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 يهخض انذساسخ

لقج أشخنا في ىحه الجراسة الى أن لمحكع الجشائي الرادر في الجعػػ 
الجشائية قػة تشفيحية إضافة الى اىسيتو في انياء الجعػػ الجشائية وبالتالي فإن 

تشفيح العقػبة  إلجخاءاتالقػة التشفيحية ليحا الحكع إنسا تتسثل في صالحيتو سشجًا 
، في حيغ نخػ ان قػة الحكع في عمى مغ قزى عميو بيا وىي ذات شابع ايجابي

انياء الجعػػ الجشائية إنسا تذكل عؿبة قانػنية تعتخض كل اجخاء يخاد بو اعادة 
البحث ؼيسا فرل ؼيو ىحا الحكع وبالتالي ان قػة ىحا الحكع في انياء الجعػػ 

 الجشائية إنسا ىي ذات شابع سمبي. 
ذا تع تشفيح ىحا الحكع ليحا فان تشفيح الحكع الجشائي ال يكػن مذخوعا إال إ

وفقا لمشرػص الجدائية االجخائية وحتى يتع تشفيح العقػبة الجشائية حدب نز 
القانػن، فقج نز السذخع الجدائي االجخائي عمى عجة ضسانات لتشفيح ىحا الحكع 
أىسيا ان الشيابة العامة ىي الجية السخترة بتشفيح الحكع الحكع الجشائي، اضافة 

سذخع االجخائي عمى اشكاالت التشفيح في الحكع الجشائي الى ذلظ فقج نز ال
الرادر عغ السحكسة الجشائية السخترة إذ مغ خالل ىحه االشكاالت يسكغ انقاذ 

 شخز بخؼء مغ تشفيح خاشئ. 
ونطخًا ألىسية اشكاالت تشفيح الحكع الجشائي فقج تشاول السذخع االجخائي 

 424الفمدصيشي ىحه االشكاالت في خسذ نرػص قانػنية جدائية وىي السػاد )
 يالجشائتشفيح الحكع  إلشكاالت(، ونطخا لعجم وجػد تعخيف واضح ومحجد 424 –

عمى مثل ىحه التعخيفات فقج تعجدت واختمفت التعخيفات الفقيية وبالتالي نالحع 
أنيا تتدع بالقرػر أو بعجم الػضػح أو بالتعارض مع السزسػن الحؿيقي ليحه 
االشكاالت، حيث حرخت التعخيفات الفقيية ىحه االشكاالت في السشازعات 
الستعمقة بيحا الدشج، مسا يؤدؼ بشا الى القػل أن ىحا التعخيف إنسا يعج مغ حيث 

كل حاالت االشكاالت في تشفيح الحكع الجشائي، ليحا الػاقع قاصخا عغ االحاشة ب
التشفيح يجب ان يبيغ ليحا الشطام القانػني  إلشكاالتنخػ ان السزسػن الحؿيقي 

االنطسة التي قج تذتبو بو بحيث يكػن  ذاتيتو الخاصة التي تسيده عغ باقي
 دفتو. السزسػن الحؿيقي ليحه االشكاالت جامعا لكل حاالتو وذلظ بسا يتفق مع فم
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لكل ما تقجم، يسكششا القػل ان االشكال في تشفيح الحكع الجشائي ال يعجو 
ان يكػن نداعا حػل شخعية تشفيح الحكع، حيث يدتػؼ ان يكػن سبب ىحا 
االشكال سابقا عمى صجور الحكع أو الحقا عميو وذلظ شالسا أن السػضػع يتعمق 

 بذخعية التشفيح وليذ بذخعية الحكع. 
فاذا أصبح الحكع الجشائي بات ونيائي فان السحكػم عميو  تقجم، لكل ما

يمتدم بتشفيحه وفقا لشز القانػن االجخائي مسا يؤدؼ الى اقتزاء حق السجتسع في 
 تػؾيع العقػبة وذلظ عمى مغ تثبت مداءلتو جدائيا مغ الشاحية الفعمية. 

في ان ليحا فان اشكاالت تشفيح االحكام الجشائية ذات أىسية كبيخة تتسثل 
التشفيح إنسا ىػ االثخ القانػني لمحكع الجشائي، كسا انو يسثل اليجف الشيائي 

الجدائية وبالتالي فان االشكال الحؼ ييجف الى اعاقة التشفيح، ييجف  لإلجخاءات
أيزا الى إعاقة أثخ الحكع فسثال الذخز السحكػم عميو ال يياجع الحكع في ذاتو 

فيح الى تجشب آثار ىحا الحكع كميا أو جدئيا أو إنسا قج يتػصل بسشازعتو في التش
 الى التعجيل في ىحه اآلثار أو الى ارجاء الخزػع ليحه اآلثار. 

إذن نخػ ان االشكال في التشفيح إنسا ىػ عبارة عغ وسيمة احتياشية في 
يج السحكػم عميو يدتصيع مغ خالليا ان يتالفى آثار الحكع أو يعجل فييا أو 

 وذلظ في الحاالت التي يكػن فييا الحكع باتا ونيائيا. يؤجل الخزػع ليا 
وأخيخا نخػ ان االشكال في تشفيح الحكع الجشائي إنسا يعج احجػ 

 الزسانات التي تػفخ حساية فعالة لحقػق االندان في االجخاءات الجدائية. 
تقجم نخػ أنو يتػجب عمى السذخع الجدائي االجخائي أن يشز  لكل ما

عمى حاالت اشكاالت تشفيح الحكع الجشائي كسا عمى ىحا  بذكل واضح وصخيح
السذخع ان يعسل عمى تخؽيف العبء عمى السحكسة السخترة، بحيث يذتخط 
لقبػل مثل ىحا االشكال أن يتقجم السدتثكل بصمب لمشيابة العامة وبالتالي ال يقام 

 كل. مثل ىحا االشكال إال إذا رفزت الشيابة العامة االستجابة لصمب السدتث
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 ادلقذيخ
نػد االشارة الى أن لمحكع الجشائي آثارا عجيجة أىسيا قػتو التشفيحية ثع 
قػتو في انياء الجعػػ الجشائية، حيث أن السقرػد بقػة الحكع التشفيحية ىي 

تشفيح العقػبة عمى الذخز السحكػم عميو، وىي ذات  إلجخاءاتصالحيتو سشجا 
شابع ايجابي في حيغ قػة الحكع في انياء الجعػػ الجشائية إنسا تذكل عؿبة 
قانػنية تعتخض كل اجخاء يخاد بو اعادة الشطخ ؼيسا فرل ؼيو ىحا الحكع، وبالتالي 

 1فان قػة الحكع الجشائي في انياء الجعػػ الجشائية ذات شابع سمبي. 
 أهمية الدراسة 

لجخيسة إال يجػز تػؾيع العقػبة عمى مختكب ا مغ الججيخ بالحكخ أنو ال
يجػز  عغ السحكسة السخترة، اضافة اال ذلظ ال بسػجب حكع جشائي صادر

تشفيح الحكع إال إذا أصبح حكسا باتا ونيائيا حيث أن تشفيح ىحا الحكع إنسا يذكل 
إذ بجون تشفيح  ومغ ثع يحقق أىجافو وغاياتو،حكع االجخاء األخيخ الحؼ يتػج ىحا ال
  2الدابقة عمى اصجاره بجون فائجة. ىحا الحكع تبقى جسيع االجخاءات

ليحا فان تشفيح األحكام الجشائية اليكػن مذخوعا إال إذا تع وفقا لشز 
قانػني ومغ أجل تشفيح العقػبة الجشائية، فقج نز السذخع الجشائي عمى ضسانات 

تشفيح أىسيا أن الشيابة العامة ىي صاحبة االختراص في تشفيح عجيجة ليحا ال
االحكام الجشائية، إضافة إلى ذلظ فقج نز السذخع الجشائي عمى اشكاالت التشفيح 
في االحكام الرادرة عغ السحاكع الجشائية إذ يسكغ مغ خالل ىحه اإلشكاالت 

 إنقاذ شخز بخؼء مغ تشفيح خاشئ. 

                                                           
الصبعة  -قػة الحكع الجشائي في انياء الجعػػ الجشائية -حدشي. الجكتػر/ محسػد نجيب  1

 5ص  -دار الشيزة العخبية -1977سشة  -الثانية
يع حامج ششصاوؼ  2 دار الشيزة  -اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية -. الجكتػر/ ابخـا

 5ص  -2442سشة  -العخبية



2222" 2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا –العدد األول –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية   

2222 
 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

فيح فقج تشاوليا السذخع االجخائي الفمدصيشي في ونطخا ألىسية اشكاالت التش
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي تحت عشػان 424-424السػاد )

 )الباب الثالث( اشكاالت التشفيح. 
فإذا صجر حكع جشائي بات ونيائي فإن السحكػم عميو حيشئح يمتدم بتشفيحه 

في تػؾيع العقاب عمى مغ  عمى الشحػ القانػني، وبالتالي يقتزي السجتسع حقو
 تثبت مدؤوليتو الجشائية عغ الجخيسة مغ الشاحية الفعمية.

التشفيح في االحكام الجشائية أىسية كبيخة  إلشكاالتونػد االشارة الى أن 
تبجو مغ خالل عجة مطاىخ أىسيا، أن التشفيح ىػ األثخ القانػني لمحكع الجشائي 

شائية، وبالتالي فإن االشكال الحؼ ييجف الج لإلجخاءاتكسا يسثل اليجف الشيائي 
الى اعاقة التشفيح فإنو ييجف أيزا الى اعاقة أثخ الحكع، فسثال الذخز السحكػم 

يياجع الحكع ذاتو، إنسا قج يتػصل بسشازعتو في التشفيح الى تجشب آثار  عميو ال
  3آلثار.ىحا الحكع كميا أو جدئيا أو الى التعجيل فييا أو الى ارجاء الخزػع ليحه ا

كسا أن تشفيح االحكام الجشائية يمعب دورًا ىامًا في مكافحة الجخيسة، عغ 
شخيق ضبط السجخميغ السحكػم عمييع، وبالتالي يتػقف نذاشيع االجخامي، 
ويتحقق الخدع العام، مسا يؤدؼ إلى ازدياد ىيبة الذخشة واجيدة العجالة الجشائية، 

قة في ىحه االجيدة السشػط بيا تحقيق حيث يذعخ السػاشغ باألمغ واألمان والث
 العجالة مسا يؤدؼ إلى أن تكتدي ىحه االحكام رداء القػة والذجاعة .

ليحا فان اليجف االسسي مغ تشفيح االحكام الجشائية إنسا يتسثل في سيادة 
القانػن، وىحا معشاه احداس السجتسع أن ىشاك قانػنًا سائجًا في البالد يجب 

سيادتو وتصبيقو عمى السجتسع، وىشا يذعخ السػاشغ باألمغ  احتخامو والعسل عمى
 واألمان.

ليحا فإن االشكال في تشفيح االحكام الجشائية ىػ عبارة عغ وسيمة 
احتياشية في يج السحكػم عميو يدتصيع مغ خالليا أن يتالفى أثار الحكع، أو 
                                                           

)دراسة مقارنة في القانػن السرخؼ االشكاالت في تشفيح االحكام  -. الجكتػر/ محسػد كبير 3
 8ص  -دار الفكخ العخبي -1994سشة  -الصبعة االولى –والفخندي( 
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ىحا الحكع يعجل فييا، أو يؤجل الخزػع ليا، وذلظ في الحاالت التي يكػن فييا 
 باتًا ونيائيًا .

كع نذيخ إلى أن االشكال في تشفيح االحكام الجشائية، إنسا يعج احجػ 
 الزسانات التي تػفخ حساية فعالة الحقػق االندان في االجخاءات الجشائية.

لكل ما تقجم نخػ أن االشكاالت في تشفيح االحكام الجشائية تعج مغ 
سػاء مغ حيث السزسػن أو مغ حيث  السػضػعات الذائكة تتدع بعجم الػضػح

االحكام، والدبب في ذلظ أن الشرػص القانػنية التي عالجت ىحا السػضػع 
محجودة لمغاية وىي في قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي السحكػر أعاله ال 

( اجخاءات فمدصيشي، وفي قانػن 424-424تتجاوز نرػص خسذ مػاد )
في الباب الدابع مغ الكتاب الخابع الحؼ يتزسغ االجخاءات الجشائية نز عمييا 

( اجخاءات جشائية، أما قانػن اصػل السحاكسات الجدائية 527-524السػاد )
( 363االردني فقج تشاول االشكال في تشفيح االحكام الجشائية في نز السادة )

 اصػل  محاكسات جدائية اردني في أربع فقخات.
ي تشاولت االشكال في تشفيح الحكع كسا نذيخ أن الشرػص القانػنية الت

 أو تفريل أحكامو. لألشكالالجشائي، لع تتزسغ تعخيفًا واضحًا ومحجدًا 
ليحا سػف تتشاول ىحا السػضػع في أربعة فرػل وخاتسة مع االشارة إلى 

 أىع التػصيات الستعمقة بيحا السػضػع.
وشبيعتو  نتشاول في الفرل االول مفيػم االشكال في تشفيح الحكع الجشائي

القانػنية، في حيغ نعالج في الفرل الثاني أسباب االشكال في تشفيح الحكع 
الجشائي، أما الفرل الثالث فقج عالجشا ؼيو االختراص في دعػػ االشكال في 
تشفيح الحكع الجشائي، أما الفرل الخابع فقج تشاولشا ؼيو الحكع في االشكال وشخق 

 الصعغ ؼيو وذلظ عمى الشحػ التالي :
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 انفظم االٔل
 يفٕٓو االشكبل يف تُفٛز احلكى اجلُبئٙ ٔعجٛؼتّ انقبََٕٛخ

 2441( لدشة 3لقج تشاول قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع )  
( والتي وردت في 424 – 424اشكاالت التشفيح في االحكام الجشائية في السػاد )

( مغ قانػن االجخاءات 424الباب الثالث مغ الكتاب الخابع، حيث نرت السادة )
عميو في التشفيح يخفع إلى الجدائية الفمدصيشي عمى أن " كل اشكال مغ السحكػم 

( مغ القانػن 421السحكسة التي أصجرت الحكع "  في حيغ نرت السادة )
السحكػر عمى أن " يقجم االشكال إلى السحكسة بػاسصة الشيابة العامة عمى وجو 

الذأن بالجمدة التي تحجد لشطخه، وتفرل السحكسة في  الدخعة، ويعمغ ذو
العامة وذوؼ الذأن، وليا أن تجخؼ التحؿيقات االشكال بعج سساع شمبات الشيابة 

 الالزمة ويجػز ليا أن تأمخ بػقف التشفيح حتى يفرل في الشداع ".
ليحا نذيخ إلى أن غاية الجعػػ الجشائية إنسا ىي الػصػل إلى حكع 
حاسع ليا حائدًا قػة إنيائيا، ثع بعج ذلظ تشفيح ما يقزي بو الحكع مسا يججر بشا 

لحكع يتكػن مغ الػقائع والقانػن، فالقانػن مثاًل ىػ الحؼ يحخم أن نذيخ إلى أن ا
الػاقعة والحكع ىػ الحؼ يشتيي إليو القاضي وىػ نتيجة تصبيق القانػن عمى 

ومتى أصبح الحكع الجشائي باتًا ونيائيًا، فإنو تتػفخ لو حيشئح ما يدسى   4الػاقعة،
  5الحكع بالقػة الجبخية. بالقػة التشفيحية لمحكع أؼ بسعشى آخخ تحقيق مزسػن 

ليحا نقدع ىحا الفرل إلى مبحث أول نتشاول ؼيو مفيػم االشكال في 
تشفيح الحكع الجشائي في التذخيع والفقو والقزاء، في حيغ يخرز السبحث 

في تشفيح الحكع الجشائي، أما  لإلشكالالثاني لمحجيث عغ الصبيعة القانػنية 
الشكال في تشفيح الحكع الجشائي عسا يتذابو السبحث الثالث فدشعالج ؼيو تسييد ا

 معو مغ نطع.
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 14ص  – 2448سشة  -الجامعي 
دار الشيزة  -القزاء السجني حجية الحكع الجشائي أمام –. الجكتػر/ ادوار غالي الحىبي  5

 29ص  – 1964سشة  -السرخية
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 ادلجحج االٔل
 يفٕٓو االشكبل يف تُفٛز احلكى اجلُبئٙ يف انتششٚغ ٔانفقّ ٔانقضبء  

نذيخ إلى أن جسيع االحكام الرادرة مغ محاكع الجشح والسخالفات، ال  
انقزاء ميعاد  تكػن واجبة التشفيح إال بعج أن تربح نيائية وذلظ يتحقق في حالة

السعارضة واالستئشاف دون رفعيسا أو في حالة الفرل فييسا في حالة رفعيسا 
 أمام السحكسة السخترة.

ليحا فإن اليجف مغ الجعػػ الجشائية إنسا ىػ الػصػل إلى حكع حاسع 
ليا وبالتالي يجػز قػة الذيء السقزي بو، ثع بعج ذلظ تشفيح ما يقزي بو ىحا 

 الحكع.

 لادلغهت االٔ
 يفٕٓو اإلشكبل يف تُفٛز احلكى اجلُبئٙ يف انتششٚؼبد اإلرشائٛخ  

( لدشة 3لع يخد في نرػص قانػن اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع )
، تعخيفًا لإلشكال في تشفيح األحكام الجشائية، إنسا تشاول ىحا السذخوع 2441

بالتشطيع القػاعج التي تحكع إشكاالت التشفيح في الباب الثالث مغ الكتاب الخابع 
(، مسا دفع كل مغ الفقو 424-424مغ ىحا القانػن، وىحا ما تزسشتو السػاد)

 التعخيفات الفقيية . اختالفوالقزاء إلى تعخيف إشكاالت التشفيح، وبالتالي إلى 
ونخػ أن التعخيفات الفقيية إنسا تتدع بعجم الػضػح أو بالتعارض مع 
السفيػم الحؿيقي لإلشكال في تشفيح األحكام، حيث أن الدائج في الفقو قج ربط بيغ 
إشكاالت التشفيح وبيغ الدشج التشفيحؼ، وبالتالي حرخ ىحه اإلشكاالت بالسشازعات 

  6الستعمقة بيحا الدشج. 
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 1295ص  – 1984سشة  –الصبعة األولى 



2222" 2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا –العدد األول –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية   

2226 
 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

ت الجشائية السرخؼ فقج تشاول القػاعج التي تشطع أما قانػن اإلجخاءا
إشكاالت تشفيح األحكام الجشائية في الباب الدابع مغ الكتاب الخابع في 

( مغ ىحا القانػن، حيث أن ىحه الشرػص لع تزع تعخيفًا 527-524السػاد)
 واضحًا إلشكاالت التشفيح.

السادة أما قانػن أصػل السحاكسات الجدائية األردني، فقج نز في 
( عمى إشكاالت التشفيح، وذلظ في الباب الثالث مغ الكتاب الخابع، ونفذ 363)

 الذيء نخػ أن ىحه الشرػص لع تزع تعخيفًا إلشكاالت التشفيح .
ونػد اإلشارة إلى أن الدائج في الفقو يعخف الحكع الجشائي بأنو عبارة " 

يا شبقًا عغ قخار صادر عغ السحكسة السخترة في خرػمة مشطػرة أمام
لمقانػن، وذلظ فراًل في مػضػع ىحه الخرػمة أو فراًل في خرػمة أو فراًل 

 7في مدألة يتعيغ حدسيا قبل الفرل في السػضػع ". 
ومغ الججيخ ذكخه أن الحكع يتكػن مغ الػقائع والقانػن، وبالتالي فإن 

  8الحكع الحؼ يرجره قاضي السػضػع ىػ نتيجة تصبيق القانػن عمى الػاقعة، 
وحيغ يربح الحكع باتًا ونيائيًا فإنو يجػز حيشئٍح القػة التشفيحية، أؼ قػة الذيء 

 9السقزي بو. 
 
 
 
 

 

                                                           
 522ص  – 1997سشة  –نطع اإلجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ جالل ثخوت  7
الشطخية العامة في تدبيب الحكع الجشائي في مخاحمو  –. الجكتػر/ عمي محسػد حسػدة  8

 231ص  – 1993سشة  –رسالة دكتػراه –السختمفة ) دراسة مقارنة( 
رسالة  -حجية الحكع الجشائي أمام القزاء السجني –ادوارد غالي الحىبي . الجكتػر/  9

 29ص  – 1964سشة  -دكتػراه 
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 ادلغهت انخبَٙ
 يفٕٓو األشكبل يف انتُفٛز يف انفقّ اجلُبئٙ 

أما الفقو الجشائي فقج عخف اإلشكال في التشفيح بأنو " نداع في شأن القػة 
التشفيحية لمحكع مغ حيث وجػد ىحه القػة أو مغ حيث الكيؽية التي يتعيغ أن 

 14يجخؼ بيا التشفيح". 
في حيغ عخفو جانب آخخ مغ الفقو بأنو " عبارة عغ مشازعات في سشج 

لػ صحت المتشع التشفيح أصاًل أو لػجب أمام القزاء  ادعاءاتالتشفيح تتزسغ 
في حيغ ذىب جانب ثالث مغ الفقو إلى تعخيف إشكاالت  11تأجيمو أو تعجيمو ". 

التشفيح بأنيا "عػارض قانػنية تعتخض التشفيح بحيث لػ صحت ألثخت ؼيو إيجابيًا 
أو سمبيًا، إذ يتختب عمى الحكع في اإلشكال أن يكػن التشفيح جائدًا أو غيخ جائد 

، أما 12ؼيو أو يجب وقفو أو الحج مشو ".  االستسخارصحيحًا أو باشاًل، يسكغ 
الجانب الخابع مغ الفقو فقج عخف اإلشكال في التشفيح بأنو " نداع قزائي حػل 

 13شخعية تشفيح الحكع ". 
 إلى أن االشكال في التشفيح ىي في حيغ ذىب جانب خامذ مغ الفقو

لمحكع، فيي تذسل كل دفع بإنكار ىحه القػة  مشازعات تتعمق بالقػة التشفيحية"
 14ح أو تدتػجب تأجيمو أو تعجيمو ".وتتدع لمػقائع التي تحػل قانػنًا دون التشفي

                                                           
ص  –خجع سابق م –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ محسػد نجيب حدشي  14

941 
سشة  –دعػػ اشكاالت التشفيح في االحكام الجشائية  –. الجكتػر/ أحسج شػقي أبػ خصػة  11

 14ص  – 1987
الصبعة  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. السدتذار/ أحسج عبج الطاىخ الصيب  12

 23ص  – 1994الدشة  –الخابعة 
 –دار الفكخ العخبي  -االشكاالت في تشفيح االحكام الجشائية   –. الجكتػر/ محسػد كبير  13

 29ص  – 1994سشة  –الصبعة    االولى 
ص  – 1981سشة  –تشفيح االحكام الحشائية واشكاالتو  –يع الدحساوؼ . السدتذار/ إبخـا 14
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أما الجانب الدادس مغ ىحا الفقو فقج عخف االشكال في التشفيح بأنو " 
عبارة عغ مشازعات في سشج التشفيح، تتزسغ ادعاء لػ صح المتشع التشفيح أصاًل 

لجخػ بغيخ الكيؽية التي أريج إجخاؤه بيا في األصل، فإذا قام نداع حػل تشفيح أو 
الحكع بدعع أنو غيخ واجب التشفيح في ذاتو أو بأنو يخاد تشفيحه عمى غيخ السحكػم 
عميو أو بغيخ ما قزى بو بذأن مجة العقػبة ذاتيا أو بدقػشيا بدبب مغ أسباب 

 15الدقػط عج ذلظ إشكااًل في التشفيح ". 
أن اإلشكال في التشفيح ىػ عبارة عغ " نداع قزائي يشذأ  أما نحن فنرى 

بيغ الدمصة التي تتػلى تشفيح الحكع الجشائي وبيغ السشفح عميو، مػضػعيا 
عػارض قانػنية تفتخض تشفيح الدشج التشفيحية لمحكع، سػاء تعمقت ىحه العػارض 

فيح أو بكيؽية إجخاء التشفيح، بػجػد الحكع ذاتو أو بقػتو التشفيحية أو بشصاق التش
حيث يجب عخض ىحه االشكال في التشفيح عمى الشيابة العامة أواًل، فاذا لع تفرل 
ؼيو، تعيغ عخض ىحا الشداع عمى القزاء إذا كان السشفح ضجه يجعي عيبًا في 

 التشفيح ".
 ادلغهت انخبنج

 يفٕٓو االشكبل يف انتُفٛز يف انقضبء  
نػد االشارة إلى أنو ال يػجج في االحكام الرادرة مغ محكسة الشقس  

الفمدصيشية أية أحكام بخرػص اإلشكاالت في تشفيح االحكام الجشائية، حيث أن 
ىحه السحكسة حجيثة الشذأة والتكػيغ وبالتالي ال يػجج احكامًا صادرة عشيا 

 بخرػص اشكاالت التشفيح.
رت بأن االشكال في التشفيح بأنو " ال أما محكسة الشقس السرخية فقج ن

يخد إال عمى تشفيح الحكع مصمب وقفو مؤقتًا حتى تفرل في الشداع نيائيًا مغ 
محكسة السػضػع، إذا كان باب الصعغ في ذلظ الحكع مفتػحًا فإذا كان الثابت أن 
السحكػم عميو قج شعغ بالشقس في الحكع الرادر غيابيًا، باعتبار السعارضة 

تكغ وقزى في الصعغ بعجم قبػلو شكاًل فان شمب الشيابة العامة الحاصل كأن لع 
                                                           

رسالة  –دور القزاء في تشفيح الجداءات الجشائية  –. الجكتػر/ عبج العطيع مخسي وزيخ  15
 193ص  – 1978سشة  –دكتػراه  
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بعج ىحا القزاء، بتعييغ الجية السخترة بشطخ االشكال يكػن قج اتخح بعج 
ضخورة الحكع السدتثكل في تشفيحه نيائيًا، وبعج أن أصبح االشكال ال محل لو، 

 16ومغ ثع ال يكػن مقبػاًل لعجم جخواه ". 
لسحكسة في حكع آخخ بأنو " ال يخد اإلشكال إال عمى كسا قزت ىحه ا

تشفيح الحكع بصمب وقفو مؤقتًا حتى يفرل في الشداع نيائيًا مغ محكسة السػضػع، 
إذا كان باب الصعغ في ذلظ ما زال مفتػحًا، فاذا كان الصعغ بالشقس في الحكع 

وجو لشطخ  السدتثكل في تشفيحه قج انتيى إلى القزاء بخفزو، فإنو ال يكػن ثسة
الصعغ في الحكع الرادر في االشكال لعجم الججوػ مشو بريخورة الحكع 

  17السدتثكل في تشفيحه نيائيًا". 
كسا قزت محكسة الشقس بأن " شخق الصعغ في االحكام مبيشة في 
القانػن بيان حرخ، وليذ االشكال في التشفيح مغ بيشيا وإنسا ىػ تطمع مغ اجخاء 

 18حقة عمى صجور الحكع تترل بتشفيحه ". تشفيحىا مبشاه وقائع ال
أما محكسة الجشايات فقج استقخت احكاميا عمى أن " اشكاالت التشفيح 

( وما بعجىا مغ قانػن االجخاءات الجشائية ال تعتبخ نعيًا عمى 524تصبيقًا لمسػاد )
الحكع بل نعيًا عمى التشفيح ذاتو، ويشبشي عمى ذلظ أنو إذا كان االشكال مخفػعًا 

غ السحكػم عميو فان شبيو يجب أن يكػن حاصاًل بعج صجور ىحا الحكع، ذلظ م
أن األصل ىػ أن االشكال ال يجخؼ إال إذا كان مبشاه وقائع الحقة عمى صجور 
الحكع تتعمق بالتشفيح وليذ لعيػب في الحكع ذلظ أن األخيخة تسذ بحجية الحكع 

 19محل االشكال".
نرت بأن " االشكال في التشفيح ال أما محكسة جشايات اإلسكشجرية فقج 

وإما بدعع أنو  التشفيحيعجو أن يكػن نداعًا حػل تشفيح حكع إما بدعع أنو غيخ واجب 

                                                           
 87ص –( 27( سشة )18، العجد )19/1/1976. احكام محكسة الشقس الرادرة في  16
 219ص  –( 23( ستة )54، العجد )27/2/1972محكسة الشقس في . احكام  17
 (1445( رقع )31سشة ) – 2/14/1992. شعغ نقس في  18
 -1993سشة -السذكالت العسمية في اشكاالت التشفيح الجشائية -. السدتذار/ مججؼ ىخجة 19

 74ص  -السكتبة القانػنية
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يخاد تشفيحه عمى غيخ السحكػم عميو وإما بدعع تشفيحه بغيخ ما قزى بو وإما بدعع 
 24أن اجخاءات التشفيح نفديا ال تصابق القانػن ". 

في تشفيح الحكع يعج مشازعة قزائية ألن لكل ما تقجم فان االشكال 
الفرل في مػضػع ىحا االشكال مغ اختراص محكسة الجشايات بالشدبة 

الرادرة مشيا، كسا تفرل في مثل ىحه االشكال محكسة الجشح السدتأنفة  لألحكام
)محاكع الرمح( ويكػن ىحا الفرل في صػرة دعػػ يتع إعالن ذوؼ الذأن 

 ي ىحا االشكال في التشفيح .بالجمدة السحجودة لمفرل ف
أما مغ حيث الشطخ إلى االشكال في التشفيح أنو نداع حؿيقي أو مجازؼ، 
فالدبب  في ذلظ أن السشفح عميو يعتخض عمى تشفيح الحكع وذلظ لؿيام أحج 
االسباب القانػنية التي تجيد لو ذلظ، ففي ىحه الحالة يكػن االشكال في التشفيح 

ن االشكال في التشفيح نداع مجازؼ عشجما تتقجم الشيابة نداع حؿيقي، في حيغ يكػ 
العامة مغ تمقاء نفديا إلى السحكسة السخترة تتصمب مشيا تفديخ الحكع قبل 

  21الذخوع في تشفيحه أو ترحيح الخصأ السادؼ بو وذلظ حتى تقػم بتشفيحه. 
وىحا ما أكجتو محكسة الشقس السرخية في أحج أحكاميا إذ قزت " 
فالجعػػ بصمب ترحيح الخصأ السادؼ في الحكع تدتكسل تكػيغ الدشج واعجاده 
لمتشفيح بسقتزاه، أما اشكاالت التشفيح فكسا سبق أن أوضحشا ىي مشازعات قانػنية 

أمام قاضي  في التشفيح لػ صحت ألثخت ؼيو، مغ ثع فإنو إذا رفعت الجعػػ 
اإلشكال ابتجاء بصمب ترحيح األخصاء السادية في الحكع فإنو يقزي بعجم 
االختراص، إال إذا كان الحكع السصمػب ترحيحو صادرًا مشو في دعػػ 
االشكال، إذ تختز السحكسة التي أصجرت الحكع بترحيح أخصائو السادية شبقًا 

  22( اجخاءات جشائية مرخؼ ". 337لشز السادة )
  

                                                           
يع الدسحاوؼ  24 ص  -مخجع سابق -ئية واشكاالتوتشفيح االحكام الجشا -. السدتذار/ ابخـا
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 35ص  – 1997سشة  –جامعة السشرػرة  –كمية الحقػق 
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 ادلجحج انخبَٙ   
 يف تُفٛز احلكى اجلُبئٙ  نإلشكبلانغجٛؼخ انقبََٕٛخ 

يججر بشا أن نذيخ إلى أن السجال الحؼ يجور ؼيو االشكال في التشفيح 
 إنسا يتسثل في اجخاءات تشفيح الحكع سػاء مغ حيث جػازىا أو صحتيا.

تشفيح ليحا فإن الدشج القانػني لشطام االشكال في التشفيح، إنسا يتسثل في 
الحكع عمى الػجو الصابق لمقانػن حيث أن غاية الجعػػ الجشائية أن يرجر فييا 
حكع بات ونيائي، فاصل في مػضػعيا حيث ال تتحقق ىحه الغاية إال إذا نفح 

 ىحا الحكع عمى الػجو الرحيح.
حقيا في  القتزاءليحا نخػ أن الجعػػ الجشائية إنسا ىي وسيمة الجولة 

ما يختكب الجاني جخيستو يشذأ حيشئح حق الجولة في تػؾيع ، حيث عشج23العقاب 
العقػبة عمى الجاني وذلظ مغ خالل رفع الجعػػ الجشائية أمام السحكسة الجشائية 

 السخترة وذلظ مغ أجل اقتزاء حقيا في العقاب.
لسا تقجم فإن ؾيسة الحكع الجشائي إنسا تتسثل في تشفيحه صحيحًا بذكل 

يدتػجب القػل أن سشج نطام االشكال في التشفيح إنسا ىػ مصابق لمقانػن، مسا 
 انقزاء الجعػة الجشائية بحكع جشائي صحيح مغ حيث أسمػب تشفيحه.

ليحا فإن االشكال في التشفيح إنسا ىػ حق لمذخز السشفح عميو خصأ، 
كسا يجب عمى الجولة أن تمتدم باالمتشاع عغ تشفيح الحكع الجشائي، إضافة الى 

الجعػػ التي تحسي حق السشفح عميو خصأ تدسى بجعػة االشكال في ذلظ فإن 
التشفيح حيث نخػ أن الصبيعة القانػنية لجعػػ االشكال في التشفيح قج أثارت خالفًا 
لجػ الفقو الجشائي مسا يتختب عميو أن الصبيعة القانػنية ليحا الجعػػ تتسثل ؼيسا 

 يمي :
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 ادلغهت األٔل
 ز رٔ عجٛؼخ قضبئٛخ دػٕٖ االشكبل يف انتُفٛ 

إلى أن دعػػ االشكال في التشفيح، إنسا ىي  24لقج ذىب جانب مغ الفقو 
ذو شبيعة قزائية أؼ بسعشى آخخ دعػػ عامة، غايتيا أن تقػم الشيابة العامة 
بتحخيظ الجعػػ الجشائية الشاجسة عغ الجخيسة التي ارتكبيا الستيع الستيفاء حق 

ه الجعػػ برجور حكع بات ونيائي فييا الجولة في العقاب حيث تشقزي ىح
وبالتالي تبجأ مخحمة ججيجة ىي مخحمة التشفيح العقابي، فان شاب تشفيح ىحا الحكع 
أؼ خصأ نذأت حيشئح عالقة بيغ الشيابة العامة التي مغ أىع اختراصاتيا تشفيح 
الحكع الجشائي وبيغ الذخز السشفح عميو الحؼ اعتخض عمى ىحا التشفيح الخاشئ، 

بالتالي فان الفرل في دعػػ االشكال في التشفيح إنسا ىػ مشػشًا برجور حكع و 
  25قزائي يقبل الصعغ، إضافة إلى ذلظ لو حجية وقػة األحكام الجشائية.

وقج ذىب ىحا الجانب مغ الفقو إلى أن دعػػ االشكال في التشفيح، ليدت 
فإن سبب ىحا نعيًا عمى الحكع بل ىي نعي عمى تشفيح ىحا الحكع، وبالتالي 

االشكال يكػن حقًا لرجور ىحا الحكع، حيث أن االشكال ىػ حق لسغ تعخض 
لمشفي الخاشئ، لحلظ فإن دعػػ االشكال في التشفيح ليدت دعػػ جشائية إنسا ىي 

وذلظ ألن الجعػػ الجشائية تشقزي برجور الحكع  26دعػػ عامة )قزائية(
شارة إلى أن دعػػ االشكال في ( كسا نػد االالخاشئالسدتثكل في تشفيحه )الحكع 

التشفيح، تفتخض أن لمسدتثكل حقًا في أن يتع تشفيح الحكع وفقًا ألحكام القانػن، 
وعشجما يمجأ السشفح عميو إلى القزاء لمسصالبة بيحا الحق عشج وقػع اعتجاء عميو 

                                                           
عالع  -اشكاالت التشفيح في االحكام الجشائية -. السدتذار الجكتػر/ دمحم حدشي عبج المصيف 24
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أو الذخوع في ىحا االعتجاء يشصبق حيشئح عمى ىحا االشكال معشى الجعػػ 
 27القزائية.

لسا تقجم فإن دعػػ اإلشكال في التشفيح إنسا تذكل مخحمة مغ مخاحل 
الجعػػ الجشائية حيث أن ىحه الجعػػ ال تبمغ ىجفيا إال بالتشفيح الرحيح لمحكع 
الجشائي، وبالتالي فإن اإلشكال الحؼ ىجفو الفرل في التشفيح الخاشئ، إنسا ىػ 

قًا لمقانػن وىحا ما أكجتو وسيمة لزسان سيخ الجعػػ في إجخاءاتيا االخيخة وف
محكسة الشقس السرخية إذا قزت " بأن اإلشكال في التشفيح يعتبخ مغ اجخاءات 

وىشا يشصبق عمى دعػػ اإلشكال ، 28" ة وبالتالي يدتتبع قصعو بالتقادمالسحاكس
في التشفيح معشى الجعػػ الجشائية، حيث يثػر التداؤل حػل شبيعة ىحه الجعػػ 
القزائية والتي نذأت في تشفيح األحكام الجشائية في رحاب قانػن االجخاءات 
الجشائية إذ تختز بالشطخ في ىحه الجعػػ السحاكع الجشائية، مسا يجعػنا إلى 

يعة ىحه الجعػػ وىحا دفع جانب مغ الفقو إلى أن دعػػ التداؤل ما ىي شب
اإلشكال في التشفيح ىي دعػػ جشائية، أؼ بسعشى آخخ ىي مخحمة مغ مخاحل 
الجعػػ الجشائية التي صجر فييا الحكع، وذلظ ألن الخرػمة الجشائية تبجأ بإقامة 

ميو الجعػػ الجشائية وتستج شػال مخحمة التشفيح حتى إشالق سخاح السحكػم ع
بتشفيح الحكع الجشائي الرادر بإدانتو، وىشا تعج مخحمة التشفيح مكسمة لسخحمة 
السحاكسة، ال بل يحىب ىحا الجانب مغ الفقو إلى أبعج مغ ذلظ وىػ أن الجعػػ 

  29.االعتبارالتشفيح إنسا تدتسخ حتى يقزي بخد  بانتياءالجشائية ال تشتيي 
ػػ عامة ليا شبيعة قزائية، ليحا فإن دعػػ اإلشكال في التشفيح ىي دع

كسا ليا نفذ خرائز الجعػػ العامة وىي أن يكػن لمشيابة العامة برفتيا 
مسثمة لمسجتسع حق تحخيظ ىحه الجعػػ العامة أمام السحكسة السخترة، كسا 
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يجب تسثيل الشيابة أمام ىحه السحكسة بذكل دائع، وأخيخًا ال يجػز ليا الترالح أو 
 34كال في التشفيح.التشازل عغ دعػػ اإلش

في حيغ ذىب جانب آخخ مغ الفقو إلى عجم اعتبار دعػػ اإلشكال في 
التشفيح مخحمة مغ مخاحل الجعػػ الجشائية ألن ىحه الجعػػ تشقزي برجور حكع 
فييا بات ونيائي، كسا أن دعػػ اإلشكال في التشفيح تكػن الحقة لريخورة الحكع 

دعػػ جشائية وذلظ ألن قانػن اإلجخاءات السدتثكل ؼيو نيائيًا، كسا أنيا ليدت 
الجدائية قج تجعل الحق في رفع دعػػ اإلشكال في التشفيح مغ حق السشفح عميو 
)صاحب الذأن( حيث جعل مغ تقجيع الصمب إلى السحكسة السخترة بػاسصة 
الشيابة العامة عبارة عغ إجخاء شكمي يتع عغ شخيقو رفع الجعػػ وىحا ما أكجتو 

( مغ 525( والسادة )28مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي ) (421السادة )
( مغ قانػن 363( مغ السادة )2قانػن اإلجخاءات الجشائية السرخؼ، والفقخة )

أصػل السحاكسات الجدائية األردني، مغ ىحه الشرػص اإلجخائية يتبيغ لشا أن 
وىشا يقاضى  السشفح ضجه ىػ صاحب الذأن في رفع دعػػ اإلشكال في التشفيح

سمصة التشفيح ذاتيا، حيث يخػ ىحا الجانب مغ الفقو أن ىحه الجعػػ دعػػ 
مدتقمة غيخ الجعػػ الجشائية، ليا ذاتيتيا السدتقمة ألنيا تيجف إلى تجشب تشفيح 
العقػبة بسػجب الحكع الخاشىء، وىشا تشطخىا السحكسة الجشائية السخترة كسا 

ئية وبالتالي فيي دعػػ ذات شبيعة خاصة تصبق عمييا قانػن اإلجخاءات الجدا
  31. االعتبارمثل دعػػ رد 

 ادلغهت انخبَٙ
 دػٕٖ اإلشكبل يف انتُفٛز دػٕٖ ٔقتٛخ 

لقج ذىب الفقو في قانػن السخافعات الجنية والتجارية، إلى أن الصمب   
الػقتي ىػ الحؼ يقػم عمى وقائع قابمة بصبيعتيا لمتغييخ والتبجيل حيث أن الحكع 

الصمب الػقتي يحجد مخاكد الخرػم تحجيجًا مؤقتًا، ألنو ال يسذ أصل الحق في 
                                                           

يع حامج ششصاوؼ  34 دار الشيزة  -السػاد الجشائية إشكاالت التشفيح في -.  الجكتػر/ إبخـا
 53ص  -2442سشة  -العخبية
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كسا يجػز الحجية السؤقتة، إذ أن الحكع الػقتي يتسيد بأنو يشذئ مخاكد مؤقتة 
ليحا قزيت محكسة الشقس السرخية )الجائخة السجنية( بأن اإلشكال  32بصبيعتيا، 

 33ؤقتًا وال يسذ أصل الحق. الػقتي ىػ الحؼ يخد عمى تشفيح حكع بصمب وقفو م
مسا دفع جانب مغ الفقو إلى التفخقة بيغ كل مغ الصمب الػقتي والصمب 
السدتعجل، فالصمب الػقتي ىػ عبارة عغ شمب بإجخاء وقتي، في حيغ الصمب 

وىحا ما أكجتو  34السدتعجل ؼيذسل باإلضافة إلى ذلظ عشرخ اإلستعجال. 
لتشفيح ىػ دائسًا مشازعة وقتية، حيث محكسة الشقس السرخية بأن اإلشكال في ا

قزت " بأن اإلشكال ال يخد إال عمى تشفيح حكع بصمب وقفو مؤقتًا حتى يفرل 
 في الشداع نيائيًا مغ محكسة السػضػع ". 

( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية 422وىحا ما أكجتو كل مغ السادة )
عشج االقتزاء، وقبل إذ نرت " لمشيابة العامة  2441( لدشة 3الفمدصيشي رقع )

تقجيع الشداع إلى السحكسة أن تػقف تشفيح الحكع مؤقتًا ألسباب صحية " وىحا ما 
( مغ 2( مغ قانػن اإلجخاءات الجشائية السرخؼ والفقخة )525أكجتو أيزًا السادة )

 ( مغ قانػن أصػل السحاكسات الجدائية األردني.363السادة )
لتشفيح يتخح إحجػ صػرتيغ، حيث لسا تقجم نذيخ إلى أن اإلشكال في ا

يتخح اإلشكال في بعس األحيان صػرة الجعػػ )اإلشكال( الػقتي اليجف مشيا 
الحرػل عمى حكع وقتي كسا ىػ الحال في دعػػ وقف تشفيح عقػبة السجشػن. 
لحيغ شفائو أو وقف تشفيح عقػبة اإلعجام عمى السخأة الحامل، كسا قج يتخح 

اإلشكال )السشازعة( السػضػعي حيث يقرج بيحه اإلشكال في التشفيح صػرة 
الرػرة الحرػل عمى حكع نيائي حاكع لسدألة الشداع، مثل الشداع حػل حداب 
مجة العقػبة أو خرع مجة الحبذ االحتياشي  أو غيخىا مغ السشازعات السقرػد 

 بيا الحرػل عمى حكع قزائي حاسع وفاصل في أصل الشداع أو في مػضػعو.
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 انخبنجادلجحج      
متٛٛض اإلشكبل يف تُفٛز احلكى اجلُبئٙ، ػًب خيتهظ ثّ يٍ انُظى  

 األخشٖ 
نػد اإلشارة إلى أن اإلشكال في التشفيح إنسا يتسثل في الشداع بيغ الذخز 

ليحا فإن لع يكغ ىشاك نداع   35السعشي بالتشفيح وبيغ الدمصة القائسة عمى التشفيح. 
فال محل لإلشكال في التشفيح، لكغ إذا يتبيغ لمسشفح ضجه )عميو( أن ىشاك خصأ 

عمى الشيابة العامة وىي  مادؼ في التشفيح، فمو حيشئح أن يقػم بعخض األمخ
الدمصة القائسة عمى تشفيح األحكام، فإن إجابتو عمى شمبو فحيشئح يثػر الشداع بيغ 

وبيغ سمصة التشفيح وفي ىحه الحالة يعخض الشداع عمى السحكسة  السشفح ضجه
السخترة، وذلظ ألن سمصة التشفيح ال تختز بالفرل في ىحا الشداع ألنو ال 

 يجػز أن تكػن خرسًا وحكسًا في آن واحج.
ليحا سػف نتشاول في ىحا السبحث اإلشكال في التشفيح وشخق الصعغ في 

نخرز السصمب الثاني لمحجيث عغ  الحكع في السصمب األول، في حيغ
اإلشكال في التشفيح وترحيح الخصأ السادؼ في الحكع وتفديخه، في حيغ نعالج 
في السصمب الثالث تسييد اإلشكال في التشفيح عغ السشازعات االرادية في التشفيح، 
أما السصمب الخابع واألخيخ فشخررو لمحجيث عغ اإلشكال في التشفيح والتطمع 

 فاذ وذلظ عمى التػالي.مغ وصف الش
 ادلغهت األٔل

 اإلشكبل يف انتُفٛز ٔعشق انغؼٍ يف احلكى 
نػد اإلشارة إلى أن اإلشكال في التشفيح إنسا يشرب عمى عيب في التشفيح       

 36وليذ عيب في الحكع، وىحا ما أكجه كل مغ الفقو والقزاء في مرخ. 
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إنو يكػن عشػانًا عمى ليحا فإن الحكع متى صجر وأصبح باتًا ونيائيًا، ف
الحؿيقة، كسا أنو دلياًل عمى أن ىحا الحكع قج صجر صحيحًا مغ حيث الذكل 
وعمى حق مغ حيث السػضػع، بحيث أصبح صحة عمى الكافة، وبالتالي فال 

 ىي إعادة الشطخ. استثشائيةإال وسيمة واحجة  37يػجج مغ يشال ىحا الحكع 
القانػن عمى سبيل الحرخ شخق الصعغ في الحكع محجودة في  ونرى أن

والتحجيج، وليذ اإلشكال في التشفيح مغ بيغ ىحه الصخق، إنسا ىػ تطمع مغ إجخاء 
 ىحه األحكام، حيث يتختب عمى ذلظ ما يمي: 

. أن اإلشكال في تشفيح الحكع الجشائي مغ السحكػم عميو يجب أن 1
يحه، في يكػن مبشيًا عمى سبب الحق عمى صجور ىحا الحكع السدتثكل في تشف

حيغ إذا كان سبب ىحا اإلشكال حاصاًل قبل صجور ىحا الحكع، فإنو يكػن حيشئح 
قج انجرج ضسغ الجفػع في الجعػػ وىشا ال يدتصيع السحكػم عميو التحجؼ في ىحا 

  38. بو في الجعػػ أم كان لع يجفع بو اإلشكال، سػاء أكان قج دفع
نصاقيا بصبيعة  .  مغ حيث األصل فإن سمصة محكسة اإلشكال محجد2

اإلشكال، إذ ليذ ليا أن تبحث في الحكع الرادر في مػضػع الجعػػ سػاء مغ 
حيث صحتو أو بصالنو، كسا ليذ ليحه السحكسة أن تتعخض لمعيػب الػاردة في 
الحكع الجشائي أو في اجخاءات الجعػػ، مسا يجعل الحكع الجشائي باشاًل لسا في 

  39ذلظ مغ مداس بحجية اإلحكام.
تقجم ال يجػز أن يبشى اإلشكال عمى أساس تخصئة الحكع السدتثكل  لسا

في تشفيحه، مثاًل كأن يجعى السدتثكل بأن السحكسة التي أصجرت ىحا الحكع قج 

                                                                                                                                            

 18س  –، مجسػعة األحكام 1967مارس  14لقزى  –الجكتػر/ أحسج فتحي سخور       
 422ص  –
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أخصأت في تصبيق القانػن أو أخصأت في فيع الػاقع أنيا محكسة غيخ مخترة، 
ب أن تخفع إلى السػجية إلى الحكع الجشائي، يج واالنتقاداتفسثل ىحه السأخح 

السحكسة السخترة بشطخ الصعغ في الحكع السدتثكل في تشفيحه في حيغ نخػ أن 
قاضي اإلشكال ليذ جية الصعغ  كسا أنو ليذ رقيبًا عمى األحكام وذلظ حتى 

 44تثار أمامو مثل ىحه السدائل. 
لكغ إذا فػت صاحب الذأن عمى نفدو فخصة الصعغ في الحكع 

ت السشرػص عمييا في قانػن اإلجخاءات الجدائية، فحيشئح الجشائي، شبقًا لإلجخاءا
ال يمػم إال نفدو، وىشا ال يجػز أن يتخح مغ اإلشكال وسيمة غيخ مباشخة لمصعغ 

 في ىحا الحكع.
. إن الخرػمة في اإلشكال في تشفيح الحكع، ال تصخح عمى محكسة 3

بسػجبو، حيث اإلشكال السػضػع الحؼ حدسو وفرل ؼيو الحكع الحؼ يتع التشفيح 
نخػ أن ىحه الخرػمة عمى خالف الخرػمة في الصعغ في الحكع فسثاًل يتختب 
عمى الصعغ العادؼ  شخح مػضػع الحكع عمى السحكسة الصعغ التفريل ؼيو مغ 
ججيج، وىشا يكػن ليحه السحكسة ما لسحكسة السػضػع مغ سمصة بيحا الخرػص 

عشى آخخ اإلشكال في التشفيح ىػ في تشفيح الحكع معشاه السشازعة في تشفيحه، بس
عبارة عغ تطمع مغ إجخاء تشفيح الحكع أساسو وقائع الحقو عمى صجور الحكع 

 تترل بإجخاءات تشفيحه ويخمي إلى وقف تشفيح ىحا الحكع.
.  نذيخ إلى أن الصعغ في الحكع إنسا يقترخ عمى أشخاف الخرػمة، 4

مغ السحكػم عميو يجػز رفعو  في حيغ اإلشكال في تشفيح الحكع كسا يجػز   رفعو
مغ الغيخ الحؼ يزار مغ التشفيح بالخغع مغ عجم جػاز الصعغ في الحكع 

 السدتثكل في تشفيحه.
.  كسا أن اإلشكال في تشفيح الحكع ال يتقيج بسػاعيج معيشة وذلظ بعكذ 5

 شخق الصعغ في األحكام.
                                                           

مخجع  –إشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. السدتذار/ أحسج عبج الطاىخ الصيب  44
 54ص  –سابق 



2222" 2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا –العدد األول –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية   

2221 
 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

عمييا  لسا تقجم نػد اإلشارة إلى أن شخق الصعغ في األحكام السشرػص
في قانػن اإلجخاءات الجدائية تقدع إلى شخق شعغ عادية وىي السعارضة 

، وىي جائدة لكل خرع في الجعػػ الجشائية وألؼ سبب مغ األسباب واالستئشاف
السػضػعية أو القانػنية، في حيغ شخق الصعغ غيخ العادية فإنيا غيخ جائدة إال 

حجدىا، حيث أن الصعغ بالشقس لمخرع الحؼ يعيشو القانػن وفي األحػال التي ي
في حيغ اليجف  41إنسا ييجف إلى إصالح الخصأ في القانػن في الحكع الجشائي، 

مغ التساس إعادة الشطخ يتسثل في إصالح أخصاء السػضػع التي تع اكتذافيا 
، وىحا ما أكجتو محكسة الشقس السرخية إذ قزت "  42استشادا إلى وقائع ججيجة 

 43فيح ىػ نعي عمى التشفيح ال عمى الحكع ". أن اإلشكال في التش
لسا تقجم فإنو ال يجػز أن يدتشج اإلشكال في التشفيح إلى أسباب تعيب 
الحكع في ذاتو كأن تكػن السحكسة التي أصجرتو غيخ مخترة، كسا يتختب عمى 
التسييد بيغ اإلشكال في التشفيح وبيغ الصعغ في الحكع، أن اختراص محكسة 

ز أن يستج إلى تقجيخ صحة الحكع، كسا ال يجػز ليحه السحكسة اإلشكال ال يجػ 
أن تدتسج مغ االعتبارات التي تترل برحة الحكع مبخرات قبػل ىحه اإلشكال أو 
رفزو أو بسعشى آخخ مبخرات وقف تشفيح الحكع أو رفس إيقافو استشادا إلى 

  44اإلشكال. 
سا يقػم عمى كسا نذيخ إلى أن اإلشكال السخفػع مغ السحكػم عميو إن

أسباب الحقة عمى صجور الحكع، أما إذا كان ىحا اإلشكال مبشيًا عمى أسباب 
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سابقة عمى صجور ىحا الحكع، فإنيا تكػن حيشئح قج انجمجت ضسشًا في ىحا 
  45الحكع. 

ليحا قزت محكسة الشقس السرخية بأن " ما يجعيو الستيسان مغ تدويخ 
شفيح الحكع، شالسا أن أمخه كان معخوضًا ال يرمح قانػنيًا سببًا لإلستثكال في ت

بالتدويخ قج  االدعاءعمى السحكسة وقالت فييا كمستيا ويدتػفي في ذلظ أن يكػن 
رفعت بو دعػػ أصمية أو لع تخفع ومغ ثع فإن سبب اإلشكال يجب أن يكػن 
حاصاًل بعج صجوره، أما إذا كان سببو حاصاًل قبل صجور الحكع  فإنو يكػن قج 

السحكػم عميو التحجؼ  استصاعةالجفػع في الجعػػ وأصبح في غيخ  انجرج ضسغ
بو سػاء كان دفع بو في الجعػػ، فال يجػز لمسدتثكل أن يتػسل باإلشكال 

 46لسياجسة الحكع مخة أخخػ" . 
إلى جػاز استشاد اإلشكال  47وبالخغع مسا تقجم فقج ذىب جانب مغ الفقو  

السدتثكل في تشفيحه وذلظ ألن اليجف في التشفيح إلى أسباب سابقة عمى الحكع 
مغ ىحا اإلشكال ىػ عجم جػاز تشفيح الحكع أو وقف تشفيحه، حيث أن السدتثكل 
ال ييجف مغ إشكالو إلى تعجيل الحكع، إنسا اليجف مشو تعجيل تشفيح ىحا الحكع 

 عمى الػجو السصابق لمقانػن.

 ادلغهت انخبَٙ 
 اإلشكبل يف انتُفٛز ٔتظحٛح اخلغأ ادلبد٘ يف احلكى ٔتفسريِ  

نػد اإلشارة إلى أن اإلشكال في تشفيح الحكع الجشائي قج يشصػؼ عمى 
( مغ قانػن 283وجػد خصأ مادؼ كالخصأ في اسع الستيع، وىحا ما أكجتو السادة )

                                                           
يع حامج ششصاوؼ  45 دار الشيزة  -إشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  -. الجكتػر/ إبخـا
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قع خصأ مادؼ اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي الدابق اإلشارة إليو إذ نرت "وإذا و 
في الحكع ال يتختب عميو البصالن تتػلى السحكسة التي أصجرتو ترحيحو مغ 
تمقاء نفديا أو بشاء عمى شمب الخرػم ويتع الترحيح في غخفة السجاولة وليا 
أيزًا بشاًء عمى شمب وكيل الشيابة العامة ترػيب كل خصأ مادؼ وقع في قخار 

( مغ قانػن اإلجخاءات الجشائية 337" وىحا أيزًا ما أكجتو السادة )االتيام
السرخؼ إذ نرت "إذا وقع خصأ مادؼ في الحكع أو في أمخ صادر مغ قاضي 
التحقيق أو مغ محكسة الجشح السدتأنفة مشعقجة في غخفة السذػرة، ولع يكغ يتختب 
عميو البصالن تتػلى الييئة التي أصجرت الحكع أو األمخ ترحيح الخصأ مغ 

ء عمى شمب أحج الخرػم وذلظ بعج تكميفيع بالحزػر، تمقاء نفديا أو بشا
ويقزى بالترحيح في غخفة السذػرة بعج سساع أقػال الخرػم .... ويتبع ىحا 

 اإلجخاء في ترحيح أسع الستيع ولؿبو".
يتبيغ لشا مغ الشريغ الستقجميغ أنو يذتخط العتبار الخصأ ماديًا أن يكػن 

ختز بترحيح ىحا الخصأ السادؼ مغ شأنو أن ال يؤدؼ إلى البصالن، إذ ي
السحكسة التي أصجرت مثل ىحا الحكع، وليحه السحكسة إما أن ترحيحو مغ تمقاء 
نفديا أو بشاء عمى شمب أحج الخرػم، ويرجر القخار بالترحيح في غخفة 

 السجاولة )السذيػرة(. 
ولؿبو ال يتػافخ إال  48مغ ىشا يتبيغ لشا أن الخصأ السادؼ في اسع الستيع 

ا لع يكغ ىشاك خصأ في شخريتو، وذلظ ألن الخصأ في الذخرية يعج سببًا إذ
مغ اسباب انعجام الحكع، ال مجخد سبب مغ أسباب البصالن، فسثاًل الستيع الحؼ 

 يرحح أسسو ال يػجج خالف عمى أنو السقرػد مغ ىحا الحكع.
في حيغ ذىب جانب مغ الفقو إلى نفي صفة اإلشكال في التشفيح، وذلظ 

لسدائل والسشازعات الستعمقة بترحيح ما ورد في الحكع الجشائي مغ أخصاء في ا
مادية أو في تفديخ الغسػض الحؼ يشصػؼ عميو مشصػق ىحا الحكع، واستشج ىحا 

                                                           
 1179 – 32س  –مجسػعة أحكام الشقس  – 1981ديدسبخ سشة  22. نقس  48
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الجانب مغ الفقو إلى أن ىحه السشازعات إنسا تتعمق بسدائل سابقة عمى مخحمة 
يعج نعيًا عمى إجخاءات  التشفيح الجشائي وذلظ بعكذ اإلشكال في التشفيح الحؼ

, وبالتالي فإن الجعػػ بصمب ترحيح الخصأ السادؼ في الحكع 49تشفيح الحكع 
تدتكسل تكػيغ الدشج وإعجاده لمتشفيح، ألنيا مشازعات قانػنية في التشفيح لػ صحت 

ليحا ذىب ىحا الجانب مغ الفقو إلى أن التسييد بيغ كل مغ دعػػ  54ألثخت ؼيو. 
ح وبيغ دعػػ ترحيح الخصأ السادؼ أو تفديخ الغسػض في اإلشكال في التشفي

مشصػق الحكع، إنسا يتسثل في الػقت )الدمغ( الحؼ يشذأ ؼيو سبب الشداع، فسثاًل 
في حالة اإلشكال في التشفيح ال يتحقق سبب الشداع إال بعج البجء في مخحمة 

مشصػق التشفيح، في حيغ في حالة ترحيح الخصأ السادؼ أو تفديخ الغسػض في 
الحكع تشذأ ىحه الجعػػ قبل البجء في مخحمة التشفيح، في حيغ ذىب جانب آخخ 
مغ الفقو إلى القػل أن أىع ما يسيد اإلشكال في التشفيح عغ ترحيح الخصأ 
السادؼ، إنسا يتسثل في صفة الشداع بيغ الذخز السعشى بتشفيح الحكع، وبيغ 

نذأ الشداع بدبب الخصأ السادؼ أو فسثاًل لػ  51الدمصة التي تتػلى ىحا التشفيح. 
بدبب الغسػض في مشصػقة، فإن مثل ىحا الشداع يجخل ضسغ السفيػم العام 
لإلشكال في التشفيح، في حيغ لػ أثيخ الشداع بدبب الخصأ السادؼ أو تفديخ 
الغسػض في مشصػق الحكع قبل نذأة الشداع بخرػص التشفيح بيغ الدمصة القائسة 

اضع ليحا التشفيح، فإن ذلظ يخخج مغ نصاق اإلشكال في عميو وبيغ الذخز الخ
  52التشفيح. 
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 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

كسا يعج مغ قبيل األخصاء السادية، الخصأ في اسع القاضي أو عزػ 
الشيابة  أو أحج الخرػم أو الخصأ  في ذكخ اسع مدتذار في الحكع الجشائي بجاًل 

رقع السادة مغ ذكخ اسع مدتذار آخخ أو الخصأ في تاريخ جمدة السحاكسة أو في 
القانػنية التي جخت السخافعة عمى أساسيا، إضافة إلى ذلظ يذتخط في الخصأ 
السادؼ، أنو يسكغ ترحيحو دون السداس بسزسػن العسل اإلجخائي، مثل أن 
تقزي السحكسة السخترة ألحج الستيسيغ بأتعاب السحاماة في حال أنو لع يكغ لو 

السادؼ تعجيل في مزسػن  ليحا إذا كان مغ شأن ترحيح الخصأ 53محام. 
الحكع، فإنو ال يعج حيشئح خصأ مادؼ، وبالتالي يستشع عمى السحكسة التي أصجرت 
الحكع ترحيحو، إنسا يجب في ىحه الحالة الصعغ في ىحا الحكع بالصخق 
السشرػص عمييا قانػنًا، مثل أن تقزي السحكسة السخترة بتػؾيع عقػبة 

ى الصاعغ ومغ ثع عدلو مغ وضيفتو ثع األشغال الذاقة لسجة ثالث سشػات عم
ترجر بعج ذلظ أمخًا بترحيح مشصػق ىحا الحكع، مسا دفع جانب مغ الفقو إلى 
القػل أن ترحيح الخصأ السادؼ يختمف عغ اإلشكال في التشفيح، حيث يكػن 
لمسحكسة السخترة الحق بترحيح الخصأ السادؼ إما مغ تمقاء نفديا أو بشاء 

( 283بعج تكميفيع بالحزػر وذلظ حدب نز السادة )عمى شمب أحج الخرػم 
( مغ قانػن اإلجخاءات 337مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي والسادة )

الجشائية السرخؼ، حيث يتبيغ لشا مغ ىحيغ الشريغ أن السشازعات الستعمقة 
 بسدائل سابقة عمى مخحمة التشفيح الجشائي، تختمف عغ اإلشكال في التشفيح الحؼ

  54يعتبخ نعيًا عمى إجخاءات تشفيح الحكع. 
كسا نػد اإلشارة إلى أن ىشاك جانب مغ الفقو ذىب وضع اسع السجشي  

عميو، محل اسع الستيع ال يعج مغ قبيل األخصاء السادية إنسا ىػ مغ قبيل الخصأ 

                                                           
يع حامج ششصاوؼ  53  –مخجع سابق  –إشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. الجكتػر/ إبخـا

 31ص 
مخجع  –دعػػ إشكاالت التشفيح في األحكام الجشائية  –. الجكتػر/ أحسج شػقي أبػ خصػة  54

 36ص  –سابق 
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 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

الحؼ يثيخ نداع في إشكال تشفيح الحكع بيغ السشفح ضجه )السجشي عميو( وبيغ 
ائسة عمى تشفيح ىحا الحكع، مسا يقتزي تعجيل الدشج القانػني مغ حيث الجية الق

نصاقو، وبالتالي فإن الدبيل أو الصخيق لترحيح ىحا الخصأ ال يكػن باعتباره 
 55غ خالل دعػػ اإلشكال في التشفيح.خصأ مادؼ، إنسا يكػن م
أن التسييد بيغ دعػػ اإلشكال في التشفيح، ودعػػ  أما نحن فنرى 

ترحيح الخصأ السادؼ أو تفديخ الغسػض في مشصػق الحكع، إنسا يجج أساسو 
في الػقت الحؼ يشذأ ؼيو سبب الشداع، أؼ بسعشى آخخ أنو في حالة اإلشكال في 

يح التشفيح ال يتحقق سبب الشداع إال بعج البجء في مخحمة التشفيح، أما حالة ترح
الخصأ السادؼ فإن األمخ يتعمق بشداع يشذأ سببو قبل البجء في مخحمة التشفيح، 
وبالتالي نخػ أن وقت نذػء الدبب الحؼ يدتشج إليو الشداع ال يرمح معيارًا لمتسييد 

 بيغ اإلشكال في التشفيح وبيغ ترحيح الخصأ السادؼ.
قع في ونػد اإلشارة إلى أن سمصة السحكسة السخترة في ترحيح ما ي

مشصػق حكسيا مغ خصأ مادؼ، بذخط أن ال يؤثخ ىحا الخصأ عمى الحكع الرادر 
عغ ىحه السحكسة تفقجه ذاتيتو، حيث ال تسمظ ىحه السحكسة أن تتخح مغ ترحيح 
الخصأ السادؼ، وسيمة لمخجػع عغ الحكع الرادر مشيا فتغيخ مشصػقو بسا يشاقزو 

  56و.ألن في ذلظ مداسًا بحجية الذيء السحكػم ؼي
لسا تقجم ال يعج خصًأ ماديًا أن يشصق قاضي السحكسة السخترة بالعقػبة، 
وىػ يقرج الحكع بالبخاءة أو أن يشصق بعقػبة أقل أو أكثخ مغ العقػبة التي كان 

                                                           
يع حامج ششصاوؼ  55  –مخجع سابق  –كاالت التشفيح في السػاد الجشائية إش –. الجكتػر/ إبخـا
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2222( لسنة 3رقم )   

يقرج الشصق بيا وذلظ ألن تعجيل مثل ىحا الحكع إنسا يشرب عمى جػىخه 
  57ومزسػنو.

 ادلغهت انخبنج
 ُفٛز ػٍ ادلُبصػبد اإلداسٚخ يف انتُفٛزمتٛٛض اإلشكبل يف انت 

مغ الججيخ ذكخه أن مجال اإلشكال في التشفيح، إنسا يجخل في كافة 
السشازعات التي تثػر أثشاء تشفيح الحكع الجشائي، بحيث تسذ ىحا التشفيح سػاء مغ 

 حيث نػعو أو كسو أو وقفو أو ضخوفو أو بجايتو أو نيايتو.
في تشفيح الحكع الجشائي، إنسا يجخل في  ونػد اإلشارة إلى أن اإلشكال

اختراص السحاكع العادية، مسا يؤدؼ إلى أن ىحا اإلشكال يتدع بدسة الشداع 
القزائي، ومغ ثع يخخج مغ نصاق اإلشكال في التشفيح كل ما يتدع بالشداع 
اإلدارؼ الحؼ تختز بو القزاء اإلدارؼ، كسا نذيخ إلى أن ىحا اإلشكال العقابي 

حتى نيايتو تباشخه سمصة التشفيح عمى الذخز الخاضع لمتشفيح، بحيث  مغ بجايتو
يعج بعس ىحه األعسال قزائيًا في حيغ يعج البعس األخخ إداريًا، مسا يقتزي 
شخح الدؤال التالي؟ ما ىي أعسال سمصة التشفيح التي تعج قزائية، وبالتالي فإن 

عسال التي ال تعج كحلظ الشداع بخرػصيا يذكل إشكااًل بالتشفيح، ثع ما ىي األ
وبالتالي فإن الشداع بخرػصيا يخخج مغ نصاق اإلشكال في التشفيح وبالتالي يجخل 

 في اختراص القزاء اإلدارؼ باعتباره نداعًا إداريًا.
ليحا نػد اإلشارة إلى أن أىع السعاييخ التي تفخق بيغ العسل القزائي 

يدتشج إلى الجية التي أصجرت  ، وأىسيا السعيار الذكمي الحؼ58والعسل اإلدارؼ 
العسل ىل ىي جية قزائية أم جية إدارية، ثع السعيار السادؼ الحؼ يشطخ إلى 
                                                           

رسالة  –نطخية البصالن في قانػن اإلجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ أحسج فتحي سخور  57
س  – 1975أكتػبخ سشة  26، نقس 147ص  – 1959سشة  – جامعة القاىخة –دكتػراه 

 (45( رقع )1493، شعغ )622، ص  26
ص  –مخجع سابق  –اإلشكاالت في تشفيح األحكام الجشائية  –. الجكتػر/ محسػد كبير  58
44 
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2222( لسنة 3رقم )   

شبيعة العسل، وىل ىػ عسل قزائي أم عسل إدارؼ، ثع السعيار السختمط والحؼ 
 مغ شأنو أن يجسع بيغ كل مغ السعيار الذكمي والسعيار السادؼ.

عمى أن اإلشكال في التشفيح، يجب أن وبالخغع مغ إجساع الفقو الجشائي 
يذسل عمى السشازعات القزائية دون السشازعات اإلدارية، إال أن ىحا الفقو قج 
اختمف بخرػص تحجيج ما يعج قزائيًا وما يعج إداريًا، حيث ذىب ىحا الفقو إلى 
ما إذا كانت سمصة اإلدارة العقابية مقيجة عشج اتيانيا ىحا العسل أم أن ليا سمصة 

قيجة تشز القانػن، وحيشئح يعج مثل ىحا العسل عساًل قزائيًا، وبالتالي يجخل في م
نصاق إشكاالت التشفيح، أما ما تتخحه سمصة اإلدارة العقابية بحكع سمصتيا التقجيخية 

  59فإنو يعج عساًل إداريًا وبالتالي ال يذكل إشكااًل في التشفيح. 
زمة التي يقتزييا تفخيج وقج ذىب جانب مغ الفقو إلى اإلجخاءات الال

تشفيح العقػبة ىي إجخاءات قزائية وبالتالي تجخل في نصاق إشكاالت التشفيح في 
 64حيغ اإلجخاءات التي ال يقتزييا التفخيج العقابي فيي إجخاءات إدارية خالرة.

أن مخحمة التشفيح العقابي إنسا ىي مخحمة قزائية، حيث أن  ونحن نرى 
صجر مغ السحكسة السخترة، وىحا الحكع ال تدول عشو  الحكع بتشفيح العقػبة قج

قػتو التشفيحية إال بانتياء تشفيح العقػبة أو بانقزاء ىحا الحكع ألؼ سبب يحجده 
  61القانػن.

لسا تقجم يجخل في نصاق اإلشكال في تشفيح الحكع الجشائي، جسيع 
قتو أو ضخوفو السشازعات التي تثػر أثشاء التشفيح سػاء مغ حيث نػعو أو كسو أو و 

أو بجايتو ونيايتو، كسا يجخل في ذلظ السشازعات حػل حقػق وواجبات السحكػم 

                                                           
مخجع  –إشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. السدتذار/ أحسج عبج الطاىخ الصيب  59

 363ص  –سابق 
سشة  –رسالة دكتػراه  –الخقابة القزائية عمى التشفيح العقابي  –. الجكتػر/ مخقز سعج  64
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سشة  –جامعة القجس  –رسالة دكتػراه  –العسل في الدجػن  –( الجكتػر/ حدغ عالم 62) 17
1964 - 135 
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عميو، فالسقرػد باإلشكال في التشفيح ىػ عبارة عغ رقابة مذخوعية تشفيح الجداء 
حيث يدتػؼ بعج ذلظ أن يكػن العسل الحؼ ثار الشداع بذأنو قج  62برفة عامة 

ء عمى سمصة اإلدارة العقابية التقجيخية، صجر بشاء عمى سمصة مقيجة أو بشا
وبالتالي نخػ أن التفخقة بيغ كل مغ العسل القزائي والعسل اإلدارؼ ىي تفخقة 

 تحكسية ال تدتشج إلى السشصق القانػني.
لسا تقجم فإن جسيع السشازعات التي تثػر بخرػص تشفيح الحكع الجشائي، 

صادر عغ اإلدارة العقابية، فإنيا سػاء تعمقت بعسل صادر عغ الشيابة العامة، أو 
تخزع لشطام اإلشكال في التشفيح وبالتالي فإن ىحا الشطام يسثل الشطام العام 

 بالشدبة لجسيع السشازعات القزائية في تشفيح الحكع الجشائي.

 ادلغهت انشاثغ
 اإلشكبل يف تُفٛز احلكى اجلُبئٙ ٔانتظهى يٍ خغأ يف ٔطف انُفبر 

نػد اإلشارة إلى أن القاعجة العامة في تشفيح األحكام الجشائية، ىػ ما 
( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية 394نرت عميو وأكجتو كل مغ السادة )

الفمدصيشي إذ نرت " ال تشفح األحكام الرادرة مغ السحاكع الجدائية، إال إذا 
أكجتو أيزًا السادة أصبحت نيائية، ما لع يشز القانػن عمى خالف ذلظ" وىحا ما 

( مغ قانػن اإلجخاءات الجشائية السرخية، مسا يدتتبع القػل أن األحكام 464)
 63الجشائية الشيائية ىي األحكام ال يقبل الصعغ فييا بالسعارضة أو االستئشاف. 

والسقرػد بالتطمع مغ الخصأ في وصف الحكع، أنو وإن كان ييجف إلى 
عمى وقػع السحكسة التي أصجرتو في خصأ وقف تشفيح الحكع، إال أنو يدتشج 

 قانػني في وصف ىحا الحكع.

                                                           
سشة  –جامعة القجس  –رسالة دكتػراة  -العسل في الدجػن  –. الجكتػر / حدغ عالم  62
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سشة  –الصبعة الثانية  –شخح قانػن اإلجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ حدشي الجشجؼ  63
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ونخػ أن القاعجة العامة في تشفيح األحكام الجشائية قج يخد عمييا بعس  
( مغ قانػن 297( والسادة )396االستثشاءات وىحا ما أكجتو كل مغ السادة )

ذ كان الستيع ( عمى أنو " إ396اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت السادة )
مػقػفًا عمى ذمة القزية، وصجر الحكع االبتجائي بالبخاءة أو بالبخاءة أو بالغخامة 
أو بالحبذ مع وقف التشفيح وجب إخالء سبيمو في الحال ما لع يكغ مػقػفًا لدبب 

 ( مغ القانػن السحكػر أعاله عمى أن 397آخخ"، كسا نرت السادة )
قػبة سالبة لمحخية متى قزي في " يجب إخالء سبيل السحكػم عميو بع
 التػؾيف االحتياشي مجة تعادل السجة السحكػم  

( مغ قانػن اإلجخاءات الجشائية 463بيا عميو "، في حيغ نرت السادة )
السرخؼ " عمى أن األحكام الرادرة بالغخامة والسراريف تكػن واجبة التشفيح فػرًا 

ػاد عمى تشفيح األحكام ولػقع حرػل استئشافيا.... "، حيث نرت ىحه الس
الجشائية الرادرة عغ السحاكع الجشائية حتى لػ لع تكغ نيائية وذلظ استثشاء مغ 

 القاعجة العامة.
ونػد اإلشارة إلى أوجو االختالف واالتفاق بيغ كل مغ األشكال في 

 التشفيح وبيغ التطمع مغ الخصأ في وصف الحكع بالشفاذ وذلظ عمى التػالي .

 انفشع االٔل
رّ االختالف ثني اإلشكبل يف انتُفٛز ٔثني انتظهى يٍ اخلغأ يف أٔ

 ٔطف احلكى ثبنُفبر
نػد اإلشارة إلى أن كل مغ قانػني اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي وقانػن 
اإلجخاءات الجشائية السرخؼ، لع يشطسا بشرػص قانػنية مدألة التطمع مغ الخصأ 

االستئشاف ىي السخترة بالفرل في وصف الحكع، وبالخغع مغ ذلظ فإن محكسة 
في ىحا التطمع باعتباره شعغ يشرب عمى شق مغ الحكع السصعػن ؼيو، كسا 
يجب رفع ىحا التطمع في السػعج السحجد لالستئشاف، وبالتالي فإن التطمع مغ 
وصف الحكع إنسا ييجف إلى وقف تشفيحه نطخًا ألن السحكسة التي أصجرتو قج 
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2222( لسنة 3رقم )   

ي وصف الحكع أو شسػلو بالشفاذ أو بخرػص وقعت في خصأ قانػني سػاء ف
  64الكفالة. 

فسثاًل نخػ أن السحكسة التي أصجرتو قج تقع في خصأ قانػني، يجعل ىحا 
الحكع مذسػاًل بالشفاذ بالخغع مغ عجم تػافخ حالة مغ حاالت التشفيح الػجػبي، كسا 

أو قج تقزي السحكسة بكفالة في حكسيا في غيخ الحاالت الػجػب أو الجػاز 
 االمتشاع عغ األمخ بيا في حالة أن كانت واجبة.

ونذيخ إلى أن تػافخ حاالت الخصأ القانػني الدابقة ال يسكغ ترحيحيا 
  65إال بالصعغ في الحكع الرادر فييا ألن ذلظ يتعمق بالخصأ في تصبيق القانػن. 

وبالتالي ال يسكغ إصالح ىحا الخصأ عغ شخيق دعػػ اإلشكال في 
إلشكال إنسا ىػ نعي عمى التشفيح، في حيغ الخصأ في تصبيق القانػن التشفيح ألن ا

إنسا ىػ نعي عمى الحكع، ليحا فإن الخصأ في تصبيق القانػن ال يجػز عخضو 
عمى محكسة اإلشكال في التشفيح ألن ذلظ معشاه مشح ىحه السحكسة سمصة الفرل 

ما يخخج عغ  في مجػ صحة الحكع السدتثكل ؼيو ومجػ مصابقتو لمقانػن، وىحا
باإلضافة إلى ذلظ فإن اإلشكال في التشفيح  66حجود اختراص ىحه السحكسة. 

مختمف عغ التطمع مغ الخصأ في وصف الحكع بالشفاذ، يتسثل في أن اإلشكال 
في التشفيح ىػ تشفيح حكع أيا كانت السحكسة التي أصجرتو سػاء أكانت محكسة 

لجشايات أو محكسة الشقس أما درجة أولى أو محكسة درجة ثانية أو محكسة ا
بالشدبة لمتطمع مغ الخصأ في وصف الحكع فال يسكغ أن يكػن إال عغ الحكع 

  67الرادر مغ محكسة درجة أولى. 
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 انفشع انخبَٙ
أٔرّ االتفبق ثني اإلشكبل يف انتُفٛز ٔثني انتظهى يٍ اخلغأ يف ٔطف  

 انُفبر
وصف الحكع مغ الججيخ ذكخه أن السحكسة السخترة إذا أخصأت في 

بالشفاذ في غيخ الحاالت السحجد قانػنًا، فإن السحكػم عميو حيشئح أن يتطمع مغ 
ىحا الػصف وذلظ بالصعغ في الحكع، فإذا فات ميعاد الصعغ فحيشئح ال يجػز لو 
أن يتخح مغ اإلشكال وسيمة لمصعغ في الحكع لكغ إذا شعغ السحكػم عميو، فمو 

أن تقزي بػقف نفاذ الحكع السصعػن ؼيو، أن يصمب مغ السحكسة اإلستئشاؼية 
والتداؤل الحؼ يثػر بيحا الخرػص أنو يؿّيع إشكال في التشفيح وذلظ بصمب وقف 
تشفيح الحكع مسا أدػ إلى اختالف الفقو بيحا الخرػص، فيشاك جانب مغ الفقو 
ذىب إلى القػل أنو ال يجػز بشاء اإلشكال في التشفيح عمى أساس الخصأ في 

وصف الشفاذ، ألن ىحه الحالة ال تجخل ضسغ حاالت الشفاذ السعجل، الحكع في 
إذ نخػ أن مثل ىحا الصعغ السػجو إلى الحكع يجب أن يخفع إلى محكسة الصعغ، 
وىي السحكسة التي يخفع الصعغ أماميا عغ الحكع السدتثكل ؼيو، وذلظ بالصخق 

 68غ جائدًا. السقخرة لمصعغ، وفي السػاعيج السحجد لحلظ شخط أن يكػن الصع
في حيغ ذىب جانب آخخ مغ الفقو إلى أن مغ حق السحكػم عميو أن 
يقجم إشكااًل لػقف تشفيح الحكع، فسثاًل إقامة الصعغ مغ قبل الصاعغ ال تػجب إن 
يمتجئ إلى محكسة الصعغ لصمب وقف التشفيح، فسثاًل محكسة الصعغ قج تتأخخ في 

ػ الصاعغ مغ مرمحتو أن يتجارك نطخ شمب نفاذ الحكع أو الفرل ؼيو، وىشا يخ 
أمخه بخفع إشكال يصمب ؼيو وقف التشفيح، إذ ال يػجج في القانػن ما يسشع مغ 
التجاء الذخز إلى قاضي اإلشكال بجاًل مغ االلتجاء إلى محكسة الصعغ بصمب 

                                                           
الصبعة  –مبادغ اإلجخاءات الجشائية في القانػن السرخؼ  –. الجكتػر/ رؤوف عبيج  68

 846ص  – 1989سشة  –التاسعة عذخة 
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وقف الشفاذ، كسا نػد اإلشارة إلى أن ال يػجج ما يسشع مغ الجسع بيغ اإلشكال 
 الحكع، وشمببصمب وقف تشفيح 

وقف الشفاذ في آٍن واحج مغ محكسة الصعغ، حيث لع يشز السذخع 
اإلجخائي عمى عجم جػاز الجسع بيشيسا أو عمى وجػب إتباع تختيب معيغ في 

 69االلتجاء إلى أحجىسا وإال سقط الحق في االلتجاء لمصخيق اآلخخ. 
تيغ إلى أن يجب التفخقة بيغ حال 74في حيغ ذىب جانب ثالث مغ الفقو،

أوليا أن يكػن اإلشكال مبشيًا عمى تخصئة الحكع السدتثكل ؼيو في وصف الشفاذ، 
وذلظ ألن ىحه الحالة ال تجخل ضسغ حاالت الشفاذ السعجل أو ألن الحكع أغفل 
تقجيخ كفالة لػقف التشفيح، فسثاًل في ىحه الحالة يكػن لمسحكسة السخترة أن 

ن متزسشًا نعيًا عمى صحة الحكع، تقزي بعجم قبػل اإلشكال ألنو في ىحه يكػ 
وىشا ليذ لقاضي اإلشكال أن يفرل في مجػ صحة الحكع السدتثكل ؼيو وذلظ 
ألن اإلشكال ليذ شخيقًا مغ شخق الصعغ في األحكام، أما الحالة الثانية فيي أن 
يكػن أساس اإلشكال عجم صالحية الحكع لمتشفيح، ألنو فقج قػتو التشفيحية مثل أن 

صادرًا مغ محكسة أول درجة وقاباًل لمصعغ ؼيو بالسعارضة أو  يكػن الحكع
 71االستئشاف، وفي نفذ الػقت ال تتػافخ ؼيو إحجػ حاالت التشفيح السعجل. 

لسا تقجم يحق لمسحكػم عميو حيشئح أن يدتثكل في تشفيح الحكع وذلظ نطخًا 
 حه.ألن فقجان الحكع لقػتو التشفيحية مغ شأنو أن يبخر اإلشكال في تشفي

 ادلغهت اخلبيس
 اإلشكبل يف انتُفٛز ٔعهت ٔقف انتُفٛز  
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نػد اإلشارة إلى أن الجانب الدائج في القزاء قج قزى بػقف تشفيح 
الحكع السدتثكل ؼيو وذلظ إذا كان قاباًل لمصعغ ؼيو بأؼ شخيق عادؼ مغ شخق 

في الصعغ، لحيغ الفرل في ىحا الصعغ أو حتى يربح الحكع باتًا ونيائيًا وذلظ 
 72حالة الزخورة.

ومغ الججيخ ذكخه، إذا كان مغ شأن تشفيح الحكع أن ُيعخض السحكػم 
عميو لزخر جديع مغ الرعػبة بسكان تالؼيو إذا تع التشفيح، فإن لسحكسة 
اإلشكال حيشئٍح أن تقزي بػقف التشفيح حتى يرجر الحكع في الصعغ السقجم 

 ائيًا.لمسحكسة، أو يربح الحكع السصعػن ؼيو باتًا وني
لسا تقجم فإن الحكع الرادر مغ السحكسة إنسا ىػ أكثخ قجرة وفعالية مغ 
الشيابة العامة، عمى تقجيخ مالئسة وقف تشفيح الحكع مغ عجمو، ألنيا ىي التي 
فرمت في الجعػػ الجشائية، وبالتالي فإن الدمصة السخػلة لسحكسة اإلشكال ال 

وذلظ حتى تقزي السحكسة تعجو مجخد إصجار حكع مؤقت بػقف التشفيح، 
 السخترة بالصعغ السقجم ليا إذا كان باب الصعغ ما زال مفتػحًا.

( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية 421وىحا ما أكجتو كل مغ السادة )
( مغ قانػن اإلجخاءات الجشائية 525، والسادة )2441( لدشة 3الفمدصيشي رقع )

ػن أصػل السحاكسات الجدائية ( مغ قان363( مغ السادة )2السرخؼ، والفقخة )
األردني، حيث نرت ىحه الشرػص التذخيعية عمى أن محكسة اإلشكال أن تأمخ 
بػقف التشفيح مؤقتًا حتى يفرل في ىحا الشداع، وبالتالي فإن سمصة ىحه السحكسة 
في وقف التشفيح السؤقت، إنسا ىي سمصة تقجيخية ال رقابة عمييا مغ محكسة 

محكسة الشقس حيث قزت في احج أحكاميا " لسا كان  الشقس، وىحا ما أكجتو
اإلشكال ال يخد إال عمى تشفيح الحكع بصمب وقفو مؤقتًا حتى يفرل في الجعػػ 
نيائيًا مغ محكسة السػضػع، إذا كان باب الصعغ في الحكع ما زال مفتػحًا، وكان 

كع الَبيغ مغ محكخة قمع الكتاب أن الصعغ بالشقس مغ السحكػم عميو في الح
                                                           

سشة  –إشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية في الفقو والقزاء  –. الجكتػر/ عبج الحكع نػدة  72
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السدتثكل في تشفيحه، فقج قزى بقبػلو ِشكاًل وانقزى بحلظ أثخ وقف التشفيح الحؼ 
قزى بو الحكع الرادر في اإلشكال فإن شعغ الشيابة العامة في ىحا الحكع يكػن 

 73قج أصبح عجيع الججوػ متعيغ الخفس ". 
( مغ قانػن 421أنو بسػجب كل مغ السادة ) 74ويخػ جانب مغ الفقو، 

( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية 525الجدائية الفمدصيشي والسادة ) اإلجخاءات
( مغ قانػن أصػل السحاكسات الجدائية األردني، قج مشحت 2السرخؼ والفقخة )

الشيابة العامة سمصة تقجيخية واسعة في وقف التشفيح السؤقت حتى يفرل في الحكع 
لمشيابة العامة استعسال السصعػن ؼيو أو يربح الحكع باتًا ونيائيًا، حيث يجػز 

ىحه الدمصة، قبل أن تعخض الشداع عمى السحكسة في حيغ إذا ُعخض ىحا الشداع 
عمى محكسة اإلشكال، ثع حجوث جمدة لشطخ ىحا اإلشكال وتع إعالن كل مغ 
الشيابة العامة و ذوؼ الذأن بسػعج الجمدة ففي ىحه الحالة يجب  يج الشيابة العامة 

سا يجب عمى الشيابة العامة عجم اتخاذ أؼ إجخاء، يسذ مغ اتخاذ أؼ إجخاء، ك
 حجية الحكع السدتثكل في تشفيحه حتى لػ تػافخت حالة الزخورة.

 1959( لدشة 57مغ القانػن رقع ) 75( مكخرًا 36كسا نرت السادة )
قانػن اإلجخاءات الجشائية السرخؼ عمى أنو " يجػز لمصاعغ في حكع صادر مغ 

ة مقيجة أو سالبة لمحخية، أن يصمب في محكخة أسباب محكسة الجشايات بعقػب
الصعغ وقف تشفيح الحكع الرادر ضجه مؤقتًا لحيغ الفرل في الصعغ، ويحجد 
رئيذ السحكسة عمى وجو الدخعة جمدة لشطخ ىحا الصمب تعمغ بيا الشيابة ..." 
أما كل مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي وقانػن أصػل السحاكسات 

ائية األردني فمع يتزسشا قبل ىحا الشز ونخػ أن مثل ىحا الشز تقتزيو الجد 
 القػاعج العامة في القانػن اإلجخائي الجدائي.

                                                           
 15/11/1983جمدة  53لدشة  874. نقس رقع  73
إشكاالت التشفيح في األحكام الجشائية في ضػء الفقو  –. الجكتػر/ محسػد سامي قخني  74

 135ص  –الصبعة األولى  – 2442سشة  –اء والقز
( مكخر في 44الجخيجة الخسسية العجد ) 173/1981. ىحه السادة مزافة القخار بقانػن  75
 م23/1998، ثع عجلت بالقانػن 4/11/1981
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لكل ما تقجم فإن السجال الصبيعي لإلشكال في تشفيح الحكع الجشائي إنسا 
يتسثل في شمب وقف تشفيح الحكع مؤقتًا، وذلظ حتى يفرل في الصعغ السقجم أو 

  76لحكع باتًا ونيائيًا. حتى يربح ا
أن القخار الرادر عغ محكسة الشقس بػقف تشفيح الحكع  لهذا نرى 

الرادر مغ محكسة الجشايات بعقػبة سالبة لمحخية عغ اإلشكال في التشفيح مغ 
 حيث األسباب واالختراص وذلظ عمى التػالي .

 انفشع االٔل 
شكبل يف االختالف ثني ٔقف احلكى انظبدس يٍ حمكًخ انُقض ٔاإل 

 انتُفٛز 
نػد اإلشارة إلى أن اإلشكال في التشفيح، إنسا ىػ نعي عمى التشفيح وليذ 
نعي عمى الحكع الحؼ يتع بسػجبو التشفيح، مغ ىشا يتبيغ لشا أن اإلشكال عبارة عغ 
مشازعات تتعمق بذخوط التشفيح أو بعجم تػافخىا، ليحا يشبغي أن تكػن أسباب 

عمى الحكع السدتثكل ؼيو، وبالتالي فإن اإلشكال في اإلشكال في التشفيح الحقة 
التشفيح يجب أن ال يدتشج إلى تعييغ الحكع، سػاء أكان خصأ في الػاقع أو خصأ 
في القانػن، كسا يجب أيزًا أن ال ييجف اإلشكال في التشفيح إلى السداس بالحكع 

ان الحكع ليحا إذا ك 77سػاء مغ حيث تعجيمو أو تزييقو أو التػسع في مزسػنو. 
بات ونيائي فحيشئح ال يجػز إصالح األخصاء التي وقعت ؼيو، في حيغ إذا وقع 

 الخصأ في التشفيح فإن إصالحو يكػن حيشئح عغ شخيق اإلشكال في التشفيح.

                                                           
ص  –مخجع سابق  –إشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. الجكتػر/ عبج الحكع فػدة  76
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ونػد اإلشارة إلى أنو ال يجػز لسحكسة اإلشكال أن تقزي بػقف التشفيح، 
يحه مغ محكسة الصعغ، ألن ذلظ بشاًء عمى احتسال إلغاء الحكع السدتثكل في تشف

  78يشصػؼ عمى مداس بسػضػع الحكع. 
لكغ إذا صجر حكع مغ قاضي اإلشكال، بخفس ىحا اإلشكال واالستسخار 
في تشفيح الحكع، فإن ذلظ ال يسشع مغ التقجم بصمب وقف التشفيح، وذلظ عساًل بسا 

تشفيح، إلى ( مكخرًا، كسا يجب أن يدتشج اإلشكال في ال36جاء في نز السادة )
أسباب الحقة عمى صجور الحكع وىحا ما أتجو إليو الغالب في الفقو، وىػ أن 
اإلشكال في التشفيح يجب أن يدتشج إلى أسباب الحقة عمى صجور الحكع، خاصة 
إذا كانت دعػػ مخفػعة مغ السحكػم عميو، أما إذا كانت دعػػ اإلشكال مخفػعة 

إشكالو في التشفيح عمى أسباب سابقة  مغ غيخ السحكػم عميو، فإنو حيشئح يبشي
عمى صجور الحكع، ليحا فإن اإلشكال في التشفيح يكػن مبشي عمى أسباب سابقة 
عمى الحكع، وبالتالي يعج وسيمة لكذف انعجام الحكع السخاد تشفيحه وذلظ في حالة 

  79ما إذا فات عمى السحكػم عميو إتباع شخق الصعغ في سبيل إلغاء ىحا الحكع. 
( مكخرًا فإنو ال يترل بتخمف 36أما وقف تشفيح الحكع وفقًا لشز السادة )

شخط مغ شخوط التشفيح إنسا سببو رجحان نقز الحكع السصعػن ؼيو بحيث تكػن 
أسباب الصعغ ججية وبالتالي يخذى مغ تشفيح العقػبة أن يمحق بالذخز الصاعغ 

  84ضخر جديع يتعحر تجاركو. 
صجر مغ قاضي اإلشكال قخار بػقف التشفيح فإن كسا نذيخ أخيخًا أنو إذا 

( 36ذلظ ال يسشع مغ شمب وقف تشفيح الحكع، وفقًا لسا جاء في نز السادة )
، وذلظ لزسان استقخار وقف التشفيح 1959( لدشة 57مكخرًا مغ القانػن رقع )

 وعجم زوالو عشج نطخ الحكع الرادر في اإلشكال في التشفيح. 
 انفشع انخبَٙ

                                                           
يع حامج ششصاوؼ  78 دار الشيزة  –إشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. الجكتػر/ إبخـا

 38ص  –م  2442سشة  –العخبية 
 –مخجع سابق  –إشكاالت التشفيح السجنية والجشائية  –. الجكتػر/ عبج الحسيج الذػاربي  79
 344ص
سمصة محكسة الشقس عشج الحكع في  –. الجكتػر/ حمسج عبج الحميع إسساعيل الذخيف  84

           111ص  –فخع بشي سػيف  –جامعة القاىخة  –رسالة دكتػراه  –الصعغ في السػاد الجشائية 
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ف ثني ٔقف تُفٛز احلكى يٍ حمكًخ انُقض ٔاإلشكبل يف تُفٛز االختال 
 احلكى يٍ حٛج االختظبص 

يخػ أن اإلشكال في التشفيح ليذ  81نػد اإلشارة إلى أن الدائج في الفقو 
شخيقًا مغ شخق الصعغ في األحكام، حيث أن الصعغ يخفع إلى السحكسة ثانية 

ي إما محكسة االستئشاف أو غيخ السحكسة التي أصجرت الحكع السصعػن ؼيو وى
محكسة الشقس )التسييد( حدبسا جاء في قانػن اإلجخاءات الجدائية، في حيغ نخػ 
أن كل نداع مغ السحكػم عميو أو إشكال في التشفيح إنسا يخفع إلى السحكسة التي 

( مغ قانػن اإلجخاءات 424أصجرت ىحا الحكع، وىحا ما أكجتو كل مغ السادة )
( مغ قانػن اإلجخاءات الجشائية السرخؼ والفقخة 524شي والسادة )الجدائية الفمدصي

 ( مغ قانػن أصػل السحاكسات الجدائية األردني.363( مغ السادة )1)
ليحا فإن االختراص بالفرل في شمب وقف التشفيح يكػن لسحكسة 
االستئشاف أو محكسة الشقس، في حيغ االشكال بالتشفيح يختز بالفرل ؼيو 

الجشايات في األحكام الرادرة مشيا أؼ بسعشى آخخ يشعقج االختراص محكسة 
  82لمسحكسة السخترة محميًا بالفرل في الجعػػ السدتثقل في تشفيح الرادر فييا.

أما مغ حيث الػسيمة التي يتع الفرل بسػجبيا فشخػ ان الفرل في وقف التشفيح 
 تشفيح إنسا يكػن بحكع. إنسا يكػن بقخار، في حيغ الفرل في دعػػ االشكال في ال

كسا نػد االشارة الى ان حجود السحكسة في نطخ شمب وقف التشفيح إنسا 
يقترخ عمى األحكام الجشائية الرادرة بعقػبة سالبة  أو مقيجة لمحخية، مع وجػب 

 التفخقة بيغ كل مغ أحكام محكسة الجشايات ومحكسة الجشح )محكسة الرمح(. 
أما في حالة الشطخ في االشكال في التشفيح فإن سمصة السحكسة حيشئح 
تستج الى وقف االحكام الجشائية أيًا كان نػع العقػبة السحكػم بيا. كسا نذيخ الى 

خخ يتسثل في مػضػع كاًل مغ الصعغ في الحكع واالشكال في آان ىشاك فخقا 
                                                           

 –دار الفكخ  – مبادغ اإلجخاءات الجشائية في التذخيع السرخؼ  –الجكتػر/ رؤوف عبيج .  81
شخح قانػن اإلجخاءات الجشائية  –الجكتػر/ محسػد نجيب حدشي ،  845ص  – 1989سشة 

     942ص  – 1988سشة  –دار الشيزة العخبية  –السرخؼ 
الصبعة  -في القانػن السرخؼ مبادغ االجخاءات الجشائية   -. الجكتػر/ رؤوف عبيج 82

 824ص  – 1989سشة  –الدابعة عذخة 
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خاءات التي استشج إلييا، ألن التشفيح فسثاًل مػضػع الصعغ ىػ الحكع في ذاتو واالج
الصعغ ييجف الى تعجيل مزسػن الحكع سػاء مغ حيث الرحة والبصالن أو 
تقجيخ العقػبة، في حيغ مػضػع االشكال في التشفيح فيػ اجخاءات تشفيح الحكع 

يجػز بشاء االشكال في التشفيح عمى أساس تخصئة الحكع السدتثقل في  وبالتالي ال
كال في التشفيح إنسا يدمع بػجػد الحكع وحجيتو وصحة تشفيحه ليحا فإن االش

االجخاءات الدابقة عميو، ومغ ثع فإن ىحا االشكال إنسا يقترخ عمى مشاقذة قػة 
أو إجخاءات تشفيحه، وتصبيقًا ليحا القػل قزت محكسة الشقس بأن  التشفيحيةالحكع 

  83االشكال في التشفيح إنسا ىػ "نعي عمى التشفيح ال عمى الحكع".
يجػز أن يقام إال ضج تشفيح حكع لع  لسا تقجم فان االشكال في التشفيح ال

مرمحة لمسدتثقل إذا تع تشفيح الحكع وىشا يتعيغ عمى  يشفح بعج أو نفح جدئيًا، إذ ال
السحكسة السخترة أن تقزي بعجم قبػل دعػػ األشكال  في مثل ىحه الحالة 

  84وذلظ النتفاء الججوػ مشيا.
يجػز أن يستج اختراص محكسة  ة الشقس أنو الليحا قزت محكس

االشكال في التشفيح  الى تقجيخ صحة الحكع، وبالتالي يتبيغ لشا أن سبب االشكال 
في التشفيح يجب أن يكػن حاصال بعج صجور الحكع، أما إذا كان سببو قبل 
صجوره فإنو يكػن قج انجرج ضسغ الجفػع في ىحه الجعػػ، وبالتالي فإن االشكال 

تطمع مغ اجخاء تشفيح األحكام مبشاه وقائع الحقة عمى صجور الحكع تترل  ىػ
  85بإجخاء تشفيحه.

 
 
 
 

                                                           
 214ص  –( 34، رقع )32س  –، مجسػعة االحكام 1981مارس سشة  4. نقس 83
 -مخجع سابق  -مبادغ االجخاءات الجشائية في القانػن السرخؼ   -. الجكتػر/ رؤوف عبيج 84
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 596ص  –( 149، رقع )13 ، مجسػعة احكام الشقس، س1962أكتػبخ سشة  2. نقس 85
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 انفظم انخبَٙ
 أسجبة االشكبل يف تُفٛز احلكى اجلُبئٙ

مغ الججيخ ذكخه أن االشكال في تشفيح الحكع الجشائي إنسا يقػم عمى 
ليحا فإن جسيع دعاوؼ اشكاالت التشفيح   86أسباب الحقة عمى صجور الحكع. 

إنسا اليجف مشيا وقف تشفيح الحكع السدتثكل ؼيو سػاء بذكل جدئي أو كمي، 
وبالتالي فإن أسباب االشكال في التشفيح إنسا تخجع بذكل عام إلى عجم جػازه بشاًء 

إلى األخح بتعجد أسباب اشكاالت تشفيح  87عمى القانػن مسا دفع الفقو الجشائي 
الى حرخ ىحه  88لحكع الجشائي، في حيغ ذىب جانب آخخ مغ الفقو الجشائي ا

 األسباب. 
ليحا نذيخ الى ان أسباب االشكال في تشفيح األحكام الجشائية إنسا تتسثل 
في الشداع حػل وجػد حكع قابل لمتشفيح، ثع االسباب الستعمقة في الشداع حػل مجػ 

باب اشكال تشفيح الحكع الجشائي تتعمق اتفاق التشفيح مع الحكع، وأخيخًا فان أس
بشصاق التشفيح وإجخاءاتو وشخيقتو، ليحا سػف نتشاول كل سبب مغ ىحه األسباب 

 في مبحث مدتقل عمى التػالي. 
 
 
 
 
 

                                                           
دار الشيزة  -مػجد مشازعات التشفيح )اشكاالت التشفيح(  -. السدتذار/ احسج ىاني مختار86

 29ص  -2447سشة  -الصبعة الثالثة -العخبية 
 -مخجع سابق  -مبادغ االجخاءات الجشائية في القانػن السرخؼ   -. الجكتػر/ رؤوف عبيج 87

 849ص 
ص  -مخجع سابق  -شخح قانػن االجخاءات الجشائية  -حدشي . الجكتػر/ محسػد نجيب 88
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 ادلجحج األٔل
 األسجبة ادلتؼهقخ ثبحلكى يٍ حٛج طالحٛتّ سُذا نهتُفٛز  

الخالف الحؼ  لقج درجت التذخيعات الجدائية االجخائية أن تصمق عمى
يشذأ بخرػص شخوط  تشفيح األحكام الجشائية إشكاالت التشفيح أو مشازعات 

ىػ السقرػد مغ ىحه االشكاالت، وىحا  التشفيح، دون أن تحجد ىحه التذخيعات ما
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ 1( فقخة )395أكجتو السادة ) ما

األحكام الرادرة في الجعاوؼ الجدائية وفقا لسا  نرت " تتػلى الشيابة العامة تشفيح
ىػ مقخر بيحا القانػن، وليا عشج المدوم االستعانة بقػات الذخشة مباشخة "، في 

يجػز تػؾيع العقػبات  ( مغ القانػن السحكػر انو "ال393حيغ نرت السادة )
 السقخرة بالقانػن ألية جخيسة، إال بسقتزى حكع صادر مغ محكسة مخترة". 

يحا نذيخ الى انو يخخج مغ نصاق ىحه السشازعات أو االشكاالت كل ل
شخيق مغ شخق الصعغ في االحكام ألن شخق الصعغ في األحكام قج بيشيا قانػن 
االجخاءات الجدائية في نرػصو، مسا يتبيغ لشا أن االشكال في التشفيح إنسا يدتشج 

كال مدتشجا الى وقائع الى وقائع الحقة عمى صجور الحكع. في حيغ إذا كان االش
سابقة عمى صجور الحكع فاألصل أن يكػن الحكع قج فرل فييا، ليحا فإن 
االشكال في التشفيح يكػن غيخ مقبػل إذا كان الشداع يدتشج عمى ان ىحا الحكع 

قزى بو أو  صادر عغ محكسة غيخ مخترة نػعيًا، أو أنو خاشئ مغ حيث ما
أكجتو  و مغ قػاعج قانػنية، وىحا ماشبق عمي أن ىحا الحكع باشل مغ حيث ما

يعتبخ نعيًا عمى الحكع، بل نعيًا  محكسة الشقس السرخية إذ قزت " االشكال ال
عمى التشفيح ذاتو ويذتخط االختراص جية القزاء العادؼ بشطخ االشكال في 
التشفيح والفرل ؼيو أن يكػن الحكع السدتثكل في تشفيحه صادرًا مغ إحجػ محاكع 

الصخق السشرػص عمييا  بإحجػوأن يكػن مسا يقبل الصعغ ؼيو تمظ الجية 
  89قانػنًا".

                                                           
  824ص  -( 145( رقع )36، س )3/14/1985. احكام نقس في 89
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ليحا فإن أىع شخط مغ شخوط التشفيح الرحيح  أن يكػن ىشاك حكع قابل 
وىحا  94لمتشفيح، أؼ بسعشى آخخ ان يكػن صالحًا ألن يذكل سشجًا قانػنيًا لمتشفيح.

أو حػل قابميتو لمتشفيح، بجوره يؤدؼ الى القػل أن أؼ نداع حػل وجػد ىحا الحكع 
 فإنو بجون شظ يجخل ضسغ االشكال في التشفيح. 

ونػد االشارة الى ان االشكال في التشفيح يكػن مقبػاًل إذا كان الحكع 
السشفح بو باشاًل بصالنًا جػىخيًا مسا يؤدؼ الى انعجامو، وحيشئح يكػن ىحا الحكع 

ونيائيًا أم ال، وبالخغع مغ أن  ، سػاء أكان ىحا الحكع باتاً 91 الوجػد لو قانػناً 
التذخيعات الجدائية االجخائية لع تحجد حاالت االنعجام، نخػ أن كل مغ الفقو 
والقزاء قج استشبط الحاالت التي يعج فييا الحكع مشعجمًا وأىسيا صجور ىحا 
الحكع مغ شخز ليدت لو والية القزاء أو مغ قاض لع يحمف اليسيغ القانػنية 

حكع مغ قاض زالت عشو والية القزاء بدبب عدلو أو استقالتو أو صجور ىحا ال
  92أو إحالتو الى السعاش. 

كسا يعج الحكع مشعجمًا إذا صجر بشاًء عمى اجخاءات وجيت الى شخز 
متػفي ويعج الحكع مشعجمًا أيزا في حالة إغفال تػؾيع القاضي عمى الحكع 

  93أكجتو محكسة الشقس السرخية. وأسبابو وىحا ما
وفي جسيع الحاالت الستقجمة يجب عمى محكسة االشكال أن تػقف تشفيح 
الحكع الجشائي، كسا يجب في نفذ الػقت عمى الشيابة العامة أن تأمخ بػقف تشفيح 

 ىحا الحكع.  

                                                           
ص  -مخجع سابق  -شخح قانػن االجخاءات الجشائية  -. الجكتػر/ محسػد نجيب حدشي 94

945 
دار  -ئيةقػة الحكع الجشائي في انياء الجعػػ الجشا -. الجكتػر/ محسػد نجيب حدشي91

 15ص  -1977سشة  -الصبعة الثانية -الشيزة العخبية
دار الفكخ  –السذكالت العسمية اليامة في االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ رؤوف عبيج 92

 281ص  -1984سشة  -الصبعة الثالثة  –العخبي 
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لسا تقجم البج لشا مغ االشارة الى الشداع جػل وجػد الحكع مغ عجمو، 
جػد قانػني فإذا انتفى وجػد الحكع فمكي يتع التشفيح يجب أن يكػن لدشج التشفيح و 

يجػز تشفيحه تحت شائمة االشكال في التشفيح، وبالتالي تدخؼ  القانػني فحيشئح ال
عغ محكسة  باإلدانةقاعجة الدقػط التمقائي عمى األحكام الػيابية الرادرة 

الجشايات، وذلظ ألن قانػن االجخاءات الجدائية يعتبخ القانػن العام بالشدبة 
 غ  السشطسة ليحه السحاكع. لمقػاني

يعشي انتفاء الػجػد  كسا نذيخ الى ان انتفاء الػجػد السادؼ لدشج التشفيح ال
القانػني ليحا الدشج، إذ يسكغ ان يتػافخ الػجػد القانػني في الدشج دون الػجػد 
السادؼ كسا ىػ الحال في حالة فقجان ندخة الحكع األصمية أثشاء تشفيح ىحا الحكع 

  94نتياء مشو فال يتختب حيشئح أؼ أثخ عمى ىحا التشفيح.وقبل اال
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية 471أكجتو كل مغ السادة ) وىحا ما

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ. لسا تقجم، فإن 554الفمدصيشي والسادة )
تاركة التذخيعات الجدائية االجخائية لع تبيغ في نرػصيا ماـية اشكاالت التشفيح 

ذلظ لكل مغ الفقو والقزاء، إذ أن الدائج في الفقو يخػ أن اشكاالت التشفيح إنسا 
 :  95تتعمق بأربعة مدائل ىي 

 الشداع في سشج التشفيح  .1
 التشفيح عمى غيخ السحكػم عميو  .2
 التشفيح بغيخ السحكػم عميو  .3
 عجم قجرة السحكػم عميو عمى تحسل التشفيح  .4

يشجرج تحت لػاء االشكال في التشفيح االدعاء بعجم وجػد  أول ما ونرى أن
حكع جشائي مثل تشفيح عقػبة جشائية بسػجب قخار ادارؼ، كحلظ إذا صجر حكع 
غيابي في جشحة أو مخالفة ثع لع يعمغ خالل السجة السقخرة لتقادم الجعػػ الجشائية 

                                                           
يع حامج ششصاوؼ . الجكتػر/ ابخ 94  –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –ـا

 58ص 
ص  –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح السجنية والجشائية  –. الجكتػر/ عبج الحسيج الذػاربي 95
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باره آخخ إجخاء مسا يؤدؼ الى انقزاء ىحه الجعػػ وبالتالي زوال ىحا الحكع باعت
مغ إجخاءات ىحه الجعػػ وفي ىحه الحالة يكػن التشفيح غيخ مدتشج الى سشج 

 قانػني وبالتالي يرمح سببًا لالشكال في تشفيحه. 
كسا نخػ أن صجور حكع جشائي غيابي مغ محكسة الجشايات في جشاية، 
ثع بعج ذلظ حزػر السحكػم عميو أو إلقاء الؿبس عميو قبل سقػط العقػبة 

إذا  مشعجماً الػجػد القانػني ليحا الحكع كسا يعج الحكع  انتفاءبالتقادم يؤدؼ إلى 
صالحية القاص لمفرل في الجعػػ إذا قجم شمب لخده عغ الفرل في ىحه  انتفت

يجػز لو ان يرجر حكسا فييا قبل الفرل في شمب الخد، فإن  الجعػػ وىشا ال
  96الدشج القانػني. يدتشج الى خالف ذلظ كان الحكع الحؼ أصجره ال

كسا يعج الحكع مشعجمًا وغيخ ذات سشج قانػني في حالة عجم التػؾيع عمى 
الحكع بسعخفة مرجره إذ يعج تػؾيع القاضي الحؼ أصجره شخشًا لرحة ىحا 

أكجتو محكسة الشقس  الحكع، فإذا تخمف ىحا التػؾيع عج الحكع مشعجمًا وىحا ما
  97السرخية.

حالة صجور حكع رغع انعقاد الخرػمة  كسا يعج الحكع مشعجما في
الجشائية كسا ىػ الحال في حالة رفع الجعػػ عمى شخز ميت، فإن الخرػمة 
تكػن حيشئح مشعجمة كسا تكػن الجعػػ قج انقزت بػفاة الستيع فسثاًل إذا استسخت 
السحكسة بالشطخ في ىحه الجعػػ فإن ما تتخحه مغ اجخاءات حيشئح يكػن مشعجما 

ػن الحكع الحؼ ترجره السحكسة عشجئح يكػن مشعجمًا، ونخػ ان الحكع وبالتالي يك
في جسيع الحاالت الدابقة، أن الحكع غيخ مػجػد مغ الشاحية القانػنية وذلظ لشو 

 98لع يكغ مػجػد أصاًل أو ألنو زال بعج وجػده. 
كسا نػد االشارة الى الشداع حػل مجػ اتفاق التشفيح مع الحكع: حيث مغ 

ه أن وجػد حكع قابل لمتشفيح يعج مغ أىع الذخوط الالزمة لرحة التشفيح الججيخ ذكخ 
                                                           

مجمذ الشذخ العمسي  –نطخية االنعجام في االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ غانع دمحم غانع 96
 45ص  – 1999سشة  –االولى الصبعة  –
 521ص  –( 76رقع ) – 43س  –احكام محكسة الشقس  – 14/5/1992. نقس 97
دار السصبػعات الجامعية  –السبادغ العامة في االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ عػض دمحم 98
 143ص  – 1999سشة  –
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وبالخغع مغ ذلظ فإن ىحا الذخط ليذ كاؼيًا، إنسا يجب ان يكػن ىحا التشفيح متفقًا 
جاء في ىحا الحكع، أؼ بسعشى آخخ أن أؼ نداع في مجػ اتفاق ىحا التشفيح  مع ما

تشفيح ليحا فإن اختالف التشفيح مع مع الحكع إنسا يجخل في مجال االشكال في ال
 الحكع، إنسا يخجع الى سببيغ ىسا: 

التشفيح بغيخ السحكػم بو: ويتحقق ذلظ إذا كان السحكػم عميو  .1
بان التشفي يخالف ماحكع بو سػاء مغ حيث الكع أو مغ حيث الكيف، ومغ أىع 

األشغال األمثمة عمى ذلظ تشفيح عقػبة الحبذ  بجاًل مغ تشفيح عقػبة الدجغ أو 
الذاقة بجال مغ الدجغ أو التشفيح بغخامة تجاوز السبمغ السحجد في الحكع او التشفيح 
بعقػبة سالبة لمحخية تجاوز في مجتيا القجر السحكػم بو، إضافة الى ذلظ حالة 

، وىشا نذيخ إال أن  99تشفيح عقػبة لع يشصق بيا القاضي ولػ كانت وجػبية 
كانت العقػبة السشفح بيا ىي ذاتيا العقػبة السحكػم  يكػن سميسا غال إذا التشفيح ال

بيا مغ حيث الكسية والشػع، ونالحع ان الشداع أكثخ ما يحجث بدبب الخالف 
حػل حداب السجة التي تخرع مغ العقػبة وذلظ بدبب حبذ الستيع احتياشيا في 

 ( اجخاءات جدائية397الجخيسة التي حكع عميو فييا، وىحا ما أكجتو السادة )
فمدصيشي إذ نرت "يجب إخالء سبيل السحكػم عميو بعقػبة سالبة لمحخية، متى 

 قزي في التػؾيف االحتياشي مجة تعادل السجة السحكػم بيا عميو". 
التشفيح عمى غيخ السحكػم عميو: مغ الججيخ ذكخه أن السدؤولية  .2

 الجشائية ذات شابع شخري، حيث يتػجب تالفي أؼ خصأ يؤدؼ الى التشفيح عمى
 غيخ مغ صجر عميو الحكع بدبب ارتكابو الجخيسة. 

ليحا يتعيغ ان تشطع الجولة وسيمة ليتسكغ بيا غيخ السحكػم عميو مغ درء 
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية 423أكجتو السادة ) التشفيح الخاشئ، وىحا ما

الفمدصيشي إذ نرت " إذا حرل نداع في شخرية السحكػم عميو، يفرل في ذلظ 
 ع بالكيؽية واألوضاع السقخرة في السػاد الدابقة". الشدا 

أن ىحه السادة قج تحجثت عغ االشكال الحؼ يخفع مغ السحكػم  وهنا نرى 
عميو، باعتباره الػضع الغالب في االشكال في التشفيح، كسا نذيخ الى أن ىحا 
                                                           

ص  –مخجع سابق  –االشكاالت في تشفيح االحكام الجشائية  –.  الجكتػر/ محسػد كبير 99
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يشفي ان االشكال يسكغ رفعو أيزًا مغ الغيخ إذا ثار نداع حػل  الشز ال
  144السحكػم عميو". شخرية 

أن الشداع في شخرية السحكػم عميو يعج مغ أخصخ صػر  لما تقدم نرى 
، وذلظ ألن الشيابة العامة قج تذخع في تشفيح حكع عمى  141االشكال في التشفيح 

شخز آخخ غيخ السحكػم عميو معتقجه انو الذخز السحكػم عميو نطخًا لػجػد 
تذابو في اسسييسا، وذلظ مثل الذخز الحؼ يتعخض لمتشفيح الخاشئ عميو، دون 
 أن يكػن السحكػم عميو الحؿيقي مثل ؾيام الشيابة العامة بتبميغ شخز بحكع

يدتصيع ىحا  غيابي معتقجه انو الذخز السحكػم عميو، وفي ىحه الحالة ال
الذخز الصعغ في ىحا الحكع وىشا يقزى بخد الصعغ وذلظ لخفعو مغ شخز 

  142غيخ ذؼ صفو. 
كسا أكجت ىحا القػل والستسثل في الشداع حػل شخرية السحكػم عميو كل 

( فقخة 363رخؼ، والسادة )( مغ قانػن االجخاءات الجشائية الس526مغ السادة )
( مغ قانػن أصػل السحاكسات الجدائية االردني حيث يتبيغ لشا مغ ىحه 3)

الشرػص أن الغيخ وىػ الذخز غيخ السحكػم عميو، حتى يتجشب التشفيح 
الخاشئ فقج أجاز لو السذخع االجخائي بسقتزى ىحه الشرػص االستثكال في 

السشرػص عمييا في كل مغ السادتيغ تشفيح الحكع، وذلظ شبقا لمقػاعج العامة 
( 363( مغ السادة )2+1( اجخاءات جشائية مرخؼ والفقختيغ )525( و )524)

أصػل محاكسات جدائية اردني، ووفقًا ليحه الشرػص يتػجب عمى الشيابة العامة 
أن تقػم بدؤال السحكػم عميو والتثبت مغ شخريتو، فإذا تبيغ ليا أنو ليذ 

فحيشئح يتػجب عمييا أن تخمي سبيمو، كسا يتػجب عمى الذخز السحكػم عميو 
السحكسة السخترة بالشطخ في االشكال أن تقػم بالتحقيق الالزم لمتأكج مغ 
شخرية السحكػم عميو فإذا تبيغ لمقاضي السختز أن السشفح عميو ليذ ىػ 

                                                           
 –قانػن االجخاءات الجشائية معمقا عميو  بالفقو وأحكام القزاء  –. الجكتػر/ مأمػن سالمة 144

 1253ص  – 1984سشة  –الصبعة االولى 
مخجع سابق  –السذكالت العسمية اليامة في االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ رؤوف عبيج 141
 814ص  –

يع حامج 142  –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –ششصاوؼ . الجكتػر/ ابخـا
 77ص 
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السحكػم عميو فإن عمى السحكسة السخترة حيشئح أن تقزي بعجم جػاز التشفيح 
  143عميو. 

يفخق بيغ ثالثة أوضاع  الػضع  144جانب مغ الفقو  هناك ونرى أن
يؿبالن االشكال في التشفيح النيسا يشران عمى الحكع ذاتو  األول والثاني ال

وبالتالي فإن محميسا ىػ الصعغ في الحكع وليذ االشكال في التشفيح، ويتسثل 
الػضع األول أن يدمع السحكػم عميو أنو السعشي بالحكع ولكشو يجعي أنو غيخ 

كشو يجعي أنو الستيع، في حيغ الػضع الثاني أن يدمع السحكػم عميو أنو الستيع ول
لع يختكب الجخيسة، في حيغ يتسثل الػضع الثالث أن يجعي الذخز السشفح عميو 
أنو ليذ السعشي بالحكع إنسا السقرػد بالحكع شخز آخخ يذتبو معو في االسع، 
نخػ أن ىحا الػضع يقبل االشكال في التشفيح ألنو يشز عمى تشفيح الحكع. ونػد 

ع يعج صحيحا إذا تحجد السحكػم عميو بذخرو االشارة أخيخا إال ان تشفيح الحك
( مغ 81أكجتو السادة ) ، وىحا ما145وجدسو حتى لػ لع يعخف اسسو الحؿيقي 

قانػن االجخاءات الجشائية االيصالي إذ نرت "إن عجم إمكان تسييد السحكػم عميو 
يػقف االجخاءات أو السحاكسة أو  باسسو ولؿبو وسائخ صفاتو الذخرية، ال

 ا كانت صفاتو الصبيعية محجدة". التشفيح إذ
 
 
 
 
 

 ادلجحج انخبَٙ   

                                                           
الصبعة  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. السدتذار/ أحسج عبج الطاىخ الصيب 143

 398ص  – 1994سشة  –الخابعة 
ص  –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ محسػد نجيب حدشي 144

949 
 –مشذأة السعارف  –اشكاالت التشفيح السجنية والجشائية  –كتػر/ عبج الحسيج الذػاربي . الج145

  289ص  – 1996سشة 



2222" 2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا –العدد األول –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية   

2256 
 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

أسجبة االشكبل يف انتُفٛز ادلتؼهقخ ثٕرٕد احلكى يغ االدػبء ثبَتفبء  
 انقٕح انتُفٛزٚخ نسُذ انتُفٛز

مغ السعمػم لجيشا ان الػجػد القانػني لمحكع غيخ كاف لمتشفيح إذ البج ان 
ىحه القػة التشفيحية فإن الحكع يربح  انتفتتسػن ليحا الحكع قػتو التشفيحية فإذا 

حيشئح غيخ صالح لمتشفيح فالحكع ىشا صحيح لكغ ليذ لو قػة تشفيحية، وبالتالي 
 فيػ غيخ صالح لمتشفيح وذلظ حدب الفخوض التالية: 

أن يكػن الحكع صالحا الكتداب القػة التشفيحية لكشو لع يكتدبيا  .1
ة اكتداب الحكع القػة التشفيحية وبالتالي سابقا عمى لحط حالتشفيبعج، وىشا يكػن 

فإن ىحا التشفيح يكػن غيخ مصابق لمقانػن وذلظ مثل الحكع القابل لمصعغ ؼيو 
بالسعارضة  أو االستئشاف ولع تشقزي بعج مػاعيج الصعغ، مسا يدتػجب القػل أن 
الحكع الػيابي يقبل الصعغ بالسعارضة ومعشى ذلظ أن قابمية الحكع الػيابي 

  146يحػل دون وصف ىحا الحكع بأنو نيائي. غ ؼيو بالسعارضة اللمصع
ويسكغ اعتبار الحكع نيائي أو بات، ان يكػن قج صجر غيخ قابل لمصعغ 
ؼيو باالستئشاف أو أن يشقزي ميعاد الصعغ أو أن يصعغ ؼيو، فتفرل محكسة 

( مغ قانػن االجخاءات 446االستئشاف في ىحا الصعغ، وشبقا لشز السادة )
الجدائية الفمدصيشي يجػز لمسحكسة في جسيع االحػال التي تقخر فييا تأجيل تشفيح 
العقػبة عمى السحكػم عميو أن تمدمو بتقجيع كفالة تزسغ عجم فخاره مغ التشفيح 
عشج زوال سبب التأجيل ويقجر مبمغ الكفالة في األمخ الرادر  بالتأجيل، وليا 

تخاه مغ االحتياشات الكفيمة بسشعو مغ  أيزا ان تذتخط لتشفيح التأجيل حدب ما
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 466،467اكجتو أيزا السادتيغ ) اليخب وىحا ما

السرخؼ، ونذيخ الى أن الدائج في الفقو يخػ أن االستئشاف يػقف التشفيح سػاء 
أكان مغ جانب الشيابة العامة أو مغ جانب الذخز الستيع، فيشا يجب وقف 

                                                           
الصبعة  –قػة الحكع الجشائي في انياء الجعػػ الجشائية  –. الجكتػر/ محسػد نجيب حدشي 146

 92ص  –دار الشيزة العخبية  – 1977الثانية سشة 
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فإذا رأت الشيابة العامة تشفيح  147ع الى أن يرجر الحكع في االستئشاف.تشفيح الحك
الحكع أثشاء سخيان ميعاد االستئشاف أو أثشاء نطخه جاز االستثكال حيشئح ألنو 

  148ييجف الى وقف تشفيح الحكع حتى يربح نيائيا. 
قج تكػن لمحكع قػة تشفيحية لكشيا معمقة عمى شخط: لقج نرت  .2

، عمى شخوط وقف 1964مغ قانػن العقػبات االردني لدشة ( مكخرة 54السادة )
( يجػز لمسحكسة عشج 1تشفيح العقػبة في الحكع الرادر بيا، إذ نرت في الفقخة )

تديج عمى سشة واحجة، أن  الحكع في جشاية أو جشحة بالدجغ أو الحبذ مجة ال
شرػص والذخوط الس لألحكامتشفيح العقػبة وفقا  بإيقافتأمخ في قخار الحكع 

 عمييا في ىحا القانػن.............الخ. 
تشفيح  بإيقاف( مغ ىحه السادة "يرجر الحكع 2في حيغ نرت الفقخة )

 العقػبة لسجة ثالث سشػات، تبجأ مغ اليػم الحؼ يربح الحكع ؼيو قصعيا". 
يجػز أن تتخح قبل  حيث يتختب عمى الحكع بػقف تشفيح العقػبة أنو ال

ء مغ االجخاءات السقخرة لتشفيح العقػبة، فسثال إذا قامت السحكػم عميو أؼ اجخا
الشيابة العامة بالتشفيح عمى السحكػم عميو، جاز لو حيشئح أن يدتثكل في تشفيح 
الحكع وعمى محكسة االشكال أن تقزي بػقف التشفيح شالسا أنو لع يرجر حكع 

( مكخرة 54) ( مغ السادة3اكجتو كل مغ الفقخة ) بإلغاء وقف التشفيح  وىحا ما
( مغ قانػن 55،56عقػبات اردني، كسا اكجت ىحا القػل كال مغ السادتيغ )

 العقػبات السرخؼ. 
قج يكػن لمحكع قػة تشفيحية لكشيا زالت عشو: وفي ىحه الحالة  .3

يربح الحكع غيخ جائد لمتشفيح ومغ اىع األمثمة عمى ذلظ الحكع السذسػل بػقف 
يسكغ تشفيح العقػبة السحكػم  ن الغائو وىشا الالتشفيح إذا إنقزت مجة االتفاق دو 

( مغ السادة 5بيا حيث يعج الحكع حيشئح كأن لع يكغ وذلظ وفقا لشز الفقخة )

                                                           
مخجع  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –صيب . السدتذار/ أحسج عبج الطاىخ ال147

 338ص  –سابق 
يع حامج ششصاوؼ 148  –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. الجكتػر/ ابخـا
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( مغ قانػن العقػبات االردني، فسثال إذا قامت الشيابة العامة رغع ذلظ بتشفيح 54)
يحرل  ىحه العقػبة فإن لمسشفح عميو أن يدتثكل في تشفيح ىحا الحكع وذلظ حتى

 عمى حكع بعجم جػاز التشفيح. 
( مغ قانػن العقػبات السرخؼ إذ نرت 59أكجتو أيزا السادة ) وىحا ما

"إذا إنقزت مجة االيقاف ولع يكغ قج صجر في خالليا حكع بإلغائو فال يسكغ 
 تشفيح العقػبة السحكػم بيا ويعتبخ الحكع بيا كأنو لع يكغ". 

( 5كأن لع يكغ حدب نز السادة ) كسا نػد االشارة الى أن الحكع يعج
مغ قانػن العقػبات االردني وذلظ إذا صجر قانػن ججيج بعج الحكع البات 
والشيائي، بحيث يربح الفعل الحؼ حكع عمى فاعمو مغ أجمو غيخ معاقب عميو 
يػقف حيشئح تشفيح الحكع وتشتيي أثاره الجشائية. ليحا إذا صجر قانػن ججيج يشفي 

غ الفعل السدشج الى الستيع وبالتالي يػقف تشفيح ىحا الحكع الرفة االجخامية ع
وتشتيي آثاره الجشائية، فإذا مثال أرادت الشيابة العامة تشفيح ىحا الحكع كان 

( مغ 5اكجتو أيزا السادة ) لمسحكػم عميو ان يدتثكل في ىحا التشفيح وىحا ما
 قانػن العقػبات السرخؼ. 

ان قابال لمصعغ ؼيو بصخيق االستئشاف ونػد االشارة الى ان الحكع إذا ك
يجػز تشفيح  فيخاد تشفيحه قبل انقزاء ميعاد االستئشاف أو قبل البت ؼيو وىشا ال

( مغ قانػن اصػل 192الحكع قبل ذلظ وفقا لسا جاء في نز السادة )
يشفح الحكع قبل انقزاء ميعاد  السحاكسات الجدائية االردني إذ نرت " ال

أكجتو أيزا السادة  لبت في االستئشاف عشج وقػعو ". وىحا مااالستئشاف وال قبل ا
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " يجػز لمسحكسة 344)

ارجاء تشفيح الحكع السدتأنف لحيغ الفرل في االستئشاف إذا أبجػ السحكػم عميو 
 رغبتو ياستئشاف ذلظ الحكع ". 

مغ قانػن االجخاءات الجشائية ( 412كسا أكجت ىحا القػل السادة )
السرخؼ إذ نرت ".......... ومع ذلظ لمسحكسة قبل نطخ االستئشاف أن تأمخ 
بػقف تشفيح العقػبة أو االفخاج عغ السحكػم عمييع بكفالة أو بغيخىا وذلظ الى 

 حيغ الفرل في االستئشاف ". 
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 ادلجحج انخبنج    
 ٔعشٚقتّاالسجبة ادلتؼهقخ ثُغبق انتُفٛز ٔارشاءاتّ  

نػد االشارة في ىحا السكان الى القػل أن ىشاك حكع قابل لمتشفيح ويجب 
أن يتع التشفيح وفقًا لسفيػم ىحا الحكع وذلظ سػاء ؼيسا يتعمق بالسحكػم بو أو 
السحكػم عميو، وىشا يخالف تشفيح الحكع الزػابط التي حجدىا القانػن وفي ىحه 

، ونخػ أن لألشكالفإنو يرمح مػضػعا  الحالة شالسا يتعمق األمخ بتشفيح معيب
مغ أىع تصبيقات االشكال وفقًا لسخالفة تشفيح الحكع لمزػابط التي حجدىا القانػن 
ىي الشداع حػل مقجار العقػبة، ثع الشداع حػل نػع العقػبة وأخيخا الشداع حػل 
كيؽية ومكان وزمان التشفيح، حيث يتشاول كل مػضػع مغ ىحه السػضػعات 

 ي مصمب مدتقل، وذلظ عمى التػالي: الثالث ف

 ادلغهت االٔل
 انُضاع حٕل يقذاس انؼقٕثخ  

جخيسة وال عقػبة  نذيخ الى ان مغ مقتزيات مبجأ الذخعية الجشائية )ال
جاء في حكع االدانة، وىشا يجب  إال بشز( ىػ أن يتع تشفيح العقػبة حدب ما

في ىحا الحكع مسا دفع عمى الشيابة العامة أن تمتدم بسجة العقػبة السحجدة 
التذخيعات الجدائية العقابية واالجخائية الى تشطيع الكيؽية التي يتع بيا حداب 
مقجار العقػبة فسثال إذا تع احتداب العقػبة بذكل مخالف لقػاعج القانػن وبالتالي 
ثار الشداع بيغ السحكػم عميو وسمصة التشفيح فإن ىحا الشداع يرمح مػضػعًا 

تشفيح، ومغ أىع السخالفات الستعمقة بيحا الخرػص مثاًل مخالفة في ال لألشكال
القػاعج الستعمقة ببجاية ونياية مجة العقػبة أو خرع مجة الحبذ االحتياشي أو 
مخالفة القػاعج التي تشطع تحػل العقػبات السالية الى عقػبات سالبة لمحخيات 

نرت  دة، وذلظ حدب ماوكحلظ مخالفة القػاعج الستعمقة بتشفيح العقػبات الستعج
( " 1( مغ مذخوع قانػن العقػبات الفمدصيشي إذ نرت الفقخة )27عميو السادة )
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إذا ارتكب شخز فعاًل واحجا شكل جخائع متعجدة  وجب الحكع بعقػبة الجخيسة 
( مغ قانػن العقػبات السرخؼ، وكحلظ نز 32األشج"، وكحلظ نز السادة )

عقػبات االردني إذ نرت "عمى أنو يسكغ ( مغ قانػن ال2( فقخة )72السادة )
الجسع بيغ العقػبات السحكػم بيا بحيث اليديج مجسػع العقػبات السؤقتة عمى 

 أقرى العقػبة السعيشة لمجخيسة االشج إال بسقجار نرفيا". 
كسا نػد االشارة الى أىع السخالفات ىػ الحاالت التي لع تخرع فييا مغ 

التي يقزييا السحكػم عميو السجشػن في احجػ العقػبة الدالبة لمحخية السجة 
( مغ قانػن 444أكجتو كل مغ السادة ) مدتذؽيات االمخاض العقمية وىحا ما

االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " إذا أصيب السحكػم عميو بعقػبة سالبة 
لمحخية بجشػن عمى الشيابة العامة ان تأمخ بػضعو في أحج السحال السعجة 

العقمية حتى يبخا، وفي ىحه الحالة تدتشدل السجة التي يقزييا في ىحا  لألمخاض
( مغ قانػن 487السحل مغ العقػبة السحكػم  بيا "، وىحا أكجتو السادة )

 االجخاءات الجشائية السرخؼ. 

 ادلغهت انخبَٙ
 انُضاع حٕل َٕع انؼقٕثخ 

يججر بشا االشارة الى ان الشيابة العامة مغ اىع اختراصاتيا أن تصمب  
يجػز ليا تشفيح عقػبة اخخػ، حتى لػ كانت  تشفيح العقػبة السحكػم بيا وبالتالي ال

مغ ذات شبيعة العقػبة السحكػم بيا فسثال اذا كانت العقػبة السحكػم بيا ىي 
تشفح بجال مشيا عقػبة األشغال  الدجغ عذخ سشػات فال يجػز لمشيابة العامة أن

الذاقة السؤقتة لحات السجة وإال فإنو يجػز حيشئح لمسشفح عميو أن يدتثكل في تشفيح 
  149ىحا الحكع. 

                                                           
يع حامج ششصاوؼ 149  –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. الجكتػر/ ابخـا
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 ادلغهت انخبنج
 انُضاع حٕل كٛفٛخ يكبٌ ٔصيبٌ انتُفٛز  

السقرػد بالشداع في كيؽية التشفيح ىػ أن يرار الى تشفيح العقػبة 
، ونخػ أن مغ اىع حاالت 114خيقة التي حجدىا القانػن السحكػم بيا بغيخ الص

الشداع في كيؽية زمان ومكان التشفيح ىػ ان تخفس الشيابة العامة مثال تأجيل 
الحامل الى ما بعج شيخيغ مغ وضع حسميا  السخأة بتشفيح عقػبة االعجام عمى 
ن ( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ أو أ476مخالفة بحلظ نز السادة )

الحامل مخالفة بحلظ نز  السخأة تقػم الشيابة العامة بتشفيح عقػبة االعجام عمى 
يجػز تشفيح  ( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " ال414السادة )

حكع االعجام في السخأة الحامل، فإذا وضعت مػلػدا حيا تقزي السحكسة التي 
أصجرت الحكع بالشدول بعقػبة االعجام الى عقػبة الدجغ السؤبج". أو أن تقػم 

حامل مخالفة  إمخاه الشيابة العامة بتشفيح الحكع الرادر بعقػبة مقيجة لمحخية عمى 
( 442ن االجخاءات الجشائية السرخؼ، والسادة )( مغ قانػ 485بحلظ نز السادة )

مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي "إذا كان السحكػم عمييا بعقػبة سالبة 
لمحخية حاماًل، جاز تأجيل تشفيح العقػبة حتى تزع حسميا وتسزي مجة ثالثة 

شفيح أشيخ عمى الحسل، فإذا رؤؼ التشفيح عمى السحكػم عمييا أو ثبت في أثشاء الت
)الدجغ( معاممة  والتأىيلأنيا حامل وجب معاممتيا في مخكد االصالح 

 السػقػفيغ احتياشيًا". 
كحلظ إذا رفزت الشيابة العامة تأجيل تشفيح العقػبة الدالبة لمحخية إذا 
كان السحكػم عميو مرابا بسخض ييجد أو يعخض حياتو لمخصخ وذلظ خالفا 

خاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " إذا ( مغ قانػن االج443ألحكام السادة )

                                                           
الشطخية العامة الشكاالت التشفيح في االحكام  –دشي عبج المصيف . السدتذار/ دمحم ح114

دراسة تأصيمية في التذخيع العخبي    السقارن، مقارنا بالتذخيعيغ الفخندي وااليصالي  –الجشائية 
 182ص  – 1961سشة  –حقػق القاىخة  –
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كان السحكػم عميو بعقػبة سالبة لمحخية مرابا بسخض ييجد حياتو أو يعخض 
( 486أكجتو السادة ) التشفيح حياتو لمخصخ جاز تأجيل تشفيح العقػبة عميو"، وىحا ما

مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ. كحلظ أن تشفيح عقػبة االعجام في أيام 
لعجاد الخسسية أو في أيام العجاد الخاصة بجيانة السحكػم عميو، وذلظ خالفا ا

 ( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت "ال417ألحكام السادة )
يجػز تشفيح عقػبة االعجام في أيام األعياد الخسسية أو األعياد الجيشية الخاصة 

( مغ قانػن االجخاءات 475السادة ) أكجتو بجيانة السحكػم عميو"، وىحا أيزًا ما
 الجشائية السرخؼ. 

كحلظ أن تشفيح الشيابة العامة تػؾيع عقػبة االعجام عمى السحكػم عميو 
( مغ قانػن 448قبل استشفاذ شخق الصعغ بالشقس، وذلظ خالفا لشز السادة )

االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت "متى صار حكع االعجام نيائيا وجب 
 وزيخ العجل رفع أوراق الجعػػ فػرًا الى رئيذ الجولة". عمى 

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، 469أكجتو السادة ) وىحا ما
يتختب  ( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي " ال398كسا نرت السادة )

 ". باإلعجامعمى الصعغ بصخيق الشقس ايقاف التشفيح إال إذا كان صادرا 
نذيخ الى ان الشيابة العامة ليا صالحية تشفيح عقػبة االعجام فإذا كسا 

نفحت مثال عقػبة االعجام بالخشق بالغاز أو بالرجمة الكيخبائية، فإن ذلظ يخالف 
( مغ قانػن العقػبات االردني إذ نرت عمى ان " 1( فقخة )17ورد في السادة ) ما

العقػبات الفمدصيشي فقج نز  االعجام ىػ ششق السحكػم عميو". أما مذخوع قانػن 
السشرػص عمييا  لألحكام( عمى ان " تشفيح عقػبة االعجام وفقا 11في السادة )

( مغ قانػن االجخاءات 415في قانػن االجخاءات الجدائية"، حيث نرت السادة )
الجدائية الفمدصيشي عمى أن " يشفح حكع االعجام عمى السجنييغ بالذشق حتى 

 يغ رميًا بالخصاص حتى السػت". السػت، وعمى العدكخي
( مغ قانػن العقػبات السرخؼ فقج نرت " كل محكػم 13أما السادة )

يذشق" ومغ ىحه الشرػص يتبيغ لشا أنو يكفي أن يشز الحكع  باإلعجامعميو 
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عمى ان العقػبة ىي االعجام وال يمدم في الحكع أن يبيغ أن تكػن ىحه العقػبة 
 الذشق. 

يتبيغ لشا أن ىشاك حاالت يكػن فييا ارجاء تشفيح مغ الحاالت الدابقة 
العقػبة وجػبي وىشاك حاالت يكػن فييا ارجاء العقػبة جػازيا، ونخػ أن الفقو 
الجشائي قج اختمف بخرػص ارجاء تشفيح العقػبة جػازيا، وبالتالي يذكل سببا مغ 

ت أسباب أشكاالت التشفيح مغ عجمو، فيشاك جانب مغ الفقو ذىب الى أن حاال
ارجاء تشفيح العقػبة الجػازؼ يرمح سببا لالشكال في التشفيح وبالتالي يحق 
لمسحكػم عميو أن يخفع اشكاال في تشفيح الحكع في حاالت التأجيل الجػازؼ إذا 
شمبت الشيابة العامة شمبو بتأجيل التشفيح، وذلظ حتى يدتعسل قاضي االشكال 

 . 111في التشفيح االشكال  إلجخاءاتسمصتو التقجيخية بالشدبة 
في حيغ ذىب جانب آخخ مغ الفقو وىػ الجانب الدائج الى أن اسباب 

يرمح سببا مغ أسباب االشكال في التشفيح، وذلظ  ارجاء تشفيح العقػبة جػازيا ال
آلن القانػن قج خػل الشيابة العامة سمصة تقجيخية في ارجاء التشفيح مغ عجمو 

 الفة لمقانػن، إذا رأت الشيابة العامة أنو التكػن اجخاءات التشفيح مخ وبالتالي ال
  112داعي إلرجاء تشفيح العقػبة. 

 الثاني، وىػ ان اسباب ارجاء تشفيح العقػبة ال ونحغ نخػ األخح بالخأؼ
 ترمح سببا مغ أسباب االشكال في التشفيح. 

 ادلغهت انشاثغ
 ارشاءاد انتُفٛز 

لقج أوجب السذخع االجخائي اتباع اجخاءات معيشة عشج تشفيح العقػبة وىشا 
يقػم السشفح عميو )السحكػم عميو( بصمب بصالن اجخاءات تشفيح ىحه العقػبة ونخػ 

 أن مغ أىع صػر ىحه البصالن: 
                                                           

مخجع  – اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية –. السدتذار/ أحسج عبج الطاىخ الصيب 111
 362ص  –سابق 

ص  –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ محسػد نجيب حدشي 112
954 
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( مغ 423الشداع حػل شخرية السحكػم عميو: نرت السادة ) .1
عمى أن الشداع حػل  2441( لدشة 3رقع )قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي 

شخرية السحكػم عميو سببًا مغ أسباب االشكال في التشفيح حيث نرت " إذا 
حرل نداع في شخرية السحكػم عميو، يفرل في ذلظ الشداع بالكيؽية واألوضاع 

( مغ قانػن 526السقخرة في السػاد الدابقة "، وىحا ماأكجتو أيزًا السادة )
( مغ قانػن أصػل 363( مغ السادة )3ائية السرخؼ، والفقخة )االجخاءات الجش

السحاكسات الجدائية األردني، ويبيغ لشا مغ ىحه الشرػص أن يجعي السدتثكل أنو 
غيخ السحكػم عميو في الحكع الحؼ يخاد تشفيحه، حيث نخػ أن أىسية ىحا الدبب 

  113ة. مغ اسباب اشكاالت التشفيح إنسا تدتشج الى مبجأ شخرية العقػب
تشفح ىحه العقػبة إال ؼيسغ ثبتت مدؤوليتو عغ  وىحا السبجأ يقتزي أن ال

الجخيسة استشادا الى الحكع الرادر عغ القزاء، واستشادا لتقيج السحكسة بذخز 
الستيع فإنو السدؤول جدائيا عغ الجخيسة، وىشا عميشا ان نفخق بيغ ثالثة أوضاع 

 ىي: 
أوال: قد يدمم المحكهم عميه أنه المعني بالحكم لكنه يدعي أنه غير 

 المتهم. 
ثانيا: يدمم المحكهم عميه انه المتهم لكنه يدعي أنه لم يرتكب الجريمة 

 أو أنه غير مدؤول عنها. 
ثالثا: يدعي المحكهم عميه )المنفذ عميه( أنه ليس الذخص المعني في 

 الحكم إنما هناك شخص آخر يذتبه معه في االسم. 
يؿبالن االشكال  وبالتالي نالحع انو في كل مغ الػضع األول والثاني ال

في التشفيح، أما الػضع الثالث فإنو يقبل االشكال في التشفيح وىػ السقرػد في 
 ( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي. 424السادة )

                                                           
ص  –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ محسػد نجيب حدشي 113

949 
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كيؽية التشفيح الفعمي لمعقػبة: لقج نز السذخع االجخائي عمى  .2
تعمق مشيا بتشفيح عقػبة  اتباع قػاعج معيشة عشج تشفيح العقػبات االصمية، سػاء ما

  114االعجام أو تشفيح العقػبات الدالبة لمحخية. 
ات الدالبة لمحخية حيث فخق بيغ لقج حجد السذخع أماكغ تشفيح العقػب

أماكغ تشفيح ىحه العقػبات، وذلظ تبعا لشػع العقػبة فسثال إذا خالفت الجية 
السخػلة بالتشفيح، القػاعج الخاصة بأماكغ تشفيح العقػبة الدالبة لمحخية كان لمسشفح 
عميو أن يدتثكل في التشفيح، وىشا عمى قاضي االشكال أن يحجد السكان الرحيح 

فيح إذا تبيغ لو صحة االستثكال، كسا يعج سببا لالشكال أيزا عجم التشفيح لمتش
الفعمي لمعقػبة وذلظ شبقا لمصخيقة التي حجدىا السذخع، وذلظ ألن تشفيح العقػبة 

  115ذو شابع قزائي بصبيعتو.
كسا يعج سببا لالشكال مخالفة القػاعج الستعمقة بكيؽية تشفيح العقػبة مثل 

الدجػن وذلظ ؼيسا يتعمق بسشع السحكػم عميو مغ احزار  مخالفة نرػص قانػن 
غحائو مغ خارج الدجغ أو مشعو مغ شخائو ليحا الغحاء مغ الدجغ رغع شمبو 

وذلظ  ذلظ، كحلظ عجم معاممة السدجػنة الحامل معاممة السحبػسيغ احتياشيا
ابتجاء مغ الذيخ الدادس مغ حيث التذغيل والشػم والغحاء حتى تزع حسميا 

زي مجة اربعيغ يػما عمى الػضع، كحلظ حخمان السدجػنة مغ ابقاء شفميا وتس
الحؼ لع يتع الدشتيغ برحبتيا رغع شمبيا ذلظ، نخػ في جسيع الحاالت الدابقة 
أنو يجػز االستثكال إذا خالفت السؤسدة العقابية القػاعج السحجدة بصخيقة تشفيح 

 العقػبة. 
لػاقع ان االمتشاع السؤقت االمتشاع السؤقت عغ تشفيح العقػبة: ا .3

عغ تشفيح العقػبة إنسا ىػ مشػط بالجية القائسة عمى التشفيح، حيث نخػ أن ىشاك 
حاالت امتشاع وجػبي تمتدم بيا جية التشفيح، كشا قج أشخنا الييا سػاء في قانػن 

                                                           
يع حامج ششصاوؼ 114  –ابق مخجع س –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. الجكتػر/ ابخـا

 84ص 
الجدء  –الصبعة الثانية  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر/ دمحم عيج الغخيب 115

 1645ص  – 1996سشة  –الثاني 
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االجخاءات الجدائية السرخؼ أو قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي، فشحيل 
 ذكخناه سابقا بيحا الخرػص.  ماالقارغ الى 

أما بالشدبة لحاالت االمتشاع الجػازؼ فقج ذكخنا سابقا ان الفقو قج انقدع 
 ذكخناه سابقًا.  بخرػص ىحه الحاالت فشحيا أيزا ىحا السػضػع الى ما

وبػجو عام، نخػ انو ليذ ىشاك نرا في قانػن االجخاءات الجدائية 
والستسثل في امتشاعيا السؤقت لتشفيح  يجعل لمشيابة العامة ىحا االختراص

العقػبة، وىحا بجوره يحػل دون عخضيا االمتشاع السؤقت عمى قاضي االشكال، 
وفي نفذ الػقت ليذ ىشاك نز اجخائي يؤكج انفخاد الشيابة العامة بدمصة 

نز عميو السذخع  االمتشاع السؤقت الجػازؼ دون محكسة االشكال، إنسا كل ما
صمب الشيابة العامة مغ السحكػم عميو أن يتقجم بكفالة مالية االجخائي ىػ أن ت

بعجم ىخوبو مغ تشفيح العقػبة الجشائية عميو وذلظ عشج زوال سبب االمتشاع 
( 3السؤقت الجػازؼ، في حيغ نخػ ان قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع )

لى السحكسة، أن قج نز عمى أن لمشيابة العامة وقبل تقجيع الشداع ا 2441لدشة 
 صحية.  ألسبابتػقف تشفيح الحكع مؤقتا 

وذلظ دون ان تمدم السحكػم عميو بتقجيع كفالة مالية خػفا مغ ىخوبو 
والحيمػلة دون تشفيح العقػبة عميو، وبالتالي فإن لمسحكػم عميو أن يخفع اشكاال في 

تػافخ لجيو حالة تدتجعي التأجيل الجػازؼ لتشفيح العقػبة، وىشا  تشفيح الحكع إذا ما
إذا قامت الشيابة العامة بخفس شمبو فحيشئح لقاضي االشكال أن يدتعسل سمصتو 

 التقجيخية في نصاق اجخاءات االشكال في التشفيح. 
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 انفظم انخبنج
 االختظبص يف دػٕٖ االشكبل يف تُفٛز احلكى اجلُبئٙ

السذخع االجخائي الفمدصيشي مدألة تحجيج السحكسة السخترة لقج حدع   
( مغ قانػن 424في نطخ االشكال حيث نز بذكل واضح وصخيح في السادة )

االجخاءات الجدائية الفمدصيشي " كل أشكال مغ السحكػم عميو في التشفيح يخفع الى 
سادة ( مغ ال1أكجتو أيزا الفقخة ) السحكسة التي أصجرت الحكع "، وىحا ما

( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني، حيث نز السخع 363)
االجخائي الفمدصيشي واالردني عمى أن السحكسة السخترة بشطخ االشكال ىي 

السحكسة  فأنياالسحكسة التي أصجرت الحكع السدتثكل في تشفيحه، وبجون شظ 
ئج في كل مغ السخترة محميا ونػعيا في دعػػ االشكال وىحا ىػ الخأؼ الدا

الفقو والقزاء، والستسثل في ان الشطخ في اشكاالت التشفيح إنسا يشعقج لمسحكسة 
التي أصجرت الحكع والدبب في ذلظ ان التشفيح إنسا ىػ نتيجة الحكع الجشائي 
الحؼ أدػ الى انقزاء الجعػػ الجشائية، إضافة الى ذلظ نذيخ الى أنو مغ 

كاالت إنسا يخجع الى خالف في تفديخ الشاحية العمسية  نخػ أن أغمب االش
الحكع، وبالتالي فإن السحكسة التي أصجرتو ألنيا ىي االفزل كسا ليا حق 

االجخاءات  ػن حه االشكاالت، في حيغ نخػ أن قاناألفزمية في البت في مثل ى
( مشو بيغ االشكال في تشفيح 524الجشائية السرخؼ قج ميد وفقا لشز السادة )

حكع صادر مغ محكسة الجشايات فقط، في حيغ نز عمى أن االختراص العام 
بشطخ االشكال في تشفيح الحكع لسحكسة الجشح السدتأنفة، حيث تختز ىحه 

  116غ أية محكسة اخخػ. السحكسة بالفرل في اشكال تشفيح حكع جشائي صادر م
 المبحث األولليحا قدسشا ىحا الفرل الى أربعة مباحث، نتشاول في 

السحكسة السخترة في نطخ االشكال في تشفيح الحكع الجشائي، في حيغ خررشا 
 الثالثالمبحث لذخوط قبػل دعػػ االشكال، في حيغ تكمسشا في  المبحث الثاني

 المبحث الرابعشائي، وأخيخا تشاولشا في في اجخاءات رفع اشكال تشفيح الحكع الج
 األثخ الستختب عمى رفع اشكال تشفيح الحكع الجشائي وذلظ عمى التػالي: 

 ادلجحج االٔل
 احملكًخ ادلختظخ يف َظش االشكبل يف تُفٛز احلكى اجلُبئٙ  

                                                           
ص  –مخجع سابق  –االشكاالت في تشفيح االحكام الجشائية  –. الجكتػر/ محسػد كبير 116
93  
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لقج أشخنا سابقا الى أن السحكسة السخترة بشطخ االشسال في تشفيح   
( مغ 424أكجتو السادة ) التي أصجرت ىحا الحكع، وىحا ماالحكع الجشائي ىي 

قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي وبالتالي فإن االختراص يشعقج وفقا لمشز 
الستقجم لكل مغ محاكع الرمح )السحاكع الجدئية( ومحكسة البجاية ومحكسة 

ذا كانت الجشايات ومحكسة االستئشاف ومحكسة أمغ الجولة والسحكسة العدكخية، إ
أيزا كل مغ  وما أكجتاالحكام الجشائية صادرة عغ أيا مغ ىحه السحاكع وىحا 

( 1( فقخة )361( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، والسادة )524السادة )
 مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني. 

 ( مغ قانػن االجخاءات الجدائية424كسا نػد االشارة الى أن السادة )
الفمدصيشي قج نرت عمى اختراص السحكسة السجنية في نطخ االشكال في تشفيح 
الحكع إذا حرل نداع مغ غيخ الستيع وذلظ بخرػص االمػال السصمػب التشفيح 

 عمييا، في حالة تشفيح االحكام السالية عمى أمػال السحكػم عميو. 
ية ( مغ قانػن االجخاءات الجشائ527السادة ) وما أكجتوىحا أيزا 

السرخؼ، في حيغ جاء قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني خاليا مغ مثل 
 ىحا الشز. 

لسا تقجم، يتبيغ لشا أن السحكسة السخترة في نطخ االشكال في تشفيح 
 الحكع الجشائي قج تكػن السحكسة الجشائية وقج تكػن السحكسة السجنية. 

 ادلغهت االٔل
 ش االشكبل يف تُفٛز احلكى اجلُبئٙ اختظبص احملكًخ اجلُبئٛخ يف َظ 

نػد االشارة الى ان السحكسة الجشائية قج تكػن مغ محاكع القانػن العام، 
مثل محكسة الجشايات ومحكسة الجشح )محكسة الرمح( وقج تكػن ىحه السحكسة 

 مغ السحاكع الخاصة مثل محاكع األحجاث ومحاكع أمغ الجولة. 
ليحا سػف نتشاول في الفخع االول اختراص السحاكع الجشائية العادية 
في اشكاالت التشفيح، في حيغ نخرز الفخع الثاني لمسحكسة السخترة بشطخ 
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االشكال في تشفيح االحكام الرادرة مغ محاكع االحجاث، ونتشاول في الفخع الثالث 
عغ محاكع أمغ  السحكسة السخترة في نطخ اشكاالت تشفيح االحكام الرادرة

 الجولة وذلظ عمى التػالي: 

 انفشع االٔل
 اختظبص احملبكى اجلُبئٛخ انؼبدٚخ يف اشكبالد انتُفٛز 

أشخنا سابقا الى أن السحكسة الجشائية تختز في نطخ اشكاالت تشفيح 
الحكع الجشائي الرادر مشيا، في حيغ تختز محكسة الجشح )محكسة الرمح( 

أكجتو محكسة الشقس  ع الرادر مشيا أيزا، وىحا مافي نطخ اشكاالت تشفيح الحك
السرخية إذ قزت " أن االختراص بشطخ االشكال في تشفيح االحكام الجشائية 

ونػد  117يشعقج إما لمسحكسة الجشائية أو لمسحكسة السجنية عمى حدب االصػل...".
 االشارة الى أن اختراص السحاكع الجشائية في نطخ االشكال في تشفيح االحكام
الجشائية، إنسا ىػ اختراص أصيل، كسا أن تشفيح ىحه االحكام يثيخ مشازعات 
ذات شابع جشائي، لحا مغ الصبيعي أن تختز بيا السحكسة الجشائية حيث يتبيغ 
لشا أن االختراص يشعقج لمسحكسة الجشائية دائسا سػاء أكان االشكال مخفػعا مغ 

لى أن ىشاك جانبا مغ الفقو يخػ السحكػم عميو  أو مغ غيخه، كسا نػد االشارة ا
أن اعسال مبجأ اختراص السحكسة التي أصجرت الحكع الجشائي كان يدتػجب 
اسشاد االختراص بشطخ االشكال في االحكام الرادرة مغ السحاكع الجدئية 

، وبالتالي فان محكسة الجشح )محكسة  118)محاكع الرمح( الى ىحه السحكسة 
ص العام بشطخ اشكاالت التشفيح في االحكام الرمح( ىي السحكسة ذات االخترا

الجشائية، وىحا بجوره يؤدؼ الى القػل بان الخأؼ الدائج فقيا وقزاء أن 

                                                           
 - 954، ص 16، س 21/12/1965، رقع الجمدة 35( لدشة 1476. شعغ رقع )117

 جشائي
يع الدسحاوؼ 118 ص  –الصبعة الثانية  –تشفيح االحكام الجشائية واشكاالتو  –. السدتذار/ ابخـا
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2222( لسنة 3رقم )   

االختراص بالشطخ في اشكاالت التشفيح إنسا يشعقج لمسحكسة التي أصجرت الحكع، 
أما مغ الشاحية العمسية فان أغمب االشكاالت تخجع الى خالف تفديخ الحكع 

السحكسة التي أصجرت الحكع ىي األقجر واألفزل عمى الشطخ والبت والشظ ان 
( مغ قانػن االجخاءات 424في ىحه االشكاالت. ليحا يتبيغ لشا مغ نز السادة )

الجدائية الفمدصيشي أن السحكسة التي أصجرت الحكع ىي السحكسة السخترة 
ج جاء نرا بالشطخ في االشكال في تشفيح ىحا الحكع وذلظ لغ نز ىحه السادة ق

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ أن 524عاما، في حيغ نرت السادة )
محكسة الجشح السدتأنفة ىي السحكسة ذات االختراص العام بشطخ اشكاالت 

 تشفيح االحكام الجشائية. 
ونػد االشارة الى ان جعل االختراص العام في جسيع الحاالت لسحكسة 

االجخائي السرخؼ قج انيى الخالف بخرػص الجشح السدتأنفة وفقا لمشز 
السحكسة السخترة بشطخ االشكال في التشفيح وىل ىي محكسة درجة اولى أو 

  119محكسة استئشاف. 
ونخػ ان محكسة الجشايات أو محكسة البجاية برفتيا الجشائية إنسا 
تختز بشطخ االشكال في تشفيح الحكع الرادر مشيا  حيث ان االختراص ىشا 

بشػع الجخيسة السحكػم فييا، كسا ان  ع السحكسة التي أصجرت الحكع المشػط بشػ 
محكسة الجشايات ىي السحكسة السخترة سػاء أكان الحكع السدتثكل في تشفيحه قج 
صجر في جشاية أم في جشحة مثل الحكع الرادر في جشحة مختبصة في جشاية، 

وكحلظ الجشح التي وكحلظ الجشح التي تحكع فييا باعتبارىا مغ جخائع الجمدات 
 تقع بػاسصة الرحف أو غيخىا مغ شخق الشذخ. 

كسا نػد االشارة الى ان محكسة الجشايات تختز بشطخ االشكال سػاء 
أكان مخفػعا مغ السحكػم عميو أو مغ غيخه عشج نذػب الشداع عمى شخرية 

                                                           
 –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. السدتذار/ احسج عبج الطاىخ 119
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 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

( مغ قانػن االجخاءات 423أكجتو كل مغ السادة ) السحكػم عميو، وىحا ما
 ( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ. 526ية الفمدصيشي والسادة )الجدائ

ويتبيغ لشا مغ الشريغ الدابقيغ، ان كل اشكال في تشفيح حكع جشائي 
يخفع الى محكسة الجشايات إذا كان صادرا مشيا، ويججر بشا ان نذيخ الى أن 

أصال السحكسة السخترة محميا بشطخ االشكال ىي محكسة الجشايات السخترة 
ومحميا في نطخ الجعػػ الجشائية التي صجر فييا الحكع السدتثكل في تشفيحه، إذ 
ليذ الزما عخض ىحه االشكال عمى ذات الجائخة التي أصجرت الحكع إنسا يرح 
عخض ىحا االشكال عمى أؼ دائخة مغ دوائخ محكسة الجشايات السخترة، كسا 

ى ذات الجائخة التي أصجرت نػد االشارة الى أن اسشاد الفرل في االشكال ال
 124يعجو ان يكػن مغ قبيل التشطيع االدارؼ لمعسل.  الحكع السدتثكل في تشفيحه ال

 انفشع انخبَٙ
احملكًخ ادلختظخ ثُظش االشكبالد يف تُفٛز االحكبو انظبدسح يٍ حمبكى  

 االحذاث 
( لدشة 12( مغ قانػن الصفل السرخؼ رقع )124لقج نرت السادة )

، ويجػز لألحجاث" تشذأ في مقخ كل محافطة محكسة أو أكثخ عمى أن  1996
في غيخ ذلظ مغ االماكغ، وتحجد  لألحجاثبقخار مغ وزيخ العجل انذاء محاكع 

دوائخ اختراصيا في قخار انذائيا  وتتػلى أعسال الشيابة العامة أمام تمظ 
 قخار مغ وزيخ العجل ".  بإنذائيا، يرجر لألحجاثالسحاكع نيابات متخررة 

مثل  2444( لدشة 7في حيغ لع يتزسغ قانػن الصفل الفمدصيشي رقع )
 الشز الدابق وبالتالي نحيل ذلظ الى القػاعج العامة. 

                                                           
 –مخجع سابق  –ية اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائ –. السدتذار/ احسج عبج الطاىخ 124
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2222( لسنة 3رقم )   

( مغ قانػن الصفل السرخؼ السحكػر اعاله فقج نرت " 121أما السادة )
كسا  عمى أن تذكل محاكع االحجاث مغ عشرخ قزائي مكػن مغ ثالث قزاة،

تتكػن أيزا مغ عشرخ غيخ قزائي يتسثل في خبيخان مغ االخرائييغ واحجا 
 مشيع مغ الشداء كسا يجب أن يكػن حزػرىسا وجػبيا ". 

( مغ قانػن الصفل السحكػر فقج نرت " تختز محكسة 122أما السادة )
االحجاث في الشطخ في أمخ الصفل عشج اتيامو في احجػ الجخائع أو تعخضو 

.........."، ونخػ ان اختراص محكسة االحجاث إنسا يشحرخ في لالنحخاف.
الشفال الحيغ جاوزت أعسارىع خسذ عذخة سشة وقت ارتكاب ا

 الجخيسة..........". 
( مغ قانػن الصفل السحكػر فقج نرت عمى أنو " 134أما السادة )

 يختز رئيذ محكسة االحجاث التي يجخؼ التشفيح في دائختيا، دون غيخه بالفرل
في جسيع السشازعات واصجار القخارات واالوامخ الستعمقة بتشفيح االحكام الرادرة، 
عمى أن يتقيج بالفرل في االشكال في التشفيح بالقػاعج السشرػص عمييا في 

  يمي: لهذا يتبين لنا من النص المتقدم ما قانػن االجخاءات الجشائية "
لقج اتجو السذخع الى األخح بشطام قاضي مكان التشفيح بالشدبة  .1
 . لألحجاث

ان االختراص بالفرل في اشكاالت تشفيح االحكام الرادرة  .2
عمى الحجث، إنسا ىي مغ اختراص رئيذ السحكسة التي تتبعو الجائخة التي 

العام الحؼ يحكع  السبجأأصجرت الحكع، وىشا نالحع ان السذخع قج خخج عمى 
كاالت التشفيح وىػ ان السحكسة التي أصجرت الحكع أقجر مغ غيخىا عمى فيع اش

الحكع وتفديخه، ومغ ثع فإن السحكسة التي أصجرتو ىي األقجر عمى الفرل في 
االشكال الحؼ يثػر بسشاسبة تشفيحه، وبالخغع مغ ذلظ فان السذخع لع يسشح 

ا مشح ذلظ لخئيذ السحكسة التي أصجرت الحكع، سمصة الفرل في االشكال إنس
 السحكسة. 



2222" 2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا –العدد األول –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية   

2213 
 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

كسا يتبيغ لشا ان اختراص رئيذ محكسة االحجاث التي يجخؼ  .3
التشفيح في دائختيا إنسا ىػ اختراص شامل لجسيع االحكام الرادرة عمى 
االحجاث، ويدتػؼ في ذلظ أن تكػن ىحه االحكام صادرة عغ محكسة االحجاث أو 

الحكع الرادر مغ محكسة االحجاث مغ الجائخة االستئشاؼية في الصعغ السخفػع عغ 
( مغ 134أو كان صادرا مغ محكسة الجشايات، وىحا بجون شظ أكجتو السادة )

قانػن الصفل السحكػر حيث يتبيغ لشا أن ىحا الشز قج جاء عاما وشامال جسيع 
األحكام الرادرة عغ السحاكع بخرػص االحجاث دون أن يحجد اختراصو 

 121درة عغ محكسة االحجاث فقط. بالشطخ في اشكال األحكام الرا
مسا تقجم يتبيغ لشا ان السذخع االجخائي قج جعل االختراص العام بشطخ 
االشكال في تشفيح الحكع الجشائي الى محكسة الجشح السدتأنفة، حيث تختز ىحه 
السحكسة  بشطخ االشكال في تشفيح أؼ حكع جشائي لع يجعل السذخع االختراص 

 122بشطخه لسحكسة أخخػ. 
فمع يتزسغ أؼ نز  2444( لدشة 7أما قانػن الصفل الفمدصيشي رقع )

يذيخ الى محكسة خاصة لسحاكسة االحجاث مسا يقتزي الخجػع الى القػاعج 
العامة في السحكسة السخترة لسحاكسة االحجاث وىي محاكع القزاء العادؼ 

( لدشة 24والستسثمة في محكسة الرمح والبجاية، وىحا ماأكجه أيزا القانػن رقع )
وىػ قانػن االحجاث االردني، حيث لع يشز عمى تذكيل محكسة خاصة  1968

لسحاكسة االحجاث إنسا أحال محاكسة االحجاث الى محاكع القزاء العادؼ وىي 
 محكسة الرمح والبجاية. 

لسا تقجم يتبيغ لشا أن قانػن الصفل ىػ قانػن خاص وأن الخاص يقيج 
تعارض بيغ قاعجة قجيسة مشرػص عمييا في العام، وبالتالي في حالة وجػد 

                                                           
 –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. السدتذار/ احسج عبج الطاىخ 121
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2222( لسنة 3رقم )   

قانػن االجخاءات الجشائية وقاعجة مشرػص عمييا في قانػن الصفل، فإنو حيشئح 
  123يمغى مغ القاعجة القجيسة ما جاءت  بذأنو القاعجة الحجيثة في قانػن الصفل. 

في حيغ ىشاك جانب مغ الفقو ذىب الى القػل أنو يجب عمى السذخع ان 
إذا كان الحكع الرادر عمى الحجث ىػ عقػبة أم تجبيخ احتخازؼ، يفخق بيغ ما 

فإذا كان ىحا الحكع صادرا بعقػبة فإن االختراص بشطخ االشكال في تشفيح 
الحكع وفقا لمقػاعج العامة يكػن لمقاضي الحؼ أصجره، في حيغ إذا كان الحكع 

ع يكػن صادرا بتجبيخ احتخازؼ فإن االختراص بشطخ االشكال في تشفيح الحك
لخئيذ محكسة االحجاث الحؼ يحق لو تعجيل ىحا التجبيخ حدب حالة الحجث أثشاء 

  124تشفيح ىحا الحكع. 
في حيغ ذىب جانب آخخ مغ الفقو الى أن رئيذ محكسة االحجاث 
يختز بالفرل في االشكال السخفػع مغ الغيخ وذلظ بخرػص تشفيح االحكام 

   125لشداع حػل ىحه االمػال. السالية عمى أمػال الحجث وذلظ إذا ثار ا
( 113الرادرة عغ البالغيغ، وذلظ تصبيقا لمسػاد ) لألحكامالشدبة بأما 

( مغ قانػن الصفل السرخؼ السحكػر، فإن 115( والسادة )114والسادة )
االختراص بالفرل في اشكاالت تشفيحىا إنسا يخزع لمقػاعج العامة، حيث 

سدتأنفة باعتبارىا السحكسة ذات يكػن االختراص حيشئح لسحكسة الجشح ال
االختراص العام في الفرل في اشكاالت التشفيح الرادرة عغ السحاكع الجشائية 

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية، في حيغ خػل السذخع 524وفقا لشز السادة )
رئيذ محكسة االحجاث أن يختز بالفرل في السشازعات الستعمقة بتشفيح الحكع 

 دون غيخه مغ البالغيغ. الرادر عمى الحجث 
                                                           

يع حامج ششصاوؼ 123  –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. الجكتػر/ ابخـا
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2222( لسنة 3رقم )   

نرت عميو كل  وبالخغع مسا تقجم، ىشاك جانب مغ الفقو ال يتفق مع ما 
( 122( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ والسادتيغ )524مغ السادة )

( مغ قانػن الصفل السرخؼ، حيث يخػ ىحا الجانب مغ الفقو 134والسادة )
  126ضخورة التفخقة بيغ ثالث حاالت ىي: 

ذا كانت الجخيسة التي ارتكبيا الحجث تذكل جشحة، فإن إ .1
االختراص بشطخىا يكػن حيشئح لسحكسة االحجاث سػاء ارتكبيا لػحجه أو اشتخك 
معو شخز بالغ في ارتكابيا وىشا يكػن الشطخ في االشكال في تشفيح الحكع 

 الرادر مغ محكسة االحجاث، مغ اختراص رئيذ محكسة االحجاث. 
لحجث الحؼ ارتكب الجخيسة قج تجاوز سشو خسدة لكغ اذا كان ا .2

عذخه سشة وقج ارتكب جشاية اشتخك معو في ارتكابيا شخز بالغ، فان 
االختراص في نطخ االشكال في تشفيح الحكع الرادر فييا يكػن لسحكسة 

 الجشايات، آلنيا ىي السحكسة التي أصجرت الحكع السدتثكل في تشفيحه. 
كبيا ىحه الحجث جشاية ولع يكغ قج إذا كانت الجخيسة التي ارت .3

تجاوز خسدة عذخة عاما وقج ارتكب ىحه الجشاية لػحجه، فإن الشطخ في اشكال 
تشفيح الحكع الرادر مغ محكسة االحجاث يكػن حيشئح ليحه السحكسة ألنيا 

 السحكسة التي أصجرت الحكع السدتثكل في تشفيحه.    
قانػن الصفل السرخؼ ( مغ 134كسا نػد االشارة الى ان السادة )

السحكػر قج أشارت الى االجخاءات الػاجب اتباعيا عشج الفرل في االشكال في 
كع الرادر مغ محكسة االحجاث، حيث قزت باتباع االجخاءات لحتشفيح ا

 ( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ. 525السشرػص عمييا في السادة )
 انفشع انخبنج

                                                           
يع حامج ششصاوؼ 126  –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. الجكتػر/ ابخـا

 149ص 



2222" 2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا –العدد األول –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية   

2216 
 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

احملكًخ ادلختظخ يف َظش اشكبالد تُفٛز االحكبو انظبدسح ػٍ حمبكى  
 ايٍ انذٔنخ  

عمى أن "  1971( مغ الجستػر السرخؼ لدشة 171لقج نرت السادة )
يشطع القانػن تختيب محاكع امغ الجولة ويبيغ اختراصاتيا والذخوط الػاجب 

 تػافخىا ؼيسغ يتػلػن القزاء فييا ".
والستعمق  1981( لدشة 145اصجار القانػن رقع )مسا دفع السذخع الى 

محاكع امغ دولة عميا ومحاكع امغ دولة جدئية، حيث أن االحكام الرادرة  بإنذاء
عغ محاكع أمغ الجولة العميا ىي احكام نيائية وال يجػز الصعغ فييا اال بالشقس 

 وإعادة الشطخ. 
قج  1981لدشة  (145( مغ القانػن رقع )5ونػد االشارة الى أن السادة )

نرت عمى االجخاءات الػاجب اتباعيا امام محاكع امغ الجولة عمى انيا 
واالجخاءات واالحكام السقخرة بقانػن االجخاءات الجدائية، إذا لع يتزسغ القانػن 
السخقػم اعاله عمى أية قػاعج خاصة تشطع اشكاالت تشفيح االحكام الرادرة عغ 

خترة بشطخ ىحه االشكاالت، وبالتالي فانو وفقا محاكع امغ الجولة أو السحكسة الس
( مغ ىحا القانػن يدخؼ عمى اشكاالت التشفيح االحكام والقػاعج 5لشز السادة )

العامة السشرػص عمييا في قانػن االجخاءات الجدائية، ومغ ثع فان اشكاالت 
ت تشفيح أحكام محاكع أمغ الجولة العميا إنسا تخفع الى ذات السحكسة التي أصجر 

 127الحكع السدتثكل في تشفيحه.
ليحا فان االشكاالت في تشفيح االحكام الرادرة عغ محكسة امغ الجولة 
العميا إنسا تختز بشطخىا نفذ السحكسة التي أصجرت الحكع السدتثكل في 
تشفيحه، ونخػ أن الخأؼ الفقيي الخاجح ىػ االججر باالتباع لغ السذخع قج عبخ عغ 

الحالة الى االحكام والقػاعج العامة السشرػص عمييا رايو برخاحة ووضػح، في ا
في قانػن االجخاءات الجدائية أو بسعشى آخخ ان السذخع قج عبخ عغ ارادتو في 
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تصبيق قػاعج االجخاءات الجدائية عمى كل مالع يخد بذأنو نز في قانػن محاكع 
 امغ الجولة. 

سة أمغ اما بالشدبة لمسذخع الفمدصيشي فال يػجج تذخيع خاص لسحك
الجولة حيث نخػ ان ىحا السذخع قج الغى محكسة امغ الجولة بعج صجور مخسػم 

 وذلظ نطخا لالنتقادات والسآخح التي وجيت الى ىحه السحكسة في حيشيا. بإنذائيا
 انفشع انشاثغ

 احملكًخ ادلختظخ يف َظش اشكبالد تُفٛز االطٕل ادلٕرضح 
 )األٔايش اجلُبئٛخ(   

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية 349مغ السادة ) (1لقج نرت الفقخة )
والقػانيغ السحكػرة تدتػجب عقػبة  لألنطسةالفمدصيشي أنو "عشج وقػع مخالفة 

الغخامة فقط تخسل أوراق الزبط السشطسة بيا الى القاضي السختز ليحكع 
الجعػػ بالصخق  إلقامةبالعقػبة التي يدتػجبيا الفعل أو يعيجىا الى الشيابة 

 عتادة ".الس
( مغ ىحه السادة " يرجر القاضي حكسو خالل 2في حيغ نرت الفقخة )

أكجتو  عذخة ايام مالع يػجب القانػن صجوره خالل مجة اقرخ مغ ذلظ ". وىحا ما
( مغ 195( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ والسادة )323ايزا السادة )

 قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني. 
مغ ىحه الشرػص الستقجمة يتبيغ لشا ان لمشيابة العامة في مػاد 
السخالفات التي تدتػجب عقػبة الغخامة فقط ان تخسل أوراق الزبط السشطسة 

السػجدة الى القاضي السختز ليحكع بيا بالعقػبة السشرػص عمييا و  لألصػل
أكجتو  . وىحا مايعيجىا الى الشيابة العامة مغ أجل اقامة الجعػػ بالصخق السعتادة

( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني، حيث أشمقت 195ايزا السادة )
 عمى مثل ىحا الػضع القانػني مرصمح " االصػل السػجدة  ". 

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 323في حيغ نخػ ان نز السادة )
ضي السحكسة االسرخؼ قج أباح لمشيابة العامة في مػاد الجشح ان تصمب مغ ق

الجدئية )قاضي الرمح( ان يرجر أمخ بتػؾيع عقػبة عمى الستيع استشادا الى 
 محزخ جسع االستجالالت أو ادلة االثبات وذلظ بجون تحقيق أو سساع مخافعة. 
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ونخػ ان قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ قج تعخض لسا قج يشذأ عغ 
( مغ ىحا القانػن "إذا 334تشفيح االمخ الجشائي مغ اشكاالت حيث نرت السادة )

ادعى الستيع عشج التشفيح عميو أن حقو في عجم قبػل االمخ اليدال قائسا لعج 
يخيا مشعو مغ الحزػر في أو لغيخ ذلظ مغ االسباب أو ان مانعا ق باألمخاعالنو 

الجمدة السحجدة لشطخ الجعػػ أو اذا حرل اشكال آخخ في التشفيح، يقجم االشكال 
اصجر االمخ ليفرل ؼيو بغيخ مخافعة إال إذا رأػ عجم امكان 1الى القاضي الحؼ 

 الفرل ؼيو بحالتو أو بجون تحقيق أو مخافعة....". 
خائي الفمدصيشي والسذخع كسا نػد االشارة الى ان كل مغ السذخع االج

في تشفيح االمخ الجشائي  باألشكالاالجخائي السرخؼ لع يشطسا االختراص 
)االصػل السػجدة( الرادرة مغ الشيابة العامة، انسا يخػ الفقو ان االشكال في 
التشفيح يكػن مغ اختراص محكسة الرمح ) السحكسة الجدئية ( بػصفو صاحب 

  128كاالت تشفيح االوامخ الجشائية.االختراص االصيل بالفرل في اش
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ تشز أنو 334ونخػ أن السادة )

اذا ادعى الستيع عشج التشفيح عميو ان حقو في عجم قبػل االمخ اليدال قائسا ولظ 
أو لغيخ ذلظ مغ االسباب أو أن مانعا قيخيا مشعو مغ عجم  باألمخلعجم اعالنو 

لسحجدة لشطخ الجعػػ أو اذا حرل اشكال آخخ في التشفيح، إذا حزػر الجمدة ا
رأػ عجم امكان الفرل ؼيو بحالتو أو بجون تحقيق أو مخافعة، حيشئح يحجد يػما 

العادية وىشا يكمف الستيع وباقي الخرػم  لإلجخاءاتلمفرل في االشكال وفقا 
جاء  دب مابالحزػر في اليػم السحكػر، فاذا قبل االشكال تجخؼ السحاكسة ح

( اجخاءات جشائية مرخؼ. ليحا نػد القػل أن الستيع اذا قبل 328في السادة )
االشكال فان ىحا االمخ يعج كان لع يكغ، وبالتالي تديخ الجعػػ الجشائية وفقا 
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العادية وىشا يجػز لمسحكسة أن تقزي بعقػبة أشج مغ العقػبة التي  لإلجخاءات
  129صجر بيا االمخ الجشائي.

بأن اىع حاالت االشكال في تشفيح االمخ الجشائي إنسا تجتسع في  وقج قيل
فكخة واحجة تتسثل في دفع الستيع بأن االمخ لع يتحػل امخ واجب التشفيح  بسعشى 

  134ان تشفيح ىحا األمخ مازال يفتقج الى الدشج.
ومغ الججيخ ذكخه ان االشكال يقجم الى القاضي الحؼ اصجر األمخ حيث 

ن القاضي ىػ بحاتو وشخرو مرجر األمخ إنسا السقرػد بحلظ يذتخط ان يكػ  ال
وفي نفذ الػقت إذا تعجد الستيسػن واستثكل  131ىػ القاضي الجدئي السختز.

تصبق القػاعج الدابقة إال بالشدبة  بعزيع دون البعس اآلخخ ففي ىحه الحالة ال
 لسغ استثكل مشيع. 

يػقف التشفيح إال إذا  ونذيخ الى ان االشكال في تشفيح االمخ الجشائي ال
امخت الشيابة العامة أو قاضي االشكال بػقف التشفيح مؤقتا لحيغ الفرل في 

( مغ التعميسات الكتابية 589أكجتو السادة ) ، وىحا ما132مػضػع االشكال 
 والسالية واالدارية لمشيابات. 

 ادلغهت انخبَٙ
 اختظبص احملكًخ ادلذَٛخ ثُظش اشكبالد انتُفٛز  

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى 424السادة )لقج نرت 
انو " إذا قام نداع مغ غيخ الستيع بذان االمػال السصمػب التشفيح عمييا في حالة 
تشفيح االحكام السالية عمى امػال السحكػم عميو يخفع االمخ الى السحاكع السجنية 

أكجتو ايزا  ". وىحا ماشبقا لسا ىػ مقخر في قانػن اصػل السحاكسات السجنية 
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، يتبيغ لشا مغ 527كل مغ نز السادة )
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الشرػص الدابقة ان السحكسة السجنية تختز بشطخ اشكاالت تشفيح بعس 
االحكام الجدائية وقج حدع السذخع االجخائي ىحا االشكال، حيث فخق بيغ االشكال 

بيغ االشكال الحؼ يخفع مغ الغيخ بخرػص الحؼ يخفع مغ السحكػم عميو و 
االمػال السصمػب التشفيح عمييا، ومغ ثع وضع السذخع االجخائي لكل حالة حكسا 
خاصا بيا فسثال اذا رفع االشكال مغ السحكػم عميو فإن االختراص يشعقج حيشئح 
لمسحكسة الجشائية وىي محكسة البجاية برفتيا الجشائية بالشدبة لمجشايات، كسا 

وذلظ سػاء حرل اشكال التشفيح  عقج االختراص لسحاكع الرمح بالشدبة لمجشحيش
( مغ 424أكجتو السادة ) في حكع مالي أو في حكع بعقػبة مقيجة لمحخية، وىحا ما

قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " كل اشكال مغ السحكػم عميو في 
أما اذا كان االشكال في التشفيح  التشفيح يخفع الى السحكسة التي اصجرت الحكع".

 مخفػعا مغ غيخ الستيع فان االختراص يشعقج حيشئح لمسحكسة السجنية وىحا ما
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي والسادة 424أكجتو كل مغ السادة )

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ. يتبيغ لشا مغ الشريغ الستقجميغ 527)
 ألحكامالتشفيح عمى امػال السحكػم عميو في الجعػػ السجنية شبقا  أنو في حالة

قانػن اصػل السحاكسات السجنية )قانػن السخافعات(، فإن االشكال في التشفيح 
يكػن وفقا ليحا القانػن لمسحكسة السجنية وبالتالي فان تشفيح االحكام السالية يكػن 

لظ إما بالصخق السشرػص بصخيق الحجد عمى امػال السحكػم عميو، إذ يتع ذ
عمييا في قانػن السخافعات وإما بالصخق االدارية السخررة لتحريل االمػال 
االميخية وفي كمتا الحالتيغ نخػ أنو اذا قام نداع مغ غيخ الستيع بذان االمػال 
السصمػب الحجد عمييا كأن يجعي ىحا الذخز ممكيتيا فحيشئح يخفع ىحا االشكال 

، شبقا لسا ىػ مشرػص عميو في قانػن اصػل السحاكسات الى السحكسة السجنية
 السجنية والتجارية

في حيغ اذا كان االشكال في التشفيح متعمقا بالحكع نفدو سػاء مغ حيث 
مزسػنو أو مغ حيث قابميتو لمتشفيح فإنو حيشئح يخفع لمسحكسة التي أصجرت ىحا 

  133الحكع.
                                                           

اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية في ضػء الفقو وقزاء  –. الجكتػر / عبج الحكيع فػدة  
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شكاالت تشفيح االحكام أما بالشدبة لالختراص السحكسة السجنية بشطخ ا
ذىب اليو الدائج  الرادرة في الجعػػ السجنية وذلظ مغ السحكسة الجشائية وىحا ما

 134في الفقو فإنو يدتشج الى األسباب التالية:
أن اليجف التذخيعي مغ ضع الجعػػ السجنية الى الجعػػ  .1

القػاعج الجشائية في قزاء واحج، إنسا يػجب ان تخزع الجعػػ السجنية لجسيع 
واالجخاءات التي تحكع سيخ الجعػػ امام السحكسة الجشائية وصجور الحكع فييا 
وشخق الصعغ ومػاعيجىغ حيث تشتيي ىحه الػحجة عشج ىحا الحج فسثال اذا صجر 
الحكع في الجعػػ السجنية مغ السحكسة الجشائية فانو يقخر حكع مجني يخزع 

سقػشو أو بقائو وتشفيحه عمى مال حيشئح ألحكام القانػن السجني سػاء مغ حيث 
يدتمدم مجخد صجور حكع في الجعػػ  السجعى عميو، مغ ىشا يتبيغ لشا انو ال

السجنية مغ السحكسة الجشائية أن تختز ىحه السحكسة بالفرل في اشكاالت تشفيح 
  135الحكع السجني.

ان اشكاالت التشفيح في االحكام الدابقة في الجعػػ السجنية مغ  .2
يسكغ ان تثيخ مشازعات ذات شبيعة غيخ مجنية مثل  الجشائية الالسحكسة 

السشازعات التي تيخىا االشكاالت الجشائية إنسا تثيخ ىحه االشكاالت مشازعات 
مجنية تختز بيا السحكسة السجنية حدب شبيعتيا االصمية، وبجون شظ فيحه 

 السحكسة السجنية ىي األقجر عمى الفرل في السشازعات. 
لحكع الرادر في الجعػػ السجنية إنسا يكػن بشاء عمى ان تشفيح ا .3

جاء في قانػن السخافعات السجنية  شمب السجعي في الحق السجني حدب ما
كع اجخاءات التشفيح في ىحه الحالة فانو حوالتجارية، فصالسا ىحا القانػن ىػ الحؼ ي

 يجب رفع االشكال حيشئح الى السحكسة السجنية. 
بيحا الخرػص ىػ ما الحكع لػ استجعى االمخ  ولكغ الدؤال الحؼ يثػر

تفديخ الحكع السجني فانو يعخض حيشئح عمى السحكسة الجشائية التي أصجرتو 

                                                           

 –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في االحكام الجشائية  –. الجكتػر / محسػد سامي قخني  
64ص  134  

الشطخية العامة الشكاالت التشفيح في االحكام  –. السدتذار / عبج المصيف  دمحم حدشي  
129ص  –مخجع سابق  –الجشائية  135  
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وذلظ الن التفديخ ليذ اشكاال في التشفيح إنسا التفديخ عسمية سابقة عمى 
  136التشفيح.

ذىب اليو الدائج في كل مغ الفقو  تقجم نخػ البل نؤيج ما لكل ما
الى ان اشكاالت التشفيح في الحكع الرادر في الجعػػ السجنية ليذ مغ والقزاء 

وذلظ الن الحكسة مغ اختراص السحكسة الجشائية بشطخ  الجشائيةتػابع الجعػػ 
الجعػػ السجنية إنسا اليجف مشو التيديخ عمى الستقاضيغ وذلظ نطخا لشذػء 

لحكع الرادر في الجعػييغ عغ فعل واحج، في حيغ اشكاالت التشفيح الخاصة با
  137الجعػػ السجنية ليدت مغ تػابع الجعػػ الجشائية.

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي قج 424ونخػ ان السادة )
نرت " إذا قام نداع مغ غيخ الستيع بذأن االمػال السصمػب التشفيح عمييا في 

الى السحاكع  حالة تشفيح االحكام السالية عمى امػال السحكػم عميو يخفع االمخ
 السجنية شبقا لسا ىػ مقخر في قانػن اصػل السحاكسات السجنية ". 

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 527أكجتو كل مغ السادة ) وىحا ما
السرخؼ في حيغ جاء الشز االجخائي االردني خاليا مغ ذلظ. ليحا إذا أمعشا 

كسة السجنية ىي الشطخ في الشرػص التذخيعية الستقجمة يتبيغ لشا ان السح
صاحبة االختراص بشطخ اشكاالت التشفيح وذلظ في االحكام الرادرة مغ 

 السحاكع الجشائية إذا تػافخت الذخوط التالية: 
ان يكػن االشكال مخفػعا مغ غيخ الستيع ) السحكػم عميو(: ىحا  .1

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي 424الذخط أكجتو كل مغ السادة )
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ ونخػ أن ىحا الشز يتدع 527ة )والساد

بعجم الجقة، إذا كان عمى السذخع ان يدتبجل مرصمح " مغ غيخ الستيع " 
مرصمح " محكػم عميو " ألن الستيع مازالت االجخاءات الجشائية تتخح في 

                                                           

طخية العامة الشكاالت التشفيح في االحكام الش –. السدتذار / عبج المصيف  دمحم حدشي  
129ص  –مخجع سابق  –الجشائية  136  

ص  –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. الجكتػر / عبج الحكع فػدة  
187137  
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شائية في في حيغ " السحكػم عميو " ىػ مغ انتيت االجخاءات الج 138مػاجيتو، 
  139وحجد عقػبتو. بإدانتومػاجيتو ومغ ثع صجور حكع في 

ليحا اذا اتيع مثال شخران بارتكاب جخيسة معيشة ثع قامت الشيابة العامة 
الجعػػ ضج أحجىسا، في حيغ قجمت اآلخخ  إلقامة ألوجوأمخ بان  بإصجار

بان فان مغ صجر ضجه امخ مغ الشيابة العامة  بإدانتولمسحاكسة ثع صجر حكع 
الجعػػ يعج مغ الغيخ وبالتالي يجػز لو االستثكال امام السحكسة  إلقامة ألوجو

 السجنية وذلظ في االحكام السالية الرادرة مغ السحكسة الجشائية. 
أما اذا كان االشكال مخفػعا مغ السدؤول عغ الجخيسة سػاء أكان فاعال 

الجائع بشطخه حتى لػ أو شخيكا فان السحكسة الجشائية ىي صاحبة االختراص 
انرب ىحا الحكع السدتثكل في تشفيحه عمى عقػبة مالية يجخؼ تشفيحىا بالصخق 

  144السجنية.
ونخػ ان االصل في السحاكسة أن تتقيج السحكسة السخترة بػقائع 

( مغ قانػن االجخاءات 276أكجتو كل مغ السادة ) الجعػػ واشخاصيا وىحا ما
ذتسل الحكع عمى ممخز الػقائع الػاردة  في الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " ي

قخار االتيام والسحاكسة وعمى ممخز شمبات الشيابة والسجعي بالحق السجني 
ودفاع الستيع...وعمى السادة القانػنية السشصبقة عمى الفعل في حالة 

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ 347االدانة.........."، وكحلظ السادة )
 ػل السحاكسات الجدائية االردني. ( مغ قانػن اص237والسادة )

الذخط الثاني ان يكػن الحكع السدتثكل ؼيو ماليا: حتى تختز  .2
السحكسة السجنية بشطخ االشكال السخفػع مغ الغيخ والستعمق بحكع صادر مغ 
محكسة جشائية مخترة، يتػجب ان يكػن الحكع محل االشكال حكسا ماليا وحتى 

 يجب تحقيق شخشيغ ىسا: يتػافخ ىحا الحكع 

                                                           

349ص  –( 264رقع ) – 3ج –مجسػعة القػاعج القانػنية  – 11/6/1634. نقس   138  
ص  –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –ي . الجكتػر / محسػد نجيب حدش 

94139  
يع الدحساوؼ   ص  –الصبعة الثانية  –تشفيح االحكام الجشائية واشكاالتو  –. السدتذار / ابخـا

396144  
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ان يقزي ىحا الحكع بجداء نقجؼ وقج يكػن جشائي، وقج يكػن  .1
 141غيخ جشائي. 

بو ىحا الحكع ىي شخق التشفيح  ىما قزان تكػن الػسيمة لتشفيح  .2
السجنية السشرػص عمييا في قانػن اصػل السحاكسات السجنية )قانػن السخافعات( 

محكسة  وما أكجتد االدارؼ، وىػ وىي الحجد والبيع الجبخؼ أو بصخيق الحج
رده  بما يجالشقس بان االحكام السالية " ىي االحكام الرادرة بالغخامة أو 

والتعػيزات والسراريف مسا يخاد تحريمو عغ شخيق التشفيح عمى امػال السحكػم 
وىػ التشفيح الحؼ يشتيي الى بيع االمػال السشفح عمييا لمحرػل مشيا عمى  عميو

  142السالية السشفح بيا ". ؾيسة االحكام
يشصػؼ تحت لػاء االحكام السالية كل مغ االحكام  مغ ىشا يتبيغ لشا أنو ال

الرادرة بالسرادرة أو الفمق أو اليجم او اعادة الذيء الى أصمو أو نذخ الحكع 
أو سحب التخخيز أو الحخمان مغ مداولة السيشة أو العدل، نخػ ان ىحه االحكام 

 فأنياالجخيسة وبالتالي  أنذأتولة الػضع السخالف لمقانػن الحؼ اليجف مشيا ىػ ازا
تشفح بالصخق السجنية السشرػص عمييا في قانػن اصػل السحاكسات السجنية،  ال

لكغ اذا جخػ التشفيح بصخيق االكخاه البجني فان الفرل في ىحا االشكال يكػن 
عبارة عغ شخيق تشفيح جشائي  ألنو، 143حيشئح مغ اختراص السحاكع الجشائية 

 محس. 
الذخط الثالث ان يشرب االشكال عمى االمػال السصمػب التشفيح  .3

 عمييا: 
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية 424لػ امعشا الشطخ في كل مغ السادة )

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، نخػ ان ىاتيغ 527الفمدصيشي والسادة )
السصمػب التشفيح  باألمػالالسادتيغ قج اشتخشت ان يكػن سبب االشكال متعمقا 

                                                           

ص  –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / محسػد نجيب حدشي  
955141  

رقع  – 7س –مجسػعة احكام محكسة الشقس  – 1956 يشايخ سشة 14. نقس مجني في  
718ص  –( 144) 142  

( 62رقع ) – 34س  –مجسػعة احكام محكسة الشقس  – 1979سشة  –. نقس اول مارس  
314ص  – 143  
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و ان يكػن في التشفيح عمى عمييا وذلظ كأن يجعي الغيخ ممكيتو ليحه االمػال أ
ىحه االمػال اضخارا بحقػقو الستعمقة بيا لكغ اذا كان االشكال يتعمق بالحكع نفدو 
سػاء مغ حيث مزسػنو أو مغ حيث قابميتو لمتشفيح فان االختراص حيشئح يكػن 

  144لمسحكسة الجشائية.
 لكغ اذا ورد التشفيح مشح البجاية عمى امػال غيخ السحكػم عميو عج ذلظ
نداعا في شخرية السحكػم عميو وبالتالي تختز بيحا االشكال السحكسة الجشائية 

 ( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي423وذلظ تصبيقا لكل مغ السادة )
 ( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ. 526والسادة )

الجشائية الرادرة في الجعػػ السجنية بالتبعية لمجعػػ  لألحكامأما بالشدبة 
فقج ذىب الدائج في الفقو الجشائي الى ان السحكسة السخترة بشطخ اشكاالت 
تشفيح االحكام الرادرة في الجعػػ السجنية بالتبعية لمجعػػ الجشائية ىي السحكسة 

 145السجنية.
العمة في انعقاد االختراص لمسحكسة السجنية بالشطخ في  ونرى ان

ػػ السجنية بالتبعية لمجعػػ الجشائية، يتسثل اشكاالت تشفيح الحكع الرادر في الجع
في ان تبعية الجعػػ السجنية لمجعػػ الجشائية إنسا تشتيي في حالة صجور حكع 
في كل مغ الجعػييغ الجشائية والسجنية، فسثال إذا صجر حكع في الجعػػ السجنية 
فإن مغ شان ىحا الحكع ان يقخر حقا مجنيا يخزع لحكام القانػن السجني، مغ 

( مغ قانػن 395حيث سقػشو أو بقائو أو تشفيحه وسشجنا في ذلظ نز السادة )
( " تتػلى الشيابة العامة تشفيح 1االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت في الفقخة )

االحكام الرادرة في الجعاوؼ الجدائية وفقا لسا ىػ مقخر بيحا القانػن وليا عشج 
 خة ". المدوم االستعانة بقػات الذخشة مباش

( مغ ىحه السادة " االحكام الرادرة في دعاوؼ 2في حيغ نرت الفقخة )
الحق السجني يكػن تشفيحىا بشاء عمى شمب السجعي بالحق السجني شبقا لسا ىػ 

( مغ 461أكجتو السادة ) مقخر في اصػل السحاكسات السجنية "، وىحا أيزا ما
                                                           

مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –.  السدتذار/ أحسج عبج الطاىخ الصيب  
  144 168ص  –

ص  –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –نجيب حدشي  . الجكتػر / محسػد 
957145  
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غ قانػن اصػل السحاكسات ( م354قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ والسادة )
الجدائية االردني، يتبيغ لشا مغ ىحه الشرػص الستقجمة أنو شالسا ان قانػن 
اصػل السحاكسات السجنية )قانػن السخافعات( ىػ الحؼ يحكع اجخاءات التشفيح في 
ىحه الحالة فانو يجب حيشئح رفع االشكال في تشفيح االحكام الرادرة في الجعػػ 

لمجعػػ الجشائية أمام السحكسة السجنية، وىشا يدتػؼ ان يكػن السجنية بالتبعية 
السدتثكل ىػ الستيع أو غيخ الستيع شالسا ان تشفيح ىحا الحكع يكػن وفقا 

في قانػن اصػل السحاكسات السجنية، لكغ اذا كان تشفيح ىحه االحكام  لإلجخاءات
ىحه االشكال فان االختراص يكػن حيشئح بشطخ  146قج تع بصخيق االكخاه البجني،

 لمسحكسة الجشائية حتى لػ كان السدتثكل مغ الغيخ. 
ونػد االشارة الى انو اذا تعمق االمخ بتفديخ الحكع السجني فان 
االختراص يكػن حيشئح لمسحكسة الجشائية وذلظ الن التفديخ ليذ اشكاال في 

  147التشفيح، حيث ان التفديخ عسمية سابقة عمى التشفيح.
 
 

      
 انخبَٙادلجحج 

 ششٔط قجٕل دػٕٖ االشكبل   
نػد االشارة الى ان قبػل دعػػ االشكال معشاه ان السحكسة السخترة قج 
وافقت عمى ان تفتح امام السجعي في ىحه الجعػػ قبػل ادعائو ومغ ثع فحز 
شمباتو، وىحا معشاه ليذ اجابة السحكسة لصمبات السجعي وذلظ مثل الدساح 

لذغل وضيفة عامة وىحا يعشي عجم قبػلو في ىحه لمذخز بالجخػل في مدابقة 

                                                           

 ( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، في حيغ ال511،519.ىحا ما أكجتو السػاد ) 146
      يػجج مقابل ليحه السػاد في قانػن االجخاءات

يع الدحساوؼ  147 ص  –مخجع سابق  – تشفيح االحكام الجشائية واشكاالتو –. السدتذار / ابخـا
442 
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ليحا نقدع شخوط قبػل دعػػ االشكال  148الػضيفة مالع يشجح في ىحه السدابقة.
الى شخوط مػضػعية وشخوط اجخائية )شكمية( حيث نتشاول كل مغ ىحه الذخوط 

 في مصمب مدتقل. 
 ادلغهت االٔل

 انششٔط ادلٕضٕػٛخ  
ل تيجف الى صجور حكع في مغ الججيخ ذكخه ان دعػػ االشكا

مػضػعيا ليحا يذتخط ان تتػافخ في دعػػ االشكال الذخوط السػضػعية لقبػل 
ىحه الجعػػ وأىسيا شخشي الرفة والسرمحة، حيث نتشاول كل شخط مغ ىحه 

 الذخوط في فخع مدتقل. 

 انفشع االٔل

 اٌ ٚكٌٕ نهًستخكم طفخ يف سفغ دػٕٖ االشكبل  
الذخوط العامة التي يجب ان تتػافخ في الذخز نػد االشارة الى ان مغ 

الحؼ يخفع دعػػ االشكال ان يكػن لو مرمحة في رفعيا وىشا يتبيغ لشا ان 
االشكال في التشفيح إنسا ىػ حق شخري لمسدتثكل سػاء اكان ىػ السحكػم عميو 

أكجتو كل مغ  يبجو لو مغ مرمحة، وىحا ما أو كان مغ الغيخ وذلظ حدب ما
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي والسادتيغ 423والسادة  424السادة )

( مغ 3و  1( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ والفقختان )526و  524)
 ( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني. 363السادة )

يو كسا خػلو ايزا ليحا خػل السذخع االجخائي رفع االشكال لمسحكػم عم
لغيخ السحكػم عميو إذا حرل نداع في شخرية السحكػم عميو أو كسا ىػ الحال 

أكجتو كل مغ  في تشفيح االحكام السالية عمى امػال السحكػم عميو، وىحا ما
 ( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي. 424( و )423السادتيغ )

                                                           
ص  –مخجع سابق  –االشكاالت في تشفيح االحكام الجشائية  –. الجكتػر / محسػد كبير   148
124 
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الحق السخاد حسايتو قانػنا  كسا نذيخ الى ان السدتثكل ىػ بحاتو صاحب
يذتخط ؼيسغ يقػم مقامو ان يكػن  ، وفي نفذ الػقت ال149أو مغ يقػم مقامو

  154محاميا.
ليحا يتعيغ لقبػل دعػػ االشكال ان يكػن السدتثكل بحاتو ىػ صاحب 

تقبل دعػػ  الحق السخاد حسايتو أو الذخز الحؼ يحل مكانو قانػنا، فسثال ال
االم عغ ولجىا القاصخ، وال مغ الدوج عغ زوجتو، كسا  االشكال مغ االبغ او مغ

تقبل ايزا مغ  تقبل مغ الديج عغ خادمو وال مغ متيع آخخ معو، كسا ال ال
  151السدؤول مجنيا عغ الستيع.

إذ قزت " كسا كان الحكع السصعػن ؼيو  سأكجتو محكسة الشق وىحا ما
، بإغالقولرادر قج اثبت ان رخرة السحل الحؼ يدتثكل الصاعغ في الحكع ا

ليدت باسع السدتثكل وإنسا ىي باسع الذخز الحؼ تحخر ضجه محزخ السخالفة 
تكػن صحيحة وال  السخالفوصجر عميو الحكع بالغخامة واالغالق، فان اجخاءات 

 152تكػن لمصاعغ صفة لخفع االشكال ويكػن قزاء الحكع بخفزو قزاء سميسا"
يجػز ايزا مغ الػكيل  األصلمغ .كسا نذيخ الى ان االستثكال يجػز تقجيسو 

ونػد االشارة الى ان السذخع  153ويدتػؼ ان تكػن وكالة الػكيل اتفاؾية أو قانػنية.
االجخائي لع يخػل الشيابة العامة االشكال في تشفيح الحكع، إنسا عيج الييا في تشفيح 

( فقخة 395االحكام الرادرة في الجعػػ الجشائية وذلظ بسػجب كل مغ السادة )

                                                           
الصبعة  –الجدء الثاني  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / دمحم عيج الغخيب   149
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( مغ قانػن 461( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي والسادة )1)
يتدق مع االعتخاف  االجخاءات الجشائية السرخؼ، ونخػ ان مثل ىحا القػل ال

لمشيابة العامة برفة االشكال في التشفيح، إنسا الدم السذخع االجخائي الشيابة العامة 
خػ خػليا الدمصة التقجيخية في التشفيح في بعس الحاالت وفي حاالت اخ بإرجاء

االرجاء، ونذيخ أخيخا الى ان السذخع قج خػل الشيابة العامة وقبل تقجيع الشداع الى 
، وىحا بجوره يجعل الشيابة العامة في غشى 154فيح الحكع مؤقتاشالسحكسة ان تػقف ت

( مغ قانػن 422أكجتو السادة ) عغ االشكال في تشفيح الحكع الجشائي، وىحا ما
جخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " لمشيابة العامة عشج االقتزاء وقبل تقجيع اال

 الشداع الى السحكسة ان تػقف تشفيح الحكع مؤقتا لدباب صحية ". 
وبالخغع مسا تقجم، ىشاك جانب مغ الفقو الجشائي ذىب الى القػل بان 

لتحدع الشداع عمى لمشيابة العامة حق رفع دعػػ االشكال مغ تمقاء نفديا وذلظ 
  155التشفيح.

الدائج في الفقو قج التدم بسا اخح بو السذخع االجخائي، إذ لع  لكن الرأي
يخػل الشيابة العامة حق رفع دعػػ االشكال، إذ لػ كان السذخع يقرج مشح 

  156الشيابة العامة حق رفع دعػػ االشكال لشز عمى ذلظ صخاحة.
الحق الذخري رفع دعػػ كسا نػد االشارة الى انو ليذ لمسجعي ب

االشكال في تشفيح الحكع الجشائي النو ليذ شخفا في الجعػػ الجشائية ) الجعػػ 
العامة (، لكغ نخػ ان السجعي بالحق الذخري لحق رفع دعػػ االشكال إذا قام 

 اشكال في تشفيح الذق السجني الستعمق باالدعاء بالحق الذخري. 
 انفشع انخبَٙ

                                                           
 –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / محسػد نجيب حدشي   154
 958ص 
الشطخية العامة الشكاالت التشفيح في السػاد  –. السدتذار / دمحم حدشي عبج المصيف   155
 144ص  –مخجع سابق  –ئية الجشا
في شخق الصعغ في االحكام الجشائية  –. السدتذار الجكتػر / دمحم جسعة عبج القادر   156
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 هحخ يف سفغ دػٕٖ االشكبلاٌ ٚكٌٕ نهًستخكم يظ 
يذتخط لقبػل دعػػ االشكال ان يكػن لخافعو السدتثكل مرمحة ججية في 
رفع ىحه الجعػػ، حيث ان دعػػ االشكال شأنيا شأن اؼ دعػة اخخػ تػجب ان 
يكػن لمسدتثكل مرمحة ججية مغ وراء اشكالو، ونػد االشارة الى ان الشيابة 

 السذخعل لمسحكسة السخترة وبالتالي فان العامة ىي التي تتػلى تقجيع االشكا
يقبل اثبات العكذ بتػافخ السرمحة ليا، كسا يجب ان تتػافخ  يفتخض افتخاضا ال

ىحه السرمحة وقت رفع االشكال وال عبخة بدواليا اثشاء الشطخ في ىحا االشكال 
عبخة  وذلظ الن العبخة في تػافخ شخوط قبػل الجعػػ انسا ىي بػقت رفعيا، إذ ال

  157بسا يصخأ عمييا بعج ذلظ.
ليحا اذا انتفت السرمحة في االشكال فانو يكػن حيشئح غيخ مقبػل، حيث 
ان مغ اىع حاالت انتفاء السرمحة ان يكػن تشفيح الحكع قج تع بحيث لع يعج 

عادة الحال الى ما كانت عميو قبل التشفيح، مثل الحكع الحؼ يكػن صادرا  محل ال
 نفحت عمى السحكػم عميو.  بعقػبة سالبة لمحخية قج

لكغ اذا كان التشفيح قج بجأ فعال عشج رفع االشكال وكان مغ السسكغ اعادة 
الحال الى ما كانت عميو فان السرمحة في االشكال حيشئح تعج قائسة وذلظ مثل 

محل، فان االشكال في تشفيحه يقبل ومغ ثع اذا قزي  بإغالقالحكع الرادر 
عميو قج  السحكػماضافة الى ذلظ اذا كان فتح السحل، بػقف التشفيح اعيج حيشئح 

نفح جدء مغ العقػبة فان السرمحة في االشكال تعتبخ حيشئح قائسة وذلظ لتفادؼ 
  158التشفيح الخاشئ عميو.

                                                           
 –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / محسػد نجيب حدشي   157
 958ص 
مخجع  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –سج عبج الطاىخ الصيب . السدتذار / اح  158

 272ص  –سابق 
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ونػد االشارة الى ان الخأؼ الدائج في كل مغ الفقو والقزاء قج اشتخط 
لحطة رفع الجعػػ وذلظ يكػن التشفيح قج انتيى  لقبػل دعػػ االشكال أن ال

  159استشادا الى ان تسام التشفيح معشاه انتفاء السرمحة في رفع دعػػ االشكال.
وبالخغع مسا تقجم فان استاذنا السخحػم الجكتػر محسػد نجيب حدشي قج 

يسكغ فييا اعادة الحال الى  فخق في حال تشفيح الحكع الجشائي بيغ الحالة التي ال
والحالة التي يسكغ فييا اعادة الحال، حيث يخػ ان  كان عميو قبل التشفيح ما

يقبل في الحالة االولى وذلظ النتفاء السرمحة مغ دعػػ االشكال  االشكال ال
مثل حالة الحكع بعقػبة سالبة لمحخية بحيث استػفى السحكػم عميو تشفيحىا، او 

  164مبشى وقج ازيل فعال. بإزالةمثال الحكع الرادر 
يسشع مغ قبػل دعػػ االشكال وذلظ  ية فميذ ىشاك ماأما في الحالة الثان

 بإغالقيحػل دون تػافخ السرمحة وذلظ مثل الحكع الرادر  الن اتسام التشفيح ال
 .161السحل، فإذا نفح االغالق ثع قزي بػقف تشفيح الحكع اعيج فتح السحل 

كسا نذيخ ايزا الى ان السرمحة في رفع دعػػ االشكال تشتفى ايزا 
حكع السدتثكل ؼيو قج صار باتا كحلظ إذا الغي الحكع السدتثكل في اذا كان ال

يكػن لالشكال في التشفيح  تشفيحه إذ معشى ذلظ زوال سشج التشفيح، وىشا ال
أكجتو محكسة الشقس السرخية إذ قزت بانو " لسا كان االشكال  وىحا ما.162محل

اع نيائيا مغ يخد اال عمى تشفيح حكع يصمب وقفو مؤقتا حتى يفرل في الشد  ال
محكسة السػضػع إذا كان باب الصعغ في الحكع مازال مفتػحا وذلظ شبقا لشز 

( مغ قانػن 421( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ والسادة )525السادة )
االجخاءات الجدائية الفمدصيشي وبالتالي وقف تشفيح الحكع الحؼ قزى الحكع 

                                                           
الصبعة  –مبادغ االجخاءات الجشائية في القانػن السرخؼ  –. الجكتػر / رؤوف عبيج   159
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ي تشفيحه، فان شعغ السحكػم عميو في الرادر في دعػػ االشكال باالستسخار ف
  163ىحا الحكع االخيخ قج اضحى عجيع الججوػ متعيغ الخفس ".

تقجم يتبيغ لشا ان الذخشيغ الستقجميغ ذو شابع شخري النيسا  لكل ما
 متعمقان بسغ يشازع في التشفيح.  

 ادلغهت انخبَٙ
 انششٔط انشكهٛخ  

لقبػل دعػػ االشكال انسا يتسثل نػد االشارة الى ان اىع الذخوط الذكمية 
( 421أكجتو كل مغ السادة ) في كيؽية تقجيع ىحه الجعػػ الى السحكسة وىحا ما

مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي اذ نرت " يقجم االشكال الى السحكسة 
بالجمدة التي تحجد  الذأنبػاسصة الشيابة العامة عمى وجو الدخعة ويعمغ ذو 

لسحكسة في االشكال بعج سساع شمبات الشيابة العامة وذوؼ الذأن لشطخه، تفرل ا
وليا ان تجخؼ التحؿيقات الالزمة ويجػز ليا ان تأمخ بػقف التشفيح حتى يفرل 

 في الشداع ". 
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 525أكجتو كل مغ السادة ) وىحا ما

سحاكسات الجدائية ( مغ قانػن اصػل ال2( في فقختيا )363السرخؼ والسادة )
االردني يتبيغ لشا مغ ىحه الشرػص التذخيعية انيا قج اشتخشت رفع دعػػ 
االشكال في جسيع الحاالت بػاسصة الشيابة العامة وذلظ لتقجيع شمب الى السحكسة 

بالجمدة التي تحجد لشطخ دعػػ االشكال أؼ  الذأنثع وجػب اعغ ذو  السخترة
 قا لمقانػن. بسعشى آخخ يجب ان يتع االشكال وف

ليحا سػف نذيخ الى تقجيع دعػػ االشكال بػاسصة الشيابة العامة في 
الفخع االول، في حيغ نتشاول في الفخع الثاني اىع الذخوط الػاجب تػافخىا في 

 الحكع السدتثكل في تشفيحه وذلظ عمى التػالي: 
 انفشع االٔل

 تقذٚى دػٕٖ االشكبل ثٕاسغخ انُٛبثخ انؼبيخ 
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( مغ قانػن االجخاءات الجدائية 421تو كل مغ السادة )أكج وىحا ما
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ والستسثل في 525الفمدصيشي والسادة )

تقجيع الشداع الى السحكسة بػاسصة الشيابة العامة وذلظ عمى وجو الدخعة، كسا 
رل بالجمدة التي تحجد لشطخ ىحا االشكال ومغ ثع تف الذأنيجب اعالن ذو 

، كسا نػد الذأنالسحكسة في ىحا االشكال بعج سساع شمبات الشيابة العامة وذوؼ 
االشارة الى ان لمسحكسة السخترة ان تجخؼ التحؿيقات التي تخػ لدوميا كسا 
يجػز لمشيابة العامة ان تأمخ بػقف التشفيح حتى يفرل في الشداع، وليا ايزا قبل 

 سباب صحية وىحا ما يح الحكع مؤقتا التقجيع الشداع الى السحكسة ان تػقف تشف
أكجتو محكسة جشايات مشة إذ قزت " بانو لسا كانت االوراق قج خمت مسا يفيج أو 

تػجج عمى االوراق  يقصع بعخض االشكال وتقجيسو بػاسصة الشيابة العامة إذ ال
تأشيخة مغ عزػ الشيابة صاحب الػالية بتقجيع الشداع الى السحكسة كسا زعع 

االوراق ىػ قخار السحكسة بتحجيج جمدة امام  وما حػتل في شمبو وكل السدتثك
ىحه الجائخة لشطخ االشكال مسا مؤداه حتسا ان االوراق قجمت لمسحكسة رأسا ولع 
تقجم بػاسصة الشيابة العامة االمخ الحؼ يتعيغ معو الحكع بعجم قبػل االشكال 

  164لخفعو بغيخ الصخيق الحؼ رسسو القانػن ".
يتبيغ لشا ان تقجيع الشداع بػاسصة الشيابة العامة الزم سػاء أكان  ومغ ىشا

االشكال مخفػعا مغ السحكػم عميو أو مغ غيخه وذلظ اذا حرل الشداع في 
( مغ قانػن 423أكجتو كل مغ السادة )ا شخرية السحكػم عميو وىحا م

ائية ( مغ قانػن االجخاءات الجش526االجخاءات الجدائية الفمدصيشي والسادة )
ان استمدام بعس التذخيعات االجخائية  165الفمدصيشي، ليحا يخػ جانب مغ الفقو

العخبية تقجيع االشكال الى السحكسة بػاسصة الشيابة العامة دون غيخىا، إنسا ىػ 

                                                           
( لدشة 41، في القزية رقع )1984مايػ سشة  23 –كع محكسة جشايات قشا . ح  164

 1979( لدشة 534جشايات االقرخ ) -1979
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 864ص  –سابق 
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2222( لسنة 3رقم )   

معيب مغ الشاحية الفشية مادامت الشيابة العامة ىي الخرع في ىحا االشكال اذ 
تع بسعخفة الشيابة العامة أو بسعخفة االشخاف كان يمدم ان يكػن تقجيع االشكال قج 

 السعشية مغ ذوؼ الذأن. 
أما قانػن االجخاءات الجشائية االيصالي فقج ذىب الى ان االشكال 
بػاسصة الشيابة العامة أو ذوؼ الذأن، وىشا يدتصيع القاضي ان يحخك ىحا 

ائية أكجتو نرػص قانػن االجخاءات الجد  االشكال مغ تمقاء نفدو، وىحا ما
فقج  2441( لدشة 3االيصالي، أما قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع )

اشتخط بذكل واضح وصخيح أن يقجم الشداع الى السحكسة بػاسصة الشيابة العامة 
بصمب  الذأن( حيث يتبيغ مغ ىحا الشز ان يتقجم ذو 421أكجتو السادة ) وىحا ما

بتقجيسو الى السحكسة، وكشا قج ذكخنا سابقا ان الى الشيابة العامة والتي بجورىا تقػم 
السذخع االجخائي الفمدصيشي قج نز عمى رفع دعػػ االشكال بػاسصة الشيابة 

تسمظ تقجيع  العامة ليذ معشاه اعصاء الشيابة صفة في رفع ىحه الجعػػ ألنيا ال
االشكال اال اذا شمب مشيا ذلظ مسغ لو صفة وىحا يذكل شخيقا رسسو قانػن 

 خاءات الجدائية لخفع دعػػ االشكال. االج
كسا ان ىحا القانػن لع يحجد شكال معيشا يقجم الى الشيابة العامة بػاسصة 

االشكال الى السحكسة إذ  بإحالةالسدتثكل إنسا نذيخ اال ان الشيابة االمة تمتدم 
  166ليذ ليا في ذلظ سمصة تقجيخية.

جم االشكال الى مغ نز السادة الدابقة مغ ان يق ندتخمره وهذا ما
السحكسة بػاسصة الشيابة العامة عمى وجو الدخعة، كسا نرت ىحه السادة عمى أن 
"لمشيابة العامة عشج االقتزاء وقبل تقجيع الشداع الى السحكسة ان يػقف تشفيح الحكع 
مؤقتا ألسباب صحية"، وبالتالي يتبيغ لشا مغ ىحا الشز الستقجم أن تدتعسل 

دمصة اذا قجرت ان االنتطار الى حيغ اترال االشكال الشيابة العامة ىحه ال
بدمصة السحكسة وتقجيخىا وقت تشفيح الحكع انسا يشصػؼ عمى احتسال احجاث 
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ضخر يرعب ؼيسا بعج اصالحو وىشا لمشيابة العامة ان تقخر ايقاف تشفيح الحكع 
يابة وبالخغع مغ وجػد التدام قانػني عمى الش 167تمقائيا أو بشاء عمى شمب الشيابة

 الذأنالعامة بتقجيع الجعػػ الى السحكسة السخترة عشجما يقجم الييا شمب بيحا 
 فان بصمب السذخع بتقجيع الشداع الى السحكسة عغ شخيق الشيابة العامة ىػ امخ ال
يخمػ مغ فائجة تتسثل في ان الشيابة العامة حيغ يصمب مشيا رفع اشكال في التشفيح 

فتجيب لو شمبو، وىشا قج يتشازل عغ ىحا تخػ وجو حق في شمب السدتثكل 
االشكال واذا لع يتشازل ومغ ثع قجمت الشيابة الشداع الى السحكسة باعتبارىا ممدمة 

النتفاء  مبحلظ مسا يؤدؼ الى عجم قبػل االشكال في كثيخ مغ االحيان نطا
السرمحة ؼيو، لكغ في حالة العكذ مغ ذلظ أؼ بسعشى اذا اجيد لمسحكػم عميو 

قجم بصمب مباشخة الى السحكسة فال يكػن ىشاك مجال ألن تخاجع الشيابة ان يت
العامة نفديا في السدألة التي يجعي فييا حجوث خصأ في التشفيح ومغ ثع فان 
اشتخاط مثل ىحا الذخط انسا يؤدؼ الى عجم ضياع وقت القزاء في كثيخ مغ 

 االحيان. 
بػاسصة الشيابة العامة عمى والن نتداءل كيف يقجم الشداع الى السحكسة 

 وجو الدخعة ومغ ثع يعمغ ذو الذأن بالجمدة التي تحجد لشطخه.
يخػ جانب مغ الفقو ان دعػػ االشكال التعج مخفػعة امام السحكسة 

 الذأن، حيث ان اخصار ذو 168الجشائية اال بعج تكميف السدتثكل بالحزػر
يتعيغ مخاعاتو ضسانا بالجمدة ليذ وسيمة لخفع الجعػػ بل ىػ اجخاء تشفيحؼ 

 لحقػق الجفاع. 
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اذىب اليو استاذنا السخحػم الجكتػر محسػد نجيب ا م نؤيد فأننالسا تقجم 
، أما 169حدشي مغ ان االشكال يعج مخفػعا مغ تاريخ تقجيسو الى الشيابة العامة

الجكتػر احسج فتحي سخور فيخػ ان دعػػ االشكال التعج مخفػعة اال مغ تاريخ 
  174السحكسة بػاسصة الشيابة العامة.تقجيسيا الى 

ونػد االشارة الى ان قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي قج نز في 
( عمى انو " اذا قام نداع مغ غيخ الستيع بذأن االمػال السصمػب 424السادة )

التشفيح عمييا في حالة تشفيح االحكام السالية عمى امػال السحكػم عميو يخفع االمخ 
نػن اصػل السحاكسات السجنية الى السحاكع السجنية، شبقا لسا ىػ مقخر في قا

والتجارية ". مغ ىحا الشز يتبيغ لشا ان  ىشاك شخيقان لخفع دعػػ االشكال في 
 التشفيح ىسا: 

الصخيق العادؼ الحؼ تخفع بو الجعاوؼ السدتعجمة امام قاضي  .1
 االمػر السدتعجمة. 

ابجاء االشكال اما السحزخ عشج التشفيح وعمى السحزخ اثبات  .2
 الشكال في التشفيح واثبات حرػل سجاد الخسع عميو. االعتخاض عمى ا
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية 424أكجتو كل مغ السادة ) وىحا ما

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية السرخؼ، وقج ذىب 527الفمدصيشي والسادة )
، الى انو بالخغع مغ وجػد التدام قانػني عمى الشيابة بتقجيع 171جانب مغ الفقو

شكال الى السحكسة السخترة عشجما يقجم الييا شمب بيحا الخرػص، دعػػ اال
 فإن نز السذخع االجخائي عمى تقجيع الشداع الى السحكسة بػاسصة الشيابة أمخ ال

العامة حيغ تتقجم بصمب  الشيابةيخمػ مغ الفائجة حيث تتسثل ىحه الفائجة في ان 
رفع االشكال قج تخػ وجو الحق في شمب الذخز السدتثكل، فحيشئح تجيبو الى 

                                                           

ص  –ابق مخجع س –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / محسػد نجيب حدشي  
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شمبو وبالتالي قج يتشازل عغ ىحا االشكال وان لع يتشازل فان ىحا يؤدؼ الى عجم 
 قبػل االشكال النتفاء السرمحة مشو. 

 انفشع انخبَٙ
 م يف تُفٛزِ    أْى انششٔط انٕارت تٕافشْب يف احلكى ادلستخك 

مغ الججيخ بالحكخ االشارة الى ان اىع الذخوط الػاجب تػافخىا في الحكع 
السدتثكل في تشفيحه ىػ ان يرجر الحكع مغ جية قزائية معيشة ثع ان يكػن ىحا 
الحكع قابال لمصعغ ؼيو ثع نذيخ اخيخا الى شبيعة الخفع بعجم قبػل دعػػ االشكال 

 وذلظ عمى التػالي: 
يرجر الحكع السدتثكل في تشفيحه عغ جية قزائية أؼ ان  أن أوال:

أكجتو محكسة  يكػن ىحا الحكع صادرا عغ محكسة تتبع القزاء العاديغ وىحا ما
الشقس السرخية إذ قزت في احج احكاميا " إذا كان الحكع السدتثكل في تشفيحه 

في  يختز بشطخ االشكال صادرا عغ محكسة امغ الجولة فان القزاء العادؼ ال
 . 172تشفيحه

ليحا فان االشكال في التشفيح الرادر مغ السحاكع االستثشائية يختمف  
تصبيقو باختالف ما اذا كان ىحا االشكال وقتيا أو اشكاال قصعيا، فإذا كان 
االشكال وقتيا اؼ متعمق بصمب وقف تشفيح الحكع مؤقتا ؼيذتخط حيشئح أن يكػن 

كػن قج شعغ ؼيو فعال، لكغ اذا انقزت ميعاد الصعغ ؼيو لع يشقزي بعج أو أن ي
داعي لػقف التشفيح فإن االشكال  مػاعيج الصعغ أو فرل في ىحا الصعغ وىشا ال

  173يكػن حيشئح غيخ مقبػل.
أما اذا كان االشكال قصعيا كسا لػ كان اساسو انعجام الحكع أو انقزاء 

ئح جائدا، العقػبة إذا تػافخ سبب مغ اسباب انقزائيا فإن االشكال يكػن حيش
وحتى لػ صار ىحا الحكع باتا او نيائيا وىشا يستشع التشفيح في جسيع الحاالت، 
كسا نػد االشارة الى انو يجػز االشكال في التشفيح مغ غيخ السحكػم عميو حتى لػ 

                                                           

ص  –( 49رقع ) – 32س -مجسػعة احكام محكسة الشقس -25/3/1981. نقس  
283172  

ص  –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –الجكتػر / محسػد نجيب حدشي .  
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يتأثخ حق السحكػم عميو في االشكال بالصعغ  أصبح الحكع باتا ونيائيا حيث ال
  174عغ ؼيو.في الحكع آلنو ليذ لو حق الص

لسا تقجم فان االشكال إذا كان مخفػعا مغ غيخ السحكػم عميو سػاء أكان 
بدبب الشداع في شخريتو أو بدبب االمػال السصمػب التشفيح عمييا فان الحكع 
السخاد الحرػل عميو مغ االشكال إنسا يتسثل في عجم جػاز التشفيح وىػ ليذ 

لمصعغ أو أصبح حكسا باتا، كسا حكسا وقتيا وىشا يدتػؼ ان يكػن الحكع محال 
يجػز لو مغ الشاحية القانػنية ان يصعغ في  نذيخ الى ان غيخ السحكػم عميو ال

او السعيار في قبػل االشكال مغ الغيخ يتسثل في تعارض  الزابطألن  175الحكع
  176ىحا االشكال مع حقػقو.

 أن يكػن الحكع السدتثكل في تشفيحه قابال لمصعغ ثانيا:
أكجتو محكسة الشقس في احج احكاميا إذ قزت " إذا كان  وىحا ما

االشكال مخفػعا مغ السحكػم عميو، ؼيذتخط في الحكع السدتثكل ان يكػن شخيق 
، حيث يتبيغ لشا أن اليجف مغ ىحا الحكع إنسا يتسثل 177الصعغ الزال مفتػحا " 

 في الحرػل عمى وقف تشفيح الحكع السدتثكل في تشفيحه. 
لى ان ىحا الحكع وقتي بصبيعتو، كسا انو يتػقف عمى ما ا ونهد االشارة

يربح عميو حال الحكع بعج الصعغ ؼيو، كسا نذيخ الى انو إذا شعغ في الحكع 
محل لو وبالتالي  السدتثكل في تشفيحه ثع فرل ؼيو فان االشكال حيشئح يربح ال

 178يكػن غيخ مقبػل وذلظ لعجم الفائجة مشو.
يذتخط ان يكػن مصعػنا  ع السشعجم الحؼ التقجم يدتثشى الحك مغ كل ما

يحتاج الى  يرمح ألن يكػن سشجا لمتشفيح كسا انو في نفذ الػقت ال ؼيو، ألنو ال
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حكع يقخر انعجامو، إضافة الى ذلظ إذا كان االشكال مخفػعا مغ الغيخ سػاء 
بدبب الشداع في شخريتو أو بدبب االمػال السصمػب التشفيح عمييا فإن الحكع 

  179اد الحرػل عميو ىػ عجم جػاز التشفيح وىػ ليذ حكسا وقتيا.السخ 
ليحا إذا كان االشكال وقتيا أؼ يتسثل في شمب وقف تشفيح الحكع مؤقتا 
في ىحه الحالة يذتخط ان يكػن ميعاد الصعغ ؼيو لع يشقزي بعج أو أن يكػن قج 

التشفيح عمى ذلظ أنو لع يعج محل لػقف  يتختبشعغ في ىحا االشكال فعال، مسا 
 أكجتو محكسة الشقس.  ، وىحا ما184ومغ ثع فإن االشكال حيشئح يكػن غيخ مقبػل

في حيغ إذا كان االشكال قصعيا كسا لػ كان الحكع مشعجما او انقزت 
العقػبة بدبب مغ اساب انقزائيا فإن االشكال يكػن حيشئح جائدا. حتى لػ 

مغ مجة العقػبة أصبح الحكع حكسا باتا مثل خرع مجة الحبذ االحتياشي 
  181السحكػم بيا أو االرجاء الػجػبي أو الجػازؼ ليحه العقػبة.

كسا يجػز االشكال في التشفيح مغ غيخ السحكػم عميو، حتى لػ أصبح 
يتأثخ حقو في االشكال في حالة الصعغ بالحكع، بالخغع  الحكع حكسا باتا، حيث ال

  182مغ انو ليذ لو حق الصعغ ؼيو.
يشجرج تحت لػاء الحكع السشعجم مخالفة قػاعج  انو الونػد االشارة الى 

يشجرج أيزا تحت لػائو مخالفة القانػن  االختراص الشػعي أو السكاني، كسا ال
لمحكع بعقػبة غيخ مشرػص عمييا أو الحكع بعقػبة تديج عغ الحج االقرى 

  183السشرػص عميو قانػنا، إذ في مثل ىحه الحاالت يرحح العيب.
 لجفع بعجم قبػل دعػػ االشكال: شبيعة اثالثا

                                                           
يع حامج ششصاوؼ   179  -مخجع سابق –الجشائية اشكاالت التشفيح في السػاد  –. الجكتػر / ابخـا
 134ص 
 319ص  -( 74رقع )  –32س -مجسػعة احكام الشقس -29/4/1981. نقس في    184
ص  –الصبعة الثانية   -شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / دمحم عيج الغخيب   181

1666 
يع الدسحاوؼ   182  –جع سابق مخ  –تشفيح االحكام الجشائية واشكاالتو  –. السدتذار / ابخـا
 413ص 

السدؤولية الجشائية  –. السدتذار/ عد الجيغ الجناصػرؼ والجكتػر/ عبج الحسيج الذػاربي183  
 1647ص-في قانػن العقػبات واالجخاءات الجشائية
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نػد االشارة الى ان الجفع بعجم قبػل دعػػ االشكال إنسا يعج مغ الجفػع 
، ومغ ثع يجػز الجفع بو في اية حال كانت عمييا 184الستعمقة بالشطام العام

الجعػػ، كسا يتعيغ عمى السحكسة ان تقزي مغ تمقاء نفديا. ومغ امثمة الجفع 
ىػ رفعيا بغيخ الصخيق القانػني، مثل رفع الجعػػ بعجم قبػل دعػػ االشكال 

برحيفة معمشة أو مػدعة قمع أو كتاب السحكسة أو عغ شخيق االعتخاض عمى 
التشفيح لجػ السحزخ، وكحلظ رفع االشكال امام قاضي التشفيح امام السحكسة 
السجنية حيث يقزى حيشئح بعجم اختراصو ومغ ثع احالة االشكال الى السحكسة 

ية، التي تقزي بعجم قبػل دعػػ االشكال، ألنو لع تصخح عمييا ىحه الجشائ
 الجعػػ بالصخيق التي حجدىا القانػن. 

 
 ادلجحج انخبنج

 ارشاءاد سفغ دػٕٖ اشكبل تُفٛز احلكى اجلُبئٙ   
( مغ قانػن 421لقج نطع السذخع االجخائي الفمدصيشي في السادة )

فع اشكال تشفيح الحكع الجشائي إذ االجخاءات الجدائية الفمدصيشي، اجخاءات ر 
نرت " يقجم االشكال الى السحكسة بػاسصة الشيابة العامة عمى وجو الدخعة، 

ن بالجمدة التي تحجد لشطخه، تفرل السحكسة في االشكال بعج أويعمغ ذو الذ
وليا أن تجخؼ التحؿيقات الالزمة،  الذأنسساع شمبات الشيابة العامة وذوؼ 

 ويجػز ليا ان تأمخ بػقف التشفيح حتى يفرل في الشداع ". 
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 525أكجتو أيزا كل مغ السادة ) وىحا ما

( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية 363( مغ السادة )2السرخؼ، والفقخة )
 االردني. 

تقجمة أن اجخاءات رفع دعػػ االشكال إنسا يتشبيغ لشا مغ الشرػص الس
تتسثل في شمب يقجمو السحكػم عميو أو الغيخ الى الشيابة العامة بػصفيا الدمصة 

                                                           
مجمة الشيابة العامة الدشة  -اشكاالت التشفيح في االحكام الجشائية –. يحيى اسساعيل 184

  187ص  –ي العجد الثان -1997سشة  –الدادسة 
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السشاط ليا تشفيح االحكام الجشائية، حيث لع يذتخط القانػن االجخائي الفمدصيشي أؼ 
شكل ليحا الصمب، ومغ ثع يجػز تقجيسو مغ السدتثكل شخريا أو مغ 

 185.محاميو
ليحا سػف نقدع ىحا السبحث الى مصمبيغ، نتشاول في السصمب االول  

اجخاءات رفع دعػػ االشكال امام السحكسة الجشائية، حيغ يخرز السصمب 
الثاني لمحجيث عغ اجخاءات رفع دعػػ االشكال امام السحكسة السجنية وذلظ عمى 

 التػالي.
 
 

 ادلغهت االٔل
ٛز احلكى اجلُبئٙ ايبو احملكًخ ارشاءاد سفغ دػٕٖ االشكبل يف تُف 

 اجلُبئٛخ      
اشخنا سابقا الى الشرػص االجخائية التي تشاولت اجخاءات رفع دعػػ 
االشكال امام السحكسة الجشائية، حيث نذيخ الى ان التذخيعات االجخائية الدالفة 
الحكخ لع تحجد مػعجا معيشا يدقط بانقزائو حق السحكػم عميو أو الغيخ في رفع 

شكال، إذا لع يدتعسل حقو في ىحا السيعاد، مالع يكغ تشفيح الحكع  ػػ الدع
السدتثكل ؼيو قج تع فعال مسا يؤدؼ الى انتفاء مرمحة السدتثكل في رفع دعػػ 

 االشكال. 
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية 421وكشا قج أشخنا ان كال مغ السػاد )

( 2الجشائية السرخؼ، والفقخة ) ( مغ قانػن االجخاءات525الفمدصيشي، والسادة )
( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني، قج تشاولت 363مغ السادة )

اجخاءات رفع االشكال الى السحكسة السخترة بػاسصة الشيابة العامة، حيث يتبيغ 

                                                           

دار  –دعػػ اشكاالت التشفيح في االحكام الجشائية  –. الجكتػر / احسج شػقي ابػ خصػة  
81ص  – 1987سشة  –الشيزة العخبية  185  
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لشا مغ ىحه الشرػص أن ىشاك الداما قانػنيا وأدبيا عمى الشيابة العامة أن تقػم 
شكال الى السحكسة السخترة، وىشا اليجػز لمشيابة في ىحه الحالة ان بتقجيع اال

تقػم بحفع الصمب أو االمتشاع عغ تقجيع االشكال الى السحكسة، ألؼ سبب مغ 
  186االسباب مع مخاعاة تحريل الخسػم السقخرة في القانػن.

كسا نػد االشارة الى ان السحكسة السخترة يجب أن تشطخ في دعػػ 
، حيث ان االصل في الجمدات ان تكػن 187جمدة غيخ عمشيةاالشكال في 

( مغ القانػن االساسي الفمدصيشي إذ نرت " 145اكجتو السادة ) عالنية وىحا ما
جمدات السحاكع عمشية، إال إذا قخرت السحكسة ان تكػن سخية مخاعاة لمشطام العام 

 ، وىحا ماأو اآلداب، وفي جسيع االحػال يتع الشصق بالحكع في جمدة عمشية "
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ 237أكجتو أيزا كل مغ السادة )

نرت " تجخؼ السحاكسة برػرة عمشية مالع تقخر السحكسة اجخاءىا سخية، 
العتبارات السحافطة عمى الشطام العام او االخالق، ويجػز في جسيع االحػال 

 ػر السحاكسة ". وىحا مامشع االحجاث أو فئة معيشة مغ االشخاص مغ حز
( 2( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، والفقخة )268أكجتو ايزا السادة )

 ( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني. 213مغ السادة )
، ان عالنية جمدات السحاكسة إنسا اليجف مشيا ضسان ونرى بذكل عام

اؾبة اعسال القزاء مسا يجعع الثقة الرالح العام، وذلظ ليتسكغ السػاششيغ مغ مخ 
ليحا مغ حق السػاششيغ أن يصسئشػا الى تحقيق العجالة، كسا يجب ان  188بو.

  189يعخفػا كيف تؤدػ العجالة، كسا أنيا تحقق الغاية مغ الخدع.
                                                           

مخجع  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. السدتذار / احسج عبج الطاىخ الصيب   186
 255ص  –سابق 

الشطخية العامة الشكاالت التشفيح في  –عبج المصيف . السدتذار الجكتػر / دمحم حدشي   187
 188ص  –مخجع سابق  –االحكام الجشائية 

 –مخجع سابق  –الػسيط في قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / احسج فتحي سخور   188
 742ص 
رسالة  –الحساية الجشائية لمخرػمة مغ تأثيخ الشذخ  –. الجكتػر / جسال الجيغ العصيفي   189

 511ص – 1964دكتػراة جامعة القاىخة سشة 
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ليحا اذا نطخت السحكسة في دعػػ االشكال في التشفيح في جمدة عمشية، 
 ثع يكػن الحكع واجبا بالشقس، وىحا ما فإنو يتختب عمى ذلظ بصالن الحكع ومغ

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " يعتبخ 474أكجتو السادة )
االجخاء باشال إذا نز القانػن صخاحة عمى بصالنو أو إذا شابو عيب أدػ الى 

( مغ قانػن 331أكجتو كل مغ السادة ) عجم تحقيق الغاية مشو "، وىحا ما
 لجشائية السرخؼ.  االجخاءات ا

ومغ الججيخ ذكخه الى أن التدام الشيابة العامة بتقجيع دعػػ االشكال الى 
السحكسة السخترة، إنسا يعشي ان سمصتيا مقيجة وبالتالي ليذ ليا سمصة تقجيخية 

يجػز لمشيابة حفع الصمب أو االمتشاع عغ تقجيع االشكال الى  في ذلظ، حيث ال
مالع يكغ سبب عجم القبػل واضحا كسا لػ كانت سبب،  ألؼالسحكسة السخترة 

صفة الحكع مشتؽية عغ مػضػع االشكال، حتى لػ كان االشكال لمسخة الثانية، 
  194فإن االمخ حيشئح مخجعو لمسحكسة في جسيع االحػال.

ليحا إذا كان الحكع السدتثكل في تشفيحه صادرا بعقػبة سالبة لمحخية أو 
سدتثكل بشفدو جمدة االستثكال، متى كان مقيجة ليا، فحيشئح يجب حزػر ال

 الحكع مػقػف التشفيح مؤقتا بأمخ الشيابة العامة أو بأمخ مغ القاضي. 
ونخػ أن الحكسة مغ حزػر السدتثكل دعػػ االشكال إنسا تتسثل في 
تسكيشو مغ ابجاء دفاعو وبالتالي تسكيغ الشيابة العامة مغ التشفيح عميو فػر صجور 

ل وعجم قبػلو، حيث تشتفي ىحه الحكسة إذا كان التشفيح جاريا الحكع بخفس االشكا
فعال عمى السحكػم عميو ومغ ثع كان لو محام ىػ أقجر عمى استعخاض االسباب 

  191القانػنية لالشكال.

                                                           

مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. السدتذار / احسج عبج الطاىخ الصيب  
256ص  – 194  

ص  –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. الجكتػر / عبج الحكع فػدة  
129191  
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ونػد االشارة، الى انو بالشدبة لحزػر السدتثكل بشفدو اجخاءات نطخ 
ذىب الى أنو يذتخط لقبػل االشكال في  192االشكال، فيشاك جانب مغ الفقو

التشفيح متى كان السدتثكل ىػ السحكػم عميو، أن يكػن قج وضع نفدو تحت 
 يقبل االشكال مغ السحكػم عميو اليارب.  ترخف سمصة التشفيح وإال ال

ان السذخع االجخائي الفمدصيشي قج خػل السحكسة الجشائية  كما نرى 
( مغ قانػن 421زمة وفقا لشز السادة )السخترة أن تجخؼ التحؿيقات الال

االجخاءات الجدائية الفمدصيشي، كسا ليحه السحكسة ان تدتعيغ باىل الخبخة مثل 
نجب خبيخ لسزاىاة برسات السدتثكمغ إضافة الى ذلظ فإن لقاضي االشكال ان 

أكجتو أيزا السادة  ، وىحا ماالذأنيدتجعي الذيػد ويشاقذيع ويدسع شمبات ذوؼ 
غ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، حيث يتبيغ لشا مغ ىحه ( م525)

الشرػص الستقجمة أن لقاضي االشكال أن يدتجعي الذيػد الحيغ يخػ امكان 
يجػز لقاضي  الحرػل مشيع عمى معمػمات تفيج في الفرل في الشداع، كسا ال

لحكع االشكال مشاقذة الذيػد في وقائع تسذ ادلة اثبات الجخيسة، كسا اثبتيا ا
يسمظ اعادة تقييع الػقائع السكػنة  السدتثكل ؼيو وذلظ لغ قاضي االشكال ال

يجػز لو تعجيل السدؤولية الجشائية التي اثبتتيا  لمجخيسة وفي نفذ الػقت ال
  193السحاكسة.

كسا نػد االشارة الى ان سمصة السحكسة السخترة بشطخ دعػػ االشكال، 
يخد اال عمى تشفيح الحكع، وذلظ  الحؼ الإنسا ىي محجودة بحجود شبيعة االشكال 

بصمب وقفو وقفا مؤقتا حتى يفرل في الشداع نيائيا مغ محكسة السػضػع وليذ 
لقاضي االشكال ان يتعخض لمحكع السدتثكل ؼيو بالرحة أو البصالن أو ان 
                                                           

 –قانػن االجخاءات الجشائية معمقا عميو بالفقو والقزاء  –. الجكتػر / مأمػن دمحم سالمة  192
    1298ص  –مخجع سابق 

يع حامج ششصاوؼ         مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –الجكتػر / ابخـا
  137ص  –
مخجع سابق  –ي السػاد الجشائية اشكاالت التشفيح ف –. السدتذار / احسج عبج الطاىخ الصيب  

344ص  – 193  
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يبحث في مجػ انصباقو عمى القانػن، وذلظ لسا ؼيو مغ مداس بقػة االحكام 
مغ احتخام واجب، اضافة الى ذلظ فإن شخق الصعغ في االحكام  واالخالل بسا ليا

  194محجدة في القانػن وليذ االشكال مغ ىحه الصخق.
ويججر بشا أن نذيخ الى ان سمصة السحكسة في وقف التشفيح مؤقتا إنسا 

بػقف التشفيح أو رفس شمب االمخ بو، حيث  لإلمخىي سمصة تقجيخية تامة 
االوراق مجػ ججية االشكال ومجػ مػافقتو لمسحكسة ان تقجر حدب ضاىخ 

لمقانػن، اضافة الى مجػ خصػرة الشتائج التي سػف تتختب عمى تشفيح الحكع، فإذا 
تبيغ ليا ان ليحا الحكع سشجا قانػني، كسا ان ىشاك خصػرة مغ تشفيح ىحا الحكع 

  195تقزي حيشئح بػقف تشفيحه. فأنيا
سة االشكال بػقف التشفيح ونػد االشارة الى ان الحكع الرادر مغ محك

يقيج محكسة السػضػع عشج فرميا في الجعػػ، إال أنو  حتى يفرل في الشداع، ال
يقبل الصعغ بالشقس  يقيج محكسة االشكال فال تسمظ حيشئح العجول عشو كسا انو ال

( مغ قانػن االجخاءات 422استقالال. كسا نذيخ الى أن كل مغ نز السادة )
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، 525السادة )الجدائية الفمدصيشي و 

( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني، قج 363( مغ السادة )2والفقخة )
مشحت الشيابة العامة سمصة تقجيخية إذ مشحتيا ىحه الشرػص، وقبل تقجيع الشداع 

لشقس إذ أكجتو محكسة ا الى السحكسة ان تػقف بتشفيح الحكع مؤقتا، وىحا ما
قزت " ان القانػن لع يزع قيػدا عمى حق الشيابة العامة في رفع الجعػػ 

التي رسسيا القانػن ومتى  لألوضاعالجشائية فيي صاحبة الحق في رفعيا، وفقا 
رفعت الجعػػ عمى ىحه الرػرة، فان السحكسة تربح وقج اترمت بيا ممدمة 

الجخيسة أو عجم تػافخه  بالفرل فييا، عمى ضػء ما تدتطيخه مغ تػافخ اركان

                                                           

ص  –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. الجكتػر / عبج الحكع فػدة  
134194  

 –مشذأة السعارف  –اشكاالت التشفيح السجنية والجشائية  –. الجكتػر / عبج الحسيج الذػاربي  
335ص  – 1996سشة  195  
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تدتميسو في تكػيغ عقيجتيا مغ شتى االدلة والعشاصخ غيخ مقيجة  عمى ىجػ ما
بصمبات الشيابة العامة الذفػية أو السكتػبة، إذ ليذ ليا حق لجػ القزاء سػػ 

  196ابجاء شمباتيا في الجعػػ إن شاء أخح بيا وإن شاء رفزيا ".
ع دعػػ االشكال سساع الخرػم ثع نذيخ أخيخا الى مغ ان اجخاءات رف

السحكسة السخترة في الفرل في دعػػ االشكال، ان تدسع  بجأتوبالتالي متى 
)الخرػم(، حيث يكػن السدتثكل ىػ  الذأناقػال الشيابة العامة، ثع اقػا اصحاب 

أكجتو السادة  آخخ مغ يتكمع وفقا لمقاعجة العامة في الجعاوؼ الجشائية، وىحا ما
ن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " بعج االنتياء مغ ( مغ قانػ 271)

سساع البيشات يبجؼ وكيل الشيابة مخافعتو، كسا يبجؼ السجعي بالحق السجني 
مصالبو والستيع السدؤول عغ السدؤول عغ الحق السجني دفاعيسا، وبعج ذلظ 

 وىحا ما تختتع السحاكسة وفي كل االحػال يجب أن يكػن الستيع آخخ مغ يتكمع ".
 ( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ. 275أكجتو ايزا السادة )

الى ذلظ يجب ان يقجم االشكال الى السحكسة بػاسصة الشيابة  باإلضافة
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية 421أكجتو كل مغ السادة ) العامة وىحا ما

( 363سرخؼ والسادة )( مغ قانػن االجخاءات الجشائية ال525الفمدصيشي والسادة )
( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني، حيث يتبيغ لشا دائسا ان 2فقخة )

الشيابة العامة ىي السجعي في خرػمة التشفيح كسا يكػن السشفح عميو دائسا ىػ 
السجع عميو، وبالتالي فإن االشكال السقجم ؼيو إنسا ىػ مغ قبيل الجفاع الحؼ يؤديو 

  197لرفة.ويبجيو بيحه ا
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي 421ونخػ ان كال مغ السادة )

( مغ قانػن 363( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ والسادة )525والسادة )

                                                           

مخجع سابق  –الػسيط في شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –سخور . الجكتػر / احسج فتحي  
948ص  – 196  

ص  –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في االحكام الجشائية  –. الجكتػر / دمحم سامي قخني  
131197  
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اصػل السحاكسات الجدائية االردني، قج نرت بذكل واضح وصخيح عمى تختيب 
  198ثع سساع أقػال ذوو الذأن.سساع الخرػم وىسا سساع أقػال الشيابة العامة، 

 
 

 ادلغهت انخبَٙ
 ارشاءاد سفغ دػٕٖ االشكبل ايبو احملكًخ ادلذَٛخ   

نػد االشارة الى ان السحكسة السجنية إذا كانت ىي السخترة بشطخ دعػػ 
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي والسادة 424االشكال وفقا لمسادة )

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، فإن مثل ىحه االشكال يخفع الييا 527)
ات السجنية والتجارية، شبقا لمصخق السشرػص عمييا في قانػن اصػل السحاكس

( 424حيث يدتػؼ في ذلظ ان يخفع االشكال وفقا لمحاالت الػاردة في السادة )
( مغ قانػن االجخاءات 527مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي والسادة )

الجشائية السرخؼ أو عشج تشفيح الحكع الرادر مغ السحكسة الجشائية في الجعػػ 
 السجنية بالتبعية. 

غ الججيخ ذكخه أن االصل في اشكاالت التشفيح امام السحكسة السجنية، وم
ان تخفع بالصخق العادية السقخرة وفقا لقانػن اصػل السحاكسات السجنية والتجارية 
لخفع الجعاوؼ، حيث يخفع االشكال الى قاضي التشفيح برحيفة تػدع قمع الكتاب 

ة، أو برحيفة تػدع ساع 24في السحكسة مع تكميف الخرع بالحزػر خالل 
قمع كتاب السحكسة مع تكميف الخرع بالحزػر مغ ساعة الى ساعة، وبالخغع 

( مغ قانػن السخافعات السجنية والتجارية 312( مغ السادة )1مغ ذلظ فان الفقخة )
السرخؼ قج نرت عمى أنو يجػز رفع ىحا االشكال الى قاضي االمػر 

ام السحزخ عشج التشفيح، وىشا يثبت ام بإبجائياالسدتعجمة بصخيق مخرػص وذلظ 

                                                           

يع الدحساوؼ   ص  –مخجع سابق  –تشفيح االحكام الجشائية واشكاالتو  –. السدتذار / ابخـا
421198  
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السحزخ مػضػع االشكال ومغ ثع يحجد جمدة لشطخه امام قاضي التشفيح. وىشا 
البج لشا مغ االشارة الى انو يجب ان يسثل الستيع في االشكال سػاء بشفدو  أو 

يجػز نطخ االشكال في غيبة السدتثكل أو مغ  بػاسصة محاميو الػكيل، حيث ال
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 331ىحه الحالة شبقشا نز السادة ) يسثمو وإال في

السرخؼ، والتي تشز عمييا البصالن في حالة عجم مخاعاة أحكام القانػن الستعمقة 
بأؼ اجخاء جػىخؼ، ونخػ ان مثػل السدتثكل أو محاميو يعتبخ اجخاء جػىخؼ 

أكجتو ايزا  اوذلظ حتى تتسكغ السحكسة مغ معخفة اسباب االشكال، وىحا م
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " يعتبخ االجخاء 474السادة )

باشال، اذا نز القانػن صخاحة عمال بصالنو، أو اذا شابو عيب ادػ الى عجم 
 تحقيق الغاية مشو ". 

كسا نذيخ ىشا عغ مجػ اختراص السحكسة السجنية في نطخ االشكال 
في الجعػػ السجنية بالتبعية، فقج ذىب راؼ الى ان  في تشفيح الحكع الرادر

اشكاالت التشفيح الخاصة بالحكع الرادر في الجعػػ السجنية ليذ مغ تػابع 
الجعػػ الجشائية، وبالتالي فان ىجف السذخع الجشائي مغ ضع الجعػػ السجنية 

ه تخزع ىح لمجعػػ الجشائية والفرل فييا امام السحكسة الجشائية، تقتزي ان ال
الجعػػ السجنية لجسيع القػاعج واالجخاءات التي تحكع سيخ الجعػػ الجشائية امام 
السحكسة الجشائية وىشا تشتيي ىحه الػحجة، بيغ كل مغ الجعػػ الجشائية والجعػػ 

 السجنية. 
ليحا اذا صجر الحكع في الجعػػ السجنية مغ السحكسة الجشائية، فانو 

القانػن السجني مغ حيث شقػشو أو بقائو  ألحكامحيشئح يقخر حقا مجنيا يخزع 
يقتزي مجخد صجور حكع في  أو مغ حيث تشفيحه عمى مال السجعي، وىشا ال

الجعػػ السجنية مغ السحكسة الجشائية، أن تختز ىحه السحكسة بالفرل في كل 
يعتخض تشفيحه مغ صعػبات ويدتشج ىحا السخ الى الدشج التذخيعي الػارد في  ما

( مغ قانػن السخافعات السجنية والتجارية السرخؼ إذ 395السادة )( مغ 2الفقخة )
نرت " االحكام الرادرة في دعاوؼ الحق السجني، يكػن تشفيحىا عمى شمب 
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السجعي بالحق السجني شبقا لسا ىػ مقخر في أصػل السحاكسات السجنية "، حيث 
ية والتجارية يتبيغ لشا مغ ىحا الشز أنو شالسا ان قانػن اصػل السخافعات السجن

ىػ الػاجب التصبيق، فانو يجب حيشئح رفع االشكال في التشفيح امام السحكسة 
 السجنية وذلظ وفقا لقػاعج نرػص قانػن اصػل السخافعات السجنية والتجارية. 

 
 ادلجحج انشاثغ        

 االحش ادلرتتت ػهٗ سفغ اشكبل تُفٛز احلكى اجلُبئٙ 
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية 421لػ امعشا الشطخ في نز السادة )

الفمدصيشي، نخػ أن لسحكسة االشكال أن تأمخ بػقف التشفيح حتى تفرل ىحه 
( مغ ىحا القانػن عمى ان 422السحكسة في الشداع، كسا نرت أيزا السادة )

الشيابة العامة عشج االقتزاء وقبل تقجيع الشداع الى السحكسة، ان تػقف تشفيح الحكع 
( مغ قانػن 525اكجتو كل مغ السادة ) سباب صحية، وىحا ما المؤقتا وذلظ 

( مغ قانػن اصػل 363( مغ السادة )2االجخاءات الجشائية السرخؼ، والفقخة )
 السحاكسات الجدائية االردني. 

مغ ىحه الشرػص يتبيغ لشا انو يتختب عمييا، قبػل دعػػ االشكال ومغ 
يقتزي التدام السحكسة بالفرل في ىحا ثع دخػل الشداع في حػزة السحكسة، مسا 

االشكال ومغ ثع اصجار حكع ؼيو، ليحا نقدع ىحا السبحث الى مصمبيغ نتشاول في 
السصمب االول أثخ رفع االشكال امام السحكسة الجشائية، في حيغ نخرز 
السصمب الثاني لمحجيث عغ اثخ رفع االشكال عمى تشفيح االحكام السجنية الرادرة 

 الجشائية السخترة.عغ السحاكع 
 ادلغهت االٔل

 أحش سفغ دػٕٖ اشكبل تُفٛز احلكى اجلُبئٙ ايبو احملكًخ اجلُبئٛخ 
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى 422لقج نرت السادة )

ان لمشيابة العامة عشج االقتزاء وقبل تقجيع الشداع الى السحكسة أن تػقف تشفيح 
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حيث يتبيغ لشا مغ ىحا الشز ان السذخع االجخائي الحكع مؤقتا ألسباب صحية، 
الفمدصيشي لع يختب أثخا عمى رفع االشكال امام السحكسة الجشائية إذ أن رفع 

يختب وقف تشفيح الحكع بقػة القانػن، حيث أمخ السذخع االجخائي  االشكال ال
السحكسة الجشائية السخترة حدب الشز الستقجم سمصة األمخ بػقف التشفيح مغ 

 مقاء نفديا إنسا يتختب وقف التشفيح عمى الحكع ؼيو. ت
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 525أكجتو كل مغ السادة ) وىحا ما

( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية 363( مغ السادة )2السرخؼ، والفقخة )
االردني. مغ ىشا يتبيغ لشا ان لمسحكسة السخترة الدمصة التقجيخية في الحكع 

التشفيح مغ تمقاء نفديا، وذلظ استشادا الى احتسال الغاء الحكع السدتثكل بػقف 
ؼيو وذلظ بدبب الزخر الحؼ يرعب جبخه في حالة استسخار تشفيح الحكع، كسا 

   199.باإلعجامىػ الحال في حالة الحكع 
اضافة الى ذلظ فان سمصة السحكسة الجشائية السخترة فيػقف التشفيح 

  244رقابة لسحكسة الشقس عمييا. إنسا ىي سمصة تقجيخية المؤقتا أو عجم وقفو 
لسا تقجم يتبيغ لشا مغ الشرػص االجخائية الستقجمة أن مغ أىع اآلثار 

األثخ  241الستختبة عمى رفع دعػػ االشكال امام السحكسة الجشائية السخترة ىسا 
يا االيجابي الستسثل في دخػل ىحه الجعػػ في حػزة السحكسة السخترة والتدام

بالفرل فييا وذلظ بحكع وضيفتيا أو سمصتيا القانػنية، إذ ليذ لمسحكسة 
السخترة االحجام عغ الفرل فييا متى تػافخت شخوط رفع ىحه الجعػػ تحت 

 شائمة انكار العجالة.

                                                           
 –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –/ محسػد نجيب حدشي  . الجكتػر  199
 962ص 
 –دعػػ اشكاالت التشفيح في االحكام الجشائية  –. الجكتػر / احسج شػقي ابػ خصػة   244

 86ص  –مخجع سابق 
مخجع  –شخح قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني  –. الجكتػر / كامل الدعيج   241

 117ص  –سابق 
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في حيغ األثخ الدمبي إنسا يتسثل في انتفاء األثخ الحؼ اوقف رفع 
عػػ االشكال ودخػليا في حػزة يتختب عمى رفع د االشكال، اؼ بسعشى آخخ ال

 السحكسة وقف تشفيح الحكع السدتثكل ؼيو. 
ليحا فإن لمشيابة العامة أن تسارس سمصتيا التقجيخية في وقف تشفيح الحكع 

تبيغ لمشيابة العامة مغ اىسية الشداع وججيتو أو مثال إذا  مؤقتا، عمى ضػء ما
مثال كان يخيج التشفيح  اصيب السحكػم عميو الجشػن بعج صجور الحكع عميو او

  242عمى غيخ السحكػم عميو أو إذا سقصت العقػبة بالتقادم.
يجػز لمشيابة العامة أن تأمخ بػقف التشفيح  كسا نػد االشارة الى انو ال

مؤقتا وذلظ لدبب سابق عمى الحكع، او لكػن الحكع السدتثكل في تشفيحه مغ 
مى مداس بالسػضػع، وىػ االرجح الغتؤه مغ محكسة الصعغ ألن ذلظ يشصػؼ ع

  243يجػز في اشكاالت التشفيح. ال ما
كسا نذيخ الى ان االمخ الرادر مغ محكسة االشكال بػقف التشفيح 

يقيجىا عشج فرميا في مػضػع االشكال، ألن  السؤقت حتى تفرل في الشداع ال
حيث ان ىحه السحكسة قج تأمخ بػقف  244ىحا االمخ ىػ عبارة عغ أمخ وقتي.

كع وبالخغع مغ ذلظ تقزي بخفس االشكال، كسا انو مغ السسكغ أن تشفيح الح
يحرل العكذ أؼ ان يرجر الحكع بقبػل االشكال مػضػعا ومغ ثع وقف تشفيح 
الحكع أو مشع تشفيحه بذكل نيائي، بالخغع مغ انو سبق وصجر وقف تشفيح حكع 

 مػضػعو. باالستسخار في تشفيح الحكع أثشاء نطخ دعػػ االشكال وقبل الفرل في 
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، أنو مادام الحكع الرادر مغ السحكسة 245ليحا ذىب جانب مغ الفقو
السخترة بػقف التشفيح أو االستسخار في التشفيح، وذلظ قبل الفرل في مػضػع 
االشكال ىػ قخار وقتي، فإنو يجػز لمسحكسة السخترة حيشئح العجول عغ ىحا 

 الحكع، وذلظ أثشاء تجاول االشكال اماميا. 
إذا رأت ان الفرل  باألشكالالشارة الى ان السحكسة السخترة كسا نػد ا

في ىحا االشكال يدتػجب تفديخ الحكع، حيث لع تكغ ىحه السحكسة مخترة بيحا 
التفديخ فان ليا حيشئح ان تػقف الشطخ في االشكال، حتى يرجر التفديخ الحؼ 

   246تخػ لدومو لمفرل في ىحا االشكال.
سمصة الشيابة العامة تشتيي بسجخد تقجيسيا ونػد االشارة اخيخا الى ان 

االشكال الى السحكسة الجشائية السخترة، ومغ ثع يربح الحق في وقف التشفيح 
  247مؤقتا لسحكسة االشكال فقط.

يحػز حجية الذيء السحكػم ؼيو،  ليحا فإن االمخ بػقف التشفيح مؤقتا ال
الػقت، فان  إذ يجػز لمسحكسة السخترة العجول عشو في أؼ وقت وفي نفذ

يحػل بيغ السحكسة وبيغ القزاء بخفس وقف التشفيح ومغ  األمخ بػقف التشفيح ال
 248ثع االستسخار في التشفيح.

 ادلغهت انخبَٙ
أحش سفغ االشكبل ػهٗ تُفٛز االحكبو ادلذَٛخ انظبدسح يٍ احملبكى  

 اجلُبئٛخ ادلختظخ
لقج قزت الجائخة السجنية في محكسة الشقس السرخية " بأن االشكال في 
التشفيح الحؼ يخفع لقاضي التشفيح مغ السمتدم بالجيغ ألول مخة قبل البجء ؼيو أو قبل 
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( مغ قانػن السخافعات، ذا أثخ مػقف لمتشفيح، حيث 312تسامو شبقا لمسادة )
بشطخه أو الى محكسة غيخ  يدتػؼ في ذلظ أن يكػن قج رفع الى محكسة مخترة

بقيت صحيفتو قائسة وال يدول اال برجور  مخترة بو، ويطل ىحا االثخ باؾيا ما
حكع يتختب عميو زوال صحيفة االشكال، لبصالنيا أو بدقػط الخرػمة او 
باعتبارىا كأن لع تكغ أو حكع بذصب االشكال، وكان الحكع بعجم االختراص 

الخرػمة في االشكال، وليذ مغ شانو أن يديل يتختب عميو انتياء  واالحالة ال
صحيفتو وإنسا ىػ بشقل الجعػػ الى السحكسة السحال الييا التي يتعيغ عمييا أن 
تشطخىا بحالتيا، مغ حيث انتيت اجخاءاتيا امام السحكسة التي احالتيا ويعتبخ 

تع مغ اجخاءات قبل االحالة بسا في ذلظ صحيفة االشكال  صحيحا اماميا ما
 249خىا الػاقف ......... وأث

ونػد االشارة الى ان قانػن السخافعات السجنية والتجارية السرخؼ، قج ميد 
( مغ 1أكجتو الفقخة ) وىحا ما 214بيغ االشكال األول واالشكاالت التالية عميو

( مغ القانػن السحكػر إذ نرت " إذا عخض عشج التشفيح اشكال وكان 312السادة )
يا، فممسحزخ أن يقف التشفيح أو أن يسزي ؼيو عمى السصمػب ؼيو اجخاء وقت

سبيل االحتياط، مع تكميف الخرػم في الحالتيغ الحزػر امام قاضي التشفيح، 
ولػ بسيعاد ساعة وفي مشدلو عشج الزخورة، ويكفي اثبات حرػل ىحا التكميف 

يجػز ان يتع  في السحزخ ؼيسا يتعمق بخافع االشكال، وفي جسيع االحػال ال
 يح قبل أن يرجر القاضي حكسو ". التشف

يتبيغ لشا مغ ىحا الشز أن قانػن السخافعات السجنية والتجارية، قج رتب 
عمى االشكال االول وقف التشفيح بقػة القانػن، وذلظ سػاء رفع ىحا االشكال 
بالصخيق العادؼ أو امام السحزخ عشج التشفيح، وذلظ حتى يفرل القاضي 

االول فال يتختب  لألشكالا باقي االشكاالت التالية السختز في ىحا االشكال أم
 عمى رفعيا وقف التشفيح بقػة القانػن. 
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لسا تقجم فان لمسحكسة السخترة ان ترجر االمخ بػقف تشفيح الحكع 
السذتثكل ؼيو، سػاء مغ تمقاء نفديا أو بشاء عمى شمب مغ الشيابة العامة او 

القػل بأن قخار السحكسة السخترة بػقف السدتثكل. مسا دفع جانب مغ الفقو الى 
يحػز حجية الذيء السقزي ؼيو، وىحا معشاه أن  التشفيح مؤقتا، بأنو حكع وقتي ال

  211لمسحكسة ان تخجع عغ ىحا القخار أثشاء نطخىا في الشداع.
في حيغ ذىب جانب مغ الفقو الى ان ىحا الحكع، إنسا ىػ حكع قصعي 

تسمظ العجول عسا فرمت  السحكسة الحتى لػ صجر في مدألة فخعية، فإن 
  212ؼيو.

في حيغ يخػ جانب آخخ مغ الفقو نطخا العتبارات مػضػعية متغيخة 
يسشع السحكسة مغ العجول عغ قخارىا، كمسا تخاءػ ليا انتفاء  ليذ ىشاك ما

  213االسباب التي دفعتيا الى الحكع بػقف التشفيح.
يحػز قػة  سدتثكل ؼيو التقجم نخػ ان األمخ بػقف تشفيح الحكع ال لكل ما

الذيء السقزي ؼيو في دعػػ االشكال، كسا ليذ لو اؼ تأثيخ عمى القخار الحؼ 
أكجتو محكسة  سػف يرجر مغ السحكسة السخترة في مػضػع االشكال، وىحا ما

يفخق في دعػػ  . وقج قزت محكسة الشقس بأن " القانػن ال214الشقس السرخية
ب ايقاف مؤقت، ألنو في كل الحاالت ىػ االشكال بيغ شمب ايقاف نيائي وشم

وىشا يتبيغ لشا ان ىحه السحكسة قج خمصت في ىحا  215ايقاف مؤقت لمتشفيح ".
الحكع بيغ الصمب بػقف تشفيح الحكع مؤقتا حتى الشطخ في دعػػ االشكال وبيغ 

 مػضػع الجعػػ ذاتيا. 
ا ليحا إذا رأت السحكسة السخترة في نطخ دعػػ االشكال أن الفرل فيي

يقتزي تفديخ الحكع، ولع تكغ ىحه السحكسة مخترة في ىحا التفديخ فإن ليا 
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حيشئح أن تػقف الشطخ في ىحه الجعػػ، حتى اصجار التفديخ الالزم لمفرل في 
  216دعػػ االشكال.

 
 

 انفظم انشاثغ
 احلكى يف دػٕٖ االشكبل ٔعشق انغؼٍ فّٛ

تكسيمية، يتبع في نػد االشارة الى أن دعػػ االشكال ىي دعػػ جشائية 
شأنيا ما يتبع في اصجار الحكع الجشائي مغ شخوط صحة الحكع، مغ مجاولة 
ونصق بالحكع وتحخيخ بياناتو والتػؾيع عميو، كسا يجب تػافخ شخوط خاصة في 
دعػػ االشكال حتى تقبل ىحه الجعػػ، حيث يجب عمى السحكسة السخترة أن 

ال، فإذا لع تتػافخ مثل ىحه تتحقق مغ مجػ تػافخ شخوط قبػل دعػػ االشك
الذخوط قزت السحكسة بعجم قبػل ىحه الجعػػ في حيغ إذا تػافخت مثل ىحه 

، وبالتالي 217الذخوط فإن السحكسة السخترة حيشئح تفرل في مػضػع االشكال
يختمف مزسػن الحكع الرادر في االشكال باختالف سببو. لكغ إذا تخمفت 

يغ صجور الحكع بعجم قبػل االشكال مثل شخوط قبػل دعػػ االشكال فحيشئح يتع
رفع دعػػ االشكال مغ غيخ ذؼ صفة، كسا لع يتػافخ لخافع ىحه الجعػػ إن كانت 
مخفػعة مغ الشيابة العامة السرمحة في رفعو. كسا يختمف الحكع الرادر في 
االشكال الػقتي الحؼ ييجف الى وقف تشفيح الحكع مؤقتًا، حتى يفرل في 

ع بات ونيائي عغ الحكع الرادر في االشكال السػضػعي مػضػع الجعػػ بحك
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الحؼ ييجف أيزا الى وقف تشفيح الحكع أو تعجيل تشفيحه دون تػقف عمى كػن 
 الحكع الرادر في السػضػع قج صار حكسًا باتًا مغ عجمو. 

لسا تقجم، فإنو إذا لع تتػافخ شخوط قبػل االشكال كسا لػ رفع ىحا 
غيخ ذؼ مرمحة، فإن السحكسة تقزي حيشئح  االشكال مغ غيخ ذؼ صفة أو

بعجم قبػل االشكال ونفذ الذيء إذا رفع االشكال بغيخ الصخيق الحؼ رسسو 
 القانػن. 

كسا نػد االشارة الى أن الحكع يقزي بعجم االختراص إذا كانت 
السحكسة التي رفع االشكال أماميا غيخ مخترة، وذلظ كسا لػ رفع االشكال الحؼ 

( مغ قانػن 424كسة السجنية شبقا لشز كل مغ السادة )تختز بو السح
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 527االجخاءات الجدائية الفمدصيشي والسادة )

 السرخؼ، الى السحكسة الجشائية. 
ونذيخ الى أنو يتختب عمى الحكع في دعػػ االشكال آثار بعزيا يكػن 

شكال وبعس ىحه اآلثار بالشدبة لمسحكسة التي أصجرت الحكع في دعػػ اال
 يتعمق بالحكع ذاتو الرادر في ىحه الجعػػ. 

كحلظ إذا كان السذخع االجخائي لع يتشاول بالتشطيع مدألة الصعغ في 
االحكام الرادرة في دعػػ االشكال، فإن الفقو قج اتجو الى جػاز الصعغ فييا 

 لجشائية. ضػع الصعغ في االحكام اوذلظ وفقا لمقػاعج العامة التي تشطع مػ 
المبحث االول نتشاول في  -ليحا نقدع ىحا الفرل الى أربعة مباحث

شخوط صحة الحكع في دعػػ االشكال في تشفيح الحكع الجشائي، في حيغ 
لمحجيث عغ الحكع في دعػػ االشكال في تشفيح الحكع  المبحث الثانينخرز 

ع الجشائي، أما فشخررو لمحجيث عغ أثخ تشفيح الحك المبحث الثالثالجشائي، أما 
السبحث الخابع واألخيخ فشتشاول ؼيو الصعغ في الحكع الجشائي الرادر في دعػػ 

 االشكال في تشفيح الحكع الجشائي وذلظ عمى التػالي. 
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 ادلجحج االٔل
 ششٔط طحخ احلكى يف دػٕٖ االشكبل 

نػد االشارة أنو يجب عمى السحكسة السخترة بالفرل في دعػػ 
تتأكج مغ أنيا ىي السحكسة السخترة، ألن االختراص بالفرل في االشكال أن 

السدائل الجشائية مغ الشطام العام ثع بعج ذلظ يتػجب عمى ىحه السحكسة قبل 
الفرل في مػضػع دعػػ االشكال أن تتأكج مغ تػافخ شخوط قبػل ىحه الجعػػ 

ئح الفرل مغ الشاحية الذكمية، فإذا تػافخت مثل ىحه  الذخوط تػجب عمييا حيش
في مػضػع دعػػ االشكال، وإال قزت ىحه السحكسة بعجم قبػل ىحه الجعػػ 

  218لتخمف شخط مغ شخوط القبػل.
كسا نذيخ الى ان الحكع في دعػػ االشكال إنسا يخزع لمقػاعج العامة 

  219التي تخزع ليا األحكام بذكل عام.
ليحا يذتخط لرحة الحكع في دعػػ االشكال أن يرجر في جمدة عمشية 
بعج مجاولة قانػنية وىحا ىػ األصل العام في نطخ الجعاوؼ، حيث نرت السادة 

( مغ القانػن االساسي الفمدصيشي " جمدات السحاكع عمشية إال إذا قخرت 145)
جسيع األحػال يتع السحكسة أن تكػن سخية مخاعاة لمشطام العام أو اآلداب، وفي 

 الشصق بالحكع في جمدة عمشية ". 
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى 237كسا نرت السادة )

أن " تجخؼ السحاكسة برػرة عمشية مالع تقخر السحكسة اجخاءىا سخية العتبارات 
السحافطة عمى الشطام العام أو االخالق، ويجػز في جسيع االحػال مشع االحجاث 
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( مغ 268و فئة معيشة مغ االشخاص مغ حزػر السحاكسة "، أما السادة )أ
قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ فقج نرت " يجب أن تكػن الجمدة عمشية 
ويجػز لمسحكسة مع ذلظ مخاعاة لمشطام العام أو محافطة عمى اآلداب، أن تأمخ 

يشة مغ الحزػر بدساع الجعػػ كميا أو بعزيا في جمدة سخية أو تسشع فئات مع
( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية 171فييا ". وىحا ما أكجتو أيزا السادة )

االردني، كسا يجب أن يكػن الحكع مدببًا وأن يػقع عميو ويػدع في خالل ثالثيغ 
  224يػما مغ تاريخ صجوره.

يتبيغ لشا مغ ىحه الشرػص أنيا قج نطست شخوط صحة الحكع في 
باب الثالث مغ الكتاب الخابع مغ قانػن االجخاءات الجدائية دعػػ االشكال في ال

الفمدصيشي وىشا يتػجب عمى قاضي االشكال، أن يمتدم بسخاعاة القػاعج 
 واالجخاءات السشرػص عمييا في قانػن االجخاءات الجدائية. 

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى 421كسا نرت السادة )
الى السحكسة بػاسصة الشيابة العامة عمى وجو الدخعة، ويعمغ أن " يقجم االشكال 

ذوو الذأن بالجمدة التي تحجد لشطخه، وتفرل السحكسة في االشكال بعج سساع 
شمبات الشيابة العامة وذوؼ الذأن وليا أن تجخؼ التحؿيقات الالزمة، ويجػز ليا 

 أن تأمخ بػقف التشفيح حتى يفرل في الشداع.........". 
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 525ما أكجتو كل مغ السادة )وىحا 

( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية 363( مغ السادة )2السرخؼ، والفقخة )
االردني، مغ ىحه الشرػص يتبيغ لشا ان شخوط صحة الحكع في دعػػ االشكال 

 يمي:  تتسثل ؼيسا
كجتو كل الشطخ في دعػػ االشكال عمى وجو الدخعة: وىحا ما أ .1

( مغ 525( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي، والسادة )421مغ السادة )
( مغ قانػن 363( مغ السادة )2قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، والفقخة )

اصػل السحاكسات الجدائية االردني حيث يتبيغ لشا مغ ىحه الشرػص الدابقة، 
عػػ االشكال الى السحكسة السخترة عمى أنيا قج الدمت الشيابة العامة بتقجيع د
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وجو الدخعة وذلظ ألن اشكاالت التشفيح مدتعجمة بصبيعتيا، كسا أنيا تيجف الى 
 221درء ضخر حال يمحق بالسحكػم عميو )السشفح عميو(.

( مغ 421ونخػ أن ىحه القاعجة مشرػص عمييا في كل مغ السادة )
( مغ قانػن االجخاءات 525قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي والسادة )

الجشائية السرخؼ، وىي عبارة عغ قاعجة اجخائية ارشادية اليجف مشيا تػجيو كل 
مغ الشيابة العامة والسحكسة الى وجػب تقجيع االشكال والفرل ؼيو عمى وجو 

 يتختب عمى مخالفة ىحه القاعجة أؼ بصالن.  الدخعة وذلظ مخاعاة لصبيعتو، إذ ال
االشكال في جمدة عمشية: نػد االشارة الى أن الشطخ في دعػػ  .2

( مغ القانػن 145األصل في الجمدات أنيا عمشية، وىحا ما أكجتو كل مغ السادة )
( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي 237االساسي الفمدصيشي والسادة )

ن ( مغ قانػ 171( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، والسادة )268والسادة )
اصػل السحاكسات الجدائية االردني، ويتبيغ لشا مغ ىحه الشرػص أن اليجف مغ 
عمشية الجمدات إنسا يتسثل في ضسان الرالح العام، وذلظ ليتسكغ السػاششيغ مغ 

  222مخاؾبة أعسال القزاء مسا يجعع الثقة بيحه االحكام.
سة لػ أمعشا الشطخ في الشرػص الدابقة يتبيغ لشا مشيا أن تشطخ السحك

السخترة في دعػػ االشكال في جمدة عمشية وتدخؼ ىحه القاعجة سػاء أكانت 
 الجخيسة جشاية أو جشحة. 

التشفيح في االحكام السالية الرادرة عغ السحاكع  إلشكاالتأما بالشدبة 
الجشائية والتي تختز بشطخىا مغ حيث االصل السحاكع السجنية فقج تع الفرل 

ية وفقا لمقػاعج العامة في قانػن اصػل السحاكسات في ىحه الجعاوؼ في جمدة عمش
، كسا 223التشفيح  إلشكاالتالسجنية والتجارية، والحؼ لع يقخر قػاعج خاصة بالشدبة 
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نػد االشارة الى أن التذخيعات االجخائية قج أوجبت أن يكػن الشصق بالحكع في 
 جمدة عمشية. 

 ة: قانػني ةيجب صجور الحكع في دعػػ االشكال بعج مجاول .3
( مغ قانػن اصػل السحاكسات السجنية والتجارية 167لقج نرت السادة )

عمى أن " تكػن السجاولة في االحكام سخية بيغ  2441( لدشة 2الفمدصيشي رقع )
القزاة الحيغ استسعػا الى السخافعة الختامية وإال كان الحكع باشاًل "، وىحا ما 

( مغ قانػن السخافعات 167( والسادة )166أكجتو ايزا كل مغ السادتيغ )
 السرخؼ. 

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية 272ومغ الججيخ بالحكخ ان السادة )
الفمدصيشي قج أشارت الى صجور الحكع بعج السجاولة، حيث نرت " بعج اختتام 
السحاكسة تختمي السحكسة في غخفة السجاولة وتجقق ؼيسا شخح اماميا مغ بيشات 

، ؼيسا عجا عقػبة االعجام فتكػن باألغمبيةأو  إلجساعباوادعاءات وتزع حكسيا 
 اآلراء ".  بإجساع

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 275أكجتو ايزا السادة ) وىحا ما
السرخؼ. ونخػ ان ىشاك جانبا مغ الفقو قج عخف السجاولة بأنيا " تبادل الخأؼ 

يق القانػن عمييا بيغ القزاة الحيغ يذكمػن السحكسة، في وقائع الجعػػ وفي تصب
 224ومغ ثع تػصميع الى اصجار حكع فييا " .

العمة مغ اشتخاط السجاولة قبل الحكع إنسا تتسثل في ضسان دنػ  ونرى ان
الحكع مغ الحؿيقة الػاقعية والقانػنية حيث يدتشج ىحا الحكع حيشئح الى حريمة 

كػن تبادل آراء وخبخات جسيع اعزاء السحكسة، اضافة الى ذلظ يذتخط أن ت
يذتخك فييا اال القزاة الحيغ استسعػا الى السخافعة،  السجاولة سخية وبالتالي ال

( مغ قانػن اصػل السحاكسات السجنية 167أكجتو كل مغ السادة ) وىحا ما
 ( مغ قانػن السخافعات السرخؼ. 196والتجارية الفمدصيشي والسادة )
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جػاز أن يحزخ  ونػد االشارة الى أن السقرػد بدخية السجاولة ىػ عجم
يجػز  أثشاء ىحه السجاولة أؼ شخز إال القزاة الحيغ يذكمػن السحكسة، فسثال ال

 يجػز اذاعة تفاصيل ما أن يحزخىا مسثل الشيابة أو الكاتب أو السخافع، كسا ال
 حجث أثشاء ىحه السجاولة، سػاء اثشاءىا أو بعج انتيائيا.  

العمة مغ سخية السجاولة إنسا تتسثل في الحخية التامة لمقزاة في  ونرى أن
ابجاء آرائيع اضافة الى صيانة كخامتيع وىيبتيع، حيث تكػن خالفات ىؤالء 
القزاة في اآلراء التي ثارت ؼيسا بيشيع بعيجة عغ أن تكػن مػضػعًا الشالع 

 225عامة الشاس عمييا.
يجػز  االحكام الجشائية، أنو ال الى ان القاعجة العامة في ونهد االشارة

 عيجػز الغاء الحكع الرادر بالبخاءة إال بإجسا تذجيج العقػبة السحكػم بيا كسا ال
( مغ قانػن االجخاءات 342( مغ السادة )2أكجتو كل مغ الفقخة ) اآلراء، وىحا ما

يجػز تذجيج العقػبة وال الغاء الحكع الرادر  الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " ال
البخاءة إال بإجساع آراء قزاة السحكسة التي تشطخ االستئشاف "، وذلظ حتى لػ ب

( 417أكجتو أيزا السادة ) كان ىحا االستئشاف مقجم مغ الشيابة العامة، وىحا ما
 مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ. 

الشصق بالحكع: كسا يذتخط لرحة الحكع الرادر في دعػػ  .4
ث يقرج بالشصق تالوة الحكع شفييا في الجمدة، وذلظ االشكال الشصق بالحكع حي

( 171أكجتو كل مغ السادة ) ، وىحا ما226بتالوة مشصػق ىحا الحكع أو مع أسبابو 
مغ قانػن اصػل السحاكسات السجنية والتجارية الفمدصيشي إذ نرت " يشصق 

لحكع القاضي بالحكع بتالوة مشصػقو أو بتالوة مشصػقو مع أسبابو، ويكػن الشصق با
( 174في جمدة عمشية وإال كان الحكع باشاًل "، وىحا ما أكجتو ايزًا السادة )

( مغ قانػن اصػل السجنية والتجارية 169مخافعات مرخؼ وكحلظ السادة )
الفمدصيشي إذ نرت " يحزخ جمدة الشصق بالحكع القزاة الحيغ اشتخكػا في 

ػص وجػب حزػر جسيع السجاولة، ................" يتبيغ لشا مغ ىحه الشر
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القزاة الحيغ اشتخكػا في السجاولة، تالوة الحكع، وإذا حرل الحجىع مانع وجب 
 عميو أن يػقع عمى مدػدة ىحا الحكع. 

كسا نػد االشارة الى ان الشصق بالحكع يجب ان يكػن في مبشى السحكسة 
فرل في ىحه الجعػػ في جمدة سخية،  وفي جمدة عمشية، حتى لػ نطخت أو

ما يشصبق عمى الحكع في دعػػ االشكال بالخغع مغ الشطخ فييا في جمدة  وىحا
( مغ قانػن 273( مغ السادة )3أكجتو أيزا كل مغ الفقخة ) غيخ عمشية، وىحا ما

االجخاءات الجدائية الفمدصيشي حيث نرت " يرجر الحكع في جمدة عمشية، ولػ 
( فقخة 343ا السادة )أكجتو ايز كانت الجعػػ نطخت في جمدة سخية ". وىحا ما

 ( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ. 1)
( مغ السادة 1تحخيخ الحكع )كتابة الحكع(: لقج نرت الفقخة ) .5

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي عمى أن " يدجل الحكع بعج 282)
الخاصة بالسحكسة، ويحفع أصل الحكع مع أوراق  صجوره في سجل االحكام

( مغ قانػن االجخاءات 312( مغ السادة )1لتي صجر فييا ". أما الفقخة )الجعػػ ا
الجشائية السرخؼ فقج نرت " يحخر الحكع بأسبابو كاماًل خالل ثسانية أيام مغ 

 تاريخ صجوره بقجر االمكان، ويػقع عميو رئيذ السحكسة وكاتبيا...". 
قج نز مغ ىحه الشرػص الستقجمة يتبيغ لشا أن السذخع الفمدصيشي، 

عمى تدجيل الحكع الرادر في الجعػػ الجشائية بعج صجوره مغ السحكسة 
، كسا يجب أن يحفع أصل ىحا الحكع مع باألحكامالسخترة، في الدجل الخاص 

 اوراق الجعػػ التي صجر فييا ىحا الحكع. 
في حيغ نخػ ان السذخع السرخؼ، يخػ ان الجداء عمى عجم التػؾيع 

يػما مغ صجوره ىػ البصالن، مالع يكغ ىحا الحكع قج عمى الحكع خالل ثالثيغ 
صجر بالبخاءة، حيث ان العبخ في الحكع ىي الشدخة االصمية التي حخىا الكاتب 
ووقع عمييا القاضي، ومغ ثع تحفع في ممف الجعػػ، فيي التعجوا ان تكػن 

    227تغشي عغ الحكع بالسعشى الستقجم. مذخوعا وبالتالي ال
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سة الشقس السرخية إذ قزت " العبخة في الحكع ىي أكجتو محك وىحا ما
بشدختو االصمية التي يحخرىا الكاتب ويػقع عمييا القاضي وتحفع في ممف 

تكػن اال مذخوعا لمسحكسة كامل  ال فأنياالجعػػ......... أما مدػدة الحكع 
تتحجد بو  تخاه في شان الػقائع واالسباب، مسا ال الحخية في تغييخ وفي اجخاء ما

  228حقػق الخرػم عغ ارادة الصعغ ".
كسا نز السذخع السرخؼ عمى تػؾيع الحكع الشائي مغ قبل القاضي في 
مجة الثالثيغ يػمًا مغ الشصق بو، وإال فأنو يكػن حيشئح حكسا باشال، مالع يكغ 

أكجتو محكسة الشقس في احجػ احكاميا إذ قزت "  صادرا بالبخاءة، وىحا ما
واالحكام الرادرة في الجعػػ السجنية السقامة بالتبعية  وجػب وضع احكام االدانة

لمجعػػ الجشائية وتػؾيعيا في مجة ثالثيغ يػما مغ الشصق بيا وإال كانت باشمة، 
( اجخاءات جشائية مرخؼ، واستثشاء احكام البخاءة مغ ىحا 312اعساال لمسادة )

سقامة بالتبعية يشرخف الى ما يرجر مغ احكام في الجعػػ السجنية ال البصالن ال
  229لمجعػػ الجشائية ".

أما السذخع الفمدصيشي فمع يشز عمى تحجيج أجال لمتػؾيع عمى الحكع، 
 سا جاء الشز خاليا بيحا الخرػص.أن

بيانات الحكع: نػد االشارة الى ان الحكع الجشائي الرادر في  .6
دعػػ االشكال يجب ان يذتسل عمى االجداء الثالث وىي الجيباجة واالسباب 

  234والسشصػق.
الى ان ديباجة الحكع، يجب ان تتزسغ اسع السحكسة التي  ونهد االشارة

اصجرت الحكع، وتاريخ اصجار الحكع، وتاريخ الجمدة التي نطخت فييا الجعػػ، 
وأسساء اعزاء الييئة التي اصجرت الحكع، ثع الجعػػ التي صجر فييا الحكع، 

حيغ وبيان اشخاف الجعػػ، ثع عزػ الشيابة العامة، والكاتب وىع االشخاص ال
 تذكمت مشيع السحكسة. 

                                                           
 968ص  –( 176رقع ) – 38س  –احكام الشقس  – 15/4/1987. نقس   228
 248ص  –( 54رقع ) – 33س  –احكام الشقس  – 23/2/1982. نقس   229
 –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / محسػد نجيب حدشي   234
 916ص 



2222" 2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا –العدد األول –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية   

2224 
 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

( مغ قانػن 276أما اسباب الحكع فقج نرت عمييا كل مغ السادة )
االجخاءات الجدائية الفمدصيشي إذ نرت " يذتسل الحكع عمى ممخز الػقائع 
الػاردة في قخار االتيام والسحاكسة وعمى ممخز شمبات الشيابة العامة والسجعي 

السباب السػجبة لمبخاءة أو االدانة ، وعمى بالحق السجني ودفاع الستيع، وعمى ا
السادة القانػنية السشصبقة عمى الفعل في حالة االدانة، وعمى تحجيج العقػبة ومقجار 

 التعػيزات السجنية ". 
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، فقج اكجت 314أما السادة )

  ( مغ القانػن السحكػر.311الشز الستقجم، وكحلظ السادة )
( مغ قانػن اصػل السحاكسات 174كسا أكجت ىحا القػل كل مغ السادة )

السجنية والتجارية الفمدصيشي إذ نرت " يجب ان يذتسل الحكع عمى اسع السحكسة 
التي اصجرتو، ورقع الجعػػ وتاريخ اصجار الحكع واسساء القزاة الحيغ اشتخكػا 

،............، مع بيان في اصجاره وحزخوا الشصق بو، واسساء الخرػم بالكامل
أكجتو محكسة الشقس السرخية إذ قزت " مغ  اسباب الحكع ومشصػقو، وىحا ما

 اما عجاىحق محكسة السػضػع، أن تأخح بسا تختاح اليو مغ أدلة الثبػت، وتصخح 
دون ان تكػن ممدمة بالخد عمى كل دليل عمى حجة، مادام ردىا مدتفادًا ضسشا 

  231دًا الى أدلة الثبػت ". استشا باإلدانةمغ قزائيا 
كسا نػد االشارة الى نز القانػن الحؼ شبقو الحكع الجشائي، حيث اكتفى 

الى رقع السادة القانػنية التي تعالج الجخيسة، دون االشارة الى  باإلشارةالسذخع 
يذتخط  الشز القانػني، فسثال إذا حجد الشز التذخيعي العقػبة ، معشى ذلظ ال

الحؼ يحجد مفيػم الجخيسة واركانيا، حتى لػ اختمف ىحا الشز  االشارة الى الشز
أكجتو محكسة الشقس إذ نرت " القاضي  عغ الشز الحؼ يحجد العقػبة، وىحا ما

( اجخاءات جشائية ليذ ممدمًا ببيان الػاقعة 314الجشائي عساًل بسفيػم السادة )
ة مغ السجعي الجشائية التي قزى فييا بالبخاءة ورفس دعػػ التعػيس السقام

بالحق السجني معًا، وحدبو ان يكػن حكسو مدببا تدببا كاؼيا ومقشعا، وأن ذه 

                                                           
 333ص  –( 72رقع ) – 24س  –احكام الشقس  – 18/3/1973. نقس   231



2222" 2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا –العدد األول –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية   

2225 
 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

تػجب االشارة الى نز مادة القانػن الحؼ حكع بسػجبو، إال في حالة  السادة ال
 232". باإلدانةالحكع 

كسا نػد االشارة الى ان مشصػق الحكع ىػ الجدء االساسي في الحكع، 
غ االسباب، كسا انو يتزسغ القخار الفاصل في مػضػع كسا أنو اكثخ أىسية م

الجعػػ الجشائية، ومشصػق الحكع يسثل الخالصة السشصؿية ألسباب الحكع، فسثال 
إذا كان ىحا الحكع فاصاًل في مػضػع الجعػػ، فإنو يقخر اما البخاءة أو االدانة، 

الفمدصيشي إذ  ( مغ قانػن االجخاءات الجدائية274أكجتو كل مغ السادة ) وىحا ما
( مغ ىحه السادة " تقزي السحكسة بالبخاءة عشج انتفاء األدلة 1نرت في الفقخة )

( مغ ىحه السادة " وتقزي السحكسة 2أو عجم كفايتيا"، في حيغ نرت الفقخة )
( في 236أكجتو السادة ) عشج ثبػت الفعل السعاقب عميو "، وىحا ايزا ما باإلدانة

السحاكسات الجدائية االردني إذ نرت " تقزي  ( مغ قانػن اصػل5فقختيا )
السحكسة بالتجخيع عشج ثبػت الفعل وبالتبخئة عشج انتفاء االدلة أو عجم كفايتيا 

 وبعجم السدؤولية اذا كان الفعل ال يؤلف جخما أو ال يدتػجب عقابا". 
أكجتو محكسة الشقس إذ قزت " لئغ كان لسحكسة السػضػع، أن  وىحا ما

بالبخاءة متى تذككت في صحة اسشاد التيسة الى الستيع، أو عجم كفاية تقزي 
أدلة الثبػت، وأن مالك االمخ يخجع الى وججان القاضي وما يصسئغ اليو، غيخ 

يفيج أن السحكسة محرت الجعػػ  أن ذلظ مذخوط بأن يذتسل الحكع عمى ما
وبريخة، وأن  وأحاشت بطخوفيا وبأدلة الثبػت التي قام عمييا االتيام عغ برخ

عمييا  تختب تكػن االسباب التي تدتشج الييا في ذلظ مغ شأنيا ان تؤدؼ الى ما
."233 

كسا نػد االشارة الى ان مشصػق الحكع ىػ الحؼ يحػز حجية الذيء 
 234السقزي بو، كسا انو ىػ الحؼ تخد عميو شخق الصعغ.
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 ادلجحج انخبَٙ
 احلكى يف دػٕٖ االشكبل يف تُفٛز احلكى اجلُبئٙ 

نػد االشارة الى أن كل مغ السذخع االجخائي الفمدصيشي والسرخؼ 
الحكع في دعػػ اشكال التشفيح،  إلصجارواالردني لع يذيخ الى قػاعج خاصة 

وبالتالي البج مغ تصبيق القػاعج العامة التي تصبق عمى االحكام الرادرة في 
، مسا يدتتبع القػل ان دعػػ االشكال في التشفيح إنسا ىي 235ئيةالجعػػ الجشا

دعػػ جشائية تكسيمية حيث يتبع في شأنيا ما يتبع في اصجار الحكع الجشائي مغ 
شخوط صحة الحكع، مغ مجاولة ونصق بالحكع وتحخيخ بياناتو والتػؾيع عميو 

إنو يتعيغ وصجوره في جمدة غيخ عمشية، ليحا اذا تخمف أيا مغ ىحه الذخوط ف
حيشئح الحكع بعجم قبػل دعػػ االشكال في التشفيح. في حيغ اذا كانت  شخوط 
قبػل دعػػ االشكال متػافخة فان الحكع في دعػػ االشكال يرجر حيشئح في 

 236السػضػع.
لسا تقجم فان الحكع الرادر في مػضػع االشكال، قج يرجر بعجم قبػل 

تراص بشطخه، وأخيخًا قج يرجر ىحا ىحا االشكال شكاًل كسا قج يرجر بعجم االخ
الحكع بخفس ىحا االشكال مػضػعا أو بقبػلو، حيث نتشاول في السصمب االول 
الحكع بعجم قبػل االشكال في التشفيح شكاًل وذلظ اذا تخمفت حج الذخوط الالزمة 
لرحة قبػل ىحا االشكال، في حيغ نخرز السصمب الثاني  لمحجيث عغ الحكع 

ما السصمب الثالث فشتشاول ؼيو الحكع بخفس االشكال في بعجم االختراص، أ
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التشفيح، أما السصمب الخابع واألخيخ فشخررو لمحجيث عغ الحكع بقبػل دعػػ 
 االشكال وذلظ عمى التػالي. 

 
 ادلغهت االٔل

 احلكى ثؼذو قجٕل دػٕٖ االشكبل يف انتُفٛز شكال  
ل دعػػ االشكال ويتحقق ذلظ اذا تخمفت أحج الذخوط الالزمة لرحة قبػ 

كسا ىػ الحال في رفع دعػػ االشكال مغ شخز غيخ ذؼ صفة، أو أن تشتفي 
 مرمحة رافع ىحا االشكال إذا كان مخفػعا مغ الشيابة العامة أو اذا كان الحكع ال
يجػز ؼيو االستثكال كسا لػ كان الحكع السدتثكل ؼيو قج صار باتا قبل رفع 

، أو اذا قزى في الصعغ 237مػاعيج الصعغ دعػػ االشكال سػاء كان ذلظ لتفػيت
 السخفػع عغ الحكع بعجم قبػلو أو بخفزو. 

لكغ اذا تع الفرل في الصعغ في الحكع السدتثكل في تشفيحه فإنو بدوال 
   238ىحا الحكع يدول الدشج القانػني، وبالتالي يربح التشفيح حيشئح غيخ جائد.

 ادلغهت انخبَٙ
 احلكى ثؼذو االختظبص  

أن السحكسة التي رفع االشكال أماميا غيخ مخترة، وذلظ مثل  إذا تبيغ
حالة رفع دعػػ اشكال امام السحكسة السجنية تختز بالشطخ في ىحا االشكال 
السحكسة الجشائية أو رفع دعػػ االشكال الحؼ تختز بو السحكسة السجنية الى 

جخاءات ( مغ قانػن اال424أكجتو كل مغ السادة ) السحكسة الجشائية، وىحا ما
 ( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ.527الجدائية الفمدصيشي والسادة )

كحلظ أن يكػن الحكع صادرا مغ محكسة الجشح السدتأنفة ) محكسة 
الرمح ( حيث تخفع دعػػ االشكال الى السحكسة الجشائية أو أن تخفع دعػػ 
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مخفػع مغ غيخ  االشكال الى السحكسة الجشائية، بالخغع مغ ان ىحا االشكال
السصمػب التشفيح عمييا، حيث يعج ذلظ مخالفا  باألمػالالستيع خاصة ؼيسا يتعمق 

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي والسادة 424لكل مغ نز السادة )
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، حيث تػجب ىحه الشرػص رفع 527)

الية عمى امػال السحكػم عميو الى السحكسة الشداع الستعمق بتشفيح االحكام الس
 السجنية إذا قام نداع مغ غيخ الستيع. 

ليحا يتختب عمى الشصق بالحكع خخوج الجعػػ مغ سمصة محكسة 
يجػز ليا العجول عشو، إال ان الحكع الرادر في دعػػ  السػضػع وبالتالي ال

ع وذلظ النو يجػز حجية الذيء السحكػم ؼيو أمام محكسة السػضػ  االشكال ال
حكع وقتي يشقزي أثخه عشجما يربح الحكع السدتثكل ؼيو نيائيا، ورغع ذلظ فإنو 

  239ممدم ألشخاف الخرػم.
 ادلغهت انخبنج

 احلكى ثشفض دػٕٖ االشكبل يف انتُفٛز
حيث يقزي ىحا الحكع بخفس دعػػ االشكال مػضػعا  وذلظ إذا ثبت 

يجعي ان الحكع محل االشكال  عجم صحة الدبب الحؼ استشج اليو السدتثكل، كأن
غيخ مذسػل بالشفاذ السعجل أو أن يجعي السدتثكل أن مجة الحبذ االحتياشي قج 

  244استغخقت مجة العقػبة السحكػم بيا، أو أن الشيابة العامة لع تعسل قػاعج الجب.
ويبجو لشا أن الحكع في مػضػع االشكال يختمف مزسػنو مغ حالة الى 
اخخػ وذلظ تبعا لمدبب الحؼ يبشى عميو ىحا الحكع واليجف الحؼ يخمي اليو. 
فسثال إذا كان سبب االشكال السخفػع مغ السحكػم عميو أن التشفيح غيخ نيائي كسا 

ل مػضػعا، أن يكػن أنو غيخ مذسػل بالشفاذ  فإنو يذتخط لقبػل دعػػ االشكا
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ميعاد الصعغ في الحكع السدتثكل في تشفيحه مازال مفتػحا أو أن يصعغ في ىحا 
الحكع فعال، كسا نػد االشارة الى أن الحكع الرادر في االشكال ىشا إما أن يكػن 
باالستسخار في التشفيح أو بػقفو وذلظ حدب مجػ ججية وصحة دعػػ االشكال، 

يذتخط أن يشز في الحكع عمى مجة معيشة لػقف ىحا الحكع حيث أنو  كسا ال
وقتي بصبيعتو وبالتالي يشقزي أثخه ومغ ثع يعػد لمشيابة العامة الحق في تشفيح 
الحكع وذلظ بفػات ميعاد الصعغ في الحكع السدتثكل ؼيو دون رفعو أو بالحكع في 

الصعغ أو بتأييج الحكع الصعغ بعجم قبػلو شكاًل أو بدقػشو أو بعجم جػاز ىحا 
 السصعػن ؼيو. 

كسا نػد االشارة الى أن سمصة محكسة االشكال محجد نصاقيا بصبيعة 
يخد ىحا االشكال الى عمى تشفيح حكع وذلظ بصمب وقفو حتى  االشكال إذ ال

( مغ قانػن 421و  424يفرل في الشداع نيائيا، وفقا لكل مغ السػاد )
( مغ قانػن االجخاءات 525و  524والسادة )االجخاءات الجدائية الفمدصيشي 

( مغ قانػن اصػل 363( مغ السادة )2و 6الجشائية السرخؼ، والفقخة )
السحاكسات الجدائية االردني، مسا يدتػجب القػل أن االشكال نعي عمى مبجأ 

   241التشفيح، وليذ درجة مغ درجات التقاضي في التيسة السدشجة الى الستيع.
يجػز أن تتعخض محكسة االشكال الى السداس  نو الومغ الججيخ ذكخه أ

يرح ان تبشي محكسة االشكال  بحجية الحكع السدتثكل في تشفيحه وبالتالي ال
يجػز ليا مغ باب االولى  قزاءىا بػقف التشفيح عمى عيب شاب الحكع، كسا ال

يجػز ليحه  أن تشطخ في صحة االجخاءات الدابقة عمى صجور الحكع، كسا ال
أن تشاقر وقائع الجعػػ بحيث تدتسج مشيا سشجا لػقف تشفيح الحكع، كسا  السحكسة

لػ قزت ىحه السحكسة أن السحكػم عميو كان قج ترالح مع السجشي عميو أو قام 
يجػز لسحكسة االشكال أن تشاقر سمصة  بدجاد ؾيسة الذيظ بجون رصيج، كسا ال

خػ محكسة االشكال أن محكسة السػضػع في تقجيخىا لمعقػبة السحكػم بيا، كأن ت
السحكػم عميو يجب أخحه بالخأفة أو كان يجب وقف تشفيح العقػبة، وذلظ وفقا لكل 
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( مغ 55( مغ قانػن العقػبات االردني، والسادة )54( مغ السادة )1مغ الفقخة )
ليحا فان الحكع الرادر في دعػػ االشكال ممدم  242قانػن العقػبات السرخؼ.
يجػز لمسدتثكل أن يؿيع اشكاال ججيجا ييجف  الػقت اللمشيابة العامة وفي نفذ 

 الى تعجيل الحكع الرادر إال إذا ججت أسبابا قانػنية تبخره. 
الى أنو إذا خدخ السدتثكل دعػاه، فال مانع مغ رفع دعػػ  ونهد االشارة

في تشفيح نفذ الحكع بذخط أن تخفع ىحه الجعػػ عمى سبب ججيج  لإلشكالججيجة 
حؿيؿيا عغ الدشج الحؼ استشجت اليو دعػػ االشكال التي سبق  يختمف اختالفا

  243الفرل فييا.
 ادلغهت انشاثغ

 احلكى انظبدس ثقجٕل دػٕٖ االشكبل 
نػد االشارة الى ان الحكع بقبػل االشكال يتخح احجػ الرػر التالية وىي 
وقف تشفيح الحكع أو عجم جػازه أو تعجيل تشفيح ىحا الحكع، ليحا فان السحكسة 
السخترة ليا أن تقزي بػقف تشفيح الحكع فعال إذا كان سبب االشكال عارضا 
أو اعتخض تشفيح ىحا الحكع عؿبة مؤقتة مثل اصابة السحكػم عميو بالجشػن، حيث 
تقزي السحكسة في ىحه الحالة بػقف التشفيح حتى تدول ىحه العؿبة السؤقتة. كسا 

ا ثبت لجييا انعجام الدشج أو تقزي محكسة االشكال بعجم جػاز تشفيح الحكع إذ
، أو ثبت انتفاء قػتو التشفيحية عمى وجو 244انعجام الحكع السدتثكل في تشفيحه

نيائي مثل صجور قانػن يجعل الفعل غيخ معاقب عميو أو النقزاء العقػبة 
 بسزي السجة أو التشفيح عمى غيخ السحكػم عميو. 

                                                           
مخجع  –في مبادغ االجخاءات الجشائية في القانػن السرخؼ  –. الجكتػر / رؤوف عبيج   242

 752ص  –سابق 
 –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح السجنية والجشائية  –. الجكتػر / عبج الحسيج الذػاربي   243
 335ص 
مخجع  – الػسيط في شخح قانػن االجخاءات الجشائية –. الجكتػر / احسج فتحي سخور  244

  949ص  –سابق 



2222" 2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا –العدد األول –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية   

2232 
 اشكاالت تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

2222( لسنة 3رقم )   

بتعجيل التشفيح، وذلظ كسا نػد االشارة الى أن لسحكسة االشكال أن تقزي 
إذا كان سبب االشكال متعمقا بتحجيج الدشج التشفيحية أو عشج الشداع حػل احتداب 

   245خرع مجة الحبذ االحتياشي أو عشج الشداع عمى احتداب مجة العقػبة.
أو نػعيا أو االجخاءات التي تتبع في تشفيحىا، فإذا اثبت السحكػم عميو 

ح ليحه السحكسة ان تقزي بتعجيل التشفيح بحيث يحتج بو فحيشئ لمسحكسة صحة ما
يربح مصابقا لمقانػن، وبالتالي فان الحكع الرادر في دعػػ اشكال التشفيح إنسا 
يخزع لجسيع شخوط صحة االحكام الجشائية وىي أن يرجر ىحا الحكع في 

 باإلجساعجمدة غيخ عمشية وبعج مجاولة قانػنية، كسا يجب ان يرجر ىحا الحكع 
كسا يجب أن يكػن ىحا الحكع مدببا وأن يكػن مػقعا عميو مغ قبل  غمبيةباألأو 

 ىيئة السحكسة وأخيخا يجب أن يرجر ىحا الحكع وفقا لمستصمبات القانػنية. 
في حيغ ذىب جانب مغ الفقو الى أنو يجػز لسحكسة االستثكال أن 

الشداع حػل تقزي بتعجيل التشفيح إذا كان الحكع السدتثكل ؼيو يقترخ عمى اثارة 
نػع العقػبة أو مقجارىا أو االجخاءات التي تتبع في تشفيحىا، فإذا ثبت لمسحكسة 
صحة ذلظ فإن ليا حيشئح أن تقزي بتعجيل التشفيح بحيث يربح عمى الػجو 

 246السصابق لمقانػن.
في حيغ ذىب جانب آخخ مغ الفقو الى أن بخرػص دعػػ االشكال، 

يجػز تعجيل  ة التي تثبت مغ السحاكسة، كسا اليجػز تعجيل السدؤولية الجشائي ال
اآلثار القانػنية الستختبة عمى ثبػت ىحه السدؤولية إال في الحاالت التي يكػن 
تشفيح ىحه اآلثار يكاد يكػن مدتحيال، أو أن يكػن تشفيح ىحه اآلثار تعػقو ضخوف 

الحكع يجػز مشاقذة  قانػنية لع تؤخح في الحدبان عشج صجور الحكع، فسثال ال
ؼيسا قزى بو مغ عقػبة سػاء في حجىا االقرى أو حجىا االدنى، لكغ إذا كان 
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الحكع قج تجاوز الحج االقرى السشرػص عميو قانػنًا فإن تعجيل العقػبة يكػن 
 247حيشئح عغ شخيق دعػػ االشكال في التشفيح.

ىحا الخأؼ الدابق دفع جانب مغ الفقو الى القػل أن مغ شأن ىحا الخأؼ 
شح محكسة االشكال أكثخ ماليا حيث يجعل مشيا رقيبا عمى االحكام، إذ أن يس

ذىب ىحا الجانب الفقيي الى أن ؾيام محكسة االشكال بتعجيل مشصػق الحكع 
بحيث يربح مػافقا لمقانػن ىػ بجون اجخاء يسذ حجية الحكع الجشائي محل 

كسة االشكال، إذ أن ىحا العسل إنسا ىػ مغ صمب محكسة الشقس وليذ مح
االشكال، إذ أن كل ما ليحه السحكسة ىػ انو اذا كان باب الصعغ في الحكع مازال 
مفتػحا، ومغ ثع رأت ججية القػل بأن العقػبة السحكػم بيا مخالفة لمقانػن أن 
تأمخ ىحه السحكسة حيشئح بػقف التشفيح مؤقتا، حتى الفرل في ىحا االشكال، 

  248بترحيح الحكع وفقا لمقانػن. وبالتالي فان محكسة الصعغ ىي التي تقػم
كسا نػد االشارة الى ان السدتثكل إذا خدخ دعػاه فال مانع حيشئح مغ رفع 
دعػػ ججيجة في االشكال في التشفيح بذخط ؾيام ىحه الجعػػ عمى سبب ججيج 
يختمف اختالفا حؿيؿيا عغ الدبب الحؼ استشجت اليو دعػػ االشكال التي سبق 

حجت الجعػتان في عشاصخىا فإن لمسحكسة حيشئح أن الفرل فييا، لكغ اذا ات
   249تقزي بعجم جػاز نطخ ىحه الجعػػ لدبق الفرل فييا.

 
 
 
 

 ادلجحج انخبنج    
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 أحش تُفٛز احلكى اجلُبئٙ انظبدس يف دػٕٖ االشكبل 
نػد االشارة الى ان الحكع الرادر في دعػػ االشكال يكػن واجب الشفاذ 
بسجخد صجوره فسثال إذا قزى ىحا الحكع بػقف التشفيح أو بعجم جػازه، فإنو يتعيغ 
عمى الشيابة العامة حيشئح اعسال مزسػن ىحا الحكع حتى لػ شعشت بو 

كال أو بخفزو ومغ باالستئشاف أو بالشقس، لكغ اذا قزى الحكع بعجم قبػل االش
ثع االستسخار في التشفيح فإن ىحا الحكع يكػن نافحا بسجخد صجوره مغ السحكسة 

 السخترة حتى لػ شعغ بو السدتثكل. 
لهذا البد لنا من االشارة ونحن بهذا الردد الى أهم اآلثار المترتبة 

 عمى الحكم الرادر في دعهى االشكال وهي: 
 ادلغهت االٔل 

 ٔالٚخ احملكًخخشٔد انُضاع يٍ  
يذيخ الى أنو متى أصجرت محكسة االشكال حكسيا في مػضػع 

حيشئح تدتشفح واليتيا بالشدبة لمشداع وبالتالي تخخج ىحه الجعػػ مغ  فأنيااالشكال، 
يجػز ليحه  سمصة السحكسة، وىشا يربح الحكع فييا حقا لمخرػم، وىشا ال

نفذ الػقت السداس بيحا يجػز ليا في  السحكسة العجول عسا قزت بو كسا ال
، إال إذا شاب الحكع 254الحكع سػاء مغ حيث التعجيل أو الححف أو االضافة

الرادر في دعػػ االشكال خصأ مادؼ ال يختب البصالن، فإن لمسحكسة حيشئح 
( مغ قانػن االجخاءات 283أكجتو السادة ) ترحيح ىحا الخصأ السادؼ، وىحا ما

إذ نرت " إذا وقع خصأ مادؼ في  2441 ( لدشة3الجدائية الفمدصيشي رقع )
يتختب عميو البصالن، تتػلى السحكسة التي أصجرتو ترحيحو مغ تمقاء  الحكع، ال

أو بشاء عمى شمب الخرػم، ويتع الترحيح في غخفة السجاولة، وليا أيزا  نفديا
بشاء عمى شمب وكيل الشيابة العامة ترػيب كل خصأ مادؼ وقع في قخار االتيام 
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( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ إذ 348أكجتو أيزا السادة ) ما "، وىحا
نرت " لمسحكسة ان تغيخ في حكسيا الػصف القانػني لمفعل السدشج لمستيع، وليا 

الطخوف السذجدة وليا أيزا اصالح كل خصأ مادؼ  بإضافةتعجيل التيسة 
أو في شمب  وتجارك كل سيػ في عبارة االتيام، مسا يكػن في أمخ االحالة

 التكميف بالحزػر وعمى السحكسة ان تشبو الستيع الى ىحا التغييخ ........". 
االشارة الى أن لسحكسة االشكال أن تعجل عغ حكسيا إذا كان  كما نهد

الحكع الرادر في دعػػ االشكال غيابيا، ومغ ثع شعغ ؼيو بالسعارضة، ألن مغ 
ع مغ ججيج أمام السحكسة التي شأن السعارضة أن تفدح السجال في شخح الشدا 

لسا تقجم نخػ ان الػالية القزائية لمسحكسة عمى الجعػػ إنسا  251صجرت الحكع.
يجػز ليحه السحكسة ان تعيج الشطخ في ىحا  تشتيي برجور حكع فييا، وبالتالي ال

 الحكع، إال بالصعغ ؼيو بصخق الصعغ السشرػص عمييا في القانػن. 
الرادر في دعػػ االشكال في التشفيح إنسا ومغ الججيخ ذكخه أن الحكع 

وقتيا  يحكسا ، فسثال إذا اصجرت محكسة االشكال252ىػ نافح بسجخد صجوره
يقزي بػقف التشفيح مؤقتا حتى يفرل في الشداع، فإن تشفيح الحكع يبقى مػقػفا 
شػال السجة التي تشطخ فييا دعػػ االشكال أمام السحكسة، سػاء قزى ىحا الحكع 

فيح أو بعجم جػازه أو بتعجيمو، وىشا يتػجب عمى الشيابة العامة االلتدام بػقف التش
 بسزسػن ىحا الحكع حتى لػ شعشت بو ىحه الشيابة باالستئشاف أو بالشقس. 

كحلظ اذا قزى ىحا الحكع بعجم قبػل ىحا االشكال أو بخفزو ومغ ثع 
ابة العامة تشفيح االستسخار في تشفيح ىحا الحكع، ففي ىحه الحالة يتعيغ عمى الشي

 ىحا الحكع حتى لػ كان السدتثكل قج شعغ ؼيو. 
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كسا نػد االشارة الى أن الشيابة العامة تمتدم بحلظ حتى لػ لع يشز 
  253مشصػق الحكع الرادر بالخفس عمى االستسخار في التشفيح.

يحػل بيغ الشيابة العامة وبيغ وقف  وبالخغع مسا تقجم فان ىحا الحكع ال
يقتزي وقفو أو تأجيمو، وذلظ متى كانت ىحه الػقائع الحقة عمى التشفيح مسا 

صجور الحكع في دعػػ االشكال، مثل السدتثكل الحؼ اصيب بالجشػن بعج الحكع 
 الرادر بخفس االشكال أو عجم قبػلو. 

والخأؼ الدائج في الفقو، يخػ ان الحكع الرادر في دعػػ االشكال معشاه 
محبػسا عمى ذمة تشفيح الحكع السدتثكل ؼيو، آلن االفخاج عغ السدتثكل إذا كان 

ىحا ليذ مغ شأنو الغاء الحكع السدتثكل في تشفيحه حتى يسكششا العػدة بالسحكػم 
عميو الى الحالة التي كان عمييا قبل صجور الحكع، إنسا اليجف مغ الحكع 
الرادر في دعػػ االشكال يتسثل في وقف اجخاءات تشفيح الحكع السدتثكل ؼيو، 
وبالتالي يشتيي تشفيح الحبذ االحتياشي برجور ىحا الحكع حيث أن السقرػد 
بػقف اجخاءات تشفيح الحكع معشاه االفخاج عغ الستيع إن كان محبػسا، وليذ 
العػدة بو الى حالة قبل صجور الحكع السدتثكل ؼيو ألن مثل ىحا الحكع ما زال 

الؿبس عمى الستيع مخة قائسا، كسا نذيخ انو عشج صجور الحكع بالشقس يجػز 
ثانية ومغ ثع حبدو احتياشيا، إذا كان قج قجم لمسحاكسة محبػسا مغ حيث االصل 
وبالتالي يتبيغ لشا أن األثخ الحؼ يتختب عمى حكع الشقس يختمف عغ األثخ الحؼ 
يختبو الحكع الرادر في االشكال، وىحا بجون شظ أمخ بجييي ومشصقي كسا أنو 

   254كل مشيسا والغخض مشو عغ اآلخخ. يخجع الى اختالف شبيعة
 ادلغهت انخبَٙ

 حزٛخ احلكى انظبدس يف دػٕٖ االشكبل  
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مغ الججيخ ذكخه ان الحكع الرادر في دعػػ االشكال إنسا ىػ حكع 
وقتي يشتيي أثخه إذا أصبح الحكع السدتثكل ؼيو نيائيا وبالتالي فإن لو حجية 

تختمف بالشدبة لمسحكسة التي  مؤقتة، وىشا نػد االشارة الى أن ىحه الحجية
 التي تشطخ الصعغ في الحكع.  عاصجرت الحكع في االشكال عغ محكسة السػضػ 

فسثال السحكسة التي اصجرت الحكع في دعػػ االشكال، فان مثل ىحا 
  255يجػز العجول عغ ىحا الحكع. الحكع يجػز الحجية في مػاجيتيا وبالتالي ال

االشكال بػقف التشفيح أو بعجم  فاذا أصجرت السحكسة حكسا في دعػػ 
جػازه أو بتعجيمو فإن مثل ىحا الحكع يكػن حيشئح ممدما لمشيابة العامة، اضافة الى 

يجػز لمسدتثكل ان يؿيع اشكااًل ججيجًا بيجف تعجيل الحكع الرادر في  ذلظ ال
 االشكال أو الغائو استشادا الى ذات الدبب الحؼ استشج اليو االشكال االول.  

خغع مسا تقجم، فان لمسدتثكل ان يؿيع اشكاال آخخ متى تغيخ وبال
، فسثال لػ كان سشج االشكال االول ىػ التشفيح الخاشئ مغ قبل الشيابة 256الدبب

العامة وذلظ لعجم خرع مجة الحبذ االحتياشي مغ مجة العقػبة السحكػم بيا، 
ػل مغ رفع يح ومغ ثع قزت محكسة االشكال باالستسخار في التشفيح فإن ذلظ ال

اشكال آخخ، بذخط أن يدتشج الى سبب آخخ كسا لػ ادعى اصابتو بالجشػن، 
حيث يتختب عمى ىحا القػل أن رفس االشكال االول معشاه رفس الدبب الحؼ 
استشج اليو ىحا االشكال، وىحا بجوره يشفي القػل بحيازة الحكع الحجية ازاء اشكال 

  257آخخ يدتشج الى سبب آخخ مختمف.
م البج مغ التداؤل التالي:_ ىل الحكع في دعػػ االشكال يسشع لسا تقج

السدتثكل مغ رفع اشكال آخخ عغ سبب كان قائسا وقت صجور الحكع في 
                                                           

 –دعػػ اشكاالت التشفيح في االحكام الجشائية  –. الجكتػر / احسج شػقي ابػ خصػرة   255
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االشكال االول، فسثال اذا حرل السدتثكل عمى حكع بعجم جػاز التشفيح لكػنو 
مسا أدػ غيخ السحكػم عميو، ورغع ذلظ قامت الشيابة العامة بالتشفيح الخاشئ عميو 

الى أن أقجم ىحا السدتثكل عمى تقجيع دعػػ اشكال ثانية لشفذ الدبب، مسا دفع 
جانب مغ الفقو الى القػل بأن الحكع في االشكال يسشع مغ رفع أؼ اشكال آخخ 
عغ سبب شعغ كان قائسا وقت رفع االشكال األول سػاء رفع بيحا الدبب أو لع 

 يخفع. 
الخأؼ محل نطخ، وذلظ الن الحكع مغ حيث الػاقع أن ىحا  ونحن نرى 

يسذ السػضػع، كحلظ ال شأن لو بدالمة  في االشكال ىػ حكع وقتي ال
االجخاءات أو بصالنيا فسثال الحكع الرادر بخفس دعػػ االشكال واالستسخار في 
التشفيح ليذ معشاه سالمة اجخاءات التشفيح حتى المحطة التي صجر فييا الحكع، 

التي أبجاىا السدتثكل لػقف التشفيح. ونػد  باألسبابعتجاد إنسا يتسثل في عجم اال
يسكغ اعتباره قزاًء في  االشارة الى أن الحكع الرادر في دعػػ االشكال ال

اسباب لع تصخح عمى السحكسة ومغ ثع فإن الحكع في االشكال ال يسشع مغ رفع 
ثكل اشكاال اشكال آخخ إذا قام أو استشج الى اسباب ججيجة، فسثال اذا قام السدت

ثانيا عغ نفذ السػضػع ولشفذ الدبب بعج الحكع في االشكال االول، وذلظ ألن 
الشيابة العامة قج أعادت التشفيح عميو بشفذ االسمػب أو بالكيؽية الخاشئة فانو 
يتػجب عمى السحكسة متى تبيغ ليا وحجة السػضػع والدبب أن تأمخ مغ تمقاء 

  258وذلظ لدبق الفرل فييا. نفديا بعجم جػاز نطخ دعػػ االشكال
حيث ان القػل بعكذ ذلظ، مغ شأنو أن يؤدؼ الى تدمدل النيائي بيغ 

 259تمظ االحكام وىػ أمخ يتحتع تالؼيو.
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االشارة الى ان الحكع الرادر في دعػػ االشكال ممدم لمشيابة  وهنا نهد
العامة، في حيغ اذا اختمف الدبب فان لمسحكػم عميو حيشئح ان يخفع دعػػ 
اشكال مغ ججيج بعج ان اختمف الدبب، لكغ اذا كان الحكع في االشكال قصعيا 

انقزاء  أؼ مدتشجا الى سبب دائع مثل انعجام الحكع أو الغاء نز التجخيع أو
. وىشا نذيخ الى 264العقػبة فإنو يجػز حيشئح الحجية امام السحكسة التي أصجرتو

ان االشكال القصعي ال ييجف الى وقف تشفيح الحكع مؤقتا، إنسا يبحث في مجػ 
 جػاز تشفيح الحكع مغ عجمو. 

كسا نػد االشارة الى ان حق السحكػم عميو في اقامة اشكال آخخ متى 
زي أن يكػن الدبب الججيج الحؼ استشج اليو قائسا وقت يقت تغيخ الدبب ال

 صجور الحكع في االشكال األول، وذلظ الن الحكع في االشكال ىػ حكع وقتي ال
يسشع مغ رفع اشكال  يسذ السػضػع ، ومغ ثع فان الحكع في ىحا االشكال ال

إذا بشي عمى اسباب ججيجة حتى لػ كانت ىحه االسباب قائسة وقت صجور  اخخؼ 
 لحكع في االشكال االول. ا

أما بالشدبة لسحكسة الصعغ وىي السحكسة التي تشطخ في الصعغ في 
يجػز  الحكع الرادر في مػضػع الجعػػ فان الحكع الرادر في االشكال ال

حيشئح قػة الذيء السقزي اماميا، وىشا ال يجػز الشعي عمى حكع محكسة 
 261الشكال.السػضػع وذلظ لسخالفتو الحكع الرادر في دعػػ ا

ومغ الججيخ ذكخه، فان االحكام الرادرة في دعػػ االشكال تكػن كقاعجة 
يحػل  عامة غيخ قابمة لالستئشاف في حيغ إذا شعغ فييا بالشقس فإن ذلظ ال

دون تشفيحىا إال إذا كانت العقػبة االعجام، كسا ال يحػل شمب اعادة الشطخ في 

                                                           

ص  –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / محسػد نجيب حدشي  
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الحكع الرادر في دعػػ االشكال دون تشفيحه مالع يكغ ىحا الحكع صادرا 
  262.باإلعجام

 ادلغهت انخبنج
 صٔال أحش احلكى انظبدس يف االشكبل انٕقتٙ  

نػد االشارة الى أن االشكال الػقتي ىػ الحؼ يكػن اليجف مغ رفعو 
شمب وقف تشفيح الحكع السدتثكل ؼيو وبالتالي فان الحكع الرادر في ىحا 
االشكال يكػن وقتيا، بحيث يشقزي أثخه بالفرل في الصعغ في الحكع محل 

فرل دعػػ االشكال وذلظ مثل االشكال السشرب عمى وقف تشفيح الحكع لحيغ ال
في الشداع نيائيًا مغ محكسة الصعغ حيث يتختب عمى ذلظ أن الحكع الرادر في 
االشكال بػقف التشفيح يشتفي أثخه إذا اصبح الحكع السدتثكل ؼيو نيائيا، وذلظ اما 
باستشفاذ شخق الصعغ ؼيو أو بفػات مػاعيجىا ونفذ الذيء اذا كان الحكع 

 بإلغاءالتشفيح، إذ يشقزي أثخه  الرادر في االشكال بخفزو أو االستسخار في
  263الحكع السدتثكل ؼيو مغ محكسة الصعغ.

وتصبيقا لحلظ قزت محكسة الشقس أنو " لسا كانت الشيابة العامة تشعى 
عمى الحكع السصعػن ؼيو أنو إذا قزى بػقف التشفيح في االشكال السخفػع مغ 

القانػن تأسيدا السحكػم عميو بتشفيح الحكع الرادر ضجه، قج أخصأ في تصبيق 
عمى ما أوردتو في اسباب شعشيا، ولسا كان ذلظ وكانت ىحه السحكسة قج انتيت 
في قزائيا سالف البيان الى عجم قبػل الصعغ بالشقس السخفػع مغ السحكػم 
عميو السحكػر عغ الحكع السدتثكل في تشفيحه، وانقزى بحلظ أثخ وقف التشفيح 

                                                           

ص  –مخجع سابق  –االشكاالت في تشفيح االحكام الجشائية  –. الجكتػر / محسػد كبير  
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ل فان شعغ الشيابة العامة في ىحا الحكع الحؼ قزى بو الحكع الرادر في االشكا
 . 264االخيخ يزحي عجيع الججوػ ويتعيغ التقخيخ بعجم قبػلو "

 ادلغهت انشاثغ
 َفبر احلكى انظبدس يف دػٕٖ االشكبل   

نذيخ الى أنو في حالة صجور حكع في دعػػ االشكال فانو يربح حيشئح 
بػقف التشفيح أو بعجم واجب الشفاذ بسجخد صجوره، فسثاًل إذا قزى ىحا الحكع 

جػازه فانو يربح ال بل يتعيغ عمى الشيابة العامة اعسال مزسػن ىحا الحكع حتى 
لػ شعغ ؼيو باالستئشاف أو بالشقس، في حيغ اذا قزى بعجم قبػل االشكال أو 
بخفزو ومغ ثع االستسخار في التشفيح فان ىحا الحكع يربح نافحا بسجخد صجوره 

 ل. حتى لػ شعغ ؼيو السدتثك
لكغ اذا قزت محكسة الشقس بشقس الحكع الرادر في الجعػػ الجشائية 

بحيث  والحؼ مغ شانو اعادة الستيع الى الحالة التي كان عمييا قبل صجور الحكع
يخمى سبيمو ان كان قج قجم لمسحاكسة ابتجاًء وسخاحو شميق في حيغ يعاد الى 

وىشا نخػ ان الحكع في الحبذ االحتياشي إذا كان قج قجم لمسحاكسة محبػسا، 
االشكال الػقتي إنسا يػقف التشفيح حتى يفرل في الشداع نيائيا مغ محكسة 
السػضػع ، وبسعشى آخخ ىػ االفخاج عغ السدتثكل إذا كان قج بجأ بتشفيح الحكع 

يعشي العػدة بالستيع الى حالة قبل صجور الحكع السدتثكل ؼيو،  عميو وىحا ال
زال قائسا وعشج صجور الحكع بشقزو يرح الؿبس وذلظ ألن الحكع االخيخ ما

 عمى الستيع ثانية، ان كان قج قجم لمسحاكسة في االصل محبػسا احتياشيا.
 ادلغهت اخلبيس

 حذٔد سهغخ احملكًخ ػُذ َظش دػٕٖ االشكبل  
نػد االشارة الى ان االصل في االشكال في تشفيح الحكع الجشائي إنسا ىػ 

عمى مػضػع الحكع، وبالتالي فان محكسة االشكال ال نعي عمى التشفيح ال نعيًا 
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يجػز ليا التعخض لمحكع السدتثكل في تشفيحه سػاء مغ حيث صحتو أو بصالنو 
أو مجػ انصباقو عمى القانػن إنسا يصعغ في ىحا الحكع بالصخق السشرػص عمييا 

 في القانػن، إذ ليذ مغ بيغ الصخق اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية. 
سا تقجم، يتبيغ لشا ان االشكال في التشفيح إنسا أساسو وقائع الحقة عمى ل

 ، وبالتالي فان سبب االشكال إنسا يشجرج ضسغ الجفػع في الجعػػ. 265الحكع
يجػز بشاء االشكال عمى اساس عجم اختراص السحكسة نػعيا  ليحا ال

بصالن  أو محميا بشطخ أو بصالن الحكع بدبب عيب مغ العيػب التي تبصمو أو
اجخاءات السحاكسة أو الخصأ في الحكع مغ حيث ما قزى بو، أو مغ حيث ما 
شبقو مغ نرػص القانػن، إذ يتبيغ لشا مسا تقجم أن اساس االشكال في التشفيح 
إنسا يتسثل في وقائع الحقة عمى الحكع السدتثكل ؼيو، وبالتالي يدتثشى مغ ذلظ 

تسذ حجية  الحكع ؼيو مادام أنيا ال جػاز استشاد االشكال الى اسباب سابقة عمى
 266الحكع السدتثكل ؼيو، مثل حالة انعجام الحكع أو حالة رفع االشكال مغ الغيخ.

ليحا قزت محكسة الشقس بعجم اختراص محكسة االشكال بالتعخض 
، أو تتعخض ليا في ىحا 267لسػضػع الجعػػ التي صجر فييا الحكع السدتثكل ؼيو

مغ عيػب وقعت في الحكع نفدو أو اجخاءات  الحكع السخفػع عشو االشكال
 268الجعػػ.

لكل ما تقجم نذيخ الى انو يتعيغ وقف تشفيح الحكع متى كان ىحا الػقف 
ضخوريا حيث يدتشج في ىحه الحالة الى نطخية الزخورة، حيث ان سشج ىحه 
الشطخية في قانػن االجخاءات الجشائية إنسا يتسثل في السبادغ العامة في القانػن 

ي ذات تصبيق عام في االجخاءات الجشائية، ونخػ ان الدبب في تصبيقيا في وى
االشكال في التشفيح ىػ عجم جػاز ان يكػن تحقيق مرمحة السجتسع في تشفيح ىحا 
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الحكع، سببا في ضخر أشج يشدل بالسجتسع أو بأفخاده تبعا لحلظ، ومغ أمثمة 
حكع أن يكػن تشفيح العقػبة الزخورة التي يجػز االستشاد الييا في وقف تشفيح ال

الدالبة لمحخية قج يؤدؼ الى تيجيج السحكػم عميو في حياتو أو سالمة جدسو أو 
أن يكػن اغالق السؤسدة مؤديا الى افالسيا أو أن تؤدؼ مرادرة السال الى 

  269تعصيل مذخوع يدتفيج مشو عجد كبيخ مغ السػاششيغ.
 
 
 
 
 
 

 ادلجحج انشاثغ      
 انغؼٍ يف احلكى اجلُبئٙ انظبدس يف دػٕٖ االشكبل  

مغ الججيخ ذكخه ان القاضي اندان معخض لمخصأ والشديان وبالتالي 
أجاز السذخع االجخائي لمخرػم ان يصعشػا في حكسو وليحا فان قانػن االجخاءات 

، وقانػن اصػل السحاكسات الجدائية 2441( لدشة 3الجدائية الفمدصيشي رقع )
وقانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، حيث نخػ ىحه التذخيعات االجخائية  االردني

قج حرخت شخق الصعغ في االحكام في نػعيغ ىسا الصخق العادية والصخق غيخ 
العادية، ونطخا ألن قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي لع يتزسغ نرػصا 

ب الفقو الجشائي بخرػص الصعغ في الحكع الرادر في االشكال في التشفيح، ذى
الى تصبيق القػاعج العامة الستعمقة بصخق الصعغ في االحكام مالع يقيج ىحا القانػن 
السحكػر االصل والحؼ يتسثل في جػاز الصعغ في جسيع االحكام، مسا يدتػجب 

وىحا ما أكجتو محكسة الشقس،  274تػافخ شخشي الرفة والسرمحة لجػ السدتثكل
                                                           

ص  –مخجع سابق  –شخح قانػن االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / محسػد نجيب حدشي  
1486269  

1495ص  –( 176رقع ) – 44س  –احكام محكسة الشقس  -18/11/1989. نقس   274  
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الحكع الرادر في االشكال يقبل الصعغ  حيث ىشاك اجساع مشعقج عمى أن
بالصخق السشرػص عمييا في قانػن االجخاءات الجدائية وذلظ وفقا لمسػاعيج 

 271واالجخاءات والقػاعج السشطسة ليحه الصخق.
وذلظ بذخط أن يتػافخ في دعػػ االشكال شخشي الرفة والسرمحة، لسا 

جسيع الصخق تقجم فان الحكع الرادر في دعػػ االشكال يقبل الصعغ ب
السشرػص عمييا في قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي شالسا تػافخت شخوط 

 كل مشيا. 
ليحا البج لشا مغ االشارة الى كل مغ شخشي الرفة والسرمحة عمى 

 التػالي: 
 

 ادلغهت االٔل
 انظفخ يف انغؼٍ  

يقبل  نػد االشارة الى ان الصعغ في الحكع الرادر في دعػػ االشكال ال
يترػر مثل ىحا الصعغ إال  وىشا ال ألشكالإال مغ الحؼ يكػن شخفا في دعػػ 
 272مغ السدتثكل أو مغ الشيابة العامة.

لحلظ فان محكسة الشقس قج حجدت الزابط في تحجيج قابمية الحكع 
الرادر في دعػػ االشكال لمصعغ ؼيو بصخيق معيغ وىػ مجػ قابمية الحكع 

ؼيو، فاذا كان ىحا الحكع قابال لمصعغ ؼيو بصخيق  السدتثكل في تشفيحه لمصعغ
 معيغ جاز الصعغ بشفذ الصخيق في الحكع الرادر في االشكال. 

ليحا يجب ان يتزسغ التػكيل الرادر مغ السدتثكل تخػيل الذخز 
السػكل استعسال ىحا الحق، أما اذا كان السػكل لع يخػل او يسشح وكيمو استعسال 

شئح يكػن الصعغ غيخ مقبػل شكاًل. كسا نػد االشارة الى ىحا الحق نيابة عشو فحي
                                                           

يع الدحساوؼ   ص  –مخجع سابق  –تشفيح االحكام الجشائية واشكاالتو  –. السدتذار / ابخـا
433271  

يع الدحساوؼ   ص  –مخجع سابق  –تشفيح االحكام الجشائية واشكاالتو  –. السدتذار / ابخـا
344272  
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ىػ حق شخز لسغ صجر ىحا  إنساان الصعغ بصخيق الشقس في السػاد الجشائية 
الحكع ضجه وبالتالي لو حق مسارسة ىحا الصعغ أو عجم مسارستو وذلظ حدب 

يجػز ألحج ان يشػب عشو في مباشخة ىحا الحق  مرمحتو الذخرية، ومغ ثع ال
إذا كان ىشاك تػكيال يخػلو ىحا الحق، فان لع يكغ ىشاك تػكيل فان حق إال 

 273الصعغ يكػن غيخ مقبػل ألنو قجم مغ غيخ ذؼ صفة.
كسا نػد االشارة ان الصعغ إذا انرب عمى الحكع الرادر في دعػػ 

وقزى بخفس ىحا االشكال وسػاء أكان ىحا الحكع صحيحا أم باشال،  االشكال
حيشئح غيخ ذؼ مػضػع بعج تشفيح العقػبة مسا يؤدؼ بشا الى فان ىحا الحكع يكػن 

القػل بأن الصعغ بالشقس في الحكع الرادر في دعػػ االشكال قج أصبح شعشا 
نطخيا حدما ال فائجة مشو، ليحا فان العبخة بتػافخ السرمحة في الصعغ في االحكام 

الصعغ فإذا  الرادرة في اشكاالت التشفيح إنسا تتػافخ في يػم الفرل في ىحا
بعج تسام تشفيح الحكع السدتثكل في تشفيحه حيشئح  تخاخى الفرل في الصعغ الى ما

ليحا قزت محكسة الشقس " بأن  274تشتفي السرمحة في الصعغ في ىحا الحكع.
الصعغ السخفػع مغ السحكػم عميو في الحكع السدتثكل في تشفيحه، بقبػلو شكال 

وقف التشفيح الحؼ قزى بو الحكع ورفزو مػضػعا، بحيث انقزى بحلظ اثخ 
الرادر في االشكال، فان شعغ الشيابة العامة في ىحا الحكع االخيخ يكػن عجيع 

 275الججوػ متعيغ الخفس ".
لسا تقجم نخػ ان الشيابة العامة برفتيا خرع عام عادل إنسا ىي مقيجة 

يام بقيج عام ىػ قيج السرمحة، فاذا لع يكغ لمشيابة العامة برفتيا سمصة ات
 )ادعاء( وال لمسحكػم عميو مرمحة في الصعغ، فان شعغ الشيابة العامة حيشئح ال

                                                           

ص  –( 272رقع ) – 33س  –احكام محكسة الشقس  -1982يشايخ سشة  27. نقس  
144273  

الجدء  –السذكالت العسمية اليامة في االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / رؤوف عبيج  274
 64ص  -دار الفكخ العخبي  -1984شبعة ثالثة سشة  –الثاني 

ص  –( 5779رقع ) – 33س  –احكام محكسة الشقس  -1982مارس سشة  11. نقس  
384275  
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يقبل عسال بالسبادغ العامة الستفق عميو وىي ان السرمحة اساس الجعػػ فاذا 
يجػز لمشيابة العامة الصعغ في  انعجمت ىحه السرمحة فال دعػػ، وبالتالي ال
ح أو شعشيا إنسا ىػ مدألة نطخية االحكام لسرمحة القانػن ألن مرمحتيا حيشئ

 276شخفة.
 ادلغهت انخبَٙ

 ادلظهحخ يف انغؼٍ   
الى ان السرمحة ىي مشاط الجعػػ، إذ ال دعػػ بال  نهد االشارة

مرمحة وبالتالي تتػافخ ىحه السرمحة لجػ الصاعغ متى كان ىػ الصخف اآلخخ 
الحؼ خدخ دعػػ االشكال أو لع يقزي لو بصمباتو جسيعيا، وىحا ما أكجتو 
محكسة الشقس إذ قزت " إذا كان الثابت أن السحكػم عميو قج شعغ بالشقس في 

الرادر باعتبار السعارضة كأن لع تكغ وقزى الصعغ بعجم قبػلو شكال، الحكع 
فإن شمب الشيابة العامة الحاصل بعج ىحا القزاء بتعييغ الجية السخترة بشطخ 
االشكال يكػن قج اتخح بعج صيخورة الحكع السدتثكل في تشفيحه نيائيا، وبعج ان 

  277".ججواه  عجماصبح االشكال ال محل لو ومغ ثع ال يكػن مقبػال ل
الخأؼ الدائج أن تحجيج وقت تػافخ السرمحة لمصاعغ يخجع  ونرى حدب

الى وقت صجور الحكع الجشائي السصعػن ؼيو، فاذا تػافخت لسرمحة في ذلظ 
الػقت فالصعغ جائد القبػل وإال فال، وذلظ برخف الشطخ عغ االعتبارات الدابقة 

غ ىي بؿيام عمى ىحا التاريخ أو الالحقة لو ألن العبخة في ؾيام السرمحة في الصع
  278وقت صجور الحكع السصعػن ؼيو فال يعتج بانعجاميا بعج ذلظ.

لمصعغ في االحكام الرادرة في اشكاالت التشفيح فقج قزت  أما بالندبة
محكسة الشقس أنو " اذا كان الستيع قج حكع عميو ابتجائيا بالحبذ سشة فاستأنف 

ىي ستة أشيخ، ثع ونطخ االستئشاف عمى أساس أن العقػبة السقزي بيا عميو 
عارض السحكػم عميو فقزى باعتبار معارضتو كأنيا لع تكغ ونفحت العقػبة 
                                                           

مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –الطاىخ الصيب . السدتذار / احسج عبج  
87ص  – 276  

ص  –( 1555رقع ) – 45س  –مجسػعة احكام الشقس   - 19/11/1976. نقس  
384277  

 –مخجع سابق  –السذسالت العسمية اليامة في االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / رؤوف عبيج 
63ص  278  
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التشفيح بالخغع مغ أنو ثابت مغ  بإعادةعميو، ثع رجعت الشيابة العامة فأمخت 
ججول الشيابة مغ أن الحكع قج سبق تشفيحه، فخفع السحكػم عميو اشكاال شمب ؼيو 

ي ىحا الحكع بصخيق الشقس، وكان الطاىخ وقف التشفيح وحكع بخفزو فصعغ ف
يكػن ثسة وجية  مسا أورده في شعشو أن الحكع قج تع تشفيحه عميو فيحا الصعغ ال

  279لشطخه وذلظ لعجم الججوػ مشو".
وقج قزت محكسة الشقس " لسا كان الحكع السصعػن ؼيو، قج صجر في 

لشقس ؼيو اشكال في تشفيح حكع مغ محكسة الجشايات سبق أن رفس الصعغ با
مػضػعا، فان الصعغ بالشقس في ىحا الحكع ال يكػن جائدا ويتعيغ القزاء بعجم 

  284جػاز الصعغ ".
لسا تقجم، يجب عميشا ان نفخق بيغ كل مغ االشكال الػقتي واالشكال 
السػضػعي في شخوط قبػل الصعغ، حيث يذتخط لقبػل الصعغ في الحكع 

لصعغ مازال مفتػحا في الحكع الرادر في االشكال الػقتي أن يكػن باب ا
يخد إال عمى تشفيح حكع بصمب وقفو مؤقتا حتى  الػقتي ال فاألشكالالسدتثكل ؼيو، 

يفرل في الشداع نيائيا مغ محكسة السػضػع، إذا كان باب الصعغ ال زال مفتػحا 
وتصبيقا لحلظ قزت محكسة الشقس أنو " اذا كان السصعػن ضجه لع يقخر بالصعغ 

في الحكع السدتثكل ؼيو، فإن الصعغ السقجم مغ الشيابة العامة بصخيق الشقس 
يكػن غيخ جائد مادام الثابت أن شعشيا قج ورد عمى الحكع الرادر في االشكال، 
وىػ حكع وقتي انقزى اثخه بريخورة الحكع السدتثكل ؼيو نيائيا بعجم جػاز 

ل السقام مغ أما االشكال السػضػعي ومغ أىع االمثمة عميو االشكا 281الصعغ ".
، حيث قزت محكسة الشقس عمى أن " 282الغيخ فال تصبق عميو ىحه القاعجة 

                                                           

ص  –( 733رقع ) –7ج –احكام محكسة الشقس  -1948ديدسبخ سشة  24. نقس  
693279  

557ص  –( 256رقع ) – 22س  –احكام محكسة الشقس  -18/14/1971. نقس   284  
 –( 2944رقع ) – 32سشة  14س  –احكام محكسة الشقس  -1963مايػ سشة  27. نقس  

  281 442ص 
مخجع سابق  –سػاد الجشائية اشكاالت التشفيح في ال –. السدتذار / احسج عبج الطاىخ الصيب  

421ص  – 282  
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الحكع الرادر في االشكال يتبع الحكع الرادر في مػضػع الجعػػ الجشائية مغ 
  283حيث جػاز أو عجم جػاز الصعغ ؼيو بصخيق الشقس ........".

 
 
 
 
 

 ادلجحج اخلبيس
 عشق انغؼٍ يف احلكى انظبدس يف االشكبل 

اشخنا سابقا اال ان نرػص قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي لع 
يتزسغ الحجيث عغ شخق الصعغ في الحكع الرادر في اشكاالت التشفيح في 

يخزع لمقػاعج  السػاد العامة، وىشا البج مغ القػل ان الصعغ في ىحا الحكع ال
ل ىػ جػاز الصعغ في جسيع االحكام مالع يقيج ىحا العامة عمسا بأن االص

 االصل. 
القػاعج العامة تقتزي القػل بأن الحكع الرادر في االشكال ال  ونرى ان

يقبل االستئشاف، وذلظ آلن كل اشكال مغ السحكػم عميو في التشفيح إما ان يخفع 
ذا كان الى محكسة الجشايات إذا كان صادرا مشيا أو الى محكسة الرمح أيزا إ

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية 424أكجتو السادة ) صادرا مشيا، وىحا ما
الفمدصيشي ليحا سػف نتشاول شخق الصعغ وفقا لقانػن االجخاءات الجدائية 

 الفمدصيشي ومجػ انصباعيا عمى اشكاالت التشفيح في االحكام الجشائي. 
تئشاف حيث نتشاول شخق الصعغ في االحكام مثل السعارضة واالس

 والشقس واعادة السحاكسة كل في مصمب مدتقل وذلظ عمى التػالي: 

                                                           

ص  –49( سشة 761رقع ) – 34س  –مجسػعة احكام الشقس  – 22/14/1979. نقس  
773283  
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 ادلغهت االٔل
 انغؼٍ ثبدلؼبسضخ 

( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي 214حيث نرت السادة )
عمى ان لمسحكػم عميو غيابيا في مػاد الجشح والسخالفات أن يعتخض عمى الحكع 

 الى ميعاد ومدافة الصخيق ". باإلضافة لتبميغو بالحكعخالل العذخة ايام التالية 
يتبيغ لشا مغ الشز الستقجم، أن الصعغ بالسعارضة يجػز في الحكع 
الػيابي الرادر في االشكال مغ محاكع الرمح في الجشح والسخالفات فقط، في 
حيغ إذا كان الحكع في االشكال قج صجر غيابيا مغ محكسة الجشايات ) محكسة 

يجػز ؼيو  برفتيا الجشائية( فان مثل ىحا الحكع الرادر في جشاية ال البجاية
السعارضة، في حيغ يجػز الصعغ بالسعارضة إذا كان الحكع السدتثكل في تشفيحه 

  284صادرا في جخيسة نطخت فييا محكسة البجاية برفتيا الجشائية بػصفيا جشحة.
الردني فقج ( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية ا184أما السادة )

نرت " لسحكػم عميو ان يعتخض عمى الحكع في ميعاد عذخة ايام ابتجاء مغ 
اليػم الحؼ يمي تاريخ تبمغو الحكع، وذلظ باستجعاء بخفعو الى السحكسة التي 
اصجرت الحكع إما مباشخة وإما بػاسصة محكسة مػششو "، في حيغ نرت السادة 

عمى ان " تقبل السعارضة في  ( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ 398)
االحكام الػيابية الرادرة في السخالفات والجشح وذلظ مغ الستيع أو مغ السدؤول 

بالحكع الػيابي خالف  إلعالنوعغ الحقػق السجنية، في ضخف العذخة ايام التالية 
 ميعاد السدافة القانػنية ".

يتبيغ لشا ان الحكع الػيابي ىػ حكع ضعيف وبالتالي يحتسل ان  لما تقدم
يكػن غيخ صحيح، ألنو لع يدتشج الى عمع كاف بعشاصخ الجعػػ الجدائية وذلظ 
تصبيقا لسبجأ السػاجية القائع عمى مػاجية كل شخف مغ اشخاف ىحه الجعػػ 

 الصخف اآلخخ. 
                                                           

يع الدحساوؼ   ص  –مخجع سابق  –تشفيح االحكام الجشائية واشكاالتو  –. السدتذار / ابخـا
435284  
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رضة في الحكع وقج اختمف الفقو الجشائي في مجػ جػاز الصعغ بالسعا
الرادر في االشكال فحىب جانب مغ الفقو الى عجم جػاز الصعغ بالسعارضة في 

الى  بأشكالوىحا الحكع، واستشج ىحا الجانب الى القػل أن السدتثكل عشجما يتقجم 
الشيابة العامة يكػن في مخكد السجعي، وبالتالي يجب ان تصبق عميو االحكام 

لسجني في قانػن االجخاءات الجدائية. وال يؤثخ التي تشطع مخكد السجعي بالحق ا
في اعتبار السدتثكل في مخكد السجعي السجني أن الشيابة العامة ىي التي تتػلى 
تقجيع الشداع الى السحكسة، إذ تسارس الشيابة ىحا العسل باعتبار قمع كتاب السحكسة 

ػن قج انقزت الجشائية تابعا ليا، وليذ برفتيا صاحبة الجعػػ الجشائية التي تك
تباشخ ذلظ  برجور حكع بات ونيائي، اضافة الى ذلظ فان الشيابة العامة ال

يدمع اليو مريخ الصمب  برفتيا شخفا في خرػمة التشفيح وذلظ ألن الخرع ال
السقجم مغ خرسو، كسا ان الشيابة العامة مغ شأنيا ان تشطخ في مجػ االستجابة 

ال، وبالتالي ليا الحق ان تشيي لػجية نطخ الذخز الحؼ قجم شمب االستثك
شمب االعتخاض عمى تشفيح الحكع دون ان يشذأ اشكال حؿيقي بيشيا وبيغ 

 285السدتثكل وذلظ دون عخض ىحا الصمب عمى محكسة االشكال.
في حيغ ذىب الجانب الغالب مغ الفقو الى جػاز السعارضة في الحكع 

، ونطخا ألن السذخع 286ئيةالػيابي الرادر في اشكاالت التشفيح في السػاد الجشا
االجخائي لع يتشاول مدألة الصعغ في ىحه االحكام مسا يدتػجب تصبيق القػاعج 

 العامة التي نطست شخق الصعغ في االحكام الجشائية واجخاءاتيا ومػاعيجىا. 
كسا نػد االشارة الى ان الحق في السعارضة إنسا يقترخ عمى السدتثكل 

حزػرىا يكػن ضخوريا لرحة تذكيل السحكسة فقط، أما الشيابة العامة فان 
يسكغ ان يكػن الحكع غيابيا بالشدبة ليا، وذلظ ألنيا دائسا تسثل  وبالتالي ال

                                                           
لصعغ بالشقس معمقل عمى قانػن االجخاءات الجشائية وقانػن ا –. الجكتػر / حدغ عالم  285

         826ص  – 1991الثانية  سشة  الصبعة–شبعة نادؼ القزاة  –نرػصيسا 
مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  –. السدتذار / احسج عبج الطاىخ الصيب  

481ص  – 286  
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السجعي في الجعػػ الجدائية، وشبعا االشكال في التشفيح يخفع بػاسصة الشيابة 
( مغ قانػن 421أكجتو كل مغ السػاد ) العامة الى السحكسة السخترة وذلظ ما

( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 525خاءات الجدائية الفمدصيشي والسادة )االج
( مغ قانػن اصػل السحاكسات الجدائية 363( مغ السادة )2السرخؼ، والفقخة )

 االردني. 
يتختب عمى الصعغ بالسعارضة في الحكع الػيابي الرادر في  ليحا ال

و ال يختب أؼ أثخ يؤدؼ االشكال وقف تشفيح الحكع، وذلظ الن رفع االشكال ذات
  287الى وقف التشفيح شبقا لسا ورد في قانػن االجخاءات الجشائية.

ويخػ الدائج في الفقو بأنو يدخؼ عمى السعارضة في الحكع الرادر في 
دعػػ االشكال نفذ القػاعج العامة السشرػص عمييا في قانػن االجخاءات 

لػيابية الجشائية وذلظ مغ الجشائية الفمدصيشي بخرػص السعارضة في االحكام ا
حيث السحكسة السخترة التي تخفع الييا السعارضة واجخاءات رفعيا واعادة نطخ 
الجعػػ امام السحكسة السخترة، أؼ بسعشى آخخ إذا كان اثخ الصعغ بالسعارضة 
وفق القػاعج العامة ىػ وقف تشفيح الحكع فان السعارضة في الحكع الػيابي 

، ليذ لو أثخ مغ شأنو وقف تشفيح ىحا الحكع بحيث الرادر في دعػػ االشكال
يبقى الحكع الػيابي الرادر في دعػػ االشكال واجب التشفيح مع السعارضة في 

  288ىحا الحكع.
وىشاك مغ ذىب الى ان احتسال صجور حكع غيابي في اشكاالت التشفيح 

ي الػضع إنسا ىػ أمخ نادر مغ الشاحية العسمية وذلظ نطخا لػجػد السحكػم عميو ف
 289العادؼ مقيج الحخية.

                                                           

مخجع سابق  –ية اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائ –. السدتذار / احسج عبج الطاىخ الصيب  
427ص  – 287  

مخجع سابق  –السذكالت العسمية اليامة في االجخاءات الجشائية  –. الجكتػر / رؤوف عبيج  
836ص  – 288  

 –مخجع سابق  –اشكاالت التشفيح في االحكام الجشائية  –. الجكتػر / محسػد سامي قخني  
158ص  289  
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 ادلغهت انخبَٙ
 انغؼٍ ثبالستئُبف 

 يخػ الدائج في الفقو ان الحكع الجشائي الرادر في دعػػ االشكال ال
يقبل الصعغ باالستئشاف خاصة االحكام الجشائية الرادرة عغ محكسة الجشايات 

إذ نرت " ( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ 524وىحا ما أكجتو السادة )
كل اشكال مغ السحكػم عميو في التشفيح يخفع الى محكسة الجشايات، إذا كان 
الحكع صادرا مشيا والى محكسة الجشح السدتأنفة ؼيسا عجا ذلظ، ويشعقج 
االختراص في الحاليغ لمسحكسة التي تختز محميا بشطخ الجعػػ السدتثكل في 

 تشفيح الحكع الرادر فييا ".
ن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي، يخػ جػاز في حيغ نخػ ان قانػ 

استئشاف االحكام الجشائية الرادرة في دعػػ االشكال وذلظ الن الحكع الجشائي 
الرادر في دعػػ االشكال يكػن صادرا عغ محكسة البجاية برفتيا الجشائية 
وليذ مغ محكسة الجشايات، وفي نفذ الػقت يجػز استئشاف االحكام الرادرة 

الشكال مغ محاكع الرمح ) محاكع الجشح( في جشحة، ومغ ىشا يسكغ في دعػػ ا
القػل بانو مغ الجائد الصعغ باالستئشاف في االحكام الجشائية الرادرة في دعػػ 
االشكال، سػاء اكانت صادرة مغ محاكع البجاية برفتيا الجشائية أو عغ محاكع 

تئشاف وذلظ ألن الرمح ) السحاكع الجدئية( متى تػافخت شخوط الصعغ باالس
الحكع السدتثكل ؼيو يجػز استئشافو تصبيقا لمقاعجة التي تقزي بأنو الحكع 
الرادر في االشكال، يتبع الحكع الرادر في مػضػع الجعػػ الجشائية األصمية 

 مغ حيث جػاز أو عجم جػاز الصعغ ؼيو باالستئشاف. 
( 524لمسادة )أما بالشدبة لقانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ فشخػ وفقا 

الدالفة الحكخ أن االحكام الرادرة عغ محكسة الجشايات ومحكسة الجشح السدتأنفة 
، في حيغ يكػن الحكع قابال لالستئشاف فقط 294يجػز فييا االستئشاف بصبيعتيا ال

                                                           

مخجع  –في قانػن االجخاءات الجشائية السذكالت العسمية اليامة  –. الجكتػر / رؤوف عبيج  
836ص  –سابق  294  
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، 291عشجما تشطخ محكسة الجشح السدتأنفة بشطخ اشكاالت التشفيح عمى االحجاث 
( لدشة 12( مغ قانػن الصفل رقع )121مغ السادة ) وىحا ما أكجتو الفقخة االخيخة

، حيث نرت ىحه السادة عمى أنو إذا اصجرت محكسة االحجاث حكسا 1996
عمى حجث كان لو ان يدتثكل في تشفيح ىحا الحكع، كسا لو ان يصعغ باالستئشاف 

 في الحكع الرادر في االشكال.
 ادلغهت انخبنج

 انغؼٍ ثبنُقض  
انو يجػز الصعغ بالشقس في االحكام الشيائية  ان نذيخ الى يجدر بنا

الرادرة في دعػػ االشكال في التشفيح، سػاء أكان السدتثكل في تشفيحه صادرًا 
مغ محكسة البجاية برفتيا الجشائية أو صادرا مغ محاكع الرمح في حالة الجشح 
وبالتالي يكػن الصعغ بالشقس في الحكع الرادر في االشكال جائد، متى جاز 

، وىحا ما 292صعغ في الحكع الرادر في السػضػع وبشفذ ضػابصو وإال فالال
عبخت عشو محكسة الشقس  إذ قزت " بأن الحكع الرادر في االشكال يتبع 
الحكع الرادر في مػضػع الجعػػ الجشائية مغ حيث جػاز أو عجم جػاز الصعغ 

كع ، وكسا قزت محكسة الشقس في حكع آخخ " بأن الح293ؼيو بصخيق الشقس "
الرادر في االشكال يتبع الحكع الرادر في مػضػع الجعػػ الجشائية مغ حيث 
جػاز أو عجم جػاز الصعغ ؼيو بصخيق الشقس، فاذا كان الحكع صادرا في جخيسة 
في االشكال، في تشفيح حكع صادر في جخيسة تعج مخالفة، فان الصعغ بالشقس 

  294يكػن جائدًا ". في ىحا الحكع ال

                                                           

يع الدحساوؼ   ص  –مخجع سابق  –تشفيح االحكام الجشائية واشكاالتو  –. السدتذار / ابخـا
435291  

 –مخجع سابق  –مبادغ االجخاءات الجشائية في القانػن السرخؼ  –. الجكتػر / رؤوف عبيج  
837ص  292  

  293 773ص –( 163رقع ) – 34س  –حكام الشقس مجسػعة ا  -12/14/1979. نقس  
سشة  -(844رقع ) – 7س  –مجسػعة احكام الشقس  -1956اكتػبخ سشة  29. نقس  

1481ص  –29 294  
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نو يتعيغ لقبػل الصعغ بالشقس في الحكع الرادر في ونػد االشارة ا
االشكال أن يكػن الحكع محل تشفيح بالفعل أو باألقل قابال لمتشفيح، فاذا كان الحكع 
قج أوقف تشفيحه بالفعل، قبل نطخ الصعغ، فعشجئح تشتفي السرمحة مغ الصعغ 

."295 
جائدا لسا تقجم فان الصعغ بالشقس في الحكع الرادر في االشكال يكػن 

مغ كل مغ الشيابة العامة ومغ السدتثكل سػاء أكان محكػما عميو أو مغ الغيخ 
 وذلظ في الحاالت التي نز عمييا القانػن . 

 وقج قزت محكسة الشقس في احجػ احكاميا بانو " لسا كان االشكال ال
يخد اال عمى تشفيح الحكع بصمب وقفو مؤقتا، حتى يفرل في الشداع نيائيا مغ 

السػضػع، إذا كان باب الصعغ في الحكع مازال مفتػحا، وذلظ شبقا لكل محكسة 
( مغ 421( مغ قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ، والسادة )525مغ السادة )

يتختب عمى الصعغ بالشقس ايقاف  قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي، حيث ال
  296". باإلعجامالرادر  تشفيح الحكع الرادر في االشكال إال ؼيسا يتعمق بالحكع

ليحا فان محكسة الشقس قج وضعت قاعجة في شأن الصعغ بالشقس، 
حيث قزت " مغ السقخر أن الحكع الرادر في االشكال، يتبع الحكع الرادر 
في مػضػع الجعػػ الجشائية، مغ حيث جػاز أو عجم جػاز الصعغ ؼيو بصخيق 

  297الشقس".
ءات الجدائية الفمدصيشي " ال ( مغ قانػن االجخا398وقج نرت السادة )

يتختب عمى الصعغ بصخيق الشقس ايقاف التشفيح إال إذا كان الحكع صادرا 
( مغ قانػن االجخاءات الجشائية 469". وىحا ما أكجتو كل مغ السادة ) باإلعجام

 السرخؼ. 
                                                           

87ص  –( 18رقع ) – 27س  –مجسػعة احكام الشقس   -19/1/1979. نقس   295  
 -(5779شعغ رقع ) – 22س  –احكام محكسة الشقس  -1982مارس سشة  11. نقس  

348ص  – 51سشة  296  
ص  –( 133رقع ) – 22س  –مجسػعة احكام الشقس  -1971اكتػبخ سشة  18. نقس  

557297  
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 انُتبئذ ٔانتٕطٛبد

ان مػضػع اشكال التشفيح في االحكام الجشائية ذو أىسية خاصة       
 ألنو يسذ وبذكل مباشخ بحقػق االفخاد وحخياتيع 

ليحا فان مجػ تقجم االمة وتصػرىا إنسا يقاس بسعيار الحفاظ عمى حقػق 
السػاششيغ وحخياتيع، مسا يؤدؼ بشا الى القػل أن مػضػع االشكال في التشفيح 

الىسية، وذلظ ألن االشكال في تشفيح الحكع الجشائي إنسا يكػن بعج عمى قجر مغ ا
صجور حكع بات ونيائي في مػضػع الجعػػ الجشائية، ومغ ثع نكػن امام 

 مرمحتيغ متعارضتيغ ىسا : 
حجية الحكع الجشائي الحؼ أصبح باتا ونيائيا ومغ ثع أصبح عشػانا 

يث نخػ ان االشكال في لمحؿيقة، ثع مرمحة السحكػم عميو ) السدتثكل(، ح
التشفيح يتشاول صحة اجخاءات التشفيح ذاتو كسا يجب ان تكػن ىحه االسباب قج 

 وردت بعج صجور الحكع الشيائي والبات.
ليحا فان الشيابة العامة برفتيا مسثمة لمسجتسع ىي التي تقػم بخفع دعػػ 

م استئثار االشكال في التشفيح، مسا يدتجعي اجخاء تعجيل تذخيعي مغ شأنو عج
الشيابة العامة بيحا االختراص لػحجىا، وذلظ كسا ىػ واضح مغ نز كل مغ 

( مغ قانػن 524( مغ قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي والسادة )421السادة )
( مغ قانػن اصػل السحاكسات 363االجخاءات الجشائية السرخؼ والسادة )

 الجدائية االردني. 
أفزل محكسة لشطخ دعػػ االشكال في التشفيح كسا نػد االشارة الى أن 

ىي السحكسة السخترة التي اصجرت ىحا الحكع، وبالتالي فان االشكال في تشفيح 
محكسة الجشايات أو  اختراصالحكع الجشائي الرادر في الجشايات يكػن مغ 

محكسة البجاية برفتيا الجشائية، في حيغ االشكال في تشفيح الحكع الرادر في 
 الجشح يكػن مغ اختراص السحاكع الجدئية أو محاكع الرمح. 
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ومغ الججيخ ذكخه، ان السذخع الجشائي لع يتشاول بالتشطيع القػاعج الستعمقة 
فيح، مسا أدػ الى احالة الصعغ في بالصعغ في االحكام الرادرة في اشكاالت التش

اشكاالت التشفيح الى القػاعج العامة لمصعغ في االحكام الجشائية، وىشا نتسشى عمى 
السذخع الجشائي االجخائي أن يخرز نرا تذخيعيا لتشطيع الصعغ في اشكاالت 

 تشفيح االحكام الجشائية. 
مى حق كسا نخػ أن مغ األفزل أن يشز القانػن الجشائي االجخائي ع

السدتثكل في الصعغ مباشخة أمام السحكسة السخترة ألنيا ىي األقجر عمى 
 الفرل في مجػ احؿية السدتثكل في شمبو مغ عجمو. 

كسا نتسشى عمى السذخع الجشائي االجخائي أن يتجخل بشز واضح 
وصخيح وذلظ مغ اجل وضع حج لمخالف بخرػص حاالت االشكاالت في 

جب عمى السذخع أن يشز بذكل واضح وصخيح  التشفيح، أؼ بسعشى آخخ يتػ 
 عمى تحجيج حاالت االشكال في تشفيح الحكام الجشائية. 

مغ أجل تخؽيف عبء كاىل السحكسة السخترة، يذتخط لقبػل االشكال 
في التشفيح أن يقجم شمب لمشيابة العامة بسا يجعيو السدتثكل، وىشا ال تخفع دعػػ 

 إذا رفزت الشيابة العامة االستجابة لصمب االشكال امام السحكسة السخترة، إال
 السدتثكل. 

كسا نػحي بالقزاء عمى معػقات تشفيح اشكاالت التشفيح، وذلظ بػاسصة 
، 1964( لدشة 16( مغ قانػن العقػبات االردني رقع )182تفعيل نز السادة )
( " أن كل مػضف يدتعسل سمصة وضيفتو مباشخة أو بصخيق 1حيث نرت الفقخة )

أو االنطسة السعسػل بيا أو  اشخ ليعػق أو يؤخخ تشفيح احكام القػانيغغيخ مب
جباية الخسػم والزخائب السقخرة قانػنًا أو تشفيح قخار قزائي أو أؼ أمخ صادر 
عغ سمصة ذات صالحية يعاقب بالحبذ مغ شيخ الى سشتيغ " في حيغ أكجت 

تػجب اجبار ( مغ قانػن العقػبات السرخؼ، وىشا ي123ىحا القػل السادة )
السػضف العام عمى تشفيح احكام القزاء وعجم االمتشاع أو التأخيخ في تشفيح ىحه 
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االحكام، وبالتالي تصبيق الجداء السشرػص عميو في ىاتيغ السادتيغ عمى كل 
 مػضف عام يدتغل سمصة وضيفتو في وقف تشفيح ىحه االحكام أو اعاقة تشفيحىا. 

القزاء عمى االمتشاع أو معػقات  كسا نػصي عمى وزارة العجل مغ اجل
تشفيح االحكام، انذاء صشجوق تشفيح االحكام، تخرز مػارده لتكػن حافدا ماديا، 
لكل مغ رجال الذخشة والسحزخيغ عمى سخعة تشفيح االحكام سػاء أكانت أحكاما 

 جشائية أو مجنية مسا يؤدؼ الى تحقيق العجالة عمى الػجو الدميع.  
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 ادلشارغ

 اوال: المراجع القانهنية العامة 
الجكتػر / احسج فتحي سخور _ الػسيط في قانػن االجخاءات  -

  1986الجشائية _ دار الشيزة العخبية _ سشة 
الجكتػر / جسال الجيغ العصيفي _ الحساية الجشائية لمخرػمة  -

  1964سشة  –_ جامعة القاىخة  دكتػراه مغ تأثيخ الشذخ _ رسالة 
الجكتػر / حدغ صادق السخصفاوؼ _ السخصفاوؼ في قانػن  -

  1997االجخاءات الجشائية _ مشذأة السعارف _ سشة 
الجكتػر / رؤوف عبيج _ مبادغ االجخاءات الجشائية في القانػن  -

 1989السرخؼ _ الصبعة الدابعة عذخة _ سشة 
الجكتػر / رؤوف عبيج _ السذكالت العسمية اليامة في  -

  1984جشائية _ دار الفكخ العخبي _ الصبعة الثالثة _ سشة االجخاءات ال
الجكتػر / محسػد نجيب حدشي _ شخح قانػن االجخاءات  -

 1988الجشائية _ دار الشيزة العخبية _ الصبعة الثالثة _ سشة
الجكتػر / محسػد نجيب حدشي _ قػة الحكع الجشائي في انياء  -

 1977صبعة الثانية _ سشةالجعػػ الجشائية _ دار الشيزة العخبية _ ال
الجكتػر / رؤوف عبيج _ ضػابط تدبب االحكام الجشائية _ دار  -

  1977الفكخ العخبي _ سشة 
الجكتػر / ادوارد غالي الحىبي _ حجية الحكع الجشائي امام  -

  1964القزاء السجني _ دار الشيزة العخبية _ سشة 
الجكتػر / وججؼ راغب _ الشطخية العامة لمعسل القزائي في  -

  1967_ جامعة عيغ شسذ _ سشة  دكتػراه قانػن السخافعات _ رسالة 
الجكتػر / عبج العطيع الديخ _ دور القزاء في تشفيح الجداءات  -

 1978_ جامعة السشرػرة _ سشة  دكتػراه الجشائية _ رسالة 
قانػن االجخاءات الجشائية )  الجكتػر / دمحم عيج الغخيب _ شخح -

  1996الجدء الثاني ( _ الصبعة الثانية _ سشة 
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الجكتػر ، عػض دمحم عػض _ السبادغ العامة في االجخاءات  -
 الجشائية _ دار السصبػعات الجامعية _ االسكشجرية 

الجكتػر / دمحم غانع غانع _ نطخية االنعجام في االجخاءات  -
  1999امعية _ سشة الجشائية _ دار السصبػعات الج

الجكتػر / دمحم زكي بػ عامخ _ شخح قانػن االجخاءات الجشائية  -
  1984_ سشة 

الجكتػر / دمحم زكي ابػ عامخ _ شائبة الخصأ في الحكع الجشائي  -
 1985_ دار السصبػعات الجامعية _ سشة 

الجكتػر / مأمػن دمحم سالمة _ قانػن االجخاءات الجشائية معمقا  -
  1984احكام القزاء _ الصبعة االولى _ سشة عميو بالفقو و 

الجكتػر / كامل الدعيج _ شخح قانػن اصػل السحاكسات  -
  2441الجدائية، نطخيتا االحكام وشخق الصعغ فييا _ سشة 

الجكتػر / محسػد مسػد مرصفى _ شخح قانػن االجخاءات  -
  1976الجشائية _ مصبعة جامعة القاىخة _ الصبعة الحادية عذخة _ سشة 

الجكتػر / حدشي الجشجؼ _ الجشجؼ والصعغ باالستئشاف في  -
  1997السػاد الجشائية _ الصبعة االولى _ سشة 

الجكتػر / رمديذ بيشام _ االجخاءات الجشائية تأصياًل وتحمياًل  -
  1984_ مشذأة السعارف _ 

الجكتػر / جالل ثخوت _ نطع االجخاءات الجشائية _ سشة  -
1997  

_ قانػن االجخاءات الجشائية وقانػن  الجكتػر / حدغ عالم -
الشقس بالصعغ معمقا عمى نرػصيسا _ شبعة نادؼ القزاة _ الصبعة الثانية _ 

  1991سشة 
الجكتػر / عمي محسػد حسػدة _ الشطخية العامة في تدبب الحكع  -

الجشائي في مخاحمو السختمفة _ الصبعة االولى _ دار الشيزة العخبية _ سشة 
1994  

جكتػر / لؤؼ جسيل حجاديغ _ نطخية البصالن في القاضي ال -
، الصبعة الثانية_ سشة 2444قانػن اصػل السحاكسات الجدائية _ عسان_ سشة 

1987  
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الجكتػر / سسي عالية _ قػة القزية السقزية _ السؤسدة  -
 الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع. 

 ثانيا: المؤلفات القانهنية المتخررة 
ي - ع حامج ششصاوؼ _ اشكاالت التشفيح في السػاد الجكتػر / ابخـا

  2442الجشائية _ دار الشيزة العخبية _ سشة 
الجكتػر / احسج شػقي عسخ ابػ خصػة _ دعػػ اشكاالت التشفيح  -

  1987في االحكام الجشائية _ دار الشيزة العخبية سشة 
السدتذار / احسج عبج الطاىخ الصيب _ اشكاالت التشفيح في  -
   1994ائية _ الصبعة الخابعة _ سشة السػاد الجش
 إلشكاالتالجكتػر / دمحم حدشي عبج المصيف _ الشطخية االولى  -

 التشفيح _ الصبعة االولى _ عالع الكتب 
الجكتػر / عبج الحسيج الذػاربي _ اشكاالت التشفيح السجنية  -

  1996والجشائية _ مشذأة السعارف _ سشة 
الجكتػر / عبج الحسيج الذػاربي _ التشفيح الجشائي في ضػء  -

  2442الفقو_ مشذأة السعارف _ سشة 
يع الدحساوؼ _ تشفيح االحكام الجشائية  - السدتذار / ابخـا

  1984واشكاالتو _ الصبعة الثالثة _ سشة 
الجكتػر / عبج الحكيع فػدة _ اشكاالت التشفيح في السػاد الجشائية  -

  2446ء الشقس _ دار السصبػعات الجامعية_ سشة في الفقو وقزا
الجكتػر / محسػد سامي القخني _ اشكاالت التشفيح في االحكام  -

  2442الجشائية في ضػء الفقو والقزاء_ الصبعة االولى _ سشة 
الديج حدغ البغال _ شخق الصعغ في التذخيع الجشائي  -

  1964واشكاالت التشفيح _ سشة 
جسيعي _ شخق واشكاالت التشفيح في الجكتػر / عبج الباسط  -

  1984قانػن السخافعات الججيج _ سشة 
الجكتػر / دمحم احسج الذخبيشي _ اشكاالت التشفيح في السػاد  -

  1997الجشائية _ رسالة دكتػراة _ جامعة السشرػرة _ سشة 
الجكتػر / نبيل اسساعيل عسخ _ اشكاالت التشفيح في السػاد  -

  1982أة السعارف _ الصبعة االولى _ سشة السجنية والتجارية _ مشذ
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السدتذار الجكتػر / دمحم جسعة عبج القادر _ في شخق الصعغ  -
  1985في االحكام الجشائية واشكاالت التشفيح عمسا وعسال _ شبعة سشة 

الجكتػر / عبج الخؤوف ىاشع بديػني _ اشكاالت التشفيح في  -
السكشجرية _ الصبعة االولى _ احكام القزاء االدارؼ _ دار الفكخ العخبي _ ا

  2448سشة 
السدتذار / مرصفى مججؼ ىخجة _ السذكالت العسمية في  -

  1994اشكاالت التشفيح الجشائية _ السكتبة القانػنية _الصبعة الثانية _ سشة 
السدتذار / دمحم احسج عابجيغ _ التشفيح واشكاالتو في السػاد  -

 1994الجشائية _ دار الفكخ الجامعي _ سشة 
الجكتػر / محسػد كبير _ االشكاالت في تشفيح االحكام الجشائية  -

  1994_ الصبعة االولى _ سشة 
السدتذار / احسج ىاني مختار _ مػجد مشازعات التشفيح )  -

  2447اشكاالت التشفيح (_ الصبعة الثالثة _ دار الشيزة العخبية _ سشة 
يع _ حقػق  - االندان في  الجكتػر / مجحت دمحم عبج العديد ابخـا

  2444مخحمة التشفيح العقابي _ دار الشيزة العخبية _ الصبعة االولى _ سشة 
 ثالثا: القهانين والتذريعات االجرائية

  2441( لدشة 3قانػن االجخاءات الجدائية الفمدصيشي رقع ) -
( 2قانػن اصػل السحاكسات السجنية والتجارية الفمدصيشي رقع ) -

  2441لدشة 
 ي الفمدصيشي القانػن االساس -
  2444( سشة 7قانػن الصفل الفمدصيشي رقع ) -
  1961قانػن اصػل السحاكسات الجدائية االردني لدشة  -
 قانػن االجخاءات الجشائية السرخؼ  -
  2441مذخوع قانػن العقػبات الفمدصيشي لدشة  -
  1964( لدشة 16قانػن العقػبات االردني رقع ) -
 1937( لدشة 58قانػن العقػبات السرخؼ رقع ) -
 


