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جميورية مصر العربية
محكمة النقض

ورقـــة العوـــل املصريــــة
املقدهـة يف املؤمتر الثاهن لرؤساء احملاكـن العليـا يف الدول العربيــة
نواكشوط يوهي  32-32أكتوبر سنه 3102م
املوافق  2صفر 2 -صفر 0221
أوال :كممو شكر لكل من سعادة رئيس المؤتمر وسعادة السفير عبد الرحمن الصمح
األمين العام المساعد لجامعو الدول العربية رئيس المركز العربي لمبحوث القانونية
والقضائية.
ثانيا :عرض موجز لبعض ما جاء في الورقة المصرية المقدمة في المؤتمر.
احملور األول

سمطو المحكمة العميا كمحكمو موضوع

مقدمو- :
تتطمب فاعميو العدالة الجنائية حسن تطبيق القانون والقضاء ،وقد أكدت المادة  49من
دستور جميوريو مصر العربية أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،وأكدت المادة
 35مبدأ المساواة في مواجيو صور التمييز التي تنال من حقوق المواطنين وحرياتيم أو
تقيد ممارستيا .فمن ا لمؤكد أن المحاكم قد تختمف فيما بينيا في تطبيق القانون مما
يؤدى إلى تعدد معناه واختالف الناس في تفسيره ،وىذا األمر يؤثر في االستقرار
القضائي مما يزعزع الثقة في سيادة القانون .ذلك أن احترام كل من مبدأ سياده القانون
ومبدأ المساواة أمام القانون والقضاء يتطمب أال يختمف مفيوم كممو القانون وتطبيقو
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باختالف المحاكم ،ألن سياده القانون تتطمب وحده كممتو ،وتتطمب المساواة أن يخضع
األشخاص المتماثمون في المراكز القانونية أمام القضاء لقواعد واجراءات واحده ،وليذا
فمن الميم وجود محكمو قضائية عميا تختص بمراقبو صحو تطبيق القانون وضمان
وحده كممتو من خالل وحده التطبيق القضائي وتحقيق مساواه فعالو لممواطنين أمام
القانون والقضاء ،فضال عن إسياميا في تحقيق استقرار المفاىيم القانونية التي تقوم
عمييا الدولة القانونية ،مما يساعد بدوره في تحقيق استقرار األمن القانوني.
وجدير بالذكر أنو ال يمكن أن يضطمع بوظيفو المحكمة العميا غير محكمو واحده في
الدولة ،ألن ضمان حسن تطبيق القانون وكفالو وحده القضاء ال يتأتى إال إذا وجدت
محكمو واحده تكفل ىذه الميمة ،فإذا تعددت المحاكم العميا أمكن لكل منيا أن يكون ليا
قضاؤىا الخاص ما يسفر عن اختالف الحمول القانونية في المسألة الواحدة ويقضى
عمى وحده القضاء ،فالغرض من إنشاء المحكمة العميا ىو العمل عمى تأكيد سياده
القانون ،عن طريق مراقبو حسن تطبيق المحاكم األدنى لمقانون من أجل كفالو تحقيق
سالمو معناه تحقيقا لوحده القضاء وتأكيدا لممساواة بين الناس أمام القانون والقضاء .
كيفية اتصال محكمو النقض بموضوع الدعوى- :
كما أسمفنا فإن الغرض من إنشاء محكمو النقض كمحكمو -عميا – ىو الرقابة عمى
تسبيب األحكام لمتحقق من مدى سالمو تطبيق المحاكم لمقانون ،فتضع ضوابط موحده
في تسبيب األحكام تسرى عمى جميع أنواع المحاكم ،ويعد الطعن بالنقض ىو وسيمو
اتصال محكمو النقض بالدعوى ،ويتميز الطعن بالنقض عن الطعن باالستئناف في أنو
ال يؤدى إلى نقل الدعوى برمتيا إلى حوزتو المحكمة ،فال يترتب عمى ىذا الطعن إعادة
عرض سبب الدعوى وموضوعيا من جديد ،كما ال يجوز فحص الوقائع التي فصمت
فييا محكمو الموضوع ،فالطعن بالنقض ال يمكن اعتباره امتدادا لمرحمو المحاكمة بل ىو
مرحمو خاصو من الخصومة الجنائية تقتصر فييا ميمو محكمو النقض عمى القضاء في
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مدى صحو األحكام ومدى مطابقتيا لمقانون ،ويترتب عمى ىذا المبدأ أال تنظر محكمو
النقض القضية إال بالحالة التي اثبتتيا محكمو الموضوع ،فال يجوز عرض وقائع جديده
ليا ،وكان المعمول بو كقاعدة عامو – وفقا ألحكام القانون رقم  35لسنو  9434في
شأن إجراءات الطعن أمام محكمو النقض قبل تعديمو بالقانون رقم 99لسنة  7195أنو
إذا قبمت محكمة النقض ونقضت الحكم فإنيا تعيد الدعوى الى المحكمة التي أصدرتو
لتحكم فيو من جديد من قضاه آخرين فإذا انقضت الحكم الصادر من محكمة اإلعادة
وجب عمييا نظر الموضوع أياً كان سبب النقض ومع ذلك فقد أجازت المادة  54من
القانون رقم  35لسنة 9434سالف الذكر لمحكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم
المطعون فيو وكان الموضوع صالحاً لمفصل فيو بحالتو أن تحدد جمسة تالية لنظره
والحكم فيو .وعمة ىذا اإلختصاص عدم جدوى إحالة الدعوى الى محكمة الموضوع مرة
أخرى مادام الموضوع صالحاً لمفصل فيو  .وفى ىذه الحالة يتعين عمى محكمة النقض
أن تحدد جمسة تالية لنظر الموضوع والحكم فيو ،فميس ليا أن تفصل في الموضوع
بذات الجمسة التي قضت فييا بنقض الحكم ،وال تمتزم محكمة النقض بإجراء النيائي ألن
الفرض في ىذه الحالة أن الموضوع بحالتو صالح لمفصل فيو .
ونصت الفقرة األخيرة من المادة  97من القانون رقم 971لسنة  7112بإصدار قانون
انشاء المحاكم االقتصادية عمى أنو إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيو
حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطاعن ألول مرة  .ولم تشترط ىذه المادة أن
يكون الموضوع صالحاً لمفصل فيو ،مما مفاده أن محكمة النقض إذا انقضت الحكم
الصادر في مواد الجنايات والجنح من المحكمة االقتصادية ألول مرة فميس ليا أن تحيل
الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم ،وعمييا أن نفصل في الموضوع سواء في
ذات جمسة الحكم بالنقض أو في جمسة أخرى تحددىا لنظر الموضوع ،وفى ىذه الحالة
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األخيرة يكون ليا أن تتخذ ما تشاء من إجراءات التحقيق النيائي في سبيل الفصل في
الموضوع .
سمطة محكمة النقض في نظر الموضوع -:

قصر القانون رقم  99لسنة  7195سمطة محكمة النقض في النقض واإلعادة

عمى حالتين منصوص عمييا في المادة  99من القانون رقم  35لسنة . 9434
األولى أن يكون الحكم المطعون فيو صاد اًر بقبول دفع قانونى مانع من السير في
الدعوى

والثانية أن يكون الحكم المطعون فيو صاد اًر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عمية

منع السير في الدعوى والعمة من ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم لم تستنفذ واليتيا

بالفصل بالفصل في الموضوع وحتى ال يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضى
وفيما عدا ما تقدم فقد نصت المادة  54من القانون المذكور واذا كان الطعن مبنيا عمى
بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات  ......................المحكمة الحكم
وتنظر موضوعة ،ويتبع في ذلك األصول المقررة قانوناً  ...................ومفاد ذلك

أنو حتى قضت محكمة النقض بنقض .................ليا أن تعيد الدعوى مرة أخرى

الى المحكمة التي أصدرت  ..................الموضوع ممتزمة في ذلك باتباع
اإلجراءات المقررة لممحاكمة عن الجريمة مقيدة بواقعة الدعوى كما وردت في أمر
اإلحالة وبأشخاص الخصومة الذين كانوا طرفاً في الحكم المنقوض ،وذلك كمو دون

إخالل بسمطتيا في التصدي وفقاً لممادة  97من قانون اإلجراءات الجنائية  .وتتقيد
أيضا بمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن فال يجوز ليا أن تشدد العقوبة عن تمك المقضى

بيا في الحكم المنقوض مادام الطعن مقدماً من المحكوم عميو وحده دون غيره من
الخصوم  .ويكمن الحكم الصادر من محكمة النقض في ىذا الشأن حكماً باتا غير جائز

الطعن فيو ،وبو تنقضى الدعوى الجنائية فال يجوز معاودة نظرىا أمام القضاء مرة
أخرى.
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احملور الثانى

سمطات المحكمة العميا كمحكمة إحالة ومحكمة حل الخالف

أوالً .سمطات المحكمة العميا كمحكمة إحالة -:

أسمفنا القول عند الحديث في المحور األول بأنو بعد تعديل القانون رقم 35

لسنة  9434في شأن حاالت واجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 99
لسنة  7195أصبحت سمطة محكمة النقض في النقض واالعادة مقصورة في حالتين
األولى أن يكون الحكم المطعون فيو صاد اًر بقبول دفع قانونى مانع

...........

والثانية أن يكون الحكم المطعون فيو صاد اًر قبل الفصل في الموضوع..............
منع السير في الدعوى  .وفيما عدا ىاتين الحالتين فميس لمحكمة النقض إال أن رأت
نقض الحكم الى أن تنظر موضوعة .
ثانياً  :سمطة المحاكم العميا كمحكمة حل الخالف -:

لم يمنح القانون المصرى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في المواد الجنائية سمطة
عرض الصمح عمى الخصوم وتوصال إلى حل الخالف ولكنو اعتدت بالصمح المقدم من
الخصوم في بعض الجرائم التي حددىا عمى سبيل الحصر ،ورتب عمى الصمح في تمك
الجرائم في أية حالة كانت عمييا الدعوى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية .

احملور الثالث

الطعن لمصمحة القانون في المواد المدنية والجزائية وأثره

أوالً  :اإلطار القانوني لمباشرة وظيفة محكمة النقض في المواد الجنائية

تتقيد محكمة النقض عند مباشرة وظيفتيا في ضمان حسن تطبيق القانون بمصالح

الخصوم التي يحمييا القانون فال يجوز ليا أن تنقض الحكم المخالف لمقانون إذا لم تكن
ىناك مصمحة تعود عمى الخصوم فالقانون المصرى اليجيز النقض الجنائى لمصمحة
القانون وحده ،ذلك أن القضاء بالنقض في ىذه الحالة يكون نظرياً بحتاً لمصمحة القانون
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وال يضر بمصالح الخصوم وال يقيدىم ،بل يظل الحكم الذى لم يطعنوا عميو منتجاً ألثاره
بالنسبة ليم ،وعمى ذلك فإن سمطة محكمة النقض في نقض الحكم من تمقاء نفسيا مقيدة
بمصمحة المتيم ،وال يجوز فتح باب الطعن لمصمحة القانون في النقض الجنائى إض ار اًر
بالمحكوم عميو .
ثانياً  :اإلطار القانوني لمباشرة وظيفة محكمة النقض في المواد المدنية -:
تباشر محكمة النقض وظيفتيا في مراقبة حسن تطبيق القانون وكفالة وحدة القضاء في
النقض المدنى في إطار يختمف عن إطار النقض الجنائى فقد نص قانون المرافعات
المدنية والتجارية في المادة  794عمى جواز الطعن بالنقض فضالً عن الخطأ في
القانون والبطالن في أي حكم نيائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرتو – فصل في
نزاع خالفاً لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسيم وحاز قوة األمر المقضى بو،
وأجازت المادة  731من القانون المذكور لمنائب العام الطعن بطريق النقض لمصمحة
القانون في األحكام النيائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرتيا – إذا كان مبنياً عمى
مخالفة لمقانون أو خطأ في تطبيقو أو في تأويمو في حالتين.
األولى :األحكام التي ال يجيز القانون لمخصوم فييا.
الثانية :األحكام التي فوت الخصوم فييا ميعاد الطعن أو نزلوا فييا عن الطعن.
ومفاد ذلك أن الطعن لمصمحة القانون في النقض المدنى مقيد بحدين  ( ..األول ) أنو
يقتصر عمى األحكام التي اليجوز فييا الطعن بالنقض ،أو تمك األحكام التي يجوز فييا
الطعن إال أن الخصوم لم يطعنوا فييا في الميعاد او تتنازلوا عن الطعن .وبصفة عامة
في األحوال التي يكون فييا الطعن بالنقض غير جائز او غير مقبول شكال – والثاني
ان يكون فييا الطعن بالنقض ىو الخطأ في القانون بالمعني الضيق دون البطالن –
ويتسع ىذا الطعن ليشمل االحكام النيائية ولو صدرت من محكمة اول درجة ،كما انو ال
يتقيد بأي موعد.
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ويقتصر إثر الطعن بالنقض المدني لمصمحة القانون عمى إزالة الخطأ القانوني الذي
شاب الحكم المطعون فيو ،دون التأثير في حقوق الخصوم التي تولدت عن ىذا الحكم.
احملور الرابع
ىل لممحكمة العميا اثارة ما تراه عفوا خالل نظرىا الطعون المعروضة عمييا
ان الفصل بين سمطتي االتيام والحكم وقصر االولي عمى النيابة العامة ،كقاعدة،
والثانية عمى المحكمة المحال الييا الدعوي يقتضي بالتبعية ان تتقيد األخيرة بالوقائع
واألشخاص المرفوعة بيا الدعوي .فقضاء الحكم يقضي في حدود ما يسمي عينية
وشخصية الدعوي.
ان ىناك وقائع لم ترفع بيا الدعوي ،أوان ىناك متيمين كان يجب رفع الدعوي عمييم
فال تممك – كقاعدة عامة – سوي لفت نظر النيابة العامة الي ذلك دون ان تتعرض
المحكمة الي تمك الوقائع األشخاص ودون ان تكون النيابة العامة ممزمة بوجية نظر
المحكمة في وجوب تحريك ورفع الدعوي بالنسبة لما اغفمتو من وقائع او متيمين .غير
ان قانون اإلجراء ات الجنائية خرج عمى القاعدة سالفة البيان واجاز في المواد ،97 ،99
 95لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية .بمحكمة النقض من باب االستثناء في
حالة نظر الموضوع وفي أحوال معينة وبشروط محددة واقامة الدعوي الجنائية عمى غير
من أقيمت عمييم او عن وقائع اخري غير المسندة فييا إلييم او عن جناية او جنحة
مرتبطة بالتيمة المعروضة عمييا.
وال يترتب عمى استعمال ىذا الحق غير تحريك الدعوي امام سمطة التحقيق او امام
القاضي المندوب لتحقيقيا من بين أعضاء الدائرة التي تصدت ليا.
ويكون بعدئذ لمجية التي تجري التحقيق حرية التصرف في أوراق حيثما يتراءى ليا.
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عمة التصدي- :
ىي تخويل القضاء سمطة الرقابة عمى النيابة العامة إذا ما اتضح لو – وىو يباشر
وظيفتو – تقصيرىا في أداء وظيفتيا بعدم توجيو االتيام عمي النحو الذي كان يتعين
عمييا توجيييو بو وىو ما يمثل قيدا عمي السمطة التقديرية لمنيابة العامة في تحريك
الدعوي ،ويستيدف تفادي صور من إساءة استعماليا وتمكين القضاء من صيانة كرامتو
من وجيتين أوليما تحريك الدعوي في شان الوقائع التي تمس االحترام الواجب او تتحل
بالحيدة والنزاىة المفترضين فيو .وثانييما تفادي تشويو النيابة العامة عممو بتقديميا
الدعوي .اليو في صورة مبتورة أو مشوىة مما ينبني عميو ان يصير عممو بالتبعية مبتو ار
أو مشوىا.
شروط التصدي:
-9

أن تكون المحكمة قد اتصمت بموضوع الدعوى االصمية اتصاال صحيحا لمحكم فييا1

-7

ان تكون الدعوى التي تنظر المحكمة فييا دعوى جنائية.

-5

ان تكون الدعوى التي تيدف المحكمة عن طريق التصدي ما تزال قائمة لم تنقض
بالتقادم أو سرى عمييا العفو الشامل أو صدر بشأنيا حكم بات أو جرى في شأنيا
تحقيق انتيى بقرار بأال وجو إلقامة الدعوى ،كما ال يجوز التصدي عن وقائع عمق
القانون تحريك ورفع الدعوى الجنائية عن الوقائع الجديدة عمى شكوى أو طمب أو اذن
اال بعد زوال القيد الخاص بيا .ويفترض في التصدي أن تباشره محكمة مختصة بو،
ذلك أن القانون لم يمنح جميع المحاكم ىذه السمطة ،وانما حصرىا في محاكم
الجنايات والدائرة الجنائية بمحمة النقض عند نظرىا موضوع الدعوى.
حاالت التصدي:
الحالة األولى :ان ترى المحكمة ان ىناك متيمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عمييم
منسوب إلييم ارتكاب الجريمة المرفوعة بيا الدعوى سواء بوصفيم فاعمين أو شركاء.
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الحالة الثانية :ان ترى المحكمة أن ىناك وقائع آخري غير المسندة الى المتيمين في
الدعوى .ويشترط أال تكون ىذه الوقائع مما يمكن لممحكمة اضافتيا بالتطبيق لحقيا في
تعديل التيمة بإضافة الظروف المشددة وفقا لممادة  512من قانون اإلجراءات الجنائية
يستوي في ذلك أن تكون ىذه الوقائع منسوبة الى جميع من رفعت الدعوى أو الى بعض
منيم.
الحالة الثالثة :ان ترى المحكمة أن ىناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتيمة المعروضة
عمييا
الحالة الرابعة :إذا وقعت أفعال من شأنيا االخالل بأوامر المحكمة أو باالحترام الواجب
ليا أو التأثير في قضائيا أو في الشيود .والمفروض أن ىذه الجرائم تكون قد وقعت
خارج الجمسة ،واال كان لممحكمة أن تحرك الدعوى فييا وتفصل فييا وفقا لمقواعد
الخاصة بجرائم الجمسات.
إجراءات التصدي:
متى توافرت الشروط السابقة ورأت المحكمة التصدي قامت بتحريك الدعوى بالنسبة
لموقائع التي لم ترفع عنيا الدعوى االصمية وبالنسبة لممتيمين غير من أقيمت عميو
الدعوى ،بقرار تصدره اما بإحالة الوقائع والمتيمين الى النيابة العامة لمتحقيق والتصرف
فييا طبقا لمقواعد المقررة في ىذا الشأن .واما بانتداب أحد أعضاء المحكمة لمقيام
بإجراءات التحقيق .وفي ىذه الحالة
تسري عمي العضو المنتدب جميع االحكام الخاصة بقاضي التحقيق .وال يعتبر عضو
المحكمة المنتدب لمتحقيق ممثالً لممحكمة في إجراءات التحقيق وال يخضع إلشرافيا .وال
يجوز لممحكمة أن تتولي التحقيق بنفسيا.
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آثار التصدي- :
يترتب عمي التصدي أثران .أوليا دخول الدعوي حوزة سمطة التحقيق سواء كانت النيابة
العامة أم قضاء التحقيق الذي يباشره أحد أعضاء المحكمة ويكون لسمطة التحقيق أن
تتصرف فيو بعد ذلك وفقاً لمقواعد المقررة لمتعرف في الدعوي  ،فميا أن تأمر بعد وجود
وجو اإلقامة الدعوي الجنائية وليا أن تأمر باإلحالة الى المحكمة المختصة بيا .وتأنييا
عدم جواز نظر الدعوي عند اإلحالة من ذات المحكمة التي تصدت لموقائع الجديدة أو
المتيمين الجدد ،واذا كانت الدعوي الجديدة مرتبطة بالدعوي االصمية ارتباطاً ال يقبل
التجزئة وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ىي التي تصدت لمدعوي ورأى بعد
التحقيق إحالتو لممحكمة فأنيا تحال لممحكمة المختصة بيا وفقأً لمقواعد العامة  .واذا
اطعن بالنقض في الحكم الذي تصدره ىذه المحكمة فانة ال يجوز أن يشترك في نظر
ىذأ الطعن أحد قضاء الدائرة التي أقامتيا .
جرائم الجمسات- :

جرائم الجمسات ىي الجرائم التي ترتكب في المكان الذي يقرر القانون جموس المحكمة

فيو وخالل الوقت ،سواء الجمسة خاللو وانصراف القضاء من القاعة المخصصة
لالستماع الي المرافعة ،سواء كانت الجمسة عمنية أو سرية .فقد حولت المادة  995من
قانون اإلجراءات الجنائية والمادة  919من قانون المرافعات المدنية والتجارية رئيس كل
محكمة ضبط الجمسة وادارتيا ولو أن يتخذ التدابير التي من شأنيا ذلك وفقاً لما ىو
مبين بالمادتين المذكورتين .وحولت المادة  799من قانون اإلجراءات الجنائية المحكمة
سمطة تحريك الدعوي في بعض الجرائم من انتياك لما ينبغي أن تحاط بو المحكمة –
وىي تمارس عمميا في جمساتيا -من ىيبة واحترام وفضال عن ذلك فان بعض ىذه
الجرائم يعمل عمل المحكمة ألنو يعمل باليدوء المتطمب لمناقشة المتقاضين ووكالئيم
وتأمل القاضي فيما يتعين عمية اتخاذه من ق اررات وباإلضافة الي ذلك فيذه الجرائم
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تكون في حالة تمبس تحقق منيا القاضي بنفسو وارتكابيا في مجمس القضاء ينطوي
عمي جرأه بالغة.
سمطو محكمة النقض في رفع الدعوي عن جرائم الجمسات- :

يحق لمحكمة النقض – كسائر المحاكم عمى اختالف أنواعيا – أن ترفع الدعوي
الجنائي والحكم فييا في الوقت ذاتو بالنسبة لمجرائم التي تقع أثناء انعقاد المحكمة وسواء
كانت منعقدة في شكل قضاء حكم أم قضاء تحقيق.
نطاق السمطة التي خموىا القانون لمقضاء في بشأن جرائم الجمسات- :

تنص المادة  795من قانون اإلجراءات الجنائية عمي ان ضبط الجمسة من يخل
بنظاميا فإن لم يمتثل وتمادى كان لممحكمة أن تحكم عمي الفور حبسة أرعاً وعشرين
ساعة أو بتغريمو عشرة جنييات ،ويكون حكميا بذلك غير جائز استئنافو وىذه المادة
التضع قواعد خاصة بجرائم الجمسات  ،وانما تضع قواعد تكفل لمجمسة اليدوء ومظاىر
االحترام والييبة  ،ذلك أن األفعال المخمة قد تكون غير ذات صفة إجرامية في ذاتيا
ولكنيا تكتب خطورتيا من مجرد صدورىا في الجمسة فقد تكون مجرد الصياح أو الفاظ
اعتراض أو موافقة ال تمتئم مع وجود اليدوء والحياه الذي ينبغي أن يسود في الجمسة .
ويقرر القانون لضبط الجمسة التدبير التالية.
إخراج من صدر عنو اإلخالل خارج قاعة الجمسة ويختص باألمر بو رئيس المحكمة
وحدة دون اشتراك سائر أعضائيا معو.
 -7توقيع العقوبة الجنائية _الحبس او الغرامة _فإن المحكمة _بكامل ىيئتيا _ىي التي
تختص باألمر بو ،وحكميا نيائي إذا انتيت الجمسة دون أن تعدل عنو الى ما قبل
انتياء الجمسة.
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 _5توقيع الجزاء التأدييبى إذا كان من وقع منو الفعل فمن يؤدى وظيفة في المحكمة.
ويجوز لممحكمة الرجوع عن ىذا التدبير الى ما قبل إنتياء الجمسة.
اإلجراءات في شأن جرائم الجمسات:
 حددتيا المادة  915من قانون المرافعات المدنية والتجارية وحددتيا المادة 799
من قانون اإلجراءات الجنائية فنصت عمى أنو "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في
الجمسة يجوز لممحكمة أن تقيم الدعوى عمى المتيم في الحال وتحكم فييا بعد
سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتيم أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس
المحكمة أمر بإحالة المتيم الى النيابة العامة بدون إخالل بحكم المادة  95من
ىذا القانون  "...وعمى ذلك فأن سمطة المحكمة في حالة ارتكاب جنحة أو
مخالفة في الجمسة _ايا كانت المحكمة ان تحرك الدعوى الجنائية بشأنيا او ان
تتولى التحقيق والمحاكمة فييا وتصدر الحكم بالعقوبة عمى المتيم .
أما إذا كانت جناية فان سمطة المحكمة تقتصر عمى مجيود وتحريك الدعوى فيصدر
رئيس الدائرة االمر بإحالة المتيم الى النيابة العامة التي يكون ليا سمطة التحقيق فييا ثم
التعرف فيو ،ولممحكمة أن تأمر بالقبض عمى المتيم .واشترط القانون لصحة تحريك
الدعوى أن تفعل المحكمة ذلك في ذات الجمسة التي ارتكبت فييا الجريمة .أما إذا لم
تحركيا ىذه الجمسة فأن االتيام والتحقيق والحكم يخضع لمقواعد العامة.
اإلجراءات الخاصة بجرائم المحامين في الجمسة :
رعاية لحرية الدفاع وحرمة مينو المحاماة بوصفيا أداة مساعد في تحقيق العدالة فقد
استثنى القانون _المادة 9من قانون اإلجراءات الجنائية _الجرائم التي تقع من المحامين
في الجمسة من حق المحاكم في رفع الدعوى الجنائية .وجوىر االستثناء الذي قرره
القانون في المادة المذكورة في شأن جرائم الجمسات التي يرتكبيا المحامون انو لم يحول
المحكمة سمطة التحقيق أو الحكم فييا وانما قصر سمطتيا عمى مجرد اإلحالة الى النيابة
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العامة إلجراء التحقيق ،والزم األخيرة بو ،وىو ما يعنى أن تختص المحكمة في ىذه
الحالة بتوجيو االتيام وتحريك الدعوى ،ولكن تحتفظ النيابة العامة بسمطتيا التقديرية من
حيث التصرف في التحقيق.
مركز قانونيا فيو يعاون القاضي في الفيم الصحيح لوقائع الدعوى والتطبيق السميم
لمقانون عمييا ،ومن المصمحة أن يمكن من أداء واجبة في حرية ودون أن يخشى عقوبة
فورية يوقعيا القاضي عميو.

تم بحمد اهلل وتوفيقو
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