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 يقذيح

فٌ كل مجتمع بشرً من  واعدند ونياكٍن تنعالق د ونفر ع فنرعد البد 

  ٍ ٍ  بعضنن ق اععننبعخ عمنننر منن  ج ننن  ا بنن ع فننرعد اععمجتمننع منن  ج ننن  بنن

 . أنرى

عذعك ٍمك  ععقال إعه عمعرفن حضفرة أً مجتمنع من  ععمجتمعنفر  ال 

. بنند منن  ععتعننرا إعنني ععقنناععٍ  ععاضننعٍن ععتننٌ تننعالق اتحنندد وننياك عععننف 

( ععنن ....ععمدعٍننن  اععتجفرٍننن  اععدوننتارٍن)ععقنناععٍ   ف ٍونن   دعنندم فعمشننر  ف

 . اصل إعٍه هذع ععمجتمع ف عٍحففال ديي ععتقدق ععذً ف ٍوع  فإعم

  م  أجنل ععمحففالنن ديني هنذع ععتقندق  من  أ  ععمشر  عذعك البد ع ذع 

ٍحننٍه هننذق ععقنناععٍ  بمجمادننن منن  عععصننال اععقاعدنند ععتننٌ ٍ ننرخ دينني 

اٍرتننع دقابننفر ددٍنندة دينني منن  ٍنننر  عصننال هننذق ع فننرعد عحترعم ننف  

  ٍ .نرو ف جرٍمن عد  ععقاععٍ   ا
1
 

ععتنٌ ( ععجرٍمنن)منف ٍهين  ديٍنه عونق  إعنيمنفع ن هذق ععقاعدد تؤدً ا

فعنل ": ع نفأا بعر  كمف ت    "عئٍنزكل فعل ٍعفوع ديٍه بعقابن ج":ع فأا بعر  ت  

 ع  ا تنندبٍرأر عننه ععقننفعا  دقابننن رعدة جرمٍننن ٍقنند  إغٍننر مشننرا  صننفدر دنن  

 "فعحترعزٍنن
2
كننع عع عننل ععجرمننٌ تعيداعننن ععحنن  فننٌ ععبحنن  دنن  مرٍعشننأ  إذ 

ق ععاونفئل ععتنٌ ٍثنق تعالن  عه هنا ععنذً عرتكنع عع عنلأتحق  م  امعرفته اعع

                                                 

جُٔإْٓس جُكى٣ػس ٌُِطحخ ؽٍجذِّ ُر٘حٕ . جُوٞجػى جُؿُجت٤س جُؼحٓس كوٜحً ٝجؾطٜحوجً : جُىًطٌٞ ؽٚ َج٢ً طحك٢ - 1

 .ٝٓح ذؼىٛح 10ص .1997

ٓ٘شٌٞجش جُكِر٢ . ؽرؼس غحُػس ؾى٣ىز. جُوْٓ جُؼحّ. شٍـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُِر٘ح٢ٗ: جُىًطٌٞ ٓكٔٞو ٗؿ٤د ق٢٘ٓ -2

 .60ص. 1998. ُر٘حٕ –ذ٤ٍٝش . جُكوٞه٤س
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 عه ال ٍمك  أ  تكا  ععممفرون   حق ف فٌ عععقفع ممفرونععداعن م  تمك  

ففعداعننن ٍ م ننف م حقننن ععجرٍمننن امعرفننن . كٍ ٍننن ال ضنناعبه ع ننف اال وٍنناد

  عذعك كف  البد م  اضع ع صال ععتٌ تنعالق هنذق ففدي ف اإعزعل عععقفع به

 .عععميٍن بفعشكل ععذً ٍؤم  مصيحن ععمجتمع

هذق ع صال ععتٌ ٍهي  ديٍ ف عوق أصنال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن هنٌ 

ٍجعنل ععقنفر  ععتٌ واا ععفعج ف اعشرح ف فٌ هذع ععكتفع بف وياع ععذً 

دا  إون فع أا عنتنزعل  مركنزٍ   من   وفدرع  ديني عححفهنن ب نف ابمبفدئ نف

ععمدعٍننن   ىععنندداى عععفمننن اععننددا: فننٌ ذعننك دينني دعنناععٍ  كبٍننرٍ  همننف

 .محفاعٍ  ععاصال إعي مف عأمل أ  ٍكا  م ٍدع
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 انًذخم إنٗ قإٌَ أصٕل انًحاكًاخ انجسائٛح    

 صول المحاكمات الجزائيةأقانون العقوبات وقانون     

كنف  من  ععاعجنع   عمجتمنع اعونتقرعرقبنأم  عل  نعمف كفعر ععجرٍمن ت  

اموننأعن عععقابننن اعععقننفع فننٌ ععع نناد . م حقننن مرتكب ننف اإعننزعل عععقابننن بننه

ععقدٍمن كف  ٍتاالهف ععشننل ععنذً اوعنر ديٍنه ععجرٍمنن دن  هرٍن  ععثنأر 

  بعننند تهنننار هنننذق اعكننن  اتهبٍننن  عععقابنننن ديننني مرتكنننع ععجنننرق بع ونننه

تنٌ وفمنر دن  هرٍن  ععتشنرٍع بتحدٍند ععاععمجتمعفر  تهار م  ناق ععداعنن 

  ع عتبفد ف ع بتعفد د  راح ععثنأرععقاعدد اعحجرعءعر اععضاعبه ععتٌ ٍج

  . احددر دقابفر ع ذق ععجنرعئق  هف جرعئقد  ع  فحددر أعاع  ععوياك ععتٌ ت  

ال ٍمك  تهبٍق نف فنارع  ديني مرتكبنٌ  هذق عععقابفر ععتٌ حددهف ععمشر   إ   

ففعوننفر  ال ٍعفوننع بننفعحب  فننار عوننتٍ ئه دينني . ععجننرعئق  ابصننارة  عٍننن

اذعك حتي ال ٍكا  . أماعل عمنرٍ   اععقفتل ال ٍعدق فار إودعمه ديي ععقتل

رد عع عل عالجتمفدٌ فٌ ععمجتمعفر ععحدٍثن حٍفل مقتنرا ععجرٍمنن ععتقفمٍنف  

البد م  أ  ٍكا  رد عع عل معالمف  بعٍدع  د  راح ععثنأر غرٍزٍف  متعو ف   بل 

 . اعالعتقفق  هدفه إال فر ععحقٍقن

عذعك عق ٍك  هعنفك بند من  أ  ٍحنفكق مرتكنع ععجرٍمنن أمنفق ععقضنفء  

 . اأ  ٍحكق ديٍه بفععقابن ععمعفوبن م  وبل ويهن وضفئٍن منتصن

رٍننن اععقاعدنند ععتننٌ تعتننز  منن  رد عع عننل عالجتمننفدٌ عععزدننفر ععثأ

". أصنننال ععمحفكمنننفر ععجزعئٍنننن"اتننندفع ف فنننٌ ععمونننفعك ععقضنننفئٍن  تونننمي 

 التوي توونام الودعوج الجزائيوة التوويهننذق هنٌ  الجزائيوة فأصوول المحاكموات
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القووانون الجزائووي إ  عننذعك ٍمكععننف ععقننال . الجريمووة والعقوبووة بووي نتتوسوو  

 : ينقسم إلى قسمين

م   ببيان الجرائمععتٌ ت تق  القواعد الموضوعيةٍضق  :القسم األول

حٍ  أعاعد ف اأركفع ف اأاصفف ف امنف ٍترتنع ديني عوترعف نف من  جنزعءعر  

 ". وفعا  عععقابفر "اٍهي  ديي هذق ععقاعدد عوق 

 ععتنٌ  القواعود اججرائيوة أو الشوكليةٍضنق مجمادنن  :والقسم الثواني

  معفوبنن ععجنفعٌ  ٍعبغٌ عتبفد ف الوتضفء ح  ععداعن فٌععتٌ  تحدد األساليب

 ". وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن "اٍهي  ديٍ ف عوق 

فالقووووانون الجزائووووي بووووالمعنى الواسووووج يضووووم القواعوووود الجزائيووووة 

 .الموضوعية والقواعد الجزائية الشكلية معا

ٍ  ٍت مجمادنن ععقاعدند ععقفعاعٍنن  اه قانون العقوباتممف تقدق أ   ععف ب

منفع نننفر اجنننع   إعنننيم ف ٍععمجرمنننن اتقونننفعنننفل ع تحدٍننند ععتنننٌ تتضنننم  

ت ق  فننرعد فننٌ حننفل منننفعععم راضننن دينني ع اجعفٍننفر ااضننع عععقابننفر 

 صووول المحاكمووات الجزائيووةأقووانون ٍتبننع هننذع ععقننفعا  . عالمنننعيقنناععٍ  اع 

أً ٍحندد تعالنٍق ععمحنفكق ععجزعئٍنن   ٍعالق كٍ ٍنن ععبندء بفعندداى عععفمننععذً 

ٍ  ااعنتصفصنن ف  ٍ  ععقاعدنند اعح  ٍبنن تبفد ننف عيبحنن  دنن  ع  جننرعءعر ععتننٌ ٍتعنن

ععجرٍمنننن امرتكب نننف ام حقتنننه اععتحقٍننن  معنننه امحفكمتنننه اتع ٍنننذ عععقابنننن 

حاعل ععت فكنف  بمف ال ٍشكل فٌ جمٍع ع   دععتهإععجزعئٍن ديٍه فٌ حفل تقرٍر 

 . د  أع و قععتقفصف  م  حق ق فٌ ععدفف   اأفرعد عحرٍن ع 

كنف  ونفعا   عإعنه إذ: "فٌ هنذع ععصندد (غارو)ويقول الفقيه الفرنسي 

عععقابفر ٍحتاً ديي ععقاعدد ععماضادٍن ععتٌ تعالق عععقفع اهٌ فٌ حفعن 

جماد اوكا   فإ  وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن ٍحتاً ديي ععقاعدند 
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أً إ  ععقاعدنند . ععتننٌ تننع   ععننراح فننٌ هننذع ععجمننفد اتترجم ننف إعنني اوننفئع

مرحينن ععونكا   من ٌ ععتنٌ تعقنل ععقاعدند ععماضنادٍن يٍن هععشكحجرعئٍن ع

أً إعننه عنناال واعدنند وننفعا  ع صننال . إعنني هننار ععحركننن اععتهبٍنن  عع عيننٌ

ععجزعئٍن  عكفعر واعدند ونفعا  عععقابنفر عصاصنف  مٍتنن جفمندة  اأحكفمنف  ال 

."ال حٍفة  ف ٌ ععتٌ تضع ف ماضع ععتع ٍذافٍ ف     ح  
1
  

دون دعووج جزائيوة يناور فال يتصوور ت بيوق قوانون العقوبوات مون 

عنذعك ٍمكن  ععقنال إعنه ال وٍمنن عقنفعا  . فيها القضاء الجزائي ويفصول فيهوا

م  هعنف صند  ععقنال . عععقابفر م  دا  وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن

إ  وننفعا  عععقابننفر ٍغنندا دنندٍق ععقٍمننن اععجننداى منن  دا  وننفعا  أصننال 

ععجزعئٍن  كمف أ  وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍنن ٍكنا  عغناع   ععمحفكمفر

اهنٌ ععجنرعئق "ال ففئدة عنه دا  ونفعا  عععقابنفر ععنذً ٍمندق بفعمنفدة ع اعٍنن 

موون انووا يووأتي و. ععتننٌ دينني أوفونن ف تجنند إجرعءعت ننف وننبٍي ف إعنني ععتهبٍنن 

صووووول أقووووانون العقوبووووات وقووووانون  ،القووووانونين بووووي نالتشووووابل والتكاموووول 

.ئيةالمحاكمات الجزا
2
 

 

 

 

 

 

 
                                                 

ٓطرؼس . جُطرؼس جٍُجذؼس. جُؿُء جألٍٝ. جُٞؾ٤ُ ك٢ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ -1

جُىػٟٞ -جُىػٟٞ جُؼحٓس)أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  .12ص . 1977-1976. جإلقٓحٕ

 .5ص.2011-2010.ٓ٘شٌٞجش ؾحٓؼس وٓشن ٤ًِس جُكوٞم.جُؿُء جألٍٝ (.جُٔى٤ٗس

جُىجٌ . جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس -جُىػٟٞ جُؼحٓس/أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ -2

 .17ٝ 6ص. ْ٘س ٖٓ وٕٝ. جُؿحٓؼ٤س ذ٤ٍٝش
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 أامية قانون أصول المحاكمات الجزائية 

عمجتمنع عبفععوبن إعني  عقاعدد أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن أهمٍن كبٍرة

 . ع رد فٌ    اعحدعابفععوبن إعي 

فقاعدنند أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن  :لمجتمووجبالنسووبة إلووى ا: أولا 

ععتننٌ تمكعننه منن  ععاصننال إعنني مرتكننع  يوود المجتمووج الوسووائلاضننعر فننٌ 

عععقابننن  فننرخععجرٍمننن ععننذً دبنن  بننأم  ععمجتمننع ام حقتننه امقفضننفته ا

 . حتي ال ٍ ير مجرق م  عععقفع  ديٍه

ف ننذق ععقاعدنند ذعر أهمٍننن كبٍننرة أٍضننف   :لفووردبالنسووبة إلووى ا: ثانيوواا 

إ  حقنف  اإ    ف نٌ تمنع  ععشننل ععنذً تحناق حاعنه ععشنب فر  هٍعإبفععوبن 

ععاوفئل ععتٌ تمكعه م  ععدفف  د  ع وه اإثبنفر برعءتنه إ  كنف  ع نف   بفه   

.أا ديي ع ول تحدٍد موؤاعٍته ععحقٍقٍن د  ععجرٍمن ععتٌ عرتكب نف  أوف 
1
 

خير للعدالة أن يفلت مئة مجرم مون : "ام  هعف ٍص  ععمثل عع رعوٌ ععقفئل

أصووول المحاكمووات الجزائيووة   فقاعدنند. "دان بوور ء واحوودالعقوواب موون أن ي وو

نالتوفيق  أحياناا  حقين يصعب بي نالتوفيق  دا إعيت   :همابي 

 . ح  ععمجتمع فٌ مجفزعة ععجفعٌ -1 

 . ح  عع رد فٌ دفع ععت من د  ع وه اإثبفر برعءته -2 

اال عغنفعٌ   امحفكمتنه ف  ع مل ح  ععمجتمع فٌ م حقن مرتكع ععجرٍمنن 

فن    فٌ ح  عع رد فٌ ععدفف  د  ع وه إعني ععحند ععنذً ٍ ندر حن  ععمجتمنع

ضحٌ عاال أ    ٍجع أ  عضحٌ بمصيحن عع رد فٌ وبٍل مصيحن ععمجتمع

.بمصنننيحن ععمجتمنننع فنننٌ ونننبٍل مصنننيحن عع نننرد
2
قوووانون أصوووول  أ  علوووى 

 .يضمن لفريقي الدعوج تكافؤاا في الفرص أن المحاكمات الجزائية

                                                 

 . ٝٓح ذؼىٛح 12ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن :جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1

 . 8ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 2
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عنٍ   اود  قوانون أصوول المحاكموات الجزائيوة  إعذعك ٍمك  ععقال 

 حمايوة حريوات األفورادنفسوها فعدرجنن باإعمنف أٍضنف  ا  حماية المجتمجفقه 

.دا  عحترعم ف ال تاجد ددععن جزعئٍن حقٍقٍنم  اععتٌ   وكراماتهم
1
  

 

ون أصوووول المحاكموووات عالقوووة قوووانون أصوووول المحاكموووات الجزائيوووة بقوووان 

 .المدنية

كننل منن  وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن اوننفعا  أصننال  يتشووابه

 ععمحفكمفر ععمدعٍن
2
 كالاما يضم مجموعة من القواعد القانونية الشكليةف 

فقنفعا  أصنال ععمحفكمنفر . قصد بها تناويم ت بيوق القووانين الموضووعية

دمنننفل ونننفعا  عععقابنننفر اونننفعا  أصنننال ععجزعئٍنننن هنننا ععقنننفعا  ععننن زق ح

جرعئننٌ ععنن زق عاضننع ععقننفعا  ععنننفل ععمدعٍننن هننا ععقننفعا  عحععمحفكمننفر 

.دعد ععمهفعبن ععقضفئٍن ماضع ععتع ٍذ
3
 

ٍ  لتشووابه ع اهننذع      تشووابهاا اااريوواا ٍكننا   أ  ععقننفعاعٍ  ال ٍعنندا بنن

اكنل مع منف ٍعند  أصن   وفئمنف  بذعتنه عنه مجفعنه  القوانونين كبيورة بوي نالفروق 

ععنفل به  اواعددق ععتٌ توتقل د  واعهف بنصفئص ف اممٍزعت نف اتتون  

.مع ع غرعخ ععتٌ اضعر عتحقٍق ف
4
  

فننٌ    فقننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن ٍننعالق ععنندداى ععجزعئٍننن 

كموا . فرٍنحٍ  ٍعالق وفعا  أصال ععمحفكمفر ععمدعٍن ععدداى ععمدعٍن اععتج

                                                 

 .3ص. 1972. ٓ٘شأز جُٔؼحٌف ذحإلٌْ٘ى٣ٌس. أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س: جُىًطٌٞ قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ - 1

ٌز هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُٔى٤ٗس، ػِٔحً ذإٔ جُوحٕٗٞ ٣كَٔ جْْ هحٕٗٞ وٌؼ ٓؼظْ جُلوٜحء ػ٠ِ جْطؼٔحٍ ػرح - 2

 . أطٍٞ جُٔكحًٔحش كوؾ ْٝٞف ٗٓطؼَٔ ًِٔس ٓى٤ٗس ُِطٞػ٤ف كوؾ

ٓرحوب هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س : جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ - 3

جُوحػىز /أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س : جُىًطٌٞ ؾالٍ غٍٝش .19ص.1995جُىجٌ جُؿحٓؼ٤س ذ٤ٍٝش . جُِر٘ح٢ٗ

ص  .1991جُىجٌ جُؿحٓؼ٤س ذ٤ٍٝش /. طحذؼسجُىػٟٞ جُؼحٓس جُهظٞٓس جُؿ٘حت٤س ٝجُهظٞٓس جُٔى٤ٗس جُ. جإلؾٍجت٤س

32. 

أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  .42ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 4

 .7ص.جُؿُء جألٍٝ جٍُٔؾغ جُٓحذن(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-جُىػٟٞ جُؼحٓس)
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لمصولحة ا مون أجولوضعت قانون أصول المحاكمات الجزائية أن نصوص 

  تمثل فٌ م حقن مرتكنع ععجرٍمنن اععحكنق ديٍنه بعقابنن جزعئٍننات  امةالع

ٍ ع نصوص قوانون أصوول المحاكموات المدنيوة بالمصولحة الخاصوة تععي مف ب

اععمددٌ فنٌ  . هرعا عععزع  الغالب مصلحة ماليةاععتٌ هٌ فٌ   لألفراد

ٍ ع  ععدداى عععفمن ها ععمجتمع ممث   بفععٍفبن عععفمن مف ها فنرد من  ع فنرعد ب

  دعوووج دون  موون ويجوووز ت بيووق القووانون الموودني. فننٌ ععنندداى ععمدعٍننن

اععوننبع أعننه فننٌ ععموننفئل ععمدعٍننن منن  ععم ننراخ أ  ٍتقٍنند ع فننرعد بفعقننفعا  

أا ٍبرمننا  منن  دقنناد   ععمندعٌ أا ععتجننفرً فٍمننف ٍيتزمننا  بننه من  ماجبننفر

اعننٍ  منن  ععضننرارً أ  . فٍهبقننا  بفنتٍننفرهق أحكننفق هننذع ععقننفعا  اذعك

ممك  عم  عرتبهناع بعقند م  ععإذ ٍوتتبع تهبٍقه ن فف  ٍعرخ ديي ععقضفء 

ٍ عأ  ٍوتع داع م عاعه م  غٍر عزع  ٍعشأ   اهذع ها ععنذً ٍ حنال دنفدة   ق ب

فن  تعنرخ ععقضنفٍف ععمدعٍنن أمنفق فعقفعا  ععمدعٌ ٍنعالق د ونفر ع فنرعد  ف .

.ععقضننفء إال عوننتثعفء دعنند عشنناع ععننن ا اعوتقصننفء حيننه ترعضننٍف
1
ن  مووا بي 

قانون العقوبوات حيوال ل عقوبوة مون غيور  ت بيقإلى  ذعك بفععوبنيستحيل 

اععقفضننٌ ععجزعئننٌ ٍقضننٌ فننٌ ععنندداى عععفمننن بعننفء دينني وعفدتننه . محاكمووة

ٍ ع  اتقل  عكل الراا ععجرٍمن اععمجرق ععاجدععٍن بعد بح    مف ٍشنبه دار ب

.نصمٍ   بٍق ععمحك   رععقفضٌ ععمدعٌ إعي حد كبٍر دا
2
 

                                                 

ٓ٘شٌٞجش . ؽرؼس ؾى٣ىز ٓ٘وكس ٝٓؼىُس. أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س وٌجْس ٓوحٌٗس: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د 1

 .20ص. 2000. ُر٘حٕ –ذ٤ٍٝش . طحوٌ جُكوٞه٤س
. جُؿُجء جألٍٝ/ جُىػحٟٝ جُط٢ ٣٘ظٍٛح جُوؼحء جُؿُجت٢/ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ - 2

 . 10ص. 1990-1989جُٔطرؼس جُطؼح٤ٗٝس ذىٓشن . جُطرؼس جٍُجذؼس
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. ففعنندداى ععجزعئٍننن أكثننر نهننارة اأشنند تعقٍنندع  منن  ععنندداى ععمدعٍننن

منف   واعدد ع صال ععموتقين ععنفصنن ب نف م   اهذع مف ٍاجع أ  ٍكا  ع ف

.ٍت   اهذق ععنهارة امف ٍتعفوع اتيك ع همٍن
1
 

 

قواعوود قووانون اعوود أصووول المحاكمووات الجزائيووة وقو بووي نمعيووار التفريووق 

 العقوبات

واعدنند  مٍٍنزعقند تعنددر  رعء عع ق نفء فنٌ ع وننف  ععنذً ٍقناق ديٍنه ت 

دن  ( أً ععقاعدند عحجرعئٍنن أا ععشنكيٍن)وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍنن 

احننفاعاع ععبحنن  دنن  ( ععقاعدنند ععماضننادٍن)واعدنند وننفعا  عععقابننفر أً 

ٍ ع ت رٍ عيمعٍفر   .  مف اتمٍٍز أحدهمف م  عمنرب

ٍ ع مٍٍزععت اها أ  :األول لمعيارا -1   مكانيٍتق ديي أوف    مفب

 وفعا  أصال ففعقفددة تكا  إجرعئٍن إذع تضمع ف.   بوغرافيأا 

ع ف ونننفعا  ععمحفكمنننفر ععجزعئٍنننن  اتكنننا  ماضنننادٍن إذع تضنننم  

.عععقابفر
2
 

أو  اوود  الوونص القووانونيديي قنناق هننذع ععمعٍننفرٍ :الثووانيمعيارال -2

  واعدد ع ونف  أا ععماضنا  ترمنٌ إعني حمفٍنن ععمجتمنع من  إ أً غايته

ٍ ع. عحجرعق  اإعي صٍفعن أمعه احمفٍن عالفمه  ف ٌ إذ  ضد عع رد منف تععني ب

واعدد ععشكل  بحمفٍن مصفع  عع رد ععنذً ٍنت ق بنفوترعا جرٍمنن منف اٍنددي 

اوند غنفعي بعضن ق فنٌ عالدتصنفق ب نذع ععنرأً  . ديٍه ب ف اٍحفكق م  أجي ف

ونننفعا  ععمجنننرمٍ   اديننني أصنننال : ديننني ونننفعا  عععقابنننفر عونننق فنننأهي 

اهنذع ععنرأً ال ٍمكنن  ع ننذ بننه . ونفعا  ععشننرففء: ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن عوننق
                                                 

 . 42ص .جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1

وجٌ جألقى /. ٗشأضٚ، ٝجهطؼحؤٙ، ٝجٗوؼحؤٙ/قن جُىُٝس ك٢ جُؼوحخ : جُىًطٌٞ ػرى جُلطحـ ٓظطل٠ جُظ٤ل٢ - 2

 . 18ص1971ذ٤ٍٝش . جُرك١ٍ٤ ئنٞجٕ
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ديي إه وه     وفعا  عععقابفر ٍتضم  أحكفمنف  كثٍنرة اضنعر عمصنيحن 

عع رد ععمت ق بجرٍمن  كف حكفق ععمتعيقن بأوبفع ععتبرٍر أا عحبفحن أا ماععع 

 . عع ...ععقفعع

اونند تتضننم  ونناععٍ  ع صننال أحكفمننف  ال ترمننٌ إعنني تننأمٍ  مصننيحن 

ععمننت ق  منن  هننذع ععقبٍننل عععصننال ععتشننرٍعٍن ععتننٌ تيغننٌ هرٍقننف  منن  هننر  

.ععهع  كفالوتئعفا أا عععقخ اغٍرهف
1
 

اها م  أفضل ععمعفٍٍر فنٌ عالرعنف  اٍونتعد إعني  :الثالال معيارال -3

 .(موضوعها)ا ععقفددة ععجزعئٍن (جوار)

  ٍ منن  ونناععٍ  ععماضننا  أا ع وننف   عنند  أً إعننه حوننع هننذع ععمعٍننفر 

جمٍع عععصال ععتشرٍعٍن اع حكنفق ععقفعاعٍنن ععتنٌ ٍكنا  ماضناد ف بٍنف  

ععجزعئٍننن  اتعٍننٍ  عععقابننفر ونناعء ععجننرعئق  اتحدٍنند موننؤاعٍن ععمجننرمٍ  

 . ر  عععل بقصد تأمٍ  حمفٍن ععمجتمع  أق بقصد ردفٍن ح  ععمجرقش  

اضنناد ف  جمٍننع عععصننال إعنني ممنن  ونناععٍ  ععشننكل بننفععالر  عنند  ات  

ععتشننرٍعٍن اع حكننفق ععقفعاعٍننن ععتننٌ ٍقصنند منن  اضننع ف حونن  وننٍر عععدععننن 

ععجزعئٍنننن اععتالنننفق ععقضنننفء ععجزعئنننٌ  اععتنننٌ تتعيننن  بنننفحجرعءعر ععاعجنننع 

م حقن ارفع ععدداى عععفمن افٌ ععتحقٍ  اععمحفكمنن اونياك عتبفد ف فٌ عع

وننبل ععهعنن   ونناعء أكننف  ععننعل فننٌ مصننيحن عع ننرد ععمننت ق أا فننٌ غٍننر 

منن  ونناععٍ  ععشننكل جمٍننع ععقنناععٍ  ععتننٌ تتصننل بتعالننٍق  عنند  أً ت  . مصننيحته

ععمحفكق ععجزعئٍن اكٍ ٍن تأعٍ  ف اتحدٍد عنتصفصفت ف  اكذعك ععقناععٍ  ععتنٌ 

.دد إوفمن ععدداى ععجزعئٍن اوٍرهف اعع صل فٍ فتروق واع
2
 

 

                                                 

 . 20ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1

 .22ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 2
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قواعود قوانون  بوي نقواعد أصول المحاكموات الجزائيوة و بي نوائد التفريق ف

 العقوبات

ٍ  إ  عيت رٍننن   قاعدننند عع)واعدننند أصنننال ععمحفكمنننفر ععجزعئٍنننن أً  بننن

  (ععقاعدند ععماضنادٍن)واعدد ونفعا  عععقابنفر أً  ا( ععشكيٍنأاعحجرعئٍن 

 . ععقفعا  تفسير م  حٍ  -1:من ناحيتينأهمٍن كبٍرة انفصن 

 . ععقفعا  رجعية م  حٍ  -2                             

 

 : من حيال تفسير القانون -2

أً  أن تفسوووير القووووانين الجزائيوووة الموضووووعيةعت ننن  عع ق نننفء ديننني        

ادينني  أضوويق الحوودودٍجننع أ  ٍكننا  فننٌ   ععمتعيقننن بننفعتجرٍق اعععقابننفر

ديني أ  ٍكنا  ععت ونٍر اعضنحف   .غير مصلحة المتهمع نل إذع كفعر فٌ 

   ععقفضننننٌ ال ٍميننننك عالجت ننننفد اال تكميننننن  ال عننننب  فٍننننه اال غمنننناخ 

مبنندأ وفعاعٍننن ٍنننر     ذعننك   اعننٍ  عننه حنن  ععقٍننف  عععصننال منن  دعنندق

ل جريمووة ول عقوبووة إل "حٍنن  مبوودأ الشوورعية أً   ععجننرعئق اعععقابننفر

  ."انونيبنص ق

لتأمين حسن ضعر ا   فقد  لقوانين الجزائية الشكليةاأمف بفععوبن إعي 

اوند   ف ٌ تعاد بفع فئدة ديي جمٍع ععمتقفضنٍ   سير العدالة والصالح العام

عنذعك فف حكنفق ععتنٌ تتضنمع ف هنذق   لحقيقوةجل الوصول إلى اأرعت من ش  

ن تفسر تفسيراا واسعاا كما يجوز فيها القيوا  والسوتنتا  أيجوز ععقاععٍ  
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.والجتهوواد
1
فننإذع أتنني ععننعل غفمضننف  بصننٍغته أا مثٍننرع  ععتننردد أا ععشننك   

.دي ديٍه احقه فٌ ععدفف اجع ت وٍرق عصفع  ععمد  
2
 

 (: أو من حيال الزمان)من حيال رجعية القانون  -2

رجعيوة  عودماوو  الموضووعيةالقووانين الجزائيوة  إعني بفععوبن المبدأ

م  هنذع ععمبندأ وناى  ستثنىيول  .القانون الجديد الالحق لرتكاب الجريمة

من  ععقنفعا  ععونفرً  القوانون الجديود أصولح للموتهمععحفعن ععتٌ ٍكنا  فٍ نف 

 . اور عرتكفع ععجرٍمن

أا  ت بق بأثر فور ف ٌ   بالقوانين الجزائية الشكليةفٍمف ٍتعي  أمف 

أً إع ف تهب  ديي جمٍنع عحجنرعءعر ععتنٌ تتننذ معنذ تنفرٍ  ع فذهنف   مبفشر

اال ٍكنا    اعا كفعر بشأ  جرعئق اوعر أا ددفاى رفعر وبل هذع ععتفرٍ 

حٍن  تالنل هنذق   حجرعءعر ععتٌ عتنذر وبل عععمل ب فع ف أثر بفععوبن إعي ع

من  صنحٍحن   تمنر هبقنف  عيقنفعا  ععونفرً اونر عتنفذهنفمتني   عحجرعءعر

            . دا  أ  ٍكا  عيمت ق ح  فٌ ععتموك بفعقنفعا  ععجدٍند بحجنن أعنه أصني  عنه

تحكوووم اججوووراءات ل أ  ععقننناععٍ  ععجزعئٍنننن ععشنننكيٍن  وعلوووة اوووذع القاعووودة

.بتواري  اججوراء ل بتواري  الجريموة فنٌ تهبٍق نفالعبورة  فتكنا   الجرائم
3
 

فن  ٍكنا  فنٌ  ععحن  من  ماضنا ال تهذع بفحضففن إعي أ  هنذق ععقناععٍ   

فنٌ جنرعئق بنه ورٍف  ععقفعا  ععجدٍد ديي عحجرعءعر ععتٌ تتننذ بعند عععمنل 

كمف إ  إجفزة ورٍف  ععقناععٍ  ععشنكيٍن . اوعر وبل ذعك إن ل بح  مكتوع

ديي عحجرعءعر ععتٌ تمر صحٍحن بمقتضني ونفعا  ونفب  ٍننل بمنف ٍعبغنٌ 

                                                 

. وجٌ جُػوحكس. جُٞؾ٤ُ ك٢ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: كٔى طرك٢ ٗؿْٓجُىًطٌٞ  - 1

 . 26ص .جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٝجُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ. 22ص.2006.جألٌوٕ.ػٔحٕ

 .21جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 2

جُىجٌ جُٔظ٣ٍس ُِطرحػس / ُطش٣ٍغ جُِر٘ح٢ٗك٢ ج/أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س : جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 3

 . 20ص.1971ٝجُ٘شٍ ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ 
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كنننا  منننددفة عضنننٍف  أ  ٍتنناعفر ع نننذق عحجنننرعءعر مننن  ثبنننفر اعونننتقرعر اٍ

.ععاور
1
  

عقناععٍ  إعني عال تثٍر وفددة ع ثنر عع نارً ن فنف  فنٌ تهبٍق نف بفععونبن 

ععمعالمنننن حجنننرعءعر ععتحقٍننن  اععمحفكمنننن اال عقننناععٍ  ععتعالنننٍق ععقضنننفئٌ 

عكنن  حنند  تننردد بشننأ  ماضننا  وننقاه ععنندداى عععفمننن . اعالنتصننفل

    ععتقنفدق   ماضنادٍنواعدد   فذهع فرٍ  إعي أ  واعدد ععتقفدق. بفعتقفدق

  ٍععنٌ إونقفه عععقابنن دن  ععمنت ق  ععع نا عععنفق أا  شأعه شأ  منار عع فدنل

تعمنل فٍنه وفدندة تهبٍن   أ عنذعك ٍجنع   ف ا إذ  نفل بماضا  ععجرٍمن

اذهع فرٍن   ننر إعني أع نف واعدند . ععقفعا  ع رحق ديي ععمت ق عٍوت ٍد معه

     ععتقننفدق ٍععننٌ عوننتحفعن إوفمننن ععنندداى ععجزعئٍننن دينني عع فدننل  إجرعئٍننن

ف نا ٍتعين  إذ  بإوفمنن   بوبع مرار ععمدة ععتٌ حددهف ععقفعا  ع نذق عحوفمنن

.اهذق موأعن إجرعئٍن  ععدداى عععفمن
2
 

ااقانون العقوبات السور   عك  الدتبنفرعر   قواعود موضووعية عود 

رجعٍن واععٍ  ععتقفدق إذع كف  فنٌ هنذق  ضي بعدقوفقد . تتعي  بصمٍق عععدععن

فإذع كنف  ععقنفعا  ععجدٍند ٍهٍنل ععمندة ديني . ععرجعٍن ضرر بمصيحن ععمت ق

نكنف  أمنف إذع   فنإ  ععقنفعا  ععقندٍق ٍهبن   ععجرق اعععقابنن فإعنه ذا   رهفٍقص 

أ  : مثفل. اعععبرة فٌ ذعك عمصيحن عع فدل  م عال رجعٌ اٍشمل ععمفضٌ

فٌ ععقفعا  ععوفرً اور عرتكنفع ععجرٍمنن  عععفمن ععدداىتكا  مدة وقاه 

ابعنند مضننٌ وننعن ٍصنندر وننفعا  جدٍنند ٍجعننل ععمنندة ثنن     نمنن  وننعاعر

وعاعر فقه  ف ٌ هنذق ععحفعنن تونقه ععندداى بمضنٌ ثن   ونعاعر تحونع 
                                                 

 .21ٝجُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ جٍُٔؾغ جُٓحذن ص. 22جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 1

. 1987وٓشن . جُٔطرؼس جُؿى٣ىز. جُطرؼس جٍُجذؼس. أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 2

ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ض٘ض / 5/جُٔحوز . ٝٓح ذؼىٛح 25ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ. 14ص

ٝكحهحً ُِوحٕٗٞ جُوى٣ْ ػ٠ِ أال ٣طؿحَٝ ٓىجٙ ٍْٟ ًٛج ج٤ُٔؼحو .  ئيج ػىٍ هحٕٗٞ ٤ٓؼحو جُطوحوّ ػ٠ِ ؾٍّ": ػ٠ِ أٗٚ

 . "ج٤ُٔؼحو ج١ًُ ػ٤٘ٚ جُوحٕٗٞ جُؿى٣ى، ٓكٓٞذحً ٖٓ ٣ّٞ ٗلحيٙ
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م  ٍاق عععمل بفعقفعا  ععجدٍد اتكا  مدة ععوقاه فنٌ ععع فٍنن أربنع ونعاعر 

.رٍمن بدال  م  نم  وعاعرمحوابن م  ٍاق اوا  ععج
1
اود عصنر ععمنفدة  

ل ونفعا  مٍعنفد ععتقنفدق ديني دند   إذع":فمون م  ونفعا  عععقابنفر ديني أعنهععن

ال ٍتجنفاز مندعق ععمٍعنفد ونرى هنذع ععمٍعنفد افقنف  عيقنفعا  ععقندٍق ديني أ  جرق

دقععذً   ".ععقفعا  ععجدٍد محوابف  م  ٍاق ع فذق حد 

 

  :صول الجزائيةنامة األأ

نتينننا عالنننق أصنننال ععمحفكمنننفر ععجزعئٍنننن اتتعنننا  تبعنننف  الننننت ا ت

اوننند دنننرا تنننفرٍ  ع صنننال  .ع اضنننف  عالجتمفدٍنننن اععوٍفونننٍن عيشنننعاع

 :هٌ  أبرزهف ث ثن   ددةععجزعئٍن أعالمن 

عنذعك .عععالفق ععمننتيه  (ععت تٍشٌ)أاععتحقٍقٌ عععالفق   عععالفق عالت فمٌ

 .البد ععف م  معرفن كل عالفق ديي حدة

:تهاميالناام ال -2
2
 

 .ععقدٍمن م  حٍ  ععال ار ععتنفرٍنٌ عالمنم  ع  ت فمٌٍعد عععالفق عال

فكرة ععقضفء ديي عالعتقفق عع نردً اععحند  إعيصاعه أاٍرجع هذع عععالفق فٌ 

ننابننذعك   منن   ثننفرق ععضننفرة نهنناة متهننارة فننٌ تقرٍننر ضننمفعفر هفمننن د  د 

من  مرعحنل ععتهنار ف نا ٍعكن  مرحينن   تمكعه م  ععدفف  د  ع ونهعيمت ق 

ٍ  اتعالٍق ععع ون  ععدٍمقرعهٌ ع فرعد ديني أونف  اجناد ضناعبه وفعاعٍنن  ب

فرفوج الودعوج فوي اوذا . تحدد وبل ممفرون حقاو ق اععقٍناد ععناعردة ديٍ نف

                                                 

أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ . 14ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 1

 .13.جُؿُء جألٍٝ جٍُٔؾغ جُٓحذن(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-جُىػٟٞ جُؼحٓس)

ٝؽرن ك٢ كٍٗٓح ذؼى ؿُٝجش . ٝك٢ ٌٝٓح ك٢ جٍُٔقِس جأل٠ُٝ ُ٘شأضٜح. ظٍٜش ٓالٓكٚ ك٢ ج٤ُٞٗحٕ جُوى٣ٔس - 2 

جٍُٔؾغ : ٓكٔى ؾؼلٍ جُىًطٌٞ ػ٢ِ. ٝجْطوٍ ك٢ ػٜى جإلهطحع ك٢ أٌٝٝذح ك٢ جُؼظٌٞ جُْٞط٠. جُرٍذٍ ُٜح

ٝٓح َجُص أّْ جُوحٕٗٞ جال١ُ٤ٌِٗ . ٝأنًش جُش٣ٍؼس جإلْال٤ٓس ذٞؾٜٚ جُشؼر٢ ٝجُشهظ٢. 16ص.جُٓحذن

 .38ص: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د. ٝجأل٢ًٍ٤ٓ ٓٓطٞقحز ٖٓ جُ٘ظحّ جإلضٜح٢ٓ ٓغ ذؼغ جُطؼى٣الش
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ففعندداى  .الناام يبودأ باتهوام يوجهوه المضورور مون الجريموة إلوى الجواني

ٍ  عزعل  اٍمثنل ععجنفعٌ   نصمٍ  ٍقاق فٍه ععمضرار من  ععجرٍمنن بندار  ب

ٍ  ٍضع ف دي ديٍه  ٍقدق كل مع مف مف عدٍه م  أدعن اأاجه دفف  عدار ععمد    ب

حٍ  كف  ٍتناعي ععقضنفء فنٌ هنذق عع تنرة من  ،  قاض من عامة النا ٍدً 

ٍ نتفرا  .ععونمعن ععحونعن   م  حكمفء ععقبفئل أا ذاًععتفرٍ  أفرعد دفدٍا  

ٍ  اكفعر تقتصر م مته ديي ععماعزعن  والحكوم لمون تورجح ع دعن ععمقدمنن  ب

افٌ الل هنذع عععالنفق . عبح  د  ععحقٍقنم  دا  وعٌ م  جفعبه إعي ع كفته

ففعبرعءة م ترضن فنٌ   كف  مجرد تاجٍه عالت فق ٍعد موفوف  بفعحرٍن عع ردٍن

ضف  فٌ بعخ اكف  عع رد ععمت ق ٍجد ع وه معر  . ععشنل حتي ٍثبر عععك 

ع حٍف  ععقابنن ععجرٍمنن ععتنٌ عددني ب نف إذع عوترعنر ععقضنٍن ببنرعءة ععمنت ق 

.ممف عوع إعٍه
1
  :ام ميزات اذا الناامأو 

 . فرعد ععشععأجرعءعر بحضار م  ٍشفء م  عحتتق  :العلنية -2

 ممننف جعننل  ععمهفعبننفر اععمهفععننفر بشننكل شنن  ٌ تقنندق: شووفهيةال -2

 .دارهمف حٍعذعكعيوف  عينهفبن افصفحن ع

جنننننرعءعر ععمحفكمنننننن تنننننتق بحضنننننار إ  جمٍنننننع إأً  :الوجاايووووة-3       
 .امع ععش اد ف  بعضاماعج ت ق مع بعض ق  ٍ ععنصم

 

 : أام عيوب اذا الناام             

  لقضواة مون عاموة الشوعبعع صل فٌ ععندداى ععجزعئٍنن  ترلإ   -1

م  شأعه أ  ٍ دد حو  وٍر عععدععن  اذعك    ماضنا  ععندداى ععجزعئٍنن 

                                                 

، 13جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: ، ٝجُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼح82ٕجٍُٔؾغ جُٓحذن ص : جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1

 . 11جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: ٝجُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢
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إال وننفخ  متنصننل ٍتمتننع ونند ٍثٍننر موننفئل دوٍقننن ال ٍصنني  عي صننل فٍ ننف 

.متمٍز نفلبتكاٍ  
1
 

ال ٍقناق بنأً دار   كفعمت رج تمفمف  بحر  دور القاضي دور سلبي -2

ععمعفوشنن اتاجٍنه ونٍر فاالٍ ته هٌ إدعرة . ععبح  اععتحرً د  ععحقٍقنفٌ 

عذعك ال ٍكا  حرع  فٌ عوتعفده ععشنصنٌ  . دا  ععتدنل فٍ فم   عحجرعءعر

ف ا مقٍد بمف ٍقدمه ععنصاق م  أدعن ابرعهٍ  اورعئ   اٍحكق افقنف  عيحقٍقنن 

ف ٌ عٍور ععحقٍقن ععمهيقنن . ععتٌ تبدا عه م  ن ل مف ٍقدمه ععنصاق أمفمه

قن عععوبٍن ععتٌ تتاوا ديي م فرة ععنصنق ععتٌ ٍبح  دع ف  اإعمف هٌ ععحقٍ

 . ف اشرح فٌ تقدٍق حججه

البحال عن األدلة في عنصاق تجعل أمر تجفق ع إن سلبية القاضي -3

 عنه دميٍنن فعٍنن ٍج ي نف   اهنا أمنر كثٍنرع  منف ٍعجنز دعنه  يد المجني عليه

اود ٍعمد ععمت ق إذع كنف  مٍونار ععحنفل إعني شنرعء عمتعنف  شن اد  .ععكثٍرا 

 .عحثبفر د  ععش فدة  ابذعك ٍضل ععقفضٌ ععوبٍل إعي ععحقٍقن

احنندق أا أوفربننه ٍجعيننه  التهووام بيوود المجنووي عليووهإ  تننرك أمننر  -4

إمنف عتنفذعنه أا عنافنه من   يحجوم عون توجيوه التهوام إلوى الجوانيكثٍرع  منف 

فننٌ ععثننأر معننه بع وننه  ممننف ٍننؤدً إعنني إفنن ر كثٍننر منن  ععجننفعٌ أا رغبننن 

.ععمجرمٍ  م  عععقفع
2
 

 ننر  يعود عيبواا  ،ةا كافو إن عالنية اججراءات في مراحول الودعوج -5

م  دٍاع عععالفق عالت فمٌ  إذ ود تقتضٌ مصيحن عععدععن فٌ إال فر ععحقٍقن 

 مننن  دا  فنننٌ مرعحي نننف ع اعنننين صنننفن أ  تنننتق بعنننخ إجنننرعءعر ععننندداى

 .د عٍن
                                                 

 .17جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 1

 . 14ص. 1986. جُوحٍٛز -جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤سوجٌ . شٍـ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س: جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ - 2
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:(التفتيشيو أ) التحقيقي الناام  -2
1
 

اتعنناد  .ت ننفمٌمقفرعننن بفععالننفق عال عععشننأةٍعنند عععالننفق ععتحقٍقننٌ حنندٍ  

بٍقه مقصارع  ديني جذارق فٌ ع وف  إعي عععصر ععرامفعٌ  حٍ  كف  ته

اديني ععمجنرمٍ  ععنهٍنرٍ  اإ  كنفعاع من  ع حنرعر  ثنق  فءععمت مٍ  ع رو ن

عٍهبن  فنٌ ( innocent111) أصب  ٍهب  ديي ععجمٍع بعند أ  أننذ بنه ععبفبنف

 . ععقضفء ععكعوٌ

كنننف  ال نننارق ثنننق تهنننارق عتٍجنننن هبٍعٍنننن عقٍنننفق ععحكامنننفر ععمعالمنننن 

 : اذا الناام من خصائصو. اعتزعٍد واة ععداعن

يمثلوووون المجتموووجأصوووليين  بقضووواةن م حقنننن ععجنننرعئق معاهننن -1
2
 

ديم نق ب نف  دعندا  أٍدٍ ق ديي ععنددفاى ععجزعئٍنن من  تيقنفء أع ون ق عاٍض

كمنف أونر  هنذع عععالنفق عقفضنٌ ععحكنق . دا  ععتالفر عت فق ٍنرد من  ع فنرعدم  

  ٍ  :دعنه بنفعقال إ رعب  بح  ععتصدً عيجنرعئق ععتنٌ تصنل إعني ديمنه اهنا منف 

اٍترتع ديني هنذع أال ٍقنا ممثنل عالت نفق ديني  ،"كل قاض يعد نائباا عاما"

.ودق ععموفاعة مع ععدفف 
3
 

اتتحال . ياسر    ٍكا  في معام مراحلهفٌ هذع عععالفق   التحقيق -2

ٍ  مبننفرزة  عحجننرعءعر فٍننه إعنني ٍ  هننرفٍ  غٍننر متوننفاٍٍ  فننٌ ععحقننا   بنن  بنن

                                                 

ٗؿى ؾًٌٝٙ جألْح٤ْس ٝجػكس ك٢ جُوحٕٗٞ جٍُٝٓح٢ٗ ك٢ ػظٍ جإلٓرٍجؽ٣ٌٞس جُٓل٠ِ ٝك٢ جُطش٣ٍغ جُل٢ٍٓٗ أٝ  - 1

ٝهى . ٝأنً ذٚ جُوحٕٗٞ ج٢ٌُٓ٘ ًٓ٘ ٜٗح٣س جُوٍٕ جُػح٢ٗ ػشٍ. أٝجنٍ جُؼظٌٞ جُْٞط٠، غْ ْحو جُوحٌز جألٌٝٝذ٤س

ٓرحوب أطٍٞ جُٔكحًٔحش : جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ. وٚ قط٠ ه٤حّ جُػٌٞز جُل٤ٍٓٗسجضظق ذحُشىز ك٢ ضطر٤

 . 17ص. 1994جُٔإْٓس جُؿحٓؼ٤س ُِىٌجْحش ٝجُ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ . جُطرؼس جأل٠ُٝ. جُؿُجت٤س

 .ًٝٛج جُىٌٝ ضوّٞ ذٚ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُط٢ ضٔػَ جُِٓطس ج٣ًٍُُٔس - 2

 .15ُٓحذن صجٍُٔؾغ ج: جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ - 3
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اثنفئ  ععمت ق م  ج ن ععنذً ٍبقني جنفه   منف دعر فنٌ ععتحقٍن  امنف ارد من  

ٍ  ا  ضدق .ععقفضٌ م  ج ن ثفعٍن ععذً أعٍه به ععتحقٍ  اععتعقٍع ب
1
 

التحقيوق مرحينن   بمرحلتينععدداى ععجزعئٍن تمر فٌ هذع عععالفق  -3

اٍغينننع ديننني إجرعءعت نننف هنننفبع ععتنننداٍ   .المحاكموووة ومرحلوووة ،البتووودائي

اتوننرً هننذق ععمبننفد   .اععوننرٍن  امبفشننرة عحجننرعءعر فننٌ غٍبننن ععنصنناق

.واعء فٌ مرحين ععتحقٍ  أا ععمحفكمن
2
 

ع عالمنن  بعنخ مٍنالاهنذع عععالنفق من  عععفحٍنن ععوٍفونٍن ٍتعفغق   -4

ديني حونفع  مصالح الدولة العليا في الدرجة األولوىٍضع ف ا    ععوٍفوٍن

أً ٍضننحٌ بمصننيحن عع ننرد إذع كفعننر ععمبفعغننن فننٌ ردفٍت ننف   مصننفع  عع ننرد

 . تؤدً إعي إف ر ععمجرمٍ  م  عععقفع

( ٌععت تٍشنن)ععنذً ٍصننبا إعٍنه عععالنفق ععتحقٍقنٌ أا  عع ندا ع ونف  -5

ععتننٌ  الغايووة تبوورر الوسوويلةاواعمننه أ    هننا ععقننبخ دينني ععجننفعٌ امعفوبتننه

ذع عععالفق تمينك من  ععحقنا  فٌ ه عالت فقاع ذع فإ  ويهن . تحق  هذع عع دا

اوند تيجنأ   كح  ععقبخ اععت تٍش اععتاوٍا عالحتٍنفهٌ  ع فرعدمف ال ٍميكه 

 عحعوف تعففٌ حقا     هذق ععويهن فٌ وبٍل إثبفر ععجرٍمن إعي اوفئل ددة

فوننتندعق منتينننا ك  ععمعصننال ديٍ ننف فننٌ ععماعثٍننن  اعالت فوٍننفر ععداعٍننن

.اعحميه ديي عالدترعأوفعٍع ععتعذٍع 
3
 

فووي البحووال عوون  بوننيهن اعوننعن  ععقفضننٌ فننٌ هننذع عععالننفق ٍتمتننع -6

عكنن  هننذق .اصنناال  إعنني ععحقٍقننن بعٍنندع  دنن  تننأثٍر ععنصنناق  ،وجمعهووا األدلووة

                                                 

 . ٝٓح ذؼىٛح 40ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 1
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مععننف   –ععوننيهن ععاعوننعن ععتننٌ وررهننف ععقننفعا  عيقفضننٌ ٍقٍنندهف اٍحنند مع ننف 

عالفق ع دعن ععقفعاعٍن ععذً ٍ قدق تقندٍر ع دعنن افقنف  الوتعفدنه  –عتحكق ععقضفة 

. ععشنصٌ 
1
  

 

 :أما العيوب التي تشوب اذا الناام فهي

مف وفد هذع عععالفق م  مبفد  عالرع  إعي  عدم احترام حقوق الدفاع -1

ععكتفبن اععورٍن اددق ععماعج ن  ممف أدى إعي إهندعر مبندأ شن اٍن ععمحفكمنن 

.ععتحقٍ  فٌ غٍبن ععمت قامبفشرة 
2
 

اهنا عالنفق ٍصنفدر حرٍنن   العتماد على ناوام األدلوة القانونيوة  -2

وعفدتننه  ٍتننرك عننه ععحكننق فننٌ ععنندداى حوننع  ال  عننهععقفضننٌ فننٌ عالوتعننف  

ووياإعمننف   ععشنصننٍن  مع ننف وٍمننن وفعاعٍننن منتي ننن فننٌ عكننل محووددة دع بأدلووة قي 

بعقابن معٍعن اإذع تجمع حكق مع ف  عا  أاعحثبفر بحٍ  إذع تجمع عدٍه ودر 

دندعق منث  الٍقضني بنه فكف  عح  أا عا   نر وضي بعقابن أنرىعدٍه ودر 

.فٌ جرعئق معٍعن إال إذع تاعفر عدترعا ععمت ق
3
 

فقنند أجننفز هننذع عععالننفق ععحصننال دينني   المسووا  بحقوووق اجنسووان -2

عالدترعا دن  هرٍن  ععتعنذٍع  اهنا أمنر ٍتعنففي منع أبونه مبنفد  

.ععمدعٍن اعحترعق حقا  عحعوف 
4
 

 

 

                                                 

وجٌ جُٜ٘ؼس .جُطرؼس جُٓحذؼس .ج٤ُْٞؾ ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س : جُىًطٌٞ أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ - 1

 .ٝٓح ذؼىٛح 31ص.1993.جُوحٍٛز.جُؼٍذ٤س

 .16جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ - 2

ُوى ًحٕ جالػطٍجف ك٢ ظَ ًٛج جُوحٕٗٞ ٤ْى جألوُس، كوى ًحٕ جُكظٍٞ ػ٤ِٚ ٣طْ ػٖ ؽ٣ٍن جُطؼ٣ًد، ضًٌػحً  - 3

جُىًطٌٞ . ذلٌٍز إٔ جُر١ٍء ُٖ ٣وىّ ػ٠ِ جالػطٍجف ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ضؼ٣ًرٚ، ألٕ هللا ٤ْؼ٤٘ٚ ػ٠ِ ضكَٔ آالّ جُطؼ٣ًد

 .20ص.2006.جُوحٍٛز. وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ .ٓرحوب جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔظ١ٍ:ٌؤٝف ػر٤ى

 . 32ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن : جُىًطٌٞ أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ - 4
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  :الناام المختل  -3

ٍ  فقند جمنع هنذع عععالنفق . بفععالنفق ععمننتيهيبٍن دال عععنفعق أغ أنذر  بن

 منف  هذٍ  عععالفمٍ  فٌ جاهرهأععاعوع ا.  فمٌ اعععالفق ععت تٍشٌتعععالفق عال

فينق ٍعند هعنفك من  ٍعتعن  منذهبف    ثنفر ععتنفرٍ  ثنرع  من  أصبحف أود ع صيٌ 

ٍ  ج مننزعمننف ٍإا  مع مننف دينني حفعتننه ٍ  ععمننذه بنن دينني عحننا ٍجمننع مزعٍننف كننل  ب

.تعتننارقمع مننف اٍت ننفدى عععٍنناع ععتننٌ 
1
ويمكوون اسووتخالص بعووض المالمووح  

 : العامة لهذا الناام

النيابووة فننٌ ع صننل منن  عنتصننفل  الوودعوج العامووة إن  تحريوول -1

اإعمننف ٍحنن    ب ننذق ععم منننال توننتأثر احنندهف  عععٍفبننن عععفمننن إال أ   العامووة

فننٌ  أ  ٍحننرك ععنندداى ضنند ععمننت ق منن  ععجرٍمنننععمتضننرر  للمجنووي عليووه

 . بعخ ععحفالر

تبعي هذع عععالنفق ععندار عحٍجنفبٌ عيقفضنٌ ععنذً ٍعقنع دن  ع دعنن  -2

وعٍف  إعي عكتشفا ععحقٍقن  اال ٍتقٍند ععقفضنٌ فنٌ الينه بأدعنن معٍعنن ٍحنددهف 

.ععقفعا  اإعمف ٍمك  أ  ٍعتمد أً دعٍل فٌ تكاٍ  عوتعفده
2
  

 : ٌ هذع عععالفق بمرحيتٍ ععدداى فتمر إجرعءعر  -3

 خصووائصحٍنن  تبنندا اعضننحن فٍ ننف  :البتوودائيمرحلووة التحقيووق  -أ

دن   مدونوة وسوريةفنٌ هنذق ععمرحينن تكنا   الناام التفتيشي، فواججراءات

ععجم ار اد  ععنصاق أع و ق كيمف كفعر ععحفجنن اععضنرارة تتهينع هنذق 

 .ععورٍن إال فرع  عيحقٍقن

                                                 

 .12ٝ13ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ - 1

 .38جُٓحذن ص جٍُٔؾغ: ٝجُىًطٌٞ ٓكٔى طرك٢ ٗؿْ. 18جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ - 2
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منن   خصووائص الناووام التهووامياتبننرز فٍ ننف  :المحاكمووةمرحلووة  -ب

مواجهوووة عحجنننرعءعر اععجيونننفر فنننٌ  علنيوووةععمرعفعنننفر ا شوووفويةحٍننن  

اععش اد  ف  ٍجاز ومف  ععش اد فٌ غٍبن ععمت ق    كففن ع دعنن  الخصوم

.ويحكم القضاة حسب قناعاتهم الشخصية. تعفوش فٌ ععجيون
1
  

 

  صول المحاكمات الجزائية في سوريةأقانون 

صنننال أونننفعا  إ  عنننذعك فننن  عٍننننتنضنننع عيداعنننن عععثمف كفعنننر ونننارٍن

 هنا ععقنفعا  عععثمنفعٌ ععمونتقيععمحفكمفر ععجزعئٍن ععذً كنف  مهبقنف  عنذعك 

ابقننٌ ع مننر دينني حفعننه فننٌ وننعاعر   عفٍننفر عع رعوننٌوننفعا  تحقٍنن  ععجمنن  

  1946عوننتق ع ف دننفق حصننير وننارٍن دينني ادعنندمف . عالعتنندعع عع رعوننٌ

 ٌاهن 1949ععماضادٍن فٌ دنفق  نصدعر ععقاععٍ  ععث ثإكف  البد ع ف م  

اضنع اكنف  البند من  . فعا  عععقابنفرععقفعا  ععمدعٌ اععقفعا  ععتجنفرً اون

فشننكير عجعننن ع ننذع ععغننرخ    صننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍنننوننفعا  جدٍنند  

صال ععمحفكمفر ععجزعئٍن عع رعوٌ اونفعا  أاعدتمدر ديي مشرا  وفعا  

جننرعءعر ععجعفئٍننن وننفعا  عح  اصنال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن ععيبعننفعٌ امشننرأ

 . ععمصرً

صنننال ععمحفكمنننفر ععجزعئٍنننن ععونننارً بفعمروننناق أاصننندر ونننفعا  

ال شنن ر أصننب  عففننذع منن  أا 1950 ذعر  13تننفرٍ   112ععتشننرٍعٌ روننق 

 . حزٍرع 

الناووامين  بووي ناخووت  لنفسووه  ريقوواا وسوو اا عننه أاٍتوننق هننذع ععقننفعا  ب

  ددنناى ععحنن  عععننفق هي  دينني ددنناى ععمجتمننعأفنن .يتهووامي والتحقيقووال

                                                 

، 18جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: ، ٝجُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼح43ٕجٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 1

 . 38جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: ٝجُىًطٌٞ ٓكٔى طرك٢ ٗؿْ
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  مفق ععقضفء ععجزعئنٌأ والنيابة العامة اي التي تقوم بتحريكها ومباشرتها

اوونق ععمرعحنل  . نفيا تعهٍأصنفع  ديٍ نف تا ععأاال ٍجاز ع ف ععتعنفزل دع نف 

 :إعيجرعئٍن عح

 . اٍقاق ب ف رجفل ععضفبهن عععدعٍن :اعيمرحين ععتحقٍ  ع  -1

 . حفعنوضفة ععتحقٍ  اعح فاٍقاق ب : مرحين ععتحقٍ  عالبتدعئٌ -2

 . اٍقاق ب ف وضفة ععحكق :(ععع فئٌ ععتحقٍ )ا أمرحين ععمحفكمن  -3

وأجواز للمضورور أ  هنذع ععقنفعا  أ إعيضففن إ ب نفسوه مودعياا ن ينص 

 . ععدداى عععفمن إوفمنعععفمن ديي  اٍجبر عععٍفبنشخصياا 

ننإف  افننٌ بعننخ ععجننرعئق  ٍ وفمننن ععنندداى إعععفمننن بد وننيهن عععٍفبننن عننه و

عنه فصنل أكمنف . ددنفء شنصنٌ من  ععمضنرارعا أعععفمن بعفء ديني شنكاى 

  ٍ هذع ععقفعا   أصب    فقدمع ذعكا .اععتحقٍ  اععمحفكمن عالددفءويهفر  ب

.دفدة عالرإإعي حفجن فٌ  دفمف   وبعٍ بعد مضٌ 
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
جُؿُء جألٍٝ جٍُٔؾغ (.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-جُىػٟٞ جُؼحٓس)أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  - 

 .18ص.جُٓحذن
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 ذًٓٛذ ٔذقسٛى

 انذػأٖ انُاذجح ػٍ انجرًٚح

عضهرعع  إعيع ف تؤدً إف  ٍف  كفعر هذق ععجرٍمنأ  دعدمف تقع جرٍمن

أً تحنند    وننٍنوفدننداععف  دينني حقاوننه ع تشننكل بننأم  ععمجتمننع اعالفمننه ا

ع اهننا معفوبننن مرتكننع عع عننل جتمننماٍعشننأ حنن  عي  ضننررع  دفمننف  عيمجتمننع

م  ف  بد عه   ععتع ٍذ ععمبفشر إعي  ٍيجأ أعك  ععمجتمع ال ٍوتهٍع   ععجرمٌ

فتكا  اونٍيته الونتٍ فء حقنه فنٌ . ععقضفء عٍؤكد حقه فٌ عععقفع إعيععيجاء 

فالدعوج العامة اوي التوي ( ج العامةالدعو)دعوج الحق العام  ٌعععقفع ه

  .حقه في معاقبة المجرم باقتضاءتسمح للمجتمج 

ععضرر عععفق ععنذً عحن   إعي ضففن  إود توبع   عك  ععجرٍمن ععتٌ تقع

 ضنررأععنذً  للمضرور ٍح  حٍعئذ   .كثرأا أضررع  نفصف  ع رد   فعمجتمعب

اتكنا    مع نف هصنفبتأضرعر ععتنٌ   ٍهفعع بفعتعاٍخ د  ع أععجرٍمن به 

الووودعوج )و أحقوووه اوووي دعووووج الحوووق الشخصوووي  إلوووىوسووويلته للوصوووول 

  .(المدنية

ععحنفل  كمف هنا  ٍمن تقعادداى ععح  ععشنصٌ ال تتاعد د  كل جر

د ضننررع  دفمننف  كننل ععجننرعئق تاع نن فيٍوننر. ددنناى ععحنن  عععننفقإعنني بفععوننبن 

  منن  ععداعننن ععنندعنيٌ اععنننفرجٌأفننفعجرعئق ععاعوعننن دينني   اضننررع  نفصننف  

كي نف    عنإ....دل اععتشنر  جرعئق ععتوا  ا أ  اععجرعئق ععمنين باعجبفر ععاالٍ ن

ال ٍعشننأ دع ننف ونناى ععنندداى عععفمننن  اال   ال ضننررع  دفمننف  إجننرعئق ال تاعنند 



 -24- 

مدعٍن م  وبل أحد  عه ال ٍعجق دع ف بحكق هبٍعت ف مجفل فٍ ف حوفمن دداى 

.ضرر فردً
1
 

م  أإننن ل بنن إعننيتننؤدً   بٍننن ععجننرعئق دعنند مننف تقننعيغأ  إامننع ذعننك فنن

ا أمفدٍننن   ضننرعرع  نفصنننأ ع وننه ععاوننر كمننف ت حنند  فننٌ  ععمجتمننع اعالفمننه

 ،ندما تقج جريمةنه عإابذعك ٍمك  ععقال  .كثرأا أع رد   ا مععاٍنأجودٍن 

 : ساسيانأنها حقان ميتولد 

ال دن  هرٍن  إذعنك ٍكنا  ال ا  حق المجتمج في معاقبة الجواني -1

منن    مننفق ععقضنفء ععجزعئننٌأ (الوودعوج العاموة)أو وفمنن ددنناى ععحن  عععننفق إ

اٍهبن  فٍنه   ضفئٌ بفر تعقضٌ به ععدداى عععفمنحكق و إعيجل ععاصال أ

  .ععقفعا  ديي اج ه ععصحٍ 

  ضرعرأعزعته به ععجرٍمن م  أدمف  حق المضرور في التعويض -2

اععتنٌ ( الدعوج المدنيةا أ)ذعك د  هرٍ  دداى ععح  ععشنصٌ  اٍكا 

منفق ععمحنفكق أإمنف   ا ارثته فنٌ حنفل اففتنهأ  ٍقٍم ف ععمضرار م  ععجرٍمن

مننر ٍتعينن  بضننرر شنصننٌ عننفجق دنن  دمننل غٍننر   ع ععمدعٍننن عععفدٍننن  

 مشرا  ونفق بنه فنرد دنفدً
2
ع نف هنٌ صنفحبن ععمحنفكق ععجزعئٍنن  منفق أا أ 

 .مر ععجرٍمن اتهبٍ  عععقفعأعالنتصفل عيعالر فٌ 

  ددننناى ععحننن  عععنننفق اددننناى ععحننن  أعونننتعتن مننن  كنننل منننف تقننندق 

ع  من  تتحندف منف عنذعك   منشأاما القانوني واحد واو الجريموة  ععشنصٌ

  ععنصنناق  ععوننبع  ععماضننا : منن  حٍنن  تختلفووان عكع مننف  ععمعشننأ حٍنن 

  .ععهبٍعن ععقفعاعٍن

                                                 

 . 52ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 1

 .116ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 2
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بالعقوبوة هنا ععحكنق فماضنا  ععندداى عععفمنن  :من حيال الموضوع

 . عالحترعزً ععمقرر فٌ ععقفعا  أا عحص حٌ و التدبيرأ

 بتعووويض الضووررمننف ماضننا  ددنناى ععحنن  ععشنصننٌ ف ننا ععحكننق أ

ذً اوعنننر ديٍنننه ععجرٍمنننن ر ععننناععنننذً عحننن  بفعمضنننر ععمنننفدً أا ععمععننناً

 . اتضرر مع ف

نينر أععتنٌ  الجريمةععوبع فٌ ععدداى عععفمن ها  :حيال السببمن 

 . عل م  عصال ععقفعا  ععجزعئٌأً منفع ن   م  ععمجتمع اعالفمهأب

ٍ ع صننفع أععننذً  الضووررمننف ععوننبع فننٌ ددنناى ععحنن  ععشنصننٌ هننا ب

 . أا شرفه اعدتبفرق ا ع وهأعع رد فٌ مفعه 

 عي وتمثلوهالمود   قهنععنصاق فٌ ععدداى عععفمنن  :من حيال الخصوم

امن   فاعول الجريموةأً  عى عليوهوالمود    معتجتمثل ععمععتٌ  النيابة العامة

  .ههفا تدنل فٌ عشأعشترك معه 

منن   فهووو الموودعي أ  المضوورورمننف فننٌ ددنناى ععحنن  ععشنصننٌ أ

دي ديٍه ف ا ععموؤال د  تعاٍخ ععضنرر ععنذً عحن  مف ععمد  أا  ععجرٍمن

.غٍرقق أواعء كف  ها مرتكع ععجرق   بفعمضرار
1
  

  ععننندداى عععفمنننن تتعيننن  أبمنننف  :مووون حيوووال ال بيعوووة القانونيوووة -4

هف عنذعك   حمفٍن ععمجتمنع اتحقٍن  عععدععنن إعيات دا  بالمصلحة العامة دند 

د امنفق ععقضنفء فن  ٍعنأوفمت ف عععٍفبن عععفمن فمتي أ  م  عععالفق عععفق ععمشر  

 ا حتنننيأا تعهٍي نننف أا ععتصنننفع  ديٍ نننف أا ترك نننف أمكفع نننف ععتعنننفزل دع نننف إب

                                                 

 . كحالُطُجّ ذطؼ٣ٞغ جُؼٌٍ ٣٘طوَ ًأ١ جُطُجّ أٝ و٣ٖ آنٍ ئ٠ُ ٌٝغس جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ ذؼى ٝكحضٚ - 1
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يننٌ دنن  عوننتعمفل أً هرٍنن  منن  هننر  ععهعنن  مننف دعق مٍعننفد ععهعنن  ععتن

مفم فأم تاحف 
1
 . 

  إفن  بمصولحة شخصويةع ف تتعين  أفبمف   دداى ععح  ععشنصٌمف أ

عهعن  هنر  عا ٍ منل أا ٍتعنفزل دع نف أ  ٍتصرا ب ف أععمضرار ٍوتهٍع 

اال   عععالنفق عععنفق عٍونر من  متعيقنفرف نٌ . فٍ ف بعد صندار ععحكنق بشنأع ف

شننردر عتننأمٍ  مصننيحن شنصننٍن هننٌ  ع ننف   شننأ  عيمصننيحن عععفمننن فٍ ننف

.مصيحن ععمضرار م  ععجرٍمن
2
  

 

 (دعوج الحق الشخصي)دعوج العامة عن الدعوج المدنية استقالل ال

ٍ  هذع عالنت ا ععجاهرً  عوتق ل  ٍوتتبعععدداى عععفمن اععمدعٍن  ب

رعدة صنفحع ععحن  إحندعهمف ديني إف  ٍتاوا رفع   نرىكل مع مف د  ع 

  أعععٍفبنن عععفمنن تونتهٍع   ع فٍ نف ععجرٍمننفمعذ ععيحالن ععتٌ تقن  .فٌ ععثفعٍن

تبدأ بفعم حقن اعا عق ٍهفعع ععمضرار م  ععجرٍمن بفعتعاٍخ د  ععضرر 

ا تصفع  مع أععدداى ععمدعٍن وفمن إكمف عا تعفزل د  حقه فٌ   صفبهأععذً 

 .ععجرٍمنمرتكع 

  حننرق منن  حقننه فننٌ ععمهفعبننن بننفعتعاٍخال ٍ  ععمضننرار إفننكننذعك 

  ٍقننٍق ععنندداى ععمدعٍننن اعننا عننق تحننرك عععٍفبننن عععفمننن ععنندداى أاٍوننتهٍع 

ا كمف عا صدر ورعر م  ويهن ععتحقٍ  بمعع محفكمن ععمددي ديٍه أ  عععفمن

 .ا باوا ععم حقن فٌ حقهأ

                                                 
1
جُؿُء جألٍٝ جٍُٔؾغ (.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-جُىػٟٞ جُؼحٓس)أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  - 

 .21ص.جُٓحذن

 

 . 115ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓكٔى جُلحػَ. و - 2
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وننبفع أفننٌ  ٍضننف  أكمننف تنتيننا ععنندداى عععفمننن دنن  ععنندداى ععمدعٍننن 

ا ععع نا أ  ففعندداى عععفمنن تونقه بافنفة مرتكنع ععجرٍمنن .وقاه كل مع مف

ٍ ع .ا صدار حكق جزعئٌ بنفرأ  عععفق ا أمنف ععندداى ععمدعٍنن تونقه بفعافنفء ب

دا  من  حندعهمف وفئمنن إ  تالنل أعنذعك ٍمكن    ا صدار حكنق بنفرأععتعفزل 

.وٍمتف معفأحتي عا   نرىع 
1
 

 

 (دعوج الحق الشخصي)دعوج المدنية وال ارتبا  الدعوج العامة

ٍ  ععنرغق من  هنذع عالنننت ا ديني  ٍ عٍاجند   ٍ ٍععنددا بن  منف عرتبننفه ب

صنل أمن    عتحفدهمف فٌ ععمعشأ ععقفعاعٌ اتاعندهمف معفتن كمف وب  اذكرعف 

ٍ عمتٍعنن  صنراعأععتٌ تصعع اعحد اها ععجرٍمن  ٍال نر هنذع عالرتبنفه ا  منفب

 أربننع اتتجينني هننذق ععتبعٍننن فننٌ  تبعٍننن ععنندداى ععمدعٍننن عينندداى عععفمننن فننٌ

 : حفالر

/ 1/صال ععمحفكمفر ععجزعئٍن عع قرة أم  وفعا  / 5/  ععمفدة إ :أول

أً ددناى ععحن  )  ٍرفنع ددناعق ععمدعٍنن أجفزر عيمضنرار من  ععجرٍمنن أ

وٍمنر أمفق ععمرجع ععقضفئٌ ععجزعئٌ ععنذً أعيدداى عععفمن  تبعف  ( ععشنصٌ

افنٌ  .م  وبنل عععٍفبنن عععفمنن (دداى ععح  عععفق)أً   مفمه ععدداى عععفمنأ

  صننلهنذق ععحفعنن تتبنع ععنندداى ععمدعٍنن ععندداى عععفمنن كمننف ٍتبنع عع نر  ع 

اٍصنندر حكمننه بشننأع مف فننٌ وننرعر   ف ععمرجننع ععجزعئننٌ ع وننهمنناٍعالننر فٍ 

  م  وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍنن/ 2/عع قرة / 1/  ععمفدة أكمف . اعحد

ٍضف  عيمضرار فٌ حفعن ددق رفنع ععندداى عععفمنن من  وبنل عععٍفبنن أجفزر أ

  .ععدداى عععفمن إوفمنمددٍف  شنصٍف  اٍجبرهف ديي   ٍعصع ع وه أعععفمن 
                                                 

أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ . 117ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓكٔى جُلحػَ جُىًطٌٞ - 1

 .23ص.جُؿُء جألٍٝ جٍُٔؾغ جُٓحذن(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-جُىػٟٞ جُؼحٓس)
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ٍ  يي عالرتبفه جٍتا :ثانيا / 5/ٍضنف  حونع عنل ععمنفدة أٍ  ـععدداٍن بن

وٍمر ععندداى أذع إعه أفٌ م  وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن / 1/عع قرة 

منفق ععمحكمنن أاكفعنر ععندداى عععفمنن مقفمنن   مفق ععمحكمنن ععمدعٍننأععمدعٍن 

  تاونا عع صنل فنٌ ععندداى ععمدعٍنن أععمدعٍنن   ديي ععمحكمنن إف  ععجزعئٍن

اهنذع منف   ورعرهنف ععبنفر فنٌ ععندداى عععفمننحتي تصدر ععمحكمن ععجزعئٍن 

 ."الجزائي يعقل المدني" ٍومي

  عجزعئٍن ورعرهنف فنٌ ععندداى عععفمنن  تصدر ععمحكمن عأبعد  : ثالثا

تصدرق ععمحكمن ععجزعئٍن اععتقٍند بنه من  وبنل ععحكق ععذً  ه ٍجع عحترعقعإف

فننٌ تقرٍننر مننع  ( نععمدعٍنن نحكمننمععأً )ف ننٌ عٍوننر حننرة . ععمدعٍننن ععمحكمننن

حكمر ععذً مقٍدة بفعحكق ععجزعئٌ حٍ  إع ف   ا رفضهأععمضرار تعاٍضف 

فيووه حجيووة الشوويء المحكوووم "بننه ععمحكمننن ععجزعئٍننن اذعننك دمنن   بقفدنندة 

 . "جزائياا حيال الدعوج المدنية

ععنندداى ععمدعٍننن نفضننعن عينندداى تبقنني   فٍمننف ٍتعينن  بفعتقننفدق :رابعووا

فنإذع ععقضنر   تقنفدق ععندداى ععمدعٍنن ٍونتتبعفتقنفدق ععندداى عععفمنن  .عععفمنن

اعنق ٍعند من  ععجنفئز   ععقضر مع نف ععندداى ععمدعٍننععدداى عععفمن بفعتقفدق 

  .مفق ععقضفء ععمدعٌأمفق ععقضفء ععجزعئٌ اال أضرار رفع ف ال عيم

  :عدر  فٌثالثة أبواب إعي  هذع ععكتفعتقوٍق ب وعقاقذعك ع 

 .(دداى ععح  عععفق)ععدداى عععفمن  :األولالباب 

 (.دداى ععح  ععشنصٌ)ععدداى ععمدعٍن  :الباب الثاني

 .واعدد تعالٍق ععقضفء ععجزعئٌ امبفد  عنتصفصه:لالالباب الثا
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 ٔلاألانثاب 

 (دػٕٖ انحق انؼاو)انذػٕٖ انؼايح 

 

والجريموة  .ٍعشأ عيداعن ععحن  فنٌ معفوبنن مرتكب نف  دعدمف تقع جرٍمن       

موون وجهووة الناوور القانونيووة اووي الفعوول اجيجووابي أو السوولبي المنصوووص 

ععتنٌ  والوسويلة. والمعاقب عليه في قانون العقوبوات وغيورع مون القووانين

كنا  دن  تعي حق ف فٌ معفوبن مرتكع ععجرٍمنن إتوتندم ف ععداعن عياصال 

الودعوج التوي " :بأع ف تعري  الدعوج العامةٍمك  ا عععفمنهرٍ  ععدداى 

ترفج باسم المجتموج ولمصولحته للوصوول إلوى إثبوات الفعول الجرموي الوذ  

وقووج، وإقامووة الوودليل ضوود مرتكبووه، وتوقيووج العقوبووات أو التوودابير المقووررة 

".قانوناا بشأنه على من كان مسؤولا عنه
1
  

ف نٌ تمثنل حن  ععمجتمنع   ب ابعها الجتمواعيلدعوج العامة اتتميز 

  ال أهنا إذع    نفمع الهود ف .اع بأمعنه اعونتقرعرقني  أ  ععجعفة ععذٍفٌ معفوبن 

تربٍنن ععمجنرق  م  عععقفع هٌ تهاغاي  أكمف   دا  دقفع م  تترك جرٍمن

 هدننفدة تأهٍيننإا حتنني ٍكننا  دبننرة عغٍننرق فننٌ رددننه دنن  عرتكننفع ععجرٍمننن 

.جدٍد فٌ ععمجتمع عيحٍفة م 
2
  

ٍ  مح افننن بمنننفهر عالعتبننف   و رٍننندداى عععفمننن هننٌ اوننٍين فعننف  بنن

كشا ععحقٍقن عياصنال عك  البد مع ف م  أجل   ععمذعع ععحقٍقٌ اععبرًء  

                                                 

 .47ص . 1965قِد . أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ػِٔحً ٝػٔالً : جُىًطٌٞ ْؼى١ ذ٤ٓٓٞ - 1

هٞجػى جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س أٝ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ػ٠ِ ػٞء جُوحٕٗٞ ٝجُلوٚ : جُىًطٌٞ كح٣ُ جال٣ؼح٢ُ - 2

 . 51ص. ال ٣ٞؾى ْ٘س. ٌُِطحخ ؽٍجذِّ ُر٘حٕ جُٔإْٓس جُكى٣ػس. ٝجالؾطٜحو
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معفوبنن ععمنت ق ععنذً ثبنر عرتكفبنه  اعنن فنٌدععحن  عوتضنفء ا إعي حكق دنفدل

  ٍجد ععهرٍقن ععتٌ تحق  ععتاعز  أعذعك كف  البد عيمشر  م      ععجرٍمن 

ٍ  فننٌ عوننتعمفل هننذق ععنندداى  عل دقفبننه بفعمننذعع عننزإحنن  ععمجتمننع فننٌ  بنن

ٍ  ا  ععحقٍقٌ م  ج ن   أر ع نق د  ععنذٍ  و ن  قاحقناو فنرعدحمفٍن حرٍفر ع  ب

.ننرىأفٌ هذق ععدداى من  ج نن  ٍصبحاع هرفف  
1
 ععمشنر   دمنلعنذعك فقند  

جنل أ  تحنففال ديني أديي إحفهنن ععندداى عععفمنن بضناعبه اضنمفعفر من  

 . تهغي مصيحن ديي أنرى رد بحٍ  ال حقا  ععمجتمع اعع

  : إعي أربعن فصالععبفع وععمد إعي تقوٍق هذع   كيه ذعكع

 .أهرعا ععدداى عععفمن :عع صل ع ال

  .ندداى عععفمععإوفمن   :عع صل ععثفعٌ

 .عععفمن ماععع إوفمن ععدداى  :عع صل ععثفع 

 .ععدداى عععفمنععقضفء   :عع صل ععرعبع

 

 

  

                                                 

ُر٘حٕ  -ذ٤ٍٝشٓ٘شٌٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س . جٌُطحخ جألٍٝ. أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س: ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ.و - 1

 . 251ص. 2003
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 ٔلانفصم األ

 حانؼايذػٕٖ انطراف أ

 

دٌأهرعا ععندداى عععفمنن همنف  دي ديٍنها ععمند  عيو .ععمند  هنا  المود 

ععذً ٍوتاجع اجاد م  ٍمثيه أمفق ععقضنفء  اتقناق عععٍفبنن عععفمنن  المجتمج

 .ب ذق ععم من اتهفعع بحقه فٌ تاوٍع عععقفع ديي مرتكع ععجرٍمن

عى عليوهاععهرا عمنر ها   مرتكوب الجريموة  أً ععمنت ق بأعنه المود 

اٍمنفر  حقنه فنٌ ععندفف  دن  ع ونه من  أجنل إثبنفر  فٌ عرتكفب ف  أسهمأا 

 .برعءته

 :عي مبحثٍ إعذعك وعقاق بتقوٍق هذع عع صل 

دٌ :الععمبح  ع    .(عععٍفبن عععفمن)فٌ ععدداى عععفمن  ععمد 

دي ديٍه :ععمبح  ععثفعٌ   .فٌ ععدداى عععفمن ععمد 
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 ولالمبحال األ

عي  في الدعوج العامة المد 

 (النيابة العامة)

 

ثنق . ٍرجع أصل هذق ععمؤوون إعني د ند ععميناك عع رعدعنن فنٌ مصنر

ال رر فٌ فرعوف فٌ ععقر  ععرعبع دشر  فكف  محفما ععميك اعاعبه ٍمثيا  

 .مصفعحه أمفق ععمحفكق

عتوننعر   اعمننف عتوننعر وننيهفر ععميننك اواٍننر دينني حوننفع ععكعٍوننن

ععقضنننفء  اكنننفعاع  عنتصفصنننفت ق فأصنننبحاع ٍمثينننا  ععونننيهن عععفمنننن عننندى

اكف  ععقضفة ٍجيوا  ديي معصن وا    ٍجيوا  مع ععمتقفضٍ  فٌ ععقفدن

 ععمحفكمن
1
 (. Parquet)ام  هعف جفءر ععتومٍن عيعٍفبن عععفمن بكيمن  

ثننق تهننار اضننع ق فأصننبحاع وضننفة منن  عننا  نننفل ٍجيوننا  فننٌ 

ععزعاٍن ععٍمعي م  ونا  ععمحفكمنن  اوند أهين  دينٍ ق عونق ععقضنفء ععاعونا 

ٍ ع ع ق ٍق ا  دعدمف ٍتكيما   .مف وضفة ععحكق ٍبقا  جفعوٍ ب
2
 

وفعا  عحجرعءعر  اود أنذر وارٍن بعالفق عععٍفبن عععفمن معذ أ  تبعر

صنال أمن  ونفعا  / 1/عع قنرة  (1)عصر ععمنفدة  اود .1879عع رعوٌ دفق 

قاموة دعووج الحوق إتختص النيابة العامة ب" :أعه ععمحفكمفر ععجزعئٍن ديي

  "ال .. .العام ومباشرتها

عف     قامة الدعوج العامة إلى النيابة العامة من حيال المبدأ إأوكل  المشر 

دي ديٍنهضند  ومباشرتها نيابة عن المجتموج دعنن أععنذً تتجمنع حاعنه  ععمند 
                                                 

 .جططِف ػ٠ِ ض٤ٔٓطٜح هِٞ جُٔكحًٔس ألٜٗح ضأنً شٌَ هِٞ ك٢ أًػٍ جألق٤حٕ - 1

 .59جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: ، ٝجُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ57٢جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 2
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عنني حكننق وضننفئٌ مبننرق إب نندا ععاصننال   عرتكفبننه جرٍمننن مننف كففٍننن دينني

ن م مت نف عععٍفبنن عععفمنن ونيهن مونتقي دد   ععمشر    إأً . ا ععبرعءةأدععن بفح

 دمننفلأا  اععونن ر دينني حونن  تهبٍنن  ععقنناععٍ   اتمثٍننل ععمجتمننع عالددننفء

بدار عععٍفبن عععفمن دعندمف ونفل  "portalis"شفر عع قٍه عع رعوٌ أاود  .نرىأ

 اادننننا  ععضننننعف  اماج ننننن عالجت ننننفد  حفروننننن ععقننننفعا ": ع ننننفإدع ننننف 

ع نف نٍنر إثنق   اونعد ععمصنيحن عععفمنن  شنقٍفء عععتنفةع انصنق   يامٍ الععم

."ورقأثل عيمجتمع بمم
1
 

فعالننفق عععٍفبننن عععفمننن ك ٍئننن تعنناع دنن  ععمجتمننع الوتضننفء حقننه فننٌ 

ععجرٍمن  ععع دارع  م مف  فٌ رونق إهنفر ععاالٍ نن ععتنٌ عععقفع م  مرتكع 

ععتننٌ تتمثننل فننٌ حياع ننف محننل ععداعننن فننٌ " ععنندداى عععفمننن "تمفرونن ف فننٌ 

عوتضفء حق نف فنٌ عععقنفع  افنٌ تحدٍند هبٍعت نف ععقفعاعٍنن امندى نضناد ف 

 .عيويهن ععتع ٍذٍن

  :مهفعععي وتن إع ععمبح  ذعي تقوٍق هإٍقادعف ذعك 

  .هٍكيٍن عععٍفبن عععفمن :الععمهيع ع 

 .هبٍعن عععٍفبن عععفمن :ععمهيع ععثفعٌ

  .عععٍفبن عععفمن نصفئل :ععثفع ععمهيع 

  .عععٍفبن عععفمن فرصفصتنع :ععمهيع ععرعبع

 .إجرعءعر عععٍفبن عععفمن فٌ ععجرٍمن ععمش ادة: ععمهيع ععنفم 

  .عه   عععٍفبن عععفمن ديي ععجرعئق :ععوفد ععمهيع 

                                                 

أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُوى٢ْ  جُىًطٌٞز ذحٌػس. 150ص .جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى -1

 .27ص.جُؿُء جألٍٝ جٍُٔؾغ جُٓحذن(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-جُىػٟٞ جُؼحٓس)

 



 -34- 

 ولاألالم لب 

 ايكلية النيابة العامة

 

ععجم ارٍننن عععربٍننن ععوننارٍن ععننفق  منن  دوننتار 137عصننر ععمننفدة 

وزيوور مؤسسووة قضووائية واحوودة يرأسووها النيابووة العامووة " :دينني أ  2012

 : م اهٌ تتكا    "القانون وايفتها واختصاصاتها وينام لعد  ال

 . دمش عععفئع عععفق عيجم ارٍن امركزق  -1

امركز عمنر   دمش حدهمف فٌ أمركز    ٍٍاع  أٍدفم  ٍمحفمٍ -2

 . فٌ حيع

 . اٍاجد مع ق اعحد فٌ كل محففالن  محفمٍ  دفمٍ  -3

 . عٍفبنرؤاوفء  -4

  .اك ء عٍفبن -5

 .عٍفبن ٌمعفاع-6   

   
اال بننند مننن  عحشنننفرة إعننني أ  ونننفعا  ععونننيهن ععقضنننفئٍن ععنننذً صننندر   

بعننننخ ععتوننننمٍفر ونننند أبنننندل  وننننفعا  أصننننال ععمحفكمننننفر ععجزعئٍننننن  عنننند  ب

فقنند أبنندل توننمٍن  .حنند  مرعكننز جدٍنندةأععماجننادة فننٌ هننذع ععقننفعا  كمننف 

  "عععفئنننننع عععنننننفق عيجم ارٍنننننن"بنننننـعععفئنننننع عععنننننفق عننننندى محكمنننننن ععنننننعقخ 

كمنننف   "ععمحنننفمٌ عععنننفق"ئعفا بنننـاتونننمٍن عععفئنننع عععنننفق عننندى محكمنننن عالونننت
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  عععنننننفق ع ال فنننننٌ كنننننل مننننن  دمشننننن  احينننننع أحننننند  مركنننننز ععمحنننننفمٌ

.فرمحففالعع جمٍعفٌ  عععفمن عٍفبنععامركز 
1
  

ٍ عكمف عل وفعا  ععويهن ععقضفئٍن ديي أ  تاز  ع دمفل   ق بقنرعر ب

ل بعفء  ديي عوترعح ععمحفمٌ عععفق ع ال أا ععمحفمٌ عععفق فٌ عد  م  ازٍر عع

مركننز ععمحففالننن  ٍصنندر فننٌ كننل وننعن وضننفئٍن  اٍوننتمر عععمننل بننه مننف عننق 

 .لعد  ٍ

 

 الثانيالم لب 

  بيعة النيابة العامة

 

ف ننٌ . اأدضننفؤهف منن  رجننفل ععقضننفء  ايئووة قضووائية النيابووة العامووة عنند  ت  

توننتمد هننذق ععصنن ن منن  هبٍعننن أدمفع ننف  إذ تشننترك فننٌ حضننار جيوننفر 

اٍترتنع ديني   جزءع  من  هنذق ععمحنفكق عد  ت  ععمحفكق ععجزعئٍن ععممثين عدٍ ف ا

.تغٍب ف به   ععجيون الععقفدهف بصنارة غٍنر وفعاعٍنن
2
جهواز مسوتقل فهوي  

مووون أجهوووزة القضووواء، مهمتهوووا إقاموووة الووودعوج العاموووة ومباشووورتها باسوووم 

ااعجب نف ععبحن  دن  ععحقٍقنن  اععتهبٍن  ععصنحٍ   حكنفق ونفعا   المجتمج،

تنه إذع عنق عععقابفر  ف نٌ عٍونر نصنمف  شنصنٍف  عيمنت ق اال تونعي إعني إدعع

تتصرا كحفر  شنرٍا فنٌ حنداد ععقنفعا  اإثبنفر  ف ٌتقتعع بموؤاعٍته  

                                                 

ئٕ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ػ٘ىٓح ٣ش٤ٍ ئ٠ُ جُ٘حتد جُؼحّ ٣وظى ٓٔػَ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ج١ًُ ٣ٍأِ ٓ٘طوس  -1

٤حً ٣طِن ػ٤ِٚ أْْ جُٔكح٢ٓ جُؼحّ جألٍٝ ك٢ وٓشن ٝقحُ. ٝال ٣وظى ذٚ جُ٘حتد جُؼحّ ك٢ جُؿ٣ٌٜٞٔس. جْطث٘حك٤س

ك٢ جُوؼح٣ح جُٔى٤ٗس ٝجُطؿح٣ٌس /ْٓٞٞػس جإلغرحش : جُٔٓطشحٌ أّٗ ج٤ٌُال٢ٗ. ٝجُٔكح٢ٓ جُؼحّ ك٢ ذو٤س جُٔكحكظحش

 . 770ص 1991جُطرؼس جأل٠ُٝ / ٝجُشٍػ٤س

س قؼٌٞ جُؿِٓحش أٓحّ جُٔكحًْ ػ٠ِ هؼحز ج٤ُ٘حذس جُؼحٓ: "ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س إٔ/ 59/ٗظص جُٔحوز  - 2

أٝ جالًطلحء ذٔشحٛىز جألقٌحّ جُظحوٌز ػٖ ًٛٙ . جالْطث٘حك٤س ٝجُؿ٘حت٤س ُْٜٝ قؼٌٞٛح أٓحّ جُٔكحًْ جالذطىجت٤س

 ".جُٔكحًْ ُٔطحذؼس ؽٍم جُطؼٖ ذشأٜٗح ػ٘ى جالهطؼحء
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ععح   فاعجب ف عٍ  إدععن ععمت ق اعا كف  برٍئف   اإعمنف ععحصنال ديني حكنق 

.ٍعفوع ععمجرق ععحقٍقٌ اٍعقذ ععبرًء
1
  

اأدضفء عععٍفبن عععفمن هق م  م ك ععونيهن ععقضنفئٍن اعندٍ ق حقنا  

  ف نننق ٍتمتعنننا  بفعحصنننفعن مننن    فع وننن ععاعجبنننفر ادينننٍ ق  فع ونننععقضنننفة 

 عععننزل
2
اعكنن  ال ٍتمتعننا  بفعحصننفعن منن  عععقننل  إذ ٍجنناز عقي ننق بمرونناق  

اٍجناز عقنل وضنفة ععحكنق إعني من ك . لعند  ٍصدر بعفء  ديي عوترعح ازٍنر عع

ل  عند  عععٍفبن عععفمن  اعقل وضفة عععٍفبن عععفمن إعي ععحكق بقنرعر من  ازٍنر عع

.ماعفقنن مجين  ععقضننفء ع ديني عند  ب
3
أً ٍنتق عقنل وضننفة عععٍفبنن عععفمنن إعنني  

 .منتيا ععمحفكق عممفرون ععاالٍ ن ععقضفئٍن

 

 .وايفة النيابة العامة ووايفة قاضي الحكم بي نم جواز الجمج عد  

: من  وننفعا  أصنال ععمحفكمننفر ععجزعئٍنن دينني أعننه 24عصنر ععمننفدة 

أن يحكووم بالوودعوج التووي تووولى وايفووة النيابووة العامووة  لقوواض   ل يجوووز"

 ".فيها

ففعمبنندأ هننا أعننه ال ٍمكنن  عقننفخ  أ  ٍعالننر فننٌ ددنناى وننب  اتنناعي 

االٍ ن عععٍفبن عععفمن فٍ ف     عالددفء اععحكق ويهتف  موتقيتف   اال ٍمك  

وإل كووان القاضووي خصووماا وحكموواا فووي عمنن  عددنني أ  ٍحكننق فٍمننف عددنني بننه  

.الوقت نفسه
4
 

                                                 

جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ ،  ًًُي جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ 153ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى -1

 . ٝٓح ذؼىٛح 78ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ

 .1961ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س ُؼحّ  93ٝ 92جُٔحوز  - 2

 . ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س 83جُٔحوز  - 3

ٖٓ ػحّ .ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ ك٢ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: جألْطحي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ -4

، ٝجُوحػىز 989ص/ 2053/، ٝ جُوحػىز ٌهْ 965ص/ 2030/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جٍُجذغ.  2001قط٠  1988

، ٝ جُوحػىز ٌهْ 997ص/ 2061/، ٝجُوحػىز ٌهْ 995ص/ 2059/، ٝ جُوحػىز ٌهْ 991ص/ 2055/ٌهْ 

 . 1001ص/ 2065/، ٝ جُوحػىز ٌهْ 1000ص/ 2064/، ٝجُوحػىز ٌهْ 999ص/ 2063/
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اععوبع فٌ معع ععقفضٌ م  عالر ععدداى ها وٍفمنه بعمنل ٍجعنل عنه 

رأٍنف  شنصنٍف  فٍ نف  كمنف هنا ععحننفل إذع بفشنر عالددنفء فنٌ هنذق ععنندداى  أا 

أحنفل ععندداى إعني ععمحكمنن ععمنتصنن عكن  ال ٍمتعنع ديٍنه ععحكنق بفعندداى 

ال أا شكاى م  ععمجعٌ ديٍنه   عنه فنٌ هنذق ععحفعنن  ع  عمجرد أعه تيقي إنبفر

.أعه مفر  االٍ ن عالددفء أً إوفمن ععدداى عععفمن أا أبدى رأٍه فٍ ف عد  ٍ
1
 

 

 الم لب الثالال

 النيابة العامة خصائص

 

تمٍزهنننف مننن  غٍرهنننف مننن    ة عننندب نصنننفئلبتتمٍنننز عععٍفبنننن عععفمنننن 

صحٍ  أع ف نصق عيمددي ديٍه فٌ ععندداى عععفمنن  . ععنصاق فٌ ععدداى

اعكع ننف نصننق شننرٍا  عننه ال ٍ م ننف ونناى إال ننفر ععحقٍقننن اععاصننال إعنني 

 : اهٌة عدبعذعك ف ٌ تتمتع نصفئل . ععمجرق ععحقٍقٌ

 . ة تويول ععويهندد  عرتبفه ف بقف -1

 . احدة عععٍفبن عععفمن -2

 . عوتق ع ف -3

 . ق موؤاعٍت فدد   -4

 . ق جاعز ردهفدد   -5

 . ق عرتبفه ف بمهفعب فدد   -6

                                                 

أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  .83-82ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د -1

 .34ص.جُؿُء جألٍٝ جٍُٔؾغ جُٓحذن(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-جُىػٟٞ جُؼحٓس)
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 ة تسلسل السل ة عد  ارتبا  النيابة العامة بقا -أولا   

ة ععتويول ح فالف  ديي احدة دد  تنضع االفئا وضفة عععٍفبن عععفمن عقف

م  وفعا  ( 10)ععمفدة اود عصر  .عععمل اععوجفق ععقرعرعر ععصفدرة دع ق

 : ة ععتويول حٍ  جفء فٍ فدد  وف أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن ديي

ٍتاعي عععٍفبن عععفمن وضفة ٍمفرونا  ععصن حٍفر ععممعاحنن ع نق  -1"

 . عٍنعد  ة تويول ععويهن اتفبعا  إدعرٍف  عازٍر ععدد  اهق مرتبها  بقف. وفعاعف  

عبت ق ععنهٍنن بفتبنف  ٍيزق وضفة عععٍفبن عععفمن فٌ معفم ت ق امهنف -2

".عٍنعد  ع اعمر ععنهٍن ععصفدرة إعٍ ق م  رؤوفئ ق أا م  ازٍر عع
1
  

ام ءعضواء النيابوة العاموة يتبعوون رؤسواأٍتض  من  هنذق ععمنفدة أ  

  فييننازٍر حنن  ععروفبننن لعوود  واووم جميعوواا يتبعووون وزيوور ال. والنائووب العووام

عععٍفبنن فنٌ ععمحنفكق  اعرؤونفء. اعحشرعا ديي جمٍع أدضفء عععٍفبن عععفمنن

. ح  ععروفبن اعحشرعا ديي أدضفء عععٍفبن عععفمنن ععنذٍ  هنق فنٌ محنفكم ق

بٍد أ  مدى ععتبعٍنن ععتدرٍجٍنن اأثرهنف فنٌ تصنرففر عععٍفبنن عععفمنن ٍنتي نف  

.بفنت ا عممر م  ععرؤوفء
2
 

  الرئي  اجدار  األعلى ألعضاء النيابوة العاموةها  لعد  وزير ال -1

د  اعه ح  عحشرعا اععروفبن ديي أدمفع ق اتصرففت ق فٌ تأدٍن االفئ  ق 

هرٍنن  ععتاجٍننه عحدعرً بصننارة وننرعرعر اب غننفر اأاعمننر ٍترتننع دينني 

ن ازٍر أً إ  رئفو. منفع ت ف م  وبل دضا عععٍفبن عععفمن موؤاعٍن مويكٍن

  فيٍ  عه أً عنتصفل فٌ إوفمن ععدداى عععفمنن إدارية بحتة ل رئفونعد  عع

                                                 

،  ػ٠ِ جُ٘ض ٗلٓٚ ضو٣ٍرحً، ٓغ كحٌم 1961ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س جُظحوٌ ػحّ ( 56)جُٔحوز  ًٔح ٗظص - 1

ذىالً " ٣ٍَٝ جُؼىٍ ٔٚرأسٓى"ذ٤ٓؾ ال ٣ـ٤ٍ ك٢ جُٔؼ٠٘ ش٤ثحً ٛٞ إٔ ًٛٙ جُٔحوز ك٢ كوٍضٜح جأل٠ُٝ ؾحء ك٤ٜح ػرحٌز 

٣ُِّ هؼحز ج٤ُ٘حذس : "وز ٗلٜٓح كوى ٗظص ػ٠ِ أٗٚأٓح جُلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ ًٛٙ جُٔح". ئوج٣ٌحً ٣ٍَُٞ جُؼىٍ ٔذاتؼٌٕ"ٖٓ 

أٔ "أ١ قًكص ػرحٌز ".جُؼحٓس ك٢ ٓؼحٓالضْٜ ٝٓطحُرحضْٜ جُهط٤س ئضرحع جألٝجٍٓ جُهط٤س جُظحوٌز ئ٤ُْٜ ٖٓ ٌؤْحتْٜ

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 2)جُلوٍز ( 10)جُط٢ ٌٝوش ك٢ جُٔحوز  "يٍ ٔزٚر انؼذل

 .614جٍُٔؾغ جُٓحذن ص : جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 2
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ق إوفمنن عند  ل عععفئنع عععنفق أا أحند اك ئنه بعند  فنإذع أمنر ازٍنر عع  امبفشرت ف

ععدداى عععفمن إثر عرتكفع جرٍمن  فيق ٍذد  اأوفم ف  فإع ف تكا  صنحٍحن 

امقباعن أمنفق ععقضنفء ديني ععنرغق من  أمنر ععنازٍر  كنذعك ععحنفل إذع هينع 

.ئعفا حكق امع ذعنك عونتأع ه  فٍكنا  دمينه صنحٍحف  امقبناالق عوتدد  
1
فن   

ل  دضفء عععٍفبن عععفمن أً أثنر وضنفئٌ  بنل عد  ٍترتع ديي رئفون ازٍر عع

ل فٌ هنذع ععنصنال أٍنن مونؤاعٍن عد  ال ٍترتع ديي منفع ن أاعمر ازٍر عع

 .مويكٍن

ععفمننن دينني أدضننفء عععٍفبننن عإ  رئفوننن عععفئننع عععننفق  النائووب العووام -2

ععم نناخ منن    ف ننا فننٌ ععاوننر ذعتننه قضووائية وإداريووةفرئفوننته   تنتيننا

ٍعفاعه فٌ ممفرونت ف أدضنفء عععٍفبنن عععفمنن    ديي ععدداى عععفمنععمجتمع 

فننإذع نننفع اع أاعمننرق بهيننر   ف ننق اكنن ؤق اٍوننتمدا  معننه صنن ت ق عععٍفبٍننن

أدمفع ق وفعاعف  عنراج ق د  حداد ععت اٍخ  اتزال دنع ق ععصن ن عععٍفبٍنن 

عع قنرة  13اوند عصنر ععمنفدة  .فٍمف ٍتعي  بفعتصرا ععمنفعا  مر ععماكنل

 يقووووم المعووواونون: "مننن  ونننفعا  أصنننال ععمحفكمنننفر ععجزعئٍنننن ديننني أ  1

  هذع ٍععٌ أ  عععفئع "نائب العامبأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها ال

عيقٍفق بأدمفل عععٍفبنن  تفويضاا عاماا عععفق ٍقاق بت اٍخ أدضفء عععٍفبن عععفمن 

عععفمننن فنن  ٍحتننفجا  بننذعك إعنني ت نناٍخ نننفل فننٌ كننل دمننل منن  أدمننفل 

 .عالددفء

                                                 

ئٕ ٣ٍَٝ جُؼىٍ ال ٣ؼى ٖٓ أػؼحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ئال أٗٚ ػؼٞ ك٢ قٌٞٓس ٝٓٔػالً ُِِٓطس جُط٘ل٣ً٤س جُط٢ ٖٓ  - 1

ٜٓحٜٓح قلع جُ٘ظحّ ٝجْططرحخ جألٖٓ، ٣ٝؼى ٖٓ ًٛٙ جُُج٣ٝس جٍُت٤ّ جإلوج١ٌ جألػ٠ِ ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس جُط٢ ٣ؼى 

هؼؼٕٞ ك٢ قىٝو ضِي جُظلس ٍُهحذس ٝئشٍجف ٣ٍَٝ جُؼىٍ ػ٤ِْٜ ك٢ أوجتْٜ أػؼحؤٛح ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ جُؼح٤ٖٓ ك٤

ُٞظحتلْٜ ٖٓ ق٤ع ػىّ جُو٤حّ ذٜح أٝ جإلٛٔحٍ أٝ جُطوظ٤ٍ ك٢ أوجتٜح، ٝضو٣ٍٍ جُٔٓإ٤ُٝس ج٤ٌُِٓٔس ػٜ٘ح ئيج ٓح نحُلٞج 

 .83جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ جٍُٔؾغ جُٓحذن ص . ضؼ٤ِٔحضٚ ٝأٝجٍٓٙ
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كحفعن )فٌ بعخ ععحفالر أمف فٍمف ٍتعي  بويهن ععتحقٍ  ععمناعن ع ق 

  وضفئٍن محضنن مونتمدة من  ععقنفعا  مبفشنرةويهن  ٌ ف  (ععجرق ععمش اد

.اعٍ  عيعفئع عععفق فٍ ف إال ح  عحشرعا عحدعرً فقه
1
 

إال أ  نضا  أدضفء عععٍفبن عععفمن  اعمنر عععفئنع عععنفق ٍعت نٌ
2
إذع  

مف رفعر ععدداى إعني ععقضنفء  فٍصنب  أدضنفء عععٍفبنن عععفمنن أحنرعرع  فنٌ 

تميٍنه دينٍ ق ضنمفئرهق دمن   بفعمبندأ  ععمرعفعن شن  ٍف  اٍترعفعنا  حونع منف

".ععقيق مقٍد اععيوف  هيٍ "ععقفئل 
3
  

باتبواع أوامور افٌ جمٍع ع حناعل  إ  وضنفة عععٍفبنن عععفمنن ميزمنا  

 : توافر شر انععصفدرة إعٍ ق إذع  رؤسائهم

 .خ ية أ  تكا  ع اعمر ععصفدرة إعٍ ق :أ

أ  ٍكنننا  ع منننر ععنهنننٌ ععنننذً ٍصننندرق ععنننرئٍ  معحصنننرع  فنننٌ  :ب

ععمهفعبنننفر ععنهٍنننن أا عحجنننرعءعر اععمعنننفم ر ععمكتابنننن ععتنننٌ ٍقننناق ب نننف 

.في حدود وايفتهععقفضٌ ععمرؤا  
4
  

 وحدة النيابة العامة -ثانياا   

  عنذعك أعضاء النيابة العامة شخصاا اعتبارياا واحداا او الدولوةٍمثل 

.م التجزئةعد  ة الوحدة وعد  وتحكمها قاعععٍفبن عععفمن مؤوون اعحدة  عد  ت
5
 

  قبعضننٍفبننن عععفمننن أ  ٍعنناع بعضنن ق دنن  عننذعك ٍوننتهٍع أدضننفء ععع

عمنر فٌ دداى اعحدة  فإذ حرك أحدهق ععدداى عععفمن  فٍوتهٍع  نر أ  
                                                 

، 615ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ، ًًُي جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػ58َص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ى١ ذ٤ٓٓٞجُىًطٌٞ ْؼ -1

ٓ٘شٌٞجش كٍع . جُطرؼس جأل٠ُٝ. جُؿُء جألٍٝ(. جالوػحء)وػٟٞ جُكن جُؼحّ : أ٣ؼحً  جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌز

 . ٝٓح ذؼىٛح 19ص. 1988. ٣ٌْٞس. ٗوحذس جُٔكح٤ٖٓ ذكِد

 . ٌُٖ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ ٛٞ ؿ٤ٍ يُي كحُ٘حتد جُؼحّ ٣ٌٖٔ إٔ ٣أٍٓ نط٤حً أػؼحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُطؼٖ ك٢ جألقٌحّ - 2

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س 2كوٍز  56جُٔحوز  - 3

 .616ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ -4

 .2012ٖٓ وْطٌٞ جُؿ٣ٌٜٞٔس جُؼٍذ٤س ج٣ٌُٞٓس ػحّ  137جُٔحوز  - 5
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عننذعك وٍننل إ  عععٍفبننن . ٍحضننر ععجيوننن  اٍبنندً ثفعنن  هيبننفر عععٍفبننن عععفمننن

.ععفمن احدة كفمين ال تقبل ععتجزئنع
1
 

ابذعك ٍنتيا أدضفء عععٍفبن عععفمنن دن  وضنفة ععحكنق  فنفعحكق ٍجنع 

أ  ٍصنندر منن  ععقفضننٌ ععننذً حضننر جمٍننع جيوننفر ععنندداى اتمننر كننل 

 .اإال كف  ععحكق بفه   عحجرعءعر أمفمه

أعموووال أعضووواء النيابوووة العاموووة ل تصووول فوووي فنننٌ ذعنننك أ   والسوووبب

  ففعقضننفة هننق ععننذٍ  وننٍحكما  فننٌ أعمووال القضوواة خ ورتهووا إلووى درجووة

ععدداى  عذعك البند من  أ  ٍكنا  ععقفضنٌ مونتجمعف  عكنل دعفصنر ععندداى 

عك  ص ن ععاحدة هذق ال تععنٌ ععننراج دن  . دعد ععبر فٍ ف اإصدعر حكمه

فاحندة عععٍفبنن عععفمنن ال تبنرر  حند . عالنتصنفل عععنادٌ اععمكنفعٌ دد  واع

ن أ  ٍبفشننر عنتصفصننف  ذعتٍننف  عيعفئننع عععننفق أا ععمحننفمٌ أدضننفء عععٍفبننن عععفمنن

عععفق  كمف أعه ال ٍجاز أ  ٍمثل عععٍفبن عععفمن أمفق محكمن عععقخ دضا فٌ 

.درجن أدعي م  رئٍ  عٍفبن
2
 

ععحنن  عيعفئننع عععننفق فننٌ ععجم ارٍننن فننٌ أ  ٍمتنند  ععمشننر  كمنف أدهنني 

ء عععٍفبن عععفمنن عنتصفصه ععمكفعٌ إعي أرعضٌ ععجم ارٍن كففن  أمف أدضف

فنننإ  عكنننل منننع ق عنتصفصنننف  مكفعٍنننف  معٍعنننف   ال ٍجننناز  حننندهق أ  ٍبفشنننر 

ف ننٌ حننفل . عنتصفصننفر زم ئننه فننٌ معهقننن غٍننر ععمعهقننن ععمنصصننن عننه

اوعر جرٍمن فإ  م  ٍقاق بأدمفل عععٍفبن عععفمن ها دضا عععٍفبن ععمننتل 

دي ديٍهععتفبع عه مكف  اوا  ععجرٍمن أا ماه   أا مكف  إعقفء ععقنبخ  ععمد 

                                                 

 .ٝذؼغ جُلوٜحء جُل٤٤ٍٖٓٗ شرٜٞج أػؼحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذحُشًٍحء ك٢ شًٍس ضؼح٤٘ٓس  - 1

 . 617ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ، ًًُي جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػ57َجُىًطٌٞ ْؼى١ ذ٤ٓٓٞ جٍُٔؾغ جُٓحذن ص -2
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.ديٍه
1
ابغٍنر ذعنك ال ٍكنا  دضنا عععٍفبنن عععفمنن منتصنف  فنٌ أ  ٍتننذ أً  

 .إجرعء م  هذع ععقبٍل اإال كف  دميه بفه 

 استقالل النيابة العامة -ثالثاا    

  ادارهننق هننا ععوننعٌ إعنني أعضوواء النيابووة العامووة قضوواة ععمشننر   عنند  ٍ    

تشكل إحدى هٍئفر ععونيهن ععقضنفئٍن  إال أ   ففععٍفبن عععفمن. معرفن ععحقٍقن

فالنيابووة العامووة تتمتووج بكيووان  .هننذع ال ٍععننٌ تبعٍننن أدضننفئ ف ع ننذق ععوننيهن

اٍمثل هنذع عالونتق ل أهمٍنن كبٍنرة  .قانوني مستقل داخل السل ة القضائية

ٍ  فٍمف ٍتعي  م  عفحٍن عع صل  فكل . الدعاء والتحقيق والمحاكمةاالٍ ن  ب

دنننن  ععاالٍ ننننن ع نننننرى ممننننف ٍننننؤدً إعنننني ععح ننننفال دينننني  االٍ ننننن موننننتقين

عنر ععاالنفئا ععنث   فنٌ ٍند ععماضادٍن ععتٌ ٍنشني أ  ت ندر إذع منف عجتم

شعبن م  شنعع ععونيهن ععقضنفئٍن  إال أع نف  صحٍ  أ  عععٍفبن عععفمن. اعحدة

ٍ عف ."وضفء ععحكق"تتمتع بفوتق ل كفمل فٌ ماعج ن  مف تتاعي عععٍفبن عععفمن ب

دا  غٍرهننف إوفمننن ععنندداى عععفمننن ارفع ننف إعنني وضننفء ععحكننق منن  احنندهف 

.امبفشرت ف أمفمه فإ  وضفء ععحكق ٍتاعي احدق عع صل فٌ ععدداى عععفمن
2
 

 :عن القضاء استقالل النيابة العامةمااار ام  

  م إقامتهوواعود  النيابوة العاموة حوورة فوي إقاموة الوودعوج العاموة أو  -1

اال ٍقٍنندهف فننٌ ذعننك إال اجنناد عننل وننفعاعٌ نننفل  كمننف فننٌ حفعننن إوفمننن 

 . ففالددفء م  االفئا عععٍفبن عععفمن. ععمضرار ع وه مددٍف  شنصٍف  

ل يجوووز لقضوواء الحكووم أن يووأمر النيابووة العامووة بإقامووة الوودعوج  -2

ا تكيٍ  نننف بنننإجرعء تحقٍننن  تكمٍينننٌ فننٌ ددننناى دنينننر فنننٌ حنننازة العامووة أ

                                                 

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 18ٝ 3جُٔحوز   - 1

 . 89ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ - 2
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ر ك نذع ٍتعنفرخ منع عونتق ل عععٍفبنن عععفمنن اٍعهنٌ عيقضنفء فنأم. ععمحكمن

 .ويهن رئفوٍن عٍور عه ديي عععٍفبن عععفمن

اععحكق . ل يجوز لقضاء الحكم إقامة الدعوج العامة ومباشرتها -3

. مفعند  مع عند  ععذً ٍصدر فٌ دداى عق تقق ديي ععاجه ععذً ٍقررق ععقفعا   ٍ

عيمحنفكق إوفمنن ععندداى  ععمشنر  ٍوتثعي من  ذعنك ععحنفالر ععتنٌ ٍجٍنز فٍ نف 

.عععفمن
1
 

ل يجوز لقضاء الحكم أن يوجه اللوم إلى النيابة بسبب  ريقتها  -4

امثنفل ذعنك هنا عناق عععٍفبنن عععفمنن ديني   شن  ٍف  أا كتفبٍنف   في أداء وايفتها

ع  مننف كننف  ٍجننع هننال ععاوننر ععننذً عوننتغروته مرعفعت ننف أا إد ع ننف شنن اد

فإذع كف  ع ق أً م حالفر ديي تصنرففر عععٍفبنن عععفمنن تونتددٌ . إد ع ق

ععمؤعنننذة  فمننف ديننٍ ق إال إبنن   عععفئننع عععننفق ععمشننرا دينني رجننفل عععٍفبننن 

ل  اهنا ععنرئٍ  ع ديني عيعٍفبنن عععفمنن  ديني أ  عد  عععفمن أا إب   ازٍر عع

رمنن عععٍفبنن عععفمنن اح فالنف  ديني ٍتق هذع ععتبيٍغ بورٍن تفمن حرصنف  ديني ح

.ومعت ف اعالحترعق ععذً ٍجع تافٍرق ع ف
2
 

للنيابووة العامووة الحريووة التامووة فووي بسوو  لرائهووا لوودج المحوواكم  -5

دا  أ  ٍكا  ع ذق ععمحفكق أً ح  فٌ ععحد م  تينك ععحرٍنن  م   الجزائية

 .ععدوٍ إال مف ٍقضٌ به عععالفق عععفق احقا  ععدفف  اال ٍعبا د  ععمعه  

 م مسؤولية النيابة العامةعد   -رابعاا   

ة أ  أدضفء عععٍفبن عععفمن ال ٍوأعا  د  أنهنفئ ق فنٌ مبفشنرة دد  ععقف

فنن  ٍجنناز عمنن  حكمننر ععمحكمننن ببرعءتننه أ  ٍهفعننع . عالددننفء أا ععتحقٍنن 

                                                 

 .ٝٓح ذؼىٛح 90ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔٞو ٗؿ٤د ق٢٘ٓ -1

 62ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ، ًًُي جُىًطٌٞ ْؼى١ ذ618ٞٓ٤ٓجُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ جٍُٔؾغ جُٓحذن ص -2
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عععٍفبن عععفمن بأٍن تعاٍضفر دمف عتنذ م  إجرعءعر مفون بحرٍته أا شنرفه 

كننفعقبخ أا ت تننٍش موننك  أا بوننبع رفننع ععنندداى ديٍننه  أا حرمننن موننكعه

عنذق أا ععقندح أا أا إوفمنن ددناى ديٍ نف بجنرق عالفتنرعء أا ع  امتفبعت ف ضدق

 . ..نر  حرمن معزل

اععوبع فٌ ذعك أ  دضا عععٍفبن عععفمن ٍجع أ  ٍعهني حرٍنن كففٍنن 

دام أعضواء النيابوة العاموة  وموا. عكٌ ٍمفر  دميه م  دا  ناا أا تردد

ٍمكن  أ   فوال اهبقنف  عمقتضنٍفر م منت ق  بأعمالهم عن حسن نيوة يقومون

ٍ    اإ  تمسؤولية مدنية أو جزائية تترتع ديٍ ق أع ق عق ٍكاعناع  عد  فٍمف ب ب

ففععٍفبننن عععفمننن ع ننف وننيهن تقدٍرٍننن فننٌ إوفمننن . دينني صنناعع فننٌ إددننفئ ق

ععدداى عععفمن  اهدف ف ععاصال إعي مرتكع ععجرٍمن ععحقٍقٌ م  أجنل أ  

فت دٍند أدضنفء عععٍفبنن عععفمنن بمونؤاعٍن مهيقنن . ٍعفل عععقنفع ععنذً ٍونتحقه

فنٌ إوفمنن ععندداى عععفمنن ود ٍدداهق إعني ععتنردد  دمف ٍقع مع ق م  أنهفء 

.دا  وصدم  نشٍن محفوبت ق عتٍجن نهأ أا إهمفل ود ٍقعا  فٍه 
1
 

ق موؤاعٍن عععٍفبن عععفمنن عنٍ  مهيقنف   إذ ٍمكن  دد  امع ذعك فإ  مبدأ 

عونتعفدع  ( ععمنفصنمن)أ  ٍوت دا وفضٌ عععٍفبن عععفمن عيشنكاى من  ععحكنفق 

جزعئٍنننن إذع عنننق ٍنننرع  مننن  ونننفعا  أصنننال ععمحفكمنننفر عع 116إعننني ععمنننفدة 

كمننف ٍمكنن  أ  . اععتاوٍنناع صننال ععمععٍننن عمننذكرعر ععنندداة اعححضننفر 

إذع اوع معه فنٌ دمينه غنش أا تندعٍ  أا نهنأ   فذعت ىيشكاع ٍكا  درضن

م عٌ جوٍق  اتكنا  ععداعنن مونؤاعن دمنف ٍحكنق بنه من  ععتضنمٍعفر بونبع 

                                                 

قط٠  163ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي جُىًطٌٞ كطك٢ ٌٍْٝ. 80ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن :جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 1

ٝال ضؿَٞ ئهحٓس ًٛٙ جُىػٟٞ : "... ٖٓ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ػ٠ِ أٗٚ/ 1/كوٍز  314ًٔح ٗظص جُٔحوز . 167

ُط٢ جضظِص ػ٠ِ جُٔٞظل٤ٖ ج٤٤ٍُْٖٔ ٖٓ ؾٍجء ٓح ْٛ ٓؿرٍٕٝ ػ٠ِ ضوى٣ٔٚ ٖٓ جالنرحٌجش جُٔطؼِوس ذحُؿٍجتْ ج

 ".ذؼِْٜٔ ذٓرد ٝظحتلْٜ
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هذق ع فعفل اع ف ح  ععرجا  ديٍه
1
هرٍ  دوٍر اعك  هرٍ  ععمنفصمن . 

اشننننفئك  أحننننٍه فٍننننه ععقضننننفة بضننننمفعفر جعيننننر معننننه وننننببف  عحمننننفٍت ق ال 

.عمنفصمت ق
2
 

 م جواز رد النيابة العامةعد   -خامساا     

أجفز ععقفعا  فٌ بعخ ععحنفالر رد ععقضنفة  كمنف أاجنع فنٌ حنفالر 

أعضوواء النيابووة العامووة غيوور خاضووعين ألحكووام الوورد عكنن  . أنننرى ععتعحننٌ

.والتنحي
3
 

اال ٍجنناز عينصننق أ  ٍننرد نصننمه   فالنيابووة العامووة خصووم أصوولي

بمععنني أ  عععٍفبننن عععفمننن عٍوننر نصننمف دفدٍننف  ٍوننعي جفهنندع  إعنني تحقٍنن  

مصيحن شنصٍن  عذعك ف  ٍورً ديي وضفت ف مف ٍورً ديي وضفة ععحكق 

بمثفبنن ععنصنق فنٌ  عند  ف ٌ تمثل ويهن عالددنفء ات    م  أحكفق ععرد اععتعحٌ

 .  شأ  ع ف فٌ ععحكقععدداى  اال

ففعمحكمننن ال تتقٍنند   رأ  النيابووة العامووة غيوور ملووزم للمحكمووةكمننف أ  

بهيبفر عععٍفبن عععفمنن اال بكٍ ٍنن اصن  ف عيجرٍمنن  في نف مهين  ععحرٍنن فنٌ 

تقدٍر ععاوفئع ام  اعجب ف أ  تهب  ديٍ ف ععقنفعا  تهبٍقنف  صنحٍحف  اتقضنٌ 

.ععنعد  بمف ترعق محققف  عي
4
فنٌ ععندداى عععفمنن  عععٍفبنن عععفمنن اق بنهكل مف تقنا 

                                                 

 . ٖٓ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُٔى٤ٗس 486جُٔحوز  - 1

جُؿُء . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ، ًًُي جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىج619ٌجٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 2

 .52ص. جألٍٝ

ٌُٖ ٣ؿَٞ ٌو أػؼحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ئيج ًحٗص ؽٍكحً ٓ٘ؼٔحً ك٢ جُىػحٟٝ جُٔى٤ٗس جُط٢ ضطىنَ ك٤ٜح ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس  - 3

جُظحوٌ ذحٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُٔى٤ٗس/ 187/جُٔحوز . ذًٜٙ جُظلس ك٢ جُكٌْ

ٍف ٓ٘ؼْ، ٛٞ إٔ ًٍُٓٛح أهٍخ ئ٠ُ جُكٌْ ْٝرد ؾٞجَ ٌوٛح ق٤ٖ ضؼَٔ ًط. 28/9/1953جُٔإٌل ك٢ / 84/

جٍُٔؾغ : جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌز. ٓ٘ٚ ئ٠ُ ًٍُٓ جُهظْ، ٝهى ٣ٌٕٞ ُٔطحُؼطٜح ضأغ٤ٍ ك٢ ٗط٤ؿس جُىػٟٞ

 .39ص. جُٓحذن

. جٍُٔؾغ جُٓحذن. ًًُي جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ 167ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 4

 . 72ص
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نفضع عيويهن ععتقدٍرٍن عيمحكمن  اع ذق ع نٍرة مهي  ععحرٍن فنٌ ععتقندٍر 

 .اععحكق

امع ذعك عقال بمف أ  عععٍفبن عععفمن هرا ٍمثنل ععمجتمنع تونعي إعني 

هنف ضنمفعف  عحٍفدهنف فن  منفعع من  إجنفزة رد   إورعر ويهن ععداعن فنٌ عععقنفع 

 ف ديني ععنرغق من  ععنرأً ععنذً ٍقنال إ  منف تبدٍنه من   رعء اعزعهن أدضفئ

 . نفضع فٌ ععع فٍن عتقدٍر ععمحكمن

 م ارتبا  النيابة العامة بم البها عد   -سادساا    

ديني ععنرغق من    النيابة العامة غير مرتب ة بموا أبدتوه مون لراءإ  

ة هٌ أ  ععنصق ععذً ٍحكق عه بمف هيع ال ٍوتهٍع أ  ٍهع  ب ذع دد  أ  ععقف

عكن  هنذع ع منر ال ٍعهبن  ديني عععٍفبنن عععفمنن . ععحكق  عه جفء ميبٍف  عهيبفته

 ع ف تمثل ععمجتمع اتوعي إعي ععكشا د  ععحقٍقن  ف ذق ععم من تيقٌ ديني 

 . دفتق ف اعجع ععرجا  د  ععنهأ ععذً ود تقع فٍه

حكمن ععماضا  بجرق اف  مهفعبنن عععٍفبنن عععفمنن  فنإ  فإذع حكمر م

ععضننا عععٍفبننن عععفمننن هننذع أا عغٍننرق منن  أدضننفئ ف أ  ٍهعنن  فننٌ ععحكننق إذع 

 . عكتشا أعه غٍر مت   مع أحكفق ععقفعا 

فم  ح  عععٍفبن عععفمن أ  تونتأعا أا تهعن  بهرٍن  ععنعقخ فنٌ كنل 

اع نف أ  تقندق حججنف  ورعر  اعا كفعر هٌ ععتٌ هفعبر بصدارق كمف صدر  

.تعفوخ ععحجن ععتٌ ودمت ف أثعفء ععمحفكمن ع اعي
1
 

                                                 

 . 41 - 40ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن. رى جُٞٛحخ ذىٌزجُوحػ٢ ػ -1
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فالباعوووال علوووى رجووووع النيابوووة العاموووة عووون م البهوووا اوووو مصووولحة 

فنن  ٍجنناز فننٌ   ععنننعد  اععحننرل دينني تهبٍنن  ععقننفعا  اتننأمٍ  ععالمجتمووج 

.شرد ف أ  ٍحكق ديي برًء اٍبرأ ععمجرق
1

 

 

 لرابجاالم لب 

 النيابة العامة اختصاصات

 

: م  وفعا  أصنال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن/ 1/عع قرة  /1/ ععمفدة عصر

تختص النيابة العامة بإقامة دعوج الحق العوام ومباشورتها ول تقوام مون "

نووغيراووا إل فووي األحوووال الم ٍ  ٍت ".ة فووي القووانونبي  أ  ععمننفدة منن  هننذق  بنن

عيالقيوام بودور الختصاص األساسي للنيابة العامة او  فوي الودعوج  المود 

ف نٌ ع مٍعنن ديني  ،ممثلة له ونائبة عنهالعامة لمصلحة المجتمج بصفتها 

إوفمت نف امبفشنرت ف أمنفق ععدداى عععفمن فٌ منتيا مرعحي نف حٍن  تننتل ب

هنذع  عند  اٍ  نفلبعل إال إذع تقرر ذعك اال ٍجاز عغٍرهف إوفمت ف  .ععقضفء

  :ةعد ويترتب على ذلل نتائج .ع صل عععفقنراجف  د  

اإعمنننف هننٌ عفئنننع دننن   النيابوووة العاموووة الوودعوج العاموووةل تملوول  -1

ععمجتمع تهفعع عه بحقه فٌ تاوٍع عععقفع ديي مرتكنع ععجنرق  عنذعك ديٍ نف 

 .أ  تتقٍد فٌ حداد عٍفبت ف اال تنرج دع ف

إوفمت ننف اال أ   عنند  ب ل تسووت يج أن تتنووازل عوون الوودعوج العامووة -2

دي ديٍهتتصفع  مع  بشأع ف  ع ف عٍونر فنردع  دفدٍنف  ٍتصنرا فنٌ حقنه  ععمد 
                                                 

1
جُؿُء جألٍٝ جٍُٔؾغ (.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-جُىػٟٞ جُؼحٓس)أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  - 

 .42ص.جُٓحذن
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ععشنصٌ  أً ال ٍجاز ع ف ترك ععدداى عععفمن أا او  ف أا تعهٍنل ونٍرهف 

ٍ عإال فٌ ع حاعل ععم .ن فٌ ععقفعا ب
1
  

ٍ  مهفعب ف إذع ت يلعد  أن تقوم بتالنيابة العامة تست يج  -3 ع نف نهنأ  ب

دي ديٍهعددفئ ف بح   .ععمد 
2
  

يحوق بنل ال ٍقتصر ح  إوفمن ععدداى عععفمن ديي عععٍفبن عععفمنن   -4

  اعكن  عونتعمفل هنذع ععحن  للمتضرر في حدود معينوة إقاموة اوذع الودعوج

 .ٍبقي بصارة رئٍوٍن م  عنتصفصفر عععٍفبن عععفمن

عياهٌ ععقٍفق بدار  للنيابة العامة الوايفة األساسيةجانب  إلى  المد 

 عوود  ت  خوورج أواووائ  تقوووم بعمصننيحن ععمجتمننع  فإع ننف فووي الوودعوج العامووة 

 : هٌإذع وٍور باالٍ ت ف ع صيٍن  اأهق هذق ععاالفئا  ثانوية

يقوووم أعضوواء النيابووة العامووة فووي دوائوورام بواووائ  الضوواب ة  -1

ععذً ها رئنٍ  شرعا عععفئع عععفق عذعك ف ق تفبعا  انفضعا  ح  ليةعد  ال

عننذعك فننإذع اوننع منن  أحنندهق   عٍننن فٍمننف ٍتعينن  بأدمننفل االٍ ننت قعد  ععضننفبهن عع

كمنف عنه  ففععفئع عععفق ٍاجنه عنه تعبٍ نف    أا تقصٍر فٌ دميهمنفع ن عاعجبفته 

.أ  ٍقترح ديي ععمرجع ععمنتل رفع ععدداى ععتأدٍبٍن ديٍه
3
 

 قوووة القضوويةبتنفيووذ األحكووام التووي اكتسووبت  عععٍفبننن عععفمنننتقوووم  -2

.الوتعفعن بفعقاة ععمويحن مبفشرةاع ف دعد ععضرارة ع المقضية
4
 

شرعا ديي ععوجا  اغٍرهف من  ع منفك  تتاعي عععٍفبن عععفمن عح -3

 . ععتٌ تع ذ فٍ ف ع حكفق ععجزعئٍن

                                                 

  . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 3/كوٍز / 1/جُٔحوز  -1

 .60ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوٜٞؾ٢جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ  -2

 . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 16/ٝ / 14/ٝ /7/جُٔٞجو  - 3

 . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 444/جُٔحوز / 19/جُٔحوز  - 4
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  علووى األعمووال المتعلقووة بنقووود المحوواكمعععٍفبننن عععفمننن تشوور   -4

  عععٍفبن أا اكٍي نف حونع ععصرا فٌ كل محكمن م  رئٍاتصدر أذاعفر 

 . ع حاعل

 بي نيمي األاليووة والغووائعوود  برعايووة مصووالح تقنناق عععٍفبننن عععفمننن  -5

 . ال ديي أماعع ق اتشرا ديي إدعرت فاتتح 

فٍف ععمدعٍنننن دعء ععنننرأً فنننٌ بعنننخ ععقضنننإبنننعيعٍفبنننن عععفمنننن حننن   -6

  بتدخل النيابة العامة ك ور  منضوماها مف ٍومي . ععمرفادن إعي ععقضفء

عيمحكمنن دنا  نصمف  فٌ ععدداى اإعمف هنٌ مجنرد  عد  افٌ هذق ععحفعن ال ت

عذعك ال ٍح  ع ف عوتئعفا ع حكفق اال ععهعن  فٍ نف   تبدً رأٍ ف فٌ ععقضٍن 

بهرٍنن  ععننعقخ اونند أجننفز ععقننفعا  عينصنناق ردهننف إذع تنناعفر فننٌ شنننل 

.ععتٌ تجٍز رد ععقضفةممثي ف وبع م  ع وبفع 
1

 

 

 الم لب الخام 

 إجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة

ل  عععٍفبن عععفمن فٌ حفعن ععجرعئق ععمش ادة ويهن مبفشرة  ععمشر  نا 

إجنننرعءعر معٍعنننن تت ننن  منننع هبٍعنننن ععجرٍمنننن اهرٍقنننن عكتشنننفف ف  اهنننذق 

فقٍفق حفعن  .ن أ  تبفشرهف فٌ ععحفالر عععفدٍنعحجرعءعر مف كف  عيعٍفبن عععفم

استثناءا القيوام بوبعض  ف  اٍناع فت ف جرق ععمش اد ٍؤدً إعي تاوٍع ويهعع

ال التحقيق البتدائيأعم
2
. 

                                                 

ًًُي   .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُٔى٤ٗس 178ٝجُٔحوز . 613ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ -1

 . 40ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌجُى
2
ٓ٘شٌٞجش َٝجٌز جُػوحكس ج٤ُٜثٚ جُؼحٓس ج٣ٌُٞٓس . جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ٝجُطد جُشٍػ٢: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ-  

 ص.2017.ٌُِطحخ
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علووى سووبيل الحصوور ععجننرق ععمشنن ادحننفالر اردر اونند 
1
ععمننفدة فننٌ  

 :ديي أ اععتٌ عصر  م  وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن ( 28)

عنوود أا  يشووااد حووال ارتكابووهععجننرق ععمشنن اد هننا ععجننرق ععننذً  -1"

 .النتهاء من ارتكابه

يقوبض علوى مرتكبيهوا بنواءا علوى اٍيح  بنه أٍضنف  ععجنرعئق ععتنٌ  -2

يضب  معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم أا صراخ النا  

 ".فاعلو الجرم وذلل في األربج والعشرين ساعة من وقوع الجريمة

ٍ  ٍت  حووودد حوووالت الجووورم المشوووهود ععمشنننر   ق ععمنننفدة أ  مننن  هنننذ بننن

تتعنرخ  حتني الٍجاز ععقٍف  ديٍ نف  ابذعك ال  واضحة وحصريةبصارة 

ععحرٍنننفر عع ردٍنننن ع عت فكنننفر ععتنننٌ مننن  شنننأع ف رفنننع ععحمفٍنننن ععقفعاعٍنننن 

  أولهموا: ذعنك عدتبنفرٍ  هنفمٍ فٌ  ععمشر  رعدي اود  .اععمشرادن دع ف 

ععمحففالننن دينني أدعننن ععجرٍمننن  نشننٍن ععضننٍف  أا عععبنن  بمعفعم ننف  أا أ  

بفعجرٍمن ٍ ٍد بنأ  أدعنن تاعفر حفعن ععتيب   إ     ثانيهماا. تهمو ف ٍد ععجفعٌ

عحثبفر تروي إعي ععقدر ععكففٌ ععذً تكنا  فٍنه مالعنن ععنهنأ فنٌ ععتقندٍر أا 

.ععكٍد عيمت ق مع ٍن أا ضعٍ ن عالحتمفل
2
  

عحوننرع  فننٌ عتنننفذ عحجننرعءعر  هننا 28منن  ععمننفدة  ععمشننر   نندا ف

ععجزعئٍن حٍفل ععجرٍمنن ععمشن ادة حتني ال ٍترتنع ديني ععترعننٌ فنٌ عتننفذ 

عحجننرعءعر ضننٍف  ععحقٍقننن هننذق
3
إعنني  ععمهيننعمنن  تقوننٍق هننذع  عننذعك البنند. 

 :فردٍ 

                                                                                                                                            

 .ٝٓح ذؼىٛح 40
1
ٓ٘شٌٞجش ؾحٓؼس .جُؿُء جُػح٢ٗ(.٤ٍْجُىػٟٞ جُؼحٓس) أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  - 

 .87ص.2011-2010.وٓشن ٤ًِس جُكوٞم

 .155ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن. ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس: جُىًطٌٞ أشٍف ٌٓؼحٕ ػرى جُك٤ٔى - 2

. 2006.جُوحٍٛز .جُؼٍذ٤س وجٌ جُٜ٘ؼس .شٍـ جُوٞجػى جُؼحٓس ُإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س: جُىًطٌٞ ػرى جٍُؤٝف ٜٓى١ - 3

 .261ص
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 .حفالر ععجرق ععمش اد: ع ال عع ر  -

إجنرعءعر ععتحقٍن  ععجنفئزة عيعٍفبنن عععفمنن فنٌ ععجنرق : عٌععثنف عع نر  -

 .ععمش اد

 

 حالت الجرم المشهود: األوللفرع ا

حننفالر  منن  وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن( 28)ععمننفدة  حننددر

 : اضم  ععصار عمتٍن سبيل الحصرععجرق ععمش اد ديي 

 مشاادة الجريمة حال ارتكابها- أولا 

من  وبنل دضنا عععٍفبنن عععفمنن  أثعفء عرتكفبنه مفدًعععع عل أً مشفهدة 

ٍهععنننه كمشنننفهدة ععجنننفعٌ اهنننا ٍهيننن  عععنننفر ديننني ععمجعنننٌ ديٍنننه أا . ذعتننه

 .بفعوكٍ  أا مشفهدة ععوفر  اها ٍمند ٍندق إعني جٍنع ععمجعنٌ ديٍنه عٍونروه

ادبنفرة " شواادي" عنذًع ديني أع نف ععجنرق هذق ععحفعن  28اود ذكرر ععمفدة 

ٍقصد هذق ععرؤٍنف  ععمشر  ف ل إ    ٍشفهد بفعمععي ععيغاً ععرؤٍف ععبصرٍن 

  حصرع ؟

ععيغنناً  بننل بمععنني ٍقتضننٌ أنننذهف بننفعمععي  ال "يشووااد"إ  دبننفرة  

أً ال ٍشننتره أ  تتحقنن  ععمشننفهدة .ععتقننفه ععحنناع  عمننف ٍعبننك دنن  عرتكفب ننف 

اإعمننف بننإدرعك ععجرٍمننن بننأً حفوننن منن  حنناع  دنن  هرٍنن  ععرؤٍننن فقننه 

عحعوف   فقد تكا  د  هرٍ  ععومع أا ععذا  أا ععيم  أا ععشق  متي كنف  

هذع عحدرعك بهرٍقن ٍقٍعٍن ال تحتمل ععشك فٍه
1
أً  السومجا  بهرٍن  فتكن. 

                                                 

أطٍٞ جُٔكحًٔحش  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  .274ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 1

 .88ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُؿُء جُػح٢ٗ(.٤ٍْجُىػٟٞ جُؼحٓس) جُؿُجت٤س 
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ععمنندر حنٍ  ت ناح رعئحنن  الشمومف  صار إه   عععفر  اتكا  بهرٍ  

دعدمف ٍتعفال هعفمف  ٍجد فٍه  بالتذوق  اتكا  م  فق ععشنل ععذً ٍتعفهفق

كيم  ك ٍا عندق ونفن  من  جثنن   باللم مفدة مندرة أا وفمن  كمف تكا  

.وتٍل
1
 

ن منننٍععجرديننني  عحدرعكاٍك نننٌ فنننٌ ععجنننرعئق ععمشننن ادة أ  ٍعصنننع 

ال ٍشتره أً   عٍعٌ عع ممف ٍض ٌ ديٍ ف ععهفبع د  ععمجرق  بصرا عععالر

ٍعبع  ئٌ ععك ربف عارععكمشفهدة    فدل عععتحق  حفعن ععجرق ععمش اد رؤٍن 

فءمتعفود منع شنركن ععك ربن ٍرم  معزل شنل غ
2
ف نذق جرٍمنن مشن ادة   

 .عورون ععتٍفر ععك ربفئٌ ععممياك عيشركن

 مشاادة الجريمة عقب النتهاء من ارتكابها- ثانياا 

لحاووة ارتكابووه، وإنمووا الفعوول الجرمووي يشووااد أً إ  عععفئننع عععننفق عننق 

  شووااد لثوواراا ومعووالم توودل علووى أن الجريمووة قوود وقعووت منووذ وقووت قصووير

اعق ٍحدد ععقفعا  ععاونر ععنذً . كمشفهدة جثن ععمجعٌ ديٍه اهٌ تعـزا دمف

ٍ  ٍمضٌ  . شفهدت ف  اٍعاد ذعك إعني تقندٍر وفضنٌ ععماضنا ععجرٍمن ام ب

اعكنن  ٍننرى عع قننه أ  هننذع ععننزم  ٍتحنندد بننفعزم  ععضننرارً العتقننفل عععفئننع 

عععننفق إعنني مكننف  اوننا  ععجرٍمننن بحٍنن  تكننا   ثننفر ععجرٍمننن أا معفعم ننف 

أً البد من  أ  تكتشنا ععجرٍمنن فنار عرتكفب نف  اأ  تتنرك  .مفزععر عفهقن

 .اعض  ثفرع  تدل ديٍ ف بشكل 

                                                 

 .ٝٓحذؼىٛح 173ص .2003ذ٤ٍٝش .جُطرؼس جُػح٤ٗس . جأطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س:جُىًطٌٞػل٤ق شّٔ جُى٣ٖ -1

 . 94ص. جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ج

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٝجُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ. 275ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 2

ٍٞ جُٔكحًٔحش أط :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  .263ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٝجُىًطٌٞ ػرى جٍُؤٝف ٜٓى١. 210ص

 .88ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُؿُء جُػح٢ٗ(.٤ٍْجُىػٟٞ جُؼحٓس) جُؿُجت٤س 
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تععننٌ عحالننفر  (النتهوواء)اعحنن  مننع ععننرأً ععننذً ٍقننال إ  دبننفرة 

مشن ادع  هبقنف  عيحفعنن ععرعبعنن من   عند  ٍوٍرة   ع ف إذع هفعر فإ  ععجرق وند ٍ

.حفالر ععجرق ععمش اد اعك  عٍ  ع ذق ععحفعن
1
 

 القبض على فاعل الجريمة بناء على صراخ النا - ثالثاا 

اٍ ترخ هعف أ  ععمجعٌ ديٍنه هنفرد ععجنفعٌ أا تعبنه إعٍنه ععمنفرة من  

تيقفء ذعت ق فيحقاع به اد  صرعن ق  اتيك ورٍعنن ديني أعنه عنق ٍمنخ ديني 

ععمشنتبه بنه أً متفبعتنه من  مالحقة عرتكفع عع عل إال فترة اجٍزة  فٍشتره 

  كمنف ٍشنتره أٍضنف  أ. عععف  بنفعجرً ني نه أا فنٌ مكنف  عرتكنفع ععجرٍمنن

أً بفرت ف  ععصنار  أً أ  ٍصندر دن  عععنف   تقترن المالحقة بالصراخ،

اال ٍشنتره عتنناعفر ( هنذع هننا ععحرعمنٌ أا ععقفتنل عموننكاع بنه)أصناعر مثنل 

ععصرعخ ععركخ نيا ععمشتبه به اإعمف ٍك ٌ أ  ٍعب اع بصٍفح ق اعحشفرة 

 . إعٍه بمف ٍ ٍد عت فمه

ٍ  كمننف ٍعبغننٌ ععت رٍنن   ٍ  صننرعخ عععننف  ا بنن عحشننفدن ععتننٌ ٍتعفوي ننف  بنن

ننععععننف  فٍمننف   ٍ فننإذع أشننٍع أ  شنصننف  معٍعننف  ونند عرتكننع جرٍمننن  ف ننذق .  قب

 .عحشفدن ال تك ٌ عتكا  جرٍمن مش ادة

 مشاادة أدلة الجريمة- رابعاا 

عع قنرة ( 28)م  حفالر ععجرق ععمش اد حوع مف جفء فٌ ععمنفدة  عد  ٍ  

عنودما يضوب  موج المشوتبه بوه م  وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن  ( 2)

                                                 

جُطرؼس .جٍُٔجقَ جُط٢ ضٍٔ ذٜح جُطٜٔس .جُؿُء جُػح٢ٗ. أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: ُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ .1

ٍجُىػٟٞ ٤ْ) جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ .24ص.1992.ٓ٘شٌٞجش ؾحٓؼس وٓشن .جُهحٓٓس

 .89ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُؿُء جُػح٢ٗ(.جُؼحٓس
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 أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنه فاعل الجرم وذلل خالل األربوج

  كمف عا ضنبه شننل دقنع عرتكنفع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة

جرٍمننن ععوننرون ب تننرة اجٍننزة امعننه ع شننٍفء ععموننراون أا ععونن ح ععننذً 

ديي ثٍنفع شننل تندل عوتعمل فٌ ععورون  أا حتي إذع شاهدر  ثفر دمفء 

ف ذق عمثفر ال تقل أهمٍن دن  ع ونيحن اع ارع   . ديي عرتكفبه جرٍمن وتل

اٍجع أ  ٍتق ذعنك نن ل ع ربنع اعععشنرٍ  ونفدن ديني عرتكنفع ععجرٍمنن  

ففعمشننفهدة هعننف ال تقننع دينني ععععفصننر ععمفدٍننن عيجرٍمننن مبفشننرة اإعمننف دينني 

.من اديي مرتكب فدعفصر مفدٍن أنرى ٍوتدل مع ف ديي اوا  ععجرٍ
1
 

م  ن ل درعوتعف ع ذق ععحفالر ع ربع  فإععف إذع دوقعف فٍ ف عصل إعني 

منن  حننفالر ععجننرق ( 28)عوننتعتفج بننأ  ععحفعننن ع اعنني ععتننٌ ذكرت ننف ععمننفدة 

ععمشنن اد هننٌ حفعننن ععجننرق ععحقٍقننٌ    عععفئننع عععننفق ٍشننفهد ععجننرق حننفل 

ٍ ععرتكفبه    .عتفجٍن أا عدتبفرٍنمف ععحفالر ععث   ع نرى هٌ عوتب

 الجريمة التي تنزل منزلة الجريمة المشهودة -خامساا 

: م  وفعا  أصنال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن ديني أ ( 42)عصر ععمفدة 

يتولى النائب العام التحقيق وفقاا لألصول المعينة للجرائم المشوهودة، إذا "

حوودثت جنايووة أو جنحووة وإن لووم تكوون مشووهودة داخوول بيووت، و لووب صوواحب 

 ". بيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنهاال

ٍ  ٍت أجفز عيعفئع عععفق أ  ٍبفشنر ونيهفر  ععمشر  م  هذع عععل أ   ب

ععتحقٍنن  عالوننتثعفئٍن ععمعهننفة عننه فننٌ حفعننن ععجننرق ععمشنن اد فننٌ ععجعفٍننن أا 

                                                 

 . 101ص. جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 1
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ععجعحن ععاعوعن دعنل بٍر  اإ  عنق تكن  مشن ادة  هفعمنف أ  صنفحع ععبٍنر 

.هبإرعدته اتعفزل د  حصفعن موكعه بع وود عوتددفق 
1
 

  لفرع الثانيا                      

 إجراءات التحقيق الجائزة للنيابة العامة في الجرم المشهود 

تتمثنل فنٌ حفالر ععجنرق ععمشن اد  السل ات المخولة للنائب العام فيإ     

عالعتقفل إعي ماوع ععجرٍمن  معع ععحفضرٍ  م  عالبتعفد  ععقبخ ديي ففدل 

ععجرٍمن ات تٍشه  ت تنٍش معنزل ععمنت ق اضنبه ع شنٍفء  ثنق تعالنٍق محضنر 

اذع األعمال من أعمال التحقيق البتدائي التوي  عد  وت  . بفعتحقٍ  ععذً وفق به

 .اي في األصل من اختصاص قاضي التحقيق

 

نتقال إلى موقج الجريمةال.1
2
ٍ بينغ  : دن  اونا  جعفٍنن عععفئنع عععنفق دعدمف 

.كووان وقوعهوواينتقوول فووي الحووال إلووى مأ  مشنن ادة ديٍننه 
3
ديٍننه أ  ٍحننٍه ا 

وفضننٌ ععتحقٍنن  ديمننف  بفعتقفعننه اال ٍكننا  ميزمننف  بفعتالننفر حضننارق عمبفشننرة 

تحقٍقننه ععننذً ٍبنندأق بتعالننٍق محضننر ٍصننا فٍننه ععجرٍمننن اكٍ ٍننن اواد ننف 

ا  أونناعل منن  شننفهدهف امنن  كفعننر عدٍننه معيامننفر دع ننف أا امكفع ننف اٍنند  

.معيامفر ت ٍد ععتحقٍ 
4
ٍصفد  أصحفع عحفنفدعر ععمونتمعن ديني إفنفدعت ق  

.ح بذعك فٌ ععمحضربتاوٍع ف  ادعد تمعع ق د  ععتاوٍع ٍصر  
5
 

                                                 
1
 .100ص.جُٓحذن جٍُٔؾغ. جُؿُء جُػح٢ٗ(.جُىػٟٞ جُؼحٓس ٤ٍْ) جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ .- 
2
 .90ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن . جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ٝجُطد جُشٍػ٢: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ-  

 .هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 29/1)جُٔحوز  -3

 .هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س (30/1)ُٔحوز ج - 4

 .هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س(  30/2)جُٔحوز  - 5
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مننن  ونننفعا  أصنننال ععمحفكمنننفر 1 عع قنننرة 29مننن  ععمنننفدة ٍ حنننال ا

 إعننني ماونننع ععجرٍمنننن إذع كفعنننر عععنننفق مينننزق بفالعتقنننفلأ  عععفئنننع ععجزعئٍنننن 

.منن  عننا  ععجعفٍننن ععجرٍمننن
1
فيننٍ  ميننزق أمننف إذع كفعننر منن  عننا  ععجعحننن  

.  اعك  عٍ  مف ٍمعع م  ععتقفعه إذع شفءبفالعتقفل إعي ماوع ف 
2
 

 

منوج أ  شوخص موجوود فوي عيعفئنع عععنفق  :منج الحاضرين مون البتعواد.2

وقعووت فيووه الجريمووة موون الخوورو  منووه أو البتعوواد البيووت أو المكووان الووذ  

اععمقصاد ب ذع عحجرعء عععمل ديني عونتقرعر عععالنفق فنٌ محنل اونا  . عنه

.ععجرٍمننن  امعننع عععبنن  أا تبدٍنند أدعننن ععجرٍمننن
3
امنن  ٍنننفعا هننذع ععمعننع  

ٍاضع فٌ محل ععتاوٍا ثق ٍحضر عندى وفضنٌ ععتحقٍن  عمحفكمتنه اععحكنق 

اإذع عق ٍمك  ععقبخ ديٍنه اعنق . هفعبن عععفئع عععفقومف  دففده ام عد  ديٍه ب

ٍحكننق ديٍننه غٍفبٍننف  اال ٍقبننل ععحكننق أً   تبيغننه مننذكرة ععنندداة عنند  ٍحضننر ب

كمننف أ  عععقابننن ععتننٌ ٍمكنن  . هرٍنن  منن  هننر  ععمرعجعننن اٍع ننذ فننٌ ععحننفل

عقفضٌ ععتحقٍ  أ  ٍحكق ب ف هٌ ععحب  ععتكدٍرً م  ٍناق إعني دشنرة أٍنفق 

 عٍرة 2000عٍرة إعي  500اععغرعمن م  
4
اٍوتمر هنذع ععمعنع حتني تعالنٍق  

 .ععمحضر بتثبٍر حفعن ععمكف  اععجرٍمن اع شنفل

 

الجنايوة عيعفئع عععنفق فنٌ حفعنن ٍح   :القبض على فاعل الجرم وتفتيشه. 3

المشهودة أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يسوتدل بوالقرائن 

صنندر أمننرع  ٍ  اإ  عننق ٍكنن  حفضننرع   .القويووة علووى أنووه فاعوول ذلوول الجوورم
                                                 

ؾٍّ ٓشٜٞو ٣ٓطٞؾد ػوٞذس ؾ٘حت٤س ٝؾد ػ٠ِ ئيج ٝهغ ."هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 29/1)جُٔحوز  - 1

 ".جُ٘حتد جُؼحّ إٔ ٣٘طوَ ك٢ جُكحٍ ئ٠ُ ٓٞهغ جُؿ٣ٍٔس

 .هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 231)جُٔحوز  - 2

 . 215ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٝجُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ. ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 31)جُٔحوز  - 3

 .هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ٖٓ( 31/2ٝ3ٝ4)جُٔحوز  - 4
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  اٍقناق موذكرة إحضواراععمذكرة ععتٌ تتضم  هذع ع منر تونمي  .بإحضفرق

.عععفئع عععفق بفوتجاعع ععشنل ععمحضر عدٍه فٌ ععحفل
1
 

وحق القبض على المتهم يسوتلزم فوي ذاتوه حوق تفتيشوه وضوب  موا 

كفعون ح غٍنر ا ٍكا  دعنٍ   ديني ععجرٍمنن حيازته جريمة أ عد  يحمله مما ت

 .ععمرنل أا ععمندرعر

امتي كنف  ععقنبخ صنحٍحف  فنإ  ت تنٍش ععمقبناخ ديٍنه ٍكنا  دمن   

اها ضرارة الزمن  نشٍن م  شر . مشرادف  عٍ  فٍه ععت فك عحرٍن عع رد

.ععمقباخ ديٍه
2
كمف أ  إبفحن ت تٍش ععمقبناخ ديٍنه تشنمل كنل منف ٍحمينه  

كمنف ٍجنع أ  ترعدني فنٌ ت تنٍش شننل . معه من  حقفئنع اأشنٍفء اأارع 

فمثالا تفتيش األنثى يجب ععقفعا  اعمدعع اع ن     دد  ععمقباخ ديٍه واع

.أن يتم بمعرفة أنثى تنتدب لذلل
3
 

 

ٍ  تإذع عيعفئع عععنفق ٍح   :تفتيش منزل المتهم وضب  األشياء. 4 عنه من   بن

دي ديٍنهمفهٍن ععجرٍمن أ  ع ارع  اع شٍفء ععماجادة عدى  ٍمكن  أ   ععمند 

تكننا  منندعر عوننتدالل دينني عرتكفبننه ععجرٍمننن  دعدئننذ  عننه عالعتقننفل حننفال  إعنني 

دي ديٍهموك   .عيت تٍش د  ع شٍفء ععتٌ تؤدً إعي إال فر ععحقٍقن ععمد 
4
 

دي ديٍننهضننار اتجننرً معننفم ر ععت تننٍش بح ماوافننف  أا غٍننر  ععمنند 

جرر ععمعفمين أمفق اكٍينه   فإ  رفخ ععحضار أا تعذر حضارق. ماواا

اإال فبحضنار شنفهدٍ  ٍونتددٍ مف عععفئنع   أا أمفق عثعنٍ  من  أفنرعد دفئيتنه

                                                 

  .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 37)جُٔحوز  - 1

 .630ص/ 1186/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 2

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 94/2)جُٔحوز  - 3

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 33)جُٔحوز  - 4
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.عععفق
1
اال ٍجاز دنال ععمعزل ات تٍشه إال إذع كف  ععشنل ععمرعد ت تنٍش  

معزعه مشتب ف  فٍه بأعه ففدل جرق أا شنرٍك أا متندنل فٍنه  أا حنفئز أشنٍفء 

.تتعي  بنفعجرق
2
عنق  فعمشنر  أً ال ٍجناز عنه أ  ٍ نتش معنزل غٍنر ععمنت ق  ف 

ه ادينني عععفئننع عععننفق أ  ٍضننب. ٍوننم  ب ننذع عحجننرعء إال عقفضننٌ ععتحقٍنن 

ع ننذع  دنند  ع وننيحن اكننل مننف ٍال ننر أعننه عوننتعمل فننٌ عرتكننفع ععجرٍمننن أا أ

ععغنرخ  كمننف ٍضننبه كننل مننف ٍننرى منن   ثننفر ععجرٍمننن اوننفئر ع شننٍفء ععتننٌ 

 دينني إال ننفر ععحقٍقننن دد  توننف
3
كفعمونند  ععننذً عوترفننر فٍننه ععجرٍمننن أا  

ععرصفصفر عع فرغن ععتٌ اجدر فٌ مكف  ععحفد  أا م ب  ععمجعٌ ديٍنه 

أً ديٍنه ضنبه كنل ع شنٍفء أا ع ارع  ععتنٌ تؤٍند . ت ق ععمياثن بفعدمفءاععم

.ععت من أا ععبرعءة
4
 

ادعد ضنبه مثنل هنذق ع شنٍفء  ديني عععفئنع عععنفق أ  ٍقناق بعرضن ف 

ديي ععمت ق أا م  ٍعاع دعنه اعونتجاعبه بشنأع ف  ثنق ٍنعالق محضنرع  ٍاوعنه 

دي ديٍهمع  صنرح بنذعك فنٌ   وٍنعأا م  ٍعاع دعه اإذع تمعع د  ععتا ععمد 

اديٍننه أ  ٍععنني بح ننال ع شننٍفء ععمضننباهن بفعحفعننن ععتننٌ كفعننر  5.ععمحضننر

ديٍ ننف  فتحننزق أا تاضننع فننٌ ادننفء إذع عوتضننر مفهٍت ننف ذعننك اتنننتق فننٌ 

اإذع اجننندر أارع  عقدٍنننن ال ٍونننتاجع ع منننر  6.ععحنننفعتٍ  بننننفتق رونننمٌ

عالحت فال ب ف بفعذعر الونتال فر ععحقٍقنن أا عح نال حقنا  ععهنرفٍ  أا حقنا  

  7.ععغٍر جفز عيعفئع عععفق أ  ٍأذ  بإٍدعد ف صعدا  ععنزٍعن

 

                                                 

 . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 36)جُٔحوز  - 1

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 89)جُٔحوز  - 2

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 32)جُٔحوز  - 3

 . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 34)جُٔحوز  - 4

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 32/2)جُٔحوز  - 5

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 35/1جُٔحوز  - 6

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 35/2جُٔحوز  - 7
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 تنايم محضر بالتحقيق. 5

ا   ٍعالق عععفئنع عععنفق محضنرع  بفعحفدثنن ابكٍ ٍنن امحنل اواد نف اٍند 

شن د ععاعوعنن امن  كفعنر عدٍنه معيامنفر دع نف أا معيامنفر ذعر أواعل من  

ففئدة كف وفرع اععجٍرع  اععندق وبل أ  ٍحد  شٌء ٍؤدً إعي تغٍٍرهنف أا 

اٍصنننفد  أصنننحفع عحفنننفدعر ععمونننتمعن ديننني إفنننفدعت ق . تشننناٍه حقٍقت نننف

 .1بتاوٍع ف  ادعد تمعع ق د  ععتاوٍع ٍصرح بذعك فٌ ععمحضر

عفئع عععفق اععكفتع امن  جنرى ععت تنٍش فنٌ ٍاوع ععمحضر م  وبل عع

اإذع تعنننذر اجننناد هنننؤالء . حضنننارق  اديننني كنننل صننن حن مننن  صننن حفته

ع شنفل ٍجناز تعالنٍق ععمحضنر بمعنزل دنع ق ديني أ  ٍصنرح بنذعك فنٌ 

ععمحضر
2
. 

 

 الساد لم لب ا

 ا الع النيابة العامة على الجرائم

تهينع ديٍ نف قند ف دة عند  ٍتصل ديق عععٍفبن عععفمنن بفعجرٍمنن باونفئل مت

 ٍرونني ف ع فننرعد أا ععماال ننا نبننفرعر اععشننكفاى ععتننٌ عحدبننر 
3
منن  أا  

أا أً اونننٍين أننننرى   عٍننننعد  اع ف أدضنننفء ععضنننفبهن ععتنننٌ ٍننند  ععمحفضنننر عع

 .يي معيامفر تدل ديي اوا  ععجرٍمنتٍ  ع ف ععحصال دتمشرادن 

                                                 
1 - 

 
 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 30)جُٔحوز 

2
) جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 38)جُٔحوز  - 

 .105ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُؿُء جُػح٢ٗ(.٤ٍْجُىػٟٞ جُؼحٓس

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 389ٝ 388ٝجُٔٞجو . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 26ٝ 25جُٔحوض٤ٖ  - 3
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 خباراج -أولا 

ها إد ق عععٍفبن عععفمن نهٍف   :عحنبفر
1
  بجرٍمن اوعر فٌ مكنف  منف 

  . أا هادنف   إمنف إعزعمنف    اٍقاق بنه شننل عنق ٍتضنرر شنصنٍف  من  ععجرٍمنن

  :عادف  عحنبفرا

  .عحنبفر ععرومٌ -1

  .عحنبفر عععفدً -2

  :اجخبار الرسمي -2

منن  وننفعا  أصننال  25اونند عصننر ععمننفدة  .اهننا عحنبننفر عحعزعمننٌ

رونمٍن أا ماالنا دينق أثعنفء إجنرعء ديي كل ونيهن " :ععجزعئٍن ععمحفكمفر

االٍ تنه باوننا  جعفٍننن أا جعحننن أ  ٍبيننغ ع مننر فننٌ ععحننفل إعنني عععفئننع عععننفق 

اأ  ٍرول إعٍه جمٍنع ععمعيامنفر اععمحفضنر اع ارع  ععمتعيقنن   ععمنتل

."بفعجرٍمن
2
  

أ  ٍبينغ ديٍنه   أا جعحنن عفء االٍ ته باونا  جعفٍننفكل ماالا ديق أث

أا محنل   أا محنل إوفمنن ععجنفعٌععتفبع عه محل اونا  ععجرٍمنن  عععفئع عععفق

.اٍرول عه جمٍع ع ارع  ععمتعيقن بفعجرٍمن  إعقفء ععقبخ ديي ععمجرق
3
 

 

 

 

 

                                                 

كايج . ػىّ ئهحٓطٜح ٝج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ضطورَ جإلنرحٌجش جُشل٤ٜس أ٣ؼحً، ألٜٗح ٢ٛ جُط٢ ضوٌٍ ئهحٓس جُىػٟٞ جُؼحٓس أٝ - 1

. ٝؾىش إٔ جإلنرحٌ جُشل٢ٜ ٓؼوٍٞ، كاٜٗح ضؼطٔى ػ٤ِٚ ُِو٤حّ ذحُطك٣ٍحش أٝ إلهحٓس جُىػٟٞ جُؼحٓس ٝئال كطِٜٔٚ

 .143ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى

 . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼحّ 389ٝ  388ٌجؾغ جُٔٞجو  -2
3
 .78ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُؿُء جُػح٢ٗ(.٤ٍْجُىػٟٞ جُؼحٓس) جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- 
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 اجخبار العاد  -2

أق ونناعء أكفعننر جعفٍننن   اهننا عحنبننفر ععهننادٌ دنن  جرٍمننن اوعننر

منن  وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر  26اونند عصننر ععمننفدة  .منفع ننن اجعحننن أ

  :ععجزعئٍن ديي أ 

م  شفهد عدتندعء ديني ع من  عععنفق أا ديني حٍنفة أحند عععنف  أا  -1"

  .ٍيزمه أ  ٍعيق بذعك عععفئع عععفق ععمنتل  ديي مفعه

اونا  جرٍمنن أ  ٍعينق ديي كل م  ديق م  ع حاعل ع نرى ب -2   

 . "عععفئع عععفق

واعء كف  شنصف  دفدٍف  أق ماال ف  اواعء شفهد عالدتدعء فكل شنل 

منتل ععتفبع عه محل بع وه أق ديق به د  أً هرٍ  أ  ٍعيق عععفئع عععفق عع

اال بد أ   أا محل إعقفء ععقبخ ديٍه  ععجفعٌأا محل إوفمن   اوا  ععجرٍمن

.ٍكا  عحنبفر ماوعف  م  صفحبه حتي ٍكا  صحٍحف
1
  

 الشكاوجتلقي  -ثانياا 

 .اود تعينق عععٍفبنن عععفمنن باونا  ععجرٍمنن دن  هرٍن  تيقنٌ ععشنكفاى

اععشكاى هٌ تصرٍ  نهٌ ٍقدمه ععمجعٌ ديٍه ععذً اوعر ديٍه ععجرٍمنن 

معته أا ونإعي عععٍفبن عععفمن اٍعيم ف بفالدتدعء ععذً اوع ديي جودق أا مفعه 

.اٍهيع م حقن عع فدل جزعئٍف
2
 

                                                 

ًًُي ػرى . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش/ 392/ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ًًُي جُٔحوز / 3/جُلوٍز  27جُٔحوز  -1

 . 121ص. 94 ٌهْ جُوحػىز. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ

جُٔكحًٔحش  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ. 47ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌٙ - 2

 .80ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُؿُء جُػح٢ٗ(.٤ٍْجُىػٟٞ جُؼحٓس)جُؿُجت٤س  
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 ليةعد  الضاب ة العن  ريق موافو  -ثالثاا 

اععشننكفاى اكننذعك عحنبننفرعر عٍننن إٍنندع  عد  ععضننفبهن عع منناال ٌدينني 

فنٌ ع حناعل ععمنرنل ع نق فٍ نف منع بقٍنن محفضر ععضباه ععتٌ ٍعالماع نف 

  . إبهفء عععٍفبن عععفمن ب  ع ارع 

 

 التصر  فيما يرد إلى النيابة العامة

ععناعردة إعٍ نف من  ع اعٍنن ععتحقٍقنفر  محفضنر تعالر عععٍفبن عععفمن فٌ

 عحنبننفرعر اععشننكفاى اععاثننفئ  ععتننٌ تيقت ننفاكننذعك فننٌ   عٍنننعد  ععضننفبهن عع

بع و ف  اع ف وبل ععبر فٌ عحنبفر أا ععشكاى أ  تجرً تحقٍقف    اتدو  فٍ ف 

  عٍن عيتحقٍ  فٍ فعد  عع تيجأ إعي تكيٍا أحد معفاعٍ ف م  أدضفء ععضفبهنأا 

.حفووا األوراقبإقامووة الوودعوج أو ف إمنن: ثووم تتخووذ قراراووا
1
عننذعك البنند منن   

 .متي تتنذ عععٍفبن عععفمن ورعرهف بح ال ع ارع ؟: ععتوفؤل

 

 األوراققرار حفا 

  أا مينا ععتحقٍن  ع اعنٌ  ععشنكاى عععٍفبن عععفمن ح ال دعدمف تقرر  

ٍ  ونبإعني أحند ٍعاد  فإ  ذعك فر دعفصنر عق تناعند  ك قوانونيععونبع ع ال : ب

عع عل جرٍمن اال دقفع ديٍه اإعمنف هنا مجنرد ال ٍشكل دعدمف أً  .ععجرٍمن

أا أ  ععحنن  فننٌ   عمنننرفعبعخ بننعننزع  منندعٌ أرعد أهرعفننه ععكٍنند بعضنن ق 

أا تنناعفر وننبع منن    ي بفعتقننفدق أا بننفعع ا عععننفق أا بفعافننفةقضننعععقننفع ونند عع

 .تبرٍر أا مفعع م  ماععع عععقفعأوبفع عع

                                                 

ُىػٟٞ )جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ. ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 49ٝ50جُٔحوز  - 1

 .45ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ٓسجُؼح
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ق ك فٍننن ع دعننن دينني اوننا  عنند  ك موضوووعي ف نناععثننفعٌ ععوننبع أمننف 

عفمنن اععقنرعر ععنذً تصندرق عععٍفبنن عع .أا ديي عوبت ف إعني ععجنفعٌ  ععجرٍمن

 ."قرار حفا األوراق"فٌ مثل هذق ع حاعل ٍومي 

صووفة اهننذع ععقننرعر ععننذً تصنندرق عععٍفبننن عععفمننن بح ننال ع ارع  ذا 

 . بيعة إداريةكمف أعه ذا   مؤقتة

أ  ترجننع دعننه فننٌ أً اوننر تشننفء دعنندمف ٍمكنن  ففععٍفبننن عععفمننن  -1

عنق أا أ  ح  ععداعن فٌ عععقنفع   تال ر أدعن جدٍدة تدل ديي اوا  ععجرٍمن

 .ٍعقخ

دٍف  ٍد ععمضنرار فنٌ أ  ٍعصنع ع ونه مند  قكمف أ  هذع ععقرعر ال ٍ -2

ععمنتصنن اٍجبنر عععٍفبنن ععجزعئٍنن شنصٍف  أمفق وفضٌ ععتحقٍ  أا ععمحكمنن 

 .ى عععفمنععددا إوفمنعععفمن ديي 

فإ  هذع ععقنرعر   عمشتبه به ديي أعه مرتكع ععجرٍمنفٍمف ٍتعي  بف -3

إذع أثٍنرر ععندداى عععفمنن ن بنه تاال ٍونتهٍع أ  ٍحن  حقف  مكتوبف  عنه عد  ال ٍ

.ذعك عد  ب
1
  

 

  

                                                 
1
جٍُٔؾغ . جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ - 

 .46ص.جُٓحذن
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 انًثحث انثاَٙ                     

 فٙ انذػٕٖ انؼايح انًّذػٗ ػهّٛ

معفوبنن ععجنفعٌ ععنذً هنا عع دا م  ععندداى عععفمنن   ذكرعف وفبقف   أ

عنذعك  .ععقفعاعٍن عمعفوبنن ععمجنرقف ٌ ععاوٍين   عوترا ععجرٍمن أا وفهق فٍ ف

أً ال ت ننرخ إال دينني . شخصووية وفرديووة  تكننا  هننذق عععقابننن فنفعمعهقٌ أ

حٍنن  كفعننر اعننٍ  كمننف كننف  فننٌ ععتشننرٍعفر ععقدٍمننن   منن  عرتكننع ععجرٍمننن

 .   عععقابن ال تمتد إعي أهيه أا ارثتهأً إععجفعٌ   أوفرعديي عععقابن تاوع 

ععندداى عععفمنن أمنفق  قنٍقحنٍ  تاديي هذع ع وف  فإ  عععٍفبنن عععفمنن 

اإعمننف تقنندق إعٍننه منن  تت مننه   ف ننٌ ال تقنندق إعٍننه مرتكننع ععجرٍمننن  ععقضننفء

ف ا منددي ديٍنه  .أً م  رج  عدٍ ف اوا  ععجرٍمن معه  ععجرٍمنبفرتكفع 

 .كل عحجرعءعر ععتٌ تبفشر ضدقمعذ إوعفد ععجرٍمن إعٍه بفععوبن إعي 

دي ديٍننهتعرٍننا ٍمكنن  ا سووب إليووه سوول ة نكوول شووخص ت :بأعننه ععمنند 

فوواعالا أو مسووااماا ارتكوواب جريمووة وت لووب معاقبتووه عليهووا بصووفته  الدعواء

.فيها
1
  

ٍ  م  تقوٍق هذع ععمبح  إعي مهيعذعك البد   : ب

دي ديٍهشراه ععتٌ ٍجع تاعفرهف فٌ عع: ععمهيع ع ال  . ععمد 

دي ديٍهحقا  : عمهيع ععثفعٌع  .ععمد 

 

 

                                                 

  .97ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ - 1

ًَ شهض ضوحّ ػ٤ِٚ وػٟٞ جُكن جُؼحّ كٜٞ ٓىػ٠ ػ٤ِٚ : )ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 2)ٗظص جُٔحوز 

 (.  ٠ٔٓ٣ٝ ظ٤٘٘حً ئيج ظٖ ك٤ٚ ذؿ٘كس ٝٓطٜٔحً ئيج جضْٜ ذؿ٘ح٣س
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 وللم لب األا                                

عى عليهفي الشرو  التي يجب توافراا   المد 

   بيعياا  أن يكون شخصاا  -أولا 

ه هننا ععكننفئ   عنن   بيعوويإنسووان ععنندداى عععفمننن إال دينني  تقننفق ال -1

كنننا  ٍ احرٍنننن عالنتٍنننفر  ابنننذعك اعحدرعكععنننذً ٍتمتنننع بنننفحرعدة  ععاحٍننند

ف ا ععاحٍد ععذً ٍدرك مععي عععقفع اٍشعر   موؤاال  د  أفعفعه عحجرعمٍن

اتتننذ فنٌ ماعج تنه ععتندعبٍر عالحترعزٍنن ععتنٌ   د ععنرعثرهنف أبأعق عععقابن ا

عشننل أ    اٍ ترخ فنٌ هنذع عرته عحجرعمٍن ععكفمعن فٌ ع وهتعفعن نها

أحد  عد  ت فعاففةف. عععفمن ال ٍمك  أ  ترفع ديي مٍر ععدداىٍكا  حٍف      

.أوبفع ععقضفء ععدداى عععفمن
1
  

إصنننفبن  ع  وننب   لعاموووة علووى حيوووانترفووج الوودعوج اال ٍمكنن  أ   -2

إعني إذع عتضن  أعنه أهمينه ممنف أدى  مالكوهاإعمف ٍمك  أ  ترفنع ديني   عيغٍر

 . درك ععغفٍن م  ععم حقن ععجزعئٍنععحٍاع  ال ٍ   . ععضرر ععحفل

ف ننا شنننل عفتننرخ ععقننفعا    بالشووخص العتبووار فٍمننف ٍتعينن   -3

إذ عٍ  عه كٍنف  منفدً اإرعدة معتبنرة  ٍوأل جزعئٍف   صل أ  الاع  اجادق

وند   إال أ  بعنخ ععقناععٍ  امع نف ععقنفعا  ععونارً . دع مف ععجرٍمن تصدر

منن   2عع قننرة  209اععمننفدة  .ععمععاٍننن جزعئٍننف  ع شنننفل عٍن اوننرر موننؤ

وننفعا  عععقابننفر ععوننارً أدهننر ععحنن  عيعٍفبننن عععفمننن بننأ  ت حنن  عع ٍئننفر 

                                                 

ق٤ع إٔ ": كٔكٌٔس جُ٘وغ جُٔظ٣ٍس هؼص ذأٗٚ. 107جٍُٔؾغ جُٓحذن ص.جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 1

كإ ًحٕ . ئيج ضٞكحٙ هللا ٝأٓك٢ شهظٚ ٖٓ جُٞؾٞو ٝجٗوطغ ٖٓ ًٛٙ جُى٤ٗح، ْوطص ًَ ضٌح٤ُلٚ جُشهظ٤سجٍُٔء 

ٝئٕ ًحٕ ٓكٌٞٓحً ػ٤ِٚ ْوطص ػوٞذطٚ ال ٣ٍغٚ ك٢ ًٛٙ جُطٌح٤ُق أقى ٖٓ أّ . هرَ جُٞكحز ُٔح ٣كحًْ، أٓكص ؾ٣ٍٔطٚ

 ".أٝ أخ أٝ طحقرس أٝ ُٝى
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عالدتبفرٍن جزعئٍف  د  أدمنفل مندٍرٍ ف اأدضنفء إدعرت نف اممثيٍ نف ادمفع نف 

 . دعدمف ٍرتكبا  أفعفال  جرمٍن بفوق هذق عع ٍئفر أا بإحدى اوفئي ف

ٍننفر أا ععشننركفر توننعي فننٌ ععالننفهر إعنني تننأمٍ  ععجمع فننفعكثٍر منن  

ٍننر غ ونند تكننا  وننتفرع  تقتننرا منن  ارعئننه أدمننفل  ننفاعكع  غفٍننن مشننرادن

أا عالتجفر   تجو أا عع  أا تزٍٍا عععمين  كفالتجفر بفعمندرعر)مشرادن 

ن ذعت ننف عيقضننفء دينني نيٍننن عننذعك ففععقننفع ٍجننع أ  ٍهننفل عع ٍئنن..(. .شننرببفع

ععحكنق ديني هنذق عع ٍئنفر عالدتبفرٍنن بفعغرعمنن  ععمشنر  اود وصر . عحجرعق

اععمصننفدرة اعشننر ععحكننق ابتنندعبٍر عحترعزٍننن دٍعٍننن كاو  ننف دنن  عععمننل أا 

.اهٌ دقابفر تتعفوع اهبٍعن ععشنل عالدتبنفرً ععقفعاعٍنن  حي ف
1
اعكن   

م  م حقن ععشنل ععنذً عرتكنع ععجرٍمنن ععمعونابن إعني عع ٍئنن أٍضف   البد

.مع هذق عع ٍئن( ...أا رئٍ  مجي  عحدعرة  مدٍر ععشركن أً)ععمععاٍن 
2
  

 أن يكون شخصاا معينا -ثانياا 

ٍ  البنند منن  ععتمٍٍننز  اهعننف مرحيننن ععتحقٍنن   :الحالووة األولووى .حننفعتٍ  بنن

دي ديٍنهدعند إحفعنن  :والحالوة الثانيوة  عالبتدعئٌ عٍحنفكق أمنفق ععمحكمنن  ععمند 

 .ععمنتصنععجزعئٍن 

فنٌ ععتحقٍن   ععندداى عععفمنن اععبندء ٍجناز إوفمنن  الحالة األولوىف ٌ 

ععجرٍمنننن اعكتشنننفا ففدي نننف اونننا  ونننعٍف  ارعء ععتثبنننر مننن  ضننند مج نننال 

كننذعك   دٌ أمننفق وفضننٌ ععتحقٍنن  ضنند مج ننالففععٍفبننن عععفمننن تنند   .ععحقٍقننٌ

اٍضع وفضٌ ععتحقٍن  ٍندق ديني  .عمضرار م  ععجرٍمنعحفل بفععوبن إعي عع

                                                 

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش( 209ٝ 110ٝ 108ٝ109)جُٔٞجو  - 1

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ، ٝجُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ283٢ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 2

 .107ص
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  أً م  حٍن  ععاونفئع اعنٍ  من  حٍن  ع شننفل  ععدداى بصارة دٍعٍن

إعنني ععكشننا دنن  شنصننٍن ععمجننرق ععاصننال هننا    عع نندا منن  ععتحقٍنن  

.اتاعفر ع دعن ععكففٍن ضدق  ععحقٍقٌ
1
 

عععفمننن إعنني ععمحكمننن ععجزعئٍننن دعنندمف تحننفل ععنندداى  والحالووة الثانيووة

دي ديٍننهٍجننع أ  ٍكننا    عت صننل فٍ ننف أً ال  .ومحوودداا  ذاتووهبمعنيوواا  ععمنند 

فنن  ٍشننتره أ  تحنندد هاٍتننه أا شنصننه   بفوننمهمعرافننف  شننتره أ  ٍكننا  ٍ

عففٍنف   أً معٍعنف  تعٍٍعنف   بشنصنه بل ٍك ٌ أ  ٍكنا  معٍعنف    بفعت صٍل ابدون 

فٍكا  معٍعف  اعا عق ٍعرا عومه  ععجرٍمن كم  ٍضبه حفل عرتكفبه. عيج فعن

 ومي ع وه بفوق شنل  قٍقٌ أا  عه عومه ععحإمف عرفضه إدهفء    ععحقٍقٌ

دداى اعنا ر اعيمحكمن أ  تصح  ععنهأ فٌ أٍن مرحينن من  مرعحنل ععنان 

 . صدار ععحكق ععع فئٌ عد  ب

دينني أمننفق ععمحكمننن عننذعك فإعننه منن  غٍننر ععمقبننال أ  ترفننع ععنندداى 

عونبع بونٍه ابندٍ ٌ اهنا أ  عععقابنن   أً مج نال  شنل غٍر معنراا

.ععتٌ وٍحكق ب ف ع  تجد شنصف  تهب  ديٍه
2
 

دي ديٍننهحضننار دينني أ   ق حضننارق الٍننؤثر فننٌ إوفمننن دنند  أا  ععمنند 

فٍجاز أ  ترفع ععدداى ديٍنه   ععدداى عععفمن ضدق هفعمف كف  معٍعف  بذعته 

إ  كننف   بمثفبننن ععاجننفهٌ أا    فتجننرً محفكمتننه غٍفبٍننف  اعننا كننف  غفئبننف  

أمف إ  كف  حفضرع  فتجرً محفكمته حضارٍف  غفئبف  
3
. 

 

                                                 
1
جٍُٔؾغ . جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ - 

 .49.ص.جُٓحذن

 . ٝٓح ذؼىٛح 212ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ؾالٍ غٍٝش -2
3
جُطرؼس (. شٍـ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س)أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞ ٓكٔى ْؼ٤ى ٌٗٔٞ -- 

 .156ص.2005. جألٌوٕ. ػٔحٕ. وجٌ جُػوحكس ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ. جأل٠ُٝ
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ارتكووواب جريموووة أو المسووواامة فوووي  ينسوووب إليوووه أن  -ثالثووواا 

   ارتكابها

م منف ععجرٍمنن  ععدداى عععفمن إال ديي م  ونفهق فنٌ عرتكنفعتقفق  ال

سوواء أكووان فواعالا أو شوريكاا أو محرضوواا أو )كفعنر صنارة هننذق ععمونفهمن 

مسؤولية جزائية  لة فٌ ععقفعا  ععجزعئٌ أعه دد     ععقف (.مخفياأو  متدخالا 

 :اٍبعي ديي ذعك. عن فعل الغير

 الاععموننؤ.  موودنياا المسووؤول دينني عععفمننن دداى ععنن نوفمننإ  يجوووز ل -1

مدعٍف  ها كل من  ٍجنع ديٍنه وفعاعنف  أا عت فونف  روفبنن شننل فنٌ حفجنن إعني 

ععمتبنا  اكنذعك    ععجونمٍن بوبع حفعتنه عععقيٍنن أا ععروفبن بوبع وصرق أا

مننث   دينني ععوننٍد إذع عرتكننع نفدمننه  عععفمننن ععنندداى حٍننفل ععتننفبع فنن  ترفننع

 142عصر ديٍه ععمفدة  اإذع كف  م  ععجفئز حوع مف. جرٍمن أثعفء ندمته

م  وفعا  عععقابفر دداة ععمونؤال بفعمنفل إعني ععمحفكمنن اإعزعمنه بنفعرداد 

عنٍ  ععمقصناد  إعني ععحضنارفنإ  هنذق ععندداة   اععع قفر ععمتاجبنن عيداعنن 

اإعمنف ععمقصناد مع نف حصنال   اال معفوبتنه إوفمن ععدداى عععفمن ديٍهمع ف 

 .أ د  ععجرٍمنتعاٍخ جزء م  ععضرر ععذً عش ععداعن ديي

أا  هاصٍأا  هاعٍترفع ععدداى عععفمن ديي ارثن ععجفعٌ اال ديي ال  -2

ٍ ق ٍ  إال إذع ت  ديٍننه  ععقنن ففعموننؤاعٍن  .ععجرٍمنننعرتكننفع أ  عننه دارع  فننٌ  بنن

.تار  اال تعتقل إعي غٍرق ععجزعئٍن ال
1

 

                                                 

٣ىػ٠ جُٔٓإُٕٝٞ ٓى٤ٗحً ٝشًٍحش جُطأ٤ٖٓ ئ٠ُ جُٔكحًٔس : " ػ٠ِ إٔ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 142ٗظص جُٔحوز  - 1

٣ُِٕٝٓٞ ٓطؼح٤ٖ٘ٓ ٓغ كحػَ جُؿ٣ٍٔس ذحٍُوٝو ٝجُ٘لوحش جُٔطٞؾرس ُِىُٝس، ٣ٝكٌْ ػ٤ِْٜ ذٓحتٍ جالُطُجٓحش 

جُىًطٌٞ ػ٢ِ   .281ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى"جُٔى٤ٗس ئيج ؽِد جُٔىػ٢ جُشهظ٢ يُي

جُؿُء جٍُجذغ . جٍُٔؾغ جُٓحذن. ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ. 111وحوٌ جُوٜٞؾ٢ جٍُٔؾغ جُٓحذن صػرى جُ

 .126ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ .665ص1831ٌهْ جُوحػىز  –

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش( 149)جُٔحوز     
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 الم لب الثاني

عى عليهحقوق   المد 

عيمننددي ديٍننه بمجمادننن منن  ععحقننا  اععضننمفعفر  ععمشننر  عدتننرا 

  :اهٌ

جزعئنٌ بحكنق   ععمت ق بنرًء حتني تثبنر إدععتنه إة ععقفعاعٍن تقال دد  ععقف -1

 .   محكمن وضفئٍنممبرق صفدر 

برعءتنه م منف أونعد إعٍنه  إ  ورٍعن ععبرعءة تع ٍه من  أ  ٍقنٍق ععندعٍل ديني -2

ه اتضع دعء إثبفر اوا  ععجرٍمنن أا عشنترعكه فٍ نف امونؤاعٍت  م  أفعفل

 . دع ف ديي دفت  عععٍفبن عععفمن

إعٍه وبل عوتجاعبه احقه ه   ديي ع فعفل ععمعوابن ضمف  حقه فٌ عال -3

 فٌ ععصمر
1
 .   ٍوتنيل م  هذع ععصمر ورٍعن ضدقاال ٍجاز أ 

عقننفعا  دينني إال إذع عننل عفننٌ حضننار جمٍننع إجننرعءعر ععتحقٍنن  حقننه  -4

.افٌ هذق ععحفعن ٍجع إه ده ديي مف جرى فٌ غٍبته  ن ا ذعك
2
  

    صنار ععتعنذٍع ععمنفدً أا ععمععناًال ٍجاز عونتندعق أً صنارة من -5

  .كمف ال ٍجاز تحيٍ ه ععٍمٍ  ععقفعاعٍن

اتننرك   حقننه فننٌ أ  تبيننغ إعٍننه مننذكرعر ععنندداة اعححضننفر اععتاوٍننا -6

.صارة دع ف
3
  

اتٍوٍر جمٍع ونبل   اهيبفته بفعهرٍقن ععتٌ تعفوبهحقه فٌ إبدعء دفاده  -7

ععدفف  دن  ع ونه حتني ٍكنا  ونفدرع  ديني ع نٌ ععنت ق ععماج نن إعٍنه ادحنخ 

  .ع دعن ععماج ن ضدق اإال فر برعءته
                                                                                                                                            

 

 هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 69/1)جُٔحوز  - 1

 .هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 70/3)جُٔحوز  - 2

 .هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 109)ُٔحوز ج - 3
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ق جاعز دد  ا  عالوتعفعن بمحفق  ٍرعفقه أثعفء إجرعءعر ععتحقٍ  اععمحفكمن -8

ٍ ععع صل  ٍ  ه اب إذع عنق ٍكن  وند ٍنف  اعيمحكمنن أ  تاكنل دعنه محفم .محفمٍنه بن

ق جناعز إثبنفر اعوعنن بفالونتعفد إعني ععرونفئل دند  ا  عنهعيدفف  داكل محفمٍف  

ٍ  متبفدعننن عع دي ديٍننه بنن  امحفمٍننه ععمنند 
1
اعالتصننفل بمحفمٍننه فننٌ أً اوننر  

.إذع كف  ماوافف روٍع ابمعزل ديي أً
2

 

من  أجنل أ    ععصنفدرة نن ل ععتحقٍن ععقنرعرعر غه جمٍع ٍععح  فٌ تبي -9

.ٍويك هر  ععهع  حٍفع ف
3
  

دي ديٍهح  د عٍن ععمحفكمن  ع ف تح ال  -10   .دفدعنفٌ محفكمن  ععمد 

حقننه فننٌ أ  ٍوننيك ضنند ععحكننق ععصننفدر عغٍننر مصننيحته جمٍننع هننر   -11

.خ اعوتئعفا اعقخ اإدفدة محفكمنععهع  م  عدترع
4

 

 

 

 

 

  

                                                 

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 181/جُٔحوز  - 1

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 72/جُٔحوز  -4

 .  ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 139/ٝجُٔحوز / 118/جُٔحوز  - 3

جٍُٔؾغ : ًًُي جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢. ٝٓح ذؼىٛح 637ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 4

 . ٝٓح ذؼىٛح 114ص. جُٓحذن
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 انفصم انثاَٙ

 ٔيثاشرذٓا انذػٕٖ انؼايح إقايح ػذ  قٕا

وبنن مرتكنع تينك ٍعشنأ عيداعنن ععحن  فنٌ معف  بمجرد اوا  جرٍمن منف

 ٌٌ هننتنعندداى ععمننن عفإو ععحن  فنٌع وننه   ععاونرفنٌ  معننهععجرٍمنن  اٍعشنأ 

عصر ععمفدة ع اعي م  ونفعا  اود . اوٍين ععداعن الوتضفء حق ف فٌ عععقفع

  :ال ععمحفكمفر ععجزعئٍن ديي مف ٍأتٌأص

ول  ومباشورتهاددناى ععحن  عععنفق  بإقامةعععفمن تنتل عععٍفبن  -1"

نتقام من غيراا إل في األحوال الم   .ة في القانونبي 

عععفئنع عععنفق هنا : "م  ععقفعا  ع وه ديني أ / 15/كمف عصر ععمفدة 

 ".ععذً ٍحرك دداى ععح  عععفق

ٍ  ٍت النيابوووة العاموووة اوووي صووواحبة أ   نننن ل هنننفتٍ  ععمنننفدتٍ مننن   بننن

أمووام القضوواء الختصوواص األصوويل فووي إقامووة الوودعوج العامووة ومباشوورتها 

إوفمننن هننذق  ٍنننإمكفع  اسووتثناء  موونح جهووات أخوورج ععمشننر  عكنن   الجزائووي

  :إعي مبحثٍ هذع عع صل عذعك وعقوق  .ععدداى

 .ن عععٍفبن عععفمن فٌ إوفمن ععدداى عععفمنهوي :الععمبح  ع 

 .إوفمن ععدداى عععفمن م  غٍر عععٍفبن عععفمن :ععثفعٌععمبح  
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 انًثحث األٔل

 سهطح انُٛاتح انؼايح فٙ إقايح انذػٕٖ انؼايح

اعضنحن ديني أ   بعبنفرعر( 1)عع قنرة ( 1)فنٌ ععمنفدة  ععمشنر  عل 

أمننفق ععقضننفء هننٌ ععتننٌ تتنناعي أمننر إوفمننن ععنندداى عععفمننن عععٍفبننن عععفمننن 

  .بفشرت ف أمفمهاهٌ ععتٌ تقاق بم  ععجزعئٌ

ٍ  عذعك ال بد م  تقوٍق هذع ععمبح  إعي مهي   :ب

 .مفهٍن إوفمن ععدداى عععفمن امبفشرت ف :ععمهيع ع ال

 .إوفمن ععدداى عععفمن م  وبل عععٍفبن عععفمن  :ععمهيع ععثفعٌ

 

 الم لب األول

 إقامة الدعوج العامة ومباشرتهامااية 

ٍ  فر  مننف عع نن: إعنني أذهفععننف هننا ععوننؤعل ععننذً ٍتبننفدر إوفمننن ععنندداى  بنن

 . مبفشرت ف؟عععفمن ا

 أو تحريكها إقامة الدعوج العامة -أولا 

اهنننا  ،تحريكهوووا أو رفعهوووااوووو بإقاموووة الووودعوج العاموووة ععمقصننناد 

ٍ  ع ععقضنٍن ضناحجرعء ععذً ٍتق بماجبه ع ٍندً ععقضنفء إثنر دينق عععٍفبنن  بن

اهٌ أال نهاة فنٌ  ،أ  البدء بها .عععفمن باوا  جرٍمن بأً اوٍين كفعر

 . جرعئٌإععوٍر ب ف كعشفه 
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ععنذً ٍعقنل ععندداى من  حنفل ععونكا  عحجنرعء  هاففحوفمن أا ععرفع 

ععونيهفر حنازة  ف إعني حفعنن ععحركنن فٍندني ف فنٌ ائععتٌ هٌ ديٍه دعند عشن

مشنن ادف   عالددننفءأً تقنندٍق صننك   صننن عمتفبعننن ععوننٍر فٍ ننففئٍن ععمنتععقضنن

تصننن ععشنصننٌ إعنني ععج ننن ععقضننفئٍن ععمن فالددننفءأا ب  بفعتحقٍقننفر ع اعٍننن

منف   ن كفعنرععت من إعي شنل بأٍن صنٍغف ٌ مجرد تاجٍه   بعالر ععدداى

دٌاعضننننحف  أ  عععٍفبننننن عععفمننننن أا دعق  تننننه مععشنصننننٌ ٍرٍنننندع  محفك ععمنننند 

.امعفوبته
1
 

ففعنندداى   ٍضننق تحرٍننك ارفننع ععنندداى (إقامووة الوودعوج)فمصننهي  

.تكا  مقفمن بفعتحرٍك أا بفعرفع أا ب مف معف
2
 

 

 هاأو استعمال الدعوج العامة مباشرة -ثانياا 

متفبعت ننف عبتنندعء  منن    أا عوننتعمفع فبمباشوورة الوودعوج العامووة ٍقصنند 

كإبنننندعء ععهيبننننفر   مننننرارع  بجمٍننننع عحجننننرعءعر عع حقننننن  تننننفرٍ  إوفمت ننننف

ول إلوى حكوم بوات ونهووائي حتووى الوصو ،فر اونياك هنر  ععهعن عناععمهفع

فإذع كنف  ع صنل أ  تحرٍنك ععندداى عععفمنن أا إوفمت نف إجنرعء  .يفصل فيها

أاجند ع نذق  ععمشنر   فنإ   اع ف ونيهن تقدٍرٍنن فٍنه  تنتل به عععٍفبن عععفمن

فنٌ حنفل منف ة عوتثعفء  اها مشفركن عع رٍ  ععمضنرار فنٌ هنذع ععحن  دد  ععقف

ننإذع  بعننخ عحدعرعر أا ععمحننفكق فننٌ كننذعك ا  ع ع وننه مننددٍف  شنصننٍف  عص 

موون اختصوواص  ،مباشوورة الوودعوج العامووة أو اسووتعمالهاف .ععجيوننفرجننرعئق 

 . به ول يشاركها فيه سل ة أو شخص فهي تستأثر ،العامة وحدااالنيابة 

                                                 

 . 191ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى -1

 .118ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ -2
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فإ  ععوٍر   د  غٍر هرٍ  عععٍفبن عععفمن ندداى عععفمعع أوٍمرفمتي 

اعنٍ  عي رٍن    دا  غٍرهفم  ديي عععٍفبن عععفمن حكرع  ععدداى ٍصب  فٌ 

د  فويهفته تونتع  دداى عععفمن أً شأ  فٌ هذع ععح عع إوفمن عد  ععمضرار ب

.دعد هذع ععحد
1
 

ديني  مجبورةاول النيابوة العاموة : هناععوؤعل ععذً البند من  هرحنه ا

 لهوا سول ة تقديريوةأن  مأ  إوفمن ععدداى عععفمن دعدمف تعينق باونا  جرٍمنن

 . ؟فٌ ذعك

عالننفق   فننٌ ععاعوننع هعننفك عالفمننف  متعفرضننف  فننٌ هننذع ععنصننال

 . اعععالفق ععتقدٍرً إعزعمٍن رفع ععدداى

 َظاو إنسايٛح رفغ انذػٕٖ -1

ٍ هين  تحريول حتميوة ععمشنردٍ  بعنخ ديٍنه  افقف  ع نذع عععالنفق ععنذً 

  فإ  عععٍفبن عععفمن ميزمنن بتحرٍنك ععندداى عععفمنن إذع منف ثبنر ع نف الدعوج

جزعئٍننن عشنننل ععموننؤاعٍن ععمنن  ععاعوعننن تنناعفر أركننف  ععجرٍمننن  اتنناعفر 

فتحرٍننك ععنندداى . معننٍ   اععت ننفء أً دقبننن إجرعئٍننن تحننال دا  تحرٍك ننف

.ة أدعت ف  أا وادرجن جوفمن ععجرٍمنعععفمن إذع  حتمٌ بصرا عععالر د  
2
 

جرمف  ٍحفوع ديٍه حتمف  أمفق أ  كل م  ٍرتكع  هذع عععالفق مزايام  

ٍ  مٍنننز فنننٌ تحرٍنننك ععننندداى اال ٍكنننا  عيعٍفبنننن عععفمنننن أ  ت  ععقضنننفء  بننن

  قبعضننماعج ننن  فننٌ اتمتعننع  قبعضننماعج ننن  فننٌ فتحرك ننف  ع شنننفل

                                                 

 . 131-130ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ -1

 .103ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن:  ًًُي جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ -  

 . ٣ٝأنً ذًٜج جُ٘ظحّ جُطش٣ٍغ جألُٔح٢ٗ ٝجُ٘ٔٓح١ٝ ٝج٤ُٞٗح٢ٗ ٝجإلْرح٢ٗ ٝذؼغ جُٔوحؽؼحش ج٣ٍٓ٣ُٞٓس - 2
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ة دند  االٍ نن ععقف يحقوق العاموةناام إلزامية تحريول الودعوج   كمف أ  عمنر

.مالردع العاععجزعئٍن فٌ 
1
  

إعني وفدننفر أعنه ٍنندفع ف ننا   ديٍنه ؤنننذٍهنذع عععالننفق امنف  مسوواو أمنف 

اكنننذعك   مرتكبنننٌ ع فعنننفل ععجونننٍمن أا ععتفف نننن  دا  تمٍٍنننزمننن  ععمحنننفكق 

رتكننفب ق ععجرٍمننن اإعمننف حشننرر ال ٍاجنند أً دعٍننل دينني ع  ع برٍننفء ععننذٍ

رهنف  ععقضنفة بونبع إممف ٍنؤدً إعني   بفرعر أا ععشكفاىنفٌ عحهق أومفؤ

كمنف ٍ ون  ععمجنفل  .د ععقضفٍف ععتٌ ٍعالراع ف من  هفمنن أا صنغٍرةدد  كثرة 

ضنند عينددفاى ععكٍدٍننن ضنند أشننفل نهننارت ق عحجرعمٍننن ضنعٍ ن جنندع  أا 

 .أبرٍفء

 انُظاو انرقذٚر٘ -2

ق دند  فنٌ إوفمنن ععندداى عععفمنن أا  سل ة تقديريةترك عيعٍفبن عععفمن ٍ  

ٍ  تقننفر  إع ننف أً  .إوفمت ننف مصننيحن ع بنن
2

امصننيحته فننٌ  فننٌ إوفمت ننف عمجتمننع

اهنذع عععالنفق ٍجعنع عععٍفبنن عععفمنن  .صدر ورعرهف بعفء ديني ذعنكات    إهمفع ف

 .م  أ  تحٍل إعي ععقضفء جمٍع ععشكفاى اعحنبفرعر د  ععجرعئق

ٍ  ق تحقنن  ععموننفاعة دنند    دينني هننذع عععالننفق يؤخووذمننف عكنن     ع فننرعد بنن

ونند  عننذعكق إوفمت ننف دنند  ففععٍفبننن عععفمننن ونند تننتحكق بإوفمننن ععنندداى عععفمننن أا 

.هفـزٍحق تدد  ع فرعد فٌ حٍفدهف اٍتورع ععشك إعي ع ا  
3
 

                                                 

  342ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُٔ٘ؼْ جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى 
2
 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 67ٝ جُٔحوز  ( 4)كوٍز  51ٝجُٔحوز ( 1)كوٍز 58جُٔحوز - 

  .122ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 3

جُوٞج٤ٖٗ جألط٤ُٞس جُؿُجت٤س جُؼٍذ٤س ٖٝٓ جُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ضر٘ص ًٛج جُ٘ظحّ جُوحٕٗٞ جُل٢ٍٓٗ ٝجإل٣طح٢ُ ْٝحتٍ 

 .ٝؿ٤ٍٛح... ًحُوحٕٗٞ ج١ٌُٞٓ ٝجُٔظ١ٍ ٝجُِر٘ح٢ٗ ٝجألٌو٢ٗ
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افٌ وبٍل ت فدً موفا  هذع عععالفق عجأر ععتشنرٍعفر ععتنٌ تأننذ بنه 

إعي ععومفح عيمضرار م  ععجرٍمن أ  ٍحنرك ععندداى عععفمنن أمنفق ععقضنفء 

  .إهمفع ف  دعد تقفدو ف أا فق عععٍفبن عععفمن بذعك أامبفشرة دا  ععتالفر وٍ

كفعتشننننرٍع عع رعوننننٌ اٍأننننذ ب ننننذع عععالنننفق ععكثٍننننر منننن  ععتشنننرٍعفر 

 .جٍكٌ اعع اععدً اععيبعفعٌ اععمصرً اغٍرهفاععبي

عا عععفمنن فنٌ ع صنل هنٌ ففععٍفبنن  .عععالنفقب نذع أٍضنف  أنذ  السور  المشر 

 جعنلا .من  إوفمت نفععتٌ تقٍق ععدداى عععفمن أا ال تقٍم ف حٍ  ال ترى ففئدة 

فننٌ أ  ٍعصننع ع وننه اأدهننفق ععحنن    ععمتضننرر منن  ععجرٍمننن روٍبننف  ديٍ ننف

ديني إوفمنن ععندداى أجبرر عععٍفبنن عععفمنن   تي فعل ذعكما .مددٍف  شنصٍف

أصننال وننفعا  منن  ( 2)عع قننرة ( 1)ععمننفدة اهننذع مننف عصننر ديٍننه   عععفمننن

ومج ذلل تجبر النيابوة العاموة علوى إقامتهوا إذا أقوام " :ععمحفكمفر ععجزعئٍن

 ."ة في القانوننالمضرور نفسه مدعياا شخصياا وفقاا للشرو  المعي

 

 الم لب الثاني

 النيابة العامةإقامة الدعوج العامة من قبل كيفية 

تننرعا ععجرٍمننن دنن  هرٍنن  ودعنندمف ٍصننل إعنني عععٍفبننن عععفمننن عبننأ ع

 : فٍجع ديٍ ف  أا ععشكفاى عحنبفرعر

ديٍنه فنٌ  ف  أ  تتأكد م  أ  عع عنل ععمرتكنع ٍشنكل جرٍمنن امعفوبن -1

 .عمنر  قبعضبعض ق بععقفعا  اعٍ  مجرد عزع  مدعٌ أرعد أهرعفه ععكٍد 

عننق ٍننعقخ بفعتقننفدق أا أ  تتأكنند منن  أ  ععحنن  فننٌ دقننفع عع فدننل  -2

 .بفعاففة أا بصدار ععحكق ععبفربفعع ا عععفق أا 
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ععذً البد من   فالسؤال  إوفمت ففإذع وررر تحرٍك ععدداى عععفمن أا 

أ  تونتندم ف للنيابة العامة ععتٌ ٍمك   ما اي ال رق القانونية :هرحه ها

م  أجل رفع ععدداى عععفمنن أمنفق ععقضنفء هفعمنف أ  ععقضنفء ال ٍونتهٍع أ  

 ثوالال  ورقهعفك فٌ ععاعوع . ٍضع ٍدق م  تيقفء ذعته ديي ععدداى عععفمن ؟

 : حوفمن ععدداى عععفمن اهٌ

 انطرٚقح األٔنٗ -1

تبفد ننف فننٌ جننرعئق ععجننع  اععمنفع ننفر عاٍجننرً  :الوودعوج المباشوورة

إعني ععمحكمنن ععجزعئٍنن ععمنتصنن  بإدعواء مباشورحٍ  تتقندق عععٍفبنن عععفمنن 

دي ديٍنهونق ع عالددنفءاٍاض  فنٌ ( محفكق ععصي  أا ععبدعٍن) اععجنرق  ععمند 

فننإ  أهميننر هننذق   دينني فعيننهععموننعد إعٍننه اععمنناعد ععقفعاعٍننن ععتننٌ تعهبنن  

 .ٍكا  بفه  عالددفء   وفوٍن فإععشراه ع

 انطرٚقح انثاَٛح -2

ألن  لجنايوواتااٍكننا  ذعننك فننٌ  :دعوواء أولووي أمووام قاضووي التحقيووقا

ع اعننٌ إعنني وفضننٌ فتتقنندق عععٍفبننن عععفمننن بإددفئ ننف  ،التحقيووق فيهووا إلزامووي

ابفعتحقٍقننفر ععتننٌ أجرت ننف أا ععتننٌ   مرفقننف  بهيننع مننف تننرعق الزمننف    ععتحقٍنن 

عاعٍننن اعوننق اعععصننال ععقف  عٍنننعد  ععضننفبهن عع أحننفل إعٍ ننف أارعو ننف ماال ننا

اٍترتع ديي عددنفء عععٍفبنن عععفمنن فنٌ هنذق ععحفعنن . عع فدل فٌ حفل معرفته

 .تحرٍك ععدداى عععفمن أمفق وفضٌ ععتحقٍ 
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أا معقدة  في الجنح إذا رأت أن الجنحة غامضةاعيعٍفبن عععفمن أٍضف  

أارع  ععنندداى مقترعننن  اأ  ع دعننن غٍننر كففٍننن أا مشننكاك فٍ ننف أ  تنناد 

.ددفء أاعٌ إعي وفضٌ ععتحقٍ فب
1
  

في نف   عععٍفبن عععفمن فٌ ععجعحن حرٍنن عالنتٍنفرأدهي  ععمشر   أً إ   

ععجزعئٍنننن ععمبفشنننرة فتحٍنننل ع ارع  إعننني ععمحكمنننن  أ إعننني ععننندداىأ  تيجننن

أا أ  توننيك ععهرٍنن  ععثننفعٌ فتحٍي ننف   فددفئ ننف ععمبفشننرععمنتصننن مشنن ادن ب

افنٌ ععحنفعتٍ  تكنا  ععندداى . فددفئ ف ع اعٌإعي وفضٌ ععتحقٍ  مش ادن ب

 .أوٍمرعععفمن ود 

 انطرٚقح انثانثح -3

 231فقنند عصنر ععمننفدة  .الجوونح المشوهودةقتصنر عوننتعمفع ف ديني ٍا

منن  ٍقننبخ ديٍننه بجعحننن أ  دينني   منن  وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن

مش ادة ٍحضر أمفق عععفئع عععفق أا أحند أدضنفء عععٍفبنن عععفمنن ععمنتصنٍ  

محكمننن ععصنني  أا ععبدعٍننن ماوافننف  دعنند عالوتضننفء إعنني فٍوننتجابه اٍحٍيننه 

  .ععمنتصن عٍحفكق أمفم ف فٌ ععحفل

أرجئر ععجيون إعي ععٍناق ععتنفعٌ   اإذع تعذر عععقفد ععمحكمن فٌ ععحفل

  .هفدد  ثر اأبيغ ععماواا ماديي ع ك

 

 ٔذارٚخّ انُٛاتح انؼايحيٍ  االدػاءذٕقٛغ 

أ  ٍكا  إددفء عععٍفبن عععفمن ععمقدق إمنف أمنفق محنفكق ععدرجنن م  البد 

 .ديٍنننه مننن  دضنننا عععٍفبنننن عععفمننننموقعووواا ع اعننني أا أمنننفق وفضنننٌ ععتحقٍننن  

                                                 

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي جُىًطٌٞ ْؼى١ ذ٤ٓٓٞ. 62ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ -1

 .82ص
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اال ٍترتنع ديٍنه أً أثنر   ال اجناد عنه وماا عود  م عود  يغيور الموقوج  عالددنفءا

 . وفعاعٌ

ق ذكنر ععتنفرٍ  ال دند  إال أ    عالددنفءاع صل أٍضف  أ  ٍنؤرخ صنك 

فأهمٍننن ععتننفرٍ  هننٌ منن  أجننل معرفننن مننف إذع كفعننر   ٍترتننع ديٍننه ععننبه  

اعٍ  م  ععصعع معرفن هذع ععتفرٍ  م    دق أق الععجرٍمن ود وقهر بفعتقف

.ن ل وج ر اوٍاد عععٍفبن عععفمن
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

أطٍٞ  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ . 70ص .جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن:  جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌز -1

 .60ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن.جُؿُء جألٍٝ (.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-جُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 
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 المبحال الثاني

 العامة من غير النيابة العامةالدعوج إقامة 

ٍ عنع صنل كمنف  ف وننفبقف  هنا أ  إوفمنن ععنندداى عععفمنن اعونتعمفع ف منن  ب

عع قنرة  (1)اوند عصنر صنرعحن ديني ذعنك ععمنفدة  عنتصفل عععٍفبن عععفمن 

تخووتص ": حٍنن  جننفء فٍ ننف  وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍنننمنن  ( 1)

 فوي األحووال مون غيراوا إلالنيابة العامة بإقاموة الودعوج العاموة ول تقوام 

نالم  ."ة في القانونبي 

عععفمننن أمننفق أبننفح منننرٍ  ععحنن  فننٌ إوفمننن ععنندداى  ععمشننر      إأً 

ة عوتئثفر عععٍفبنن عععفمنن بإوفمنن ععندداى دد  ععقضفء ععجزعئٌ اعوتثعفهق م  وف

دن  هرٍن   ععندداى عععفمننإوفمنن عيمتضنرر من  ععجرٍمنن فقد وم    عععفمن

هذع ععح  فنٌ حنداد معٍعنن عنبعخ عع ٍئنفر  دهي  كمف أعحددفء ععشنصٌ 

  .اععج فر ععقضفئٍن

 :عذعك ال بد م  تقوٍق هذع ععمبح  إعي ث ثن مهفعع

ععشنصنٌ  عالددنفءإوفمن ععندداى عععفمنن دن  هرٍن   :ععمهيع ع ال

 .م  وبل ععمضرار

 .إوفمن ععدداى عععفمن م  وبل ععقضفء :ععثفعٌععمهيع 

ر  ٍئنننفعع بعنننخوبنننل إوفمنننن ععننندداى عععفمنننن مننن   :ععمهينننع ععثفعننن 

 .عععفمن عحدعرعرا
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 الم لب األول

من قبل الشخصي  الدعاءإقامة الدعوج العامة عن  ريق 

 المضرور

أصننننال ععمحفكمننننفر منننن  وننننفعا   ( 2)عع قننننرة   (1)ععمننننفدة عصننننر 

ومووج ذلوول تجبوور النيابووة العامووة علووى إقامتهووا إذا أقووام ": أعننهععجزعئٍننن دينني 

 ."اقاا للشرائ  المعينة في القانونالمضرور نفسه مدعياا شخصياا وف

روٍبنف  أرعد أ  ٍجعل م  ععمتضنرر  ععمشر  اعض  م  هذع عععل أ  

ٍ    ٍقالف  ديي عععٍفبنن عععفمنن عيمضنرار  ععمشنر  هنذع ععحن  ععنذً أدهنفق  عند  ا

ععتقدٍرٍننن عيعٍفبننن عععفمننن فننٌ إوفمننن عادننف  منن  أعنناع  ععروفبننن دينني ععوننيهن 

ععدداى عععفمن حتي ال توٌء عوتعمفل هذق ععويهن فٌ ععحفالر ععتنٌ تحجنق 

.فٍ ف د  إوفمت ف  وبفع ال تتصل بفعمصيحن عععفمن
1
 

تكفوننل ممثنل عععٍفبننن عععفمننن فنٌ إوفمننن ععندداى عععفمننن أا ت ننفا   فنإذع

فإ  ععمضرار  فٍ ف
2
دٌٍوتهٍع أ  ٍحرك هذق ععدداى بفتنفذق ص ن    ععمند 

فإعنه   إذع عمتععر عععٍفبن عععفمنن دن  إوفمنن ععندداى عععفمننععشنصٌ أً إعه 

ععفمنن ديني ٍح  عيمضرار أ  ٍعصع ع وه مددٍف  شنصنٍف  اٍجبنر عععٍفبنن ع

.إوفمن ععدداى عععفمن
3
 

إذ   ٍلعند  شنٌء من  ععتوياع ععتقدٍرً مع ععوارً أنذ بف  فعمشر  ف

وبننل مبنندأ تحرٍننك ععنندداى عععفمننن منن  وبننل ععمضننرار إذع أوننفق ع وننه مننددٍف  

                                                 

جُؿُء . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ، ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل45٢ُْٞص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ -1

 .  259ص/.178/ٌهْ جُوحػىز . جألٍٝ

 (. جُٔىػ٢ جُشهظ٢ أٝ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ)٣طِن ػ٤ِٚ أ٣ؼحً جْْ  جُٔؼٌٍٝ - 2

ٝهى ؾحء ك٢ جؾطٜحو ُٔكٌٔس . 768ص. 1969. ٓؿِس جُوحٕٗٞ. 12/5/1969ضح٣ٌم  1447هٍجٌ ٗوغ ٌهْ  - 3

ئهحٓس جُىػٟٞ ُٝٞ ُْ ضكًٍٜح ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٣ٌٕٝٞ جوػحؤٙ ًحك٤حً ( جُٔىػ٢ جُشهظ٢)٣ؿَٞ ُِٔطؼٌٍ :"جُ٘وغ أٗٚ 

ٟٞ جُكن جُؼحّ ٝجُكن جُشهظ٢ أٓحّ جُٔكٌٔس ذهالف قحُط٢ جالْطث٘حف ٝجُ٘وغ ق٤ع ٣ٌٕٞ جٗلٍجو ُ٘شٍ وػ

 ". جُٔىػ٢ جُشهظ٢ ذحُطؼٖ ٗحشٍجً ُىػٟٞ جُكن جُشهظ٢ ٝقىٛح
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غٍنر أعنه عشنتره أ    عععٍفبن عععفمن ديي إوفمنن هنذق ععندداىشنصٍف  اأجبر 

.ٍكا  اف  ععشرعئه ععمعٍعن فٌ ععقفعا 
1
 

ال تقنا دعند حند دفنع  "فقاا للشورائ  المعينوة فوي القوانونو"ادبفرة 

بنل   الشورائ  الشوكليةأً دعند حند   ععتٌ ٍقدرهف ممثل عععٍفبن عععفمننععوي ن 

عاجننناد جنننرق جزعئنننٌ معصنننال ديننني  الشووورائ  الموضووووعةإعننني  اععووود  تت

افننٌ حننفل تكاٍعننه مثننل هننذع ععجننرق فٍجننع أال تكننا    معفوبتننه فننٌ ععقننفعا 

 .عع ....ععدداى عععفمن ود وقهر بفعتقفدق

جبر ديني إوفمنن ععندداى عععفمنن اعنا تإ  عععٍفبن عععفمن ال ف  عذعك كيه

إذع كف  عع عل ال ٍشكل جرمف  جزعئٍف  أا   أوفق ععمتضرر ع وه مددٍف  شنصٍف  

عع ....كفعر ععدداى عععفمن ود وقهر دعد ععهيع بفعتقفدق
2
 . 

م  ح  عععٍفبن عععفمن أال تقٍق ععدداى عععفمنن ديني ععنرغق من  إ  أً 

سووبب قووانوني يحووول إعٍ ننف إذع كننف  هعفعننك ععشنصننٌ ععمقنندق  دننفءعالداجنناد 

 . دون إقامة اذع الدعوج

اعا أوفق ععمتضرر  على إقامة الدعوج العامة برفالنيابة العامة ل تج

ق دند  افنٌ حنفل   ع وه مددٍف  شنصٍف  إال إذع تاعفرر ععشنراه ععماضنادٍن

فننإ  عععٍفبننن عععفمننن تقنناق بح ننال ع ارع  دينني ععننرغق منن  اجنناد  تاعفرهننف

 .ععشنصٌ عالددفء

  عتننذ ععمضنرار فٍ نف صن ن إععمقدمن إعني عععٍفبنن عععفمنن اففعشكاى 

دٌ اوند عصنر .   إددفءع  مبفشرعنبفر اعٍعادف  م  عح عد  ت   ععشنصٌ  ععمد 

: منن  وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن دينني أ  (4)عع قننرة(51)ععمننفدة 

                                                 

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 2/جُلوٍز / 1/جُٔحوز  -1
2
جٍُٔؾغ . جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ - 

 .63.ص.جُٓحذن
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عيعفئع عععفق أٍضف  أ  ٍح ال ع ارع  إذع عتض  عنه مع نف أ  عع عنل ال ٍؤعنا "

 ."ال دعٍل ديٍهجرمف  أا 

فقرعر ععح ال ها دمل إدعرً ٍصدرق عععفئنع عععنفق اال ٍجناز ععهعن  

عوننا فننٌ رأٍ ننف فنن  تقننٍق عكنن  عععٍفبننن عععفمننن ونند تت. وننتئعفافٍننه بهرٍنن  عال

.فمع ف فٌ اج ن عالره نهأ  ععدداى 
1
فٌ مثل هذق ععحفل البند من  ععتونفؤل  

عيال رق التي يست يج أن يسلكها د   حتني ٍجبنر عععٍفبنن  الشخصوي المود 

 . عععفمن ديي إوفمن ععدداى عععفمن

 : عذعك البد م  تقوٍق هذع ععمهيع إعي

 . ععشنصٌ عالددفءإجرعءعر  :أاال  

 .ععشنصٌ عالددفءشراه صحن  :ثفعٍف  

 . ععشنصٌ عالددفءشراه وبال  :ثفعثف  

 . ععشنصٌ عالددفء ثفر  :رعبعف         

 .جٍُؾٞع ػٖ جالوػحء جُشهظ٢:نفموف       

دٌ ععشنصٌعي جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس:ْحوْحً         .مد 

 الشخصي الدعاءإجراءات  -أولا 

ععهر  ععقفعاعٍن ععتنٌ ٍونتهٍع أ    ععشنصٌ عالددفءتععٌ إجرعءعر 

ٍيجأ إعٍ ف ععمتضرر م  ععجرٍمن حجبنفر عععٍفبنن عععفمنن ديني إوفمنن ععندداى 

مننن  ونننفعا  أصنننال ععمحفكمنننفر  58ا 57  اوننند حنننددر ععمفدتنننف .عععفمنننن

  :أحد ال ريقينععجزعئٍن أ  م  ح  ععمتضرر أ  ٍويك فٌ عددفئه 

 

                                                 

. ٓٞؾٚ ئ٠ُ جُٔكح٢ٓ جُؼحّ جألٍٝ ذىٓشن 12/2/1967ضح٣ٌم / 2093/ًطحخ طحوٌ ػٖ َٝجٌز جُؼىٍ ٌهْ  - 1

 . 30ص 1967ٓؿِس جُوحٕٗٞ 
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 انًثاشر االدػاء -1

منن  وننفعا  أصننال ععمحكمننفر ععجزعئٍننن  2عع قننرة  58عصننر ععمننفدة 

 :ديي أعه

للمتضرر من قضايا الجنحة أن يقدم دعواع مباشورة إلوى محكموة  " 

نالجزاء وفقاا لألصول الم  ".ة في المواد التاليةبي 

ٍ  ٍت بفددفئنه تقندق أجنفز عيمضنرار أ  ٍ ععمشنر  هنذق عع قنرة أ   من  ب

 "البدايووة أو الصوولح"ععجننزعء ععمنتصننن أً إعنني محكمننن  ةمبفشننرععشنصننٌ 

جنحووة أو مخالفووةععجرٍمننن حوننع عننا  
1
عحنن  عععننفق فتتحننرك بننذعك ددنناى ع 

إوفمن ععدداى عععفمن م  وبنل عععٍفبنن عععفمنن أا أننذ تيقفئٍف  اداعمف حفجن إعي 

اععمدعٍن ات صل فٍ منف ٍ  ععجزعئٍن ٍفٌ ععددادعدئذ اتعالر ععمحكمن  .رأٍ ف

.بقرعر اعحد
2
  

 أياو قاضٙ انرحقٛق االدػاء -2

: م  وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍنن ديني أعنه (57)عصر ععمفدة 

نفسه متضرراا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوج  عد  لكل شخص ي  "

يتخووذ فيهووا صووفة الدعوواء الشخصووي إلووى قاضووي التحقيووق المخووتص وفقوواا 

  ".من اذا القانون 3ألحكام المادة 

                                                 

ػ٠ِ جُؿ٘ف كوؾ ال  2كوٍز  58ت٢ ٝئٕ ٗض جُٔحوز ئٕ جالوػحء ك٢ جُٔهحُلحش ٣ٌٕٞ أٓحّ جُوحػ٢ جُلٍو جُؿُج - 1

٣ٌٖٔ إٔ ٣ُلْٜ ٓ٘ٚ جْطرؼحو جُٔهحُلحش ٖٓ ٓؿحٍ جالوػحء جُٔرحشٍ ٖٓ جُٔؼٌٍٝ، ًٔح إٔ جُٔهحُلحش ٣طٞجكٍ ذحُ٘ٓرس 

ع جُٔؼٌٍٝ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس قن ئهحٓس جُىػٟٞ ػٜ٘ح ٓرحشٍز وٕٝ جٗطظحٌ جوػحء  ٍّ ُٜح جُؼِس جُط٢ ٖٓ أؾِٜح ٓ٘ف جُٔش

: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢. جُؼحٓس، ًَ ًٛج ئيج ضٞجكٍش ذحه٢ شٍٝؽ جالوػحء جُٔرحشٍ ٝئؾٍجءجضٚج٤ُ٘حذس 

 .154جٍُٔؾغ جُٓحذن ص

 . 85ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌز -1
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ٍ  ٍت أا إذع كننف  عع فدننل   فننٌ ععقضننفٍف ععجعفئٍنننعننه منن  هننذق ععمننفدة أ بنن

فنإ  ععمضنرار ٍمينك أ  ٍعصنع   أا إذع كف  عع عل جعحن غفمضن  مج اال  

اهنا ععقفضنٌ ععتنفبع عنه   ععمنتل ع وه مددٍف  شنصٍف  أمفق وفضٌ ععتحقٍ 

دي ديٍننهماوننع ععجرٍمننن أا مكننف  إوفمننن   .أا مكننف  إعقننفء ععقننبخ ديٍننه ععمنند 

اتقدٍق ععدداى ديي هنذق ععصنارة ٍحنرك ععندداى عععفمنن فنٌ ععاونر ع ونه 

. ام منف كنف  رأٍ نف فنٌ هنذع ععهينع  دا  إوفمت ف م  عععٍفبن عععفمنم   حتي

دا  أننذ ماعفقنن من  حتني   اديي وفضٌ ععتحقٍ  أ  ٍبفشنر ععتحقٍن  فنارع  

العت نفء من  ع عند  اب. ام منف كفعنر عتٍجنن هنذع ععنرأً  عععٍفبن عععفمن أا رأٍ نف

كمننف عننا   ٍتنننذ وفضننٌ ععتحقٍنن  وننرعرع  بمعننع ععمحفكمننن أا عزام ننف  ععتحقٍنن 

 . وفمر ععدداى عععفمن معذ عالبتدعءكفعر عععٍفبن عععفمن ود أ

فعيني وفضنٌ  ،الشوكوج غيور مترافقوة بادعواء شخصويأمف إذع كفعر 

تعناد   ادعندهف دا  إجنرعء أً تحقٍن  م  عٍفبن عععفمنععتحقٍ  أ  ٍادد ف عع

  .ق إوفمت فدد  ععٍفبن عععفمن حرٍت ف فٌ إوفمن ععدداى عععفمن أا فٌ إعي ع

أجنفز عيمضنرار إمنف ععيجناء إعني  ععمشنر  عنيل إعي عتٍجنن هنٌ أ  

أا أمفق وفضٌ ععتحقٍن  حونع   عمبفشر أمفق محكمن ععدرجن ع اعيع عالددفء

داى عععفمننن تيقفئٍننف  اتقنندٍق ععنندداى دينني هننذق ععصننارة ٍحننرك ععنند  ععحننفل

  أا حتنني عننذ رأٍ ننف فٍ ننف  إوفمت نف منن  وبننل عععٍفبنن عععفمنننداعمنف حفجننن إعنني 

 . ام مف كف  رأٍ ف فٌ هذع ععهيع

اإحفعن ع ارع  م  ععمحكمن أا وفضٌ ععتحقٍ  إعني عععٍفبنن عععفمنن ال 

اإعمنف هنا إجنرعء   ٍوت دا أنذ رأٍ ف فٌ إوفمن ععدداى عععفمنن أا ماعفقت نف

ً أوننرق ععتعفمننل ععقضننفئٌ عتافٍنن  تونندٍد وٍنناد عععٍفبننن عععفمننن مننع وٍنناد إدعر
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ععمحننفكق اوضننفء ععتحقٍنن  ا نننذهف عععيننق بإوفمننن ععنندداى مبفشننرة ال  نننذ 

.رأٍ ف أا هيع ماعفقت ف
1
 

 الشخصي الدعاءشرو  صحة  -انياا ث

: م  وفعا  أصال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن ديني أعنه/ 60/عصر ععمفدة 

"  ٍ ععشنصنننٌ  عالددنننفءتننننذ صننن ن ععشنننفكٌ منننددٍف  شنصنننٍف  إال إذع ع عننند  ال 

أا فننٌ تصننرٍ  نهننٌ الحنن  أا عددنني فننٌ أحنندهمف   صننرعحن فننٌ ععشننكاى

اديٍنننه أ  ٍعجنننل ععع قنننفر اععروننناق افقنننف  ع حكنننفق   بتعاٍضنننفر شنصنننٍن

 ."ععنفصن ب ف

ٍ  ٍت ة دند  فر عععشنصٌ تنا عالددفءم  هذق ععمفدة أعه ٍشتره عصحن  ب

  :شراه

اى فنٌ ععشنك صوريحبشكل  الشخصي الدعاءصفة أ  ٍتنذ ععمضرار  -1

  أا فنٌ تصنرٍ  نهنٌ الحن   وفضٌ ععتحقٍن ععمحكمن أا  ععتٌ ٍقدم ف إعي

أ لوب قبوولي مودعياا "أو  "انفسي مدعياا شخصويمن إني أقيم ": ل  ٍقاأك

 ."شخصيا

إمنف فنٌ شنكاعق   ععضرر ععذً أعحقته به ععجرٍمن ي الب بتعويضأ   أو -2

  .أا فٌ ععتصرٍ  عع ح 

دٌعتنننفذق صنن ن اهننذع ٍععننٌ أ  ععمضننرار بمجننرد  ٍكننا  ععشنصننٌ  ععمنند 

صرٍ  عع ح  بنأً تعناٍخ أا بفعتق صحٍحف  اعا عق ٍهفعع بفعشكاى ؤإددف

.د  ععضرر
1
  

                                                 

. ألٍٝ ذىٓشنٓٞؾٚ ئ٠ُ جُٔكح٢ٓ جُؼحّ ج 12/2/1967ضح٣ٌم / 2093/ًطحخ طحوٌ ػٖ َٝجٌز جُؼىٍ ٌهْ  - 1

جُىػٟٞ -جُىػٟٞ جُؼحٓس)أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  : انذكرٕرج تارػح انقذسٙ .30ص 1967ٓؿِس جُوحٕٗٞ 

 ص.2011-2010.ٓ٘شٌٞجش ؾحٓؼس وٓشن ٤ًِس جُكوٞم.جُؿُء جألٍٝ (.جُٔى٤ٗس
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دٌديننني  -3 افقنننف  ع حكنننفق  يعجووول الرسووووم والنفقووواتععشنصنننٌ أ   ععمننند 

.ععنفصن ب ف
2
 

من  ععشنفكٌ  مكتوباا وموقعواا ومؤرخواا  ٍكا ععشنصٌ ٍجع أ   عالددفء -4

.بصق بأصبعهاإذع كف  ال ٍعرا ععكتفبن جفز عه أ  ٍ. أا اكٍيه
3
  

دٌدينني  -5 ععشنصننٌ ععننذً ال ٍقننٍق فننٌ مركننز وفضننٌ ععتحقٍنن  دعنند  ععمنند 

عننه مركننز وفضننٌ  خووذ مو نوواا أن يتتقنندٍق إددفئننه أا فننٌ ععتصننرٍ  عع حنن  

ٍحننن  عنننه فنننإ  عنننق ٍ عنننل فننن  . كنننٌ تبينننغ إعٍنننه ع ارع  ععقضنننفئٍن ععتحقٍننن 

.عٍهع  فٍ فععقرعرعر ق تبيغه دد  عالدترعخ ديي 
4
عك  منفع ن هنذع ععشنره  

.ععشنصٌ عالددفءعتنفذق ص ن  ال تؤدً إعي به  
5
 

 الشخصي الدعاءشرو  قبول  -ثالثاا 

ععننندداى عععفمنننن أمنننفق إوفمنننن ععمضنننرار مننن  ععجرٍمنننن كنننٌ ٍونننتهٍع 

  :د م  ععشراهدد  البد م  تاعفر   ععقضفء ععجزعئٌ

 يٍ انًضرٔر راذّ االدػاءأٌ ٚصذر    -1

أصنننال ععمحفكمنننفر مننن  ونننفعا  / 2/عصنننر ععمنننفدة ع اعننني عع قنننرة 

إذا أقووام عععٍفبننن عععفمننن دينني إوفمت ننف  تجبوورامننع ذعننك ": ععجزعئٍننن دينني أعننه

  ."ه مدعياا شخصياالمضرور نفس

                                                                                                                                            

جُٞجهغ أٗٚ ال ٣ٞؾى أ١ ٗض هح٢ٗٞٗ : )طىٌ ػٖ ٓكٌٔس جُ٘وغ جُل٤ٍٓٗس هٍجٌجً ٣إ٣ى ًٛج جالضؿحٙ ق٤ع هحُص ك٤ٚ - 1

ٓكٌٔس جُ٘وغ (. ٣لٍع ػ٠ِ جُٔىػ٢ جُشهظ٢ إٔ ٣وٍٕ ضىنِٚ ك٢ جُهظٞٓس ذطِد ضؼ٣ٞغ ػٖ جُؼٌٍ

 . ٔطحُرس ذطؼ٣ٞغأ١ ال ٣شطٍؽ ُالوػحء جُٔى٢ٗ جُ. 733ص -1970 –، وجَُٞ 15/10/1970جُل٤ٍٓٗس ك٢ 

 . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 61جُٔحوز  -2

أٓح ئيج هىّ جُطظ٣ٍف شل٤ٜحً ئ٠ُ . جالوػحء جُشل٢ٜ ال ٣ُورَ. ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 59جُٔحوز  - 3

ٝأػِٖ أٗٚ ٣طهً طلس جالوػحء جُشهظ٢ ْٝؿِص أهٞجُٚ ك٢ ٓكؼٍ ٢ٌْٔ، كإ يُي / جُشٍؽس/ٍٓؾغ ٓهطض 

 .194ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى. ٣ٌٕٞ طك٤كح

 . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 63ٝ64جُٔٞجو  -4

 . 628ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ -5
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ٍ  ٍت م  هذق ععمفدة أ  ععمضرار م  ععجرٍمن ها احدق ععذً ٍجناز  ب

 نلذلل لبود مون أ .عه أ  ٍقٍق م  ع وه مددٍف  شنصٍف  أمفق ععقضفء ععجزعئٌ

فعيي ععنرغق من  أع منف ٍتحندع  فنٌ كثٍنر . المضرورمن نميز المجني عليه 

م  ع حٍف   فٌ شنل اعحد إال أ  هذع ال ٍععٌ أع مف شٌء اعحد أا فكرة 

.عحدةا
1
  

ند   :المجني عليهف ه ععقنفعا  ٍنديني حن  عنه ٍحم ً  ها كنل شننل عدت 

كننفعمجعٌ ديٍننه فننٌ   اٍعفوننع ديٍننه اال ٍكننا  دعئمننف  مضننرارع  منن  ععجرٍمننن

  .جرٍمن شرا  فٌ ورون أا شرا  فٌ وتل ال ٍصٍبه ضرر مع ف

حتني عنا عنق ٍكن  وند ضنرر ععجرٍمنن  أصنفبهف نا من   :المضرورأما 

فقند ٍصنٍع ضنرر   ه عنه ععقنفعا  اٍعفونع ديٍنهٍنحن  ٍحمديي ه عدتدعء مو  

ن ععقتٍنل ععتنٌ أصنفب ف ضنرر ععجرٍمن شنصف   نر غٍر ععمجعٌ ديٍه كزاج

عدٍنه أً ععماد  فٌ حفعن ورون ععادٍعن م  حٍنفزة ععمناد   اأ بقتل زاج ف 

ر أا ععشنصنٌ ععمبفشن عالددفءععذً ٍح  عه تقدٍق  فالمضرور. ععمجعٌ ديٍه

من  ععجرٍمنن  ضرر شخصوي ومباشورأصفبه  م ها   ععجزعئٌأمفق ععقضفء 

فوال المجنوي عليوه  اأمو .فف  أا مععاٍنأا جوندٍ ف  واعء أكنف  هنذع ععضنرر مفدٍن

اوننند تجتمنننع صننن ن ععمجعنننٌ ديٍنننه . إل إذا كوووان مضووورورا قبووول إدعووواؤعي  

فمنن  ٍجننرح  نننر   ف  بنناهننذع مننف ٍحصننل غفع فننٌ شنننل اعحنند اععمضننرار 

ٍ   عند  جرحف  بيٍغف  ٍق نععمجعنٌ ديٍنه دن  عععمنل اععكونع أا  ه ديني من  من  ب  و 

اععف  ديني ععمجعنٌ ديٍنه دند  عجرٍمنن عععف  أا ٍنتي  مفعه أا ٍبددق  ٍحقن  بف

                                                 

. ُر٘حٕ. ذ٤ٍٝش. جُىجٌ جُؿحٓؼ٤س(. ٤ٍْ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس)أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س : جُىًطٌٞ ؾالٍ غٍٝش - 1

 .101ص. 1990
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ضررع  مفدٍف  أا أدبٍف  ٍوتهٍع أ  ٍددٌ بنه أمنفق ععقضنفء ععجزعئنٌ اٍهفعنع ا

.دعه بفعتعاٍخ
1
  

عالددفء  ٍشتره فٍم  ٍحرك ععدداى عععفمن بهرٍ   كل ع حاعلفٌ 

أ  ٍكنا  ععضنرر ععنذً  -قوناعء كنف  هنا ععمجعنٌ ديٍنه أا غٍنر -ععشنصٌ

ف  ٍجاز عم  أصفبه ضرر غٍر مبفشنر . أصفبه عفشئف  مبفشرة د  ععجرٍمن

امن  أمثينن هنذع ععضنرر غٍنر  .تعد إعي هذع ععضنرر فنٌ رفنع ععندداىأ  ٍو

 اوعر جرٍمن ورون ديي أماعل شنل فإ  ضنررهف ععمبفشنرإذع   ععمبفشر

هذع ععشنل فإ  مف أصفب ق م  ضرر اهنا إفن    اأمف دعئع  ٍعصع ديٍه

عٍ  عفشئف  د   عه ها ضرر غٍر مبفشر عيضٍف  مدٍع ق اتعرخ حقاو ق 

  اال عفدع  إعٍننهتوننعععمبفشننر  عالددننفءعٌ بفعتننفع ننق ععجرٍمننن مبفشننرة اال ٍجنناز 

.ععمدعٍنٍكا  أمفم ق واى رفع دداى مدعٍن بفعتعاٍخ أمفق ععمحفكق 
2
 

كمووا يمكوون أن  ،ن الجريمووة قوود يكووون شخصوواا  بيعيوواا والمتضوورر موو

ا أكجمعٍننن أا مؤووننن أا شننركن أا هٍئننن دفمننن  عتباريوواا ايكووون شخصوواا 

عنه أ   افٌ هذق ععحفعن فنإ  ععممثنل ععقنفعاعٌ عيشنصنٍن عالدتبفرٍنن  .نفصن

بنفعتعاٍخ دن  ععضنرر ععنذً  قضفء ععجزعئٌ اٍهفعنعٍددٌ مبفشرة أمفق عع

 . أصفع هذق ععشنصٍن عالدتبفرٍن 

 أٌ ذكٌٕ انذػٕٖ انؼايح يقثٕنح أياو انقضاء انجسائٙ -2

ٍشتره كٌ ٍونيك ععمتضنرر من  ععجرٍمنن هرٍن  عالددنفء ععشنصنٌ 

ععقضفء اهذع شره معهقٌ    عنتصفل . أ  تكا  ععدداى عععفمن مقباعن

عق  ذعفإ  عوتثعفئٌ ٍأتٌ تبعف  عيدداى عععفمنعالر ععدداى ععمدعٍن ععجزعئٌ فٌ 
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تك  ععدداى عععفمن مقباعنن فن  ٍمكن  أ  تقنفق ععندداى ععمدعٍنن احندهف أمنفق 

ععقضفء ععجزعئٌ 
1
 :  ول تكون الدعوج العامة مقبولة 

بافننفة ععجننفعٌ أا بننفعع ا عععننفق أا بفعتقننفدق أا بصنندار ععقضننر إذع  -أ

 . مبرق فٌ ععدداىجزعئٌ حكق 

ععدداى عععفمن بتقدٍق  إوفمنم  أجل عععٍفبن عععفمن مقٍدة  إذع كفعر -ع

. عل ديٍ ف ععقنفعا شكاى أا إذ  أا هيع كمف ها ععحفل فٌ ععحفالر ععتٌ 

فإذع عنق ٍصندر ععهينع أا عحذ  من  ععج نن ععتنٌ تمينك إصندعرق  أا عنق ٍقندق 

عععفمنن  أ  ٍجبر عععٍفبننففعمضرار دعدئذ ال ٍوتهٍع ععمجعٌ ديٍه ععشكاى  

 . أ  ٍكا  ععقٍد ود رفع عد  من إال بديي إوفمن ععدداى عععف

 َٛح يقثٕنح أياو انقضاء انجسائٙأٌ ذكٌٕ انذػٕٖ انًذ -3

ععندداى ععمدعٍنن ععتنٌ ترفنع أمننفق ععقضنفء ععجزعئنٌ هنٌ ععتنٌ تحننرك  

  ٍمك  أ  تحرك ف  ععدداى عععفمن  فإذع كفعر ععدداى ععمدعٍن غٍر مقباعن

أمنفق ععقضنفء  عنذع ٍعبغنٌ أ  تكنا  ععندداى ععمدعٍنن مقباعنن ععدداى عععفمن  

 : البد م  تاعفر ععشراه عمتٍن حتي تتحرك ععدداى عععفمن  عذعكععجزعئٌ 

وند هنذق ععندداى إوفمنن م  ععجرٍمن فٌ  المضرورل يكون حق أ   -أ

أا ونب  عع صنل  ديٍ نفكفعتعفزل دع نف أا ععتصنفع   بب من األسبابسلسق  

 .مبرق فٌ ععدداى ععمدعٍن بحكق

 عالددنفءأً ٍمينك أهيٍنن   أاالا لرفج الودعوج المضرور أ  ٍكا  -ب

د  أا غٍنر ععناعٌ أا م  ععحنععمبفشر  عالددفءف  ٍقبل   اععص ن اععمصيحن

أا من  شننل عنق ٍصنبه ضنرر   صٌ أا م  اكٍل تجفاز حداد اكفعتهععا

 . ر م  ععجرٍمنمبفش
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  ععجرٍمنننن  مننن ف  عفتجننن اا سوووبب الووودعوج المدنيوووة ضوووررأ  ٍكنننا   - 

أمنف إذع كنف  ونبع . دن  هنذع ععضنرر بوالتعويضععمهفعبنن  هنا وموضوعها

فنن  تقبننل ععنندداى أمننفق   محننخ ٍوننتعد إعنني عننزع  منندعٌععنندداى ععمدعٍننن 

.ق عالنتصفلدد  ععقضفء ععجزعئٌ ععين 
1
  

 لفععدئنذ   ععمندعٌإذع كف  ععمضرار وند أونفق ددناعق أمنفق ععقضنفء  -د

.أمفق ععقضفء ععجزعئٌاإوفمت ف  ول عن ال ريق المدنيعد  يحق له ال
2

 

  الشخصي الدعاء ارثل- رابعاا 

  ٍ عصننع ععمضننرار منن  ععجرٍمننن منن  ع وننه مننددٍف  شنصننٍف  دعنندمف 

 : ٍترتع ديي ذعك  ععصحٍحن ٍنموتافٍف  ععشراه ععقفعاع

  أمفق محفكق ععدرجنن ع اعني الشخصيع ءدعااإذا قدم المضرور  -1

ى الووودعوج العاموووة المحكموووة المختصوووة أن تضوووج يوووداا علووواجنننع ديننني 

 بحكق اعحد دا  عددنفء من  عععٍفبنن عععفمننات صل فٍ مف  ،والدعوج المدنية

عددننفءق ععشنصننٌ أمننفق وفضننٌ اإذع ونندق  .افقننف  ع صننال ععقفعاعٍننن ععمقننررة

ئٍنن وند أوٍمنر منع ععندداى اتكنا  ععندداى ععجزعفٍبفشر تحقٍقفتنه   ععتحقٍ 

.  حتي ٍعت ٌ إعي ورعر ع فئٌاٍوتمر فٌ ععتحقٍععمدعٍن 
3
  

عيينتهي دور  -2 اٍقتصنر  ،الشخصي بإقاموة الودعوج العاموة المد 

نصمف  فٌ ععدداى عععفمن اال ص ن  عد  ف ا ال ٍ  دارق ديي ععدداى ععمدعٍن

عنذعك ال ٍقبنل معنه   ٍننعه فٌ إثبفر ععجرٍمن إال تاصن   حثبنفر حقاونه ععمدع

ععهع  فٌ ععحكق ععذً تصدرق ععمحكمن إال فٍمنف ٍننل حقاونه ععمدعٍنن دا  

                                                 

ٝجُوحػىز  126ص/.96/ٌهْ جُوحػىز . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن:ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 1
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.غٍرهف
1
ٍ    صبأمف ععدداى عععفمن فت  ٍدً عععٍفبن عععفمنن ععتنٌ هنٌ أصن    ب

 . أمٍعن ديٍ ف

ل يلتووووزم   ععمنتصننننن أا وفضننننٌ ععتحقٍنننن  ععمنننننتلالمحكمووووة  -3

دٌععذً ٍعهٍه  بالوص    .ععشنصٌ عيجرٍمن ععمد 

 

   :انرجٕع ػٍ االدػاء انشخصٙ -خايسا    
 

دٌٍونننتهٍع  -1     عننند  ب الرجووووع عووون دعوووواع الشخصووويةععشنصنننٌ  ععمننند 

 ئوهادعامون تواري  تقوديم خالل يوومين اذعك   دٍم ف أمفق ععقضفء ععجزعئٌتق

ال ٍيننزق بنندفع ععع قننفر اععرونناق اذعننك معننذ   افننٌ هننذق ععحفعننن .ععشنصننٌ

.تصرٍحه بفعرجا  د  ععدداى
2
 

دٌإ  رجننا  -2 ععنندداى فننٌ إال ععشنصننٌ دنن  عددفئننه ال ٍننؤثر  ععمنند 

يكننف   ع ننف تصننب  م مسوواراافووي الوودعوج العامووة فووال يووؤثر أمننف   ععمدعٍننن

دٌعيمجتمننع اعننا تعننفزل  اتالننل وفئمننن أمننفق  .عددفئننهععشنصننٌ دنن   ععمنند 

ونتمر عععٍفبنن عععفمنن فنٌ عونتعمفع ف إعني أ  تععقضفء ععجزعئٌ ععمننتل ا

.بحكنق مبنرقفٍ نف ٍ صل 
3
دٌرجنا  إ  أً   ععشنصنٌ ال ٍنؤثر إال  ععمند 

إال إذع   فنٌ ععندداى عععفمنناال ٍنؤثر   فٌ دداى ععتعاٍخ د  ععضرر

كفعر ععجرٍمن ممنف ٍعين  ععقنفعا  إوفمنن ععندداى عععفمنن فٍ نف ديني تقندٍق 

.عددفء شنصٌشكاى أا 
4
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 :انشخصٙ انًسؤٔنٛح انًذَٛح نهًذػٙ  -سادسا   

إذع عونتعمل ععمضنرار حقنه فنٌ عالددنفء ععشنصنٌ فنٌ ععحنداد ععتنٌ 

وررهف ععقفعا  اكنف  حون  عععٍنن بنأ  كنف  ٍ ندا فعن   إعني ععحصنال ديني 

تعاٍخ د  ععضرر ععذً وببته عه ععجرٍمن  فإعه ال ٍوأل د  عددفئه حتني 

ٍحكق عه بمف هيع  أً حتي إذع ثبر أعنه عنق ٍكن  عنه حن  فٍمنف هفعنع اعا عق 

.بننه
1
دٌعكنن  ونند ٍيجننأ ا  ععشنصننٌ أحٍفعننف  إعنني عوننتعمفل حقننه ب نندا  ععمنند 

دي ديٍننهععتشنن ٍر ب ر ونناء عٍتننه فننٌ رغننق بننرعءة هننذع ع نٍننر  فننإذع ثبنن فعمنند 

فإعه ٍكا  موؤاال  مونؤاعٍن مدعٍنن  عددفئه أا ثبر تعو ه فٌ عوتعمفل حقه 

دي ديٍهاٍيتزق بتعاٍخ ععضرر ععذً أصفع  .م  جرعء عددفئه ععمد 
2
ام   

دي إدهنفء  ععمشر  فقد ورر   ععح ق ععتعوا فٌ عوتعمفل هذع دد   أجل ععمند 

 :في حالتين ح  مهفعبته بفععهل اععضرر ديٍه

دٌإذع رجننع  -1 ق جدٍتننه دنند  ععشنصننٌ دنن  عددفئننه  ممننف ٍععننٌ  ععمنند 

ق صننندوه فنننٌ عددفئنننه ممنننف ٍونننتاجع بفعتنننفعٌ تحمنننل ععمونننؤاعٍن دننن  دننند  ا

.ع ضرعر عععفتجن
3
 

دي ديٍننهإذع كننف  ععتحقٍنن  ونند جننرى بحنن   -2 بعننفء دينني عتنننفذ  ععمنند 

دٌ  صنن ن عالددننفء ععشنصننٌ اععت نني ععتحقٍنن  بقننرعر معننع ععمحفكمننن ععمنند 
4
 

دي ديٍننهفمنن  حنن   أ  ٍقننٍق ددنناى أمننفق ععمرجننع ععمنننتل اٍهفعننع  ععمنند 

دٌ اال تحنننال . ععضنننرر ععنننذً ونننببه عنننه دننن ععشنصنننٌ بنننفعتعاٍخ  ععمننند 

دٌععمهفعبنننن بنننفعتعاٍخ دا  إوفمنننن ععننندداى عععفمنننن ديننني  بجرٍمنننن  ععمننند 
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عالفتنننرعء ععمعصنننال ديٍ نننف فنننٌ ونننفعا  عععقابنننفر إذع تننناعفرر أركفع نننف 

 .اشراه ف

 

 الم لب الثاني

 الدعوج العامة من القضاءإقامة 

ننرج  ر  ععمشنعكن    م  عنتصفل عععٍفبن عععفمن عالددفءع صل أ  

معٍعنن عنل ديٍ نف ععقنفعا  ديني ونبٍل ععمثنفل  حنفالر د  هذع ع صنل فنٌ 

ععدداى عععفمن م  أجل ععح فال ديني ععحن  عععنفق إوفمن ح  عيمحفكق فأدهي 

 . امععف  حف ر ععجفعٌ م  عععقابن

 محكمة الصلحسل ة  –أولا 

. ال تعالننر فننٌ ععنندداى وبننل أ  تقننفق عنندٍ ف محكمننن ععصنني  ع صننل أ 

ٍ  نر  مبدأ عع صل  ععمشر  عك   االفئا عالددفء اععتحقٍ  اععحكنق حنٍ   ب

فنٌ ععمرعكنز ععتنٌ ال ٍاجند فٍ نف عٍفبنن دفمنن اوضنفة   أدهي وفضٌ ععصني 

عٍننن اعععٍفبننن عععفمننن اوفضننٌ ععتحقٍنن  اوفضننٌ عد  تحقٍنن   صنن ن ععضننفبهن عع

ددنناى ععحنن  عععننفق اٍحقنن  اٍحكننق فٍ ننف  فغنندع ععحكننق  اهننا بننذعك ٍحننرك 

عنراجه د  ععمبفد  ععموتقرة فٌ  دنصمف  امحققف  احكمف   اها مويك معتق

.وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن
1
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 سل ة المحاكم في جرائم الجلسات: اا نيثا

: م  وفعا  أصال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن ديني أعنه 168عصر ععمفدة 

ن جعحنن من  عنتصنفل وفضنٌ ععصني  فٍنعالق فنٌ إذع اوعر أثعفء ععمحفكمن"

دي ديٍننهععحننفل اروننن ضننبه ب ننف اٍحننفكق  اٍقضننٌ بفععقابننن ععقفعاعٍننن  ععمنند 

دي اإذع كف  ععجرق نفرجف  د  عنتصفصه ٍرول ارون ععضبه ا. فارع   ععمد 

 ".ماوافف إعي عععفئع عععفق ديٍه

 إذع اوعنر: "ديي أعهع وه م  ع   ععقفعا  / 170/كمف عصر ععمفدة 

جعحننن أا منفع ننن أثعننفء عععقننفد ععمحكمننن عالننق رئننٍ  ععمحكمننن محضننرع  ب ننف 

دي ديٍننهاعوننتمع إعنني  اععشنن اد اوضنني فننٌ ععحننفل بفععقابننفر ععتننٌ  ععمنند 

 ". ٍوتاجب ف هذع ععجرق وفعاعف  اٍكا  حكمه فٌ ععدرجن ع نٍرة

إذع تنينننل : "ديننني أعنننهمننن  ععقنننفعا  ذعتنننه  397كمنننف عصنننر ععمنننفدة 

هفعننن أا عدتنندعء  نننر ٍوننتيزق دقابننن تكدٍرٍننن أا جعحٍننن أثعننفء ععضاضننفء إ

ععمحفكمن  أجرر ععمحكمن تحقٍقف  فٌ ععحفل اوضر بفععقابن ععتٌ ٍوتاجب ف 

 ". عع عل وفعاعف  

ٍ  ٍت ٍ  ننرج دن  مبندأ عع صنل  ععمشنر  م  ن ل هنذق ععمناعد أ   ب  بن

فء وٍننفق االننفئا عالددننفء اععتحقٍنن  اععمحفكمننن فننٌ ععجننرعئق ععتننٌ تقننع أثعنن

منن  ععجننرعئق  عنند  ععمحنفكق بم مت ننف فننٌ عع صنل فننٌ ععننددفاى  ف ننذق ععجنرعئق ت  

ععمشنن ادة  ع ننف تقننع تحننر وننمع ابصننر هٍئننن ععمحكمننن  اعمننف تشننكيه هننذق 

اديني ععمحكمنن أ  تبنفدر إعني . ععجرعئق م  موف  بنفحترعق ععقضنفء اهٍبتنه

أمنف إذع . عجيوننإوفمن ععدداى فار اوا  ععجرٍمنن ععتنٌ اوعنر أثعنفء عععقنفد ع

ععت ننفء  عنند  ترعنننر ععمحكمننن فننٌ إوفمننن ععنندداى أا تننق عكتشننفا ععجرٍمننن ب
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ععجيوننن  فننإ  ع صننال عععفدٍننن ععمعصننال ديٍ ننف فننٌ ععقننفعا  هننٌ ععتننٌ 

.تهب 
1
 

 

 الم لب الثالال

 العامة اجداراتوالهيئات العامة من قبل بعض إقامة الدعوج 

ععوارً بعخ عحدعرعر اعع ٍئفر ح  إوفمن ععدداى  ععمشر   أدهي

  ٍشنغيه من  أونعد إعٍنه عع عنل ععجرمنٌإمف بوبع ععماونع عع نفق ععنذً   عععفمن

اأكثنر وندرة   أكثر عهتمفمف  بمصنفعح ف ععمفعٍنناإمف    بعخ عحدعرعر هٌ 

 .ديي م حقن ععجرعئق ععتٌ تم  مصفعح ف 

عمجين  ععشنعع أ  ي ععح  فدوتار ععجم ارٍن عععربٍن ععوارٍن أده

كمننف   ٍقنٍق ععنندداى عععفمننن دينني رئننٍ  ععجم ارٍنن بجننرق ععنٍفعننن عععالمنني 

مجين   رئنٍ أدهي ععح  عرئٍ  ععجم ارٍن أ  ٍقٍق ععدداى عععفمنن ديني 

 .اعاعبه اععازرعء ععازرعء 

د منن  عحدعرعر أ  تقننٍق عنند  ابعننخ ععقنناععٍ  ععنفصننن أدهننر ععحنن  ع

 .ععدداى اتبفشرهف

 الشعب إقامة الدعوج العامة من قبل مجل  - أولا 

عجم ارٍنننن عععربٍنننن ععونننارٍن دونننتار عمننن  / 117/عصنننر ععمنننفدة 

مونؤال دن  ع دمنفل غٍنر رئٍ  ععجم ارٍن أ  ديي  2012ععصفدر دفق 

اٍكنا  هينع   الخيانة العامى فمه إال فٌ حفعن ععتٌ ٍقاق ب ف فٌ مبفشرة م

منن  مجينن  ععشننعع بتصنناٍر ديعننٌ ابأغيبٍننن ثيثننٌ أدضننفء بقننرعر عت فمننه 

                                                 

 . ٝٓح ذؼىٛح 73ص . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ - 1
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اذعك بعفء ديني عوتنرعح ثين  أدضنفء ععمجين  ععمجي  بجيون نفصن ورٍن 

أمفق ععمحكمن ععدوتارٍن عععيٍفتجرً محفكمته ديي ع ول ا
1
.  

حرصننف  ا  ضننمفعف  عممفروننن ونيهفته ععتع ٍذٍننن دينني أكمنل اجننهاذعنك 

  .بهديي معصع رئٍ  ععجم ارٍن م  ععموف  

 الدعوج العامة من قبل رئي  الجمهوريةإقامة  –ثانياا 

  :ديي أعه 2012 م  دوتار/ 3ا  2/فقرة / 124/عصر ععمفدة 

عننرئٍ  ععجم ارٍننن حنن  إحفعننن رئننٍ  مجينن  ععننازرعء اعاعبننه  -2"

اععازرعء إعي ععمحفكمن دمف ٍرتكبه أً مع ق من  جنرعئق أثعنفء تاعٍنه م فمنه 

 .أا بوبب ف

ٍ بر فٌ ٍاوا  -3 ععمت ق د  عععمل فار صدار ورعر عالت فق إعي أ  

ععت منننن ععمعونننابن إعٍنننه اال تمعنننع عونننتقفعته أا إوفعتنننه مننن  محفكمتنننه  اتنننتق 

ٍ  عحجرعءعر ديي ععاجه ععم  " فٌ ععقفعا  ب

رئٍ  ععجم ارٍنن احندق ععحن  فنٌ عنأ   ةٍتض  من  نن ل هنذق ععمنفد

عي ععمحفكمنن دمنف ٍرتكباعنه إ اععازرعء ععازرعء اعاعبهرئٍ  مجي  إحفعن 

  .م فم ق أا بوبب فتاعٍ ق م  جرعئق أثعفء 

ٍوبق ف مف عق  هؤالءف  ٍجاز عيعٍفبن عععفمن إوفمن ععدداى عععفمن بح  

ق اجناد دند  اإ    عمحفكمنن من  ععونٍد رئنٍ  ععجم ارٍننإعني عصك عححفعن 

إوفمنن ععندداى عععفمنن من  عععٍفبنن عععفمنن من  هذق عححفعن ٍمثل مفععف  وفعاعٍنف  

                                                 

٣ظىٌ /: 22/جُٔحوز . جُوحػ٢ ذطش٤ٌَ جُٔكٌٔس جُىْط٣ٌٞس جُؼ٤ِح 2012ُؼحّ / 35/جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ  - 1

ػؼحتٚ ٣ٍِْٝٚ ٌت٤ّ جُٔؿِّ ٓغ ًًٍٓجش هٍجٌ جضٜحّ ٌت٤ّ جُؿ٣ٌٜٞٔس ٖٓ ٓؿِّ جُشؼد ذأًػ٣ٍس غِػ٢ أ

٣ٔحٌِ جُ٘حتد جُؼحّ ُِؿ٣ٌٜٞٔس وٌٝ ج٤ُ٘حذس / 23/ًٔح ٗظص جُٔحوز . جُٔؿِّ ٝجُٞغحتن ؾ٤ٔؼٜح ئ٠ُ ٌت٤ّ جُٔكٌٔس

 .جُؼحٓس ُىٟ جُٔكٌٔس
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الددنفء إعني عععمضرار ع وه منددٍف  شنصنٍف  أمفم نف منف عنق ٍيجنأ  عاعا عص

.ق اجاد صك عححفعندد  موأعن افٌ هذق ععحفعن ترعدٌ ععمحكمن  .ععمبفشر
1
 

 الدعوج العامة من قبل بعض اجدارات إقامة -ثالثاا 

فنٌ إوفمنن ععندداى عععفمنن  صفحبن ععحن أ  عععٍفبن عععفمن هٌ ع صل 

أجنننفز عنننبعخ ع صنننل دعننندمف  هنننذع ننننرج دننن  ععمشنننر  عكننن   .امبفشنننرت ف

عحدعرعر عععفمننن إوفمننن ععنندداى عععفمننن  إال أعننه حصننر ممفروننت ف بفععٍفبننن 

 .ديي ن ا ذعكععنفل عععفمن  إال حٍ  ٍعل ععقفعا  

بكل إدعرة دفمنن  ععنفل اديي هذع ال بد م  عععادة إعي عل ععقفعا 

إذع كفعنر تونتقل بإوفمت نف من  فٍمنف م عحر ح  إوفمنن ععندداى عععفمنن عيعالنر 

ا ف إذع كف  م  حق نف أ  تمفرون ف  أأا مع ف  اعمعرفن م دا  عععٍفبن عععفمن 

.ععٍفبن عععفمنع الل م  عنتصفلت أ  ممفروت ف
2
  

 بي نبسوولإوفمننن ععنندداى عععفمننن ب ننذق عحدعرعر  ععمشننر  اونند حصننر 

نشنٍته من  أ  تت نفا  عععٍفبنن عععفمنن فنٌ م حقنن  أولهموا  ديي ع ول ثنينا

ترتكننع بعٍنندع  دنن  أعالننفرق اال  ع ننف   رعئق ال ٍ ننتق ععجم ننار ب ننف كثٍننرع  جنن

هذق عع ٍئفر أكثر تنصصف  فٌ مجفل ومع هنذق أ  ماال ٌ  وثانيهما  ترهبه

.ت ق عع عٍنربوبع ود  ععجرعئق م  رجفل عععٍفبن عععفمن
3
  

 ععمشنر  عذعك وعقاق بدرعونن بعنخ من  هنذق عحدعرعر ععتنٌ أدهفهنف 

ح   م حقن ععمنفع فر ععتٌ تتصنل بمصنفعح ف ععمفعٍنن كنإدعرة حصنر ععتبنغ 

 .اغٍرهف... اععتعبفك  امكتع ععقهع

                                                 

 . 10ص 954جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػحُع. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 1

 . 228جٍُٔؾغ جُٓحذن ص : جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى -2

 . 204جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 3
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 إدارج حصر انرثغ ٔانرُثاك -1

إدعرة ": من  عالنفق حصنر ععتبنغ اععتعبنفك ديني أ / 72/عصر ععمنفدة 

."ف ح  ععقٍفق بفعم حقفر ععقضفئٍنٍعاد ع عالحتكفر هٌ ععتٌ 
1
  

ٍ  ٍت  العامووة إقامووة الوودعوج  حصننرر حنن  أع ننف هننذق ععمننفدة  منن   بنن

فنٌ  مبفشرة  عععٍفبن عععفمن ال توتهٍع إوفمن ععدداىأً إ   ،الحتكار إدارةب

  .م  إدعرة ععحصرهذق ععقضفٍف إال بعفء ديي هيع 

ممارسوتها   دنفدر عالحتكفر إدعرةم  وبل  عفمنإذع أوٍمر ععدداى ععف

صفحبن ععح  ععهبٍعٌ فٌ ذعنك     ععقنفعا  عنق ٍناع نف  إلى النيابة العامة،

 .ح  ععممفرون كمف ناع ف ح  عحوفمن

دعرة ح ععمشنننر  جنننفز أ  هبٍعنننن ععغرعمنننفر ععتعاٍضنننٍناعالنننرع  إعننني 

حع نفء أمنر ععمنفع نن  اذعنك بنأ  ٍندفع  مع ععمنفعا إجراء تسويةعالحتكفر 

 .ع ف مبيغف  م  ععمفل ٍحددق ورعر ععتواٍن

    فن  تاجند صنعابن قبل إقامة الودعوج العاموة التسويةفإذع تمر 

.ع ف ها تعاٍخ مدعٌٍدفع عإلدعرة اععمبيغ ععذً   ععمنفع ن تت شي
2
  

 ،الحكومقبول صودور و العامةإقامة الدعوج  عد  التسوية بإذع تمر أمف 

تونقه  اٍاونا تع ٍنذ  عفمنفإ  ععدداى عع أصبح مبرماا،اعا  صدورع عد  أو ب

ععحكننق ععجزعئننٌ ععصننفدر فننٌ ماضننا  ععغرعمننفر اععمصننفدرعر  اعكعننه ال 

ٍهنننفل ععجنننرعئق ععتنننٌ عرتكبنننر ن فنننف   حكنننفق ونننفعا  عععقابنننفر كفالدتننندعء 

                                                 

: ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ. ُط٘ظ٤ْ ئوجٌز قظٍ جُطرؾ ٝجُط٘رحى 30/1/1935ضح٣ٌم  0/0ٍ  16جُوٍجٌ  - 1

 .  ٝٓح ذؼىٛح 267ص/. 186/ٝ / 185/ٌهْ جُوحػىز . جُؿُء جألٍٝ . جٍُٔؾغ جُٓحذن

ٌ ٛٔح جُكٍكحٕ جألٝالٕ ٖٓ جُطؼر٤ٍ . ٝئٕ جُكٍكحٕ ٍ. ٌ. ٖٓ ٗظحّ قظٍ جُطرؾ ٝجُط٘رحى جُوٍجٌ ٍ 78جُٔحوز  - 2

جُ٘ظحّ، أ١ ئٕ  -جُوحٕٗٞ: ٌ ٣ؼ٢٘. ٝػ٠ِ ًٛج، كإ ٍ. أ١ جُ٘ظحّ REGLEMENTأ١ هحٕٗٞ ٝ LOI: جُل٢ٍٓٗ

 .  ًٛج جُظي ُٔإْٓس ٓٓطوِس، ُٚ هٞز جُوحٕٗٞ
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باعجبننننفت ق بفعضننننرع أا ععشننننتق دينننني مننننأمارً عالحتكننننفر أثعننننفء وٍننننفم ق 

.ععاالٍ ٍن
1
 

  :إدارج يكرة انقطغ -2

عذعك كف  ال بد م  فرخ روفبنن   تبعر وارٍن مبدأ عالوتصفد ععماجه

ن  كٌ ال ٍتعرخ عوتصفدهف ديي إنرعج عععم ر عععقدٍن ععاهعٍن أا ع جعبٍ

احتي تنتمك  من  عحع نف  ديني حفجنفر عونت  ك ف ععندعنيٌ    إعي مشك ر

 ععمشنننر  اع نننذق ععغفٍنننن أصننندر . عفدٍن فٍ نننفاديننني متهيبنننفر ععتعمٍنننن ععصننن

 عند  ل فٍمنف بدند  اععنذً  21/4/1952تنفرٍ   208ععمرواق ععتشرٍعٌ رونق 

 2عصنر ععمنفدة اوند . 19/5/1964تنفرٍ   111بفعمرواق ععتشرٍعٌ روق 

:ديي أ  عٌععمرواق ععتشرٍهذع م   1عع قرة 
2
 

 اإدعرًدتبفرٍن اعوتق ل مفعٌ مؤوون دفمن ذعر شنصٍن عتحد  "

 . "تددي مكتع ععقهع اتنضع عروفبن ععداعن اتتمتع بضمفعت ف

إ  مندٍر " :دينيع ونه م  ععقفعا   /4/عع قرة / 11/اود عصر ععمفدة 

 . "رك ععددفاى اٍدعفع دع ف اٍ حق فمكتع ععقهع ٍح

 مدير مكتب الق ج اوو الوذ  يقويم الودعوجوتعتن م  هذق ععمفدة أ  ٍ

ععنٌ أ  ٍقنٍق تٍ حق نف ( فكيمنن) .ععععفمن ديي ععمنفع ٍ  عقفعا  مكتنع ععقهن

( 4)عع قنرة / 11/ففعمفدة  .ممفروت فكمف أ  كيمن ٍدعفع دع ف تععٌ   ععدداى

محننفكق تمثٍننل مكتننع ععقهننع عنندى عع"منن  هننذع ععقننفعا  ح الننر عننه حقننه فننٌ 

                                                 

ػوى "ٝهى هؼص ٓكٌٔس جُ٘وغ ذإٔ . 498ص  942جٍُٔؾغ جُٓحذن جُوحػىز ٌهْ : ٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗسٓؿٔ - 1

٣ٓوؾ وػٟٞ جُكن جُؼحّ ٣ٝٞهق  -(ئوجٌز جالقطٌحٌ) -جُط٣ٞٓس ٓغ جإلوجٌز ٣ٞهق جُط٘ل٤ً، ٝئٕ طلف جُل٣ٍن جُٔطؼٌٍ

 "ض٘ل٤ً جُؼوٞذحش

 21/4/1952ضح٣ٌم  208جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ جُهحص ذوحٕٗٞ ٌٓطد جُوطغ جُظحوٌ ذحٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ  - 2

جٗطوحٍ جألٓٞجٍ ٝجُو٤ْ ذ٤ٖ ٣ٌْٞس "ٝج١ًُ ٢ْٔ  19/5/1964ضح٣ٌم  111ٝجُٔؼىٍ ذحٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ 

 "ٝجُهحٌؼ ٝض٘ظ٤ْ ٌٓطد جُوطغ
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أمنفق "حقه فنٌ إرونفل بعنخ مناال ٌ ععقهنع ا  "اعحدعرعر عععفمن اع فرعد

إذع كننفعاع مننزادٍ  بت نناٍخ   عاع فننٌ وضننفٍف ععقهننعننٍترعفعجمٍننع ععمحننفكق 

."معه
1
  

وبننل أ  ٍقٍم ننف   عننه ال ٍحنن  عيعٍفبننن عععفمننن إوفمننن ععنندداى عععفمنننإأً 

 :دينني أعننهع وننه منن  ععقننفعا  / 23/عصننر ععمننفدة كمننف  .منندٍر مكتننع ععقهننع

منفع ننفر ععقهننع وبننل ٍحنن  عيجعننن إدعرة مكتننع ععقهننع دقنند ععتونناٍفر دينني "

حقنفر ععتتبعنفر اععم اتؤدً ععتواٍن إعي ععكنا دن  جمٍنع   قعد  ععحكق أا ب

 . "ععقفعاعٍن فٌ جمٍع مرعحي ف

 ع ععمبيغ ععذً تقررق إدعرة ععقهنعاععتواٍن تععٌ أ  ععمنفعا ٍقاق بدف

ٍ عمقفبل إع فء ععن ا  ٍ  ه اب  . عحدعرة ب

فننإذع تمننر ععتونناٍن وبننل تحرٍننك ععنندداى عععفمننن فنن  تحننرك ععنندداى 

 أا  حكق غٍر مبنرقصدار  عد  اإذع  حصير ب  عععفمن م  وبل مدٍر ععمكتع

اعنا كنف   ٍصندرععحكق كأعنه عنق  عد  فٍ  صدار حكق مبرق فٌ ععدداى عععفمن

.رعمن ععمفعٍن أا ععحب  أا كيٍ مفصفدرع  بفعغ
2
  

أ  ععقنفعا  منع  فنٌ بعنخ ععحنفالر عععنفدرة  عجند  تقندق م  ن ل منف

ععنندداى عععفمننن امبفشننرت ف أا أ  تقنناق إمننف بإوفمننن  عععفمننن بعننخ عحدعرعر

أ  هننذق هننا اععوننبع   فمننن فقننه اعععٍفبننن عععفمننن تبفشننرهفبإوفمننن ععنندداى ععع

  . ععدداى تم  ععمصفع  ععمبفشرة ع ذق عحدعرعر

ععتننٌ تننددٌ فٍ ننف بمننف ال ٍننددا عيجنندل أ  ععنندداى عععفمننن عجنند كمننف 

ععحكنق ديني مرتكنع  إعني مف ت دا من  ارعئ نفعإ  فاتمفرو عععفمن عحدعرعر

                                                 

 .ٖٓ جُوحٕٗٞ ٗلٓٚ/ 2/جُولٍز / 22/جُٔحوز  -1

 . 210ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 2
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ٍ  تجمنع  بعقابن هٌ فٌ ععغفعع دقابنن مفعٍننععجرٍمن  ععجنزعء اععتعناٍخ  بن

.  اعحد فٌ 
1
  

ٍ  أ  هعننفك فننروٍ  كبٍننرٍ   عجنندعننذعك  عععٍفبننن عععفمننن دعنندمف تقننٍق  بنن

ٍ  ا  ععدداى اتبفشرهف   :دعدمف تقٍم ف اتبفشرهفعععفمن  عحدعرعر   ب

أ  تتصرا بفعندداى عععفمنن اال أ  تصنفع  عيعٍفبن عععفمن ال ٍح   - 

ٍ ع  ديٍ ف بحٍ  ٍؤدً ذعك إعني   ح  ععصي  مع ععمنفعا عحدعرعرتميك مف ب

  . فوا ععدداى عععفمن اععقضفئا

ال ٍمكننن  أ  ٍحكنننق ديٍ نننف   ععننندداىعععٍفبنننن عععفمنننن إذع نونننرر  -ع

ٍ ع  بع قننفر ععنندداى امصننراففت ف فٍكننا    دداعهننف عحدعرةإذع نوننرر مننف ب

دٌ ضنع ف كاضننعا ع ننف تكننا  إأً   ععشنصننٌ فننٌ حننفل بننرعءة ععمننت ق ععمنند 

  .ميزمن بع قفر ععدداى امصراففت ف
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 انثانث انفصم

 قٕٛد إقايح انذػٕٖ انؼايح

ععتنٌ تننتل فنٌ إوفمنن   عععٍفبن عععفمن هنٌ أ كمف ذكرعف وفبقف   ع صل

ع مٍعننن دينني هننذق اع ننف وننيهن تقدٍرٍننن فننٌ إوفمت ننف  ع ننف ععنندداى عععفمننن  

حٍ  ٍصل إعي ديم ف عبأ اوا  جرٍمن  فإ  ديٍ نف أ  تبحن  هنل ف. ععدداى

 ع دعننن فننٌ ععقننفعا   اهننل ٍننهعع عننل ععمرتكننع ٍشننكل جرٍمننن امعصاصننف  دي

ذعنك تتننذ ورعرهنف إمنف بإوفمنن ععندداى عععفمنن أا بح نال  عند    ثنق بكففٍن يٍهد

ٍشترك مع ف ديي ععرغق م  أعه  تقدٍرٍن فٌ ذعك نويهأً إ  ع ف ع ارع   

ععمتضنررا  ع فرعد عععنفدٍا  هذق ععاالٍ ن فٌ حفالر معٍعن كمف ذكرعف فٌ 

 . م  ععجرٍمن  أا ج فر أا هٍئفر أنرى

عكنن  حرٍننن عععٍفبننن عععفمننن فننٌ إوفمننن ععنندداى عععفمننن عٍوننر مهيقننن  

رهف  ق إوفمننن ععنندداى دنند  ارأى فٍ ننف أ  مصننيحن  ععمشننر  ف عننفك حننفالر ونند 

إمووا  :القيووود نوعوواناهننذق   .عععفمننن ت ننا  ععمصننيحن ععمرجنناة منن  إوفمت ننف

 .دائمة أو مؤقتة

 :مبحثٍ إعي  عع صلعذعك البد م  تقوٍق هذع 

 .ععقٍاد ععدعئمن: ع ال ععمبح 

 .ععقٍاد ععمؤوتن: ععثفعٌ ععمبح 
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 األول المبحال

 القيود الدائمة

من إقامة الودعوج العاموة بصوفة  تمنج النيابة العامةهٌ ععقٍاد ععتٌ 

 وبفع تتاعفر فٌ شنل مرتكع عع عل ععجرمٌ  كفعحصفعن عععٍفبٍنن  دائمة

 .ععماضادٍن  اععحصفعن ععدٍبيامفوٍن

 :إعي فردٍ  ععمبح عذعك البد م  تقوٍق هذع 

 .ععحصفعن عععٍفبٍن ععماضادٍن: ع ال مهيععع

 .ععحصفعن ععدٍبيامفوٍن: ععثفعٌ مهيععع

 

 األول م لبال

 الحصانة النيابية الموضوعية

مننن  دونننتار ععجم ارٍنننن عععربٍنننن ععونننارٍن ععنننفق  58 عصنننر ععمنننفدة

دضننا مجينن  ععشننعع ٍمثننل ععشننعع بأكميننه اال ٍجنناز : "دينني أ  2012

 ".تحدٍد اكفعته بقٍد أا شره اديٍه أ  ٍمفرو ف ب دً  م  شرفه اضمٍرق

ٍتضنن  منن  هننذق ععمننفدة أ  أدضننفء مجينن  ععشننعع ٍمثيننا  ععشننعع 

ٍ نزة  بأكميه  اعتمكٍع ق م  ععقٍفق بأدبفء تمثٍي ق عيشنعع  نصن ق ععدونتار بم

، فوال ي سوأل أعضواء مجلو  من  ععدونتار 70 ف ععمنفدة هفمن جدع  عصر ديٍ

دونهووا أو ااراء التووي ورالشووعب جزائيوواا أو موودنياا بسووبب الوقووائج التووي ي

ية وفوي أعموال اللجوان . يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السور 

اهذق ععحصفعن تععٌ أ  عععفئع غٍر مونؤال مندعٍف  أا جزعئٍنف  بونبع عمرعء 

نن ل فتنرة عععقنفد ععمجين    ٍبدٍ ف فٌ أثعنفء ععجيونفر اأدمنفل ععيجنف ععتٌ 
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ق ععموننؤاعٍن دنند  ا. اذعننك منن  أجننل ضننمف  حرٍتننه فننٌ إبنندعء أفكننفرق ا رعئننه

زاعل صنن ن عععٍفبننن  عنند    أً ال ٍ حنن  دضننا مجينن  ععشننعع  حتنني بأبوود 

اععحكمن م  ذعك تمكٍ  عععفئع م  ععقٍفق باعجبه ديني أكمنل اجنه من  . دعه

 .  ناا م  متفدع الحقن  ف ا ٍمثل وٍفدة ععشععدا

 ،األفكووار وااراء التووي يبووديها خووار  الجلسووات وأعمووال اللجووان أمننف

فمث   عا كتنع مقنفال  . فيالحق من أجلها إذا كانت ت شكل جرائم في حد ذاتها

فٌ صحٍ ن  أا أعقي نهفبف  نفرج ععمجي  فٍه وندح أا ذق  حند ع شننفل 

ٍ ونأل دعنه  ق ععمونؤاعٍن هنذع ال ٍمتند إعني ععجنرعئق عععفدٍنن دند  كمنف أ  . فإعه 

ععتٌ ود ٍرتكب ف عععفئع دعنل مجي  ععشعع  كمف عا ضنرع زمنٍ   عنه أثعنفء 

ٍ وأل د  فعيه هذع  .عجتمف  ععمجي  ف

 

 الثاني م لبال

 الدبلوماسيةالحصانة 

ٍ هبن  ععقنفعا  : "من  ونفعا  عععقابنفر ديني أ / 22/عصر ععمفدة  ال 

ععوننارً فننٌ ع رخ ععوننارٍن دينني ععجننرعئق ععتننٌ ٍقترف ننف ماال ننا ععوننيك 

ععنفرجٌ اععقعفصل ع جفعع مف تمتعاع بفعحصفعن ععتٌ ٍناع ق إٍفهف ععقفعا  

 ".ععداعٌ

ل تجوووز مالحقووة ممثلووي الوودول األجنبيووة ٍتضنن  منن  هننذق ععمننفدة أعننه 

وٍن تحال   ف ق ٍتمتعا  بحصفعن دٍبيامفالمعتمدين لدج الحكومة السورية

ة مت نن  ديٍ ننف فننٌ ععحقننا  ععداعٍننن دنند  دا  إوفمننن ععننددفاى ديننٍ ق  اهننذق وف
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 عععفمن
1
فن  ٍجناز ععقٍنفق بأٍنن تتبعنفر وضنفئٍن بحق نق اال تناوٍ  ق أا إعقنفء  

ععقننبخ ديننٍ ق  ً وننبع كننف   اال محننفكمت ق دمننف ٍقترفاعننه منن  أفعنننفل 

ر عععننفدة أ  اونند جننر. جرمٍننن  كمننف ال ٍجنناز ددننات ق كشنن اد أا كنبننرعء

توننحع ععداعننن ع جعبٍننن ماال  ننف اتحفكمننه أمننفق محفكم ننف ععاهعٍننن  إذع كننف  

أمف ععجرعئق ععصغٍرة كمنفع فر ععوٍر منث    . ععجرق ديي درجن م  ع همٍن

 .فإع ف ت  مل دفدة

اععغفٍنننن مننن  هنننذق ععحصنننفعن تمكنننٍ  ععماالنننا فنننٌ ععونننيك ععننننفرجٌ 

ونننتقرعر بعٍننندع  دننن  كنننل ع جعبنننٌ مننن  أ  ٍعمنننل فنننٌ جنننا مننن  ععحرٍنننن اعال

ععمؤثرعر اأوبفع ععضغه ععتٌ ٍمك  أ  تعتن د  إوفمن ععددفاى ضدق ممنف 

ٍ ننؤثر فننٌ مع جننه ٍ شننغيه أا  عوتضننت ف  الحصووانة شخصووية اهننذق .ٍ ثقيننه أا 

ٍ عد وننفر ع مننق فٍمننف   ننف افرضننت ف ععرغبننن فننٌ إدهننفء ممثيٍ ننف عوننتق ال  ب

ٍ  وننٍفدة اععموننفاعة توننتاجبه هبٍعننن االننفئ  ق عحترعمننف  عمبننفد  عع ععنندال   بنن

هفعمف أعه وفئق بم مته ععدبيامفوٌاهٌ م زمن عيماالا 
2
. 

بفعحصفعن  معذ عحالن اصاعه إعي ععب د  أً وبنل  ععدبيامفوٌاٍتمتع 

ة عدتمفدق  د   أ  ٍقدق أارع  عدتمفدق إعي رئٍ  ععداعن  اتبقي عه هاعل مد 

فإ  ععحصفعن تعت نٌ  فإذع ععت ر م مته . ععجرعئق ععتٌ عرتكبر ن ل االٍ ته

ه ععقضفء مدة معقاعن م  ععزم  ت مع  ع عد  حتمف  بمغفدرته أرعضٌ ععب د أا ب

اععمدة ععمعقاعن تحوع بفعقدر ععمتعنفرا ديٍنه عٍتندبر معنه أمنر . ع ذق ععغفٍن

ان ل هذق عع ترة ٍبقي موت ٍدع  م  ععحصفعن  فإ  ععت ر هنذق عع تنرة . و رق

م  غٍر أ  ٍغفدر ععب د امن  غٍنر أ  ٍكنا  عتني نه دن  ععون ر منف ٍبنررق  

بمنف ٍأتٍننه منن   جنفز عيمرجننع ععمننتل فننٌ وضننفء ععداعنن أ  ٍبفشننر م حقتننه
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 ععت فء ععم ين    ععغرخ م  ععحصفعن ٍكا  وند تنينا أصن    عد  جرعئق ب
1
 

. مف عق ٍك  فعيه ود حصل فٌ إهفر ممفروته االٍ ته ك رد م  أفنرعد ععبعثنن

اهذق ععحصفعن نفصن بفعذٍ  ٍتمتعا  ب ف احدهق  أمف ععموفهما  مع ق فٌ 

منن  وبننل عععٍفبننن عععفمننن ممنن   عوتننرعا ععجرٍمننن فت قننفق ديننٍ ق ععنندداى عععفمننن

 .عٍور ع ق هذق ععحصفعن
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 المبحال الثاني

 القيود المؤقتة

إعي تقٍٍد حرٍن عععٍفبن عععفمن عحق ف فٌ تحرٍك ععندداى  ععمشر  دمد 

هبٍعننن ععجننرعئق عالننرع  إعنني  أورداووا علووى سووبيل الحصوورعععفمنن بقٍنناد معٍعننن 

، الدعوواء الشخصووي، الشووكوج :هننٌا .ععمرتكبننن  أا عالننرع  عصنن ن مرتكب ننف

فإذع مف تاعفرر شراه أً من  هنذق ععقٍناد فن  ٍجناز عيعٍفبنن  .اجذن ،ال لب

عععفمنننن أ  تحنننرك ععننندداى عععفمنننن ديننني ععنننرغق مننن  تننناعفر جمٍنننع أركنننف  

ععجرٍمن اشراه ععموؤاعٍن دع ف  ف ٌ ال توتهٍع ععقٍنفق بنذعك ديني ععنرغق 

.عععفمن م  وعفدت ف باجاع تحرٍك ععدداى
1
   

ععقٍاد ععاعردة ديي عونتعمفل ععحن  فنٌ تحرٍنك ععندداى هذق أوف  ا

حمفٍنن ععمجعنٌ  إعنيإمنف ات دا هذق ععمصنيحن . ها ععمصيحن عععفمن  عععفمن

مصنيحن أا   اعالددنفء ععشنصنٌ  فٌ حفعن ععشنكاىاذعك م  ع فرعد ديٍه 

أا   ععهينعحفعنن اذعنك فنٌ  ععتٌ اوعنر ديٍ نف ععجرٍمننأج زة ععداعن إحدى 

.حفعن عحذ فٌ كمف مصيحن ععمت ق إذع كف  ٍعتمٌ إعي هٍئن معٍعن ديي 
2
  

  :مهفععإعي أربعن ععمبح  ق هذع ٍقوتعذعك البد م  

  .ععشكاى :ع ال ععمهيع

  .ععشنصٌ عالددفء :ععثفعٌ ععمهيع

  .ععهيع :ععثفع  ععمهيع

 .عحذ  :ععرعبع ععمهيع
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 األول الم لب

 الشكوج

دن  إرعدتنه فنٌ   رعئق معٍعننفنٌ جن  ٍعبر به ععمجعٌ ديٍنههٌ إجرعء 

حال دا  ممفرون ععويهفر ععمنتصنن عحرٍت نف ترفع عععقبن عحجرعئٍن ععتٌ 

.فٌ ععمهفعبن بتهبٍ  أحكفق وفعا  عععقابفر
1
  

يقدمووه المجنووي عليووه موون   لووب خ ووي: أع  ننفب  ننف ٍعرتٍمكنن  عننذعك 

الودعوج إقاموة لية وي لب فيوه عد  الجريمة إلى النيابة العامة أو الضاب ة ال

بحكوم القوانون مقيودة العامة بخصوص الجورائم التوي تكوون النيابوة العاموة 

.ل بناء على شكوج من المجني عليهم إقامتها إعد  ب
2
  

تحقن  بشنكل تأ  مصنيحن ععمجتمنع  ععمشنر  ر جرعئق معٍعن وند   عفك ف

ععنذً  لمجنوي عليوهالتقودير فٍ نف  أفضل إذع تنرك أمنر إوفمنن ععندداى عععفمنن

ئق عالدتدعء ديي ععشرا أا ف  م  جرعاععتٌ تكا  غفعب  وعر ديٍه ععجرٍمنا

.أا ع ماعل ععومعن
3
 

ونندق عالدتبننفرعر ععنفصننن فننٌ بعننخ ععجننرعئق دينني  ععمشننر      إأً 

ممنف ٍ ٍند  فقد ٍوٌء تدنل عععٍفبن عععفمن أكثنر. عععفمن ع فععمصافرعر عالدتب

دا  من  إضففن إعي أعه ود ٍصنعع عكتشنفا ععجنرق . اود ٍ دد أورة بكفمي ف

عذعك كف  ديي عععٍفبن عععفمن أ  تعتالر تقدٍق ععشنكاى . ة ععمجعٌ ديٍهدد  موف

 .جرعءعت فبإم  ععمجعٌ ديٍه حتي تبفشر 
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2
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 .85.ص.جُٓحذن
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 ععجنرعئق ععتنٌ تونتاجع تقندٍق شنكاى : أولا  عذعك البد ععف م  درعونن

: رابعاا  ضد م  تقدق ععشكاى : ثالثاا  صفحع ععح  فٌ تقدٍق ععشكاى : ثانياا 

ٍ  عالرتبننفه : خامسوواا  ععج ننن ععتننٌ تقنندق إعٍ ننف ععشننكاى  : سادسوواا   ععجننرعئق بنن

ععشنننراه ععاعجنننع تاعفرهنننف فنننٌ  :سوووابعاا   حنننفالر زاعل أثنننر وٍننند ععشنننكاى

ععقضننفء  :تاسووعاا   عمثننفر ععتننٌ تترتننع دينني تقنندٍق ععشننكاى: ثامنوواا   ععشننكاى

 .ععتعفزل د  ععشكاى :عاشراا  ععح  فٌ تقدٍق ععشكاى

 

 :الجرائم التي تستوجب تقديم شكوج: أولا    

ي تقنندٍق ععتننٌ تحتننفج إعنن سووبيل الحصوور الجوورائمدينني  ععمشننر  د حنند  

اود أجمع عع ق نفء ديني أعنه ال ٍجناز ععتاونع فنٌ  .المجني عليهم   شكوج

 ععمشنر  اعق ٍذكر . ت وٍر عععصال ععمقررة فٌ ععشكاى اال ععقٍف  ديٍ ف

ععوارً هنذق ععجنرعئق فنٌ منفدة اعحندة من  مناعد ونفعا  أصنال ععمحفكمنفر 

 ععجزعئٍننن
1
اإعمننف ذكرهننف فننٌ منناعد مت روننن فننٌ وننفعا  عععقابننفر دعنند بٍفعننه  

  :اأبرز هذق ععجرعئق. حدق حكفق كل جرٍمن ديي 

.عوتٍ فء ععح  بفعذعر -1
2
  

ٍ  ععونن فح  -2 فر امنن  هننق قع صننال اعع ننرا  اع شننقفء اععشننقٍ بنن

.ـزعن هؤالء م  ع ص فربمع
3
  

وصننندع  إذع عنننق ٍعشنننأ دعنننه منننرخ أا ععضنننرع اععجنننرح اعحٍنننذعء  -3

.د  عععمل تتجفاز مدته دشرة أٍفق تعهٍل
1
  

                                                 

ع جُٔظ١ٍ ج١ًُ ٗض . 359جٌُطحخ جألٍٝ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ - 1 ٍّ ػ٠ِ ػٌّ جُٔش

ضوى٣ْ شٌٟٞ ك٢ ٓحوز ٝجقىز ٢ٛٝ جُٔحوز جُػحُػس ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س  ػ٠ِ جُؿٍجتْ جُط٢ ٣ُِّ ك٤ٜح

 .   جُٔظ١ٍ

 . هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 421جُٔحوز  - 2

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٌُٖٝ ئيج أوٟ جألٍٓ ئ٠ُ كؼ٤كس ك٤القن جُٔؿٍٕٓٞ وٕٝ شٌٟٞ 477جُٔحوز  - 3
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.نر  حرمن ععمعفزل -4
2
  

.بإعحف  ضررععت دٍد  -5
3
  

.ععت اٍل -6
4

 

.عوتعمفل أشٍفء ععغٍر بدا  ح  -7
5
  

  ق ععندفعدند  اها ٍعاً  قدد  حمل ععغٍر ديي تويٍمه بضفدن أا عا -8

.إعذعرق عد  بإذع عق ٍردهف أا ٍدفع ثمع ف   أا ٍعرا أعه ال ٍوتهٍع ععدفع
6
  

.تمف ئإوفءة عال -9
7
  

.عالنت   -10
8

 

.تق ععيقهنك -11
9
  

.ععمزعحمن عالحتٍفعٍن -12
10
  

تحقٍننر داعننن أجعبٍننن أا جٍشنن ف أا ديم ننف أا شننعفرهف ععنناهعٌ  -13

  أا تحقٍننر رئنٍ  داعننن أجعبٍنن أا ازرعئ ننف أا ممثيٍ نف فننٌ وننارٍن  د عٍنن

.اععقدح اععذق ععماجه إعٍ ق
11
  

ععتوننيل باعوننهن ععكوننر أا ععععننا دينني ع شنننفل إعنني أمننفك   -14

إرعدة  تنل ععغٍر اعٍور مبفحن عيجم نار اععمكنا  فٍ نف ديني ععنرغق من 

.صفحع ععح  فٌ إوصفئه دع ف
12
  

                                                                                                                                            

 . هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 540جُٔحوز  - 1

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 557جُٔحوز  - 2

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 564جُٔحوز  - 3

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 636جُٔحوز  - 4

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 637جُٔحوز  - 5

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 644جُٔحوز  - 6

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 656جُٔحوز  - 7

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 657جُٔحوز  - 8

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 659جُٔحوز  - 9

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 700ز جُٔحو - 10

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 282جُٔحوز  - 11

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 558جُٔحوز  -12
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اتشنننمل ععونننروفر ععجعحٍنننن ئق ع مننناعل ععمتعيقنننن بجنننرعععجنننع   -15

 ئتمنف اإونفءة عالامنف جنرى مجنرى عالحتٍنفل اعالحتٍنفل ععتاوٍع اعغتصفع 

إذع كف  ععمجعٌ ديٍه م  أصال عع فدل أا فراد ق أا أزاعج ق  ت  ناعال

.أا ذاً ععاالٍن ععشردٍن أا عع عيٍن ديٍ ق
1
  

 صاحب الحق في تقديم الشكوج: ثانياا     

ها ععشنل  والمجني عليه .غٍرقدا   من المجني عليهتقدق ععشكاى  -1

فأصننفبه فننٌ اع  ععجرٍمننن دنند  ععننذً اوعننر ديٍننه ععجرٍمننن أً اوننع ديٍننه 

أً  ف نا من  أضنرر بنه ععجرٍمنن المضورورأمنف   شنصه أا شرفه أا مفعه

ونرون ععادٍعنن من   :ذعنك مثوالو .مع نف ضورر شخصوي ومباشورم  أصنفبه 

. مناد اععمضنرار هنا ععأ  ععمجعٌ ديٍه ها ععادٍنع حٍ  عجد  ٍعادععدى ع

م منف  ففعمضرار إذع عق ٍك  مجعٍنف  ديٍنه فينٍ  عنه حن  تقندٍق ععشنكاىعذعك 

 . إال إذع كف  ها ع وه ععمجعٌ ديٍه كف  ود أصفبه ضرر م  ععجرٍمن

شننره أ  تكننا   وكيوول المجنووي عليووهكمننف ٍمكنن  أ  تقنندق ععشننكاى منن   -2

 . اعٍور اكفعن دفمن  عجرٍمن ذعت فمتعيقن بف وكالته خاصة

 25عنوود تقديمووه للشووكوج قوود بلوو  سوون  الشوواكيكمننف ٍشننتره أ  ٍكننا   -3

وأل تكوون بوه عااوة حتني عنا كنف  أونل من  ذعنك دعند اونا  ععجرٍمنن  سنة

.ف  ععاعٌ أا ععاصٌ أا ععقٍق ديٍهاإال تقدق ععشكاى مم  ٍمثيه وفعاع عقلية،
2
 

                                                 

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 660جُٔحوز  - 1

ٓ٘ٚ  81ال ٣ٞؾى ك٢ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ٗض ط٣ٍف قٍٞ ْٖ ضوى٣ْ جُشٌٟٞ، ٌُٖ جُٔحوز  - 2

هحص ج٣ًُٖ ُْ ٣رِـٞج ْٖ جُهحٓٓس ػشٍز ٖٓ ػٍْٔٛ ٣ٓطٔغ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔؼِٞٓحش إلكحوز جألش: "ٗظص ػ٠ِ أٗٚ

ئٕ ًٛج جُ٘ض ٣كىو أ٤ِٛس جُو٤حّ ذؼَٔ ئؾٍجت٢ ٓؼ٤ٖ ٛٞ " 77ذىٕٝ إٔ ٣كِلٞج ج٤ٔ٤ُٖ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحوز 

أوجء جُشٜحوز ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗٓطهِض ٓ٘ٚ هحػىز ػحٓس ضظِف أْحْحً ُٔٔحٌْس ؾ٤ٔغ جألػٔحٍ جإلؾٍجت٤س ٜٝٓ٘ح قن 

جُٞجؾد ضٞجكٍٛح ق٤ٖ ٣طوىّ ذحُشٌٟٞ ٢ٛ إٔ ٣ٌٕٞ هى ذِؾ نّٔ ػشٍز ْ٘س ًحِٓس ٓطٔطؼحً ذٌحَٓ  كحأل٤ِٛس. جُشٌٟٞ

كايج ُْ ٣ٌٖ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ ٣ٔػِٚ هحٗٞٗحً أٝ ُْ ٣ٌٖ . 118ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ؾالٍ غٍٝش. هٞجٙ جُؼو٤ِس

ُؼحٓس إٔ ضوىٜٓح ٓطهًز ذًُي طلس ٢ُُِٞ أٝ جُٞط٢ ٓظِكس ك٢ ضوى٣ٜٔح كأقؿْ ػٖ يُي، ػ٘ىٛح ٣ٌٕٞ ٤ُِ٘حذس ج
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ق ععشننكاى منن  أحنندهق دفٍك ننٌ أ  تقنن ،يندعوود  علوويهم متالمجنووي إذع كننف   -4

أبٍنه  إذع وفق ععاعد بورون مفل: مثال .تي تحرك ععدداى عععفمن ضد عع فدلح

ففععٍفبننن عععفمننن توننترد حرٍت ننف فننٌ تحرٍننك   اتقنندق أبنناق بفعشننكاى  اأمننه

.دا  ععتالفر شكاى م  أمهم  ى عععفمن ععددا
1
  

ودمر ععشكاى مم  ٍمثينه   عتبار شخص اإذع اوعر ععجرٍمن ديي  -5

 .وفعاعف

 ضد من تقدم الشكوج: ثالثاا    

ٍعونع إعٍنه عرتكنفع ععجرٍمنن  شوخص معوين فنٌ ماعج ننتقندق ععشنكاى  -1

اهننذع ٍععننٌ ضننرارة ديننق ععمجعننٌ ديٍننه   أم مسووااماا أصوولياا  فوواعالا باصنن ه 

   عععيق بتينك ععشنصنٍن ٍندنل . بشنل مرتكع ععجرٍمن أا ععموفهق فٍ ف

ععمجعننٌ ديٍننه دعنند هيننع إزععننن ععقٍنند دنن  حرٍننن عععٍفبننن عععفمننن ٍر دفننٌ تقنن

.ام حقن هذق ععشنصٍن
2
  

مجوورد  عنند  اهننذع جننفئز وفعاعننف   فإع ننف ت   ضوود مجهووول،إذع ونندمر ععشننكاى  -2

فإذع حركر عععٍفبن عععفمن ععدداى عععفمنن ضند مج نال. إخبار
3
عونتعفدع  إعني  

ثق ال ر م  ععتحقٍقفر أ  مرتكع ععجرٍمن م  ٍتهيع ععقنفعا  هذق ععشكاى 

                                                                                                                                            

جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ . ًٜٞٗح ٤ًِٝس ػٖ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ، ًٜٝٞٗح ٓٔػِس ُِٔؿطٔغ ك٢ جهطؼحء قوٚ ك٢ جُؼوحخ

 .  203جٍُٔؾغ جُٓحذن ص. جٌُطحخ جألٍٝ. جُوٜٞؾ٢

جُىًطٌٞ ػٞع . 114ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرىهللا جُشحي٢ُ - 1

. 1999جإلٌْ٘ى٣ٌس . وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س. جُٔرحوب جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س: ٓكٔى ػٞع

 .63ص

 

 . 207ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 2

ُِ٘حتد جُؼحّ ئيج ضر٤ٖ ُٚ إٔ جُشٌٟٞ : "ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ػ٠ِ أٗٚ 67ٝهى ٗظص جُٔحوز  - 3

ن ٓرحشٍز ؿ٤ٍ ٝجػكس جألْرحخ أٝ إٔ جألٌٝجم جُٔرٍَز ال ضإ٣ىٛح ذظٌٞز ًحك٤س، إٔ ٣طِد ئ٠ُ هحػ٢ جُطكو٤

جُطكو٤ن ضٞطالً ئ٠ُ ٓؼٍكس جُلحػَ، ُِٝوحػ٢ ػ٘ىتً إٔ ٣ٓطٔغ ئ٠ُ جُشهض أٝ جألشهحص جُٔوظٞو٣ٖ ك٢ 

 ".ئ٠ُ إٔ ٣ىػ٢ جُ٘حتد جُؼحّ ذكن شهض ٓؼ٤ٖ... جُشٌٟٞ
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بفععوبن إعٍه شكاى  فإ  ديني ونيهن ععتحقٍن  أ  تقنا بفعتحقٍقنفر دعند هنذع 

ععحد إعي أ  ٍتقدق صفحع ععشكاى بشكاعق
1
. 

  اجمننٍع ق ٍحتننفجا  إعنني تقنندٍق شننكاى دينعوود  المتهمووون متإذع كننف   -3

  .أع نف مقدمنن ضند ععبنفوٍ  عند  حتني ت تقوديم الشوكوج ضود واحود مونهمفٍك ٌ 

فإذع تقدق ع ع بشكاى ضد ععاعند   ه بورون اععدهمفتإذع وفق ععاعد اأن :لمثا

 . ن أٍضفبععالتكا  كففٍن عم حقن 

ععجرٍمننن أشنفصننف  ال تتحننرك ععنندداى عععفمننن  أمننف إذع كننف  مرتكبننا

جننفزر   م حقننت ق إعنني شننكاىاأشنفصننف  ال تحتننفج   ضنندهق إال بشننكاى

 فقبنن  أبننكننأ  ٍوننر  عح. دا  شننكاىمنن   هننؤالء عمنننرٍ  احنندهق م حقننن

ععندداى عععفمنن ضند ع صندوفء تقنٍق ففععٍفبن عععفمنن   اٍشترك معه أصدوفؤق

دا  شكاىم  
2
 . 

 الشكوجإليها تقدم الجهة التي : رابعاا    

النيابة العامةتقدق ععشكاى إعي  -1
3
. 

ععنذً ٍرفع نف إعني  ليوةعد  الضواب ة الكمف ٍمك  أ  تقدق إعي أحند مناال ٌ  -2

مشن ادن بفددفئ نف  وفضٌ ععتحقٍ  د فعداهذق بدارهف تقاق  بإ عععٍفبن عععفمن

.ععمحكمن ععمنتصن إعي  أاتتقدق ب ف مبفشرة 
4
 

                                                 

: ًًُي جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢. 366ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ - 1

 .180ص. غ جُٓحذنجٍُٔؾ
2
جٍُٔؾغ . جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ - 

 .90.ص.جُٓحذن

 .  ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 20جُٔحوز  - 3

وج٣ٌس جُطحذغ ُٜح جُؿح٢ٗ، أٝ أٓح جُطوىّ ذحُشٌٟٞ ئ٠ُ جُؿٜس جإل. ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 58جُٔحوز  - 4

ٌكغ وػٞجٙ أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ ُِٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ، كال ضؼى شٌٟٞ، ٝال ضٓطٍو ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ق٣ٍطٜح ك٢ ئهحٓس 

 .جُىػٟٞ جُؼحٓس
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فنإذع كنف  غٍنر   قاضوي التحقيوقأ  تقندق ععشنكاى مبفشنرة إعني  جازٍا  -3

.منتل أحفل ععشكاى إعي ععقفضٌ ععمنتل
1
عععٍفبنن  د نفٍاداهذع ع نٍر  

.ععدداى عععفمنإوفمن توتعٍد حرٍت ف فٌ عععفمن ععتٌ 
2

 

 الجرائم بي نالرتبا   :خامساا     

ٍتهيع ععقنفعا  من  أجنل إوفمنن بعضن ف تقندٍق ة دد  جرعئق  إذع عجتمعر

البند منن  أ  فإععنف هعنف   شنكاى اال ٍتهينع ذعنك بفععونبن إعني بعضنن ف عمننر

 . د المعنو عد  الت احفعن ،د الماد عد  الت حفعن: حالتين بي ن نميز

 د الماد عد  الة التح-2

  مع نف منف ة عود   جورائم ٍحد  أحٍفعف  أ  تجد عععٍفبن عععفمن ع و ف أمنفق

ئم الجوورا  اونند تكننا  هننذق مووا ل تلووزم فيووهفٍننه تقنندٍق شننكاى  امع ننف  تلووزم

ٍ عفٍمننف  مرتب ووة  بسووي ارتبووا  اعالرتبننفه درجننفر  فثمننن  . ننف دينني عحننا مننفب

كمننف عننا اوعننر جرٍمتننف   الرتبووا  بسووي اا اٍكننا   .ل يقبوول التجزئووةا نننر 

إذع فرضنعف أ  جرٍمنن إٍنذعء م نخ  :مثاله. متبفٍعتف  ديي مجعٌ ديٍه اعحد

إعي دفهن اذق اوعر ديني شننل اعحند  كنف  عيعٍفبنن عععفمنن أ  تونٍر فنٌ 

.ععذقإجرعءعر دداى عحٍذعء دا  ععتالفر عشكاى ععمجعٌ ديٍه فٌ جرٍمن 
3
 

  فرتكنع ععجرٍمتناذعنك حنٍ  ت   الرتبوا  ل يقبول التجزئوةأمف إذع كف  

إن فء شنل  شٍفء ورو ف اعند من  ومثاله . عتحقٍ  غرخ إجرعمٌ اعحد

أ  تقنٍق ععندداى ديني ععم ن نٌ اعنا عنق ٍقندق ع ع أٍضنف  أبٍه  فييعٍفبن عععفمن 

                                                 

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 65جُٔحوز  - 1

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 66جُٔحوز  - 2

جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرىهللا . 133ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ؾالٍ غٍٝشجُىًطٌٞ  - 3

 .409ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي جُىًطٌٞ أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ. ٝٓح ذؼىٛح 109ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُشحي٢ُ
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أن ترفووج  ويترتووب علووى ذلوول أن للنيابووة العامووة. شننكاى ضنند عبعننه ععوننفر 

  الدعوج من تلقاء ذاتهوا عون كول جريموة ل يشوتر  القوانون فيهوا شوكوج

بغٍرهنف  اوناعء كنف   مرتب وةبع ون ف أق اذع الجريمة مسوتقلة واعء كفعر 

عالرتبفه بوٍهف  أا غٍر وفبل عيتجزئنن
1
ععشنكاى ذعر  ارعء ذعنك أ   والعلوة.

بنن عععفمنن فنٌ هبٍعن عوتثعفئٍن إذ ترد ديي ن ا أصل دنفق هنا حرٍنن عععٍف

مون تقييود حريوة النيابوة العاموة فوال يجووز تحرٍك ععدداى عععفمن  ابفعتفعٌ 

.موجب دون
2
 

 د المعنو عد  حالة الت-2   

د ععمععاً فٌ كل مرة ٍكا  فٍ ف عع عل ععجرمٌ ععصنفدر عد  ٍتحق  ععت

ديني   د ع اصنفا ععقفعاعٍنن ععقفبينن ع عهبنف  ديٍنهعد  م  ععمت ق اعحدع  مع ت

إحدعهف إعي عحا مف تقاق به أكثر م  جرٍمن ٍوتيزق ععقفعا  ععشكاى بفععوبن 

داا عود  تا أ  ٍكنا  عند  د ععمععناً ال ٍعد  ففعت .غٍرهفإعي اال ٍوتيزم ف بفععوبن 

فنٌ فنإذع كنف  ععقنفعا  ٍشنتره  .واحود جرموي في األوصوا  القانونيوة لفعول

اإال فنن  توننمع   تقنندٍم ففنن  بنند منن  ععتالننفر   شننكاىععاصننا ع شنند تقنندٍق 

فننٌ هننذع ا  إذع عرتكننع ععزعننف د عٍننن   :مثووال. ععنندداى دنن  أً منن  ععاصنن ٍ 

 ععزعف اععتعرخ عآلدعع عععفمن  جرٍمتف تتاعفر عع عل 
3
دا  م   ف  ٍجاز 

     تقنندٍق شننكاى إوفمننن ععنندداى منن  أجننل جننرق ععتعننرخ عننآلدعع عععفمننن

                                                 

. حش جُؿحٓؼ٤سوجٌ جُٔطرٞػ. جُٔرحوب جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س: جُىًطٌٞ ػٞع ٓكٔى ػٞع - 1

 .65ص. 1999جإلٌْ٘ى٣ٌس 

جٍُٔؾغ : جُىًطٌٞ ػٞع ٓكٔى ػٞع -370جٌُطحخ جألٍٝ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ - 2

 .  65جُٓحذن ص

: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرىهللا جُشحي٢ُ. ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش( 1)جُلوٍز  181جُٔحوز  - 3

 .409ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي جُىًطٌٞ أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ. ٝٓح ذؼىٛح 109ص. جُٓحذن جٍُٔؾغ

ئيج ًحٕ ُِلؼَ ػىز أٝطحف يًٍش ؾ٤ٔؼحً ك٢ جُكٌْ ػ٠ِ إٔ : "ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٗظص ػ٠ِ أٗٚ 180جُٔحوز  -

: غٍٝش جُىًطٌٞ ؾالٍ. 84ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى طرك٢ ٗؿْ". ٣كٌْ جُوحػ٢ ذحُؼوٞذس جألشى

 . 134ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن
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إذ معننه توننتنيل   عيزعننفععبحنن  فننٌ هننذق ععجرٍمننن ٍقتضننٌ حتمننف  ععتعننرخ 

ععننناخ فٍننه إال إذع ونندق  ععمشننر  صنن ن عحننن ل بفعحٍننفء  اهننا مننف ال ٍرٍنند 

أمف إذع كفعر جرٍمنن ععاصنا ع شند ال تشنتره  .ععزاج ععمجعٌ ديٍه شكاعق

تحرٍننك ععندداى عععفمننن ضنند حرٍنن تقندٍق شننكاى  فنإ  عععٍفبننن عععفمنن تميننك 

بننإه   هيقننن  عفرٍننن اعحنندة  وٍننفق شنننل :همثالوو .مرتكننع هننذق ععجرٍمننن

د  عععمل مدة تزٍد ديي عععشرة  عجق دعه تعهٍلعق ٍ بإٍذعءأصفبر شنصف  

عيعٍفبنن عععفمنن فنٌ هنذع ععمثنفل   فٍكنا    كمف أتي ر منفال  عشننل ثنف     أٍفق 

حرٍنن تحرٍنك ععندداى عععفمنن دنن  جرٍمنن عحتن ا من  دا  ععتالنفر تقنندٍق 

 .عحٍذعءشكاى م  ععمجعٌ ديٍه فٌ جرٍمن 

 حالت زوال قيد الشكوج: سادساا 

عنن  ٍ فٍ ننف اجنناد شننكاى  ععمشننر  ف أعننه إذع عرتبهننر جرٍمننن ٍتهيننع ب

تكنا  عععٍفبنن عععفمنن مقٍندة فنٌ  ٍونتيزق مثنل هنذع ععشنره  ن أنرى البجرٍم

اغٍننر مقٍنندة فننٌ ععحفعننن ععثفعٍننن حٍنن  تحننرك   ععحفعننن ع اعنني بتقنندٍق شننكاى

ة اجعل دد  فنرج د  هذق ععق ععمشر   عك  .دا  ععتالفر شكاىم  ععدداى 

ٍ  عالرتبفه   ععجرٍمتٍ  وببف  الوتردعد حرٍن عععٍفبن عععفمن فٌ رفع ععدداى ب

تتاونننا : "عصنننر ديننني أ  مننن  ونننفعا  عععقابنننفر 421فعمنننفدة ف  عععفمنننن 

ععم حقننن دينني شننكاى عع رٍنن  ععمتضننرر إذع عننق تقتننر  ععجعحننن ععمننذكارة 

 ". بجرٍمن أنرى تجاز م حقت ف ب  شكاى

  اهنٌ اقترنت جنحة استيفاء الحق بالذاتإعي أعه إذع  ٍشٍرففععل  

بأيوة جريموة تتاونا ععم حقنن بشنأع ف ديني شنكاى عع رٍن  ععمتضنرر  ععتٌ 

 جووائزةتصننب   المالحقووة  فننإ  دون شووكوجأخوورج تجوووز مالحقتهووا موون 
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ٍ ععمف  الجريمتين ااتين بفععوبن إعي دا  ععتالنفر اراد  مف من  عرتبنفه من  ب

.د  جرٍمن عونتٍ فء ععحن  بفعنذعر  شكاى م  ععمجعٌ ديٍه
1
إذع ونفق : مثوال 

شنل بأنذ حقٍبن صدٍقه ارفخ أ  ٍردهف  فقفق صفحع ععحقٍبنن بضنربه 

  أيام 20تع يل عن العمل فوق( عحٍذعء)اعوترد حقٍبته اعتن د  ععضرع 

تحوورل الوودعوج العامووة بجرمووي الضوورب واسووتيفاء ٍمكنن  عيعٍفبننن عععفمننن أ  

 .الحق بالذات

عمجعننٌ ديٍننه منن  تننرك تقنندٍق ععشننكاى إعنني ع ععمشننر  ابمننف أ  هنندا 

ذع ععت ني هنذع عع ندا عنه إٍرجع إعي رفع ععضرر ععمفدً أا ععمععاً دعه  فإ

( 477)ععمنفدة  عصنر ديٍنه اهنذع منف رفنع ععندداى عععفمنن  رفع ععقٍد دييٍ  

 :م  وفعا  عععقابفر

بعفء ديي شكاى ورٍع أا صن ر .... ٍ ح  ععو فح ععماصاا -1" 

 .أحد ععمجرمٍ  حتي ععدرجن ععرعبعن

  ".اتبفشر ععم حقن ب  شكاى إذع أدى ع مر إعي فضٍحن -2

 :الشرو  الواجب توافراا في الشكوج :سابعاا 

يشوتر  أن تكووون عكنن   عنق ٍشنتره ععقننفعا  فنٌ ععشننكاى شنك   معٍعنف  

.مكتوبوة وموقعوة
2
أً إ  ععمرعجعنن ععشن  ٍن عيقضنفء أا ععشنرهن أا عععٍفبننن  

 ال تك ٌ عععفمن
3
ععمجعنٌ ديي أً إ   .واضحةم  أ  تكا  ععشكاى  االبد 

اكننذعك  يحوودد فيهووا الجريمووة المشووكو منهوواديٍننه دعنندمف ٍتقنندق بشننكاعق أ  
                                                 

 .62جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 1

 27ضؿ١ٍ ك٢ جُشٌحٟٝ أقٌحّ جُٔحوز : "ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ػ٠ِ أٗٚ 59ٗظص جُٔحوز  - 2

 ".جُٔطؼِوس ذحإلنرحٌ

ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ /  2ٝ  1/ جُلوٍز / 27/ًًُي جُٔحوز . 273ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى -  3

ٌُٖ قٌْ إٔ ضظ٣ٍف جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ػرؾ جُؼحذطس جُؼى٤ُس ذاهحٓس جُىػٟٞ ذٔػحذس شٌٟٞ .  جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س

 .719ٝ 718ص /. 1307/جُوحػىز ٌهْ . ؾغ جُٓحذنجٍُٔ. ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس. ًحك٤س ُطك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼحٓس
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أ  تكنا  ععشنكاى  ل يجووزكمنف  .نل ععمشكا معه إذع عنق ٍكن  مج ناالععش

كنأ  ٍهينع ععمجعنٌ    ع ف تكا  بفهين اعٍ  ع نف أً أثنر معلقة على شر 

 .ديٍه إوفمن ععدداى عععفمن ديي عع فدل إذع عق ٍعتذر عه د  جرمه

 ااثار التي تترتب على تقديم الشكوج: اا ثامن    

إوفمنن تاونا تععجنرعئق ععتنٌ فنٌ م  ععمجعٌ ديٍه  تقديم الشكوجمتي تق  -1

حرٍت نف  النيابوة العاموة تستعيد  ععدداى عععفمن فٍ ف ديي تقدٍق ععشكاى معه

تصنب  ععتٌ   قبن م  هرٍ  عععٍفبن عععفمنتقدٍق ععشكاى ٍرفع دف .إوفمت ففٌ 

أ  ترفننع ععنندداى إذع  في ننف  ق إوفمت ننفدنند  مننن ععنندداى عععفمننن أا حننرة فننٌ إوف

ٍ  إذع ت ال اجه حوفمن ععندداى  أا أ  تصدر أمرع  بأ  ودرر م ءمن ذعك  بن

.ع ف أ  ععاعوعن غٍنر معفونع ديٍ نف أا أ  ع دعنن غٍنر كففٍنن
1
ثور أ قتصوري و 

 . الشكوج على الدعوج العامة فق 

عذعك إذع أوٍمر ععدداى  ،بالناام العامععمتعيقن  دد  ععشكاى م  ععقاع عد  ت -2

 عند  ٍ  دا  تقندٍق شنكاى من  ععمجعنٌ ديٍنهمن  عععفمن م  وبل عععٍفبن عععفمنن 

اٍمك  ععدفع بفعبه   فٌ أً مرحين م  مرعحل ععدداى اعا   عععمل بفه   

اعيمحكمننن أ  تقضننٌ بننفعبه   منن  تيقننفء  . ال مننرة أمننفق محكمننن ععننعقخ

 . تقدٍق ععشكاى بذعكفٌ ٌ م  عه ععح  اعا رض  فذعت 

اال ٍصح  هذع عحجنرعء تقندٍق ععشنكاى من  ععمجعنٌ ديٍنه فنٌ اونر الحن  

 دينني رفع ننف  أا رضننفء ععمجعننٌ ديٍننه عععالننر فٍ ننف  فكننل مننف عتنذتننه عععٍفبننن 

 عند  بم  جدٍند  ة رفع ععدداىإدفداال بد م   بفه    عد  ٍ  عععفمن م  إجرعءعر 

 . تقدٍق ععشكاى

                                                 

 .106ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ - 1
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ديني ععجرٍمنن  ععمجعٌ ديٍنههيقه ٍععذً  بالوص عععٍفبن عععفمن  تتقيدل  -3

  .بفعاصا ععذً ترعق معفوبف  فاإعمف ترفع ى شكافٌ عع

دعند  ينتهوي حوق المجنوي عليوهدعدمف تقٍق عععٍفبن عععفمن ععدداى عععفمن  -4

 .هذع ععحد  ف  ٍعاد عه شأ  فٌ هذق ععدداى

فإعه البد م  تقدٍق ععشكاى فنٌ ععجنرعئق ععتنٌ  ،الجرم المشهودحتي فٌ  -5

حفعنن ديني ععنرغق من  أ  هنذق عع تحتا  إلى تقديم شكوج من المجنوي عليوه

 عند  حتني التضنٍع معنفعق ععجرٍمنن ب ععورٍعن جرعءعرعحفتنفذ بعخ بضٌ تق

أ  كفعننر جيٍننن اعضننحن 
1
إجننرعءعر ععتحقٍنن  ععتننٌ ال تمنن  شنننل  كنن ع .

دون  مون  يمكون القيوام بهواععن  .. .نعنٍعمت ق كونمف  ععشن اد اإجنرعء ععمعفع

.انتاار لتقديم الشكوج
2

 

فٌ حكم نف ععصنفدر أ  إوفمنن ععندداى كنف  بعنفء  بي نتأ   المحكمةديي  -6

 .ديي تقدٍق شكاى م  ععمجعٌ ديٍه

 الشكوج  انقضاء الحق في :اا تاسع   

مجعننٌ ديٍننه  افننفة عع: بأحنند ث ثننن أوننبفعٍعقضننٌ ععحنن  فننٌ تقنندٍق ععشننكاى 

 .ععشكاى مضٌ ععمدة  ععتعفزل د 

 المجني عليهوفاة  -2

من  أجنل إوفمنن ععندداى  قبل أن يتقودم بشوكواعإذع مفر ععمجعٌ ديٍه 

  عععفمننن فننإ  هننذع ععحنن  ععم صنن  عيشنصننٍن ال ٍعتقننل إعنني ارثتننه باففتننه

                                                 

 .216ص . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌٙ - 1

 جُؿُء. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ. 79ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 2

  .371ص. جألٍٝ

جُكظٍ ٣شَٔ جإلؾٍجءجش جُٔحْس ذشهض جُٔطْٜ ٝقٍٓس : 66ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٞع ٓكٔى ػٞع

 ٌٓٓ٘ٚ ٝٓطحػٚ، ٝأ٣ؼحً ًَ ئؾٍجءجش ؾٔغ جألوُس ًٓٔحع جُشٜٞو ٝٗىخ جُهرٍجء ٝضلط٤ش ٓٓحًٖ جُـ٤ٍ
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اٍعقضٌ حقه باففته اعا ثبر أعه عق ٍصن   دن  ععجنفعٌ فنٌ حٍفتنه أا منفر 

.وبل أ  ٍعيق بفعجرٍمن
1
إ  عععٍفبنن عععفمنن فن أن تقدم بشكواع عد  مات بأمف إذع  

ذعنك أ  . توترد حرٍت نف فنٌ إوفمنن ععندداى عععفمنن امبفشنرت ف أمنفق ععقضنفء

فنع فن  ٍ نق ب ذعنك إ  تنافٌ صنفحبه أا  عند  ععقٍد ععذً كف  ٍقٍد حرٍت نف وند ر 

.بقٌ ديي وٍد ععحٍفة
2
 

 

 م ضي المدة -2    

دينني منندة معٍعننن ٍجننع أ  تقنندق ن ع ننف  ععوننارً ععمشننر  عننق ٍننعل 

عذعك فإ  ح  ععمجعٌ ديٍه ٍبقي وفئمف  حتي تونقه ععندداى عععفمنن   ععشكاى

.بفعتقفدق
3
 

 التنازل عن الشكوج :اا عاشر    

 منن  شننكاىحنن  تقنندٍق عننخ ععننددفاى دينني إوفمننن ب ععمشننر    دي نن

اععتعفزل ها عزال  .أدهفق ح  ععتعفزل دع فع و ف ع وبفع ا  ععمجعٌ ديٍه

د  ععح  فٌ ععشكاى مم  ٍميكه شردف  اٍكا  ذعك دعدمف ٍ ص  ععمجعنٌ 

دي ديٍنهق عوتمرعر عحجرعءعر ععجزعئٍن تجفق دد  ديٍه د  إرعدته فٌ    ععمند 

امن  أجنل . ق رغبته أصن   فنٌ تقندٍق ععشنكاى ضند مرتكنع ععجرٍمنندد  أا 

ٍتهيب نف ععقنفعا  أٍضنف   فإ  كل ععشراه ععمهياع تاعفرهف فٌ ععشكاى  هذع

.فٌ ععتعفزل
4
 

 
                                                 

 . 90ص .  جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ْؼى١ ذ٤ٓٓٞ - 1

 .124جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: ٍٝشجُىًطٌٞ ؾالٍ غ - 2

ذهالف هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س جُٔظ١ٍ ك٢ ٓحوضٚ جُػحُػس ذإٔ جُشٌٟٞ ٣ؿد إٔ ضوىّ نالٍ غالغس أشٍٜ ضرىأ  - 3

  .ٖٓ ٣ّٞ ػِْ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ذحُؿ٣ٍٔس ٝذٍٔضٌرٜح

 .125ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ؾالٍ غٍٝش - 4
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 انرُازل ػٍ انشكٕٖ حق نّ يٍ -1

اهننا  ،عننه ععقننفعا  ععحنن  فننٌ تقنندٍم فٍقنندق ععتعننفزل دنن  ععشننكاى ممنن  نا   -أ

ن المجني عليوه نفسوه  ٍ ٍ ق ديٍنه حونع إذع كنف  ممٍنزع   ااع ه أا اصنٍه أا ععقن

 . ع حاعل إذع تنيا عدى ععمجعٌ ديٍه شره ععتمٍٍز

 تووكيالا خاصواا د  ععشنكاى بشنره أ  ٍكنا   التوكيل في التنازليجوز  -ب

.اععتاكٍل بفعشكاى ال ٍشمل ععتاكٍل بفعتعفزل دع ف. ااعضحف
1
 

ل زفنإ  ععتعنف  تقندماع بشنكاىاكف  ععجمٍع وند  ،د المجني عليهمعد  تإذع  - 

أ  تقننندماع ال ٍكنننا  صنننحٍحف  إال إذع كنننف  صنننفدرع  مننن  جمٍنننع ععنننذٍ  ونننب  

ٍكا  هذع  نرعم  دا  ععبعخ م  ل بعخ ععمجعٌ ديٍ قزفإذع تعف  بشكاى

تمرعر ععنندداى وننٍر اعوننفنٌ ال ٍننؤثر ا ،التنوازل قاصووراا علووى صواحبه فقوو 

 . عععفمن أمفق ععقضفء

فإ    ع ق مم  ٍحتفجا  إعي تقدٍق شكاىاكفعاع جمٍ د المتهمونعد  تإذع  -د

دن  ففعتعنفزل  .لبواقينتنوازلا بالنسوبة إلوى ا عود  أحودام ي  إلى التنازل بالنسبة 

.كفعشكاى ع و ف ال ٍقبل ععتجزئنععشكاى فٌ تيك ععنصاصٍن 
2
ٌ فن :همثالو 

ععشننكاى إذع تعننفزل ع ع دنن    بعنننبنن  اعالجرٍمننن ععوننرون ععتننٌ وننفق ب ننف عال

.بعته أٍضفعفإعه ٍشمل   بعهعععمقدمن ضد 
3
  

ٍ عأمف إذع كف  م     دينٍ ق ععشنكاى عرفنع ععندداى ق م  ال ٍتهيع ععقنفعا  ب

فٌ عبعه ال ٍؤثر أً تعفزل ع ع بفععوبن إعي  ..فإعه ال ٍوت ٍد م  هذع ععتعفزل

                                                 

 .ٝٓح ذؼىٛح 82ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 1

 .123ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ - 2
3
جٍُٔؾغ . جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ - 

 .96.ص.جُٓحذن
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دداى فنٌ ماعج نن ععصدٍ  ععذً عشترك مع عبعه فٌ ععورون اال تعقضنٌ ععن

 . عشرٍكعهذع ععصدٍ  

تعنفزل فن  ٍعتند بفع  دن  شنكاعق قبول أن يتنوازل جني عليوهتوفي المإذع  -هـ

كنذعك . ل ينتقول إلوى الورثوةحن  شنصنٌ  لد  ارثتنه    ععتعنفز ععصفدر

ثنق تنافٌ أحندهق د ععمجعٌ ديٍ ق اودمر ععشكاى منع ق جمٍعنف  عد  تععحفل إذع 

.فإ  ععتعفزل ععذً ٍصدر م  بقٍن ععمجعٌ ديٍ ق ال ٍعتد به  ذعك عد  ب
1

 

 شكم انرُازل -2

فقنند ٍكننا    دنن  ععشننكاى شووكالا معينوواا للتنووازل ععقننفعا  لووم يشووتر 

دي ديٍنه إعنيرونفعن  أ  ٍرونل ععمجعنٌ ديٍنهكععتعفزل صرٍحف   أا وند   ععمند 

ععتحقٍن  أا عٍنن أا وفضنٌ عد  أمفق عععٍفبنن عععفمنن أا ععضنفبهن ععععتعفزل ٍكا  

 .مكتوباٍكا  ععتعفزل د  ععشكاى  أ ها ععم ق  .ععمحكمن

  وننتعتن منن  تصننرففر ععمجعننٌ ديٍننهٍ   ضوومنياا كمننف ٍمكنن  أ  ٍكننا  

غٍنر أ   .  وند ونفق بونروتهكص   ععاععد د  عبعنه بتونيٍمه ععمتجنر ععنذً كنف

أ  ععمجعنٌ ديٍنه تعنفزل دن  ٍععنٌ ععتغٍع د  حضار جيوفر ععمحفكمن ال 

.شكاعق
2

 

 

 

 

                                                 

جُؿُء . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ.  128ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ؾالٍ غٍٝش - 1

 . ٝٓح ذؼىٛح 378ص . جألٍٝ

.  جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس. 88ص . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ - 2

ُِٝىًطٌٞ ػٍٔ . 989ص/ 1805/ٝجُوحػىز ٌهْ  990ص/ 1807/ٝجُوحػىز ٌهْ . 767ص/ 1386/ٌهْ جُوحػىز 

ط٘حٍَ ط٣ٍكحً ال ُرّ ك٤ٚ، ٝال ٣ظف كرحُ٘ٓرس ُٚ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُ ،جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ ٌأ١ أنٍ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُط٘حٍَ

 83ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن. إٔ ٣ٓط٘طؽ ػٔ٘حً ٖٓ ضظٍكحش جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ
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 ٔقد انرُازل -3

اٍبقني حن  ععمجعنٌ ديٍنه   فوي أ  وقوتجفز ععقفعا  ععتعفزل د  ععشنكاى أ

.فٌ ععتعفزل وفئمف  حتي صدار حكق بفر فٌ ععدداى فتعقضٌ بنه
1
ععتعنفزل ا 

 : ود ٍقع م  ععمجعٌ ديٍه

فٍوقه بذعك حقه فٌ تقندٍق  وقبل تقديم أ  شكوجاوا  ععجرٍمن  عد  إمف ب -أ

 . ذعك عد  اعٍ  عيعٍفبن عععفمن أ  تقٍق ععدداى عععفمن ب  ععشكاى

فٍمتعننع دينني   تقووديم الشووكوج وقبوول إقامووة الوودعوج العامووة عوود  باإمننف  -ع

 . عععٍفبن عععفمن إوفمت ف

من   تقوديم الشوكوج وإقاموة الودعوج العاموة عود  بأمف إذع حصل ععتعنفزل  -ج

ععمحكمنن أ  تحكنق عيي ف  هر  ععهع  ععقضفءاعك  وبل   وبل عععٍفبن عععفمن

 . بفعقضفء ععدداى عععفمن عص   ععمجعٌ ديٍه

. الحكوم المبورم فوإن الودعوج تنقضوي بهوذا الحكوم عود  بإذع صدر ععتعفزل  -د

عل ديي أ  ععتعفزل دن  ععشنكاى ٍاونا تع ٍنذ عععقابنفر  إال  ععمشر  عك  

ول مفعوووول للتنوووازل علوووى التووودابير .  إذع عنننل ععقنننفعا  ديننني نننن ا ذعنننك

.اجصالحية والحترازية
2

 

 آثار انرُازل -4

عنذعك فعيني  ،الناوام العوامهنا من  ععتعنفزل ععقضفء ععدداى عععفمن بوبع  -أ

كمف أعه ٍجاز ععدفع به فٌ أً مرحين   ععمحكمن أ  تقضٌ به م  تيقفء ذعت ف

 . م  مرعحل ععدداى اعا  ال مرة أمفق محكمن عععقخ

                                                 

 . 89ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ - 1

ػ٠ِ إٔ جُؼوٞذحش جُٔكٌّٞ ذٜح ذكٌْ ٌٓطٓد هٞز جُوؼ٤س جُٔوؼ٤س هرَ . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 156جُٔحوز  - 2

ٝهق جُكٌْ جُ٘حكً ٝئػحوز جالػطرحٌ ٝجُطٌٍجٌ ٝجػط٤حو ٝجألقٌحّ جُٔطؼِوس ذٞهق جُط٘ل٤ً  ضطر٤ن ضكٓد ك٢ جُط٘حٍَ ضظَ

جُٔطرؼس . جُوْٓ جُؼحّ.جُٔلظَ ك٢ شٍـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش :ػرى جُٞٛحخ قٞٓى جُىًطٌٞ. جإلؾٍجّ

 . 997ص.1990.وٓشن.جُؿى٣ىز
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   ععتعفزل من   ،بوفاة المجني عليهٍعقضٌ ح  ععتعفزل د  ععشكاى  -ع

 . ععحقا  ععشنصٍن ععتٌ ال تعتقل إعي ععارثن

حصاعه ف ا ال ٍعقخ اال ٍعي  ديي  عد  ب ل يجوز الرجوع عن التنازل -ج

شره
1
أا عدتنذر   فم  ال ٍتعفزل د  شكاعق إال إذع دفع عه ععجفعٌ تعاٍضنف   .

 .  بفه تعفزال   عد  ٍف    عه ديعف  

فتالنل  ددناى ععحن  ععشنصنٌ أمف .العامةالدعوج  يقتصر على التنازل -د

كفعنر وند رفعنر بفع عنل أمنفق ععمحكمنن ععمدعٍنن أا  فإذع .مقباعن أمفق ععقضفء 

ععجزعئٍن تعٍ  ديي ععمحكمن أ  توتمر فٌ عالرهف رغنق ععتعنفزل وناعء كنف  

دٌ  نر أصفبه ضنرر  ععشنصٌ ها ععمجعٌ ديٍه ع وه أا كف  شنصف   ععمد 

. ععجرٍمن
2
  

دع نف تعهٍنل  ععتنٌ ٍنعجق المقصود أو غير المقصود اجيذاءجرائم فٌ  -هـ 

فنإ    عععشنرٍ  ٍامنف اال تزٍند ديني عععشنرة أٍنفق د  عععمل مندة تزٍند ديني

بننل إعنني  ل يووؤد  إلووى انقضوواء الوودعوج العامووةععشننفكٌ دنن  حقننه تنووازل 

 . تن ٍخ عععقابن إعي عععصا

                                                 

 . 991ص/ 1808/وحػىز ٌهْ جُ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1

كايج قظَ جُط٘حٍَ هرَ ٌكغ . 990ص/ 1806/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 2

ٝئيج قظَ . جُىػٟٞ جُؼحٓس، كإ جُوؼحء جُؿُجت٢ ٣ظرف ؿ٤ٍ ٓهطض ذحُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُطرؼ٤س ًٛٙ جألن٤ٍز ُٜح

ي ػ٠ِ جنطظحص جُوؼحء جُؿُجت٢ ج١ًُ ٣ٓطٍٔ ك٢ ذ٘ظٍ جُىػٟٞ جُط٘حٍَ ذؼى ٌكغ جُىػٟٞ جُؼحٓس، كال ضأغ٤ٍ ًُُ

جٍُٔؾغ : جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ. جُٔى٤ٗس ٝقىٛح، ٓح ُْ ٣طؼٖٔ جُط٘حٍَ أ٣ؼحً ػٖ وػٟٞ جُكن جُشهظ٢

 .63جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ .ٝٓح ذؼىٛح 84ص. جُٓحذن
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 الثاني الم لب

 الشخصي الدعاء

: ععجزعئٍننن ديني أعننهمنن  ونفعا  أصننال ععمحفكمنفر / 4/عصنر ععمنفدة 

عاٍخ دن  ععضنرر ٍح  عكل متضنرر إوفمنن ددناى ععحن  ععشنصنٌ بنفعت"

 . "عععفتن د  ععجرعئق

الودعوج : أعنهب الشخصوي الدعواءتعري   ل هذق ععمفدة ٍمك  نم  

 المخووتص التووي يقيمهووا المضوورور أمووام المرجووج الجزائوويالحووق الشخصووي 

. الباا الحكم له بالتعويض عن األضرار التي أحدثتها الجريمة
1
  

ٍ  ر  فففع   :ها أ  ععشنصٌ عالددفءععشكاى ا ب

ه ضنرر اتقدق معه وناعء أصنفب من المجني عليه ال تصدر إال الشكوج -1

 .م  ععجرٍمن أق عق ٍصبه ضرر

أصننفبه  ععننذً  المضوورورمنن  تقدٍمننه إال ٍمكنن    فنن الشخصووي الدعوواءأمننف 

كنف  هنا ععمجعنٌ ديٍنه فٍ نف أا أم  ععجرٍمنن وناعء  ضرر شخصي ومباشر

.غٍرق
2
  

منن  هرٍنن   رفووج عقبووةتفإع ننف  منن  ععمجعننٌ ديٍننهدعنندمف تقنندق  الشووكوج -2

ق دند  منن ععندداى عععفمنن أا اتصب  عععٍفبن عععفمن حرة فنٌ إوف  عععٍفبن عععفمن

 . إوفمت ف

عععٍفبنن عععفمنن ديني إوفمنن ععندداى عععفمنن  يجبورفإعنه  الشخصي الدعاءأمف 

اال   حننٍ  ٍقنندق إعنني وفضننٌ ععتحقٍنن  أا محكمننن ععدرجننن ع اعنني ععمنتصننن

  .نٍفر ع ف واعء أكفعر وفععن بإوفمن هذق ععدداى أق غٍر وفععن

                                                 

 .  91ص . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ - 1

 .85ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 2
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ٍ ع  الشخصي الدعاءالشكوج ل تتضمن  -3 ٍتضم   ععشنصٌ عالددفءمف ب

 .مععي ععشكاى

ٍ  ععت رٍ   ععحكمن م د  اعح  مع م  توفءل  عادٌ ععجرعئق ععتٌ  ب

اكننف  منن    توننتيزق شننكاى  اععجننرعئق ععتننٌ توننتيزق تقنندٍق عددننفء شنصننٌ

إذع ترعنننر فنن هننذٍ  عععننادٍ  منن  ععجننرعئق ع فضننل عالكت ننفء بفعشننكاى فننٌ 

  ديي ععرغق من  تقندٍق ععشنكاى جنفز عععٍفبن عععفمن فٌ إوفمن ععدداى عععفمن

فننٌ عالددننفء ععشنصننٌ أمننفق ععمحكمننن ععجزعئٍننن عيمضننرار عوننتعمفل حقننه 

.مبفشرة
1
  

 .ععشنصٌ عالددفءشكل  :أولا : بٍف عذعك ال بد م  

 .ععشنصٌ عالددفءععتعفزل د   :ثانياا                       

 الشخصي  الدعاءشكل : أولا 

ععشنصننٌ منن  ععشنننل ععننذً أصننفبه ضننرر شنصننٌ  عالددننفءٍقنندق 

م  وفعا  أصنال ععمحفكمنفر / 60/ععمفدة  اود عصر. م  ععجرٍمن امبفشر

 عالددنفءععشفكٌ مددٍف  شنصٍف  إال إذع عتنذ صن ن  عد  ال ٍ" :ععجزئٍن ديي أعه

فنٌ ددني عشنكاى أا فنٌ تصنرٍ  نهنٌ الحن  أا عععشنصٌ صرعحن فنٌ ع

أحدهمف بتعاٍضفر شنصٍن اديٍه أ  ٍعجل ععع قفر اععرواق افقف  ع حكفق 

 . "ععنفصن ب ف

ٍ  ععمننفدة ٍت منن  ننن ل هننذق وفئمننف فننٌ  عنند  ععشنصننٌ ٍ عالددننفءأ   بنن

 : حفعتٍ 

                                                 

. 64ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ. 273ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 1

 .379ص. نجٍُٔؾغ جُٓحذ. جٌُطحخ جألٍٝ: جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ
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  منددٍف  شنصنٍف  ٍصرح ععمضرار فٌ شكاعق أعه ٍقنٍق من  ع ونه دعدمف  -1

أا أ  ٍكت نننٌ   وفضنننٌ ععتحقٍننن  أا ععمحكمننننأا فنننٌ تصنننرٍ  الحننن  أمنننفق 

  .بفعمهفعبن بفعتعاٍضفر ععشنصٍن

إال إذع كنف  وند حصنل   واق اععع قفر ععتٌ ٍقدرهف ععقفضنٌجل ععرعأ  ٍ -2

.ديي ععمعاعن ععقضفئٍن
1

 

تقٍق أ  هعفك بعخ ععجرعئق ععتٌ ال ٍمك  عيعٍفبن عععفمن أ   ععمشر   دد  اود 

   ددفء شنصٌٍك  ود تقدق ععمضرار بفعععفمن فٍ ف إذع عق ععدداى 

  :الجرائم ايوأبرز اذع 

2القدح والذم والتحقيرجرائم 
 

تتاونننا  -1": ديننني أعنننهمننن  ونننفعا  عععقابنننفر  572عصنننر ععمنننفدة 

دٌععدداى ديي عتنفذ ععمعتدى ديٍه ص ن    .ععشنصٌ ععمد 

إعنني مٍننر جننفز  وربفئننه حتنني ععدرجننن  حإذع اجننه ععننذق أا ععقنند -2  

  كل ورٍع بحععرعبعن دا  واعهق عوتعمفل ح  ععم حقن هذع مع عالحت فال 

 . "تضرر شنصٍف  م  ععجرٍمنأا ارٍ  

ٍاوننا إوفمننن ععنندداى فننٌ مثننل هننذق  ععمشننر  اععوننبع ععننذً جعننل 

ععجرعئق ديي تعصٍع ععمضنرار ع ونه منددٍف  شنصنٍف  هنا أ  هنذق ععجنرعئق 

عذعك ٍرجع إعٍه تقدٍر عتنفذ   فٌ ععمجتمع ناٍعععشنل ععمع( ومعن)تتعفال 

 . مهدد  بإوفمن ععدداى م  ععشنصٌ  عالددفءص ن 

                                                 

/.  755ص/ 1362/، ٝجُوحػىز ٌهْ 753ص/.1360/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1

كحُٜٓٞ ػٖ ض٤ٌِق جُٔىػ٢ جُشهظ٢ ُىكغ جُِٓلس ال ٣ٔ٘غ ٖٓ هرُٞٚ ؽٍكحً ك٢ جُىػٟٞ ٝجُكٌْ ُٚ ذرىٍ " 

 ". أػٍجٌٙ 

ٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ك٢ جُٔٞجو ٢ٛٝ جُؿٍجتْ جُٞجهؼس ػ٠ِ أقى جألشهحص ٝجُٔ٘ظ - 2

(568ٝ569ٝ570ٝ571.)  
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 جريمة الزنا

ديني   اديني ع ننل ععتشنرٍعفر عععربٍنن  ععتشرٍعفربٍن أغيتعفوع 

  إن ال  بع د ععنزاعج عد  ت  ع ف  ف إذع اوعر أثعفء ععحٍفة ععزاجٍنجرٍمن ععزع

اإعمنف عحمفٍنن   ح فنٌ داعه نه اكرعمتنهعٍ  فقنه  حند ععنزاجٍ  ععنذً جنر

. لعحنعالعالنفق ع ونرة منن  
1
تنرك ع مننر عيمجعنٌ ديٍننه  ععمشنر  عنذعك فننإ   

  اعتٍجنن عيع ونفر ديي كٍف  ع ورة اونمعت ف ف  ح فالعم حقن هذق ععجرٍمن 

ٍ  ععنفصن  ق م حقنن ععجرٍمنن إال دن  هرٍن  دند  ع زاعج ممف ٍنؤدً إعني  ب

.شننكاى اعتنننفذ صنن ن عالددننفء ععشنصننٌ
2
منن  / 475/عصننر ععمننفدة  اونند 

 :وفعا  عععقابفر ديي أعه

صنن ن  قال ٍجنناز م حقننن فعننل ععزعننف إال بشننكاى ععننزاج اعتنننفذ -1"

دٌ   ...ععشنصٌ ععمد 

  .نل إال اععزاج معف  خ اععشرٍك اععمتد  ال ٍ ح  ععمحر   -2

  .ً تق ععزعف برضفقذال تقبل ععشكاى م  ععزاج عع -3

ديي ععٍاق ععنذً عتصنل فٍنه ال تقبل ععشكاى بفعقضفء ث ثن أش ر  -4

  .ععجرق بعيق ععزاج

ٍ  ٍت  :عل هذق ععمفدة أعهم   ب

فننإذع حنند  ععهنن     ٍمنننوٍننفق ععزاجٍننن حتنني ٍمكنن  م حقننن ععجرٍجننع  -1

  .ععشنصٌ ف  تجاز ععم حقن عالددفءععبفئ  وبل تقدٍق 

                                                 

 . 268ص . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌز - 1

ع ج١ٌُٞٓ  - 2 ٍّ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ َٗح جُُٝؾس َٝٗح جُُٝؼ ٛٔح ك٢ وٌؾس ٝجقىز ٖٓ جُ٘حق٤س جألناله٤س ئال إٔ جُٔش

ٝٗكٖ ٓغ جٍُأ١ ج١ًُ ٣وٍٞ أٗٚ ال كٍم ذ٤ٖ َٗح جٍُٔأز َٝٗح . ٖ َٗح جُُٝؼ٣ٍٟ إٔ َٗح جُُٝؾس ٛٞ أشى نطٌٞز ٓ

ؽ ُٔ٘ف ٣ٍُّٓس ٍُِؾَ ػ٠ِ قٓحخ  ِّٞ جٍُؾَ، ْٞجء ٖٓ ق٤ع ػ٘حطٍ جُؿ٣ٍٔس أٝ ٖٓ ق٤ع ٓؼحهرطٜح، ئي ُْ ٣ؼى ٖٓ ٓٓ

 64ذن صجُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ جٍُٔؾغ جُٓح. 270جٍُٔؾغ جُٓحذن ص : جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى 2.جٍُٔأز

 .69ص. 1942جُؿُء جٍُجذغ جُوحٍٛز . جُْٔٞٞػس جُؿ٘حت٤س. ًًُٝي جألْطحي ؾ٘ى١ ػرى جُِٔي
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  ععشنصنٌ ثنق زععنر ععرعبهنن ععزاجٍنن عالددنفءق إذع ود   ىتوتمر ععددا -2

 . حكق فٌ ععدداىاال ٍحال زاعع ف دا  عع

  اعذعك ٍرتبه مصنٍرهمف ٍ ح  ععشرٍك أا ععمتدنل إال اععزاج معف  ال  -3

اتتحرك . ق تقدٍق عالددفء ععشنصٌدد  فٍوت ٍدع  م   بمصٍر ععزاج ععزععٌ

ق ٍنرد عن حتني اعناععشنصنٌ ق ق ععنزاج عددنفءعدداى عععفمنن إذع وند  بحق مف ع

ق م حقنن دند  ذكرهمف فنٌ عالددنفء  حتني اإ  هينع ععمجعنٌ ديٍنه صنرعحن 

.ععمحرخ أا ععمتدنل أا كٍعشرع
1
   

.ععشنصٌ م  ععزاج ععذً تق ععزعف برضفق عالددفءال ٍقبل  -4
2
  

ث ثننن منندة ععشنصننٌ إذع ععقضننر  عالددننفءٍوننقه حنن  ععننزاج فننٌ تقنندٍق  -5

.شنصٌعع ق ٍتقدق بإددفئهأش ر ديي ععٍاق ععذً ديق فٍه بفعجرق اع
3

 

 في حال الوفاة -نياا ثا

أ  منن  البنند   مرتكبننٌ جننرق ععزعننف ععزاجنننفننٌ حننفل افننفة ععننزاج أا 

ٍ  ع ر     :حفعتٍ  ب

 عالددنننفءوبنننل تقننندٍق ( ععنننزاج أا ععزاجنننن)افنننفة  :الحالوووة األولوووى -2

  أً ال ٍجنناز م حقننن حقننن أحنند مف ننٌ هننذق ععحفعننن ال ٍجنناز  :ععشنصننٌ

.اععمتدنل رخحععشرٍك اععم
4
  

                                                 

جٍُٔؾغ :جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ .95ص . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ - 1

ُىػٟٞ )جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- .64ص.جُٓحذن

 .102.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-جُؼحٓس

 .818ص/.1473/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 2

 .817ص/.1472/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 3

ص /. 1466/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗسٓؿٔ: ٓكٌٔس جُ٘وغ ُْ ضإ٣ى ًٛج جٍُأ١ - 4

814 . 
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 عالددنننفءتقننندٍق  عننند  ب (أا ععزاجننننععنننزاج )افنننفة  :الحالوووة الثانيوووة -2

تونتمر ا  عمتنافيتتاونا ععم حقنن بفععونبن إعني ع فٌ هنذق ععحفعنن: ععشنصٌ

.بفوٌ ععشركفءبفععوبن إعي 
1
  

 الشخصي الدعاءالتنازل عن : اا لثثا

 :ديي أ  /6ا5/فٌ فقرتٍ ف م  وفعا  عععقابفر  475ة عصر ععمفد

ٍ  وننقفه ععحنن  إ -" وننقه ددنناى ععحنن  عععننفق دنن  ععننزاج أا ععزاجننن 

  .ععشنصٍن د  وفئر ععمجرمٍ اععدداى 

 ."فوتئعفا ععحٍفة ععمشتركن توقه ععشكاىبإذع رضٌ ععرجل  -

 :ما يأتي من اذا النص بي نيت

دٌ تنازل ٍؤدً -1 سوقو  ن إعني ه فٌ هذق ععجرٍمعددفئد  ععشنصٌ  ععمد 

ابنذعك ٍونت ٍد ععشنرٍك من    وفئر ععمجرمٍ إعي بفععوبن  دعوج الحق العام

.اٍاوا تع ٍذ عععقابن إذع كف  ود وضٌ ب ف ععمجعٌ ديٍهتعفزل ععزاج 
2
  

دعووج فنٌ هنذق ععجرٍمنن ونقاه ععشنصنٌ  عالددفءد   التنازلٍوتتبع  -2

ق إثفرة ععمشنكين دد  اععوبع ها   أٍضف  د  وفئر ععمجرمٍ  الحق الشخصي

 .هذع ععتعفزل عد  واعء أمفق ععمحكمن ععمدعٍن أا ععجزعئٍن ب

بفوتئعفا ععحٍفة ععمشنتركن ععزاج إذع رضٌ  ععشنصٌ عالددفء ٍوقه -3

.مع زاجه فع   
3
.الددفئه اعوقفهف   ا ضمعٌ اٍ ور بأعه د 

4
 

 

                                                 

جٍُٔؾغ : ، جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د815ص/. 1467/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1

 . 95ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ. 144ص. جُٓحذن

 . 816ص/. 1469/، ٝجُوحػىز ٌهْ 815ص/ 1468/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس 2

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 6كوٍز / 475جُٔحوز . ٝٓح ذؼىٛح 64ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 3

جٍُٔؾغ : ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗسًًُي  .96ص . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ - 4

 .ٝٓح ذؼىٛح 816ص /.1475/ٝ/1471/ٝ/1470/ٌهْ جُوحػىز . جُٓحذن
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 :النتائج المترتبة على تقديم الدعاء الشخصي

ديني إوفمنن ععندداى  العاموة يجبر النيابةععشنصٌ فإعه  عالددفءإذع ودق  -1

 . م مف كف  رأٍ ف  عععفمن

  .قا عاا للتقادمععشنصٌ  عالددفءتقدٍق  عد  ٍ   -2

اٍونتعتن  ،على شر  ول يعلق ل ينقض ععشنصٌ عالددفءععتعفزل د   -3

اال  ف ا موأعن ماضادٍن تنضنع عتقندٍر ععقفضنٌ   م  كل دمل ٍدل ديٍه

 .روفبن ديٍه م  محكمن عععقخ

 

 الم لب الثالال

 بــال ل

عععفمننن فننٌ إوفمننن دينني حرٍننن عععٍفبننن ععنناعردة د اقٍننأحنند عع هنناععهيننع 

ععلووق قنند ف  ءعر فٍ ننفعحجننرعاعتنننفذ  ععنندداى عععفمننن د منن  دنند  فننٌ  المشوور 

إقاموة الودعوج العاموة علوى تقوديم  لوب فوي النيابوة العاموة سل ة  ععحفالر

 ل  قوانينهواخواعن بعض الجرائم التي تمو  مصوالحها وت عامةمن جهة 

  بمصننفعح ف اععتننٌ تكنناهننٌ ع كثننر درعٍننن ع ننف  . اأعالمت ننف ععنفصننن ب ننف

  كمننف أع ننف ع ونندر دينني تقنندٍر م ءمننن ععٍفبننن عععفمنننمج اعننن بفععوننبن إعنني ع

أ   هنٌ  ق تقندٍق ععهينعععونتيزمن   فالعلوة .تحرٍك ععندداى عععفمنن ارفع نف

ل أمننفق ءععمصننيحن ععتننٌ ٍجعٍ ننف ععمجتمننع منن  إوفمننن ععنندداى عععفمننن تتضننف

 .ق إوفمت فدد  ج فر عععفمن م  ارعء ععمصيحن ععتٌ تتحق  ححدى عع
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 اا مجنيوبوصوفها جهوة عاموة تقدمه  كتاب خ ي : اٍعرا ععهيع بأعه

ت لب فيه إقامة الدعوج العامة فوي إلى النيابة العامة وعليها في الجريمة 

جرائم معينة حدداا القانون
1
. 

 : ة عاعحدد  م  ععهيع د  ععشكاى اٍنتيا  

ٍ عفنٌ إوفمنن ععندداى عععفمنن   جهة عامةها تعبٍر د  إرعدة  ال لب -1 منف ب

 .فٌ إوفمن ععدداى عععفمن عع رد المجني عليهد  إرعدة  هٌ تعبٍرالشكوج 

ٍ ع  مصوولحة عامووةٍ نندا إعنني حمفٍننن  ل لووبا -2 ت نندا إعنني  الشووكوجمننف ب

  .مصلحة خاصةحمفٍن 

عذعك ال ٍوقه باففة ععشنل ععنذً ٍعناد   ال لب او حق عامععح  فٌ  -3

  تقدٍق ععهيع  عه ال ٍتعي  بشنصنه اإعمنف باالٍ تنه امعصنبهٍه ععح  فٌ عإ

ٍ ع بافننفة ععشنننل اال تعتقننل إعنني اتوننقه  الشووكوج اووي حووق شخصوويمننف ب

 . ارثته

اعننق ٍتضننم  وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن بٍننف  ععجننرعئق ععتننٌ 

ٍتاوننا فٍ ننف تحرٍننك أا رفننع ععنندداى عععفمننن بعننفء دينني تقنندٍق هيننع  اإعمننف 

 : مع ف ديي وبٍل ععمثفل  على اذع الجرائم في قوانين خاصةن ص 

م  ععمرواق ععتشرٍعٌ  35ععمفدة  عع قرة ععثفعٍن م  مف عصر ديٍه -أ

محنننفل ععمتضنننم  تعالنننٍق ععمؤوونننفر عع عدوٍنننن اعع 1961ععنننفق  198رونننق 

ازٍر عالوتصنفد أا من  ٍ اضنه هينع إوفمنن اععتنٌ أعفهنر حصنرع  بن  عععفمن

 .ععمنفع ٍ   حكفق هذع ععمرواق ح ععدداى عععفمن ب

                                                 
1
جُىػٟٞ -ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- - 
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ال عععفمنن دداى ععنمن  أ    ونفعا  ععتعينٍق عحعزعمنٌمف عل ديٍه  -ع

  ٌ ععه نل ععذً ٍمتعع دن  إرونفل  ععه ل أا ععموؤال دعه وفعاعف   تقفق ديي اع

.إال بهيع م  ازٍر ععتربٍن ععتعيٍق ع وفوٌر  عإعي مد
1

 

النيابة العاموة إقاموة الودعوج تست يج  ل ،ي اذع الحالت وغيراافف

  .من الجهة الرسمية المختصةخ ي دون تقديم  لب من العامة 

 ثار ال لبل

  .ععدداى عععفمنإوفمن ديي ععهيع عععٍفبن عععفمن  يجبر -1

فنإذع   إذع كف  عععل ععقفعاعٌ ٍوم  بنذعكفٌ ععهيع إال  ل تجوز اجنابة -2

جنفز عيم ناخ   ععمنتل أا م  ٍ اضنه تقندٍق ععهينع أجفز ععقفعا  عيازٍر

.تقدٍمه
2
  

  ضد شنل معنٍ م  ععج ن عععفمن  م ال لبد  إذا ق  عيعٍفبن عععفمن  ٍجاز -3

 إذع عننق ٍكاعنناع ممنن  ٍتمتعننا  بمننفعع منن  ماععننع إوفمننن عءأن تالحووق شووركا

 . ععدداى عععفمن

ععقضننفء ف ٍننؤدً إعنني ممنن أن تتنووازل عوون ال لووبٍمكنن  عيج ننن عععفمننن  -4

 . ععدداى عععفمن

الودعوج أ  إوفمنن إعي  أن تشير في حكمها الصادرٍجع ديي ععمحكمن  -5

 . م  ععج ن عععفمن ععمنتصن ديم  لبالعامة تم بناء على تق
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 الرابج لم لبا

 اجذن

ويهن  ععمشر   دي    ععشنصٌ اععهيع عالددفءع ععشكاى اإعي جفع

منن   ذ عععٍفبننن عععفمننن فننٌ إوفمننن ععنندداى عععفمننن فننٌ بعننخ ع حٍننف  دينني إ

عععفمن بماعج ن  ق معفرضت ف فٌ إوفمن ععدداىدد  ويهن دفمن تعبر فٍه د  

كتوواب خ ووي يصوودر موون : عحذ  بأعننه تعريوو اٍمكنن   .شنننل ٍعتوننع إعٍ ننف

م اعتراضووها أ  موافقتهووا علووى إقامووة الوودعوج عوود  جهووة عامووة يتضوومن 

العامة ضد أحد أعضائها أو موافيها الذ  تتجمج ضدع أدلة ماديوة يورجح 

.معها ارتكابه لجريمة ما أو المساامة في ارتكابها
1
أعنه  ععمشنر  ر فقند وند   

بعخ ع حٍف  م  تقرٍر حصفعن عبعخ ع شنفل بوبع اضنع ق  فٌالبد 

عجبفت ق م  أجل تمكٍع ق م  ععقٍفق باععداعن ععاالٍ ٌ اماعوع ق ععحوفون فٌ 

شي ديٍ ق م  كٍد عمنرٍ  ه ٍن   ع  أكمل اجه تحقٍقف  عيمصيحن عععفمنديي 

حموويهم موون ت ؤلء األشووخاصانة مؤقتووه لهووحصوو بمنووـزلة عوود  فوواجذن ي.  ننقع

ٍ   ،ااخووورين معنننع عتننننفذ أً إجنننرعء جزعئنننٌ ضننندهق وبنننل أ  تنننأذ  ععج نننن ف

أ  ٍحندد  ذ  ذا هفبع شنصٌ عذعك ال بد م عحفإ  اهكذع  .ععمنتصن بذعك

.فٍه عوق ععشنل اععاعوعن ععجرمٍن ععتٌ عرتكب ف
2
 

 :اأهق صار ععحصفعن ععمقررة فٌ ععقفعا  هٌ

 . عحجرعئٍنععحصفعن ععبرعمفعٍن  :أولا                

  .ععحصفعن ععقضفئٍن :اا ثاني              

  .ععحصفعن عحدعرٍن :اا ثالث              

                                                 

 .204جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ػ  1-
2
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 البرلمانية اججرائية الحصانة: أولا             

ٌ  أ   أدضنفء مجين  ععشننعع هنذق ععحصنفعن منن  أجنل حمنفٍت ق منن   دهن

ععنندداى عععفمننن ضنندهق منن  أجننل  ٍقٍمننا عئ ق ععننذٍ  ونند دنند  أنصننام ق ا

 . ءة إعي ومعت قعحوف

من  دونتار ععجم ارٍنن عععربٍنن ععونارٍن ععنفق  71اود عصر ععمنفدة 

بالحصانة  يلة مدة ولية يتمتج أعضاء مجل  الشعب " : أديي  2012

ول يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجوراءات جزائيوة  ،المجل 

 ، ويتعوين فوي غيور دوراتضد أ  عضو منهم إل بإذن سابق من المجل 

ول انعقواد لوه عنود أويخ ور المجلو   ،المجل من مكتب  النعقاد أخذ إذن

 ."اتبما اتخذ من إجراء

ٍ  ٍت  : ةعد   تتميز بخصائص ععبرعمفعٍن أ  ععحصفعنم  هذق ععمفدة  ب

 أربووج سوونواتمنن  ععدوننتار هننٌ  56ع ععمننفدة منندة االٍننن ععمجينن  حونن -1

ن ل هذق ٍتمتع أدضفء ععمجي  ا  تبدأ من تاري  أول اجتماع له  نمٍ دٍ

.صفعنبفعحععمدة 
1
  

 رته أا أوفربهأودا  أفرعد م   وحدع النائبهذق ععحصفعن ديي  تقتصر -2

اتشننمل  .حصوانة شخصووية ع ننف  ك معنه فننٌ عرتكننفع ععجرٍمننأا من  عشننتر

جنايوات أو جونح أو عضنا من  هذق ععحصنفعن جمٍنع ع فعنفل ععتنٌ ٍقترف نف عع

ضنند  -ضنند ع منناعل -جننرعئق ضنند ع شنننفل)اأٍننف  كننف  عاد ننف  ،مخالفووات

 . (ععمصيحن عععفمن

وناعء أكنف   انعقواد المجلو فتورة أثنواء فنٌ  عععفئنع مالحقوة م جوازعد   -3

ونننفب  مننن   إل بوووإذن  عونننتثعفئٍن ق دارةدفدٍنننن أعععقنننفد ععمجيننن  فنننٌ دارة 

                                                 

 .ٝال ٣ؿَٞ ضٔى٣ىٛح ئال ك٢ قحُس جُكٍخ ذوحٕٗٞ - 1
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.ععمجينن 
1
ٍشننتره ععحصننال دينني إذ  منن  ععقننفد عال عررافننٌ نننفرج دا 

 . عمجي ع مكتع

إذع بندأ فٍ نف   تمتعه بالحصانةقبل  نائبتستثنى الجرائم التي ارتكبها ال -4

  دا  إذ  من  ععمجين  م  متفبعت فع م  فيٍ  هعفك مف ٍمعتحقٍ  رومٌ  

.رفع ععحصفعن دعه عد   ه إال بعك  ال ٍجاز تاوٍ
2
  

اججراءات التي تت لب اجذن اي فق  اججراءات التي تكوون موجهوة   -5

حقٍن  عحضنار أمنفق وفضنٌ ععتإعني ع تنهدداف  ٍجناز    ضد شخص النائب

  ضبه رونفئيهأا   ا ت تٍشه أا ت تٍش معزعهأ  اال ععقبخ ديٍه  الوتجاعبه

فإع نف   ععتنٌ ال تعفعنه شنصنٍف    ع ننرىأمنف عحجنرعءعر . أا ع مر بمرعوبت ف

  ونمف  ععشن اد  داى ديي شركفء عععفئع فنٌ ععجرٍمننجفئزة مثل إوفمن ععد

دميننه كعفئننع فننٌ فننٌ ععنبننرة  ع ننف ال تننؤثر   إعنني مكننف  ععجرٍمنننعالعتقننفل 

. ععبرعمف
3
  

    إ  أً احننندهف اججوووراءات الجزائيوووةإلوووى اوووذع الحصوووانة  تنصووور  -6

مكتنع ال ٍمك  أ  تقفق ديٍه وبل صدار إذ  م  ععمجي  أا عععفمن ععدداى 

ٍمك  أ  ترفع ديٍنه ععتٌ  دعوج الحق الشخصيفي لكن ل تؤثر   ععمجي 

.أمفق ععقضفء ععمدعٌ عمهفعبته بفعتعاٍخ د  ع ضرعر ععجزعئٍن
4
  

 

                                                 

وٌٝجش جُٔؿِّ  .21ص/. 957/جُوحػىز . جُؿُء جُػحُع. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جألْطحي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 1
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 .68ص
3
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4
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 زوال الحصانة

أو مون  بصودور اجذن مون المجلو تزال ععحصفعن د  دضا ععمجي   -1

ادعدئننذ ٍصننب  كننأً منناعه    عالععقننفد عرردافننٌ غٍننر المجلوو  مكتووب 

دٌاتوتعٍد عععٍفبن عععفمن حرٍت ف ا  دفدً وفمنن بنفعح  ععشنصنٌ فنٌ إ ععمند 

اعكعه ٍالنل ٍمنفر  أدبنفء عععٍفبنن بصنارة . ععدداى عععفمن ضد هذع عععضا

 .كمته جزعئٍف  ال تععٌ اوا عٍفبتهدفدٍن    محف

 الجورم المشوهودتزال ععحصفعن فٌ حفعنن  -2
1
ك شنب ن عن عنه ال ٍعناد هعف 

ل أً شك فٌ اٍزا    أذى بومعته أا مركزق عالجتمفدٌعإلٍقف  به أا إعحف

اٍصنب  كنأً مناعه  دنفدً تقنفق ععندداى ضندق   عرتكفع عععضا عجرٍمتنه

دا  حفجنن إعني من  . جمٍنع عحجنرعءعرععفمنن اتتننذ بحقنه م  وبل عععٍفبنن ع

  .اععدوتار صرٍ  فٌ هذع ععمجفل .إذ 

ععتنٌ  المجلو  انتهواء مودة وليوةتزال ععحصفعن دن  عععفئنع فنٌ حفعنن  -3

  .مٍ دٍن أربج سنواتهٌ 

 إجراءات صدور اجذن

تتقنندق عععٍفبننن عععفمننن بهيننع نهننٌ عرفننع ععحصننفعن دنن  عععضننا ععننذً 

ماضنا  ععقضنٍن إعني رٍمنن من  ععجنرعئق  منع تقرٍنر م صنل دن  عرتكع ج

اعيمجين  أ  ٍبنر فنٌ ععهينع . ل ععذً ٍحٍيه إعني مجين  ععشنعععد  ازٍر عع

مبفشرة أا ود ٍحٍيه إعي عجعنن نفصنن عدرعونته اإبندعء ععنرأً بشنأعه  اٍتننذ 

ععمجين  ال اٍ حنال أ   .ذعنك فنٌ ضناء منف تنرعق ععيجعنن عد  ععمجي  ورعرق ب
                                                 

جُؿٍّ جُٔشٜٞو ٛٞ جُؿٍّ ج١ًُ ٣شحٛى  – 1: "ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 28/ٝهى ٗظص جُٔحوز  - 1

٣ِٝكن ذٚ أ٣ؼحً جُؿٍجتْ جُط٢ ٣ورغ ػ٠ِ ٍٓضٌر٤ٜح ذ٘حء ػ٠ِ طٍجل  – 2. قحٍ جٌضٌحذٚ أٝ ػ٘ى جالٗطٜحء ٖٓ جٌضٌحذٚ

ْٜ كحػِٞج جُؿٍّ ٝيُي ك٢ جألٌذغ ٝجُؼش٣ٍٖ ْحػس جُ٘حِ أٝ ٣ؼرؾ ٓؼْٜ أش٤حء أٝ أِْكس أٝ أٌٝجم ٣ٓطىٍ ٜٓ٘ح أٗ

 ".  ٖٓ ٝهٞع جُؿٍّ
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ٍ   اضا  ععدداى ضد عععفئنع ي مٍتعرخ إع ق ع دعنن ععمقدمنن بشنأع ف اال ٍقن

اال ٍقهع برأً حال عرتكنفع دضنا ععمجين  عيجرٍمنن أق ال  اإعمنف م متنه 

  عت منن ععمعونابن إعني هنذع عععفئنعشكيٍن فقه تقتصر ديي بح  مدى جدٍنن ع

اإعمنف هنا  امف إذع كف  ععبفد  ديٍ ف وٍفوٍف  بقصند ععكٍند عنه أق عنٍ  كنذعك 

.ععننعد  ععبح  د  ععحقٍقنن اتحقٍن  عع
1
 عنه إذع عنق ٍ عنل ذعنك فمععني هنذع أ   

ععقناععٍ  تعهينر عصنفع  فئنن منن  ععمناعهعٍ  نن ل فتنرة عععٍفبنن  الوننٍمف أ  

.ععدوتار عفدى بفعموفاعة فٌ ععحقا  اععاعجبفر
2
 

وإذا تقوورر رفووج الحصووانة عوون النائووب، فووإن محاكمتووه تقتصوور علووى 

  اال ٍجاز أ  تمتد إعي أفعفل أنرى  أجله الحصانةالجرم الذ  رفعت من 

غٍر أ  م  ح  عععٍفبن عععفمن أ  تغٍر ععاصا     ععمحفكق أص   ال تتقٍد 

 . به

فتالننل   ق ععماعفقننن دينني إدهننفء عحذ دنند  أمننف إذع ععت نني ععمجينن  إعنني 

دٌاحرٍننن عععٍفبننن عععفمننن  بننفعح  ععشنصننٌ مقٍنندة فنن  تميننك تحرٍننك  ععمنند 

 .عععفمن أا رفع ف ضد عععفئععدداى ع

                                                 

 .  212ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 1

ٝهى أٝػكص ُؿ٘س جُىْطٌٞ ج٤ُ٘حذ٤س ج٣ٌُٞٓس  .245ٝ 244ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 2

ئٕ جُٔكٌٔس ك٢ ": ض٢ ِّ ٖٓ ؽِد ٌكغ جُكظحٗس ك٢ جُوٍجٌ ج٥ٓح ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ٓٞهق جُٔؿ 1950ػحّ 

ئ٣ؿحو جُكظحٗس ج٤ُ٘حذ٤س ٝجُ٘ض ػ٤ِٜح ك٢ جُىْطٌٞ هحتٔس ػ٠ِ ٓرىأ و٣ٔوٍجؽ٢ ضوطؼ٤ٚ ؽر٤ؼس جُكٌْ، ٝٛٞ ض٤ٌٖٔ 

جُ٘حتد ٖٓ جُو٤حّ ذٞجؾرٚ جُطٔػ٢ِ٤ جُٔوىِ ػ٠ِ أًَٔ ٝؾٚ، ٝط٤حٗطٚ ٖٓ جُكٌٞٓس جُط٢ هى ض٘ٓد ئ٤ُٚ، ذٞجْطس 

ُطهـِض ٖٓ جٗطوحوجضٚ أٝ ُطكٍٞ وٕٝ جشطٍجًٚ ك٢  ٤٘حذس جُؼحٓس جُط٢ ٣ٍأْٜح ٣ٍَٝ جُؼىٍ، ؾٍجتْ ٛٞ ذ١ٍء ٜٓ٘حجُ

ٓ٘حهشس ضهشحٛح أٝ ضظ٣ٞص ٢ٛ ق٣ٍظس ػ٠ِ أال ٣شطٍى ك٤ٚ،كايج ضٍؾف ُىٟ جُٔؿِّ إٔ جُ٘حتد ُْ ٣ٌٖ ػك٤س 

٤ح٤ْس، كإ ػ٤ِٚ إٔ ٣وٌٍ ٌكغ جُكظحٗس ٓإجٍٓز ق٤ٌٓٞس أٝ ػىجٝز شهظ٤س، أٝ قُذ٤س ٗحشثس ػٖ أٌٓٞ أٝ ٓٓحتَ ْ

ػٖ جُؼؼٞ ج١ًُ ؽِرص جُِٓطحش جُوؼحت٤س ٌكؼٜح ػ٘ٚ قط٠ ال ٣ٌٕٞ ٓؿِّ جألٓس ٓؼطالً ألػٔحٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س 

 . "ٝقحتالً وٕٝ ئقوحم جُكن ٝضطر٤ن جُوٞج٤ٖٗ ػ٠ِ جُٔٞجؽ٤ٖ٘
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 البرلمانية اججرائيةثار الحصانة ل

ل يحق للنائب اعذعك فإعه   متعلقات الناام العامحصفعن عععفئع هٌ م   -1

     بفهينن عند  تاكل م حقن تتق اعا كف  عععفئع وفب   ب ف   أن يتنازل عنها

 عععفمنن ععتنٌ در عيمصنيحنر  ش ن  حصوانة دسوتوريةععحصفعن ععبرعمفعٍن هنٌ 

عنذعك فعيني ععمحكمنن أ  تعين  بهن     ٍمثي ف عععفئع اعنٍ  عحمفٍنن شنصنه

.ععمحفكمن م  تيقفء ذعت ف اعا عق ٍهيع أحد ذعك
1
كمف ٍجاز ععندفع بنفعبه    

 . اعا  ال مرة أمفق محكمن عععقخ  مرعحل ععدداىفٌ أً مرحين م  

إذع دمندر إعني إوفمنن ععندداى  للوب الن أدمفع فعععٍفبن عععفمن  خعر  ت   -2

ن كنا  الحقنت   إوفمنن ععندداى عععفمنن ٍجنع أ   ،قبول صودور اجذنعععفمن 

فوال تملول النيابوة العاموة اتخواذ . ع ذع عحجرعء ال وفبقن ديٍه اال تصنح  بنه

ذ     عح ،دون إذن سووابقموون أ  عضووو فووي البرلمووان أ  إجووراء ضوود 

كمف ال ٍصح  صدار عحذ  منف ٍكنا  وند   ععموب  شره عيم حقن ععقضفئٍن

عتنننذ منن  إجننرعءعر جزعئٍننن ضنند دضننا ععمجينن  وبننل صنندارق     هننذق 

اهنا بهن   ٍتعين  بفععالنفق عععنفق ال ٍصنححه عحذ    بفهينن عد  عحجرعءعر ت

  .عع ح 

 

 الحصانة القضائية :ثانياا                   

 هق ضنمٍرق اشنرففعيٍنه أ  ٍحكن بفعغنن ع همٍنن م من ععقفضنٌ م منن 

عذعك ٍجع أ  ٍافر عه ععقدر ععن زق من    فٌ جمٍع ععقضفٍف ععتٌ ٍ صل فٍ ف

 .ق ععننناا حتنني ٍوننتهٍع أ  ٍقنناق باعجبننه دينني أكمننل اجننهدنند  ععحرٍننن ا

                                                 

 .243ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 1
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عيقضفة حصفعن نفصن ب ق م  أجنل عت نفم ق  ععمشر  اعتحقٍ  ذعك فقد ورر 

ع فنرعد أا من  ععونيهن  وناعء من   ق فو  ععمجفل عيكٍد ب قعد  ع  امقفضفت ق

.ععتع ٍذٍن
1
  

الحكوم  قضواةمثنل   كل م  ٍقناق باالٍ نن وضنفئٍن القضاةباععمقصاد 

اعنا وبنل  صدار مرواق تعٍٍعنه فنٌ ععقضنفء عد  ب ،والتحقيق والنيابة العامة

.مبفشرته دميه فٌ االٍ ته
2
  

 :أعنهديني  1م  وفعا  ععويهن ععقضفئٍن عع قنرة  114اود عصر ععمفدة      

بالوايفوة أو خارجهوا ل  مفي الجورائم التوي يرتكبهوا القضواة أثنواء قيوامه"

تقام دعوج الحق العام إل من قبل النائوب العوام إموا بوإذن مون لجنوة تؤلو  

ثنين من أقدم مستشواريها أو بنواء علوى  لوب امن رئي  محكمة النقض و

أثنوواء المحاكمووة المسوولكية وجووود  بووي نالقضوواء األعلووى عنوودما يتمجلوو  

 ."رمج

 

ٍ  ٍت      :لهذع الحصانةة عد  خصائص م  هذق ععمفدة أ  هعفك  ب

تقتصننر ديني ععقفضننٌ احنندق شخصوية ععحصنفعن ععقضننفئٍن هنٌ حصننفعن  -1

 .معه فٌ ععجرٍمندا  أفرعد أورته أا أوفربه أا م  عشترك م  

أثنوواء قيامووه ععتننٌ ٍرتكب ننف ععقفضننٌ  الجوورائمجميووج ععحصننفعن تشننمل  -3

.مخالفوة وأة جنحو وجنايوة أاوناعء أكفعنر بوايفته أم خارجها 
3
أً حتني  

                                                 

 .2012ٖٓ وْطٌٞ جُؿ٣ٌٜٞٔس جُؼٍذ٤س ج٣ٌُٞٓس ُؼحّ  134ٝ 132جُٔحوز  - 1

 .255ص .جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 2

ئٕ جُكظحٗس جُوؼحت٤س ك٢ ٓظٍ ُٝر٘حٕ ٝكٍٗٓح ال ضشَٔ ْٟٞ جُؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف، ٝجُٓرد ك٢ ٌأ٣٘ح ٛٞ إٔ  - 3

جُٔهحُلحش ذ٤ٓطس ٝض٘طل٢ ٓؼٜح ٓظ٘س ج٤ٌُى أٝ هظى جُطأغ٤ٍ ػ٠ِ جُوحػ٢، ألٕ جُٜىف ٖٓ جُكظحٗس ٛٞ قٔح٣س ػَٔ 

ع ج١ٌُٞٓ ٣٘كٞ ٓ٘ك٠. جُوحػ٢ ٤ُّٝ شهض جُوحػ٢ ٍّ ًٛٙ جُوٞج٤ٖٗ ٝال ٣ٞهق ئهحٓس جُىػٟٞ  ٝٗط٠٘ٔ ُٞ إٔ جُٔش

 .جُؼحٓس ك٢ جُٔهحُلحش ػ٠ِ ئيٕ ٖٓ جُؿٜس جُٔهُٞس ذًُي
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أا إعقنفء ع تربنن  كمنفع فر ععونٍر منث   د ون ع ف بفعاالٍ ن ال ععتٌ ععجرعئق

فٌ ععشفر  عععفق
1
.أا منفع ن عالفق ععبيدٍفر  

2
 

  أٍن إجرعءعر فٌ ماعج ن ععقفضنٌ تتنذ تقضٌ هذق ععحصفعن بأ  ال -3   

الحصوول  عود  ب إال من  وبنل عععفئنع عععنفق   عليوهتقام الدعوج العامة  لاأ  

 .على اجذن

  موووا ن عوواد ففعقفضننٌ ٍصننب  كننأً  الجوورائم المشووهودةأمننف فننٌ  -4    

عٍن أ  ٍبفشنر فنٌ حفعنن ععجنرق ععمشن اد عد  اعكل اعحد م  رجفل ععضفبهن عع

عٍرفننع ع مننر فننارع  إعنني  عيقنناععٍ  دينني أ  ٍعيننق أوننرع وننفخ   افقننف  ععتحقٍنن  

.عععفئع عععفق
3
 

 :دينني أعننهمنن  ععقننفعا  ع وننه  2فننٌ عع قننرة  114كمننف عصننر ععمننفدة  

عننٍ  عيمننددٌ ععشنصننٌ أ  ٍحننرك ددنناى ععحنن  عععننفق فننٌ جمٍننع ععجننرعئق "

اإعمف ٍترتع ديي عععفئع عععفق حنٍ  رفنع ععشنكاى إعٍنه أ  ٍحٍي نف ععمذكارة 

وبنل إحفعت نف أ  ٍعمند الونتكمفل ععتحقٍن  إعي ععيجعن ععمشنفر إعٍ نف اٍحن  عنه 

 . "باعوهن إدعرة ععت تٍش

ٍ  ٍت المضرور أن يتقدم بشكواع إلوى النائوب ديي أ  م  هذق عع قرة  ب

  حٍ  ترفع إعٍنه ععشنكاى  اعععفئع عععفق. باا نفسه مدعياا شخصياا العام منص  

أا إذع اجدهف غفمضنن فٍحن  عنه وبنل إحفعت نف   إمف أ  ٍحٍي ف إعي عجعن عحذ 

.ٍ  باعوهن إدعرة ععت تٍش ععقضفئٌأ  ٍعمد إعي عوتكمفل ععتحق
4
  

                                                 

/. 2878/جُوحػىز ٌهْ : جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س: جُٔكح٢ٓ ٣ح٤ْٖ جُى٢ًٌُُ - 1

 .2929ص 2881ٝجُوحػىز ٌهْ .2926ص/. 2879/ٝجُوحػىز ٌهْ  2925ص

: جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س: ًًُي جُٔكح٢ٓ ٣ح٤ْٖ جُى٢ًٌُُ 255ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُٞٛحخ قٞٓى جُىًطٌٞ ػرى - 2

 .317ص/. 4234/جُوحػىز ٌهْ . جُِٔكن جُى١ٌٝ جُػح٢ٗ.  جٍُٔؾغ جُٓحذن

 .1961ُؼحّ . ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س/ 9/جُلوٍز / 116/جُٔحوز  - 3

ػِوص ؾٞجَ ئهحٓس جُىػٟٞ جُؼحٓس ػ٠ِ ... ؼحت٤س ذحُ٘ٓرس ُِوؼحزُٔح ًحٗص جألطٍٞ جُٔطؼِوس ذحُططرؼحش جُو " - 4

ٝؾٞو ئيٕ ٖٓ جُِؿ٘س جُٔشٌِس ًُٜٙ جُـح٣س ُْٝ ٣ٍو ٓح ٣و٤ى ًٛٙ جُِؿ٘س ذحالوػحء جُشهظ٢ أٝ جُشٌٟٞ ٓٔح ٣ل٤ى 

إٔ طالق٤حضٜح ٓطِوس ضر٤ف ُٜح جٍُكغ قط٠ ُٝٞ أهحّ جُشح٢ً ٗلٓٚ ٓىػ٤حً شهظ٤حً ٝجإلؾحَز ٓط٠ ضر٤ٖ ُٜح 

".  جكٍ أْرحذح ًحك٤س ُٔالقوس جُوحػ٢ جُٔشٌٞ ٓ٘ٚ ْٞجء أهحّ جُٔىػ٢ جُشهظ٢ ٗلٓٚ ٓىػ٤حً شهظ٤حً أٝ ُْ ٣وْضٞ
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 الجهة التي تصدر اجذن- أولا 

ين مون ثنورئوي  محكموة الونقض وامن  اتؤعنا  :اللجنة الثالثيوة -2

قدمه عععفئع عععفق م  تيقنفء اتصدر عحذ  بعفء ديي هيع ٍ أقدم مستشاريها

 .ي ععشكاى ععمقدمن م  وبل ععمضرارأا بعفء دي  ذعته

األعلووىالقضوواء مجلوو   -2
1
إ  منن  حنن  مجينن  ععقضننفء ع دينني  :

أ  ٍهيننع إوفمننن ( لعنند  اٍعنناع دعننه ازٍننر عع)برئفوننن رئننٍ  ععجم ارٍننن 

عيقفضنٌ  نواء المحاكموة التأديبيوةكتشو  أثاديي ععقفضٌ إذع عععفمن ععدداى 

ونند عرتكننع أعننه   (كرعمننن ععقضننفءبفتننه أا عحوننفءة إعنني بوننبع إن عننه باعج)

 . جرمف  جزعئٍف  

 صدور اجذن عد  باججراءات المتبعة - ثانياا 

ععندداى عععفمنن ديني ها ععنذً ٍقنٍق  النائب العام فق  في الجمهورية

ععقفضٌ
2
 . 

ععمؤع ننن  يحووال القاضووي ليحوواكم أمووام محكمووة الوونقض بهيئتهووا العامووة

من  ونفعا   116اتجرً محفكمتنه افقنف  عيمنفدة  .ععجزعئٍنضفٍف عيعالر فٌ ععق

 .ععويهن ععقضفئٍن
                                                                                                                                            

/. 2880/جُوحػىز . جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س: جُٔكح٢ٓ ٣ح٤ْٖ جُى٢ًٌُُ -

  .2927ص

 : ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س ٗظص ػ٠ِ إٔ/ 65/جُٔحوز  - 1

 :إُق ٓؿِّ جُوؼحء جألػ٠ِ ػ٠ِ جُٞؾٚ جُطح٣٢ُ -  

 .ٌت٤ٓحً   ٌت٤ّ جُؿ٣ٌٜٞٔس ٣٘ٞخ ػ٘ٚ ٣ٍَٝ جُؼىٍ  -  

 .ػؼٞجً     ٌت٤ّ ٓكٌٔس جُ٘وغ  -  

 . ػؼٞجً   جُ٘حترحٕ جألهىٓحٕ ٍُت٤ّ ٓكٌٔس جُ٘وغ  -  

 . ػؼٞجً    ٓؼحٕٝ ج٣ٍَُٞ َُٞجٌز جُؼىٍ  -  

 . ػؼٞجً      ُِؿ٣ٌٜٞٔس جُ٘حتد جُؼحّ -  

 .ػؼٞجً    ٌت٤ّ ئوجٌز جُطلط٤ش جُوؼحت٢  -  
2
جُوحػ٢ إٔ ٣ٍأِ ٌت٤ّ ٓكٌٔس جُ٘وغ   2012ُؼحّ  64جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ جُلوٍز أ ٖٓ 1ض٘ض جُٔحوز - 

ٝك٢ جُططرؼحش جُوح٤ٗٞٗس ُِوؼحز ٖٓ ْرؼس ....ضإُق ج٤ُٜثس جُؼحٓس ك٢ ٓكٌٔس جُ٘وغ ػ٘ى جُ٘ظٍ :"ج٤ُٜثس جُؼحٓس ػ٠ِ

 ".ُىٟ ٓكٌٔس جُ٘وغ ٖٓ جُٔٓطشح٣ٌٖ جألهىّ
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فنإ    عالنتصنفل دند  فٌ ذعنك نراجنف  ديني واع ععرغق م  أ ديي ا

ععنن احمفٍنن ععقفضنٌ دن  هرٍن  عد  أرعد ضنمف  عع ععمشنر  ق ها أ  رمف ٍبر

.محفكمته م  أديي هٍئن وضفئٍن
1
  

 مووودعياا ،ضووورر أن يووودخل فيهوووا كوووان للمتامتننني أوٍمنننر ععننندداى عععفمنننن    

 .شخصياا أثناء التحقيق أو المحاكمة

 رجننر  القضوواةشووركاء أو متوودخلون موون غيوور ي قاضووللاإذع كننف     

اٍجننرً تاوٍننا ععقضننفة فننٌ غرفننن  .أمننفق محكمننن ععننعقخعننه محننفكمت ق م

 . لعد  نفصن فٌ وصر عع

ق عند  ابعتٍجن ععمحفكمن تصدر ععمحكمن حكم ف بفحدععن أا ععبنرعءة أا ب

اغٍنر تفبعنن  واألحكام والقرارات الصادرة عنها تكوون مبرموة. وؤاعٍن معع

دتنرعخ ديني ع حكنفق ععغٍفبٍنن فنٌ ال ً هرٍ  من  هنر  ععهعن  وناى ع

عذً ٍيٌ تفرٍ  ععتبيٍغم  ععٍاق ع مٍعفد نمون أٍفق تبدأ
2
. 

بحووق المحكوووم علوويهم موون القضوواة فووي أموواكن تنفووذ عقوبووات الحووب     

صن عحب  ععوجعفء عمنرٍ د  ع مفك  ععمنص مستقلة
3
 . 

 ثار الحصانة القضائيةل -ثالثاا  

  إعننذعك فنن  ٍن مقننررة عحمفٍنن ععوننيهن ععقضنفئٍنبمنف أ  ععحصننفعن ععقضنفئ -1

  إعني ععننبه  امنفع ت نف تننؤدً   تتعلوق بالناووام العوامهنذق ععحصننفعن أحكنفق 

   فنٌ أً كمنف ٍمكن  ععندفع بنفعبه  ععمحكمنن بنذعك من  تيقنفء ذعت نفاتقضٌ 

 . اعا  ال مرة أمفق محكمن عععقخ  مرحين م  مرعحل ععدداى
                                                 

. جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س: جُٔكح٢ٓ ٣ح٤ْٖ جُى٢ًٌُُ. ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س/ 115/جُٔحوز  - 1

 .2929ص/. 2881/جُوحػىز . جُؿُء جٍُجذغ
2
 .ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س 17كوٍز  116جُٔحوز  
3
جُىػٟٞ -ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :ٌػس جُوى٢ْجُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذح: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- - 

 .118.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُٔى٤ٗس
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ضننٌ بفععوننبن إعنني بننرفخ إوفمننن ععنندداى دينني ععقف اجذنقوورار لجنووة إ   -2

فنن  ٍجنناز تجدٍنند   حجيووة األموور المقضووي بووهيحوووز    فعننفل ععتننٌ وننفق ب ننفع

ففعحصنفعن   تنرك ععقفضنٌ ونيك ععقضنفء عند  ععم حقن د  تيك ع فعفل اعنا ب

تعونحع ععتٌ ٍتمتع ب ف ععقفضنٌ ت زمنه منف دعق ديني رأ  دمينه  كمنف أع نف 

دٌبحٍ  ٍمتعع ديني   تركه ععقضفء عد  مف بإعي   حقنن إعني م ٍعناد  أ  ععمند 

   فنٌ ذعنك نرونف  عمبندأ من  ععاجناق ععقفضٌ جزعئٍف  مرة أنرى بأً اجنه 

.ععفقععمتصل بفععالفق عععحصفعن 
1
 

الودعوج عيقفضٌ هٌ ععدداى عععفمن  أمف إ  حداد ععحصفعن ععممعاحن  -3 

ٍننف  كننف  وننبع أ الموودنيالمدنيووة فموون الجووائز إقامتهووا عليووه أمووام القضوواء 

ق اراد أً عننل عنند  منن  أً مرجننع  ع دا  إذ ععتعنناٍخ ععمهفعننع بننه منن  

.ٍعفرخ ذعك
2
 

 

 الحصانة اجدارية: ثالثاا                

عاموول، واووو كوول شووخص لل ععهمأعٍعنننعععفمننن تننافٍر  ععاالٍ نننتقتضننٌ 

ععننفق  (7)اٍنضننع  حكننفق ععمرونناق ععتشننرٍعٌ روننق يشووغل وايفووة عامووة 

1990 
3
دً االٍ ته ديي أكمل اجنه بعٍندع  دن  عحجنرعءعر ععكٍدٍنن ؤكٌ ٍ 

                                                 

جُوحػىز ٌهْ . جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س جُِٔكن جُى١ٌٝ جُػح٢ٗ .جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُٔكح٢ٓ ٣ح٤ْٖ جُى٢ًٌُُ - 1

 .317ص/.4233/
2
جُىػٟٞ -ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُوى٢ْجُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس : جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- - 

 .119.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُٔى٤ٗس

جُٔطؼٖٔ ئٗشحء جُٔكحًْ ج٤ٌُِٓٔس أُـ٢ ٗظحّ ٓؿِّ جُطأو٣د  1990ُؼحّ ( 7)ذٔٞؾد جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ  - 3

ٖٓ جُوحٕٗٞ جألْح٢ْ ( أ)كوٍز  72ٝذٔٞؾد أقٌحّ جُٔحوز . 1962ُؼحّ  90جُظحوٌ ذحٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ 

ضطرن أقٌحّ هحٕٗٞ ئٗشحء جُٔكحًْ ج٤ٌُِٓٔس ػ٠ِ كثحش  6/12/2004جُظحوٌ ذطح٣ٌم  50ُِؼح٤ِٖٓ ك٢ جُىُٝس ٌهْ 

جُؼح٤ِٖٓ جُهحػؼ٤ٖ ألقٌحّ جُوحٕٗٞ جألْح٢ْ ٝأ٣ؼحً ػ٠ِ ؿ٤ٍ جُهحػؼ٤ٖ ألقٌحٓٚ ئيج نِص جُوٞج٤ٖٗ جُهحطس ذْٜ 

 .ٖٓ ضكى٣ى ٍٓؾغ ضأو٣ر٢ ُٚ
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 أحنفهام  أجل ذعك  .ععبعخ ضدق بوبع ممفروته عاالٍ ته ععتٌ ود ٍتنذهف

 .عا  م  ععحصفعن عحجرعئٍنعععفمل فٌ ععداعن بععوارً  ععمشر  

ععنفق  7م  ععمروناق ععتشنرٍعٌ رونق  (أ)عع قرة  23اود عصر ععمفدة 

ل يجووز مالحقوة أحود : "ععقفضٌ بإعشفء ععمحفكق ععمويكٍن ديي أعنه 1990

العوواملين أمووام القضوواء لجوورم ناشوو  عوون العموول قبوول إحالتووه إلووى المحكمووة 

 ".اذا القانونالمسلكية وفقاا ألحكام 

 م  ععم حقنن ععفملحمٌ عٍأرعد أ   ععمشر  أ  هذق ععمفدة ٍتض  م  

إعنني أ  ٍصنندر وننرعر منن   عععمننل  دننإذع كفعننر جرٍمتننه عفشننئن ععقضننفئٍن 

.بإحفعته إعي ععقضفء ععمحكمن ععمويكٍن
1
 

أ  عع عنننل ععمعوننناع إعننني عععفمنننل ععمونننيكٍن فنننإذع ونننررر ععمحكمنننن 

ٍ  فعيٍ نننف أ  ت  ٍونننتاجع إحفعتنننه إعننني ععقضنننفء ععاصنننا ععجرمنننٌ عي عنننل  بننن

اعععل ععقفعاعٌ ععمعهب  ديٍه  اع ف فٌ هذق ععحفعن إٍدع  عععفمل ماوافف  مع 

.ميننا ععنندداى إعنني عععٍفبننن عععفمننن حجننرعء ععمقتضنني ععقننفعاعٌ
2
أ   عنند  اب 

ععقهعٍنن أمنفق ععقضنفء  هتندرجحكق ععصفدر فٌ ددناى ععحن  عععنفق ٍكتوع عع

المحكموووة إعننني  دننن  هرٍننن  عععٍفبنننن عععفمنننن مينننا ععقضنننٍن عنننفدٍ  ععجزعئنننٌ

كووم عليووه بعقوبووة جنائيووة أو ح  ععننذً عمحفكمننن عععفمننل  ععمنتصننن المسوولكية

.جنحية مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل
3
 

أا  م المسوؤوليةعد  بالبراءة أو  ع  أمف إذع أصدر ععقضفء ععجزعئٌ ورعر

مينا  ععجزعئٍنن ترونل ععمحكمنن  المخالفوات أا ععحكق بإحندى منج المحاكمة

                                                 

ضطْ جإلقحُس ئ٠ُ جُٔكٌٔس : "ػ٠ِ أٗٚ 1990ُؼحّ  7ٖٓ جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ ( أ)جُلوٍز  8ُٔحوز ض٘ض ج - 1

ٖٓ  -2. ٖٓ جُِٓطس جُط٢ ضٔحٌِ قن جُطؼ٤٤ٖ، ٝذوٍجٌ ٖٓ ٌت٤ّ ٓؿِّ جٌَُٞجء ُٖٔ ٣ؼ٤ٖ ذٍّْٔٞ -1: ج٤ٌُِٓٔس

ٖٓ ج٤ُ٘حذس  -3. ج٤ُٜثس ٝكن هحٜٗٞٗح ٌت٤ّ ج٤ُٜثس ج٣ًٍُُٔس ٍُِهحذس ٝجُطلط٤ش ذحالْط٘حو ئ٠ُ جُطكو٤ن ج١ًُ ضؿ٣ٍٚ

 .ٖٓ جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٗلٓٚ 9ٝ11، ًًُي جُٔحوض٤ٖ "ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ( 26)جُؼحٓس ٝكن أقٌحّ جُٔحوز 

 .1990ُؼحّ  7ٖٓ جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ ( أ)جُلوٍز  17جُٔحوز  - 2

 .ٖٓ جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٗلٓٚ( أ)كوٍز  26جُٔحوز  - 3
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 .ععتننٌ ٍعمننل عنندٍ ف عععفمننل دنن  هرٍنن  عععٍفبننن عععفمننن اجدارة ععقضننٍن إعنني

العقوبووات فوورض إحوودج إلدارة فيجوووز لوو   بووالبراءة ععحكننق حفعننن باسووتثناء

إذع رأر إلوى المحكموة المسولكية  توهإحالأا  ي عععفمنلدين المسلكية الخفيفوة

عفشننئف  دنن   ااكننف  عع عننل ععمقتننرديٍننه فننرخ دقابننن موننيكٍن شنندٍدة عننزاق 

.عععمل
1
 

عجرق غٍنر إعي عأمف بفععوبن عجرق عععفشك د  عععمل  إعي عهذع بفععوبن 

أً فنرد دنفدً  اتجنرً بحقنه ععتتبعنفر كن عععفملٍصب    د  عععملعفشك عع

ع مر نن ل فٌ ععمنتصن  عععفملاديي عععٍفبن عععفمن إد ق إدعرة   ععقفعاعٍن

.وفدن م  مبفشرة ععتتبعفر ععقضفئٍن 24
2
 

ٍ  كٍننا ع ننر  : عكنن  ععوننؤعل ععننذً البنند منن  هرحننه هننا ععجرٍمننن  بنن

 .؟عهداععجرٍمن غٍر عععفشئن  عععمل  دعععفشئن 

 نهموالجرم غير الناش   عملن المالجرم الناش  - أولا 

م  أدمفل ععاالٍ ن كل دمنل ٍبفشنرق  عد  ٍ  حوع رأً محكمن عععقخ

  ننر ا بتعبٍنر  .بشنكل ونفعاعٌ ععماالا أا ٍوتهٍع مبفشرته بحكنق االٍ تنه

ابننذعك  .كننل دمننل ٍنندنل فننٌ عالنتصننفل ععقننفعاعٌ ع دمننفل ععتننٌ ٍمفرونن ف

كننل دمننل عننق تناعننه ععقنناععٍ  اع عالمننن  عععفمننلٍنننرج دنن  أدمننفل االٍ ننن 

به ويهن مبفشرته اععقٍفق
3
 . 

إذع كنننف  ععن ٍنننر ععجمركنننٌ صنننفحع حننن  فنننٌ تحنننرً : ذلووول مثوووال

إال أعنه ٍننرج   ع شنفل ات تٍش ق اف  ععقاععٍ  اع عالمن ععتٌ تحدد ذعنك
                                                 

 .ٖٓ جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٗلٓٚ( 1ٝ2/خ)كوٍز  26جُٔحوز  - 1

ضرِؾ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُؿٜس جُط٢ ٣ؼَٔ ُى٣ٜح جُؼحَٓ : "ٖٓ جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٗلٓٚ ػ٠ِ إٔ 25ٗظص جُٔحوز  - 2

 ".ْحػس ٖٓ ٓالقوطٚ ذؿٍّ ؿ٤ٍ ٗحشة ػٖ جُؼَٔ 24نالٍ 
3
جُىػٟٞ -ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- - 

 .121.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُٔى٤ٗس
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ى دميه إعي ضنربه عععنف  عد  د  أدمفل االٍ ته اٍع صل دع ف كيٍف  حٍعمف ٍت

فننٌ  ععمشننر  ع مننر ععننذً ٍنننفعا إرعدة   اعالدتنندعء دينني ونن مت ق ععجوننمٍن

فمثنننل هنننذق    فنننرعد احرٍنننفت ق اكنننرعمت ق ععشنصنننٍنععح نننفال ديننني حٍنننفة ع

ب ننف  ة تبقني مقهادننن ععصنين منع أدمننفل ععاالٍ نن اال تنرتبهرع دمنفل ععجنفئ

اتجعل عدتدعء ععماالا جرمف  غٍنر عفشنك   بصارة مبفشرة أا غٍر مبفشرة

.عملعع د 
1
 

فمحكمننن ععننعقخ وصننرر   ععتضننٍٍ عكنن  فننٌ هننذع ععننرأً ععكثٍننر منن  

اال ٍصنن   .دينني ععممفروننن ععاالٍ ٍننن ععقفعاعٍننن عععمننل  دننععجننرق عععفشننك 

عحدعرٍننن هننٌ حصننفعن ععحصننفعن      ععتضننٍٍ  فننٌععمضننٌ إعنني هننذع ععحنند 

عننذعك ف ننٌ عٍوننر حصننفعن   عفمننلاععكٍنند عيإجرعئٍننن تقننررر عمعننع عحوننفءة 

 . أا إبفحن فعيه ععفملق موؤاعٍن عدد  ماضادٍن تؤدً إعي 

اوي التوي  لعملن امالجريمة الناشئة   إٍمك  ععقال ابعفء  ديي ذعك 

موا كوان ليقترفهوا  عاملبحيال يثبت أن ال( السببية براب ة) عملترتب  مج ال

الننراا  عفمننلً افننر عيذععنن اهنن دميننهأً إ   .هعملووأو أن يفكوور فيهووا لووول 

 .الرتكفب ف دميهكفب ف أا عوتغل عرت

بفعضنرع ديني ععضنفبه ععجمركنٌ ى عند  دعندمف ت  ف ٌ ععمثنفل ععونفب 

اٍكنا  هنذع ععجنرق   دمينه تشن ق ٍكنا  وند تجنفاز حنداد ع شنفل ععذٍ  ٍ

.عمف عرتكع هذع عع عل عععمل ع عه عاال هذ عمل  ععد ف  عفشئ
2
 

ته عزمٍيننه فننٌ دد  ععننذً ٍقتننرا جرٍمننن فننٌ معننرخ موننف ععفمننلأمننف ع

اعنا كنف  مرتبهنف  بفعاالٍ نن   عه د ونن بفعاالٍ ننكا  ٍفإ  دميه ال   أدمفعه

 .أا كف  مرتدٍف  عبفوف  رومٍف  أثعفء عوترعف ف  زمعٍف  

                                                 

 . ٝٓح ذؼىٛح 729ص/. 1323/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1

 .730ص 1325جٍُٔؾغ جُٓحذن جُوحػىز ٌهْ : ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 2
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 الحصانةمن الستثناءات  -ثانياا 

ال توتهٍع عععٍفبن عععفمن كمف ذكرعف ونفبقف  إوفمنن ععندداى عععفمنن ديني 

 عنند  ت  ةدنند  عكنن  هعننفك حننفالر  .مننفدعق متمتعننف  بفعحصننفعن عحدعرٍننن عععفمننل

ععحصننفعن فٍ ننف غٍننر وفئمننن اتوننتهٍع عععٍفبننن عععفمننن دعدئننذ إوفمننن ععنندداى 

م  ععمروناق ععتشنرٍعٌ ( ع)عع قرة  23اود عصر ديي ذعك ععمفدة  .عععفمن

السوابقة ( أ)يستثنى من أحكام الفقورة : "فٍ فحٍ  جفء  1990ععفق  7روق 

 الشخصووي والحووالت التووي تن بووق الدعوواءحالووة الجوورم المشووهود وحالووة 

 ."من قانون العقوبات القتصادية 37عليها أحكام المادة 

 

 انجرًٚح انًشٕٓدج -1

 فٌ حفعن ععجرق ععمش اد
1
  عععفمنن دند  ٍ ح  حونع ععقاع فإ  عععفمل 

فتجرً بحقه ععتحقٍقفر حوع ع صال عععفدٍن  ديي شنره أ  تعينق عحدعرة 

عععمنل حتي تتننذ عحجنرعءعر ععضنرارٍن عحون  ونٍر  فارع  بذعكععمنتصن 

.فٌ داعئرهف
2
  

 انشخصٙ يٍ انًضرٔر االدػاءذقذٚى  -2

وناعء كنف  شنصنف   إذع تقندق ععمضنرار  ععحصنفعن دن  عععفمنل تزال

بفددفء شنصٌ  هبٍعٍف  أق عدتبفرٍف  
3
ٍددٌ فٍه باوا  ضرر شنصٌ ديٍه  

                                                 

جُؿٍّ جُٔشٜٞو ٛٞ جُؿٍّ ج١ًُ ٣شحٛى ػ٘ى  -1: "ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 28ٗظص جُٔحوز  - 1

٣ِٝكن ذٚ أ٣ؼحً جُؿٍجتْ جُط٢ ٣ورغ ػ٠ِ ٍٓضٌر٤ٜح ذ٘حء ػ٠ِ طٍجل جُ٘حِ  -2. جٌضٌحذٚ أٝ ػ٘ى جالٗطٜحء ٖٓ جٌضٌحذٚ

ج جُؿٍّ ٝيُي ك٢ جألٌذغ ٝجُؼش٣ٍٖ ْحػس ٖٓ أٝ ٣ؼرؾ ٓؼْٜ أش٤حء أٝ أِْكس أٝ أٌٝجم ٣ٓطىٍ ٜٓ٘ح أْٜٗ كحػِٞ

 ".ٝهٞع جُؿٍّ

. 726ص/. 1316/ٝجُوحػىز ٌهْ 740ص/. 1341/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 2

 .799ص/. 1925/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ

/ 2899/ جُوحػىز ٌهْ. جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس ُوٞجػى جُؿُجت٤س: جُى٢ًٌُُجُٔكح٢ٓ ٣ح٤ْٖ  - 3

 . 2957ص. ٓوٌٍجً 
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اٍبفشنر  عععفمنلى ديني دعندهف تقنفق ععنددا .عمنل  ععمم  جرعء جرق عفشك 

من     عععٍفبن عععفمن توترد حرٍت ف فٌ إوفمن ععدداى عععفمن   ععتحقٍ  معه

أنوه ل يسوتقيم  والعلة في ذلل اي .ععمحكمن ععمويكٍندا  ععتالفر ورعر م  

الجزائيووة علووى تقوودير  جمووج وجووود موودع شخصووي أن تعلووق إقامووة الوودعو

.م إحالتهعد  المحكمة المسلكية جحالة العامل إلى القضاء الجزائي أو 
1
 

دٌأوقه فإذع  اجنع ععتاونا دن  ععونٍر فنٌ    ععشنصنٌ ددناعق ععمد 

ععمرونناق ععتشننرٍعٌ ععقفضننٌ ععنناعردة فننٌ  دنند  قاعععنندداى عععفمننن اتهبٍنن  عع

   ع وننبفع ععتننٌ أجننفزر   1990ععننفق  7بإعشننفء ععمحننفكق ععموننيكٍن روننق 

دي ديٍنننه ععفمنننلم حقنننن ع أمنننفق ععمحنننفكق وننند زععنننر بإونننقفه ععننندداى  ععمننند 

االبد م  ععرجا  إعي ععهرٍقن عععفدٍن ععتٌ ٍجنع ونياك ف بحن    ععشنصٍن

.عملأودق ديي عرتكفع جرق عفشك د  عع دفملكل 
2
 

إعني  منلفععبإحفعنن ع ععمحكمنن ععمونيكٍنذعنك ونرعر من   عد  ب اإذع صدر

فإونقفه  .ونٍرهف من  عععقهنن ععتنٌ اصنير إعٍ نففإ  ععندداى تتنفبع   ععقضفء

  ععشنصنٌ ال ٍنؤدً إعني عدتبنفر كنل منف تنق من  عحجنرعءعر بنفه    عالددفء

 . ع ف فٌ ع صل كفعر صحٍحن

 انجرًٚح االقرصادٚح -3

: ٍننأتٌ دينني مننف نعععقابننفر عالوتصننفدٍمنن  وننفعا  / 28/عصننر ععمننفدة 

ٍحنننفل مرتكنننع إحننندى ععجنننرعئق ععمعصنننال ديٍ نننف فنننٌ هنننذع ععقنننفعا  مننن  "

                                                 
1
جُىػٟٞ -ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- - 

 .123.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُٔى٤ٗس

. ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ. 727ص  1319جُوحػىز : جٍُٔؾغ جُٓحذن: ى جُوح٤ٗٞٗسٓؿٔٞػس جُوٞجػ - 2

 . 790ص/. 1919/جُوحػىز ٌهْ. جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن



 -151- 

أ  ٍصننب   عنند  ععمحكمننن ععمنتصننن ابععمنناال ٍ  أا عععننفميٍ  فننٌ ععداعننن إعنني 

."ععحكق مبرمف  تحٍل عععٍفبن عععفمن ععميا إعي ععج ن ععتأدٍبٍن ععمنتصن 
1
  

عععٍفبننن عععفمننن توننترد حرٍت ننف فننٌ إوفمننن ععنندداى عععفمننن دينني إ   أً

 م   ععذً ٍقترا جرٍمن عوتصفدٍن واعء تعيقر باالٍ ته أق عنق تتعين  عععفمل

ه أصب  م  أً إع   .ععمحكمن ععمويكٍن ععمنتصندا  شره صدار ورعر م  

ٍ     هننذق ععمننفدة وننفار   إعنني ععقضننفء مبفشننرة ععممكنن  إحفعننن عععفمننل  بنن

فدٍٍ  فننٌ عرتكننفع مثننل هننذق اغٍننرهق منن  ع فننرعد عععنن ععننفميٍ عععمنناعهعٍ  

.ععجننرعئق
2
دينني م حقننن ععجننرعئق ععتننٌ تمنن   ععمشننر  اععوننبع هننا حننرل  

 . ور  مف ٍمك بأعوتصفد ععداعن امؤووفت ف 

    ثار الحصانة اجداريةل -ثالثاا 

 عنند  إال ب القضوواء لجوورم ناشوو  عوون العموولٍمكنن  م حقننن عععفمننل أمننفق  ال-1

 .إحفعته م  ععمحكمن ععمويكٍن

 تقتصنر ديني شننل عععفمنل حصوانة شخصويةهنٌ ععحصفعن عحدعرٍن  - 2

ععموفهمٍ  معنه أوفربه أا أفرعد أورته أا ثر ع ف ديي اال أاحدق دا  غٍرق 

.فٌ عرتكفبه ععجرٍمن
3
 

أً مرحينن فنٌ عذعك ٍمك  ععدفع ب ف   من الناام العام فعن عحدعرٍنععحص -3

يمحكمننن أ  عا  ى اعننا  ال مننرة أمننفق محكمننن ععننعقخمنن  مرعحننل ععننددا

                                                 

  . 2013ؼحّ ُ (3)حٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جالهطظحو٣س جُظحوٌ ذ - 1

ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا . 727ص / 1320/ٌهْ جُوحػىز : جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 2

 . 787ص/. 1917/جُوحػىز ٌهْ. جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن. جأل٢ُْٞ

 .742ص / 1345/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 3
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بهنن    اٍترتننع دينني منفع ننن هننذق ععحصننفعن  ضننٌ بننذعك منن  تيقننفء ذعت ننفتق

.جمٍع عحجرعءعر
1
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا . 727ص / 1318: /جٍُٔؾغ جُٓحذن جُوحػىز ٌهْ :٤سٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوحٗٞٗ - 1

 .803ص/. 1927/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن. جأل٢ُْٞ
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 انفصم انراتغ                      

 اَقضاء انذػٕٖ انؼايح                    

عشنأ عيداعنن ععحن  فنٌ معفوبنن   م  ععمونيق بنه أعنه متني اوعنر ععجرٍمنن     

ف ننٌ ععتننٌ تقنناق   عكننٌ تمثيننهابمننف أ  ععمجتمننع أعننفع عععٍفبننن عععفمننن  .ععجننفعٌ

وٍنند منن  ععقٍنناد مننف عننق ٍكنن  ثمننن   بإوفمننن هننذق ععنندداى فننار اوننا  ععجرٍمننن

اععتنٌ تحندثعف دع نف   امبفشنرت فإوفمت نف ععتنٌ تحنال دا  ععدعئمن أا ععمؤوتن 

 . معذ ويٍل

داى عععفمننن مير ععداعننن حق ننف فننٌ ععنندعفننإذع اوعننر ععجرٍمننن اعوننت

 تعقضننٌ ف  ونناعء بننفعبرعءة أق بفحدععننن مبننرقاصنندر فننٌ ماضنناد ف حكننق 

 .ععمبرقبٍعٍن بصدار هذع ععحكق تكا  بيغر غفٍت ف ععه ع فععدداى عععفمن  

تكنا  ععندداى عععفمنن  مبرقعه بصدار ععحكق ععإاٍقفل فٌ هذق ععحفعن 

.ود ععقضر بفعهرٍ  ععهبٍعٌ
1
 

وبننل ععحكننق فٍ ننف أا وبننل  د تهننرأ دينني ععنندداى عععفمنننامننع ذعننك فقنن

 اٍكننا  ذعننك ععقضننفئ ف  يأنننرى تننؤدً إعنن أوننبفع صننٍرارة ععحكننق مبرمننف  

. تنيا دعصر م  ععععفصنر ععتنٌ تقناق ديٍ نف هنذق ععندداىدعدمف ٍ
2
اهنذق  

 . ععتقفدق عع ا عععفق ع  جفعٌ اففة عع: ع وبفع هٌ

  :أربعن مبفح عذعك البد م  تقوٍق هذع عع صل إعي 

 .ععجفعٌ اففة :ع الععمبح  

                                                 

 .159ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ - 1

ضٓوؾ وػٟٞ جُكن جُؼحّ ذٞكحز : "ُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ػ٠ِ ًٛٙ جألْرحخٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ ج 434ٗظص جُٔحوز  - 2

ٝضٓوؾ وػٟٞ جُكن : "ًٔح ٗظص جُلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحوز يجضٜح ػ٠ِ إٔ" جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ أٝ ذحُؼلٞ جُؼحّ أٝ ذحُطوحوّ

٘حٛح ػ٘ىٓح ٢ٛٝ جُكحالش جُط٢ وٌْ". جُؼحّ ضرؼحً ُٓوٞؽ جُكن جُشهظ٢ ك٢ جألقٞجٍ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُوحٕٗٞ

 . وٌْ٘ح جُط٘حٍَ ػٖ جُشٌٟٞ، ٝجالوػحء جُشهظ٢ ٝجُطِد
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  .ععع ا عععفق :فعٌععمبح  ععث

 .ععتقفدق :ععثفع ععمبح  

 . ععحكق ععجزعئٌ ععبفر: ععمبح  ععرعبع
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 ألولالمبحال ا

 وفاة الجاني

اهننذع عتٍجننن   افننفة ععجننفعٌ حتمننف  إعنني ععقضننفء ععنندداى عععفمنننتننؤدً 

هبٍعٍن عيمبدأ ععمقرر فٌ ععقفعا  ععجزعئٌ ععذً ٍ ترخ شنصٍن ععموؤاعٍن 

فالهود  مون الودعوج  .اشنصٍن عععقابن ابفعتفعٌ شنصٍن ععندداى عععفمنن

أً ععنرد   والعقوبة ل تحقق أغراضها. العامة تقرير المسؤولية والعقوبة

مبنررعر تعت نٌ عع  فنإذع تنافٌ  إل بتوقيعها علوى مرتكوب الجريموة اععتأهٍل

.أً تعت ٌ دين ععدداى اغفٍت ف  ععتٌ توتاجع ردده اتأهٍيه
1
 

ععفمنن فقندر أحند ٍضفا إعي ذعك أ  اففة ععجنفعٌ تععنٌ أ  ععندداى ع

ف  ٍعقل عتنفذ أً إجرعء فٌ ماعج ته فنٌ ععاونر ععنذً   ع صيٍٍ  أهرعف ف

. ثبفر برعءتهٍه ععدفف  د  ع وه اإٍوتحٍل دي
2
 

ٍ  عذعك البد م  أ  ع عى عليهأثر وفاة فٍمف ٍيٌ  ب علوى الودعوج  المد 

 الودعوج المدنيوة،  اديني  المصوادرةفٌ مرعحي نف ععمنتي نن  اديني  العامة

 .فٌ ععجرٍمن المساامين اديي

عى عليهأثر وفاة  -أولا   العامة جالدعو في المد 

: م  وفعا  أصال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن/ 1/فقرة  435عصر ععمفدة 

عى عليوهتسق  دعوج الحق العوام بوفواة " سوواء أكوان لجهوة ت بيوق  المود 

ٍ  ٍت ".العقوبة األصلية أو العقوبوة اجضوافية أو الفرعيوة من  هنذق ععمنفدة  بن

                                                 

جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس : جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ-. 78ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 1

 .140.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُوى٢ْ

 .  229ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 2



 -156- 

  اهذع مبدأ دفق ٍهب  فنٌ إعي ععقضفء ععدداى عععفمن تؤدً ععجفعٌ اففةأ  

 :ب  عوتثعفء فٌ أٍن حفعن كفعر ديٍ ف ععدداى عععفمنجمٍع ععجرعئق 

دينني دعدئننذ ٍوننتحٍل ا  الوودعوج العامووةإقامووة قبوول  ونند ٍتننافي ععجننفعٌ -1

ونقاه ع بحفوا األوراقععندداى اٍتعنٍ  ديٍ نف أ  تقناق إوفمنن عععٍفبن عععفمنن 

 . ععداعن فٌ عععقفع ح 

فن    من  وبنل عععٍفبنن عععفمنن الودعوج العاموةإقامة  عد  بإذع تافٌ ععجفعٌ  -2

من  حٍن  ععشنكل أا من   ععندداى مقباعنن ٍجاز عيمحكمن أ  تتعرخ عكنا 

انقضاء الودعوج العاموة  تعلناال أ  تحكق بفعع قفر اإعمف   حٍ  ععماضا 

ععندداى حثبنفر  بفونتمرعر ععونٍر فنٌاعا هفعع ارثن ععجفعٌ بسبب الوفاة 

 . برعءته

جزائوي ولكون قبول مضوي مواعيود صودور الحكوم ال عود  بتحد  ععاففة ود  -3

ٍعننفد عالدتننرعخ دينني ععحكننق أً كمننف عننا حصننير أثعننفء وننرٍف  م ،ال عوون

ععمحكناق  ااوبل أ  تهع  عععٍفبن عععفمن أ  أا عالوتئعفا أا عععقخ  ععغٍفبٌ

  ه ال من  وبنل عععٍفبنن عععفمنندعدئذ ال ٍجاز عوتئعفا ععحكنق اال عقضن .ديٍه

ٍجعننل ع ننق  ن أ  ععحكننق ععصننفدر بإدععننن مننؤرث قاال منن  وبننل ععارثننن بحجنن

رعءتننه عيمحففالننن دينني وننمعته بمصننيحن مععاٍننن فننٌ ععحصننال دينني حكننق ب

.اذكرعق
1
  

اال ٍمك  تع ٍنذ منف عشنتمل   اة تمحو الحكم ويصبح كأنه لم يكنفالوف

ععمصنننفدرة أا ععمصنننفرٍا  اأمفعٍنننن كفعغرعمنننن ععحكنننق مننن  دقابنننفر  ديٍنننه

دي ديٍهععمحكاق ب ف ديي    . ععمد 

                                                 

، ًًُي جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ 231ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 1 

  .164ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن:  ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ
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ع ونناعء كننف  ععهعنن  منن  جفعنن  ال عوون فووي الحكووم عوود  بإذع حنندثر ععافننفة  -4

دي ديٍه فعيي ععمحكمن ععمهعا  أمفم ف عالمتعف  دن   .أا عععٍفبن عععفمن ععمد 

عى عليهبانقضاء الدعوج العامة بسبب وفاة عالر ععهع  اععحكق    .المد 

ععمت ق ود مفر برٍئف  اعا كف  ععحكق ععذً صندر  عد  ٍ  افٌ هذق ععحفعن

بنرًء حتني تثبنر إدععتنه    ععمنت قإة تقنال دند     ععقف  نبفحدعع ف  بحقه  حكم

اععحكق عق ٍصنب  مبرمنف    ععهع ابمف أ  عع فدل تافٌ فٌ فترة   بحكق مبرق

.اٍوقه مع ف عالت فقفإ  ععدداى عععفمن توقه   عد  ب
1
  

 :الحكم المبرم عد  أثر الوفاة ب: ثانياا 

فننإ   عععفمنننر حكننق مبننرق فننٌ ععنندداى اصنند عنند  تننافٌ ععجننفعٌ ب إذع

اتكنا   . بالوفواةل  بصودور الحكوم المبورم ينقضوتععدداى فٌ هذق ععحفعنن 

وفاة المحكوم لول مفعول . حتي ععاففة  عععقابفر ععمقضٌ ب ف اعجبن ععتع ٍذ

إذع كفعنننر ع شنننٍفء  علوووى المصوووادرة الشخصوووية ععحكنننق ععمبنننرق عننند  ب عليوووه

ول علوى المصوادرة العينيوةععمصفدرة ود حكق ب ف عيمددٌ ععشنصٌ  
2
اال  

ععمدعٍنن ععمحكناق ب نف كفعتعاٍضنفر ديي إو نفل ععمحنل  اال ديني عحعزعمنفر 

وتمحوو . اال توقه ععدٍا  بفعاففة  ديوناا تنفذ من التركة عد  ألنها تاواعهف  

 منن  دقابننفر  وفوواة المحكوووم عليووه جميووج نتووائج الحكووم الجزائووي األخوورج

  كمننف تحننال دا  عوننتٍ فء ععغرعمننفر اعشننر فردٍننن  أا إضننففٍن  أا  أصننيٍن

.م  وفعا  عععقابفر 68ا 67افقف  عيمفدتٍ  ععمقضٌ ب مف  هاإعصفوععحكق 
3
  

 الوفاةفي واقعة غل  الحكم الصادر بناء على        

                                                 

 .267ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى ْؼ٤ى ٌٗٔٞ - 1

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 149ٝ 98جُٔحوز  - 2

جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس : جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ-. 145جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ -3

 .142.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُوى٢ْ
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ٍ  البنند منن  ععتمٍٍننز  هعننف إذع حنندثر ععافننفة   الحالووة األولووى: حننفعتٍ  بنن

والحالوة .  نف بفعاعوعنناأصندرر حكم المحكموة تجهول واقعوة الوفواةاكفعر 

ثنق   قودة أن الفاعول قود تووفيمعتأ  تصندر ععمحكمنن حكم نف اهنٌ   الثانية

ٍ  ٍت  . أعه مف زعل ديي وٍد ععحٍفة ب

 : الحالة األولى( 2

   اتج نل ععمحكمنن اعوعنن ععافنفة  ود ٍتافي ععمت ق أثعنفء عالنر ععندداى

حكم ننف  اتصنندر ق ديم ننف فننٌ هننذق ععاعوعننن عنند  عاتتننفبع وننٍرهف فننٌ ععنندداى 

 عنند  ٍععحكننق ععننذً ٍصنندر فننٌ هننذق ععحفعننن ال إ  فنن  بننفعبرعءة أا عحدععننن غٍفبٍننف  

.رٍعصدارق ضد شنل م وماا عد  مفقه اإعمف  بفه   
1
  

  :الحالة الثانية( 2

ديننني معيامنننفر غٍنننر المحكموووة  حصووولتذع أً إ  إذع حننند  عععكننن 

عى عليهاهٌ أ   صحٍحن عقضنفء ععندداى عععفمنن اوضنر بف قد تووفي المد 

هنا ععونفئد فق نف  فنفعرأً  ،أنه ما زال علوى قيود الحيواة بي نت ثم  بوبع ععاففة

يمكوون إعووادة الناوور فووي الوودعوج موون جديوود إلووى المحكمووة ذاتهووا التووي أعننه 

اإصنندعر ععحكننق فننٌ  أصوودرت الحكووم بانقضووائها لكووي تسووتمر فووي ناراووا

 .ماضاد ف م  حٍ  او ر دعدهف

 العينية المصادرةفي أثر الوفاة  -اا ثالث  

عينني ععننرغق منن  ف .التوودابير الحترازيووةععمصننفدرة عععٍعٍننن هننٌ منن  

دي ديٍنهوقاه ععدداى عععفمن بافنفة    فنإ  ذعنك ال ٍمعنع من  مصنفدرة ععمند 

ع شننٍفء ععمضننباهن منن  ععمنناعد ععممعادننن بحنند ذعت ننف  اال تعننفد إعنني ارثننن 

                                                 

 .136ص 1986. وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س. شٍـ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س. جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ - 1
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 منن  وننفعا  عععقابننفر( 1)عع قننرة 98ععمننفدة  اهننذق ع شننٍفء حننددت ف. ععمتننافي

أو اقتنواؤع أو بيعوه أو اسوتعماله غيور مشوروع  نعهموا كوان صو" :اهٌ كل

المالحقة إلوى  ض  فعليه أو لم توإن لم يكن ملكاا للمدعى عليه أو المحكوم 

غٍر ععمرنصن اعععقاد ععمزٍ ن اع داٍنن ندرة اع ويحن ععمكفعماعد  ،"حكم

عقوبووة توقووج علووى  عوود  ل تفننٌ هننذق ععحفعننن  ففعمصننفدرة. ععنن ...ععمغشاشننن

فهووي  ،واقووج علووى الشوويء الممنوووع قانونوواا  توودبير احتووراز اإعمننف   المووتهم

ديي ععنرغق من  ععحكنق  فاعذعك ٍجاز ععحكق ب  ،متعلق بالناام العام إجراء 

إذع تننافٌ ععمننت ق وبننل رفننع أمننف  .دنن  ععجرٍمننن ق ععموننؤاعٍنعنند  ب بننفعبرعءة أا

اإعمننف   عيحكننق بفعمصننفدرة ععنندداى عععفمننن ععنندداى عععفمننن فنن  ٍجنناز رفننع

.عععفمن مصفدرت ف م  تيقفء ذعت ف ٍتعٍ  ديي عععٍفبن
1
 

 الشخصية أثر الوفاة في المصادرة: رابعاا 

اوننند . العقوبوووات الفرعيوووة أو اجضوووافيةععمصنننفدرة ععشنصنننٍن هنننٌ مننن   

ٍمكننن  ": مننن  ونننفعا  عععقابنننفر ديننني أعنننه( 1)عع قنننرة  69عصنننر ععمنننفدة 

بحقنننا  ععغٍنننر ذً عععٍنننن ععحونننعن مصنننفدرة جمٍنننع ع شنننٍفء منننع عالحت نننفال 

ععتنننٌ عتجنننر دننن  جعفٍنننن أا جعحنننن مقصنننادة أا ععتنننٌ عونننتعمير أا كفعنننر 

فنننٌ  تقوووج علوووى أشوووياء مباحوووةففعمصنننفدرة ععشنصنننٍن . "ة الوترعف منننفعننند  م

 ع ننننف عوننننتعمير فننننٌ ععجرٍمننننن أا كفعننننر عتٍجننننن  ع صننننل  عكنننن  تصننننفدر

عوج العاموووة وتحوووول دون الحكوووم وفووواة الجووواني تسوووق  الووودابمنننف أ  . ع نننف

بأيوووة عقوبوووة، فوووال يكوووون مووون محووول للحكوووم بالمصوووادرة الشخصوووية ألنهوووا 

عنننا عت نننق شننننل بنننإدعرة : مثنننفل. مووون العقوبوووات الفرعيوووة أو اجضوووافية

                                                 

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي جُىًطٌٞ جقٔى كطك٢ ٌٍْٝ. 134ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ - 1

 . 221ص 
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محننننل عيمقننننفمرة  اضننننبهر ع متعننننن اععم راشننننفر  ثننننق تننننافٌ ععمننننت ق 

نننننن ل ععونننننٍر فنننننٌ ععننننندداى عععفمنننننن  فنننننإ  ععافنننننفة تمعنننننع مننننن  ععحكنننننق 

     حٍننننفزة 69درة هننننذق ع شننننٍفء ععمضننننباهن بمقتضنننني ععمننننفدة بمصننننف

 فجمٍع هذق ع شٍفء غٍر ممعادن وفعاع

ووو لحوووق ادعووووج )الووودعوج المدنيوووة فوووي أثووور الوفووواة :ا خامسا

 (الشخصي

من  ونفعا  أصنال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن  3عع قنرة  435عصر ععمفدة 

المتووفى  ويبقوى للمتضورر إقاموة دعووج التعوويض علوى ورثوة" :ديي أعنه

 ."لدج المحكمة المدنية

ٍ  ٍت دي ديٍهم  هذق ععمفدة أ  اففة  ب تؤدً إعي ععقضفء ععدداى  ععمد 

الووودعوج المدنيووة التووي يبقووى للمضوورور مووون فووي لكنهووا ل تووؤثر  ،عععفمننن

فنإذع كفعنر ععندداى ععمدعٍنن وند  .مة حوق إقامتهوا علوى ورثوة المتووفىالجري

دي ديٍهتافٌ ثق   ععقضفء ععجزعئٌدداى عععفمن أمفق أوٍمر تبعف  عي  عد  ب ععمد 

إقامووة دعوووج التعووويض المضوورور وعلووى   تعقضننٌ ععنندداى عععفمننن  ذعننك

.على ورثة فاعل الجريمة أمام القضاء المدني
1
  

دي ععحكننق بننفعتعاٍخ دينني  ماضننا  ععنندداى ععمدعٍننن هنناإ    ععمنند 

 . ته دا  تع ٍذ هذع ععحكق فٌ تركتهاال تحال افف  ديٍه

                                                 

وؼص جُىػٟٞ جُؿ٘حت٤س ذؼى ٌكؼٜح ُٓرد ٖٓ ئيج جٗ: ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔظ١ٍ ض٘ض ػ٠ِ أٗٚ 259جُٔحوز  - 1

أ١ إٔ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ضطحذغ " جألْرحخ جُهحطس ذٜح، كال ضأغ٤ٍ ًُُي ك٢ ٤ٍْ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جٍُٔكٞػس ٓؼٜح

ًًُي جُكحٍ ذحُ٘ٓرس ُوحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س جُِر٘ح٢ٗ جُؿى٣ى ُؼحّ . ج٤ٍُٓ ٝجُ٘ظٍ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس

ضطحذغ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س جُٞجػؼس ٣ىٛح ػ٠ِ جُىػٟٞ ك٢  : ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣/ 7/جُلوٍز / 10/ٔحوز ض٘ض جُ/. 2001/

كل٢ جُوحٕٗٞ . قحٍ ْوٞؽ جُىػٟٞ جُؼحٓس ذٓرد ٖٓ جألْرحخ جأل٠ُٝ جًًٌُٔٞز، جُ٘ظٍ ك٢ وػٟٞ جُكن جُشهظ٢

كحز جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ ػ٠ِ ػٌّ جُٔظ١ٍ ٝجُوحٕٗٞ جُِر٘ح٢ٗ ضطحذغ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س جُ٘ظٍ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ذؼى ٝ

 . ٓح ٗض ػ٤ِٚ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ج١ٌُٞٓ ذإٔ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ض٘طوَ ُط٘ظٍ ك٤ٜح جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس
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أعه كف  من  ع فضنل عنا أ  ععمحكمنن ععجزعئٍنن ععمقفمنن أمفم نف  اعرى

ععمدعٍنن فنٌ حنفل افنفة ععونٍر فنٌ ععندداى تفبعنر عععفمنن اععمدعٍنن   فٍععددا

دي ديٍنننه  ع نننف تكنننا  وننند وهعنننر ب نننف أشننناعهف  بننندال  مننن  أ  ٍعتقنننل   ععمننند 

أمفق ععقضفء ععمدعٌ م  جدٍد ديي ارثن ععمتافي مت فإوفإعي  ععمضرار
1
. 

 المساامين في الجريمةفي أثر الوفاة  -اا سادس

  هما  فٌ ععجرٍمن امفر أحندهق نن ل عالنر ععندداىفد ععموعد  إذع ت

يووة المسوواامين فتاوول الوودعوج قبأمننف   ععقضننر ععنندداى عععفمننن دعننه احنندق

  أق غٍننر أكننفعاع فننفديٍ  أق شننركفء أق متنندنيٍ ءونناع إعننٍ ق قائمووة بالنسووبة

 . حتي صدار حكق فٍ ف ذعك

اديني ععج نن  .مقتصنر ديني ععجنفعٌ احندق اور  شخصويععاففة إ   

دي ديٍنهعتٌ وررر ععقضفء ععندداى بفععونبن إعني ععقضفئٍن ع   ععمتنافي ععمند 

.نرٍ عموفهمٍ  عمإعي عمتفبعن ععوٍر فٌ ععدداى بفععوبن 
 

  

                                                 

، /2101/، ٝجُوحػىز /2100/جٍُٔؾغ جُٓحذن جُؿُء جٍُجذغ جُوحػىز ٌهْ : جألْطحي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 1

جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس : جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- .ٝٓح ذؼىٛح/ 1044/، ص /2102/ٝجُوحػىز ٌهْ 

 .145.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُوى٢ْ
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 انثاَٙانًثحث                         

 العفو العام

عع قننرة ع اعنني منن  وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ( 436)ععمننفدة عصننر 

 ."ق  دعوج الحق العام بالعفو العامتس": هععجزعئٍن ديي أع

 : ديي أعهم  وفعا  عععقابفر ( 150)كمف عصر ععمفدة 

 . ععع ا عععفق د  ععويهن ععتشرٍعٍنٍصدر  -1"

  .اها ٍوقه كل دقابن أصيٍن أا فردٍن أا إضففٍن -2

 ٍشننمل ععتنندعبٍر عالحترعزٍننن اععتنندعبٍر عحصنن حٍن إال إذع اعكعننه ال -3

  .عل وفعا  ععع ا صرعحن ديي ذعك

فء ععمصفدرة بمقتضي ععمفدة ال ترد ععغرعمفر ععموتاففة اال ع شٍ -4

  ."69ععـ

العفو العام بأنوه تنوازل مون قبول الدولوة الممثلوة ابذعك ٍمك  تعرٍا 

يمحووو عوون  عععننفقفننفعع ا . .  لمصووالح المجتمووج عوون حقوقهووا إزاء الجوواني

ويسوق  دعووج  كوان مباحواا كمنف عنا  عد    فٍالفعل صفته الجرمية بأثر رجعي

   ععمجتمع ٍعبر بفعع ا عععنفق دن  رغبتنه فنٌ إوندعل  الحق العام والعقوبة

.ععجرعئق ععتٌ ٍع ا دع ف ععوتفر ديي جمٍع
1
  

   فٍنننه تعهنننٍ    حكنننفق ونننفعا   إل بقوووانوناال ٍكنننا  ععع نننا عععنننفق 

د م  ععجرعئق  ععموتحقن عيعقابن  عذعك تنتل به ععويهن دد  عععقابفر حٍفل 

                                                 

جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس : جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ-. 185ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 1

 .147.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :٢جُوىْ
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امنن  ٍميننك اضننع . ععتشننرٍعٍن ذعت ننف ععتننٌ اضننعر تيننك ع حكننفق اأورت ننف

.ععقفعا  ٍميك ح  تعهٍيه أا إبهفعه
1
  

عذعك البد م  بٍف  ععحكمن من  ععقضنفء ععندداى عععفمنن بنفعع ا عععنفق  

اأثنرق فنٌ ععندداى عععفمنن اععنندداى ععمدعٍنن  ابٍنف  هبٍعنن ع ثنر ععمترتننع 

 .ديي ععع ا عععفق أٍضف

 الحكمة من انقضاء الدعوج العامة بالعفو العام -أولا 

ععحكمننن منن  ععع نننا عععننفق هنننٌ صنن   ععمجتمننع دننن  بعننخ ععجنننرعئق 

ععمرتكبننن اععقضننفء ععنندداى عععفمننن عععفشننئن دننع ق  امحننا عمثننفر ععمترتبننن 

مفوننن بفعحٍننفة أا وننفعبن عيحرٍننن أا مقٍنندة ع ننف أا  منن  دقابننفر ديٍ ننف كففننن  

.دقابفر مفعٍن
2
  

ق ن  حتت هتفقد ٍنرى ععمجتمنع من  نن ل ععونيهن ععتشنرٍعٍن أ  مصنيح

 إذا أسوووق  حقوووه عووون جووورائم معينوووة ارتكبوووت فوووي اووورو  أفضووولارة بصننن

اإ    يمووور بهوووا المجتموووج أو اقتصوووادية أو اجتماعيوووةة سياسوووي ،اسووتثنائية

تننٌ ععتوننفم  اإونندعل وننتفر عععوننٍف  دينني هننذق ع فعننفل غٍننر ععمشننرادن عع

اٍحقن  عالونتقرعر   عععقنفععينا ديني عرتكبر فٌ الل الراا غٍر دفدٍنن ٍ

عالجتمفدٌ بدال  م  عونتثفرة ع حقنفد ععتنٌ من  شنأع ف عشنر عع اضني اععائفق 

.ق عالوتقرعردد  ا
3
 

                                                 

٣ٌٜٞس جُؼٍذ٤س ٖٓ وْطٌٞ جُؿٔ 75جُٔحوز . ٝٓح ذؼىٛح 100ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ْؼى١ ذ٤ٓٓٞ -1

 . 2012ج٣ٌُٞٓس ُؼحّ 

 . 1000ص /.1820/جٍُٔؾغ جُٓحذن جُوحػىز : ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس -2

: ًًُي جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢. 480ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ - 3

 .238ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن
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 أثر العفو في الدعوج العامة -ثانياا 

هننا ا. بف  منن  أوننبفع وننقاه ععنندداى عععفمنننوننب عنند  ٍ  ععع ننا عععننفق إ  

اٍص  صدارق فنٌ   ععمجتمع د  حقه فٌ معفوبن ععجفعٌتعفزل م  بمعـزعن 

  .أٍن حفعن تكا  ديٍ ف ععدداى افٌ أً مرحين م  مرعحي ف

إذع صنندر ععع ننا عععننفق اعننق تكنن  ع فعننفل ععجرمٍننن ععتننٌ تشننمي ف  -2

فٍجننع عحونن   دنن  إجننرعءعر ععتحننرً اععتعقٍننع   عوود  قوود اكتشووفت بأحكفمننه 

 . ععكشا د  ععجرٍمن امعرفن مرتكب فعع فدفن إعي 

قبل  تشفةمكمعروفة وأمف إذع كفعر ع فعفل ععجرمٍن ععمع ا دع ف  -2

.إوفمن ععدداى عععفمن قصدار عد  ف  ٍجاز ب  صدور قانون العفو العام
1
  

وبننل صنندار وننفعا  ععع ننا   الوودعوج العامووة قوود أقيمووتإذع كفعننر  -3

اال ٍجنناز ع ننف   منن  تيقننفء ذعت ننفدينني ععمحكمننن أ  تقضننٌ بفعقضننفئ ف فٍجننع 

  .عالوتمرعر فٌ عالرهف فٌ أٍن حفعن كفعر ديٍ ف

 بنفعع ابونقاه ععندداى عععفمنن ٍمحني إعنه ف صدر حكم باجدانةإذع  -4

والمصوواري   قرراووا التووي ةتنفيووذ العقوبوو يمتنووجثووارع ول كننل  لازاتنن عععننفق

.ألزم بها المحكوم عليه التي
2
  

 األشووياء الممنوعووة قانونوواا  دون الحكووم بمصووادرةالعفووو حووول يل -5      

ٍعصنع فنٌ حقٍقتنه ديني ع شنٍفء اعنٍ   تكون مجرد تودبير احتوراز حيال 

شنره أ  تكنا  ععندداى وند  دقابن تم  بشنل ععمت ق أا ععمحكناق ديٍنه 

                                                 

 .147جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1

جٌُطحخ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٝجُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ. 126جٍُٔؾغ جُٓحذن ص: جُٓطحٌ جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى - 2

 . 481ص. جُػح٢ٗ
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أمننف إذع صنندر ععع ننا وبننل رفننع . ععع ننارفعننر إعنني ععمحكمننن وبننل صنندار 

.ف  تكا  ععمصفدرة إال بفعهرٍ  عحدعرً  ععدداى
1

 

 

 أثر العفو العام في الدعوج المدنية -ثالثاا 

إذع كف  وفعا  ععع ا ٍؤدً إعي ععقضفء ععدداى عععفمن اٍزٍنل دن  ععجرٍمنن 

ععص ن ععجرمٍن  اٍمحا دم  وفهق فٌ عوترعف ف كل مونؤاعٍن جزعئٍنن  فإعنه 

فقووانون العفووو ل فٍمننف ٍتعينن  بفعنندداى ععمدعٍننن ال تننأثٍر عننه إه وننف  ديٍ ننف  

ق المدنيووة التووي تنشووأ عوون الجريمووة المشوومولة بووالعفو ول يتعوورض للحقووو

فٍح  عيمضرار م  ععجرٍمن ععمهفعبنن بنفعتعاٍخ دن   للمسؤولية المدنية،

فنفعح  فنٌ ععتعناٍخ هنا مينك . ع ضرعر ععتٌ عحقر به م  جرعء ععجرٍمنن

فنع دع ننف ننفل عي رٍن  ععمضنرار  اعنٍ  ميكنف  عيمجتمنع اععجرٍمنن ععتنٌ ر  

ن ععجرمٍن  امحنف دن  مرتكب نف ععمونؤاعٍن ععجزعئٍنن  تالنل ععع ا عععفق ععص 

.فعنن   ضننفرع  تترتننع دينني ففديننه ععموننؤاعٍن ععمدعٍننن
2
           : يبنووى علووى مووا تقوودم 

اأوٍمنر تبعنف    إذع كفعر ععدداى عععفمن ود أوٍمر أمفق ععمحكمن ععجزعئٍن -2

فٍجنع ديني ععمحكمنن أ  وبل صدار وفعا  ععع ا عععفق  ع ف ععدداى ععمدعٍن 

فصودور . تقضٌ بإوقفه ععدداى عععفمنن اتونتمر فنٌ عالنر ععندداى ععمدعٍنن

قووانون العفووو العووام ل يووؤثر علووى سووير الوودعوج المدنيووة أمووام المحكمووة 

اتبقي ععمحكمنن ععجزعئٍنن منتصنن عيعالنر فٍ نف كمنف عنا عنق ٍصندر الجزائية، 

 .وفعا  ععع ا

                                                 

 . 149ص.جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 1

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ/ 2/جُلوٍز  436جُٔحوز  - 2

. 354ص/ 1642/جُوحػىز . جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي جألْطحي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ. 148ص

 .321ص/ 1626/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جألْطحي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ
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فننع ععنندداى عععفمننن أمننفق ععمحكمننن إذع صنندر وننفعا  ععع ننا عععننفق وبننل ر-2 

فعنننر  اعنننق ترفنننع تبعنننف  ع نننف ععننندداى ععمدعٍنننن  ععجزعئٍنننن  أا إذع كفعنننر وننند ر 

ل  عععفمنفإ  صدار وفعا  ععع ا عععفق ععذً تعقضٌ به ععدداى   بفعتعاٍخ

يوؤثر علوى حوق الفريوق المتضورر فوي إقاموة دعوواع المدنيوة أموام المحوواكم 

.الجزائية أو أمام المحاكم المدنية على السواء
1
 

اكثٍرع  مف ٍعل وفعا  ععع نا عععنفق ع ونه  ديني جناعز إوفمنن ععندداى 

  فنإذع ععقضنر اعنق ٍبنفدر ضومن مهلوة محوددةععمدعٍن أمفق ععقضفء ععجزعئنٌ 

عبن بفعتعاٍخ أمفق ععمحكمن ععجزعئٍنن ععمنتصنن  أغين  ععمضرار إعي ععمهف

 . أمفمه واى ععقضفء ععمدعٌ فقه عد  فٌ اج ه هذع ععبفع  اعق ٍ

كمنننف أ  ععننندداى ععمدعٍنننن عععفشنننئن مننن  ع ضنننرعر ععمتاعننندة مننن  تينننك 

اعنننٍ  عيتقنننفدق للتقوووادم المووودني  عععنننفق تنضنننع المشووومولة بوووالعفوععجرٍمنننن 

.ععجزعئٌ
2
 

  المترتب على العفو العاماألثر  -اا رابع

. متعلقووات الناووام العووامععننفق هننا منن  وننقاه ععنندداى عععفمننن بننفعع ا ع -1

مرحينن من   ناٍجناز ععندفع بنه فنٌ أٍن  عمحكمن تقضنٌ بنه من  تيقنفء ذعت نففف

.ا  ال مرة أمفق محكمن عععقخمرعحل ععدداى اع
3
 

 عننه دنن  عع عننل   يمحووو الصووفة الجرميووة العفووو ذو أثوور عينوويوننفعا   -2

يستفيد منه كل من أسهم عذعك   عصع ديي ععجرٍمن ال ديي شنل معٍ ٍ
                                                 

 .149جٍُٔؾغ جُٓحذن ص : جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1

 148ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ. 82ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 2

 .ٝٓح ذؼىٛح

ًًُي جألْطحي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ . 1001ص /. 1822/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس -  3

، 335ص / 1633/، ٝجُوحػىز 332ص /. 1631/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: هللا جأل٢ُْٞ

، ٝجُوحػىز ٌهْ 352ص /.1641/، ٝجُوحػىز ٌهْ 351ص /. 1640/، ٝجُوحػىز 339ص /. 1635/ٝجُوحػىز 

 .368ص/. 1646/
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غٍنر  قف  أمحرضن قأ ف  أق شنرٍك وناعء أكنف  فنفد    في الجريمة المعفو عنهوا

 عند  اال ٍ  ر ععمحكناق ب نف أٍنف  كفعنر هبٍعت نفاٍحال دا  تع ٍذ عععقابف  ذعك

.عٌعد  وفبقن فٌ ععتكرعر اال ٍوجل فٌ ععوجل عع
1
  

ل يجوز لهوم أن يتنوازلوا عفق ع شنفل ععذٍ  ٍشمي ق وفعا  ععع ا عع إ  -3

 . اٍهيباع محفكمت ق حثبفر برعءت ق ،عنه

ال عتننفرٍ   لتوواري  إقوورارعهننٌ   بوودء سووريان قووانون العفوووعععبننرة فننٌ  -4

 .عشرق

 عننند  عرتكفب نننف بإذع عونننتمر  ،مل قوووانون العفوووو الجووورائم المسوووتمرةل يشووو -5

 ععمتاعرٍ  د  ع عالفر مف ال ٍشملك  صدارق
2
إعني  إل إذا سولموا أنفسوهم 

  .عويهفر ععمنتصن ن ل مدة معٍعن ٍحددهف وفعا  ععع ا عععفقع

ل تهبٍنن  وننفعا  عععقابننفر بفععوننبن إعنني إ  ععع ننا عععننفق اإ  كننف  ٍعهنن -6

إال أعننه ال ٍترتننع ديٍننه إعغننفء   ععتننٌ ٍشننمي ف ععع ننا امعننذ عرتكفب ننفعجننرعئق ع

وننفرٍن  دنند  تبقنني هننذق ععقاع إذ  عععقابننفر فننٌ هننذع ععنصننالفعا  ونن دنند  واع

أن قوانون اكل مف فٌ ع منر   اتبقي ععجرعئق ععمعصال ديٍ ف معفوبف  ديٍ ف

  ى الجرائم التي يشملها العفوو فقو ثاراا علل ل ت بيقها وترتيب عالعفو ي

.اعذعك توتمر فٌ ععورٍف  نفرج عهف  ععع ا
3
  

                                                 

 . 1000ص /. 1821/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1

٣ٓطػ٠٘ ٖٓ جُؼلٞ جُؼحّ جُؿٍجتْ . ٝٓح ذؼىٛح 117ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌٙ - 2

جُٔهِس ذٞجؾرحش جُٞظ٤لس، ٝشٜحوز جٌُُٝ، ٝجُطو٣ٍٍ جٌُحيخ ٝجُطٍؾٔس جُط٢ ضّٔ أٖٓ جُىُٝس ٝجهطظحوٛح، ٝجُؿٍجتْ 

ٝؾٍجتْ جُٔهىٌجش ٝجُىػحٌز، ٝؿٍجٓحش . جٌُحيذس، ٝجُؿٍجتْ جُٔهِس ذحُػوس جُؼحٓس ٝآوجخ جألٍْز ٝجألنالم

ٓرس ٝٓهحُلحش هحٕٗٞ جُؿٔحٌى ٝجُوطغ ٝجُطرؾ ٝجُوٞج٤ٖٗ جألنٍٟ جُط٢ ضكَٔ ؿٍجٓحضٜح ؽحذغ جُطؼ٣ٞغ جُٔى٢ٗ ذحُ٘

ُِىُٝس أٝ جُؿٜحش جُؼحٓس، ٝجُؿ٘ح٣حش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼ١ٌٍٓ، ٝؾ٣ٍٔس جُلٍجٌ ٖٓ جُهىٓس 

 . 369ص/. 1647/جُؿُء جٍُجذغ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جألْطحي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ. جُؼ٣ٌٍٓس

 .238ص. جُٓحذن. جٍُٔؾغ: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 3
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عنذً تقنفق بنه ععندداى ععن الفعل  انقضاء الدعوج العامةٍترتع ديي ععع ا عععفق  -7

اعذعك إذع تقرر ععقضفء تينك ععندداى دن  هنذع عع عنل باصنا معنٍ    بجميج أوصافه

.نر فإعه ال ٍجاز إوفمت ف دعه مرة أنرى باصا 
1

 

 

 

  

                                                 

 . 241ص. جُٓحذن. جٍُٔؾغ: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 1
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 الثالالالمبحال 

 التقادم

 .ع وننبفع ععتننٌ تننؤدً إعنني ععقضننفء ععنندداى عععفمنننععتقننفدق هننا أحنند 

ي القوانون موون تواري  وقوووع فالتقوادم اوو موورور مودة موون الوزمن محوددة فوو

ممنننف   ع ننف أً إجنننرعء منن  إجنننرعءعر ععنندداىدا  أ  ٍتننننذ ن   الجريمووة

.ععدداىهذق قضفء عٍترتع ديٍه ع
1
  

تنقضي بمضوي مودة معينوة مون تواري  وقووع  عامةال الدعوجإ  أً 

كمف أ  مرار مدة محددة م  تفرٍ    الجريمة أو من يوم انق اع اذع المدة

صنندار حكننق مبننرق فننٌ ععنندداى دا  أ  تع ننذ عععقابننن أا تتنننذ إجننرعءعر 

 . ٍؤدً إعي تقفدق عععقابن  كاق ديٍهعتع ٍذهف فٌ ععمح

اوند  م علوى الودعوج العاموةتقواد :ممنف تقندق أ  ععتقنفدق عادنف ٍتض  

 .439 – 437وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن فننٌ ععمنناعد  عننل ديٍننه

حتني  161فنٌ ععمناعد وفعا  عععقابنفر  اود عل ديٍه وتقادم على العقوبة

 .عف ها ععتقفدق ديي ععدداى عععفمنهٍ معف امف  .167

 التقادمانقضاء الدعوج العامة بمن  حكمةال

 ةدند   موناغفربه ععندداى عععفمنن ٍونتعد إعني  ٌ  ععتقفدق ععذً تعقضإ

غاكننل مننع ق   فء حاع ننف نننتيننا عع قع حوننع اج ننن عالننرق ف وننا 
2
اهننذق . 

 :ععمواغفر هٌ

                                                 

 .195ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔٞو ٗؿ٤د ق٢٘ٓ - 1
2
جُىػٟٞ -ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- - 

 .153.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُٔى٤ٗس
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فإذع مضر مدة هاٍين ديني اونا   ،فكرة النسيان إعيكز ترٍإ  ععتقفدق  -1

اٍصنب  من  داعدنٌ عالونتقرعر   من  أذهنف  عععنف تزال ذكرعهنف   ععجرٍمن

.إعي ذعكرة عععف دفدت ف إق دد  عالجتمفدٌ اعع داء 
1
 

  اهمنن   ثفرهننف  الجريمووةإضوواعة معووالم   مننرار ععننزم  ٍننؤدً إعنني إ -2

  رة ععشنن اد أا ونن رهق أا مننار بعضنن قبوننبع ضننعا ذعكنن  عت ننفداتبنندد أ

عتكاٍ   اتكاٍ  أدعن وهعٍن تكا  مصدرع  اٍصب  م  ععموتحٍل جمع ع دعن 

 .واده فٌ ععغيهممف ود ٍؤدً إعي ا  وعفدن ععقفضٌ ععاجدععٍن

فننفعمجرق ععننذً عوننتهف  أ   .أسوو  نفسوويةإعنني   فكننرة ععتقننفدق ترتكننز إ -3

افٌ هذع   نفئ ف  مضهربف  م  أ  ٍقبخ ديٍه ٍ رع ٍالل هاعل فترة ععتقفدق

عيتك ٍننر دنن  كففٍننف   عنند  اٍ  عننا  منن  عععقننفع ععننذً عوننتمر هنناعل هننذق عع تننرة

 . ععجرٍمن ععتٌ عوترف ف

ه حقننه فننٌ ععننرتكننع ععجرٍمننن ٍ قدعاتقصننٍرق تجننفق منن   إامووال المجتمووج -4

 . رة م  ععزم  بوبع تقفدوه اإهمفعهفت عد  امعفوبته ب م حقن ععمجرق

مضننٌ  عنند  فب  الووردع العووام والووردع الخوواصابننن هننا   عع نندا منن  عععقإ -5

ضفدر ععمصيحن عالجتمفدٍن من  م حقنن ععمجنرق  ود فترة م  ععزم  تكا 

 . زم  ععحفجن إعي ععتأدٍع أا ععرد امعفوبته أا ت شر بمرار عع

وفمننن ععنندداى فنن  ٍجنناز أ  ٍبقنني عع ننرد م ننددع  بإ ،القووانونيالسووتقرار  -6

  تقرعر ععمرعكز ععقفعاعٍن ع فنرعدمبدأ عوفٌ فذعك ٍؤثر   ديٍه إعي مف الع فٍن

ففالوننتقرعر ععقننفعاعٌ ٍكننا  منن  مصننيحن ععجمفدننن . ااضننع حنند عيم حقننن

.ديي روفب ق صيتف  امصفع  ع فرعد اال تبقي ععدداى وٍ ف  م
2
  

                                                 

 701ص /.886/جُوحػىز ٌهْ. جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جألْطحي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 1

 .730ص/. 906/ٝجُوحػىز

جُؿُء . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ. 83ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 2

 .109ص. حذنجٍُٔؾغ جُٓ: أ٣ؼحً جُىًطٌٞ ْؼى١ ذ٤ٓٓٞ. 122ص. جألٍٝ
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ع مر أ  وردن عع صل فٌ ععدداى ععجزعئٍنن ضنمف  هنفق فنٌ ااعوع 

ف  دينني مننت ق فنن  ٍوننتقٍق أ  ٍالننل وننٍا عععقننفع مصننيت .ععمحفكمننن ععجزعئٍننن

ففعتقننفدق هننا تعبٍننر دنن  . دا  حوننقمنن  ع صننل فٍننه ععبننرعءة  منندة هاٍيننن 

ضننرارة حوننق ععنندداى عععفمننن فننٌ زمنن  معننٍ  م مننف كننف  ع مننر  اهننا مننف 

فأونننف  ععتقنننفدق هنننا . ن ديننني ونننردن عحجنننرعءعرٍح نننز ععونننيهفر ععجزعئٍننن

عحورع  فنٌ عحجنرعءعر ععجزعئٍنن تحقٍقنف  عيمصنيحن عالجتمفدٍنن اععمصنيحن 

.عععفمن
1
  

 نقد فكرة التقادم

غفرديننني ععنننرغق مننن   عععتنننٌ  ععمونننا   ٍ مننن   ع  هعنننفك كثٍنننرفنننإ    فهنننفب

أ  ععتقنفدق  ىععتٌ ترا  عق تأنذ بعالفق ععتقفدق كفعقفعا  عحعكيٍزً ععتشرٍعفر

دا  منن  ك جننرعئق تمننر فننٌ ععمجتمننع مععننفق أ  هعننفعععفمننن دينني ععنندداى 

وف  بمف تقتضٍه مصيحن ععمجتمنع فنٌ ععندفف  دن  ع ونه مافٌ هذع   دقفع

منن  جفعننع تقصننٍرع  ثننق إعننه ٍمثننل   اتاوٍننع عععقننفع دينني منن  أنننل بعالفمننه

دا  أ  ٍتنننذ حٍفعننه أً  منن   تجننفق شنننل ثبننر عرتكفبننه عجرٍمنننععمجتمننع 

.إجرعء حص حه
2
 بل إ  تمكٍعه م  عالف ر م  عععقفع واا ٍكا  حففزع   

  .عه ديي ععتمفدً فٌ عحجرعق

ع ونإعني ععتادميٍف  فنٌ ععتشنرٍعفر ععتنٌ أننذر بنه  عذعك ٍعمد ععقضفء

ٍ  ٍضنثفر ععتقفدق اتأنٍر م عاع نف ات فٌ ت وٍر عععصال ععتٌ توم  بشل 

                                                 

. وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س. جُطرؼس جُٓحذؼس. ج٤ُْٞؾ ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س: جُىًطٌٞ أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ - 1

 .146ص. 1993. جُوحٍٛز

ُوى جٗطوى جُطوحوّ . 173ص .جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢، ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ - 2

ٖٓ هرَ ًرحٌ جُٔل٣ٌٍٖ ٓػَ ذٌح٣ٌح ٝذ٘٘طحّ، ٖٝٓ ٓإ٢ْٓ جُٔىٌْس جال٣طح٤ُس، ًٔح أٌٍٗضٚ  ػ٠ِ جُىػٟٞ جُؼحٓس

. جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُشٍجتغ ٝجُوٞج٤ٖٗ ٝقظٍ ٗطحهٚ ك٢ جُرالو جُط٢ أنًش ذٚ ئ٠ُ أهظ٠ قى ضٓٔف ذٚ ٗظٞص جُوحٕٗٞ

 .229ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ
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اكنل   تؤدً إعي إٍقفا ععتقفدق اععقهفدهععتٌ فر م  ع وبفع ثكفحك  عهفو ف

م حقنن ن وفعاعف  عيتقنفدق حتني ٍالنل بفحمكنف  عمف ٍؤدً إعي إهفعن ععمدة ععمعٍ

.أهال مدة ممكعنفٌ ععمجرق 
1
  

 :عذعك ال بد م  تقوٍق هذع ععمبح  إعي أربعن مهفعع

 .مدة ععتقفدق :ععمهيع ع ال

 . ععقهف  مدة ععتقفدق :ععمهيع ععثفعٌ

  .إٍقفا مدة ععتقفدق :ععمهيع ععثفع 

 . ثفر ععتقفدق :ععمهيع ععرعبع

 

  

                                                 

 .163ص . ُٓحذنجٍُٔؾغ ج: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1



 -173- 

 الم لب األول

 مدة التقادم

ديني منف من  ونفعا  أصنال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن  437عصر ععمنفدة 

 :ٌٍأت

توقه دداى ععح  عععفق ادداى ععح  ععشنصٌ بفعقضفء دشر  -1"

  .ععجعفٍن إذع عق تجر م حقن بشأع ف ن ل تيك عع ترةوعاعر م  تفرٍ  اوا  

بفعقضنفء دشنر ونعاعر ديني أٍضنف  ف  ععمذكارتف  اتوقه ععدداٍ -2

أجرٍننر ععتحقٍقننفر اعننق ٍصنندر حكننق ععمعفميننن ع نٍننرة إذع أوٍمننر ععنندداى ا

 . "ب ف

توننقه ددنناى " :عننهأدينني ع وننه ععقننفعا   منن  438كمننف عصننر ععمننفدة 

ععجعحن بفعقضفء ث   وعاعر ديني فٌ ععح  عععفق ادداى ععح  ععشنصٌ 

ٍ  ععاجه ععم  . "ٍ  ععمذكارتٍ  فٌ ععمفدة ععوفبقنفٌ ععحفعت ب

توننقه ددنناى ععحنن  عععننفق " :أٍضننف  دينني أعننه 439اعصننر ععمننفدة 

ديي  ادداى ععح  ععشنصٌ فٌ ععمنفع ن بفعقضفء وعن كفمين ديي اواد ف

 . "437فٌ ععمفدة  ٍ  بععاجه ععم

ٍ  ٍت ٌ رعدني فنٌ تحدٍند ععمندة ععتن ععمشنر  م  ن ل هذق ععمناعد أ   ب

  نهننارة ععاعوعننن ععجرمٍننن اأهمٍت ننف  تننؤدً إعنني ععقضننفء ععنندداى عععفمننن

وفوي  ،شور سونواتمدة التقادم على الودعوج العاموة فوي الجنايوات عفجعل 

.وفي المخالفات سنة واحدة ،الجنح ثالال سنوات
1
  

                                                 

جُٔرىأ ٛٞ إٔ جُؼوٞذس جُٔوٌٍز ك٢ جُوحٕٗٞ ُِلؼَ ٢ٛ ٝقىٛح جُط٢ ضكىو ٗٞع جُؿ٣ٍٔس، كحُؿ٘ح٣حش ٝهى ٗظص  - 1

أٓح ٝجُؿ٘ف كوى ٗظص  ذحإلػىجّ أٝ جألشـحٍ جُشحهس، أٝ ذحالػطوحٍ، ، ٣ٝؼحهد ػ٤ِٜح50قط٠  43ػ٤ِٜح جُٔٞجو ٖٓ 

ِ ئال ئيج ٗض جُوحٕٗٞ .ٍ 1000ُكرّ ٝجُـٍجٓس جُط٢ أهظحٛح ٣ٝؼحهد ػ٤ِٜح ذح 55قط٠  51ػ٤ِٜح جُٔٞجو ٖٓ 

ػ٠ِ ؿ٤ٍ يُي، ٝجُٔهحُلحش ٣ؼحهد ػ٤ِٜح ذحُكرّ جُطٌى١ٍ٣ ج١ًُ ال ٣طؿحَٝ ػشٍز أ٣حّ ٝجُـٍجٓس أهظحٛح 

100ٍ.ِ. 
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عكنن  ععمننفدة   علووى جميووج الجوورائم التقووادم العووام اهننذق ععمنندة هننٌ منندة

ل تحووول ": ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن عصننر دينني أعننه منن  وننفعا  أصننال 443

ين الخاصوة المواد السوابقة دون مراعواة أحكوام التقوادم الوواردة فوي القووان

 . "ببعض الجنح والمخالفات

 ععمشنر  عنل ع نف ععتٌ ج بعض الجرائمم  هذق ععمفدة أ  هعفك ٍتض  

دق عععفق ها ععذً ٍجع أ  ٍهب  ديي جمٍع ععجرعئق فففعتق. بها تقادماا خاصاا 

 نذ دعدئذ البد م  ع .تقادماا خاصامن إال إذع اجد عل تشرٍعٌ ٍحدد عيجرٍ

 لبية الجورائم التوي لهوا تقوادم خواصأغو. دا  عععل عععفق بفععل ععنفل 

ق فٍ نف ففعتقنفد ،جورائم الم بوعواتك ،فوي بعوض الجونح والمخالفواتتنحصر 

بفعقضنفء  فعنجرٍمنن ععزاتتقنفدق ععندداى فنٌ   وتن أش ر م  تنفرٍ  اواد نف

  .ذً ٍعيق به ععمجعٌ ديٍه بفعجرٍمنث ثن أش ر م  ععٍاق عع

دينني ٍتاوننا تحدٍنند منندة ععتقننفدق عع زمننن العقضننفء ععنندداى عععفمننن ف

اتكننا  عععبننرة فننٌ ذعننك     ععجرٍمننن ععتننٌ عشننأر دع ننف ععنندداىتحدٍنند عننا

ن عععفمنن أا عياصا ععحقٍقٌ عياعوعن ال ععاصا ععذً وند تعهٍنه نهنأ عععٍفبن

دٌ .ععشنصٌ ععمد 
1
 

ٍعينق ب نف  اهذق ععمدد ععمقررة عيتقفدق تهبن  ديني ععجنرعئق وناعء أكنف 

  اواعء ديمنر ب نف ععونيهفر ععمنتصنن أق عنق تعينق  ععمجعٌ ديٍه أق ٍج ي ف

 . واععٍ  أنرى نفصن اععقابفر أا  عاواعء عل ديٍ ف وفع

تقدق ععدداى عق ا فٌ حفل اععقضفء ععدداى عععفمن بفعتقفدق أمر مأعا

تقندٍق  عند   عنه ب. أا  ً ونبع  ننر  شناتعجرٍمنن عنق تك   ع  إعي ععقضنفء

ٍكنا  من  ععصنعع تصنار ععقضنفء ععندداى عععفمنن ود ععدداى إعي ععقضفء 

                                                 

 .151ص .جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 1
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إال إذع   وفهعننف  عيتقننفدق عنند  ععمحفكمننن ٍءعر    أً إجننرعء منن  إجننرع بفعتقننفدق 

اهنذع   ي ممف أدى إعني مضنٌ مندة ععتقنفدقأجير ععدداى إعي أجل غٍر موم

.عفترعخ صعع ععتحقٍ 
1
 

 .عذعك البد م  ععتهر  إعي حوفع مدة ععتقفدق ابدء ورٍف  هذق ععمدة

 حساب مدة التقادم -أولا 

عنه ٍشنتره أ  أاعكن  بمنف   مدة ععتقفدق م  ٍاق اوا  ععجرٍمننتحوع 

  ننفل ععٍناق ععنذً اوعنر فٍنه ععجرٍمننق إددند  فقد تقرر   مضٌ ععمدة كفمينت

وإنمووا تحتسووب  ،رتكوواب الجريمووةسوواب اليوووم األول لأ  ل يوودخل فووي الح

مكتملوة إل بانتهواء اليووم المودة  عود  ول ت ،المدة مون اليووم التوالي لوقوعهوا

  .وتحسب مدة التقادم حسب التقويم الميالد  ،األخير

   بٍنف    ٍمنن ٍقنع ديني دنفت  عععٍفبنن عععفمننتعٍٍ  ٍاق اوا  ععجرا

 نروفبن ف نذق مونأعن ماضنادٍن ال  عالددنفءتفرٍ  ععجرق من  شنراه صنحن 

اوننا  ادينني ععمحكمننن أ  تحنندد فننٌ حكم ننف تننفرٍ  . فٍ ننف عمحكمننن ععننعقخ

عكنٌ   عتقفدقضفء ععدداى عععفمن بففعقأمفم ف بإذع مف دفع نصاصف    ععجرٍمن

.ال كف  ععحكق بفه اإٍتفح عمحكمن عععقخ مرعوبن صحن تهبٍ  ععقفعا  
2
 

                                                 

 . 166ص  .جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1

جٍُٔؾغ  :ٝٓح ذؼىٛح، ًًُي جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ 201ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن:جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 2

 .152ص. جُٓحذن
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 سريان التقادمبدء  -ثانياا 

مون يبودأ سوريان مودة التقوادم   إ  ذكرعنفأ   ة عععفمن كمنف ونب دد  ععقف

بشنأع ف حتني  ننر ٍناق فنٌ  إذع عق تجر م حقننلوقوع الجريمة  اليوم التالي

 .هذق ععمدة

فتسر  المدة من تاري   ،ولم يصدر حكم مبرم إذا جرت مالحقةأمف 

فٍنه عحجنرعء ععقنفهع اال ٍندنل ععٍناق ععنذً حصنل  ،لخر إجراء انق عت بوه

 . ععمدة إال بفعقضفء ععٍاق ع نٍر اال توتكمل  عيتقفدق

ال ٍندنل فننٌ   هننف أا ٍنناق حصنال عالعق  ٍناق اوننا  ععجرٍمنن أً إ   

 . دة إال بفعقضفء  نر ٍاق فٍ فاال تكتمل ععم  حوفع مدة ععتقفدق

ن وننرٍف  ععتقننفدق بننفنت ا عننا  ععجرٍمننن ععمرتكبنن اتنتيننا منندة بنندء

 ةعود   نوواعأ بوي ننميوز عنذعك البند من  أ  . اععهبٍعن ععنفصن بركع ف ععمنفدً

 ،الوقتيوةععجنرعئق : اهنٌ من الجرائم من أجل تحديد بدء مدة التقادم عليهوا

 . العادةاجرعئق   المتتابعة اععجرعئق ،المستمرةاععجرعئق 

 انجرائى انٕقرٛح -1

  بمجورد إتيوان الفعول المكوون لهوا توتم وتنتهويالجريمة الوقتية اوي 

اعنا كنف   اليووم التوالي لوقووع الجريموة،اتبدأ مدة ععتقفدق فٌ ععونرٍف  من  

اعالحتٍننفلفعوننرون ك  ععمجعننٌ ديٍننه ٍج ننل اواد ننف
 1

قوود يثيوور حسوواب عكنن   .

 :المدة فيما يتعلق ببعض الجرائم بعض الصعوبات

  ثنق ت فومنر حفعنن    عن إامال أو قلة احتراز حادالفي حالة التسبب

فنٌ ععتونبع  جعحننفٍبندأ ععتقنفدق ديني   مجعٌ ديٍه اتافٌ متنأثرع  بإصنفبتهعع

                                                 

جٌُطحخ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ. 144ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ - 1

 .516ص. جُػح٢ٗ
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ولوي  موون وقووع الحوادال لتواري  اليووم التوالي من  وصند غٍنر دن  ععافنفة 

.تاري  الوفاة
1
  

  هننذق توننرً منندة ععتقننفدق بفععوننبن إعنني  إسوواءة الئتمووانفووي جريمووة

اعكن  وند ٍتعنذر تحدٍند ععٍناق . ععجرٍمن م  تفرٍ  عنت   ععشٌء أا تبدٍندق

ععذً اوع فٍه ععتبدٍد  اٍرجع ذعك إعي أ  هذق ععجرٍمن تقع بمجرد أ  ٍغٍنر 

 .مفدٍن الفهرة تندل ديني ذعنك د أدمفلدا  أ  تاجم  ععجفعٌ عٍن حٍفزته ا

 فننإذع تعننذر دينني  ععجننفعٌ عٍتننه منن  ادٍعننن إعنني حٍننفزة ٍغٍننردعنندمف  :مثووال

تاري  امتناع األمين عن رد األمانة  عد  في    ععقفضٌ تحدٍد تفرٍ  تغٍٍر عععٍن

.ابدعٍن حوفع مدة ععتقفدق م البته تاريخاا لرتكاب الجريمة عد  ب
2
  

 التي تقج بالمتناع عون القيوام بوأمر يفرضوه اهٌ  :السلبية ةميالجر

.ء بشن فدتهالعمتعنف  ععشنفهد دن  عحد :مثوال .فنٌ فتنرة معٍعننالقانون 
3
ٍبندأ  

ععننذً حننددق  دنند  ععتقننفدق فننٌ مثننل هننذق ععجننرعئق منن  ععٍنناق ععتننفعٌ العت ننفء ععما

 .ععقفعا 

 فنإ    بقٍر ععجرٍمنن فنٌ حٍنز ععشنرا أً إذع  :في الجريمة الشروع

. فعول مون أفعوال الشوروعخور لالتقادم يبدأ من تاري  اليوم التوالي لنتهواء 

احننٍ    ةٍننددد  ععننذً ٍحننفال فننت  مع ننذ إعنني مكننف  ععوننرون أٍفمننف  كفعشنننل 

.ففعتقفدق ٍبدأ م  ععٍاق ععتفعٌ النت فئه  ٍشفهد ٍنت ٌ د  ع عالفر
4
  

 أً ععتنننٌ ٍعت ننٌ فٍ ننف عععشننفه ععجرمنننٌ  :الجوورائم المسووتمرة الثابتووة

إوفمنن بعنفء ن فنف   صنال : مثوال .اٍكتمل بعمل محدد إال أ  عتفئجه تونتمر

                                                 

٣ؼى جُؿٍّ ٓوطٍكحً ػ٘ىٓح ضطْ أكؼحٍ ض٘ل٤ًٙ، وٕٝ جُ٘ظٍ : "ٕ جُؼوٞذحش ػ٠ِ أٖٗٚٓ هحٗٞ 2جُلوٍز  6ض٘ض جُٔحوز  - 1

 ".ئ٠ُ ٝهص قظٍٞ جُ٘ط٤ؿس

، 168ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٝجُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ. 196ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 2

 . 707ص/. 890/ز ٌهْ جُوحػى. جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن. ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ

 .145ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ - 3

 .137ص . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌٙ - 4
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احتسواب فنإ  . حعصنف أا إعصف  إدن   فنٌ مكنف  ال ٍجناز فٍنه ع ععتعالٍق 

بقاء النتوائج ل     ،بدأ من اليوم التالي جتمام الفعل الجرميمدة التقادم ي

.جرمية جديدةيشكل أفعالا 
1
  

 ى انًسرًرجائانجر -2

زمعٍننن اهننٌ ععتننٌ ٍتحقنن  فٍ ننف عععشننفه ععجرمننٌ اٍمتنند ننن ل فتننرة 

اونر إتمنفق ععجرٍمنن ٍنتينا دن  اونر إ  أً  .بععفصرق ععمفدٍنن اععمععاٍنن

 ععت فئ ف
2
دا  اجنه  م  حجز حرٍن ع شنفلأا   كإن فء ععمفل ععمورا  

الي لنتهووواء حالوووة اليووووم التوووبووودأ مووون يفالتقوووادم علوووى اوووذع الجووورائم . حننن 

،الستمرار
3
أً م  تفرٍ  نراج ععمفل ععمورا  من  ٍند من  أن نفق  امن   

 .تفرٍ  إه   ورعح م  حجزر حرٍته

 انجرائى انًرراتؼح -3

  جرٍمنن  إال ٍٍصني  كنل مع نف عتكناة دند   أفعنفلهٌ ععتٌ تتكا  من  

ٍ عأع ف عالرع  عتتفبع نف اعرتبفه نف فٍمنف   عند  اعحند  فإع نف ت نف بغنرخ إجرعمنٌ ب

ونتاعا  ديني فٍ  ون معزلفعيصال ععذٍ  ٍت قا  ديي ورك  جرٍمن اعحدة

أا   اٍأننننذا  كنننل ٍننناق جنننزءع  مننن  ع غنننرعخ  ة دننند   منننف فٍنننه نننن ل أٍنننفق

   ته فٍعمد إعي عنت وه ديي دفعفرعماالا ععمؤتم  ديي مفل بحكق االٍكف

الجوورائم موون اليوووم  فالتقووادم يبوودأ فووي مثوول اووذع .أا وننرون ععتٍننفر ععك ربننفئٌ

.خر فعل من أفعال التنفيذالتالي ا
4
  

                                                 

جُىًطٌٞ . 711ص/ 892/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جألْطحي ػرى جُوحوٌ ؾحٌهللا جأل٢ُْٞ - 1

. 2012ٓ٘شٌٞجش ٣َٖ جُكوٞه٤س ذ٤ٍٝش . ؽرؼس ؾى٣ىز ٝٓؼىُس. جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س أطٍٞ: ػل٤ق شّٔ جُى٣ٖ

 .84ص

 . 86ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ: جُىًطٌٞ - 2

ٝجُوحػىز   724ص /.900/جُوحػىز ٌهْ.جُؿُء جُػح٢ٗ.جٍُٔؾغ جُٓحذن: جألْطحي ػرى جُوحوٌ ٌؾح هللا جأل٢ُْٞ - 3

 .726ص /.902/ٌهْ

 . 244ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ، ٝجُىًطٌٞ أقٔى كطك٢ 171ٌٍْٝص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 4
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 جرائى انؼادج أٔ االػرٛاد -4

  دقنفع ديني وٍنفق ععجنفعٌ ب عنل اعحند فن   ٍشتره فٍ ف تكرعر عع عنل

د من  ع فعنفل ٍقترف نف ععجنفعٌ فنٌ عند  ٍفمنه بواإعمف البد عتكاٍ  ععجرٍمن من  

وننفعا   649 ععمننفدة)فهٌ ععربننف أاوننفر منتي ننن كجرٍمننن عالدتٍننفد دينني تعنن

فالتقادم يبودأ مون   (دقابفر 509 فدةمعع)اعالدتٍفد ديي عع جار ( عععقابفر

وأكمول ععذً بفعضمفمه إعي مف وبيه كنا   عالدتٍنفد للعمل األخير اليوم التالي 

.مةعناصر الجري
1
  

 

 الم لب الثاني

 انق اع مدة التقادم

قضننفء عإعنني ع دٍننف  ععحكمننن منن  جعننل ععتقننفدق مؤ إ   ذكرعننفاكمننف وننب  

عنذعك كنف  من  ععهبٍعنٌ إذع . عوٍف  عععف  ع ذق ععجرٍمنن فمن هٌععدداى ععع

 . ن أ  تؤدً إعي إهفعن مدة ععتقفدقال رر أوبفع تعٍد ذكرى ععجرٍم

م احتسواب المودة التوي انقضوت منوذ عود  انق اع التقوادم اٍترتع ديي 

أخورج جديودة يبودأ اليوم التالي لوقووع الجريموة واحتسواب بودلا منهوا مودة 

فمندة ععتقنفدق إذ  وند . سريانها منذ اتخاذ لخر إجراء من إجراءات الودعوج

تعقهننع بفتنننفذ أحنند إجننرعءعر ععنندداى  اٍترتننع دينني ذعننك منندة جدٍنندة منن  

 .تفرٍ  عحجرعء ععذً عتنذ

 ثالثاا   شراهه ثانياا   ععقهف  ععتقفدقأوبفع  أولا :درعون عذعك البد م  

 . ثفرق

                                                 

ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ،  ًًُي جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػ88َص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 1

172. 
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 أسباب انق اع التقادم -أولا 

عجعفٍنننفر اععجنننع  إعننني عععقهنننف  ععتقنننفدق اعحننندة بفععونننبن إ  أونننبفع 

.اععمنفع ننفر
1
منن  إجننرعءعر إوفمننن ععنندداى  فقنند ٍعقهننع ععتقننفدق بننأً إجننرعء 

 يجوب التفرقوةاعكن   .أا ععمحفكمنن  ر ععتحقٍن  عالبتندعئٌا إجنرعءعأ  عععفمن

اججراءات الجزائية السابقة علوى إقاموة الودعوج العاموة واججوراءات  بي ن

  .ديي إوفمت فالالحقة 

 قايح انذػٕٖ انؼايحإانساتقح ػهٗ جراءاخ اإل -1

اججراءات السابقة علوى  ، عة للتقادمالقا تاجراءمن قبيل اج عد  ل ي

عٍن مثنل عد  ففحجرعءعر ععتٌ تتنذ م  وبل ععضفبهن عع .الدعوج العامةإقامة 

 عنند  تال   عالوتقصننفء دنن  ععجننرعئق أا جمننع أدعت ننف اتعالننٍق ععضننباه عع زمننن

 . عيتقفدق نوفهع

نبنفر عععنفدً أا ععرونمٌ أا ععشنكاى عععفدٍنن إعني تقندٍق عحكذعك فإ  

  عيتقنفدق وفهعنف   عند  عٍنن أا وفضنٌ ععتحقٍن  ال ٍعد  عععٍفبن عععفمن أا ععضنفبهن عع

ف ا ال   ددفء ععشنصٌ ععمقدق إعي عععٍفبن عععفمنالع إعي بفععوبنع وه ععحفل ا

.وفهعف  عيتقفدق عد  ٍ
2
 

 :انالحقح ػهٗ إقايح انذػٕٖ انؼايحاإلجراءاخ  -2

ععننندداى عععفمنننن  إقاموووةكنننل إجنننرعء مننن  إجنننرعءعر  ق وووج التقوووادمي

 . والتحقيق والمحاكمة

                                                 

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 339ئ٠ُ  337جُٔٞجو  - 1

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ، جُىًطٌٞ ْؼى١ ذ133ٞٓ٤ٓص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌجُىًط - 2

 .108ص
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 : إجراءات إقامة الدعوج العامة

 عععفمنن مبفشنرة ععندداىكنل إجنرعء من  إجنرعءعر بتعقهع مدة ععتقفدق 

ددفء شنصنٌ من  عمثل إوفمن ععدداى عععفمن م  وبل عععٍفبن عععفمن أا تقدٍق 

أا   أا أمفق محفكق ععبدعٍن أا ععصني  إمف إعي وفضٌ ععتحقٍ   وبل ععمضرار

 إوفمن ععندداى من  وبنل بعنخ عحدعرعر اععج نفر ععقضنفئٍن أمنفق ععقضنفء
1
 

تجعل ععمدة ععوفبقن كأع ف عنق ععتقفدق ا ف ذق عحجرعءعر هٌ احدهف ععتٌ تقهع

 . تك 

 إجراءات التحقيق البتدائي

 وفهعف عيتقفدق كفعت تٍش عد  دعئٌ ٍكل إجرعء ٍقاق به وضفة ععتحقٍ  عالبت

دي ديٍنهاععمعفٍعن اومف  ععش اد اعوتجاعع اعالعتقفل  غٍرهنف اكنل ا ععمند 

ععمقدمنن أثعنفء ععتحقٍن   اكل هيبفر عععٍفبنن عععفمنن  ععصفدرة دع قععقرعرعر 

 . عالبتدعئٌ

اٍوتاً فٌ ذعك أ  ٍقاق ب ذق عحجرعءعر وفضٌ ععتحقٍ  أا عححفعنن 

اكننذعك وننرعرعر ععتصننرا   عٍنننعد  أا منن  ٍعتنندع منن  منناال ٌ ععضننفبهن عع

ن إعني ععمحفكمنبفعتحقٍ  ععصفدرة م  ععج ن ععمنتصن واعء بإحفعنن ععندداى 

عٍننن فننٌ ععجننرق عد  مننف ٍقنناق بننه أدضننفء ععضننفبهن عع اأ  أا بمعننع ععمحفكمننن

.وفهعف  عيتقفدق عد  ٍ فذعك كيه  ععمش اد ديي وبٍل عالوتثعفء
2
  

                                                 

ص /. 1399/، ٝجُوحػىز ٌهْ /771/ص /. 1395/جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٌهْ جُوحػىز : ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1

 .685ص /.877/ٌهْ  ُوحػىزج. جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: هللا جأل٢ُْٞ ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ ،773

ئػىجو . 2016قط٠  2011ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ أهٍضٜح ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُٔكٌٔس جُ٘وغ ك٢ ػحّ   - 2

جُطرؼس . جٌُٔطرس جُوح٤ٗٞٗس. جُؿُء جُٓحذغ. جُٔكح٢ٓ ػرى جُوحوٌ ؾحٌهللا جأل٢ُْٞ ٝجُوحػ٢ ػرى جُٔؿ٤ى جُٔظ١ٍ

 .102ص/ 38/جُوحػىز ٌهْ . 2020جأل٠ُٝ، 
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 إجراءات المحاكمة

وفهعننف   عنند  إ  كننل مننف ٍتعينن  بوننٍر ععنندداى أمننفق محكمننن ععماضننا  ٍ

كفعننر أجمٍننع ععقننرعرعر اع حكننفق ععتننٌ تصنندرهف ونناعء فعم ق فننٌ فنن .عيتقننفدق

فصننين فننٌ ععماضننا  أا غٍننر ف  فبننن ععاجننفهٌ أا غٍفبٍنننبمث اأ نحضننارٍ

أ  ال ٍكننا  ععحكننق بفتننف   عننه فننٌ هننذق ععحفعننن تعقضننٌ ععنندداى   ففصننين بننه

 . بفر اتبدأ ععمدة ععموقهن عيعقابنعععفمن بفعحكق عع

 عند  اععتحقٍ  اععمحفكمنن ت عالددفءٌ أ  جمٍع أفعفل هفٌ ذعك اعععين 

اتع ٌ بفعتفعٌ ععقرٍعن ععتٌ   ق عوٍف  ععاعوعندد  ي وفهعن عيتقفدق  ع ف تدل دي

.ٍرتكز إعٍ ف كٍف  ععتقفدق ععقفعاعٌ
1
  

 

 شرو  صحة اججراءات التي تق ج التقادم -ثانياا 

تمينك  جهوة مختصوة  منصنفدرع  ععقفهع عيتقفدق أ  ٍكا  عحجرعء  -1

امعصنبف  ديني ععاعوعنن ماضنا    أا ععتحقٍ  أا ععحكنق عالددفءوفعاعف  ويهن 

   مندة ععتقنفدق ال تعقهنع  .للشكل الذ  يت لبه القانون ياا فومستو  ععدداى

 م    اتهبٍقف  عذعك فإعه إذع رفعر عععٍفبن عععفمن ععدداى عععفمنبإجرعء بفهل

دا  أ  تقدق شكاى فٌ جرٍمن ٍتهيع فٍ ف ععقفعا  تقندٍق شنكاى  فنإ  هنذع 

اإذع كنف  أمنر عححضنفر بنفه   أا . بفه   ف  ٍعقهع بنه ععتقنفدق عد  عحجرعء ٍ

  .كف  ععت تٍش بفه   فإعه ال ٍعقهع ععتقفدق

فقرعر ععمحكمنن بتأجٍنل  .ال إدعرٍف قضائياا ٍجع أ  ٍكا  عحجرعء  -2

فدق إذع كننف  صننفدرع  بحضننار وفهعننف  عيتقنن عنند  الحنن  ٍ دنند  ععمحفكمننن إعنني ما

                                                 

 . 176ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1
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أا صنندر فننٌ جيوننن تغٍننع فٍ ننف   ع بعضنن قأا بعننفء دينني هينن  ععنصنناق

دي ديٍه أمف إذع صدر ورعر ععتأجٍل فٌ . هفدد  ععرغق م  تبيٍغه ماديي  ععمد 

بنذعك ال ٍقهنع اها     وضفئٍفورعرع  إدعرٍف  اعٍ عد  فإعه ٍ  غٍر هذق ع حاعل

.ععتقفدق
1
ٍ  ععذً تجرٍه ويهن غٍر منتصن ال تميك أمر إوفمنن اأٍضف  ععتحق 

كننفعتحقٍ  ععننذً تقنناق فٍننه ععوننيهفر   وفهعننف  عيتقننفدق عنند  ال ٍ  عععفمنننععنندداى 

 .عحدعرٍن

منف تقناق بنه ععمحكمنن ععمدعٍنن فنٌ ععندداى إعني كذعك ععحنفل بفععونبن ا

 . وفهعف  عيتقفدق عد  ف  ٍ  نمععمدعٍن ععمرفادن م  ععمضرار م  ععجرٍ

 

 ثار انق اع التقادمل- ثالثاا        

وبودأ مودة جديودة كاملوة تبودأ مون اليووم   م  مندة ععتقنفدق سقو  ما فات -1

  در عحجنرعءعر ععتنٌ تقهنع ععتقنفدقعند  فنإذع ت .القا ج للتقادمجراء التالي لإل

ابنذعك فنإ  ععندداى عععفمنن ال . فإ  ورٍف  ععمدة ٍبدأ م  تفرٍ   نر إجنرعء

 .ععقهنف  توقه إال إذع عكتمير ععمدة ععمقررة فٌ ععقفعا  عتقفدق ععدداى بغٍنر

  عق ٍضع حدع  أوصني عتقنفدق ععندداى فنٌ حنفالر تكنرعر عالعقهنف  فعمشر  ف

منف ال ع فٍنن هفعمنف كفعنر  يإعن نف ئق ععقضفء ععدداى عععفمن ابقفدد  ٌ ممف ٍعع

.معالارة أمفق ععقضفء
2
  

فتنق وج   ف ا ٍتعي  بفعجرٍمن ماضادٍف   عيني  األثرإ  ععقهف  ععتقفدق  -2

فنفديٍ    أٍنف  كفعنر صن ت ق اشتركوا في تلل الجريموة،المدة ضد جميج من 

                                                 

: ًًُي جُىًطٌٞ ٓكٔى ْؼ٤ى ٌٗٔٞ. 770ص/ 1393/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1

 .279ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن

 .ٝٓح ذؼىٛح 185ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ - 2
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ٍ عرفنناع  اوننكننفعاع أق متنندنيٍ   ونناعء د   اعء تعننفاعت ق إجننرعءعر رفنناع أق عننق 

مع ق  أق عتنذر ضد مج ال  اواعء  ع  عق تتعفال أحد ععم حقن أق ععتحقٍ  أق

.ديماع ب ف أق ج ياهف
1
  

فننٌ ععجرٍمننن اعننا عننق تكنن   أونن قاععوننبع فننٌ ععقهننف  ععتقننفدق دينني كننل منن  

ر تنذكر ععجم نار بفعجرٍمنن عجنرعءأ  هنذق عح  تننذر ضندقععحجرعءعر ود 

ٍ  بمرتكبٍ ف دا  ت رٍ  ا .عق تتنذ إجرعءعر ضدهق أام  عتنذر  ب
2
  

س ٝجقىز ٣ٔٝجضهً جإلؾٍجء جُوحؽغ ُِطوحوّ ذظىو ؾٍ دخ انجرائىؼذ  ذئيج  -3

ايرذ أثرِ إنٗ انجرائى انًرذثطح تٓا  ،جٍُٔضرطس ذٜحوٕٝ جُؿٍجتْ  ٖٓ ٜٓ٘ح

.قثم انرجسئحٚثاطا  ال ذرا
3
ؾ٣ٍٔس ٍْهس ٣ٔطى ئ٠ُ ئ٠ُ كحٗوطحع جُطوحوّ ذحُ٘ٓرس  

4جألش٤حء جُ٘حضؿس ػٖ ًٛٙ جُؿ٣ٍٔس حءلنئٖ ٓجُىػٟٞ جُ٘حشثس 
 . 

 

 الم لب الثالال

 إيقا  التقادم

ادعند   أ  ٍكنا  وند بندأ عند  اونا ععتقنفدق بود تهرأ أوبفع تؤدً إعني 

ٍضنف  إعني اوند تنؤدً أ  ععمدة ععتٌ وبقر اععمدة ععتٌ تينرذعك ال تحوع إال 

أو بوه توأخير البودء اوو فالمقصود بإيقا  التقوادم  .تأنٍر ورٍفعه وبل ععبدء

 . أو فعلي عارض يتوقي  سريانه خالل فترة من الزمن لسبب قانون

                                                 

ًًُي جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢، . ٝٓح ذؼىٛح 179ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1

 . 186ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ

 .163ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٌ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕجُىًطٞ - 2

 .186ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ - 3

جُىػٟٞ -ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- -5

 .163.ص.جٍُٔؾغ .جُؿُء  جألٍٝ(.جُٔى٤ٗس
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عالونتمرعر فقد ٍعترخ ععدداى عععفمنن دنفرخ ٍمعنع من  إوفمت نف أا 

دي ديٍننهكإصننفبن  ض قانونيووةرالعوووااونند تكننا  هننذق   فٍ ننف بفرتكننفع  ععمنند 

فتأمر ععمحكمن باوا عحجرعءعر   عرتكفع ععجرٍمن عد  بعفهن دقيٍن ب جرٍمن

دي ديٍهععدداى    فٌ اعالمتعف  د  ععوٍر  ال ٍوتهٍع أ  ٍدعفع د   ععمد 

ديفٍاوا ورٍف  مدة ععتقفدق حتي ٍش ي   ع وه  . اٍعاد إعي رشدق ديٍه ععمد 

حٍيننر أأا إذع عت ننق شنننل بفغتصننفع عمننرأة فننفددي بأع ننف زاجتننه ا

فنإ  ععتقنفدق ديني ععندداى عععفمنن   فٍ نفيبنر عععقضٍن إعي ععمحكمن ععشردٍن 

 . ععمعترضن فٌ ععمحكمن ععشردٍناجاد ععدداى هاعل ٍتاوا 

كتعهٍننل ععمحننفكق بوننبع   العوووارض فعليووة أو ماديووةتكننا  هننذق  اونند

فٍتاوننا ععتقننفدق   منن  عععنناعرخاغٍرهننف   ثننارة أا زعننزعل أا غننزا ععننب د

ديني ععونارً أونر بف ننذ باونا ععتقنفدق  ععمشنر  ا. حتي تزال هذق ععحفعنن

اعكعنه ونكر دن  ذعنك ونكاتف    م  وفعا  عععقابنفر 167ععمفدة  عععقابن فٌ

ععتننٌ دفعجننر تقننفدق  تفمننف  فننٌ عصننال وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن

إعني ع ننذ بمبندأ اونا ععتقنفدق  عععونارٍٍ  منفعاعع ق نفء عك  . ععدداى عععفمن

.ديي ععدداى عععفمن
1
  

 

                                                 

ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس. 183ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1

 . 771ص /. 1394/جُوحػىز 
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 الم لب الرابج

 ار التقادملث

 نعنذعك ٍمكن  ععندفع بنه فنٌ أٍن ،متعلقات الناوام العواممن التقادم او إ   -1

كمنف ٍمكن    ى اعا  ال مرة أمنفق محكمنن ععنعقخمرحين م  مرعحل ععددا

دي ديٍهاعا عق ٍدفع به عيمحكمن أ  تقضٌ به م  تيقفء ذعت ف  .ععمد 
1
  

ادينني   يتنووازل عوون حقووه فووي الوودفج بالتقووادمأن للموودعى عليووه عننٍ   -2

دي ديٍننهععمحكمننن أ  تقننرر ععقضننفء ععنندداى عععفمننن حتنني عننا هيننع   ععمنند 

 .اعٍ  عيمصيحن ععنفصنر  عيمصيحن عععفمن ففعتقفدق ش  . حفكمتهم

 مجنحووة أ مجنايووة أدينني جمٍننع ععجننرعئق ونناعء أكفعننر  يسوور  التقووادم -3

ععتقننفدق بعننخ ععجننرعئق عر منن  أحكننفق ثعكنن  بعننخ ععتشننرٍعفر عوننت .مخالفووة

 .ترتبه م  نهر ديي أم  ععب د عمف عععوكرٍن

أً ) التقادم على الدعوج العامة يستتبج التقادم علوى الودعوج المدنيوة -4

مع ف ععقضر   فإذع ععقضر ععدداى عععفمن بفعتقفدق  (دداى ععح  ععشنصٌ

.ععدداى ععمدعٍن
2
  

  

                                                 

، ٝجُوحػىز 707ص /.889/هحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جألْطحي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 1

 . 718ص /.896/ٝجُوحػىز ٌهْ . 716ص /.895/ٝجُوحػىز ٌهْ . 714ص/.894/ٌهْ 

ًًُي  .723ص /. 899/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جألْطحي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 2

 . 770ص/. 1391/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن. ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس
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 المبحال الرابج

 الحكم الجزائي المبرم

 

 حكوم مبورمالعقضنفء ععندداى عععفمنن هنا صندار  السبب ال بيعيإ  

: ديني أعنه( 1)م  وفعا  عععقابنفر فنٌ عع قنرة  181اود عصر ععمفدة . فٍ ف

 ".واحدةل يالحق الفعل الواحد إل مرة "

ٍ  عذعك ال بد م  تقوٍق هذع ععمبح  إعي مهي  :ب

 .أوف  ععحكق ععجزعئٌ ععمبرق: ععمهيع ع ال

 .شراه ععحكق ععجزعئٌ ععمبرق: ععمهيع ععثفعٌ

 

 

 الم لب األول

 أسا  الحكم الجزائي المبرم

 واسوتنفد جميوج  ورق ال عونفنٌ ععندداى عععفمنن  صودر حكوممتي 
1
 

  أً وانقضت بوذلل الودعوج العاموة  ععمقضٌ بهز هذع ععحكق واة ع مر حف

إذع عاح  شنل بجرق :مثال.   أجيهععقضر بتحقٍ  ععغرخ ععذً عشأر م

ععحكنق  عكتونعق مونؤاعٍته ادند  أمفق ععقضفء  ثق وضٌ بإدععته أا برعءتنه أا 

 فصول فيهواأصب  مبرمف   ف ذع ٍععٌ أ  ععدداى عععفمن وند درجته ععقهعٍن ا

حتني ال  .أمام القضاء من الجائز بعثها من جديد عد  ولم ياهاٍر ص حت ف 

                                                 

ػٜح ٌؿرس ٓ٘ٚ ك٢ ؾؼَ جُهطأ جُرش١ٍ أهَ ٓح ٣ٌٖٔ ك٢ جألقٌحّ - 1 َّٞ ع ٖٓ ؽٍم جُطؼٖ ٝٗ ٍّ . ٝهى أًػٍ جُٔش

 .كحُوؼحز ذشٍ
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ٍ ح  عع فدل اٍعفوع ديي فعينه أكثنر من  منرة اعحندة  فتعنـز  دن  ععحكنق 

.ص ن ععثبفر اعالوتقرعر اعالحترعق
1
 

ٍقتضٌ اضع حد تعت نٌ دعندق ععندداى عععفمنن   فالستقرار القانوني

حٍ  إعه ال ٍعقل أ  توتمر إعي مفال ع فٍن أمفق ععقضفء ععجزعئٌ  ممف ٍؤدً 

ق وندرة ععقضنفء ديني ععاصنال إعني دند  إعي ني  شنك دعند ععنرأً عععنفق فنٌ 

 . حكق حفوق فت قد ع حكفق ععجزعئٍن عحترعم ف

د حتننني ٍونننتهٍع تحننندٍجنننع أ  ٍ للمووودعى عليوووه والمركوووز القوووانوني

ععشنل ممفرون حٍفته عععفدٍن  اعكنٌ ٍمكن   فنرعد ععمجتمنع ععتعفمنل معنه 

.واعء كف  ععحكق صفدرع  بفحدععن أا بفعبرعءة
2
  

فعحكق ععمبرق ال ٍععٌ مجرد إع فء ععدداى عععفمن  اإعمف ٍععٌ أٍضنف  ف

 ،المسا  به بأ  شوكل ف  ٍجاز  عفترعخ صحن ععحكق فٌ كل مف تضمعه

ذعنك من  أنهنفء وفعاعٍنن أا  عند  م مف ال ر فٍنه ب ،يالا أو تحويراا أو إلغاءعد  ت

.ماضادٍن  بفوتثعفء إدفدة ععمحفكمن
3
فهوو عنووان الصوحة والحقيقوة، ول  

.يجوز المجادلة في صحته أو حقيقته
4
 

ععنذً تقتضنٍه مصنيحن ععجمفدنن ع ون ف   الناوام العوامهذع ععمبدأ م  ا

اٍجنناز ععنندفع بننه فننٌ أً مرحيننن منن  مرعحننل ععنندداى اعننا  ال مننرة أمننفق 

                                                 

: ُي جُىًطٌٞ أقٔى كطك٢ ًًٌٍْٝ. 155ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌز - 1

ٌهْ جُوحػىز . جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي ٓؿٔٞػس ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ .231ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن

 .614ص/ 1796/ٝجُوحػىز ٌهْ  598ص  1787

: ٢ًًُُْٞي ٓؿٔٞػس ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل. 302ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ 2

 .612ص/ 1795/ ، ٝجُوحػىز ٌه589ْص/. 1782/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن

ًًُي  580ص/. 1779/ٌهْ جُوحػىز .  جُؿُء جٍُجذغ.  جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 3

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ْؼى١ ذ٤ٓٓٞ  - 3 .139ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ

/. 2071/، ٝجُوحػىز 1157ص/. 2074/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس. 798ص 

 1155ص

 .230ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ - 4
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كمف ٍحن  عيمحكمنن أ  تحكنق بنه من  تيقنفء ذعت نف اعنا تعنفزل . محكمن عععقخ

.دعه أحد ععنصاق أا عق ٍهفعع به
1
 

 

 الم لب الثاني

 شرو  الحكم الجزائي المبرم

 : نشراه عمتٍعقضٍن ععمقضٍن تاعفر ععٍشتره عصحن ععدفع بقاة ع

 . صدار حكق جزعئٌ مبرق -أاال  

 .احدة ععاعوعن -ثفعٍف  

 .أهرعا ععدداىاحدة  -ثفعثف  

صحٍحف  اال ٍرتنع أثنرق  عد  فإذع ععت ي أحد هذق ععشراه فإ  ععدفع ال ٍ

 .فٌ معع عالر ععدداى ععثفعٍن ععجدٍدة

 مبرم فاصل في الموضوع و صدور حكم جزائي: أولا 

أ  ٍكننا  : ثالثووة شوورو  ععصننفدرٍشننتره أ  ٍتنناعفر فننٌ هننذع ععحكننق 

 .حكمف  جزعئٍف  اأ  ٍكا  ففص   فٌ ععماضا  اأ  ٍكا  مبرمف

 أٌ ٚكٌٕ حكًا  جسائٛا   -1

حتي ٍقبل ععدفع بقاة ععقضٍن ععمقضٍن  ٍجع أ  ٍكا  ععحكنق صنفدرع  

 دعٍنن  أً ال ٍقبل ععدفع بحكق صفدر د  محكمن ممحكمة جزائيةد  
2
اال  

ففعقضفء ععمندعٌ ال ٍحكنق بفععقابنن  اعععقابنن ععمونيكٍن . د  محكمن مويكٍن

                                                 

: رى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞٓؿٔٞػس ػ. 155ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌز - 1

 . 614ص/. 1796/ٝجُوحػىز ٌهْ 598ص  /.1787/ ٌهْ جُوحػىز. جُٓحذن جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ

 .  560ص /. 1770/ هحػىز ٌهْ. جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 2
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ٍشننكل ال تقننا دفئقننف  دا  ععمحننفكق ععجزعئٍننن منن  أ  ت حنن  عع عننل إذع كننف  

وننرعرعر عععٍفبننن عععفمننن بح ننال ع ارع   كننذعك ععحننفل بفععوننبن إعنني . جرمننف  

فكمنن اعقرعرعر وفضٌ ععتحقٍ  اوفضٌ عححفعن بمعع ععمح
1
حٍن  ال تحنال  

 . هذق ععقرعرعر دا  إدفدة رفع ععدداى ثفعٍن إذع ال رر أدعن جدٍدة

إال أعه ال ٍشتره أ  ٍكا  ععحكق صفدرع  د  محكمن جزعئٍن منتصن 

مكفعٍف  أا عادٍف      ععم ق أ  تكا  هذق ععج ن منتصنن االئٍنف   كنأ  تحكنق 

ق فنٌ جعحنن تننرج دن  محكمن ععبدعٍنن فنٌ جعفٍنن ديني أع نف جعحنن  أا تحكن

أمننف أ  تحكننق محكمننن مدعٍننن بجننرق جزعئننٌ ف ننذع غٍننر . عنتصفصنن ف ععمكننفعٌ

ففعحكق ععصفدر د  محكمن ذعر االٍنن عي صنل فنٌ ععندداى  ٍحناز . مقبال

 . حجٍن اإ  كف  ود نرج د  عنتصفل ععمحكمن ععمكفعٌ أا عععادٌ

يصووبح محصووناا موون عيوووب الووب الن  ،مبرموواا  أن يصووبح عوود  فووالحكم ب

 المووا أنووه صوودر عوون محكمووة مشووكلة تشووكيالا صووحيحاا فووي دعوووج أقيمووت 

.أمامها وفقاا للقانون
2
  

 أٌ ٚكٌٕ انحكى فاصال  فٙ انًٕضٕع -2

اوي األحكوام التوي قوررت فف حكفق ععتٌ تحناز وناة ععقضنٍن ععمقضنٍن 

أً ع حكنفق عع فصنين فنٌ ماضننا   ،م المسوؤوليةعود  انوة أو البوراءة أو اجد

أمف إذع عق تك  ففصين فٌ ععماضا   كفعقرعرعر ععتٌ تصدر أثعنفء . ععدداى

ق وبننال ععنندداى عتنيننا شننره منن  عنند  ععوننٍر فننٌ ععنندداى  أا ععصننفدرة ب

فإع نف ال تحناز ( عع .. كفعشكاى  أا ععهيع أا عالددفء ععشنصٌ)ه ف اشر

                                                 

ئيج ًحٕ هحػ٢ جإلقحُس هى هٌٍ ٓ٘غ ٓكحًٔس  -1: ٠ِ أٗٚهحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ٗظص ػ 162جُٔحوز  - 1

جُظ٤ٖ٘ ٖٓ أؾَ جُلؼَ جُٔٓ٘ى ئ٤ُٚ ُؼىّ ًلح٣س جألوُس غْ ظٍٜش أوُس ؾى٣ىز ضإ٣ى جُطٜٔس ذكن جُظ٤ٖ٘ ك٤ؼغ هحػ٢ 

ٙ ٣ٝؼٞو ًٛج جألٍٓ ئ٠ُ هحػ٢ جُطكو٤ن ئيج ًحٕ هٍجٌ -2 .جإلقحُس ٣ىٙ غح٤ٗس ػ٠ِ جُىػٟٞ ٣ٝؿ١ٍ ضكو٤وحً ٓؿىوجً ك٤ٜح

 ".ذٔ٘غ جُٔكحًٔس ُْ ٣ٓطأٗق ئ٠ُ هحػ٢ جإلقحُس

جُطكو٤ن جُؿٖ : جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ-. 157جٍُٔؾغ جُٓحذن جُؿُء جُػح٢ٗ ص : جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌز - 2

 .131.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ
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اه ف  فإعه ٍمك  رفنع ععندداى من  فإذع عوتكمير شر. واة ععقضٍن ععمقضٍن

 . جدٍد

ق عنننند  عدٍننننن  اععحكننننق بدد  اععقننننرعرعر عح  كننننذعك وننننرعرعر ععقرٍعننننن

اال تمعنع   عقرعرعر ال ت صل فٌ ماضنا  ععندداىفكل هذق ع. عالنتصفل

 . م  إوفمن ععدداى عععفمن أمفق ععمحكمن ععمنتصن

 أٌ ٚكٌٕ انحكى يثريا -3

تتناعفر فٍنه ععشنراه ال بند من  أ   الحكوم الجزائوي مبرمواا حتي ٍكا  

 : نعمتٍ

أ  ٍكننا  ونند عوننتع د ععنصنناق جمٍننع هننر  ععهعنن  عععفدٍننن اغٍننر  -ل

 . عععفدٍن بفوتثعفء هيع إدفدة ععمحفكمن

 .أ  ٍكا  صدر غٍر وفبل عيهع  عبتدعء -ع

 . دا  عوتعمفع فم  أ  تكا  ماعدٍد ععهع  ود ععقضر  -ج

إال إذع ونقهر عععقابنن ععمحكناق  ال تصب  ع حكفق ععغٍفبٍنن مبرمنن -د

.ب ف بفعتقفدق
1

 

 وحدة الواقعة: ثانياا 

ر امععنني ذعننك أعننه ال ٍجنناز ععنندفع بقنناة ععقضننٍن ععمقضننٍن إال إذع كفعنن

 ععاعوعنن ٌمبرمنف  هنف بشنأع ععحكنق ععندداى اصندر  فأوٍمنر ب نععاعوعن ععتنٌ 

وحوودة فشننره .   أٍننف  كننف  ععاصنناععنندداى ععجدٍنندة فٌ أوٍمننر ب ننتننعع فع ونن 

تكووون الجريمووة التووي صوودر فيهووا الحكووم المبوورم اووي ٍتنناعفر حننٍ   الواقعووة

   ععحكنق ععمبنرق . الجريمة ذاتها وعينها التي رفعت بها الدعوج الجديودة
                                                 

جُؿُء . جٍُٔؾغ جُٓحذن: قٖٓ ؾٞنىجٌ ًًُي جُىًطٌٞ. 97ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ جُىًطٌٞ - 1

 . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 441/ ٝجُٔحوز. 141ص. جألٍٝ
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فننٌ هننذق ععحفعننن ٍع ننٌ ععنندداى عععفمننن ع ننذق ععجرٍمننن  اٍتمتننع بقنناة ععقضننٍن 

 ععمقضننٍن ععتننٌ تحننال دا  إدننفدة إوفمننن ععنندداى دنن  ععجرٍمننن ذعت ننف منن 

جدٍد
1
اععمحكمن حٍ  تضع ٍندهف ديني ععندداى عععفمنن  ٍ تنرخ أ  تندو  . 

جمٍننع النننراا ععجرٍمنننن ام بونننفت ف  اأ  تعهننٌ عع عنننل منننف ٍونننتحقه مننن  

فننإذع عكتوننع . اصننا وننفعاعٌ  غٍننر مقٍنندة بفددننفء عععٍفبننن عععفمننن اهيبفت ننف

 ذعنك محن    عد  ععحكق ععدرجن ععقهعٍن فٌ ععدداى ع اعي  ف  ٍكا  عع فدل ب

عنندداى ثفعٍننن
2
دنن  عع عننل ذعتننه  هفعمننف أ  ععحكننق فننٌ ععنندداى ع اعنني ونند  

منن  وننفعا   181 عكتوننع ععدرجننن ععقهعٍننن  اهننذع مننف عصننر ديٍننه ععمننفدة

   ععاعوعننن  ."الحووق الفعوول الواحوود إل موورة واحوودةل ي": عععقابننفر بقاع ننف

ععمهياع محفكمن ععمت ق م  أجي ف هنٌ ععاعوعنن ع ون ف ععتنٌ ونب  أ  حناكق 

.ديي عرتكفب ف
3
  

فننإذع صنندر حكننق بننفعبرعءة أا عحدععننن دينني ععمننت ق فننٌ جرٍمننن وننرون  

ذعننك أ  ترفننع  عنند  احننفز هننذع ععحكننق ونناة ععشننٌء ععمقضننٌ فٍننه  فنن  ٍجنناز ب

  فٍر كفحتٍفل أا إوفءة عئتمف ا مغععدداى عععفمن د  عع عل ذعته اعا باص

فتغٍر ععاصا ال ٍغٍنر من  ععاعوعنن ذعت نف ععتنٌ رفعنر ب نف ععندداى أصن    

                                                 

 . 311ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 1

 . 567ص/. 1773/جُوحػىز ٌهْ  .جٍُجذغ جُؿُءجُٓحذن . جٍُٔؾغ: ٓؿٔٞػس ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 2

 . 159ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن. ًًُي جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌز -  

 . 262ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٝجُىًطٌٞ ٓكٔى ْؼ٤ى ٌٗٔٞ -  

كاٗٚ ٖٓ هؼ٢ ػ٤ِٚ ذؿٍّ جُوطَ ؿ٤ٍ جُٔوظٞو ٝجًطٓد "...18/11/1965ٝهى قٌٔص ٓكٌٔس جُ٘وغ ذطح٣ٌم  -  

جُكٌْ جُىٌؾس جُوطؼ٤س كال ٣ٓٞؽ إٔ ٣القن ٍٓز غح٤ٗس ُ٘لّ جُلؼَ ُٝٞ ظٍٜش أوُس ؾى٣ىز أٝػكص ٤ٗس  ًٛج

جُلحػَ ٝؾؼِص جُوطَ هظىجً ألٕ جُٔكٌٔس ق٤٘ٔح ضؼغ ٣ىٛح ػ٠ِ جُىػٟٞ ضوّٞ ذطىه٤ن ؾ٤ٔغ جُظٍٝف 

ٝؽِرحضٜح كايج جًطٓد  ٝجُٔالذٓحش ٝضؼط٢ جُلؼَ ٓح ٣ٓطكوٚ ٖٓ ٝطق هح٢ٗٞٗ ؿ٤ٍ ٓو٤ىز ذحوػحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس

. جٍُٔؾغ جُٓحذن :ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس ".جُكٌْ هٞز جُوؼ٤س كال ٣ٌٕٞ جُلحػَ ذؼى يُي ٓكالً ُٔالقوطٚ غح٤ٗس

 .1156ص / 2072/ٌهْ جُوحػىز 

، 574ص/. 1776/ جُوحػىز ٌهْ. جُؿُء جٍُجذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن. ٓؿٔٞػس ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 3

 . 577ص/. 1777/ٌهْ  ٝجُوحػىز 
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كمف أ  صدار ععحكق ععمبرق ٍمعع م  إدفدة درض ف ديي ععقضفء اعنا كنف  

.مبعٍف  ديي اصا نفهك عياعوعن
1
 

ععذً عكتوع واة ععقضنٍن ععمقضنٍن  صدور الحكم  عد  قد تاهر باعك  

ععتننٌ وننب  أ   مرتب ووة أو غيوور مرتب ووة بالواقعووة قوود تكووونأنننرى  أفعووال

 . صدر فٍ ف حكق مبرق

فإذع كفعر ععاوفئع ععتٌ ال رر تشكل جرعئق جدٍدة فٌ حد ذعت ف  فنإ  

ععننندداى ع اعننني اععحكنننق ععمبنننرق ععنننذً صننندر فٍ نننف  ال ٍحنننال دا  إوفمنننن 

كق فننفعح .ن أنننرى موننتقين دنن  ععجرٍمننن ع اعننيععنندداى ثفعٍننن  دنن  جرٍمنن

ععمبننرق ععننذً صنندر ال ٍتمتننع بقنناة ععقضننٍن ععمقضننٍن بفععوننبن إعنني ععنندداى 

ق تناعفر احندة ععاعوعنن  كمن  أوٍمنر ديٍنه ععندداى عععفمنن بجنرق عند  ععثفعٍن ع

ٍ    مع نف ثنق تفبنر  " ععورون" بإن نفء ع مناعل "أعنه هنا ععنذً ونفق  عند  فٍمنف ب بن

بأمرهنف  ف عنف تقنفق  أ  حصنل ديٍ نف من  ععونفر  اهنا دنفعق عد  ب" ععموراون

كمف أ  ععحكق ببرعءة ". إن فء ع ماعل ععموراون"ديٍه ععدداى عععفمن بجرق 

ق ك فٍنن ع دعنن عند  ععمت ق فٌ جرٍمن إن فء و ح عفرً متحصنل دن  جعفٍنن ع

دا  مننن  ال ٍحنننال دا  رفنننع ععننندداى ديٍنننه مجنننددع  بت منننن حٍنننفزة وننن ح 

.ترنٍل
2
 

د عنند  عععفحٍننن عععميٍننن دعنندمف تتعكنن  ع مننر ٍصننب  أكثننر صننعابن منن  

ععجننرعئق اتكننا  غٍننر وفبيننن عيتجزئننن  أا فننٌ حننفالر ععجننرعئق ععموننتمرة  أا 

 . أا ععجرعئق ععمتتفبعن  أا حفعن ت فوق عععتٍجن ععجرمٍن  جرعئق عالدتٍفد

 
                                                 

 .278ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ؾالٍ غٍٝش - 1

جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ . 1156ص/ 2072/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 2

. 493ص. طحخ جألٍٝجٌُ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ. 312ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوٜٞؾ٢

 .173ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٝجُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ
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 انجرائى غٛر انقاتهح نهرجسئح -1

ٍ عدة ععتٌ ترتبه فٍمنف عد  اٍقصد ب ف ععجرعئق ععمت أً .  نف بع ونن اثٍقننب

أ  تكا  ععاعوعن ععتٌ أوٍمر فٍ ف ععدداى ع اعي منتي ن د  ععاعوعن ععثفعٍنن 

ٍ  م  حٍ  هبٍعت نف  إال أ   ععناعوعتٍ  عرتبفهنف  ال ٍقبنل ععتجزئنن كمف هنٌ  بن

ععحفل ععتٌ ٍكا  فٍ ف ععمت ق ود حناكق ديني جرٍمنن اصندر حكنق مبنرق فنٌ 

تبهننن بننف اعي اأوٍمننر ععنندداى ععنندداى  ثننق عكتشنن ر جرٍمننن أنننرى مر

 : فٌ هذع ععشأ  فرضيتين بي نفقد ميز الفقه . بشأع ف

ثننق عكتشنن ر  صوودر حكووم مبوورم بشووأن الجريمووة األخوو إذع : أولهمووا

ععجرٍمننن ع شنند ععمرتبهننن ب ننف  ٍجنناز رفننع ععنندداى دنن  ععجرٍمننن ععتننٌ عننق 

ٍصدر حكق بشأع ف  أً ععجرٍمن ع شد  ديي أ  ٍرعدي دعد فرخ عععقابنن 

 .ععمحكاق ب ف نصق مدة عععقابن ععتٌ وب  ععحكق فٍ نف دن  ععجرٍمنن ع ننا

منفل ععمجعنٌ أ  ٍحكق ديي شننل بعقابنن عالحتٍنفل الونتٍ ئه ديني  :مثال

ٍ  ديٍنه دن  هرٍن  صن ن كفذبننن  ثنق ت ععحكننق ععمبنرق أعنه وند عوننتعمل   عند  ب بن

. ع وننتٍ ء دينني مننفل ععمجعننٌ ديٍننه اعننـتأٍٍد ععصنن ن ععكفذبننن اثٍقننن مننزارة

اععقننفعا  ٍقننرر عجرٍمننن عوننتعمفل ععموننتعد ععمننزار دقابننن أشنند ممننف ٍقننررق 

 عٌ دنن  ععجرٍمنننعجرٍمننن عالحتٍننفل  اتجنناز فننٌ هننذق ععحفعننن م حقننن ععجننف

إذ عنا كفعنر وند درضنر ديني ععمحكمنن عقضنر بعقابت نف بفدتبفرهنف   ع شد

 .أشد عععقابتٍ 

  ثنق عكتشن ر صدر حكم مبرم فوي شوأن الجريموة األشودإذع  :هماتثاني

ععجرٍمن ع نا ععمرتبهن ب ف  ال ٍجاز إوفمن ععندداى دن  ععجرٍمنن ععثفعٍنن 

ع نا     ععجنفعٌ عونتح  أوصني عععقابنن ععتنٌ ٍمكن  فرضن ف ديٍنه  اال 

ٍغٍنر منن  هننذع ععاعونع اجنناد جرٍمننن أننا عرتكب ننف  اهننذع هنا جنناهر عننل 
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.منن  وننفعا  عععقابننفر ععننذً ٍقضننٌ بفععقابننن ع شنند 181ععمننفدة 
1
إذع  :مثووال 

كف  ود صدر حكق مبرق فٌ جرٍمنن ععتزاٍنر فن  ٍجناز رفنع ددناى جدٍندة 

بشأ  جرٍمن عالحتٍنفل    دقابنن جرٍمنن ععتزاٍنر أشند من  دقابنن جرٍمنن 

 .عالحتٍفل

 انجرائى راخ األثر انًسرًر -2

إذع أوٍمر ععدداى عععفمن  اصدر ععحكق اأصب  مبرمف   ابقٍنر  ثنفر 

ثفبتنف  كمنف هنا ععحنفل فنٌ إوفمنن بعنفء ديني أرخ  ععجرٍمن موتمرة عوتمرعرع  

ععغٍر  ف  تجاز إوفمن دداى جدٍدة     عوتمرعر بقفء ععبعفء ال ٍحتفج إعني 

تدنل إرعدة عع فدل فٌ عوتمرعر بقفئه  فإعشفؤق وند تنق اععت ني عحالنن إشنفدته 

.إتمفمننه عنند  اال دبننرة عبقفئننه فننٌ اضننعه ععمنننفعا عيقننفعا  ب 
2
كننذعك ععحننفل  

 .عجرٍمن اضع إد عفر فٌ ع مفك  ععمنصصن ع فإعي عبفععوبن 

 انجرًٚح انًسرًرج -3

دة  إذ تتكنرر أركنف  عند  حفعن عالوتمرعر جرعئق متع صل أ  تقاق فٌ 

ععجرٍمن ن ل جمٍع عحالفر عالونتمرعر  بفدتبنفر أ  ععجنفعٌ ال ٍع نك أثعنفء 

. ن ععقفعا هذع ععاور د  تاجٍه عشفهه عحجرعمٌ إعي منفع
3
 

أ  ععجرٍمننن ععموننتمرة هننٌ جرٍمننن اعحنندة هنناعل  ععمشننر   دنند  عننذعك 

فترة حفعن عالونتمرعر  اال ٍعشنأ دع نف وناى ددناى جزعئٍنن اعحندة  بونبع 

ٍ عاحدة عع دا ااحدة ععح  ععمعتدى ديٍه امف ٍربه   نف من  عتصنفل زمعنٌ ب

                                                 

، 258ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ، ٝجُىًطٌٞ ٓكٔى ْؼ٤ى 101ٌٞٔٗص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 1

غ جٍُٔؾ: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس. 496ص. جٌُطحخ جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٝجُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ

 .1158ص /. 2075/ جُوحػىز ٌهْ. جُٓحذن

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌٙ .102ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 2

 .ٝٓح ذؼىٛح 161ص

 . 246ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔٞو ٗؿ٤د ق٢٘ٓ - 3
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وننفئع فننإذع صنندر حكننق مبننرق فننإ  ونناة هننذع ععحكننق تعصننرا إعنني ععا .اوبننـبٌ

 عند  ععوفبقن ديٍه  اال تعصرا إعني حفعنن عالونتمرعر عع حقنن ديٍنه  بحٍن  ت

.موننتقين اتعشننأ ب ننف ددنناى جزعئٍننن جدٍنندةجرٍمننن هننذق ع نٍننرة 
1
إذع  :مثووال 

صدر حكق مبرق بإدععن شنل المتعفده دن  تونيٍق ه نل عمن  عنه ععحن  فنٌ 

. حضفعته  فإ  واة هذع ععحكق تعصرا إعي ععاوفئع ععونفبقن ديني هنذع ععحكنق

فإذع عوتمر هنذع ععشننل فنٌ عمتعفدنه دن  تونيٍق ععه نل  ف عنف تعشنأ جرٍمنن 

دي ديٍنهموتقين اتعشأ دع ف دداى جدٍدة اٍجاز إدععن  ٍند  اال من  جد ععمد 

كنذعك  .ٍقبل فٍ ف ععدفع بقاة ععقضٍن ععمقضٍن النت ا ععاعوعن فٌ ععندداٍٍ 

أا إن نفء ع شنٍفء   دا  رنصنن من  جرٍمن حٍفزة و حععحفل بفععوبن إعي 

 .ععموراون

 جرائى االػرٛاد -4

در ع فعنفل ععتنٌ تكاعنر عند  جرٍمن اعحدة ادداى اعحدة م منف ت عد  ت

دي فجمٍع ع فعفل ععتٌ اوعر م  . ععمرعبفةمع ف  كجرعئق عالدتٍفد ديي  ععمد 

جرٍمننن اعحنندة  اال ٍجنناز محفكمتننه دينني مننف  عنند  وبننل ععحكننق ععع ننفئٌ ت ديٍننه

دي ديٍننهعكنن  إذع عرتكننع . ذعننك عنند  ٍتكشننا مع ننف ب جرٍمننن منن  جننرعئق  ععمنند 

صٍرارة ععحكق بفتنف   فنٍمك  إوفمنن ععندداى من  أجي نف بفدتبفرهنف  عد  عععفدة ب

بشننره أ  تكننا  هننذق ع فعننفل كففٍننن بننذعت ف عتكنناٍ  جننرق  ة جرٍمننن جدٍنند

.عالدتٍفد
2
  

 

 

                                                 

 . 259ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى ْؼ٤ى ٌٗٔٞ - 1

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: يُي جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ. 102ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 2

 .176ص 
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 انجرائى انًرراتؼح -5

هننٌ ععتننٌ تتكننا  منن  ويوننين منن  ع فعننفل ععمتعفوبننن اترتكننع تع ٍننذع  

عمشرا  إجرعمٌ اعحد  اديٍه فإ  عععقنفع ديني هنذق ععجرٍمنن ٍكنا  ديني 

ونناة ععقضننٍن فننفعحكق ععمبننرق ععصننفدر فٍ ننف ٍحنناز . مجمادننن هننذق ع فعننفل

ععمقضٍن ديي كل فعل م  ع فعفل ععتٌ تدنل فٌ تكناٍ  ععجرٍمنن ععمتتفبعنن 

 عند  اععوفبقن ديي صدار هذع ععحكنق ععع نفئٌ  أمنف منف ٍقنع من  هنذق ع فعنفل ب

.جرٍمن جدٍدة تجاز محفكمن ععمت ق م  أجي ف عد  ععحكق ععع فئٌ فٍ
1
  

عفل إذع تعفوبر  فنإذع متتفبعن ع ف عد  دا  ترنٍل تم  فجرٍمن ععبعفء 

صدر حكق مبرق فٌ هذق ععجرٍمن  ثق دفد ععمت ق اعوتأعا ععبعفء م  جدٍند  

ارفعر ععدداى دن  هنذع عع عنل  فنإ  ععندداى ععجدٍندة تنتينا فنٌ ععاعوعنن 

د  ععدداى ععوفبقن ععتٌ صدر بشأع ف ععحكق ععمبرق  اال ٍقبل ععدفع فٌ هذق 

.ععحفعن بقاة ععقضٍن ععمقضٍن
2
  

 ذفاقى انُرٛجححانح  -6

غيوور أنووه إذا :" 2 عع قننرةمنن  وننفعا  عععقابننفر  282ععمننفدة  عصننر

المالحقووة األولووى فأصووبح قووابالا لوصوو   عوود  تفاقمووت نتووائج الفعوول الجرميووة ب

أشد لوحق بهوذا الوصو  وأنفوذت العقوبوة األشود دون سووااا، فوإذا كانوت 

ٍ  ٍت".العقوبة المقضي بها سابقاا قد أنفذت أسق ت مون العقوبوة الجديودة  بن

إذع عاح  عع عل بفعاصا ع نا ثق ت فومر عتنفئن عع عنل   م  هذق ععمفدة أعه

ٍمننن عحٍننذعء غٍننر ععمقصنناد ثننق تتهننار حفعننن كنأ  ٍصنندر حكننق بننفر دنن  جر

ذعك فٍمار متأثرع  ب عل عحٍذعء ععذً اوع ديٍه اععذً كف   عد  ععمجعٌ ديٍه ب

                                                 

 .  260ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى ْؼ٤ى ٌٗٔٞ - 1

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس. 103ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 2

 .ٝٓح ذؼىٛح 1155ص /.2071/هْ جُوحػىز ٌ
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  فإعنه البند هعنف من  إوفمنن ععندداى من  جدٍند ديني مبنرق  ود صدر فٍه حكق

  .عع فدل بفعجرٍمن ذعر ععاصا ع شد

صوودور  عوود  إل بأن نتووائج الفعوول لووم تتحقووق امععنني ذعننك هننا أعننه بمننف 

وقائج جديدة لم يحاكم بها المتهم، لذلل  عد  الحكم المبرم، فإن اذع النتائج ت

 تجوز مالحقته من جديد من أجل الفعول ذاتوه علوى ضووء نتائجوه الجديودة،

اتعفد محفكمن ععجفعٌ بفعاصا ع شد ديي أ  ٍوقه م  عععقابن ععتٌ ٍحكنق 

.هذق عععقابن ع نٍرة ود ع ذر ب ف عععقابن ععمقضٌ ب ف وفبقف  إذع كفعر
1
  

ٍجننع أ  ٍكننا  ونند صنندر حكننق  اعكنن  حتنني ٍمكنن  ععم حقننن ثفعٍننن 

 . بفحدععن اأصب  مبرمف   أمف ععحكق بفعبرعءة فإعه ٍمعع ععم حقن ثفعٍن

افننٌ جمٍننع ع حنناعل فننإ  ت ننفوق عععتننفئن ال ٍتصننار إال فننٌ ععجننرعئق 

ج نفخ  أا عالدتندعء ديني كجرٍمن عحٍنذعء  أا عح"ععاعوعن ديي ع شنفل 

 ".اغٍرهف... عععرخ  أا إحدع  حرٍ 

 وحدة أ را  الدعوج: ثالثاا 

دٌعقد رأٍعف فٍمف وب  شرحه أ  ععنصاق فٌ ععدداى عععفمن هق   ععمد 

دي ديٍنهتمثيه عععٍفبن عععفمن  ا إذع رفعنر فن. اهنا من  عرتكنع ععجرٍمنن ععمد 

ععنندداى دينني شنننل منن  أجننل جرٍمننن معٍعننن احنناكق منن  أجي ننف اأصننب  

  فنن  ٍجنناز محفكمتننه منن  جدٍنند دنن  ع نن  ععجننرق  أً ٍكننا  مبرمننف  ععحكننق 

هذع ععشننل  عنذعك ن اواة ع مر ععمقضٌ به بفععوبن إعي حجٍ ععمبرقعيحكق 

د ام  أجل ععدفع بقاة ععشٌء ععمحكاق به  ٍجع أ  تكا  ععندداى عععفمنن ون

أمنننف إذع كفعنننر . أوٍمننر ديننني ع شننننفل أع وننن ق ععنننذٍ  حكننق دينننٍ ق ونننفبقف

                                                 

 . 174ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 1
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ععدداى عععفمن ود أوٍمر مجددع  ديي غٍرهق م  أجل ععجرٍمنن ذعت نف  ف بند 

:حالتين بي ننميز م  أ  
1
 

إذع كننف  ععحكننق ععمبننرق ععننذً صنندر ونند بعننٌ دينني أ   :الحالووة األولووى

داى عععفمن وند ونقهر بنفعع ا عع عل فٌ حد ذعته ال ٍشكل جرمف  أا    ععد

ٍحن  عيغٍنر ععنذً أوٍمنر ععندداى عععفمنن   ف نٌ هنذق ععحفعنن. عععفق أا ععتقنفدق

ديٍه أ  ٍدفع بقاة ععقضٍن ععمقضٍن     هذق ع وبفع ٍونت ٍد مع نف كنل من  

 . عه د ون بفعاعوعن ععمددي ب ف

ى إذع كفعر ع وبفع ععتٌ بعٌ ديٍ نف ععحكنق فنٌ ععنددا :الحالة الثانية

ق ك فٍنن عند  فمنث   إذع تقنررر برعءتنه ع. ع اعي تتعي  بشنل ععمحكاق ديٍنه

ق موؤاعٍته بونبع ععجعنا   فإعنه دد  ع دعن  أا مع  د اع  نفصف   أا تقررر 

ال ٍوت ٍد م  هذع ععحكق إال ععمحكاق ديٍه احندق  أمنف غٍنرق من  ععمونفهمٍ  

اٍجنناز رفننع   ععمقضننٍنبقنناة ععقضننٍن اال ٍمكننع ق ععنندفع فنن  ٍوننت ٍدا  معننه 

 .  فع و ععدداى عععفمن ضدهق د  ععاعوعن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .164ص. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن :جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌٙ - 1
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 انثاب انثاَٙ

 (دػٕٖ انحق انشخصٙ) انذػٕٖ انًذَٛح

رأٍعنف أ  ععجرٍمنن ال تحند  عضنهرعبف  فنٌ عععالنفق   م  ن ل مف تقندق

حنندع  إعني إأٍضنف  وند تنؤدً  اإعمنف  فقنه  عالجتمنفدٌ اإنن ال  بنف م  عععنفق

عذعك ٍكا  م  ح  ععمجتمع ععذً تمثيه   جودٍن أا مفعٍن أا مععاٍن أضرعر

ععننذً عرتكننع جرٍمتننه منن  ننن ل عععٍفبننن عععفمننن أ  ٍهفعننع بمعفوبننن ععجننفعٌ 

  ععنذً أضنرر بنه ععجرٍمنن أكمف أ  م  ح  ععمجعٌ ديٍه . ععدداى عععفمن

 ٌدمف أصفبه م  ضرر م  ن ل ددناى ععحن  ععشنصنٍهفعع بفعتعاٍخ 

ماعج ننن فننٌ ا  ن عع فدننل ععننذً وننبع عننه ععضننرر ننجعمافننٌ م ننف ٍقٍععتننٌ 

 . مع قععموؤاعٍ  مدعٍف  اكذعك   شركفئه إذع كف  عه شركفء

عئننٌ منن  أجننل اع صننل أ  تقننفق ععنندداى عععفمننن أمننفق ععقضننفء ععجز

أبنٍ  عنه أ    عكن  ععمضنرار ديني ونبٍل عالونتثعفء  فرخ عععقابن ععمعفوبن

اٍخ دنن  ٍرفننع ددنناعق بننفعتعاٍخ أمننفق ععقضننفء ععجزعئننٌ عننٍحكق عننه بننفعتع

.ععضرر ععمتاعد م  ععجرٍمن
1
  

 فوي الودعوج الجزائيوةالثنائيوة مون عنه وند عشنأ عنا  أم  هعنف ع حنال 

:ذات موضوعينفأصبحر 
2
 

ديني اترفع م  أجل فرخ عععقفع   اها ععدداى عععفمن :أصلي( 2

 . نها حق عاممفالحق الذ  ينشأ   ععجفعٌ

                                                 

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 4جُٔحوز  - 1
2
جُىػٟٞ -ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- - 

 .166.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُٔى٤ٗس
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  اهنننا ععننندداى ععمدعٍنننن اتقنننفق عيمهفعبنننن بنننفعتعاٍخ دننن :تبعوووي( 2

  .نها او حق شخصيموالحق الذ  ينشأ . ع ضرعر ععتٌ أحدثت ف ععجرٍمن

منع ععندداى عععفمنن فنٌ    ععدداى ععمدعٍن تشنتركإعذعك ٍمك  ععقال 

اهنذق   ذعتنه يتقنفدقعاتنضعف  ذعته ععجرق  ع  د ع مف تتاعد  إإذ   ذعر ععمعشأ

فنإذع أوٍمنر   ععاحدة فٌ ععمعشأ تجعل ععدداى ععمدعٍن تفبعنن عيندداى عععفمنن

أمفق ععمحكمن ععجزعئٍن وفرر منع ععندداى عععفمنن اونرر ديٍ نف إجرعءعت نف 

.ععورٍعن اشنميت ف تحقٍقفت نف ععجزعئٍنن اتنأثرر بعتفئج نف
1
اععندداى ععمدعٍنن  

 : ء ععجزعئٌ تتصا بص تٍ أمفق ععقضف فععتٌ ٍجاز عالره

أمف ععددفاى ععمدعٍن عععفشئن   ن الجريمةمالمدنية الناشئة أنها  عوجالد -1

 ترفع إال أمفق ععمحفكق ف     فعل ضفر اععتٌ ال تشكل فٌ ععقفعا  جرٍمنم

 . ععمدعٍن

الووذ  سووببته  أنهووا الوودعوج المدنيووة للم البووة بووالتعويض عوون الضوورر -2

ر ننن أمننف ععننددفاى ععمدعٍننن ععتننٌ ت نندا إعنني ععمهفعبننن بماضننا    لجريمووةع

ف نذق ال ٍجناز رفع نف إال أمنفق ععمحنفكق   كفعه   أا صحن عععونع أا ععزعنف

.ععمدعٍن
2
  

  :يٍ صالبد م  تقوٍق هذع ععبفع إعي فعذعك 

  .ععتفبعن عيدداى عععفمن دعفصر ععدداى ععمدعٍن  :عع صل ع ال

  .إوفمن ععدداى ععمدعٍن امبفشرت ف أمفق ععقضفء   :عع صل ععثفعٌ
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 انفصم األٔل

 انراتؼح نهذػٕٖ انؼايحػُاصر انذػٕٖ انًذَٛح 

 سوووبب :هنننٌ عناصووور ثالثوووةن دننن  ععجرٍمنننن تجنننعيننندداى ععمدعٍنننن عععف

  (ععمهفعبنننن بتعننناٍخ ععضنننرر) هاوضووووعوم  (ععضنننرر)ععمدعٍنننن الووودعوج

دٌ)وأ رافها دي ديٍهععشنصٌ ا ععمد    (.اععموؤال بفعمفل ععمد 

 :مبفح  البد م  تقوٍق هذع عع صل إعي ث ثنعذعك 

 .وبع ععدداى ععمدعٍن :ععمبح  ع ال

 .ماضا  ععدداى ععمدعٍن :ععمبح  ععثفعٌ

 .أهرعا ععدداى ععمدعٍن :ععمبح  ععثفع 
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 المبحال األول

 سبب الدعوج المدنية

وند ٍترتنع   دعئمنف  إعي جفعع ععضرر عععفق ععذً تعهاً ديٍه ععجرٍمنن 

 سووبب الوودعوجاهننا    ٍصننٍع ععمجعننٌ ديٍننه أا غٍننرق ضوورر خوواصديٍ ننف 

تعشنأ دع نف  ال  لبحٍ  إذع عق تو ر ععجرٍمن د  اونا  ضنرر ننف المدنية

.دداى مدعٍن 
1
  

اٍشننتره حمكننف  رفننع ععنندداى ععمدعٍننن أمننفق ععقضننفء ععجزعئننٌ تبعننف  

ةعينندداى عععفمننن تنناعفر شننراه  منن  درعوننن ععشننراه عننذعك البنند ععننف   دنند 

 .ععاعجع تاعفرهف فٌ وبع ععدداى ععمدعٍن

 

 الشرو  الواجب توافراا في سبب الدعوج المدنية   

  .اوا  جرٍمن -أولا 

  .ضرر حدا  -ثانياا 

  .أ  ٍكا  ععضرر ود تاعد مبفشرة م  ععجرٍمن -ثالثاا 
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 وقوع جريمة: أولا 

  :ة العامةعد  القا   

ععمدعٍننن تبعننف  عينندداى عععفمننن أمننفق ععقضننفء  ٍشننتره حوفمننن ععنندداى

ععجزعئٌ عرتكفع فعل ٍصد  ديٍنه اصنا ععجرٍمنن هبقنف  عقنفعا  عععقابنفر 

أٍننف  كفعننر هبٍعت ننف ونناعء أكفعننر جعفٍننن أق جعحننن أق  عننه أا ععقنناععٍ  ععمكميننن

منفع ننن  اأٍننف  كننف  عاد ننف ونناعء أكفعننر ضنند ع شنننفل أق ضنند ع منناعل أق 

.ضد ععمصيحن عععفمن
1
 

ععندداى ععمدعٍنن ععتنٌ سوبب ععنذً هنا  الضوررففعجرٍمن هنٌ مصندر 

دينني اعالرهننف ععقضننفء ععجزعئننٌ عوننتثعفء  تبعننف  عينندداى عععفمننن  فننٌ  ٍنننتل

عالنر ععندداى ععتثبنر من  ععهبنف  أحكنفق فٌ ععمحكمن ععجزعئٍن ععتٌ تنتل 

جرمف  امعفوبف  ديٍه فنٌ  عه ٍشكلإأً   قفعا  ععجزعئٌ ديي عع عل ععمرتكععع

ٍنر عكعنه فعنل غ  عل ععذً وبع ضررع  ال ٍشكل جرٍمنع ع  ففإذع ك  ععقفعا 

ال ٍكا  عععالر فٍه م  عنتصفل ععقضنفء   مشرا  م  عععفحٍن ععمدعٍن فقه

بنند منن  أ  ٍؤونن  أً ال  ععمنندعٌععجزعئننٌ اإعمننف منن  عنتصننفل ععقضننفء 

ديني  ًأ  ٍمنن ععمرتكبننديني ععجرأمنفق ععقضنفء ععجزعئنٌ ععمضرار ددناعق 

  كفعنهنأ ععتعفوندًأمف إذع أوون ف ديني نهنأ مندعٌ صنرا   ععنهأ ععجزعئٌ

اال ٍبقنني أمفمننه إال أ    محكمننن ععجزعئٍننن أ  تعالننر فننٌ ددنناعقفنن  ٍمكنن  عي

.دا  غٍرقم    ف أمفق ععقضفء ععمدعٌمٍقٍ
2
  

دعندمف ٍكنا  ععضنرر ععمنددي بنه .." :اود حكمر محكمن عععقخ بأعه

منذكارة صنفعحن عيعالنر   جرق ففعجرٍمن هنٌ ععتنٌ تجعنل ععمحنفكق ععمعفتجف  
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فنإذع ععت نر ععجرٍمنن دن  عع عنل ععمونعد زععنر بفعت فئ نف   ععح  ععشنصٌفٌ 

ععحن  فنٌ عالنتصفل هذق اععتقير إعني ععمحنفكق عععفئندة إعٍ نف عيعالنر  نوضٍ

جمٍع ععحقنا  فٌ ععشنصٌ بفدتبفرهف هٌ صفحبن عالنتصفل فٌ ع صل 

ععمدعٍن ابفدتبفر أ  عالوتعفد ععذً أاجنع ديني محنفكق ععحن  عععنفق أ  تنرى 

ل ب ننذع فننزعتيننك ععنندداى ععمدعٍننن إعنني جفعننع ددنناى ععحنن  عععننفق ونند عرت ننع 

". عالرت ف  عالوتعفد ععاعوع
1
عنه مأً إذع عتض  عيمحكمن أ  عع عل ععنذً عشنأ  

ق ك فٍن ع دعن عد  أا ع  دقفع ديٍه ال أا  جرٍمنععضرر ال ٍشكل فٌ ععقفعا  

دي ديٍننهاجننع دينني ععمحكمننن دعدئننذ أ  تقضننٌ ببننرعءة   فئ ننف أا ععت  ععمنند 

 .ععالر فٌ ععدداى ععمدعٍنفٌ عنتصفص ف ق ععد  باكذعك 

  

 :ةعد  الستثناءات من القا

مننن هننٌ أ  عنتصننفل ععقضننفء ععجزعئننٌ فننٌ ة عععفدنند  إذع كفعننر ععقف

 رارة أ  ٍكنننا  ععضنننرر ععنننذً ٍهفعنننعمقٍننند بضنننععننندداى ععمدعٍنننن ععتفبعنننن 

ن أوٍمر دع نف ععندداى عععفمنن  إال مععمتضرر ععتعاٍخ دعه عفشئف  د  جرٍ

عأن  اونرر عنتصنفل ة العاموة عود  اوذع القاعون السور  قود خور   المشر 

ععقضفء ععجزعئٌ بعالنر ععندداى ععمدعٍنن حتني اعنا كنف  عع عنل ععنذً ٍهفعنع 

دٌ عموول غيوور   اإعمننف مجننرد جريمووة عوود   يلععشنصننٌ ععتعنناٍخ دعننه  ععمنند 

  ٍحكننق فٍ مننف حننفعتٍ: ثووالال حووالتاهننذع عالوننتثعفء محصننار فننٌ  .مشووروع

دٌبنفعتعاٍخ عيمننددٌ ععشنصنٌ  احفعننن ٍحكنق فٍ ننف بنفعتعاٍخ دينني   ععمنند 

من  ونفعا  أصنال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن  315اود عصر ععمنفدة  .ععشنصٌ
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ن التوووي يحكوووم فيهموووا الحوووالتيعلوووى مننن  ونننفعا  عععقابنننفر  143اععمنننفدة 

 . بالتعويض للمدعي الشخصي

 :أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍنن ديني أ م  وفعا   315فقد عصر ععمفدة  -1

ق موننؤاعٍته أ  دنند  بننرعءة ععمننت ق أا عيمننددٌ ععشنصننٌ فننٌ حننفل إدنن   "

ععموننت فد منن  ع فعننفل  هئننهٍهيننع معننه تعاٍضننف  دنن  ععضننرر ععحفصننل بن

."ععاعردة فٌ ورعر عالت فق
1
  

عمحكمنن ععجنع  " :ديني أ   عععقابنفر من  ونفعا   143عصر ععمنفدة  كمف -2

حكمن عالوتئعفا ععجزعئٍن دعندمف تعالنرع  فنٌ إحندى ععجنع  ععمعصنال ماع

اعمحكمننن ععجعفٍننفر عععننفالرة فننٌ أٍننن   ديٍ ننف فننٌ فصننيٌ ععتقيٍنند اعحفنن  

جرٍمن كفعر أ  تحكق ديني ععالعنٍ  أا ععمنت ق دعند وضنفئ ف بنفعبرعءة بجمٍنع 

ععمدعٍن ععتٌ ٍهيب ف عع رٍ  ععمتضرر إذع كف  عع عل ٍؤعنا دمن    عالعتزعمفر

 ."غٍر مشرا 

على المحكمة عنودما تحكوم بوالتعويض أن تسوتند فإ    افٌ جمٍع ع حاعل

حتي ال تقع فٌ تعفوخ منع للتعويض على غير الخ أ الجزائي في إقراراا 

 . ق ععموؤاعٍندد  حكم ف بفعبرعءة أا 

عيالحالووة التووي يحكووم فيهووا بووالتعويض علووى أمننف  -3 الشخصووي غيوور  الموود 

من  ونفعا  عععقابنفر   3 ع قنرةع 132فقند عصنر ععمنفدة  فنٌ ددناعق المحق 

  :ديي أعه

بفععهنل اععضنرر بعنفء ديني هينع  يقضٍفٌ حفعن ععبرعءة ٍمك  أ  "

دي ديٍه ٍ  أا هينع عع رٍن  ععنذً عوتحضنر كمونؤال مندعٌ إذع ت ععمد  أ   بن

دٌ  ". ععشنصٌ تجفاز فٌ دداعق ععمد 
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دٌففعتعاٍخ هعف ٍوتعد إعني أ   ععشنصنٌ كنف  غٍنر محن  فنٌ  ععمند 

ععمحكمنننن ععجزعئٍنننن ععحننن  فنننٌ تقرٍنننر أدهننني  ععمشنننر  عنننذعك فنننإ    ددننناعق

فتون ٍ     كاع نف نبنرر م بونفر ععندداى  عليه المبرأالتعويض للمدعى 

  عيمننددي ديٍننه مشننقن مرعجعننن ععقضننفء ععمنندعٌ امنن  أجننل إدننفدة عدتبننفرق

.أدهٍر ععمحكمن ععجزعئٍن هذق ععويهن
1
  

 

 حدوال الضرر: ثانياا 

كول جريموة ": م  وفعا  عععقابفر ديي أ 1فقرة  138ععمفدة  عصر

ٍ  ٍت. "أدبياا تلزم الفاعل بوالتعويضتلحق بالغير ضرراا مادياا كان أو  من   بن

أ  جاهر ععدداى ععمدعٍن ععتٌ ترفع أمفق ععقضفء ععجزعئنٌ ن ل هذق ععمفدة 

دٌهننا ععتعنناٍخ دنن  ععضننرر ععننذً أصننفع  ععشنصننٌ عتٍجننن اوننا   ععمنند 

فنإذع عنق ٍعنتن . (أدبيواا )الضورر ماديواا أو معنويواا اٍوتاً أ  ٍكا  . ععجرٍمن

 . ف  وبٍل عقبال ععدداى ععمدعٍن  ر  هذق ععجرٍمن أً ضرد

اإ  أضننرر   فردٍننن ال تحنند  أضننرعرع  بمصننفع ابعننخ ععجننرعئق 

كجننرعئق ععتوننال اععتشننرد احمننل ععونن ح ععممعننا  احمننل   بفعصننفع  عععننفق

ديي أم  ععداعن اأغيع ععجرعئق ععاعوعن   اعٌدا  ترنٍل وفعم  ع اومن 

عععٍفبن عععفمن ععدداى عععفمنن ق تقٍف ٌ مثل هذق ععجرعئق . ععنفرجٌ اععدعنيٌ

اعك  ال مجنفل حوفمنن ددناى     ععمجتمع ع رخ دقابن ديي ععجعفةعٍفبن د

.ف  بذعتهفرد معٍ  اال تضر شنصمدعٍن  ع ف ال تؤذً مصيحن 
2
  

حتووووى يمكوووون الحكووووم  ان شوووورفننننٌ ععضننننرر  يتحقووووقاٍشننننتره أ  

 أ  ٍكا  ععضرر شنصٍف -1 :اما ،بالتعويض
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 .محققفأ  ٍكا   -2      

 أن يكون الضرر شخصياا  .2

دٌٍععنٌ هنذع ععشننره أ  ٍكنا  ععضننرر ععنذً أصننفع  شنصننٍف    ععمند 

فننإذع اوننع ععضننرر دينني غٍننرق فيننٍ  عننه أ  ٍرفننع ددنناعق ععمدعٍننن عيمهفعبننن 

صننين ععقربنني ععتننٌ تربهننه  بتعاٍضننه أمننفق ععقضننفء ععجزعئننٌ م مننف كفعننر

ال تقبنل ععندداى ععمدعٍنن من  ععمننداق بهينع ععتعناٍخ  :مثوال .بفعمضرار

كمننف ال تقبننل ددنناى تعنناٍخ ععضننرر ععمترتننع دينني دنن  ضننرع نفدمننه  

.ع ماعل ععموراون جرٍمن ورون مم  عق تثبر عه ميكٍن
1
  

اونا  ضنرر شنصنٌ  فن  ٍمكن  أ  فإذع عق تنؤد ععجرٍمنن فعن   إعني 

.عجتمنفدٌ دنفقتعشأ مع ف دداى مدعٍن م مف ععهنار ديني ضنرر 
2
اال ٍ نق  

 مععاٍنف   أا أ  ٍكنا  ماديواا تؤو  ديٍه ععجرٍمنن أ  ٍكنا  فٌ ععضرر ععذً 

  .(أدبياا )

عئق ع مناعل   جرٍمنن ونرون أا إحندى جنرود ٍعشأ م والضرر الماد 

  إحنندى جننرعئق ععموننف  بونن من ععجوننق متمننث   فننٌ دمامننف   أا ونند ٍعشننأ منن

ٍيحقننه منن  ضننرر بوننبع عععجننز ع قننفر دنن ج ععمجعننٌ ديٍننه اداعئننه امننف 

.ععجومفعٌ  أا فقدق عمف كف  ٍحصل ديٍه م  رعتع أا أجر
3
 

ٍ  ععت رٍنن  فننٍمك  ( ع دبننٌ)الضوورر المعنووو   فننٌ أمننف  :صننارتٍ  بنن

د  ندش ععشرا اعحوفءة إعي ععومعن أا  ععضرر عععفشك :الصورة األولى

                                                 

جُوحػىز . جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٣ح٤ْٖ و٢ًٌُُ. 118ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 1

 .1462ص. 1458ٌهْ 

ٝهى ٗظص . 216ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢، ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرىهللا جُشحي٢ُ - 2

جُوِن ٝجالػطٍجخ ج١ًُ ٣طُٞى ػٖ جُؿ٣ٍٔس ُىٟ أقى جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ال ٣ؿَٞ جالوػحء " :ٓكٌٔس جُ٘وغ جُٔظ٣ٍس ذإٔ

 .545ص. 179ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ ٌهْ . 1955شرحؽ . 22ٗوغ ٓظ١ٍ: ذٚ ٓى٤ٗحً أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س

 .545ص. جٌُطحخ جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ - 3
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أصنفبه  اهذع عععا  م  ععضنرر ٍعبغنٌ تعاٍضنه دعئمنف  فٍونم  عمن عالدتبفر 

ععضرر ععذً ٍصٍع ععمجعٌ ديٍه فنٌ جرٍمنن  :مثال  ععمدعٍن برفع ععدداى

ععضرر ععمتمثنل :والصورة الثانية. م  جرعئق عععرخ أا جرٍمن ودح أا ذق

. منف  أا تراٍعنفٍمشفدر ععشننل إفٌ مجرد إٍذعء 
1
ع ق ععتنٌ وتينر  :مثوال 

أصنفب ف اعنا توتح  تعاٍضف  دن  ععضنرر ععنذً   بعت ف بوبع حفد  وٍفرةع

كفعننر ععبعننر ال تعننال اععنندت ف    ععضننرر ععمععنناً الننفهر ا   ععاج ننن 

.ل هذق ععالرااثععمفدٍن أول ععاج فر عدتبفرع  فٌ م
2
  

 .بفعتراٍع كجعفٍن ععشرا  فنٌ ععقتنلععجرٍمن ععتٌ ٍعجق دع ف ضرر ا

ععمفدٍننن فعينني ععننرغق منن  أ  ععشنننل ععمجعننٌ ديٍننه عننق ٍصننع منن  عععفحٍننن 

ععمهفعبنننن  دنننه بمنننف ٍحننن  عنننهإال أ  فعنننل ععشنننرا  وننند أزدجنننه ارا    بوننناء

 .بتعاٍخ

ق دنند  ٍجننع  ع دبننٌ ععمتمثننل فننٌ إٍنن ق ععمشننفدر اعععاعهننا ععضننررا

ععتاوع فٌ مبدأ تعاٍضه احصرق فٌ حداد ضنٍقن حتني ال ٍكنا  عكنل من  

أ  ٍهفعع بفعتعاٍخ د  ععضنرر   تأعمر ع وه م  ععجرٍمن ورٍبف  أا بعٍدع  

نشٍن أ  ٍؤدً ذعك إعي إوفءة عوتعمفل ععح  فنٌ ععتعناٍخ  فضن   ع دبٌ 

د  أ  تقدٍر دعفصر ععضرر ع دبٌ م  ععصعابن بمكف   الونٍمف إذع تمثنل 

 .ععضرر فٌ مجرد ع عق ععذً ٍصٍع دفه ن ععمتضرر

ابعننفء دينني هننذع ععتمٍٍننز فننإ  ععضننرر ععمننفدً هننا ععضننرر ععمننفعٌ  

اٍ حال أ  عع عل ععاعحد كثٍرع  مف . ٌاععضرر ع دبٌ ها ععضرر غٍر ععمفع

حنفد  ععتصنفدق ععنذً ٍنؤدً  :المثوال عيي ونبٍلٍرتع عادٌ ععضرر معف  ف

                                                 

ٝال ٣ؿَٞ جُكٌْ ذطؼ٣ٞغ ئال ُألَٝجؼ ٝجألهحٌخ : "ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ 2كوٍز / 223/ٗظص جُٔحوز  - 1

ًًُي جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ جٍُٔؾغ جُٓحذن ". ئ٠ُ جُىٌؾس جُػح٤ٗس ػٔح ٣ظرْٜ ٖٓ أُْ ٖٓ ؾٍجء ٓٞش جُٔظحخ

 .186ص. ٍٔؾغ جُٓحذنجُ: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ .ٝٓح ذؼىٛح 544جُؿُء جألٍٝ ص

 . 300ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن. غٍٝش جُىًطٌٞ ؾالٍ - 2
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ق دنن  عععمننل  ٍتوننبع فننٌ ضننرر عنند  إعنني إصننفبن ععمجعننٌ ديٍننه دينني عحننا ٍق

مننفدً ٍتمثننل فننٌ ععنوننفرة ععمفعٍننن ععتننٌ عحقتننه عتٍجننن د جننه اتعهيننه دنن  

ق ععتننٌ أحنن  ب ننف أثعننفء فتننرة عععمننل  اضننرر  نننر أدبننٌ ٍتمثننل فننٌ عمال

.د جه
1
 

ادينني أٍننن حننفل  فإعننه منن  ععمقننرر جنناعز ععمهفعبننن بننفعتعاٍخ دنن  

ععضننرر دمامننف  ونناعء أكننف  ضننررع  مفدٍننف  أا مععاٍننف  اعصننال ععقننفعا  

.صرٍحن فٌ ذعك
2
   

 أن يكون الضرر محققاا . 2

ععذً ٍصي  عكٌ ٍكا  ونببف  عيندداى ععمدعٍنن ععتفبعنن هنا ععضنرر  ععضرر  

اكننذعك ععضننرر ععننذً وننٍقع حتمننف  فننٌ  اتأكنند اوادننه  تحقووق فعووالا ععننذً 

. ععموتقبل
3
 

مثننل ععضننرر  أً اوننع بفع عننل  ،حووالا إذع كننف   أمحققننععضننرر ٍكننا  ا

كمف . أنذ ععمفل فٌ جرٍمن ععوروند  ععقتل  اجرٍمن  ععاففة فٌ عععفشك د 

ديني عحنا  تاعفرر دعفصر تقندٍرق متي  عد  محققف  ععضرر ععذً عق ٍقع ب عد  ٍ

مثنفل ذعنك ععضنرر ععمترتنع   كفا اكف  اوادنه فنٌ ععمونتقبل أمنرع  مؤكندع  

ففعضنرر ععمؤكند هعنف هنا   دعئمنن دفهنن ديي جرٍمن ععضرع ععم ضٌ إعني 

ععذً وٍعتن د  ععجرٍمن فٍتحدد ديي عحنا ٍقٍعنٌ  ضررأمف مدى عع  عععفهن 

مؤكد متمثل فٌ حندا  عععفهنن  عكن  تقندٍرق غٍنر حنفل إذ وند  فٌ ععموتقبل 

                                                 

 .350جٍُٔؾغ جُٓحذن ص  جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ .268ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ كطك٢ ٌٍْٝ - 1

 .547ص.جٌُطحخ جُػح٢ٗ . جٍُٔؾغ جُٓحذن :  جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ - 2

 .ٕٗٞ جُؼوٞذحشٖٓ هح 1كوٍز  138جُٔحوز  - 3
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ٍمتد  ٍفق أا أوفبٍع موتقبيٍن  حتي ٍتٍور تحدٍد منف فقندق ععمجعنٌ ديٍنه من  

.مؤورامثل هذع ععضرر ٍجٍز ععحكق بتعاٍخ . ودرة ديي عععمل
1
 

ف ا   ٍجاز أ  ٍقع فٌ ععموتقبل أا ال ٍقعععذً   حتملمأما الضرر ال

اال .  عنه ضنرر مشنكاك فنٌ اجنادق  تعاٍخفععيمهفعبن بنأوفوف  ٍصي  ال 

مهفعبنن ك  إوفمنن ععندداى ععمدعٍننٍونا   م  وبٍل ععضرر ععمحقن  ععنذً  عد  ٍ

بوننبع افننفة  رإننناة ععمجعننٌ ديٍننه ععصننغفر بتعنناٍخ دمننف عحق ننق منن  ضننر

   هنذع مجنرد   افنفة اععندهق عند  عذً ونٍعاع ق من  بأنٍ ق بفدتبفر أعه ها ع

عيتعاٍخ عحتمفل ال ٍصي     ٍكا  أوفوف
2
إذع حصير ورون  كذعك ع مر.

فٌ شقن أحد ععموتأجرٍ   ف  ٍوتهٍع مفعك ععمعزل أ  ٍقٍق م  ع وه منددٍف  

شنصٍف  اٍهفعع ععوفر  بفعتعاٍخ بحجنن أعنه ٍنشني أ  ٍحجنق عععنف  فنٌ 

.ععموتقبل د  عحوبفل ديي عوتئجفر معزعه نافف  م  ععورون
3
  

 

 مباشرة من الجريمة تولد  قد أن يكون الضرر :ثالثاا      

 أ  ٍكننا  منن  البنند   داى ععمدعٍننن أمننفق ععقضننفء ععجزعئننٌحتنني تقننفق ععنند     

ٍ  أً أ  ٍثبر أ    ن الجريمةمالضرر ناشئاا مباشرة  الجريموة والضورر  ب

.أً د ون ععوبع بفعموبع عالقة سببية مباشرة
4
  

                                                 

جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ  .217ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ - 1

 .187ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ. 571ص. جٌُطحخ جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ػرى جُٔ٘ؼْ

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: كطك٢ ٌٍْٝ. 548ص. جٌُطحخ جُػح٢ٗ. جُٓحذنجٍُٔؾغ : جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ - 2

 .214ص

جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز : جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- .147ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى طرك٢ ٗؿْ - 3

 .174.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس-ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :ذحٌػس جُوى٢ْ

 .  116ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٌ ْؼى١ ذ٤ٓٓٞجُىًطٞ - 4
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فنن  ٍمكنن    نننر غٍننر ععجرٍمننن   فعننل مننفننإذع كننف  ععضننرر عفشننئف  

إذع عشننترى فنن. خ دعننه أمننفق ععقضننفء ععجزعئننٌعيمضننرار أ  ٍهفعننع بننفعتعاٍ

دي ديٍه ف  ٍحن  عارثنن ععمجعنٌ   مفدة وفمن عوتندم ف فٌ وتل غرٍمه ععمد 

اذعك    ععاففة عق تتق عتٍجن   باع بفئع ععمفدة ععوفمن بفعتعاٍخديٍه أ  ٍهفع

.فعٌفعل ععقتل ععذً أتفق ععج اإعمف عتٍجن "ععبٍع"
1
 

ال عمننن  تضنننرر مبفشنننرة مننن  إ  ففعقضنننفء ععجزعئنننٌ ال ٍ نننت  أباعبنننه

ارتبووا  النتيجووة ٍجننع أ  ٍكننا  ععضننرر مرتبهننف  بفعجرٍمننن عننذعك ععجرٍمننن  

فغضننع   شننٍئف  ثمٍعننف   فيننا أتيننا شنننل بهرٍنن  ععنهننأ  :مثووال .بالسووبب

فننإ   وننببر عننه دفهننن   فبننفدرق هننذع بهععننن وننكٍ  صننفحبه اشننتق عع فدننل 

ٍونتهٍع  عععفهنن اعكعنه ال تعاٍخ د بٍهفعع   ٌءمفعك ععش ديٍه ععمعتدى 

اها )نهأ  ٌءت ا ععشإ    أمفق ععقضفء ععجزعئٌ  ٌءأ  ٍهفعع بثم  ععش

. ديٍه بفعونكٍ  اها عالدتدعء  إعمف حد  وبل اوا  ععجرٍمن ( ٍمنعٍ  بجر

اهنذع ععمبندأ  .تن اديٍه أ  ٍرعجع ععقضفء ععمدعٌ بندداى ضنمف  دن  عحا

كمننف عننا ثبننر أ     م تحقووق أركووان الجريمووةعوود  علووى حووالت  ٍعهبنن  أٍضننف  

أا   بقصند عالعتحنفر  ععشنل ها ععذً أعقي بع وه تحنر دجن ر ععونٍفرة 

اعننا عننق   ٍوننأل جزعئٍننف  اال منندعٍف   فصننفحع ععوننٍفرة ال.أ   نننر دفعننه تحت ننف 

.ٍك  ٍحمل ش فدة وا 
2
 

ٍ د عنتصفل ععمحفكق ععجزعئٍن ف فعمشر  ف  ٌ عالر ععنددفاى ععمدعٍنن و

ناشووئاا مباشوورة موون بننأ  ٍكننا  ععضننرر ععننذً تؤونن  ديٍننه هننذق ععننددفاى 

 الضورر بوي نالجريموة و بوي نفإذا انتفت عالقة السوببية المباشورة   الجريمة

                                                 

 .297ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ؾالٍ غٍٝش - 1

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ قٖٓ جٍُٔطلح١ٝ. 189ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 2

ُٓحذن جٍُٔؾغ ج: ػرى جُٞٛحخ قٞٓى. و. 201ص: جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ. ٝٓح ذؼىٙ 239ص

 .314ص.
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أن تقضوي   اجع ديني ععمحكمنن ععجزعئٍنن المؤسسة عليه الدعوج المدنية

.م اختصاصها في نار اوذع الودعوجعد  ب
1
ق عالنتصنفل عند  اٍجناز ععندفع ب 

 ال مرة أمفق محكمن عععقخ عتعي  عا مرحين م  مرعحل ععدداى ا نفٌ أٍ

دن   ددناعقأ  ٍرفنع  اعيمنددٌ دعدئنذ    ماضا  عالنتصنفل بفععالنفق عععنفق

.أمفق ععقضفء ععمدعٌ ععمنتل ع ضرعر غٍر ععمبفشرة
2
 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 .189ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ- 1

 . 121ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 2
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 انًثحث انثاَٙ

 موضوع الدعوج المدنية

ععدداى ععمدعٍن ها ععتعاٍخ د  ععضرر عععفتن مبفشرة إ  ماضا  

 229المادة وقد نصت . د  ععجرٍمن

اجلزاموووات المدنيوووة التوووي يمكووون " :علوووى أنمووون قوووانون العقوبوووات  

 -د .المصوادرة - . الع ول -ب .الورد -ل :الجزائي القضاء بها اويالقاضي 

  ."النفقات -ـا .الحكم نشر

ٍ  ٍت منن  ننن ل هننذق ععمننفدة أ  ماضننا  ععنندداى ععمدعٍننن ععتفبعننن  بنن

عينندداى عععفمننن ٍعحصننر فننٌ هننذق عحعزعمننفر ععمدعٍننن ععنموننن دا  غٍرهننف  

  .عذعك البد م  بٍف  ععمقصاد بكل عا  م  أعاع  هذق عحعزعمفر احكمه

 الرد -أولا 

 :م  وفعا  عععقابفر ديي أ  130 عصر ععمفدة

 . نت عليه قبل الجريمةالحال إلى ما كا الرد عبارة عن إعادة -2"

 ."د في اجمكان وجب الحكم به عفواكلما كان الر -2 

ٍ  ٍت إعوادة الحوال إلوى موا كانوت ععنرد دبنفرة دن  م  هذق ععمنفدة أ   ب

دن  ععجرٍمنن اإدنفدة  د  أً إع فء ععاضع ععشفذ ععذً تاع ن عليه قبل الجريمة،

 لامثو. ععتٌ كفعنر وبنل عرتكنفع ععجرٍمنن ع اضف  إعي صارت ف ععمشرادن

إعنني توننيٍق ع منناعل ععموننراون   إدننفدة ععشننٌء ععمنننتي  إعنني صننفحبهذعننك 

مؤوونن ععتنٌ أوٍمنر ن فنف  أا إغن   عع  صفحب ف أا إبهنفل ععصنك ععمنزار

اٍشمل أٍضف  إبهفل عععقاد ععتٌ حصل ديٍ ف عع فدنل بعتٍجنن ععغنش . عيقفعا 

  ععمحكمنن   أً إالحكوم بوه عفووااجنع   ممكنواا وكلما كان الورد . اععندٍعن



 -215- 

دا  أ  ٍهينع ذعنك مع نف  اوناعء من  تقضٌ بإدفدة ع شنٍفء إعني صنفحب ف 

ه أمننفق بننأكفعننر ددنناى ععتعنناٍخ مقفمننن أمفم ننف أق ال  كمننف ٍجنناز ععحكننق 

ععنذً ال ٍعالنر إال فنٌ ددنفاى ععحن  عععنفق دا  ددنفاى ععقضفء عالونتثعفئٌ 

.ععح  ععشنصٌ
1
  

  ل والضررالع- ثانياا 

أً عوتضفء مبيغ من  عععقناد ٍعنفدل  التعويض: يقصد بالع ل والضرر

دٌععضرر ععذً أصفع   .دا  أ  ٍتجنفازقمن  ععشنصٌ م  ععجرٍمنن  ععمد 

دٌ منننف ٍحكننق بنننه بعننفء ديننني هيننعاإع تلقائيوواا  بوووالتعويض ول يقضووى  ععمننند 

.أا ععمتضرر ععشنصٌ
2
ععنذً تقضنٌ ععمحكمنن بنه تيقفئٍنف   بعك  ععردف ا   

.كموووا يجووووز أن يحكوووم بوووه وحووودع أو موووج الووورد .دا  هينننعمننن  
3
اتقننندٍر  

ععتعاٍخ م  ع مار ععتٌ توتقل ب ف محكمن ععماضا  ديي ضناء وعفدت نف 

.ععتٌ توتمدهف م  اوفئع ععدداى ام بوفت ف اأحاعل هرفٍ ف
4
إال أ  ديٍ نف  

ٍ  أ  ت ع ونن  ععتننٌ عدتمنندت ف   كننٌ ٍتوننعي عمحكمننن ععننعقخ أ  تمننفر   بنن

روفبت ف
5
تقندٍر ععتعناٍخ دن  دعد  ععماضا  محكمن ه ٍترتع دييعذعك فإع 

 :عمتٍن دد  عععهل اععضرر أ  ترعدٌ ععقاع

                                                 

. جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ. ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼ١ٌٍٓ 49جُٔحوز  - 1

 .462ص/ 886/ٝجُوحػىز ٌهْ / 885/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس. 564ص

٣ح٤ْٖ . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 130ٝ132ًًُي جُٔحوز . 186ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 2

 .942ص /.1024/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س: جُى٢ًٌُُ

 .539ص /. 772/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 3

جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س ُٔكٌٔس جُ٘وغ : ٣٢ًٌُُح٤ْٖ و. 195ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 4

 .  944ص -1027جُؿُء جُػح٢ٗ جُوحػىز . ج٣ٌُٞٓس

جُؿُء . جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س ُٔكٌٔس جُ٘وغ ج٣ٌُٞٓس: ٣ح٤ْٖ و٢ًٌُُ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 5

 .  946ص -1030جُػح٢ٗ جُوحػىز 
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جُشهظ٢  جُّٔىػ٢ذأًػٍ ٓٔح ؽِرٚ ال ٣ؿَٞ ُِٔكٌٔس إٔ ضكٌْ -1

حُٔطؼٌٍ هى ٣ٜىف ٖٓ ٌٝجء ئهحٓس جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٝجضهحي ك 1.جُٔؼٌٍٝ

 ٟٞ جُؼحٓس ٝٓالقوس ٍٓضٌد جُؿ٣ٍٔسجُشهظ٢ ئ٠ُ ئهحٓس جُىػ جُّٔىػ٢طلس 

 ٝٓػحٍ يُي. ٓٔح ٣ٜىف ئ٠ُ جُكظٍٞ ػ٠ِ ضؼ٣ٞؼحشٝئُٗجٍ جُؼوحخ ذٚ أًػٍ 

ضؼ٣ٞؼحً ( ز٤ٍُ أُقذـ) جُّٔىػ٠ ػ٤ِٚإٔ ٣طِد جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُكٌْ ػ٠ِ 

  2.ػٍجٌ ٗحؾٔس ػٖ جُؿ٣ٍٔس جُٔوطٍكسُكن ذٚ ٖٓ أ ٣ٌُٓحً ػٔح

َ ذٚ هؼحز جُٔٞػٞع ػ٠ِ ػٞء كى٣ى ٓوىجٌ جُطؼ٣ٞغ ٣ٓطوضئٕ -2

كايج ضؼِن  3.ُىػٟٞ ٝٓالذٓحضٜح ٝأقٞجٍ جُطٍك٤ٖجه٘حػطْٜ ك٢ ٝهحتغ 

 ،حٕ ُِٔكٌٔس ِْطس ٓطِوس ك٢ ضوى٣ًٍٙ (أوذ٢ ) جُطؼ٣ٞغ ذؼٌٍ ٓؼ١ٞ٘

الْطؼحٗس ذحُهرٍز ٖٓ أؾَ أٓح ئيج ًحٕ جُؼٌٍ ٓحو٣حً ٝؾد ػ٤ِٜح ج

 4.ضكى٣ىٙ

و ػىَّ إٔ ضٍجػ٢ ْٖ جُٔـىٌٝ ٝػِٔٚ ٠ِٝ جُٔكٌٔس ػ٘ى ضوى٣ٍ جُطؼ٣ٞغ ػ-3

  5.ح٣ؼُْٜٞ ٝظٍٝف جُوؼ٤س ٝٓالذٓحضٜ ٖجألشهحص ج٣ًُ

ٓىز جُطؼط٤َ ػٖ ،ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضٍجػ٢ ك٢ ضكى٣ى ٓوىجٌ جُطؼ٣ٞغ -4

ٖٓ جُٔؼٌٍٝ جألوذ٤س ٝٓح ُكن ٝش جُىػٟٞ ٝجألػٍجٌ جُٔحو٣س جُؼَٔ ٝٗلوح

كايج جٗطٜص ": ٓػحٍ .ضٚ ٖٓ ًٓد ٝٓح أطحذٚ ٖٓ ػٌٍ أوذ٢نٓحٌز ٝٓح كح

أشٍٜ ٝأقىغص ك٤ٚ ػحٛس  جُؿ٣ٍٔس ئ٠ُ ضؼط٤َ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ػٖ ػِٔٚ غالغس

                                                 

 .  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 222ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، ٝجُٔحوز  132/2جُٔحوز  - 1

 .186ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 2

. ٝٓح ذؼىٛح 463ص /.892/ٝ / 890/ٝ / 889/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 3

ٝجُوحػىز ٌهْ / 1027/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س: ًًُي ٣ح٤ْٖ جُى٢ًٌُُ

/ 776/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ، ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل944٢ُْٞص/.1028/

 . 574ص /. 796/، ٝجُوحػىز ٌهْ 548ص

جُٔؿٔٞػس : ٣ح٤ْٖ و٢ًٌُُ. 467ص/ 900/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 4

 .ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 171جُٔحوز . 955ص/ 1046/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُؿُجت٤س

، ٝجُوحػىز 465ص / 895/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س: ٣ح٤ْٖ جُى٢ًٌُُ - 5

 . 937ص /.1017/ٌهْ 



 -217- 

ٝأٗلن ك٢ ْر٤َ ػالؾٚ %  20ذٔوىجٌ جُؿٔؿٔس حً ك٢ ٝظ٤لس وجتٔس ٝٗوظ

وٕٝ إٔ ض٘ظٍ ئ٠ُ ٓىز ٖٓ ٤ٍُز  ٤ُ3000ٍز ٝهؼص جُٔكٌٔس ذٔرِؾ  2543

جُطؼط٤َ ٝٗلوحش جُىػٟٞ ٝجألػٍجٌ جُٔحو٣س ٝجألوذ٤س ٝٓح كحضٚ ٖٓ ًٓد 

 1."ٌٜٔح ٣ٌٕٞ هحطٍجً ٝؾى٣ٍجً ذحُ٘وغكإ ق ،ٝٓح ُكوٚ ٖٓ نٓحٌز

ؾٓحٓس جُؼٌٍ ٓغ  ٣ط٘حْد الإٔ جُٔرِؾ ج١ًُ قٌٔص ذٚ جُٔكٌٔس ٝجُٓرد 

 . جُكحطَ

كوى ضكٌْ جُٔكٌٔس  ،ئٕ ٓوىجٌ جُطؼ٣ٞغ ال ػالهس ُٚ ذٔوىجٌ جُؼوٞذس-5

 . ذؼوٞذس ذ٤ٓطس ٝذطؼ٣ٞغ ًر٤ٍ أٝ جُؼٌّ

ّ ؾٞجَ ئهكحّ جػطرحٌجش ال شإٔ ُٜح ذحُطؼ٣ٞغ ٓػَ ػىَّ ػ٠ِ جُٔكٌٔس -6

٤ٚ ُِكٌْ ػِ جُّٔىػ٠ ػ٤ِٚأٝ ٣ٓحٌ  ،جُطؼ٣ٞغ٤َِ و٣ٓحٌ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُط

 . ٝال كوٍٛٔح أ٣ؼح ،ذٔرِؾ ًر٤ٍ

ٌضٌرٚ جُٔطؼٌٍ ججُهطأ ج١ًُ ذحُكٓرحٕ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضأنً -7

س يُي ضهلغ جُطؼ٣ٞغ ذ٘ٓرذك٤ع  ،جٌضٌد نطأ ٛٞ أ٣ؼحً ٗلٓٚ ئيج ًحٕ 

ٝػ٠ِ جُوحػ٢ إٔ ٣إًى  .ًػ٤ٍجً ك٢ قٞجوظ ج٤ُٓحٌجش ٣وغًٝٛج  ،جُهطأ

كايج غرص ُٚ إٔ جُكحوظ ج١ًُ أطحخ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ، جُؿح٢ٗٝهٞع نطأ ٖٓ 

ٝهغ ذوٞز هحٍٛز أٝ نطأ جُـ٤ٍ كال ٣ؿَٞ جُكٌْ ذحُطؼ٣ٞغ، ًًُٝي جُكحٍ ُٞ 

جْطـٍم نطأ جُٔؼٌٍٝ نطأ جُلحػَ ًٔح ُٞ ضؼٔى ئُوحء ٗلٓٚ ضكص ػؿالش 

  2.ج٤ُٓحٌز جُٔ٘طِوس

                                                 

جٍُٔؾغ : ًًُي جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س. 465ص  /.896/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1

/ 1030/ٝجُوٞجػى ٌهْ . 945ص /.1029/ٝجُوحػىز ٌهْ . 938ص /.1018/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جُٓحذن

: ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ .ٝٓح ذؼىٛح 946ص  /.1037/ٝ/ 1036/ٝ/1033/ٝ/1032/ٝ/ 1031/ٝ

 . 641ص /. 843/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جٍُٔؾغ جُٓحذن

ُِوحػ٢ إٔ ٣ؼل٢ جُل٣ٍو٤ٖ أٝ أقىٛٔح : "ش ق٤ع ؾحء ك٤ٜحٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذح( 571)ًٝٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز  - 2

جُىًطٌٞ ٓكٔى طرك٢ ". ٖٓ جُؼوٞذس ئيج ًحٕ جُٔؼطىٟ ػ٤ِٚ هى ضٓرد ذحُوىـ ذؼَٔ ؿ٤ٍ ٓكن أٝ ًحٕ جُوىـ ٓطرحوال

 .152ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٗؿْ
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ْ جُطؼ٣ٞغ ذحُطؼحٖٓ ئيج قٌْ ػ٤ِْٜ ٖٓ أؾَ جُّٔىػ٠ ػ٣ٜ٤ِطكَٔ -8

كايج ُٞقوٞج ذؿٍجتْ ٓطالَٓس كال ٣شِْٜٔ جُطؼحٖٓ ئال ئيج . ٣ٍٔس ٝجقىزؾ

  .1ًحٗص ًٛٙ جُؿٍجتْ جهطٍكص ُـٍع ٓشطٍى

ضهطض جُٔكٌٔس ذطؼ٤٤ٖ ؽ٣ٍوس أوجء جُطؼ٣ٞغ، كإ شحءش قٌٔص -9

ذحُطأو٣س قحالً، ٝئٕ شحءش هٓطص جُٔرِؾ ئ٠ُ آؾحٍ ٓؼ٤٘س، ٝئٕ شحءش ؾؼِطٚ 

ؾ٘ح٣س ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ػ٠ِ أٗٚ ك٢ قحُس  133ئ٣ٍجوجً، ٝهى ٗظص جُٔحوز 

 ُٔكٌّٞ ػ٤ِٚج ىكغ٣ أٝ ئ٠ُ ضؼط٤َ وجتْ ػٖ جُؼَٔ أٝ ؾ٘كس أوش ئ٠ُ جُٔٞش

 2.ونالً ٓىٟ جُك٤حز ئ٠ُ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ ئ٠ُ ٌٝغطٚ ئيج ؽِرٞج يُي

ٝك٢ قحُس  ،ط٘ل١ً٤ ُط٘ل٤ً جإلُُجٓحش جُٔى٤ٗسجُجُكرّ ٣ٌٖٔ جُِؿٞء ئ٠ُ -10

  3.قرّ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ئال ػٖ جُؿُء ج١ًُ ٣ظ٤رٚال ٣ؿَٞ  ٖجُكٌْ ذحُطؼحٓ

 

 المصادرة -ثالثاا 

ٍ  البنند منن  ععتمٍٍننز   الشخصوويةععمصننفدرة  :عننادٍ  منن  ععمصننفدرة بنن

 . العينيةاععمصفدرة 

نرق اوالفووووو    عقوبوووووة إضوووووافيةالمصوووووادرة الشخصوووووية أ   هموووووابي 

كمنننف أ  ععمصنننفدرة عععٍعٍنننن عٍونننر . تووودبير احتوووراز  المصوووادرة العينيوووةو

أً   اإعمف هٌ جزء ممف تهفعع به عععٍفبنن عععفمنن  ماضا  ععدداى ععمدعٍن

 .جزء م  ماضا  ععدداى عععفمنإع ف 

                                                 
1
 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 2ٝ3جُلوٍز  141جُٔحوز  - 

٣ٌٖٔ أوجء جُؼطَ ٝجُؼٌٍ أهٓحؽحً ٝكحهحً ألقٌحّ جُلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ : "جُؼوٞذحشٖٓ هحٕٗٞ  145ٗظص جُٔحوز  - 2

جٍُٔؾغ : ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ، ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌهللا جأل٢ُْٞ 172ٝجُٔحوز ". ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 344جُٔحوز 

  .551ص. 778جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػح٢ٗ. جُٓحذن

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 146جُٔحوز  - 3
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منن  98عصننر ديٍ ننف ععمننفدة  توودبير احتووراز  : المصووادرة العينيووةف

ٍصننفدر منن  ع شننٍفء مفكننف  صننععه أا :"حٍنن  جننفء فٍ ننف وننفعا  عععقابننفر 

وتعفؤق أا بٍعه أا عوتعمفعه غٍر مشنرا  إ  عنق ٍكن  ميكنف  عيمنددي ديٍنه أا ع

 المصوادرة العينيووة  غايوةف ".ععمحكناق ديٍنه أا عنق ت نخ  ععم حقننن إعني حكنق 

ا   كفعو ح غٍر ععمنرنل اععمنندرعر مصادرة األشياء الممنوعة بذاتها

  تصنفدر اعنا صندر د نا دنفق  أا بنر اهذق. ععم ربن اععموراونععبضفئع 

دي ديٍه   .م  ععجرٍمن    حٍفزت ف أص   تشكل جرٍمن ععمد 

فععنندمف ت رتكننع   عقوبووة إضووافية  فهووي :أمووا المصووادرة الشخصووية  

توتهٍع  2 م  وفعا  عععقابفر عع قرة 69حوع ععمفدة جرٍمن فإ  ععمحكمن 

التووي نتجووت عوون جنايووة أو جنحووة مقصووودة أو "أ  تصننفدر جمٍننع ع شننٍفء 

 . "ة لقترافهاعد  التي استعملت أو كانت م

حرمان الفاعل من الحتفاا بأشياء اوي  المصادرة الشخصيةاغفٍن 

 ععقنفعا  أجنفزعنذعك   ولكنهوا ذات عالقوة بالجريموة  في ذاتها غيور محرموة

ععمفل ععنذً ٍقندق رشناة  ععون عق ععتنٌ : مثفع ف. مصفدرت فأ  ٍأمر بعيقفضٌ 

. عوتندمر عيتوي  ديي جدرع  ععبٍار اععوٍفرة ععتٌ عقير ععمناعد ععمنندرة

ف ننذق كي ننف غٍننر محرمننن بننذعت ف اعكعننه أصننب  ع ننف اضننع نننفل فننٌ عالننر 

 . ع فععقفعا  بوبع عوتندعم ف اوٍين عيجرٍمن أا أدعة 

ول ت بووق المصوووادرة الشخصوووية فووي الجنحوووة غيووور المقصوووودة أو  

ق اجناد عععٍنن عندى دند  اععوبع هنا . إال إذع جفء عل صرٍ  بذعك المخالفة

ففعونٍفرة . دا  وصند من  جرح شنل بوٍفرته شنصف   ننر: مثال. عع فدل

أمنننف إذع تعمننند جرحنننه ب نننف  فنننفعجرق . هنننٌ اونننٍين ععجنننرق اعكننن  ال تصنننفدر

 . مقصاد  اعذعك ففعمحكمن توتهٍع أ  تأمر بمصفدرت ف
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اإذع كفعر ع شٍفء ود ضبهر اكفعر تحنر تصنرا ععمحكمنن  فإع نف 

تقننرر مصننفدرت ف إ  شننفءر  أا توننكر دنن  ععمصننفدرة  ادعنندهف تعننفد إعنني 

.أصحفب ف
1
 

فإع نف   عنق تضنبه اونررر ععمحكمنن مصنفدرت فكفعنر ع شنٍفء إذع ف أم

فنإذع منرر ععم ينن اعنق ٍ عنل   توتهٍع أ  تعهٌ عع فدل م ين  جنل تونيٍم ف

دعند عالوتضنفء عالونتعفعن بنبٍنر عتقندٍر ععقٍمنن ودرر وٍمت ف كمف تشفء  اع ف 

نفإذع عق ٍدفع ف عع فدل كمف وندرر فإع نف   ععاعجع أدعؤهف ن كمنف لتحص  ل تحص 

.أً بهرٍقن ععحب  ععتع ٍذً  ععغرعمن
2
  

ٍندهف ديني  أن ي لب من المحكمة الواضعة للمدعي الشخصياٍح  

منن  وننفعا   134فقنند عصننر ععمننفدة . أن تحكووم لووه بهووذع األشووياءععنندداى 

يمكوون  69األشووياء القابلووة للمصووادرة بموجووب المووادة إ  :"عععقابننفر دينني

من أصل ما يتوجب لوه مون  ، لبه الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على 

ععذً تقنرر مصنفدرته عنق ٍضنبه  ٌءاإذع كف  ععش وبمقداراما ع ل وضرر

دٌفييقفضٌ أ  ٍقضٌ بعفء ديي هينع  ععشنصنٌ بتأدٍتنه تحنر هفئينن  ععمند 

من  ععقنفعا  ععمندعٌ أا  214ععغرعمن ععت دٍدٍن ععمعصال ديٍ ف فٌ ععمنفدة 

ع شننٍفء أ  ال  اٍشننتره فننٌ هننذق ."أ  ٍحكننق دينني ععمجننرق بنندفع بنندل ععمثننل

 . تكا  ممعادن
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 -221- 

 نشر الحكم -رابعاا 

 :عهأم  وفعا  عععقابفر ديي  135عصر ععمفدة 

دٌٍمكنن  عيقفضننٌ إذع هيننع  -1" ععشنصننٌ اكفعننر مصننيحته  ععمنند 

أا جرٍندة تاجع ذعك أ  ٍأمر بعشر ععحكق برمته أا بعشر ن صن دعه فنٌ 

 . ديي ع قن ععمحكاق ديٍهة دد  جرعئد 

مر اٍمكعننه إذع هيننع ععالعننٍ  اكفعننر مصننيحته تاجننع ذعننك أ  ٍننأ -2

دٌعءة فٌ ععشراه ع و ف ديي ع قنن ربعشر حكق ععب ٍ  نصنٌ إذع تععش ععمند   بن

 . "أعه تجفاز فٌ دداعق

  :توافر شر انبعشر ععحكق إال إذع ففعقفضٌ ال ٍوتهٍع أ  ٍأمر 

اععقفضنٌ هنا ععننذً  تكوون مصولحة  الوب النشور توجوب ذلول أن -1

 . ٍقدر هذع ععاضع

   ععقفضنننٌ ال   يتقووودم  الوووب النشووور مووون القاضوووي ب لوووبأن  -2

 . أً م  تيقفء ذعته  أمر بذعك د اع  ٍوتهٍع أ  ٍ

ع ضننرعر عععفجمننن دنن  دنن  اعشننر ععحكننق ٍكننا  مجنندٍف  كتعنناٍخ 

 . فر كجرعئق ععقدح اععذق اعالفترعءععجرعئق ععتٌ تم  ععشرا أا عالدتب

اهنا أمنر جناعزً ٍعناد تقندٍرق   عقوبة إضوافيةنشر الحكم  عد  يكمف 

.أهرعا ععدداى  دبمعزل إعي وفضٌ ععماضا  
1
  

 النفقات -خامساا 

من  عععفمنن ونتيزمته ععندداى ع اهنٌ مجمادنن منف  تددي ععمصفرٍا

دي ديٍ أجار نبرعء اع قفر ععتقفل ععش اد ا  . اأجار كشا اغٍرهفق ععمد 

                                                 

 .163ص . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ - 1
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ء أكووان اج سوووالوودعو تقووج النفقووات علووى عوواتق الفريووق الخاسوور فووي

 . مدعياا أو مدعى عليه أو مسؤولا بالمال

ن  ففعمضرار حنٍ  ٍعصنع ع ونه منددٍف  شنصنٍف    ف  ي  هنا ععنذً ٍندفع و 

ععع قنفر امن  هنذق ععوني ن تصنرا   م  ععمفل ٍقدرق ععقفضنٌ ععجزعئنٌ مبيغف  

 ععمنند دٌر جننفز عيقفضننٌ أ  ٍهيننع منن  دفننإذع ع نن  ععنفصنن بفعنندداى عععفمننن

.ععشنصٌ وي ن إضففٍن
1
  

 النفقاتتكا  أن  من قاعدة استثناءانافٌ جمٍع ع حاعل  هعفك    

 : همف عاتق الفريق الخاسرديي 

من  ي دنفت  من  ونبب ف ت ٍند ععندداى تبقني دينال   جمٍع ععع قفر ععتٌ إ -1

 . نفورع اإ  عق ٍك   دا  واعق

دٌٍحكق بإد فء ععشفكٌ أا  -2 م  ععرواق اععع قفر إذع كفعر ععجرٍمن  ععمد 

منن  معرفننن ق ٍننتمك  عنناعكنن  ععتحقٍنن   ععتننٌ وننببر ععتحقٍنن  ونند اوعننر فعنن   

.ففدي ف
2
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 -223- 

 

 المبحال الثالال                                

 أ را  الدعوج المدنية

عيهرفنف  همنف يدداى ععمدعٍن ع عى عليوهو المود  عيف .المود  فنٌ  المود 

عى عليووهأمننف   ععجرٍمننن منن  المتضوورراووو ععنندداى ععمدعٍننن  ف ننا منن   الموود 

 . (بفعمفل) اييكون المسؤول مدن كمف ٍجاز أ  ،ارتكب الجريمة

ٍ  عذعك ال بد م  تقوٍق هذع ععمبح  إعي مهي  :ب

دٌ :ععمهيع ع ال  .فٌ ععدداى ععمدعٍن ععمد 

دي ديٍه :ععمهيع ععثفعٌ  .فٌ ععدداى ععمدعٍن ععمد 

 

 الم لب األول

عي  في الدعوج المدنية المد 

 :منن  وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن دينني أعننه 4 عصننر ععمننفدة

لتعويض عون الضورر يحق لكل متضرر إقامة دعووج الحوق الشخصوي بوا"

 . "الناتج عن الجرائم

 عود  لكول شوخص ي": من  ععقنفعا  ذعتنه ديني أ  57فدة كمف عصنر ععمن

نفسه متضرراا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوج يتخوذ فيهوا صوفة 

 . "...الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص الدعاء

عيأن وتعتن م  هفتٍ  ععمفدتٍ  ٍ   في الدعوج المدنية  الشخصي المد 

اووو المضوورور موون الجريمووة سووواء أكووان اووو نفسووه المجنووي عليووه أم كووان 
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  ٍتناعفر أمن  عنذعك ال بند . اوذع الجريموةخور غيورع أصوابه ضورر ل شخصاا 

عيفي  شر ان  : الشخصي المد 

شخصوووي بشنننكل  مووون الجريموووة تضووورروننند ا مجنيووواا عليوووهأن يكوووون  .2

ل يكووون أا   بعفهننن منن  جرٍمننن إٍننذعء اوعننر ديٍننه كمنن  أصننٍع ومباشوور

إذع  :مثوال .ي ومباشورولكنه تضرر من الجريمة بشوكل شخصو مجنياا عليه

توبع شننل بإهمفعنه فنٌ إصنفبن غٍنرق إصنفبن أدجزتنه بصن ن دعئمنن دن  

ممفرون م عتنه فترتنع ديٍ نف أعنه أصنب  غٍنر ونفدر ديني عحع نف  ديني من  

كف  ع نؤالء ععمهفعبنن بتعناٍخ ععضنرر ععمتمثنل فنٌ حرمنفع ق من    ٍعاع ق

ه فننٌ حرٍنن  معننزل كننف  عمفعكننه ئننأا إذع توننبع شنننل بنه. مننارد رزو ننق

مدعٍنن اععمهفعبنن ح  فٌ رفع ددناى ععاعكل م  موتأجرٍه أا ععمعت عٍ  به 

إذع حصننل وننذا فننٌ حنن  ععزاجننن بشننكل ٍشننٍ  وننمعن كننذعك . بننفعتعاٍخ

فٍجنناز عيننزاج كمننف ٍجنناز عيزاجننن ععتننٌ   ععننزاج اٍيحنن  بننه ضننررع  أدبٍننف  

.ن بننفعتعاٍخعوننت دفت ف ععجرٍمننن إوفمننن ععنندداى ععمدعٍننن اععمهفعبنن
1
فوقوووع  

بووة ضوورر شخصووي ومباشوور ونوواتج عوون الجريمووة اووو شوور  لزم للم ال

 . بالتعويض أمام القضاء الجزائي

دٌ  ٍكنا  أ .2 متمتعوواا  نععشنصننٌ ععنذً عحقنه ضننرر من  ععجرٍمن ععمند 

 قفتقنف  ٍق ع هيٍنندد  أمف إذع كف  . رعشدعأً أ  ٍكا  بفعغف   ،الية التقاضيأب

 . عء ععاعٌ أا ععاصٌ أا ععقٍق ديٍهوا م  ٍمثيه وفعاعف  مععدداى 

دٌا ٍمكن  أ  ٍكنا  كمنف  شخصواا  بيعيواا فٌ ععدداى ععمدعٍن ود ٍكنا   ععمد 

باشر الجريمة ضرر شخصي ومال ٍ ق مف دعق ود عحقه م   شخصاا اعتبارياا 

شرٍهن أ  تقنع ( عع ...كفعجمعٍفر اععشركفر) وتوافرت له أالية التقاضي

                                                 

 .203ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ. 212ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1
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فٌ رفع ديٍ ف هذق ععجرعئق ال ديي أفرعدهف اٍعاع د  ععشنل عالدتبفرً 

.ععقفعاعٌ ععدداى ععمدعٍن ممثيه
1
اععضرر ععنذً ٍصنٍع ععشننل ععمععناً  

 اععننهمأا مفعٍننف  كتعننرخ أ  (فعقنندح اععننذقك)منن  ععجرٍمننن ونند ٍكننا  مععاٍننف  

  .ععمعقاعن عيورون

 

 الم لب الثاني

عى عليه  في الدعوج المدنية المد 

اععموفهمٍ  معه فنٌ ععدداى عععفمن ال تقفق إال ديي مرتكع ععجرٍمن 

عنذعك ال ترفنع   دقابنن أا تندبٍر عحتنرعزً خرف ع ف ت دا إعي   عرتكفب ف

ففع ندا مع نف ععحكنق   أمف ععدداى ععمدعٍنن  عوعن ععجرمٍنإال ديي مقترا ععا

مرتكوب عذعك ف ٌ ترفع ديني   ٍخ د  ععضرر ععذً أحدثته ععجرٍمنبفعتعا

 . الورثة دييأا   د  دمل ععغٍر مدنياا المسؤول كمف ترفع ديي  الجريمة

 األصهٙ فٙ انذػٕٖ انًذَٛح انًّذػٗ ػهّٛ -1

ترفع ععدداى ععمدعٍن ديني كنل من  عشنترك فنٌ ععجرٍمنن وناعء أكنف  

.أً ديي كل م  وفهق فٍ ف  شرٍكف  أق محرضف  أق متدن   ففد   أق 
2
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 انًسؤٔل يذَٛا -2

عك    واعء أكفعر جزعئٍن أق مدعٍن  ع صل أ  ععموؤاعٍن تكا  شنصٍن

فٍ ف ععشنل  ععقفعا  ععمدعٌ أور بعخ ععحفالر ععنفصن ععتٌ ٍكا 

 : واذع الحالت اي ،د  أدمفل ععغٍرمدعٍف  موؤاال  

 :حٍ  جفء فٍ فم  ععقفعا  ععمدعٌ  174عصر ديٍ ف ععمفدة  :الحالة األولى

 ن شنل فنٌ حفجنن إعني ععروفبنن بونبعروفب  وفعاعف  أا عت فوف    م  ديٍه كل"

ٍكنا  ميزمنف  بتعناٍخ ععضنرر  ععجونمٍن اأرق أا بونبع حفعتنه عععقيٍنن وص

.عننك ععشنننل عيغٍننر بعميننه غٍننر ععمشننرا ععننذً ٍحدثننه ذ
1
ٍترتننع هننذع ا 

 ."عتزعق اعا كف  م  اوع معه عععمل ععضفر غٍر ممٍزعال

ٍونننأعا  دننن  كنننل دمنننل غٍنننر مبنننفح ٍأتٍنننه ع االد  فف صنننال اع اعٍنننفء

اٍوتهٍع ععمكيا بفعروفبن أ  ٍتنيل م  . ععنفضعا  عويهفع قععقفصرا  

رر ضهذق ععموؤاعٍن إذع أثبر أعه وفق باعجع ععروفبن ح  ععقٍفق امع ذعك ففع

.اوع
2
  

اجنفء فٍ نف أ    م  ععقفعا  ععمدعٌ 175 ف ععمفدة عصر ديٍ :الحالة الثانية

بعمله غير المشروع  عن الضرر الذ  يحدثه تابعه المتبوع يكون مسؤولا 

اتقناق رعبهنن ععتبعٍنن  تى كان واقعاا منه في حال تأدية وايفته أو بسببهام

تني كفعنر عنه ديٍنه ونيهن فعيٍنن ماعا عق ٍك  ععمتبا  حرع  فٌ عنتٍفر تفبعنه 

 . ه فٌ روفبته افٌ تاجٍ

اٍرتبه بنه  المتبوعنر ها  بعمل عحوفع شنل كل شنل ٍقاق  بجاوالت

ي عإصفحع عععمل بفععوبن  :مثال. بهن ععتبعٍن اععنضا  فٌ دمل معٍ برع

                                                 

جالضلحم ٣٘ؼوى ذؼوى ٓى٢ٗ ًحٍُهحذس جُط٢ ٣لٍػٜح ػ٠ِ ٓى٣ٍ جُٔشل٠ ٝجٍُٔٔع ُط٢ُٞ ٌهحذس ج٣ٍُٔغ جُٔٞػٞع  - 1

 .ضكص ئشٍجكٜٔح

 . 3ف  174جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُٔحوز  - 2
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تفبعٍه كفعنفدق اععهفهٌ اععوفئ  مف دعق ععضرر ود اونع منع ق أثعنفء تنأدٍت ق 

مدعٍنننن بمجنننرد ثبنننار فٍتحمنننل ععمتبنننا  ععمونننؤاعٍن عع أا بونننبب ف عننناالٍ ت ق 

عك  عنه حن  ععرجنا  ديٍنه اٍكنا  هنذع ععرجنا  بندداى ا  موؤاعٍن ععتفبع

.مدعٍن تقفق أمفق ععقضفء ععمدعٌ
1
  

م  هذق ععموؤاعٍن إال إذع أثبر أ  ععضرر أ  ٍتنيل ععمتبا  اال ٍوتهٍع 

دا  أ  ٍرتكنع هنا م   فهرة أا نهأ نهٍر م  ععمتضرركف  بوبع واة و

.أا ع شنفل ععموؤال دع ق نهٍئن مف
2
  

ول تنفووي مسووؤوليته   ضووامنبمنووـزلة  عنند  فننٌ ععحننفعتٍ  ٍ ياا والمسووؤول موودن

اٍحكنق بنفعتعاٍخ ديني ععمنت ق اععمونؤال مندعٍف   ،فاعل الجريمةمسؤولية 

.بفعتضفم 
3
 

  

 انٕرثح -3

دي ديٍهععدداى عععفمن باففة توقه  عك تهبٍقنف  عمبندأ شنصنٍن اذ ععمد 

توووفي أحوود فووإذا   أمننف ععنندداى ععمدعٍننن ف ننٌ دينني عععكنن  منن  ذعننك. عععقابننن

علوى ورثتوه  يجوز أن تقوام الودعوج المدنيوة ،المتهمين أو المسؤول مدنياا 

  (سوووداد الوووديون عووود  أنوووه ل تركوووه إل ب)ة دننند  اععقف ،أموووام المحكموووة المدنيوووة

اال . دٍاعنف  ديني ععتركنن عد  ععارثن ت ففعتعاٍضفر ععتٌ ٍحكق ب ف ديي هؤالء

                                                 

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ، ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل369٢ُْٞص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 1

 . 591ص/. 1280/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُػحُع

 366ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 2

جُٔكح٢ٓ ػرى جُوحوٌ ؾحٌهللا : جُوح٤ٗٞٗسٓؿٔٞػس جُوٞجػى .  250ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 3

ٝهى ٓ٘كص  .129ص/ 53/جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جُٓحذغ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جأل٢ُْٞ ٝجُوحػ٢ ػرى جُٔؿ٤ى جُٔظ١ٍ

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ُِٔٓإٍٝ ػٖ ػَٔ جُـ٤ٍ قن جٍُؾٞع ػ٤ِٚ ك٢ جُكىٝو جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح ًٛج جُـ٤ٍ  176جُٔحوز 

ػ٠ِ وػٞز جُٔٓإ٤ُٖٝ ٓى٤ٗحً ٝشًٍحش  142ٝهى أٝؾد هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ك٢ جُٔحوز . ٓٓإٝالً ػٖ ضؼ٣ٞغ جُؼٌٍ

جُطأ٤ٖٓ ئ٠ُ جُٔكحًٔس، ٣ُِٕٝٓٞ ٓطؼح٤ٖ٘ٓ ٓغ كحػَ جُؿ٣ٍٔس ذحٍُوٝو ٝجُ٘لوحش جُٔطٞؾرس ُِىُٝس ٣ٝكٌْ ػ٤ِْٜ 

 .ى٤ٗس ئيج ؽِد جُٔىػ٢ جُشهظ٢ يُيذٓحتٍ جإلُُجٓحش جُٔ
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  بعونبن حصنته من  ععتركننكناق بنه إال ٍتحمل كل ارٍ  م  ععتعاٍخ ععمح

ٍ  ٍكننا  دا  أ  منن      ععتضننفم  ٍ تننرخ   ععارثننن تضننفم  فننٌ ععافننفء بنن

دٌفل عوننتٍ فء حنن  حعوننت  فننإذع عننق تاجنند تركننن .عالشننترعك فننٌ ععنهننأ  ععمنند 

ٌ أماععننه ععنفصننن بنندٍا  ال ٍيتننزق فننععنناعر  ععشنصننٌ فننٌ ععتعنناٍخ    

.رثهام
1
  

 :انًّذػٗ ػهّٛأْهٛح     

ٍشتره فٍم  ترفع ديٍه ععدداى ععمدعٍن أ  ٍكا  بفعغف  رعشدع   أً أ  

ٍق ع هيٍنن أا وفصنرع   فن  تقنفق ديٍنه دد  فإذع كف  . تتاعفر فٍه أهيٍن ععتقفضٌ

  ٍ ٍ  ععدداى إال فٌ شنل ممثيه ععقفعاعٌ كاص ٍ ق ديٍهه أا اع .ه أا ععق
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

ًًُي جُىًطٌٞ . 213ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ؾ٢ ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُجُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞ - 1

 .252ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ،  أ٣ؼحً جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػ372َص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ػرى جُٞٛحخ قٞٓى

 جُلوٍز آ ٖٓ هحٕٗٞ جألقىجظ جُؿحٗك٤ٖ 49ًًُي جُٔحوز . 376ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 2

 . 1974ُؼحّ 
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 انفصم انثاَٙ

 أياو انقضاء ذٓاإقايح انذػٕٖ انًذَٛح ٔيثاشر

 

ععندداى ععمدعٍنن ععتنٌ ترفنع تبعنف  عيندداى عععفمنن كمف ذكرعف ونفبقف  إ  

ععننذً ٍشننكل  لضووارسووببها الفعوول اأً   ن دنن  ععجرٍمنننتجننهننٌ ععنندداى عععف

ر تجنععتنٌ ع يض األضوراروموضووعها الم البوة بتعوو ،جرٍمن فٌ ععقنفعا 

  .  ععجرٍمند

ٍ   يختارم  ععجرٍمن ععح  فٌ أ  المضرور  ععمشر  أدهي   عذعك  بن

اٍهفعع بفعتعاٍخ د  ععضنرر أمفم نف  المحاكم المدنيةأ  ٍقٍق دداعق أمفق 

قننٍق ددنناعق أا أ  ٍ  عالننر ععنندداى ععمدعٍنننفننٌ منتصننن أصنن    ع ننف هننٌ عع

تبعنف  عيندداى  أموام المحواكم الجزائيوةبصوفة اسوتثنائية اٍهفعع بنفعتعاٍخ 

اها   ععهرٍقٍ  ٍويكيمضرار احدق أ  ٍنتفر أً يف. عععفمن ععمقفمن أمفم ف

ععيجنناء إعنني اعنٍننفر ععمضننرار . (حنن  ععنٍننفر)مننف ٍهينن  ديٍننه فننٌ عع قننه 

 .ميزات ومساو ععهرٍ  ععجزعئٌ أا ععمدعٌ 

 ميزات اختيار ال ريق الجزائي: أولا 

 :دة هٌدنتٍفر ععمضرار ععيجاء إعي ععهرٍ  ععجزعئٌ مٍزعر الإ  

ثبووات التووي تقوودمها بووأن يسووتفيد موون أدلووة اجالشخصووي يسوومح للموودعي -2

ام  نضا  دداعق عإلجنرعءعر ععجزعئٍنن ععتنٌ تك نل حونمف    النيابة العامة

ففعمتضرر ٍحصل ديي تعاٍخ ن ل اور وصٍر  .ورٍعف  عيدداى ععمدعٍن

كمننف ٍننافر   اغٍننر معقنندة رعءعر أمننفق ععقضننفء ععجزعئننٌ بوننٍهن   عحجنن
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محكمنن اعحندة بندال  من  أ  تتناز  أمنفق محكمتنٍ  ج ادق ععتٌ تتركنز أمنفق 

.منتي تٍ 
1
  

دٌٍوت ٍد -2 كثٍرع  م  إوفمن ععدداى ععمدعٍن أمفق ععقضنفء ععشنصٌ  ععمد 

تقاعسوت في حال  ت يج بذلل أن يحرل الدعوج العامةألنه يس  ععجزعئٌ

 .في إقامة الدعوج العامة النيابة العامة عن ممارسة اختصاصها

أكثور قودرة عنذً ٍعالنر فنٌ ععندداى ععمدعٍنن ع الجزائوي القاضييصبح  -3

  ععمعفونننع دعنننه علوووى تحديووود الضووورر والتعوووويضمننن  ععقفضنننٌ ععمننندعٌ 

جعينه أوندر من  غٍنرق ديني تٍ  معف  بععفصرهمف ااوفئع مف فرؤٍته ععدداٍ

ل فٍنه فنٌ ععندداى ععذً ٍ صنذعته عع صل فٌ ععدداى ععمدعٍن فٌ  ععاور 

حنفل صندارهمف من  فنٌ  األحكوام بوي نتجنب التنواقض جفعع إعي   عععفمن

اهذع مف عٍ  عه اجاد فٌ حفل صدرر دن  محكمنن . محكمتٍ  منتي تٍ 

 .اعحدة

ففتنفذ ص ن   بقلة النفقاتمفق ععقضفء ععجزعئٌ تتمٍز ععدداى ععمدعٍن أ-4

اونني ن   رونناق ععشنصننٌ أمننفق ععقضننفء ععجزعئننٌ ال ٍوننتيزق أٍننن عالددننفء

عيمننددٌ ععشنصننٌ م مننف بيغننر تبقنني بوننٍهن اٍتقننرر إدفدت ننف  عالددننفء

.ععشنصٌ إذع ال ر أعه مح 
2

 

ععيجنناء إعنني ععقضننفء ععجزعئننٌ أ  عحجننرعءعر ععجزعئٍننن تجٍننز  تمٍننزٍ-5

عيضننغه دينني ععمحكنناق ديٍننه بفالعتزعمننفر  اللجوووء إلووى الحووب  التنفيووذ 

                                                 

 . 122ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 1
2
جُىػٟٞ -ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- - 

 .191.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُٔى٤ٗس
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ٍ نٌ ععمدعٍن إذع كف  ففد   أا شرٍكف  أا متدن   فنٌ ععاعوعنن ععجرمٍنن كنٌ 

.بفعتزعمفته ععمحكاق ديٍه ب ف
1
 

 

 مساو  اختيار ال ريق الجزائي :ثانياا 

فقند اج نر ععتقنفدعر   ععمٍزعر ععتٌ ذكرعفهنفديي ععرغق م  كل هذق 

ععممعناح عيمجعنٌ ديٍنه فنٌ عنتٍنفر ععهرٍن  ععجزعئنٌ ح  ععنٍنفر إعي كثٍرة 

 :مع ف .عععفتن د  ععجرٍمند  ععضرر ععتعاٍخ عيحصال ديي 

 تي ووورح علوووى القاضوووي الجزائوووي مشوووكالعونننتعمفل هنننذع ععحننن    إ -1

  وتعقيووداا  فيجعوول قيامووه بمهمتووه األصوولية أكثوور عنوواءا  ةالتعووويض المدنيوو

ممنف ٍنؤدً إعني ععتنأثٍر   ععجزعئٍنععن عد  عتشاٍش ديي وٍر ععاربمف أدنل ع

  ععقفضنننٌ    هننندا ععننندداى عععفمنننن ععنننذً هنننا ععمعفوبنننن اععنننرد فنننٌ 

جننل أ  ٍ صننل فننٌ هيننع ععتعنناٍخ ٍجننع أ  ٍعنناد إعنني أععجزعئننٌ منن  

.عتقدٍر ععضرر ععنفل اتعٍٍ  مدعقن حضععمعفٍٍر ععمدعٍن ععم
2

 

ٍمنن دد  أواععنه تصب  ا  هرفف  فٌ ععدداىإ  ععمضرار دعدمف ٍصب   -2

فنٌ  أا ععنرئٍ أً ود ٍكا  ها ععشفهد ععاحٍند   ععتأثٍر فٌ وعفدن ععقفضٌ

عيفاتخاذع صوفة  .ععدداى  ،ع عون أن يكوون شوااداا عود  الشخصوي يب المود 

عق عد  اربمف ٍ ضٌ إعي برعءة ععمت ق الع وبالتالي يضع  من ثبوت التهمة

ترٍنن  ععمجعننٌ ديٍننه إعنني أ   منن  ععم ضننلعننذعك ف  ق ك فٍتننهدنند  ععنندعٍل أا 

                                                 

. وػٟٞ جُكن جُشهظ٢ أٓحّ جُوؼحء جُؿُجت٢: جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌٙ .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 146جُٔحوز  - 1

 . 251ص. 1900ٓ٘شٌٞجش كٍع ٗوحذس جُٔكح٤ٖٓ ك٢ قِد

 . 255ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 2

حء ، جضؿٜص ئ٠ُ جُلظَ جُطحّ ذ٤ٖ ٝال٣س جُوؼ(ًحُطش٣ٍغ جإل١ُ٤ٌِٗ)ٝذؼغ جُىٍٝ جألؾ٘ر٤س ٝال٤ْٔح جأل٤ٌٌِْٗٞٓٞٗس 

ذك٤ع ٣ٔط٘غ ػ٠ِ جُٔؼٌٍٝ ٌكغ . جُؿُجت٢ ٝٝال٣س جُوؼحء جُٔى٢ٗ ٝجُطل٣ٍن ذ٤ٖ جُىػٟٞ جُؼحٓس ٝجُىػٟٞ جُٔى٤ٗس

 .وػٞجٙ ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ ػٌٍ أطحذٚ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس أٓحّ جُوؼحء جُؿُجت٢
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ع إعٍنه كشنفهد فنٌ أ  ٍوتم عد  ٍصدر ععقضفء ععجزعئٌ حكمه فٌ ععدداى ب

 ثق ٍيجنأ إعني ععهرٍن  ععمندعٌ فٍكنا  ذعنك أوناى ففئندة    دداى ععح  عععفق

.اأكثر مرعدفة عمصفعحه
1

 

دي ديٍهفٌ دداعق فإ  موؤاعٍته تجفق  المضرورإذا أخفق  .1 تغدا  ععمد 

انفصن إذع كفعر   أكثر جوفمن ممف عا أن   فٌ دداعق أمفق ععقضفء ععمدعٌ

تقوام فٍمك  أ    ععشنصٌ عالددفءععدداى ود أوٍمر بعفء  ديي عتنفذق ص ن 

فض   د  إعزعمنه . إذع تاعفرر أركفع ف الدعوج العامة بجرم الفتراءعليه 

م  جرعء عالددفء ديٍه بمف عنق  أع ضرعر ععتٌ عحقر بفعمت ق ععمبربتعاٍخ 

 .ٍثبر وضفئٍف

ٍ  عيمضنرار أ  ٍنتنفر تنرك  ععمشر  فإ    افٌ جمٍع ع حاعل أ   بن

  أا أ  ٍقٍم نننف أمنننفق ععقضنننفء ععجزعئنننٌ  ٍقنننٍق ددننناعق أمنننفق ععقضنننفء ععمننندعٌ

 .خ د  ععضرر ععذً عتن د  ععجرٍمنعتعاٍفٌ حقه بفعيمهفعبن 

 :أربعن مبفح عذعك البد م  تقوٍق هذع عع صل إعي 

 .ح  ععنٍفر: ععمبح  ع ال

إوفمنننن ععننندداى ععمدعٍنننن امبفشنننرت ف أمنننفق ععقضنننفء : ععمبحننن  ععثنننفعٌ

 .ععجزعئٌ

إوفمنننن ععننندداى ععمدعٍنننن امبفشنننرت ف أمنننفق ععقضنننفء : ععمبحننن  ععثفعننن 

 .ععمدعٌ

 .ععقضفء ععدداى ععمدعٍن: ععمبح  ععرعبع
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 المبحال األول

 حق الخيار                                                           

 :ٌمفر ععجزعئٍن ديي مف ٍأتم  وفعا  أصال ععمحفك 5عصر ععمفدة 

ٍجنناز إوفمننن ددنناى ععحنن  ععشنصننٌ تبعننف  عنندداى ععحنن  عععننفق أمننفق  -1"

ععمرجع ععقضفئٌ ععمقفمن عدٍه هذق ععدداى كمف تجاز إوفمت ف ديي حدة عندى 

اوننا عععالننر فٍ ننف إعنني أ  ت صننل ددنناى ععقضنفء ععمنندعٌ افننٌ هننذق ععحننفل ٍت

 .ععح  عععفق بحكق مبرق

دٌإذع أوننفق  -2 ععشنصننٌ ددنناعق عنندى ععقضننفء ععمنندعٌ فنن  ٍوننا  عننه  ععمنند 

 .ال دع ف اإوفمت ف عدى ععمرجع ععجزعئٌعد  عع

اعك  إذع أوفمر عععٍفبن عععفمن دداى ععح  عععفق جفز عيمددٌ ععشنصٌ  -3

ععجزعئٍن منف عنق ٍكن  ععقضنفء ععمندعٌ وند فصنل فٍ نف عقل دداعق إعي ععمحكمن 

 ".بحكق فٌ ع وف 

دٌٍتض  م  عل هذق ععمفدة أع نف أونرر مبندأ نٍنفر  ععشنصنٌ  ععمند 

  ٍ ععهرٍنن  ععمنندعٌ اععهرٍنن  ععجزعئننٌ عيمهفعبننن بننفعتعاٍخ دنن  ععضننرر  بنن

 . ععذً أصفبه شنصٍف  امبفشرة  م  ععجرٍمن

ٍ  مهيتقوٍق هذع ععمبح  إعي ذعك ال بد م  ع  : ب

  .عشأة ععح  فٌ ععنٍفر: الععمهيع ع 

 . وقاه ح  ععنٍفر: ثفعٌععمهيع عع
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 الم لب األول

 نشأة الحق في الخيار

دٌٍوتهٍع  ٍشتره كٌ عالنتٍنفر ععشنصٌ أ  ٍمنفر  حقنه فنٌ  ععمد 

  ٍ  ،الجزائووي والموودني ،ال ريقووان يكووونأ   ععهننرٍقٍ  ععجزعئننٌ اععمنندعٌ بنن

عونننبع مننن  ع ونننبفع ديننني ععقضنننفء  ععمشنننر  فنننإذع معنننع  ،مفتووووحين أماموووه

 .مفعد  فإ  ح  ععنٍفر ٍصب  مع  فٌ ععدداى ععمدعٍنعععالر ععجزعئٌ 

دٌاععهرٍ  ععمدعٌ م تاح أمفق  بنفعح  ععشنصنٌ  عنه ععهرٍن   ععمند 

ع صنيٌ اصنفحع عالنتصنفل ععهبٍعنٌ  أمننف ععهرٍن  ععجزعئنٌ فقند ٍكننا  

ععحنن  فنٌ عالنتٍننفر ونند عشنأ  اال ٍعقننل تبعننف  فننٌ هننذق ععحفعنن ال ٍكننا  . مغيقنف

.عننذعك أ  ٍقننفل بوننقاه هننذع ععحنن  إذع عجننأ ععمضننرار إعنني ععقضننفء ععمنندعٌ
1
 

 :فٌ اجه ععمضرار فٌ ععحفالر عمتٍن اٍكا  ععهرٍ  ععجزعئٌ مغيقف  

ديني  العاموةدعوج الومقيدة فوي إقاموة دعدمف تكا  حرٍن عععٍفبن عععفمن  -1

إال ععهرٍنن   ال ٍبقنني أمننفق ععمضننرار دعدئننذ    إذ تقنندٍق شننكاى أا هيننع أا 

 . ععمدعٌ

 بونبع إذا كانت الدعوج العامة قد انقضت قبل تقوديم الودعوج المدنيوة -2

  أا ععتقنفدق أا ععع نا ععجرٍمنففدل اففة ك م  أوبفع ععقضفء ععدداى عععفمن

أمنفق ال تقبنل ععندداى ععمدعٍنن  فععدئنذ    مبنرق عععحكق ع صدار وبعبأا  عععفق

.عيمضرار واى ععقضفء ععمدعٌٍبقي  ععقضفء ععجزعئٌ اال
2
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  فينٍ  عيمنددٌ إذا كانت الدعوج العامة مقامة أمام القضاء العسوكر  -3

بفعح  ععشنصنٌ من  نٍنفر إال أ  ٍيجنأ إعني ععقضنفء ععمندعٌ عيتعناٍخ دن  

.ع ضرعر ععتٌ أصفبته م  ععجرٍمن
1
 

 

 الم لب الثاني

 سقو  حق الخيار

أحند ععهنرٍقٍ  ععجزعئنٌ أا  ععمضرار عرفنع ددناعق ععمدعٍنن إذا اختار

متني عجنأ إعني أً إعنه    أ  ٍعناد دن  عنتٍنفرق مبودئياا فال يجووز لوه   ععمدعٌ

ٍ غي  فٌ اجه ع وه ععهرٍ  عمنر ة رامفعٍن دد  هذق وفا .أحد ععهرٍقٍ  فإعه 

 . "التقاضي يمنج من العود إلى ااخرن اتخاذ أحد  ريقي إ" :قالودٍمن ت

 ة سقو  حق الخيارعد  أسا  قا: أولا 

 :ةدد  م  هذق ععقف الحكمةعنتي ر عمرعء فٌ تواٍغ  

حتننني ال ٍنننذهع بنننه الرأفوووة بوووالمتهم  نننف إعننني جعربعنننخ عع ق نننفء أ -أ

دٌ  . نصٌ م  محكمن إعي محكمن كمف ٍشفءععش ععمد 

ٍ  ن ععدداى ععمدعٍن أمفق أحد ععقضفءإوفمأ  امع ق م  ذهع إعي  -ع

فإذع   ٍعقضه احدقٍيزق ععمضرار ف  ٍجاز عه أ  عقد قضائي بمعـزعن  عد  ٍ

 .تعفزل د  ععهرٍ  عمنر ود كا فٍويك أحد ععهرٍقٍ  

                                                 

ٕٝ ٖٓ ًٛٙ كحُٔكحًْ جالْطػ٘حت٤س ٓرىت٤حً ال ضِٔي قن جُ٘ظٍ ك٢ جُىػحٟٝ جُٔى٤ٗس جُط٢ ٣و٤ٜٔح جألكٍجو جُٔطؼٌٍ - 1

 .جُؿٍجتْ، ًحُٔكحًْ جُؼ٣ٌٍٓس
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ٍ   التنقل دد   نراععبعخ عم -ج مضويعة ععقضفء ععجزعئٌ اععمندعٌ  ب

دي ديٍهاال ٍجاز جر   جرعءعراتعقٍدع  عإل للوقت  نر م  هرٍ  إعي  ععمد 

 . ععمضرارافقف  عمشٍئن 

وم علووووى أسووووا  موووون ة تقووووعوووود  اووووذع القااععجمٍننننع مت نننن  دينننني أ  

.الة واجنصا عد  ال
1
 

 

  بيعة الدفج بسبق اختيار ال ريق المدني: ثانياا   

متننني عونننتعمل عع رٍننن  ععمضنننرار حقنننه فنننٌ عنتٍنننفر أحننند ععهنننرٍقٍ  

دنننن  ععهرٍنننن   فووووال يجوووووز مبوووودئياا الرجوووووعععجزعئننننٌ أا ععمنننندعٌ  

 . ععذً عنتفرق

عى عليهة لمصلحة عد  عت اذع القاش ر  وقد  أ  تقررت لحماية  ،المد 

يجوز أن يتمسل بها ول ، من الناام العام، عد  لذلل فهي ل ت، صالح خاص

عى عليهإل من تقررت لمصلحته أ   اعٍ  عيعٍفبن عععفمن أ  تدفع ب ف  .المد 

اٍجنع ديني . اال عيمحكمن أ  تثٍرهف م  تيقفء ذعت ف  أا أ  تحكق ب نف د ناع

دي ديٍه أ  ٍدفع ب ف أمفق محكمنن ععماضنا  اوبنل ععندنال فنٌ أونف   ععمد 

دٌإذع أونفق : مثوالة  دند  ععدداى  اإال وقه ععح  فٌ ععتمونك ب نذق ععقف  ععمند 

ععشنصننٌ ددنناعق ععمدعٍننن أمننفق ععقضننفء ععمنندعٌ ثننق أوننفق ددنناعق أمننفق ععقضننفء 

شر  بنفعتحقٍ  أا ععمحفكمنن من  دا  أ  ٍثٍنر  دي ديٍنهععجزعئٌ ا  فنٌ  ععمند 

كأعه تعفزل دن  هنذع  عد  فٍ  بدء مدعفعته ععدفع بوب  عالددفء أمفق مرجع  نر

                                                 
1
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.ععح  بصنارة ضنمعٍن
1
مورة ل أموام  أن يثيراوا ألول لوه كموا أنوه ل يجووز 

.محكمة الستئنا  ول أمام محكمة النقض
2
  

  فأجنننننفز ة علوووووى إ القهووووواعووووود  لوووووم يأخوووووذ بهوووووذع القا ععمشنننننر  عكننننن     

ل دعنننه اٍنننذهع عننند  عيمضنننرار إذع كنننف  وننند عنتنننفر ععهرٍننن  ععجزعئنننٌ أ  ٍ

عإعننني ععهرٍننن  ععمننندعٌ    ٍ منننف إذع عنتنننفر ععهرٍننن  ععمننندعٌ فإعنننه ال ٍونننتهٍع ب

ن، فوووال ريق المووودني اوووو األصووولي، ععجزعئنننٌل إعننني ععهرٍننن  عننند  أ  ٍ موووا بي 

.ال ريق الجزائي او الستثنائي
3
  

 

 اخرٛار انطرٚق انجسائٙ أٔال-1  

 
 الجزائووي أولا مدعٍننن أمننفق ععقضننفء إوفمننن ددنناعق عع اختووار المضوورورإذع       

اٍقننٍق   شوويء يمنعووه موون أن يتوورل اووذا ال ريووقفووال    تبعننف  عينندداى عععفمننن

ٍجنناز حرمننف  ذعننك أعننه ال  أمننفق ععمحكمننن ععمدعٍنننمنن  جدٍنند ع ونن ف ددنناعق 

دٌ  .عودة إلى األصل يق المدني ألنهاللجوء إلى ال رععشنصٌ م   ععمد 

ال ريوق السوتثنائي ل ختوار امن  ا  ناءثالمرجج الجزائي او الستف

الرجوع عنه ليسلل ال ريق األصلي من حق يحرم
4
ال عد  عع أ  فض   د . 

من   اأكثنر ٍونرع   أننا دبئنف   بفدتبنفر أ  ععهرٍن  ععمندعٌ عصفع  ععمنت قها 

ق دفدة بفعحزق اععشدة اعحجرعءعر ععقفوٍن امع نف وٍتععذً ععهرٍ  ععجزعئٌ 

.عالحتٍفهٌععتاوٍا 
5
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ل تكوون جل عععادة إعي ععهرٍ  ععمندعٌ أ  أم   اشتر  ععمشر  عك  

تبعوواا للوودعوج نيووة المقامووة المحكمووة الجزائيووة قوود فصوولت فووي الوودعوج المد

.ٍ  معفٍأصدرر حكم ف فٌ ععدداا ،العامة
1
 

  

 اخرٛار انطرٚق انًذَٙ أٔال  -2    

 
ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن  من  ونفعا  أصنال 3ا2عع قنرة  5عصر ععمنفدة 

 :ديي 

دٌإذع أوفق  -2" ععشنصٌ دداعق عدى ععقضفء ععمدعٌ فن  ٍونا   ععمد 

 .ع ف اإوفمت ف عدى ععمرجع ععجزعئٌال دعد  عه عع

عكنن  إذع أوفمننر عععٍفبننن عععفمننن ددنناى ععحنن  عععننفق جننفز عيمننددٌ  -3

ععمندعٌ وند ععشنصٌ عقل دداعق إعني ععمحكمنن ععجزعئٍنن منف عنق ٍكن  ععقضنفء 

 . "فصل فٍ ف بحكق فٌ ع وف 

ٍ  ٍت دٌمنن  ننن ل هننذق ععمننفدة أ   بنن ععشنصننٌ إذع أوننفق ددنناعق  ععمنند 

فن    ععمدعٍن بفعتعاٍخ د  ععضرر عععفتن د  ععجرٍمن أمفق ععقضفء ععمدعٌ

. ف اإوفمت ف أمفق ععمرجع ععجزعئنٌال دععد  ٍوا  عه عع
2
م جوواز عود  ة عود  افق 

الرجوع عن ال ريق الذ  اختارع المضورور إنموا أقورت لمصولحة الموتهم، 

أن يحرمووه موون اووذع واووو خصووم ولووي  للفريووق المضوورور ،فهووي منحووة 

.المنحة
3
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هنا أ   احٍندع   أوردت اسوتثناء فوي فقرتهوا الثالثوة اذع الموادةإال أ  

دٌ وفووي اووذع   منندعٌععشنصننٌ إذع أوننفق ددنناعق ععمدعٍننن أمننفق ععقضننفء عع ععمنند 

فإعننه  ،دعوج العاموة أموام القضوواء الجزائوياألثنواء أقاموت النيابووة العاموة الوو

شنرٍهن أ  ال   دعوواع اوذع إلوى القضواء الجزائويقول أن ينعندئوذ  يست يج 

بحكنق فنٌ  عٍننتكا  ععمحكمنن ععمدعٍنن وند فصنير فنٌ ماضنا  ععندداى ععمد

 .ع وف 

فالعتقفل فٌ مثنل هنذق ععحفعنن ال ٍيحن  ضنررع  بأحند هفعمنف أ  عععٍفبنن ف

دا  تدنل  م  ععدداى عععفمن ديي مرتكع ععجرٍمنهٌ ععتٌ أوفمر عععفمن 

عننذعك فننإ  ععضننمفق . دا  معرفننن معننهمنن  بننل حتنني   ععمضننرار  منن  عع رٍنن

. ت قععمضرار فٌ دداعق ععمدعٍن إعي عععٍفبن عععفمن ال ٍونٌء إعني اضنع ععمن

عقضفء ععمندعٌ ٍجٍز صرعحن عععقل م  ع ععمشر  اهذع ها ععوبع ععذً جعل 

 :ةعد   ويترتب على ذلل نتائج. إعي ععقضفء ععجزعئٌ

ٍ  ات  ععمدعٍننن عنندى ععقضننفء ععمنندعٌ ددنناعقإذع أوننفق ععمضننرار  -1  بنن

فننإ    ق عنتصفصنن فدنند  فقننررر  يووة غيوور مختصووةالمحكمووة المدنأ   ئننذ  عد  ب

ف    ععمحكمنن ععمدعٍنن دعندم  فوي الختيواريسترد حريته عع رٍ  ععمضرار 

ال ٍععنٌ ذعنك أع نف أصندرر حكمنف    ق عالنتصنفلعند  حكمر بنرد ععندداى ع

.وق ععماضا ٍحٍ صل فٌ ععدداى ا
1
  

عييسق  حق  -2 عونب   الشخصي في اختيار ال ريق الجزائوي المد 

ععتنننٌ ونننٍرفع ف  إذا كانوووت دعووووج التعوووويضه إعننني ععهرٍننن  ععمننندعٌ ئنننعجا

 اوي نفسوهائنٌ تبعنف  عيندداى عععفمنن ععمضرار م  جدٍد أمفق ععقضفء ععجزع

ونناعء منن   التووي سووبق لووه أن رفعهووا أمووام القضوواء الموودنيععنندداى ععمدعٍننن 
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فووإذا كانووت . أا منن  حٍنن  ماضنناد ف أا منن  حٍنن  نصننام فحٍنن  وننبب ف 

ول عد  فلي  ثمة في الموضوع أو في السبب أو  الخصومتختل  عنها في 

أموام دعووج مدنيوة اإعمنف عحن   ،عن ال ريق المدني إلى ال ريوق الجزائوي

.ٍميك عع رٍ  ععمضرار أ  ٍويك ععهرٍ  ععجزعئٌ فٌ إوفمت ف أخرج
1
  

فننإذع كننف  ععمتضننرر منن  ععجرٍمننن ونند رفننع ددنناعق أمننفق ععمحكمننن   -*

ذعنك أمنفق ععمحكمنن  عند  ف  ٍمتعع ديٍنه رفع نف ب ععمدعٍن ضد بعخ ععمت مٍ  

.فٌ ععدداٍٍ  (اختال  الخصوم) .ععجزعئٍن ضد ععبعخ عمنر
2
 

إذع كفعننر ععنندداى ععمدعٍننن ونند رفعننر أمننفق ععقضننفء ععمنندعٌ دينني  -*

ععندداى ععمدعٍنن أمنفق  ف  ٍمعع م  رفنع اعٍن عععقدٍن أوف  عحن ل بفعموؤ

اخووتال  ) .ععقضننفء ععجزعئننٌ دينني أوننف  ع ضننرعر عععفشننئن دنن  ععجرٍمننن

 .فٌ ععدداٍٍ  (السبب

أ  ٍهفعنننع  عنننه مننن  هعننن  فنننٌ ععتزاٍنننر أمنننفق ععمحكمنننن ععمدعٍنننن -*

بننفعتعاٍخ دنن  هننذع ععتزاٍننر أمننفق ععمحكمننن ععجزعئٍننن    ماضننا  ددنناى 

رة  أمنف ماضناد ف ق ععمحكمنن ععمدعٍنن هنا إبهنفل ععارونن ععمنزا  ععتزاٍر أمف

 .أمننفق ععمحكمننن ععجزعئٍننن ف ننا تعنناٍخ ععضننرر عععننفتن دنن  هننذع ععتزاٍننر

 . فٌ ععدداٍٍ  (الموضوعاختال  )

دعد إوفمنن ددناعق ععمدعٍنن أمنفق ععقضنفء ععمندعٌ  إذا كان المضرور -3

دينق متني عنه فيجووز  ،عل الذ  سبب له الضورر يشوكل جريموةل أن الفجهي

  عععٍفبنن عععفمنن وند حركنر اعنا عنق تكن النتقال إلى القضواء الجزائوي  بذعك

ثننق  ععقضننفء ععمنندعٌ كننفعماد  ععننذً ٍهفعننع ععادٍننع بفعادٍعننن أمننفق. ععنندداى

عنه أ  ٍنتنفر ععنذهفع إعني ععقضنفء  فععدئذ    أ  ععادٍع ود بدد ععادٍعنٍكتشا 
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وٍنفق ععتبدٍند ٍج نل عادٍعن  عنه كنف  ععجزعئٌ عيمهفعبن بفعتعاٍخ د  تبدٍد ع

.ء ععمدعٌإوفمن دداعق أمفق ععقضفاور 
1
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 المبحال الثاني

 إقامة الدعوج المدنية ومباشرتها أمام القضاء الجزائي

فننإ  ععنندداى   ٍننن ععنندداى ععمدعٍننن عينندداى عععفمنننة تبعدنند  إدمننفال  عقف

اال ٍجناز عيمحكمنن ععجزعئٍنن   احندهف أمنفق ععقضنفء ععجزعئنٌععمدعٍن ال تقفق 

عالننر ععنندداى فننٌ منتصننن فعنن    أ  تعالننر فننٌ ععنندداى ععمدعٍننن إذع عننق تكنن 

عذعك فإ  أً ونبع ٍحنال دا  إوفمنن ععندداى عععفمنن أمنفق ععمحكمنن  .عععفمن

 .ٍؤثر فٌ ععدداى ععمدعٍن  عجزعئٍنع

عنه أ    عجرٍمننففعمضرار ععذً أصفبه ضرر شنصٌ امبفشر م  ع

ععذً وببته عه ععجرٍمن بصن ن عونتثعفئٍن أمنفق د  ععضرر ٍهفعع بفعتعاٍخ 

 .عيدداى عععفمن ععتٌ تقفق أمفمه ععقضفء ععجزعئٌ تبعف  

ناوور الوودعوج المدنيووة اختصوواص فووي فاختصوواص القضوواء الجزائووي 

ستثنائي يقتصر فقو  علوى الم البوة بوالتعويض عون األضورار التوي اتابج و

الجريموووة المقاموووة بهوووا الووودعوج العاموووة وأصوووابت المضووورور نتجوووت عووون 

.شخصيا
1
 

ٍ  م  تقوٍق هذع ععمبح  إعي مهيعذعك البد   :ب

داى ععمدعٍننننن أمننننفق ععقضننننفء إجننننرعءعر إوفمننننن ععنننند: ععمهيننننع ع ال

 .ععجزعئٌ

 .ععتفبعن  عع صل فٌ ععدداى ععمدعٍن :ععثفعٌععمهيع 
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 الم لب األول

 الجزائيإجراءات إقامة الدعوج المدنية أمام القضاء 

ٍوتهٍع ععمضرار
1
 :ٍ هرٍق أ  ٍويك أحد 

 . هرٍ  عالددفء ععمبفشر -أولا  

 .هرٍ  ععتدنل -ثانياا 

 لمباشرا الدعاء ريق  -ولا أ

فنإ  ععمضنرار ٍتقندق   ععندداى عععفمنن برفنع ق عععٍفبنن عععفمننإذع عق تقن

دٌبشننكاى ٍتنننذ فٍ ننف صنن ن  إذع  قاضووي التحقيووقإمننف أمننفق   صننٌععشن ععمنند 

 أا ففدل ععجرٍمن مج اال  أو جنحةجناية كفعر ععجرٍمن 
2
دن  هرٍن   أو 

جنحوة ععمنتصن إذع كفعر ععجرٍمن  المباشر أمام المحكمة الجزائية الدعاء

.أو مخالفة
3
  

دٌددفء عديي  اٍترتع دعدئذ   إوفمنن ععندداى عععفمنن   ععشنصنٌ ععمد 

 .ع ف اععدداى ععمدعٍن ععتفبعن

  ريق التدخل -ثانياا 

ععقضننفء ااضننع  فمننن ونند أوفمننر ععنندداى عععفمنننعععٍفبننن عععإذع كفعننر 

ٍعين  فٍنه   يقودم  لبواا بالتودخلمضنرار إال أ  فينٍ  عي .ٍندق ديٍ نف ععجزعئٌ

                                                 

 .223ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ  - 1 

 . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 57/جُٔحوز  - 2

إٔ : "ٖٓ ٗلّ جُٔحوز/ 1/ًٔح ٗظص جُلوٍز . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 2/جُلوٍز / 58/جُٔحوز  - 3
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. 760ص /. 1372/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس". ذاوػحتٚ ٝذطِد ٓح ٣ٍجٙ الَٓحً 

كؼ٘ىٓح ٣طوىّ جُٔؼٌٍٝ ذاوػحتٚ ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ جُؼحذطس جُؼى٤ُس، كال ٣كن ُٜحض٤ٖ جُِٓطط٤ٖ جُلظَ ك٢ هرٍٞ 

 .ٟ جُٔى٤ٗس أٝ ػىّ هرُٜٞحجُىػٞ
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دمنف أ  ٍقنٍق من  ع ونه منددٍف  شنصنٍف  اٍهفعنع بنفعتعاٍخ فنٌ د  رغبتنه 

ويضوم دعوواع المدنيوة إلوى الودعوج العاموة التوي أقامتهوا   عحقه م  ضنرر

 . ذعك فٌ أً مرحين م  مرعحل ععدداىاٍوتهٍع أ  ٍقاق ب. النيابة العامة

عييتخذ صفة يتدخل وأن يست يج  روضرمال أ  إن الشخصوي  المود 

.في مرحلة التحقيق أمام قاضي التحقيق أو قاضي اجحالة
1
 

فٍعصنع ع وننه مننددٍف   ،مرحلوة المحاكمووةوننتهٍع أ  ٍتندنل فننٌ كمنف ٍ

مينك ٍاٍالنل   ٍن ععمقفمن أمفم ف ععدداى عععفمننشنصٍف  أمفق ععمحكمن ععجزعئ

ععبدعئٍننن أا  عمحفكمننعنتننفق حتني فننٌ أً دار من  أداعر ععنندداى هنذع ععحن  

 .ععجعفئٍن

أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن دينني  منن  وننفعا  63اونند عصننر ععمننفدة 

عيللشاكي أن يتخوذ صوفة ": أ  الشخصوي فوي جميوج أدوار الودعوج  المود 

 ."...م المحاكمة البدائية أو الجنائيةحتى ختا

 منف زععنر عععفمنن أ  ٍتندنل إذع كفعنر ععندداىععمتضنرر  أً ٍوتهٍع

أا  (عجننع  اععمنفع ننفرإعنني ع)بفععوننبن  أمننفق محكمننن ععصنني  أا ععبدعٍننن تعالننر

.(عجعفٍفربفععوبن إعي ع) محكمن ععجعفٍفر
2
 

حتي ال   فال يجوز له التدخلمحكمة الستئنا  حر أمفق بأمف إذع أص

دي ديٍهٍحرق  عنه ذعنك  ل يجووزكذعك .م  مبدأ ععتقفضٌ ديي درجتٍ   ععمد 

   هنذق ععمحكمنن عٍونر محكمنن ماضنا  بنل محكمنن  أمام محكمة النقض

.ف ٌ بذعك ال تقاق بإجرعء تحقٍقفر  وفعا 
3
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محكمن ععدرجن ع اعي حكم نف غٍفبٍنف  فنٌ ععندداى اعك  إذع أصدرر 

جننفز عيمتضننرر منن  ععجرٍمننن أ  ٍتقنندق فننٌ   عععفمننن فننفدترخ ديٍننه ععمننت ق

فٌ وبنال تدنينه حٍعئنذ ت اٍنر  عٍ  إذ  دداعق ععمدعٍن أثعفء عالر عالدترعخ

.ععتقفضننٌدينني ععمننت ق أا غٍننرق عدرجننن منن  درجننفر 
1
إعمننف ٍشننتره عقبننال  

فنٌ  يعالنرعععدداى ععمدعٍن فنٌ هنذق ععحفعنن حضنار ععمنت ق ععجيونن ععمحنددة 

د  عالدتنرعخ اعدتبنر كأعنه عنق   عالدترعخ  عه إذع تنيا دن  حضنارهف ر 

ٍكنن  اٍصننب  ععحكننق ععغٍننفبٌ وهعٍننف  امع ٍننف  عيمحفكمننن أمننفق ععمحكمننن ععتننٌ 

النر ععندداى ععمدعٍنن أصدرته اتصنب  ععمحكمنن بفعتنفعٌ غٍنر منتصنن فنٌ ع

 .ععتٌ عق ترفع إال بعفء  ديي عدترعخ ععمت ق

 

 

 الم لب الثاني

 التابعة الفصل في الدعوج المدنية

ق دداعق ععمدعٍن قٍ  ٍأعيمضرار م  ععجرٍمن ععح  فٌ  ععمشر   أجفز

ٍخ دن  ععضنرر عيمهفعبنن بنفعتعا تبعف  عيدداى عععفمنن أمفق ععقضفء ععجزعئٌ

فنننٌ  عالنننرديننني ععقفضنننٌ ععجزعئنننٌ أ  ٍ دعدئنننذ  ا  ععجرٍمنننن ععنننذً عنننتن دننن 

تفبعننن عينندداى  عنند  تععمدعٍننن    ععنندداى   معننف  ععمدعٍننن  عععفمننن ا ٍٍ ععننددا

 .بحكق اعحد ععدداٍٍ  حتي عع صل فٌ  اتوتمر هذق ععتبعٍن  عععفمن

                                                 

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ. ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 207ٝ208جُٔحوز  - 1

 .227ص



 -246- 

 مااار تبعية الدعوج المدنية للدعوج العامة

تبعنف  إال ععدداى ععمدعٍن ال ٍمك  أ  ترفنع أمنفق ععقضنفء ععجزعئنٌ    إ

 : كبير تأثراا تتأثر بها عذعك ف ٌ   اى عععفمنعيدد

ن ععتفبعننننن ععنننندداى ععمدعٍننننفننننٌ ععقضننننفء ععجزعئننننٌ   عنتصننننفل أبمننننف  -1

أً   ة التبعيوةعود  بقافإعه ٍعبنر دن  هنذع ععمععني   عنتصفل عوتثعفئٌ اتفبع

مووام أفووال توجوود األولووى بمفرداووا  ،عينندداى عععفمنننٍننن ععنندداى ععمدعٍننن تبع

 .دون الثانيةمن القضاء الجزائي 

  كق ععجزعئٍننن تبعننف  عينندداى عععفمنننإ  ععنندداى ععمدعٍننن تقننفق أمننفق ععمحننف -2

اال ٍهبننن  ونننفعا    ا قوووانون أصوووول المحاكموووات الجزائيوووةوي بوووق عليهووو

.ععجزعئٍنل فقدع  عععل فٌ ع صال ع صال ععمدعٍن إال فٌ حف
1
 

إذ ٍجننع   مننن  مصننٍر ععنندداى ععمدعٍننن مننرتبه بمصننٍر ععنندداى عععفإ -3

حكمووت المحكمووة الجزائيووة بالعقوبووة فإنهووا فننإذع   عع صننل فٍ مننف بحكننق اعحنند

 .زامات المدنيةلباجفي الوقت نفسه تحكم 

ف  ٍنعكفإذع اجدر ععمحكمن ععجزعئٍن ع ون ف أع نف غٍنر منتصنن عادٍنف  أا م -4

 ادعدئذ    م اختصاصهاعد  قررت   ععدداى عععفمنعع صل فٌ فٌ أا شنصٍف  

فكنل ونبع   المدنيوة ألنهوا فورع مون أصولل تست يج أن تنار في الدعوج 

ٍنه أٍضنف  ععقضفء ععجزعئٌ ٍترتع دي قٍحال دا  إوفمن ععدداى ععجزعئٍن أمف

 .أمفم فععمدعٍن ق وبال ععدداى دد  

                                                 

ضح٣ٌم / 534/ هٍجٌ ٓكٌٔس جُ٘وغ ٌهْ: جُوٞجػى جُؼ٤ِٔس ألطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: ؾٌٞؼ ًٍّ - 1

ٝهى . 761ص /. 1375/ٌهْ جُوحػىز. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس. 65ص . 17/10/1959

قٌٔص ٓكٌٔس جُ٘وغ ذأٗٚ ٗظٍجً ئ٠ُ ضرؼ٤س جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُىػٟٞ جُكن جُؼحّ كإ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش 

ئال ك٢ قحُس كوىجٕ جُ٘ض ك٢ جُؿُجت٤س ٛٞ ج١ًُ ٣طرن أغ٘حء ٌؤ٣س جُىػ٤٣ٖٞ ٓؼحً، ٝال ٣ؼَٔ ذحألطٍٞ جُٔى٤ٗس 

 .جألطٍٞ جُؿُجت٤س
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فٍننؤدً  ععجزعئننٌ بشننكل نننفهكن أمننفق ععقضننفء إذع أوٍمننر ععنندداى عععفمنن -5

أ  تقفق ععدداى عععفمن فٌ جعفٍنن : مثال .ق وبال ععدداى ععمدعٍندد  ذعك إعي 

  أ  تقندق أاال  إعني وفضنٌ ععتحقٍن  اع صنل  محكمن ععجعفٍنفرأمفق مبفشرة 

ق وبال ععدداى دد  ق وبال ععدداى عععفمن ممف ٍؤدً إعي عد  فتحكق ععمحكمن ب

 .اترفع تبعف  ع ف  ب فع ف مرتبهن ععمدعٍن  

الناوام العووام من   عند  ععندداى ععمدعٍنن عيندداى عععفمنن ت ة تبعيوةعود  قاإ   -6

عننذعك ٍمكنن    ععجزعئننٌ بفع صننل فننٌ ععنندداى عععفمنننعتعيق ننف باالٍننن ععقضننفء 

ا  ال مرحينن من  مرعحنل ععندداى اعن نة فنٌ أٍندند  عينصاق ععدفع ب ذق ععقف

كمنن أ  تقضنٌ بنذعك من  تيقنفء ععمح كمنف أ  ديني .مرة أمفق محكمن ععنعقخ

 .ؤدً إعي به   جمٍع عحجرعءعرتة دد  منفع ن هذق ععقفا. ذعت ف
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 انًثحث انثانث

 إقايح انذػٕٖ انًذَٛح ٔيثاشرذٓا أياو انقضاء انًذَٙ

 
إمنف من  تيقنفء     ٍقٍق دداعق أمفق ععقضنفء ععمندعٌإذع عنتفر ععمضرار أ     

كفعمحنفكق )ععجزعئٍنن رؤٍنن ععندداى ععمدعٍنن  أا  عه معع ديي ععمحكمن  ذعته

تقنناق ددنناى  فععدئننذ      ععنندداى عععفمننن ععقضننر بفعافننفةأا  ( عالوننتثعفئٍن

 نف مدعٍن صرا أمفق ععقضفء ععمدعٌ موتقين د  ععدداى عععفمن اٍهبن  ديٍ

ي إعنن دعدئننذ  ونند عجننأٍكننا  ععمضننرار ا. وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععمدعٍننن

 . عالر ععددفاى ععمدعٍنفٌ صيٌ ععمنتل ععهرٍ  ع 

عنه أم  وفعا  أصنال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن ديني  5 عصر ععمفدةاود 

امنع   لوى حودة لودج القضواء المودنييجوز إقامة دعوج الحق الشخصي ع

ٍ   نوه بسوبب وحودة المصودرإذعك ٍمك  ععقنال  ععندداى عععفمنن اععندداى  بن

نالعالقووة فننإ    الجريمووة اهننا  ععمدعٍننن موون م غرعلووى الووهمووا تبقووى قائمووة بي 

 . الذ  أقيمت أمامه كل واحدة منهمااختال  القضاء 

  :ث ثن مهفعععذعك البد م  تقوٍق هذع ععمبح  إعي 

 . فٌ ععدداى عععفمن ععمدعٌ حكقأثر عع: هيع ع الععم

  .ععدداى ععمدعٍنفٌ ععحكق ععجزعئٌ أثر : ععمهيع ععثفعٌ

 .شراه حجٍن ععحكق ععجزعئٌ فٌ ععدداى ععمدعٍن :ععمهيع ععثفع 
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 الم لب األول

 .في الدعوج العامة المدني حكمأثر ال 

ل تسوتقل ن د  جرق اععمرفادن أمفق ععقضفء ععمدعٌ تجعععف الدعوج المدنية

ٍ  تاجند مالنفهر عرتبنفه إذ   استقاللا تاماا عن الودعوج العاموة ٍ  ععندداٍ بن

ٍ عتتمثل فٌ دعفصر مشتركن  ععععفصنر ترجنع فنٌ  تينكف ذع عالرتبفه ا.  مفب

  دداى عععفمن أمفق ععقضنفء ععجزعئنٌمصدرهف إعي ععجرٍمن ععتٌ ترفع ب ف عع

د  تيك ععجرٍمن اععذً ترفنع بنه ععندداى ععمدعٍنن أمنفق  تناإعي ععضرر عععف

،ععقضننفء ععمنندعٌ
1
تسوونى للمحكمووة المدنيووة أن تفصوول فووي الوودعوج إل إذا  

فنإذع هرحنر ععندداى  .إقامة الدعوج العامةبقرار بات ومبرم قبل المدنية 

أوٍمر أمنفق ععقضنفء ععمدعٍن ديي ععقفضٌ ععمدعٌ اعق تك  ععدداى عععفمن ود 

فإ  ععقفضٌ ععمدعٌ ٍعالر فٌ هذق ععدداى ععمقفمن أمفمنه اٍ صنل   ععجزعئٌ

من  ع صنل فٍ نف دا  أ  ٍعتالر إوفمن ععندداى عععفمنن اع م  فٍ ف بحكق مبرق

وفووي اووذع الحالووة فإنووه يملوول الحريووة الم لقووة فووي . وبننل ععقفضننٌ ععجزعئننٌ

 .دون أن يكون مقيداا بأ  قيدمن التقدير والحكم 

لووزم الووذ  تصوودرع المحكمووة المدنيووة ل ي  المبوورم الحكووم   كننذعك فننإ

أمفم نف فٍمنف عععفمنن فٌ حنفل أوٍمنر ععندداى  أ  تأنذ بهب المحكمة الجزائية

دي ديٍننهخ دينني فننإذع حكمننر ععمحكمننن ععمدعٍننن بننفعتعاٍ .عنند  ب فننإ    ععمنند 

ععقفضنٌ ععمندعٌ هف حكنق قٍندٍأً ال   ععمحكمن ععجزعئٍن تميك ععحكنق بنفعبرعءة

دي ديٍننهععمحكمننن ععمدعٍننن عننق تيننزق  اإذع. ءبشننٌ فننٍمك    أً تعنناٍخبنن ععمنند 

تبقوى زائيوة المحكموة الجإن أً . ن ععجزعئٍنن أ  تحكنق ديٍنه بفععقنفععيمحكم

 .حرة في تقدير الوقائج

                                                 

 .418ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢ - 1
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اععوننبع أ  ععمحكمننن ععمدعٍننن عٍوننر صننفحبن عالنتصننفل ع صننٍل 

اال تتعنرخ عنه إال   اوا  ععجرٍمن اعوبت ف إعي ففدي فبفع صل فٍمف ٍتعي  ب

ععمندعٌ  ل فنٌ ععندداى ععمدعٍنن مقٍندة بفعقنفعا ٍمكع نف من  عع صنبفعقدر ععذً 

حداد هيبفر ععنصناق اأوناعع ق فنٌ بزمن تامي  اأصال ععمحفكمفر ععمدعٍن

ننعتكٍننٍ  ق عياوننفئع ععمتعننفز  ديٍ ننف   ٍ أصننحفع   دا  غٍننرهقامنن  اهننق    قب

.ععشأ  فٍ ف
1
الحكم المبورم الصوادر مون القضواء المودني ل يحووز عذعك فإ   

 . أية حجية تجاع الحكم الجزائي

منن  أهننق ععمبننفد  ععمقننررة فق ننف  ": ونند وضننر محكمننن ععننعقخ بننأ ا

 عنه ال اعجت فدع  ها أ  ععحكق ععمندعٌ ال ٍنؤثر ديني ععندداى عععفمنن بشنٌء 

ٍ  ٍاجنند  مننف أ  ك  دة فننٌ ععوننبع اال احنندة فننٌ ععهننرفٍ ٍ  ال احننٍععننددا بنن

 .ٍ  عٍ  اعحدعٍماضا  ععددا

 عٍور مقٍدة بنأً وٍند   بحوع ويهت ف ععمناعن ع ف نكق ععجزعئٍفحمففع

حكنق فننٌ تبحكنق هننذق ععونيهن توننتهٍع أ   ٌاهنن .ديٍنه عننل ونفعاعٌ عنق ٍننرد

."ف اكأ  ععمحكمن ععمدعٍن عق تحكق فٍ فععدداى بملء حرٍت 
2
 

 

 الم لب الثاني

 الدعوج المدنية فيالحكم الجزائي أثر 

الحكوم الجزائوي الوذ  يتمتوج بحجيوة أمووام إعني ٍنتينا ع منر بفععونبن 

أمفق ععقضفء ععجزعئٌ وبل إوفمن  عععفمنععدداى أوٍمر فإذع  .القضاء المدني 

ديني ععقفضنٌ  فنإ   أثعنفء ونٍرق ب نف ععقضفء ععمندعٌ أاععدداى ععمدعٍن أمفق 
                                                 

ص . 1995 – 1994ال ٣ٞؾى وجٌ ٗشٍ . جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُ٘حشثس ػٖ جُؿ٣ٍٔس: جُىًطٌٞ ٓكٔى ػ٤ى جُـ٣ٍد - 1

224. 

 . 1162ٝ  1161ص /. 2077/جُوحػىز ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُٔؿٔٞػس جُوح٤ٗٞٗس - 2
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يوق  النار في الدعوج المدنية إلى أن يتم الفصل في الدعوج ععمدعٌ أ  

  .الجزائي يعقل المدنياهذع مف ٍهي  ديٍه  .العامة بحكم مبرم

 بفعنندداى عععفمننن ععمقفمننن أمفمننه بحكننقفصننل ععقضننفء ععجزعئننٌ إذع فنن

اتصننب  ععنندداى   ن ععمدعٍننن مقٍنندة بننفعحكق ععجزعئننٌتصننب  ععمحكمنن  مبننرق

اهنذع منف . ى عععفمن انفضعن ع نف امتنأثرة ب نفععمدعٍن مرتبهن اتفبعن عيددا

 .حجية األمر المقضي به جزائياا بالدعوج المدنيةٍهي  ديٍه 

  :تٌدد  وفي عإعذعك البد م  ععتهر  

  .ععجزعئٌ ٍعقل ععمدعٌ -أولا 

 .حجٍن ع مر ععمقضٌ به جزعئٍف  فٌ ععدداى ععمدعٍن -ثانياا 

 "الجزائي يعقل المدني" ةعد  قا -أولا 

عع قرة ع اعي م  وفعا  أصنال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن  5عصر ععمفدة 

 :ديي أعه

تبعننف  عنندداى ععحنن  عععننفق  يجوووز إقامووة دعوووج الحووق الشخصووي -1"

امتهوا علوى كموا تجووز إق  أمفق ععمرجع ععقضفئٌ ععمقفمنن عدٍنه هنذق ععندداى

وفووي اووذع الحالووة يتوقوو  الناوور فيهووا إلووى أن  ،حوودة لوودج القضوواء الموودني

 ."صل دعوج الحق العام بحكم مبرمتف

ٍ  ٍت ذع أوٍمننر أمننفق ععمحكمننن إمنن  هننذق ععمننفدة أ  ععنندداى ععمدعٍننن  بنن

ولوم تكون المحكموة المدنيوة ععدداى عععفمنن أوٍمر افٌ هذق ع ثعفء   ععمدعٍن

يتوق  فعيي ععقفضٌ ععمدعٌ أ    مبرمفصلت في الدعوج المدنية بحكم قد 
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فوي الودعوج تبوت المحكموة الجزائيوة  عن النار في الدعوج المدنيوة حتوى

بحكم مبرمالعامة 
1
. 

 ج انجسائٙ ٚؼقم انًذَٙػذ  قا يثرراخ -1

تفاد  حودوال تنواقض   ة ععجزعئٌ ٍعقل ععمدعٌدد  م  وف  ععغفٍن إ -2

ي عننإدنن  ععقضننفء ععجزعئننٌ اععقضننفء ععمنندعٌ بفععوننبن ععصننفدرة  األحكووام بووي ن

بفع صل فنٌ اونا  ععقضفء ععجزعئٌ ها ععمنتل  أ   الوٍمف ا  عاعوعن ذعت فع

ٍ ترك عنه عع صنل فٍ نف وبنل ععبنر فنٌ ععجرٍمن اعوبت ف إعي ع عمت ق  فٍجع أ  

.ععدداى ععمدعٍنماضا  
2
  

دون تأثر القاضي الجزائي بحكم القاضوي ععحرل ديي ععحٍياعن  -2

ععمصيحن ععتٌ ٍتعي  ب ف ععحكق ععجزعئٌ مصيحن دفمنن  أ   الوٍمف ا  المدني

.تم  ععمجتمع ف  ٍص  أ  تتأثر بمصيحن نفصن أول أهمٍن
3
 

 "انجسائٙ ٚؼقم انًذَٙ"ج ػذ  شرٔط ذطثٛق قا -2

ٍشتره عاوا ععندداى ععمدعٍنن ععمعالنارة أمنفق ععقضنفء ععمندعٌ رٍثمنف 

يتووافر شور ان أ    مبنرقبحكنق فنٌ ععندداى عععفمنن ٍبر ععقفضٌ ععجزعئٌ 

أ  تكننا   :ععشننره ععثننفعٌ. ا  ععنندداى عععفمننن ونند أوٍمننر فعنن أ  تكنن: همننف

 .اعوعن اعحدة  مٍ  تععدداى عععفمن اععمدعٍن عفشئ

 الدعوج العامة قد أقيمت فعالكون أن ت: الشر  األول

اتكنا  ععنندداى عععفمنن مقفمننن إذع تننق عالددنفء ب ننف وناعء أمننفق وفضننٌ 

ععتحقٍ  أا أمفق ععمحكمن مبفشنرة  اوناعء تنق عالددنفء من  عععٍفبنن عععفمنن أا 

                                                 
1
جُىػٟٞ -ُىػٟٞ جُؼحٓس)جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُطكو٤ن جُؿٖ جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ: جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ- - 

 .ٝٓح ذؼى 207.ص.جٍُٔؾغ. جُؿُء  جألٍٝ(.جُٔى٤ٗس

 . 129ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 2

 .236ص. جُٓحذنجٍُٔؾغ : جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ - 3
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على القاضي المودني أن  عندئذ    م  ععمضرار د  هرٍ  عالددفء ععمبفشر

فوي الودعوج يبت القاضي الجزائي  ريثمايوق  النار في الدعوج المدنية 

 .بحكم مبرمالعامة 

ععمقننندمف  إعننني عععٍفبنننن عععفمنننن أا  اجخبوووارععبونننٍهن أا  الشوووكوجأمنننف 

أمنفق ععمقفمنن  عوج المدنيوةل يؤديان إلى وق  الودفإع مف   عٍنعد  ععضفبهن عع

 .ععقضفء ععمدعٌ

ن يتأن تكون الدعوج العامة والودعوج المدنيوة ناشوئ :الشر  الثاني

 عن واقعة واحدة

تحقن  تا  ع  منن اععندداى ععمدعٍنن اعحندععدداى عععفمعشأ كا  ٍأً أ  

العاموة الجريمة التي أقيمت على أساسها الودعوج ٍ  تكا  حاحدة ععمعشأ 

أمننف إذع   نهووا الوودعوج المدنيووةمت اووي ذاتهووا التووي أدت إلووى الضوورر ونشووأ

أ  : مثوال .فن  مجنفل حٍقنفا ععندداى ععمدعٍنن ٍ عنتيا ععمعشنأ فنٌ ععندداٍ

رفننع أمننفق ععقضننفء ععمنندعٌ ددنناى مدعٍننن عيمهفعبننن بنندٍ  دننفدً ثننق ٍشنن د ت  

شنل فٍ ف زارع   فإ  رفع ععدداى عععفمن ضدق د  جرٍمن شن فدة ععنزار 

أمننفق ععقضننفء ععجزعئننٌ  ال ٍاوننا عع صننل فننٌ ععنندداى ععمدعٍننن ععتننٌ تهفعننع 

.فٍ ف ش فدة ععزار اععتٌ حدثرعععفدً بفعدٍ  
1
  

ٍ شننتره فٍ نف إال أ  " ععجزعئننٌ ٍعقنل ععمندعٌ"ة دند  وففتهبٍن    تكووونال 

  .واقعووة إجراميووة واحوودةمنن   الوودعويان العامووة والمدنيووة ناشووئتين كلتاامووا

ال فنن  ٍوننتيزق عع قننه ا ولووي  موون الضوورور  ثمووة وحوودة فووي الخصوووم،

عع صنل فنٌ ععندداى بنفعتاوا دن  عالجت فد م  أجنل إعنزعق ععقفضنٌ ععمندعٌ 

. فنٌ ععندداى عععفمنن  روفءعع ععمدعٍن أ  ٍكا  فروفء هذق ععدداى هق أع و ق
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فٍاوا عع صل فٌ ععدداى ععمدعٍن اعا كفعر مرفادنن ضند ععمونؤال مندعٍف  

ٍ عدنن  أدمننفل ففدننل ععجرٍمننن   دينني مرتكننع  مننف ععنندداى عععفمننن مرفادنننب

توننتعدع  إعنني جرٍمننن  ععجرٍمننن  مننف دعمننر كيتننف ععنندداٍٍ  عععفمننن اععمدعٍننن

.اعحدة
1
   

اإٍقفا ععمحفكمنن ععمدعٍنن فتنرة من  ععنزم  ال ٍععنٌ عنز  ٍند ععقفضنٌ 

ععمدعٌ د  ععدداى ععمقفمن أمفمنه حونع ع صنال  اإعمنف تعيٍن  ععونٍر فنٌ 

إجننرعءعر ععنندداى ععمدعٍننن فقننه رٍثمننف ٍننتق صنندار حكننق جزعئننٌ مبننرق منن  

زعئٍننن ععدرجننن ععقهعٍننن  فننإذع عكتوننع وننرعر ععمحكمننن ععج. ععقضننفء ععجزعئننٌ

ٍعاد ععقفضٌ ععمدعٌ فارع  إعي متفبعن رؤٍن ععدداى ععمدعٍن اإصدعر حكمنه 

.فٍ ف
2
 

 ة بالناام العامعد  تعلق القا 

الناوام ف نٌ من    ونٍر ععندداى ععمدعٍنن ميزمنن عيقفضنٌإٍقفا ة دد  وف

عننذعك ٍترتننع دينني منفع ت ننف بهنن   جمٍننع عحجننرعءعر ععتننٌ عتنننذهف  ،العووام

كمننف أ  ععقفضننٌ ٍقننرر   عٌ منن  تننفرٍ  إوفمننن ععنندداى عععفمنننععقفضننٌ ععمنند

و لوب اجيقوا   .ديمه بإوفمن ععدداى عععفمنابمجرد عحٍقفا م  تيقفء ذعته 

اعننا  ال مننرة أمننفق  كانووت عليهووا الوودعوج المدنيووةمرحلووة  ةيجوووز فووي أيوو

 . ن عععقخ  اعٍ   هرعا ععدداى ععتعفزل د  هذع ععح محكم

  

                                                 

 . 237ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞز ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ - 1

 . 292ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 2



 -255- 

 ي به جزائياا  في الدعوج المدنيةحجية األمر المقض: ثانياا 

ٍعناد   مبرقدداى عععفمن بحكق ععفٌ أ  ٍ صل ععقفضٌ ععجزعئٌ  عد  ب

عكن  حرٍتنه فنٌ   عن ععندداى ععمدعٍنن ععمقفمنن أمفمنهمتفبإعي ععقفضٌ ععمدعٌ 

إذ ٍجد ع وه مرتبهف  بعخ ععشنٌء بمنف ونب    ععتقدٍر اععحكق ال تكا  كفمين

اععوبع فٌ ذعك ٍعناد إعني . ععقفضٌ ععجزعئٌ فٌ ععدداى عععفمنأ  حكق به 

تحقٍقنفر دوٍقنن تتعين  بثبنار ععجرٍمنن  عند  أ  ععحكق ععجزعئٌ ال ٍصندر إال ب

دي ديٍننهاعوننبت ف إعنني  فعقفضننٌ ععجزعئننٌ ٍميننك وننيهفر اعوننعن فننٌ ف .ععمنند 

ععتحقٍ  اعحثبفر ال ٍميك ف ععقفضٌ ععمدعٌ م  حٍ  ثبنار اونا  ععجرٍمنن 

دي ديٍننهاإدهفؤهننف ععاصننا ععقننفعاعٌ ععوننيٍق اعوننبت ف إعنني  كمننف أعننه . ععمنند 

عندداى عععفمنن تتصنل فف .ٍصدر فٌ دداى غفٍت نف تحقٍن  ععمصنيحن عععفمنن

دينني دكنن  ععنندداى   حعوننف  امفعننه احرٍتننهاتتعننفال حٍننفة ع بفععالننفق عععننفق

  ععمفعٍنننععمدعٍننن ععتننٌ تتعننفال بفعحمفٍننن مصننفع  نفصننن اال تتجننفاز ععحقننا  

اع ذع ٍتعٍ  ديي ععقفضٌ ععمدعٌ أ  ٍيتزق بمنف فصنل فٍنه ععقفضنٌ ععجزعئنٌ 

ٍ  صننر ععمشننتركن ففٍمننف ٍتعينن  بفععع ٍ  حتنني ال ٍعت ننٌ إعنني حكننق ٍععننددا بنن

.زعئٌععجٍتعفوخ فٍه مع ععحكق 
1
 

م  حٍ   وعلى القاضي المدني التسليم بما قضى به الحكم الجزائي

اأ  ٍرتنع ديٍنه   وقوع الجريمة ووصوفها القوانوني ونسوبتها إلوى فاعلهوا

 .قق إورعردد  أا ععتعاٍخ  ثفرق ععمدعٍن م  حٍ  إورعر 

 :يٍ حٛث ثثٕخ انفؼم ٔإسُادِ إنٗ انًرٓى -1

دي ديٍنهٍنن بإدععنن إذع وضر ععمحكمن ععجزعئ فينٍ    بحكنق مبنرق ععمند 

 نحكق عحدععن حقٍقن عد  أمفق ععمحكمن ععمدعٍن ععتٌ تعالر فٌ ععتعاٍخ إال أ  ت  
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أ  ٍتجفهنننل مثنننل هنننذع ععحكنننق فينننٍ  عيقفضنننٌ ععمننندعٌ  .جننناز معفوشنننت فتال 

اإذع وننرر  .اٍننرفخ تعنناٍخ ععضننرر عوننتعفدع  إعنني أ  ععجرٍمننن عننق ترتكننع

ق موؤاعٍته  فينٍ  عيقفضنٌ ععمندعٌ أ  دد  ععقفضٌ ععجزعئٌ برعءة ععمت ق أا 

ٍعفوخ مف حكق به ععقفضٌ ععجزعئٌ كأ  ٍقضٌ بإثبفر اونا  ععجرٍمنن اأ  

 .ٍحكق بفعتعاٍخ د  نهأ جزعئٌ

 :يٍ حٛث انٕصف انقإََٙ -2

فنن     ف  وفعاعٍننف  معٍعننف  دينني ععجرٍمننناصننععجزعئننٌ ععحكننق  إذع أدهنني

عي عنل ععنذً ونررق ععقفضنٌ  ٍجاز عيقفضنٌ ععمندعٌ أ  ٍنرفخ هنذع ععاصنا

فن    ئتمنف عئنٌ أ  ععجرٍمنن تشنكل إونفءة فإذع رأى ععقفضٌ ععجزع  ععجزعئٌ

اإذع وضننر ععمحكمننن ععجزعئٍننن   هف وننرونعنند  هٍع ععقفضننٌ ععمنندعٌ أ  ٍٍوننت

ٍ  بفدتبنفر ععاعوعننن ضنربف  بوننٍهف  اع نر وٍننفق رعبهنن ععوننببٍن  عع عننل اافننفة  بن

ٍ  عمدعٍن أ  تقرر تاعفر رعبهن ععونببٍن ععمجعٌ ديٍه  ف  ٍجاز عيمحكمن ع  بن

.ععاعوعن ضربف  أفضي إعي ععمار عد  ات  عع عل اععاففة
1
  

 :و انفؼمػذ  يٍ حٛث انؼقاب ػهٗ  -3

عٍ  هعفك مف ٍمعع ععقفضٌ ععمندعٌ من  ععحكنق بنفعتعاٍخ عيمضنرار 

فنإذع  .زعئنٌدن  نهنأ مندعٌ مونتقل امتمٍنز دن  ععنهنأ ععجفٌ حفل ععبرعءة 

ق تنناعفر ععقصنند عنند  ععجزعئننٌ ععبننرعءة فننٌ جرٍمننن مقصننادة عوننرر ععقفضننٌ 

ععمدعٌ أ  ععمت ق ععمبرأ ود عرتكع تقصٍرع  ٍصنل ثق رأى ععقفضٌ   ععجرمٌ

ٍخ إعنني فننٍحكق ديٍننه بننأدعء تعننا  حنند نهننأ عحهمننفل أا ويننن عالحتننرعز إعنني
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  جرمنف  اا دمينه غٍنر ععمشنراإ  عق ٍؤعن  ععنهأ ععمضرار م  جرعء هذع

 .جزعئٍف

فواء قود ل يعنوي انت ،ه البوراءةجب معتانتفاء الخ أ الجزائي مما  إن

.كل خ أ مدني
1
 

اال حجٍن عيحكنق ععجزعئنٌ إذع كنف  مبعٍنف  ديني أ  عع عنل غٍنر معفونع 

ديٍننه  أا إذع تحقنن  وننبع معننا  منن  عععقننفع  أا تنناعفر مننفعع منن  ماععننع 

ععموننؤاعٍن ععجزعئٍننن  ف ننٌ مثننل هننذق ع حنناعل ال شننٌء ٍحننال دا  عدتبننفر 

اتوتهٍع ععمحكمن ععمدعٍنن أ   عع عل ضفرع  اتترتع ديٍه ععموؤاعٍن ععمدعٍن 

.قضٌ بفعتعاٍخ بعفء ديي هذق ععموؤاعٍن افقف   حكفق ععقفعا  ععمدعٌت
2
 

 

 الم لب الثالال

 الدعوج المدنيةفي شرو  حجية الحكم الجزائي                           

البد م    حتي ٍكا  عيحكق ععجزعئٌ حجٍن مهيقن أمفق ععقضفء ععمدعٌ

 :ٍنتاعفر ععشراه عمت

 صادرا  ػٍ يحكًح جسائٛحانجسائٙ أٌ ٚكٌٕ انحكى  -1

ٍجننع أ    از حجٍننن أمننفق ععقضننفء ععمنندعٌحننفننفعحكق ععجزعئننٌ حتنني ٍ

أمننف . ة سووواء أكانووت عاديووة أم اسووتثنائيةصووادراا عوون محكمووة جزائيووٍكننا  

  ٍن  أا عححفعننع حكفق ععصفدرة دن  ععيجنف  ععقضنفئٍن أا دن  وفضنٌ ععتحق

 .حجٍن فيٍ  ع ف أً
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 انحكى انصادر فاصال  فٙ انًٕضٕع أٌ ٚكٌٕ -2

ٍجع أ  ٍكا    جزعئٌ حجٍن أمفق ععمحفكق ععمدعٍنٍكا  عيحكق عععكٌ 

 . صادراا بالبراءة أو باجدانةأً   فٌ ععماضا هذع ععحكق ففص   

 انحكى تاذاٚكٌٕ  أٌ -3

ٍك ننٌ أ  ال   از ععحكننق ععجزعئننٌ حجٍننن أمننفق ععقضننفء ععمنندعٌحننٍ عكننٌ

أ  غيور قابوول   من  أ  ٍكننا  مبرمنف  إذ البند    عماضننا ٍكنا  ففصن   فنٌ ع

 .أو بالنقض أل   ريق من  رق ال عن سواء بالعتراض أو بالستئنا 

  فن  ٍتمتنع بفعحجٍنن  أمف ععحكق ععغٍفبٌ ععصفدر د  محكمن ععجعفٍفر

ونيهفر عععفمنن أا دعندمف مف ٍويق ععمت ق عع فر ع وه عي عه م دد بفعوقاه دعد

 .ٍقبخ ديٍه

 انٕاقؼحٔحذج  -4

اها ععاعوعن ععجرمٍن  اما واحدؤمنشععمدعٍن عفمن اعع  ٍ  ععدداأً إ

ععجزعئنٌ حجٍنن أمنفق ععقضنفء يحكق عأمف إذع عنتي ر ععاعوعن ف  ٍكا    فع و 

 .ععمدعٌ

 ذسال قائًحال أٌ ذكٌٕ انذػٕٖ انًذَٛح  -5

أً أ  . في الدعوج المدنية بحكم مبورم عد  ل يكون قد فصل بأً أ  

. أثعننفء ععونٍر فٍ ننففنٌ داى ععمدعٍننن أا ععحكنق ععجزعئننٌ وبنل رفننع ععندٍصندر 

ٌ صدارق ديي ععحكق ععمدعٌ أ  ٍكا  ععحكق ععجزعئٌ ععمبرق وفبقف  فبمععي 

 .ععمبرق
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 عناصر الحكم الجزائي التي تحوز حجية

عننمنن  وننفعا  عع 91تننعل ععمننفدة   ٍ ل يوورتب  القاضووي " :عننهأفر دينني ب

أو  ،ائج التووي لووم يفصوول فيهووا اووذا الحكوومالوقوو الموودني بووالحكم الجزائووي فووي

ٍ  تٍا. "ن ضرورةالوقائج التي فصل فيها دو  :م  هذق ععمفدة ب

أمف  ،لقاضي الجزائي اي التي تحوز حجيةالوقائج التي فصل فيها اإ   -1

دي ديٍنهتنرا كنأ  ٍق  از أٍن حجٍنحعق ٍ صل فٍ ف ف  ت ععتٌ جرٍمنن  ععمند 

فنن  ٍننرتبه . دا  ع نننرىمنن  ععنندداى عععفمننن باعحنندة فتقننفق   اوننرونإٍننذعء 

دا   منن  ٌععقفضننٌ ععمنندعٌ إال بفعاعوعننن ععتننٌ فصننل فٍ ننف ععقفضننٌ ععجزعئنن

 .ععاعوعن ععتٌ عق ٍ صل فٍ ف

ل تلزم  ،دون ضرورة من الوقائج التي فصل فيها القاضي الجزائي  إ -2

ثبر م  اونا  ععجرٍمنن امن  تفعيي ععقفضٌ ععجزعئٌ أ  ٍ ،القاضي المدني

إذع حكمنر :مثنفل. ع نذق ععجرٍمننموؤاعٍن ففدل ععجرٍمن اععاصا ععقفعاعٌ 

دي ديٍنهععمحكمن ععجزعئٍنن ببنرعءة  عونرون العت نفء ععقصند من  جرٍمنن ع ععمند 

فينٍ    أ  ععمفل ععمددي وروته مميناك عنهالدتقفدق ععنفهك ب  ععجرمٌ عدٍه

عننذعك فنن  حجٍننن ع ننذع ععحكننق إذع   ععمننفلكمننن ععجزعئٍننن أ  تحنندد مفعننك يمحع

.محكمن ععجزعئٍن م  ها مفعك ععمفلحددر عع
1
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 انًثحث انراتغ

 

 اَقضاء انذػٕٖ انًذَٛح

ددنناى   ف ننٌ منن  ج ننن: عاٍتننٍ زمنن  ععنندداى ععمدعٍننن ٍعالننر إعنني 

ددنناى مدعٍننن بحكننق هبٍعت ننف أً إع ننف   تعنناٍخ دنن  ضننرر فننردً نننفل

ععمدعٍنن كنف دعء امفهٍت ف توقه اتعقضٌ بأوبفع وقاه اععقضنفء ععنددفاى 

فننإ  ععنندداى ععتننٌ عدرونن ف فننٌ وننفعا  أصننال   امنن  ج ننن ثفعٍننن .اععصنني 

ف نٌ   دداى تعاٍخ د  ضنرر معشنؤق ععجرٍمننععمحفكمفر ععجزعئٍن هٌ 

ذعنك فقند امع   بفهمف ذعر صين بفعجرٍمن امرتبهن ب ف بعخ عالرت إعي حد

  وفئمنن تبقي ععندداى ععمدعٍنناديي ععرغق م  ذعك  من تعقضٌ ععدداى عععف

دٌضننفء حنن  اونند تعقضننٌ ععنندداى ععمدعٍننن تبعننف  العق ععشنصننٌ فننٌ  ععمنند 

دً إعني ععقضنفء ععتنٌ تنؤونبفع فف   ععفمنن وفئمنناتبقي ععندداى ع ععتعاٍخ

 ععقضنفء ععندداىفنٌ بفعضنرارة أ  ٍكنا  ع نف تنأثٍر  رععدداى عععفمنن عٍون

.بفوتثعفء ععتقفدق  ععمدعٍن
1
 

 أسباب النقضاء األصلي للدعوج المدنية :أولا 

 .اللتزام بتنفيذع عيناعٌ ععقضفء ٍعالوفاء  -1

ية مج الجواني حوول حقوه فوي بتسوٍقاق ععمضرار أ   تععٌالمصالحة  -2

اهنننذق ععمصنننفعحن تمعنننع عع رٍننن    أً ٍعقننند صنننيحف  منننع ععجنننفعٌ  التعوووويض

 .دعٍن اععمهفعبن وضفئٍف  بفعتعاٍخععمضرار م  حقه فٌ رفع ععدداى ععم
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أسوووق  حقوووه فوووي  لوووب التعوووويض عووون ععمضنننرار ٍععنننٌ أ   التنوووازل -3

اهنذع عحونقفه ٍمكن    ت به من جراء الجريمة المقترفوةاألضرار التي لحق

دٌف ننا تعننفزل منن  . إوفمت ننف عنند  ب أا تق وبننل إوفمننن ععنندداى ععمدعٍنننأ  ٍن  ععمنند 

 .نصٌ د  حقه فٌ ععتعاٍخ ععمددي بهععش

منندعٌ حكووم دداى ععمدعٍننن بصنندار ععننتعقضننٌ أً  ،مبوورمصوودور حكووم  -4

 .مبرق

ابنذعك   عمدعٍنن احندهفتؤدً إعي ععقضفء ععدداى عكي ف هذق ع وبفع 

 .تزال ععدداى ععمدعٍن اتعقضٌ

 

تبعوووواا بالتقووووادم الجزائووووي وج المدنيووووة انقضوووواء الوووودع  :ثانيوووواا 

 لدعوج العامةنقضاء ال

ٍ  م  مالفهر ععتضفم   مودة التقوادم أ   الودعويين المدنيوة والعاموة ب

المدنيوة الناشوئة عون جريموة ععندداى  ععمشنر  فقند أنضنع . عليهما واحدة

ععمقننررة  لمووددل والراميووة إلووى تعووويض الضوورر المتولوود موون اووذع الجريمووة

اثن   ونعاعر   عجعفٍنفرعفنٌ دشنر ونعاعر  اهنٌ الدعوج العاموةلسقو  

اونعن اعحندة فنٌ ععمنفع نفر ٌ ععجع  ف
1
ر منهنذع ععمبندأ وناعء أوٍ اٍونرً. 

.ععدداى ععمدعٍن أمفق ععقضفء ععجزعئٌ أا أمفق ععقضفء ععمدعٌ
2
 

 

                                                 
1
 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 439ٝ 347ٝ438جُٔٞجو   - 
2
، ال١ٍٓ٣ ٓرىأ جُطؼحٖٓ ًٛج ػ٠ِ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ئيج ًحٗص ؿ٤ٍ ٓطُٞىز ػٖ يجش  جُٞجهؼس جُؿ٤ٍٓس جُط٢ ٌكؼص  - 

 .136ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن : ٓكٔى ػ٢ِ ؾؼلٍ . و. أٝ ًحٗص ٓٓط٘ىز ئ٠ُ جإلنالٍ ذؼوى ٓى٢ٗ 
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الوودعوج  انقضوواءم تووأثر الوودعوج المدنيووة بأسووباب عوود  - ثالثاا 

 العامة

عى عليهوفاة  -1 دا  ععدداى ععمدعٍنن ععتنٌ  م  توقه ععدداى عععفمن المد 

 .اعن بح  ععارثن اععموؤال بفعمفلتبقي مقب

ععع ا عععفق ديي ععدداى عععفمن اال ٍنؤثر ٍقتصر أثر  :صدور عفو عام -2

 .  ععجرٍمندن تجداى ععمدعٍن عععففٌ ععد

دا   م  ٍننؤدً إعنني ععقضننفء ععنندداى عععفمننن :المبوورمالحكووم الجزائووي  -3

 .ععدداى ععمدعٍن

ٍ عأ  اود وب   ف ذعك بفعت صٍل دعند درعونن أونبفع ععقضنفء ععندداى ب

 .عععفمن

 

 :إقامتها عد  ب الرجوع عن الدعوج المدنية- رابعاا 

 (2)م  ونفعا  أصنال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن عع قنرة  60عصر ععمفدة 

. يمكن للشاكي الرجوع عون دعوواع الشخصوية فوي مودة يوومين": ديي أعه

وفي اوذع الحالوة ل تلزموه الرسووم والنفقوات منوذ تصوريحه بوالرجوع عون 

د نوووالووودعوج ويبقوووى للمووودعى عليوووه الحوووق فوووي الم البوووة بوووالتعويض ع

 ."القتضاء

ٍ  ٍت ه ٍحنن  عيمننددٌ ععشنصننٌ أ  ٍترعجننع دنن  منن  هننذق ععمننفدة أعنن  بنن

ئدة ففا .دداعق ععمدعٍن ععتٌ أوفم ف أمفق ععقضفء ععجزعئٌ تبعف  عيدداى عععفمن 

فننٌ  فٍمننف إذع أن نن  تننٌ وننٍتحمي فععننتنيل منن  ععمصننفرٍا عع ععرجننا  هننٌ

ٍ  مدة وصٍرة ٍ كنر فٍ نف  فنإذع ت ععمشر  عذعك ترك عه . دداعق عنه أعنه كنف   بن
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  ال بند من  أ  الرجووع مقبوولا احتني ٍكنا   .رجوج عون دعوواع غير محوق

دٌأ  ٍصننرح  -1: تتوووافر فيووه الشوورو  ااتيووة باسووتدعاء ععشنصننٌ  ععمنند 

 .د  دداعق  برجوعهععمنتل  القاضيإلى يقدمه 

ععتننٌ تيننٌ رفننع وننفدن  ثموواني واألربعووينالأ  ٍحصننل ععترعجننع ننن ل  -2

 .دداعق 

 .فٌ ععدداى يصدر حكمأ   قبل -3

دي ديٍهذعك فإعه ٍتحمل ععع قفر إذع بر   عد  أمف ب وينحصر أثور . ععمد 

اال  التي تبقوى قائموةدون الدعوج العامة من الرجوع في الدعوج المدنية 

مف عق تك  إوفمن ععدداى عععفمنن   ع ف غٍر وفبين عيتصراتتأثر ب ذع ععترعجع 

اال ٍوننقه ععرجننا  دنن   .مرتبهننن بتقنندٍق عددننفء شنصننٌ منن  ععمضننرار

دي ديٍه ععدداى ععمدعٍن ح   منف عحن  إذع ب ر  م  مهفعبته بتعاٍخ د ععمد 

.به م  ضرر
1
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 -264- 

 انثانثانثاب 

 ذُظٛى انقضاء انجسائٙ ػذ  قٕا

 ٔيثادئ اخرصاصّ

 

ععمقصاد بفعتعالٍق ععقضفئٌ فٌ ععموفئل ععجزعئٍن ها ععتعالٍق ععقنفعاعٌ 

ٍ  ع ذع عععا  م  عععشفه ععقضفئٌ ععذً ٍ دا إعي فخ عععنزع   ع هنرعا  بن

.ديي عحا تتحدد به ععحقا  اععاعجبفر بصارة تفمن اميزمن
1
 

 :أربعن فصالعذعك البد م  تقوٍق هذع ععبفع إعي 

 .عععفمن عيتعالٍق ععقضفئٌ دد  ععقاع: عع صل ع ال

 .ععقضفء ععجزعئٌ  تشكٍيه اعنتصفصفته: عع صل ععثفعٌ 

 .عععفمن فٌ عالنتصفل ععجزعئٌ دد  ععقاع: عع صل ععثفع  

 .ععتعفز  ديي عالنتصفل: عع صل ععرعبع 

 

 

 

  

                                                 

 –جُىجٌ جُؿحٓؼ٤س ( جُىػٟٞ جُؼحٓس –جُوحػىز جإلؾٍجت٤س )أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س : جُىًطٌٞ ؾالٍ غٍٝش - 1

جُٔطرؼس . جُطرؼس جٍُجذؼس. أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓىٝ. 355ص 1991ذ٤ٍٝش 

 .408 -407ص. 1987وٓشن . جُؿى٣ىز
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 انفصم األٔل

 انؼايح نهرُظٛى انقضائٙ ػذ  انقٕا

منن  دوننتار ععجم ارٍننن عععربٍننن ععوننارٍن ععننفق  135فدة ععمنن عصننر

يوونام القووانون الجهوواز القضووائي بجميووج فئاتووه وأنواعووه ": دينني أ  2012

."الختصاص لدج مختل  المحاكم عد  قوا يبي نودرجاته و
1
 

 :عذعك البد م  تقوٍق هذع عع صل إعي مبحثٍ 

 .احدة ععقضفءٍ  ععجزعئٌ اععمدعٌ:  ععمبح  ع ال

ٍ  عع صل :  ععمبح  ععثفعٌ  .االفئا عالددفء اععتحقٍ  اععمحفكمن ب

 

  

                                                 

جُ٘حكً ٖٓ ضح٣ٌم ٗشٍٙ  2012ُِؼحّ / 94/وْطٌٞ جُؿ٣ٌٜٞٔس جُؼٍذ٤س ج٣ٌُٞٓس جُظحوٌ ذحٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ  - 1

 .27/2/2012ك٢ جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس ك٢ 
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 المبحال األول

 وحدة القضاءين الجزائي والمدني

تفصوول ": منن  وننفعا  ععوننيهن ععقضننفئٍن دينني أ  39عصننر ععمننفدة 

 ".محاكم الصلح في جميج الدعاوج المدنية والتجارية والجزائية

                               :منن  ععقننفعا  ع وننه دينني أعننه 5ا2ا1عع قننرة 40كمننف عصننر ععمننفدة 
 .تؤلف  محكمة البداية من قاٍض منفرد يدعى القاضي البدائي-1"
 .تفصل اذع المحاكم في جميج القضايا التي لم يعين لها مرجج خاص - 2

ٍ  تاز  ع دمفل  -5 ععقضفة ععبدعئٍٍ  فنٌ مركنز اعحند بقنرعر من  مجين   ب

 عند  ععقضفء ع ديي اٍصندر فنٌ بندء كنل ونعن اٍونتمر م عنال هنذع ععقنرعر ب

 ."ٍيهعد  مضٌ ععوعن إذع عق ٍصدر ورعر بت

تفصوول محكمووة ": منن  ععقننفعا  ع وننه عصننر دينني 43ةكمننف أ  ععمننفد  

افنٌ الستئنا  في القضوايا الجنائيوة وفوي القضوايا التوي تقبول السوتئنا  

  ".ععقضفٍف ععتٌ هٌ م  عنتصفص ف بمقتضي ععقاععٍ  عععففذة

  ف ننٌ دينني رأ  عع ننرق فننٌ ععتعالننٍق ععقضننفئٌمحكمووة الوونقض أمننف 

مع ننف دعئننرة ععقضننفٍف ععجزعئٍننن  اأنننرى عيقضننفٍف  ةعوود   وتقسووم إلووى دوائوور

 .ععمدعٍن اععتجفرٍن

هننذع ٍععننٌ أ  ععقضننفة ععننذٍ  تتننأعا مننع ق هننذق ععمحننفكق ٍتاعننا  هننق 

امنف   أع و ق تفرة م فق ععقضفء ععجزعئٌ اتفرة أننرى م نفق ععقضنفء ععمندعٌ

تقوٍق ععمحفكق إعي جزعئٍن امدعٍن واى تعالٍق إدعرً ٍتق فٌ بدعٍنن كنل دنفق 

ٍ  اٍتق تقوٍق عععمل   عيتٍوٍر ديي ععمتقفضٍ  ععقضنفة بصنارة إدعرٍنن من   ب
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اهنا ععنذً ٍعنٍ  عيقفضنٌ دمينه فنٌ بدعٍنن كنل   وبل مجي  ععقضنفء ع ديني

.دفق
1
 

ٍ  ٍت م  كل مف وب  واعه أعه ال ٍاجند وضنفة منتصنا  فنٌ ع منار  ب

  ٍعنٍ ففعقفضنٌ دعندمف . ععجزعئٍن ا نرا  فنٌ ع منار ععمدعٍنن أا ععتجفرٍنن

فعينني ععننرغق منن  اجنناد . فإعمنف ٍعننٍ  عٍ صننل فننٌ ععننددفاى ععتننٌ تحنال إعٍننه

اوفعا   صال ععمحفكمفر ععجزعئٍنن ا ننر   محكمن مدعٍن امحكمن جزعئٍن

ال ٍعٍعنا  عيقضنفء ععجزعئنٌ   إال أ  ععقضنفة حنٍ  ٍعٍعنا   ع صال ععمدعٍن

 .أا ععمدعٌ اإعمف عٍكاعاع وضفة

ٍ  ٍ  اععل ععحكمن م  احدة ععقضفء ععجزعئٌ اععمدعٌ فٌ أشننفل  ب

عد عد  أرعد تعاٍننع ثقففننن ععقفضننٌ عٍكننا  دينني عوننت ععمشننر  ععقضننفة  هننٌ أ  

عنناعكننٌ ٍحننال   عي صننل فننٌ جمٍننع ععمعفزدننفر ععتننٌ تهننرح أمفمننه  ٍ ٍ  ه اب  بنن

ٍ     هعفك عنت فف  جاهرٍف    ععتنصل ععشدٍد ععدداى ععمدعٍن اععدداى  ب

عنت ف منننف مننن  عفحٍنننن ععماضنننا  اععونننبع ععجزعئٍنننن ال ٍعننناد فقنننه إعننني 

اإعمننف ٍعنناد أٍضننف  إعنني عنننت ا ععقننفعا  ععجزعئننٌ منن  حٍنن    اع هننرعا

 .هبٍعته اأهدعفه د  ععقفعا  ععمدعٌ

فنٌ عع قنه اععتشنرٍع   اديي ععرغق من  ذعنك  فنإ  عالتجفهنفر ععحدٍثنن

ععمقفر   تددا إعني أ  ٍكنا  ععقفضنٌ ععجزعئنٌ من  ععمنتصنٍ  فنٌ درعونن 

ق ععجعفئٍن امف ٍيح  ب ف م  دياق كعيق ععع   ععجعفئٌ ا ديق عالجتمنف  عععيا

.ععجعفئٌ اديق عععقفع اغٍرهف م  عععياق ععتنصصٍن
2
 

                                                 
1

جٍُٔؾغ . جُؿُء جُػح٢ٗ(.٤ٍْجُىػٟٞ جُؼحٓس) أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  - 

 .14.ص.جُٓحذن

جُٞؾ٤ُ ك٢ أطٍٞ : جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ. 419ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن  : جُٞٛحخ قٞٓىجُىًطٌٞ ػرى  - 2

جٍُٔجقَ )أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س : جُىًطٌٞ قٖٓ ؾٞنىجٌ. 329ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س

( 1992-1991. )ٓ٘شٌٞجش ؾحٓؼس وٓشن. جُطرؼس جُهحٓٓس. جُؿُء جُػح٢ٗ(. جإلؾٍجت٤س جُط٢ ضٍٔ ذٜح جُطٜٔس

 .47ص
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ععجزعئنننننٌ مننننن  عععقابنننننن اععتننننندعبٍر عحصننننن حٍن  ععمشنننننر  ف ننننندا 

اوفٍنن ععمجتمنع اإصن ح   اعالحترعزٍن ععتٌ ٍ رض ف ديي مرتكع ععجرٍمن

عذعك البد دعد تهبٍن  هنذق . ععمجرق  أً تحقٍ  ععرد  عععفق اععرد  ععنفل

عععقابفر اععتدعبٍر م  أ  ٍتمتع ععقفضنٌ بثقففنن نفصنن إضنففن إعني بصنٍرة 

منن  عححفهننن ععشننفمين بشنصننٍن ععمجننرق امجتمعننه حتنني ٍننتمك    وفعاعٍننن

اف مننه ف مننف  صننحٍحف  ع ننرخ عععقابننن ععمعفوننبن اععتنندبٍر ععنن زق حصنن حه  

.اهذع ال ٍتأتي إال بتنصل ععقفضٌ ععجزعئٌ
1
 

 

 

 

 

 

  

                                                 

جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ . 357ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُىػٟٞ جُؼحٓس –جُوحػىز جإلؾٍجت٤س : جُىًطٌٞ ؾالٍ غٍٝش - 1

 .419ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن. قٞٓى
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 المبحال الثاني

 واائ  الدعاء والتحقيق والمحاكمة بي نالفصل 

ففعونيهن ععتشنرٍعٍن . ة فصل ععونيهفردد  ة ععدوتارٍن هٌ وفدد  إ  ععقف

أمف ععويهن ععتع ٍذٍنن فٍعناد   هٌ ععتٌ تقاق بتجرٍق ع فعفل اتحدٍد عععقابفر

فنندار ععوننيهن . ع ننف حنن  تع ٍننذ عععقابننفر ععتننٌ حكمننر ب ننف ععوننيهن ععقضننفئٍن

ٍ  ععقضنفئٍن ٍننأتٌ فننٌ ععمكننف  ععاوننه  االٍ ننن ععتشننرٍع فننٌ تجننرٍق ع فعننفل  بنن

إن الوايفوووة  :لوووذلل يمكووون القوووول. ر ععمحكننناق ب نننفااالٍ نننن تع ٍنننذ عععقابنننف

القضائية فوي الموواد الجزائيوة مركبوة وشوديدة التعقيود، فهوي تشوتمل علوى 

اكننل االٍ ننن ٍقنناق ب ننف ج ننفز وضننفئٌ وننفئق  .الدعوواء والتحقيووق والمحاكمووة

.بذعته عه كٍفعه ااوفئيه عع عٍن اأوفعٍبه ععنفصن فٌ عععمل
1
 

اععتحقٍ  عالبتدعئٌ   ععٍفبن عععفمنفاالٍ ن عالددفء هٌ م  عنتصفل ع

أمننف ععتحقٍننن  ععع ننفئٌ اإصننندعر   منن  عنتصننفل وضنننفة ععتحقٍنن  اعححفعنننن

ع حكفق  أً ععمحفكمن  ف ا م  عنتصنفل وضنفة ععحكنق بمنتينا درجنفت ق 

 .أا فئفت ق

ة تازٍنع ع دمنفل ععقضنفئٍن دند  ابمف أ  ععتعالٍق ععقضفئٌ ال ٍرعدنٌ وف

عنذعك فإعنه من  ععجنفئز   صنفل عع عنٌ عيقضنفةديي ععقضفة ديي أوف  عالنت

أ  ٍتوعي عيقفضٌ ععاعحد أ  ٍشغل هذق ععاالفئا ععنث   ديني ععتناععٌ  أً 

ٍعٍ  فٌ االٍ ن عالددنفء عععنفق ثنق ٍعتقنل مع نف إعني االٍ نن ععتحقٍن  ثنق ٍناعي 

اعك  ععنذً ٍمعنع ديني ععقفضنٌ ععاعحند ع ونه هنا إشنغفل هنذق . وضفء ععحكق

 24اهذع مف عصنر ديٍنه ععمنفدة . ضٍن ععاعحدة ذعت فععاالفئا ععث   فٌ ععق

                                                 

 . 333ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1
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ل يجوز لقاض أن ":  م  وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن حٍ  جفء فٍ ف

 ."يحكم بالدعوج التي تولى وايفة النيابة العامة فيها

ل يجوز لقاضوي ": م  ععقفعا  ع وه ديي أعه/ 56/كمف عصر ععمفدة 

 ."التي حقق فيهاالتحقيق أن ينار أو يحكم في الدعوج 

ٍ  أً إعه ال ٍجاز عج فز اعحد أ  ٍجمع فنٌ    اعحند  االٍ تنٍ  أا  بن

دٌممننف ٍععننٌ أعننه ال ٍجنناز عقننفخ اعحنند أ  تجتمننع فٍننه صنن ن   أكثننر  ععمنند 

ال ٍجناز عممثنل : مثوال  اععمحق  اوفضٌ ععحكق فٌ ععندداى ععاعحندة ذعت نف

عٍعننن أ  ٍعالننر أا عععٍفبننن عععفمننن ععننذً أوننفق ععنندداى أا بفشننرهف فننٌ اعوعننن م

كمف ال ٍجاز عقفضٌ ععتحقٍن  أ  ٍعالنر أا . ذعك فٌ ععدداى ذعت ف عد  ٍحكق ب

أرعد من  ارعء ذعنك ععزٍنفدة فنٌ  فعمشر  ف. ٍحكق فٌ ععدداى ععتٌ حق  فٍ ف

ععتح ال حتي ال ٍكا  ععقفضٌ ععذً ٍحكنق فنٌ ععندداى ديني دينق ونفب  ب نف 

قف  ود ٍصعع تغٍٍرق فأرعد بذعك  عه ٍنشي أ  ٍكا  ود كا   عع وه رأٍف  موب

 .أ  ٍكا  ععذً ٍحكق فٌ ععدداى نفعٌ ععبفل مع ف

كننل دمننل تمفروننه عععٍفبننن عععفمننن فننٌ  بوايفووة الدعوواءاععمقصنناد 

أا تقنندق هيبفت ننف أمننفق ععقضننفء أا   ددنناى معٍعننن  كننأ  تقننٍق ععنندداى عععفمننن

.عع ...تهع  فٌ ورعرعر ععتحقٍ 
1
 

  عالبتدعئٌ ععذً ٍجرٍه وفضنٌ ععتحقٍن  فٍقصد به ععتحقٍالتحقيق أمف 

اوبنننل أ  تضنننع ععمحكمنننن   إوفمنننن ععننندداى عععفمنننن عننند  اوفضنننٌ عححفعنننن ب

عذعك فإعه ٍمتعع ديي وفضٌ عححفعنن أٍضنف  أ  . ععمنتصن ٍدهف ديي ععدداى

فقفضننٌ عححفعننن كقفضننٌ . "ٍعالننر أا ٍحكننق فننٌ ععنندداى ععتننٌ حقنن  فٍ ننف
                                                 

جُٔٓطشح٣ٌٖ ػ٘ىٓح ًحٕ  ئقحُس جألٌٝجم ئ٠ُ ٓكٌٔس جالْطث٘حف ٖٓ هرَ جقى: ))هى قٌٔص ٓكٌٔس جُ٘وغ ذحٕ - 1

ٓؿٔٞػس جُوٞجػى ((. ٌت٤ٓحً ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس وٕٝ ئذىجء ٌأ١ ك٢ جُىػٟٞ ال ضٔ٘غ ٖٓ ٝؾٞوٙ ك٢ أػىجو ج٤ُٜثس جُٔكحًٔس

: ًًُي أو٣د جْطحٗر٢ُٞ. 597ص  1130ٝجُوحػىز ٌهْ . 594ص 1124ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُوح٤ٗٞٗس

 107ٝجُوحػىز ٌهْ . 149ص. 105ٝ  104جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جألٍٝ. شٍـ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س

 . 152ص 110ٝ 109ٝ
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".درة دعهععتحقٍ  عٍ  عه أ  ٍحكق فٌ دداى صف
1
اعععمنل ععتحقٍقنٌ ععنذً  

ٍمعع وفضٌ ععتحقٍ  أا وفضٌ عححفعن م  عععالر فٌ دداى معٍعن أا ععحكق 

دي ديٍهفٍ ف ها كل دمل تحقٍقٌ جاهرً ٍقاق به ععمحق  كفوتجاعع   ععمد 

أا إصننندعر منننذكرة إحضنننفر أا تاوٍنننا أا عالونننتمف  إعننني أوننناعل شنننفهد أا 

 .ععتصرا بفعتحقٍ  كمعع ععمحفكمن أا عزام ف

عك  إذع حصل عععك  اتبندعر االٍ نن ععقفضنٌ فينٍ  فنٌ ععقنفعا  منف 

ٍمعع وفخ  وب  أ  عشترك فٌ ععمحكمنن من  تناعٌ االٍ نن عععٍفبنن عععفمنن أا 

.وفضٌ ععتحقٍ  فٍ ف
2
ٍ  ق جاعز ععجمع دد  عمل بمبدأ ادعدئذ ال ٍ  أكثر من   ب

ال ٍمتعنع ديني وفضنٌ ععصني  ععجزعئنٌ : مثنفل. االٍ ن فنٌ ععندداى ععاعحندة

أ  ٍقاق باالٍ ن   ثق دٍ  رئٍوف  عيعٍفبن عععفمن  ععذً فصل فٌ دداى جعحٍن

عععٍفبن عععفمن أمفق محكمن عالوتئعفا فٌ ععدداى ععمونتأع ن ذعت نف ععتنٌ ونب  

كمننف ٍجنناز عقفضننٌ ععتحقٍنن  أا عححفعننن إذع أصننب  منن  وضننفة . أ  حكننق فٍ ننف

. عععٍفبن عععفمن أ  ٍمفر  االٍ ن عععٍفبن عععفمنن فنٌ ععندداى ععتنٌ حقن  فٍ نف

دي ديٍنهكمف أ  مصٍر ععشنل   ععنعد  ف ذع أمر ال ٍتعففي مع معه  عع  ععمند 

عنن  ٍغنندا أشنند ونناءع  منن  ذً وبننل كمننف أ  مصننفعحه احقاوننه عنن  تتعننرخ 

 .حهدعرعينهر اع

. أمف إذع عنتي ر ععاعوعن ف  ٍهب  مبدأ عع صل اإ  كف  ععمنت ق اعحندع

فيننٍ  منن  ععمحالننار دينني وننفخ وننب  أ  كننف  ممننث   عيعٍفبننن عععفمننن فننٌ 

                                                 

 . 1968قط٠ ػحّ  1949جُط٢ هٌٍضٜح ٓكٌٔس جُ٘وغ ك٢ جُوؼح٣ح جُؿُجت٤س ًٓ٘ ػحّ  ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1

 .597ص . 1129ٌهْ جُوحػىز

  109ٝ110ٝ111ٝجُوحػىز ٌهْ . 151ص  108جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: أو٣د جْطحٗر٢ُٞ - 2

 .ٝٓح ذؼىٛح 152ص
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ععدداى عععفمن ضد ععمت ق أ  ٍشترك م  جدٍد فنٌ ععحكنق ديني هنذع ععمنت ق 

.ذعته فٌ دداى دفمن أنرى رفعر ديٍه الوترعفه جرٍمن جدٍدة
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

جٍُٔؾغ . جُؿُء جُػح٢ٗ(.٤ٍْجُىػٟٞ جُؼحٓس) أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  - 

 .18.ص.جُٓحذن
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 انفصم انثاَٙ

 (ذشكٛهّ ٔاخرصاصاذّ)انقضاء انجسائٙ 

أمننف . ٍتننأعا ععقضننفء ععجزعئننٌ منن  وضننفء دننفدً اوضننفء عوننتثعفئٌ

ععقضننفء عععننفدً فٍنضننع فننٌ تعالٍمننه ع حكننفق ععمقننررة فننٌ وننفعا  ععوننيهن 

ععقضننفئٍن  اأمننف ععقضننفء عالوننتثعفئٌ فٍنضننع عيقنناععٍ  ععنفصننن بننه كقننفعا  

اهننذع ععقضننفء إمننف أ  ٍكننا  وضننفء . عععوننكرٍن اوننفعا  ع حنندع عععقابننفر 

 .تحقٍ  أا وضفء حكق

 :عذعك البد م  تقوٍق هذع عع صل إعي مبحثٍ 

 .محفكق ععقضفء ععجزعئٌ:  ععمبح  ع ال

 .وضفء ععتحقٍ  اوضفء ععحكق:  ععمبح  ععثفعٌ
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 المبحال األول

 القضاء الجزائيمحاكم 

أمنننف . محنننفكق دفدٍنننن امحنننفكق عونننتثعفئٍن: ععمحنننفكق ععجزعئٍنننن عادنننف 

صنن حٍن عععالننر فننٌ  ععمشننر  ععمحننفكق عععفدٍننن ف ننٌ ععمحننفكق ععتننٌ ناع ننف 

ععددفاى ععجزعئٍن بصنارة مونتمرة اععبنر فٍ نف من  دا  حفجنن إعني اجناد 

حفكق اععمحفكق عالوتثعفئٍن هٌ ععم.    عنتصفص ف ها ع صل  عل نفل

ح ع ف بأ  تبر فٌ بعخ ععجرعئق ععمحفعن إعٍ ف بعل صرٍ   اتكا  ععمصر  

 .دفدة مؤوتن اص حٍت ف عوتثعفئٍن

ٍ  عذعك البد م  تقوٍق هذع ععمبح  إعي مهي   :ب

 .ععمحفكق ععجزعئٍن عععفدٍن:  ععمهيع ع ال

 .ععمحفكق ععجزعئٍن عالوتثعفئٍن:  ععمهيع ععثفعٌ

 

 الم لب األول

 الجزائية العاديةالمحاكم 

تنتل هذق ععمحفكق فٌ عع صل فنٌ جمٍنع ععنددفاى ععجزعئٍنن   

بصرا عععالر د  عا  ععجرٍمن أا هبٍعت ف أا ص ن ففدي ف  إال مف عونتثعٌ 

محفكق ععصي   محفكق ععبدعٍن  : اهذق ععمحفكق فٌ تشرٍععف هٌ. بعل نفل

 .محفكق عالوتئعفا  محفكق ععجعفٍفر  امحكمن عععقخ
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:حكمووة الصوولحم -أولا 
1
 جميووج المخالفووات وبعووض الجوونحتعالننر فننٌ  

اتؤعا   واعء كفعر مذكارة فٌ وفعا  عععقابفر أا بعخ ععقاععٍ  ععنفصن

اتصنندر أحكفم ننف إمننف مبرمننن اإمننف . ق كفتننع ععجيوننندد  منن  وننفخ  اعحنند ٍوننف

 .بفعدرجن ع اعي

ععتنٌ عنق ٍعنٍ  ععقنفعا   جميوج الجونحتعالنر فنٌ : محكمة البداية -ثانياا 

.حفكق أنرى عيعالر فٍ نفم
2
تتنأعا من  ونفخ  مع نرد اعحند ٍنددي ععقفضنٌ ا 

اتصنندر أحكفم ننف إمنف مبرمننن اإمننف بفعدرجننن   ق كفتننع ععجيونندد  ععبندعئٌ ٍوننف

 . ع اعي

:محكمووة اسووتئنا  الجوونح -ثالثوواا 
3
بصنن ت ف  وننتئعفاعالمحكمننن  تعالننر  

عون  رةداصوالألحكوام ابفالوتئعفففر ععمقدمن فٌ   محكمن م  ععدرجن ععثفعٍن 

مننن  ث ثنننن اتصننندر أحكفم نننف  بالدرجوووة األولوووى الصووولح و البدايوووةمحووواكم 

بحضووور ممثوول النيابووة العامووة وكاتووب اذعننك  أحنندهق ععننرئٍ  موتشننفرٍ  

 .المحكمة

بمنن  فننٍ ق  مستشووارين ثالثووةمنن  تتننأعا : محكمووة الجنايووات -رابعوواا 

 الجنايووة ععجننرعئق ععتننٌ هننٌ منن  عننا  عالننرفووي  تخووتصو  رئننٍ  ععمحكمننن

منع  الجنحوة أو المخالفوة المتالزموةاكذعك فنٌ ععجنرعئق ععتنٌ هنٌ من  عنا  

اتعقند ععجعفٍن ععمحفعن إعٍ ف بماجع ورعر عت فق صنفدر دن  وفضنٌ عححفعنن  

                                                 

 38ٝجُٔٞجو . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 165ٝ166جُٔٞجو ًًُي . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 60جُٔحوز  - 1

 .1961ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س ُؼحّ  39ٝ

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 169جُٔحوز . ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س 40جُٔحوز  - 2

ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س ػ٠ِ إٔ ضإُق ٓكٌٔس جالْطث٘حف ٖٓ ٌت٤ّ ٝػىو ٖٓ ٌؤْحء  41ٗظص جُٔحوز  - 3

. جُٔكحًْ ػ٘ى جُؼٌٍٝز ئ٠ُ ؿٍف ٣ؼ٤ٖ ٌَُ ؿٍكس ٜٓ٘ح ٌت٤ّ ذحُٔكٌٔسٝضوْٓ ًٛٙ ، جُـٍف ٝجُٔٓطشح٣ٌٖ

تَ وٕٝ ه٤حّ أقى جٍُؤْحء ٝئيج قحٍ قح، ٣ٍٝأِ ٌت٤ّ ٓكٌٔس جالْطث٘حف جُـٍكس جُط٢ ٣هطحٌٛح ك٢ ذىء ضؼ٤٤٘ٚ

أقٌحّ ٓكحًْ : "42ًٔح ٗظص جُٔحوز . ذأػٔحُٚ ك٤وّٞ جُٔٓطشحٌ جألػ٠ِ وٌؾس غْ جألهىّ ك٢ ًٛٙ جُىٌؾس ٓوحٓٚ

 ".جالْطث٘حف ٣ظىٌٛح غالغس ٓٓطشح٣ٌٖ أقىْٛ جٍُت٤ّ
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  اال تقبنل أحكفم نف بحضور ممثول النيابوة العاموة وكاتوب المحكموةجيوفت ف 

.ععهع  واى بهرٍ  عععقخ
1
   

هننذق ع عنناع  ع ربعننن منن  ععمحننفكق ععتننٌ ذكرعفهننف  ٍهينن  ديٍ ننف عوننق 

تدقيق النقوا  القانونيوة محفكق ععماضا  أا ع وف    ع ف ال تقتصر ديي 

 .أٍضف تفحص الوقائج فقه  اإعمف

  عٍونر درجنن ثفعثنن من  درجنفر ععتقفضنٌ: محكموة الونقض -خامسواا 

تصدراا محاكم الموضوع  تدقق األحكام التيعكع ف   ف ٌ ال ت حل ععاوفئع

  من ناحية سالمة ت بيوق النصووص القانونيوة وحسون تأويلهوا وتفسويراا

ععقننفعا  ععجزعئننٌ ععماضننادٍن اععشننكيٍن تهبٍقننف   دنند  اتك ننل بننذعك تهبٍنن  واع

كموا توؤمن وحودة دفدال  مونتقرع  ماحندع  ٍحقن  ععمونفاعة عجمٍنع ععمتقفضنٍ   

،الجتهوواد
2
، عنناعع ععننرئٍ  اععموتشننفرٍ د منن  دنند  اتتننأعا منن  رئننٍ  ا 

ادعئننرة   جزائيووةادعئننرة ، مدنيووة وتجاريووةدعئننرة :  ةعوود   وتقسووم إلووى دوائوور

اونرعرعر كنل . د هنذق ععنداعئر بقندر ععحفجننعد  اٍجاز ت. لألحوال الشخصية

اإذع حفل حفئل دا  وٍفق أحد ععموتشنفرٍ    دعئرة ٍصدرهف ث ثن موتشفرٍ 

.ديي درجن ثق ع ودق فٍ فبأدمفعه  ٍقاق مقفمه ععموتشفر ع 
3
 

اتاز  ع دمفل فٍ ف بقنرعر تصندرق هٍئنن مؤع نن من  ععنرئٍ  اعاعبنه 

. ٍيننهعد  فننٌ مهيننع كننل وننعن وضننفئٍن  اٍوننتمر م عاعننه إذع عننق ٍصنندر وننرعر بت

أمنف ععندعئرة . ومركزاا مدينوة دمشوقاهذق ععمحكمن هٌ ععاحٍدة فٌ وارٍن 

 :ٍنتجزعئٍن فإع ف ت صل فٌ ع مار عمعع

                                                 

رو٢ ٣ىٛح ػ٠ِ ٝئيج ٝؾىش ًٛٙ جُٔكٌٔس إٔ جُلؼَ جُٔٓ٘ى ئ٠ُ جُٔطْٜ ال ٣إُق ؾ٘ح٣س ذَ ؾ٘كس أٝ ٓهحُلس، ض - 1

جٍُٔؾغ : ًًُي جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى. ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 172جُٔحوز . جُىػٟٞ ٝضكٌْ ذٜح

 .456جُٓحذن ص

 .459ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 2

 . ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س/ 4/جُلوٍز/ 45/جُٔحوز  - 3
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ععهعننن  بهرٍننن  ععنننعقخ فنننٌ ع حكنننفق اععقنننرعرعر ععقفبينننن عنننذعك  -أ

 .ععصفدرة فٌ ععماعد ععجزعئٍن

اإذع . تعٍننٍ  ععمرجننع اففوننف  عقننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن -ع

ٍ  كننف  عععننزع  دينني عالنتصننفل اعوعننف   محكمننن أا دعئننرة وضننفئٍن دفدٍننن  بنن

ععغرفنن بضنفبه  امحكمن أا دعئرة وضفئٍن دوكرٍن  ٍوتبدل أحد موتشنفرً

 .ال تقل رتبته عععوكرٍن د  دمٍد

 .عقل ععدداى فٌ ععماعد ععجزعئٍن -ج

جمٍع ععهيبفر ع نرى ععدعنينن فنٌ عنتصفصن ف بماجنع ععقناععٍ   -د

عععففذة
1
. 

 

 الم لب الثاني

 المحاكم الجزائية الستثنائية

عمنندة مؤوتننن بتشننرٍع  ععمشننر  ععمحننفكق عالوننتثعفئٍن هننٌ ععتننٌ ٍعشننئ ف 

نفل  اٍ اض ف بح  عع صل فٌ بعخ أعاع  ععجرعئق بعل صنرٍ   مثنل 

 محنفكق ع منن  عالوتصننفدً امحنفكق أمنن  ععداعننن عععيٍنف وبننل أ  ٍننتق إعغفؤهننف
2
 

محنفكق عونتثعفئٍن  ع نف  عند  امحفكق ع حندع   اععمحنفكق عععونكرٍن ععتنٌ عنق ت

ععجننٍش منن  ضننبفه  أصننبحر ذعر صنن ن دعئمننن اموننتمرة بمحفكمننن أفننرعد

 .اجعاد اغٍرهق

                                                 

 .طس جُوؼحت٤سٖٓ هحٕٗٞ جُِٓ 47جُٔحوز  - 1

، ًٔح أُـ٤ص ٓكحًْ أٖٓ جُىُٝس جُؼ٤ِح 2004ُؼحّ / 16/أُـ٤ص ٓكحًْ جألٖٓ جالهطظحو١ ذٔٞؾد جٍُّْٔٞ ٌهْ  - 2

ٝج١ًُ هؼ٠ ذاُـحء ٓكحًْ أٖٓ جُىُٝس جُٔكىغس  21/4/2011ضح٣ٌم / 53/ذٔٞؾد جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ 

ج جٍُّْٔٞ ػ٠ِ إٔ ضكحٍ جُىػحٟٝ جُٔ٘ظٌٞز ُىٟ ٝهى ٗض ًٛ. 28/3/1968ضح٣ٌم / 47/ذحٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ 

ٓكٌٔس أٖٓ جُىُٝس ٝج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٤ٜح ذكحُطٜح جٍُجٛ٘س ئ٠ُ ٍٓؾؼٜح جُوؼحت٢ جُٔهطض ٝكن ٓح ض٘ض ػ٤ِٚ هٞجػى 

 .أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س
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 1974صندر ونفعا  ع حندع  ععجنفعحٍ  دنفق : محاكم األحوداال -أولا 

فف حندع  ععنذٍ  أتمناع . ععماضنادٍن اعحجرعئٍنن ع حندع  دد  اتضم  ععقاع

عععفشننرة
1
منن  عععمننر اعننق ٍتمنناع ععثفمعننن دشننرة منن  دمننرهق اوننر عوتننرعا  

ععجرق ٍحفكما  أمفق محفكق ع حدع  بصرا عععالر د  عا  ععجرٍمن ععتٌ 

عوترفاهننف ونناعء أكفعننر جعفٍننن أق جعحننن أق منفع ننن اتتكننا  محننفكق ع حنندع  

 :م 

ععمت رغن اغٍر ععمت رغن برئفون وفخ  محكمة األحداال الجماعية -أ

ل عنند  ٍ  أصنيٍٍ  من  حميننن ععشن فدعر عععفعٍنن ٍعتقٍ منف ازٍنر ععادضناٍن عثعن

ٍ  ادضاٍ  عحتٍفهٍٍ  من   عععنفميٍ  فنٌ ععداعنن ععنذٍ  ترشنح ق ازعرعر  بن

اتجنننرً تونننمٍت ق اعععمنننل ععتعيننٍق عععنننفعٌ اععتربٍنننن اععشنننؤا  عالجتمفدٍننن 

.لعد  بمرواق بعفء ديي عوترعح ازٍر عع
2
اتكنا  مندة االٍنن أدضنفء محنفكق  

افننٌ حفعننن   ع  ع صننيٍٍ  اعالحتٍننفهٍٍ  عمنندة وننعتٍ  وفبيننن عيتجدٍنندع حنند

ععقضننفء ععمنندة ٍوننتمرا  فننٌ ممفروننن عنتصفصننفت ق حتنني صنندار مرونناق 

 . نر

. اتععقد محكمن ع حدع  ععجمفدٍن بحضار ممثنل دن  عععٍفبنن عععفمنن

اتنتل هذق ععمحكمن فٌ عععالر فٌ ععجعفٍفر اععجع  ععتنٌ تجنفاز دقابت نف 

 .اعحدة ععحب  وعن

                                                 

ضح٣ٌم / 52/ٖٓ هحٕٗٞ جألقىجظ جُؿحٗك٤ٖ ج١ًُ ؾٍٟ ضؼى٣ِٜح ذٔٞؾد جٍُّْٔٞ جُطش٣ٍؼ٢ ٌهْ / 2/جُٔحوز  - 1

1/9/2003. 

ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا .1979ُؼحّ / 51/ٖٓ هحٕٗٞ جألقىجظ جُؿحٗك٤ٖ جُٔؼىُس ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ ٌهْ / 32/جُٔحوز  - 2

جٌُٔطرس .  2001قط٠  1988ٔحش جُؿُجت٤س ٖٓ ػحّ ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وغ ك٢ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحً: جأل٢ُْٞ

 .207ص( 150)ٌهْ جُوحػىز . جُؿُء جألٍٝ. جُوح٤ٗٞٗس 
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ها وفضٌ ععصي  باصن ه وفضنٍف  ع حندع  اٍعالنر : قاض منفرد -ب

.فٌ ععمنفع فر اععجع  ععتٌ ال تجفاز دقابت ف ععحب  وعن
1
 

هننٌ محننفكق جزعئٍننن عوننتثعفئٍن ع ننف هننفبع : المحوواكم العسووكرية -ثانيوواا 

اأصنال  ععداعق اعالونتمرعر  اوند عالنق احندد عنتصفصن ف ونفعا  عععقابنفر

تننننفرٍ   61ععصننننفدر بفعمرونننناق ععتشننننرٍعٌ روننننق  نعععوننننكرٍ ععمحفكمننننفر

ععقفضننٌ عع ننرد عععوننكرً  :   اٍعالننر فننٌ ععقضننفٍف عععوننكرٍن27/2/1950

 .ععمحكمن عععوكرٍن ععدعئمن  امحكمن عععقخ عععوكرٍن

ععتنٌ تتعفاع نف  ينار في الجونح والمخالفوات: القاضي الفرد العسكر 

.جيونق كفتع ععدد  االٍن ععقضفء عععوكرً اٍوف
2
 

مركزهنننف دمشننن  اٍجننناز ع نننف دعننند : المحكموووة العسوووكرية الدائموووة

كمنف ٍجناز دعند ععضنرارة . ععضرارة أ  تعقند جيونفت ف فنٌ أً مكنف   ننر

أٍضننف  إعشننفء محننفكق أنننرى  دعئمننن أا مؤوتننن  بمرونناق ٍصنندر بعننفء دينني 

ٍ   فٍه صن حٍفت ف  ازٍر ععدفف  ععاهعٌ عوترعح .ٍع
3
اتتنأعا هنذق ععمحكمنن  

م  رئٍ  ادضاٍ  اتعقد جيوفت ف بحضار ممثل عععٍفبن عععوكرٍن اكفتع 

ععننعقخ إال مننف عوننتثعٌ مع ننف بننعل هرٍنن  أحكفم ننف وفبيننن عيهعنن  باععجيوننن 

 نفل
4
اعا  وتنار في الجنايات وفي جميج الجرائم التي يرتكبها الضبا  

ٌ عنتصننفل ععقفضننٌ كننف  ععجننرق ععموننعد إعننٍ ق منفع ننن أا جعحننن اٍنندنل فنن

.عع رد عععوكرً
5
 

                                                 

 2-خ/31جُٔحوز . 1979ُؼحّ / 51/ٖٓ هحٕٗٞ جألقىجظ جُؿحٗك٤ٖ جُٔؼىُس ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ ٌهْ  1-أ/31جُٔحوز  - 1

 .ٖٓ جُوحٕٗٞ ٗلٓٚ

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝأطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؼ٣ٌٍٓس 3جُٔحوز  - 2

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝأطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؼ٣ٌٍٓس/ خ/جُلوٍز / 1/جُٔحوز  - 3

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝأطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؼ٣ٌٍٓس/ 2/جُلوٍز / 15/جُٔحوز  - 4

 . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝأطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؼ٣ٌٍٓس/ 4/جُٔحوز  - 5



 -280- 

تتننأعا منن  ععغرفننن ععجزعئٍننن فننٌ محكمننن : محكمووة التمييووز العسووكرية

عوننتبدعل أحنند موتشننفرٍ ف بضننفبه ال تقننل رتبتننه عععوننكرٍن دنن   عنند  ععننعقخ ب

.دمٍد
1
 :اتعالر محكمن ععتمٍٍز عععوكرٍن فٌ 

عععونكرٍن ع حكفق اععقرعرعر ععقفبين عيتمٍٍز ععصفدرة د  ععمحنفكق  -أ

 .اوضفة ععتحقٍ  عععوكرٍٍ 

 .تعٍٍ  ععمرجع -ع

 .عقل ععدداى -ج

.هيبفر إدفدة ععمحفكمن -د
2

 

االبنند منن  عحشننفرة إعنني أ  ععمحننفكق عععوننكرٍن ال تعالننر فننٌ ددننفاى 

ععح  ععشنصٌ  أً ددفاى ععتعاٍخ ععتٌ ٍقٍم ف ععمضرار م  ععجرٍمنن  

 .عيحصال ديي حقاوه اإعمف البد عه م  مرعجعن ععقضفء ععمدعٌ عععفدً

 

 المبحال الثاني

 قضاء التحقيق وقضاء الحكم

ٍتمٍز ععقضنفء ععجزعئنٌ بأعنه ٍعقونق إعني وضنفء تحقٍن  اوضنفء حكنق  

 :عذعك البد م  تقوٍق هذع ععمبح  إعي ث ثن مهفعع

 .وضفء ععتحقٍ :  ععمهيع ع ال

 .وضفء ععحكق:  ععمهيع ععثفعٌ

 .عتشكٍل ععمحفكق ععجزعئٍنععععفصر عع زمن : ععمهيع ععثفع 

 
                                                 

جُلوٍز خ ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس  47ٝجُٔحوز . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝأطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؼ٣ٌٍٓس 31جُٔحوز  - 1

 .جُوؼحت٤س

 . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝأطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؼ٣ٌٍٓس 34ٝ 32جُٔحوز  - 2
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 الم لب األول

 قضاء التحقيق

  ععقضفٍف ععجزعئٍن ال ترفع جمٍع ف أمفق ععمحفكق ععمنتصن عيعالر فٍ نف

ف عفك بعخ ععقضنفٍف البند فٍ نف من  إجنرعء ععتحقٍن   اديني وضنفء ععتحقٍن  

.تافٍر ع دعن ععكففٍن عيشك اعالت فق
1
 

ثننق ععقٍننفق ففعم مننن ع وفوننٍن عقضننفء ععتحقٍنن  جمننع ع دعننن افحصنن ف 

دي ديٍننهبازع ننف  ابفععتٍجننن إحفعننن  معننع أا ععحكننق  عٍحننفكق أمننفق وضننفء ععمنند 

.محفكمته
2
 

ٍ  : اٍقاق وضفء ععتحقٍ  فٌ تعالٍمه ديني أونف  درجتنٍ   وفضنٌ  عند  ف

 .ععتحقٍ  ععدرجن ع اعي فٌ ععتحقٍ   اوفضٌ عححفعن ععدرجن ععثفعٍن

 

 

 الم لب الثاني

 قضاء الحكم

إ  م من أج زة ععحكق تتجيي فٌ عع صل فٌ ماضا  ععدداى عععفمن 

اتضع ععمحكمن ٍدهف ديي ععدداى عععفمن فٌ ععجعفٍنفر كمنف ونب  . اأوفو ف

فننٌ ععجننع  اععمنفع ننفر فتحننفل  أمننف  أ  ذكرعننف بإحفعننن منن  وفضننٌ عححفعننن

اإمف بهرٍن  عالددنفء ععمبفشنر   ععدداى إعٍ ف إمف بقرعر م  ععقفضٌ ععمحق 

امتنني اضننعر ععمحكمننن ٍنندهف دينني . منن  وبننل ععمضننرار أا عععٍفبننن عععفمننن

                                                 

 .341ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1
2

جٍُٔؾغ . جُؿُء جُػح٢ٗ(.٤ٍْجُىػٟٞ جُؼحٓس) جُؿُجت٤س  أطٍٞ جُٔكحًٔحش :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  - 

 .28.ص.جُٓحذن
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فإعننه ٍجننع أ  تبننفدر إعنني ععقٍننفق بم متننٍ    ععنندداى عععفمننن بصننارة وفعاعٍننن

 :أوفوٍتٍ 

ععتحقٍن  ععع نفئٌ ععنذً ت ندا من  ارعئنه إعني إجنرعء : المهمة األولى

 .تافٍر دعفصر ععقعفدن ععاجدععٍن عياصال إعي ععٍقٍ 

فننفعتحقٍ    عع صننل فننٌ ععنندداى اإصنندعر ع حكننفق: والمهمووة الثانيووة

ععع فئٌ ععذً تقاق به ععمحكمن ن ل ععمحفكمن إعمف ٍ دا إعي تحقٍ  عع دا 

 .ع وفوٌ اها ععحكق فٌ ععدداى

فننٌ ععع فٍننن أ  تصنندر ورعرهننف بننفعبرعءة أا عحدععننن  ادينني ععمحكمننن

كمننف أ  ديٍ ننف   أا ععتنندبٍر عالحتننرعزً ععمعفوننع  ات ننرخ عععقابننن عع زمننن

تعٍنننٍ  مقننندعر ععتعننناٍخ ععاعجنننع أدعؤق عيمنننددٌ ععشنصنننٌ إ  اجننند فنننٌ 

.ععدداى ععمحكاق فٍ ف
1

 

 

 الم لب الثالال

 العناصر الالزمة لتشكيل المحاكم الجزائية

د عند  عع: عجزعئٍن فٌ ع صنل تتنأعا من  ث ثنن دعفصنر اهنٌععمحكمن ع

اٍكنا  تشنكٍل . اكفتنع ععجيونن  ممثل عععٍفبنن عععفمنن  ععمهياع م  ععقضفة

اععبه   هعف مهي  عتعيقه بفععالفق . ععمحكمن بفه   إذع عق ٍتق ديي هذع عععحا

.عععفق
2
 

                                                 

 . ٝٓح ذؼىٛح 344ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 1

 . 396ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن :جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 2
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فة كمننف د ععن زق منن  ععقضنعند  أً أ  ٍتننافر عع: العنصور القضوائي -أولا 

عل ععقفعا  بفععالر إعي عا  كل محكمنن عٍكنا  تشنكٍل ععمحكمنن صنحٍحف   

 .د أا عقل د  ععمهياع وفعاعف  كف  ععتشكٍل بفه عد  فإذع زعد عع

اٍجننع أ  ٍكننا  تعٍننٍ  ععقضننفة صننحٍحف   أً تتنناعفر فننٍ ق ععشننراه 

كمننف أ  ععتعننفوخ اععنيننل فننٌ تحدٍنند أوننمفء هٍئننن ععمحكمننن ٍجعننل . ععقفعاعٍننن

.حكق مشابف  ببه   فٌ عحجرعءعر ٍؤثر فٌ ععحكق اٍاجع عقضهعع
1
 

كمف ٍجع أال ٍقاق بفعقفضٌ ععذً ٍجي  فٌ ععمحكمن وبع ٍمععنه من  

 :فل مثعيي وبٍف ععف. عالر ععدداى

 .ال ٍجاز عقفضٌ ععتحقٍ  أ  ٍحكق فٌ ععدداى ععتٌ حق  فٍ ف -1

ونفق باالٍ نن عععٍفبنن عععفمنن أ  ٍحقن  فنٌ ععقضنٍن  ًال ٍجاز عيقفضٌ ععذ -2

 .ذعت ف أا ٍحكق فٍ ف

ال ٍجنناز عيقفضننٌ أ  ٍعالننر فننٌ ععهعنن  إذع كننف  ععحكننق ععمهعننا  فٍننه  -3

 .صفدرع  معه

ال ٍجاز أ  ٍجتمع فٌ محكمن اعحدة وضفة حكنق ا أدضنفء عٍفبنن دفمنن  -4

ٍ عتربه فٍمف   .فمف دا  ق صين مصفهرة أا ورعبن م  ععدرجن ععرعبعن ب

ال ٍجاز أ  ٍصدر حكق فٌ ععندداى إال من  ععقفضنٌ ععنذً عشنترك فنٌ  -5

جمٍع إجرعءعر ععمحفكمن  اإال كنف  ععحكنق بنفه    عنه صنفدر دن  محكمنن 

فٍجنع ديني ععقضنفة أ  ٍشنتركاع فنٌ كنل فقنرة . مشكين تشكٍ   غٍر ونفعاعٌ

 .م  فقرعر ععحكق

                                                 

 . 592ص/. 1118/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1
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ععماععنع ععمنذكارة أ  عذعك فإ  ديي ععقفضٌ ععذً تاعفرر فٍه إحدى 

اإال   اعنا عنق ٍهينع ععنصناق ردق  ٍتعحي م  تيقفء ذعته د  عالنر ععندداى

.كف  تشكٍل ععمحكمن تشكٍ   بفه   عتعيقه بفععالفق عععفق
1
 

بفوننتثعفء محننفكق ععدرجننن ع اعنني     : تمثيوول النيابووة العامووة -ثانيوواا 

ر  ععهعنن  إذع عععٍفبننن عععفمننن تكت ننٌ بمشننفهدة ع حكننفق ععصننفدرة عوننياك هنن

عحتننفج ع مننر  ٍجننع أ  ٍحضننر أحنند وضننفة عععٍفبننن عععفمننن جيوننفر ععمحننفكق 

فتمثٍل عععٍفبن عععفمن فنٌ جيونفر ععمحفكمنن ععونرٍن أا عععيعٍنن فنٌ   ععجزعئٍن

ف ٍجعل م  تشنكٍل ععمحكمنن ق تمثٍي دد  ا  مقر ععمحكمن أا نفرج ف إجبفرً

بهنن   جمٍننع عحجننرعءعر منفع ننف  ع صننال اععقننفعا  اٍننؤدً إعنني  تشننكٍ   

.ععمتنذة بمف فٍ ف ععحكق ععصفدر
2
 

عك  تمثٍل عععٍفبن عععفمن أمفق وضفء ععتحقٍ  عٍ  إعزعمٍنف  ديني ععنرغق 

م  أع ف تشكل جزءع  أوفوٍف  م  تكاٍ  دعئرة ععتحقٍن   ففععٍفبنن عععفمنن تبقني 

ديي عتصفل دعئق بفعدداى اتهيع ديي عحضبفرة كيمف اجدر ذعك ضرارٍف  

كمنف أ  وفضنٌ ععتحقٍن  ٍقناق بفونته   .   أجنل أ  تعهنٌ مهفعبفت نف ب نفم

.رأً عععٍفبن عععفمن فٌ بعخ ععقرعرعر ععتٌ ٍجرٍ ف أا ٍتنذهف
3
 

إ  حضننار كفتننع ععجيوننن ضننرارً عصننحن : كاتووب الجلسووة -ثالثوواا 

اٍجنع . اكل دمل ٍجرً من  دا  حضنارق ٍكنا  بنفه   تشكٍل ععمحكمن

عاعٍن أمفق ععقفضٌ ععبدعئٌ وبل مبفشرة أال االٍ ن ديٍه أ  ٍحيا ععٍمٍ  ععقف

                                                 

 .396ٝ397ص . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 1

ٖٓ هحٕٗٞ / 59/ٝهى ٗظص جُٔحوز . 599ص/. 1134/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 2

ُْٜٝ ػ٠ِ هؼحز ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس قؼٌٞ جُؿِٓحش أٓحّ جُٔكحًْ جالْطث٘حك٤س جُؿُجت٤س ٝجُؿ٘حت٤س : )) جُِٓطس جُوؼحت٤س

قؼٌٞٛح أٓحّ ٓكحًْ جُرىج٣س أٝ جالًطلحء ذٔشحٛىز جألقٌحّ جُظحوٌز ػٖ ًٛٙ جُٔكحًْ ُٔطحذؼس ؽٍم جُطؼٖ ذشأٜٗح 

 ((. ػ٘ى جالهطؼحء

ُِٝ٘حتد جُؼحّ إٔ ٣طِد ك٢ ؾ٤ٔغ : )) ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ػ٠ِ أٗٚ 2جُلوٍز  54ٗظص جُٔحوز  - 3

ًٔح ((.  حٓالش ػ٠ِ إٔ ٣ؼ٤ىٛح ئ٠ُ هحػ٢ جُطكو٤ن نالٍ أٌذغ ٝػش٣ٍٖ ْحػسأوٝجٌ جُطكو٤ن جإلؽالع ػ٠ِ جُٔؼ

٣ٞوع هحػ٢ جُطكو٤ن جُ٘حتد جُؼحّ ٓؼحٓالش جُطكو٤ن ُىٟ جٗطٜحتٚ : )) ٖٓ جُوحٕٗٞ ٗلٓٚ ػ٠ِ إٔ 131ٗظص جُٔحوز 

 ((.ٜٓ٘ح ك٤ؼط٢ جُ٘حتد جُؼحّ ٓطحُرطٚ ك٤ٜح نالٍ غالغس أ٣حّ ػ٠ِ جألًػٍ



 -285- 

.ٍعننٍ  فٍ ننف
1
ففعكفتننع ٍجننع أ  ٍكننا  ماجننادع  فننٌ جيوننفر ععمحننفكق ونناعء  

اٍدا  كفتنع ععمحكمنن اونفئع ععمحفكمنن فنٌ . وضفء ععتحقٍ  أق وضفء ععحكق

.محضننر ععجيوننن اٍاوعننه مننع هٍئننن ععمحكمننن
2
اٍشننتمل هننذع ععمحضننر دينني  

ضنننفة اممثنننل عععٍفبنننن عععفمنننن اععكفتنننع اأونننمفء تنننفرٍ  ععجيونننن اأونننمفء ععق

أً كل منف ٍجنرً فنٌ جيونفر . ععنصاق ااك ئ ق اأواعع ق اأواعل ععش اد

محضنر ععجيونن حجنن ديني  عد  اٍ. ععمحفكمن اتوجل فٍه ع ارع  ععتٌ تبرز

صحن مف أثبر فٍه م  ععاوفئع ععتٌ جنرر أثعنفء ععمحفكمنن اال ٍجناز إثبنفر 

.بفعتزاٍردكو ف إال بهرٍ  ععهع  
3
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 نفصم انثانثا

 انؼايح فٙ االخرصاص انجسائٙ ػذ  انقٕا

ععمحننفكق  : "منن  وننفعا  ععوننيهن ععقضننفئٍن دينني أ  25ة عصننر ععمننفد

ت صننل فننٌ جمٍننع ععننددفاى اععمعننفم ر   دينني عنننت ا أعاعد ننف ادرجفت ننف

 ".ععتٌ تعرخ ديٍ ف فٌ حداد عنتصفص ف  إال مف عوتثعٌ بعل نفل

علوذلل يمكون تعريوو  الختصواص بأنوه السوول ة التوي خولهوا   المشوور 

للمحكمة لتبت في الدعوج أو في الدفج، أ  إنه سل ة إحودج المحواكم فوي 

.نار دعوج معينة والفصل فيها
1
 

فٌ  ععمشر  ففالنتصفل ديي ععصعٍد ععجزعئٌ ها عدترعا ٍقر فٍه 

صيع عل وفعاعٌ بأ  محكمن معٍعن هٌ أكثر ععمحفكق ص حٍن عي صل فٌ 

فننإذع أوننر ععقننفعا  هننذق ععصنن حٍن . جرٍمننن مننف أا عمحفكمننن مننددي ديٍننه مننف

ححدى هذق ععمحفكق  وٍل دع ف إع ف ععمحكمن ععمنتصن أا ذعر عالنتصنفل 

 .أا ععاالٍن

ٍ  عالنتصنفل تقضننٌ بتازٍنع ععجنرعئق ععمنتي ننن  دند  إ  واع أج ننزة  بن

ععقضفء ععجزعئٌ م  وضفء تحقٍ  اوضفء حكق  حتني إذع منف اوعنر جرٍمنن 

فننارع  ماضننع عععمننل اععتهبٍنن  منن  أجننل تحدٍنند  دنند  مننف  اضننعر هننذق ععقاع

ععمحكمن ععصفعحن عيعالر فٌ ععجرٍمن ععمقترفن ابٍف  مف إذع كفعر تندنل فنٌ 

ذع عتضن  أ  عععالنر االٍن ععقضفء عععفدً أق فٌ االٍن ععقضفء عالوتثعفئٌ  فإ

عالنتصفل أٍن محكمنن من  محنفكق  دد  ٍعاد إعي ععقضفء عععفدً  دٍعر واع

ععقضننفء عععننفدً هننٌ ععصننفعحن عي صننل فٍ ننف  هننل هننٌ محكمننن ععصنني  أا 

ٍ  محكمنننن ععبدعٍنننن أا محكمنننن ععجعفٍنننفر  ادعننندمف ٍت أ  ععاعوعنننن ععجرمٍنننن  بننن

                                                 

 .445ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى 1
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 دننند  ل واعععمرتكبنننن تننننتل فنننٌ رؤٍت نننف محكمنننن ععجعفٍنننفر منننث    تتننندن

عالنتصنننفل مننن  جدٍننند عتعٍنننٍ  أٍنننن محكمنننن مننن  محنننفكق ععجعفٍنننفر فنننٌ 

ععجم ارٍننن هننٌ صننفحبن ععاالٍننن عيعالننر فٍ ننف  أهننٌ محكمننن ععجعفٍننفر فننٌ 

 .عع ....دمش   أق هٌ محكمن ععجعفٍفر فٌ حيع أق حمل

عالنتصننفل  ٍ تننرخ أ  ٍكننا  وضننفؤعف  دنند  امنن  أجننل إدمننفل واع

فننٌ عععالننر فننٌ ععجرٍمننن ععمقترفننن      ععنناهعٌ فننٌ وننارٍن منتصننف  أصنن   

 :أحكفق عالنتصفل فٌ ععقضفء ععجزعئٌ ٍجع أ  ٍعالر إعٍ ف م  زعاٍتٍ 

 .زعاٍن ععقفعا  ععجزعئٌ ععداعٌ -1

زعاٍن ععقفعا  ععجزعئٌ ععدعنيٌ امنف ٍعهناً ديٍنه من  أحكنفق فنٌ  -2

 .ععتشرٍع ععاهعٌ   اهذع ها مف ٍ معف فٌ درعوتعف

 :هذع عع صل إعي ث ثن مبفح عذعك البد م  تقوٍق 

 .عالنتصفل دد  هبٍعن واع:  ععمبح  ع ال

 .عالنتصفل ععجزعئٌ ععدعنيٌ دد  واع:  ععمبح  ععثفعٌ

 .عمتدعد عالنتصفل:  ععمبح  ععثفع 
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 المبحال األول

 الختصاص عد   بيعة قوا

 ع ننف تتصننل بمصننيحن  الناووام العووامعالنتصننفل هننٌ منن   دنند  إ  واع

ععن ععجزعئٍن ال عتنأمٍ  عد  ف ٌ اجدر عتأمٍ  حو  وٍر عع. عع ٍئن عالجتمفدٍن

 :وفعاعٍن ةدد   اٍترتع ديي ذعك عتفئن. مصيحن فردٍن نفصن

 دنند  ال ٍجنناز  هننرعا ععنندداى ععجزعئٍننن أ  ٍت قنناع دينني مننف ٍنننفعا واع -1

.بفه  عد  عالنتصفل ٍ دد  اأً عت ف  منفعا عقاع  عالنتصفل
1
 

ق عالنتصنفل فنٌ أً عند  ٍح   ً هرا من  أهنرعا ععندداى ععندفع ب -2

.مرحين م  مرعحل ععدداى اعا  ال مرة أمفق محكمن عععقخ
2

 

إ  وضنفء ععتحقٍن  ا وضنفء ععحكنق مينزق بنأ  ٍبحن  من  تيقنفء ذعتنه فننٌ  -3

فننإذع رأى أعننه غٍننر منننتل   موننأعن عالنتصننفل اٍتثبننر منن  عنتصفصننه

ق دنند  ااجننع ديٍننه أ  ٍقننرر   عععالننر فننٌ ععنندداى اععوننٍر فٍ ننفعمتعننع ديٍننه 

.عنتصفصه م  تيقفء ذعته
3

 

  تكا  ع حكنفق اعحجنرعءعر ععصنفدرة دن  مرجنع غٍنر مننتل بفهينن -4

دٌعععٍفبنن عععفمنن ا)اال ٍؤدً وبال ععنصاق ب نف  دي ععشنصنٌ ا ععمند  ععمند 

فع  عيحكنق غٍر أعه البد م  مرجع وضفئٌ ص. إعي عدتبفرهف صحٍحن( ديٍه

ععهع  ب ف أمفمه اإال عحت الر بكٍفع ف بفعرغق ممف ٍشناب ف من   عد  ببه ع ف ب

.دٍع الفهر
4
 

                                                 

 . 73ص 46جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: أو٣د جْطحٗر٢ُٞ - 1

ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا . 74ص 50ٝ  47جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جْطحٗر٢ُٞأو٣د  - 2

( 144)ٝجُوحػىز . 72ص( 128)ٝجُوحػىز . 169ص( 126)ٌهْ جُوحػىز . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جأل٢ُْٞ

 .198ص

( 141)ٝجُوحػىز . 191ص( 140)جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ - 3

 .  193ص

 . 292ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 4
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 المبحال الثاني

 الختصاص الجزائي الداخلي عد  قوا

عالنتصنننفل ععننندعنيٌ فنننٌ ع منننار ععجزعئٍنننن عنننق تاضنننع  دننند  إ  واع

عمصننيحن ععنصنناق اإعمننف اضننعر عيمصننيحن عععفمننن  عننذعك ف ننٌ منن  عععالننفق 

عععفق اود أنذر بفعمبفد  عععفمن ععتٌ تقضٌ بت ضٍل ع هنق ديني ععم نق    

فنٌ تحدٍند عالنتصنفل عنق ٍكن  من  أجنل عنتٍنفر ععمحكمنن  ععمشر  غرخ 

قفضننٌ أمفم ننف كمننف فننٌ ع مننار ععمدعٍننن اإعمننف ععتننٌ ٍونن ل دينني ععمننت ق ععت

.ععن ديي ععاجه ع كملعد  ععمحكمن ععتٌ ٍمكع ف تحقٍ  عع
1
 

ٍأنذ فٌ تعٍنٍ  عالنتصنفل ععجزعئنٌ ععندعنيٌ  ععمشر  عذعك كيه فإ  

دي ديٍننهشنننل : ث ثننن أمننار بعننٍ  عالدتبننفر هننٌ   اعننا  جرمننه  ععمنند 

كننا  ععمحكمننن ععجزعئٍننن اال ت. اععمكننف  ععننذً مننفر  فٍننه عشننفهه عحجرعمننٌ

منتصنننن فنننٌ عععالنننر فنننٌ ععننندداى ععمهراحنننن ديٍ نننف إال إذع تننناعفر ع نننف 

أً كفعننر منتصننن أاال  . عالنتصننفل منن  هننذق عععنناعحٌ ععننث   جمٍع ننف

دي ديٍنهبفععوبن إعي شنل    امنتصنن ثفعٍنف  من  حٍن  عنا  ععجرٍمنن ععمند 

ععموعدة إعٍه  امنتصن ثفعثف  م  حٍ  مكف  اواد ف
2
. 

عالنتصنفل ععجزعئنٌ ععندعنيٌ إعني ث ثنن  دند  بد م  تقوٍق واععذعك ال

عالنتصننفل ععجزعئننٌ ععشنصننٌ  عالنتصننفل ععجزعئننٌ عععننادٌ  : أعمننفه

 .عالنتصفل ععجزعئٌ ععمكفعٌ

                                                 

 .73ص 46جُوحػىز ٌهْ . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: أو٣د جْطحٗر٢ُٞ - 1
2

جٍُٔؾغ . جُؿُء جُػح٢ٗ(.٤ٍْجُىػٟٞ جُؼحٓس) أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س  :جُىًطٌٞز ذحٌػس جُوى٢ْ  - 

 .36.ص.جُٓحذن
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 الختصاص الجزائي الشخصي -أولا 

ع صننل أ  ٍحننفكق أً شنننل عرتكننع جرٍمننن أمننفق ععمحننفكق عععفدٍننن  

ارٍن ععتنٌ أاجبنر أ  ٍكنا  ععماعهعنا  اهذع مف عصر ديٍه ععمبنفد  ععدونت

.جمٍعف  واعوٍن أمفق ععقفعا 
1
عك  ٍجع فٌ بعنخ ع حٍنف  من  أجنل حون   

ععنننن أ  ٍحنننفكق ععشننننل أمنننفق محكمنننن نفصنننن بونننبع مركنننزق عد  ونننٍر عع

أ  بسبب توافر بعض الصوفات الشخصوية فوي ذات . أا دمرق  عالجتمفدٌ

عى عليه  .المد 

دي اٍؤنذ فٌ ععحوبف  فٌ تحدٍند عالنتصنفل ععشنصنٌ صن ن  ععمند 

فف حنندع  دينني . اعننٍ  اوننر رفننع ععنندداى  اوننر عرتكننفع ععجرٍمننن ديٍننه

فننإذع . ونبٍل ععمثننفل ٍحنفكما  أمننفق محننفكق نفصنن ب ننق هننٌ محنفكق ع حنندع 

عرتكننع حنند  جرٍمننن اتجننفاز ونن  ععثفمعننن دشننرة اوننر إوفمننن ععنندداى  

 .وضفء ع حدع فجرٍمته تبقي م  عنتصفل 

كمننف أ  عععوننكرٍٍ  ٍحننفكما  أمننفق محننفكق نفصننن ب ننق هننٌ ععمحننفكق 

عععونننكرٍن اعكننن  إذع عرتكنننع ععشننننل جرٍمتنننه وبنننل أ  ٍكتونننع ععصننن ن 

 .عععوكرٍن فٍحفكق أمفق ععمحفكق عععفدٍن

  اتاعفر ععصن ن عععونكرٍن  إ  تاعفر ص ن ععحد  فٌ شنل ععجفعٌ

أا ععقضنننفء عععونننكرً دا   ٍجعنننل عالنتصنننفل معقنننادع  عقضنننفء ع حننندع 

 .غٍرهمف

عفالصفات الشخصية اوي التوي يأخوذاا  اٍعتمندهف  بالحسوبان المشور 

ٍ  معٍنننفرع  مننن  أجنننل تازٍنننع عالنتصنننفل  ععقضنننفء عععنننفدً اععقضنننفء  بننن

 .عالوتثعفئٌ

                                                 

 .2012ٖٓ وْطٌٞ جُؿ٣ٌٜٞٔس جُؼٍذ٤س ج٣ٌُٞٓس / 33/جُٔحوز  - 1



 -291- 

 الختصاص الجزائي النوعي -ثانياا 

. ٍتحدد عالنتصفل عععادٌ عيمحفكق حوع جوفمن ععجرٍمن ععمقترفنن

عقسم اود   .الجرائم حسب جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات المشر 

حوننبمف ٍعفوننع ديٍ ننف   اتكننا  ععجرٍمننن جعفٍننن أا جعحننن أا منفع ننن

حندد جونفمن ععجنرعئق  فعمشر  ف. ععقفعا  بعقابن جعفئٍن أا جعحٍن أا تكدٍرٍن

 .افقف  عيعقابفر ععمقررة ع ف

ععجنننع  إ  محكمنننن ععصننني  تعالنننر فنننٌ ددنننفاى ععمنفع نننفر ابعنننخ 

  امحكمننن ععبدعٍننن تعالننر فننٌ ععننددفاى ععجعحٍننن غٍننر ععصننيحٍن  ععبوننٍهن

 .امحكمن ععجعفٍفر منتصن بددفاى ععجعفٍفر

اتحدٍننند عنننا  ععجرٍمنننن هنننا مننن  شنننأ  ععمحكمنننن ععمرفادنننن أمفم نننف 

دي ديٍنهف ٌ ععتٌ ت صل فٍمف إذع كفعر ععاعوعنن ععمونعدة إعني . ععدداى  ععمند 

كننا  جعحننن أا منفع ننن غٍننر مقٍنندة بفعاصننا ا أ  تعنند  جعفٍننن أا أع ننف ال ت

 .ععمرفادن به ععدداى

عالنر ععندداى عععفمنن اععندداى كمف أ  ععمحكمن ععجزعئٍن تنتل فٌ 

كمننف تعالننر فننٌ ععننددفاى عع ردٍننن   ععشنصننٍن عععفشننئن دنن  ععجرٍمننن ذعت ننف

ععهفرئن أثعفء عععالر فنٌ ععندداى ع صنيٍن تهبٍقنف  عمبندأ وفضنٌ ع صنل هنا 

.وفضٌ عع ر 
1
 

 الختصاص الجزائي المكاني -ثالثاا 

 :أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن ديي م  وفعا  1عع قرة  3عصر ععمفدة 

                                                 

 . 147ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 1



 -292- 

عى عليوهتقام دعوج الحق العام على " أموام المرجوج القضوائي  المود 

عى عليوهالمختص التابج له مكان وقوع الجريمة أو موو ن  أو مكوان  المود 

 ".إلقاء القبض عليه

ٍ  ٌ ععندعنيٌ ٍتعنٍ  أً إ  عالنتصفل ععجزعئ ععمحنفكق ذعر عععنا   بن

ععاعحد أا ععدرجن ععاعحدة بفعمكف  ععذً اوعر فٍه ععجرٍمنن  أا محنل إوفمنن 

دي ديٍه .  أا ععمكف  ععذً تق فٍه إعقفء ععقبخ ديٍهععمد 
1
 

ععمحكمننن ععهبٍعٍننن ععتننٌ ٍجننع أ  تحننفكق : مكووان وقوووع الجريمووة -أ

ف ٌ هذع ععمكنف  تاجند . ععجرٍمن ععمجرق هٌ محكمن ععمكف  ععذً اوعر فٍه

 ثننفر ععجرٍمننن اععشنن اد ععننذٍ  شنن داع اواد ننف  كمننف أ  ععتحقٍنن  ٍكننا  فٍ ننف 

إضننففن إعنني أ  ععجرٍمننن حننٍ  عرتكبننر . منن  أً مكننف   نننر أوننر  اأونن ل

تكا  ود أحدثر ويقف  اعضهربف  فٌ هذع ععمكنف   فمحفكمنن ععشننل فنٌ هنذع 

اعددي إعني عهمئعفع نف اأكثنر دبنرة ععمكف  تكا  أشد اوعف  فٌ ع ا  عععف  

.اتأثٍرع
2
  .اعك  كٍا ٍعٍ  مكف  عرتكفع ععجرٍمن؟ 

 الضاب  في تحديد المكان الذ  ارتكبت الجريمة فيه

تحدٍنند مكننف  اوننا  إ  مننف ٍجننع أ  ٍؤنننذ بعننٍ  عالدتبننفر منن  أجننل 

ععمكنف  ععنذً تحقن  "أً   األفعال التنفيذيوة المكونوة للجريموة ها  ععجرٍمن

عننذعك ال ٍعالننر إعنني ع فعننفل ". فٍننه ركع ننف ععمننفدً أا جننزء منن  هننذع ععننرك 

.ععتحضٍرٍن ععتنٌ ال ٍعفونع ديٍ نف ععقنفعا 
3
ف نذق ع فعنفل عٍونر جنزءع  من   

                                                 

جٍُٔؾغ : ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ. 72ص 46ٌهْ جُوحػى . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: أو٣د جْطحٗر٢ُٞ - 1

 .163ص( 124)ٝجُوحػىز . 140ص( 105)ٌهْ جُوحػىز . جُؿُء جألٍٝ. جُٓحذن

ٍُٔؾغ ج: ًًُي أو٣د جْط٘ر٢ُٞ. 313ص.634ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 2

 .42ص 46ٌهْ جُوحػىز . جُٓحذن
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 .ععجرٍمننن اال ٍعفوننع ديٍ ننف عع فدننل إال إذع كفعننر تؤعننا بحنند ذعت ننف جرٍمننن

 :اهٌ كفمتٌالجرائم  أنواعاٍنتيا مكف  اوا  ععجرٍمن بفنت ا 

فٍننه  ععجرٍمننن اعوعننن فننٌ ععمكننف  ععننذً تحقنن  عنند  ت :الجوورائم الوقتيووة 

عنا عنتهنا ععمجنرق ضنحٍته فنٌ مكنف  اوتينه فنٌ  :مثال ع ف  تع ٍذًعع عل عع

كنذعك إذع . مكف   نر  فإ  محكمتٌ ععمكفعٍ  تكاعف  منتصتٍ  ديي ععواعء

أً بنندأ فننٌ مكننف    عنتيننا مكننف  اوننا  عع عننل دنن  مكننف  حنندا  عععتٍجننن

كفعنذً ٍهين  عععنفر من  دمشن  ديني شننل  :مثوال .اععت ي فٌ مكف   ننر

 . كل من المكانين محالا لوقوع الجريمة عد   نر فٍمار فٌ حيع  

من  / 2/عع قنرة / 3/افٌ حفعن ععشرا   فقند عصنر ععمنفدة  : الشروع

فووي حالووة الشووروع تعتبوور : "وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن دينني أعننه

 ...".الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقج فيه عمل من أعمال التنفيذ

فيننا أرعد شنننل أ  ٍوننمق شنصننف   نننر  فبنندأ محفاعتننه فننٌ  :مثووال

  دمش  اعك  ععشنل عق ٍشرع ععكأ  ععتنٌ وندمر إعٍنه فتبعنه إعني حمنل

اعكن  ٍقالتنه حفعنر دا  تجردنه   ابذل ج ادع  جدٍدة حوقفئه ععمنفدة ععقفتينن

غٍر أعه تمك  م  ععقضفء ديٍه فٌ حيع  فإ  محنفكق دمشن    منععمفدة ععوف

 عنه اونع فنٌ كنل   احمل احيع تكا  منتصن فٌ عععالر فٌ جنرق ععقتنل

.مع ف دمل م  أدمفل ععبدء بفعتع ٍذ
1
 

 افننٌ ععجننرعئق ععوننيبٍن  كننفعتنيا دنن  ععحضننار : الجريمووة السوولبية

ٍعبغننٌ ععقٍننفق فٍننه  دعء ععشنن فدة  ٍكننا  مكننف  ععجرٍمننن ععمحننل ععننذً كننف  

 .بفععمل ععاعجع
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تقنناق فٍننه حفعننن  مكننف  يجرٍمننن كننلع ف  مكفعنن عنند  ٍ: الجريمووة المسووتمرة

.عالوتمرعر
1
ففعذً ٍحمل أشٍفء مونراون اٍعتقنل ب نف من  دمشن  إعني  :مثال 

فننإ  كننل محكمننن منن  محننفكق هننذق ععمنند  ععننث   تكننا  حمننل إعنني حيننع  

 .منتصن مكفعٍف  بعالر ععجرٍمن

كنل فعنل  عند    اال ٍة دد   اهٌ ععتٌ تتكا  م  أفعفل: العتيادجريمة 

اٍععقننند ديننني حننندة جرٍمنننن  كجرٍمنننن ععمرعبنننفة أا عحونننرعخ بربنننف فنننفحش  

عالنتصننفل ععمكننفعٌ عكننل محكمننن تحقنن  فننٌ دعئرت ننف أحنند ع فعننفل ععمكاعننن 

 .عجرٍمن عالدتٍفد

اهننٌ جرٍمننن مركبننن تتكننا  منن  أكثننر منن  فعننل : الجريمووة المتتابعووة

جرٍمنن  عند  فنٌ ذعتنه جرٍمنن إال أع نف ت عد  أ  ك   مع ف ٍم  رغق ديي ععاعحد 

بحٍن  تؤعنا  اععحن  ععمعتندى ديٍنه اعحدة الرتبفه ف جمٍعف  باحدة ععغرخ

تقننع فننٌ   مشننرادف  إجرعمٍننف  اعحنندع   كوننرون ععموننتعدعر منن  أمكعننن منتي ننن

فإ  كل محكمن اونع فٍ نف اعحند من  هنذق ع فعنفل تكنا     ةدد   دعئرة محفكق

.بذعته جرٍمن كفمين أص  عد  منتصن     كل فعل ٍ
2
 

دي ديٍنهمحفكمنن  ععمشنر  أجنفز : مكان مو ن الفاعول -ب أمنفق  ععمند 

محكمننن محننل إوفمتننه     هننذق ععمحكمننن تكننا  أونندر دينني ععتعننرا دينني 

امحنل إوفمتنه هنا . ععمعيامفر ععمتعيقن بشننل ععمنت ق اوناعبقه عحجرعمٍنن

ععمكف  ععذً ٍقٍق فٍه حقٍقن  أً ععمكف  ععذً ٍوكعه دفدة اٍتنذ معنه مركنزع  

                                                 

 . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 2جُلوٍز  3جُٔحوز  - 1

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى. ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س 2 جُلوٍز 3جُٔحوز  - 2
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أً مكنف  )ٍنن  دمفعه  اعٍ  ععماه  ععقفعاعٌ ععمعنراا فنٌ ععقناععٍ  ععمدع

.  حٍ  إ  عمحل عحوفمن هفبع عالوتقرعر(وٍد ععع ا 
1
 

أمننف إذع كننف  ففدننل ععجرٍمننن مشننردع   أمكنن  محفكمتننه أمننفق محكمننن 

 .ماهعه ععقفعاعٌ

عرتكفع ععجرٍمن  افٌ هذق  عد  ام  ععمحتمل أ  ٍغٍر عع فدل ماهعه ب

ععحننفل ٍبقنني عالنتصننفل عيمحكمننن ععتننٌ باشننرر إجننرعءعر ععقضننٍن فننٌ 

.اعٍ  عيمحكمن ععتٌ ععتقل إعي دعئرت ف عحدعرٍن  عئرت فد
2
 

ود ٍكا  م  ععمصنيحن أٍضنف  أ  : محل إلقاء القبض على الفاعل - 

 ٍحفكق ععمت ق حٍ  ٍيقي ععقنبخ ديٍنه
3
 عنه ٍكنا  من  ععون ل جمنع ع دعنن  

ععنن محفكمنن عد  اوند ٍكنا  أفضنل عي  ععتٌ تتعي  بفعدداى أا بشنل ععمنت ق

  مكف  ععقبخ ديٍه إمف ت فدٍف  الحتمفل هربه أا م  أجنل ععونردنععمت ق فٌ 

 .افٌ ععجرعئق ععتفف ن كفعمنفع فر حتي ال تكيا ععداعن ع قفر عععقل

: اهكذع عرى أ  عالنتصفل ععمكفعٌ ٍععقند ع نذق ععمحنفكق ععنث   أً

ععمحكمن ععتٌ ٍقع فٌ دعئرت ف مكف  عرتكفع ععجرٍمن  اععمحكمن ععتٌ ٍكنا  

اععمحكمن ععتٌ ٍيقي ععقبخ   ديٍه فٌ دعئرت ف ماه  أا محل إوفمن عيمددي

تتعفال هبعف  ععجنرعئق ععتنٌ تقنع دعننل  دد  اهذق ععقاع. فٌ دعئرت ف ديي ععمت ق

لكن ماذا عن الجرائم التي ترتكب في الخار  وتسر  عليها أحكوام . ععب د

 :مثوال .اتدنل فنٌ عنتصنفل ععقضنفء ععناهعٌ؟ التشريج الجزائي الداخلي

كفعوارً ععذً ٍرتكع جعفٍن أا جعحن نفرج وارٍن اٍعفوع ديٍ ف ععقفعا  

                                                 

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ًًُي أو٣د جْطحٗر٢ُٞ. 313ص. 634جٍُٔؾغ جُٓحذن ٌهْ جُوحػىز : ٤ٗٞسجُٔؿٔٞػس جُوحٗ - 1

 .72ص 46ٌهْ جُوحػىز . جُؿُء جألٍٝ

: ًًُي  جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى. 315ص/. 636/ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُٔؿٔٞػس جُوح٤ٗٞٗس - 2

 . 466ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن
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فإ  عالنتصفل ععمكنفعٌ فنٌ مثنل هنذق ععحفعنن ٍععقند إمنف عمحكمنن   ععوارً

.أا مكف  إعقفء ععقبخ ديٍه  محل إوفمته
1
 

أمننف إذع عننق ٍكنن  عننه منناه  فننٌ وننارٍن أا عننق ٍينن  ععقننبخ ديٍننه فننٌ 

 .فق محكمن عععفصمن أً دمش وارٍن  فإ  ععدداى تقفق أم

أمف إذع كف  عع فدل أجعبٍنف  ال مناه  عنه فنٌ ونارٍن اعرتكنع جرٍمتنه 

اإعمف عوترد عوتردعدع   فتكنا  محكمنن   اعق ٍقبخ ديٍه فٍ ف  نفرج وارٍن

.عععفصمن هٌ ععمنتصن أً دمش 
2
 

اعك  مف ععحل إذع حد  تعفز  فٌ عالنتصفل ععمكفعٌ  اأً ع عاع  

 .نتصفل ععمكفعٌ ٍقدق ديي واعق فٌ حفعن تعفزد ف؟ععث ثن م  عال

إذع عرتكبر ععجرٍمن فٌ حيع  امكف  إوفمن ععجفعٌ فنٌ دمشن   :مثال

اأعقٌ ععقبخ ديٍه فٌ حمنل  ف عنف كنل ععمحنفكق تكنا  منتصنن فنٌ إوفمنن 

فننإذع تموننكر هننذق ععمحننفكق ععننث   بفالنتصننفل ععمكننفعٌ  . ععنندداى عععفمننن

من  ونفعا  أصنال / 3/يونل ععنذً ارد فنٌ ععمنفدة ف ٌ هنذق ععحفعنن ٍتبنع ععتو

ععمحفكمفر ععجزعئٍن  أً تكنا  ع فضنيٍن عمكنف  اونا  ععجرٍمنن  ثنق مكنف  

دي ديٍهإوفمن  لت عود  محكموة الونقض عك  . ثق مكف  إعقفء ععقبخ ديٍه  ععمد 

عالنتصفل ععمكفعٌ فنٌ  دد  بأ  واع: "فقررر عع ٍئن عععفمن عن اذا التجاع

ة أ  ال دنند  ععقضننفٍف ععجزعئٍننن منن  عععالننفق عععننفق اٍرعدنني فننٌ تهبٍنن  هننذق ععقف

أفضننيٍن عمحكمننن دينني أنننرى إال بف وننبقٍن فننٌ رفننع ععنندداى أمننفق محننفكق 

".ع مكعن ععث ثن
3
 

                                                 

 . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ج١ٌُٞٓ 20جُٔحوز  - 1

جٍُٔؾغ : ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ.  310ص. 632جٍُٔؾغ جُٓحذن ٌهْ جُوحػىز : جُٔؿٔٞػس جُوح٤ٗٞٗس - 2

 .215ص( 155)ٌهْ جُوحػىز . جُؿُء جألٍٝ. جُٓحذن

. 1980 – 1949جُٔؿٔٞػس جُؿُجت٤س ُوٍجٌجش ٓكٌٔس جُ٘وغ ج٣ٌُٞٓس نالٍ غالغ٤ٖ ػحٓحً : ٣ح٤ْٖ جُى٢ًٌُُ - 3

: ًًُي ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ. 959ص 80جُوحػىز ٌهْ . 1982ُوٍجٌجش ػحّ / 2/جُِٔكن جُى١ٌٝ جُػح٢ٗ

 . 174ص( 130) ٝجُوحػىز. 157ص( 119)ٌهْ جُوحػىز . جُؿُء جألٍٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن
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اكفعنر إحندى هنذق ععمعنفه  ة دند   معنفه أمف إذع عوترفر ععجرٍمن فٌ 

دي مكفعف  حوفمن  فإع نف تأننذ ع فضنيٍن ديني غٍرهنف  ع نف جمعنر   ديٍهععمد 

 .مكفعٍ   مكف  عوترعا ععجرٍمن امكف  إوفمن عع فدل
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 المبحال الثالال

 امتداد الختصاص

لكون . مون الناوام العوامعالنتصنفل هنٌ  دند  أ  واع  ذكرعف وبنل ويٍنل

تقتضننٌ أحٍفعننف  أ  ٍمتنند عنتصننفل إحنندى ععمحننفكق  الضوورورات القانونيووة

 .عععالر فٌ وضٍن هٌ فٌ ع صل عٍور م  عنتصفص فعٍشمل 

ففمتدعد عالنتصفل ٍععنٌ تناٍنل محكمنن جزعئٍنن ونيهن عع صنل فنٌ 

دداى تنرج بف صل م  عنتصفص ف واعء م  حٍ  عا  ععجرٍمن أا من  

دي ديٍننهحٍنن  شنننل   أا بفععوننبن عيمكننف  ععمنند 
1
اذعننك منن  أجننل تمكننٍ   

ععن إعي جفعع منف عد  ععمحكمن م  ععتهبٍ  ععويٍق عيقفعا  اتأمٍ  حو  وٍر عع

.ٍحققه هذع ع مر م  تافٍر عيج د اععاور اععمصفرٍا ععقضفئٍن
2
احنفالر  

 :عمتدعد عالنتصفل هٌ

 الختصاص الشامل لمحكمة الجنايات -أولا 

 :  جزعئٍن دييم  وفعا  أصال ععمحفكمفر عع 320عصر ععمفدة 

إذع عدتبرر ععمحكمن أ  عع عل ععموعد إعي ععمت ق ال ٍؤعا جعفٍنن بنل جعحنن "

 ".أا منفع ن تبقٌ ٍدهف ديي ععدداى اتحكق ب ف

فف صننل هننا أ  محكمننن ععجعفٍننفر ال تنننتل إال فننٌ عالننر ععننددفاى 

اديٍنه فنإذع أحٍينر ععندداى إعني محكمنن ععجعفٍنفر . ععمحفعن إعٍ نف بفعجعفٍنفر

ٍ  أع ف جعفٍن ثق تديي  ع ذق ععمحكمن أ  عححفعن جرر نهأ  اأ  عع عل فٌ  ب

فتبقنٌ ٍندهف ديني ععندداى اتعالنر فٍ نف اتحكنق   حقٍقته ها جعحن أا منفع ن

                                                 

 . 407ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 1

 . 153ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػ٢ِ ٓكٔى ؾؼلٍ - 2
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فنعل ععقنفعا  صنرٍ  فنٌ . ق عنتصفص فعد  فٍ ف  اال ٍجاز ع ف أ  تقضٌ ب

شد هذع ععصدد اٍوتعد ديي عدتبفرعر دميٍن م  ج ن اديي أ  م  ٍميك ع 

.ٍميك ع نا م  ج ن أنرى
1
 

 (الرتبا )المتداد القانوني لالختصاص - ثانياا 

عالمتنندعد ععقننفعاعٌ ع نتصننفل مععننفق أ  ٍمتنند عنتصننفل ععمحكمننن 

 دنند  ععجزعئٍننن عٍشننمل ددننفاى ال تنننتل فننٌ ع صننل فننٌ عالرهننف هبقننف  عقاع

اهذع عالمتدعد فٌ ع صل ال ٍكا  إال بحكق ععقفعا    ذعك    . عالنتصفل

عالنتصفل فٌ ععماعد ععجزعئٍنن ال ٍمكن  أ  ٍضنٍ  أا ٍتونع بفت نف  فرونفء 

فقد ٍمتد عنتصفل ععمحكمن ععجزعئٍن عٍشمل ددناى . ععدداى أا برضفئ ق 

ٍننن اذعننك عيصننين ععقا  جزعئٍننن تنننرج دنن  عنتصفصنن ف عععننادٌ أا ععمكننفعٌ

ععتننٌ تننربه هننذق ععنندداى ععنفرجننن فننٌ ع صننل دنن  عنتصفصنن ف بنندداى 

.أنرى تنتل ب ف ععمحكمن
2
 

ععننن أ  عد  ففالمتنندعد ٍتحقنن  دعنندمف ٍاجنند عرتبننفه ٍجعننل منن  صننفع  عع

  تعالر ععددفاى ععجزعئٍن أمفق وفخ جزعئٌ اعحد أا محكمنن جزعئٍنن اعحندة

حكفق أا تافٍرع  عياور اذعك إمف بقصد تجمٍع ع دعن اإمف عت فدً تضفرع ع 

.اععج د اععع قفر
3
 :االمتدعد عالنتصفل ععجزعئٌ حفعتف  

 .حفعن ععت زق -1

 (.عتحفد ععجرعئق)ق ععتجزئن دد  حفعن  -2

 

                                                 

 .302ص 619ٌهْ جُوحػىز . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1

 . 591ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُٞؾ٤ُ ك٢ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ - 2

 . 422ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن. جُىػٟٞ جُؼحٓس –جُوحػىز جإلؾٍجت٤س : جُىًطٌٞ ؾالٍ غٍٝش - 3
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 حانح انرالزو -1

كنل جرٍمنن وفئمنن بنذعت ف بحٍن   ةدند   ٍ ترخ ععت زق عرتكنفع جنرعئق

ٍ عتوتاجع تاوٍع عععقابن ععمقررة ع نف  اعكن  تجمنع  هنذق . رعبهنن معٍعنن نف ب

ععرعبهن ال تنؤدً إعني عمتزعج نف حٍن  تبقني كنل مع نف جرٍمنن مونتقين  عكن  

تجعننل منن  ععم ئننق تاحٍنند ععننددفاى عععفشننئن دع ننف اعالرهننف أمننفق محكمننن 

.اعحدة
1
. اهذق ععرعبهنن تال نر فنٌ صنار شنتي دن  ع فعنفل أا ع شننفل 

أصننال  منن  وننفعا  151صننار هننذق ععرعبهننن فننٌ ععمننفدة  ععمشننر  اوند حنندد 

 :ععمحفكمفر ععجزعئٍن هٌ

 ة أشخاص مجتمعينعد  الجرائم التي يرتكبها في لن واحد  -ل

ة أشننفل مجتمعنٍ  دند  ة جنرعئق من  دند  ٍك ٌ عتاعفر ععت زق أ  تقع 

أا ععتننٌ تقننع منن    كننفعجرعئق ععمرتكبننن ننن ل عععصننٍف   فننٌ مكننف  اعحنند

فٍحننفكما  أمننفق   أا أفعننفل ععوننيع اععع ننع  ععمتالننفهرٍ  أثعننفء ععمالننفهرة

وحوودة ففعرعبهننن هعننف  .ععمحكمننن ع ونن ف دمننف عرتكبنناق منن  أدمننفل إجرعمٍننن

ٍ  من  دا  أ  ٍكنا  هعنفك عت نف  مونب   الزمان ووحدة المكوان مرتكبنٌ  بن

 .هذق ععجرعئق

دون فووي أوقووات وأموواكن عوود  الجوورائم التووي يرتكبهووا أشووخاص مت -ب

نمختلفة بناء على اتفاق مسبق   همبي 

اعت قناع ديني تنأعٍا دصنفبن عيقٍنفق بفعونيع ة دند  نفل فإذع عجتمع أشن

ٍ  فٌ أمفك  منتي ن اتازداع اوفماع بتع ٍذ مف عت قاع ديٍه  ففعرعبهنن  هنذق  بن

نالتفاق المسبق ععجرعئق هٌ  اعنا كنف  اواد نف فنٌ   هم ووحودة الغورضبي 

 .ة اأمفك  منتي ن  عذعك ٍحفعا  جمٍع ق إعي محكمن اعحدةدد  أاوفر متبف

                                                 

 . 411ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ جُىًطٌٞ - 1
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الجوورائم التووي يكووون بعضووها تو ئووة للووبعض ااخوور أو تمهيووداا  - 

 دون عقاب من لوقوعه و إكماله أو لتأمين بقائه

ففتنننفذ بعننخ ععجننرعئق اوننٍين عتع ٍننذ جننرعئق أنننرى أا عيننتميل منن  

ععونجٍ   :مثوال. ععموؤاعٍن عععفشئن دع ف ٍجعل هذق ععجرعئق جمٍعنف مت زمنن

أا وتنل ععشنفهد عهمن  ع نرعر  ععذً ٍقاق بضرع حفروه حتني ٍنتمك  من  ع

أا ععوفر  ععذً ٍقاق بحر  ععمكف  ععذً ونهف ديٍنه حزععنن معفعق ععجرٍمن  

فنأهي    فقبضاع ديٍنه  أا إذع ت جق شنل ديي رجفل ع م .  ثفر جرٍمته

 .أناق رصفصن فٌ عع ضفء عتنيٍصه مع ق

ٍ  ففعرعبهن  بحٍن  ٍشنت  بعضن ف من   تسلسول األفعوالهنذق ععجنرعئق  ب

نوتقوم عمنر اإ  ٍك  ففدي ف اعحدع  أا أكثر    فبعض هما عالقوة السوبب بي 

.دا  أ  ٍؤنذ ععزم  أا ععمكف  أا ع فرعد بعٍ  عالدتبفرم    والنتيجة
1
 

إذا كانت األشياء المسلوبة أو المختلسة أو المستحصلة بواس ة  -د

 .ة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضهاعد  جناية أو جنحة قد اشترل 

كونرون أا   اععمقصاد بذعك عرتكفع شنل أا أكثر عجعفٍن أا جعحن

ثق وٍفق غٍرق بإن نفء ع شنٍفء ععموتحصنين من  هنذق ععجعفٍنن   عحتٍفل أا ع ع

جرٍمنن عحن نفء مت زمنن منع ععجرٍمنن ع صنيٍن ععتنٌ  عد  دعدئذ ت. أا ععجعحن

.اوعر أاال
2
 

/ 151/عمنفدة اتجدر عحشفرة إعي أ  حفالر ععت زق ععتٌ اردر فٌ ع

م  وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن  اإ  كفعر تبندا عياهينن ع اعني أع نف 

اردر ديي وبٍل ععحصنر  إال أ  ععنرأً ععونفئد فنٌ عع قنه اععقضنفء هنا أ  

ففالجت ننفد عدتبننر أعننه ٍاجنند تنن زق فننٌ كننل مننرة . د لووي  حصوورياعوود  اووذا الت

                                                 

 . 477ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 1

 .412ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ - 2
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كرهنف عنل ونفعاعٌ  ترتبه فٍ ف ععجرعئق بالراا اعوعٍن اإ  عق ٍأر ديني ذ

.   أوبفع عالرتبفه ال ٍمك  حصرهف
1
 

ثنق وفضنٌ   ممثل عععٍفبنن عععفمنن  ق اجادقدد  اٍقدر اجاد ععت زق أا 

عكن  حنٍ  تحنفل ععقضنفٍف إعني محكمنن ععماضنا  . ععتحقٍن  اوفضنٌ عححفعنن

فن    فإع ف تبر فٌ ماضا  ععت زق حونع منف تنرعق  فنإذع عنق تجندق ماجنادع  

ف نٌ حنرة فنٌ ععتاحٍند أا   اإ  اجدتنه ماجنادع  . ٍح  ع ف تاحٍد محفكمت نف

فٌ حفعن ععجرعئق ععمت زمن ٍكنا  جاعزٍنف      أً إ  ضق ععددفاى . مهدد  

ٍ  م  ح  ععمحكمن أ  ت صل  ٍ  محفكمن جعفٍن ا ب اال . جعحن م زمن ع نف ب

ٍح  عمحكمن عععقخ عحشرعا ديي ونرعر ععمحكمنن منف دعق ال ٍتعنفرخ منع 

.عععقل امع أحكفق ععقفعا 
2
 

ٍ  اٍننتق ععتاحٍنند إذع كفعننر جمٍننع ععجننرعئق اجمٍننع عع ننفديٍ   ً ٍنند بنن

فٍحفكق كنل منع ق أمنفق   فإذع عق ٍتٍور معرفن كل ععجعفة دفعن اعحدة  ععقضفء

 .محكمته م  دا  ععتالفر عكتشفا أشنفل جدد

 (اذحاد انجرائى)و انرجسئح ػذ  حانح  -2

معونابن إعني عع فدننل    ٍععنٌ عتحنفد ععجنرعئق اجناد جنرٍمتٍ  أا أكثنر

ٍ ع دا  ععجنرعئق  من  ق ف ص ر واٍن جدع  بحٍ  ال ٍمك  ف ق إحندى ععجنرعئب

ع نرى  ممف ٍقتضٌ حتمف  تاحٍد محفكمت ف أً إحفعت ف إعي محكمنن اعحندة  

 اعننا كننف  بعضنن ف ال ٍنندنل أصنن   فننٌ عنتصفصنن ف
3
اعننق ٍننذكر ععقنننفعا   

                                                 

 . 311ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػحؽق جُ٘و٤د - 1

ٌهْ . جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس. 479ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى - 2

ئيج ُٞقن شهض " كوى هؼص ٓكٌٔس جُ٘وغ أٗٚ . 305ص. 624، ًًُٝي جُوحػىز ٌهْ 305ص/. 623/جُوحػىز 

جُٔكٌٔس جُؼ٣ٌٍٓس ٝذؿٍّ آنٍ ٖٓ جنطظحص جُٔكحًْ جُؼحو٣س ًٝحٕ جُؿٍٓحٕ ك٢ إٓ ٝجقى ذؿٍّ ٖٓ جنطظحص 

٣ؼحهد ػ٤ِٜٔح ذؼوٞذس ٝجقىز، ٣كحًْ جُظ٤ٖ٘ أٝالً ٖٓ أؾَ جُؿٍّ ج١ًُ ٛٞ ٖٓ جنطظحص جُٔكٌٔس جُؼ٣ٌٍٓس، ٝذؼى 

 ". ٥نٍ إٔ ضرص جُٔكٌٔس جُؼ٣ٌٍٓس ك٢ يُي ٣ٌٝطٓد قٌٜٔح جُىٌؾس جُوطؼ٤س ض٘ظٍ جُٔكٌٔس جُؼحو٣س ك٢ جُؿٍّ ج

 . 473ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن:  جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى -3
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صنننرعحن حنننفالر عالتحنننفد  اعكننن  ععقنننال ب نننف مونننتاحي مننن  راح ععقنننفعا  

 :ال ر فٌ حفعتٍ ت اهٌ. اضرارعته

 .ة أشنفلدد  ععجرٍمن ععاعحدة ععتٌ ٍرتكب ف  -  

 .دة ععتٌ ٍرتكب ف ففدل اعحدعد  ع فعفل ععمت -ع

 

 ة أشخاصعد  الجريمة الواحدة التي يرتكبها  -ل

د ععموفهما  فٌ جرٍمن اعحدة كجرٍمن ععقتل ععتٌ عشترك فنٌ عد  إذع ت

 يٍٍ  أا كننف عرتكفب ننف أكثننر منن  شنننل ونناعء أكننفعاع جمٍعننف  فننفديٍ  أصنن

كننف  منن  ععاعجننع إحننفعت ق     متنندنيٍ  أا محرضننٍ بعضنن ق فننفد   اععبننفوا

اعا كفعر محفكمن كل مع ق تنتل ب ف جمٍعف  عٍحفكماع أمفق محكمن اعحدة  

ٍ  اجناد رعبهنن هبٍعٍنن عاذعنك فٌ ع صل محكمنن مغنفٍرة   أدر  أفعنفع ق بن

ة عد   ولمنج التناقض في األحكام الصادرة من محاكم  إعي تاحٍد محفكمت ق

.في الجريمة ذاتها
1
   

من  ونفعا   276ععمنفدة أشفرر إعي ضق ععددفاى فٌ هذق ععحفعن  اود

إذع صندر بحن  مرتكبنٌ : " دينيحٍن  عصنر أصال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن 

ععجرق ععاعحد أا بعضن ق ونرعرعر عت نفق مونتقين فينرئٍ  ععمحكمنن أ  ٍقنرر 

اإمف بعنفء  ديني هينع عععفئنع تاحٍد ععددفاى ععمتعيقن ب ق إمف م  تيقفء ع وه 

 ".عععفق

                                                 

أٓح هحٕٗٞ جألقىجظ جُؿحٗك٤ٖ كوى شً ػٖ ًٛٙ جُوحػىز ػ٘ىٓح كٍم ذ٤ٖ جُوحط٣ٍٖ ٝجُرحُـ٤ٖ، ٝأٝؾد ئقحُس  - 1

" : ق٤ع ؾحء ك٤ٜح. ٖٓ هحٕٗٞ جألقىجظ جُؿحٗك٤ٖ( 40)جُوحط٣ٍٖ ئ٠ُ ٓكٌٔس جألقىجظ، ٝهى ٗظص ػ٠ِ يُي جُٔحوز 

ئيج جشطٍى ك٢ جُؿ٣ٍٔس جُٞجقىز أقىجظ ٝؿ٤ٍ أقىجظ ٣لٍم ذ٤ْٜ٘ ٣ٝ٘ظْ ُألقىجظ ْٜٓ٘ ئػرحٌز نحطس ضك١ٞ ػ٠ِ 

 : ؾ٤ٔغ ٓح ٣طؼِن ذْٜ ٝيُي ٝكوحً ُألطٍٞ ج٥ض٤س

 . ٣وّٞ هحػ٢ جُطكو٤ن ذحُطل٣ٍن ك٢ جُوؼح٣ح جُط٢ ضك٤ِٜح ػ٠ِ جُٔكٌٔس ٓرحشٍز –آ 

 .جُوؼح٣ح جُط٢ ٣ط٠ُٞ جُطكو٤ن ك٤ٜح ػ٘ى ئطىجٌٙ هٍجٌ جُظ٣ٖوّٞ هحػ٢ جُطكو٤ن ذحُطل٣ٍن ك٢  -خ

 .٣وّٞ هحػ٢ جإلقحُس ذحُطل٣ٍن ك٢ جُوؼح٣ح جُط٢ ضٍكغ ئ٤ُٚ ػ٘ى ئطىجٌٙ هٍجٌ جالضٜحّ –ؼ 

 .ًٝٛج جُ٘ض ال ٣وحِ ػ٤ِٚ، ألٗٚ ٗض نحص -
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د عع نفديا  عند  فاحدة ععجرٍمن تؤدً إعي احدة ععدداى عععفمنن م منف ت

ننننعق ععت رٍنننن  دنننند  اععشننننركفء اععمتنننندنيا   اتاجننننع   ٍ ق تجزئننننن دنننند   ق  اب

عحجننرعءعر ععمتنننذة بصنندد ععجرٍمننن ععاعحنندة  اإعمننف تجننع م حقننن جمٍننع 

أمفق محكمن اعحدة  اعدتبفر هذق ععمحكمن ذعت نف  ت قامحفكم ععموفهمٍ  فٍ ف

ٍ عمنتصن عيعالر فٌ أفعفع ق جمٍع ف    هذق ع فعفل ترتبه فٍمنف   نف بنرعبه ب

ٍ عهبٍعٌ ٍاحد  . ف اٍجعل مع ف جمٍعف  جرٍمن اعحدةب
1
 

 دة التي يرتكبها فاعل واحدعد  األفعال المت -ب

در ع فعفل اكفعر غٍر وفبين عيتجزئن عاجاد راعبه متٍعنن عد  أً إذع ت

ٍ ع ٍ    ف عنف البند من  أ  ع نر  .  ف اكف  ففدي ف اعحدعب د عند  حفعنن ععت: حنفعتٍ  بن

 .د ععمععاً عيجرعئقعد  ععمفدً عيجرعئق  احفعن ععت

 د الماد  للجرائمعد  الت

ٍ عدع  مفدٍنف  متني اجندر عد  د ععجرعئق ععمقترفن م  ففدل اعحد تعد  تت  نف ب

رعبهن تجعل مع نف فنٌ عالنر ععقنفعا  جرٍمنن اعحندة  كمنف هنٌ ععحنفل دعندمف 

ٍ ننفجك ععمجعننٌ ديٍننه ععوننفر  أثعننفء عرتكفبننه عيوننرون فٍعتنندً ععوننفر  ديٍننه 

فعيني ععنرغق ممنف . بفعضرع عكٌ ٍمععه م  مقفامته م  أجل تو ٍل ععونرون

 صننل جرٍمتننف  همننف عحٍننذعء اوننع منن  ععجننفعٌ منن  أفعننفل  تقنناق ب ننف فننٌ ع

أاجع إدمفج منف فنٌ جرٍمنن اعحندة هنٌ  ععمشر  إال أ  . ععمقصاد اععورون

جعفٍننن ععوننرون بننفعععا  امنن  ثننق اجننع إحفعننن عع فدننل بجمٍننع ع فعننفل ععتننٌ 

.اوعر معه ديي محكمن اعحدة عمحفكمته دع ف مجتمعن بفعاصا ععجدٍد
2
 

 

                                                 

 . 593ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن.جُٞؾ٤ُ ك٢ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: جُىًطٌٞ ٓكٔى جُلحػَ -1

 .410ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ -2
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 د المعنو  للجرائمعد  الت

ٍ عدة مععاٍننف  هنٌ ععتننٌ تنرتبه فٍمنف عند  ععجنرعئق ععمت  ننف بربنفه اثٍنن  ال ب

ٍقبل ععتجزئن  ع ف ثمرة فعل اعحد عه أكثر م  اصنا جرمنٌ  كمن  ٍضنع 

ٍ  وعبين فٌ مكف  دفق بقصند إحندع  عالضنهرعع اععنناا  عععنف  فٍنؤدً  بن

در عند  ف عنف ت. عع جفرهف إعي وتل بعنخ ع شننفل اجنرح أشننفل  ننرٍ 

ععحكنق ديني عع فدنل  ععمشنر  اوند أاجنع . د  فعل اعحند عععتفئن ععتٌ عتجر

د عععتننفئن ععجرمٍننن ععمترتبننن دينني فعيننه  عنند  بعقابننن اعحنندة دينني ععننرغق منن  ت

اٍحفل عع عل بجمٍع عتفئجه إعي محكمن اعحدة  اتع ذ بفع فدنل دقابنن اعحندة 

أا كفعذً ٍرتكع عع حشفء فٌ ععهرٍ  عععفق بغٍر رضنفء . هٌ عععقابن ع شد

مننف صنندر دنن  ععجننفعٌ فعنن   اعحنندع  نضننع  كثننر منن   عنند  ٌ ديٍ ننف  فٍععمجعنن

.اصا جعفئٌ  فتاوع ديي ععجفعٌ عععقابن ععمقررة عياصا ع شد جوفمن
1
 

إذع كنف  : "من  ونفعا  عععقابنفر 1عع قنرة  180اهذع مف عصنر ديٍنه ععمنفدة 

  ذكننرر جمٍعننف  فننٌ ععحكننق دينني أ  ٍحكننق ععقفضننٌ ة دنند   عي عننل أاصننفا

د ععمععناً عيجنرعئق ٍصندر حكمنف  اعحندع  عند  ففعقفضٌ فٌ ععت". ع شد بفععقابن

 .اٍعفوع بفععقابن ع شد

اتحووواد توحيووود المحاكموووات إجبوووار  فوووي عصنننل إعننني عتٍجنننن هنننٌ أ  

دٍ   أحٍيناع عند  فإذع كف  ععجرق اعحدع   اععموؤاعا  د  عرتكفبه مت. الجرائم

ر إعقنفء ععقنبخ ديني إعي محكمن اعحدة  تحنفكق ععحفضنرٍ  منع ق  اال تعتالن

ٍ  ععغفئ اعك  كيمف تق إعقنفء ععقنبخ ديني اعحند منع ق  جنرر محفكمتنه منع . ب

اإذع عننق ٍحضننر . عمنننرٍ   مفدعمننر ععمحكمننن عننق ترفننع ٍنندهف دنن  ععقضننٍن

ععغنننفئبا  ععمعرافنننا  وبنننل ع فٍنننن ععمحفكمنننن  حنننفكمت ق ععمحكمنننن بفعهرٍقنننن 

                                                 

 .412ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُوحوٌ جُوٜٞؾ٢  ٝجُىًطٌٞ كطٞـ ػرى هللا جُشحي٢ُ -1
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وبخ ديي شركفئ ق  فإذع كفعر ود فصير فٌ دداى ععحفضرٍ  ثق. ععغٍفبٍن

.فإع ف تحفكم ق فٌ دداى موتقين
1
 

 ضمها عد  تعيين المحكمة التي تنار الدعاوج المرتب ة ب

ضنننق ععنننددفاى  يوجوووبرأٍعنننف أ  عالرتبنننفه ععنننذً ال ٍقبنننل ععتجزئنننن 

ٍ عععمرتبهنننن أا تاحٍننندهف اعالرهنننف أمنننفق محكمنننن اعحننندة   منننف ٍكنننا  ععضنننق ب

ٍ  فٌ حفعن ععت زق  جوازياا   .ععجرعئق ب

منف ععمحكمنن ععتنٌ تعالنر فنٌ : عك  ععونؤعل ععنذً البند من  هرحنه هنا

ق ععتجزئنن أق فنٌ حفعنن دند  تاحٍندهف وناعء فنٌ حفعنن  عند  ععددفاى ععمرتبهن ب

 .ععت زق؟

ٍ  عيجاعع د  هذع ععتوفؤل البد م  أ  عمٍز   :حفعتٍ   ب

مووون اختصووواص المحووواكم إذع كفعنننر بعنننخ ع فعنننفل ععمرتبهنننن  -2

  البنند منن  أ  ا ااخوور موون اختصوواص المحوواكم العاديووةالسووتثنائية وبعضووه

ٍ  عمٍز   :أمرٍ  ب

  اإعمنف ارتبا  تالزم فال يجوز الضم أو التوحيدإذع كف  عالرتبفه  -  

 .تعالر كل محكمن فٌ ععدداى ععمنتصن ب ف

  فٍجنع مبندئٍف  ل تقبل التجزئوةإذع كفعر ع فعفل مرتبهن بحٍ   -ع 

 ععمشنننر  يحن ععمحكمنننن عععفدٍنننن  عكننن  أ  ٍكنننا  عمتننندعد عالنتصنننفل عمصننن

ععوننارً عننق ٍأنننذ ب ننذع عالتجننفق اإعمننف جعننل عمتنندعد عالنتصننفل عيقضننفء 

: منن  وننفعا  عععقابننفر عععوننكرً دينني أ  51عالوننتثعفئٌ فقنند عصننر ععمننفدة 

ععويهفر ععقضفئٍن عععونكرٍن هنٌ احندهف ععتنٌ تقندر منف إذع كفعنر ععقضنٍن "

                                                 

 . 474ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ قٞٓى -1
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عندى مرجنع وضنفئٌ  ننر فنٌ شنأ  اكنل نن ا ٍثنفر . م  صن حٍت ف أق ال

 ".ععص حٍن ٍحفل إعٍ ف عت صل فٍه وبل عععالر فٌ أوف  ععدداى

: منن  ععقننفعا  ع وننه دينني أ ( 50)منن  ععمننفدة / ه/كمننف عصننر عع قننرة 

ٍحفكق أمفق ععمحنفكق عععونكرٍن  فنفديا ععجرٍمنن اععشنركفء اععمتندنيا  إذع "

 ".كف  أحدهق مم  تجع محفكمته أمفق ععمحفكق عععوكرٍن

م تجزئووة موون عوود  ارتبووا  تووالزم أو إذع كفعننر ععجننرعئق ععمرتبهننن  -2

ٍ    ف عف ع ر  أٍضف  اختصاص المحاكم العادية  :حفعتٍ  ب

أ  تكا  هذق ععمحفكق عععفدٍن ععتٌ تننتل فنٌ عععالنر فنٌ ععجنرعئق  -أ

  كمنننف هنننا ععحنننفل إذع كنننف  بعضننن ف مننن  مووون درجوووات مختلفوووةععمرتبهنننن 

عمنننننر منننن    فبعضنننن  ا اعنننني أً جعحنننننمحكمننننن ععدرجننننن ع عنتصننننفل 

فالمحكموة األعلوى درجوة اوي التوي عنتصفل محكمن ععجعفٍنفر أً جعفٍنن  

م  وفعا  أصال ( 150)اود عصر ععمفدة . تتولى النار في اذع الدعاوج

ٍصنندر وفضننٌ عححفعننن وننرعرع  اعحنندع  فننٌ : "ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن دينني أ 

إذع كنف  بعضن ف ععمعراضن ديٍه فععجرعئق ععمت زمن ععموت فدة م  ع ارع  

عمنر م  عا  ععجعحن أحفل ععقضٍن برمت نف ديني   فبعضم  عا  ععجعفٍن ا

 ".محكمن ععجعفٍفر

كمنف إذع كفعنر كي نف : إذا كانت المحاكم العادية مون درجوة واحودة -ع

جعحننف  أا كي ننف جعفٍننفر  فننإ  ععمحكمننن ععتننٌ ٍمتنند عنتصفصنن ف هننٌ ععمحكمننن 

اٍنرى بعنخ . ععتٌ ٍون ل فنٌ معهقت نف ععكشنا دن  ععجرٍمنن اجمنع أدعت نف

عع ق فء أعه مععف  عيتعفز  ٍكا  عمتندعد عالنتصنفل فنٌ هنذق ععحفعنن عيمحكمنن 
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تعالنٍق عالنتصنفل  دند  أا حونع واع. ععتٌ اضعر ٍدهف أاال  ديي ععندداى

.ععمكفعٌ
1
 

 المسائل العارضة -ثالثاا 

ود تثفر أثعفء عع صل فٌ ععدداى ععجزعئٍن موأعن أا أكثر م  ععمونفئل 

ععمدعٍن أا ععتجفرٍن أا عحدعرٍن أا ع حاعل ععشنصنٍن  اٍكنا  عع صنل فٍ نف 

ف نل ٍمينك ععقفضنٌ ععنذً ٍضنع ٍندق . ضرارٍف  عي صل فٌ ععدداى ععجزعئٍن

. دداى ع صنيٍن أ  ٍبنر فنٌ هنذق ععمونفئل اٍمتند عنتصفصنه إعٍ نف؟ديي ععن

ٍ  البنند منن  ععتمٍٍننز  عننادٍ  منن  هننذق ععموننفئل  ععموننفئل ع اعٍننن اععموننفئل  بنن

 .عع ردٍن أا ععموتأنرة

 انًسائم األٔنٛح -1

اأ  " وفضننٌ ع صننل هننا وفضننٌ عع ننر "منن  ععمبننفد  ععموننتقرة أ  

عنك فنإ  ععمحكمنن ععجزعئٍنن ابعنفء ديني ذ" وفضٌ ععدداى ها وفضٌ ععندفع"

ٍ ثفر أمفم ف إذع كف  عع صل فٍه الزمف  اضنرارٍف  عي صنل  ت صل فٌ كل دفع 

ففعقفضٌ ععجزعئٌ ٍ صل فٌ ععموفئل ع اعٍن أا . فٌ ععدداى ععمقفمن أمفم ف

عع ردٍننن ععتننٌ تهننرح ديٍننه اإ  كفعننر ال تنندنل أصنن   فننٌ عنتصفصننه مثننل 

.ئل ع حنناعل ععشنصننٍنععموننفئل ععمدعٍننن أا ععتجفرٍننن أا موننف
2
اديننن هننذق  

ة هٌ أ  ال ٍتمك  م  عه مصيحن فٌ تأنٍر ععبر فٌ ععدداى أ  ٍثٍر دد  ععقف

 .موفئل أاعٍن تتهيع فٌ حفل إٍقفف ف زمعف  هاٍ   عي صل فٍ ف

                                                 

 . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 3)جُٔحوز   -1

. جٍُٔؾغ جُٓحذن. جٌُطحخ جُػح٢ٗ. شٍـ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س: حوٌ جُوٜٞؾ٢جُىًطٌٞ ػ٢ِ ػرى جُو - 2

 .424ص
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عذعك ٍكا  عيمحكمن ععتٌ تعالر فٌ دداى ععورون أ  تقضنٌ وت بيقاا 

دي ديٍهفٌ موأعن ععميكٍن إذع دفع  اإذع دفنع . بميكٍتنه عيشنٌء ععمونرا  ععمد 

دي ديٍننه فننٌ جرٍمننن إوننفءة عالئتمننف  أ  ع شننٍفء ععمننت ق بتبدٍنندهف إعمننف  ععمنند 

ويمر إعٍه بعقد بٍع أا هبن  كف  ديي ععقفضٌ ععبر فٌ موأعن هبٍعنن عععقند 

افٌ جرعئق عحفن    فنإ  ديني ععقفضنٌ ععبحن  . عيتثبر م  اوا  ععجرٍمن

فع اأوبفبه اتفرٍنه عي صل فٌ هنذق ععجنرعئق  كمنف فٌ موأعن ععتاوا د  ععد

دي ديٍنهديي ععقفضٌ ععجزعئٌ أ  ٍبر فٌ موأعن ععو  إذع دفع  بكاعنه  ععمند 

ففنتصنفل ععمحكمنن ععجزعئٍنن فنٌ عع صنل فنٌ ععمونفئل ع اعٍنن ععتنٌ . حدثف

فينٍ  ع نف أ  . ٍتاوا ديٍ ف ععحكق فٌ ععدداى عععفمن اجابٌ اعٍ  جاعزٍف

ٍ  صنل فنٌ ععمونفئل ع اعٍنن تتنيي دعه اتاو ا عالر ععدداى ع صيٍن حتني 

.بمعرفن ععج ن ععمنتصن أص   فٌ عالرهف
1
 

إضننففن  إعنني أ  حرمننف  ععقفضننٌ ععجزعئننٌ منن  حنن  ععتصنندً ع ننذق 

دي ديٍهععموفئل كيمف أبدى  دفعف  ديني ماضنا  ععندداى  ٍعرونل ونٍر  ععمد 

بننإرعدة ععنصنناق  كمننف ععننن ععجزعئٍننن  اٍجعننل ععبننر فننٌ ععقضننفٍف مرهاعننف  عد  عع

ٍجعننل تحقٍنن  وٍفوننن دقفبٍننن رعددننن اعوتضننفء حنن  ع فننرعد اععمجتمننع منن  

 .ععجفعٌ أمرع  صعبف

 انًسائم انفرػٛح أٔ انًسرأخرج  -2

ود تعترخ وٍر ععندداى عععفمنن وضنفٍف أننرى أهنق  ال تندنل أصن   

فننٌ عنتصننفل ععقفضننٌ ععجزعئننٌ  ع ننف تحتننفج إعنني تحقٍنن  نننفل امعرفننن 

  هبٍعن هذق ععموفئل ال تتمفشي مع هبٍعن انصفئل ععدداى دوٍقن  كمف أ

عععفمننن  عننذعك ال ٍوننتهٍع ععبننر فٍ ننف  ادعدئننذ ٍجننع ديٍننه أ  ٍحٍي ننف إعنني 
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اديي ورعر ذعنك ععقفضنٌ ٍتاونا . ععقفضٌ ععمنتل عٍبر فٍ ف اٍعٍدهف إعٍه

اتوننننمي هننننذق ععقضننننفٍف بفعقضننننفٍف عع ردٍننننن أا . مصننننٍر ععحكننننق ععجزعئننننٌ

.ععمونتأنرة
1
وننفئل عع ردٍنن أا ععموننتأنرة  تؤعنا تهبٍقننف  ونيٍمف  ادفدٍننف  ففعم 

 .عععفمن فٌ تازٍع عالنتصفل ععقضفئٌ دد  عيقاع

ام  هذع ععقبٍل ععموفئل ععمتعيقن بفعميكٍنن عععقفرٍنن  اوضنفٍف ععجعونٍن 

اع حنناعل ععشنصننٍن اععقضننفٍف عحدعرٍننن  أا اجنناد ددنناى جزعئٍننن أنننرى 

  .ى ع اعيٍعتمد ديي فصي ف عع صل فٌ ععددا

عت ننق شنننل بفدتدعئننه دينني دقننفر   :ٍتعينن  بفعميكٍننن عععقفرٍننن مثووال

اأوٍمننر ديٍننه ععنندداى عععفمننن  فننفددي بميكٍننن هننذع عععقننفر  فاجننع إحفعننن 

ععننندداى ععمدعٍنننن إعننني ععمحكمنننن ععمدعٍنننن ععمنتصنننن عت صنننل فنننٌ ماضنننا  

.ععميكٍن
2
فندفعر  بفعزعنفعمرأة عت مر  :بف حاعل ععشنصٍن ٍتعي  مثالأٍضف   

ففعمحكمنن ععجزعئٍنن تاونا . ععزعنفبأع ف كفعر مهيقن ه وف  بفئعف  وبل عرتكفب ف 

عععالر فٌ ععدداى عععفمن ععتالفرع  عمنف ونتقررق ععمحكمنن ععشنردٍن ععمنتصنن 

.فٌ شأ  تفرٍ  ععه   ععبفئ 
3
  

ففعموفئل عع ردٍن أا ععموتأنرة هٌ ععتنٌ ال تمينك ععمحكمنن ععجزعئٍنن 

اى ح  ععبنر فٍ نف  بنل ٍجنع أ  ترفنع ب نف ددناى مونتقين عععفالرة فٌ ععدد

أمفق ععج نن ععقضنفئٍن ععمنتصنن  اٍاونا عععالنر فنٌ ععندداى عععفمنن ععقفئمنن 

 .حتي ٍتق عع صل فٍ ف

بوبع إثفرة ععمونفئل عع ردٍنن أا  لوجوب وق  الدعوج العامةاٍيزق 

 :تاعفر بعخ ععشراه اهٌ  ععموتأنرة
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فنن  بفعموننأعن ععموننتأنرة   أ  ٍنندفع صننفحع ععمصننيحن صننرعحن -1

ٍجاز أ  تثٍرهف عععٍفبن عععفمن أا ععمحكمن من  تيقنفء ذعت نف    ععندفع اونٍين 

ديٍنه أ  ام  اونفئل ععندفف  فن  ٍبدٍنه إال صنفحع ععصن ن اععمصنيحن فٍنه  

ٍتمونك ب نذع ععندفع أمنفق محكمننن ععماضنا  أً أمنفق محنفكق ععدرجنن ع اعنني 

 . ال مرة أمفق محكمن عععقخ اعالوتئعفا  اعك  ال تجاز إثفرته

 .يؤيدع ااار الحال  ٍكا  ععدفع بفعموأعن ععموتأنرة جدٍف  أ -2

حقيقة الفصل فوي  امما تتوق  عليهأ  تكا  ععموأعن ععموتأنرة  -3

بأحد أركف  ععجرٍمن أا  أً أ  تتصل ععموأعن ععموتأنرة  الدعوج الجزائية

عحننا معننٍ  ع ننٌ أحنند  بحٍنن  ٍكننا  منن  شننأ  عع صننل فٍ ننف دينني .دعفصننرهف

 .أركف  ععجرٍمن

إذع تنناعفرر هننذق ععشننراه  فعينني ععمحكمننن ععجزعئٍننن أ  تتاوننا دنن  

فنإ  . رٍثمنف ت صنل ععمحكمنن ععمنتصنن بفعندداى عععالر فٌ ععدداى عععفمن 

ة أوفونٍن تمن  دد  هٌ عق ت عل افصير فٌ هذق ععدداى  تكا  ود نفع ر وف

 .ععحكق ابحقا  ععدفف عععالفق عععفق  ع ف تتعي  بفعاالٍن فٌ 

أن األحكووام الصووادرة موون المحوواكم غيوور ة دنند  اٍترتننع دينني هننذق ععقف

الجزائية في حدود اختصاصاتها تكوون لهوا قووة الشويء المحكووم بوه أموام 

ععتنٌ ٍتاوننا ديٍ ننف عع صننل فننٌ المحواكم الجزائيووة فووي المسووائل المسووتأخرة 

.ععدداى ععجزعئٍن
1
  

ععجرٍمننن ننن ل فتننرة تاوننا  كمننف ٍتاوننا وننرٍف  مننرار ععننزم  دينني

ععمحكمنننن ععجزعئٍنننن دننن  عععالنننر فنننٌ ععننندداى  اال ٍعننناد إعننني ععونننرٍف  إال 
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بفعقضفء ععم ين ععتٌ تعهي عيمنددي ديٍنه عيمرعجعنن اٍ منل ن ع نف دنرخ 

.ععقضٍن ديي مرجع ف ععهبٍعٌ أا بصدار ورعر م  ععمرجع ععمنتل
1
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 انفصم انراتغ

 انرُازع ػهٗ االخرصاص

ٍ  ععتعفز  ٍععٌ عغن  ععتعفرخ  ٍ  مناو ٍ   اٍععنٌ وفعاعنف  ععنن ا  ب  بن

.مرجعٍ  ديي عنتصفص مف فٌ بح  وضٍن اعحدة
1
 

ٍ  ففعتعفز  ديي عالنتصفل ٍععٌ ععن ا ععذً ٍثار  محكمتٍ  أا  ب

  ٍ ٍ  ونيهتٌ تحقٍن  أا  ب محكمنن اونيهن تحقٍن  بشنأ  عنتصفصن مف فنٌ  بن

.دداى معٍعن
2
 :ي عالنتصفل ٍكا  فٌ إحدى صارتٍ أً إ  ععتعفز  دي 

دعدمف ٍقرر أكثر م  مرجع وضفئٌ عنتصفصه فٌ عالر ععدداى  -1

ذعت ننف  اٍتننفبع ععوننٍر فٍ ننف  ممننف ونند ٍننؤدً فننٌ عععتٍجننن إعنني صنندار أحكننفق 

 .تنازع اختصاص إيجابيمتعفوضن  ادعدئذ عكا  أمفق 

ق عنتصفصنه فنٌ عالنر دند  دعدمف ٍقنرر أكثنر من  مرجنع وضنفئٌ  -2

ععدداى ذعت ف اٍصب  ععقرعر بذعك مبرمف   ممف ٍجعل أمنر ععبنر فنٌ عععنـزع  

 .أمام تنازع سلبيععن ععجزعئٍن  ادعدئذ عكا  عد  معيقف  فٍتاوا وٍر عع

ٍ  اود ٍعشأ ععن ا فٌ شأ  عالنتصفل  محكمتٍ  تتبعنف  ععقضنفء  ب

ععن ا  اود ٍعشأ. عععفدً  اٍومي ععتعفز  فٌ هذق ععحفعن بفعتعفز  ععقضفئٌ

  ٍ ٍ  كأ  ٍكا  )محكمتٍ  تتبعف  عالفمٍ  منتي ٍ   ب محكمن جزعئٍن دفدٍن  ب

ٍ  ا امننف .   اٍوننمي ععتعننفز  فننٌ هننذق ععحفعننن تعننفز  االٍننن(محكمننن إدعرٍننن بنن

 .ٍ معف ها ععتعفز  ععقضفئٌ
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 التنازع القضائي- أولا 

ٍ  ها ععتعفز  ععذً ٍقع  ٍ  بعخ ج فر ععقضفء ععجزعئٌ ا ب بعض ف  ب

م  وفعا  أصال  408اٍكا  هعفك تعفز  حوع مف جفء فٌ ععمفدة . عمنر

إذع اوعر جرٍمن اشردر فنٌ رؤٍت نف محكمتنف   -1: "ععمحفكمفر ععجزعئٍن

أا بفشر تحقٍق ف وفضٍف تحقٍ  بفدتبفر أ  ععجرٍمن دفئدة عكنل مع منف  أا إذع 

ق عنتصفصننه عتحقٍق ننف أا دنند  وننرر كننل منن  وفضننٌ ععتحقٍنن  أا ععمحكمتننٍ  

ق عنتصفصن ف فنٌ رؤٍنن ددناى أحفع نف ديٍ نف دد  رؤٍت ف  أا وررر محكمن 

وفضٌ ععتحقٍ  أا وفضٌ عححفعن  اعشأ دمف ذكر ن ا ديني عالنتصنفل 

 .ععن م  جرعء ععبرعق ععقرعرٍ  ععمتعفوضٍ  فٌ ععقضٍن ع و فعد  اوا وٍر عع

ٍ  ٍجنننرً حكنننق هنننذق ععمنننفدة إذع اونننع ععنننن ا  -2 محكمنننن دفدٍنننن   بننن

ٍ  امحكمننن عوننتثعفئٍن  أا  ٍ  محكمتننٍ  عوننتثعفئٍتٍ   أا  بنن وضننفة ععتحقٍنن   بنن

 ".عدٍ ف

 ةدد   ٍتض  م  هذق ععمفدة أعه ٍشتره عتحق  ععتعفز  ععقضفئٌ شراه

 :هٌ

أ  ٍصننننندر حكمنننننف  أا ونننننرعرع  وضنننننفئٍف  متعفوضنننننف  حنننننال  -1

 .عالنتصفل

 .أ  ٍكا  ععحكمف  أا ععقرعرع  ود ععبرمف -2

ٍ  أ  ٍننعجق دنن  هننذع ععتعننفوخ - 3 ععحكمننٍ  أا ععقننرعرٍ  اوننا عوننٍر  بنن

 .ععنعد  عع
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 السل ة المختصة في الفصل في التنازع القضائي -ثانياا          

ونناعء كننف  تعننفز  عالنتصننفل إٍجفبٍننف  أق وننيبٍف   فإعننه ٍعبغننٌ تعٍننٍ  

عكنل من  عععفئنع  ععمشنر  ععمرجع أا ععج ن ععمنتصنن بفعندداى  ع نذع أجنفز 

دٌعععنننفق ا دي ديٍنننهععشنصنننٌ ا ععمننند  أ  ٍهيبننناع تعٍنننٍ  ععمرجنننع   ععمننند 

بفونننتددفء ٍقدماعنننه إمنننف إعننني ععمحكمنننن عالونننتئعففٍن إذع كنننف  ععنننن ا ديننني 

ٍ  عالنتصننفل اعوعننف   محكمتننٍ   أا وفضننٍٍ  تننفبعٍ  معننف  عتيننك ععمحكمننن   بنن

ٍ عدعدئننذ هننٌ ععتننٌ تتنناعي تعٍننٍ  ععمرجننع ععمنننتل  ععغرفننن  مننف إعننياإ.  مننفب

ٍ  إذع كنف  ععتعنفز  ديني عالنتصنفل وفئمنف    ععجزعئٍن فٌ محكمنن ععنعقخ  بن

.مرعجع وضفئٍن ال ترتبه بمحكمن عوتئعفا اعحدة
1
 

ٍ  أمف إذع اوع ععتعفز   ٍ  محكمن جزعئٍن دفدٍن ا ب محكمن دوكرٍن   ب

فف صل أ  ععويهفر ععقضفئٍن عععوكرٍن هٌ احدهف ععتٌ تقرر مف إذع كفعر 

اكل ن ا ٍثفر عدى مرجع وضنفئٌ فنٌ شنأ  . ععقضٍن م  ص حٍت ف أق ال

فإذع ونررر . ععص حٍن ٍحفل إعٍ ف عت صل فٍه وبل عععالر فٌ أوف  ععدداى

اإال عالننرر فٍ ننف  هننذق ععوننيهن أ  ععقضننٍن عٍوننر منن  صنن حٍت ف أدفدت ننف 

.بشره أ  تبيغ ورعرهف إعي ععمحكمن ععتٌ رفعر إعٍ ف ععقضٍن وب 
2
 

عك  فٌ حفل أوٍمنر ععندداى عععفمنن أمنفق ععقضنفء عععونكرً  فتنيني 

ق عالنتصننفل اأحفع ننف إعنني ععقضننفء عععننفدً عٍ صننل فٍ ننف  عكنن  عنند  دع ننف ع

  ععقضننفء عععننفدً رأى أ  ععقضننٍن ال تنندنل فننٌ عنتصفصننه اإعمننف هننٌ منن

 عند  عنتصفل ععقضفء عععوكرً  فتنيني دع نف عيقضنفء عععونكرً ععنذً عنق ٍ
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ععنن  فععدئنذ ٍهبن  عنل عد  ٍميك ح  عععالر فٍ ف  ممف أدى إعي تاوا ونٍر عع

منن  وننفعا  ععوننيهن ععقضننفئٍن اٍعننرخ ع مننر دينني / ع/عع قننرة  47ععمننفدة 

ععغرفننننن عععوننننكرٍن فننننٌ محكمننننن ععننننعقخ عتقننننال كيمت ننننف فننننٌ ماضننننا  

.عالنتصفل
1
 

 تقديم  لب تعيين المرجج -ثالثاا 

دٌإذع ارد هيع تعٍٍ  ععمرجع م   دي ديٍنهععشنصٌ أا  ععمد    ععمد 

أمر رئٍ  محكمن عععقخ أا عالوتئعفا بإب   صارته إعي ععنصق ابإٍدع  

ععععفئع عععفق عدى كل م  ععمرجعٍ  ععقضفئٍٍ  ععاعونع   ٍ  منف ععنن ا عوننن ب

.أارع  ععدداىدعه حبدعء رأٍه فٍه اإروفل 
2
 

دٌاٍجع ديي  دي ديٍنهععشنصنٌ أا  ععمد  ععجناعع ديني هينع  ععمند 

تعٍٍ  ععمرجع ععمبيغ إعٍه  اديني عععفئنع عععنفق إبندعء رأٍنه فنٌ مٍعنفد ثمفعٍنن 

.أٍفق ديي ع كثر م  تفرٍ  ععتبيٍغ
3
 

ٍ  اإذع كف  ععن ا اعوعف   محكمتٍ  ونررر كنل مع منف عنتصفصن ف  ب

 مف ععتاوا د  إصندعر ععحكنق بمجنرد إه د منف عرؤٍن ععدداى  اجع ديٍ

ٍ عديي هيع تعٍٍ  ععمرجع عحل ععن ا  . مفب
4
اٍتاوا وفضٌ عححفعنن فنٌ  

                                                 

أػطص جُكن ك٢ جُرص ك٢ ض٘حَع جالنطظحص  1961ٖٓ هحٕٗٞ جُِٓطس جُوؼحت٤س ُؼحّ / خ/جُلوٍز  47جُٔحوز  - 1

ك٢ ٓكٌٔس جُ٘وغ ػ٠ِ إٔ ٣ٓطرىٍ أقى ٓٓطشح٣ٌٜح ذ٤ٖ جُوؼحء جُؼحو١ ٝجُوؼحء جُؼ١ٌٍٓ ئ٠ُ جُـٍكس جُؿُجت٤س 

. جُؿُء جُػحُع( جُٔكحًٔس)وػٟٞ جُكن جُؼحّ : ًًُي جُوحػ٢ ػرى جُٞٛحخ ذىٌز. ذؼحذؾ ال ضوَ ٌضرطٚ ػٖ ػ٤ٔى

 .85ص. 1988ٓ٘شٌٞجش كٍع ٗوحذس جُٔكح٤ٖٓ ك٢ قِد . جُطرؼس جأل٠ُٝ

 . ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 410)جُٔحوز  -2

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 411)جُٔحوز  - 3

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 1/جُلوٍز ( 412)جُٔحوز  - 4
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.مثل هذق ععحفعن د  إصدعر ورعرق اإع فذق
1
أمف ععتدعبٍر ععمؤوتنن اععتحقٍقنفر  

.فٍمك  متفبعت ف فٌ ععتالفر صدار ععقرعر بتعٍٍ  ععمرجع
2
 

 المرجج البت في  لب تعيين -رابعاا 

 عد  تعالر ععغرفن ععجزعئٍن فٌ محكمن عععقخ فٌ هيع تعٍٍ  ععمرجع ب

عوننننته   رأً عععفئننننع عععننننفق عنننندٍ ف اتعننننٍ  فننننٌ ورعرهننننف أً ععمننننرجعٍ  

ععقضننننفئٍٍ  هننننا ععصننننفع  عتحقٍنننن  ععنننندداى أا رؤٍت ننننف اتقضننننٌ بصننننحن 

.ق عنتصفصهدد  ععمعفم ر ععتٌ أجرت ف ععمحكمن أا ععمحق  ععذً وررر 
3
 

محكمننن عالوننتئعفا فننٌ ععهيننع ععمرفننا  إعٍ ننف افنن  ع صننال اتعالننر 

ععمذكارة فٌ غرفنن ععمنذعكرة  اال ٍقبنل ورعرهنف أٍنن مرعجعنن وناى ععهعن  

.بهرٍ  عععقخ
4
 

دٌاإذع عق ٍك   دي ديٍهععشنصٌ أا  ععمد  محقف  فٌ هيبنه تعٍنٍ   ععمد 

عٍنرة  2000إعني  500من  ععمرجع جفز عيمحكمن أ  تقضنٌ ديٍنه بغرعمنن 

.ابتعاٍخ عينصق دعد عالوتضفء وارٍن
5
 

محكمنن عالونتئعفا أا محكمنن )احٍ  تصندر محكمنن تعٍنٍ  ععمرجنع 

ورعرهف  ٍصب  هذع ععقرعر عففذع  اال ٍجاز عيمحكمنن أا ععج نن ععتنٌ ( عععقخ

تقرر عنتصفص ف بماجبه أ  تمتعع د  ععونٍر بفعندداى اععبنر فٍ نف   ع نف 

ى تكننا  ونند أصننرر دينني إذع فعيننر ذعننك االيننر ممتععننن دنن  فصننل ععننددا

 عنند  ورعرهننف ععوننفب   اهننا مننف ال حنن  ع ننف فٍننه اعكع ننف ال تيتننزق إال بقعفدت ننف ب

                                                 

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 2/جُلوٍز ( 412)جُٔحوز  - 1

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 3/جُلوٍز ( 412)جُٔحوز  - 2

. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ػرى جُوحوٌ ؾحٌ هللا جأل٢ُْٞ. ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 1/جُلوٍز ( 413)جُٔحوز  - 3

 .679ص( 872)ٌهْ جُوحػىز . جُؿُء جُػح٢ٗ

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س/ 2/جُلوٍز ( 413)جُٔحوز  - 4

 .ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س( 414)جُٔحوز  - 5
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.ذعك  م  حٍ  تقدٍر ع دعن اععاصا
1
ق دند  كمف ٍيزق ععمحكمنن ععتنٌ تقنرر  

عالنتصفل أ  تتاوا دن  رؤٍنن ععندداى ع فئٍنف   دد  عنتصفص ف حوع واع

.تع ٍذع  عقرعر تعٍٍ  ععمرجع
2

 

 

 

  

                                                 

 .330ص(. 665)جُوحػىز  ٌهْ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس - 1

جُوحػىز  ٌهْ. جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس. 362ص. جٍُٔؾغ جُٓحذن: جُىًطٌٞ ْؼى١ ذ٤ٓٓٞ - 2

 .323ص(. 652)
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 قائًح تانًراجغ

 :المؤلفات القانونية  -أولا 

. جننرعءعر ععجعفئٍنننحععاوننٍه فننٌ وننفعا  ع :الوودكتور أحموود فتحووي سوورور -2

 -ععقنننفهرة.دعر ععع ضنننن عععربٍنننن .دعر ععهبفدنننن ععحدٍثنننن. ععهبعنننن ععونننفبعن

 .1993.مصر

وفضنننٌ ععتحقٍنن  فننٌ ععقنننفعا   :الوودكتور أشوور  رمضوووان عبوود الحميوود -2

 .2007.مصر-ععقفهرة.عع رقدعر ععهبفدن  .ععهبعن ع اعي .ععجعفئٌ ععمقفر 

-ععدداى عععفمنن) أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن : الدكتورة بارعة القدسي-3

معشننننننارعر جفمعننننننن دمشنننننن  كيٍننننننن .ععجننننننزء ع ال (.ععنننننندداى ععمدعٍننننننن

  .2011-2010.ععحقا 

ععدداى وننٍر)  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن : الوودكتورة بارعووة القدسووي-4

-2010.معشنننارعر جفمعنننن دمشننن  كيٍنننن ععحقنننا .ععجنننزء ععثنننفعٌ(.عععفمنننن

2011. 

معشنارعر . ععتحقٍ  ععجعفئٌ اععهع ععشنردٌ: الدكتورة بارعة القدسي-5 

 .2017.ازعرة ععثقففن عع ٍئه عععفمن ععوارٍن عيكتفع

 -ة عحجرعئٍنندند  ععقف) أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن  :الدكتور جالل ثروت -6

 .1991.عبعف   -بٍرار. ععدعر ععجفمعٍن(. ععدداى عععفمن

ععهبعنننن .ونننفعا  أصنننال ععمحفكمنننفر ععجزعئٍنننن :الووودكتور حووواتم ماضوووي -7

 .2004.عبعف   -بٍرار .ععحقاوٍن صفدر معشارعر.ععثفعٍن
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ععننددفاى ععتننٌ )أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن  :الوودكتور حسوون جوخوودار -8

 .ععمهبعن ععتعفاعٍنن .ععهبعن ععرعبعن .ععجزء ع ال (ٍعالرهف ععقضفء ععجزعئٌ

 .1990-1989.دمش 

ععمرعحننننل )أصننننال ععمحفكمننننفر ععجزعئٍننننن  :الوووودكتور حسوووون جوخوووودار -9

. معشننارعر جفمعننن دمشنن . ععجننزء ععثننفعٌ( عحجرعئٍننن ععتننٌ تمننر ب ننف ععت مننن

1991- 1992. 

. أصنننال عحجنننرعءعر ععجعفئٍنننن :الوودكتور حسووون صوووادق المرصوووفاو  -20

 .1988 .مصر -معشأة ععمعفرا بفالوكعدرٍن

. ن مقفرعنندرعون.ععجزعئٍننأصال ععمحفكمنفر  :الدكتوردريد البشراو  -22

 .2002.عبعف  -بٍرار  معشارعر صفدر ععحقاوٍن

عحجننننرعءعر ععجعفئٍننننن فننننٌ ععقننننفعا   مبننننفد :الوووودكتور رؤو  عبيوووود -22

 .2006.مصر- ععقفهرة .دعر عع كر عععربٌ .ععمصرً

ععكتننفع . أصننال عحجننرعءعر ععجعفئٍننن :الوودكتور سووليمان عبوود الموونعم -23

 .2003عبعف   -بٍرار. معشارعر ععحيبٌ ععحقاوٍن. ععثفعٌ

. أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن ديمننف  ادمنن    :  بسيسوووعد  الوودكتور سوو -24

 .1965حيع 

 ععجزعئٍنننننن عععفمنننننن فق نننننف   دننننند  ععقاع : وووووه زاكوووووي صوووووافي الووووودكتور -25

 . 1997.عبعف  -هرعبي . ععمؤوون ععحدٍثن عيكتفع.اعجت فدع  

. أصنال ععمحفكمنفر ععجزعئٍنن درعونن مقفرعنن :الدكتور عا   النقيب -26

عبعننف   -بٍننرار . معشننارعر صننفدر ععحقاوٍننن. عنننعد  هبعننن جدٍنندة معقحننن ام

2000. 
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عععفمنننن عإلجنننرعءعر  دننند  شنننرح ععقاع: الووودكتور عبووود الووورؤو  مهووود  -27

 . 2006. مصر- ععقفهرة. دعر ععع ضن عععربٍن. ععجعفئٍن

ععهبعننن . أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن :الوودكتور عبوود الواوواب حوموود -28

 .1987دمش  . ععمهبعن ععجدٍدة. ععرعبعن

ععقوق  .ععم صل فٌ شرح وفعا  عععقابفر :الدكتور عبد الوااب حومد -29

 .1990.دمش  .ععمهبعن ععجدٍدة.عععفق

ععجننزء ( ععمحفكمننن)ددنناى ععحنن  عععننفق  :القاضووي عبوود الواوواب بوودرة -20

وننارٍن  -معشننارعر فننر  عقفبننن ععمحننفمٍ  حيننع. ععهبعننن ع اعنني. ععثفعنن 

1988. 

دعوووج الحووق الشخصووي أمووام القضوواء :القاضووي عبوود الواوواب بوودرة -22

 .1990.وارٍن -معشارعر فر  عقفبن ععمحفمٍ  حيع .الجزائي

 :فتوح عبود   الشواذليالدكتور علي عبد القادر القهوجي والدكتور  -22

 -ععندعر ععجفمعٍنن بٍنرار. مبفد  وفعا  أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن ععيبعنفعٌ

 .1995.عبعف 

شنرح ونفعا  أصنال ععمحفكمنفر  :الدكتور علي عبد القوادر القهووجي -23

. معشننارعر ععحيبننٌ ععحقاوٍننن. ععكتننفع ععثننفعٌ(. درعوننن مقفرعننن)ععجزعئٍننن 

 .2002. عبعف  -بٍرار

هبعننن  .أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن :كتور عفيوو  شووم  الوودين الوود -24

 . 2012.عبعف -بٍرار .معشارعر زٍ  ععحقاوٍن .عنعد  جدٍدة ام

ععهبعنننن .حفكمنننفر ععجزعئٍننننمبنننفد  ععم :الووودكتور علوووي محمووود جعفووور -25

 .عبعنننف  -بٍنننرار.فمعٍنننن عيدرعونننفر اعععشنننراععتازٍعععمؤوونننن ععج.ع اعننني

1994. 
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فننٌ )أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن  :السووعيد رمضووانالوودكتور عموور  -26

 .1971 .عبعف  -بٍرار. ععدعر ععمصرٍن عيهبفدن اعععشر(. ععتشرٍع ععيبعفعٌ

ععمبنفد  عععفمنن فنٌ ونفعا  عحجنرعءعر  :الدكتور عوض محمد عوض -27

 .1999. مصر -دعر ععمهبادفر ععجفمعٍن عحوكعدرٍن. ععجعفئٍن

دعر . شنرح ونفعا  عحجنرعءعر ععجعفئٍنن :السوتارالدكتورة فوزيوة عبود  -28

 .1986 .مصر-ععقفهرة. ععع ضن عععربٍن

أصننننال أو  عحجننننرعءعر ععجزعئٍننننن دنننند  واع :الوووودكتور فووووايز اجيعووووالي -29

ععمؤوونن ععحدٍثنن .ععمحفكمفر ععجزعئٍن ديي ضاء ععقفعا  اعع قه اعالجت نفد

 .وعن دا  .عبعف  -هرعبي  .عيكتفع

. ععنناجٍز فننٌ أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن :الفاضوولالوودكتور محموود  -30

 .1977-1976دمش   . مهبعن عححوف . ععهبعن ععرعبعن. ععجزء ع ال

شرح ونفعا  )أصال عحجرعءعر ععجزعئٍن  :الدكتور محمد سعيد نمور -32

. عر ععثقففنن عيعشنر اععتازٍنعد. ععهبعنن ع اعني(. أصال ععمحفكمفر ععجزعئٍن

 .2005. ع رد  -دمف 

ععنناجٍز فننٌ وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر  :الوودكتور محموود صووبحي نجووم -32

 -دمننننننف . دعر ععثقففننننننن عيعشننننننر اععتازٍننننننع . ععهبعننننننن ع اعنننننني.ععجزعئٍننننننن

 .2006.ع رد 

. شننرح وننفعا  عحجننرعءعر ععجعفئٍننن :الوودكتور محمووود نجيووب حسووني -33

 .1988 .مصر -ععقفهرة. دعر ععع ضن عععربٍن. ععهبعن ععثفعٍن

ععقونق .شنرح ونفعا  عععقابنفر ععيبعنفعٌ : الدكتور محمود نجيب حسني -34

 .1998.عبعف   -بٍرار.معشارعر ععحيبٌ .جدٍدة  هبعن ثفعثن .عععفق
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مبنننفد  ونننفعا  أصنننال ععمحفكمنننفر  :الووودكتور ممووودوح خليووول البحووور -35

. ع رد  -دمنننف .مكتبنننن دعر ععثقففنننن عيعشنننر اععتازٍنننع .ععجزعئٍنننن ع ردعنننٌ

1998. 

 

 المجموعات القانونية -ثانياا    

ععتننٌ وررت ننف محكمننن ععننعقخ فننٌ ععقضننفٍف  القانونيووة عوود  مجموعووة القوا -2

  . 1968حتي دفق  1949معذ دفق . ععجزعئٍن

ععتٌ أورت نف عع ٍئنن عععفمنن عمحكمنن ععنعقخ  القانونية عدمجموعة القوا - 2

عد ععمحنفمٌ دبند ععقنفدر جنفرل ع عاونٌ . 2016حتي  2011فٌ دفق  إدد 

ععمكتبننن . ععهبعننن ع اعنني .ععجننزء ععوننفبع. اععقفضننٌ دبنند ععمجٍنند ععمصننرً

  .2020. دمش  .ععقفعاعٍن

ل مجمادن أحكفق عععقخ فٌ ونفعا  أصنا :عبد القادر جار   األلوسي -3

ععمكتبنن . أربعنن أجنزعء 2001حتني  1988من  دنفق . ععمحفكمفر ععجزعئٍن

  .2002. دمش .ععقفعاعٍن

أربعنن . ععمجمادن ععجزعئٍن عقرعرعر محكمن ععنعقخ :ياسين الدركزلي  -4

 . 1983 - 1981دمش  . ععهبعن ع اعي . اميحقف  دارٍف . أجزعء

ععصننفدر .شننرح وننفعا  أصننال ععمحفكمننفر ععجزعئٍننن :أديووب اسووتنبولي  -5

معندال  امضنباهف ديي  1950-3-13تنفرٍ   12بفعمرواق ععتشنرٍعٌ رونق 

 .دمش . ث ثن أجزعء .1999ع صل حتي دفق 

فنننٌ ععقضنننفٍف ععمدعٍنننن اععتجفرٍنننن /ماونننادن عحثبنننفر  :أنووو  الكيالنوووي -6
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