ
بعد أف استعرضنا أثار النقض بأمر خطي عف طريؽ كزير العدؿ نجد انو يجب أف نبيف أثار النقض
بأمر خطي عف طريؽ رئيس النيابة العامة كىذا ما أخذ بو المشرع االردني
كيتبادر الى أذىاننا طرح السؤاؿ التالي  :ما مصير القضية بعد نقض القرار عف طريؽ النائب العاـ ؟
أجاز قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني في المادة ( )2/291منو لرئيس النيابة العامة أف يقدـ
طمب النقض بأمر خطي ،فإذا كجدت محكمة النقض أف الطعف في محمة كأف تككف مخالفة لقانكف
فإنيا تقرر نقض الحكـ كابطاؿ اإلجراء لمصمحة القانكف فقط كىذا يعني أف المحككـ عميو ال يستفيد
مف النقض كال يتضرر منو كانما اليدؼ ىك العمؿ عمى تكحيد االجتياد القضائي كتنبيو القضاة الى
مكضع مخالفة القانكف لذلؾ فإنو يكفي ىنا تسجيؿ حكـ النقض عمى ىامش الحكـ المنقكض ،1كفي
حاؿ اذا تـ نقض القرار مف قبؿ رئيس النيابو العامو سكاء أكاف بناء عمى مخالفو كقعت في القرار أك
باتباع إجراء مخالؼ لمقانكف أثناء السير في الدعكل فإنو يترتب عمى ذلؾ أثر كاحد كىك مالحقو مف
قاـ بيذة المخالفو عند االقتضاء ،كىـ القضاه كرجاؿ الضابطو العدليو كىذا ما أكدتو الفقرة الثالثو مف
المادة ( )291مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.
كمف خالؿ ما سبؽ نرل أف االثار المترتبو عمى قبكؿ النقض بأمر خطي عف طريؽ كزير العدؿ تعد
أفضؿ مف االثار المترتبة عمى قبكؿ النقض بامر خطي عف طريؽ النائب العاـ كذلؾ النيا ال تترتب
إال إذا كقعت لصالح المحككـ عميو في حيف أف أثار النقض بامر خطي عف طريؽ النائب العاـ ال
ينفع كال يتضرر منيا المحككـ عميو كانما تبقى لمصمحة القانكف فقط.2
لذلؾ نجد أف المشرع الفمسطيني ككذلؾ المشرع السكرم الذم حذا حذكه قد أحسف صنعا عندما جعؿ
النقض بأمر خطي عف طريؽ كزير العدؿ ال عف طريؽ رئيس النيابة العامة كذلؾ الف اليدؼ مف
الطعف باألحكاـ ىك تحقيؽ مصمحة المحككـ عميو ككذلؾ تكحيد االتجاىات القضائية في ىذا
الخصكص.

1
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الفصل الثالث:
___________________________________________________
الطعن بإعادة المحاكمة:
طمب إعادة المحاكمة مف طرؽ الطعف غير العاديو ال يككف إال في احكاؿ معينو كال يقع إال عمى
األحكاـ النيائيو كىك ال يبنى إال عمى األخطاء المكضكعيو في تقدير الكقائع بحيث تككف ىذه
األخطاء مف الجسامو كالكضكح مما يستدعي تصحيحيا إعادة النظر في األحكاـ النيائيو التي اكتسبت
الدرجة القطعية.
إعادة المحاكمة ىك طريؽ طعف غير عادم يمتمس فيو المحككـ عميو إعادة النظر في األحكاـ النيائية
الصادرة بعقكبة في دعاكم الجنايات كالجنح بيدؼ الرجكع عنيا ،كالطعف بإعادة المحاكمة ال يقع إال
عمى األحكاـ النيائية مثمو مثؿ الطعف بالنقض إال أف طمب إعادة المحاكمة ال ينبني إال عمى األخطاء
المكضكعية  ،كاعادة النظر في األحكاـ النيائية التي اكتسبت الدرجة القطعية يككف بفكات جميع طرؽ
الطعف العادية كغير العادية بخالؼ طريؽ الطعف بالنقض الذم ال يبنى إال عمى خطأ في القانكف كقد
ميز القانكف إعادة المحاكمة عف غيره مف طرؽ الطعف بأف قصره فقط عمى األحكاـ الصادرة بإدانة
المتيـ دكف براءتو.
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كالعمو العامو إلعادة المحاكمة ىي إصالح الخطأ القضائي كارضاء الشعكر اإلجتماعي الطبيعي
بالعدالة الذم يتأذل بإدانو متيـ برمء كما يستتبع ذلؾ مف تنفيذ العقكبو كىك ما يمثؿ ظمما إجتماعيا
يغؿ بالعدالة كيمس ثقو المكاطنيف في القضاء كالدكلة.
كعميو فإف األصؿ في طمب إعادة المحاكمة أف يككف إلثبات براءة متيـ كاف ضحية خطأ قضائي،
كأف كاف القميؿ مف الشرائع تتكسع فيو كتجيزه كلك إلثبات إدانة متيـ قضي ببراءتو خطأ أك لعدـ كفاية
األدلة إذا كاف ما استجد منيا بعد الحكـ يكفي لإلدانة كمنيا التشريعات األلمانية كالنمساكية كالمجرية.
كقد ىدؼ المشرع مف إعادة المحاكمة إعالء مبدأ العدالة عمى مبدأ االستقرار القانكني حيث أف الحكـ
ال بات كالنيائي ىك عنكاف لمحقيقة كلكف ىذه الحقيقة ما ىي إال حقيقة مفترضة أك شكمية اليدؼ منيا
ىك كضع حد لمخصكمة الجزائية كمنع إعادة طرحيا عمى القضاء مرة ثانية ،إال أف المشرع قدر أف
الرجكع عف بعض األخطاء القضائية الجسيمة أكلى مف التمادم في احتراـ مبدأ حجية الشيء المقضي
بو لذلؾ نراه ضحى بالتمسؾ بالحكـ البات بإق ارره الطعف بإعادة المحاكمة كما يتبعيا مف بحث جديد
في مكضكع الدعكل.
كتتميز طرؽ الطعف العادية بأنيا تقبؿ مف المحككـ عميو في الميعاد القانكني بال قيد كال شرط كيترتب
عمييا إعادة المحاكمة لمجرد ادعاء المحككـ عميو أف الحكـ غير صحيح أما طرؽ الطعف غير العادية
فيي ال تقبؿ مف الم حككـ عميو إال إذا تكافرت حاالت معينة كردت في القانكف عمى سبيؿ الحصر كال
يجكز الخمط بيف طمب إعادة المحاكمة كالطعف بالنقض فيما كأف كانا طريقيف غير عادييف لمطعف في
األحكاـ كيرفعاف الى محكمة النقض إال أف الفرؽ بينيما ال يزاؿ كاضحا بالنسبة لألسباب التي يبنى
عمييا كؿ منيما فالطعف بالنقض يككف كما تناكلنا في الفصؿ االكؿ إلصالح األخطاء الماديو
كاالخطاء القانكنية في األحكاـ الصادرة أك في اإلجراءات أما طمب إعادة المحاكمة فال يككف إال لخطأ
في الكقائع كال شأف لو بالقانكف  ،كما أف إعادة المحاكمة ال تككف إال إذا كاف الحكـ الخاطئ صاد ار
باإلدانو خالفا لما ىك عميو الحاؿ بالنسبو لمطعف بالنقض إذ يككف الحكـ صاد ار بالبرائو أك باإلدانو.1

1
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كرغـ تشابو طريؽ الطعف بإعادة المحاكمة كالطعف بأمر خطي في أف كؿ منيما مف طرؽ الطعف
الغير عادية كأنيما يككناف باألحكاـ النيائية الباتة المكتسبة الدرجة القطعية كأنيما يحكالف مف كزير
العدؿ الى النائب العاـ ابتداء قبؿ عرضيما عمى المحكمة المختصة بنظرىما ،إال أف الطعف بطريؽ
إعادة المحاكمة يختمؼ عف النقض بأمر خطي في أف األخير يككف فقط بحكـ قطعي صدر مخالفا
لنصكص القانكف أما إعادة المحاكمة يككف مبنيا عمى أسباب مختمفة محددة بالقانكف ال عالقة ليا
باألخطاء المتعمقة بتطبيؽ نصكص القانكف ،كما أف النقض بأمر خطي يممؾ الحؽ بتقديمو كزير
العدؿ مف تمقاء نفسو كذلؾ بطمب يقدـ الى النائب العاـ كما سبؽ كبينا أما إعادة المحاكمة فال يتقدـ
بو كزير العدؿ إنما األشخاص الذم حددتيـ المادة ( )378مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،
كما أف النقض بأمر خطي كما بينا في الفصؿ الثاني يشترط لقبكلو أف ال تككف محكمة النقض قد
نظرت بيذا الحكـ سابقا في حيف أف طمب عادة المحاكمة يجكز التقدـ بو كلك صدر حكما عف محكمة
النقض بالدعكل األصمية الصادر بيا القرار المطعكف بو بإعادة المحاكمة كذلؾ لككنيا تيدؼ الى
تصحيح ما شاب الحكـ المطعكف بو مف عيكب كجعمتو جدي ار باإللغاء أك التعديؿ كاصدار حكـ جديد
يتفؽ كصحيح القانكف.
كتختمؼ إعادة المحاكمة عف العفك الخاص كالعفك العاـ بأنيا مف األعماؿ القضائيو بينما العفك
الخاص مف إختصاص رئيس الدكلو كالعفك العاـ مف إختصاص السمطة التشريعيو  ،أما رد اإلعتبار
فيك يزيؿ حكـ اإلدانو بالنسبو لممستقبؿ كعمتو تكمف في إعتبارات إصالح المحككـ عميو كتختمؼ عف
إعادة المحاكمة التي تتمثؿ في إصالح الخطأ القضائي.1
كتكمف مشكمو إعادة المحاكمة في التكفيؽ بيف اإلحتراـ الكاجب لألحكاـ الباتو الحائزة لقكة األمر
المقضي بو كما بيف الشعكر العاـ بالعدالة  ،كقد يرل البعض بأف طمب إعادة المحاكمة يؤدم بييبة

الحكـ البات كلكف العكس صحيح فإجازة إصالح األغالط القضائية الجسيمة يقكم االحتراـ كيضاعؼ
الثقة في ىذا الحكـ ،كقد عالج قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني الطعف بإعادة المحاكمة مف خالؿ

المكاد ( 377حتى .)387

كسنتناكؿ في ىذا الفصؿ مفيكـ إعادة المحاكمة كمبحث أكؿ ك إجراءات طمب إعادة المحاكمة

كمبحث ثاني.
1

انذكرٕر ػه ٙيحًذ جؼفز " ،يثادب انًحاكًاخ انجشائٛح"  ،انطثؼّ االٔنٗ  ،انًإسسّ انجايؼ ّٛنهذراساخ ٔانُشز ٔانرٕسٚغ  ،تٛزٔخ ،
سُّ  ، 1994ص411
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المبحث االول  :مفيوم إعادة المحاكمة:
إعادة المحاكمة 1عبارة عف نظاـ يستيدؼ رؤية الدعكل الجزائية التي حكـ بيا سابقا مرة أخرل بعد أف
يككف الحكـ قد استنفذت فيو جميع طرؽ الطعف أك بعد فكات المدة القانكنية لمطعف فيو ،كطمب إعادة
المحاكمة ىك طريؽ غير عادم لمطعف في األحكاـ القطعية الصادرة بعقكبة جزائية لغرض تصحيح
األخطاء القضائية التي تشكب الحكـ الذم اكتسب قكة األمر المقضي بو كأصبح قطعيا إلثبات براءة
المحككـ عميو.
كعرؼ الدكتكر حسف الجكخدار إعادة المحاكمة عمى أنيا " طريؽ طعف غير عادم يمتمس فيو
المحككـ عميو إعادة النظر في األحكاـ الباتة الصادرة بعقكبة ضده في دعكل الجناية أك الجنحة بيدؼ
الرجكع عنيا أك تعديميا أك تخفيفيا إذا ظير أنيا مشكبة بخطأ جسيـ في الكقائع ".2
كفي تعريؼ آخر إلعادة المحاكمة بأنيا " إىدار حجية األحكاـ القطعية مف أجؿ تصحيح األخطاء
المكضكعية في تقدير الكقائع كالتي ال مجاؿ لتداركيا إال بإتباع إعادة المحاكمة مف أجؿ تحقيؽ
العدالة كالمحافظة عمى المصمحة لعامة ".3
كعرؼ بأنو " طريؽ طعف غير عادم يقررىا القانكف في حاالت كردت عمى سبيؿ الحصر ضد أحكاـ
اإلدانو الصادرة في الجنايات كالجنح كالتي انبنت عمى خطأ قضائي في تقدير الكقائع ".4
كقد عرفة الدكتكر جالؿ ثركت بأنو " طريؽ غير عادم مف طرؽ الطعف في األحكاـ الباتة الصادرة
باإلدانة في جناية أك جنحة ثبت الخطأ في أساسيا المكضكعي المتعمؽ بالكقائع عمى نحك يبرر إىدار
ما لمحكـ مف حجية كاصالح ما في الحكـ مف خطأ أكيد أك شبة أكيد ".5

1

كيطمؽ القانكف المصرم عمى طريؽ الطعف بإعادة المحاكمة اصطالح "طمب إعادة النظر" كفؽ لممادة ( )441مف قانكف االجراءات الجنائية

المصرم  ،كيرل الذىبي أنو مف الخطأ تسميو ىذا الطريؽ مف طرؽ الطعف بعبارة }إلتماس إعادة المحاكمة{ ككف إعادة المحاكمة حؽ مكتسب
منة مف أحد  ،كيطمؽ القانكف التكنسي عمى إعادة المحاكمة اصطالح "الطعف بالتعقيب لصالح القانكف" كفقا لممادة ()276
بقكة القانكف كليس ه
مف قانكف االجراءات الجزائية.

2
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5

حسف الجكخدار" ،شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية االردني ،دار الثقافة ،سنة  ،1993ص671
محمدعمي سالـ الحمبي ،مرجع سابؽ ،ص439
انذكرٕر كايم انسؼٛذ " ،شزح لإٌَ أطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح َظزٚرا االحكاو ٔطزق انطؼٍ فٓٛا" ( ،يزجغ ساتك)  ،ص441
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كعرؼ أيضا "ىي طريقو مف طرؽ الطعف غير العاديو قررىا المشرع لرفع الخطأ الكاقعي الذم أصاب
األ حكاـ الباتو الصادرة باإلدانو كذلؾ عف طريؽ نظر الدعكل التي سبؽ الفصؿ فييا مرة ثانيو كاصدار
حكـ جديد فييا".1
كيمكننا تعريؼ إعادة المحاكمة "طريؽ استثنائي لمطعف في األحكاـ الجزائية الباتو القاضيو بعقكبو ،
في القضايا الجنحكيو أك الجنائيو إذا شابيا خطأ في الكقائع الماديو كيباشر اإلعادة كؿ شخص ذك
مصمحو في الحكـ الصادر ضدة كفؽ القانكف".
ككفقا لمتعريؼ يمكف الطعف بالحكـ القطعي النيائي إذا ما تكافرت شركطو كأحكامو كيككف اليدؼ منو
تصحيح ما يشكب ىذا الحكـ مف خطأ مكضكعي كقع في كقائع الدعكل نتج عنو خطأ جسيـ أصبح
بو ىذا الحكـ عرضة لمفسخ كىذا جاء مف باب سعي المشرع الى احتراـ كمراعاة تحقيؽ العدالة
كاإلنصاؼ كبصرؼ النظر عف باقي القكاعد التي عمى رأسيا مبدأ استقرار األحكاـ القضائية كثباتيا
كليككف الحكـ القضائي عنكاف الحقيقة كبشكؿ يتفؽ كيطابؽ الكاقع كالحؽ ىذا مف جية كمف جية
أخرل فإف بعض األحكاـ القضائية قد يشكبيا أخطاء جسيمة يتطمب تصحيحيا التضحية بمبدأ استقرار
كقكة األمر كالشيء المقضي بو.
كسنتتطرؽ في ىذا المبحث الى شركط االحكاـ القابمة لمطعف بطريؽ إعادة المحاكمة كحاالت إعادة
المحاكمة
المطمب االول  :شروط األحكام القابمة لمطعن بإعادة المحاكمة:
ىناؾ مجمكعو مف الشركط التي ال بد مف تكافرىا في األحكاـ حتى تككف قابمة لمطعف بإعادة المحاكمة
مف أجؿ إبطاؿ الحكـ الذم يقضي باإلدانو إذا كاف ىناؾ خطأ في تقدير الكقائع  ،كمف خالؿ نص
المادة ( )377مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فيناؾ ثالث شركط ال بد أف تتكافر في الحكـ
كىي:

1

د.ساْز ئتزاْٛى انٕنٛذ " ،انٕجٛش ف ٙشزح لإٌَ اإلجزاءاخ انجشائٛح انفهسط( ، "ُٙٛيزجغ ساتك)  ،ص332
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أن يكون الحكم صاد ار باإلدانة:
تتجو غالبية التشريعات كمنيا التشريع الفمسطيني الى انو ال يجكز طمب إعادة المحاكمة في الحكـ
صادر بالعقكبة أيا كاف نكع العقكبة أك مقدارىا حتى كاف كانت العقكبو غرامو
الجنائي إال إذا كاف
ان
فالمشرع قد أجاز إعادة النظر في الحكـ لمصمحة المحككـ عميو أم ليدـ حكـ باإلدانة مخالؼ لمعدالة،
كما اف الطعف بيذا الطريؽ ىدفو إثبات براءة المتيـ الطاعف كليس الكصكؿ الى الحقيقة ميما كانت

مما يفيد عدـ جكاز طمب إعادة المحاكمة إذا كاف الحكـ صادر بالبراءة نظ ار النعداـ المصمحة في

ذلؾ ،مف منطمؽ أف األحكاـ الصادرة بالبراءة ال يجكز طمب إعادة المحاكمة بشأنيا ميما شابيا مف
أخطاء مكضكعية كاضحة جمية فالمشرع جعؿ الحكـ بالبراءة عنكاف حقيقة ،فالعدالة ال تتأذل بإفالت
مجرـ مف العقاب بقدر ما تتأذل بمعاقبة برئ.1

كيجكز إعادة المحاكمة سكاء كانت العقكبة قد نفذت بالفعؿ أك شرع بتنفيذىا أك إذا امتنع عف تنفيذىا
لسقكطيا بالتقادـ كلكف ال يجكز إعادة المحاكمة في حالة صدكر قانكف جديد يجعؿ الفعؿ مباحا
مبر ار ،2كما ال يجكز تقديـ طمب إعادة المحاكمة ضد األحكاـ الصادرة في الدعكل المدنية حتى لك
كانت قد نظرت كحدىا أماـ القضاء الجنائي بحيث لـ يعد ىناؾ محؿ لتصكر زكاؿ ىذا الحكـ تبعا
لزكاؿ حكـ جنائي يستند إلية.
كىنا يثكر التساؤؿ عف الباحث في مدل أمكانية قبكؿ طمب إعادة المحاكمة في حاؿ قضت المحكمة
بعدـ المسؤكلية لممتيـ؟
يرل البعض قبكؿ طمب إعادة المحاكمة كذلؾ الف قرار عدـ المسؤكلية يختمؼ بشكؿ كمي عف قرار
البراءة فالقرار األكؿ يمزـ (المدعى عميو بالحؽ المدني) بالتعكيضات المدنية كيبقى عمى كاىمو عبء
المسؤكلية المدنية أما بصدكر قرار البراءة فمعو يسقط عبء المسؤكلية المدنية كيتخمص الشخص
كبشكؿ ال يشكؾ فيو مف تيمة ارتكاب الفعؿ.
كيرجح في ىذه الحالة كفي رأم الباحث عدـ جكاز طمب إعادة المحاكمة في حالة الحكـ بعدـ
المسؤكلية النتفاء المصمحو الف مثؿ ىذا الحكـ ال يتضمف أم عقكبة فيك يختمؼ عف الحكـ بالبراءة
في أنو يمزـ المدعى عميو بالتعكيضات المدنية كلكف يشبو الحكـ بالبراءة مف حيث أف كال الحكميف
1
2

ادكار غالي الدىبي ،مرجع سابؽ ،ص64
طالؿ أبك عفيفة" ،مرجع سابؽ" ،ص493
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ليس فييما أم عقكبة ،كما داـ األمر كذلؾ فال يجكز طمب إعادة المحاكمة في حاؿ الحكـ بالبراءة
كالحكـ بعدـ المسؤكلية.
كقد ذىبت بعض التشريعات الى إجازة إعادة المحاكمة في الحكـ الصادر بالب ارءة كالحكـ الصادر
باإلدانة لتشديد العقاب عمى المحككـ عميو كمنيا ما نصت عميو المادة ( )229مف قانكف اإلجراءات
الجنائية السكيسرم الفدرالي عمى أنو يجكز طمب إعادة المحاكمة ضد المتيـ المحككـ عميو ببراءتو
كالمتيـ المحككـ عميو بالعقكبة إذا ظيرت كقائع أك أدلة قاطعة لـ تكف معمكمة لممحكمة مف شأنيا
اثبات إدانة المتيـ أك التدليؿ عمى أف الجريمة التي ارتكبيا المحككـ عميو أشد مف تمؾ التي ايديف مف
أجميا.
أن يكون الحكم بات:
الحكـ البات ىك الحكـ الذم استنفذ جميع طرؽ الطعف القانكنية كانقضت مكاعيد القانكنية فيو فاكتسب
الدرجة القطعيو  ،فال يكفي لطمب إعادة النظر أف يككف الحكـ جنائيا كصاد ار بالعقكبة بؿ يجب أيضا
أف يككف نيائيا فال يجكز إعادة المحاكمة إال إذا كاف الحكـ باتا أم استنفذت فيو جميع طرؽ الطعف
المقررة بالقانكف كأف ال يقبؿ الطعف فيو بأم طريؽ مف طرؽ الطعف العادية أك الغير عادية مف
اعتراض أك استئناؼ أك نقض مف اجؿ إصالح ما شابو مف أخطاء فإف كجد طريؽ مفتكح مف ىذه
الطرؽ أماـ المحككـ عميو كجب إتباعيا قبؿ المجكء الى طمب إعادة المحاكمة ،1كعمى ىذا فإف الحكـ
البات يتمتع بقكة األمر المقضي بو ، 2كيالحظ بأف مشرعنا لـ ينص عمى ىذا الشرط كلكنو يستنتج مف
سياؽ النص كركحو كمع ىذا نالحظ أف المادة ( )441مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم قد نص
عمى شرط نيائية الحكـ.
كقد يككف الحكـ بات لصدكره في األصؿ غير قابؿ لمطعف كقد يككف أصبح باتا الستنفاذ أك تفكيت
مكاعيد الطعف فال يشترط أف يككف قد صدر مف آخر درجة فإعادة المحاكمة جائزة إذا كاف الحكـ قد
صدر مف محكمة أكؿ درجة كلكنو أصبح باتا لتفكيت مكاعيد الطعف فيو 3كفي ىذا يختمؼ طمب إعادة
المحاكمة عف الطعف بالنقض فالنقض ال يجكز إال في األحكاـ النيائية الصادرة مف آخر درجة،
1
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محمد صبحي نجـ  ،مرجع سابؽ ،ص555
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ككذلؾ ال يجكز طمب إعادة المحاكمة مف قبؿ المحككـ عميو الفار في الحكـ الصادر غيابيا فيذا
الحكـ ليس باتا كسيسقط بمجرد إلقاء القبض عمى المتيـ أك تسميمو لنفسو كلكف يجكز طمب إعادة
المحاكمة فيو إذا انقضت العقكبة بالتقادـ أك تكفي المحككـ عميو قبؿ انقضائيا ،كال يجكز طمب إعادة
المحاكمة في األحكاـ الباتة الصادرة بالعقكبة مع كقؼ التنفيذ ،ككذلؾ ال يجكز لممتيـ المحككـ عميو
أف يطمب إعادة المحاكمة إذا صدر الحكـ بمثابة الحضكرم الف الحكـ بمثابة الحضكرم عرضة
لإللغاء كالفسخ.
أن يكون الحكم صاد ار في جناية أو جنحة:
يجب إلعادة النظر في الحكـ الجنائي بالعقكبة أف يككف صاد ار في جناية أك جنحة فال يقبؿ الطعف
بإعادة المحاكمة في األحكاـ الصادرة في دعاكم المخالفات ألنيا مف البساطة التي ال تبرر المساس
بقكة القضية المقضية فيي في نظر المشرع ال تستأىؿ إعادة المحاكمة فييا كال تستحؽ التضحية
بحجية األحكاـ النيائية كفي ىذا يتفؽ طريؽ إعادة المحاكمة مع طريؽ الطعف بالنقض ،كيذىب
البعض الى القكؿ بأف العبرة بما حكـ بو فعال فمك أف الدعكل رفعت باعتبار الكاقعة جنحة كلكف
المحكمة رأت أنيا مخالفة كحكمت فييا عمى ىذا األساس بعقكبة المخالفة فال يقبؿ طمب إعادة
المحاكمة في ىذا الحكـ ،كىذا الرأم محؿ نظر فقد سبؽ أف بينا أف قضاء محكمة النقض قد استقر
عمى أف العبرة فيما يتعمؽ بتطبيؽ الضكابط التي يضعيا القانكف إلجراءات المحاكمة كحؽ الطعف في
األحكاـ ىي طبقا لمقكاعد العامة بكصؼ الكاقعة كما رفعت بيا الدعكل ال بما تقضي بو المحكمة في
مكضكعيا ،كبناء عميو فإذا كانت الدعكل التي أقيمت عمى أساس أف الكاقعة جنحو فإف طمب إعادة
المحاكمة يككف جائ از كلك قضت محكمة المكضكع باعتبارىا مخالفة ،ليذا ال يجكز الطعف بيذا الطريؽ
في األحكاـ الصادرة في المخالفات إال إذا كانت مرتبطة بالجنحة ارتباطا ال يقبؿ التجزئة فيؤدم قبكؿ
إعادة المحاكمة بشأف الجنحة الى قبكليا بشأف المخالفة بالتبعية.1
كاخي ار يجكز طمب إعادة المحاكمة كلك نفذت العقكبو أك اسقطت الجريمة كأف يشمميا العفك العاـ ،
النو قد يككف لممحككـ عميو مصمحو معنكيو بظيكر براءتو مما اديف بو ظمما.2

 1طالؿ أبك عفيفة" ،مرجع سابؽ" ،ص493
2
يحًذ ػه ٙسانى ػٛاد انحهث" ، ٙانٕسٛط ف ٙأطٕل انًحاكًاخ انجشائٛح" ( ،يزجغ ساتك)  ،ص448
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المطمب الثاني  :الحاالت التي يجوز الطعن فييا بإعادة المحاكمة:
حصرت المادة ( )377مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني الحاالت التي يجكز فييا الطعف بإعادة
المحاكمة في خمس حاالت كىذه الحاالت ىي :
 -1إذا حكـ عمى شخص في جريمة قتؿ ثـ ظيرت أدلة تثبت أف المدعى بقتمو قد كجد حيا.
 -2إذا صدر حكـ عمى شخص مف أجؿ كاقعة ثـ صدر حكـ عمى شخص آخر مف اجؿ الكاقعة
عينيا ككاف بيف الحكميف تناقض بحيث يستنتج منو براءة احد المحككـ عمييما.
 -3إذا كاف الحكـ مبنيا عمى شيادة قضي بأنيا كاذبة أك عمى كثيقة قضي بعد صدكر الحكـ بأنيا
مزكرة ككاف ليذه الشيادة أك الكثيقة تأثير في الحكـ.
 -4إذا ظيرت كقائع جديدة بعد صدكر الحكـ أك أظيرت كثائؽ كأدلة كانت مجيكلة حيف صدكر
الحكـ ككاف مف شاف ىذه الكقائع أك الكثائؽ إثبات براءة المحككـ عميو.
 -5إذا كاف الحكـ مبنيا عمى حكـ صادر مف محكمة مدنية أك إحدل محاكـ األحكاؿ الشخصية كالغي
ىذا الحكـ.
أوال  :ظيور المدعى قتمو عمى قيد الحياة:
كىي الحالة التي عبرت عنيا المادة ( )1/377مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بأنو " إذا حكـ
عمى شخص بجريمة قتؿ ثـ ظيرت أدلة كافية تثبت أف المدعى قتمو قد كجد حيا" ،كأف كانت ىذه
الحالة نادرة الكقكع إال أنيا ليست مستحيمة كتفرض ىذه الحالة صدكر حكـ باإلدانة بسبب كفاة المجني
عميو كما تفترض عدـ العثكر عمى جثة المجني عميو أك عثر عمييا لكف ال يمكف التعرؼ عمييا كظف
أنيا لمشخص المجني عميو كىي في الكاقع لشخص آخر أك أف يظير بعد ذلؾ أف ىذا اإلنساف عمى
قيد الحياة.1

1
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فظيكر المدعى بقتمو عمى قيد الحياة ىك دليؿ مادم عمى أف الجريمة لـ تقع كأف الحكـ الذم صدر
كاكتسب الدرجة القطعية قد بني عمى خطأ في تقدير الكقائع ال بد مف تصحيحو ،كيثكر التساؤؿ حكؿ
ما إذا كاف مف الكاجب كجكد المدعى قتمو حيا كقت طمب إعادة المحاكمة أـ أنو يكفي إثبات كجكده
حيا في كقت الحؽ عمى كقكع الجريمة حتى كلك كاف قد مات قبؿ طمب إعادة المحاكمة؟
كالرأم الراجح أنو ال يشترط لقبكؿ طمب إعادة المحاكمة أف يبقى المدعى بقتمو حيا الى حيف تقديـ
الطمب أك النظر فيو أك مثكلو أماـ المحكمة بؿ يكفي أف يثبت كجكده حيا كقت اقتراؼ الجريمة كلك
مات بعد ذلؾ أك تكارل عف األنظار كيككف إثبات كجكدة حيا بكافو طرؽ اإلثبات  ،كال تتكفر ىذه
الحال ة إال إذا كاف المتيـ قد حكـ عميو في جريمة قتؿ أم أنو يمزـ أف يككف القتؿ تاما أما إذا كاف
مجرد شركع في قتؿ فإف طمب إعادة المحاكمة ال يككف لو محؿ في ىذه الحالة.1
كلكف ىؿ يجكز طمب إعادة المحاكمة إذا قاـ المحككـ عميو الدليؿ عمى أف المجني عميو قد قتؿ أك
تكفي في كقت سابؽ عمى كقكع الجريمو المسندة اليو؟
صراحو النص ك كضكحو عمى أف الدليؿ الكافي أك اإلثبات الكافي يجب أف يككف محمو ىك كجكد
المدعى قتمو حيا في كقت الحؽ عمى كقكع الجريمو كليس محمو كفاة المدعى قتمو في كقت سابؽ عمى
كقكع الجريمو ،2كعميو ال يجكز طمب إعادة المحاكمة تاسيسا عمى ىذه الحالو كانما يجكز أف يستند ىذا
الطمب في ىذه الحالو عمى نص الفقرة الرابعو التي جكىرىا كقكع أك ظيكر حدث جديد بعد الحكـ يثبت
براءة المحككـ عميو كما سنبييف ذلؾ فيما بعد.
كعميو يمكف تمخيص شركط ىذه الحالة بما يمي :
 -1أف تككف الجريمة الصادر بيا الحكـ جريمة قتؿ تاـ ال فرؽ أف يككف عمدا أك قصدا أك خطأ
فميس العبرة بتكييؼ الجريمة أما إذا كانت الجريمة ىي شركع بالقتؿ فإنيا ال تصمح سببا إلعادة
المحاكمة طالما أف المجني عميو حي.
 -2أف يكجد المدعى قتمو حيا في لحظو تاليو لالتياـ المكجو الى المتيـ.

 1ادكار غالي الدىبي ،مرجع سابؽ ،ص109
2
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 -3أف تقكـ أدلة كافية إل ثبات بقاء المدعى قتمو حيا كمثاؿ ذلؾ تقديـ كثيقة كتبت بخط يده تثبت انو
كاف حيا بتاريخ الحؽ القتراؼ الجرـ أك مشاىدتو بعد اقتراؼ الجريمة مف قبؿ شيكد ال يشؾ في
نزاىتيـ ،فإثبات كجكد المجني عميو حيا يككف بكافة طرؽ اإلثبات القانكنية.
 -4أف ال تككف األدلة عمى ثبكت بقاء المدعى قتمو حيا قد رفضت مف قبؿ المحكمة التي أصدرت
الحكـ ،أما إذا ثبت كفاة المدعى قتمو في زمف سابؽ لكقت اقتراؼ الجريمة فإف ذلؾ ال يدخؿ في حكـ
ىذه الحالة.
ثانيا  :صدور حكمين عمى شخصين من اجل واقعة واحد:
حيث نصت المادة ( )2/377مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو " إذا صدر حكـ عمى
شخص مف أجؿ كاقعة ثـ صدر حكـ عمى شخص آخر مف أجؿ الكاقعة عينيا ككاف بيف الحكميف
تناقض بحيث يستنتج منو براءة احد المحككـ عمييما " ،فيجب أف يصدر الحكميف باإلدانو مف أجؿ
كاقع و كاحدة عمى شخصيف مختمفيف ال تربط بينيما ركابط أك أكاصر المساىمو أك االشتراؾ الجرمي
كما لك صدر الحكـ عمى شخص بسرقة سيارة "أ" مف بيتو في ساعة معينة ثـ صدر حكـ عمى شخص
آخر بسرقة نفس السيارة كمف مكاف آخر كفي نفس الساعة ،1كبناء عميو قضت محكمة النقض
الفرنسيو بقياـ التناقض في حاؿ الحكـ بإدانو اثنيف مف المتيميف بجريمو السرقو في حيف قد ثبت مف
رأم المحمفيف بالنسبو الحد المتيميف أف الجريمو لـ تكف قد كقعت إال مف شخص كاحد.2
كيتعيف في ىذه الحالة أف يصدر حكميف متميزيف في دعكييف جنائيتيف كأف يككف الحكماف قد حا از معا
قكة الشيء المحككـ فيو أم غير جائز الطعف فييما بأم طريؽ مف طرؽ الطعف ،3كأف تككف الكاقعة
كاحدة في الحكميف أم أف يككنا قد صد ار بشأف نفس الجناية أك الجنحة بصرؼ النظر عف الكصؼ
الذم أسبغ عمييا في كؿ منيما األمر الذم يترتب عميو قبكؿ طمب إعادة المحاكمة إللغاء الحكميف
معا كتحقيؽ المكضكع مف جديد لمعرفة أم مف المتيميف ىك البرمء ،كيتعيف أف يصدر الحكميف
باإلدانة كمف ثـ ال تتكفر ىذه الحالة إذا كاف الحكماف بالبراءة كيجب أف يككف الحكماف متناقضيف
بحيث ال يتفؽ أساس إدانة كؿ مف المحككـ عمييما مع أساس إدانة اآلخر بحيث ييدـ كؿ منيما
 1ساىر ابراىيـ شكرم الكليد" ،مرجع سابؽ" ،ص372
2
د.ادٔار غان ٙانذْث( ، ٙيزجغ ساتك)  ،ص134
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اآلخر كيستنتج منيما براءة أحد المحككـ عمييما كما يجب إتحاد الكاقعتيف الصادر بيما قرار باإلدانة،
أم أف يككف بيف الحكميف تناقضا يستحيؿ كبشكؿ مطمؽ أف يجتمع الحكماف معا إال أنو ال يككف
ىناؾ تناقض في الحكـ إذا حكـ عمى شخص كأديف بارتكابو لمجريمة كحكـ بإدانة آخر عمى ذات
القضية بصفتو متدخال أك محرضا أك مساىما مع ضركرة اإلشارة الى أنو إذا حكـ عمى شخص في
جريمة ثـ اعترؼ آخر بأنو ىك مف قاـ بارتكابيا فإف االعتراؼ كحده ال يكفي لمطعف بإعادة المحاكمة
ككنو يجب أف يصدر حكما بحؽ الشخص الذم اعترؼ يقضي بإدانتو بارتكابو الجريمة.1
كال يشترط أف يصدر الحكماف مف محكمتيف مختمفتيف بؿ يجكز أف يصد ار مف محكمة كاحدة ،كيجب
أف يككف الحكماف صادراف ضد شخصيف أك أكثر فإذا كانا صادريف ضد شخص كاحد فإف الحكـ
الثاني يككف قد أخؿ بحجية األمر المقضي بما يستكجب نقضو ،كما يمكف أف يقع التناقض بيف حكـ
نيائي كحكـ غيابي صادر في جناية متى يصبح ىذا الحكـ نيائيا كقبؿ صيركرة ىذا الحكـ نيائيا ال
يجكز طمب إعادة المحاكمة كيالحظ أف في ىذا قد يككف إجحاؼ بحقكؽ المحككـ عميو إذ يتعيف عميو
االنتظار حتى يصبح ىذا الحكـ نيائي كقد يطكؿ انتظاره مدة عشريف عاـ أك ثالثيف عاـ (كىي المده
المقررة لسقكط عقكبة الجناية) كلكف ىذا اإلجحاؼ يرتفع أك عمى األقؿ تخؼ حدتو حيث يجكز
لممحككـ عميو طمب إعادة المحاكمة في ىذه الحالة استنادا الى حدكث أك ظيكر كاقعة جديدة تتمثؿ
في الحكـ الغيابي.2
كيشترط في ىذه الحالة: 3
 -1صدكر حكميف باإلدانة مستقميف ضد شخصيف مختمفيف مف أجؿ كاقعة كاحدة.
 -2أف يككف كؿ مف المحككـ عمييما مستقال عف اآلخر.
 -3أف يصدر حكـ عمى كؿ منيما باعتباره ىك الذم قاـ لكحده بارتكاب الجريمة نفسيا.
 -4أف يككف ىناؾ تناقض بيف الحكميف يستنتج منو براءة أحدىما.
 -5إتحاد الكاقعتيف الصادر بيما قرار اإلدانة.
1
2
3
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 -6أف يككف كؿ مف الحكميف قد اكتسب الدرجة القطعية.
 -7عدـ إمكانية التكفيؽ بيف الحكميف.
ثالثا  :إذا كان الحكم مبنيا عمى شيادة قضي بأنيا كاذبة أو عمى وثيقة قضي بعد صدور الحكم
بأنيا مزورة:
لـ يعرؼ القانكف شيادة الزكر كعرفيا الفقو بأنيا " فعؿ الشخص الذم ييكمؼ بالحضكر أماـ القضاء
لإلدالء بأقكالو بصفتو شاىد في دعكل مدنيو أك جزائية فيقرر عمدا ما يخالؼ الحقيقو بقصد تضميؿ

القضاء" ،1كىذه الحالة الثالثة إلعادة المحاكمة التي نصت عمييا المادة ( )3/377مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فإذا حكـ عمى أحد الشيكد أك الخبراء بالعقكبة لشيادة الزكر أك إذا حكـ
لتزكير كثيقة أك مستند قدمت أثناء نظر الدعكل ككاف ليذه الشيادة تأثير في الحكـ شريطة أف يككف
ىذا الحكـ قد اكتسب الدرجة القطعية ففي ىذه الحالة يحؽ لممتيـ المحككـ عميو الطعف في الحكـ
الصادر بإدانتو بطريؽ إعادة المحاكمة شريطة إكتشاؼ شيادة الزكر بعد صدكر الحكـ ال قبمو كأف
يككف الحكـ الصادر في شيادة الزكر أك في الكثيقة المزكرة قد اكتسب الدرجة القطعية ،كأف ال يككف
حكـ عمى الشاىد بشيادة الزكر أك الكثيقة مزكرة أثناء نظر الدعكل ألنو إذا صدر عمى الشاىد حكـ
عمى شيادة الزكر أثناء نظر قضية المتيـ فمف يككف ىناؾ تأثير عمى حكـ اإلدانة كبالتالي ال يمكف
قبكؿ الطعف بيذا الحكـ بطريؽ إعادة المحاكمة ،كاذا تعدد الشيكد أك الخبراء في الدعكل أك تعددت
األكراؽ التي قدمت فييا فيكفي لقبكؿ طمب إعادة المحاكمة في الحكـ أف يحكـ باإلدانة عمى شاىد
كاحد كأف يحكـ بتزكير كرقة كاحدة كيجب أف يككف الحكـ بإدانة الشاىد قد حاز حجية األمر المقضي
كقت طمب إعادة المحاكمة فإذا كاف الحكـ مطعكنا فيو كلـ يتـ الفصؿ في الطعف فال يجكز طمب
إعادة المحاكمة في ىذه الحالة.2
كيذىب رأم فقيي الى القكؿ بأنو إذا كاف مف شأف الكاقعة الجديدة احتمالية الحكـ بالبراءة كأف ىذه
الكاقعة أثارت الشؾ بالحكـ المطعكف فيو فإف العدالة تقضي بأف يقبؿ طمب إعادة المحاكمة كتترؾ
مسألة أف تككف ىذه الكاقعة كافية أك غير كافية لمحكـ ببراءة المحككـ عميو المداف الى محكمة
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المكضكع التي تنظر طمب إعادة المحاكمة إذ قد يككف كقع خطأ شاب الحكـ كبذلؾ يتـ إصالح ىذا
الخطأ المتمثؿ في الظمـ الذم كقع بحؽ المداف.1
كيجب أف يككف لمشيادة أك تقرير الخبير أك الكرقة المقدمة تأثير في الحكـ الصادر بإدانة المتيـ
بمعنى أف يككف الحك ـ قد بني عمييا أما إذا تبيف مف الحكـ أف المحكمة قد طرحت جانبا شيادة
الشاىد أك الكثيقة المقدمة كلـ تؤسس عمييا حكميا باإلدانة كانما أسستو عمى أدلة أخرل فال كجو
إلعادة المحاكمة في الحكـ.
كيجب االشارة بأف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية االردني نص في الفقرة (ج) مف المادة ()292
عمى ىذه الحالو كىي تفترض الحكـ عمى احد الشيكد بجرـ الشيادة الزكر  ،خالفا لما ىك عميو الحاؿ
في قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني كقانكف االجراءات الجنائية المصرم الذاف تكسعا في ىذه
الحالو بإضافو الحكـ بإدانو الخبير كالحكـ بتزكير كرقو قدمت أثناء نظر الدعكل كىذا امر يحسب
لمشرعنا الفمسطيني  ،فقد يككف تقرير الخبير اعظـ اث ار في تككيف قناعو القاضي بالحكـ عمى المتيـ
كذلؾ لسببيف :
 -1أف الخبير مف أىؿ العمـ كالمعرفو في مجاؿ الخبرة المككمو اليو كبالتالي رأيو يرجح كفو الظف أك
اإلتياـ أك البراءة.
 -2حياد الخبير التاـ.
كيمكف تمخيص شركط ىذه الحالة :
 -1أف يككف قد صدر عمى شخص حكـ.
 -2أف يككف الحكـ الذم صدر قد بني عمى شيادة الشيكد كاثر في الحكـ أك عمى كثيقة قضي بأنيا
مزكرة أما إذا لـ يستند القاضي في حكمة عمى الكثيقة أك الشيادة فال اثر ليذا في الحكـ كال تؤدم الى
إعادة المحاكمة لعدـ تحقؽ الخطأ القضائي.

1
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 -3أف يصدر حكـ باإلدانة بتزكير الكثيقة كشيادة التزكير عمى الشخص الذم سبؽ كسمعت شيادتو
في الدعكل المراد إعادة المحاكمة فييا ،كال اثر لشيادتو إذا كاف قد سمع عمى سبيؿ االستدالؿ أما إذا
تعدد الشيكد فيكفي أف يحكـ باإلدانة عمى شاىد كاحد.
 -4أف تككف إدانة الشاىد بشيادة الزكر أك بتزكير الكثيقة قد صدرت في كقت الحؽ عمى الحكـ
المطعكف فيو بإعادة المحاكمة ألنو إذا حكـ عمى الشاىد في أثناء نظر القضية فالحكـ الصادر فييا ال
يككف قد تأثر بطبيعة الحاؿ بالشيادة.
 -5أف يككف الحكـ بإدانة شاىد الزكر بتزكير الكثيقة قد اكتسب الدرجة القطعية كحاز حجية الشيء
المقضي بو.
 -6أف يككف لمشيادة أك الكثيقة تأثير في الحكـ ،1كذلؾ ال محؿ لقبكؿ ىذا الطمب إذا كانت شيادة
الزكر قد سقطت لسبب مف األسباب ،كاذا كاف شاىد الزكر قد تكفي قبؿ محاكمتو أك قبؿ أف يصبح
الحكـ مبرما.
رابعا  :إذا ظيرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم أو ظيرت وثائق وأدلة مجيولة حين صدور الحكم
وكان من شأنيا إثبات براءة المتيم:
ىذه الحالة التي نصت عمييا المادة ( )4/377مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ىي أىـ
كأخطر حاالت طمب إعادة المحاكمة كىي حالة مرنة عامة كمطمقة بحيث يمكف التكسع فييا خاصة
بالنسبة لمكاقعة الجديدة أك الكثائؽ كاألدلة المجيكلة التي ظيرت الى حيز الكجكد كالميـ أف يدؿ
الحدث أك المستندات التي تظير بعد الحكـ نيائيا عمى براءة المحككـ عميو أك أف يترتب عمييا سقكط
الدليؿ عمى إدانتو أك عمى تحممو التبعية الجنائية كيشترط في ىذه الكقائع اف تككف جديدة (جدة
الكاقعة).
كيعتبر فقياء القانكف أف ىذه الحالة ىي األىـ كاالشمؿ بيف حاالت إعادة المحاكمة الثالثو السابقة بؿ
يمكف القكؿ بأنو مع كجكد ىذا الكجو مف الطعف بإعادة المحاكمة ال محؿ لكجكد األكجو األخرل إذ أف
كؿ حالة مف الحاالت االربعو التي سبؽ بيانيا ما ىي إال كاقعة جديدة كعمى ىذا فإف الحاالت االربعو
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تعتبر كأنيا تطبيقات ليذه الحالة ،كاألمثمو عمييا ظيكر كثيقو تثبت ممكيو األمكاؿ المسركقو لممتيـ
المحككـ عميو.
كاذا كاف المشرع قد فتح الباب عمى مصرعيو لكؿ دليؿ جديد يثبت براءة المحككـ عميو دكف التقيد
بكقائع معينة إال أنو مف ناحية أخرل قد كضع قيكدا مشددة يستيدؼ بيا منع إساءة استعماؿ ىذه
الحالة كالعبث بحجية األحكاـ.1
كيشترط العتبار الحدث أك المستند الجديد سببا مسكغا إلعادة المحاكمة الشركط التالية: 2
 -1أف يككف مجيكال مف قبؿ المحكمة كقت المحاكمة حتى صدكر الحكـ ،كقد احتدـ الخالؼ حكؿ
الجيو التي يجب أف يتعيف ثبكت جيميا بالحدث أك المستند أىي المحكمة أـ الفاعؿ أـ كالىما؟
بمعنى أنو ىؿ يمزـ أف تككف الكاقعة الجديدة غير معمكمة مف القاضي كالمحككـ عميو معا أـ يكفي أف
تككف غير معمكمة مف القاضي فقط كلك كاف المحككـ عميو عالما بيا ،كالرأم الراجح أنو يكفي أف
تككف الكاقعة أك الكثائؽ أك األدلة مجيكلة مف قبؿ القاضي فقط كىذا ما أخذ بو القضاء الفرنسي فإذا
كاف المحككـ عميو عمى عمـ بيا كقت المحاكمة كامتنع عف تقديمو كقت المحاكمة ظنا منو بعدـ
أىميتو أك عدـ فائدتو أك تست ار عمى الفاعؿ الحقيقي أك ألم سبب آخر فإف الرأم الغالب في ىذه
الحالة إعادة المحاكمة اكتفاءا بجيالة المحكمة فقط ك يقكـ ىذا الرأم عمى الحجج منيا أنو ال يجكز
أف يككف المتيـ ضحية إلىمالو في الدفاع عف نفسو كأف الحكـ خطأ بإدانة المتيـ لو أسكأ األثر في
مكانة القضاء كما أنو ال يجكز الحكـ عمى برمء مف أجؿ جريمة لـ يقترفيا كاف طمب إعادة المحاكمة
بإعتباره طعنا في الحكـ يجب أف ينصب عمى خطأ المحكمة دكف خطأ المحككـ عميو  ،أما محكمة
النقض المصريو فقد رجحت أف تككف الكاقعة أك الكثائؽ أك األدلة مجيكلو مف قبؿ المحكمة كالمتيـ
عمى حد سكاء.3
كيرل الباحث أف الرأم االكؿ ىك الكاجب اإلتباع الف تغميب المصمحة االجتماعية في إظيار الحقيقة
كاصالح الخطأ القضائي يقتضي أال يؤاخذ المتيـ عمى تقصيره أك حتى تعمده إساءة الدفاع عف نفسو
كاثبات براءتو.
1
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 -2أف تككف الكقائع التي ظيرت بعد صدكر الحكـ المطعكف فيو جديدة ،الكاقعة الجديدة ىي الكاقعة
التي ظيرت بعد صدكر الحكـ المطعكف فيو بغض النظر عف تاريخ كقكعيا كبيذا تككف الكاقعة جديدة
سكاء نشأت بعد صدكر الحكـ الطعكف فيو أك كانت مكجكدة قبمو كلكنيا اكتشفت بعد صدكره ،كالرأم
الغالب كما تحدثنا باف العبرة بثبكت جيالة المحكمة بالكاقعة الجديدة كليس المحككـ عميو ،كلكف ىؿ
يعتبر مف الكقائع الجديدة تفسير الكقائع التي كانت معركضة عمى المحكمة ؟
كفي رأم الباحث ال يعتبر مف الكقائع الجديدة التفسير الجديد لكقائع كانت قد طرحت أماـ المحكمة
التي أصدرت الحكـ ذلؾ أف صفة الجدة يجب أف تنصرؼ الى الكاقعة ال الى التفسير الجديد لمكاقعة ،
لذلؾ ال يجكز أف يستند طمب إعادة المحاكمة الى تقرير خبير يناقض تقرير الخبير الذم كاف قد طرح
أماـ المحكمة.
 -3أف يككف مف شأف الحدث أك المستند الجديد اثبات براءة المحككـ عميو إذا كاف لمكاقعة الجديدة
األثر األكيد في إلغاء الحكـ باإلدانة ،كلكف ما المقصكد بإثبات براءة المحككـ عميو كىؿ يعني ذلؾ أف
يككف الحدث أك المستند جازما عمى البراءة أـ يكفي أف يمقي ظالال مف الشؾ حكؿ إدانتو ،فيؿ يشترط
أف يككف الحدث الجديد قاطعا في إثبات البراءة أـ يكفي مجرد إحتماؿ الحكـ بيا؟
يبدك أف االساس التشريعي لممبدأ يستمزـ أف يككف الفعؿ أك الحدث الجديد قاطعا بالبراءة كىذا ما يحقؽ
التكازف بيف حؽ المحككـ عميو في إصالح الخطأ كمصمحو المجتمع في االستقرار القانكني الذم قد
يضرة المساس مف غير سبب حازـ بقكة الشيء المقضي فيو جزائيا  ،كلكف التطبيؽ العممي كاتفسير
الفقيي يعطياف ىذا المبدأ مركنو كافيو بحيث يكفي إلعادة المحاكمة أف يككف الحدث الجديد قد جعؿ
البراءة أمر قكم اإلحتماؿ كأثار الشؾ القكم في حكـ اإلدانو المطعكف فيو  ،كقد ذىبت محكمة النقض
المصريو أف تككف الكاقعو الجديدة قاطعو بالبراءة أما اإلجتياد الفرنسي فقد اكتفى بإثارة الشؾ الجدم
في اإلدانو التي قررىا الحكـ المطعكف فيو.1
كالرأم الغالب يذىب الى قبكؿ طمب إعادة المحاكمة في حالة الحدث أك المستند الجديد الذم مف شأنو
أف يؤدم الى احتماؿ البراءة كال يؤكدىا ،فال يمزـ في الكاقعة الجديدة أف تككف دالة بذاتيا عمى براءة
المحككـ عميو بؿ يكفي أف يجعؿ البراءة محتممة أك أف يمقي الشؾ حكؿ أساس اإلدانة بحيث يترتب
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عمييا تكافر دليؿ احتمالي عمى البراءة حتى تقبمو محكمة النقض سببا إلعادة المحاكمة طالما أف الرأم
األخير سيككف لمحكمة المكضكع ،1كيالحظ أف تقدير الكاقعة الجديدة التي تؤدم الى البراءة مسألة
متعمقة باقتناع المحكمة كما قد يستقر في كجدانيا مف زعزعة قكية لألدلة التي قاـ عمييا حكـ اإلدانة
كنعتقد أنو الرأم الصحيح.
كيثكر التساؤؿ حكؿ حكـ الكاقعة العممية كذلؾ عند ظيكر اكتشاؼ عممي جديد يناقض فكرة عممية
كانت سائدة كاستندت إلييا المحكمة عند حكميا باإلدانة ،فيؿ يصح اعتبار ىذه الكاقعة بمثابة كاقعة
جديدة تجيز طمب إعادة المحاكمة ؟
بالرجكع الى محكمة النقض الفرنسية نجد أف ىذه المحكمة قد تعرضت لبحث مشكمة في قضية اتيـ
فييا صيدالني يدعى  Danvalكاف قد اتيـ بقتؿ زكجتو بالسـ كأدانتو محكمة الجنايات بعد أف ثبت
مف تشريح جثة المجني عمييا كمف التحميؿ الكيميائي ألعضائيا كجكد كميات مف مادة الزرنيخ السامة
بيا كبعد أف أكد الخبراء كجكد عالقة بيف كفاة الزكجة كبيف كجكد ىذه المادة حكـ عميو باألشغاؿ
الشاقة المؤبدة ،ككاف الرأم السائد عمميا في ذلؾ الكقت أف مادة الزرنيخ ال يمكف تكاجدىا بصكرة
طبيعية في الجسـ البشرم إال أنو كبعد مركر حكالي سبعة عشر عاما اكتشؼ العمـ مرضا تتفؽ
إعراضو مع أعراض التسمـ بالزرنيخ كاستنادا الى ىذا االكتشاؼ العممي الجديد فقد طرح طمب إعادة
المحاكم ة الصادر ضد الصيدالني دانفاؿ كقد قبمت محكمة النقض الطمب المبني عمى ىذه الكاقعة
العممية الجديدة ،2كعميو كفي رأم الباحث فإف الكاقعة العممية يجب أف تككف بمثابة حقيقة عممية
مستقرة كثابتة العتبارىا كاقعة جديدة تبرر إعادة المحاكمة أما إذا كانت بحاجة ألعماؿ الرأم فييا مما
يؤدم الى إثارة الجدؿ حكؿ صحتيا فإف ذلؾ ال يبرر إعادة المحاكمة.
خامسا  :إذا كان الحكم مبنيا عمى حكم صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم األحوال الشخصية
وألغي الحكم:
كىذا ما نصت عمية المادة ( )5/377مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كيتصكر تكافر ىذه

الحالة إذا أثيرت مسالة أكلية مف مسائؿ القانكف المدني أك قانكف األحكاؿ الشخصية كاستندت المحكمة

الجنائيو الى الحكـ الصادر مف المحكمة المدنية أك المحكمة الشرعية أم أف ىذه الحالة تفترض
1
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صدكر حكـ فصؿ في مسألة يتكقؼ عمييا الفصؿ في الدعكل الجزائية كأف الحكـ الجزائي قد سمـ بما

قرره الحكـ غير الجزائي كأف ىذا الحكـ األخير قد ألغي ،فاألمر كاضح بالنسبة لألحكاـ الصادرة مف
محاكـ األحكاؿ الشخصية فيي تحكز حجية األمر المقضي أماـ القضاء الجنائي حيث نصت المادة

( )392مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو " تككف لألحكاـ الصادرة مف محاكـ األحكاؿ
الشخصية (الشرعية) في حدكد اختصاصيا قكة األمر المقضي بو أماـ المحاكـ الجزائية في المسائؿ
التي يتكقؼ عمييا الفصؿ في الدعكل الجزائية " فإذا صدر حكـ بإدانة المتيمة في جريمة زنا تأسيسا

عمى صدكر حكـ مف محكمة األحكاؿ الشخصية بصحة زكاجيا ثـ الغي ىذا الحكـ بأف قضي ببطالف

زكاجيا أك باعتبارىا مطمقة كقت كقكع الفعؿ المككف لمزنا جاز لممحككـ عمييا طمب إعادة المحاكمة،1
أما بالنسبة لألحكاـ الصادرة مف المحاكـ المدنية فمف المقرر أنو ال حجة ألحكاـ المحاكـ المدنية أماـ

المحاكـ الجنائية فال تح كز قكة الشيء المحككـ بو أماـ المحاكـ الجنائية فيما يتعمؽ بكقكع الجريمة
كنسبتيا الى فاعميا فكؿ ما تقرره المحكمة المدنية بشأف كقكع الجريمة كنسبتيا الى فاعميا ال يقيد

القاضي الجنائي كال يجكز لو أف يؤسس حكمو عمى ما انتيت إليو المحاكمة المدنية ،2كعميو فإف
الحكـ الجنائي إذا أقاـ قضاءه باإلدانة عمى ما انتيت إلية المحكمة المدنية دكف أف يتحرل أدلة اإلدانة

فإف الحكـ الجنائي يككف باطال في ىذه الحالة كيتعيف إلغاؤه عند الطعف فيو باالستئناؼ أك النقض،
أما في حاؿ إذا لـ يطعف المتيـ في الحكـ الجنائي انؼ الذكر كأصبح بالتالي حائ از لحجية األمر

المقضي ثـ الغي الحكـ المدني الذم كاف أساسا لمحكـ الجنائي الباطؿ ففي رأم الباحث أف المحككـ

عميو في ىذه الحالة يجكز لو طمب إعادة المحاكمة.

كال بد مف اإلشارة الى أف المشرع الفمسطيني في ىذا النص حذا باألخذ بيذه الحالة حذك المشرع
المصرم بخالؼ المشرعيف في كؿ مف األردف كسكريا كلبناف الذيف لـ يتطرقكا إلييا كاكتفكا باألخذ
بالحاالت السابقة دكف ىذه الحالة.
كاخي ار ينبغي التنكيو الى أف طمب إعادة المحاكمة ىك طريؽ الطعف الكحيد الذم يبقييا مفتكحو بعد
كفاة المحككـ عميو كقد رؤل فيو أف ال محؿ لإلصرار عمى الحكـ باإلدانة ما دامت البراءة قد ثبتت
بدليؿ مادم إنصافا لذكرل المحككـ عميو كتداركا لما عسى أف يككف قد لحؽ الكرثة مف أضرار أدبية
أك مادية.3
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المبحث الثاني  :إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة:
سنتناكؿ في ىذا المبحث إجراءات تقديـ طمب إعادة المحاكمة كاالثار المترتبة عميو.
بدايو كبالنسبة لمشركط الشكية لمطعف بإعادة المحاكمة فقد حدد المشرع في المادة ( )379مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني مدة سنة ميعادا لتقديـ طمب عادة المحاكمة ما داـ لممحككـ عميو
مصمحة في إلغاء اإلدانة ،كيبدأ حساب ىذه المدة اعتبا ار مف اليكـ الذم عمـ فيو األشخاص الذيف ليـ
حؽ تقديـ الطمب بالسبب المكجب إلعادة المحاكمة كاال كاف طمبيـ غير مقبكؿ أما المدة الممنكحة
لمنائب العاـ لقيامو بإجراء التحقيقات كابداء راية بيذا الطمب تمييدا إلحالتو الى محكمة النقض ىي
شير كاحد مف تاريخ تسممو ىذا الطمب مف قبؿ كزير العدؿ كفي حاؿ تخمؼ أم شرط مف الشركط
السابقة فإف محكمة النقض تقضي بعدـ قبكؿ الطعف شكال ،كعميو فإف طمب إعادة المحاكمة مقيد بمدة
معينة كيرل بعض الفقياء أف مصمحة المجتمع في إلغاء حكـ اإلدانة المبني عمى خطأ قضائي في
تقدير الكقائع كرفع الظمـ عف المحككـ عميو أىـ مف استقرار األحكاـ كأىـ مف حصرىا في ميعاد
معيف ،كىناؾ بعض القكانيف العربية كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كقانكف اإلجراءات
الجنائية المصرم لـ تحدد ميعادا معينا لتقديـ طمب إعادة المحاكمة فالطعف جائز في أم كقت كال
يسقط الحؽ في تقديمو بمضي مده معينة (بالتقادـ) كفي ىذا يمتاز طمب إعادة المحاكمة عف سائر
طرؽ الطعف األخرل التي حدد ليا المشرع مكعدا معمكما كاال سقط الحؽ فييا ،كالعمة مف ذلؾ أف
مصمحة المجتمع في إصالح الخطأ القضائي كرفع الظمـ عف كاىؿ المحككـ عميو ال يصح أف تتقيد
بميعاد معيف.1
أما األشخاص الذيف يحؽ ليـ طمب إعادة المحاكمة فقد نصت المادة ( )378مف قانكف اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني عمى مف ليـ الحؽ في تقديـ طمب إعادة المحاكمة كىـ :
 -1المتيـ المحككـ عميو أك محامية أك ممثمو الشرعي إذا كاف عديـ األىمية ،حيث يعكد طمب إعادة
المحاكمة لممحككـ عميو ألنو صاحب الصفة كالمصمحة األكلى في ىذا الطعف كال يجكز أف يقدـ مف
غيره إذا كاف حيا كامؿ األىمية الف إلغاء الحكـ باإلدانة كتقرير براءتو مف األمكر التي تيمو بصفة
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خاصة ،1أما فيما يتعمؽ بالشخص عديـ األىمية فإف طمب إعادة المحاكمة يعكد لممثمة الشرعي كالكلي
أك الكصي كيجب أف يبيف في الطمب المقدـ لمطعف بإعادة المحاكمة بالحكـ المطعكف فيو كالكجو الذم
يستند عميو كيرفقو بالمستندات المؤيدة لو.
 -2المسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية:
كىنا كبشكؿ فيو تكسع أكثر منح القانكف بذات المادة المشار إلييا الحؽ بتقديـ طمب إعادة المحاكمة
لمشخص المسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية كىك الذم يتحمؿ مسؤكلية عمؿ غيرة فيك الذم يمتزـ كفقا
لمقانكف بتعكيض الضرر الذم نجـ عف عمؿ الغير كىذا عمى عكس ما جاء في القانكف األردني الذم
لـ يمنح ىذا الحؽ لمف يتمتع بيذه الصفة ،كتتحقؽ مسؤكلية الشخص المدنية عف فعؿ الغير بحالتيف
حيث يشارؾ ىذا الشخص مع الجاني في المسؤكلية المدنية فقط دكف المسؤكلية الجنائية كىاتيف
الحالتيف ىما :
أ -الجرائـ التي تقع مف شخص ىك تحت رقابة كرعاية المسؤكؿ عف الحؽ المدني كذلؾ بحكـ
القانكف أك االتفاؽ فقد يككف بسبب قصرىـ (األحداث) أك لحالتيـ العقمية أك غيرىا.
ب -الجرائـ عف أفعاؿ تابعيو غير المشركعة فإذا كقعت ىذه الجرائـ مف التابع أثناء تأدية عممو أك
كظيفتو أك بسببيا حينئذ ييسأؿ المسؤكؿ التابع.
كنؤيد مشرعنا الفمسطيني فيما انفرد بالنص عميو كنجد انو قد أصاب في النص عمى مسألة منح
المسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية الحؽ بتقديـ طمب إعادة المحاكمة حيث أنو ما داـ القرار الجزائي الذم
بني عميو ق ار ار مدنيا معيبا قد ثبت بطالنو فانو مف باب أكلى إبطاؿ كافة النتائج التي ترتبت عميو فال
يظمـ احد عمى حساب غيره.
 -3زكج المتيـ المحككـ عميو أك أبنائو أك كرثتو أك مف أكصى ليـ إف كاف ميتا أك ثبت غيبتو بحكـ
قضائي ،لكجكد مصمحة أدبيو كمعنكيو في إعالف براءتو كىذا ىك الطعف الكحيد الذم يبقى قائما
لإلنساف بعد كفاتو كالسبب في ذلؾ أف كفاة المحككـ عميو قبؿ انتياء ميعاد الطعف في األحكاؿ األخرل
سكاء في االعتراض أك االستئناؼ أك النقض يبني عميو سقكط الدعكل الجزائية ما دامت لـ تنتو بحكـ
1
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نيائي قابؿ لمطعف كبسقكطيا يسقط معيا الحكـ الصادر فييا ،1أما كفاتو بعد أف يصدر الحكـ نيائيا
فال تأثير ليا عمى الدعكل كال عمى الحكـ فيمكت كىك مديف بحكـ نيائي فإذا ثبت خطأ ىذا الحكـ
بدليؿ مادم فإف العدالة تقضي بالعدكؿ عف ذلؾ الحكـ رغـ كفاتو إنصافا لذكراه ،كيالحظ أنو ال يجكز
لألقارب طمب إعادة المحاكمة إال بعد كفاة المحككـ عميو أما إذا كاف المحككـ عميو ما يزاؿ حيا فإف
تقديـ طمب إعادة المحاكمة يككف مف حقو دكف أقاربو أك زكجتو.
أما بالنسبة لممدعي بالحؽ الشخصي ك كزير العدؿ مف تمقاء نفسو فال يجكز الطعف بإعادة المحاكمة،
ككذلؾ تجدر اإلشارة الى كجكد مفارقة ىامة مع ما نص عميو المشرع األردني في المادة ()2/293
مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني إذ بمكجبيا منح كزير العدؿ كمف تمقاء نفسو الحؽ بتقديـ
طمب إعادة المحاكمة في أم قضية تتكافر بيا الشركط كالحاالت التي يحؽ معيا تقديـ ىذا الطمب
كىذا ما لـ يمنحو المشرع الفمسطيني لكزير العدؿ كنتمنى عمى مشرعنا تدارؾ ىذا النقض كذلؾ الف
المشرع الفمسطيني منح ىذا الحؽ ألشخاص آخريف غير المحككـ عميو بالذات كمف باب أكلى أف
يككف مف ضمنيـ كزير العدؿ كما أف كزير العدؿ مف أىـ الصفات المفترضة بو الكقكؼ دائما الى
صؼ الحقيقة كالعدؿ كأف يسعى باعتباره أحد أركاف القضاء الى إظيار الحقيقة كاألمر األىـ أنو ما
داـ ىك الشخص الذم يقدـ إليو ىذا الطمب ابتداء ليقكـ بإحالتو الى النائب العاـ إلتماـ إجراءاتيا كفقا
لنص المادة ( )379مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فال ضير إف كاف ىك مف حقو بمكجب
القانكف أف يتقدـ بيذا الطمب متى كجدت أسبابو كمبرراتو  ،كما أنو ال يقدـ الطمب مف النيابو العامو الف
المساس بقكة الحكـ المبرـ بناء عمى طمب إعادة المحاكمة إنما يقرر لمصمحة المحككـ عميو دكف غيرة.

كمما سبؽ فالمتيـ المحككـ عميو ىك المستفيد األكبر مف إعادة المحاكمة إذ يجكز أف يطمب ذلؾ كما
يجكز لممثمو الشرعي إف كاف عديـ األىمية ،بؿ أف ىذا الطمب جائز كيبقى قائما حتى بعد كفاة المتيـ
المحككـ عميو كيبقى طمب إعادة المحاكمة ىك الطريؽ الكحيد لمطعف بو إذا ما ثبت خطأ ىذا الحكـ
الف العدالة تستكجب ذلؾ إنصافا لممتيـ المحككـ عميو المتكفى كإلزالة كصمة الحكـ الجزائي الذم
صدر بحقو لذلؾ فاف المشرع أعطى لكرثتو الحؽ بطمب إعادة محاكمتو رغـ مكتو إال أنو ال يجكز ليـ
طمب إعادة محاكمتو كىك حي الف مثؿ ىذا الطمب يككف مف حقو كحده.

1
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المطمب االول  :إجراءات تقديم طمب إعادة المحاكمة:
حدد المشرع في المادة ( )379مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني اإلجراءات الكاجبة لمطعف
بإعادة المحاكمة حيث أكجب عمى مف لو الحؽ بذلؾ أف يقدـ طمب إلى كزير العدؿ كالذم يقكـ بدكرة
بإحالة الطمب الى النائب العاـ كعمى النائب العاـ أف يقكـ برفع الطمب مع التحقيقات التي يككف قد
رأل ضركرة إجراءىا الى محكمة النقض كيبيف رأيو كاألسباب التي يستند إلييا خالؿ شير مف تاريخ
تسممو الطمب.
كيثكر التساؤؿ حكؿ صالحيات كزير العدؿ في قبكؿ أك رفض طمب إعادة المحاكمة؟
حيث يرل الباحث أف كزير العدؿ ليس لو أية صالحيات في رفض ك قبكؿ طمب إعادة المحاكمة
فإحالة الطمب بالنسبة لو ىي إحالة كجكبيو كعمية فإف دكر كزير العدؿ ىك دكر شكمي كبالتالي كاف
األجدر بالمشرع فتح الطريؽ أماـ الطاعف لمطعف أماـ محكمة النقض مباشرة ما داـ أف القانكف
أعطاىا صالحية قبكؿ الطمب أك رفضو ،كعمى عكس ذلؾ فقد أعطى المشرع األردني في قانكف
أصكؿ المحاكمات الجزائية لكزير العدؿ إذا رأل عند االطالع عمى طمب إعادة المحاكمة انو قد بني
عمى أسباب كاىية كضعيفة كانو ال فائدة مف إحالتو كال مجاؿ لممحككـ عميو مف االستفادة منو في
التأثير عمى الحكـ الصادر باإلدانة فإنو يأمر بحفظو كال يقرر إحالتو ألنو صاحب السمطة في تقدير
جدية األسباب كأىميتيا كصحة مطابقتيا لمقانكف ،كىنا في رأم الباحث تظير مشكمة آال كىي في
حالة إذا ما كاف قرار الرفض فيو تعسفا كصدر بصكرة غير محقة فما التصرؼ في حالة لـ ينص بيا
المشرع عمى طريقة معينة يمكف إتباعيا لمطعف بقرار الكزير خاصة أف المشرع منح ىذا الحؽ لكزير
العدؿ دكف أف يكجب عميو المجكء أك استشارة جية قضائية معينة قبؿ إصدار ىكذا قرار كعميو فإننا
نؤيد ما ذىب إليو مشرعنا في عدـ إعطاء كزير العدؿ صالحيات رفض طمب إعادة المحاكمة كذلؾ
حفاظا عمى الحقكؽ كسالمة التقاضي.
كتعمؿ محكمة النقض فكر تسمميا لطمب إعادة المحاكمة بالتأكد قبؿ قبكليا لمطمب مف أف الحكـ
المطعكف فيو ىك مف األحكاـ التي يجكز الطعف فييا بطريقة إعادة المحاكمة كأف الطمب يستند الى
إحدل الحاالت الخمس التي حددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر في المادة ( )377مف قانكف
االجراءات الجزائية الفمسطيني كأف الطمب مقدـ ممف يممؾ حؽ تقديمو كأنو مستكؼ لمشركط القانكنية
فإنيا تتخذ ق ار ار بقبكلو كاحالتو الى المحكمة المختصة لمنظر فيو كالتي يتـ اختيارىا مف بيف المحاكـ
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التي تككف مف نفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكـ باألساس ،1أما إذا قررت عدـ قبكؿ الطمب
فإنيا ترده كعندىا ال يجكز تقديـ الطمب بناءا عمى ذات الكقائع التي بني عمييا.2
كمتى دخؿ طمب إعادة المحاكمة الى المحكمة المختصة بناءا عمى قرار اإلحالة مف محكمة النقض
فعند ىا تحدد يكما لجمسة النظر باإلعادة كتعمـ الخصكـ بمكعد الجمسة كمكانيا كعمى المحكمة اف
تجرم ما تراه الزما فيي تنظر فييا كما لك كانت تعرض عمييا لممرة األكلى كمف ثـ كاف ليا أف تتخذ
جميع إجراءات التحقيؽ التي تراىا مناسبة.3
كنشير باف المحكمة غير ممزمة بالحكـ ببراءة الطاعف بإعادة المحاكمة فقد ترل إدانتو كالحكـ عميو
بالعقكبة التي صدر الحكـ السابؽ بيا كقد تقرر تخفيؼ العقكبة كقد استقر الفقو عمى انو ال يجكز
تشديد العقكبة عمى الطاعف كىذا ما نصت عميو المادة ( )386مف قانكف االجراءات الجزائية
الفمسطيني كذلؾ تطبيقان لقاعدة أخذ الشارع بحكميا في جميع طرؽ الطعف كمفادىا أف تظمـ المحككـ
ضده ال يصح أف ينقمب كباال عميو "ال يضار الطاعف بطعنو" ،كاذا رأت المحكمة أف الكجو المبني
عميو طمب إعادة المحاكمة مستكجبا براءة المتيـ الطاعف فإنيا تحكـ بقبكؿ الطعف كالبراءة.
كاكجب المشرع الفمسطيني عمى محكمة النقض أف تتكلى بنفسيا النظر في الدعكل في حالة التعذر
بالشركع مف جديد بإعادة المحاكمة في مكاجية الخصكـ فنصت المادة ( )382مف قانكف اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني بأف محكمة النقض تمتمؾ تحديدا سمطو النظر في طمب إعادة المحاكمة كجكبا
تدقيقا كتبطؿ مف الحكـ أك األحكاـ السابقة ما صدر منيا بغير حؽ كذلؾ في الحالتيف التاليتيف :
 اذا تعذر الشركع مف جديد في إجراءات المحاكمو أما لكفاة المتيـ المحككـ عمييـ أك جنكنيـ
أك فرارىـ أك غيابيـ كميـ أك بعضيـ أك عدـ مسؤكليتيـ جزائيا.4
 انقضاء الدعكل أك الحكـ الجزائي بالتقادـ.
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كفي أم مف الحالتيف السابقتيف فإف محكمة النقض عندما ترل بأف إعادة المحاكمة أصبحت غير
ممكنة في مكاجية الخصكـ فإنيا تتكلى بنفسيا النظر في مكضكع الدعكل تدقيقا كلممحكمة أف تجرم
ما تراه الزما كمناسبا سكاء بنفسيا أك بكاسطة مف تنتدبو لذلؾ كالحكـ في مكضكع الدعكل.1
كاذا قضي برد طمب إعادة المحاكمة فإف الحكـ المطعكف فيو يبقى قائما بجميع آثاره كيجكز تقديـ
طمب جديد مبني عمى كقائع مغايرة لتمؾ التي بني عمييا الطمب األكؿ ،كلكف األمر يختمؼ في حالة
قبكؿ الطمب كالقضاء ببراءة المحككـ عميو يتعيف في ىذه الحالة محك الحكـ الصادر خطأ عمى برمء
ككذلؾ تسقط كافة األحكاـ األخرل التي بنيت عمى حكـ اإلدانة كمف ناحية أخرل يتعيف القضاء
لممحككـ عميو بتعكيض مادم كأدبي عما أصابو مف ضرر بسبب الحكـ عميو خطأ.
المطمب الثاني :أثر الطعن بإعادة المحاكمة عمى الحكم المطعون فيو:
يستفاد مف نص المادة ( )380مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني أف طمب إعادة المحاكمة ال
يكقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو بمجرد تقديمو إال إذا كاف ىذا الحكـ صاد ار باإلعداـ حيث أنو كفي
ىذه الحالة فقد أكجب المشرع إيقاؼ تنفيذ العقكبة كقد استثني اإلعداـ باعتبار انو إذا نفذ ثـ ألغي
الحكـ الذم قضي بو فال سبيؿ الى الرجكع عف ذلؾ ،كما أف المادة ( )2/380مف نفس القانكف منحت
محكمة النقض التي تنظر طمب إعادة المحاكمة القرار بكقؼ تنفيذ الحكـ عند قبكليا طمب إعادة
المحاكمة فيقدـ طمب الكقؼ مرفؽ بطمب الطعف كلممحكمة الخيار في أف تأمر بكقؼ التنفيذ أـ ال.
كىنا البد مف اإلشارة الى أمر ىاـ أغفمو المشرع الفمسطيني كلـ ينظر إليو أك انو كاف اقؿ تحديدا
كتفصيال ليذا األمر كىذا عمى عكس ما ذىب إليو المشرع األردني في المادة ( )295مف قانكف
أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالتي تنص عمى أنو "  -1إذا لـ يكف الحكـ الذم طمبت اإلعادة
مف اجمو قد نفذ فيتكجب إنفاذه حتما مف تاريخ إحالة كزير العدؿ طمب اإلعادة عمى محكمة التمييز،
 -2كليذه المحكمة أف تأمر بكقؼ التنفيذ في قرارىا القاضي بقبكؿ طمب إعادة المحاكمة " ،كعمية نجد
أف المشرع األردني قد فرؽ بيف حالتيف مف اجؿ كقؼ تنفيذ العقكبة بالرغـ مف ككف كقؼ التنفيذ مف
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عدمو متفؽ عمى أنو أمر جكازم يخضع لقدير المحكمة كىاتيف الحالتيف ىما إذا لـ يكف الحكـ
المطعكف بو قد نفذ كىنا اكجب نفاذه أما إذا كاف نافذا فإف كقؼ التنفيذ يعكد الى تقديرىا.1
أما القانكف الفرنسي فقد فرؽ بيف حالتيف األكلى  :إذا لـ يكف قد بدأ تنفيذ الحكـ كقت تقديـ طمب إعادة
المحاكمة كفي ىذه الحالة يكقؼ تنفيذ الحكـ بقكة القانكف ابتداء مف إحالة الطمب بكاسطة كزير العدؿ
الى محكمة النقض ،أما الحالة الثانية  :إذا كاف الحكـ في دكر التنفيذ فيجكز لكزير العدؿ أف يأمر
بكقؼ التنفيذ الى أف يقدـ الطمب الى محكمة النقض التي ليا أف تأمر بكقؼ التنفيذ إذا رأت كجيا
لذلؾ ،كفي رأينا أف مسمؾ المشرع األردني ك الفرنسي في ىذا الصدد أقرب الى العدالة مف مسمؾ
المشرع الفمسطيني كحبذا لك يأخذ المشرع الفمسطيني في قانكف اإلجراءات الجزائية بيذه التفرقة.
أثر الطعف بإعادة المحاكمة مف حيث النظر في الدعكل كاصدار الحكـ
األصؿ كاألساس أف يصدر الحكـ عف محكمة مف ذات الدرجة التي أصدرت الحكـ المطعكف فيو
بإعادة المحاكمة ما لـ يكف باألساس صاد ار عف محكمة النقض حيث نصت المادة ( )381مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني "إذا قررت محكمة النقض قبكؿ إعادة المحاكمة فإنيا تحيؿ القضية الى
محكمة مف درجة المحكمة التي أصدرت الحكـ باألساس" كيتعيف عمى ىذه المحكمة أف تحدد مكعدا
لمجمسة التي تنظر فييا بالدعكل كتبمغ الخصكـ بمكعد الجمسة كاسـ المحكمة كمكاف كتاريخ انعقادىا
خالؿ المدة التي يحددىا القانكف ،كليذه المحكمة سمطة الحكـ في الدعكل كأم محكمة مكضكع أخرل
بحيث تممؾ حكما جديدا يساكم في مضمكنو الحكـ المطعكف فيو كما تممؾ أف تقرر براءة المحككـ
عميو أك عدـ مسؤكليتو ،أيضا ليا أف تحكـ عميو بعقكبة مغايرة لمعقكبة األكلى بشرط أف ال تتجاكز
العقكبة التي صدر بيا الحكـ السابؽ المطعكف فيو أك أف تستبدليا بأشد منيا كذلؾ عمال بمبدأ عدـ
جكاز تضرر الطاعف بطعنو ،2كيمكف لممتيـ أف يطعف في األحكاـ التي تصدر في مكضكع الدعكل
بناء عمى إعادة المحاكمة مف غير محكمة النقض بجميع الطرؽ المقررة في القانكف.3
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أما إذا كانت إعادة المحاكمة غير ممكنة بمكاجية جميع الخصكـ في الدعكل أما لكفاة المحككـ عمييـ
أك النقضاء الدعكل أك الحكـ بالتقادـ فتنظر محكمة النقض تدقيقا في مكضكع الدعكل كتبطؿ مف
الحكـ أك مف األحكاـ السابقة ما صدر منيا بغير حؽ.
كىنا يثكر التساؤؿ عند الباحث ىؿ تتقيد محكمة النقض بأسباب الطمب ؟
يذىب جميكر الشراح الى أف محكمة النقض مقيدة بالنظر في السبب الذم بني عميو الطمب كال يجكز
ليا أف تبحث في غيره كحجتيـ في ذلؾ أف طمب إعادة المحاكمة طريؽ غير عادم لمطعف في الحكـ
كقد حصر المشرع األسباب التي بني عمييا الطعف فيجب عمى الطاعف أف يستند الى إحداىا كعمى
المحكمة التقيد باألسباب التي تقدـ بيا الطاعف ،كما أف المشرع أجاز تجديد طمب إعادة المحاكمة
استنادا الى كقائع تختمؼ عف الكقائع التي بني عمييا الطمب الذم قضي برفضو كىذا ما يفيـ مف
المادة ( )385مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني التي نصت "إذا رفض طمب إعادة المحاكمة
فال يجكز تجديده بناء عمى ذات الكقائع التي بني عمييا".
كتجدر اإلشارة الى أف محكمة النقض الفرنسية قد ذىبت الى عكس ما ذىبت اليو محكمة النقض
الفمسطينية حيث أجازت أف تأخذ بالنتيجة التي ينتيي إلييا التحقيؽ إذا كاف يكشؼ عف أسباب أخرل
إلعادة المحاكمة غير تمؾ التي بني عمييا الطمب كذلؾ بحجة أف المشرع أجاز ليا أف تجرم بنفسيا
التحقيقات الالزمة كالعتبارات تتعمؽ بمصمحو المجتمع ،1كيرل الباحث أف ما ذىب إليو قضاء محكمة
النقض الفرنسية ىك الكاجب اإلتباع كذلؾ اقتصادا لمكقت كاإلجراءات فتعرض محكمة النقض ألسباب
أخرل غير التي بني عمييا الطمب يحد مف إطالة اإلجراءات بال مبرر إذ بعد رفض طمب إعادة
المحاكمة المبني عمى سبب معيف يجكز تقديـ طمب جديد بناء عمى سبب آخر ،في حيف أف تعرض
محكمة النقض ليذا السبب عند تقديـ الطمب حتى لك لـ يتـ ذكره مف قبؿ الطاعف يكفر عمى الطالب
كالمحكمة معا مشقة تقديـ طمب جديد بإجراءات جديدة.2
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ومن النتائج المترتبة عمى إعادة المحاكمة ما يمي :
االثر الرجعي لالبطاؿ:
فيترتب عمى إبطاؿ الحكـ كتقرير براءة المحككـ عميو زكالو بأثر رجعي في جكانبو الجزائيو كالتأديبيو
كالمدنيو حيث أف أثرىا يمتد لمماضي كالمستقبؿ معا ،فإذا قضي ببراءة المحككـ عميو سكاء مف محكمة
النقض أك مف محكمة اإلحالة فإف الحكـ بالعقكبة يمحى محك تاما كبأثر رجعي ككذلؾ تزكؿ جميع
آثاره إذ يعتبر الفعؿ اإلجرامي المسند الى المحككـ عميو كأف لـ يكف كذلؾ بطريقتيف أما أف تحيؿ
محكمة النقض القضيو عمى محكمة مف درجو المحكمة التي أصدرت الحكـ أك أف تتكلى ىي الفصؿ
في مكضكع الدعكل ،كبعبارة أخرل يعكد كؿ شيء الى أصمو قبؿ صدكر الحكـ بالعقكبة كزكاؿ الحكـ
بأثر رجعي مرده الى ثبكت براءة المحككـ عميو ،1فإذا كاف المحككـ عميو قد نفذ الحكـ بالغ ارمة
كالمصاريؼ فيجب ردىا ككذلؾ يجب أف ترد إليو األشياء المحككـ بمصادرتيا إال إذا كانت مف األشياء
التي ال يجكز تداكليا ،كال يقتصر محك الحكـ عمى العقكبات األصمية بؿ يشمؿ أيضا العقكبات التبعية
كالتكميمية.2
كما أنو في حالة صدكر حكـ مف محكمة المكضكع يقضي ببراءة المتيـ المحككـ عميو فقد أكجبت
المادة ( )383مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى المحكمة مصدرة الحكـ تعميؽ الحكـ
الصادر بالبراءة عمى باب المحكمة التي أصدرت الحكـ كعمى األماكف العامة في البمدة كالتي صدر
فييا الحكـ األكؿ كفي محؿ كقكع الجريمة كفي مكطف طالب إعادة المحاكمة ككذلؾ في المكطف
األخير لممحككـ عميو إذا كاف ميتا كما أكجبت نشر حكـ البراءة حتما في الجريدة الرسمية ككذلؾ في
صحيفتيف محميتيف يختارىما طالب إعادة المحاكمة إذا استدعى ذلؾ حتى يككف الناس عمى عمـ
بالح كـ الصادر بالبراءة كخاصة في مكطف الطاعف بقصد إشيار الحكـ كتفييـ الناس بالحكـ القاضي
بالبراءة مع تحمؿ الدكلة لنفقات النشر كىذا ىك التعكيض األدبي (المعنكم) ،إضافة الى سقكط
التعكيضات المفركضة عمى المحككـ عميو (الطاعف) كاعادة الحاؿ الى ما كاف عميو.3
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كقد نص المشرع الفمسطيني نصا خاصا منح بو لمشخص الذم تمت تبرئتو نتيجة إعادة محاكمتو أف
يطالب الدكلة بتعكيضات عف األضرار التي لحقت بو مف الحكـ السابؽ المطعكف فيو كىذا ىك
التعكيض المادم ،كيعكد طمب التعكيض إذا كاف المحككـ عميو ميتا الى زكجتو كأصكلو كفركعو كيحؽ
ليؤالء طمب التعكيض مف الدكلة لما أصابيـ مف ضرر مادم كمعنكم شرط المطالبة بيذا التعكيض
أماـ القضاء المدني بعد الحصكؿ عمى حكـ البراءة كاثبات الخطأ في جانب المدعى عميو ،كفي ىذه
الحالة يحؽ لمدكلة أف تعكد بالتعكيض عمى المدعي مف كاف سببا في صدكر الحكـ األكؿ عمى المتيـ
كشاىد الزكر ،كقد حذا المشرع الفمسطيني حذك المشرع الفرنسي كالسكرم 1في إقرار حؽ المتيـ الذم
ثبتت براءتو بالمطالبة بالتعكيض عما لحقو مف أضرار مف مثؿ ىذه األخطاء الجسيمة كالخطيرة نتيجة
الحكـ السابؽ كذلؾ تحقيقا لمعدالة ،كما نجد أف بعض التشريعات قد اقرت مبدأ التعكيض صراحو بؿ
كألىميو ىذا المبدأ إرتقى الى مصاؼ في المبادئ الدستكرية كمف ىذا القبيؿ المادة ( )11مف الدستكر
السكرم لسنو  1950التي نصت "أف لكؿ شخص حكـ عميو حكما مبرما كنفذت فيو العقكبو كثبت خطأ
الحكـ أف يطالب بالتعكيض عف الضرر الذم لحؽ بو".2
في حيف لـ ينص المشرع األردني كالمصرم عمى ىذا األمر ككف المبدأ السائد في القانكف ىك عدـ
مسؤكلية القضاة كرجاؿ النيابة العامة حتى لك اخطأكا في أعماليـ كذلؾ خكفا مف ترددىـ بااللتزاـ
بكظائفيـ ككاجباتيـ مما يؤدم الى إىدار العدالة كالصالح العاـ ككذلؾ عدـ مسؤكليو الدكلو عف ىذه
االعماؿ إال أننا كبالرجكع الى الفقرة الثالثة مف المادة (  )387مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني
التي تنص "يجكز لمدكلة أف ترجع بالتعكيض عمى المدعي بالحؽ المدني أك المبمغ أك شاىد الزكر
الذم كاف سببا في صدكر الحكـ باإلدانة" نجد أف ىذه الفقرة قد أخرجت الدكلة مف ىذه التخكفات
كحسنا فعؿ مشرعنا خاصة فيما يتعمؽ باألشخاص الذيف ستعكد عمييـ الدكلة بيذا التعكيض إذ أف
المضر أكلى بالخسارة كمف كاف سببا في ظمـ إنساف برمء فميتحمؿ عكاقب فعمتو كمف أكتسب بكجو
غير مشركع شيئا كأثرم عمى حساب غيره فميعد الحؽ ألصحابو.
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الخاتمة:
لقد تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة طرؽ الطعف غير العادية في االحكاـ الجزائية كالمتمثمة في النقض
كالنقض بأمر خطي كاعادة المحاكمة ،كقد عالج الباحث في ىذه الدراسة اإلطار الناظـ لطرؽ الطعف
غير العادية باالحكاـ الجزائية مف خالؿ استقراء النصكص القانكنية المتعمقة بيذا الخصكص كالمقارنة
بالقكانيف االخرل.
كال يبدك أف تحقيؽ التكازف بيف حؽ المجتمع في اقتضاء العقاب كحقكؽ المتيـ ممكنا كقد يككف أقرب
الى المستحيؿ ،إال أف الغاية مف كراء قانكف اإلجراءات الجزائية ىي تحقيؽ ىذا التكازف ألف حؽ
المجتمع كحؽ المتيـ ضركرتاف ال يمكف أف نبدم كاحدة عمى حسب األخرل كانما يبقى قانكف
اإلجراءات الجزائية مستم ار بسعيو لتحقيؽ ىذا التكازف حتى يصؿ الى أقرب نقطة ممكنو إلقامتو.
كتعد الطعكف بصفة عامة مف الكسائؿ الضركرية لتحقيؽ العدالة الجنائية كتعتبر الطعكف غير العادية
بصفة خاصة مف الكسائؿ الميمة لضماف حقكؽ المتيـ
كبناءان عمى البحث فقد تكصمت الدراسة الى مجمكعة مف النتائج كىي عمى النحك التالي :
 -1بينت الدراسة أف إجراءات الطعف بالنقض في الحكـ الجزائي ىك طريؽ غير عادم مف طرؽ
الطعف يسمح بمراقبة حسف تطبيؽ القانكف مف الجانب اإلجرائي كىك إجراء بالغ األىمية فيك
يعتبر كالية رقابة عمى التطبيؽ السميـ لمقانكف كالسير عمى صدكر حكـ غير مشكب بعيكب
أك بأخطاء.
 -2كفؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني لممحككـ عميو كالصادر بحقو حكما نيائيا فاصؿ في
مكضكع الدعكل في مكاد الجنح كالجنايات أف يطعف بطريؽ النقض ،كقد منع قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني الطعف بالنقض في المخالفات.
 -3منح القانكف كؿ مف المتيـ المحككـ عميو كالنيابة العامة كالمدعي بالحؽ المدني كالمسؤكؿ عف
الحقكؽ المدنية سمكؾ ىذا الطريؽ مف طرؽ الطعف ،كما منح القانكف الحؽ بالطعف بالنقض
خالؿ المدة القانكنية لذلؾ كقد حدد القانكف ميعاد الطعف بالنقض كىك أربعيف يكما.
 -4أكجب القانكف عمى المحكمة التي تـ تقديـ النقض إلييا أف تبحث بالقبكؿ الشكمي لمنقض مف
حيث المدة كالصفة كالمككنات الشكمية األخرل كاذا ما رأت المحكمة تكافر العناصر الشكمية
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تفصؿ في مكضكع النقض ،مع األخذ بعيف االعتبار مف قبؿ المحكمة عند الفصؿ في
المكضكع عمى أف ال يضار الطاعف بطعنة.
 -5أف النقض بامر خطي ىك طريؽ طعف مقرر أصال لمصمحة القانكف كليس لمصمحة الخصكـ
ييدؼ الى تسميط الضكء عمى الخطأ القانكني.
 -6يجب أف يرتكز طمب النقض بأمر خطي عمى أسباب قانكنية ال مكضكعيو حتى يككف مقبكال
شكال كفقا لما جاء في النصكص القانكينة.
 -7حدد القانكف الحاالت التي يجكز ليا المجكء الى طريؽ النقض بأمر خطي لمطاعف في
الق اررات كاالحكاـ كاالجراءات المخالفو لمقانكف كىذة الحاالت ىي صدكر ق ار ار مخالؼ لمقانكف
أك كقكع إجراء مخالؼ لمقانكف عمى أف يككف القرار مكتسبا لمدرجة القطعيو كلـ يسبؽ لمحكمة
النقض التدقيؽ في االجراء أك الحكـ أك القرار المطعكف فيو.
 -8حصر المشرع قبكؿ الطعف بطريؽ النقض بأمر خطي بيد كزير العدؿ كليس لغيرة.
 -9كما يتبيف لنا أف دكر كزير العدؿ في طمب إعادة المحاكمة ىك دكر شكمي كليس لو أية
صالحيات برفض أك قبكؿ طمب إعادة المحاكمة كاحالة الطمب الى محكمة النقض بالنسبة لو
ىي إحالة كجكبية.
 - 10إف إعادة المحاكمة بكصفو طريؽ مف طرؽ الطعف غير العادية يعد كسيمة بمكجبيا يمكف
تصحيح األخطاء التي قد يقع فييا القاضي أك ىيئة المحكمة بحيث أف ىذا الحكـ ما كاف ليصدر
بيذا الشكؿ لكال حدكث ىذا الخطأ.
 -11ال يمكف الطعف بطريؽ إعادة المحاكمة في الحكـ الغيابي بؿ يككف الطعف فيو عف طريؽ
االعتراض عمى الحكـ الغيابي إال إذا مضت مدة االعتراض فحينيا يمكف الطعف فيو عف طريؽ
إعادة المحاكمة.
 -12يشترط لتكافر الشرط الذم يجيز طمب إعادة المحاكمة إال تككف الكقائع المدعى بيا قد سبؽ
عرضيا كمناقشتيا أماـ محكمة المكضكع ،كما يجب أف تككف شيادة الزكر ذات اثر ميـ في
صدكر الحكـ مف أجؿ أف يتكفر المبرر القانكني لطمب إعادة المحاكمة.
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 -13كقد منح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني الحؽ لممتيـ المحككـ عميو أك زكج المتيـ
المحككـ عميو أك أبنائو أك كرثتو أك مف أكصى ليـ إف كاف ميتا في األحكاـ الباتة الصادرة
بالعقكبة في مكاد الجنح كالمخالفات الطعف بطريقة إعادة المحاكمة ،أما بالنسبة لممدعي بالحؽ
الشخصي ك كزير العدؿ فال يجكز ليـ الطعف بإعادة المحاكمة.
 -14كقد منح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني الحؽ لممتيـ المحككـ عميو أك زكج المتيـ
المحككـ عميو أك أبنائو أك كرثتو أك مف أكصى ليـ إف كاف ميتا في األحكاـ الباتة الصادرة
بالعقكبة في مكاد الجنح كالمخالفات الطعف بطريقة إعادة المحاكمة ،أما بالنسبة لممدعي بالحؽ
الشخصي ك كزير العدؿ فال يجكز ليـ الطعف بإعادة المحاكمة.
 -15حدد القانكف ميعاد الطعف بإعادة المحاكمة كىك مدة سنة كيبدأ حساب ىذه المدة اعتبا ار
مف اليكـ الذم عمـ فيو األشخاص الذيف ليـ حؽ تقديـ الطمب بالسبب المكجب إعادة
المحاكمة.
 -16يقدـ طمب إعادة المحاكمة الى كزير العدؿ كالذم يقكـ بدكرة بإحالة الطمب الى النائب
العاـ كعمى النائب العاـ أف يقكـ بدكرة برفع الطمب مع التحقيقات التي يككف قد رأل ضركرة
إجراءىا الى محكمة النقض كيبيف رأيو كاألسباب التي يستند إلييا خالؿ شير مف تاريخ تسممو
الطمب.
كأخي ار فإف طرؽ الطعف غير العادية ىي آليات تتضمنيا قانكف اإلجراءات الجزائية لمراجعة
األحكاـ بما يكفر بالنتيجة تكفير ضمانات المحاكمة العادلة كالتنفيذ اآلمف لمحكـ الجزائي دكف
جكر أك تعسؼ كبما يضمف حقكؽ المتيـ بالدفاع.
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التوصيات:
مما سبؽ فإننا نجد أنو تكجد ضركرة الف يتدخؿ المشرع الفمسطيني لسد النقض التشريعي المتعمؽ
بغياب العديد مف النصكص القانكنية الصريحة لممسائؿ كذلؾ بالنص صراحة عمى ما يمي :
 -1باستقراء الفصؿ األكؿ مف الباب الثالث مف قانكف االجرائات الجزائية الفمسطيني يتبيف أف الطعف
ال يكقؼ تنفيذ الحكـ الجزائي كىذا ما يعتبر محؿ إنتقاد لممشرع الفمسطيني إذ أف محكمة النقض غير
مقيدة بمدة لمفصؿ في النقض كالتي تأخذ مدة مف الزمف تككف اطكؿ مف مقدار العقكبة لذا نكصي
المشرع الفمسطيني تدارؾ ىذا االمر كالعمؿ عمى تعديؿ نصكص القانكف لسد ىذا الفراغ.
 -2النص صراحة عمى حؽ المحككـ عميو مف التقدـ بطمب لمنقض بأمر خطي.
 -3النص صراحة عمى أف تنفيذ الحكـ ال يمنع مف طمب النقض بأمر خطي.
 -4النص عمى أف كفاة المحككـ عميو ال يؤثر كال يمنع بأم شكؿ مف األشكاؿ التقدـ بطمب النقض
بأمر خطي مف خالؿ اعطاء الحؽ لمكرثو بتقديـ طمب النقض بأمر خطي.
 -5النص عمى تحديد فترة زمنية معينو لتقديـ طمب النقض بأمر خطي خالليا حتى ال يتراخى
المحككـ عميو ك كزير العدؿ في تقديـ طمب النقض كىذا ما أخذ بو المشرع المبناني الذم حدد مدة
سنو مف تاريخ صدكر الحكـ لتقديـ طمب النقض بأمر خطي.
 -6كما أننا نرل انو يمكف إتباع العديد مف اإلجراءات التي يتـ مف خالليا تقديـ طمب النقض بأمر
خطي كىي :
أ -يجب الحصكؿ عمى قرار حكـ مصدؽ بحسب األصكؿ مف المحكمة التي أصدرتو.
ب -إحضار مشركحات تفيد بأف ىذا الحكـ قد اكتسب الدرجة القطعية.
ج -دفع الرسـ لمطمب المتعمؽ بالنقض بأمر خطي.
د -تقديـ مذكرة قانكنية حكؿ الدعكل تتضمف أسباب اطمب المكجبة لمنقض بأمر خطي.
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 -7فتح الطريؽ أماـ المتضرر لتقديـ طمب إعادة المحاكمة لمحكمة النقض مباشرة دكف المركر بكزير
العدؿ.
 -8مسألة األشخاص المخكليف بحؽ تقديـ طمب إعادة المحاكمة فإننا نكصي عمى المشرع الفمسطيني
أف يحذك حذك المشرع األردني في أف يمنح كزير العدؿ الحؽ بتقديـ طمب إعادة المحاكمة كتعديؿ
نص المادة ( )378ليشمؿ ىذا األمر كذلؾ لككف كزير العدؿ يجب أف يككف األكثر سعيان لتحقيؽ ىذا
األمر.
 -9مسألة كقؼ تنفيذ العقكبة في الطعف بطريؽ غعادة المحاكمة ،ىذه مف األمكر التي كجدنا بيا
نقصان في التشريع الفمسطيني مقارنة مع التشريع األردني كالفرنسي الذم عمؿ عمى بياف الرأم القانكني
ليذه المسألة كما تـ بيانو بمتف الدراسة كنكصي أيضا عمى المشرع الفمسطيني تدارؾ ىذا األمر كالعمؿ
عمى تعديؿ نصكص القانكف لسد ىذا الفراغ.
 -10مسألة صالحية السيد كزير العدؿ في قبكؿ أك رفض طمب إعادة المحاكمة الذم يقدـ إليو ىذا
األمر نجد أف المشرعاف الفمسطيني كاألردني عمى حد سكاء قد تركا ىذا األمر دكف بياف لمكضع
القانكني لو ،كنحف بدكرنا نكصي بتحديد جية كصاحبة الكالية كاالختصاص بأف تككف الجية القضائية
المختصة بنظر الطمب كمعاممة ىذا القرار كسائر الق اررات القضائية كاخضاعو الى طرؽ الطعف
المحددة بالقانكف.
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 ادكار غالي الدىبي" ،طمب إعادة النظر في االحكاـ الجنائية" ،الطبعة الثالثة ،سنو .1994
 عبد الحميد الشكاربي" ،الدفكع الجنائية" ،منشاة المعارؼ ،االسكندريو ،سنو 1995
 مجدم الجندم" ،أصكؿ النقض الجنائي كتسبيب االحكاـ" ،الطبعة االكلى ،سنو 1993
 محمد عمي سالـ عياد الحمبي" ،الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ،الجزء
الثالث المحاكمات كطرؽ الطعف في االحكاـ ،دار الثقافة ،سنو .1996
 مصطفى صخرم" ،طرؽ الطعف في االحكاـ الجزائية" ،دار الثقافة ،سنو .1998
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ثالثا  :الرسائل القانونية :
 إبراىيـ القطاكنو  ،النقض بأمر خطي في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية االردني
(دراسو مقارنو)  ،بإشراؼ الدكتكرة كاثبو السعدم  ،اطركحو دكتكرة  ،قدمت لنيؿ درجة
الدكتكراة في القانكف العاـ  ،مكتبو الجامعو االردنية  ،عماف  ،االردف  ،سنو .2007
 ىاني محمد فكزم كلكيؿ  ،النقض بأمر خطي في القانكف األردني كالتشريعات المقارنة ،
بإشراؼ الدكتكر محمد عمي سالـ عياد  ،قدمت لنيؿ درجة الماجستير في القانكف العاـ ،
جامعة الشرؽ األكسط  ،سنو .2009
رابعاً :المجالت:
 مجمة نقابة المحامييف االردنية
خامساً :المواقع االلكترونية:
 مكقع المقتفي http://w.w.w.muqtufi.bizeit.edu -:
 مكقع ديكاف الفتكل كالتشريع الفمسطيني http://w.w.w.dft.gov.ps -:
 مكسكعة التشريعات االردنية http://w.w.w.lawjo.net -:

األحكام:
 احكاـ محكمة النقض الفمسطينية.
 احكاـ محكمة النقض المصرية.
 احكاـ التمييز النقض االردنية.
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