ورقة عمل
مقدمة إﻟﻰ

اﻟمؤتمر اﻟثامن ﻟرؤساء اﻟمحاكم اﻟعل ا

)اﻟنقض ،اﻟتمييز ،اﻟمجاﻟس اﻟعل ا ﻟلقضاء ،محاكم اﻟتعقيب(

في اﻟدول اﻟعر ة

سلطات اﻟمح مة اﻟعل ا مح مة موضوع
إعداد

المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
نواكشو  23و2017/10/24

اﻟمح مة اﻟعل ا مح مة موضوع
مقدمــــــــــــــــــــــــــــة:

_____

اﻷصل أن المح مة العل ا )النقض ،التمييز (...ﻻ تعتبر درجة من درجات

التقاضي إذ أنها مح مة قانون
تختص عامة النظر في:
ّ
.1

الطعون المرفوعة من الخصوم في اﻷح ام الصادرة عن محاكم

اﻹستئناف إذا ان الح م مبن اً على مخالفة القانون ،أو الخطأ في تطب قه
ٍ
طﻼن وقع في الح م أو في اﻹجراءات و ان
أو تأو له .أو ان الطعن ل
لها أثر في الح م.

.2

الطعون المرفوعة من أحد الخصوم في اﻷح ام النهائ ة إذا ان الح م قد

.3

الطعون المرفوعة لمصلحة القانون من الن ا ة العامة في اﻷح ام النهائ ة

فصل في نز ٍاع وصدر مخالف ًا لح م آخر سب

الخصوم أنفسهم وحاز قوة اﻷمر المقضي ه.

صدوره في نزاع بين

إذا ان الطعن فيها مبن اً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطب قه أو
فوت
تأو له ،ﻻ س ما في اﻷح ام التي نّفذت مهلة الطعن بها عد أن ّ

الخصوم ذلك أو تنازلوا عنه.

فالمح مة العل ا ل ست في اﻷصل مح مة فصل في الخصومة ،بل هي جهة

طعن ضد قرار المح مة التي أصدرت الح م المطعون ف ه .فهي تحاكم الح م من حيث
تطبي القواعد القانون ة والنظام ة وتأو لها و ذلك من حيث اﻹجراءات التي اتّ عت في
تدخل في الوقائع وتقدير اﻷدّلة.
المحاكمة ،دون أن ون لها ّ
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عادة هي مح مة واحدة على قمة التنظ م القضائي في الدولة
والمح مة العل ا
ً
توزع عليها إختصاصات تنظر في
و ون مقرها في العاصمة وقد تتألف من عدة غرف ّ

المقدمة في
الطعون حسب اﻹختصاص
المحدد لها فقد تكون غرفة للنظر في الطعون ّ
ّ
الدعاو التجارة وغرفة أخر للنظر في الطعون
المقدمة في دعاو اﻷحوال
ّ

تختص النظر
المقدمة في الدعاو المدن ة وغرفة
الشخص ة ،وأخر للنظر في الطعون ّ
ّ
في الطعون في الدعاو الجزائ ة .وتتألف عامة من القضاة اﻷعلى درجة في السلك أو
التنظ م القضائي.

اﻟمح مة اﻟعل ا مح مة موضوع:

تتحول إلى مح مة موضوع إﻻّ
إذًا فالمح مة العل ا مح مة قانون في اﻷصل وﻻ ّ
نص عل ه القانون الجزائر لﻺجراءات
في حاﻻت ّ
نص عليها القانون ما ّ
نص و ّ
محددة ّ
المشرع منح المح مة العل ا سلطة الفصل
المدن ة واﻹدارة الجدد لسنة  2008حيث قام
ّ
تدرج في منح هذه السلطة ضمن
في موضوع الدعو من حيث الواقع والقانون حيث ّ
شرو موضوع ة محددة.

في اﻟتشر ع اﻟجزائر :

المشرع الجزائر من سلطة المح مة العل ا في الفصل في موضوع الدعو
جعل
ّ
تتدرج من الرخصة عندما يتعّل الموضوع الطعن النقض للمرة اﻷولى شر توّفر
عض الظروف الموضوع ة ،و ذلك عندما يتعّل

هذه الحالة

ون إستعمال الرخصة

الموضوع النقض للمرة الثان ة وفي

ون بدون شرو إلى الواجب الملزم و ون ذلك

في حالة النظر في الطعن النقض للمرة الثالثة.

و شير الد تور نور الدين زرقون ،أستاذ مساعد في ل ة الحقوق والعلوم الس اس ة

في جامعة قاصد

مراح بورقلة – الجزائر إلى الكثير من اﻹش اﻻت والتساؤﻻت التي
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نص المادة  374من قانون اﻹجراءات
يثيرها القانون الجديد وعلى سبيل المثال ،يتناول ّ
المدن ة واﻹدارة الجديد الذ شير إلى أن المح مة العل ا يجب عليها أن تفصل من

حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث النقض .حيث قول :أن هذه الص اغة
تتحول م اشرة إلى مح مة موضوع أ
توحي إلى أن المح مة العل ا في هذه الحالة
ّ
درجة ثالثة للتقاضي ،وأن هذه الص اغة تختلف عن الص اغة التي جاءت بها نفس

نصت المادة  269من قانون المرافعات المصر على
المادة في التشرعات المقارنة فقد ّ
أن مح مة النقض ون من واجبها الفصل في الموضوع إذا رأت نقض الح م المطعون
ف ه و ان الطعن النقض للمرة الثان ة

المشرع المصر لع ارة إذا رأت نقض
و عّل د .زرقون ف قول :أن إستعمال
ّ
يبين بدّقة طب عة ووظ فة مح مة النقض ،حيث أنها تبدأ في نظر
الح م المطعون ف ه ّ
تتحول إلى جهة موضوع إذا انتهت إلى نقض الح م المطعون
الطعن جهة نقض ثم ّ
ف ه.

ِّ
المشرع الجزائر مما يجعلنا نطرح
و ضيف :بينما ﻻ نجد نفس الع ارة عند
التساؤل حول ف ة نظر المح مة العل ا للدعو مناس ة الطعن الثالث؟ فهذا التساؤل

مهم جداً من الناح ة العمل ة ،إذ أن اﻹجا ة عنه هي التي تسمح معرفة نشا الخصوم
في الطعن النقض للمرة الثالثة ،ومعرفة ش ل وموضوع طلب النقض الذ

الطعن بتقد مه أمام المح مة.

قوم محامي

في اﻟتشر ع اﻟسعود :

خروجاً على اﻷصل ،ت اشر المح مة العل ا عملها بوصفها مح مة موضوع في
قضا ا الحدود الشرع ة "القتل ،أو القطع ،أو الرجم ،أو القصاص في النفس أو ف ما دون

النفس" .لذا م ن القول أن قضا ا الحدود في المملكة تنظر من حيث الوقائع والقواعد
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الشرع ة والنظام ة ،أمام ثﻼث درجات من التقاضي .وهذا ب أر

المملكة حقوق اﻹنسان وﻻ س ما الحقوق اللص قة الشخص ة.

الفقهاء ع س إهتمام

وفي تحديد إختصاص المح مة العل ا في المملكة عتبر أن من إختصاصها

مراجعة قضا ا الحدود وأنه في هذه الحالة فإن المح مة ت اشر عملها بوصفها مح مة
موضوع ول ست مح مة تطبي

للنظام ،وعليها أن تت ع ذات اﻹجراءات التي تت عها

مح مة الموضوع حسب نوع الدعو  ،فتنظر لها بذات الطرقة وفي ذات الحدود،

التصد
و ون لها
ّ
إليهم.

لمتهمين غير َمن أق مت الدعو عليهم ،أو لوقائع غير المسندة

وتعرض المح مة العل ا للموضوع في قضا ا الحدود وجو ي ﻻ جواز  .و شتر

ف ه أن ون الح م الذ قبلت الطعن ف ه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها.
وح

لكل من المدعي العام والمح وم عل ه والمدعي الح

الخاص طلب

النقض أمام المح مة العل ا على اﻷح ام والق اررات التي تصدرها أو تؤّدها محاكم
اﻹستئناف في الدعاو الجزائ ة متى توافر أحد أس اب الطعن.

المشرع حص اًر إلى الحاﻻت التي توجب على المح مة العل ا الفصل
وقد أشار
ّ
في الموضوع وهي:
.1

.2

اﻷح ام الصادرة من محاكم اﻹستئناف في قضا ا الحدود "القتل ،أو

الرجم ،أو القطع ،أو القصاص في النفس ،أو ف ما دونها" فهذه اﻷح ام ﻻ
تكون نهائ ة إﻻّ عد تأييدها من المح مة العل ا ،وﻻ

القتل تعز اًر إﻻّ اﻹجماع.

ون تأييدها لعقو ة

إذا تم نقض الح م للمرة الثان ة و ان الموضوع حالته صالحاً للح م

وجب عليها أن تح م في الموضوع.
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في دوﻟة اﻹمارات اﻟعر ة اﻟمتحدة:

ت اشر المح مة اﻹتحاد ة العل ا في دولة اﻹمارات إختصاصها القضائي على

طائفة متنوعة من المنازعات والقضا ا وقد نص عليها دستور دولة اﻹتحاد والقانون
اﻹتحاد

في شأن إنشاء المح مة ولكل إختصاص من هذه اﻹختصاصات نطاقه

يتم نظر النزاع في إطاره.
الموضوعي واﻹجرائي الذ
ّ

و نصرف مفهوم "الموضوع" في قضاء المح مة اﻹتحاد ة العل ا ،إلى النزاع

المعروض على المح مة بجم ع أوصافه و ف اته ووقائعه وأشخاصه وأوجه دفاعه

تختص بها المح مة
ودفوعه وأدلّته ومواعيده ٕواجراءات نظره ومن الدعاو التي
ّ
اﻹتحاد ة العل ا للنظر فيها مح م موضوع فهي الجرائم الماسة مصالح اﻹتحاد .وهي
الجرائم التي لها مساس م اشر مصالح اﻹتحاد ودعاماته اﻷساس ة أو س ادته أو وحدته
يخل الثقة ه.
أو سﻼمته أو أمنه من جهة الخارج أو الداخل أو ّ

المشرع قانون العقو ات اﻹتحاد
ضمن
ّ
وقد ّ
ماسة مصالح اﻹتحاد م اشرة من أبرزها:
وثمانين جرمة اعتبرها ّ

الصادر عام  1987أكثر من س ع

-

اﻹلتحاق صفوف قوات العدو أو صفوف قوة مسلحة ُمعاد ة.

-

زعزعة ٕواضعاف الروح المعنو ة للقوات المسلحة.

-

حمل السﻼح ضد الدولة.

تسهيل دخول قوات العدو إلى ال ﻼد.

إعانة ٕوارشاد العدو عمداً.

إعانة جنود العدو ومساعدة المعتقلين على الفرار.
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-

التجسس لصالحه.
التخابر مع العدو و ّ

-

نشر اﻹشاعات المغرضة عمداً زمن الحرب.

-

إفشاء المعلومات الدفاع ة السرّة.

المحاولة أو الشروع القوة في قلب نظام الح م.
اﻹعتداء على سﻼمة رئ س اﻹتحاد أو حرته.

إنشاء أو تأس س جمع ات ذات أهداف غير مشروعة.
ترو ج اﻷف ار
المؤد ة إلى الفتن.
ّ

المصرح بها.
صنع أو إستيراد أو إستعمال متفجرات في غير اﻷحوال
ّ
تخرب وسائل اﻹنتاج.

تقليد أو تزيف أو تزو ر العمﻼت واﻷوراق المال ة أو ترو جها أو
إدخالها.

تزو ر وتقليد اﻷختام والعﻼمات والطوا ع.

المشرع اﻹتحاد جرائم أخر إلى هذه الجرائم التي
ٕوالى هذه الجرائم فقد أضاف
ّ
نص عليها قانون العقو ات اﻹتحاد وأسند إختصاص نظر هذه الجرائم موضوعاً إلى
ّ
المح مة اﻹتحاد ة العل ا موجب قوانين إتحاد ة ما في الجرائم التال ة:
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-

إدخال أجنبي أو محاولة إدخاله إلى ال ﻼد من طرف قائد أو وسيلة نقل

-

إرشاد متسّلل في المناط الحدود ة للوصول إلى داخل ال ﻼد.

-

المخالفة ﻷح ام القانون.

تزو ر أ

اﻷجانب.

التهرب من أح ام قانون دخول ٕواقامة
محرر رسمي قصد
ّ
ّ

الجرائم اﻹرهاب ة.

حدد قانون اﻹجراءات الجزائ ة رقم  35الصادر عام  1992قواعد تنظ م ل
وقد ّ
بدء أحوال رفعها وانقضائها والدعو المدن ة المتعّلقة بها،
ما يتعّل الدعو الجزائ ة ً

انتهاء
مرو اًر بإستقصاء الجرائم وجمع اﻷدّلة وم اشرة التحقي و ّ
التصرف في الدعو  ،و ً
بإجراءات المحاكمة ٕواصدار اﻷح ام والطعن فيها وتنفيذها.

واﻷصل ،أن اﻷح ام الصادرة من دوائر المح مة اﻹتحاد ة العل ا ،أنها نهائ ة

وملزمة للطاقة عمﻼً الفقرة اﻷولى من المادة ) (101من دستور دولة اﻹتحاد والتي
ُ
نصت على أن:
ّ

"أح ام المح مة اﻹتحاد ة العل ا نهائ ة ،وملزمة للكافة ."...وهذا عني عدم قابل ة

الح م للطعن ف ه أ طر من طرق الطعن العاد ة أو غير العاد ة.

قررته
إﻻّ أن
المشرع في قانون إنشاء المح مة اﻹتحاد ة العل ا و عد أن أورد ما ّ
ّ
المادة  101من دستور اﻹتحاد في مادته الـ ) (67عاد واستطرد مض ف ًا إلى ذلك "...

وف ما عدا اﻷح ام التي تصدر غ اب اً في المواد الجزائ ة ،فيجر في شأن الطعن فيها
ظمة لﻺجراءات الجزائ ة".
طر المعارضة ،اﻷح ام المنصوص عليها في القوانين المن ّ
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وتعدد القضا ا والمنازعات التي تنظرها المح مة اﻹتحاد ة العل ا
لتنوع
ّ
ونظ اًر ّ
صفتها مح مة موضوع ،وعدم تجانسها ،سواء من حيث أشخاصها أو موضوعها أو

حتى نظامها اﻹجرائي ،فقد إقتضت إعت ارات العدالة فتح مجال ضي

للمراجعة في

اﻷح ام الصادرة عن المح مة اﻹتحاد ة العل ا من خﻼل ما م ن من خﻼله تصح ح ما
قد عتر الح م من أخطاء .وﻷن هذا التصح ح قد حمل على أنه طعن في الح م،

يتعارض مع ىما أس غه الدستور على أح ام المح مة اﻹتحاد ة العل ا من صفة النهائ ة

الماسة مصالح
تم إقتصار هذا التصح ح على اﻷح ام الصادرة في الجرائم
ّ
واﻹلزام ،فقد ّ
اﻹتحاد فق شر أن أخذ ش ل تصح ح الخطأ المفترض في الح م أو في الواقع.

قضاء اﻟموضوع إختصاص مضاف ﻟلمح مة اﻹتحاد ة اﻟعل ا:

اﻷصل أن دائر النقض في المح مة اﻹتحاد ة العل ا تراقب صحة تطبي القانون

المشرع .ول س
وتفسيره وتأو له ،وتوحيد فهمه لد القضاة جم عاً فهم ًا مطا قاً لما قصده
ّ
من شأن الدائرة أن تنظر في موضوع النزاع غير أن هذا اﻷصل ورد عل ه إستثناءين.
اﻟتصد في اﻟطعن طر
.1
ّ

اﻟنقض:

يترتّب على نقض الح م اعت اره أنه لم ن وتزول جم ع اﻵثار المترتّ ة عل ه
واﻷصل أن مح مة اﻹستئناف هي صاح ة الوﻻ ة القضائ ة اعت ارها مح مة الموضوع

المشرع خرج عن هذا اﻷصل وأجاز لدائرة النقض المح مة اﻹتحد ة العل ا
غير أن
ّ
الفصل في موضوع النزاع إذا نقضت الدائرة الح م ورأت أن الموضوع صالح للفصل ف ه
برمته بل المقصود موضوع المخالفة أو الخطأ الذ
وﻻ قصد موضوع النزاع ّ
الح م المنقوض و ّأد إلى نقضه ،أ الجزء من الح م الذ خولف ف ه القانون.
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وقع ف ه

أما إذا ان الفصل في الدعو

قتضي إعادة تقدير اﻷدّلة أو تحصيل جديد لفهم

الواقع أو تصح ح ما شاب الح م من أخطاء في قواعد اﻹث ات أو اتّخاذ إجراءات
اﻹدعاء التزو ر ...فإن الدعو ﻻ تكون صالحة للح م في موضوعها أثر م اشر
ّ
لنقض الح م.

 .2اﻟطعن ﻟلمرة اﻟثان ة:

دائرة النقض نقضت الح م المطعون ف ه وأمرت بإحالة القض ة إلى مح مة

وتصدت دائرة
مجددًا ثم قضت قضاء مخالف لدائرة النقض
ّ
اﻹستئناف للنظر فيها ّ
ٍ
عندئذ مثا ة
النقض للمرة الثان ة للح م الصادر عن مح مة اﻹستئناف ونقضته فتعتبر
مح مة إستئناف ف ما يتعّل

عناصر النزاع الواقع ة والقانون ة ف ون لها ما لمح مة

اﻹستئناف من سلطات غير أنها ملزمة اتّ اع ح مها في المسألة القانون ة التي نقض
الح م سببها وملزمة أﻻ تتناول أجزاء الح م التي حازت قوة اﻷمر المقضي ه ومقيدة
بنطاق الدعو المقتصر على الجزء المنقوض من الح م وﻻ يجوز لها قبول طل ات

مقيدة ما رفع ﻷجله اﻹستئناف .وللخصوم ما لهم أمام مح مة اﻹستئناف.
جديدة بل ّ

اﻟتصد ﻟلموضوع:
 .3إﻟتماس إعادة اﻟنظر عد
ّ

تنص المادة  187من قانون اﻹجراءات المدن ة اﻹتحاد ة على:
ّ

"ﻻ يجوز الطعن في أح ام النقض أ

طر

من طرق الطعن وذلك ف ما عدا

ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها طر

إلتماس إعادة النظر في

الحاﻻت المنصوص عليها في البنود  2 ،1و 3من المادة .169
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تنص المادة  266من قانون اﻹجراءات الجزائ ة اﻹتحاد على أن:
ما ّ

بناء على إعادة النظر من غير دائرة
"اﻷح ام التي تصدر في موضوع الدعو
ً
النقض الجزائ ة ،يجوز الطعن فيها بجم ع الطرق
المقررة في القانون .وﻻ يجوز أن
ّ
أشد من العقو ة أو التدابير الساب الح م بها عل ه".
قضى على المتهم ّ
والمفهوم من هاتين المادتين أن إلتماس إعادة النظر هو طر

أجاز ه القانون

للمح مة اﻹتحاد ة العل ا من أن تنظر موضوع النزاع مح مة موضوع ولكن وف شرو

إلتماس إعادة النظر

مبينة حيث أن طر
معينة وفي م عاد وش ل ّ
محدد ،وداخل حدود ّ
ّ
طر إستثنائي لتم ين المح مة اﻹتحاد ة العل ا من نظر موضوع النزاع.

خاتمــــــــــــــــة:

في المحصلة ،فإن المح مة العل ا مح مة قانون طعن أمامها ضد القانون الذ

حسن تطب قه أو تأو له وعدم مخالفته .لكن

حدد هذه الحاﻻت وحصرها وتتعّل
ّ
تقدم أن وجود المح مة العل ا ضرور فهي تقوم على قمة
المستخلص المهم من ل ما ّ

التنظ م القضائي في الدولة تسهر على حسن سير تطبي القانون في المحاكم وتفسيره
وتأو له وعدم مخالفته وذلك ﻹحقاق الح ٕوانجاز العدالة.

معينة وحصرة لنفس الغا ة
أما إختصاصها في الموضوع ف ّ
محدد في حاﻻت ّ
معينة بواسطة القانون وعلى
ومحددة ومحاطة شرو
وهي حسن تطبي القانون وفهمه
ّ
ّ

التشرع الذ

ون واضح الص اغة والب ان حتى ﻻ يثير

يتناول هذا اﻹختصاص أن

تؤد
إش اﻻت قد ﻻ ّ
التشرع مراعاة أن شمل ل الحاﻻت التي يجب من خﻼلها أن ضمن حسن تطبي

القانون.

الغرض منه ما حصل في التشرع الجزائر
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ما أن على هذا

