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 المقدمة

داخل وتمنع العمل ال بتلن التً تمس الملب من الإنوع العبارات ولكن النمتنع منها تتعدد الكلمات وتت       

موضوع )الدوراالستثنائً الجزائً للماضً فً  ر عما ٌدور فً عملًعبا  حاول ان ا  نا هنا أوتكون صادلة، و

لٌموم بكتابتها  ا  التعبٌرات للكتابة، ونجد العمل متسرع. فعندما تتصارع الكلمات للخروج وتتضارب المدنً(

ٌدور فً عملً. لمد  طة سألوم بسرد كل ماالنم ه، ومن هذوالتعبٌر عنها بكل الطرق المتاحةوالنطك بها 

ها علٌكم عرضأ نا هناأوها  فٌه، كتب كثٌرا  أن أع مساحة كبٌرة بداخلً حٌث تمنٌت ا الموضوذشؽل ه

 .التوفٌكتمنى من هللا أو

ستمراء اومن خالل مالحظتنا و ،فكٌريفهذا الموضوع من الموضوعات التً شؽلت الكثٌر من ت     

رائً جً صالحٌات جزائٌة عدة وبشمٌها اإلبأنها تمنح الماضً المدن تلتشرٌعات العرالٌة وجدا

تجاه تمكٌن الماضً اب من الضرورة الوالعٌة التً تسٌرذا المنح نابع ن هأو ،والموضوعً ٌتولى المٌام بها

نتهان حرمة المضاء الى إومواجهة كل من ٌؤدي فعله  ،اءالمدنً من تطبٌك المانون والحفاظ على هٌبة المض

، مامه ووكالئهمأطراؾ الدعوى المعروضة أن من لبل حكام المانوألتزام بتحتم االوبالتالً ٌ ،و تضلٌلهأ

ستثناءات الخاصة بمنح تلن اال ن  إالمبتؽاة، وعلى أٌة حال ف الؽاٌةي ٌرٌد به تحمٌك ذنهج المشرع ال ا هوذوه

ٌتالئم ضرورٌة بما تساهم فً دلة وتبسٌط للشكلٌات بما عتبارات احٌات للماضً المدنً تنطلك من الصال

 .  ٌجابً للماضًمع الدور اإل

  :وسبب اختٌاره  البحثموضوع همٌة أ: أولا 

حكام والمواعد التً ئٌة للماضً المدنً فً عدم حصر األفً الصالحٌات الجزا ً هذاهمٌة بحثأتتجلى       

 ًجرائجزائٌة بشمٌها اإل وأعات مدنٌة ٌثرة فً تشراننح تلن الصالحٌات والتً جاءت متتنظم م

ٌتمتع فً عدم وجود دراسات سابمة حول بروز تلن الصالحٌات التً  بحثالهمٌة أوتتجلى  ،الموضوعًو

أما سبب اختٌاري للموضوع فتكمن فً أنه ومن خالل عملً كعضو إدعاء عام  .المدنً استثناء  بها الماضً 

االنضباط  عدممن مدعً ومدعى علٌه الوبل حتى الشهود، وفً مختلؾ المحاكم، الحظت بعض األطراؾ 

التدخل فً لى وتصرفات ؼٌر ممبولة، مما دفعنً إ والتلفظ بألفاظ ؼٌر الئمة ،واالحترام للمحكمة والمضاة

 االفعال على الرؼم من أن ضبط الجلسة وإدارتها منوط بالماضً أو هٌئة المحكمة. هإٌماؾ هذ

  شكالٌة البحث:إ: ثانٌاا 

وهل  ،مع صالحٌات الماضً الجزائً ن تلن الصالحٌات تتعارضأا فً هل هذ ًشكالٌة بحثإتتمثل       

على  اضً المدنً جاءت تلن الصالحٌات الجزائٌة للمن منح أوهل  ؟م استثنائٌةأصلٌة أه الصالحٌات ن هذأ

 ؟لٌمثتم الأسبٌل الحصر
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ا:     فرضٌة البحث:ثالثا

حاطته بصالحٌات جزائٌة تحافظ إداء للماضً المدنً عند ستناد على تطوٌر األتً فرضٌة البحث باالأت      

 ٌجابً فً منحهالنابع من الدور اإللماضً المدنً ي ٌفرضه اذلهداؾ الجزاء اأٌتالئم و على انتظام سٌره بما

لى سرعة حسمم إا ٌؤدي بالنهاٌة مم   ،مامهأعند النظر بالمضاٌا المعروضة  تلن الصالحٌات الجزائٌة استثناء  

 النزاع.

ا:   منهجٌة البحث:رابعا

لى مدى فاعلٌة منح تلن إلممارن للنصوص المانونٌة للوصول سلوب التحلٌلً وااأل ًتبع فً بحثأس      

 .حٌات فً تعزٌز دور الماضً المدنًالصال

ا:   خطة البحث:خامسا

جرائم الجلسات وصور مفهوم تناول فٌه أول سالمبحث األ :لى ثالثة مباحثإا ذه ًلسم بحثا  س      

ئم جرا اهٌةم سأخصصه لبٌانول المطلب األ وشروط تطبٌك النصوص الخاصة بها، من خالل مطلبٌن،

   بٌنما . جلساتجرائم البشروط تطبٌك النصوص الخاصة و صورل وسأتنا الثانًالمطلب ، أما الجلسات

ول بٌن فً المطلب األأس ،للماضً المدنً فً مطلبٌن الجزائً اإلجرائً تناول الدورأفً المبحث الثانً س

     فً المطلب الثانً دوره  وضحوسأ ،عن الجرائم المرتكبة خارج الجلسةدوره فً تحرٌن الدعوى الجزائٌة 

تناول فٌه الدور أما المبحث الثالث سأ ،ثناء الجلسةأالجرائم المرتكبة  فً تحرٌن الدعوى الجزائٌة عن

     بٌن فٌه الدور الجزائً الموضوعً ا  ول ساأل، عً للماضً المدنً وذلن فً مطلبٌنالجزائً الموضو

بٌن فٌه الدور الجزائً الموضوعً فً فرض ا  المطلب الثانً سما فً أء الجلسة ثناأ فً الجرائم الوالعة

والممترحات التً  ستنتاجاتلحك البحث بخاتمة ا بٌن فٌها االوأ .ومعززا  بالمرارات المضائٌةالعموبات 

 توصلت إلٌها ومن هللا التوفٌك. 
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 ولالمبحث األ

 صور جرائم الجلسات وشروط تطبٌق النصوص الخاصة بهامفهوم و

 

 ن تعد  أما إثناء نظر الدعوى، وهً أال التً تمع داخل جلسة المحاكمة فعن جرائم الجلسات هً األأبما        

       كانممت جناٌممة أجرٌمممة سممواء  ن تشممكلأو أ ،رتمممى الجرٌمممةلممى م  إترلممى  خممالل الإو أفعممال تشمموٌ  أمجممرد 

مممنح  دلممن فمممجممل ذأومممن  ،كمممةتمموفٌره للمحظممام الواجممب وهممً بكممال الحممالتٌن تخممل بالن ،و مخالفممةأو جنحممة أ

   ا كانمت المحكممة جنائٌمة ذإختالؾ مما المؾ بمطات تختله السمذوهم ،سمتثنائٌةانها سملطات أالمشرع للمحكمة بشم

طات ل، فالسمو ممن لبمل المحمامًأفمراد العمادٌٌن كانت الجرٌمة والعة من لبمل األ ذاإما  ختالؾ او مدنٌة، وبأ

  لطات التممً منحهمما للمحمماكم وسممع مممن السممأزاء جممرائم الجلسممات إمنحهمما المشممرع للمحمماكم الجزائٌممة  التممً

ضمٌك بالنسمبة لمما ٌممع ممن المحمامً ها المحاكم لمواجهة هذه الجرائم تذجراءات التً تتخن اإلأالمدنٌة، كما 

الحاضممرٌن. وتتمثممل السمملطات و أكممانوا مممن الخصمموم  فممراد العممادٌٌن سممواء  ولعممت مممن لبممل األ كثممر فٌممما لمموأ

         دم تمٌمممممد المحكممممممة بمواعمممممد ه الجمممممرائم بعمممممذسمممممتثنائٌة التمممممً منحهممممما المشمممممرع للمحممممماكم لمواجهمممممة هممممماال

جراءات اإلذ و المكانً عندما تتخأو الشخصً أختصاص النوعً تتمٌد بمواعد اال ة ال، فالمحكمختصاصاال

 همم عمن نظرالمدعوى الٌعممل بهما الخاصة بمنمع المضماة ورد  لى المواعد إضافة إ، من هذه الجرائأالمانونٌة بش

 .(1)ه الجرائمذفً ه

عن التمٌد بنطاق الدعوى  خالل بتعدد صوره إنما هو فً حمٌمة األمر المسبب للخروجن هذا االإ      

لسلطات الخروج على الفصل بٌن ا، اإلخالل لمحكمة التً حدث أمامهاالشخصً والعٌنً بما ٌعطً لمدنٌة ال

 وهً جوهر موضوع البحث. ، (2)تهام والتحمٌك عن سلطة الحكمالمضائٌة أي بٌن سلطتً اال

انً صور وفً الث ،جرائم الجلساتمفهوم تناول فً األول أ :مطلبٌنلى إ بحثلسم هذا الما  ه سوؾ علٌ       

 شروط تطبٌك النصوص الخاصة بجرائم الجلسات فً المحاكم.جرائم الجلسات و

 

 

  

                                                           
، جامعة عبد كادٌمٌة للبحث المانونًممالة بعنوان ))النظام المانونً لجرائم الجلسات((، المجلة األ ٌنظر: د. دمحم جٌاد زٌدان، (1)

 .17، ص2116، 2العدد، 14الرحمن مٌرة،المجلد
رسالة  الدعوى الجزائٌة )دراسة ممارنة(،مدى سلطة المحكمة فً تعدٌل نطاق ٌنظر: اٌمن صباح جواد راضً الالمً،  (2)

 .143، ص2117 ، كلٌة لانون بابل،ماجستٌر
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 ولاألالمطلب 

 جرائم الجلسات ماهٌة

عتباره دورا  ٌبدأ مع مباشرته دنً باستثنائً الجزائً للماضً المموضوع الدور االللبحث فً       

ومن ثم  ،مفهوم الجلسة أوال   لىإ رى من الضرورة التطرقأ، افعةجراءات المضائٌة فً جلسات المرلإل

 . فً فرعٌنوذلن  ،الحكمة من النص علٌهاوجرائم الجلسات تعرٌؾ 

 

 ولرع األالف

  الجلسةمفهوم 

ومما ذهمب الفممه بصمدده  لؽمة وممن ثمم اصمطالحا  ات البد ممن تعرٌمؾ الجلسمة لبٌان مفهوم جرائم الجلس      

 -وذلن فً الفمرتٌن اآلتٌتٌن:

 : الجلسة لؽة   أوال : تعرٌؾ

ا لمم ٌشمهدها ذإة مختصون للنظر فً شأن من الشؤون، وهً مؽلممة حصة من الولت ٌجلس فٌها جماع      

 . (1)ا شهدها معهم ؼٌرهمذإال أعضاؤها، ومفتوحة إ

 : اصطالحا  ثانٌا : تعرٌؾ الجلسة 

ا الصمدد ن بهمذاتجاهمافكمان هنالمن  ،حدٌد الممصود بهاعرٌؾ الجلسة وتختلؾ الفمه الجنائً بشأن تامد ف      

ذ ن الجلسمة تبمدأ منمإفم ا التعرٌؾ الواسعذله ووفما   ا  واسع ا  لى تعرٌؾ الجلسة تعرٌفإول تجاه األهب االذحٌث 

    ي تنعمممد ذا ٌعنممً بممأن الجلسممة تحممدد بالمكممان والزمممان الممذهمم ،ا العممملذبداٌممة عمممل الماضممً وتنتهممً بنهاٌممة همم

سملطاتها بنظمر المدعاوى  لى كل مكان تنعممد فٌمه المحكممة وتباشمرإن معنى الجلسة ٌنصرؾ إوبالتالً ف ،فٌه

خمر وسمواء آي مكمان أأو ،لنذنعمماد الجلسمة همو المكمان المخصمص لماكمان مكمان  سمواء   ،هامامأالمعروضة 

حتمى فمً حالمة  نعمماداتجاه تكمون فمً حالمة ا االذله وبل الجلسة وفما   ال ،ة سرٌة أو علنٌةكانت جلسة المحكم

بمفمل بماب المحاكممة  الإ فالجلسمة التنتهمً ،لسمماع شمهادة شماهدنتمالهما اأو مكان الحادث  لىإنتمال المحكمة ا

لمى إالماضمً  ولن الجلسة التنتهً بسبب وجود الولت الفاصل بٌن رفمع المدعوى ودخمأكما و ،ورفع الجلسة

 .(1)نعماد طالما أن الماضً ٌمارس عمله فً ؼرفة المداولةابل أن الجلسة تعتبر فً حالة  ،ولةؼرفة المدا

 

 

                                                           
 .453، ص2010بٌروت، لسان العرب، المجلدالثانً، دار صادر،  -ٌنظر: ابن منظور (1)
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ن فكرة إا التعرٌؾ الضٌك فذهل ووفما   ا  ٌمض  ا  تعرٌؾ الجلسة تعرٌف لىإهب ذتجاه الثانً فمد االما أ      

ة من جرائم وبالتالً لكً تكون الجرٌم ،ه جلسة المحكمةي تنعمد فٌذالالجلسة تحدد بالمكان والزمان 

ٌه تباشر ف ذيالنعماد جلسة المحكمة وفً الزمان ارتكاب الجرٌمة فً مكان إالجلسات ٌجب أن ٌكون 

 باب المحاكمة فٌها ورفع  ا ٌعنً أن جلسة المحكمة تنتهً بمفلذوه ،المحكمة سلطتها بنظر الدعاوى

رائم التً ترتكب بعد رفع الجلسة فالج رفعها ولفل باب المحاكمة فٌها، منعمدة بعد فالجلسة التعد   الجلسة،

 .(2)تجاها االذله من جرائم الجلسات وفما   ولة التعد  الرؼم من وجود الماضً فً ؼرفة المداعلى 

لن ألن السلطة ذو ،ضٌما   ي ٌعرؾ الجلسة تعرٌفا  ذتجاه الثانً الإلالى تأٌٌد رأي إمٌل أ يوبدور      

نطاق ضٌك وعدم التوسع فٌه  ستثناء فًا ٌتطلب تطبٌك االذوه ،الممنوحة للماضً هً سلطة اسثنائٌة

 .ا التوسعذه ا كان النص الٌحتمل مثلذإسٌما ال

ثناء أحترام المحكمة الى وجوب تحمك إأن النص على جرائم الجلسات ٌهدؾ جد بأخر آمن جانب       

ا كانت الجلسة تتمطع وتعد ؼٌر منعمدة بعد ذإ ،بس فً جرائم الجلساتلى وجود حالة التلإضافة باإل ،نعمادهاا

وبالتالً فال  ،منفردٌن فً ؼرفة المداولة ٌكونون ( كون المضاةؤٌدها   ا ماذرفعها ولفل باب المحكمة )وه

     وجود حالة التلبس لى إالجرائم المرتكبة التخضع  كما أن   ،واحترام المضاةمجال للمول بضبط الجلسة 

 ولد الٌسمعون شٌئا   ،والٌرون شٌئا ،بأنفسهم فً ؼرفة المداولةالمضاة منفردٌن  نأو سٌماال ،من لبل المضاة

  .الؽرفةه ذخارج ه

) هوالولت  ي ٌمصد به :ذنعماد الجلسة( والان معنى )الجلسة( ٌختلؾ عن معنى )كر أذومن الجدٌر بال     

وٌتحدد بالنطاق الكائن بٌن افتتاح الجلسة  ،ات الدعوىجراءإلمباشرة  ي تجلس فٌه المحكمة فعال  ذوالمكان ال

 .(3)للمداولة من الماضً ورفعها من جانبه ولو

      ه الجرائم ذن سلطات المحاكم والماضً فً جرائم الجلسات تمتصرعلى هإعاله فأ للتعرٌؾ وفما       

لتصار سلطة المحاكم على الجرائم التً ترتكب أثناء اخرى ا  بعبارة  ،(نعماد الجلسةااء ثناالتً ترتكب )

 ا  ه ٌشكل دعمذا بدور. وهالدعوىجراءات إلمباشرة  ي تجلس فٌه المحكمة فعال  ذالولت وفً المكان ال

 .ؤٌدها  ي تجاه الذلإل

: هل تعتبر جلسات لاضً التحمٌك من لبٌل الجلسات التً تدخل فً مفهوم ثارهنا هوي ٌذوالسؤال ال    

 ؟ الخاصة بجرائم الجلساتالجلسة 

                                                                                                                                                                                                
 . 62، ص1987 ،ٌنظر: أحمد عبد الظاهر الطٌب، جرائم الجلسات، المكتبة المانونٌة، الماهرة (1)
كلٌة ، رسالة ماجستٌر (،دراسة ممارنة)حك التصدي فً الدعوى الجزائٌة فً التشرٌع العرالً  ،حسن فالح الهاشمً ر:ٌنظ (2)

 . 30ص، 2015 ،المانون جامعة البصرة
 . 294ص ،2005 ،7ط، األسكندرٌة ،دارالجامعة الجدٌدة ،جراءات الجنائٌةاإل ،د. دمحم زكً أبوعامر :ٌنظر (3)
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تجاه هب االذحٌث  ،ا الصددتجاهٌن بهذالى إنمسم الد  ن الفمه الجنائًأب جدأذا السؤال جابة على هلإل      

سة لضاء حكم هً جل ه الجلسةذكانت ه ا  سواء ،نعماد الجلسةالتً ترتكب أثناء ان الجرائم ألى المول بإول األ

تجاه بٌنما ذهب اال ،الب علٌها بموجب المانونتعتبر من جرائم الجلسات التً ٌع ،أو جلسة لضاء تحمٌك

        نعماد جلسة لضاء الحكم تعتبر من جرائم الجلسات ال بأن الجرائم التً ترتكب أثناء لى الموإالثانً 

 .(1)أما الجرائم التً ترتكب أثناء جلسات لضاء التحمٌك فال تنطبك علٌها أحكام جرائم الجلسات

نعماد اات هً الجرائم التً ترتكب أثناء جرائم الجلسي ٌعتبر ذتجاه الثانً الالاح رأي ج  ر  ي ا  بدورو     

طة المحكمة فً جرائم لى سلإلن ألن الحك الممنوح ذو ،نعماد جلسة التحمٌكاولٌس أثناء  ،جلسات الحكم

 .التوسع فً تطبٌمه أو تفسٌره أو المٌاس علٌهستثناء الٌجوزوأن اال ،اعد العامةثناء من الموتساالجلسات هو 

 

 الفرع الثانً

 جرائم الجلسات والحكمة من النص علٌهاتعرٌف 

 

ة نعماد جلسات المحكمة داخل الماعاائم التً تمع أثناء : هً تلن الجرتعرٌؾ جرائم الجلسات بأنهاٌمكن       

الماعمة أو بعمد لفمل بماب لمى إالجرٌمة لبل دخمول هٌئمة المحكممة  ا ولعتذإف ،التً تجري فٌها ولائع المحكمة

 .(2)من جرائم الجلسات ن الجرٌمة التعد  إالمداولة فً ؼرفة المداولة فالل خ وأالمحاكمة 

هً تلن األفعال التً تؤثر على ضبط الجلسة واحترامها والتً تضفً علٌها صفة ): كما تعرؾ بأنها      

أما  ،(3)(لسة وفً زمان نظر المحكمة للدعوىنعماد الجالن ألنها ترتكب فً مكان ذو ،جرائم الجلسات

ن السٌاسة الجنائٌة بصورة عامة تعمل إف ،ساس فً النص على جرائم الجلساتألابخصوص الحكمة أو 

أن بن فً بعض األحٌان لد ٌجد المشرع لك ،جد المشرع بأنها جدٌرة بالحماٌةعلى حماٌة المصالح التً ٌ

وبالتالً ٌجب علٌه تحدٌد المصلحة الجدٌرة بالحماٌة والنص على  ،ذه المصالحهنان تعارض بٌن ه

 .حماٌتها

                                                           
 ،2012 ،المضاء فً تحرٌن الدعوى الجنائٌة والحكم فٌها، دار النهضة العربٌة، الماهرةد.ٌاسر عسكر زٌدان، دور :ٌنظر (1)

 .271ص
 . 67، ص2015 ،جراءات الجنائٌة، دارالنهضة العربٌة، الماهرةجٌز فً اإل، الود. بكري ٌوسؾ بكري :ٌنظر (2)

 .273السابك، ص صدرسر عسكر زٌدان، الماد. ٌ :نظرٌ( 3)
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لى اختالؾ أسالٌب إا بدوره ٌؤدي ن الموانٌن تختلؾ فً تحدٌد المصالح الجدٌرة بالحماٌة وهذإذا وه      

المجتمع الزمان والمكان واختالؾ ظروؾ وختالؾ المانون ال ة المنصوص علٌها فً المانون تبعا  الحماٌ

 .المٌم والمبادئ التً ٌرتكز علٌهاو

ن المشرع الجنائً ٌجد نفسه بٌن مصلحتٌن متعارضتٌن جدٌرتٌن اأما فٌما ٌتعلك بجرائم الجلسات ف      

       حترام النظام ااٌة الجلسة وولى هً حمالمصلحة اال ،خرىجٌح أحدهما على اال  ة وٌجب تربالحماٌ

ي لد والذ ،جرائٌة فً ٌد واحدةحة المتهم فً عدم جمع السلطات اإلفهً مصلأما المصلحة الثانٌة  ،فٌها

والسؤال هنا هل المشرع سٌحمً . ا المانون لهههدار ضمانات المتهم التً منحإلى التسلط والتعسؾ وإٌؤدي 

 ؟ مصلحة االولى أم المصلحة الثانٌةال

ولى المتمثلة بالمحافظة على المشرع الجنائً ٌحمً المصلحة اال جد بأنأا السؤال جابة على هذلإل      

ا لى كون جرائم الجلسات هً من الجرائم المشهودة المتلبس بهإضافة باإل ،حترام كرامتهاالمضاء و هٌبة

جراءات الجنائٌة الخروج على المواعد العامة فً اإلا ماٌبرر ذوه ،فسهوالتً تحمك منها الماضً بن

 .ولى علٌهاحة المتهم وترجٌح المصلحة االبمصلوالتضحٌة 
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    الثانً المطلب 

 تاجرائم الجلسوشروط تطبٌق النصوص الخاصة ب صور جرائم الجلسات

 

و الحمٌمة ألى العدل إالوصول  ٌمكن المول أن جرائم الجلسات هً كل ما ٌعٌك عمل المضاء فً       

الوصؾ فإن تحمٌك حسن سٌر عمل المضاء والحفاظ على هٌبته . وتحت هذا (1)ٌملل من هٌبة المحكمةأو

ن تتعامل معه تعامال  ٌ عد أحصل أمامها إخالل بنظام الجلسة  فسح المجال بحكم المانون أمام المحكمة إذا ما

تمٌم الدعاوى حتى تلن بل ٌمكن للمحكمة أن  ،خروجا  عن المواعد األساسٌة فً سٌر اإلجراءات الجزائٌة

إلخالل . وبتعدد صور هذا ا (2)علٌه أو إذن أو طلب من جهة معٌنة ىعلى شكوى من المجنلؾ التً ٌتو

لى الحمٌمة إإخالل بسٌط أو سلون ٌعٌك الوصول ختالؾ تلن الصور، فهو إما اٌختلؾ مدى سلطة المحكمة ب

 .وانتظام سٌر عمل المضاء أو جرٌمة جنائٌة ٌعالب علٌها المانون

ستثناء بحد ذاته تمٌد بنطاق الدعوى إال أن هذا االٌرد على مبدأ ال ن مثلت استثناء  إالجلسات وإن جرائم       

عن نظر الدعوى  نى الخروجالشخصً المتمثل  بدعوى جدٌدة مستملة فهً أٌضا  تحتوي مع كٌرد على الح

فمن  ،أٌضا  العٌنً  كي أٌضا  على مضمون الخروج عن الح، فهو ٌحتوؼا  ؼٌرها وإن كان مسولى نظرإ

ستثناء وعلٌه فجرائم الجلسات هً ا ،خالل جرائم الجلسات ٌمكن للمحكمة أن تتعامل مع ولائع لم تحل إلٌها

 .(3)مزدوج الطبٌعة شخصً وعٌنً

وفمً الفمرع  ،جمرائم الجلسماتعٌنمه لصمور ا  ول سموؾ األ، المطلمب ممن خمالل فمرعٌنهمذا بٌن ا  ا سملذ       

 .النصوص الخاصة بجرائم الجلساتك بٌن شروط تطبٌا  الثانً 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 545، ص1961، أصول لانون اإلجراءات الجنائٌة، دار النهضة العربٌة، الماهرة، سرورد. أحمد فتحً : ٌنظر (1)

  .340السابك، صر صدد. دمحم زكً أبو عامر، الم :ٌنظر (2)

 .120ص ،1988، الماهرة ،جراءات الجنائٌةشرح لانون اإل ،آمال عبد الرحٌم عثمان د. :ٌنظر (3)
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 ولالفرع األ

 صور جرائم الجلسات

فً حدٌثنا عن الجرائم التً ترتكب أثناء جلسات المرافعة أو المحاكمة لد تكون هذه الجرائم على نسب       

لخطورة من خالل كن التمثٌل لهذه اموٌ ،على الحاضرٌن فً لاعة المحكمة متعددة فً ممٌاس خطورتها

 التالٌة: الصور

 

 :أولً : اإلخالل البسٌط

ل من أول صور الجرائم التً ترتكب أثناء الجلسة هً إذا ما ارتكب أي شخص ٌحضر الجلسة ما ٌخ      

بالحبس  ن تصدر علٌه فورا  حكما  أبشخص رئٌسها الممثلة محكمة الموضوع بنظام واحترام الجلسة فل

  ما امتنع عن تلبٌة أمرها بالخروج من لاعة المحكمة. ساعة إذا (24)البسٌط لمدة 

لسنة  (83العرالً رلم ) ( من لانون المرافعات المدنٌة63فمد نصت المادة )ا الصدد وبهذ      

خرج من لاعة لن أن ٌ  ذدارتها منوطان برئٌسها، وله فً سبٌل إضبط الجلسة و -1)):أنه على المعدل1969

     أربع تحكم على الفور بحبسه  نن لم ٌمتثل وتمادى كان للمحكمة أإفبنظامها،  الجلسة من ٌخل  

نص  بما خاللإٌكون حكمها بذلن باتا  دون ، و(1)أو بتؽرٌمه مبلؽا  الٌتجاوز العشرة دنانٌر ساعة، ،وعشرٌن

ي ذنتهاء الدوام الرسمً أن ترجع عن الحكم الالى ما لبل إللمحكمة  -2، (2)خرىعلٌه فً الموانٌن اال  

 .بناء على الفمرة السابمة(( أصدرته

 

                                                           
(1)

 1969لسنة  (111) شارة إلى أنه تم تعدٌل الؽرامات بموجب لانون تعدٌل الؽرامات الواردة بمانون العموبات رلمتجدر اإل 

فً  (4149)والذي نشر فً الجرٌدة الرسمٌة الولائع العرالٌة بالعدد  2118لسنة  (6)المعدل والموانٌن الخاصة األخرى رلم 

وهذا المرار ٌتضمن تعدٌل  ،1994لسنة  (216)ولد نصت المادة اال ولى من المانون المذكور بأن ٌلؽى المرار  ،5/4/2111

الؽرامات المنصوص علٌها فً لانون  ولد نصت المادة الثانٌة بأن ٌكون ممدار ،الؽرامات الواردة فً لانون العموبات
الٌمل عن مائتً ألؾ  ا  وفً الجنح مبلؽ ،الٌمل عن خمسٌن الؾ والٌزٌد على مئتً ألؾ دٌنار ا  العموبات فً المخالفات مبلؽ

ٌٌن والؽرامة فً الجناٌات مبلؽا  الٌمل عن ملٌون دٌنار وواحد والٌزٌد على عشرة مال ،دٌنار وواحد والٌزٌد على ملٌون دٌنار

 كوردستانبرلمان الصادر من  2112( لسنة 6دٌنار، أما بالنسبة إلى األللٌم فإنه تم تعدٌل الؽرامات بموجب المانون المرلم )

ولد نصت المادة األولى منه بأن ٌكون  ،21/5/2112( فً 29دستان بالعدد )العراق آنذان والذي نشر فً جرٌدة ولائع كور -

أوال  فً المخالفات التمل عن خمسون دٌنارا  ))ها فً لانون العموبات العرالً المعدل كاآلتً: ممدار الؽرامات المنصوص علٌ
والتزٌد على ثالثمائة دٌنار. ثانٌا  فً الجنح التمل عن ثالثمائة دٌنار وواحد والتزٌد على ألؾ وخمسمائة دٌنار. ثالثا  فً 

 .((على خمسة آآلؾ دٌنارالجناٌات التمل عن ألؾ وخمسمائة دٌنار وواحد والتزٌد 
ضبط ))أنه: على المعدل  1971( لسنة23رلم )الجزائٌة العرالً ( من لانون أصول المحاكمات 153نصت المادة ) (2)

ن ٌخرج منها كل و أ ،ذلن أن ٌمنع أي شخص من مؽادرة لاعة المحاكمةوله فً سبٌل  ،تها منوطان برئٌسهادارإة ومحاكمال

 (.وعشرٌن ساعة...( أربعا   بحبسه بسٌطا   متثل جاز للمحكمة ان تحكم فورا  ٌ ن لمإمن ٌخل بنظامها ف
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  من ثالث ن كانت مشكلة إدارتها برئٌس المحكمة إمادة المذكورة مهمة ضبط الجلسة وأناطت ال      

ن كانت إمحكمة الجناٌات وبماضً المحكمة  ستئناؾ أوستئنافٌة بمحكمة اإللضاة، كما هو الحال بالهٌئة اإل

        ٌل المحكمة والمناداة عالن عن بدء المرافعة وتشكهواإلدارة الجلسة إوالممصود ب، ضً فردمشكلة من لا

سئلة والمحافظة على النظام داخل لاعة كالم لهما على التوالً وتوجٌه األعطاء حك الإعلى الخصوم، و

ذلن . وللماضً فً سبٌل بنظام الجلسة ٌخل  المرافعة ومنع أطراؾ الدعوى وؼٌرهم من المٌام بأي تصرؾ 

       أن ٌمرر حبسه أربعا  وعشرٌن فللماضً ، ٌمتثل لألمرلم ن إلسة، فأي منهم من لاعة الج خراجإ

ا  والٌمبل أي طرٌك من طرق بات ا، وٌكون لرارها هذٌمه مبلؽا  الٌتجاوز عشرة دنانٌرأو بتؽر ،ساعة

ن كان إا المحضر مع أوراق الدعوى ذوفً هذه الحالة ٌحرر الماضً محضرا  بما جرى، وٌحفظ ه ،الطعن

 .(1)ن كان من ؼٌر الخصومإمحكمة وفً للم ال ،بنظام الجلسة من الخصوم الشخص الذي أخل  

الفعل حتكار المحكمة لتمدٌر إعن مبدأ فصل السلطات المضائٌة ب وهنا ٌبرز لنا وجه من وجوه الخروج      

وإن ، المحكمةمنظورة من لبل شخصٌة الدعوى اللً خروج عن هذا بالتا المعالب علٌه والحكم علٌه،

هنا ؼٌر لابل للطعن به  رافعةالم اتعلى نظام الجلسة. وإجراءنطوت نحو تسوٌػ سلٌم ٌتمثل بالمحافظة إ

 للمحكمة الرجوع عنه لبل انتهاء الجلسة ذاتها.  نما سمح المشرعإو

 

 :الحقٌقةرتكاب أي فعل ٌعٌق عمل القاضً فً الوصول إلى إثانٌاً:

والؽالبٌة منها من السلوكٌات  ،الكثٌر من الحاالت لد تعترض عمل الماضً فتولفه عن المٌام بأعماله      

غ الوصول إلى الحمٌمة ٌجوز للمحكمة استثناء  و  . وتحت مس  ة بأطراؾ الخصومة من شهود وؼٌرهمالخاص

 لى المحكمة. والحكم هنا علٌه وفكإمتنع عن الحضور ألداء شهادته رؼم حضوره االشاهد إذا ما أن تحاكم 

 .المعدل1969لسنة  (111)من لانون العموبات العرالً رلم (2)(238أحكام المادة )

 دعوىخروج عن شخصٌة ال ،أوال   أنه فً الحالة المتمدمة بخصوص الشهادة ،ن المهم هناإحٌث      

ٌة تحت مدنتالً خروج عن شخصٌة الدعوى الالمحكمة وتناوله أشخاص آخرٌن، وهذا بال نظورة من لبلالم

خرى هو خروج عن مبدأ فصل السلطات لكون المحكمة التً تحكم ا  انتظام العمل المانونً، ومن جهة داعً 

 تحتكرجمٌعهً ذاتها المصدرة للعموبة على الشاهد الممتنع عن الحضور أو عن أداء الٌمٌن أو الشهادة، أي 

                                                           
 .102، ص4،2011بؽداد، ط انونٌة،، المكتبة المافعات المدنٌة وتطبٌماته العملٌة، شرح لانون المرمدحت المحمود :ٌنظر (1)
ر وبؽرامة ال تزٌد ال تزٌد على ستة أشه ) ٌعالب بالحبس مدةه: )( من لانون العموبات العرالً على أن238تنص المادة ) (2)

سه أو بوكٌل عنه فً زمان أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن كل من كان مكلفا  لانونا  بالحضور بنف ألؾ دٌنار 225000على 

   .((أو ترن المكان المعٌن لبل الولت الجائز فٌه تركه…ومكان 
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السلطات المضائٌة مختصرة بذلن درجات التماضً بتجاوزها عن مرحلة التحمٌك والحكم بشكل فوري  

 .(1)على مرتكب الفعل

 

  :رتكاب جرٌمة أثناء الجلسةإ ثالثاً:

تهام عن الحكم واختفاء تضاح صورة الفصل بٌن سلطتً االإلأخطر صور جرائم الجلسات وأهمها وهً     

سمواء كانمت وهذه الصورة بحد ذاتهما متعمددة المدرجات  ،تهامتحمٌك بحٌث ٌكون للمحكمة سلطة االمظاهر ال

حٌمث ألمزم  ،نعمماد الجلسمةارتكمب جناٌمة أثنماء و لمد ٌحمدث أن ت  أ ،وجنحةأالجرٌمة المرتكبة من نوع مخالفة 

المشرع المحكمة المرتكب أمامها الجرٌممة أن تمنظم محضمرا  بمما حمدث وتحٌمل الممتهم مخفمورا  إلمى لاضمً 

حاكممات ( ممن لمانون أصمول الم159) حٌث نصت الفمرة )ب( من الممادة ،التحمٌك المختص إلجراء الالزم

ارتكممب جناٌممة فتممنظم المحكمممة أممما إذا  ...)) :علممى أنممه المعممدل 1971لسممنة  (23)رلممم  الجزائٌممة العرالممً

. وعلمة عمدم جمواز ((ضمً التحمٌمك إلجمراء المالزم لانونمامحضرا  بما حدث وتحٌل الجمانً مخفمورا  علمى لا

وألهمٌمة حصمول الممتهم علمى  ،الحكم علٌه مباشرة هو لما ٌنطوي على الحكم المنتظر للجناٌمة ممن خطمورة

 المجال الكافً لتحضٌر دفاعه عن نفسه واستؽالله لكل مرحلة من مراحل الدعوى. 

عوى الجزائٌمة دون السمٌر فٌهما والواضح من همذه الحالمة أن المحكممة هنما تممارس فممط دور تحرٌمن المد    

لجناٌمة حمٌمٌة الالزمة كما هو حمال اكتفاء بإحالة األوراق إلى الماضً المختص بعد اتخاذ اإلجراءات التواال

 .(2)مع عدم وجود لاضً التحمٌك المختص التً تمع بحضور لاضً

نتهمان بحجمم واحمد بمل بشمكل لإلٌة الشخصً لٌست متعرضة مدننطاق التمٌد بنطاق الدعوى ال بمعنى أن    

          وبمممما ٌتصمممل فٌمممما بعمممد بممماإلجراء الواجمممب  ،مختلمممؾ بحسمممب ماهٌمممة اإلخمممالل الحاصمممل فمممً الجلسمممة ذاتهممما

على المحكمة المٌام به. أي ٌمكن المول أن اإلخالل كلما كان جسٌما  تضاءلت سلطة محكمة الموضوع تجماه 

 .منظورة من لبل المحكمة المدنٌةا بالنطاق الشخصً للدعوى الهذا اإلخالل بماعدة تمٌٌده

                                                           
ذا امتنع الشاهد عن حلؾ الٌمٌن أو امتنع إ) ه: )( من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة العرالً على أن176تنص المادة ) (1)

 متناعلٌه بالعموبة الممررة لانونا  لالعن أداء الشهادة فً ؼٌر األحوال التً ٌجٌز له المانون فٌها ذلن جاز للمحكمة أن تحكم ع

  .(عن الشهادة ...(
المعدل           1971( لسنة 23رلم )( من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة العرالً 51ص الفمرة )ج( من المادة )تن (2)

. وتنص ((ره ولم ٌكن لاضً التحمٌك موجودا  ) ألي لاضً أن ٌجري التحمٌك فً أٌة جناٌة أو جنحة ولعت بحضوه: )أن على

التحمٌك  جـ على لاضً ب ، عرض األوراق المذكورة فً الفمرة) ته: )أن( من ذات المانون على 51ة )الفمرة )د( من الماد

  .(...(المختص بأسرع ما ٌمكن
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لى لاضً إإحالة الموضوع مع المتهم فورا  ب ع سلطة استثنائٌةعطى لمحكمة الموضوأوالتشرٌع       

وواضحا  عن شخصٌة الدعوى  صرٌحا   ما لررت ذلن. وهذا بطبٌعة الحال لٌس إال استثناء   التحمٌك إذا

  .(1)ٌة وإدماج للسلطات المضائٌة تحت مسوؼات منطمٌة لانونٌة واضحةمدنال

 

    تهام والحكم جراءات التحمٌك واالإ تخاذاتٌجة بأن المحكمة عادة  التتولى نلى إوفً النهاٌة نخلص       

المتهم على لاضً التحمٌك  جراءات التحفظٌة وتحٌلاإل ذنما تتخإو ،فً الجرائم المرتكبة أمامهامن لبلها 

     بتدائً كالجنح المهمة، أو أن األدلة جراء التحمٌك االالى إالجرائم التً تحتاج تلن ن لن ألذ، والمختص

 .مول بعدم حٌاد الماضً أو المحكمة، أو خشٌة اللم تكن واضحة

 

 الفرع الثانً

 شروط تطبٌق النصوص الخاصة بجرائم الجلسات

 

دأ التمٌد بشخصٌة الدعوى الفعل الذي ٌحدث أمام المحكمة استثناء على مب حتى ٌمكن المول بأن      

  كان ال بد له  ،المرتكب جرٌمة من جرائم الجلساتالفعل  أي لكً ٌعد   ،لبل الماضً المدنًمنظورة من ال

 :سنسردها من خالل المفردات التالٌةمن شروط 

 

 :أولً: وجود إخالل

و ٌملل ألى العدل إل ما ٌعٌك عمل المضاء فً الوصول الممصود باإلخالل هو كسابما  بأن  كرتذ      

    تفاصٌلها هً الكٌفٌة التً ٌمكن  وهنا ٌمكن جعل كل صور اإلخالل المتمدم ذكرها والتً أوردنا ،هٌبته

التماضً أمام المحاكم المدنٌة إلجراءات كمسوغ للخروج عن المواعد العامة ن ٌمثلها ذلن اإلخالل أ

 لهٌئة المحكمة  ز للمحكمة والج  ن لانون المحاماة العرالً لم ٌ  إا الشرط فمن هذ ستثناء  ا ،ومباشرة إجراءاتها

 

 

 

 

                                                           
. 296، ص2004كندرٌة، س، منشأة المعارؾ، األ1رح مبادئ اإلجراءات الجنائٌة، ج، الوسٌط فً شنبٌه صالح د.: ٌنظر (1)
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 بنظام  من أخل   ،ثناء ممارسته لمهنة المحاماةأهانة ؾ والسب واإلذلٌه جرائم المإي ٌنسب ذتولٌؾ المحامً ال

كل  الملزم بأن ٌسلن سلوكا  محترما  وأن ٌتجنب)بصفته وكٌال  عن أحد الخصوم وهو الجلسة من المحامٌن

 .(1)(ٌؤخر حسم الدعوى ما

 

 :خالل أمام القاضً أوهٌئة المحكمةثانٌا :أن ٌحدث اإل

      لد حدث أمام الماضً  خالال  إالمانون  جرٌمة ٌعالب علٌهاعتباره اخالل الوالع بد أن ٌكون اإلالب        

 ستثنائٌة (اه الصالحٌات تكون ذ)على الرؼم من أن ها له كاملة ةأو هٌئة المحكمة حتى ٌعطً الصالحٌ

ؼٌر من حد أطراؾ الدعوى المنظورة أو أكانوا  ا  سواء حك المخالفٌن،فً جراءات الالزمة إلا ذتخابا

 .الحاضرٌن جلسات المحكمة

ٌجري فٌه حترامها فهً المكان الذي اثارة الفوضى بل لها هٌبتها وإل فماعة المحكمة لٌست سوحا       

المتخاصمٌن من أطراؾ الدعوى وكل ، لذلن كان واجبا  على حماق الحكإجلسات المرافعة من أجل 

  حترام سواء ذا االنتهان لهاوأي  ،نعمادهااحترام للمحكمة أثناء لحاضرٌن أن ٌظهروا ألصى درجات االا

خالال  بهٌبة المضاء مما ٌعطً إل مظاهر الفرح ؼٌر المعمول ٌعد من خالل تحمٌر المحكمة أو من خال

انت المحكمة ذا كالمحكمة مشكلة من هٌئة، والماضً فً حالة ما إا كانت ذفً حالة ما إلرئٌس المحكمة 

ج الشخص المتسبب من لاعة خراإدارتها، بإو، بما له من سلطة فً ضبط الجلسة مشكلة من لاضً منفرد

اع نصٌرة لاعة المحكمة. وفً حال عدم اإلات السبب أن ٌمنع أي شخص من مؽاد، كما ٌحك له لذالمحكمة

    لجمهور الحاضر فً لاعة المحكمة ، وهذه الماعدة التسري فمط على اعلٌهم فورا  ألمره له أن ٌحكم 

 . (2)نما على الخصوم أٌضا  إو

 

 

                                                           
       الٌجوز تولٌؾ المحامً  ): )نهأعلى المعدل 1966( لسنة 173رلم )( من لانون المحاماة العرالً 28المادة )جاء فً  (1)

. وبذات السٌاق ((ثناء ممارسة المحاماةأو كتابات صدرت منه ألوال أهانة بسبب ؾ والسب واإلذلٌه من جرائم المإعما ٌنسب 

العراق على أنه: ))ٌجب -كوردستانالمعدل فً إللٌم  1999( لسنة 17( من لانون المحاماة رلم )23نصت المادة )

استحصال موافمة النمابة على أٌة شكوى تمام ضد محامً فً ؼٌر حالة الجرم المشهود، والٌجوز استجوابه أوالتحمٌك معه أو 

إحالته   على المحكمة المختصة إال بعد استحصال موافمة النمابة بذلن وعلى النمٌب أو من ٌنوب عنه، حضوراالستجواب أو 

 مٌك       أو المحاكمة((.التح
   ربٌلأ ،هالتروز وعملٌا (، مطبعة د. وعدي سلٌمان المزوري، شرح لانون أصول المحاكمات الجزائٌة )نظرٌا  : ٌنظر (2)

 .214-213، ص2015 ،2ط ،
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ً ثالث  :حدث اإلخالل أثناء انعقاد الجلسة: أن ٌا

       ماضً المدنً سواء كان لاضً بداءةلى الستثناء إا االعطاء هذمصودة فً إلكً تتحمك الؽاٌة الم      

ي تعتبر فٌه الجلسة ذخالل فً الولت الأحوال شخصٌة أو أي لاضً مدنً آخر، البد أن ٌحدث اإل لاضًأو 

التحمٌك مع سلطة الحكم  ةج سلطمٌدستثناء المهم الذي إن ؼاٌة هذا اال، لن بالتفصٌل سابما  ذولد بٌنت  منعمدة  

     عطى المشرع العرالً الحك أمد لن فولذ ،بة المضاء وانتظام سٌر المحاكماتتتمثل فً الحفاظ على هٌ

لن ذ. و(1)ثناء نظر المحكمة للدعوىأتكب لامة الدعوى الجزائٌة للمحكمة فً حالة الجرائم التً ترإ فً

والتً حصرت تحرٌن  من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة المعدل،الثالثة مما جاءت به المادة  استثناء  

 جاءت على سبٌل الحصر. الدعوى الجزائٌة بفئة معٌنة و

عتبارات معٌنة، أي أنها تلتزم بحد ذاتها فكرة زمانٌة ومكانٌة البمعنى أن فكرة جرائم الجلسات هً       

بتولٌت معٌن هو ولت انعماد الجلسة وبمكان معٌن هو أٌضا  مكان الجلسة. فإذا ما انمضت الجلسة ثم حدث 

 .(2)لجعل ذلن الفعل جرٌمة خاصة بجلسات المضاء مكانٌةاخالل أو فً ؼٌر مكان الجلسة فال اإل

والممصود بجرائم الجلسات حصرا  جلسات المحاكمة والحكم ولٌست جلسات التحمٌك ما لم ٌ شر إلٌها      

 جراءات إتعمد فٌه المحكمة فعال  لمباشرة بنصوص خاصة، فالجلسة إذن هً الزمان والمكان الذي 

   وكال الخصوم ألسة فمد تكون منالشة مع المحامً للمضاء هو ج الدعوى، أي بمعنى لٌس كل اجتماع

تكتشؾ الجرٌمة أو اإلخالل   وهذا ٌخرج عن نطاق وصؾ الجلسة كمحل لولوع اإلخالل. أو حتى ،مثال  

 .(3)بعد انتهاء الجلسة وعند ذان وفً كلتا الصورتٌن تعامل الجرٌمة وفك المواعد العامة

وتجعل من شخص الماضً  والماضً محكمةالفٌما ٌخص عمل  استثناء  فجرائم الجلسات تحدث       

        تهام والمحمك والماضً، بمعنى أن جرائم الجلسات تدمج السلطات المضائٌة بشكل المحرن لال

      دون محاكمة ؼٌره لٌس بمعزل  مامهاأمفهوم التمٌد بالدعوى المعروضة تحتوٌه من  ماواضح. وبالتالً فإن 

   غ ذلن بشًء من المصلحة التً تتجسد فً الحفاظ إذا ما سو   ،من تطبٌمه استثناء   تهان أو ما ٌعد  نالعن ا

         على سٌر المحاكمات واحترام المضاء. وتسمح بالمحاكمة لشخص بشكل فوري لد ٌصل الحد بها 

 .(4)طراؾ الدعوى المنظورةأمن ضمن إلى المساس بحرٌة ذلن الشخص حتى وإذا لم ٌكن 

                                                           
        2008ؽداد، صول المحاكمات الجزائٌة، المكتبة المانونٌة، بأمٌر العكٌلً، شرح لانون عبد األو ةد.سلٌم حرب :ٌنظر (1)

 .26ص ،
      2000نائٌة فً التشرٌع والمضاء والفمه، دار المعارؾ، الماهرة، ، أصول اإلجراءات الجد. سلٌمان عبد المنعم :ٌنظر (2)

 .321، ص
  .120رالسابك، صصد. آمال عبد الرحٌم عثمان، المد :ٌنظر (3)
 . 60-59، ص1976، بؽداد، مطبعة دارالسالم، 2ج، ائٌةالجزسامً النصراوي، دراسة فً أصول المحكمات  د. :ٌنظر (4)
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 المبحث الثانً 

 جرائً الجزائً للقاضً المدنً الدور اإل

 

صملٌة ن الماضً الممدنً ٌممارس دوره وفمك الصمالحٌة األاطالع على بعض التشرٌعات نالحظ عند اإل     

ن لمه دور أئٌة نجمد سمتثناانمه فمً حماالت محمددة وبصمورة أبٌمد  ،حة له كماضً مدنً بموجب المانونالممنو

فمً تحرٌمن المدعوى  لمن ممن خمالل صمالحٌتهوٌبمدو ذ ،سمتثناءح له علمى سمبٌل االن جرائً م  مه اإلش  جزائً ب  

ي ذجراء المو هو اإلأ ،ات الدعوىجراءإول من جراء األاتخاذ اإل رٌن الدعوى الجزائٌةوٌراد بتح ،الجزائٌة

فمً    خلها دٌ م لمى حالمة الحركمة بمأنإكون التً كانمت علٌهما عنمد نشمأتها ٌنمل الدعوى الجزائٌة من حالة الس

ر مممن خممالل تحرٌممن الممدعوى ا الممدوذوٌبممرز همم ،(1)جراءاتهمما التالٌممة لهممااتخمماذ احٌممازة السمملطات المختصممة ب

     فضمال  ممن همذا المبحمث ول األ مطلمبتناوله فمً الأي سمذوالم ،عن الجمرائم التمً تممع خمارج الجلسمة الجزائٌة

 . الثانً مطلبتناوله فً الأي سذوال ،الجلسةثناء أعن الجرائم التً تمع  ئٌةى الجزاعن تحرٌن الدعو

 

 ولالمطلب األ

 فً تحرٌك الدعوى الجزائٌة عن الجرائم المرتكبة خارج الجلسة القاضً المدنً دور

 

لى إوبالتحدٌد  المعدل1971لسنة 23لً رلم لى لانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراإعند الرجوع       

الزممة فمً كمل لنجدها تعطً الصالحٌة ألي لاضً أن ٌجمري التحمٌممات ا( 51نص الفمرة )ج( من المادة )

          ما  ا النص جاء عاوهذ ،جرٌمة جناٌة أو جنحة حصلت بحضوره بشرط عدم وجود لاضً التحمٌك المختص

 . لم ٌمتصر على الماضً الجزائً

 ً  ستثنائا جرائً  إ جزائً   أن ٌموم بدور   ا النص أٌضا  ذمما ٌعنً أن الماضً المدنً ٌحك له بموجب ه    

صدار إصلً سواء فٌما ٌتعلك بختصاص االام صالحٌات لاضً التحمٌك صاحب اإلستخداٌتمثل فً 

ثم  ،لى ؼٌرذلنإعملت فً الجرٌمة ستدوات التً ا  سلحة واأللٌؾ أو التفتٌ  وضبط األأمرالمبض أو التو

                                                           
 .108ص، 1995، 3ط ،النهضة العربٌة، الماهرةدار ،جراءات الجنائٌةشرح لانون اإل ،د. محمود نجٌب حسنً :ٌنظر (1)
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مر بحكم جراءاته فً ذلن األإٌمكن وتكون  ماعلى لاضً التحمٌك المختص بأسرع مرٌعرض األ

 .(1)التً ٌموم بها لاضً التحمٌكجراءات اإل

لطة ومنها الماضً المدنً س ،جهات أخرىب ضافة لماضً التحمٌكإ ولعل تبرٌر منح المشرع العرالً    

للعدالة  تحمٌما  ذلن كل  ،الم الجرٌمة أو منع هروب المتهمعدم ضٌاع مع ٌمثل ستثناء  االتحمٌك فً الجرائم 

أن الهدؾ لن ٌرى البعض عن ذ وفضال   ،لحاق ضرر بالمتهمٌنإجرٌمة وعدم على أدلة ال وحرصا   الجنائٌة

للماضً المدنً هو من أجل التملٌل من عٌوب  لى منح تلن الصالحٌةإألنظمة األساسً الذي دفع بعض ا

سواء بشكل مباشر من لبل من ولعت  فرادلألت صالحٌة تحرٌن الدعوى الجزائٌة بعض األنظمة التً جعل

ٌن ن دائرة وسائل التحرإلً فاوبالت ،فرادم بها من األل  ل من ع  ب  ر مباشر من ل  علٌه الجرٌمة أو بشكل ؼٌ

ومنها الماضً المدنً  ،شمل بها الماضً بشكل عاما لو تم التوسع فً تلن الوسائل لٌ  مم   ستكون أكثر ضٌما  

  .(2)لكٌدٌة التً تعج بها سوح المحاكمعتبارات ان االعجراءاته بمنأى إ ي تعد  ذوال

ستثنائً تبرره ابل الماضً المدنً بشكل من ل   ذخت  جراءات التً ت  ه لما كانت تلن اإلرى بتواضع أن  أو      

ا تمس بشكل هصالحٌات خطٌرة كونعن كونها تمثل  واألحوال التً تمر الوالعة فضال   طبٌعة الظروؾ

هذه الصالحٌة الممنوحة للماضً المدنً  رى أن  ألن ذل ،وحرٌات وحرمة األشخاص واألماكن مباشر حموق

كما فً حالة  ،فً سٌاق تحرٌن الدعوى خارج جلسة المحكمة هً صالحٌة وظٌفٌة ولٌست شخصٌة

أن ٌعٌد ن األجدر إلن فذل ،بصفته المضائٌة بها طالما بمً محتفظا   منح للماضً ٌبمى متمتعا  نة التً ت  الحصا

       لن بأن الٌسمح له بمزاولتها ذو ،ي منحه تلن الصالحٌةذالمشرع النظر فً صٌاؼة النص المانونً ال

تلن الصالحٌة وبالتالً الٌجوز له ممارسة  ،ختصاصه المكانًالنطاق  فً منطمة أعماله الوظٌفٌة وفما   الإ

ختصاصه اجازة حتى ولو كان فً منطمة إب متمتعا  لن الحال فٌما لو كان ذوك، منطمة أعمالها كان خارج ذإ

تلن  وذلن كون ،أعماله المضائٌة ضمن ذات المنطمةلى ممارسة إجازته والعودة إ ا لرر لطعذإال إ الوظٌفً

 .كما هو معلوم الٌجوز التوسع فٌهستثناء واال ،ستثناءحت له على سبٌل االن  م   الصالحٌة لد

ا الصمدد ذبهم فمً ثالثمة معماٌٌر جمالهماإختصاص ٌمكن موضوع تحدٌد هذا االعاٌٌر تناولت هنان عدة م     

لعمت فٌمه ختصماص بالمكمان المذي وي بممتضاه ٌتحمدد االذهو معٌار مكان ولوع الجرٌمة ال ،فالمعٌار األول

                                                           
 .49ص ،2004 ،بؽداد ،مطبعة الزمان ،لانون أصول المحاكمات الجزائٌة شرح، جمال دمحم مصطفى :ٌنظر (1)
مطبعة جامعة بؽداد  ،1ج، اكمات الجزائٌةجراءات الجنائٌة فً لانون أصول المحمٌر العكٌلً، أصول اإلعبداأل: ٌنظر (2)

 .60ص ،بالسنة نشر، 2ط
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الجرٌمة ت ب  ك  رت  ا  ي ذفهو معٌار وجود ضحٌة الجرٌمة أو المال الالثانً أما المعٌار ،الجرٌمة )ركنها المادي(

 .(1)المكان الذي ٌلمى المبض علٌه فٌهلامة المشتبه به أو إأما المعٌار الثالث فهو محل ، بشأنه

      

 المطلب الثانً

  ثناء الجلسةأالجرائم المرتكبة فً  فً تحرٌك الدعوى الجزائٌة ًالمدنً ضاقدور ال

 

ة جلسرتكب خارج الالجرائم التً ت  تحرٌن لماضً المدنً فً ادور  فً المطلب األول تسبك وأن بٌن     

وأثناء  ةرتكب ولت المرافعالجرائم التً ت تحرٌكها فً وضح دوره فًأا ٌستوجب األمر أن مم   ،وبحضوره

، ومن أجل الحفاظ على هٌبة المحكمة وتوفٌر الهدوء الالزم لتمكنها من المٌام بواجباتها فمد أناط الجلسة

 1971لسنة  (23)من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة رلم ( 153)األصول الجزائٌة فً المادة لانون 

 .دارتها برئٌس المحكمةإمهمة ضبط الجلسة والمعدل 

      و عدمه ضرورٌا  أخراج من ٌرى وجوده إدخال أو إسبٌل تحمٌك هذا الؽرض أن ٌأمر ب وله فً      

ال بعد سماع شهادات الشهود إي ٌجب عدم مؽادرته كالشاهد الذحكمة مال ،أو أن ٌمنع أي شخص من مؽادرة

لى تعدٌل الشهادات إمة حتى الٌصار كمحل، أو الخبٌر الذي ٌكون من الضرورة بماؤه فً لاعة ااآلخرٌن

 .بداه من آراءأ فادات وفك ماواإل

و الجمهور، وله أالخصوم ذلن لرئٌس المحكمة أن ٌأمر بخروج أي شخص من الجلسة سواء كان من ك     

ن للمحكمة أن تحكم علٌه إمتنع عن الخروج فاذا ما إلن الشخص بنظام المحكمة، وذ ا ما أخل  ذإأن ٌأمر 

   للماضً أن ٌصفح عن المحكوم علٌه أو  ال أنه ٌجوز للمحكمةإبالحبس لمدة أربع وعشرٌن ساعة،  فورا  

نتهاء الجلسة الن لبل ذا الحكم بشرط أن ٌتم ذترجع عن ه، فٌجوز لها أن تمبلها المحكمة رةذا أبدى معذإ

ما ٌعطً الحك لرئٌس المحكمة ، دارتهاإحاكمة وخالال  بضبط المإا ٌعد ومم   ،لن الحكم، هذاذالتً صدر فٌها 

، كل وضع أو حركة ر الحكم على من الٌمتثل ألوامرها، أو للمحكمة عندما تمركرناهذباألمر بما ٌراه مما 

شارات التً ال تدل على ستهجان واالستهزاء أو االزم للمحكمة كالضحن العالً أو االحترام الالتنافً اإل

 .(2)ه األوضاعذلن من هذحترام أو ؼٌر اال

                                                           
جامعة ، دار ابن األثٌر للطباعة والنشر، لانون اصول المحاكمات الجزائٌة شرح ،ر كمال عبد اللطٌؾد. براء منذ: ٌنظر (1)

 .83ص، 2010 ،2ط، الموصل
 1990ون أصول المحاكمات الجزائٌة، دارالحكمة للطباعة، الموصل، سعٌد حسب هللا عبدهللا، شرح لاند.  :ٌنظر (2)

  .299-298ص
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جراءات المحكمة فٌما ٌخص جرائم الجلسات إذا ما كان المتهم فٌها إهنان استثناء ٌنصب على عمل       

ه المانون رتكاب فعل ٌعد  ة عمله لد ٌدفعه إلى التجاوز الالمحامً وبداعً طبٌع هنأأي ، محامًٌحمل صفة 

  دت المحكمة بعدم حبس المحامً احتٌاطٌا  فمد خصص المشرع لهذا الحال أحكام خاصة، لٌ   ،جرٌمة جلسة

هة الجحدث وإحالته إلى أوإنما فسح المجال له لتسوٌػ ما  بنظام الجلسة، خل  أبض علٌه إذا ما أو الم

وهو  ،ا كان من أخل بنظام الجلسة من المحامٌن بصفته وكٌال  عن أحد الخصومذإف .المختصة بالتحمٌك

 حسم الدعوىفً ر ثٌؤ كل ما متنع عنوأن ٌ ،ٌلٌك بمدر صٌته ومنزلتهالملزم بأن ٌسلن سلوكا  محترما  

 وأن ٌمتنع عن كل ما ،المهنة اللٌالة وتمالٌدوأن ٌلتزم بما تمتضً به لواعد  ،أو تضلٌلها ٌخل بسٌر العدالةأو

( من لانون 43كما تنص المادة ) ،خالل بسمعتهم الشخصٌة والمهنٌةضرار بمصالحهم أو اإلٌؤدي إلى اإل

المحكمة تحرر محضر  نإ، ف(1)المعدل 1999( لسنة 17)رلم  العراق-للٌم كوردستانذ فً إالناف المحاماة

 ن  و  ذا ماك  إنضباطٌة ضده، وجراءات االتخاذ اإللن الذوتشعر نمابة المحامٌن برتكبه المحامً ابالفعل الذي 

( من 63وتولع العموبة المنصوص علٌها فً المادة ) ،خبار النمابة بذلنإالفعل جرما  مشهودا  فٌستطٌع لن ذ

لى أحكام إستنادا  اسابما  و ار إلٌهاالمشو المعدل1971لسنة ( 83) العرالً رلم لانون المرافعات المدنٌة

لى أن أحكام إشارة مع اإل، (2)المعدل 1965( لسنة 173رالً رلم )العلمحاماة من لانون ا( 30المادة )

هانة ذؾ والسب واإللٌه من جرائم المإز تولٌؾ المحامً عما ٌنسب و  ج  اته الت  ( من المانون ذ28المادة )

مة ٌعالب لن الفعل جرٌذن  و  ا ك  ذإمنه أثناء ممارسة مهنة المحاماة، ولكن  أو كتابات صدرت بسبب ألوال

، وحٌث أن األفعال راءات التً تراها موافمة للمانونجاإلذ تخاان من حك المحكمة إعلٌها لانون العموبات ف

( 63ادة )( من الم2مرة )لذلن أجازت الف ،نفعال أو بعفوٌةاتكون نتٌجة  فً الجلسة ؼالبا  ما التً تحصل

ذي أولعت الجزاء فٌه أن ترجع عن نتهاء الدوام الرسمً للٌوم الالبل  لى ماإ، للمحكمة ولمذكورة أعالها

 .أم الؽرامةكانت بالحبس أ ي أصدرته وتعفً من صدرت ضده العموبة سواء  الحكم الذ

 

عمن الجمرائم المخلمة بسمٌر العدالمة  فضمال   لعة علمى الؽٌمر ولمت المرافعمة اٌضما  الواه الجرائم ولد تمع هذ     

 :فً الفرعٌن التالٌٌن هٌن  ب  كما سن  لن ذو

 

 

                                                           
 .المعدل 1965لسنة  (173)( من لانون المحاماة العرالً رلم 50وفً ذات السٌاق ٌنظر المادة ) (1)
خبار النمابة بأي شكوى ت م د م إ)ٌجب المعدل على أنه: ) 1965لسنة ( 173)( من لانون المحاماة رلم 30)نصت المادة  (2)

لٌه متعلمة  بممارسة إوبة وفً ؼٌر حالة الجرم المشهود الٌجوز استجواب المحامً أو التحمٌك معه لجرٌمة منس ،ضد محام  

  .((ب أو التحمٌكستجواالمحامٌن أو من ٌنوب عنه حضور االولنمٌب  ،لنخبار النمابة بذإبعد  الإمهنته 
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 ولالفرع األ

 ثناء الجلسةأرائم الواقعة على القاضً المدنً الج

 

   ي فمرد شمأنه عتمداء ممن لبمل أمضمائٌة ولمت المرافعمة لمد ٌعرضمه لالن لٌام الماضً الممدنً بواجباتمه الإ     

  عتمداءاا لمى خطمورة هكمذإالً فً لمانون المرافعمات المدنٌمة ه المشرع العرنب  لذلن ت   ،فً ذلن شأن الموظفٌن

 جزائٌا   منحه دورا   كورذالمانون الم أن   لن نالحظلذ ،المدنًلما له من أثر على هٌبة المضاء ومكانة الماضً 

والتمً نصمت  ،المعمدل 1969لسنة  (83) رلم ن لانون المرافعات المدنٌةم (64المادة ) تنص ذإ ،ستثنائٌا  ا

          تخمماذه تممرى انعمادهمما وبممما اعن كممل جرٌمممة تمممع أثنمماء تأمرالمحكمممة بكتابممة محضممر )) ذلممن بممالمول: علممى

            كانمممت الجرٌممممة التمممً ولعمممت جناٌمممة أو جنحمممة كمممان لهممما أن تمممأمر بمممالمبض ذا إفممم ،جمممراءات التحمٌمممكإممممن 

 .(1)(على من ولعت منه(

ستعمل الفعل )تأمر( وهمو فعمل مضمارع ٌمأتً بصمٌؽة االمتمدم نجد أن المشرع العرالً  النصمن خالل     

مم ،األمممر جراءات التحمٌمٌممة وم بمماإله الحالممة أن ٌمممذا ٌعنممً أن الممنص ٌوجممب علممى الماضممً المممدنً فممً همممم 

المحضمر المذي ممن أهمٌمة تمدوٌن كورة أعاله تنطلك ذوٌبدو أن صٌؽة األمر فً مضمون المادة الم ،الزمةلا

ا ذإوبالتمالً  ،ثبماتها حجٌتهما المانونٌمة فمً اإلبشكل دلٌك من ولائع ل ٌثبت فً محضر الجلسة تتجسد فٌه ما

     عطٌمت للمحاضمر الرسممٌة ا  والمٌممة المانونٌمة الثابتمة التمً فً محضر والعة معٌنة فهنا ٌحموز الحجٌمة  ثبتت

نمص علٌمه لمانون أصمول  وهومما ،بمالتزوٌر الإوالٌجموز الطعمن بهما  ،ثبات العكسؼٌر لابلة إلوالتً تكون 

 .منه (221-220) المعدل فً المواد 1971لسنة  (23) المحاكمات الجزائٌة رلم

ن العامل المهم فً هذا السٌاق هو أن الماضً الذي سٌتولى النظر بالجرٌمة ستكون له مساحة واسعة إ      

 ومن ثم ،جزائٌا   دورا  كان ٌتولى  الطالم هدرهعتماده أواضر من حٌث لن المحذورد فً  فً تمدٌر ما

حٌة التً ٌستمدها الماضً للصال ا  نظر، (2)ثبات فً المسائل الجزائٌةستدخل الوالعة فً مٌدان حرٌة اإل

لسنة  (23) نون أصول المحاكمات الجزائٌة رلم/ج( من لا51فً أداء دوره الجزائً وفك المادة)    المدنً

)) ألي لاضً أن ٌجري التحمٌك فً أٌة جناٌة أو جنحة ولعت  :هأن  والتً تنص على  ،المعدل 1971

                                                           
  )) ٌعالب بالحبس كل من أهان  المعدل على أن ه:1969لسنة  111( من لانون العموبات العرالً رلم 229) نصت المادة (1)

ٌعالب ( من المانون نفسه على أن ه: )) 230كما ونصت المادة ) ((.لن... أثناء تأدٌة واجباتهم أو بسبب ذ أو هدد موظفا  

سجن مدة التزٌد على سبع سنوات أو الحبس مدة التمل وتكون العموبة ال...  على كل من أعتدى عن سنة ملبالحبس مدة الت

 ....(( لاض   ذا ولع الجرح أو األذى علىعن ثالث سنوات إ
ل المحاكمات الجزائٌة و( من لانون أص221-213المواد ) نظرٌثبات فً المسائل الجزائٌة ٌة اإللبٌان مضامٌن مبدأ حر (2)

 .المعدل 1971لسنة  (23) رلم
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د من الصالحٌة الممنوحة بموجب نص ت عضوهذه المادة  ،((ا  بحضوره ولم ٌكن لاضً التحمٌك موجود

 . المذكورة آنفا  المعدل  1969لسنة ( 83من لانون المرافعات المدنٌة العرالً رلم ) (64المادة )

التً  ذا كانت الجرٌمةإلى أنه إ( المذكورة فت شٌر 64نص المادة )أما بخصوص الشطر األخٌر من       

 أن عبارة ، فنالحظن تأمر بالمبض على مرتكب الجرٌمةولعت ولت المرافعة جناٌة أو جنحة فالمحكمة لها أ

جراءات ضد إمن  تتخذه د ترن للمحكمة تنسٌب ماالمانون لن إف ئذ، حٌنكان لها أن تأمر( تدل على الجواز) 

لى لاضً إلى الشرطة أو إرساله مخفورا  إلماء المبض على المتهم وإرتكب الجرٌمة من حٌث اي ذالخصم ال

ه ي ارتكبوكٌؾ حصلت وما هو الفعل الذ الوالعة التً حدثت ذكرة التحرٌرٌة التً تصؾالتحمٌك مع الم

 .الحاضرٌن الخصم وأسماء الشهود

عمادها صالحٌة محاكمة الفاعل نالمحكمة التً ولعت الجرٌمة أثناء ات اذوٌالحظ أن المشرع لم ٌ نط ب      

لن ذ، وكلن لٌ جنب المحكمة معالبة الفاعل بمحاكمة فورٌةذو ،كتفى منها بتنظٌم محضر لتثبٌت الوالعةإبل 

 .(1)الجرٌمة ضد المحكمة نفسها أو أحد لضاتهاا ولعت ذإالجمع بٌن الخصومة والحكم خاصة  لٌتحاشى

لن ألن الجمع بٌن سلطتً ذ ،تجاهاالذه المادة كان موفما  فً هذأن المشرع العرالً وفً سٌاق هوٌبدو       

ن علة إلن فذفضال  عن  ،فً كل جهاز لضائًالؼنى عنها التحمٌك والمحاكمة من شأنها أن تف مْد الحٌدة التً 

ل وألهمٌة حصول المتهم على المجا ،ٌنطوي على الحكم من خطورة علٌه مباشرة  هو لماعدم جواز الحكم 

ا كان المشرع العرالً لد ذإؽالله لكل مرحلة من مراحل الدعوى، فستاالكافً لتحضٌر دفاعه عن نفسه و

ا كان لد ذإفً تلن الدعوى  التنحً عن النظر فإن األولى بذلن الماضً، الماضً الوجوبً جعل من لبٌل رد  

حكما  أوسبك له نظر الدعوى بصفته لاضٌا  أوخبٌرا  أو  .ى شهادة فٌهاكان لد أد   م 

ماضً موضع الشن شكالٌة المتعلمة بوضع الالمشرع بنفسه من الولوع بتلن اإل فمن باب أولى أن ٌنأى     

ن مهمة الماضً مهمة لن ألذ، وت الولتاذا جمع بٌن الصفتٌن بوصفه خصما  وحكما  بذإوالرٌبة فً حكمه 

صدار حكم لضائً تترتب علٌه إتتمخض عن سٌر الخصومة الجزائٌة بجسٌمة لتعلمها بخطورة النتائج التً 

جل أمن  ٌجب أن ٌتصؾ به الماضً ن أهم ماإا فذأوماله أوجسمه، ل تبعات تنال من المشكو منه فً حرٌته

هذا الحٌاد بأي شكل من  علىمن شأنه التأثٌر بتعاد عن كل مااالأداء مهامه وتحمٌك العدل هو الحٌاد و

 د. المانون والتً ت عرؾ بأسباب الر  المحددة فً ذا ماتوافرت أسباب هذا التأثٌرإاألشكال 

 

 

                                                           
 .115 - 114، ص2011، بؽداد، السنهوري ، مكتبةشرح لانون المرافعات المدنٌة ،صادق حٌدر :ٌنظر (1)
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    بتعاد الح المانونٌة للخصوم بالعدل واالي ٌزن المصوحٌاد الماضً ٌعنً أن ٌمؾ مولؾ الحكم الذ      

برر نحٌاز ؼٌر العن اال لى إحٌاز نأو المهنٌة واال ةنتماءاته الطبمٌإلى جانب أحد الخصوم مهما كانت إم 

تكفل حسن تطبٌك مبدأ حٌاد من أهم الضمانات التً  ٌ عد   ن هذا األمرإ، لذا فجانب حسن تطبٌك المانون

 . (1)الماضً

 

 الفرع الثانً

 جلسةالواقعة على الغٌر أثناء الالجرائم 

 

طبٌعً أن تمع تمع الجرٌمة على الماضً المدنً أثناء النظر بالدعوى المدنٌة فمن ال مكان أنباإل كانا ذإ     

دعوى أو وكالؤهم أو أحد أحد أطراؾ ال ه الحالة الشاهد أوذفمد ٌكون المجنى علٌه فً ه، على الؽٌر

ٌ ثٌر  ما ، وهذار، أو على أحد الحضو(2)ام المنسب أمام المحكمةدعاء العاالعضو بما على ر ، أوالحاضرٌن

            خر من ؼٌر الماضً آء على شخص عتداذا ولع االإطرح فً هذا الممام ٌدور حول ما تساؤال  ٌ  

 (64لتً نصت علٌها المادة )ااتها ذها الماضً هً ذجراءات التً ٌتخأن اإلكورٌن فهل ذألشخاص المامن 

رى أن النص جاء أوفً الوالع  المعدل أم ال ؟ 1969( لسنة 83من لانون المرافعات المدنٌة العرالً رلم )

ن المطلك ٌجري على إوعلٌه ف ؟لم ٌحدد هل أن الجرٌمة الوالعة على الماضً نفسه أم على الؽٌر مطلما  

 .ام المذكورة بذات المادةلى ذات األحكإوبالتالً تخضع تلن الفرضٌة  ،صٌصهلم ٌرد نص بتخ طالله ماإ

م جرائٌٌن فً المحكمة وهمرتكب الجرٌمة هو أحد األشخاص اإلنه من جانب آخر لو كان أبٌد       

    لتزاما  اوالتً تخولهم حما  أو مكنة، أو تفرض علٌهم  ،زائٌةجرائٌة الجبون بالمواعد اإلخاط  األشخاص الم  

كالماضً وأعوانه والنائب العام  جرائٌا  كالموظفٌن العمومٌٌن فً السلطة المضائٌةإعبئا  أو خضوعا  أو

                                                           
 . 29، ص1،2008أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الدعوى المدنٌة، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان، ط د. :ٌنظر (1)
       (6)المادة  مع مالحظة ان  .90ص ،1988، بؽداد ،جهة نشر بال ،األدعاء العامن جمٌل الوسواسً ، : ؼساٌنظر (2)

أمام محاكم  دعاء العام الحضورعلى االنصت على أنه: )) والتً 2017( لسنة 49دعاء العام العرالً رلم)من لانون اال

المحجور علٌهم والؽائبٌن والمفمودٌن بالماصرٌن و المتعلمة فً الدعاوىة المدنٌ محاكمال من األحوال الشخصٌة وؼٌرها

ودعاوى الطالق والتفرٌك ... وله الحك فً الطعن بما ٌصدر من الجهات المذكورة من أحكام ولرارات((. أي أوجبت 

ي والذ ،/أوال ( من المانون المذكور14للٌم هو الٌزال فً المادة )مع مالحظة أن النص النافذ فً اإل حضور االدعاء العام،

 .حضوره )جوازي( أي أن   ((..دعاء العام الحضور فً الدعاوى المدنٌة .)لالأنه: )ٌنص على 
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ذٌن أناط بهم المانون لاختالؾ مسمٌاتهم امحامٌن والموظفٌن العمومٌٌن على ، وال)المدعً العام( وأعوانه

 .(1)خرٌنمة ومرالبة سلون األشخاص اآللكشؾ عن الجرٌاسلطة 

جرائٌمة المنصموص السمٌالات اإلات ذتبماع انمه ٌمتم إفما  فآنكمر  ففً حالة ولوع الجرٌمة من أحمد مممن ذ         

بحمك المحكممة  جمراءات التخمل  طالله فً هذا الصدد، وهمذه اإلإات السبب المتعلك بعمومٌة النص وعلٌها لذ

سمتنادا  اجمراءات الجزائٌمة لمى جانمب اإلإمموظفٌن التمابعٌن لهما باطٌة علمى النضممن فرض أحمد العموبمات اال

لمممى جانمممب إختصاصممما  مضمممافا  اعتبارهممما تممممارس إوالمممذي تمممموم بهممما ب ،كممممةداري المحجممموز للمحاإلللمممدور 

 .ختصاصها األصٌلا

ا حممدث ذإدعمماء العممام، فممألعضمماء االسممٌما ال جممرائٌٌن أن هنالممن خصوصممٌة لممبعض األشممخاص اإلبٌممد       

                خراجممممه إٌسممممتطٌع الماضممممً أن ٌممممأمر ب ، فممممالدعمممماء العممممام الحاضممممر فممممً الجلسممممةخممممالل مممممن عضممممو االإ

ه األثنماء ذ، ومن ثم الٌمكن فً هل المحكمة ٌبطل عملها بدون وجوده، وذلن ألنه عضو فً تشكٌمن الجلسة

   ، بٌمد أنمه ٌمكمن للماضمً لمنذباطٌة لكونمه الٌملمن نضمحمدى الجمزاءات اإلإ نعماد الجلسمةاأن ٌولع علٌه أثناء 

تخماذ اهمة ٌتولى ملى مرجعه لإدعاء العام وٌبعث بها كرة بما حدث من عضو االذأن ٌرفع الجلسة وٌ حرر م

 .(2)خرىجراءات الجزائٌة اال  تمام اإلإ، فضال  عن باطٌة بحمهنضجراءات االاإل

المحكممة ٌشممل جمٌمع الجمرائم  ن نطاق التصدي للجرائم التً تمع أممامأ دٌر بالذكر فً هذا المماموالج       

 الإً التً الٌجوز تحرٌكها ا كانت الجرٌمة من جرائم الحك الشخصذإ   ختالؾ وصفها المانونً، فحتى اعلى 

ئٌممة الالزمممة جرالتممً لٌممدها المشممرع بأحممد المٌممود اإل، فضممال  عممن الجممرائم األخممرى ابشممكوى المجنممى علٌممه

    جممراء لممن اإلذ، لطالممما كانممت الؽاٌممة الممممررة فممً (3)ن فضممال  عممن الشممكوى الخاصممةذلتحرٌكهمما كالطلممب واإل

 .أنها جرائم تمس بهٌبة المحكمةون هو ك

                                                           
م، 1974بٌروت، -لبنان ،جرائٌة الجنائٌة، دار األحدعبد الفتاح مصطفى الصٌفً، النظرٌة العامة للماعدة اإلد. :ٌنظر (1)

 .ومابعدها 55ص
 . 780م ، ص2001ال جهة ومكان نشر، جراءات الجنائٌة ، بالمواعد العامة لإل ، شرحؾ مهديوعبد الرؤ: ٌنظر (2)
نمال  عن  .15، ص1984 بؽداد، ،بال جهة نشر، 1ج ،ت العربٌةجراءاإلضاري خلٌل محمود، مجموعة لوانٌن اد. :ٌنظر (3)

ض ٌ مسمون لٌود لى أن البعإلٌه إشارة والجدٌر باإل .، الماهرة بالسنة نشرعزت الدسولً، لٌود الدعوى الجنائٌة، بالجهة نشر

، فضال  عن لٌود تتعلك بطوائؾ معٌنة من الجرائم د، ولٌود تتعلك بطوائؾ معٌنة من األشخاصلى لٌوإالدعوى الجزائٌة 

نه من أ إالجرائً المعتمد، دد كما هو معلوم طبما  للنظام اإلأن تحرٌن الدعوى الجزائٌة ٌتح بٌدرتكاب الجرٌمة، امة بمكان متعل

المختصة  ي تتبعه لد بٌنت الجهاتجرائً الذالشكلٌة بؽض النظر عن النظام اإل ن كانت الموانٌن الجزائٌةإو جانب آخر

ال من لبل إلجزائٌة اذلن لد وضعت بعض المٌود التً تحول دون تحرٌن الدعوى ال أنها مع إبتحرٌن الدعوى الجزائٌة، 

نطلك تلن المٌود من ، وتخالله ٌتم تحرٌن الدعوى الجزائٌةي من جراء ذلن المٌد الذإالتً حددها المانون صالحٌتها فً الجهة 

  .ٌرادهاإتضى المشرع ضرورة لاالؽاٌة التً 



- 23 - 
 

جراءات الجزائٌة المخولة للماضً المدنً بصدد اإل ذتخااآخر نرى أنه الٌوجد ما ٌمنع من  ومن جانب      

نه ٌمكن إوبالتالً ف ،حترام الواجب للجلساتالماسة باالمن الجرائم  بعض الجرائم المرتكبة رؼم أنها التعد  

جرٌمة شهادة  عتبارإلن الحال فً ذ، كداء الٌمٌن من جرائم الجلسةأعن  دة أومتناع عن أداء الشهاعتبار االا

وٌالحظ أنه الٌنال من حك التصدي الجزائً من الماضً المدنً أن تكون الجرٌمة  ،ا المبٌلذالزور من ه

 .كورةذولعت فً الجلسة من لبٌل تلن الجرائم الم التً

لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري  ( من107المادة )لى أن نص إشٌر ا  ا الصدد ذوفً ه       

ا  بالجلسة وتحكم رمن شهد زو ...وللمحكمة أٌضا  أن تحاكم)) :أنهالتً تنص على و 1968لسنة  (13رلم )

 ستئنافه((اا  ولو حصل ذذه األحوال ناففً ه وٌكون حكم المحكمة ،علٌه بالعموبة الممررة لشهادة الزور

المدنً جرائً للماضً ز الدور الجزائً اإلرابإتجاها  واسعا  فً اتجه االمصري لد  أن المشرع فنالحظ هنا

      أعطى وبشكل جوازي صالحٌة للماضً المدنً أن ٌحكم على من شهد زورا   ذإفٌما ٌتعلك بشهادة الزور 

حالة المتهم إلى إررة لتلن الجرٌمة من دون الحاجة الجلسة المنعمدة للنظر بالدعوى المدنٌة بالعموبة المم فً

 .الحال علٌه فً التشرٌع العرالً لى محكمة التحمٌك المختصة كما هوإ

الٌستمٌم مع الضمانات التً ٌجب أن توفر للمتهم بتلن الجرائم أن مولؾ المشرع المصري  رىأو        

 لت الكافً للمتهم لواعطاء إت الجهة خصما  وحكما  فً آن واحد، فضال  عن أهمٌة اذوالمتمثلة بعدم جعل 

الٌجوز  ًاستثنائ دور   ما علمنا أن الدور الجزائً الممنوح للماضً المدنً هو اذإما ، سٌفً تحضٌر دفاعه

 .فٌه التوسع

د تلن الجرائم المتعلمة بصعٌي عالج تلن الحالة ذثنً على مولؾ المشرع العرالً الا  ا الصدد ذوفً ه      

جراءات المانونٌة من لبل المحكمة إلا ذتخاان بذاط ضرورة منح المحكمة المدنٌة اإلشتراالمرتكبة من خالل 

حالة المتهم بجرٌمة شهادة الزور إأن  ذإلمحكمة المدنٌة الحكم على المتهم، ذات االجزائٌة دون أن تتولى 

)ج( من المادة ن من المحكمة المدنٌة نفسها تطبٌما  لنص الفمرة ذبعد اإل الإلى المحكمة الجزائٌة الٌتم إ

والتً تنص على  المعدل1971( لسنة23رلم )العرالً من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة  (1)(136)

ة الزور أو الٌمٌن حالة المتهم على المحاكمة أمام المحاكم الجزائٌة عن جرٌمة شهادإالتجوز  ))أنه           

ن من ذإب الإعلومات ؼٌر صحٌحة مدالء بخبار أو اإلحجام عن اإلب أو اإلذخبار الكاأو اإل    الكاذبة 

من  أالتمٌٌز خالل ثالثٌن ٌوما  تبد ن او عدمه تابعا  للطعن فٌه لدى محكمةذوٌكون المرار باإل ...المحكمة 

 .(نه ٌكون باتا (إصادرا  من محكمة التمٌٌز فا كان ذإال إرٌخ صدوره االٌوم التالً لت

                                                           
العراق -، الصادر من برلمان كوردستان2113( لسنة 22فً إللٌم كوردستان بموجب لانون رلم ) أولؾ العمل بهذه المادة (1)

 .27/9/2113فً 
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 المبحث الثالث

  الدور الجزائً الموضوعً للقاضً المدنً

 

أن ٌتمتممع  حكممم البممد  لكممً ٌممموم الماضممً المممدنً بممارسممة عملممه فممً جمٌممع الجلسممات لحممٌن صممدور ال      

ٌدفعمه ذلمن  امم   ،وفً كثٌر من األحٌان لد تكون تلن الصالحٌات ؼٌر كافٌة ،دارٌة والمدنٌةبالصالحٌات اإل

التشمرٌعات  بموجمب لمهتخدام الصمالحٌات الجزائٌمة الممنوحمة سمالجزائً من خمالل لى تفعٌل دوره اإللجوء 

 .لؽرض تطبٌك المانون

ارس دوره كماضمً ممدنً بصمفة ٌمملمى بعمض التشمرٌعات نالحمظ أن الماضمً الممدنً عطالع وعند اال     

ات الصممفة لممى تفعٌممل دوره الجزائممً ذإسممتثنائٌة نجممده ٌلجممأ ا فممً حمماالت محممددة وبصممورة   ال أنممهإأصمملٌة 

الجرائم التمً تممع  علىا الدور ٌمتصر فمط ذلى أن هإشارة مع اإل ،الممنوحة له بموجب المانونالموضوعٌة 

 .طلبٌن التالٌٌنالمن الدور من خالل لذوٌمكن بٌان  ،أثناء الجلسة

 

  المطلب األول

  الدور الجزائً الموضوعً فً الجرائم الواقعة أثناء الجلسة

 

      ٌسممتطٌع الماضممً المممدنً أن ٌمممارس دوره الجزائمممً لؽممرض ضممبط نظممام الجلسممة والمحافظمممة لكممً       

      مممن تحممك بعممض الشممروط التمً ٌمكممن أن نسممتنتجها  البممد   ،علمى هٌبممة المضمماء والمحافظمة علممى سممٌر العدالمة

 .الجزائٌة ةتلن الصالحٌ االنصوص التً تمنحه من

الحضمور أثنماء ممن أحمد  الممصود بالجرائم الوالعة أثناء الجلسة تلن الجمرائم التمً تممعن كما أسلفنا فإو      

ممصممدار الممرار المضممائًإالمحاكممة أو أثنمماء  أثنمماء ا ٌعنممً أنمه لممٌس للماضممً المممدنً همذا الممدور الجزائممً ، مم 

ممن لمانون  /ج(51لتً ٌممارس فٌهما صمالحٌة لماض التحمٌمك بموجمب الممادة )اجلسات التحمٌك فً األحوال 

   .ة سابما  والمبٌنالمعدل  1971( لسنة 23م )رلالعرالً أصول المحاكمات الجزائٌة 

وٌراد  بنظام الجلسة، خالال  إل ؾ على أنه ٌمث   رتكاب فعل ٌكٌ  اتلن الشروط تتمثل فً وٌمكن المول بأن     

خالل( أثناء ، وأن ٌمع الفعل )اإلهٌبته لى العدل أو ٌملل  إٌعٌك عمل المضاء فً الوصول  كل ماخالل هو باإل

 .نعماد الجلسةا
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ا السٌاق ٌأتً بالنظر ستثنائً فً هذاالاضً المدنً هذا الدور الجزائً أن الهدؾ من منح الم ٌبدوو      

ات ذلى إخشى من منحها ٌ   وألى تلن الجزاءات الجسٌمة إ والتً الترتك   ،لبساطة الجزاءات المفروضة

ضٌر من وحدة  رى أنه الأ، وبالتالً بها الماضً الجزائً الجهة من التأثٌر على الحٌدة التً ٌجب أن ٌتمتع

          ي ٌفرضه المانونذي ٌنسجم مع الواجب الذالمرار المضائً الصدار إتهام والتحمٌك وسلطات اال

ا ٌؤدي مم   ،بة المضاء أمام الحضوربراز هٌإو ةثل فً الحفاظ على نظام الجلسعلى الماضً المدنً المتم

ستطٌع المول أا المجال ذ، وفً هكل من ٌحاول المساس بسٌر العدالةلى تحمك فكرة الردع العام والخاص لإ

  م خارج ولت الجلسة مجر  ال ذا ولع الفعلإف ،د بنطاق زمانً ومكانًلمدنً ممٌ  الدور الجزائً للماضً ا أن

ؾ على أنه من جرائم ٌ ك ٌ  ألن الفعل الٌمكن أن  ،طة الماضً المدنًلأو فً ؼٌر مكانها فال مجال لس

 .(1)الجلسات

دور لى ضرورة أن ٌمتصر إنه الضٌر من دعوة المشرع أرى أا ذن كان األمر هكإلن وبٌد أنه مع ذ      

لى المحكمة الجزائٌة إحالة األمر إجراءات التحمٌمٌة وبعض اإلذ تخااماضً المدنً على تثبٌت الوالعة وال

 .لن المانونذصدار المرار فٌها بصدد العموبات المحددة فً المختصة إل

      

 الثانًالمطلب 

 فرض العقوباتالدور الجزائً الموضوعً فً 

 

من المعلوم أن الماضً سواء كان مدنً أو جزائً ٌمع على عاتمه مهمة حفظ نظام الجلسة وضبطها عند    

ومن أجل تمكٌن الماضً المدنً  ،خالل بنظام الجلسةإمامه من خالل مواجهة أي ألمعروض النظر بالنزاع ا

لماضً المدنً دورا  جزائٌا  ٌتمثل فً بعض الن نالحظ أن المشرع العرالً منح من ممارسة سلطته فً ذ

 صالحٌات فرض عموبات سالبة للحرٌة، فضال  عن العموبات :ومنها ،ذلنالصالحٌات الجزائٌة فً سبٌل 

( لسنة 83)رلم  العرالًالمدنٌة من لانون المرافعات ( 63)ذلن الدور فً نص المادة ، وٌظهر جلٌا  المالٌة

 .المعدل 1969

 تدل  هاكرذا المادة سبك لٌهإتً أشارت ال (خرىخالل بما نص علٌه فً الموانٌن اال  إدون )فهنا عبارة     

عتداء من الناحٌة جزاءات على مرتكبً جرائم االضمن لى النصوص العمابٌة التً تتإمكانٌة الركون إعلى 

لسنة  (111) رلم( من لانون العموبات العرالً 229ٌمكن تصوره فً نطاق المادة ) ذا ماوه ،الموضوعٌة

                                                           
 .321، صالسابك صدرد.سلٌمان عبد المنعم، الم: رٌنظ (1)
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س كل من أهان أو )) ٌعالب بالحب: أنهوالتً تنص على  ،المعدل المتعلمة بالعموبة السالبة للحرٌة 1969

دارٌة أثناء إهٌئة رسمٌة أو محكمة لضائٌة أو  أي شخص مكلؾ بخدمة عامة أو مجلسا  أو هدد موظفا  أو

 . لن((تأدٌة واجباتهم أو بسبب ذ

الحكم  بصحة ...)) حادٌة بصفتها التمٌٌزٌةتمحكمة استئناؾ بؽداد / الكرخ اإل لن الصدد لضتذوفً      

تكً وشهادة الشهود أن المدان لد لن أن الثابت من ألوال المشذ ،أنه صحٌح وموافك للمانون... والممٌز

الشخصٌة وال ؾ أثناء ممارسته ألعماله كمحام أمام محكمة األحذعتدى على المشتكً بالسب والشتم والما

على موظؾ  عتداء  أ أعمال مهنته أوبسبب تأدٌتها ٌعد  عتداء على محام أثناء تادٌته وحٌث أن اال ،فً الكرخ

 1965( لسنة 173( من لانون المحاماة رلم )29المادة )أحكام عام أثناء تأدٌته وظٌفته أو بسببها بممتضى 

محكمة الجنح لد راعت وجهة النظر المانونٌة المتمدمة وحكمت على المدان وفما  ألحكام  وحٌث أن   ،المعدل

( لسنة 6المعدل وبداللة المانون رلم ) 1969( لسنة 111ي الرلم )ذ( من لانون العموبات 229المادة )

 .(1)((...ٌك الحكم علٌه لرر تصد 2008

لمانون أنه صحٌح وموافك لالمرار الممٌز و ... بصحة)) تحادٌةستئناؾ دٌالى اإلاحكمة كما لضت م         

جراءات التحمٌك إمن خالل  خ( للجرٌمة المنسوبة له-خ-وم )أرتكاب المحكابعد أن ثبت لمحكمة الجنح 

 . (2)(... (والمحاكمة 

ن أثر الدور الجزائً للماضً المدنً فً فرض العموبات الٌمتصر على تلن السالبة إن جانب آخر فوم     

 .لى فرض عموبة الؽرامةإلن ذللحرٌة بل ٌتعدى 

بنظام الجلسات  تجاه كل من ٌخل  ً ٌمكن للماضً المدنً أن ٌفرضها العموبات السالبة للحرٌة الت وتعد        

ٌنسجم مع الفلسفة  ذا ماوه ،الناحٌة العملٌة ممارنة بعموبة الؽرامةٌعرلل سٌر العدالة للٌلة التطبٌك من  أو

 . لى الؽراماتإحرٌة ومن ثم اللجوء لى التملٌص من العموبات السالبة للإتدعو  التشرٌعٌة الحدٌثة التً 

محكوم علٌه بأن ال لزاما )) :( بأنها91ون العموبات العرالً فً المادة )فها لانوالؽرامة هً كما عر       

ة حالة المحكوم علٌه لى الخزٌنة العامة المبلػ المعٌن فً الحكم وتراعً المحكمة فً تمدٌر الؽرامإٌدفع 

لع  ه من الجرٌمة أووما أفاد ،جتماعٌةالمالٌة واال وظروؾ الجرٌمة وحالة المجنى فادته منها إكان أن ٌ ت و 

 .علٌه((

من الؽرامة كجزاء جنائً ٌفرض على مخالفة أحكامها  المدنٌة تتخذ وٌالحظ أن العدٌد من التشرٌعات       

 لى هٌبة المضاء.إ وصوال   ،ستمرار سٌر العدالةاو ،تحمٌك ضمان ضبط جلسات المحاكمةبهدؾ 

                                                           
 .  ، )ؼٌر منشور(20/5/2012فً  (2012/جنح/101)رلم تحادٌة ستئناؾ بؽداد الكرخ/االاار محكمة لرٌنظر:  (1)
 .، )ؼٌر منشور(24/11/2009فً  (2009/أستئناؾ/24)تحادٌة رلم ستئناؾ دٌالى االالرار محكمة ٌنظر:  (2)
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ومن التشرٌعات العرالٌة التً منحت الماضً المدنً دورا  جزائٌا  ٌتمثل فً فرض العموبات المالٌة        

لن بموجب ذو ،المعدل 1969( لسنة 83رلم )العرالً لانون المرافعات المدنٌة  :المثالكر على سبٌل نذ

ػ ل  ب  لى فرض عموبة الؽرامة بحك الم  إا أشار لانون المرافعات المدنٌة ، كمكرذمنه سابمة ال (63نص المادة )

لانون  من( 28طالن التبلٌػ بسبب تمصٌره عمال  بنص المادة )لى ب  إذا أخطأ وأدى الخطأ إالمضائً 

 عطت صالحٌة جزائٌة جوازٌة للماضً المدنًأوالتً  ،المعدل 1969لسنة  (83)المرافعات المدنٌة رلم 

  كورة ذنصت المادة الم ذإطالن التبلٌػ لى ب  إى ي أهمل واجبه وأد  لذالػ ب  بفرض عموبة الؽرامة بحك الم  

  ة دنانٌر والتتجاوز عشرة دنانٌر ؼرامة التمل عن ثالث))للمحكمة أن تفرض على المائم بالتبلٌػ  :أنه على

 ((.لن بمرار ؼٌر لابل للطعنذو ،ذا كان البطالن ناشئا  عن تمصٌرهإ

 المعدل 1979ة ( لسن107ثبات رلم )طالع على نصوص لانون اإلخرى فعند االا  كما أنه ومن جهة     

 نالحظ أنها تمنح للماضً المدنً دورا  جزائٌا  فً فرض عموبة الؽرامة وفً حاالت معٌنة، كما هو األمر 

جراء التحمٌك الالزم فعلى إطالبا   بأن السند الممدم للمحكمة مزور   دعى أحد أطراؾ الدعوىاا ذإما فً حالة 

والتً المعدل  1979 لسنة (107)م ثبات العرالً رلمن لانون اإل (36المحكمة أن تطبك نص المادة )

      ةجدت المحكمة لرائن لوٌلن ووذدعى الخصم تزوٌر السند وطلب التحمٌك فً اا ذإ)): أنهعلى  تنص

مدرها المحكمة لضمان حك أو نمدٌة تلى طلبه وألزمته أن ٌمدم كفالة شخصٌة إأجابته  ،دعائهاعلى صحة 

 دعاءاالحالة الخصوم على لاضً التحمٌك للتثبت من صحة إه الحالة ذخر، وعلى المحكمة فً هالطرؾ اآل

أو لرار بات بخصوص والعة وعندها تمرر المحكمة جعل الدعوى مستأخرة لحٌن صدور حكم 

 .(1)((التزوٌر

     

لى أي سبب من إالٌستند وجد بأن طلب التصحٌح ...))  بتحادٌة مٌٌز االوفً ذلن لضت محكمة الت

ما أورده طالب  وأن   ،دنٌةم( من لانون المرافعات ال219المنصوص علٌها بالمادة )األسباب المانونٌة 

لى نتٌجة إعتبار الدعوى مستأخرة اأن طلب  ذإلٌك عند نظر الطعن التمٌٌزي التصحٌح كان موضع التد

 لن ألن  ذو ،لى سبب لانونً صحٌحإمرفوعة من طالب التصحٌح الٌستند التحمٌك بالشكوى الجزائٌة ال

خبار حول فً حٌن أن اإل 26/9/2006ت بتأرٌخ لٌما   (2006/ب/1905) البدائٌة المرلمةالدعوى 

                                                           
( لسنة 23المرلم ) /ج( من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة العرال136ًوبذات السٌاق مع الفارق نصت المادة ) (1)

حالة المتهم على المحاكمة أمام المحاكم الجزائٌة عن جرٌمة شهادة الزور أو الٌمٌن إ))التجوز  المعدل على أنه: 1970

وٌكون  ...ن من المحكمة ذإب الإدالء بمعلومات ؼٌر صحٌحة حبار أو اإلاإلحجام عن ذب أو اإلخبار الكاأو اإل      بة الكاذ

ا كان ذإال إأ من الٌوم التالً لتأرٌخ صدوره تابعا  للطعن فٌه لدى محكمة التمٌٌز خالل ثالثٌن ٌوما  تبد ،ن أو عدمهذالمرار باإل

 . لعمل بهذه المادة فً إللٌم كوردستان كما ذكرنا سابما  ، مع مالحظة اٌماؾ انه ٌكون باتا ((إمن محكمة التمٌٌز ف      صادرا  
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د لن لذأي أن التحمٌك بشأن  20/2/2007بشأن تزوٌره حصل بتأرٌخ  جراء التحمٌكإخطاب الضمان و

للمحكمة الحك فالفمرة األولى منها أعطت  ،العرالً ثباتمن لانون اإل (36جرى خالؾ أحكام المادة )

ا لم ذوه ،حصول التزوٌربدعاء صحة اال ا وجدت من المرائن الموٌة علىذإ لى التحمٌكإحالة الخصوم إب

 ذتخاانظر الدعوى البدائٌة المباشرة ب التحمٌك أثناء ًز لماضو  ج  ٌحصل كما وأن الفمرة الثانٌة منها لم ت  

حول والعة تزوٌر السند المبرز أمام من لبل أحد الخصوم  المانونٌة بشأن الشكوى الممدمة جراءاتإلا

ذكورة لٌمت خالؾ أحكام المادة الما  الجزائٌة لد لن فتكون الشكوى ذالمحكمة بن ذلم تأ المحكمة المدنٌة ما

ن الشكوى الجزائٌة الزالت فً مراحلها األولى إضافة لذلن ف، إن من المحكمة المختصةذإلعدم حصول 

مكان طالب إستئخار الدعوى وباوعلٌه فال طائل من  ،ك المشكو منهصدور أمر المبض بحومتولفة عند 

أن ٌسلن  ،ستعمالهار حكم فٌها بتزوٌر خطاب الضمان والتصحٌح متابعة الشكوى الجزائٌة وعند صدو

ٌة ( من لانون المرافعات المدن223/2عادة المحاكمة وفك أحكام المانون وعمال  بأحكام المادة )إطرٌك 

 . (1)((...رد طلب التصحٌح  علٌه لررالمعدل،  1969لسنة  (83)العرالً رلم 

 

ؼٌر صحٌح ومخالؾ أن الحكم الممٌز...ب)) تحادٌة ستئناؾ بؽداد/الرصافة اإلاكما لضت محكمة     

المرافعة لن أن وكٌل الممٌزٌن )المدعى علٌهم( كل من ...أوالد ... لد طلب فً جلسة ذ، للمانون

 ( الصادرة من دائرة كاتب عدل البٌاع2113ثبات والعة التزوٌر للوكالة العامة المرلمة )إ 11/2/2008

ا ذإلى محكمة التحمٌك لبٌان ما إالموظؾ  حالةإستئخار الدعوى واوطلب  ،بمرار لضائً 8/10/2006فً 

م بتمدٌم كفالة لضمان حك ، وأن المحكمة لررت تكلٌؾ وكٌل المدعى علٌهكان هنان تزوٌر من عدمه

الكفالة الشخصٌة أجلت  نجازإممانعة وأن الكفالة جاهزة ولؽرض المدعً ولد أبدى وكٌل الممٌزٌن عدم ال

كورة بأنه لم ٌتسنى له تمدٌم ذأبدى فً الجلسة الموأن وكٌل الممٌزٌن  17/2/2008لى ٌوم إالمرافعة 

 رد   15/7/2008وأن المحكمة لررت فً الجلسة المؤرخة  ،خار الدعوى للمحكمةئستافالة وترن أمر الك

كمة البداءة السند له من لٌه محإهبت ذ، وأن ما كون الدعوى الجزائٌة لم تحرن بعدطلب وكٌل الممٌزٌن 

 :نصت على أنه 1979لسنة  (107)ثبات العرالً رلم من لانون اإل أوال (-36لن أن المادة )ذ، المانون

 ،دعائهاجدت المحكمة لرائن لوٌة على صحة وو ،لنتزوٌر السند وطلب التحمٌك فً ذدعى الخصم اذا ))إ

، ((لى طلبه وألزمته ان ٌمدم كفالة شخصٌة أو نمدٌة تمدرها المحكمة لضمان حك الطرؾ اآلخرإ أجابته

، والٌشترط دعاءً التحمٌك للتثبت من صحة االحالة الخصوم على لاضإفً هذه الحالة  وعلى المحكمة

                                                           
 ، )ؼٌر منشور(.  28/8/2008فً  (2008/تمٌٌز/52)لم تحادٌة رلرار محكمة التمٌٌز اال (1)
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، ولما كانت المحكمة لد ةحول موضوع تزوٌر الوكال سبك تحرٌن دعوى جزائٌة ذكورتطبٌك النص المل

 .(1)((...  ها لرر نمضذ، لأخل بصحة حكمها الممٌز لن مماذأصدرت حكمها الممٌز دون مالحظة 

 

ه الحالة على الماضً المدنً أن ٌستخدم ذبأن السند مزور ففً هدعاء للمحكمة عدم صحة اإلا ثبت ذإو      

لسنة ( 107)اإلثبات العرالً رلم لانون ( من 37حة له بموجب نص المادة )صالحٌته الجزائٌة الممنو

لى تضلٌل إعتبار أن فعله أدى اامة على المدعً بعدم صحة السند بالتً تمضً بفرض الؽرالمعدل  1979

لى ثبوت صحة السند إنتهت المحكمة اذا إ)) : أنهكورة على ذنصت المادة الم ذإ ،وعرللة سٌر العدالة

ا  تستحصل تنفٌذ ،دعاء بالتزوٌر حكم على مدعً التزوٌر بؽرامة التمل عن خمسٌن دٌنارا  ورفضت اال

 .دعاه فالٌحكم علٌه بشًء((ابعض ما  ا ثبتذإأما  ،بحك المتضرر فً طلب التعوٌضذلن  والٌخل  

ذه ففً ه ،ت على السندبهامه المثب  إتولٌعه أو بصمة ى وطراؾ الدعأحد أا أنكر ذإوكذلن فً حالة ما       

  من أنكر تولٌعه السند صحٌحا  تحكم على  ذا ثبت لها أن  إف ،جراء المضاهاةإالحالة على المحكمة أن تموم ب

 1979لسنة  (107)من لانون اإلثبات العرالً رلم ( 51، تطبٌما  لنص المادة )بهامه بالؽرامةإأو بصمة 

لى ثبوت صحة السند ٌحكم على من أنكره بؽرامة التمل إنتهت المحكمة اذا إ)) : أنهالتً تنص على المعدل 

     ذا ثبت بعض إلن بحك المتضرر فً طلب التعوٌض، أما ذوالٌخل  ،عن خمسٌن دٌنارا  تستحصل تنفٌذا  

مالٌة الجزائً للماضً المدنً فً فرض العموبة الا ٌتجلى الدور ، وفً هذٌحكم علٌه بشًء(( دعاه فالاما 

 . المتمثلة فً عموبة الؽرامة

ذا متناعه فً هاعن أدائها، فنالحظ أن  أما على صعٌد فرض عموبة الؽرامة على الشاهد الممتنع      

أن ٌتم  متناع الشاهد عن الحضور ألداء الشهادة، فبعدالى صعٌدٌن، ٌتمثل الصعٌد األول بإالصدد ٌنصرؾ 

ثبات تبلٌػ المنصوص علٌها فً لانون اإلبالشهادة أمام المحكمة وفما  لمواعد الدالء إلتبلٌػ الشاهد بالحضور ل

   ( 93ٌطبك نص المادة )أن لماضً المدنً اذه الحالة على ففً ه رمشروع  لد ٌمتنع عن الحضور بدون عذ

ة على والتً توجب فرض عموبة الؽرام ،دلالمع 1979لسنة  (107)العرالً المرلم ثبات من لانون اإل

ذر الشاهد بالحضور وتخلؾ بدون ع ػ  ل  ا ب  ذإ -أوال   )): أنهذ نصت على إالشاهد الممتنع عن الحضور 

حضاره إمر المحكمة بأعلى عشرٌن دٌنارا ، وت ، ٌحكم علٌه بؽرامة التمل عن خمسة دنانٌر والتزٌدمشروع

     . عفً من الؽرامةا   ذرا  مشروعا  م عحضر الشاهد بعد تؽرٌمه ولد  ا ذإ -ثانٌا  . جبرا  بواسطة الشرطة

لى أن إشارة واضحة إوفً هذا النص  ،عفاء منها الٌمبل الطعن((أو اإلالمرار الصادر فً الؽرامة  -ثالثا  

 .را  جزائٌا  دوللماضً المدنً 

                                                           
 .)ؼٌر منشور( ،15/10/2008فً  (2008/استئناؾ/395)تحادٌة رلم ستئناؾ بؽداد/الرصافة االالرار محكمة  (1)
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  ه الحالة ٌالحظ ، ففً هذأو أداء الشهادةد عن حلؾ الٌمٌن ع الشاهمتناانه ٌتمثل بإأما الصعٌد الثانً ف      

عن حلؾ الٌمٌن  ال أنه ٌمتنعإالولت المحدد ضمن ورلة التبلٌػ  لى المحكمة فًإور أن الشاهد ٌلتزم بالحض

لى الصالحٌات الجزائٌة إالة ٌجوز للماضً المدنً أن ٌلجأ ه الحففً هذ ،بدون عذر مشروعأو أداء الشهادة 

والتً المعدل  1979لسنة (107)من لانون اإلثبات العرالً رلم ( 94الممنوحة له بموجب نص المادة )

اهد الٌمٌن بأن ٌحلؾ الش -أوال  ... ثانٌا   )): هأن  تنص على حٌث  الشاهد تمضً بفرض عموبة الؽرامة بحك

ر ذدون عدالء بالشهادة المطلوبة اإل أو عن حلؾ الٌمٌنمتناعه اوعند  ،ستماع لشهادتهٌمول الحك لبل اال

النص بفرض  ، وٌالحظ أن  (1)((ه بؽرامة التمل عن عشرٌن دٌنارا  ٌجوز للمحكمة أن تحكم علٌ ،مشروع

 .بة الؽرامة أمر جوازي ولٌس وجوبًعمو

ح فً هذوالسؤال ال       عموبة الؽرامة  فرضختار عدم امام حول ما لو أن الماضً المدنً ا المذي ٌ طر 

     خبار الحالة على الماضً أن ٌموم باإلذه رى أنه فً هأ؟ وهنا ٌعنً أن الشاهد الٌعالب اذبحك الشاهد هل ه

 .ا  خبار وجوبٌوهنا ٌكون اإل ،الجرٌمةعن تلن 

وخالصة المول هو أن الدور الجزائً الموضوعً للماضً المدنً ٌتجلى فً صالحٌته لضبط        

الجلسة، والحد من الجرائم التً تمع خاللها فً حال ارتكابها، وذلن من خالل فرض العموبة مباشرة على 

ضرٌن جلسة أو الؽٌر من الحامرتكبٌها، سواء  كانوا من أطراؾ الدعوى أو وكالئهم من المحامٌن 

 المحكمة، وكل ذلن من خالل النصوص المانونٌة الموجودة فً تشرٌعات عدة. 

 

 

 

 

 

                                                           
 العرالٌة بالعددالمنشور فً جرٌدة الولائع لانون تعدٌل الؽرامات و 2008( لسنة 6كل من المانونٌن ذي الرلم ) :ٌنظر (1)

العراق والمنشور فً جرٌدة -كوردستانبرلمان الصادر من  2002ة ( لسن6ي الرلم )، والمانون ذ5/4/2010فً  (4149)

 .صٌله سابما  وكما تم تف 20/5/2002( فً 29ردستان بالعدد )ولائع كو
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  الخاتمة

همٌة التً تتصؾ مكمن األا هو وهذ ،وممترحات ستنتاجاتاالبحوث والدراسات المانونٌة تتمخض عن       

ً من المفروض أن الت والممترحات ستنتاجاتاالهم أوٌنبؽً علٌنا أن نبٌن  ،راسات والبحوثبها تلن الد

 عسى ،ستثنائً للماضً المدنًن خالل دراستنا للدور الجزائً االوم ،لٌها فً بحثنا هذاإنكون لد توصلنا 

        صنع المخلوق فالكمال للخالك ألنه ال كمال فً عمل من نكون لد أوفٌنا موضوع بحثنا حمه أن 

 :والممترحات على النحو األتًستنتاجات جمال أهم االإوحده. وٌمكن 

 

 ستنتاجات: الأولً 

 .من أن الدور المدنً هو أساس عملهثناء على الرؼم سترس دورا  جزائٌا  على سبٌل االالماضً المدنً ٌما -1

نه لد تكون التشرٌعات أال إطات الماضً الجزائً كماعدة عامة ن التشرٌعات الجزائٌة هً مصدر سلإ -2

 .ثناءتسللماضً المدنً ولكن على سبٌل اال الجزائًالمدنٌة مصدرا  للدور 

ستثناء تكون لها نفس المٌمة المدنً بصفة جزائٌة على سبٌل اال جراءات التً تصدر من لبل الماضًن اإلإ -3

 .لٌة من حٌث التحمٌك وفرض العموبةصدرت من الماضً الجزائً بصفة أص المانونٌة كما لوكانت لد

لن عن طرٌك منح ذوٌتم  ،العدالة تتطلبان مواجهة حاالت طارئة والتصدي لهان هٌبة المضاء وتحمٌك سٌر إ -4

ستثنائٌة للماضً المدنً فٌما ٌواجهه من الحاالت التً  ذكرناها بشرط أن التتعارض مع اصالحٌات جزائٌة 

 .الجزائٌة األصلٌة للماضً الجزائًالصالحٌات 

فً حاالت جوازٌا  و ،جوبٌا  فً حاالتو ا  موضوعٌا  جزائٌ ا  دورلماضً المدنً ا منحالمشرع العرالً ن إ -5

 .ىخرا  

 

 ثانٌاً : المقترحات

ستثناء بأن اضً المدنً على سبٌل االطالما لد منح الصالحٌات الجزائٌة للم الذي نمترح على المشرع   -1

على مر حالة األإومن ثم  ،زمةاللجراءات الضرورٌة اجملة من اإل ذٌمتصر على الماضً المدنً أن ٌتخ

 .ن ٌصدر فٌها أي لرار حاسم ونهائًختصاص دون أالماضً الجزائً حسب اال

كون صالحٌة منح الدور الجزائً استثناء  للماضً المدنً ضمن منطمة أعماله تن أنمترح على المشرع  -2

 .ختصاص المكانًالوظٌفٌة وحسب اال
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 المصادرقائمة 

 

 القرآن الكرٌم 

 

 المعاجم 

م بن علً جمال الدٌن  لسان العرب  ،األنصاري الروٌفعً األفرٌمً بن منظورإأبو الفضل دمحم بن مكر 

   .2010بٌروت،، دار صادر، المجلد الثانً

 

  الكتب القانونٌة: أولً 

 .2008أجٌاد ثامر الدلٌمً، عوارض الدعوى المدنٌة، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان، د. -1 

 .1987، الظاهر الطٌب، جرائم الجلسات، المكتبة المانونٌة، الماهرةأحمد عبد  -2

 .1961جراءات الجنائٌة، دارالنهضة العربٌة، الماهرة، أحمد فتحً سرور، أصول لانون االد. -3

 .1988جراءات الجنائٌة، دار المعارؾ، الماهرة، آمال عبد الرحٌم عثمان، شرح لانون اال.د -4

 باعة والنشربن األثٌر للطا، دار محاكمات الجزائٌة، شرح لانون أصول العبداللطٌؾبراء منذركمال د. -5

 .2010جامعة الموصل، 

 .2015جراءات الجنائٌة، دارالنهضة العربٌة، الماهرة، بكري ٌوسؾ بكري، الوجٌز فً اإل -6

 .2004لمحاكمات الجزائٌة، مطبعة الزمان، بؽداد، ، شرح لانون أصول اجمال دمحم مصطفى -7

 دار السالم، بؽداد مطبعة، 2ج، سامً النصراوي، دراسة فً أصول لانون المحاكمات الجزائٌةد. -8

1976. 

 ر الحكمة للطباعة والنشر، داح لانون أصول المحاكمات الجزائٌة، شرسعٌد حسب هللا عبدهللاد. -9

  .1990الموصل، 

 المحاكمات الجزائٌة، المكتبة المانونٌة، بؽداد صولأح لانون ، شرسلٌم حربة د.و  عبداألمٌر العكٌلً -10

2008. 

 شرٌع والفمه والمضاء، دارالمعارؾنائٌة فً التجراءات الجسلٌمان عبد المنعم، أصول اإلد. -11

 .2000األسكندرٌة، 

 .2011در، شرح لانون المرافعات المدنٌة، مكتبة السنهوري، بؽداد، صادق حٌ -12
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 .1984بؽداد، بالجهة نشر، ، 1ججراءات العربٌة، وعة لوانٌن االضاري خلٌل محمود، مجمد. -13

 .2001جراءات الجنائٌة، بالجهة ومكان النشر، ؾ مهدي، شرح المواعد العامة لإلوعبد الرؤ -14

 بٌروت - ، دار األحد، لبنانجرائٌة الجنائٌةعبد الفتاح مصطفى الصٌفً، النظرٌة العامة للماعدة اإلد. -15

1974. 

مطبعة ، 1جً لانون أصول المحاكمات الجزائٌة، جراءات الجنائٌة فاال، أصول عبد األمٌر العكٌلً -16

 .، بال سنة نشر2ط جامعة بؽداد،

 .، بال سنة نشرعزت الدسولً، لٌود الدعوى الجزائٌة، بالجهة نشر، الماهرة -17

 .1988دعاء العام، بالجهة نشر، بؽداد، ؼسان جمٌل الوسواسً، اال -18

 .2005 ،7ط ، األسكندرٌة،الجنائٌة، دارالجامعة الجدٌدةجراءات  زكً أبو عامر، اإلدمحمد. -19

، 3جراءات الجنائٌة، دار النهضة العربٌة، الماهرة، طمحمود نجٌب حسنً، شرح لانون اإل د. -20

1995. 

 4المانونٌة، بؽداد، طة، المكتبة مدحت المحمود، شرح لانون المرافعات المدنٌة، وتطبٌماته العملٌ -21

2011. 

 ،منشأة المعارؾ، األسكندرٌة، 1ججراءات الجنائٌة، نبٌه صالح، الوسٌط فً شرح مبادئ اإلد.-22

2004. 

هالت ژزائٌة )نظرٌا وعملٌا (، مطبعة روحاكمات الج، شرح لانون أصول الموعدي سلٌمان المزوريد. -23

 .2015أربٌل، 

 والحكم فٌها، دار النهضة العربٌة فً تحرٌن الدعوى الجزائٌةٌاسر عسكر زٌدان، دور المضاء د.  -24

 .2012، الماهرة

 

ً ثانٌ   الجامعٌة الرسائلاألطارٌح و: ا

سة ممارنة، رسالة ، دراة فً تعدٌل نطاق الدعوى الجزائٌةأٌمن صباح جواد الالمً، مدى سلطة المحكم -1

 . 2007بابل،  ، جامعةماجستٌر

سة ممارنة، رسالة ماجستٌر للدعوى الجزائٌة فً التشرٌع العرالً، دراحسن فالح الهاشمً، حك التصدي  -2

 .2015جامعة البصرة،  ،كلٌة المانون

 

ً ثالث  لمقالت المنشورةابحوث والدراسات و: الا
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جامعة كادٌمٌة للبحث المانونً، ألالمجلة اممالة بعنوان )النظام المانونً لجرائم الجلسات(، دمحم جٌاد زٌدان،  -1

 .2016 الجزائر،، 2، العدد14مجلدالعبد الرحمن مٌرة، 

ً بعار  القوانٌن: ا

 .المعدل 1971( لسنة 23عرالً رلم )لانون أصول المحاكمات الجزائٌة ال -1

 .المعدل 1979( لسنة 107رالً رلم )ثبات العلانون اإل -2

 العراق. –وتعدٌالته النافذة لً اللٌم كوردستان  1979( لسنة 159لانون اإلدعاء العام رلم ) -3

 .2017( لسنة 49عرالً رلم )دعاء العام اللانون اإل -4

 1969( لسمنة 111بممانون العموبمات العرالمً رلمم ) والخماص 2002لسمنة  6رلم لانون تعدٌل الؽرامات  -5

ستان فً العدد والذي نشرفً جرٌدة ولائع كورد 7/5/2002ً فً الصادر من المجلس الوطنً الكوردستان

 .20/5/2002( لً 29)

 1969( لسممنة 111الممواردة بمممانون العموبممات العرالممً رلممم ) 2008لسممنة  6لممانون تعممدٌل الؽرامممات رلممم  -6

 .5/4/2010( فً 4149رالٌة بالعدد )نشرفً جرٌدة الولائع العالذي الموانٌن الخصة االخرى والمعدل 

 .المعدل 1969(لسنة 111عرالً رلم )لانون العموبات ال -7

 .المعدل 1937( لسنة 58لمصري رلم )لانون العموبات ا -8

 المعدل. 1965( لسنة 173لانون المحاماة العرالً رلم ) -9

 العراق. –المعدل والنافذ فً اللٌم كوردستان  1999( لسنة 17لانون المحاماة رلم ) -10

 المعدل. 1969( لسنة83المدنٌة العرالً رلم )لانون المرافعات  -11

 .1968( لسنة 13لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري رلم ) -12

 

ً مساخ  القرارات القضائٌة األحكام و: ا

 .، )ؼٌر منشور(20/5/2012( فً 2012/جنح101تحادٌة رلم )ستئناؾ بؽداد الكرخ/اإلاة لرار محكم -1

 . )ؼٌر منشور( ،24/11/2009( فً 2009ستئناؾ/ا/24تحادٌة رلم )اإلستئناؾ دٌالى الرار محكمة  -2

 .، )ؼٌر منشور(28/8/2008( فً 2008/تمٌٌز/52لم )تحادٌة رلرار محكمة التمٌٌز اإل -3

، 15/10/2008( فً 2008/استئناؾ/395لرار محكمة استئناؾ بؽداد/الرصافة اإلتحادٌة رلم ) -4

 )ؼٌرمنشور(.
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