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املقدمة

�إلى  ي�ؤدي  �إذ  �لأم�ر؛  �أهم  من  �لنا�س  بني  و�لنظامي  �ل�رشعي  �ل�عي  ن�رش  يعد 
معرفة �لفرد مما له من حق�ق وما عليه من و�جبات، ومن �أهم ما يجب �لعلم به على 
وجه �لعم�م للعامة وعلى وجه �لتف�صيل و�لتدقيق لأهل �لخت�صا�س، طر�ئق �حلكم 
و�إجر�ء�ت �إ�صد�ره، وطرق �لعرت��س عليه، وذلك �صعياً لتحقيق �لعد�لة، و�إبر�ء 
�لذمم، وتزد�د �لأهمية عندما يك�ن �لإجر�ء خفياً وقليل �ل�ق�ع، وحديث �لعهد 

بالتطبيق، كما ه� �ل�صاأن يف �إعادة �لنظر. 
من  �صادر�ً  �لق�صائي  �حلكم  د�م  ما  �ل�ج�د  حمتمل  �لق�صائي  �خلطاأ  �إن  وحيث 
�أن يتمكن �ملحك�م عليه من مر�جعة �حلكم  �أن مما يحقق �لعدل  �لب�رش، فقد �عترب 
وتدقيقه وت�صحيح �أخطائه، حتى بعد �أن �أ�صبح نهائياً و�جب �لنفاذ، وذلك مع مر�عاة 

هيبة �لق�صاء وق�ة �صلطانه ونفاذ �أحكامه. 
ومن تلك �لطرق �لتي حتقق �لعد�لة: �إعادة �لنظر، و�إمنا ه� مل��جهة حكماً حائز�ً 
من  درجة  �إلى  فيه  �لق�صائي  �لتقرير  و�صل  حكماً  ي��جه  �أي  �لقطعية،  حجيته  لق�ة 
�لق�ة حت�ل دون �لعرت��س عليه، ويهدف �إلى �إعالء �حلقيقة �ل��قعية �أو �لفعلية))). 
و�إعادة �لنظر يعترب طعناً له من �لق�ة، ما يفتح باب �لعرت��س و�عادة �ملحاكمة حتى 

بعد �أن �أ�صبح �حلكم متح�صناً عن ذلك. 
�إعادة  �أن جميع �لت�رشيعات �لعربية �جلز�ئية قد �عتربت  وجتدر �لإ�صارة هنا �لى 

)1( ابو عامر، حممد زكي: �سائبة اخلطاأ يف احلكم اجلنائي، )اال�سكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، د.ط، 1985(، �ص413. 
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مل  �لتي  �لك�يت  دولة  با�صتثناء  �لأحكام،  على  �لعرت��س  طرق  من  طريقاً  �لنظر 
تتعر�س لطلب �إعادة �لنظر �صمن ق��عدها �جلز�ئية))). 

�لنظر يف  �إعادة  م��د  ودر��صة يف  تاأمل  نظرة  �لباحث  ي�جه  �لعر�س،  ويف هذ� 
دول  باأنظمة  ويقارنها  �ل�صع�دية،  �لعربية  �ململكة  يف  �جلز�ئية  �لإجر�ء�ت  نظام 
معها،  �ملقارنة  �إلى  يحتاج  �لتي  �لأخرى  �لدول  وبع�س  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س 
حماوًل نقد تلك �مل��د ب�صكل علمي، عرب طرق م�صائل مب�صطة قان�نية يق�صد منها 
�إلى  �أنظمة �ململكة  �لقان�نية �ملعنية ب��صع  لفت نظر �مل�ص�ؤول يف م�ؤ�ص�صات �خلربة 
م��طن �ل�صعف و�لق�ة، هذ� �إلى جانب ما يهدفه �لباحث من ن�رش �ل�عي �لقان�ين 
بني كل من له عالقة مب��ص�ع �إعادة �لنظر، و�صيك�ن هذ� �لعر�س من خالل ثالثة 

مباحث:

املبحث الأول: امل�سائل القانونية على مواد اإعادة النظر

امل�ساألة الأولى: مفهوم اإعادة النظر التطبيقي:

يطلق طلب �إعادة �لنظر يف �لأحكام �جلز�ئية، وير�د به: طلب �إعادة �ملحاكمة يف 
�لق�صايا �لتي �صدرت فيها �أحكام نهائية ت�صمنت عق�بة يف �أح��ل خم�ص��صة)))، 
و�ملر�د باإعادة �ملحاكمة: �إلغاء �حلكم �ل�صادر، و�إعادة �لق�صية للنظر فيها من جديد، 
�أمام ق�صاة �آخرين، وبحث �لدع�ى من جميع ن��حيها، بحيث قد ينتهي �لأمر �إلى 
�إد�نته مرة �أخرى)))، ولي�س جمرد ق�رش �لنظر يف �لأخطاء �لق�صائية  �أو  تربئة �ملتهم 

�حلا�صلة يف �حلكم.

االأحكام اجلزائية دعوة  النظر يف  اإعادة  التما�س  وبوزبر حممد عبدالرحمن:  فايز عايد،  الظفريي،  انظر يف ذلك:   )2(
للتطبيق يف قانون االإجراءات اجلزائية الكويتية )الكويت، جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية(، العدد 115 �ص111. 

)3( انظر املادة 206 من نظام االإجراءات اجلزائية يف اململكة العربية ال�سعودية. 

)4( الذهبي،اأدوار غايل: اإعادة النظر يف االأحكام اجلنائية، نقابة املحامني )الطبعة الثالثة، 1991 م(، �ص245.
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 وقد قررت حمكمة �لنق�س �مل�رشية هذ� �ملفه�م، حيث ن�صت على �أن �لتما�س 
�إعادة �لنظر يهدف �إلى حم� �حلكم �مللتم�س فيه ليع�د مركز �مللتم�س يف �خل�ص�مة 

�إلى ما كان عليه قبل �صدوره، وميكن بذلك من م��جهة �لنز�ع من جديد))).
ومن هذ� �ملنطلق فاإن بع�س �لق��نني تطلق على طلب �إعادة �لنظر: �إعادة �ملحاكمة، 
�ل�ص�ري  كالقان�ن  �ملحاكمة،  �إعادة  ه�  �لنظر  لإعادة  �ل�رشيح  �ملعنى  �ن  باعتبار 

و�لأردين و�للبناين و�لعر�قي))).
من  �أدق  �ملحاكمة  �إعادة  م�صطلح  �إطالق  �أن  تقرير  �لى  �لباحث  يدع�  وهذ� 

م�صطلح �إعادة �لنظر.

امل�ساألة الثانية: حقيقة اإعادة النظر:

�إعادة �لنظر يف �حلقيقة ه� �إعادة للمحاكمة، وه� طريق من طرق �لعرت��س على 
�لأحكام، ولكنه من �لطرق غري �لعادية، �إذ ي�صتهدف �لأحكام �لقطعية �مل�صتملة على 
عق�بة، �لتي ��صتنفذت جميع طرق �لعرت��س �ملمكنة قان�ناً، �أو فاتت �ملدة �لقان�نية 
لتقدميها، فاأ�صبحت تلك �لأحكام قابلة للتنفيذ؛ لغر�س ت�صحيح �لأخطاء �لق�صائية 
�لتي �صابت تلك �لأحكام، بعد �أن �أ�صبحت مكت�صبة لق�ة �لأمر �ملق�صي به، بهدف 

�إثبات بر�ءة �ملحك�م عليه، �أو تخفيف �لعق�بة �لتي حكم بها عليه))).
قد  عليه  �ملحك�م  كان  ل�  كما  �ملحاكمة؛  �إعادة  فيها  هناك حالت ل ميكن  لكن 
�إذ ينظر يف  �أو �صقطت �لدع�ى �جلنائية مب�صي �ملدة، فحينئذ يختلف �لأمر؛  مات، 

)5( االعرتا�س رقم 3327 �سنة 60ق جل�سة 1991/7/24 �س 42 �ص2482، انظر ذلك يف: �سعله، �سعيد احمد: االعرتا�س يف 
االأحكام، )املحلة الكربى، دار الكتب القانونية، د.ط( �س801 

)6( انظر املادة 292 من قانون االإجراءات اجلزائية االأردين، و املادة 367 من قانون االإجراءات اجلزائية ال�سوري، و املادة 
402 من قانون االإجراءات اجلزائية اللبناين.

)7( منور، حممد �سعيد:درا�سات يف فقه القانون اجلنائي، )عمان االأردن، مكتبة الثقافة للن�سر والتوزيع، الطبعة االأولى 
2004 م( �ص290. 
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م��ص�ع �لدع�ى، ول يلغى من �حلكم �إل ما ظهر خط�ؤه. 
�أن:  على  �مل�رشي  �جلنائية  �لإجر�ء�ت  قان�ن  من   ((( �ملادة  ن�صت  ذلك  وعلى 
لها  ما ظهر  �إل  تلغي من �حلكم  �لدع�ى، ول  تنظر يف م��ص�ع  �لنق�س  »حمكمة 
خط�ؤه«، ويتفق مع هذ� �ملادة )) يف قان�ن حمكمة �لتمييز �لبحريني، و�ملادة 09) 

من �لقان�ن �لقطري، و�ملادة ))) من �لقان�ن �لعماين، وب�صكل مطابق تقريباً. 
�حلالة،  لهذه  يتعر�صا  �لإمار�تي مل  �لحتادي  و�لقان�ن  �ل�صع�دي  �لنظام  �أن  �إل 

وه� ق�ص�ر ينبغي تد�ركه. 

امل�ساألة الثالثة: طبيعة اإعادة النظر:

لطلب �إعادة �ملحاكمة طبيعة خا�صة به متيزه يف �رشوطه و�أح��له عن بقية طرق 
�لعرت��س، و�أبرز مالمح ما مييز �إعادة �لنظر عن غريه من طرق �لعرت��س ما يلي))): 
)- طلب �إعادة �لنظر ل يخ�صع تقدميه مليعاد معني، بل يج�ز ذلك يف �أي وقت، 
ويف �أي مرحلة من مر�حل تنفيذ �حلكم، حتى ول� �صقطت �لعق�بة، بل حتى ل� نفذت. 
)- طلب �إعادة �لنظر ل يرد �إل على �لأحكام �لتي حازت �لقطعية، بينما ل تقبل 

هذه �لأحكام �أي طريق �آخر من طرق �لعرت��س. 
�لأحكام  دون  بالإد�نة،  �ل�صادرة  �لأحكام  على  مق�ص�ر  �لنظر  �إعادة  طلب   -(
�ل�صادرة بالرب�ءة، فه� و�صيلة لإثبات بر�ءة �ملحك�م عليه، ومل ي�رشع �إل مل�صلحته 
�أنه ميكن �لعرت��س على هذه �لأحكام بطرق �لعرت��س  به، يف حني  ل لالإ�رش�ر 

�لأخرى. 
)- �إعادة �لنظر يخت�س باخلطاأ يف �ل�قائع، ولي�س له عالقة باخلطاأ يف �لقان�ن.

)دم�سق،  اجلزائية،  االأحكام  يف  االعرتا�س  – طرق  الثالث  اجلزء   – اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  ح�سن:  جوخدار،   )8(
من�سورات جامعة دم�سق، الطبعة الثامنة. 1997 – 1998م( �ص168 -169، وانظر اأي�ساً: عبد ال�ستار، فوزية: �سرح قانون 

االإجراءات اجلنائية، )القاهرة، دار النه�سة العربية، 1986( �ص909. 
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امل�ساألة الرابعة: اأركان طلب اإعادة النظر:

لطلب �إعادة �لنظر �أركان، وهذه �لأركان ميكن ��صتنتاجها من خالل �لعنا�رش �لتي 
 ((0(( �ملادة  من  �لأركان  هذه  وت�صتنتج  �لنظر،  �إعادة  طلب  قيام  �أمكن  قامت  �إذ� 
من نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية �ل�صع�دي، حيث �إنه با�صتقر�ئها يالحظ �أنها ت�صمنت 

�لإ�صارة �إلى ركنني لطلب �إعادة �لنظر، وهما: 
�لركن �لأول: �صدور حكم ق�صائي نهائي مت�صمناً لعق�بة. 

�لركن �لثاين: قيام �صبب من �أ�صباب �لعرت��س. 

امل�ضاألة اخلام�ضة: ا�ضرتاط ت�ضمن احلكم املعرت�ض عليه عقوبة:

ا�صرتاط النظام كون احلكم م�صتماًل على عقوبة يقت�صي اأنه اإذا كان احلكم �صادراً 
بالرب�ءة، فه� يف م�صلحة �ملتهم، ومن ثم ل يج�ز �لعرت��س عليه باإعادة �ملحاكمة 
ول� ثبت خطاأ هذ� �حلكم باأدلة قاطعة، فاملتهم �لذي ح�صل على حكم نهائي بالرب�ءة، 
يك�ن من حقه �أن يحظى مبركز قان�ين م�صتقر، و�إل �أ�صبح حكم �لرب�ءة عدمي �جلدوى 
بالن�صبة له)9)، ويف هذ� �ل�صاأن تتفق ق��نني م�رش ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي مبا 

فيها �ململكة �لعربية �ل�صع�دية.
وملا كانت �لعق�بات تتفاوت من �لقتل، �إلى �ل�صجن، �إلى �لغر�مة، �أو لفت �لنظر 
هل  وه�  يثار،  �ص�ؤ�ل  هناك  فاإن  �لب�صيطة-،  للمخالفات  بالن�صبة  �حلال  ه�  كما   -

ُي�صرتط عقوبة معينة اإذا �صدرت اأجاز النظام طلب اإعادة النظر فيها؟ 
لالإجابة على هذ� �ل�ص�ؤ�ل نبني �أنه قد �ختلفت �لق��نني يف تقرير هذه �مل�صاألة، 

)9( انظر يف تقرير هذه امل�ساألة: اأبو عامر، حممد زكي: �سائبة اخلطاأ يف احلكم اجلنائي، )مرجع �سابق(، �س415، 416.، 
وانظر: ال�سلوربجي، عبد التواب معو�س حممد: اإعادة النظر يف االأحكام اجلنائية، حماولة تو�سيعه يف حمل االعرتا�س 

و�سببه )القاهرة، دار النه�سة العربية، 1994(، �ص44.
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�لقان�ن  �حلال يف  ال�صعودي)0)) - وكذلك  النظام  معينة يف  عقوبة  ُي�صرتط  ال  اإذ 
�لإمار�تي))))، و�لقطري))))-، بل �أياً كان ن�ع هذه �لعق�بة فاإنها تخ�ل بطلب �إعادة 
ب�صبب  تقررت  قد  �لعق�بة  تك�ن هذه  �أن  ��صرتطت  �لق��نني  بع�س  �أن  �إل  �لنظر، 
�لقان�ن  يف   ((( �ملادة  ن�س  يف  �حلال  ه�  كما  جنحة،  �أو  جناية  بارتكاب  �لإد�نة 
�لقان�ن  من   ((( �ملادة  ون�س  �لبحريني،  �لقان�ن  يف   (( �ملادة  ون�س  �مل�رشي، 
لتفاهة هذ�  نظر�ً  �ملخالفات؛ وذلك  �ملحاكمة يف  �إعادة  يقبل طلب  �إذ ل  �لعماين. 
ب�صاأنها، و�أي�صاً لأن �ملخالفات ل  �لن�ع من �جلر�ئم، ولب�صاطة �لعق�بات �ل�صادرة 
ت�صيء �إلى �صمعة و�رشف �ملحك�م عليه بها، فال يك�ن له م�صلحة جدية يف �إعادة 

�ملحاكمة.

امل�ساألة ال�ساد�سة: هل اجلزاءات التاأديبية عقوبات جنائية؟

عق�بات  �لتاأديبية  �جلز�ء�ت  تعد  ل  فاإنه  �ل�صابقة؛  �مل�صاألة  يف  تقرر  ما  على  بناء 
�ملحاكمة، ول� كان �جلز�ء  �إعادة  بطلب  فاإنه ل يج�ز �لعرت��س عليها  لذ�  جنائية، 
�لتاأديبي �صادر�ً عن حمكمة جز�ئية، كما �أنه ل يج�ز طلب �إعادة �ملحاكمة يف حالة 
�لف�صل يف  �لذي �صدر عن حمكمة جز�ئية يف معر�س  �ملدنية  بالإلتز�مات  �حلكم 
�لدع�ى �ملدنية �لتابعة للدع�ى �جلز�ئية، لأن �للتز�مات �ملدنية �أو �حلكم بالتع�ي�س 
ل يعد جز�ًء جنائياً؛ فه� ل يهدف �إلى �إيالم �ملحك�م عليه به - كما ه� �حلال بالن�صبة 

للعق�بة -، �إمنا يهدف �إلى �لتع�ي�س عن �ل�رشر �لناجم عن وق�ع �جلرمية)))). 

)10( انظر: املادة 206 من نظام االإجراءات اجلزائية ال�سعودي.

)11( انظر: املادة257

)12( انظر: املادة 304

)13( منور، حممد �سعيد: اأ�سول االإجراءات اجلزائية، )االأردن عمان، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، ط 1، 2005 م(، �ص633.
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امل�ساألة ال�سابعة: ما الذي ي�سوغ طلب اإعادة النظر؟ اأهو الو�سف الذي رفعت به 

الدعوى، اأم احلكم الذي �سدر يف الدعوى؟

تت�ص�ر هذه �مل�صاألة يف �لأنظمة �لتي تق�صم �لفعل �لإجر�مي �إلى جناية وجنحة 
�ملحكمة  ولكن  جناية،  فعل  على  عق�بة  بطلب  رفعت  دع�ى  �أن  ل�  �إذ  وخمالفة، 
�لعربة يف تكييف  �أن  �لبع�س يرى  فاإن  �لفعل جنحة،  بعق�بة تعترب  �أ�صدرت حكماً 
�ل��قعة هي بال��صف �لقان�ين �لذي تنتهي �إليه �ملحاكمة �لتي نظرت �لدع�ى، دون 

�لتقيد بال��صف �لذي رفعت به تلك �لدع�ى)))). 
�أنها  ر�أت  �ملحكمة  ولكن  جنحة،  �ل��قعة  �أن  باعتبار  رفعت  �لدع�ى  �أن  فل� 
لهذ�  بالن�صبة  �ملحاكمة  �إعادة  طلب  ي�ص�غ  ل  فاإنه  بالعق�بة،  حكم  و�صدر  خمالفة، 
يرى  بينما  عليه،  �ملدعى  يف  �مل�ؤثر  ه�  لأنه  �لباحث؛  يرجحه  ما  وه�  �حلكم))))، 
�آخرون)))) �أن �لعربة ب��صف �ل��قعة كما رفعت بها �لدع�ى ل مبا تق�صي �ملحكمة به 

يف م��ص�عها.

امل�ساألة الثامنة: اإذا مل تنفذ العقوبة التي �سدر بها احلكم:

 �إذ� تدخلت �أ�صباب حت�ل دون تنفيذ �لعق�بة ل�صدور عف� خا�س))))، �أو ل�فاة 
يبقى من م�صلحة  �إذ  �إعادة �ملحاكمة،  �ملحك�م عليه مثاًل، فال مينع ذلك من طلب 

�ملحك�م عليه �إلغاء هذ� �حلكم؛ لأنه ل يزول �حلكم بالعف� �أو �ل�فاة)))). 

)14( منور، حممد �سعيد: درا�سات يف فقه القانون اجلنائي، )مرجع �سابق(، �س303. 

)15( عبيد، روؤوف، مبادئ الق�سم العام من الت�سريع العقابي،)دار الفكر العربي الطبعة الرابعة 1979(، �ص1039. 

)16( رم�سان،عمر ال�سعيد: مبادئ قانوين االإجراءات اجلنائية – قواعد املحاكمة، )القاهرة دار النه�سة العربية، الطبعة 
الثانية 1984م(، �ص378. 

)17( �سرور، اأحمد فتحي: النق�س اجلنائي، )دار ال�سروق، القاهرة، الطبعة الرابعة 1424هـ(، �ص570.

)18( منور، حممد �سعيد: اأ�سول االإجراءات اجلزائية، )االأردن عمان، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، الطبعة االأولى 2005(، 
�ص632. 
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و�إذ� �صدر حكم عام �أو �صامل و��صتفاد منه �ملحك�م عليه، فمن �رش�ح �لقان�ن 
حالة  يزيل  �ل�صامل  �لعف�  لأن  �لنظر؛  �إعادة  لطلب  م�ص�غ  ي�جد  ل  �أنه  يرى  من 
�لإجر�م من �أ�صا�صها بتعطيل ن�س �لتجرمي، ومنهم من يرى قيام م�ص�غ لطلب �إعادة 
�لنظر، وه� �أن �ملحك�م عليه يثبت بر�ءته مما �أدين به، وهذه �مل�صلحة و�إن كانت غري 
حم�ص��صة لأنه لن يعاقب - �ص��ء �أدين �أو مل يدن - لك�ن �لفعل �أزيلت عنه �ل�صفة 
�لإجر�مية)9))، ويرى �لباحث باأنه رغم �أن �لفعل قد خرج من د�ئرة �لتجرمي �إلى د�ئرة 

�لإباحة، �إل �أن �مل�صلحة �ملعن�ية ما ز�لت قائمة، وهي ل �صك تهم �ملحك�م عليه.

امل�ساألة التا�سعة: اإذا اأوِقف تنفيذ العقوبة التي �سدر بها احلكم: 

وقف  مع  بعق�بة  عليه  حكم  ملن  �ملحاكمة  �إعادة  طلب  �لأح��ل  كل  يف  يج�ز 
�لتنفيذ، �ص��ء كانت مدة �لختبار قد م�صت دون �إلغاء وقف �لتنفيذ، �أو كان وقف 
�لتنفيذ قد �ألغي لأي �صبب كان، بل قد يج�ز طلب �إعادة �ملحاكمة ملن حكم عليه 
بعق�بة مع وقف �لتنفيذ، وكانت مدة �لختبار مل تزل �صارية ومل تنتهي بعد؛ لأن 

�حلكم �لقطعي بالإد�نة يف مثل هذه �لأح��ل يك�ن ما ز�ل قائماً)0)).
 فاملهم يف �إعادة �ملحاكمة �أن يك�ن �حلكم �ل�صادر بالعق�بة قطعياً �أو باتاً، ول يهم 
بعد ذلك �أن يك�ن هذ� �حلكم نفذ �أو مل ينفذ لأي �صبب كان، كاأن تنق�صي �لعق�بة 
�إيقاف  مدة  بانق�صاء  �لعق�بة  هذه  ت�صقط  �أن  �أو  عليه،  �ملحك�م  ب�فاة  �أو  بالتقادم، 

�لتنفيذ دون �أن ي�صدر خاللها حكم باإلغائه. 

)19( انظر هذا يف: حومد، عبدالوهاب. الو�سيط يف قانون االإجراءات اجلنائية الكويتية،جامعة الكويت، 1997. �ص1126. 
النظر، الأن هناك  اإعادة  اأنه مع ذلك يجوز طلب  اإال  اأو بغريه  العام  بالعفو  �سقوط اجلرمية  بالرغم من  اأنه  حيث يرى 

م�سلحة معنوية للمحكوم عليه تتمثل يف ظهور براءته مما اأدين به. 

)20( املر�سفاوي،ح�سن �سادق: قانون االإجراءات اجلنائية )اال�سكندرية، اأخرية من�ساأة املعارف، 2000 م( �ص880. 
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امل�ضاألة العا�ضرة: االعرتا�ض بطلب اإعادة النظر على عقوبة رد االعتبار فيها:

�إليه))))؛  �عتباره  �لنظر حتى ول� رد  �إعادة  ي�صتطيع طلب  بعق�بة  �ملحك�م عليه 
لأن �إعادة �لعتبار ين�رشف �أثرها �إلى �مل�صتقبل ول ين�صحب �إلى �ملا�صي، بينما �إعادة 
�ملحاكمة و�إز�لة حكم �لإد�نة، فان �أثره ميتد �إلى �ملا�صي و�مل�صتقبل معاً. فيك�ن من 

م�صلحة من رد �عتباره �أن يطلب �إعادة �ملحاكمة)))). 

امل�ساألة احلادية ع�سرة: خمالفة احلقيقة للحكم خمول لالعرتا�س بطلب 

اإعادة النظر، ولكن لي�س مطلقا !!

�إعادة �لنظر: �أن ي�صبح �حلكم ل  �أ�صباب �لعرت��س على �حلكم بطلب  من �أهم 
يقرر �حلقيقة، ول يتطابق مع �لأدلة و�لقر�ئن �لتي تثبتها، ولذلك �ص�ر ملح لها نظام 

�لإجر�ء�ت �جلز�ئية، بيانها فيما يلي: 
�ل�ص�رة �لأولى: �أن يك�ن �حلكم م�صتحيل �ملطابقة للحقيقة، �أي ل ميكن �أن ينطبق 
على �حلقيقة، كاأن يحكم على �صخ�س من �أجل و�قعة، ثم ي�صدر حكم �آخر على 
�صخ�س �آخر من �أجل نف�س �ل��قعة، ول عالقة لأحد �ل�صخ�صني بالآخر، ول يت�ص�ر 

��صرت�كهما �أو م�صاهمة �أحدهما لالآخر. 
فهذ� �حلكم ي�صتحيل تطبيقه على �ل��قع، �إذ ل ميكن �أن يفعل �لفعل �لإجر�مي ذ�ته 
يف نف�س �ل�قت و�ل��قعة، وعلى وجه �ل�صتقالل من �صخ�صني ل عالقة لأحدهما 
وب�قائع  ومبفرده،  بعينه  �صخ�س  ه�  عليه  �ملجني  قتل  من  باأن  يحكم  كاأن  بالآخر. 
�أنه ه� �لقاتل بعينه ومبفرده، وب�قائع  معينة وحمددة، ثم يحكم على �صخ�س �آخر 

)21( رد االعتبار هو نظام قانوين يق�سي مبحو اآثار احلكم اجلنائي مبا يف ذلك العقوبات التبعية له، انظر يف ذلك: كرم، 
عبدالواحد، معجم م�سطلحات ال�سريعة والقانون، )د.ن( طبعة اأو نا�سر، �س210. وانظر: ح�سني، حممود جنيب: �سرح 

قانون العقوبات،الق�سم العام )القاهرة، دار النه�سة العربية، الطبعة اخلام�سة، 1982م( �ص890، 891. 

)22( منور، حممد �سعيد: اأ�سول االإجراءات اجلزائية، )مرجع �سابق(، �س633.
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معينة وحمددة، وينطبق كل ذلك على من حكم عليه �أوًل. فهذ� حكم ي�صتحيل �أن 
يطابق �حلقيقة، وهذه �ل�ص�رة يعرب عنها ب�حدة �ل��قعة �لإجر�مية))))، �إذ كيف يقبل 
ويحكم  متهم  ويحاكم  �لريا�س،  مدينة  ل�صخ�س معني يف  قتل  ت�ص�ر جرمية  عقاًل 
عليه، ثم يحاكم �صخ�س �آخر بجرمية قتل نف�س �ل�صخ�س ونف�س �ل�قائع ولكن يف 

مدينة جدة، ويحكم عليه باإد�نته؟!!
وهذه �ل�ص�رة متمثلة يف �حلالة �لثانية من �حلالت �مل�ص�غة لطلب �إعادة �لنظر 
�ملن�ص��س عليها يف �ملادة )0) من نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية، ويقابل هذ�: �لفقرة 
 (( �ملادة  ن�س  من  �لثانية  و�لفقرة  �مل�رشي،  �لقان�ن  �ملادة ))) يف  ن�س  من  �لثانية 
�ملادة ))) يف �لحتادي �لإمار�تي،  �لثانية من ن�س  �لبحريني، و�لفقرة  �لقان�ن  يف 
و�لفقرة �لثانية من ن�س �ملادة )0) من �لقان�ن �لقطري، و�لفقرة �لثانية من ن�س �ملادة 

))) من �لقان�ن �لعماين، وب�صكل مطابق. 
�ل�ص�رة �لثانية: �أن ي�صبح �حلكم غري مالئم لل��قعة؛ لظه�ر وقائع تك�صف �حلقيقة 

�لتي مل يقررها �حلكم. 
وهذه �ل�ص�رة لها وجهان: 

�ل�جه �لأول: �أن ي�صدر �حلكم بالعق�بة، وبعد �أن �أ�صبح نهائياً تظهر وقائع ت�ؤيد 
بر�ءة �ملحك�م عليه بالعق�بة. فهذ� �ل�جه من �أهم �حلالت �لتي ي��جه �حلكم بها، 
وه� �لذي ن�صت عليه �لفقرة �خلام�صة من �ملادة )0) من �لنظام �ل�صع�دي، ويقابل 
�خلام�صة  و�لفقرة  �مل�رشي،  �لقان�ن  يف   ((( �ملادة  ن�س  من  �خلام�صة  �لفقرة  هذ�: 
�ملادة ))) يف  �لبحريني، و�لفقرة �خلام�صة من ن�س  �لقان�ن  �ملادة )) يف  من ن�س 
�لقطري،  �لقان�ن  من   (0( �ملادة  ن�س  من  �خلام�صة  و�لفقرة  �لإمار�تي،  �لحتادي 

)23( �سرور، اأحمد فتحي: النق�س اجلنائي، )مرجع �سابق( �س576
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و�لفقرة �خلام�صة من ن�س �ملادة ))) من �لقان�ن �لعماين، وب�صكل مطابق. 
�ل�جه �لثاين: �أن ي�صدر �حلكم بالرب�ءة، ويظهر بعد �أن �أ�صبح نهائياً وقائع ت�ؤيد 

�إد�نة �ملحك�م عليه بالعق�بة.
ويف هذ� �ل�جه ثالثة ت�جهات لفقهاء �لقان�ن، وهي كما يلي: 

عدم  ترى  حيث  قاطبة،  �لعربية  �لنظم  عليه  ن�صت  �لذي  وه�  �لأول:  �لت�جه 
�إمكان طلب �إعادة �لنظر يف �أحكام �لرب�ءة.

و�لفل�صفة �لتي �عتمد عليها نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية يف مادته )0)، و�عتمدت 
عليها كذلك بقية ق��نني �لدول �لعربية - ومنها دول �خلليج �لعربي - هي: �أن طلب 
�إعادة �لنظر �إمنا �رشع من �أجل م�صلحة �ملحك�م عليه. فاإذ� �صدر �حلكم بالرب�ءة فال 
يج�ز �لعرت��س عليه بطلب �إعادة �لنظر، مهما ثبت باأدلة قاطعة خطاأ هذ� �حلكم))))، 

و�إذ� مل يقرر هذ�؛ فاإن �ملتهم يظل مهدد�ً بزو�ل �صند بر�ءته يف �أي وقت. 
يف  �لنظر  �إعادة  طلب  جاز  كما  �أنه  �لت�جه  هذ�  �أ�صحاب  يرى  �لثاين:  �لت�جه 
�أحكام �لإد�نة، فاإنه -�أي�صاً- يج�ز يف �أحكام �لرب�ءة، لأن تخ�صي�س طلب �إعادة 
�لنظر باأحكام �لإد�نة ل تن�صجم مع �لأ�ص�س �ملقرتحة لطلب �إعادة �لنظر �لتي تن�صب 
يف حتقيق �لعد�لة، �إذ بل�غ �حلقيقة �ملادية �ملح�صة و�إعالء �صاأن �لق�صاء وتدعيم ق�ة 
�لأمر �ملق�صي به وكذلك �لعد�لة ذ�تها، كلها �أ�ص�س تربر �إجازة �لعرت��س بطلب �إعادة 

�لنظر يف �أحكام �لرب�ءة بالقدر �لذي يجيزه �صد �أحكام �لإد�نة)))). 
وكما �أنه يجب �عتبار طلب �إعادة �لنظر ل�صالح �ملتهم، فاإنه كذلك يجب �عتبار 
�لعدل، و�ل�صتناد يف عدم طلب  ي�ص�د  �أن  �ملجتمع يف  ل�صالح  �لنظر  �إعادة  طلب 

)24( الدهبي، اإدوار غايل، اإعادة النظر يف االأحكام اجلنائية، )مرجع �سابق(، �س64.

االعرتا�س  حمل  يف  تو�سيعه  حماولة  اجلنائية  االأحكام  يف  النظر  اإعادة  حممد:  معو�س  التواب  عبد  ال�سوربجي،   )25(
و�سببه، )القاهرة، دار النه�سة العربية، 1994( �ص82. 
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�إعادة �لنظر يف حالة �لرب�ءة �إلى �أن �خلطاأ �لق�صائي يجب �أن ل ي�ؤدي �إ�صالحه �إلى 
�لآخر  �إذ يف �جلانب  �لق�صية،  باملتهم يعد نظرة �صيقة، وت�صل من �صم�ل  �لأ�رش�ر 
�إد�نة بريء ه�  �إذ �ل�رشر �ملتح�صل من  فيه،  �أن ي�ص�د �لعدل  م�صلحة �ملجتمع يف 
نف�صه �ملتح�صل من بر�ءة �ملذنب، وعلى �لنظرة �لرحيمة �أن تر�عى د�ئماً �أنها ب�صدد 

جمرم رمبا كان �لعف� معه يف غالب �لأح��ل ل يردعه �أو يهديه)))). 
�لت�جه �لثالث: وه� يفرق بني حالتني:

بالرب�ءة ل�صبب خارج عن فعل �ملتهم؛ كعدم �لتمكن من  �أن ي�صدر �حلكم   -(
�إيجاد �لدليل على �لإد�نة من جهة �لتحقيق، �أو لك�ن �لقب�س على �ملتهم حدث بعد 

�أن م�صت �ملدة �لتي يج�ز فيها �لقب�س عليه. 
ويف هذه �حلالة ل يج�ز طلب �إعادة �لنظر يف �لق�صية؛ لأن �إعادة �لنظر هنا تلقي 

بتبعية �خلطاأ على غري مرتكبه. 
)-  �أن ي�صدر من �ملحك�م بالرب�ءة فعل يخفي �أدلة �لإد�نة، وهذ� �لفعل هنا ل 

يخل� من حالتني:
�لأولى: �أن يك�ن �لفعل �ل�صادر من �ملتهم مربر�ً ل م�ص�غاً، ك�صمته �أثناء �لتحقيق 
�أو �ملر�فعة عن �لت�رشيح بدليل �إد�نته، لأن ذلك من �حلق�ق �ملخ�ص�صة له يد�فع بها 
عن نف�صه ففعله هذ� ل يعترب م�ص�غاً؛ لعتبار �أن �أدلة �لإد�نة �ختفت ل�صبب �صادر من 

�ملتهم، وعليه فال يج�ز �إعادة �لنظر لذلك. 
�لثانية: �أن يك�ن �لفعل �ل�صادر يعد جرمية بذ�ته، كاأعمال �لتحري�س، �أو �لإكر�ه، 
�ملتهم  �أفعال �صدرت من  لي�صهد زور�ً. فهذه  �ل�صاهد  �أو مع  �لغري،  �أو �لتفاق مع 
و�صيلة  جديدة  جرمية  تك�ن  �أن  ميكن  ول  برب�ءته،  �حلكم  عنها  نتج  �حلقيقة  لإخفاء 

)26( اأبو عامر، حممد زكي: �سائبة اخلطاأ يف احلكم اجلنائي، )مرجع �سابق(، �س415. 
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جلرمية �صابقة)))). 
من  �ملجرم  يفلت  ل  �أن  يهمها  �لتي  �لعد�لة  ملقت�صيات  ي�صتجيب  �لت�جه  وهذ� 
�ملحك�م  �كت�صبه  �لذي  �لقان�ين  �ملركز  يد�هم  �أن ل  يهمها -�أي�صاً-  �لعقاب، كما 

عليه بالرب�ءة؛ نتيجة خلطاأ مل يرتكبه. 
�أحكام  يف  �لنظر  �إعادة  حلالت  خم�ص�صة  حالت  وج�د  �لت�جه  هذ�  ويقرتح 

�لرب�ءة، وهي: 
�أو  �أور�ق مزورة،  �أو  �صهادة  �أو  م�صتند  �إلى  ��صتناد�ً  بالرب�ءة  �إذ� �صدر حكم   -(
كنتيجة لر�ص�ة قا�صي �لتحقيق، �أو �أحد �لق�صاة �لذي �صارك� يف �إ�صد�ر �حلكم، �أو 

كنتيجة جلرمية مت�س �لإجر�ء�ت �رتكبها ه�ؤلء �لق�صاة بد�فع من �ملتهم. 
�ل�صابق  بالأدلة  مع�صدة  �أو  بذ�تها  ت�ؤدي  �أدلة  �أو  وقائع  �ملتهم  من  قدمت  �إذ�   -(

تقدميها �إلى �لإد�نة. 
�لغري  �أو  �ملتهم،  �رتكبها  �أخرى  بها عقب جرمية  قد حكم  �لرب�ءة  كانت  �إذ�   -(

بتحري�س من �ملتهم. 
�إذ� �عرتف �ملتهم �عرت�فاً ق�صائياً �أو �صبه ق�صائي بالفعل �ملتهم به)))). 

وبالرغم من �أن غالبية �لأنظمة يف �لعامل ت�ؤيد �لت�جه �لأول، �لذي ي�ؤيد عدم 
ج��ز طلب �إعادة �لنظر يف �أحكام �لرب�ءة، و�أنظمة �لدول �لعربية جتمع على هذ�، 

�إل �أن �لباحث يرى لزوم مر�جعة هذه �ل�ص�رة لأهميتها. 
و�لباحث ل يرغب يف فتح باب �إعادة �لنظر يف �لأحكام �ل�صادرة بالرب�ءة، كما 

)27( ال�سوربجي، عبد التواب معو�س حممد: اإعادة النظر يف االأحكام اجلنائية، )مرجع �سابق( �س83 – 85. 

)28( ن�س املادتني 364 و 365 من قانون االإجراءات اجلنائية اليوغ�ساليف ال�سادر يف 16/فرباير / 1929 انظر: ال�سوربجي، 
عبد التواب معو�س حممد: اإعادة النظر يف االأحكام اجلنائية، )مرجع �سابق( �س88. 
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هي يف �لأحكام �ل�صادرة بالعق�بة، كما ه� معم�ل به يف �لت�رشيع �لأملاين)9))، و�إمنا 
�إد�نة �ملحك�م له بالرب�ءة، و�لذي ل�  �أيدت  ينبغي مر�عاة تقدير �لأدلة �لق�ية �لتي 

�أعيد �لنظر فيها حلكم بالعق�بة، كما ه� �ل�صاأن يف �لت�جه �لثالث. 
ويرى �لباحث �أن �حلكم بالرب�ءة يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية يدخل يف �حلالت 

�لتالية: 
�أو  �أور�ق ظهر تزويرها،  �أو  دليل ظهر بطالنه،  بناء على  بالرب�ءة  �أن يحكم   -(

�لغ�س فيها. 
�أن �لأدلة كانت غري  �إل  �ل��قعة،  يقينه وق�ع  بالرغم من  بالرب�ءة  �أن يحكم   -(

كافية ب�صكل ي�ؤهلها لإد�نة �ملدعي عليه. 
)- �أن يحكم بالرب�ءة بناء على �ل�صك يف وق�ع �ل��قعة ذ�تها، مع عدم وج�د 

دليل يق�ي وق�عها. 
)- �أن يحكم بالرب�ءة بناء على �أدلة كافية ت�ؤهل عدم �إد�نة �ملدعى عليه. 

فهذه �حلالت �لأربع ل ميكن �أن تت�صاوى يف �لنظر من حيث م��ص�ع �حلقيقة 
وحتقيق �لعد�لة. ومعل�م �أن �لهدف من �إ�صد�ر �حلكم ه� حتقيق �لعد�لة من خالل 
�لقان�نية  �لأدلة  �إعمال  جمرد  ولي�س  �أمكن،  ما  �مل��ص�عية  �حلقيقة  عن  �لبحث 

فح�صب.
و�ل�رشيعة �لإ�صالمية ل تهتم ببناء �لأحكام على �لأدلة �لقان�نية، بقدر �هتمامها 

على بناءها على �لأدلة �مل��ص�عية. 
�لأدلة  �أما  للحكم.  د  تقعِّ �لتي  �لفقهية  �لق��عد  �لقان�نية:  بالأدلة  و�ملق�ص�د 

والرنويجي  النم�ساوي  و  االأملاين  الت�سريع  بالرباءة:  ال�سادرة  االأحكام  يف  النظر  اإعادة  ت�سوغ  التي  الت�سريعات  من   )29(
والربتغايل والبلجيكي واال�سباين وااليطايل، وفل�سفة هذه الت�سريعات هي اأن احلكم بالدعوى اجلزائية يجب اأن ينبني 
اأ�سا�ساً على احلقيقة، فاإذا مل تنك�سف احلقيقة يف املحاكمة االأولى تعني اإعادة هذه املحاكمة.انظر: الدهبي، اإدوار غايل: 

اإعادة النظر يف االأحكام اجلنائية، )مرجع �سابق(، �س63.
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�مل��ص�عية فهي: تلك �لتي ك�نت فعل �جلرمية، �أو فعل �ل��قعة ب�صكل عام. 
ولذلك قرر �لفقهاء �أنه ل يج�ز للقا�صي �أن يحكم بخالف �لبينة، لق�له �صلى �هلل 
عليه و�صلم: »�لبينة على �ملدعي...«)0))، كما قررو� �أن �ليقني ل يزول بال�صك لق�له 
�صلى �هلل عليه و�صلم فيما روي: من �أنه �صكي له �لرجل يخيل �إليه �أنه يجد �ل�صيء يف 

�ل�صالة، قال:»ل ين�رشف حتى ي�صمع �ص�تاً �أو يجد ريحاً«)))).
و�لق��عد �لفقهية و�لقان�نية �لتي هي �أدلة قان�نية لي�صت م��ص�عية، وقد قرر غري 
و�حد من �لفقهاء عدم ج��ز ��صتناد �حلكم عليها �إذ� ما تعار�صت مع �أدلة م��ص�عية، 
ومن ذلك ما جاء يف �رشح �ملجلة للعالمة علي حيدر: »فحكام �ل�رشع مامل يقف�� على 
نقل �رشيح، ل يحكم�ن مبجرد �ل�صتناد �إلى و�حدة من هذه �لق��عد«))))،ويق�ل 
�بن جنيم)))): » �إنه ل يج�ز �لفت�ى مبا تقت�صيه �لق��عد و�ل�ص��بط، لأنها لي�صت كلية 
بل �أغلبية «))))، ويق�ل �أب� �ملعايل �جل�يني)))) - مبنا�صبة �إير�د قاعدتي �لإباحة وبر�ءة 

�لذمة-: »وغر�صي باإير�دهما تنبيه �لقر�ئح... ول�صت �أق�صد �ل�صتدلل بهما«.)))) 
وبناًء على ذلك، فاإن �لباحث يرى �أن �حلكم بالرب�ءة لي�س د�ئماً عن��ن للحقيقة 

)30( رواه م�سلم يف االأق�سية باب اليمني على املدعى عليه 1336/3. 

)31( رواه البخاري:كتاب الو�سوء برقم 4، 24، وكتاب البيوع برقم 5، وم�سلم: كتاب احلي�س برقم 98، 99. 

)32( حيدر، علي: درر احلكام �سرح جملة االأحكام، )بريوت، مكتبة النه�سة، د.ط(، 10/1.

امل�سري، من فقهاء واأ�سويل احلنفية يف  امل�سهور بابن جنيم  اإبراهيم بن حممد  العابدين بن  )33( ابن جنيم هو: زين 
القرن العا�سر الهجري، تويف �سنة 970. من موؤلفاته: البحر الرائق �سرح كنز الدقائق ’ �سرح املنار يف االأ�سول والفوائد 

الزينية يف مذهب احلنفية، واالأ�سباه والنظائر الفقهية على مذهب احلنفية. 
راجع يف ترجمته: �سذرات الذهب 358/1، واالأعالم 64/3.

 ،1405 العلمية،  الكتب  دار  والنظائر، بريوت،  االأ�سباه  كتاب  �سرح  الب�سائر  اأحمد بن حممد: غمز عيون  )34( احلموي، 
.132/1

باإمام  املعروف  االأ�سعري  ال�سافعي  الني�سابوري  يو�سف اجلويني  بن  بن عبداهلل  املعايل عبدامللك  اأبو  )35( اجلويني هو: 
املبتدعة،  وناظر  الع�سرين  دون  وهو  للتدري�س  قعد  واالأدباء،  واملف�سرين  واالأ�سوليني  املتكلمني  الفقهاء  من  احلرمني، 
اأ�سول  الفقه، والورقات يف  اأ�سول  478 هـ.  من موؤلفاته: الربهان يف  وظهرت فطنته و�ساع ذكاوؤه منذ وقت مبكر، تويف 

الفقه. راجع ترجمته: طبقات ال�سافعية الكربى 249/3، �سذرات الذهب 358/3، معجم املوؤلفني 184/6 

ال�سوؤون  وزارة  )ن�سر  الديب،  عبدالعظيم  حتقيق  الظلم،  التياث  يف  االأمم  غياث  عبداهلل:  بن  عبدامللك  اجلويني،   )36(
الدينية بقطر، 1400(، �ص499. 
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�إد�نته، متى  �أن �ملتهم بريء حتى تثبت  �أن تك�ن قاعدة:  �مل��ص�عية، و�أنه ل ميكن 
ظهرت �لإد�نة باأدلة يقينة، ول� �صدر �حلكم و�أ�صبح نهائياً، دلياًل للحكم.

وعليه ميكن �أن نقرر �أن �حلالت �لثالثة �لأولى وهي: 
�أو  �أور�ق ظهر تزويرها،  �أو  دليل ظهر بطالنه،  بناء على  بالرب�ءة  �أن يحكم   -(

�لغ�س فيها. 
)- �أن يحكم بالرب�ءة بالرغم من يقينية وق�ع �ل��قعة، �إل �أن �لأدلة كانت غري 

كافية ب�صكل ي�ؤهلها لإد�نة �ملدعي عليه. 
)- �أن يحكم بالرب�ءة بناًء على �ل�صك يف وق�ع �ل��قعة ذ�تها، مع عدم وج�د 

دليل يق�ي وق�عها.
هذه �حلالت لبد �أن ينظر لها وفقاً ملا يلي: 

�أوًل: �لتفريق بني جر�ئم �حلدود �ملح�صة هلل تعالى وجر�ئم �لتعزير، وتاأكيد عدم 
�إعادة �لنظر يف جر�ئم �حلدود �لتي متح�س فيها حق �هلل، حتى ول� ظهر دليل قاطع 
باأن �ملدعى عليه ه� �لفاعل، وذلك ��صتناد�ً �إلى �أن �ل�صارع فتح باب رج�ع �ملقر يف 

�حلدود من �إقر�ر�ه، و�عترب ذلك م�صقطاً للحد، ومن ذلك ما يلي:
�أ- تلقني فاعل �حلد حجته حتى ل يقام عليه، كما يف حديث ماعز حيث قال له 
�صلى �هلل عليه و�صلم: »لعلك قبلت، �أو غمزت، �أو نظرت؟ قال: ل. قال: �أفنكتها. 
�صلمة عن  �أمر برجمه«))))، ومن ذلك ما روي عن حماد بن  قال: نعم، فعند ذلك 
�إ�صحاق بن عبد �هللهّ بن �أبي طلحة عن �أبي �ملنذر م�لى �أبي ذر عن �أبي �أمية �ملخزومي 
�أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أتى بل�س قد �عرتف �عرت�فاً، ومل ي�جد معه متاع، 
فقال له ر�ص�ل �هللهّ �صلى �هلل عليه و�صلم: »ما �أخالك �رشقت، قال: بلى، فاأعاد عليه 

)37( اأخرجه اأبو داود برقم 4427 ال�سنن 147/4، وقال االألباين يف �سنن ابي داود �سحيح.
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مرتني، �أو ثالثاً، فاأمر فقطع«)))). 
فاإذ�  و�لعف�،  �مل�صاحمة  على  مبنية  �هلل  حق  فيها  متح�س  �لتي  �حلدود  �أن  ب- 

�صقطت مل يكن �لع�دة فيها لإتيانها؛ لأن ذلك خمالف للعف�.
�أما جر�ئم �لتعازير: فاإنه �إذ� حكم بالرب�ءة فيها بناء على �حلالت �لثالث �ملذك�رة 

�آنفا، فال بد من �لنظر �إلى �أمرين مهمني: 
)- حال �ملتهم. 

)- حال �جلرمية و�أثرها يف �ملجتمع. 
وبيان ذلك كما يلي: 

)- حال �ملتهم: 
لقد ق�صم �لفقهاء �ملدعى عليه �إلى ثالثة �أق�صام)9))، هي: 

 �أ- �أن يك�ن لي�س من �أهل �لتهمة. 
 ب- �أن يك�ن جمه�ل �حلال، ل يعرف برب �أو فج�ر. 

 ج- �أن يك�ن معروفاً بالفج�ر و�لف�صق.
�أو  فاإذ� كان من �أهل �لف�صق و�لفج�ر و�لتالعب بالأدلة بناء على وقائع �صابقه، 
�أدى �حلكم  �أدلة ت�ؤيد بر�ءته تزوير�ً  ��صتهاره بني �لنا�س بف�صقه وعبثه، وقام بتزوير 
بذلك. �أو نظر�ً خلربته يف �لتالعب قام بالغ�س �أثناء �ملر�فعات حتى حكم برب�ءته. 

التلقني يف احلد«  اأبي داود يف »احلدود - باب يف  ال�سارق« �س254/2، وعند  »ال�سرقة - باب تلقني  الن�سائي يف  )38( عند 
اآخر: عند احلاكم يف  له طريق  ولكن  االألباين،  293/5. و�سعفه  املخزومي«  اأمية  اأبي  »م�سند  اأحمد يف  �ص246/2، وعند 
»امل�ستدرك - يف احلدود - باب النهي عن ال�سفاعة يف احلدود« 381/4 عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن يزيد بن 
خ�سيفة عن حممد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن اأبي هريرة اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأُتي ب�سارق �سرق �سملة، فقال 
، فقال: اذهبوا به فاقطعوه، وقال: على �سرط م�سلم،  �سلى اهلل عليه و�سلم: ما اأخاله �سرق، فقال ال�سارق: بلى يا ر�سول اهللهّ
ورواه اأبو داود يف »مرا�سيله«. وله طريق اآخر: رواه الطرباين يف »معجمه« قال حدثنا اإبراهيم بن �سويد االأ�سبهاين ثنا 
احل�سني ابن حريث ثنا الف�سل بن مو�سى عن جعفر بن عبد الرحمن اأخربين ال�سائب بن يزيد، قال: اأتي برجل اإلى النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم، فقيل له: اإن هذا �سرق، قال: ما اأخاله فعل، قالوا: يا نبي اهللهّ اإن هذا �سرق، قال: ما اأخاله فعل، حتى 

�سهد على نف�سه �سهادات، فقال: اذهبوا به فاقطعوه.

بن  حممد  بن  عبدالرحمن  وترتيب:  الفتاوى،جمع  جمموع  عبداحلليم:  بن  اأحمد  العبا�س  اأبو  تيمية:  ابن   )39(
قا�سم،)طبعة جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف، 1416(، 396/35. 
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فاإنه ل ميكن �لتغا�صي عنهن، ول �إعمال مبد�أ عدم �إعادة �لنظر يف �لرب�ءة مع ظه�ر 
�حلد من  �ل�صارع من  مق�صد  ب�صكل �رشيح مع  يتعار�س  ذلك  لأن  �إد�نته؛  ي�ؤيد  ما 
�أعمل�� ذكاءهم وخرب�تهم يف  �لنا�س من �ملتالعبني �لذين  �جلرمية، وحماية حق�ق 

غ�س �لق�صاء، و�لتالعب بالأدلة. 
)- حال �جلرمية و�أثرها يف �ملجتمع: 

فاإذ� كانت �جلرمية ذ�ت �أثر على �ملجتمع، �أو �أحدثت يف �أو�صاطه �أ�صد�ء �صلبية، 
مما قد ي�ؤثر على �أمن �ملجتمع و��صتقر�ره، فاإنه ل ميكن �لتغا�صي مع فاعل �جلرمية �إذ� 

ظهر بعد �حلكم برب�ءته ما ي�ؤيد �أنه �لفاعل. 
وميكن و�صع معيار للجر�ئم �ملخلة باأمن �ملجتمع و��صتقر�ره، باأن تك�ن �جلرمية 
�لإجر�ء�ت  نظام  من   ((((( �ملادة  يف  عليها  �ملن�ص��س  �لكربى  �جلر�ئم  �أحد 
�جلز�ئية، و�لتي حددها وزير �لد�خلية مب�جب �لقر�ر �ل�ز�ري رقم )))) وتاريخ 

))/)/))))هـ)0)).
وعليه؛ فاإن �لباحث يقرتح تعديل �لنظام فيما يتعلق بطلب �إعادة �لنظر، وفقاً ملا 

يلي: 
�أوًل: تقرير �حلق بطلب �إعادة �لنظر حتى يف �لأحكام �ل�صادرة بالرب�ءة. 

ثانياً: تقرير ج��ز طلب �إعادة �لنظر �إذ� �جتمعت يف �ملحك�م له بالرب�ءة �لع��مل 
�لتالية: 

�لعامل �لأول: �إذ� كان �حلكم بالرب�ءة قد �نبنى على �أحد �لأ�صباب �لتالية: 
)- �أن يحكم بالرب�ءة بناء على دليل ثبت بطالنه بتزوير �أو غ�س. 

)- �أن يحكم بالرب�ءة بناء على يقينية �ل��قعة، ولكن مع عدم كفاية �لأدلة على 

)40( ي�ستثنى من تلك اجلرائم الفقرة رقم )1( املتعلقة بجرائم احلدود. 
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�لإد�نة. 
)- �أن يحكم بالرب�ءة بناء على �ل�صك يف وق�ع �ل��قعة ذ�تها، ثم يثبت وق�عها. 
�لعامل �لثاين: �إذ� كان �ملتهم معروف ب�ص�ء �مل�صلك، عرفاً �أو من خالل �صحيفة 

�ص��بقه �جلنائية.
�لعامل �لثالث: �إذ� كانت �جلرمية من �جلر�ئم �لكبرية �ملحددة مب�جب �ملادة ))))) 

من نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية.
�لعامل �لر�بع: �إذ� كانت �جلرمية من �جلر�ئم �لتعزيرية. 

امل�ساألة الثانية ع�سرة: حالت ت�سويغ العرتا�س باإعادة النظر:

لقد ن�س نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية �ل�صع�دي على حالت �إعادة �لنظر يف �ملادة 
))0))، ويقابل هذ� ن�س �ملادة ))) يف �لقان�ن �مل�رشي، ون�س �ملادة )) يف قان�ن 
حمكمة �لتمييز �لبحريني، ون�س �ملادة ))) يف �لقان�ن �لحتادي �لإمار�تي، ون�س 
وب�صكل  �لعماين،  �لقان�ن  من   ((( �ملادة  ون�س  �لقطري،  �لقان�ن  من   (0( �ملادة 

مطابق تقريباً. 
ويجمع تلك �حلالت �أنها تفرت�س وج�د و�قعة ظهرت بعد �حلكم �لذي �أ�صبح 
نهائياً وقاباًل للتنفيذ تفيد خطاأ �ملحكمة من حيث �ل��قع، وكان من �صاأنها ل� ظهرت 
للمحكمة قبل �إ�صد�رها �حلكم �أن تق�صي بالرب�ءة، �أو بعق�بة �أخف من �لتي حكمت 

بها)))). وهذه �حلالت هي:
 �حلالة �لأولى: �إذ� حكم على �ملتهم يف جرمية قتل، ثم وجد �ملدعى قتله حياً. 

�حلالة �لثانية: �إذ� �صدر حكم على �صخ�س من �أجل و�قعة، ثم �صدر حكم على 

)41( رم�سان، مدحت، الوجيز يف �سرح قانون االإجراءات اجلنائية االحتادي لدولة االإمارات العربية املتحدة، )القاهرة، دار 
النه�سة العربية، 2001(، �ص489.
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�صخ�س �آخر من �أجل �ل��قعة ذ�تها، وكان بني �حلكمني تناق�س يفهم منه عدم �إد�نة 
�أحد �ملحك�م عليهم.

�حلالة �لثالثة:�إذ� كان �حلكم قد بني على �أور�ق ظهر بعد �حلكم تزويرها، �أو بني 
على �صهادة ظهرت بعد �حلكم �أنها �صهادة زور. 

�حلالة �لر�بعة: �إذ� كان �حلكم بني على حكم �صادر من �إحدى �ملحاكم، ثم �ألغي 
هذ� �حلكم. 

�حلالة �خلام�صة: �إذ� ظهر بعد �حلكم بيانات �أو وقائع مل تكن معل�مة وقت �ملحاكمة، 
وكان من �صاأن هذ� �لبيانات �أو �ل�قائع عدم �إد�نة �ملحك�م عليه، �أو تخفيف �لعق�بة. 

وبتدقيق �لنظر يف هذه �حلالت، يالحظ ما يلي:
)- �أنها بالرغم من تعددها فهي يف �جلملة تن�س على مفه�م و�حد ه�: �أن يظهر 
�أو يجعل �حلكم م�صتحيل �لتطبيق، وميكننا  �أن �حلكم يخالفها،  يف �حلقيقة ما ي�ؤيد 
�لق�ل باأن �حلالة �خلام�صة ت�صتمل على �حلالت �لأربع �لأخرى، وبالتايل فهي تعترب 

حالة و�حدة ولي�س خم�س حالت.
ين�س عليها  �لتي مل  �ل�ص�ر  �لكثري من  �أنه يدخل يف مفه�م هذه �حلالت   -(
�لنظام، وهنا ين�صاأ ت�صاوؤل مهم وه�: هل �إذ� جاءت �ص�رة تتفق متاماً مع �ملفه�م، 
�لنظر؛  �إعادة  �لنظام، هل تعترب م�ص�غاً لالعرت��س بطلب  ولكنها خارجة عن ن�س 
�أم ل ينظر �إلى تلك �ل�ص�ر ول� كانت �أولى بالقب�ل؟، ومثال ذلك: ما ل� ظهر �أن 

�مل�رشوق ظهر مع �صارق �آخر �أقر ب�رشقته �لتي حكم فيها على غريه.
وقائعها،  ��صتحد�ث  و�رشعة  �آلياتها  وتنظيمها، وجتدد  �جلرمية،  تط�ر  مع  �أنه   -(
غري  من  فاإنه  �لتزوير-  -كجر�ئم  ذ�ته  �حلكم  لت�صليل  �ملت�جهة  �جلر�ئم  وخا�صة 
�ملنا�صب �أن ين�س على حالت بعينها لتك�ن م�ص�غاً لتعديل �حلكم وت�صحيحه عن 
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تخ�ل  �لتي  للحالت  عامة  ق��عد  و�صع  �لأولى  وكان  �لنظر،  �إعادة  طلب  طريق 
�لعرت��س بطلب �إعادة �لنظر.

امل�ساألة الثالثة ع�سرة: هل يجوز لالدعاء العام العرتا�س باإعادة النظر؟

 مهمة �لدعاء �لعام هي جمع �لأدلة و�لقر�ئن �لتي ت�جه �لتهام للمدعى عليه، 
ولي�س من مهام �ملدعي �لعام �لبحث عما يربئ �صاحة �ملتهم، �إل �أنه �إذ� وجد ما يدع� 
جتاهه،  �لدع�ى  حفظ  باإجر�ء�ت  يق�م  فاإنه  �لق�صية،  يف  عليه  �ملدعى  �إد�نة  لعدم 
حيث ن�صت �ملادة )) من نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية على �أنه: للمحقق �إذ� ر�أى �أنه 
ل وجه لل�صري يف �لدع�ى �أن ي��صي بحفظ �لأور�ق، ولرئي�س �لد�ئرة �لتي يتبعها 

�ملحقق �لأمر بحفظها.
ولكن عندما ي�صدر حكم على �ملحك�م عليه لت�فر �أدلة كافية لتهامه، وي�صبح 
�أو يخفف عنه �لعق�بة،  هذ� �حلكم نهائياً، ثم يظهر ما يربئ �صاحة �ملحك�م عليه، 
فاإن �لنظام �ص�غ له طلب �إعادة �لنظر يف �حلكم، وذلك تاأ�صي�صاً على ما ن�صت عليه 
�ملادة 9 من نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية من �أن �لأحكام �جلز�ئية قابلة لالعرت��س من 
�ملحك�م عليه �أو من �ملدعي �لعام. و�أعطي هذ� �حلق لك�نه خ�صماً، ثم ن�صت �ملادة 
)0) من نف�س �لنظام باأنه: يج�ز لأي من �خل�ص�م �أن يطلب �إعادة �لنظر يف �لأحكام 

�لنهائية �ل�صادرة بالعق�بة.
طلب  �أن  على  وبناًء  عليه،  �ملحك�م  ل�صالح  ه�  �لنظر  �إعادة  طلب  �إن  وحيث 
�إعادة �لنظر �إمنا تك�ن يف �لأحكام �لنهائية �ل�صادرة بالعق�بة، فعليه؛ يج�ز �أن يطلب 
�ملدعي �لعام طلب �إعادة �لنظر يف �حلكم ل�صالح �ملحك�م عليه، وهذ� ينطبق على 

جميع �أنظمة جمل�س �لتعاون وم�رش)))).

)42( با�ستثناء البحرين الذي مل يعط املدعي العام حق طلب اإعادة النظر، واإن اعتربه اأحد اخل�سوم اأثناء الرتافع، انظر 
املادة 44 من القانون البحريني. 
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وهذه �حلالة هي �ل�حيدة �لتي ن�س عليها �لنظام ليخالف فيها �ملدعي �لعام طبيعة 
وظيفته -�لتي هي ت�جه �لتهام للمدعى عليه- لت�صبح مهمته هنا حتقيق �لعد�لة عن 

طريق طلب �إلغاء عق�بة �ملتهم. 
ول بد �أن نلحظ هنا �أنه بالرغم من �أن مهمة �ملدعي �لعام ت�جيه �لتهام، وجمع 
�لقر�ئن و�لأدلة جتاه �ملتهم، �إل �أنه ل ميلك �أبد�ً طلب �إعادة �لنظر جتاه �ملدعى عليه 
�لذي حكم له بالرب�ءة، ول� كانت �لأدلة �صده ق�ية، وقد �صبق عر�س ر�أي �لباحث 
طلب  �أو  برب�ءته،  حكم  من  �إد�نة  بطلب  كان  ول�  �لنظر  �إعادة  طلب  ي�ؤيد  �لذي 

�لت�صديد على من حكم بحكم �أخف)))). 

امل�ساألة الرابعة ع�سرة: اإجراءات ال�سري يف العرتا�س بطلب اإعادة النظر: 

�إجر�ء�ت طلب �إعادة �لنظر يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية تتم وفقاً ملا يلي: 
)- �إعد�د �صحيفة �لطلب:

ن�س نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية �ل�صع�دية يف مادته ))0)) على �أنه: »يرفع طلب 
ت�صتمل  �أن  �أ�صدرت �حلكم، ويجب  �لتي  �ملحكمة  �إلى  تقدم  �لنظر ب�صحيفة  �إعادة 
�صحيفة �لطلب على بيان �حلكم �ملطل�ب �إعادة �لنظر فيه، و�أ�صباب �لطلب«. حيث 
ت�صمنت هذه �لعنا�رش �ملهمة �لتي يجب ت��فرها يف طلب �إعادة �لنظر، وهي على 

�لنح� �لتايل:
بيان �حلكم �ملطل�ب �إعادة �لنظر فيه، و�ملر�د به ن�س �حلكم �ل�صادر، و�ملحكمة �لتي مت 
ت�صديقه من قبلها، ويت�صمن هذ� رقم �حلكم وتاريخه، ورقم حكم �لت�صديق وتاريخه. 

)- بيان �أ�صباب �لطلب:
و�ملر�د بها: �لأ�صباب �لتي تخ�ل طالب �إعادة �لنظر بطلبه، وهي �حلالت �مل�ص�غة 

)43( انظر راأي الباحث يف طلب اإعادة النظر يف حالة �سدور حكم الرباءة على متهم، ظهر فيما بعد ما يوؤيد اإدانته �س13. 
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لإعادة �لنظر �ملن�ص��س عليها يف �ملادة )0)، ويف كل �حلالت �خلم�س �لتي ن�صت 
عليها هذه �ملادة فاإنه يجب �أن يك�ن �ل�صبب يتميز باجلدة، �أي حدث �لعلم به عند 

�ملحكمة بعد �أن �أ�صبح �حلكم نهائياً. 
ويرى �لباحث �أن �لنظام ن�س على هذين �لعن�رشين لأهميتهما، و�إل فاإنه من متام 

�صحيفة طلب �إعادة �لنظر �حت��وؤها على �لأم�ر �لتالية: 
�أو  �أو �ملدعي �لعام،  باأن يك�ن �ملحك�م عليه،  )- ��صم مقدم �لطلب و�صفته، 

وكيل �ملحك�م عليه. 
)- ملخ�س ل�قائع �جلرم �ملن�ص�ب للمحك�م عليه. 

)- ملخ�س ل�قائع �لأ�صباب �لتي �ص�غت طلب �إعادة �لنظر. 
)- طلبات مقدم طلب �إعادة �لنظر، وقد �أ�صارت �إليها �ملادة، وهي تنح�رش يف 

طلبني هما: 
 �أ- قب�ل �لطلب �صكاًل. 

 ب- قب�له م��ص�عاً، و�إعادة �لنظر يف �لق�صية. 
)- بيان مدى تنفيذ �حلكم من عدمه مع �ملحك�م عليه، وهذ� تزد�د �أهميته يف 

�لعق�بات �لبدنية �لتي ي�صت�جب �إيقافها عند تقدمي �إعادة �لنظر. 
 وقت تقدمي طلب �إعادة �لنظر، وهذ� فقط يثبت وقت تقدمي �لطلب، ول عالقة 
له بقب�ل �لطلب �صكاًل، �أو رده، �إذ �أنه مل يربط نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية �ل�صع�دية 
طلب اإعادة النظر مبدة ترتبط ب�صدور احلكم ُي�صتوجب معها تقدمي �صحيفة الطلب 

لإعادة �لنظر خالله)))).
و�ملهم يف ذلك كله: �أن تقدم �ل�صحيفة بعد �أن ي�صبح �حلكم نهائياً قاباًل للتنفيذ، 

)44( نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودية حدد يف مادته 193 مدة التما�س اإعادة النظر بثالثني يوماً، تبداأ من اليوم الذي 
يثبت فيه علم امللتم�س ب�سبب االلتما�س املبني يف الفقرة )ب( من املادة.



�س بن �سعد بن داي�س الغامدي د. ُخميِّ

165 العدد 59 - رجب  1434هـ - ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة  

كما يفهم من هذ� �أنه ي�صح تقدمي �ل�صحيفة حتى ول� نفذ �حلكم يف �ملحك�م عليه، 
بل ول� كان �لتنفيذ باإتالف �لنف�س و�أتلفت، فاإنه يج�ز تقدمي �صحيفة �إعادة �لنظر، 
باأنه ل عربة  �لتقدمي  ل�قت  �ل�صادر  باحلكم  مرتبطة  بد�ية  يفهم من عدم حتديد  كما 
بتقادم �لزمن و�إن طال. فطلب �إعادة �لنظر حق ثابت للخ�ص�م، ل ينق�صي بزمن، 
فمتى �كت�صف خطاأ �حلكم من حيث �ل�قائع، فاإنه ل حائل دون �لعرت��س على ذلك 

�حلكم �ل�صادر بطلب �إعادة �لنظر. 

امل�ضاألة اخلام�ضة ع�ضرة: هل اإم�ضاك املحكوم عليه عن طلب اإعادة النظر �ضبب 

الإ�ضقاط حقه؟ 

�إذ� علم �ملحك�م عليه �أو من يج�ز له تقدمي طلب �إعادة �لنظر بقيام �صبب من 
�ملختلفة،  �لإثبات  بطرق  ذلك  علمه  وثبت  �لنظر،  �إعادة  لطلب  �مل�ص�غة  �لأ�صباب 

ومع هذ� �لعلم مل يتقدم بطلب �إعادة �لنظر يف �حلكم �ملت�جه له. 
فهل �صمته هذ� يعترب �إ�صقاطاً حلقه يف طلب �إعادة �لنظر يف �حلكم؟ 

�ل�رشيعة  فقهاء  �أن  �إل  لها،  يتعر�س  ومل  �مل�صاألة،  هذه  على  �لنظام  ين�س  مل 
�لثابت ب�صفة  �مل�صالة بق�لهم: )�ل�صك�ت لي�س مببطل للحق  �لإ�صالمية قعدو� لهذه 
�لتاأكيد))))). �أي �أن �ل�صك�ت ل يعترب مبطاًل حلق ثابت وم�ؤكد، فمن �صكت عن حق 

له ثابت؛ فال يعترب �صك�ته ر�صاً باإبطال هذ� �حلق. 
وعرب �لفقهاء كذلك عن هذه �مل�صاألة بق�لهم: )ل ين�صب �إلى �صاكت ق�ل)))))، 

)45( ال�سرخ�سي، �سم�س االأئمة اأبو بكر حممد بن اأحمد: املب�سوط، عناية خليل املي�س، )بريوت، دار املعرفة 1406(، 27/5.

اأحمد حممود، )ن�سر وزارة االأوقاف وال�سوؤون  اأو عبداهلل حممد بن بهادر: املنثور يف القواعد، حتقيق تي�سري فائق  الزرك�سي، بدر الدين   )46(
االإ�سالمية الكويت، ط1404(، 206/2، وانظر: احل�سني، اأبو بكر حممد بن عبداملوؤمن: قواعد احل�سني حتقيق عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سعالن، 

و جربيل بن حممد ب�سيلي، ر�سالة ماج�ستري من كلية ال�سريعة بالريا�س 1405، )طبع مكتبة الر�سد، و�سركة الريا�س للن�سر والتوزيع، الريا�س 

1418(، 270/2، وانظر: ال�سيوطي، جالل الدين عبدالرحمن بن اأبي بكر: االأ�سباه والنظائر، )بريوت، دار الكتب العلمية 1399( �ص142، وانظر: 

ابن جنيم، زين الدين بن اإبراهيم: االأ�سباه والنظائر، )بريوت، دار الكتب العلمية 1400(، �ص254، جملة االأحكام العدلية، د.ن، د.ط، م 67. 
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و�لبع�س يعرب عنها: )�ل�صك�ت ل يك�ن حجة))))). وهذه �لق��عد �لتي تقيد هذه 
�مل�صاألة تفيد �أن �ل�صك�ت ل ينبني عليه حكم، و�ل�صاكت ل ين�صب له ق�ل �أنه قاله، 
لأن �ل�صك�ت خالف �لنطق، و�ل�رشع ربط معامالت �لنا�س بالعبار�ت �لد�لة على 

�ملقا�صد. 
قاعدة: )�ل�صك�ت عن  �لر�صا))))). ول  دليل  قاعدة: )�ل�صك�ت  ول يدخل هنا 
�لبيان  �إلى  �حلاجة  معر�س  يف  )�ل�صك�ت  ول  بالإذن))9))،  �لت�رشيح  مبنزلة  �لنهي 
فيه،  يلزم  وقت  يف  �لبيان  لزوم  عن  تتحدث  كلها  �لق��عد  هذه  لأن  بيان))0))؛ 

فال�صك�ت حينئٍذ يق�م مقامه. 
ويف ظل غياب ن�س يحدد مدة لتقدمي طلب �إعادة �لنظر خاللها، ويلزم �ملحك�م 
عليه �أن يبدي رغبته يف طلب �إعادة �لنظر من عدمه، يف وقت حمدد يف�ت بف��ته. 
فاإنه ل ميكننا �لق�ل باأن �صك�ت �ملحك�م عليه - ول� طال �لزمن - يعترب �إقر�ر�ً بعدم 

�لرغبة يف تقدمي طلب �إعادة �لنظر. 
بل قد تك�ن هناك م�صلحة قائمة للمحك�م عليه يف عدم �إبد�ء رغبته يف طلب 
�إعادة �لنظر مبا�رشة عقب �حلكم، �أو عقب علمه ب�صبب �إعادة �لنظر؛ كاأن يريد تاأخري 
لك�ن  �حلكم،  �أ�صدرت  �لتي  �لد�ئرة  كلهم-  -�أو  �لق�صاة  �أحد  يرتك  حتى  �لطلب 
�أحدهم �أو كلهم ل يتفهم �أدلته �جلديدة، �أو �أنه يريد �لتاأخر ملزيد �لتاأكد من �أدلته �لتي 

�صيقدمها لطلب �إعادة �لنظر. 
ورمبا يقال �أنه َيِرْد على هذ� ن�س �ملادة ))) من نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية: »تطبق 

)47( ال�سرخ�سي،�سم�س االأئمة اأبو بكر حممد بن اأحمد: املب�سوط، )مرجع �سابق(، 171/18.

)48( املرجع ال�سابق 28/25. 

)49( ال�سرخ�سي، �سم�س االأئمة اأبو بكر حممد بن اأحمد: املب�سوط، )مرجع �سابق(، 43/25. 

)50( ال�سيوطي، جالل الدين عبدالرحمن بن اأبي بكر: االأ�سباه والنظائر، )مرجع �سابق(، �س143، وانظر: ابن جنيم، زين 
الدين بن اإبراهيم: االأ�سباه والنظائر، )مرجع �سابق(، �س254، جملة االأحكام العدلية، د.ن، د.ط، م 67. 
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�لأحكام �ل��ردة يف نظام �ملر�فعات �ل�رشعية فيما مل يرد له حكم يف هذ� �لنظام، 
وفيما ل يتعار�س مع طبيعة �لدعاوى �جلز�ئية«. 

وعليه؛ فاإن ن�س �ملادة )9) من نظام �ملر�فعات �ل�رشعية قد حدد مدة �لتما�س �إعادة 
�لنظر بثالثني ي�ماً، يبد�أ من �لي�م �لذي يثبت فيه علم �مللتم�س بتزوير �لأور�ق، �أو 
بالق�صاء باأن �ل�صهادة مزورة، �أو ظهرت فيه �لأور�ق �ملن�ص��س عليها يف �لفقرة )ب) 
�حلالت  يف  �مليعاد  ويبد�أ  �لغ�س،  فيه  ظهر  �أو  �ملائة،  بعد  و�لت�صعني  �لثانية  �ملادة  من 
�ملن�ص��س عليها يف �لفقر�ت )د، هـ، و، ز) من �ملادة )9) من وقت �إبالغ �حلكم)))).
فتك�ن حينئذ �ملدة �لتي خاللها يجب تقدمي طلب �إعادة �لنظر ه� ما ن�صت عليه 

�ملادة )9) من نظام �ملر�فعات �ل�رشعية. 
�إل �أنه بتدقيق �لنظر يف طبيعة �إعادة �لنظر، وخ�صائ�صه �لتي تخ�صه دون غريه من 
طرق �إعادة �لنظر، جند �أنه بتحديد �ملدة نك�ن قد �أتينا مبا يتعار�س مع طبيعة �لدع�ى 

�جلز�ئية ب�صكل عام، ثم مع طبيعة �إعادة �لنظر على وجه �خل�ص��س. 
وعليه فالباحث يرى عدم حتديد بد�ية �أو نهاية لطلب �إعادة �لنظر؛ متا�صياً مع طبيعته. 

امل�ساألة ال�ساد�سة ع�سرة: اذا اأ�سقط املحكوم عليه حقه يف العرتا�س بطلب 

اإعادة النظر قبل علمه بقيام �سببه، فهل ي�سقط حقه؟

 �إذ� �أقر �ملحك�م عليه �أمام �لق�صاء، �أو �أمام جماعة من �ل�صه�د، وقبل �نتهاء �ملدة 

)51( ن�س املادة 192 من نظام املرافعات ال�سرعية هو: يجوز الأي من اخل�سوم اأن يلتم�س اإعادة النظر يف االأحكام النهائية 
يف االأحـوال االآتية:

 اأ- اإذا كان احلكم قد بني على اأوراق ظهر بعد احلكم تزويرها، اأو بني على �سهادة ق�سي من اجلهة املخت�سة بعد احلكم 
باأنها مزورة.

 ب- اإذا ح�سل امللتم�س بعد احلكم على اأوراق قاطعة يف الدعوى، كان قد تعذر عليه اإبرازها قبل احلكم.
 ج- اإذا وقع من اخل�سم غ�س من �ساأنه التاأثري يف احلكم.

 د- اإذا ق�سى احلكم ب�سيء مل يطلبه اخل�سوم، اأو ق�سى باأكرث مما طلبوه.
 ه- اإذا كان منطوق احلكم يناق�س بع�سه بع�ساً.

 و- اإذا كان احلكم غيابياً.
ز- اإذا �سدر احلكم على من مل يكن ممثاًل متثياًل �سحيحاً يف الدعوى.
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�ملحددة و�مل�صار لها يف �مل�صاألة �لآنفة �لذكر، باأنه ي�صقط حقه يف طلب �إعادة �لنظر 
�ص��ء قبل علمه ب�صبب ت�ص�يغ �إعادة �لنظر، �أو بعده، فهل هذ� �لإقر�ر ي�صقط حقه 

يف �لطلب؟ 
على  ين�س  ومل  �جلز�ئية،  �لإجر�ء�ت  نظام  لها  يتعر�س  مل  �أي�صاً  �مل�صاألة  هذه 
اعتبار اإ�صقاط احلق يف االعرتا�ض م�صقطاً لالعرتا�ض، واإمنا املعترب هو احلدود التي 

ين�س عليها �لنظام. 
الوجود  االإ�صقاط قبل �صبب  الفقهية تقول:  فالقاعدة  ال�رشيعة االإ�صالمية  اأما يف 

يك�ن لغ��ً))))، ويف لفظ: االإ�صقاط قبل وجوب �صبب الوجوب باطل)))) 
بقيام  علمه  قبل  النظر  اإعادة  بطلب  االعرتا�ض  باإ�صقاط حقه يف  اأقر  فلو  وعليه؛ 

�صببه، فاإن ذلك ل يعد م�صقطاً للحق يف �لعرت��س.
بل حتى لو اأقر باإ�صقاط حقه يف طلب اإعادة النظر، بعد اأن علم بقيام م�صوغ طلب 
�إلى �لقاعدة �ل�رشعية �لتي تن�س  �إعادة �لنظر، فاإنه ل ي�صقط حقه يف ذلك؛ ��صتناد�ً 
على اأن اإ�صقاط ما لي�ض بواجب ال يتحقق))))، وطلب �إعادة �لنظر ه� حق للمحك�م 

عليه �إذ� طلبه ولي�س و�جباً عليه. 

امل�ساألة ال�سابعة ع�سرة: ن�س نظام الإجراءات اجلزائية يف مادته )207( على 

اأن طلب اإعادة النظر يرفع ب�سحيفة تقدم اإلى املحكمة التي اأ�سدرت احلكم:

�أوًل  �لنظر، وتق�صي  �إعادة  تنظر يف طلب  �ملحكمة  �أن  �ملادة ))0))  ن�صت  كما 
يف قب�ل �لطلب من حيث �ل�صكل، فاإذ� قبلته حددت جل�صة للنظر يف �مل��ص�ع، 

وعليها �إبالغ �أطر�ف �لدع�ى. 

)52( ال�سرخ�سي، �سم�س االأئمة اأبو بكر حممد بن اأحمد: املب�سوط، )مرجع �سابق(، 14 /105. 

)53( املرجع ال�سابق، 132/20. 

)54( املرجع ال�سابق، 112/15. 
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ويت�صح بالنظر �إلى هاتني �ملادتني ما يلي: 
�إعادة �لنظر يف �لأحكام �جلز�ئية هي  �أن �ملحكمة �ملخت�صة برفع �صحيفة طلب 
�ملحكمة �لتي �أ�صدرت �حلكم �ملعرت�س عليه، و�أعطي هذ� �حلق للمحكمة؛ لعتبار 
�أنها �أل�صق بالق�صية، و�أقرب لفهم �لأدلة �جلديدة، و�أكرث �خت�صار�ً لل�قت و�جلهد من 

عر�س �لعرت��س على حمكمة �لتمييز.
ويرى �لباحث �أن هذ� �لإجر�ء فيه خطاأ قان�ين؛ �إذ كيف يج�ز للمحكمة �جلزئية 
�أو �لعامة �أن تنظر يف حكم بهدف مر�جعته �لتي قد ت�ؤدي �إلى نق�صه بعدما �أ�صبح 
قطعياً، وحاز حجية متنع �لتعر�س له، خا�صة و�أنه قد مت متييزه، �أو �لت�صديق عليه من 

حمكمة �أعلى درجة، و�إذ� جاز هذ� فما فائدة قطعية �لأحكام؟!! 
ويختلف عن �إجر�ء نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية �إجر�ء طلب �إعادة �لنظر يف نظام 
�ملر�فعات �ل�رشعية �ل�صع�دي؛ حيث �أن نظام �ملر�فعات �ل�رشعية يف مادته ))9)) 
ملحكمة  �لنظر  �إعادة  طلب  �صحيفة  باإيد�ع  يرفع  �لنظر  �إعادة  طلب  �أن  على  ن�س 
�لنظام  وفق  �لأحكام  نق�س  يف  �حلق  �صاحبة  �لتمييز  حمكمة  تاأذن  وبهذ�  �لتمييز، 

باإعادة �لنظر يف �حلكم �لقطعي. 
ويرى �لباحث �أن هذ� يعد تعار�صاً بني نظامني خمت�صني بالق�صاء يف بلد و�حد، 
عيباً  �لتعار�س  هذ�  ويعد  �لنظر،  �إعادة  بطلب  �لعرت��س  هي  و�حدة  م�صاألة  وجتاه 
ي�ص�ب �لتنظيم، وقرينة على عدم وج�د تر�بط وثيق بني م��د �لأنظمة �لق�صائية، 
خا�صة بني نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية ونظام �ملر�فعات �ل�رشعية، بالرغم من �أن كاًل 
و�حد  كل  �خت�صا�س  �ختلف  و�ن  �ملحاكم،  �أمام  �لتقا�صي  �إجر�ء�ت  م  ينظِّ منهما 
�جلز�ئية-  �لدع�ى  طبيعة  مع  يتناق�س  ل  -فيما  �ملر�فعات  نظام  كان  و�إن  منهما، 
�ملادة ))) من نظام  لنظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية. كما ن�صت على ذلك  يعد مكماًل 
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�لإجر�ء�ت �جلز�ئية. 
لنظام  �لتنفيذية  �لالئحة  �أعدت م�رشوع  �لعيب؛ فقد  ويف حماولة لتجاوز هذ� 
حماولة  يف  �ل�رشعية،  �ملر�فعات  نظام  م��د  مع  يتالءم  مبا  �جلز�ئية،  �لإجر�ء�ت 

لت�حيد �لإجر�ء�ت. 
�إذ� كان  �أنه  �ملادة )0) على  �لفقرة ) من  �لتنفيذية  �لالئحة  حيث ن�س م�رشوع 
�صحيفة  �أ�صدرته  �لتي  �ملحكمة  فرتفع  �لأعلى،  �لق�صاء  من جمل�س  م�صدقاً  �حلكم 
�لطلب �إلى �ملجل�س، و�إن كان قد �كت�صب �لقطعية بت�صديق حمكمة �لتمييز، فتحال 

�صحيفة �لطلب �إليها، ويك�ن نظره لدى �لد�ئرة �لتي �صدقت �حلكم. 
�لنظامني هي حماولة غري م�فقة؛  للت�فيق بني  �أن هذه �ملحاولة  �لباحث  ويرى 
�ملادة  يف  �لإجر�ء�ت  نظام  ن�س  مع  متاماً  يتعار�س  �لذكر  �لآنفة  �لفقرة  ن�س  �أن  �إذ 
))0))، حيث �أن هذه �ملادة تعطي حق �لنظر يف �لطلب للمحكمة �لتي �أ�صدرت 

�حلكم. 
مع  ب�صكل �صارخ  تتعار�س  �لتنفيذية  �لالئحة  �لآنفة من م�رشوع  �لفقرة  �أن  كما 
ن�س �ملادة )0) �لتي �أعطت �ملحكمة �لتي �أ�صدرت �حلكم �حلق يف نظر طلب �إعادة 
�لنظر، بل و�لف�صل يف قب�ل �لطلب �صكاًل، ثم حتديد جل�صة للنظر يف �مل��ص�ع. 

و�إبالغ �أطر�ف �لدع�ى مب�عد �جلل�صة. 
ويظهر هذ� �لتعار�س جلياً يف ن�س �لفقرة ) من �لالئحة �لتنفيذية للمادة )0)، 
حيث ن�صت �ملادة )0) على �أنه: » تنظر �ملحكمة يف طلب �إعادة �لنظر، وتف�صل �أوًل 
يف قب�ل �لطلب من حيث �ل�صكل، فاإذ� قبلته حددت جل�صة للنظر يف �مل��ص�ع، 

وعليها �إبالغ �أطر�ف �لدع�ى «:
ون�صت �لفقرة ))) من �لالئحة �لتنفيذية على �أنه: » �إذ� كان �حلكم م�صدقاً من 
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جمل�س �لق�صاء �لأعلى، فرتفع �ملحكمة �لتي �أ�صدرته �صحيفة �لطلب �إلى �ملجل�س، 
و�إن كان قد �كت�صب �لقطعية بت�صديق حمكمة �لتمييز، فتحال �صحيفة �لطلب �إليها، 
�ملحكمة  مهمة  �أ�صبحت  حيث  �حلكم«.  �صدقت  �لتي  �لد�ئرة  لدى  نظره  ويك�ن 
�لتي �أ�صدرت �حلكم جمرد ��صتقبال �لطلب، بالرغم �أن ن�س �ملادة )0) ه� » تنظر 

�ملحكمة«. 
من  �لطلب  كان  �إذ�   « �أنه:  على  �لتنفيذية  �لالئحة  من   ((( �لفقرة  ن�صت  كما 
�خت�صا�س جمل�س �لق�صاء �لأعلى، في�صدر قر�ر�ً بقب�له �أو رده من حيث �ل�صكل، 
فاإن قبله، �أعاده �إلى �ملحكمة للنظر فيه... وي�رشي هذ� �إلى حمكمة �لتمييز �إذ� كان 

نظر �لطلب من �خت�صا�صها«.
�ملق�ص�د  �أن  يقال:  ي�صمى حمكمة حتى  ل  �لأعلى  �لق�صاء  �أن جمل�س  ول�صك 
اإعادة  ُيْرَفُع طلب   « اأنه  على  ن�صت  التي  �ملادة )0)  عليها يف  �ملن�ص��س  باملحكمة 
�لنظر ب�صحيفة تقدم �إلى �ملحكمة �لتي �أ�صدرت �حلكم.... «. هي �ملحكمة �ملخت�صة 
للمحكمة �لتي  �أياً كانت، ولي�س �ل�صمري �مل�صترت فيها عائد�ً  �إعادة �لنظر  بنظر طلب 

�أ�صدرت �حلكم. 
جعل  �لنظام  �أن  حيث  ظاهر،   - �لباحث  نظر  وجهة  من   - �لتعار�س  وهذ� 
�لخت�صا�س يف �لنظر، ومن ثم �لف�صل يف قب�ل �لطلب من حيث �ل�صكل و�مل��ص�ع 
للمحكمة �لتي �أ�صدرت �حلكم، وكان هذ� ب�صكل مطلق، �ص��ء �عترب �حلكم نهائياً 
اأو ا�صرتط لنهائيته عر�صه على حمكمة التمييز  بدون عر�صه على حمكمة التمييز، 

وجمل�س �لق�صاء �لأعلى، بينما �لالئحة فرقت بني ثالث حالت:
- �إذ� مل يحتج �حلكم لتمييزه، و�كت�صب �لقطعية من �ملحكمة �مل�صدرة له، فاإن 
�ملحكمة �لتي �أ�صدرته تك�ن هي �ملخت�صة بنظر طلب �إعادة �لنظر �صكاًل وم��ص�عاً. 
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�لنظر  �إعادة  بنظر طلب  �ملخت�س  فاإن  �لتمييز،  �حلكم من حمكمة  �إذ� �صدق   -
�صكاًل ه� حمكمة �لتمييز.

- �إذ� �صدق �حلكم من جمل�س �لق�صاء �لأعلى، فاإن �ملخت�س بنظر طلب �إعادة 
�لنظر �صكاًل ه� جمل�س �لق�صاء �لأعلى. 

عليها  ن�س  �لتي  غري  جديدتني  بجهتني  �أتت  �لتنفيذية  �لالئحة  �أن  هنا  ويلحظ 
�لنظام، وجعلت من �خت�صا�صهما �لأ�صيل �لنظر �صكاًل يف طلب �إعادة �لنظر.

طلب  يف  للنظر  �لخت�صا�س  بعقد  �لنظام  خطاأ  من  بالرغم  �أنه  �لباحث  ويرى 
�أدنى درجة  �إعادة �لنظر للمحكمة �مل�صدرة للحكم - و�لتي هي يف �لغالب �لأعم 
�لنظر  �إعادة  للنظر و�لف�صل يف طلب  ق�صائية))))- و�ل�ص��ب عقد �لخت�صا�س 
لأعلى جهة ق�صائية، كما ه� �حلال يف �ملادة ))) يف �لقان�ن �مل�رشي، و�لتي خ�لت 
�حلق يف ذلك ملحكمة �لنق�س، و�ملادة )) يف قان�ن حمكمة �لتمييز �لبحريني و�لتي 
خ�لت يف ذلك ملحكمة �لتمييز، و�ملادة 9)) يف �لقان�ن �لحتادي �لإمار�تي و�لتي 
خ�لت  و�لتي  �لقطري  �لقان�ن  من   (09 و�ملادة  �لنق�س،  ملحكمة  ذلك  يف  خ�لت 
�لعماين و�لتي خ�لت يف ذلك  �لقان�ن  �لتمييز، و�ملادة ))) من  يف ذلك حمكمة 

للمحكمة �لعليا.
�لإجر�ء�ت  نظام  من   ((0(  ،(0(( �ملادة  ن�س  بها  ع�لج  �لتي  �لطريقة  �أن  �إل 
�لنظام  مبخالفة  �لتنفيذية  �لالئحة  قامت  حيث  نظامية،  غري  طريقة  كانت  �جلز�ئية 
�لأ�صل، وتقرير م��د تنفيذية ت�صحب �لخت�صا�س من �جلهة �لتي ن�س عليها �لنظام، 

وتعطيه جلهة �أخرى مل ين�س عليها �لنظام. 
�أبد�ً وغري مربر، لأن  ي�صت�صاغ  �لنظام ولئحته ل   ووج�د �ختالف جذري بني 

)55( قد ت�سدر حمكمة التمييز احلكم، كما يف 205 من نظام االإجراءات اجلزائية ال�سعودي. 
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�لالئحة جمرد جمم�عة من �لق��عد �لنظامية �أو �لت�رشيعات �لفرعية �لتي ت�صدرها 
�ل�صلطة �لتنفيذية، ويجب عند �إ�صد�رها �أن تر�عي يف ذلك �خت�صا�صها وحدودها، 
للقر�ر�ت، �ص��ء كان �صدورها من جمل�س  �أن تك�ن ممار�صتها لها وفقاً  كما يجب 

�ل�زر�ء، �أو من �ل�زير �ملخت�س)))).
�أياً كان ن�عها)))) - هي ق��عد �أدنى درجة من  وبناء على هذ�؛ فاإن �لل��ئح - 
�أ�صبحت  وهنا  ن�صخه))))،  ول  �لنظام  ن�س  تعديل  على  تق�ى  ل  وعليه  �لنظام، 
نا�صخة  �لنظام ب�صكل يجعلها  �لتنفيذية متعار�صة ب�صكل ج�هري مع ن�س  �لالئحة 
�أو خم�ص�صة �أو مقيدة له، مما ي�ؤدي �إلى تعٍد �صارخ لل�صلطة �لتنفيذية �لتي �أعدت 
و�صاغت �لالئحة �لتنفيذية على �خت�صا�س �ل�صلطة �لتنظيمية �لتي �أعدت و�صاغت 

�لنظام نف�صه. 
وعليه؛ فان �لباحث يرى وج�ب تد�رك خمالفة م�رشوع �لالئحة �لتنفيذية لنظام 
�لإجر�ء�ت �جلز�ئية ب�صياغتها �حلالية، وحماولة تعديلها يف مرحلة ك�نها م�رشوعاً 
قبل �أن تعتمد في�صعب �لتعديل، وهذ� �لتد�رك يجب �أن يك�ن بتعديل ن�س �لالئحة 

)56( انظر: قرار جمل�س الوزراء رقم 746 وتاريخ 1389/4/23 هـ، واملتوج باملر�سوم امللكي رقم 2 وتاريخ 1389/9/6 هـ. 

)57( هناك ثالثة اأنواع من اللوائح، هي كما يلي: 
- الالئحة التنفيذية: ويراد بها التفا�سيل الفرعية للنظام الذي ت�سدره ال�سلطة الت�سريعية، وت�سدر تنفيذاً لنظام معني، 
ثنايا  يف  الت�سريعية  ال�سلطة  من  ن�س  على  بناء  املخت�س  الوزير  اأو  التنفيذية،  لل�سلطة  باإ�سدارها  االخت�سا�س  وينعقد 

النظام. 
وينعقد  العامة،  واملرافق  االإدارات  يف  العمل  تنظيم  بغر�س  التنفيذية  ال�سلطة  ت�سدرها  التي  هي  التنظيمية:  اللوائح   -
االخت�سا�س باإ�سدارها يف اململكة العربية ال�سعودية اإلى جمل�س الوزراء، اإال اأن املجل�س غالباً ما يفو�س الوزير املخت�س 

باإ�سدارها. 
- لوائح ال�سبط: هي جمموعة من الت�سريعات الفرعية التي ت�سدرها ال�سلطة التنفيذية؛ لتمكنها من رقابة االأغذية؛ 
واملحال املقلقة للراحة وال�سكينة العامة، وهي ال ت�سدر تنفيذاً لنظام معني، واإمنا تكلف ال�سلطة التنفيذية االخت�سا�س 

بها ابتداًء، ومن اأمثلتها: لوائح املرور. 
انظر: كومان، حممد بن علي، واآخرون: املقدمة يف درا�سة االأنظمة، )جدة، دار حافظ للن�سر والتوزيع، الطبعة الثانية 

1421هـ(، �ص113-110. 

االأعلى،  القاعدة  واأنه يجب تغليب واحرتام  التي تعلوها،  االأدنى للقاعدة  القاعدة  اأنه ال يجوز خمالفة  املقرر  )58( من 
واإهدار ما يتعار�س معها من الت�سريعات التي تدنوها درجة، انظر: كومان، حممد بن علي، واآخرون: املقدمة يف درا�سة 

االأنظمة، )مرجع �سابق(، �س109. 
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لتتفق مع ن�س �لنظام. 
ثم �إنه يجب �إعادة �لنظر يف �صياغة نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية ونظام �ملر�فعات؛ 
�حلال يف م��ص�ع  كما ه�  بينهما،  ت�صابه  فيه  فيما  �إجر�ء�تهما  بني  �لت�فيق  ملحاولة 
دقة  عدم  يظهر  و�حد  م��ص�ع  يف  �لختالف  بهذ�  خروجهما  لأن  �لنظر؛  �إعادة 

�ملنظم، وي�ؤدي �إلى �لتفريق بني �ملت�صابهات. 
بعد �لرفع بطلب �إعادة �لنظر �إلى �ملحكمة �لتي �أ�صدرت �حلكم، فاإنها تق�م �أوًل 

بالف�صل بقب�ل �لطلب من حيث �ل�صكل، بحيث تتاأكد مما يلي: 
)- ت��فر عنا�رش �صحيفة طلب �إعادة �لنظر �ملن�ص��س عليها يف �ملادة ))0)).

)- �لتاأكد من ك�ن �حلكم مما يج�ز طلب �إعادة �لنظر فيه. 
)- �لتاأكد من ك�ن �لأ�صباب �لتي ��صتند عليه �لطلب د�خلة �صمن ما ن�س عليه 

�لنظام.
)- �لتاأكد من �صفة مقدم �لطلب، ومدى تخ�يله بذلك نظاماً.

ويالحظ هنا؛ �أن م�رشوع �لالئحة �لتنفيذية يف �لفقرة ) من �ملادة )0) عدهّ �لتاأكد 
من ��صتناد �لطلب �إلى حالة من �حلالت �ملن�ص��س عليها يف �ملادة )0) من �لأم�ر 
�ل�صكلية، حيث ن�صت �لفقرة على �أنه: »يقبل �لطلب من حيث �ل�صكل �إذ� ��صت�فى 

�لأم�ر �لتالية:..... �إذ� كان باأحد �لأح��ل �ل��ردة يف �ملادة )0).....«. 
�حلالت  من  حالة  على  �لطلب  ��صتناد  من  �لتاأكد  �أن  على  �لباحث  وي�ؤكد 
من  �لتاأكد  لكن  �ل�صكلية)9))،  �لأم�ر  من  يعد   (0( �ملادة  يف  �ل��ردة  �خلم�س 
�صحة ذلك �ل�صتناد، و�لت��فر �لفعلي لأحد حالت �ملادة )0) ه� من �أهم عنا�رش 

�مل��ص�ع)0)). 

)59( الدهبي، اإدوار غايل: اإعادة النظر يف االأحكام اجلنائية، )مرجع �سابق( �س241، 243. 

)60( ح�سني، حممود جنيب: �سرح قانون االإجراءات اجلنائية )مرجع �سابق( �س1470، فقرة 1524. 
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و�إذ� مل تت�فر هذه �لعنا�رش �ملك�نة لل�صكل �لذي ينبغي �أن تك�ن عليه �صحيفة 
طلب �إعادة �لنظر فاإن �ملحكمة ت�صدر قر�ر�ً برف�س طلب �إعادة �لنظر �صكاًل، وهذ� 

�لقر�ر يقت�صي لزوم ت�صحيح �ل�صحيفة �صكاًل. 
لتنظر  �مل��ص�ع؛  �لطلب من حيث  بنظر  �ملحكمة  تق�م  �صكاًل،  �لطلب  قبل  �إذ� 
من  حالة  ت��فر  ذلك:  ومن  �لطلب،  عليها  �نبنى  �لتي  و�لأوجه  �لأ�صباب،  ت��فر 

�حلالت �ملن�ص��س عليها يف �ملادة )0) ب�صكل فعلي. 
�أطر�ف  وتبلغ  �لق�صية،  يف  للنظر  م�عد�ً  حتدد  �لعنا�رش،  تلك  ت�فرت  فاإذ�   
�إعادة  تنظر �ملحكمة يف طلب  �ملادة )0): »  �خل�ص�مة بذلك. وهذ� ما ن�صت عليه 
قبلته حددت جل�صة  فاإذ�  �ل�صكل،  �لطلب من حيث  �أوًل يف قب�ل  �لنظر، وتف�صل 

للنظر يف �مل��ص�ع، وعليها �إبالغ �أطر�ف �لدع�ى «. 
رقم:  �مللكي  �لأمر  على  ذلك  يف  م�صتند�ً  يقرتح  �لباحث  فاإن  كله؛  هذ�  وبعد 
لأجهزة  �جلديدة  �لتنظيمية  �لرتتيبات  ب�صاأن  ))/)/))))هـ،  وتاريخ  �أ/))، 

�لق�صاء، و�ملت�صمنة لإن�صاء حمكمة عليا، ما يلي: 
�لعليا،  �ملحكمة  مقرها  �لأهلية،  من  �لتحقق  جلنة  مب�صمى  جلنة  �إن�صاء  يتم   -(

تخت�س بنظر طلبات �إعادة �لنظر �صكاًل.
يف  �لأهلية  من  �لتحقق  جلنة  �إلى  تقدم  ب�صحيفة  �لنظر  �إعادة  طلب  يرفع   -(
�ملحكمة �لعليا، م�صف�عاً بامل�صتند�ت �مل�ؤيدة له، م�صتملة على بيان �حلكم �ملطل�ب 

�إعادة �لنظر فيه، و�حلالة �مل�ص�غة للطلب، و�صببه. 
�إعادة  طلب  يف  وتنظر  �لعليا،  �ملحكمة  يف  �لأهلية  من  �لتحقق  جلنة  تنعقد   -(
�لعليا،  �ملحكمة  �إلى  فرتفعه  �صكاًل،  قب�له  مق�مات  به  ت�فرت  فاإذ�  �صكاًل،  �لنظر 
يف  للنظر  متهيد�ً  عليها،  ��صتندت  �لتي  و�لأ�صباب  ر�أيها،  فيه  يبني  بتقرير  م�صف�عاً 
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م��ص�عه، ويف كل حال، يجب �أن تف�صل جلنة �لتحقق من �لأهلية يف طلب �إعادة 
�لنظر بالقب�ل �صكاًل �أو �لرف�س، خالل ثالثني ي�ماً من تقدميه �إليها، وقر�ر�ت جلنة 

�لتحقق من �لأهلية نهائية غري قابلة للطعن. 
من  ي�ماً  ت�صعني  خالل  �لطلب  يف  �لعليا  باملحكمة  �جلنائية  �لد�ئرة  تف�صل   -(
�لطلب  قب�ل  ر�أت  و�إذ�  م�صتند�ت،  من  وردها  ما  وفق  �إليها،  �لطلب  و�ص�ل 
م��ص�عاً، فاإنها حتكم باإلغاء �حلكم �ل�صابق، وتعيد �لدع�ى �إلى حمكمة �ل�صتئناف 
من  �صدر  قد  �مللغي  �حلكم  كان  و�إذ�  جديد،  من  م��ص�عها  يف  للف�صل  �ملخت�صة 
�لذين  �لنظر من ق�صاة غري  �إعادة  �أن ت�صكل �ملحكمة يف  ��صتئناف، فيجب  حمكمة 

.
((((

�أ�صدرو� �حلكم �مللغي
�أو تخفيفها عنه،  �إذ� كان م��ص�ع �لطلب ه� بر�ءة �ملحك�م عليه بعق�بة،   -(
فاإن حمكمة �مل��ص�ع ل تق�صي على �ملتهم بناء على طلب �إعادة �ملحاكمة باأ�صد من 

�لعق�بة �ل�صابق �حلكم بها عليه.
�أو  �إعادة �ملحاكمة ب�صبب �نق�صاء �لدع�ى �جلنائية،  �إذ� كان من غري �ملمكن   -(
وفاة �ملحك�م عليه، �أو �إ�صابته بعاهة عقلية، فحينئٍذ تنظر حمكمة �مل��ص�ع �لدع�ى، 

ول تلغي من �حلكم �إل ما يظهر لها خط�ؤه.
يف  �ل�صكلية  مق�ماته  ت��فر  لعدم  �صكاًل؛  �ملحاكمة  �إعادة  طلب  رف�س  �إذ�   -(

�صحيفة �لطلب، فيج�ز تقدميه مرة �أخرى بعد �أن ي�صتكمل ما نق�س. 

املبحث الثاين: تو�سيات البحث

بعد ��صتعر��س هذ� �مل��ص�ع فاإن �لباحث ي��صي مبا يلي: 

)61( الهدف من هذا االإجراء هو نظر الق�سية من ق�ساة خاليي الذهن عن الق�سية متاماً، ليكون احلكم ال�سادر منهم 
غري متاأثر بروؤية �سابقة مت عر�سها اأثناء جل�سات احلكم امللغي.
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اأوًل: التو�سيات العامة: 

�ل�رشعية و�لإجر�ء�ت  �ملر�فعات  بدر��صة م���صيع نظامي  تق�م  �إن�صاء جلنة   -(
بينهما، وحماولة  �ملت�صابهة  �جلز�ئية، و�إجر�ء مقارنات علمية دقيقة بني �لإجر�ء�ت 

�إيجاد ر�بط بني تلك �لجر�ء�ت �ملت�صابهة يف �لنظامني؛ لتت��فق �إجر�ء�تها. 
�جلز�ئية،  �لإجر�ء�ت  نظام  يف  �لنظر  �إعادة  م��ص�ع  م��د  در��صة  لزوم   -(
و�لتعمق يف �ملقارنة بني نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية �ل�صع�دية، ودول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي و�لدول �لعربية، �لتي تت�صابه ظروفها �لقان�نية مع ظروف �ململكة �لعربية 

�ل�صع�دية؛ وذلك ملحاولة ��صتكمال ما ق�رش عن بيانه نظام �لإجر�ء�ت.
)- �إيجاد �آلية فعالة لإلز�م �ملحاكم �ملخت�صة بتفعيل م��د �إعادة �لنظر يف نظام 
�لنظام،  ن�س  �ملتعار�صة يف  �لفردية  �لجتهاد�ت  و�لبعد عن  �جلز�ئية،  �لإجر�ء�ت 

�صيما �أنه ل يتعار�س مع ن�ص��س �لت�رشيع �لإ�صالمي. 
)- �إيجاد جلنة ��صت�صارية يف �ملحكمة �لعليا ذ�ت م�صت�ى ق�صائي علمي رفيع؛ 
للمحكمة  �لطلب  عر�س  قبل  فيها  �لر�أي  و�إعطاء  �لنظر،  �إعادة  طلبات  ل�صتقبال 

�ملخت�صة بنظره. 
)- تكثيف �حللقات �لعلمية و�مل�ؤمتر�ت للق�صاة و�أع�صاء هيئة �لتحقيق و�لدعاء 
�ملهمة و�لتي قد تخفى عليهم،  �لنظر، وطرح ج��نبه  �إعادة  لتعميق مفه�م  �لعام؛ 
�لنظر  �إعادة  لت��صيح �ص�رة  �أب��ب �حل��ر ح�ل م��ده؛  �لنقا�س، وفتح  ومطارحة 

و�ص�ًل لتحقيق �لعد�لة. 
)- ت�صجيع �لبح�ث �لعلمية �ملتخ�ص�صة يف جمال �لعرت��س على �لأحكام، 
�لدولية  بالق��نني  مقارنتها  مع  �لعادية،  غري  �لعرت��س  بطرق  يتعلق  فيما  وخا�صة 
�ملت�صابهة، و�ص�ًل للت�صحيح �ملن�ص�د مل��د �لأنظمة �ملعم�ل بها، و�لتطبيق �لأمثل لها.
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ثانيًا: التو�ضيات اخلا�ضة:

�ل�صادرة  �لتعزيرية  �لأحكام  �لنظر يف  باإعادة  ت�صمح  �لنظام  مادة يف  �إ�صافة   -(
بالرب�ءة، �إذ� حكم بالرب�ءة بناء على غ�س �أو تزوير �أو �إخفاء مل�ؤيد�ت �لإد�نة، بفعل 

�أو م�ؤثر من �ملحك�م له بها. 
)- �لن�س يف �لنظام على �أن طلب �إعادة �لنظر يدخل يف جميع �لأحكام �لنهائية، 

مبا يف ذلك �لأحكام �ل�صتثنائية �إن وجدت. 
)- �أن ين�س يف �لنظام �أن جدة �ل��قعة ير�د به عدم علم �ملحكمة بها، ول عربة بعلم 
�ملتهم بها �إذ� مل يف�صح عنها �أثناء �لرت�فع لأي �صبب كان، ول� كان متعمد�ً لالإخفاء. 

بر�ءته،  ظهرت  متى  عليه  للمحك�م  بتع�ي�س  �حلكم  وج�ب  على  �لن�س   -(
�ص��ء طالب به �أو مل يطالب، ويلزم بهذ� �لتع�ي�س �جلاين �حلقيقي، �أو من ت�صبب 
يف �إد�نته، و�إن مل يعلم �أو كان متعذر�ً ��صتيفاء �لتع�ي�س منه لأي �صبب، فاإنه تلزم 

�لدولة بهذ� �لتع�ي�س. 
)- �لن�س على �أن �ملخت�س بتلقي طلب �إعادة �لنظر و�لنظر يف قب�له �صكاًل ه� 

�ملحكمة �لعليا. 
�لنت�صار،  و��صعتي  جريدتني  يف  عليه  �ملحك�م  بر�ءة  �إعالن  على  �لن�س   -(

�إحد�هما و��صعة �لنت�صار يف �ملنطقة �لتي �صدر فيها حكم �لإد�نة. 
)- �لن�س على عدم خ�ص�ع طلب �إعادة �لنظر ملدة حمددة، بل متى ما ظهرت 

حاله ت�ص�غ �إعادة �لنظر فللمحك�م عليه �أن يطلب �إعادة �لنظر متى �صاء. 
)- �لن�س على �إمكان زوج وورثة �ملحك�م عليه و�أقاربه غري �ل��رثني يف حالة 
�نعد�م �ل��رثني �إلى �لدرجة �لر�بعة من طلب �إعادة �لنظر متى ما ظهر لهم يف ذلك 
ما  متى  ر�صيد�ً.  حياً  عليه  �ملحك�م  كان  ول�  معن�ي،  ول�  �رشر  دفع  �أو  م�صلحة، 
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ت�فرت حالة من �حلالت �مل�ص�غة بطلب �إعادة �لنظر. 
9- �لن�س على �أن طلب �إعادة �لنظر حق للمحك�م عليه وزوجه وورثته و�أقاربه 

غري الوارثني اإلى الدرجة الرابعة، وال ي�صقط باإ�صقاط اأي منهم حلقه يف ذلك. 
0)- �لن�س على �إلز�م �جلهة �ملخت�صة بنظر طلب �إعادة �لنظر �صكاًل �أن تبني ر�أيها 
يف �لطلب يف مدة �أق�صاها 0) ي�ماً من تاريخ تقدمي �لطلب من �ملحك�م عليه، كما 
�أن تبت يف م��ص�ع  �أن على �جلهة �لتي تخت�س بنظر طلب �عادة �لنظر م��ص�عاً 

�لطلب يف مدة ل تتجاوز ت�صعني ي�ماً.

املبحث الثالث: م�سروع مقرتح ملواد اإعادة النظر يف الأحكام اجلزائية

يعر�س �لباحث يف هذ� �ملبحث مقرتحاً مل��د �إعادة �لنظر يف �لأحكام �جلز�ئية، 
وهذ� �ملقرتح ه� على �لنح� �لتايل:  

اإعادة املحاكمة)2)(

املادة الأولى:

 يق�صد بطلب �إعادة �ملحاكمة: طلب �إلغاء �حلكم �ل�صادر يف �لدع�ى، ونظر �لق�صية 
من جديد، من قبل ق�صاة غري �لذين �أ�صدرو� �حلكم �ل�صابق، وكاأنها تنظر �بتد�ًء.

املادة الثانية: 

يج�ز �أن يطلب �إعادة �ملحاكمة يف �لأحكام �لنهائية �ل�صادرة باأي عق�بة �أو تد�بري 
�ملحكمة لعدم  تنظرها هيئة  بينات مل  �أو  �أو م�صتند�ت  �إذ� ظهرت وقائع  �حرت�زية، 
علمها بها، �أو كان �حلكم قد �نبنى على ما ��صتمل من غ�س �أثر يف �حلكم، وكان من 

مطابق  املحاكمة  اإعادة  مفهوم  الأن  النظر؛  اإعادة  من  بدال  املحاكمة  باإعادة  االعرتا�س  ي�سمى  اأن  الباحث  يقرتح   )62(
للمق�سود من هذا االعرتا�س، اأما مفهوم عادة النظر فقد يق�سد منه اإعادة النظر يف اإجراء بعينه دون غريه من االإجراءات 

االأخرى التي متت اأثناء املحاكمة. 
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.
((((

�صاأن ذلك �لتاأثري يف �حلكم �ل�صادر بتخفيف، �أو ت�صديد، �أو �إد�نة، �أو عدمها
املادة الثالثة: 

يج�ز طلب �إعادة �ملحاكمة يف �لأحكام �لنهائية �ل�صادرة بالرب�ءة �إذ� ظهر ما يقطع 
باالإدانة، اإذا توفرت ال�رشوط التالية: 

�أن يك�ن �حلكم بالرب�ءة مبني على ما يلي: 
)- �أن يحكم بالرب�ءة بناء على دليل ثبت بطالنه، بتزوير �أو غ�س �أو زور. 

)- �أن يحكم بالرب�ءة بناء على يقينية �ل��قعة، ولكن مع عدم كفاية �لأدلة على 
�إد�نة �ملتهم. 

يقيناً  يثبت  ثم  ذ�تها،  �ل��قعة  �ل�صك يف وق�ع  بناء على  بالرب�ءة  �أن يحكم   -(
وق�عها. 

)- �أن يك�ن �ملتهم م�صه�ر�ً عرفاً ب�ص�ء �مل�صلك، �أو لديه خم�س �ص��بق فاأكرث، 
ثابتة �رشعاً يف �جلر�ئم �لكبرية.

)- �أن تك�ن �جلرمية �ملر�د طلب �إعادة �ملحاكمة فيها من �جلر�ئم �لكبرية.
�إعادة �ملحاكمة فيها من جر�ئم �حلدود �لتي  �أن ل تك�ن �جلرمية �ملر�د طلب   -(

يك�ن فيها حق �هلل حم�صاً.
املادة الرابعة: 

يحق لكل من �ملدعي �لعام، و�ملحك�م عليه �أو وكيله، تقدمي طلب �إعادة �ملحاكمة، 
فاإذ� كان �ملحك�م عليه عدمي �لأهلية، �أو مفق�د�ً، �أو ميتاً فيحق ذلك ملن ميثله �رشعاً، 
�أو لأقاربه �ل��رثني �أو زوجه، �أو �أقاربه غري �ل��رثني حتى �لدرجة �لر�بعة �إذ� �نعدم 

)63( يلحظ هنا اأن الباحث ا�ستبدل احلاالت املخ�سو�سة بقاعدة عامة ت�سمل تلك احلاالت املن�سو�س عليها يف املادة 206 
من نظام االإجراءات اجلزائية، كما يلحظ اأن الباحث اعترب عدم علم هيئة املحكمة ومل يعترب علم اأي من اخل�سم، الأن 

املعترب هو و�سول العلم الى هيئة املحكمة حيث اأن االأ�سل هو اإبراء ذمة املحكمة، وحتقيق العدالة من قبلها.
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�ل��رث�ن.
املادة اخلام�ضة: 

يج�ز لهيئة �لتحقيق و�لدعاء �لعام من تلقاء نف�صها، �أو بطلب من �ملحك�م عليه، 
�لتحقيق و�إجر�ء�ت  �لر�بعة، مبا�رشة  �ملادة  �أو ممن ميثل�نه من �ملن�ص��س عليهم يف 
جمع �لأدلة، �رشيطة وج�د �مل�ص�غات �ملن�ص��س عليها يف �ملادتني �لثانية و�لثالثة، 

ول� قبل تقدمي طلب �إعادة �ملحاكمة. 
املادة ال�ساد�سة: 

�إن�صاء جلنة مب�صمى جلنة �لتحقق من �لأهلية، مقرها �ملحكمة �لعليا، وتنعقد  يتم 
تقل  قا�صيني ل  �أع�صاوؤها من  ويتك�ن  لها،  �لعليا  �ملحكمة  رئي�س  ��صتدعاء  مب�جب 
مرتبتهما عن وكيل حمكمة )�أ)، وير�أ�صهما قا�س ل تقل مرتبته عن رئي�س حمكمة 
)ب)، يعين�ن بقر�ر من �ملحكمة �لعليا، ويغري �أع�صاوؤها كل �صتة �أ�صهر، وتخت�س 

بنظر طلبات �إعادة �ملحاكمة �صكاًل.
املادة ال�سابعة: 

يرفع طلب �إعادة �ملحاكمة ب�صحيفة تقدم �إلى جلنة �لتحقق من �لأهلية يف �ملحكمة 
�لعليا، م�صف�عاً بامل�صتند�ت �مل�ؤيدة له، ويجب �أن ت�صتمل �صحيفة �لطلب على بيان 

�حلكم �ملطل�ب �إعادة �ملحاكمة فيه، و�حلالة �مل�ص�غة للطلب، و�صببه. 
املادة الثامنة: 

تنعقد جلنة �لتحقق من �لأهلية يف �ملحكمة �لعليا، وتنظر يف طلب �إعادة �ملحاكمة 
�لعليا  �ملحكمة  رئي�س  �إلى  فرتفعه  �صكاًل،  قب�له  مق�مات  به  ت�فرت  فاإذ�  �صكاًل، 
يف  للنظر  متهيد�ً  عليها،  ��صتندت  �لتي  و�لأ�صباب  ر�أيها،  فيه  تبني  بتقرير  م�صف�عاً 
م��ص�عه، ويف كل حال يجب �أن تف�صل جلنة �لتحقق من �لأهلية يف طلب �إعادة 
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�إليها، وقر�ر�ت  �أو �لرف�س، خالل ثالثني ي�ماً من تقدميه  �ملحاكمة بالقب�ل �صكاًل، 
جلنة �لتحقق من �لأهلية غري قابلة للطعن. 

املادة التا�سعة: 

يقبل طلب �إعادة �ملحاكمة �صكاًل �إذ� مت �لتاأكد مما يلي: 
قب�ل  م�ص�غ  به  وت�فر  �حرت�زي،  تدبري  �أو  بعق�بة  �صدر  نهائي،  �حلكم  �أن   -(

�لطلب �ملن�ص��س عليه يف �ملادة �لثانية. 
)- اأن احلكم نهائي، �صدر بالرباءة ملتهم توفرت به �رشوط املادة الثالثة. 

)- �أن �صحيفة �لطلب قدمت من خمت�س، وفقاً ملا ورد يف �ملادة �لر�بعة.
املادة العا�ضرة: 

يجب �أن تف�صل �لد�ئرة �جلنائية باملحكمة �لعليا يف م��ص�ع طلب �إعادة �ملحاكمة 
ولها  م�صتند�ت،  من  وردها  ما  وتنظر  �إليها،  �لطلب  و�ص�ل  من  ي�ماً  ت�صعني  خالل 
�إجر�ء  �أو  �أق��ل �ملدعي �لعام، و�ملحك�م عليه، ومن ترى �حلاجة يف �صماعه،  �صماع 
ما تر�ه لزماً من �لتحقيق بنف�صها، و�إذ� ر�أت قب�ل �لطلب م��ص�عاً فاإنها حتكم باإلغاء 
�حلكم �ل�صابق، وحتيل �لدع�ى �إلى حمكمة �ل�صتئناف �ملخت�صة للنظر يف �لدع�ى من 
جديد، ويك�ن نظر �لدع�ى من ق�صاة �آخرين لي�س فيهم من �أ�صدرو� �حلكم �ل�صابق، 
�أما �إذ� ر�أت �ملحكمة �لعليا عدم قب�ل �لطلب فاإنها ت�صدر قر�ر�ً بعدم �لقب�ل م��ص�عاً، 

وتك�ن جميع قر�ر�ت �ملحكمة �لعليا يف طلبات �إعادة �ملحاكمة باتة غري قابلة للطعن.
املادة احلادية ع�سرة: 

عليه،  �ملحك�م  بر�ءة  ه�  �لعليا  �ملحكمة  �إلى  �ملقدم  �لطلب  م��ص�ع  كان  �إذ� 
بعق�بة، �أو تخفيفها عنه، فاإنه ل يج�ز �أن يق�صى على �ملتهم بناء على طلب �إعادة 

�ملحاكمة باأ�صد من �لعق�بة �ل�صابق �حلكم بها عليه.
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املادة الثانية ع�سرة: 

�إذ� كان من غري �ملمكن �إعادة �ملحاكمة ب�صبب وفاة �ملحك�م عليه، �أو �إ�صابته بعاهة 
عقلية، فحينئٍذ ل تلغي �ملحكمة �لعليا من �حلكم �إل ما يظهر لها خط�ؤه.

املادة الثالثة ع�سرة: 

يج�ز للمحكمة �لعليا �إذ� ظهر ما يربئ �ملحك�م عليه بعق�بة �أو تدبري �حرت�زي 
بعد وفاته، وقد ت�رشرت �صمعة �ملحك�م عليه، �أو �أحد �أقاربه من ذلك �حلكم، ومل 
يتقدم �أحد من ورثته، �أو �أقاربه حتى �لدرجة �لر�بعة، �أو زوجه بطلب �إعادة �ملحاكمة، 
�أن تعني من يق�م بالدفاع عن �صمعته، ويك�ن بقدر �لإمكان من �لأقارب، ويف هذه 

�حلالة حتكم عند �لقت�صاء مبح� ما مي�س هذه �ل�صمعة.
املادة الرابعة ع�سرة: 

ل يرتتب على قب�ل طلب �إعادة �ملحاكمة من حيث �ل�صكل وقف تنفيذ �حلكم، �إل �إذ� 
كان �صادر�ً بعق�بة ج�صدية من ق�صا�س، �أو حد، �أو تعزير، ويف غري ذلك يج�ز للجنة 
�لتحقق من �لأهلية �أن تاأمر ب�قف �لتنفيذ يف قر�رها بقب�ل طلب �إعادة �ملحاكمة �صكاًل.

املادة اخلام�ضة ع�ضرة: 

يف حال ر�أت جلنة �لتحقق من �لأهلية مبدئياً جدية يف �لطلب ب�ص�رة ت�ؤهله بعد 
در��صته لقب�له �صكاًل، ويخ�صى من ف��ت �إمكان �إيقاف �لعق�بة �جل�صدية قبل در��صته 
�لعق�بة  تنفيذ  �ملبا�رشة لخت�صا�س  تبليغ �جلهة  و�إ�صد�ر قر�ر بقب�له، فيجب حينئٍذ 
�إلى حني �لبت يف  مب�جب خطاب من �للجنة يت�صمن �لأمر ب�قف تنفيذها ف�ر�ً، 

طلب �إعادة �ملحاكمة. 
املادة ال�ساد�سة ع�سرة: 

كل حكم �صادر بعدم �لإد�نة – بناء على طلب �إعادة �ملحاكمة – يجب �أن يت�صمن 
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تع�ي�صاً معن�ياً ومادياً للمحك�م عليه؛ ملا �أ�صابه من �رشر، يلزم به �جلاين �حلقيقي 
�لذي علم مبحاكمة من �ألغي �حلكم جتاهه، �أو من ت�صبب يف �إد�نته بطريق غري �رشعي. 
�لدولة  فاإن  �صبب،  لأي  منه  �لتع�ي�س  ��صتيفاء  متعذر�ً  كان  �أو  يعلم،  يكن  مل  و�إن 
تلتزم بهذ� �لتع�ي�س، وتن�س �ملحكمة �ملخت�صة على قدر �لتع�ي�س، و��صم �مللزم به 
يف �حلكم، وين�رش �حلكم على نفقة �لدولة يف جريدتني وطنيتني و��صعتي �لنت�صار، 

�إحد�هما تعتني بالأخبار �ملحلية باملنطقة �لتي �صدر حكم �لإد�نة يف حميطها. 
املادة ال�سابعة ع�سرة: 

�إذ� رف�س طلب �إعادة �ملحاكمة �صكاًل �أو م��ص�عاً فال يج�ز تقدميه مرة �أخرى بناًء 
على �ل�قائع، �أو �لبينات، �أو �مل�صتند�ت نف�صها �لتي �صبق �أن بني عليها. 

املادة الثامنة ع�سرة: 

�لأحكام �لتي ت�صدر يف م��ص�ع �لدع�ى – بناء على طلب �إعادة �ملحاكمة – 
يج�ز �لعرت��س عليها بكافة طرق �لعرت��س �لتي كفلها �لنظام.

املادة التا�سعة ع�سرة: 

يرتتب على اإلغاء احلكم - بناء على اإعادة املحاكمة - �صقوط احلكم بالتعوي�صات، 
ووج�ب رد ما نفذ منها.

املادة الع�سرون: 

�إذ� ظهر للجنة �لتحقق من �لأهلية عدم جدية �لطلب بعدم ت�فر �أي م�ص�غ من 
�مل�ص�غات �ملن�ص��س عليها يف �ملادتني �لثانية و�لثالثة، �أو عدم �خت�صا�س �لطالب 
بتقدمي �لطلب، فاإنه يج�ز لها �أن حتيل مقدم �لطلب �إلى هيئة �لتحقيق و�لدعاء �لعام 
للمطالبة بعق�بته لإ�صغاله �جلهات �لق�صائية مبا ل جدية فيه. ول ينطبق هذ� �إذ� كان 

مقدم �لطلب �ملدعي �لعام.


