
182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -دراسة مقارنة-االتجاهات التشريعية الحديثة في إعادة المحاكمة 

The Modern Legislative Trends in the Re-trial :A 

comparative study 

  Assist. Lect. Karrar Riyadh Said(1) م.م كرار رياض سيد

 Jubouri -Assist. Lect. Maitham Ghanim Al(2)الجبوريم.م ميثم غانم 

 ملخصال

يعُد طريق الطعن إبعادة احملاكمة من طرق الطعن غري العادية يف األحكام القضائية، إذ أجاز املشرع 
أو لزوجته أو أحد أقاربه إن كان متوفياً، أن يقدما  ،العراقي للمحكوم عليه أو من ميثله قانوانً إن كان حياً 

إبعادة النظر يف األحكام احلائزة لقوة القضية املقضية الصادرة من حمكمة املوضوع إىل االدعاء العام  اً طلب
الذي بدوره يقوم ابلتحقيق يف صحة األسباب اليت استند إليها الطلب، ويدقق أوراق الدعوى مث يقدم 

وراق إىل حمكمة التمييز لكي تنظر ابلطلب، فإذا وجدته مل يستوف الشروط القانونية فتقرر مطالعته مع األ
أما إذا وجدته مستوفيًا هلا فتقرر إحالته مع األوراق إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم أو إىل احملكمة  ،رده

( 90ة إعادة احملاكمة خالل )مرفقاً بقرارها إبعادة احملاكمة، وتصدر احملكمة حكماً بنتيج ،اليت حلت حملها
يومًا من اتريخ ورود اإلضبارة إليها وإحضار احملكوم أمامها إذا كان احلكم صادرًا ابإلعدام، وذلك بعد 

( من قانون أصول 270التأكد من توفر أسباب إعادة احملاكمة اليت حددها املشرع العراقي يف املادة )
أما يف مصر فيقدم طلب إعادة احملاكمة من قبل النيابة  ،عدلامل1971( لسنة 23احملاكمات اجلزائية رقم )

العامة، أو من احملكوم عليه، أما إذا كان احملكوم عليه متوفياً فيكون احلق يف طلب إعادة احملاكمة لزوجته 
أو أحد أقاربه على أن يبني يف الطلب موضوعه واألسباب اليت يستند إليها ويرفق به املستندات اليت تؤيده 

وإن الغاية املتوخاة من وضع طريق إعادة احملاكمة هي لدرء  ضمنها احلكم الصادر ابلعقوبة أو التدبري،ب

                                                        
 .كلية العمارة اجلامعة  -1
 كلية الصفوة اجلامعة.  -2
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الضرر الذي يصيب احملكوم عليه من قبل القاضي أو هيئة احملكمة جراء خطأ وقعت فيه عند إصدارها 
 للحكم القضائي.

 .تصحيح القرار التمييزي، االستئناف، التمييز، إعادة احملاكمةالكلمات املفتاحية: 
Abstract 
The Iraqi and Egyptian legislators considered the method of challenging 

the retrial as an unusual method of appeal in judicial decisions. The Iraqi 

legislator authorized the convicted person or his legal representative if he 

was alive, or by his wife or relative, if he was deceased, to submit a request 

to review the judgments The Court of Cassation finds that the request for 

retrial has not met its legal requirements and decides whether to return it, 

but if it finds it satisfied, it shall decide to refer it to the court that handed 

down the sentence or to the court which replaced it, Return The court shall 

rule on the outcome of the retrial within ninety (90) days from the date of 

receipt of the file and bring the sentenced person if the sentence was 

sentenced to death after confirming the reasons for retrial set by the Iraqi 

legislator in article (270) of the Law of Trials Penal Code No. (23) of 1971 

Amended. In Egypt, a request for retrial is submitted by the Public 

Prosecution or by the convicted person. If the sentenced person is dead, the 

right to request retrial is the right of his wife or a relative to indicate in the 

application the subject and the reasons Based on and accompanied by 

documents that support Including the sentence of the sentence or the 

measure. The purpose of the re-trial is to prevent damage to the convicted 

person by the judge or the court by an error in the judgment. 
Keywords: The Cache Reset, The Discrimination, The Appeal, Correcting 

The Discriminatory Decision. 

 المقدمة

 أواًل: التعريف باملوضوع
نه بقدر ما ميتد سيف العدالة فيها إإذا كانت األمم حتيا أبخالقها، وختلد حضارهتا بسمو العدل فيها، ف

كلمة احلق هي العليا، والقضاء هو سبيل   للحاكم واحملكوم، بقدر ما ينحسر الظلم، فتبقى دائماً  ومحايةً  ظالً 
 -يف اجملتمعات كافة على اختالف أنواعها  -، فمنذ القدم والقضاءفإىل ساحته يهرع النا  مجيعاً  ذلك،

، وهو سبيل واإلنصافهو السبيل الذي يلتمس فيه املظلوم العدل فعدل منذ وجوده، لل قاً مانة حتقيحيمل أ
 اً وحاميمظلومني لل اً خائفني ومالذلل اً مأمن يعدكما ،  احلاكم لكي أيمن غدر اخلارجني على إرادة القانون

، ولعل القضاء ضماانت املتقاضنييؤثر على ، لذا فقوة القضاء قوة للمستضعفني وضعفه للحقوق واحلرايت
يف العراق ومصر أكرب شاهد على احلقيقة السابقة، فمن خالله يستطيع األفراد ممارسة حقوقهم وحرايهتم 

لتنفيذية إذا ما تعرضت هلم وانتقصت من حقوقهم من دون مربر العامة، كما يستطيعون مقاضاة السلطة ا
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ن العراقي واملصري على تكريس مبدأ قانوين امقبول ومتفق مع أحكام الدستور والقانون، إذ حرص الدستور  
 ومنصفة(.هام وترسيخه وهو )أن املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة عادلة 

خالل فرتة زمنية معقولة  اجلزائيةعلى سرعة حسم الدعوى ومع ذلك وعلى الرغم من حرص القضاة 
إال أهنم قد يواجهون عقبات حتول دون حماكمة املتهم على حنو يضمن له كافة احلقوق اليت كفلها الدستور 

وهو األمر الذي  ،النحو املطلوبوالقانون، أو على حنو ال يرضي الشعور لدى النا  بتحقيق العدالة على 
رة إعادة حماكمة املتهم يف حاالت حمددة نص عليها قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي يستتبع ابلضرو 

 على سبيل احلصر.
كما حرصاً من املشرعني العراقي واملصري على حتقيق الغاية األساسية من حماكمة املتهم وفقاً لضوابط 

ستور والقانون للمتهم وحتقيق العدالة على قانونية يراعي فيها كفالة كافة احلقوق والضماانت اليت كفلها الد
النحو املنشود والردع العام واخلاص بني طوائف اجملتمع، فقد عمد كال املشرعني إىل إجراء بعض التعديالت 

( 23رقم ) قانون أصول احملاكمات اجلزائيةفقد أورد املشرع العراقي تعدياًل على  ،على نظم إعادة احملاكمة
( من قانون أصول 271فقد مت إلغاء نص املادة ) 2016( لسنة 18انون رقم )وذلك ابلق 1971لسنة 

سنوضحها ابلتفصيل احملاكمات اجلزائية سالف الذكر، ووضع أطر قانونية جديدة إلعادة حماكمة املتهمني 
املشرع املصري فقد حرص أيضًا على تنظيم مسألة الطعن يف األحكام لديه، وذلك تفادايً  ، أماالحقاً 

لبيات اليت كانت تلحق بعمليات إعادة احملاكمات يف مصر اليت كان من شأهنا إطالة أمد النزاع لسنوات للس
طويلة من دون مربر مقبول، وهو األمر الذي كان ميثل إهدارًا حلقوق املتهم يف حماكمة عادلة ومنصفة 

ك يف حماولة من الدولة للحد من وسريعة، وحلق الدولة يف إيقاع العقاب على اجلناة فور ارتكاب اجلرمية وذل
 الفرتة األخرية.األعمال اإلرهابية اليت انتشرت يف 

 أهمية البحث -ثانيًا:
تكمن أمهية البحث مبا يتسم به هذا املوضوع من أمهية بدأت تتصاعد وتريهتا يف اآلونة األخرية يف 

نصوص قانون أصول احملاكمات العراق ومصر، األمر الذي جعل املشرع العراقي إىل إدخال تعديالت على 
اجلزائية العراقي، كما أدى إىل أن يتبىن املشرع املصري تعديالت جوهرية على إجراءات احملاكمة لديه نتيجة 

 ملا تتعرض له مصر من أعمال إرهابية خسيسة ودنيئة يستحق فاعلوها أشد العقاب.
 أسباب اختيار موضوع البحث -ثالثًا:

 ا املوضوع ابآليت:تربز أمهية اختياران هلذ
يعود الســـبب الرئيســـي يف اختياران هلذا البحث إىل كون احملاكمة هي مناط العدل وجوهره، فال عدالة  .1

ترجى من دون حمــاكمــة، وال حمــاكمــة تقبــل إال إذا كــانــت عــادلــة، وال عــدل يف حمــاكمــة مل يتوافر فيهـا 
القانون واعتمدهتا الشـــــرائع املتمدنة،  للمتهمني احلق يف الدفاع عن أنفســـــهم وفقاً للضـــــوابط اليت أقرها

اليت أييت يف مقدمتها فتح الباب على مصراعيه إلعادة حماكمة املتهم مىت ما استجدت ظروف ووقائع 
 جدية كان من شأهنا تغيري مسار احلكم يف الدعوى اجلزائية املطروحة.
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بني حق املتهم يف حماكمة ما يتســم به موضــوع البحث من إطار عملي وتطبيقي، فالشــك أن  املوازنة  .2
وبني حق الدولة يف إيقاع العقاب على اجلناة من شـــــــــــــــأهنا أن  تعمل على تفعيل دور العدالة  ،عادلة

 وحتقيق الردع العام واخلاص على النحو املطلوب، مث التقليل من حجم اجلرائم املرتكبة.
 إشكالية البحث -رابعًا:

على الرغم من أن موضوع إعادة حماكمة املتهمني يعود إىل ينطلق البحث من إشكالية مفادها هو إنه 
ن العراقي واملصري ومل يتطرق إليها افرتة طويلة من الزمن إال أن هناك اجتاهات تشريعية حديثة تناوهلا املشرع

معظم الباحثني ابلدراسة بشكل مستفيض رغم حداثة التشريعات الصادرة يف هذا املوضوع، األمر الذي 
 العراقية.القانونية  ةث فيه، آملني أن يسهم يف سد النقص احلاصل يف املكتبالبح جعلنا

 منهجية البحث -خامسًا:
املقارن من خالل قراءة النصوص القانونية العراقية واملصرية، سنعتمد يف دراستنا اسلوب املنهج التحليلي 

مشرع، ومدى اتفاقها مع العدالة كأحد وحتليلها بغية الوصول إىل سبل السياسة التشريعية اليت انتهجها كلٌّ 
 مرفق القضاء إىل حتقيقها.األهداف الرئيسة اهلامة اليت يسعى 

 هيكلية البحث -سادسًا:
جمموعة و  ،خامتة تتضمن أهم النتائج اليت متخض عنها البحثو ، مبحثني رئيسني من هذا البحثتكون ي
 .البحثمن خالل  ناتوصل إليها الباحثاليت توصيات من ال
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مفهوم إعادة المحاكمة وأطرها العامة في القانون : المبحث األول 

 العراقي والمقارن

 تمهيد:
ه حىت تثبت إدانت النجاة للمتهمني والسيما األبرايء منهم فاملتهم بريءطوق  (3)قد متثل إعادة احملاكمة 

جماالً خصباً للراغبني يف إطالة أمد النزاع القضائي ، وقد متثل يف الوقت ذاته (5)يف حماكمة عادلة ومنصفة (4)
، وحقيقة األمر أن  معيار التوفيق بني هذين االعتبارين (6) بشكل غري مربر وعلى حنو يضر ابلعدالة وأغراضها

خيتلف من مشرع جنائي آلخر، بيد أن  املتفق عليه بني تلك التشريعات هي ضرورة التوفيق بني مصلحتني 
 حلماية:جديرتني اب
 .(7)تتمثل مبصلحة اجملتمع يف إنزال العقاب على اجلاين احلقيقي من دون غريه -األوىل:

                                                        
حيث كان الطاعن يرمي إىل حث القاضي على سحب احلكم اخلطأ، وإصدار حكم جديد بداًل منه، وكان يسمى يف ذلك  -3

مت إلغاء  1667الوقت اإلعادة ابلغلط، ولكن هذا الغلط بتقدير وقائع احلكم ليس فيه جتريح للقاضي الذي أصدر احلكم، ويف سنة 
لتما  إعادة النظر، وحصر األسباب اليت جيوز فيها الطلب إبعادة النظر يف تقدير الوقائع مصطلح نظام اإلعادة ابلغلط، ومت تسميته اب

 أو اخلطأ يف اإلجراءات، د. نبيل إمساعيل عمر، الطعن ابلتما  إعادة النظر يف املواد املدنية والتجارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،
 .12، ص1983
هة من جهات التحقيق مبحاكمته وإيقاع العقاب عليه مبناسبة حدوث جرمية مدعية تثبت صفة املتهم للشخص إذا طالبت ج -4

أو احملكمة يف حاالت التصدي ويف جرائم  ،أو قاضي التحقيق ،نسبة ارتكاب اجلرمية إليه سواء كانت هذه اجلهة هي النيابة العامة
أجاز له القانون ذلك، أو قام املضرور من اجلرمية ابستعمال اجللسات، وإذا قام مأمور الضبط القضائي ابلقبض عليه يف األحوال اليت 

حقه يف االدعاء املباشر، فقد تكلف احملكمة الفرد ابحلضور أمامها، وماجتدر اإلشارة إليه إنه تزول صفة املتهم عن الشخص يف القانون 
 -املصري يف األحوال اآلتية:

 نه صفة املتهم ويصبح شخصاً عادايً.إذا صدر حكم ابلرباءة لصاحل املتهم فتزول ع -:أوالً 
إذا صدر حكم ابإلدانة على املتهم، فتزول عنه صفة املتهم، وأيخذ صفة احملكوم عليه، وميكن أن تعود صفة املتهم للشخص  -:اثنياً 

انة بناءً على من جديد بعد صدور حكم ابإلدانة إذا نقض حكم اإلدانة من قبل حمكمة النقض أو قبل طلب إعادة النظر يف حكم اإلد
 أحوال التما  إعادة النظر. 

إذا انتهت حتقيقات النيابة العامة بصدور قرار ابألوجه إلقامة الدعوى اجلنائية، ومع ذلك قد تعود صفة املتهم للشخص  -:اثلثاً 
 مرة اثنية إذا ألغي قرار النيابة العامة ابألوجه إلقامة الدعوى اجلنائية.

املعتقد اشرتاك عدة أشخاص يف ارتكاب اجلرمية، مث بعد ذلك ثبت للنيابة العامة عدم أحقية تقدمي بعضهم إذا كان  -:رابعاً 
للمحاكمة فوجه االهتام ابلنسبة للبعض من دون البعض اآلخر، فمن مل يوجه إليه االهتام تزول عنه صفة املتهم، يف حني تظل لصيقة 

وحقوقه يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، دار  لعزيز عبد العزيز موسى، ضماانت املتهممبن وجه إليه االهتام، د. أبو السعود عبد ا
 .42، ص2015الفكر والقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، 

 على: 2005( من دستور مجهورية العراق لعام 19حيث نصت املادة ) -5
 القضاء مستقل ال سلطان عليه لغري القانون.  -أواًل:
ال جرمية وال عقوبة إال بنص وال عقوبة إال على الفعل الذي يعده القانون وقت اقرتافه جرمية، وال جيوز تطبيق عقوبة أشد  -اً:اثني

 من العقوبة النافذة وقت ارتكاب اجلرمية.
 التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. -اثلثاً:
 كمة.حق الدفاع مقد  ومكفول يف مجيع مراحل التحقيق واحملا  -رابعاً:

املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية عادلة، وال حياكم املتهم عن التهمة ذاهتا مرة أخرى بعد اإلفراج عنه إال  -:خامساً 
 .إذا ظهرت أدلة جديدة

ء اإلجراءات اجلنائية تعرقل سري العدالة اجلنائية لكون العدالة البطيئة تعد صورة من صور الظلم، -6 الن إدراك  إن مشكلة بط 
العدالة ال يتحقق بصدور احلكم العادل أي احلل املنصف فحسب وإمنا يقتضي صدور هذا احلكم يف وقته وذلك ألن عامل الزمن له 

د. أمحد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  أمهيته يف حتقيق العدالة،
 .345، ص1995
تسعى السياسة اجلنائية العقابية اليت يضمها علم العقاب إىل الوقوف على الكيفية اليت ينبغي هبا مواجهة الظاهرة اإلجرامية يف  -7

 G. Levasseur, G. Stéfani etمرحلة التنفيذ العقايب، مبا يكفل حتقيق أهداف اجملتمع يف منع اجلرمية أو تقليصها إىل أبعد مدى. 
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تتمثل مبصلحة املتهم يف حماكمته حماكمة عادلة يكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه على  -والثانية:
 .(8)ي حنو يشعره بعدالة احلكم الصادر من القاض

وم إعادة احملاكمة ال ميكن أن  يستقيم أبي حال من األحوال من وحقيقة األمر أن  احلديث عن مفه
 دون التعرض ملاهيتها وضوابطها، ومتييزها عن طرق الطعن األخرى، عليه سنتناول ذلك من خالل مطلبني.

 ماهية إعادة املحاكمة وضوابطها -املطلب األول:
ق إىل التعريف اللغوي واالصطالحي لغرض إعطاء فكرة واضحة عن ماهية إعادة احملاكمة البد من التطر 

 هلا وعلى النحو اآليت:
 أواًل: التعريف اللغوي إلعادة احملاكمة

مأخوذة من  :واإلعادة يف اللغة مصطلح إعادة احملاكمة مشتق من لفظني األول إعادة والثاين احملاكمة،
العود ومنها صفة هللا تعاىل املبديء املعيد، فهو ج ل  يف عاله من يعيد اخللق إىل احلياة بعد املمات يوم 

، أما احملاكمة (9)احلساب، وجاء عن شريح قوله إمنا القضاء مجر فادفع اجلمر عنك بعودين أي شاهدين 
، واحلكم هو العلم والفقه، واحلكومة رد (10) لغًة فهي مأخوذة من القاضي الذي حكم األشياء ويتقنها

، واحلكم مقيد (11) الرجل عن الضيم ومنها حكمة اللجام ألهنا ترد الدابة، واحلكم صدر حكم أي قضى
ابلقضاء العادل، ويقال حكمته يف مايل إذا جعلت له احلكم فيه واحتكم فالن يف مال فالن إذا أجاز فيه 

 .(12) حكمه
 طالحي إلعادة احملاكمةاثنًيا: التعريف االص

 ن  إاختلفت وتعددت التعريفات اليت قيلت بشأن مصطلح احملاكمة، فلم تعرف  تعريفاً مانعاً جامعاً إذ 
أبهنا:"املرحلة الثانية للدعوى اجلنائية، ويطلق كل فقيه أو ابحث عرفها من زاوية نظر خاصة به، فقد عرفت 

ن اإلجراءات اليت تستهدف متحيص أدلة الدعوى مجيعاً، ما عليها تعبري التحقيق النهائي وهي جمموعة م
كان منها ضد مصلحة املتهم وما كان يف مصلحته، وهتدف بذلك إىل تقصي كل احلقيقة الواقعية والقانونية 
يف شأهنا، مث الفصل يف موضوعها، أما ابإلدانة إذا كانت األدلة جازمة، أو ابلرباءة إن  مل تتوفر األدلة 

 .(13)اجلازمة" 

                                                        
R. Jambu-Merlin, Criminologie et science pénitentiaire, Précis Dalloz, 4ème éd. 1980, p. 1 et s ; B. 

Bouloc, Pénologie, Précis Dalloz, 1991, n°1, p. 1 et s. 
قوق املتهم يقوم القضاء بتمحيص األدلة وتقدير أمهيتها لتصدر بعد ذلك حكمها، د. حممد رشاد الشايب، احلماية اجلنائية حل -8

 .48، ص2012وحرايته، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
 ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، املصري مجال الدين أبو الفضل، لسان العرب، الطبعة األوىل، بريوت، دار صادر، بريوت -9

 .315، ص2008
صول على حقه وانصافه، ملزيد من التفاصيل راجع د. جمدي صاحل يوسف القضاء هو املالذ احلقيقي للمظلوم وإليه يهرع للح -10

 .3، ص2011اجلارحي، ضماانت املتهم أمام احملاكم العسكرية يف النظام القانوين املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 ،ل كضمانة للعدالة االنتقاليةوال شك أن املتقاضني يستمدون قوهتم من قوة القضاء، د. طلعت يوسف خاطر، القضاء العاد -11

 .5، ص2016دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، 
 .140حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، املصري مجال الدين أبو الفضل، املرجع السابق، ص -12
 .753، ص1988النهضة العربية، القاهرة، د. حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة الثانية، دار  -13
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جعلها املشرع وسيلة (14) أما إعادة احملاكمة اجلنائية فقد عرفت أبهنا: "طريق من طرق الطعن غري العادية 
لرفع اخلطأ الواقعي الذي أصاب األحكام الباتة الصادرة ابإلدانة، وذلك عن طريق رؤية الدعوى اليت سبق 

، ويعرفها البعض على أهنا: "طريق غري عادي مسح به (15)الفصل فيها اثنية وإصدار حكم جديد فيها
العدالة" القانون لتصحيح األخطاء اجلسيمة اليت تشوب األحكام الباتة، من أجل ضمان حسن حتقيق 

(16). 
"طريق من طرق الطعن يف األحكام القضائية الغرض منها رفع السهو أو  :كما يعرفها الباحثان أبهنا
لقضائية والذي من شأنه أن يؤثر على احملكوم عليه فقد تقوم احملكمة إبعادة اخلطأ الذي يصيب األحكام ا

 احملاكمة جمدداً وتصدر حكماً جديداً".
واألصل أن  احلكم البات هو عنوان احلقيقة، فال جيوز بعد صريورته اباتً الطعن عليه أبي طريق من طرق 

ذا احلكم، إال  أن  املشرع الوضعي وضع بعض الطعن أو البحث عن حقيقة أخرى غري تلك اليت عرب عنها ه
االستثناءات ويف حدود معينة إبثبات عكس هذه القرينة القانونية املستفادة من حجية األحكام الباتة، 

أن  اإلبقاء على احلجية املطلقة للحكم البات على أثر ثبوت اخلطأ اجلسيم الذي شاب احلكم هو  ورأى
ه احلقيقة اليت يعرب عنها، وتالفياً لذلك الوضع الذي ترفضه العدالة، مسح القانون أمر تتأذى منه العدالة ويشو 

يف حاالت معينة وبشروط حمددة املسا  بقوة القضية املقضية عن طريق طلب إعادة النظر، فهذا الطلب 
، محايًة هو الوسيلة القانونية اليت ميكن من خالهلا التعرف على اخلطأ املوضوعي الذي شاب احلكم البات

للمصلحة االجتماعية يف تاليف هذا اخلطأ، وهو املنفذ القانوين الستبعاد قوة األمر املقضي به والسماح تبعاً 
 .(17)لذلك ببحث جديد يف موضوع الدعوى توصالً إىل حكم جديد يعرب عن احلقيقة املطلقة 

االتفاقيات الدولية إىل التأكيد متيل أغلب املعاهدات و  نه على الصعيد الدويلأوما جتدر اإلشارة إليه 
عدم تقدمي شخص قد يعين هذا املبدأ على عدم جواز حماكمة الشخص الواحد عن ذات الفعل مرتني، و 

، نفسها حمكمة أخرى، على اجلرمية أمامأو  احملكمة نفسها أماممرة أخرى ة ئ من جرمية معينأدين أو بـُر  
املواثيق  نصت عليهورهتا، وحيتل هذا املبدأ أمهية ابلغة ويشمل هذا األمر مجيع اجلرائم مهما كانت خط

: شار إىل انهأ، الذي 1966واالتفاقيات الدولية، كالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لعام 
منها حبكم  ء  بُرى أدين هبا أو أنال جيوز تعريض أحد جمدداً للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق  ..."

                                                        
تنقسم طرق الطعن يف األحكام إىل طرق عادية وطرق غري عادية، وأسا  هذا التقسيم هو أن  طرق الطعن العادية جيوز  -14

ا تعيب احلكم سواء ما تعلق  سلوكها جملرد عدم رضا احملكوم عليه ابحلكم الصادر ضده وله تقدمي ما يشاء من األسباب اليت يعتقد أبهن 
 منها ابلقانون أو ابلوقائع، أو بسلطة القضاء التقديرية يف كيفية تفسري انطباق القانون على الوقائع، أما طرق الطعن غري العادية فال

لطرق اليت جيوز سلوكها إال إذا كان عدم رضا احملكوم عليه يستند إىل سبب من األسباب احملددة يف القانون، وقابلية احلكم للطعن فيه اب
حددها القانون لكي توفق بني فكرة احلجية اليت تقضي ابحرتام احلكم حتقيقاً للمصلحة العامة، وبني مصلحة الفرد اخلاصة اليت تقضي 
إشباع غريزة العدالة يف نفسه، بتصحيح ما شاب احلكم الصادر ضده من أخطاء، واجلدير ابلذكر أن طرق الطعن يف األحكام اليت 

ع العراقي هي االعرتاض على احلكم الغيايب واالستئناف، وإعادة احملاكمة، والتمييز، وتصحيح القرار التمييزي، واعرتاض نظمها املشر 
الغري، والطعن ملصلحة القانون، د. غسان مدحت خري الدين، طرق الطعن يف األحكام، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر والتوزيع، 

 .11،12، ص2013عمان، 
 .462عيد حسب هللا عبد هللا، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، كلية القانون، جامعة املوصل، بدون سنة نشر، صد. س -15
 .567، ص2004د. أمحد فتحي سرور، النقض اجلنائي، دار الشروق، القاهرة،  -16
 .567د. أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص -17
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رأت احملكمة األوربية فقد  ذا املبدأ، وتطبيقاً  هل(18)."هنائي وفقاً للقانون ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلد..
ضد النمسا  (Gradinger) قضية يف ت( امللحق ابالتفاقية األوربية قد انتهك7( من الربوتوكول)4) املادة أن

وفاة  يف لتسببه النمساويةاحمللية  قبل احملكمة من أُدين   أن   سبق كان بالغ بصاحب ، املتعلقة1995عام 
 اجلنائي القانون على ارتكزت اإلقليمية اليت للمحكمة وفقاً و  ،سيارته يقود وهو إمهاله أحد األشخاص بسبب

 عامالً  يشكلن  أ نهأش من املستوى الذي تبلغ مل الدعوى هذه صاحب لدى الدم يف الكحول نسبة كانت
 النقل حبركة املتعلق ابلقانون وتذرع هذا االستنتاج مع الرأي يف اختلف للمقاطعة العام احملامي مشدًدا، لكن

 أتثري حتت السياقة بسبب احلبس ملدة اسبوعانقوامها  الدعوى صاحب على غرامة ففرض الطرق على
 الطرق على النقل حبركة املتعلق والقانون اجلنائي القانون أن   من ابلرغم نهأ األوروبية احملكمة الكحول، ورأت

 إىل استندت فيها املطعون القرارات إال أن ،وغرضها اجلرمية وطبيعتها بتحديد يتعلق فيما مهاكال اختلف
 .(19)مرتني التهمة بنفس الشخص حماكمة جواز عدم انتهاكاً ملبدأ يشكل الذي األمر نفسه السلوك أسا 

احملاكمة على النحو املراد من حبثنا هذا فإننا جند أن  احملاكم الدولية ال تتواىن عن إعادة أما عن إعادة 
ا أن  تغري يف احلكم الصادر هنحماكمة احملكوم عليهم مىت ماظهرت أدلة جديدة رأت احملكمة أن  من شأ

اهبم من ضرر جراء األحكام منها، بل أن  احملاكمة الدولية حتكم بتعويضات ابهظة ألولئك املتهمني عما أص
 .(20)اخلاطئة اليت طبقت عليهم 

 التمييز بني إعادة املحاكمة وطرق الطعن األخرى -املطلب الثاني:
للوقوف على ماهية إعادة احملاكمة اجلنائية على وجه الدقة يتعني علينا أن  منيز بينها وبني ما يشبهها 

عن يف األحكام، كاستئناف احلكم، ومتييزه، و االعرتاض من طرق قانونية أخرى أقرها القانون إلعادة الط
 على األحكام الغيابية.

 إعادة احملاكمة واستئناف األحكام -أواًل:
أجاز القانون العراقي واملصري استئناف األحكام كمبدأ عام يف مجيع األحكام اليت تصدر من القضاء 

ظر املشرع استئنافها وأن تكون فاصلة يف بشرط أن تكون هذه األحكام صادرة من حماكم جزائية ومل حي
، واهلدف من تقرير االستئناف هو حتقيق املصلحة (21)املوضوع وأن يتم االستئناف خالل امليعاد املقرر قانوانً 

                                                        
 .العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية( من 7( الفقرة )14)املادة  -18

19- Eur. Court HR, Case of Gradinger v. Austria, judgment of 23 October 1995, Series A, No. 328-
C, p. 66, para. 55 متاح على املوقع  : www.echr.coe.int/ECHR/EN/. 

تبين نظام روما التعويض عن اخلطأ القضائي، كضمانة للمتهم لذلك من أجل تصحيح أخطاء قضاة احملكمة اجلنائية الدولية  -20
فقد حّدد حاالت استحقاق التعويض على سبيل احلصر، حيث مبوجبها ميكن للمتهم أن يلتمس من هيئة احملكمة التعويض املقرر 

االحتجاز من دون وجه حق يف أيّة  ومن احلاالت اليت تستوجب التعويض عن اخلطأ القضائي هي تعرض املتهم للقبض أو واملكفول له،
مرحلة من مراحل سري الدعوى، كما له أن يطلب حبقه يف التعويض مىت ما متكن من نقض اإلدانة بعد اكتشافه ألدلة جديدة مل تكن 

املسجل أو انئبه خطأ  متاحة وقت احملاكمة وأن  إخفاءها مل يعز إليه، أو مىت ما ارتكب القضاة أو املدعي العام أو نواب املدعي العام أو
قضائياً جسيماً، إذ بينت القواعد اإلجرائية إجراءات طلب التعويض الواجب اتباعها أثناء رفع دعوى التعويض من أجل احلصول على 

اجلنائية  وإن  التعويض عن اخلطأ القضائي يف نظام روما تقرر حملو آاثر أخطاء العدالة الصادرة من حمققي وقضاة احملكمة ،مبلغ التعويض
الدولية اليت وجدت أصاًل لدفع الضرر ال إلحداثه، خدومة عبد القادر، التعويض عن اخلطأ يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

 .53، ص2017الدولية، حبث منشور يف جملة الدراسات احلقوقية، العدد الثامن، اجلزائر، 
 .636، ص2005ءات اجلنائية، مكتبة اجلالء، املنصورة، د. حممد عيد الغريب، الوجيز يف شرح قانون اإلجرا -21
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العامة اليت تقتضي تدعيم ثقة أفراد اجملتمع يف العدالة اجلنائية من خالل تصحيح ما حيتمل من أخطاء  
، بناًء على ذلك سنوجز أوجه الشبه واالختالف بني إعادة (22)ابلقوة حلكم معيباً  قضائية جتنبًا لالعرتاف

 احملاكمة واستئناف احلكم على النحو اآليت:
 أوجه الشبه بني إعادة احملاكمة واستئناف احلكم -1

األمر الذي جيعل من  ،يستند حق االستئناف إىل احتمال وقوع خطأ يف حكم حمكمة أول درجة
االستئناف وسيلة قانونية للتحقق من سالمة احلكم وتصحيح ما قد يشوبه من أخطاء يف حتصيل الوقائع 

، وهبذا املفهوم (23)أو يف تطبيق القانون، رغبًة يف احلصول على حكم قضائي مطابق للواقع وموافق للقانون
حملاكمة هتدف إىل مطابقة احلكم القضائي للواقع وعدم إعادة ا ن  أيتفق االستئناف مع إعادة احملاكمة يف 

 احنرافه عنه على حنو يضر بعدالة مرفق القضاء.
 أوجه االختالف بني إعادة احملاكمة واستئناف احلكم  -2

من أهم أوجه االختالف بني إعادة احملاكمة واستئناف احلكم هو الشروط اجلوهرية لقبول االستئناف 
من حمكمة أول درجة وذلك خالفًا إلعادة احملاكمة واليت تتم عندما يصبح  هو أن يكون احلكم صادراً 

 احلكم حائزًا لقوة األمر املقضي به.
 إعادة احملاكمة والطعن متييزاً  -اثنيًا:

ن العراقي واملصري إىل طريق الطعن عن طريق التمييز وهو طريق غري عادي يُلجأ إليه اتطرق املشرع
الفة للقانون أو بطالن سواء يف احلكم املطعون فيه، أو يف اإلجراءات اليت إلصالح ما شاب احلكم من خم

والغرض منه هو لبيان ما إذا كانت هناك خمالفة حلكم القانون، وما إذا كانت حمكمة ، (24)أسس عليها
 .(25)املوضوع قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً من عدمه

 أوجه الشبه بني إعادة احملاكمة والطعن متييزاً  -1
يعيد ه ن  أأتسيسًا على ما تقدم ميكننا القول أبن  متييز احلكم، أو نقضه يتشابه مع إعادة احملاكمة يف 

احلكم  يفكانت عليها قبل صدور احلكم املنقوض فال تتقيد مبا ورد   اليتالدعوى إىل حمكمة اإلعادة حبالتها 
إعادة تقديرها بكامل حريتها فيصبح  النقض يفن تقدير وقائع الدعوى وال يقيدها حكم أش يفاألول 

نه ال إ، ومن مث فذات موضوعالطاعن على هذا احلكم غري  مناعياحلكم املنقوض ال وجود له، وتضحى 
ابلرد على ما أاثره الطاعن من أوجه نعى على احلكم  (حمكمة اإلعادة)ن يطالبا احملكمة أيقبل من الطاعنني 

 .(26)املنقوض
 متييزاً  والطعن احملاكمة إعادة بني االختالف أوجه -2

 -من أهم أوجه االختالف بني إعادة احملاكمة والطعن متييزاً ما أييت:

                                                        
 .675، ص2002د. عوض حممود عوض، املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -22
 .1091ص ،املرجع السابق ،د. حممود جنيب حسين -23
 .426، ص1989امعة اجلديدة، اإلسكندرية، د. أمحد هندي، أصول احملاكمات املدنية والتجارية، دار اجل -24
 .1150، ص2010د. عيد القصاص، الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار الكتب، القاهرة،  -25
 غري منشور. 1/11/1982ق جلسة  52( لسنة 4217الطعن رقم ) -26
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الطعن ابلتمييز ال يكون إال يف األحكــام النهــائيــة، يف حني أن  إعــادة احملــاكمــة ال ميكن أن  تقع إال  .أ
 الشيء املقضي به.على األحكام اليت حازت قوة 

من شــأنه تصــحيح األخطاء، واملخالفات القانونية اليت يرجع ســببها إىل احملكمة  التمييزالطعن بطريق  .ب
اليت أصــــــدرت احلكم املطعون فيه، يف حني أن طريق الطعن إبعادة احملاكمة غايته تصــــــحيح األخطاء 

 اليت ال يرجع سبب ارتكاهبا إىل احملكمة اليت أصدرت القرار املطلوب إعادة احملاكمة فيه.
، وهي احملكمة اليت تشــــرف على حســــن تطبيق القانون، حمكمة التمييزيقدم إىل التمييز بطريق  الطعن .ج

للخصــوم أن  يتقدموا بطلب  القانون وهي غري احملكمة اليت أصــدرت القرار املطعون فيه، يف حني مسح
إعادة احملاكمة أمام احملكمة نفســها اليت أصــدرته، والســبب يف ذلك أن  األخطاء اليت نســبت إىل هذا 

املشـــــرع حاجة إىل اللجوء إىل حمكمة  احملكمة، وإمنا اخلصـــــوم أنفســـــهم لذا مل ير   القرار مل يكن ســـــببها
ويف تطور حديث قام املشــرع املصــري بتعديل أعلى، واكتفى بعرض ذلك على احملكمة اليت أصــدرته، 

نتيجة للظروف اليت متر هبا البالد والعتبارات تتعلق  -بعض نصــــــــــــوص قانون اإلجراءات اجلنائية لديه
 (150رقم )اإلجراءات اجلنائية  فأصــدر تعديالت على قانون -العدالة وحســن ســري القضــاء بتحقيق

لسنة  (57رقم )، وقانون حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض الصادر بقانون 1950لسنة 
 اللدائرة اجلنائية مبحكمة النقض عند نظر املوضـــــــــــــوع حق إقامة الدعوى طبقً الذي أجاز فيه  1959
 يحملكمـة النقض حق التصـــــــــــــــد أن   أينائيـة، اجلجراءات اإل ( من قانون11)مقرر من املادة  ملا هو

، أو بصـــــــــدد وقائع اإلحالةهم أبمر ؤ أمسا ةإلقامة الدعوى اجلنائية ضـــــــــد متهمني آخرين خالف الوارد
، وبـــذلـــك تتحول حمكمـــة النقض من حمكمـــة قـــانون إىل مشلتهـــا التحقيقـــات اإلحـــالـــةغري واردة أبمر 

مة موضـــــــــــــــوع تنظر الدعوى وتبت فيها من دون أن تتقيد بعدد مرات اإلحالة إليها، وهو منحى حمك
حتقيق العدالة وعدم إطالة أمد  هبدفاملشـــــــــــرع املصـــــــــــري حيث منحه حملكمة النقض  ســـــــــــلكهجديد 

 احملاكمة من دون مربر مقبول.
 إعادة احملاكمة واالعرتاض على احلكم الغيايب -اثلثًا:

اض على احلكم الغيايب من طرق الطعن يف األحكام اليت قررها قانون أصول احملاكمات طريق االعرت  دعي
، التمييز وتصحيح القرار التمييزي وإعادة احملاكمة ابإلضافة إىل طرقاملعدل،  1971لسنة  (23)اجلزائية رقم 

تكون هناك فسحة للمتهم  أنالضماانت اليت وفرها القانون للمتهم حيث جيب  أحد أهم أيضاً  د  يعكما و 
دفاع عن نفسه بعد علمه بقرار احلكم الغيايب الصادر حبقه، وإيصال احلقيقة أمام يف ال متكنه احملكوم غيابياً 

 .احلكم العادل إىل احملكمة وصوالً 
 غيايبأوجه الشبه بني إعادة احملاكمة واالعرتاض على احلكم ال -1

يتفق طريق الطعن إبعادة احملاكمة مع طريق االعرتاض على احلكم الغيايب يف نقطة واحدة وهي أن كل 
 منهما ميكنان احملكمة من إعادة النظر يف املوضوع من جديد.

 الغيايب احلكم على واالعرتاض احملاكمة إعادة بني االختالف أوجه -2
على احلكم الغيايب يف احلكمة اليت تقرر من أجلها كل  خيتلف طريق إعادة احملاكمة عن طريق االعرتاض

واحد منهما، فاحلكمة اليت تقرر من أجلها احلكم الغيايب هي متكني املتهم من إبداء دفاعه أمام حمكمة 
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، أم ا يف إعادة احملاكمة فاحلكمة ليست (27)املوضوع، عندما يصدر حكماً بغيابه ومل يتمكن من إبداء دفاعه 
م من إبداء دفاعه ألن  املتهم قد أبدى دفاعه ابلفعل أمام حمكمة املوضوع اليت مل تقتنع به متكني املته

وأصدرت حكمها البات إبدانته، ولكنها تكمن يف ظهور وقائع جديدة تستلزم إعادة نظر الدعوى، فهذه 
 الوقائع اجلديدة من شأهنا أن  تؤثر بشكل مباشر على احلكم الصادر يف الدعوى.

السياسة التشريعية العراقية والمصرية المتبعة في إعادة : المبحث الثاني

 المحاكمة

 تمهيد:
 أو نقضه، للمحكوم عليه طلب إعادة النظر ابحلكم الصادر ضده بقصد إبطالهالعراقي  أاتح املشرع

 علىأمة حمك أمامصدرت احلكم أو أاحملكمة اليت  أمامأو تعديله، سواء مت تقدمي هذا الطلب  أو فسخه
ليه املشرع العراقي حينما عدد طرق إشار أطريق الثالث الذي الالطعن إبعادة احملاكمة هو  طريق دعيُ ، و منها

( من 203) إىل( 196( من قانون املرافعات املدنية وعاجله يف املواد من )168الطعن ابألحكام يف املادة )
ويعد طريق الطعن إبعادة احملاكمة أو التما   ،نافذاملعدل ال 1969لسنة (83)قانون املرافعات املدنية رقم 

هم طرق الطعن يف األحكام اليت تقع أمام احملكمة أمن بني  -كما أمسته بعض التشريعات  -إعادة النظر
على القانون الستصدار  ر والتجاوزوالتزوي يواجه حاالت من الغش أن هُ  من أمهيتهصدرت احلكم، وتبدو أاليت 

فليس من العدل احرتامها وإلزام احملكوم عليه  اإلنصاف،وال مع  وال تتطابق مع الواقع ةحكام غري عادلأ
 الً و وصجياد طريق يتمكن به احملكوم عليه من كشف حقيقتها أمام القضاء إمن  بتنفيذها، فكان ال بد

عادية يلجأ غري الوإعادة احملاكمة طريق من طرق الطعن واإلنصاف، مع احلق  يتالءمبطاهلا أو تعديلها مبا إل
لسبب من األسباب اليت نص عليها القانون،  بطالهإصدرت احلكم بقصد أاحملكمة اليت  إىل اخلصم مبقتضاها

النظر  وإعادةصدرته أا يطلب به من احملكمة جمرد سحب حكمها الذي إمنوال يقصد منه جتريح احلكم، و 
هذا على صعيد قانون املرافعات املدنية والتجارية العراقي، ، صدرتهأرفع إىل ذات احملكمة اليت ي هُ أن  فيه، بدليل 

أم ا على صعيد قانون أصول احملاكمات اجلزائية فقد أدخل املشرع العراقي تعديالً على نصوص هذا القانون 
إىل ( 370ة يف املواد من )نظم من خالله آلية إعادة حماكمة احملكوم عليهم، إذ نص على إعادة احملاكم

 -:، بناًء على ما تقدم سنقوم بدراسة هذا املبحث من خالل املطلبني اآلتيني(28)( منه 379)

                                                        
احملكمة حني تنظر املعارضة بقاعدة ال يضار املعارض بناءً  يف مصر خيضع احلكم الغيايب الصادر يف اجلنحة للمعارضة وتتقيد -27

ض على املعارضة املرفوعة منه، وال جيوز للمحكمة أن تشدد العقوبة احملكوم هبا غيابياً، كما أن الطعن يف هذا احلكم الغيايب بطريق النق
يف اجلناايت فال جيوز حملكمة اجلناايت أن حتكم على املتهم  ال يكون جائزاً إال إذا ثبت إنه أصبح هنائياً قبل تقرير الطعن ابلنقض، أم ا

ا يف غيابه إال بعد إعالنه قانونيًا ابجللسة اليت حتدد لنظره دعواه ألن اإلعالن القانوين شرط الزم لصحة اتصال احملكمة ابملوضوع، فإذ
لدعوى فأن هي فعلت كان حكمها ابطالً وجيب عليها كان املتهم مل يعلن أصاًل أو كان إعالنه ابطالً فال حيق للمحكمة أن تتعرض ل

يف هذه احلالة أتجيل الدعوى إىل جلسة أخرى إلعادة تكليف املتهم ابحلضور على الوجه الصحيح. د. حممد عيد الغريب، املرجع 
 .552،553السابق، ص

، 2009ين، مكتبة السنهوري، بغداد، د. عبد األمري العكيلي وآخرون، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزء الثا -28
 .230ص
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 شروط طلب إعادة املحاكمة وأثره -املطلب األول:
تستلزم عملية إعادة احملاكمة توافر جمموعة من الشروط الشكلية واملوضوعية يف طلب إعادة احملاكمة 

 -:اره، لذا سنتناول هذه الشروط على النحو اآليتحىت ينتج مث
 أواًل: الشروط الشكلية

شكلية معينة يف طلِب إعادة احملاكمة حيث حدد اجلهة املنوط هبا  نص املشرع العراقي على شروط  
النظر يف طلب إعادة احملاكمة، وصاحب احلق يف طلب احملاكمة، واإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن سنتناول 

 -ه الشروط على النحو اآليت:هذ
 صاحب احلق يف تقدمي الطلب -1

لبيان م ن  هو صاحب احلق يف تقدمي طلب إعادة احملاكمة يف العراق ينبغي أن  نؤكد على حقيقة مفادها 
 أن  قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي قد ميز بني فرضني.

 إعادة احملاكمة حياً وهو احملكوم عليه.أن  يكون صاحب احلق يف طلب  -:الفرض األول
فيكون يف هذه احلالة للمحكوم عليه أو من ميثله قانوانً احلق يف طلب إعادة احملاكمة، ويف مصر يقدم 

 الطلب من النيابة العامة، أو من احملكوم عليه.
ق زوجته أو أحد إذا كان احملكوم عليه متوفياً فيكون احلق لطلب إعادة احملاكمة من ح -:الفرض الثاين

 أقاربه. 
وهي صورة مستحدثة وضعها املشرع العراقي من أجل حتقيق الصاحل العام واعتبارات العدالة، وذلك 

إذا كان احلكم يف الطعن ابلنقض قد صدر بعد » ":خالفاً ملا تبناه املشرع والقضاء املصري حيث قضى أبنه
و القضاء ر، ه يتعني العدول عن احلكم املذكو إن، فوفاة الطاعن اليت مل تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره

، وحنن نتفق مع املشرع العراقي ألن احملاكمة هنا هدفها (29)«ابنقضاء الدعوى اجلنائية لوفاة احملكوم عليه
 اجلنائية.حتقيق العدالة وليس إهناء الدعوى 

 اجلهات اليت يقدم هلا الطلب واإلجراءات املتبعة بشأنه -2
الدعاء العام الذي بدوره يطلب إضبارة الدعوى ويقوم ابلتحقيق يف صحة األسباب يقدم الطلب إىل ا

اليت استند إليها الطلب، ويدقق أوراق الدعوى وبعد استكماله للتحقيقات الالزمة عليه أن  يقدم مطالعة 
أن  تقدمي  مع مراعاة ،حمكمة التمييز هي اجلهة املختصة بنظر الطلب دوتعحمكمة التمييز،  األوراق إىلمع 

ويرى الباحثان إنه من طلب إعادة احملاكمة ال يوقف تنفيذ احلكم إال إذا كان احلكم الصادر هو اإلعدام، 
املعدل وجيعل 1971( لسنة 23الضروري أن يعدل املشرع العراقي يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم )

كوم عليه إىل حمكمة التمييز مباشرًة أسوة ابملشرع طلب إعادة احملاكمة يقدم من قبل االدعاء العام أو احمل
املصري الذي جعل تقدمي الطلب من قبل النيابة العامة أو احملكوم عليه وذلك للدور الرقايب الذي ميتلكه 

بعكس احملكوم عليه الذي  ،علمية يف جمال اختصاصه ايف الدعوى وذ اً شريف اً ه خصمعداالدعاء العام وب
/عاشراً( من قانون االدعاء العام  5)كما نوصي املشرع العراقي أيضًا بضرورة تعديل املادة   ،جيعل القانون

                                                        
مشار إليه لدى د. عوض حممد عوض، شرح قانون اإلجراءات  -198رقم  824ص ،أحكام النقض 4/12/1962نقض يف  -29

 .133، ص1990اجلنائية، اجلزء األول، 
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اليت تنص على أن: "تقدمي الطلبات وإبداء الرأي يف قضااي التعهد حبفظ السالم  2017( لسنة 49رقم ) 
ر إن هذه املادة تبدو لنا غامضة فيجب أن تكون أكثر وحسن السلوك وإعادة حماكمة..."، حقيقة األم

وضوحاً لكي يفهم الباحث من خالهلا هل إن مهام االدعاء العام تقدمي الطلبات يف إعادة احملاكمة أم إبداء 
 الرأي يف إعادة احملاكمة.

 -وما جتدر اإلشارة إليه هو إنه ال خيرج موقف حمكمة التمييز عن أحد فرضني:
جتد الطلب مستوفياً للشروط القانونية الالزمة له وهلا أن  تقبل الطلب وحتيله للمحكمة  -:الفرض األول

 اليت أصدرت احلكم إلعادة حماكمة املتهم. 
رفض الطلب فاألمر متوقف على قناعتها ابألسباب اليت ُأسس عليها الطلب ومبا قدم  -:الفرض الثاين

 من مستندات وأدلة أمامها.
أبن  حمكمة التمييز ال تفصل يف الدعوى املطروحة أمامها إلعادة النظر فيها، إذ إن  وعليه ميكن القول 

الفصل يف هذه الدعوى منوط ابحملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه، أو احملكمة اليت حلت حملها، أما 
قانوانً، فاألصل  يف مصر فيقدم التما  إعادة النظر إىل حمكمة النقض مىت ماتوافرت شروطه املنصوص عليها

من الناحية القانونية ال سبيل إىل الطعن يف أحكام حمكمة النقض، فهي الصورة املثلى لألحكام الباتة أنه 
من قانون اإلجراءات اجلنائية، ومن مث ال سبيل  (454)احملكوم فيه طبقًا للمادة  ءياليت حتوز حجية الش

العليا، ذلك ما مل تتوافر شروط التما  إعادة النظر جهة القضاء  هادبعإىل مراجعة قضاء حمكمة النقض 
يف حكمها الصادر يف املوضوع يف األحوال اليت تتصدى له فيها، أو يف حكم حمكمة املوضوع الذي رفض 

الرجوع يف  -على خالف القيا  -، بيد أنه ويف تطور ملحوظ قبلت حمكمة النقض الطعن فيه ابلنقض
طأ يف إعمال مبدأ قانوين اثبت كعدم إضرار الطاعن بطعنه، وذلك بوجه حكمها يف بعض األحوال جملرد اخل

خاص لدى وقوع هذا اخلطأ يف فصلها يف املوضوع لدى الطعن على احلكم للمرة الثانية طبقاً ملا تقضي به 
من قانون حاالت وإجراءات الطعن ابلنقض، وذلك حيث ال يسعف التما  إعادة النظر يف  (45)املادة 

وقد أمجلت حمكمة النقض سبب إعماهلا مبدأ الرجوع املذكور يف حتقيق حسن سري ، خلطأ القانوينإصالح ا
 :ن  ض أبقالعدالة، فالعدالة هي اهلدف والغاية من كل تلك اإلجراءات والقواعد، فقد قضت حمكمة الن

ضاء الدوائر حمكمة النقض هي خامتة املطاف، وأحكامها ابتة ال سبيل إىل الطعن فيها، ولئن كان ق»
ما  أن   سري العدالة، إال   اجلنائية ابحملكمة جرى على الرجوع يف أحكامها يف أحوال خمصوصة حتقيقاً حلسن

يؤسس الطالب عليه طلبه على حنو ما سلف بيانه خيرج عن تلك األحوال، مما يتعني معه احلكم بعدم قبول 
 .(30) «الطلب

 الشروط املوضوعية -اثنيًا:
هناك شروط موضوعية جيب أن  تتوافر يف طلب إعادة احملاكمة من أمهها أن يستند الطلب إىل أسباب 
ووقائع جديدة من شأهنا أن  تغري من جمرايت احلكم، كإن تتبني حياة اجملين عليه يف جرمية قتل مثاًل، ففي 

من احلقيقة ذاهتا، فقد نصت املادة  هذه احلالة أتىب اعتبارات العدالة اعتبار احلكم عنوان احلقيقة، أو أقوى

                                                        
 .28/3/2005جلسة  -ق 68( لسنة 24551الطعن رقم ) -30
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اليت صدر  الدعاوىجيوز طلب إعادة احملاكمة يف " :( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه270)
 :تيةآلحوال افيها حكم ابت بعقوبة، أو تدبري يف جناية، أو جنحة يف األ

 .بقتله حياً  املدعىحكم على املتهم جبرمية قتل مث وجد  إذا .1
خر الرتكابه آإذا كان قد حكم على شــــــــــخص الرتكابه جرمية مث صــــــــــدر حكم ابت على شــــــــــخص  .2

 حد احملكوم عليهما.أوكان بني احلكمني تناقض من مقتضاه براءة  ،اجلرمية نفسها
ســــند مث صــــدر حكم ابت على ي خبري أو أإىل شــــهادة شــــاهد أو ر  اســــتناداً حكم على شــــخص  إذا .3

أو صـــــدر حكم ابت بتزوير  ،(31)يأالشـــــاهد أو اخلبري بعقوبة شـــــهادة الزور عن هذه الشـــــهادة أو الر 
 .(32)السند

                                                        
إذا مل تكن شهادة الزور هي السبب الرئيسي يف إصدار حكم الرباءة جاز للمحكمة رفض طلب إعادة احملاكمة، وتطبيقاً  -31

وابلدعوى اجلزائية املرقمة  26/1/2016" سبق وأن  أصدرت حمكمة جنح الرصافة بتاريخ  :مة استئناف بغداد أبنهلذلك قضت حمك
 -حكماً وجاهياً قابالً للتمييز يقضي بـ: 2015ج//1240

( لسنة 111من قانون العقوابت رقم ) (413/3) إلغاء التهمة املسندة للمتهمني كالً من )أ. م. ع وع. م. ع( وفق أحكام املادة
عن شكوى املشتكي )أ. ع. ك( واإلفراج عنهم وإخالء سبيلهم حااًل ما مل يكونوا مطلوبني أو موقوفني على ذمة قضية أخرى  1969

 .وإلغاء صكوك الكفالة املأخوذة منهم
من قبل املعاون القضائي وتنظيم حمضر أصويل  26/3/2015ملضبوطة مبوجب حمضر الضبط املؤرخ يف إتالف الظروف الفارغة ا

القرار أعاله ابلقرار  ( األصولية، وقد نقض182)بذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، وصدر القرار استنادًا ألحكام املادة 
( واتباعًا للقرار التمييزي أعاله أصدرت حمكمة جنح الرصافة بتاريخ 24/3/2016يف  2016جزاء/ /202التمييزي املرقم )

 :ـ( حكماً حضورايً قابالً للتمييز يقضي ب2015ج منقوض//1240ابلعدد ) 10/5/2016
 عقوابت. (413/3)احدة استناداً ألحكام املادة احلكم على املدان )أ. م. ع( ابحلبس البسيط ملدة سنة و 

لكون املدان صاحب عائلة وشاب يف مقتبل العمر عليه قررت احملكمة إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة ابلفقرة )أ( أعاله حبقه ملدة 
داره مائيت دينار تعاد إليه ثالث سنوات على أن يتعهد خالهلا حبسن السرية والسلوك وأن  يودع أتمينات يف صندوق احملكمة مبلغاً مق

 ( عقوابت.146و 144و 118بعد انتهاء املدة أعاله وبعكسه يقيد املبلغ إيراداً هنائياً خلزينة الدولة استناداً ألحكام املواد )
إعطاء احلق للمشتكي )أ. ع. ك( مبراجعة احملاكم املدنية للمطالبة ابلتعويض إن كان له مقتضى بعد اكتساب القرار الدرجة 

 القطعية. 
من قبل املعاون القضائي يف هذه احملكمة وتنظيم حمضر  26/3/2015بوطة مبوجب احملضر املؤرخ يف إتالف الظروف الفارغة املض

( األصولية، وقد صدق القرار أعاله ابلقرار 182)أصويل بذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وصدر القرار استناداً ألحكام املادة 
 .1/3/2017( وبتاريخ 20/10/2016 واملؤرخ يف 2016جزاء//729/745التمييزي املرقم )

 ،قدم احملكوم عليه )أ. م. ع( بواسطة وكيلته احملامية )ن. م( طلباً إىل رائسة االدعاء يطلب فيها إعادة حماكمته لألسباب املبينة فيه
استناداً ألحكام رد الطلب لعدم توفر شروطه القانونية  6/17/38/2017وابلعدد  28/3/2017قررت رائسة االدعاء العام بتاريخ 

من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، عرضت القضية أعاله على االدعاء العام وطلب مبطالعته املؤرخة  (275و 272)املادتني 
 -رد الطلب، وكان القرار ابلشكل اآليت: 5/4/2017

( األصولية وذلك 270" لدى التدقيق واملداولة فقد وجد أبن  طلب إعادة احملاكمة مل يستوف للشروط املنصوص عليها يف املادة )
أ. م. ن( احملكوم عليه جبرمية شهادة الزور وأن  احملكمة )أ. م. ع( على شهادة الشاهد )ألن احملكمة مل تستند يف حكمها إبدانة املتهم 

كانت على اطالع على احلكم الصادر حبقه وقد جاء قرارها مستنداً إىل أدلة وقرائن أخرى ومنها أقوال املشتكي وبقية شهود اإلثبات 
م 11/4/2017( األصولية، وصدر القرار ابالتفاق بتاريخ 275)التقارير الطبية عليه قرر رد الطلب استناداً ألحكام املادة إضافة إىل

 2017جزاء/ 271قرار اهليئة التمييزية اجلزائية لرائسة حمكمة استئناف بغداد ابلعدد  ،ينظر يف ذلك، ه1438رجب/ /13املوافق 
 .11/4/2017والصادر يف 

 -:قاً لذلك قضت حمكمة التمييز أبنهتطبي -32
 8/4/2008يف  2008أج//6"لدى التدقيق واملداولة وجد أن حمكمة أحداث صالح الدين قضت مبوجب قرارها الصادر بعدد 

واحلكم على كل واحد  ( من قانون العقوابت252املادة ) إبدانة احلدثني اجلاحنني الفتيان وقت احلادث والبالغني حاليًا وفق أحكام
منهما إبيداعهما يف مدرسة الشباب البالغني ملدة مخس سنوات وشهر واحد والقرار الصادر من حمكمة جناايت صالح الدين بتاريخ 

( من قانون العقوابت واحلكم عليه 252املادة ) القاضي إبدانة املتهم )...( وفق 2008ج//23ابلدعوى املرقمة  25/9/2008
ظهر أبن تلك الشهادات كانت زوراً وحيث جيوز طلب إعادة احملاكمة يف الدعوى  عقوابت (132/1)ابملادة  ابلسجن املؤبد استدالالً 

بعقوبة إذا حكم على شخص استناداً إىل شهادة شاهد، مث صدر حكم ابت على الشاهد بعقوبة شهادة  اليت صدر فيها حكم ابت
عليه فإن طلب إعادة احملاكمة من قبل  ،من قانون أصول احملاكمات اجلزائية (270/3) الزور عن هذه الشهادة، استناداً ألحكام املادة
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 30: العدد

هنا ثبوت أإذا ظهرت بعد احلكم وقائع أو قدمت مســتندات كانت جمهولة وقت احملاكمة وكان من شــ .4 
 براءة احملكوم عليه.

 .لغي بعد ذلك ابلطرق املقررة قانوانً أعلى حكم نقض أو  إذا كان احلكم مبنياً  .5
أو ما يف حكمهما عن الفعل ، فراجإلأو قرار هنائي اب، أو الرباءة، دانةإلإذا كان قد صـــــــــــــــدر حكم اب .6

 هلا. نفسه سواء كون الفعل جرمية مستقلة، أو ظرفاً 
 ي سبب قانوين.أو العقوبة عن املتهم أل، إذا كانت قد سقطت اجلرمية .7

                                                        
ته مع أوراق الدعوى إىل حمكمة جناايت صالح الدين إلجراء حماكمته استناداً )ت. ه. ف( مستوف لشروطه القانونية، لذا قرر إحال

هـ املوافق  1430حمرم/ /30( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، وصدر القرار ابألكثرية يف 276( و )275ألحكام املادتني )
 -وأصدرت احملكمة قرارها اآليت: 27/1/2009

املتهمني املوقوفني  16/1/2006واملؤرخ يف  2006إحالة//7بلد مبوجب قرار اإلحالة املرقم  لقد أحال السيد قاضي حمكمة حتقيق
أمر جملس الوزراء ( عقوابت، وبداللة 49،48،47وبداللة مواد االشرتاك ) (406/1)املادة ز( وفق أحكام  .)ت. هـ. ف. أ( و)ر. أ

لقيامهما وابالشرتاك مع املتهمني املفرقة قضاايهم بقتل اجملين عليه )...( واعطاء احلق للمطالبة ابلتعويض من  2004( لسنة 3رقم)
طات يف هذه املدانني أعاله أمام احملاكم املدنية لعدم إبرازهم للقسام الشرعي ومعرفة املستحقني منهم ومل تتطرق احملكمة إىل مصري املضبو 

د( من قانون أصول  /224املادة ) القضية لوجود قضية مفرقة حبق املتهمني اآلخرين، أفهمت احملكمة احملكوم عليهما أعاله مبضمون
 حمكمة التمييز للنظر يف احلكم متييزاً كما أن هلما أن يطعنا يف احلكم الصادر أبن أوراق دعوامها سرتسل تلقائيًا إىل احملاكمات اجلزائية

عليهما لدى نفس احملكمة أعاله خالل ثالثني يومًا تبدأ من اليوم التايل لتاريخ صدور احلكم عليها وتقدير أتعاب حماماة للمحامي 
من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية، قدم احملامي  املنتدب )...( عن املدان )...( وقدرها مخسون ألف دينار تصرف له

 8/5/2006والثانية بتاريخ  4/5/2006)...( وكيل املدانني )...( و)...( ثالث لوائح متييزية يطلب فيها نقض القرار األوىل بتاريخ 
تصديق كافة  6/8/2006بتاريخ  2006ـ. ع/ه/59طلبت رائسة االدعاء العام مبطالعتها املرقمة  17/5/2006والثالثة بتاريخ 

تصديق كافة القرارات  1006هيئة عامة//108وبعدد  30/10/2006القرارات الصادرة ابلدعوى، قررت حمكمة التمييز بتاريخ 
لألسباب الواردة الصادرة يف الدعوى، ولعدم قناعة طالب إعادة احملاكمة )...( ابلقرار التمييزي املذكور أعاله فقد طلب إعادة احملاكمة 

يف  6/17/2008. طلبت رائسة االدعاء العام مبطالعتها املرقمة 27/2/2007بالئحة وكيليه احملاميني )...( و)...( املؤرخة يف 
 " لدى التدقيق واملداولة من قبل اهليئة العامة يف حمكمة التمييز االحتادية فقد وجد: إعادة احملاكمة، وصدر القرار اآليت 23/11/2008

إدانة املتهمني )...( و)...(  2006ج//32ابلدعوى املرقمة  26/4/2006أن  حمكمة جناايت صالح الدين كانت قد قررت بتاريخ 
لقيامها  2004( لسنة 3الوزراء رقم ) وأمر جملس من قانون العقوابت، (49، 47،48وبداللة املواد) (/ أ 406/1)املادة وفق أحكام 

ابالتفاق واالشرتاك مع املتهمني املفرقة قضاايهم بقتل اجملين عليه )...(عمداً مع سبق اإلصرار وحكمت على كل واحد منهما ابإلعدام 
هيئة /108وابلعدد  30/10/2006شنقاً حىت املوت وصدقت كافة القرارات من قبل اهليئة العامة يف حمكمة التمييز االحتادية بتاريخ 

رد طلب التصحيح املقدم  30/5/2007يف  2007هيئة عامة//87كما قررت حمكمة التمييز االحتادية بقرارها املرقم   ،2006عامة/
ة طلب إعادة حماكمته لألسباب الوارد 27/2/2007من قبل املدان )...( قدم احملكوم عليه )...( طالباً إىل رائسة االدعاء العام بتاريخ 

 ،فيه، وبعد إجراء التحقيق من قبل الرائسة املذكورة يف صحة األسباب اليت استند إليها الطلب فيه إعادة حماكمته لألسباب الواردة فيه
إعادة حماكمة احملكوم  23/11/2008يف  14595وتدقيق إضبارة الدعوى أعاله وأضابري الدعاوى اجمللوبة طلبت مبطالعتها املرقمة 

( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، ولدى 270/3قق سبب من أسباب إعادة احملاكمة املنصوص عليها يف املادة )عليه وذلك لتح
فة التدقيق والتمحيص من قبل اهليئة وجد أن  الدليل الوحيد ضد املتهم )...( هو ما ورد يف أقوال املتهمني املفرقة قضاايهم واملدونة بص

( و)...( وان حمكمة جناايت صالح الدين اعتمدت تلك الشهادات عندما أصدرت قرارها يف الدعوى شهود وهم كل من )...( و)...
القاضي إبدانة احلدثني  8/4/2008يف  2008أج//6أعاله وحيث أتيد من القرار الصادر من حمكمة أحداث صالح الدين بعدد 

واحلكم على كل  ( من قانون العقوابت252)املادة ( وفق أحكام اجلاحنني الفتيان وقت احلادث والبالغني حالياً كل من )...( و)...
واحد منهما إبيداعهما يف مدرسة الشباب البالغني ملدة مخس سنوات وشهر واحد والقرار الصادر من حمكمة جناايت صالح الدين 

 ( من قانون العقوابت252املادة ) القاضي إبدانة املتهم )...( وفق أحكام 2008ج//23ابلدعوى املرقمة  25/9/2008بتاريخ 
منه أبن تلك الشهادات كانت زوراً وحيث جيوز طلب إعادة احملاكمة يف  (132/1)املادة واحلكم عليه ابلسجن املؤبد استدالالً ألحكام

الدعاوى اليت صدر فيها حكم ابت بعقوبة إذا حكم على شخص استناداً إىل شهادة شاهد، مث صدر حكم ابت على الشاهد بعقوبة 
من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، فان طلب طالب إعادة احملاكمة  (270/3)ألحكام املادة  شهادة الزور عن هذه الشهادة، استناداً 

)...( مستوف لشروطه القانونية، لذا قرر إحالته مع أوراق الدعوى إىل حمكمة جناايت صالح الدين إلجراء حماكمته استناداً ألحكام 
 ،27/1/2009هـ املوافق  1430حمرم/ /30وصدر القرار ابألكثرية يف  ( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية276و 275املادتني )

 .27/1/2009يف ( الصادر 394)ينظر يف ذلك حكم حمكمة التمييز رقم 
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فقاً هلذه املادة ال يقبل القاضي إعادة حماكمة احملكوم عليهم حبكم ابت إال إذا توافرت أحد احلاالت وو 
املنصوص عليها حصراً يف املادة سالفة الذكر، ولكي يتم قبول طلب إعادة احملاكمة من قبل احملكمة جيب 

وز هلا وحتت أي ظرف أن تقبل الطلب أن تتوافر فيه حالة من احلاالت املذكورة يف املادة أعاله وإال فال جي
وذلك احرتاماً حلجية األحكام القضائية وصريورهتا ابتة، كما ال  الذي مل يتوفر فيه شرط من هذه الشروط

، واجلدير ابلذكر أنه مت إلغاء هذه املادة ومسح ألقارب (33)جيوز تقدمي طلب إعادة احملاكمة ألكثر من مرة
بطلب إلعادة احملاكمة وهو ما يعد خطوة جيدة يف اتريخ التشريع العراقي، إذ احملكوم عليه واملتوىف التقدم 

وذلك ابلقانون  1971( لسنة 23أورد املشرع العراقي تعدياًل على قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم )
ف ( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية سال271الذي نص فيه على إلغاء املادة ) 2016( لسنة 18رقم )
 .البيان

 أبنه:حاالت طلب إعادة النظر  علىمن قانون اإلجراءات اجلنائية  (441ويف مصر فقد نصت املادة )
" جيوز طلب إعادة النظر يف األحكام النهائية الصادرة ابلعقوبة يف مواد اجلناايت واجلنح يف األحوال 

 -:اآلتية
 .ايً إذا حكم على املتهم يف جرمية قتل، مث وجد املدعى قتله ح .1
إذا صــــــدر حكم على شــــــخص من أجل واقعة، مث صــــــدر حكم على شــــــخص آخر من أجل الواقعة  .2

 عينها وكان بني احلكمني تناقض حبيث يستنتج منه براءة أحد احملكوم عليهما.
إذا حكم على أحد الشــــــــــــهود أو اخلرباء ابلعقوبة لشــــــــــــهادة الزور وفقاً ألحكام الباب الســــــــــــاد  من  .3

العقوابت، أو إذا حكم بتزوير ورقـــة قـــدمـــت أثنـــاء نظر الـــدعوى وكـــان الكتـــاب الثـــالـــث من قـــانون 
 .للشهادة أو لتقرير اخلبري أو للورقة أتثري يف احلكم

أو من إحدى حماكم األحوال الشـــــخصـــــية ، إذا كان احلكم مبنياً على حكم صـــــادر من حمكمة مدنية .4
 هذا احلكم.  يوألغ

ت أوراق مل تكن معلومـة وقـت احملـاكمـة، وكـان إذا حـدثـت أو ظهرت بعـد احلكم وقـائع، أو إذا قـدمـ .5
 ن هذه الواقعة أو األوراق ثبوت براءة احملكوم عليه.أمن ش

وهذه احلاالت متفق عليها املشرعني العراقي واملصري، ولعل ذلك يرجع التفاق علة إعادة احملاكمة 
 .(34)لديهما واملتمثلة يف إصالح اخلطأ القضائي املتعلق ابلوقائع

ويرى القضاء املصري إمكانية إعادة احملاكمة إذا ترتب على إعادة احملاكمة خمالفة قاعدة أال يضار 
الطاعن هي قاعدة  مركز فعدم تسو قاعدة وجوب  إنوحيث »طاعن بطعنه، وتطبيقاً لذلك قضي أبنه 

من قانون  (417)وفقًا للمادة  غري عاديةأو  عامة تطبق على طرق الطعن مجيعها عادية كانت قانونية

                                                        
أبنه: " لدى التدقيق واملداولة من  2018اهليئة املوسعة /  /328)وأتكيداً على ذلك قضت حمكمة التمييز يف حكمها املرقم  -33

حملامي ا قبل اهليئة املوسعة اجلزائية يف حمكمة التمييز االحتادية وجد أن  طلب إعادة احملاكمة املقدم من احملكوم عليه)ا.ع.ع( بواسطة وكيله
( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية لذا قرر رده لعدم 270)ع. ب( ال يستند إىل أي سبب من األسباب املنصوص عليها ابملادة)

هـ 1434صفر//3من القانون املشار إليه وصدر القرار ابالتفاق يف 275و272استيفاء شروطه القانونية استنادًا ألحكام املادتني
 .18/12/2018املوافق

 .572فخري عبد الرازق صليب احلديثي، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، مكتبة السنهوري، بغداد، بدون سنة نشر، ص -34
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ن حاالت وإجراءات الطعن أمام أيف ش 1959لسنة  57من القانون رقم  (43)اإلجراءات اجلنائية واملادة  
الدعوى اجلنائية رفعت على املتهم  أن  وكان واقع احلال يف الدعوى املاثلة...  حمكمة النقض، ملا كان ذلك

دنية مل تطعن يف احلكم الصادر من حمكمة اثين درجة املدعية ابحلقوق امل أن  ه.... وملا كان الثابت أنبوصف 
ل عن ؤو على الطعن احلاصل من املتهم واملس ، وقد نقض هذا احلكم بناءً 1973بتاريخ أول سبتمرب سنة 
ن يضارا بطعنهما، وإذ كان احلكم الصادر من هذه احملكمة أه ال جيوز من بعد إناحلقوق املدنية وحدمها، ف

قد قضى بتقدير التعويض مببلغ مثانية آالف « يف الطعن املرفوع للمرة الثانية» 1975من أبريل سنة  13يف 
ل عن احلقوق املدنية يكون قد أضر هبما مبا ال يتفق ؤو الطعن ابلنقض احلاصل من املتهم واملس ن  إجنيه، ف

 «.ستئنافية قد قدرته مببلغ مخسة آالفحيث كانت احملكمة اال»وصحيح القانون 
ن ترجع هذه احملكمة أه ال يوجد ما مينع من أنلك، وكان قضاء هذه احملكمة قد جرى على ملا كان ذ

على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد اخلصوم يعلن به اخلصم اآلخر، وهو ما  يف حكمها بناءً 
كمة بتاريخ نه يتعني الرجوع يف احلكم الصادر من هذه احملإإعادة النظر املقدم، ف التما انطوى عليه طلب 

 .(35)«يف خصوص ما قضى به يف الدعوى املدنية 1975من أبريل سنة  13
ويف هناية املطاف ميكننا القول أبن  األسس اليت بىن عليها املشرع العراقي إعادة احملاكمة لديه هي ذاهتا 

وقع فيه احلكم  األسس اليت تبناها املشرع املصري، واليت ترمي عند كل املشرعني إىل تصحيح اخلطأ الذي
 فيما يتعلق ابلوقائع.

 الضوابط القانونية والقضائية إلعادة املحاكمة وأثرها -املطلب الثاني:
كما عمل   ،ن العراقي واملصري جمموعة من الضوابط اليت حتكم عملية إعادة احملاكمةاوضع املشرع

القضاء يف العراق ومصر على بيان تلك الضوابط، وإرسائها على حنو موافق للقانون، لذا سنتناول تلك 
 -:الضوابط على النحو اآليت

 إعادة احملاكمة مبثابة حماكمة مبتدأة -أواًل:
اجلنائية من قانون اإلجراءات  (395)طبقاً لنص املادة من املقرر يف أحكام حمكمة النقض املصرية أنه 

استقر  ن قضاء حمكمة النقضإف ابلتايلو  ة،مبتدأمبثابة حماكمة وهي  حبكم القانون تكون إعادة احملاكمة
مما جاء ابحلكم  بشيءالدعوى بكامل حريتها غري مقيدة  يفتفصل  يكون حملكمة اإلعادة أن   على أن

أي مبعىن إنه مطلق احلرية اكمة بشأن إعادة احملوهو  ، وأتسيسًا على ما تقدم يكون للقاضي(36)الغيايب
ن يكون من أب ياً وال مبال ،ذات الواقعة على متهم آخر يفمما تضمنه حكم صادر  بشيءغري مقيد  يكون

تكونت لديه قيام تناقض بني حكمه واحلكم السابق صدوره على  اليتوراء قضائه على مقتضى العقيدة 
 اآلخر. القاضيتكونت لدى  اليتمقتضى العقيدة 

                                                        
 .22/6/1975جلسة  -ق 44( لسنة 788)الطعن رقم -35
 غري منشور. 9/5/1982ق جلسة  52( لسنة 1274الطعن رقم ) -36
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تغيري هيئة احملكمة ال يوجب إعادة إجراءات احملاكمة إال إذا أصر عليها املتهم أو املدافع  -اثنيًا:
 عنه

ه: "ملا كان الثابت من االطالع على احلكم املطعون ن  أتطبيقاً لذلك قضت حمكمة النقض املصرية على 
الدعوى قبل إحالتها إىل احملكمة اليت أصدرت فيه أن  الطاعن طلب أمام احملكمة اليت كانت منظورة أمامها 

احلكم املطعون فيه ندب خبري حسايب وهو ما يسلم به الطاعن أبسباب طعنه مث نظرت القضية جبلسة 
حيث تغري تشكيل احملكمة وأبدى احلاضر مع الطاعن دفاعه بتلك اجللسة من دون أن  22/9/2009

يف الدعوى، وملا كان القانون مل يوجب عند تغيري  يطلب ندب خبري حسايب مث أصدرت احملكمة حكمها
هيئة احملكمة إعادة إجراءات احملاكمة أو ضم أوراق أو اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إال  إذا أصر 

احملكمة من جانبها حمالً لضم أوراق  املتهم، أو املدافع عنه على ذلك، أما إذا تنازل صراحة أو ضمناً ومل تر  
فيجوز للمحكمة أن ترفض طلب ندب خبري حسايب وإن هذا  ،ذ أي إجراء من إجراءات التحقيقأو اختا

 .(37)الرفض جاء لعدم وجود حمل لندبه
 مدنياً أمام حمكمة اإلعادة من جديد ين يدعأابحلقوق املدنية  يجيوز للمدع -اثلثًا:

د أمام حمكمة اإلعادة، كما أجازت حمكمة النقض املصرية للمدعي ابحلقوق املدنية االدعاء من جدي
نقض احلكم وإعادة احملاكمة  أن  لئن كان األصل حددت احملكمة نطاق هذا احلق ومربره حيث قضت أبنه: "

وقفت عندها  اليتسريها من النقطة  لتستأنف كانت عليها  اليتاإلعادة ابحلالة يعيد الدعوى إىل حمكمة 
مة اإلعادة ملا أبرمته حمكمة النقض من احلكم املنقوض، أال تتعرض حمك بشرطقبل صدور احلكم املنقوض، 

بىن عليها الطعن، واملتصلة بشخص  اليتالوجوه إال من  ابحلكم املطعون فيه ال تتصل محكمة النقضف
 اوإذ ،يضار املتهم بطعنه إذا كان قد انفرد ابلطعن على احلكم بشرط أالو  –الطاعن وله مصلحة فيها 

خرجت من حوزة احملكمة بسبق إحالتها إىل احملكمة املدنية املختصة إعماالً لنص  كانت الدعوى املدنية قد
إجراء حتقيق، ومل يطعن  يالفصل فيها يقتض أن   من قانون اإلجراءات اجلنائية ملا ارأتته من( 309) املادة

للخصومة، وال مانع من السري فيها، والنتفاء مصلحتهم  هيه غري منألناحلكم من هذه الناحية  يفاملتهمون 
ابحلقوق  يهنم كانوا قد فعلوا لقضت حمكمة النقض بعدم قبول طعنهم، ومن مث فما كان جيوز للمدعأولو  -

سبق  الذيدعاء عوداً إىل أصل اال دُّ عيُ ن ذلك ألمدنياً أمام حمكمة اإلعادة من جديد،  ين يدعأاملدنية 
ن تكون هذه احملكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت أذلك  يف يته إىل احملكمة املدنية، يستو ن قضى إبحالوأ

احلكم يوجب عدم إضارهتم بطعنهم،  يفن انفراد املتهمني ابلطعن ألنظرة، و  يففيه، أو مل تكن قد شرعت 
الطعن بطريق ن طبيعة أل، و أو التعويض املدين، ن يكون الضرر من انحية العقوبة اجلنائيةأذلك  يف ييستو 

الدعوى  يفابحلقوق املدنية ألول مرة  عيالنقض وأحكامه وإجراءاته، ال تسمح ابلقول جبواز تدخل املد
 ااجلنائية بعد إحالتهم من حمكمة النقض إىل حمكمة املوضوع إلعادة الفصل فيها بعد نقض احلكم، وإذ

دعوى املدنية لدى حمكمة اإلعادة، قضائه على قبول ال يفخالف احلكم املطعون فيه هذا النظر، وجرى 
أتويله مبا يوجب تصحيحه والقضاء بعدم  يفه يكون قد خالف القانون وأخطأ إنوألزم املتهمني ابلتعويض، ف

                                                        
 غري منشور. 7/5/2011ق جلسة  80( لسنة 2317الطعن رقم ) -37
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التصال وجه الطعن هبما، وذلك من  قبول الدعوى املدنية ابلنسبة للطاعن األول واحملكوم عليهما اآلخرين 
 الذيطعن، ومن دون حتديد جلسة لنظر املوضوع، ما دام العوار من ال الثايندون حاجة لبحث الوجه 

 -، ويرتتب على إعادة احملاكمة أثران:(38)القانون يفشاب احلكم مقصوراً على اخلطأ 
 اجلنائي املطعون فيهاألول: وقف تنفيذ احلكم  -1

من أهم النتائج املرتتبة على قبول طلب إعادة احملاكمة هي وقف تنفيذ احلكم، فمىت ما تبني حملكمة 
املوضوع أن الطعن قدم خالل املدة القانونية املطلوبة وهي مخسة عشر يوماً ومىت ما توافرت األسباب اليت 

ويف هذه عن من الناحية الشكلية تدعو إىل إعادة حماكمة احملكوم عليه، كان للمحكمة أن  تقضي بقبول الط
، وجيوز ملقدم طلب اإلعادة طلب (39)احلالة يوقف تنفيذ احلكم حلني انتهاء إعادة حماكمة املتهم جمددًا 

وقف تنفيذ احلكم املطلوب إعادة احملاكمة بشأنه حلني الفصل يف الطعن وذلك يف احلاالت اليت خيشى فيها 
 ر تداركه ابلطاعن.من متام التنفيذ حدوث ضرر جسيم يتعذ

 حكم جديد حملهالثاين: صدور  -2

إذا تبني للمحكمة توفر أحد األسباب املوجبة إلعادة احملاكمة يف الطلب، كان هلا أن تقوم إبجراء 
حتقيقاهتا كاملة يف الدعوى فإن  وجدت طالب اإلعادة حمق يف طلبه كان هلا أن  تقوم إبصدار حكم يقضي 

، ويف هذه احلالة (40)و بتعديله يف اجلزء الذي ثبت حق طالب اإلعادة يف إبطالهإببطال احلكم املطعون فيه أ
 -على احملكمة أن تقوم إبصدار أحد األحكام اآلتية:

 حكماً جديداً مغايراً متاماً للحكم األول كأن تصدر حكماً برباءة املتهم .1
ملطروحة أمامها وتقدرها وتنفدها ها حمكمة وقائع فتنظر الوقائع اعدوهذا أمر منطقي ألهنا تنظر الدعوى ب

 على ضوء األدلة املستجدة اليت دعت إىل إعادة حماكمة احملكوم عليهم.
 هلا إن تعدل احلكم الصادر .2

ففي هذا الفرض لن تقوم احملكمة إبصدار حكم برباءة احملكوم عليه، ولكنها سوف ختفف العقوبة 
لظروف املطروحة عليها، والسؤال الذي يطرح هنا وقائع ويف ضوء اوعلى ضوء ما استجد من  ،احملكوم هبا

 .؟هل جيوز الطعن إبعادة احملاكمة :هو
 1969( لسنة 83( من قانون املرافعات املدنية العراقي رقم )202يف حقيقة األمر تكفلت املادة )

"ال يقبل الطعن بطريق إعادة احملاكمة يف احلكم الصادر يف  :ابلرد على هذا التساؤل حيث نصت على أنه
 الطعن إبعادة احملاكمة".

ويف رأينا أن هذا النص وإن كانت له حكمة أملتها ضرورة إهناء الدعوى املطروحة أمام القضاء، ووضع 
هبذا األمر، فمرفق  حد هلا حىت ال ميل النا  من حماكمة تلو األخرى لذات اجلناية إال إننا ال ميكننا التسليم

القضاء يسعى يف املقام األول إىل حتقيق العدالة والعدل، وال خيفى على أحد أن حتقيقهما قد حيتاج إىل 
 صرب ورؤية.

                                                        
 غري منشور. 13/3/1985ق جلسة  54( لسنة 7448الطعن رقم ) -38
 .683، ص2004املرافعات املدنية والتجارية، منشورات احلليب احلقوقية، د. نبيل إمساعيل عمر، الوسيط يف قانون  -39
 .272، ص2009وتطبيقاته، املكتبة القانونية، بغداد،  1969لسنة  83مدحت احملمود، شرح قانون املرافعات املدنية رقم  -40
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إن تقييد عدد مرات الطعن إبعادة احملاكمة يف عدد معني ال جيب أن يكون حىت ولو كان الدافع من 
مد النزاع، فسد الباب ال ينبغي أن يتم أبي حال من األحوال وراء ذلك سد الباب على الراغبني يف إطالة أ

على حساب اجلديني من مقدمي الطلب، وجيب أن يرتك األمر يف النهاية للقاضي ليبت يف قبول الطلب 
 أو رفضه وفقاً العتبارات معينة يقدرها القانون.

 الخاتمة

ا البحث، ومن مث نتبعها ببعض التوصيات جيدر بنا يف هذه احملطة أن نعرض أهم النتائج اليت تضمنها هذ
 اليت البد من اإلشارة إليها.

 أواًل: النتائج
ومن زوجتــه أو أحــد  ،إعــادة احملــاكمــة طلــب يقــدم من احملكوم عليــه أو من ميثلــه قــانوانً إن كــان حيــاً  .1

 إىل االدعاء العام. ،أقرابئه إن كان متوفياً 
 العدل وتصويب جمرى سري العدالة، ليتفق واحلقيقة الواقعة.إعادة احملاكمة هي وسيلة فاعلة إلقرار  .2
يشــرتط لقبول طلب إعادة احملاكمة توافر أســبابه اليت حددها القانون اليت من شــأهنا أن تغري من ســري  .3

 وجمرى احلكم الصادر.
يوجــد فرق كبري بني الطعن يف األحكــام اجلنــائيــة ابلنقض واالســـــــــــــــتئنــاف، وبني الطعن بطريق إعــادة  .4

اكمة حيث تتم إعادة احملاكمة بعد اســـــــــــــــتنفاذ الدعوى لكافة الطرق القانونية وبعد ظهور وقائع احمل
 جديدة من شأهنا أن  تغري يف جمرى احلكم القائم.

 من اآلاثر املرتتبة على إعادة احملاكمة وقف تنفيذ احلكم وإعادة احملاكمة من جديد. .5
 .مام حمكمة اإلعادة من جديدمدنياً أ ييدع ن  أابحلقوق املدنية  يجيوز للمدع .6

 ثانيًا: التوصيات
نوصــــــي املشــــــرع العراقي املصــــــري بضــــــرورة إعادة تنظيم مســــــألة إعادة احملاكمة على حنو يشــــــكل أكثر  .1

 فاعلية وواقعية ليتفق مع املستجدات القائمة. 
ة نُوصـــي ابلنص على حتديد دائرة قضـــائية يكون اختصـــاصـــها األصـــيل البت يف طلبات إعادة احملاكم .2

خالل مدة زمنية مقبولة بغية احلد من اســــــــــــتعمال طلبات إعادة احملاكمات من أجل إطالة أمد النزاع 
 ال أكثر.

 لســــنة( 23) رقم اجلزائية احملاكمات أصــــول قانون يف العراقي املشــــرع الضــــروري أن يعدل من نه  أ نرى .3
 حمكمة إىل عليـه احملكوم أو العـام االدعـاء قبـل من يقـدم احملـاكمـة إعـادة طلـب وجيعـل املعـدل1971
 عليه احملكوم أو العامة النيابة قبل من الطلب تقدمي جعل الذي املصــري ابملشــرع أســوة مباشــرةً  التمييز
علمية يف  االدعوى وكونه ذ يف اً شـــــــريف اً خصـــــــم هعدوب العام االدعاء ميتلكه الذي الرقايب للدور وذلك

 احملكوم عليه الذي جيعل القانون يف أغلب األحيان.على العكس من  ،جمال اختصاصه
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نظراً ألمهية حمكمة التمييز يف العراق لذا نقرتح على جملس القضــاء األعلى بضــرورة فتح حماكم للتمييز  .4 
يف كافة حمافظات العراق، وذلك من أجل ختفيف العبء الواقع على حمكمة التمييز يف الوقت احلايل 

 اآلالف سنوايً، ولكي تنجز الدعاوي أبسرع وقت ممكن. واليت تبلغ دعاويها عشرات
 لســـــنة( 49) رقم العام االدعاء قانون من( عاشـــــراً / 5) املادة تعديل بضـــــرورة العراقي املشـــــرع نوصـــــي .5

 وحســــــــن الســــــــالم حبفظ التعهد قضــــــــااي يف الرأي وإبداء الطلبات تقدمي: "أن على تنص اليت 2017
 لكي وضــــوحاً  أكثر تكون أن فيجب وغامضــــة  تكن واضــــحةلكوهنا مل ،..."حماكمة وإعادة الســــلوك

 إبداء أم احملاكمة إعادة يف الطلبات تقدمي العام االدعاء مهام من إن هل خالهلا من الباحث يفهم
 .احملاكمة إعادة يف الرأي
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