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 المبحث األول

 مفهوم الحكم الجزائي 

لبٌان تعرٌف الحكم الجزائً وخصائصه, سٌخصص المطلب األول لتعرٌفه والمطلب الثانً 
 ن غٌره.ع تمٌٌزهل

 المطلب األول

 تعريف الحكم الجزائي

َدَرَج الباحثون على تبٌان المعانً اللغوٌة واالصطالحٌة للمفاهٌم أو الكلمات الجوهرٌة فً 
البحث, وسٌراً على هذا النهج, سٌتم التَعّرض إلى تعرٌف الحكم الجزائً لغًة فً الفرع األول 

 اصطالحاً.من هذا المطلب, والفرع الثانً لتعرٌفه 

 الفرع األول

 الحكم الجزائي لغة   

باً  لَم ٌرد      كلمتٌن منفصلتٌن, لذا ٌنبغً  اً وإنما منلفظٌ مصطلح الحكم الجزائً فً اللغة ُمَركَّ
 معرفة معناهما اللغوي كال على حدة.

بمعنى  الُحكْم فً اللغة ٌعنً القضاء, فٌقال َحَكَم بٌنهم أو َحَكَم لهم أو َحَكَم علٌهم أي   
م باألمر صار  قضى.وٌقال أحَكَم فالناً الشًء أي أتقنه, وإحَتَكَم الشًء أي صار متقناً.وَتَحكَّ

, والحكمة تعنً: معرفة أفضل األشٌاء (ٔ)بالُحْكُم العلم والتفقه والقضاء رادٌُ قد  مستبداً به. و
رآن الكرٌم منها قوله آٌة من آٌات الق (9ٙ)بأفضل العلوم.وقد وردت كلمة حكم واشتقاقاتها فً 

 .(7)﴿ َوَكيَف ُيَحِكموَك وِعنَدُهم التوراةُ فيها ُحكُم هللا﴾تعالى:

. وقد (ٖ)أّما كلمة َجزاْء فتعنً فً اللغة الثواب والعقاب, وَجزى عن الشًء أي قضى عنه    
آٌة, تارًة بمعنى العقاب منها قوله  (ٖٔ)وردت كلمة جزاء فً القرآن الكرٌم فً 

  ,(4):﴿والَساِرُق والساِرَقُة فاقَطعوا أيديهما َجزاء  بما َكَسبا نكاال  من هللا وهللاُ عزيٌز حكيٌم﴾تعالى
﴿فأثاَبُهم هللا بِما قالوا َجّناٍت :ووردت كلمة جزاء تارة أخرى بمعنى الثواب كما فً قوله تعالى

 .(5)َتجري ِمن َتحتِها األنهاُر خالديَن فيها َوذلَِك جزاُء المحسنين﴾

ومن خالل ما تقدم ٌتضح إن المعنى اللغوي للحكم الجزائً هو: ما ٌصدر من الحاكم من أمر    
ٌجازي به فاعله ثواباً أو عقاباً, وهذا ٌختلف مع المعنى االصطالحً كما سٌتبٌن فً الفرع 

 القادم ألن الجزاء فً القانون الوضعً مقصوٌر على العقاب دون الثواب.

                                                           

 .ٜٙ, ص ٜٜٓٔ( ينظر: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي, مختار الصحاح, دار الكتب العممية, بيروت, ٔ)
 .ٖٗ(سورة المائدة, من اآلية  ٕ)
 .ٔ٘مختار الصحاح, مرجع سابق, صينظر:  (ٖ)
 .ٖٛالمائدة, اآلية  ( سورةٗ)
 .٘ٛسورة المائدة, اآلية  (٘)



 الفرع الثاني

 كم الجزائي اصطالحا  الحُ 

ْل بحث ذلك فً القانون, والفقه, والقضاء.فً االصطالح لحكم الجزائًتحدٌد ال     ٌَُفضَّ  , 

ِرْف المشرع العراقً فً قانون أُصول الحكم الجزائي في االصطالح القانوني::أوال   ٌُعِّ لم 

العقوبات العراقً رقم المحاكمات الجزائٌة النافذ الحكم الجزائً, لكن عند الرجوع إلى قانون 
( ٕ( فقرة )ٙٔ(, سنجد تعرٌفاً للحكم البات أو النهائً, إذ عرفته المادة )9ٙ9ٔ( لسنة )ٔٔٔ)

ٌقصد بالحكم النهائً أو البات فً هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعٌة بأن " بقولها
 .(ٙ)ررة للطعن فٌها"استنفذ جمٌع أوجه الطعن القانونٌة أو انقضت المواعٌد القانونٌة المق

أّما المشرع الجزائً المصري فلم ٌضع تعرٌفاً للحكم الجزائً, وسار على نهجه أٌضاً    
المشرع الجزائً اللبنانً فً قانون أُصول المحاكمات الجزائٌة النافذ, وكذلك كان حال المشرع 

 .(7)الفرنسً

سلكت طرٌقٌن األول: ٌعرف الحكم  أعاله ٌتبٌن أن قوانٌن اإلجراءات الجزائٌةفً مما ذكر و    
, وهناك كالمشرع العراقً كما بٌنا أعاله, والمشرع الٌمانً أٌضاً  أو بتعبٌر أدق أحد أنواعه

قوانٌن سكتت عن تعرٌفه.والباحث ٌؤٌد االتجاه األول لكً ال ٌتم اللجوء إلى التفسٌر والتأوٌل 
ٌُسبب فً نصوص  لفقهاء أو القضاء.فً وجهات نظر ا اً اختالف القانون ما قد 

 الحكم الجزائي في االصطالح الفقهي: ثانيا :

ف الحكم الجزائً القانون الجزائً تعرٌفات متعددة للحكم الجزائً,فم وضع فقهاء نهم من عرَّ
قرار ٌصدر عن المحكمة بمناسبة عرض الخصومة علٌها, وفقاً ألحكام القانون وٌفصل  بأنه:

فه آخر بأنه: (8)فً موضوعها أو فً أٌة مسألة ٌجب حسمها قبل الفصل فً الموضوع . وعرَّ
فرض إرادة وساطة ٌحل النزاع, بو ٌفصل فً منازعة محددة, وعن المحكمة,  قرار ٌصدر

صادر من محكمة مشكلة قرار  :تعرٌفه بقوله .وذهب آخر إلى(9)المشرع على أطراف الخصومة
بأنه " هو  . فً حٌن عرفه آخر(ٓٔ)تشكٌالً صحٌحاً ومختصة بإصداره فً خصومٍة قضائٌة.....

 ".(ٔٔ)إعالن القاضً عن إرادة القانون تتحقق فً واقعة معٌنة نتٌجة ٌلتزم بها أطراف الدعوى

                                                           

( النافذ, عمى ٕٛٓٓ( لسنة )ٚٔ( من قانون ُأصول المحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخمي رقم )ٗٛ( نصت المادة )ٙ)
ي انو "يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقو من محكمة تمييز قوى األمن الداخمي أو بمض

 المدة القانونية المحددة لمطعن بو تمييزًا".
الحكم النيائي: ىو  ( عمى ما يأتي"....ٜٜٗٔ( لسنة )ٖٔ( من قانون اإلجراءات الجزائية اليماني رقم )ٕ( نصت المادة )ٚ)

 الحكم الذي استنفذ طريق الطعن باالستئناف أو مضت مواعيده دون الطعن فيو بيذا الطريق. 
 لحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيو بيذا الطريق....".الحكم البات: ىو ا

 .ٖ٘ٚ, ص ٕٗٓٓ, المؤسسة الجامعية, بيروت, ٔ( ينظر:د. عمي محمد جعفر, شرح ُأصول المحاكمات الجزائية, طٛ)
 .ٖٜٗ, ص ٕ٘ٓٓن, , دار الثقافة, عمأ( ينظر: د. محمد سعيد نمور, ُأصول اإلجراءات الجزائية, طٜ)
, المركز القومي لإلصدارات ٔ( ينظر: د.حسام مينى صادق عبد الجواد, اآلثار اإلجرائية لمحكم القضائي المدني, طٓٔ)

 .ٕٓالقانونية, القاىرة, من دون سنة نشر, ص 
ربية, , دار النيضة العٕ( ينظر: د. محمود نجيب حسني, قوة الحكم الجنائي في إنياء الدعوى الجنائية, طٔٔ)

 .ٓ٘, صٜٚٚٔالقاىرة,



ُق بٌن الحكم الجزائً والقرار,  الجنائً العراقً الفقه ن هناك بعضومن الجدٌر بالذكر أ     ٌَُفرِّ
إذ ٌرى بأن المقصود باألول هو" إبداء المحكمة رأٌها فً موضوع الدعوى بشكل حاسم 

إذ ال فٌها.وٌكون الحكم أما بالبراءة أو باإلدانة أو بعدم المسؤولٌة. وذلك ٌخرج قرار اإلفراج 
هو إن قرار اإلفراج ال ٌنفً العالقة بصورة نهائٌة بٌن المتهم  من اإلحكام. والعلة فً ذلك ٌُعد

والواقعة المنسوبة إلٌه والتً تشكل جرٌمة, كما وال ٌقرر أٌضاً ثبوت هذه العالقة على وجه 
 .(ٕٔ)"التأكٌد

مصطلحً الحكم  المشرع الجزائً العراقً قد استعملوٌستند أصحاب هذا الرأي إلى أن 
( من 8ٕٔومثال ذلك: ما ورد فً المادة ) (ٖٔ)عن اآلخر اً مختلف وأراد لكل منهما معناً  والقرار,

إذا  -( إذ نصت على ما ٌأتً:"أ97ٔٔ( لسنة )ٖٕقانون أُصول المحاكمات الجزائٌة رقم )
فتصدر به  ُتِهمَ جه المتقدم بأن المتهم ارتكب ما أاقتنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الو

 التً تفرضها علٌه. دانته وبالعقوبةحكما  بإ

ن الفعل المسند إلٌه ال ٌقع ؛ أُتِهَم به أو وجدتلم ٌرتكب ما أإذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم  -ب
 من التهمة الموجهة إلٌه. حكما  ببراءتهتحت أي نص عقابً فتصدر 

 ء التهمة واإلفراج عنه.قرارا  بإلغاإذا تبٌن للمحكمة إن األدلة ال تكفً إلدانة المتهم فتصدر -ج

مع حكما  بعدم مسؤوليته إذا تبٌن للمحكمة إن المتهم غٌر مسؤول قانوناً عن فعله فتصدر  -د
ٌََّز  اتخاذ التدابٌر التً ٌنص علٌها القانون.....",وهناك مواضع أخرى فً القانون المذكور آنفاً م

(, وبذلك فإن المحكمة إذا ٕأ||9ٕ٘|أ( و)7ٕ٘المشرع فٌها بٌن الحكم والقرار, كالمادتٌن )
أصدرت فً القضٌة المعروضة أمامها حكماً باإلدانة أو البراءة أو عدم المسؤولٌة فأنها بذلك 
تكون قد أصدرت حكماً, ألنها حكمت فً القضٌة حكماً فاصالً, أّما إذا أصدرت قراراً باإلفراج 

ٌُنِه الخصومة غٌر  فالعالقة تبقى بشكٍل نهائً, فهذا ٌسمى قراراً ولٌس حكماً ألن القرار لم 
مؤكدة بٌن المتهم والجرٌمة. بٌد انه ٌكون لقرار اإلفراج الصادر من المحكمة الجزائٌة أو 

 .(ٗٔ)عند اكتسابه الدرجة النهائٌة بالبراءة قاضً التحقٌق قوة الحكم

ٌَّز بٌن القرار والحكم,إالّ أنه عاد وخلط بٌن وعلى الرغم من أ     ن المشرع الجزائً العراقً م
مفهومً هذٌن المصطلحٌن واستعملهما لمعنى واحد وٌتضح ذلك جلٌاً فً نص الفقرة هـ من 

( من قانون أُصول المحاكمات الجزائٌة النافذ " ٌخلى سبٌل المتهم الموقوف عند 8ٕٔالمادة )

                                                           

, ٜٕٓٓ( ينظر: عبد األمير العكيمي, د. سميم إبراىيم حربة, ُأصول المحاكمات الجزائية, المكتبة القانونية, بغداد, ٕٔ)
, مطبعة الزمان, بغداد, ٔ. الرأي نفسو, ينظر: جمال محمد مصطفى, شرح قانون ُأصول المحاكمات الجزائية, طٚٙٔص

 .ٔٗٔ, صٕ٘ٓٓ
( في المادة الثانية منو, ٜٜٗٔ( لسنة )ٖٔقف نفسو سار عميو المشرع اليمني في قانون اإلجراءات الجزائية رقم )(المو ٖٔ)

حيث عرف القرارات التمييدية :"ىي القرارات التي تقضي باتخاذ إجراء معين يدل عن اتجاه رأي المحكمة في الموضوع 
نو يرتب حقًا مكتسبًا لمخصم الذي صدر لصالحو. أما القرارات وىو يقيد المحكمة بحيث ال يمكن العدول عن تنفيذه أل

ىي القرارات التي يقصد من كل منيا إعداد الدعوى أو تحضير األدلة فييا دون أن يشف عن اتجاه رأي  التحضيرية:
كذلك ميََّز  لذلك".المحكمة أو أن تتولد عنو أية حقوق ألحد أطرافيا وال يقيد المحكمة فيمكنيا العدول عنو إذا رأت وجيًا 

المشرع الكويتي في قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية النافذ بين القرار والحكم في العديد من المواد القانونية عمى سبيل 
( وغيرىا. والموقف ذاتو في قانون ُأصول المحاكمات الجزائية المبناني النافذ عمى ٗٚٔ, ٖٚٔ, ٖٚ, ٕٚالمثال المواد)
 ( وغيرىا. ٚٓٔ, ٖٙ, ٜ٘, ٔالمواد )سبيل المثال 

 ب( من قانون ُأصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. \ٕٕٚ( تنظر:المادة )ٗٔ)



إن لم ٌكن موقوفاً,  و عدم مسؤوليته أو اإلفراج أو رفض الشكوى عنهالقرار ببرائته أصدور 
( من القانون ذاته " ٌخلى سبٌل المتهم الموقوف إذا 8ٕٗعن سبب آخر".و كذلك نص المادة )

 .......".الحكم صادرا  بالبراءة أو الصلح أو اإلفراج أو عدم المسؤوليةكان 

بضرورة التفرٌق بٌن القرار والحكم  :كن القولوفٌما ٌتعلق برأي الباحث فً الموضوع, فٌم
الجزائً ألن األخٌر ٌنبغً بصدوره أن ُتحَسْم القضٌة المنظورة أمام القضاء, فبعد أن تختلً 

نه بذلك ٌخرج من لى المتهم أو تفهمه فً مضمونه, فإالمحكمة لوضع صٌغة الحكم وتتلوه ع
ٌِّر أو تعدل  أو تبدل فٌه إال فً حالة الخطأ المادي على أن حوزتها ولٌس لها أن ترجع عنه أوُتَغ

 . (٘ٔ)ٌتم هذا التصحٌح فً حاشٌة القرار وٌعد جزًء ال ٌتجزأ منه

تبقى العالقة بٌن المتهم  إذ أما القرار فال ُتحسم به القضٌة المنظورة أمام القضاء الجزائً   
القرارات اإلعدادٌة  ة ذلك:أمثل والجرٌمة المسندة إلٌه ما لم ٌنص القانون على خالف ذلك, ومن

أو التحضٌرٌة واإلدارٌة والقرارات األخرى غٌر الفاصلة فً الدعوى, كقرارات االختصاص 
 . (ٙٔ)أو قرارات الكشف على محل الحادث)معاٌنة مسرح الجرٌمة( أو التفتٌش أو ندب الخبراء

رأٌها الحاسم فً القضٌة مما تقدم ٌمكن تعرٌف الحكم الجزائً بأنه: إعالن المحكمة الجزائٌة 
 المعروضة أمامها.

 :في االصطالح القضائي الحكم الجزائي ثالثا :

َفْت محكمة النقض المصرٌة الحكم الجزائً فً قرار قدٌم لها صدر فً ) ( 9ٕ9ٔ -ٕ-7َعرَّ
بأنه" القرار الذي ٌوقع علٌه القاضً وكاتب الجلسة", وفً تعرٌٍف آخر حدٌث نسبٌاً لها 

( َوَضحت فٌه بأن الحكم هو " القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكٌال 99ٖٔ-ٓٔ-ٕٗفً)
 .(7ٔ)قانونٌاً فً منازعة مطروحة علٌها بخصومة رفعت إلٌها وفقاً للقانون"

ٌُالحظ إن المحاكم الجزائٌة وفً مقدمتها محكمة التمٌٌز لم تعرف  وعن موقف القضاء العراقً 
ما هو حال القضاء فً مصر, غٌر أن محاكم الجزاء فً العراق الحكم الجزائً بشكل صرٌح ك

-ٖٔأحكامه ومن ذلك حكمها الصادر فً ) بذلك الحكم فً أكثر تستعمل كلمة قرار قاصدةً عادًة 
التً أصدرتها محكمة جناٌات الرصافة  القراراتن " لدى التدقٌق والمداولة وجد أ (ٕٔٓٓ-9

( كانت المحكمة المذكورة قد راعت ٕٓٓ\ج\7ٖٗة )( فً الدعوى المرقمٕٓٓٓ-ٕٔ-٘بتارٌخ )
األدلة الكافٌة التً أظهرتها وقائع الدعوى تحقٌقا ومحاكمة ولألسباب التً استندت إلٌها المحكمة 

الصادرة فً الدعوى صحٌحة قرر تصدٌقها لموافقتها القانون استنادا للمادة  قراراتهافان 
 .(8ٔ)باالتفاق ...." القرار... وصدر ( من قانون أُصول المحاكمات الجزائٌة9ٕ٘)

الصادر  أن القرار( "لدى التدقٌق والمداولة وجد ٕٕٔٓ\ٓٔ\ٕٕوفً حكٍم آخر لها  صادر فً)
 .(9ٔ)بالدعوى..." الصادرة القراراتفً الدعوى....علٌه قرر نقض كافة 

 المطلب الثاني

                                                           

 ( من قانون ُأصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.ٕٕ٘(المادة )٘ٔ)
 .ٕٛٔ( ينظر:عبد األمير العكيمي, د. سميم إبراىيم حربة, مرجع سابق, صٙٔ)
. عاصم شكيب صعب, بطالن الحكم الجزائي نظريا وعمميا دراسة مقارنة, منشورات الحمبي الحقوقية, ( نقاًل عن دٚٔ)

 .ٖٕٓ, ىامش ص  ٕ٘ٓٓبيروت ,
 .ٛٙ, صٕٗٓٓ( قرار منشور في مجمة القضاء, العدد األول والثاني, تصدرىا نقابة المحامين العراقيين, بغداد, ٛٔ)
 ()غير منشور(.ٕٕٔٓ\ٓٔ\ٕٕ(, صدر بتاريخ )ٕٕٔٓ\الثانيةالييأة الجزائية \ٕٕٓٙٔ( رقم القرار )ٜٔ)



 ن غيرهع تمييز الحكم الجزائي

ٌصدر القضاء أنواعاً متعددة من األوامر والقرارات واألحكام, وقد تشترك فٌما بٌنها       
 الخصائص, وٌتمٌز الحكم الجزائً بخصائص أخرى عنها. ببعض الصفات أو

لقانون على وفق اكان الحكم القضائً هو ما ٌصدر عن القاضً بما له من سلطة قضائٌة  وإذا
 -ي الحكم القضائًأ-, فهو بذلك(ٕٓ)المنظور أمامه -و بتعبٌر أدقأ-بهدف حسم النزاع المطروح 

ٌشمل األحكام والقرارات التً تصدر عن القضاء المدنً والتجاري فضال عن  مصطلحٌ 
الجزائً, وبما إن نطاق البحث ٌقتصر على الحكم الجزائً, لذا سٌتم استبعاد الحكم القضائً 

 بشقٌه المدنً والتجاري.

ّرف على ذاتٌة الحكم الجزائً َسُتعَقْد مقارنة بٌن الحكم الجزائً واألمر ومن أجل التع    
الحكم الجزائً بٌن  الجزائً فً الفرع األول من هذا المطلب, وسٌخصص الفرع الثانً للمقارنة

 وبعض قرارات المحاكم الجزائٌة.

 الفرع األول

 ن األمر الجزائيتمييز الحكم الجزائي ع

ود بالحكم الجزائً هو إبداء المحكمة الجزائٌة رأٌها الحاسم فً الدعوى المقص نَّ بعد أن اتضح أ
ْن المقصود باألمر الجزائً للوقوف على أوجه الشبه  ٌَ َب ٌُ المنظورة أمامها, أصبح لزاماً أن 

 واالختالف بٌنه وبٌن الحكم الجزائً.

 تعريف األمر الجزائي.أوال:

النيابة العامة في الجنح والمخالفات التي ال يرى   هصدر يعرف األمر الجزائي بأنو: أمر ت
طمبيا في الجنح بتوقيع الغرامة بناًء عمى محضر جمع  حفظيا أو من القاضي بناًء عمى

االستدالالت أو أدلة اإلثبات األخرى في غيبة الخصوم بغير إجراء تحقيق أو سماع 
 .(ٕٔ)مرافعة

فً  أو قاضً التحقٌق صدره المحكمة المختصةو ٌمكن تعرٌف األمر الجزائً بأنه: أمر ت     
َقَدْم فٌها طلباً برد المال أو التعوٌض,  ٌُ ٌُوجب القانون فٌها حكم الحبس ولم  المخالفات التً ال 

 طالما كان الفعل ثابتاً على المتهم من دون تحدٌد جلسة لمحاكمته.

مر الجزائً,وهً كما وعلى وفق ما تقدم ٌمكن التوصل إلى معرفة سمات أو خصائص األ     
 ٌأتً :

                                                           

, دار الجامعة الجديدة, ٔ( ينظر:د. نبيل إسماعيل عمر, الحكم القضائي دراسة فنية لبعض جوانب الحكم القضائي,طٕٓ)
 .ٚ, صٕٛٓٓاإلسكندرية, 

ة الجنائية في دول مجمس التعاون ( ينظر:عبد العزيز مسيوج جار اهلل الشمري, األمر الجنائي وأثره في إنياء الخصومٕٔ)
 .ٖٕ, صٕٛٓٓالخميجي, رسالة ماجستير, جامعة نايف العربية لمعموم األمنية قسم العدالة الجنائية, السعودية, 



إن مسألة إصدار األوامر الجزائية ىي مسألة جوازية لممحكمة,فميا أن تصدر أمرًا جزائيًا أو  -ٔ
 تسير بالدعوى الجزائية وفقًا لإلجراءات العادية.

إن األمر الجزائي يتسم بالسيولة واليسر في اإلجراءات المتبعة في إصداره, إذ تنص المادة  -ٕ
( من قانون ُأصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ عمى أن " يصدر األمر الجزائي ٕٙٓ)

 ( من القانون ذاتو عمى مإ٘ٓ, وتنص المادة )(ٕٕ)..."كتابة عمى األوراقواألمر باإلفراج 
دون تحديد جمسة لمحاكمة ..فتصدر المحكمة أمرًا جزائيًا بالغرامة وبالعقوبات الفرعية يأتي:.
ة النافذ (من قانون اإلجراءات الجنائيٖٕٖ, ويقابل ىذه المادة في التشريع المصري المادة )المتهم"

ر بغي التي تنص عمى أنو"....يصدر بناًء عمى محضر جمع االستدالالت أو أدلة اإلثبات األخرى
, أما قانون ُأصول المحاكمات الجزائية المبناني فقد نصت المادة إجراء تحقيق أو سماع مرافعة"

تطبق اأُلصول الموجزة عمى مخالفة األنظمة البمدية والصحية وأنظمة ( منو عمى انو"ٖٕٓ)
 السير.عند وقوع مخالفة لألنظمة المذكورة,سواء أكانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية, يرسل

التي يستوجبها الفعل قانونًا محضر الضبط الذي يثبتيا  القاضي المنفرد الذي يحكم بالعقوبة 
 ."دون دعوة المدعى عميه

يقتصر تطبيق األمر الجزائي عمى الجرائم البسيطة كالمخالفات في قانون ُأصول المحاكمات  -ٖ
( منو عمى ما يأتي" إذا وجدت المحكمة من تدقيق ٕ٘ٓالجزائية العراقي النافذ, إذ تنص المادة )

 (ٖٕٓوالموقف نفسو لممشرع الجزائي المبناني إذ تنص المادة )إن المخالفة....",أوراق الدعوى 
, "مخالفة األنظمةتطبق اأُلصول الموجزة عمى  من ُأصول المحاكمات الجزائية النافذ عمى"

ن يسري تطبيق األمر الجزائي حتى في الجنح البسيطة في بعض وفضاًل عن المخالفات يمكن أ
( منو" لمنيابة ٖٕٖتنص المادة ) , إذقوانين اإلجراءات الجزائية ومنيا القانون المصري النافذ

التي ال يوجب القانون الحكم فييا بعقوبة الحبس....", وكذلك المشرع  مواد الجنحمة في العا
 لمحكمة الجنح....".( إجراءات" متى قدم طمب األمر الجزائي ٜٗٔالجزائي الكويتي في المادة )

 .الف بين الحكم الجزائي واألمر الجزائيتخثانيا : أوجه الشبه واإل

 ختالف بٌن الحكم الجزائً واألمر الجزائً فً نقطتٌن وكما ٌأتً:أوجه الشبه واال سنتناول   

 

                                                           

( الذي جاء فيو " ٖٕٔٓ-ٜ-ٕئية األمر الصادر من قاضي تحقيق الديوانية في )ومن األمثمة عمى األوامر الجزا( ٕٕ)
قررت الحكم بغرامة  ٖٕٔٓ-ٜ-ٔفي  ٛٙٚٚالمشروب الكحولي حسب التقرير الطبي ذي العدد حيث ان المتيم تناول 

مالية قدرىا مائة وخمسون ألف دينار وفي حال عدم الدفع يحبس حبسا بسيطا لمدة أربعة أيام , وتنزيل مبمغ قدره خمسون 
 امنًا...." األمر )غير منشور(.ألف دينار عن كل يوم قضاه في التوقيف عمى أن يقدم المحكوم عميو كفياًل ض



يتشابو األمر الجزائي والحكم الجزائي في أوجٍو متعددٍة عمى الرغم من  أوجه الشبه.  -1
ن , ومن أوجو الشبو أيضًا ىي إفكال ىما يصدر من جية قضائية(ٖٕ)اختالف طبيعة ُكٍل منيما

الموضوعية مع الحكم الجزائي الصادر باإلدانة فيو في حقيقتو األمر الجزائي يشترك من الناحية 
حكُم, لكنو صدر من المحكمة من دون تحقيق أو مرافعة, ويتشابو أيضًا مع الحكم الجزائي بأنو 
ذا أصبح باتًا يكون لو ما لألحكام الجزائية من قوٍة  يفصل في موضوع الدعوى الجزائية, وا 

 .(ٕ٘)لشيء المحكوم فيو, كما يحوز عمى قوة ا(ٕٗ)تنفيذية

                                                           

ن كان الرأي الراجح عمى خالف ذلك, ينظر ٖٕ) ( يرى بعض الباحثين إن األمر الجزائي لو طبيعة الحكم الجزائي ذاتيا وا 
.ومن القوانين اإلجرائية التي أضفت عمى األمر الجزائي طبيعة ٖ٘عبد العزيز مسيوج جار اهلل الشمري, مرجع سابق, ص

متى قدم ( منو عمى ما يأتي: " ٜٗٔىي قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي النافذ في المادة) الحكم الجزائي
حكم غيابي بالنسبة لممتهم, طمب األمر الجزائي لمحكمة الجنح,فإن....األمر الذي تصدره في ىذا الصدد يعتبر بمثابة 

 ".من حيث حجيته ومن حيث طرق الطعن فيه
وة التنفيذية لألحكام الجزائية ىي"صالحية الحكم سندًا التخاذ إجراءات تنفيذ العقوبة عمى من قضي بو (المقصود بالقٕٗ)

عمييا. وىي بذلك ذات طابع ايجابي ومن ثم تختمف عن قوة الحكم في إنياء الدعوى الجزائية ذات الطابع السمبي. أو ىي 
وم عميو". وتجدر اإلشارة إلى أن القوة التنفيذية ليست مقصورة تحقيق الحكم الجزائي الصادر في اإلدانة في مواجية المحك

عمى األحكام الجزائية بل تشمل أيضًا األوامر الجزائية. ينظر: عباس حكمت فرمان الدركزلي, القوة التنفيذية لألحكام 
 .ٖٚ-ٙ, صٖٕٓٓالجزائية, رسالة ماجستير,  جامعة بغداد كمية القانون, 

دة على مفهوم قوة الشًء المحكوم فٌه, منها قوة القضٌة المقضٌة أو قوة القضٌة المحكمة أو ( تستخدم مصطلحات متعدٕ٘)

أثر القضٌة المحكوم بها إالّ إن الراجح فً الفقه الجزائً العراقً هو قوة الشًء المحكوم فٌه, ٌنظر عبد األمٌر العكٌلً, 

قوة الشًء المحكوم فٌه والقوة التنفٌذٌة لألحكام . وهناك فرق كبٌر بٌن 7٘د. سلٌم إبراهٌم حربة, مرجع سابق, ص

( من قانون أُصول المحاكمات الجزائٌة 8ٕٕالجزائٌة فاألخٌرة تكون لها قوة تنفٌذٌة بمجرد صدورها, فتنص المادة )

أحكام العراقً على أن" تنفذ األحكام الجزائٌة فور صدورها وجاها أو اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهً, وٌستثنى من ذلك 

اإلعدام فال تنفذ إالّ وفق القواعد المنصوص علٌها فً الباب الخاص بها فً هذا القانون, كذلك أحكام الحبس الصادرة فً 

المخالفات فال تنفذ إال بعد اكتسابها درجة البتات على أن ٌقدم المحكوم علٌه كفٌال ضامنا بالحضور لتنفٌذ  عقوبة الحبس 

( ٓٙٗعلٌه العقوبة فوراً".أّما قانون اإلجراءات الجنائٌة المصري النافذ فقد نصت المادة ) متى طلب منه ذلك و إال نفذت

منه على أن" ال تنفذ األحكام الصادرة من المحاكم الجنائٌة إال متى صارت نهائٌة ما لم ٌكن فً القانون نص على خالف 

رة بالغرامة والمصارٌف تكون واجبة التنفٌذ فوراً, ( من القانون ذاته على إن " األحكام الصادٖٙٗذلك" ونصت المادة )

ولو مع حصول استئنافها, وكذلك األحكام الصادرة بالحبس فً سرقة أو على متهم عائد أو لٌس له محل إقامة ثابت 

ً بمصر, وكذلك فً األحوال األخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس, إال إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه ٌحضر ف

الجلسة وال ٌفر من تنفٌذ الحكم الذي ٌصدر, وكل حكم ٌصدر بعقوبة الحبس فً هذه األحوال ٌعٌن المبلغ الذي ٌجب تقدٌم 

وللمزٌد حول موضوع الفرق بٌن قوة القضٌة المقضٌة  .حكام ال تفذ االّ إذا أصبحت باتةالكفالة به". وفً فرنسا فان األ

, المؤسسة ٔ)قوة الشًء المحكوم فٌه ( والقوة التنفٌذٌة لألحكام الجزائٌة ٌنظر:د. سمٌر عالٌة, قوة القضٌة المقضٌة, ط

ائً .ٌنظر أٌضاً: د. حسن بن أحمد الحمادي, نظرٌة حجٌة الحكم الجزٕٙ-ٕٗالجامعٌة, بٌروت, من دون سنة طبع, ص

 .77ٔ-7ٔ, صٖٕٓٓ, الدار العالمٌة الدولٌة, عّمان, ٔفً الشرٌعة اإلسالمٌة, ط



إذا كان بعض الفقو يرى بأن  الطبيعة القانونية لألمر الجزائي ىي  أوجه االختالف: -2
يختمف عن األخير في أوجو  -األمر الجزائي أي–فإنو (ٕٙ)مشابية لطبيعة الحكم الجزائي

 متعددة أىميا ما يأتي:
جذريًا عن تمك اإلجراءات إجراءات الدعوى الجزائية في الحكم الجزائي تختمف اختالفا  إن - أ

حري وجمع األدلة, المتبعة في األمر الجزائي, فاألولى تمر بمراحل حددىا القانون كالت
الذي تقوم بو الشرطة, ثم التحقيق االبتدائي, فالتحقيق القضائي, ثم إجراءات  والتحقيق

عمى وفق م المحاكمة التي تبدأ بحضور المتيم وأطراف الدعوى اآلخرين بعد أن سبق تبميغي
أُلصول القانونية حتى صدور حكم فاصل في الدعوى.في حين صدور األمر الجزائي ال ا

 .(ٕٚ)يستمزم قيام أي مرافعة ومن دون تحديد جمسة لممتيم

تصدر األحكام الجزائية عادًة أّما بالبراءة أو اإلدانة أو اإلفراج أو عدم المسؤولية أو  - ب
 .(ٕٛ)أو اإلفراج بالغرامة والعقوبات الفرعية مر الجزائي يكون غالباً الصمح, لكن األ

 يشترط في الحكم الجزائي أن يكون متضمنًا أسبابو, وال يشترط ذلك في األمر الجزائي. - ت

 أصول المحاكمات الجزائية العراقي حدد المشرع طرق الطعن في األحكام وفي قانون - ث
(, ٕٛٗم-ٖٕٗالغيابي)محكم الطرق الطعن في األحكام وىي: االعتراض عمى  النافذ

-ٕٓٚ(,إعادة المحاكمة)مٜٕٙم-ٕٙٙالتمييزي)م (,تصحيح القرارٕ٘ٙم-ٜٕٗالتمييز)م
 (.ٕٚٓالجزائي يتم االعتراض عميو)م (,بيد إن األمرٜٕٚم

الحكم الجزائي يصدر في جرائم المخالفات والجنح والجنايات, أّما األمر الجزائي فيصدر في   - ج
ب القانون فييا الحبس ولم ُيَقدَّْم فييا طمبًا بالتعويض أو رد جرائم المخالفات التي ال يوج

 المال.

, وىذا (ٜٕ)يمكن لممحكمة المختصة أن تصدر حكمًا جزائيًا وتأمر فيو إيقاف تنفيذ العقوبة - ح
ماال يمكن فعمو في األمر الجزائي, والسبب في ذلك ىو أن إيقاف تنفيذ العقوبة يتطمب قيام 

لمتعرف عمى أخالق المتيم وماضيو وسنو وظروف جريمتو وما يبعث عمى المحكمة بالتحقيق 
االعتقاد بأنو لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى في المستقبل ىذا من جانب,ومن جانٍب آخر فإن 

                                                           

؛ ٜ٘ٙص  ٕٚٓٓاإلسكندرية,  ,, منشأة المعارفٔد.حاتم حسن بكار, أصول اإلجراءات الجنائية,ط ( ينظر:ٕٙ)
 .ٖ٘ينظر:عبد العزيز مسيوج الشمري, مرجع سابق, ص

 الجزائية العراقي النافذ. ( من قانون ُأصول المحاكماتٕ٘ٓ(المادة )ٕٚ)
 ( المادة نفسيا.ٕٛ)
(, ٜٗٔ-ٗٗٔ( أحكام إيقاف التنفيذ في المواد من )ٜٜٙٔ( لسنة )ٔٔٔ( نظم قانون العقوبات العراقي النافذ رقم )ٜٕ)

(, وكذلك ٜ٘-٘٘( النافذ في المواد )ٖٜٚٔ( لسنة )ٛ٘وكذلك فعل المشرع الجزائي المصري في قانون العقوبات رقم )
( ٜٜٗٔ( و قانون العقوبات الفرنسي لسنة )ٕٚٔ-ٜٙٔ( في المواد )ٖٜٗٔ( لسنة )ٖٓٗالعقوبات المبناني رقم ) قانون

 (.ٖٓ\ٕٖٔالنافذ المادة )



حكم المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة يطبق عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس مدة ال تزيد عمى 
العقوبات العراقي النافذ, أما األمر الجزائي فيطبق في نوع محدد من ( من قانون ٗٗٔسنة)م 

 المخالفات.

الحكم الجزائً ٌتمتع بخصائص تجعله متمٌزاً عن األمر الجزائً, وإن كان  نَّ أٌتضح بجالء  
الّ أن األخٌر ال ٌؤثر فً ممارسة المواطن لحقوقه السٌاسٌة, , إبٌنهما بعض القواسم المشتركة

 ت ذلك فً الباب الثانً إن شاء هللا.وسٌتم إثبا

 الفرع الثاني

 ن بعض قرارات المحاكم الجزائيةجزائي عتمييز الحكم ال

بعد أن تم استعراض المقارنة بٌن الحكم الجزائً واألمر الجزائً لتبٌان خصوصٌة األول, 
ً واستكماالً لبحث هذه الخصوصٌة سٌتم إٌضاح مدى الشبه واالختالف بٌن الحكم الجزائ

ُرض  إلى ذلك  وبعض قرارات المحاكم الجزائٌة كقرارات اإلحالة وغلق الدعوى. وسٌتم التعَّ
 ٌأتً: على وفق ما

 أوال: تمييز الحكم الجزائي عن قرار اإلحالة:

تمٌٌز الحكم الجزائً عن قرار اإلحالة ال بد بداٌة من بٌان تعرٌف قرار اإلحالة ثم ذكر  من أجل
 ٌنهما وكما ٌأتً:أوجه الشبه واإلختالف ب

, (ٖٓ)لم ُتعِِّرْف قوانين ُأصول المحاكمات الجزائية العراقية قرار اإلحالة تعريف قرار اإلحالة: -ٔ
ألن المشرع عادًة ينأى بنفسو عن وضع التعريفات, بيد أن بعض القوانين المقارنة ارتأت أن 

( قرار اإلحالة ٜٓٚٔ) تسمك طريقًا آخر,فقد عرَّف قانون اإلجراءات الجنائية الصومالي لسنة
إلى السمطة التي في يدىا المتيم الذي ىو في حالة الحبس االحتياطي  .األمر الموجوبأنو"..

 .(ٖٔ)بإحضاره المحكمة المختصة في الوقت والمكان المشار إلييما كي يسأل عن تيمة معينة"

َف قرار اإلحالة بتعرٌفات متعددة تكاد     تكون مختلفة فً األلفاظ  أّما على صعٌد الفقه فقد ُعرِّ
األمر الذي ٌقرر به المحقق إدخال  ا, منها ٌقصد بقرار اإلحالة بأنهمتشابهة فً المعنى إلى حٍد م

الدعوى من مرحلة التحقٌق  محكمة المختصة وهو بذلك ٌتضمن إحالةالدعوى فً حوزة ال
تصة فً ختام مرحلة أو هو" قرار قضائً تصدره الجهة المخ(ٕٖ)االبتدائً إلى مرحلة المحاكمة

التحقٌق االبتدائً ٌتضمن خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقٌق وإدخالها فً حوزة المحكمة 

                                                           

(, قانون ُأصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ٜٔٚٔ( لسنة )ٖٕ( تحديدًا قانون ُأصول المحاكمات الجزائية رقم)ٖٓ)
 (.ٕٛٓٓ( لسنة )ٚٔول المحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخمي رقم )(, قانون ُأصٕٚٓٓ( لسنة )ٖٓ)
( نقالً عند. حسون عبٌد  هجٌج, بحث بعنوان مبددأ عٌنٌدة الددعوى الجزائٌدة دراسدة مقارندة, بحدث منشدور علدى الدرابط ٖٔ)

 االلكترونً اآلتً:

www.uobabylon.edu.iq/publications/ 
 .ٚٔٙ, صٜٜٛٔانون اإلجراءات الجنائية, دار النيضة العربية, القاىرة, ( ينظر: د. محمود نجيب حسني, شرح قٕٖ)



". ولٌكون (ٖٖ)المختصة, وذلك إذا ما قررت السلطة المصدرة له أن ثمة أدلة ترجح اإلدانة
د انتهاء تعرٌف قرار اإلحالة جامعاً مانعاً ٌمكن القول بأنه:قرار ٌصدره قاضً التحقٌق بع

 مختصة, متى وجد أن الفعل معاقبٌ التحقٌق االبتدائً لنقل الدعوى الجزائٌة إلى  المحكمة ال
 علٌه وإن األدلة كافٌة لمحاكمة المتهم.

 تمييز الحكم الجزائي عن قرار اإلحالة: -ٕ

سنبحث فً هذا الموضع من البحث أوجه الشبه واالختالف بٌن الحكم الجزائً وقرار 
 وكما ٌأتً: (34)اإلحالة

ىناك أوجٌو لمَشَبِو بين الحكم الجزائي وقرار اإلحالة, فكالىما يصدر من جيٍة أوجه الشبه. - أ
أحكام القانون, فضاًل عن إن قرار اإلحالة يمكن وصفو بأنو قرارًا  قضائيٍة مشكمٍة استنادًا إلى

لقناعة  , ومن أوجو الشبو أيضًا إن(ٖ٘)ذا طبيعة قضائية ألنو يصدر عن قاضي التحقيق
القاضي دورًا ميمًا في تحديد اتخاذ قرار اإلحالة من عدمو كما ىو الحال عند إصدار الحكم 
الجزائي, فالقاضي بموجب قناعتو الوجدانية يتمتع بسمطة تقديرية واسعة في وزن األدلة و 

                                                           

( ينظر: ساىر إبراىيم الوليد, بحث بعنوان: ذاتية قرار إحالة الدعوى الجزائية, منشور في مجمة جامعة األزىر, غزة, ٖٖ)
 .٘ٛٔ, ص ٕٓٔٓالثاني,  , العددٕٔالمجمد

ب( من قانون أُصول المحاكمات الجزائٌدة \ٖٓٔلقرار اإلحالة هو نص المادة)( ٌجب اإلشارة إلى إن األساس القانونً ٖٗ)

العراقً النافذ الذي ٌنص على انه"إذا كان الفعل معاقبا علٌه ووجد القاضً ان األدلة تكفً لمحاكمدة المدتهم فٌصددر قدرارا 

بة العامة فً مواد المخالفات والجنح ( "إذا رأت النٌاٖٙبإحالته على المحكمة المختصة...",أما فً مصر فهو نص المادة )

أن الددددعوى صدددالحة لرفعهدددا بنددداء علدددى االسدددتدالالت التدددً جمعدددت, تكلدددف المدددتهم بالحضدددور مباشدددرة أمدددام المحكمدددة 

( منه على أن" تحال الدعوى إلى محكمدة الجدنح والمخالفدات بنداء علدى أمدر ٌصددر مدن ٕٖٕالمختصة..."ونصت المادة )

نح المسددددتأنفة منعقدددددة فددددً غرفددددة المشددددورة أو بندددداء علددددى تكلٌددددف المددددتهم مباشددددرة قاضددددً التحقٌددددق أو محكمددددة الجدددد

( على أن" إذا رأت النٌابة العامة بعد التحقٌق أن الواقعة جناٌة أو جنحة أو مخالفة وأن األدلة ٕٗٔبالحضور....."والمادة )

خالفدات والجدنح بطرٌدق تكلٌدف المدتهم على المتهم كافٌة رفعت الدعوى إلى  المحكمة المختصة, وٌكون ذلدك فدً مدواد الم

 –بالحضور أمام المحكمة الجزائٌة ما لم تكن الجرٌمة من الجنح التً تقع بواسدطة الصدحف أو غٌرهدا عدن طرٌدق النشدر 

عدا الجنح المضرة بأفراد النداس فتحٌلهدا النٌابدة العامدة إلدى محكمدة الجناٌدات مباشدرة....." أمدا قدانون أُصدول المحاكمدات 

ٌجدب أن ٌشدتمل قدرار قاضدً التحقٌدق, باإلحالدة علدى القاضدً  ( منده علدى أن"ٕٙٔاللبنانً النافذ فدتص المدادة ) الجزائٌة

(  مددن قددانون اإلجددراءات الجنائٌددة الفرنسددً علددى اندده إذا رأى قاضددً التحقٌددق أن 78ٔ....."؛ وقددد نصددت المددادة )المنفددرد

( فقدد نصدت " إذا رأى 79ٔمدام محكمدة الجدنح", أمدا المدادة )الواقعة تشكل جرٌمة  فٌصدر قرارا بإحالة الددعوى للنظدر أ

 .قاضً التحقٌق أن الواقعة المنسوبة إلى المتهم تشكل جناٌة فٌنظم تقرٌر اتهام ضده أمام محكمة الجناٌات..."

أُصدول ب( مدن قدانون \ٖٓٔ(السلطة المختصة بإصدار قرار اإلحالة فً العراق هو قاضً التحقٌق وفقاً ألحكام المادة )ٖ٘)

المحاكمات الجزائٌة النافدذ, وسدارت علدى الدنهج نفسده  بعدض القدوانٌن منهدا قدانون اإلجدراءات الجنائٌدة الصدومالً المدادة 

(, بٌنما أناطت قوانٌن أخرى مهمة إصددار قدرار اإلحالدة لقاضدً اإلحالدة  مثدل قدانون األُصدول المحاكمدات الجزائٌدة 7٘)

نٌن أخرى إلى منح غرفة االتهام ذلك االختصاص كقدانون اإلجدراءات الجنائٌدة (, فً حٌن ذهبت قوا٘ٗٔالسوري المادة )

( مندده, واتجهددت قددوانٌن أخددرى مددنح صددالحٌة إصدددار قددرار اإلحالددة إلددى النٌابددة العامددة كقددانون 97ٔالجزائددري المددادة )

دأ عٌنٌة الددعوى الجزائٌدة (. ٌنظر:د. حسون عبٌد  هجٌج, بحث بعنوان مب ٖٙاإلجراءات الجنائٌة المصري النافذ المادة )

 دراسة مقارنة, بحث منشور على الرابط االلكترونً اآلتً:

www.uobabylon.edu.iq/publications/  



, فمتى ما وجد قاضي التحقيق إن األدلة كافية لمحاكمة (ٖٙ)تمحيصيا وقبوليا أو رفضيا
يم فيقوم بإحالتو عمى المحكمة المختصة لمحاكمتو, أّما إذا كانت األدلة غير كافية المت

إلحالتو عندئٍذ يصدر قرارًا باإلفراج عنو وغمق الدعوى مؤقتًا مع ذكر األسباب التي دعتو إلى 
 .(ٖٚ)ذلك

ة ُذِكَر فيما سبق أن المقصود بالحكم الجزائي ىو: إعالن المحكمة الجزائي. أوجه االختالف - ب
رأييا بشكل حاسم في الدعوى المنظورة أماميا, فإذا كان ىذا ىو حال الحكم الجزائي فإنو 

 بذلك يختمف عن قرار اإلحالة ومن عدة أوجو أىميا ىي كما يأتي:
الحكم الجزائي عن قرار اإلحالة من حيث جية اإلصدار, فالقاعدة العامة تقتضي أن  يختمف -ٔ

(, لذلك ٖٛالحكم, أّما قرار اإلحالة فيصدر من قضاء التحقيق)يصدر الحكم الجزائي من قضاء 
فإن الحكم الجزائي يصدر من المحاكم الجزائية المختصة, أما قرار اإلحالة فيصدر من قاضي 

. وقضاء التحقيق ينقل الدعوى الجزائية إلى المحكمة الجزائية المختصة بعد انتياء (ٜٖ)التحقيق
جريمة واقتنع بوجود أدلة كافية قد تدين المتيم, ولو  ُيمثل ن الفعلالتحقيق االبتدائي متى َوَجَد إ

 كان ىذا االقتناع عمى سبيل الظن والشك وليس اليقين.

فً إصدار الحكم الجزائً أو  ان لقناعة القاضً الوجدانٌة دوٌر مهٌم )جوهرٌي(بٌد أنه إذا ك    
رحلة الٌقٌن والجزم ولٌس م تبلغعة قناإلى صل فإنه ٌستلزم إلصدار األول أن ٌقرار اإلحالة, 

ٌُعَتَقْد  كانت إنبٌنما ٌصدر قرار اإلحالة والشك واالحتمال,  على أساس األدلة المتوافرة التً 
 .(ٓٗ)محاكمة مبٌنة على الظن ولٌس الٌقٌنبأنها كافٌة إلحالة المتهم إلى مرحلة ال

 (ٔٗ)الطعن باألخير طرق يثوجديٌر بالذكر إن الحكم الجزائي يختمف عن قرار اإلحالة من ح -ٕ
في حين إن ,فقرار اإلحالة في العراق يتم الطعن بو أمام محكمة الجنايات بصفتيا التمييزية

 مطعن فيو بشكل تفصيمي.القانون طرق لحدد لو  الحكم الجزائي 
 إن الحكم الجزائي يؤثر في ممارسة الحقوق السياسية بينما قرار اإلحالة اليؤثر في ممارستيا. -ٖ

 .ثانيا :المقارنة بين الحكم الجزائي وقرارات غلق الدعوى الجزائية

                                                           

( ينظر: د. ممدوح خميل البحر, نطاق حرية القاضي في تكوين قناعتو الوجدانية, بحث منشور في مجمة الشريعة ٖٙ)
 .ٕٖٖ, صٕٗٓٓوالقانون, العدد الحادي والعشرون, دبي, 

 ب( من قانون ُأصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.\ٖٓٔ( تنظر المادة )ٖٚ)
 .ٚٚٗ( ينظر:د. حاتم حسن بكار, مرجع سابق, صٖٛ)

( قد يصدر قاضي التحقيق حكمًا جزائيًا في القضية المعروضة أمامو لكن بشكل استثنائي استنادًا إلى أحكام المادة ٜٖ)
ُأصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ التي نصت "... عمى قاضي التحقيق أن يفصل فورًا في د( من قانون \ٖٗٔ)

 جرائم المخالفات التي لم يقع فييا طمب بالتعويض أو برد المال دون أن يتخذ قرار بإحالتو عمى محكمة الجنح...."
 .ٖٜٔ( ينظر: ساىر إبراىيم الوليد, مرجع سابق, صٓٗ)
 .ٗٗٗالفتاح مصطفى الصيفي, د. محمد زكي أبو عامر, مرجع سابق, ص ( ينظر: د.عبدٔٗ)



بعد انتهاء التحقٌق االبتدائً تقوم جهة التحقٌق بتمحٌص ووزن األدلة المتوافرة ضد المتهم, فإن 
ٌُحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته, وإذا كانت غٌر مكانت هذه األدلة كافٌة لمحاك ة المتهم 

ٌُفَرج عن المتهم وٌخلى سبٌله إن كان موقوفاً, ما كافٌة لمحاكمته ف ٌصدر قراراً بغلق الدعوى, و
, وقرار غلق الدعوى الجزائٌة أما ٌكون غلقاً نهائٌاً ٌسبقه (ٕٗ)لم ٌكن موقوفاً على جرٌمة أخرى

 رفض الشكوى, أو ٌكون غلقاً مؤقتاً, ولكٍل له أسبابه التً حددها القانون.

اراً بغلق الدعوى نهائٌاً فً حاالت محددة ذكرها المشرع الجزائً ٌصدر قاضً التحقٌق قر   
 أ( , وهً كاألتً:\ٖٓٔأُصول المحاكمات الجزائٌة النافذ فً المادة ) العراقً فً قانون

 إذا كان الفعل ال يعاقب عميو القانون. -ٔ

كانت الجريمة مما يجوز الصمح عنيا من دون ا كان المشتكي قد تنازل عن شكواه, و إذ -ٕ
 موافقة القاضي.

 .غير مسؤول جزائياً  إذا كان المتيم -ٖ

ج( من القانون \ٖٓٔأما عن حاالت صدور قرار بغلق الدعوى بشكل مؤقت ذكرتها المادة )
 أعاله وتنحصر فً حالتان هما كما ٌأتً:

 إذا كان الفاعل مجيواًل. -ٔ

 إذا كان الحادث وقع قضاًء وقدرًا. -ٕ

نجد أن قانون اإلجراءات الجنائٌة المصري النافدذ قدد ندص  وفٌما ٌتعلق بموقف القوانٌن المقارنة

إذا رأى قاضددً التحقٌددق أن الواقعددة ال ٌعاقددب علٌهددا القددانون أو أن ( علددى أندده"ٗ٘ٔفددً المددادة )

األدلة على المتهم غٌر كافٌة, ٌصدر أمرا بأن ال وجه إقامة الدعوى.وٌفرج عن المتهم المحبوس 

( مدن قدانون أُصدول المحاكمدات الجزائٌدة ٓ٘نصدت المدادة )إن لم ٌكن محبوسا لسبب أخر...".و

للنائب العام أن ٌقرر حفظ أوراق التحقٌق األولً إذا تبٌن له أن الفعدل ال  اللبنانً النافذ على أنه"

الجرٌمة غٌر كافٌة أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسدبب  ٌؤلف جرٌمة أو أن األدلة على وقوع

 ...".من هذا القانون. (ٓٔ)المادة  من األسباب المنصوص علٌها فً

سددنة  النافددذ(و9٘7ٔ( الصددادر سددنة )ٕٙٗٔ-7٘رقددم ) أّمددا قددانون اإلجددراءات الجنائٌددة الفرنسددً

خبدارات لنٌابدة العامدة تتلقدى الشدكاوى واإل(  ندص علدى أن " آٗفً المادة ) ( فقد نص9٘8ٔ)

 .ا"وتتخذ ما تراه بشأنه

بددأن ال وجدده إلقامددة -ممددا تقدددم ٌتضددح إن قددرار غلددق الدددعوى ٌطلددق علٌدده فددً مصددر قددرار    

,ولو غادرنا مجال االختالف فً التسمٌة -قرار حفظ أوراق التحقٌق-, وفً لبنان ٌسمى -الدعوى

ٌَّز بٌن قدرار غلدق الددعوى نهائٌداً وغلدق الددعوى بشدكل مؤقتداً وكدان  نجد أن المشرع العراقً م

رٌق هو األسباب التً ٌستند إلٌها قاضً التحقٌق فً غلقه للدعوى الجزائٌة, فإذا كانت داعً التف

فً األسباب قانونٌة ٌكون غلق الدعوى نهائٌداً أمدا إذا كاندت األسدباب واقعٌدة ٌكدون الغلدق مؤقتداً.

قدانون ذا التفرٌق, وٌبددو أن موقدف الحٌن لو دققنا النظر فً نصوص القوانٌن المقارنة ال نجد ه
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العراقً هو األفضل واألقرب إلى الصدواب ألن األسدباب القانونٌدة هدً أكثدر ثباتداً مدن األسدباب 

بدٌن األسدباب القانونٌدة واألسدباب  ٌدقمدن الفقهداء ٌقدٌم التفر اً الواقعٌة, والدلٌل على ذلدك إن جانبد

ن ال وجده ألحدد الواقعٌة فٌرون أن حجٌة األسباب القانونٌة تكون نهائٌة" ...ألن صدور األمر بأ

هددذه األسددباب ٌفتددرض بقددوة القددانون إنهدداء الدددعوى وإٌقدداف السددٌر فٌهددا, وٌكددون مددن الصددعب 

افتراض ظهور دالئل جدٌدة تنفدً أو تقددم السدبب القدانونً الدذي اسدتند إلٌده األمدر, فدً حدٌن أن 

ور أدلدة األمر بأن ال وجه المبنً على أسباب موضوعٌة أو واقعٌة ٌحتمل احتماالً قوٌاً فٌهدا ظهد

 ".(ٖٗ)جدٌدة...

ٌَّعدَرف بأنده"هو إجدراء ٌصددر عقدب      وإذا كان األمر أو القرار بدأن ال وجده إلقامدة الددعوى  

تحقٌق الدعوى, وٌقصد به عدم السٌر فٌها لقٌام مانع ٌحول دون الحكم باإلداندة, وهدو جدائز فدً 

 ,(ٗٗ)كل الجرائم بال استثناء, سواء كانت جناٌات أو جنحاً أو مخالفات"

مااع الحكاام الجزائااي بأنااو يصاادر ماان جيااة قضااائية  قاارار غمااق الاادعوى يتشااابو أوجههه الشههبه: -ٔ
فضاًل عن كونو يتمتع بحجية األمر المقضي بو, إاّل أنو يختمف مع األخير في أوجو متعاددة 

 أىميا:

 أوجه االختالف: -ٕ
ماان حيااث الجيااة المصاادرة, فالقاعاادة العامااة تقتضااي أن يصاادر قاارار غمااق الاادعوى الجزائيااة  - أ

سواء أكان نيائيًا أم مؤقتًا من قضاء التحقيق, لكان الحكام الجزائاي يصادر مان قضااء الحكام, 
إنأسباب صدور قرار غمق الدعوى تكون أّما أسبابًا قانونية فىذا من ناحية, ومن ناحيٍة أخرى 

ل عن الشكوى أو وجود صمح في الحدود التي وضعيا القانون, أو و ز أو ن إباحةكوجود سبب 
تكاااون أسااابابًا واقعياااة كعااادم كفاياااة األدلاااة أو عااادم معرفاااة الفاعااال أو إن الفعااال وقاااع مااان دون 

كغاارق شااخص لعاادم معرفتااو السااباحة, أمااا أسااباب صاادور الحكاام الجزائااي يجااب أن (٘ٗ)مساابب
 اليقيني وعمى سبيل الجزم والقطع ال الشك والظن.العمم  إلىتصل قناعة المحكمة فييا 

إن قاارار غمااق الاادعوى الجزائيااة)أمر حفااظ أوراق التحقيااق( ىاااو  (ٙٗ)ياارى بعااض الفقااو الجزائااي - ب
إجراًء إداريًا وليس قرارًا متى صدر األخير من النيابة العامة ألن األخيرة توصف بأنيا سامطة 
تحري)استقصاااء( ال ساامطة تحقيااق, بينمااا قاارار حفااظ أوراق الاادعوى الجزائيااة)منع المحاكماااة( 
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قضااائيًا. وىااذا اإلشااكال يحصاال فااي الاادول التااي تأخااذ  الصااادر ماان قاضااي التحقيااق يعااد قااراراً 
بنظام النيابة العامة التي تمنح سمطة تحٍر وتحقيق واتيام كمصر ولبنان والكويت وغيرىاا أّماا 
فااي  العااراق فااال يمكاان الوقااوع فااي ىكااذا إشااكال ألن قاارار غمااق الاادعوى سااواء أكااان نيائيااًا أو 

 .(ٚٗ)مؤقتًا يدخل ضمن اختصاصات قاضي التحقيق
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