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قاعدة تقييد احملكمة حبدود الدعوى اجلازايية
م.د .سردار علي عزيز  /كلية القانون والسياسة – جامعة التنمية البشرية
املقدمة
توفًن العدالة أثناء سًن الدعوى اجلزائية يتطلب تأمٌن حقوؽ أطرافهػا باػاص ا املػتهإ ابعتهػالط الطػرؼ ال ػعي
فيهػػا و بإحػػدى اػػمط ال ػ ا ات عهػػالة عػػك ةاا ػػة املته ػػٌن ال ػواليفة أاػػائهإ ة ف ػرال ااحالػػة فقػػو بعػػك الوافعػػة املن ػػواة
اليهإ باما ما ي ى اقاعدة تقييد احملك ة حبدبيف الدعوى اجلزائية و بهبما ال جيػوم لل كك ػة أف كػااإ اػًن املػتهإ احملػاؿ
ػػية
عليهػػا بلػػو تهػػٌن دػػا بل ػويف يفبل لػػر ة اجلرديػػة املرتكهػػة صف القػػوؿ اعكػػذ كلػػو تكػػوف فػػد رل ػ عػػك ا ػػدبيف ال
للدعوى اجلزائية و ب ال جتوم دا ةاا تر إال عك اجلردية امل ندة الير بإال تكوف جتابمت ا دبيف العينية للدعوى اجلزائية .
إال أف الت و هبمط القاعدة ال دينع احملك ة مػك إسػتع اؿ سػلطتها ة تهػديو الولػ القػا وق للوافعػة اى الولػ
المي تراط أاثر إ طهافا عليها أب تعدؿ الته ة اعد أف بلهتها اى املتهإ .
بلكػػك فػػد تقػػع ة فاعػػة احملاا ػػة ل ػرائإ ت ػ ى ك ػرائإ اجلل ػػات تكػػوف لل كك ػػة سػػلطة ال ػػو فيهػػا مها ػػرة بفػػد
يكػػوف املػػتهإ احملػػاؿ علػػى احملاا ػػة اػػو الػػمي إلتكػػب لػرائإ اجلل ػػات ف ػ اػػمط ا الػػة بعنػػد ا كػػإ عليػػر مػػك أللهػػا اػػو
تكوف احملك ة جتابمت ا دبيف العينية للدعوى اجلزائية ؟
ية بالعينية للدعوى اجلزائية إال أف امل رع العراف بة املايفة ( )511مك فػا وف
بلاإ بلوب االتزاـ اا دبيف ال
ػػية للػػدعوى اجلزائيػػة باي يػػة االت ػزاـ هبػػا و بق يتطػػرؽ اػػما القػػا وف اى

ألػػوؿ احملاا ػػات اجلزائيػػة أ ػػال اى ا ػػدبيف ال
ا دبيف العينية للدعوى اجلزائية .
سهب إ تيال املوضوع
إ رت ا اما املوضوع لك هٌن فير مااية اػمط القاعػدة بأساسػها ب طافهػا بموفػ الت ػريعات منهػا باا ػالة اى
موف الق اء جتااها .
منهجية الهكث :
بإتهعنػػا ة الهكػػث املػػنهج التكليل ػ املقػػالف بكلػػو اتكليػػو م ػريفات املوضػػوع ة الت ػريع بالق ػػاء العراف ػ بمقال تػػر
مبوف الت ريعات العراية ب الة امل رية بكلو لهياف النػوافا املولػويفة ة الت ػريع العرافػ ا ػديف املوضػوع بإفػرتاح أف ػو
ا لوؿ بالتوليات لتالفير .
بمت توميػػع الهكػػث اى مقدمػػة ب ثالثػػة مهاحػػث ة اصبؿ هػػٌن ماايػػة فاعػػدة تقييػػد احملك ػػة حبػػدبيف الػػدعوى اجلزائيػػة
بأساسر ة ثالثة مطالب ة اصبؿ تنابؿ مااية امط القاعدة بة الثاق هٌن أساسػها بة الثالػث ال ػربل الوالػب توافراػا
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ة الػدعوى اجلزائيػة للتقيػد هبػمط القاعػدة فيهػػا بح ػا املهكػث الثػاق لنطػاؽ فاعػػدة تقييػد احملك ػة حبػدبيف الػدعوى اجلزائيػػة
ػػية للػػدعوى اجلزائيػػة بة املطلػػب الثالػػث هػػٌن ا ػػدبيف العينيػػة
مػػك ػػالؿ مطلهػػٌن ة املطلػػب اصبؿ وضػػش ا ػػدبيف ال
للػػدعوى اجلزائيػػة ب ة املهكػػث الثالػػث تطػػرؽ اى تقيػػيإ فاعػػدة تقييػػد احملك ػػة حبػػدبيف الػػدعوى اجلزائيػػة بكلػػو مػػك ػػالؿ
يفلاسػػة مػػدى موافقػػة اػػمط القاعػػدة مػػع سػػلطة احملك ػػة ة تهػػديو الول ػ القػػا وق للوافعػػة باػػملو مػػع سػػلطتها ة تعػػديو
الته ة بسلطتها ة ال و ة لرائإ اجلل ات بكلو مك الؿ ثالثة مطالب .
بحتتإ الهكث اأاإ النتائج بالتوليات اليت تولو اليها .
المبحث األول
ماهية وأساس قاعدة تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية

ب ق إ اما املهكث اى ثالثة مطالب ح ا اصبؿ ملااية فاعدة تقييد احملك ة حبػدبيف الػدعوى اجلزائيػة ب تنػابؿ ة
املطلػػب الثػػاق أسػػان القاعػػدة ب عػػاا ة املطلػػب الثالػػث ال ػػربل الوالػػب توافراػػا ة الػػدعوى اجلزائيػػة للتقيػػد هبػػمط القاعػػدة
فيها بعلى الولر اآليت :
المطلب األول
ماهية قاعدة تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية
يق د اقاعدة تقييد احملك ػة حبػدبيف الػدعوى اجلنائيػة إ ػال سػلطة احملك ػة حبػدبيف الػدعوى الػيت يف لػ ة حوم ػا
ػػية أي ةاا ػػة اص ػ اا ال ػواليفة أاػػائهإ ة ف ػرال ااحالػػة فقػػو و بحبػػدبيفاا العينيػػة أي
بكلػػو اػػاالتزاـ اا ػػدبيف ال
()5
ةاا ة املته ٌن عك الوافعة اليت مت إحالتهإ ا ههها .
ػية باملوضػوعية بكلػو ػالؼ ةك ػػة
بهبػما فػبف ةك ػة املوضػوع مقيػدة االػدعوى احملالػة اليهػا مػك النػاحيتٌن ال
ػ ػ ػػية ب ال م ػ ػ ػػك
التكقيػ ػ ػ ػ بال ػ ػ ػػيت ال تتقي ػ ػ ػػد ة لػ ػ ػ ػرائإ ا ػ ػ ػ ػ الع ػ ػ ػػاـ حب ػ ػ ػػدبيف ال ػ ػ ػػكوى املقدم ػ ػ ػػة ال م ػ ػ ػػك الناحي ػ ػ ػػة ال
()2
الناحية املوضوعية .
بلػػملو ابمكػػاف ةك ػػة التكقي ػ ة ل ػرائإ ا ػ العػػاـ إلػػاك اال ػراءات التكقيقيػػة ضػػد ػ ا أب أ ػ اا إكا
تهٌن اأف دإ عالفة ااجلردية املرتكهة ب املو ابمكاهنا فتش ف ية م ػتقلة لل ػتهإ إكا إلتكػب لرديػة أ ػرى مػك لػرائإ ا ػ
العاـ اًن اليت حرا الدعوى اجلزائية علير ا ههها .
ب ػ عل ػػى ا ػػما امله ػػدأ امل ػػايفة (  ) 511م ػػك فػػا وف أل ػػوؿ احملاا ػػات اجلزائي ػػة العراف ػ لف ػػإ  521ل ػػنة 5795
املعدؿ اقودا ( :ا – ال جتوم ةاا ة اًن املتهإ المي احيو على احملاا ة.

( )5يف .ة ويف جنيب ح ين و رح فا وف االراءات اجلنائية و ل  2و يفال النه ة العراية و القاارة و  5711و ا . 125
( ) 2أما ة لرائإ ا اخلاا فبف سلطات التكقي تلتزـ اال كوى اليت فدمها امل تك ب ضد اص اا الميك فدم ضداإ .
( ) 56
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ب – اكا تهػػٌن لل كك ػػة فهػػو ال ػػو ة الػػدعوى اف انػػاؾ ا الػػا ا ػريك دػػإ لػػلة ااجلرديػػة ا ػ تهإ فػػاعلٌن اب
رااء بق تت م االلراءات ضداإ فلها اف تنظر الدعوى االن هة لل تهإ احملاؿ عليهػا بتطلػب اى سػلطات التكقيػ الػاك
()5
االلراءات القا و ية ضد اال اا اال ريك اب اف تقرل اعايفة الدعوى ارمتها اليها الستك اؿ التكقي فيها ) .
ب ػ علػػى كلػػو املػػايفة (  ) 109مػػك فػػا وف اال ػراءات اجلنائيػػة امل ػػري لفػػإ  510ل ػػنة 5710اقودػػا  ( :ال
ػول ا ػا ال جيػوم ا كػإ علػى اػًن املػتهإ

جيوم معافهة املتهإ عك بافعة اًن اليت بليفت اأمر ااحالة أب طلب التكليػ اا
املقامة علير الدعوى ) .
ببفقا لملو ال جيوم لل كك ة أف تعافب اًن املتهإ الواليف إار ة فرال ااحالػة باػما مػا يعػرؼ اا ػدبيف ال

ػية

للػػدعوى باػػملو ال جيػػوم دػػا أف تعافهػػر إال عػػك الوافعػػة الػػيت مت إحالتػػر مػػك أللهػػا باػػما مػػا يعػػرؼ اا ػػدبيف العينيػػة للػػدعوى
()2
اجلزائية .
إال أف الت ػػو هبػػمط القاعػػدة ال يعػػين بل ػػوب إلت ػزاـ احملك ػػة االول ػ ال ػواليف للوافعػػة ة ف ػرال ااحالػػة و حيػػث
ػ املػػايفة ( / 519ب ) مػػك فػػا وف ألػػوؿ احملاا ػػات اجلزائيػػة العراف ػ اقودػػا ( :ال تتقيػػد احملك ػػة ة كديػػد الول ػ
القا وق للجردية االول الواليف ة امر القهض اب بلفة التكلي اا ول اب فرال االحالة ) .
ب ػ ػ عل ػػى كل ػػو امل ػػايفة (  ) 101م ػػك ف ػػا وف اال ػ ػراءات اجلنائي ػػة امل ػػري اقود ػػا  ( :لل كك ػػة أف ت ػػًن ة
حك هػا الولػ القػا وق لل عػػو امل ػند لل ػتهإ و بدػػا تعػديو الته ػة ابضػػافة الظػربؼ امل ػديفة الػػيت تثهػ مػك التكقيػ أب
مك املرافعة ة اجلل ة بلو اا ق تمار اأمر ااحالة أب التكلي اا ول ) .
باملو ال يتعالض مع االتزاـ هبمط القاعدة فياـ احملك ة اتعديو الته ة اعد أف بلهتها اى املػتهإو إك فػد يتهػٌن
اعػػد توليػػر الته ػػة اى املػػتهإ أف اجلرديػػة امل ػػندة اليػػر أ ػػد عقواػػة مػػك اجلرديػػة الػػيت بلهػ اليػػر الته ػػة عنهػػا حيػػث ة اػػمط
ا الػػة ت ػػي احملك ػة بفػػائع لديػػدة اى اجلرديػػة الػػيت بلهػ الته ػػة عنهػػا اى املػػتهإ باػػمط الوفػػائع اجلديػػدة ت ػػكو ربفػػا
م ػػديفة إست ل ػػتها احملك ػػة مػػك التكقي ػ الق ػػائ أب احملاا ػػة و أب فػػد يتهػػٌن اعػػد توليػػر الته ػػة اى املػػتهإ أف اجلرديػػة
()1
امل ندة الير لتل ة الول عك اليت بله الير الته ة عنها فتعددا اى الول اصاثر إ طهافا .
ف ػ اػػاتٌن ا ػػالتٌن تقػػوـ احملك ػػة ا ػػكب الته ػػة املولهػػة بتوليػػر ػػة لديػػدة كاا ػػر عنهػػا ب ال يتعػػالض كلػػو
مع فاعدة تقييد احملك ة حبدبيف الدعوى اجلزائية صف احملك ة تهقى مقيدة االوافعة احملالة اليها .
ية للدعوى و أمػا ا ػدبيف العينيػة للػدعوى باػو عػدـ لػوام ةاا ػة املػتهإ إال
( )5تنابؿ امط املايفة ا قرتيها تقييد احملك ة اا دبيف ال
عك اجلردية اليت مت إحالتر عنها فلإ يػريف ا ػأهنا ػا ة فػا وف ألػوؿ احملاا ػات اجلزائيػة باػما يعػد ق ػاً أا لػر الق ػاء العرافػ ة
فرالات عديدة و منها القرال املرفإ / 112مييزية أبى  5710/ة  5710 /4/25بليف فيػر اأ ػر  ( :إكا تهػٌن أف املػتهإ فػد إلتكػب
لردية أ رى فال جتوم ةاا تر عنهػا مػايفاـ ق ي ػدل فػرال إحالػة ا ػأهنا ) من ػول ة أل وعػة اصحكػاـ العدليػة و ع 2و ن  55و
 5710و ا 520
( ) 2يف  .حامت اكال و محاية ح املتهإ ة ةاا ة عايفلة و من أة املعالؼ و االسكندلية و  5779و ا 264
( )1ا املايفة (  ) 570مك فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية العراف .
( ) 57
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المطلب الثاني
لهيػػاف اصسػػان ال ل ػ

أساس قاعدة تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية

لقاعػػدة تقييػػد احملك ػػة حبػػدبيف الػػدعوى اجلزائيػػة فػػدـ ال قػػر ظريػػات عديػػدة بتنق ػػإ اػػمط

النظريات اى وعٌن بح ب الت يو اآليت :
الفرع األول
النظريات التي تصلح أساساً للقاعدة من جانب الخصوم

()5

يق د ااخل وـ ة الدعوى اجلزائيػة امل ػتك باملػدع املػدق باملػتهإ بامل ػنبؿ مػد يا عػك فعػو املػتهإ بباالئهػإ و
ب ظرا ملكا تهإ ة الدعوى اجلزائية بيفبلاإ فيها تعديفت النظريات الػيت فػدم لتريػر القاعػدة بديكػك ح ػر اػمط النظريػات
انظرية ملكية اخل وـ لل ومة ب ظرية ااعتهالات الع ليػة ب ظريػة ال ػو اػٌن ال ػلطات ب ظريػة حقػوؽ الػدفاع و ب تنػابؿ
او مك امط النظريات ة قطة م تقلة :
أبال  :ظرية ملكية اخل وـ لل ومة :
فػػدم اػػمط النظريػػة ة الػػدعابى املد يػػة حيػػث إف اخل ػػومة املد يػػة ملػػو ػػاا الطرافهػػا يت ػػرفوف فيهػػا ح ػػب
()2
لاهتهإ إف اؤبا عرضواا على الق اء إ اخلالؼ اينهإ بابمكاهنإ ح ر اأ هإ يفبف عرضر على الق اء .
بجيػػوم اطػراؼ الػػدعوى املد يػػة التنػػامؿ عػػك حقهػػإ أب عػػك ظػػر اخل ػػومة النا ػػاة عنػػر أمػػاـ الق ػػاء باػػما يػنيفي اى
()1
منع لوام ال ًن فيها .
باملو ت هش احملك ة طرفا اريها ة النزاع املعػربض عليػر بالػمي اػو ملػو لل ػوـ و بانػاء علػى كلػو ال ي ػتطيع
()4
القاض أف يت دى لل ومة طاملا ق يعرض علير مك فهو أطرافر .
إال أف امط النظريػة تنتقػد اأهنػا ت ػلش لتريػر تقييػد القاضػ املػدق أثنػاء عػرض الػدعابى املد يػة عليػر حيػث عليػر أف
ػػوا ال ػػدعوى املعربض ػػة عليه ػػا بكل ػػو اف
يتقي ػػد اطله ػػات اخل ػػوـ إال أهن ػػا ال ت ػػلش لتري ػػر تقيي ػػد احملك ػػة اجلزائي ػػة
()1
الدعوى اجلزائية يتإ كريكها مل لكة اجملت ع ة كقي الط أ ينة بأاستقرال بكلو مبكافكة اجلردية .
لملو جند اأف امل رع ا على أ ر ال جيوم بف الدعوى اجلزائية أب تعطيو سًناا أب التنامؿ
()6
عنها أب عك ا كإ ال ايفل فيها إال ة اصحواؿ املهينة ة القا وف .

( )5املايفة (  / 19أ ) مك فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية العراف
( )2يف .لم يذ هبناـ و االراءات اجلنائية تأليالً بكليالً و من
( )1يف  .لؤبؼ عهيد و مهايفىء االراءات اجلنائية ة القا وف امل
( )4إيهاب عهداملطلب و اطالف إلراءات احملاا ة و املراز القوم
( )1يف  .حامت اكال و املرلع ال اا و ا . 266
( )6املايفة ( )2مك فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية العراف .

.
أة املعالؼ و اصسكندلية و  5714وا 646
ري و يفال ال كر العريب و القاارة و ل  51و  2001و ا . 651
لإللدالات القا و ية – القاارة و ل 5و  2007و ا . 561
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بف ػػال عػػك كلػػو ال يتواف ػ مػػع ألػػو ثاا ػ ة ااثهػػات اجلنػػائ أال باػػو حريػػة القاض ػ
الولدا يػػة بالولػػوؿ اى ا قيقػػة الق ػػائية بإف طهيعػػة ا ػ املعتػػدى عليػػر ( ةػػو الن ػزاع اجلنػػائ
الدعوى اجلزائية ايد الدبلة بعدـ إ اعها لراهات بإلايفات اصفرايف إال إكا ا القا وف على
بهبػػما بمبػػا أف اخل ػػومة اجلنائيػػة تتعلػ اػػا العػػاـ املتج ػػد ة حػ الدبلػػة ة العقػػاب

اجلنػػائ ة تكػػويك فناعتػػر
) يولػػب أف يكػػوف الػػية
الؼ كلو .
و لػػملو ال ديكػػك ااعت ػػايف

على امط النظرية لترير أسان مهدأ تقييد احملك ة اجلنائية حبدبيف الدعوى املعربضة عليها .
ثا يا  /ظرية ااعتهالات الع لية :
ي ػػرى أل ػػكاب ا ػػمط النظري ػػة أف اصس ػػان ال ػػليإ لتري ػػر مه ػػدأ تقيي ػػد احملك ػػة حب ػػدبيف ال ػػدعوى اجلنائي ػػة يك ػػك ة
()5

ااعتهالات الع لية اليت ثه مك الدا جناح املهدأ بإست رال التقيد ار .
جتػػد اػػمط النظريػػة أساسػػها ة الت ػػا بتق ػػيإ الع ػػو اػػٌن الق ػػاة بالػػمي مػػك ػػأ ر أف يػنيفي اى أف ػػو النتػػائج
بكلػػو اػػأف تقػػوـ سػػلطات التكقي ػ اػػالتكقي ة اجل ػرائإ الػػيت حرا ػ الػػدعوى اجلزائيػػة ا ػػأهنا بأف تتػػوى ةػػااإ املوضػػوع
ػية
مه ة ح إ الدعابى اجلنائية احملالة اليها مقيدة ة كلو اأ الها باػاجلرائإ املن ػواة الػيهإ فقػو أي اا ػدبيف ال
()2

بالعينية للدعوى اجلزائية .
إال أف اػمط النظريػة تعرضػ لنقػد باػو إ عػداـ ال ػلة اػٌن مهػدأ تقييػد احملك ػة حبػدبيف الػدعوى اجلنائيػة باػٌن ل ػا
بتق ػػيإ الع ػػو و كلػػو صف فكػػرة ااعتهػػالات الػػيت تتطلػػب تق ػػيإ الع ػػو ق تكػػك مول ػويفة ة الػػزمك الػػمي مت تطهي ػ اػػما
()1

املهدأ فير .
ثالثاً  :ظرية حقوؽ الدفاع :
تػػرى اػػمط النظريػػة إف أسػػان مهػػدأ تقييػػد احملك ػػة حبػػدبيف الػػدعوى اجلنائيػػة احملالػػة اليهػػا اػػو ض ػ اف حقػػوؽ الػػدفاع و
كلو إف جتابم احملك ة دما املهدأ يعين إعطائهػا ا ػ بال ػلطة مبكاا ػة املته ػٌن عػك بفػائع أ ػرى اػًن الػيت أحيلػوا ا ػههها
أب تقػػوـ مبكاا ػػة أ ػ اا ق ي ػريف كاػػراإ ة ف ػرال ااحالػػة و باػػما يعتػػر إاػػدالا ػ الػػدفاع بكلػػو ات ويػ فرلػػة الػػدفاع
()4
لل ته ٌن ة مرحلة مه ة مك مراحو الدعوى اجلزائية با مرحلة التكقي اااتدائ .
كلو ص ر إكا مت جتابم اما املهدأ مك الناحية املوضوعية فهما يعين ةاا ة املتهإ عك بافعة ق يتإ التكقيػ معػر مػك
أللها باما االنتيجة حيرـ املتهإ مك الدفاع عك

ر ة موالهتها .

()1

( ) 5يف .عهداملنعإ عهدالرحيإ العوض و فاعدة تقييد احملك ة اجلنائية ااا اـ و يفال ال كر العريب – القاارة و  5791و ا . 99
( ) 2يف .ة د طراب ة و ض ا ات حقوؽ اا اف ة الدعوى اجلزائية و يفال بائو للن ر و ع اف و ل 5و  2001و ا . 564
( )1يف .عهداملنعإ عهدالرحيإ العوض و ذ املرلع و ا . 91
( )4يف  .عهد املنعإ عهدالرحيإ العوض و املرلع ال اا و ا . 11
( )1إيهاب عهداملطلب و املرلع ال اا و ا . 590
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ػػية فهػػما يعػػين ةاا ػػة أ ػ اا ق يػريف كاػػراإ ة فػرال ااحالػػة بق يػػتإ
بإكا مت جتػػابم اػػما املهػػدأ مػػك الناحيػػة ال
التكقي معهإ ة مرحلة التكقي االاتدائ ما فػوت علػيهإ االحاطػة ااجلرديػة املن ػواة الػيهإ بإعػدايف يففػاعهإ ا ػديف اصيفلػة
املقدمة ضداإ بحرماهنإ مك ممالسة حقهإ ة الطعك ة موالهة القرالات اليت لدلت ضداإ .
إال أ ر أ تقػدت اػمط النظريػة  :اأ ػر علػى الػراإ مػك أف محايػة حػ املػتهإ ة الػدفاع أمػر ضػربلي ة الػدعوى اجلزائيػة
ػػية خيػػو هبػػما ا ػ و إال أ ػػر ال ديكػػك إعتهػػال ض ػ اف
بإف التعػػديو علػػى الػػدعوى اجلزائيػػة مػػك النػػاحيتٌن املوضػػوعية بال
حقوؽ الدفاع أساسا ملهدأ تقييد احملك ػة حبػدبيف الػدعوى اجلنائيػة صف ضػ اف حقػوؽ الػدفاع تيجػة مػك تػائج املهػدأ املػماول
()5
بال ديكك أف تكوف النتيجة مرلا لل هدأ المي ترتتب علير .
ػية أب العينيػة يػنيفي اى اا ػالؿ حبقػوؽ الػدفاع إال أ ػر
بلاإ أف ربج احملك ػة عػك حػدبيف الػدعوى اجلزائيػة ال
()2
ال يهدل اما ا اليا صف لل تهإ أف يدافع عك ر ة مرحلة احملاا ة بلر أف يطلب مهلة اعدايف أبلر يففاعر .
ب رى اأف اصسان القا وق ال ليإ لتقييد احملك ة حبدبيف الدعوى اجلزائية يك ك ة إلراءات التقاضػ علػى يفللتػٌن
باػػو ضػػربلة بل ػويف كقي ػ مع ػ ة الق ػػية فهػػو ااحالػػة علػػى احملاا ػػة او ػػر ( التكقي ػ اااتػػدائ ) ضػػربلي ببلػػويب ة
الػػدعوى اجلزائيػػة او ػػر يت ػ ك أل وعػػة مػػك القواعػػد القا و يػػة الػػيت تػػنمك ح ػػك سػػًن الػػدعوى اجلزائيػػة ة اػػمط املرحلػػة مػػك
ألو إ هال ا قيقة وا الوافعة املرفوعة هبا الدعوى .
الفرع الثاني
النظريات التي تصلح أساساً للمبدأ من جانب القاضي

ة موالهة اال تقايفات اليت بله اى النظريات الػيت حابلػ إجيػايف اصسػان لقاعػدة تقييػد احملك ػة حبػدبيف الػدعوى
اجلزائية مك لا ب اخل وـ و فدـ لا ب آ ر مك ال قر ظريتٌن اجيايف أسان لل هدأ املماول مك لا ب القاض :
أبالً  :ظرية الت ييز اٌن الع و الق ائ بالع و اايفالي
يرلػػع أ ػػال اػػمط النظريػػة أسػػان مهػػدأ تقييػػد احملك ػػة حبػػدبيف الػػدعوى اجلنائيػػة اى اا ػػتالؼ ة الطهيعػػة اػػٌن الع ػػو
الق ػػائ بالع ػػو اايفالي و إك أف املو ػ ػ اايفالي يق ػػوـ االع ػػو اايفالي تلقائي ػػا يفبف تق ػػد طل ػػب الي ػػر ا ػػملو ػػالؼ
القاضػ بالػػمي ال يقػػوـ االع ػػو الق ػػائ اال اعػػد تقػػد طلػػب اليػػر و بلػػملو ك ػػإ ةك ػػة املوضػػوع الػػدعابى احملالػػة اليهػػا
()1

مك فهو ةك ة التكقي اقرال ااحالة .
إال أ ر امط النظرية أ تقدت اأهنا ال ت لش لترير اما املهدأ صهنا ال تقدـ بال ت ي ياا لديدا صهنا تكػرل لػوار
املهدأ باو ضربلة تقييد القاض حبدبيف الدعوى املعربضة علير يفبف أف تقدـ تريرا لديدا لملو .

( )5يف  .حامت اكال و املرلع ال اا و ذ ال كة .
( )2يف  .عهد املنعإ عهدالرحيإ العوض و ذ املرلع و ذ ال كة .
( )1يف .ة ويف جنيب ح ين و املرلع ال اا و ا . 121
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ثا ياً  :ظرية حيايف القاض
تقوـ امط النظرية على أف أسان مهدأ تقييد احملك ة حبدبيف الدعوى اجلنائيػة اػو حيػايف القاضػ بالػمي يتطلػب عليػر
ػية ا ػا اينهػا فػرال ااحالػة و لػملو ال جيػوم لػر أف يتجػابم
أف يلتزـ حبدبيف الدعوى املعربضة عليها حبدبيفاا العينية بال
حػػدبيف الػػدعوى املعربضػػة عليػػر ص ػػر اتج ػابمط حػػدبيف الػػدعوى خيػػرج مػػك مراػػزط احملايػػد بالػػمي ي ػػتلزـ عليػػر أف ينظػػر اى
الػػدعوى ظػػرة ةايػػدة م ػػت دة مػػك ااديػػاف اػػبفرتاض ا ػراءة املػػتهإ بعػػدـ إل ػػاؽ ػػإ لديػػدة اػػر اػػًن الػػيت بليفت ة ف ػرال
()5
ااحالة .
باما ما يط اك املتهإ اى بلويف ف اء عايفؿ حياا ر عك اجلردية اليت أحيل مػك أللهػا بالػمي اػو علػى علػإ مبػا مت
ة موالهتر مك إلراءات كقيقية ا ههها بفدـ يففاعر ا أهنا .
ب ػػرى اػػأف اػػمط النظري ػػة ت ػػلش لهيػػاف أس ػػان اػػما املهػػدأ صف حي ػػايف القاض ػ ي ػػرض علي ػػر التزامػػر حبػػدبيف ال ػػدعوى
امل ربضػة عليػر و بإكا تهػػٌن أثنػاء التكقيػ الق ػائ أب احملاا ػة اػػأف املػتهإ احملػػاؿ عليػر إلتكػب لرديػػة أ ػرى اػػًن الػيت أحيػػو
علير مك أللها ليذ لر ا ة ح ها بإمنا لر إ عال ال لطات التكقيقية ابلاك االراءات التكقيقية ا أهنا .
بهبػػما ف ػ ةك ػػة الت ييػػز العرافيػػة ة فػرال دػػا اأ ػػر  ( :لػػيذ لل كك ػػة ةاا ػػة املػػتهإ عػػك ػػة ق يقػػرل فاضػ
()2
التكقي إحالتر عنها بق جيري التكقي فيها بابمكاف املدع العاـ كريو كوى ضد املتهإ عك الته ة املماولة ) .
المطلب الثالث
شروط تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية

الػزاـ احملك ػػة حبػػدبيف الػػدعوى اجلزائيػػة الاػػد أف تػػد و الػػدعوى حوم ػػا بيتكقػ كلػػو ابلػػدال فػرال ااحالػػة الػػدعوى
ػػية و لػػملو ق ػػإ اػػما
اى احملك ػػة امل ت ػػة بأف يت ػ ك ف ػرال ااحالػػة ا ػػولة باضػػكة حػػدبيف ال ػػدعوى العينيػػة بال
املطلب اى فرعٌن و ة اصبؿ تنابؿ إلدال فرال اااحالػة و بة الثػاق تنػابؿ بلػوب ت ػ ك فػرال ااحالػة للكػدبيف العينيػة
ية للدعوى اجلزائية :
بال
ال رع اصبؿ
إلدال فرال اااحالة
اعد أف تتوافر اصيفلة الكافية ضد املتهإ ة مرحلػة التكقيػ اااتػدائ يقػرل فاضػ التكقيػ إحالػة املػتهإ اى احملك ػة
امل ت ة تطهيقا صحكاـ املايفة (  / 510ب ) مك فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية العراف باليت تنا علػى أ ػر ( :اكا اػاف
ال عو معافهاً علير ببلد القاض اف االيفلة تك حملاا ة املتهإ في دل فرالا ااحالتر على احملك ة امل ت ة . ) ...
( )5يف .ة د عيد اريب و املرلع ال اا و ا 5250
( )2فرال لفإ  /416مييزية  794/ة 5794 /4/21من ول ة الن رة الق ائية و ع2و ن 1و  5791و ا 117
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بتػػتإ ااحالػػة ا ػػولة مػػولزة أب اػػًن مػػولزة ح ػػب ل ػػامة اجلرديػػة حيػػث ػ املػػايفة (  )514مػػك فػػا وف ألػػوؿ
فقرتااا ( أ ب ب ) علػى أ ػر  ( :ا – حيػاؿ املػتهإ ة لنايػة علػى ةك ػة اجلنايػات اػدعوى
احملاا ات اجلزائية باليت
اًن مػولزة بحيػاؿ املػتهإ ة لنكػة علػى ةك ػة اجلػنش اػدعوى اػًن مػولزة اف اا ػ معافهػا عليهػا اػا هذ مػدة تزيػد علػى
()5
ثالث سنوات بادعوى مولزة اب اًن مولزة ة االحواؿ اال رى.
()2

ب – حياؿ املتهإ ة خمال ة على ةك ة اجلنش اقرال مك القاض اب امر مك احملق ادعوى مولزة ) .
بعػػك طريػ ف ػرال ااحالػػة تػػد و الػػدعوى اجلزائيػػة حػػومة ةك ػػة املوضػػوع و كلػػو صف فاض ػ التكقيػ ي ػػدل الق ػرال
اااحالة عندما تتوافر أيفلة اافية حملاا ة املتهإ اقناعة فاض التكقي و حيث لاء ة فرال حملك ة الت ييزالعرافية اأ ر :
( يك ػ احالػػة الق ػػية مػػك فهػػو فاض ػ التكقي ػ اى احملاا ػػة أف تتك ػػو أيفلػػة ك ػػو علػػى الظػػك ابلتكػػاب املػػتهإ
()1
اجلردية ) ....
لػػملو اػػدبف إلػػدال ف ػرال اااحالػػة ال ينتقػػو الػػدعوى مػػك مرحلػػة التكقي ػ اااتػػدائ اى مرحلػػة احملاا ػػة بال ديكػػك
حينام ا ديث عك مهدأ إلتزاـ احملك ة حبدبيف الدعوى اجلنائية .
ال رع الثاق
بلوب ت ك فرال ااحالة حدبيف الدعوى اجلنائية
فرال ااحالػة مػك القػرالات النهائيػة اعػد إ تهػاء التكقيػ اااتػدائ بمبولهػر تػد و الػدعوى اجلزائيػة مرحلتهػا الق ػائية
باحملاا ػػة حيػػث يػػتإ فيهػػا مها ػػرة إلػراءات التكقيػ الق ػػائ ة الػػدعوى اجلزائيػػة مهيػػدا لل كاا ػػة إكا تولػػد لػػدى ةك ػػة
()4
املوضوع الظك اأف املتهإ إلتكب اجلردية امل ندة الير .
بلك تت كك ةك ة املوضوع مك مها رة مهامها ة إلاك إلراءات التكقي الق ائ مهيدا لتكػويك فناعتهػا حػوؿ
ما جيب إلدالط مك القرالات ي تلزـ أف يت ك فرال ااحالة الهيا ات اليت ت هو حملك ة املوضوع كلو و بلػملو جنػد اػأف
املػػايفة (  ) 515مػػك فػػا وف ألػػوؿ احملاا ػػات اجلزائيػػة العرافػ أ ػػالت ا ػػولة باضػػكة اى الهيا ػػات الػػيت جيػػب أف يت ػ نها

( )5بمك املعلوـ أف حملك ػة اجلػنش اف تنظػر ا ػولة اػًن مػولزة يفعػوى اجلنكػة احملالػة عليهػا ا ػولة مػولزة اب اف تنظػر ا ػولة مػولزة يفعػوى
اجلنكة احملالة عليها ا ولة اًن مولزة إال إكا اا اجلردية معافها عليها اػا هذ مػدة ثػالث سػنوات أب أاثػر حيػث ة اػمط ا الػة
عليها أف تنظراا ا ولة اًن مولزة ( ـ /204ب مك فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية العراف املعدؿ )
( ) 2إال أف امل ال ػػة إكا ق يكػػك فيهػػا طلػػب اػػالتعويض أب اػريف املػػاؿ باػػاف ال عػػو ثااتػػا علػػى املػػتهإ ة اػػمط ا الػػة علػػى فاضػ التكقيػ أف
ي ػػو فيهػػا اػػأمر لزائ ػ بال جيػػوم إلػػدال ف ػرال ابحالتهػػا علػػى ةك ػػة اجلػػنش ع ػػال اأحكػػاـ املػػايفة (/514يف) مػػك فػػا وف ألػػوؿ
احملاا ات اجلزائية املعدؿ .
( )1فرال ةك ة الت ييز لفإ  / 2067لنايات  791 /ة  5794 / 55 / 59و قالً عك  :يف  .اػراء منػمل ا ػاؿ عهػداللطي و ػرح
فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية و ل  2و يفال إاك اصثًن للطهاعة بالن ر و املولو و  2050و ا 250
( )4املايفة (  / 515ج ) مك فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية العراف املعدؿ .
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ف ػرال ااحالػػة اقودػػا ( :يهػػٌن ة ف ػرال االحالػػة اسػػإ املػػتهإ بع ػػرط بلػػناعتر بةػػو افامتػػر باجلرديػػة امل ػػندة اليػػر بمكػػاف بممػػاف
بفوعها بمايفة القا وف املنطهقة عليها باسإ اجملىن علير بااليفلة املتك لة مع تاليخ القرال بام اء القاض ب تإ احملك ة ) .
بامط الهيا ات لوارية بيرتتػب علػى إا ادػا قػض فػرال ااحالػة و بانػاؾ فػرالات ف ػائية اثػًنة تثهػ كلػو و حيػث
ف ػ ةك ػػة اجلنايػػات  5/ة ال ػػلي ا ية ا ػ تها الت ييزيػػة ة ف ػرال دػػا اأ ػػر  ( :جيػػب كاػػر املػػايفة القا و يػػة بإسػػإ القػػا وف
()5

ا ولة باضكة ة فرال ااحالة ) .
()2
ة فرال آ ر اأ ر  ( :عدـ توفيع فاض التكقي لقرال ااحالة يعد ق اً لوارياً ) .
بف
بة ف ػرال آ ػػر لػػن ذ احملك ػػة بليف اأ ػػر  ( :عػػدـ تنظػػيإ ف ػرال ااحالػػة بف ػ املػػايفة ( )515اصلػػوؿ اجلزائيػػة ) يرتتػػب
()1

علير ق ر ) .
بمك أاإ امط الهيا ات املتعلقة مبوضوع اما الهكث او :
 )5املعلومات املتعلقة ا ا املتهإ باو ما عر عنر امل ػرع ابسػإ املػتهإ بع ػرط بلػناعتر بةػو إفامتػر و بكلػو ل ػ اف
ػػية للػػدعوى
ةاا ػة اص ػ اا ال ػواليفة أاػػائهإ ة ف ػرال ااحالػػة ا ته ػػٌن باػػو مػػا يعػػرؼ اػػاالتزاـ اا ػػدبيف ال
()4

اجلزائية .
 )2املعلومػػات املتعلقػػة ااجلرديػػة امل ػػندة اى املػػتهإ بكلػػو اهيػػاف ػػوع اجلرديػػة امل ػػندة اى املػػتهإ بمايف ػػا و بكلػػو لكػ تلػػزـ
ةك ػػة املوضػػوع مبكاا ػػة املته ػػٌن الػػواليفة أاػػائهإ ة فػرال ااحالػػة عػػك الوافعػػة االراميػػة املن ػػواة الػػيهإ بعػػدـ لػوام
ةاا تهإ عك بافعة ق يريف كاراا ة فرال ااحالة .
مع ااحت اظ حب بسلطة ةك ة املوضوع ة تعديو الول القا وق للوافعة اى الول المي ترااا اصاثر إ طهافػا عليهػا
()1
.

( )5فػرال لفػػإ /11ت 2007/ة  2007/2/26و أبليفط  :اػػامراف لسػػوؿ سػػعيد و أاػػإ املهػػايفيء بالقػرالات حملك ػػة لنايػػات  5/ا ػ تها
الت ييزية و مطهعة االۆ – ال لي ا ية و ل 5و  2051و ا 511
( )2فرال لفإ  /592ت  2050/ة  2050/4/1و ذ املرلع و ا . 517
( )1فرال لفإ /920ت 2052/ة  2052/55/20ذ املرلع و ا . 541
( ) 4يف  .سعيد ح ب اهلل عهداهلل و و رح فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية و يفال ا ك ة للطهاعة بالن ر و املولو و اػال سػنة الطهػع و
ا . 210
( )1املايفتاف (  / 515ج و  /519ب) مك فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية العراف املعدؿ .
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المبحث الثاني
نطاق قاعدة تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية

مك يفلاسة املػايفة ( )515مػك فػا وف ألػوؿ احملاا ػات اجلزائيػة العرافػ املعػدؿ يتهػٌن لنػا اػأف للػدعوى اجلزائيػة احملالػة
ػػية بعينيػػة علػى ةك ػػة املوضػػوع االتػزاـ هبػػا عنػػد مها ػرتر احملاا ػػة و بلػػملو إف طػػاؽ
علػى ةك ػػة املوضػػوع حػدبيفاً
ية بالعينية و بلهياف طهيعته ا باي يػة االتػزاـ اػر ق ػإ
فاعدة تقييد احملك ة حبدبيف الدعوى اجلزائية يت ك ا دبيف ال
اما املهكث اى مطلهٌن بعلى الولر اآليت :
املطلب اصبؿ
ية للدعوى اجلزائية
االتزاـ اا دبيف ال
ػػية للػػدعوى اجلزائي ػة تت ثػػو اػػاملته ٌن الػػميك أفي ػ علػػيهإ الػػدعوى اجلزائيػػة بمت التكقي ػ معهػػإ
إف ا ػػدبيف ال
بلدل القرال ابحالتهإ على احملك ة امل ت ة .
ػػية للػػدعوى اجلزائيػػة بلػػوب تقيػػد ةك ػػة املوضػػوع مبكاا ػػة اص ػ اا ال ػواليفة

بيق ػػد اػػاالتزاـ اا ػػدبيف ال
()5
أاائهإ ة فرال ااحالة ا ته ٌن .
بهبما ال جيوم لل كك ة أف تت دى اا كإ علػى اػًن ال ػ ا الػمي أحيػو علػى احملاا ػة حػ ن بإف تهػٌن دػا أثنػاء
احملاا ػػة أ ػػر اػػو الػػمي فػػاـ ابلتكػػاب اجلرديػػة ا ػ ة فاعػػو أب ػريو و بإف سػػهب منػػع ةاا ػػة اػػًن ال ػ ا الػػمي أحيػػو
على احملاا ة او أف الدعوى اجلزائية ب ولاً ة اجلنايات باجلنش امله ة جيب أف مر مبرحلة كقي إاتدائ مع .
ػػية للػدعوى اجلزائيػة عهػػالة عػك ا ػاظ علػى ا ػ ة التقاضػ علػى يفللتػػٌن و صف
بحك ػة االتػزاـ اا ػدبيف ال
إادال اما ا ينيفي اى إيف اؿ أ اا ة مرحو احملاا ػة مها ػرة يفبف يف ولػر ة مرحلػة التكقيػ اااتػدائ بق ي ػش
اجملػػاؿ أمػػامهإ لهيػػاف مػػا لػػديهإ مػػك أبلػػر الػػدفاع عػػك أ ػػهإ و باػػملو يكػػوف فػػد اػػدل مرحلػػة مه ػػة مػػك مراحػػو الػػدعوى
()2
اجلزائية .
ية للػدعوى اجلزائيػة ة املػايفة (  / 511أ ) مػك
بفد ا امل رع العراف على بلوب االتزاـ اا دبيف ال
فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية اقودا ( :ال جتوم ةاا ة اًن املتهإ المي احيو على احملاا ة ) .
بلكك فهو ال و ة الدعوى فد يظهر لل كك ة أف انػاؾ أ الػا آ ػريك اػًن املػتهإ دػإ لػلة ااجلرديػة ا ػ تهإ
فػػاعليٌن ألػػليٌن أب ػػرااء بق تت ػػم االػراءات ضػػداإ و ف ػ اػػمط ا الػػة لل كك ػػة أف تنظػػر ة الق ػػية االن ػػهة لل ػػتهإ
احملاؿ بت و فيها بتطلب مك سلطات التكقي إلاك االراءات حب املته ٌن اآل ػريك أب تقػرل إعػايفة أل ػو الق ػية اى
سػػلطات التكقيػ اسػػتك اؿ التكقيػ فيهػػا ابلػػاك االػراءات ضػػد املته ػػٌن اآل ػريك بمػػك يف إلػػدال القػرال املناسػػب ة
( )5إيهاب عهداملطلب و املرلع ال اا و ا 569
( ) 2أديك لهاح لوايف و مدى سلطة احملك ة ة تعديو طاؽ الدعوى اجلزائية – يفلاسة مقال ة و لسػالة مال ػتًن و اليػة القػا وف و لامعػة
اااو و  2009و ا 26
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الق ػػية علػػى ضػػوء مػػا يتولػػو اليػػر تػػائج التكقي ػ و باػػما مػػا ػ عليػػر ال قػػرة ( ب ) مػػك املػػايفة (  )511مػػك فػػا وف
ألوؿ احملاا ات اجلزائية اقودا  ( :اكا تهٌن لل كك ة فهو ال و ة الدعوى اف اناؾ ا الػا ا ػريك دػإ لػلة ااجلرديػة
ا ػ تهإ فػػاعلٌن اب ػػرااء بق تت ػػم االل ػراءات ضػػداإ فلهػػا اف تنظػػر الػػدعوى االن ػػهة لل ػػتهإ احملػػاؿ عليهػػا بتطلػػب اى
سػػلطات التكقيػ الػػاك االلػراءات القا و يػػة ضػػد اال ػ اا اال ػريك اب اف تقػػرل اعػػايفة الػػدعوى ارمتهػػا اليهػػا السػػتك اؿ
التكقي فيها ) .
المطلب الثاني
اإللتزام بالحدود العينية للدعوى الجزائية

()5

يق د اعينية الدعوى اجلزائية تقيد ةك ة املوضوع االوفائع املرفوعة هبا الدعوى اجلزائية .
بطهقاً لػملو جيػب علػى احملك ػة اف تتقيػد اوفػائع الػدعوى ا ػا بليفت ة فػرال االحالػة بمػك يف ال جيػوم لل كك ػة
()2
معافهة املتهإ عك بفائع ق ت ند الير ة الدعوى املرفوعة اليها .
بيرتتػػب علػػى كلػػو ا ػػر اكا ف ػ احملك ػػة ة طػػاؽ ا ػػدبيف العينيػػة لل ػدعوى اػػاف ف ػػاؤاا لػػكيكاً امػػا اكا ف ػ
()1
الج اما النطاؽ ااف ف اؤاا ااطالً .
بأ م هبما املهدأ امل ػرع اايطػايف ة املػايفة ( )5 /125مػك فػا وف االلػراءات اجلنائيػة لفػإ ( )449ل ػنة 5711
اقودا ( :للقاض اف يعط ة حك ر لل عو بضعاً فا و ياً خيتل عك كلػو الػمي اعلػك ة لػي ة اال ػاـ مػا يفامػ اجلرديػة

ال لرج عك ا ت الر )
بأ ػم هبػما املهػػدأ املػايفة (  ) 109مػك فػػا وف االػراءات اجلنائيػة امل ػػري اقودػا  (:ال جيػوم معافهػػة املػتهإ عػك بافعػػة
اًن اليت بليفت اأمر ااحالة أب طلب التكلي اا ول و ا ا ال جيوم ا كإ على اًن املتهإ املقامة علير الدعوى ) .

بتنػػابؿ امل ػػرع االليفق ا ػػما املهػػدأ اقول ػػر  ( :يت ػػوى امل ػػدع العػػاـ ان ػػر اب اواس ػػطة احػػد م ػػاعدير االيفعػػاء عل ػػى
()4
املته ٌن ااجلرائإ الواليفة ة فرال اال اـ بال ي وغ لر اف يدع على املته ٌن اافعاؿ اللة عك منطوؽ فرال اال اـ) .
بعلى الراإ مك امهية االتزاـ ا ػدبيف املوضػوعية للػدعوى اجلزائيػة فػاف امل ػرع العرافػ ق يػوليف ولػاً لػرحية ا ػأهنا
اال ا ػػر اػػاف مػػك املهػػايفئ االساسػػية ملقت ػػيات العدالػػة الػػيت لاعػػى الق ػػاء العرافػ تطهيقهػػا ة احكامػػر فق ػ ةك ػػة مييػػز
العرافية على ا ر  ( :ليذ مك ال واب ةاا ة متهإ عك لردية ق يقرل فاض التكقي احالتر لل كاا ة عنها ) .

1

( )5يف .مأموف سالمة و االلراءات اجلنائية ة الت ريع امل ري و يفال النه ة العراية و القاارة و 2005و ا451
( )2يف.سام الن رابي و يفلاسة ة ألوؿ احملاا ات اجلزائية و ج 2و ل 5و مطهعة يفال ال الـ و ا دايف و  -5794ا62
( )1يف .ة ويف جنيب ح ين و املرلع ال اا و ا174
( )4املايفة ( )202مك فا وف الوؿ احملاا ات اجلزائية االليفق لفإ ( )7ل نة .5765
( )1فػرال ةك ػػة الت ييػػز املػرفإ  / 2104ج 15 /ة 5715 /1 /29و أل وعػػة االحكػاـ العدليػػة -العػػديف الثػػاق -ال ػػنة -5715 -52
ا.251
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بأ ػالت ة فػرال آ ػر اأ ػر  ( :ال جيػوم ةاا ػة املػتهإ إال عػػك ال عػو اجلرمػ الػمي ألػري التكقيػ معػر عنػر بأحيػػو
()5
على احملاا ة مبولهر ) .
بة فرال آ ر دا لاء فير  ( :اكا اا احملك ة فرلت اراءة املتهإ عك ة اطػالؽ النػال علػى ػرطر الك ػالؾ فا ػر
لػػيذ دػػا ا كػػإ عليػػر عػػك لرديػػة محػػو ال ػػالح اػػدبف الػػامة باف اػػاف لػػكيكاً مػػك حيػػث الثهػػوت اال ا ػػر خيػػال االلػػوؿ

حيث ق حياؿ على احملك ة مك اللها او احيو عػك لرديػة ػربع االقتػو باف لرديػة محػو ال ػالح اػال الػامة لي ػ بلػ اً
()2
مت اً دا فال جيوم النظر فيها اال إحالة ) .
بف ػ ة فػرال آ ػػر اأ ػػر  ( :إف ةك ػػة اجلػزاء مقيػػدة اقػرال ااحالػػة ال ػػايفل مػػك فاضػ التكقيػ فػػبكا ثهػ دػػا أف
املػػتهإ ق يرتكػػب اجلرديػػة الػػيت أحيػػو مبولههػػا اق ػرال فاض ػ التكقي ػ بإمنػػا إلتكػػب لرديػػة اول ػ آ ػػر فلػػيذ حملك ػػة اجل ػزاء
ةاا ػػة املػػتهإ عػػك اجلرديػػة الثا يػػة و اػػو عليهػػا ااف ػراج عنػػر عػػك اجلرديػػة اصبى بإعػػايفة اصبلاؽ اى فاض ػ التكقي ػ ال ػراء
()1
التكقي عك اجلردية اجلديدة اليت تأيد لل كك ة إلتكاب املتهإ دا و بمك يف إحالة املتهإ عليها حملاا تر ) .
بهبػػما جنػػد اػػأف الق ػػاء العرافػ التػػزـ اعينيػػة الػػدعوى اجلزائيػػة إال أف عػػدـ الػػنا عليػػر ة الت ػريع يعػػد ق ػػا لػػملو
دعو امل رع العراف ااضافة فقرة (ج) اى املايفة ( )511مػك فػا وف الػوؿ احملاا ػات اجلزائيػة باف يكػوف
( ال جيوم ةاا ة املتهإ عك بافعة اًن اليت بليفت ة فرال االحالة ) .

ػها اػاڵايت :

المبحث الثالث
تقييم قاعدة تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية

ة اما املهكث تطرؽ اى تقييإ فاعدة تقييػد احملك ػة حبػدبيف الػدعوى اجلزائيػة بكلػو مػك ػالؿ يفلاسػة مػدى توافػ
اػػمط القاعػػدة مػػع سػػلطة احملك ػػة ة تهػػديو الول ػ القػػا وق للوافعػػة باػػملو مػػع سػػلطتها ة تعػػديو الته ػػة بسػػلطتها ة
ال و ة لرائإ اجلل ات بكلو مك الؿ ثالثة مطالب بح ب ال كو اآليت :

 )5فرال لفإ  / 1190لنايات  5715 /ة 5715 / 2 / 21وأل وعة االحكاـ العدلية-العديف اصبؿ-ال نة -5715-52ا . 91
( )2ف ػ ػرال ةك ػ ػػة الت يي ػ ػػز امل ػ ػرفإ  /2010ج 91 /ة  -5791/50/51الن ػ ػػرة الق ػ ػػائية -الع ػ ػػديف الراا ػ ػػع -ال ػ ػػنة الرااع ػ ػػة-5791 -
ا.114
( )1فرال لفإ  /5016ج 94 /ة  -5794/55/29الن رة الق ائية -العديف الرااع -ال نة اخلام ة  -5794 -ا .207
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المطلب األول
مدى التوافق بين قاعة تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية

بسلطة احملك ة ة ت يًن الول القا وق للوافعة

إف ةك ػػة املوضػػوع اػػًن ملزمػػة االول ػ الػػمي أعطتػػر ةك ػػة التكقي ػ للوافعػػة بعليهػػا اف تعط ػ الوافعػػة الول ػ
()5
المي تراط لكيكا.
()2
بيرايف اول الوافعة :ليفاا اى الو مك ا فا وق بالب التطهي عليها)
فالولػ القػا وق اػو ا ػ الرااطػػة اػٌن االفعػاؿ املرتكهػةو مػػك فهػو املػتهإ باػٌن الن ػػوا القا و يػة الػيت جتػرـ اػػمط
()1

االفعاؿ .
بتقييد احملك ة اوفائع الق ػية ال دينعهػا مػك يفلاسػة اػمط الوفػائع باعطائهػا الولػ القػا وق ال ػكيشو اػو اهنػا تعتػر
()4
مك بالب احملك ة .
بة كلو تقوؿ ةك ة الت ييز العرافية ة فػرال دػا( :إف احملك ػة اكا اا ػ مقيػدة االوفػائع املػماولة اقػرال االحالػة اب
بلفػػة التكلي ػ اا ػػول اب امػػر القػػهض فاهنػػا اػػًن مقيػػدة اول ػ اػػمط الوف ػػائع و فلهػػا اف ت ػريف الوافعػػة اعػػد مكي ػػها اى
()1
الول المي تراطُ إ ر الول القا وق ال كيش).
بهبما االجتػاط سػال فػا وف االلػراءات اجلنائيػة امل ػريو حيػث ػ ة املػايفة ( )101منػر علػى ا ػر( :لل كك ػة اف
ت ًن ة حك ها الول القا وق لل عو امل ند اى املتهإ).
على كلو أي اً املايفتٌن (511ب  )514مػك فػا وف االلػراءات باحملاا ػات اجلزائيػة الكػوييتو باػملو املػايفة
ب
( )215مك فا وف االلراءات اجلنائية اللييب .
بانػػاءً علػػى كلػػو عنػػدما تقػػوـ احملك ػػة ات يػػًن الول ػ القػػا وق للوافعػػة ال تقػػوـ ااضػػافة ػػربؼ لديػػدة اليهػػا اف ق
()6
تكك مولويفة مك فهو.
()9
باما يعين :اف احملك ة مقيدة االوافعة ا ا بليفت و ال اول ها القا وق.
( )5ا املايفط (/519ب) مك فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية .
( )2يف .لؤبؼ عهيدو املرلع ال اا و ا . 620
( ) 1يف .عهدا يد ال واليبو الهطالف اجلنائ و من أة املعالؼ و ااسكندليةو ب  .ت .الطهع و ا .152
( )4يف .سعيد ح ب اهلل عهداهللو املرلع ال اا و ا.219
( )1فػرال لفػػإ 176و مييزيػػةو  761ة 5767/2/5و ف ػػاء ةك ػػة الت ييػػز العرافيػػة و اجمللػػد ال ػػايفنو ا666و امل ػػال اليػػر عنػػد سػػعيد
ح ب اهلل عهداهللو املرلع ال اا و ا.211
( ) 6يف .لؤبؼ عهيدو امل كالت الع لية ادامة ة االلراءات اجلنائية و ج5و مطهعة هن ة م ر و  5761و ا .92
( )9يف .ح ك اجلو دالو رح فا وف الوؿ احملاا ات اجلزائية و ل  2و مكتهة يفال الثقافة للن ر بالتوميع – ع اف و  5779وا .497
.497
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بكلػػو صف( :اف ت يػػًن الولػ اػػو ت يػػًنُ ة االسػػإ بالعنػواف فك ػػب مػػع االاقػػاء علػػى يػػع عنالػػر املوضػػوع ا ػػا
()5
افي ار الدعوىو اب اعد استهعايف اع هاو لكك يفبف اية اضافة ا رى).
باكػػما ديكننػػا القػػوؿ اف الول ػ الػػمي اعطػػاطُ فاض ػ التكقي ػ للوافعػػة لػػيذ هنائي ػاًو بال دينػػع ةك ػػة املوضػػوع مػػك
ت يػػًنط بليفط اى الولػ الػػمي تػراطُ لػػكيكاًو ا ػػرل اف تكػػوف الوافعػػة املايفيػػة الػػيت الػػم ا احملك ػػة اساسػػا للولػ اجلديػػد

ا كا ا املهينة اامر االحالة .
باػػملو ػػو اى تيجػػة إف فيػػاـ احملك ػػة ابعطػػاء الول ػ القػػا وق ال ػػكيش للوافعػػة ال يتعػػالض مػػع فاعػػدة تقييػػد
احملك ة اا دبيف املوضوعية للدعوى اجلزائية و كلو ص ر تػتإ ةاا ػة املػتهإ عػك بافعػة فقػو باػ ػذ الوافعػة الػيت بليفت
ة فرال ااحالة بلكك ح ب الول المي تراط احملك ة اأ ر أاثر إ طهافاً على الوافعة .
المطلب الثاني
مدى التوافق بين مبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية
بسلطة احملك ة ة تعديو الته ة
اينا ة املطلب االبؿ :اف ت يًن الول القا وق للوافعة او ت يًنُ ة االسإ بالعنواف يفبف التعرض اى الوافعة كا ا.
بيق ػػد اتعػػديو الته ػػة (اف تعط ػ احملك ػػة الته ػػة بل ػ ها القػػا وق ال ػػكيش الػػمي تػػرى ا ػػر ااثػػر ا طهافػػا علػػى
()5

الوفائع الثااتة).
بعنػػد تعػػديو الته ػػة تقػػوـ احملك ػػة ااعطػػاء الته ػػة بلػ ها القػػا وق ال ػػكيش بلػػيذ اعطػػاء الوافعػػة بل ػ ها القػػا وق
ال ػػكيشو ا ػػا مػػر كاػػرط ة املطلػػب االبؿ مػػك اػػما املهكػػث .لػػملو تقػػوـ احملك ػػة عنػػد تعػػديو الته ػػة ااسػػنايف افعػػاؿ اى
()2

الته ة ق تكك مولويفة فيها فهو تعديلها و او اات تها احملك ة تيجة التكقيقات اليت فام هبا.
بفػػد اينػ املػػايفة (/570أ) مػػك فػػا وف الػػوؿ احملاا ػػات اجلزائيػػة العرافػ أحػواؿ تعػػديو الته ػػة اقودػػا( :اكا تهػػٌن اف
اجلردية امل ندة اى املتهإ أ ػد عقواػة مػك اجلرديػة الػيت بلهػ اليػر الته ػة عنهػا ااتػداءًو اب اا ػ لتلػ عنهػا ة الولػ و
فعليها سكب الته ة بتولير ة لديدة كاا ر عنها).
 .بمك يفلاسة ا املايفة (/570أ) مك فا وف الوؿ احملاا ات اجلزائية العراف يت ش لنا ااف احواؿ تعػديو الته ػة
ا -:
ابال :تعديو الته ة اطريقة تنيفي اى ت ديد العقواة على املتهإ-:
 ) 5يف .لؤبؼ عهيدو مهايفئ االلراءات اجلنائية ة القا وف امل ريو املرلع ال اا و ا .622
( )5يف .لؤبؼ عهيدو املرلع رو ذ ال كة.
( )2يف .سام الن رابيو املرلع ال اا و ا .94
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ة اػػمط ا الػػة تقػػوـ احملك ػػة ااضػػافة ػػربؼ م ػػديفة اى اجلرديػػة ق تكػػك مول ػويفة عنػػد توليػػر الته ػػةو ممػػا يتطلػػب
سػػكب الته ػػة االبى بتوليػػر ػػة لديػػدة اى املػػتهإ اػػأف تقػػوـ احملك ػػة ااضػػافة ػػرؼ الليػػو اى ػػة ال ػػرفة اله ػػيطة
املولهػػة اى املػػتهإ أب تقػػوـ ابضػػافة ػػرؼ مػػك الظػػربؼ ال ػواليفة ة املػػايفة ( )5/406عقواػػات عراف ػ اى الته ػػة املولهػػة
مبولب املايفة ( )401منر.
بة كلو تقوؿ ةك ة الت ييز العرافية ة فرال دا( :ال جيوم ايفا ة املتهإ كردية عقواتها ا د مك عقواة اجلردية املدب ػة
()5
ة بلفة الته ة اال اعد سكب امط الته ة بتولير ة لديدة ااجلردية اال د عقواة).
بف ػ ة فػرال آ ػػر اأ ػػر  ( :إكا لنكػ احملك ػػة لإليفا ػػة كرديػػة أ ػػد عقواػػة مػػك اجلرديػػة الػػيت بلهػ الته ػػة عنهػػا
()2

فعليها سكب الته ة املولهة بتولير ة لديدة بف مايفة اجلردية الثا ية )
ثا يا -:تعديو الته ة ااسنايف بفائع ا رى اى اجلردية اًن تلو الواليفة ة الته ة املولهة الير-:
ة امط ا الة يتهٌن لل كك ة اعد تولير الته ة اى املتهإو اف اناؾ بفػائع ا ػرى لديػدة ق تػمار ة فػرال االحالػة
و ممػػا يتطل ػػب سػػكب ا ػػمط الته ػػة بتوليػػر ػػة لدي ػػدة بة كلػػو تق ػػوؿ ةك ػػة الت يي ػػز العرافي ػػة ة ف ػرال د ػػا( :اكا ته ػػٌن
لل كك ة اف املػداف التكػب لرديػة لتلػ ة الولػ عػك اجلرديػة الػيت بلهػ اليػر الته ػة مبولههػا فيجػب سػكب الته ػة
()1
االبى بتولير ة لديدة بالراء ةاا ة املتهإ عنها).
اي اف ة امط ا الة تقوـ احملك ة االراء ت يًنات ة الكياف املايفي للجرديةو بتقػوـ ااضػافة عنالػر ا ػرى اى تلػو
ة لديدة اى املتهإ حػ ن بلػو اػاف مػك

اليت لفع الدعوى هبا ااتداءًو مما يقت اال ربلة سكب الته ة االبى بتولير
()4
اف اما التعديو عدـ االساءة اى مراز املتهإ.
بة حالػػة تعػػديو الته ػػة جيػػب سػػكب الته ػػة املولهػػة حيػػث ػ علػػى كلػػو املػػايفة ( )570مػػك فػػا وف الػػوؿ
احملاا ات اجلزائية العراف اقودا( :فعليها سكب الته ة بتولير ة لديدة كاا ر عنها) .
كلو ال ر ال جيوم لل كك ة ايفا ة املتهإ كردية يفبف تولير الته ة الير عنهاو بة كلو تقػوؿ ةك ػة الت ييػز ة فػرال
()1
دا( :ال ت ش ايفا ة املتهإ عك لردية ق تولر الير الته ة عنها ااتداءً).

( )5فػ ػرال لف ػػإ  / 619لناي ػػات  5796 /ة  5796/6/6و من ػػول ة أل وع ػػة اصحك ػػاـ العدلي ػػة و ع  2و ن  9و  5799و ا
. 112
( )2فرال لفإ  / 270لنايات أبى  5710 /ة  5710 / 1 / 21من ول ة أل وعػة اصحكػاـ العدليػة و ع  1و ن  55و  5710و
ا . 91
( )1فرال لفإ  /619لنايات 5796 /ة 5796/6/6و أل وعة االحكاـ العدليةو ع2و ن9و 5799و ا.112
( )4يف .سعيد ح ب اهلل عهداهللو املرلع ال اا و ا ا . 275 - 270
 ) 1فرال لفإ  /490لنايات ابى  16 – 11 /ة 5716/6/57و أل وعة االحكاـ العدليةو ع2- 5و 5716و ا .541
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بعلى احملك ة اف تمار االسهاب اليت يفعتها اى سكب الته ةو حيث ال جيػوم سػكب الته ػة اػدبف سػهب فػا وقو
()5
حيث تقوؿ ةك ة الت ييز( :ال جيوم لل كك ة اف تقرل سكب الته ة اعد توليهها ادبف سهب فا وق).
بفرال سكب الته ة يعد االقرال ال ايفل اراءة املتهإو حيػث ػ علػى كلػو املػايفة (/570ج) مػك فػا وف الػوؿ
احملاا ات اجلزائية العراف اقودا( :يرتتب على القرال ا كب الته ة ذ االثر املرتتب على ا كإ االراءة منها).
بلػػملو ال حالػػة اللػػدال ف ػرال ا ػراءة املػػتهإ عػػك الته ػػة امل ػػكواةو حيػػث تقػػوؿ ةك ػػة الت ييػػز ة ف ػرال دػػا( :إف
االثر املرتتب على سكب الته ة او ذ االثر املرتتب على فرال الراءةو بال مولػب اللػدال فػرال ػاا اػالراءة ة اػمط
()( 25
ا الة))) .
بعند فياـ احملك ة ا كب الته ة بتولير ة لديدة اى املتهإو عليها اف تقوـ اتنهير املػتهإ اى كلػو و إك ػ
ال قرة (ب) مك املايفة ( )570مك فػا وف الػوؿ احملاا ػات اجلزائيػة العرافػ علػى كلػو اقودػا( :تنهػر احملك ػة املػتهإ اى اػو
ت يًن اب تعديو جترير ة الته ة مبقت ى ال قرة (أ) بمنكرُ مهلة لتقد يففاعر عك الته ة اجلديدة اف طلب كلو).
بيعػػد تنهيػػر املػػتهإ ض ػ ا ة مه ػػة مل السػػة حقػػر ة الػػدفاع ة موالهػػة الته ػػة اجلديػػدةو إك أف عػػدـ تنهيػػر املػػتهإ اى
الته ة اجلديدة ينيفي اى م الاتر بت ليلر ة ممالسة حقر ة الدفاعو مما ينيفي اى االضرال ار.
ب ػػرى اػػأف فيػػاـ احملك ػػة اتعػػديو الته ػػة ال يتعػػالض مػػع فاعػػدة تقييػػد احملك ػػة حبػػدبيف الػػدعوى اجلزائيػػة ص ػػر عنػػد
تعديو الته ة ال تقوـ احملك ة ابسػنايف بافعػة أ ػرى اى املػتهإ و اػو كاا ػر عػك ػذ الوافعػة بلكػك اولػ لديػد خيتلػ
عك الول المي إعطتر للوافعة فهو تولير الته ة و بكلػو افتنػاع احملك ػة اػأف الولػ اجلديػد اػو اصػػكثر إ طهافػاً علػى
الوافعة امل ندة اى املتهإ .
المطلب الثالث
مدى التوافق بين قاعدة تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية
وسلطة المحكمة في الفصل في جرائم الجلسات
لهياف املق ويف كرائإ اجلل ات ال اد أف هٌن اداية م هوـ اجلل ة :
فاملق ويف ااجلل ة  :ال رتة باملكاف المى تنعقد فير احملك ة اال عو ملها ػرة الػراءات الػدعوى بيت ػش مػك اػما املعػىن
ضػربلة كديػػد اجلل ػػة مػػك حيػث الزمػػاف باملكػػاف باػػملو كريػػر مػا اكا اػػاف املق ػويف مػػك اجلل ػػة اػو املعػػىن الواسػػع امػػا اوهنػػا
()1 2
مق ولة على ا عقايفاا فقو .
( )5ف ػرال لفػػإ /5109ج 11/ة 5711/52/26و يف .عه ػػان ح ػػين باام ػػو ال ػػامرائىو ال ق ػػر اجلنػػائ ة ف ػرالات ةػػااإ الت ييزواجملل ػػد
املرالعو مطهعة االمار – ا دايفو اال سنة الطهعو ا.116
( )2فرال لفإ  /740لزاء ابى – لنايات  5715 /ة 5715/9/21و أل وعة االحكاـ العدليةو ع1و ن52و 5715و ا.90
( )1يف .سام الن رابيو املرلع ال اا و ا.15
( )2إيهاب عهداملطلبو املوسوعة اجلنائية ا ديثة ة رح فا وف االراءات اجلنائية وج 2و املراز القوم لإللدالات القا و ية و القاارة و
 2051و ا . 601
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إف املق ػويف ااجلل ػػة مػػك حيػػث الزمػػاف اػ تلػػو ال ػػرتة الوافعػػة اػػٌن ادايػػة ع ػػو القاضػ بهنايتػػر بهبػػما املعػػىن تت ػػع
اجلل ة لت و ال رتة ال ن تكوف فد لفع منها اجلل ة لل دابلة بال رتة الػ ن تق ػيها ا املدابلػة حػ ن م ػايفلة الق ػاة ملكػاف
()5
ا عقايف اجلل ة بي توى اف تكوف ا كلو اجلل ة فد ا عقدت اطريقة علنية اب سرية .
باملق ػويف ااجلل ػػة مػػك حيػػث املكػػاف اػ املوفػػع الػػمى تنعقػػد فيػػر احملك ػػة ملها ػػرة ظػػر الػراءات الػػدعوى املطربحػػة
عليهػػا س ػواء اػػاف اػػما اال عقػػايف ا املكػػاف املعتػػايف بالػػمي اػػو فاعػػة احملاا ػػة أـ ا مكػػاف آ ػػر مػػثالً ة حالػػة إ تقػػاؿ اياػػة
()2
احملك ة اى منزؿ أب م ت ى لإلست اع اى أفواؿ ال ااد المي يتعمل علير ا ول اى فاعة احملاا ة .
بلملو ديكك تعري لرائإ اجلل ات اأهنا  :تلو اجلرائإ اليت ترتكب أثناء ظر الدعوى بة فاعة احملاا ة .
ب ظإ امل رع العراف لرائإ اجلل ات ة املايفة (  )517مك فا وف ألوؿ احملاا ػات اجلزائيػة العرافػ اػاآليت ( :ا –
اكا التكػب ػ ا ة فاعػػة احملاا ػة اثنػاء ظػػر الػدعوى لنكػة اب خمال ػػة لػام لل كك ػة اف تقػػيإ الػدعوى عليػر ة ا ػػاؿ
بلو توف افامتها على كوى بككإ فيهػا اعػد اػاع افػواؿ ممثػو االيفعػاء العػاـ اف اػاف مولػويفا بيففػاع ال ػ ا املػماول
اب كيلر خم ولا على فاض التكقي اعد تنظيإ ة ر املو.
ب – اما اكا التكب لناية فتنظإ احملك ة ة را مبا حدث بكيو اجلاق خم ػولا علػى فاضػ التكقيػ اللػراء الػالمـ
فا و ا )
على كلػو املػايفط ( )244مػك فػا وف االػراءات اجلنائيػة امل ػري ( :إكا بفعػ لنكػة أب خمال ػة ا اجلل ػة
ب
و جيوم لل كك ة أف تقيإ الدعوى على املتهإ ا ا اؿ و بككإ فيها اعد ااع أفواؿ النيااة العامة بيففاع املتهإ.
بال يتوف لفع الدعوى ا امط ا الة على كوى أب طلب إكا اا اجلردية مػك اجلرائإ املن ػوا عليهػا ا املػوايف
 1و  1و  7مك اما القا وف أما إكا بفع لناية و ي دل لئيذ احملك ة أمرا ابحالػة املػتهإ إى النيااػة العامػة اػدبف إ ػالؿ
حبكإ املايفة  51مك اما القا وف.
با يع اصحواؿ حيرل لئيذ احملك ة ة را و بيأمر االقهض على املتهإ إكا افت ى ا اؿ كلو) .
بحك ة عدـ تقييد احملك ة ة كريو الدعوى اجلزائية اولويف ال كوى مك اجملىن علير أب مك مػك يقػوـ مقامػر فا و ػاً
او أف اجلردية ق يقت ر ااعتداء فيهػا علػى ا ػ الػمي حي يػر القػا وف فقػو و بإمنػا ػاؿ اػملو مػك ايهػة احملك ػة بااحػرتاـ
()1

الوالب دا .
مػك فػراءة املػايفة ( )517مػػك فػػا وف ألػوؿ احملاا ػػات اجلزائيػػة العرافػ باملػػايفة ( )224مػػك فػا وف االػراءات اجلنائيػػة
امل ري يتهٌن اأف سلطة احملك ة ة لرائإ اجلل ات تتوف على وع اجلردية املرتكهة :

( )5يف .ة د ما أاو عامر و االراءات اجلنائية ويفال النه ة العراية و القاارة و  2001و ا . 271
( ) 2ة امط ا الة ينطه على اما املكاف حكإ فاعة احملاا ة مك حيث ضهو اجلل ة با كإ ة اجلرائإ املرتكهة فيها .
( ) 1إيهاب عهداملطلب و املرلع ال اا و املوسوعة اجلنائية ا ديثة ة رح فا وف االراءات اجلنائية و ا . 652
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إكا اا اجلردية املرتكهة لنكة أب خمال ة لام لل كك ة أف تقيإ الدعوى علير ة ا اؿ بلػو اا ػ مػك
)1
لػرائإ ا ػ اخلػػاا -أي ة اػػمط ا الػػة ال يتوفػ كريػػو الػػدعوى اجلزائيػػة فيهػػا علػػى ػػكوى مػػك اجملػػىن عليػػر أب مػػك يقػػوـ
مقامػػر فا و ػػا -بككػػإ فيهػػا اعػػد اػػاع أف ػواؿ ع ػػو اايفعػػاء العػػاـ بيففػػاع ال ػ ا املػػماول أب كيلػػر خم ػػولاً علػػى فاض ػ
التكقي اعد تنظيإ ة ر املو.
إكا اا ػ اجلرديػػة املرتكهػػة لنايػػة ال جيػػوم لل كك ػػة أف تقػػيإ الػػدعوى علػػى املػػتهإ بككػػإ ة الق ػػية اػػو
)2
عليها أف كيلر خم ولاً على فاض التكقي اعد تنظيإ ة ر املو.
بلػػدير االػػمار أ ػػر إكا اػػاف ال ػ ا الػػمي إلتكػػب لنكػػة ة اجلل ػػة اػػو املػػتهإ احملػػاؿ علػػى احملاا ػػة بأفام ػ
احملك ػػة الػػدعوى عليػػر بحك ػ عليػػر ة اػػمط ا الػػة تكػػوف احملك ػػة فػػد جتػػابمت ا ػػدبيف املوضػػوعية للػػدعوى اجلزائيػػة احملالػػة
اليها بلكك ال يعد كلو ربلػاً مطلقػاً و ا ػر ة اػمط ا الػة ال تػتإ ةاا تػر عػك لػرائإ اجلل ػات اػدالً مػك اجلرديػة احملالػة
مػػك أللهػػا اػػو تػػتإ ةاا تػػر عػػك اجل ػرديتٌن و بلػػملو تعتػػر اػػمط ا الػػة إسػػتثناء مػػك فاعػػدة تقييػػد احملك ػػة حبػػدبيف الػػدعوى
اجلزائية .
بسػػهب اػػما اخلػػربج إمنػػا يت ثػػو ة ض ػ اف ايهػػة الق ػػاء ب تػػوفًن مػػا يلػػزـ مػػك اػػدبء ب ظػػاـ أثنػػاء إ عقػػايف لل ػػات
احملاا ػة و إضػػافة اى كلػػو و إف احملك ػػة الػيت تقػػع اجلرديػػة أثنػػاء إ عقػايف إحػػدى لل ػػا ا تكػػوف أفػدل مػػك اًناػػا علػػى إثهػػات
()5
امط اجلردية بال و فيها مما يت مع تي ًن االراءات بح ك إيفالة العدالة .
الخاتمة

ة هناية اما الهكث هٌن أاإ النتائج بالتوليات اليت توللنا اليها :
أبال  :النتائج
 )5عند يفلاسة مااية فاعػدة تقييػد احملك ػة حبػدبيف الػدعوى اجلزائيػة اينػا اػأف اػمط القاعػدة ػاا مبكػااإ املوضػوع بالػيت عليهػا
أف تتقيػػد اا ػػدبيف العينيػػة للػػدعوى اجلزائيػػة بال ي ػ و مطلقػػا ةػػااإ التكقيػ بالػػيت دػػا عنػػد فيامهػػا اػػالتكقي ة لػرائإ ا ػ
العاـ إلاك االراءات ضد أ اا آ ريك اًن المي حرا ضدط الدعوى اجلزائيػة مػ ن مػاتهٌن دػا بلػويف يفبل دػإ فيهػا و
باػػملو حملك ػػة سػػلطة الت ػػدي بكلػػو ا ػػتش ف ػػايا م ػػتقلة حب ػ املػػتهإ إكا تهػػٌن إلتكااػػر ل ػرائإ أ ػػرى اػػًن الػػيت حرا ػ
الدعوى اجلزائية ضدط ا ههها .
 )2عند ا ػديث عػك اصسػان ال ػليإ ملهػدأ تقييػد احملك ػة حبػدبيف الػدعوى اجلزائيػة بلػلنا اى تيجػة اػأف كلػو يك ػك ة
ظريػػة حيػػايف القاضػ بالػػيت ي ػػتلزـ عليػػر أف ينظػػر اى الػػدعوى ظػػرة ةايػػدة م ػػت دة مػػك ااديػػاف اػػبفرتاض اػراءة املػػتهإ
بعدـ إضافة إ لديدة ار اًن اليت بليفت ة فرال ااحالة و بإكا تهٌن أثناء التكقي الق ائ أب احملاا ة اػأف املػتهإ

( )5يف .هير لاحل و الوسيو ة رح مهايفىء االراءات اجلنائية و ج 5و من أط املعالؼ ااسكندلية و  2004و ا . 271
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احملاؿ عليها إلتكب لردية أ رى اًن الػيت أحيػو عليػر مػك أللهػا لػيذ لػر ا ػ ة ح ػ ها بإمنػا لػر إ ػعال ال ػلطات
التكقيقية ابلاك االرالات التكقيقية ا أهنا.
 )1عند ا ديث عك طاؽ فاعدة تقييد احملك ػة حبػدبيف الػدعوى اجلزائيػة تهػٌن لنػا اػأف فػا وف ألػوؿ احملاا ػات اجلزائيػة العرافػ
ػػية فقػػو يفبف ا ػػدبيف العينيػػة إال أ ػػر ب صمهيػػة ا ػػدبيف العينيػػة
لفػػإ  21ل ػػنة  5795املعػػدؿ أ ػػال فقػػو اى ا ػػدبيف ال
بلتعلقر اتوفًن ةاا ة عايفلة لل تهإ لعو الق اء العراف مراعاتر ة أحكامر ابست رال .
 )4ا ػػديف تقيػػيإ املهػػدأ بلػػلنا اى تيجػػرً إف فيػػاـ احملك ػػة ابعطػػاء الولػ القػػا وق ال ػػكيش للوافعػػر ال يتعػػالض مػػع مهػػدأ
تقييػػد احملك ػػة اا ػػدبيف املوضػػوعية للػػدعوى اجلزائيػػة و كلػػو ص ػػر تػػتإ ةاا ػػة املػػتهإ عػػك الوافعػػة الػػيت بليفت ة ف ػرال
ااحالػػة بلكػػك ح ػػب الول ػ الػػمي ت ػراط احملك ػػة اأ ػػر أاثػػر إ طهاف ػا عليهػػا و باػػملو ال يتعػػالض مػػع املهػػدأ فيػػاـ
احملك ة اتعديو الته ة ص ر عند تعديو الته ة ال تقوـ احملك ة ابسنايف بافعة أ رى اى املػتهإ و اػو كاا ػر عػك ػذ
الوافعة بلكك اول لديد خيتل عك الول المي إعطتر للوافعة فهو تولير الته ة .
أما وا لرائإ اجلل ات اينا اأ ر إكا إلتكب املتهإ ة فاعة احملاا ة لنكة أب خمال ة
بأفام احملك ة الدعوى علير بحك

علير فقد تكوف جتابمت هياً ا دبيف املوضوعية للدعوى اجلزائية .

ثا يا  /التوليات
ػية للػػدعوى
إف امل ػرع العرافػ بة املػػايفة (  ) 511مػك فػػا وف ألػوؿ احملاا ػػات اجلزائيػة العرافػ أ ػال اى ا ػػدبيف ال
اجلزائيػػة فقػػو يفبف اا ػػالة اى االتػزاـ اا ػػدبيف املوضػػوعيةو باينػػا اػػأف كلػػو يعػػد ق ػػا ت ػريعيا لػػملو إفرتحنػػا ااضػػافة فقػػرة (ج)
اى املايفة املماولة باف يكوف ها اال كو االيت (:ال جيوم ةاا ة املتهإ عك بافعة اًن اليت بليفت ة فرال االحالة ) .
المراجع /

أبال  :الكتب
 )1إيهاب عهداملطلب و اطالف إلراءات احملاا ة و املراز القوم لإللدالات القا و ية – القاارة و ل 5و . 2007
 )2إيهػػاب عهػػداملطلبو املوسػػوعة اجلنائيػػة ا ديثػػة ة ػػرح فػػا وف اال ػراءات اجلنائيػػة وج 2و املراػػز القػػوم لإللػػدالات
القا و ية و القاارة و . 2051
 )3يف  .اراء منمل ا اؿ عهػداللطي و ػرح فػا وف ألػوؿ احملاا ػات اجلزائيػة و ل  2و يفال إاػك اصثػًن للطهاعػة بالن ػر و
املولو و .2050
)4

يف  .حامت اكال و محاية ح املتهإ ة ةاا ة عايفلة و من أة املعالؼ و اصسكندلية و .5779
يف .ح ك اجلو دالو رح فا وف الوؿ احملاا ات اجلزائيةو مكتهة يفال الثقافة للن ر بالتوميع و ع اف و . .5779
يف .لؤبؼ عهيدو امل كالت الع لية ادامة ة االلراءات اجلنائيةو مطهعة هن ة م رو ج5و .5761

)7

يف  .لؤبؼ عهيد و مهايفيء االراءات اجلنائية ة القا وف امل ري و يفال ال كر العريب – القاارة و ل  51و 2001

)5
)6
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 )8يف .لم يذ هبناـ و االراءات اجلنائية تأليال بكليال و من أة املعالؼ – اصسكندلية و 5714
 )9يف.سام الن رابيو يفلاسة ة ألوؿ احملاا ات اجلزائيةو ج2و ل 5و مطهعة يفال ال الـ و ا دايف و .5794
 )11يف .سػعيد ح ػب اهلل عهػػداهلل و ػرح فػا وف ألػػوؿ احملاا ػات اجلزائيػػة و يفال ا ك ػة للطهاعػة بالن ػػر و املولػو و اػػال
سنة الطهع .
)11

يف .عهداملنعإ عهدالرحيإ العوض و فاعدة تقييد احملك ة اجلنائية اأا اـ و يفال ال كر العريب – القاارة و 5791
يف .عهداملنعإ عهدالرحيإ العوض و فاعدة تقييد احملك ة اجلنائية اأا اـ و يفال ال كر العريب – القاارة و . 5791
يف .عهدا يد ال واليبو الهطالف اجلنائ و من أة املعالؼ-اصسكندليةو اال سنة الطهع .

)14

يف .مأموف سالمةو االلراءات اجلنائية ة الت ريع امل ريو يفال النه ة العراية و القاارة و . 2005
يف  .ة د عيد ال ريب و رح فا وف أالراءات اجلنائية و ل  2و اال مكاف الن ر و . 5775
يف .ة د ما أاو عامر و االراءات اجلنائية ويفال النه ة العراية و القاارة و . 2001
يف  .ة د طراب ة و ض ا ات حقوؽ اا اف ة الدعوى اجلزائية و يفال بائو للن ر و ع اف و ل 5و 2001

)18

يف .ة ويف جنيب ح ين و رح فا وف االراءات اجلنائية و ل  2و يفال النه ة العراية و القاارة و .5711
يف .هير لاحل و الوسيو ة رح مهايفيء االراءات اجلنائية و ج 5و من أط املعرؼ اصسكندلية – م ر و 2004

)12
)13
)15
)16
)17
)19

ثا يا  :الرسائو اجلامعية
 )5أديك لهاح لوايف و مدى سلطة احملك ػة ة تعػديو طػاؽ الػدعوى اجلزائيػة – يفلاسػة مقال ػة و لسػالة املال ػتًن و اليػة
القا وف – لامعة اااو و 2009
ثالثا  :القرالات الق ائية
 )5يف .عهػان ح ػين باامػو ال ػامرائىو ال قػر اجلنػائ ة فػرالات ةػااإ الت ييزواجمللػد الرااػعو مطهعػة االماػرو –ا ػدايف و
اال سنة الطهع .
 )2اامراف لسوؿ سعيد و أاإ املهػايفيء بالقػرالات حملك ػة لنايػات  5/ا ػ تها الت ييزيػة و مطهعػة اػالۆ – ال ػلي ا ية و
ل 5و . 2051
 )1أل وعة اصحكاـ العدلية و ع 2و ن  55و  5710و ا .520
 )4أل وعة االحكاـ العدليةو ع2و ن9و . 5799
 )1أل وعة االحكاـ العدليةوع  4- 1و ن1و . 5799
 )6أل وعة االحكاـ العدليةو ع5و ن7و . 5791
 )9أل وعة االحكاـ العدلية -العديف اصبؿ -ال نة . 5715 -52
 )1أل وعة االحكاـ العدلية -العديف الثاق -ال نة .5715 -52
 )7أل وعة االحكاـ العدليةو ع1و ن52و . 5715
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 )50الن رة الق ائية -العديف الرااع -ال نة الرااعة. 5791 -
 )55الن رة الق ائية و ع2و ن 1و . 5791
لااعا  :القوا ٌن
 )5فا وف ألوؿ احملاا ات اجلزائية العراف لفإ  521ل نة 5795
)2
)1
)4

فا وف االراءات اجلنائية امل ري لفإ  510ل نة 5710
فا وف االراءات اجلنائية اايطايف لفإ ( )449ل نة 5711
فا وف االلراءات باحملاا ات اجلزائية الكوييت املرفإ ( )59ل نة (.)5760

)1

فا وف االلراءات اجلنائية اللييب .
املل ا
يق ػػد اقاعػػدة تقييػػد احملك ػػة حبػػدبيف الػػدعوى اجلزائيػػة إ

ػػال سػػلطة احملك ػػة اا ػػدبيف العينيػػة بال

ػػية للػػدعوى

اجلزائي ػػة و بيك ػػك اصس ػػان ال ػػليإ د ػػا ة ظري ػػة حي ػػايف القاض ػ بال ػػيت ي ػػتلزـ علي ػػر أف ينظ ػػر اى ال ػػدعوى ظ ػػرة ةاي ػػدة
م ػػت دة مػػك ااديػػاف اػػبفرتاض اػراءة املػػتهإ و بال يتعػػالض مػػع االتػزاـ هبػػا ت يػػًن الولػ القػػا وق للوافعػػة اى الولػ الػػمي
تراط احملك ػة لػكيكا باػملو فيػاـ احملك ػة اتعػديو الته ػة ص ػر ة اػاتٌن ا ػالتٌن ال تقػوـ احملك ػة ابسػنايف بافعػة أ ػرى اى
اجلردية امل ندة اى املتهإ او كاا ر عك ذ الوافعة بلكك اول ترى احملك ة أ ر أاثر إ طهافاً علػى الوافعػة بماتولػل
الير التكقيقات الق ائية أب احملاا ة .
أما ة حالة ا كإ على املتهإ مها رة ا هب إلتكاار ة فاعة احملاا ة لنكة أب خمال ة
بأفام الدعوى علير ة ا اؿ بحك علير فقد تكوف احملك ة جتابمت هياً ا دبيف املوضوعية للدعوى اجلزائية .

ػػية للػػدعوى اجلزائيػػة فقػػو يفبف ا ػػدبيف املوضػػوعية ة فػػا وف ألػػوؿ احملاا ػػات اجلزائيػػة
بإف الػػنا علػػى ا ػػدبيف ال
العراف يعد ق ا ت ريعيا ي تلزـ تدلاار بإف تالا الق اء كلو ة أحكامر .
پوخته 

ىههتتهكتتهدگد تتادهستتهاڵتددهتتا هاوگىهبتتهبيويوددگىگد
پابهنتتوبوىنددگد تتابهستتووى ددگىگدس ت گهد ه 
بهستتل تته 
مه 

كتهىگ
ىه 
بيوێتته 


دگده

نددگدىه
بيوۆكتهدبت يهته

ماههختىد ته
بوه 
بواغهدد ىستد هم 
تد،ىه 


سدىبابه

ڕىىدكه
س گهد ه
دبێتتاىگندتىمتهتبا ،


وهمانته
ڕبوىندبته


دباىه

ڕىگنگه
دهميببيوێل ه
دبه 
دگىگكه 

نانه
شێوگزهادبێالهه 

دبه

پێوهسته ه 
سه

دژىهستتا 

يهته دگد تاىه
تىمتهتد اڕگستتهكوگى ته 
كهىهتا ڕهااتا دكتود  ته 
صفدهاساهدڕىىدگىه 

ىه ىڕگناا د ه 
ىه

دگتىهدگد تا


نجامده
تىمهتبا كهتنها سه پێچد تهنتاىۆتى ددگد تا ته
اڵمكاتێككه 


بىكوگى،به
ڵبوهماد اماژه
نييه ه ه 

بوهمادناىبوگى .
ده چوى دگدهنوێل ه 
كبه 
هه 
دگتاڕگده 


مكاته
هوگدهدگت ه

ڕگستهىخىبڕها به 
سه

تتهنها امتاژهدگ بتتهستووى دكهستددگىگدست گهدبتهب ستتووى دبابتهتد ههاستادبوتتهماكانددگد تاهدست گهد
ىه 

ىكودىىه

دپته 
هڕه
كه 
كانيتوگۆته دىىستوو ه 

چهنودگد تا تهبڕها ه
،ۆه 
پڕباوێتهىه 

نوێلپێوهسته

كهمىكو تددگده
عێوگقيبه 

 .
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Abstract
The principle of restrict the court within the criminal lawsuit limits, means restricting the power of the court by the
personal limits of the criminal case. A sound foundation of this principle lies in the impartiality of the judge, which requires
him to look into the case from the perspective of impartiality derived from the presumption of the judge that the defendant
is innocent originally. It is not conflicted with the commitment to this principle, if there is any change in the legal
description for the fact of the case, or in case of modifying the charge by the court, which seem to be more compatible.
Because in both mentioned situations, the court does not bring any additional fact to the accused person. That means
the court will prosecute the defendant through the same case but under another description, which consistent more with
the fact of the case, as a result of judicial investigations or trial.
Notably, in case of convicting the defendant immediately due to committing a misdemeanor or infraction in the
court room, the court may relatively exceed the objective limits of the criminal lawsuit. Moreover, the stipulation on the
personal limits for the criminal lawsuit only, without objective limits in the Iraqi Criminal Procedure Code, is considered as
a lack point in this legislation which must be realized and avoided by the court.
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