
        
 
 

المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

 المقدمة
 

قانؾف اصؾؿ  اطخؽ الظعؽ القانؾنية التي جاء بيالظعؽ عؽ طخيق إعادة السحاكسة ىؾ احج  اف
السؾاد في  , كقج تشاكليامشو في الباب الخابع السعجؿ 1791لدشة  32رقؼ  السحاكسات الجدائية العخاقي

ؾاقعي الحي أصاب االحكاـ ؾسضمة لخفع الخظأ الكاحج الظخؽ االستثشائية, غضخ العادية  (, كىؾ392-397)
درجة  تسبق الفرل فضيا كحاز  التيفي الجعؾى ثانية شغخ الالباتة الرادرة باإلدانة, كذلػ عؽ طخيق 

ظعؽ عؽ طخيق إعادة السحاكسة في أي كقت كاف بعج اف يربح الكؾف كاصجار حكؼ ججيج فضيا. كيالبتات 
السحكؾـ عميو, كتكؾف إعادة السحاكسة في االحكاـ الحكؼ باتًا حتى بعج تشفضح كامل العقؾبة أك بعج كفاة 

الرادرة باإلدانة أما االحكاـ الرادرة بالبخاءة فال تخزع ليحا الشؾع مؽ الظعؽ, كالبج مؽ االشارة الى اف 
السذخع العخاقي في قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية حجد حاالت معضشة عمى سبضل الحرخ بسؾجبيا 

اف باب إعادة السحاكسة ليذ مفتؾحًا في جسيع الحاالت, اذ ال يسكؽ إعادة  يدتظيع الستيؼ الظعؽ, أي
السحاكسة اال في حاالت محجدة كىي سبع حاالت فال يجؾز التؾسع فضيا كال الؿياس عمضيا, كاخضخًا فاف 
إعادة السحاكسة كسضمة إلصالح االخظاء القزائية التي يختكبيا بعض القزاة ككسضمة لتحقضق السرمحة 

ذف عؽ الحؿيقة كخؾفًا مؽ جتساعية لزساف تؾافخ الذعؾر العاـ بالعجالة كلجعؼ الثقة بالقزاء, كلمكاال
 مبحث.ي كانت كراء اختيارنا ليا كسادة لكمؽ ىحا السشظمق تكسؽ أىسضتيا الت بخيء.ادانة 

إعادة السحاكسة كدكر االدعاء العاـ فضيا في عل قانؾف اصؾؿ )مؾضؾع بحثشا كقج تؼ تقديؼ 
تشاكلشا في السبحث االكؿ , ربع مباحثأالى  (السعجؿ 1791لدشة  32لسحاكسات الجدائية العخاقي رقؼ ا

ماـية اعادة السحاكسة كتفخيقيا عؽ غضخىا مؽ طخؽ الظعؽ في ثالث مظالب كتشاكلشا في االكؿ تعخيف 
لػيابي ك التسضضد. ظعؾف عؽ طخيق االعتخاض عمى الحكؼ االإعادة السحاكسة كتفخيق إعادة السحاكسة مع 

حاالت إعادة  :االكؿ ،كفي السبحث الثاني تشاكلشا حاالت كشخكط إعادة السحاكسة في ثالث مظالب
كتشاكلشا في السبحث  : الجية التي يقجـ الضيا الظمب.ثالثالشخكط إعادة السحاكسة ك  :كالثاني السحاكسة

صحاب : أاالكؿ ،عاـ ؼيو في ثالث مظالبالثالث اجخاءات الشغخ بظمب إعادة السحاكسة كدكر االدعاء ال
دكر االدعاء العاـ في  :ظمب ك الثالثالف يذتسل عميو : مايجب أالحق في طمب إعادة السحاكسة كالثاني

 ،ظمب, كتشاكلشا في السبحث الخابع اجخاءات إعادة السحاكسة كاالثار الستختبة عميو في ثالث مظالبال
السحكسة بعج اعادة  اقخارات التي تتخحىال :خ الظمب كالثانياجخاءات محكسة التسضضد في نغ :االكؿ

ثار الستختبة عمى إعادة السحاكسة. ثؼ عدزنا البحث بسجسؾعة مؽ القخارات التسضضدية اآل :ثالثالالسحاكسة ك 
 البحث.  ات راجضؽ اف نكؾف قج كفقشا في ىحاسجسؾعة مؽ االستشتاجات كالسقتخحبالبحث  شاثؼ تؼ ختس

 الباحث
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المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

 
 المبحث األول

 المحاكمة  ماهية إعادة
 وتفريقها عن غيرها من طرق الطعن

 تؼ تقديؼ ىحا السبحث الى ثالث مظالب كىي: 
 .السظمب األكؿ: تعخيف إعادة السحاكسة

 .السظمب الثاني: التفخيق بضؽ إعادة السحاكسة كاالعتخاض عمى الحكؼ الػيابي
 .كالتسضضدكسة االسظمب الثالث: التفخيق بضؽ إعادة السح
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المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

 
 المطلب األول  

  تعريف إعادة المحاكمة
 

أف إعادة السحاكسة ىي طخيق مؽ طخؽ الظعؽ غضخ العادية في االحكاـ الجدائية، يقرج بيا رؤية 
الجعؾى ثانية بعج انقزاء مجد الظعؽ القانؾنية كذلػ بشاء عمى عيؾر كقائع لؼ تظمع عمضيا محكسة 

اضحة كراجحة في خظاء ك ؾي عمى أتدر بالعقؾبة في الجعؾى يحتبضؽ مشيا أف الحكؼ الراالسؾضؾع ك 
صبح مؽ السسكؽ طمب إعادة السحاكسة عؽ األحكاـ الباتة الرادرة بالعقؾبة فقط كأف أ , كلحلػ فقجاالقل

في الجشح  قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية العخاقي أجاز إعادة السحاكسة في األحكاـ الجدائية الرادرة
 .(1)كالجشايات فقط كالتقبل في السخالفات لتفاىتيا

ال في األحكاـ الرادرة باإلدانة فقط، اي أنو اليجؾز الظعؽ في فأف إعادة السحاكسة التجؾز إ عميو
جؾز اال في األحكاـ الباتة الحائدة لقؾة الذيء كايزًا أف طمب إعادة السحاكسة الياألحكاـ الرادرة بالبخاءة 

  .(2)ي ؼيوالسقز
كقج يرجر حكؼ مبـخ كيتزح بعج ذلػ أنو يشظؾي عمى خظأ في القانؾف, أك عمى خظأ في الؾقائع 

أك فظشت اليو  ثؼ يبخز دلضل ججيج يكذف عؽ ىحا الخظأ بحضث لؾ كانت السحكسة التي أصجرت الحكؼ قج
يفدح السذخع السجاؿ  -كعمى الخغؼ مؽ صضخكرة الحكؼ مبخماً  -بضؽ يجييا لغضخت مؽ حكسيا. ليحا كضع

 .(3)استثشاء إلعادة السحاكسة حتى يديل عؽ الحكؼ أثخه الجائخ كيؤمؽ لمعجالة سالمتيا
كعمة إعادة السحاكسة تكسؽ في كؾنيا تدسح بإصالح الخظأ القزائي مؽ ناحية كتخضي الذعؾر 

لى تظبيقيا، كاذا ساغ القؾؿ العاـ بالعجالة مؽ ناحية أخخى، حتى التيجر الثقة بالقؾانضؽ كباألجيدة التي تتؾ 
بأنيا تتشاقض مع مبجأ االستقخار القانؾني, فأف ذلػ ال يذكل مداسًا جؾىخيًا بو طالسا أف الحاالت التي 
أكردىا السذخع محجكدة, كطالسا أف ىجفو السذخكع في الشياية ىؾ تحقضق العجالة كاعيار الحؿيقة 

 .(4)السؾضؾعية كتغمضبيا عمى غضخىا مؽ االعتبارات
كإعادة السحاكسة عبارة عؽ نغاـ قانؾني يدتيجؼ رؤية الجعؾى الجدائية التي حكؼ بيا سابقًا مخة 
أخخى بعج أف يكؾف الحكؼ قج استشفحت ؼيو جسيع طخؽ الظعؽ أك بعج فؾات السجد القانؾنية لمظعؽ ؼيو, 

ؼيو أخظاء بادية  كذلػ بشاء عمى عيؾر كقائع لؼ تظمع عمضيا السحكسة كتبضؽ ليا أف الحكؼ الرادر
االقل. كىحا الظعؽ يسذ االحتخاـ الؾاجب لألحكاـ الشيائية, حضث تكسؽ  عمىكاضحة كجديسة اك راجحة 

                                                

, إػادج انًحاكًح كطشٚك يٍ غشق انطؼٍ انمإََٛح, تحس ذشلٛح يمذو انٗ يجهظ ْاشى ػثذال حجٙ 1-

 .28، ص3122انؼشاق, -لهٛى كٕسدعراٌإلانمعاء 

, تغذاد -لإٌَ اصٕل انًحاكًاخ انجضائٛح, ذٕصٚغ انًكرثح انمإََٛح عؼٛذ حغة هللا ػثذهللا, ششحاَظش  -2

  .434ص ،1990عُح انطثغ 

ػثذانفراح انصٛفٙ, د. فرٕح انشارنٙ, د. ػهٙ انمٕٓجٙ, أصٕل انًحاكًاخ انجضائٛح, االجشاءاخ د. -3

 .(308حاكًح ٔانطؼٍ فٙ االحكاو, ص)انغاتمح ػهٗ انًحاكًح, اجشاءاخ انً

و, يجذ 2004هٙ دمحم جؼفش، ششح لإٌَ اصٕل انًحاكًاخ انجضائٛح, انطثؼح األٔنٗ انذكرٕس ػ -4

  .471نثُاٌ, ص -انًؤعغح انجايؼٛح نهذساعاخ ٔانُشش ٔانرٕصٚغ تٛشٔخ 
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المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

السذكمة اثشاء إعادة السحاكسة في التؾفضق بضؽ االحتخاـ الؾاجب لألحكاـ الباتة الحائدة لقؾة االمخ السقزي 
ح االخظاء القزائية التي يختكبيا بعض القزاة بو, كمابضؽ الذعؾر العاـ بالعجالة الحي يتظمب اصال

 كالتزحية بسبجأ قؾة الذيء السقزي بو.
اذف فالظعؽ بإعادة السحاكسة كسضمة لتحقضق السرمحة االجتساعية التي تتظمب اصالح االخظاء 

ادانة الحؿيقة كخؾفًا مؽ القزائية لزساف تؾافخ الذعؾر العاـ بالعجالة كلجعؼ الثقة بالقزاء, كلمكذف عؽ 
 .(1)بخيء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

أستٛم,  -يطثؼح شٓاب, 2014 , انطثؼح االٔنٗ, انحكى انجضائٙ ٔغشق انطؼٍ فًّْٛٛذاد دمحم صاتش -1

.149ص
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المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

 المطلب الثاني
 التفريق بين إعادة المحاكمة واالعتراض على الحكم الغيابي

 
االعتخاض عمى الحكؼ الػيابي طخيق عادي لمظعؽ يدسح لمسحكؾـ عميو بالتغمؼ مؽ الحكؼ الرادر 

ؽ الظعؽ االخخى مؽ حضث انو في غضبتو اماـ نفذ السحكسة التي اصجرتو, كىؾ بحلػ يتسضد عؽ طخ 
اليجؾز اال في االحكاـ الػيابية, ك تكسؽ الحكسة مؽ اجازة االعتخاض عمى الحكؼ الػيابي في اتاحة 

 .(1)عو اماـ السحكسة التي اصجرت الحكؼالفخصة لمسحكؾـ عميو إلبجاء اقؾالو كدفا
 السعجؿ 1791لدشة 32ؼ رق ( مؽ قانؾف أصؾؿ السحاكسات الجدائية العخاقي342كقج نرت السادة )

يبمغ السحكؾـ عميو غيابيًا بالحكؼ الرادر عميو طبقًا لسا ىؾ مشرؾص عميو في السادة  -عمى انو )أ
فاذا انقزى ثالثؾف يؾما عمى تبميغو بالحكؼ الرادر في السخالفة كثالثة اشيخ عمى تبميغو  (142)

و َفغّ انٗ انًحكًح انرٙ تانحكى انصادس فٙ انجُحح ٔعرح اشٓش فٙ انجُاٚح دٌٔ اٌ ٚمذ
أك الى أي مخكد لمذخطة كدكف اف يعتخض عميو خالؿ السجة السحكؾرة أصبح الحكؼ  أصذسخ انحكى

يكؾف االعتخاض بعخيزة يقجميا  -باإلدانة كالعقؾبات االصمية كالفخعية بسشدلة الحكؼ الؾجاىي. ب
خ يشغؼ في السحكسة أك في مخكد السحكؾـ عميو الى السحكسة رأسا أك الى اي مخكد لمذخطة أك بسحز

عسا اذا كاف يخغب في  نفدو الذخطة بعج الدؤاؿ مؽ السحكؾـ عميو حاؿ الؿبض عميو أك تدميسو
االعتخاض عمى الحكؼ فاذا رغب تجكف في السحزخ أسباب اعتخاضو كاذا لؼ يخغب فضثبت ذلػ في 

 .السحزخ(
إعادة السحاكسة عمى اعظاء فخصة ظعؽ عؽ طخيق االعتخاض عمى الحكؼ الػيابي مع اليذتخؾ 

لمسحكؾـ عميو بأف يتغمؼ مؽ الحكؼ بيجؼ إعادة بحث الجعؾى مخة ثانية مؽ قبل نفذ السحكسة التي سبق 
ضؽ يختمفاف في اف االعتخاض الظخيقاف نغخت فضيا كأصجرت الحكؼ كعخض الجعؾى عمضيا مججدًا. اال اف 

ف عؽ طخيق تقجيؼ طمب االعتخاض مؽ قبل السحكؾـ تكؾ ك طخؽ الظعؽ العادية حكؼ الػيابي مؽ عمى ال
صجر عمى الستيؼ بجكف حزؾره اثشاء جمدات السحاكسة كتكؾف بعج اف يؿبض حكؼ العميو غيابيًا اي اف 

ف اف عمى الستيؼ اك بعج تدميؼ نفدو الى العجالة كاف االعتخاض عمى الحكؼ الػيابي يخاد بيا الحضمؾلة دك 
 زي ؼيو.قيحؾز الحكؼ حجية الذيء الس

االحكاـ الرادرة باإلدانة في جشاية  فيتكؾف ك طخؽ الظعؽ االستثشائية يي مؽ فاما إعادة السحاكسة 
جسيع طخؽ الظعؽ كالتي استشفح اي اف الحكؼ قج اصبح باتًا  ,حجية الذيء السقزي ؼيو تاك جشحة حاز 

 كاف احؿية الظمب تكؾف لمستيؼ اك ذكيو دكف السذتكي. ,القانؾنية

 
 
 
 

 مطلب الثالثال
                                                

  .399, انًصذس انغاتك, صذ حغة هللا ػثذهللاعؼٛ -1
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المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

 التفريق بين إعادة المحاكمة والتمييز

 

التسضضد طخيق غضخ عادي لمظعؽ في االحكاـ الجدائية يقتزي عخضيا عمى محكسة عميا كاحجة ىي 
محكسة التسضضد, لسخاجعتيا مؽ ناحية صحة اجخاءات نغخ الجعؾى، كقانؾنية الشتائج التي انتيت الضيا. كاف 

صحة االحكاـ كالتأكضج مؽ انيا بشضت عمى اجخاءات قانؾنية  في البت ميسة السحكسة ؼيو تقترخ عمى
 التسضضد التعضج الشغخ في السؾضؾع كال تتجخل في الؾقائع.محكسة صحيحة كصجرت طبقًا لمقانؾف، اي اف 

كالظعؽ بظخيق التسضضد اماـ محكسة التسضضد يقبل في االحكاـ كالقخارات كالتجابضخ الرادرة مؽ 
ت في جشحة أك جشاية، اما االحكاـ كالقخارات كالتجابضخ الرادرة مؽ محكسة الجشح أك مؽ محكسة الجشايا

تئشاؼ برفتيا التسضضدية. في محكسة األحجاث في دعاكى الجشح فضتؼ الظعؽ فضيا تسضضدًا اماـ محكسة االس
خ الرادرة مؽ محكسة كؾف الظعؽ تسضضدًا اماـ محكسة الجشايات برفتيا التسضضدية في القخارات كالتجابضحضؽ ي

 .(1)خارات الرادرة مؽ قاضي التحقضقككحلػ القكقخارات االفخاج الذخطي الجشح في دعاكى السخالفات 
مؽ قانؾف  347خ فقج كردت في السادة اما اسباب الظعؽ تسضضدًا في االحكاـ كالقخارات كالتجابض 

كانت قج بشضت عمى مخالفة لمقانؾف اك اذا  السعجؿ فيي ) 1791لدشة  32رقؼ  اصؾؿ السحاكسات الجدائية
خظأ في تظبيقو اك تأكيمو، أك اذا كقع خظأ جؾىخي في االجخاءات االصؾلية اك في تقجيخ االدلة أك تقجيخ 

 .(2)(بة ككاف الخظأ مؤثخًا في الحكؼالعقؾ 
حكسة العادية كأنيا تخفع الى م غضخ اما إعادة السحاكسة تذتخؾ مع التسضضد في أنيا مؽ طخؽ الظعؽ

التسضضد كأنيا اليسكؽ سمؾكيا اال في حاالت محجدة. إال انو يختمف عشيا في أنو يبشى عمى خظأ في تقجيخ 
الؾقائع بضشسا يبشى التسضضد عمى خظأ في تظبضق القانؾف اك تأكيمو, كأف الظعؽ تسضضدًا يكؾف خالؿ مجة 

يربح الحكؼ باتًا. حتى بعج تشفضح  محجدة, بضشسا الظعؽ بإعادة السحاكسة يجؾز في أي كقت كاف بعج اف
كامل العقؾبة أك بعج كفاة السحكؾـ عميو, كسا أف إعادة السحاكسة اليسكؽ سمؾكيا اال لمظعؽ في األحكاـ 
الباتة في حضؽ أف التسضضد اليسكؽ سمؾكيا اال لمظعؽ في االحكاـ غضخ الحائدة لجرجة البتات. كأخضخًا فاف 

حكاـ في االحكاـ الرادرة باإلدانة بضشسا يجؾز الظعؽ بالتسضضد في اال طمب إعادة السحاكسة اليجؾز اال
 .(3)الرادرة باإلدانة كالبخاءة

 
 

 

 

 

 

 

 
 المبحث الثاني

                                                

  .407اَظش عؼٛذ حغة هللا ػثذهللا, انًصذس انغاتك, ص -1

 .127, صانًصذس انغاتكًْٛذاد دمحم صاتش,  -2

  .545-544, انًصذس انغاتك, ص ػثذهللا اَظش عؼٛذ حغة هللا -3
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المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

 المحاكمة  حاالت وشروط طلب إعادة
 والجهة التي يقدم اليها

 
 تؼ تقديؼ ىحا السبحث الى ثالث مظالب كىي كاالتي:

 .السظمب األكؿ: حاالت إعادة السحاكسة
 .السظمب الثاني: شخكط إعادة السحاكسة

 .السظمب الثالث: الجية التي يقجـ الضيا طمب إعادة السحاكسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب األول
 حاالت إعادة المحاكمة
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المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

حا الظخيق عمى سبضل قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية عمى حاالت يجؾز فضيا سمؾؾ ى لقج نص
 مشو (392السادة )في  السعجؿ 1791لدشة  32رقؼ  ؿ السحاكسات الجدائيةقانؾف اصؾ  الحرخ حضث نص

 تي:آلعمى سبع حاالت عمى سبضل الحرخ كا
 

 :بقتمو حيا   ىالمتيم بجريمة قتل ثم وجد المدع اذا حكم عمى-1
كىحه الحالة يكفي فضيا اف يثبت اف السجشى عميو حيًا كقت صجكر الحكؼ كال فخؽ في اف يكؾف 

ر عمى الستيؼ عؽ جخيسة قتل عسج اك خظأ. كطبيعي اذا كاف السجشى عميو كقت كقؾع القتل رادالالحكؼ 
ت السجشى عميو بعج السدعؾـ حيًا ؼبإمكاف الستيؼ السحكؾـ اف يظمب إعادة السحاكسة ألنو بخيء حتى لؾ ما

 .(1)ذلػ ألي سبب
 
آخر عمى شخص الرتكابو جريمة ثم صدر حكم بات عمى شخص  حكم اذا كان قد-2

وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة أحد المحكهم  الرتكابو الجريمة نفديا
 عمييما:

محكؾمًا بخيئًا قج حكؼ عميو  صجكر ىحيؽ الحكسضؽ كاكتدابيسا درجة البتات بأف ىشاؾ بعجعيخ اذا 
كاقعة مؽ بضؽ ىحيؽ الذخرضؽ السحكؾـ عمضيسا في ة السحاكسة كإعيار الذخص البخيء يجب إعاد خظأ

ي أصمضضؽ, أك كذخكاء ف جؾد أية رابظة بضشيسا إما كفاعمضؽكاحجة قج صجرت مؽ احجىسا, حضث لؼ يثبت ك 
 .(2)نفذ كاقعة الجشاية أك الجشحة

 
اذا حكم عمى شخص استنادا  الى شيادة شاىد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم  -3

ر حكم لذيادة أو الرأي أو صدر عن ىذه ابات عمى الذاىد أو الخبير بعقهبة شيادة الزو 
 :بات بتزوير الدند

كيذتخط في ىحه الحالة أف تكؾف ىحه الذيادة أك الخأي أك الدشج مؤثخًا في الحكؼ السظمؾب إعادة 
أي لؾاله لسا كانت األدلة كاؼية ألدانتو اما أذا كانت األدلة األخخى كاؼية فال يجؾز إعادة  ,السحاكسة ؼيو

إلدانة استشجت الى شيادة شاىجيؽ كقخيشة ثؼ حكؼ عمى أحج الذاىجيؽ بذيادة الدكر السحاكسة. فاذا كانت ا
كالقخيشة كافضتاف ألثبات ارتكاب الجخيسة. فال تقبل طمب إعادة  االخخفال تعاد السحاكسة ألف شيادة 

صحيح السحاكسة أال أذا أديؽ الذاىج اآلخخ عؽ شيادة الدكر أيزًا. عميو فاذا كاف الحكؼ الدابق غضخ 
ما  كىحا ,باستشاده الى شيؾد زكر أك رأي خبضخ أك مدتشج عيخ مدكرًا كحكؼ عمى مدكره بجخيسة تدكيخ

 .(3)الخأي أك السدتشجب الذيادة أك يدتجعي إعادة السحاكسة في مؾضؾعو كبخاءة مؽ حكؼ عميو بدب
 
ان من اذا عيرت بعد الحكم وقائع أو قدمت مدتندات كانت مجيهلة وقت المحاكمة وك -4

 :شأنيا ثبهت براءة المحكهم عميو

                                                

  .196 ص ادتغذ, يطثؼح انضياٌ, لإٌَ اصٕل انًحاكًاخ انجضائٛح جًال دمحم يصطفٗ, ششحاَظش  -1

اتشاْٛى حشتح, أصٕل انًحاكًاخ انجضائٛح, انجضء انصاَٙ,  االعرار ػثذااليٛش انؼكٛهٙ, انذكرٕس عهٛى  -2

  .343-342ص ,ذٕصٚغ انًكرثح انمإََٛح/ تغذاد/ شاسع انًرُثٙ

نغُح  23انماظٙ ػصًاٌ جًال ػصًاٌ, إػادج انًحاكًح فٙ لإٌَ اصٕل انًحاكًاخ انجضائٛح انًشلى  3-

 , تحس يمذو كجضء يٍ يرطهثاخ انرشلٛح يٍ انصُف انصانس انٗ انصُف انصاَٙ يٍ صُٕف انمعاج,1971

 .4ص
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المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

كلؼ يكتف السذخع بغيؾر فعل ججيج أك مدتشجات كانت مجيؾلة بل أشتخط أف يكؾف مؽ شأنيا أف  
 ،مؽ األفعاؿ الججيجة التي تبخر إعادة السحاكسة هتذكل دليال عمى بخاءة السحكؾـ عميو كيسكؽ اعتبار 

كؼ عمى شخص آخخ مؽ أجميا, أك يتبضؽ أف السحكؾـ اعتخاؼ شخص بأنو مختكب الجخيسة بعج صجكر الح
عميو لؼ يتؾاجج في مكاف ارتكاب الجخيسة عشج كقؾعيا, أك رجؾع الستيؼ عؽ اعتخافو الحي أديؽ بشاء عميو 
أك اكتذاؼ تدكيخ لسدتشج قجـ أثشاء السحاكسة أك يثبت أف شاىج االثبات كانت شيادتو كاذبة كلكؽ اليسكؽ 

 الجدائية بسخكر الدمؽ أك تخمف أحج العشاصخ التي أكجبت العقؾبة. إدانتو لدقؾط الجعؾى 
كيججر أف يكؾف مؽ شأف الفعل الججيج إثبات بخاءة السحكؾـ عميو, ألف ذلػ يعشي خظأ الحكؼ 

ضق مع األدلة األخخى في بإدانتو فضتعضؽ إلغاءه كتقخيخ بخاءتو, سؾاء أدى الى ىحه الشتيجة بحاتو أك بالتشد
 .(1)الجعؾى 

 
 : اذا كان الحكم مبنيا  عمى حكم نقض او الغي بعد ذلك بالظرق المقررة قانهنا   -5

كلسا كاف الحكؼ الحي تؼ االستشاد اليو قج نقض أك الغي, كطالسا انو كاف الدبب االساس كالكمي في 
كمؽ  الحكؼ الرادر بالعقؾبة, ؼيجب إعادة السحاكسة إلنياء الحكؼ الحي بشي عمى حكؼ مشقؾض اك ممغي,

االمثمة عمى ذلػ اف يخفع زكج دعؾى الدنا عمى زكجتو, كيرجر الحكؼ الجدائي مدتشج الى حكؼ صادر 
مؽ محكسة األحؾاؿ الذخرية بؿياـ الدكجية في اثشاء كقؾع جخيسة الدنا. ثؼ بعج ذلػ يمغى ىحا الحكؼ 

أف يرجر الحكؼ الجدائي  بإحجى الظخؽ السقخرة قانؾنًا. كأف يظعؽ ؼيو عؽ طخيق إعادة السحاكسة, كبعج
شتيجة بعج إعادة السحاكسة عجـ ؾياـ حالة الدكجية في اثشاء كقؾع جخيسة الدنا, ففي المدتشجًا اليو, كتكؾف 

 .(2)الحي استشج الى ىحا الحكؼ مثل ىحه الحالة يتعضؽ إعادة السحاكسة في الحكؼ الجدائي
 
ا عن مفي حكمي فراج أو ماإلنيائي بابراءة او قرار الدانة أو إلاذا كان قد صدر حكم با -6

 :الفعل نفدو سهاء كهن الفعل جريمة مدتقمة أو عرفا  ليا
كيجؾز أيزًا أف يرجر حكؼ بإدانة أحج األشخاص عؽ كاقعة معضشة أك ببخاءتو مشيا أك أف ترجر 

قت اخخ الحق محكسة السؾضؾع القخار باإلفخاج كالحي أصبح باتًا بسخكر السجة القانؾنية السذتخطة, كفي ك 
يقجـ نفذ الذخص )السحكؾـ عميو( أك السبخأ أك السفخج عشو نيائيًا الى السحكسة إلجخاء محاكستو عؽ نفذ 
الؾاقعة الدابقة كيحكؼ عميو عشيا كذلػ دكف أف تمتفت السحكسة الى القخار الدابق الرادر باإلدانة أك 

ؽ كاقعة كاحجة, مسا يتظمب إزالة حكؼ مختضؽ ع البخاءة أك اإلفخاج الشيائي كبحلػ يكؾف السحكؾـ عميو قج
ثار السحاكسة الثانية كؾنيا غضخ قانؾنية كيتؼ ذلػ كلؾ كاف الفعل الحي حؾكؼ عشو ثانية قج كؾف جخيسة آ

 مدتقمة أك عخفًا فضيا.
  
 :ي سبب قانهنيألاذا كانت قد سقظت الجريمة أو العقهبة عن المتيم -7

خيسة أك العقؾبة بحق الستيؼ ألي سبب قانؾني, مثاؿ كىحه الحالة كىي حالة سقؾط الج
العقؾبة بحقو عؽ ذلػ اف تكؾف سقظت بالعفؾ العاـ ثؼ صجر حكؼ بإدانة الستيؼ كفخض 

 .(3)الجخيسة نفديا
 
 

                                                

 .478-477انًصذس انغاتك, صانذكرٕس ػهٙ دمحم جؼفش,  اَظش 1-

 .279انًصذس انغاتك, صًْٛذاد دمحم صاتش,  اَظش 2-

  .25-24ص , انًصذس انغاتك, ْاشى ػثذال حجٙاَظش  -3
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المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

 المطلب الثاني
 شروط إعادة المحاكمة

 
 لقبؾؿ طمب إعادة السحاكسة يقتزي تؾافخ عجة شخكط كىحه الذخكط كاالتي:

 
 يكهن الحكم المظعهن فيو باتا :أوال : أن 

ف الحكؼ البات ىؾ كل حكؼ اكتدب الجرجة القظعية بأف استشفح جسيع اكجو الظعؽ القانؾنية اك إ
 انقزت السؾاعضج السقخرة لمظعؽ ؼيو.

بسا السعجؿ  1717لدشة  111قانؾف العقؾبات العخاقي السخقؼ ( مؽ 3-11السادة ) تكقج نر
ك البات في ىحا القانؾف كل حكؼ اكتدب الجرجة القظعية باف استشفح جسيع )يقرج بالحكؼ الشيائي أ:يمي

كمعخفة ما اذا كاف الحكؼ الجدائي قج اصبح  قزت السؾاعضج السقخرة لمظعؽ ؼيو(أك ان ةأكجو الظعؽ القانؾني
لؾاقعة نيائيا مؽ االىسية بسكاف ذلػ اف الحكؼ الجدائي اذا ما اصبح نيائيا كاف حجة ؼيسا يتعمق بتعضضؽ ا

 فاعميا ككصفيا القانؾني. السكؾنة لمجخيسة كندبتيا الى
كحجة الحكؼ الجدائي تسشع مؽ إعادة محاكسة الستيؼ مججدًا عؽ ذات التيسة التي صجر بسؾجبيا 
الحكؼ, فيؾ يقضج السحكسة الجدائية في كل ما اثبتو ىحا الحكؼ كقزي بو كسا يقضج السحكسة السجنية بحجكد 

 معضشة.
جدائي اما اف يكؾف حكسا باإلدانة, اك اف يكؾف حكسا بالبخاءة كفي الحالتضؽ اليكؾف نيائيًا الحكؼ ال

 اال اذا استشفح جسيع اكجو الظعؽ القانؾنية, أك انقزت السؾاعضج السقخرة قانؾنا لمظعؽ ؼيو.
حه الظخؽ كيكؾف الحكؼ الجدائي مدتشفحًا لجسيع اكجو الظعؽ القانؾنية كيربح نيائيًا اذا مخ بجسيع ى

مؽ اعتخاض كتسضضد كترحيح قخار تسضضدي اذا كاف قابال ليا جسيعًا كسا لؾ كاف الحكؼ غيابيًا فأعتخض 
عميو كعشج الفرل في االعتخاض جخى تسضضده كنتيجة التسضضد طمب الخرؾـ ترحيحو. اما اذا كاف الحكؼ 

ح طخؽ الظعؽ كؾف نيائيًا اذا أستشفالجدائي قابال لبعض طخؽ الظعؽ القانؾنية كغضخ قابل لمبعض اآلخخ ؼي
 .(1)التي يكؾف قابال ليا

 
 

 : أن يكهن الحكم المظعهن فيو صادرا  بعقهبة أو تدبير:ثانيا  
ـ الرادرة بالعقؾبة اك التجبضخ. اي اليجؾز اال في اكادة السحاكسة اليجؾز اال في االحطمب إع

جؾز البخاءة, فيؾ في مرمحة الستيؼ كمؽ ثؼ ال ياالحكاـ الرادرة باإلدانة. لحلػ فاف كاف الحكؼ صادرا ب
 .(2)الظعؽ ؼيو بإعادة السحاكسة

لؼ يحجد القانؾف نؾع العقؾبة أك التجبضخ السحكؾـ بو عمى طالب إعادة السحاكسة كالسيؼ أف يكؾف 
الحكؼ الرادر السظعؾف ؼيو ىؾ ضج السحكؾـ عميو كالعمة في ذلػ ىؾ أف احكاـ البخاءة كعجـ السدؤكلية 

 .(3)ل حقًا مكتدبًا لسؽ صجرت لسرمحتوككحلػ القخار باإلفخاج السكتدب درجة البتات تسث
ىي اما  1717لدشة  111قانؾف العقؾبات العخاقي السخقؼ مؽ  124كفق السادة  االحتخازية بضخاكالتج

 ليا أك سالبة لمحقؾؽ أك مادية. سالبة لمحخية أك مقضجة
حكؼ عميو بالتجابضخ الجخائؼ السخالفة أك الجشحة أك الجشاية يتؼ  حجث في حالة ارتكابواما بالشدبة لم

 .(1)1792لدشة  91رعاية األحجاث رقؼ  في قانؾف  االسشرؾص عمضي

                                                

 .11ل ػصًاٌ, انًصذس انغاتك, صػصًاٌ جًا 1-

  .153, ص, انًصذس انغاتكًْٛذاد دمحم صاتشاَظش  -2

  .20ْاشى ػثذال حجٙ، انًصذس انغاتك، ص -3
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 ثالثا : أن يكهن الحكم المظعهن فيو صادرا  في جناية أو جنحة:

ح الف السذخع اليقبل الظعؽ بإعادة السحاكسة اال في األحكاـ الباتة الرادرة في الجشايات كالجش
قرج في إعادة السحاكسة اثبات بخاءة السحكؾـ عميو كالحكؼ ببخاءتو كالتقبل في السخالفات الف األحكاـ 

 .(2)بسبجأ حجية األمخ السقزي ؼيو الرادرة فضيا قمضمة الجدامة كاألىسية كالتبخر التزحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثالث
 عادة المحاكمةالجهة التي يقدم اليها طلب إ

 
                                                                                                                                                   

  .1983نغُح  76( يٍ لإٌَ سػاٚح األحذاز انًشلى 77, 76, 75, 74, 73, 72اَظش انًٕاد ) -1

  .(22-21ْاشى ػثذال حجٙ, انًصذس انغاتك, ص) -2
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الى اف السعجؿ  1791لدشة  32رقؼ ( مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية 391أشارت السادة )
)يقجـ طمب إعادة السحاكسة الى االدعاء العاـ(, كيدتشتج مؽ ذلػ اف حق طمب إعادة السحاكسة لؼ يسشح 

شاحية التي تجاىميا قانؾف اصؾؿ الدعاء العاـ ىحه الدعاء العاـ اك أي عزؾ للؾزيخ العجؿ أك لخئيذ اال
مؽ  11لسادة ك التي جاء في ا9191( لدشة 951رقؼ ) السحاكسات الجدائية كايزًا قانؾف االدعاء العاـ

باعظاء صالحيات لعزؾ االدعاء العاـ بإبجاء الخأي في قزايا إعادة السحاكسة,  (1)قانؾف االدعاء العاـ
طمب إعادة السحاكسة اك رد الظمب, كالتي يجب ي تقجيؼ االدعاء العاـ اي نص ف كلؼ يأتي في قانؾف 

تعجيل ىحه القؾانضؽ الدخاؿ كزيخ العجؿ اك رئيذ االدعاء العاـ اك عزؾ االدعاء العاـ السشدب في تمػ 
السحكسة كجية ليا حق طمب اعادة السحاكسة اك حق رد الظمب, كنخى اف دكر االدعاء العاـ ماىؾ اال 

حق في طمب اعادة السحاكسة كبضؽ الجية التي تشغخ في الظمب كىي محكسة حمقة كصل بضؽ مؽ ليؼ ال
التسضضد حضث اليحق لالدعاء العاـ رد الظمب بل عميو اف يقؾـ بتجقضق كتحقضق الالـز في صحة األسباب 

 :ذكل االتيالالتي استشج عمضيا الظمب, كنخى كجؾب تعجيل قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية ب

 
سحكسة التي اللؾزيخ العجؿ اك رئيذ االدعاء العاـ اك عزؾ االدعاء العاـ السشدب في حق العظاء إ -1

 اصجرت الحكؼ في طمب إعادة السحاكسة.
حق لالدعاء العاـ رد طمب إعادة السحاكسة في حالة عجـ صحة األسباب التي أستشج عمضيا الاعظاء  -3

 حاكسة.حاالت التي تدتشج عمضيا إعادة السالالظمب أك عجـ تؾفخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 إجراءات النظر بطلب إعادة المحاكمة  

 ودور االدعاء العام فيه
                                                

ًٚاسط االدػاء انؼاو، صالحٛاذّ ترمذٚى ):2:8( نغُح :26لإٌَ االدػاء انؼاو سلى ) 26ًادج ناَظش ا 1-

انطهثاخ ٔاتذاء انشا٘ فٙ لعاٚا انرؼٓذ تحفظ انغالو ٔحغٍ انغهٕن ٔاػادج انًحاكًح، ٔاالَاتح انمعائٛح 

نؼاو انرؼهًٛاخ انرٙ ٔذغهٛى انًجشيٍٛ ٔانمعاٚا االخشٖ، ٔفك احكاو انمإٌَ، ػهٗ اٌ ٚشاػٙ االدػاء ا

  .(ٚصذسْا ٔصٚش انؼذل فٙ ْزا انشاٌ
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 تؼ تقديؼ ىحا السبحث الى ثالث مظالب كىي:

 .السظمب األكؿ: اصحاب الحق في طمب إعادة السحاكسة
 .السظمب الثاني: مايجب أف يذتسل عميو طمب إعادة السحاكسة

 .ظمب كاجخاءاتوالدعاء العاـ في السظمب الثالث: دكر اال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب األول
 اصحاب الحق في طلب إعادة المحاكمة

 
عمى أنو:  السعجؿ 1791لدشة  32رقؼ  ( مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية391تشص السادة ) 

قانؾنا كاذا كاف السحكؾـ  )يقجـ طمب إعادة السحاكسة الى االدعاء العاـ مؽ السحكؾـ عميو اك مؽ يسثمو
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عميو متؾفي ؼيقجـ الظمب مؽ زكجو أك احج اقاربو عمى اف يبضؽ في الظمب مؾضؾعو كاالسباب التي يدتشج 
الضيا كيخفق بو السدتشجات التي تؤيجه(, كيالحظ اف السذخع قج حجد ىؤالء األشخاص عمى سبضل الحرخ, 

اًل ال مؽ السجعي السجني كال مؽ السدؤكؿ عؽ الحقؾؽ فال يقبل مؽ سؾاىؼ. كلحلػ فال يقبل ىحا الظمب مث
السجنية, الف طمب إعادة السحاكسة يقترخ عمى األحكاـ الجدائية الرادرة بالعقؾبة, كال شأف لو 

صاحب الرفة  ونفضج األكبخ مؽ إعادة السحاكسة, ألبالتعؾيزات السجنية. كيبقى السحكؾـ عميو ىؾ السدت
عؽ, كال يجؾز اف يقجـ مؽ غضخه اذا كاف حيا كامل االىمية, الف الغاء الحكؼ كالسرمحة األكلى في ىحا الظ

 باإلدانة كتقخيخ بخاءتو مؽ االمؾر التي تيسو برفة خاصة كعميو فأصحاب حق طمب إعادة السحاكسة ىؼ:
 السحكؾـ عميو أك مؽ يسثمو قانؾنا.-1

 زكج السحكؾـ عميو أك أحج أقاربو.-3
 

 ضؽ:كقج فخؽ السذخع بضؽ حالت
 

: ان يكهن تقديم طمب االعادة حال حياة المحكهم عميو واليجهز أن يقدم الظمب فييا االول
 اال من قبل المحكهم عميو أو من ممثمو القانهني.

 
: أن يكهن تقديم الظمب بعد وفاة المحكهم عميو. وفييا يجهز تقديم الظمب من قبل الثاني

 زوج المحكهم عميو أو احد اقاربو
لسذخع درجة القخابة كبحلػ يجؾز ألي قخيب ميسا كانت درجة قخابتو. كيقرج بالسحكؾـ كلؼ يحجد ا

عميو )الستيؼ( اف كاف في الدجؽ اك خارجو, اف كانت حالتو مؽ الحاالت الدبع التي اشخنا الضيا سابقًا, 
 لؿيؼ اف كافالؾلي أك الؾصي أك ا أك مؽ يسثمو قانؾنًا كالؾكضل السحامي السخؾؿ بسؾجب ككالة رسسية أك

 السحكؾـ عميو قج فقج اىمضتو.
اضافة الى اف لمسحكؾـ عميو اف يقجـ طمب إعادة السحاكسة في جخيسة الجشحة السعاقب عمضيا 

 بالغخامة, مادامت الحالة التي يدتشج عمضيا ىي مؽ الحاالت السحكؾرة سابقًا.
اقاربو ك كرثتو, بعج كفاتو,  اف سبب قبؾؿ طمب إعادة السحاكسة مؽ قبل زكج السحكؾـ عميو أك أحج

ىؾ محاكلة تشؿية صفحة السحكؾـ عميو مؽ الحكؼ الرادر ضجه, اك ازالة أثاره. كالف ليؼ مرمحة ادبية 
 كمعشؾية في اعالف بخاءتو.

ىحا ىؾ الظعؽ الؾحضج الحي يبقى لإلنداف بعج كفاتو كالدبب في ذلػ اف كفاة السحكؾـ عميو قبل 
حؾاؿ االخخى, يبشي عميو سقؾط الجعؾى الجدائية مادامت لؼ تشتو بحكؼ نيائي انتياء ميعاد الظعؽ في اال

 قابل لمظعؽ, كبدقؾطيا يدقط معيا الحكؼ الرادر فضيا.
ف جعؾى كال عمى الحكؼ ؼيسؾت كىؾ ُمجااما كفاتو بعج اف يرجر الحكؼ نيائيًا فال تأثضخ ليا عمى ال

الحكؼ رغؼ كفاتو , فأف العجالة تقزي بالعجكؿ عؽ ذلػ بحكؼ نيائي فاذا ثبت خظأ ىحا الحكؼ بجلضل مادي
 .(1)انرافًا لحكخاه 

 ونقدم بعض نماذج من طمبات المتيمين الذين قدمها طمب العادة المحاكمة في قضاياىم:
 

 الدضج رئيذ االدعاء العاـ في اقميؼ كؾردستاف
 ككضمة السحامي/ ؾ, ع, ا -طالب اعادة السحاكسة/ خ , ع, ح أ

 عادة محاكسة/ عؽ الحق العاـالسظمؾب ا 

                                                

  .173-171, ص , انًصذس انغاتكًْٛذاد دمحم صاتشاَظش  -1
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بتغخيؼ  37/9/3213بتاريخ  3213/ج/1213في الدميسانية كفي الجعؾى/ 3قخر قاضي جشح/
مؽ قانؾف العقؾبات العخاقي كاكتدب قخار الحكؼ ؼيو درجة البتات  412السجاف )خ , ع, ح أ( كفق السادة 

مؽ قانؾف اصؾؿ  392السادة/ كنفح بحق مؾكمي. كحضث اف ىشاؾ ادلة ثابتة تبيح طمبشا عمى ضؾء
 السحاكسات لحا نظمب اعادة محاكسة لالسباب االتية:

اف قاضي الجشح في قخار ادانة مؾكمي استشج الى الذكؾى كشيادات شيؾد االثبات معتبخًا فضيا 
مؾكمي )أمضؽ صشجكؽ( ك )مدتخجـ( ك عؾقب بالتالي عمى ضؾء ىحه الرفة, لكؽ الحؿيقة اف مؾكمي 

% عؽ صافي ارباح السحل الخاص السذتخؾ لبيع السفخكشات 32%( كاالنو أخح ندبة 32)شخيػ بشدبة 
كلؼ يختكب جخيسة ليحاكؼ عشيا. كسا كاف مؾكمي بادر الى اقامة دعؾى مجنية في محكدمة البجاءة بالعجد 

كفضيا أقخ ككضل السجعي عميو )السذتكي في الجعؾى الجدائية( بأف مؾكمي  3213/محاسبة/2229)
ذتكي/السجعي( ىؾ شخيػ كليذ بأمضؽ صشجكؽ أك مدتخجـ كىحا دلضل أثبات مقشع كثابت في السحزخ )الس

كاف محكسة البجاءة قج قزت بألدامو بجفع السدتحقات السالية الى مؾكمي فضيا كالثابت في القؾاعج ارباح 
 الجكاف السذتخؾ..

 قجيخ.كليحه االسباب كلغضخىا نظمب مؽ سيادتكؼ اعادة محاكستو مع الت
 ككضل طالب اعادة السحاكسة

 السحامي/ ؾ, ع, ا                                                                      
 

 
 

 الدادة/ رئيذ كاعزاء محكسة تسضضد اقميؼ كؾردستاف السؾقخيؽ
 بؾاسظة/ دائخة االدعاء العاـ في كو رمياف

 ع, أ ؾ, -3ر,ع, أ     -1طالب اعادة السحاكسة/ 
في  3214/ج/372السظمؾب اعادة محاكسة الجمة/ قخار رئاسة محكسة جشايات كو رمياف بالعجد 

9/13/3214 
 

 كجو الظمب/
اف محكسة جشايات كو رمياف  كبسؾجب قخارىا أعاله قج الحق بشا ضخرًا كغبشًا في حكسو دكف سشج 

بخيؽ حضث تؼ تجخيسشا كالحكؼ عمضشا مؽ القانؾف, كانسا عمى ضؾء افادات كشيادات شيؾد االثبات كالسخ
 لسجة عذخكف عامًا.

كحضث انو قج عيخ أدلة ججيجة كبضشة معتبخة كقخائؽ يبضؽ حؿيقة الحادث كيثبت بخاءتشا كنمخص كجة 
 الظمب بسا يأتي:

اف شاىجيؽ كاحج السخبخيؽ عمى استعجاد لمسثؾؿ ثانية أماـ السحكسة لتجكيؽ شياداتيؼ كاخبارىؼ 
دمؾف عمى أفاداتيؼ الدابقة كيخيجكف اعيار الحؿيقة كىسا كل مؽ )أ, ح, ح ص( ك )ح, ح, ثانية, كىؼ نا

 ص(.

ىشاؾ )أربعة( أفخاد مؽ الفالحضؽ مؽ أىالي )مخاد عمي( كقخيبضؽ مؽ محل الحادث ككانؾا عمى مقخبة 
 عشج اطالؽ العيارات الشارية كالنبؾح باألسساء خذية عمى حياتيؼ.

لؼ نكؽ في قخية )مخاد عمي( مع بعض  32/3/3214شة يبضؽ انشا لضمة لجيشا مقظع فضجيؾ كقخي
 الرؾر السآخؾذة عؽ السقظع.

مؽ القانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية نظمب  392مؽ السادة/ 2ليحه االسباب كاستشادًا لحكؼ الفقخة 
 اعادة محاكسة كل مؽ طالبػي اعادة السحاكسة.

 طالبػي اعادة السحاكسة                                                          
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 ؾ, ع, أ -2ر,ع, أ     -1
 

 الدضج رئيذ االدعاء العاـ القميؼ كؾردستاف السحتـخ
 طمب اعادة السحاكسة/ أ, ج, ع/ ككضمو السحامي/ ؼ, ع, ع

 3219/جشح/ 121السظمؾب اعادة السحاكسة ضجه/ قخار محكسة جشح سسضل السخقؼ 
 حاكسة:جية طمب اعادة الس

اصجرت محكسة  3219/جشح/121بسؾجب اضبارة الجعؾى الجدائية السخقسة  17/4/3219بتاريخ 
جشح سسضل قخارا غيابيا يقزي بحبذ مؾكمي كشخيكو )ب, خ, ع( بالحبذ البديط لسجة ستة اشيخ كفق 

عقؾبات.  47ك  49ك  49لالتراالت كبجاللة مؾاد االشتخاؾ  3229لدشة  1السادة ثانيا مؽ القانؾف رقؼ 
 كقج اكتدب القخار درجة البتات.

 عميو بادرت الى الظعؽ بو اماـ سيادتكؼ كذلػ لالسباب التالية:
 ىشاؾ اسباب شكمية كمؾضؾعية البج مؽ تؾفخىا الصجار حكؼ معضؽ فسؽ الشاحية الذكمية:

االصمي كثبؾت  بظالف التبميغ: حضث بظالف اصل التبميغ اذا كاف يتعضؽ تبميغ الستيسضؽ مع عشؾانيسا-1
تخكيسا لسحل اقامتيسا معخفة عشؾانيسا الججيج ؼيرار الى التبميغ بالرحف كذلػ اليجؾز المجؾء الى 

 التبميغ بالرحف ابتجاءا الف مؽ اركاف التبميغ بالحكؼ الػيابي تحقق امخيؽ:
 ثبؾت مجيؾلية اقامة الستيؼ بجلضل رسسي كىحا ما لؼ يحرل.-أ

 لرحف.المجؾء الى التبميغ با -ب
بيحا فاف االكتفاء بالتبميغ بالرحف يفقج التبميغ ركشا مؽ اركانو كيكؾف بيحا الؾصف باطال كيعج 

 كأف لؼ يكؽ كبحلػ تكؾف مجد الظعؽ متاحة لمظعؽ بالحكؼ.
 ككحلػ قخار الحكؼ ؼيو عضب حضث كرد اسؼ شخيػ مؾكمي بياء كالرحيح ىؾ بياء الجيؽ. -3
 غضخ مخبؾطة بالجعؾى الجدائية.باالضافة اصل عخيزة الذكؾى  -2
ككحلػ كتاب مجيؾلية محل االقامة غضخ مخبؾط بالجعؾى فكميا اخظاء جؾىخية جعمت قخار الحكؼ  -4

 معضبا كغضخ صحيح.
باالضافة اف مؾكمشا لجيو عشؾاف صحيح كمخفقة بظاقة الدكؽ كىؾية االحؾاؿ السجنية كانو عشرخ في  -1

رىابي طضمة الفتخة الدابقة كىؾ لؼ يدكؽ دىؾؾ اصال ككحلػ اف شخيكو قؾات البيذسخكة قاتل التشغيؼ اال
 يدكؽ دكلة الجيػ كمخفقة ندخة ضؾئية مؽ جشدضتو كبظاقة الدكؽ العائجة لو.

 الظمبات:
جمب االضبارة السظمؾبة اعادة السحاكسة فضيا كتجؾيقيا كمؽ ثؼ عخض الظمب مع االضبارة عمى 

 قخار باعادة السحاكسة في ضؾء االسباب الستقجمة مع الذكخ كالتقجيخ.محكسة التسضضد السؾقخة الصجار ال
 ككضل الستيؼ/ السحامي

 
 

 المطلب الثاني
 مايجب أن يشتمل عليه طلب إعادة المحاكمة

 
عمى أنو:  السعجؿ 1791لدشة  32اصؾؿ السحاكسات الجدائية رقؼ ( مؽ قانؾف 391تشص السادة )

 .عو كاالسباب التي يدتشج الضيا كيخفق بو السدتشجات التي تؤيجه()......عمى اف يبضؽ في الظمب مؾضؾ 
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مايجب أف يذتسل عميو الظمب أي أف طمب اعادة السحاكسة يجب أف يبضؽ ؼيو مؾضؾعو كاألسباب 
التي يدتشج الضيا, كأف يخفق بو السدتشجات التي تؤيجه. فسقجـ الظمب يجب أف يبضؽ ارادتو الؾاضحة في 

سباب التي بشي عمضيا, كالتي يجب أف تكؾف مؽ ضسؽ الحاالت الدبع التي ذكخناه, الظمب, كأف يبضؽ األ
ثائق الخسسية التي تثبت اف كأف يقجـ الؾ  كسا يمـد مقجـ الظمب أف يذفع طمبو بالسدتشجات التي تؤيجه,

ندب  بقتمو اليداؿ عمى قضج الحياة, أك انو كاف عمى قضج الحياة في كقت الحق عمى الؾقت الحي السجعى
ؼيو الى السحكؾـ عميو كاقعة القتل. أك أف يقجـ الحكسضؽ الستشاقزضؽ الرادريؽ باإلدانة عمى السحكؾـ 

 عميو كعمى شخص آخخ كالمحيؽ لؼ يختبظا بخابظة الفاعمضؽ األصمضضؽ أك الذخكاء.
ظمب الحكؼ الرادر بالعقؾبة كرقسو كتأريخ صجكره كالسحكسة التي اصجرتو الكيجب أف يتزسؽ  

ت ادانة السحكؾـ عميو كالعقؾبة الرادرة في ذلػ ككيؽية اكتداب ذلػ يالسادة القانؾنية التي بسؾجبيا اجخ ك 
 .(1)الحكؼ درجة البتات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المطلب الثالث

 طلب وإجراءاتهالدور االدعاء العام في  
 

 الفرع االول
 دور االدعاء العام في الظمب وإجراءاتو

 عمى أنو السعجؿ 1791لدشة  32رقؼ  قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية ( مؽ393تشص السادة )
)يقؾـ االدعاء العاـ بالتحقضق في صحة األسباب التي أستشج الضيا الظمب كيجقق أكراؽ الجعؾى ثؼ يقجـ 
مظالعتو مع األكراؽ الى محكسة التسضضد بأسخع كقت(. بعج تقجيؼ الظمب الى االدعاء العاـ, الحي عميو أف 

                                                

  .441, انًصذس انغاتك, صػثذهللا اَظش عؼٛذ حغة هللا -1
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ظمب اضبارة الجعؾى مؽ محكستيا. كأف يقؾـ بالتحقضق في صحة األسباب التي استشج الضيا الظمب كيجقق ي
 أكراؽ الجعؾى. كبعج استكساؿ التحؿيقات الالزمة عميو اف يقجـ مظالعتو مع األكراؽ الى محكسة التسضضد.

جيؼ الظمب مع مظالعتو الى اجخاء التحؿيقات الالزمة كتقبالقانؾف لؼ يمـد االدعاء العاـ  كيالحظ اف
محكسة التسضضد خالؿ مجة معضشة. كحلػ فانو يتؾجب عميو رفع الظمب مع أكراؽ الجعؾى كمظالعتو بذأف 
الظمب الى محكسة التسضضد بغض الشغخ عؽ رأيو ؼيو. فجكره محرؾر في اجخاء التحؿيقات كتقجيؼ مظالعتو 

 التي يبضؽ فضيا رأيو في الظمب.
ة السحاكسة ليذ لو أي تأثضخ عمى تشفضح الحكؼ السظعؾف ؼيو. فالتشفضح يبقى اف تقجيؼ طمب إعاد

مدتسخًا. كيدتثشى مؽ ذلػ فقط الحكؼ الرادر باإلعجاـ, فاذا قجـ طمب إلعادة السحاكسة في حكؼ صادر 
 .(1)الشيائي في دعؾى إعادة السحاكسةباإلعجاـ. ؼيجب أف يتؾقف تشفضح ىحا الحكؼ الى أف يرجر القخار 

 
 الفرع الثاني

 نماذج من ابداء الرأي االدعاء العام في طمبات
 

 العخاؽ -اقميؼ كؾردستاف
 مجمذ الؾزراء

 كزارة العجؿ
 رئاسة االدعاء العاـ

 اليضئة االستذارية
 25/2/2019التاريخ 

العخاؽ -الى/ محكسة تسضضد إقميؼ كؾردستاف  

الخأي بذأف طمب إعادة السحاكسة أـ/ إبج  

/أ( مؽ قانؾف 194إعادة السحاكسة السقجـ مؽ قبل السحكؾـ عميو )ك ع ع( كفق السادة )بشاءًا عمى طمب 
( كالتي أرفقت 3219/ؾ.ج/19السعجؿ في الجعؾى السخقسة ) 1794( لدشة 32كسارؾ العخاقي السخقؼ ) اؿ

سة بالظمب السحكؾر. كبعج االطالع عمى الالئحة السقجمة مؽ قبل الدضج عزؾ االدعاء العاـ أماـ محك
كالتي لؾحظ فضيسا أنو أيج طمب  19/3/3219كالئحتو بتاريخ  17/7/3219الكسارؾ في الدميسانية بتاريخ 

 كمؽ خالؿ تجقضق الظمب كالسمف السخفق بو نبضؽ مايمي: إعادة محاكستو لتؾفخ أسبابيا الؾاردة قانؾنًا.
كالذعار الكسخكي لمديارة مؽ نؾع  أكال: إف مجيخية كسارؾ الدميسانية قج أبجت عجـ مسانعتيا لسشح الخقؼ 

( 12/3/3219( بتاريخ )1414مخسضجس العائجة لمسحكؾـ عميو, ككافقت عمى ذلػ بسؾجب كتابيا السخقؼ )
, لكشيا كبعج ثالثة 12/3/3219( بتاريخ 341431كأستمست مشو الخسؾـ الكسخكية بسؾجب الؾصل السخقؼ )

سحكؾـ عميو عمى دائخة االدعاء العاـ في الدميسانية أياـ مؽ االجخاء السحكؾر أحالت ممف معاممة ال
كذلػ الحالتو عمى محكسة كسارؾ الدميسانية, كلؼ  11/3/3219( بتاريخ 1199بسؾجب كتابيا السخقؼ )

تبضؽ لمجائخة كالسحكسة السحكؾرتضؽ مؾقفيا السذار اليو في تسذية السعاممة السحكؾرة كأخحه الخسؾـ مؽ 
 السحكؾـ عميو.

بغخامة قجرىا  13/4/3219عج إحالة السمف السحكؾر عمى السحكسة السحكؾرة قزت عميو بتاريخ ثانيًا: ب
/أ( 174( مائة الف ديشار كعشج عجـ دفعو حبدو بديظا لسجة ستة أشيخ. كذلػ  كفقًا لمسادة )122222)

يارة السخقسة , ككحلػ إشعار دائخة كسارؾ الدميسانية بتفكيػ الد1794( لدشة 32مؽ قانؾف الكسارؾ رقؼ )

                                                

 .442اَظش عؼٛذ حغة هللا ػثذهللا, انًصذس انغاتك, ص 1-
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طؽ, مؾديل 9حسل( مؽ نؾع مخسضجس لؾري مؿبط جؾانب متحخؾ تاؾ كيل قسارة/ -).... /الدميسانية
3221. 

كبشاء عمى  17/1/3219ثالثًا: بعج مخكر سشة كشيخيؽ مؽ صجكر الحكؼ بحق السحكؾـ عميو كبتاريخ 
مؽ مجيخية  12/1/3219في ( 3219/ؾ.ج/19استفدار محكسة كسارؾ الدميسانية بسؾجب كتابيا السخقؼ )

كسارؾ الدميسانية أقخت األخضخة بأنيا أجخت السعاممة السحكؾرة سيؾا, كلسا عمست بحلػ قامت بحجدىا 
كإحالة السمف الى السحكسة لسحاكسة السحكؾـ عميو, كسا بضشت بأنيا سؾؼ تعضج مبمغ الخسؾـ الى السحكؾـ 

 الف لمقانؾف.عميو كىحا االجخاء مؽ السجيخية السحكؾرة ترخؼ مخ
مؽ جسمة ما تقجـ يغيخ بأف السحكسة قزت بحق السحكؾـ عميو دكف معخفتيا بالؾثائق كالكتب السذار 

( مؽ 392( مؽ السادة )4الضيا كالتي كانت تؤثخ عمى حكسيا مسا يتحقق في ذلػ ما نرت عمضيا الفقخة )
 السعجؿ. 1791( لدشة 32قانؾف أصؾؿ السحاكسات الجدائية السخقؼ )

يو, نؤيج الظمب السقجـ مؽ السحكؾـ عميو كنظمب إعادة محاكستو كذلػ استشادا الحكاـ السؾاد عم
 ( مؽ القانؾف نفدو.. مع التقجيخ.392ك  393/رابعا( ك )392)

 رئيذ االدعاء العاـ
31/3/3217  

 
 العخاؽ -اقميؼ كؾردستاف
 مجمذ الؾزراء

 كزارة العجؿ
 رئاسة االدعاء العاـ

 ةاليضئة االستذاري
 25/2/2019التاريخ 

 العخاؽ -الى/ محكسة تسضضد إقميؼ كؾردستاف
 الخأي بذأف طمب إعادة السحاكسة أـ/ إبج

( كالحي تؼ استالميا 23/1/2018( بتاريخ )2018/اليضئة الجدائية الثانية/976إشارة الى كتابكؼ السخقؼ )
طمب إعادة السحاكسة السقجـ ( بخرؾص 13/2/2019( بتاريخ )3/376في ىحه الخئاسة بالعجد السخقؼ )

( مؽ قانؾف العقؾبات العخاقي السخقؼ 406مؽ قبل السحكؾـ عمضيسا )ر ع أ( ك )ؾ ع أ( كفق السادة )
 ( كالتي أرفقت بالظمب السحكؾر.2014/ج/293السعجؿ في الجعؾى السخقسة ) 1969( لدشة 111)

العاـ أماـ محكسة جشايات كخمياف كبعج االطالع عمى الالئحة السقجمة مؽ قبل الدضج عزؾ االدعاء 
كالحي لؾحظ فضيا أنو طمب رفض طمب إعادة السحاكسة لعجـ تؾفخ  20/5/2018بتاريخ  72السخقسة 

 أسبابيا الؾاردة قانؾنًا.
 كمؽ خالؿ تجقضق الظمب كالسمف السذار الضيسا نؾضح مايمي:

)ؾ ع أ( حؾؿ تخاجع شاىجي االثبات أكال: إف ماجاء بالظمب السقجـ مؽ قبل السحكؾـ عمضيسا )ر ع أ( ك 
كل مؽ )ح ح ص س( ك أبؽ شؿيقو )ئ ح ح ص( عؽ شيادتيسا التي أدليا بيا الثبات التيسة ضج 

( 252السحكؾمضؽ أعاله يتظمب حزؾرىسا أماـ الجيات التحؿيؿية كفتح قزية مدتقمة بحقيسا كفق السادة )
بعج صجكر حكؼ بات عمضيسا بعقؾبة شيادة السعجؿ ك  1969( لدشة 111مؽ قانؾف العقؾبات السخقؼ )

الدكر عؽ شيادتيسا السجكنة في الجعؾى السذار الضيا عشجىا يحق لمسحكؾمضؽ أعاله تقجيؼ الظمب السحكؾر, 
( 23( مؽ قانؾف أصؾؿ السحاكسات الجدائية السخقؼ )270( مؽ السادة )3كىحا ىؾ مشظؾؽ نص الفقخة )

 السعجؿ. 1971لدشة 
االدلة الججيجة التي كردت ذكخىا في الظمب السذار اليو مؽ حضث الذيؾد الحيؽ لؼ  ثانيا: أما بخرؾص

تجكف أقؾاليؼ في الجعؾى السحكؾرة ككحلػ الفضجيؾ السرؾر لمسحكؾمضؽ السحكؾريؽ في لضمة الحادثة ؼيظمب 
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( 270السادة )( مؽ 4تقجيؼ ذلػ ليحه الخئاسة لالطالع عمضيا كتجؾيقيا لسعخفة مجى شسؾليا بأحكاـ الفقخة )
( مؽ القانؾف نفدو عمسا بأف السحكؾمضؽ السحكؾريؽ 273مؽ القانؾف نفدو كذلػ عسال بأحكاـ السادة )

أعاله قج ذكخا أسساء عجة أشخاص أثشاء التحقضق االبتجائي كقج دكنت أقؾاليؼ في السخحمة السحكؾرة اال أف 
 ؾمضؽ أعاله.السحكسة السخترة لؼ تقتشع بذيادتيؼ كقزت حكسيا بحق السحك

عميو نخى بأف الظمب السحكؾر كاالسباب السبضشة ؼيو التتؾافخ ؼيو الذخكط الؾاردة قانؾنا كذلػ استشادًا الى 
( 23( مؽ قانؾف أصؾؿ السحاكسات الجدائية السخقؼ )273ك  272/ ثالثا, كرابعا( ك )270أحكاـ السؾاد )

 السعجؿ.. مع التقجيخ. 1971لدشة 
 رئيذ االدعاء العاـ

24/2/2019 
 
 

 العخاؽ -اقميؼ كؾردستاف
 مجمذ الؾزراء

 كزارة العجؿ
 رئاسة االدعاء العاـ
 دائخة االدعاء العاـ

 7العجد/
20/2/2019 

 الدضج رئيذ االدعاء العاـ القميؼ كؾردستاف السحتـخ
 ـ/ اعادة السحاكسة

حؾؿ تجقضق الجعؾى  12/2/2019( في 3/122استشادًا الى كتاب رئاسة االدعاء العاـ القميؼ كؾردستاف )
 ( كالخاصة بالسحكؾـ )ىػ, ح, ب(.2014/ج/374السخقسة )

فقج تؼ تجقضق الجعؾى اعاله مؽ قبمي كتبضؽ اف الستيؼ قج اعتخؼ بالتيسة السدشجة اليو تحؿيقا, كاف ىشالػ 
ستيؼ اعاله مشيا افادة شؿيقة الستيؼ اعاله الذاىجة )ف, ح, ب( كاف الستيؼ قج تؼ ادانتو شيؾد اثبات ضج ال

ز( قانؾف العقؾبات العخاقي, عمسا باف السجعضؽ بالحق الذخري قج -/د406/1كالحكؼ عميو كفق السادة )
كخىا في تشازلؾا عؽ الذكؾى كالتعؾيض ضج الستيؼ اعاله, كحدب رايي فاف اي مؽ االحؾاؿ التي تؼ ذ

( االصؾلية حؾؿ اعادة السحاكسة التشظبق عمى ىحه الجعؾى حضث اف ما ذكخه ككضل السحكؾـ 270السادة )
( عقؾبات 211( ك )210بانو كاف عمى السحكسة ادانة السحكؾـ اعاله كالحكؼ عميو كفق احكاـ السادة )

بو قانؾنا, الف راي الخبضخ  مدتشجًا عمى راي الخبضخ كالتقخيخ الظبي عار عؽ الرحة كاليسكؽ القبؾؿ
كالتقخيخ الظبي كاف كجج اليرل الى درجة االثبات كالقؾة مؽ اقخار كاعتخاؼ الستيؼ السفرل بانو كاف يشؾي 

التقاريخ  –قتل كالجه قبل حرؾؿ الذجار, كسا اف السحكسة قج قامت بفحص االدلة كاممة )االفادات 
لغاىخي عمى جثة السجشى عميو..الخ( ثؼ قامت كالكذف ا -الكذف السخظط لسحل الحادث -الظبية

باصجار القخار حضث اليجؾز لمسحكسة االستشاد الى دلضل اك قخيشة كتخؾ باقي االدلة كالقخائؽ بل يجب 
 تجقضق االدلة كاممة.

االصؾلية غضخ  270كلالسباب اعاله نخى اف شخكط اعادة السحاكسة لمستيؼ اعاله التي كرد في السادة 
 حه الجعؾى, لمتفزل بالعمؼ مع التقجيخ.متؾفخة في ى

 عزؾ االدعاء العاـ
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 العخاؽ -اقميؼ كؾردستاف
 مجمذ الؾزراء

 كزارة العجؿ
  رئاسة االدعاء العاـ
 دائخة االدعاء العاـ

 2018/ت/2العجد/ 
 23/5/2018التأريخ: 

 الدادة/ رئيذ كاعزاء محكسة تسضضد اقميؼ كؾردستاف
 السؾضؾع/ إعادة السحاكسة

قجـ السجعؾ )خ, ع, ح أ( بؾاسظة ككضمو السحامي )ؾ, ع, أ( طمبًا يظمب ؼيو إعادة محاكستو مؽ انو في 
( تؼ تجخيسو مؽ قبل محكسة جشح الدميسانية الثانية استشادًا الى السادة 2012/ج/1012الجعؾى السخقسة )

( كالسقامة مؽ قبمو لجى 2012/ محاسبة/ 3338( مؽ قانؾف العقؾبات كلكشو كفي الجعؾى السخقسة )453)
التجقضق  جمحكسة بجاءة الدميسانية تبضؽ انو شخيػ مع السجعؾ )ع, ـ, غ( كاستحرل عمى حكؼ لرالحو كبع

كاالطالع عمى االضبارتضؽ السخفقتضؽ كالسذار الضيسا اعاله كتبضؽ لشا بأنو ىشاؾ اسباب تدتؾجب إعادة 
( مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية. 4( فقخة )270) محاكسة السجعؾ )خ, ع, ح أ( استشادًا الى السادة

 التقجيخ. ركؼ العادؿ معلحا نظمب مؽ سيادة محكستكؼ السؾقخة الشغخ في طمبو كاصجار قخا
 عزؾ االدعاء العاـ

 
 

 نيابة االدعاء العاـ
 /كخميافؾأماـ محكسة جشايات كخكؾ 

 72العجد/
 20/5/2018التاريخ/ 

 في اقميؼ كؾردستاف السحتـخالدضج/ رئيذ االدعاء العاـ 
 بؾاسظة/ رئاسة محكسة جشايات كخكؾؾ/ كخمياف

 )ؾ , ع, أ( -2)ر , ع, أ(     -1طالبي اعادة السحاكسة/ 
قجـ السحكؾمضؽ كل مؽ )طالبي أعادة السحاكسة( طمبًا لدبق تجخيسيسا كالحكؼ عمضيسا بالدجؽ السؤبج في 

كخمياف,  –كالرادر مؽ محكسة جشايات كخكؾؾ  7/12/2014بتاريخ  2014/ج/293الجعؾى الجدائية 
 يظمباف فضيا أعادة محاكستيسا لألسباب السدخكدة في الظمب.

كبعج جمب الجعؾى كتجقضق القزية كمجخيات السحاكسة كالحكؼ الرادر فضيا كاالسباب التي اكردىا طالبًا 
لجدائية, نخفع اليكؼ الظمب مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات ا 4ك  3/ 270إعادة السحاكسة بسؾجب السادة /

 مذفؾعًا بخأيشا كعمى الذكل التالي:
ح, ح ص( ك )ح, ح ص, س( استشج طالبي السحاكسة في احجى تبخيخاتيسا عمى اف السخبخيؽ كل مؽ )أ,  -1

شيادتضيسا كعمى استعجاد عمى فخض اعادة محاكستيسا اف يذيجا لرالح طالبي السحاكسة.  ىنادماف عم
فخ ؼيو الذخكط القانؾنية خرؾصًا انو لؼ يحكؼ عمى اي مشيسا عؽ شيادة الدكر كاف ىحا الدبب اليتؾ 

 بسؾجب قخار مكتدب لمجرجة القظعية بحضث يثبت بسؾجبيا افتخاءىسا أك كحبيسا في تمػ الجعؾى..
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( شيؾد مؽ أىل القخية مدتعجيؽ لمسثؾؿ أماـ 4الظمب, مؽ أف ىشاؾ ) وكبالشدبة لمفقخة الثانية مؽ كج -2
كالمحاف كقج سبق ليسا كاف قجما بعض  -السظمؾب أعادة محاكستيسا–ليذيجكا ببخاءة السحكؾمضؽ  السحكسة

الذيؾد لمجفاع في مخحمة التحقضق كبالشغخ لظمب )صخؼ الشغخ( عؽ االستساع الضيؼ مؽ قبميسا,  لحا نجج 
يا بشاء عمى اف ىحا الذق مؽ الظمب اليتؾفخ ؼيو اي مؽ الذخكط, الف السحكسة سبق كاف اصجرت حكس

 ادلة مؽ بضشيا شيادات شيؾد األثبات.
كبالشدبة لمذق الثالث مؽ الظمب الؾاقع, كادعاء كجؾد )مقظع فضجيؾ( يسكؽ األثبات بسؾجبو اف السحكؾمضؽ  -3

لذق مؽ لؼ يكؽ أي مشيسا في محل الحادث كقت ارتكاب الجخيسة ككانا في دار أحج أقخبيائيسا, ىحا ا
 القانؾف كليذ مؽ بضؽ أسباب اعادة السحاكسة. ؽالظمب ايزًا المؾرد لو م

مؽ  270كبالتالي حرمت لجيشا القشاعة مؽ اف الذخكط القانؾنية غضخ متؾفخة في الظمب بسقتزى السادة /
 قانؾف االصؾؿ الجدائية.

 كالقخار العادؿ لسقامكؼ... مع التقجيخ.
 زؾ االدعاء العاـع                                                         

 كخمياف -محكسة جشايات/ كخكؾؾ                                                          
 
 

 رئاسة االدعاء العاـ
 مجيخية الذؤكف القانؾنية

 384العجد/ 
 1/7/2018التأريخ/ 

 
 الى/ رئاسة محكسة تسضضد اقميؼ كؾردستاف/ اليضئة الجدائية

 ـ/ إعادة محاكسة
بأدانة  29/7/2002( قزت محكسة الجشايات في الدميسانية بتاريخ 2002/ج/210عؾى الجدائية )في الج

/سشة( كالدامو بجفع غخامة مالية 15الستيؼ )غ, ؽ, د( كتحجيج عقؾبتو كالحكؼ عميو بالدجؽ السؤقت لسجة )
انؾف السخكر ( مؽ ق25/3( ديشار لجعسو السجشى عميو الحجث )ـ, س, ع( كفق السادة )      قجرىا )

كالسرجقة مؽ قبل رئاسة محكسة تسضضد اقميؼ كؾردستاف/  18/1/1984الرادر في  131كبجاللة القخار/ 
كفي  26/7/2016. ثؼ كبتاريخ 19/10/2002في  120/2002بقخارىا السخقؼ / 2اليضئة الجدائية/

ضخة بأدانة الستيؼ ( لجى محكسة االحجاث في الدميسانية قزت االخ2016أ/ ,/ج12ئية )الجعؾى الجدا
نفدو( في الحادث الؾاقع داخل مجسع –الحجث )س, ؽ, ع( عؽ نفذ الجخيسة كالسجشى عميو )ـ, س, ع 

مؽ قانؾف  410)زرايؽ( ناحية كارماكا/ شيخزكر كقزت بأدانتو كفخض التجبضخ عميو كفق السادة/ 
/ ثانيًا( مؽ 79/ اكاًل ك 76ك  62اد/ العقؾبات بأيجاعو )مجرسة تأىضل الفتياف( لسجة )    ( كفق احكاـ السؾ 

قانؾف رعاية االحجاث كصجقت مؽ قبل محكسة تسضضد اقميؼ كؾردستاف/ اليضئة الجدائية/ احجاث بقخارىا 
, كىحا يزعشا بضؽ حكسضؽ متشاقزضؽ كالحي يشبغي بسقتزاه الحكؼ 9/5/2017في  4/2017السخقؼ /
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مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية  270/2اـ السادة /ببخاءة أحج السحكؾـ عمضيسا. كعميو كعساًل بأحك
 السعجؿ.. اطمب إعادة محاكستو... مع التقجيخ.

 الخئيذ االدعاء العاـ
 

 دائخة االدعاء العاـ في الدميسانية
 2018/ 1العجد/ بال/ 

 8/5/2018التأريخ/ 
 

 الدضج/ مجيخ دائخة االدعاء العاـ في الدميسانية
 ـ/ متابعة

عمى اصل طمب السجعؾ )غ, ؽ, د( كالحي يظمب مشو بؾاسظة  14/1/2018مذكؼ السؤرخ اشارة الى ىا
ككضمو السحامي )س, ع, ح( اعادة محاكستو لألسباب السدخكدة في الظمب. كبعج جمب كافة الجعاكى 

بالشدبة لمجعؾى الجشائية في محكسة  23/1/2018في  116الستعمقة بو مؽ قبل دائختشا بسؾجب كتابشا/
كبعج كركد تمػ القزايا أك  6/ الدميسانية, كفي محكسة االحجث كمحكسة تحقضق الدميسانية/جشايات

عمى التعاقب كتدجضميا كتقجيسيا الضشا  29/4/2018ك  20/2/2018ك  29/1/2018الجعاكى بتاريخ 
 .29/4/2018بتاريخ 

 كنثبت مايأتي: كبعج االطالع كتجقضق الجعاكى الثالث مؽ بضشيا القزية التحؿيقة نؾد أف نعخض
كالخاصة بالستيؼ )غ, ؽ, د( لؼ يعثخ عمضيا في  2002/ج/210اف الجعؾى االساسية لمقزية بالعجد/  -1

محكسة جشايات الدميسانية كلؼ يتؼ العثؾر عمضيا مظمقًا لحا لجأت محكسة الجشايات الى فتح دعؾى فخعية 
بقخار مؽ قبل محكسة تسضضد اقميؼ  بشفذ العجد االساس ككججنا ؼيو قخاري التجخيؼ كالعقؾبة كمرجقة

كؾردستاف, كسا كججنا داخل االضبارة الفخعية بعض القخارات كالكتب كالسخاطبات الستعمقة بتشفضح مقتبذ 
انحاؾ قج سجل شكؾى  –الحكؼ كقخار المجاف الخاصة بقانؾف العفؾ العاـ, كفي نفذ الؾقت كاف الستيؼ 

ب فقجاف تمػ االضبارة االصمية, كبعج أتخاذ السقتزى القانؾني بدب 6جدائية في محكسة تحقضق الدميسانية/
كالتحقضق, كمؽ ثؼ تذكضل لجشة تحؿيؿية أدارية مؽ قبل الدضج رئيذ محكسة استئشاؼ الدميسانية, لؼ تتؾصل 

/ غمق/ 703قخر قاضي التحقضق بسؾجب قخاره السخقؼ / 5/6/2017السحكسة الى أية نتائج لحا كبتاريخ 
 عؾى.غمق الج 2017

كؼيسا يخص مزسؾف الظمب, فقج تبضؽ لشا اف ىشاؾ قخاريؽ مشفرمضؽ يخراف نفذ الجخيسة كنفذ السجشى  -2
 عميو كعمى الذكل التالي.

كالقاضي بأدانة الستيؼ )غ, ؽ,  29/7/2002في  2002/ج/210قخار محكسة جشايات الدميسانية بالعجد  - أ
عذخة  10كالحكؼ عميو بسقتزاه لسجة / 1971لدشة  48مؽ قانؾف السخكر رقؼ / 25/3د( كفق القدؼ/ 

سشؾات, لثبؾت دعدو لمسجشى عميو )ـ, س, ع( بديارتو ككفاتو نتيجة الحادث في ناحية كارماكا, كمؽ ثؼ 
اخفاء جثة السجشى عميو في حفخة في مشظقة نائية تابعة لشاحية كارماكا, كتؼ ترجيق قخاري االدانة كالعقؾبة 

 .2002/ ىػ ج /120لحكسة تسضضد اقميؼ كؾردستاف بالعجد/ بسؾجب قخار اليضئة الثانية
كفضيا قزت السحكسة بأدانة الستيؼ  26/7/2016في  2016/ج, أ/12قخار محكسة االحجاث بالعجد/   - ب

مؽ قانؾف العقؾبات كفخض التجبضخ عميو بالدجؽ لسجة )     ( لؿيامو  410)س, ؽ, ـ( كفق السادة/ 
اسظة عرا غميغة عشجما كاف الجانح )س( راعيًا لألغشاـ بقرج بزخب السجشى عميو )ـ, س, ع( بؾ 

إخافتو لكؽ أكدى بحياتو كلمخذية فقج طسخ جثتو داخل حفخة خارج ناحية كارماكا. كعقب ارساؿ الجاعؾى 
في  325/2016ىحه الى محكسة تسضضد اقميؼ كؾردستاف الجخاء التجؾيقات قزت كبسؾجب قخارىا بالعجد 

سشة عمى الحادث استشادًا  12قخار كإنياء الجعؾى كحفغيا نغخًا لسخكر أكثخ مؽ/بشقض ال 21/12/2016
 /اكاًل مؽ قانؾف رعاية االحجاث.70لحكؼ السادة/

كيتبضؽ مؽ القخاريؽ السحكؾريؽ أعاله. اف السجشى عميو ىؾ نفدو في  كالىسا, كاف ىشاؾ متيساف في نفذ 
كبؾصف قانؾني مغايخ احجىسا لألخخ, كاف القخار  القزية, صجر بحق كل مشيسا قخار مشفرل عؽ األخخ

الثاني يثبت بخاءة الستيؼ )غ, ؽ, د( كىحه احجى الحاالت التي بسقتزاىا يحق لمستيؼ ؼيو السظالبة بأعادة 
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مؽ قانؾف االصؾؿ. لحا نظمب رفع الظمب الى رئاسة االدعاء العاـ  270/2السحاكسة طبقًا لحكؼ السادة/ 
 مع التقجيخ. لمشغخ ؼيو اصؾليًا..

 السجعي العاـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 ااجراءات إعادة المحاكمة واألثار المترتبة عليه

 
 كقج تؼ تقديؼ ىحا السبحث الى ثالث مظالب كىي:

 .السظمب األكؿ: إجخاءات محكسة التسضضد في نغخ الظمب كالبت ؼيو
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  .ة السحاكسة مججداً السحكسة في إعاد اقخارات التي تتخحىالالسظمب الثاني: 
 .ثار الستختبة عمى إعادة السحاكسةالسظمب الثالث: اآل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب األول
  إجراءات محكمة التمييز في نظر الطلب والبت فيه

 
)تشغخ  :السعجؿ 1791لدشة  32رقؼ  ( مؽ قانؾف أصؾؿ السحاكسات الجدائية394تشص السادة )

ا التجقضق عمى أكراؽ الجعؾى كليا اف تتخح مايمـد مؽ التحؿيقات ك محكسة التسضضد في الظمب بإجخائي
)اذا كججت محكسة التسضضد أف طمب إعادة  :ونفدالقانؾف ( مؽ 391تدسع أقؾاؿ الخرؾـ( ك السادة )

السحاكسة لؼ يدتؾؼ شخكطو القانؾنية فتقخر رده كاذا كججتو مدتؾؼيًا ليا فتقخر إحالتو مع األكراؽ الى 
 .فقًا بقخارىا بإعادة السحاكسة(تي أصجرت الحكؼ أك الى السحكسة التي حمت محميا, مخ السحكسة ال
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ف الجية السخترة بالشغخ في طمب إعادة السحاكسة كالتي ليا أف تقخر قبؾلو أك رفزو ىي ا
محكسة التسضضد. ؼبعج أف يحاؿ الظمب مع أكراؽ الجعؾى مؽ قبل االدعاء العاـ, مع ما تؾصل اليو األخضخ 

ؽ تجقضق أكراؽ الجعؾى كرأيو فضيا الى محكسة التسضضد, تشغخ ىي في الظمب بإجخائيا التجقضق عمى أكراؽ م
 الجعؾى كبإمكانيا أف تتخح ماتخاه ضخكريًا كالزمًا مؽ التحؿيقات كتدسع أقؾاؿ الخرؾـ.

أما بعج أف تشتيي محكسة التسضضد مؽ ذلػ فاف عمضيا أف ترجر قخارىا بذأف الظمب الحي يكؾف 
بالقبؾؿ أك الخد اي رفض الظمب, فاذا كججت أف الظمب لؼ يدتؾؼ شخكطو القانؾنية السظمؾبة فتقخر رد 
الظمب أي رفزو, أما اذا كججت الظمب مدتؾؼيًا لمذخكط القانؾنية السظمؾبة, فتقخر قبؾلو كإحالتو مع 

الى تمػ التي حمت محميا. األكراؽ الى السحكسة التي أصجرت الحكؼ السظمؾب إعادة السحاكسة ؼيو أك 
 كتخفق بالظمب قخارىا القاضي بإعادة السحاكسة.

ما أف يكؾف قخار في طمب إعادة السحاكسة كىؾ إكاضح مؽ ذلػ أف محكسة التسضضد ممدمة بإصجار 
بخفزو أك قبؾلو. كفي حاؿ قبؾؿ الظمب فإنيا ال تحكؼ بالجعؾى كال تحاكؼ الخرؾـ, بل اف ىحه تكؾف 

 .(1)ت محمياالتي أصجرت الحكؼ السظعؾف ؼيو أك السحكسة التي حمميسة السحكسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني
 المحكمة في إعادة المحاكمة مجددا    القرارات التي تتخذها

 
( 399ك 391) السعجؿ في السادتضؽ 1791لدشة  32رقؼ  كرد في قانؾف أصؾؿ السحاكسات الجدائية

ؾؿ طمب إعادة السحاكسة مؽ قبل محكسة التسضضد فقج نرت السادة محاكسة الستيؼ بعج قبؼ إعادة يتشغ
( عمى مايمي )تجخي السحكسة التي أحضل الضيا الظمب السحاكسة مججدًا فاذا تبضؽ ليا بالشتيجة عجـ 391)

كجؾد سبب قانؾني لمتجخل في الحكؼ الدابق تقخر عجـ التجخل ؼيو كاال قخرت الغاءه كال أك جدءًا ك بخاءة 
لظخؽ حكؼ الدابق ك يكؾف حكسيا تابعًا ـ عميو أك إصجار حكؼ ججيج عمى أف اليكؾف أشج مؽ الالسحكؾ 
 القانؾنية(.الظعؽ 

                                                

  .443, صاَظش عؼٛذ حغة هللا ػثذهللا, انًصذس انغاتك -1
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عمى السحكسة األخضخة أف تجخي السحاكسة مججدًا فتدتسع الى الذيؾد كالخبخاء كإفادة الستيؼ, كيظمب 
 :كاألتي ىامؽ االدعاء العاـ أف يبضؽ كجية نغخه كعمضيا بعج ذلػ أف ترجر قخار 

 
 عدم التدخل في الحكم الدابق, لعدم تهفر األسباب القانهنية التي ذكرناىا.-1
 
 .اصدار حكم جديد يختمف عن الحكم الدابق الذي كانت المحكمة قد أصدرتو -2

دلة التي عيخت نتيجة السحاكسة الججيجة الحالية. عمسًا بأف ػ نتيجة التجؾيقات الججيجة أك االذل
اجاز إصجار الحكؼ الججيج نتيجة إعادة السحاكسة اال أنو اشتخط أف اليكؾف الحكؼ الججيج أشج القانؾف كإف 

كأف القاعجة يجب أف  جأ أف الظاعؽ يجب أف اليزار بظعشومؽ الحكؼ الدابق. كالدبب في ذلػ ىؾ مب
ج أقاربو, أك تظبق حتى كإف كاف الظاعؽ ىؾ غضخ السحكؾـ عميو قج يكؾف مؽ يسثمو قانؾنًا أك زكجو أك أح

 االدعاء العاـ.
حكاـ التي ترجر بشتيجة إعادة السحاكسة تكؾف تابعًا لمظعؽ فضيا بالظخؽ القانؾنية السخسؾمة في كاال

لدشة  32رقؼ  ( مؽ قانؾف أصؾؿ السحاكسات الجدائية399قانؾف أصؾؿ السحاكسات الجدائية. أما السادة )
بعج تقجيؼ الظمب فتسزي  متؾفى أك اذا تؾفىعميو  نرت عمى مايمي )اذا كاف السحكؾـ السعجؿ 1791

ؽ مؽ يتؾلى الجفاع عشو اذا لؼ يعضؽ الذخص الحي قجـ طمب إعادة السحاكسة كتعضالسحكسة في اجخاءات 
إعادة السحاكسة مؽ يتؾلى الجفاع عشو, ثؼ ترجر قخارىا بعجـ التجخل في الحكؼ الدابق أك بإلغائو كال أك 

 مسا أتيؼ بو كيكؾف حكسيا تابعًا لمظخؽ القانؾنية(.  الستؾفىجدءًا اك بخاءة 
محاكسة السحكؾـ عميو لسحاكسات الجدائية كيؽية إعادة ( مؽ قانؾف أصؾؿ ا399اكضحت السادة )

بعج الظمب فأكجبت ىحه السادة أف تدضخ  إعادة السحاكسة أك ذلػ الحي تؾفى قبل تقجيؼ طمب الستؾفى
ى الجفاع عؽ كفق االجخاءات الالزمة كاف تشتجب السحكسة مؽ يتؾل السحكسة السخترة بإعادة السحاكسة

و الجفاع عؽ السحكؾـ , كذلػ عشجما اليعضؽ مؽ قجـ طمب إعادة السحاكسة مؽ يسكشالسحكؾـ عميو الستؾفى
لؼ يذتخطو القانؾف في الجشاية فقط كانسا اجازه في  إعادة السحاكسةكتعضضؽ السجافع في  عميو الستؾفى

زا كعميو فأف الجفاع في حالة كفاة السحكؾـ عميو يجب اف يتؼ بؾاسظة مجافع قج يكؾف محاميًا الجشحة أي
, كطبيعي أف أف يجافع عؽ السحكؾـ عميو الستؾفى أك قج يكؾف غضخ ذلػ كالرجيق أك القخيب الحي بإمكانو

عشج عجـ كجؾد سبب  تشيي السحكسة السحاكسة الججيجة بقخار يرجر كسا أشخنا لحلػ سابقًا أما بخد الظمب
الفارؽ حالة السحكؾـ عميو الستؾفى كغضخ , ك الستؾفىقانؾني أك الغاء الحكؼ الدابق كاًل أك جدءًا أك بخاءة 

أف ترجر  الستؾفىلمسحكؾـ عميو غضخ  إعادة السحاكسة, أف القانؾف قج أجاز لمسحكسة في حالة الستؾفى
انؾف في حالة ما اذا كاف السحكؾـ عميو متؾفي اذ التجؾز حكسًا ججيجًا عميو, ىحا األمخ الحي لؼ يقبمو الق

أبتجاء فكيف بشا كنحؽ نحاكسو انتياء. ىحا مع خزؾع األحكاـ الججيجة لمظعؽ بالظخؽ  الستؾفىمحاكسة 
 .(1)ضضد الؾجؾبي أك األختياري السخسؾمة في األصؾؿ الجدائية أي بسؾجب قؾاعج التس

 
 

 
 
 

                                                

 .18ص ػصًاٌ جًال ػصًاٌ, انًصذس انغاتك, اَظش 1-



        
 

 28 

المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثالث
 ثار المترتبة على إعادة المحاكمةاآل

 
( مؽ قانؾف 399ثار حضث نرت السادة )آحكؼ بشتيجة اعادة السحاكسة جسمة يتختب عمى الغاء ال    

نو )يتختب عمى الغاء الحكؼ زكاؿ عمى أ السعجؿ 1791لدشة  32رقؼ  اصؾؿ السحاكسات الجدائية العخاقي
الغخامة كالتعؾيض كاالشياء كاألمؾاؿ السدمسة أك السرادرة عضشًا أف جدءًا كرد أك ثاره الجدائية كالسجنية كاًل آ

 كججت أك دفع ؾيستيا أف لؼ تكؽ مؾجؾدة مالؼ تكؽ السرادرة كاجبة قانؾنًا(.
 كسؾؼ نتشاكؿ ىحا السؾضؾع في فخعضؽ:

 عجـ التجخل ؼيو. كأثار الستختبة عمى الغاء الحكؼ الدابق آلالفخع األكؿ: ا
 عادة السحاكسة.إ  السحكسة بعج ءتويض السحكؾـ عميو الحي بخ اني: تعؾ الفخع الث
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 الفرع األول

 عدم التدخل فيو وأثار المترتبة عمى الغاء الحكم الدابق آلا
ثار الستختبة عمى القخار آللحكؼ الدابق أكاًل, ثؼ نتشاكؿ اثار الستختبة عمى الغاء اآلؼ نتشاكؿ اؾ س

 بعجـ التجخل في الحكؼ الدابق ثانيًا.
 
 ثار المترتبة عمى انياء الحكم الدابق:آلأوال : ا

 كالسجنية كاًل أك جدءًا. ةيتختب عمى الغاء الحكؼ بشتيجة السحكسة زكاؿ آثاره الجدائي
 

 ثار الجزائية:آلا-1
أف الغاء الحكؼ  يا( مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية كيتزح مش399سبق كأف ذكخنا السادة )

بالبخاءة كاكتداب ىحا الحكؼ درجة البتات يؤدي الى محؾ الحكؼ الدابق محؾًا  ر حكؼ ججيجاصجإالدابق ك 
اال أف ذلػ يكؾف  ,تامًا كيكؾف ذلػ بأثخ رجعي أي أف كل شيء يعؾد الى حالو قبل صجكر الحكؼ بالعقؾبة

خالؿ زالة العقؾبات السقضجة لمحخية أك البجنية التي نفحت كسا كاليجؾز االإفي حجكد االمكاف فال يسكؽ 
بحقؾؽ الغضخ حدشي الشية نتيجة الحكؼ بالعقؾبة, كسا كيجب أف يخد الى السحكؾـ عميو الغخامة اذا كانت قج 

ف كججت كاال يجب إعادتيا عضشًا إ نفحت ككحلػ الحاؿ بالشدبة الى األمؾاؿ كاألشياء السرادرة حضث يجب 
قانؾنًا كرد الغخامة كاألشياء السرادرة  دفع ؾيستيا كيدتثشى مؽ ذلػ االشياء التي تكؾف مرادرتيا كاجبة

يكؾف بقؾة القانؾف دكف الحاجة الى الشص عميو في الحكؼ الرادر ببخاءة السحكؾـ عميو, كاليقترخ محؾ 
السدايا الحكؼ السمغي عمى العقؾبات األصمية بل يذسل العقؾبات التبعية كالتكسضمية كالحخماف مؽ الحقؾؽ ك 

 .(1)كالسرادرة كنذخ الحكؼ
 
 اآلثار المدنية:-2

اليقترخ محؾ الحكؼ السمغي عمى زكاؿ آثاره الجدائية كال أك جدءًا بل يتختب عميو زكاؿ آثاره 
السجنية كاًل أك جدءًا ايزًا, أي أف الحكؼ بالتعؾيض الرادر عمى السحكؾـ عميو الظاعؽ يدكؿ بأثخ رجعي 

ئية أك السحكسة السجنية ىي التي أصجرت أذا ما تقخرت بخاءة السحكؾـ عميو سؾاء كانت السحكسة الجدا
 .(2)ئيدالى الحكؼ الجالحكؼ بالتعؾيض استشادًا ا

بعض االعتبارات الستعمقة بظبيعة األشياء كحقؾؽ اآلخخيؽ مؽ ذكي الشية الحدشة,  عتبخيلكؽ السبجأ 
القانؾني,   فعمى سبضل السثاؿ اذا كاف الؿيؼ عمى السحكؾـ عميو باشخ بعض الترخفات أثشاء فتخة الحجخ

فأنيا تعتبخ صحيحة كيجب االبقاء عمضيا اذا تعمق بيا حقؾؽ الغضخ مؽ ذكي الشية الحدشة اذا كانت 
ؾضع حساية األشياء السرادرة انتقمت ممكضتيا طبقًا ألحكاـ القانؾف, فأف ذلػ يدتجعي االبقاء عمى ىحا ال

 .(3)لمغضخ حدؽ الشية
 

 حكم الدابق:العدم التدخل في ثانيا : اآلثار المترتبة عمى القرار ب

                                                

  .34ْاشى ػثذال حجٙ, انًصذس انغاتك, ص اَظش 1-

  .34حجٙ, انًصذس انغاتك, ص اَظش ْاشى ػثذال -2

  .482انذكرٕس ػهٙ دمحم جؼفش, انًصذس انغاتك, صاَظش  -3
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 السعجؿ 1791لدشة  32رقؼ  ( مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية العخاقي397) تشص السادة
عادة السحاكسة أك صجر القخار بعجـ التجخل في الحكؼ الدابق فال يجؾز تقجيؼ إ عمى أنو )اذا رد طمب 

 يا الظمب األكؿ(.الظمب مخة اخخى استشادًا الى األسباب ذاتيا التي بشي عمض
يتزح مؽ نص السادة اعاله بأنو اليجؾز تقجيؼ الظمب مخة اخخى استشادًا الى نفذ األسباب في 
الظمب األكؿ, كلكؽ المانع يسشع مؽ تقجيؼ طمب ججيج كمؽ الجية نفديا عشج تؾفخ سبب ججيج غضخ الدبب 

جخاءات إلحه الحالة تتبع ذات اأك األسباب الدابقة التي رد الظمب بذأنيا مؽ محكسة السؾضؾع كفي ى
عادة السحاكسة مؽ محكسة التسضضد أك االجخاءات إ ظمب بجخاءات الشغخ إالتي أشخنا الضيا سابقًا ؼيسا يتعمق ب

 .(1)ادة السحاكسة )محكسة االعادة(عإالخاصة بسحكسة السؾضؾع ب
 

 انيالفرع الث
 ةعادة المحاكمعد إب المحكمة ءتوتعهيض المحكهم عميو الذي بر 

عؽ  عادة السحاكسة ببخاءتوإ مكانية تعؾيض السحكؾـ عميو الحي صجر الحكؼ بشتيجة إأما بذأف 
فقج اختمفت التذخيعات فسشيا مالؼ يقخر  ,ًألتي لحقت بو نتيجة الحكؼ عميو خظاألضخار السادية كاألدبية ا

يا ما مشح السحكؾـ عميو كمش ،مشح التعؾيض العؽ األضخار السادية كال االدبية, كمشيا القانؾف العخاقي
انيا  الحق في التعؾيض االدبي في صؾرة نذخ الحكؼ بالبخاءة في الجخيجة الخسسية كالرحف السحمية, اال

 في التعؾيض السادي. وحقتجاىمت 
الى اف عجـ تقخيخ مشح التعؾيض لمسحكؾـ عميو في القؾانضؽ التي أشخنا الضيا اليحؾؿ  وكيشبغي التشؾي

لتعؾيض, اذ طبقًا لمقؾاعج العامة في السدؤكلية السجنية قج يدتظيع السحكؾـ عميو حرؾؿ عمى االدكف 
غ الكاذب, أك مؽ )السبخأ( في الحرؾؿ عمى التعؾيض مؽ الذاىج الحي شيج ضجه زكرًا أك مؽ السبم  

 .(2)ل السحكسة, أك مؽ الجاني الحؿيقيالخبضخ الحي ضم
عادة السحاكسة في قانؾف إالسؾاد الخاصة ب وفي صمبنخجع كنشؾه الى أف التذخيع العخاقي ال يؾجج 

ية ما يذضخ الى تعؾيض السحكؾـ عميو, كججيخ بالحكخ االشارة الى مؾقف السذخع ئاصؾؿ السحاكسات الجدا
( لدشة 11خقؼ )السصجار القانؾف إالكؾردستاني كمعالجتو لسؾضؾع التعؾيض السادي كاألدبي بذكل عاـ ب

الخاص  12/11/3212( في 11اقميؼ كؾردستاف العخاؽ في جمدتو السخقسة )مؽ بخلساف  ( الرادر3212)
بتعؾيض السؾقؾفضؽ كالسحكؾمضؽ عؽ البخاءة كاالفخاج حضث نرت السادة الثانية عمى )كل مؽ تؼ حجده أك 

أك حكؼ عميو بعقؾبة سالبة لمحخية مؽ قبل الجيات  القانؾنيتعدؽيًا أك تجاكزت مؾقؾفضتو الحج  وتؾؾيف
ئية السخترة دكف سشج قانؾني, ثؼ صجر قخار بخفض الذكؾى أك األفخاج عشو كغمق الجعؾى أك القزا

تو كاكتدب القخار درجة البتات بسؾجب القؾانضؽ الشافحة, لو الحق في  السظالبة بالتعؾيض ءالحكؼ ببخا
جؾع الى بؿية كبالخ  (3)خاء الحجد أك التؾؾيف أك الحكؼ(السادي كالسعشؾي عؽ األضخار التي لحقت بو ج

قميؼ عؽ تعؾيض األضخار كلؾزيخ مالضتيا حق الخجؾع إلسؾاد القانؾنية يتزح بأنو قخر مدؤكلية سمظة اال
عمى السذتكي أك السخبخ أك الذاىج الستدبب لؾاقعة الحجد أك التؾؾيف أك الحكؼ غضخ القانؾنية بسا دفعيا 

 .(4)يادة الدكرألخبار الكاذب أك شمؽ تعؾيض اذا ثبت كضجية الذكؾى أك ا
 

                                                

  .35ْاشى ػثذال حجٙ, انًصذس انغاتك, صاَظش  -1

  .448, انًصذس انغاتك, صػثذهللا حغة هللا عؼٛذ  اَظش -2

)لإٌَ ذؼٕٚط انًٕلٕفٍٛ ٔانًحكٕيٍٛ ػُذ انثشاءج ٔاالفشاض فٙ الهٛى  2010نغُح ( 15لإٌَ سلى ) - 3-

انشعًٛح  جانؼشاق ٔانًُشٕس فٙ انجشٚذ –انصادس يٍ تشنًاٌ الهٛى كٕسدعراٌ انؼشاق(  –كٕسدعراٌ 

(, انطثؼح االٔنٗ, انغُح انؼاششج, 121ائغ كٕسدعراٌ( انؼذد )انؼشاق )ٔل -الهٛى كٕسدعراٌ حنحكٕي

 .(2011/كإٌَ انصاَٙ/ 24انصادسج فٙ )

 .37ل حجٙ, انًصذس انغاتك, صاَظش ْاشى ػثذا 4-
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 المحاكمةالتطبيق ات القضائية حول إعادة  
 

. )غضخ مشذؾر(. كقارف 11/1/1777في 1777/ت/94قخار اليضئة التسضضدية الخاصة بالكسارؾ السخقؼ -1
قانؾف خاص كانو حجد  1794لدشة  32مع قخارىا الحي جاء مشو )كججت السحكسة اف قانؾف الكسارؾ رقؼ 

كلؼ يكؽ الظعؽ عؽ طخيق اعادة السحاكسة بضشيسا كحضث اف  311ب السادة اختراص ىحه اليضئة بسؾج
. غضخ 9/9/3221في  3221دشة ل 122الخاص يقضج العاـ قخر رد الظمب شكاًل(. قخارىا في القزية 

 .(1)مشذؾر
 
 73جدائية/اليضئة ال/ 112رقؼ القخار/-3

 22/13/1773تأريخ القخار/
اكسات الجدائية أجازت طمب إعادة السحاكسة  في الجعاكي الجدائية مؽ قانؾف أصؾؿ السح 392)إف السادة 

التي ترجر فضيا أحكاـ باتة أك تجبضخ في جشاية أك جشحة نغختيا محكسة الجداء السخترة, لحلػ فأف 
تشادا محكسة التسضضد غضخ مخترة بالشغخ في طمب إعادة السحاكسة في قخار صادر في دعؾى كسخكية اس

 .(2)الكسارؾ(الى أحكاـ قانؾف 
 
 3223جدائية/ اليضئة ال/ 11رقؼ القخار/-2

 7/3/3223تأريخ القخار/
السبجأ )طمب إعادة السحاكسة يجب أف يدتؾفي شخكطو القانؾنية كأف تتحقق حالة مؽ الحاالت السذار 

 .(3)مؽ األصؾؿ الجدائية( 392الضيا في السادة 
 
 3224/ ت ج/13رقؼ القخار/-4

 37/4/3224تأريخ القخار/ 
  .(4)(...السبجأ )اف طمب إعادة السحاكسة لؼ يدتؾفي شخكطو القانؾنية, تقخر رده كإعادة اضبارة

 
 21/2/3229في  3229جدائية/اليضئة ال/ 227رقؼ القخار/-1

قزت محكسة التسضضد االتحادية في قخارىا )لجى امعاف الشغخ في طمب إعادة السحاكسة كجج أنو اليدتشج 
( مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية, عميو كلسا 392سباب السحكؾرة في السادة )الى أي سبب مؽ اال

 .(5)قخر رده(ت( مؽ القانؾف السحكؾر 392ك  393ك  391تقجـ كاستشادًا إلحكاـ السؾاد )
 
غضخ بيحا السعيار, كفي ىحا الحكؼ ) قخاراتيا ىحجإلقميؼ كؾردستاف قج اخحت في ا محكسة التسضضد-1

قؾؿ السحكسة: لجى التجقضق كالسجاكلة كجج اف محكسة )دىؾؾ( سبق كاف اصجرت قخار في السشذؾر( ت
                                                

ح, سعانح دكرٕساِ يمذيح انٗ انجشًٚح انكًشكٛ فٙ إجشاءاخ انذػٕٖ انجضائٛح, ػًاد حغٍٛ َجى ػثذ هللا 1-

 .139, ص2003اد كجضء يٍ يرطهثاخ َٛم دسجح انذكرٕساِ, كهٛح انمإٌَ تجايؼح تغذ

اتشاْٛى انًشاْذ٘, انًخراس يٍ لعاء يحكًح انرًٛٛض, انمغى انجُائٙ, انجضء انشاتغ, يطثؼح انضياٌ,  -2

  .12ص ,1988تغذاد,

  .226, ص2002نغُح  14يجهح ذّ ساصٔ, انؼذد  -3

 .246, ص2004نغُح  22يجهح ذّ ساصٔ, انؼذد 4-

  .157, ص, انًصذس انغاتكًْٛذاد دمحم صاتشش اَظ -5
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يقزي بتجخيؼ الستيؼ )خ/ىػ( عؽ ثالث تيؼ كل مشيا  22/9/3229في  3229/ج/211الجعؾى السخقؼ 
/ب مؽ قانؾف العقؾبات لؿيامو بسالكطة ابشة شؿيقة السجشي عمضيا )ز,ر,ر( 272/3كفق احكاـ السادة 

عميو بسقتزاىا عؽ كل تيسة باالعجاـ ششقًا حتى السؾت كاف اليضئة العامة لسحكسة تسضضد االقميؼ  كحكست
قخرت ترجيق قخارات التجخيؼ  12/9/3229في  3229/اليضئة الجدائية العامة/ 32كبقخارىا السخقؼ 

كلرجكر حكؼ  الرادرة بحق الستيؼ السحكؾر كتخؽيف عقؾبات االعجاـ السفخكضة بحقو الى الدجؽ السؤبج
 3227/ج/1194قزائي مكتدب الجرجة القظعية مؽ محكسة جشح دىؾؾ في الجعؾى الجدائية السخقسة 

مؽ ؽ, ع عؽ جخيسة ؾياميا  349ر( بإدانتيا كفق السادة  ر, بحق السجشي عمضيا )ز, 33/11/3227في 
يط لسجة ستة أشيخ بإعظاء معمؾمات كاذبة ضج الستيؼ السحكؾر كحكست عمضيا بسقتزاىا بالحبذ البد

كحضث اف شيادة السجشي عمضيا السحكؾر كانت ضسؽ االدلة التي ركشت الضيا محكسة جشايات دىؾؾ 
فأصجر حكسيا بحق السحكؾـ )خ/ىػ( لحا قجـ السحكؾـ السحكؾر طمبا عؽ طخيق االدعاء العاـ إلعادة 

الجدائية السعجؿ كلتؾفخ الذخكط  ( مؽ قانؾف أصؾؿ السحاكسات392/2محاكستو استشادًا الى أحكاـ السادة )
القانؾنية السشرؾص عمضيا في السادة اعاله في الظمب السقجـ مؽ قبل السحكؾـ السحكؾر لحا قخر احالة 

الى محكسة جشايات دىؾؾ إلعادة محاكستو  3229/ج/211طمبو مع اضبارة الجعؾى الجدائية السخقسة 
مى اف اليتختب عمى طمب إعادة السحاكسة السحكؾر مؽ االصؾؿ الجدائية, ع 391عساًل بأحكاـ السادة 

( مؽ االصؾؿ الجدائية, كصجر القخار 392كقف تشفضح عقؾبة الدجؽ السفخكضة عميو طبقًا إلحكاـ السادة )
  .(1)33/3/3211في  3212عامة الجدائية// اليضئة ال39رقؼ القخار 33/3/3211باالتفاؽ في 

 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 

في إعادة السحاكسة  في األحكاـ الجدائية كىيلقانؾنية طخؽ الظعؽ اى راسة احجبعج اف انتيضشا مؽ د
كبضشا دكر االدعاء العاـ..  السعجؿ 1791لدشة  32عل قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية العخاقي رقؼ 

 كنتيجة البحث كالجراسة تؾصمشا الى مجسؾعة مؽ االستشتاجات كالسقتخحات نؾردىا بسايمي:
 

 االستنتاجات
 

ظخؽ غضخ العادية تيجؼ الى االصالح كالتعجيل كتظخح الجعؾى عمى الاف أعادة السحاكسة طخيق مؽ  -1
 كىي محكسة التسضضد. كاف ىجؼ أعادة السحاكسة ىؾ اصالح األخظاء السؾضؾعية. ةمحكسة عميا كاحج

                                                

  .166, ص, انًصذس انغاتكًْٛذاد دمحم صاتشَظش ا -1
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قعة حجثت سؾى التساس إلعادة الشغخ في الجعؾى تأسيدًا عمى كا اف طمب إعادة السحاكسة ليذ -3
 ثخت في الحكؼ.حت نغخ السحكسة عشج نغخ الجعؾى ألىحه الؾاقعة ت تكان لؾ ,كاستججت بعج الحكؼ

إعادة السحاكسة تتسضد بخاصية أساسية تفخقو عؽ غضخه مؽ طخؽ الظعؽ, كتجعل لو طابعًا خاصًا,  -2
ما إعادة ؼيو, أ لسقزيالحكؼ حجية الذيء ا ذلػ اف طخؽ الظعؽ االخخى يخاد بيا الحضمؾلة دكف اف يحؾز

السحاكسة فإنيا عمى العكذ مؽ ذلػ ال يجؾز المجؾء الضيا اال اذا كاف الحكؼ السظعؾف ؼيو قج حاز ىحه 
 الحجية.

اف إعادة السحاكسة غضخ مقضجة بسجة زمشية معضشة كسا ىؾ في الظعؾف االخخى السختبظة بدمؽ معضؽ  -4
 ؼ مضدة يسضده عؽ باقي طخؽ الظعؽ.الدمؽ كىحا يعتبخ اى ذلػكتشقزي الظعؽ بسخكر 

 يدمكو الستيؼ بعج استشفاذ جسيع طخؽ الظعؽ االخخى. الظخيق االخضخ الحيالسحاكسة ىي  ةاف إعاد -1
زكجو أك  وبعج كفاة الستيؼ فاف مؽ يشؾب عش أنوتتسضد إعادة السحاكسة عؽ طخؽ الظعؽ االخخى  -1

 سة.ظعؽ عؽ طخيق إعادة السحاكالاقاربو ليؼ الحق في 
عمى االحكاـ الرادرة باإلدانة أما االحكاـ الرادرة  يكؾف ظعؽ عؽ طخيق إعادة السحاكسة الاف  -9

 بالبخاءة ال تخزع ليحا الشؾع مؽ الظعؽ.
قانؾف أصؾؿ السحاكسات الجدائية العخاقي الشافح أي دكر لالدعاء العاـ في طمب إعادة لؼ يعظي  -9

حكسة التسضضد مخفقًا بسظالعتو بشاء عمى طمب مؽ أصحاب الحق السحاكسة بل مشحو حق رفع الظمب الى م
 في تقجيسو السشرؾص عمضيؼ في القانؾف.

 
 
 
 
 
 
 

 المقترحات
 

بسا يتشاسب مع ما جخى مؽ تظؾرات  السعجؿ 1797لدشة  117نقتخح تعجيل قانؾف االدعاء العاـ رقؼ -1
مؽ قانؾف االدعاء العاـ  11ضسشيا السادة  اجتساعية كاقترادية كثقاؼية كسياسية في اقميؼ كؾردستاف كمؽ

كاعظاء االدعاء العاـ دكر اكبخ في الظعؽ عؽ طخيق إعادة السحاكسة كاف اليكؾف دكرىا مجخد استالـ 
 طمبات أك حمقة كصل بضؽ مقجـ الظمب كمحكسة التسضضد.

في )الظعؽ عؽ  نقتخح تعجيل قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية, ك اعظاء دكر اكبخ لالدعاء العاـ -3
كاف دكر  1791طخيق إعادة السحاكسة( كاف قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية تؼ تذخيعيا في سشة 

تظؾرات الحاصمة لجياز االدعاء الظعؽ عؽ طخيق اعادة السحاكسة ال يتشاسب مع الاالدعاء العاـ في 
 ؾقت الحاضخ.الفي اقميؼ كؾردستاف في في بمجاف مجاكرة ك  العاـ
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لدشة  32الجدائية رقؼ  ( مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية العخاقي391تعجيل السادة ) نقتخح -2
بسشح االدعاء العاـ الحق في طمب اعادة السحاكسة اذا تبضؽ لو تؾفخ الذخكط القانؾنية  السعجؿ 1791

 نتيجة التجؾيقات التي يجخييا.

 1791لدشة  32الجدائية رقؼ  لجدائية( مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات ا393نقتخح تعجيل السادة ) -4
بسشح االدعاء العاـ الحق في رد طمب إعادة السحاكسة السقجـ اليو مؽ السحكؾـ عميو أك مؽ يسثمو  السعجؿ

 عجـ تؾفخ الذخكط القانؾنية إلعادة السحاكسة. في حالة قانؾنًا اذا كاف مبشيًا عمى أسباب غضخ قانؾنية أك

بسشح  السعجؿ 1791لدشة  32رقؼ  مؽ قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية (391نقتخح تعجيل السادة ) -1
محكسة التسضضد صالحية الحكؼ في الجعؾى عشج قبؾليا لظمب إعادة السحاكسة في حالة )البخاءة الغاىخة( 

 لتجشب إطالة اجخاءات إعادة السحاكسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر
 القرآن الكربم *

 الكتباوال : 
يؼ  -2 السذاىجي, السختار مؽ قزاء محكسة التسضضد, القدؼ الجشائي, الجدء الخابع, مظبعة الدماف, ابخـا

 .1799بغجاد, 
 .3224العخاؽ, مظبعة الدماف,  -اؿ دمحم مرظفى, شخح قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية, بغجادجس -3
, سصشة بغجاد -سكتبة القانؾنيةسعضج حدب هللا عبجهللا, شخح قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية, تؾزيع ال -4

  .1::2الظبع 
يؼ حخبة, أصؾؿ السحاكسات الجدائية, -5 الجدء الثاني, تؾزيع  عبجاالمضخ العكضمي, الجكتؾر سميؼ ابخـا

 .ـ  3119 –ق :253، الظبعة االكلى بىالسكتبة القانؾنية/ بغجاد/ شارع الستش



        
 

 35 

المحاكمة ودور االدعاء العام فيها  إعادة  

قيؾجي, أصؾؿ السحاكسات الجدائية, االجخاءات د. عبجالفتاح الريفي, د. فتؾح الذاذلي, د. عمي ال -6
لبشاف،  -، بضخكت, دار الجامعية لمشذخالدابقة عمى السحاكسة, اجخاءات السحاكسة كالظعؽ في االحكاـ

 .دكف سشة طبع
, 1791لدشة  32عثساف جساؿ عثساف, إعادة السحاكسة في قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية السخقؼ  -7

، دكف ظمبات التخؾية مؽ الرشف الثالث الى الرشف الثاني مؽ صشؾؼ القزاةبحث مقجـ كجدء مؽ مت
 .سشة طبع

, مجج السؤسدة الجامعية ىظبعة األكلالعمي دمحم جعفخ, شخح قانؾف أصؾؿ السحاكسات الجدائية, د.  -9
 .ـ3115-ىػ 1434لمجراسات كالشذخ كالتؾزيع, بضخكت لبشاف 

ة, رسالة دكتؾراه مقجمة الى الجخيسة الكسخكي في الجعؾى الجدائيةإجخاءات , عساد حدضؽ نجؼ عبج هللا -9
 .3222كمية القانؾف بجامعة بغجاد كجدء مؽ متظمبات نضل درجة الجكتؾراه, 

ىاشؼ عبجاؿ حجي, اعادة السحاكسة كظخيق مؽ طخؽ الظعؽ القانؾنية, بحث تخؾية مقجـ الى مجمذ  -:
 .3122 العخاؽ, -قميؼ كؾردستافإلالقزاء 

 .3125 الظبعة األكلى ،أربضل -مظبعة شياب ـيسجاد دمحم صابخ, الحكؼ الجدائي كطخؽ الظعؽ ؼيو,-21
 

 لقهانين: اا  ثاني
 .السعجؿ 1797 لدشة 117قانؾف االدعاء العاـ رقؼ -2
 .السعجؿ 1791 لدشة 32قانؾف اصؾؿ السحاكسات الجدائية العخاقي الشافح رقؼ  -3
 .1792لدشة  91ؼ قانؾف رعاية األحجاث السخق -2
 .السعجؿ 1717لدشة  111قانؾف العقؾبات العخاقي السخقؼ  -4
)قانؾف تعؾيض السؾقؾفضؽ كالسحكؾمضؽ عشج البخاءة كاالفخاج في اقميؼ  3212لدشة ( 11قانؾف رقؼ ) -1

 ةالخسسية لحكؾم ةالعخاؽ كالسشذؾر في الجخيج –الرادر مؽ بخلساف اقميؼ كؾردستاف العخاؽ(  –كؾردستاف 
(, الظبعة االكلى, الدشة العاشخة, الرادرة في 131العخاؽ )كقائع كؾردستاف( العجد ) -اقميؼ كؾردستاف

 .(3211/كانؾف الثاني/ 34)
 

  المجالتثالثا : 
 .3223لدشة  33ك14 يؽمجمة تو رازك, العجد-1
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 االدػاء انؼاو فّٛ

9 

 12-9 انًطهة االٔل: اصحاب انحك فٙ غهة إػادج انًحاكًح   

 13 : ياٚجة اٌ ٚشرًم ػهّٛ غهة إػادج انًحاكًحانًطهة انصاَٙ   

 19-13 طهة ٔاجشاءاذّانانًطهة انصانس: دٔس االدػاء انؼاو فٙ    

 20 انًرشذثح ػهّٛانًثحس انشاتغ: اجشاءاخ إػادج انًحاكًح ٔاالشاس    

 20 انًطهة االٔل: اجشاءاخ يحكًح انرًٛٛض فٙ َظش انطهة ٔانثد فّٛ   

انًحكًح فٙ إػادج انًحاكًح  امشاساخ انرٙ ذرخزْانانًطهة انصاَٙ:    

 يجذدا

21-22 
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