
 لجنة إعادة النظر في القضايا الجنائية

 اعاد  الظر  يي القاااا النظايا إل مقدمي التماسمعلومات إلى 

 

 لتقييم الموضوعيا
 

إن لنظ  إاعاد  الظر  يي القاااا النظايا  هاي  
تماس بقبول الياما اتعلق  الق ا مستقل  تتخذ 

المتهم الذي صد  اده حكما قااياا  اقدمه
ي إاعاد  الظر  ياطلب ياه ظوظا قابل التظفاذ قا

قااته أمام القااء. تقوم اللنظ  بعد تقاام 
بشكل مواواعي باتخاذ ق ا  اظص  االلتماس

اعلى توي  الش وط الالزم  إلاعاد  الظر  يي 
  الظر. تق   اللنظ  ذاتها إن اءات أم ال القاا 

 وال تتلقى أا  تعلامات. يي االلتماس
 

 شروط إعادة النظر
 

األسباب التي قد تديع إلى إاعاد   تتمثل أهم
الظر  يي حكم قابل التظفاذ قاظوظا أمام القااء 

 ياما الي:

  توي  أدل  أو مالبسات نداد  قد اكون من
شأظها أن تؤدي إلى الحكم بالب اء  أو إلى 

 تخفاف العقوب .

   محكم  دولا  اظص اعلى  اتخذتهتوي  ق ا
أن ق ا  الحكم أو أن الظر  يي القاا  

ا ض مع القاظون اإلظساظي، وهكذا اتع
اتوي  أساسا اديع إلى االاعتقاد بأن إاعاد  

الظر  يي القاا  ساؤدي إلى ظتان  أخ ى 
 مختلف .

  اكون قد لعب دو ا أساساا ي د  اتهماعظدما
اعمل اقع تحت وطأ   با تكابالقاا  يي 

م لحكقد أث  اعلى االقاظون واكون هذا الفعل 
 الصاد .

  خاص  تثا  الشك يي اعظدما تتوي  ر وف
صح  الحكم وتوي  أسباب ذات شأن تديع 

 القاا . الظر  ييإلى إاعاد  
 

 إرشاد واستقصاء نشط 
 

 اظبغي تقدام التماس إاعاد  الظر  يي القاا 

. لاست هظاك لذلك كتاب  اعلى استما   محدد 
. تلتزم اللنظ  االلتماسمهل  قصوى لتقدام 

ي اد  الظر  يإاع التماسمقدم إلى  شاد تقدام اإلب
القاا  الخاص  به. وتكون اللنظ  ذاتها مسيول  

كاي  البااظات ذات الصل   العمل اعلى تويا  اعن
بالقاا . ولذا لاست هظاك حان  إلى داعم 

 باحث خاص.إلى محامي أو 
 

كقااعد  اعام ، تقوم اللنظ  باالتصال بالف د ذاته 
 المن قبل محامي.  ن المعظي ممثالاكو اعظدما ال

مدايع اعن الشخص الذي اطلب إاعاد   اُعان
تتوي  أسباب خاص  ما لم الظر  يي القاا  

 ذلك. تستداعي
 

 االلتماس بشكل معمقدراسة 
 

إن لنظ  إاعاد  الظر  يي القاااا مسيول  اعن 
من الظاحا   لملف القاا إن اء د اس  معمق  

القاظوظا  والواقعا  وانوز لها الحصول اعلى 
ت اها مظاسب . كما  المعلومات بالط اق  التي

انوز للنظ  ، من بان نمل  أمو ، استداعاء 
الشخص المدان والشهود بما يي ذلك الشخص 

ستنواب، واظطوي هذا اعلى المتا   لال
  بتقدام األشخاص وتعاان خب اء. مواإصدا  أ

ن اقدمون ومحققوتتوي  للنظ  أماظ  خاص  بها 
 اد العون يي التح ي اعن القاااا.

 
 ة بالشخص المتضرر في القضيةعالقة اللجن

 
إاعاد  الظر ، بل  التماسما لم ت يض اللنظ  

 اناتعاعن كسب، ياه لظر  تق   ااعلى العكس 
إشعا  الشخص المتا  /أق ب الباقان اعلى 

 إاعاد  يتح القاا .قبول التماس قاد الحاا  ب
 

بشكل اعام، احق للشخص المتا  /ألق ب 
وثايق  الباقان اعلى قاد الحاا  اإلطالع اعلى

القاا  النظايا  وكذلك تقدام باان كتابي حول 



طلب تقدام . كما احق لهم أااا االلتماس
بشكل اعام، اإلطالع و، إاااحات إلى اللنظ 
ظاء أث اعلاها اللنظ  حصلتاعلى المعلومات التي 

 .يحصها للقاا 
 

 قرار اللجنة
 متى كان االلتماسانوز ل ياس اللنظ   يض 

غا  قابل إلاعاد   الق ا  من حاث طباعته 
 ي ص ونود أدظى الظر  أو يي حال  اعدم 

ويي .  وااح ألسباب وناه لظناح التماس 
مهم  اتخاذ اللنظ  الحاالت األخ ى، تتولى 

. متى  أت اللنظ  أن ش وط الق ا  بشأظها
ك تبعا لذل اُقبل االلتماسإاعاد  الظر  متوي  ، 

. من نداد يي القاا  أمام المحكم الظر  واعاد

 من قانون اإلجراءات الجنائية 397المادة 

اح اعاد  الظر  يي القاا  بحاث تتإلى أي شخص اقدم التماسا إل : تُلزم اللنظ  بتقدام اإل شاد397الماد  

ذا ما إظها بالظر  ياتقوم اللنظ  بمباد   مإمكاظا  صون مصالحه أو مصالحها قد  المستطاع. له أو لها 

   إلى إ شاد.يي حان المداعى اعلاه كان

ويي مثل هذه  انوز للنظ  تعاان محامي دياع للمداعى اعلاه متى توي ت أسباب تداعو لذلك. 

إن الق ا ات التي تتخذها اللنظ  بمونب الفق    اعلى التوالي. 107و  101الحاالت اظطبق ظص القسمان 

 والخاص  بأتعاب محامي الدياع ظهايا . 78الف اعا  الثاظا  من الماد  

بق ا  ال اكون يي الوسع إاعاد  الظر  يي من حاث طباعته، أو إن كان ال اتعلق االلتماس ن إن كا 

 تحول دون إاعاد  الظر  يي القاا ، انوز للنظ   يض االلتماسأن اظطوي قاظوظا اعلى أسس من شأظها 

شيء لظفس ااظطبق  بمونب الظصوص ذات الصل  بق ا  المحكم . األصول القاظوظا  الم اعا  إتباعدون 

يب ظال ياس اللنظ  أو لاعظدما اكون من الباّن اعدم ونود أي منال لظناح االلتماس ألسباب أخ ى. انوز 

 .اتخاذ الق ا  ال ياس

ي حال  يإلى الخصم. يي حال  اعدم  يض االلتماس ويقا لظصوص الفق   الثالث ، اُ سل االلتماس  

لوا د  يي االلتماس، تُقدم هذه المعلومات إن اء الفحص األولي اعلى أساس معلومات أخ ى غا  تلك ا

إلى األط اف األخ ى للتعلاق اعلاها قبل اتخاذ الق ا . ومع هذا، ال اظطبق هذا اإلن اء اعلى المعلومات 

  أو تلك المعلومات التي اقدمها الط ف المعظي. 264التي ال احق للمداعى اعلاه اإلطالع اعلاها ويقا للماد  

ا ظا   أو أق ب المق بان اعلى قاد الحاا  ويقا لت تابهم المحدد قاظوتبلغ اللنظ  الشخص المت 

بمونب الفق   الثالث . اُبلغ الشخص المتا   أو أق ب  بااللتماس ما اعدا يي حال   يض االلتماس

المق بان اعلى قاد الحاا  ويقا لت تابهم المحدد قاظوظا بحقه يي اإلطالع اعلى المستظدات لإلاع اب اعن  أاه 

 للشخص المتا  . م اللنظ  وكذلك إلتاح  إمكاظا  تعاان محاميقدام التوااحات أماوطلب ت

 

 

 



 أعضاء اللجنة واألمانة

 أعضاء لجنة إعادة النظر

يي القاااا  اعان الملك أاعااء لنظ  إاعاد  الظر 

يي منلس الوز اء وتتكون من خمس   النظايا 

أاعااء دايمان وثالث  ظواب. اتعان اعلى ال ياس 

 د ن ي لال ياس وأحد أاعااء من حام وظايب

 يي القاظون. مانستا 

اعان ال ياس لفت   سبع سظوات غا  قابل  للتنداد. 

 اُعان األاعااء لفت   ثالث  سظوات قابل  للتنداد.

اتمتع األاعااء سواا بخب   طوال  وواسع  يي 

المحاكم والظااب  العام ومهظ  الدياع والبحوث مادان 

 اعا  اعام .ويي الحاا  االنتما

  المحققون

ياال اعن ال ياس، اتوي  للنظ  أماظ  اعمل بها 

محققون يي اعش   مورفون، ثماظا  من باظهم 

وظاون قاظ المحققانومكتباان. ست من بان  القاااا

 واثظان ذو خلفا  ش طا .
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