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تسى اهلل انشمحٍ انشحيى
﴿ًَدَاًًُدَ ًَسُهَيًَْاٌَ إِرْ يَحْكًَُاٌِ فِي انْحَشْزِ إِرْ َفَشَدْ فِيوِ غَنَىُ انْمٌَْوِ ًَكُنَّا نِحُكًِْيِىْ
شَاىِذِيٍَ ﴿ ﴾٨٧فَفَيًَّْنَاىَا سُهَيًَْاٌَ ًَكُهًّا آذَيْنَا حُكًًْا ًَعِهًًْا ًَسَخَّشََْا يَعَ دَاًًُدَ
انْجِثَالَ يُسَثِّحٍَْ ًَانطَّيْشَ ًَكُنَّا فَاعِهِنيَ﴾ ﴿ ﴾٨٧سٌسج األَثياء
﴿ يَا أَيُّيَا انَّزِيٍَ آيَنٌُا إٌِْ جَاءَكُىْ فَاسِكٌ تِنَثَإٍ فَرَثَيَّنٌُا أٌَْ ذُصِيثٌُا لٌَْيًا تِجَيَانَحٍ فَرُصْثِحٌُا عَهَى
يَا فَعَهْرُىْ ََادِيِنيَ﴾ سٌسج احلجشاخ اآليح ﴿﴾6
﴿ يَا أَيُّيَا انَّزِيٍَ آيَنٌُا اجْرَنِثٌُا كَثِريًا يٍَِ انظٍَِّّ إٌَِّ تَعْضَ انظٍَِّّ إِثْىٌ ًَنَا ذَجَسَّسٌُا ًَنَا يَغْرَةْ
تَعْضُكُىْ تَعْضًا أَيُحِةُّ أَحَذُكُىْ أٌَْ يَأْكُمَ نَحْىَ أَخِيوِ يَيْرًا فَكَشِىْرًٌُُهُ ًَاذَّمٌُا انهَّوَ إٌَِّ انهَّوَ ذٌََّابٌ
سَحِيىٌ ﴾ سٌسج احلجشاخ اآليح ﴿﴾21
صذق اهلل انعظيى

حكمة البحث
التشريع الذي يسعى إلى تغميب مقتضيات ال تيام عمى حساب حريات
الناس وحقيم في الدفاع  ،لن يصل في الحقيقة إل إلى تخريب
المصمحتين معاً وخراب الدولة.

أ

أ.د .محمد زكي أبو عامر.

اإلىداء
إلى التي لم تميمني الحياة ألرتوي من عطفيا وحنانيا أختي حبيبتي الشييدة/
ىيام رحميا ا﵀ .
إلى من أرى السعادة في ضحكتيا  ،إلى شمعة الذكاء والنور والوجو المفعم
بالبراءة ،التي بوجودىا عادت أيام أسرتي تزىر من جديد وتفتحت لنا براعم األمل
في الحياة ..عزيزتي ىيام الصغيرة .
ولكل من زرع الشوك في طريق دراستي وعرقل مسيرة بحثي  ،فمول وجودكم لما
أحسست بمتعة النجاح .


ب

شكر وتقدير
إلى من حمموا أقدس رسالة في الحياة وميددوا طريدق العمدم والمعرفدة  ،إلدى مدن اسدتقيت مدنيم
العمم وتعممت كيف أحتكم لقواعد القانون  ..إنو لمن دواعي سروري أن أتقدم بالشكر والعرفان
إلى أستاذ القانون الجنائي المشارك أستاذي الدكتور /ساىر إبراىيم الوليد  ،الذي تتممذت عمى
يديو  ،ولم يبخل عمينا فدي عطائدو فدي القدانون الجندائي ،حيدث قددم لدي المسداعدة ومدد لدي يدد
العون وزودني بالمعمومات واإلرشادات الالزمة إلتمام ىذه الدراسة ،كل الشكر والتقدير لك.
كما أشكر سعادة الدكتور /سامي محمد غنيم أستاذ القانون الجنائي المسداعد  ،الدذي كدان لدي
عوناً ونو ارً ليضيء الظممة التي كانت تقف أحياناً في طريقي .
كما أتقدم بالشكر لمدكتور /سالم أحمد الكرد والدكتور /عمدي عبدد الفتداح نصدار المدذان شدرفاني
بقبوليم مناقشة دراستي واثرائيا بالمعمومات .
وأتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من زرعوا التفاؤل في دربي وقدموا لي المسداعدات والتسدييالت
خالل رحمتي الدراسية ،ربما دون أن يشعروا بذلك  ،أساتذة القانون في كمية العظماء.
كل الشكر والتقدير والعرفان لكم جميعاً.


ت

ممخص الرسالة
إن ك ا ن إال ا ه ل ااالط الاادير اوجد ب اار لصااد طبلااي رحااه ا يطااة أاام لببداار الب كلاار ل ا ط
قض ة ابكط إال ه صب ويط ج أم الببدر الا طجر اداى الب كلار لذا لا ويبقا

إا ا أام

دبل ااوم او اام ط ه اال ن ال اادير اوجد ب اار أ اام لببدو اام الل ااوداله ل اوبج ااة الطو ااد م أ اصاا ا
الخوحاار طوداام الااببدو ن ولو االن طجاادب لاان الاادير اوجد ب اار اواام و بضا ا د ااد لاان الطاابب
اواام ولاالح طلااهح الاادير ااااط إال ن ذه ا م ا د ااد لاان ا ل لااه اواام واايرب ط الاادير اوجد ب اار
ادصا

الخوحر أم الببدر ال طجر ادى الب كلر ل اوم ذلا رخا طهظا ط اصلاأ ل ا حاه
اولا ااد ط هاال ن ل ذ اار الاادير

طا ن لااديوم الوا ا ط ل اوبج ااة لذا ل ا ويبقه ا إا ا أاام الطبا
اوجد ب ر أم لببدر ل قطه الب كلر .
ر ااط قل اال
اللودالال

ادبل اار إا ااى أح ااد ن
لا

وبدر

رله ط ه اال ن اوهظا ا ط اجا ا هلهم ادل اادير اوجد ب اار أ اام لببد اار

أ ان لاللاح الادير اوجد ب ار الا للب اضاطي اجضا م أام لببدار

اللااوداله لاان خاااله وبد اده الا د ا ط الوخا ه لاان الا ه اا ا
صلااأ اللااودالال

ي الا هاا أاام هيا ة ال اابلا ر لل ذ ا دبصاار اجه ااار اواام ود لا أاام وداام

الببدر ل اوم وولره أم دبصر ا م ال جله ادج ط ط لد
أ اام اظ اابلث الل ااوره ر

رط ويبق

ادبد

ان لاللح لديو

او اام ولو ااأ خالااا ا طل اادير وجد ب اار ولكها ا ل اان د الدا ا طللص ااي

اج هلن ل اوم صي ن بام أ ا ك ار اادال ه اطها
أل ط د

اطبا

ل اللااوداله أاام لببداار

ل اوحبث طلب ضب صلأ اللودالال

اوجا ده طلقالع اصب لار ل واا ط ال اوط طا
اوم قا ط لا للب اضاطي اجضا م طوبب بذا .

أصار اه طر ا لر ذم لن ولدم اوحبث طا ل اوم صي اد ا ن وبام ول أب اجدب ال جله
لن ادال ه ادوحبث طودم الب ضب وبب ك ً ل ب ظ ً.
لا ا حاه ارا هم لان ادبلار أاال ط هال ن اوهظا ط اجا هلهم ادلادير اوجد ب ار أام لببدار اوبج ااة
الطوااد م ل اواام و ااد لاااى لببااه ااادال اص اار ل د ا ط البجااة اللااولببه ط ا اوبج ة ن وكاالن
دبصار اجه ااار الكلهار اد ا وصا ه الاواط ذاام بولا ه إد هوا

لا أام ها اار الببدار أ دا ط الوخا

قبب اوحبث ط ادال اص ر ن حه قوها ع البجاة ادبصار بصبا ن ةد هار اكام وخا قابب
ةب ار ادج ضم اص م الخوص ا

طادلبه إلا ن بكاط طا اطب ة ل ةد هار اداى بلاي وجاد به

اك ر ردار .


ث

لاجد خدحه إاى ن لطد و ل ب ا م الحدبر الواط ُ يه إال ا أم لببدر ل قطه الب كلر

ب

وطب قبب اوبب م ل قبب ةب ار و ل ب اد م ضد لحدبر الاواط إال ن اام ال هام

اجله ط ه د ط إال ه لطد رحه أم الهل ن اطب ة أم لببدر ل قطاه الب كلار كالن ن حاه
اط ااب ة ولو ااأ طا ا ك ااه إهلا ا ن ي الا ا ا ااط ح اادب طبجا ا بك ااط طا ا
ل اوحاابث وخ ا ن اوبج ااة الحاادبر ا لاار .أد ا
لطد حاه اطاب ة لاا

ط ةد ه اار لك االن ن اوبب اام

لاان الهيااة واابم اصه ا ة دلن لالبجاار طبصاار

لان الهياة ضا ً لالبجار صل اأ ر اخ ص الصابد ال اوط ه ل ا ام

لط او ام ذدط لطاد حاه اطاب ة .لاكالن غ ار قا هلن ةصاب

اص ار وجضام ط الل هار لا طا ن

الحاادبر ا لاار ل الحاادبر ا بد اار أا ن الحاادبر ا لاار ال ووااموى إال طلصلاالع إالا ه الحا اح
ا بد ر أ وبي دبصار قه اار ل هار اوبب ام ل اوحابث ط اادال اص ار أ ها بجاة غ ار اجا هلن
طضاال ن لب كلاار ا دااار ا

ااخ ص ه ط اار لاان بواابط لطااد حااه اطااب ة لاا أا ن إالا ه الطااد

صي ن كلن أم صل أ ةصب

ل الببه ال طجر احدلب ابكط اط

لهخدص إاى ن دبصر اجه اار اوام ولاود ط ن ووال أب ااد

ط ةد هر .

اصاار الخوحار ادج ا ط ط لداا لخود ار

لاان لببداار ااان رخااب

لذ ا ا ااد الخ اوالث يط اار كااه لببداار ل اااادث لها ا  .لل ا وك ااث

خالاا لن دار لللوصد

أم ادال اص ر اوم وطد طدبصر ا م ط ةد هر رط ا م ال جله

ط ةد هاار اوبب كاا رااط بولا ه ةد هاار االلااولبب أ اا رااط ابصبا ن ط ةد هاار ادوحاابث طاا
طك ر ردار اإلد هر ةحد ب ابكط اص م.


ج

اوهوااام

Abstract
If the realization of the concept of discretion was found by the original to be
applied at the trial stage before the judges of the judgment, it is applied in the pretrial stage.
This is what I referred to in my study entitled discretion in the two stages of
inference and preliminary investigation.
But there are many factors that affect the discretion of the competent authorities
in the pre-trial phase, the most important of which is the introduction of the system
of collection or separation between the two indictments and investigation.
In the introductory section entitled "What is the discretionary authority in the pretrial stage".
The study was divided into two chapters:
“The first is the legal organization of discretionary authority in the inference
stage, in which it spoke about the features of the discretionary authority of the
judicial control officer in the inference stage by determining what is necessary for
the purposes of research and inference at the stage of gathering inferences as long
as they are within the scope of legality, The degree of conviction required at that
stage, which is the degree of reasonable doubt to do his work, and then talked
about the features of his authority in exceptional circumstances, in which he has
the discretion to enable him to perform his work under the law, which must take
into account the adequacy of Wael for building believed the occurrence of the
crime and the suspect charged later, while the disposition of the records of
evidence collection by the judicial arrest officer editing.
The Public Prosecution is the person who has the authority to dispose of them,
which must take into account the availability of reasonable evidence to act as a
conductor or custodian.
The second chapter of the study is entitled "The legal organization of the
discretionary authority at the stage of preliminary investigation, which is the first
stage of the criminal case.
The investigator is required to continue his investigation. The conviction of the
accused is the possibility of conviction.
At the end of the stage, The conviction of the investigator to the point of
conviction, so that the decision to refer to the competent criminal judge, which in
turn either be judged by acquittal or conviction at the discretion of the adequacy of
evidence.

ح

It concluded that the principle of interpretation of doubt in favor of the accused
impeded its application in the pre-trial stage, where the decision to move and the
decision to refer was an explanation of doubt against the interest of the accused;
however, that was not to say that the principle of origin in a person had been
implicated in pre-trial innocence That the origin of the patent is enjoyed by every
human being as long as there is no conviction against him; the fact that stirring
and acting are taken to achieve the public interest.
It is not logical to leave the offender without being prosecuted on the basis of the
principle of the origin of innocence.
It is also not logical to prosecute all persons on suspicion or suspicion and thereby
destroy the principle of the origin of the patent.
The fact that the purpose of the Code of Criminal Procedure is to balance between
the public interest and the individual interest is that the public interest comes only
in the totality of the realization of individual interests.
The requirement of a certain degree of conviction to move and act in a criminal
case is the aim of the law to ensure a fair trial of persons arising from respect for
the principle of the origin of innocence; Principle must be in all procedures and
stages prior to the verdict of guilty.
We conclude that the degree of conviction that requires the competent authority to
perform its work is different from one stage to the other, and this is due to the
different nature of each stage and its purpose.
And the evidence that emerges from the evidence and developments in the
criminal case, which begins with the degree of suspicion of conviction and then
reasonable doubt of the conviction to move and then the possibility of conviction
to continue and then the conviction of the conduct of them, enough evidence
sufficient to convict the verdict.
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المقدمة
ل كاالن ااام ااان يب ااة إق لاار

لصاابد ن وُبوكااي اصب لاار ه ا اددلااار ابااة أاام ل قطاار أ ادا ا

اادال اص ار لان قطاه اه طار ا لاار ط اوط بذا للردار الصولاأ لحا بطر الخوحا ص رحا ه
أم وبب م ادال اص ر .

1

لقااد واادخه ااادال اص اار لط ابة ل ا ط قض ا
لصللار لان ةصاب

كالن ااادث لهاا اولا اد الببدار الب كلار لذا ه ةصاب

ذلا  :صلااأ اللااودالال
اللودالال

ابكااط لاكاان الضااأ اا اااي ن لااطة دخلاا ا

ل اوبج ااة الطوااد م .ب ا

يا و ن.

واالاى بص ا ه اض ا طير اجض ا ر لالاار صلااأ

ان يب اة اوباب اان اصاب ط للبوكط اا طبلاي لاديواط اوجد ب ار ادلقا أ ل رطا

ك أاار ةصااب

اواام جللاالن طا ا أاام لب ضااب بلاال ر بلاادلها اده طاار ا لاار اواام كاالن اا ا

الدير اوجد ب ر أم اوحبث طا إل طب ظ رلبة ل طوبب م ادال ل ط ب ار لبة اوبب
لط ابة إاااى لاادير ابكااط أاام اصااهح ل الخ ا ا
هوا ا ا لاان اوبج ااة الطوااد م أاام وخ ا

ل اواام كاالن اا ا

ض ا لااديوا اوجد ب اار ط ااد

اجاابب اله لااي ل ا ةب ااار ل اب ااظ ادااى بلااي ل ا

وولحه إا لن بصب ن ردار اإلد هر لن ادل .
للاان ذها لصااي اواادق ة أام ويط ااة قل اااد ةصااب
اص ر لل در الب كلر اجودر ل الصبل ن ل لو

اص اار أكلا لكاان ن وكاالن ةصااب
ط دً ن ووبله ودم ةصب

ابجلة ا

ه ُل ااا إا ااى د ة الغو ا ا ه رطب ا ا ل هل ا ا ً لوبيا ا ط ك اابلواط ل اوطا ا بذط إ لا ا ل اام ل ااوخد لا .

أاها ا م أا ا بة طا ا ن ال ااوط ه أ اام بوكا ا ي اصب ل اار لل د ه اار لبوكطاا ا
إصب
ا

وبلم بج أم اادأ ع  .لاداى قا هلن ةصاب
ال لكان ن جاث لكوالث ر اد

الصولااأ ل اض ا

ااواط ط بوك ا ي اصب لاار أ كاالن ابأ ل بض ا ً

طا  .لادى ةصب

الاوط ب ن أولأة ط ن لح اح الصولأ للح اح ا بد.

1ل ا ذب إطاابذ ط الا ااد

اابح ق ا هلن ةصااب

اص ار ن ال ن طا ن بل ار الصولاأ

لا ط اصب لار اوام وجاأ أام دلاار اجا هلن لل لا ً طلحا اح

لط ا ن بل اار ا ااخص ا ا

ادخيب لوكلن بب و ل بض ادلل

رل ااب اا ا

ويد ااي ن وك دا ا

اص اار ا دلااي هم

اص ر ن و ة يب جا ط ن ذ ن

2

 1ي 1د ب اهاضاار ا بط اار

اج ا ذبة 2114

ص.259
2

بلد أوبم لبلب

الل ي أم ق هلن ةصب

اصه ر ي 7د ب اهاضر ا بط ر اج ذبة  1996ص.3
ر

أىمية الدراسة
اصاا

إن وبد اد دبصار ةقوها ع اوام صااي ول أبذا ااد

الخوحار أاام لببدار لا قطاه الب كلاار
الخوحاار لاان

لل ا ار صااد بة ط الذول ا ط كلها ا وباادد لل ا ب ااادال اص اار اواام ول ا ى اصا ا

خ اااله لل بل اار ل اادي وا اللهلب اار ااا ا طللص ااي ه ااص اجا ا هلن اوج ااد ط اصها ا ة إاا اى ح اابح اجضا ا
ادلحله إاى ابج جر اوبج ة ا د ار .
منيجية البحث
ل ا اولد أاام دبلااوم ادااى الااهاج الج ا بن طدبلاار اهحاالص الو دج ار ط الاادير اوجد ب اار الاادير
لا للب اضااطي اجضا م ل اه طاار ا لاار أاام هحاالص قا هلن ةصااب
( )3ال ااهر ( )2111لط ا ا
طهحااالص ق ا ا هلن ةصا ااب

اص اار ا دلااي هم بقااط

اهح االص ةصب اار الكلد اار أ اام او ااب أ ا دل ااي هم للج بهواا ا
اص ا اار اص ا ااب الا ااهر ( )1966لأج ا ا ً او ا ااد ه( )2117كا االن ن

ال بع اص ب خا طهظا ط لاا ب الا لادك ال ابع ا دلاي هم أام ا حاه طا ن لاديوم الواا ط
ل اوبج ة للوب دةً أم ام طل لوجب اد

اجض

ا ج الج بن .

ل ةذود طل لحه إا

إشكالية البحث
إن ذ ا

اللضاالع ر ااب إ ااك ا ر ب لار لذاام وولرااه أاام مددا ىددي حدددود ونطدداق إعمددال السددمطة
أام ذا

التقديرية في مرحمة ما قبل المحاكمدة ؟ ل اوام و ابع اهاا ا د اد لان اولا يال

اطبا

ادى اهبل آلوم :
 -1ذه يرب أحه لظ ر الوا ط ان لظ ر اوبج ة أم الدير اوجد ب ر اده طر ا لر ؟
 -2ل لد لدير ل للب اضطي اجض م أم وجد ب ول أب ب ال
 -3إ ك ه ا

اودط

؟

اخطا ابة ل الهي ااة ذلا ا لا ا بكلا ا ن الااه لا ا للب اض ااطي اجضا ا م اه ااد وج ااد ب

ادال ه أاه الجحلد ذه خطبة للهياة ا اخص ال وا د ؟ ط اخطابة ا خحا ر الا للب
اضطي اجض م ؟
 -4ل ذم دبصر ةقوه ع اليدلي ول أبذ اد

اه طر ا لر الل بلر لدي وا الخود ر ؟

 -5ذه لكن إال ه لطد ا م لب اح اح الواط أم لببدر ل قطه الب كلر ؟

ز

 -6ذه وخودث دبصر ةقوه ع اال لر اطد وبب م ادال ان دبصر ةقوه ع اال لار الوخا
قبب إب ار ادال ؟
ىيكمية الدراسة:
مبحث تمييدي  :ل ذ ر الدير اوجد ب ر أم لببدر ل قطه الب كلر.
الفصل األول  :التنظيم القانوني لمسمطة التقديرية في مرحمة جمع الستدللت.
المبحث األول :الدير اوجد ب ر ال للب اض طير اجض ر أم لببدر اللودالال .
المبحث الثاني :الدير اوجد ب ر أم لببدر اوحبث أم لب ضب صلأ اللودالال
الفصل الثاني  :التنظيم القانوني لمسمطة التقديرية في مرحمة التحقيق البتدائي .
المبحث األول  :الدير اوجد ب ر اده طر ا لر أم إصب

اوبج ة الطود م.

المبحث الثاني  :الدير اوجد ب ر أم اوحبث أم اوبج ة الطود م .


س

.

المبحث التمهيدي
ماهية السمطة التقديرية في مرحمة ما قبل المحاكمة
إف إعم ػػاؿ لطة ػػتطد لطة ليس ػػد ط ػػلى م ةلػ ػ لحس عتػ ػ مس ت ػػد لطم ا م ػػد ،وط ػػلى ًػ ػ لحس عتػ ػ لط ا ػ ػ
لطجزلئ ؛ فاطةتطات لطمخةلد ف لطمس تد لطةاب د عت مس تد لطة يق لطنهائ ةةمةػ ب ػلس ًريػس
مػػف هػػلس لطةػػتطد ةلػػج إط ػ لسجػػد لطػػة ًـ ف ػ ة ليػػل مةػػاس لطػػلعو لطجزلئلػػد  ،فاةلػػاؿ لط ا ػ
لطجزلئ ولعماطه طةتطةه لطة ليس د مسهوف رة ليسلت لطجهات لطمخةلد ف لطمس تد لطةػاب د طولػوؿ
لطلعو إطله ؛ وطلل فإف مفهوـ لطةػتطد لطة ليس ػد طتجهػات لطمخةلػد فػ لطمس تػد لطةػاب د طتم ا مػد
ل وـ عت ثالثد لخةلاسلت لألوؿ وهو لخةلاس لإلجسلء لطمالئـ لةخالس  ،ولطثان ة ليس لطلطيج لطلي ةـ
لطةولػج إطلػه ،ولطثاطػ

لةخػػال لط ػسلس لطمناةػػا فػ لطة س ػػؾ و فػ لطةلػػسؼ فػ لطػػلعو لطجزلئلػػد ،

ولطػػؾ ًتػػه وفػػق مػػا ية ػسلء طتجهػػد لط ائمػػد بػػاإلجسلء مػػف ة يػػق لطلػػاط ،لطهػػاـ  ،و هػػلل فػػإف مفهػػوـ
لطةتطد لطة ليس ػد لهنػ ةمةػ لطجهػد لطمخوطػد بػاطة يق رسفػ لطػلعو ومبامػسةها ومماسةػد لألعمػاؿ
لإلجسلئلد ف ًج مس تد مف م لس تها ،أو لالمةناع عف لط لاـ رهلس لألعماؿ غايةها فػ لطػؾ ة يػق
لطملت د لطهامد.1
باإل ػافد إطػ أف ةتػؾ لطةػتطد طهػا مػا يرسسهػا فػ ةتػؾ لطمس تػد  ،سغػـ لطهولمػج لطةػ

ػل ةتهػا لوس

ًريس ف لطةأثيس ف ة ليسلت لطجهات لطممنو د طها  ،ولطلي ل ةجهتها ة يػل وةةهةػب باةػةهماطها،
ولالستيضاح أكثر عن ماهيةة السةمطة التقديريةة فةي مرحمةة مةا قبةل المحاكمةة ارتني ةا أن قسة
هذا المبحث إلى ثالثة مطالةب تحةدث فةي الوم م هةا عةن م هةو السةمطة التقديريةة لمةنموري
الضةةابطة القضةةةااية وال يابةةة الوامةةةة ع والثةةا ي عةةةن مبةةررات مةةة ل السةةمطة التقديريةةةة لم هةةةات
المختصة في مرحمة ما قبل المحاكمة ع والثالث عن الووامل المةثثرة فةي السةمطة التقديريةة فةي
مرحمة ما قبل المحاكمة.

1

سءوؼ عريل  ،مبالئ لإلجسلءلت لطجنائلد ف لط انوف لطملسي  ،ط ، 17للس لطجيج طتطباعػد  ،لط ػاهس1989، ،ـ ،ص،69

عو ػل رػػف مهػػلي لطهنػػزي  ،لطةػػتطد لطة ليس ػػد طتم ػػق فػ نظػػاـ لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطةػػهولي  ،سةػػاطد لًةػػوسلس  ،ةػػـ لطهللطػػد
لطجنائلد  ،جامهد نايب لطهس لد طتهتوـ لألمنلد  ،2009 ،ص.28
1

المطمب الوم
م هو السمطة التقديرية لمنموري الضابطة القضااية وال يابة الوامة
ط ػػل ةنوعػػت لطةهس فػػات لطػولسل ،بمػػأف مفهػػوـ لطةػػتطد لطة ليس ػػد فػ مجػػاؿ لط ػػانوف لطجنػػائ  ،وةػػرا
هػػلل لطةنػػوع هػػو لخػػةالؼ لطف ػػه عنػػل ةهس فػػه طتةػػتطد لطة ليس ػػد باطهػػلؼ لطػػلي يسم ػ إطلػػه مػػف ه ػلل
لطةهس ػػب  ،فػػبهض لطف ػػه سًػػز عت ػ فً ػس ،لطة ييػػب لط ػػانون

ػػائالح  (( :بأنهػػا نمػػاط لهن ػ ينلػػا

عت ػ ة ػػليس لطو ػػائ ولطػػنص لط ػػانون لطػػلي لطرػػق عت ػ هػػلس لطو ػػائ

 ،1أو((ه ػ ةنظػػلـ ػػانون

إلعماؿ لط ولعل لطةجس ملد مو وع لطةنفيل باطنةبد طهمتلد لطمطاب د وما ينػة عنهػا مػف آثػاس  ،2أو
((ه ة ػليس طهنالػس غيػس م ػلل ،فػ لطول هػد لطمةػةوجبد طته وبػد  3.أو (( هػ لطهمتلػد لطلهنلػد
لط ائمػػد عتػ أةػػى ع تلػػد ومنط لػػد مسةبطػػد باط ػػميس لطهػػالؿ  ،إللسلؾ لط ل ػػد مػػف خػػالؿ لطة ػػليس
لطةتلـ طأللطد .4
وهناؾ ف ه آخس ةػأثس عنػل ةهس فػه طتةػتطد لطة ليس ػد رنظػاـ لإلثبػات لط ػس فًانػت لطنةيجػد أنػه لػس
لطةتطد لطة ليس د عت لط ا

لطجنائ مهسفػاح إلاهػا بأنهػا هػ  (( :لطة ػليس لط ػس لطمةػرا طهنالػس

لإلثبات ف لطلعو  ،وهو لطرليج طنظاـ لإلثبات لطم يل ؛ ي

لهيف لطممسع ألطد مهيند ال ل

لط ا ػ باإلللنػػد إال رنػػاء عتيهػػا  ،5أو (( ه ػ ةتػػؾ لطلػػال لد لطمخوطػػد طت ا ػ لطج لزئ ػ ف ػ
لطة ػػليس لط ػػس طتو ػػائ ووةػػائج لإلثبػػات فػ لطػػلعو  ،مػ و ػ ع وبػػد أو ةػػلريس ل ةػسلزي يػػةالءـ
مػ ػ م ػػا أ لث ػػه لطمج ػػسـ م ػػف
1

ػػسس ب ػػاطمجةم

6

 ،أو(( أنه ػػا ػػلس ،لط ا ػ ػ عتػ ػ لطمالءم ػػد ر ػػيف

لػػتل د زوجػػد رو ػػالوـ ل لػػاوي  ،لطةػػتطد لطة ليس ػػد طت ا ػ لطجنػػائ  ،سةػػاطد طنيػػج مػػهال ،لطػػلًةوسلس ف ػ لط ػػانوف لطجنػػائ

ولطهتوـ لطجنائلد ً ،تلد لط وؽ ةهيل مليف  ،جامهد لطجزلئس  ،2016،ص.17
لطجنائ ف ةطريق لط انوف  ،للس لطفًس لطهس  ،لط اهس ،1957 ، ،ص. 98

2

مأموف ةالمد  ،لول ةتطد لط ا

3

مأموف ةالمد  ،لطمسج نفةه  ،ص.104

4

فا ػػج ز ػػللف ط  ،ة ػػتطد لط ا ػ ػ لطجن ػػائ فػ ػ ة ػػليس لأللط ػػد ل لسة ػػد م اسن ػػد  ،للس لطث اف ػػد طتنم ػػس ولطةوز ػ ػ ،2010 ،

ص122
5

م مول م مول ملطف  ،لإلثبات فػ لطمػولل لطجنائلػد فػ لط ػانوف لطم ػاسف  ،ج ، 1ط ، 1مطبهػد جامهػد لط ػاهس ،ولط ةػاا

لطجػػامه  ،لط ػػاهس ،1977 ، ،ص . 95ممػػاس إطلػػه طػػل ط م ػػلس  ،لطةػػتطد لطة ليس ػػد طت ا ػ لطج لزئ ػ  ،عػػلل ، 1لرس ػػج
 ، 2004مجتد لطب و ولطلسلةات  ،ص. 22
6

ط م لس  ،لطمسج نفةه  ،ص.23
2

لطظ ػػسوؼ لطول هل ػػد طت اط ػػد لطمهسو ػػد عتػ ػ لط ا ػ ػ وظ ػػسوؼ مسة ره ػػا ولطه وب ػػد لطةػ ػ ل سسه ػػا أو
لطةػػلريس لطػػلي ينزطػػه

ػػمف لألطػػس لطم ػػسس ،انون ػاح عت ػ وجػػه ل ػػق لطةنةػػيق رػػيف لطملػػاط ،لطفسللػػد

ولإلجةماعلد  ،1أو(( ه لخةلاص لط ا

ف وجوا لخةلاس لطه وبد لطمالءمد طتةطريق عتػ

لطمةهـ ب ةا لطنلػوص لط انونلػد  ،أو هػ سخلػد ةمػن ،طت ا ػ الخةلػاس لطه وبػد لطمالءمػد ،2
أو(( أنها لطنماط لطلهن ولطه ت لطلي ل وـ به لط ا
لطهنالس لطة ةلخج هلل لطول

فػ فهػـ لطول ػ لطمطػسوي عتلػه  ،ولةػةنباط

ف نطاؽ اعل ،انونلد مهيند

3

.

ولطبهض لآلخس مف لطف ه عنل ةهس فه طها سًػز عتػ طرلهػد هػلس لطةػتطد  ،مػ

لامػه رس طهػا بفًػس،

لطة ييػػب لط ػػانون ب وطػػه ((:أنهػػا ه ػ مًنػػد ةهػػيف لػػا رها طتولػػوؿ إط ػ لط ػسلس لطمةفػػق م ػ لطمػػسع
ولطنظػػاـ مػػف خػػالؿ إعمػػاؿ لطنظػػس فلمػػا لهػػسض عتلػه  ،4أو(( هػ
لطو ائ لطمهسو ػد عتػ بةػاط لطب ػ

اطػػد لهنلػػد للةلػػد ةةػػةنة مػػف

 ،ل ةمػاالت للت لسجػد عاطلػد مػف لطةأ يػل لطػلي نلػج إطلػه

نةيجد الةةبهال أةباا لطمؾ بطس د جازمد و اطهد .5
وهناؾ مف سًز عنل ةهس فها عت لطمق لإلجسلئ مهسفاح إلاهػا بأنهػا ((هػ مجػاؿ أو فةػ د ل سسهػا
لفهػػـ م لػػولس م ػػف ةػػلاؽ لطػػنص  ،ولًتػػب ره ػػا

لطممػػسع بلػػوس ،مبام ػس ،أو غيػػس مبامػ ػس ،ب ي ػ

لطم ق طةلب ،مًند لةةغتها مف أجج أف ةةاعلس ف أللء عمته لإلجسلئ عت أف ل ق لطةولفػق
ريف مسلل لطنلوص لطنظاملد ولطو ائ لطمةغيس،
1

اةـ ةف موة بًاس  ،ةتطد لط ا

.

6

لطجنائ ف ة ػليس لطه وبػد ولطةػللريس لال ةسلز ػد  ،ط ،1لطػللس لطجماهيس ػد  ،طيرلػا،

رلوف ت نمس ،ص.114
2

عرل هللا ةتلماف  ،مسي انوف لطه وبات لطجزلئسي  ،ج 2لطجزلء لطجنػائ  ،ص ، 66ممػاس إطلػه طػل لػتل د زوجػد رو ػالـ

ل لاوي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.18
3

ًاظـ لألميف خيس لطػليف  ،ةػتطد لط ا ػ لطة ليس ػد فػ لط ػانوف لطػلوط لطخػاص  ،مجتػد جامهػد بارػج  ،لطهتػوـ لالنةػانلد ،

لطمجتل  ، 10لطهلل لطثان  ،2008 ،ص.824
4

ط عتػ لطهمػػسي  ،لطةػػتطد لطة ليس ػػد طت ا ػ فػ لط

ػػاء لإلةػػالم وةطرل اةهػػا ف ػ لطم ػػا ـ لطمػػسعلد  ،سةػػاطد لًةػػوسلس ،

لطجامهد لألسلنلد ،2005،ص.16
5

مةهول ز ل ، ،لال ةناع لطمخل طت ا

لطجزلئ ،ل ط  ،لطمؤةةد لطوطنلد طت ةاا  ،لطجزلئس 1986 ،ـ ،ص .36ممػاس

مماس إطله طل ًس مد لروف والملػد مػالغد  ،ةػتطد لط ا ػ لطج لزئػ فػ ة ػليس لأللطػد  ،مػلًس ،طنيػج لطماةػةس فػ لط ػوؽ ،
ةـ لط انوف لطخاص  ،جامهد عرل لطس ماف ميس – ،رجالد  ،2013 ،ص. 5
6

عو ل رف مهلي لطهنزي ،لطمسج لطةارق ،ص. 12
3

أمةةا بال سةةبة ل ةةا فةةيم ن أن وةةرا السةةمطة التقديريةةة لم هةةات المختصةةة فةةي مرحمةةة مةةا قبةةل
المحاكمة بن ها ((:الم ة المم وحة بمو ةب القةا ون لمشةخص القةاا بةاا ار سةوا أكةان أحةد
أشةةةخاص مةةةنموري الضةةةابطة القضةةةااية أو ال يابةةةة الوامةةةة ع لي ةةةون لديةةةق در ةةةة مةةةن ا قت ةةةاع
بمو بها يتم ن من اتخةاذ القةرار الم اسةب فةي ا سةتمرار أو التوقة

ع ةد حةد موةين فةي اتخةاذ

اا ار ات ع مراعيا بذلك التوازن بين المصالل الوامة والمصالل ال ردية )) .
وباطنظس إط ةهس فنا طتةػتطد لطة ليس ػد ةية ػ ،أننػا منػا رػس ك فًػس ،لطةػتطد لطة ليس ػد بفًػس ،ة ػو ف
لسجد لإل ةناع لطة
رناء عتيها مةخل لإلجسلءلت ةوؼ يؤلي عمتػه ةػبما ل ة ػله لط ػانوف مسلعلػاح
ح
لطمل ػػت د لطهام ػػد وباطة ػػاط ه ػػلل ل متنػ ػا طنةط ػػسؽ طفًػ ػس ،لال ةن ػػاع ولسجاة ػػه ،فنج ػػل أف ةهس ػػب ًتم ػػد
لإل ةنػػاع ف ػ لطتغػػد ةهن ػ  (( :اطػػد مػػخص لهة ػػل لعة ػػالل لسةػػخاح ممػػا ل وطػػه أو لفًػػس فلػػه ،أو هػػو
لسة اء ع ت مرن عت ألطد ول

د أو مماعس مخللد  ،أو هػو لطةثرػت مػف أمػس وعػلـ لطمػؾ

فله  ،وهو لالعة ال لطسلةخ ألمس ما ولطمئناف لطه ج إطله

1

.

ولطػػؾ مػػف أجػػج لطولػػوؿ إط ػ لسجػػد لال ةنػػاع لطةػ ةجهػػج لطةػػتطات لطمخةلػػد فػ مس تػػد مػػا رػػج
لطم ا مد ةةخل سلس لطة س ؾ طتلعو لطجزلئلد أو سلس لطةلسؼ باطلعو لطجزلئلد .
وهلل مهناس أف لسجد لال ةناع لطمطتوبد طلطؾ ةةةلسج عت م لسةػا فػ ًػج مس تػد مػف م لس ػج عمػج
لطةػػتطات لطمخةلػػد (مػػأموسي لط ػػبك لط

ػػائ ولطنلابػػد لطهامػػد ب يػ

ةرػػلأ بػػاطظف 2ولطمػػؾ  ،ثػػـ

لطمؾ لطمه وؿ ثـ لال ةماؿ 3طةنةه باطسج اف .

1

مهجـ لطمهان ط ج سةـ  ،لنظس لطسلبك  almaany.comةاس خ لطز اس 04:31:16 2018/07/11 ،ـ

2

لطظف :هو إجاز ،أمس ف لًوف ل لهما أظهس مف لألخس  .مهجـ لطمهان ط ج سةـ  ،لنظس لطسلبك  almaany.comةاس خ

لطز اس 04:31:16 2018/07/11 ،ـ

 3لال ةمػاؿ  :ملػلس ْل َ ةَ َم َػج  ،إمًػاف  ،جػو رلز  ،أسج علػد  ،عًةػه ل ػيف ،مهجػـ لطمهػان ط ػج سةػـ  ،لطمسجػ نفةػه  ،ةػػاس خ
لطز اس 12:09:53 2018/12/07،ـ
4

المطمب الثا ي
مبررات م ل السمطة التقديرية لم هات المختصة في مرحمة ما قبل المحاكمة
أف طرلهػ ػػد عمػ ػػج مػ ػػأموسي لط ػ ػػبك لط

ػ ػػائ ولطنلابػػػد لطهام ػػد يةنازعػ ػػه فً ػ ػس ،إعمػ ػػاؿ لطة ػ ػولزف رػ ػػيف

ملػػت ةيف همػػا ملػػت د لطمجةم ػ وملػػت د لألف ػسلل  ،وطػػلل نجػػل أف مػػن ،لطممػػسع طةتػػؾ لطجهػػات
لطةػتطد لطة ليس ػػد طمماسةػد أعمػػاطهـ وأللء ولجبػاةهـ طػػه مػػا يرػسسس فػ لطمماسةػد لطهمتلػػد طلػػال لاةهـ
وهلل ما ةنو

ه عت لطن و لآلة :

 -1إف لطة يػػق لالرةػػللئ يسم ػ إط ػ لطةثرػػت مػػف لأللطػػد لط ائمػػد عت ػ نةػػبد لطجس مػػد لط ػ ًػػج مػػف
ةاهـ ف لسة ارها بلفد مبامػس ،أو غيػس مبامػس ، ،ب يػ

أعطػ لطممػسع لطةػتطات لطمخةلػد

ف مس تد ما رج لطم ا مد لطةتطد لطة ليس د طةهيئػد لطػلعو لطجزلئلػد طجهػات لط ًػـ ولطةةػهيج
ف ًمب لط ل د .

1

 -2إف من ،لطةتطد لطة ليس د طةتطد لالةةلالؿ لطة

ل ةةولج إط لالئج ًافلد فػ مس تػد مبًػس،

ةةم ،طتنلابد لطهامد أف ةسف لطلعو لطجزلئلد إط لطم ًمػد رنػاء عتػ هػلس لطػلالئج  ،أو فػ
لطهليل مف أوسلؽ لط

الا لطة يةريف أنها غيس للت أةاى  ،فيوفس لطؾ عناء ة ل ها  ،و ةل،

طةتطات لطة يق فسلد أ رس ف لطةفسغ طتلعاو للت لطجللد ، 2خالػد أف ةػتطد لالةػةلالؿ
ه أوؿ مف يةولجل ف مةسي لطجس مد ولهتـ رها .
 -3إف إ اطد لطلعو أماـ لطم ا ـ لطجزلئلد روجول ألطد غيس ًافلػد طدللنػد أو اطػد لنهػللـ ةولفسهػا
سغبد منها طتةختص مف لطهاء لطمت

عتيها طةت

أف لل ػػلس ًمػ ػاح ب ػػاطرسلء ،لًةة ػػا ػػو ،لطمػ ػ ء لطم

به أماـ لط ا

ػ ػ فل ػػه  ،لألم ػػس لط ػػلي لمنػ ػ م ػػف إع ػػال،

م ا مةه إلل ظهست ألطد جليل ،فلما بهل ةرسس لإلللنػد ،3يػ
1

 ،إل لمًف ف هلس لط اطد
أف ػسلس فػ لطػلعو لطجزلئلػد

جلالنػ بغػػلللي  ،لطة يػػق ل لسةػػد م اسنػػد نظس ػػد وةطرل لػػد  ،ط ، 1لطػػليولف لطػػوطن طألمػػغاؿ لطةس ولػػد  ،لطج لزئػػس 1999،ـ

صً ، 62س مد لروف والملػد مػالغد  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص ،21ط عػول ،للػاا لطجرػوس  ،لالخةلػاص لط

ػائ طمػأموس

لط بك  ،سةاطد لًةوسلس ،جامهد لط اهس ،1981 ، ،ص ، 124م مول نجيا ةن  ،مسي انوف لإلجسلءلت لطجنائلػد ،ط،3
ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق ،ص. 331

للس لطنه د لطهس لد  ،لط اهس ،1998، ،ص .502أ مل فة
2

أ مل فة

3

نائػػج عرػػل لطػػس مف لػػاط ، ،لوس لطنلابػػد لطهامػػد ف ػ وزف لطرينػػات  ،مجتػػد ل لسةػػات  ،عتػػوـ لطمػػس هد ولط ػػانوف  ،لطمجتػػل ، 7

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج نفةه ،ص.341

لطهلل ،2000 ، 1ص.141
5

لةةناللح إط علـ ًفالد لأللطد يخةتب عف لط ًـ لطلالس باطرسلء ، ،لطؾ أف سلس ف لطػلعو
يب ػ مؤ ةػػا لمًػػف لطهػػلوؿ عنػػه ولعػػال ،لطةػػيس ف ػ لطػػلعو مػػف جليػػل ف ػ
لطجليل ،لطة لًػوف مػف مػأنها ة ولػد لأللطػد لطةػ ًانػت

ػػاؿ ظهػػوس لأللطػػد

ػهلفد 1،وهػلل لهنػ أف مػن ،لطةػتطد

لطة ليس د طجهد لطنلابد لطهامد عنل لطةلسؼ باطلعو لطجزلئلد طه أثسس ف علـ إفالت لطمجسميف
مف لطه اا ولسةاء لطهلؿ .
 -4أف من ،لطةتطد لطة ليس د طتنلابد لطهامد عنل لطةلسؼ فػ لطػلعو لطجزلئلػد لةػاعل عتػ أف ال
ةسف إط لط

اء إال لط

الا لطجللد  ،وهلل مف مأنه لطةخفيب عػف ًاهػج لط

ػاء ولطمةػاهمد

ف لسةاء مبالئ لطهللطد.2
 -5أف ة ليس لطنلابد لطهامد ب ف أوسلؽ لط

لد وًلطؾ ف لطلعو لطجزلئلد طةرا عػلـ لألهملػد

فله مالد طتسولبك لالجةماعلد فػ لطمجةمػ  ،وةخفيػب لطهػاء عػف

ػاء لط ًػـ  ،خالػد إلل

ًانػػت لطػػلعو مةهت ػػد رج ػسلئـ طلةػػت خط ػس ، ،إل مػػف لطمةو ػ فلمػػا طػػو طػػـ للػػلس ػسلس ب ف ػ
لطػػلعو ف ػ مثػػج هػػلس لطج ػسلئـ وأ يتػػت إط ػ لطم ًمػػد لطمخةلػػد  ،أف ل ػػسس لط ا ػ بمػػأنها
لإلللند م و ب لطةنفيل  ،هػلل ف ػالح عػف أف ل اطػد لطػلعو إطػ لط
فله إ اعد طتو ت ولطجهل  ،ف ل لةةغسؽ لط ا

و ةاح طولالح ؛ ط

ػاء فػ مثػج هػلس لط اطػد
للج إط لطنطػق بػاط ًـ

 ،وهو غاطباح لإلللند م و ب لطةنفيل  ،وةوؼ لًوف طهلل لط سلس أثس ة ء عت لطمةهـ  ،لل أف
و ػػب لطةنفيػػل هػػو ػسلس إللنػػد  ،وهػػلل عت ػ لطهًػػى فلمػػا طػػو لػػلس ػسلس ب ف ػ لطػػلعو طهػػلـ
لألهملد.3
 -6أف من ،لطةتطد لطة ليس د طتنلابد لطهامد لةاعل فػ عػلـ إ اطػد لط

ػالا طتم ًمػد لطمخةلػد إال

إلل ًػاف فيهػا مػػف لأللطػد ائمػا عتػ ةػنل ػوي مػػف لطو ػائ ولط ػانوف  ،ولطػػؾ يػؤلي إطػ لػػلاند
لطملػ ػػت ةيف لطجماعلػ ػػد ولطفسللػ ػػد  ،ي ػ ػ

ل ة ػ ػػلاف عػ ػػلـ لمػ ػػغاؿ لط

لعةباطلػػد مػػف مػػأنها و ػ لألرس ػػاء ف ػ

فػػص لالةهػػاـ لوف لػػاـ ألطػػد جللػػد عتػػيهـ  ،وهػػو مػػا

ةةأل به لطهللطد لط
1

ػ ػػاء رػ ػػلعاو ًيللػ ػػد أو

ائلد .

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ ف لطة يق لالرةللئ ب ف لطلعو لطجزلئلد ف لطةمس لطفتةطين  ،لسلةد م اسند  ،لط،

للس لطنه د لطهس لد  ، 2008 ،ص ،175نائج عرل لطس مف لاط ، ،لوس لطنلابد لطهامد  ،لطمسج لطةارق  ،ص641
2

أ مل فة

3

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ ف لطة يق لالرةللئ  ،لطمسج لطةارق ،ص.224

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق ،ص331

6

المطمب الثالث
الووامل المثثرة في السمطة التقديرية في مرحمة ما قبل المحاكمة
عنػػل مماسةػػد ةػػتطد مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ ولطنلابػػد لطهامػػد طلػػال لاةهـ وأعمػػاطهـ مةػػةخلميف

ةػتطةهـ لطة ليس ػد فلمػا ةػم ،بػه لط ػانوف  ،فػإف هػػلس لطةػتطد ةةػأثس باطهليػل مػف لطمةػائج لطةػ ةػػؤثس
عتيهـ عنل لةخال لسسلةهـ ومف هلس لطهولمج باطنةبد طتنلابد لطهامد  ،نظاـ لطجم ريف ةتطد لالةهاـ
ولطة يق ل فز طغلاف نزعد لالةهاـ عت نزعد لطةل يق ولطة سي عف لط ل د ،1مما لمًج لن لسفػا
فػ ةػػتطد لطنلابػػد لطة ليس ػػد وهػػلل يةم ػػوس فػ أف لطفلػػج رػػيف لطػػوظلفةيف الزـ بطرلهةػػه  ،فػػاطة يق
يخةتػػب عػػف لالةهػػاـ إخةالفػاح جوهس ػاح ،فػػالل ًػػاف لالةهػػاـ مػػف أخػػص وظػػائب لطةػػتطد لطةنفيللػػد فػػاف
لطة يق لهةرس عمالح مف لخةلاص لط

اء  ،فإةنال ةتؾ لطمهمد إط

ف

ا

ل للةه

ػماند

 ،ألف ا ػ لطة يػػق لمةػػاز باط لاللػػد ولطمو ػػوعلد بًػػج مػػا ف ػ لط تمػػد مػػف مهن ػ  ،وطػػلل فػػاف
لطجم ريف لطوظلفةيف ف يل لطنلابد لطهامد يجهج نفةلد لط ائـ بػاإلجسلء مةتهفػاح لومػاح إلثبػات لطةهمػد
بغض لطنظس عف لط ل د.

2

باإل افد إط أف لطجم ريف لطػوظلفةيف لالةهػاـ ولطة يػق يخمػ منػه فػ

اطػد إلل أخطػأت لطجهػد

للةها ف لالةهاـ أف ةةةمس عت هلل لطخطأ أثناء لطة يق  ،ألنػه مػف لطلػهوبد بمًػاف أف ةهةػسؼ
ةتؾ لطجهد رخطئها العةباسلت عليل.،

3

فػػاطة يق لطة ػػتلـ لةػػةتزـ أف يخت ػػو لهػػف لطم ػػق ونفة ػػيةه عػػف ً ػػج فً ػس ،أو سأي ة ػػارق،

ػػمانا

طة يق لطهللطد فًيب لمًف أف نًفج هلل لألمس طل مػف يةػوط لطة يػق  ،إلل ًػاف هػو للةػه لطػلي
يوجه لالةهاـ !

1

سمةلى رهناـ  ،عتـ لطنفى لط

2

أنظػػس عػػسض آسلء لطف ػػه لطمهػػاسض طمةػػأطد لطجم ػ رػػيف ةػػتطد لالةهػػاـ ولطة يػػق طػػل عرػػل لطفةػػاي م ػسلل  ،لطة يػػق لطجنػػائ

لطةطرل
3

ائ  ،لط  ،منمأ ،لطمهاسؼ  ،لإلةًنلس د  ،ـ ،1997ص.22

 ،ط ، 1للس لط ةا لط انونلد  ،لط اهس1995 ، ،ـ  ،ص.150
انوف لإلجسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػسي  ،مجتػد لػوت لط ػانوف ،

أ مل ًهولف  ،مرلأ لطفلج ريف ةتطة لالةهاـ ولطة يق ف

لطمجت ػػل لطخ ػػامى  ،لطه ػػلل ،1إرس ػػج ،2018ص 98أنظ ػػس لطػ ػسلبك https://www.asjp.cerist.dz/en/article/48644
ةاس خ لطز اس ،لأل ل/01 ،أيتوؿ.2019/
7

طػػلطؾ مػػف لطلػػها أف ن ػػمف عػػلـ ةػػأثيس ة يػػلـ لأللطػػد وف لػػها باالنطبػػاع لطػػلهن لطػػلي ةػػرق
ة و نػػه

ػػل لطمػػةهـ ولطػػلي بم ة ػػاس ػػاـ رةوجلػػه لالةهػػاـ  ،باإل ػػافد إطػ لطمرػسسلت لطهمتلػػد ولطفنلػػد

لطةػ ةػػلعو إطػ لطفلػػج رػػيف لطةػػتطةيف  ،يػ

لةػػاعل لطػػؾ فػ ةهميػق لطخرػسلت وةػػسعد ول ػػد فػ

لطهمج وسعالد أف ج طلاط ،لطلفاع فلما طو ةـ لطفلج رينهما.1
باإل ػػافد إط ػ أف لطفلػػج رػػيف لطػػوظلفةيف ل ػػمف لػػال ون لزهػػد لطم ػػق 2مػػف خ ػػوعه طأله ػولء
لطةلاةلد هلل ما ماهلس ول
لطهليػػل مػػف أوسلؽ لط

طاع غز ،عاـ لؿ 2005ومطتػ عػاـ لؿ 2006فػ

لطهمج ف

فػ

ػػالا لطة ػ ًانػػت مػػف نػػوع جنالػػات أثػػس اطػػد لالنفػػالت لألمن ػ لطة ػ مػػاهلها

لط طاع  ،لطة ألت إط ف للف لطث د ف جهاز لطمسطد ولطنلابد لطهامد.3
ػػانوف لالج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين س ػػـ (3

ولال ػ مػػف خػػالؿ لةػػة سلء لأل ًػػاـ لطخالػػد فػ

طةند  ،2001أنها جمهت روجه عاـ ريف وظلفة لالةهاـ ولطة يق وعهلت مبامسةهما إطػ لطنلابػد
لطهامػػد رػػلعو أنهػػا طلةػػت خلػػماح بمهن ػ لط تمػػد  ،يخم ػ لن لسفػػه  ،لنمػػا ه ػ خلػػـ مػػس ب ،
ل ػػسص عت ػ إظهػػاس لط ل ػػد ول ػػاؽ لطهللطػػد ،4وباطةػػاط ال يجػػوز سلس و هػػلل لألمػػس يثيػػس مةػػأطد
ةػػأثيس عػػلـ جػولز سل ع ػػو لطنلابػػد لطهامػػد عتػ ةػػتطةه لطة ليس ػػد يػ
انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين

ب وطها عت أنه (( طتخلوـ طتا سل لط

لط االت لطولسل ،ف لطمال ،لطةاب د ،5وف ةػائس ػاالت لطػسل لطمرينػد فػ
1

ةػػام لطنل ػسلوي  ،ل لسةػػد ف ػ

نلػػت لطمػػال 160( ،مػػف
ا ،عف لط ًـ ف

ػانوف ألػوؿ لطم ا مػات

ػػانوف ألػػوؿ لطم ا مػػات لطجزلئلػػد  ،ج ، 1مطبهػػد لطةػػالـ  ،1976 ،ص ،386أمػػسؼ

سم اف عرل لط ميل  ،مرلأ لطفلػج رػيف ةػتطة لالةهػاـ ولطة يػق  ،ل لسةػد م اسنػد  ،للس لطنه ػد لطهس لػد  ،لط ػاهس،2002، ،
ص.17
2

مػػس ب ةػػيل ًامػػج  ،ةػػس د لطة يػػق لالرةػػللئ ف ػ

ػػانون لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد لطمل ػسي ولطفسنة ػ  ،ط ، 1للس لطنه ػػد

لطهس ل ػػد ،لط ػػاهس ،1996 ،،ص ،70م ػػأموف ة ػػالمد  ،م ػػسي ػػانوف لإلجػ ػسلءلت لطجنائل ػػد فػ ػ لطةم ػػس لطمل ػػسي ،ج ، 1للس
لطنه د لطهس لد  ،لط اهس، ،2007 ، ،ص ،616أ مل فة
3

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق  ،ص.742

ة س س وؿ اطد لإلنفالت لألمن و هب ةلال ،لط انوف ف أ لس

لطةتطد لطوطنلد لطفتةطينلد  ،ةتةد ة اس س خالد

( ، 43لطهيئد لطفتةطينلد لطمةة تد ط وؽ لطمولطف  ،ص.20
4

عرل لطفةاي مسلل  ،لطة يق لطجنائ لطةطرل

5

ةػػنص لطمػػال 159( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين عت ػ أنػػه (لمةن ػ عت ػ لط ا ػ مػػف لالمػػةسلؾ ف ػ نظػػس

 ،لطمسج لطةارق ،ص ،148أ مل ًهولف  ،لطمسج نفةه  ،ص.98

لطلعو إلل ًانت لطجس مد ل و هت عتله مخللاح أو إلل ًاف ػل ػاـ فػ لطػلعو بهمػج مػأموس لط ػبك لط

ػائ أو روظلفػد

لطنلابد لطهامد  ،أو لطمللف عف أ ل لطخلوـ أو أل فيها مهال ، ،أو بامس فيها عمالح مف أعماؿ أهج لطخرس . ،ولمةن ًػلطؾ
8

لطملنلػػد  ،وال يجػػوز سل أع ػػاء لطنلابػػد لطهامػػد  ،أو مػػأموسي لط ػػبك لط
عتله فلما يةهتق بطتا لطسل بمثابد خلـ ف لطلعو
ية ػ ،مػػف لطػنص لطةػػارق أف لطممػػسع لطفتةػطين
ػػيف أجػػاز سل لط

ػائ  ،ولهةرػػس لطمجن ػ

.

ػػل أخػػل بهػلـ جػولز سل ع ػػو لطنلابػد لطهامػػد فػ

ػػا ،ومػػف لط جػ لطةػ لةػػةنل إطيهػػا أنلػػاس لط ػػائتيف بمرػػلأ عػػلـ جػولز سل ع ػػو

لطنلابػػد لطهامػػد أف هػػلل لألخيػػس ال لفلػػج ف ػ لطػػلعو لطجزلئلػػد وأف لططتبػػات لطة ػ ية ػػلـ رهػػا إط ػ
لطم ًمد غيس متزمد طها  ،ولنما ةخ

طة ليسها طلطؾ ال اجد إط سل ع و لطنلابد لطهامد.1

إف لط ػػوؿ لطة ػػارق جانب ػػه لطلػ ػولا وال لمً ػػف لط ػػوؿ بأنػػه إلل ًان ػػت لطنلاب ػػد لطهام ػػد خل ػػماح م ػػًتلاح
وةةل ػػسؼ ب ل ػػال ومو ػػوعلد ف ػػال مر ػػسس طسله ػػا  ،فاط ػػانوف أج ػػاز سل لط
لطمفةسض  ،لل أف لطسل مف أهـ لط مانات طتمةهـ

ػػا ،ب ػػاطسغـ م ػػف ل ػػالهـ

ل ةهةب ع و لطنلابد لطهامػد ةجاهػه مةػةغالح

ةتطةه لطة ليس د ف مماسةد لال لاةه .2وللل ًاف سأي ع و لطنلابد لطهامد وطتباةه غيس متزميف
طتم ًمػػد إال أف طهػػا ةػػأثي لحس ًريػػس عتيهػػا .3وللل ًانػػت لطنلابػػد لطهامػػد ال ةفلػػج ف ػ لطػػلعو ولنمػػا
ةرػػلي أسل ػاح فيهػػا طػػلطؾ ال يجػػوز سلهػػا ! ،فتمػػالل أجػػاز لطممػػسع لطفتةػػطين طتخلػػوـ بموجػػا نػػص
لطمال 71( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد سل لطخريس ب وطها أنه (( طتخلوـ سل لطخريػس إلل وجػلت
أةػػباا جللػػد طػػلطؾ  ..وطمػػالل أجػػاز بموجػػا نػػص لطمػػال 265( ،مػػف للت لط ػػانوف "سل لطمةػػسجـ
لطػػلي يػػةـ ةهيينػػه" فهػػج لطمةػػسجـ أو لطخريػػس بلػػفد عامػػد لفلػػالف فػ لطػػلعو

ةػ يجيػػز لطممػػسع

سلهما ؟ أـ أف لوسهما ل ةلس عت مجسل إرللء لطسأي ؟
ون ػػيب إط ػ مػػا ةػػرق أنػػه ولف ًانػػت لطنلابػػد لطهامػػد ال ةفلػػج ف ػ لطػػلعو لطجزلئلػػد باإلللنػػد أو
باطرسلء ،إال أف طها ةتطد ة ليس لأللطد ف مس تػد لطة يػق لالرةػللئ  ،إل أف مرػلأ لط ناعػد لطوجللنلػد
مف لالمةسلؾ ف لط ًـ إلل ًاف ل اـ ف لطلعو بهمج مف أعماؿ لطة يق أو لإل اطػد أو أف لمػةسؾ فػ لط ًػـ فػ لططهػف
إلل ًاف لط ًـ لطمطهوف فله لال لحس منه .
1

عرل لألميػس لطهًيتػ ،ألػوؿ لإلجػسلءلت لطجنائلػد فػ

ػانوف ألػوؿ لطم ا مػات لطجزلئلػد  ،ج ، 1مطبهػد بغػللل ،1977 ،

ص ، 71نظس عسض لطسأي ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق ،ص.92
2

ةام لطنلسلوي  ،ع و لإللعاء لطهاـ ف لطهسلؽ ًيب ةةـ مخالمةه وهج باإلمًاف سلس  ،مجتد لط

اء  ،بغللل  ،لطهلل

لطسلب  ،لطةند ،،25ص ،71ن الح عف ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق ،ص.95
3

عت ػ زً ػ لطه لسر ػ  ،لطمبػػالئ لألةاةػػلد طدج ػسلءلت لطجنائلػػد  ،لطجػػزءلف لألوؿ ولطثػػان  ،مطبهػػد طجنػػد لطةػػأطيب ولطةسجمػػد

ولطنمس ف  ،1951،ص.401
9

طت ا ػ لطج لزئ ػ ال ل ةلػػس عت ػ مس تػػد لطم ا مػػد رػػج لمةػػل طلمػػمج مس تػػد لطة يػػق لالرةػػللئ ،
ولطؾ ألف نطاؽ لإلثبات لطجزلئ ال ل ةلس عت إ امد لطلطيج أماـ

اء لط ًـ رج يةةػ إل امةػه

أمػػاـ ةػػتطات لطة يػػق  ،عػػالو ،عتػ أنػػه مػػف لطمنطػػق لطػػنص عتػ جػولز سل ع ػػو لطنلابػػد بةػػرا
إجةماع ةتطة لطة يق ولالةهاـ ريلس وهلل ط ػماف عػلـ ةػأثسس بػأي عولمػج  ،و طػلطؾ ًػاف لألجػلس
باطممسع لطفتةطين أف ينص عت جولز سل ع و لطنلابد لطهامد أةو ،ب ا
أمػا لطممػػسع لطج لزئػػسي فت ػػل لنػػةه فػ
لطفتةػػطين  ،يػ

لط ًـ .

1

ػػانوف لالجػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي2مةػػت ا مخاطفػػا طتممػػسع

أنػػاط بةػػتطد لطة يػػق فػ لطجػسلئـ إطػ جهػػد أخػػس غيػػس لطنلابػػد لطهامػػد أال وهػ

ا ػ لطة يػػق  ،باإل ػػافد ألنػػه أجػػاز سل ا ػ لطة يػػق بموجػػا نػػص لطمػػال 3 554( ،ونػػص
لطمال4 71 ( ،وطـ يجز سل ع و لطنلابد لطهامد وهلل منط

طاطما أنه جهج ةػتطد لطة يػق طجهػد

غيس لطنلابد لطهامد وهلل ما أوسلس ف نػص لطمػال 555(،لطةػ نلػت ب وطهػا عتػ أنػه (( ال يجػوز
سل سجاؿ لط
1

.

اء أع اء لطنلابد لطهامد

ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،ةػػتطد لطنلابػػد لطهامػػد ف ػ لطةل ػػسؼ ف ػ لطة يػػق لالرةػػللئ ف ػ لألسلف – ل لسةػػد م اسنػػد  ،سة ػػاطد

ماجةةيس  ،لطجامهد لألسلنلد  ،2001 ،ص ،15ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.94
2

لالمس س ػـ  155-66لطمػؤس فػ  18لػفس عػاـ  1386لطمولفػق  8يونيػو ةػند  ، 1966لطػلي ية ػمف ػانوف لالجػسلءلت

لطجزلئلد لطجزلئسي ،لطمهلؿ ولطمةمـ طةند .2004
3

لطة نلت ب وطها ( يجوز طتا سل أي اض مف
 -1إلل ًانت ثمد سلبد أو نةا ريف لط ا
لطهـ لطم يق ولرف لطخاؿ لطم يق

و جوز مبامس ،لطسل ة ف

ا ،لط ًـ طألةباا لطةاطلد :

أو زوجه و يف أ ل لطخلوـ ف لطلعو أو زوجه أو أ اس ه ة لسجد لرف

منلا.

اطد لططػالؽ أو وفػا ،لطػزوج للل ًػاف عتػ عال ػد ملػاهس ،بأ ػل لطخلػوـ ةػ لطلسجػد لطثانلػد

منا.
 -2إلل ًانت طت ا

ملت د ف لطنزلع أو طزوجه أو طألمخاص لطليف لًػوف ولػلا أو نػاظ لس أو لمػا عتػيهـ أو مةػاعلل

ائلا طهـ أو ًانت طتمسًات أو لطجمهلات لطة لةاهـ ف لللسةها ولالمسلؼ عتيها ملت د فله.
 -3إلل ًاف لط ا

أو زوجػه س بػا أو لػه لس لطػ لطلسجػد لطمهينػد آنفػا طتولػ أو لطنػاظس أو لط ػلـ أو لطمةػاعل لط

ػائ

عت أ ل لطخلوـ أو طـ يةوط ةنظلـ أو لللس ،أو مبامس ،أعماؿ مسًد ة وف طسفا ف لطلعو ...
ونص لطمال 557( ،لطة آةت ب وطها أنه (يجوز طتا لطسل مف جانا لطمةهـ أو ًج خلـ ف لطلعو
4

.

لطة نلت ب وطها ( يجوز طوًيج لطجمهوس د أو لطمةهـ أو لططسؼ لطملن  ،ط ةف ةيس لطهللطد  ،طتا ةن لد لطمتب مف

ا
لط ا

لطة يق طفائل ،اض آخس مف

ا ،لطة يق  .يسف طتا لطةن لد بهس د مةربد إط سئلى غسفد لالةهاـ وةرتغ إط

لطمهن لطلي يجوز طه ة للـ مال ظاةه لط ةارلد  .لللس سئلى غسفد لالةهاـ لسسس ف ظسؼ ثالثيف ( 30يوما مف

ةاس خ إيللع لططتا بهل لةةطالع سأي لطنائا لطهاـ  ،ولًوف هلل لط سلس غيس ارج ألي طهف .
11

ولذا وصي المشةرع ال مسةطي ي بتوةديل ةص المةادة ( )061م ةق عمةى أن تسةمل بةرد أعضةا
ال يابةةة الوامةةة و بةةال ص عمةةى ةواز رد قاضةةي التحقي ة بوةةد الخةةذ ب ظةةا ال صةةل بةةين سةةمطة
التحقي وا تها وهذا لحسن سير الودالة وت ب مساوئ ال مع بين سمطة ا تها والتحقي .
ًمػػا أف هناطػػؾ بهػػض لطهولمػػج لطخالػػد بمػػخص لطمػػةهـ لطػػلي ػػل ةلػػيبه بهػػض لطظػولهس ًػػاطةوةس
لطمهوسي وظػاهس ،لط ػسص عتػ

بػؾ خطػد طػلفاع عػف نفةػه  ،عنػل لطة يػق مهػه ممػا لةػاهـ فػ

ة تيج لطم ق عف ولجهد لط ل لد و جهته لهة ػل بػأف لطمػخص لطػلي أمامػه هػو لطجػان ولطمػلنا
وهلل بةرا لةةسةاطه م لطمةهـ لطلي هو باط ل د رسئ  ،وط نػه رػلأ ب بػؾ هػلس لأل اليػا طػيختص
نفةه مف لطمرهات .

1

هػػلل باإل ػػافد إط ػ لطلػػفات لطمخلػػلد لطة ػ يةمة ػ رهػػا لط ػػائـ بػػاإلجسلء مثػػج ػػو ،لطمال ظػػد و ػػو،
لطػػلل س ،وعمػػق لطةفًيػػس وةػػسعد لطةلػػسؼ ولطػػة ًـ باالنفهػػاالت ولطهمػػج ة ػػت لط ػػغوط  ،باإل ػػافد
إط لمةال ه لطمهاسلت لطفنلػد ،لطةػ يةمةػ رهػا لط ػائـ بػاإلجسلء ةػؤثس بمػًج ًريػس فػ ة لملػه طتو ػائ
وة يلفها الةخال لط سلس بلللها.2
ػس ف ػ ةػػتطةه لطة ليس ػػد
لوس ًريػ لح
ًمػػا أف لػػال لطم ػػق ولةػػة الطه عػػف لطةػػتطد لطةنفيللػػد  ،يتهػػا لح
خالؿ عمته 3باإل افد إط أف ةس د لطة ل ات و سلس لالةهاـ  ،ة فػج أف ال لطتػ لطجمهػوس عتيهػا
لطلي رلوسس ػل يػؤثس باطةػتطد لطة ليس ػد طتنلابػد لطهامػد فػ لةخالهػا ط ػسلس لط فػ أو لإل اطػد فللػب،
ًػػج مسللهػػا هػػو أف ةرػػيف أمػػاـ لطجمهػػوس أنهػػا ة ػػسص عت ػ لإلمةػػاؾ بػػاطمجسميف ولطػػزج رهػػـ ختػػب
فص لطهللطد.4
أمػػا باطنةػػبد طمػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ فػػإف ةػػتطةه لطة ليس ػػد ػػل يػػؤثس فيهػػا أم ػسلف باإل ػػافد إط ػ

لطمه ػػاسلت لطفنل ػػد ولطل ػػفات لطمخل ػػلد هم ػػا  :أف م ػػأموس لط ػػبك لط
لطةنفيللد ال لمتؾ ل لحس ًري لحس مػف لالةػة الؿ يؤمنػه

ػػائ ًه ػػو فػ ػ لطة ػػتطد

ػل لألولمػس لطةػ ةمتػ عتلػه ممػا يجهتػه لةػه

1

عرل لطفةاي مسلل  ،لطة يق لطجنائ لطةطرل

2

ط مػ اةه س لػ  ،جمهػػه ةػػيل يوةػػب  ،مهةػػز ةػػيل عرػػلهللا  ،عتػػـ لطػػنفى لطجنػػائ  ،للس غس ػػا طتطباعػػد ولطنمػػس ولطةوز ػ ،
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لط اهس ، ،رلوف ت نمس ،ص ،272ةتلـ لطزعنوف  ،لطة يق لطجنائ  ،لطمبالئ لطهامد طتة يق لطجنائ  ،ج،1ص.68
3

أ مل فة

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق  ،ص.467

4

أ مل فة

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،471مس ب ةيل ًامج  ،لطمسج لطةارق  ،1996،ص.33
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لوما إط إس اء مسؤوةه طمهاح ف نيج ةس لد أو مغنـ ؛ فيؤلي به لطؾ أ لاناح إطػ غػض لططػسؼ
عف ول هد ًاف يتزـ أف ة بك  ،أو إط ةمليل وطأ ،لطمال د طول هد ًاف يتزـ لسؼ لطنظس عنها
 ،و ػػل للػػج لألمػػس إط ػ ةهػػاوف غيػػس مغةفػػس م ػ مػػخص مػػف لطجنػػا ،ولط ػ لفة ػسلء غيػػس ةػػائغ عت ػ
مخص مف لألرس اء1وعت هلل لطن و  ،ينةه لألمس بمأموس لط بك لط

ائ إط أف لًيج طتناى

بمًلػػاطيف م ػ أنهػػـ أمػػاـ لط ػػانوف ةولةػػلد .و ػػل يػػؤلي ػػسص مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ لط لزئػػل إط ػ

لطةهو ف مف جةامد ول هد ة ال ةف  ،خطوسةها ة لي لحس م ةمالح أف ينةا إطله ف لطهمج عتػ
ةفػػالي ػػلوثها  ،فلةػػلؿ لطةػػةاس مػػثالح عت ػ عنلػػس مػػف عنالػػسها .2و ػػل لةػػه مػػأموس لط ػػبك
لط

ػػائ إطػ ػ ةف ػػالي م ػػا ػػل لل ػػيا ة ػػمهةه م ػػف م ػػائهات بأن ػػه ع ػػاجز ع ػػف مال ػػد لطمج ػػسميف

ولط لوس ف ةةب لطجنا ،بأف ل وـ رإطلاؽ لطةهمد إط مخص رسيء.3

1
2

عرل لطفةاي مسلل ،لطة يق لطجنائ لطةطرل
للس ى عرل لطجولل عرل هللا رس ؾ ،

 ،لطمسج لطةارق  ،ص.64

مانات لطممةبه فله فػ مس تػد لالةػةالؿ  ،للس لطجامهػد لطجليػل ،طتنمػس  ،لإلةػًنلس د

 ،2005 ،ص.46
3

عرل لطفةاي مسلل  ،لطمسج لطةارق ،ص ،65أنظس أل ا م مول نجيا ةن  ،مسي انوف لإلجسلءلت لطجنائلػد  ،لطمسجػ

لطة ػػارق  ،ص،502أة ػػامد ط أي ػػوا لألخ ػػسى  ،ة ػػتطات م ػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ فػ ػ مس ت ػػد لالة ػػةلالالت فػ ػ لط ػػانوف

لطفتةطين  ،سةاطد ماجةةيس  ،لسلةد م اسند  ،لطمنظمد لطهس لد طتةس لد ولطهتػوـ  ،مههػل لطب ػو ولطل لسةػات لطهس لػد ،2014،
ص.32
12

ال صل الوم
الت ظي القا و ي لمسمطة التقديرية في مرحمة مع ا ستد ت
مػػن ،لط ػػانوف طمػػأموسي لط ػػبك لط

ػػائ

1

فػ مس تػػد جمػ لالةػػةلالالت لطهليػػل مػػف لطةػػتطات

لطة ةمًنهـ مف أللء عمتهـ ولط مب عف لطجس مد ف مس تد مبًس ،خالد وأنهـ هػـ أوؿ مػف
لهتـ بأمسها و ةلج رها  ،فمن هـ بهض لطةوة فػ ةتػؾ لالخةلالػات فػ

ػاالت لػس د

ة ة يها مجس ات لطة يػق ة ل ػاح طتملػت د لطهامػد  ،فةمًػنهـ مػف لةخػال بهػض مػف إجػسلءلت
لطة يق لالرةللئ لطة لفسض لطظسؼ لالةةثنائ لةخالها بأ ل ةسعد  ،ي

أف لطظػسوؼ

لطمالبةػػد طتو ػػائ ة ة ػ لةخالهػػا  ،ةاسً ػاح لطممػػسع ةػػتطد لةخالهػػا ولطتجػػوء إطيهػػا مػػف علمػػه
ولط لس لطالزـ ولطمناةا طمأموس لط بك لط

ائ الةخالها ط يف ولوؿ لطهتـ باطجس مد طتنلابد

لطهامػػد لػػا بد لالخةلػػاص لأللػػيج باطةلػػسؼ بم ا ػػس جم ػ لالةػػةلالالت إمػػا فظ ػاح أو
ة س ًاح .
وطلل فإف لطنلابد لطهامد يةنازعها ف عمتها نظاميف طة س ؾ لطلعو لطجزلئلد وهما نظػاـ ةملػد
ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد ولآلخػػس نظػػاـ مالءمػػد ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد ولطػػلي مػػف لطلػػها
لألخػػل رنظػػاـ ول ػػل لوف لألخػػس ،ولطػػؾ طةفػػالي لالنة ػػاللت لطموجه ػد ط ػػج منهمػػا  ،وط ػ ةةخػػل
رناء
لطنلابد لطهامد سلسها رة س ؾ لطلعو لطجزلئلد ،الرل مف أف يةولفس طليها لسجد ل ةناع ة لل ح
عتيها مليس م ا س جم لالةةلالالت .
ولمحديث بش ل أكثر ت صيال عن الت ظي القا و ي لمسمطة التقديرية في مرحمة ا ستد ت
س قس هذا ال صةل إلةى مبحثةين ع ت ةاوم فةي المبحةث الوم :السةمطة التقديريةة لمةنموري
1

نلت لطمال 21( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين عت أنه ( لًوف مف مأموسي لط بك لط

ائ :

 -1مليس لطمسطد ونولبه ومةاعلوس ومليسو مسطد لطم افظات ولإلللسلت لطهامد .
باط و باط لب لطمسطد ً ،ج ف للئس ،لخةلاله .

-2

 -3سؤةاء لطم لس ا لطب س د ولطجولد .
 -4لطموظفوف لطليف خوطول لػال لات لط ػبك لط

ػائ بموجػا لط ػانوف  .ونلػت لطمػال 14( ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت

لطجزلئلػ ػػد لطج لزئػ ػػسي عت ػ ػ أنػ ػػه ( لمػ ػػمج لط ػ ػػبك لط
لط

ػ ػػائ -1 :

ػ ػػباط لطمػ ػػسطد لط

ائ  -3.لطموظفيف ولألعولف لطمنوط رهـ انوناح بهض مهاـ لط بك لط
13

ائ

ػ ػػائلد  -2.أع ػ ػولف لط ػ ػػبك

الضابطة القضااية في مرحمة مةع ا سةتد ت ع والمبحةث الثةا ي :السةمطة التقديريةة فةي
مرحمة التصرا في محاضر مع ا ستد ت عمى ال حو اآلتي :
المبحث الوم
السمطة التقديرية لمنموري الضابطة القضااية في مرحمة مع ا ستد ت
يةػ ػػوط سجػ ػػاؿ لط ػ ػػابطد لط

ػ ػػائلد مهمػ ػػد جم ػ ػ لالةػ ػػةلالالت عػ ػػف طس ػ ػػق لطة ػ ػػسي عػ ػػف لطج ػ ػسلئـ

ومسة ريها ،1ولثبات ًافد لإلجسلءلت لطة ل وموف رها فػ م ا ػس سةػملد يسةػتونها طتنلابػد لطهامػد
لطة لًوف طها ق لطةلسؼ ف لطةهمد رناء عت لالةةلالالت لطة جمهػت  ،و هػلل فػإف مػأموسي
لط ػػبك لط

ػػائ طهػػـ لػػال لاةهـ ف ػ لألو ػػاع لطهاللػػد وبهػػض لطةوة ػ

ف ػ لطلػػال لات ف ػ

لأل ولؿ لالةةثنائلد ،وهلل لطخػسوج عػف لط ولعػل لطهامػد طػه مػا يرػسسس فػ لالجػسلءلت لطجزلئلػد  ،فةتػؾ
لط ػػاالت ة ة ػ لإلةػسلع فػ لةخػػال لإلجػسلءلت خمػػلد

ػػلاع لأللطػػد لطةػ لًػػوف ػػل ةسًهػػا لطمجػػسـ

عتػ مةػػسي لطجس مػػد ً ،مػػا أف مظنػػد لطخطػػأ فػ لطة ػػليس أو لط يػػل طتمػػةهـ ة ػػوف منةفلػػد أو
لال ةمػػاؿ وطػػلطؾ أجػػاز لط ػػانوف طمػػأموس لط ػػابطد لط

ػػهلفد

ػػائلد ف ػ مثػػج هػػلس لأل ػولؿ مبام ػس ،بهػػض

لول مهيند.2

إجسلءلت لطة يق ف

ولموقةةوا عمةةى المواضةةع التةةي سةةمل بهةةا المشةةرع لمةةنمور الضةةب القضةةااي باسةةتومام سةةمطة
التقدير ع د بحثق واستقصااق عن ال راا ع يتو ب عمي ا أن قس الحديث إلى مطمبين تحةدث
في المطمب الوم عن أحوام السمطة التقديرية لمنموري الضب القضااي ع د مع ا ستد ت
والمطمب الثا ي تحدث فيق عن در ة ا قت اع الالزمة في مرحمة مع ا ستد ت .

1

عت ممالؿ  ،لطمةة ل

ف

انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطج لزئػسي ،لالةهػاـ ولطة يػق  ،ط ،2للس هومػد ،لطج لزئػس ،2016،

ص.29
2

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.291
14

المطمب الوم
أحوام السمطة التقديرية لمنموري الضب القضااي في مرحمة مع ا ستد ت
ةػنص لطمػػال 22( ،مػف ػػانوف لالجػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػطين ب وطهػػا أنػػه (( وف ػاح أل ًػػاـ لط ػػانوف
عت مأموس لط بك لط

ائ لط لاـ بما يت :

 -1رػػوؿ لطبالغػػات ولطمػػًاوي لطة ػ ةػػسل إطػػيهـ بمػػأف لطج ػسلئـ وعس ػػها لوف ةػػأخيس عت ػ لطنلابػػد
لطهامد .
 -2إجػ ػسلء لط م ػػب ولطمهاين ػػد ولط ل ػػوؿ عتػ ػ لالل ػػا ات لطالزم ػػد طةة ػػهيج لطة ي ػػق ولالة ػػةهاند
باطخرسلء ولطمخةليف ولطمهول لوف تب لطلميف .
 -3لةخال جمل لطوةائج لطالزمد طتم افظد عت ألطد لطجس مد .
 -4لثبات جمل لالجسلءلت لطة ل وموف رها ف م ا س سةملد بهل ةو لهها منهـ ومف لطمهنيػيف
رها .
وما نص عتله انوف لالجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي فػ لطمػال12 ( ،
(( و ناط باطمسطد لط
لأللطد عنها ولطب

ائلد مهمد لطب

يػ

ولطة سي عف لطجسلئـ لطم ػسس ،فػ

عف مسة ريها ما للـ طـ يرلأ فيها ة يق

و لطمػػال 17 (،لطة ػ نلػػت ب وطهػػا ((يبامػػس

ػػباط لطمػػسطد لط

نلػت ب وطهػا عتػ أف
ػانوف لطه وبػات وجمػ

.

ائ

ػػائلد لطةػػتطات لطمو ػ د ف ػ

لطمػػالةيف  12و 13و ةت ػػوف لطمػػًاو ولطبالغػػات ول ومػػوف رجم ػ لالةػػةلالالت ولج ػسلء لطة ل ػػات
لالرةللئلد ،وطهـ لط ق أف يتجأول مبامس ،لط طتا مةاعل ،لط و ،لطهموملػد فػ ةنفيػل مهمػةهـ ً ،مػا
لمًنهـ ةوجله نللء طتجمهوس لل ةت

مهتومات أو مهاللت مػف مػأنها مةػاعلةهـ فػ لطة س ػات

لطجاس د .
ًما نلت لطمػال 32( ،ب وطهػا ((يةهػيف عتػ ًػج ةػتطد نظاملػد وًػج

ػابك أو موظػب عمػوم

للج لط عالمد أثناء مبامسةه مهاـ وظلفةه خرس جنالد أو جن د لبالغ لطنلابد لطهامد بغيس ةولف،
وأف يولفيها بًافد لطمهتومات و سةج إطيها لطم ا س ولطمةةنللت لطمةهت د رها .

15

ية  ،مف لطنلوص لطةاب د أف أعماؿ لالةةلالؿ لطةػ نػص عتيهػا لط ػانوف وهػ

رػوؿ لطبالغػات

ولطم ػػًاو ولجػ ػسلء لط م ػػب ولطمهاين ػػد ولط ل ػػوؿ عتػ ػ لإلل ػػا ات ون ػػلا لطخرػ ػسلء وة ػػماع أ ػ ػولؿ
لطم ػػهول ر ػػلوف ت ػػب لطلم ػػيف ولةخ ػػال لإلجػ ػسلءلت لطة فظل ػػد لطالزم ػػد طتم افظ ػػد عتػ ػ ألط ػػد لطجس م ػػد
وة س س م

س جم لالةةلالالت.1وهلس لألعماؿ لطة ل وـ رها سجاؿ لط ابطد لط

ػائلد طػـ ةػسل

عت ةريج لط لس ولنما لًس لطممسع أهمها وأ ثسها لوالح ف لطهمج  ،و ناء عت لطػؾ فػإف ًػج
عمػػج ل ػػق غالػػد لالةػػةلالالت لهةرػػس مػػف أعمػػاؿ لالةػػةلالؿ مػػا للـ هػػلل لطهمػػج طػػـ يةجػػاوز إطػػاس
لطممسوعلد ولط انوف .

2

ػ ػػائلد ه ػ ػ جم ػ ػ لالةػ ػػةلالالت ال إج ػ ػسلء لطة يػ ػػق

إف لطمهمػ ػػد لألةاةػ ػػلد طمػ ػػوظف لط ػ ػػابطد لط

لالرةللئ  ،وط ف لطممسع خسج عف هلل لأللػج وةػم ،طهػـ فػ

ػاالت لةػةثنائلد نػزوالح عتػ

ًػـ

لط سوس ،مماسةد إجسلءلت لطة يق لالرةللئ وهلل طة يق لطملت د لطهامد .3
لذا س قس هذا المطمب إلى فرعين ع تحدث في الوم عن السمطة التقديريةة لمةنمور الضةابطة
القضااية في أحوام ممارسة ا ختصاصات الصمية ع أما الثا ي لمحديث عن السةمطة التقديريةة
لمنمور الضب القضااي ع د ممارستق ختصاصاتق في الحوام ا ستث ااية .
ال رع الوم
السمطة التقديرية لمنمور الضب القضااي في الحوام الوادية .
مالم ،لطةتطد لطة ليس د طمأموس لط بك لط

ائ ةة  ،عنل مماسةةه ألعماطه ف :

أو  :مدى السمطة التقديرية لمنمور الضب القضااي في تمقي البالغات والش اوى .

1
2

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق ،ص. 271
ةطرل ا طلطؾ

ت م ًمد لطن ض لطملس د بأنه (( ال ةثس ا عت مأموسي لط بك لط

ػائ فلمػا ل ومػوف بػه مػف لطة ػسي

عػػف لطجػػسلئـ ب لػػل ل ةمػػافها وطػػو لةخػػلول ف ػ ةػػريج لطػػؾ لطةخف ػ ولنة ػػاؿ لطلػػفات ة ػ أنػػى لطجػػان طهػػـ  ،ولػػأمف جػػانرهـ
وطيةمًنػول مػػف أللء ولجػػرهـ مػػا للـ لف لسلل ،لطجػػان ةب ػ

ػس ،غيػػس مهلومػػد ن ػػض 1959/12/1ـ مجموعػػد أ ًػػاـ لطػػن ض

ى ،10ص.970
3

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،ةتطد لطنلابد لطهامد  ،لطمسج لطةارق  ،ص.60
16

لطةزلـ عت مأموس لط بك لط

ل

ف م

ائ ب روؿ لطةرتلغات ولطمًاو لطةػ ةػسل بمػأف لطجػسلئـ ولثباةهػا

س ولسةاطها فو لحس إط لطنلابد لطهامد ،1فال يجوز طه أف يسفض روطها بأي جد ولال وجرت

مةؤوطيةه ةأليرلاح  ،وباطةاط فهػو ال لمتػؾ ةػتطد ة ليس ػد ةجػاس رػوؿ أو سفػض لطبالغػات

2

يػ

أف

نػػص لطمػػال 1/22( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين ونػػص لطمػػال 17( ،مػػف ػػانوف
لإلجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي لطزمةه ب روؿ وةػلو ف هػلس لطمػًاوي ولطبالغػات ولسةػاطها طنلابػد لطهامػد
لوف ةأخيس لطة ه لا بد لط سلس بمأنها.
ومػػف لطمال ػ أف هػػلس لطلػػال لد طمػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ فػ لطمماسةػػد لطهمتلػػد ةػػجتت لطهليػػل

مػػف ػػاالت لطةطريػػق لطخػػاطف ولطةهةػػب مػػف رػػج مػػأموس لط ػػبك  ،مهػػل لحس

ػػوؽ لطمػولطنيف  ،مػػف

خػػالؿ ةسلخلػػه ف ػ لةػػة باؿ لطمػػًاو وةوةػػهه ف ػ فهػػـ مةػػأطد عػػسض لطةلػػاط ،رػػيف لطممػػًو
ولطممة
ب يػ

ػػلس

عنل لامػه رة س ػس م

ػس لطمػًو  ،وباطػللت عنػلما ة ػوف لطمػًو م لمػد مػف لمػسأ، ،

يػػةـ لطة لسخ ػ ف ػ ة س ػػس م

ػػس بمػػًولها سغػػـ ة ػولفس لألسًػػاف لط انونلػػد ف ػ لطول هػػد لطة ػ

ةهس ػػت طهػػا  ،ولطة ػ ف ػ أغتػػا لط ػػاالت ة ػػوف ول هػػد لعةػػللء باط ػػسا  ،فل ػػوـ مػػأموس لط ػػبك
باطةوللػػج م ػ أ اس هػػا أو زوجهػػا طيو ػ لطممػػة لد ف ػ إ ػسلج وخجػػج باإل ػافد إط ػ لط ػػغك لطػػلي
ةةةهسض طه مف رج لألهج ولأل اسا ونلائ ،مأموس لط بك لطلي للع ملاط ةها م لطممة
لس لطلي غاطباح لًوف مف أ ل أ س ائها  ،طينةه لألمػس بهػلـ ة ػللـ مػًو

ػل لطمهةػلي  ،ولطػلي

ال لمًػػف عػػل مثػػج هػػلل لألمػػس إال لنةهػػاؾ وةهةػػب فػ لةػػةهماؿ لطةػػتطات مػػف رػػج مػأموس لط ػػبك
لط

ائ لطلي مهمةه مالد لطمولطنيف  ،باإل افد إط لالنةهاؾ لطلاس ط ولعل انوف لإلجػسلءلت

لطجزلئلد لطفتةطين لطلي أةت نلوله ول

د رخلوص ةتطات مأموس لط بك لط

ائ لطلي

أعمػػج لطةلػػاط ،ف ػ م ػػج ال لةػػم ،بػػه لط ػػانوف يػػت مػػا نلػػت عتلػػه لطمػػال 3 16( ،مػػف ػػانوف
لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين بمػػأف ةػػتطد مػػأموس لط ػػبك لط
1

ػػائ فػ عػػسض لطةلػػاطً ،انػػت

م مػػول نجيػػا ةػػن  ،مػػسي ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،517أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطوةػػلك ،

لطمسج لطةارق  ،ص.343
2

لةامد ط أيوا لألخسى  ،لطمسج لطةارق  ،ص.81

3

نلت ب وطها (( يجوز لطةلاط ،ف مولل لطمخاطفات ولطجن ،لطمها ا عتيهػا باطغ لسمػد ف ػك  ،وعتػ مػأموس لط ػبك لط

لطمخةص عنل ة س س لطم

ػس أف لهػسض لطةلػاط ،عتػ لطمػةهـ أو وًيتػه فػ لطمخاطفػات و ثرػت لطػؾ فػ م

عسض لطةلاط ،ف لطجن ،مف لطنلابد لطهامد .
17

ػائ

ػسس  ،ولًػوف

ال ػس ،عت ػ لطمخاطفػػات  ،ة ػ لطجػػن ،لطمها ػػا عتيهػػا بغ لسمػػد أعط ػ لط ػػانوف لط ػػق ف ػ عػػسض
لطةلػػاط ،رهػػا طتنلابػػد لطهامػػد .أمػػا ػػانوف لطلػػت ،لطج لزئػ س ػػـ ( 1طةػػند  2017لطمطرػػق فػ
غز ،فت ل وة مف ةتطد مأموس لط بك لط

طػػاع

ػائ فػ عس ػه طتةلػاط ،بموجػا نػص لطمػال2( ،

1

 ،عالو ،عت أف هناطؾ لطهليل مف لطجسلئـ لطة ال يجػوز فيهػا لطةلػاط ،طخطوسةهػا سغػـ أنهػا جػسلئـ
مػف نػوع جػػنً ،جس مػد ة يػس لطموظػػب وجس مػد إللس ،ريػوت لطبغػػاء ولفمػاء لألةػسلس ومػػا مػابه لطػػؾ
وهلل يثيس لطةةاؤؿ وؿ ما ه لطجسلئـ لطة ال يجوز لطلت ،فيها مسعاح أو انونػاح يػ

أف ػانوف

لطه وبات لطفتةطين طةند  1936طـ ل لل لطجسلئـ لطة ال يجوز لطلت ،فيها .
باإل افد إال أنهـ لسجول ف بهػض لأل لػاف عتػ عػلـ لةػة باؿ لطمػًو إال إلل ًػاف لطمػا

مهػه

مػػهول وهػػلل أل ػػا مػػف م ػأنه لإلخػػالؿ ب ولعػػل لط ػػانوف ؛ فاط ػػانوف لطػػلي جػػاء طنل ػس ،لط ػػق ول ػػاؽ
ل يةأثس رها بهض مأموسي لط بك لط

لطهللطد و ب مهطالح ف ظج لطة اطيل ولطهاللت لطة
وال يجوز طمأموس لط ػبك لط

ائ .

ػائ لطة يػق فػ هػلس لطمػًاو ولنمػا عتلػه إطةػزلـ رإسةػاطها فػو لحس إطػ

لطنلابد لطهامد.2

1

لطة نلت ب وطها (( يجوز لطةلاط ،ف ًافد مولل لطمخاطفات ولطجن ،لطمها ا عتيها باطغسلمد أو لط بى أو لطغسلمد أو

ولط بى مهاح  ،بمسط أال ةز ل مل ،لط بى عف ةةد أمهس  ،وعت مأموس لط بك لط
أف لهسض لطةلاط ،عت لطمةهـ أو وًيته ف لطمخاطفات و ثرت لطؾ ف لطم

ائ لطمخةص عنل ة س س لطم

س

س  ،وف لطجن ،لًوف عسض لطةلاط ،عت

لطمةهـ أو وًيته مف لطنلابد لطهامد .
2

أف انوف مًاف د لطفةال س ـ ( 1طةند  2005لطفتةطين

لطمهلؿ ب سلس ب انوف س ـ ( 13طةند  2014ف لطمال ،لطةاةهد

عنل ليثه عف لال لات لطهيئد ف لطف س ،لألوط منها ل وة مف لال لات لطهيئد لطة من ها انوف لإلجسلءلت لطجزلئلػد
لطفتةػػطين لػػفد مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ بموجػػا نػػص لطمػػال 4/21( ،منػػه  ،ووجػػه لطةوةػ فػ مػػن ،لطةػػتطات فػ لطمػػال،

لطةاةهد مف انوف مًاف د لطفةال يةمثج عنل من ها ف لطف س ،لألوط منها لطة نلت ب وطها ((  .1ةت ػ لطة ػاس س ولطبالغػات
ولطمػػًاوي رخلػػوص ج ػسلئـ لطفةػػال لطم لمػػد طهػػا ول لسةػػةها ومةابهةهػػا  ،ولط لػػاـ بأعمػػاؿ لطة ػػسي وجم ػ لالةػػةلالالت بمػػأنها
ولط مب عف لطمخاطفات ولطةجاوزلت وجم لأللطد ولطمهتومات لطخالد رلطؾ ومبامس ،لطة يق ولطةػيس فػ لإلجػسلءلت لإلللس ػد
ولط انونلد لطالزمد وف اح أل ًاـ هلل لط انوف ولطةمس هات للت لطهال د .لط ق ف لةة باؿ لطمػًاو وةت ػ لطة ػاس س رخلػوص
جسلئـ لطفةال ولط لاـ بأعماؿ لالةةلالؿ ولطة سي وجم لأللطد باإل افد إط لطنص عت إجسلء لطة يػق وهػلل مػا ال لهةرػس مػف
أعماؿ لالةةلالؿ ولطة سي وفله خسوج عف لالخةلاص ال يوجل ما يرسسس فلا بد لالخةلػاص لطنلابػد لطهامػد .وًػلطؾ لطف ػس،
لطةالةد مف للت لطمال ،نلت ب وطها ((  .6طتهيئد أف ةبامس لطة س ات ولطة ل ات لطالزمد طمةابهد أي مف

الا لطفةال مف

ةت اء نفةها أو رناء عت إخباس أو مًو ةسل إطيها مف ألد جهد  ،وللل ةريف رنةيجد لطلعو أو لطة يق أف لإلخباس . ..
18

ثا يا  :السمطة التقديرية لمةنمور الضةب القضةااي فةي المواي ةة و وا سةتوا ة بةالخب ار وسةماع
القوام بهدا الحصوم عمى ا يضاحات .
ط ػػل أطتػػق لطممػػسع طمػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ ةػػرج لط لػػوؿ عت ػ مهتومػػات ػػوؿ لطول هػػد  ،فتػػـ

ل ظػػس عتلػػه ةػػرلالح منهػػا  ،وأطتػػق طػػه ًػػلطؾ ةػػتطد ةسةيرهػػا ولطةنةػػيق رينهػػا فػ إطػػاس لطخطػػد لطة ػ
ل ػػهها طمماسةػػد لخةلالػػه ف ػ لالةػػةلالؿ ولطة ػ منهػػا لطمهاينػػد ولالةػػةهاند بػػاطخرسلء  ،وهػػلل مػػا
نلػػت عتلػػه لطمػػال 49( ،مػػف ػػانوف لإلجػ ػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي لطة ػ نلػػت ب وطه ػػا (( للل
لة

لألمس إجػسلء مهاينػات ال لمًػف ةأخيسهػا فت ػابك لطمػسطد لط

مػػؤهتيف طػػلطؾ

ػائلد أف لةػةهيف بأمػخاص

لطمػػال 2/22 ( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين لطة ػ نلػػت ب وطهػػا

(( إجػ ػسلء لط م ػػب ولطمهاين ػػد ولط ل ػػوؿ عتػ ػ لالل ػػا ات لطالزم ػػد طةة ػػهيج لطة ي ػػق ولالة ػػةهاند
باطخرسلء ولطمخةليف ولطمهول لوف تب لطلميف فت ل أعط لطممسع لطفتةطين ولطج لزئػسي ةػتطد
لخةلاس لطخريس طتم ق مف جلوؿ لطخرسلء لطم تفيف ب ةا ما يسلس مناةباح طتول هد لطة أمامه .
باإل افد طمن ه ق لطةؤلؿ عف لطول هػد وةػماع لطمػهول لوف تػب لطلمػيف  ،وهػلل ب ًػـ أنػه أوؿ
مػػف للػػج لطػ مةػػسي لطجس مػػد طةػػماع لأل ػولؿ ول ةجػػاز لألمػػخاص لط ا ػػس ف لطػػليف ةوجػػل لالئػػج
ًافلد عت

توعهـ ف لسة اا لطجس مد.1

ومف لطجليس باطلًس أف مأموس لط بك ية يل ب يليف هما أال ينطوي عمته عت مخاطفػد طت ػانوف فػ
نلولػػه أو سو ػػه  ،وأال ينط ػػوي عمتػػه عتػ ػ
طمػأموس لط ػػبك لط

ه ػػس أو إ ػسلس . 2باإل ػػافد طم ػػا ةػػم ،ب ػػه لطمم ػػسع

ػائ مػػف ػق لةػػةل اؼ 3أ ػل لالمػػخاص طةػؤلطه عػػف لةػمه ولػػنهةه وعنولنػػه

1

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.358

2

سمزي س اض عوض  ،ممسوعلد لطلطيج لطجنائ  ،ط ، 1للس لطنه د لطهس لد ،لط اهس ، ،رلوف ت نمس ،ص.32

3

أف لطممػػسع لطج لزئػػسي ف ػ

ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد طػػـ يػػنص ل ػ لس د عت ػ

ػػق مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ ف ػ لةػػةل اؼ

لألمخاص ولنما ةم ،طتمسطد لالللس د أف ةماسى ق لالةةل اؼ ف لططس ات لطهامد أثناء لطػلوس ات للخػج لطمػلف وخاسجهػا
ًإجسلء ل ةسلزي ة فظ طغسض لطو الد مف لطجس مد ومن و وعها  ،ولخةلاص مػأموسي لط ػبك لط
لطمال 50( ،لطة نلت ب وطهػا(( يجػوز ط ػابك لطمػسطد لط
مػػف إج ػسلء ة س اةػػه .وعت ػ ًػػج مػػخص يرػػلو

ػائ لةػةنة مػف نػص

ػائلد منػ أي مػخص مػف مباس ػد مًػاف لطجس مػد س ثمػا ينةهػ

ػػسوس اح ف ػ مجػػس لةػػةلالالةه لط

ػػائلد لطةهػػسؼ عت ػ هو ةػػه أو لطة ػػق مػػف

مخليةه أف لمةثج طه ف ًج مػا لطتبػه مػف إجػسلءلت فػ هػلل لطخلػوص  ...وجػاء نػص لطمػال 51( ،طيخػلـ نػص لطمػال،
( 50طل سس ق مػأموسي لط ػبك لط

ػائ باةخػال إجػسلء لالةػةل اؼ  ،وط ػف فػ لطجس مػد لطمةتػبى رهػا طاطمػا ةػولفست لالئػج
19

ػػل ةلػػيرهـ فػ مًػػاف أو طس ػػق عػػاـ ولطةػ مػػف

ووجهةػػه ،عنػػل ة ػػليسس طو ػ لطس بػػد ولطمػػرهد لطةػ

مػػأنها أف ة ػ لطمػػخص ف ػ و ػ لمػػوبه لطس بػػد ولطمػػرهد ب ي ػ
لطهامد طت مب عف

لةػػةتزـ ةػػلخج سجػػاؿ لطةػػتطد

ل ةه مف خالؿ ةؤلطه عف لةمه ولنهةه وعنولنه ووجهةه.

ثالثةةةا :السةةةمطة التقديريةةةة لمةةةنمور الضةةةب القضةةةااي فةةةي الةةةتح

1

عمةةةى أدلةةةة ال ريمةةةة وم ةةةع

الشخاص من مبارحة الم ان.
ط ػػل أوج ػػا لطمم ػػسع لطفتة ػػطين عتػ ػ م ػػأموس لط ػػابطد لط

ػػائلد أف يةخ ػػل لإلجػ ػسلءلت لطالزم ػػد

طتم افظ ػػد عتػ ػ لأللط ػػد  ،وه ػػلل بموج ػػا ن ػػص لطم ػػال 3/22( ،ب وطه ػػا (( لةخ ػػال جملػ ػ لطوة ػػائج
لطالزمد طتم افظد عت ألطد لطجس مد .

ة مج عت لالمةباس لوف أف ل سس لالةةل اؼ ًإجسلء ب
وهلل ما أ ػلس نػص لطمػال 51( ،ب وطهػا ( للل أس
أ ثس ممف أميس إطيهـ ف لطمال 50 ،ةوجل

وة سي ولنما لسس ف

ػابك لطمػسطد لط

االت لطةتبى ًإ ل إجسلءلت لطة يػق

ػائلد طم ة ػلات لطة يػق أف يو ػب طتنظػس مخلػا أو

لهـ لالئج ة مج عت لالمػةباس فػ لسة ػارهـ جنالػد أو جن ػد ل ػسس طهػا لط ػانوف

ع وبػػد ةػػاطبد طت س ػػد  ،فهتلػػه أف يرتػػغ لطمػػخص لطمهن ػ رهػػلل لط ػسلس ولطت ػ فػػو لحس وًيػػج لطجمهوس ػػد رػػلطؾ ول ػػلـ طػػه ة س ػ لحس عػػف
لولعػ لطةو يػػب طتنظػػس ...

يػ

أف مػػأموسي لط ػػابطد لط

ولطة سي عف لطجسلئـ وهلل ما يؤًلس لطول
1

لطهمت وةرسسس

ػػائلد أوطػ بمثػػج هػػلل لالجػسلء –لالةػػةل اؼ -فػ

اطػػد لطب ػ

سوسلت لالةةلالؿ.

أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطوةػػلك  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص .344مػػف لطم ػػسس أف لالةػػةل اؼ هػػو إج ػسلء ل ػػوـ بػػه سجػػج لطةػػتطد

لطهامد ف ةريج لطة سي عف لطجسلئـ وًمب مسة ريها  ،ولةوغه لمةباس ةرسسس لطظسوؼ  ،وهو أمس مباي طسجج لطةتطد لطهامد
إلل ما و

لطمخص نفةه طولعلد منه ولخةلا لحس ف مو

لطمةػػةو ب طتة ػػسي ولط مػػب عػػف

لطس بد ولطظف وًاف هلل لطو ػ ينرػف عػف

ػسوس ،ةةػةتزـ ةػلخج

ل ةػػه عمػ حػال ب ًػػـ لطمػػال 24 ،مػػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجنائلػػد لطملػػسي ،وفػ

لػػاـ لطمرػػسس

طالةػةل اؼ أو ةختفػػه مػػف لألمػػوس لطةػ لةػػة ج رة ػػليسها ا ػ لطمو ػوع بغيػػس مه ػػا مػػاللـ الةػةنةاجه مػػا لةػػوغه  ،ولل ًػػاف
لط ًػػـ ػػل لةػػةظهس ب ػػق أف لططػػاعف ػػل و ػ نفةػػه طولعلػػد ولخةلػػا لحس فػ مو ػ لطمػػرهات ولطس ػػا ولطػػؾ ب لامػػه بػػاط فز مػػف
أعت ما ينات لطمةسو لطمخللد طتهروس باطسغـ أف لط انوف ل ظس لطؾ  ،وباةةل اؼ
مخليةه لـ طه بطا د س ـ وم مزوس ،وةريف طه لنة اطه لفد

ابك لطول هد طه وةػؤلطه عػف ة يػق

ابك مسطد  ،وبمولجهةه أ س طػه ب لامػه بالػطناع لطبطا ػد

لطمزوس ،عت لط مريوةس الةةخللمها ف ةأجيس لطةلاسلت  ،فإف اطد لطةتػبى باطجس مػد ة ػوف ػل ة

ػت إثػس هػلل لالةػةل اؼ ،

و نرن عت لطػؾ أف ل ػ لط ػبض عتلػه إثػس لػاـ هػلس لط اطػد لػ ل اح ال مخاطفػد فلػه طت ػانوف  ،ولل لطةػزـ لط ًػـ لطمطهػوف فلػه
هػ ػلل لطنظػ ػػس فػ ػػإف لطنه ػ ػ عت ػ ػ لط ًػ ػػـ ف ػ ػ هػ ػػلل لطخلػ ػػوص لًػ ػػوف غيػ ػػس ةػ ػػليل ( .لططهػ ػػف س ػ ػػـ  10854طةػ ػػند  85جتةػ ػػد
 ، 17/01/2018مو لطرولبد لط انونلد طم ًمد لطن ض لطملس د لنظس لطسلبك  http://www.cc.gov.eg/ةاس خ لطز ػاس،
 04:35:01 19/09/01ـ
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و ة ػػ ،م ػػف لط ػػنص أف طم ػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ ة ػػتطد ة ليس ػػد فػ ػ لخةل ػػاس لطوة ػػيتد لألنة ػػا

طتم افظػػد عت ػ ألطػػد لطجس مػػد ف ػ ظػػج عػػلـ لطة يي ػل مػػف رػػج لطممػػسع مػػا للمػػت ال ةةجػػاوز إطػػاس
لط ػػانوف ،ومػػف ريػػج لطوةػػائج أف ل ػػوـ رو ػ
عت مًاف لط ل

لسةػػد طمنػ لطهرػ

بألطػػد لطجس مػػد  ،وو ػ لألخةػػاـ

 ،وسف لطبلمات عف لطمًاف لطلي لسة رت فله لطجس مد.

أمػا ةػػتطد مػػأموس لط ػػبك لط

1

ػػائ فػ منػ لألمػػخاص مػػف مباس ػػد لطمًػػاف ةػػةتخص فػ ة لي لسةػػه

ف مل لط اجد طتمخص ف إجسلءلت لطة سي و ماف لطم افظد عت لأللطد مف لطهر
نلػػت عتلػه

وهلل مػا

ػػمنلاح لطمػػال 3/22( ،مػػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين لطةػ لعةرػػست مثػػج

هلل لإلجسلء يلخج

مف لطوةائج لطالزمد طتم افظد عت ألطد لطجس مد ونص لطمال 2 1/28( ،أما

لطممسع لطجزلئسي ف

انوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد نػص لػ لس د عتػ ةػتطد لط ػابطد لط

لطة ليس ف لطمال 50( ،منه ب وطها ( يجوز ط ابك لطمسطد لط

ػائلد فػ

ائلد من أي مخص مف مباس د

مًاف لطجس مد س ثما ينةه مف إجسلءلت ة س اةه .

1

أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطوةػػلك  ،لطمسجػ لطةػػارق  ،ص ،345م مػػول نجيػػا ةػػن  ،مػػسي  ،لطمسجػ لطةػػارق  ،ص،520

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص .275ط ل نلت لطمال 32( ،مف ػسلس ب ػانوف س ػـ ( 20طةػند (2015
بمأف مًاف د غةج لألمػولؿ وةمو ػج لإلسهػاا لطفتةػطين ب وطهػا (( طمػليس لطو ػل ،و ػب ةنفيػل لطهمتلػات لطماطلػد لطممػةبه بأنهػا
رناء عت طتا مليس لطو ػل ،لػال لد
ةة مف جس مد غةج لألمولؿ أو ةمو ج لإلسهاا طمل 3 ( ،ألاـ عمج ،وطتنائا لطهاـ ح
ةمليػػل و ػػب ةنفيػػل لطهمتلػػات لطماطلػػد طمػػل ،أخػػس ال ةز ػػل عت ػ ( 7ألػػاـ عمػػج .ونال ػ لطةوة ػ ف ػ مػػن ،لطةػػتطد لطة ليس ػػد
طمليس لطو لً ،ونه يجوز طه وفق ة ليسلةه أف يو ب ةنفيل لطهمتلات لطماطلد طمل 3 ،للاـ مػف ةت ػاء نفةػه وًػوف مثػج هػلل لألمػس
لرةللء .
مف لخةلاص لطنلابد لطهامد فًاف يةوجا عتله أف لطتا مف لطنلابد لطهامد مثج هلل لإلجسلء
ح
 2لطة نلت ب وطها(( طمأموس لط بك لط ائ عنل لنة اطه ف اطد لطةتبى باطجسلئـ أف لمن لط ا س ف مف مباس د مًاف
لطجس مد أو لالرةهال عنها ة يةـ ة س س لطم

س  ،وطه أف ل

مأف لطول هد .
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س ف لط اؿ مف لمًف لط لوؿ منه عت لل ا ات ف

ال رع الثا ي
السمطة التقديرية لمنمور الضب القضااي في الحوام ااستث ااية
ط ػػل ة ػػم ،لطمم ػػسع طم ػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ فػ ػ

ػػلول

ػػل د مماسة ػػد ة ػػتطد لطة ي ػػق رجان ػػا

مماسة ػػةه طل ػػال لاةه لألل ػػتلد ،وه ػػلل لة ػػةناللح عتػ ػ لعةب ػػاسلت ة ة ػػيها لطمل ػػت د لطهام ػػد  ،فػ ػ
ظػػسوؼ لةػػةثنائلد ةرسسهػػا وه ػ ةةمثػػج ف ػ ةػػولفس اطػػد مػػف ػػاالت لطةتػػبى أو اطػػد لمًػػف مههػػا
مماسةد إجسلء لط بض عت لألمخاص وه عت لطن و لآلة :
أو  :السمطة التقديرية لمنمور الضب القضااي في أحوام التمبس.
ةة  ،ةتطد لطة ليس 1طمأموس لط بك لط

ائ ف ة ػليسس طت اطػد لطةػ ة ػوف لطجس مػد مةتبةػاح رهػا

2

ألنه م هلس لط اطد هو لأل لس عت جم ألطد لطجس مد لطمةتػبى رهػا3وة ػليس لطػلالئج لط افلػد طنةػبد
1

لطة ليس طغد  :هو لطةو مهةمللح عت ألطػد ومال ظػات اطلػد  .مهجػـ لطمهػان ط ػج سةػـ  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ةػاس خ لطز ػاس،

 07:39:09 2018/10/29ـ.
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ط ل لل انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين لط ػاالت لطةػ ة ػوف لطجس مػد مةتبةػا رهػا فػ نػص لطمػال 26 (،لطةػ نلػت

ب وطها (( ة وف لطجس مد مةتبةا رهػا فػ ل ػل لط ػاالت لطةاطلػد  -1ػاؿ لسة ارهػا أو ع ػا لسة ارهػا ررسهػد وجيػز -2 ،إلل ةبػ
لطمجن عتله مسة رها أو ةبهةه لطهامد بلخا أو للاي أثػس و وعهػا  -3.إلل وجػل مسة رهػا بهػل و وعهػا رو ػت س ػا ػامال
آالت أو وةػػيتد أو أمةهػػد أو أو لس ػػا أو أمػػلاء أخػػس لةػػةلؿ منهػػا عت ػ أنػػه فاعػػج أو مػػس ؾ فيهػػا  ،أو للل وجػػلت بػػه فػ هػػلل
لطو ت أثاس أو عالمات ةفيل لطؾ .
وما نلت عتلػه لطمػال 41 (،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػسي ب وطهػا عتػ أنػه ((ةولػب لطجنالػد أو لطجن ػد مةتبةػا
رها للل ًاف لطمخص لطممةبه ف لسة ابه إلاها ف و ت س ا جلل مف و وع لطجس مد ل ةبهةه لطهامد باطللاي أو وجلت ف
لازةه أملاء أو وجلت آثاس أو لالئج ةلعو لط لفةسلض مةاهمةه ف لطجنالد أو لطجن د . ...
3

عو ل رف مهلي لطهنزي  ،لطمسج لطةارق ،ص.141

ت م ًمد لطن ض لطملس د طما ًاف ة ليس ةولفس اطػد لطةتػبى أو

علـ ةولفسها هو مف لألموس لطمو وعلد لطب ةد لطة ةوًج رللء ،طسجج لط بك لط

ائ عت أف لًػوف ة ػليسس خا ػهاح طس ابػد

ةتطد لطة يق ة ت إمسلؼ م ًمد لطمو وع ػ ػ وفػق لطو ػائ لطمهسو ػد عتيهػا ػ ػ ػ بغيػس مه ػا ماللمػت لطنةيجػد لطةػ لنةهػت
إطيها ةةفق منط لاح م لطم لمات ولطو ائ لطةػ أثرةةهػا فػ

ًمهػا ،وًػاف مػا أوسلس لط ًػـ ةػلطلالح عتػ ةػولفس اطػد لطةتػبى وسللح

عت ػ مػػا لف ػ بػػه لططػػاعنيف بهػػلـ ةولفسهػػا وبطػػالف لط ػػبض ًافل ػاح وةػػائغاح و ةفػػق ول ػ ل ،لط ػػانوف وال عت ػ مػػأموسي لط ػػبك
لط

ائ إف هـ طـ لةهول طت لوؿ عت إلف مف ةتطد لطة يق باط بض  ،ألنهـ طـ لًونػول فػ

اجػد إطلػه  ،لطػؾ أف إط ػائهـ

لط بض عت لططاعنيف وة فظهـ عتيهما بهلما ثرت إ سلزهمػا ألةػت د ناس ػد ولخػائس أثنػاء ةمػاجسهما مػ بػا

لطمةهمػيف ممػا

لمػػًج جس مػػد مةتػػبى رهػػا ةرػػل ،لط ػػبض ومػػف ثػػـ فػػإف مػػا يثيػسس لططػػاعنيف فػ هػػلل لطوجػػه ين ػػج إطػ جػػلؿ مو ػػوع ال يجػػوز
إثاسةه أماـ م ًمد لطن ض  ،هلل ف الح عف أنه ال جلو مف لطنه عت لط ًـ بهلـ لطسل عت هػلل لطػلف ػ ػ إف لػ ،لطػؾ ػ ػ ػ
22

لطجسـ إط لطممةبه به ؛ وطلل لًف ط لاـ اطد لطةتبى أف ة ػوف هنػاؾ مظػاهس خاسجلػد ةنرػف رػللةها
عف و وع جس مد مهيند طةسة ف لهف مأموس لط بك لال ةناع روجول ول هد جسملػد بغػض لطنظػس
عما ةنةه إطله فلما بهل لطة ل ات مف علـ و وع لطجس مد أو علـ ثروةها عت لطمةهـ.1
وطب ا طنص لطمال 27( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين ل
لط

عت عاةق مػأموس لط ػبك

ائ لطةزلـ باالنة اؿ لطفوسي إط مًاف لطجس مد ومهاينػد مةػسي لطجس مػد و لطػة ف عتػ لأللطػد

وةؤلؿ لط ا س ف ومنههـ مف لطمغالس ،ة ة س س لطم

س.

2

مػػا للـ لطرػػيف مػػف لطول هػػد ًمػػا لػػاس إثباةهػػا ف ػ لط ًػػـ ومػػف لةػػةلالطه أف لط ًػػـ طػػـ لةػػةنل ف ػ لإلللنػػد إط ػ لطيػػج مةػػةمل مػػف
لط بض عت لططاعنيف لطملع ربطالنه ،ولنما أ اـ

اءس عت لأللطد لطمةػةمل ،مػف أ ػولؿ مػهول لإلثبػات وهػ ألطػد مةػة تد

عػػف لط ػػبض  ،ومػػف ثػػـ فػػإف مػػا يثي ػسس لططػػاعنيف ف ػ هػػلل لطمػػأف لًػػوف ال م ػػج طػػه ( .لططهػػف س ػػـ  49160طةػػند  85جتةػػد
 ، 11/03/2018مو ػ ػ لطرولبػ ػػد لط انونلػ ػػد طم ًمػ ػػد لطػ ػػن ض لنظػ ػػس لط ػ ػسلبك  ،لطمسج ػ ػ لطةػ ػػارق  ،ةػ ػػاس خ لطز ػ ػػاس19/09/01،
 04:35:01ـ
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ةطرل ا طلطؾ ة وـ اطػد لطةتػبى رجس مػد مػج ةػالي رػلوف ةػسخلص للل مػوهل لطمػةهـ ل مػج ةػال ا ناس ػا وفػ

يجػوز طمػػأموس لط ػػبك لط
ل لمها طمأموس لط بك لط

ػػائ لط ػػبض عتلػػه وةفةلمػػه فػ
ائ

اطػد لطةتػبى

ػػيف لًػوف طػػل لطمػػةهـ سخلػػد ةجيػػز طػػه مػػج لطةػػالي وط نػػه طػػـ

ن ض ملسي 1945/10/29ـ ف مجموعد لط ولعل لط انونلد ج،6ص ،783لنظػس ةػاهس

إر ػسلهلـ لطوطيػػل ،مػػسي ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص.293باإل ػػافد إط ػ مػػا

ػػت بػػه للت

لطم ًمد أف لطلي يخسج وس ه مف جيبه عنل سؤ ةه طسجاؿ لطرػوطلى  ،وو ػهها بةػسعد فػ فمػه وطػـ لًػف مػا مهػه ظػاه لس ةػ
لةػ ػ ػ ػ ػػةطل سجػ ػ ػ ػ ػػاؿ لطرػ ػ ػ ػ ػػوطلى سؤ ةػ ػ ػ ػ ػػه  ،فػ ػ ػ ػ ػػإف هػ ػ ػ ػ ػػلس لط اطػ ػ ػ ػ ػػد ال ةهةرػ ػ ػ ػ ػػس ةتػ ػ ػ ػ ػػبى بػ ػ ػ ػ ػػا سلز مخػ ػ ػ ػ ػػلس .ن ػ ػ ػ ػ ػػض ملػ ػ ػ ػ ػػسي
،1947/2/15ى،28ص.942لنظسمو
2

 ، www.aladalacenter.comةاس خ لطز اس 08:12:06 2018/10/29،ـ.

نلػػت لطمػػال 27( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين ب وطهػػا (( و جػػا عت ػ مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ ف ػ

اطػػد

لطةتػبى رجنالػػد أو جن ػد أف ينة ػػج فػو لحس إطػ مًػػاف لطجس مػد ولهػػايف لآلثػاس لطماللػػد طهػػا و ػة ف عتيهػػا  ،و ثرػت اطػػد لألمػػا ف
ولألمخاص وًج ما لفيل ف ًمػب لط ل ػد ولةػم أ ػولؿ مػف ًػاف ا ػ لحس أو مػف لمًػف لط لػوؿ منػه عتػ لل ػا ات فػ
مأف لطجس مد ومسة ريها و جا عتله أف يخطس لطنلابد لطهامد فو لحس بانة اطه و جا عت ع و لطنلابد لطمخةص بمجػسل إخطػاسس
رجنالػػد مةتػػبى رهػػا لالنة ػػاؿ فػػو لحس إط ػ مًػػاف لطجس مػػد .ولطة ػ ل ارته ػا نػػص لطمػػال 42( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد
لطج لزئػسي لطةػ نلػت ب وطهػا (( يجػا عتػ

ػابك لطمػسطد لط

ػائلد لطػلي رتػغ رجنالػػد فػ

اطػد ةتػبى أف يخطػس رهػا وًيػػج

لطجمهوس ػػد عتػ ػ لطفػػوس ث ػػـ ينة ػػج ر ػػلوف ةمه ػػج لط ػ مً ػػاف لطجنالػػد و ةخ ػػل جملػ ػ لطة س ػػات لطالزم ػػد .وعتلػػه أف لة ػػهس عتػ ػ
لطم افظػػد عتػ لآلثػػاس لطةػ يخمػ أف ةخةفػ وأف ل ػػبك ًػػج مػػا لمًػػف أف يػػؤلي إطػ إظهػػاس لط ل ػػد وأف لهػػسض لألمػػلاء
لطم روطد عت لألمخاص لطممةبه ف مةاهمةهـ ف لطجنالد طتةهسؼ عتيها .
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ونال ػ أف لطممػػسع لطفتةػػطين جهػػج إج ػسلء لالنة ػػاؿ إط ػ مو ػ لطجس مػػد وجو ل ػاح باطنةػػبد طمػػأموس
لط ػػبك لط

ػػائ ة ػولء ًانػػت لطجس مػػد لطمةتػػبى رهػػا جنالػػد أو جن ػػد  ،أمػػا لنة ػػاؿ ع ػػو لطنلابػػد

لطهامد عنل لخطاسس مف رج مأموس لط بك باطجس مد لطمةتبى رها فلًوف وجو لػاح إلل ًانػت لطجس مػد
لطمةتبى رها جنالد أما طو ًانت جن د فاألمس باالنة ػاؿ خا ػهاح طةػتطةه لطة ليس ػد .1وًػاف يةوجػا
عت لطممسع أال يةوة ف من ،لطةتطد لطة ليس د طوًيج لطنلابد .ي

يوجػل جػسلئـ مػف نػوع جن ػد

طمل ،خطوسةها يةوجا عت وًيج لطنلابد أف ينة ج إطػ مو ػ لطجس مػد لجباس ػاح مثػج جس مػد ةةػريا
لطمػػوت رػػلوف لػػل ط تػػد لال ة ػسلز أو عػػلـ لالعةنػػاء لطمنلػػوص عتيهػػا ف ػ
( 74طةػػند  1936ف ػ لطمػػال 2 218( ،فػػنال

ػػانوف لطه وبػػات س ػػـ

أنهػػا فه ػ جن ػػد ومها ػػا عتيهػػا بػػاط بى مػػل،

ةنةيف أو غسلمد مائد جنلد وسغـ لطؾ جهج لطممسع لنة اؿ وًيج لطنلابد إط مو لطجس مد جولز اح
خا هاح طةتطةه لطة ليس د وهلل ما ال نةة ةنه.
أمػػا لطممػػسع لطج لزئػػسي جػػاء مخاطفػاح طمػػا نػػص عتلػػه لطممػػسع لطفتةػػطين مػػف يػ
لسةاؿ لالخطاس لطفوسي باطجس مد لطمةتبى رها مف

باط لطمسطد لط

أنػػه لػػس مةػػأطد

ائلد طوًيج لطجمهوس د عت

لطجنالات ف ك ولطلي لًوف طألخيس لطةتطد لطة ليس ػد فػ إجػسلء لالنة ػاؿ مػف علمػه ، 3وطػلل طػـ نجػل
نػػص فػ

ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي يتػزـ وًيػػج لطجمهوس ػد أو ا ػ لطة يػػق باالنة ػػاؿ

لطفوسي ولإلطزلم ةولء ف لطجسلئـ لطهاللد أو لطمةتبى رها.
وطهج مو ب لطممسع لطجزلئسي هنا ل جانبه لطلولا ف ل ةلاس لسةاؿ لخطاس باطجس مد لطمةتػبى
رها ف ك عت لطجنالد ولطلي جهج فلما بهل مةأطد لالنة اؿ مف علمه جولز د  ،باإل افد إطػ عػلـ
إطزلـ لطم ق باالنة اؿ إط مًاف لطجس مد وطو ف لطجنالد لطمةتبى رها عت لأل ج طما طه مف أهملد
وخطػػوس ،ولطػػؾ ألف لطول ػ لطهمت ػ لةػػجج " غلػػاا مػػبه ًت ػ " ط

ػػا ،لطة يػػق ف ػ لطج لزئػػس عػػف

1

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.302

2

لطة نلت ب وطها (( ًج مف ةةرا ف موت مخص أخس بغيس لل مف جسلء عمته بهلـ ل ةسلز أو لطد أو ل ة لس

عمالح ال يرتغ لسجد لإلعماؿ لطجسم  ،لهةرس أنه لسة ا جن د ولها ا باط بى مل ،ةنةيف أو بغسلمد لسها مائد جنلد .
3

نلػػت لطمػػال 42( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي عت ػ أنػػه ( يجػػا عت ػ

رجنالػػد ف ػ

ػػباط لطمػػسطد لط

ػػائلد لطػػلي رتػػغ

اطػػد ةتػػبى أف يخطػػس رهػػا وًيػػج لطجمهوس ػػد عػػج لطفػػوس ثػػـ ينة ػػج رػػلوف ةمهػػج إط ػ مًػػاف لطجنالػػد و ةخػػل جمل ػ

لطة س ات لطالزمد .وعتله أف لةهس عت لطم افظد عت لآلثػاس لطةػ يخمػ أف ةخةفػ  .وأف ل ػبك ًػج مػا لمًػف أف يػؤلي
إط إظهاس لط ل د  .وأف لهسض لألملاء لطم روطد عت لألمخاص لطممةبه ف مةاهمةهـ ف لطجنالد طتةهسؼ عتيها .
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مةسي لطجس مد  ،فنال لحس مػا يرػسي
ف هلس لط اطد ريف أيلي

ػا ،لطة يػق مًػاةرهـ وهػو مػا يػؤلي إطػ ب ػاء ةػتطات لطة يػق

باط لطمسطد لط

ائلد لطتػليف ال نةػةطل أف ننةػ أنهػـ أةاةػاح

ػبك

إللسي مًتػب بمنػ و ػػوع لطجس مػػد ممػا ػػل يػػؤلي إطػ لطةػأثيس عتػ ةػػتوًهـ وأعمػػاطهـ وةوجيهػػاةهـ ،
وؽ لألفسلل و س اةهـ ريف أيلي جهد

ًما أنه المؾ ف أف و
باط لطمسطد.

ريف أيلي

وطمػأموس لط ػػبك لط

ائلد أف ج االح مف ب ائها

1

ػػائ ةػػتطةه لطة ليس ػد لةجػػاس أف ل

ػػس فػ لط ػاؿ مػػف لمًػػف لط لػػوؿ منػػه

عت لإلل ا ات ف مأف لطول هد.2

ثا يا :السمطة التقديرية لمنمور الضب القضااي في القبض عمى الشخاص بال مذ رة.
ةظهس هلس لطةػتطد مػف خػالؿ نػص لطمػال 3 30( ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين ومػا
ل ارتهػػا ف ػ

ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي نػػص لطمػػال 4 1/58( ،ونػػص لطمػػال3/110( ،

لطة أجازت طوًيج لطجمهوس د إلللس أمس لإل
1

ةام ط غنلـ  ،لطة يق لالرةللئ ف

اس طتمةهـ وطـ ةريف إف ًاف ف لطجنالات أو ف

انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين ولطم اسف  ،ب ػ

طنيػج مػهال ،لطماجةػةيس فػ

لط انوف لطجنائ ولطهتوـ لطجنائلد ً ،تلد لط وؽ رف عًنوف ،جامهد لطجزلئس  ،2003-2002 ،ص.33
2

لطمال 1 /28( ،مف انوف لالجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين نلت عت أف ((...فته أف لةةلع مف يس مالءمػد لط لػوؿ

منه عت لل ا ات بمأف لطجس مد
3

لطة نلت ب وطها(( طمأموس لط بك لط

ائ أف ل بض بال ملًس ،عت أي مخص ا س ةوجػل لالئػج عتػ لةهامػه فػ

لأل ولؿ لطةاطلد :
 -1اطد لطةتبى ف لطجنالات أو لطجن ،لطة ةةةوجا ع وبد لط بى مل ،ةز ل عت ةةد أمهس.
 -2إلل عاسض مأموس لط بك لط

ائ أثناء لامه رولجبات وظلفةػه أو ًػاف مو وفػا روجػه ممػسوع وفػس أو ػاوؿ لطفػسلس مػف

مًاف لطةو يب .
 -3إلل لسة ا جسما لو لةهـ لمامه باسة اا جس مد  ،وسفض إعطاءس لةمه أو عنولنه أو طػـ لًػف طػه مًػاف ةػًف مهػسوؼ أو
ثارت ف فتةطيف .
4

لطمال 1/58( ،نلت ب وطها (( يجوز طوًيج لطجمهوس د ف

بهل أف لللس أمس رإ

اطد لطجنالد لطمةتػبى رهػا للل طػـ لًػف ا ػ لطة يػق ػل أرتػغ

اس لطممةبه ف مةاهمةه ف لطجس مد .مهلطد باط انوف س ـ  24-90لطمؤس ف 18غمت 1990
25

لطج ػ ػػن ،لطمةت ػ ػػبى ره ػ ػػا ر ػ ػػج ج ػ ػػاء ًمهػ ػ ػا عامػ ػ ػاح ط ػ ػػف ب ػ ػػاطسجوع إطػ ػ ػ لطة ػ ػػلاؽ لط ػ ػػلي ج ػ ػػاءت فل ػ ػػه
لطمػال1 110(،مػػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػػسي فػ لطبػػاا لطثاطػ

ة ػػت عنػولف فػ " ا ػ

لطة يق" ية  ،مما ال مؾ فله أف لطف س ،لطثاطثد مػف لطمػال ،لطمػلًوس ،ةةهتػق بػاطجن ،لطمةتػبى رهػا ،
لطػػؾ أف أمػػس لال

اطػػد لطجنالػػد لطمةتػػبى رهػػا نػػص عتلػػه

ػػاس لطػػلي للػػلسس وًيػػج لطجمهوس ػػد ف ػ

لطممسع ف لطمال 1/58 (،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي ،ف لطباا لطثان ة ػت عنػولف
"ف لطة ل ات" .
وبػػاطسغـ مػػف أف إج ػسلء لط ػػبض مػػف إج ػسلءلت لطة يػػق لالرةػػللئ إال أف لطممػػسع ػػل أجػػازس طمػػأموس
لط ػػبك لط

ػػائ عتػ ةػػريج لالةػػةثناء ،2مةػػةنللح عتػ ةػػتطد ة ػػليس مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ فػ

ة ػػليس ًفالػػد لطػػلالئج 3ةجػػاس لط ػػاالت لطػولسل ،فػ نػػص لطمػػال1 30( ،مػػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد
لطفتةطين .
1

نلت ب وطه بأنه ((  ...يجوز طوًيج لطجمهوس د للللس أمس ل

2

م مول نجيا ةن  ،لطلةةوس ولط انوف لطجنػائ  ،للس لطنه ػد لطهس لػد  ،لط ػاهس،1992 ، ،ص ،78ةػاهس لطوطيػل  ،مػسي

 ،لطمسج لطةارق  ،ص ،305أ مل فة
3

اس .

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق  ،ص.346

إرػسلهلـ امػل طنطػاوي  ،لط ػبى لإل ةلػػاط  ،ل لسةػد م اسنػد ،للس لطنه ػد لطهس لػػد  ،لط ػاهس ،،رػلوف ةػند نمػػس  ،ص. 59
ت م ًمد لطن ض لطملس د بأنه (وًانت لوس ،لطول هد ًما لتها لط ًـ لطمطهػوف فلػه فػ ملوناةػه لطةػ ةػتب رلانهػا

ال ةنرف عف أف جس مد إ سلز لطمخلس ف لطة أليف لططاعف رها ًانت ف

اطد مف االت لطةتبى لطمريند عت ةريج لط لس

ف لطمال 30 ،مف انوف لإلجسلءلت لطجنائلد إل إف مجسل مماهل ،مأموس لط بك لط

ائ طتمةهـ (لططاعف لطممةؾ بًسةونػد

ريلس وةرلو عتله عالمات لطمؾ ولطس بد ال ة ف ط لاـ اطد لطةتبى ماللـ طـ لمهل أثػ لحس مػف آثاسهػا ينرػف رللةػه عػف و وعهػا رػج
إجسلء لط بض  ،وًاف ما ةا ه لط ًـ عت لطةػلاؽ لطمة ػلـ مػف أف لططػاعف رةولجػلس للخػج م طػد مةػسو أنفػاؽ جامهػد لط ػاهس،
باعةباسها منمأ ،ةمثج أهملد يولد ل لسة

مناح لاـ مأموس لط بك لط

ائ لرةغاء لطة وط ولط لس ةفةلمه إللس اح طمجسل

إمةػا ه بًسةونػد ريػلس وةرػػلو عتلػه عالمػات لطمػؾ ولطس بػػد  ،طػلى لػ ل اح فػ لط ػػانوف  ،ولطػؾ طمػا هػو م ػػسس فػ

ػاء هػػلس

لطم ًمد مف أنه طلى مف مجسل ما لهةس لطمخص مف مظاهس لط يس ،ولالسةباؾ مهما رتغا يوفس لطلالئج لط افلػد عتػ لةهامػه
باطجس مد لطمةتبى رها و رل ،مف ثـ لط بض عتله وةفةلمه  .طما ًاف لطؾ  ،فإف لط ػبض عتػ لططػاعف لًػوف ػل و ػ فػ غيػس
اطػػد ةتػػبى باطجس مػػد ومػػف ثػػـ فػػإف مػػا و ػ ب ػػه هػػو ػػبض باطػػج  .ولل خػػاطب لط ًػػـ لطمطهػػوف فلػػه هػػلل لطنظػػس وجػػس ف ػ
ائه عت ل د هلل لإلجسلء فإنه لًوف مهيباح باطخطأ فػ ةطريػق لط ػانوف بمػا يوجػا ن
مف ملونات لط ًـ أف مأموس لط بك لط

ػه  .طمػا ًػاف لطػؾ  ،وًػاف لطرػيف

ائ طػـ يةرػيف ًنػه مػا ة ةولػه لط سةونػد لطةػ ًػاف لططػاعف ممةػًاح رهػا ريػلس إال بهػل

لط بض عتله وةفةلمه  ،وًاف بطالف لط بض ولطةفةلش م ة اس علـ لطةهو ج ف لط ًـ باإلللند عت أي لطيج مةةمل منهمػا ،
وباطةاط فال لهةل بمهال ،مف اـ رهلل لإلجسلء لطباطج  ،وطما ًانت لطلعو

ةبما لتها لط ًـ لطمطهوف فله ال يوجػل فيهػا

لطيج ةولس  ،فإنػه يةهػيف لط ًػـ ررػسلء ،لططػاعف عمػالح بػاطف س ،لألوطػ مػف لطمػال 39 ،مػف ػانوف ػاالت ولجػسلءلت لططهػف أمػاـ
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وبهل أف ل ػوـ مػأموس لط ػبك لط

ػائ بػاط بض عتػ لطمػخص لطػلي ةػولفست ب ػه لالئػج ًافلػد ،

يجػا عتلػه أف لةػػم أ ولطػه فػػو لحس فػالل طػػـ لػأت بمرػػسس إلطػالؽ ةػ لس ه فيسةػته خػػالؿ أس ػ وعمػػس ف
ةاعد إط وًيج لطنلابد لطمخةص وهلل ما نلت عتله لطمال 34 (،مف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد
لطفتةطين ب وطها (( يجا عت مأموس لط بك لط

ائ أف لةم فػو لس أ ػولؿ لطم رػوض عتلػه فػإلل

طـ لأت بمرسس لطالؽ ة لس ه يسةته خالؿ أس وعمس ف ةاعد إط وًيج لطنلابد لطمخةص .
ونجػػل أف لطػػنص ل ػػسس ةػػتطد ة ليس ػػد ولةػػهد طمػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ ةةمثػػج ف ػ ة يلمػػه وة ػػليسس

رناء عتيها ل سس فلمػا لل لطتػق ةػ لس ه أو
طمل وجاهد لطمرسسلت لطة ةا ها لطم روض عتله ولطة
ح
لةػةمس ب جػزس طهس ػػه عتػ لطنلابػد لطهامػػد ،وهػلل مػف خػػالؿ لامػه بهمتلػد لطمولزنػػد فلمػا رػيف ًملػػد
لطمؾ لطولةهد باإلللند و يف ألج لطرسلء ،لطلي يةمة به جمل لألفسلل .

م ًمد لطن ض لطلالس باط انوف س ـ  57طةػند  1959وملػالس ،لطمخػلس لطم ػروط عمػالح رػنص لطمػال 42 ،مػف لط ػانوف س ػـ
 182طةند  1960لطمهلؿ( .لططهف س ـ  11501طةند  83جتةػد  ، 02/02/2014وفػ
لطمطهػػوف

ًػـ أخػس (( وًػاف مجػسل هرػوط

ػػلس مػػف لطةػػلاس ،ولطف ػسلس مػػف مًػػاف لط مػػيف طػػلى فلػػه مػػا يرػػسس لط ػػبض عتلػػه ولطػػؾ طمػػا هػػو م ػػسس فػ

ػػاء هػػلس

لطم ًمػد مػف أنػه طػلى فػ مجػسل مػػا لهةػسي لطمػخص مػف مظػاهس لط يػس ،ولالسةبػاؾ مهمػػا رتغػا مػا يػوفس لطػلالئج لط افلػد عتػ
لةهامه باطجس مد لطمةتبى رها و رل ،مػف ثػـ لط ػبض عتلػه وةفةلمػه  .طمػا ًػاف لطػؾ  ،فػإف لط ػبض عتػ لططػاعف لًػوف ػل و ػ
ف غيس اطد ةتبى باطجس مد  ،ومف ثـ فإف مػا و ػ فػ
وج ػػس فػ ػ

ػه هػو ػبض باطػج ولل خػاطب لط ًػـ لطمطهػوف فلػه هػلل لطنظػس ،

ػػائه عتػ ػ لػ ػ د ه ػػلل لإلجسلء .مو ػ ػ لطرولب ػػد لط انونل ػػد طم ًم ػػد لط ػػن ض  ،لطمسجػ ػ لطة ػػارق  ،ة ػػاس خ لطز ػػاس،
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لطة نلت ب وطها ( طمأموس لط بك لط

ائ لف ل بض بال مػلًس ،عتػ أي مػخص ا ػس ةوجػل لالئػج عتػ لةهامػه فػ

لأل ولؿ لطةاطلد :
 -1اطد لطةتبى ف لطجنالات أو لطجن ،لطة ةةةوجا ع وبد لط بى مل ،ةز ل عت ةةد أمهس.
 -2إلل عاسض مأموس لط بك لط

ائ أثناء لامه رولجبات وظلفةػه أو ًػاف مو وفػا روجػه ممػسوع وفػس أو ػاوؿ لطفػسلس مػف

مًاف لطةو يب .
 -3إلل لسة ا جسما لو لةهـ أمامه باسة اا جس مد  ،وسفض لعطاءس لةمه أو عنولنه أو طػـ لًػف طػه مًػاف ةػًف مهػسوؼ أو
ثارت ف فتةطيف .
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و ػػةمهف لطػػنص نجػػل أنػػه يثػػاس وطػػه مةػػأطد عػػلـ لةػػةوس ةه  ،ألف ألػػج لطر ػسلء ،لهن ػ أف عػػاء
لإلثبػػات ل ػ عتػ لطنلابػػد لطهامػػد  ،فهتيهػػا و ػػلها عػػاء ة ػػللـ لطػػلطيج ًمػػا ل ػ عتػ عاة هػػا عػػاء
نف أةباا لإلبا د ومولن لطمةؤوطلد ومولن لطه اا .
فنجل أف لطنص لطةارق ل تا عاء لإلثبات ب ي

ية متػه لطمػةهـ لطم رػوض عتلػه  ،فػاطمفةسض

ػػائ لطػػلي ػػاـ بػػاط بض باالةػػةماع إطػ أ ػولؿ لطم رػػوض عتلػػه ولًػػوف

أف ل ػػوـ مػػأموس لط ػػبك لط

ه ػػو م ػػف ية م ػػج ع ػػاء لالثب ػػات م ػػف خ ػػالؿ ب ث ػػه ع ػػف مر ػػسسلت ل ػػلسها م ػػأموس لط ػػبك لط
طيةولػػج إطػ

ػػائ

ػسلس لطػػالؽ ةػ لس ه أو أف يسةػػته إطػ لطنلابػػد لطهامػػد  ،أمػػا أف ل ػػوؿ عػػاء لإلثبػػات

عت لطم روض عتله ب ي

يتةزـ لألخيس بأف لػأة بػاطمرسسلت لطةػ ةػلعو إطػ لطػالؽ ةػ لس ه فهػلل

فلػػه لنةهػػاؾ أللػػج لطرػسلء ،لطػػلي أ ػػل عتلػػه لط ػػانوف لألةاةػ لطفتةػػطين لطمهػػلؿ طةػػند  2005فػ
نػػص لطمػػال ،1 14 (،وطػػلل ة ػػوف لطمػػال 34( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين ممػػوبه
بهيا علـ لطلةةوس د.2
أما انوف لالجسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػسي ف ػل نلػت لطمػال 51(،و لطمػال 1/65( ،منػه بأنػه إلل أس
ػػابك لطمػػسطد لط

ػػائلد ط ػػسوس ،لطة س ػػات وطرلهػػد لطجػػسـ لطمسة ػػا  ،أف ل ػ مخلػػا ة ػػت

لطنظس  ،وجا عتلػه أف يخطػس وًيػج لطجمهوس ػد ول ػلـ طػه ة س ػ لحس عػف لولعػ لطةو يػب طتنظػس ،3إال
أف هنػػاؾ سأي ف ػ لطف ػػه يػػس وب ػػق أف لطممػػسع لطج لزئػػسي لةػػةهمج ةهريػػس ((لطة يػػق لالرةػػللئ
1

لطة نلت ب وطها (( لطمػةهـ رػسئ ةػ ةثرػت إللنةػه فػ م ا مػد انونلػد ة فػج طػه فيهػا

ػمانات لطػلفاع عػف نفةػه  ،وًػج

مةهـ ف جنالد يجا أف لًوف طه م اـ يللف عنه .
2

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص 575وص. 576

3ونلػػت لطمػػال 51 (،عتػ أنػػه (( إلل أس
ممف أميس إطيهـ ف لطمال 50 ،ةوجل

ػػابك لطمػػسطد لط

ػػائلد طم ة ػػلات لطة يػػق أف يو ػػب طتنظػػس مخلػػا أو أ ثػػس

لهـ لالئج ة مج عت لالمةباس ف لسة ارهـ جنالد أو جن د ل سس طها لط ػانوف ع وبػد

ةػػاطبد طت س ػػد  ،فهتلػػه أف يرتػػغ لطمػػخص لطمهنػ رهػػلل لط ػسلس ولطت ػ فػػو لس وًيػػج لطجمهوس ػػد رػػلطؾ ول ػػلـ طػػه ة س ػ لس عػػف لولع ػ
لطةو يػػب طتنظػػس ،.غيػػس أف لالمػػخاص لطػػليف ةوجػػل ألػػد لالئػػج ةجهػػج لسة ػػارهـ لو م اوطػػد لسة ػػارهـ طتجس مػػد مسج ػػا ال يجػػوز
ةػػو لفهـ ةػػو لطمػػل ،لطالزمػػد ألخػػل أ ػولطهـ .وللل امػػت
فيةهيف عت

ػػل لطمػػخص لالئػػج ولػػد ومةماةػػًد مػػف مػػأنها لطةػػلطيج عتػ لةهامػػه

باط لطمسطد لف ل ةالوس إط وًيج لطجمهوس د لوف أف يو فه طتنظس أ ثس مف ثماف وأس هيف ةاعد

ونلػػت لطمػػال 1/65 (،ب وطهػػا (( إلل لعػػت م ة ػػلات لطة يػػق لالرةػػللئ
مخلا ةوجل

ػػابك لطمػػسطد لط

ػػائلد إط ػ أف يو ػػب طتنظػػس

لس لالئج ة مػج عتػ لالمػةباس فػ لسة ػاا جنالػد أو جن ػد ل ػسس طهػا لط ػانوف ع وبػد ةػاطبد طت س ػد مػل ،ةز ػل

عف ثماف وأس هيف ةاعد  ،فإنه يةهيف عتله أف ل لـ لطؾ لطمخص رج لن
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اء هلل لألجج إط وًيج لطجمهوس د .

ولطؾ خطأ ،ألف لطةو يب طتنظس إجسلء مف إجسلءلت لالةةلالؿ وطلى إجػسلء مػف إجػسلءلت لطة يػق
لالرةللئ ألنه يػةـ خػالؿ مس تػد لطب ػ

ولطة ػسي عػف لطجػسلئـ يةػوالس

ػباط لطمػسطد لط

ػائلد بهػل

لخطاس ومولف د وًيج لطجمهوس د بمثج هلل لإلجسلء.1
و ة ػػ ،م ػػف ن ػػص لطم ػػال 51( ،أف لطمم ػػسع لطج لزئ ػػسي م ػػن ،م ػػأموسي لط ػػبك لط

ػػائ ةو ي ػػب

لطمخص مل 48 ،ةاعد طتنظػس وةجػلل ةػا لطجػسـ لطمسة ػا 2وهػلل مػا نلػت عتلػه لطمػال51( ،
و( ، 65ونس أف هلس لطمل ،طو تد جللح باإل افد إط إجاز ،نص لطمال 65( ،بلفد لةةثنائلد ،
من ،لطػؾ لإللف ب ػسلس مةػرا لوف ة ػللـ لطمػخص إطػ لطنلابػد فهػلل فلػه ةوةػ فػ ةػتطات
لطمسطد لط

ػائلد عتػ

ةػاا س ػات لألفػسلل وطػلل  ،سلػاح عتػ

ػباط

س ػات لألفػسلل نولػ لطممػسع

لطجزلئسي أف ل لس لطمل ،لالفةةا لد ط ػ 24ةػاعد ألننػا نػس أنهػا ًافلػد مػ جهػج مةػأطد أخػل لإللف
باطةمليل مف ا

لطة يػق رػلالح مػف وًيػج لطجمهوس ػد ولطغػاء لالةػةثناء لطمةهتػق بمػن ،لاللف لوف

ة للـ لطمخص طتنلابد لطهامد .
ثالثا :السمطة التقديرية لمنمور الضب القضااي في الت تيش.
لطةفةػػلش " لهن ػ لطب ػ
لطيج يةهتق باطجس مد لطة

ف ػ مالبػػى أو جةػػـ أو أي م ػ ء ل متػػه ً يبػػد أو مػػا مػػابه ولطػػؾ عػػف
امت لالئج ًافلد عت لةهامه باسة ارها"3وباطنظس إط

1

عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.44

2

لمًف ةمليل آجاؿ لطةو يب طتنظس رإلف مًةوا مف وًيج لطجمهوس د لطمخةص :

انوف لالجسلءلت

-

مس ،ول ل 1( ،عنلما يةهتق لألمس رجسلئـ لالعةللء عت أنظمد لطمهاطجد لآلطلد طتمهطلات

-

مسةيف ( 2إلل ةهتق لألمس باالعةللء عت أمف لطلوطد

-

ثالثد ( 3مسلت إلل ةهتق لألمس رجسلئـ لطمةاجس ،باطمخلسلت ولطجس مد لطمنظمد عرس لط لول لطوطنلد وجسلئـ ةريلض
لألمولؿ ولطجسلئـ لطمةهت د باطةمس لطخاص باطلسؼ .

3

خمى ( 5مسلت إلل ةهتق لألمس رجسلئـ مولوفد بأفهاؿ إسهارلد أو ةخس رلد .

عمػػس لطةػػهيل سم ػػاف  ،مبػػالئ ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد ،ج ، 1للس لطنه ػػد لطهس لػػد ،لط ػػاهس1998 ، ،ـ  ،ص،317

ممػػلوي إر ػسلهلـ لطةػػبً  ،ػػلول ةػػتطات مػػأموس لط ػػبك لط
ص.69
لط

ائ

ػػائ ف ػ لطة يػػق  ،للس لطنه ػػد لطهس لػػد  ،لط ػػاهس،1998، ،

ػػت م ًمػػد لطػػن ض لطملػػس د بأنػػه(( مػػف لطم ػػسس أف ًػػج مػػا لمػػةسط طلػ د لطةفةػػلش هػػو أف لًػػوف سجػػج لط ػػبك
ل عتـ مف ة س اةه ولةةلالالةه أف جس مد مهيند  -جنالد أو جن د  -ل و هت مف مخص مهيف وأف لًوف هنػاؾ

مف لطلالئج ولألماسلت لط افلد أو لطمرهات لطم روطػد

ػل هػلل لطمػخص مػا يرػسس لطةهػسض ط س ةػه أو ط سمػد مةػًنه فػ ةػريج

ً مػػب مرتػػغ لةلػػاطه رةتػػؾ لطجس مػػد .طمػػا ًػػاف لطػػؾ ،وًػػاف مػػا أثرةػػه لط ًػػـ ف ػ ملوناةػػه ية ػػمف أف إلف لطةفةػػلش إنمػػا لػػلس
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لطجزلئلد لطفتةطين نجل أف لطمال1/38( ،

1

ل أجازت طمأموس لط بك لط

ائ ف لأل ولؿ لطةػ

يجػػوز فيهػػا لط ػػبض انون ػاح عت ػ لطمػػةهـ أف لفةمػػه  ،و ػػلطؾ فػػأف ةػػتطد مػػأموس لط ػػابطد لط

ػػائلد

رةفةلش لطمةهـ ةن لس ف لط االت لطة أجاز طه لطممسع فيهػا لط ػبض عتػ لطمػةهـ أي فػ

ػلول

ما ة منةه لطمال 30( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين .
و نػػاء عتلػػه ال يجػػوز طمػػأموس لط ػػابطد لط

2

ػػائلد أف ل ػػوـ رةفةػػلش لألمػػخاص ف ػ غيػػس لط ػػاالت

لطة أوسلةها نػص لطمػال ، 30(،ونال ػ أف لطممػسع لطفتةػطين طػـ لمػةسط ًفالػد لأللطػد فػ نػص
لطمال 30( ،وجهج لطنص عت إطال ه بال يل عت عًى لطممسع لطملسي لطلي ًاف أ ثس ل ػد
لطلي لمػةسلط لط فالػد فػ لطػلالئج طةوجلػه لالةهػاـ فػ نػص لطمػال 34( ،ونػص لطمػال ، 35( ،وللل
ًانت ةتؾ لطػلالئج لط افلػد فػ ةتػؾ لط ػاالت ػل ةةػم ،طمػأموس لط ػبك رػإجسلء لط ػبض إال أنهػا فػ
لط ل ػػد ػػل ال ةر ػػسس ةفة ػػلش لطم ػػةهـ سغ ػػـ إج ػػاز ،لطمم ػػسع طم ػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ طت ل ػػاـ ر ػػإجسلء

ط بك لطمةهـ ػاؿ ن تػه لطمخػلس وهػ جس مػد مةػة رتد طػـ ة ػف ػل و هػت بهػل .وًػاف يرػيف مػف مطاطهػد لطمفػسللت لطم ػمومد
ة ل اح طوجه لططهف أف لط ابك لطلي
عت إلف ط بك لطمطهوف

بك لطول هد ػل أثرػت بم

ػس ة س اةػه  -لطػلي ة ػلـ بػه إطػ لطنلابػد لطهامػد طت لػوؿ

لس وةفةلمه  -أف لطمةهـ ل ةف باطمخلسلت بمالبةه ً -ما لًػست لطنلابػد روجػه لططهػف  -ومػف

ثػػـ لًػػوف إلف لطةفةػػلش ػػل لػػلس ط ػػبطه ػػاؿ ن تػػه لطمخػػلس باعةبػػاس هػػلل لطن ػػج مظهػ لحس طنمػػاطه فػ لالةجػػاس بمػػا مفهومػػه أف
لألمػػس لػػلس ط ػػبك جس مػػد ة ػػق و وعهػػا مػػف م اسفهػػا ال ط ػػبك جس مػػد مةػػة رتلد ( .لططهػػف س ػػـ  305طةػػند  44جتةػػد
 17/03/1974ى  25ع  1ص  292ؽ  64مو ػ ػ ػ لطرولبػ ػ ػػد لط انونلػ ػ ػػد طم ًمػ ػ ػػد لطػ ػ ػػن ض  ،لطمسج ػ ػ ػ لطةػ ػ ػػارق  ،ةػ ػ ػػاس خ
لطز اس 04:35:01 19/09/01،ـ
1

نلت ب وطها (( ف لأل ولؿ لطة يجوز لط بض فيها انوناح عت لطمةهـ  ،يجوز طمأموس لط بك لط

ائ أف لفةمه ول ػسس

ائمد باطم روطات يو هها ولطم روض عتله ول هها ف لطمًاف لطمخلص طلطؾ .
2

لطة نلت ب وطها (( طمأموس لط بك لط

ائ أف ل بض بال ملًس ،عت أي مخص ا س ةوجػل لالئػج عتػ لةهامػه فػ

لأل ولؿ لطةاطلد -:
-1

اطد لطةتبى ف لطجنالات أو لطجن ،لطة ةةةوجا ع وبد لط بى مل ،ةز ل عت ةةد أمهس.

 -2للل عاسض مأموس لط بك لط

ائ أثناء لامه رولجبات وظلفةه أو ًاف مو وفا روجه ممػسوع وفػس أو ػاوؿ لطفػسلس مػف

مًاف لطةو يب .
 -3للل لسة ا جسما لو لةهـ لمامه باسة اا جس مد  ،وسفض إعطاءس لةمه أو عنولنه أو طـ لًف طه مًاف ةػًف مهػسوؼ أو
ثارت ف فتةطيف .
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لطةفةلش ،وباطةاط

ائ م اح ب لامه رإجسلء لطةفةلش  ،و ينها لًوف

ل ال لًوف مأموس لط بك لط

لطةفةلش مف ريج لطةوة باةةهماطه طتةتطد لطة ليس د. 1
ػػائ ف ػ لخػػوؿ لطمنػػازؿ بػػال مػػلًس ،ف ػ لأل ػولؿ

وةة ػػ ،لطةػػتطد لطة ليس ػػد طمػػأموس لط ػػبك لط

لط لػػس د لطةػ ػ أوسلةهػػا ن ػػص لطمػػال 48( ،ب وطه ػػا أن ػػه ( ال يجػػوز لخ ػػوؿ لطمنػػازؿ م ػػف لطة ػػتطات
لطمخةلد رلوف ملًس ،إال ف لط االت لطةاطلد  -1:طتا لطمةاعل ،مف لطللخج  -2.اطػد لط س ػق
أو لطغسؽ  -3.إلل ًاف هناؾ جس مد مةتبةاح رها  -4.ف

اطد ةه ا مخص يجا لط بض عتله ،

أو م ػػخص ف ػػس م ػػف مً ػػاف أو ػػب فلػ ػه روج ػػه مم ػػسوع  .وم ػػا ع ػػلل ةت ػػؾ لط ػػاالت فيج ػػا أف يتة ػػزـ
باأل ً ػػاـ لطهام ػػد طتةفة ػػلش وه ػػلل م ػػا نل ػػت عتل ػػه لطم ػػال ،2 39( ،وط ػػلل ف ػػإف ة ػػليس ةػ ػولفس لط ػػاالت
لألس هػػد لط لػػس د لهػػول طمػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ بم لس بػػد لطنلابػػد لطهامػػد وم ًمػػد لطمو ػػوع فلمػػا

بهل.

1

م مول نجيا ةن  ،لطلةةوس ولط انوف لطجنائ  ،لطمسج لطةارق ،ص ،88ةام ط غنلـ  ،لطمسج لطةػارق  ،ص.54
ػت م ًمػد لطػن ض لطملػس د بػأف ػ((لطمالةاف  35 ، 34مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجنائلػد لطمهػلطةاف باط ػانوف س ػـ  37طةػند

 1972لطمةهت ةػػاف ب ػػماف س ػػات لطم ػولطنيف ال ةجي ػزلف طمػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ أف ل ػػبض عت ػ لطمػػةهـ إال ف ػ أ ػولؿ

لطةتبى باطجنالات ولطجن ،لطمها ا عتيها باط بى مل ،ةز ل عت ثالثد أمهس إلل وجلت لالئج ًافلد عت لةهامه  ،و ل خوطةػه
لطمػػال 46 ،مػػف لط ػػانوف للةػػه ةفةػػلش لطمػػةهـ ف ػ لط ػػاالت لطة ػ يجػػوز فيهػػا لط ػػبض عتلػػه انون ػاح  ،أل ػاح ًػػاف ةػػرا لط ػػبض أو
لطغسض منه  ،وًاف ةنل إبا د لطةفةلش لطو ائ هو أنه إجسلء ة فظ لةوغ ألي فسل مف أفسلل لطةتطد لطمنفػل ،ألمػس لطةفةػلش
لط لػاـ بػه لسءلح طمػا ل ةمػػج مػف أف يت ػق لطمػػةهـ أل بمخلػه مػف مػ ء لًػػوف مهػه أو أف يت ػق مثػػج هػلل لألل بغيػسس ممػػف
يبامس لط ػبض عتلػه  ،فإنػه بغيػس لػاـ مةػوغ لط ػبض لط ػانون ال يجػوز طمػأموس لط ػبك لط

ػائ لط لػاـ بػاطةفةلش ًػإجسلء مػف

إجسلءلت لطة يق أو ًإجسلء و ػائ  ،وًػاف مػف لطم ػسس انونػاح أف لطةتػبى لػفد ةػالزـ لطجس مػد للةهػا ال مػخص مسة رهػا ممػا
يرل ،طمأموس لط بك لط

ائ لطلي ماهل و وعها أف ل ػبض عتػ ًػج مػف ل ػوـ لطيػج عتػ مةػاهمةه فيهػا وأف يجػسي ةفةلمػه

بغيس إلف مف لطنلابد لطهامد

لططهف س ـ  6198طةند  84جتةد  . 15/04/2017مو ػ لطرولبػد لط انونلػد طم ًمػد لطػن ض

 ،لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس9/1/2019 4:35:01 PM،
2

نلت لطمال 39( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين ب وطها ( لخوؿ لطمنازؿ وةفةلمها عمج مػف أعمػاؿ لطة يػق ال

ػاء عتػ لةهػػاـ موجػػه إطػ مػػخص ل ػػلـ فػ لطمنػػزؿ لطمػسلل ةفةلمػػه
يػػةـ إال بمػػلًس ،مػػف رػػج لطنلابػػد لطهامػػد أو فػ
ػػوسها  ،رنػ ح
باسة اا جنالد أو جن د أو بامة لس ه ف لسة ارها  ،أو طوجول سلئف ولد عت أنه ل وز أملاء ةةهتق باطجس مد .
31

أمػػا لطممػػسع لطج لزئػػسي فإنػػه ةػػم ،طمػػأموسي لط ػػبك لط
لطس ا لطلس  ،مف لطمخص لطلي ةيةخل لالجسلء

ػػائ ةفة ػلش لطمنػػازؿ  ،وط ػػف بمػػسط أخػػل

لس وهلل بموجا نص لطمال64( ،

1

المطمب الثا ي
در ة ااقت اع الالزمة في مرحمة مع ا ستد ت
إف لطلعو لطجزلئلد ةرلأ ف لػوس ،مػؾ 2فػ إةػنال ول هػد إطػ لطممػةبه فلػه  ،وأف هػلؼ إجسلءلةهػا
لطةاطلد هو ة و ج هلل لطمؾ إط ل يف فإلل طـ ية ق لطؾ ب

لطمؾ ؛ فف مس تد لطة ػسي ولطب ػ

رناء عتػ ة ػليسلةهـ طتػلالئج لط افلػد 3ولطةػ هػ
لطة يةوط فيها مأموسي لط بك لط ائ أعماطهـ ح
مجموعػػد مػػف لطو ػػائ لطظػػاهس ،لطمتموةػػد لطةػ لةػػةنة منهػػا أف مخلػاح مهينػاح هػػو مسة ػػا لطجس مػد
إلةخػالهـ لإلجػسلءلت ولطلػػال لات لطةػ من هػػا لط ػػانوف طهػـ مهة ػػليف ًفايةهػػا ؛ ط ػ يػػةـ فلمػػا بهػػل
ةوجله لالةهاـ إط لطمخص لطة

امت وطه ةتؾ لطلالئج. 4

و هػ ػػلل ال ةهن ػ ػ مجػ ػػسل لطمػ ػػرهات لطظنلػ ػػد أو لطػ ػػبالغ لطم ػ ػػلـ مػ ػػف لطمجن ػ ػ عتلػ ػػه ًافل ػ ػاح الةػ ػػة ماؿ
لإلج ػسلءلت ب ػػق لطممػػةبه فلػػه ،5رػػج ينبغ ػ أف ةهػػزز ةػػتطد لطة يػػق مػػا وسل بػػاطبالغ مػػف خػػالؿ
1

نلػػت ب وطهػػا ( ال يجػػوز ةفةػػلش لطمةػػا ف ومهاينةهػػا و ػػبك لألمػػلاء لطمثرةػػد طتةهمػػد لال رس ػػا لػػس  ،مػػف لطمػػخص لطػػلي

ةةةخل طلله هلس لالجسلءلت  .و جا أف لًوف هلل لطس ا رةلس  ،مًةوا رخك يل لا ا لطمأف  ،فاف ًاف ال لهسؼ . ..
2

ولمًف ةهس ب لطمؾ ف لطتغد :بأنه هو لط اطد لطنفةلد لطة يةسلل مهها لطلهف ريف لالثبات ولطنف و ةو ب عف لط ًػـ .أو

ه ػػو اط ػػد لالسةل ػػاا ولالطةب ػػاى لطةػ ػ ةل ػػيا لطم ػػخص لةج ػػاس أم ػػس م ػػا وه ػػو ن ػػلض لطل ػػيف  .مهج ػػـ لطمه ػػان لنظ ػػس لطػ ػسلبك
 almaany.comةاس خ لطز اس 02:51:41 2018/07/18 ،ـ.
3
4

إرسلهلـ امل طنطاوي ،ةتطات مأموس لط بك لط
لةامد عرل هللا ايل ،

ائ  ،ط  ،1مطبهد للس لطةأطيب  ،لط اهس ،1993 ، ،ص.607

وؽ و مانات لطممةبه فله ف مس تد لالةةلالؿ  ،لسلةد م اسند  ،للس لطنه ػد لطهس لػد ،لط ػاهس، ،

،2005ص .144،145سلئل أ مل ط  ،لطرسلء ،ف لط ػانوف لطجنػائ  ،سةػاطد لًةػوسلسً ،تلػد لط ػانوف  ،جامهػد بارػج ،2005،
ص .66ط م لس ،

مانات لطممةبه فله ف لطة س ات لألوطلد  ،ج ،2ط ،1للس لطهل  ،لطجزلئس1999،ـ ،ص.65

5إر ػسلهلـ امػػل طنطػػاوي  ،لط ػػبى لال ةلػػاط  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص.60
لطم سس ف

ػػت م ًمػػد لطػػن ض لطملػػس د بأنػػه (( مػػف

اء هلس لطم ًمد  -م ًمد لطن ض  -أف اطػد لطةتػبى ةةػةوجا أف ية ػق مػأموس لط ػبك لط

لطجس مد بمماهلةها رنفةه أو رإل لس ها ب اةد مف ولةه ،وال لغنله عف لطؾ ةت

ػائ مػف لػاـ

نبأها عف طس ق لطسوللد أو لطن ج مف لطغيس

مػػاهللح ًػػاف أو مةهمػاح ل ػػس عتػ نفةػػه ،مػػاللـ هػػو طػػـ لمػػهلها أو لمػػهل أثػ لحس مػػف آثاسهػػا ينرػػف رللةػػه عػػف و وعهػػاً ،مػػا أف مػػف
لطم سس أف مجسل بالغ لطمجن عتله ال يوفس رللةػه لطػلالئج لط افلػد لطةػ ةرػل ،لط ػبض عتػ لطمػةهـ وةفةلمػه رػج يجػا أف ل ػوـ
لطروطلى بهمج ة س ات طما لمةمج عتله لطبالغ فإلل ما أةػفست هػلس لطة س ػات عػف ةػولفس لالئػج ولػد عتػ لػ د مػا وسل فلػه
32

ة تيػػب لطمػػسطد بهمػػج لطة س ػػات وة ػؤلؿ م ػػلـ لطػػبالغ وعمػػج لطمهاينػػات  ،ي ػ
لألمس إط

يةوجػػا أف للػػج

ل ةولفس بهض لطلالئج لطمه وطد لطة ة مج عت لالعة ال رو وع لطجس مػد ونةػرةها إطػ
اطػد لالسةبػاؾ ولط يػس ،لطةػ ةنةػاا لطمػخص 1و لًفػ فػ لطػلالئج أف ة ػوف

لطممةبه فله فال ة ف

فهنلئل لةوغ لألمس باط بض عت لطمةهـ ف لطجسلئـ لطمنلوص عتيها ف لطف ػس ،لطثانلػد مػف لطمػال 35 ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت
لطجنائلد ( .لططهف س ـ  46438طةػند  59جتةػد  21/10/1990ى  41ع  1ص  922ؽ  161مو ػ لطرولبػد لط انونلػد
طم ًمد لطن ض  ،لطمسج لطةارق ،ةاس خ لطز اس9/1/2019 4:35:01 PM،
1

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،ةتطد لطنلابد لطهامد  ،لطمسج لطةارق  ،ص .63أ مل فة

ةسوس  ،لطوةػلك فػ

ػانوف لإلجػسلءلت

لطجنائلػ ػػد ،لطمسج ػ ػ لطة ػ ػارق  ،ص .347ن ػ ػػض ملػ ػػسي  ،20للةػ ػػمرس ةػ ػػند  ،1937مجموعػ ػػد لط ولعػ ػػل ،ج ،4س ػ ػػـ ،128
ص ،119لنظػػس مو ػ

 www.aladalacenter.comةػػاس خ لطز ػػاس 10:49:10 2018/10/30 ،ص .و

ػػت م ًمػػد

لطن ض لطملس د ف (لططهػف س ػـ  11501طةػند  83جتةػد (( . 02/02/2014طمػا ًػاف لطػؾ  ،وًانػت لػوس ،لطول هػد ًمػا
لػتها لط ًػـ لطمطهػػوف فلػه فػ ملوناةػػه لطةػ ةػػتب رلانهػا ال ةنرػف عػػف أف جس مػد إ ػسلز لطمخػلس ف لطةػ ليػػف لططػاعف رهػا
ًانػػت فػ

اطػػد مػػف ػػاالت لطةتػػبى لطمرينػػد عتػ ةػػريج لط لػػس فػ لطمػػال 30 ،مػػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجنائلػػد إل إف مجػػسل

ممػػاهل ،مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ طتمػػةهـ (لططػػاعف لطممةػػؾ بًسةونػػد ريػػلس وةرػػلو عتلػػه عالمػػات لطمػػؾ ولطس بػػد ال ة فػ ط لػػاـ

اطد لطةتبى مػاللـ طػـ لمػهل أثػ لحس مػف آثاسهػا ينرػف رللةػه عػف و وعهػا رػج إجػسلء لط ػبض  ،وًػاف مػا ةػا ه لط ًػـ عتػ لطةػلاؽ
لطمة لـ مف أف لططاعف رةولجلس للخج م طد مةسو أنفاؽ جامهد لط اهس ،باعةباسها منمأ ،ةمثج أهملد يولد ل لسة
لػػاـ مػػأموس لط ػػبك لط

ػمناح

ػػائ لرةغػػاء لطة ػػوط ولط ػػلس ةفةلمػػه إللس ػاح طمجػػسل إمةػػا ه بًسةونػػد ريػػلس وةرػػلو عتلػػه عالمػػات لطمػػؾ

ولطس بػد  ،طػلى لػ ل اح فةةي القةا ون ع وذلةةك لمةا هةو مقةةرر فةي قضةةا هةذأ المح مةةة مةن أ ةق لةةيس مةن م ةةرد مةا يوتةةرى
الشخص من مظاهر الحيرة وا رتباك مهما بمغا يوفر الةد ال الكافيةة عمةى اتهامةق بال ريمةة المتمةبس بهةا ويبةيل مةن ثة
القبض عميق وت تيشق  .لما ان ذلك ع فإن القبض عمى الطاعن ي ون قد وقةع فةي غيةر حالةة تمةبس بال ريمةة ومةن ثة
فإن ما وقع بحقق هو قبض باطل  .ولل خاطب لط ًـ لطمطهػوف فلػه هػلل لطنظػس وجػس فػ
فإنػه لًػػوف مهيبػاح باطخطػػأ فػ ةطريػػق لط ػػانوف بمػػا يوجػػا ن
لط بك لط

ػائه عتػ لػ د هػلل لإلجػسلء

ػػه  .طمػػا ًػػاف لطػػؾ  ،وًػػاف لطرػػيف مػػف مػػلونات لط ًػػـ أف مػػأموس

ائ طـ يةريف ًنه ما ة ةولػه لط سةونػد لطةػ ًػاف لططػاعف ممةػًاح رهػا ريػلس إال بهػل لط ػبض عتلػه وةفةلمػه  ،وًػاف

بطالف لط بض ولطةفةلش م ة اس علـ لطةهو ج ف لط ًـ باإلللند عت أي لطيج مةةمل منهما  ،وباطةاط فال لهةػل بمػهال ،مػف
ػػاـ رهػػلل لإلج ػسلء لطباطػػج  ،وطمػػا ًانػػت لطػػلعو

ةػػبما لػػتها لط ًػػـ لطمطهػػوف فلػػه ال يوجػػل فيهػػا لطيػػج ةػولس  ،فإنػػه يةهػػيف

لط ًـ ررسلء ،لططاعف عمػالح بػاطف س ،لألوطػ مػف لطمػال 39 ،مػف ػانوف ػاالت ولجػسلءلت لططهػف أمػاـ م ًمػد لطػن ض لطلػالس
باط ػػانوف س ػػـ  57طةػػند  1959وملػػالس ،لطمخػػلس لطم ػػروط عم ػالح رػػنص لطمػػال 42 ،مػػف لط ػػانوف س ػػـ  182طةػػند 1960
لطمهلؿ  .مو لطرولبد لط انونلد طم ًمد لطن ض  ،لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس 04:35:01 19/09/01 ،ـ .
و

ت أل ا بأنه (( فتلى ل ل اح ف لط انوف ما ةػا ه لط ًػـ لطمطهػوف فلػه ةػلطلالح عتػ وجػول لطػلالئج لط افلػد عتػ وجػول

لةهاـ يرػسس لط ػبض عتػ لططػاعف وةفةلمػه مػف أف مظػاهس لالسةبػاؾ ػل لعةسةػه بمجػسل أف أس لط ػابك لةػةو ب لطةػلاس ،لطةػ
ًاف يسًرها طف ص ةسلخللها ولطؾ طما هو م ػسس فػ

ػاء هػلس لطم ًمػد مػف أنػه طػلى فػ مجػسل مػا لهةػس لطمػخص مػف
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ًافلػػد فػ لطلالطػػد عتػ هػػلل لالعة ػػال  ،وة ػػليس ًفالػػد هػػلس لطػػلالئج يةػوالس مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ

ة ت س ابد ةتطد لطة يق
ولمسلؼ م ًمد لطمو وع.1أما لط بض وما يةتوس مف إجسلءلت ًاطةفةلش ولطة ف فػال رػل مػف ةػولفس
إ ل

االت لطةتبى لطة ةؤلي إط

مأموس لط بك لط

ل ًريس إط ل ةماؿ إللند لطممةبه فله عت لأل ػج فػ نظػس

ائ وهلس لطظػسوؼ ولطو ػائ ال ل ػلسها ة ػلي لحس ةػائغاح  ،إال مػف ًػاف طللػه لطخرػس،

ولطل لسلػػد فػ لطهمػػج لطمػػسط  ،ومػػف ثػػـ ن ػػج مهػػه لطخمػػلد مػػف لطمةػػاى باطممػػةبه فلػػه لوف مرػػسس ،
وهػػلل يةفػػق

ػػمنلاح م ػ مػػا ػػسسس لط

ػػاء لطملػػسي ي ػ

لمػػةسط رػػج لطمةػػاى باطممػػةبه فلػػه ة ػولفس

مظػػاهس لط يػس ،ولالسةبػػاؾ مهمػػا رتغػػا مػػا يػػوفس لطػػلالئج لط افلػػد عتػ لةهامػػه باطجس مػػد لطمةتػػبى رهػػا و رػػل ،مػػف ثػػـ لط ػػبض عتلػػه
وةفةلمه ً .مػا أف مػا ن تػه لط ًػـ عػف لط ػابك مػف أف لططػاعف فػة ،لط سةونػد لطةػ ة ػو لطمخػلس طولعلػد فإنػه ال ية ػق بػه
مهنػ لطس ػػا بػػاطةفةلش  ،لطػػؾ بػػأف مػػا ولػػفه لط ػػابك باططولعلػػد إنمػػا هػػو فػ

ل ةػػه لنلػػلاع مػػف لططػػاعف ألمػػس إلػػاس بفػػة،

لط سةوند وال ية ق به مهن لطس ا لطمهةرس ف لط انوف  .طما ًاف لطؾ  ،فإف لط بض ولطةفةػلش لطػل و ػ عتػ لططػاعف لوف
لةةلللس أمس

ائ لًوف ل و ف غيس اطد ةتبى باطجس مد ولوف أف ةةػولفس لطػلالئج لط افلػد عتػ لةهامػه رهػا ومػف ثػـ

فػػإف مػػا و ػ ف ػ

ػػه هػػو ػػبض لػػس  ،طػػلى طػػه مػػا يرػػسسس وال ةػػنل طػػه مػػف لط ػػانوف (لططهػػف س ػػـ  21782طةػػند  74جتةػػد

 16/10/2012ى  63ص  511ؽ ( ، 87لططهػػف س ػػـ  1991طةػػند  60جتةػػد  19/03/1992ى  43ع  1ص 310
ؽ ( ، 42لططهف س ـ  1287طةند  46جتةػد  28/03/1977ى  28ع  1ص  416ؽ  ، 87وفػ
مف لطم سس ف

ًػـ أخػس(( طمػا ًػاف

اء هلس لطم ًمد مف أنه طلى ف مجػسل مػا لهةػس لطمػخص مػف مظػاهس لط يػس ،و لإلسةبػاؾ مهمػا رتغػا مػا

يػوفس لطػػلالئج لط افلػػد عتػ إةهامػػه باطجس مػػد لطمةتػػبى رهػػا و يرػل ،مػػف ثػػـ لط ػػبض عتلػػه و ةفةلمػػه (.لططهف س ػػـ  2992طةػػند
 54جتة ػػد  05/02/1985ى  36ص  209ؽ  33مو ػ ػ لطرولب ػػد لط انونل ػػد طم ًم ػػد لط ػػن ض  ،لطمسجػ ػ لطة ػػارق  ،ة ػػاس خ
لطز اس9/1/2019 4:35:01 PM،
1

(( ي

بأف مجسل ًوف لططاعف مف عائتد لطمةهميف لطمطتوا لط ػبض عتػيهـ فػ جنالػد ةػج ولسةبا ػه طمػا أس سجػاؿ

لط و ،وجس ه عنػلما نػال عتلػه لط ػابك  ،لالئػج ًافلػد طة ػو ف لطمػؾ لطمه ػوؿ لةجػاس هػلل لطمػخص مػف خػالؿ لطػلالئج لط افلػد
عت ػ لةهامػػه ف ػ جنالػػد ةػػج ممػػا يرػػسس لط ػػبض عتلػػه وةفةلمػػه  ،ولف مال ظػػد لط ػػباط لنةفػػا جيػػا جتبػػاا لطمةهمػػد و ػػسوز
بهض أوسلؽ لطةتوفاف لطة ةةةخلـ ف ةغتيب لطمخلسلت مف هلل لطجيا  ،فإف لطؾ لهةرس س نػد ولػد عتػ أنهػا ةخفػ مههػا
ميئا لفيل ف ًمب لط ل ػد  ،ممػا يجيػز طمػأموس لط ػبك لط

ػائ أف لفةمػها ن ػض ملػسي س ػـ 30مػاسى طةػند ،1953

مجموع ػػد لال ً ػػاـ ص ،4س ػػـ ،243ص ،672ن ػػض مل ػػسي  14لرس ػػج طة ػػند  1955ص 6س ػػـ  239ص ،735ن ػػض
ملػسي  19يونلػه طةػند 1961ص ،12س ػـ 135ص ،104ن ػػض ملػسي 28فر لسيػس ةػند 1967ص 18س ػػـ 58ص،265
ن ػػض ملػػسي  14أ ةػػو س طةػػند  ،1968ص ،165ص .835لنظػػس مو ػ
 10:50:21 2018/10/30ص.
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لالئج ًافلد ةجيػز لطمةػاى بػه وعتػ أف لًػوف ة ػليس مرتػغ ًفالػد هػلس لطػلالئج رػللء ،طسجػج مػأموس
لط بك لط

1

ةا لأل ولؿ ة ت س ابد ةتطد لطة يق و

ائ

اء لطمو وع.1

ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،ةػػتطد لطنلابػػد لطهامػػد  ،ص .63ن ػػض جنػػائ ملػػسي 1969/11/24ـ مجموعػػد أ ًػػاـ م ًمػػد

لط ػ ػػن ض  ،ى ،20ص ،1330س ػ ػػـ  ،270ن ػ ػػض جن ػ ػػائ  ،لنظ ػ ػػس مو ػ ػ ػ

 www.aladalacenter.comة ػ ػػاس خ لطز ػ ػػاس،

 10:50:36 2018/10/30ص ،لنظ ػػس للس ػػى عر ػػل لطجػ ػولل عر ػػل هللا رس ػػؾ ،لطمسجػ ػ لطة ػػارق  ،ص ،367ج ػػوهس ػ ػوللي
لامت  ،ةتطد لطة يق عت أعماؿ لط بطلد لط
 ،2010،ص.44

ائلد ف لط انوف لطجزلئسي ولطم اسف  ،للس لطجامهد لطجليػل ، ،لإلةػًنلس د

ػػت م ًمػػد لطػػن ض لطملػػس د (طمػػا ًػػاف ة ػػليس ة ػولفس اطػػد لطةتػػبى أو عػػلـ ةولفسهػػا هػػو مػػف لألمػػوس

لطمو وعلد لطب ةد لطة ةوًج رللء ،طسجج لط بك لط

ائ عت أف لًوف ة ليسس خا هاح طس ابد ةتطد لطة يق ة ت إمػسلؼ

م ًمػػد لطمو ػػوع ػ ػ ػ وفػػق لطو ػػائ لطمهسو ػػد عتيهػػا ػ ػ ػ ػ بغيػػس مه ػػا ماللمػػت لطنةيجػػد لطة ػ لنةهػػت إطيهػػا ةةفػػق منط ل ػاح م ػ
لطم ػػلمات ولطو ػػائ لطة ػ أثرةةهػػا ف ػ

ًمهػػا ،وًػػاف مػػا أوسلس لط ًػػـ ةػػلطلالح عت ػ ة ػولفس اطػػد لطةتػػبى وسللح عت ػ مػػا لف ػ بػػه

لططػػاعنيف بهػػلـ ةولفسهػػا وبطػػالف لط ػػبض ًافلػاح وةػػائغاح و ةفػػق ولػ ل ،لط ػػانوف وال عتػ مػػأموسي لط ػػبك لط
لةػػهول طت لػػوؿ عت ػ إلف مػػف ةػػتطد لطة يػػق بػػاط بض  ،ألنهػػـ طػػـ لًون ػول ف ػ

ػػائ إف هػػـ طػػـ

اجػػد إطلػػه  ،لطػػؾ أف إط ػػائهـ لط ػػبض عت ػ

لططاعنيف وة فظهـ عتيهما بهلما ثرت إ سلزهما ألةت د ناس د ولخائس أثناء ةمػاجسهما مػ بػا

لطمةهمػيف ممػا لمػًج جس مػد

مةتبى رها ةرل ،لط بض ومف ثـ فإف ما يثيسس لططاعنيف ف هلل لطوجه ين ج إط جلؿ مو وع ال يجوز إثاسةه أماـ م ًمػد
لطن ض  ،هلل ف الح عف أنه ال جلو مػف لطنهػ عتػ لط ًػـ بهػلـ لطػسل عتػ هػلل لطػلف ػ ػ إف لػ ،لطػؾ ػ ػ ػ مػا للـ لطرػيف مػف
لطول هد ًما لاس إثباةها ف لط ًـ ومف لةةلالطه أف لط ًـ طـ لةةنل ف لإلللند إط لطيج مةةمل مف لط ػبض عتػ لططػاعنيف
لطملع ربطالنه ،ولنما أ اـ

اءس عت لأللطد لطمةةمل ،مػف أ ػولؿ مػهول لإلثبػات وهػ ألطػد مةػة تد عػف لط ػبض  ،ومػف ثػـ

فإف ما يثيسس لططػاعنيف فػ هػلل لطمػأف لًػوف ال م ػج طػه ( .لططهػف س ػـ  49160طةػند  85جتةػد . 11/03/2018و

ػت

أل ػػا رػ ػ ( طمػػا ًانػػت لطف ػس ،لطثانلػػد مػػف لطمػػال 35 ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد ػػل لطػػت عت ػ أنػػه يجػػوز طمػػأموس لط ػػبك
لط

ائ أف يةخل لإلجسلءلت لطة فظلد لطمناةبد رج لطمخص إلل وجػلت لالئػج ًافلػد عتػ لةهامػه باسة ػاا جنالػد أو جن ػد

ةس د أو نلا أو ةهل مليل أو م اومد طسجػاؿ لطةػتطد لطهامػد بػاط و ،ولطهنػب  ،وة ػليس ةػولفس هػلس لطػلالئج عتػ لالةهػاـ لطةػ
ةرسس لةخال لإلجسلء لطة فظ لطمناةا منوط بمأموس لط بك لط

ائ ة ت إمسلؼ م ًمد لطمو وع ،ومة ًانت لطم ًمػد

ل ل ةنهت  -عت ما يريف مف ةلليها طتلف ربطالف لط ػبض وسف ػها طػه  -رةػولفس مةػوغات لإلجػسلء لطة فظػ لطػل لةخػلس
مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ

رػػج لططػػاعف إل عس ػػه عت ػ لطنلابػػد لطهامػػد  ،وهػػو مػػا ال لهػػل ب ػاح ً -مػػا هػػو مهػػسؼ بػػه ف ػ

لط انوف -فال يجوز لطمجالطد ف لطؾ أماـ م ًمد لطػن ض ( .لططهػف س ػـ  58320طةػند  76جتةػد  13/10/2008ى 59
ص  430ؽ  (( ، 79إف ة ػػليس لطػػلالئج لطة ػ ةةػػوغ طمػػأموس لط ػػبك لط ػػبض ولطةفةػػلش ومرتػػغ ًفايةهػػا لًػػوف رػػللء ،طسجػػج
لط بك لط

ائ عت أف لًوف ة ليسس هلل خا هاح طس ابد ةتطد لطة يق ة ت إمسلؼ م ًمد لطمو وع .وطما ًاف لط ًـ ل

لةةختص ف منطق ةتلـ ًفالد لأللطد لطة لسة ف إطيها سجج لط بك ف ةفةلش لططػاعف فػإف لطنهػ عتلػه باط لػوس ال لًػوف
ةػػليللح( .لططهػػف س ػػـ  1723طةػػند  38جتةػػد  14/10/1968ى  19ع  3ص  835ؽ  ، 165مو ػ لطرولبػػد لط انونلػػد
طم ًمد لطن ض  ،لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس 04:35:01 19/09/01 ،ـ
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وهذا يو ي أن الضاب الذي يحةتك إليةق مةنمور الضةب القضةااي فةي تقةدير الةد ال هةو الخبةرة
وم ط ة الوقةةل ع فهةةل يقصةةد بةةذلك الخبةةرة لشخصةةية لر ةةل الضةةب أ خبةةرة وم ط ة الشةةخص
الموتاد؟ وبوبارة أخرى هل الضاب فةي تقةدير

ايةة وتةوافر الةد ال هةو ضةاب شخصةي مةرتب

بشةخص و سةية القةةاا بةاا ار وخبرتةةق وم طة الوقةةل ع أ ضةاب موضةةوعي يةرتب بالسةةموك
الصادر عن الشخص المشتبق بق ؟
باطنظس إط نلوص انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين و لطجزلئسي نجػل أنهػا جػاءت خاطلػد مػف
ة ليل لط ابك لطلي لهةمل عتله لطمخةص ف ة ليس ةولفس لطلالئج وًفايةها ،وأما لطف ه فنجل أنه طـ
لهس هلس لطمةأطد لهةماماح  ،لطتهـ بهض لطف ه لطملسي اوؿ ة ليل لط ابك لطلي يةـ عت أةاةػه
ة ليل مل ًفالد لطلالئج لطة ةجيز لطمةاى باطممةبه فله  ،ريل أف طػـ يةفػق عتػ
ف ل لها لطبهض إط لألخل ب ابك مخل

2

ػابك ول ػل.

1

 ،أي لالعةمال عت خرس ،سجػاؿ لط ػبك لطمخلػلد

ولةةنل هلل لإلةجاس  ،عت أف ط ج اطد ظسوفها فلما لهل مف لطلالئج لط افلد ف و ت مهيف ل ال
لهةرػػس ًػػلطؾ فػ و ػػت أخػػس ً ،مػػا أف مػػا لهػػل مػػف لطػػلالئج لط افلػػد فػ نظػػس أ ػػل مػػأموسي لط ػػبك
ػػبك

لط

ػػائ

ػػل ال لهػػل ًػػلطؾ ف ػ نظػػس مػػأموس

لط

ائ

ل يخةتب عف ة ليس لطسجج لطمهةال و ؤ ل لطؾ أف هلس لطلالئج لط افلد ةهةمل ف لألةاى

عت ػ مػػا ل ػػوـ بػػه م ػأموس لط ػػبك مػػف ة س ػػات لطة ػ

ػػائ أخػػس  ،رػػج أف ة ػػليس مػػأموس لط ػػبك
ػػل لًػػوف ملػػلسها أ ػولؿ لطمسمػػليف ولطمػػهول

وهؤالء ل ةؤثس فيهـ بهض لإلعةباسلت3؛ فيةهيف ف ص ًج اطد عت
جهتت مأموس لط بك لط

ل ،وة ػليس لطمرػسسلت لطةػ

ػائ لهة ػل رةػولفس لطػلالئج وًفايةهػا  ،وال مجػاؿ طمػا يخمػاس لطػبهض مػف

أف لطؾ مف مأنه أف لمن ،مأموس لط بك لط

ائ ةتطد ة ليس د ولةػهد ػل ةجهػج س ػات لألفػسلل

مهػػلل ، ،ألف هػػلس لطةػػتطد ةخ ػ طس ابػػد ةػػتطد لطة يػػق ولطم ا مػػد  ،رػػج إف من ػػه هػػلس لطةػػتطد

1

للس ى عرل لطجولل عرل هللا رس ؾ  ،لطمسج لطةارق ،ص364

2

جن ػػلي عر ػػل لطمت ػػؾ  ،لطموة ػػوعد لطجنائل ػػد ،ج ، 1941 ، 4ص ،548رن ػػل ،69إرػ ػسلهلـ ام ػػل طنط ػػاوي  ،ة ػػتطات م ػػأموس

لط بك لط
لط

ائ  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،610إرسلهلـ امل طنطاوي  ،لطرسلء ،ف

الا لطمخلسلت نةيجد أخطاء لط ػبطلد

ػػائلد ،ط ،1للس لطنه ػػد لطهس لػػد ،لط ػػاهس ، ،ص، 104لنظػػس أل ػػا بهػػسض لألسلء إلس ػػى عرػػل لطج ػولل عرػػل هللا رس ػػؾ ،

لطمسج لطةارق  ،ص.365إرسلهلـ امل طنطاوي  ،لط بى لإل ةلاط  ،لطمسج لطةارق  ،ص.61
3

إرسلهلـ امل طنطاوي  ،ةتطات  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،610أةامد ط أيوا لألخسى  ،لطمسج لطةارق  ،ص.69
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لطة ليس د هو أمس مسغوا فله ألف لطظسوؼ لطول هلد لطة يولجهها سجج لط بك لط
لإلعةسلؼ طه ب لس مف لطمسوند ب ي

ةة

ائ ف عمته

لةةطل ة يلماح لألموس ة يلما ةتلماَ.1

مةسوؾ طة ليس مأموس لط بك لط
وطلل فإف ة ليس ًفالد لطلالئج وف اح طالةجاس لألوؿ ،
ر

خرسةه ومهاسةه وة يلمه طتمو ب  ،ب ي

يخ

ائ

ةا

طس ابد مزلوجد ةبامسها ةتطد لطة يق ومف بهلها

م ًم ػػد لطمو ػػوع  ،ومةػ ػ لةف ػػق ة ػػليس سج ػػج لط ػػبك مػ ػ لطمنط ػػق لطه تػ ػ ً ػػاف إجػ ػسلؤس ة ػػتلماح ،
ولال ػ أف ط ظػػد لط ًػػـ عتػ لإلجػسلء لطػػلي يبامػسس سجػػج لط ػػبك لط
بطالنه إنما ية لل باطت ظد لطة لةخل فيها هلل لالجسلء ألنهػا لطةػ

ػائ مػػف يػ

لػ ةه أو

ػلس فيهػا مػأموس لط ػبك ًفالػد

هلس لطلالئج.2
وأخػػل لطػػبهض لألخػػس مػػف لطف ػػه باط ػػابك لطمو ػػوع  ،3يػ

لًػػس أف لطػػلالئج ةةػػةفال مػػف لطو ػػائ

ولطظسوؼ  ،وأف هلس لطو ائ ولطظػسوؼ ال ةةػولفس إال باطةػتوؾ لطلػالس مػف مػخص لطممػةبه فلػه ،
ولطػػلي ل ػػول سجػػج لط ػػبك إطػ لطمػػؾ لطمه ػػوؿ  ،ومػػف ثػػـ يجػػا أف لهةمػػل مػػأموس لط ػػبك لط
ابك مو وع أةاةه لطمخص لطممةبه فلػه لطػلي رنػاء عتلػه سجػج لط ػبك لط

عت

ػػائ

ػائ ل ػوـ

رإةخػػال إجسلءلةػػه لطة ػ طػػو ًػػاف أي مػػخص مهةػػال مةوةػػك لطػػلًاء ولط ػػلس ةػػيةخلها  ،م ػ لألخػػل
باالعةباس لطظسوؼ لطة أ اطت به.
توقيب ا عمى ا ت اهين:
نس فػ هػلل لطم ػاـ أف ًػال لالةجػاهيف م ػاح فلمػا لهػا إطلػه  ،إال أننػا ال نةػةطل ةػسجل ،أ ػلهما
عت لألخس ي

1

لر ػسلهلـ امػػل طنطػػاوي  ،ةػػتطات  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،611عػػالء لطػػليف مسة ػ  ،ةػػتطات لطنلابػػد لطهامػػد ومػػأموسي

لط بك لط
2

لألخل باالةجاس لألوؿ يجهتنا نةتـ بأنه يجوز لطمةاى باطممةبه فله لةةناللح عت

ائ ف

انوف لإلجسلءلت لطجنائلد  ،ط ، 1لطمسًز لط وم طدلللسلت لط انونلد ،لط اهس2014، ،ـ ،.ص.67

إر ػسلهلـ امػػل طنطػػاوي  ،ةػػتطات  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص .609إر ػسلهلـ امػػل طنطػػاوي  ،لط ػػبى لال ةلػػاط  ،لطمسج ػ

لطةارق  ،ص.60
3

ةف جوخللس  ،مسي انوف ألوؿ لطم ا مات لطجزلئلد لألسلن  ،لطجزء لطثاط

ولطسلب ،ط ،1لطمًةبد لطوطنلد ،عماف ،

1993ـ ،ص .55سمزي س اض عوض  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،65عمسو إرسلهلـ لطو ال  ،لطة ف عت لألمخاص و وؽ
لطمة ف عتله  ،للس لطنه د لطهس لد  ،لط اهس ،2002، ،ص ،744أنظس عسض لطسأي للس ى عرل لطجولل عرل هللا رس ؾ
،لطمسج لطةارق  ،ص.365
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ابك لطخرس ،لطمةولفس ،طل مأموس لط بك ف ك  ،ومف ثـ يجوز طمأموس لط بك أف لمى باطممةبه
فله طمجسل لطمػائهات أو لطبالغػات  ،أو ًثػس ،لطةػولرق لط
طهػػا عال ػػد بػػاطول

ػائلد طػل لطممػةبه فلػه  ،لوف أف لًػوف

 ،ولوف أف ة ػػلك باطممػػةبه فلػػه لطػػلالئج ولطمػػرهات لطةػ ةرػػسس لطمةػػاى بػػه  ،أو

لوف أف لمهل لطلالئج رنفةه لةةناللح طهامج لطخرس.1 ،
أما لالةجاس لطثان يو

طنا رإمًاف جم ما لهل مف لطلالئج لطة ةجيػز لطمةػاى بػه  ،وهػلل مػا طػـ

لةةط لطممسع فهته  ،وًلطؾ لط

اء لطملسي ولطفسنة لطػلي ل ةفػ رإعطػاء أمثتػد عتػ مػا لهػل

مف لطلالئج لطة ةرسس لطمةاى باطممػةبه فلػه  ،ومػا ال لهػل ًػلطؾ  ،ف ػالح عػف أف لطممػةبه فلػه ػل
ة ػػطسس لطظػػسوؼ إطػ أف يةلػػسؼ بطس ػػد متفةػػد طتنظػػس  ،ةجهتػػه م ػػج س بػػد ومػػؾ لوف أف لًػػوف
لألمس جس مد ً ،أف يهسوؿ لطمخص ف و ت مةأخس مف لطتيج إلن ال مس ض مثالح أو يتةفت لمينػاح
ولةػػا لحس طخوفػػه مػػف لطظػػالـ لطػػللمى  ،أو أثنػػاء ةخفلػػه طس ػاح لمػػس بػػه عس ػػات مةػػسعد  ،أو ل ػػطس
طتجتػػوى ف ػ لططس ػػق طهػػلـ وجػػول موللػػالت  ،أو أف لًػػوف ملػػاباح بػػاطهم أو لطلػػمـ أو بمػػسض
ع وي ًمتج مثالح.

2

رأي ا بالموضوع
أنػه ال غنػ عػػف لالةجػػاهيف  ،يػ

لهػػللف وجهػػاف طهمتػػد ول ػػل، ،ومػػف ثػػـ لمػػةسط فػػلمف ل ػػلس مرتػػغ

ًفالػػد لطػػلالئج ػػلس مػػف لطخر ػس ،ال ة ػػج عػػف خر ػس ،سجػػج لط ػػبك لطهػػالي لط ػػس ص ف ػ ة ػػليسس طهػػلس
لطلالئج  ،وأف يسةبك هلل لطة ليس باطول

ولطظسوؼ لطة أ اطت باطممةبه فلػه لطمػسلل لطمةػاى بػه ،

و جا أف ة وف لطظسوؼ ولطو ائ للطػد رػللةها عتػ أف لطممػةبه فلػه مسة ػا لطجس مػد أو لمػسع فػ
لسة ارها ،أما باطنةبد ط ق مأموس لط بك لط

ائ ف لةةل اؼ لطنػاى وةػؤلطهـ فػ لططس ػق لطهػاـ

مة ػ ًانػػت ظػػسوؼ لأل ػولؿ ولطمالبةػػات ةػػلعو لطفػػسل لطها ػػج إط ػ لالعة ػػال بػػأف م ة ػػلات لألمػػف

1

إلس ى عرل لطجولل عرل هللا رس ؾ  ،لطمسج لطةارق  ،ص366

2

إلس ى عرل لطجولل عرل هللا رس ؾ  ،لطمسج لطةارق ،ص366
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ةػػلعو إطػ لطة ػػق مػػف مخلػػلد لطموجػػوليف باطمًػػاف ةػولء ًػػاف طػػلالح أو نهػػا لحس وةػولء ًػػاف لطمًػػاف
مهمو لحس أو مهجو لحس  ،أو للخج لطمليند أو خاسجها .

1

ايتهةةا ووصةةولها لدر ةةة

وان مةةا سةةاقق بوةةض ال قةةق بال سةةبة لخضةةوع هةةذأ الةةد ال فةةي تقةةدير

الشةةك الموقةةوم فةةي مرحمةةة ا سةةتد ت التةةي مةةن شةةن ها السةةماح لمةةنمور الضةةب القضةةااي
ممارسة أعمالقع يو ي أ ها فسرت ضةد مصةمحة المةته وبالتةالي
ي سةةر لمصةةمحة المةةته

يم ةن إعمةام قاعةدة الشةك

نحةةد تةةاا مبةةدأ أصةةل الب ة ار ة فةةي تمةةك المرحمةةة ع ذلةةك لن دور هةةذأ

الد ال ي حصر في السماح باتخاذ إ ار ي طوي عمى مساس بحرية المشةتبق فيةق عقةب تحديةد
مدى قيمة هذأ الةد ال ووزن الشة وك والشةبهات الم بوثةة ع هةا و تمتةد قيمتهةا إلةى تنسةيس
ح

ا دا ة عميها ما ل تس ر عن دليل يوتمد عميق القاضي فيما بود.2

و ت

مع ما تقد بةق هةذا ال قةق و ضةي

تخمةةو مةةن اسةةتخدا الو ة

بةنن طبيوةة إ ة ار ات ا سةتد ت والبحةث والتحةري

وااك ةراأ رغ ة أن الشةةك هةةو السةةااد فةةي تمةةك اا ة ار ات لكةةن يبقةةى

المشتبق بق محت ظةا بنصةل ب اراتةق و ةق لة يو ةق إليةق أي اتهةا ولة ينخةذ وصة
ما ازم مشةتبق بةقع وهةذا يتضةل مةن خةالم مهةا مةنمور الضةب

المم وحةة لةق بمو ةب القةا ون

التي تقتصر عمى السثام وعمى ااستيقاا وعمى تمقي الشة اوى والةتح
إ ار ات تخمو من اا كراأ

المةته فهةو

عمةى الدلةة و مويهةا

م ام لمحديث عن إعمام مبدأ الشةك ي سةر لمصةمحة المةته

نحةد

تاا أصل الب ار ة في ظل عد و ود مته أصال ع أما تقديرات منمور الضب القضةااي لك ايةة
الد ال والشة وك لقيةا حالةة التمةبس لكةي يتخةذ فيمةا بوةد احةدى إ ة ار ات التحقية
أصل ب ار ة المشتبق فيق قد زام ع وهذا ل ق ل يصدر بح المته ح

يو ةي أن

بات ع بااضافة إلى أ ق

قد يتضل فيما بود أن هذأ الش وك ل تكن افية لمحد الذي يم ن أن يةدان الشةخص بسةببها ع
فالمشةةتبق فيةةق أو المةةته ب ريمةةة ي ةةب مواممتةةق عمةةى أ ةةق بةةرئ مةةن التهمةةة مهمةةا بمغةةت مةةن
الخطورة وال سةامة ع ومهمةا قامةت فةي حقةق الةد ال والشةبهات والدلةة إلةى حةين ثبوتهةا ضةدأ
1

ط م ػ لط ػػليف ع ػػوض  ،ػػلول لط ػػبض ولط ػػبى لال ةل ػػاط عت ػ لم ػػد لطة ػػسي فػ ػ لط ػػانوف لطة ػػوللن ،مجت ػػد لط ػػانوف

ولال ةل ػػال  ،لطه ػػلل لط لسبػ ػ  ،ى ،32للة ػػمرس  ،1962ص ،514إلس ػػى عر ػػل لطجػ ػولل عر ػػل هللا رس ػػؾ  ،لطمسجػ ػ لطة ػػارق ،
ص367
2

م مػػول نجيػػا ةػػن  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،503إرػسلهلـ امػػل طنطػػاوي  ،ةػػتطات  ،ص .611إر ػسلهلـ امػػل

طنطاوي  ،لط بى لال ةلاط  ،لطمسج لطةارق  ،ص.61
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بح

قضااي وفقا لقواعد قا ون اا ار ات ال زااية 0واشتراط در ة موي ة من الق اعة لممارسة

مةنمور الضةةب القضةااي ا ة ار ات التحقية ا بتةةدااي بحةد ذاتةةق يمثةل ضةةما ة وحمايةة لحقةةو
الشةةةخص وحرياتةةةق 2ع إذ تةةة و س رثةةةار مبةةةدأ أصةةةل البةةة ار ة عمةةةى اختصاصةةةات مةةةنمور الضةةةب
القضااي ع فقد حظر عميه القيا بنعمام التحقي إ في حةا ت محةددة ووتةوافر در ةة اقت ةاع
موي ة 3ع ولةذا إن ةان إعمةام مبةدأ ت سةير الشةك لمصةمحة المةته يوطةل فةي المرحمةة السةابقة
عمى المحاكمة إ أن ذلك لغايات تحقي المصمحة الوامة .
إن مةةنمور الضةةب القضةةااي ع ةةد قيامةةق بتحديةةد

ايةةة الةةد ال مةةن عدمةةق فهةةو يقةةو بومميةةة

است باطية4ع فهل هذا يو ي أن ال هات السابقة عمى القاضي ال زااي تممك سةمطة ا سةت باط ع
خاصة وأن المشرع عوم عمى است باط القاضي دون غيرأ؟
ل ة ػ لطمنطػػق أعمػػاؿ لطفًػػس ولالجةهػػال ف ػ لطب ػ

ػػوؿ رلػػاف لطمهطلػػات لطة ػ يةوطػػل عنهػػا ةتػػؾ

لطو ػػائ لطمهتومػػد ولالةػػةفال ،منهػػا ػػلس لط اجػػد  ،ة ػ يةوطػػل لطػػلطيج لطل ين ػ
1

ةػػا ة ػػليس ةػػتطد

عرػػل هللا أوهايرلػػه  ،مػػسي ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي ( لطة ػػسي ولطة يػػق  ،للس هومػػه طتطباعػػد ولطنمػػس ولطةوز ػ

،لطجزلئس 2004 ،ـ  ،ص .23و دير بالذ ر أن هذا إعما ل رة المواز ة بين المصمحة ال ماعيةة فةي الوصةوم لمحقيقةة
وتطبي القا ون ووين مصمحة ال رد في أ ق برئ لحين ثبوت التهمة في حقق بح

قضااي بات ع لن التحقي الولةي

يتنتى ا ب رض قيود عمى الحريات ال ردية ولو في حدود موي ةة ع و يتةنتى تحقية المصةمحة ال رديةة باعتبةار أن ال ةرد
برئ ا بود تقييدها أصال ع ولكن رعاية لممصمحة الوامة ي ب قبةوم التوةرض لمحريةة ال رديةة تحقيقةا لهةا و يقةرر هةذا
التوةةرض ب ةةرض قيةةود عمةةى الحريةةة ال رديةةة إ فةةي حةةدود موي ةةة يحةةددها القةةا ون سةةم ا فةةال يضةةار ال ةةرد بةةذلك و تضةةيع
المصمحة .عرل هللا أوهايرله  ،لطمسج لطةارق  ،ص.25
2

ي

اؿ منةةػًيو فػ ًةابػه سوي لط ػولنيف  (( :بأنػه عنػلما ال ة ػمف رػسلء ،لطمػولطنيف فتػف لًػوف طت س ػد وجػول  .مػسوؾ

نلس لطليف  ،م ا سلت ف لإلثبات لطجنائ ( لطنظس ػد لطهامػد طدثػات لطجنػائ  ،ج ،1للس هومػد طتطباعػد ولطنمػس ولطةوز ػ
 ،2003،ص ، 222هل زوزو وأ مل لارس و و  ،لطمسج لطةارق  ،ص.4
3

عرػػل لطمجيػػل زعالن ػ  ،عػػاء لالثبػػات ف ػ لطمةػػائج لطجنائلػػد  ،لطمجتػػد لطجزلئس ػػد طتهتػػوـ لط انونلػػد ولال ةلػػاللد ولطةلاةػػلد ،

لطجزء  ،39لطهلل ،3،2001ص ، 12هل زوزو وأ مل لارس و و  ،مرلأ لأللج لإلنةػاف لطرػسلء ،وأثػسس عتػ لط ػمانات
لطممنو ػد طتمػةهـ ً ،تلػد لط ػوؽ ولطهتػوـ لطةلاةػلد  ،جامهػد ط خل ػس بةػًس. ،أنظػس لطمو ػ  ،asjp.cerist..dz ،ةػاس خ
لطز اس 04:35:01 19/09/01 ،ـ
4

لمًػػف ةهس ػػب عمتلػػد لالةػػةنباط ( بأنهػػا لةػػةخالص نةػػائ لًػػوف طهػػا أثػػس ف ػ مس تػػد مػػا  ،مػػف م ػػلمات مؤًػػل ،عػػف طس ػػق

لةةخللـ مت د لطوع ولاللسلؾ سمةلى رهناـ  ،لإلجسلءلت لطجنائلد ةألػلال وة تػلال ،ج ،2منمػأ ،لطمهػاسؼ  ،لالةػًنلس د ،
 ،1978ص ،322عرل لطفةاي مسلل  ،لطة يق لطجنائ لطةطرل
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،لطمسج لطةارق  ،ص.487

لالة ػػةلالؿ أو ة ػػتطد لطة يػ ػػق  ،وًتةاهم ػػا ةةػ ػػهلاف إطػ ػ نف ػػى لطه ػػلؼ لط ػػلي ةةػ ػػه إطل ػػه ةػ ػػتطد
لطم ا م ػػد إال وه ػػو ة لػ ػ لط ل ػػد ،1ف ػػإف لط ػػؾ ط ػػلى مهن ػػاس ف ػػج ب ػػاا لالجةه ػػال أم ػػاـ لطمةل ػػتيف
باطخلػػومد لطجزلئلػػد فػ م لس تهػػا لطةػػاب د عتػ لطم ا مػػد  ،طتةأ ػػل مػػف لطيػػج و ػػوع لطجس مػػد باطفهػػج
وم اوط ػػد مهسف ػػد مسة ره ػػا رجمػ ػ ألط ػػد لالللن ػػد

ػػلس  ،وال لمً ػػف أف ية ػػأة لط ػػؾ إال ع ػػف طس ػػق

لالةةنباط مف لطو ائ لطمهتومد لطة ل وموف با ةمافها أو لطو وؼ عتيها  ،ولط وؿ بغيس لطؾ مهناس
عػػف لطفاعػػج أمػػاـ ةتػػؾ لطو ػػائ لطمهتومػػد لوف لةػػةخللـ مت ػػد لطه ػػج  ،وهػػلل

ةو ػػب إجػسلءلت لطب ػ
أمس غيس م روؿ رج أنه

ل طرلهد لألملاء.

ولةةذا فةةان عمميةةة تقيةةي

ايةةة الةةد ال مةةا هةةي إ عمميةةة اسةةت باطية يقةةو بهةةا مةةنمور الضةةب

القضةةااي فةةي طةةا صةةالحياتق و تمتةةد قيمتهةةا القا و يةةة فيمةةا بوةةد إ إذا ةةان فةةي اام ةةان
التوويل عميها سوا ببقااها عمى طبيوتها ب و ها د ال تسا د أدلة أخرى أو بتحولها بحد ذاتهةا
إلى أدلة في مرحمة تالية عمى مرحمة ا ستد ت .2
هةةل تو ةةي در ةةة الشةةك الموقةةوم فةةي تقةةدير

ايةةة الةةد ال أن ي ت ةةي مةةنمور الضةةب القضةةااي

بالمظةةاهر الخار يةةة ليب ةةي در ةةة اقت ةةاع فةةي عقمةةق تسةةمل بةةنن ي سةةب د لةةة ال ريمةةة لحةةد
ا شخاص؛ ليستخد سمطاتق ا ستث ااية التي سمل لق القا ون بها ؟
أف مهسفد لطجس مد عت
لًف العةباس لطةتبى مة

ل ةها ال لًوف إال رناء عت لطة ل ات لطة ةجسي ف لطلعو وباطةػاط
اح  ،وما يةسةا عت لطؾ مف مبامس ،مأموس لط بك لط

ائ لطةتطات

لطة ػ يخوطهػػا طػػه لط ػػانوف أف لهػػايف لطمظػػاهس لطخاسجلػػد لطة ػ ة متػػه عت ػ لالعة ػػال رة ػولفس ل ػػل
ػػاالت لطةتػػبى  ،وطػػو ةرػػيف فلم ػا بهػػل أف ه ػلس لط اطػػد غيػػس مة ػولفس ،3،رػػج وطػػو ةرػػيف أنػػه طػػـ ةسة ػػا
جس مد  ،وأنه ال م ج رناء عت لطؾ طتةتبى.

1

سمةلى رهناـ  ،لإلجسلءلت لطجنائلد  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،300م مول عرػل لطهز ػز ختلفػد  ،لطنظس ػد لطهامػد طت ػسلئف فػ

لإلثبػػات لطجنػػائ ف ػ لطةمػػس لطملػػسي ولطم ػػاسف  ،سةػػاطد لًةػػوسلس  ،جامهػػد لط ػػاهس ،1987 ، ،ص ،438عرػػل لطفةػػاي م ػسلل ،
لطة يق لطجنائ لطةطرل
2
3

 ،لطمسج لطةارق  ،ص.488

إرسلهلـ امل طنطاوي  ،ةتطات  ،لطمسج لطةارق  ،ص.609
ػػت م ًمػػد لطػػن ض لطملػػس د بأنػػه إلل وجػػلت مظػػاهس خاسجلػػد فيهػػا رػػللةها مػػا ينرػػف باسة ػػاا لطفهػػج لطػػلي ةة ػػوف منػػه

لطجس مػػد فػػلطؾ لًف ػ ط لػػاـ اطػػد لطةتػػبى باطجس مػػد وطػػو ظهػػس مػػف لطة يػػق بهػػل لطػػؾ أنػػه ال جس مػػد
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ن ػػض 20مػػايو ةػػند

وأهـ نةيجد ةةسةا عت لطؾ أف لالجسلءلت لطة لةخلها مأموس لط بك لط

ائ رناء عت لعة الس

رةػولفس لطةتػػبى ةب ػ لػ ل د عتػ لطػػسغـ مػػف ثرػػوت لنةفائػػه .و ػسةبك رػػلطؾ أنػػه للل ًمػػب لطمػػأموس
أثنػػاء هػػلس لإلج ػسلءلت عػػف جس مػػد غيػػس لطة ػ لعة ػػل لطةتػػبى رهػػا ةػػاغ طػػه أف لهةرػػس لطةتػػبى رهػػلس
لألخيسً ،لطؾ مة
أف هلل لط

اح .وأف يبامس لطةتطات لطة يخوطها طه لط انوف ف مأنها.1

اء م ج نظس إل يخاطب لأللج لطمةة س مف أف لط ابك ف نمػوء لطةػتطد لالجسلئلػد

هػو ((رة ػق لطةػػرا لطمنمػف طهػا

ل ػػد وول هػاح  ،وال لغنػ عػػف لطػؾ مجػسل لالعة ػػال رة ػق هػػلل

لطةرا.2
ولط

ػػاء لطة ػػارق م ػػؤللس أف ة ػػنل ة ػػتطات م ػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ ط ػػـ له ػػل لطةت ػػبى ولنم ػػا مج ػػسل

لالعة ػػال رةػولفسس  ،وغنػ عػػف لطرلػػاف أف ثرػػوت أف ال جس مػػد فػ ةػػتوؾ لطمػػةهـ لهنػ أنػػه ال وجػػول
طتةتػػبى  ،وأنػػه ال ةػػنل م ػف لط ػػانوف طمػػا بام ػسس لطمػػأموس مػػف إج ػسلءلت  .وط ػػف هػػلل لالعة ػػال ينف ػ
مةؤوطلد لطمأموس عما لةخلس مف إجسلءلت  ،إل ل ثرت ةف نيةه ولنةف طلله لط لل لطجنائ .3
وألف اطد لطةتػبى اطػد ول هلػد يةمػًج ولمهػا مػف مجموعػد لطمظػاهس لطخاسجلػد لطةػ ةنرػف عػف أف
جس مػػد ة ػ أو باط ػػال ػػل و هػػت ؛ فػػال يجػػوز ة متػػد لالطػػد ةتػػؾ لطمظػػاهس لطخاسجلػػد (بػػاطظف أو
(لالةػػةنةاج فسؤلػػد لطمػػةهـ وهػػو ينػػاوؿ مخلػػا مػػيئا طػػـ ية ػػق لط لسئػ مػػف ًنهػػه  ،رػػج ظنػػه مخػػل لحس
لةةنةاجاح مف لطمالبةات  ،لطؾ ال لهةرس مف االت لطةتبى ًما هو مهةسؼ به ف لط انوف.

4

 ،1940مجموعػ ػ ػ ػػد لط ولعػ ػ ػ ػػل لط انونلػ ػ ػ ػػد ،ج ،5س ػ ػ ػ ػػـ  ،12لنظػ ػ ػ ػػس مو ػ ػ ػ ػ

 www.aladalacenter.comةػ ػ ػ ػػاس خ لطز ػ ػ ػ ػػاس،

 11:25:29 2018/10/30ص ،أ مػ ػػل فة ػ ػ ةػ ػػسوس  ،لطوةػ ػػلك ف ػ ػ

ػ ػػانوف لإلج ػ ػسلءلت لطجنائلػ ػػد  ،لطمسج ػ ػ لطةػ ػػارق ،

ص.357
1

إرسلهلـ امل طنطاوي  ،ةتطات  ،لطمسج لطةارق  ،ص .612وةطرل اح طلطؾ لنه للل ماهل مأموس لط ػبك لط

و ل لعةسلس لالسةباؾ وهو يت

رتفافد مف يلس لط ملػاس ةسعػد أو لةػاسع بػارةالع مػالً ،انػت فػ جيبػه أو فػ

ػائ لطمػةهـ

ب ػد يػلس فاعة ػل

أف ثمد ةتبةا رإ سلز مال ،مخلس وبامس لالجسلءلت لطة يخوطهػا طػه لط ػانوف  ،ب يػت هػلس لالجػسلءلت لػ ل د  ،وطػو ةرػيف أف
هلس لطمال ،طلةت مخلس ،وأنه ال جس مد ب لازةها  ،م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.538
2

م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.539

3

أ مل فة

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق  ،ص.354

4

ط زًػ أرػػو عػػامس  ،لإلجػسلءلت لطجنائلػػد  ،ط ،1منمػػوسلت لط ترػ لط و لػػد  ،ريػػسوت ،2010 ،ص .175يػ

ػػت

م ًمػػد لطػػن ض لطملػػس د بأنػػه (( لًف ػ ط لػػاـ اطػػد لطةتػػبى أف ة ػػوف هنػػاؾ مظػػاهس خاسجلػػد ةنرػػف رػػللةها عػػف و ػػوع لطجس مػػد
42

ولذلك فإن اختصاص منمور الضب القضااي يقتصر عمى القيا بنعمام ا ستد م ع فمةيس لةق
أن يسةةتخمص تي تهةةا مةةن حيةةث التصةةرا فةةي التهمةةة عمةةى و ةةق موةةين فةةذلك مةةن اختصةةاص
سمطة التحقي ع وتطبيقا لذلك فإ ق

ي وز لمنمور الضب القضااي بود أن ي تهي مةن ميةع

أعمام ا ستد م أن يقرر ح ة الةدعوى أو تحري هةا ع وا مةا عميةق أن يرسةل حصةيمة موموماتةق
و ميةةع محاضةةرأ إلةةى ال يابةةة الوامةةة ؛ لكةةي تتصةةرا فةةي التهمةةة 0وهةةذا مةةا س ة تورض لةةق فةةي
المبحث القاد .

ولًف ف لطؾ أف لًوف مف مهل ةتؾ لطمظاهس ل ةريف مجهوطد لطمال ،لطة ماهلها بأي اةػد مػف لط ػولى اةػه لطمػـ أو
لطن ظػػس  .طمػػا ًػػاف لطػػؾ  ،وًػػاف لط ػػابك ألسؾ و ػػوع لطجس مػػد مػػف سؤ ةػػه لطمػػةهـ لهػػسض با ةػػد عتػػا أ ػسلص أة لسمػػالوؿ عت ػ
لطهميج وأبلس بلنلوؽ لطةلاس ،لطختف ةةد وعمػس ف با ةػد آخػس طػللت لطه ػاس ومػف ثػـ ف ػل ةػولفست اطػد لطةتػبى .طمػا ًػاف
لطؾ  ،وًاف مف لطم سس أنه طػلى طمػأموس لط ػبك لط
طت س د لطمخللد أل ل لطناى إال ف
وأنه يةهيف أف يلسؾ مأموس لط بك لط

ػائ – بغيػس للف مػف لطنلابػد لطهامػد أو ةػتطد لطة يػق – أف يةهػسض

اطد لطةتػبى باطجس مػد  ،رإعةبػاس أف لطةتػبى اطػد ةػالزـ لطجس مػد ال مػخص مسة رهػا ،
ائ رإ ل

ولةه و وع لطجس مػد بمػا ال ية مػج مػًاح أو ةػأولالح  ،وال لغنػ فػ لطػؾ

لط ػسلئف أو لطمػػرهات أو لطخمػػلد أو لالسةبػاؾ لطةػ ل سسهػػا مػأموس لط ػػبك لط

ػػائ  ،ولل ًػاف لطػػؾ  ،وًػػاف مػأموس لط ػػبك طػػـ

يةريف ًنه لطمػال ،لطمخػلس ،إال بهػل أف ةوجػه طتمػةهـ و ػاـ ب ػبطه ولنةػزلع مػا ًػاف ريػلس مػف مخػلس  ،فإنػه ال لًػوف أمػاـ جس مػد
مةتبى رها إل أف سؤلد لطمةهـ وهػو لهػسض عتػ مخلػاح أخػس مػيئاح طػـ ية ػق لط لسئػ مػف ًنهػه رػج ظنػه مخػل لحس لةػةنةاجاح مػف
لطمالبةػػات  ،لطػػؾ ال لهةرػػس مػػف ػػاالت لطةتػػبى ًمػػا هػػو مهػػسؼ بػػه ف ػ لط ػػانوف  ،وباطةػػاط فتػػلى طػػه مػػف بهػػل أف يةهػػسض
طتطػػاعف بػػاط بض ولطةفةػػلش  (.لططهػػف س ػػـ  32969طةػػند  85جتةػػد  ، 04/02/2017مو ػ لطرولبػػد لط انونلػػد طم ًمػػد
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م مػػول نجيػػا ةػػن

وص ، 270ط ل يػج فػ م

 ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،523ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص277
ػس جمػ لالةةلالالت(مػهال ،لػامةد فػ وس ػد جامػل ،وهػلل ألف لطوس ػد لطمًةوبػد ةػو

ولالطمئنػػاف طهػػلـ ةأثسهػػا بهامػػج لطػػزمف ولطػػؾ خػػالؼ لطػػلل س ،لطة ػ

باطث ػد

ػػل لهةس هػػا لطنةػػلاف  .إر ػسلهلـ امػػل طنطػػاوي  ،ةػػتطات ،

لطمسجػ لطةػػارق  ،ص .200وهػػلل مػػا نلػػت عتلػػه لطمػػال 22( ،مػػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين عنػػل ػػليثها عػػف
مهاـ مأموسي لط بك لط

ائ ف لطرنل لطسلب ب وطها أف ( إثبات جمل لإلجسلءلت لطة ل وموف رها ف م ا ػس سةػملد بهػل

ةو لهها منهـ ومف لطمهنييف رها
لطمسطد لط

ونص لطمال 18( ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػسي ب وطهػا (( يةهػيف عتػ

ػباط

ائلد أف ل سسول م ا س بأعماطهـ أف يبالسول بغيػس ةمهػج إطػ إخطػاس وًيػج لطجمهوس ػد باطجنالػات ولطجػن ،لطةػ

ةلج إط عتمهـ  ،وعتيهـ بمجسل لنجاز أعماطهـ أف يولفوس مبامس ،بألػوؿ لطم ا ػس لطةػ ل سسونهػا ملػ وبد رنةػخد منهػا
مؤمس عتيها بأنها مطاب د أللوؿ ةتؾ لطم ا س لطة

سسوها وًلل رجمل لطمةةنللت ولطوثائق لطمةهت ػد رهػا وًػلطؾ لألمػلاء

لطم روطد .
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المبحث الثا ي
السمطة التقديرية في مرحمة التصرا في محاضر مع ا ستد ت
بهل أف ل وـ مأموس لط بك لط
رهػػا لةػػم ( م

ائ بأعماؿ لالةةلالؿ فإنه ل سس م ا ػس بػاإلجسلءلت لطةػ

ػاـ

ػػس جم ػ لالةػػةلالالت فيسةػػته إط ػ لطنلابػػد لطهامػػد لػػا بد لالخةلػػاص ف ػ

لطةلػػسؼ رهػػلس لطم ا ػػس 1إمػػا رة س ػػؾ لطػػلعو أو ف ػ لألوسلؽ 2وهػػلل مػػف خػػالؿ ة ػػليسها طمػػل
لال لد لطلالئج لطولسل ،ف ةتؾ لطم ا س ف ة ليل إمًانلد لفةةاي لطمس تػد لطجليػل ،وهػ مس تػد
لطة يػػق لالرةػػللئ طةهيئػػد لطػػلعو لطجزلئلػػد طةػػتطد لط ًػػـ مػػف خػػالؿ جمػ لأللطػػد  ،وهػػلل مػػا لطتػػق
عتلػػه بةػػتطد لطنلابػػد لطهامػػد ف ػ ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد لطة ػ إمػػا أف ةخ ػ طنظػػاـ لطمالءمػػد أو
طنظػػاـ لط ةملػػد عت ػ

ةػػا مػػا ي ػسلس لطممػػسع مناةػػباح طتلػػاط ،لطهػػاـ ولطػػلي غاطب ػاح مػػا يسةئ ػ أف يتجػػأ

طتجم ػ ر ػػيف لطنظػػاميف م ػػس لحس طتنلابػػد لطهام ػػد ةػػتطد لطمالءم ػػد ًألػػج ع ػػاـ ف ػ ة س ػػس ن طػػد لطر ػػلء
لطمةمثتد رة س ؾ لطلعو لطجزلئلد مف علمه  ،وًاةةثناء يخ ػهها طمرػلأ لط ةملػد  ،وهػلل ممػا يثيػس
مةأطد لسجد لإل ةناع لطةػ يجػا أف ةلػج إطيهػا لطنلابػد لطهامػد طة س ػس ملػيس ةتػؾ لطم ا ػس لطةػ
ولتةها مف مأموس لط بك لط

ائ .

وهةذا مةةا سة تطر إليةةق بالت صةةيل فةةي هةةذا المبحةةث ع حيةةث ت ةةاوم فةةي المطمةةب الوم السةةمطة
المختصة بالتصرا بمحاضر مع ا ستد ت و ت اوم في المطمب الثا ي ال ظ التشريوية في
تحريةةك الةةدعوى ال زاايةةة والمطمةةب الثالةةث تحةةدث بةةق عةةن در ةةة ا قت ةةاع المطموبةةة فةةي مرحمةةة
التصرا في محاضر مع ا ستد ت.

1

طاسؽ لطليسلوي  ،لطوجيز ف مسي انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين  ،س ـ  3طةند  ،2001ج ، 1ل ط  ،ص.265

2

باإل افد ط سلس لطة س ؾ أو سلس لط ف هناؾ نظاـ لطوةاطد لطلي أخل به لطممسع لطجزلئسي لوف لطممسع لطفتةطين .
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المطمب الوم
السمطة المختصة بالتصرا في محاضر مع ا ستد ت
لط ػػبطلد لط

ػػائلد يرػػلأ عمتهػػا ف ػ لطول ػ منػػل و ػػوع لطجس مػػد رهػػلؼ مهاونػػد لطنلابػػد لطهامػػد عت ػ

لطوفػػاء رػػلوسها ف ػ لطمجةم ػ  ،رإمػػلللها باطم ػػلمات و لطمهتومػػات و لطهنالػػس لطالزمػػد ألللئهػػا هػػلل
لطلوس.
طػلل أوجػا لط ػانوف عتػ مػػأموس لط ػبك لط
لطب ػ

ػائ بهػل لط لػاـ بمهمػػد جمػ لالةػةلالالت عػف طس ػػق

ولطة ػػسي عػػف لطج ػسلئـ ومسة ريهػػا ولثبػػات ًافػػد لإلج ػسلءلت لطة ػ ل ومػػوف رهػػا ف ػ م ا ػػس

سةملد  ،باط لاـ رإسةاطها إطػ لطنلابػد لطهامػد 1لطةػ لًػوف طهػا و ػلها لوف مػأموس لط ػبك لط

ػائ

ًألج ةتطد لطةلسؼ ف م ا س لالةةلالالت ،2وهلل لةةناللح طنص لطمال 1/22 (،مف انوف
لإلجػ ػسلءلت لطجزلئل ػػد لطفتة ػػطين  ،ون ػػص لطم ػػال 17( ،و(  18م ػػف ػػانوف لإلجػ ػسلءلت لطجزلئل ػػد
ػاء عت ػ م
لطج لزئػػسي  ،ولطة ػ لًػػوف أمامهػػا أ ػػل أمػػس ف إمػػا أف ةلػػلس أمػ لح
ػس ب ف ػ لألوسلؽ رنػ ح
3
جم ػ لالةػػةلالالت ولم ػػا أف ةةخػػل سلسهػػا رة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئل ػػد عت ػ ةػػا م ػػا ة ػسلس مناة ػػباح
ػػس

رولػفها وًيتػػد عػػف لطمجةمػ وممثتػػد طملػػاط ه فة ػػلس ًػػج اطػػد عتػ

ػػل ،فػػإلل وجػػلت أف لطول هػػد

م ج لالةةلالؿ لطمهسو د عتيها ةمًج جس مد لها ا عتيها انوف لطه وبات  ،أو أي انوف أخػس
مًمػػج طػػه  ،وال لمػػو ها أي مػػان إج لسئػ  ،وة ػولفست فيهػا لأللطػػد لط انونلػػد لط افلػػد  ،فإنهػػا ةةػػةهمج
ةتطةها لطة ليس د ف مبامس ،لالةهاـ  ،ولةخال لإلجسلء لط انون لطلي ةسلس مناةباح ف ة س ؾ لطلعو
لطهموملد.
وةظهس لألهملد لط انونلد فػ لإلجػسلء لطػلي ةةخػلس لطنلابػد لطهامػد طة س ػؾ لطػلعو لطهموملػد فػ أف
لط

اء  -ةولء

اء لطة يق أو

اء لط ًـ  -ال لمًنه لطنظس ف لطلعو لطهموملد مف ةت اء

نفةػػه ،و ال يخػػةص باطفلػػج فيهػػا إال رإ اطةه ػا عتلػػه مػػف طػػسؼ لطنلابػػد لطهامػػد ًألػػج عػػاـ  ،و

1

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.70

2

عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،29ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.277

3

ط زً أرو عامس ،لإلجسلءلت لطجنائلد ،لطمسج لطةارق  ،ص.137
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لةةثناء مف لطملع باط ق لطملن  ،ومف ثـ لًوف لط

اء ف

اجد إطػ جهػد ةػألف طػه لطنظػس و

لطفلج ف لطلعو لطهموملد.1
وطهج أهـ ةتطد ة ليس د ةةمةػ رهػا لطنلابػد لطهامػد ًجهػد لةهػاـ فػ لطػلعو لطهموملػد ،هػ ةػتطةها
فػ لطةلػػسؼ فلمػا ةولػػتت إطلػه مس تػػد لطب ػ

و لطة ػػسي أو جمػ لالةػػةلالالت مػف نةػػائ  ،فهػ

لطجهد لطة ريلها ةتطد لإلمسلؼ عت ًج لطهمتلات و لإلجسلءلت لطة ةةػـ خالؿ هلس لطمس تد.

2

ولمًف لةةنةاج لخةلاص لطنلابد لطهامد ف لطةلسؼ ف لطم ا ػس بمفهػوـ لطمخاطفػد مػف خػالؿ
ما أوسلس لطممسع فػ

ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين فػ نػص لطمػال،3 53( ،وهػلل لهنػ أف

لطنلابػػد لطهامػػد ةمتػػؾ ةػػتطد ة ليس ػػد لةجػػاس ة س ػػس ملػػيس لطم ا ػػس لطة ػ ل سسهػػا مػػأموس لط ػػبك
لط

ػػائ فػ ػ لطمخاطف ػػات ولطج ػػن ، ،فإم ػػا أف ة ػػوـ رإسة ػػاطها إطػ ػ ة ػػتطد لط ً ػػـ وه ػػلل م ػػف إ ػػل

ةطرل ات لطمبامس ،طتلعو لطجزلئلد لطة ةممج لطة س ؾ ف نطا ها وهلل ألف لطممسع جهج لطة يق
لالرةللئ جولز اح فيها ولما أف ة ػوـ ب فػ هػلس لطم ا ػس أو أف ة ػوـ بفػة ،لطة يػق لالرةػللئ فيهػا
وهلل عت

ةا ما ةسلس لطنلابد لطهامد مػف ًػوف أف هػلس لطم ا ػس ػالس ،ولػاط د إل امػد لطػلعو

لطجزلئلػد مػػف خػػالؿ ة ػليسها طمػػا وسل رهػػا  ،أمػػا ةػتطد لطنلابػػد فػ ة س ػػؾ لطػلعو لطجزلئلػػد فػ مػولل
لطجنالات فهو وجو لاح عتيها أف ةفةة ،ة ل اح لرةللئلاح فيها.4
ونال ػ ػ أف ن ػػص لطم ػػال 53( ،لًةنف ػػه لطغم ػػوض وط ػػـ ية ػػل

بم ػػًج ل ػػس  ،ع ػػف فػ ػ لألوسلؽ

ووجو لد وجولز د لطة يق لالرةللئ  ،باإل افد ط ونػه طػـ لمػةسط لسجػد لال ةنػاع لطالزمػد طتةلػسؼ
رةتؾ لطم ا س وهلل مف ريج لطةوة باطةتطد لطة ليس د لطممنو ػد طتنلابػد لطهامػد ،وطػلل نػس ةهػليج

1

أمػػسؼ سم ػػاف عرػػل لط ميػػل ،لطنلابػػد لطهامػػد و لوسهػػا ف ػ لطمس تػػد لطةػػاب د عت ػ لطم ا مػػد  ،للس لطفًػػس لطهس ػ طتطباعػػد

ولطنمس ،لط اهس ،2004، ،ص.179
2

عرػػل لطفةػػاي ريػػوم

جػػازي  ،ةػػتطد لطنلابػػد لطهامػػد ف ػ

ف ػ لألوسلؽ و لألمػػس بػػأال وجػػه إل امػػد لطػػلعو لطجنائلػػد  ،ل لسةػػد

م اسن ػػد ،للس لطفً ػػس لطج ػػامه  ،لإلة ػػًنلس د  ،ط ، 2006ص  .168ط زًػ ػ أر ػػو ع ػػامس  ،لإلجػ ػسلءلت لطجنائل ػػد  ،لطمسجػ ػ
لطةارق  ،ص.137
3

نلت لطمال 53( ،ب وطها عت أنه (( إلل سأت لطنلابد لطهامد ف مولل لطمخاطفات ولطجن ،أف لطػلعو لػاط د إل امةهػا رنػاء

عت م
4

س جم لالةةلالالت ة تب لطمةهـ باط

وس مبامس ،أماـ لطم ًمد لطمخةلد .

طاسؽ لطليسلوي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.265
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ن ػػص لطم ػػال ،طلل ػػب ،أ ث ػػس و ػػو اح ومػ ػموالح طجملػ ػ خل ػػاسلت لطنلاب ػػد لطهام ػػد عن ػػل ةلػ ػسفها رةت ػػؾ
لطم ا ػػس ة ػولء مةهت ػػد رج ػسلئـ مػػف نػػوع مخاطفػػات أو جػػن ،أو جنالػػات طللػػبً ،اطةػػاط (( -1
طتنلابد لطهامد عنل ة ليسها طهلـ ةولفس ل ل أةباا ف لألوسلؽ ف لطمخاطفات ولطجن ، ،أمس ف:
ػوس

أ -للل لست أف م ا س جم لالةػةلالالت ةػسج ،لإلللنػد  ،أف ة تػب لطمػةهـ باط
مبامس ،أماـ لطم ًمد لطمخةلد .
ا -للل لست لطمؾ لطمه وؿ باإلللند فتها أف ةفة ،ة ل اح لرةللئلاح.
 -2يجا عت لطنلابد لطهامد أف ةفةة ،ة ل اح لرةللئلاح ف لطجنالات .
وجػػليس باطػػلًس أف لطممػػسع لطفتةػػطين أعط ػ طمػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ لو لالخةلػػاص لطخػػاص

لط ػق فػ ة س ػؾ لطػلعو لطجزلئلػد ومبامػسةها أل ػا فػ مػولل لطمخاطفػات مػف خػالؿ لػامهـ رإ اطػد
لطم ا ػ ػػس ولطم ػ ػػروطات لطمةهت ػ ػػد باطمخاطف ػ ػات لطةػ ػ ػ يخةل ػ ػػوف رهػ ػػا إطػ ػ ػ لطم ًم ػ ػػد لطمخةل ػ ػػد
و ةابهونها أمامها 1وهلل ما نلت عتله لطمال 23( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين

2

.

أما باطنةبد طتممسع لطجزلئسي فت ػل جهػج أمػاـ لطنلابػد لطهامػد ثالثػد لخةلػاسلت  ،وهػلل طةطػو س وظلفػد
لطنلابد لطهامد 3مف خالؿ لةة لل
وهو لطوةاطد ،وهلل عت

خلاس ثاط

رجانا ػسلس فػ لطمتػب و ػسلس لطرػلء بػاطة يق أال

ةا ما يةريف طتنلابد لطهامد مف نةائ لالةةلالؿ لطمهسو د عتيها فػ

اؿ طـ ةةولفس لطم ومات لط انونلد ولطفهتلػد فيهػا لطةػ ة متهػا عتػ ةوجلػه لالةهػاـ وهػلل طب ػا طػنص
1

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.170

2

لطةػ نلػػت ب وطهػػا (( مػ عػػلـ لالخػػالؿ بأ ًػػاـ لطم ػولل 16و17و 18مػػف هػػلل لط ػػانوف ل يػػج مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ لو

لالخةلػػاص لطخػػاص لطم ا ػػس ولطم ػػروطات لطمةهت ػػد باطمخاطفػػات لطة ػ يخةلػػوف رهػػا إطػ لطم ًمػػد لطمخةلػػد و ةابهونهػػا
أمامها
3

.

لسمػ ػ مة ػػوط لط ا ػ ػ  ،لطوة ػػاطد فػ ػ لط ػػانوف لطجن ػػائ لإلج لسئػ ػ لطم ػػاسف ،للس لطنه ػػد لطهس ل ػػد ،ط ،1لط ػػاهس2011، ،

،ص ،96ةػػناء مػػنيف وةػػتلماف لطن ػػوي ،لطوةػػاطد لطجزلئلػػد نمػػولج طتة ػػوؿ مػػف عللطػػد ع ارلػػد إط ػ عللطػػد إلػػال لدع م ػػاؿ
منم ػ ػ ػػوس فػ ػ ػ ػ مجت ػ ػ ػػد جي ػ ػ ػػج

ػ ػ ػػوؽ لالنة ػ ػ ػػاف ،لطه ػ ػ ػػلل ، 22ص ، 37ولنظ ػ ػ ػػس مو ػ ػ ػ ػ مسً ػ ػ ػػز لطب ػ ػ ػ ػ

لطهتمػ ػ ػ ػ  ،لطػ ػ ػ ػسلبك

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86 /%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84ةاس خ لطز اس 03:23:35 2018/07/20 ،ـ.
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لطمػػال 5/36( ،مػػف ػػانوف لالج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي ،1أم ػا إلل ةرػػيف طتنلابػػد لطهامػػد مػػف خػػالؿ
نةػػائ لالةػػةلالؿ أف لطو ػػائ لطمهسو ػػد عتيهػػا ةمػػًج جس مػػد مػػف لطج ػسلئـ لطمنلػػوص عتيهػػا ف ػ
لطمال37( ،مًسس 2مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي 2فإنه يجوز طهػا رػج إجػسلء أي مةابهػد
جزلئلد أف ة سس بمبالس ،منها أو رناء عت طتا لط

لد أو لطمجن عتله إجػسلء وةػاطد مػف أجػج

جرس لط سس لطمةسةا عف لطجس مد ًرليج عف لطلعو لطهموملد ولطنلابد لطهامد عنلما ة سس لط فػ
أو لطوةػػاطد  ،ةهتػػف عػػف لنةهػػاء نةػػائ لالةػػةلالؿ وعػػلـ ة س ػػؾ لطػػلعو لطهموملػػد رنػػاء عت ػ ةتػػؾ
لطنةائ .3
إن مسنلة تقرير ال يابة الوامةة تحريةك الةدعوى أو ح ة أو ار المحاضةر يت ازعهةا ظامةان لكةل
م هما طبيوتق وو ا عميق فنن سمطة ال يابة التقديرية ستتنثر في ل وع بحسب ما يقضةي بةق
ع وهذا ما س تطر لق في المطمب التالي.

1

ةػػنص لطمػػال 5/36( ،عت ػ أن ػه ((ل ػػوـ وًيػػج لطجمهوس ػػد بمػػا لػػأة -5......ةت ػ لطم ا ػػس ولطمػػًاو ولطبالغػػات ول ػػسس

أ ةف لآلجاؿ بمأنها و خطس لطجهات لط
ابال للئما طتمسلجهد ولهتـ لطما

و/أو لط

ائلد لطمخةلػد بػاطة يق أو لطم ا مػد طتنظػس فيهػا أو لػأمس ب فظهػا بم ػسس لًػوف
لد للل ًاف مهسوفا ف أ سا لآلجػاؿ  ،ولمًنػه أل ػا أف ل ػسس لجػسلء لطوةػاطد

بمػ ػ ػػأنها ......،علطت بػ ػ ػػاألمس س ػ ػ ػػـ 2015 -2لطمػ ػ ػػؤس ف ػ ػ ػ 2015/7/23لطلػ ػ ػػالس باطجس ػ ػ ػػل ،لطسةػ ػ ػػملد س ػ ػ ػػـ 41رةػ ػ ػػاس خ
.2015/7/27
2

لمًػػف أف ةطرػػق لطوةػػاطد فػ مػولل لطجػػن ،عتػ ( ج ػسلئـ لطةػػا ولط ػػلؼ ولالعةػػللء عتػ لط لػػا ،لطخالػػد ولطةهليػػل ولطومػػالد

لط البد وةسؾ لألةس ،ولالمةناع لطهملي عف ة للـ لطنف د وعلـ ةةػتلـ لػغيس ولالةػةلالء بطس ػق لطغػش عتػ أمػولؿ لالس

رػج

ةػػمةها أو عت ػ أمػػلاء ممػػةسًد أو أم ػولؿ لطمػػسًد وللػػللس مػػلؾ رػػلوف سلػػيل ولطةخس ػػا أو لالةػػالؼ لطهمػػلي ألم ػولؿ لطغيػػس
وجن ،لط سا ولطجسوي غيس لطهمللد ولطهمللد لطمسة بػد رػلوف ةػرق لاللػسلس ولطةسلػل أو لةػةهماؿ لطةػالي  ،وجػسلئـ لطةهػلي
عت لطمت لد لطه اس د ولطم الػيج لطزسلعلػد ولطسعػ فػ متػؾ لطغيػس ولةػةهالؾ مػأ والت أو ممػسوبات أو لالةػةفال ،مػف خلمػد
أخ ػػس ع ػػف طس ػػق لطة اي ػػج ً،م ػػا لمً ػػف أف ةطر ػػق لطوة ػػاطد فػ ػ لطمخاطفات أ ػػلفت ب ػػاألمس س ػػـ (2015-2لطم ػػؤس فػ ػ
2015/7/23
3نلت لطمال 37( ،مًسس عت أنه (( يجوز طوًيج لطجمهوس ػد رػج أي مةابهػد جزلئلػد  ،أف ل ػسس بمبػالس ،منػه أو رنػاء عتػ
طتػػا لط ػ لد أو لطممػػة
لط سس لطمةسةا عتيها

منػػه  ،إج ػسلء وةػػاطد عنػػلما لًػػوف مػػف مػػأنها و ػ

ػػل طدخػػالؿ لطنػػاة عػػف لطجس مػػد أو جرػػس

أ لفت باألمس س ـ (2015-2لطمؤس ف  2015/7/23أنظػس عتػ مػمالؿ  ،لطمسجػ لطةػارق ،

ص.51
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المطمب الثا ي
ال ظ التشريوية في تحريك الدعوى ال زااية
إلل مػػا عتمػػت لطنلابػػد لطهامػػد بػػأمس لطجس مػػد فإنػػه يةهػػيف عتيهػػا لطة ػػق مػػف ةػولفس لطة ييػػب لط ػػانون
طتول هػد ونةػرةها إطػ مػةهـ مهػيف  ،ولال أمػػست ب فػ لألوسلؽ .وط ػػف هػج يجػوز طتنلابػػد لطهامػد سغػػـ
ةػولفس لطهنالػس لط انونلػد طتول هػػد لإلجسلملػد  ،ونةػرةها إطػ مػةهـ مهػيف أف ة ػػسس عػلـ سفػ لطػػلعو
لطجزلئلد رج هلل لطمةهـ ؟
ط ػل ةنػازع ػج هػلل لطةةػاؤؿ مرػلأف لألوؿ وهػو مرػػلأ ةملػد لطة س ػؾ 1وهػو ل ػةـ للئمػاح عتػ لطنلابػػد
لطهامد ة س ؾ لطلعو لطجزلئلد عنل و وع لطجس مد ولطثػان وهػو مرػلأ لطمالءمػد ولطػلي يخػوؿ لطنلابػد
لطهامد ةػتطد ة ليس ػد لةجػاس ة س ػؾ لطػلعو لطجزلئلػد أو عػلـ ة س ًهػا ةػبما ة

ػ بػه لعةبػاسلت

لطمالءمػد ،2ولذا س قس هذا المطمب إلةى ثالثةة فةروع تحةدث فةي الوم م هةا عةن مبةدأ حتميةة
تحريك الدعوى ال زااية ع والثا ي عن ظا مال مة تحريك الدعوى ال زااية ع والثالث خصصق
لموقوا عمى موق

التشريوات المقار ة من ال ظ التشريوية في تحريك الدعوى ال زااية.
ال رع الوم
مبدأ حتمية تحريك الدعوى ال زااية .

ل

مرلأ لط ةملد رإطزلـ لطنلابد لطهامد  ،رة س ؾ لطلعو لطجزلئلد عف ًج جس مد و هت  ،وثرػت

ة ػولفس أسًانهػػا  ،ونمػػوء لطمةػػؤوطلد لطجزلئلػػد عت ػ ع ػاةق مسة رهػػا  ،وال ة ػػوـ أي ع بػػد إجسلئلػػد ف ػ

1

ط ػل لةػةهمج م مػول نجيػػا ةػن ملػطت ،لط ةملػد فػ ًةابػه مػسي ػانوف لإلجػسلءلت لطجنائلػد ،ص ، 107أمػا ملػػطت،

لطزلملد سف لطلعو ف ل أخل به مػأموف ةػالمه فػ ًةابػه لالجػسلءلت لطجنائلػد لطملػسي ،ص،73أمػا ملػطت ،مػسعلد ة س ػؾ
لطػػلعو أخػػل بػػه ةػػف جوخػػللس فػ ًةابػػه مػػسي ألػػوؿ لطم ا مػػات لطجزلئلػػد لألسلنػ  .أمػػا لطمرػػلأ لط ػػانون ف ػػل أخػػل بػػه عرػػل
لطفةػػاي ريػػوم

جػػازي فػ ًةابػػه ةػػتطد لطنلابػػد لطهامػػد فػ

فػ لألوسلؽ ولألمػػس بػػأال وجػػه إل امػػد لطػػلعو لطجنائلػػد ،لطمسجػ

لطةارق،ص ،122ص ، 64وةميج لطبا ثد إط ما أخل به لالةػةال لطػلًةوس م مػول نجيػا ةػن
طنفى لطهتد لطة ة لـ رها وه ط

ال يةبػالس إطػ لأللهػاف أف نظػاـ لطمالءمػد يخػاطب لطمػسعلد خالػد أف ملػطت ،لط ةملػد

لألللؽ لالطد عف ف و هلل لطنظاـ .
2

باألخػل بملػطت ،لط ةملػد

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.107
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طس ق لةهامه ة وؿ لوف ة س ًها

لس 1مثج ة وطها باطة الـ  ،أو علـ ة للـ مًو مف لطمجنػ

عتله إلل ةطتا لطممسع لطؾ أو ةولفس مان مف مولن لطه اا ،2ومف هنا فإف وظلفد لطنلابػد لطهامػد
وولجرهػػا فػ لطػػلعو لطهموملػػد لفس ػػاف عتيهػػا لةخػػال لجػ لسءلت لطمةابهػػد فػ ًػػج جس مػػد ةرتػػغ إطيهػػا
طاطما ةولفست لطهنالس لطمًوند طةتؾ لطجس مد .3بغض لطنظس عػف لسجػد جةػامد لطفهػج لطمسة ػا ،
أو لطظسوؼ ولطمالبةات لطم ةسند باسة ارها.4
إال أف لطمةأمج ف مرلأ لط ةملد يةبالس طلهنه أف عمتلد ة س ؾ لطنلابد لطهامد طتلعو لطهموملد يةـ
بمػًج آطػ يجهػج مػف لطنلابػد لطهامػد ألل ،إلمػباع لط ػغائف ولأل ػال لطخالػد  ،وطػلل يػلها جانػػا
لطجزئلػد
ل
مف لطف ه إط أف لطةزلـ لطنلابد لطهامد بمرلأ لط ةملد ال لهنػ إ سلههػا عتػ ة س ػؾ لطػلعو
ف ػ ًػػج مػػًو أو بػػالغ ل ػػلـ إطيهػػا  ،لطػػؾ أف مرػػلأ لط ةملػػد لفػػسض عتيهػػا لطةػػل ف مػػف ل ػ د هػػلس
لطو ػػائ لطمرتػػغ عنهػػا وبأنهػػا ةمػػًج جس مػػد مها ػػا عتيهػػا رػػنص لط ػػانوف  ،وة ةن ػ رة ػولفس لطهنالػػس
لط انونلد طتول هد لإلجسلملد وبًفالد لطلالئج طةوجله لالةهاـ.5
ويست د أصحاب هذا ال ظا عمى الوديد من الح

1

التي تبررأ وهي :

نرلػػه لػػاط ، ،لطوةػػلك ف ػ مػػسي مبػػالئ لإلجػ ػسلءلت لطجزلئلػػد  ،ل لسةػػد م اسنػػد ،ج ، 1منمػػأ ،للس لطمهػػاسؼ  ،لإلة ػػًنلس د

،2004،ص،180
ط زً أرو عامس  ،لالجسلءلت لطجنائلد ،لطمسج لطةارق  ،ص.27
2

نرله لاط ، ،لطمسج نفةه  ،ص180

3

عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.75

4

نرلػػه لػػاط ، ،لطمسج ػ نفةػػه  ،ص ،180ةػػتلماف عرػػل لطمػػنهـ  ،ألػػوؿ لالج ػسلءلت لطجزلئلػػد ،ج،1ط،1منمػػوسلت لط تر ػ

لط و لد ،ريسوت 2003،ـ ،ص.228
5

ط عيػػل لطغس ػػا  ،لطمسًػػز لط ػػانون طتنلابػػد لطهامػػد (ل لسةػػد م اسنػػد  ،ط ،2001للس لطفًػػس لطهس ػ  ،لط ػػاهس ، ،ص،347

ص ،348وأخػػل رهػػلل لطػسأي أنػػوس ةػػلمد أةػػامد  ،لطةػػتطد لطة ليس ػػد طتنلابػػد لطهامػػد فػ لطػػلعو لطهموملػػد  ،مػػلًس ،مًمتػػد مػػف
م ة لات نيج مهال ،لطماةةس ف لط وؽ  ،ةخلص انوف جنائ  ،ةـ لط وؽ ً ،تلد لط وؽ ولطهتوـ لطةلاةلد  ،جامهػد
ط خل س –بةًس،2015 ، ،ص.8
51

 -1يسة ػػز مر ػػلأ لط ةمل ػػد أةاةػ ػاح عتػ ػ مر ػػلأ لطفلػ ػػج ر ػػيف لطة ػػتطات  ،ف ػػاط ًـ ب ػػاطرسلء ،ه ػػو مػػػف
لخةلػػاص لطةػػتطد لط

ػػائلد وطػػلى ةػػتطد لالةهػػاـ  ،طػػلطؾ فػػاف ةخو ػػج لطنلابػػد لطهامػػد ةػػتطد

ة ليس ة س ؾ لطلعو أو علـ ة س ًها لهةرس لنةها اح طمرلأ لطفلج ريف لطةتطات.1
 -2مرػػلأ ةملػػد ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد لهةرػػس ةسةػػيخاح طال ة ػسلـ لطولجػػا طت ػػانوف  ،ألف ةخو ػػج
لطنلابد لطهامد لطةتطد لطة ليس د ف لطة س ؾ مف علمه لهةرس إخالؿ باال ةسلـ لطولجا طت ػانوف،
ألنه يؤلي إط إ الؿ لآلسلء لطمخللد ألع اء لطنلابد لطهامد م ج ًتمد لط انوف.2
 -3مرلأ ةملد لطة س ؾ لًفج ولهزز لطمةاول ،أماـ لط انوف ول ق فًػس ،لطهللطػد  ،فًػج مػف يسة ػا
لطجس مد أو لةاهـ فيها يجا أف لها ا  ،أما إلل ةـ ة س ؾ لطلعو

ػل مػةهـ لوف أخػس فهنػا

ال ةة ق لطمةاول ،أماـ لط انوف.3
 -4لف إعطاء لطنلابد لطهامد لطةتطد لطة ليس د طة س ػس عػلـ لإل اطػد طجس مػد مًةمتػد لألسًػاف لف ػ
إط ػ إيجػػال ثغ ػسلت ف ػ لطةطريػػق لطمػػامج طمرػػلأ لط ةملػػد و جهػػج ةػػنل لالةهػػاـ لطػػة ًـ ولطة ػػليس
لطمخل مف ع و لطنلابد لطهامد.4
 -5نظػػاـ ةملػػد لطة س ػػؾ ل ػػق وظلفػػد لط اعػػل ،لطجنائلػػد ف ػ لطػػسلع لطهػػاـ 5وهػػلل لهةرػػس مػػف أ ػػل
ولجبات لطلوطد طتم افظد عت أمف لطمجةم ولفسللس.6
1

أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطمسًػػز لط ػػانون طتنلابػػد لطهامػػد  ،مجتػػد لط

ػػا ، ،لطهػػلل لطثاط ػ

 ،لطةػػند لألوط ػ  ،1968 ،ص،94

ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص،108ط زً ػ أرػػو عػػامس  ،لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،
ص37وما بهلها  ،أنوس ةلمد أةامد  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،9عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.78
2

نائػػج عرػػل لطػػس مف لػػاط ، ،م ا ػسلت ف ػ ألػػوؿ لطم ا مػػات لطجزلئلػػد  ،للس لطفًػػس طتطباعػػد ولطنمػػس  ،عمػػاف  ،ط،1

 ،1997ص ،84ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي ،لطمسج لطةارق  ،ص ،108عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.77
3

م م ػول نجي ػػا ةػػن  ،م ػػسي ػػانوف لإلجػ ػسلءلت لطجنائلػػد  ،لطمسجػ ػ لطةػػارق  ،ص ،112ة ػػاهس لر ػسلهلـ لطوطي ػػل  ،م ػػسي ،

لطمسج لطةارق  ،ص ،107م مول ةميس عرل لطفةاي  ،لطنلابد لطهموملد وةتطاةها فػ لنهػاء لطػلعو لطجنائلػد رػلوف م ا مػد
 ،ل ط  ،لطمًةػا لطجػامه لط ػلي

 ،لإلةػًنلس د  ،2003 ،ص ،130أنػوس ةػلمد أةػامد  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص ،8نرلػه

لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص ،181عت مػمالؿ  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص ،77فوز ػد عرػل لطةػةاس  ،مػسي ػانوف لإلجػسلءلت
لطجنائلد ،ط ،1للس لطنه د لطهس لد  ،لط اهس1986 ، ،ـ ،ص.2
4

م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،108م مول ةميس عرل لطفةاي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.134

5

نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص ،181م مول نجيا ةن  ،مػسي  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص ،112ةػتلماف عرػل لطمػنهـ

 ،لطمسج لطةارق  ،ص.228
6

ط عيل لطغس ا  ،لطمسج لطةارق ،ص ،360عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.76
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 -6مرلأ لط ةملد يةالءـ وةلاةد لطػلفاع لالجةمػاع  ،ولطػؾ ألف لطػلعو لطهموملػد ةةػم رػلعو
لط ػ ػػلفاع لالجةم ػ ػػاع ه ػ ػػلفها إل ػ ػػالي وةه ػ ػػليا لطمج ػ ػػسـ وط ػ ػػلى إللنة ػ ػػه  ،لل أف نظ ػ ػػاـ لط ػ ػػلفاع
لالجةمػػاع لةػػه طم ا مػػد ًػػج فػػسل ةبهػػا طلسجػػد عػػلـ ةطاب ػػه لالجةمػػاع ومنػػه ًػػاف ط لزمػػا
ة س ؾ لعو لطلفاع لالجةماع

ة للت ،اؿ لطمن سفيف.1

رغ المبررات التي ساقها ال قق المثيد ل ظا الحتمية إ أ ةق لة ي ةو مةن ا تقةادع وهةي عمةى
ال حو اآلتي :
 -1أف نظػػاـ ةملػػد ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد  ،يجهػػج مػػف ع ػػو لطنلابػػد لطهامػػد منفػػل آط ػ طػػنص
لطةجػػس ـ عت ػ ن ػػو ل ظػػس عتلػػه أف ل ػػلس مالءمػػد لالةهػػاـ طتملػػت د لطهامػػد  ،فل ػػطس إط ػ
ةوجله لالةهاـ عت ن و ال ة ة له ملػت د لطمجةمػ ً ،مػا طػو ًػاف
خطيئد لطمةهـ

ػسس لطجس مػد لةػي لحس أو

ئيتد  ،فل طس إط ةوجله لالةهاـ لطلي مف مأنه أف لمثج

س لحس باطمجةم ،

ًمػػا طػػو ثرػت أف ةوجيهػػه عتػ ممػػةبه بػػه لفةػػلس  ،وأف فػ لألوسلؽ ولال ةفػػاء بمةػػئوطلد غيػػس
جنائلد لزلءس ل للت ،مف أمسس.2
 -2ف ظج نظاـ ةملد ة س ؾ لطلعو لطجزلئلد ل ة اـ لطػلعو لطجزلئلػد عتػ بهػض لألمػخاص
لألرس اء ممف ةجتت أو لةت أةمائهـ ف لطبالغات ولطمًاو لط يللد.3
 -3أف نظاـ ةملد ة س ؾ لطػلعو لطجزلئلػد  ،يػؤلي إطػ ز ػال ،وة ػخـ لطػلعاو لطمطسو ػد أمػاـ
لط

ػػاء  ،لوف لطةمييػػز رػػيف لطػػلعاو لطمسفوعػػد عػػف ج ػسلئـ جةػػلمد ولطػػلعاو لطمسفوعػػد عػػف

جسلئـ ةافهد وغيس للت أهملد ومثج لطؾ يؤلي ف نهالد لطمطاؼ إط لسهاؽ لط

1

اء.4

لنظس بهسض سأي لألةةال جسلماةلًا طل ط عيل لطغس ا  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص ،363عتػ مػمالؿ  ،لطمسجػ لطةػارق ،

ص.78
2

م مػػول نجيػػا ةػػن  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،108ةػػف جوخػػللس  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،ص ،65نرلػػه لػػاط، ،

لطمسج لطةارق  ،ص.182
3

نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص.182

4

م مول نجيػا ةػن  ،مػسي  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص ،109نرلػه لػاط ، ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص .181فةي رأي ةا أن فكةرة

مبدأ الحتمية ومبدأ المال مة رتت لتوةال فكةرة تحريةك الةدعوى ال زاايةة وهةي قطةة إتخةاذ القةرار فةي تو يةق ا تهةا مةن
عدمق لكي يت مباشرة الدعوى فيما بود وبالتالي هذأ المبادئ ل ِ
تنت لتوال التصرا في الدعوى ال زااية في الح
ا حالة حيث

يم ن أن تصور تطبي

أو

ظا الحتمية عمى التصرا بالدعوى ال زااية ع بمو ى ع د الحديث عةن عيةوب
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وعمى أثر ا تقةادات التةي و هةت ل ظةا حتميةة تحريةك الةدعوى ال زاايةة ظهةر ظةا المال مةة
لمتحريك.
ال رع الثا ي
ظا مال مة تحريك الدعوى ال زااية (ال ظا التقديري )
ل لػػل رنظ ػػاـ لطمالءمػػد لإلعةػ ػسلؼ طتنلابػػد لطهام ػػد باطةػػتطد لطة ليس ػػد  ،ف ػ ة س ػػس ةوجلػػه لالةه ػػاـ
رة س ؾ لطلعو لطجزلئلد أو فػ لألوسلؽ فلًػوف طتنلابػد لطهامػد أف ةمةنػ عػف ةوجلػه لالةهػاـ عتػ
لطسغـ مف ةولفس جمل أسًاف لطجس مد  ،ونموء لطمةؤوطلد عف مسة ريها  ،ولنةفاء ألػد ع بػد إجسلئلػد
ة وؿ لوف ة س ػؾ لطػلعو  .فاطنلابػد لطهامػد وفػق هػلل لطنظػاـ طهػا ةػتطد ة ليس ػد ةخوطهػا ةػطاح مػف
لطمسوند ف ة ػليس مالءمػد إةخػال ػسلس لالةهػاـ 1وهػلل ألنهػا ة ػسس ةػبما ةػسلس مػف ةػولفس لطملػت د
طة س ؾ هلس لطلعو  ،ولطؾ ألف ظسوؼ مسة ر لطجػسلئـ مخةتفػد ً ،مػا أف لأل ػسلس لطناجمػد عػف
هػ ػػلس لطج ػ ػسلئـ مةنوعػ ػػد ،وهػ ػػلل رػ ػػلوسس ل ة ػ ػ مػ ػػن ،لطنلابػ ػػد لطهامػ ػػد  ،ػ ػػق مالءمػ ػػد وة ػ ػػليس ةتػ ػػؾ
لطظسوؼ2وهلل لهن أف طتنلابد لطهامد أف ةةخػل أمػس ب فػ أوسلؽ لطػلعو  ،رػج لط لػاـ بػأي ة يػق
ف لطلعو .3
ولقد سا ال قق الوديد من المبررات التي يست د عميها ظا المال مة وهي عمى ال حو ا تي :
 -1أف نظػػاـ لطمالءمػػد ف ػ ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد يخفػػب لطهػػاء لطمت ػ عت ػ عػػاةق لط

ػػاء ،

ػللء بهػػل أف ػػلست أف لطملػػت د
ب لػػاـ لطنلابػػد لطهامػػد باةخػػال ػسلس ف ػ لالوسلؽح و لطمتػػب إرةػ ح

ظا الحتمية بد من أن قوم ظا الحتمية ي دس القضايا أما القضا أولى ل ا أن قوم ظا الحتمية يشغل ال يابة
الوامة في قضايا ليست ذات أهمية ان الم ط يقتضي ح

أوراقهاع لن ال ظةر بهةا مضةيوة لموقةت وال هةد الةذي ةان

أولى أن تبذلق في قضايا أخرى وهذا مما يمقي بالكثير من العبا عمى ال يابةة الوامةة ع ةد ممارسةتها لسةمطاتها ع وممةا
حظت أن موظ ال قق ع د حديثق عن ال ظمة قد خم بين م هو التحريك وا سةتومام وهةذا ةان واضةحا ع ةدما روطةوا
بين ال ظمة والتصرا في الدعوى ال زااية .
1

عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.83

2

نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص ،182م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق ،ص.109

3

جازي  ،لطمسج لطةارق  ،ص122

نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص ،186عرل لطفةاي ريوم
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لطهام ػػد ال ة

ػ ػ ة س ًه ػػا1خال ػػد عن ػػلما لً ػػوف لط ػػسس لطنام ػػف عنه ػػا بة ػػلطا أو ةافه ػػا وال

لةةلع ة س ؾ لطلعو لطجزلئلد. 2
 -2أف هلل لطنظػاـ يةػل ،طتنلابػد لطهامػد  ،ة ػليس لطفائػل ،لالجةماعلػد طة س ػؾ لطػلعو لطجزلئلػد  ،بمػا
ل لفه عت عمتها مف مسوند  ،وهلل مف خالؿ ة ليسها طتملت د لطهامد.

3

 -3هلل لطنظاـ ل مف لةة الؿ لطنلابد لطهامػد فػ مولجهػد لطةػتطد لطةنفيللػد ولزلء لألفػسلل ب يػ

ال

يجهػػج مػػف لطنلابػػد لطهامػػد ألل ،إلمػػباع لأل ػػال مػػف خػػالؿ فػػة ،متػػب ة يػػق فػ ًػػج مػػًو أو
بػػالغ ػػل لًػػوف ًيػػللاح  ،وف ػ هػػلس لط اطػػد ة ػػوف لطنلابػػد لطهامػػد غيػػس متزمػػد رة س ػػؾ لطػػلعو
لطجزلئل ػػد أو ع ػػلـ ة س ًه ػػا  ،إنم ػػا ة ػػلس م ػػل ه ػػلس لطمالءم ػػد  ،باعةباسه ػػا نائب ػػد وممثت ػػد ع ػػف
لطمجةم هلل مف جهد ومف جهد أخس بلفةها أميند عت لطلعو لطجزلئلد.4
ول ي ت

السابقة ع بل أ ه قاموا بالرد عمى الح ة التةي

أصحاب ظا المال مة بالح

ساقها أصحاب ظا الحتمية باآلتي :
 -1طػػلى لػ ل اح لط ػػوؿ بػػأف ةخو ػػج لطنلابػػد لطهامػػد لطةػػتطد لطة ليس ػػد فػ ة س ػػؾ لطػػلعو أو عػػلـ
ة س ًها لهل لنةها اح طمرػلأ لطفلػج رػيف لطةػتطات  ،إل أف هػلل لط ػوؿ لنطتػق مػف فػسض خػاطف
وهػػو أف لطنلابػػد لطهامػػد ةنةم ػ إط ػ لطةػػتطد لطةنفيللػػد  ،ولط ل ػػد أف لطنلابػػد لطهامػػد مػػهبد مػػف
مها لطةتطد لط

1
2

ائلد.5

م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص109
ةاهس لرػسلهلـ لطوطيػل  ،مػسي  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص ،108نائػج عرػل لطػس مف لػاط ، ،م ا ػسلت فػ ألػوؿ لطم ا مػات

لطجزلئلد  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،84نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص.183
3

نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص،182م مول نجيا ةن  ،مسي ،لطمسج لطةارق  ،ص109

4

آماؿ عثمػاف  ،مػسي ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطجنائلػد  ،لطهيئػد لطملػس د لطهامػد طت ةػاا  ،لط ػاهس ،1991، ،ص ، 305

نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص.183
5

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.109
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 -2طػػلى ل ػ ل اح لط ػػوؿ بػػأف لطةػػتطد لطة ليس ػػد طتنلابػػد لطهامػػد ف ػ ة س ػػؾ لطػػلعو ينطػػوي عت ػ
لالخػػالؿ بػػاال ةسلـ لطولجػػا طت ػػانوف  ،لطػػؾ أف لعطػػاء هػػلس لطةػػتطد طتنلابػػد لطهامػػد ال لًػػوف لال
طة يق لطلاط ،لطهاـ.1
 -3طػػلى لػ ل اح لط ػػوؿ بػػأف لعطػػاء لطنلابػػد لطهامػػد ةػػتطد مالءمػػد ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد يػػؤلي
إط ػ ةػػلخج لألخي ػس ،ف ػ أعمػػاؿ لط
لطت ظد لطة ةلخج فيها لطلعو

ػػاء ألف لطةػػلخج لطم ظػػوس عت ػ لطنلابػػد لطهامػػد يرػػلأ مػػف
وز ،لطم ًمد  ،أما رج لطؾ فاطػلعو ال ةػزلؿ فػ يػل لطنلابػد

لطهامد وطها أف ة لس ة س ًها مف علمه.

2

 -4أف نظػػاـ لطمالءمػػد ف ػ ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد ال ينطػػوي عت ػ لطمةػػاى بمرػػلأ لطمةػػاول ،أمػػاـ
لط انوف  ،رج هو ةسةيخ طه  ،فاطنلابد لطهامد وف اح طهلل لطنظاـ ال ةنظس إط لطمةهميف باعةباسهـ
مجسل أس اـ ًمولل انوف لطه وبات  ،ولنما ةف ص مخللاةهـ لإلجسلملػد وة ػلس مػل لطخطػوس،
لإلجسلملد طليهـ.3
طمػػا ة ػػلـ ف ػإف لطنلابػػد لطهامػػد ف ػ ةػػتطةها لطة ليس ػػد طة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد ةةةسمػػل باطملػػت د
لطهامػػد  ،فهػ طلةػػت خلػػماح

ل لػاح طتمػػةهـ  ،فهػ ال ةةػػه ن ػػو لإلللنػػد ب ػػلس مػػا ةةػػه ط مػػب

لط ل ػػد ةػ ػولء ًان ػػت طل ػػاط ،لطم ػػةهـ أـ

ػػلس ،4ف ػػإلل سأت أف ه ػػلس لط ػػلعو لمً ػػف أف ةل ػػج إطػ ػ

ل ة ػػاء ػػق لطلوط ػػد فػ ػ لطه ػػاا ام ػػت ينئ ػػل رة س ػػؾ لط ػػلعو  ،ولال ةهم ػػج عتػ ػ
لط

فػ ػ أوسلؽ

لد.

ونػػس أف مثػػج هػػلل لط ػسلس ال ل يػػل لطنلابػػد لطهامػػد لطةػ يجػػوز طهػػا أف ةسجػ عػػف هػػلل لط ػسلس فػ أي
و ت ةماء بمسط رج ة وط ق لطلوطد ف لطه اا باطة الـ أو لطوفا ،أو باطهفو لطهاـ  ،ولطؾ ػيف

1

أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطمسًػػز لط ػػانون طتنلابػػد لطهامػػد  ،مجتػػد لط

ػػا ، ،لطهػػلل لطثاط ػ

 ،لطةػػند لالوط ػ  ،1968 ،ص،95

ةاهس لرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.109
2

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص109

3

أ مل فة

4

عرػػل لألميػػس لطهًيت ػ  ،ةػػتلـ س ػػا  ،مػػسي ػػانوف ألػػوؿ لطم ا مػػات لطجزلئلػػد  ،ج ، 1978 ، 1ص ، 37ةػػف لػػالؽ

ةسوس  ،لطمسًز  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،94ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.108

لطمسلفاوي  ،ألوؿ لإلجسلءلت لطجنائلد  ،منمأ ،للس لطمهاسؼ  ،لإلةًنلس د  ،1972 ،ص.55
55

ظهوس ألطد جليلً ، ،مػا أف ػسلس فػ أوسلؽ لطػلعو ال ل يػل لطمػخص لطم ػسوس يػ
أف ية لـ بااللعاء لطمبامس فيتزـ ينئل لطنلابد لطهامد رة س ؾ لطلعو لطجزلئلد.

يجػوز طػه

1

ورغ المبررات التي ساقها ال قق لتنسيس ظا المال مة إ أ ق لة يسةم مةن ا تقةادات حيةث
قيل بن ق:
 -1لهمج عت إ هاؼ فًس ،لطسلع لطهاـ ً ،أ ل لطوظائب طت اعل ،لطجنائلد  ،فمثالح لمةنػاع لطنلابػد
لطهامد عػف ة س ػؾ لطػلعو لطجزلئلػد  ،ألػاح ًانػت لألةػباا مػف مػأنه أف يثيػس لطهػولجى ولطمػؾ
طػػل لطػسأي لطهػػاـ  ،ومػػف ثػػـ يػػلخج فػ نفػػى لألفػػسلل عػػلـ لاللػػد لطنلابػػد لطهامػػد  ،إل مػػف مػػأف
لطػػؾ أف ل ػػهب فً ػس ،لطػػسلع لطهػػاـ  ،نظ ػ لحس طالعة ػػال لطةػػائل ف ػ ألهػػاف لطم ػولطنيف أف لسة ػػاا
لطجس م ػػد لةػ ػػةتزـ ةو ل ػ ػ لطه وبػ ػػد  ،وةو لههػ ػػا لة ػػةتزـ ة س ػ ػػؾ لطػ ػػلعو لطجزلئلػ ػػد أمػ ػػاـ لط

ػ ػػاء

لطمخةص.2
 -2مػػف مػػأف لألخػػل رنظػػاـ لطمالءمػػد فػ ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد  ،أف يػػؤلي إطػ إهػػللس لةػػة الؿ
لط

اء ف مولجهد لطنلابد لطهامد ،خالد ألنه لةم ،طتنلابد لطهامد أف ةنه لطلعو لطجزلئلد

ف مس تد مبًس ،وةاب د عت مس تد لطم ا مد مما ل سـ لطم ًمد لطمخةلد مف نظس لطلعو
ولطفلج فيها 3بهل إ اطةها إط لطم ًمد لطمخةلد  ،فاأللج أف ل وـ لط

ػاء فػ هػلس لط اطػد

باطفلػػج فػ هػػلس لطػػلعو وًمػػب لط ل ػػد  ،ومػػف ثػػـ فػػإف ج ػولز إنهػػاء لطنلابػػد لطهامػػد لطػػلعو
لطجزلئلد  ،ط فيج ف زعزعد ث د لألفسلل ف عمج لط

اء.4

 -3أف من ،لطنلابد لطهامد ةػتطد ة ليس ػد  ،طة س ػؾ لطػلعو لطجزلئلػد أو فظهػا ةػبما ةػسلس  ،إنمػا
يػػؤلي إط ػ لطم ابػػا ، ،وأل ػػا إط ػ ةػػلخج لالعةبػػاسلت لطةلاةػػلد  ،ولط ػ لهة ػزلز لطث ػػد باطهللطػػد ،

1

نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص ،191ةف جوخللس  ،لطمسج لطةارق  ،ص.66

2

ط زً أرو عامس  ،لإلجسلءلت لطجنائلد ،لطمسج لطةارق  ،ص ،105نرله لاط، ،لطمسج لطةارق  ،ص.183

3

م ػػأموف ة ػػالمد  ،لإلجػ ػسلءلت لطجنائل ػػد فػ ػ لطةم ػػس لطمل ػػسي  ،لطج ػػزءلف لألوؿ ولطث ػػان  ،للس لطفً ػػس لطهس ػ ػ  ،لط ػػاهس، ،

2007ـ  ،ص ،288آماؿ عثماف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.302
4

نرلػػه لػػاط، ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،183م مػػول نظم ػ لػػهارنه  ،لوس لطنلابػػد لطهامػػد ف ػ ل امػػد لطػػلعو لطهموملػػد ف ػ

فتةطيف ،لسلةد م اسند  ،سةاطد ماجةةيس  ،جامهد لطنجاي لطوطنلد  ،2011 ،ص.61
56

وًػػلطؾ لطػػة ًـ  ،ي ػ

للػػب ،ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد و فظهػػا مسهونػػا رػػإسلل ،سجػػاؿ لطنلابػػد

ومميئةهـ  ،وطلى ب ًـ لط انوف.1
ونال ػ أف لطن ػػل لطػػلي وجػػه إط ػ نظػػاـ لطمالءمػػد بأنػػه ل ػػول إط ػ لطػػة ًـ و ة رػػج لطم ابػػا ،و خػػج
باطمةػاول ،ول ػػهب مػػف لطػػسلع لطهػػاـ ػل روطػػغ فلػػه .2فػػاطفسض فػ أع ػاء لطنلابػػد لطهامػػد أنهػػـ م ػػج
طتث ػ ػػد  ،وأنهػ ػػـ لةػ ػػةهمتوف لطةػ ػػتطد لطة ليس ػ ػػد لطة ػ ػ خوطهػ ػػا لط ػ ػػانوف طهػ ػػـ وفػ ػػق

ػ ػولبك ولعةبػ ػػاسلت

مو ػوعلد مةػةمل ،مػف ة ػليس مػل لطفائػػل ،لالجةماعلػد طة س ػؾ لطػلعو  ،وللل لن ػسؼ أ ػلهـ فػ
لةةهماطه ةتطةه  ،فثمد وةائج طسلس عف لن سلفه.3
مف لطلهوبد بمًاف أف لهةنق أي ةمس لج لسئػ  ،نظػاـ لط ةملػد أو نظػاـ لطمالءمػد عتػ لطال ػه
لطمر ػػلأ أ ػػل ه ػػليف لطنظ ػػاميف مػ ػ إلخ ػػاؿ به ػػض

 ،إنم ػػا ػػاوؿ ً ػػج ةم ػػس أف يةرنػ ػ م ػػف يػ ػ

لالةةثناءلت أو لط يول لطة مف مأنها ةفالي لالنة اللت لطة وجهت إط ًج مف لطنظاميف.4
ال رع الثالث
موق

التشريوات المقار ة من ال ظ التشريوية في تحريك الدعوى ال زااية

طو أمهنا لطنظس ف نلوص لطةمس هات م ج لطلسلةد طوجلنا أنها ةأخػل ًألػج عػاـ بمرػلأ مالءمػد
ة س ؾ لطلعو لطجزلئلد  ،ووف ا طهلل لطمرلأ فإف لطنلابػد لطهامػد ةةمةػ باطةػتطد لطة ليس ػد فػ ة س ػؾ
لطػػلعو أو لالمةنػػاع عػػف ة س ًهػػا ة ػا مػػا ة ػسلس مناةػػبا طتملػػت د لطهامػػد .ولةػػةثناء ةأخػػل بمرػػلأ
لط ةملػػد فػ ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد .وهػػلل لهنػ أف لطةمػػس هات م ػػج لطل لسةػػد امػػت بػػاطمزج رػػيف
لطنظاميف  ،ومف مظاهس نظاـ لطمالءمد فػ لطةمػس لطفتةػطين مػا نلػت عتلػه لطمػال 53( ،مػف
ػػانوف لإلجػ ػسلءلت لطجزلئل ػػد لطفتة ػػطين لطةػ ػ نل ػػت ب وطه ػػا (( إلل سأت لطنلاب ػػد لطهام ػػد فػ ػ مػ ػولل

1

لنظػػس فػ عػػسض لالنة ػػال  ،م مػػول نجيػػا ةػػن  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،110نرلػػه لػػاط ، ،لطمسجػ لطةػػارق ،

ص.183
2

آم ػػاؿ عثم ػػاف  ،لطمسجػ ػ لطة ػػارق  ،ص ،342ة ػػف س لػ ػ  ،لإلجػ ػسلءلت لطجنائل ػػد فػ ػ لطةم ػػس لطمل ػػسي  ،ط ،1لط ػػاهس،

2001،ـ ،ص.202
3

م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.111

4

نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص ،184م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.110
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لطمخاطفػػات ولطجػػن ،أف لطػػلعو لػػاط د إل امةهػػا رنػػاء عت ػ م
لطمةهـ باط

ػػس جم ػ لالةػػةلالالت  ،ة تػػب

وس مبامس ،أماـ لطم ًمد لطمخةلد .

وبمفه ػػوـ لطمخاطف ػػد إلل سأت لطنلاب ػػد لطهام ػػد أف لط ػػلعو غي ػػس ل ػػاط د إل امةهػ ػا فأنه ػػا ة ػػأمس ب فػ ػ
لألوسلؽ  ،ولال ػ هنػػا أف لطممػػسع طػػـ ل يػػل لطنلابػػد لطهامػػد بأةػػباا م ػػلل ،إللػػللس سلسهػػا ب ف ػ
لألوسلؽ  ،لل أنػػه لةػػةخلـ لطهبػػاس ،لطةاطلػػد...( :أنهػػا لػػاط د إل امةهػػا  ..وه ػ عبػػاس ،مسنػػد ينػػلسج
ة ةهػػا ف ػ لألوسلؽ طهػػلـ لألهملػػد أي أف لًػػوف ػػل ة ػولفست لطهنالػػس لط انونلػػد طتول هػػد لإلجسلملػػد
ونةػػرةها إط ػ مػػةهـ مهػػيف وسغػػـ لطػػؾ سأت لطنلابػػد لطهامػػد أف ف ػ لألوسلؽ أوط ػ مػػف ل امةهػػا ط ػػوف
لطجس مػػد ةافهػػد أو لًػػوف ةو ل ػ لطه وبػػد عت ػ مسة رهػػا فلػػه

ػػسس أ رػػس مػػف لط ػػسس لطمة ػػق مػػف

لطجس مد للةها أو طغيس لطؾ مف لألةباا لطة ةسلها لطنلابد لطهامد .

1

ولط ل د أنػه ًػاف مػف لألف ػج أف لفػسل لطممػسع لطفتةػطين نلػاح مةػة الح يةنػاوؿ فلػه لطةلػسؼ فػ
ػػس جم ػ لالةػػةلالالت بهػػلـ إ امػػد لطػػلعو ون ةػػسي أف لهرػػس عنػػه بالػػطالي ف ػ لألوسلؽ

م

2

ولطؾ طةمييزس عف سلس ف لطلعو لطلي لللس بهل لالنةهاء مف لطة يق.
1

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.109

2

عسؼ سلس فػ لألوسلؽ بأنػه هػو ( أمػس إللسي مػف أولمػس لطةلػسؼ فػ لالةػةلالالت  ،ةلػلسس لطنلابػد لطهامػد طةلػسؼ بػه

لطنظ ػػس مؤ ة ػػا ع ػػف إ ام ػػد لط ػػلعو أم ػػاـ م ًم ػػد لطمو ػػوع  ،بغي ػػس أف ل ػػوز أل ػػد جل ػػد ة ي ػػلها  .سؤوؼ عري ػػل ،لطمسجػ ػ
لطةارق،ص .273أو هو عباس ،عف ( أمس بهػلـ ة س ػؾ لطػلعو لطجنائلػد  ،ةلػلسس لطنلابػد رولػفها ةػتطد لةػةلالؿ ال ةػتطد
ة يػق .عرػل لطفةػاي ريػوم
عت م
طتةػػيس فيهػػا

جػازي  ،لطمسجػ لطةػارق ،ص68ومػػا بهػلها  .أو هػو( إجػسلء إللسي ةلػلسس لطنلابػد لطهامػد رنػػاء

س جم لالةةلالالت بم ة اس ةهلؿ لطنلابد لطهامد عف ةوجله لالةهاـ وسف لطلعو لطهموملد نظ لس طهلـ لطلػال لد
مػػأموف ةػػالمد  ،لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص .603أو هػػو( ػسلس لي طرلهػػد إللس ػػد ةلػػلسس

لطجهد لطممسفد عت ةتطد لالةةلالؿ بهلـ لطم

فػلما فػ لالجػسلءلت  ،ولال ةفػاء بمػا ةػـ مػف إجػسلءلت لالةػةلالؿ أ مػل

عوض بالؿ  ،لإلجسلءلت لطجنائلػد لطم اسنػد ولطنظػاـ لإلج لسئػ فػ لطممت ػد لطهس لػد لطةػهوللد  ،للس لطنه ػد لطهس لػد  ،لط ػاهس،
1990،ـ  ،ص .273أو (هو مجسل ػسلس إللسي لػالس عػف لطنلابػد لطهامػد ال ل ػوز أي جػد ةخةػةـ بػه مس تػد لطة ل ػات
لألوطلد إلل سأت لطنلابد لطهامد لػسؼ لطنظػس عػف ة س ػؾ لطػلعو لطهموملػد فةل ػد بهػون  ،لطةػتطد لطة ليس ػد طتنلابػد لطهامػد
طتةلػػسؼ ف ػ نةػػائ لطب ػ
طت

ولطة ػػسي  ،ل لسةػػد م اسنػػد  ،مػػلًس ،لطةخػػسج طنيػػج لجػػاز ،لطملسةػػد لطهتلػػا طت

ػػاء  ،لطملسةػػد لطهتلػػا

ػ ػػاء  ،ط 2008 ،16لنظ ػ ػػس لطػ ػ ػسلبك  https://www.bibliotdroit.com/2017/10/blog-post_87.htmlة ػ ػػاس خ

لطز ػػاس 01:33:38 2018/10/15 ،ـ  ،وط ػػل عسفةػػه م ًمػػد لطػػن ض لطملػػس د بأنػػه ( لألمػػس لطلػػالس مػػف لطنلابػػد لطهامػػد
بػػاط ف هػػو إجػسلء إللسي  ،لػػلس عنهػػا رولػػفها لطةػػتطد لالللس ػػد مػػف لطنلابػػد لطهامػػد بػػاط ف وهػػو إجػسلء إللسي ،لػػلس عنهػػا
رولفها لطةتطد لالللس د لطة ةهلمف عت جم لالةةلالالت عمال باطمال 61( ،مف انوف لالجػسلءلت لطجنائلػد ومػا بهػلها ،
58

ػيف أف

ًما أف ملطت ،ف لألوسلؽ ينةجـ م ًونه لس لحس ةػاب اح طة س ػؾ لطػلعو لطجزلئلػد فػ
سلس ف لطلعو لللس بهل أف ة وف لطلعو

ل ةـ ة س ًها.

أما لطممسع لطجزلئسي ط ل أناط طتنلابد لطهامد ف

انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطج لزئػسي وظلفػد لالةهػاـ

1

ولطمةابهد 2ونص ف لط ةـ لطثان منه  ،لطمةهتػق باخةلالػات لطنلابػد لطهامػد  ،لطف ػس ،لألوطػ مػف
لطمال ، 36( ،عتػ أنػه "ل ػوـ وًيػج لطجمهوس ػد رةت ػ لطم ا ػس و لطمػًاوي و لطبالغػات و ل ػسس
ما يةخل بمأنها".
ية ػػ ،أف لطممػػسع لطج لزئػػسي ػػل ةرن ػ نظػػاـ لطمالءمػػد ًألػػج عػػاـ ف ػ مبام ػس ،لالةهػػاـ مػػف طػػسؼ
لطنلابػػد لطهامػػد  ،ولطػػؾ م ػا لةػػةختص مػػف عبػػاس" ،ل ػػسس مػػا يةخػػل بمػػأنها" وه ػ لطهبػػاس ،لطة ػ ةػػو
بمػػًج لػػس  ،أف لطممػػسع خػػوؿ لطنلابػػد لطهامػػد لطةػػتطد لطة ليس ػػد بػػأف ةةلػػسؼ ف ػ لطم ا ػػس و
لد إللس ا  ،أو ة س ؾ لطلعو لطهموملد ،و لطػؾ

لطمًاو و لطبالغات لطولسل ،إطيها ،إما ب ف لط
ةا ما يةسلء طها مف مل مالءمد لالةهاـ. 3

وًما لةةنل أمس ف لألوسلؽ عت أةباا انونلد ًأف لًوف لطةػرا أ ػل أةػباا لن

ػاء لطػلعو

لطجزلئلػػد مثػػج لطة ػػالـ أو وفػػا ،لطمػػةهـ أو ةػولفس مػػان مػػف مولنػ لطمةػػؤوطلد مثػػج لػػغس لطةػػف 4و ػػل
وه ػػو عتػ ػ ه ػػلس لطل ػػوس ،ال ل ي ػػلها و ج ػػوز لطه ػػلوؿ عن ػػه فػ ػ أي و ػػت ططرلهة ػػه لالللس ػػد لطب ة ػػد  ،ن ػػض جن ػػائ مل ػػسي
 ،1956/3/9مجموعػػد أ ًػػاـ م ًمػػد لطػػن ض  ،ى ،7س ػػـ ،109ص ،369لنظػػس مو ػ

www.aladalacenter.com

ةاس خ لطز اس 01:44:00 2018/10/30،ـ
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ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.280

2

جالؿ ثسوت  ،نظـ لإلجسلءلت لطجنائلد  ،للس لطجامهد لطجليل ،طتنمػس  ،لالةػًنلس د  ،1997 ،ص ، 108فة لػد بهػون ،

لطمسج لطةارق ،ص.59
3

رو جه نليس ،زوجد عيللوي  ،ةتطد لطنلابد لطهامد ف ة س ؾ لطلعو لطهموملد ف لط انوف لطج لزئػسي  ،ب ػ

طنيػج مػهال،

لطماجةةيس ف لط انوف لطجنائ ولطهتوـ لطجنائلد ً ،تلد لط وؽ  ،جامهد لطجزلئس ،رف عًنوف ،2002،ص.16
4

مف لطةطرل ات لطهمتلد ط ف لألوسلؽ بةرا ةػولفس مػان مػف مولنػ لطمةػؤوطلد لط ػسلس س ػـ (  2018/3678لطلػالس رةػاس خ

2018/12/31ـ ولطػػلي ةػػةتخص و ائهػػه فػ أنػػه رةػػاس خ  2018/10/15ة ػػلـ لطممػػة
رػلف لطممػة

ممػا أل إطػ ةػ وطه عتػ

إفػػال ،لطممػػة
لطػػبهض و ػ (ع.

ػػلس يػ

بمػػًو مفالهػػا لػػاـ لطممػػة

ػػلس

اعػل ،ةػةااليت فةةػرا طػه باإللػابد لطمو ػ د بػاطة س س لططرػ  ،وط ػل ةػـ ةػػلو ف

أنًػػس مػػا هػػو موجػػه إطلػػه وأفػػال أف لطممػػة

وألػػيا ف ػ عينػػه  ،و ي ػ

ًػػاف يتهػػا مػ لػػلل ه  ،وأثنػػاء لطتهػػا مػ به ػػهما

ةػػـ ةػػماع رينػػات لططػػسفيف ةػػا لأللػػوؿ وطػػـ ة ػػف لطرينػػد ًافلػػد طةوجلػػه

لالةهػػاـ ًػػوف أف لإللػػابد نةجػػت بةػػرا ة ػ وط لطممػػة

أثنػػاء لطتهػػا  ،وبػػاالطالع عت ػ أوسلؽ لطمتػػب ةرػػيف أف لطمم ػػة
59

لةةنل أمس لط ف إطػ ةػرا مو ػوع ل مػج لطنلابػد لطهامػد عنػل لةػةهماطها طةػتطةها لطة ليس ػد أف
ة سس علـ مالءمد ة س ؾ لطلعو  ،ولهن لطؾ أف هلل لط ف ال لةةنل إط لعةباسلت انونلد ف ك
ولنم ػػا أل ػػا ػػل لة ػػةنل إطػ ػ لعةب ػػاسلت لطمالءم ػػد .ولفة ػػسض ه ػػلل لط فػ ػ أف جملػ ػ أسً ػػاف لطجس م ػػد
ومفةس ات لطلعو مةولفس ، ،أي أف لطلعو لاط د –وف ػا طت ػانوف – ألف ةة ػسؾ  ،وط ػف لطنلابػد
لطهام ػػد ة ػػلس أف مل ػػت د لطمجةمػ ػ ة ػػسج ،ع ػػلـ ة س ًه ػػا  ،ومث ػػاؿ لط ػػؾ ةفاه ػػد

ػػسس لطجس م ػػد ،

و لوؿ لطلت ،ريف لطمةهـ ولطمجن عتله ،وأللء لطمةهـ ةهول اح ًامالح طمف أ ست رهـ لطجس مد
 ،وًوف لطمةهـ مرةلئاح ف لإلجسلـ ولطخملد مف أف لفةلس ةنفيل لطه وبد فله .

1

ًمػػا ية ػػ ،مػػف نػػص لطمػػال 53( ،مػػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين ،أف ةلػػسؼ لطنلابػػد
لطهامد فػ م

ػس لالةػةلالؿ رة س ػؾ لطػلعو لطجزلئلػد يخةتػب ب ةػا مػا إلل ًانػت لطجس مػد مػف

لطجن ،ولطمخاطفات أو مف لطجنالات فف لط اطد لألوط وه عنػلما ة ػوف لطجس مػد مػف نػوع مخاطفػد
أو جن ػد ،فاطنلابػػد لطهامػػد ةمتػػؾ ةػػتطد ة ليس ػػد فػ أمػا أف ةػػلخج لطػػلعو مبامػس ،فػ
لط ًػػـ عػػف طس ػػق ة تيػػب لطمػػةهـ باط

ػػوز،

ػػاء

ػػوس أمػػاـ لطم ًمػػد لطمخةلػػد  ،و ػػلوف اجػػد إط ػ إج ػسلء

لطة يق لالرةللئ وهلل لهةرس بمثابد ة س ؾ طتلعو ،أما لط اطد لطثانلد وهػ عنػلما ة ػوف لطجس مػد
مف نوع جنالد فلًوف وجوباح عتيها لطة يق فيها.
و ةرػػسز لطةػػتطد لطة ليس ػػد طتنلابػػد لطهامػػد  ،فػ لخةلػػاس لططس ػػق أو لإلجػسلء لط ػػانون لطمةبػ طة س ػػؾ
لطػلعو لطهموملػد فػ مػولل لطجػن ، ،مػف خػالؿ مػا نلػت عتلػه لطمػالةيف ( 4/36و(  2/66مػف
ػػانوف لإلجػ ػسلءلت لطجزلئل ػػد لطج لزئ ػػسي ،

يػ ػ

ة

ػ ػ لألوطػ ػ منهم ػػا "و يرت ػػغ لطجه ػػات لط

ػػائلد

لطمخةلد باطة يق أو لطم ا مػد ط ػ ةنظػس فيهػا أو لػأمس أي وًػج لطجمهوس ػد ب فظػه ب ػسلس ارػج

ولطممة

لس أطفاؿ رتغ لألوؿ مػف لطهمػس ط ظػد لطول هػد  15عػاـ ولطثػان رتػغ مػف لطهمػس  9ةػنولت  ،ولف لػ ت لطول هػد

فال يةولفس لػل لإل ػسلس طللػه وةنهػلـ لطمةػؤوطلد لطجزلئلػد و ةػاس خ  2018/12/3ـ ةػـ ةػل يق لطمتػب مػف رػج لطمًةػا لطفنػ
وأول باط ف طهلـ وجول مق جزلئ  ،طلل ن سس ف أوسلؽ لطلعو لطجزلئلد النهػللـ لطمةػؤوطلد لطجزلئلػد وطهػلـ وجػول جػسـ
 .ولال

ف هلل لط سلس أنه ال ةةولفس اطد لط فػ النهػللـ لطجس مػد يػ

لطمةؤوطلد وهو لغس لطةف .
1

م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.526
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ةػولفست جملػ أسًانهػا ولنمػا ةػولفس ةػرا مػان مػف

لطثانلد  ...":أما ف مولل لطجن ،فلًوف لخةلاس ا  -أي لطة يػق -مػا طػـ

للئما طدطغاء ."..و ة

لًف ثمد نلوص خالد ...

1

و ةةمة ػ لطنلابػػد لطهامػػد ف ػ هػػلس لط اطػػد بةػػتطد ة ليس ػػد ف ػ لخةلػػاس لططس ػػق أو لإلج ػسلء لط ػػانون
لطمةبػ طة س ػػؾ لطػػلعو لطهموملػػد  -فتهػػا أف ة يتهػػا  -بهػػل لالةػػةلالؿ -عتػ لطم ًمػػد لطمخةلػػد
وس أو ما لةم باالةةلعاء لطمبامػس  ،إلل سأت أف ةتػؾ لطجن ػد

مبامس ،عف طس ق لطة تيب باط

جاهز ،طتفلج فيها ً ،ما طها أف ة يتهػا عتػ جهػات لطة يػق عػف طس ػق طتػا لفةةػا

إلل سأت

بأنها سغـ لالةةلالؿ ة ةاج إط ة يق.2
إلل طتنلابد لطهامد بهل لالنةهاء مف لطب

لألوط و جمػ لالةػةلالالت و لطةػل يق فيهػا طػو ةرػيف أف

لطول هػػد ةمػػًج جن ػػد ف ػ غيػػس اطػػد لطةتػػبى  ،و ال لمػػو ها أي مػػان إج لسئ ػ م ػ ثرػػوت ألطةهػػا و
نةرةها إط مخص مهيف (لطفاعج  ،ة وف ف هلس لط اطد لطجن د لاط د طمبامس ،لالةهػاـ فيهػا و
ة س ؾ لطلعو لطهموملد بمأنها.3
أمػػا إلل سأت لطنلابػػد لطهامػػد ةػػا ةػػتطةها لطة ليس ػػد أف لطجن ػػد مو ػػوع لالةػػةلالؿ ال لزطػػت ب اجػػد
إط ة يػق

ػائ

يوجػه ط ا ػ

فإنهػا ة يتهػا عتػ جهػات لطة يػق عػف طس ػق طتػا لفةةػا

لطة يػق و يةسةػا عتػ إ اطػػد لطػلعو طتة يػق خسوجهػػا نهائلػاح مػف يػػل ةػتطد لالةهػاـ  ،و ال يب ػ
طتنلاب ػػد لطهام ػػد به ػػل لط ػػؾ أف ةل ػػلس ػ ػ لس لحس ب ػػاط ف  ،ألف لإل اط ػػد عتػ ػ لطة ي ػػق لهةر ػػس نوعػ ػاح م ػػف
لطةلػػسؼ ف ػ لطػػلعو بهػػل جم ػ لالةػػةلالالت ةة ػػسؾ بػػه لطػػلعو لطهموملػػد أمػػاـ جهػػد لطة يػػق،
ومةػ ًػػاف لالةهػػاـ موجهػاح

ػػل مػػخص مهتػػوـ و م ػػلل فػ لططتػػا لالفةةػػا

ً ،ػػاف هػػلل لططتػػا

رلللد لطخلومد لطجزلئلد و لليس مف ًاف ممةرهاح فله مةهماح.4
طتنلابػػد لطهامػػد بهػػل إطالعهػػا عت ػ م

ػػس لالةػػةلالؿ ،لطم ػػلـ مػػف سجػػاؿ لط ػػبطلد لط

ػػائلد و

ةسلء طها أف لطول هد لطمهسو د عتيها ةمًج مخاطفد طب ا ط انوف لطه وبػات و لط ػولنيف لطمًمتػد طػه
 ،و لست أف ألطد لإلللند فيها ًافلد و ولد  ،وهو ة ليس مرلئ مػف وجهػد نظسهػا ال يتػزـ لطجهػات
1

ط م ل، ،

2

عرل هللا أوهايرله  ،لطمسج لطةارق  ،ص.69

3

عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.201

4

رو جه نليس ،زوجد عيللوي ،لطمسج لطةارق  ،ص ،83فة لد بهون  ،لطمسج لطةارق  ،ص.24

مانات لطممةبه فله ف لطة س ات لألوطلد  ،ج ،2ط ،1للس لطهل  ،1999 ،ص.61
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لط

ائلد ،فف هلس لط اطد لمًف طتنلابد لطهامد مبامس ،لالةهاـ ف لطلعو لطهموملد و ة س ًها ف

مولجهد مسة ا لطمخاطفد .1
و ةةمة ػ لطنلابػػد لطهامػػد ف ػ م ػولل لطمخاطفػػات ف ػ لط ػػانوف لطج لزئػػسي  ،بةػػتطد ة ليس ػػد ف ػ لخةلػػاس
لططس ق أو لإلجسلء لط انون لطمةبػ طة س ػؾ لطػلعو لطهموملػد ًمػا هػو لط ػاؿ فػ مػولل لطجػن ،فتهػا
أف ة يػػج لطمخاطفػػد مبامػس ،بهػػل لالةػػةلالؿ عت ػ م ًمػػد لطمخاطفػػات ً ،مػػا طهػػا أف ة يػػج لطمخاطفػػد
سغػـ لالةػةلالؿ عتػ جهػػات لطة يػق إلل سأت أف لطمخاطفػد ة ةػاج إطػ ة يػق ،فػال يوجػل أي مػػان
انون مف أف ةطتا لطنلابد لطهامد فة ،ة يق ف مخاطفػد  ،طب ػا طػنص لطمػال 66( ،مػف ػانوف
لإلجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي لطة ةنص ف ف سةها لطثانلد "ً ....ما يجوز إجسلءس  -أي لطة يق-
ف مولل لطمخاطفات إلل طتبه و ًيج لطجمهوس ػد " ومػف خػالؿ لطػؾ يةرػيف أف لطنلابػد لطهامػد طهػا فػ
مولل لطمخاطفات طس يف إلللاؿ لطمخاطفد طيػل لط
إطػ

يوجػه

ػاء ،ولطػؾ إمػا عػف طس ػق طتػا لفةةػا

ا ػ لطة يػػق  ،إلل ةرػػيف طهػػا أف لطة يػػق فػ لطمخاطفػػد لًػػوف أ ثػػس فائػػل ، ،ولمػػا عػػف طس ػػق

لطة تيب باط

وس أو لالةةلعاء لطمبامس إل اطد لطمخاطفػد مبامػس ،عتػ لطم ًمػد لطمخةلػد و هػو

لططس ق لططرله لطمةب ف مولل لطمخاطفات.2
و إلل ًػػاف لطممػػسع لطج لزئػػسي ولطفتةػػطين

ػػل أجػػا لز طتنلابػػد لطهامػػد ة س ػػؾ لطػػلعو لطهموملػػد ف ػ

مولل لطمخاطفات عف طس ق إجسلءلت لطة يق ،فإف ما جػس عتلػه لطهمػج لط

ػائ  ،وهػلل مػا أثرةػه

لطول ػ ػ لطهمتػ ػ أف ة س ػػؾ لط ػػلعو لطهمومل ػػد فػ ػ مػ ػولل لطمخاطف ػػات  ،ال ي ػػةـ ع ػػال ،إال ع ػػف طس ػػق
لطة تيب باط

وس أو لالةةلعاء لطمبامس أمػاـ م ًمػد لطمخاطفػات  ،ولهػول لطػؾ س مػا طبةػاطد هػلل

لطنوع مف لطجسلئـ لطة ةمًج نةبد ًريس ،مف لطنزلعات لطة ةطسي عت لط

1

أنوس ةلمد أةامد ،لطمسج لطةارق  ،ص.71

2

ولال ػ أف لطممػػسع لطج لزئػػسي ولطممػػسع لطفتةػػطين

اء

3

رجولزهمػػا إج ػسلء لطة يػػق ف ػ م ػولل لطمخاطفػػات طب ػػا طتف ػس ،لطثانلػػد مػػف

لطمال 66 (،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػسي ونػص لطمػال 51 (،مػف ػانوف لالجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين  ،فإنهمػا
لًوناف ل خاطفا لطممسعيف لطملسي و لطترنان  ،لطتللف ال يجيزلف فة ،ة يق

ائ ف مولل لطمخاطفات  ،ي

يجا عت

لطنلابد لطهامد ف هليف لطةمس هييف إ اطد لطمخاطفد  -بهل لالةةلالؿ  -مبامس ،عت لطم ًمد لطمخةلد طتفلج فيها .
3

عرل هللا أوهايرله  ،لطمسج لطةارق،ص،65
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أما للل ًانت لطجس مد جنالد  ،فال ةةةطل لطنلابػد لطهامػد لل سأت ة س ػؾ لطػلعو أف ة تػب لطمػةهـ
باط

وس مبامس ،أماـ لطم ًمد لطمخةلد  ،ولنما ال رل مف إجسلء لطة يق لالرةػللئ  ،وهػلل لهنػ

أف لطة يػػق لالرة ػػللئ إط لزمػ ػ فػ ػ لطجنالػػات وجػ ػولزي فػ ػ لطج ػػن ،ولطمخاطفػػات 1.وه ػػلل ط ػػلى مهن ػػاس
وجػػوا سفػ هػػلس لطػػلعو أمػػاـ لط

ػػاء  ،إنمػػا طةػػتطد لطة يػػق لطةػ ة ػوـ رهػػا لطنلابػػد لطهامػػد ة ػػليس

مالءمد سف لطلعو أمػاـ لطم ًمػد لطمخةلػد مػف علمػه فػإلل طػـ ة ْػس

ػسوس ،سفػ لطػلعو لطجزلئلػد

لطناجم ػػد ع ػػف جنال ػػد  ،فته ػػا أف ةل ػػلس ػ ػ لس لحس ب فػ ػ لط ػػلعو لطجزلئلػ ػد وه ػػو لو طرله ػػد

ػػائلد ال

ةللسس إال إلل ةب ه ة ل اح.2
نلػػت لطف ػس 1( ،مػػف لطمػػال ،لألوط ػ مػػف ػػانوف لالج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتة ػطين بأنػػه (( ةخػػةص
لطنلابػػد لطهامػػد لوف غيسهػػا رإ امػػد لطػػلعو لطجزلئلػػد ومبامػسةها وال ة ػػاـ مػػف غيسهػػا إال ف ػ لأل ػولؿ
لطمرين ػػد فػ ػ لط ػػانوف  .وه ػػلل لهنػ ػ أف لطمم ػػسع لطفتة ػػطين أخ ػػل رنظ ػػاـ لطمالءم ػػد ًأل ػػج رإ ام ػػد
لطػػلعو لطجزلئلػػد ولةػػةثناء جهػػج لطة س ػػؾ ريػػل جهػػات أخػػس وهػػلل لهةرػػس يػػل عت ػ ةػػتطد لطنلابػػد
لطهامد ف مماسةد لال لاةها ف لطة يق ف لطجسلئـ وهلس لط يول ه لطمًو ولإللف ولططتا .

3

أمػا مالمػػ ،نظػػاـ لط ةملػد فػ ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػد فػ لطةمػػس لطفتةػطين  ،مػػا نلػػت عتلػػه
لطمػػال 2/2( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد ةػػنص عت ػ (( إجبػػاس لطنلابػػد لطهامػػد عت ػ ة س ػػؾ
لطلعو لطجزلئلػد إلل أ ػاـ لطمة ػسس نفةػه مػلعلاح بػاط ق لطمػلن . ...وهنػا يخػوؿ لطممػسع لطمػخص
لطم سوس مف لطجس مد إلل ةولفست مسوط مهيند أف يلع بطتا ةهول ه عف لط سس لطػلي ط ػه
مف جسلء لسة اا لطجس مد وهنا إلل رج للعائه لطمبامس فإف لطلعو لطجزلئلد ةة سؾ ةت ائلا. 4
و لال ػ أف لطممػػسع لطج لزئػػسي إف ًػػاف ػػل ًػػسى نظػػاـ لطمالءمػػد ف ػ نػػص لطمػػال 1/36 (،مػػف
ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد ًألػػج عػػاـ فػ

مبامػس ،لالةهػػاـ ،إال أنػػه أخػػل رنظػػاـ لط ةملػػد ًاةػػةثناء

1

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،277نرله لاط ،،لطمسج لطةارق  ،ص.186

2

ةتلماف عرل لطمنهـ  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،234نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص.188

3

نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص.184

4

جالؿ ثسوت ،لطمسج لطةارق  ،ص ،84نرله لاط ، ،لطمسج لطةارق  ،ص.188
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طمبامس ،لالةهاـ ف مولل لطجنالػات  ،و لطػؾ عنػلما نػص فػ لطمػال66 (،
لطجزلئلد "أف لطة يق لالرةللئ وجػو
م

1

مػف ػانوف لإلجػسلءلت

فػ مػولل لطجنالػات" .بمهنػ أف لطنلابػد لطهامػد عنػلما ةةت ػ

ػػس أو مػػًو أو بػػالغ لفيػػل و ػػوع جس مػػد ةرػػلو ف ػ ظاهسهػػا أنهػػا جنالػػد و ًػػاف مسة رهػػا

مجهوالح ًأف يةـ لطهثوس عت جثد مخص ممًوؾ ف وفاةه  ،فتلى طتنلابد لطهامد ف هلس لط اطد
أف ة ػػسس ف ػ لألوسلؽ ب جػػد عػػلـ مهسفػػد لطفاعػػج ً ،مػػا هػػو لط ػػاؿ ف ػ لطجػػن ،و لطمخاطف ػات رػػج
يجا عتيها أف ةبامس لطلعو

رة للـ طتا لفةةا

مجهوؿ  ،وهلل ما ةاس عتله ًلطؾ لالجةهال لط

طا

ػل

لطة يق ةطتا فله فة ،ة يػق

ائ ف لطجزلئس.2

إللح لطنلابد لطهامد طب ا طنص لطمال 66 ( ،مػف ػانوف لإلجػ لسءلت لطجزلئلػد ػل أخ ػهها لطممػسع
الطة لزمػػات نظػػاـ لط ةملػػد لطػػلي لفػػسض عتيهػػا مبام ػس ،لالةهػػاـ ف ػ م ػولل لطجنالػػات رة س ػػؾ لطػػلعو
لطهموملػػد عػػف طس ػػق طتػػا لفةةػػا

وة ػػسؾ هػػلس لطػػلعو

ػػل مػػخص مةػػم أو غيػػس مةػػم

(مجهوؿ طب ا طنص لطمال 3 2/67( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد.4
و عتلػػه فػػإف لطنلابػػد لطهامػػد إلل مػػا ةت ػػت م

ػػس لةػػةلالؿ لفيػػل رو ػػوع جنالػػد فتػػلى طهػػا أف ة ػػسس

فػ لطمتػػب بةػػرا عػػلـ مهسفػػد لطفاعػػج ،أو طةػػرا أخػػس  ،لطػػؾ أف جةػػامد لطفهػػج ًجنالػػد لفػػسض
عتيهػػا عػػلـ لال ةفػػاء بم
ةطتا مف ا

لطة يق فػة ،بػاا لطة يػق فػ لطجنالػد،

جليللح طما لنةه إطله م
بم

1

ػػس لالةػػةلالؿ ط ػ ةرن ػ ع يػػلةها عتلػػه  ،و باطةػػاط يةهػػيف عتيهػػا أف
ةػ و إف ًػاف مػف مػأنه أال ل ػيب

س لالةةلالؿ  ،و ةسجػ لط ًمػد فػ لطػؾ إطػ أف لال ةفػاء فػ لطجنالػد

ػػس لالةػػةلالؿ ل مػػج عت ػ لالعة ػػال بػػأف هنػػاؾ ة لػػي لحس مػػف جانػػا لطةػػتطد لطهامػػد  ،و لسء

نلت لطمال 66( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطج لزئػسي ب وطهػا ( لطة يػق لالرةػللئ وجػو

فػ مػولل لطجنالػات أمػا فػ

مولل لطجن ،فلًوف لخةلاس اح ما طـ لًف ثمد نلوص خالد ً.ما يجوز لجسلؤس ف مولل لطمخاطفات إلل طتبه وًيج لطجمهوس د
2

أ ةػػف رػػو ةػ لهد ،ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد فػ ظػػج لطمماسةػػات لط

ػػائلد ،لطػػليولف لطػػوطن طألمػػغاؿ لطةس ولػػد  ،لطج لزئػػس

 ،2001ص .38
3
4

لطمال 2/67( ،نلت عت أنه ( يجوز أف يوجه لططتا

.

ل مخص مةم أو غيس مةم

ػ ػسلس طتم ًم ػػد لطهتل ػػا لطغسف ػػد لطجنائل ػػد مت ػػب س ػػـ  62906رة ػػاس خ  1990/5/26لطمجت ػػد لط

1973ص".163طما ًاف ثارةا أف و ائ لط

ػػائلد لطه ػػلل لألوؿ  ،ة ػػند

لد ةةهتق رجس مد منق طفج عمسس 14ةند ،ونظ لس ط للثد لطفهج و سلػا عتػ

جم لطمهاللت و لطلالئج لطمهس د طدخفاء يجا عت وًيج لطجمهوس د أف لطتا مف ا
لألمخاص لطممًوؾ فيهـ ".
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لطة يػق فػة ،ة يػق

ػل ًػج

أللػػد مػػرهد ةةجػػه لطنلابػػد لطهامػػد إطػ طتػػا فػػة ،ة يػػق ف ػ لطجنالػػد  ،و هػػلل عت ػ عًػػى مػػا هػػو
م سس ف لطجن ،و لطمخاطفات إل يجوز طتنلابػد لطهامػد إلػللس ػسلس لط فػ فػ لطجن ػد أو لطمخاطفػد
بةػػرا عػػلـ مهسفػػد لطفاعػػج أو طةػػرا أخػػس مػػا عػػلل لطجػػن ،لطةػ أوجػػا لط ػػانوف لطة يػػق فيهػػا رػػنص
خاص ة و طو ًاف مسة رها مجهوال ً .1ما أنه مف لطمةةبهل عمتلا أف ةهمل لطنلابػد لطهامػد إطػ
ف لطجنالد رناء عت م

س جم لالةػةلالالت لوف أف ل ة ػ لألمػس منهػا طتػا فػة ،ة يػق

ف لطول هد.2
المطمب الثالث
در ة ااقت اع المطموبة في مرحمة التصرا في محاضر مع ا ستد ت
يتةزـ مأموس لط بك لط

ائ بهل لط لاـ بمهمد جم لالةةلالالت رإسةاؿ لطم

س لطلي لًوف ل

سسس إط لطنلابد لطهامد لطة لًوف طها ةتطد لطةلسؼ ف لالةةلالؿ .
وط ػػل ةػػرق لط ػػوؿ بػػأف لطممػػسعيف لطفتةػػطين و لطج لزئػػسي ػػل لعةن ػػا مرػػلأ مالءمػػد ة س ػػؾ لطػػلعو
ػػس جمػ لالةػػةلالالت بمػا طهػػا مػف ةػػتطد ة ػػليس

لطجزلئلػد  ،إل أف لطنلابػػد لطهامػد ةةلػػسؼ فػ م

مل مالءمد ة س ػؾ لطػلعو أو عػلـ ة س ًهػا  ،ف ػل ة ػسس لطنلابػد لطهامػد ة س ػؾ لطػلعو لطجزلئلػد
و ػػل ة ػػسس فػ ػ لألوسلؽ  ،باإل ػػافد طم ػػا لة ػػة لثه لطمم ػػسع لإلج لسئػ ػ لطج لزئ ػػسي بم ػػا لة ػػم نظ ػػاـ
لطوة ػػاطد ،مم ػػا يثي ػػس لطةة ػػاؤؿ ػػوؿ لسج ػػد لال ةن ػػاع لطالزم ػػد الةخ ػػال ػ ػسلس لط فػ ػ أو لطة س ػػؾ أو
لطوةػػاطد ف ػ ةتػػؾ لطمس تػػد ؟ وطدجابػػد عتػ هػػلل لطةةػػاؤؿ فأنػػه يةوجػػا عتينػػا أف نفػػسؽ رػػيف لسجػػد
لال ةنػػاع لطالزم ػػد طد اط ػػد طتم ا م ػػد رن ػػاء عتػ ػ م

ػػس لالة ػػةلالالت فػ ػ

اط ػػد جولز ػػد لطة ي ػػق

لالرةللئ و يف اطػد ة س ػس فػ لألوسلؽ و ػيف اطػد إعمػاؿ نظػاـ لطوةػاطد رػلالح مػف فػ لألوسلؽ
لطلي لةة لثه لطممسع لطجزلئسي .
ػػس لطة س ػػات ولطةػ جملههػػا ةفيػػل رو ػػوع جس مػػد

فهنػػلما يػػس لطم ػػق أف لطػػلالئج لط ائمػػد فػ م

وة ف ػ طسف ػ لطػػلعو لطجزلئلػػد  ،فإنػػه ينئػػل يجػػسي إعػػالف لطمػػةهـ بل ػ لفد لالةهػػاـ طم ا مةػػه عػػف
1

أمسؼ سم اف عرل لط ميل ،مرلأ لطفلج ،لطمسج لطةارق ،ص .423

2

أمسؼ سم اف عرل لط ميل ،لطنلابد لطهامد  ،لطمسج لطةارق ،ص.246
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لطةهمد لطمةنل ،إطلػه وف ػاح طدجػسلءلت  ،وة ػليس ًفالػد لطة س ػات لطةػ جمهػت طسفػ لطػلعو لطجزلئلػد
مسجهػ ػػه إط ػ ػ لطم ػ ػػق وم لاةػ ػػها أف ةةػ ػػسج ،طللػ ػػه إللنػ ػػد لطمػ ػػةهـ ،1وهػ ػػلل ال لًػ ػػوف إال ف ػ ػ لطجػ ػػن،
ولطمخاطفات ألف لطة يق لالرةللئ فيها جولز اح.
و ةلػػوس أف لًػػوف ػسلس لطنلابػػد لطهامػػد بهػػل لنةهػػاء مس تػػد لالةػػةلالالت هػػو لرةػػللء مس تػػد لطة يػػق
لالرةػػللئ  ،فهػ ػ ة ػػلس أف لطمهتومػػات لطةػ ػ ةػ ػولفست باالةػػةلالؿ غي ػػس ًافل ػػد طة س ػػس لإل اط ػػد إطػ ػ
لط

اء  ،وهػ ًػلطؾ طػـ ة ْ
ػب طنفػ لطمػرهات

ػل لطمػةهـ عتػ ن ػو يرػسس فػ لطػلعو  ،فة ػسس

لطة يق الةة ماؿ لطمهتومات فػ مػأف لطجس مػد .2ف ػسلس لط فػ لهةرػس ة س ػس مرػلئ طجػلو إ اطػد
لطلعو وولوطها إط مس تد لطم ا مد  ،3وهو ةطريق ةتلـ طت ػانوف لطػلي من هػا مثػج هػلل لط ػق،
طهو لطيج عت أف لطنلابد لطهامد ةزف لطريند ف مس تد ما رج لطم ا مد .
وف لط اطػد لطةػ ة ػلس لطنلابػد لطهامػد أف ةرػلأ بػاطة يق لالرةػللئ ةػولء رنفةػها ًمػا هػو لط ػاؿ فػ
لطةمػػس لطفتةػػطين أو رة ػػللـ طتػػا لفةةػػا

مػػف وًيػػج لطجمهوس ػػد ط ا ػ لطة يػػق وف ػاح طتمهمػػوؿ

فله باطةمس لطجزلئسي ،ف ينها ال لمةسط أف ة وف لطلالئج مف لط و ،ب ي

ة ف طسف لطلعو إطػ

لطم ًمد  ،فلًف مجسل لطمػرهات لطمه وطػد طترػلء بػاطة يق  ،أمػا طسفػ لطػلعو إطػ لطم ًمػد فيتػزـ
سج اف لإلللند ولألخيس ،يتزمها ةولفس لطل يف 4عنل ًفالد لأللطد طدللند.

1

فهل مول لطخاطػلي  ،ػ لسسلت لطنلابػد بهػل لالنةهػاء مػف لطة يػق لالرةػللئ  ،ل لسةػد م اسنػد  ،سةػاطد ماجةػةيس  ،ةػـ لط ػانوف

لطهاـ  ،جامهد لطمسؽ لألوةك ،2013 ،ص.49
2

أ مل فة

3

ن ػ ػ ػ ػ ػػض ملػ ػ ػ ػ ػػسي ،ةػ ػ ػ ػ ػػاس خ ، 1969/6/23مجموعػ ػ ػ ػ ػػد أ ًػ ػ ػ ػ ػػاـ لطػ ػ ػ ػ ػػن ض  ،20،س ػ ػ ػ ػ ػػـ ،183ص ، 926لنظػ ػ ػ ػ ػػس مو ػ ػ ػ ػ ػ

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق  ،ص.523

 www.aladalacenter.comة ػػاس خ لطز ػػاس 10:42:04 2018/10/30،ـ  ،نائ ػػج عر ػػل لط ػػس مف  ،لوس لطنلاب ػػد لطهام ػػد ،
لطمسج لطةارق ،ص.138
4

لطل ػيف  :عبػػاس ،عػػف اطػد لهنلػػد أو ع النلػػد ةؤًػػل وجػول لط ل ػػد  ،و ػػةـ لطولػوؿ إطػ لطػػؾ عػػف طس ػق مػػا ةةػػةنةجه وةػػائج

لاللسلؾ لطمخةتفػػد طت ا ػ مػػف خػػالؿ مػػا لهػػسض عتلػػه مػػف و ػػائ ومػػا ينطب ػ ف ػ لهنػػه مػػف ةلػػوسلت ول ةمػػاالت عتلػػا مػػف
لطةوًيل  ،ةةةبهل لمًانلد ةطسؽ أي مؾ أو س ا لةجػاس لطنةيجػد لطنهائلػد لطةػ ةولػج إطيهػا لط ا ػ فػ

ًمػه  .ةػيف عتػ

ط لطنػػاعوس لطن ر ػ  ،ةػػتطد لط ا ػ لطجنػػائ ف ػ ة ػػليس لأللطػػد  ،ل لسةػػد م اسنػػد  ،ل .ط ،للس لطنه ػػد لطهس لػػد  ،لط ػػاهس، ،
 ،2008صً،349س م ػػد لر ػػوف والمل ػػد م ػػالغد  ،لطمسجػ ػ لطة ػػارق  ،ص .27لرػ ػسلهلـ ام ػػل طنط ػػاوي  ،ة ػػتطات  ،لطمسجػ ػ
لطةارق ،ص.395
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وةجػػلس لإلمػػاس ،إط ػ أف لطػػلالئج أو لطمػػرهد لألوطلػػد لطة ػ ة ف ػ طت لػػاـ رػػإجسلءلت لطة يػػق لالرةػػللئ
بمهنػػاس لطولةػ  ،ػػل ال ة فػ طةػولفس لأللطػػد لطةػ ة فػ طد اطػػد  ،فاطمػػرهد لألوطلػػد ةةػولفس إلل امػػت
لالئج عت لسة اا فهج مجسـ  ،ولًف ةولفسها طرػلء إجػسلءلت لطة يػق وطػو طػـ ةثػس مػرهد لسة ارهػا
ػػل مػػخص مهػػيف  ،رخػػالؼ لأللطػػد لطةػ ةتػػزـ طد اطػػد لل يجػػا أف يةػولفس لطيػػج يػػس ك رػػيف لطفهػػج
م ج لطةهمػد ولطمػةهـ رػسلبك لطةػررلد .ففػ

ػيف أف لطمػرهد لطةػ ة فػ طرػلء لطة يػق لالرةػللئ هػ

مجػػسل ة ػولفس مػػرهد بةػػلطد ف ػ لسة ػػاا فهػػج مجػػسـ  ،فػػإف لطمػػرهد لطة ػ ة ف ػ طد اطػػد ه ػ مػػرهد
مسًبػد  ،إل يتػػزـ – باإل ػػافد طتمػػرهد فػ لطفهػج – أف ةةػولفس لأللطػػد لطةػ ةمػػيس إطػ نةػػبد لسة ػػاا
هلل لطفهج طمخص مهيف .1وهلل لهن أف لطلالئج لط افلد طة س ؾ لطلعو لطجزلئلػد وةوجلػه لالةهػاـ
ةخةتب عف لطلالئج لطالزمد طد اطد  ،أي لالئج عت و وع لطجس مد  ،وعت نةرةها إط لطمةهـ وال
يةطتا أف ة وف ألطد جازمد باإلللند  ،ولنما لًف أف ة وف لالئج مسج د طها.2
فمس تد لطة س ػات ةخػوؿ لطنلابػد ةػتطد ة ليس ػد ولةػهد فػ لةخػال لط ػسلس لطمناةػا طتػلعو لطجزلئلػد
مةابهد أو فظا ً ،ما أف ة ييػب لطو ػائ وفػق لطنلػوص لط انونلػد ةػاس د لطمفهػوؿ لهػل أل ػا مػف
لملـ لطةتطد لطة ليس د طتنلابد لطهامد ف لطلعو لطجزلئلد .3
وسغـ أف سلس لط ف طتم ا س لطلي ةةخلس لطنلابد لطهامد يةلػب باططرلهػد لالللس ػد إال أنػه لمػًج
خطػػوس ،بًونػػه لمن ػ

لػػاـ لطػػلعو لطجزلئلػػد رػػج أف ةرػػلأ ول جرهػػا عػػف لطولػػوؿ إط ػ ةػػتطد لط ًػػـ

و يف هلل وللؾ ةظهس فطند ع و لطنلابد لطهامػد و ةػف ةلػسفه فهػو مػف أخطػس مػا ةمت ػه لطنلابػد
لطهامد ف مس تد جم لالةةلالالت .
وأف لألة ػػباا لطةػ ػ ة ػػلسها لطنلاب ػػد لطهام ػػد م ػػف لطنا ل ػػد لطمو ػػوعلد فػ ػ
لألةػػباا لطة ػ ة ػػسس ف ػ لطػػلعو لطجزلئلػػد ألجتهػػا ولطة ػ ه ػ
لألوسلؽ طهلـ مهسفد لطفاعج و ف
لألةباا لط انونلد وه لن

فػ ػ لألوسلؽ هػ ػ للةه ػػا

ف ػ لألوسلؽ طهػػلـ لألهملػػد و ف ػ

لألوسلؽ طهلـ ل د لطول هد و لط ف طهلـ ًفالد لطلالئج رجانا

اء لطلعو لطجزلئلد أو وجول مان مف مولن لطمةئوطلد أو وجول ةرا

مف أةباا لالبا د أو وجول مان مف مولن لطه اا .
1

أمسؼ ةوفيق ممى لطليف  ،مسي انوف لإلجسلءلت لطجنائلد  ،ج ،1مس تد ما رج لطم ا مد  ،ل .ط  ،2012 ،ص.323

2

أ مل فة

3

ط م لس  ،لطةتطد لطة ليس د طت ا

ةسوس  ،لطوةلك ،لطمسج لطةارق  ،ص.740
لطجزلئ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.29
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مف خػالؿ لةػة سلء نلػوص ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين نجػل أنػه طػـ يػنص عتػ أةػباا
ف لألوسلؽ 1وًج ما أوسلس هو نص لطمال 53( ،لطلي ة ل

به عػف جولز ػد لطة يػق لإلرةػللئ

ػػس جمػ لالةػػةلالالت وطػػـ ية ػػل

ػاء عتػ م
فػ لطمخاطفػػات ولطجػػن ،ول اطةهػػا طتم ًمػػد رنػ ح
لط ف طألوسلؽ مطت اح ،أما نلوص انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي فت ل جاءت لػلاغد نػص
لطمػال5/36 (،

2

منػه ةػو

عػػف

بمسونػد لألةػػباا لطةػ يسجػ ة ػػليسها طوًيػج لطجمهوس ػػد  ،وهػلل لهنػ

أف لألة ػػباا مفةو ػػد ،باطةل ػػسؼ فػ ػ م ا ػػس جمػ ػ لالة ػػةلالالت أم ػػا باإل اط ػػد إطػ ػ لطم ًم ػػد
لطمخةلد أو لط ف أو ة س س لطرلء باطة يق أو بهسض لطوةاطد .فإف ًال لط انونيف طـ ية لثا عف
أة ػػباا فػ ػ لألوسلؽ3وه ػػلل مهن ػػاس أف أة ػػباا فػ ػ لألوسلؽ لمً ػػف أف ة ػػوف نفة ػػها أة ػػباا فػ ػ
لطلعو وهلل هو لطةفةيس لطمنط

طنص لطمػال 53( ،ونػص لطمػال 5/36( ،فػ ظػج عػلـ ةطػسؽ

لطمم ػػسع لالج لسئػ ػ طألة ػػباا ،فإن ػػه لمً ػػف طتنلاب ػػد لطهام ػػد أف ة فػ ػ لألوسلؽ طةػ ػولفس ة ػػرا ػػانون
ًان

ػػاء لطػػلعو لطجزلئلػػد أو طة ػولفس ةػػرا م ػف أةػػباا مولن ػ لطمةػػؤوطلد أو ألف لطفهػػج ال يؤطػػب

جسمػاح ،4أو طةػولفس ةػػرا مو ػػوع ًػػأف ة فػ لط

ػػلد أو لطمتػػب طهػػلـ لألهملػػد وأف ة فػ

طهػػلـ

ل د لطول هد أو طهلـ ًفالد لطلالئج أو طهلـ مهسفد لطفاعج.

1

نس أهملد لطنص عت ملطت ،فػ لألوسلؽ فػ مس تػد لالةػةلالؿ ةميػ لحز طػه عػف فػ لطػلعو لطجزلئلػد لطػلي نػص عتلػه

لطممػػسع لطفتةػػطين ف ػ لطمػػال 149( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد وأف يػػةـ لطػػنص عت ػ هػػلل لطملػػطت ،ف ػ ن ػص لطمػػال،
(53
لطػػلعو

أنه ينةػجـ مػ ًونػه ػ لس لحس ةػاب اح طة س ػؾ لطػلعو لطجزلئلػد فػ

ي

ػيف أف ػسلس فػ لطػلعو للػلس بهػل أف ة ػوف

ػػل ةػػـ ة س ًهػػا  .ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،280طػػاسؽ لطػػليسلوي  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،

ص.266
2

لطة نلت ب وطها (ل وـ وًيج لطجمهوس د بما لأة  -5 :ةت

يةخػػلس بمػػأنها و خطػػس لطجهػػات لط
للئمػػا طتمسلجهػػد ولهتػػـ لطمػػا

لطم ا س ولطمًاوي ولطبالغات ول سس ف أ ةف لآلجاؿ ما

ػػائلد لطمخةلػػد بػػاطة يق أو لطم ا مػػد طتنظػػس فيهػػا أو لػػأمس ب فظهػػا بم ػػسس لًػػوف ػػابالح

و/أو لط ػ لد للل ًػػاف مهسوف ػاح ف ػ أ ػػسا لآلج ػاؿ  ،ولمًنػػه أل ػػا أف ل ػػسس لج ػسلء لطوةػػاطد

بمأنها..
3
4

طاسؽ لطليسلوي ،لطمسج لطةارق  ،ص.266
مف لطةطرل ات لطهمتلد ط ف م

ػس لالةػةلالؿ طهػلـ وجػول جس مػد فػ م

خانيونى ومتخص لطمًو أف لطممة
ال لهتـ أف ةهسض طةس د أـ ال و ي
موجوللح مهه ف جيبه و ي

أف لطممة

ػس لالةػةلالؿ س ػـ ( 2018/2253مػسطد

ل ف ل مرتغ ماط و ل ولب م فظةه ولطمرتغ لطلي ة ةوله مؤًللح مًولس م ػلفا أنػه
لنه ةأ ل لطممة

أنه أثناء نزوطه مف لطةلاس ،لطة ًاف لةة تها ل ف ػل مرتػغ مػاط ًػاف

ل عال إط مًةا لطة يق ولًس أنه ل وجل لطمرتغ لطمف ول ف فظت لطمػًو طهػلـ

وجػ ػػول جس مػ ػػد .ولط ػ ػسلس س ػ ػػـ ( 2018/3682لطلػ ػػالس رةػ ػػاس خ 2018/12/31ـ ولطػ ػػلي ةػ ػػةتخص و ائهػ ػػه ف ػ ػ أنػ ػػه رةػ ػػاس خ
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الو ار لود صحة الواقوة :

اطػػد عػػلـ ل ػ د لطول هػػد لطمرت ػغ عنهػػا ولطة ػ إلل مػػا أس ع ػػو لطنلابػػد لطهامػػد أف م

لالةػػةلالؿ لمػػيس إطيهػػا فػػاف عتلػػه أف يةس ػ

ػػس

وال يتجػػأ إط ػ لألمػػس بػػاط ف طهػػلـ لطل ػ د إال إلل ةػػـ

لطة سي فػ لطمو ػوع طللػج إطػ لط ل ػد لطللمغػد  ،رػج أف للػلس ػسلس ب فػ لألوسلؽ أو لطمتػب
ةف ة ليس أع اء لطنلابد لطهامد وةالمد وزنهـ طألموس وًج اطد يةطسؽ فيهػا

وهلل يةو ب عت

لطمؾ إط لطلالئج رناء عت مولهل ةؤلي إط هلل لطمؾ .1

2018/4/3ـ ة ػػلـ لطممػػة
ط يف لاـ مػ يق لطممػة

بمػػًو مفالهػػا أنػػه ػػاـ رإعطػػاء لطممػػة
رإعطػاء لطممػة

لمةن ػ لألخيػػس عػػف ةةػػتلـ لطمػػلؾ طتممػػة

ػػلس مػػلؾ ب لمػػد 65000مػػلًج عتػ ةػػريج ألمانػػد

ػلس مػلًات أخػس وأف مػ ل ه ػل لطةػزـ وأعطػ مػلًات طتممػة
 ،وةػػـ ةػػل و ف إفػػال ،لطممػػة

62000مػػلًج ً ػػماف طلػػسؼ مػػلًات م ػ يق لطممػػة

ػػلس وأفػػال بأنػػه لةػػةتـ مػػلؾ مػػف لطممػػة

ػلس وط ػف
ب لمػػد

وأنػػه طػػـ لهيػػل لطمػػلؾ لط ػػماف ًػػوف أف مػػلًات م ػ يق لطممػػة

جملهها مسجهد  ،وبهل ةماع رينات لططسفيف ةريف أف مو وع لطمًو هو نػزلع عتػ إسجػاع مػلؾ

ػماف طمػلًات أخػس طػـ

يةـ ة ليتها بهل  ،وهلل يخسج عػف لخةلػاص لطنلابػد لطهامػد  ،و ةػاس خ 2018/12/16ـ ةػـ ةػل يق لطمتػب مػف رػج لطمًةػا
لطفن وأول باط ف طهلـ لالخةلاص ًوف لطنزلع مػلن .ونال ػ فػ هػلل لط ػسلس أنػه ال وجػول طجس مػد خلانػد لألمانػد ًػوف
أف لطملؾ ةـ ة س سس عت ةريج لط ماف ولطملًاف لط امف طها لطملؾ طـ ةةة ق بهػل .و ػسلس فػ س ػـ ( 2019/4لطلػالس
رةػاس خ 2019/1/20ـ.ولطػلي ةػةتخص و ائهػه بأنػه رةػاس خ  2018/4/25ة ػلـ لطممػة
إلػػللس مػػلًات رػػلوف سلػػيل ،يػ

ةػػـ لةػػةلعاء لطممػػة

ػػلس يػ

بمػًو مفالهػا لػاـ لطممػة

ػػلس

أفػػال بأنػػه طػػـ للػػلس مػػلًات رػػلوف سلػػيل  ،وأنػػه ف ػػل

مػ ػػلًات عػ ػػلل ( 125مػ ػػلؾ وة مػ ػػج لألس ػ ػػاـ ( مػ ػػف  30000001ة ػ ػ  3000125مة ػ ػ وبات عت ػ ػ رنػ ػػؾ لالةػ ػػةثماس
ػػلس ًػاف ػل ة ػػلـ رةػاس خ  2017/7/27بًةػػاا طػسئلى نلابػػد

لطفتةػطين  ،وبػاالطالع عتػ أوسلؽ لطمتػب ةرػػيف أف لطممػة

غػز ،لطجزلئلػػد يرتػغ فلػػه عػف ف ػػللف مػلًات وةرػػيف إسفػاؽ إعػػالف جس ػل ،وًػػلطؾ ةػـ لمػػيف أمػاـ لط ا ػ  ،وةرػيف لػػلؽ للعػػاء
لطممة
لةهػاـ

لس وعلـ إلللسس ملًات الةلما أف لط ةاا للـ ومغتق منل ما يز ل عف  10ةنولت  ،و ي

ػل (ى م ػمونها لةهامػه بةػس د لطمػلًات مو ػوع لطمتػب لطػسلهف و ةػاس خ 2019/1/6ـ ةػـ ةػل يق لطمتػب مػف رػج

لطمًةا لطفن وأول باط ف طهلـ وجول جسـ .
1

ةريف وجول الئ د

عرل لطفةاي ريوم

جازي  ،لطمسج لطةارق  ،ص،231عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.60
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س لالةةلالالت أو لطمػًو

وعتله بهل أف ةةأ ل لطنلابد لطهامد مف أف لطول هد لطمرتغ عنها ف م

طػػـ ةسة ػػا أل ػالح ،فإنهػػا ةلػػلس ػسلس ب ف ػ لألوسلؽ طهػػلـ ل ػ د لطول هػػد ،ولطػػؾ مػػا أ ػػلس لطمجتػػى
لألعت طت

اء ف

سلس طه لالس رةاس خ .01984/12/25
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اية الد ال :

الو ار لود

إف لطنلابد لطهامد ةةلسؼ فػ نةػائ لالةػةلالؿ وفػق ةػتطةها لطة ليس ػد ؛ فمةػ ثرػت طتنلابػد لطهامػد
أف م

ػس جمػ لالةػةلالالت طػـ لًػػف ػل ولػج إطػ ألطػد مة امتػػد ة فػ طةوجلػه لالةهػاـ ولنمػا مػػا

وسل فلػػه مػػا هػ إال لةػػةلالالت أو مػػرهات ال ة طػ رػػإ ةسلؼ لطممػػةبه بػػه طتجس مػػد وال ة فػ رػػللةها
إل اطةه طتم ًمد .2ووف اح طما ةمت ه مف ةتطد ة ليس د ف ة س ؾ لطػلعو لطهموملػد طهػا أف ةلػلس
لس لحس ب ف لطمتب طهلـ ًفالد لطلالئج .

1

3

ػسلس ج لزئػػسي لػػالس رةػػاس خ  1984/12/25لطغسفػػد لطجنائلػػد لطثاطثػػد س ػػـ  – 31341لطمجتػػد لط

ػػائلد –لطهػػلل لألوؿ ةػػند

 1990ص ً ،301س مد لروف والملد مالغد  ،لطمسج لطةارق  ،ص.42
2

عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.60

3

مػػف لطةطرل ػػات لطهمتلػػد ط ػسلس ف ػ لألوسلؽ طهػػلـ ًفالػػد لطػػلالئج ػسلس فػ س ػػـ ( 2019/1لطلػػالس رةػػاس خ 2019/1/6ـ

ولطلي ةةتخص و ائهه ف أنه رةاس خ  2017/11/12ة لـ لطممة
رػيف لطممػة

يػ

بمًو مفالها لاـ لطممة

ػلس رإلػللس ػسلس ة ًػلـ

للعػ أنػػه طػـ يو ػ عتػ ةػنل لطة ًػػلـ وطػـ يوًػج أ ػل غيػسس بػػاطةو ل عتلػه وأف لطممػة

لطم ًمد بأنه ةـ ًةابد (( ةنل ة ًلـ ريف لططسفيف  ،وط ل ةـ ةلو ف إفال ،لطممة

لس ي

ػلس مػهل أمػػاـ

أنًس ما هو موجه إطلػه وأفػال

ػػس لططػػسفيف جتةػػات لطة ًػػلـ  ،وةػػـ

ػاء عت ػ لةفػػاؽ مةػػرق طل ػػوـ بػػاطة ًلـ رػػيف لألط ػسلؼ و ػػل
أنػػه ألػػلس ًػػـ لطة ًػػلـ رنػ ح
ةػػماع رينػػات لططػػسفيف ةػػا لأللػػوؿ وةرػػيف أف لطة ًػػلـ ةػػـ بهتػػـ لطممػػة و ػػس لطجتةػػد لألوط ػ  ،وةرػػيف أنػػه عتػػـ ب ػسلس
لطة ًلـ ةػند  2012مػف خػالؿ طتػا فةػخ ػسلس لطة ًػلـ وطػـ ية ػلـ باطمػًو إال فػ  2017و ةػاس خ 2018/12/19ـ و ةػـ
ةل يق لطمتب مف رج لطمًةا لطفنػ وأولػ بػاط ف طهػلـ ًفالػد لأللطػد .و ػسلس فػ س ػـ ( 2018/3679لطلػالس رةػاس خ
2018/12/31ولطلي ةةتخص و ائهه ف أنه رةاس خ  2018/5/19ة لـ لطممة

بمًو مفالها لاـ لطممة

لس رةهليج

ةػػاس خ لةػػة اؽ مػػلؾ طللػػب ،رةػػاس خ  2016/9/19رػػلالح مػػف  2016/1/1وأنػػه ػػسس طػػه ًمرلاطػػد ب لمػػد مرتػػغ لطمػػلؾ  ،وةػػـ
ةلو ف إفال ،لطممة

لس ي

أفال بأنه طـ يةـ لطةالعا باطةاس خ و ل لةةتمه مف لطممػة

ًمػا هػو لوف ةهػليج م ارػج مػولل

رناء و ل ةـ لطةنازؿ عف مًو لطملؾ رلوف سليل بهل أف اـ بًةابد ًمرلاطد ب لمد لطملؾ  ،وباالطالع عتػ أوسلؽ لطمتػب طػـ
يةرػػيف ًفالػػد لطرينػػد عتػ لػ د لطمػػًو  ،و ةػػاس خ 2018/12/9ـ ةػػـ ةػػل يق لطمتػػب مػػف رػػج لطمًةػػا لطفنػ وأولػ بػػاط ف
طهػػلـ ًفالػػد لأللطػػد و ػسلس ف ػ س ػػـ ( 2019/1لطلػػالس رةػػاس خ 2019/1/6ـ ولطػػلي ةػػةتخص و ائهػػه ي ػ
 2017/11/12ة ػػلـ لطممػػة

ػػلس رإلػػللس ػسلس ة ًػػلـ رػػيف لطممػػة

بمػػًو مفالهػػا لػػاـ لطممػػة

يو عت ةنل لطة ًلـ وطـ يوًج أ ل غيسس باطةو ل عتله وأف لطممة
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يػ

أنػػه رةػػاس خ
للع ػ أنػػه طػػـ

لس مهل أماـ لطم ًمد بأنه ةـ ًةابد (( ةػنل ة ًػلـ

الو ار لود مورفة ال اعل:0
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ريف لططسفيف  ، .وط ل ةـ ةلو ف إفال ،لطممة
لةفاؽ مةرق طل وـ باطة ًلـ ريف لألطسلؼ و ل
وةريف أف لطة ًلـ ةـ بهتـ لطممة

و

أنًس ما هو موجه إطله وأفال أنه أللس ًـ لطة ًلـ رناءح عتػ

لس ي

ػس لططػسفيف جتةػات لطة ًػلـ  ،وةػـ ةػماع رينػات لططػسفيف ةػا لأللػوؿ

س لطجتةد لألوط  ،وةريف أنه عتـ ب سلس لطة ًلـ ةند  2012مػف خػالؿ طتػا فةػخ

ػسلس لطة ًػلـ وطػـ ية ػلـ باطمػػًو إال فػ  2017و ةػاس خ 2018/12/19ـ ةػـ ةػل يق لطمتػػب مػف رػج لطمًةػا لطفنػ وأولػ
باط ف طهلـ ًفالػد لأللطػد .و ػسلس لط فػ س ػـ (  2018/3674ولطػلي ةػةتخص و ائهػه فػ أنػه رةػاس خ  2018/7/18لطةػاعد
 11:00لبا اح ة لـ لطممة

بمًو مفالها ةهػلي لطممػة

ًػاف ػل

ػلس عتػ لطم ػالت لطممتوًػد طػه بالعػاء أف لطممػة

أجس م الةه إط مخص يلع (ى  ،وأنه لةفق مهه عت إنهاء لإليجاس و ل ةةتـ لطمفاةل ، ،وأنه ةفاجف روجػول نػاى مػف
عائتد (ص
بمًو

امول بًةس لأل فاؿ وو

ل لطممة

ػلس

أ فاؿ جليل ، ،و ةاس خ  2018/7/18لطةاعد  11:30لبا اح ة لـ لطممػة

ومػخص أخػس يػلع (ـ.ع م ػمونها للعػاء أنػه مػس ؾ ؿ(ى منػل  28عػاـ فػ أعمػاؿ مػولل لطرنػاء

ومةةأجس ف لطم ج مف لطممة

هو ومس ًه (ى منػل  17عػاـ  ،و ػل ػاـ مػس ًه رةةػتلـ مفةػاي لطم ػج طلػا به و ػل لخػج

(ـ.ع ومهه أ اس ه باط و ،لط لطم الت إلخسلجه  ،وةـ ةماع رينات لططػسفيف وطػـ يثرػت لخػوؿ لطممػة

ػلس إطػ لطم ػالت

م ج لطمًو باط و ،رػج ةرػيف أنػه مػس ؾ مػ (ى وأف لإليجػاس طػـ ةنةهػ بهػل  ،وطػـ يثرػت ةةػتـ لطمفةػاي طتماطػؾ بػاطةولفق مػ
ػػلس  ،وبػػاالطالع عتػ لطمتػػب ومسف اةػه طػػـ يةرػػيف وجػػول لةفػػاؽ مًةػػوا طفػػض لطمػ لس د  ،وطػػـ يةرػػيف إخػػالء

لطمػػس ؾ لطممػػة

ًامػػج لطم ػػالت وةةػػتلمها ةةػػتـ ػػانون طتماطػػؾ  ،وثرػػت عتػػـ لطممػػة

باطمػ لس د لطفهتلػػد رػػيف لطممػػة

ػػلس  ،وأف لطرينػػد ف ػ

لطمتب غيس ًافلد إلثبات ألا مف لطمًوةيف باالةهاـ  ،وةريف وجول متفات أخس رخلوص مًاوي لالعةللء و ي
 2018/11/29ـ ةـ ةل يق لطمتب مف رج لطمًةا لطفنػ

يػ

أنه رةاس خ

ًانػت لطةولػلد بػاط ف طهػلـ ًفالػد لأللطػد مػ لالةػةمسلس فػ

مًاو لالعةللءلت طلل ن سس ف أوسلؽ لطلعو لطجزلئلد طهلاح طهلـ ًفالد لأللطد .
 1مػ ػػف لطةطرل ػ ػػات لطهمتلػ ػػد ط ػ ػسلس ف ػ ػ لألوسلؽ طهػ ػػلـ مهسفػ ػػد لطفاعػ ػػج ،ػ ػسلس لط ف ػ ػ س ػ ػػـ ( 2018/3342لطلػ ػػالس رةػ ػػاس خ
 2018/12/2ف ػ لالةػػةلالؿ س ػػـ (  2018/2885مػػسطد لطمػػاطف ي ػ

ةػػةتخص لطو ػػائ بأنػػه ف ػ ةػػاس خ 2018/9/11

أثناء وجول مسطد مًاف د لطمخلسلت ف منط د لطنلس سا مفةػسؽ لألمػف لطهػاـ وأثنػاء لطهمػج عتػ لط ػاجز ةػـ لطهثػوس عتػ
عتبد ةجائس رل اء لطتوف رللختها طهد رنلد لطتوف لمةبه أف ة وف مخػلسلت مػف نػوع مػلش مت ػا ،عتػ لألسض وةػـ
وة س ػػز لطم ػػال ،لطم ػػروطد ة ػػا لألل ػػوؿ وة ػػـ ة تي ػػب م ػػسطد مًاف ػػد لطمخ ػػلسلت باطب ػ ػ

ػبك

ولطة ػػسي ػػوؿ مت ل ػػد لطمػ ػولل

لطم روطد غيس أنه طـ لةةلؿ عت ماط ها وطـ لهسؼ مللسها وطلل ة سس فػ أوسلؽ لطػلعو لطجزلئلػد طهػلـ مهسفػد لطفاعػج
 .ػسلس فػ س ػػـ ( 2018/3687لطلػػالس رةػػاس خ 2018/12/30ـ يػ
ة ػػلـ لطممػػة

بمػػًو مفالهػػا لػػاـ لطممػػة

ةػػةتخص و ائهػػه فػ أنػػه رةػػاس خ 2018/10/10

ػػلهـ باالعةػػللء عتلػػه رةػػاس خ 2010/5/15ـ وةػػـ لةػػةلعاء لطممػػة

وأنًسول ما هو منةوا إطيهـ مف ول هد لالعةللء وبهل لطةماع طرينات لططسفيف ةريف أف لطممة
عت لسة اا لطممة

لهـ طتول هد و ي

لطهامد باطب

ةـ ة تيب لطمبا

ػػلهـ

طػلى طللػه أي مػاهل أو لطيػج

ولطة سي وأفالول بهلـ لالةػةلالؿ عتػ لطفاعػج

وطػػلل ن ػػسس ف ػ أوسلؽ لطػػلعو لطجزلئلػػد فظ ػاح مؤ ة ػاح طهػػلـ لالةػػةلالؿ عت ػ لطفاعػػج وة تيػػب لطمبا ػ

لطهامػػد بم ػولال ،لطب ػ

ولطة سي عف لطفاعج  .وأننا نػس أنػه ًػاف يةوجػا عتػ لطنلابػد لطهامػد فػ لألوسلؽ طهػلـ ًفالػد لأللطػد رػلالح مػف فظهػا طهػلـ
مهسفد لطفاعج ًوف أنه ًاف هناؾ ممة

لهـ .
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عنلما يةريف مف م ا ػس لالةػةلالؿ أف هنػاؾ جس مػد مة امتػد لألسًػاف  ،وأف ألطػد ثروةهػا ائمػد ،
فػػال رػػل وأف ةنةػػا إطػ لطفاعػػج لطػػلي ل ةػػسؼ هػػلس لطجس مػػد  ،ولال ةػػلًوف ملػػيس لالةػػةلالالت هػو
لط ف طهلـ مهسفد لطفاعج فيها ،1إال أف هلل لطةرا ف

ف لألوسلؽ طنا وجهد نظس فله ةةمثج ف

عػػلـ ةػػسؾ لطةػػتطد لطة ليس ػػد طتنلابػػد لطهامػػد مفةو ػػد ف ػ لةخػػال ػسلس لط ف ػ ف ػ جمل ػ لط
خالؿ لامها رإغالؽ متب لط

ػػالا مػػف

لد رإلللس لط سلس لالللسي لطمؤ ت ب ف لألوسلؽ سغـ ةولفس جملػ

أسًاف وعنالس لطول هد لالجسلملد مهةملس ف لطؾ عت م

س أعلةه ةتطد ال ةمتؾ مف لطوةائج

لطة ب جـ لطوةائج لطة ةمت ها لطنلابد لطهامد لطمخةلػد بػاطة يق لالرةػللئ طة ػسس مهسفػد أو عػلـ
مهسفد لطفاعج ؛ فهلل فله ةنلج مف مهمةها لألةاةلد لطة هػلفها لالمةػاؾ بػاطمجسميف ولطم افظػد
عتػ ػ لطمجةمػ ػ  ،خال ػػد أف لطنلاب ػػد لطهام ػػد هن ػػا ة ػ ػوـ ررن ػػاء ة ػػليسها باطةل ػػسؼ بم ا ػػس جمػ ػ
لالةػػةلالؿ باةخػػال ػسلس لط ف ػ

رنػػاء عت ػ مػػا وسل إطيهػػا مػػف مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ لطػػلي أثرػػت

لطول ػ لطهمت ػ ف ػ بهػػض لط ػػاالت ة ي ػزس ولةػػةغالؿ ةػػتطةه ف ػ طمػػى لط ػػائق  ،فرهػػلل نجػػل أف
لطنلابػػد لطهامػػد هػػلمت لط

ػػلد رػػج أف ةرػػلأ  ،خالػػد أف لطهػػلؼ مػف مس تػػد لطة يػػق لالرةػػللئ هػػو

لط مب عف هولد لطفاعج ، 2ة ما ة وـ به لطنلابد مف إسةاؿ إمهاس إط ةتطد لطب
لطب

ولطة سي  ،لهةرس رنظسنا غيس ًاؼ طتولوؿ إط لط ل د خالد أف لطول

باةةمسلس

لطهمت أثرت أنه

بهػػل أف للػػلس ػ لسس ف ػ لألوسلؽ يػػةـ لطةهامػػج م ػ لألمػػس ًػػأف طػػـ لًػػف وهػػلل فلػػه إج ػػاؼ ب ػػق
لطهللطد .
ولةذا وصةةي المشةةرع ال مسةةطي ي ع ةةد الة ص عمةةى أسةةباب ح ة الوا أن ي ِ
قصةر إعمةةام ح ة
الو ار لوةةد مورفةةة ال اعةةل عمةةى ال ةةراا التةةي مةةن ةةوع المخال ةةات وال ةة ل المواقةةب عميهةةا
بالغرامة أو الحبس مدة أقل من س ة.

1

عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.61

2

م مػػول نجيػػا ةػػن  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،ص ،101عمػػس لطةػػهيل سم ػػاف  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،107ةػػاهس

إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.205
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الو ار لود أهمية الواقوة :

لألوسلؽ طهلـ لألهملد 1هو لطلوس ،لطمبامس ،طنظاـ لطمالءمد لطلي ةةةخلـ لطنلابػد لطهامػد

ةػػتطةها لطة ليس ػػد فل ػػه  ،خال ػػد أف لطةطري ػػق لطة ػػتلـ طت ػػانوف يةسة ػػا عتل ػػه إجػػسلء لطمةابه ػػد طثر ػػوت
لطجس مػػد ف ػ

ػػق لطمػػةهـ رجمل ػ أسًانهػػا إال أف لطنلابػػد لطهامػػد ة ػولزف رػػيف لأل ػسلس لطمةسةبػػد عػػف

لطجس مد ولأل سلس لطة

اطد مةابهػد مسة ريهػا .فقةد ة ػسس لطنلابػد لطهامػد لط فػ طهػلـ

ل ةةسةا ف

أهملد لطجسـ لطمسة ا سغـ لػوؿ لطجس مػد ونةػرةها إطػ مسة رهػا  ،لطػؾ أف لطنلابػد لطهامػد ةةطػسؽ
إطػ وزف لطول ػ مػ لطجس مػػد لطمسة بػػد وة ػػليسهما طة س ػػس لط فػ  ،وطػػو أف لطةطريػػق لطمجػػسل طت ػػانوف
لةوغ ة س ؾ لطلعو لطجزلئلد  ،نظ لحس طثروت لطجس مد ف
لطمتػ ػػب وهػ ػػلل ل ػ ػػل

ق لطمةهـ رجملػ أسًانهػا  ،فة ػسس فػ

خالػ ػػد ف ػ ػ ج ػ ػسلئـ لالعةػ ػػللء عت ػ ػ لطممةت ػ ػػات لطهموملػ ػػد لطة ػ ػ ة ػ ػ نةيجػ ػػد

لطةظاهسلت ولال ةجاجات ولطةجمهس.2
وال ةوجل مهاييس ية لل عت أةاةػها لط فػ طهػلـ لألهملػد ، 3لل إف لألمػس فػ لطػؾ مةػسوؾ طة ػليس
لطنلابد لطهامد ف ًج اطد عت

لل ةبهاح الةخال لطول

لو لحس ال لس طها.4

وط ل ماسةت لطنلابد لطهامد لطةػتطد لطة ليس ػد بػاطمهن لطمة ػلـ فػ

ػاالت لإلهمػاؿ لطثارػت فػ

ػق

مسة ا لطجس مد غيس لطهمللد يف ة وف عول ا إهماطه أ ثس إلالماح مف ةو ل لطه وبد عتله بةػرا
هلل لإلهماؿ،5

1

أف لطجهات لطمخةلد باطجزلئس ةطتق عت

سلس ف لألوسلؽ طهلـ لألهملد مةم

ف لطمتب طهلـ مالءمد لطمةابهد .

2عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.61
3

مػف لطةطرل ػات لطهمتلػد ط فػ لألوسلؽ فػ

ػلد س ػـ ( 2017-1197مػسطد خػػاف يػونى  ،فظػت أوسلؽ لط

ػلد طو ػػوع

لطل ػ ػػت ،ولطةن ػ ػػازؿ وط ػ ػػوف لطول ه ػ ػػد طلة ػ ػػت م ػ ػػف لطجػ ػ ػسلئـ لطخطػ ػ ػس . ،و ػ ػ ػسلس فػ ػ ػ س ػ ػػـ (  2018/3349لطل ػ ػػالس رة ػ ػػاس خ
2018/12/2ـ طوجػػول ةنػػازؿ عػػف لطمػػًو و ي ػ

أف ظػػسوؼ لطول هػػد ومالبةػػاةها ةةػػةوجا فظهػػا ولةػػةناللح ط ػػانوف لطلػػت،

لطجزلئ .
4
5

عت ممالؿ  ،لطمسج لطةارق  ،ص62
عتػ ةػػريج لطمثػػاؿ  :إلل أةػػةل

سجػػج فػ لطتيػػج مػػف نومػػه إثػػس لنطػػالؽ لألنػػيف مػػف بطػػف لرنػػه لطمػػس ض  ،فأمػػهج ملػػبا اح

رةسوطلاح غيس أنه طةرا أو ألخػس ةػ ك منػه لطملػباي و ة طػـ عتػ لالسض فأمػهتت لطنيػسلف فػ ةػس س ًػاف ينػاـ عتلػه إثنػاف
مف لألرناء ماةا م ةس يف ً ،ما لمةلت لطنيسلف طب لد لطمنزؿ فأةت عتلػه  ،فػإف هػلس لطول هػد لطمولػوفد انونػا رولػفيف لط س ػق
رإهماؿ  ،و لط ةػج رإهمػاؿ و لط ارتػد بػاطةطريق طت ػانوف ألف ة ػوف م ػالح طتم ا مػد  ،ةبهػا طثرػوت لإلهمػاؿ فػ
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ػق لطمػةهـ  ،ال

أو عنػػل و ػػوع لطةنػػازؿ مػػف طػػسؼ لطممػػة 1ع المةةر الةةذي ةةرى فيةةق توسةةع بيةةر فةةي اسةةتخدامها
لسةةمطتها التقديريةةة ع حيةةث

قيةةد و ضةةاب تسةةت د عميةةق ع ةةد إعمالهةةا لمثةةل هةةذا ال ةةوع مةةن

الح .
لطممػػسع لطج لزئػػسي نظػػاـ جليػػل أال وهػػو لطوةػػاطد لطػػلي يػػةـ

باإل ػػافد إط ػ مػػا ةػػرق ف ػػل لةػػة ل
لطهمػػج بػػه فػ

ػج لطنػزلع رػػيف لطجػػان ولطمجنػ عتلػػه  ،عنػػلما لًػػوف رينهمػػا سولبػػك لجةماعلػػد وهػػو

طس ػػق ولي ل ػػلس لطتج ػػوء إطل ػػه وًي ػػج لطجمهوس ػػد م ػػف ةت ػػاء نفة ػػه أو رن ػػاء عتػ ػ طت ػػا م ػػف أ ػػل
لألط ػسلؼ  ،وإلعمػػاؿ هػػلل لطنظػػاـ لفةػػسض مولف ػػد لطجػػان ولطمجن ػ عتلػػه ف ػ لطج ػسلئـ لطمنلػػوص
عتيهػػا فػ ػ نػػص لطم ػػال 37( ،مً ػػسس 2وه ػ عتػ ػ ة ػػريج لط لػػس .2وهػ ػلل وف ػ ػاح طمػػا لمت ػػه وًي ػػج
لطجمهوس ػػد مػػف ةػػتطد مالءمػػد ةجػػاس لطػػلعو لطجزلئلػػد  ،فتػػه أف لفةػػة ،ة ل ػاح رهػػا مػػف خػػالؿ ة ػػللـ
طتػػا لفةةػػا

أو أف ل فظهػػا طاطمػػا ًانػػت مػػف لطجػسلئـ للت لط ػػسس لطبةػلك أو طةػولفس ةػػرا مػػف

لًوف مف لطمالئـ ة للـ لطمةهـ رها طتم ا مد  ،ألنه هو نفةه

ػ لد إلهماطػه لطمخلػ  ،و لهةرػس ةطريػق لطه وبػد عتلػه أ ػج

ةو ،مف لالل لطلي ط ق به نةيجد إهماطه  ،أمسؼ سم اف عرل لط ميل ،مرلأ لطفلج  ،لطمسج لطةارق ،هامش ص .424
1

مف لطةطرل ات لطهمتلد ط ف م ا س لالةةلالؿ طو وع لطةنازؿ وعلـ لألهملد سلس لطنلابد لطهامد س ـ (2018/3685

لطلالس رةاس خ 2018/12/30ـ ي
لمةناع لطممة
لةةلعاء لطممة

ةةتخص لطو ائ بأنه ف ةاس خ  2018/8/25ة لمت رتللد غز ،بمًو مفالها

لهـ إزلطد ةوس آيج طتة وط ومرن عت خالؼ لأللوؿ لطهنلةلد وأنه ةـ إنللسهـ أ ثس مف مس ، ،وط ل ةـ
لهـ وةلو ف إفاللةهـ ي

لةةتمول بالغات مف لطرتللد باإلزلطد  ،و ي

أ لول أف لطةوس للـ رج مسلء لألسض  ،وأنهـ رنول عتله ملما يف وأنهـ طـ

ةـ إزلطد لطخطس مف رج لطممة

ة سس ف لطلعو لطجزلئلد طوجول لطةنازؿ وطهلـ لألهملد .
2

رناء عت ًةاا مف رتللد غز ، ،وطلل
لهـ ح

لمًػػف أف ةطرػػق لطوةػػاطد فػ مػولل لطجػػن ،عتػ ( ج ػسلئـ لطةػػا ولط ػػلؼ ولالعةػػللء عتػ لط لػػا ،لطخالػػد ولطةهليػػل ولطومػػالد

لط البد وةسؾ لألةس ،ولالمةناع لطهملي عف ة للـ لطنف د وعلـ ةةػتلـ لػغيس ولالةػةلالء بطس ػق لطغػش عتػ أمػولؿ لالس

رػج

ةػػمةها أو عت ػ أمػػلاء ممػػةسًد أو أم ػولؿ لطمػػسًد وللػػللس مػػلؾ رػػلوف سلػػيل ولطةخس ػػا أو لالةػػالؼ لطهمػػلي ألم ػولؿ لطغيػػس
وجن ،لط سا ولطجسوي غيس لطهمللد ولطهمللد لطمسة بػد رػلوف ةػرق لاللػسلس ولطةسلػل أو لةػةهماؿ لطةػالي  ،وجػسلئـ لطةهػلي
عت لطمت لد لطه اس د ولطم الػيج لطزسلعلػد ولطسعػ فػ متػؾ لطغيػس ولةػةهالؾ مػأ والت أو ممػسوبات أو لالةػةفال ،مػف خلمػد
أخ ػػس ع ػػف طس ػػق لطة اي ػػج ً،م ػػا لمً ػػف أف ةطر ػػق لطوة ػػاطد فػ ػ لطمخاطفات أ ػػلفت ب ػػاألمس س ػػـ (2015-2لطم ػػؤس فػ ػ
 . 2015/7/23ن ػػوسس روعر ػػل هللا  ،لطوة ػػاطد لطجنائل ػػد فػ ػ
لطةلاة ػػلد  ،جامه ػػد باةن ػػد ،1مجت ػػد لطبا ػ ػ

ػػانوف لإلجػ ػسلءلت لطجنائل ػػد لطج لزئ ػػسي ً ،تل ػػد لط ػػوؽ ولطهت ػػوـ

طتل لسة ػػات لأل اللمل ػػد .لطه ػػلل لطهام ػػس – ج ػػانف  ،2017ص 13لنظ ػػس لطػ ػسلبك

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9344ةػػاس خ لطز ػػاس 02:17:40 2018/12/02 ،ـ ،آيػػت إفةػػاف لػػاس، ،
لوس لطوةاطد لطجنائلد ف ةطو س لطةلاةد لطجنائلد  ،جامهد لرف خلوف _ةلاست ،لنظس لطسلبك نفةػه ،ص ،113ةػاس خ لطز ػاس،
 04:35:01 19/09/01ـ
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أةػػباا لط فػػ أو أف يتج ػػأ طتوة ػػاطد ر ػػيف لططػ ػسفيف وفػ ػ

ػػاؿ فم ػػتت م ػػاوالت لطوة ػػاطد فتوًي ػػج

لطجمهوس د أف لةةهيل ةتطةه ف ة س ؾ لطلعو لطجزلئلد.1
ال صل الثا ي
الت ظي القا و ي لمسمطة التقديرية في مرحمة التحقي ا بتدااي
ل ةجل لطنلابد لطهامد أف لطلالئج لطولسل ،ف م

ػاء

س جم لالةةلالالت ال ةةػم ،إلسةػاطها طت

وال ةةػػم ،رػػللت لطو ػػت ط فظهػػا أو أنهػػا أمػػاـ جس مػػد مػػف نػػوع جنالػػد  ،فإنهػػا ة ػػوـ رة س ػػؾ لطػػلعو
لطجزلئلد بفػة ،لطة يػق لالرةػللئ فيهػا ً ،ونهػا ب اجػد إطػ ل لسةػد وةم ػلص  ،وباطةػاط ة ػوـ رػوزف
لطرينػػد لطػػلي لهنػ ة ػػليس لمػػد لأللطػػد لطةػ ل ػػلمها لطمةػػللعوف طتلالطػػد عتػ

ػػو هـ ول نػػاع لطم ػػا ـ

بلػ د مػػو فهـ لط ػػانون  .ووزف لطرينػػد يةسةػػا عتلػػه نةػػائ هامػػد باعةبػػاسس عمػالح انونلػاح و
ي

ػػائلاح،2

إف مرلأ لال ةناع لط س ال لهن لط ًـ باطمهوس أو لالنطباع  ،رج روزف ل يق طتو ػائ ولأللطػد

 ،فمهلاس لط ناعد لطوجللنلػد طتنلابػد لطهامػد طػلى مخلػلاح م

ػاح  ،ولنمػا مو ػوع أل ػا  ،فة يػلـ

مةوط لطة يق إجسلءلةه و ناء ناعد طللػه ةجػاس لطول هػد لطمهسو ػد أمامػه وةهامتػه مههػا مػف يػ
و وفػػه عت ػ ألطػػد لطنفػ

رػػج ألطػػد لإلثبػػات طتولػػوؿ إط ػ لةخػػال لط ػسلس لطمناةػػا عنػػل لطةلػػسؼ ف ػ

لطػػلعو لطجزلئلػػد ب ي ػ

أف ة ػػوف لأللطػػد لطة ػ رن ػ عتيهػػا وًيػػج لطنلابػػد ػ لسسس باطةلػػسؼ باطػػلعو

لطجزلئلػػد فظ ػاح أو إ اطػػد  ،مػػف لط ػػو ،مػػا لًف ػ إل نػػاع أي مػػخص ةػػوي لاللسلؾ طػػه م ًَ َن ػد ة ػػليس
عاللد بأف لطمةهـ ف

1

اؿ لةخال سلس لإل اطد ب ه ةيللف وهلل ما لهرس عنه باط و ،لطةلطيتلد .

ختلفػػد ختفػػاوي  ،لطوةػػاطد فػ لطمػػال ،لطجزلئلػػد  ،ل لسةػػد ف ػ

3

ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي  ،لطمسًػػز لطجػػامه أ مػػل

ز ان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد بغتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزلف  ،مهه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل لطهت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ لط انونل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ولإلللس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد  ،ص ، 11لنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس لطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػسلبك
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/57709ةػػاس خ لطز ػػاس 02:21:42 2018/12/02 ،ـ .أ مػػل بطػػاـ  ،لوس
وًيج لطجمهوس د ف لطملاط د ولطوةاطد لطجنائلد ف لطةمس لطجزلئسي  ،مجتد لطبا ػ

طتل لسةػات لأل اللملػد  ،جامهػد باةنػه

ً ،تلػػد لط ػػوؽ ولطهتػػوـ لطةلاةػػلد  ،ج ػولف  ،2017ص ،721فاطمػػد لطهسف ػ  ،لطمسًػػز لط ػػانون طجهػػاز لطنلابػػد لطهامػػد رػػج
ة س ؾ لطلعو لطهموملد ف لطةمس لطجزلئسي  ،مجتد لطمس هد ولال ةلال  ،لطهلل  ، 13للةمرس  ،2017ص.105
2

نائج عرل لطس مف لاط ، ،لوس لطنلابد لطهامد  ،لطمسج لطةارق  ،ص.132

3خاطػػل لػػفوت رهنةػػاوي  ،عػػاء لالثبػػات ف ػ لطم ػولل لطجنائلػػد  ،ل لسةػػد م اسنػػد  ،للس لطنه ػػد لطهس لػػد  ،لط ػػاهس،2012 ، ،
ص.97
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ةر ات التحقية
في هذا ال صل س تحدث بالت صيل عن السةمطة التقديريةة لم يابةة الوامةة فةي إ ا
ا بتدااي في مبحث أوم ع ث تطر لمسمطة التقديرية لم يابة الوامة في التصرا في التحقي
ا بتدااي في مبحث ثان.
المبحث الوم
السمطة التقديرية لم يابة الوامة في إ ار ات التحقي ا بتدااي .
ةن ة ػػـ إجػ ػسلءلت لطة ي ػػق لالرة ػػللئ إطػ ػ ن ػػوعيف م ػػف لالجػ ػسلءلت أوطه ػػا يه ػػلؼ إطػ ػ جمػ ػ لأللط ػػد
وةم للها ولممج هلل لطنوع لالنة اؿ ولطمهايند ونلا لطخرسلء ولطةفةلش و ػبك لألمػلاء ولطةلػسؼ
فيه ػػا وة ػػماع لطم ػػهول ولة ػػةجولا لطم ػػةهـ ومولجهة ػػه بغيػ ػسس  ،أم ػػا لطن ػػوع لطث ػػان فيه ػػلؼ إطػ ػ لةخ ػػال
لطوةائج لطالزمد طمن لطمةهـ مف لطفسلس أو م اوطةه مف لطةأثيس عت لأللطد إلخفاء لط ل د ولمةمج
هلل لطنوع عت ملًس ،لط

وس ولال

اس ولطةو يب أو لط بى لال ةلاط .

1

فاطةتطد لطة ليس د طتنلابد لطهامد ف لخةلاس لط سلس لطمناةا يجهتها ةخةتب مف

ػلد ألخػس وهػلل

ب ةا ما لهسض عتيها مف و ائ ومالبةات  ،فمف خالؿ ة ليسها طهلس لطو ائ ة لل مػا هػو الزـ
مف هلس لإلجسلءلت الةخػالس  ،رػج أف ةػتطةها لطة ليس ػد ال ة ػب عنػل هػلل لط ػل رػج ةةهػل الخةلػاس
لط لفلد ولططس د لطة ةنفل وةماسى فيها لإلجسلءلت ب ي

ةس أنها ة ق ملت د لطة يق .

وهذا ما س تحدث ع ق ت صيال في هذا المبحث ع حيث س خصص المطمةب الوم لمحةديث عةن
السمطة التقديرية لم يابة الوامة في إ ار ات مع الدلة ع والمطمب الثا ي لمحديث عن السمطة
التقديرية لم يابة الوامة في اا ار ات ا حتياطية ضد المته عمى ال حو التالي :

1

ةاهس لرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.354
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المطمب الوم
السمطة التقديرية لم يابة الوامة في إ ار ات مع الدلة
انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد عت إجػسلءلت جمػ لأللطػد

طـ ينص لطممسع لطفتةطين وال لطجزلئسي ف

عتػ ةػػريج لط لػػس ولنمػػا أوسل أهمهػػا عتػ ةػػريج لطمثػػاؿ  ،طػػلطؾ يجػػوز طةػػتطد لطة يػػق أف ةبامػػس
أي إجسلء أخس طاطما أنه لةةهلؼ لطب

عف لأللطد  ،مس طد أال يةسةا عت لةخالس لعةللء عت

ق للونه لط انوف روةيتد ال ل سها 1وهلل مةةفال مف نص لطمال206( ،

2

مف انوف لالجسلءلت

ػانوف لالجػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػسي نػػص لطمػال 3 68 ( ،ونػػص لطمػػال،

لطفتةػطين ومػػا ل ارتهػا فػ
(.4 212

وعت هلل لألةاى يجػوز طتم ػق لط لػاـ رػبهض إجػسلءلت لطة يػق لطةػ طػـ يػنص عتيهػا لطممػسع ،
ومثػػاؿ لطػػؾ عمتلػػات لطهػػسض لط ػػانون طتةهػػسؼ عت ػ أمػػخاص لطمةهمػػيف  ،وعمتلػػات لالةػػةهسلؼ
عتػػيهـ عػػف طس ػػق ف ػػص وم ػػاها ،لطبلػػمات  ،إل أف هػػلس لإلج ػسلءلت ةخ ػ طأل ًػػاـ لطهامػػد
طتة يق ما طـ ل

لطممسع ةنظلما خالا بمأنها .5

ًمػػا أف لطممػػسع طػػـ يتػػزـ لطم ػػق باةبػػاع ةسةيػػا مهػػيف عنػػل لط لػػاـ رهػػلس لإلج ػسلءلت وهػػلل لهن ػ أف
لطم ق طه لطةتطد لطة ليس د ف إةباع لطةسةيا لطلي يسلس مناةباح ف ًػج جس مػد عتػ

ػل ،ةػ طػو

ًانت مف نفى لطنوع.6

1

م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،527ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.354

2

ةػنص لطمػػال 206( ،مػػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين عتػ أنػه ( ة ػػاـ لطرينػػد فػ لطػػلعاوي لطجزلئلػػد رجملػ طػػسؽ

لإلثبات إال إلل نص لط انوف عت طس د مهيند طدثبات .
3

ةػنص لطمػال 68( ،مػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػػسي عتػ أنػه ( ل ػػوـ ا ػ لطة يػق وف ػاح طت ػانوف  ،باةخػال جملػ

لجسلءلت لطة يق لطة يسلها

سوس د طت مب عف لط ل د باطة سي عػف ألطػد لالةهػاـ وألطػد لطنفػ

مهلطػد باط ػانوف س ػـ (-01

 08لطمؤس ف  26يونيو .2001
4

ةنص لطمال 212( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي عت أنه ( يجوز لثبات لطجسلئـ بأي طس ػق مػف طػسؽ لالثبػات

ما علل لأل ولؿ لطة ينص فيها لط انوف عت غيس لطؾ  ،وطت ا
5

عمس لطةهيل سم اف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.369

6

م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.527
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أف لللس ًمه ةبهاح ال ةناعه لطخاص .

وهػػلل مهنػػاس أف طتنلابػػد لطهامػػد أو ا ػ لطة يػػق لطةػػتطد لطة ليس ػػد ف ػ ةجمل ػ لأللطػػد لطمفيػػل ،ف ػ
إظهاس لط ل د باطنةبد طو وع لطجس مد ولللند لطمةهـ.1
و يػ

أف لطنلابػػد لطهامػػد ًةػػتطد ة يػػق طهػػا لػػال لد ة ػػليس لطرينػػات لطة ػ ةةولػػج إطيهػػا  ،إل ال

ة ةلػس مهمػد لطنلابػد لطهامػد عتػ لطب ػ

عػػف لأللطػد وجمههػا وةػسؾ ة ػليسها طتم ًمػد لطمخةلػػد ،

رج أف طتنلابد لطهامد لط ق ف أف ةزف ًج لطيج ةةولج إطله مف ًج إجسلء لست أف ةةخػلس ،وهػلل
ةػ ػ ةة ػػةطل

ة لي ػػل لططس ػػق لط ػػلي ةةة ػػت ه لط ػػلعو لطجزلئل ػػد بم ػػا ل ػػق لطمل ػػت د لطهام ػػد ،

رخ وع لطؾ طس ابد م ًمد لطمو وع.2
أو  :السمطة التقديرية لممحق في سماع الشهود .
خػػوؿ لطممػػسعاف لطفتةػػطين ولطج لزئػػسي لطم ػػق ةػػتطد ة ليس ػػد ولةػػهد فػ ةػػماع لطمػػهول ،3فتوًيػػج
لطنلابػػد لطهامػػد أو ا ػ لطة يػػق أو لطم ػػق لطمفػػوض بػػاطة يق أف لةػػم مػػهال ،مػػف يػػس طػػزوـ
ةماعهـ مف لطمهول فلما يةهتق باطو ائ لطة ةؤلي إط إثبات لطجس مػد ولةػنالها طتمػةهـ أو رسلءةػه
منها  .وطتم ق بلفد عامد أف لةةم إط أ ولؿ أي ماهل ل
لطؾ ف لطم

س مف ةت اء نفةه عت أف يثرت

س ،4و ل هلؼ رلطؾ إطػ ةمًػيف لطم ػق مػف لنة ػاء لطمػهول لطػليف يػسج ،أف ة ػوف

1

ط م لس  ،لطةتطد لطة ليس د طت ا

2

ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،لطةلػػسؼ  ،لطمسجػ لطةػػارق  ،ص ،183ط عرػػل لط ميػػل مً ػ  ،جلػػد لألمػػس بػػأف ال وجػػه إل امػػد

لطجزلئ  ،لطمسج لطةارق  ،ص. 29

لطلعو لطجنائلد  ،لسلةد م اسند  ،للس لطنه د لطهس لػد  ،لط ػاهس ، ،ط ،2000ص ،76عرػل لطفةػاي ريػوم

جػازي  ،لطمسجػ

لطةارق ،ص ،562أةامد عرل س ػه أرػو جػام  ،ة ييػب لطول هػد لإلجسلملػد فػ لط ػانوف لطج لزئػ لطفتةػطين  ،ل لسةػد ة تيتلػد ،
سةاطد ماجةةيس ً ،تلد لط وؽ  ،جامهد لألزهس  ، 2016 ،ص. 66
3

ًـ م ًمد لطةمييز لطترنانلد  ،سلس س ـ  ، 57ةاس خ  ،1970/6سلس س ـ  ،365ةاس خ  ،1959/2/21لطجامهد لطترنانلػد ،

مسًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز لألب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ولطل لسةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لطمهتوماةلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد لط انونلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،لنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس لط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػسلبك

 ، http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=66460&selectionةاس خ لطز اس9/3/2018 ،
 9:59:13 AMلنظس أل ا نائج عرل لطس مف لاط ، ،لوس لطنلابد لطهامد  ،لطمسج لطةارق  ،ص140
4نلػػت لطمػػال 77( ،مػػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين ب وطهػػا ( طوًيػػج لطنلابػػد أو لطم ػػق لطمفػػوض لةػػةلعاء جملػ
لألمخاص لطليف يس إمًانلد لإلةةفال ،مف مهالةهـ ف ًمب لط ل د  ،ةولء وسلت أةماؤهـ فػ لطةرتلغػات أو لطمػًاو أو
طػػـ ةػػسل  ،وطػػه لالةػػةماع إطػ أ ػولؿ أي مػػاهل ل

ػػس مػػف ةت ػػاء نفةػػه  ،وفػ هػػلس لط اطػػد يثرػػت لطػػؾ فػ لطم

لطمػػال 88( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي ب وطهػػا ( لةػػةلع
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ػػس ونلػػت

ا ػ لطة يػػق أمامػػه رولةػػطد أ ػػل أع ػولف لط ػػو،

طمهاللةهـ أهميةهػا  ،وةمًينػه بهػل لطػؾ مػف ةػؤلطهـ عتػ لطن ػو لطػلي لًفػج لةػةخالص لطمهتومػات
للت لألهملػػد ف ػ لطة يػػق ولأللػػج أف لطتػػا لطخلػػوـ (وخالػػد لطمػػةهـ ةػػماع مػػهول مهينػػيف
وط ف طتا لطخلـ طلى مسطا طةماع لطماهل  ،فتتم ق أف لةةلع مف ل لس أهملد مهالةه وطه
أف لةػم مػػهال ،أي مػػاهل ل
ة ػولء طتػػا لطخلػػوـ ةػػماعه أو

ػػس مػػف ةت ػػاء نفةػػه ،و جػػوز طتم ػػق أف يػسفض ةػػماع لطمػػاهل –
ػػس مػػف ةت ػػاء نفةػػه– للل أس عػػلـ لطفائػػل ،مػػف ةػػماعه وطػػه

لط ق رسفض ةوجله أي ةؤلؿ طتماهل ال يةهتق باطلعو

1

وطه أف لةػةم ط ػج مػاهل عتػ لنفػسلل، 2

وللل ةهػ ػػلل لطم ػ ػػهول و أس لطم ػ ػػق مػ ػ ػولجهةهـ ب ػ ػػاطمةهـ أو ر ػ ػػيف به ػ ػػهـ3وةنا

ػ ػػت أو ةهاس ػ ػػت
ةػػف

مػػهاللةهـ عت ػ ن ػػو يثيػػس لطمػػؾ وسج ػػاف ألطػػد لطنف ػ طػػل لطمػػةهـ فيةػػسؾ ة ػػليس لأللطػػد إط ػ

ة ليس أع اء لطنلابد لطهامد وةالمد وزنهـ طألموس ،4فتتم ػق أف ل ػلس لمػد لطمػهال ،بهػل أللئهػا ،
فتػػه أف لأخػػل رهػػا ًػػلطيج  ،وطػػه أف يهػػلسها وطػػه أف لأخػػل رػػبهض أ ػولؿ لطمػػاهل لوف لطبػػا

فتػػه أف

يسج ،رينها وفق ما لمتله عتله م ض ل ةناعه.5

لطهموملد ًج مخص يس فائػل ،مػف ةػماع مػهالةه  .ةػاهس إرػسلهلـ لطوطيػل  ،مػسي  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص،.399عتػ ط
جهفس  ،مبالئ لطم ا مات لطجزلئلد  ،لطمؤةةد لطجامهلد طتلسلةات ولطنمس ولطةوز  ،ط ،1ص.1994 ،238
1

نلت لطمال 82( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين ب وطها (  -1يجوز طتخلوـ بهل لالنةهاء مف ةماع أ ولؿ

لطماهل أف لطترول مف وًيج لطنلابد أو لطم ق لطمفوض ةؤلؿ لطماهل عف ن اط طـ ةسل ف مهالةه -2.يجوز طوًيج لطنلابد
أف يسفض ةوجله أي ةؤلؿ طتماهل ال لتد طه باطلعو أو غيس مجل ف ًمب لط ل د .
2

عو ل رف مهلي لطهنزي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.114

3

نلت لطمال 84( ،مف انوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين عتػ أنػه (( طوًيػج لطنلابػد مولجهػد لطمػهول ربه ػهـ لطػبهض

ومولجهةهـ باطمةهـ  ،للل ل ة
(( يجوز طت ا

لألمس لطؾ .وما ل ارتها ف

انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي نص لطمال 96( ،ب وطها

منا مد لطماهل ومولجهةه بمهول أخس ف أو باطمةهـ وأف يجسي بمماسًةهـ ًج لإلجسلءلت ولطةجاسا لطخالد

رإعال ،ةمثيج لطجس مد مما يسلس الزماح إلظهاس لط ل د .
4

عرل لطفةاي مسلل  ،لطةلسؼ ف لطة يق لطجنائ وطسؽ لططهف فله  ،منمأ ،لطمهاسؼ  ،لط اهس،1989 ، ،ص. 66

5

ليهاا عرل لطمطتا  ،أوجه لطبطالف ف إجسلءلت لطة يق لالرةللئ  ،ط ، 1لطمسًز لط وم طدلللسلت لط انونلد  ،لط اهس،

 ، 2015،ص.70
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أم ػػا فلم ػػا يةهت ػػق باطة ػػتطد لطة ليس ػػد طتنلاب ػػد لطهام ػػد عن ػػل ة ػػماعها طدف ػػاللت لطم ػػأخول ،عتػ ػ ة ػػريج
لالةةئناى ،1مثج إفال ،مف طـ يةمول لطخمةد عمس ،ةند لوف تػب لمػيف  ،فهػ مػف ة ػلس لط اجػد
طةػماعهـ مػػف علمػه عتػ

ةػا مػػا ةػسلس مناةػػباح مػ ظػػسوؼ لطول هػد ومػػا ل ػلك رهػػا مػف مالبةػػات

عت أف ال ةهةمل عتيها و لها ف لةةمسلسها باطة يق  ،فيجا أف لهزز ةتؾ لإلفال ،رينػد ولػتت
ل لسجد لال ةماؿ ف لط ناعد ط

إط

ةةة مج لطنلابد لطهامد ة ل ها ف لطلعو .

ثا يا :السمطة التقديرية لممحق في ا تقام والمواي ة .
لأللػػج أف لنة ػػاؿ لطم ػػق طتمهاينػػد هػػو أمػػس مةػػسوؾ طةػػتطةه لطة ليس ػػد ،2فػػإلل أس أف ال فائػػل ،مػػف
إج لسئػػه فػػال ل ػػوـ بػػه ،3وم ػ لطػػؾ أوجػػا لطممػػسع لطفتةػػطين عت ػ لطنلابػػد لالنة ػػاؿ فػػو لحس إط ػ مًػػاف
لطول هػػد ف ػ

اطػػد لخطاسهػػا روجػػول جنالػػد مةتػػبى رهػػا 4وهػػلل مػػا أوسلةػػه لطمػػال 5 27( ،مػػف ػػانوف

لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين  .وهػػلل عتػ لطهًػػى فلمػػا طػػو ًانػػت لطجس مػػد لطمةتػػبى رهػػا مػػف نػػوع
1

نلت لطمال 226( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين عت أنه ((  -1ةةم عت ةريج لالةةئناى إفال،

لألمخاص لطليف طـ يةمول لطخمى عمس ،ةند لوف تب لميف  -2.ال ة ف لإلفال ،لطة ةؤخل عت ةريج لالةةئناى و لها
طدللند  ،ما طـ ة ف مؤ ل ،رريند أخس
2

.

نلػت لطمػال 79( ،مػػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػػسي عتػ أنػه ( يجػػوز ط ا ػ لطة يػػق لالنة ػاؿ إطػ أمػا ف و ػػوع

لطج ػسلئـ إل ج ػسلء جمل ػ لطمهاينػػات لطالزمػػد أو طت لػػاـ رةفةلمػػها و خطػػس رػػلطؾ وًيػػج لطجمهوس ػػد لطػػلي طػػه لط ػػق ف ػ مسلف ةػػه ..
ونلت لطمال 80( ،مف للت لط انوف عت أنه ( يجوز ط ا

لطة يق أف ينة ج ل بد ًاةبه بهل إخطػاس وًيػج لطجمهوس ػد

بم ًمةػػه إط ػ لولئػػس لخةلػػاص لطم ػػا ـ لطمجػػاوس ،طتػػللئس ،لطة ػ يبامػػس فيهػػا وظلفةػػه طت لػػاـ رجمل ػ إج ػسلءلت لطة يػػق إلل مػػا
لةةتزمت
ف م
3

سوسلت لطة يق أف ل وـ رػلطؾ عتػ أف يخطػس م ػلما وًيػج لطجمهوس ػد باطم ًمػد لطةػ ةػينة ج إطػ للئسةهػا و نػوس
سس عف لألةباا لطة لعت إط إنة اطه .

ن ض جنائ ملسي ،جتةد  ، 1958/6/16ى ،9ؽ ، 171ص (،676إف لطمهايند مف إجسلءلت لطة يق لطة يةسؾ

أمس ة ليس طزوـ لط لاـ رها إط لطةتطد لطة ةبامسس ، .أنظس لطسلبك
http://www.aladalacenter.com/index.php/2013-08-03-11-45-58/119-2009-09-30-10 01-06/1791-2009-10-01-17-10-42ةاس خ لطز اس 10:33:44 2018/09/03 ،ص
4

ن ػػض ج لزئػ ملػػسي  ،رةػػاس خ 1958/6/16ـ مجموعػػد أ ًػػاـ م ًمػػد لطػػن ض  ،ى ،9ص ،676ةػػاهس لرػسلهلـ لطوطيػػل ،

مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.356
5

نلػػت عت ػ أنػػه (  ....و جػػا عت ػ ع ػػو لطنلابػػد لطمخػػةص بمجػػسل لخطػػاسس رجنالػػد مةتػػبى رهػػا لالنة ػػاؿ فػػو لحس إط ػ مًػػاف

لطجس مد

وهلل عت عًى انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي لطلي أوسل االت لنة اؿ ا ػ لطة يػق عتػ ةػريج لطمثػاؿ

لوف لط ػ ػزلـ ًمػ ػػا فهػ ػػج لطممػ ػػسع لطفتةػ ػػطين ومنهػ ػػا ن ػ ػص لطمػ ػػال ،وهػ ػػلل وسل ف ػ ػ نػ ػػص لطمػ ػػال 60( ،ولطمػ ػػال 62( ،ولطمػ ػػال،
( 99و( 101ولطمولل مف ( 79إط ( 85ولالنة اؿ بغسض إعال ،ةمثيج لطول هد .
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جن ػػد فةػػسؾ طتنلابػػد لطهامػػد لطةػػتطد لطة ليس ػػد ف ػ ة س ػػس لالنة ػػاؿ مػػف علمػػه .ونػػس أنػػه ًػػاف عت ػ
لطممسع أف يجهج لالنة اؿ وجو لاح ةولء ًانت لطجس مد لطمةتبى رها جنالد أو جن د ً ،ونػه لأل ثػس
خرػس ،ومهػػاس ،مػف مػػأموس لط ػبك لط

ػػائ باإل ػػافد إطػ أف هنػػاؾ لطهليػل مػػف لطجػن ،لطةػ ال ة ػػج

خطوسةها عف لطجنالات  ،أما لطممسع لطج لزئػسي فةػسؾ طتم ػق ةػتطد لطخلػاس رػيف لةخػال ػسلس لط لػاـ
رإجسلء لالنة ػاؿ مػف علمػه  ،ولخةلػاس لطو ػت لطمالئػـ طت لػاـ رهػلل لإلجػسلء فت ػل أوسل ػاالت لالنة ػاؿ
عتػ ةػريج لطمثػاؿ لوف لًػس أي نػوع مػف لالطػزلـ عتػ
ة ليس

ا ػ لطة يػق رػإجسلء لإلجػسلء  ،ولف ًػػاف

سوس ،لالنة اؿ ةا ظسوؼ وو ائ ًج جس مد أال أنه مف لألف ج أف لًوف لالنة اؿ فػ

لطو ت لطمناةا وف أ سا و ت ممًف  ،ة ال لف ل لالنة اؿ لطغالد لطمنمول ،مف وسلئه.1
ثالثا :السمطة التقديرية لممحق في ا ستوا ة بالخب ار .
لطم ق هػو لطػلي ل ػلس فلمػا للل ًانػت لطول هػد لطمطسو ػد ة ةػاج إطػ نػلا خريػس أـ ال ،2فػإلل أس
أنهػػا طلةػػت للت طػػاب فن ػ وأنػػه لةػػةطل أف يرػػت فيهػػا رنفةػػه فانػػه ال لًػػوف متزم ػاح رإجابػػد طتػػا
لطخلوـ رنلا خريس .3وطه ةتطد ة ليس د ةجػاس لةػةرللؿ لطخريػس إلل أخػج رولجباةػه أ طػـ ل ػلـ ة س ػسس
خالؿ لطفةس ،لطم لل ،طه إلعلللسً . 4ما لمًػف طتم ػق لط
لس أف ملت د لطة يق ة ة

1

لطؾ.

ػوس أثنػاء مبامػس ،أعمػاؿ لطخرػسلء  ،إلل

5

فػػوزي عمػػاس ، ،ا ػ لطة يػػق  ،أطسو ػػد م لمػػد طنيػػج مػػهال ،لًةػػوسلس لطهتػػوـ ً ،تلػػد لط ػػوؽ  ،جامهػػد لإلخػػو ،منةػػوسي –

ةنطيند – و لزس ،لطةهتلـ لطهاط ولطب

لطهتم  ،لطجمهوس د لطللم سلطلد لطمهرلد 2010-2009،ـ ،ص.168

2

نلت لطمال 147( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي عت أنه ( يجوز ط ا

3

م مول نجيا ةن ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،530ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،ص.359

4

نلت لطمال 67( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين ب وطها (( يجوز طوًيج لطنلابد لطهامد لةةرللؿ لطخريس إلل

لطة يق نلا خريس أو خرسلء

أخج رولجباةه  ،أو طـ ل لـ ة س سس خالؿ لطفةس ،لطم لل. ،
5

نلت لطمػال 64( ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين عتػ أنػه ( لةػةهيف وًيػج لطنلابػد لطهامػد باططريػا لطمخػةص

وغيسس مف لطخرسلء إلثبات اطد لطجس مد لطمسة بد  ،ول وـ لططريا لطمنةلا طلطؾ وغيسس مػف لطخرػسلء باةخػال لالجػسلءلت لطالزمػد
ة ػػت إم ػسلؼ لطجهػػد لطمخةلػػد بػػاطة يق  ،وطتم ػػق لط
ةة

ػػوس أثنػػاء مبام ػس ،أعمػػاؿ لطخر ػسلء  ،إلل ػػلس أف ملػػت د لطة يػػق

لطؾ .وةنص لطمال 143( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي ب وطها ( طجهات لطة يق أو لط ًـ عنلما ةهسض

طها مةأطد للت طاب فن أف ةأمس رنلا خريس إما رناء عت طتا لطنلابد لطهامد ولما مػف ةت ػاء نفةػها أو مػف لطخلػوـ .وللل
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رابوا :السمطة التقديرية لممحق في ا ست واب والموا هة .
لأللػػج أف إج ػسلء لالةػػةجولا طػػلى طػػه ملهػػال فيجػػوز طةػػتطد لطة يػػق أف ة ػػوـ بػػه أوؿ إج ػسلء مػػف
إج ػ ػسلءلت لطة يػ ػػق  ،أو ًػ ػػإجسلء يت ػ ػ لطمػ ػػهول ولطمهاينػ ػػد وغيسهػ ػػا ،1وم ػ ػ لطػ ػػؾ نجػ ػػل أف لطممػ ػػسع
يل ةتطد لطنلابد لطهامد لطة ليس د ف إجسلئه خالؿ و ةاح مهينا يجا أف يػةـ خالطػه2ومػف

لطفتةطين

لطػؾ مػا نلػػت عتلػه لطمػػال 105( ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػػطين ب وطهػا ( يجػػا أف
يةـ لالةػةجولا خػالؿ أس ػ وعمػس ف ةػاعد مػف ةػاس خ إسةػاؿ لطمػةهـ إطػ وًيػج لطنلابػد لطػلي لػأمس
رةو لفػػه أو لطػػالؽ ة ػ لس ه باإل ػػافد طػػنص لطمػػال 118( ،لطة ػ نلػػت ب وطهػػا ( يةػػوط وًيػػج
لطنلابػػد لةػػةجولا لطم رػػوض عتلػػه بهػػل لبالغػػه بػػأمس لط ػػبض وف ػاح أل ًػػاـ لطمػػال 105( ،مػػف هػػلل
لط انوف 3.ي

أنها أ لت عت أف لالةةجولا إجسلء إطزلم يجا أف لةرق لط بى لال ةلاط فال
ل مةهـ طـ يةـ لةةجولبه.4أال أف لطول

يجوز إلللس لألمس باط بى لال ةلاط
بهل لاـ مأموس لط بك لط

لطهمت أثرت أف

ائ رةو يب لطمخص مل 24 ،ةاعد يةـ ةمليل ةو لفه مف رج لطنلابد

لطهامػػد طمػػل 48( ،ةػػاعد أخػػس فةنةهػ لوف عس ػػه عتػ لطنلابػػد فة ػػوـ لطنلابػػد رةمليػػل ةو لفػػه طمػػل،
( 15يوماح مف ا

لطلت ، ،ط

ةةفسغ الةةجولبه ال اح .

وةجلس لإلمػاس ،فػ هػلل لطم ػاـ إطػ أنػه ال ةوجػل أةػئتد مهينػد يتةػزـ رهػا لطم ػق  ،ولنمػا يةػسؾ لطػؾ
طفطند لطم ق ،وط ػف يجػا أف ي لسعػ أف ة ػوف لألةػئتد بةػلطد و لػيس ،عتػ أال يػؤلي لخةلػاس
لطة ػؤلؿ إط ػ
لط

اطػػد مػػف

ػػلاع لطم ػػموف  ،وهػػلل مػػا نل ػػت عتلػػه لطمػػال 185( ،مػػف لطةهتلم ػػات

ػػائلد طتنائػػا لطهػػاـ لطفتةػػطين س ػػـ(  1طةػػند  2006ب وطهػػا((ال ةوجػػل طس ػػد مهينػػد إلج ػسلء

لالةةجولا ،و ةسؾ لطؾ طفطنػد ع ػو لطنلابػد  ،ولةػةهلللس لطمخلػ  ،فػاطةزلـ ع ػو لطنلابػد بمرػلأ
أس

ا

لطة يق أنه ال موجا طالةػةجابد ططتػا لطخرػس ،فهتلػه أف للػلس فػ لطػؾ أمػ لحس مةػرباح فػ أجػج ثالثػيف يومػاح مػف

ةاس خ لةةالمه لططتا .
1

هػػل أ مػػل لطهو ػ  ،لةػػةجولا لطمػػةهـ ف ػ مس تػػد لطة يػػق لالرةػػللئ ( ل لسةػػد م اسنػػد  ،أطسو ػػد ماجةػػةيس  ،مسًػػز

لإلعالـ لألمن  ،ممت د لطب س ف  ،يوطيو 2009ـ.
2

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.413

3

ةنص لطمال 105( ،ب وطها ( يجا أف يةـ لالةةجولا خالؿ أس وعمس ف ةاعد مف ةاس خ لسةاؿ لطمةهـ إط وًيج لطنلابد

لطلي لأمس رةو لفه أو لطالؽ ة لس ه .
4

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.415
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لألمانػػد أثنػػاء لامػػه باةػػةجولا لطمػػةهـ طػػلى مهنػػاس أف ة ييػػل س ةػػه ف ػ لةخػػال لإلج ػسلءلت لطمناةػػبد
طتولػػوؿ إط ػ لط ل ػػد أو أف نجػػسلس مػػف لطفطنػػد ولطمهػػاس ،لطة ػ لة ػاعلس عتيهػػا لًػػاؤس وخرسةػػه ف ػ
عمته .

ًمػػا يجػػا عتلػػه لالطمػػاـ رو ػػائ لطجس مػػد ،1وبمخلػػلد لطمػػةهـ بًافػػد م وماةهػػا ولال اطػػد بما ػػله
لإلج لسم ػ أف وجػػل وهػػلل مػػا نلػػت عتلػػه لطمػػال 2 189( ،مػػف لطةهتلمػػات لط
ولمًػػف طتم ػػق لخةلػػاس لطمًػػاف لطمناةػػا إلجػسلء لالةػػةجولا عتػ
لطة يق 3وهلل ما نلت عتله لطمال 4 203( ،مف لطةهتلمات لط

ػػائلد طتنائػػا لطهػػاـ ،

ةػػا مػػا يػسلس م

ػاح طملػػت د

ائلد طتنائا لطهاـ.

أف نجاي لالةةجولا لهةمل عت فطند ولًاء لطم ق  ،إل يةهيف أف ة وف منا مد لطم ػق طتمػةهـ
مةةمد باطمنطق ولطةسةيا لططرله طألموس  ،بمهن أف يسةا لطم ق فػ ةفًيػسس لطو ػائ  ،ثػـ يرػلأ
بمنا م ػػد لطم ػػةهـ ره ػػلس لطو ػػائ

ة ػػا لطةسةي ػػا لط ػػلي و ػػهه لطم ػػق  ،ب يػ ػ

لة ػػهج لط ػػؾ عم ػػج

لطم ق إل لةةطل بانةهائه مف أ ل لطن اط أف ينة ج إط غيسها.5
1

نلػػت لطمػػال 188( ،مػػف ةهتلمػػات لطنائػػا لطهػػاـ لطفتةػػطين عت ػ أنػػه ( يجػػا عت ػ ع ػػو لطنلابػػد لطهامػػد لإلطمػػاـ لط امػػج

باطول هد وفهـ أ ولؿ لطمهول وةائس لطمةهميف وأف ل لل لطن اط لطجوهس د لطة ةػيةـ لةةل ػا ها مػف لطمػةهـ ومولجهةػه رهػا ًمػا
عتله لالطالع وفهـ ف و لطة ػاس س لطفنلػد لطةػ و ػهها لطخرػسلء عػف نةػائ عمتهػـ فػ لآلثػاس لطمةةختلػد مػف مةػسي لطول هػد
مثج ة س س لططريا لطمسع ول لل لطن اط لطهامد رها  ،وما ةيولجه لطمةهـ به  ،باإل افد لطػ ة ليػل لطمػلطوالت ولطنةػائ لطةػ
اـ رإةةخاللها مف لطمهايند ولطةفةلش وًلل ما أةفست عنه ةتؾ لإلجسلءلت .
2

نلت عت أنه ( يجا عت ع و لطنلابد لطهامد أف يتـ بمخلػلد لطمػةهـ بًافػد م وماةػه ولإل اطػد بما ػله لإلج لسمػ لف

وجل  ،ألف لطؾ لةاعل ف ًلفلد إللس ،لالةةجولا .
3

ت م ًمد لطن ض لطملس د (( وطو ل ،ما يثيسس لططاعف مف أف لةةجولبه ةـ للخج ةـ لطمسطد طما هو م سس مف أف

لخةلاس لطم ق طمًاف لطة يق مةسوؾ طة ليسس سلاح عت لاط ،لطة يق وةػسعد لنجػازس لططهػف س ػـ  ، 23523طةػند 62
 ،جتةػػد  ،1994/11/8ى  ، 45ص  ،976ؽ  151مو ػ لطرولبػػد لط انونلػػد طم ًمػػد لطػػن ض  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ةػػاس خ
لطز اس9/1/2019 4:35:01 PM،
4

نلت لطمال 203( ،مف لطةهتلمات لط

ائلد طتنائا لطهاـ عت أنه (( يجا عت ع و لطنلابد لطهامد لخةلاس لطمًاف

لطمناةا إلجسلء لطة يق ولطؾ مةسوؾ طة ليسس سلاح عت لاط ،لطة يق وةسعد إنجازس .
5

ة ػ ػػف ل ػ ػػالؽ لطمسل ػ ػػفاوي  ،لطمسل ػ ػػفاوي فػ ػ ػ لطم ػ ػػق لطجن ػ ػػائ  ،ط ، 2منم ػ ػػأ ،لطمه ػ ػػاسؼ  ،لإلة ػ ػػًنلس د ، 1990 ،

ص.150أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطوةػػلك  ،لطمسجػ لطةػػارق  ،ص .528ةػػف لػػالؽ لطمسلػػفاوي  ،لطمسلػػفاوي ف ػ لطم ػػق
83

وهلل ما أ لت عتله نص لطمػال1 187( ،مػف لطةهتلمػات لط

ػائلد طتنائػا لطهػاـ لطفتةػطين س ػـ(1

طةػػند  . 2006أال أف لطول ػ لطهمت ػ ًمػػب طألةػػب ف ػ بهػػض لأل لػػاف ةػػوء لةػػةهماؿ لطةػػتطد
لطة ليس ػػد م ػػف لطم ػػق عن ػػل إج لسئ ػػه لالة ػػةجولا مػ ػ لطمةهم ػػيف يةمث ػػج فػ ػ

ج ػػـ لطةت ػػيف باألة ػػئتد

ولطة ػسلس عػػالو ،عت ػ لألخطػػاء لالمالئلػػد وعػػلـ ًةابػػد ًػػج مػػا ل وطػػه لطمػػةهـ سغػػـ أف فلػػه مػػا ينف ػ
لالةهاـ عنه وهلل بةرا ةلطس ،سوي لالةهػاـ ولثبػات لطةهمػد عتػ لطمػةهـ بػأي مػًج  ،عػالو ،عتػ
أف لط

ػاء فػ بهػػض لأل لػػاف وفػ لطجػسلئـ لطةػ مػػف نػػوع جػػن ،ال يتةفػػت ط اعػػل "" ،لطهرػس ،ب ل ػػد

لطول "" فيرن ل ةناعه عت ما هو ملوف ف م ا س لطة ل ػات مفةػسض لومػاح لطن لزهػد فػ جهػات
لطة يق.
أف لالةةجولا ال لًوف إال طتنلابد لطهامد ف لطجنالات  ،أما فػ لطجػن ،فػلمًف طتنلابػد لطهامػد وف ػاح
طةػػتطةها لطة ليس ػػد أف ةفػػوض رإج لسئػه أ ػػل مػػأموسي لط ػػبك لط

ػػائ وهػػلل مػػا نلػػت عتلػػه لطمػػال،

( 2/55مف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين ب وطهػا (( طتنائػا لطهػاـ أو وًيػج لطنلابػد لطهامػد
لطمخػػةص ةفػػولض أ ػػل أع ػػاء لط ػػبك لط

ػػائ لطمخػػةص باط لػػاـ بػػأي عمػػج مػػف أعمػػاؿ لطة يػػق

فػ لعػػو م ػػلل ، ،ولطػػؾ عػػلل لةػػةجولا لطمػػةهـ فػ مػولل لطجنالػػات ونلػػت لطمػػال 95( ،مػػف
للت لط انوف ب وطهػا ( أف يةػوط وًيػج لطنلابػد لةػةجولا لطمػةهـ فػ لطجنالػات جملههػا ولطجػن ،لطةػ
يس لةةجولبه فيها .
و نةفػػق مػ لطػػلًةوس ةػػاهس لطوطيػػل با ة لس ػػه ةهػػليج نػػص لطمػػال 2/55 ( ،ب ػػلؼ عبػػاس ( ،فػ مػولل
لطجنالات ب يػ

للػيس لطمهنػ لفيػل ظػس لطةفػولض فػ أعمػاؿ لالةػةجولا ةػولء فػ لطجنالػات

أو لطجػػن ،لل ال للعػ طتةفس ػػد رينهمػػا فػ هػػلل لطمجػػاؿ  ،وال للػػ ،لط ػولؿ هنػػا بػػأف ظػػس لطةفػػولض
طالةةجولا ف لطجنالػات ػل جػاء عتػ لعةبػاس جةػامد لطه وبػد فػ لطجنالػات  ،فػإلل ًانػت لطه وبػد
لطم سس ،طتجنالد أمل مػف ةتػؾ لطم ػسس ،طتجن ػد فػاف هػلل ال لهنػ ةفاهػد لطجن ػد ولطه وبػد لطم ػسس ،طهػا
لطجنػػائ  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص .149ةػػاهس لر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،مػػسي  ،ص.424هػػل أ مػػل لطهو ػ  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،
ص.64
1

نلت ب وطها ( يجا عت ع و لطنلابد لطهامد ةهيئد مخطك مةماةؾ طالةةجولا  ،فال ةت

لالةئتد جزلفاح  ،أو أف لهةمل

فيها بلفد أةاةلد عت لطللفد ،طلطؾ لف ج ًةابد لطهلًػج لألةاةػ طهػا فػ وس ػد مةػة تد ةة ػمف لطةةتةػج لطمو ػوع ،
وعػػلـ لغفػػاؿ أي ن طػػد مػػف لطن ػػاط لطهامػػد لطة ػ لمػػمتها متػػب لطػػلعو  ،وللل طػػـ يػػةـ ةنفيػػل لطػػؾ  ،فػػإف ةتػػؾ لطمهتومػػات ةهةرػػس
مجموعد مف لط ائق غيس لطمةسلبطد و ل ةغفج عنل لط اجد إطيها .
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لألمػػس لطػػلي ل ػػةـ ف ػ نظسنػػا ةػػوفيس هػػلس لط ػػماند طتمػػةهـ ة ػولء ًانػػت لطةهمػػد جنالػػد أو جن ػػد ،
باإل افد إط أف لالةةجولا يؤلي إط نةيجد خطيػس ،ولجػسلء أخطػس منػه للةػه وهػو لطةو يػب لطػلي
ال لًوف إال طتنلابد لطهامد فرهلل لطةفولض ةوؼ لةم ،طمأموس لط بك ةتطد لطةو يب. 1
وهنا يثاس لطةةػاؤؿ ػوؿ مػا يةهتػق باط اطػد لطةػ يػةـ فيهػا لالةػةجولا رولةػطد مػأموس لط ػبك فهػج
لمتؾ هلل لألخيس إلللس أمػس رةو يػب لطمػةهـ  ،أـ أف مهمةػه ة ةلػس عتػ لالةػةجولا فػ لطجػن،
لطمنةػ ػػلا بمػ ػػأنها عت ػ ػ أف لًػ ػػوف أمػ ػػس لطةو يػ ػػب مةسوً ػ ػاح طتنلابػ ػػد لطهامػ ػػد خالػ ػػد  ،وأف لطممػ ػػسع
لطفتةػطين طػػـ يػػوسل نػص لػػس  ،يجهػػج فلػه أمػػس لطةو يػػب ًػ لحس عتػ لطنلابػػد لطهامػد وًػػج مػػا أوسلس
هػػو نػػص لطمػػال 105( ،وطػػلل ال نةػػةطل فػ هػػلل لطم ػػاـ ون ػػف نةهامػػج مػ لطنلػػوص لط ائمػػد أف
ن سس علـ لال لد مأموس لط بك لط

ائ رةو يب لطمةهـ بهل أف ل وـ باةةجولبه ف لطجن ،رناء

عت أمس لطنلا و سج لطؾ لط لعةباس ف  :أوطهما أف لطممسع لطفتةطين طـ يوسل نلػا يجهػج فلػه
أمػػس لطةو يػػب ً ػ لحس عت ػ لطنلابػػد وثانيهمػػا أف لطممػػسع لطفتةػػطين أجػػاز طمػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ

لةةجولا لطمةهـ ف لطجن ،لطمنةلا طتة يق فيها لطلي ل ينةه باطةو يب أو إطالؽ ةسلي لطمػةهـ
وهلس لطنةيجد لطة لنةهينا إطيها ال ةلا ف ملت د لطمةهـ .ون ف نسف ػها نظػ لحس طخطػوس ،لط ػبى
لال ةلاط لطلي يجا أف لًوف لألمس به مف لخةلاص جهد
لطمو وع .

ػائلد ًاطنلابػد لطهامػد أو م ًمػد

2

ولط ل د أف لطخسوج مف هلس لالمًاطلد يةطتا ة ييل ةتطد لطنلابد لطهامد لطة ليس د مف خالؿ إعػال،
لطنظػ ػػس فلمػ ػػا يةهتػ ػػق رػ ػػنص لطمػ ػػال 3 2/55( ،لطة ػ ػ أجػ ػػاز فيهػ ػػا لطممػ ػػسع طمػ ػػأموس لط ػ ػػبك إج ػ ػسلء
لالةػػةجولا ف ػ لطجػػن ،رنػػاء عت ػ أمػػس لطنػػلا ب ي ػ

لًػػوف لالةػػةجولا ً ػ لحس عت ػ لطنلابػػد لطهام ػد

ة ػولء ف ػ لطجػػن ،أو لطجنالػػات  ،وباطةػػاط ال لًػػوف طمػػأموسي لط ػػابطد لط

ػػائلد أي لوس ف ػ هػػلل

لطخلوص.4

1

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.415

2

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.416

3

لطة نلت ب وطها ((  -2طتنائا لطهاـ أو وًيج لطنلابد لطهامد لطمخةص ةفولض أ ل أع اء لط بك لط

باط لاـ بأي مف أعماؿ لطة يق ف لعو م لل ، ،ولطؾ علل لةةجولا لطمةهـ ف مولل لطجنالات .
4

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص 433وص.434
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ائ لطمخةص

أمػػا فلمػػا يةهتػػق رة ػػليس لطم ػػق طلػػمت لطمػػةهـ ال يجػػا أف لفةػسس

ػػلس ،1ولنمػػا عتلػػه لطب ػ

فػ

لأللطد ولطةسجل ،ريف ما يلينه و يف ما يرسئه.
خامسا :السمطة التقديرية لممحق في الت تيش.
لطةفةلش هو أ ل إجسلءلت لطة يق لالرةللئ لطلي لهول ة س س لةخالس إط ةتطد لطة يق ةا مػا
ة ػسلس مناةػػباح ف ػ مجس ػػات لطة يػػق  ،وهػػو إج ػسلء خطيػػس ينطػػوي عت ػ لطمةػػاى ب س ػػد لالمػػخاص
ولنةهاؾ سمد لطمةا ف أو لألما ف لطخالد.2
ط ل أعط لطممسع ةتطد لطة يق س د لةخال لطةريج لطمناةا طت مب عػف لطجس مػد ومنهػا إجػسلء
لطةفةلش وةة ػ ،ةػتطد لطنلابػد لطة ليس ػد أوالح فػ ة س ػس لط اجػد إطػ إجػسلء لطةفةػلش مػف علمػه فػإف
ة ػػليس لطظػػسوؼ لطموجبػػد طتةفةػػلش ولطفائػػل ،لطة ػ ةهػػول منػػه عت ػ لطة يػػق أمػػس مةػػسوؾ طتم ػػق ،3
ولظهػس لطػػؾ مػػف أف لطممػسع طػػـ يسةػػـ مػػًالح طتةةػريا وال ػػل لحس مهينػاح  ،رػػج ةػسؾ هػػلل لألمػس طتةػػتطد
لطة ليس ػػد طتم ػػق ومػػل إمًانلػػد لالةػػةفال ،مػػف لطةفةػػلش طت مػػب عػػف لط ل ػػد ف ػ لطجس مػػد لطم ػسلل
إجػسلؤس فيهػػا  ،وطتم ػػق أف يةخػػل مػف لطػلالئج لطػولسل ،فػ م

ػس لطة س ػػات إلل أس جػػليةها أةػػباباح

إللللس أمس لطةفةلش م خ وع هلل طس ابد م ًمد لطمو وع عت ةالمد لالةةلالؿ ، 4فاطةفةلش
ػل ل ػ عتػ لألمػخاص  ،و ػل ةػرق ةطس نػا طػه عنػل ػليثنا عػف لطةػتطد لطة ليس ػد طمػأموس لط ػبك
لط

ائ و ل ل

عت لطمنازؿ وهنا ةنسًز ليثنا عت هلل لألخيس ًونه ب اجد ط سلس مػف لطنلابػد

لطهامد.

1

نلت لطمال 1/97( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين عت أنه (( طتمةهـ لط ق ف لطلمت وعلـ لإلجابد عت

لألةئتد لطموجهد إطله ونلت لطمال 195( ،مف لطةهتلمات لط

ائلد طتنائا لطهاـ عت أنه (( يجا عت ع و لطنلابد

لطهامد رج لطرلء بةؤلؿ لطمةهـ أف ل لسس و خيسس لطة ليس ولطةخييس لط انونييف  ،ولطؾ بهباس ( ،أنت مخيس وطةت مجرس عت
أف ة وؿ ميئاح سللح عت هلل لالةهاـ  ،إال إلل مئت  ،غيس أف ًج ما ةة وطه مخةا لحس ةيلوف خطلاح  ،وس ما لهسض

لؾ لطلالح

أماـ لطم ًمد .
2

م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.568

3

لرسلهلـ ط لرسلهلـ ط  ،لطنظس د لطهامد طةفةلش لطمةػا ف فػ

ػانوف لالجػسلءلت لطجنائلػد  ،ل لسةػد م اسنػد  ،سةػاطد لًةػوسلس ،

جامهد لط اهس ،2005 ، ،ص .161فوزي عماس ، ،لطمسج لطةارق  ،هامش ( 1ص.171
4

ط م ي لطليف عوض ،

وؽ لالنةاف ف لالجسلءلت لطجنائلد  ،ا ط  ،1989،ص141
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فةفةلش منزؿ لطمخص ل ة
لالئػج ًافلػػد عتػ

أف لًوف هناؾ لةهاـ موجه طتمخص لطمسلل ةفةلش منزطه وأف ةوجل

لازةػػه ألمػػلاء ةةهتػق باطجس مػػد ،1وة ػليس ةتػػؾ لطػػلالئج مةػسوؾ طتةػػتطد لطة ليس ػػد

طتم ػػق ، 2ونال ػ لف لطممػػسع لطفتةػػطين أوسل عبػػاس (( ،ػسلئف ولػػد

هنػػاؾ فػػسؽ رػػيف

 ،و يػ

لط ػسلئف لط ولػػد و ػػيف لطػػلالئج لط افلػػد طةوجلػػه لالةهػػاـ  ،وهػػلل لطفػػسؽ لًمػػف ف ػ أف لالةػػةنةاج ف ػ
لط سلئف لةةختص مف و ائ ةؤل باط سوس ،وب ًـ لطتزوـ لطه تػ إطيهػا ،عتػ ن ػو ال ل رػج ةػأولالح
آخس .طلل ف ل لعةرست مف ألطد لإلثبات غيس لطمبامس ،،ولمًف أف يؤةى ًـ لإلللند عتيها.3
أما لطلالئج أو لألماسلت عت نةبد لطجس مد إط لطمةهـ فاالةةنةاج فيهػا طػلى اطهػاح رػج ل رػج أ ثػس
مف ل ةماؿ وةفةيس ،فلالطد لطول هد لطثارةد عت لطول هد غيس لطثارةد ال لًػوف عتػ ةػريج لطجػزـ رػج
عت ةريج لال ةماؿ.4
باإل ػافد إطػ أف لطممػػسع أوجػػا ةةػػريا أمػػس لطةفةػػلش وهػػلل ط فاطػػد لطس ابػد عتػ ةتػػؾ لإلجػسلءلت،
وهػػلل مػػا نلػػت عتلػػه لطمػػال 2/39( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين

5

 ،وةةػػريا أمػػس

لطةفةلش لًوف مف خالؿ رلاف لطهنالس لطة لةةختلت منها ةتطد لطة يق ةولفس لطلالئج لط افلد
لطة ةرسس إجسلء لطةفةلش  ،و رلاف هلس لطهنالس ةةةطل م ًمد لطمو ػوع م لس بػد ةػتطد لطة يػق
فلما يةهتق روجول لطلالئج لط افلد .6
ولأللج أف لًوف لخوؿ لطمنازؿ وةفةلمها نها لحس إال إلل ًانت لطجس مػد مةتبةػاح رهػا أو ًانػت هنػاؾ
اطػػد ةةػػةلع لالةػػةهجاؿ فػػلمًف لخوطهػػا طػػلالح  ،وهػػلل مػػا نلػػت عتلػػه لطمػػال 41( ،مػػف ػػانوف
1

نلت لطمال 1/39( ،بأنه (( لخوؿ لطمنازؿ وةفةلمها عمج مف أعماؿ لطة يق ال يةـ إال بملًس ،مف رج لطنلابد لطهامد أو

رناء عت لةهاـ موجه إط مخص ل لـ ف لطمنزؿ لطمسلل ةفةلمه باسة اا جنالد أو جن د أو بامة لس ه ف
ف
وسها  ،ح
لسة ارها  ،أو طوجول سلئف ولد عت أنه ل وز أملاء ةةهتق باطجس مد .
2

مأموف ةالمد  ،لإلجسلءلت لطجنائلد ف لطةمس لطملسي لطجزءلف لألوؿ ولطثان  ،للس لطفًس لطهس ،لط اهس ، ،ص.528

ةام ط غنلـ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.53
3

خاطل لفوت رهنةاوي ،لطمسج لطةارق  ،ص.139

4

خاطل لفوت رهنةاوي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.140

5

نلت ب وطها (( يجا أف ة ػوف مػلًس ،لطةفةػلش مةػربد

ًمػا نلػت عتػ هػلل لطمػسط لطمػال 17( ،مػف لط ػانوف لألةاةػ

لطفتة ػػطين ب وطه ػػا (( طتمة ػػا ف سم ػػه ف ػػال ةج ػػوز م لس رةه ػػا أو لخوطه ػػا أو ةفةلم ػػها إال ب ػػأمس

ػػائ مة ػػرا وف ػ ػاح أل ً ػػاـ

لطلوطد علـ لنةهاؾ سمد لإلنةاف .
لط انوف ..ونص لطمال 40( ،مف لةةوس لطجزلئس لطة نلت ب وطها (ة مف ع
6

عمس لطةهيل سم اف  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،221ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.366
87

لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين ب وطها أف (( ةفةلش لطمنازؿ يجا أف لًػوف نهػا لحس وال يجػوز لخوطهػا
طلالح إال إلل ًانت لطجس مد مةتبةاح رها أو ًانت ظسوؼ لالةةهجاؿ ةةةوجا لطؾ  .ولطةػ ل ارتهػا
نػػص لطمػػال 1/47( ،مػػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي و لطػػلي ةهنػ بأنػػه (ال يجػػوز لطرػػلء
ف ػ ةفةػػلش لطمةػػا ف ومهاينةهػػا رػػج لطةػػاعد لطخامةػػد ( 5لػػبا اح  ،وال بهػػل لطةػػاعد لطثامنػػد (8
مةاء إال إلل طتا لا ا لطمنزؿ لطؾ أو وجهت نػللءلت مػف لطػللخج أو فػ لأل ػولؿ لالةػةثنائلد
لطم سس ،انوناح  .ي

اطد

أنها ةم ت رةفةلش ولخوؿ لطمنازؿ ف لطتيج عت ةريج لالةةثناء ف

طتػػا لػػا ا لطمنػػزؿ لطػػؾ ولالةػػةغاثد مػػف لطػػللخج ،1عتػ عًػػى لطممػػسع لطفتةػػطين لطػػلي لػػس
لالةةثناء عت لخوؿ لطمنازؿ ف ك لوف ةفةلمها.
أمػػا ة ػػليس ة ػولفس اطػػد لالةػػةهجاؿ مػػف علمػػه لهػػول طتةػػتطد لط ائمػػد بػػاإلجسلء عتػ
مناةباح ة ت س ابد لط

ةػػا مػػا ة ػسلس

اء ؛ هلل ط ونها لأل لس عت لةخال لط سلس لطت ظ لطمناةا لطلي ةةةوجبه

لطظسوؼ لط التد  ،ولطة ال نهتـ ما هو لط ابك لطلي ل لل فلما إلل ًانت ظسوؼ مةةهجتد مف
علمه  ،وطلل نةفق م لطلًةوس ةام غنلـ فلما لةجػه إطلػه 2ب ػسوس ،ة ليػل ةتػؾ لطظػسوؼ باط لػاى
عتػ ػ لإلة ػػةثناء لطػ ػولسل فػ ػ لطم ػػال 48( ،م ػػف ػػانوف لإلجػ ػسلءلت لطجزلئل ػػد لطفتة ػػطين لطةػ ػ ةر ػػل،
طتةػػتطات لطمخةلػػد لخػػوؿ لطمنػػازؿ رػػلوف مػػلًس ،ف ػ

اطػػد ( طتػػا لطمةػػاعل ،مػػف لطػػللخج  ،اطػػد

لط س ق أو لطغسؽ  ،إلل ًاف هناؾ جس مد مةتبةاح رها – و ل ةـ لإلماس ،إطلػه فػ لطمػال ، 41( ،فػ
اطد ةه ا مخص يجا لط بض عتله أو مخص فس مف مًاف مو وؼ به روجه ممسوع .
ولطهتد ف ة ليل لط ابك مف خػالؿ لط لػاى هػو ة ييػل لطةػتطد لطة ليس ػد طتجهػد لط ائمػد بػاإلجسلءلت
لطة أثرت لطول

لطهمت إةةغالطها وةهةفها عنل إةةهماطها طةتطاةها  ،خالد أف ما يرسس طها هنا

هػػو لطػػنص لط ػػانون لطف ػػفاض ف ػ من هػػا ةػػتطد لطة ػػليس ،3طة ػولفس لطػػلالئج لط افلػػد عت ػ

ػػاالت

لطةتػػبى و ػػاالت لالةػػةهجاؿ  ،وطمػػف لطمؤةػػب لً ػسس أل ػػا أف ف ػ لطول ػ لطهمت ػ ة ػػوف مػػلًسلت
لطةفةػػلش مو هػػد ومخةومػػد مػػف لطنلابػػد لطهامػػد مةػػب اح م ةفظػػيف رهػػا ف ػ م لس ػػز لطمػػسطد ول ػػوـ رنػػاء
عتيها مأموسي لط بك لط

ائ رلخوؿ لطمنازؿ وةفةلمها ةبما ل تو طهـ .

1

ةام ط غنلـ  ،لطمسج لطةارق  ،ص59

2

ةام ط غنلـ  ،لطمسج لطةارق  ،ص60

3
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أف خ وع ةفةلش لط اةا لآلط طت ولعل لطهامد لهن لطةماي طتنلابػد لطهامػد لػا بد لالخةلػاص
لأللػػيج أف ةفػػوض مػػأموسي لط ػػابطد لط

ػػائلد طت لػػاـ بأعمػػاؿ لطة يػػق ف ػ لعػػو مهينػػد عػػلل

لةػػةجولا لطمػػةهـ فػ لطجنالػػات لةػػةناللح طػػنص لطمػػال 1 2/55( ،وهػػلل لهنػ أف لطةفػػولض جػػائز فػ
لطةفةلش ومف لطؾ ةفةلش نظـ لط اةا لآلط  .ون ف نؤ ل لطسأي لطلي سفض مثج هلل لطةوةػ فػ
لةةهماؿ لطةتطات ي
غيس ةتؾ لطة وسلت ف

أف خطوس ،و ةاةلد ةفةلش لط اةبات لآلطلد ة ةاج إطػ

ػمانات أخػس

انوف لالج لسءلت لطجزلئلد رخلوص لطةفةلش لطة تيلي  ،نظ لحس طما ة ةوله

هلس لط اةػبات مػف أةػسلس و لانػات ةةهتػق باطمػخص وبغيػسس  ،فهتػ ةػريج لطمثػاؿ نجػل لطممػسع فػ
ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين
ظس عت مأموسي لط ػابطد لط

ي

ػػل أ ػػاط لألوسلؽ لطمخةومػػد أو لطمغت ػػد ب ػػماند خالػػد ،
ػائلد لط ػائـ بػاطةفةلش ف ػها أو ةفةلمػها  ،ولفهػـ مػف لطػؾ

أف هػػلس لألمػػلاء ال لمتػػؾ ةفةلمػػها إال لطنلابػػد لطهامػػد  ،2فػػإلل ًانػػت هػػلس لألوسلؽ م اطػػد ب ػػمانات
ةةهت ػػق باطة ػػتطد لطةػ ػ ةفةم ػػها  ،ف ػػإف نظ ػػـ لط اة ػػا لآلطػ ػ بم ػػا ة ةول ػػه م ػػف رلان ػػات ة ػػوف ج ػػليس،
رإ اطةها ب مانات ةةناةا م خطوسةها وأهميةها  ،وهلل يةطتا مف لطممسع لطةػلخج طةنظػلـ آطلػد
ةفةلش لط اةا لآلط وو

مانات ف هلل لطخلوص  ،و قترح أن ي ون ت تيش هذأ ال ظ

بواسطة ال يابة الوامة بوةد الحصةوم عمةى إذن مةن قاضةي الصةمل وأن يةت الت تةيش مةن خةالم
ل ة ثالثية من أعضا ال يابة الوامة بحضور المته ومحاميق أو شاهدين ،3وهػلل ط ػوف جهػد
لطنلابػد لطهامػد أ ػػلس عتػ لطػػؾ لإلجػسلء مػ ة ػػس ى بهػض لط ػػمانات وغػج يػلها فػ لطةفػولض فلػػه
طت ل مف ةهةفها ف لةةهماطه .
وةة  ،مالم ،لطةتطد لطة ليس د طت ائـ باطةفةلش عنلما لمةبه ألةباا مه وطد بأف مخلػاح موجػوللح
ف ػ م ػػج لطةفةػػلش يخف ػ م ػال ،م ػف لطم ػولل لطة ػ يجػػسي لطةفةػػلش عنهػػا ،4فهنػػا أجػػاز لطممػػسع طت ػػائـ
1

ػائ لطمخػةص باط لػاـ بػأي

نلت ب وطها ( طتنائا لطهاـ أو وًيج لطنلابد لطهامد لطمخةص ةفػولض أ ػل أع ػاء لط ػبك لط

مف أعماؿ لطة يق ف لعو م لل ، ،ولطؾ علل لةةجولا لطمةهـ ف مولل لطجنالات .
2

ي

نلت لطمال 3/50( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين عتػ إنػه (( إلل وجػلت فػ لطمنػزؿ لطػلي يػةـ ةفةلمػه

أوسلؽ مخةومد أو مغت د بألد طس د أخس  ،فال يجوز طمأموسي لط بك لط
3
4

ائ أف لف ها

.
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أ مل فة

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق  ،ص.564لطمػال 44( ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين نلػت

ب وطها ( إلل لمةبه ألةباا مه وطد بأف مخلاح موجوللح ف لطم ج لطلي يجسي لطةفةلش فله يخف مال ،مف لطمػولل لطةػ يجػسي
لطةفةلش عنها جاز طمأموس لط بك أف لفةمه .
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بػػاطةفةلش أف لفػػةش لطػػؾ لطمػػخص ةػولء أ ػػاف لطمػػةهـ نفةػػه أو مػػخص مػػف لطغيػػس ،1وجهػػج مةػػأطد
ة ليس لطمو ب لطت ظ خا هاح طت ائـ باطةفةلش ًونه لأل لس عت ة ليل مه وطلد لألةباا ألنه هػو
لط ا س باطمًاف ولأل لس عت لةخال لطةػتوؾ لألنةػا ط ػبك جملػ مػا يػلط طتجس مػد بلػتد وهػلل
ما نلت عتله لطمال 44( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين  ،2باإل افد إط أنػه أخ ػ
لطممسع ةنفيل أمس لطةفةلش إط ة ليس لط ائـ به وأةتوبه وفطنةه ة ت إمسلؼ ةتطد لطة يػق وس ابػد
م ًمد لطمو وع ،3ي

1

ةطرل ػاح طػػلطؾ

طت ائـ باطةفةلش لطةتطد لطة ليس د لةجػاس لالةػةهاند باةػةهماؿ لط ػو ،طةنفيػل

ػػت م ًمػػد لطػػن ض لطملػػس د بأنػػه (( إلل لػػلس للف ف ػ ةفةػػلش لطمػػةهـ  ،ثػػـ عنػػل ةنفيػػلس  ،وجػػل لط ػػابك

لطمػةهـ وزوجةػػه جاطةػيف عتػ ًنبػه  ،ثػػـ ال ػ أف لطزوجػد مطب ػػد يػلها عتػ مػ ء  ،فػػأجس فػػة ،يػلها فوجػػل رهػا طهػػد مػػف
لألفيوف  ،فإف سلبطد لطزوجلد ريف هلس لطزوجد وزوجها لطلالس
و ػػت لطةفةػػلش

لس لاللف ال ةمن مف ةس انه عتيها باعةباسهػا موجػول ،مهػه

ن ػػض جنػػائ ملػػسي  ،1952/2/25 ،مجموعػػد لط ولعػػل لط انونلػػد  ،ج ، 1ص ، 405ممػػاس إطلػػه ط ػػل

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين  ،ص .371و

ت أل اح(( ما ًاف لط ًـ ل لةػةظهس فػ

رلاف ول هد لطلعو وف سلس عت لف لططاعند ربطالف إجسلءلت لط بض ولطةفةلش ،ةولفس اطد لطةتبى رجس مد إ سلز لطمخػلس
فػ

هػػا بمػػا أفلػػ ،عنػػه مػػف ممػػاهل ،لط ػػابطيف طهػػا فػ لػػاطد مةػػًف زوجهػػا لطػػلي لػػلس لإللف رةفةلمػػه طتب ػ

فلػػه عػػف

مخلسلت وسؤلد لط ابطيف طها و ةئل وه ةخػسج عتبػه مػف جيرهػا وة ػاوؿ لطػةختص منهػا رإط ائهػا عتػ لألسض .فإنػه ال يػؤثس
ف ةولفس هلس لط اطد ما ةثيسس لططاعند مف أف لط ابطيف طـ لماهلل ما رللخج لطهتبد وم ةولاةها رج لط ػبض عتيهػا وةفةلمػها،
طما هو م سس مف أنه لًفػ طت ػوؿ ب لػاـ اطػد لطةتػبى رػإ سلز لطمخػلس أف ة ػوف هنػاؾ مظػاهس خاسجلػد ةنرػف رػللةها عػف و ػوع
لطجس مد وال لمةسط أف لًوف مف مهل هلس لطمظاهس ل ةريف ماهلد لطمال ،لطة ماهلها .ومف جهد أخس فإنه طما ًاف لط ًػـ
ػػل أثرػػت أف لط ػػابطيف لطمػػألوف طهمػػا بػػاطةفةلش ػػل وجػػلل لططاعنػػد بمةػػًف زوجهػػا لطمػػألوف رةفةلمػػه ومػػا أف مػػاهلةهما ة ػ
أخسجت لطهتبد مف جيرها ،و اوطت لطةختص منها رإط ائها عت لألسض ف اـ لط ابك ب بك يلها لطلمن و ها لطهتبد لطم ةولد
عت لطمخلس فإف هلس لطظسوؼ ةهةرس س ند ولد عتػ أف لططاعنػد إنمػا ةخفػ مههػا مػيئاح لفيػل فػ ًمػب لط ل ػد ممػا يجيػز
طمػأموس لط ػبك لط

ػائ أف لفةمػها عمػالح باطمػال 49 ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجنائلػد ًمػا أف مػؤل مػا ة ػلـ يػلؿ رللةػه مػػف

نا لػد أخػس وبغػض لطنظػػس عمػا إلل ًػاف إلف لطةفةػلش لمػػمج لططاعنػد أـ ال  -عتػ
إ سلز مخلس مما لةوغ طسجج لط بك لط

لػاـ لالئػػج ًافلػد عتػ لةهامهػا رجس مػػد

ائ لط بض عتيها وةفةػلش لطهتبػد لطم ػروطد فػ يػلها طب ػاح أل ًػاـ لطمػالةيف 34

( 1و 46مف انوف لإلجسلءلت لطجنائلد .ومف ثـ فإف

بك لطهتبد لطم ةولد عت لطمخلس فػ يػل لططاعنػد لًػوف بمنػأ عػف

لطػ ػػبطالف ( .لططهػ ػػف س ػ ػػـ  1068طةػ ػػند  45جتةػ ػػد  19/10/1975ى  26ص  596ؽ  134مو ػ ػ لطرولبػ ػػد لط انونلػ ػػد
طم ًمد لطن ض  ،لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس9/1/2019 4:35:01 PM،
2

لطمال 44( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين نلت ب وطها ( إلل لمةبه ألةػباا مه وطػد بػأف مخلػاح موجػوللح فػ

لطم ج لطلي يجسي لطةفةلش فله يخف مال ،مف لطمولل لطة يجسي لطةفةلش عنها جاز طمأموس لط بك أف لفةمه .
3

إرسلهلـ ط لرسلهلـ ط  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،168عو ل رف مهلي لطهنزي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.127
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أمس لطةفلش ب ةا مػا يسةئلػه لطمو ػب 1وة ػليسس الةخػال إجػسلء لطػة ف عتػ لألمػخاص لطمةولجػليف
ف مًاف لطةفةلش ط يف لنةهائه إلل لس أنهـ مف لطممًف أف لهطتول عمتلد لطةفةلش أو لهس تونها.
أما عف مالم ،لطةتطد لطة ليس د طتجهد لط ائمػد بػاإلجسلء عنػل ةفةػلش لألمةهػد لطةػ ة ػوف فػ
لطمػػخص وموجػػول ،فػ

2

ػوز،

لازةػػه لطماللػػد ةة ػػ ،عنػػل ة ػػليس لط ػسلئف لط ولػػد عتػ أف لطمػػخص يخفػ

أملاء ةفيل ف لط مب عف لط ل د وباطةاط ةةم ،رةفةلمه.
وجػػليس باطػػلًس أف لطممػػسع لطج لزئػػسي طػػـ ل ػػـ رةنظ ػلـ ةفةػػلش لألمػػخاص إال أف هػػلل ال لهن ػ أنػػه ال
يجوز لط لاـ به ف ا
ألطػػد لإلثبػػات أو لطنف ػ

لطة يق طه لةخال ًافد لإلجسلءلت مف أجج لطولوؿ إط لط ل د ول ةمػاؼ
3

فأنػػه يخ ػ طت ولعػػل لطهامػػد لطة ػ ة ػػوـ عت ػ وجػػوا ل ة ػسلـ لألف ػسلل بهػػلـ

لطةهسض طهـ إال فػ لط ػلول لطةػ ة ة ػيها لطملػت د لطهامػد مػ وجػوا أف ة ػوف طتمػةهـ أو طغيػس
لطمةهـ مة ًانت هناؾ ألطد ولد عت

لازةه أملاء ةةهتق باطجس مد.

4

سادسا :السمطة التقديرية لممحق في ضب الرساال والمطبوعات والبرقيات.
أجػػاز لطممػػسع لطفتةػػطين فػ

ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد طتنائػػا لطهػػاـ أو أ ػػل مةػػاعلله ف ػػك أف

ل ػػبك طػػل مًاةػػا لطرػػسؽ ولطرس ػػل لطخطابػػات ولطسةػػائج ولطج لسئػػل ولطمطروعػػات ولططػػسول ولطرس لػػات
لطمةهت ػػد باطجس مػػد ومػػخص مسة رهػػا ،5وهػػلل لهةم ػل عت ػ ة ػػليسهـ الةخػػال مثػػج هػػلل لإلج ػسلء ومػػل
لالةةفال ،منه ف مجس ات لطة يق  ،باإل افد إط أف لط سلس ب انوف بمأف لطجسلئـ لالط ةسونلد س ـ
1

نلت لطمال 42( ،مف انوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين عتػ أنػه (( يةهػيف عتػ لطم ػلـ فػ لطمنػزؿ أو لطمةػؤوؿ عػف

لطمًاف لطمسلل ةفةلمه أف لةم ،باطلخوؿ إطله  ،وأف ل لـ لطةةهلالت لطالزمد فإلل سفض لطةماي رلخوطه  ،جاز طمأموس لط بك
لط
2

ائ ةنفيل لطؾ باط و. ،
نلػػت لطمػػال 45( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين عت ػ أنػػه (( إلل وجػػل أمػػخاص للخػػج لطمنػػزؿ أثنػػاء ةفةلمػػه

فتت ائـ عت لطةفةلش أف ية ف عتيهـ للل خم

لامهـ بهس تد لطةفةػلش أو ةهطيتػه  ،عتػ أف يختػ ةػريتهـ عنػل لالنةهػاء مػف

لطةفةلش .
3

ةػنص لطمػال 68( ،مػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػػسي عتػ أنػه ( ل ػػوـ ا ػ لطة يػق وف ػار طت ػانوف  ،باةخػال جملػ

إجسلءلت لطة يق لطة يسلها

سوس د طت مب عف لط ل د  ،باطة سي عف ألطد لالةهاـ وألطد لطنف . ..

4

ةام ط غنلـ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.65

5

نلػت لطمػػال 1/51( ،طتنائػا لطهػػاـ أو أ ػػل مةػاعلله أف ل ػػبك طػػل مًاةػا لطرػػسؽ ولطرس ػػل ولطخطابػات ولطسةػػائج ولطج لسئػػل

ولطمطروعات ولططسول ولطرس لات لطمةهت د باطجس مد ومخص مسة رها .
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( 10طةػػند  ، 2018جػػاء طلهػػاط نػػوع مةطػػوس مػػف لطج ػسلئـ أال وهػػو لطج ػسلئـ لالط ةسونلػػد بًافػػد
أنولعها فت ػل أعطػ فػ لطمػال ،لطثاطثػد منػه لػال لد لط ػبك ألجهػز ،لطمػسطد و ػو لألمػف بلػفةهـ
مػػأموسي

ػػائ

ػػبك

1

 ،باإل ػػافد طمػػا أوسلس نػػص لطمػػال 1/32 ( ،مػػف لط ػسلس ب ػػانوف ب وطهػػا

(( -1طتنلابػػد لطهام ػػد أو م ػػف ةنةلب ػػه م ػػف مػػأموسي لط ػػبك لط

ػػائ ةفة ػػلش لألم ػػخاص ولألم ػػا ف

ووةائج ة نوطوجلا لطمهتومات للت لطلتد باطجس مد .
ومػػف لطمال ػ
لطجزلئلد مف ي

أف نػػص لطمػػال ،لطةػػاب د يخػػاطب مػػا أوسلةػػه لطمػػال 1/51( ،مػػف ػػانوف لإلجػسلءلت
أنها ةم ت طتنلابد لطهامد أف ةنةػلا أ ػل مػأموسي لط ػبك لط

لإلجسلء سغـ أف لالخةلاص لسس لطممػسع لطج لزئػ فػ نػص لطمػال2 1/51( ،عتػ

ػائ الةخػال هػل
لطنائػا لطهػاـ

أو أ ػػل مة ػػاعلله فنج ػػل أنه ػػا ةوة ػػهت فػ ػ م ػػن ،لالخةلال ػػات وه ػػلل م ػػف م ػػأنه لإل ػ ػسلس ب ػػق
لطخلول ػػلد  ،يػ ػ

ة ػػم ت طم ػػأموسي لط ػػبك لط

ػػائ ةفة ػػلش لألم ػػخاص ولألم ػػا ف ووة ػػائج

ة نوطوجلػػا لطمهتومػػات للت لطلػػتد باطجس مػػد  ،ولػػال لد لط لػػوؿ عت ػ لألجه ػز ،أو لأللولت أو
لطوةػػائج أو لطرلانػػات  ،ولإللف ب ػػبطها ولطػػة ف عتيهػػا ونةػػخها وةةػػجيتها ولالةػػةهاند بمػػف يسونػػه
مف أهج لطخرس ، ،فهالو ،عف أف هلس لطمال ،ةنة ص مػف بهػض لط ػمانات لطةػ نػص عتيهػا ػانوف
لإلجسلءلت لطجزلئلد مف ي

علـ ة ليلها مل ،ةس اف ملًس ،لطةفةػلش ،باإل ػافد إطػ أنهػا خاطفػت

لطف س ،لطثاطثد مف نص لطمال 3 51( ،لطةػ لمػةسطت أف لًػوف أمػس لط ػبك مةػرباح وطمػل ،ال ةةجػاوز
خمةد عمس يوماح ارتد طتةجليل طمس ،ول ػل ، ،يػ

أف لطمػال 33( ،مػف لط ػسلس ب ػانوف أنػب لطػلًس

ف ػ لطف ػس ،لطثانلػػد 4منهػػا جهتػػت مةػػأطد لطةجليػػل مفةو ػػد ب ةػػا مػػا ة ػسلس ةػػتطد لطة يػػق مناةػػباح ،

1

ي

نلت عت ( ةنمأ و ل ،مةخللد ف لطجسلئـ لإلط ةسونلد ف لألجهز ،لطمسطلد و و لألمػف عتػ أف ةةمةػ بلػفد

لط ابطد لط
2

ائلد  .وةةوط لطنلابد لطهامد لإلمسلؼ عت مأموسي لط بك لط

ائ ًج ف للئس ،لخةلاله .

لطة نلت ب وطها ( طتنائا لطهاـ أو أ ل مةاعلله أف ل بك طل مًاةا لطرسؽ ولطرس ل لطخطابات ولطسةائج ولطجسلئل

ولطمطروعات ولططسول ولطرس لات لطمةهت د باطجس مد ومخص مسة رها .
3

لطةػ نلػػت ب وطهػػا ( يجػػا أف لًػػوف أمػػس لط ػػبك أو إلف لطم لس بػػد أو لطةةػػجيج مةػػرباح وطمػػل ،ال ةةجػػاوز خمةػػد عمػػس يومػاح

ارتد طتةجليل طمس ،ول ل. ،
4

نلت ب وطها ( يجا أف لًوف أمس لطةفةػلش مةػرباح وم ػلللح ،و جػوز ةجليػلس أ ثػس مػف مػس ،،مػا للمػت مرػسسلت هػلل لإلجػسلء

ائمد .
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باإل افد طػنص لطمػال 1 4/32( ،لطةػ من ػت لطنلابػد لطهامػد لط ػق فػ مػن ،لإللف باطنفػال لطمبامػس
طمػػأموي لط ػػبك لط

ػػائ إط ػ أي وةػػيتد ة نوطوجلػػد لطػػلي نػػس ف ػ هػػلل لألمػػس ةوة ػ

باطةتطد لط ائمد باإلجسلء ف لطول

ػػل للػػج

لطهمت إط لطةهةب ولطةةتك عت أةسلس وخلوللات لألفػسلل

خالد وأنها ةسًت مةأطد ة ليل مرػسسلت لطةجليػل طة ػليسلت لطةػتطد لط ائمػد بػاإلجسلء وباطةػاط فهػ
ةمتػػؾ ةػتطد ة ليس ػػد ولةػػهد جػػللح لوف يػػل  .باإل ػػافد طهػػلـ لمػػةسلطها أف لًػػوف لطةفةػػلش ب

ػػوس

لطم ػػةهـ  ،وعػ ػػلـ لم ػػةسلطها ًػ ػػلطؾ أف لً ػػوف لطةفةػ ػػلش طغال ػػات لطة يػ ػػق فػ ػ جس مػ ػػد لسة ر ػػت فه ػ ػالح
ػاء عتػ مػًوؾ ةػ طػو ًانػت ولػد السة ػاا جس مػد  ،فإنهػا أل ػاح
الةةخالص لطػلطيج  ،وطػلى رن ح
ةةهتػػق رةفةػػلش أجه ػز ،لط ةسونلػػد وأنظمػػد ةخػػز ف لطرلانػػات  ،وه ػ أ ػػسا أف ة ػػوف طمغتفػػات مغت ػػد
للخػػج لطريػػت أو ةفةػػلش فػ أوسلؽ مًةبػػد ًامتػػد للػػها فيهػػا بمػػًج ًريػػس فلػػج لطرلانػػات لطمةهت ػػد
باطجس مد عف غيسها مف لطرلانات لطة لمًف لالطالع عتيها مف رج أجهػز ،إنفػال لط ػانوف  ،وهنػاؾ
مف ال لهةرس هلل لطةفةلش ةفةلش رج لهةرسس
أف ةخ

مف م لس بػد لالةلػاالت وهػ مػ هػلل لط ػاؿ  ،يجػا

إلجسلءلت م لس بد لالةلاالت .طلطؾ ولنطال اح مف لطخلوللد لط ةاةد لطة ةةمةػ رهػا

هلس لألجهز ،ولألنظمد  ،ومف لطلػهوبد ةلػنيب لطرلانػات لطةػ ة ةو هػا أف ًانػت ةةهتػق باطجس مػد
أـ ال  ،فإنه لًػوف مػف لطػالزـ مالػد لط ػق فػ لطخلولػلد و سمػد لط لػا ،لطخالػد طتمةػةخلميف

2

م ػػف خ ػػالؿ ة يي ػػل لطة ػػتطد لطة ليس ػػد ر ػػبهض لط ػػمانات ولإلجػ ػسلءلت  ،بػ ػأف لً ػػوف إجػ ػسلء لطةفة ػػلش
ولط بك طهلس لألجهز ،ولألنظمػد مسهػوف ب لػوؿ لطنائػا لطهػاـ أو أ ػل مةػاعلله عتػ أمػس لػالس
مف لطم ًمد لطمخةلد ولمةسلط أف لًوف هػلل لطةفةػلش بمػأف جس مػد لسة رػت  ،إ ػافد إطػ إعمػاؿ
جمل لط مانات لطة يوفسها انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد فلما يةهتق باطةفةلش .
سابوا  :السمطة التقديرية لممحق في مراقبة المحادثات السمكية والالسمكية.
نلت لطمال 2/51( ،مف انوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين عتػ ةػتطد لطنائػا لطهػاـ أو أ ػل
مةاعلله ف م لس بد وةةجيج لطم الثػات لطةػ ةجػسي فػ مًػاف خػاص بهػل أخػل لإللف مػف ا ػ

1

لطة ػ نلػػت ب وطهػػا (( طوًيػػج لطنلابػػد أف لػػألف باطنفػػال لطمبامػػس طمػػأموسي لط ػػبك لط

ػػائ أو مػػف لةػػةهينوف رهػػـ مػػف أهػػج

لطخرس ،إط أي وةيتد مف وةائج ة نوطوجلا لطمهتومات ولجسلء لطةفةلش فيها ب لل لط لوؿ عت لطرينات أو لطمهتومات .
2

مػلًس ،انونلػػد ػوؿ لط ػسلس ب ػانوف س ػػـ ( 10طةػػند  2018بمػأف لطجػسلئـ لالط ةسونلػد  ،لطهيئػػد لطمةػة تد ط ػػوؽ لالنةػػاف ،

ليولف لطمظاطـ  ،منموس ،رةاس خ 2018/5/20ـ.
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لطلت ،وهلل بهل ة ليسهـ 1بأف مف مأف مثج هػلل لإلجػسلء أف لًمػب لط ل ػد عػف جنالػد أو جن ػد
لها ا عتيها لط انوف بمل ،ال ة ج عف ةند .
إال أف نػػص لطمػػال 2 2/34( ،مػػف لط ػسلس ب ػػانوف بمػػأف لطج ػسلئـ لالط ةسونلػػد  ،جػػاء مخػػاطب طػػنص
لطمال51( ،

ي

لنةهؾ لط ػق باطخلولػلد مػف خػالؿ ةػما ه بػاطجم ولطةزو ػل لطفػوسي طترلانػات

بمػػا فيهػػا رلانػػات لطمػػسوس و سًػػد لالةلػػاالت ومهتومػػات لطممػػةسؾ  ،وة مػػف لطةػػتطد لطة ليس ػػد ف ػ
ة ليػػل مػػا إلل ًان ػت ةتػػؾ لطمهتومػػات أو لطرلانػػات الزمػػد طتة ل ػػات أـ ال  ،باإل ػػافد إط ػ لخةلػػاس
لطوة ػػيتد لطفنل ػػد لألنة ػػا ط ػػلطؾ  ،وه ػػلس م ػػسلولس إطػ ػ لطخرػ ػس ،لطفنل ػػد لطةػ ػ ةةمةػ ػ ره ػػا لطنلاب ػػد لطهام ػػد
ولط ائميف باإلجسلء ؛ وطلل يجا أف ة اط ب مانات ممػلل ،ط مالػد لط ػق باطخلولػلد  .ولال ػ
أف هلل لطةوة لطلي آة ف نلوص لط سلس ب انوف  ،ل يؤلي إط ةوة ًريس ل للػج إطػ

ػل

لطةهةب ف لةةهماؿ لطةتطد مف رج لطجهات لط ائمد به .
أما لطممسع لطجزلئسي فت ل من ،ةتطد ة ليس
لطجمهوس د أو مف ينيبه مف
لطة يق  ،ونال

باط لطمسطد لط

بك لطمسلةالت وم لس بد وةةجيج لطم الثات  ،طوًيػج
ائلد  ،باإل افد ط ا

لطة يق ف

اؿ ةـ فة،

أف عباس ،لطمسلةالت أةت مامتد طجمل أنولع لطمسلةالت لطةت لد ولطالةػت لد ألػا

ًػػاف لطمػػًج لطػػلي ةةخػػلس لػػوس ،أو ل ػػوت أو فيػػليو أو نلػػوص طاطمػػا أنػػه ػػلس أف م ة ػػلات
لطة سي ةةةوجا لطؾ  ،وهلل مػا نػص عتلػه فػ نػص لطمػال 65( ،مًػسس (3 5وطخطػوس ،مثػج هػلل
1

ت م ًمد لطن ض لطملس د ب وطها إف ( ة ليس جللد لطة س ات وًفايةها إللللس لإللف بم لس بد لطم الثات لطةتلفونلد هو

مف لطمةائج لطمو وعلد لطة يوًػج لألمػس فيهػا إطػ ةػتطد لطة يػق ال إطػ لط ا ػ لطجزئػ لطمنػوط بػه إلػللس لإللف ة ػت
إمسلؼ م ًمد لطمو وع  .ن ض ملسي  1967/2/14ى  18ؽ  42ص  ،219مو لطرولبد لط انونلد طم ًمد لطػن ض ،
لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس 10:53:56 2018/12/03 ،ص.
2

لطةػ ػ نل ػػت ب وطه ػػا (( طتنائ ػػا لطه ػػاـ أو أ ػػل مة ػػاعلله أف ل ػػأمس ب ػػاطجم ولطةزو ػػل لطف ػػوسي ألي رلان ػػات  ،بم ػػا فيه ػػا سً ػػد

لالةلاالت أو مهتومات إط ةسونلد أو رلانات مسوس أو مهتومات لطممةسؾ لطة يسلها الزمد طملت د لطة ل ات طغالػات لطف ػس،
( 1مػف هػلس لطمػػال ، ،باةػةهماؿ لطوةػػائج لطفنلػد لطمناةػػبد  ،ولالةػةهاند رػػلطؾ عنػل لال ة ػػاء بمػزولي لطخػػلمات  ،ةػا نػػوع
لطخلمد لطة ل لمها .
3

لطة نلت ب وطها (( إلل ل ة ت

سوسلت لطة سي ف لطجس مد لطمةتبى رها أو لطة يق لالرةػللئ فػ جػسلئـ لطمخػلسلت أو

لطجس مػػد لطمنظمػػد لطهػػارس ،طت ػػلول لطوطنلػد أو لطجػسلئـ لطماةػػد بأنظمػػد لطمهاطجػػد لآلطلػػد طتمهطلػػات أو جػسلئـ ةرػػلض لألم ػولؿ أو
لإلسهاا أو لطجسلئـ لطمةهت د باطةمس لطخاص باطلػسؼ وًػلل جػسلئـ لطفةػال  ،يجػوز طوًيػج لطجمهوس ػد لطمخػةص أف لػألف بمػا
لأة :
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لإلجػ ػسلء و فاظػ ػاح عتػ ػ

ػػق لطخلول ػػلد ن ػػلعو لطمم ػػسع لطج لزئ ػػسي أف يجه ػػج إل ػػللس لإللف ره ػػلل
لطة يق ة طو طـ ة ف لطلعو لطجزلئلد ػل سًػت ً ،ػوف لطػؾ فلػه

لإلجسلء ف ك ط ا

ػماند

أ رػػس ،وأف لًػػوف ا ػ لطة يػػق ووًيػػج لطجمهوس ػػد همػػا ف ػػك مػػف طهػػـ لط ػػق باط لػػاـ رهػػلل لالجػسلء
وف لط اطد لطة طـ لًف لطة يق فيها ل فة ،و أف ينفل لالجسلء ب

وسهما.

المطمب الثا ي
السمطة التقديرية لم يابة الوامة في اا ار ات ااحتياطية ضد المته .
لطةتطد لطة ليس د طجهات لطة يق ال ل ةلس إعماطها ف ك ف إجسلءلت جم لأللطد  ،ولنمػا هنػاؾ
نػػوع أخػػس مػػف لإلج ػسلءلت ولطةػ هػػلفها
وه ػ لإلج ػسلءلت لال ةلاطلػػد

ػػماف ةػػيس إجػسلءلت لطة يػػق وة يػػق لطملػػت د منػػه أال

ػػل لطمػػةهـ وفيهػػا لًػػوف طجهػػد لطة يػػق لط ػػلس لأل رػػس ف ػ لةػػةهماؿ

ةػػتطةها لطة ليس ػػد وهػػلل بةػػرا خطوسةهػػا عت ػ لألف ػسلل لطمةخػػل ،ب هػػـ إج ػسلءلت لطة يػػق لالرةػػللئ
لطػػلي يةطتػػا

ػػوس لطمػػةهـ الةػػةجولبه ومولجهةػػه باطمػػهول أو بغي ػسس مػػف لطمةهمػػيف  ،طهػػلل أجػػاز

لطممسع طتم ق ة تيػب لطمػةهـ باط
أف للػػلس مػػلًس ،إ

ػوس  ،فػإلل طػـ ل

ػس بموجػا مػلًس ،لط

ػوس جػاز طتم ػق

ػػاس ب ػػق لطمػػةهـ  ،ومػػف ثػػـ أعط ػ لطممػػسع لطةػػتطد طتم ػػق رإلػػللس أمػػس

ةو يب أو بى ل ةلاط طتمةهـ وهلل ة ل اح طما ة ة له ملت د لطة يق.
أف جهػػد لطة يػػق ةمتػػؾ ةػػتطد ة ليس ػػد لةجػػاس إلػػللس ةتػػؾ لطمػػلًسلت ومػػف ثػػـ ة ػػليس مػػل لط اجػػد
طةو يب لطمخص وهلل عت لطن و لآلة :
أو  :السمطة التقديرية لم يابة الوامة في إصدار المذ رات.

-

لعةسلض لطمسلةالت لطة ةةـ عف طس ق وةائج لالةلاؿ لطةت لد ولطالةت لد .
و

لطةسةيبات لطة نلد لوف مولف د لطمهنييف  ،مف أجج لطة اط وةثريت وةةجيج لط الـ لطمةفوس بػه بلػفد خالػد أو

ة ػػس د م ػػف ط ػػسؼ م ػػخص أو ع ػػل ،أم ػػخاص فػ ػ أم ػػا ف خال ػػد أو عمومل ػػد أو لطة ػػاط ل ػػوس طم ػػخص أو ع ػػل،
أمخاص يةولجلوف ف مًػاف خػاص ..فػ
ا

اطػد فػة ،ة يػق

لطة يق وة ت م لس رةه لطمبامس. ،
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ػائ  ،ةػةـ لطهمتلػات لطمػلًوس ،رنػاء عتػ للف مػف

ػوس 1ولطةػ طػـ ل يػلها

ط ل أعط لطممسع لطةتطد لطة ليس د طتنلابػد لطهامػد فػ إلػللس مػلًسلت لط
بهػػلل مهػػيف ةاسًػاح ة ػػليس لألمػػس طةػػتطةها لطة ليس ػػد يػ
وس فال

مػػا لسج عتلػػه لطهمػػج هػػو إلػػللس مػػلًسةاف

ابك إللػللسها غيػس ل ة ػاء ملػت د لطة يػق  ،وهػلل يػلخج

ػمف ةػتطد لطم ػق

لطة ليس ػد رنػاء طمػا يةػولفس طللػػه مػف مهطلػات وألطػد مو ػػوعلد  ،خالػد أف هػلل لإلجػسلء ال ينطػػوي
عتلػػه ةػػتا طت س ػػد أو ة ييػػلها 2ومػػف ثػػـ أعطاهػػا لط ػػق رإلػػللس مػػلًسلت إ
ػػوس لطمػػةهـ أو خمػ فػ لسسس ،3يػ

ةػػم ،لطممػػسع طمػػأموس لط ػػبك لط

ػػاس ف ػ

ػػاؿ عػػلـ

ػػائ بػػأف لةػػةهمج لط ػػو،

طةنفيلها طاطما ػلس أف لطػؾ الزـ ،4وةةمثػج لطةػتطد لطة ليس ػد هنػا فػ لسجػد لط ػو ،لطةػ يتػزـ مػأموس
ائ باةةهماطها وةتطةه لطة ليس د ف ة ليػل وةػائتها وة ليػل لط اجػد طتجػوء إطيهػا مػف

لط بك لط
علمه .

ػس لالةػةلالالت ال يتػزـ إلػللس مػلًس،

و ل يجػل لطم ػق أف لطمػهول أو لطمهاينػد أو م

وأف لطلالئج لطولسل ،ال ةس طمسةبد لطلطيج أو أنها ةو

ررسلء ،لطمخص فهنلئل ةةخل سلسها باط ف

لوف أف ة مػػج إجسلءلةهػػا ب ػػق لطمػػةهـ و ػػل ةلػػلس مػػلًس،
ػػاس لةػػةجل جليػػل ف ػ لط

مػػلًس ،لإل

ػوس

ػػوس وال ل

ػػس لطمػػةهـ و رػػج إلػػللس

ػػلد أو يةولػػج لطم ػػق طمػػا يجهتػػه ل ػػب عنػػل هػػلل لط ػػل

ملل لحس لسسس باطةلسؼ باط ف ًوف أف لأللطد غيس الس ،أف ةجهتػه يةوللػج فػ لةخػال لإلجػسلءلت
و ل ة وف لطجس مد مف نوع جن د ولطة لطة يق لالرةللئ فيها جولز اح فل لس لطم ق بأف ال اجد

1

نلت لطمال 106( ،مف انوف لالجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين عت أنه (  -1طوًيج لطنلابد أف للػلس ب ػق لطمػةهـ مػلًس،
وس طتة يق مهه ولطة ل ارتها ف

سفض لطمةهـ لالمةثاؿ ألمس لإل

انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطج لزئػسي نػص لطمػال 1/116( ،لطةػ نلػت ب وطهػا ( إلل

اس أو ػاوؿ لطهػسا بهػل إ ػ لسسس أنػه مةػةهل طالمةثػاؿ إطلػه ةهػيف إ

ػاسس جرػ لحس عنػه بطس ػق

لط و،
2

فة
3

م مػػول نجيػػا ةػػن  ،مػػسي  ،لطمسجػ لطةػػارق  ،ص، 591عو ػػل رػػف مهػػلي لطهنػػزي ،لطمسجػ لطةػػارق  ،ص .140أ مػػل
ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق  ،ص.593
نلػػت لطمػػال 106( ،مػػف للت لط ػػانوف عت ػ أنػػه (  -2 ..للل طػػـ ل

لللس ب ه ملًس ،إ
4

ػػس لطمػػةهـ أو خم ػ ف ػ لسسس  ،جػػاز طوًيػػج لطنلابػػد أف

اس .

نػػص لطمػػال 111( ،وف ػاح أل ًػػاـ لط ػػانوف  -2 :يجػػوز طمػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ ةنفيػػل مػػلًسلت لإل

ػػاس بػػاط و ،إلل طػػزـ

لألمس  .ولطةػ ل ارتهػا مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػسي نػص لطمػال 2/116( ،لطةػ نلػت ب وطهػا عتػ أنػه ( ط امػج
أمػػس لإل

ػػاس فػ هػػلس لط اطػػد لةػػةخللـ لط ػػو ،لطهموملػػد طتمًػػاف لأل ػػسا إطلػػه  ،وعتيهػػا أف ةلػػلع إطػ لططتػػا لطسةػػم لطػػلي

ة منه لألمس .
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الةةجولا لطمةهـ وباطةػاط ال اجػد الةػةلعائه ،ولًةفػ بم

ػس لالةػةلالؿ الةخػال ػسلس لال اطػد

ب ه طاطما ما وسل به مف لالئج ةهةرس ًافلد طلطؾ ً ،ونها الس ،طة وف لطيػج إللنةػه ،ومػف لطجػليس
باطلًس أف ف مثج هلل لطفسض عت لطنلابد لطهامد أف ةةس

ف لةخال سلسهػا باإل اطػد  ،ألنػه ػل

ة ػػوف رنػػت ةػػتطةها لطة ليس ػػد فػ ةلػسفها رإ اطػػد لطػػلعو لطجزلئلػػد عتػ مػػا أعػػلس مػػأموسي لط ػػبك
لط

ػػائ مػػف م ا ػػس لةػػةلالؿ  ،ي ػ

لطم ا س طتو ائ

أثرػػت لطول ػ لطهمت ػ

جػػـ لطةهو ػػج لطػػلي لًةػػا ف ػ ةتػػؾ

ل لألمخاص ف بهض لأل لاف ؛ بةرا ةوء لةةهماؿ لطةتطد لطة ليس ػد مػف

جانا بهض سجاؿ ةتطد لط ابطد لط

ائلد  ،وًوف أف لطهرػس ،ب ل ػد لطول ػ فيجػا عتػ لطنلابػد

لطهامد أف ة ةسى مػف مػا للػج إطيهػا مػف م ا ػس ًونهػا مػهبد مػف مػها لط
ولألخيس لطولوؿ إط لطهللطد  .فإف لطم ق ل يجل مف لط سوسي بهل

ػاء وهػلفها لألوؿ

وس لطمةهـ أو إ

ػاسس

ولة ػػةجولبه مػ ػ لالطةػ ػزلـ بأ ً ػػاـ ن ػػص لطم ػػال 1 105( ،م ػػف ػػانوف لإلجػ ػسلءلت لطجزلئل ػػد لطفتة ػػطين
ةو يب لطمةهـ أو بةه .
ثا يا  :السمطة التقديرية لم يابة الوامة في التوقي .
ط ػػل ةػػم ،لطممػػسع رإلػػللس أمػػس لطةو يػػب أو لألمػػس بػػاط بى لال ةلػػاط لطػػلي لهةرػػس مػػف أخطػػس
إجسلءلت لطة يق لالرةللئ نظ لحس طما ينطوي عتله مف ةتا طت س ػد لطةػ هػ جػزلء جنػائ لأللػج
وهػػلل طمػػا ًانػػت لط ػػسوس ،ة ة ػ لطػػؾ  ،2م ػ لألخػػل بهػػيف لالعةبػػاس أف لط ػػسوس ،ة ػػلس ب ػػلسها و
ة لي ػػل مهل ػػاس لط ػػسوس ،لطةػ ػ بموجره ػػا ل ػػلس لطم ػػق ةو ي ػػب لطم ػػةهـ  ،لة ػػةنل عتػ ػ لطهلي ػػل م ػػف
لطمرسسلت منها و ػ لطمػةهـ ة ػت ةلػسؼ لطةػتطد لط
1

ػائلد ةػ لًػوف ملػل لحس طدثبػات  ،ومنػ

ةنص لطمال 105( ،ب وطها ( يجا أف يةـ لالةةجولا خالؿ أس وعمس ف ةاعد مف ةاس خ لسةاؿ لطمةهـ إط وًيج لطنلابد

لطلي لأمس رةو لفه أو إطالؽ ة لس ه .
2

أف لطممسع لطجزلئسي ف

انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد نص عت مرسسلت لطةو يب بموجا نص لطمال 123( ،مًسس  ،يػ

نلت ب وطها ( يجا أف يؤةى أمس لطو
مػػوطف مةػػة س طتمػػةهـ أو عػػلـ ة للمػػه

ف لط بى لطمؤ ت عت مهطلات مةةخسجد مف متب لط
ػػمانات ًافلػػد طتمثػػوؿ أمػػاـ لط

لد ةفيل  -1:لنهػللـ

ػػاء أو ًانػػت لألفهػػاؿ جػػللح خطي ػس -2، ،أف لط ػػبى

لطمؤ ت هػو لإلجػسلء لطو يػل طت فػاى عتػ لط جػ أو لأللطػد لطماللػد أو طمنػ لط ػغوط عتػ لطمػهول أو لط ػ الا  ،أو طةفػالي
ةولطؤ ريف لطمةهميف ولطمسًاء ػل يػؤلي إطػ عس تػد لط مػب عػف لط ل ػد  -3 ،أف لط ػبى

ػسوسي ط مالػد لطمػةهـ أو و ػ

ل طتجس مد  ،أو لطو الػد مػف ػلوثها مػف جليػل  -4 ،عػلـ ة يػل لطمػةهـ باالطة لزمػات لطمةسةبػد عتػ إجػسلءلت لطس ابػد لط
لوف مرسس جلي .يرتغ ا
هلل لطةرتلغ ف لطم

لطة يق أمس لطو

ػائلد

ف لط بى مفاهد إط لطمػةهـ و نرهػه بػأف طػه ثالثػد (  3ألػاـ مػف ةػاس خ

س.
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ةأثيس لطمةهـ ف لأللطد ووةيتد طتلفاع لإلجةماع  ،و ل لًوف لطمرسس هو مالػد لطمػةهـ مػف لنة ػاـ
لطمجن عتله أو أ اس ه  ،لل يةتخص مفهوـ هػلس لط ػسوس ،فػ ثالثػد أغػسلض سئلةػد وهػ إخ ػاع
لطمػػةهـ طمخةتػػب لإلج ػسلءلت لطالزمػػد ط مػػب لط ل ػػد  ،وةطريػػق ةػػتطد لطلوطػػد ف ػ لطه ػػاا و ػػماف
ةنفيل لطه وبات ولطو الد لإلجةماعلد.1
وهذأ المبررات في ظر ا محل ا تقادع لن الحبس ا حتياطي ي ب أن يتوق

عمى هةدا موةين

وهو مصمحة التحقي فق إذ أن تحويل هذا اا ار إلى تدبير احترازي فن ق يحيد بق عن الدور
الذي رسمق لق المشرع ع حيث ي ب عمى هة التحقي أن تو ق سمطتها التقديرية وهي بصدد
اتخةةاذ قة ارر التوقية

الةةى تحقية مصةةمحة التحقية ا بتةةدااي بسةةيرأ بالشة ل السةةمي فكةةل سةةبب

محققا لهذأ الغايةة فهةو دافوةا لهةا تخاذهةا لمقةرار ع أمةا مةا قيةل مةن مبةررات مراعةاة الشةوور
الوا لم اس أو لضمان وضع المته لت يذ الوقوبة بالمستقبل والخةوا مةن هروةق فةنن ميوهةا
توارض أصل الب ار ة ولذا

يم ن اتخاذ قرار التوقية

بوضةع المةته تحةت تصةرا المحقة إ

لغرض استكمام التحقي موق ولموا هتق بما يست د من أمور فةي التحقية ع ولكةن ا ةب مةن
ال قق 2يث د بنن ل ما سب مشروط بنن يثبت من الو ار تةوافر الةد ال الكافيةة عمةى ارتكةاب
المته لم ريمة وهذأ الد ال الكافية

تو ي م رد الشبهات الظ ية وا ما ي ةب أن يصةل المةر

إلةةى حةةد تةوافر بوةةض الدلةةة الموقولةةة التةةي تحمةةل عمةةى ا عتقةةاد بوقةةوع ال ريمةةة و سةةبتها إلةةى
المته ع فتوافر هذأ الةد ال ي وةل المةر بةالحبس ا حتيةاطي فةي محمةق ع وتقةدير تمةك الةد ال
المبررة تخاذ أمر الحبس يوود لممحق وهو يخضع في ذلةك لمسةمطة التقديريةة لممح مةة ع ةد
ظر أمر تمديد التوقي

.

ولةةذا ةةرى أن يقتصةةر هةةذا الشةةرط عمةةى ال ةراا الخطةةرة وعمةةى الم ةةرمين أصةةحاب السةواب مةةع
مراعاة مصمحة التحقي ع أما مرتكبي ال راا لوم مرة و ةرمه لةيس بخطةر بةالرغ مةن تةوافر
الدلة الموقولة ضده ع فإ ا مةع عةد اتخةاذ قةرار التوقية

بحقهة لن تقةدير الدلةة الموقولةة

رتكابه ال ريمةة قةد يتغيةر خةالم السةير فةي الةدعوى ال زاايةة ؛ ولن الصةل بةرااته ول ةق
يو د م ه خطر عمى الم تمع ويم ن الوصوم لمتحقي موهة بسةهولة ع فمةا هةي الحا ةة إذا
1

أماؿ عثماف  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،519ملطف مجلي هسجه  ،لط بى لال ةلػاط ولالفػسلج فػ

 ،للس م مول  ،ص ، 30ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.429
2

ملطف مجلي هسجه  ،لطمسج لطةارق ،ص.31
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ػوء لطف ػه ولط

ػاء

لتةةوقي ه خ خاصةةة وأن اشةةتراط ذلةةك فيةةق شةةبهة ت يةةذ عقوبةةة عمةةيه بح ة مسةةب مةةن هةةات
التحقي عمى هث

الشخاص .

مف أجج ة ييل لطةتطد لطة ليس د طتةتطد لطمخةلد باطةو يب فت ل يلها لطممػسع لطج لزئػ لطفتةػطين
ػاء عت ػ طتػػا ةمليػػل ،
بمولعيػػل ة ػولء فلمػػا يةهتػػق باطمػػل ،لالفةةا لػػد طتةو يػػب أو باطمػػل ،لطال ػػد رنػ ح
ف
ػللء ػػاؿ لػػلوس
ف ػػللت لطمػػال 108( ،مػػف ػػانو لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد مػػل ،لطةو يػػب لطم ػػسس ،لرةػ ح
لألمس به مف لطنلابد لطهامد ي

جاء رها (( يجوز طوًيج لطنلابد ةو يب لطمةهـ بهل لةةجولبه طمل،

ثماف وأس هيف ةاعد و سلع ةمليل لطةو يب مف رج لطم ًمد طب اح طت انوف

.

ووف ػاح طهػػلل لطة ليػػل فػػاف لطنلابػػد لطهامػػد ال ةمتػػؾ أف ةلػػلس أمػ لحس رةو يػػب لطمػػةهـ طمػػل ،ةةجػػاوز ثمػػاف
وأس هػيف ةػاعد  ،يػ

لًػوف لطةمليػل بطتػا ل ػلـ طتم ًمػد لطمخةلػد وف ػا طمػا نلػت عتلػه لطمػػال،

( 119مف للت لط انوف ب وطها (( للل ل ة ػت إجػسلءلت لطة يػق لةػةمسلس ةو يػب لطم رػوض عتلػه
أ ثس مف أس وعمس ف ةاعد فتوًيج لطنلابػد أف لطتػا مػف ا ػ لطلػت ،ةمليػل لطةو يػب طمػل ،ال
ةةجاوز خمةد عمس يوماح .
لال ػ أنػػه يوجػػل ةنػػا ض رػػيف نػػص لطمػػال 108( ،ونػػص لطمػػال 119( ،بمػػأف لطمػػل ،لالفةةا لػػد
لطةػ ةمت هػا لطنلابػد لطهامػد وهػلل لطةنػا ض وةػ بمػًج ًريػس مػف لطةػتطد لطة ليس ػد طتنلابػد لطهامػػد ،
ب يػ

ػلل نػػص لطمػال 108( ،مػػل ،لطةو يػب لالفةةا لػد رثمػػاف وأس هػيف ةػػاعد أمػا لطمػػال119( ،

ف ل للت لطمل ،ا 24ةاعد سغـ أف لطمالةيف ةة لثاف بلس  ،لطهبػاس ،عػف لطةو يػب  ،ولف ًانػت
لطمػػال 108( ،جػػاءت ف ػ لطفلػػج لطةػػالى ة ػػت عن ػولف مػػلًسلت لط

ػػوس ولال

ػػاس  ،إال أف

لطمل ،لطةػ وسلت فػ هػلس لطمػال ،وهػ ثمػاف وأس هػيف ةػاعد هػ مػل ،لطةو يػب وسغػـ هػلل لطةنػا ض
إال أنه جس لطهمج عت أف ة وف لطمل ،لالفةةا لػد هػ ثمػاف وأس هػيف ةػاعد  ،ولةذلك فن ةا ت ة
مةةع ال قةةق 0الةةذي ةةادى بةةنن ي ةةون ت سةةير مثةةل هةةذا الت ةةاقض فةةي المواعيةةد لمصةةمحة المةةته ع
وتنسيسا عمى ذلك ان من الم روض أن تكون المدة ا فتتاحية لمتوقي

أروع وعشةرين سةاعة

ع وجػػليس باطػػلًس أف مػػف ةػػاعل لطنلابػػد لطهامػػد عتػ أف ةةػػتؾ هػػلل لطمةػػتؾ فػ عمتهػػا هػػو لط

1

ةاهس لرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.437
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ػػاء

ًػاف لهػسض لطمو ػوؼ عتػ لط ا ػ

لطلي يةةام ،باطنةبد طتمػل ،لطةػ ةمت هػا لطنلابػد لطهامػد يػ
بهل ثالثد أو أس هد ألاـ مف ةو لفه وهلل لهل مخاطفا طت انوف.1

وم ػ لطػػؾ نجػػل بهػػض لطف ػػه يػػس أف مػػل 48( ،ةػػاعد لطمهطػػا ،طتنلابػػد لطهامػػد لػػيس ،وال ة فػ ػ
طة يق لطغسض منها خالد ف لط
ومػػنهـ لط

الا لطخطػسً ، ،مػا أف ًثػس ،لإلجػازلت لطم ػسس ،طمػوظف لطلوطػد

ػػا ،وأع ػػاء لطنلابػػد ألػػب ت يػػوميف ف ػ لألةػػروع إ ػػافد إط ػ لإلجػػازلت لألخػػس ف ػ

لألعلػػال وغيسهػػا  ،وهػػو لألمػػس لطػػلي لةػػةلع ةػػلخج لطممػػسع باطةهػػليج رز ػػال ،لطمػػل ،لطم ػػسس ،طتنلابػػد
لطهامد طةلب ،خمةد ألاـ.2
والحقيقة أ ا وارض هةذا ال قةق فيمةا سةاقق مةن مبةررات ومتةق ي تهةي بةدعوة المشةرع لتوةديل
المدة ع وهذا لن الصل في اا سان الب ار ة وأن التوقي

بحد ذاتق استث ا وسمل بةق المشةرع

لمضرورة التي ت تضيها دواعي التحقي ومصمحة الم تمع ع ولن التوقي

من اا ة ار ات التةي

يظهر فيها ميا الت اقض بين مقتضيات احت ار ال ةرد وعةد المسةاس بحريتةق مةن هةة ع ووةين
مصةةمحة الم تمةةع وحة الدولةةة فةةي مواقبةةة مرتكةةب ال ريمةةة مةةن هةةة أخةةرىع فالضةةرورة تقةةدر
بقدرها و ي وز التوسع في أعمالهاع وموظ ي الدولة هة مةن بخدمةة الشةوب وليسةوا مةوظ ين
لمتسم عمى حريات أفراد الشوب.

1

أللست م ًمد لطن ض لطفتةطينلد سلسها س ـ ( 13بمأف لطمل ،لالفةةا لد طتةو يب ب وطها (( أ ل مل ،ةمتؾ فيها

ةتطد لالةةلالؿ ولطة يق ةو يب لطمةهـ ه ثماف وأس هيف ةاعد  ،لطؾ أف لط بض  ..ن ض جزلئ فتةطين س ـ
2004/26رةاس خ  ، 2004/7/12لطم ةف منظومد لط

اء ولطةمس ف فتةطيف  ،لنظس لطسلبك

 ، http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58030ةاس خ لطز اس19/09/01 ،
 04:35:01ـ و

ت م ًمد لطهلؿ لطهتلا ف

لسسلها س ـ ( 152ب وطها (( وباطسجوع إط

طةند  2001لطمولل  129-115ة منت ولعل وأ ًاـ

ابطد لاسمد طتةو يب ولط بى لال ةلاط بأف جهتت أ ل مل،

طتةو يب ةمت ها ةتطد لالةةلالؿ ولطة يق ثماف وأس هيف ةاعد  ،ف
لطةو يب لطمماس إطيها عمج

انوف لالجسلءلت لطجزلئلد س ـ 3

يف جهتت لط بى لال ةلاط فلما زلل عف مل،

ائ يخسج عف لخةلاص ةتطد لالةةلالؿ ولطة يق  .لعو س ـ  2005/110رةاس خ

 ،2005/10/15لطم ةف  ،لطمسج لطةارق  ،لنظس لطسلبك
 ، http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=57275ةاس خ لطز اس19/09/01 ،
 04:35:01ـ
2

عرل لط الس جسلل ، ،موةوعد لإلجسلءلت لطجزلئلد ف لطةمس لطفتةػطين  ،لطمجتػل لطثػان  ،ط ، 1عػلل رئػس لطةػب  ،مًةبػد

أفاؽ  ،2009 ،هامش س ـ ( ، 2ص.731
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لكل ذلك دعو المشرع ال مسطي ي أن يوال هذا الت اقض وأن يحدد مدة التوقي
( )24ساعة وهذا من إحدى ضما ات المته الةذي

ا فتتاحية بةة

يةزام برياةاع أمةا اسةت وابق الةذي اشةترطق

المشرع إ ار مسب قبل إصدار المر بالحبس ا حتياطي والذي يت فيةق م اقشةة المةته فةي
أدلة ا تها والذي قد يسمل لممته من خاللق بت يد الشبهات القاامةة ضةدأ والةذي قةد
المحق بود ذلك مبةر ار لحبسةق0ع والةذي لسسة

يةرى

أثبةت الواقةع الوممةي عةد التة از ال يابةة الوامةة

بمثل هذا اا ار فإ ها تكت ي بما وصل إليها من محاضر استد ت ( إفادات ) مودة مةن قبةل
م تشي التحقي في مراكز الشرطة لتب ي اقت اعها عميها بتمديد التوقي
ط ل أعط لطممسع لطجزلئسي لألوطولد طتس ابد لط

بح الشخاص .

ائلد عت لط بى لال ةلاط بموجا نص لطمال،

( 2 123لطة ػ ال ةجي ػػز لط ػػبى لال ةل ػػاط إال إلل ًان ػػت لطة لزم ػات لطس اب ػػد لط

ػػائلد غي ػػس ًافل ػػد

ولهول ة ليس ًفالد ةتػؾ لالطن لزمػات لو عػلـ ًفايةهػا ط ا ػ لطة يػق وف ػاح طةػتطةه لطة ليس ػد ً ،ػوف
لطس ابد لط

ائلد ةهلؼ إط ةسؾ أ رػس ػلس مػف لط س ػد طتمػةهـ مػ لط فػاى عتػ لطنظػاـ لطهػاـ عرػس

إخ اع لطمةهـ طبهض لط يول ولإلطةزلمات لطة ة ل مف س ةه و سًةه.3

1
2

عمس لطةهيل سم اف  ،لطمسج لطةارق ،ص .410ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.434
لطةػ نلػػت ب وطهػػا ( يب ػ لطمػػةهـ ػ لحس أثنػػاء إجػسلءلت لطة يػػق لط

ط ػماف مثوطػػه أمػػاـ لط

ػػاء لمًػػف إخ ػػاعه الطة لزمػػات لطس ابػػد لط

ػػائ  .غيػػس أنػػه إلل ل ة ػػت لط ػػسوس ،لةخػػال إجػسلءلت
ػػائلد ،إلل ةرػػيف أف هػػلس لطةػػللريس غيػػس ًافلػػد لمًػػف بلػػفد

لةػػةثنائلد أف يػػؤمس بػػاط بى لطمؤ ػػت  ،إلل ةرػػيف أف لط ػػبى لطمؤ ػػت طػػـ لهػػل مرػػس لحس باألةػػباا لطمػػلًوس ،فػ لطمػػال 123 ،مًػػسس
ألنػػاس لمًػػف ط ا ػ لطة يػػق لإلفػسلج عػػف لطمػػةهـ أو إخ ػػاعه طةػػللريس لطس ابػػد لط
لط ةـ .
3

ةام ط غنلـ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.193
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ػػائلد م ػ م لسعػػا ،لأل ًػػاـ لطم ػػسس ،فػ هػػلل

المبحث الثا ي
السمطة التقديرية في التصرا في التحقي ا بتدااي
إف مس تد لطة يق لالرةللئ الرل ف نهايةها مف أف ة وـ لطجهػد لطمخةلػد رة س ػس ملػيس لطػلعو
لطجزلئلػػد  ،وطػػلل لًػػوف أمامهػػا أف ةةػػتؾ إ ػػل أمػػس ف  :لألوؿ وهػػو طػ مةػػةنللت لطػػلعو باةخػػال
سلس ب فظهػا طوجػول مػا يرػسس لطػؾ  ،أمػا لألمػس لطثػان وهػو إ اطةهػا طت

ػاء الةػة ماؿ لطةػيس فيهػا

طاطما وجلت أف لأللطد لطة ةولتت إطيها ل ًونت طليها لسجد مف لط ناعد ةةم ،طها باةخال مثج
هلل لط سلس  ،وًج لطؾ لهسؼ باطةلسؼ ف لطلعو لطجزلئلد.
وط ػػل أ ػػل لطمم ػػسع وغاطرلػػد لطف ػػه عتػ ػ أف ف ػ نهال ػػد مس ت ػػد لطة يػػق لالرة ػػللئ  ،لً ػػوف طجه ػػات
لطة يق ةتطد ة ليس د لةجاس لةخال لط سلس لطمناةا ف ة ليس ًفالػد لأللطػد أو عػلـ ًفايةهػا طةلػلس
سلسها ةولء باط ف أو لإل اطد  ،وهلل بهل أف ًونت ناعةها مف لأللطد لطة جمهةها.1
ولهسؼ لطةلسؼ ف لطة يق لالرةللئ بأنه ((:لةخال سلس ية مف ة يلماح طتمهتومات ولأللطد لطة
أمًف لط لوؿ عتيها رلاناح طتطس ق لطلي ةةت ه لطلعو بهل لطؾ .2
و ستيضاح مالمل السمطة التقديرية في التصرا في التحقي ا بتةدااي س قسة هةذا المبحةث
إلى مطمبين ع تحدث في المطمب الوم عن السمطة التقديرية في ق اررات التصرا في التحقية
والمطمب الثا ي تحدث بق عن در ة ا قت اع المطموبة بالتصرا في التحقي ا بتدااي.

1

أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطوةػػلك  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،503ط زً ػ أرػػو عػػامس  ،لإلثبػػات ف ػ لطم ػولل لطجنائلػػد  ،لطفنلػػد

طتطباعػػد ولطنمػػس  ،لإلةػػًنلس د ،1985 ،ص ،159فا ػػج ط ز ػػللف  ،ةػػتطد لط ا ػ لطج لزئ ػ ف ػ ة ػػليس لأللطػػد  ،ل لسةػػد
م اسن ػػد  ،ط ، 1للس لطث اف ػػد طتنم ػػس ولطةوز ػ ػ  ،عم ػػاف  ،2006 ،ص.30ة ػػاهس إرػ ػسلهلـ لطوطي ػػل  ،م ػػسي  ،لطمسجػ ػ لطة ػػارق ،
ص.497
2

م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.614
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المطمب الوم
السمطة التقديرية في ق اررات التصرا في التحقي
بهل أف ةنةه لطجهد لطمخةلد باطة يق لالرةللئ مف عمتها  ،فإنه عتيهػا أف ةةخػل سلسهػا رة ليػل
مةػػتؾ لطػػلعو  ،1يػ

أف لط اعػػل ،ة

ػ بػػأف مػػف ل ػػق لطػػلعو هػػو لطػػلي لمتػػؾ لطةلػػسؼ فيهػػا

بهل لنةهاء ة ل ها  ،وطلطؾ فإف ةتطد لطةلسؼ ف لطة يق ةثرت طتنلابد لطهامد و ا ػ لطة يػق
ب ةا لأل ولؿ ،2فإف ة ليس لنةهاء لطة يق لهول طتةتطد لطة ليس د ط ا

لطة يق و لس  ،وةرتلغ

لطمتػب طتنلابػد لطهامػد لهةرػس ةلػسفاح إللس ػاح غيػػس ارػج طالةػةئناؼ  ،وطػلى عتػ
يريف ف أمس لإلبالغ نوع لإلجسلء لطلي ينوي لةخالس .
فإلل وجلت لطنلابد لطهامد أو ا
لاط د طسفهها أماـ

ا ػ لطة يػػق أف

3

لطة يػق بهػل لالنةهػاء مػف لطة يػق لالرةػللئ أف لطػلعو غيػس

اء لط ًـ مهةمل ،ف لطؾ عت ما ةةمة به مف ةتطد وزف وة ليس لطرينػد

4

1

أ مل فة

2

أم ػػسؼ ةوفي ػػق م ػػمى لطػ ػػليف  ،م ػػسي ػػانوف لإلجػ ػسلءلت لطجنائلػ ػػد  ،ج ، 1مس ت ػػد م ػػا ر ػػج لطم ا مػ ػػد  ،ا ط ،2012 ،

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق  ،ص.633

ص.326
3

ختيػج بػػاللى  ،زهيػػس روسنػػاف  ،أولمػس ا ػ لطة يػػق وفػػق لألمػػس  102/15لطمهػلؿ ولطمػػةمـ ط ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد ،

ملًس ،م لمػد طنيػج مػهال ،لطماةػةس لأل ػاللم ً ،تلػد لط ػوؽ ولطهتػوـ لطةلاةػلد  ،جامهػد ط رو ػلاؼ – لطمةػيتد -2016،
2017ـ ،ص.49
4

ل لل باطريند طغد  :لطلطيج أو لط جد ولطرسهاف وه

أ ل لطمةللعيف إل ناع لط ا

جد لطملع ف لعولس  ،وةهسؼ انوناح بأنها لطوةػائج لطةػ يةوةػج رهػا

روجول فهج يةوطل عنه ق أما ةهس ب وزف لطريند مػف لطنا لػد لط انونلػد فهػو ة ػليس لمػد لأللطػد

لطة ل لمها أ ػل لطمةػللعيف طتلالطػد عتػ

ػه  ،أمػا مػف لطنا لػد لطتغولػد فن ػوؿ وزف لطمػ ء يزنػه وزنػا أي ف ػص ث تػه وخفةػه

ولمة نػػه بمػػا لهالطػػه وولزنػػه أي عالطػػد و ارتػػه و ػػاللس  .نائػػج عرػػل لطػػس مف لػػاط ، ،لوس لطنلابػػد لطهامػػد  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،
ص.132
113

فإنهػػا ة ػػسس ف ػ لطػػلعو لطجزلئلػػد  ،1أمػػا إلل أس لطم ػػق أف لأللطػػد عت ػ لطمػػةهـ ًافلػػد طةػػسجل،
إللنةه فإنه لأمس رإ اطد لطلعو لطجزلئلد .2
ولذا ارتني ا أن قسة هةذا المطمةب إلةى فةرعين ع وةرض فةي ال ةرع الوم السةمطة التقديريةة فةي
اتخةةاذ ق ةرار احالةةة الةةدعوى ال زاايةةة ع و ةةاقش فةةي ال ةةرع الثةةا ي السةةمطة التقديريةةة فةةي ح ة
الدعوى ال زااية.
ال رع الوم
السمطة التقديرية في احالة الدعوى ال زااية
أف سلس لال اطد 3ل ػوـ عتػ أةػاى سج ػاف ألطػد لالللنػد  ،ففػ مس تػد لطة يػق لالرةػللئ ال لًػوف
لخةلػاص وًيػج لطنلابػد لط ًػػـ رإللنػد لطمػةهـ أو رسلءةػػه  ،ولنمػا هػو يجمػ لأللطػد ول ػوـ رة ػػليسها ،

1

زليل رف عرل لطس مف لططولاف  ،لألمس ب ف لطلعو بهل لطة يق ولط سلس بأف ال وجه طتةيس فيها ( ل لسةػد م اسنػد  ،ب ػ

م لـ لةة ماالح طمةطتبات لط لوؿ عت لسجد لطماجةةيس ف لطهللطد لطجنائلد  ،ةخلػص لطةمػس لطجنػائ لإلةػالم ً ،تلػد
لطل لسةػػات لطهتلػػا  ،ةػػـ لطهللطػػد لطجنائلػػد  ،جامهػػد نػػايب لطهس لػػد طتهتػػوـ لألمنلػػد 2004 ،ـ ،ص .56ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل ،
لطمسج لطةارق  ،ص.486
2

أ مل فة

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسجػ لطةػارق ،ص ،798فهػل مػول لطخاطػلي  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص(( .45مػف لطم ػسس

أف مةةماس لإل اطػد و إف طػـ لًػف مػف وظلفةػه لطب ػ

عمػا إلل ًػاف لطمػةهـ مػللناح ،فػإف مػف

ػه رػج مػف ولجبػه و هػو بةػريج

إلػػللس ػ لسسس أف لم ػػص لطػػلعو و ألطةهػػا ثػػـ للػػلس ػ لس لحس مةػػرباح بمػػا ي ػسلس ف ػ ًفالػػد لأللطػػد أو عػػلـ ًفايةهػػا طة ػػللـ لطمػػةهـ
طتم ا مد م سج اف لط ًـ رإللنةه  ،إال أف لطػؾ ممػسوط بػأف لمػةمج أمػسس عتػ مػا لفيػل أنػه م ػص لطػلعو و ألطػد لطثرػوت
لطةػ ػ

ػػاـ عتيه ػػا لإلةه ػػاـ ع ػػف بل ػػس و بل ػػيس. ،لططه ػػف س ػػـ  1463طة ػػند  40جتة ػػد  20/12/1970ى  21ع  3ص

 1228ؽ  ،297مو لطرولبد لط انونلد طم ًمد لطن ض  ،لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس 04:35:01 19/09/01 ،ـ
3

يػ

عسفػػه لطف ػػه رػ ػ ( أنػػه لألمػػس لطػػلي ل ػػسسس لطم ػػق رسف ػ لطػػلعو إط ػ لطم ًمػػد لطمخةلػػد وهػػو عت ػ هػػلل لطن ػػو  ،ػسلس

ية مف ن ج لطػلعو مػف مس تػد لطة يػق لالرةػللئ إطػ مس تػد لطم ا مػد  ،م مػول نجيػا ةػن  ،مػسي ػانوف لإلجػسلءلت
لطجنائلػػد  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،617فهػػل مػػول لطخاطػػلي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص .40أو( هػػو لط ػسلس لطلػػالس ف ػ خةػػاـ
مس تد لطة يق لالرةللئ ولطلي ية مف لةجاس ناعد لطم ق بلال لد عسض لألمس عت

اء لط ًـ طسج اف لأللطػد عتػ

و وع لطجس مد ونةرةها إط لطمةهـ ط زً أرو عامس ،لإلجسلءلت لطجنائلد ،لطمسج لطةارق ،ص ،703أو( هو لط سلس لطلي
لللس مف ةتطد لطة يق إلل لست أف لأللطد ًافلد طد اطد إط لطم ًمد لطة ة ػسس فلمػا بهػل لالللنػد أو لطرػسلء ،عتػ زًػ
لطهسلر  ،لطمبالئ لألةاةلد طدجسلءلت لطجنائلد  ،لطمسج لطةارق ،ص ،319أو (هو لط سلس لطلي ةللسس ةػتطد لطة يػق فػ
114

فإلل ًانت ال ة فػ إل اطػد لطػلعو لطػ لطم ًمػد لطمخةلػد ل ػسس فػ لطػلعو  ،أمػا إلل وجػل أف
لأللطد ًافلد طد اطد فانه ل سس لإل اطد طتم ا مد.1
وةخةتػػب لط ػ لسسلت لطةػ يةخػػلها وًيػػج لطنلابػػد عنػػل لطةلػػسؼ بػػاطة يق لالرةػػللئ باإل اطػػد بػػاخةالؼ
لطجس مػػد لطمسة بػػد مػػف يػ

ًونهػػا مخاطف ػد أو جن ػػد أو جنالػػد ب يػ

لًفػ ف ػ لطمخاطفػػات إ اطػػد

متػػب لطػػلعو إط ػ لطم ًمػػد لطمخةلػػد طم ا مػػد لطمػػةهـ وهػػلل مػػا أوسلةػػه نػػص لطمػػال 150( ،مػػف
ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػػطين  ،2أمػا إلل ًػػاف لطفهػج لمػػًج جن ػد أو جنالػػد فهتلػه أف يوجػػه
لالةهػػاـ ثػػـ إ اطػػد متػػب لطػػلعو إطػ لطم ًمػػد فػ لطجن ػػد ولطػ لطنائػػا لطهػػاـ فػ لطجنالػػد وهػػلل مػػا
نص عتله لطممسع لطفتةطين ف نص لطمال 3 151( ،ونص لطمال.4 1/152( ،
وباطنظس إط نلوص لطمولل لطةاب د فنجل أنها طـ ةمػةسط ًفالػد لأللطػد طد اطػد وط ػل لمػةمتت عتػ
عبػػاس ،ةوجلػػه لالةهػػاـ سغػػـ أف لأللػػج أف ةوجلػػه لالةهػػاـ أم ػس ةػػارق عت ػ لطةلػػسؼ ف ػ لطة يػػق
لالرةللئ لةةناللح طما نلت عتله لطمال 8( ،مف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد ب وطهػا (( ًػج مػخص
ة اـ عتله لعو جزلئلد لةم مةهماح

طلطؾ ال لةةةاغ لةةخللـ عباس ،ةوجله لالةهاـ طتمةهـ عنل

خةاـ مس تد لطة يق ولطلي ية ػمف لخػسلج لطػلعو مػف ػوز ،ةػتطد لطة يػق وللخاطهػا فػ

ػوز ،لطم ًمػد إلل ةسج ػت طػليها

ألطد لإلللند مأموف ةالمد  ،لإلجسلءلت لطجنائلد ،لطمسج لطةارق ،ص.734
1

ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،474نائػػج عرػػل لطػػس مف لػػاط ، ،م ا ػسلت  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،

ص .42مجموعػػد لطةمييػػز لطترنانلػػد  ،ػسلس س ػػـ  ،119ةػػاس خ  ،1959/5/13س ػػـ  ،365ةػػاس خ  ، 1959/12/21لطجامهػػد
لطترنانلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد  ،مسًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز لألب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ولطل لسةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لطمهتوماةلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد لط انونلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،أنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس لطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػسلبك

 ، http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=66460&selectionةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس خ لطز ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس،
 11:58:57 2018/11/24ص.
2

ةنص لطمال 150( ،مف انوف لالجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين ب وطها أنه ( للل ةريف طوًيػج لطنلابػد أف لطفهػج لمػًج مخاطفػد

عتلػه ل اطػد متػب لطػلعو لطػ لطم ًمػد لطمخةلػد طم ا مػد لطمػةهـ ونػػص لطمػال 599 (،مػف لطةهتلمػات لط

ػائلد طتنائػػا

لطهاـ لطفتةطين لطة نلت عت أنه (( إلل ةريف طه و لطنلابػد لطجزئلػد بهػل لنةهػاء لطة يػق أف لطفهػج لمػًج مخاطفػد  ،عتلػه
ل اطد متب لطلعو إط م ًمد لطلت ،لطمخةلد طم ا مد لطمةهـ .
3

ةػػنص لطمػػال 151( ،ب وطهػػا أنػػه ( إلل ةرػػيف طوًيػػج لطنلابػػد أف لطفهػػج لمػػًج جن ػػد ل ػػسس ةوجلػػه لالةهػػاـ إطػ لطمػػةهـ و إ اطػػد

متب لطػلعو لطػ لطم ًمػد لطمخةلػد طم ا مةػه  ،ونلػت لطمػال 600( ،مػف لطةهتلمػات لط

ػائلد طتنائػا لطهػاـ لطفتةػطين

عت ػ أنػػه( إلل ةرػػيف طه ػػو لطنلابػػد لطجزئلػػد بهػػل لنةهػػاء لطة يػػق أف لطفهػػج لمػػًج جن ػػد  ،ل ػػسس ةوجلػػه لالةهػػاـ إط ػ لطمػػةهـ ،
ول اطد متب لطلعو إط م ًمد لطلت ،لطمخةلد طم ا مةه .
4

ةنص عت أنه ( إلل ةرػيف طوًيػج لطنلابػد أف لطفهػج لمػًج جنالػد فانػه ل ػسس ةوجلػه لالةهػاـ إطػ لطمػةهـ و سةػج متػب لطػلعو

إط لطنائا لطهاـ أو أ ل مةاعلله .
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عف لإل اطد ؛ فاطفسض أف لطة يق يجسي ب ق مخص وجه إطله لةهػاـ وأنػه ألػب ،مةهمػاح

لط لي

منػػل أف سًػػت

ػػلس لطػػلعو لطجزلئلػػد  ،لةةذلك ت ة مةةع الةةد تور سةةاهر الوليةةد بتوةةديل ال صةةين

السابقين باستخدا عبةارة (ية ظ

احةة اتهةا ) بةد مةن عبةارة ( تو يةق ا تهةا )0ع مةع توةديل

ص المادة ( )050و ص المادة ( )0/052باشتراط ر حان اادا ة لمتصرا بالدعوى ال زاايةة
بااحالةةة ع لتصةةبل المةةادة( )050عمةةى ال حةةو اآلتةةي( إذا تبةةين لو يةةل ال يابةةة أن ال وةةل يش ة ل
حة وأن الدلةة تةر ل إدا ةة المةته بهةا فإ ةق ية ظ

احةة ا تهةا ويحيةل ممة

الةدعوى إلةى

المح مةةة المختصةةة لمحاكمتةةق) أمةةا ةةص المةةادة ( )0/052لتصةةبل التةةالي( إذا تبةةين لو يةةل
ال يابة أن ال ول يش ل
مم

اية وأن الدلة تر ل إدا ة المته بها فن ق ي ظ

احة ا تها ويرسل

الدعوى إلى ال ااب الوا أو أحد مساعديق ).

أما ا

لطة يق فأنه يةلسؼ ف نةائ لطة يػق لطػلي ل ػوـ رهػا رنػاء عتػ سج ػاف ألطػد لطرػسلء،

عت ػ ألطػػد لإلللنػػد أو لطهًػػى  ،فمة ػ غتػػا عت ػ ظنػػه أف لطمػػةهـ مػػلنا باسة ابػػه لطجس مػػد

ػ

باإل اطػػد ف ػ لطجػػن ،ولطمخاطفػػات ، 2أو إسةػػاؿ لطمةػػةنللت ف ػ لطجنالػػات إط ػ لطنائػػا لطهػػاـ ،3ولف
غتا عت ظنه أف لطمةهـ رسيء وسج ت ألطد لطرسلء ،فأنه للػلس أمػ لحس بػأال وجػه طتمةابهػد وهػو فػ
ًتةا لط اطةيف لةةهمج ةتطةه لطة ليس د.
أما لط ا

4

لطجزلئ فإف ةتطةه لطة ليس د أوة نطا اح وأ ثػس مػموطلد مػف لطجهةػيف لطةػاب ةيف  ،رػج

وةهةرس جهد مسلجهد ًامتد ومامتد ط ج ما لةخل مف إجسلءلت ف لطػلعو لطجزلئلػد ومػا ةػب ها مػف
ة س ات.5

1

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص478وما بهلها .

2

نلػػت لطمػػال 1/164( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي ب وطهػػا ( إلل أس لط ا ػ أف لطو ػػائ ة ػػوف مخاطفػػد أو

جن د أمس رإ اطد لطلعو إط لطم ًمد .
3

نلت لطمال 166( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطج لزئػسي عتػ أنػه ( إلل أس

ا ػ لطة يػق أف لطو ػائ ة ػوف جس مػد

ولفها لط انون جنالد لأمس رإسةاؿ متب لطلعو و ائمد بألطد لإلثبػات بمهسفػد وًيػج لطجمهوس ػد  ،بغيػس ةمهػج  ،إطػ لطنائػا
لطهاـ طل لطمجتى لط
4
5

ائ الةخال لإلجسلءلت وف اح طما هو م سس ف لطفلج لطخاص بغسفد لالةهاـ .

عرل هللا أوهايرله ،لطمسج لطةارق  ،هامش  ،1ص .25فوزي عماس ، ،لطمسج لطةارق  ،ص.102
ط م لس  ،لطةتطد لطة ليس د طت ا

لطجزلئ  ،لطمسج لطةارق  ،ص .29فوزي عماس ، ،لطمسج لطةارق  ،ص.105
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ومػػف لطجػػليس لً ػسس أف هنػػاؾ جانػػا مػػف لطف ػػه 1يػػس وب ػػق أف ةفةػػيس نػػص لطمػػال 2 598( ،مػػف
لطةهتلم ػػات لط

ػػائلد طتنائ ػػا لطه ػػاـ لطفتةػ ػطين لم ػػةسط إلل ػػللس ػ ػسلس لإل اط ػػد  ،أف ة ػػوف لأللط ػػد

لطمطسو ػػد أم ػػاـ ة ػػتطد لطة ي ػػق ًافل ػػد طدللن ػػد  ،م اسن ػػد رػ ػنص لطم ػػال274( ،

3

يػ ػ

ػػاؿ :لفه ػػـ

بمفهػػوـ لطمخاطفػػد منػػه بػػأف ًػػـ لإلللنػػد ينرنػ عتػ عػػلـ ًفالػػد لأللطػػد وباطةػػاط ختلػول إطػ نةيجػػد
مفالهػا أف هػػلل لألمػػس لطػػلي ال ينةػجـ مػ طرلهػػد ػسلس لإل اطػػد لطػلي يخةتػػب عػػف لط ًػػـ لط

ػػائ

ائلد طتنائا لطهاـ طـ ةميػز ػسلس

ناء عتله فإف لطمال 598( ،مف لطةهتلمات لط
لطلالس باإلللند و ح
لإل اطد عف لط ًـ لطلالس باإلللند  ،طاطما أنها جهتت للللس سلس لإل اطد ممػسوطا بًفالػد ألطػد
لإلللند.
يػ ػ ػ

أف م ػ ػػموف لط فال ػ ػػد مخةت ػ ػػب فػ ػ ػ ً ػ ػػج م ػ ػػف لطنل ػ ػػيف  ،فاط فال ػ ػػد لطم ل ػ ػػول ،فػ ػ ػ ن ػ ػػص

لطمػػال 598(،ه ػ سج ػػاف لأللطػػد طد اطػػد أمػػا لط فالػػد لطمةطتبػػد ف ػ نػػص لطمػػال 1/274( ،ه ػ
إلل ػػللس ً ػػـ
لطةهتلم ػػات لط

ػػائ إم ػػا ب ػػاطرسلء ،أو لإلللن ػػد  ،وط ػػلل نولػ ػ رةه ػػليج ن ػػص لطم ػػال 598( ،م ػػف
ػػائلد طتنائ ػػا لطه ػػاـ ب ػػأف ل ػػلؼ عب ػػاس ( ،مةػ ػ ًان ػػت لأللط ػػد ًافل ػػد إلللن ػػةهـ ره ػػا

ولةةرلطها بهباس ( ،مة ًانت لأللطد ةسج ،إللنةهـ رها وهلل ألف لسجد لط ناعد مخةتفػد فػ مس تػد
لطةلسؼ عف مس تد لط ًـ بةرا طرلهد سلس لإل اطد لطلي يخةتب عف لط ًـ لط

ائ .

وط ػػل عسفػػت م ًمػػد لطػػن ض لطملػػس د لطم لػػول بًفالػػد لأللطػػد ب وطهػػا(( لطم لػػول مػػف ًفالػػد لأللطػػد
ف

اء لإل اطد أنها ةةم ،رة للـ لطمةهـ طتم ا مد م سج اف لط ًػـ رإللنةػه وهػو لطمهنػ لطػلي

يةفق ووظلفد لطؾ لط
1

اء ًمس تد مف م لس ج لطلعو لطجنائلد  .4إال أف ما أثاسس هلل لطف ه يثيػس

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،للةلد سلس إ اطد لطلعو لطجزلئلد  ،لسلةد ة تيتلد م اسند  ،مجتد جامهد لألزهس بغز ، ،ةتةتد لطهتوـ

لالنةانلد  ،2010 ،لطمجتل  ، 12لطهلل  ، 2ص.194
2

ةنص لطمال 598( ،مف لطةهتلمات لط

ائلد طتنائا لطهاـ (( يجا عت أع اء لطنلابد لطهامد ةسعد لطةلسؼ فػ لط

ػالا

لطة ػ لمػػةسؾ فيهػػا أ ثػػس مػػف مػػةهـ إلل لنةه ػ لطة يػػق م ػ ول ػػل مػػنهـ أو أ ثػػس  ،وًػػاف لطبػػا وف فػػاس ف مػػف وجػػه لطهللط ػد أو
مجهػػوطيف  ،ولطػػؾ رإللنػػد لطمةهمػػيف لطػػليف لنةه ػ لطة يػػق مههػػـ طتم ًمػػد لطمخةلػػد طم ػػا مةهـ عت ػ لطػػةهـ لطمةػػنل ،إطػػيهـ
باطة ل ات مة ًانت لأللطد ًافلد إلللنةهـ رها  ،وطـ ة ف موجبات ف لطلعو مةوفس ،ف ةتؾ لط اطد ..
3

نلت لطمال 274( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين عتػ أنػه (  -1ة

ػ لطم ًمػد بػاطرسلء ،عنػل لنةفػاء لأللطػد

أو علـ ًفايةها  ،أو لنهللـ لطمةؤوطلد  ،أو ًاف لطفهج ال يؤطب جسماح  ،أو ال لةةوجا ع اباح .
4

عرػػل لطفةػػاي م ػسلل  ،لطةلػػسؼ ف ػ لطة يػػق لطجنػػائ  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،ص ،350ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،مػػسي  ،لطمسج ػ

لطةارق  ،ص .474طهف ن ض جنائ ملسي  ،س ـ  ،219طةػند ، 39جتةػد ، 23/06/1969ى  20ع  2ص  926ؽ
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طػػلينا مةػػأطد أخػػس وه ػ هػػج ة ػولفس أسًػػاف لطجس مػػد ومهسفػػد لطجػػان وسج ػػاف لأللطػػد ب ػػه إلللنةػػه
ةهنػ وجػػوا لإل اطػػد فػ ًػج مػس ! ،أـ أف هنػػاؾ ػػاالت سغػػـ سج ػاف لأللطػػد طدللنػػد و ارتلػػد متػػب
لطلعو لطجزلئلد ألف ل اؿ إال أنه ل ف ألجج لعةباسلت مهيند  ،هلل ما ةنةطسؽ إطله عنل ػليثنا
ف لطلعو لطجزلئلد .

ف لطفسع لطثان لطلي بهنولف لطةتطد لطة ليس د ف

ال رع الثا ي
الدعوى ال زااية

السمطة التقديرية في ح

ط ػػل رػػيف لطممػػسع لألةػػباا لطة ػ يرن ػ عتيهػػا لط ػسلس لطلػػالس ب ف ػ لطػػلعو لطجزلئلػػد ي ػ

نلػػت

لطمال 1/149( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد ب وطها (( :مة لنةهػ لطة يػق و أس وًيػج لطنلابػد
أف لطفهج ال لها ا عتله لط انوف أو أف لطلعو لن

ػت باطة ػالـ أو لطوفػا ،أو لطهفػو لطهػاـ أو ةػرق

م ا مػػد لطمػػةهـ عػػف للت لطجس مػػد أو ألنػػه غيػػس مةػػؤوؿ جزلئل ػاح طلػػغس ةػػنه أو بةػػرا عاهػػد ف ػ
ع تػػه أو ظػػسوؼ لطػػلعو ومالبةػػاةها ةةػػةوجا فظهػػا طهػػلـ لألهملػػد يرػػلي أسلػػه بمػػلًس ،و سةػػتها
طتنائػػا لطهػػاـ طتةلػػسؼ فيهػػا

 ،ومػػا ل ارتهػػا فػ

( 163لطةػ ػ نل ػػت ب وطه ػػا ( إلل أس
جنالد أو أنػه ال ةوجػل لالئػج ًافلػد

ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي نػػص لطمػػال،

ا ػ ػ لطة ي ػػق أف لطو ػػائ ال ة ػػوف جنال ػػد أو جن ػػد أو
ػل لطمػةهـ أو ًػاف م ةػسؼ لطجس مػد مػا يػزلؿ مجهػوالح  ،ألػلس

أم لحس بأال وجه طمةابهد لطمةهـ .
ية ػػ ،مػػف لطنلػػوص أف لألةػػباا لطة ػ يرن ػ عتيهػػا ػسلس لط ف ػ نوعػػاف أةػػباا انونلػػد وأةػػباا
ول هلد  ،أما لألةباا لط انونلد فهت نوعيف  :إما أف ة وف لألةباا لط انونلد إجسلئلد ًما طو ًانت
لطلعو

ل لن

ت باطة الـ أو لطهفو لطهاـ أو روفا ،لطمةهـ 1أو لػلوس ًػـ بػات عػف للت لطول هػد
اء

أو ةنازؿ لطمجن عتله عف لطمًو باطنةبد طتجسلئـ لطة يةو ب ة س ًها عت مًو  ،أو لن

 ،183ولططهف س ـ  ،223طةند  ، 40جتةد ،06/04/1970ى  21ع  2ص  559ؽ  ،133ولططهػف س ػـ  ،1470طةػند
 ، 40جتةد  ، 21/12/1970ى  21ع  3ص  1231ؽ  298أنظس لطسلبك ةاس خ لطز اس 04:35:01 19/09/01 ،ـ
1

سلس ف س ـ ( 2019/8لطلالس رةػاس خ 2019/1/27ـ يػ

لطممػػة

ةػةتخص و ائهػه فػ أنػه رةػاس خ  2018/6/21ةػـ

ػػلس وب وزةػػه مػػال ،مخػػلس ،عبػػاس ،عػػف  200بػػد أة لسمػػالوؿ بم افظػػد سفػػ ، ،و ي ػ

ولةخال لإلجسلءلت لط انونلد ب ه و ةاس خ 2018/8/11ـ ةوف لطممة

ػػلس

لس وةـ لطةأ ل مف وفاةه بموجا ًةاا لالس عف

مليس د للختلد سف ،ف 2018/11/21ـ .طلل ن سس ف أوسلؽ لطلعو لطجزلئلد طوفا ،لطمةهـ .
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ةػػـ لةػػةجولا لطممػػة

ػبك

لطػػلعو لطجزلئلػػد باطلػػت ، ،و ػػل ة ػػوف لألةػػباا لط انونلػػد مو ػػوعلد ًمػػا طػػو ًانػػت لطول هػػد غي ػس
خا هد طنص ةجس ـ أو طوجول ةرا إبا د أو لةةفال ،لطمةهـ مف مان مةؤوطلد أو طته اا  1.أمػا
لألة ػػباا لطول هل ػػد أو لطمو ػػوعلد ولطةػ ػ لً ػػوف فيه ػػا طجه ػػات لطة ي ػػق لط ة ػػك لأل ر ػػس م ػػف إعم ػػاؿ
ةتطةها لطة ليس د وه لطة ةةهتق باطو ائ وطلى باط انوف 2ال ةخسج عف علـ أهملد لطول هد 3وعلـ
ًفالد لأللطد  ،وعلـ ل د لطول هد  ،وعلـ مهسفد لطفاعج وه عت لطن و لآلة :
أو  :السمطة التقديرية في ح

الدعوى ال زااية لود أهمية الواقوة .

أجػػاز لطممػػسع لطفتةػػطين طتنلابػػد لطهامػػد بلػػفةها لطةػػتطد لطمخةلػػد بػػاطة يق لالرةػػللئ ولطةلػػسؼ
فلػػه  ،أف ة ػػسس ف ػ لطػػلعو طهػػلـ لألهملػػد  ،وهػػلل مػػا نلػػت عتلػػه ل ػ لس د لطمػػال 149( ،مػػف
انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين  ،ي

أجازت طوًيج لطنلابد مة لنةه لطة يق ف لطلعو

إلل أس عػػلـ أهملػػد لطفهػػج أف يرػػلي أسلػػه بمػػلًس ،و سةػػتها طتنائػػا لطهػػاـ  ،فػػإلل أس لألخيػػس أف سأي
وًيج لطنلابد لطهامد ف م ته لللس ػ لس لحس مةػرباح ب فػ لطػلعو  ،ولػأمس رػإطالؽ ةػسلي لطمػةهـ إلل
ًاف مو وفاح.
باإل ػافد طمػػا نلػت عتلػػه لطمػال 634( ،مػػف لطةهتلمػات لط

ػػائلد طتنائػا لطهػػاـ لطفتةػطين عتػ

أنه (( يجوز طتنلابد لطهامد سغـ ثروت لطول هػد وةػولفس أسًانهػا  ،أف ة ػسس فػ لألوسلؽ إلل ل ة ػت
إعةباسلت لطلاط ،لطهاـ علـ ة س ؾ لطلعو لطجزلئلد رج لطمػةهـ  ،ولًػوف لط فػ فػ ةتػؾ لأل ػولؿ
طهلاح طهلـ لألهملد .4
1

لط ل د أف لألةباا لط انونلد جملهها لمًف للسلجها ة ت وؿ لطممػسع بػأف لطول هػد ( ال لها ػا عتيهػا لط ػانوف إل أف هػلس

لطهباس ،ةةة طجمل لطفسوض لطة ال لمًف فيها ةو ل لطه وبد عتػ لطمػةهـ  .م مػول نجيػا ةػن  ،مػسي  ،لطمسجػ لطةػارق
 ،ص .630ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص .488لزيػػل رػػف عرػػل لطػػس مف لططولػػاف  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،
ص.61
2

مأموف ةالمد  ،لإلجسلءلت لطجنائلد ،لطمسج لطةارق  ،ص721

3

سءوؼ عريل  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص ،455للولسل غػاط لطػلهر  ،لإلجػسلءلت لطجنائلػد فػ لطةمػس لطملػسي  ،للس غس ػا

طتطباعد ولطنمس ولطةوز  ،1994،ص ،477ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي  ،لطمسجػ لطةػارق ،ص ، 488ةػاهس إرػسلهلـ لطوطيػل
 ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.172
4

م

نال

أف نص لطمال ،لةةخلـ ملطت ،ف لألوسلؽ طةهريس عف ف لطلعو  ،سغـ لطفسؽ رينمها فاألوؿ هو ةلسؼ ف
س جم لالةةلالالت  ،أما لطثان فهو ةلسؼ ف لطة يق  ،باإل افد إط أف لطنص جهج سلس لط ف
119

طهلاح سغـ أنػه

ًما طو ًانت لطول هد تيتد لألهملد 1أو ًاف ل ةـ لطةلاط ،ريف لطمةهـ ولطمجنػ عتلػه  ،أو ًانػت
رينهـ لػتد لسبػد 2أو ًػاف لطمػةهـ طاطبػاح وطػـ يسة ػا جػسلئـ مػف رػج  ،ولهةمػل لطػؾ ًتػه عتػ فطنػد

ػسلس مؤ ػػت  ،باإل ػػافد إط ػ أف لطمػػال ،لةػػةهمتت ملػػطت ،ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد سغػػـ أنهػػا ةة ػػل

عػػف ف ػ لطػػلعو

لطجزلئلد طهلـ لألهملد باعةباسس ةلسؼ فػ لطة يػق وطػلى ةلػسفا فػ لالةػةلالالت  ،ممػا لهنػ أف لطػلعو ةػرق ة س ًهػا ،
فػػال لةػػة لـ إلف لط ػػوؿ بهػػل ة س ًهػػا " إلل سأت لطنلابػػد لطهامػػد عػػلـ ة س ػػؾ لطػػلعو " فاطة س ػػؾ هػػو ن طػػد لطرػػلء طتمبامػس ،لطةػ
ةممج لطةلسؼ باطلعو .
1

وفػ لط

ػػلد س ػػـ ( 1998/943مػػسطد خػػانيونى يػ

ػػسست لطنلابػػد لطهامػػد فػ لطػػلعو لطجزلئلػػد طهػػلـ لألهملػػد يػ

أةنلت إط لطمةهمد ةهمد م اوطد لالنة ػاس لطمنلػوص عتيهػا باطمػال 225( ،مػف ػانوف لطه وبػات ولطػؾ بػأف امػت لطمةهمػد
رةناوؿ ًملد مف ةـ لطفئسلف بةرا خالفات عائتلد الل ،لطةختص مف لاةهػا  ،غيػس أف لطنلابػد لطهامػد ػسست فػ لطػلعو
طهلـ لألهملد مهتتد لطؾ بأف ة للـ لطمةهمد طتم ا مد باطةهمد لطمنةوبد إطيها ال لل ،إزلء اطةها لطنفةػلد ًمػا أنهػا ػل أ ةػت
بػػمالـ مػػليل ،إثػػس ةناوطهػػا لطمػػال ،لطةػػامد  ،وفػ لط
لمسأ ،نةيجد ةناوطها مال ،ةامد  ،ي
اـ رو
لط

ػػلد س ػػـ( 2006/333مػػسطد خػػانيونى ولطةػ ةػػةتخص و ائههػػا فػ وفػػا،

ةريف ةناوطهػا مػال ،ةػامد  ،وأف زوجهػا بهػل أف ػاـ بمػسلء لػ ف فػوؿ طزوجةػه طدفطػاس

ةائج مريل مسي رلالح مف لطز ت  ،ي

ًػاف هػلل لطةػائج مو ػوعا فػ زجاجػد ةمػبه زجاجػد لطز ػت  ،وفػ هػلس

لد سست لطنلابد لطهامد ف لطلعو طهلـ لألهملد  ،نظ لحس ألف لطوفا ،طلى فيها مرهد جنائلد وه ناةجد عف إهماؿ و تد

ل ةسلز لطزوج ً ،ما أف لطزوج ػل عػان أالمػاح نفةػلد نةيجػد هػلل لإلهمػاؿ لطػلي أل إطػ وفػا ،زوجةػه  .ةػاهس إرػسلهلـ لطوطيػل ،
لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.210
2

مف لطةطرل ات لط

ائلد ف مجاؿ ف لطلعو طهلـ لألهملػد فػ فتةػطيف طلػتد لط لسبػد ػسلس فػ س ػـ (2018/3688

لطلػػالس رةػػاس خ 2018/12/31ـ ي ػ
لطمم ػ ػػة

ةػػةتخص و ائهػػه ف ػ أنػػه رةػػاس خ  2017/8/23ة ػػلـ لطممػػة

ػ ػػلهما باإلعة ػ ػػللء عتل ػ ػػه و ل ػ ػػامهـ بأخ ػ ػػل أث ػ ػػا

2017/9/13ة لمت م ل د لطممة

بمػػًو مفالهػػا لػػاـ

منزط ػ ػػه بة ػ ػػرا وج ػ ػػول خالف ػ ػػات رين ػ ػػه و ػ ػػيف زوجةػ ػ ػه ،و ة ػ ػػاس خ

ػلس لألوؿ بمػًو مفالهػا لػاـ لطممػة

باالعةػللء عتيهػا و يػ

ةػـ لطلػت ،ولطةنػازؿ

عف لطمًوةيف وطلل سست لطنلابد لطهامد ف أوسلؽ لطلعو لطجزلئلد طتةنازؿ وطت فاى عت لطسولبك لألةس د .ولط ػسلس لطلػالس
رةاس خ 1997/11/17ف لط

لد س ـ(  1997/156مػسطد ريػت الهلػا  ،وفيهػا أةػنل إطػ لطمػةهـ ةهمػد لطةةػرا فػ مػوت

مػػخص آخػػس  ،لةػػةنالل طتمػػال 218( ،مػػف ػػانوف لطه وبػػات لطفتةػػطين س ػػـ 74طةػػند  1936وةػػةتخص لطول هػػد فػ أنػػه أثنػػاء
لنمغاؿ لطمةهـ ( وهو جل لطمجن عتله لطلي يرتغ مف لطهمس ةند ول ل ،ف مزسعةه  ،رينما ًاف لططفج لطمجن عتله يتهو
و تها فوجف لطمةهـ باخةفاء لططفج  ،وبهل لطب
 ،وف هلس لط

عنه عثس عتله مت

للخج رسًد ملػاس ممتوًػد طلػا ا لطمزسعػد لطمجػاوس،

لد سست لطنلابد لطهامد ف لطػلعو طهػلـ لألهملػد نظػ لحس طهال ػد لط لسبػد وأف مػا ألػاا لطجػل هػو أمػل ةػاو،

مػػف لطه وبػػد للةهػػا .ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،لطةلػػسؼ  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،209ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،عرػػل هللا لطف ػ لس ،
لإلجسلءلت لطهمتلد ف لطمولل لطجزلئلد ولطملنلد ولطمسعلد  ،ط ،2014 ،2ص.164
111

ع ػػو لطنلابػػد لطهامػػد و ةػػف ة ػػليسس  ،و لسعػ فلػػه لطةنرلػػه عتػ لطمػػةهـ بهػػلـ لطهػػول ،إطػ مثػػج لطػػؾ
مةة بالح ، 1أو طو وع لطلت ،ريف لطمجن عتله ولطجان ولطةنازؿ عف لطمًو .

2

أمػػا لطممػػسع لطج لزئػػسي فتػػـ يػػلًس ةػػرا عػػلـ لألهملػػد إللػػللس لألمػػس بػػأف ال وجػػه طتمةابهػػد  ،ولنمػػا
ل ةلػػس رػػلًسس طألةػػباا لطمو ػػوعلد بموجػػا نػػص لطمػػال3 163( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد
لطجزلئسي عت علـ ًفالد لأللطد وعلـ مهسفد لطفاعج .
و لهةرػػس نظػػاـ عػػلـ لألهملػػد مثػػاس جػػلؿ ًريػػس  ،ط ونػػه لةػػم ،طجهػػات لطة يػػق أف ة ف ػ لطػػلعو
ب ػػاطسغـ م ػػف ثر ػػوت لطةهم ػػد ب ػػق لطم ػػةهـ وةػ ػولفس أسً ػػاف لطجس م ػػد  ،وألف ه ػػلل لطنظ ػػاـ لم ػػن ،ة ػػتطد
لطة يق ما ال لمت ػه ا ػ لط ًػـ  ،فػاألخيس ال لمتػؾ أف للػلس ًمػاح ررػسلء ،لطمػةهـ طهػلـ أهملػد
لطول هد أو ط ةف نلد لطفاعج .
وطهلس لألةباا نجل أف هلل لطنظاـ طلى م ج لجماع ف لطةمس هات لطم اسنػد  ،فػاطبهض منهػا أخػل
به رينما سف ه لطبهض لألخس  ،وألاح ًاف لألمس فإف هلل لطنظاـ طه ما يرسسس وف للت لطو ت هناؾ

1

ػػلد س ػػـ ( 2006/240مػػسطد خػػانيونى  ،أةػػنل طتمػػةهـ ةهمػػد م اوطػػد لالنة ػاس خالف ػاح طتمػػال 225( ،مػػف ػػانوف

ف ػ لط

لطه وبات لطفتةطين وةةتخص لطول هد بأنػه رةػاس خ  ،2006/4/25وفػ أثنػاء ةولجػل لطمػةهـ فػ نظػاس ،مػسطد خػانيونى ًونػه
مو وفا عت لمد
وف هلس لط

لد ،أخسج طهد مهلنلػد مػف للخػج والعػد ةػجائس ًانػت ب وزةػه و ػاـ رجػسي أن ػاء مخةتفػد مػف جةػلس ،

لد سست لطنلابد لطهامد ف لطلعو طهلـ لألهملد ً ،وف لطمةهـ ل أ لـ عت هلل لطفهج ة ت ةػأثيس لطظػسوؼ

لطنفةلد لط اةلد لطة لمس رها نةيجد خ وعه طتةو يب  ،و ل رسست لطنلابد لطهامد عػلـ لألهملػد بأنػه لًفػ لطمػةهـ مهاناةػه مػف
أالـ نفةلد وجةللد جسلء م اوطد لالنة اس  ،وأف ما ألابه هو أمل مف لطه وبات لطو هلد  .ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ
 ،لطمسج لطةارق  ،ص ، 208ص. 209
2

ػسلس فػ س ػػـ ( 2019/5لطلػػالس رةػػاس خ 2019/1/20ـ يػ

لطممة

بمًو مفالها لاـ لطممةؾ

ةػػةتخص لطو ػػائ فػ أنػػه رةػػاس خ  2015/11/17ة ػػلـ

لس لألوؿ رولةطد وًيج طللئس ،لطةنفيل طتمطاطبػد بمتبػغ ( $800000لةػةناللح إطػ ةػنل

سلس وةههل يلع أنه مزوس وبالعاء أف عال ةه لطةجاس ػد ف ػك رينػه و ػيف لطممػة
ةلو ف أ ولؿ لطممة

لهما لطثان ولطثاط

ػلهما لطثػان ولطثاطػ

وأنًسول لطةزو س وطـ يةـ ةلو ف أ ولؿ لطممة

و ةاس خ  2018/11/7ةػـ لطةو لػ عتػ ةػنل ملػاط د رػيف لرػف لطممػة

ب و ػه  ،وط ػل ةػـ

ػلس لألوؿ طوجػولس خػاسج لطرتػل ،

نلابػ حد عػف وسثػد ولطػلس ًونػه ػل لنة ػج إطػ س مػد هللا

ةهػاط و ػل ةػـ لطةنػازؿ عػػف لطمػًو  ،و ةػاس خ 2018/1/6ـ ةػـ ةػػل يق لطمتػب مػف رػج لطمًةػػا لطفنػ وأولػ بػاط ف طتةنػػازؿ
وطهلـ لألهملد و ةاس خ 2019/1/20ـ سست لطنلابد ف لطلعو لطجزلئلد طتةنازؿ وطهلـ لألهملد .
3

لطة نلت ب وطها (( إلل أس

ا

لطة يق أف لطو ػائ ال ة ػوف جنالػد أو جن ػد أو مخاطفػد أو أنػه ال ةوجػل لالئػج ًافلػد

ل لطمةهـ أو ًاف م ةسؼ لطجس مد ما يزلؿ مجهوالح  ،أللس أم لحس بأال وجه طمةابهد لطمةهـ .
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مػػا يرػػسس سف ػػه وعػػلـ لألخػػل ب ػػه 1و سج ػ لطػػؾ إطػ ػ أف هػػلل لطنظػػاـ ية ػػمف جػػانريف لألوؿ وه ػػو
لطجانػػا لإليجػػار  ،عنػػلما لةػػةخلـ هػػلل لطنظػػاـ لوف لإلة ػسلؼ فلػػه  ،أمػػا لطجانػػا لطةػػتر فية ػػق
باإلةػسلؼ فػ ةطريػق هػػلل لطنظػػاـ خالػػد وأف لطةمػػس هات طػػـ ة ػ
ي

ػولبك طةطريػػق هػػلل لطنظػػاـ ،

ةسؾ لألمس طفطند ع و لطنلابد لطهامد وة ليسس  ،وهلل ما نلت عتله ل لس د لطمػال634( ،

مف لطةهتلمات لط

2

ائلد طتنائا لطهاـ لطفتةطين

.

وطػػلل ػػاـ لطػػبهض باطة ػػييق مػػف هػػلل لطنظػػاـ مػػف خػػالؿ و ػ بهػػض لط ػولبك ً ،إنةفػػاء لطخطػػوس،
لإلجسلمل ػػد و ػػمطد أثػ ػاس لطجس م ػػد  ،وسعال ػػد لطهال ػػات لإلجةماعل ػػد ولط ػػسولبك لألة ػػس د  ،وأف ة ػػوف
لطملاط ،لطمة سس ،ه ملاط ،فسللد ً ،ما طو ةـ لطةخاطص ف جسلئـ لطماؿ ًجسلئـ لطمػلؾ رػلوف
سليل  ،ومف هلس لط ولبك أل اح لف ،لطمجن عتله أو أف ةليا لطجس مد لطفاعج نفةه ب ػسس
ألر جةلـ ًاألـ لطة ة ةج طفتها نةيجد لإلهماؿ.

3

ولط ل د أف هلس لط ولبك  ،ولف ًاف به ها للت ،طالعةمال عتله ف إلللس سلس ف لطػلعو
طهلـ لألهملد  ،فإف لطبهض لآلخس منها ال لًوف لالعةمال عتله م رػوالح  ،ومػف لطػؾ لػف ،لطمجنػ
عتله  ،إل أف هلل لطلف ،غاطباح  ،ما لًوف ة ت ةأثيس لط غك مف رج لأل اسا ولألةػس ، ،خالػد
ف لطجسلئـ لطة ة ػ رػيف لأل ػاسا  ،وًػلطؾ مهلػاس لطملػاط ،لطفسللػد ًإلػللس لطمػلؾ رػلوف سلػيل
إلل ةـ لطةخاطص  ،ي

أف لطهتد مف ةجس ـ لطملؾ رلوف سليل طلةت نابهد مف ًونه لعةللء عت

لطملت د لطفسللد باطلسجد لألوط  ،ولنما سغبد لطممسع ف فسض مالد طتملؾ ًوس ػد ةجاس ػد ة ػوـ
م ػػاـ لطن ػػول فػ لطوفػػاء  ،أمػػا

ػػابك سعالػػد لطهال ػػات لالجةماعلػػد ولألةػػس د  ،فػػإف هػػلل لط ػػابك طػػـ

ل ػػلل هػػلس لط لسبػػد رلسجػػد مهينػػد .4وممػػا ال مػػؾ فلػػه أف لةػػةخللـ هػػلل لطنظػػاـ باط لفلػػد لطة ػ أسللهػػا
لطممػػسع ةػػلًوف طػػه عظػػلـ لألثػػس فػ لط فػػاى عتػ لطهال ػػات لالجةماعلػػد فػ بهػػض لط ػػاالت لطةػ
ةرسسس ً ،ما طو ةةهـ أـ ب ةج طفتها عف طس ق لطخطػأ  .فػ لطم ارػج ػل يػؤلي لإلةػسلؼ فػ ةطريػق
هلل لطنظاـ إط نةائ خطيس ،عت لطنظاـ لطهاـ ف لطمجةمػ  ،خالػد للل ةػـ لطةوةػ فػ ةطرل ػه ،
1

زليل رف عرل لطس مف لططولاف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.73

2

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق ،ص، 223ص.224

3

م مػػول ةػػميس عرػػل لطفةػػاي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص303ومػػا بهػػلها  ،ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،لطةلػػسؼ  ،لطمسج ػ لطةػػارق،

ص.26
4

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.227
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لألمس لطلي يؤلي إط إفالت بهػض لطمجػسميف مػف للئػس ،لطه ػاا  ،وهػلل لةػةةب عػلـ ة ػق هػلؼ
لطه وبد ف ة يق لطسلع لطخاص ولطسلع لطهاـ .1وال لًف ط بك هػلل لطنظػاـ لالعةمػال عتػ فطنػد
لطنلابػد لطهامػد أو لطجهػد لطملػلس ،طت ػسلس  ،فاطةطرل ػات لطهمتلػد طهػلل لطنظػاـ فػ فتةػطيف ةمػيس إطػ
ةوة ف ةطرل ه  ،فهناؾ لطهليل مف لسسلت ف لطلعو طهلـ لألهملد ًاف مػف لطمفػسوض ة س ػس
لإل اطد بمأنها .2

1

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص224

2

مػف هػػل لطةطرل ػات ػسلس فػ س ػـ (  2018/2920لطلػػالس رةػػاس خ  2018/11/14فػ لط

مػػسطد لطوةػػط
و ػائ هػلس لط

يػ

ػػلد س ػػـ ( 2018/294

ػػسست لطنلابػػد لطهامػػد فػ أوسلؽ لطػػلعو لطجزلئلػػد طهػػلـ ًفالػػد لأللطػػد وعػػلـ لألهملػػد  ،يػ

ةػػةتخص

ػلد رةػاس خ 2018/7/27ـ رػللئس ،مػسطد لطمهةػًسلت لطوةػط وبهػل أف ةػـ لالمػةباس بةػلاس (( ،ميةةو لمػ

أجػس ،ولطةػ ًػػاف لةػػة تها لطممػػة

ػػلهـ ةػػـ ةفةػػلش لطمسًبػػد وةػػـ لطهثػػوس عتػ مػولل مخػػلس ،عبػػاس ،عػػف بػػد أةسمػػاؿ وةػػيجاس،

لمػػةبه أف لًػػوف للختيهػػا مػػلش  ،وط ػػل ةػػـ لةػػةجولا لطممػػة
لطول هػػد ةمػػت للخػػج لطةػػلاس ،وطػػلى ب ػػوز ،لطممػػة

ػػلهـ وأنًػػسول جمله ػاح لػػازةهـ طتمػػال ،لطمػػلًوس ،و ي ػ

إف

ػػلهـ و ةػػاس خ 2018/9/16ـ ةػػـ ةػػل يق لطمتػػب مػػف رػػج لطمًةػػا لطفنػ

وأول باط ف طهلـ ًفالد لطريند وطهلـ لألهملد  .لط

لد س ـ(  2006/403مسطد خانيونى  ،ي

ف لطلعو طهلـ لألهملد طوجول لطسولبك لألةس د  ،وةةتخص و ائ هػلس لط

ػلد فػ

سست لطنلابد لطهامد

لػاـ لطمةهمػيف  ،وعػللهـ ثالثػد أ ػلهـ

مػ يق لطمجنػ عتلػه  ،ولثنػػاف مػػنهـ أرنػاؤس  ،ب ػػسا لطمجنػ عتلػه رولةػػطد علػ وآطػد ػػال ( ،رتطػػد فأ ػلثول بػػه للػػابات
رتلغد  ،ةةمثج ف ًةػوس وس ػوض و طػ ألػب لطةػبابد فػ لطيػل لطلمنػ  ،و ػل أةػنلت لطنلابػد لطهامػد طتمةهمػيف ةهمػد إل ػاع
لألل لطرتلػػغ  ،خالف ػاح طتمػػال 238( ،م ػػف ػػانوف لطه وبػػات لطفتة ػػطين س ػػـ  74طةػػند  1936وهػ ػ جنالػػد ةةػػةوجا ع وب ػػد
لطةجف مل ،ةب ةػنولت  .ةػاهس إرػسلهلـ لطوطيػل  ،لطةلػسؼ  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص .225وفػ لط

ػلد س ػـ( 2006/342

مسطد جباطلا  ،سست لطنلابد لطهامد فػ لطػلعو طهػلـ لألهملػد طوجػول لطػسولبك لألةػس د  ،وةػةتخص و ائههػا فػ

لػاـ أ ػاسا

لطمجن عتله  ،ومف رينهـ لرنه وأرناء أخله ولثناف مف لخوةه ب س ه باطهلا إلجباسس عت ةطتيق زوجةه ،وف هلس لط

لد

أةنلت لطنلابد لطهامد طتمةهميف ةهمد إل اع لألل لطرتلػغ خالفػا طػنص لطمػال 238( ،مػف ػانوف لطه وبػات لطفتةػطين س ػـ 74
طةػند  ،1936و يػ
لطهاـ  ،ي

أرػل وًيػػج لطنلابػد لطهامػد ر أسلػػه ب فػ لطػلعو طهػلـ لألهملػػد بموجػا مػلًس ،أسةػػتها إطػ مًةػا لطنائػا

أةةنل فيها إط وجول لطػسولبك لألةػس د  ،وأف ة ػللـ لطمةهمػيف طتم ا مػد ػل لهًػس لػفو لطهال ػات  ،و ػل أ ػاؼ

وًيج لطنلابد مف أجج ةهز ز وجهد نظػسس أف لطمجنػ عتلػه ةنػازؿ عػف مػًولس باطنةػبد أل ػل لطمةهمػيف  ،و يػ

لطةنػازؿ باطنةػبد

أل ػػل لطمةهمػػيف لهةرػػس ةنػػازؿ باطنةػػبد طألخػػس ف وف ػاح طتمػػال 4( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين  ،ولط ل ػػد أنػػه ال
مجاؿ هنا طالةػةنال إطػ لطمػال ،لطسلبهػد مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد  ،لطػؾ أف هػلس لطمػال ،ةة ػل
عتله عف لطمًو باعةباسها يللح يسل عت

س د لطنلابد لطهامد ف جسلئـ ةسل عت ةريج لط لس .أنظس ةاهس إرسلهلـ لطوطيػل ،

لطةلسؼ  ،لطمسج لطةػارق  ،ص .226وفػ لط

ػلد س ػـ ( 2006/158مػسطد خػانيونى ةػةتخص و ائههػا فػ أف لطمػةهـ

ةتف بأطفاى ةة ػمف لطةهليػل ولطػلـ خالفػاح طتمػالةيف ( 100،202مػف ػانوف لطه وبػات وفػ هػلس لط
ف لطلعو طهلـ لألهملد ًوف لطممة

عػف لطةنػازؿ مػف لطمجنػ

ػلد ػسست لطنلابػد لطهامػد

ةنازؿ عف مًولس  ،باإل افد لط وجول عال د لط س ريف لطممة
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ولطمػةهـ  .وفػ

رى أن إعمام ظا عد الهمية في م ام ضي ع بحيث يقتصر عمى المخال ات

لكل ما سب

وال ل المواقب عميها بالغرامةة ع بااضةافة إلةى الحةا ت التةي ي ةون فيهةا ضةرر ال ريمةة أشةد
إيالما عمى ال ا ي من توقيع الوقوبة ع وفي ال راا غير الومدية إذا ةان الضةرر ال ةات ع هةا
ضةةر ار ضةةايال شةةريطة أن يةةت الصةةمل بةةين ال ةةا ي والم ةةي عميةةق وهةةذا لضةةمان سةةير ال ظةةا
بالش ل الذي يحق الهدا الذي شرعق المشرع ل مق.
ثا يا  :السمطة التقديرية لم يابة الوامة في ح

الدعوى لود

اية الدلة.

بػػاطسغـ مػػف أف لطمػػال 149( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين لطة ػ رينػػت أةػػباا ػسلس
فػ لطػلعو لطجزلئلػد ػل ختػت مػف لطػنص عتػ عػلـ ًفالػد لأللطػد ًول ػل مػف هػلس لألةػباا  ،إال
أنػػه ًػػوف أف لطنلابػػد لطهامػػد بلػػفةها ةػػتطد ة يػػق ف ػ فتةػػطيف فتهػػا أف ة ػػسس لط ف ػ طهػػلـ ًفالػػد
لأللطد 1وهلل ما لةةفال

ػمنلاح مػف نػص لطمػال 156( ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين

لطة نلت ب وطها عت أنه (( لهل مف لأللطد لطجليل ،إفػال ،لطمػهول لطػليف طػـ ةػةمًف لطنلابػد لطهامػد
مف لةةلعائهـ وةماع أ ولطهـ لطة طـ ةهسض عت لطنلابد لطهامػد فػ
لط

ينػه  ،ولألوسلؽ ولطم ا ػس

ػػلد س ػػـ ( 2006/620مػػسطد خػػانيونى ػػسست لطنلابػػد لطهامػػد فػ لطػػلعو طهػػلـ لألهملػػد  ،ةػػةتخص و ائههػػا فػ

لطمةهمػػيف ب ػػسا لمػسأ ، ،و يػ

لػػاـ

أف لطمةهمػػيف هػػـ ولطػػل زوجهػػا ولثنػػاف مػػف أخولةػػه  ،ف ػػل ةنازطػػت لطممػػة لد عػػف مػػًولها طو ػػوع

لطلػػت ،ريػػنهـ  ،طػػلطؾ سأت لطنلابػػد لطهامػػد عػػلـ لألهملػػد فاظ ػاح عت ػ لطػػسولبك لألةػػس د  ،وطػػللت لطةػػرا لطةػػارق ػػسست لطنلابػػد
لطهامػػد فػ لطػػلعو طهػػلـ لألهملػػد فػ لط
زوجةه بةػيخ ليػل أ ػل

ػػلد س ػػـ ( 2006/152مػػسطد ريػػت الهلػػا وةػػةتخص و ائههػػا ب لػػاـ زوج ب ػػسا

طهػا س و ػاح فػ أن ػاء مخةتفػد مػف جةػلها  ،غيػس أف لطزوجػد ةنازطػت عػف مػًولها  ،و نػاء عتلػه

ػػسست لطنلابػػد لطهامػػد فػ لطػػلعو طهػػلـ لألهملػػد فاظػاح عتػ لطػػسولبك لألةػػس د  .ةػػاهس إرػسلهلـ لطوطيػػل  ،لطةلػػسؼ  ،لطمسجػ
لطةارق ،ص.211
1

مػػف لطةطرل ػػات لطهمتلػػد ط ػسلس ف ػ لطػػلعو لطجزلئلػػد طهػػلـ ًفالػػد لأللطػػد ػسلس ف ػ س ػػـ ( 2018/3658لطلػػالس رةػػاس خ

 2018/12/30لطػػلي ةػػةتخص و ائهػػه فػ أنػػه رةػػاس خ  2018/10/8وعت ػ

ػػاجز مػػسطد لطةػػلخج و فػ لطنظػػاـ عػػج مػػاسع

لالي لطػليف ةػـ لالمػةباس بمسًبػد مػف نػوع ةػًولل رل ػاء لطتػوف ةػـ لةػةل افها وةفةػلش مػف فيهػا وهػـ لطممػة
م ػولل مخػػلس ،مػػف نػػوع أة لسمػػاؿ ة ػػت لط سة ػ رتػػغ عػػللها  131بػػد أة لسمػػاؿ  ،وةػػـ ةػػلو ف إفػػال ،لطممػػة
لطممػػة

ػػلس لألوؿ أف رػػوا لألة لسمػػاؿ ةهػػول طػػه ب لػػل لإلةجػػاس وأف لطممػػة

ب لازةه طتمولل لطمخػلس ،وأ ػس لطممػة

ػلهـ و ػبك
ػػلهـ ي ػ

أ ػػس

ػػلس لطثػػان هػػو ةػػائق طتةػػلاس ،وال لهتػػـ

ػلس لطثػان أنػه ًػاف ةػائق ف ػك وال عتػـ طػه باطم ػروطات وأنًػس لطول هػد  ،و يػ

ةػـ

ػػبك وة س ػػز لطةػػلاس ،ولط رػػوا لطمخػػلس ،ةػػا لأللػػوؿ  ،و ةػػاس خ  2018/11/21ـ ةػػـ ةػػل يق لطمتػػب مػػف لطمًةػػا لطفن ػ
وأول ب ف لطةهمد عف لطممة
لس لطثان

لس لطثان طهلـ ًفالد لأللطد ب ه .طلل ن سس ف أوسلؽ لطلعو لطجزلئلد عػف لطممػة

طهلـ ًفالد لأللطد ولةة ماؿ إجسلءلت لطمتب ب ق لطممة
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لس لألوؿ .

لطةػ طػػـ ة ػػف ػػل ب ثػػت إلل ًػػاف مػػف مػػأنها ة ولػػد لأللطػػد لطة ػ وجػػلت فػ لطة يػػق غيػػس ًافلػػد لو
ز ػػال ،لإلل ػػاي لطمػػؤلي إط ػ ًمػػب لط ل ػػد  ،باإل ػػافد طمػػا نلػػت عتلػػه لطمػػال 629( ،مػػف
لطةهتلمات لط

ائلد طتنائػا لطهػاـ فػ فتةػطيف س ػـ ( 1طةػند  2006عتػ أنػه (( إلل ةرػيف طه ػو

لطنلابػد لطهامػػد بهػل لنةهػػاء لطة يػق فيهػػا  ،ولةػةجالء جملػ لطو ػائ  ،ولةػػة ماؿ ًػج ن ػػص فيهػػا أف
لأللطػد رػػج لطمػػةهـ منةفلػػد بلػػفد اطهػػد  ،أو أف ل ةمػاالت لإلللنػػد ال ةةػػولفس رنةػػبد مهينػػد  ،ةهػػيف
عتل ػػه إعػ ػللل مػ ػلًس ،فػ ػ  ،وال يج ػػوز ط ػػه أف ي ػػسًف إطػ ػ ةف ػػيج ة ػػللـ لطم ػػةهـ طتم ًم ػػد فػ ػ ةت ػػؾ
لأل ولؿ طل

ررسلءةه بمهسفةها طخطوس ،مو ب لطم ا مد ف

ل للةه  ،وما يةةـ به مف عالنلػد

 ،ومػػا ية فتػػه لطمػػةهـ مػػف مػػاؿ وو ػػت وجهػػل  ،ومػػف مةػػاى طةػػمهةه رػػيف لولػػه ومولطنلػػه ً .مػػا
نلت لطمال1 633( ،مف هلس لطةهتلمات لػ لس حد عتػ عػلـ ًفالػد لأللطػد ًةػرا مػف أةػباا فػ
لطػلعو لطجزلئلػػد ،وهػلل عتػ خػالؼ لطممػػسع لطج لزئػسي لطػػلي أوسل لػ لس د ةػػرا عػلـ ًفالػػد لأللطػػد
إللػػللس لألمػػس بػػأال وجػػه طتمةابهػػد ف ػ نػػص لطمػػال 163( ،سغػػـ أنػػه عرػػس عػػف لأللطػػد بملػػطت،
لالئػػج وهػػلل منة ػػل ًػػوف أف نػػص لطمػػال ،ية ػػل

عػػف ػسلس لطةلػػسؼ باطػػلعو لطجزلئلػػد لطة ػ ة ػػـ

لالنةهاء مف لطة يق فيها.
ومف لطمال

أف لطممسع لطجزلئسي رلًسس عباسً ( ،افلد

ل لطمػةهـ

ػل ختػك رػيف لسجػد لال ةنػاع

لطالزمد إللللس لط ًـ ولطة ةةةتزـ لسجد لط فالد و يف لسجد لط ناعد لطالزمد إللػللس لألمػس بػأال
وجػػه طتمةابهػػد ولطةػ ةةػػةتزـ لسجػػد لطسج ػػاف طدللنػػد ؛ وطػػلل نولػ لطممػػسع لطج لزئػػسي رةهػػليج نػػص
لطمال 163( ،طللػب ،عتػ لطن ػو لآلةػ ( إلل أس

ا ػ لطة يػق أف لطو ػائ ال ة ػوف جنالػد أو

جن ػػد أو مخاطفػػد أو ة ػولفس ةػػرا مػػف أةػػباا لالبا ػػد أو مػػان مػػف مولن ػ لطه ػػاا أو طهػػلـ ل ػ د

1

نلػػت ب وطهػػا ( لًػػوف أمػػس لط ف ػ طألةػػباا لآلةلػػد  -:طهػػلـ ًفالػػد لأللطػػد ،طهػػلـ مهسفػػد لطفاعػػج  ،ولطتػػا مػػف لطمبا ػ

لةةمسلس مولال ،لطب

ولطة سي عنه  ،طهلـ لطجس مد  ،ولطؾ إلل ةريف طتنلابد لطهامد أف أسًاف لطجس مد طـ ةةولفس انوناح .بغػض

لطنظس عف ثروت لطول هد أو نةرةها إط مةهـ مهيف  ،طهلـ ل د لطول هػد ولطػؾ لًػوف إلل رتػغ عػف ػال

 ،وثرػت أف لطول هػد

لطمػػلع رهػػا طػػـ ة ػ ألػػال أو ل ػ فهػػج و ػػةهـ باسة ابػػه مػػخص  ،ثػػـ ثرػػت أف لطفهػػج مػػف عمػػج لطمجنػ عتلػػه نفةػػه  .ب لػػل
لةهاـ لطؾ لطمخص  ،طهلـ لألهملد ًما طو ًاف لطمػةهـ هػو مػ يق لطمجنػ عتلػه  ،وةنػازؿ لألخيػس عػف مػًولس بهػل أف ةلػاط،
مهه  ،طهلـ جولز ل امد لطلعو  ،ومثػاؿ لطػؾ  :عػلـ ة ػللـ مػًو ممػف لمتػؾ ة ػللمها الن
روفا ،لطمةهـ .
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ػاء لطػلعو لطجزلئلػد باطة ػالـ أو

لطول ه ػػد أو طه ػػلـ مهسف ػػد لطفاع ػػج أو طه ػػلـ سج ػػاف ألط ػػد لالللن ػػد ب ػػق لطم ػػةهـ أو ط ػػوف أف ا ػ ػ
لطة يق لس علـ أهملد لطول هد أف لللس أم لحس بأال وجه طتمةابهد
ول لل بهػلـ ًفالػد لأللطػد ًةػرا إللػللس ػسلس فػ لطػلعو  ،عػلـ ةػولفس لطػؾ لط ػلس مػف لأللطػد
لطة ة ف طة للـ لطمةهـ طتم ا مد وهلل لهن أف لأللطد لطة أماـ ةػتطد لطة يػق طػـ ةلػج ب ناعػد
لطم ػػق إط ػ لطلسجػػد لطة ػ ةرػػسس موللػػتد لطةػػيس ف ػ لطػػلعو رإ اطةهػػا إط ػ لطم ًمػػد لطمخةلػػد.

1

فيةخل سلس لط ف باإل ػافد إطػ أف لطم ػق هػو لػا ا لطةػتطد فػ ة ػليس وجػول لأللطػد لطجليػل،
لطممسوطد باطهول ،طتة يق ، 2فػإلل أةػفس لطة يػق لطجليػل عػف ل ةمػاؿ إللنػد لطمػةهـ  ،فتتم ػق أف
لللس أمػ لحس رإ اطػد لطمػةهـ إطػ لطم ًمػد  ،و جػا عتلػه أف يثرػت فػ هػلل لألمػس وجػول هػلس لأللطػد
لطجليل ، ،ألنها ةخ

طس ابد م ًمد لطمو وع  ،وم ًمد لطن ض.3

إف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين نل ػت لطمػػال 155( ،ل ػ لس د منػػه  ،عت ػ إطغػػاء ػسلس
ف لطلعو مف لطنائػا لطهػاـ فػ
1
2

ػاؿ ظهػوس ألطػد جليػلً .4،مػا جػاءت لطمػال 156( ،مػف للت

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.174
ت م ًمد لطن ض لطملس د بأنه (( ل للت م ًمد لطن ض لط ابك ف لعةباس لطلالئج جليل ،بأنه لطة اء لطم ق رها

ألوؿ مس ،بهل لطة س س ف لطلعو بأف ال وجه إل امةها  ،ولهل مف لطلالئج لطجليل ،مهال ،لطمهول ولطم ا س ولألوسلؽ لألخس
لطة طـ ةهسض عت لطم ق ولًوف مف مأنها ة ولػد لطػلالئج لطةػ وجػلت غيػس ًافلػد أو ز ػال ،لإلل ػاي لطمػؤلي إطػ ظهػوس
لط ل د  ،وةتطد لطة يق ه لطة ة لس أف طتلالئج لطجليل ،هلل لطمأف وأنها ةجيز إطغاء لألمس بأف ال وجه إل امد لطػلعو ،
ة ت س ابد م ًمد لطمو وع لطة عتيها أف ةة ق مف ظهوس لالئج جليل ،ع ا لألمس بأف ال وجه إل امد لطلعو  ،فيةهيف
أف يثرت لط ًـ لطلالس ف مو وع لطلعو بهػل فظهػا ةػولفس لطػلالئج لطجليػل ،ط ػ يةةػن طم ًمػد لطػن ض لةػةهماؿ

هػا

ف لطم لس بد و جا ةماح إل اي لأللطد لطجليل ،لطةػ ظهػست طمهسفػد مػا إلل ًانػت لطو ػائ لطةػ لعةرػست ًألطػد جليػل ،منطب ػد
م نص لط انوف مف علمه

(لططهف س ـ  7322طةند  80جتةد2011/12/4ـ  ،مو لطرولبد لط انونلد طم ًمد لطػن ض ،

لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس9/1/2019 4:35:01 PM،
3

عرل لطفةاي مسلل  ،لطة يق لطجنائ لطةطرل  ،لطمسج لطةػارق  ،ص .249م مػول نجيػا ةػن  ،مػسي  ،لطمسجػ لطةػارق

 ،ص ،735عمس لطةهيل سم اف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.431
4

نلت ب وطها ( م علـ لإلخالؿ رنص لطمال 149 ،مف هلل لط انوف طتنائا لطهاـ إطغاء سلس ف لطػلعو فػ

ألطػد جليػػل ،أو مهسفػػد لطفاعػػج  .ومػا ل ارتهػػا فػ

ػاؿ ظهػوس

ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي مػػف نػص لطمػػال 1/174( ،لطػػلي نػػص

ب وطػػه أف ( لطمػػةهـ لطػػلي لػػلس باطنةػػبد إطلػػه أمػػس مػػف ا ػ لطة يػػق بػػأال وجػػه طتمةابهػػد ال يجػػوز مةابهةػػه مػػف أجػػج لطول ه ػد
نفةػها مػا طػـ ةطػ أس ألطػد جليػل ،ونػص لطمػال 3/174( ،ب وطهػا ( وطتنلابػد لطهامػد و ػلها ة س ػس مػا إلل ًػاف ثمػد م ػج ططتػػا
إعال ،لطة يق رناء عت لأللطد لطجليل. ،
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لط انوف ربهض لألمثتػد طمػا لهػل مػف لأللطػد لطجليػل ،1،ومػا نلػت عتلػه لطةهتلمػات لط

ػائلد طتنائػا

لطهػػاـ لطفتةػػطين ف ػ نػػص لطمػػال2 640 ( ،مػػف إمًانلػػد لطهػػول ،طفػػة ،لطة يػػق بةػػرا ظهػػوس ألطػػد
جليل ،وما لمًف أف لهل مف لأللطد لطجليل ،ف نص لطمال.3 641( ،
أف لطممسع لطفتةطين ل ةفػ فػ

مف لطمال

ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد رػلًس بهػض لألمثتػد طمػا

لهػػل مػػف لأللطػػد لطجليػػلً ، ،مػػهال ،لطمػػهول  ،ولطم ا ػػس ولألوسلؽ لطةػ طػػـ ة ػػف ػػل ب ثػػت مػػف رػػج
ةػتطد لطة يػػق ولطةػ لًػػوف مػػف مػأنها ة ولػػد لأللطػػد لطةػ وجػػلت غيػس ًافلػػد 4.وطػػـ يػػسل فػ
لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين ةهس فاح طأللطد لطجليل.،
1

ػػانوف

1

نلت عت أنه ( لهل مف لأللطد لطجليل ، ،إفال ،لطمهول لطليف طـ ةةمًف لطنلابد لطهامػد مػف لةػةلعائهـ وةػماع أ ػولطهـ لطةػ

طـ ةهسض عت لطنلابد لطهامد ف

ينه  ،ولألوسلؽ ولطم ا س لطة طـ ة ف ػل ب ثػت  ،إلل ًػاف مػف مػأنها ة ولػد لأللطػد لطةػ

وجػلت فػ لطة يػق غيػػس ًافلػد  ،أو ز ػػال ،لالل ػاي لطمػػؤلي لطػ ًمػب لط ل ػػد  .ول ارتهػا فػ

ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد

لطج لزئػػسي نػػص لطمػػال 2/174( ،ب وطهػػا ( وةهػػل ألطػػد جليػػل ،أ ػولؿ لطمػػهول ولألوسلؽ ولطم ا ػػس لطةػ طػػـ لمًػػف عس ػػها عتػ
ا

لطة يق طةم للها م أف مف مػأنها ةهز ػز لأللطػد لطةػ ةػرق أف وجػلها

ػهلفد أو أف مػف مػأنها أف ةهطػ لطو ػائ

ةطوسلت نافهد إلظهاس لط ل د .
2نلت عت أنه (( ف

اطد ف لألوسؽ ( ف لطلعو

لطهاـ لطغاء سلس ف لطلعو ف

مؤ ةػا طهػلـ ًفالػد لأللطػد أو طهػلـ مهسفػد لطفاعػج  ،يجػوز طتنائػا

اؿ ظهوس ألطد جليل ،أو مهسفد لطفاعج

ولط ل د أف هػلل لطػنص م ػج نظػس  ،لطػؾ أنػه

جهج لوس لأللطد لطجليل ،ف إطغاء سلس ف لطلعو م ةل لحس عت لط سلس ب ف لطلعو  ،إلل رن عت علـ ًفالد لأللطػد أو
عت علـ مهسفد لطفاعج  ،وبمفهوـ لطمخاطفد فإنه إلل رن

سلس ف لطلعو عت لألةباا لألخس فإف جيةه ة وف للئمد ،

ومف ثـ ال لًوف طظهوس لأللطد لطجليل ،أي أثس عتله  ،ولط ل د أف سلس ف لطلعو يةمةػ ب جلػد مؤ ةػد  ،لًػوف مػف مػأف
لأللطد لطجليل ،ف

اؿ ظهوسها إطغاؤس  ،ولةةوي ف لطؾ أف يرن هلل لط سلس عتػ لألةػباا لطمو ػوعلد أو لط انونلػد .ةػاهس

إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.401
3

نلت لطمال 641( ،مف لطةهتلمات لط

ائلد طتنائا لطهاـ لطفتةطين عت أنه ( لهل مف لأللطد لطجليل ،إفال ،لطمهول لطليف

طـ ةةمًف لطنلابد مف لةةلعائهـ وةماع أ ولطهـ لطة طـ ةهسض عت لطنلابد لطهامد ف

ينه ولألوسلؽ ولطم ا س لطة طػـ ة ػف

ػػل ب ثػػت  ،للل ًػػاف مػػف مػػأنها ة ولػػد لأللطػػد لطة ػ وجػػلت ف ػ لطة يػػق غيػػس ًافلػػد أو ز ػػال ،لالل ػػاي لطمػػؤلي لط ػ ًمػػب
لط ل د .
4

بهض لألمثتد لطة أوسلها لطف ه ولط

اء لطملسي طأللطد لطجليل ،لطة ةرسس لطهول ،إط لطة يق  ،ظهوس و ائ س ولد ةثرت

ةولفس سًف لطهال . ،إلل ًاف سلس ف لطلعو
ف لطلعو

ل رن عت علـ ةولفس سًػف لالعةلػال عتػ لطس ػا لطفػا ش  ،أو أف لًػوف ػسلس

ل رن عت ة وط لطلعو باطة الـ طم

أ ثس مف ثال

ةنولت باعةباس أف لطجس مد جن ػد  ،ثػـ لظهػس ألطػد

جليػػل ،عت ػ أف لطجس مػػد جنالػػد وطلةػػت جن ػػد .أنظػػس ةوفيػػق لطمػػاوي  ،ف ػػه لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد  ،ج ، 1ط ،2مطػػاب للس
لط ةاا لطهس  ،لط اهس ،1954 ، ،ص ،411هامش س ـ ( ، 1ومف لأللطد لطجليل ،أل ا لعةػسلؼ لطمػةهـ عنػل لةػةجولبه فػ
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أم ػا فلمػػا يةهتػػق رة ليػػل مهلػػاس العةبػػاس لطػػلطيج جليػػل فت ػػل امػػت م ًمػػد لطػػن ض لطملػػس د رو ػ
ابطاح العةباس لطلطيج جليللح وهػو أف يتة ػ بػه لطم ػق ألوؿ مػسس بهػل لػلوس ػسلس فػ لطػلعو
أو لط سلس بأف ال وجه إل امةها ،2وةأةلةاح عت ما ةرق لهرت غاطرلد لطف ه إط أنػه إلل ًػاف لطػلطيج
ل ةرق عس ه عتػ لطم ػق ط نػه أهمػج ة ل ػه  ،فػال لمًػف لعةبػاسس لطػلالح جليػللح ً ،مػا طػو طتػا
مف لطم ق ةماع ماهل مهيف فأهمج هلل لططتا  ،ثـ أللس ػسلس ب فػ لطػلعو  ،فػال يجػوز طػه
بهل لطؾ أف لهول إط ةماع لطؾ لطماهل ب جد أنه لطيج جليل.

3

لعػػو أخػػس  .ط زً ػ أرػػو عػػامس  ،لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،696ولطهثػػوس ف ػ مًػػاف لطجس مػػد عت ػ
أملاء ةفيل باسة اا لطمةهـ طتجس مد أو لطمةاهمد فيها .عمس لطةهيل سم اف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.433
1

ولطة لمًف ةهس فها بأنها (لأللطد لطجليل ،لطة ةػؤلي إطػ إطغػاء ػسلس فػ لطػلعو هػ ًػج لطيػج جليػل لظهػس رػج م ػ

لطمػل ،لطم ػػسس ،طةػ وط لطػػلعو  ،ولًػوف مػػف مػػأنه ز ػػال ،لال ةنػاع رو ػػوع لطجس مػػد ونةػػرةها إطػ لطمػػةهـ عمػػس لطةػػهيل سم ػػاف
،لطمسج لطةارق  ،ص ،432ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص .405أو ( لطؾ لطلطيج لطلي طـ يخ ػ
طتب

رولةطد ةتطد لطة يق و ةـ ل ةمافه بهل للوس سلس فػ

لطػلعو  ،ةػولء ًػاف موجػوللح رػج لػلوس هػلل لط ػسلس لو

ال ا طللوسس ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلػسؼ  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص .409وط ػل عسفػت م ًمػد لطػن ض لطملػس د لطػلطيج
لطجليػل ب وطهػا (( مػػف لطم ػسس أف لطػلطيج هػػو مػف يتة ػ بػػه لطم ػق ألوؿ مػس ،بهػػل لطة س ػس فػ لطػػلعو بػأف ال وجػه إل امةهػػا ،
وهو ما ال يةأة لط وؿ فله رسأي إال ف ول

ما ةجس ه لطم ًمد مف ة يق  ،ةولء باالطالع عت لطة ل ات لطةاب د طتو وؼ

عت ما ًػاف مطسو ػا مػف ألطػد وم اسنةهػا رةتػؾ لطةػ يػسلل لطهػول ،إطػ لطة يػق لةػةنالل إطيهػا  ،أو بغيػس لطػؾ مػف لطة ل ػات
ن ػ ػػض  ،1992/4/9لططهػ ػػف س ػ ػػـ 471طةػ ػػند 59

ػ ػػائلد  ،لنظػ ػػس لط ػ ػسلبك  www.aladalacenter.comةػ ػػاس خ لطز ػ ػػاس،

 01:19:49 2018/11/24ـ ،لنظس لل ا ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،ص.405
2

ن ػ ػػض جن ػ ػػائ مل ػ ػػسي  ،1972/3/5مجموع ػ ػػد أ ً ػ ػػاـ م ًم ػ ػػد لط ػ ػػن ض  ،ى ، 23س ػ ػػـ  ،63ن ػ ػػض جن ػ ػػائ مل ػ ػػسي

 ، 1973/12/16،مجموع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد أ ً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ م ًم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد لط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ض  ،ى ، 24س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ . 1223 ، 248لنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس لطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػسلبك
 www.aladalacenter.comةػ ػ ػ ػػاس خ لطز ػ ػ ػ ػػاس 01:18:45 2018/11/24 ،ـ  ،و
لطلالئج لطجليل ،مهال ،لطمهول ولطم ا س ولألوسلؽ لألخس لطة طـ ةهسض عت

ا

ػ ػ ػ ػػت أل ػ ػ ػ ػػا بأنػ ػ ػ ػػه (( ولهػ ػ ػ ػػل مػ ػ ػ ػػف
لطة يق أو لطنلابد لطهامد ولًػوف مػف

مػػأنها ة ولػػد لطػػلالئج لطةػ وجػػلت غيػػس ًافلػػد أو ز ػػال ،لالل ػػاي لطمػػؤل طظهػػوس لط ل ػػد .طمػػا ًػػاف لطػػؾ  ،وًػػاف ػولـ لطػػلطيج
لطجليل هو أف يتة

به لطم ق ألوؿ مس ،بهل لطة س س ف لطلعو بأال وجه إل امةها أو أف لًػوف ة يػق لطػلطيج بمهسفةػه غيػس

ملةػػس طػػه مػػف رػػج (لططه ػػف س ػػـ  11238طةػػند  87جتةػػد 2017/12/23ـ مو ػ ػ لطرولبػػد لط انونل ػد طم ًمػػد لط ػػن ض ،
لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس9/1/2019 4:35:01 PM،
3

ةوفيق لطماوي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ، 412عمس لطةهيل سم اف  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص ، 433عرػل لطػسؤوؼ مهػلي ،

مسي لط ولعػل لطهامػد طدجػسلءلت لطجنائلػد  ،للس لطنه ػد لطهس لػد  ،لط ػاهس ،2000 ، ،ص ، 547مػأموف ةػالمد  ،لإلجػسلءلت
لطجنائلد  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،726ط زً أرو عامس  ،لإلجسلءلت لطجنائلد  ،لطمسج لطةارق ،ص ،696سؤوؼ عريل ،
118

وم ػ لطػػؾ لهػػا جانػػا مػػف لطف ػه إط ػ لعةبػػاس لطػػلطيج جليػػللح  ،طاطمػػا طػػـ يخ ػ طتف ػػص مػػف رػػج
ةتطد لطة يق  ،فإلل أمهل لطمجن عتله مهوللح عت ل د لطول هد لطمرتغ رها وطـ لةػةم لطم ػق
أل ػولطهـ  ،ثػػـ ألػػلس ػ لسسس ب ف ػ لطػػلعو  ،فإن ػه يجػػوز لطسجػػوع إط ػ لطة يػػق م ػس ،أخػػس إلل ًػػاف
لالةةماع إط هؤالء لطمهول يؤلي إط ة ولد لأللطػد لطةػ ًانػت غيػس ًافلػد ولطػؾ ةأةلةػاح عتػ أف
مهتومات أوطئؾ لطمهول طـ ة ف ة ت نظسس عنل لطةلسؼ ف لطة يق.1
و ر ػػلو أف لطمم ػػسع لطفتة ػػطين

ػػل أخ ػػل ره ػػلل لالةج ػػاس  ،يػ ػ

نل ػػت لطم ػػال 156( ،م ػػف ػػانوف
ينه ..

لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين ب وطه ( ...لطة طـ ةهسض عت لطنلابد لطهامد ف

ول ةف أف لًوف مف مأف لأللطد لطة ةرسس إطغاء سلس ف لطلعو ة ولد لأللطد لطة وجلت غيس
ًافلد أو ز ال ،لالل اي لطمؤلي إطػ ظهػوس لط ل ػد  ،وهػلل مهنػاس أف لطم ػق عنػلما ألػلس هػلل
لط سلس إنما لس عػلـ ًفالػد لأللطػد لطةػ ة ػت بلػسس  ،فػإلل وجػلت لأللطػد لطجليػل ،وًػاف مػف مػأنها
ة ولد لأللطد لطة ًانػت ائمػد ب يػ
ف لطلعو

2

ةلػبً ،افلػد طد اطػد  ،فلًػوف مػف لطجػائز ينئػل إطغػاء ػسلس

وهلل لهن أف لأللطد لطجليل ،ةنة أثسها ف إ ةنػاع لطم ػق رو ػوع لطجس مػد ونةػرةها

إطػ لطمػػةهـ بمػػًج أ ػػو ممػػا ًانػػت ةفيػػل لأللطػػد لطةػػاب د ،3ب يػ

طػػو ًانػػت هػػلس لأللطػػد ػػل عس ػػت

عت لطم ق مف رج ط اف مف مأنها أف ةمنهه مف إلللس لسسس ب ف لطلعو .

4

لطمسج ػ لطةػػارق ،ص ،459أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطوةػػلك  ،ص ، 167م مػػول نجيػػا ةػػن  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،
ص ،637ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،410فهل مول لطخاطلي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.85
1

ةػف لػػالؽ لطمسلػػفاوي  ،لطمسلػػفاوي فػ ألػػوؿ لإلجػسلءلت لطجنائلػػد  ،منمػػأ ،للس لطمهػػاسؼ  ،لإلةػػًنلس د ، 1998 ،

ص ، 453ولنظػس بهػسض لطػسأي  :ةػاهس لرػسلهلـ لطوطيػل  ،لطةلػسؼ  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص .411و جػل هػلل لطػسأي ةػنللح طػػه
فػ

ػػاء ػػللـ طم ًمػػد لطػػن ض لطملػػس د ب وطهػػا (( لًػػس أةػػماء م ػهول أثنػػاء لطة يػػق  ،ال لمن ػ مػػف أف مػػهاللةهـ ب يػػت

مجهوطد ما للمت طـ ةةم  ،فةهةرس لطلالح جليللح  ،هلل ف الح عف أنه لهةرس لطلال جليلل علوؿ لطماهل عف أ ولطػه لطةػ أرػلها
ف ػ ػ لطة يػ ػػق  ،فػ ػػال م ػ ػ ء لمن ػ ػ مػ ػػف بػ ػػاا أوط ػ ػ مػ ػػف ةػ ػػماع مػ ػػهول طػ ػػـ ةؤخػ ػػل أ ػ ػولطهـ بػ ػػاطمس ،ن ػ ػػض جنػ ػػائ ملػ ػػسي
 ،1902/12/27لطمجموع ػ ػػد لطسة ػ ػػملد  ،س ػ ػػـ  ،78ص182لنظ ػ ػػس لطػ ػ ػسلبك  www.aladalacenter.comة ػ ػػاس خ لطز ػ ػػاس،
 01:17:30 2018/11/24ـ
2

م مول نجيا ةن  ،لطمسج لطةارق ،ص.638

3

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص416

4

أ مل فة

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق  ،ص741
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وط ل لنة ػل جانػا ًريػس فػ لطف ػه مػا لهػا لطلػه لطػسأي لطةػارق  ،ولطػؾ عتػ أةػاى أف ػولـ لطػلطيج
لطجليػػل  ،أف لًػػوف مجه ػوالح طتم ػق وطػػـ لًػػف ف ػ لالةػػةطاعد عس ػػه عتلػػه ً ،مػػا أنػػه طػػلى مػػف
لطهللطد أف لةاء مسًز لطمةهـ بةرا إهماؿ لطم ق أو ة ليسس.

1

ون ف رلوسنا نؤ ل هػلل لطن ػل مػف جانػا لطف ػه  ،ولطػؾ ألف ظهػوس لأللطػد لطجليػل ، ،يػؤلي إطػ هػلـ
لط جلد لطمؤ ةد ط سلس ف لطلعو  ،وطما ًاف إهللس هلس لط جلد ف غيس ملت د لطمػةهـ  ،فأننػا
نس لطة ييق مف مفهوـ لأللطد لطجليل ، ،ب ي

ال لهةرس لطلالح جليللح إال مػا ًػاف مجهػوالح طتم ػق

وط ػػـ لً ػػف فػ ػ لالة ػػةطاعد عس ػػه عتل ػػه  ،وأم ػػا إلل ة ػػم ،ب ػػاطهول ،إطػ ػ لطة ي ػػق وةػ ػماع م ػػاهل
ولإلط ػػالع عتػ ػ وسؽ أو أي لطي ػػج أخ ػػس  ،وً ػػاف ه ػػلل لط ػػلطيج ػػل ع ػػسض عتػ ػ لطم ػػق وط ن ػػه ط ػػـ
لف لػػه  ،أو ًػػاف روةػ ػ لطم ػػق أف لطتػ ػ عتلػػه ط ن ػػه طػػـ لفهػػج لط ػػؾ ألي ةػػرا ً ػػاف فػػإف ه ػػلل
ةػػيؤلي إط ػ جهػػج ػسلس ف ػ لطػػلعو ال مهن ػ طػػه  ،ولطػػؾ ألنػػه ةػػلًوف مػػف لطةػػهج عت ػ ةػػتطد
لطة يق أف ةهلس جلد لط سلس ب ف لطلعو  ،ولطهول ،إط لطة يق ًتما وجلةه نا لاح  ،فاط اعػل،
أنه ال يجػوز طتم ػق أف يهػلس جلػد ػسلس فػ لطػلعو ولهػول لطػ لطة يػق ًتمػا وجػلس نا لػاح ،
ألف لط ابك ف لطهول ،طتة يق هو ظهوس لأللطد لطجليل ،لطة ًانت مجهوطد طتم ق.

2

و ثػػاس لطةةػػاؤؿ فػ هػػلل لطلػػلل باطنةػػبد طظهػػوس ألطػػد مػػف مػػأنها ةغييػػس لطولػػب لط ػػانون طتول هػػد ،
فهج ةهةرس هلس لأللطد مف لأللطد لطجليل ،لطة ةرسس لطهول ،لط لطة يق ؟

1

ةوفيق لطماوي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ، 412نظػاـ ةوفيػق لطمجػاط  ،لط ػسلس بػأف ال وجػه إل امػد لطػلعو لطجنائلػد  ،ل لسةػد

م اسنػػد سةػػاطد لًةػػوسلس ،جامهػػد عػػيف مػػمى  ، 1986 ،ص،468طػػاسؽ عرػػل لطوهػػاا ةػػتلـ  ،أولمػػس لطةلػػسؼ ف ػ لطة يػػق
وطػػسؽ لططهػػف فيهػػا  ،سةػػاطد لًةػػوسلس ،جامهػػد عػػيف مػػمى ،1956 ،ص ،260ط عرػػل لطمجيػػل مً ػ  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،
ص ،230أنظس أل ا بهسض لالنة ال ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.412
2

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةػارق  ،ص .412لططهػف س ػـ  16701طةػند  66جتةػد  09/07/1998ى

 49ص  867ؽ  ،112لططه ػػف س ػػـ  5110طة ػػند  80جتة ػػد  ،01/11/2010مو ػ ػ لطرولب ػػد لط انونل ػػد طم ًم ػػد لط ػػن ض ،
لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس 04:35:01 19/09/01،ـ
121

يػػس جانػػا مػػف لطف ػػه بػػأف لأللطػػد لطجليػػل ،لطة ػ ةرػػسس لطهػػول ،طتة يػػق  ،يجػػا أف ةةهتػػق بماللػػات
لطجس مػد لطمنةػػوبد إطػ لطمػػةهـ ال رولػػفها لط ػػانون  ،طػػلطؾ ال لهػػل لطػػلطيج لطػػلي لغيػػس مػػف لطولػػب
لط انون طتفهج مف لأللطد لطجليل ،لطة ةرسس إطغاء سلس ف لطلعو .
و لها جانا أخس ف لطف ه – وب ق – إط عًى لطؾ  ،ي

1

يس أنه مػف لطممًػف ظهػوس ألطػد

جليػػل ،ةغيػػس مػػف لطولػػب لط ػػانون طتول هػػد لطمًونػػد طتجس مػػد  ،فةجهتهػػا جنالػػد بهػػل أف ًانػػت مػػف
لطجػػن ، ،فػػإلل ًانػػت ةػػتطد لطة يػػق ػػل ػػسست ف ػ لطػػلعو ف ػ جن ػػد إلن

ػػائها بمػػسوس ثػػال

ةػػنولت  ،ثػػـ ظهػػست ألطػػد جليػػل ،ةغيػػس مػػف لطولػػب لط ػػانون طتول هػػد فةجهتهػػا جنالػػد  ،فف ػ هػػلس
لط اطػػد ة ػػوف لطمػػل ،لطم ػػسس ،طة ػ وط لطػػلعو ه ػ مػػل ،ة ػػالـ لطػػلعو ف ػ م ػولل لطجنالػػات  ،مػػس طد
ظهوس لأللطد لطجليل ،ف خالؿ هلس لطمل ، ،و ينئل يةهيف إطغاء سلس ف لطلعو .

2

وهنا لظهس جتلاح لوس جهات لطة يق ف وزف وة ليس لأللطد  ،إل ة وـ باطمولزند رػيف لأللطػد لألوطػ
لط هلفد ولأللطد لطجليل ،لطة ةةمة باط و ،لطمرسس ،إلعال ،فة ،لطة يق مف جليل.
ثالثا :السمطة التقديرية لم يابة الوامة في ح
ف

3

الدعوى ال زااية لود صحة الواقوة .

اؿ لة  ،أماـ جهات لطة يق علـ و وع لطفهج لطمنةوا إط لطمةهـ مف ي

لأللج ،4أي

علـ و وع لطفهج مف لطنا لد لطماللد ًما طػو ًانػت لطول هػد لطمنةػوبد طتمػةهـ ًيللػد ،5أو ظهػوس مػف
زعـ ةته لاح  ،أو لطهثوس طل لطمجن عتله عت لطماؿ لطلي للع ةس ةه.6
1

أل ػ اا هػػلل لط ػسأي هػػـ  :م مػػول نجيػػا ةػػن  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،639للولسل غػػاط لطػػلهر  ،لطمسج ػ

لطةػػارق  ،ص ، 112نظػػاـ لطمجػػاط  ،لط ػسلس بػػأف ال وجػػه إل امػػد لطػػلعو لطجنائلػػد  ،ل لسةػػد م اسنػػد  ،سةػػاطد لًةػػوسلس ،جامهػػد
عيف ممى  ، 1986 ،ص ،473ط عرل لط ميل مً  ،لطمسج لطةارق  ،ص ، 238عرل لطسؤوؼ مهلي ،لطمسج لطةارق
 ،ص  ، 549أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطوةػػلك  ،لطمسجػ لطةػػارق  ،ص ، 169أنظػػس أل ػػا فػ عػػسض لطػسأي  ،ةػػاهس إرػسلهلـ
لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.417
2عمػػس لطةػػهيل سم ػػاف  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،434ةوفيػػق لطمػػاوي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص411هػػامش س ػػـ ( ، 1عرػػل
لطفةاي ريوم

جازي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،506ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.417

3

فهل مول لطخاطلي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،87أمسؼ ةوفيق ممى لطليف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.323

4

مأموف ةالمد  ،لإلجسلءلت لطجنائلد  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،721عمس لطةهيل سم اف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.430

5

ةوفيق لطماوي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.406

6

عوض ط  ،لطوجيز ف

انوف لالجسلءلت لطجنائلد  ،ج ، 1للس لطمطروعات لطجامهلد  ،ص.334
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ط ل عسفت لطةهتلمات لط

ائلد طتنائا لطهاـ فػ فتةػطيف عػلـ لػ د لطول هػد فػ لطمػال2/633( ،

ب وطها (( لًوف أمس لط فػ طألةػباا لألةلػد (...ل طهػلـ لػ د لطول هػد  ،ولطػؾ لًػوف إلل رتػغ عػف
وثرػػت أف لطول هػػد لطمػػلع رهػػا طػػـ ة ػ أل ػالح  ،أو أف ل ػ فهػػج و ػػةهـ باسة ابػػه مػػخص ثػػـ

ػػال

يثرت أف لطفهج مف عمج لطمجن عتله نفةه ب لػل لةهػاـ لطػؾ لطمػخص  .وهًػلل فػإف لطةهتلمػات
لط

ائلد طتنائا لطهاـ ف فتةػطيف أوسلت عػلـ لػ د لطول هػد فػ فس ػيف  ،أوطهمػا عػلـ لػوؿ

لطول هد مف لطنا لد لطماللد  ،ولطثان

لوؿ لطول هد باطفهج وط ف طلى ممف للع

ولنما مػف لطمجنػ عتلػه  ،وهاةػاف لط اطةػاف لطولسلةػاف فػ لطةهتلمػات لط

لوطها منه ،

ػائلد طتنائػا لطهػاـ طػـ يػسلل

عت ةريج لط لس  ،ولنما عت ةريج لطمثاؿ  ،إل أف االت علـ لطل د ًثيس ، ،ومثاؿ لطؾ مف
يرتػػغ عػػف جس مػػد فهػػج فا ػػ ،م ػ لم ػسأ ،ف ػ غيػػس عالنلػػد  ،ثػػـ ية ػػ ،طػػه أف لطمةػػسلل عت ػ م ػ د
لطمةهمػػد هػػو زوجهػػا لطػلي طػػـ لًػػف لهػػسؼ لطنػػاى بػػأمس زولجػه منهػػا ،أو مػػف يرتػػغ عمػػللح عػػف س ػػق
ل آ ال لطناى  ،ثـ ية  ،أف لط س ق ما بةرا ماى ًهس ائ ال لخج طتمةهـ فله.1
أف لطةطريق لطهمت ط سلس ف لطلعو طهلـ ل د لطول هد نال لحس ما لهمج به وهػلل بةػرا لطمنهجلػد
لطمةبهػػد مػػف لطنلابػػد لطهامػػد فػ عمتهػػا  ،فطاطمػػا لطمتػػب ولػػج إطيهػػا ل ةػػوي عتػ ألطػػد لثبػػات فأنهػػا
ةةخل جمل لإلجسلءلت

ل لطمةهـ لوف أف ةهط باالح أللطػد لطنفػ أو أف ةة ػس عػف لأللطػد لطةػ

ولتةها فة ةف بألطد لإلثبات  ،سغـ أف لطنلابد لطهامد ل
رج ألطد لإلللند فه طلةت ةيب مةتك عت

عتيها لطةزلـ ل

رةف ص ألطد لطرسلء،

س ات لألفسلل  ،ةلما وأف هػلل مػف مػأنه أف لًػافف

لطجنػػا ،لطػػليف ػػامول رةتفيػػق لطػػةهـ لط يللػػد طألرس ػػاء ومةػػاعلةهـ طة يػػق مػػأس هـ  ،ممػػا ل يػػل باطنلابػػد
لطهامػػد عػػف لط ل ػػد وعػػف مهمةهػػا لألةاةػػلد ف ػ إ ػػاؽ لطهللطػػد وةػػأميف لػػا ،لألف ػسلل  ،ممػػا يجهػػج
لطم ػةهـ لطرػػسيء ف ػ مػػأزؽ لطػػةختص مػػف لإلج ػسلءلت لطة ػ لةخػػلت
فيجػػل نفةػػه مجر ػ لحس طتجػػوء إط ػ
لطممػػة

ػػلس ولطة ػ مػػف أمػػلها لطةو يػػب

ػػانوف لطلػػت ،لطج لزئ ػ طيػػةختص مػػف لطظتػػـ لطول ػ عتلػػه ة ػولء مػػف

أو ةػػتطد لطنلابػػد لطة ليس ػػد طلمػػةسي س ةػػه رػػلف غ لسمػػات أوجرهػػا ػػانوف لطلػػت ،لطج لزئ ػ

و ه ػػلل أل ػػب ت لطنلاب ػػد لطهام ػػد موظ ػػب ة ل ػػيج طل ػػنلوؽ لطة ػػتطد لط ا م ػػد م ػػف وسلء ة ػػليسلةها
لطةهةفلد.

1

عرل لطفةاي ريوم

جازي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.204
122

أمػػا ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي فت ػػل خت ػ مػػف لًػػس ةػػرا عػػلـ ل ػ د لطول هػػد إللػػللس
لألمس بأال وجه طتمةابهد لطلالس مف ا

لطة يق .

رابوا  :السمطة التقديرية لم يابة الوامة في ح
ط ل نلػت لطةهتلمػات لط

الدعوى ال زااية لود مورفة ال اعل.

ػائلد طتنائػا لطهػاـ فػ فتةػطيف فػ لطمػال/633( ،ا لطةػ نلػت عتػ

أف (( لً ػػوف أم ػػس لط فػ ػ طألة ػػباا لآلةلػ ػد (..ا طه ػػلـ مهسف ػػد لطفاع ػػج  ،ولطت ػػا م ػػف لطمبا ػ ػ
لةػػةمسلس م ػولال ،لطب ػ

ولطة ػػسي عنػػه  ..ونلػػت لطمػػال 163( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد

لطج لزئػػسي ب وطهػػا ((  ...أو ًػػاف م ةػػسؼ لطجس مػػد مػػا ي ػزلؿ مجه ػوالح ،ألػػلس أم ػ لحس بػػأال وجػػه طمةابهػػد
لطمةهـ .
إف ف لطلعو طهلـ مهسفد لطفاعج ًةرا مف أةباا فػ لطػلعو لطجزلئلػد أو إللػللس لألمػس
بأال وجه طتمةابهد  ،لفةسض لنةهاء لطة يق لالرةللئ لوف لطولوؿ إط مهسفػد لطفاعػج ، 1وهػو مػا
لةػػةوجا أف ة ػػسس ةػػتطد لطة يػػق ف ػ لطػػلعو لطجزلئلػػد  ،لطػػؾ أف مس تػػد لطم ا مػػد ةةػػةتزـ أف
لًوف لطمةهـ مهيناح ،إل أف لطهلؼ مف هلس لطمس تد هو لطولوؿ إط

ًـ ل سس لإلللند أو لطرسلء، ،

مػػف لطةطرل ػػات لطهمتلػػد ط ف ػ لطػػلعو لطجزلئلػػد طهػػلـ مهسفػػد لطفاعػػج ػسلس لط ف ػ

س ػػـ(  2018/2300لطلػػالس رةػػاس خ

1

2018/9/27ـ ي

ةةتخص و ائهه ف أنه رةاس خ 2018/8/5ـ ة لـ لطممة

ةلاس ،لإلةهاؼ لطة لهمج عتيها ط ال

رإفال ،طػللئس ،مػسطد لطمػسوس مفالهػا ةهػسض

أل إط طه ف لطجهد لطلةس طدةهاؼ وًػلطؾ ًةػس فػ لطزجػاج لطختفػ  ،و ػل

عتػػـ رػػلطؾ عنػػلما هػػـ باطلػػهول طتةػػلاس ،طتخػػسوج إط ػ مهمػػد عمػػج وطػػـ لةػػةلؿ عت ػ لطفاعػػج وبػػاإلطالع عت ػ أوسلؽ لطمتػػب طػػـ
لةػػةلؿ عتػ لطفاعػػج و ةػػاس خ 2018/9/16ـ ةػػـ ةػػل يق لطمتػػب مػػف رػػج لطمًةػػا لطفنػ وأولػ ب ػاط ف طهػػلـ لألهملػػد وطهػػلـ
مهسفد لطفاعج  .وف لط

لد س ـ ( 99/418مسطد خاف يونى ي

أةهـ مخص رةهمد إةػالؼ مػاؿ لطغيػس خالفػاح طتمػال،

 326وةهمد لطةس د لطمنلوص عتيها باطمال 270( ،مف انوف لطه وبات س ػـ  74طةػند  36و ػل ػسست لطنلابػد لطهامػد فػ
لطلعو طهلـ مهسفد لطفاعج إلنًاس لطممًو

لس منل با وس ،لطة ل ات طةس ةه المةاؿ لطجولفػد  ،باإل ػافد إطػ

باط مب ولطمهايند وط نها ةولتت إط أف مًو لطما
لطول هػد  .ومػػف لطةطرل ػػات أل ػػا فػ لط
لطثارت مف لألوسلؽ أنه ةـ

مسةتد وةختو مف أي لطيج وأف لطمبا

ػػلد س ػػـ ( 2003/148لطةػ

لػاـ لطنلابػد

طـ ةةولج طمهسفػد م ةػسؼ

ػػسست فيهػػا لطنلابػػد لط فػ طهػػلـ مهسفػػد لطفاعػػج يػ

بك مةتةيف لطبانجو مزسوعد ة ت مجس ،ز ةوف عت

ػلول لألسض وال يوجػل طهػا ةػوس و إمًػاف

أي مػػخص لخوطه ػػا ولطخ ػػسوج منه ػػا لوف أي ع ػػائق مم ػػا يخسجه ػػا عػػف ة ػػلطست لطم ػػةهـ باإل ػػافد ط ون ػػه غي ػػس ػػائز طتم ػػال،
لطم روطد أل ا أنًس عال ةه باطمةتةيف ولنه ال لهسؼ عنهمػا مػيئاح طػلل يػلت لألوسلؽ رةهمػد ةنملػد أمػةاؿ ع ػاس مػف لطه ػا يس
لطخط ػس ،خالف ػاح طتم ػولل 16و6و 2مػػف ػػانوف لطه ػػا يس لطخط ػس ،طةػػند  1936لطمطرػػق بػػاألمس س ػػـ  437طةػػند ( 1972
لطفس  ،لطمسج لطةارق  ،ص  159وص.161
مجهوؿ  .ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،عرل هللا ل
123

ػػل

وال يةلوس للوس مثػج هػلل لط ًػـ إال باطنةػبد طمػخص مهػيف ،1فػإلل ػسست ةػتطد لطة يػق إ اطػد
مػػةهـ ال ي ػزلؿ مجه ػوالح و ػ هػػلل لط ػسلس بػػاطالح .أمػػا ف ػ مس تػػد لطة ي ػق لالرةػػللئ  ،فػػال لمػػةسط أف
لًوف لطفاعج مهسوفاح ،إل أف لطهلؼ مف مس تد لطة يق لالرةللئ لط مب عف هولد لطفاعج.2
وعلـ مهسفد لطفاعج لفةسض أف لطنلابد لطهامد لست أف ة سؾ لطلعو
ػػل سًػػت
لطلعو

ل مجهوؿ  ،أو أف ة وف

ػػل مػػخص مهػػيف ثػػـ لظهػػس مػػف لطة يػػق عػػلـ ل ػ د لالةهػػاـ لطمنةػػوا إطلػػه  ،فة يػػل
ل مجهوؿ  ،وفػ هػلس لط اطػد ينطػوي ػسلس فػ لطػلعو

ينئل

ػمنلاح عتػ

ػسلس فػ

لطلعو طهلـ ًفالد لأللطد.3
و لها جانا مف لطف ه إط لط وؿ بأف علـ مهسفد لطفاعج لهل لوس ،مف لوس علـ ًفالد لأللطد
لفةسض وجول مخص مهيف سًت

لس لطلعو لطجزلئلد  ،غيس أف لأللطد طـ ة ػف ًافلػد إل اطةػه

طتم ا مد .4
ونؤ ل ما لةجه إطله لطسأي لطلي ف ج أف لًوف سلس ف لطلعو طهلـ مهسفد لطفاعج م ةل لحس عت
ػػل مجهػوؿ  ،وةنةهػ رإلػللس ػ لس لحس ب فظهػا طهػلـ مهسفػػد

ػللء
لط اطػد لطةػ ة ػسؾ فيهػا لطػلعو لرة ح
ل مػخص مهػيف ولةخػلت
لطفاعج  ،أما إلل رلأت لطلعو

ػلس إجػسلءلت لطة يػق وطػـ ل ػـ

ػلس

لطيج  ،أو أف لأللطد طـ ة ف ًافلد فنس أف لللس ب ه سلس ب ف لطلعو مرنلاح عت علـ ًفالػد
لأللطػد  ،وةرػلو أهملػد هػػلس لطةفس ػد فػ لط اطػد لطةػ يجيػز فيهػا لط ػانوف لطهػػول ،إطػ لطة يػق طظهػػوس
لأللطد لطجليل ، ،ي

أف لطهول ،إط لطة يق ةفةسض أف لًػوف ػسلس فػ لطػلعو

مػػخص مهػػيف  ،وهػػلل لهنػ أف لطهػػول ،طتة يػػق فػ

ػل لػلس

ػػاؿ ظهػػوس لأللطػػد لطجليػػل ،ةنطرػػق عتػ

ػل
ػسلس

ف ػ لطػػلعو طهػػلـ ًفالػػد لأللطػػد  ،رينمػػا ػسلس ف ػ لطػػلعو طهػػلـ مهسفػػد لطفاعػػج يةطتػػا ة س ً ػاح
جليللح طتلعو .

5

1

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.205

2

م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ، ،101عمس لطةهيل سم اف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.157

3

مأموف ةالمد  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،772أ مل فة

4

أ مل فة

5

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.206

ةسوس  ،لطوةلك  ،ج،2لطمسج لطةارق  ،ص.166
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ةسوس  ،لطوةلك  ،ج،2لطمسج لطةارق  ،ص.164

وط ل سلع لطممسع لطج لزئػسي فػ

ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد ملػت د لطمةهمػيف فلمػا طػو ةرػيف خػالؿ

لطة يق أف أ لهـ يةولفس ب ه اطد مف االت ف لطػلعو لطجزلئلػد ؛ ف ينهػا ط ا ػ لطة يػق
بموجا نص لطمال 1 167( ،إلللس أم لحس بأال وجه طمةابهد لطمةهـ أو بهض لطمةهمػيف عػف جس مػد
أو عل ،جسلئـ ط يف لالنةهاء مف لطة يق ؛ فأما لالب اء عت لط سلس لطمةخػل أو لطسجػوع عنػه. 2وهػلل
عت خالؼ لطممسع لطفتةطين لطػلي طػـ للػسي طتنلابػد لطهامػد بمثػج هػلل لألمػس  ،وط ػف فػ لطول ػ
لطهمت ة وـ لطنلابد لطهامد بمثج هلل لألمس وف اح طةتطةها لطة ليس د.3
إن قةرار ااحالةةة وقةرار الح ة لمةةدعوى ال زاايةةة

تتخةةذأ هةةات التحقية إ بوةةد وصةةولها إلةةى

در ة ق اعة موي ة ع دها يم ن لها اتخاذ إحةدى هةذين القةرارين ع ووتةالي يثةار التسةاثم بشةنن
در ة الق اعة الالز توافرها تخاذ احدى هةاتين القةرارين ؟ هةذا مةا سة يب عميةق فةي المطمةب
القاد .

1

لطة نلت ب وطها عت أنه ( يجوز أثناء ةيس لطة يق إلللس أولمس ةة مف بلفد جزئلد أال وجه طمةابهد لطمةهـ

2

ختيج باللى وزهيس روسناف  ،لطمسج لطةارق  ،ص51

3

ل ػ ػػل لطةطرل ػ ػػات لطهمتلػ ػػد ط ف ػ ػ لطػ ػػلعو لطجزلئلػ ػػد ةجػ ػػاس مػ ػػةهـ ولةػ ػػة ماؿ لطة يػ ػػق باطنةػ ػػبد ألخػ ػػس  ،ػ ػسلس ف ػ ػ س ػ ػػـ

( 2018/3658لطلػػالس رةػػاس خ  2018/12/30لطػػلي ةػػةتخص و ائهػػه فػ أنػػه رةػػاس خ  2018/10/8وعتػ

ػػاجز مػػسطد

لطةلخج و ف لطنظاـ عج ماسع لالي لطليف ةـ لالمةباس بمسًبد مف نوع ةػًولل رل ػاء لطتػوف ةػـ لةػةل افها وةفةػلش مػف فيهػا
وهػـ لطممػػة
لطممة

ػػلهـ و ػػبك مػولل مخػػلس ،مػػف نػػوع أة لسمػػاؿ ة ػػت لط سةػ رتػػغ عػػللها  131بػػد أة لسمػػاؿ  ،وةػػـ ةػػلو ف إفػػال،
لهـ ي

أ س لطممة

لس لألوؿ أف روا لألة لسمػاؿ ةهػول طػه ب لػل لإلةجػاس وأف لطممػة

ةائق طتةلاس ،وال لهتـ ب لازةه طتمولل لطمخلس ،وأ س لطممة
لطول هػد  ،و يػ

ةػـ

لس لطثان أنه ًاف ةائق ف ػك وال عتػـ طػه باطم ػروطات وأنًػس

ػػبك وة س ػز لطةػػلاس ،ولط رػػوا لطمخػلس ،ةػػا لأللػوؿ  ،و ةػػاس خ  2018/11/21ـ ةػـ ةػػل يق لطمتػػب

مػف لطمًةػا لطفنػ وأولػ ب فػ لطةهمػد عػػف لطممػة
لطجزلئلد عف لطممة

ػلس لطثػان هػو

لس لطثان

ػػلس لطثػان طهػلـ ًفالػػد لأللطػد ب ػػه .طػلل ن ػػسس فػ أوسلؽ لطػػلعو

طهلـ ًفالد لأللطد ولةة ماؿ إجسلءلت لطمتب ب ق لطممة
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لس لألوؿ.

المطمب الثا ي
در ة ااقت اع المطموبة لمتصرا في التحقي ا بتدااي
أف لسجػػد لط ناعػػد لطة ػ ةجةػػاي لهػػف لطم ػػق خػػالؿ مس تػػد لطة يػػق لالرةػػللئ ه ػ ل ةمػػاؿ إللنػػد
لطمػػخص  ،وه ػ لطػػللف لطػػلي يجهتػػه لةػػةمس و وللػػج لةخػػال لج ػسلءلت لطة يػػق لالرةػػللئ ب ػػه ،
ي

أف هلل لال ةماؿ ل يةالم خالؿ لطة يق فلهتف لطم ق لةخالس سلس لط ف  ،و ل لةػةمس

و زللل طية وؿ إط لسجد أعت منه ف لط ناعد طللج لطم ق إط خةػاـ مس تػد لطة يػق لالرةػللئ
وه ةلػسفه باطػلعو لطجزلئلػد .يػ

ػل خػوؿ ا ػ لطة يػق أو لطنلابػد لطهامػد

لطممػسع لطج لزئػ

لطةػػتطد فػ لةخػػال مػػا يػ لسس مناةػػبا مػػف ػسلس فػ لطػػلعو أو إ اطةهػػا طت

ػػاء لطمخػػةص1وللل ًانػػت

لطةتطد لطة ليس ػد وجػلت فػ لأللػج طةطرػق فػ مس تػد لطم ا مػد أمػاـ

ػا ،لط ًػـ  ،فأنػه يجػسي

ةطرل ها أل ا فػ مس تػد لطة يػق لالرةػللئ أمػاـ
ثانلػػد ط

ػا ،لطة يػق وغسفػد لالةهػاـ 2لطةػ ةمثػج لسجػد

ػػاء لطة يػػق ولطةػ مهمةهػػا م لس بػػد أعمػػاؿ ا ػ لطة يػػق ول مػػاؿ هػػلس لألعمػػاؿ إف ًػػاف

هنػاؾ اجػػد طػػلطؾ  ،ولًػوف لطػػؾ إمػػا عرػػس ة يػق ة ميتػ
1

3

أو إجػسلء ة يػق إ ػػاف رولةػػطد أ ػػل

ط م ػلس  ،لطةػتطد لطة ليس ػد طت ا ػ لطج لزئػ  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص. 29

/19رةػػاس خ  ( 1959/5/13بأنػػه مػػف ػػق
لألب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ػت م ًمػد لطةمييػز لطترنانلػد  ،ب سلسهػا س ػػـ

ػػا ،لطة يػػق ة ػػليس لأللطػػد لط ائمػػد وًفايةهػػا طتظػػف لطجامهػػد لطترنانلػػد  ،مسًػػز

ولطل لسةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لطمهتوماةلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد لط انونلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،لنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس لط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػسلبك

 ، http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=66460&selectionةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس خ لطز ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس،
 01:12:46 2018/11/24ـ ،ن ػ ػ ػػض ملػ ػ ػػسي  ،1956/11/2مجتػ ػ ػػد أ ًػ ػ ػػاـ لطػ ػ ػػن ض  ،ى،7ص،167أنظػ ػ ػػس لط ػ ػ ػسلبك
 www.aladalacenter.comةػػاس خ لطز ػػاس 01:15:24 2018/11/24 ،ـ  ،عرػػل لطة ػولا مهػػسوض  ،ػػانوف لإلج ػسلءلت
لطجنائلد  ،منمأ ،لطمهاسؼ  ،لط اهس،1987 ، ،ص ،325نائػج عرػل لطػس مف لػاط ، ،لوس لطنلابػد لطهامػد  ،لطمسجػ لطةػارق ،
ص .137
2

أ مل مو

لطمت ان  ،مبالئ لإلجسلءلت لطجزلئلػد فػ لطةمػس لطج لزئػسي  ،ل ط  ،ليػولف لطمطروعػات لطجامهلػد ،لطج لزئػس ،

 ، 1998صً ، 211س مد لروف والملد مالغد  ،لطمسج لطةارق  ،ص.10
3

نلػت لطمػال 186( ،مػف ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػسي ب وطهػػا بأنػه (( يجػوز طغسفػد لالةهػػاـ رنػاء عتػ طتػا لطنائػػا

لطهاـ أو أ ل لطخلوـ أو ة مف ةت اء نفةها أف ةأمس باةخال جمل إجسلءلت لطة يق لطة ميتلد لطة ةسلها الزمػد ًمػا يجػوز
طهػػا أل ػػا بهػػل لةػػةطالع سأي لطنلابػػد لطهامػػد أف ةػػأمس بػػاإلفسلج عػػف لطمػػةهـ  .ونػػص لطمػػال 187( ،مػػف للت لط ػػانوف نلػػت
ب وطها (( يجوز طغسفد لالةهاـ أف ةأمس مػف ةت ػاء نفةػها أو رنػاء عتػ طتبػات لطنائػا لطهػاـ رػإجسلء ة ل ػات باطنةػبد طتمةهمػيف
لطم ػػاطيف إطيهػػا بمػػأف جملػ لالةهامػػات ف ػ لطجنالػػات ولطجػػن ،ولطمخاطفػػات ألػػتلد ًانػػت أو مسةبطػػد بغيسهػػا لطناةجػػد مػػف متػػب
لطػػلعو ولطةػ ال لًػػوف ػػل ةنػػاوؿ لإلمػػاس ،إطيهػػا أمػػس لإل اطػػد لطلػػالس مػػف ا ػ لطة يػػق أو لطةػ ة ػػوف ػػل لةػػةبهلت بػػأمس
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لط

ػا ،لطػليف ةنةػلرهـ لطغسفػػد طػلطؾ ،1فهػ ةمثػػج جهػد س ارلػد عتػ ةػػتطد لطة ػليس لطممنو ػد ط

ػػا،

لطة يػػق ،2وال لمػػةسط فػ لإل اطػػد أف ةلػػج ناعػػد لطم ػػق عنػػل إلػػللس لط ػسلس باإل اطػػد ط فالػػد
ػػل لطل ػػيف لط امػػج رإللنػػد لطمػػةهـ  ،رػػج لًف ػ أف ة ػػوف لأللطػػد لطمطسو ػػد أمػػاـ لطم ػػق

لأللطػػد إط ػ

ةسج ،لط ًـ باإلللند.3
فاإل اطد مف لخةلاص ةتطد لطة يق  ،وم لطؾ أوجا لطممسع عتيها لطةثرػت مػف ًفالػد لأللطػد
ػل لطمػػةهـ  ،باطفهػج لطمنةػػوا إطلػه  ،إل ال لخةلػػاص طتنلابػػد لطهامػد رة ػػليسها طدللنػد مػػف عػػلمها
فةتػػؾ مهمػػد م ًمػػد لطمو ػػوع  ،ولنمػػا ةهن ػ ًفايةهػػا طة للمػػه إط ػ لطم ا مػػد  ،أي ة ػػليس سج ػػاف
لإلللند وطلى ل ينهػا وجزمهػا عتػ ن ػو مػا ةفهػج لطم ًمػد وبهبػاس ،أخػس فػأف مهمػد لطنلابػد لطهامػد
فػ وزف لطرينػػات لطةػ ةةولػػج إطيهػػا مػػف إجػسلءلت لطة يػػق لالرةػػللئ ةن لػػس رةػػسجل ،لأللطػػد ف ػػك
لوف لطجػػزـ رهػػا 4بمهن ػ أف ًفالػػد لأللطػػد لطة ػ ة ػػمنةها لطنلػػوص ةهن ػ ًفايةهػػا طد اطػػد وطػػلى
طدللند.

5

وال ل لل هنا ب ناعد لطم ق طتةلسؼ ف لطة يق لالرةللئ ةتؾ لط ناعد لطة ةتزـ ط ا

لط ًػـ

 ،لط ػػؾ أف لط ناع ػػد لطللةل ػػد طت ا ػ ػ لطج لزئػ ػ فػ ػ مس ت ػػد لطة ي ػػق لالرة ػػللئ ةخةت ػػب ع ػػف مس ت ػػد

ية ػػمف لط

ػػاء بل ػػفد جزئل ػػد ب ػػأال وج ػػه طتمةابه ػػد أو بفل ػػج جػ ػسلئـ به ػػها ع ػػف به ػػض أو إ اطةه ػػا إطػ ػ لطجه ػػد لط

ػػائلد

لطمخةلد . ..
1

نلت لطمال 190( ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػسي عتػ أنػه (( ل ػوـ رػإجسلء لطة ل ػات لطة ميتلػد طب ػاح طأل ًػاـ

لطمةهت د باطة يق لطةارق إما أ ل أع اء غسفد لالةهاـ ولما ا

لطة يق لطلي ةنلبه طهلل لطغسض و جوز طتنائا لطهاـ فػ

ًج و ت أف لطتا لالطالع عت أو لس ق لطة يق عت أف يسلها خالؿ خمةد ألاـ .
2
3

ةام ط غنلـ ،لطمسج لطةارق  ،ص.27
أ مل فة

ةػسوس  ،لطوةػلك  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص ،798ةػاهس إرػسلهلـ لطوطيػل  ،لطةلػسؼ  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص،55

فهل مول لطخاطلي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.40
4
5

نائج عرل لطس مف لاط ، ،لوس لطنلابد لطهامد ،لطمسج لطةارق  ،ص.145
فهل مول لطخاطلي  ،لطمسج لطةػارق  ،ص ،49يػ

لالجػ ػسلءلت لطجنائل ػػد فػ ػ م

ل ػوؿ لألةػةال لطػلًةوس ط ملػطف لط تتػ  ،فػ طجنػد ةهػليج ػانوف

ػػس لطجتة ػػد لطخامة ػػد فػ ػ /7م ػػايو  (1959/أف لأللط ػػد لط افل ػػد ةة ػػةهمج فػ ػ مس ت ػػد لطة ي ػػق

لالرةللئ بمهن لغايس لةةهماطها ف مس تد لط ًـ لطة ةةم ،رة للـ لطمةهـ طتم ا مد وسفػ لطػلعو عتلػه مػ سج ػاف لط ًػـ
رإللنةه أوسلس أ مل فة ػ ةػسوس  ،لطوةػلك  ،لطمسجػ لطةػارق  ،هػامش ( 1ص ، 501لنظػس لل ػا ةػاهس إرػسلهلـ لطوطيػل ،
مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ،475ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،للةلد سلس إ اطد لطلعو لطجزلئلد  ،لطمسج لطةارق  ،ص.193
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لطم ا م ػػد ،1ولًم ػػف ه ػػلل لالخ ػػةالؼ فػ ػ لسج ػػد لال ةن ػػاع لط ػػلي لل ػػج إطل ػػه ا ػ ػ لط ً ػػـ وة ػػتطد
لطة يق فف مس تد لطم ا مد يجا أف ةلج ناعد لط ا
لط ًـ باإلللند ،2فمجسل لطمؾ يوجا عت لط ا
فإلل ًاف

لطجزلئ إط لسجد لطجزـ ولطل يف عنل

لط ًـ ررسلء ،لطمةهـ لةةناللح إط ألج لطرسلء.،

3

ابك لطلطيج لطلي للػت ،طدللنػد هػو لنةفػاء أي مػؾ م ةمػج فػ هػلل لطػلطيج عتػ إللنػد

لطمػػةهـ ،فإنػػه ال يتػػزـ فػ مس تػػد لال اطػػد ةػولفس لطيػػج يػػؤلي إطػ لطل ػػيف عتػ لسة ػػاا لطمػػةهـ طتفهػػج
1ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،ةتطد لطنلابد لطهامد  ،ص .67أف بهض لطف ه لةجه إط إرسلز لالخةالؼ ريف لسجد لال ةناع لطمطتوبد
ف مس تد لطةلسؼ باطة يق لالرةللئ عف لسجد لال ةناع لطمطتوبد ف مس تػد لطم ا مػد بػأف لطنلابػد لطهامػد ةخػةص رإظهػاس
لط ل د و جم لأللطد لطمةهت د باطلعو لطجزلئلد ومف ثـ ل اطد لطممػة

عتلػه إطػ لطم ًمػد طة ػوؿ ًتمةهػا طتفلػج بمػأف هػلس

لأللطد ومل ثروةها ومل ل ةناعها رها  ،ولطؾ طغالات لط ًـ ف لطلعو  ،ومما لهن أن تقدير الدلة يختم
إذا ا ت ال يابة الوامة تممك تقدير الدلة والبي ات لغايات ا حالة إلى المح مة إ أ ها
أن وزن البي ة واصدار الح

عن وز ها ع

تممك وزن هذأ البي ات ع ذلةك

ب ا عميها هو ح من حقو المح مة وليس ال يابة الوامة  .عرػل لطػس مف ةوفيػق أ مػل ،

مػػسي لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد ًمػػا وسل ف ػ

ػػانون لطم ا مػػات لطجزلئلػػد ولطنلابػػد لطهامػػد  ،للس لطث افػػد طتنمػػس ،عمػػاف 2011،ـ ،

ص ،312فهل مول لطخاطلي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.38
2

ت م ًمد لطن ض لطملس د بأنه (مف لطم سس أف لأل ًاـ ف لطمولل لطجنائلد يجا أف ةرن عت لطجزـ ولطل ػيف ال عتػ

لطظػػف ولال ةمػػاؿ  .لططهػػف س ػػـ  6574طةػػند  78جتةػػد  27/12/2012ى  63ص  900ؽ  ،162مو ػ لطرولبػػد لط انونلػػد
طم ًمد لطن ض  ،لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس 04:35:01 19/09/01،ـ ، ،و

ت أل ا بأنه (( هلل إط أنه يةهيف فػ

أ ًػ ػػاـ لإلللنػ ػػد أف ةرن ػ ػ عت ػ ػ لطجػ ػػزـ ولطل ػ ػػيف ال عت ػ ػ مجػ ػػسل لطظػ ػػف ولطةخمػ ػػيف (.لططهػ ػػف س ػ ػػـ  10523طةػ ػػند  82جتةػ ػػد
 01/01/2014و

ػت أل ػا ر ػ (( أف لأل ًػاـ لطجنائلػد يجػا أف ةرنػ عتػ لطجػزـ ولطل ػيف عتػ لطول ػ لطػلي يثرةػه لطػػلطيج

لطمهةرػػس وال يؤةػػى عت ػ لطظػػف ولال ةمػػاؿ ولالعةبػػاسلت لطمجػػسل( ، ،لططهػػف س ػػـ  6505طةػػند  4جتةػػد  26/01/2014ى
( ، 65لططهػػف س ػػـ  21819طةػػند  85جتةػػد  (( 03/12/2015وًانػػت لأل ًػػاـ لطجنائلػػد يجػػا أف ةرن ػ بػػاطجزـ ولطل ػػيف
عت ػ لطول ػ لطػػلي يثرةػػه لطػػلطيج لطمهةرػػس  ،وال ةؤةػػى بػػاطظف ولال ةمػػاؿ عت ػ لطفػػسوض ولالعةبػػاسلت لطمجػػسل( . ،لططهػػف س ػػـ
 23981طةػ ػ ػػند  86جتةػ ػ ػػد  ، 01/02/2017مو ػ ػ ػ لطرولبػ ػ ػػد لط انونلػ ػ ػػد طم ًمػ ػ ػػد لطػ ػ ػػن ض  ،لطمسج ػ ػ ػ لطةػ ػ ػػارق  ،ةػ ػ ػػاس خ
لطز اس9/1/2019 4:35:01 PM،
3

(( يجوز طتم ًمد رسلء ،لطمةهـ إلل ثرت طليها أف لطلطيج ل وـ عتػ لطظػف ولإل ةمػاؿ ال عتػ لطجػزـ ولطل ػيف

لالةػػةئناؼ لطهتلػػا لطفتةػػطين  ،ج ػزلء  ،1966/2/16،لط

ًػـ م ًمػد

ػػلد س ػػـ(  ، 65/101وطيػػل تم ػ لط الػػؾ مجموعػػد مخةػػاس ،مػػف

أ ًاـ م ًمد لالةةئناؼ لطهتلا  ،لط ةـ لطجزلئ  ،لطجزء ( ، 19ص (( .132يجوز رسلء ،لطمةهـ للل ًاف هناطؾ مػؾ ل ػوط
باالةهػػاـ لطموجػػه إطلػػه

لةػػةئناؼ عتلػػا فتةػػطين  ،جػزلء  ، 1960/11/16 ،لط

ػػلد س ػػـ(  ، 60/41مجموعػػد مخةػػاس ،مػػف

أ ًػاـ م ًمػد لالةػػةئناؼ لطهتلػا  ،لط ةػـ لطج لزئػ  ،ج ،17ص (( .127لطمػؾ لطػلي ةطػػسؽ إطػ ع يػل ،لطم ًمػػد لظػج مرػػس لحس
طرسلء ،لطمةهـ مف لالةهاـ لطمةنل إطله لةةئناؼ عتلا فتةطين  ،جزلء  ، 1960/11/15 ،لط
مخةاس ،مف أ ًاـ م ًمد لالةةئناؼ لطهتلا  ،لط ةـ لطجزلئ  ،ج ،17ص.129
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لد س ـ(  ، 60/42مجموعد

مو ػػوع لطةهمػػد  ،فػػال يتػػزـ أف ةلػػج لسجػػد لال ةنػػاع باإلللنػػد ف ػ هػػلل لطػػلطيج إط ػ لسجػػد لطل ػػيف .
فتػػلى عت ػ ةػػتطد لال اطػػد أف ة ةن ػ رإللنػػد لطمػػةهـ  ،فهػػلل لال ةنػػاع مػػف مػػأف ا ػ لطمو ػػوع ،
و خسج عف مهمد ةتطد لال اطد . 1ف سلس إ اطد لطمةهـ إط لطم ا مد يجا أال ينطػوي عتػ ة ػليس
إثػػـ لطمػػةهـ أو ية ػػمف

ػػاء مةػػب اح رإللنةػػه  ،سغػػـ أف ة ػػليس ةػػتطد لطة يػػق ولالةهػػاـ يتهػػا لوس

ًريس ف ة ليل مةاس لط ًـ ف لطلعو .2
و ةسةػػا عتػ لطػػؾ أف لأللطػػد لطةػ ةهػػل ًافلػػد طتػػزوـ لطم ا مػػد ػػل ال ةهػػل ًافلػػد طت ًػػـ باإلللنػػد لل
لًف لطةسجل ،ف لألوط ووجوا لط فالد ف لطثانلد  .3و ل و ػ ،لطف ػه بػأف ػسلس ا ػ لطة يػق
وع و لطنلابد لطهامد  ،طلى ً ًـ لط ا ػ لطج لزئػ  ،لطػؾ ألنػه إلل ًػاف ا ػ لطة يػق ػل رنػ
ػ لسسس عتػ غتبػػد ظػػف ( سج ػػاف لالللنػػد  ،فػػاف لط ا ػ لطج لزئػ  ،ال لمًنػػه رنػػاء ًمػػه إال عنػػل
ةل ف لإلللند.4
ومػػف لطمةػػة س عتلػػه ف ػ نظػػس لطف ػػه ولط

ػػاء أف لأللطػػد لط افلػػد طد اطػػد ال ةهن ػ ًفايةهػػا إلللنػػد

لطمػػةهـ .و جػػا ف ػ هػػلس لطػػلالئج أف ةنػػة مػػف عنالػػس مو ػػوعلد متةهػػا أوسلؽ لطػػلعو  ،وأمػػا
1

ط لػػب

نجػػـ  ،لػػال لد لطنلابػػد لطهامػػد ف ػ لطةلػػسؼ ف ػ لطة يػػق لالرةػػللئ ف ػ

ػػانوف ألػػوؿ لطم ا مػػات لطجزلئلػػد

لألسلن  ،لسلةد ة تيتلد  ،مجتد لسلةات عتوـ لطمس هد ولط انوف  ،لطمجتل  ،39لطهلل2012 ،1ـ  ،ص.36
2
3

أمسؼ ةوفيق ممى لطليف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.323
ةف جوخللس  ،لطمسج لطةػارق  ،ص ،100ةػاهس إرػسلهلـ لطوطيػل  ،للةلػد ػسلس إ اطػد لطػلعو لطجزلئلػد ،لطمسجػ لطةػارق ،

ص ،193ط ما س ةتطاف ،

مانات لطمػةهـ أثنػاء مس تػد لطة س ػات لألوطلػد ولطة يػق لالرةػللئ  ،سةػاطد ماجةػةيس ً ،تلػد

لط وؽ ولطهتوـ لطةلاةلد  ،ةـ لط وؽ  ،جامهد لطه يل لط اج طخ س-باةند ،لطجزلئس  ،2013،ص.27
4

ط م لس  ،لطةتطد لطة ليس د طت ا

أال ةرنػ إال عتػ

جػ

لطجزلئ  ،لطمسج لطةارق  ،ص(( .29مف لطم سس أف لأل ًاـ لطلالس ،باإلللند يجػا

طهلػػد لطثرػػوت ةفيػػل لطجػػزـ ولطل ػػيف  ،وًػػاف لط ًػػـ لطمطهػػوف فلػػه طػػـ يػػوسل أي مػولهل أو ػسلئف ةػػؤل

بطس ق لطتزوـ إط ثروت م اسفد لططاعف طتو ائ لطمًوند طتجس مد لطة للنه رها  ،فإنه لًػوف مهيبػاح باط لػوس فػ لطةةػريا بمػا
يوجا ن

ه ف هلل لطخلػوص ( .لططهػف س ػـ  8945طةػند  81جتةػد (، 13/02/2013لططهػف س ػـ  5976طةػند 82

جتةػ ػػد (، 06/02/2013لططهػ ػػف س ػ ػػـ  4822طةػ ػػند  82جتةػ ػػد (، 06/02/2013لططهػ ػػف س ػ ػػـ  8969طةػ ػػند  81جتةػ ػػد
(، 20/12/2012لططهػ ػػف س ػ ػػـ  7161طةػ ػػند  81جتةػ ػػد  18/12/2012ى  63ص  842ؽ (، 152لططهػ ػػف س ػ ػػـ 924
طةند  82جتةد  01/10/2012ى  63ص  412ؽ (، 70لططهف س ـ  24120طةند  74جتةػد  15/03/2012ى 63
ص  286ؽ (، 44لططه ػ ػػف س ػ ػػـ  10529طة ػ ػػند  80جتة ػ ػػد (، 10/01/2011لططه ػ ػػف س ػ ػػـ  10664طة ػ ػػند  79جتة ػ ػػد
 04/03/2010ى  61ص  215ؽ  ، 27مو ػ ػ ػ ػ لطرولبػ ػ ػ ػػد لط انونلػ ػ ػ ػػد طم ًمػ ػ ػ ػػد لطػ ػ ػ ػػن ض  ،لطمسج ػ ػ ػ ػ لطةػ ػ ػ ػػارق  ،ةػ ػ ػ ػػاس خ
لطز اس 04:35:01 19/09/01،ـ
129

مجػػسل لطػػلالئج لطغام ػػد وغيػػس لطم ػػلل ، ،أو لطة ػ لةػػولها لطةنػػا ض فػػال ةهػػل ًافلػػد طد اطػػد ومػػف
أمثتد هلس لطلالئج غيػس لط افلػد طد اطػد أف لمػاهل لطمػةهـ و ػلس عتػ مةػسي لطجس مػد  ،وألف مجػسل
لطةولجل ف مًاف لطجس مد و لس ال لهػل مػف ريػج لطػلالئج لط افلػد عتػ لإل اطػد ،1وهػلل بةػرا عػلـ
لس ،هلس لطلالئج ألف ةة وؿ إط ألطد لمًف لالةةنال عتيها ف

سلس لإل اطد. 2

و ثيس مهلاس لأللطد لطة ة ف إل اطد لطلعو لطجنائلػد لط ثيػس مػف لطلػهوبات  ،وفػ لط ل ػد فػإف
ابك لالةهاـ يةماثج مف ي

م ػمونه مػ

ػابك لإل اطػد  ،وم ػموف هػلل لط ػابك هػو ةػولفس

ل ةماؿ عت للوس ًـ باإلللند  ،وهػو للت لط ػابك لطػلي لطب ػه لط

ػاء فػ مس تػد لإل اطػد ،

ولطةتطد لطة ةمتؾ لط سلس لطنهائ ف مأف إ اطد لطمةهـ  ،ولف ًانت ةمتػؾ مجػاالح ولةػهاح فػ مػأف
ة ليس ًفالد لأللطد لط افلد طد اطد  ،إال أنها ةطرق ف لطؾ ب ةا لأللج مهلا لحس مو وعلاح  .فال
يجػػوز طةػػتطد لإل اطػػد أف ةةخػػل مػػف لطملػػت د لطهامػػد أو مػػف و ػ لطفهػػج عت ػ لط ػسأي لطهػػاـ ةػػرباح
ط سلسهػػا رإ اطػػد لطػػلعو  ،ألف لطةػػرا لطػػلي يجػػا عتيهػػا ب ثػػه ف ةػػا هػػو ة س ػػس ثمػػد جس مػػد ػػل
لسة رػػت وأف مسة رهػػا هػػو لطمػػةهـ  .وط ػػف لػػاـ هػػلل لالعة ػػال يجػػا أف يؤةػػى عت ػ
1

أمسؼ ةوفيق ممى لطليف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.324

2

جػليس باطػػلًس بػػأف بهػػض لطف ػػه يػػلها طةػػسجل ،ملػػطت ،لالئػػج رػلالح مػػف لأللطػػد يػ

ػػابك م ػػلل

لف لطةهريػػس بهػػلـ ًفالػػد لطػػلالئج لًػػوف

أ ثػس لةةػا اح مػ مفهػوـ ػسلس فػ لطػلعو  ،سغػـ لعةػسلفهـ بػاخةالؼ طرلهػػد هػلؼ لأللطػد فػ مس تػد لطم ا مػد عمػػا هػو فػ
مس تد لطة يػق أال أنهػـ لةػةنلوف لطػ سأي ف هػ مفػالس أف لأللطػد فػ مس تػد لطة يػق ةةػةهمج بمهنػ مغػايس الةػةهماطها فػ
مس تد لط ًػـ فاطم لػول باأللطػد لط افلػد فػ مس تػد لطة يػق هػ ةتػؾ لطةػ ةةػم ،رة ػللـ لطمػةهـ طتم ا مػد مػ سج ػاف لط ًػـ
باإلللند  .أنظػس نظػاـ لطمجػاط ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص 363لطػلي يػسج ،ملػطت ،لطػلالئج مةػةنللح فػ لطػؾ إطػ مػا لًػسس ط
ملطف لط تت ف م

س لطجتةػد لطخامةػد طةهػليج ػانوف لإلجػسلءلت لطجنائلػد رةػاس خ .1959/5/7ممػاس إطلػه طػل ةػاهس

إر ػ ػسلهلـ لطوطيػ ػػل  ،لطةلػ ػػسؼ ف ػ ػ لطة يػ ػػق لالرةػ ػػللئ ب ف ػ ػ لطػ ػػلعو لطجزلئلػ ػػد ف ػ ػ لطةمػ ػػس لطفتةػ ػػطين  ،لطمسج ػ ػ لطةػ ػػارق ،
ص175وص.176
والذي يم ن الرد عمةى هةذا الةرأي بةنن الدلةة تسةتومل فةي مرحمةة التحقية ا بتةدااي بمو ةى يغةاير اسةتومالها فةي مرحمةة
المحاكمة ع فميس مو ى ذلك أن يت تكيي ها في مرحمة التحقي عمى أ ها م رد د ال ع وليسةت أدلةة ع ذلةك أن المغةايرة
المقصودة ه ا هي المغايرة فيمةا يتومة بالق اعةة الذاتيةة التةي يصةل إليهةا ةل مةن المحقة والقاضةي فةاذا ةان ي ةي أن
تصل ق اعة المحق إلى ر حان أدلة ا دا ة ع فإ ق عمى الو س من ذلك بد أن تصل ق اعة القاضي إلى ال ز واليقين
لمح
المحق

باادا ة ع واذا ان المحق قد مع الدلة ث ا تهى بإصدار قةرار ح ة الةدعوى ع فةان ذلةك
يود من الدلة ع إذ أن إصدارأ لقرار ح

يو ةي أن مةا موةق

الةدعوى ير ةع إلةى عةد ا قت ةاع بمةا ت مةع لديةق مةن أدلةة  .ةػاهس

إرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ  ،لطمسج لطةارق  ،ص.177
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لمًػػف أف يػػؤلي ةطرل ػػه إط ػ لط ػػوؿ رة ػولفسس أو نفلػػه  .و ػػابك لأللطػػد لطة ػ ة ف ػ طد اطػػد م ة ػػاس
ة ليس مل

لاـ ( ل ةماؿ للوس ًـ باإلللنػد فػ

ػق لطمػةهـ وهػلل لال ةمػاؿ لهنػ أف لةػة س

ف ة ليس ةتطد لال اطد أف يسج ،لط ًـ رإللند لطمةهـ فلما طو أ يج لط

اء لط ًـ.1

وط ػػف عػػلـ وجػػول نمػػولج ةمػػس ه ل ػػلل ماهلػػد هػػلس لأللطػػد وال لط ػػلس لطػػلي يجػػا ةػولفسس منهػػا لمثػػج
ة ل أماـ ة ليل لطمسوط لطة ةةلج باطلطيج لط اف لطػلي لةػم ،باإل اطػد باإل ػافد إطػ أف ة ػليس
ًفالد لأللطد أمس نةر يخةتب مف

لد إط أخس ً ،ما يخةتب ب ةا خرػس ،مةػوط لطة يػق ،

فػػال مػػؾ ف ػ أف لطةػػتطد لطة ليس ػػد لطممنو ػػد طجهػػد ينػػة عنهػػا ةفػػاوت ف ػ لطة ػػليسً .مػػا أف هنػػاؾ
لط ثيس مف لالعةباسلت لطة ةؤثس عت ة ليس مل ًفالد لأللطد طد اطد  ،و ل ةهول هلس لالعةباسلت
إطػ ػ ة ػػتوؾ سج ػػاؿ لط ػػبك وم ػػل ًف ػػايةهـ فػ ػ جمػ ػ لأللط ػػد عتػ ػ

ل ػػاـ لطةهم ػػد  ،و ػػل ةسجػ ػ ه ػػلس

لالعةباسلت إط لطمجن عتله نفةه لطلي ل ل جـ ف بهض لط االت عػف لالبػالغ رو ػوع لطجس مػد
أو لإللالء بمهتوماةه.2
إف ة ػػليس ل ةمػػاؿ لإلللنػػد ال لهن ػ ة ػولفس لطجػػزـ ولطل ػػيف باإلللنػػد عت ػ ن ػػو مػػا ةفهتػػه لطم ًمػػد
فةة ػ ػولفس لأللطػ ػػد لط افلػ ػػد لطة ػ ػ أةػ ػػفس عنهػ ػػا لطة يػ ػػق لالرةػػػللئ ال يرػ ػػسس ةػ ػػو إ اطػ ػػد لطمػػػةهـ إط ػ ػ
لطم ا مػػد ،ال أف يػػةمخض عنهػػا إللنةػػه .وأف إثبػػات إث ػـ لطمػػةهـ ال يجػػوز أف لةػػةلؿ عتلػػه إال مػػف
خالؿ لطمسلفهد لطمفولد ولطهتنلد  ،وأف لطسي مو وع لالةهاـ أماـ

اء لط ًـ طل ػوؿ ًتمةػه فلػه ،

وأنػػه طػػلى عت ػ ةػػتطد لال اطػػد ةػػو ة ػػليس لطػػةهـ لطة ػ ةنػػة عػػف لطة يػػق لالرةػػللئ ب ي ػ

ة فػ

طد اطد أـ ال  ،و ال يجا عتيها أف ة سس أو ةنف إثػـ لطمػةهـ  ،وباطةػاط ل ػ عتػ ةػتطد لإل اطػد
لطة ػزلـ بػػأف ة ػػوـ رة ػػليس لأللطػػد وةم للػػها ولطمولزنػػد رػػيف جػػانر لإلثبػػات ولطنف ػ  ،لوف أف ة ػػوف
ةتطةها م لوس ،عت نوع مف لأللطد لوف غيسس.3
فاطنلابد لطهامد عنل لةةهماطها طةتطةها لطة ليس د ف مبامػسةها ط ػسلس لطةلػسؼ فػ لطػلعو لطجزلئلػد
ينازعها مةأطد هامد  ،وهي هةل توتبةر ال يابةة الوامةة باتخاذهةا لقةرار ااحالةة الةذي بةدورأ يخةرج
الدعوى ال زااية من حوزتها ليدخمها إلى حةوزة سةمطة الح ة أو لقةرار ح ة الةدعوى ع م ته ةة
1

أمسؼ ةوفيق ممى لطليف  ،لطمسج لطةارق  ،ص322

2

أمسؼ ةوفيق ممى لطليف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.324

3

أمسؼ ةوفيق ممى لطليف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.323
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لحد تاا أصل الب ار ة وهةو أن الشةك ي سةر لمصةمحة المةته فةي مرحمةة مةا قبةل المحاكمةة ع
لت ول المبدأ ي قمب ليصبل ضد مصمحة المته ؟ وطدجابد عتػ هػلل لطةةػاؤؿ عتينػا أف نةطػسؽ
إط نطاؽ إعماؿ ألج لطرسلء ،ونةائجه.1
إف ألج لطرسلء ،لظج ائماح طولؿ م لس ج لطلعو لطجزلئلد  ،رج ة
لالةةلالالت لطة يبامسها مأموسي لط بك لط

رج أف ةرلأ  ،أي فػ مس تػد

ائ  ،2أي منل أف امت ػوؿ لطمػخص لطمػرهات

ولط لطت ظد لطةػ للػلس فيهػا ًػـ بػات باإلللنػد ،3وباطةػاط فػإف نةػائ هػلل لطمرػلأ ةةةػسي طاطمػا
لأللػػج بػػاؽ .و مرػػلأ ةفةػػيس لطمػػؾ طملػػت د لطمػػةهـ لهةرػػس مػػف أ ػػل ةتػػؾ لطنةػػائ لطةػ ةةػػسي عتػ
ًافػػد لإلج ػسلءلت ف ػ م لس ػػج لطػػلعو لطجزلئلػػد ،4وهػػلل لهن ػ أف لطمػػةهـ لةػػةفيل مػػف لطمرػػلأ ف ػ أي
مس تػػد مػػف م لس ػػج لطة ا ػ  ،ة ػولء أثنػػاء لطم ا مػػد أو رتهػػا  ،ولف ًػػاف لظهػػس هػػلل لطمرػػلأ جتل ػاح
أثنػػاء مس تػػد لطم ا مػػد  ،وعتػ لطخلػػوص أثنػػاء لػػلوس لط ًػػـ  ،ألف لطمػػؾ ةػػيت
1

نلػػت عت ػ هػػلل لطمرػػلأ لطمػػال 14( ،مػػف لط ػػانوف لالةاة ػ لطفتةػػطين

انونلد ة فج طه فيها

بظالطػػه عتػ

ب وطهػػا أنػػه (لطمػػةهـ رػػسئ ة ػ ةثرػػت إللنةػػه ف ػ

مانات لطلفاع عف نفةه ،وًج مةهـ ف جنالد يجا أف لًوف طه م اـ يللف عنه .

2

خاطل لفوت رهنةاوي  ،لطمسج لطةارق  ،ص71وص.72

3

ف هلل لطللل ة وؿ لطم ًمد لطلةػةوس د لطهتلػا فػ ملػس أف (( لالةهػاـ لطجنػائ ال يز ػزي ألػج لطرػسلء ،لطػلي لػالزـ لطفػسل

لوما وال يز ته ةولء ف مس تد ما رج لطم ا مد أو إثنائها وعت لمةللل ت اةهػا و ألػا ًػاف لطػزمف لطػلي لةػةغس ه إجسلءلةهػا ،
فال ةػريج طل

ػه بغيػس لأللطػد لطةػ ةرتػغ وةهػا لإل ناعلػد مرتػغ لطجػزـ ولطل ػيف بمػا ال يػلع مجػاالح مه ػوالح طمػرهد لنةفػاء لطةهمػد

وبمػػسط أف ة ػػوف لالطةهػػا ػػل أةػػة ست
لط

ػػلد س ػػـ (12/13

ل ةهػػا ب ًػػـ

ػػائ لةػػةنفل طػػسؽ لططهػػف

لةػػةوس د عتلػػا ف ػ  2فر لسيػػس 1992ـ،

ػػائلد لةػػةوس د  ،لطمجتػػل لط لسب ػ  ،ص 5ومػػا بهػػلها .مو ػ لطرولبػػد لط انونلػػد طم ًمػػد لطػػن ض أنظػػس

لطسلبك  http://www.cc.gov.eg/ةاس خ لطز اس 06:22:35 2018/11/24 ،ـ
4

ػػت لطم ًمػػد لطلةػػةوس د لطهتلػػا لطملػػس د بػػأف (( لفة ػسلض ر ػسلء ،لطمػػةهـ ألػػج ثارػػت يةهتػػق باطةهمػػد لطجنائلػػد مػػف نا لػػد

إثباةهػػا وطػػلى رنػػوع لطه وبػػد لطم ػػسس ،طهػػا  ،و نةػ ا إطػ لطػػلعو لطجنائلػػد ف ػ جملػ م لس تهػػا ػ ةملػػد ةسةيػػا لطلةػػةوس عت ػ
لفةسلض لطرسلء ، ،علـ جولز ن

ها بغيس لأللطد لطجازمد لطةػ ةختػص إطيهػا لطم ًمػد ػ الزـ لطػؾ طػسي هػلس لأللطػد عتيهػا وأف

ة وؿ و لها ًتمةها فيها  ،وأال ةفسض عتيها أي جهػد أخػسي مفهومػاح م ػلللح طػلطيج بهينػه
12

ولطػؾ فػ لط

ػلد س ػـ  13طةػند

ػػائلد لةػػةوس د  ،جتةػػد  2فر لسيػػس ةػػند  . 1992نمػػس باطجس ػػل ،لطسةػػملد لطهػػلل س ػػـ  8رةػػاس خ  ، 1992/2/20ن ػػض

ملػػسي 26نػػوفمرس ،ةػػند 1964ـ،مجموعػػد لأل ًػػاـ ،ى ،15س ػػـ ،132ص .668مو ػ لطرولبػػد لط انونلػػد طم ًمػػد لطػػن ض،
لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس 06:23:53 2018/11/24 ،ـ ،إرسلهلـ رف ط لطةتلماف  ،مرلأ ةفةيس لطمؾ طلاط ،لطمػةهـ ،
لسلةد ةأليتلد م اسند  ،سةاطد ماجةةيس  ،ةـ لطهللطد لطجنائلد  ،جامهد نايب لطهس لد طتهتوـ لألمنلد  ،ص .33أ مل فة ػ
ةسوس  ،لط انوف لطجنائ لطلةةوسي  ،ط ،2للس لطمسؽ  ،لط اهس ،1968، ،ص.314
132

ناعد لطم ًمد عنل إلللسها طت ًـ  ،فأما أف يةوطل عنلها علـ ناعد باأللطد  ،بةرا لطمػؾ فيهػا
 ،فل ولها لطؾ إط لط ًـ بهلـ لالللنػد  ،ولمػا أنهػا ةػةجل مػا يبطػج لطمػؾ و ل

ػه بألطػد أخػس ،

ومػف ثػـ ةختػص لطم ًمػد إطػ إثبػات لإلللنػد ،1وهػلل لهنػ أف عػلـ ػلس ،ألطػد لإلللنػد عتػ إ ػػلل
لسجد لط ناعد لطمطتوبد ف ًج مس تد مف م لس ج لطػلعو لطجزلئلػد طةةػم ،طالنة ػاؿ طتمس تػد لطةاطلػد
لرةللء م لألخل بهيف لالعةباس
يةسةا عتله لةةمسلس اطد لطرسلء ،لطثارةد ل ينا ًألج مةتـ روجولس
ح
طرلهد ًج مس تد .
فاطمةهـ يجا علس للئماح رس ئاح ف مولجهد أي إجسلء جنائ وأثناء أي مس تد مػف لطم لس ػج لطمخةتفػد
طتلعو لطجزلئلد ،2ي

يةة ةطريق لطمرلأ طلممج نطاؽ لإلجسلءلت لطجزلئلد ًافد لطةػ ةةخػل رػج

لطممػػةبه بػػه أو لطمػػةهـ  ،ة ػولء ف ػ مس تػػد لطة ػػسي ولطب ػ

أو ف ػ مس تػػد لطة يػػق لالرةػػللئ لطة ػ

ةهن رجم لأللطد ،و مس تد لطم ا مد لطة ية سس فيها إللنةه ب ًـ

ائ بات.3

فنصةةل البة ار ة يبقةةى حتةةى بصةةدور ح ة هةةااي و يةةثثر بهةةذا الصةةل إ الح ة القضةةااي الةةذي
وصل إلى در تق الباتة الذي يتحوم فيق الشخص من مر ز المته إلى مر ةز المةدان والةذي قةد
است ذ ميع طر الطون ليمحي ال ل العظ من الش وك ات اأ ابقا الصل الذي يتمتع بقع
ف د أن الشخص الذي صدر بحقق ح

هااي يبقى محت ظةا بنصةل ب ار تةقع فكية

يوقةل خ أن

مغي إعمام أصل الب ار ة و تاا ق عن شخص مةازام فةي مر ةز المةته والدلةة تحةو حولةق فةي
در ة الر حان ع ف ي مرحمة ما قبةل المحاكمةة
اليقين في

يم ةن لق اعةة ال يابةة الوامةة أن تصةل لدر ةة

اية أدلة ا تها فهذا أمر مستحيل ع حتى ع د قيامهةا بقةرار ااحالةة مةع اقت اعهةا

بر حان الدلة التي موتها لتحيمها إلى القضا و و ها تتوقع أو تقدر مصةير هةذأ الدلةة أن
يقو القضا بتقرير اادا ة ب ا عميها ع

يو ي أن أصل الب ار ة قد زام ع وا مةا مةا حصةل هةو

1

إرسلهلـ رف ط لطةتلماف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.33

2

أ م ػػل فة ػ ػ ة ػػسوس  ،لط ػ ػػانوف لطجن ػػائ لطلةػ ػػةوسي  ،لطمسج ػ ػ لطة ػػارق  ،ص.288عرػ ػػل هللا أوهاريب ػػد ،

لطمخل ػػلد أثن ػػاء مس ت ػػد لطب ػ ػ

لطةمهي ػػلي (( لالة ػػةلالؿ

ػ ػػمانات لط س ػ ػػد

 ،أطسو ػػد طني ػػج لط ػػلًةوسلس  ،مهه ػػل لط ػػوؽ ولطهت ػػوـ لإلللس ػػد ،

 ،1992ص 45وم ػػا به ػػلها  ،فلل ػػج سم ػػوف  ،لط مال ػػد لإلجسئل ػػد ط ػػوؽ لإلنة ػػاف أم ػػاـ ا ػ ػ لطة ي ػػق  ،لف ػػاةس لطةلاة ػػد
ولط انوف  ،لطهلل لطثاط
3

أ مل فة

عمس  ،جولف 195 ،2015

ةسوس  ،لط انوف لطجنائ لطلةةوسي  ،لطمسجػ لطةػارق  ،ص.282أ مػل

لطجنائلد ،ج،2مطاب لططو ج  ،1999 ،ص251
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ػلاء لطػليف ختيػج  ،ولعػل لإلجػسلءلت

توطيل احدى تاا ق أ وهو مبدأ ت سير الشك لمصمحة المةته ع حيةث أن قةرار ااحالةة الةذي
اسةت د عمةةى ر حةةان ا دا ةةة يبقةةى محمةةال مةةن ال احيةة ال ظريةةة بةةبوض الشة وك فةةي هةةذأ الدلةةة
ليمقةةي بهةةا أمةةا القاضةةي ال زااةةي لتمحيصةةها ودليةةل ذلةةك أن المبةةدأ ي وةةل بقةةوة أمةةا القاضةةي
ال زااي .
فاالخةالؼ لًمف عنل ةطريق مرلأ لأللج ف لإلنةاف لطرسلء ،ف أنه ف مس تد ما رػج لطم ا مػد
يػػةـ إعماطػػه ف ػ نطػػاؽ لةخػػال ػسلس لطةلػػسؼ باطػػلعو لطجزلئلػػد عت ػ

ةػػا لسجػػد لال ةنػػاع لطة ػ

ولتت إطيها لطنلابد لطهامد  ،أما ف مس تد لطم ا مد فإف هلل لطمرلأ يػةـ إعماطػه عنػل لإلب ػاء عتػ
اطد لطرسلء 1،؛ فتلل يجا لطةفس ق ريف ةطريق لطمرلأ فػ مس تػد لطة يػق عنػه فػ مس تػد لطم ا مػد
،فا

لطة يق أو لطنلابد لطهامد ال ة ًماف باط

لد ؛ ولنمػا ل لالنهػا إطػ لطم ًمػد لطمخةلػد

 ،إلل وجػػلت لأللطػػد لط افلػػد إل اطةهػػا.2وباطةػػاط فإنػػه ال لمػػةسط أف ةلػػج ناعػػد ا ػ لطة يػػق أو
لطنلابػػد لطهامػػد ػػل لطل ػػيف لط امػػج رإللنػػد لطمػػةهـ  ،أمػػا ف ػ مس تػػد لطم ا مػػد فػػإف لط ا ػ لطج لزئ ػ
ل ًـ باط

لد و عت أةاى ًمػه ية ػلل ملػيس لطمػةهـ وعتلػه يجػا أف يرنػ

ًمػه عتػ لطيػج

طه غيس ارج طتةأو ج أو لطظف فله.3
وهذا ما قةام بةق بوةض ال قةق4وبحة حيةث أكةد عمةى أ ةقع

م ةام لتطبية قاعةدة الشةك ي سةر

لمصمحة المته والتي من إحدى تةاا أصةل البة ار ة إ فةي مرحمةة المحاكمةة 5م ةرين إعمةام
1

أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطمػػسعلد ولإلج ػسلءلت لطجنائلػػد  ،لطنه ػػد لطهس لػػد ،لط ػػاهس،1996 ، ،ص،123أ مػػل فة ػ ة ػسوس ،

لط ػػانوف لطجنػػائ لطلةػػةوسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،254أ مػػل فة ػ ةػػسوس ،لط مالػػد لطلةػػةوس د طت ػػوؽ ولط س ػػات  ،للس
لطمسؽ  ،لط اهس،2000 ، ،ص ،598عرل لطمجيل م مول مطتػوا  ،لأللػج رػسلء ،لطمػةهـ  ،مػف أب ػا

لطنػلو ،لطهتملػد لألوطػ

(لطمةهـ و و ه ف لطمس هد لالةالملد  ،لطخطد لألمنلد لطو ائلد لطهس لد لألوط  ،لطمسًز لطهس طتل لسةػات لألمنلػد ولطةػلس ا
 ،1986 ،ص.240
2

فللج سموف  ،لطمسج لطةارق  ،ص.196

3

فللػػج سمػػوف  ،لطمسجػ لطةػػارق  ،ص ،196عمػػس فخػػسي عرػػل لطػسلزؽ لط ػػليث  ،ػػق لطمػػةهـ فػ م ا مػػد عالطػػد  ،ل لسةػػد

م اسند  ،للس لطث افد طتنمس ولطةوز  ،عماف  ،2005،ص.43
4

ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،ةػػتطد لطنلابػػد لطهامػػد  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص .71ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق

،ص .475سلئل أ مل ط  ،لطرسلء ،ف لط انوف لطجنائ  ،رػ ط  ،رػ ل ،ص ،266ص.273
5

خاطل لفوت رهنةاوي ،لطمسج لطةارق  ،ص .82عرل لط ًـ فولس  ،لطنظاـ لط انون ألمػس لط فػ  ،للس لطفًػس لطجػامه ،

لإلةًنلس د ،1996،ص.63
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المبدأ في المرحمة السابقة عمى المحاكمةة وهةذا عمةى صةويد تقةدير الدلةة فةي مرحمةة التصةرا
والتحريك ع مست دين إلى عدة مبررات م ها:
 -1أف إعمػػاؿ هػػلل لطمرػػلأ ال لًػػوف إال ف ػ مس تػػد لطم ا مػػد لطة ػ فيهػػا لأللطػػد لطة ػ مػػف مػػأنها أف
يةطسؽ إطيها لطمؾ ،أما مس تة لالةةلالؿ ولطة يق لالرةللئ  ،فال عمج طهلس لط اعل ، ،ألننػا
بللل لط لي

عف لالئج ًافلد أو غيس ًافلد طد اطد إط لطم ا مد.1

 -2أف ةطريق اعل ،لطمؾ لفةس طملت د لطمةهـ ال لًوف منط لػاح إال فػ مس تػد لطم ا مػد  ،ألف
لطمؾ لطم لول بػه هنػا هػو لطمػؾ فػ ثرػوت لإلللنػد  ،ولللنػد لطمػةهـ أو عػلـ إللنةػه طلةػت مػف
لخةلػػاص ةػػتطد لطة يػػق لالرةػػللئ فهػػلس لألخيػس ،إمػػا أف ةنةهػ رإ اطػػد لطمػػةهـ طم ا مةػػه إلل
لست أف لأللطد ًافلد طد اطد  ،وأما أف ة سس ف لطلعو .2
 -3ال لمًػػف ةفةػػيس لطمػػؾ طملػػت د لطمػػةهـ فػ مس تػػد لطة يػػق لالرةػػللئ ألف لطػػلعو ةرػػلأ ألػالح
ف لوس ،مؾ  ،فاالةهاـ هو ف

ل للةه مؾ  ،ي

لًوف لطهلؼ مف لإلجػسلءلت لطةاطلػد طػه

ةولء ًانت ة ل اح لرةللئلاح أو ة ل اح نهائلاح هو ة و ج هلل لطمػؾ إطػ لطل ػيف  ،وعتلػه ال لمًػف
ةفةػػيس لطمػػؾ طملػػت د لطمػػةهـ إال ف ػ مس تػػد لطة يػػق لطنهػػائ ولط ػػوؿ بغيػػس لطػػؾ لهن ػ عػػلـ
إمًانلد ولوؿ لط

لد إط

اء لط ًـ .

3

 -4ة ليس لطنلابد لطهامد رسج اف إللند لطمةهـ سغـ ل ةماؿ لطرسلء ،ولةخالها ط سلس لإل اطد لهن أف
لطمؾ لفةس عنل لطةلسؼ ف لطة يق عنل لطنلابد لطهامد

ل ملت د لطمةهـ.

4

 -5لطنلابػػد لطهامػػد أو ا ػ لطة يػػق ال لف ػػج لةخػػال ػسلس ف ػ لطػػلعو أو ػسلس ف ػ لألوسلؽ
ولنمػا لػػأمس ًالهمػا رإ اطػػد لطػلعو إطػ

1

ػػاء لط ًػـ لطػػلي هػو لو ةػػتطات ولةػهد مػػف خػػالؿ

خاطػػل لػػفوت رهنةػػاوي  ،لطمسجػ لطةػػارق  ،ص ، 82عػػوض ط عػػوض ،لطػػوجيز فػ

ػػانوف لالجػسلءلت لطجنائلػػد  ،ج، 1

للس لطمطروعات لطجامهلد  ،لإلةًنلس د  ،رػلوف ت نمػس  ،ص ، 339ةػاهس إرػسلهلـ لطوطيػل  ،ةػتطد لطنلابػد لطهامػد  ،لطمسجػ
لطةارق  ،ص ، 71ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،للةلد سلس إ اطد لطلعو لطجزلئلد  ،لطمسج لطةارق  ،ص.194
2

ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،ةػػتطد لطنلابػػد لطهامػػد ،لطمسج ػ لطةػػارق ،ص .71ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،مػػسي  ،لطمسج ػ لطةػػارق ،

ص.475
3

ةػػاهس إرػسلهلـ لطوطيػػل  ،ةػػتطد لطنلابػػد لطهامػػد  ،لطمسج ػ لطةػػارق  ،ص ،71ةػػاهس إرػسلهلـ لطوطيػػل  ،مػػسي  ،لطمسجػ لطةػػارق ،

ص.476
4

نائج عرل لطس مف لاط ، ،لوس لطنلابد لطهامد  ،لطمسج لطةارق ،ص.145
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إجسلء ة يق نهائ لةم

فله جمل لطخلومد  ،ومف ثـ لًوف أ لس عت وزف لأللطػد و لػاف

أوجه لطمؾ ولطل يف وألجج لطؾ فإف لطمؾ لفةس

ل ملت د لطمةهـ .

1

ويم ن لمبوض أن يرد عمى ما ساقق ال قةق الم ةر اعمةام مبةدأ ت سةير الشةك لمصةمحة المةته
في مرحمة قبل المحاكمة باآلتي :
 -1أف لطمس تد لطةاب د عت لطم ا مد فيها لطلالئج ولأللطد لطة رناء عتيهػا ة ػوـ لطجهػد لطمخةلػد
رإ اطد أو ف لطلعو لطجزلئلد عنل ة ليل ًفايةها مف علمه ،وهلس لطهمتلد ب ل للةها ةهةرػس
إعماؿ طمرلأ ةفةيس لطمؾ طملت د لطمةهـ عنلما للج طلهف لطجهد لطمخةلد أف لأللطد غيس
ًافلد إل اطةها طت
ةػػيب

اء فهلل مهنػاس أنػه ال يوجػل طػل ةتػؾ لطجهػد لطيػج ًػاؼ إلللنةػه ؛ وباطةػاط

لطمػػخص مةمةهػػا بألػػج لطر ػسلء ،بةػػرا لطمػػؾ لطػػلي أنةػػاا لأللط ػد ًونهػػا غيػػس ًافلػػد ،

فة وـ لطنلابد لطهامد ب ف لطلعو لطجزلئلد طليها .
 -2لمػػةسلط لسجػػد ناعػػد مهينػػد طتةلػػسؼ باطػػلعو لطجزلئلػػد لهػػول إطػ ل ػػد لطجهػػات لطمخةلػػد فػ
عػػلـ إ اطةهػػا طتػػلعو لطجزلئلػػد إال رنػػاء عتػ ألطػػد ةػػسج ،لإلللنػػد 2وهػػلل مهنػػاس أف مرػػلأ ةفةػػيس
لطمؾ طملت د لطمةهـ لهمج به ف مس تد ما رج لطم ا مد ًما هو ف مس تػد لطم ا مػد ولف
ًػػاف يجػػل إعماطػػه بمػػًج أ رػػس ف ػ لألخي ػس ، ،إال أف هػػلل ال ينفػ إعمػػاؿ لطمرػػلأ ،ألف لطمػػخص
طاطما لأخل ولب لطمةهـ وطـ يللف ب ًـ جزلئ بات  ،فإنه يب ػ مةمةهػاح بألػج لطرػسلء ،لطػلي
مف أ ل نةائجه هلل لطمرلأ .
 -3إلل ًاف ةطريق لطمرلأ م ةل لحس عت مس تد لطم ا مد فهلل لهن أنه ال يوجل مػ ء لةػمه فػ
طتلعو لطجزلئلد وهلل لفسض عت لطنلابد لطهامد أف ة يج ًػـ هائػج مػف لطػلعاو طت
يسهق ًاهج لط

1
2

اء رلعاو ًاف مف لطمنطق فظها وعلـ إ اطةها .

عرل لط ًـ فولس  ،لطمسج لطةارق ،ص.63
أ مل فة

ةسوس  ،لط انوف لطجنائ لطلةةوسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.279
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ػاء ممػا

 -4إلل ًاف ال يجوز إعماؿ اعل ،ةفةػيس لطمػؾ طملػت د لطمػةهـ إال بهػل أف يةهػلس عتػ لط ا ػ
لط ا

لطجزلئ  ،1إزلطد لطغموض لطلي لعا ط لاـ لطمؾ  ،فهلل مهناس أف ألج لطرسلء ،ونةائجػه

مالزـ طتمةهـ  ،فال له ج إعماؿ لأللج ف مس تد لوف مس تد.
 -5ية ػ ،مػف مػا ة ػػلـ بػه لطف ػه لطمهػػاسض أنػه ةػتا مػػف لطنلابػد لطهامػد ةػػتطةها فػ ة ػليس لأللطػػد
وجهػػج منهػػا آطػػد مهمةهػػا ف ػػك لإل اطػػد إطػ لط
لطلعاو لطة

ػػاء  ،سغػػـ أف لطول ػ لطهمتػ ةػػجج لط ثيػػس مػػف

امت رها لطنلابد لطهامد ب ف لطػلعو لطجزلئلػد بهػل أف وزنػت لأللطػد و ػلست أف
لةخال سلس لط ف  ،فتو ةتمنا بما ة ػلمول بػه طجهتنػا مػف هػلؼ عمػج لطنلابػد

لطملت د ة ة

س ات لألمخاص ،وباطةػاط أف ػلنا ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد طرلهةػه

لطهامد هو لطةةتك عت

لطة رن عتيها ،أال وهػ لطمولزنػد رػيف ملػت د لطمجةمػ وملػت د لطفػسل  ،وطاطمػا أف لطنلابػد
لطهامػػد ةمتػػؾ لطةػػتطد لطة ليس ػػد عنػػل ةلػسفها فػ لطػػلعو لطجزلئلػػد فهػػلل لهنػ أنهػػا عنػػل ة س ػػس
اطد سج اف لأللطد ة وف أماـ فس يةيف  :لألوط وه أف ة وف لأللطػد غيػس ًافلػد طلسجػد أف
ناعػػد لطنلابػػد ةلػػج إطػ
لأللطػػد ولػػتت إط ػ

ػػل لطل ػػيف بػػاط ف ؛ ولطثانلػػد هػ أف لطنلابػػد لطهامػػد للػػج طػػلهنها أف

ػػل لطسج ػػاف فة يػػج لطػػلعو لطجزلئلػػد ؛ فػػاألوط ةهةرػػس ب ػػل للةهػػا ةطرل ػاح

طمرػػلأ ةفةػػيس لطمػػؾ طملػػت د لطمػػةهـ أمػػا لطفس ػػلد لطثانلػػد لطة ػ سغػػـ وجػػول لطمػػؾ إال أف وًيػػج
لطنلابد أ اؿ لطلعو رناء عت ًفالد لأللطد طد اطد  ،و هلل ال لهن لنهللـ ةطريق لطمرلأ ألف
لطنلابػػد لطهامػػد هنػػا طػػـ ةلػػج إط ػ ل ػػيف لإلللنػػد لطػػلي لهةرػػس مػػف لػػملـ عمػػج لط ا ػ ولنمػػا
ولتت إط ل يف باإل اطد لطلي لهةرس باةخالس نهالد ةلطسةها عت لطلعو لطجزلئلد .
وباطةاط فإف ف

اطد لإل اطد أل ا ال لمًف أف ننًس وجول لطمرلأ  ،ولف طػـ لهمػج بػه مػف لطنا لػد

لطهمتلػػد إال أنػػه مػػف لطنا لػػد لطنظس ػػد يب ػ مفهػػج ألف ل ػػيف لإلللنػػد طػػـ يػػةـ لطةولػػج إطلػػه وهػػلل أمػػس
منط ػ ألننػػا مازطنػػا ف ػ مس تػػد مػػا رػػج لطم ا مػػد  ،وباطةػػاط ةب ػ لطمػػًوؾ مسلف ػػد ط ػسلس لال اطػػد
وباطةاط ألج لطرسلء ،ونةائجه ما زلطت ةسلفق لطمخص ة للوس لط ًـ لطبات.
وللت لألمس عنل لةخال سلس ة س ؾ لطلعو لطجزلئلد لطة ةرػلأ بلػوس ،مػؾ ًريػس ولطػلي ػل لفةػس
لطػػبهض فػػة ،لطة يػػق أي لطة س ػػؾ فيهػػا بأنػػه إج ػسلء ب ػػل للةػػه يخػػاطب مرػػلأ ةفةػػيس لطمػػؾ طملػػت د
1

ن ػػض مل ػػسي س ػػـ  25م ػػاسى 1973ـ  ،مجموع ػػد أ ً ػػاـ لط ػػن ض لطمًة ػػا لطفنػ ػ 24،ص ،369مو ػ ػ لطرولب ػػد لط انونل ػػد

طم ًمد لطن ض  ،لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس 06:43:03 18/11/24 ،ـ
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لطمػػةهـ ًػػوف أنهػػا ةرػػلأ بًملػػد مػػؾ ًريػس ،ولةخػػال ػسلس لطة س ػػؾ مهنػػاس أنػػه ةػػـ ةفةػػيس هػػلل لطمػػؾ

ػػل

ملت د لطمةهـ ولال فأف لطلعو لطجزلئلد طف ة سؾ  ،إال أف لسجد لط ناعد لطولجا ةولفسها طتة س ؾ
هػ لطمػػؾ لطمه ػػوؿ لطػػلي لةػػةلع فػػة ،ة يػػق وهػػلل نػػاب مػػف وظلفػػد لطنلابػػد لطهامػػد فػ لطمجةمػ
خال ػ حد أف م ة ػػلات لطمولزنػػد رػػيف لطملػػت د لطهامػػد ولطملػػت د لطخالػػد ة ة ػ منهػػا ة س ػػؾ
لطلعو  ،باإل افد إط أف لطول

لطهمت أثرت لط ثيػس مػف ػاالت لةخػال ػسلس فػ لألوسلؽ طةػولفس

أ ػػل أةػػبابه  ،وأف لطةةػػتلـ بفً ػس ،أف لطة س ػػؾ ال لهمػػج فلػػه لطمرػػلأ ،ػػل ل ولنػػا إط ػ لطةةػػتلـ ب ةملػػد
لطة س ػػؾ لومػ ػاح ولطػ ػ ه ػػلـ مر ػػلأ لألل ػػج فػ ػ لإلنة ػػاف لطرػ ػسلء ،ب يػ ػ

لل ػػب ،م ػػف لطة ػػهج إللن ػػد

لألمػػخاص رنػػاء عت ػ مجػػسل لطمػػرهات ، 1وللل ًانػػت مس تػػد لطةلػػسؼ ولطة ػ فيهػػا ناعػػد لطم ػػق
ةلػػج طسج ػػاف لإلللنػػد لهمػػج رهػػا لطمرػػلأ فًيػػب ال لهمػػج بػػه ف ػ أوؿ لسجػػات لال ةنػػاع وهػػو لطمػػؾ
باإلللند !
 -6لاـ لطنلابد ب ف لطلعو لطجزلئلد هو ب ل للةه إعماؿ طمرػلأ ةفةػيس لطمػؾ طملػت د لطمػةهـ ،
ب يػ

أف لطػػلعو و فػػت ةجػػاس مػػخص ػػلست لطنلابػػد لطهامػػد أف ل ةمػػاؿ إللنةػػه

ػػهيب وأف

ل ةمػػاؿ ةرسئةػػه ًريػػس طوجػػول مػػؾ ألػػاا لأللطػػد يجهتهػػا عػػاجز ،عتػ أف ةمػػى ألػػج رسلءةػػه ،
فةب

لطلعو ف

وزةها إعماالح طتمرلأ .2

 -7ف مس تد ما رج لطم ا مػد أف لطمسًػز لط ػانون طتمػخص يولػب باطممػةبه بػه وبػاطمةهـ رػج
و ةػ لػػلوس لط ًػػـ لطبػػات ب ػػه باإلللنػػد فتػػلل يب ػ لطمػػخص مةمةهػاح بألػػج رسلءةػه طاطمػػا طػػـ
لللس ب ه لط ًـ لطلي لغيس مسًزس و جهته ل مج ولب لطمللف .
 -8ط ػػو ة ػػتمنا ج ػػلالح ب ػػاط ج لطةػ ػ ة ػػا ها لطف ػػه لطمه ػػاسض ب ػػأف لطمر ػػلأ ال لفة ػػس إال فػ ػ مس ت ػػد
لطم ا مػػد  ،فتمػػالل عنػػلما و ػ لطةهػػاسض رػػيف نػػص لطمػػال 108 (،ونػػص لطمػػال 119(،مػػف
نلوص انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين ف ة ليل لطمل ،لإلفةةا لد طةو يب لطمػةهـ فةػس
لطةهػػاسض أنهػػا ( 24ةػػاعد م لسعػػا ،طملػػت د لطمػػةهـ ،3سغػػـ أف هػػلل لألمػػس يػػةـ فػ مس تػػد مػػا
رج لطم ا مد وهلل مسلعا ،أللج لطرسلء. ،

1

أ مل فة

ةسوس ،لط انوف لطجنائ لطلةةوسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.279

2

أ مل فة

ةسوس  ،لط انوف لطجنائ لطلةةوسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.289

3

ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،لطمسج لطةارق  ،ص.437
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وباطةاط يجا أف لطرق لطمرػلأ فػ ًافػد لإلجػسلءلت لطجزلئلػد ةػولء ًانػت رػج لطم ا مػد أو أثنائهػا
فػػال يجػػوز إلل ة ػولفس لطمػػؾ لطولجػػا ةفةػػيسس طملػػت د لطمػػةهـ بةػػه ل ةلاطلػػا ،1باإل ػػافد طجمل ػ
لط مانات لط انونلد لطة يةمة رها لطمخص ف ةتػؾ لطمس تػد فهػ ب ػل للةهػا إعمػاالح طمرػلأ ةفةػيس
لطمػػؾ طملػػت د لطمػػةهـ  ،وًمػػا يوجػػل

ػػمانات طتمػػةهـ خػػالؿ مماسةػػد إجػسلءلت لطة يػػق لالرةػللئ

عتػ ةػريج لطمثػاؿ مػف ل ػل هػلس لط ػػمانات لمػةسلط ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد ةفةػلش لألنثػ ال
لًوف إال بأنث ً ماند طها و فاظاح عت لط لاء لطهاـ فإف لسجات لط ناعد لطة يجا ةولفسها عنل
ًج مس تد ةمًج

ماف و مالد أللػج لطرػسلء ،لطػلي يةمةػ بػه جملػ لألمػخاص وباطةػاط لمػةسلط

لسج ػػات ناع ػػد مهين ػػد لمث ػػج ل ة لسمػ ػاح طتم ػػسعلد لإلجسلئل ػػد لطةػ ػ ةمث ػػج ل ػػل

ػػمانات لطم ا م ػػد

لطهالطد.2
ويم ن الةرد عمةى ال قةق الم ةادي بام ا يةة إعمةام مبةدأ ت سةير الشةك لمصةمحة المةته فةي
مرحمة ما قبل المحاكمة ب ميع المبررات السابقة التي ساقها ال قة الم ر بااضافة لآلتي:
ينطرػػق ألػػج لطر ػسلء ،عت ػ ًػػج لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد لطمةهت ػػد باطجس مػػد ة ػولء ًانػػت مػػف ج ػسلئـ
لط انوف لطهاـ أو غيػس لطػؾ مػف لطجػسلئـ ألػاح ًانػت طرلهةهػا و ةمةػ بػه ًافػد لألمػخاص  ،ةػولء
ةهس ول طالمةباس أو طالةهاـ.3
ةسوس  ،لط انوف لطجنائ لطلةةوسي  ،لطمسج لطةارق ،ص. 314

1

أ مل فة

2

ط ل نال لطف لػه رلًاس ػا فػ ًةابػه لطجػسلئـ ولطه وبػات لطلػالس عػاـ  1764بػأف (( للػالي لط

أوطهما ة ليل لطجسلئـ وع وباةها ف

ػاء ال لػأة إال بطػس ةيف ؛

انوف مًةوا  ،وثانيهما علـ جولز ولب مخص بأنه مػلنا رػج لػلوس ًػـ لط

ػاء

 ،فاططس ػػد لألوطػ هػ مػػا لهرػػس عنػػه بمرػػلأ مػػسعلد لطجػسئـ ولطه وبػػات ولطثانلػػد مرػػلأ لأللػػج فػ لإلنةػػاف لطرػسلء ، ،وةتػػؾ هػ
مانات لطم ا مد لطهالطد  ،أ مل فة

ةسوس  ،لطوةلك  ،لطمسج لطةارق  ،ص .706هػل زوزو وأ مػل لػارس و ػو ،

لطمسج لطةارق  ،ص ،4فللج سموف  ،لطمسج لطةارق  ،ص194
3

أ مل فة

ةسوس  ،لط انوف لطجنائ لطلةةوسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص(( .289

ت لطم ًمد لطلةةوس د لطهتلػا لطملػس د

بػػأف  :ألػػج لطر ػسلء ،لمةػػل إط ػ ًػػج فػػسل ممػػةرهاح فلػػه أو مةهم ػاح  ،باعةبػػاسس اعػػل ،أةاةػػلد ف ػ لطنظػػاـ لالةهػػام أ سةهػػا لطم ػسلئ
جملهها  ،ال ط مالد لطملنريف ولنما لسءلح طته وبد عف لطفسل إلل ما أ اطت لطمػرهات باطةهمػد ػ لالةهػاـ لطجنػائ ال يز ػزي ألػج
لطرسلء ،لطلي لالزـ لطفسل لوما وال يزليتػه ةػولء فػ مس تػد لطم ا مػد أو أثنائهػا وال ةػريج طل
لال ناعلد مرتغ لطجزـ ولطل يف وبمسط أف ة وف لالطةها ل لةة ست
ولطؾ ف لط

لد س ػـ  13طةػند 12

رةػػاس خ ،1992/2/20

ل ةها ب ًـ

ػه بغيػس لأللطػد لطةػ ةرتػغ وةهػا

ائ لةةنفل طسؽ لططهف  ،ولػاس باةػاح

ػائلد لةػةوس د  ،جتةػد  2فر لسيػس ةػند  . 1992نمػس باطجس ػل ،لطسةػملد لطهػلل س ػـ 8

ػػلد س ػػـ 31طةػػند 16

ػػائلد لةػػةوس د 20،مػػايو ةػػند  1995ـ  .مو ػ لطرولبػػد لط انونلػػد طم ًمػػد

لطن ض  ،لطمسج لطةارق  ،ةاس خ لطز اس 04:35:01 19/09/01،ـ
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و ةجت ػ هػػلل لأللػػج لطهػػاـ ف ػ جمل ػ م لس ػػج لطخلػػومد لطجنائلػػد  ،رػػج لمػػمج ًػػلطؾ مس تػػد
لالةةلالالت لطة يبامػسها مػأموس لط ػبك لط

ػائ  .و رػلو لطػؾ فػ لطةػتطد لإلجسلئلػد للخػج

ًػػج مس تػػد مػػف لطم لس ػػج لإلجسلئلػػد  ،فف ػ مس تػػد لالةػػةلالالت ال ةلػػت ،لطمػػرهات لطة ػ ةنرػػف
عنها إجسلءلت لالةةلالؿ الةخال أي إجسلء م يل طت س د ًاط بى لال ةلاط .
وف مس تد لطة يق لالرةللئ ال يجوز طتم ق أف ل يج لطمةهـ طتم ا مد إال إلل ةػولفست ألطػد
لةه ػػاـ جلل ػػد ةفل ػػ ،ع ػػف ل ةم ػػاؿ لإلللن ػػد  ،وفػ ػ مس ت ػػد لطم ا م ػػد ال يج ػػوز طت
باإلللنػػد  ،إال رة ػولفس لطل ػػيف لط

ػػائ طػػل لطم ًمػػد ،

لطرػسلء ، ،فيةهػػيف ةفةػػيس لطمػػؾ طملػػت د لطمػػةهـ ،1يػ

ػػاء لط ً ػػـ

ػػماناح طتنطػػاؽ لإلج لسئ ػ طأللػػج ف ػ
أف لطف ػػه لطمنػػالي رةطريػػق مرػػلأ ةفةػػيس

لطمػؾ طملػت د لطمػػةهـ فػ لطمس تػػد لطةػاب د طمس تػػد لطم ا مػد ػل ختػػك رػيف مرػػلأ ألػج لطرػسلء،
لطلي ال لمًف لط وؿ بانهللـ ةطرل ه ف مس تد مف لطم لس ج طاطما طـ لللس لط ًـ لطبات و يف
لمًانلد ةهطيج أ ل نةائ هلل لطمرلأ أال وهو ةفةيس لطمؾ طملػت د لطمػةهـ لطةػ ةهةرػس مس تػد
لطم ا مد نطا اح إلعماطه .
أمػػا باطنةػػبد ط ػػوطهـ بامػػةسلط لسجػػد لطمه وطلػػد فػ لسجػػد لط ناعػػد لطالزمػػد طتة س ػػؾ ولعةبػاس لطػػؾ
إعماالح طتمرلأ فهو وؿ خاؿ مف لطل د ً ،وف أف لطمه وطلد أمس الزـ ف جمل لإلجسلءلت .
أما فلما يةهتػق رػس طهـ رػيف لطمرػلأ و فػ لطػلعو لطجزلئلػد فهػلل ػوؿ مػسلول  ،ف ػل لًػوف فػ
لطػػلعو لطجزلئلػػد عتػ لطهًػػى ممػػا ةػػا وس فإةخػػال ػسلس لط فػ رػػلالح مػػف ػسلس لإل اطػػد لطػػلي ػػل
لهط لطمةهـ فسلد للوس ًـ باطرسلء ،ب ه ال لمًف لططهف رإعال ،لطم ا مػد فلػه وباطةػاط
ب اء لطلعو لطجزلئلد طل لطنلابد ة سًها فلما بهػل  ،لألمػس لطػلي ألػب ،فلػه ػسلس لط فػ

ػل

ملت د لطمةهـ وطلى طملت ةه.
خمص إلى أن مبدأ الصل في المته البة ار ة مثممةا يومةل بةق أمةا القاضةي فن ةق يومةل بةق
أمةةا ال هةةات المختصةةة فةةي مرحمةةة مةةا قبةةل المحاكمةةة مةةع اخةةتالا تةةاا هةةذا المبةةدأ وهةةذا
بسةةبب اخةةتالا المرحمةةة وال هةةات المختصةةة فالقاضةةي ال زااةةي إمةةا أن يح ة بةةالب ار ة أو
باادا ةةة ع أمةةا ال هةةات المختصةةة بةةالتحقي فإمةةا أن تح ة الةةدعوى أو تحيمهةةا ع فكالهم ةا
يومل المبدأ في طا ما يممكق مةن سةمطات عأمةا تي ةة هةذا المبةدأ أ وهةي ت سةير الشةك
1

أ مل فة

ةسوس  ،لط انوف لطجنائ لطلةةوسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص.290
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لمصةةمحة المةةته فإ ةةق

يومةةل بهةةا إ فةةي مرحمةةة المحاكمةةة التةةي تو ةةي بطبيوتهةةا بتقريةةر

الحقيقةةة القضةةااية مةةن خةةالم الح ة باادا ةةة ب ةةا عمةةى اليقةةين ولن الةةدعوى ال زاايةةة تبةةدأ
بالشك الذي تسوى ميع قواعد اا ثبات ال ااي فيما بود لمبحث فيمةا إذا ةان مةن المم ةن
أن يتحوم الشك إلى يقين .
فا تهةةا يبتةةدئ فةةي صةةورة شةةك ع فيمةةا إذا ةةان شةةخص قةةد ارتكةةب ريمةةة وصةةار مسةةثو
ع هاع حيث تستهدا قواعد ااثبات تمحيص هذا الشك وتحري الوقااع التي ا بوث ع هةا ع
والقوم في ال هاية بما إذا ان قد تحوم إلى يقين تب ى عميةق اادا ةة ع أ بقةي الشةك عمةى
حالق ومن ث تستحيل اادا ة وبالتالي فال طا الطبيوي اعمام مبدأ ت سير الشك لمصمحة
المته هو مرحمة المحاكمة.

1

0

م مول نجيا ةن  ،مسي  ،لطمسج لطةارق  ،ص ، 406سلئل أ مل ط  ،لطمسج لطةارق  ،ص266وص.273
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الخاتمة
بود أن ا تهي ا بتوفي من هللا عز و ل من هذأ الدراسة خمص ا إلى م موعة من ال تاا
والتوصيات

ممها عمى ال حو اآلتي:

أو  :ال تاا :
 -1مفهػػوـ لطةػػتطد لطة ليس ػػد طتجهػػات لطمخةلػػد ف ػ مس تػػد مػػا رػػج لطم ا مػػد ل ػػوـ عت ػ ثالثػػد
لخةلاسلت  :لألوؿ منها وهو لخةلاس لإلجسلء لطمالئـ لةخالس  ،ولطثان هو ة ليس لطلطيج لطػلي ةػـ
لطةولج إطله  ،ولطثاط

هو لةخال لط سلس لطمناةا ف لطة س ؾ ولطةلسؼ.

 -2لطػلعو لطجزلئلػد ةرػلأ رلسجػد لطمػؾ لطمه ػوؿ رإللنػد لطمػخص ثػـ يرػلأ هػلل لطمػؾ ل ػيق و ةةػ
ب ةػػا لطمالبةػػات ولطمجس ػػات طية ػػوؿ إط ػ ل ةمػػاؿ باإلللنػػد ثػػـ إط ػ سج ػػاف باإلللنػػد ثػػـ إط ػ
ل يف باإلللند .
 -3إف لسجػػد لط ناعػػد ف ػ مس تػػد جم ػ لالةػػةلالالت ة ةف ػ باطمػػؾ طمماسةػػد أعمػػاؿ لالةػػةلالؿ ،
ولطمػ ػػؾ لطمه ػ ػػوؿ باإلللنػ ػػد طة س ػ ػػؾ لطػ ػػلعو لطجزلئلػ ػػد  ،ول ةمػ ػػاؿ لإلللنػ ػػد الةػ ػػةمسلس لطة يػ ػػق
لالرةللئ  ،وسج اف لإلللند طتةلسؼ باطلعو لطجزلئلد باإل اطد.
 -4لطفػػسؽ رػػيف سج ػػاف لأللطػػد طدللنػػد وًفالػػد لأللطػػد لًمػػف فػ أف لطسج ػػاف لًػوف عنػػل لطةلػػسؼ
باطػػلعو لطجزلئلػػد إ اط ػ حد أو فظػاح ،أمػػا لط فالػػد فهػ الزمػػد إللػػللس لط ًػػـ لطج لزئػ رر ػسلء ،أو
إللند .
 -5طػلى ًػػج سج ػػاف فػ لأللطػػد ل ة ػ لطةلػسؼ باطػػلعو لطجزلئلػػد باإل اطػد  ،ألف هنػػاؾ نظػػاـ
فػ لطػػلعو طهػػلـ لألهملػػد لطػػلي لةػػةنل عتػ إعةبػػاسلت إجةماعلػػد ة ة ػػيها لطملػػت د لطهامػػد
باطسغـ مف ةولفس لسجد سج اف لإلللند طتةلسؼ .
 -6مرلأ ةفةيس لطمؾ طملت د لطمةهـ لهطج لطهمج به عنل لطة س ؾ ولطةلسؼ باطلعو لطجزلئلد،
العةباسلت لطمولزند ريف لطملت د لطهامد ولطملت د لطخالد ة ل ػاح طوظلفػد لطنلابػد لطهامػد فػ
إ ػػاؽ لطهػػلؿ ،وط ػػف ألػػج لطر ػسلء ،لظػػج بػػاؽ ط ػػيف لػػلوس لط ًػػـ لطبػػات لطمةػػةنل عت ػ ةػػل ف
لإلللند ب ق لطمةهـ أما لطممةبه به فإنه يةمة رهلل لأللج ةت ائلاح.
 -7لطممسع لطجزلئسي لنةه ف
 ،ي

انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد مةت اح مخاطفاح طمةتؾ لطممسع لطفتةػطين

أناط بةػتطد لطة يػق ط ا ػ ة يػق جهػد غيػس جهػد لالةهػاـ (لطنلابػد لطهامػد أمػا فػ
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فتةطيف فاطنلابد لطهامد ريػلها ةػتطد ةوجلػه لالةهػاـ ولطة يػق وهػلل مهنػاس أف لطممػسع لطج لزئػسي
أخل رنظاـ لطفلج ريف ةتطد لالةهاـ ولطة يق عت لطهًى مف لطممسع لطفتةطين لطلي جم
رينهما ف يل ةتطد ول ل. ،
 -8لطممسع لطفتةطين أخل بهلـ جولز سل ع و لطنلابد لطهامد  ،أمػا لطممػسع لطج لزئػسي فإنػه أل ػا
طػػـ يجػػز سل ع ػػو لطنلابػػد لطهامػػد وط ػػف هػػلل لهػػل أم ػ لحس منط ل ػاح طاطمػػا أنػػه مػػن ،ةػػتطد لطة يػػق
باطلعو لطجزلئلد طجهد أخس وه
 -9مأموس لط بك لط

ا

ائ عنل مماسةػةه ألعمػاؿ جمػ لالةػةلالالت ال لمتػؾ ةػتطد ة ليس ػد فػ

سفض و روؿ لطبالغات ولطمًاو فل
-10

لطة يق لطلي أجاز سلس .
عتله لطةزلـ رةلو نها ولسةاطها طتنلابد لطهامد .

لطممػػسع لطفتةػػطين جهػػج ةػػتطد مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ لطة ليس ػػد لةجػػاس إجػسلء لالنة ػػاؿ

إط ػ مو ػ لطجس مػػد وجو ل ػاح ة ػولء أ انػػت لطجس مػػد لطمةتػػبى رهػػا جنالػػد أو جن ػػد  ،أمػػا لنة ػػاؿ
ع و لطنلابد لطهامد ف لطجنالات وجو

 ،أما لطجن ،عت

 -11لطػػلالئج لط افلػػد لطة ػ ةةػػم ،طمػػأموس لط ػػبك لط

ةا ما يسلس مناةباح .

ػػائ بػػاط بض عت ػ لألمػػخاص بموجػػا

نػػص لطمػػال 30( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين

ػل ال ةرػػسس ةفةػػلش لطمػػةهـ سغػػـ

إجاز ،لطممسع لطػؾ فػ نػص لطمػال 1/38 ( ،فػاألمس خا ػ طةػتطد مػأموس لط ػبك لط

ػائ

لطة ليس د بم لس بد لطنلابد ولطم ًمد لطمخةلد .
 -12يجػػا أف ةةػ ػولفس لط ػػلالئج لطمه وط ػػد لطةػ ػ ة م ػػج عتػ ػ ة ػػو ف لسج ػػد لطم ػػؾ لطمه ػػوؿ طرن ػػاء
لالعة ػػال رو ػػوع لطجس مػػد ونةػػرةها إط ػ لطممػػةبه بػػه طلمػػاسى مػػأموس لط ػػبك لط
لطة يق ف

ػػائ ةػػتطات

االت لطةتبى فال لًف لالسةباؾ ولط يس. ،

 -13لطخرػس ،لطة ػ ة ًػػـ عمػػج مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ ه ػ خرػس ،لطسجػػج لطهػػالي لط ػػس ص ف ػ

ة ليسس طتلالئج ب لامه رس ك هلل لطة ليس باطو ائ ولطظسوؼ لطةػ ة ػلك لطممػةبه بػه لطللطػد رػللةها
عتػ

لػػاـ لطممػػةبه بػػه باسة ػػاا لطجس مػػد أو لطمػػسوع فيهػػا  ،وهػػلل مهنػػاس أف مهلػػاس لطخرػس ،لطػػلي

ل ًـ عمج مأموس لط بك لط

ائ مهلاس مزلوج ( مخل ومو وع

.

 -14ال يجػػوز ة متػػد لالطػػد لطمظػػاهس لطخاسجلػػد بػػاطظف أو لالةػػةنةاج طمماسةػػد مػػأموس لط ػػبك
لط

ائ ةتطةه لطة ليس د ف مماسةد لال لاةه لطممنو د طه ف

االت لطةتبى  ،و رإعةباس

أف لطةت ػػبى اط ػػد ة ػػالزـ لطجس م ػػد ال م ػػخص مسة ره ػػا ؛ فأن ػػه يةه ػػيف أف ي ػػلسؾ م ػػأموس لط ػػبك
لط

ػػائ رإ ػػل

ولة ػػه و ػػوع لطجس م ػػد بم ػػا ال ية م ػػج م ػػًاح أو ة ػػأولالح  ،وال لغنػ ػ فػ ػ لط ػػؾ
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لط ػ ػسلئف أو لطمػ ػػرهات أو لطخمػ ػػلد أو لالسةبػ ػػاؾ لطة ػ ػ ل سسهػ ػػا م ػػأموس لط ػ ػػبك لط

ػ ػػائ  ،عت ػ ػ

و وعها.
 ً -15ػالح مػػف لطممػػسع لطفتةػػطين ولطممػػسع لطج لزئػػسي ػػل أخػػلل ًألػػج رنظػػاـ مالءمػػد ة س ػػؾ
لةةثناء لأخللف بمرلأ لط ةملد .
لطلعو لطجزلئلد و
ح
 -16إف ةػػتطد لطنلابػػد لطهامػػد لطة ليس ػػد ف ػ ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد ةة ػػ ،مػػف خػػالؿ نػػص
لطمػػال 53( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين لطة ػ أوجرػػت لطة يػػق لالرةػػللئ ف ػ
لطجنالات  ،أما لطمخاطفات ولطجن ،فجهتت لطة يق لالرةللئ فيهما جولز اح عت

ةا ة ػليسلت

لطنلابد لطهامد وهلل مهناس أف ةػتطد لطنلابػد لطهامػد فػ ة س ػؾ لطجػن ،ولطمخاطفػات جػولزي لسجػ
طة ليس مل لال لد م ا س جم لالةةلالالت  ،وهلل ما ةت ه لطممسع لطجزلئسي أل ػا فػ
نص لطمال 5/36( ،منه باإل افد إلةة للثد نظاـ لطوةاطد رجانا لط فػ ولطة س ػؾ طػلعو
لطجزلئلد .
ً -17ػالح مػػف لطممػػسع لطفتةػػطين ولطممػػسع لطج لزئػػسي طػػـ ينلػػا عتػ أةػػباا فػ لألوسلؽ وهػػلل
لةػػةفال مػػف مسونػػد لطنلػػوص لطةػ جهتػػت لألةػػباا أمػػاـ لطنلابػػد لطهامػػد مفةو ػػد وهػػلل بموجػػا
نص لطمال 53( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةػطين ومػا ل ارتهػا فػ لطةمػس لطج لزئػسي
مف نص لطمال. 5/36( ،
 -18ال لمًػف أف ن ػػسس عػلـ لػػال لد لط ػبك لط

ػػائ رةو يػب لطمػػةهـ بهػل أف ػػاـ باةػػةجولبه

رجن د مفوض طه لةةجولبه فيها  ،ألف لطممسع لطفتةطين طػـ يػوسل نلػاح يجهػج لطةو يػب ًػ لحس
عت لطنلابػد ممػا أل إطػ ةوةػ فػ لةػةهماؿ لطةػتطد لطة ليس ػد للػج فػ أغتػا لأل لػاف فػ
لطول

لطهمت إط ةهةب وةةتك عت

س ات لألفسلل.

 -19إف ل ػػال لد ةف ػػولض أ ػػل أع ػػاء لط ػػابطد لط

ػػائلد طت ل ػػاـ بأ ػػل إجػ ػسلءلت لطة ي ػػق

لالرةللئ عػلل لالةػةجولا باطجنالػات لهنػ جػولز لطةفػولض بػاطةفةلش وباطةػاط جػولز لطةفػولض
رةفةػػلش لط اةػػا لآلط ػ وهػػلل مػػف مػػأنه لطةوة ػ ف ػ لةػػةهماؿ لطةػػتطات وةهليػػل لػػاس طت ػػق
باطخلوللد .
 -20إف لطف ػس ،لطثانلػػد مػػف نػػص لطمػػال 34( ،مػػف ػػانوف لطجػسلئـ لالط ةسونلػػد لطفتةػػطين جػػاءت
مخاطفػ ػػد طمػ ػػا نلػ ػػت عتلػ ػػه لطف ػ ػس ،لطثاطثػ ػػد مػ ػػف لطمػ ػػال 51( ،مػ ػػف ػ ػػانوف لإلج ػ ػسلءلت لطجزلئلػ ػػد
لطفتة ػػطين ً ،ونه ػػا ط ػػـ ة ػػلل ع ػػلل مػ ػسلت ةجلي ػػل أم ػػس لطم لس ب ػػد وة ػػسؾ لألم ػػس مفةو ػ ػاح ب ة ػػا
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ة ليسلت لط ائـ باإلجسلء  ،ولطف س ،لطسلبهد مف للت لطمال ،لطة أعطت لط ػق طتنلابػد لطهامػد بمػن،
لإللف باطنفػال لطمبامػس ألي مػف لطرلانػات ولطمهتومػات لطالزمػد طتة يػق وباخةلػاس لطوةػيتد لطفنلػد
لطمالءمػػد طػػلطؾ  ،وهػػلل مػػف مػػأنه لطةوةػ فػ لطةػػتطد لطة ليس ػػد ؛ لألمػػس لطػػلي يةػػأل بػػه لط ػػق
باطخلوللد .
 -21أف لطةنا ض رػيف نػص لطمػال 108( ،ونػص لطمػال 119( ،بمػأف ة ليػل لطمػل ،لالفةةا لػد
طتةو يب  ،أل ف لطول

لطهمت عنل ةفةيسهما إط ةوة ف لطةتطد لطة ليس د طتنلابد لطهامد،

لطلي مف مأف لطؾ لإلهللس بملت د لطمةهـ لطلي مازلؿ رسيء .
 -22طػػـ لمػػةسط نػػص لطمػػال 151( ،ونػػص لطمػػال 1/152( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد
لطفتةطين  ،لسجد ناعد مهينػد الةخػال ػسلس لإل اطػد  ،عػالو ،عتػ أنهمػا لمػةمتةا عتػ عبػاس،
ةوجل ػػه لالةه ػػاـ سغ ػػـ ػػليثها ع ػػف لال اط ػػد  ،سغ ػػـ أف لالةه ػػاـ أمػ ػس ة ػػارق عتػ ػ لطةل ػػسؼ فػ ػ
لطة يق لالرةللئ وهلل لةةناللح طنص لطمال 8( ،مف للت لط انوف .
 -23أف نػػص لطمػػال 598 ( ،مػػف لطةهتلمػػات لط

ػػائلد طتنائػػا لطهػػاـ لطفتةػػطين طػػـ لمييػػز رػػيف

لسجد لط ناعد ف لأللطد لطالزمد طد اطد و يف لسجد لط ناعد لطالزمد ف لأللطد لطالزمد طت ًـ.
 -24ط ل لس لطممسع لطجزلئسي لألةباا لطمو وعلد إللػللس لألمػس بػأال وجػه طمةابهػد لطمػةهـ
عت ةرريف بموجا نص لطمال 163( ،مف انوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػسي  ،وهمػا عػلـ
ًفالد لأللطد وعلـ مهسفد لطفاعج .
 -25ختك لطممسع لطجزلئسي ف نص لطمال 163( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلػد رػلًسس طهبػاس،
( ًافلد

ل لطمةهـ  ،ريف لسجد لال ةناع لطالزمد إللللس لط ًـ ولطة ةةػةتزـ لسجػد لط فالػد

و ػػيف لسجػػد لط ناعػػد لطالزمػػد إللػػللس لألمػػس بػػأال وجػػه طتمةابهػػد ولطة ػ ةةػػةتزـ لسجػػد لطسج ػػاف
طدللند.
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ثا يا  :التوصيات :
 -1ن ةػػسي عت ػ لطممػػسع لطفتةػػطين أف لهػػلؿ نػػص لطمػػال 160( ،مػػف ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد
بػػأف لةػػم ،رػػسل أع ػػاء لطنلابػػد لطهامػػد  ،وبػػاطنص لػ لس د عتػ جػولز سل ا ػ لطة يػػق بهػػل
لألخل رنظاـ لطفلػج رػيف ةػتطد لطة يػق ولالةهػاـ عتػ غػسلس لطممػسع لطج لزئػسي ،وهػلل ط ػماف
ةف ةيس لطهللطد وةجنا مةاوئ لطجم ريف ةتطد لالةهاـ ولطة يق.
طللب ،نص لطمال 160( ،مف انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين عت لطن و لآلة :
(( طتخلػػوـ طتػػا سل لط

ػػا ،عػػف لط ًػػـ ف ػ لط ػػاالت لط ػولسل ،ف ػ لطمػػال ،لطةػػاب د  ،وف ػ ةػػائس

ػػاالت لطػػسل لطمرينػػد ف ػ

ػػانوف ألػػوؿ لطم ا مػػات لطملنلػػد  ،وي ةةوز رد أعضةةا ال يابةةة الوامةةة

ومةةةنموري الضةةةب القضةةةااي  ،ولهةرػػس لطمجن ػ عتلػػه فلمػػا يةهتػػق بطتػػا لطػػسل بمثابػػد خلػػـ ف ػ
لطلعو

.

 الومةةة مةةن التوةةديل :ط ػػماف ةػػيس لطهللطػػد ولطة تيػػج مػػف ػػاالت لطةهةػػب فػ لةػػةهماؿ لطةػػتطدوةجنػػا مةػػاوئ لطجم ػ رػػيف نظػػام لالةهػػاـ ولطة يػػق ولطة تيػػج مػػف لطهولمػػج لطمػػؤثس ،ةػػتباح ف ػ
لطةتطد لطة ليس د طتجهات لطمخةلد.
 -2نول لطممسع لطجزلئسي أف لهلؿ نص لطمال 51( ،منه ب ي

ةلب ،مل ،لطو ب طتنظس 24

ةاعد رلالح مف  48ةاعد ولةةرللؿ عباس (( ،إلل لعت م ة ػلات لطة يػق

فػ نػص لطمػال،

( 1/65بهباس (( ،إذا دعت مقتضيات البحث والتحري )) .
 الومةةةة مةةةن التوةةةديل  :أف لطو ػػب طتنظػػس إج ػسلء مػػف إج ػسلءلت لالةػػةلالؿ وطػػلى مػػف إج ػسلءلتلطة يػ ػػق لالرةػ ػػللئ  ،ي ػ ػ

ية ػ ػوالس

ػ ػػابك لطمػ ػػسطد لط

ػ ػػائلد بهػ ػػل لخطػ ػػاس ومولف ػ ػػد وًيػ ػػج

لطجمهوس د باإل افد  ،طػلطؾ فػال يجػوز لطةوةػ فػ لةػةهماطه فمػل ،لط ػ 24ةػاعد ةفػ بػاطغسض
ولالةسلع باإلجسلءلت للا ف ملت د لألمخاص.
 -3نولػ ػ لطمم ػػسع لطفتة ػػطين أف لف ػػسل نلػ ػاح مة ػػة الح يةن ػػاوؿ فل ػػه لطةل ػػسؼ فػ ػ م

ػػس جمػ ػ

لالة ػػةلالالت به ػػلـ ة س ػػؾ لط ػػلعو لطجزلئل ػػد ون ة ػػسي أف لهر ػػس عن ػػه بال ػػطالي فػ ػ لألوسلؽ
ةميي لحز طه عف سلس ف لطلعو لطجزلئلد .
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 ال ص المقترح  ((:طوًيج لطنلابد لطهامد لطةلػسؼ بم ا ػس جمػ لالةػةلالالت ب فػ لألوسلؽف

اؿ لس وجول ألاح مف لألةباا لآلةلد  :وجول إ ل

االت لن

ػاء لطػلعو لطجزلئلػد أو

ةولفس ةرا مف أةباا لالبا د  ،أو مان مػف مولنػ لطمةػؤوطلد أو مػان مػف مولنػ لطه ػاا أو
طهلـ ًفالد لطلالئج أو طهلـ مهسفد لطفاعج أو طهلـ ل د لطول هد أو طهلـ أهملد لطول هد

.

 الومة من ا قتراح  :طةمييز سلس ف لطلعو لطجزلئلد لطلي لللس بهػل لالنةهػاء مػف لطة يػقعػػف ػسلس فػ لألوسلؽ لطػػلي للػػلس عنػػل ة س ػػؾ لطػػلعو لطجزلئلػػد وطةأ يػػل عتػ أةػػباا فػ
لألوسلؽ .
 -4نس ةهػليج نػص لطمػال 53(،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطفتةػطين رة ليػل لسجػد لط ناعػد
لطالزمػػد طتةلػػسؼ بم ا ػػس جم ػ لالةػػةلالالت ولطػػنص عت ػ جولز ػػد لطة يػػق لالرةػػللئ ف ػ
لطمخاطفات ولطجن ،ووجو يةه ف لطجنالات بمًج لس . ،
 الةةة ص حسةةةب الصةةةياغة الحاليةةةة  :نلػػت لطمػػال 53( ،ب وطهػػا عت ػ أنػػه (( إلل سأت لطنلابػػدلطهام ػػد فػ ػ مػ ػولل لطمخاطف ػػات ولطج ػػن ،أف لط ػػلعو ل ػػاط د إل امةه ػػا رن ػػاء عتػ ػ م
لالةةلالالت ة تب لطمةهـ باط

ػػس جمػ ػ

وس مبامس ،أماـ لطم ًمد لطمخةلد .

الة ص حسةةب الصةةياغة المقترحةةة  -1 (( :طتنلابػػد لطهامػػد عنػػل ة ػػليسها طهػػلـ ةػولفس ل ػػل أةػػباا
ف لألوسلؽ ف لطمخاطفات ولطجن ، ،أمس ف:
أ-للل ػػلست أف م ا ػػس جم ػ لالةػػةلالالت ةػػسج ،لإلللنػػد  ،أف ة تػػب لطمػػةهـ باط

ػػوس مبام ػس،

أماـ لطم ًمد لطمخةلد .
ا-للل لست لطمؾ لطمه وؿ باإلللند فتها أف ةفة ،ة ل اح لرةللئلاح.
-2يجا عت لطنلابد لطهامد أف ةفةة ،ة ل اح لرةللئلاح ف لطجنالات .
الومة مةن التوةديل  :أف نػص لطمػال 53( ،طػـ ية ػل
عػف جولز ػد و وجو لػػد لطة يػق لالرةػللئ  ،يػ

عػف فػ

م ا ػس جمػ لالةػةلالالت وال

ًػاف لطػؾ لفهػػـ مػف لطلػلاغد بمػػًج

ػمن عػػف

طس ق لطةفةيس بمفهوـ لطمخاطفد  ،باإل افد ط ونه طـ لمةسط لسجد لال ةناع لطالزمػد طتةلػسؼ رةتػؾ
لطم ا س وهلل مف ريج لطةوة باطةتطد لطة ليس د لطممنو د طتنلابد لطهامد.

147

 -5نولػ ػ لطمم ػػسع لطفتة ػػطين عن ػػل لط ػػنص عتػ ػ أة ػػباا فػ ػ لألولؽ أف ل ل ػػس إعم ػػاؿ فػ ػ
لألوسلؽ طهػػلـ مهسفػػد لطفاع ػػج عت ػ لطج ػسلئـ لطةػ ػ مػػف نػػوع لطمخاطف ػػات ولطجػػن ،لطمها ػػا عتيه ػػا
باطغسلمد أو لط بى مل ،أ ج مف ةند.
 الومة من ذلك ً :وف أف مس تد لطة يق لالرةللئ هلفها لطبإنهػػاء متػػب لط

عف لطجنا ،فتلى مف لطمنطق

ػػلد رػػج أف يرػػلأ وخالػػد أف مثػػج لطػػؾ فلػػه مػػرهد ة ػػاعى لطنلابػػد لطهامػػد عػػف

أللء مهامها .
 -6نولػ لطممػػسع لطج لزئػػسي بػػاطةخت عػػف لططرلهػػد لطجولز ػػد فػ
مف لط

لد ولطجان مهاح وجهتها وجو لد ال ةخ

ػػاؿ وجػػول طتػػا مػػزلوج لػػالس

طة ليس لطنلابد لطهامد ف

روطها مف علمه

وهلل طةهز ز مفاهلـ لطهللطد ولطةةام ،ريف لألفسلل .
 -7نول لطممسع لطفتةطين رةهليج نص لطمال 2/55( ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد ب ػلؼ
عباس ( ،ف مولل لطجنالات طللب ،لالةةجولا ًػ لحس عتػ لطنلابػد لطهامػد ةػولء فػ لطجنالػات
أو لطجن . ،طللب ،لطنص عت لطن و لآلة (( طتنائا لطهاـ أو وًيػج لطنلابػد لطهامػد لطمخػةص
ةفػػولض أ ػػل أع ػػاء لط ػػبك لط

ػػائ لطمخػػةص باط لػػاـ بػػأي مػػف أعمػػاؿ لطة يػػق فػ لعػػو

م لل ، ،ولطؾ علل لةةجولا لطمةهـ .
 الومةةة مةةن التوةةديل  :ال للعػ طتةفس ػػد رػػيف لطجنالػػات ولطجػػن ،فػ لالةػػةجولا ًونهػػا ةػػؤلي فػنهايةه إط لةخال سلس لطةو يب وطلى مف لطمنطق لالةةنال عت

ظس لطةفػولض فػ لطجنالػات

عت ػ جةػػامد لطجنالػػد فػػإف هػػلل ال لهن ػ ةفاهػػد ع وبػػد لطجن ػػد  ،باإل ػػافد ط ػػوف هػػلل لألمػػس
لهةرػػس

ػػماند طتمػػةهـ ة ػولء ًانػػت لطةهمػػد جنالػػد أو جن ػػد عػػالو ،عت ػ أف مثػػج هػػلل لألمػػس

ةلهط طمأموس لط بك لط

ائ ةتطد ة ليس ػد ولةػهد فػ ة يػلـ نةػائ لالةػةجولا لطةػ رنػاء

عتيهػػا أمػػا ل ػػسس لإلف ػسلج عػػف لطمػػةهـ أو لةخػػالل لج ػسلء أخطػػس مػػف لالةػػةجولا للةػػه أال وه ػػو
لطةو يػػب وه ػػلل م ػػا ال نةة ة ػػنه فيةوج ػػا أف لً ػػوف هػػلل لطة ي ػػلـ أو لطة ػػليس ري ػػل لطنلاب ػػد لطهام ػػد
و لها ًونها جهد أ ثس خرس ،وعتماح.
 -8نةمن ػ عت ػ لطنلابػػد لطهامػػد أف لًػػوف مرسسهػػا عنػػل لةخػػال ػسلس لط ػػبى لال ةلػػاط هػػو إمًانلػػد
موللتد لطة يق م لطمةهميف ومولجهةـ بما لةةجل باط

لد ة طو ولتت ناعةها طسج اف

إللنةهـ باطول هد لطجاسي لطة يق رها ط وف لطؾ لهةرس نوع مػف أنػولع لطةوةػ باةػةهماؿ لطةػتطد
لطة ليس د .
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 -9نػػلعو لطممػػسع لطفتةػػطين طمهاطجػػد لطةنػػا ض لط الػػج رػػيف نػػص لطمػػال 108( ،ونػػص لطمػػال،
( 119لطمةهت ػػاف رة ليػػل لطمػػل ،لالفةةا لػػد طتنلابػػد لطهامػػد عت ػ أف ة ػػوف  24ةػػاعد لةػػةنالأح
طة يػق ملػت د لطمػةهـ  ،ونةمنػ عتػ لطنلابػد لطهامػد ةفةػيس لطةنػا ض رػيف لطنلػييف طملػ د
لطمةهـ ط يف لاـ لطممسع باطةهليج .
 -10نول لطممسع لطفتةطين رةهػليج نػص لطمػال 150(،ونػص لطمػال 151( ،ونػص لطمػال،
( 1/152بام ػػةسلطه سج ػػاف لإلللن ػػد طد اط ػػد  ،وباة ػػةرللؿ عب ػػاس ( ،ةوجل ػػه لالةه ػػاـ بهب ػػاس،
(ةنظلـ الئ د لالةهاـ .
 ال صوص حسب الصياغة الحالية :نص لطمال ( : 150( ،إلل ةريف طوًيج لطنلابد لطهامػد أف لطفهػج لمػًج مخاطفػد  ،عتلػه إ اطػد متػب
لطلعو إط لطم ًمد لطمخةلد طم ا مد لطمةهـ .
نص لطمال ( : 151( ،إلل ةريف طوًيج لطنلابد أف لطفهج لمػًج جن ػد  ،عتلػه إ اطػد متػب لطػلعو
إط لطم ًمد لطمخةلد طم ا مد لطمةهـ .
نػػص لطمػػال( : 1/152( ،إلل ةرػػيف طوًيػػج لطنلابػػد لطهامػػد أف لطفهػػج لمػػًج جنالػػد فإنػػه ل ػػسس ةوجلػػه
لالةهاـ إط لطمةهـ و سةج متب لطلعو إط لطنائا لطهاـ أو أ ل مةاعلله .
 ال صوص حسب الصياغة المقترحة :نص لطمػال ( : 150( ،إلل ةرػيف طوًيػج لطنلابػد لطهامػد أف لطفهػج لمػًج مخاطفػد وأف لطػلالئج ةػسج،
إللنةه رها  ،عتله إ اطد متب لطلعو إط لطم ًمد لطمخةلد طم ا مد لطمةهـ .
نػػص لطم ػػال ( : 151( ،إلل ةر ػػيف طوًي ػػج لطنلاب ػػد أف لطفه ػػج لم ػػًج جن ػػد وأف لأللط ػػد ة ػػسج ،إللن ػػد
لطمةهـ فإنه ينظـ الئ د لالةهاـ ول يج متب لطلعو إط لطم ًمد لطمخةلد طم ا مةه .
نػص لطمػال ( : 1/152( ،إلل ةرػيف طوًيػج لطنلابػد أف لطفهػج لمػًج جنالػد وأف لأللطػد ةػسج ،إللنػػد
لطمةهـ فإنه ينظـ الئ د لالةهاـ و سةج متب لطلعو إط لطنائا لطهاـ أو أ ل مةاعلله .
 الومة من التوديل  :طةمييز لسجد لط ناعد ف مس تد لإل اطد عف لسجد لط ناعد لطالزمد طت ًػـ،وألف ةوجلػػه لالةهػػاـ أمػػس ةػػارق عت ػ لطةلػػسؼ ف ػ لطػػلعو لطجزلئلػػد  ،ي ػ
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أف لطمػػخص ػل

ة ػػرق ةوجل ػػه لالةه ػػاـ إطل ػػه وأل ػػب ،فػ ػ مو ػ ػ لطم ػػةهـ  ،ف ػػال يج ػػوز لعةب ػػاسس مةهمػ ػاح ر ػػلءلح م ػػف
لإل اطػػد؛ ألف لطػػؾ لهنػ أف إجػسلءلت لطة يػػق لالرةػػللئ لطةػ لةخػػلت ب ػػه  ،ػػل و هػػت عتػ
غيس مةهـ وهو ما لةةوجا لطبطالف .
 -11نولػ ػ رةه ػػليج ن ػػص لطم ػػال 598( ،م ػػف لطةهتلم ػػات لط

ػػائلد طتنائ ػػا لطه ػػاـ لطفتة ػػطين

باةػػةرللؿ عبػػاس ( ،مة ػ ًانػػت لأللطػػد ًافلػػد إلللنػػةهـ رهػػا

بهبػػاس ( ،مة ػ ًانػػت لأللطػػد ةػػسج،

إللنةهـ رها .
 ال ة ص حسةةب الصةةياغة الحاليةةة  ((:يجػػا عت ػ أع ػػاء لطنلابػػد لطهامػػد ةػػسعد لطةلػػسؼ ف ػلط

ػالا لطةػ لمػةسؾ فيهػا أ ثػس مػف مػةهـ إلل لنةهػ لطة يػق مػ ول ػل مػنهـ أو أ ثػس  ،وًػػاف

لطبػػا وف فػػاس ف مػػف وجػػه لطهللطػػد أو مجهػػوطيف  ،ولطػػؾ رإ اطػػد لطمةهمػػيف لطػػليف لنةه ػ لطة يػػق
مههـ طتم ا مد لطمخةلد طم ا مةهـ عت لطةهـ لطمةنل ،إطيهـ باطة ل ات  ،مة ًانت لأللطد
ًافلد إلللنةهـ رها  ،وطـ ة ف موجبات ف لطلعو مةوفس ،ف ةتؾ لط اطد . ..
 الة ص حسةب الصةياغة المقترحةة  ((:يجػا عتػ أع ػاء لطنلابػد لطهامػد ةػسعد لطةلػسؼ فػلط

ػالا لطةػ لمػةسؾ فيهػا أ ثػس مػف مػةهـ إلل لنةهػ لطة يػق مػ ول ػل مػنهـ أو أ ثػس  ،وًػػاف

لطبػػا وف فػػاس ف مػػف وجػػه لطهللطػػد أو مجهػػوطيف  ،ولطػػؾ رإ اطػػد لطمةهمػػيف لطػػليف لنةه ػ لطة يػػق
مههـ طتم ا مد لطمخةلد طم ا مةهـ عت لطةهـ لطمةنل ،إطيهـ باطة ل ات  ،مة ًانت لأللطد
ةسج ،إللنةهـ رها  ،وطـ ة ف موجبات ف لطلعو مةوفس ،ف ةتؾ لط اطد . ..
 -الومة من التوةديل  :أف طرلهػد ػسلس لال اطػد ةخةتػب عػف لط ًػـ لط

ػائ وهػلل بةػرا أف ًػج

منهما لللس ف مس تد ةخةتب عف لألخس ف طرلهةها فمس تد لطة يق لالرةللئ هلفها هو
لةخال سلس لطةلسؼ ف لإل اطد أو لط ف

طتلعو لطجزلئلد أما مس د لطم ا مد فاطهلؼ منهػا

هو إلللس ًـ أما باإلللند أو لطرسلء ،طتمػةهـ وطػلل فػإف مس تػد لطةلػسؼ فػ لطػلعو لطجزلئلػد
ةةطتا سج اف لإلللند طال اطد  ،أما مس تد لطم ا مد فيتزـ رها ًفالد لأللطد طدللند.
 -12نلعو لطممسع لطجزلئسي طةهليج نػص لطمػال 163( ،مػف ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد طلمػمج
أةػػباا ف ػ لطػػلعو لطمو ػػوعلد جملههػػا  ،وأف لمػػةسط لسجػػد لط ناعػػد لطالزمػػد عنػػل ة ػػليس
ا ػ ػ لطة ي ػػق طد اط ػػد رسج ػػاف لإلللن ػػد وأف لهر ػػس ع ػػف ػ ػسلس لطةل ػػسؼ باط ػػلعو لطجزلئل ػػد
بملطت ،لأللطد رلالح مف لطلالئج.
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ا ػ لطة يػػق أف لطو ػػائ ال ة ػػوف جنال ػػد أو

الةةة ص حسةةةب الصةةةياغة الحاليةةةة  (( :إلل أسجن د أو مخاطفد أو أنه ال ةوجل لالئج ًافلد

ل لطمةهـ أو ًاف م ةػسؼ لطجس مػد مػا يػزلؿ مجهػوالح

 ،أللس أم لحس بأال وجه طمةابهد لطمةهـ .
 -ال ص حسب الصةياغة المقترحةة  (( :إلل أس

ا ػ لطة يػق أف لطو ػائ ال ة ػوف جنالػد أو

جن د أو مخاطفد أو ةولفس ةرا مف أةباا لالبا د أو مان مف مولن لطه اا أو طهػلـ لػ د
لطول هػػد أو طهػػلـ مهسفػػد لطفاعػػج أو طهػػلـ سج ػػاف ألطػػد لالللنػػد ب ػػق لطمػػةهـ أو ط ػػوف أف ا ػ
لطة يق لس علـ أهملد لطول هد أف لللس أم لحس بأال وجه طتمةابهد
 الومةةةة مةةةن التوةةةديل  :طةمييػػز رػػيف لسجػػد لط ناعػػد لطالزمػػد الةخػػال ػسلس لطةلػػسؼ و ػػيف لسجػػدلط ناعد لطالزمد إللللس ًـ لإلللند .
 -13نػػلعو لطممػػسع لطفتةػػطين أف ل ػ

ػولبك طتة ػػييق مػػف إعمػػاؿ نظػػاـ عػػلـ لألهملػػد ،

وعلـ ةسؾ لألمس طفطند ع و لطنلابد لطهامػد ون ةػسي أف ل ةلػس إعمػاؿ فػ لطػلعو لطجزلئلػد
طهلـ لألهملد ف مولل لطمخاطفات ولطجػن ،لطمها ػا عتيهػا باطغ لسمػد و لط ػاالت لطةػ لًػوف فيهػا
سس لطجس مد أمل إلالماح عت لطجان مف ةو ل لطه وبد ولطجسلئـ غيس لط لللد  ،مػس طد أف
لًوف لط سس لطناة عنها

ئلالح وأف ل

لطلت ،ريف لطجان ولطمجن عتله.
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قاامة الم ار ع
أو  :الكتب الوامة
 -1أ ةػػف رػػو ةػ لهد ،ػػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػػد فػ ظػػج لطمماسةػػات لط
طألمغاؿ لطةس ولد ،لطجزلئس2001،ـ.

 -2أ م ػػل م ػػو

ػػائلد ،لطػػليولف لطػػوطن

لطم ػػت ان  ،مب ػػالئ لإلجػ ػسلءلت لطجزلئل ػػد فػ ػ لطةم ػػس لطج لزئ ػػسي  ،ل ط  ،ليػ ػولف

لطمطروعات لطجامهلد  ،لطجزلئس 1998 ،ـ.

 -3أ مل

لاء لطليف ختيج  ،ولعل لإلجسلءلت لطجنائلد ،ج ،2مطاب لططو ج 1999 ،ـ.

 -4أ م ػػل ع ػػوض ب ػػالؿ  ،لإلجػ ػسلءلت لطجنائل ػػد لطم اسن ػػد ولطنظ ػػاـ لإلج لسئػ ػ فػ ػ لطممت ػػد لطهس ل ػػد
لطةهوللد  ،للس لطنه د لطهس لد  ،لط اهس1990 ، ،ـ.

 -5أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطوةػػلك ف ػ
لط اهس1996 ، ،ـ.

ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد  ،ط ، 7للس لطنه ػػد لطهس لػػد ،

 -6أمسؼ ةوفيق ممى لطليف  ،مسي انوف لإلجسلءلت لطجنائلد  ،ج ، 1مس تد مػا رػج لطم ا مػد
 ،ا ط 2012 ،ـ.

 -7آمػػاؿ عثمػػاف  ،م ػسي ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطجنائلػػد  ،لطهيئػػد لطملػػس د لطهامػػد طت ةػػاا،
لط اهس.1991، ،
 -8ةوفيق لطماوي  ،ف ه لإلجسلءلت لطجنائلػد  ،ج ، 1ط ،2مطػاب للس لط ةػاا لطهس ػ  ،لط ػاهس، ،
1954ـ.

 -9ج ػ ػػالؿ ث ػ ػػسوت ،نظ ػ ػػـ لالجػ ػ ػسلءلت لطجنائل ػ ػػد  ،للس لطجامه ػ ػػد لطجلي ػ ػػل ،طتنم ػ ػػس  ،لالة ػ ػػًنلس د ،
1997ـ.

 -10جنلي عرل لطمتؾ  ،لطموةوعد لطجنائلد ،ج1941 ، 4ـ.
-11

ةػػف جوخػػللس  ،مػػسي ػػانوف ألػػوؿ لطم ا مػػات لطجزلئلػػد لألسلنػ  ،لطجػػزء لطثاطػ

-12

ةف س ل  ،لإلجسلءلت لطجنائلد ف لطةمس لطملسي  ،ط ،1لط اهس2001، ،ـ.

،ط ،1لطمًةبد لطوطنلد ،عماف 1993 ،ـ.

-13

ةػ ػ ػػف لػ ػ ػػالؽ لطمسلػ ػ ػػفاوي  ،ألػ ػ ػػوؿ لإلج ػ ػ ػسلءلت لطجنائلػ ػ ػػد  ،منمػ ػ ػػأ ،للس لطمهػ ػ ػػاسؼ ،

لإلةًنلس د 1972 ،ـ.

-14

ولط لسبػ

ة ػػف ل ػػالؽ لطمسل ػػفاوي  ،لطمسل ػػفاوي فػ ػ أل ػػوؿ لالجػ ػسلءلت لطجنائل ػػد  ،منم ػػأ ،للس

لطمهاسؼ  ،لإلةًنلس د 1998 ،ـ.
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 -15سءوؼ عري ػػل  ،مب ػػالئ لإلجػ ػسلءلت لطجنائل ػػد فػ ػ لط ػػانوف لطمل ػػسي  ،ط ، 17للس لطجي ػػج
طتطباعد  ،لط اهس1989، ،ـ.

 -16سمةلى رهناـ  ،لإلجسلءلت لطجنائلد ةأللالح وة تلالح ،ج ، 2منمأ ،لطمهاسؼ ،لالةًنلس د،
1978ـ.

انوف ألوؿ لطم ا مات لطجزلئلد  ،ج ، 1مطبهد لطةػالـ ،

 -17ةام لطنلسلوي  ،لسلةد ف
1976ـ.

 -18ةاهس إرسلهلـ لطوطيل  ،مسي انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطفتةطين  ،ج،1ط ،1للس لطنه د
لطهس لد  ،لط اهس2014 ، ،ـ.

 -19ةتلماف عرل لطمنهـ  ،ألوؿ لإلجػسلءلت لطجزلئلػد ،ج ،1ط ،1منمػوسلت لط ترػ لط و لػد،
ريسوت 2003،ـ.

 -20طػ ػػاسؽ لطػ ػػليسلوي  ،لطػ ػػوجيز ف ػ ػ مػ ػػسي ػ ػػانوف لإلج ػ ػسلءلت لطجزلئلػ ػػد لطفتةػ ػػطين  ،س ػ ػػـ 3
طةند ،2001ج ،1لط .

 -21عر ػػل لألمي ػػس لطهًيتػ ػ  ،ة ػػتلـ س ػػا  ،م ػػسي ػػانوف أل ػػوؿ لطم ا م ػػات لطجزلئل ػػد  ،ج، 1
مطبهد بغللل 1978 ،ـ.

 -22عرل لطةولا مهسوض  ،انوف لإلجسلءلت لطجنائلد  ،منمأ ،لطمهاسؼ  ،لط اهس1987 ، ،ـ.
 -23عرػػل لطػػس مف ةوفيػػق أ مػػل  ،مػػسي لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد ًمػػا وسل ف ػ
لطجزلئلد ولطنلابد لطهامد ،للس لطث افد طتنمس ،عماف 2011،ـ.

ػػانون لطم ا مػػات

 -24عرػػل لطػػسؤوؼ مهػػلي  ،مػػسي لط ولعػػل لطهامػػد طدج ػسلءلت لطجنائلػػد  ،للس لطنه ػػد لطهس لػػد،
لط اهس2000، ،ـ.

-25

عرل لط الس جسلل ، ،موةوعد لإلجسلءلت لطجزلئلد ف لطةمس لطفتةطين  ،لطمجتل لطثان ،

ط ، 1علل رئس لطةب  ،مًةبد أفاؽ2009،ـ.

 -26عرػػل هللا أوهايرلػػه  ،مػػسي ػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطج لزئػػسي ( لطة ػػسي ولطة يػػق  ،للس
هومه طتطباعد ولطنمس ولطةوز  ،لطجزلئس2004 ،ـ.

 -27عت ػ زً ػ لطه لسر ػ  ،لطمبػػالئ لألةاةػػلد طدج ػسلءلت لطجنائلػػد  ،لطجػػزءلف لالوؿ ولطثػػان ،
مطبهد طجند لطةأطيب ولطةسجمد ولطنمس ،لط اهس1951، ،ـ.

 -28عتػ ػ م ػػمالؿ  ،لطمة ػػة ل

فػ ػ

،ط،2للس هومد  ،لطجزلئس2016،ـ.

ػػانوف لالجػ ػسلءلت لطجزلئل ػػد لطج لزئ ػػسي ،لالةه ػػاـ ولطة ي ػػق

 -29عتػ ػ ط جهف ػػس  ،مب ػػالئ لطم ا م ػػات لطجزلئل ػػد  ،لطمؤةة ػػد لطجامهل ػػد طتل لسة ػػات ولطنم ػػس
ولطةوز  ،ط1994ـ.
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 -30عمػػس لطةػػهيل سم ػػاف  ،مبػػالئ ػػانوف لإلجػسلءلت لطجنائلػػد  ،ج ،1للس لطنه ػػد لطهس لػػد ،
لط اهس1998 ، ،ـ.

 -31عػ ػػوض ط عػ ػػوض ،لطػ ػػوجيز ف ػ ػ

لطجامهلد  ،لإلةًنلس د  ،رلوف ت نمس.

ػ ػػانوف لإلج ػ ػسلءلت لطجنائلػ ػػد  ،ج ، 1للس لطمطروعػ ػػات

 -32فوز د عرل لطةةاس  ،مػسي ػانوف لإلجػسلءلت لطجنائلػد ،ط ،1للس لطنه ػد لطهس لػد  ،لط ػاهس،
1986 ،ـ.

 -33مأموف ةالمد  ،لإلجسلءلت لطجنائلد ف لطةمس لطملػسي  ،لطجػزءلف لألوؿ ولطثػان  ،للس
لطفًس لطهس  ،لط اهس1977 ، ،ـ.

 -34مػ ػػأموف ةػ ػػالمد  ،مػ ػػسي ػ ػػانوف لإلج ػ ػسلءلت لطجنائلػ ػػد ف ػ ػ لطةمػ ػػس لطملػ ػػسي ،ج ، 1للس
لطنه د لطهس لد  ،لط اهس2007 ، ،ـ.

 -35ط زً ػ أرػػو عػػامس  ،لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد  ،ط ،1منمػػوسلت لط تر ػ لط و لػػد  ،ريػػسوت،
2010ـ.

 -36م م ػػول نجي ػػا ة ػػن  ،م ػػسي ػػانوف لإلجػ ػسلءلت لطجنائل ػػد ،ط ،3للس لطنه ػػد لطهس ل ػػد،
لط اهس1998، ،ـ.

 -37نائ ػػج عر ػػل لط ػػس مف ل ػػاط ، ،م ا ػ ػسلت فػ ػ أل ػػوؿ لطم ا م ػػات لطجزلئل ػػد  ،للس لطفً ػػس
طتطباعد ولطنمس  ،ط ،1عماف 1997 ،ـ.

-38

نرله لاط ، ،لطوةػلك فػ مػسي مبػالئ لإلجػسلءلت لطجزلئلػد  ،ل لسةػد م اسنػد ،ج ، 1منمػأ،

للس لطمهاسؼ  ،لإلةًنلس د 2004،ـ.

ثا يا  :الكتب المتخصصة
 -1إرسلهلـ امل طنطاوي  ،لطرسلء ،ف

الا لطمخلسلت نةيجػد أخطػاء لط ػبطلد لط

للس لطنه د لطهس لد  ،لط اهس ، ،رلوف ت نمس.

ػائلد ،ط،1

 -2إرػسلهلـ امػػل طنطػػاوي  ،لط ػػبى لإل ةلػػاط  ،ل لسةػػد م اسنػػد ،للس لطنه ػػد لطهس لػػد  ،لط ػػاهس،،
رلوف ةند نمس

 -3إرسلهلـ امل طنطاوي ،ةتطات مػأموس لط ػبك لط
. 1993،

 -4أ مل فة
 -5أ مل فة

 -6أ مل فة

ػائ  ،ط،1مطبهػد للس لطةػأطيب  ،لط ػاهس،

ةسوس  ،لطمسعلد ولإلجسلءلت لطجنائلد  ،لطنه د لطهس لد  ،لط اهس1996 ، ،ـ.

ةسوس  ،لط انوف لطجنائ لطلةةوسي  ،ط ،2للس لطمسؽ  ،لط اهس1968، ،ـ.

ةسوس ،لط مالد لطلةةوس د طت وؽ ولط س ات  ،للس لطمسؽ  ،لط اهس2000، ،ـ.
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مانات لطممػةبه فلػه فػ مس تػد لالةػةالؿ  ،للس لطجامهػد

 -7للس ى عرل لطجولل عرل هللا رس ؾ ،

لطجليل ،طتنمس ،لإلةًنلس د 2005 ،ـ.

 -8لةػػامد عرػػل هللا ايػػل ،

ػػوؽ و ػػمانات لطممػػةبه فلػػه فػ مس تػػد لالةػػةلالؿ  ،ل لسةػػد م اسنػػد ،

للس لطنه د لطهس لد  ،لط اهس2005 ، ،ـ.

 -9أمسؼ سم اف عرل لط ميل  ،لطنلابد لطهامد و لوسها ف لطمس تػد لطةػاب د عتػ لطم ا مػد ،للس
لطفًس لطهس طتطباعد ولطنمس ،لط اهس2004، ،ـ.

 -10أمسؼ سم اف عرل لط ميل  ،مرلأ لطفلج ريف ةتطة لالةهاـ ولطة يق  ،لسلةد م اسند ،
للس لطنه د لطهس لد ،لط اهس2002، ،ـ.

 -11إيهػػاا عرػػل لطمطتػػا  ،أوجػػه لطػػبطالف ف ػ إج ػسلءلت لطة يػػق لالرةػػللئ  ،ط ، 1لطمسًػػز
لط وم طدلللسلت لط انونلد  ،لط اهس2015 ، ،ـ.

 -12جوهس وللي لامت  ،س ابد ةتطد لطة يػق عتػ أعمػاؿ لط ػبطلد لط
لطجزلئسي ولطم اسف  ،للس لطجامهد لطجليل ،،لإلةًنلس د 2010،ـ.

-13

ػائلد فػ لط ػانوف

جلالنػ ػ بغػػػلللي  ،لطة يػ ػػق ل لسةػػػد م اسن ػػد نظس ػػد وةطرل ل ػػد  ،ط ، 1لط ػػليولف لطػػػوطن

طألمغاؿ لطةس ولد  ،لطجزلئس 1999،ـ.

-14

اةـ ةف موة بًاس  ،ةتطد لط ا

-15

ةػػف لػػالؽ لطمسلػػفاوي  ،لطمسلػػفاوي فػ لطم ػػق لطجنػػائ  ،ط ، 2منمػػأ ،لطمهػػاسؼ ،

ط ،1لطللس لطجماهيس د  ،طيرلا ،رلوف ت نمس.

لطجنائ ف ة ليس لطه وبد ولطةللريس لال ةسلز د ،

لإلةًنلس د1990 ،ـ.

-16

ةيف عت ط لطناعوس لطن ر  ،ةتطد لط ا

لطجنائ ف ة ليس لأللطد  ،لسلةد م اسند

 ،لط ،للس لطنه د لطهس لد ،لط اهس2008 ، ،ـ.

 -17خاطل لفوت رهنةاوي  ،عاء لالثبػات فػ لطمػولل لطجنائلػد (ل لسةػد م اسنػد للس لطنه ػد
لطهس لد  ،لط اهس2012، ،ـ.

 -18سلم مةوط لط ا

 ،لطوةاطد ف لط انوف لطجنائ لإلج لسئػ لطم ػاسف ،ط ،1للس لطنه ػد

لطهس لد  ،لط اهس2011، ،ـ.

 -19سمزي س اض عػوض  ،ممػسوعلد لطػلطيج لطجنػائ  ،ط ، 1للس لطنه ػد لطهس لػد ،لط ػاهس، ،
رلوف ت نمس.

 -20سمةلى رهناـ  ،عتـ لطنفى لط

ائ  ،لط  ،منمأ ،لطمهاسؼ ،لإلةًنلس د 1997 ،ـ.

 -21ةاهس لرسلهلـ لطوطيل  ،لطةلسؼ ف لطة يق لالرةللئ ب ف لطػلعو لطجزلئلػد فػ لطةمػس
لطفتةطين  ،لسلةد م اسند  ،لط ،للس لطنه د لطهس لد  ،لط اهس2008 ، ،ـ.
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-22

ةاهس لطوطيل  ،عرػل هللا لطفػ لس  ،لإلجػسلءلت لطهمتلػد فػ لطمػولل لطجزلئلػد ولطملنلػد ولطمػسعلد ،

-23

ةتلـ لطزعنوف  ،لطة يق لطجنائ  ،لطمبالئ لطهامد طتة يق لطجنائ  ،ج.1

ط2014 ،2ـ.

 -24مػػس ب ةػػيل ًامػػج  ،ةػػس د لطة يػػق لالرةػػللئ ف ػ

ػػانون لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد لطملػػسي

ولطفسنة ،ط ،1للس لطنه د لطهس لد  ،لط اهس1996 ، ،ـ.

-25

عر ػػل لط ً ػػـ ف ػػولس  ،لطنظ ػػاـ لط ػػانون ألم ػػس لط فػ ػ  ،للس لطفً ػػس لطج ػػامه ،لإلة ػػًنلس د ،

1996ـ.

 -26عرػػل لطفةػػاي ريػػوم

جػػازي  ،ةػػتطد لطنلابػػد لطهامػػد فػ

فػ لألوسلؽ و لألمػػس بػػأف الوجػػه

إل امد لطلعو لطجنائلد  ،لسلةد م اسند ،للس لطفًس لطجامه  ،لإلةًنلس د  ،ط2006ـ.

 -27عرػػل لطفةػػاي م ػسلل  ،لطة يػػق لطجنػػائ لطةطرل ػ  ،ط ، 1للس لط ةػػا لط انونلػػد  ،لط ػػاهس، ،
1995ـ .

 -28عرل لطفةػاي مػسلل  ،لطةلػسؼ فػ لطة يػق لطجنػائ وطػسؽ لططهػف فلػه  ،منمػأ ،لطمهػاسؼ ،
لط اهس1989 ، ،ـ.

 -29عػ ػػالء لطػ ػػليف مسة ػ ػ  ،ةػ ػػتطات لطنلابػ ػػد لطهامػ ػػد ومػ ػػأموسي لط ػ ػػبك لط

ػ ػػائ ف ػ ػ

ػ ػػانوف

لإلجسلءلت لطجنائلد  ،ط ، 1لطمسًز لط وم طدلللسلت لط انونلد ،لط اهس2014، ،ـ.

 -30عمر فخري عبد الرازق الحديثي  ،حق المتهم في محاكمة عادلة  ،دراسة مقارنةة  ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان 2115،م.
 -31فا ج ط ز للف  ،ةتطد لط ا

لطث افد طتنمس ولطةوز  ،عماف2006،ـ

لطجزلئ ف ة ػليس لأللطػد  ،ل لسةػد م اسنػد  ،ط ، 1للس

 -32مأموف ةالمد  ،ػلول ةػتطد لط ا ػ لطجنػائ فػ ةطريػق لط ػانوف  ،للس لطفًػس لطهس ػ ،
لط اهس1957، ،ـ.

-33

ط زً أرو عامس  ،لإلثبات فػ لطمػولل لطجنائلػد  ،لطفنلػد طتطباعػد ولطنمػس ،لإلةػًنلس د ،

1985ـ.

 -34ط م ػ اةه س ل ػ  ،جمهػػه ةػػيل يوةػػب  ،مهةػػز ةػػيل عرػػلهللا  ،عتػػـ لطػػنفى لطجنػػائ  ،للس
غس ا طتطباعد ولطنمس ولطةوز  ،لط اهس ، ،ا ت نمس.

 -35ط عرل لطمجيل مً  ،جلد لألمس بأف ال وجػه إل امػد لطػلعو لطجنائلػد  ،ل لسةػد م اسنػد
 ،للس لطنه د لطهس لد  ،لط اهس ، ،ط2000ـ.

 -36ط عيػػل لطغس ػػا  ،لطمسًػػز لط ػػانون طتنلابػػد لطهامػػد (ل لسةػػد م اسنػػد  ،للس لطفًػػس لطهس ػ ،
لط اهس ، ،ط2001ـ.
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 -37ط م ػ ػػلس ،

لطجزلئس1999،ـ.

ػ ػػمانات لطممػ ػػةبه فلػ ػػه ف ػ ػ لطة س ػ ػػات لألوطلػ ػػد  ،ج ،2ط ،1للس لطهػ ػػل ،

 -38م مػػول ةػػميس عرػػل لطفةػػاي  ،لطنلابػػد لطهموملػػد وةػػتطاةها فػ لنهػػاء لطػػلعو لطجنائلػػد رػػلوف
م ا مد  ،ل ط  ،لطمًةا لطجامه لط لي

 ،لإلةًنلس د 2003 ،ـ.

 -39م مول م مول ملطف  ،لالثبات ف لطمولل لطجنائلد ف لط انوف لطم ػاسف  ،ج ، 1ط، 1
مطبهد جامهد لط اهس ،ولط ةاا لطجامه  ،لط اهس1977، ،ـ.

 -40م م ػػول نجي ػػا ة ػػن  ،لطلة ػػةوس ولط ػػانوف لطجن ػػائ  ،للس لطنه ػػد لطهس ل ػػد  ،لط ػػاهس، ،
1992ـ.

-41

مروك نصر الدين  ،محاضرات في اإلثبات الجنائي ( النظرية العامة لإلثةات الجنةائي ،

ج ،1دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 2113،ـ.

 -42مم ػػلوي لرػ ػسلهلـ لطة ػػبً  ،ػػلول ة ػػتطات م ػػأموس لط ػػبك لط
لطنه د لطهس لد  ،لط اهس1998 ، ،ـ.

ػػائ فػ ػ لطة ي ػػق  ،للس

ثالثا :رساال الما ستير والد تو ارأ
أو  :رساال الد توراأ
 -1إر ػسلهلـ ط لر ػسلهلـ ط  ،لطنظس ػػد لطهامػػد طةفةػػلش لطمةػػا ف ف ػ

ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجنائلػػد ،

لسلةد م اسند  ،سةاطد لًةوسلس  ،جامهد لط اهس2005 ، ،ـ.

 -2لسئػػل أ مػػل ط  ،لطر ػسلء ،ف ػ لط ػػانوف لطجنػػائ  ،سةػػاطد لًةػػوسلسً ،تلػػد لط ػػانوف  ،جامهػػد بارػػج
2005،ـ.

 -3لػػتل د زوجػػد رو ػػالوـ ل لػػاوي  ،لطةػػتطد لطة ليس ػػد طت ا ػ لطجنػػائ  ،سةػػاطد طنيػػج مػػهال،

لطلًةوسلس ف لط انوف لطجنائ ولطهتوـ لطجنائلد ً ،تلد لط وؽ ةهيل مػليف  ،جامهػد لطج لزئػس

2016،ـ.

 -4طاسؽ عرل لطوهاا ةتلـ  ،أولمس لطةلسؼ ف لطة يق وطسؽ لططهف فيها  ،سةاطد لًةوسلس ،
جامهد عيف ممى 1956،ـ.

 -5عو ل رف مهلي لطهنزي  ،لطةتطد لطة ليس د طتم ق ف نظاـ لإلجسلءلت لطجزلئلد لطةػهولي ،
سةاطد لًةوسلس  ،ةـ لطهللطد لطجنائلد  ،جامهد نايب لطهس لد طتهتوـ لألمنلد 2009،ـ.

 -6فوزي عماس ، ،ا

لطة يق  ،أطسو د م لمد طنيج مهال ،لًةوسلس لطهتوـ ً ،تلػد لط ػوؽ ،

جامه ػػد لالخ ػػو ،منة ػػوسي – ة ػػطنطيند – و لزس ،لطةهتػ ػلـ لطه ػػاط ولطب ػ ػ
لطجزلئس د لطللم سلطلد لطمهرلد 2010-2009 ،ـ.
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لطهتمػ ػ  ،لطجمهوس ػػد

 -7مػػأموف ط فػػايز رتػػد  ،لطةػػتطد لطة ليس ػػد طت ا ػ لطجنػػائ  ،سةػػاطد لًةػػوسلس ،جامهػػد لطػػلوؿ
لطهس لد  ،مههل لطب و ولطلسلةات لطهس لد 2001 ،ـ.

 -8ط عت لطهمسي  ،لطةتطد لطة ليس د طت ا

ف لط

 -9ط عػػول ،للػػاا لطجرػػوس  ،لالخةلػػاص لط

ػػائ طمػػأموس لط ػػبك  ،سةػػاطد لًةػػوسلس  ،جامهػػد

ػاء لالةػالم وةطرل اةهػا فػ لطم ػا ـ

لطمسعلد  ،سةاطد لًةوسلس  ،لطجامهد لألسلنلد 2005،ـ.

لط اهس1981 ، ،ـ.

 -10م م ػػول عر ػػل لطهز ػػز ختلف ػػد  ،لطنظس ػػد لطهام ػػد طت ػ ػسلئف فػ ػ لالثب ػػات لطجن ػػائ فػ ػ لطةم ػػس
لطملسي ولطم اسف  ،سةاطد لًةوسلس  ،جامهد لط اهس1987 ،ـ.

 -11نظػػاـ ةوفيػػق لطمجػػاط  ،لط ػسلس بػػأف الوجػػه أل امػػد لطػػلعو لطجنائلػػد  ،ل لسةػػد م اسنػػد سةػػاطد
لًةوسلس  ،جامهد عيف ممى 1986 ،ـ.
ثا يا  :رساال الما ستير
 -1إرسلهلـ رف ط لطةتلماف  ،مرػلأ ةفةػيس لطمػؾ طلػاط ،لطمػةهـ  ،ل لسةػد ةألػيتلد م اسنػد  ،سةػاطد
ماجةةيس  ،ةـ لطهللطد لطجنائلد  ،جامهد نايب لطهس لد طتهتوـ لألمنلد2010 ،ـ.

 -2أةامد عرل س ه أرو جام  ،ة ييب لطول هد لالجسلملػد فػ لط ػانوف لطج لزئػ لطفتةػطين  ،ل لسةػد
ة تيتلد  ،سةاطد ماجةةيس ً ،تلد لط وؽ  ،جامهد لألزهس 2016 ،ـ.

 -3أةػػامد ط أيػػوا لألخػػسى  ،ةػػتطات مػػأموس لط ػػبك لط

ػػائ ف ػ مس تػػد لالةػػةلالالت ف ػ

لط ػػانوف لطفتة ػػطين  ،سة ػػاطد ماجة ػػةيس  ،ل لسة ػػد م اسن ػػد  ،لطمنظم ػػد لطهس ل ػػد طتةس ل ػػد ولطهت ػػوـ ،

مههل لطب و ولطلسلةات لطهس لد 2014،ـ.

 -4أنوس ةلمد أةامد  ،لطةتطد لطة ليس د طتنلابد لطهامد ف لطػلعو لطهموملػد  ،مػلًس ،مًمتػد مػف
م ة ػػلات نيػػج مػػهال ،لطماةػػةس فػ لط ػػوؽ  ،ةخلػػص ػػانوف جنػػائ  ،ةػػـ لط ػػوؽ ً ،تلػػد

لط وؽ ولطهتوـ لطةلاةلد  ،جامهد ط خل س –بةًس2015 ، ،ـ.

 -5رو جه نليس ،زوجد عيللوي  ،ةتطد لطنلابد لطهامػد فػ ة س ػؾ لطػلعو لطهموملػد فػ لط ػانوف
لطج لزئسي  ،ب

طنيج مهال ،لطماجةةيس ف لط انوف لطجنائ ولطهتوـ لطجنائلد ً ،تلد لط وؽ ،

جامهد لطجزلئس  ،رف عًنوف 2002،ـ.

 -6ختيػػج بػػاللى  ،زهيػػس روسنػػاف  ،أولمػػس ا ػ لطة يػػق وفػػق لألمػػس  102/15لطمهػػلؿ ولطمػػةمـ

ط ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد  ،مػػلًس ،م لمػػد طنيػػج مػػهال ،لطماةػػةس لأل ػػاللم ً ،تلػػد لط ػػوؽ
ولطهتوـ لطةلاةلد  ،جامهد ط رو لاؼ – لطمةيتد 201-2016،ـ.

 -7زليل رف عرل لطػس مف لططولػاف  ،لألمػس ب فػ لطػلعو بهػل لطة يػق ولط ػسلس بػأف ال وجػه طتةػيس
فيها ( لسلةد م اسند  ،ب ػ

م ػلـ لةػة ماالح طمةطتبػات لط لػوؿ عتػ لسجػد لطماجةػةيس فػ
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لطهللطد لطجنائلد  ،ةخلص لطةمػس لطجنػائ لالةػالم ً ،تلػد لطل لسةػات لطهتلػا  ،ةػـ لطهللطػد
لطجنائلد  ،جامهد نايب لطهس لد طتهتوـ لألمنلد 2004 ،ـ.

 -8ةػػام ط غنػػلـ  ،لطة يػػق لالرةػػللئ ف ػ
ب

ػػانوف لإلج ػسلءلت لطجزلئلػػد لطفتةػػطين ولطم ػػاسف ،

طنيج مهال ،لطماجةةيس ف لط انوف لطجنائ ولطهتوـ لطجنائلػد ً ،تلػد لط ػوؽ رػف عًنػوف،

جامهد لطجزلئس 2003-2002 ،

 -9ةػػاهس إر ػسلهلـ لطوطيػػل  ،ةػػتطد لطنلابػػد لطهامػػد فػ لطةلػػسؼ فػ لطة يػػق لالرةػػللئ ف ػ لألسلف،
سةاطد ماجةةيس  ،لطجامهد لألسلنلد 2001 ،ـ.

 -10فةل ػػد بهػػون  ،لطةػػتطد لطة ليس ػػد طتنلابػػد لطهامػػد طتةلػػسؼ ف ػ نةػػائ لطب ػ
ل لسةػػد م اسنػػد  ،مػػلًس ،لطةخػػسج طنيػػج لجػػاز ،لطملسةػػد لطهتلػػا طت

ط 2008 ،16ـ أنظس لطسلبك

-11

ولطة ػػسي ،

ػػاء  ،لطملسةػػد لطهتلػػا طت

ػػاء ،

https://www.bibliotdroit.com/2017/10/blog-post_87.html

فهل مول لطخاطلي  ،لسسلت لطنلابد بهل لالنةهػاء مػف لطة يػق لالرةػللئ  ،ل لسةػد م اسنػد ،

سةاطد ماجةةيس  ،ةـ لط انوف لطهاـ  ،جامهد لطمسؽ لالوةك 2013 ،ـ.

ً -12س م ػػد لر ػػوف والمل ػػد م ػػالغد  ،ة ػػتطد لط ا ػ ػ لطج لزئػ ػ فػ ػ ة ػػليس لاللط ػػد  ،م ػػلًس ،طني ػػج
لطماةةس ف لط وؽ  ،ةـ لط انوف لطخاص  ،جامهد عرل لطس ماف ميس – ،رجالد 2013 ،ـ.

 -13م مػػول نظم ػ لػػهارنه  ،لوس لطنلابػػد لطهامػػد ف ػ ل امػػد لطػػلعو لطهموملػػد ف ػ فتةػػطيف ،
لسلةد م اسند  ،سةاطد ماجةةيس  ،جامهد لطنجاي لطوطنلد 2011 ،ـ.

-14

ط ما س ةتطاف ،

مانات لطمػةهـ أثنػاء مس تػد لطة س ػات لألوطلػد ولطة يػق لالرةػللئ ،

سة ػػاطد ماجة ػػةيس ً ،تل ػػد لط ػػوؽ ولطهت ػػوـ لطةلاة ػػلد  ،ة ػػـ لط ػػوؽ  ،جامه ػػد لطه ي ػػل لط ػػاج

طخ س-باةند ،لطجزلئس 2013،ـ.
-15

هل أ مل لطهو

 ،لةةجولا لطمةهـ ف مس تد لطة يق لالرةػللئ ( ل لسةػد م اسنػد ،

أطسو د ماجةةيس  ،مسًز لالعالـ لألمن  ،ممت د لطب س ف  ،يوطيو 2009ـ.

رابوا :البحاث والدوريات
 -1أ مل بطاـ  ،لوس وًيج لطجمهوس د فػ لطملػاط د ولطوةػاطد لطجنائلػد فػ لطةمػس لطج لزئػسي ،
مجتػػد لطبا ػ

طتل لسةػػات لأل اللملػػد  ،جامهػػد باةنػػه ً ،تلػػد لط ػػوؽ ولطهتػػوـ لطةلاةػػلد  ،ج ػولف

2017ـ.
 -2هةةدز زوزو وأحمةةد صةةابر حوحةةو  ،مبةةدأ ااصةةل اإلنسةةان البةةرالض وأثةةر عل ة الضةةمانات
الممنوحة للمتهم  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،جامعة دمحم خيضر بسكرض .أنظر الموقع ،
www.asjp.cerist.dz/
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 -3عبد المجيد زعالني  ،عبل االثبات في المسائل الجنائية  ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية
واالقتصادية والسياسية  ،الجزل  ،39العدد2111 ، 3م.
 -4دمحم صةةبحي نجةةم  ،صةةالحية النيابةةة العامةةة فةةي التصةةرال فةةي التحقيةةق االبتةةدائي فةةي قةةانون
أصةةول المحاكمةةات الجزائيةةة ااردنةةي  ،دراسةةة تحليليةةة  ،مجلةةة دراسةةات علةةوم الشةةريعة
والقانون  ،المجلد  ،39العدد2112 ،1م  ،ص.36
 -5أ مػػل فة ػ ةػػسوس  ،لطمسًػػز لط ػػانون طتنلابػػد لطهامػػد  ،مجتػػد لط
لالوط 1968 ،ـ.

ػػا ، ،لطهػػلل لطثاطػ

 ،لطةػػند

 -6آيػػت إفةػػاف لػػاس ، ،لوس لطوةػػاطد لطجنائلػػد فػ ةطػػو س لطةلاةػػد لطجنائلػػد  ،جامهػػد لرػػف خػػلوف
_ةلاست ،أنظس لطسلبك https://www.asjp.cerist.dz/en/article/57709 ،

 -7ختلفد ختفاوي  ،لطوةاطد ف لطمال ،لطجزلئلػد  ،ل لسةػد فػ

ػانوف لإلجػسلءلت لطجزلئلػد لطج لزئػسي

 ،لطمسً ػػز لطج ػػامه أ م ػػل ز ان ػػد بغتيػ ػزلف  ،مهه ػػل لطهت ػػوـ لط انونل ػػد ولإلللس ػػد  ،لنظ ػػس لطػ ػسلبك
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/57709

 -8ة ػػاهس إرػ ػسلهلـ لطوطي ػػل  ،للةل ػػد ػ ػسلس إ اط ػػد لط ػػلعو لطجزلئل ػػد  ،ل لسة ػػد ة تيتل ػػد م اسن ػػد  ،مجت ػػد
جامهد لألزهس بغز ، ،ةتةتد لطهتوـ لالنةانلد  ،2010 ،لطمجتل  ، 12لطهلل .2

 -9ةناء منيف وةػتلماف لطن ػوي ،لطوةػاطد لطجزلئلػد نمػولج طتة ػوؿ مػف عللطػد ع ارلػد إطػ عللطػد
إلال لد  ،م اؿ منموس ف مجتد جيج

وؽ لالنةاف  ،لطهلل . 22

 -10عرػػل لطمجيػػل م مػػول مطتػػوا  ،لأللػػج ر ػسلء ،لطمػػةهـ  ،مػػف أب ػػا

لطنػػلو ،لطهتمل ػد لألوط ػ

(لطمػػةهـ و و ػػه ف ػ لطمػػس هد لالةػػالملد  ،لطخطػػد لالمنلػػد لطو ائلػػد لطهس لػػد لألوط ػ  ،لطمسًػػز

لطهس طتلسلةات لالمنلد ولطةلس ا 1986 ،ـ.

-11

فيصل رمون  ،الحماية اإلجرئية لحقوق اإلنسةان أمةام قاضةي التحقيةق  ،دفةاتر السياسةة

والقانون  ،العدد الثالث عشر  ،جوان 2115ـ.

-12

فاطمد لطهسف  ،لطمسًز لط انون طجهاز لطنلابد لطهامػد رػج ة س ػؾ لطػلعو لطهموملػد فػ

لطةمس لطجزلئسي  ،مجتد لطمس هد ولال ةلال  ،لطهلل  ، 13للةمرس 2017ـ.
ً -13ػػاظـ لألمػػيف خيػػس لطػػليف  ،ةػػتطد لط ا ػ لطة ليس ػػد فػ لط ػػانوف لطػػلوط لطخػػاص  ،مجتػػد
جامهد بارج  ،لطهتوـ لالنةانلد  ،لطمجتل  ، 10لطهلل لطثان 2008 ،ـ.

 -14ط م ػػلس  ،لطةػػتطد لطة ليس ػػد طت ا ػ لطج لزئ ػ  ،عػػلل ، 1إرس ػػج  ،2004مجتػػد لطب ػػو
ولطلسلةات .

 -15ط م

لطليف عوض  ،لول لط بض ولط ػبى لال ةلػاط عتػ لمػد لطة ػسي فػ لط ػانوف

لطةوللن  ،مجتد لط انوف ولال ةلال  ،لطهلل لطسلب  ،ى ،32للةمرس 1962ـ.
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 -16مػػلًس ،انونلػػد ػػوؿ لط ػسلس ب ػػانوف س ػػـ ( 10طةػػند  2018بمػػأف لطج ػسلئـ لالط ةسونلػػد ،
لطهيئد لطمةة تد ط وؽ لالنةاف  ،ليولف لطمظاطـ  ،منموس ،رةاس خ 2018/5/20ـ.

 -17نائج عرل لطس مف  ،لوس لطنلابد لطهامػد فػ وزف لطرينػات  ،مجتػد ل لسةػات لألسلنلػد  ،عتػوـ
لطمس هد ولط انوف  ،لطمجتل  ،27لطهلل2000 ،1ـ.

-18

نوسس روعرل هللا  ،لطوةاطد لطجنائلد ف

انوف لإلجسلءلت لطجنائلد لطج لزئػسي ً ،تلػد لط ػوؽ

ولطهت ػػوـ لطةلاة ػػلد  ،جامه ػػد باةن ػػد ،1مجت ػػد لطبا ػ ػ
جانف

طتل لسة ػػات لأل اللمل ػػد  ،لطه ػػلل لطهام ػػس ،

 ،2017ص 13لنظس لطسلبك https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9344

 -19وطي ػػل تمػ ػ لط ال ػػؾ  ،مجموع ػػد مخة ػػاس ،م ػػف أ ً ػػاـ م ًم ػػد لالة ػػةئناؼ لطهتل ػػا  ،لط ة ػػـ
لطجزلئ .

-20

اطػػد لإلنفػػالت لألمنػ و ػػهب ةػػلال ،لط ػػانوف فػ أ لس ػ لطةػػتطد لطوطنلػػد لطفتةػػطينلد ،

ةتةد ة اس س خالد ( ، 43لطهيئد لطفتةطينلد لطمةة تد ط وؽ لطمولطف  ،ص.20

خامسا :المواقع ا لكترو ية
-1

لطجامه ػ ػػد لطترنانل ػ ػػد  ،مسً ػ ػػز لألب ػ ػػا

ولطل لسة ػ ػػات فػ ػ ػ لطمهتوماةل ػ ػػد لط انونل ػ ػػد ،لنظ ػ ػػس لطػ ػ ػسلبك

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=66460&selection

 -2مهجـ لطمهان ط ج سةـ مهن
 -3مو

 ،لنظس لطسلبك http://www.almaany.com

www.aladalacenter.com

 -4مو لطرولبد لط انونلد طم ًمد لطن ض لنظس لطسلبك http://www.cc.gov.eg/
 -5مو مسًز لطب

لطهتم  ،لطسلبك

http://jilrc.com/%D8%A7%D9 %84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84

سادسا :القوا ين

 -1لط انوف لألةاة لطفتةطين لطمهلؿ طةند 2005ـ.

 -2انوف لإلجسلءلت لطجزلئلد لطجزلئسي لطمهلؿ طةند 2017ـ.

 -3سلس ب انوف س ـ ( 16طةند 2017ـ لطمةهتق باطجسلئـ لالط ةسونلد .
 -4لطةهتلمات لط

ائلد لطنائا لطهاـ ف فتةطيف س ـ ( 1طةند 2006ـ.
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 -5سلس ب انوف س ـ ( 20طةند ( 2015بمأف مًاف د غةج لألمولؿ وةمو ج لإلسهاا
لطفتةطين .
 -6انوف لطلت ،لطجزلئ س ـ ( 1طةند  2017لطمطرق ف
 -7لةةوس لطجزلئس 2016ـ.
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طاع غز،

