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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                                              

  الممدمة

وهذا الٌتم اال يالامة مرفك المضاء , اسااسٌة هً الامة الدد  يٌن الاا ان من اهم وظائف الدولة اال       

والدد  هو  ,والذي ٌاستمد ضرورته من ضرورة وجودها, ير من اهم مرافك الدولة االاسااسٌةالذي ٌدت

وتياشر الدولة وظٌفتها هذه يوااسطة المحاكم التً تاسري والٌتها على جمٌع االشخاص  ,ماسدى المضاء

احكام  , ولكً تتحمك الوظٌفة المضائٌة فإن األمر ٌاستلزم صدورٌة والمداوٌة يما فً ذلن الحكومةالطيٌد

ت الددالة اليشرٌة لٌاسكما هو مدلوم ان ولكن , راد ماها تحمٌك الددالة الماشودةلضائٌة فً المجتمع ٌ

, فؤاه مدرض فً عمله للخطؤ والصواب ,وان الماضً وان كان عادال, عدالة مطلمة ي  هً عدالة ااسيٌة

اها المرحلة التً ٌتم فٌها وفً الحمٌمة تدد مرحلة المحاكمة من اهم مراح  الدعوى الجزائٌة ذلن ال

لة التً تتكون فٌها كما ااها المرح, فحص وماالشة االدلة التً جمدت فً مرحلتً التحري والتحمٌك

او فٌصدر حكمه فً الدعوى الجزائٌة ياليراءة , يااًء على األدلة المدروضة امامهالجاائً لااعة الماضً 

امام لضٌة تهم المجتمع اكون فؤااا , ف عاد اطرافهاعوى الجزائٌة ال تم، ويما ان اهمٌة الداالدااة

ٌكون مياٌا على ال يد من ان , دااةء كان صادرا ياليراءة ام اإللذلن فان الحكم الجزائً اسوا, يدمومه

، وال واسٌلة لمرالية اشاط لاضً الموضوعفبل يد من وجود , ااسا  لااواً اسلٌم، واذا كان االمر كذلن

لة الميرر الكافً اللااع اطراف الدعوى الجزائٌة والرأي الدام والمحكمة الدلٌا يد ان تكون فً هذه الواسٌ

لزام الماضً يؤن ٌصدر يؤن الحكم الصادر من الماضً جاء موافما للمااون وهذه الواسٌلة تتمث  فً ا

هو الرأي الاهائً والحااسم الذي تتوص  الٌه المحكمة فً الازاع  ااذفالحكم الجزائً ، حكمه ماسييا

والحكم الجزائً الصحٌح هو ذلن الحكم  ,المدروض امامها اتٌجة خصومة جزائٌة كاات غاٌتها واهاٌتها

, موضوعٌة فً المااون تطيٌما اسلٌماالذي تضمن تحدٌدا اسلٌما لولائع الدعوى وطيمت علٌه المواعد ال

، اذ ان للمااون التً ااستاد الٌها مطايمةوجراءات الاسايمة على صدوره واإل ,جراءات اشوئهوكاات إ

دف يكواه اله ,جراءات تطيٌما اسلٌما ٌإدي حتما فً الوصو  الى الحكم الداد  والاسلٌمتطيٌك تلن اإل

مااواٌة التً تاظم تلن ، اال ان ذلن التطيٌك لد ٌؤتً مخالفا للاصوص الجراءاتالذي تاسدى الٌه تلن اإل

من محكمة لم تكن مشكلة صدر ، او ائًم خبلفا لمواعد االختصاص المضصدر الحك كما لو, جراءاتاإل

, او عادما ٌدتري احد إجراءات خبل  يالمياديء الدامة للمحاكمةفً حالة اال او, ااواٌا صحٌحاتشكٌبل ل

, جراء, مما ٌجد  هذه اإلجراءات مدٌيةة او الموضوعٌة لهذا اإلالدعوى عٌب ٌم  الشروط الشكلٌ

ن يطبلن الحكم الجزائً لد ومن جهة اخرى فؤ, ايطا  الحكموٌإدي يالتالً  الى  ,اليطبلن ٌترتب علٌها

اسياب لد تتدلك وهذه اال, جراءات المحكمة صحٌحةوان كاات إ, راجدا الاسياب متدلمة يالحكم ذاتهٌكون 

جراءات الشكلٌة ك علٌها اإلوٌطل, الحكم وتحرٌرهوصٌاغة , كالمداولة المضائٌة, يآلٌة اصدار الحكم

وٌطلك علٌها , كالدٌياجة واالاسياب والماطوق , يمشتمبلت الحكم او اجزاءه متدلمةولد تكون , للحكم

ااصر او وان فمدان الحكم ألي من هذه الد ,جراءات الموضوعٌة المإثرة فً صحة الحكم الجزائًاإل

هذا ولك  ذلن فمد آثرت يحث  ،الى توافر اسيب من ااسياب اليطبلن ٌإدي, خبل  يهاالممومات او اإل

 ، واسوف احاو  ان تكون درااستً هذه مدززة يالتطيٌمات المضائٌة .وع اظرا الهمٌتهالموض
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 تمسٌم البحث -

فً   تااواسا، وخاتمة ٌنحثيه المختلفة  فمد لاسمته الى  ميلئلحاطة يموضوع اليحث من جواا       

ن المطلب ، تضمٌنليوٌحتوي على مط مخالفة اإلجراءات الاسايمة لصدور الحكم الجزائًالميحث األو  

خبل  يالميادىء الدامة المطلب الثااً اإلاسايحث فً  يٌاما, اإلخبل  يالمواعد والميادىء اإلجرائٌةاألو  

و لاسمته الى  مخالفة اإلجراءات المتدلمة يالحكم الجزائً ذاته , اما الميحث الثااً فتااولت فٌهللمحاكمة

فً المطلب ، تم تطرلت الشكلٌة للحكم الجزائًلئلخبل  ياإلجراءات صته ، المطلب األو  خصليٌنمط

خاتمة , واسوف أحاو  أن ااهً اليحث ياإلخبل  ياإلجراءات الموضوعٌة للحكم الجزائًالى الثااً 

 , ومن هللا التوفٌك .تتضمن الاتائج واإللتراحات
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 المبحث االول

 جراءات السابمة لصدور الحكم الجزائًمخالفة اإل

 الج  توضٌح مخالفة اإلجراءات الاسايمة لصدور الحكم الجزائً ال يد من تماسٌم هذا الميحث الى       

, يٌاما اساخصص المطلب جرائٌة  يالمواعد والميادىء اإلاالخبلحالة فً المطلب االو   مطليٌن اتااو 

 . الثااً لحالة االخبل  يالميادىء الدامة للمحاكمة 

 

 المطلب االول

 جرائٌةبالمواعد والمباديء اإل اإلخالل

جرائٌة اساماسم هذا المطلب الى فرعٌن اخصص الفرع ن االخبل  يالمواعد والميادىء اإللغرض يٌا      

ً , واتااو  فً الفرع الثااً التشكٌ  غٌر المااواجرائٌة  يالمواعد والميادىء اإلاالو  لحالة االخبل

 -, وعلى الشك  اآلتً :للمحكمة

 ولالفرع األ

 ختصاص المضائًمخالفة لواعد اإل

, فً الدراق على اوعٌن من المحاكم, محاكم عادٌة واخرى متخصصة ٌموم المضاء الجزائً       

, اما المحاكم اللٌم الدولةفالمحاكم الدادٌة تاسري والٌتها على جمٌع الجرائم التً ترتكب على 

يمحاكمة اشخاص مدٌاٌن اذ ان  المتخصصة فهً التً تختص يالاظر فً جرائم مدٌاة او تختص

 ضرورات األمن والصالح الدام لد تمتضً تشكٌ  هذه المحاكم .

, الدعوى الجزائٌة المدروضة علٌها للاظر فًواختصاص المحكمة الجزائٌة ٌداً صبلحٌتها        

الختصاص فً ٌتوافر لها اان ال يد من , ة الجزائٌة االختصاص ياظر الدعوىوحتى ٌادمد للمحكم

واختصاصها يالااسية لاوع , : اختصاصها يالااسية لشخص المتهم وهً, اظرها من ثبلثة جوااب

 وى الجزائٌة الى تلن المحاكمولد ترفع الدع, (1)يالااسية لمكان ولوع هذه الجرٌمة , واختصاصهاالجرٌمة

كمة فً , فٌجب على المحاالجهزة من حدود واختصاص ك  ماهايصورة مخالفة لما حدده المشرع لهذه 

رغم  , اما اذا ااستمر الماضً ياظر الدعوىلرارا يددم اختصاصها ياظر الدعوىهذه الحالة ان تصدر 

ي  ٌشم  كافة اجراءات , وال ٌمتصر ذلن اليطبلن على الحكم, عدم اختصاصه كان عمله ياطبل

 لصدورها خبلفا لمواعد االختصاص المضائً . , المحاكمة

او  اوال مفهوم اتا, الى عدة اماطالفرع  فان االمر ٌتطلب تماسٌم هذا, ومن اج  اٌضاح ذلن       

ثم اساوضح ثالثا االختصاص , ثااٌا الى درااسة االختصاص الشخصً, ثم اتطرق االختصاص المضائً

 -, واخٌرا اساتااو  االختصاص الاوعً وعلى الاحو اآلتً :المكااً

                                                             
طلدت صاير حاجً, تددد الجررائم وأثرره فرً اإلجرراءات الجزائٌرة, راسرالة ماجاسرتٌر  ممدمرة الرى كلٌرة المرااون والدلروم  (1)

 .  73 ص, 2117, الاسٌااسٌة, جامدة صبلح الدٌن
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 ختصاص المضائًاإل مفهوم -: اوال

ختصاص المضائً ال يد من تدرٌفه اوال ثم تمٌٌزه عن غٌره من على مفهوم االلكً اتدرف       

 -:, وذلن فً الفمرتٌن اآلتٌتٌن يهالمفاهٌم المااواٌة التً لد تختلط 

 / تعرٌف االختصاص المضائ1ً

د تدارٌف , اما الفمهاء فمد ذهيوا الى اٌرابلختصاص فً التشرٌدات الجاائٌةلم ٌرد تدرٌف ل       

الاسلطة التً ٌمررها المااون لجهة مدٌاة للفص  فً دعاوي من  فمد عرف يؤاها ) ,االختصاص لحلمصط

لمضائٌة فٌما ٌدرض علٌه من , فهو ٌحدد صبلحٌة الماضً لمياشرة والٌته ا(اوع مدٌن حددها المااون 

عرف و,  (علٌهاروضة داادماد الوالٌة للمحكمة الجاائٌة فً اظر الدعوى الم)ه , وكما عرف ياا(1)لضاٌا

, هو لصر اسلطة الماضً فً مماراسة الوالٌة المضائٌة فً مجاالت ٌحددها الاظام المضائً) اٌضا يااه

, وعرف (2)(جهزة الوالٌة المضائٌةعن طرٌك ميدأ تماسٌم الدم  يٌن ا ,واالاظمة االخرى المكملة له

 يٌنالوالٌة او الاسلطة او الصبلحٌة التً ماحها المشرع للمضاء للفص  فً الماازعات ) اٌضا يااه

 . (3)(االفراد

 تصاص المضائً عن بعض المفاهٌم المانونٌة التً لد تختلط به مٌٌز االخت /2

االختصاص المضائً ويدض المفاهٌم المااواٌة كالوالٌة مفهوم كثٌرا ما ٌحص  الخلط يٌن        

عن مداى واحد رغم الو  وهلة وكؤاها مترادفات تدير  والتً تيدو, والصبلحٌة المضائٌة ,المضائٌة

ومصدر هذا اللي  ٌؤتً من تمارب المجاالت , من عدة اوجه اختبلف مضمون ك  ماها عن األخرى

رها دد يمثاية شروط ٌلزم تواف, اذ ان االختصاص ٌالمصطلحاتهذه التً ٌاستخدم فٌها ك  مصطلح من 

, ومن اج  ازالة هذا اللي  متع ياالهلٌة البلزمة للاظر فٌهالدى المحكمة المرفوعة الٌها الدعوى لكً تت

اوجه االختبلف يٌن االختصاص ثم يٌان  ,اوال اسايٌن اوجه االختبلف يٌن االختصاص والوالٌة المضائٌة

فالممصود يوالٌة  ,(4)مصود يك  مصطلح من هذه المصطلحاتوالصبلحٌة المضائٌة من خبل  الم

لهذا المفهوم تدد  وهً وفما ,(5)) الصبلحٌة المجردة لمياشرة إجراءات الخصومة(المضاء يصورة عامة 

, ان فكرة الوالٌة المضائٌة تمترب من فكرة اواع المضاء داخ  الدولة الواحدةيٌن مختلف ا مدٌارا للتمٌٌز

لدعوى االاظر فً تمتع المحكمة يؤهلٌة االختصاص يدض الشًء ألاها تمث  اٌضا شرطا الزما ل

اواسع واكثر شموال كما ااها تموم ال ااها تختلف عاها من ان فكرة الوالٌة المضائٌة , إالمدروضة علٌها

على ااسا  ميدأ توفٌر الحماٌة المضائٌة للمصالح والحموق موضوع المواعد المااواٌة الصادرة عن 

تموم على ااسا  حاسن اسٌر الددالة داخ  ن فكرة االختصاص , فً حٌن افً الدولة الاسلطة التشرٌدٌة 

  .(6)دة محاكم ماتشرة فً اللٌم الدولةالدولة الواحدة من خبل  تماسٌم والٌة المضاء فٌها يٌن ع

                                                             
 .891, ص2111, دار الاهضة الدريٌة, الشارلة, د. حاساً الجادي, لااون اإلجراءات الجزائٌة, الجزء الثااً (1)
, مكتيرة المرااون وااللتصراد, الرٌراض, وٌد مهدي, اظرٌرة الريطبلن فرً اظرام اإلجرراءات الاسردودي, الطيدرة االولرىد. ع (2)

 .111, ص2113
 .91, ص2111,  دار الكتب للطياعة والاشر, الموص , د.عيا  الديودي, شرح احكام لااون المرافدات المداٌة (3)
 .  74صطلدت صاير حاجً, المصدر الاسايك,  (4)
 .411, ص2113, الطيدة الثالثة، دار الثمافة للاشر والتوزٌع, عمان, د. دمحم اسدٌد امور, اصو  اإلجراءات الجزائٌة (5)
 . 75 -74طلدت صاير حاجً, المصدر الاسايك, ص  (6)
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اراسة الوظٌفة         الشخاص لمممة شخص من ائمدى مبلا الصبلحٌة المضائٌة فٌمصد يها )ام       

وهذا ٌداً ان الصبلحٌة المضائٌة تااسب الى شخص الماضً الماظورة امامه الدعوى  ,(1)(المضائٌة

وٌمكن  ,(2)فرها فٌمن ٌتولى مهمة المضاءوذلن من خبل  الاظر الى الشروط المااواٌة التً ٌايغً توا

الى شخص الماضً من ااحٌة ااستٌفائه للشروط المطلوية ن وجود الصبلحٌة المضائٌة يالاظر يت مالتث

, اذ ٌترتب على ااتفاء هذه الصفة ااتفاء صبلحٌة الماضً يالاظر فً ااواا لمماراسة الوظٌفة المضائٌةل

الدعوى المدروضة علٌه ويالتالً ضرورة ماده من المٌام يذلن عن طرٌك احبل  لاضً آخر محله 

رة االختصاص , ووفك هذا المفهوم تختلف الصبلحٌة المضائٌة عن فكلٌتولى الاظر فً الدعوى يدال عاه

ا الشخص لكً ٌكون يإمكااها التً تدد يمثاية شرط ٌجب توافره لدى الجهة المضائٌة التً ٌتيدها هذ

, فٌترتب على عدم اادماد ياعتيارها تدخ  ضمن حدود والٌتهافً الدعوى المرفوعة الٌها الاظر 

لااواا مع عدم جواز الاظر فٌها لخروجها عن حدود اختصاصها المراسوم لها للمحكمة االختصاص 

 . (3)محكمة المختصة لااواا للاظر فٌهاالى ال ضرورة  لٌامها ياحالة الدعوى

  

 ثانٌا/ االختصاص الشخصً

الماعدة فً التشرٌدات الجاائٌة الحدٌثة ااه ال اعتداد يشخص المتهم او شخص المجاى علٌه فً        

ال لميدأ الماساواة يٌن الاا  امام المااون والذي ٌاستتيع عدم اكم الجزائٌة وذلن اعماتحدٌد اختصاص المح

االمر الذي ٌتطلب خضوع جمٌع االشخاص الذٌن , جااسٌاتهم او مراكزهم االجتماعٌة التمٌٌز يٌاهم ياسيب

صً االختصاص يالااسية وٌمصد ياالختصاص الشخ ,(4)عا واحداَ من الجرائم لمضاء واحداوارتكيوا 

, اذ ان هذه ختصاص المحاكم الجزائٌة, واالص  ااه ال عيرة يشخص المتهم فً تحدٌد الشخص المتهم

كااوا من المواطاٌن ام اسواء   المحاكم تختص يمحاكمة االشخاص الذٌن ٌخضدون لمااون الدمويات

مة يتوافر حالة او صفة فً , اال ااه وفً حاالت كثٌرة فان المااون ٌمٌد اختصاص المحكاالجااب

ولد اص لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً على ذلن صراحة يالمو  ) ال ٌاسري هذا , (5)المتهم

ممررة يممتضى االتفالٌات المااون على الجرائم التً تمع فً الدراق من االشخاص المتمتدٌن يحصااة 

 . (6)الدولٌة او المااون الدولً او المااون الداخلً (

م شخاص من الخضوع الختصاص المحاكيدض األ لد ااستثاىاص المادة اعبله  من المبلحظ ان       

لمحاكمة , تماع خضوع يدض االشخاص ل(7)فً المااون الداخلًلواعد لد ٌكون ذلن  الجزائٌة وان مرد 

                  مدٌاة لها ذلن لتوفر ااسياب وٌتم محاكمتهم امام محاكم خاصة ااما و ,امام محاكم الجزاء

                                                             
 , 1988 ,د. محمود محمود مصطفى, شرح لااون اإلجرراءات الجاائٌرة, الطيدرة الثااٌرة,  دار الاهضرة الدريٌرة, المراهرة  (1)

 . 355ص
 .لااون الاسلطة المضائٌة الللٌم كورداستان الدراق  2117لاساة  23رلم  من لااون /اوال(35)المادة  (2)
 . 75طلدت صاير حاجً, المصدر الاسايك , ص  (3)
, دار الفكررر الجررامدً, االاسرركادرٌة الطيدررة االولررى, ,د. يكررري ٌواسررف يكررري, المحاكمررة وطرررق الطدررن فررً األحكررام (4)

 .53ص,2111
, دار ايررن االثٌررر للطياعررة والاشررر, الموصرر , د. اسرردٌد حاسررب هللا عيرردهللا, شرررح  لررااون اصررو  المحاكمررات  الجزائٌررة (5)

 .266, ص2115
 . 1971لاساة  23اصو  المحاكمات الجزائٌة المرلم  من لااون 11المادة  (6)
 .266, صالمصدر الاسايك د. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, (7)
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حا  يالااسية لؤلحداث حٌث ال ٌجوز محاكمتهم اال امام محاكم االحداث ل, كما هو ا(1)يؤشخاصهم عبللة

فراد الموات الماسلحة وماتاسيً ال , وكذا الحا  يالااسية1983لاساة  76يموجب لااون رعاٌة االحداث رلم 

وفما لمااون الدمويات الداسكري ولااون  امام المحاكم الداسكرٌة  حٌث ٌتم محاكمتهملوى االمن الداخلً 

 . (2)المااواٌة للداسكرٌٌن وغٌرها من الموااٌن الخاصةاصو  المحاكمات الداسكرٌة ولااون التيلٌغات 

َ استثااء ولد ٌرد اإل        , تفالٌات الدولٌةيموجب لواعد المااون الدولً الدام او اإلهذه الحالة  على اٌضا

, كرإاساء الدو  للٌممن اطاق المحاكم المختصة فً األشخاص يدض األمحاكمة فٌخرج يموجيها 

ممن  , وغٌر ذلنجايٌةوافراد الموات األ, اسرهم وحواشٌهمااساء الهٌئات الديلومااسٌة واالجايٌة ورإ

 . ٌاستثاون يموجب المااون الدولً الدام

 اعتراض علٌه, وٌمكن اإلاالدام فبل ٌجوز مخالفته دتير من الاظاملواعد االختصاص الشخصً تو       

محكمة ان , وعلى اللى مخالفته, وال ٌجوز للخصوم االتفاق عوى الجزائٌةفً اي مرحلة من مراح  الدع

َ لذلن لضت محكمة تمٌٌز اللٌم , (3)اء افاسها ولو لم ٌطلب الخصوم ذلنمن تلم تمضً يه وتطيٌما

, تيٌن من اوراق الدعوى ان المتهم..... شرطً ى التدلٌك والمداولةعلى ااه )لد كورداستان فً لرار لها

, وأن المجاى علٌه .... من ماتاسيً االمن )ئااساٌش( لذا فؤن الاظر تاسيً شرطة الاجدة فً اريٌ من ما

, كما  (4)ة لماتاسيً لوى األمن الداخلً .....الخ (ٌفً هذه الدعوى ٌكون من اختصاص المحكمة الدائم

ة والدة, التً اذا كان عمر المتهم مثيتا يموجب حج لضت محكمة تمٌٌز الدراق فً لرار لها على ااه )

, تم يموجيها تثيٌت عمر المتهم فً اسجبلت االحوا  المداٌة فٌكون تارٌخ تولده الثايت تدتير اسادا راسمٌا

لمتهم كان حدثا فً تارٌخ ارتكاب , فاذا تيٌن ان امدار الدم  فً التطيٌك المااواً على هذا االاسا 

هيت محكمة تمٌٌز الدراق كما ذ ,(5)الجرٌمة فتكون محكمة االحداث هً المختصة يالاظر فً الدعوى(

, فدلٌها ان ا حدثخر لها على ااه ) اذا تيٌن لمحكمة الجااٌات ان احد المتهمٌن المحالٌن علٌهفً لرار آ

جراء محاكمته تها على محكمة االحداث المختصة إلواحال تموم يتفرٌك الدعوى يالااسية للمتهم الحدث

 .  (6)عن التهمة الماسادة الٌه(امامها 

 

 ثالثا/ االختصاص المكانً

وٌمصد يه جواز اظر المحكمة فً الجرائم التً ولدت فً المكان الذي حدد فٌه اختصاصها ,       

ٌحدد االختصاص المكااً للمحكمة تيدا للتماسٌمات االدارٌة , وتكون المحكمة الجزائٌة مختصة يالاظر و

فً الجرٌمة المرفوعة عاها الدعوى الجزائٌة اذا ولدت فً دائرة اختصاصها الجرٌمة كلها او جزء ماها 

                                                             
 .28, ص1976, مطيدة دار الاسبلم, يغداد, , الجزء الثااًاصو  المحاكمات الجزائٌة د. اسامً الاصراوي, درااسة فً (1)
 .267, صالمصدر الاسايك, د. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا (2)
مكتيررة  الجررزء الثرااً, ,االاسرتاذ عيررداالمٌر الدكٌلرً, د. اسررلٌم ايرراهٌم حريررة, شررح  لررااون اصرو  المحاكمررات  الجزائٌرة (3)

 .56, 54, ص2115, الاساهوري, يٌروت
, اعرداد الماضرً عثمران 5/8/2117فرً  2117/الهٌئة الجزائٌة االولى/161لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان المرلم   (4)

 . 11ص, 2118عثمان ٌااسٌن علً, المياديء المااواٌة فً لضاء محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان, الماسم الجاائً , اريٌ , 
المختار مرن  لضراء محكمرة , , ايراهٌم المشاهدي15/11/199فً  91/هٌئة عامة /72لرار محكمة تمٌٌز الدراق رلم   (5)

 .135, ص1997الماسم الجاائً, الجزء الثالث, مطيدة الزمان, يغداد,  ,محكمة التمٌٌز
 . 5, صلمشاهدي, المصدر افاسه, ايراهٌم ا15/11/1991فً  91/هٌئة عامة /72لرار محكمة تمٌٌز الدراق رلم   (6)
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ة او , او ماستمرمن جرٌمة مركية فد  ٌكون جزءاو ا, (1)جة تترتب علٌهااو اي فد  متمم لها او اٌة اتٌ

, او وجد فٌه المكان الذي وجد فٌه المجاى علٌه, كما ٌتحدد االختصاص يمتتايدة او من جرائم الدادة

 .الم يها عالما  الذي ارتكيت الجرٌمة يشؤاه يدد امله الٌه يوااسطة مرتكيها او شخص 

, وهذا اوال يمكان ارتكاب الجرٌمة درالًختصاص من حٌث المكان ٌتحدد فً المااون الفاإل       

فٌه , او تحممت ه الفد  التافٌذي كله او جزء ماهالمكان فً الجرائم المإلتة ٌتحدد فً المح  الذي تم فٌ

ضمن اختصاص طبلق عٌار ااري على شخص ٌمٌم فً ماطمة ذا تم ا, فااٌة اتٌجة ترتيت على الجرٌمة

وتوفً ذلن الشخص او  اطلك الدٌار الااري فً ماطمتها  المحكمة التًماطمة اختصاص محكمة غٌر 

وى المرفوعة عن اصٌب يجروح فؤن كلتا المحكمتٌن فً الماطمتٌن المذكورتٌن تختصان ياظر الدع

 .الجرٌمة 

فؤن مكان ارتكاب الجرٌمة هو اي مكان تم فٌه اي فد  ٌكون جزءاَ  اما يالااسية للجرٌمة المركية        

 . (2)المركية تلن الجرٌمةمن 

فٌه حالة االاستمرار  تكاب الجرٌمة هو المكان الذي تحممتاما فً الجرائم الماستمرة فؤن مكان ار        

 .(3)لامةكجرٌمة اإللامة خبلفا الحكام لااون اإل

, وفً تمت فٌه حالة التتايع او التجدد اما فً الجرائم المتتايدة فمكان ارتكاب الجرٌمة هو اي مكان       

  الذي يتكراره تمت جرٌمة ٌمة هو المكان الذي ولع فٌه الفدرجرائم الدادة ٌكون مكان ارتكاب الج

 فٌه الفد  االو  لجرائم الدادة . , وكذلن المكان الذي ولع الدادة

فٌه الدم  الذي حص  االمتااع وفً الجرائم الاسليٌة ٌكون مكان ارتكاب الجرٌمة الذي كان ٌجب ان ٌتم 

ٌوجد فؤن االختصاص المكااً للمحكمة ٌتحدد فً المح  الذي  , عبلوة على مكان ارتكاب الجرٌمة عاه

فٌه المجاى علٌه او المكان الذي وجد فٌه الما  الذي ارتكب الجرٌمة يشؤاه يدد امله الٌه يوااسطة مرتكب 

 الجرٌمة او شخص عالم يها .

اق فؤن المااون وان كان لم ٌحدد مكان محاكمة مرتكيً اما يالااسية للجرائم المرتكية خارج الدر        

, ويالتالً دد م ااتدايه من لي  وزٌر الٌتماضً الذي ٌتولى التحمٌك فٌها الهذه الجرائم اال ااه يٌن يؤن 

فؤن المحكمة المختصة يالاظر فً هذه الجرائم هً المحكمة الموجودة فً ماطمة اختصاص لاضً 

 . (4)التحمٌك الماتدب

فؤن لااون اصو  , احكام االختصاص المكااً فً المااون الدرالًطيٌدة تحدٌد اما يشؤن        

               ه ٌمكن االاستدال  من خبل  اال اا ,المحاكمات الجزائٌة لم ٌشر صراحة الى طيٌدة هذه االحكام

 54و  53المواد  ( اوجيت تطيٌك احكام141, حٌث ان المادة )على ااه لٌ  من الاظام الدام هاصوص

ص المكااً فً المحاكمة وفً المتدلمة يتحدٌد االختصاص المكااً فً التحمٌك على تحدٌد االختصا 55و

( اجد ااها تمضً  هـ/53) المادةاص ويالرجوع الى  يٌن المحاكم الجزائٌةاالختصاص المكااً  تاازع

                                                             
 ,د. حاسررٌن عيدالصرراحب عيرردالكرٌم, د. تمررٌم طرراهر احمررد, شرررح لررااون اصررو  المحاكمررات الجزائٌررة, الطيدررة االولررى (1)

 .232, ص2113, المكتية المااواٌة, يغداد
 .271-269, صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (2)
 .19, صكد. اسامً الاصراوي, المصدر الاساي (3)
 .271-271, صالمصدر الاسايك د. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, (4)
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, (1)(الفمرة أ      ألحكام ا خبلفاورهوال لراراته ياطلة ياسيب صد ال تكون اجراءات لاضً التحمٌكيؤن )

) يدد التدلٌك والمداولة تيٌن  هلضت محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان فً لرار لها على اا تجاهاإلوفً هذا 

دت شوطا كيٌرا فٌها ان الشكوى اسجلت لدى محكمة تحمٌك اسمٌ  وااها اشرفت على التحمٌك فٌها ولط

التحمٌك فٌها ال احالتها الى محكمة اخرى وذلن تحمٌما للددالة علٌها اكما  يالً اوالص فكان المفروض 

عوى ال اسٌما وان االختصاص واكما  يالً مراح  التحمٌك يالاسرعة الممكاة ضمااا لمصلحة طرفً الد

كما ذهيت محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان فً لرار آخر لها , (2)(لٌ  من الاظام الدام ..... الخ  المكااً 

 االختصاص المكااً لٌ  من الاظام الدام لذلن لٌ  للمحكمة التماسن يه من تلماء افاسها دون) على ان 

 . (3)الدفع يه من لي  اطراف الدعوى (

 

 ختصاص النوعًرابعا/ اإل

, فالمحاكم متهم, اختصاص المحكمة يحاسب اوع الجرٌمة الماسادة للختصاص الاوعًٌمصد ياإل       

ٌتحدد و ,(4)حٌة الاظر ياوع مدٌن من الجرائمالمشرع لك  ماها صبل, ولد خصص الجزائٌة متدددة

لٌاست على درجة  , اذ ان الولائع الجاائٌةحاكم الجزائٌة حاسب جاسامة الجرٌمةاالختصاص الاوعً للم

الى ثبلثة ااواع : من حٌث جاسامتها , وهو ما ٌإكده المشرع من تماسٌم الجرائم (5)واحدة من الخطورة

 . (6)الفاتٌات وجاح ومخجاا

لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة المحاكم المختصة يالاظر فً الدعاوي المرفوعة عن ولد حدد        

, وٌجوز الفص  فً دعاوي الجاح والمخالفاتيالجاح  ةكمتختص مح -فمد اص على ااه ) أ  هذه الجرائم

تختص محاكم الجااٌات  -, ب جاح وحدها او فً المخالفات وحدهاتخصٌصها يالفص  فً دعاوي ال

تختص  -ج  ,ٌاص علٌها المااون يالفص  فً دعاوي الجااٌات ويالاظر فً دعاوي الجرائم االخرى التً

ً تحكام والمرارات الصادرة فً الجااٌات والجاح وفً المضاٌا االخرى المحكمة التمٌٌز يالاظر فً األ

 .(7)(ها المااون ٌٌاص عل

ع الجااٌات هً صاحية الوالٌة الدامة على الدعوى الجزائٌة اذ تاستطٌ ح مما اسيك ان محكمةٌتض       

, والح  ذاته ٌاطيك اذا احٌلت الدعوى من لاضً التحمٌك الى محكمة ان تفص  فً جمٌع ااواع الجرائم

او تحٌ  المتهم الى  الجااٌات على ااها جااٌة ولكن اتضح لها ااها جاحة او مخالفة فلها ان تفص  فٌها

 , ولرارها فً ذلن ٌكون واجب االتياع .الجاحمحكمة 

                                                             
 .273, صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (1)
 ، غٌر ماشور .18/11/2118فً  2118/الهٌئة المواسدة /128لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان المرلم  (2)
, الماضررً عيررداالمٌر جمدررة 14/4/2117يتررارٌخ  2117/شخصررٌة/164 المرررلم لرررار محكمررة تمٌٌررز اللررٌم كورداسررتان  (3)

توفٌرك, االحرردث واالهررم مرن لضرراء محكمررة  تمٌٌرز اللررٌم كورداسررتان, لاسرم االحرروا  الشخصررٌة, الطيدرة االولررى, ماشررورات 

 .371, ص 2118مكتية ته ياًٌ، اريٌ , 
 .424, ص ور, المصدر الاسايكد.دمحم اسدٌد ام (4)
 .892, صالمصدر الاسايكد. حاساً الجادي,  (5)
 الاافذ . 1969( لاساة 111( من لااون الدمويات الدرالً رلم )23المادة ) (6)
 .الاافذ  من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً 138المادة  (7)
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كمة الجاح فبل وٌتيٌن من ذلن ان احكام االختصاص الاوعً هً من الاظام الدام فمط يالااسية لمح       

, اما محكمة الجااٌات فبل ها ياطلة لمخالفتها للاظام الدامجراءاتإال كاات لراراتها وإوٌجوز لها مخالفتها 

, ان احٌلت الٌها الدعوى يشك  خاطىء على ااها من اختصاصها واتضح فٌما تلتزم يهذا االختصاص

, لذا فهً ان فصلت فً هذه الدعوى فبل تثرٌب على الدعوى الجزائٌةيدد عك  ذلن فلها الوالٌة الدامة 

 . (1)تها ولراراتها صحٌحة يهذا الخصوصجراءاإعلٌها وٌكون 

جااٌات دهون يصفتها التمٌٌزٌة فً لرار لها على ااه ) لدى تجاه فمد ذهيت محكمة وفً هذا اإل       

ة الى المتهم )  م ط ( هً اسرلة يبلجكتورات ضوئٌة دالتدلٌك والمداولة وجد ...... ان التهمة الماسا

/ حادي 444كثر ااطيالا على ذلن الفد  هً المادة ) يلدٌة يردرش علٌه فإن المادة اال عائدة لرئااسة

, ويالتالً فإن الاظر فً الدعوى ( من المااون ذاته 446)  المادةمويات ولٌاست عشر( من لااون الد

حكمة التدخ  , لررت الموٌكون من اختصاص محكمة الجااٌاتٌخرج من اختصاص محكمة الجاح 

  . (2)حالة وامضه ... الخ (التمٌٌزي فً لرار اإل

اكم مختصة للاظر فً الجرائم التً فمد ٌاشئ المشرع مح, وفضبل عن محاكم الجاح والجااٌات       

, كما هو الحا  يالااسية لمحاكم االحداث التً تختص يالفص  فً كيها افراد ٌاتمون الى فئة مدٌاةٌرت

ن اوع او تختص يالاظر فً الدعاوي الااشئة ع, عن الجرائم التً ٌرتكيها االحداثالدعاوي الااشئة 

يالاظر فً الدعاوي الااشئة عن الجرائم التً حددها محكمة الكمارن التً تختص مدٌن من الجرائم ك

, وفً هذا االتجاه فمد (3)وغٌرها من المحاكم المختصة ,تهوتددٌبل 1984لاساة  23لااون الكمارن رلم 

الكرخ االتحادٌة يصفتها التمٌٌزٌة فً لرار لها على ) ان الفد  المااسوب / لضت محكمة ااستئااف يغداد 

/ 192ويداللة المادة  1969لاساة  111من لااون الدمويات رلم  279م المادة للمدان )م( ٌاطيك واحكا

, وهو يذلن ٌشك  جرٌمة كمركٌة تدخ  المدد  1984لاساة  23خام  عشر من لااون الكمارن رلم 

من ذات المااون المذكور آافا  245ضمن اختصاص المحكمة الكمركٌة المشكلة يموجب احكام المادة 

آافا ولٌ  على ٌك ايً غرٌب يدد ااجاز التحمٌك احالتها على المحكمة المذكورة وكان على لاضً تحم

( من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة 261محكمة جاح ايً غرٌب , وعلٌه وااستاادا الحكام المادة )

مختصة المدد  تمرر امض الحكم الممٌز واحالة الدعوى الى المحكمة الكمركٌة ال 1971لاساة  23رلم 

 . (4)فٌها حاسب االختصاص ( للاظر

 

 

 

                                                             
دهرون , الطيدرة الثااٌرة, مرن ماشرورات جامدرة ,  د. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمرات الجزائٌرة (1)

 . 213 -212ص, 2115, دهون
 ، غٌر ماشور .26/12/2116فً  2116/ ت / 347لرار محكمة جااٌات دهون الثااٌة يصفتها التمٌٌزٌة  المرلم  (2)
 . 268 , صالمصدر الاسايك, د. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا (3)
, 21/3/2113والمررإرخ 2113/ جرراح / 95لرررار محكمررة ااسررتئااف يغررداد الكرررخ االتحادٌررة يصررفتها التمٌٌزٌررة المرررلم  (4)

الماضررً رزاق جيررار علرروان, المختررار مررن لضرراء محكمررة االاسررتئااف يصررفتها التمٌٌزٌررة لمحكمررة ااسررتئااف يغررداد / الكرررخ 

 . 46ص, 2114االتحادٌة , الماسم الجاائً, الطيدة االولى, مكتية الصياح , يغداد, 
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 الفرع الثانً

 التشكٌل غٌر المانونً للمحكمة

, محكمة مشكلة يصورة لااواٌرة اسرلٌمة, ان ٌكون صادرا من حة واسبلمة الحكم الجزائًٌشترط لص       

 ٌكرون اسرييا ة لرم تكرن مشركلة وفمرا للمرااون فران ذلرنوعلى الدك  من  ذلن فرإن صردور الحكرم مرن محكمر

لااواٌرة ال يرد مرن ان تاسرتوفً , ولكً تكون المحكمة مشكلة يصرورة (1)ٌترتب علٌه يطبلن الحكم الجزائً

ولرااون اصرو  المحاكمرات  يما الحكام لااون الاسرلطة المضرائٌة ألللرٌم كورداسرتانطها يشك  كام  عااصر

, اواعهراجاتهرا وأاخرتبلف دراكم علرى اسا  فً تشكٌ  كافة المح, والمضاة هم الداصر األو  واألالجزائٌة

وهرو مرا اتفمرت علٌره كافرة , ال ٌمر  اهمٌرة عرن اسرايمهالرذي  كما ان عضو االدعاء الدام هو الداصر اآلخرر

والتررً ٌترتررب علررى مخالفتهررا للمحاكمررة الدامررة مررن الميررادىء  الجزائٌررة وعدترره ميرردأَ جوهرٌررا التشرررٌدات

ك  عاصر مرن هرذه الدااصرر وأثرر  اموم ياٌضاح, وفً ضوء ما تمدم اسجراءات المحاكمة والحكميطبلن إ

  صحة الحكم الجزائً ووفما لما ٌؤتً : خبل  يه علىاإل

 اوال/ الماضً

فً الدصور اليشرٌة المدٌمة ولير  ان تاشرؤ الدولرة كاارت الحٌراة االجتماعٌرة تمروم علرى ااسرا  اظرام       

, فرً جمٌرع شرإواها, وتدراون وثٌرك مرع ااسرتمبللها الترام االاسرة او الميٌلة وٌريط افرادها فٌما يٌاهم تضامن

 اسر او الميائ  .عن يمٌة األ

اسرة او الميٌلة من فرد على آخر فإن رئٌاسها ٌموم يتولٌع ما تدارفوا علٌه فإذا ولع اعتداء داخ  األ       

وهذا ٌدتير  ,كالمت  والافً والخلع من الدشٌرة ,من واسائ  الدماب التً تااسجم مع اظامها االجتماعً

 . (2) الصورة المياسطة جدا لمااون الدمويات

   عن , ااتملت الٌها حك الدماب التً غدت تماراسه اٌايةاويدد ان ظهرت الدولة وااستمر اسلطااه       

ئف الدولة فً , تدد من اهم وظامة الدد  يٌن االفراد فً المجتمععلى اعتيار ان الا, (3)المجتمع

وذلن عن طرٌك الامة اجهزة الاسلطة المضائٌة ومماراستها للمضاء يوصفها , المجتمدات المداصرة

 . (4), تمٌزها عن وظائف الاسلطات االخرىلةوظٌفة عامة من وظائف الدو

, وهو اصطبلح ٌطلك على ك  لاضً ) هو ك  من ٌتولى ماصب المضاءيؤاه وٌدرف الماضً        

, فالماضً هو الذي ( ٌة ام غٌرها من المحاكم االخرى, ام الجاائاكم المداٌةمحالاسواء كان لاضٌا فً 

 . (5)طيما الحكام المااونتاازعٌن مٌحكم يالدد  يٌن الطرفٌن ال

                                                             
,  2117, ة االولرررى, ماشرررورات الحليرررً الحمولٌرررة, يٌرررروتٌب صررردب, يطررربلن الحكرررم الجزائرررً, الطيدرررعاصرررم شررركد. (1)

 .332-332ص
,  1991, د. مرراهر عيررد شرروٌش الرردرة, االحكررام الدامررة  فررً لررااون الدمويررات, دار الحكمررة للطياعررة والاشررر, الموصرر  (2)

 .32 -31ص
 .13ص, 1982, د. ضاري خلٌ  محمود, الوجٌز فً شرح  لااون الدمويات الماسم الدام, دار الماداسٌة للطياعة, يغداد (3)
 .44صد.عيا  الديودي, المصدر الاسايك,  (4)
 .33ص, 1984, ضٌاء شٌت خطاب, فن المضاء, مدهد اليحوث والدرااسات, يغداد (5)
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والٌة للحكم فً  ان ٌكون للماضً ٌشترطو  ,(1)فً تشكٌ  المحاكمالمضاة هم الداصر االاسا  و       

 وعدم زوا  الصفة عاه المااواٌة الٌمٌنوحلف التدٌٌن فً ماصب المضاء امر , وهذا مرتيط يالدعوى

ولكن لم لرار تدٌاه , او صدر كان لرار تدٌن الماضً لم ٌصدر, فاذا يالام  او ياالاستمالة او يالدز 

, فإن صفة من ماصيه او اخطر يميو  ااستمالته, او كان لد اولف عن عمله او عز  يددٌحلف الٌمٌن 

 . (2)الحكم ةاددم لااواٌٌ, او ااها زالت عاه فكون ماددمةالماضً ت

ااه ٌشترط لصحة تشكٌ  المحكمة ان ٌتطايك عدد المضاة الذٌن ٌشكلون المحكمة مع الددد  كما       

تكون المحكمة , ويموجيه اسلويٌن : ااسلوب, الماضً المافردفً ذلن ا , ولد ااتهج المشرعلممرر لااوااا

/ثااٌا( من لااون 28), كما هو الحا  يالااسية لتشكٌ  محاكم الجاح اذ اصت المادة مشكلة من لاضً واحد

من لااون التاظٌم المضائً الدرالً على /ثااٌاَ (  31, وكذلن المادة )المضائٌة الللٌم كورداستانالاسلطة 

لجاح , وكذا الحا  يالااسية لمحكمة االحداث التً تاظر اتادمد محكمة الجاح من لاضً واحد() ان 

, عن ثبلثةاذ تشك  المحكمة من عدة لضاة ال ٌم  عددهم , وااسلوب ) الهٌئة المضائٌة ( ,(3)والمخالفات

فً جااٌات كمة االحداث التً تاظر , ومح(4)االاسلوب فً تشكٌ  محكمة الجااٌاتولد اخذ المشرع يهذا 

 مضاةالمن ٌيط  تشكٌ  ك  محكمة ٌحضر فٌها عدد ال  او اكثر و ,(6)وكذلن محكمة التمٌٌز ,(5)االحداث

ي ارتؤى المشرع , فهذا التحدٌد ٌتص  يممدار الضمااات الذلتشكٌلهاالددد الذي حدده المااون  من مضاةال

   . (7)ات عاد ااماسام الرأي يٌن اعضائها, وكٌفٌة احتاساب األصوتوفٌره لك  محكمة

على ذلن صراحة محكمة التمٌٌز اللياااٌة فً لرار لها ) ان الحكم يحاسب تدرٌفه هو  تولد اكد       

 . (8)ر عن محكمة مشكلة تشكٌبل صحٌحا (المرار الصاد

تطلب ان , ولتحمٌك تلن الغاٌة فإن االمر ٌمة المضاء هً تحمٌك الددالةشارة الى ان مهوتجدر اإل       

اساتااو  هاتٌن الحالتٌن  , ولذا(9)يالمصالح والدواطف الشخصٌة رون الماضً متجردا يدٌدا عن التؤثٌك

 : على التوالً

 

                                                             
ات المحاكمررة, الطيدررة االولررى, المركررز المررومً لئلصرردارات المااواٌررة, الماستشررار اٌهرراب عيرردالمطلب, يطرربلن إجررراء (1)

 .17ص, 2118الماهرة, 
 .333-332, صٌب صدب, المصدر الاسايكد. عاصم شك (2)
/ثالثراَ( 33لرااون الاسرلطة المضرائٌة الللرٌم كورداسرتان الدرراق, المرادة ) 2117لاسراة  23رلرم  لرااون/ثالثا( من 24)المادة  (3)

 المدد  . 1979لاساة  161 التاظٌم المضائً الدرالً رلممن لااون 
/اوالَ ( مرن 31لرااون الاسرلطة المضرائٌة الللرٌم كورداسرتان الدرراق, المرادة ) 2117لاساة  23رلم  من لااون (11)المادة   (4)

 المدد  . 1979لاساة  161لااون التاظٌم المضائً الدرالً رلم 
/اوالَ ( 33لااون الاسلطة المضرائٌة الللرٌم كورداسرتان الدرراق, المرادة )  2117لاساة  23رلم  من لااون /اوال(24)المادة  (5)

 .1979لاساة  76رعاٌة االحداث رلم لااون من  54من لااون التاظٌم المضائً الدرالً, المادة 
( مرن لرااون  12) لااون الاسلطة المضائٌة الللٌم كورداستان الدراق, المرادة  2117لاساة  23رلم  من لااون (21)المادة  (6)

 لااون التاظٌم المضائً الدرالً .
 .332, صٌب صدب, المصدر الاسايكعاصم شكد. (7)
امربل عرن د. دمحم  136, ص 33, مجموعرة يراز, ماشرورات حليرً الحمولٌرة, 28/6/1994لرار محكمة التمٌٌز اللياااٌرة,  (8)

 .34ص, 2111, اسدٌد عيدالرحمن, الحكم المضائً, الطيدة االولى, ماشورات الحليً الحمولٌة, يٌروت
المحاكمرة, راسرالة ماجاسرتٌر  ممدمرة الرى كلٌرة حاسن يشٌت خروٌن, ضرمااات المرتهم فرً الردعوى الدمومٌرة اثاراء مرحلرة  (9)

 . 18ص, 1979, المااون والاسٌااسة يجامدة يغداد
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ان تكون هاان ااسياب شخصٌة تتدلك يالماضً تماده وٌمصد يه  -: الحالة االولى / ) تنحً الماضً (

والحاالت التً  ,(1)ختصاصه الوظٌفً والاوعً والمكااًعن اظر الدعوى يالرغم من ااها داخلة فً ا

فهً اما ان تكون وجويٌة وٌترتب على توافرها  ,تدعو الماضً الى التاحً عن اظر الدعوى اوعٌن

( من لااون 91)امتااع الماضً عن اظر الدعوى يحكم المااون ولد اصت على هذه الحاالت المادة 

ة او اكثر من الحاالت الاسايم إذا ما ااستمر الماضً ياظر الدعوى رغم توافر حالةو ,(2)المرافدات المداٌة

اإلجراءات المتخذة من لي  الماضً الذي كان من الواجب تاحٌه  ة فٌترتب على ذلن ايطا  كافةالاسايم

.  (3)ويً امض الحكم الصادر عن  الماضًعن اظر الدعوى كما ٌترتب على مخالفة احكام التاحً الوج

ها على ااه ) وحٌث ان المرار الصادر وفً هذا االتجاه لضت محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان فً لرار ل

رغم كواه ٌدتير ياتا اال ان لمحكمة التمٌٌز حك التدخ  فٌه اذا  محكمة الجااٌات يصفتها التمٌٌزٌةمن 

وجدت ااسياب تاستدعً مث  هذا التدخ  وحٌث ان رئٌ  محكمة الجااٌات ... هو والد وكٌ  المتهم .... 

ويما ااه ال ٌجوز المريوط ياوراق المضٌة  8/4/1994يموجب الوكالة الجزائٌة المصدلة يتارٌخ  

للدرجة الرايدة يوكٌ  احد الخصوم لذا لرر التدخ  ات له صلة لراية مضٌة اذا كاللماضً الاظر فً ال

لٌها للفص  فً , واعادة اوراق الدعوى اكمة جااٌات ... يصفتها التمٌٌزٌةفً المضٌة وامض لرار مح

  .(4)المااون الطدن وفك

المداٌة ) ٌجوز للماضً اذا ( من لااون المرافدات 94اذ اصت المادة )ولد ٌكون التاحً جوازي       

مة للاظر فً الراره ااستشدر الحرج من اظر الدعوى ألي اسيب ان ٌدرض امر تاحٌه على رئٌ  المحك

د , ان ااستشدار الماضً الحرج فً هذه الحالة ماسؤلة شخصٌة ٌمدرها الماضً كؤن ٌكون احعن التاحً (

الخصوم عبللة اسليٌة ام اٌجايٌة ولو لم , او كان يٌن الماضً واحد الخصوم زمٌ  درااسة او جار اسايك

 ٌطلب احد الخصوم رده .

فان االثر , فاذا وافك ةلرار رئٌ  المحكممشرع رغية الماضً فً التاحً على ولد علك ال      

ضً  آخر او املها الى محكمة المترتب على اجاية طلب التاحً فً هذه الحالة هو احالة الدعوى الى لا

                                                             
 .66, ص1987, د. آدم وهٌب الاداوي, فلاسفة إجراءات التماضً فً لااون المرافدات, مطيدة التدلٌم الدالً, يغداد (1)
 اآلتٌة : ( على ااه ) ال ٌجوز للماضً اظر الدعوى فً االحوا 91تاص المادة ) (2)

 / اذا كان زوجا او صهرا او لرٌيا الحد الخصوم الى الدرجة الرايدة .1

/ اذا كان له او لزوجه وألحد اوالده او احرد ايوٌره خصرومة لائمرة مرع احرد الطررفٌن او مرع زوجره او احرد اوالده او احرد 2

 ايوٌه .

لره او كاارت لره  صرلة  لرايرة او مصراهرة  للدرجرة  / اذا كان وكٌبل الحد الخصوم او وصٌا علٌه او لٌما او وارثا ظاهرا3

الرايدة يوكٌ  احد الخصوم او الوصً او المٌم علٌه او ياحد اعضاء مجل  ادارة الشركة الترً هرً طررف فرً الردعوى او 
 احد مدٌرٌها .

و وصرٌا او لٌمرا / اذا كان له او لزوجه او الصوله او الزواجهرم او لفروعره او ازواجهرم او لمرن ٌكرون هرو وكرٌبل عاره ا4

 علٌه مصلحة فً الدعوى المائمة .

/ اذا كان لد افتى او ترافع عن احد الطرفٌن فً الدعوى او كان لد اسيك له اظرها لاضرٌا او خيٌررا او محكمرا او كران لرد 5

 ادلى شهادة فٌها ( . 
االحروا  المرذكورة فرً المرادة الاسرايمة ماضرً الردعوى فرً ل( مرن لرااون المرافدرات المداٌرة ) اذا اظرر ا92) تاص المادة (3)

 واتخذ اٌة إجراءات فٌها او اصدر حكمه يما ٌفاسخ ذلن الحكم او ٌامض وتيط  اإلجراءات المتخذة فٌها ( .
, اعرداد الماضرً عثمران ٌااسرٌن 23/6/1999فرً  1999/ هٌئة جزائٌرة /131لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان المرلم  (4)

 . 11صعلً, المصدر الاسايك, 
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, الن المرار الصادر يتاحٌة الماضً هو لن فدلٌه ان ٌاستمر فً اظر الدعوىذن له يذ, اما اذا لم ٌؤاخرى

 . (1) الطدن فٌه, لذلن ال ٌجوز اداري ولٌ  حكما ٌخير يه الخصوم لرار

( من لااون 93)ولد اشارت الى هذه الحالة المادة  -: الحالة الثانٌة / ) رد الماضً عن نظر الدعوى (

طلب الرد فً هذه االحوا  رخصة ماحها المااون الي من اطراف الدعوى و ,(2)المرافدات المداٌة

, وتوفر اي اسيب من االاسياب وهو امر غٌر متدلك يالاظام الدامفاالمر ٌتدلك يالجواز ولٌ  الوجوب 

ثمتهم لوصٌااة  تطمٌن للخصوموهذه المادة هً  لمادة كاف لوحده لطلب رد الماضً,التً يٌاتها هذه ا

فلٌ  من ميرر , فاذا كان الخصوم راضٌن يمضاء الماضً مع لٌام هذه االاسياب المضاة وااصافهم يحٌاد

 .  (3)لرده عن اظر الدعوى

شارة اخٌرا الى احدى الضمااات الهامة فً مجا  حٌاد الماضً والمتمثلة يميدأ الفص  وتجدر اإل      

يٌن اسلطة االتهام والتحمٌك والمحاكمة اذ ٌدد من الميادىء الدامة المتدلمة يالاظام الدام وٌهدف الى ماع 

ان لام الماضً الذي اسيك وان اشرف على التحمٌك فً الدعوى كدضو من اعضاء االدعاء الدام  او 

لمضٌة من اظرها هً ااه اكثر ادراكا ل, والدلة فً ماع الماضً يدم  من اعما  التحمٌك فً الدعوى

, وهاا ٌاددم ما ٌجب ان ٌتوفر فٌه عاد المحاكمة من خلو الذهن من ك  فكرة التً حمك فٌها واكثر دراٌة

فً تكوٌن المطلك وتجرده التام ماسيمة وتجرده عن ك  رأي ثايت ويالاتٌجة لم ٌدد ٌملن الحرٌة والحٌاد 

لوا  واليٌاات والدفوع التً تطرح خبل  المحاكمة وهذا ٌملً علٌه عدم لااعته الوجدااٌة من األ

 , وان مخالفة هذا الميدأ ٌإدي الى يطبلن تشكٌ  المحكمةن فً المحاكمة والفص  فً الدعوىاالشترا

 . (4)يالتالً يطبلن الحكم الصادر عاهاو

 

 االدعاء العامثانٌا/ 

المدد   1979( لاساة 159االدعاء الدام هو ذلن الجهاز الذي ااستحدثه المشرع يالمااون رلم )      

لٌتولى وظٌفة الدفاع عن المجتمع فً المجاالت الكثٌرة التً حددها المااون واعطاه لهذا الغرض 

فً واالدعاء الدام ٌمار  اختصاصاته  ,(5)يهذه الواجيات من المٌامله مجموعة من الصبلحٌات تمكٌاا 

, وهو فً اسيٌ  ذلن ال يد من ان دلة وما الى ذلنءاتها من جمع األجراتحرٌن الدعوى الدامة ومياشرة إ

دز  عن مٌحظى يصفة االاستمبل  عن الجهات االخرى المضائٌة والتافٌذٌة من اج  ضمان ادائه لمهامه ي

                                                             
 .187ص, 2118د.عماد حاسن اسلمان, شرح لااون المرافدات المداٌة, مكتية الاساهوري, يٌروت,  (1)
 ٌجوز رد الماضً الحد االاسياب اآلتٌة :( على ما ٌلً ) 93) تاص المادة (2)

تلمى ماه هدٌة ليٌر   / اذا كان احد الطرفٌن ماستخدما عاده او كان هو لد اعتاد مإاكلة احد الطرفٌن او ماساكاته او كان لد1

 الامة الدعوى او يددها .

 / اذا كان يٌاه ويٌن احد الطرفٌن عداوة او صدالة ٌرجح مدها عدم ااستطاعته الحكم يغٌر مٌ  .2

 / اذا كان لد ايدى رأٌا فٌها لي  األوان ( .3
 .71, صد.آدم وهٌب الاداوي, المصدر الاسايك (3)
 . 29 -28صالمصدر الاسايك,  حاسن يشٌت خوٌن, (4)
 . 18صح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك, شرد.وعدي اسلٌمان المزوري,  (5)
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لجهاز يوظٌفته دون ولوع تدخ  او تؤثٌر على اسٌر عمله من , اي ضمان لٌام ااي تؤثٌر من هذه الجهات

 . (1)الحموقاالخبل  يتطيٌك المااون وضٌاع  شؤاه

تحرٌكها من ليله من    ءأَ يددور االدعاء الدام فً الدعوى الجزائٌة تكمن فً ااه ٌتوالها   واهمٌة      

التافٌذ فهو ٌحضر اجراءات والجهات االخرى وحتى مرورها فً مراح  التحمٌك والمحاكمة لي  او من 

المااواٌة وٌطلع على لرارات لاضً التحمٌك على احو ٌضمن جاحة وٌمدم طلياته الجااٌة والالتحمٌك فً 

اعاة مٌن واعضاء الضيط المضائً يما ٌكف  مرعلى اعما  المحم , وله حك االشرافة مشروعٌتهامرالي

التحمٌمٌة وتمدٌم , ولبلدعاء الدام االطبلع على االوراق ارات لاضً التحمٌك واسرعة ااجازهاتافٌذ لر

 .  (2)الطليات يشؤاها

التحمٌك فً مكان الحادث, عاد غٌايه, وتزو   , صبلحٌة لاضًعاء الدامدكما ٌمار  عضو اال      

ما لم ٌطلب الٌه مواصلة التحمٌك كبل او , تلن الصبلحٌة عاه, عاد حضور لاضً التحمٌك المختص

 . (3)يدضا فٌما تولى المٌام يه

, اخيار االدعاء الدام يالجااٌات والجاح فور الدلم يها, وعلى ٌجب على الجهات المائمة يالتحمٌكو      

, كما تلزم جااٌة او جاحة تتدلك يالحك الدامالدوائر والمإاساسات كافة اخياره فً الحا  يحدوث اٌة 

اعبلم االدعاء الدام يتشكٌ  اللجان والهٌئات  –عدا ما ااستثاً ماها ياص خاص  –الجهات المختصة 

فٌها يمدة ال تم  , لي  موعد المرافدة ل  التً تتولى التحمٌك والمحاكمة, ويالمضاٌا التً تاظرهاوالمجا

ٌوما من تارٌخ   ماسة عشر , وتزوٌده يااسخ من المرارات التً تصدرها خبل  خعن ثمااٌة اٌام

 . (4)صدورها

كما ٌكون لبلدعاء الدام تفتٌش الموالف والاسام دائرة اصبلح الكيار ودائرة اصبلح االحداث وتمدٌم       

 التمارٌر الشهرٌة عاها الى الجهات المداٌة . 

ع يٌان تايدتها مكما علٌه اراسا  الشكاوي الممدمة الٌه او المحالة علٌه الى المرجع المختص وم      

  .(5)مبلحظاته يشؤاها

 –الحضور فً جلاسات المحاكم الجزائٌة , االدعاء الدامعضو  فٌجب على, اما فً مرحلة المحاكمة      

واالاتما  لمداٌاة , وطلب ادب الخيراء, وتوجٌه االاسئلة, ماالشة الشهود وله حك –عدا محكمة التمٌٌز 

إولٌة او اليراءة او او االفراج او عدم الماس, ياالدااة وااستجواب المتهم, وتمدٌم طلياته, مح  الحادث

يدد ان المشرع الى , وٌجدر االشارة لطليات الماصوص علٌها فً المااون, وغٌر ذلن من افرض التديٌر

/ثااٌا( من 9الدام يموجب المادة )ان جلاسات المحاكم ال تادمد اال يحضور عضو االدعاء  لرران كان لد 

وذلن يحذف  1988( لاساة 15, عاد وعد  عن هذا المولف يموجب المااون رلم )ملااون اإلدعاء الدا

لضت وفً هذا االتجاه ,  (6)الجلاساته هذه الفمرة ويموجب ذلن لم ٌدد حضوره شرطا لصحة اادماد هذ

                                                             
 .31ص, 1988, غاسان جمٌ  الواسوااسً, االدعاء الدام, مطيدة الدما  المركزٌة, يغداد (1)
, 1976جامدرة صربلح الردٌن,  اظام الدٌن عيدالمجٌد دمحم كلً, دور االدعاء الدام فً طدرن االحكرام والمررارات, مطيدرة (2)

 .14ص
 . 1979( لاساة 159( من لااون االدعاء الدام رلم )3المادة  ) (3)
 . 1979( لاساة 159( من لااون االدعاء الدام رلم )8المادة  ) (4)
 . 67صد.وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك,  (5)
 . 69صد.وعدي اسلٌمان المزوري, المصدر افاسه,  (6)
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محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان فً لرار لها على ااه ) تيٌن ان عضو االدعاء الدام لد طدن يصحة اادماد 

لددم حضوره رغم تيلٌغه يالحضور فً الموعد المحدد للمحاكمة وااه ااستاد فً ذلن الى جلاسة المحاكمة 

ال تادمد جلاسات محاكم الجااٌات ( من لااون االدعاء الدام والتً تاص ) 9حكم الفمرة ثااٌا من المادة )

( من المااون المذكور لد الغٌت يما 9اال يحضور عضو االدعاء الدام .......الخ ( فً حٌن ان المادة )

( 15المرلم ) 1979( لاساة 159فٌها الفمرة ثااٌا ماها يموجب لااون تددٌ  لااون االدعاء الدام رلم )

وح  محلها مادة جدٌدة  8/2/1988فً  2188الٌة الددد ) ئع الدرالماشور فً جرٌدة الولا 1988اساة ل

, واما لااون ائٌة عاد عدم حضور االدعاء الداممحاكم الجزدون االشارة الى عدم اادماد جلاسات ال

 13/8/2111( فً 389ددد )الماشور فً الولائع الدرالٌة يال 2111لاساة  (71)التددٌ  الخام  رلم 

لرار من غٌر اافذ فً االللٌم لددم صدور , جلاسات محاكم الجااٌاتعدم اادماد فٌه على  والتً اص

, ويما ان المرار الصادر من محكمة جااٌات دهون جاء صحٌحا وموافما يرلمان كورداستان يإافاذه

, وعلى عك  هذا االتجاه لضت (1), لذا لرر تصدٌمه (الاظر لما اشتم  علٌه من االاسيابللمااون ي

ٌامض كافة المرارات الصادرة فً الدعوى ياسيب عدم  )على ااه فً لرار لها  تمٌٌز الدراقة محكم

محضر الجلاسة ميررات عدم  عضو االدعاء الدام يالرغم من ان محكمة الموضوع شرحت فً رحضو

 .(2)حضوره (

, وامو  حيذا لو اسلن مشرعاا ما ٌكن اسدٌدالم  استااً دمن المشرع الكور تجاهاالهذا  وارى ان      

لصحة  شرطا حضور عضو االدعاء الدام جلاسات المحاكمة امرجد  ه المشرع الدرالً  وذلن ياسلك

, فاذا كان حرمان المتهم من ان ٌمثله محام للدفاع عن حموله المجتمع يؤكملهٌمث  لكواه تشكٌ  المحكمة 

الدام ميط   ٌإدي الى يطبلن الحكم الجزائً فمن ياب اولى ان ٌكون حرمان المجتمع من تمثٌ  االدعاء

 . لتشكٌ  المحكمة

, وٌمدم طلب الرد الى عاء الدام ٌرد يما ٌرد يه الماضًومما ٌجدر االشارة الٌه اخٌرا ان عضو االد      

 رئٌ  االدعاء الدام لليت فٌه .

, , ان ٌطلب التاحً من رئٌاسهتحمك يه اسيب للرد او ااستشدر حرجا, اذا وعلى عضو االدعاء الدام      

 . (3), يشؤن طلب الرد او التاحً ياتاوٌدتير المرار الصادر, رئٌ  ان ٌيت فً الطلبوعلى ال

 

 

 

 

 

                                                             
 ، غٌر ماشور .4/5/2111فً  2111/الهٌئة الجزائٌة الثااٌة/136لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان المرلم  (1)
, امرربلَ عررن  اظررام الرردٌن 11/3/1986والمررإرخ  86 -85/ جررزاء متفرلررة / 2226لرررار محكمررة تمٌٌررز الدررراق المرررلم  (2)

 . 7صدمحم كلً, المصدر الاسايك, عيدالمجٌد 
 . 1979( لاساة 159( من  لااون االدعاء الدام رلم )67المادة  ) (3)
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 المطلب الثانً                                         

 ء العامة للمحاكمةخالل بالمبادىاإل                             

ال ايطلت محكمة الموضوع مراعاتها وإغً على هاالن مجموعة من المواعد الجوهرٌة التً ٌاي      

اسوف اتااو  هذه  , ولغرض توضٌح ذلنجراءات المتخذة من ليلها, وكذلن الحكم الصادر ماهاكافة اإل

, واتااو  فً الفرع جراءات المحاكمةأ علاٌة وشفوٌة إو  لميداخصص الفرع األالميادىء فً فرعٌن 

 الثااً ميدأ تمٌد المحكمة يحدود الدعوى .

 

 رع االولالف

 جراءات المحاكمةعلنٌة وشفوٌة إ

علاٌررة جررراءات المحاكمررة ال يررد مررن التطرررق اوال الررى ميرردأ لغرررض يٌرران مفهرروم علاٌررة وشررفوٌة إ     

    -جراءات المحاكمة وعلى الاحو التالً :ثم اتااو  ثااٌا ميدأ شفوٌة إ, المحاكمة

 / مبدأ علنٌة المحاكمة اوال

, ولد ااسٌة فً اصو  المحاكمات الجزائٌةاسهام من المياديء األعلاٌة المحاكمة هو ميدأ ميدأ      

جراءات ولوااٌن اإلها وذلن يالاص علٌه فً داساتٌر, الدالماهتمت يه كافة التشرٌدات فً مختلف ااحاء 

الصادر عن عبلن الدالمً لحموق االااسان الاص على هذا الميدأ اٌضا فً اإل , كما وردالجزائٌة فٌها

لك  اااسان الحك على لدم  ) حٌث اصت المادة الداشرة ماه على ااه, 1948هٌئة االمم المتحدة عام 

الماساواة التامة مع اآلخرٌن فً ان تاظر لضٌته امام محكمة ماستملة ازٌهة اظرا عادال علاٌا للفص  فً 

من اف  االعبلن على  لحادي عشرة, كما اصت المادة ا(حموله والتزاماته وأٌة تهمة جاائٌة توجه الٌه 

تثيت ادااته لااواٌا يمحاكمة علاٌة تإمن له فٌها ان متهم يجرٌمة ٌدتير يرٌئا الى  ان ) ك  شخص

 .(1)( ااات الضرورٌة للدفاع عاهمالض

)جلاسات المحاكمة ان  حٌث ورد فٌه 2115لاساة  الداستور الدرالً اٌضا على هذا الميدأ ولد اص       

 ) كما اص لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة على ااه, (2)( اذا لررت المحكمة جدلها اسرٌةعلاٌة اال 

ٌجب ان تكون جلاسات المحاكمة علاٌة مالم تمرر المحكمة ان تكون كلها او يدضها اسرٌة ال ٌحضرها 

 غٌر ذوي الدبللة يالدعوى مراعاة لؤلمن او المحافظة على اآلداب ولها ان تماع من حضورها فئات

, وكما اكد لااون الاسلطة المضائٌة الللٌم كورداستان على ميدأ الدبلاٌة حٌث ورد فٌها (3)(مدٌاة من الاا 

                                                             
, 2111, دار الثمافرة للاشرر والتوزٌرع, عمران, د. عيدالرحمن توفٌك احمرد, شررح اإلجرراءات الجزائٌرة,  الطيدرة االولرى (1)

 .363ص
 .2115لاساة  من الداستور الدرالً 19الفمرة اسايدا من المادة  (2)
 .الاافذ  من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً 152المادة  (3)
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داب او لآلللاظام الدام او ا) تكون جلاسات المحاكم علاٌة اال اذا لررت المحكمة جدلها اسرٌة مراعاة 

 . (1)فً جلاسة علاٌة ( على ان ٌتم الاطك يالحكم, لحرمة االاسرة

مر مفروغ ماه وال األذا , اذ ان هها يحضور الخصومجرائٌمصد يدلاٌة جلاسات المحاكمة إوال       

 , وإاما الممصودلررت المحكمة جد  المحاكمة اسرٌة , حٌث ال يد من حضور الخصوم حتى لوازاع فٌه

المجا  وٌؤتً ذلن اما عن طرٌك فاسح هو الاسماح لمن ٌشاء من الجمهور من حضور جلاسات المحاكمة 

لك  شخص دون تمٌٌز ان ٌحضر المحاكمة او الاسماح ياشر ك  ما ٌجري داخ  الجلاسة يطرق الاشر 

 المدروفة .

االشخاص الى لاعة وال ٌخ  يهذا الميدأ اعتماد المحكمة على صٌغة مدٌاة فً تحدٌد دخو        

صة من الاا  ي  فئة مخصو , طالما ان التذاكر ال توزع علىم مثبلَ يالتذاكردخوله المحكمة يتاظٌم 

خبل  حكمة لحمه فً اخراج من ٌحص  ماه إ, كما ال ٌخ  يه اٌضا ااستخدام رئٌ  المعلى ك  من ٌطليها

ياظام الجلاسة او ان ٌؤمر يغلك االيواب دون اخراج الحاضرٌن لماع التشوٌش الحاص  من تزاحم 

 الجمهور الموجود خارج الجلاسة .

, حٌث ان ء شدور الجماعة يددالة المحاكماترضاإل ٌدد ضمااا ضرورٌا وميدأ عبلاٌة المحاكمة      

رلٌيا على اسبلمة تلن  هجراءاتها ٌجد  ماواالطبلع على إ الاسماح للجمهور يحضور المحاكمة

يافاسه من شؤاه ان ٌاسمح يتحمٌك الحكم  , فضبل عن أن اسماععدالة المضاء جراءات وٌدعم ثمته فًاإل

مه فً , كما ااها تدطً للمتهم امكااٌة وااسدة لوضع حلى اواسع اطاق ممكندع من الدماب عغاٌة الر

, ة له تمكاه من اعبلن يرائته امام الاا  وافً ما وجه الٌه من تهمٌد, فهً ضمااة اكع التافٌذالدفاع موض

 . احدى ضمااات الحرٌة الفردٌة التً ٌتمتع يها الفردوالتً هً  مااة اكٌدة يالااسية للمتهم ضلذا فهً 

على ااها , ها المحاكمةتر فً الحكم او فً محضر الجلاسة او الجلاسات التً ااستغرلٌشٌ كما ٌجب ان      

ٌيط  الحكم وال ٌصلح وجها  , وان كان خلو محضر الجلاسة او الحكم من هذه االشارة الكاات علاٌة

على من ٌدعً ان جراءات لد روعٌت اثااء اظر الدعوى وٌكون ص  هو افتراض ان اإل, اذ األلامضه

  .(2) الجلاسة كاات اسرٌة من غٌر ماسوغ ان ٌمٌم الدلٌ  على ذلن

كمة الاسرٌة عاد وجود ال ان لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة اجازت للمحكمة اللجوء الى المحاإ      

فٌه  ال يمرار ماها تيٌنيالطرٌمة الاسرٌة وال ٌتم ذلن إجرائها إ, اذ ان المحكمة لد تمرر ما ٌيرر ذلن

حاالت اضطراب  الحاالت على اسيٌ  المثا  الضرورات التً املت علٌها اتخاذ هذا المرار ومن هذه

, او رغية المحكمة فً المحافظة على على اطراف الدعوى من لي  الجمهور, او التؤثٌر من الداماأل

ر جماعات , او مادا لحضوائلٌة او ماسااسا يشرف يدض االشخاصفً لضٌة لد تشك  فضٌحة عاآلداب 

, ولد ٌكون من ياب التحفظ على لد ٌلحك يهم ضررا اتٌجة حضورهمالذٌن  مدٌاة كالاسٌدات او االحداث

, اكمااسرار الدولة . ولد ٌصار الى عمد الجلاسة الاسرٌة فً مرحلة مدٌاة من مراح  المحاكمة امام المح

حضور الجلاسات   فمط حاكماتاو ان تكون الجلاسة ياكملها اسرٌة, ولد تحدد المحكمة ولغرض تاظٌم الم

, ومفهوم ان جد  من الاسماح ألي شخص يدخو  الجلاسة ياليطالة وذلن دفدا لبلضطراب الذي ٌحدث

, وعلٌه فٌجب حضور المتهم وم فً الدعوى الجزائٌة من حضورهاالجلاسة اسرٌة ال ٌداً ماع الخص

                                                             
 .2117لاساة  31المادة الاسايدة من لااون الاسلطة المضائٌة الللٌم كورداستان المرلم  (1)
 .295-294, صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (2)
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ميررات  زالت, ولكن اذا (1) ذكرهماسإو  مداٌا  ووكبلء من اسيك واالدعاء الدام والمدعً المداً والم

علما ان لرار الدبلاٌة  ,ة الى وضدها الطيٌدً من الدبلاٌةان ترفع عاها وتدود المحاكمالاسرٌة ٌجب 

ن لااون ( م152المحكمة ولٌ  من لي  رئٌاسها فمط كما ٌتضح ذلن من اص المادة )ئة هٌٌتخذ من لي  

 .(2) اصو  المحاكمات الجزائٌة

اما ما اسيك ذلن  ال اسماع الدعوى والمرافدةال تشم  إجدر االشارة الى ان اسرٌة جلاسة المحاكمة وت      

جراءات كتبلوة التهمة فً الجلاسة واسإا  المتهم عن اليٌااات الخاصة يشخصه فٌجب او ما ٌدميه من إ

ٌصدر فً  رٌة ال يد اناسجد  الجلاسة المحكمة يه , ي  حتى الحكم الذي تمرر علاٌةصورة ان تجري ي

 .(3) اسرٌة رة علاٌة وان كاات جلاسة المحاكمةحكام يصو, كذلن ٌايغً ان تصدر األجلاسة علاٌة

  

 جراءات المحاكمة/ مبدأ شفوٌة إ ثانٌا

ي  , لتً تراعى فً المحاكمات الجزائٌةاسااسٌة االمحاكمة هو من المياديء األجراءات إميدأ شفوٌة       

ٌمصد , و(4)اسا  الماطمً للمياديء االخرى التً تاسود اظام هذه المحاكماتٌكاد ٌكون اهمها اذ ٌدتير األ

جراءات لصوتً ولٌ  الكتايً فمط مع جمٌع إجراءات ضرورة التدام  اللفظً او ايميدأ شفوٌة اإل

جراءات المحاكمة ٌجب ان تتم يصورة شفوٌة اسواء من حٌث اسماع الشهود او من ان إ, اي (5)المحاكمة 

جراءات المحاكمة إ , وشفوٌةٌتم ذلن يحضور الخصوم فً الدعوى والدفوع على انليات حٌث تمدٌم الط

الماضً ال ٌمكاه ان ف, وهً كذلن من الحموق الممررة لك  خصم (6)هً لاعدة جوهرٌة ٌايغً مراعاتها

فالشهود والخيراء  ,(7)ال من خبل  حوار مياشر ٌجرٌه مع اطراف الخصومة الجزائٌة ٌكون لااعته إ

, ويممتضى هذا الميدأ ال ٌكتفً الماضً امام الماضً وٌاالشون فٌها شفاهاوغٌرهم ٌدلون يؤلوالهم 

يمحاضر التحمٌك االيتدائً المكتوية ااما علٌه ان ٌاسمع يافاسه الشهود والوا  المتهم وٌطرح ك  ذلن 

كمه ٌجب ان ٌكون لد طرح شفاها فً الماضً فً حللماالشة ويتديٌر آخر فاْن ك  دلٌ  ٌدتمد علٌه 

وال ٌدتمد  هذه الماالشات الشفهٌة  الجلاسة وان تجري الماالشة يشؤاه وٌاستمد الماضً التااعه من حصٌلة

والاسيب فً ذلن على ما ٌيدو هو التؤكٌد من االدلة التً تم الحصو  , (8)على المحاضرالمكتوية فمط

و  على ادلة جدٌدة من ااحٌة ومن اج  الحص, وتمٌٌمها من ااحٌةيتدائً مٌك اإلعلٌها فً مرحلة التح

جراءات المحاكمة ٌايغً ان تكون شفوٌة فتيدى شفاهة على ااسا  ان جمٌع إ , وتموم هذه الماعدةاخرى

, فالمحكمة ال ٌمكاها ان تياً احكامها على داتفً حضور الخصوم جمٌع الطليات والدفوع والمراف

تم اجراإها فً التحمٌك االيتدائً حٌث ااها ال تددو ان تكون من عااصر  االوراق والمحاضر التً

                                                             
 .111, صاالاستاذ عيداالمٌر الدكٌلً, د. اسلٌم ايراهٌم حرية, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (1)
 .212صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك,  (2)
 . 296, صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (3)
 .485-484, ص, المصدر الاسايكب صدبعاصم شكٌد. (4)
 .363, ص2116-2115ريٌة, الماهرة, دار الاهضة الد د. يكري ٌواسف يكري دمحم, الوجٌز فً اإلجراءات الجاائٌة, (5)
 .462, ص ور, المصدر الاسايكد.دمحم اسدٌد ام (6)
 .229, صد.عوٌد مهدي, المصدر الاسايك (7)
, 2111, عمررر فخررري الحرردٌثً, حررك المررتهم فررً محاكمررة عادلررة, الطيدررة الثااٌررة, دار الثمافررة للاشررر والتوزٌررع, عمرران (8)

 .127ص
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لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة  , ولهذا فمد اص(1)د ماها المحكمة فً تكوٌن لااعتهاالدعوى التً تتزو

 , او لمٌطرح للماالشةال ٌجوز للمحكمة ان تاستاد فً حكمها الى دلٌ  لم ااه ) صدد علىيهذا الالدرالً 

مكن يالً الخصوم من االطبلع ٌشر الٌه فً الجلاسة وال الى ورلة لدمها احد الخصوم دون ان ٌ

 . (2)(الخ111اعلٌه

 -شارة الى ان التطيٌك الدملً لهذا الميدأ ٌتطلب من المحكمة ما ٌؤتً :وتجدر اإل      

 من مدلومات وولائع.فٌها / ان تاسمع شهادة الشهود وان تاالشهم فٌما ورد 1

 ان تاالش الخيراء فً الولائع والمدلومات التً وردت فً تمارٌرهم ./2

 / ان تاالش الخصوم  ووكبلئهم فٌما ٌتدلك يالدفوع التً لدمت من ليلهم .3

 / تمكٌن الخصوم من ماالشة الشهود اثااء الجلاسات .4

لمحاكم  وال ٌجوز لها / ماالشة االدلة والولائع والمدلومات المدرجة فً اضيارة الدعوى اثااء جلاسات ا5

وفً ذلن تمو  , (3)كان حكمها مدٌيادلٌ  فً ملف الدعوى لم تطرحه للماالشة واال ان تدتمد على 

محكمة تمٌٌز الدراق فً لرار لها الى ااه ) على محكمة الجااٌات تبلوة شهادات الشهود المفرلة لضٌتهم 

وعدم االكتفاء يريطها فً الدعوى لٌتاساى , التمرٌر الطيً والماستادات االخرىوتبلوة محضر الكشف و

 .(4)( لذوي الدبللة ماالشتها

, اذ ٌجب تمكٌن جراءات المتخذةخالفتها يطبلن اإلوشفهٌة المحاكمة لاعدة جوهرٌة ٌترتب على م      

, يه مصلحة فً الدفع ياليطبلن ان ٌتماسنالخصوم جمٌدهم من تمدٌم الدفوع وماالشة االدلة وعلى من له 

, فبل مصلحة للمتهم فً ذي حرم من ميدأ الشفهٌة دون غٌرهفالتماسن ياليطبلن ٌكون من الخصم ال

 التماسن يؤوجه اليطبلن المتدلمة يغٌره من المتهمٌن ما دامت ال تم  حما له .

 -:هاوعلى الرغم من اهمٌة ميدأ الشفهٌة وعموم اطاله فمد اورد علٌه المشرع ااستثااءات محددة اهم      

)ٌإدي  هاا ااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الى اشار ل, (5)وجود علة تماع االدالء يالشهادة شفاها /1

لمحكمة يكتاية , واذا تدذر الكبلم لدلة فتؤذن له اا وال تجوز مماطدته اثااء ادائهاالشاهد شهادته شفاه

توجه الٌه يدد الفراغ من شهادته ما تراه من االاسئلة الزما لظهور الحمٌمة  شهادته وللمحكمة ان

 .(6)(الخ111

, او اصما فهاا ٌإدي شهادته كتايةٌكون ايكما دلة تماده من الكبلم كؤن مصايا يالشاهد  فاذا كان       

ضرورة تددٌ  الاص يما ٌإمن الزام  المإلف عمر فخري الحدٌثًشفهٌة فؤااا اتفك مع وتطيٌما لميدأ ال

                                                             
 .213, 212, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (1)
 .1971لاساة  23 من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً رلم 212المادة  (2)
 .128-127, صعمر فخري الحدٌثً, المصدر الاسايك (3)
, ايراهٌم المشراهدي, الميراديء المااواٌرة 16/1/1982يتارٌخ  1981/هٌئة عامة/339 لرار محكمة تمٌٌز الدراق المرلم (4)

 .234, ص 1991المااواٌة فً لضاء محكمة التمٌٌز, الماسم الجاائً, مطيدة الجاحظ، يغداد, 
 .131, صٌثً, المصدر الاسايكالحدعمر فخري  (5)
 .الاافذ من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً  168المادة  الفمرة ب من (6)
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طراف الدعوى يدلة تماده من الكبلم لكً تتاح ألالمحكمة يتبلوة ما تم كتايته فً شهادة الشاهد المصاب 

  . (1)اسماعها والرد علٌها ان ااستوجب ذلن

 . ياسيب وفاته او مرضه او اسفره / تدذر اسماع الشاهد 2

ره او فمد اهلٌته او ألي اسيب الجلاسة ياسيب وفاته او مرضه او اسفاذا تدذر اسماع الوا  الشاهد فً       

يها من لي  فً مرحلة التحمٌك  , اجاز المشرع للمحكمة ان تموم يتبلوة شهادته التً ادلىآخر

اذا لم ٌحضر الشاهد او تدذر , وعلى هذا اص لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة على ااه ) (2)يتدائًاإل

او كان ال اسماع شهادته ياسيب وفاته او عجزه عن الكبلم او فمده اهلٌة الشهادة او جهالة مح  الامته 

ٌمكن احضاره امام المحكمة يدون تؤخٌر او مصارٌف ياهضة فللمحكمة ان تمرر تبلوة الشهادة التً 

مٌك االيتدائً او امامها او امام محكمة جزائٌة اسيك ان ادلى يها فً محضر جمع االدلة او اثااء التح

 . (3)( اخرى فً اف  الدعوى وتدتيرها يمثاية شهادة ادٌت امامها

اثااء التحمٌك االيتدائً حالة تدذر اسماع الشاهد الحاضر ياسيب عدم تذكره لما ادلى يه من ولائع /  3

 من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة ( . 171المادة )

ادته فً وجود تدارض يٌن شهادة الشاهد التً ادلى يها فً مرحلة التحمٌك االيتدائً ويٌن شه/ حالة 4

 من  لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة ( . 171, )مرحلة المحاكمة

من لااون اصو  المحاكمات  181اسئلة الموجهة الٌه ) ألجاية على ا/ حالة امتااع المتهم عن اإل5

 ( . الجزائٌة

/د 181لميرر لاسماع الشهود, ) المواد , حٌث ٌاتفً ااف المتهم واكتفاء المحكمة يهعتر/ حالة ا6

 . (4)/أ من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة (217, /ج213و

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .131-131ٌثً, المصدر الاسايك, ص عمر فخري الحد (1)
 .159, ص 2111اسردار علً عزٌز, ضمااات المحاكمة الدادلة للمتهم, دار الكتب المااواٌة, الماهرة, (2)
 .الاافذ من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً  172المادة  (3)
د. عيدالاسررتار اسررالم الكيٌاسررً, ضررمااات المررتهم ليرر  واثاررراء المحاكمررة, الطيدررة االولررى, ماشررورات الحليررً الحمولٌرررة,  (4)

 .633, ص 2113يٌروت,
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 الفرع الثانً

 حدود الدعوىتمٌد المحكمة ب

الجزائٌة ويمداى ف الدعوى شخاص فهم اطرااما األ, الجزائٌة من اشخاص وولائعتتكون الدعوى       

ماساءلة عاها وتهدف فدا  التً تتم ال, اما الولائع فهً األالفد  المجرم ارتكاب من ٌااسب الٌه وادق فه

, ه للفد  الجرمًالدعوى الى تحدٌد الماسإو  عن الفد  لٌتم تولٌع الدموية الممررة فً حالة ثيوت ارتكاي

محددة  ,دخلت فً حوزتهاالتً الجزائٌة فً اطاق الدعوى  يدأ ااحصار اسلطة المحكمةوٌمصد يهذا الم

 , وتم التديٌر عن هذه الماعدة يالمو  يؤن حدود الدعوى شخصٌة يالااسية(1) يحدودها الشخصٌة والدٌاٌة

 .(2)لؤلشخاص وعٌاٌة يالااسية للولائع

, اما اذا كان صحٌحاطاق هذه الحدود كان لضاإها وٌترتب على ذلن ااه اذا لضت المحكمة فً ا      

 .(3)مدٌياَ ولايبل للامض حكمهالضاإها خارج هذا الاطاق كان 

شخاص اسواء كان ذلن من حٌث اال, مة يحدود الدعوى المرفوعة امامهاوتدتير لاعدة تمٌد المحك      

وركٌزة ااسااسٌة , (4)الجوهرٌة المتدلمة يالاظام الدام من المواعد اإلجرائٌة ,المتهمون او من حٌث الولائع

 لضمان عدالة جرٌان المحاكمة .

, وان اختلف مداها من اظام الى آخر ترام األاظمة المااواٌة المختلفةوتحظى الماعدة المذكورة ياح      

 اااسجاماَ مع الاسٌااسة الجاائٌة الاسائدة فٌها .

 , شخصٌة وعٌاٌة :وعان من الحدودهذا وان  للدعوى الجزائٌة ا

   (5)لشخصٌة للدعوى/ الحدود ااوال 

المحكمة من تلماء افاسها على  ان مإدى لاعدة شخصٌة الدعوى الجزائٌة هو عدم جواز ان تحكم      

محكمة الموضوع تتمٌد فمط ياألشخاص , اي ان (6)يالطرق المااواٌة الدعوى علٌهص لم ترفع شخ

للمحكمة لي  الفص   فٌها التً ٌظهر, وفً االحوا  حالةذي وردت أاسمائهم فً لرار اإلالمحالٌن الٌها وال

جلها اسواء يالجرٌمة التً تحاكم المتهم من أ خرٌن لهم عبللةاشخاصاَ آن لفً موضوع الدعوى ان هاا

اما ان  ,اٌة يحمهم فهاا تكون امام خٌارٌنجراءات المااولٌن اصلٌٌن ام شركاء ولم تتخذ اإليصفة فاع

يحك  ةماستمل وتطلب من لاضً التحمٌك فتح لضٌة ٌهاشخاص المحالٌن التمرر محاكمة الشخص او األ

                                                             
 9,       ص2115ر الاهضرة الدريٌرة, المراهرة, اسدٌد علً يحيوح الاميى, ميدأ تمٌد المحكمة يحدود الدعوى الجاائٌة, دا (1)
,14. 
 .141, صفخري الحدٌثً, المصدر الاسايكعمر  (2)
, 2118, د.كام  الاسدٌد, شررح لرااون اصرو  المحاكمرات الجزائٌرة, الطيدرة الثااٌرة, دار الثمافرة للاشرر والتوزٌرع, عمران (3)

الماستشار اٌهاب عيردالمطلب, المصردر الاسرايك,     ص , 388, د. عيدالرحمن توفٌك احمد, المصدر الاسايك, ص 584ص

164. 
 .313, صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (4)
 .141, صفخري الحدٌثً, المصدر الاسايكعمر  (5)
 .311, صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (6)
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عادة اوراق الدعوى يرمتها الى لاضً التحمٌك الاستكما  التحمٌك فً ضوء , او ان تمرر إاآلخرٌن

 . (1)لة جدٌد يدد اعادة التحمٌك مجدداالماستجدات ومن ثم اصدار لرار احا

ال  -) أااه  على هفٌ  المحاكمات الجزائٌة حٌث ورد ولد اصت على ذلن صراحة لااون اصو       

اذا تيٌن للمحكمة لي  الفص  فً الدعوى ان  –تجوز محاكمة غٌر المتهم الذي احٌ  على المحاكمة . ب 

هاان اشخاصاَ آخرٌن لهم صلة يالجرٌمة يصفتهم فاعلٌن او شركاء ولم تتخذ اإلجراءات ضدهم فلها ان 

هم المحا  علٌها  وتطلب الى اسلطات التحمٌك اتخاذ اإلجراءات المااواٌة ضد تاظر الدعوى يالااسية للمت

 .(2)ا الٌها الاستكما  التحمٌك فٌها (او أن تمرر إعادة الدعوى يرمتهاالشخاص اآلخرٌن 

واحن اتفك مع الرأي الذي ٌرى يؤن المشرع لد أحاسن فدبلَ يإعطائه الخٌار لمحكمة الموضوع       

اإلجراءات المااواٌة يالااسية لؤلشخاص المحالٌن والطلب من لاضً التحمٌك يإتخاذ  يالفص  فً الدعوى

َ لما تراه الم, يحك اآلخرٌن للوصو  الى  حكمة ماااسيااو يإعادة األوراق كلها الى لاضً التحمٌك وفما

مولوفاَ ماذ فترة طوٌلة    كما لو كان المتهم المحا  مثبلاذ لد ترى يؤن الخٌار األو  هو األفض, الددالة

وأن فً االعادة تؤخٌر غٌر ميرر لحاسم الدعوى وما فً ذلن من تؤثٌر على يمائه فً التولٌف مدة اطو   

ولد ترى المحكمة الدك  من ذلن فمد ٌكون الخٌار الثااً افض  للوصو  الى الددالة وتطيٌك المااون 

ه تغٌراَ يوجود أشخاص آخرٌن مع المتهم يالشك  الصحٌح كما لو كان وصف الجرٌمة لد ٌطرأ علٌ

حاسم الدعوى يالااسية لذا تكون اإلعادة فً مث  هذه الحالة افض  من  لمحا  اسواء احو الشدة او التخفٌفا

 .(3)للشخص المحا 

اال ااه من المبلحظ ااه على الرغم من ان لاعدة شخصٌة الدعوى الجزائٌة تمضً امتااع المحكمة       

لد اورد يدض , فإن المااون لم ترفع الٌها يالطرق المااواٌة تلماء افاسها فً دعوىمن أن تحكم من 

  -استثااءات علٌها ماها :اإل

  على ك  من ٌخ  ياظام الجلاسة ولم ٌمتث  ألوامر المحكمة, المااون رئٌ  المحكمة اسلطة الحكمماح /  أ

 .(4)ة اريداَ وعشرون اساعة او الغرامةلمدالياسٌط يالحي  

  او المخالفة جرٌمة من اوع الجاح الدعوىاثااء اظر  فً لاعة المحاكمةاذا ما ارتكب شخص  حالة ب /

وتحكم فٌها يدد اسماع الوا   حا  ولو تولفت الامتها على شكوىفً العلٌه الدعوى جاز للمحكمة ان تمٌم 

  .(5)دعاء الدام ودفاع الشخص المذكورممث  اال

لحضور الموضوع فً اصدار امر الميض يحك الشاهد المتخلف عن المحكمة  الحكج / اعطى المااون 

رة لااوااَ , ولها ان تحكم علٌه يالدموية الممرفه واحضاره امامها الداء الشهادة, وتولٌدون عذر مشروع

 .(6)ياسيب تخلفه عن الحضور

 

                                                             
 .216صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك,  (1)
 .الاافذ من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً  155المادة  الفمرة أ و ب من (2)
 .216صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك,  (3)
 .الاافذ من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً  153 المادة (4)
 .الاافذ من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً  159المادة الفمرة أ من  (5)
 .الاافذ من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً  174المادة  (6)
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 للدعوى/ الحدود العٌنٌة ثانٌا 

الٌه  الجزائٌة ان تحكم على المتهم عن ولائع لم تاسادال ٌجوز للمحكمة طيما لماعدة عٌاٌة الدعوى       

, حتى وان كان لهذه الولائع ااسا  فً حالةكما وردت فً لرار اإل فً الدعوى المرفوعة الٌها

 حٌن الاظر فً الدعوى  , تملً على المحكمة الجزائٌة ان ال تتجاوزماعدة اي ان هذه ال, (1)التحمٌمات

  , ولهذا لٌ  يؤن الدعوى الدمومٌة يالااسية للولائع للمتهم فً تلن الدعوىالتً ااسادت حدود الولائع 

من المبلحظ ان المشرع الدرالً لم ٌاص على هذه الماعدة رغم اهمٌتها  وارى ان هذا وهذا , (2) عٌاٌة

, وذلن يتددٌ  اص المادة تبلفٌه وذلن عن طرٌك الاص علٌه تشرٌدٌا ادعو المشرع الىٌشك  امصا  

 شارة الٌه .المحاكمات الجزائٌة يما ٌضمن اإل من لااون اصو ( 155)

كمة تمٌٌز اللٌم ذهيت مح حٌث, والدرالً لد اكدا على هذا الميدأ, ال ان المضاء الكورداستااًإ      

, (3)حالة (رار اإلالمتهم عن تهمة لم ٌرد ذكرها فً لكورداستان فً لرار لها على ااه ) ال ٌجوز محاكمة 

حالة المتهم عن لرار اإلحالة على إ رفً لرار لها على ااه ) اذا التص تمٌٌز الدراق محكمة ذهيتكما 

جرٌمة لت  واحدة فً حٌن ان المضٌة تشتم  على جرٌمتً لت  وجرٌمة شروع فً المت  فبل ٌجوز 

رات المرا حالة المدٌب وٌتدٌن امض كافةتلن الجرائم ااستاادا الى لرار اإللااواا محاكمة المتهم عن 

  . (4)الصادرة من محكمة الجااٌات (

ال ااه , إلا لماعدة عٌاٌة الدعوى الجزائٌةو  وهلة ااها تشك  خروهاان يدض الحاالت لد تيدو أل      

, وهذه الحاالت تتمث  اسلٌم لهذه الماعدة ولٌ  خرلا لهاعاد التمدن فٌها يشك  دلٌك ٌتضح ااها تطيٌك 

الوصف والتكٌٌف المااواٌن وحمها فً تددٌ  التهمة اضافة الى حمها فً اصبلح يحك المحكمة فً تغٌٌر 

 -, واساوضح ذلن وعلى الاحو التالً :او الخطؤ المادي فً ورلة التهمة الاسهو

 .أ / حك المحكمة فً تغٌٌر الوصف المااواً للجرٌمة 

ة من الجرائم كؤن تكون الوصف المااواً هو االاسم الذي ٌدطٌه المااون للجرٌمة ضمن مجموع      

الواجب التطيٌك على هذا    , اما التكٌٌف هو الاص المااواً  او ضرب او اسرلة او غٌر ذلنجرٌمة لت

  .            (5)الوصف

واذا كاات المحكمة ممٌدة يالولائع المرفوعة يها الدعوى فان من واجيها فً ذات الولت ان تطيك       

يوصف الوالدة كما ورد فً , وهذا ٌمتضً ان ال تتمٌد المحكمة هذه الولائعون تطيٌما اسلٌما على الماا

 . (6)لة التكلٌف يالحضور او امر الميضحالة او فً ورلرار اإل

 

                                                             
 .312, صد.اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (1)
 .14-13صشٌت خوٌن, المصدر الاسايك, حاسن ي (2)
اعررداد الماضررً  ،6/11/2113فرً  2113/الهٌئرة الجزائٌررة/ احررداث / 256تمٌٌررز اللرٌم كورداسررتان المرررلم  لررار محكمررة (3)

 .552ص  ،2117الدكتور دمحم عيدالرحمن الاسلٌفااً، لياسات من احكام المضاء, مكتية هه ولٌر المااواٌة، 
, ايررراهٌم المشرراهدي,  24/2/1987يتررارٌخ  87 -86/جااٌررات اولررى /  818 -391 لرررار محكمررة تمٌٌررز الدررراق المرررلم (4)

 .19المياديء المااواٌة فً لضاء محكمة التمٌٌز, المصدر الاسايك, ص 
 .219صد.وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك,  (5)
 .314, صحاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك د.اسدٌد (6)
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ولد اص على ذلن لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة يالمو  ) ال تتمٌد المحكمة فً تحدٌد الوصف       

 . (1)حالة(تكلٌف يالحضور او لرار اإلالميض او ورلة ال المااواً للجرٌمة يالوصف الوارد فً امر

ولد اعطى المشرع لمحكمة التمٌٌز اٌضا الحك فً تيدٌ  الوصف المااواً للجرٌمة التً صدر       

وان تمرر ادااته وفك المادة  الحكم فٌها يادااة المتهم الى وصف آخر ٌتفك مع طيٌدة الفد  الذي ارتكيه 

ذو اهمٌة كيٌرة الاه ٌإدي الى اإلاسراع فً الفص  فً , وهذا الميدأ ٌاطيك علٌها هذا الفد واٌة التً الماا

ذلن فمد لضت محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان فً لرار لها على ااه ) لدى التدلٌك , وي(2)الدعاوي

المتهمة اعبله فادة المتهمة )ت م د( تحمٌما ومحاكمة ان فد  وى ومن إوالمداولة ....تيٌن من ولائع الدع

الاها ليضت الدملة الورلٌة الدرالٌة من فئة خم  وعشرون الف , عمويات 284ام المادة ٌاطيك واحك

عمويات ويداللة المواد  281ولٌاست المادة  ,دٌاار يحاسن اٌة ثم تيٌن ااها مزورة يدد ان تداملت يها

الى الصبلحٌة المخولة لهذه استاادا , لذا وإكما اتجهت الٌها محكمة الجااٌات عمويات 49و48و47

من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة المدد  تمرر تيدٌ  الوصف  261ة طيما الحكام المادة المحكم

يدال من المادة  عمويات 49و48و47ة المواد عمويات ويدالل 284المااواً للجرٌمة وجدله وفك المادة 

 . (3)(عمويات .....الخ  49و48و47مواد عمويات ويداللة ال 281

 اسلطة المحكمة فً تددٌ  التهمة ب / 

اسياب التً تجد  محكمة واأل فمضمون كبلهما واحد تمرٌياكثٌرا عن الوصف ال تختلف التهمة       

, فهذا التغٌٌر اما ان ٌكون اتٌجة اضافة او ااستيداد يالتغٌٌر فً كبلهما هو واحد اٌضاالموضوع تموم 

, وعلى أٌة حا  فان تددٌ  جب التطيٌكالاص المااواً الواظرف من ظروف الجرٌمة او تغٌٌر فً 

جراء لااواً ال تخرج يه المحكمة عن لاعدة عٌاٌة الدعوى الجزائٌة ولكن ٌايغً على التهمة هو إ

جراء تحوٌر ٌإدي هذا التددٌ  الى إالمحكمة اذا ما ارادت ان تجري تددٌبل فً التهمة ان تتمٌد يؤن ال 

اتخذت اإلجراءات يحمه على احٌ  المتهم عاها ويحٌث تختلف عن تلن التً كام  فً ااسم الجرٌمة 

 وراق الى لاضً التحمٌك تطيٌما لماعدة عٌاٌة الدعوى الجزائٌة ., ي  تمرر إعادة األاسااسهاأ

امها ٌجراءات المحكمة عاد لعلى إ, اصو  المحاكمات الجزائٌةلااون من  191ت المادة ولد اص      

 وهً كما ٌلً :يتددٌ  التهمة 

ة التً وجهت الٌه التهمة عاها او كاات ماذا تيٌن ان الجرٌمة الماسادة الى المتهم اشد عموية من الجرٌ/ 1

 تختلف عاها فً الوصف فدلٌها اسحب التهمة وتوجٌه تهمة جدٌدة تحاكمه عاها .

 / تايه المحكمة المتهم الى ك  تغٌٌر او تددٌ  تجرٌه فً التهمة .2

 . (4)عه عن التهمة الجدٌدة ان طلب ذلنالمتهم مهلة لتمدٌم دفا/ ٌجب ماح 3

 .تهام المادي وتدارن الاسهو فً عيارة اإلج / حك المحكمة فً اصبلح الخطؤ  

                                                             
  .الاافذ من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً  187المادة الفمرة ب من  (1)
 .316, صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (2)
اعررداد الماضررً  ،5/5/2115فررً  2115الثااٌررة /  -/الهٌئررة الجزائٌررة 468تمٌٌررز اللررٌم كورداسررتان المرررلم  لرررار محكمررة (3)

 .532ص  الدكتور دمحم عيدالرحمن الاسلٌفااً, المصدر الاسايك،
 .222صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك,  (4)
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, ومثا  ذلن حالةرار اإلمة او امر الميض او لٌرد فً ورلة الته اصبلح ك  خطؤ ًللمحكمة الحك ف      

, او فً رلم المادة الماطيمة على الوالدة  اى علٌهالمتهم او المجاصبلح الخطؤ المادي فً ذكر ااسم 

من التهمة او تغٌر فً  بلٌتددتجري والمحكمة فً جمٌع هذه الحاالت لم تتجاوز حدود اسلطاتها الاها لم 

وصفها وااما اضفت علٌها التحدٌد الصحٌح ياصبلح الخطؤ المادي وتدارن الاسهو فً عيارة االتهام 

, والمحكمة غٌر ملزمة يتايٌه المتهم الى اصبلح االخطاء ا  هذا التصحٌحمحاكمة على ااسوالاسٌر فً ال

 .       (1)تلن المادٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
دار الثمافرة للاشرر والتوزٌرع, , حردٌثً, شررح لرااون اصرو  المحاكمرات الجزائٌرة, الطيدرة االولرىد. فخري عيدالرزاق ال (1)

 . 356 -355, ص2111, عمان
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 المبحث الثانً

 جراءات المتعلمة بالحكم الجزائً ذاتهمخالفة اإل

تماسٌمه لمطليٌن, ٌتم جراءات المتدلمة يالحكم الجزائً ذاته ٌمتضً ان اليحث فً مخالفة اإل      

تخصٌصه , اما المطلب الثااً فاسٌتم جراءات الشكلٌة للحكمخبل  ياإلئلتخصٌص المطلب االو  ل

 -جراءات الموضوعٌة للحكم الجزائً وذلن على الاحو التالً :لئلخبل  ياإل

 

 المطلب االول

  جراءات الشكلٌة للحكم الجزائًاإلخالل باإل

, ولد يررت هً لدٌمة لدم الدم  المضائً ذاتهجراءات المضائٌة لٌاست امرا جدٌدا ي  الشكلٌة فً اإل    

وٌرى جراء المضائً فً الموااٌن المدٌمة اليدائٌة يالتفكٌر الوثاً الذي ٌهتم يالظاهرة الجمالٌة اإلشكلٌة 

 اهمٌة الدم  فً مظهره المرئً .

وثان والطمو  التً ترافك شرٌدة موحدة هلل يدٌدة عن األرها , ياعتياولهذا فان الشرٌدة االاسبلمٌة      

مٌة والتً كاات الاسمة والشكلٌات غٌر الماطمن االمور غٌر المدمولة فٌها , تجرد الجااب المضائً الديادة

 .(1)موااٌنالما اسيمها من الغالية فٌ

مة جراءات الخصوإ , فهو ٌهدف الى تاظٌم اسٌرجراءات الجزائٌة دور هام ويارزإلللشك  فً او      

, فالمصلحة االجتماعٌة الدعوى الجزائٌة تحمٌما للددالة , والحٌلولة دون التاسرع فً خطواتالجاائٌة

فاذا كاات  ,خر ضمان الحرٌة الفردٌةهم عن الجرٌمة التً ارتكيها, واآلالمت تتدلك يامرٌن : االو  مدالية

كلٌة دور رئٌ  فً تحمٌك المصلحة الدامة عن , فان للشهدف الى الهٌماة على هذه المصلحةالخصومة ت

 طرٌك مدالية المتهم .

در مخالفا للاموذج جراء الذي ٌصن ٌاظم شكلٌة اإلجراءات المختلفة وال ٌدترف ياإلالمااوكان واذا       

, شكلٌة جامدة ي  غدت متطورة مراةكما كاات فً الاسايك , فان هذه الشكلٌة لم تدد راسمه لهالذي 

جرائً فً , وال تدد اداة تدٌك الاشاط اإليحٌث تتحمك يها الضمااات الاسايمةوة والياساطة تتصف يالم

 الخصومة .

, فمد لٌ  يااها تحو  كلٌة وما تحممه من ضمااات مختلفةهمٌة التً تحظى يها الشويالرغم من األ      

حمولهم لمجرد عدم تإدي الى ان ٌفمد الخصوم , وااها   الى الهدف من الخصومةدون اسرعة الوصو

 عن ااها , فضبلالددالة فً ظ  اظام لااواً متطور, مما ٌتدارض مع ممتضٌات لمواعد الشك   ااتياهم

 . (2)فبلت من الدماب او التؤخٌر فً تولٌع الدماب علٌهتفتح المجا  للمتهم لئل

                                                             
 .41, ص1987, د.آدم وهٌب الاداوي, المصدر الاسايك (1)
, دار وائر  للاشرر, الياط  فً المركرز المرااواً للمرتهم, الطيدرة االولرىالجزائً  د.اسمٌح عيدالمادر المجالً, اثر اإلجراء (2)

 .281-281, ص 2116عمان, 
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فرع االو  لدرااسة خصص ال, اروعاستاادا الى ما تمدم ذكره ارتؤٌاا تماسٌم هذا المطلب الى ثبلثة فوإ      

, فٌما اكر  الفرع الثالث ع الثااً ليحث المداولة المضائٌةجرائً واخصص الفرمفهوم الشك  اإل

 -لدرااسة كٌفٌة تحرٌر الحكم والاطك يه وعلى الاحو اآلتً :

 

 الفرع االول

 جرائًمفهوم الشكل اإل

ا , ثم اتااو  ثااٌجرائًاوال تدرٌف الشك  اإلالفرع جرائً اساتااو  فً هذا ليٌان مفهوم الشك  اإل      

 وكاآلتً : جرائًصور الشك  اإل

 جرائً/ تعرٌف الشكل اإل اوال

جرائً يداخلها ويه لاشاط اإلجرائً هو مجموعة الدااصر الخارجٌة البلزمة الفراغ االشك  اإل      

كلٌا ان المااون جرائً عمبل ش، وٌترتب على اعتيار الدم  اإلجرائًك المظهر الخارجً للدم  اإلٌتحم

جراءات الخصومة , وتشك  إالشك  الممرر فً المااوني رادة فٌه طالما لم ٌتميدور اإلوال  ال ٌدتد يالاشاط

ذي ٌجب افراغ , كما عرف يؤاه المالب ال(1)مفردات هذه االشكا  التً تتكون يها وتص  الى غاٌتها

 . (2)جرائً فٌهالدم  او الاشاط اإل

جراءات التً ٌتطلب المشرع ٌتضح مما اسيك ان الشك  اإلجرائً هو مجموعة من المواعد واإل      

 : , وهو ٌتمٌز ياسمتٌن ااسااسٌتٌن وعلى الاحو التالًجراءاتخاذ اإلتها عاد امراع

, وذلن خبلصة التطور المااواً المغاٌر جرائًه ٌإدي وظٌفة خارجٌة عن الدم  اإل/ ااالاسمة االولى 

, فبل يد من توافر الدااصر الشكلٌة والموضوعٌة لكً ٌترتب األثر الشكلٌة فً الموااٌن المدٌمةٌفة ظلو

 .(3)جراء المتخذ وفك شك  مدٌناً لئلالمااو

, لم تدد الشكلٌة فً الدصر الحدٌث مماثلة للشكلٌة فً المااون جرائًمرواة الشك  اإلالثااٌة /  الاسمة

ال  , فالمااون فً الولت الحاضردٌاة ويترتٌب مدٌنك يديارات مالمدٌم حٌث كان ٌجب الاطالرومااً 

, مراة ة, وهو ال ٌشترط ذكر الفاظ وعيارات مدٌاة وااما ٌحدد الشك  يطرٌمٌوجد فٌها عيارات ممداسة

ليٌااات يترتٌب , وال ٌشترط ان تؤتً ا ٌثٌر الشن فً حمٌمة الممصود يهفبل ٌهم اللفظ الماستدم  ما دام ال

اكثر من هذا اذا وجد امص فً احد اليٌااات التً اص علٌها المااون فان الشك  ال ٌدتير مدٌيا , ي  مدٌن

 .(4)ر ٌموم ياف  وظٌفة اليٌان الاالصهاان يٌان آخان ما دام 

                                                             
 .77ب صدب, المصدر الاسايك, ص عاصم شكٌد.  (1)
, الطيدة االولى, دار الحامد للاشر والتوزٌع, عمران,  د. وعدي اسلٌمان المزوري, ضمااات المتهم فً الدعوى الجزائٌة (2)

 . 111, ص2119
,  ص 2118د. حاسن علً حاسٌن علً, الجزاء اإلجرائً فً لااون اإلجراءات الجاائٌة, ماشرؤة المدرارف, االاسركادرٌة,  (3)

127. 
, ص 1997, د.فتحً والً, د. احمد ماهر زغلو , اظرٌة اليطبلن فً لااون المرافدرات,  دار الطياعرة الحدٌثرة, مصرر (4)

186 . 
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 جرائً/ صور الشكل اإل ثانٌا

مختلفة وتتمث  هذه جرائً تديٌرات ددة اطلك علٌها فمهاء المااون اإلجرائً صوراَ متدان للشك  اإل      

 -الصور ياآلتً :

الاساد المثيت للدم   فاألو  ٌتحمك فً صورة اشاط مكتوب فً -/ الشك  الثايت والشك  المتحرن :1

 (1)وٌاه فً جمٌع مراحله, فالتحمٌك ال يد من تدجرائٌةبلزمة فً مدظم االعما  اإلاإلجرائً كالكتاية ال

على المتهم , ومثاله الميض والدً ملمو  فً الدالم الخارجًر ٌاما الشك  المتحرن فهو الذي ٌحدث تغٌ

 .(2)وتفتٌشه وتفتٌش مازله

المشرع الشخص  ك  الجامد هو الشك  الذي ٌمٌد فٌهالش -/ الشك  الجامد او المااواً والشك  الحر :2

يالدم  على اسيٌ  الحصر للمٌام , اي هو الشك  المحدد (3)ً يطرٌمة وحٌدة للتديٌر عن الدم جرائاإل

حدٌد على ت المااون , فً حٌن ان الشك  الحر ٌتحمك اذا التصر(4)جرائً وٌترتب على تخلفه اليطبلناإل

, وعادئذ اختٌاره الواسٌلة التً تإدي الٌه , فإن الشخص ٌكون حرا فًالحدث , دون التدرض للواسٌلة

 . ٌما  ان شك  الدم  شك  حر

المااون ٌترن للشخص حرٌة اختٌار الواسٌلة فان هذه الحرٌة لٌاست شارة على ااه اذا كان وتجدر اإل      

, اي ٌجب ان الٌه يواسٌلة تإدي الى الحدث الذي ٌرمً مطلمة اذ ٌجب على الشخص ان ٌموم يالدم 

 . (5)ٌكون الشك  الذي ٌختاره محمما للاتٌجة او الغاٌة الموضوعٌة للدم 

, يمداى جرائًاصر فً الدم  اإلون الشك  عٌك -: جرائً او ظرفا لهالشك  كداصر فً الدم  اإل /3

, فمثبل (6)علٌه تديٌر الشك  يالمداى الضٌك ااه واسٌلة للمٌام يه يطرٌمة للتديٌرعاه وفً هذه الحالة ٌطلك

ة , فهاا اللغ(7)تدما  اللغة الدريٌة عاد الضرورةللمحاكم وٌجوز ااس هً اللغة الراسمٌة تكون اللغة الكردٌة

, ومثا  ذلن اٌضا لٌام المحمك او المحكمة يالكشف على جرائً ٌتخذعم  إ ة هً عاصر فً ك اللغ

الن المااون ٌحدد واسٌلة , ٌدد الشك  عاصرا فٌه جرائًدٌده تحدٌدا عٌاٌا فهذا الدم  اإلمح  الحادث وتح

 جراء الكشف دون اتياع الطرٌمة التً ٌحددها المااون .بل ٌاستطٌع المحمك او المحكمة من إالمٌام يه ف

ٌات البلزمة التً تحٌط فهاا ٌدد الشك  من الممتضجرائً لااسية للشك  يوصفه ظرفا للدم  اإلاما يا      

وجوب ك, (8)ظرف لد ٌتدلك يمكان مياشرة الدم , واللكً ٌترتب علٌه آثاره المااواٌة جرائًيالدم  اإل

وجوب ان ٌكون يزمااه ك , ولد ٌتدلك(9)لحضور فً ماسكن الشخص او ممر عملهتيلٌغ ورلة التكلٌف يا

وما من تارٌخ تيلٌغ المحكوم حكام يطرٌك تصحٌح المرار التمٌٌزي خبل  مدة ثبلثون ٌالطدن فً األ

                                                             
 . 112لمتهم فً الدعوى الجزائٌة, المصدر الاسايك, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, ضمااات ا (1)
راسررالة ماجاسررتٌر, الطيدررة االو , االصرردار األو ,  , الشرررعٌة فررً اإلجررراءات الجزائٌررة, حاسررن ٌواسررف مصررطفى ممايلررة (2)

 . 211, ص2113,  عمان, الدار الدلمٌة الدولٌة للاشر والتوزٌع ودار الثمافة للاشر والتوزٌع
 . 112د. وعدي اسلٌمان المزوري, ضمااات المتهم فً الدعوى الجزائٌة, المصدر الاسايك, ص (3)
 .132د. حاسن علً حاسٌن علً, المصدر الاسايك, ص  (4)
 . 161د.فتحً والً, د.احمد ماهر زغلو , المصدر الاسايك, ص  (5)
 . 111د. وعدي اسلٌمان المزوري, ضمااات المتهم فً الدعوى الجزائٌة, المصدر الاسايك, ص (6)
 .لااون الاسلطة المضائٌة الللٌم كورداستان الدراق  2117لاساة  23رلم  مااونالمن  (6)المادة  (7)
 . 112د. وعدي اسلٌمان المزوري, ضمااات المتهم فً الدعوى الجزائٌة, المصدر الاسايك, ص  (8)
 .الاافذ  من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً 89المادة  (9)
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  اوراق الدعوى الى محكمة يالمرار التمٌٌزي او من تارٌخ وصو, الماسجون او المحجوز, علٌه

 .(1)الموضوع 

جرائً واهمها هو الذي لد  من ايرز تماسٌمات الشك  اإل -الشك  الجوهري والشك  غٌر الجوهري :/ 4

ٌذهب الى المو  يؤن الشك  ٌكون جوهرٌا اذا كاات الغاٌة ماه تحمٌك احدى المصالح التالٌة : المصلحة 

, مصلحة الخصوم فً الدعوى الجزائٌة ومصلحة تتمث  فً حاسن اسٌر الجهاز المضائًالدامة التً 

, ومن االمثلة على ذلن وجوب تحلٌف الشاهد ع عن افاسه يدفع التهمة عاهالمتهم فً ضمان حمه فً الدفا

الٌمٌن المااواٌة لي  اسماع الواله فهو شك  جوهري لصد ماه االاستٌثاق من الوا  الشاهد وعدم التشكٌن 

, لذا فالغاٌة ماه هو تحمٌك المصلحة د الٌهكدلٌ  ٌمكن للمحكمة ان تاستا هادٌفً لٌمة الشهادة التً ٌإ

, اما الخصوم التً تتؤثر  يهذه االلوا , وكذلن مصلحة توجب ان تكون هذه االلوا  صحٌحة دامة التًال

اذا لم تكن الغاٌة من الشك  هً تحمٌك احدى هذه المصالح ي  كان الغرض ماه هو التاظٌم المجرد 

فه ان على تخلٌترتب  فااه ٌدد شك  غٌر جوهري وال, رشاد فمطالعما  الخصومة يمصد التوجٌه واإل

( من لااون اصو  93المادة )اص مثلة على ذلن ما جاء فً , ومن األجرائً مدٌياٌصيح الدم  اإل

ذكرت جملة من اليٌااات ٌايغً توافرها فً امر الميض ومن يٌاها يٌان حٌث المحاكمات الجزائٌة 

, لذا الميض على المتهماها تاسهٌ  مهمة اوصاف المتهم ومهاته فهذه تدد اشكاال غٌر جوهرٌة الغاٌة م

رشاد والتوجٌه فبل ٌترتب على تخلفها ان ٌلحك امر الميض عٌيا ٌإدي يه الى فالغاٌة ماها لٌ  اال اإل

فً لرار لها على ااه ) ان حٌث لضت محكمة الامض المصرٌة  ولد اكد على هذا االتجاه ,(2)اليطبلن

او غٌره من  مصلحة عامة او مصلحة المتهم جراء ٌدتير جوهرٌا اذا كان الغرض ماه المحافظة علىاإل

رشاد او التوجٌه فبل ٌكون جوهرٌا وال ٌترتب على عدم ما اذا كان الغرض ماه لٌ  اال اإلالخصوم, ا

 .  (3)مراعاته اليطبلن (

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .الاافذ  من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً 266المادة  (1)
 . 114د. وعدي اسلٌمان المزوري, ضمااات المتهم فً الدعوى الجزائٌة, المصدر الاسايك, ص  (2)
, امربلَ عرن 1113, ص 413, ص 413, رلرم 13حكمة الرامض,   , مجموعة احكام م1952ٌواٌو  14امض مصري  (3)

 . 213عمر فخري الحدٌثً, المصدر الاسايك, ص 
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 الفرع الثانً

 المداولة المضائٌة

جراءات الشكلٌة البلزمة لصحة الحكم مداولة المضائٌة ياعتيارها من اإلال اساتااو  فً هذا الفرع      

اٌضاح اوال , وهذا ٌتطلب خبل  يها يطبلن الحكم الجزائًاإلالجزائً والتً ٌترتب على مخالفتها او 

 -وذلن على الاحو  التالً :  ثم يٌان شروط صحة المداولةمفهوم المداولة المضائٌة 

 / مفهوم المداولة المضائٌة اوال

اون على ولائع عضاء هٌئة المحكمة فٌما ٌراه ك  ماهم تطيٌما اسلٌما للماأراء آاد  ٌمصد يالمداولة تي      

الحكم ال ٌصدر اال يدد  , اي ان(1)وصو  الى الحكم الداد  فً الدعوىهذه اآلراء لل, وماالشة الدعوى

كاات تتؤلف من لاضً  او المذاكرة والمراجدة ان ,مداولة يٌن اعضاء المحكمة ان كاات تتشك  من هٌئة

صوب األمن اج  التوص  الى الرأي  تياد  اآلراء يٌن اعضاء المحكمة , فدن طرٌك المداولة ٌتمواحد

, والدلة من اشتراط صدور الحكم (2)طار الدعوى الجزائٌةوص الحكم الذي ٌايغً ان ٌصدر فً إيخص

ون اتٌجة تياد  , ألاه ٌكالمااواٌة والوالدٌةالى الحمٌمة يدد مداولة لااواٌة هو لضمان وصو  الحكم 

 .(3)تراكهم فً وضع يصماتهم على الحكمشخيرات وآراء يٌن أعضاء المحكمة وإ

المحكمة مشكلة من عدة لضاة كمحكمة  ال اذا كااتإ ه ال ٌمكن تصور المداولةوٌيدو من ذلن اا      

, فؤن الماضً من لاضً واحد كمحكمة الجاحمشكلة  , اما اذا كاات المحكمةالتمٌٌز الجااٌات او محكمة

 .(4)حكمه فٌها من دون مداولة مع احد ٌدر  المضٌة يمفرده وٌصدر

, اذ ٌتوجب علٌه ان ٌخلو يافاسه للمذاكرة رتجاالالماضً الفرد ٌصدر حكمه إ ن هذا ال ٌداً انإال إ      

  .(5)وى ومن ثم ٌصدر حكمه الفاص  فٌهاوتدلٌك اوراق الدع

وهً اهم  ,لفا  ياب المرافدة والاطك يالحكممرحلة واسط يٌن االمداولة  شارة الى انوٌجدر اإل      

اعبلن لما تم , وما ٌلٌها هو مجرد واخطر مرحلة فً الخصومة, وما ٌاسيمها هو مجرد  اعداد لها

لتااع وإلااع وإاٌة وتفكٌر دلٌك وتشاور وتجاد  , اما هً فؤاها مرحلة درااسة متؤالتوص  الٌه خبللها

 .(6)الاموذج المااواً الواجب التطيٌكو ٌن الاموذج الوالدً المطروح للوصو  فً الاهاٌة الى المطايمة ي

حٌان دون مداولة كام الجزائٌة تصدر فً كثٌر من األحه من المبلحظ من الااحٌة الدملٌة ان األال ااإ      

حمٌمٌة يٌن المضاة وخاصة فً محاكم الجاح حٌث ٌتم اصدار الحكم دون ان ٌخلو الماضً يافاسه 

                                                             
 .324, صد. حاسٌن عيدالصاحب عيدالكرٌم, د. تمٌم طاهر احمد,  المصدر الاسايك (1)
 .292صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك,  (2)
, عمرران, االرداررً, مكتيررة الثمافررة للاشررر والتوزٌررع ممرردوح خلٌرر  اليحررر, ميررادىء لررااون اصررو  المحاكمررات الجزائٌررة د. (3)

 .314ص, 1998
 .414, صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (4)
 .292, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (5)
 .181, ص2118, لحكم الجزائً, الطيدة االولى, مكتية زٌن الحمولٌة واالديٌة, لياان, اظرٌة اد. علً طالب غضٌوي (6)
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مياشرة يدد تمدٌم الخصوم او وكبلئهم لوائحهم  حكاماأل تصدرو ,عوىللمذاكرة وتدلٌك اوراق الد

  . (1)المااواٌة دون ان تاالش المحكمة ما ورد فً هذه اللوائح من دفوع جوهرٌة 

 

 شروط صحة المداولة  ثانٌا /

 -جراء المداولة وهً كاآلتً :الن شروط ال يد من مراعاتها عاد إها      

 / احترام حموق الدفاع للخصوم فً الدعوى الجزائٌة اثااء المداولة 1

ء ااسااسً من ميادى اذا كان احترام حموق الدفاع للخصوم اثااء اظر الدعوى الجزائٌة ميدأ      

حلة الحااسمة فً الخصومة والتً رياعتيارها الم ٌة اثااء مرحلة المداولة, فؤاه ٌدد اكثر اهمالمرافدات

 .(2)ٌتولف علٌها اتجاه الحكم الجزائًالمضائً وٌتكون فٌها الرأي 

وٌجب ان تكون المداولة الجزائٌة يٌن المضاة محصورة فً ولائع الدعوى وادلتها والوثائك المتدلمة       

وتم اطبلع الخصوم  وتم التحمٌك فٌها اثااء المحاكمة ٌهايها والتً اسيك لهٌئة المحكمة ان اطلدت عل

 ,ات يدد الفا  ياب المرافدةاال اذا رأت المحكمة ااه من الممكن ضم اوراق او ليو  مذكر ,(3)علٌها 

 157يشؤاها )المادة طبلع الخصوم علٌها وماالشتهم فتح ياب المرافدة مجدداَ إلعلٌها لحالة فً هذه او

 . (4)مرافدات مداٌة (

وهذا ما ٌمكن , (5), اسواء تمت فً غرفة المداولة ام فً لاعة الجلاسة ذاتهاان تكون المداولة اسرٌة /2

/أ( من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة والتً تاص على ااه ) تختلً 223ااستاتاجه من المادة )

او المرار فً الجلاسات المدٌاة الصداره ويدد الفراغ من وضده تاستؤاف المحكمة لوضع صٌغة الحكم 

 ً( ٌتضح يؤاه ٌشترط انل، فمن عيارة )تختته على المتهم او ٌفهم يمضمواه (الجلاسة علاا وتتلى صٌغ

 اسرٌة ألن الخلوة تمتضً الاسرٌة يطيٌدتها . ةتكون المداول

, فتياد  اآلراء يٌن لمضاء امام الجمهوروالدلة من اشتراط الاسرٌة هً الحفاظ على احترام وهٌية ا      

ظروفها  اواعضاء المحكمة اثااء المداولة لد ٌتخللها خبلفات يٌن اعضاء المحكمة يشؤن تكٌٌف الوالدة 

تإثر على مكااة فااها لد  , وهذه االمور اذا ما حصلت علاا امام الجمهوراو اي امر آخر متدلك يها

يداء آرائهم دون لوم رٌة دائما يحٌث ٌتمكن المضاة من إ, لذا وجب ان تكون المداولة اسالمضاء يٌن الاا 

  . (6)او خوف

ال ان افشاء , إهٌئة المحكمةلي  شارة الى ااه ال ٌجوز افشاء ااسرار المداولة من وال يد من اإل      

, تمت يصورة اسرٌةااسرار المداولة يدد الفراغ ماها من لي  احد اعضاء الهٌئة  ال ٌافً عاها كواها لد 

                                                             
 .13ص, 2113, دمحم استار عيدهللا, اظرٌة تاسيٌب االحكام  الجزائٌة )درااسة مماراة(, راسالة ماجاستٌر, جامدة دهون (1)
 .161ص المصدر الاسايك, ,د. علً طالب غضٌوي (2)
د. دمحم علً اسالم عٌاد الحليً, الواسٌط فً شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌرة, الجرزء الثالرث, الطيدرة االولرى, دار  (3)

 .177ص  ,1996, الثمافة للاشر والتوزٌع, عمان
 .183, صد. اسامً الاصراوي, المصدر الاسايك (4)
 .391, صد. فخري عيدالرزاق الحدٌثً, المصدر الاسايك (5)
 . 294-293, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (6)
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ة , فً حٌن ٌترتب على افشاء المداولا ٌكون عرضة للدمويات االاضياطٌةغٌر ان الدضو الذي افشاه

  . اذا صدر يااَء علٌها لي  الاطك يالحكم جدله ياطبلَ 

 / اشتران جمٌع المضاة الذٌن اسمدوا المرافدة فً المداولة 3

, فبل ٌجوز ان ٌشترن الذٌن اسمدوا المرافدة ضاةالم ال ٌشترن فً المداولة اسوى هاااالص  ايتداَء       

 , ذلن أن الحكم هو خبلصة للرأي الذيالحكم ياطبلَ لمداولة لضاة لم ٌاسمدوا المرافدة, وإال  كان فً ا

, فبل ٌجوز ان ٌشترن فً اصداره إال من اسمع المرافدة  فإذا تغٌر كواه المضاة من اسماعهم المرافدة

وإعادة مجددا احدهم لاسيب من االاسياب كالام  او الوفاة او اإلحالة على التماعد وجب فتح ياب المرافدة  

   .  (1)الجدٌدة اإلجراءات امام الهٌئة

حٌث اص فً لااون اصو  المحاكمات , خالف هذا الميداالمشرع الدرالً ذهب ياتجاه ٌاال ان       

آخر لي  اصدار المرار فٌها كان للماضً  ذا اظر الدعوى لاضً وح  محله لاضالجزائٌة الاافذ ) ا

لن االجراءات الخلف ان ٌاستاد فً حكمه الى االجراءات والتحمٌمات التً لام يها اسلفه او ان ٌدٌد ت

 . (2)والتحمٌمات يافاسه (

اال ااه من المبلحظ ااه اذا كان هذا االتجاه من  المشرع الدرالً ٌمكن تيرٌره على ااسا  ااه ٌتٌح       

, فإاه ٌاسلب اطمئاان المتهم الى الحكم الذي تصدره المحكمة فً مة فرصة ااجاز المضاٌا ياسرعةلمحكل

حضر المرافدة واسمع الدفاع كما ااه  ٌصدر الحكم ٌجب ان ٌكون لدالماضً الذي هذه الحالة لكون 

لد اطلع يافاسه على  ٌتدارض مع ميدأ شفوٌة المحاكمة الذي ٌشترط فٌمن ٌفص  فً الدعوى ان ٌكون

  . (3)كافة ادلتها

  (4)اولة يؤغليٌة اآلراء او يإجماعهاحكام يااء على المد/ ٌجب ان ٌكون صدور األ4

وٌكون للدضو المخالف , اتفاق اآلراء او اكثرٌتهاحكام الجزائٌة ياألتصدر  على ان اوجب المشرع      

, وال ٌاطك يالمخالفة وتحفظ فً فٌدون ااسياب مخالفته ,(5)تحرٌرٌة يصورة فً الهٌئة ان ٌشرح رأٌه 

دااة ان ٌشترن لف الحكم ياإل, اال ااه ٌايغً على الدضو الذي ٌخااضيارة الدعوى وال تدطى ماها صور

اوجب  , وفً حالة تشدب اآلراءجرٌمة التً صدر فٌها حكم االدااةايداء الرأي فً الدموية الماااسية لل

ل  درجة الى احد اآلراء لتكوٌن األكثرٌة ولد ٌرد ذلن على ااسا  ان األان ٌاضم الدضو  المشرع

 . (6)الضرورة لضت يمث  هذا الح 

 

 الفرع الثالث

                                                             
الطيدررة الثااٌررة, ماشررورات زٌررن الحمولٌررة, ,  د. اليروفٌاسررور جااسررم خرررٌيط خلررف, حجٌررة االحكررام والمرررارات الجزائٌررة (1)

 .41ص , 2117 ,يٌروت
 .الاافذ ٌة الدرالً من لااون اصو  المحاكمات الجزائ 161المادة  (2)
 .14-13صدمحم استار عيدهللا, اظرٌة تاسيٌب االحكام  الجزائٌة )درااسة مماراة(, المصدر الاسايك,  (3)
 .392, صد. فخري عيدالرزاق الحدٌثً, المصدر الاسايك (4)
 .416, صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (5)
 .172, صد. علً طالب غضٌوي, المصدر الاسايك (6)
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 تحرٌر الحكم والنطك به

, ان ٌررتم تحرٌرهررا متضررماة كرر  اليٌااررات التررً ٌشررترطها المررااون لصررحة االحكررام الجزائٌررة  اشررترط      

صرردوره, وختمرره يخررتم  , مررع ترردوٌن تررارٌخ مررن ليرر  الماضررً او هٌئررة المحكمررة درره, وتولٌفٌررهالمررااون 

وااسرتاادا الرى مرا تمردم , (1)ير  ٌجرب تحرٌرره وحفظرهذلن ان الحكم ال ٌاتهً امره عاد الاطك يره , المحكمة

, وعلررى خٌرررا الاطررك يررالحكمالحكررم, ثررم التولٌررع علررى الحكررم, وأفررإن االمررر ٌتطلررب ان اتارراو  اوال تحرٌررر 

 -و التالً :الاح

 والَ / تحرٌر الحكما

 وجود ويدواها ال, هً دلٌ  وجوده وصدوره من المحكمةمن اركان الحكم فتدد الكتاية ركااَ ااسااسٌاَ       

, وهو ال ٌحوز حجٌة االمر المااون ال ٌدترف يحكم غٌر مكتوبف, لٌمة له, ي  وال وال لٌام للحكم

 .فٌه الممضً 

جراءات تجاج ياإلفً ااه ٌتجاب عٌوب الشفوٌة فهو ٌمكن الخصوم من االح وتيدو اهمٌة التدوٌن      

ااستمرار  , فضبلَ عن ذلن فهو ٌإدي الىدى مطايمة هذه اإلجراءات للمااون, وٌيٌن مالثايتة يالمحضر

 ,المداولة والاطك يه يمجرد ة, فالحكم الجزائً ال وجود له من الااحٌة المااواٌ(2)المراكز يالااسية للخصوم

, وهذا شرط يدٌهً فً الوالع مكن اثياته واالحتجاج يه وتافٌذهي  اليد من تحرٌره يشك  اصولً حتى ٌ

َ ألاه يغٌر ال جراء ا من إ, كما ااه ال تاستطٌع الجهات المضائٌة الدلٌتدوٌن ال وجود لهذا الحكم ااسااسا

, ه يالشك  الذي لررته المحكمةافٌذ, فضبلَ عن عدم امكااٌة الجهات التافٌذٌة من تالرلاية علٌه وتدلٌمه

ضر ومن ضماها يطيٌدة جراءات الدعوى الجزائٌة اصبلَ ٌجب ان تدون فً محاٌضاف الى ذلن ان إ

ٌحرر يما )  على ااه  ولد اشار الى ذلن لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة حٌث اص ,(3)الحا  الحكم

ع صفحاته وٌجب ان ٌشتم  على لمحاكمة محضر ٌولع الماضً او رئٌ  المحكمة جمٌاٌجري فً 

ب تارٌخ ك  جلاسة وما اذا كاات علاٌة ام اسرٌة وااسم الماضً او المضاة الذٌن اظروا الدعوى والكات

لتً دعاء الدام وااسماء المتهمٌن ويالً الخصوم ووكبلئهم وااسماء الشهود ويٌان االوراق اوممث  اإل

جراءات التً تمت وخبلصة المرارات التً صدرت وغٌر ذلن مما ٌكون تلٌت والطليات التً لدمت واإل

 . (4)لمحاكمة (الد جرى فً 

ولع علٌه الماضً او حكام الجزائٌة هً يالااسخة األصلٌة التً ٌحررها الكاتب وٌوالديرة فً األ      

وفً الطدن ذٌة , وهً تحفظ فً اضيارة الدعوى وتكون المرجع فً اخذ الصورة التافٌرئٌ  المحكمة

, وللمحكمة كام   تددو ان تكون ورلة تحضٌر للحكمفإاها ال (5), اما ماسودة الحكمعلٌه من ذوي الشؤن

ى ولت تحرٌر الحكم اسياب الالولائع واألالحرٌة فً ان تجري فٌها ما ٌتراءى لها من تددٌ  فً شؤن 

َ يٌن الااسخة األ, ولهذا فإاه اذا تيٌن والتولٌع علٌه صلٌة والمطيوعة فان الديرة يالمرار ان هاان خبلفا

                                                             
 .419 , صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (1)
 . 215, صد. علً طالب غضٌوي, المصدر الاسايك (2)
 . 295, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (3)
 .الاافذ من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الدرالً  222المادة  (4)
 .394, صد. فخري عيدالرزاق الحدٌثً, المصدر الاسايك (5)
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المحكمة وتحفظ فً اضيارة  المكتوب الذي ٌفهم لذوي الدبللة والذي ٌولع علٌه الماضً او هٌئة

 .(1)الدعوى

 ثانٌاَ / التولٌع على الحكم

, مع تدوٌن تارٌخ صدوره (2)ت من لي  الماضً او هٌئة المحكمةٌجب تولٌع االحكام والمرارا      

يختم المحكمة ذلن ان الحكم ال ٌاتهً امره عاد الاطك يه ي  ٌجب تحرٌره وحفظه واال تدذر  وختمه

كما اسيك االشارة  , والديرة ياالحكام لوجود اصبلااثياته واالحتجاج يه وااستكما  تافٌذه ي  كان مددوم 

الدلٌ  الوحٌد لحكم هو , الن تولٌع ا(3)او هٌئة المحكمة, يالااسخة االصلٌة التً ٌولع علٌها الماضً الٌه

, الن تولٌع الماضً رئٌ  المحكمة ال لٌمة له لااواا , كما ان الحكم يدون تولٌععلى صدوره من لاضً

 . (4)ً علٌه الصفة الراسمٌة والمااواٌةهو الذي ٌضف

اللٌم كورداستان فً لرار لها على ااه ) اذا لم تكن صفحة من د لضت محكمة تمٌٌز ويهذا الصدد فم      

, كما ذهيت ذات المحكمة فً (5)ٌفمد شروطه المااواٌة (فإاه صفحات لرار الحكم مولدة من لي  الماضً 

, وفً اف  (6)ن لي  الماضً ٌجد  الحكم ياطبل (على ااه ) عدم تولٌع لرار الحكم مفً لرار آخر لها 

اذا كان لرار الحكم يالدموية يااسختٌه المكتوية فً لرار لها على ااه ) الدراقاالتجاه لضت محكمة تمٌٌز 

كمة فٌدتير لرار الدموية حيخط الٌد والمطيوعة لم ٌولع اسوى من رئٌ  المحكمة ودون عضوي الم

ذٌن اسمدوا المرافدة ره من المضاة الالمذكورة ياطبلَ لااوااَ ألن تولٌع الحكم هو الدلٌ  الوحٌد على صدو

, كما ذهيت محكمة (7) (التجرٌم مولداَ من هٌئة المحكمة , وال ٌغاً عن ذلن ان ٌكون لراروتداولوا فٌه

فً لرار آخر لها الى ااه ) اذا كان لرار التجرٌم مولدا من لي  المحكمة يكام  اعضائها الدراق تمٌٌز 

ٌمن طيوعة لم ٌولع من عضو المحكمة األالمكتوية يخط الٌد والم ولكن لرار الحكم يالدموية يااسختٌه

اصو  المحاكمات الجزائٌة فٌدتير لرار  من لااون 224)أ( من المادة خبلفا لما اصت علٌه الفمرة 

الدموية ياطبل لااواا ال ٌمي  التصحٌح الاطوائه على اهدار الضمااات الجوهرٌة لذوي الشؤن الن تولٌع 

, وهو امر متدلك تداولوا فٌهٌ  الوحٌد على صدوره من المضاة الذٌن اسمدوا المرافدة والحكم هو الدل

 .(8)يالاظام الدام (
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 .19, ص1997الماسم الجاائً, الجزء الثااً, مطيدة الزمان, يغداد,  ,التمٌٌز
المختررار مرن لضراء  محكمررة , , ايرراهٌم المشراهدي31/9/92فرً  92/هٌئرة عامررة /82لررار محكمرة تمٌٌرز الدررراق رلرم  (8)

 .21, صالماسم الجاائً, الجزء الثااً, المصدر الاسايك ,التمٌٌز
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 ثالثاَ / النطك بالحكم

, والاطك يالحكم يتبلوة مضمواهٌاطك الماضً ف, م هو تبلوة ماطوله فً جلاسة علاٌةالاطك يالحك      

ان حتى و الحكم ال وجود له لي  الاطك يه , ذلن ألنالحكمجراء الذي ٌولد يه يالحكم ركن فٌه وهو اإل

, ومن مشروع حكم مجرد , كما ااه فً هذه الفترة ال ٌددو ان ٌكونتهت المداولة يشؤاه وكتيت ماسودتهاا

 .  (1)ان ٌدد  فٌهكام  الحرٌة فً  ثم كان للماضً 

ن فً جلاسة علاٌة حتى وان كاات فالحكم ال ٌدد صادرا اال من لحظة الاطك يه وٌجب ان ٌكون ذل      

, وان عبلاٌة الاطك يالحكم ٌدد من المواعد الجوهرٌة التً ٌجب ظرت فً جلاسة اسرٌةالدعوى لد ا

المحكمة وهً تدعٌم الثمة واالطمئاان الٌه واذا اطمت , مٌما للددالة التً توخاها المشرعمراعاتها تح

جبل مدٌاا للاطك يالحكم وٌترتب على الاطك المااون أ, ولم ٌحدد كم فً جلاسة اسرٌة كان حكمها ياطبليالح

يجمٌع طرق اإلعبلن ولكن يشرط عدم االضرار يالمحكوم علٌه او الحط من  , جواز  اشره(2)ميالحك

, المحكمة وٌصيح الحكم حماَ للخصوم, خروج الدعوى من اسلطة وكرامته, كما ٌترتب على ذلن اسمدته 

 ه إال يااَء على الطدن فٌه يالطرق الممررة او يااَء على طرٌمة تصحٌحالددو  عاه او تددٌللها فبل ٌمكن 

( من لااون اصو  المحاكمات 225ولد اصت على ذلن المادة ), (3)الخطؤ المادي فٌه وفماَ للمااون

الجزائٌة على ااه )ال ٌجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او المرار الذي اصدرته او تغٌر او تيد  فٌه اال 

   . مادي على ان ٌدون ذلن حاشٌة له وٌدتير جزءاَ ماه (ح خطؤ لتصحٌ

ب لااون المرافدات المداٌة ويخبلف لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة اوج ان وتجدر االشارة الى      

( ماه 162اصت المادة ) ة عشر ٌوما من تارٌخ الاطك يه اذخماس على المحكمة تحرٌر الحكم فً مدة

على ااه ) يدد الاطك يالحكم ٌاظم فً مدى خماسة عشر ٌوما اعبلم ٌيٌن فٌه المحكمة التً اصدرته 

كبلئهم ... وٌختم يختم وتارٌخ اصداره وااسماء المضاة الذٌن اصدروه وااسماء الخصوم وااسماء و

م( وهً غٌر مرادفة لمصطلح بل, وارى ان المشرع فً المادة اعبله لد ااستدم  مصطلح )اعالمحكمة (

, لذا امترح توحٌد الكتاب الثااً تحت عاوان االحكامالياب االو  من , كما ان المشرع لد اورد الحكم

   المصطلحات وااستخدام مصطلح الحكم فمط .

 

 

 

 

                                                             
الطيدرة االولرى , مجرد المإاساسرة الجامدٌرة للدرااسرات ,    غصوب, الوجٌز فرً لرااون اإلجرراءات الجزائٌرةد. عيده جمٌ (1)

 .217, ص2111والاشر والتوزٌع, يٌروت, 
 .326, صد. حاسٌن عيدالصاحب عيدالكرٌم, د. تمٌم طاهر احمد, المصدر الاسايك (2)
مجلرة كلٌرة , يحث ماشور فرً حكام الجزائٌة )درااسة مماراة(األ, الشروط الشكلٌة والموضوعٌة لصحة دمحم استار عيدهللا (3)

 .142, ص2118, (25( الددد )7جامدة كركون, المجلد ) ,المااون للدلوم المااواٌة والاسٌااسٌة  الصادرة عن كلٌة المااون
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 المطلب الثانً

 جراءات الموضوعٌة للحكم الجزائًإلخالل بااإل

جرزاء اسرياب والماطروق, وهرذه األٌتكون من ثبلثة أجزاء هً الدٌياجة او الممدمة واأل الحكم الجزائً     

, وكر  جرزء ٌشرتم  علرى يٌاارات مدٌارة لتجزئرة وتدرد كر  ماهرا مكمربل لآلخررتدد وحدة واحدة  غٌر لاي  ل

 ى ثبلثة فروع وعلى الاحو اآلتً :ولهذا اساماسم هذا المطلب ال

 

 ولالفرع األ

 دٌباجة الحكم

الداستور هً  ودٌياجة ,مدخ  التً ٌاسته  يه الكاتب كتايهالدٌياجة هً الممدمة او الفاتحة او ال      

, اما دٌياجة الحكم فهً ما ٌصدر يه الحكم من اليٌااات التً حددها المشرع المدخ  لمتن الداستور

على ماها  ولغرض مدرفة المداى الممصود من دٌياجة الحكم واليٌااات التً تحتوٌها واثر اغفا  ك 

, اسوف اتااو  يالترتٌب اوال تدرٌف دٌياجة الحكم ثم يٌااات الدٌياجة وعلى الاحو صحة الحكم الجزائً

   -االتً :

 / تعرٌف الدٌباجة اوال

, وهً تفٌد يؤن الحكم لد صدر اولى أجزائهو  عيارة عن ممدمة الحكم تدرف دٌياجة الحكم يؤاها )      

وهاان  ,(1), يٌن خصوم مدٌاٌن فً ماسؤلة    مدٌاة (فً ازاع لضائً يالفص من هٌئة مختصة لااواا 

ااات الواردة فٌها فٌدرفها , وذلن ياعتيار اليٌلدٌياجة الحكم مفهوم اواسع واشم  , ٌدطًاتجاه فً الفمه

, ممدمة الحكم الذي تاستهدف التدرٌف يه ييٌان عااصره وااستظهار مموماته من حٌث التدرف على يؤاها

محكمة التً اصدرت الحكم وتارٌخ اصداره والدعوى التً صدر فٌها وااسماء اطراف الدعوى ويٌان ال

, (2)ى اص المااون الذي طيك على الحكمالوالدة الماستوجية للدموية وتارٌخ ومح  ارتكايها مع اإلشارة ال

 . (3)موماته(م , وااستظهارمة الحكم التً تاستهدف التدرٌف يه, ييٌان عااصرهكما عرف يؤاه ) ممد

 / بٌانات الدٌباجة ثانٌا

 -: وهً كما ٌلً  هاالن جملة يٌااات ٌجب ان تتضماها الدٌياجة      

                                                             
 . 296, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (1)
, د. 317, المصرردر الاسررايك, ممرردوح خلٌرر  اليحررر , د.73 – 72صتشررار اٌهرراب عيرردالمطلب, المصرردر الاسررايك, الماس (2)

,       ص 2117ااسامة عيدهللا لاٌد, الواسٌط فً شرح لااون اإلجراءات الجاائٌة المصري, دار الاهضرة الدريٌرة, المراهرة, 

788 . 
 . 426, صالمصدر الاسايك د. عيده جمٌ  غصوب, (3)
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من المبلحظ ان لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة لم ٌاص على هذا اليٌان , / صدورها يؤاسم الشدب 1

الداستور الدرالً حٌث  وهو ما اكده  ,(1)ب ذكر هذا اليٌانوولكن لٌااسا على االحكام المداٌة ارى وج

وكما اص على ذلن لااون , (2)اص على ااه ) تصدر الموااٌن واالحكام المضائٌة يؤاسم الشدب (

, كما اشار الى ذلن لااون الاسلطة المضائٌة (3)مو  ) تصدر األحكام يؤاسم الشدب (المرافدات المداٌة يال

 . (4)ذ يؤاسم الشدب (األحكام وتافالللٌم كورداستان يالاص على ااه ) تصدر 

ى ٌكتاسب , فٌلزم ان تصدر االحكام يااسمه حتالشدب هو مصدر الاسلطات وشرعٌتها وحٌث ان      

, لاعدة من لواعد الاظام الدام ً الحكم على ااه صادر يااسم الشدب, والاص فشرعٌته ولوته فً االلزام

 د عاصرا جوهرٌا من ممومات وجودهوياطبل الاه فمللاسيب المتمدم واغفا  ذكرها فٌه ٌجدله مددوما 

ً الى يطبلن الحكم فً حالة عدم اشارته ف وذهيت محكمة تمٌٌز الدراق فً لرار لها, (5)وشرعٌته

 . (6)الدٌياجة ااه صدر يؤاسم الشدب 

 / ااسم المحكمة التً اصدرت الحكم2

ٌجب ان ٌتضمن الحكم تحدٌد المحكمة التً اصدرته يصورة واضحة واافٌة للجهالة حتى ٌتاساى       

التدرف على مصدرالحكم وما اذا كان صادرا من هٌئة لضائٌة ذات والٌة واختصاص لاظر الدعوى 

 .(7)التً فصلت فٌها من عدمه 

 / ااسماء المضاة وهٌئة المحكمة 3

, روهااسم رئٌ  واعضاء الهٌئة الذي اصدٌجب ان ٌشتم  الحكم او المرار على ااسم الماضً او       

ولد اص على هذا اليٌان لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة يمولها ) , (8)االدعاء الدام وكذلن عضو

مع مبلحظة ان الخطؤ المادي  ,(9)اضً او المضاة الذٌن اصدروه ...(ٌشتم  الحكم او المرار على ااسم الم

ما دام ان المتهم ال المادي فً ذكر ااسم احد المضاة ال ٌيط  الحكم وكذلن اغفا  يٌان ااسم المدعً الدام 

, والحكمة من ذكر ااسماء المضاة فً دٌياجة الحكم هً حاضرا اثااء المحاكمةٌكن ٌدعً ان االدعاء لم 

 . (10)كمه فٌهار فً الدعوى التً اصدر حلمدرفة صبلحٌة الماضً للاظ

 / وصف الجرٌمة الماسادة الى المتهم ومادتها المااواٌة 4

                                                             
 .من لااون المرافدات المداٌة الدرالً الاافذ  154المادة  (1)
 .2115من الداستور الدرالً لاساة  128المادة  (2)
 .من لااون المرافدات المداٌة الدرالً الاافذ  154المادة  (3)
 . 2117لاساة  31من لااون الاسلطة المضائٌة الللٌم كورداستان الدراق رلم  3المادة  (4)
 . 215, ص2119الطيدة الثالثة, المكتية المااواٌة, يغداد ,  المحمود, شرح لااون المرافدات المداٌة,الماضً مدحت  (5)
, المشار الٌه لدى دمحم استار عيدهللا, اظرٌة تاسريٌب 17/7/1967فً  67/حمولٌة/378لرار محكمة تمٌٌز الدراق المرلم  (6)

 .21 صاألحكام  الجزائٌة )درااسة مماراة(, المصدر الاسايك, 
 .395, صد. فخري عيدالرزاق الحدٌثً, المصدر الاسايك (7)
الطيدررة ,  الماضررً موفررك حمٌررد اليٌرراتً, شرررح المتررون المرروجز المياسررط فررً شرررح  لررااون اصررو  المحاكمررات الجزائٌررة (8)

 . 199, ص2118االولى, ماشورات زٌن الحمولٌة, يٌروت, 
 .زائٌة الدرالً الاافذ /أ من لااون اصو  المحاكمات الج224ٌاظر المادة  (9)
 .47, صد. اليروفٌاسور جااسم خرٌيط خلف, المصدر الاسايك (10)
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فٌجب ادراج اوع الجرٌمة المرتكية حاسب الوصف المااواً الذي ٌدطٌه المااون للوالدة المرتكية       

يذكر المادة المااواٌة  , مع يٌان التكٌٌف المااواً لها وذلناذا كاات اسرلة او لت  او غٌر ذلنفٌما 

, والغاٌة من ذلن تحمٌك عدة اعتيارات جوهرٌة ماها مدرفة الجرم الذي ارتكيه المتهم (1) علٌها الماطيمة

, ومن خبل  ذلن تاستطٌع محكمة يمدرفة الاص الذي ٌحددها يالضيط حٌث ال ٌمكن تحمٌك ذلن اال

, لدموية ومدى اااسجامها مع الجرٌمةممدار االتمٌٌز من فرض رلايتها على تطيٌك المااون او تؤوٌله و

   .(2)لفمرة اٌضا واال اعتير امص جوهريجب ذكر اواحٌااا ال ٌكتفً يذكر المادة فمط ي  ٌ

 ااسم المتهم وشهرته ومح  الامته والخصوم اآلخرٌن /5 

والمجاى علٌه هما تدد هذه اليٌااات يطيٌدة الحا  مهمة ٌايغً اٌرادها فً دٌياجة الحكم فالمتهم       

كان , لذا ال يد من ادراج اليٌااات الخاصة يهما كً ٌكون ياالمان الرئٌاسٌان فً الدعوى الجزائٌةالطرف

مثبل مياشرة حموله والمطالية ومن جااب آخر ٌكون يامكان المجاى علٌه , مثبل تافٌذ الحكم على المتهم

ذكر ااسم المتهم ٌجد  الحكم و دٌياجة الحكم من شارة ان خل, وتجدر اإل(3)لرار الحكم يها كما ورد فً 

على ااه ) ان خلو الحكم من يٌان ااسم , وهذا ما ذهيت الٌه محكمة تمٌٌز الدراق فً لرار لها ياطبل

 .  (4)ومخالف للمااون مما ٌتدٌن امضه (المتهم ٌجدله غٌر صحٌح 

ن لااون اصو  ( م224المااون فً المادة )/ اذا كاات مدظم اليٌااات الوارد ذكرها اعبله لد اشار الٌها 6

, ومع ذلن ٌبلحظ اب الجرٌمة لم ٌرد االشارة الٌها, اال ان يٌان مكان وزمان ارتكالمحاكمات الجزائٌة

, كما ان الفمه من جاايه ٌإكد على ضرورة مدظم المحاكم تدرج هذه اليٌااات فً الوالع الدملً ان

 . (5)المكااً ولواعد التمادم وغٌر ذلن درفة اختصاص المحكمة ادراجها لما لها من فائدة تتجاسد فً م

, فيالااسية الى تارٌخ اصدار الحكم وااسم اسايمة على اف  الدرجة من االهمٌةولٌاست كافة هذه اليٌااات ال

الذٌن اشتركوا فً اصداره فااها تدد يٌااات المحكمة التً اصدرت الحكم وااسم الماضً او المضاة 

ن لااون اصو  /أ( م224اص المادة ) الٌه توهذا ما اشار, اغفالها الى ايطا  الحكمة ٌإدي جوهرٌ

 , وان المادة المذكورة اوردت لاعدة آمرة ال ٌجوز مخالفتها .المحاكمات الجزائٌة

شارة الى ان مجرد الخطؤ المادي فً ذكر ااسم الماضً او ااسم عضو االدعاء الدام ال وتجدر اإل      

غٌر الماضً الذي  الحكم ما دام الطاعن لم ٌذهب الى ان الماضً الذي اصدر الحكم هوٌإثر على صحة 

, واف  اء الدام لم ٌكن حاضرا فً الجلاسة, او لم ٌطدن الممٌز فً ان عضو االدعجراءاتياشر اإل

, كما ال ٌإثر على صحة يايهالحا  يالااسية للخطؤ فً ااسم المجاى علٌه ما دام لد ورد له يٌان فً ااس

, وكذا ما ٌكشف عن حمٌمة المتهم الممصودالحكم الخطؤ فً ذكر ااسم المتهم ما دامت االاسياب تتضمن 

 . (6) الامته الحا   يالااسية للخطؤ فً ذكر اليٌااات الخاصة ياسن المتهم وصااعته ومح 

                                                             
 . 296, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (1)
 .48صد. اليروفٌاسور جااسم خرٌيط خلف, المصدر الاسايك,  (2)
 . 297 , صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, مصدر اسايك (3)
, اشررار الٌرره  دمحم اسررتار عيرردهللا, 11/11/1982فررً  1982/تمٌٌزٌررة ثااٌررة / 1839لرررار محكمررة تمٌٌررز الدررراق المرررلم  (4)

 .149, صالاسايك)درااسة مماراة(, المصدر  الشروط الشكلٌة والموضوعٌة لصحة االحكام الجزائٌة
 . 297 , صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (5)
 .22 صدمحم استار عيدهللا, اظرٌة تاسيٌب االحكام  الجزائٌة )درااسة مماراة(, المصدر الاسايك,  (6)
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الاه من الدفوع التمادم ي , عاد الدفع ة كيٌرةاهمٌومكااها ٌكون لتحدٌد تارٌخ ارتكاب الجرٌمة  كما      

( من لااون اصو  6, مثا  ذلن ما اصت علٌه المادة )يمرور الزمن وعدم ليو  الدعوىالمهمة 

( من اف  المااون يدد مضً  3المحاكمات الجزائٌة يددم ليو  الشكوى فً الجرائم الميٌاة فً المادة )

ثبلثة اشهر من علم المجاى علٌه يالجرٌمة او زوا  الدذر المهري الذي حا  دون تمدٌم الشكوى وٌاسمط 

حٌث اصت هذه المادة على ااه ) التمي  الشكوى فً الجرائم  ,جاى علٌهالحك فً الشكوى يموت الم

الميٌاة فً المادة الثالثة من هذا المااون يدد مضً ثبلثة اشهر من ٌوم علم المجاى علٌه يالجرٌمة او 

زوا  الدذر المهري الذي حا  دون تمدٌم الشكوى وٌاسمط الحك فً الشكوى يموت المجاى علٌه ما لم 

وهرٌا عادما ٌكون ظرفا كما ان مكان ارتكاب الجرٌمة ٌكون امرا ج ,(ون على خبلف ذلن ٌاص الماا

/اوال ( من 444فً المادة ) , مثا  ذلن ولوع الاسرلة فً مح  ماسكون او مدد للاسكن الوارد مشددا لها

لااون الدمويات حٌث اصت على ااه ) ٌدالب يالاسجن مدة ال تزٌد على اسيع اساوات او يالحي  على 

 -الاسرلة التً تمع فً احد الظروف التالٌة :

/ اذا ارتكيت فً مح  ماسكون او مدد للاسكاى او احد ملحماته او مح  مدد للديادة او فً محطة اسكة اوال

   حدٌد او مٌااء او مطار . 

 

 الفرع الثانً

 اسباب الحكم

ه ان ٌاستد  وااما علٌ, م عاد  فً المضٌة المدروضة امامهال تاتهً مهمة الماضً ياصدار حك      

, ياعتيار ان ذلن ضمان ال غاى عاه لن ااستلزم المااون تاسيٌب االحكام, ومن اج  ذعلٌها يالحجة والدلٌ 

تاسيٌب االحكام ٌدتير من اهم الضمااات التً تمخضت عاها الحضارة المااواٌة و ,(1)الددالة اسٌر لحاسن 

َ ضد اي اختبل  لد الداطفةتجاب الددالة اليشرٌة تحكم الرأي, واسطوة والتً  , وهً تمف اسداَ ماٌدا

فبل يد , ولكاها محدودة و اافدا  لد ٌإثر فً عدالة اليشر, فالماضً ٌتمتع ياسلطةٌصٌب الاف  اليشرٌة ا

, كن تحمٌك الرلاية على عم  الماضًعاد ااستدمالها , فمن خبل  التاسيٌب ٌم رلاية ومحااسية وجود من

, لن لم ٌكن مجرد شك  تطليه المشرع, فإن ذفً مجا  االحكام المضائٌةاالص   فإذا كان التاسيٌب هو

 .  (2)لصالح الخاصالح الدام ام للصٌاستهدف تحمٌك مصالح مدٌاة اسواء للكاه اظام لااواً 

ضوايط تاسيٌب  ثم يٌانالحدٌث عن ااسياب الحكم ٌمتضً اوال الحدٌث عن مفهوم ااسياب الحكم و      

 -عٌوب التاسيٌب الميطلة للحكم وذلن على الاحو التالً :توضٌح واخٌرا  االحكام

 / مفهوم اسباب الحكم اوال

                                                             
 ص  , 2117, راء لئلعربلم الدريرً, مدٌارة اصررمطرايع الزهر, الماستشار دمحم فهٌم دروٌش, فن المضاء, الطيدة االولرى (1)

724 . 
 . 97, ص2111, دار الثمافة للاشر والتوزٌع, عمان, د. دمحم امٌن الخرشة, تاسيٌب االحكام  الجزائٌة, الطيدة االولى (2)
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ٍء َسبَبًا, ولا  تدالى )(1)وك  شًء ٌتوص  يه الى غٌره ,الحي الاسيب لغة        ًْ ٌْنَاهُ ِمن كُّلِ َش  )  َوآتَ

 من اسورة الكهف . 84اآلٌة 

ٌرد  , اال ااه لمحكامالتؤكٌد على ضرورة تاسيٌب األفدلى الرغم من  اما فً االصطبلح المااواً      

/أ( 224المادة )علٌه فً اص اليالمشرع وااما اكتفى  ,فً التشرٌع الجاائً تدرٌف لمدلو  ااسياب الحكم

التً االاسياب  لجزائٌة والتً اصت على ضرورة ان ٌتضمن الحكممن لااون اصو  المحاكمات ا

التً ( من لااون المرافدات المداٌة 159, وكذلن اص المادة )هات الٌها المحكمة فً اصدار لرارااستاد

على  االاسياب التً ياٌت علٌها وان تاستاد الى احد  حكام مشتملةٌجب ان تكون األ -1ه )تاص على اا

على المحكمة ان تذكر فً حكمها االوجه التً حملتها على ليو  او  -2ااسياب الحكم الميٌاة فً المااون 

 . ( الدفوع التً اوردها الخصوم والمواد المااواٌة التً ااستادت علٌهارد اإلدعاءات و

, يٌان االدلة الوالدٌة) , الحكم الجزائً يتاسيٌب اما على صدٌد الفمه الجاائً فمد عرف يان الممصود      

حكمها وجدلتها تصدر , والتادت يها, تها المحكمة والامت علٌها لضائهااسااٌد المااواٌة التً اعتمدواأل

مجموعة الحجج الوالدٌة والمااواٌة التً ااستخلص ماها الحكم )  ,او ااه, (2)( على الاحو الذي صدرت يه

 اٌد المااواٌة والوالدٌة التً ياى) التزام الماضً يذكر االعتيارات واالاسا , كما عرفت يؤاه(3)( ماطوله

 .  (4)علٌها حكمه (

, وهذه التً التاع يها وياى علٌها حكمه اسيابملزم يإدراج األاجد ان الماضً فمن هذه التدارٌف       

  دلة التً ااستاد علٌها الماضً .األاسياب تشم  الولائع واأل

 -اما عن اهمٌة تاسيٌب الحكم الجزائً فتتجلى فً اآلتً :

الخصوم على ااسياب الحكم , ذلن ان اطبلع الخصوم يصحة وعدالة الحكم اللااع / ان التاسيٌب واسٌلة 1

, وٌلدب دورا مهما فً تحمٌك التوازن ٌإدي الى الثمة فً المضاةو  ٌولد لدٌهم المااعة يصحته وعدالته

 . (5)اواً واالخبللً فً المجتمعالما

, فمن خبل  يٌان يالااسية للخصوم الحكم ضمااة هامة لصالح الرأي الدام كما هو الشؤنتاسيٌب ٌدتير / 2

, وٌدد اطبلع الراي الدام على المضاء الدام ياالحكام التً تصدرهلرأي ااسياب االحكام ٌتحمك علم ا

التااع الاا  يددالة ي اال مكن يلوغهالردع الدام وهو ما ال ٌ لحكم واسٌلة فدالة لتحمٌك اثره فًاسياب اا

 .(6)الى تحمٌك التوازن الفدلً يٌن الااحٌة المااواٌة واالخبللٌة فً المجتمدات الحدٌثة ٌإدي  الحكم , وهو

من اهم الاسي  التً تملً على الماضً ان ٌموم يدرااسة الدعوى المدروضة علٌه / ان تاسيٌب االحكام 3

وٌحمله على ان ال ٌصدر حكمه يااء على  لضائه  الحجج واالدلة التً ٌإاس  علٌهايتروي وااستخبلص 

                                                             
 ص  , 2112, دار المدرفرة, يٌرروت, االمام دمحم ين ايرً يكرر يرن عيالمرادر الررازي, مخترار الصرحاح, الطيدرة الخاماسرة (1)

258    . 
 . 255, صد.علً طالب غضٌوي, المصدر الاسايك (2)
 .427, صد.عيده جمٌ  غصوب, المصدر الاسايك (3)
 . 89 ص ,2112ميدأ حٌاد الماضً المداً, دار الكتب المااواٌة, الماهرة,  ,د. فار  علً عمر الجرجري (4)
 . 35, 34 صدمحم استار عيدهللا, اظرٌة تاسيٌب االحكام  الجزائٌة )درااسة مماراة(, المصدر الاسايك,  (5)
 . 297-484, صٌب صدب, المصدر الاسايكعاصم شكد. (6)
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فالتاسيٌب ٌلزم الماضً يصٌاغة ممدمات تإدي عمبل الى الاتٌجة التً ااتهى الٌها وٌحمله  ,(1)افكار ميهمة 

, كما ااه ٌاسمح للخصوم يالولوف فبل ٌصدر حكمه تحت تؤثٌر الداطفةالى تدلٌك اليحث وامدان الاظر, 

 , مما ٌإدي الى اطمئاااهم الىضً الى االخذ يوجهة اظر دون اخرىعلى االاسياب التً دعت الما

 .(2)عدالته

ثراء الفكر المااواً من خبل  , فالتاسيٌب ٌاساهم فً إر المااون وإثراء الفكر المااواً/ واسٌلة لتطو4ٌ

, فالماضً حٌاما ٌطيك المااون وٌفاسره وٌامله من الجااب حكام وتحلٌلها والتدلٌك علٌهااألدرااسة ااسياب 

الاصوص المااواٌة وٌكشف ما ٌدترٌها من الاظري الى الجااب التطيٌمً فان ذلن ٌاساعد على فهم 

لصور او غموض او ما ٌكون فٌها من ثغرات مما ٌاساعد على تبلفً ذلن عاد اسن الموااٌن او     

 .(3)اتددٌله

/ تاسيٌب االحكام ٌوفر مدٌارا دلٌما وواضحا لدى الجهات التً تدم  على تمٌٌم كفاءة واداء المضاة عاد 5

, الن الماضً الكفء اسٌتمٌز عن غٌره ييٌان او عاد الترلٌة, ب المضائٌةضلة يٌاهم لشغ  المااصالمفا

على  لجٌد هو الذي ٌملن المدرةالن الماضً او, اب يماسيياتها والاتائج يحٌثٌاتهالدرته على ريط االاسي

 وهذا االمر ال ٌمكن تلماسه اال ياالطبلع على, دار الحكم يدد االاستدال  ال ليلهالتحلٌ  واالاستاتاج واص

, كما ااه ٌدفع يالماضً احو االطبلع على اسي  الفكر ضً فً الجمع والتحلٌ  واالاستاتاجااسلوب الما

 . (4)فً الفمه المااواً والمضائًالمااواً ومتايدة الماستجدات 

 

 ٌبب/ شروط صحة التس ثانٌا

  -هاان شروط ال يد من توافرها لضمان صحة التاسيٌب وهً كما ٌلً :      

,  ً اصدار حكمه ٌجب ان ٌكون موجوداان الاسيب الذي ٌاستاد الٌه الماضً ف, بااسياالوجود شرط / 1

, يمداى ان وجودة ولائمة ولها وجودها الماديوٌمصد يوجود ااسياب الحكم ان تكون هذه االاسياب م

جراءات الدعوى وٌجب ان تاستمد ااسياب الحكم من إ, (5)ه وذهاه الى ورلة الحكمها من عملالماضً افرغ

, فبل ٌجوز ان الماضً مدطٌات لااعته الدعوى هً المصدر الوحٌد الذي ٌجب ان ٌاستمد ماهالدعوى فا

ثيات حٌث اص على ااه ) لااون اإل, وهذا ما اكده (6)للماضً ٌصدر الحكم مياٌا على الدلم الشخصً

, ومع ذلن فله ان ٌؤخذ يما شخصً الذي حص  علٌه خارج المحكمةلٌ  للماضً ان ٌحكم يدلمه ال

وهذا ٌداً ااه لٌ  للماضً ان , (7)دامة المفروض المام الكافة يها (ٌحص  علٌه من الدلم يالشإون ال

                                                             
د. دمحم محمررود الشركاسررً, ضررمااات المررتهم خرربل  مرحلررة التحمٌررك اإليترردائً والمحاكمررة فررً لررااون اإلجررراءات اللٌيررً  (1)

 . 494, ص2111, لطيدة االولى, دار الاهضة الدريٌة, الماهرةوالممارن, ا
 . 412 , صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (2)
 . 118, صد. دمحم امٌن الخرشة, المصدر الاسايك (3)
, يحررث ماشررور فررً مجلررة التشرررٌع التاسرريٌب فررً يطرربلن الحكررم المضررائً , اثررر اادرردامالماضررً اسررالم روضرران المواسرروي (4)

 . 277 , ص2116الاساة الثاماة, يغداد,  الددد األو , ,والمضاء
 . 311, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (5)
مصرر, , دار الفكرر والمرااون للاشرر والتوزٌرع, علً شمران حمٌد الشمري, تاسيٌب االعما  المضائٌة فً الدعوى المداٌرة(6)

 . 153 ص ,2115
 .وتددٌبلته  1979لاساة  117من لااون االثيات الدرالً رلم  8المادة  (7)
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علٌها ٌحكم يااَء على هواه او ارادته الشخصٌة وااما ٌحكم وٌاسيب يااَء على ضوايط لااواٌة اسارت 

اذ ترن له المشرع حرٌة  , ولكن هذا ال ٌداً ان ٌتم تمٌد حرٌة الماضً تمامالوااٌن المرافدات المختلفة

, (1)امة التً ٌفترض المام الجمٌع يهاالحركة فً صٌاغة الحكم وتاسيٌيه يااَء على علمه يالشإون الد

, وٌمصد ان م مدٌيا يدٌب ااددام االاسيابوالجزاء المترتب على عدم وجود االاسياب هً ان ٌكون الحك

وجد , فاذا تيرر المضاء الذي ااتهى الٌهياب ٌصدر الماضً حكمه فً الدعوى المدروضة علٌه يبل ااس

, ورد يشك  فً الحكم اسيب كاف او غٌر كاف, صرٌح او ضماً, مإاس  يشك  اسلٌم او يشك  مدٌب

 . (2)م االاسيابموجز اوغٌر تام فان ذلن ٌإدي الى وجود التاسيٌب وعدم تحمك عٌب ااددا

, وفً (3), اال ان ذلن غٌر ماستيددكام لحكم خالٌا من االاسياب يشك  وٌادر فً الوالع ان ٌكون ا      

ها التمٌٌزٌة فً لرار لها على  ) ان الحكم يصفتاالتحادٌة  هذا لضت محكمة ااستئااف يغداد / الكرخ

لجزائٌة رلم ( من لااون اصو  لمحاكمات ا224الممٌز لد صدر على خبلف ما تمتضٌه احكام المادة )

, اذ خبل من دٌياجة الحكم ووصف الجرٌمة الماسادة للمتهمٌن واالاسياب التً المدد  1971لاساة  23

ااستادت الٌها فً اصدار حكمها ولما كان تاسيٌب االحكام من اعظم الضمااات التً فرضها المااون اذ هو 

مظهر من مظاهر لٌام المضاة يما علٌهم من واجب التدلٌك وامدان الاظر فً الدعوى للوصو  للحمٌمة 

لذا تمرر  فٌما ٌفصلون فٌه من االحكام فهو كما تمو  الماعدة الفمهٌة ) عذر الماضً للاا  (ٌدلاواها  التً

  . (4)امض الحكم الممٌز (

ٌمكن تيرٌر  , وٌمصد يه ان تكون االاسياب الواردة فً الحكم المضائً كافٌة حتىب/ شرط كفاٌة الاسي2

ا للوالدة فً يٌااه (5)اٌة على ااسياب واضحة وكافٌةون مي, فاالحكام ٌجب ان تكالاتٌجة الواردة فٌه

خصوم الهامة ودفوعهم الدلة المائمة فً االوراق فضبل الٌرادها طليات الوالظروف المحٌطة يها وا

 .(6) والرد علٌها

فٌشترط لكفاٌة االاسياب ذكر اليٌااات المتدلمة يمجم  ولائع الدعوى واالدلة التً ااستادت علٌها       

والدٌب الذي ٌترتب على االخبل  ومن ثم ال يد من ذكر طليات الخصوم والرد علٌها ردا اسائغا كافٌا 

 . (7)هذه الشروط هو المصور فً التاسيٌبي

االاسياب ماطمٌة ماستمدة من والع الدعوى وماستخلصة , اي ان تكون / شرط ماطمٌة االاسياب3

وٌدد التاسيٌب ماطمٌا اذا كاات االاسياب التً ياً علٌها , (8)صا اسائغا ٌتفك مع الدم  والماطكااستخبل

, فاالمر هاا ال ٌتدلك يامص فً ما الى الاتٌجة التً ااتهى الٌهاالحكم من شؤاها ان تإدي عمبل وماط

, او ان ٌكون الحكم خالٌا يصورة كلٌة ٌب عدم كفاٌة االاسيابالحا  فً ععرض ولائع الدعوى كما هو 

                                                             
 .  153 , صعلً شمران حمٌد الشمري, المصدر الاسايك (1)
 .153, ص(, المصدر الاسايك دمحم استار عيدهللا, الشروط الشكلٌة والموضوعٌة لصحة االحكام الجزائٌة )درااسة مماراة (2)
 . 118, صالمصدر الاسايك د. دمحم امٌن الخرشة, تاسيٌب االحكام  الجزائٌة, (3)
, 21/3/2113والمررإرخ 2113/ جرراح / 95لرررار محكمررة  ااسررتئااف يغررداد الكرررخ االتحادٌررة يصررفتها التمٌٌزٌررة المرررلم  (4)

 . 169صالماضً رزاق جيار علوان, المصدر الاسايك, 
 . 68 صدمحم استار عيدهللا, اظرٌة تاسيٌب االحكام الجزائٌة )درااسة مماراة(, المصدر الاسايك,  (5)
 . 311, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (6)
 ص     , المصردر الاسرايك, دمحم استار عيدهللا, الشروط الشكلٌة والموضوعٌة لصرحة االحكرام الجزائٌرة )درااسرة ممارارة( (7)

154 ,155. 
 . 157, 156, صالمصدر افاسه ار عيدهللا,دمحم است (8)
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من االاسياب او فً جزء ماه فٌداب شكبل يدٌب ااددام التاسيٌب ولكن االمر هاا ٌتدلك يااسياب موجودة 

والدٌب الذي ٌترتب على عدم ماطمٌة االاسياب , (1)ولكن ال تإدي الى ما ااتهت الٌه المحكمة فً حكمها 

ٌكون الحكم مدٌيا يدٌب الفاساد فً االاستدال  اي ان تكون االاسياب التً ااستاد الٌها الحكم ال تتفك مع ان 

, وعٌب مبلئمة الن ترتب هذه الاتائج , اي اذا كاات االدلة غٌرٌهاالدم  والماطك والاتائج التً ااتهت ال

واتفك مع الياحث  ,مة للحكطلٌجد  الحكم كؤاه غٌر ماسيب وهو من الدٌوب الميالفاساد فً االاستدال  

ت الماضً الى الحكم الذي اطمت على ااه اذا كان التاسيٌب هو يٌان االاسياب الوالدٌة والمااواٌة التً لاد

, لذلن اتفك مع ما ذهب الٌه ً الذي ٌمرره مديرا عن ذلن يوضوح, فٌجب ان ٌؤتً الاص المااوايه

, يشك  ٌدير عن اصو  المحاكمات الجزائٌةااون /أ( من ل224الياحث فً ان ٌتم تددٌ  اص المادة )

كما وان المشرع الدرالً لم ٌاص صراحة على يطبلن الحكم الجزائً الصادر خبلفا لمواعد  ذلن

 . (2)صحة التاسيٌب وهو اتجاه غٌر اسدٌد وشروط

 

 َ  حكام/ ضوابط تسبٌب األ ثالثا

, ثم اتااو  الوالدة الماستوجية للدمويةيٌان  حكام اساتااو  اوالمن اج  توضٌح ضوايط تاسيٌب األ      

د على الطليات والدفوع  , واخٌرا اتااو  الرً ااستادت الٌها المحكمة فً الحكمعرض االدلة الت

  -, وعلى الشك  التالً :الجوهرٌة

 يٌان الوالدة الماستوجية للدموية / 1

, فً ااسيايه على يٌان الوالدة الماستوجية للدموية دااةاإليحكم ال, وخاصة ٌجب ان ٌشتم  ك  حكم      

اركان الجرٌمة يٌااا كافٌا واضحا من  توافر جمٌع , حٌث ٌجب يٌان(3)ياست ولوعهاالتً الوالظروف 

, فبل ٌكفً ان تصف المحكمة التهمة يوصفها عبللة الاسييٌة يٌاهما ولصد جاائًفد  مادي واتٌجة و

 .  ركان الجرٌمة التً ادٌن يها المتهماٌضاحا ألالن هذا الوصف ال ٌتضمن المااواً 

   ,لدة, فان المااون لم ٌاستلزم شكبل مدٌاا فً يٌااه لهذه الوايشك  كافًواذا يٌن الحكم والدة الدعوى       

رده كافٌا فً وضوح من اركان الجرٌمة على ااستمبل  ما دام ما اوركن وال ٌشترط ان ٌذكر الحكم ك  

ف المشددة فً حك والظروف التً ولدت فٌها الجرٌمة فٌمصد يه يٌان توافر الظر , اما يٌانالوالدة

 . (4)اسيك االصرار, كظرف ذي ادااه الحكم على ااسا  توافرهاالمتهم ال

فراج  إال ام اليراءة او اإل ةداااسواء كان صادرا ياإل ,ن فً وجوب ذكر ااسياب الحكمالمااو وال ٌمٌز      

على , فاذا كان الحكم صادرا يإدااة المتهم فااه ٌجب ان ٌياى هذا الحكم االموربلحظة يدض ااه ٌجب م

, فٌجب اظهار الدااصر المااواٌة للجرٌمة الماستخلصة من ولائع الدعوى وكذلن الظروف الجزم والٌمٌن

                                                             
 . 173 , صعلً شمران حمٌد الشمري, المصدر الاسايك (1)
, 156, صالمصردر الاسرايك ,دمحم استار عيدهللا, الشروط الشكلٌة والموضوعٌة لصحة االحكام الجزائٌة )درااسرة ممارارة( (2)

157 . 
 . 1269 , صد. حاساً الجادي, المصدر الاسايك (3)
 . 411, 399, صد. فخري عيدالرزاق الحدٌثً, المصدر الاسايك (4)
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ة االخرى التً ٌؤخذها المشرع يدٌن االعتيار فً الاموذج التشرٌدً للجرٌمة الماطيمة اسواء كاات مشدد

 ام مخففة .

, وااما ٌجب ان ٌيٌن االفدا  على وصف التهمة يوصفها المااواً فبل ٌكفً ان ٌمتصر الحكم      

 الصادرة من المتهم والتً اعتيرت ان هذا الوصف ٌاطيك علٌها .

 

فً صحة  فٌكفً ان ٌتشكن الماضً ,(1)اليراءة  او االفراج عن المتهماما اذا كان الحكم صادرا ي      

اغفلت الرد على يدض ادلة , وال ٌإثر على الحكم الصادر ان تكون المحكمة لد ااسااد التهمة الى المتهم

يٌب تمرٌر الشن فً اس, وٌكفً فً التلرد على ك  دلٌ  من ادلة االتهام, ذلن ااها غٌر ملزمة يااالتهام

يايا لذلن ي  ٌكفً مجرد تمرٌر وجود , وال ٌشترط ان ٌمدم ااسادلة االدااة, فالشن ٌفاسر لمصلحة المتهم

, وفً ذلن لضت محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان فً لرار لها ) ان االدلة المتحصلة ضد (2)الشن 

, وعلٌه فان لرار الغاء التهمة الموجهة الى الشتياه والشن ٌفاسر لصالح المتهمالمتهمٌن ال تددو الشن وا

  . (3)المتهمٌن صحٌحة وموافمة للمااون (

ٌتضح مما تمدم يؤن يٌان الوالدة فً الحكم احد االلاسام االاسااسٌة التً ٌموم علٌها تاسيٌب االحكام       

فمن خبلله ٌتاساى لمحكمة التمٌٌز مدرفة صحة او عدم صحة الحكم لذا فإن تاالض هذا اليٌان او لصوره 

 والخطؤ فٌه ٌإدي الى يطبلن الحكم .

 لمحكمة فً الحكم عرض االدلة التً ااستادت الٌها ا/ 2

هو اظهار عااصر الجرٌمة , علٌها لرار الحكم يالدموية ييٌان االدلة والولائع التً ياً ان الممصود      

     فً تمرٌر المحكمة الماستخلصة من الولائع والظروف التً رافمت ارتكايها والتً اعتمدت علٌها

ان تيٌن مضمون ك  ماها وال تكفً  , فٌجب دلة يشك  واف ودلٌكحٌث ٌجب ان تورد تلن ال, (4)الحكم

, ولكن ال ٌشترط فً التاسيٌب مما ٌاستوجب امض الحكمشارة الٌها واال كاا امام حالة لصور مجرد اإل

ياالشارة االشارة الى مصدر الدلٌ  كؤن تكون شهادة شاهد ادٌت امام لاضً التحمٌك فإذا اكتفت المحكمة 

 عرضان ٌكون , ومن جهة اخرى ٌجب عملها هذا مدٌياالى مضمواها دون موضدها فبل ٌكون 

المحكمة لهذه االدلة ماطمٌا ومتوافما مع الدم  والماطك ومااسجمة مع ماطوق الحكم يحٌث ٌاستطٌع من 

فبل ٌجوز ٌطلع على اسرد المحكمة لهذه االدلة ان ٌتدرف على الحكم الذي اسوف ٌصدر فً المحاكمة 

لشهادات الشهود ان تذهب الى المو  مثبل يااه ثيت للمحكمة من هذه مثبل وعاد ااستدراضها  للمحكمة

فراج طوق يراءة المتهم او اإلالشهادات يان المتهم لد ارتكب الجرٌمة ثم تمرر فً الفمرة الحكمٌة او الما

فً التاسيٌب مما ٌاستلزم امض , اذ تكون المحكمة فً هذه الحالة لد ولدت فً تاالض غٌر مغتفر عاه

 . (5)الحكم

                                                             
 . 51 ص د. اليروفٌاسور جااسم خرٌيط خلف, المصدر الاسايك,  (1)
 . 216, ص 2111, د.رمزي رٌاض عوض, اسلطة الماضً الجاائً فً تمدٌر االدلة, دار الاهضة الدريٌة, الماهرة (2)
, اعرداد الماضرً عثمران 5/8/2117فرً  2117/الهٌئرة الجزائٌرة االولرى/161لرار محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان المرلم  (3)

 . 85ٌااسٌن علً, المصدر الاسايك, ص
 .  193, صد. دمحم علً اسالم عٌاد الحليً, المصدر الاسايك (4)
 . 311, صة, المصدر الاسايكد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌ (5)



45 

وتكفً , ٌه لضاءه متاساادة ٌشد يدضها يدضاٌلزم لاسبلمة الحكم ان تكون االدلة التً ياى عل اي      

ٌجد   , فإن من شؤن ذلن انحالة وجود تاالض يٌن ااسياب الحكمالاه فً , (1)لتكوٌن عمٌدة المحكمة

, ذلن الن من االاسياب ٌدد يمثاية خلو الحكم, الحكم والتاالض يٌن ااسياب, االاسياب متهادمة ومتاسالطة

 االاسياب تتاسالط يالتاالض .

من لي  , االمر الذي ٌكون عرضة للامض ً االاسياب ٌدد من الدٌوب الشكلٌةكما ان التاالض ف      

                                                                                                                  . (2)محاكم االاستئااف والتمٌٌز

 / الرد على الطليات والدفوع الجوهرٌة 3

ٌايغً على المحكمة ان ترد على الدفوع والطليات التً ٌوردها الخصوم فً الدعوى والتً لم تمي        

واردة ة لكً ٌطمؤاوا الى ان المحكمة لد المت يك  تفاصٌ  الدعوى وااها لم تدع شاردة وال يها المحكم

وٌمصد يالدفوع الجوهرٌة هً الدفوع التً لو صحت لرتب علٌها  ,(3)إال وااستدرضتها وردت علٌها

 ,(4)او تخفٌفه  ة او امتااع عن الدمابثر يافً الجرٌمالمتهم اسواء تدلك هذا األالمااون اثرا لااواٌا لصالح 

, ان تزٌ  او ى الدفوع الجوهرٌة التً من شؤاها, لو صحتاذ ٌتدٌن ان تتضمن ااسياب الحكم الرد عل

,  ولكن هذا ال ٌداً ان المحكمة ملزمة (5)لمااواٌة التً اعتمد علٌها الحكمتضدف االاس  الماطمٌة او ا

تكون  توافرها فً الدفع والطلب حتىيالرد على ك  طليات ودفوع الخصوم ي  ان هاان شروطا ٌايغً 

 -, ومن هذه الشروط :(6)المحكمة ملزمة يالرد علٌها

 , فهً غٌر ملزمة يالرد على طلب او دفاع لم ٌيد امامها .لطلب الى المحكمة او ٌثار امامهاأ / ان ٌمدم ا

 / ان ال ٌكون ممدم الطلب لد تااز  عاه صراحة او ضماا . ب

 / ان ٌكون الدفع او الطلب جازما وصرٌحا ومشتمبل على يٌان ما ٌرمً الٌه . ج

ً تكون المحكمة / ان ٌكون الدفع ماصيا على يطبلن اجراء مدٌن او تفاٌد دلٌ  فً الدعوى فٌايغً لك د

صرا , ان تكون لد ااستمدت من االجراء المدفوع ييطبلاه او من الدلٌ  المراد تفاٌده عاملزمة يالرد علٌه

 من الدااصر التً ااستادت الٌها فً حكمها .

هو الاائب , فالخصم هو االص  والوكٌ  دفع لد لدم من الخصم او من وكٌلهه / ان ٌكون الطلب او ال

 .(7), وحضور الخصم مع وكٌله المحامً ال ٌافً حمه فً ان ٌتمدم يما  له من دفاع او طليات عاه

, ذلن الن هذا المرار ٌداً الفا  ياب المرافدة ي  ان تمرر المحكمةاو الدفع لد لدم لو/ ان ٌكون الطلب 

, ولم ٌدد هاان مح  لطلب او دفع رة كاملة للدعوى وااهت تحمٌماتهاان المحكمة لد ااستجمدت صو

                                                             
 . 412 , صد. فخري عيدالرزاق الحدٌثً, المصدر الاسايك (1)
 .91, صد. فار  علً عمر الجرجري, المصدر الاسايك (2)
 . 311, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (3)
 .52صد. اليروفٌاسور جااسم خرٌيط خلف, المصدر الاسايك,  (4)
 .  429, د.عيده جمٌ  غصوب, المصدر الاسايك, ص 321, صد.كام  الاسدٌد, المصدر الاسايك (5)
 . 75 صدمحم استار عيدهللا, اظرٌة تاسيٌب االحكام الجزائٌة )درااسة مماراة(, المصدر الاسايك,  (6)
 . 416 , صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (7)
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واخٌرا ان المحكمة وان كاات ملزمة يالرد على  ,(1)ف المزٌد من التوضٌح لدااصر اخرىٌاستهد

, ي  ٌكفً ان ا غٌر ملزمة يان ٌكون ردها صراحةالجوهرٌة التً لم تؤخذ يها فااهالطليات والدفوع 

 . (2)دلة التً عولت علٌها فً االدااة ٌكون ضماٌا ماستفٌدا من اال

 

 طلة للحكمب/ عٌوب التسبٌب الم رابعا

 -تتخذ عٌوب التاسيٌب عدة صور اساموم ياٌضاحها على الاحو التالً :      

اي اسيب لتيرٌر الحكم , وتتحمك هذه الحالة اذا لم ٌذكر الماضً الاسيابخالٌا من ا/ ان ٌكون الحكم 1

وهذا الماضً رفض التاسيٌب  , كؤن ٌتدمدالحكم خالٌا تماما من االاسياب, وذلن يؤن ٌؤتً اتهى الٌهالذي ا

الذي ٌصدره ٌخرج عن الاطاق المااواً , او ان ٌدتمد الماضً ان المرار فرض اظري محض

لضت محكمة التمٌٌز االتحادٌة فً لرار لها يؤن عدم وجود االاسياب ٌدتير  , فً هذا االتجاه(3)للتاسيٌب

, ولد جاء فً حٌثٌات الحكم ااه رة من المحكمة  وٌشك  خطؤَ فاحشااخبلال جاسٌما فً المرارات الصاد

الجرائم على ان ها يإدااة المتهم عن هذه راوجد ان المحكمة .... لد ااساست لر لدى التدلٌك والمداولة)

المتهم اعترف فً مرحلة التحمٌك االيتدائً امام المائم يالتحمٌك ولاضً التحمٌك على ارتكايه لجرٌمة 

لت  المجاى علٌه يك  وضوح وصراحة ويااء على ذلن اجري الكشف على مح  الحادث يداللته ولام 

لهٌئة الدامة فً محكمة التمٌٌز وان ا ,  واالشتران مع المتهمٌن اآلخرٌنالمتهم يتمثٌ  عملٌة المت

االتحادٌة ومن خبل  تدلٌمها الدعوى لم تجد ضمن اوراق الدعوى ما ٌشٌر الى وجود اي اعتراف للمتهم 

او اي محضر كشف لمح  الحادث يداللة المتهم مما ٌد  على ان المحكمة لم تذهب فً تدلٌك اضيارة 

دة فً ولائع الدعوى مما هم على ااسياب غٌر موجوالدعوى لي  حاسمها وااستادت فً لرارها يإدااة المت

, وعلٌه ٌكون رئٌ  المحكمة وعضوٌها لد ارتكيوا جاسٌما فً المرارات التً اصدرتها خبلالأخ  ذلن إ

 . (4)خطؤَ فاحشاَ عاد حاسم الدعوى يالكٌفٌة الممدمة اعبله (

 .ماطوق الحكم  اسياب وعدم التدارض يٌن األ/ 2

ماطوق الحكم  اسياب معوب الحٌلولة دون تدارض األاالخرى لصحة التاسيٌب هً وجضوايط لمن ا      

 . (5)هاا فالديرة يالماطوق وحدهواذا ما حص  التدارض 

 

ت طايع عام ال االاسياب عامة , وتتحمك هذه الحالة اذا ما ياى الماضً حكمه على ااسياب ذا/ ان تكون 3

, ومثا  وهو ٌدٌب الحكم وال ٌصلح لتيرٌره ,(1)االاسيابودها ال ٌداً وجود , ووجتصلح لتيرٌر الحكم

                                                             
 .431, صد. عيده جمٌ  غصوب, المصدر الاسايك (1)
 .52, اليروفٌاسور, جااسم خرٌيط خلف, المصدر الاسايك, ص416 , صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (2)
الطيدرة االولرى, الااشرر الردار الدلمٌرة الدولٌرة , مداٌرةتاسيٌب االحكام وفما لمااون اصو  المحاكمات ال, ٌواسف المصاروه (3)

 . 183-182 , ص2112, عمان, ودار الثمافة للاشر والتوزٌع
, المشررار الٌره  لرردى دمحم اسررتار 2119/ 3/  25فرً  2118/ هٌئررة عامررة / 121لررار محكمررة التمٌٌرز االتحادٌررة  المررلم   (4)

 .113  صمماراة(, المصدر الاسايك,  عيدهللا, اظرٌة تاسيٌب األحكام الجزائٌة )درااسة
 . 91 , صالمصدر الاسايك د. فار  علً عمر الجرجري, (5)
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ب المشتكً ال ٌاستاد الى ما , كؤن تمو  ان طلحكمة ااسياب حكمها فً عيارات عامةذلن ان تورد الم

 . (2), دون يٌان ميررات هذه الديارة ٌيرره

 ن االاسياب عامة مجملة غٌر محددة من الضوايط االخرى التً تكف  صحة التاسيٌب هو ان ال تكو      

 . (3)ده مدرفة االاسياب الحمٌمٌة للحكماالمر الذي ٌتدذر م

/ ان ٌكون التاسيٌب جزئٌا يمداى ان تتددد طليات الخصوم فبل تاسيب المحكمة اال يدضها وتترن 4

, وفً هذا االتجاه لضت محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان فً لرار لها على ااه (4)خر يدون اسيباليدض اال

 . (5)لٌها من ذوي الدبللة فً الدعوى (ٌجب على المحكمة اليت فً الطليات الممدمة ا) 

 

 

 الفرع الثالث

 منطوق الحكم

 وثااٌا الشروطماطوق الحكم ماهٌة  يٌانلتوضٌح مفهوم ماطوق الحكم فإن االمر ٌتطلب اوال       

 -, وذلن على الاحو اآلتً :الواجب توفرها لصحة ماطوق الحكم

 منطوق الحكم/ ماهٌة  اوال

محكمة فً الذي ااتهت الٌه الالحكم هو ذلن الجزء من الحكم الذي ٌتضمن المرار الفاص  ماطوق       

يااه وعرف اٌضا  ,(6)ع واالاسياب, فهو اص المرار ذاته مجردا عن الولائالدعوى المرفوعة امامها

, وهو المو  الاهائً الذي ٌصدره الماضً الماضً يدد المحاكمة التً اجراهاالاتٌجة التً توص  الٌها 

, وهو اكثر اهمٌة من االاسياب الحكم لماطوق الجزء االاسااسً من, وٌدد اومة المطروحة علٌهفً الخص

لبلاسياب الواردة فً  ٌدتير الخبلصة الماطمٌة, و(7)خبلصة االاسااٌد التً اعتمد علٌهافهو ك  لٌمتها و

ٌة على الجزائيه تاتهً والٌة المحكمة و ,(8)المراكز المااواٌة الطراف الدعوى, وفٌه تتدٌن تدلٌ  الحكم

يه المحكمة علاا او تفهم  , وهو الجزء الذي تاطكا ٌتحدد يها مصٌر الدعوى المداٌة, كمالدعوى

الذي ٌتم تافٌذه يدد صدوره فورا هو الجزء , واخٌرا الممضً فٌه, كما ااه ٌحوز حجٌة الشًء مضمواه

فً جمٌع الطليات والدفوع  ٌفص  هومن ماستلزمات الماطوق اا ,(9)واحٌااا يدد اكتاسايه لدرجة اليتات

                                                                                                                                                                                             
 . 183 , صٌواسف المصاروه, المصدر الاسايك (1)
 . 67 صدمحم استار عيدهللا, اظرٌة تاسيٌب األحكام الجزائٌة )درااسة مماراة(, المصدر الاسايك,  (2)
 . 93, 91, صد. فار  علً عمر الجرجري, المصدر الاسايك (3)
 .278 , ص, المصدر الاسايكالماضً اسالم روضان المواسوي (4)
اعررداد الماضررً  ،21/4/2114فررً  2114الثااٌررة/  -/الهٌئررة الجزائٌررة 28تمٌٌررز اللررٌم كورداسررتان المرررلم  لرررار محكمررة (5)

 .532ص  الاسايك،الدكتور دمحم عيدالرحمن الاسلٌفااً, المصدر 
 . 418 , صد. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا, المصدر الاسايك (6)
 . 286, صد. علً طالب غضٌوي, المصدر الاسايك (7)
 . 317-484, ص, المصدر الاسايكد. عاصم شكٌب صدب (8)
 . 312, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (9)



48 

  لدعوى اء تدلمت يالدعوى الجزائٌة ام يالدعوى المداٌة المرفوعة تيدا لالممدمة من الخصوم اسو

ن ك  من الجائز اسد الامص فً ماطوق الحكم من ااسيايه ال ومن, ياطبلالحكم , واال كان (1)الجزائٌة

احدى التهمتٌن وتغف  الثااٌة فً ماطوق الحكم ادااة المتهم فً  ن تمرر المحكمة, كؤاالمرٌن مكم  لآلخر

الاسياب وتغف  ذكر ذلن فً , او كؤن ترفض الدعوى المداٌة فً افٌه, حٌث تشٌر االاسياب ليله

 . (2)الماطوق

ؤ , اال اذا وجد خطحكمة ترتفع عن الحكم الذي اصدرتهومن يدٌهٌات الدم  المضائً ان ٌد الم      

( من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة ان ترجع 225, لذلن لم تجز المادة )مادي ٌاستلزم التصحٌح

 تيد  فٌه اال لتصحٌح خطؤ مادي . المحكمة عن الحكم الذي اصدرته او ان تغٌر او

, كما هو ثر على كٌان الحكم فٌفمده ذاتٌتهالخطؤ المادي اليحت الذي ال ٌإ ,وٌراد يالخطؤ المادي      

 اسم او اللمب او التارٌخ .فً تصحٌح األخطاء الكتايٌة والحاسايٌة كاأل الحا 

جراءات افاسها التً راسمها لااون اإلحكام الجزائٌة فً األخطاء المادٌة األ وٌتيع فً تصحٌح      

جراءات فً لااون اصو  اً ٌاظم هذه اإللددم وجود اص لااو 1969( لاساة 83المرافدات المداٌة رلم )

 المحاكمات الجزائٌة .

ي الدبللة يطلب غٌر ااه ال ٌشترط لتصحٌح الخطؤ المادي فً الحكم الجزائً ان ٌتمدم احد من ذو      

, لررت دعوة ذوي الدبللة وتصحٌح ت المحكمة للخطؤ الوارد فً الحكمذا ااتيه, فإتصحٌح هذا الخطؤ

( من لااون 167الخطؤ فً الحكم يحضورهم يدد االاستماع أللوالهم اخذا يما هو ممرر يموجب المادة )

 المرافدات المداٌة المذكور .

لتصحٌح الخطؤ المادي فً    طليااي من ذوي الدبللة اذا ما لدم  ,جراءات المذكورة افاسهااإلوتتيع       

 . (3)الحكم

, ياعتياره الاتٌجة الماطمٌة لبلاسااٌد المدروضةالخصومة وترجع اهمٌة الماطوق الى ااه ٌحاسم       

 .(4), وٌدد مددوماوم كٌااه المااواً, ويدواه ال ٌمواٌة التً الام علٌه الحكم لضاءهوالحجج الوالدٌة الماا

 

 صحة منطوق الحكم وط رثانٌا / ش

 -ما ٌلً :هاالن عدة شروط ال يد من توافرها لصحة ماطوق الحكم وهً ك     

دلك اال اذا ت ,التدارض ٌمع الحكم ياطبل / ان ٌكون مطايما لما اطك يه الماضً فً جلاسة الحكم وعاد1

يه الماضً فً جلاسة , وٌكون المدو  علٌه فً هذه الحالة هو ما اطك مر يخطؤ مادي ٌمكن تصحٌحهاأل

  .الاطك يالحكم 

                                                             
 .54صد. اليروفٌاسور جااسم خرٌيط خلف,  المصدر الاسايك,  (1)
 . 23 ص)درااسة مماراة(, المصدر الاسايك,  اظرٌة تاسيٌب االحكام  الجزائٌةدمحم استار عيدهللا,  (2)
 . 212 -211, صالماضً موفك حمٌد اليٌاتً, المصدر الاسايك (3)
 . 412 , صد. فخري عيدالرزاق الحدٌثً, المصدر الاسايك (4)



49 

 .(1)فً جلاسة اسرٌة كان الحكم ياطبل , فإذا اطك يه/ ان ٌاطك يالحكم علاا2

, الن الماعدة ان ااسياب الحكم تكم  زائً ماساادة للماطوق ومإدٌا الٌه/ ٌجب ان تكون ااسياب الحكم الج3

ب ان تكون االاسياب مااسمة مع ماطوق , اي ٌجدي الى ما رتيه الماطوق من اتٌجةالماطوق فبل يد ان تإ

 .  (2)م يحٌث تدعمه وٌكون اساده الماطمًالحك

, حكم يموجيه واال كان الحكم ياطبل/ ٌايغً ان ٌتم االشارة فً ماطوق الحكم الى الاص المااواً الذي 4

المااون التً وال ٌدصم الحكم من اليطبلن ان ٌشٌر الى رلم المااون المطيك ما دام ااه لم ٌفصح عن مواد 

تجاه لضت محكمة تمٌٌز الدراق فً لرار لها على ال, وفً هذا ا(3)خذ يها والخاصة يالتجرٌم والدمابا

وم يها ٌترتب علٌه يطبلن ان ) اغفا  المادة المااواٌة او الخطؤ فً ذكر المادة التً تشم  الدموية المحك

                 .  (4)الحكم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 313, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (1)
 .  261, ص, المصدر الاسايكاظرٌة الحكم الجزائً د. علً طالب غضٌوي, (2)
 . 313, صد. وعدي اسلٌمان المزوري, شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, المصدر الاسايك (3)
, اشرار الٌره دمحم اسرتار عيردهللا , اظرٌرة 21/12/1981فرً  1981/ جزائٌة ثااٌرة /2214لرار محكمة تمٌٌز الدراق رلم  (4)

 .23 صتاسيٌب االحكام الجزائٌة )درااسة مماراة(, المصدر الاسايك, 
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 الخاتمة

 ااتهى ياا اليحث الى مجموعة من الاتائج والممترحات اذكرها كما ٌلً :

  النتائج -اوال:

ان تطيٌك اإلجراءات البلزمة لصدور الحكم الجزائً تطيٌما اسلٌما ٌإدي الى الوصو  الى الحكم / 1

, اال ان ذلن التطيٌك لد ٌؤتً مخالفا دف الذي تاسدى الٌه تلن اإلجراءاتالداد  والاسلٌم يكواه اله

التً تاظم تلن اإلجراءات مما ٌإثر فً الحكم الجزائً وٌجدله ياطبل كؤن ٌصدر للاصوص المااواٌة 

, وكذلن الحا  فً حالة كمة لم تكن مشكلة تشكٌبل لااواٌا, او من محالمضائً الحكم خبلفا لئلختصاص

 االخبل  يالميادىء الدامة للمحاكمة .

, فً تدلمت تلن اإلجراءات يالحكم ذاتهن اإلجراءات المإثرة فً الحكم الجزائً لد تجدله ياطبل اذا ا /2

 حالة االخبل  ياإلجراءات الشكلٌة للحكم الجزائً او مخالفة اإلجراءات الموضوعٌة للحكم .

كااً الدعوى واطالها المتحدد الاصوص المااواٌة اختصاص ك  محكمة من المحاكم طيما لاوع  /3

يصورة مخالفة لما حدده المشرع لهذه , ولد ترفع الدعوى الجزائٌة الى تلن المحاكم ولكن واشخاصها

االجهزة من حدود واختصاص ك  ماها فٌجب على المحكمة فً هذه الحالة ان تصدر لرارا يددم 

وال ٌمتصر , ر الدعوى رغم ذلن كان عمله ياطبلاختصاصها ياظر الدعوى اما اذا ااستمر الماضً ياظ

  اليطبلن على الحكم ي  ٌشم  كافة اجراءات المحاكمة لصدورها خبلفا لئلختصاص المضائً .

, صفة المتهم ولت ارتكايه للجرٌمة ان الديرة فً تحدٌد االختصاص الشخصً للمحكمة الجزائٌة هً /4

ب على ذلن يطبلن , الاه ٌترتعد االختصاص هذه من الاظام الدام, ومن ثم ال ٌجوز مخالفتهاوان لوا

, وٌحك ألطراف الدعوى التماسن ياليطبلن فً اٌة مرحلة والحكم الصادر فٌهاكافة إجراءات المحاكمة 

  ت علٌها الدعوى .اكا

( من لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة لم تاص على يٌااات محددة على اسيٌ  222ان المادة )/ 5

مة وااما ذكرتها على اسيٌ  االرشاد وٌد  على ذلن ٌايغً اٌرادها فً محضر جلاسة المحاكالتً الحصر 

مما ٌكون لد جرى فً المحاكمة ( الوارد فً اهاٌة المادة لذا فإن اغفا  المحضر عيارة ) وغٌر ذلن 

 احدى هذه اليٌااات او يدضها ال ٌترتب علٌها يطبلاه طالما ان ذلن اليٌان لد ورد فً الحكم .

, لذا فإن عدم من الميادىء اإلجرائٌة الجوهرٌة ٌدد فً جلاسة المحاكمةالتً تتم اإلجراءات  ان تدوٌن /6

الجوهرٌة المإثرة فً تدوٌن محاضر جلاسات المحاكمة او تدوٌاها مع اغفا  االشارة الى يدض اليٌااات 

 , ٌجد  االخٌر ياطبل لمخالفته للميادىء الدامة للمحاكمة .الحكم
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الميادىء االاسااسٌة التً ال غاى عاها لذلن راعى المضاء ٌدد ميدأ عٌاٌة  الدعوى الجزائٌة من  /7

تطيٌمها فً احكامه على الرغم من عدم وجود اصوص صرٌحة على هذا الميدأ ألن التطيٌك الاسلٌم 

د , لكن ذلن ال ٌمادها من ان تحدوالدة التً وردت فً لرار االحالةللمااون ٌوجب مدالية الجااً عن ال

ألن المحكمة هً التً تكون صاحية الشؤن فً اصدار المرار , رٌمةالوصف المااواً الصحٌح للج

الماااسب الذي تاستخلصه من خبل  التحمٌك المضائً والولائع الجدٌدة التً لم تكن لد ظهرت اثااء مرحلة 

 . التحمٌك االيتدائً 

ان , وللدااصر الموضوعٌة البلزمة لصحتهان اشتراط الشك  فً الحكم الجزائً هو امر مكم   /8

لجزائٌة فً , ألن الهدف من مياشرة اإلجراءات ارتب علٌه اليطبلنتمخالفة تلن االشكا  او االخبل  يها ٌ

, وتحمٌك مصلحة المتهم من شرع  تاظٌم اسٌر الخصومة الجزائٌة, هو ارادة الماطار شك  لااواً مدٌن

 االخبل  يحموله وحرٌته .خبل  اتياع إجراءات لااواٌة مدٌاة تاستهدف تتيع المتهم ومداليته دون 

 دلك ذلن, لتن ذلن ٌفمد الحكم لوته المااواٌة, وٌجدله ياطبل, فإلرار الحكم من تولٌع الماضً اذا خلى / 9

 للحكم الجزائً .يالمواعد اإلجرائٌة الجوهرٌة 

/ ٌشترط لصحة االحكام الجزائٌة, ان تصدر يدد مداولة لااواٌة, والاطك يه فً جلاسة علاٌة,  11

, والمحكمة غٌر ملزمة المداولة ان تكون اسرا يٌن المضاة, وٌشترط لصحة حرٌر الحكم وتولٌدهوت

 مصلحة الخصوم , كما ااه من ً تمت فٌها المحاكمةياصدار الحكم والاطك يه فً ذات الجلاسة الت

على طليات والرد الددالة تؤخٌر صدور الحكم حتى تتاح فرصة اكير للمحكمة لليحث والتروي و

 .وعات اطراف الدعوى ودف

/ ٌشترط لصحة تاسيٌب االحكام, وجود االاسياب, وكفاٌتها وماطمٌتها, وان تخلف اي من هذه 11

 , ٌترتب علٌه عٌب فً التاسيٌب  وٌجد  الحكم مدرضا للامض .الشروط

االفراج حكام الصادرة ياالدااة واليراءة والمرارات الصادرة ياللتزام يتاسيٌب االحكام ٌشم  االان ا/ 12

, اما فً حالة اليراءة او االفراج فٌكفً فً حالة االدااة اهمٌة  التاسيٌب ٌكون اكثر , اال انعلى حد اسواء

 , ألن الشن ٌفاسر لمصلحة المتهم .فً االدلة المتحصلة فً الدعوى ٌنشكتمجرد ال

اجاد المشرع يإعطائه الخٌار لمحكمة الموضوع يالفص  فً الدعوى يالااسية لؤلشخاص المحالٌن / 13

, او يإعادة األوراق كلها الى لاضً اإلجراءات المااواٌة يحك اآلخرٌنوالطلب من لاضً التحمٌك يإتخاذ 

 التحمٌك وفماَ لما تراه المحكمة ماااسياَ للوصو  الى الددالة .

 الممترحات -ثانٌا :

لددم اشارته فً لااون االدعاء الدام الى عدم اادماد جلاسات المحاكم , ٌكن موفمالم  المشرع  ان ارى /1

, وادعو المشرع الى الاص صراحة على عدم صحة عاد عدم حضور عضو االدعاء الدام الجزائٌة

المجتمع يؤكمله فإذا كان  , لكواه ٌمث اال يحضور عضو االدعاء الداماادماد جلاسات المحاكم الجزائٌة 

فمن ياب اولى ان , له ٌإدي الى يطبلن الحكم الجزائًحرمان المتهم من ان ٌمثله محام للدفاع عن حمو

 ٌكون حرمان المجتمع من تمثٌ  االدعاء الدام ميط  لتشكٌ  المحكمة .
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ا ، لذصرٌحة يشؤاهلمشرع لم ٌورد اصوصا / على الرغم من اهمٌة ميدأ عٌاٌة الدعوى الجزائٌة فإن ا2

( من لااون اصو  187, وذلن ياضافة فمرة جدٌدة الى المادة )ادعو المشرع لبلخذ يهذا الميدأ

المحاكمات الجزائٌة ٌتم التؤكٌد من خبللها على عدم جواز مدالية المتهم عن والدة غٌر التً وردت فً 

 لرار االحالة او طلب التكلٌف يالحضور .

الى  , لذا ادعوهغف  ذلن, اال ان المشرع ااعبلم المتهم يمرار االحالةماسؤلة على الرغم من اهمٌة  /3

ب اعبلم المتهم يمرار االحالة خبل  مدة مدٌاة وذلن ياضافة فمرة جدٌدة الى اص والاص صراحة يوج

 الدفاع . حك , اسٌما وااه ٌدخ  ضمن ضمااات محاكمات الجزائٌة( من لااون اصو  ال 131المادة )

وز للمحكمة طيما لماعدة عٌاٌة الدعوى الجزائٌة ان تحكم على المتهم عن ولائع لم تاساد الٌه فً ال ٌج/ 4

, لهذه الولائع ااسا  فً التحمٌمات, حتى وان كان الٌها كما وردت فً لرار االحالة الدعوى المرفوعة

, حدود الولائع عوىى المحكمة الجزائٌة ان ال تتجاوز,  حٌن الاظر فً الداي ان هذه الماعدة تملً عل

, هذا ومن لدمومٌة يالااسية للولائع  عٌاٌة, ولهذا لٌ  يؤن الدعوى االتً ااسادت للمتهم فً تلن الدعوى

المبلحظ ان المشرع الدرالً لم ٌاص على هذه الماعدة رغم اهمٌتها  وارى ان هذا ٌشك  امصا  

( من  155ن يتددٌ  اص المادة ) وذل ,ى تبلفٌه وذلن عن طرٌك الاص علٌهتشرٌدٌا ادعو المشرع ال

 .  لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة يما ٌضمن االشارة الٌه

يؤن ٌشترن مع , الذي ٌخالف فً الحكم ياإلدااة, ع موفماَ عادما الزم عضو المحكمة/ لم ٌكن المشر5

, الاه من غٌر اإلدااةرٌمة التً صدر فٌها لرار هٌئة المحكمة فً ايداء الرأي فً الدموية الماااسية للج

 , فهذا يبلاصبل على حكم االدااة الدموية فً حٌن ااه لم ٌكن متفما الماطك ان ٌشترن الماضً فً تمدٌر

, وذلن يالاص صراحة على شن ٌجد  الماضً فً مولف متاالض, لذا ادعو المشرع الى تبلفً ذلن

ة اآلخرٌن الذٌن متصر األمر على المضا, ي  ان ٌلمخالف لئلدااة فً تمدٌر الدمويةعدم اشران الدضو ا

ن اشتراط ألكثرٌة دوا, وهو امر ٌااسجم مع ما لرره المشرع فً اجازة صدور االحكام يتوافموا على ذلن

 . االجماع فً ذلن

الً ذهب اال ان المشرع الدر, غٌر المضاة الذٌن اسمدوا المرافدةاالص  ان ال ٌشترن فً المداولة  /6

لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة الاافذ ) اذا ( من  161المادة ) , حٌث اص فً الميداياتجاه ٌخالف هذا 

اظر الدعوى لاضً وح  محله لاضً آخر لي  اصدار المرار فٌها كان للماضً الخلف ان ٌاستاد فً 

اال  ,حكمه الى االجراءات والتحمٌمات التً لام يها اسلفه او ان ٌدٌد تلن االجراءات والتحمٌمات يافاسه (

لمحكمة ااه من المبلحظ ااه اذا كان هذا االتجاه من  المشرع الدرالً ٌمكن تيرٌره على ااسا  ااه ٌتٌح ل

, فإاه ٌاسلب اطمئاان المتهم الى الحكم الذي تصدره المحكمة فً هذه الحالة فرصة ااجاز المضاٌا ياسرعة

كما ااه ٌتدارض مع , ع الدفاعكون لد حضر المرافدة واسمٌجب ان ٌ, لكون الماضً الذي ٌصدر الحكم 

, لذا ن لد اطلع يافاسه على كافة ادلتهاميدأ شفوٌة المحاكمة الذي ٌشترط فٌمن ٌفص  فً الدعوى ان ٌكو

مضاة الذٌن حضروا اجراءات ادعو المشرع الى تددٌ  الاص اعبله وذلن يؤن ٌتم حصر المداولة فً ال

فٌلزم فتح ياب المرافدة فً , دة امامهم لاسيب ماذٌن جرت المراف, فاذا تغٌر احد المضاة الالدعوى

  الدعوى من جدٌد واعادة اظرها امام الهٌئة الجدٌدة .

فرصة اكير لتاسيٌب االحكام على احو  الجزائً , ألن التخصص اسٌحمك الى تخصص المضاء / ادعو7

 . اسلٌملااواً 
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 المصادر

 بعد المرآن الكرٌم

 معاجم اللغة العربٌة اوال :

, يٌروت , , دار المدرفة, الطيدة الخاماسةح, مختار الصحادمحم ين يكر ين عيدالمادر الرازياالمام  /1

2112 . 

  : الكتب ثانٌا

محكمة التمٌٌز, الماسم الجاائً, مطيدة  , الميادىء المااواٌة فً لضاء/ الماضً ايراهٌم المشاهدي1

 . 1991, الجاحظ , يغداد

, مطيدة الجزء الثالث، لضاء محكمة التمٌٌز، الماسم الجاائً المختار من ،الماضً ايراهٌم المشاهدي /2

  . 1997 ،, يغدادالزمان

, مطيدة الجزء الثااً، اائً، الماسم الج/ الماضً ايراهٌم المشاهدي، المختار من لضاء محكمة التمٌٌز3

 . 1997، الزمان, يغداد

, لااون المرافدات, مطيدة التدلٌم الدالً, يغداداءات التماضً فً ,فلاسفة إجر/ د. آدم وهٌب الاداوي4

1987 . 

, لااون اإلجراءات الجاائٌة المصري, دار الاهضة الدريٌة, الواسٌط فً شرح / د. ااسامة عيدهللا لاٌد5

 . 2117, اهرةالم

مركز المومً لئلصدارات , ال/ الماستشار اٌهاب عيدالمطلب, يطبلن إجراءات المحاكمة, الطيدة االولى6

 . 2118,  الماهرة, المااواٌة

, الطيدة االولى, دار الفكر الجامدً, , المحاكمة وطرق الطدن فً االحكام/ د. يكري ٌواسف يكري7

 . 2111, االاسكادرٌة

 -2115, يكري ٌواسف يكري دمحم, الوجٌز فً اإلجراءات الجاائٌة, دار الاهضة الدريٌة, الماهرة/ د. 8

2116 .  
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رات , ماشوحجٌة االحكام والمرارات الجزائٌة, الطيدة الثااٌة, خرٌيط خلف / د. اليروفٌاسور جااسم9

 .2117, زٌن الحمولٌة, يٌروت

جراءات الجاائٌة, ماشؤة المدارف, ائً فً لااون اإلجر, الجزاء اإلٌن علًاس/ د. حاسن علً ح11

 . 2118, االاسكادرٌة

 ،، الشارلةدار الاهضة الدريٌة ،الثااً ، الجزءجراءات الجزائٌةلااون اإل ،/ د. حاساً الجادي11

2111. 

، , شرح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌةد. تمٌم طاهر احمد ،/ د. حاسٌن عيدالصاحب عيدالكرٌم12

 . 2113 ،, يغدادالمكتية المااواٌة ،الطيدة االولى

, المختار من لضاء محكمة االاستئااف يصفتها التمٌٌزٌة لمحكمة / الماضً رزاق جيار علوان13

 . 2114, ااستئااف يغداد / الكرخ االتحادٌة, الماسم الجاائً , الطيدة االولى, مكتية الصياح, يغداد

, الماضً الجاائً فً تمدٌر االدلة, دار الاهضة الدريٌة, الماهرة , اسلطةوض/ د. رمزي رٌاض ع14

2111 . 

رااسة فً اصو  المحاكمات الجزائٌة, الجزء الثااً, الطيدة الثااٌة, مطيدة , دالاصراوي / د. اسام15ً

 . 1976, دار الاسبلم , يغداد

الدعوى الجاائٌة )درااسة مماراة(, دار الاهضة  , ميدأ تمٌد المحكمة يحدود/ اسدٌد علً يحيوح الامي16ً

 . 2115, الدريٌة, الماهرة

 . 2111, محاكمة الدادلة للمتهم, دار الكتب المااواٌة, الماهرةضمااات ال ,/ اسردار علً عزٌز17

الاشر, , دار اين االثٌر للطياعة وح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, شر/ د. اسدٌد حاسب هللا عيدهللا18

 . 2115, الموص 

الطيدة لياط  فً المركز المااواً للمتهم, , اثر اإلجراء الجزائً ا/ د. اسمٌح عيدالمادر المجال19ً

 . 2116, االولى, دار وائ  للاشر, عمان

, / د. ضاري خلٌ  محمود, الوجٌز فً شرح لااون الدمويات, الماسم الدام, دار الماداسٌة للطياعة21

 . 1982يغداد, 

 . 1984, / د. ضٌاء شٌت خطاب, فن المضاء, مدهد اليحوث والدرااسات21

يدة االولى, ماشورات الحليً الحمولٌة, / د. عاصم شكٌب صدب, يطبلن الحكم الجزائً, الط22

 .  2117, يٌروت

, الموص , الاشر, دار الكتب للطياعة وح احكام لااون المرافدات المداٌة, شر/ د. عيا  الديودي23

2111 .   
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/ االاستاذ عيداالمٌر الدكٌلً, د. اسلٌم ايراهٌم حرية, اصو  المحاكمات الجزائٌة, الجزء الثااً, 24

 . 1988, يغداد . المااواٌةالمكتية 

, الجزء ح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, شرذ عيداالمٌر الدكٌلً, د. اسلٌم ايراهٌم حرية/ االاستا25

  . 2115, ثااً, مكتية الاساهوري, يٌروتال

لضاء محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان, لاسم , االحدث واالهم من الماضً عيداالمٌر جمدة توفٌك /26

 .   2118, ياًٌ, اريٌ ه , ماشورات مكتية تشخصٌة, الطيدة االولىاالحوا  ال

, , الطيدة االولى, دار الثمافة للاشر والتوزٌع, شرح اإلجراءات الجزائٌة/ د. عيدالرحمن توفٌك احمد27

  . 2113عمان , 

ماشورات الحليً ااات المتهم لي  واثااء المحاكمة, الطيدة االولى, , ضم/ د. عيدالاستار اسالم الكيٌاس28ً

 . 2113, الحمولٌة, يٌروت

, مجد المإاساسة االولى, الطيدة جٌز فً لااون اإلجراءات الجزائٌة, الو/ د. عيده جمٌ  غصوب29

 . 2111, جامدٌة للدرااسات والاشر والتوزٌع, يٌروتال

الماسم  لضاء محكمة تمٌٌز اللٌم كورداستان,, الميادىء المااواٌة فً / الماضً عثمان ٌااسٌن عل31ً

 . 2118, اريٌ  , الجاائً

ر الفكر والمااون للاشر , تاسيٌب االعما  المضائٌة فً الدعوى المداٌة, دا/ علً شمران حمٌد الشمري31

 . 2115 ,مصر ,والتوزٌع

رٌة الحكم الجزائً  درااسة مماراة, الطيدة االولى, مكتية زٌن , اظعلً طالب غضٌوي. / د32

 . 2118, لياان, الحمولٌة

 . 2118, مان, شرح لااون المرافدات المداٌة, مكتية الاساهوري, يٌروت/ د. عماد حاسن اسل33

ر فخري الحدٌثً, حك المتهم فً محاكمة عادلة, الطيدة الثااٌة, دار الثمافة للاشر والتوزٌع, / عم34

 . 2111, عمان

االولى, مكتية المااون جراءات الاسدودي, الطيدة يطبلن فً اظام اإل, اظرٌة ال/ د. عوٌد مهدي35

 . 2113, وااللتصاد, الرٌاض

 . 1988, الدما  المركزٌة, يغداد, مطيدة الدام , االدعاء/ غاسان جمٌ  الواسوااس36ً

 . 2112, / د. فار  علً عمر الجرجري, ميدأ حٌاد الماضً المداً, دار الكتب المااواٌة الماهرة37

ظرٌة اليطبلن فً لااون المرافدات, دار الطياعة الحدٌثة, , ا/ د. فتحً الوالً, د. احمد ماهر زغلو 38

 . 1997, مصر
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ح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, الطيدة االولى, دار الثمافة , شرد. فخري عيدالرزاق الحدٌثً /39

  . 2111, للاشر والتوزٌع, عمان

الثااٌة, دار الثمافة للاشر ح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, الطيدة , شر/ د. كام  الاسدٌد41

  . 2111, والتوزٌع, عمان

الحكام الدامة فً لااون الدمويات, دار الحكمة للطياعة والاشر, , ايد شوٌش الدرة/ د. ماهر ع41

 .1991, الموص 

, / د. دمحم امٌن الخرشة, تاسيٌب االحكام الجزائٌة, الطيدة االولى, دار الثمافة للاشر والتوزٌع, عمان42

2111 . 

, االولى, ماشورات الحليً الحمولٌة, يٌروت, الطيدة / د. دمحم اسدٌد عيدالرحمن, الحكم المضائ43ً

2111  . 

, اسدٌد امور, اصو  اإلجراءات الجزائٌة, الطيدة الثالثة, دار الثمافة للاشر والتوزٌع, عمان/ د. دمحم 44

2113 . 

 .2117, المضاء, مكتية هه ولٌر المااواٌة, اريٌ / د. دمحم عيدالرحمن الاسلٌفااً, لياسات من احكام 45

ح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, الجزء الثالث, , الواسٌط فً شر/ د. دمحم علً اسالم عٌاد الحلي46ً

 . 1996, الطيدة االولى, دار الثمافة للاشر والتوزٌع, عمان

, مدٌاة الزهراء لئلعبلم الدريً / الماستشار دمحم فهٌم دروٌش, فن المضاء, الطيدة االولى, مطايع47

 . 2117, راص

لااون , ضمااات المتهم خبل  مرحلة التحمٌك االيتدائً والمحاكمة  فً / د. دمحم محمود الشركاس48ً

 . 2111, اإلجراءات اللٌيً والممارن, الطيدة االولى, دار الاهضة الدريٌة, الماهرة

, المكتية المااواٌة, يغداد ,المداٌة, الطيدة الثالثة/ الماضً مدحت المحمود, شرح لااون المرافدات 49

2119 . 

د. محمود محمود مصطفى, شرح لااون االجراءات الجاائٌة, الطيدة الثااٌة, دار الاهضة الدريٌة, / 51

 . 1988, الماهرة

 االرداً, مكتية الثمافة للاشرالجزائٌة , ميادىء لااون اصو  المحاكمات / د. ممدوح خلٌ  اليحر51

 . 1998, ن, عماوالتوزٌع

رح لااون اصو  المحاكات , شرح المتون الموجز المياسط فً شاليٌاتًحمٌد / الماضً موفك 52

 . 2118, الجزائٌة, الطيدة االولى, ماشورات زٌن الحمولٌة, يٌروت
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صبلح , مطيدة جامدة الدام فً طدن االحكام والمرارات , دور االدعاء/ اظام الدٌن عيدالمجٌد كل53ً

 . 1976, نالدٌ

ح لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة, الطيدة الثااٌة, ماشورات , شر/ د. وعدي اسلٌمان المزوري54

 . 2115, جامدة دهون

مااات المتهم فً الدعوى الجزائٌة, الطيدة االولى, دار الحامد , ضمزوري/ د. وعدي اسلٌمان ال 55

 .2119, , عمانللاشر والتوزٌع

, الااشر ا لمااون اصو  المحاكمات المداٌة, الطيدة االولى, تاسيٌب االحكام وفمروه/ ٌواسف المصا56

 . 2112, لٌة ودار الثمافة للاشر والتوزٌع, عمانالدار الدلمٌة الدو

 

 

 الجامعٌة ثالثا : الرسائل

, راسالة ماجاستٌر ى الدمومٌة اثااء مرحلة المحاكمة, ضمااات المتهم فً الدعو/ حاسن يشٌت خوٌن1

 . 1979, كلٌة المااون والاسٌااسة, جامدة يغداد ممدمة الى

, الشرعٌة فً اإلجراءات الجزائٌة, راسالة ماجاستٌر, الطيدة االولى, / حاسن ٌواسف مصطفى ممايلة 2

 .  2113, الدلمٌة الدولٌة للاشر والتوزٌع, عمان , الداراالصدار االو 

, راسالة ماجاستٌر ات الجزائٌة ) درااسة مماراة (, تددد الجرائم واثره فً اإلجراء/ طلدت صاير حاج3ً

 . 2117, ى كلٌة المااون والدلوم الاسٌااسٌة, جامدة صبلح الدٌن, اريٌ ممدمة ال

, , راسالة ماجاستٌر, جامدة دهون)درااسة مماراة( / دمحم استار عيدهللا, اظرٌة تاسيٌب االحكام الجزائٌة4

2113 . 

 

 : الدساتٌر ثالثا

 . 2115الداستور الدرالً لاساة  /1

 

 : الموانٌن رابعا

 وتددٌبلته . 1979لاساة  117لااون اإلثيات رلم  /1

 .  1979لاساة  159لااون األدعاء الدام رلم   /2
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 .وتددٌبلته  1971لاساة  23لااون اصو  المحاكمات الجزائٌة رلم  /3

 المدد  . 1979لاساة  161/ لااون التاظٌم المضائً الدرالً رلم 4

 المدد  . 1979لاساة  76رعاٌة االحداث رلم لااون  /5

 . 2117لاساة  23لااون الاسلطة المضائٌة ألللٌم كورداستان رلم  /6

 وتددٌبلته . 1969( لاساة 111ات الدرالً رلم )لااون الدموي  /7

 .وتددٌبلته  1969لاساة   83رلم  لااون المرافدات المداٌة  /8

 

 : النشرات والمجالت الدورٌة خامسا

, يحث ماشور فً الماضً اسالم روضان المواسوي , اثر ااددام التاسيٌب فً يطبلن الحكم المضائً/ 1

 . 2116, مجلة التشرٌع والمضاء, الددد االو , الاساة الثاماة, يغداد

يحث مماراة(, دمحم استار عيدهللا, الشروط الشكلٌة والموضوعٌة لصحة االحكام الجزائٌة )درااسة / 2

الصادرة عن كلٌة المااون, جامدة كركون,  ااون للدلوم المااواٌة والاسٌااسٌةمجلة كلٌة المماشور فً 

 .  2118, (, جامدة كركون25(, الددد )7, المجلد )2118(, 25) ( الددد7المجلد )

 

 غٌر المنشورة واألحكام المضائٌةسادسا : المرارات 

, الصادر من محكمة تمٌٌز اللٌم 4/5/2111فً  2111/لثااٌة ا - ٌةالجزائ/الهٌئة 136المرار المرلم  /1

 كورداستان .

, الصادر من محكمة تمٌٌز اللٌم 18/11/2118فً  2118/المواسدة /الهٌئة 128المرار المرلم  /2

   كورداستان .

الثااٌة , الصادر من محكمة جااٌات دهون 2116/ 12/ 26فً  2116/ ت/ 347 المرار المرلم/ 3

 يصفتها التمٌٌزٌة .
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 لفهرستا

 الرفحة      السوضوع             

 1 السقجمة

 3 جراءات الدابقة لرجور الحكم الجزائيمخالفة اإلسبحث األول : ال

 3 جرائية: االخالل بالقواعج والسباديء اإللسطمب األول ا

 3 الفرع االول : مخالفة قواعج االختراص القزائي

 4 اواَل : مفهوم االختراص القزائي

 5 ثانيا : االختراص الذخري  

 6 ثالثا : االختراص السكاني

 8رابعا : االختراص الشوعي

 10 الفرع الثاني : التذكيل غير القانوني لمسحكسة
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 10 اوال : القاضي

 13 ثانيا : اإلدعاء العام

 16 الثاني : االخالل بالسبادىء العامة لمسحاكسةسطمب ال

 16 الفرع االول : عمشية وشفوية اجراءات السحاكسة

 16 اواَل : مبجأ عمشية السحاكسة

 18 ثانيا : مبجأ شفوية إجراءات السحاكسة

 21 فرع الثاني : تقيج السحكسة بحجود الجعوى ال

 26 السبحث الثاني : مخالفة اإلجراءات الستعمقة بالحكم الجزائي ذاته 

 26 سطمب األول : اإلخالل باإلجراءات الذكمية لمحكم الجزائيال

 27 مفهوم الذكل اإلجرائي الفرع األول :

 27 اواَل : تعريف الذكل اإلجرائي

 28 ثانيَا : صور الذكل اإلجرائي

 30 القزائيةالفرع الثاني : السجاولة 

 30 واَل : مفهوم السجاولة القزائيةا

 31 ثانيَا : شروط صحة السجاولة 

 33 الفرع الثالث : تحرير الحكم والشطق به

 33 اواَل : تحرير الحكم 

 34 ثانيَا : التوقيع عمى الحكم
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 35 ثالثَا :الشطق بالحكم

 36 الجزائيالسطمب الثاني : اإلخالل باإلجراءات السوضوعية لمحكم 

 36 الفرع األول : ديباجة الحكم 

 36 اواَل : تعريف الجيباجة

 36 ثانيَا : بيانات الجيباجة

 39 الفرع الثاني : اسباب الحكم 

 39 اواَل : مفهوم اسباب الحكم

 41 ثانيَا : شروط صحة التدبيب

 43 ثالثَا : ضوابط  تدبيب األحكام 

 46 رابعا : عيوب التدبيب السبطمة لمحكم 

 47 الفرع الثالث : مشطوق الحكم

 47 اواَل : ماهية مشطوق الحكم 

 48 ثانيَا : شروط صحة مشطوق الحكم

 50 الخاتسة

 53 السرادر 

 

 


