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 الوحدة التعميمية األولى
 قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية

 الكممات المفتاحية:

النظام  -قانون أصول المحاكمات الجزائية -قانون العقوبات - القواعد اإلجرائية - القواعد الموضوعية
 مدنية أو دعوى الحق الشخصي.الدعوى ال -دعوى الحق العام -النظام المختمط -النظام التحقيقي -االتهامي

المحامي  -النائب العام -وزير العدل -وظيفة النيابة العامة -النيابة العامة -الدعوى المدنية -الدعوى العامة
 .قرار حفظ األوراق -العام

 الممخص:

إن القااانون الجزائااي ينقساام إلاا ا القساام األول ويضاام القواعااد الموضااوعية التااي تهااتم ببيااان الجاارائم ومااا  -
يترتااب عماا  اقترافهااا ماان جاازاءاتى ويطمااق عماا  مااذق القواعااد اساام ووقااانون العقوبااات  ى والقساام ال اااني 
ويضاام مجموعااة القواعااد اإلجرائيااة التااي ينبوااي عماا  الدولااة اتباعهااا القتضاااء حااق الدولااة فااي العقاااب 

 ويطمق عميها اسم ووقانون أصول المحاكمات الجزائية  .
جزائية أممية كبيرة ألنها تهدف إل  التوفياق باين حقاين يصاعب التوفياق إن لقواعد أصول المحاكمات ال -

 بينهماا 
 حق المجتمع في التمكن من معرفة مرتكب الجريمة وتوقيع العقوبة عميه. -0
حق الفرد في دفع التهمة عن نفسه عن طريق منحه الوسائل التي تمكنه مان الادفاع عان نفساه وات باات  -0

 براءته.
 نها حقان أساسياناعند وقوع جريمة يتولد م -
حااق المجتمااع فااي معاقبااة الجاااني ويكااون ذلااك عاان طريااق إقامااة الاادعوى العامااة أمااام القضاااء الجزائااي  - أ

 لموصول إل  حكم قضائي مبرم.
حق المضرور في التعويض عما أنزلته به الجريمة من أضرارى ويكون ذلاك عان طرياق إقاماة الادعوى  - ب

 لمحاكم المدنيةى أو أمام المحاكم الجزائية.المدنية أي ودعوى الحق الشخصي  إما أمام ا
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 األهداف التعميمية:

 وقانون أصول المحاكمات الجزائية.  بقانون العقوباتتعريف الطالب  -0
التعريااف بظنظمااة األصااول الجزائياااة المتبعااة وماايا النظااام االتهااااميى النظااام التحقيقااي وأو التفتيشاااي ى  -0

هاامي والنظاام التفتيشايى وماو النظاام الاذي أخاذ باه قاانون والنظاام المخاتمطى الاذي جماع باين النظاام االت
 أصول المحاكمات الجزائية في سورية.

أي ودعااااوى الحااااق العااااام ى والاااادعوى المدنيااااة وأي دعااااوى الحااااق  بالددددداوع العامددددةتعريااااف الطالااااب  -3
 الشخصي .
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 مدقددمدددددده 

يتضاااااامن مجموعااااااة يعااااااد القااااااانون ظااااااامرة اجتماعيااااااة لصاااااايقة بالمجتمعااااااات البشاااااارية المنظمااااااةى فهااااااو 
القواعااااد التااااي تاااانظم سااااموك األفااااراد فااااي المجتمااااعى وتكفاااال الدولااااة احتاااارام مااااذق القواعااااد ماااان قباااال األفااااراد عاااان 

 طريق توقيع العقاب المناسب عم  من يخالفها عند االقتضاء. 

وتاااااخدي مخالفاااااة ماااااذق القواعاااااد إلااااا  ماااااا يطماااااق عمياااااه اسااااام والجريماااااة  التاااااي تعااااارف بظنهاا كااااال فعااااال 
وباااااة جزائياااااة ى كماااااا تعااااارف بظنهااااااا  فعاااال  يااااار مشاااااروع صاااااادر عااااان إرادة جرمياااااة يقااااادر لاااااه يعاقااااب عمياااااه بعق

ى إذ ينشااااااظ لمدولاااااااة الحااااااق فاااااااي البحااااااث عااااااان مرتكااااااب الفعااااااال الجرماااااااي 1القااااااانون عقوباااااااة أو تاااااادبيرًا احترازياااااااا 
ومعرفتااااه والتحقااااق ماااان أنااااه مااااو الااااذي ارتكااااب الفعاااالى  اااام تنظاااايم الوسااااائل التااااي تمكاااان الدولااااة ماااان ممارسااااة 

العقااااااابى ألنااااااه ال يمكاااااان أن تكااااااون الممارسااااااة كيفيااااااة ال ضااااااوابط لهااااااا وال قيااااااود. فالدولااااااة يهمهااااااا حقهااااااا فااااااي 
نااااازال العقااااااب باااااهى لاااااذلك كاااااان الباااااد مااااان وضاااااع األصاااااول التاااااي تااااانظم  مالحقاااااة الجريماااااة ومعرفاااااة فاعمهاااااا وات

 مذق العممية بالشكل الذي يخمن مصمحة المجتمع.

الجزائياااااة ماااااي التااااااي ساااااوف نعالجهااااااا ماااااذق األصاااااول التااااااي يطماااااق عميهاااااا اساااااام أصاااااول المحاكمااااااات 
ونشاااااارحها فاااااااي ماااااااذا الكتااااااااب باألساااااااموب الاااااااذي يجعااااااال القاااااااار  قاااااااادرًا عمااااااا  اإلحاطاااااااة بهاااااااا وبمبادئهاااااااا دون 
إساااااهاب أو اختااااازالى مركااااازين فاااااي ذلاااااك عمااااا  عناااااوانين كبيااااارين ممااااااا الااااادعاوى الناتجاااااة عااااان الجريماااااةى أي 

الجزائااااااي ومباااااااد  اختصاصااااااهى أي  الاااااادعوى العامااااااة والاااااادعوى المدنيااااااةى  اااااام عماااااا  قواعااااااد تنظاااااايم القضاااااااء
 تشكيل المحاكم عم  اختالف أنواعها ودرجاتهاى وقواعد اختصاصها.

                                                
 .60. ص1998نثُاٌ.  –اندكرىز يحًىد َجُة حسٍُ: شسح لاَىٌ انعمىتاخ انهثُاٍَ. انمسى انعاو. طثعح ثانثح جدَدج. يُشىزاخ انحهثٍ انحمىلُح. تُسوخ  -1
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 قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية

الباااااد فاااااي كااااال مجتماااااع بشاااااري مااااان قواعاااااد ساااااموكية تااااانظم عالقاااااات األفاااااراد باااااين بعضاااااهم والااااابعض 
 ى.اآلخر من جهةى وبين األفراد والمجتمع من جهة أخر 

لااااااذلك يمكاااااان القااااااول إنااااااه لمعرفااااااة حضااااااارة أي مجتمااااااع ماااااان المجتمعاااااااتى البااااااد ماااااان التعاااااارف إلاااااا  
القااااوانين الوضااااعية التااااي تاااانظم وتحااااادد سااااموك الناااااس. فالمشاااارع عنااااادما يساااان القااااوانين والمدنيااااةى والتجارياااااةى 

 والدستورية....الخ  فإنما يسنها ليحافظ عم  استمرار التقدم الذي وصل إليه مذا المجتمع.

ذلك البد لهذا المشرعى من أجل المحافظة عم  مذا التقادمى مان أن يحايط ماذق القاوانين بمجموعاة مان ل
النصااوص والقواعااد التااي يفاارض عماا  األفااراد احترامهاااى ويرتااب عقوبااات عدياادة عماا  ماان يخاارق نصااوص مااذق 

 .2القوانينى ويعد خرقها جريمة

ماااااان والطمظنينااااااة بااااااين أفرادمااااااا وصاااااايانة فالدولااااااة المم مااااااة بااااااالمجتمع التااااااي ماااااان واجباتهااااااا إشاااااااعة األ
أرواحهااااام وحرماااااااتهم و ااااارواتهمى تهااااااتم بممارسااااااة حاااااق العقاااااااب تجاااااااق أفرادمااااااى وتعااااااد مااااااذا الحاااااق واجبااااااًا ماااااان 

 أجل الحفاظ عم  كيان المجتمع.

وفااي العهااود القديماااةىكان يتااول  الاااذي تقااع عمياااه الجريمااة ال ااظر بنفساااه وتطبيااق العقوباااة عماا  مرتكاااب 
طور مذق المجتمعاتى تطور مفهوم الدولة التي قامت بتحدياد القواعاد واإلجاراءات والضاوابط الجرم. ولكن بعد ت

 التي يجب اتباعها لالبتعاد عن روح ال ظر.

لااااااااذلك ناااااااارى أن مناااااااااك مصاااااااامحتين تتواجهااااااااانى المصاااااااامحة األولاااااااا  مااااااااي مصاااااااامحة المجتمااااااااع فااااااااي 
اب الجريماااااة فاااااي الااااادفاع عااااان الااااادفاع عااااان أمناااااه واساااااتقرارقى والمصااااامحة ال انياااااة ماااااي مصااااامحة الماااااتهم بارتكااااا

 .3نفسه إل بات براءته إذا كان بريئاً 

جاااااال ذلااااااك تقااااااوم الدولااااااة عاااااان طريااااااق التشااااااريع بتحديااااااد أنااااااواع السااااااموك التااااااي تعاااااادما جاااااارائم وماااااان أ
 وتعين عقوبات لها. فالعقوبات الجزائية مي رد الفعل االجتماعي في مواجهة مرتكب الجريمة.

                                                
 ويا تعدها. 10. ص1997نجصائُح انعايح فمهاً واجرهاداً. انًؤسسح انحدَثح نهكراب طساتهس نثُاٌ اندكرىز طه شاكٍ صافٍ: انمىاعد ا - 2

شاس وانرىشَا . اندكرىز طه شاكٍ صافٍ: االذجاهاخ انحدَثح نهًحاكًااخ انجصائُاح /تاٍُ انمادَى وانحادَط/ اناثعاح ااوناً. انًؤسساح انجايعُاح نهدزاسااخ وانُ - 3

 .1ص 2003تُسوخ 
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رع ال يمكاان تطبيقهااا فااورًا عماا  مرتكبااي الجاارائمى وبصااورة  ليااة. ولكاان مااذق العقوبااات التااي حااددما المشاا
فالساارق ال يعاقاب بااالحبس فاور اسااتيالئه عما  أمااوال اآلخارينى والقاتاال ال يعادم فااور إقداماه عماا  القتال. وذلااك 

بال حت  ال يكون رد الفعل االجتماعي في المجتمعات الحدي ة حيال مقتارف الجريماة انتقامياًا  ريزياًا متعسافًاً ى 
 البد من أن يكون رد الفعل منظمًا بعيدًا عن روح ال ظر واالنتقامى مدفه إظهار الحقيقة.

لااااذلك لاااام يكاااان مناااااك بااااد ماااان أن يحاااااكم مرتكااااب الجريمااااة أمااااام القضاااااءى وأن يحكاااام عميااااه بالعقوبااااة 
 المناسبة من قبل سمطة قضائية مختصة.

ظرياااااااااة وتااااااااادفعها فاااااااااي المساااااااااالك والقواعاااااااااد التاااااااااي تنتااااااااازع مااااااااان رد الفعااااااااال االجتمااااااااااعي النزعاااااااااات ال 
القضااااااائيةى تساااااام   أصااااااول المحاكمااااااات الجزائيااااااة . فظصااااااول المحاكمااااااات مااااااذق مااااااي التااااااي تاااااانظم الاااااادعوى 
الجزائياااااااة التاااااااي تتوساااااااط باااااااين الجريماااااااة والعقوباااااااة. لاااااااذلك يمكنناااااااا القاااااااول إن القاااااااانون الجزائاااااااي ينقسااااااام إلااااااا  

 قسمينا

جاااارائم مااااان حيااااث أنواعهاااااا وأركانهاااااا ويضااااام القواعااااد الموضاااااوعية التاااااي تهااااتم ببياااااان ال القسددددم األول:
وأوصاااااافها وماااااا يترتاااااب عمااااا  اقترافهاااااا مااااان جااااازاءاتى ويطماااااق عمااااا  ماااااذق القواعاااااد اسااااام  قاااااانون العقوباااااات أو 

 القواعد الموضوعية .

ويضااااام مجموعاااااة القواعاااااد اإلجرائياااااة التاااااي ينبواااااي اتباعهاااااا القتضااااااء حاااااق الدولاااااة  والقسدددددم ال ددددداني:
ل المحاكماااااااات الجزائياااااااة أو القواعاااااااد الشاااااااكمية . فالقاااااااانون فاااااااي العقااااااااب.ويطمق عميهاااااااا اسااااااام  قاااااااانون أصاااااااو 

 الجزائي بالمعن  الواسع يضم القواعد الجزائية الموضوعية والقواعد الجزائية الشكمية معا.

فقاااااانون العقوباااااات يهااااادف إلااااا  حماياااااة المجتماااااع مااااان كااااال اضاااااطراب فاااااي النظاااااام االجتمااااااعي ألناااااه 
ال أن قااااااانون أصااااااول المحاكمااااااات الجزائيااااااة يتضاااااامن يكفاااااال لمدولااااااة حقهااااااا فااااااي معاقبااااااة مرتكااااااب الجريمااااااةى إ

األحكاااااام التااااااي تكفاااااال حماياااااة حقااااااوق األفااااااراد وحريااااااتهمى كمااااااا يحمااااااي مصااااامحة المجتمااااااعى أي يهااااااتم بتااااااوفير 
 الضااااامانات المختمفاااااة لمفاااااراد فاااااي جمياااااع مراحااااال الااااادعوىى فيحماااااي المااااادع  عمياااااه مااااان االساااااتبدادى ويحماااااي
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وى الجزائيااااة حتاااا  نهايتهااااا عاااان طريااااق سااااعيه لمكشااااف الناااااس ماااان اتهااااامهم بوياااار وجااااه حااااق ماااان بدايااااة الاااادع
 .4عن الحقيقة من أجل معاقبة مرتكب الجريمة الفعمي

أي إن كااااااال مااااااان قاااااااانون العقوباااااااات وقاااااااانون أصاااااااول المحاكماااااااات الجزائياااااااة يهااااااادفان إلااااااا  تحقياااااااق 
العدالاااااة ومناااااع الجريماااااة فاااااي المجتماااااع. لاااااذلك فمااااان الضاااااروري أن تكاااااون النصاااااوص الموضاااااوعية متضااااامنة 

ائم وعناصااااارما وعقوباتهاااااا وأساااااباب قياااااام المساااااخولية الجزائياااااة وأساااااباب انقضاااااائهاى حتااااا  تاااااتمكن وصاااااف الجااااار 
النصاااااوص الشااااااكمية ماااااان تظديااااااة أ راضااااااها التااااااي يجاااااب أن تتساااااام بالساااااارعةى ودعاااااام حقااااااوق األفااااااراد والاااااادفاع 

 .5عنهاى واستقالل القضاة في وظائفهم وال قة في نزامة أحكامهم

العقوبااااات بظنااااه مجموعااااة القواعااااد القانونيااااة التااااي تتضاااامن  ماااان كاااال مااااا تقاااادم يمكننااااا تعريااااف قااااانون
تحديااااااد األفعااااااال المجرمااااااة وتقساااااايمها إلاااااا  مخالفااااااات وجاااااان  وجنايااااااات ووضااااااع العقوبااااااات المفروضااااااة عماااااا  
األفاااااراد فاااااي حاااااال مخاااااالفتهم لمقاااااوانين واألنظماااااة. ويتبااااااع ماااااذا القاااااانون قاااااانون أصاااااول المحاكماااااات الجزائيااااااة 

لعاماااااااةى أي يحااااااادد تنظااااااايم المحااااااااكم الجزائياااااااة واختصاصاااااااها ويباااااااين الاااااااذي يااااااانظم كيفياااااااة البااااااادء بالااااااادعوى ا
القواعاااااااد واإلجاااااااراءات التاااااااي يتعاااااااين اتباعهاااااااا لمبحاااااااث عااااااان الجريماااااااة ومرتكبهاااااااا ومالحقتاااااااه والتحقياااااااق معاااااااه 
ومحاكمتااااااه وتنفيااااااذ العقوبااااااة الجزائيااااااة عميااااااه فااااااي حااااااال تقرياااااار إدانتااااااهى بمااااااا ال يشااااااكل فااااااي جميااااااع األحااااااوال 

قاصاااااًا مااااان حقهاااام فاااااي الاااادفاع عااااان أنفساااااهم. ماااان مناااااا يااااظتي التشاااااابك والتكامااااال انتهاكااااًا لحرياااااة األفااااراد أو انت
 .6بين القانونينى قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية

ويقاااول الفقيااااه الفرنسااااي  اااارو فااااي مااااذا الصااااددا  إناااه إذ كااااان قااااانون العقوباااات يحتااااوي عماااا  القواعااااد 
وسااكونى فااإن قااانون أصااول المحاكمااات الجزائيااة يحتااوي الموضااوعية التااي تاانظم العقاااب ومااي فااي حالااة جمااود 

عم  القواعد التي تنفخ الروح في مذا الجماد وتترجمها إلا  وقاائع. أي إن القواعاد اإلجرائياة والشاكمية ماي التاي 
تنقاال القواعااد الموضاااوعية فااي مرحمااة الساااكون إلاا  طااور الحركاااة والتطبيااق الفعمااي. أي إناااه لااوال قواعااد قاااانون 

                                                
 . 9ص 2007ز أشسف زيضاٌ عثد انحًُد حسٍ: لاضٍ انرحمُك فٍ انماَىٌ انجُائٍ انًمازٌ. اناثعح ااونً. داز اناثاعح انهسو. انماهسج اندكرى - 4

 .6ص  1994اندكرىز عهٍ يحًد جعفس: يثادئ انًحاكًاخ انجصائُح. اناثعح ااونً. انًؤسسح انجايعُح نهدزاساخ وانُشس وانرىشَ . تُسوخ نثُاٌ.   5

 .6اندكرىز عهٍ عثد انمادز انمهىجٍ: أصىل انًحاكًاخ انجصائُح /اندعىي انعايح.  اندعىي انًدَُح / انداز انجايعُح تُسوخ. ال َىجد سُح.ص - 6
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ائيااةى لكاناات قواعااد قااانون العقوبااات نصوصااًا ميتااة جاماادةى وأحكامااًا ال حااس فيهااا وال حياااةى فهااي األصااول الجز 
 .7التي تضعها موضع التنفيذ 

                                                
 .12. ص 1977-1976اندكرىز يحًد انفاضم: انىجُص فٍ أصىل انًحاكًاخ انجصائُح. انجصء ااول. اناثعح انساتعح. ياثعح اإلحساٌ.  7
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 أهمية قانون أصول المحاكمات الجزائية
إن لقواعااااااد أصااااااول المحاكمااااااات الجزائيااااااة أمميااااااة كبياااااارةى بالنساااااابة لممجتمااااااع وبالنساااااابة لمفاااااارد فااااااي  ن 

 واحد.

فقواعاااااد أصاااااول المحاكماااااات الجزائياااااة وضاااااعت فاااااي ياااااد المجتماااااع الوساااااائل التاااااي  ممجتمددددد :أواًل: بالنسدددددبة ل
تمكنااااااه ماااااان الوصااااااول إلاااااا  مرتكااااااب الجريمااااااة الااااااذي عبااااااث بااااااظمن المجتمااااااع ومالحقتااااااه ومقاضاااااااته وتوقيااااااع 

 العقوبة عميهى حت  ال يفمت مجرم من العقاب.

سااااابة لاااااهى فهاااااي تمااااان  الشاااااخص الاااااذي فهاااااذق القواعاااااد ذات أممياااااة كبيااااارة أيضاااااًا بالن  انيدددددًا: بالنسدددددبة لمفدددددرد:
ن بااااااطاًلى الوساااااائل التاااااي تمكناااااه مااااان الااااادفاع عااااان نفساااااه وات باااااات براءتاااااه  تحاااااوم حولاااااه الشااااابهاتى إن حقاااااًا وات

. فخيااااااار 8إن كاااااااان لهاااااااا أسااااااااس أو عمااااااا  األقااااااال تحدياااااااد مساااااااخوليته الحقيقياااااااة عااااااان الجريماااااااة التاااااااي ارتكبهاااااااا
 حد.لمعدالة أن يفمت مئة مجرم من العقاب من أن ُيدان بريء وا

أي إن قاااااااانون أصاااااااول المحاكماااااااات الجزائياااااااة يهااااااادف إلااااااا  التوفياااااااق باااااااين حقاااااااين يصاااااااعب التوفياااااااق 
 حق المجتمع في مجازاة الجاني. -0بينهماا  

 حق الفرد في دفع التهمة عن نفسه وات بات براءته. -0

فااااااال نهماااااال حااااااق المجتمااااااع فااااااي مالحقااااااة مرتكااااااب الجريمااااااة ومحاكمتااااااهى وال نوااااااالي فااااااي حااااااق الفاااااارد 
ن نفسااااه إلاااا  الحااااد الااااذي يهاااادر حااااق المجتمااااعى فااااال يجااااب أن نضااااحي بمصاااامحة الفاااارد فااااي فااااي الاااادفاع عاااا

أي إن عماااااا   9ساااااابيل مصاااااامحة المجتمااااااعى وال أن نضااااااحي بمصاااااامحة المجتمااااااع فااااااي ساااااابيل مصاااااامحة الفاااااارد.
 قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يضمن لفريقي الدعوى تكافخًا في الفرص.

حاكمااااااات الجزائيااااااة لاااااايس فقااااااط حمايااااااة المجتمااااااعى لااااااذلك يمكاااااان القااااااول إن ماااااادف قااااااانون أصااااااول الم
نمااااا أيضااااًا وبالدرجااااة نفسااااها حمايااااة حريااااات األفااااراد وكراماااااتهمى والتااااي ماااان دون احترامهااااا ال توجااااد عدالاااااة  وات

 .10جزائية حقيقية

                                                
 ويا تعدها.  12دكرىز يحًد انفاضم: انًسج  انساتك. صان - 8
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 أنظمة األصول الجزائية

إن مااااااادة أصااااااول المحاكمااااااات الجزائيااااااة تقااااااوم عماااااا  قواعااااااد إجرائيااااااة تظهاااااار بوضااااااوح عنااااااد تطبيااااااق 
عقوبااااااات عماااااا  مرتكااااااب الجاااااارم ماااااان أجاااااال إحالتااااااه عماااااا  المحاااااااكم ومعاقبتااااااه عماااااا  الجريمااااااة التااااااي قااااااانون ال

ارتكبهااااااا بحااااااق المجتمااااااع والشااااااخص الااااااذي وقعاااااات جريمتااااااه عميااااااه. وكاااااال جريمااااااة تقااااااعى ينشااااااظ عنهااااااا دعااااااوى 
عاماااااةى وتطباااااق عميهاااااا قواعاااااد إجرائياااااة منظماااااة تسااااام  أنظماااااة األصاااااول الجزائياااااة. وقاااااد اختمفااااات الااااادول فاااااي 

صاااااول الجزائياااااةى فمنهاااااا مااااان اتباااااع النظاااااام اإلتهااااااميى ومنهاااااا مااااان اتباااااع النظاااااام التفتيشااااايى إتبااااااع أنظماااااة األ
 ومنها من اتبع النظام المختمط. لذلك البد لنا من معرفة كل نظام عم  حدة.

 11النظام االتهامي -1

يعاااااد النظاااااام االتهاااااامي مااااان األنظماااااة القديماااااة مااااان حياااااث الظهاااااور التااااااريخيى ويرجاااااع ماااااذا النظاااااام 
لاااا  فكاااارة القضاااااء عماااا  االنتقااااام الفااااردي والحااااد ماااان   ااااارق الضااااارةى وبااااذلك ُعااااد  خطااااوة متطااااورة فااااي أصااااوله إ

فااااي تقرياااار ضاااامانات مامااااة لممااااتهم تمكنااااه ماااان الاااادفاع عاااان نفسااااهى فهااااو يعكااااس مرحمااااة ماااان مراحاااال التطااااور 
الاااااااديمقراطي. فالنظاااااااام االتهاااااااامي تنطماااااااق فياااااااه الااااااادعوى العاماااااااة باتهاااااااام يوجهاااااااه المتضااااااارر لشاااااااخص مااااااااى 

المتضاااااارر يتحماااااال كاماااااال مساااااخوليته فااااااي توجيااااااه االتهااااااام تجاااااااق شاااااخص تساااااابب لااااااه فااااااي ضاااااارر  بحياااااث أن
تيجاااااة جااااارم ارتكباااااه فاااااي حقاااااه. وفاااااي ظااااال ماااااذا النظاااااام كاااااان مجااااارد توجياااااه االتهاااااام يعاااااد مساساااااا بالحرياااااة ن

الفرديااااااةى فااااااالبراءة مفترضااااااة فااااااي الشااااااخص حتاااااا  ي باااااات العكااااااسى ويترتااااااب عماااااا  المتضاااااارر تقااااااديم الاااااادليل 
عماااا  صااااحة دعااااواق. والقاضااااي فااااي مااااذا النظااااام مجاااارد فاااارد عااااادي أو شااااخص مقبااااول ماااان أطااااراف الاااادعوى 

م ردق أو رفضاااااه فيمتناااااع عمياااااه عندئاااااذ نظااااار الااااادعوى. وباااااذلك يكاااااون المتضااااارر ماااااو المااااادعيى فيجاااااوز ألي هااااا
والماااادع  عميااااه ماااان وجااااه االتهااااام إليااااهى ممااااا يجعاااال طرفااااي النااااازاع فااااي مركااااز واحااااد ومتساااااويين فااااي الاااادفاع 

. فالماااادع  عمياااااه وخصاااامه يقفاااااان 12عاااان مصاااااالحهما. فهااااذا النظاااااام يقاااار مبااااادأ المساااااواة باااااين طرفااااي الناااااازاع
كاااام محايااااد يقااااوم بتسااااجيل المناقشاااااتى فمااااادام عماااا  قااااد م المساااااواة يناااااقش كاااال منهمااااا ماااازاعم اآلخاااار أمااااام حش

المااااادعي حااااارًا فاااااي جماااااع األدلاااااة التاااااي ت بااااات عمااااا  خصااااامه ارتكااااااب الجريماااااة فقاااااد اقتضااااا  ماااااذا أيضاااااًا أن 
                                                

. 2000نثُااٌ.  –يمازَاح. طثعاح جدَادج يُمحاح ويعدناح. يُشاىزاخ صاادز انحمىلُاح. تُاسوخ اندكرىز عاطف انُمُة: أصاىل انًحاكًااخ انجصائُاح دزاساح  - 11 
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ُيتااااارك الماااااتهم بااااادورق بويااااار قياااااد عمااااا  حريتاااااه لياااااتمكن مااااان إعاااااداد وساااااائل الااااادفاع عااااان نفساااااه ومااااادم االتهاااااام 
لموجااااه إليااااه. ويتااااول  القاضااااي إصاااادار الحكاااام بعااااد اسااااتنفاد أقااااوال الخصااااومى وُيعااااد مااااذا الحكاااام  ياااار قاباااال ا

 . وأمم ميزات مذا النظاما13ألي اعتراض عميه أو مراجعة بشظنه

 تتم اإلجراءات بحضور من يشاء من أفراد الشعب. العمنية: -1

طاباااااااة وفصااااااااحة المساااااااان ا تقااااااادم المطالباااااااات والمطالعاااااااات بشاااااااكل شااااااافهيى مماااااااا جعااااااال لمخالشدددددددفهية -2
 دورمما حينذاك.

 تتم جميع إجراءات المحاكمة بحضور الخصمين. الوجاهية: -3

إال أن ماااااا ُيعااااااب عمااااا  ماااااذا النظاااااام ماااااو الااااادور السااااامبي لمقاضاااااي فاااااي عممياااااة ساااااير المحاكماااااةى حياااااث 
تقتصاااار مهمتاااااه عماااا  الموازناااااة بااااين األدلاااااة المقدمااااة إلياااااه والحكاااام لمااااان تاااارج  كفتاااااه دون سااااعي مااااان جانباااااه 

حاااااث عااااان الحقيقاااااةى مماااااا ياااااخدي إلااااا  طماااااس ماااااذق الحقيقاااااة ألن البحاااااث عااااان األدلاااااة يكاااااون بياااااد المجناااااي لمب
عميااااه ومااااو أماااار ك ياااارًا مااااا يعجااااز عنااااهى ألنااااه عمميااااة فنيااااة يجهمهااااا الك ياااارونى كمااااا قااااد يعمااااد المااااتهم إذا كااااان 
ميسااااااور الحااااااال إلاااااا  شااااااراء امتناااااااع شااااااهود اإل بااااااات عاااااان الشااااااهادةى وبااااااذلك يضاااااال القاضااااااي الساااااابيل إلاااااا  

 .14حقيقةال

كمااااا أن ماااااذا النظاااااام يمًكاااان عاااااددًا كبيااااارًا مااااان المجاااارمين الحقيقياااااين مااااان اإلفااااالت مااااان ياااااد العدالاااااةى ألن 
تاااارك االتهااااام بيااااد المجنااااي عميااااه وحاااادق ك ياااارًا مااااا يجعمااااه يحجاااام عاااان توجيااااه االتهااااام إلاااا  الجاااااني لتخاذلااااه أو 

صاااااة فاااااي حالاااااة باااااراءة لخشااااايته باااااظس الجااااااني أو ر باااااة فاااااي ال اااااظر مناااااه بنفساااااهى أو خوفاااااه مااااان خصااااامهى خا
الماااادع  عمياااااه ألنااااه قاااااد يتعاااارض لمعقوباااااة فيماااااا لااااو انتهااااا  اتهامااااه إلااااا  تبرئاااااة ماااان اتهماااااه ممااااا نسااااابه إلياااااهى 
مماااااا ياااااخدي إلااااا  بقااااااء مقترفاااااي الجااااارائم مااااان دون عقااااااب. وفاااااي ذلاااااك مسااااااس بمصاااااال  المجتماااااع خصوصاااااًا 

 .15البالنظر إل  ضعف ومحدودية السمطات المخولة لمقاضي ولوياب قضاء التحقيق أص
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 النظام التحقيقي )أو التفتيشي( -2

يعااااد النظاااااام التحقيقااااي حاااااديث النشاااااظة مقارنااااة بالنظاااااام االتهااااامي. ويتمياااااز ماااااذا النظااااام باااااظن مالحقاااااة 
ويضاااااعون أياااااديهم عمااااا  الااااادعاوى الجزائياااااة مااااان تمقااااااء  16الجااااارائم منوطاااااة بقضااااااة أصاااااميين يم ماااااون المجتماااااع

ماااان األفاااااراد. كمااااا أقااااار  مااااذا النظاااااام لقاضااااي الحكااااام  أنفسااااهم عناااااد عممهاااام بهاااااا ماااان دون انتظاااااار اتهااااام يااااارد
بحاااااق التصااااادي لمجااااارائم التاااااي تصااااال إلااااا  عمماااااه وماااااو ماااااا ُيعبااااار عناااااه باااااالقول إنا  كااااال قااااااض يعاااااد نائباااااًا 

. لهااااذا فااااإن التحقياااااق 17عامااااا ى ويترتااااب عماااا  ماااااذا أال يقااااف مم اااال االتهااااام عمااااا  قاااادم المساااااواة مااااع الااااادفاع
ريا. وتتحااااول اإلجااااراءات فيااااه إلاااا  مبااااارزة بااااين طاااارفين  ياااار فااااي مااااذا النظااااامى فااااي معظاااام مراحمااااهى يكااااون ساااا

متسااااااويين فاااااي الحقاااااوقا باااااين الماااااتهم مااااان جهاااااة الاااااذي يبقااااا  جااااااماًل ماااااا دار فاااااي التحقياااااق وماااااا ورد مااااان 
   .18و ائق ضدقى وبين القاضي من جهة  انية الذي أنيط به التحقيق والتنقيب

لتحقياااااااااق االبتااااااااادائيى ومرحماااااااااة فالاااااااادعوى الجزائياااااااااة تمااااااااار فااااااااي ماااااااااذا النظاااااااااام بمااااااااارحمتينى مرحمااااااااة ا
 .19المحاكمة. ويومب عم  إجراءاتها طابع التدوين والسريةى ومباشرة اإلجراءات في  يبة الخصوم

كمااااااا أن ماااااااذا النظاااااااام يتناااااااا م ماااااان الناحياااااااة السياساااااااية ومياااااااول بعااااااض األنظماااااااة السياسااااااايةى  فهاااااااو 
يضااااااحي بمصاااااامحة يضااااااع مصااااااال  الدولااااااة العميااااااا فااااااي الدرجااااااة األولاااااا  عماااااا  حساااااااب مصااااااال  الفااااااردى أي 

الفاااااارد إذا كاناااااات المبالوااااااة فااااااي رعايتهااااااا تااااااخدي إلاااااا  إفااااااالت المجاااااارمين ماااااان العقاااااااب. فالهاااااادف األساسااااااي 
الاااااااذي يصااااااابو إلياااااااه النظاااااااام التحقيقاااااااي أو والتفتيشاااااااي  ماااااااو القااااااابض عمااااااا  الجااااااااني ومعاقبتاااااااهى وقواماااااااه أن 

ظاااااام تمماااااك مااااان الواياااااة تبااااارر الوسااااايمة التاااااي تحقاااااق ماااااذا الهااااادف. ولهاااااذا فاااااإن سااااامطة االتهاااااام فاااااي ماااااذا الن
 الحقااااوق مااااا ال يممكااااه األفاااارادى كحااااق القاااابض والتفتاااايش والتوقيااااف االحتياااااطيى وقااااد تمجااااظ مااااذق الساااامطة فااااي

                                                
 وهرا اندوز ذمىو ته انُُاتح انعايح انرٍ ذًثم انسهاح انًسكصَح. - 16
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ساااااااابيل إ بااااااااات الجريمااااااااة إلاااااااا  وسااااااااائل عاااااااادة تنااااااااافي حقااااااااوق اإلنسااااااااان المنصااااااااوص عميهااااااااا فااااااااي الموا يااااااااق 
 .20واالتفاقيات الدوليةى كاستخدام مختمف أساليب التعذيب لحممه عم  االعتراف

أن مااااااذا النظااااااام ال يظخااااااذ بمباااااادأ اقتناااااااع القاضااااااي عماااااا  الاااااار م ماااااان الاااااادور اإليجااااااابي الفعااااااال كمااااااا 
الااااذي أعطاااااق لااااه فااااي البحااااث عاااان األدلااااةى ألنااااه لاااام يتاااارك لااااه الحكاااام فااااي الاااادعوى حسااااب عقيدتااااه واقتناعااااه 
نمااااا قي اااادق بظدلااااة معينااااة يحااااددما القااااانون لكاااال منهااااا قيمااااة قانونيااااة مختمفااااة فااااي اإل بااااات بحيااااث  الشخصاااايى وات

ذا تجمااااع لديااااه قاااادر أو نااااوع  خاااار قضاااا  بعقوباااااة إ ذا تجمااااع لديااااه قاااادر أو نااااوع منهااااا حكاااام بعقوبااااة معينااااة وات
أخااااارىى لكااااان حكااااام  القاضاااااي لااااايس نهائياااااًا إذ تااااارك ماااااذا النظاااااام لممحكاااااوم عمياااااه أن يراجاااااع المحااااااكم العمياااااا 

 .21بحسب درجاتها

مجتمااااع فااااي أمناااااه ماااان خااااالل مااااا تقاااادم يمكاااان القااااول إن مااااذا النظااااام يتميااااز بظنااااه يحقااااق مصاااامحة ال
وطمظنينتااااااهى ألن حصاااااار إقامااااااة الاااااادعوى العامااااااة فااااااي يااااااد النيابااااااة العامااااااة ماااااان شااااااظنه الضاااااارب عماااااا  أياااااادي 
المجاااااارمين وتحقيااااااق القااااااوة الرادعااااااة لمعقاااااااب. لكاااااان مااااااا ُيخخااااااذ عميااااااه أنااااااه بتطمبااااااه الساااااارية التامااااااة فااااااي كافااااااة 

باحتاااااه جميااااع األساااااليب الممكناااااة فااااي ساااابيل تحاااااري الحقيقااااة بمااااا  فيهاااااا تعااااذيب الماااااتهمى إجااااراءات الاااادعوى وات
يضاااااحي بحقاااااوق األفااااااراد ويهياااااا لمحكااااااام والسااااامطات العاماااااة جااااااوًا مالئماااااًا لمتنكياااااال بخصاااااومهم السياساااااايين. 
كماااااا أن تقيياااااد حرياااااة القاضاااااي فاااااي تكاااااوين اقتناعاااااه بظدلاااااة محاااااددةى يجعااااال طريقاااااه وعااااارًا فاااااي الوصاااااول إلااااا  

 .22الحقيقة

 النظام المختمط -3

تمط. فقاااااااد جماااااااع ماااااااذا النظاااااااام باااااااين النظاااااااام االتهاااااااامي أخاااااااذت  البياااااااة دول العاااااااالم بالنظاااااااام المخااااااا
والنظااااام التحقيقااااي. والواقااااع أن مااااذين النظااااامين فااااي جومرممااااا األصاااامي قااااد أصاااابحا أ اااارًا ماااان   ااااار التاااااريخى 

                                                
ول. ، كرنك اندكرىز دزَد تشاساوٌ: لااَىٌ أصاىل انًحاكًااخ انجصائُاح. دزاساح يمازَاح. انكرااب اا16اندكرىز عًس انسعُد زيضاٌ: انًسج  انساتك. ص - 20

 .45. ص2002نثُاٌ.  -يُشىزاخ صادز انحمىلُح. تُسوخ 

عراساف عهاً نمد كاٌ االعرساف فٍ ظم هرا انماَىٌ سُد اادنح، فمد كاٌ انحصىل عهُه َرى عٍ طسَك انرعرَة، ذرزعاً تفكسج أٌ انثاسٌء ناٍ َمادو عهاً اال - 21

 انسغى يٍ ذعرَثه، اٌ هللا سُعُُه عهً ذحًم آالو انرعرَة. 

 .16. واندكرىزج فىشَح عثد انسراز: انًسج  انساتك. ص18دكرىز عًس انسعُد زيضاٌ: انًسج  انساتك. صان - 22
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نمااااا يماااازج بااااين المااااذمبين عماااا  نحااااو يجمااااع مزايااااا  فماااام يعااااد مناااااك ماااان يعتنااااق مااااذمبًا منهمااااا عماااا  حالتااااهى وات
 .23عتورقكل منهما ويتفادى العيوب التي ت

وماااان ميااااازات النظاااااام المخاااااتمط أناااااه يفااااارق باااااين االدعااااااء والحكااااامى فقاااااد أعطيااااات النياباااااة العاماااااة حاااااق 
االدعاااااااااءى والمحاااااااااكم حااااااااق الفصاااااااال فااااااااي الاااااااادعاوى. لااااااااذلك نالحااااااااظ أن الاااااااادعوى فااااااااي مااااااااذا النظااااااااام تماااااااار 

 بمرحمتينا 

ين وسااااواما ى أي األخااااذ بنظااااام التحااااري والتنقيااااب والتفتاااايش ماااان ساااارية وتاااادو مرحمددددة التحقيددددئ االبتدددددائي -1
 مما تقتضيه مصمحة التحقيق. 

ى الاااااااذي يجاااااااري أماااااااام المحكماااااااة بصاااااااورة عمنياااااااة وشااااااافامية مرحمدددددددة التحقيدددددددئ النهدددددددائي )المحاكمدددددددة( -2
وبمواجهااااااة الخصااااااوم. فاااااايحكم القضاااااااة حسااااااب قناعاااااااتهم الشخصااااااية فااااااي ضااااااوء مااااااا تجمااااااع لااااااديهم ماااااان 

بااااااق فيااااااه أصااااااول أدلااااااة تبعااااااث فااااااي نفوسااااااهم االقتناااااااع دون التقيااااااد بمقاااااااييس موضااااااوعة ممزمااااااةى أي تط
 .24النظام االتهامي

                                                
 .13و12اندكرىز عهٍ عثد انمادز انمهىجٍ واندكرىز فرىح عثد هللا انشاذنٍ: انًسج  انساتك. ص - 23

 .18: انًسج  انساتك. ص. كرنك اندكرىز عًس انسعُد زيضا43ٌاندكرىز عاطف انُمُة: انًسج  انساتك. ص - 24
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 قانون أصول المحاكمات الجزائية في سورية

كاناات سااورية تخضااع لمدولااة الع مانيااةى لااذلك فااإن قااانون أصااول المحاكمااات الجزائيااة الااذي كااان مطبقااا 
 ناااذاك ماااو القاااانون الع مااااني المساااتق  مااان التشاااريعات الوربياااةى وبقاااي األمااار عمااا  حالاااه فاااي سااانوات االنتاااداب 

ى كاااان الباااد لهاااا مااان إصااادار القاااوانين ال ال اااة 0491نساااي. وعنااادما حصااامت ساااورية عمااا  اساااتقاللها عاااام الفر 
ومااي القااانون الماادني والقااانون التجاااري وقااانون العقوبااات. وكااان البااد ماان وضااع  0494الموضااوعية فااي عااام 

انون أصااول قااانون جديااد ألصااول المحاكمااات الجزائيااة. فشااكمت لجنااة لهااذا الواارض واعتماادت عماا  مشااروع قاا
المحاكمااات الجزائيااة الفرنسااي وقااانون أصااول المحاكمااات الجزائيااة المبناااني ومشااروع قااانون اإلجااراءات الجنائيااة 

 المصري. 

 ذار  03تاااااريخ  000وصااادر قااااانون أصااااول المحاكمااااات الجزائيااااة الساااوري بالمرسااااوم التشااااريعي رقاااام 
 وأصب  نافذا من أول شهر حزيران.  0492

ظنااه اخاااتط لنفسااه طريقاااًا وسااطًا بااين النظاااامين االتهااامي والتحقيقاااي. فااظطمق عمااا  ويتساام مااذا القاااانون ب
دعوى المجتمع دعوى الحق العامى والنيابة العامة ماي التاي تقاوم بتحريكهاا ومباشارتها أماام القضااء الجزائاي وال 

 يجوز لها التنازل عنها أو التصال  عميها أو تعطيمها. وقسم المراحل اإلجرائية إل ا

 رحمة التحقيق األول  ويقوم بها رجال الضابطة العدلية. م -0

 مرحمة التحقيق االبتدائيا ويقوم به قضاة التحقيق واإلحالة.  -0

 مرحمة المحاكمة أو والتحقيق النهائي  ويقوم بها قضاة الحكم.  -3

فهااااااااذا القااااااااانون فصاااااااال بااااااااين ساااااااامطة االدعاااااااااء والتحقيااااااااق والمحاكمااااااااةى إضااااااااافة إلاااااااا  أنااااااااه  أجاااااااااز 
ر أن ُينصااااااب نفسااااااه ماااااادعيًا شخصاااااايًا ويجباااااار النيابااااااة العامااااااة عماااااا  إقامااااااة الاااااادعوى العامااااااة. كمااااااا لممضاااااارو 

أناااااه فاااااي بعاااااض الجااااارائم قي اااااد سااااامطة النياباااااة العاماااااة بإقاماااااة الااااادعوى العاماااااة بنااااااء عمااااا  شاااااكوى أو ادعااااااء 
شخصااااي ماااان المضااااارور. ومااااع ذلاااااكى فقااااد أصاااااب  مااااذا القااااانون بعاااااد مضااااي ساااااتين عامااااًا فاااااي حاجااااة إلااااا  

 .إعادة نظر

 امذق المادة إل  جزئينلذلك البد لنا من تقسيم 
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 األولا الدعاوى الناتجة عن الجريمة.

 ال انيا قواعد تنظيم القضاء الجزائي ومباد  اختصاصه.
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 تمارين:
 في النظام االتهامي.أشر إلى اإلجابة الصحيحة: 

 يحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. -0
 يتميز بالسرية. -0
 ص حت  ي بت العكس.البراءة مفترضة في الشخ -3
 تتم جميع إجراءات المحاكمة بوياب الخصمين. -9

 
 3الجواب الصحيح رقم 
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الوحدة التعميمية الثانية
 

 أطراف الدعوى العامة 

 الكممات المفتاحية:

 والمدعى عميه.  -المدعي -المسؤوؿ بالماؿ -الشخص االعتباري

 الممخص:

 لمدعوى العامة طرفاف أصمياف وهما:
ه النيابػة العامػةت التػي المدعي وهو المجتمع الذي أحد -1 ثت الجريمة اضطرابًا في أمنه ونظامػه وتمثمػ

تتميز بعدة خصائص هي: ارتباطهػا بااعػدة تسمسػؿ السػمطةت وحػدتهات اسػتاعلهات عػدـ مسػؤوليتهات 
 عدـ جواز ردهات عدـ ارتباطها بمطالبها.

 ته عميها. المدعى عميه وهو كؿ شخص تنسب إليه سمطة االدعاء ارتكاب جريمة وتطمب معاقب -2

 األىداف التعميمية:

تحديد أطراؼ الدعوى العامػة: أي المػدعي وهػو يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى  ءفي نهاية هذا الجز 
 النيابة العامةت والمدعى عميه.

الدعاوى الناتجة عن الجريمة 
 

الدعوى العامة )دعوى الحق العام( 
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أنػػػػػػه عنػػػػػػدما تاػػػػػػع جريمػػػػػػة ينشػػػػػػ  لمدولػػػػػػة الحػػػػػػؽ فػػػػػػي معاقبػػػػػػة فػػػػػػي الوحػػػػػػدة التعميميػػػػػػة السػػػػػػاباة ذكرنػػػػػػا 
ة النظػػػػػر الاانونيػػػػػػة هػػػػػػي السعػػػػػػؿ اصيجػػػػػابي أو السػػػػػػمبي المنصػػػػػػوص والمعاقػػػػػػب مرتكبهػػػػػات والجريمػػػػػػة مػػػػػػف وجهػػػػػػ

عميػػػػه فػػػػي قػػػػانوف العاوبػػػػات و.يػػػػرل مػػػػف الاػػػػوانيف. لكػػػػف الدولػػػػة ال تسػػػػتطيع أف تمجػػػػ  إلػػػػى التنسيػػػػذ المباشػػػػر فػػػػي 
معاقبػػػػػة الساعػػػػػؿت بػػػػػؿ البػػػػػد لهػػػػػا مػػػػػف المجػػػػػوء إلػػػػػى الاضػػػػػاء ليؤكػػػػػد لهػػػػػا حاهػػػػػا فػػػػػي العاػػػػػابت والوسػػػػػيمة التػػػػػي 

دولػػػػػة لموصػػػػػوؿ إلػػػػػى حاهػػػػػا فػػػػػي معاقبػػػػػة مرتكػػػػػب الجريمػػػػػة تكػػػػػوف عػػػػػف طريػػػػػؽ الػػػػػدعوى العامػػػػػة تسػػػػػتخدمها ال
والتػػػػػي بواسػػػػػطتها تػػػػػتـ المطالبػػػػػة بحػػػػػؽ المجتمػػػػػع الػػػػػذي أضػػػػػرت بػػػػػه الجريمػػػػػة أمػػػػػاـ الاضػػػػػاء الجزائػػػػػي لتوقيػػػػػع 
. لػػػػػػذلؾ يمكػػػػػػف تعريػػػػػػؼ الػػػػػػدعوى بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ ب نهػػػػػػا:  المطالبػػػػػػة بػػػػػػالحؽ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ  العاػػػػػػاب عمػػػػػػى المجػػػػػػـر

مكػػػػف تعريػػػػؼ الػػػػدعوى العامػػػػة بشػػػػكؿ خػػػػاص ب نهػػػػا:  مطالبػػػػة النيابػػػػة العامػػػػة الاضػػػػاء باسػػػػـ الاضػػػػاء . كمػػػػا ي
 .1المجتمع أف يوقع العاوبة عمى المتهـ 

فالػػػػػػػدعوى العامػػػػػػػة تتميػػػػػػػز بطابعهػػػػػػػا االجتمػػػػػػػاعيت فهػػػػػػػي تمثػػػػػػػؿ حػػػػػػػؽ المجتمػػػػػػػع فػػػػػػػي معاقبػػػػػػػة الجنػػػػػػػاة 
دوف عاػػػػػػابت كمػػػػػػا أف .ايتهػػػػػػا الػػػػػػذيف أخمػػػػػػوا ب منػػػػػػه واسػػػػػػتارارلت فالهػػػػػػدؼ منهػػػػػػا إذًا هػػػػػػو أف ال تتػػػػػػرؾ جريمػػػػػػة 

عػػػػادة ت هيمػػػػه  مػػػػف العاػػػػاب هػػػػي تربيػػػػة المجػػػػـر حتػػػػى يكػػػػوف عبػػػػرة لويػػػػرل فػػػػي ردعػػػػه عػػػػف ارتكػػػػاب الجريمػػػػةت وا 
 .2لمحياة في المجتمع مف جديد

لذلؾ يمكف الاوؿ إف موضوع الدعوى العامة هو المطالبة بحؽ المجتمع فػي معاقبػة الجػانيت وال يكػوف 
ى العامػة أمػػاـ الاضػاء الجزائػػيت وهػدفها  لػػيس إدانػة المػػتهـ سف اصدانػة ليسػػت ذلػؾ إال عػف طريػػؽ إقامػة الػػدعو 

نمػػا مػا يعنيػػه هػػو تطبيػؽ سػػميـ لماػػانوف فػػي شػ ف وضػػع إجرامػػي معػػيف ت 3.رضػا يعنػػي المجتمػػع فػي حػػد ذاتػػهت وا 
 ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني".وذلؾ تطبياًا لمااعدة اسساسية  

"بأنيااا ولاايمة الدولااة أو المجتمااض ءااي اقتياااا حقيااا ءااي معاقبااة  عامػػةلػذلؾ يمكػػف تعريػؼ الػػدعوى ال
: "الادعوى التاي ترءاض بالام المجتماض كمػا تعػرؼ ب نهػامرتكب الجريمة والذي نشأ بمجرد وقاوع تماك الجريماة".

                                                
 .39. ص2006انمإٌَ انًصش٘. داس انفكش انؼشبٙ انماْشة  انذكخٕس ػبذ انشؤٔف ػبٛذ: يبادب اإلجشاءاث انجُائٛت فٙ - 1

نهكخىا  رىشابهظ انذكخٕس فاٚض االٚؼانٙ: لٕاػذ اإلجشاءاث انجضائٛت أٔ أصٕل انًحاكًاث انجضائٛت ػهىٗ وىٕء انمىإٌَ ٔانفمىّ ٔاالجخٓىاد. انًإعغىت انحذٚ ىت  - 2

 . 51نبُاٌ. ال ٕٚجذ عُت. ص

 .  26انغابك. صانذكخٕس ػهٙ يحًذ جؼفش: انًشجغ  - 3
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قاماة الادليل ياد مرتكباوم وتوقياض العقوباات أو  ولمصمحتو لموصاول إلاإ إثباات الفعال الجرماي الاذي وقاضم وال
فالػػدعوى العامػػة هػػي وسػػيمة محسوفػػة بمخػػاطر  4ر المقااررة قانونااًا بشااأنو عمااإ ماان كااان ملاا واًل عنااو".التاادابي

االلتباس بيف المذنب الحاياي والبريءت .ايتها كشؼ الحاياة لموصوؿ إلى حكـ عػادؿت لػذلؾ كػاف البػد لممشػرع 
مػع فػي إنػزاؿ عاابػه بالمػذنب مف أف يجد الطرياػة التػي تحاػؽ التػوازف فػي اسػتعماؿ هػذل الػدعوى بػيف حػؽ المجت

الحاياػي مػف جهػػةت وبػيف حمايػػة حريػات وحاػػوؽ اسفػراد الػػذيف قػدر لهػػـ أف يصػبحوا طرفػػًا فػي هػػذل الػدعوى مػػف 
 .5جهة أخرى

مػػػػػف خػػػػػعؿ مػػػػػا تاػػػػػدـ نعحػػػػػظ أف مػػػػػف واجػػػػػب الدولػػػػػة حمايػػػػػة المجتمػػػػػع والسػػػػػرد فػػػػػي  ف واحػػػػػدت لػػػػػذلؾ 
مػػػػف أجػػػػؿ أف تحػػػػافظ عمػػػػى حاػػػػوؽ المجتمػػػػع  فاػػػػد عممػػػػت عمػػػػى إحاطػػػػة الػػػػدعوى العامػػػػة بضػػػػوابط وضػػػػمانات

 والسرد بحيث ال تطوى مصمحة عمى أخرى. 

 :  أقساـإلى أربعة الجزء لذلؾ كمهت سنعمد إلى تاسيـ هذا 

 أطراؼ الدعوى العامة. اسوؿ: 

 إقامة الدعوى العامة.  الثاني: 

 الثالث: موانع إقامة الدعوى العامة.

 اناضاء الدعوى العامة. الرابع: 

                                                
 .47.ص1965انذكخٕس عؼذ٘ بغٛغٕ: أصٕل انًحاكًاث انجضائٛت ػهًاً ٔػًالً. حهب  - 4

 . 251. ص2003نبُاٌ  -د.عهًٛاٌ ػبذ انًُؼى: أصٕل اإلجشاءاث انجُائٛت. انكخا  األٔل. يُشٕساث انحهبٙ انحمٕلٛت بٛشٔث - 5
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 ف الدعوى العامةأطرا

وهػػػػػػو المجتمػػػػػػع الػػػػػػذي أحػػػػػػدثت الجريمػػػػػػة  الماااااادعيهنػػػػػػاؾ طرفػػػػػػاف أصػػػػػػمياف لمػػػػػػدعوى العامػػػػػػة وهمػػػػػػا: 
اضػػػػطرابًا فػػػػي أمنػػػػػه ونظامػػػػهت ويطالػػػػػب بحاػػػػه فػػػػي توقيػػػػػع العاػػػػاب عمػػػػػى مرتكػػػػب الجريمػػػػة. وبمػػػػػا أنػػػػه يتعػػػػػذر 

ه إلػػػػى النيابػػػػة عمػػػػى المجتمػػػػع اسػػػػتعماؿ حاػػػػه هػػػػذات فاػػػػد أنػػػػاط مهمػػػػة إقامػػػػة الػػػػدعوى العامػػػػة ومباشػػػػرتها باسػػػػم
ءالنيابااااة العامااااة ىااااي نامااااب يطالااااب بالاااام المجتمااااض ولحلااااابو بتوقيااااض العقاااااب عمااااإ الجااااانيم العامػػػػة. 

 ءيي طرف أصيل ءي ىذه الدعوى. 

وقد يوجد إلى جانبها طػرؼ  خػر .يػر أصػيؿ هػو المضػرور مػف الجريمػة. فسػي حػاؿ لػـ تتحػرؾ النيابػة 
مباشػػػرة إمػػػا أمػػػاـ المحكمػػػة الجزائيػػػة المختصػػػة أو أمػػػاـ قاضػػػي العامػػػة صقامػػػة الػػػدعوى العامػػػةت يتاػػػدـ ب دعائػػػه 

التحايػػؽت أو قػػد يتػػدخؿ إلػػى جانػػب النيابػػة العامػػة أمػػاـ الاضػػاء الجزائػػي ليطالػػب بػػالتعويض عػػف الضػػرر الػػذي 
 لحؽ به مف الجريمة.

ت وهػػػػػو الشػػػػػخص المػػػػػتهـ المااااادعإ عمياااااوأمػػػػػا الطػػػػػرؼ اسصػػػػػمي الخػػػػػر فػػػػػي الػػػػػدعوى العامػػػػػة فهػػػػػو 
ريمػػػػة أو أنػػػػه أسػػػػهـ فػػػػي ارتكابهػػػػا. وياػػػػوـ بممارسػػػػة حاػػػػه فػػػػي الػػػػدفاع عػػػػف نسسػػػػهت والتمسػػػػؾ ب نػػػػه مرتكػػػػب الج

بحريتػػػػػه مػػػػػػف أجػػػػػػؿ إثبػػػػػػات براءتػػػػػػه. وقػػػػػػد ينضػػػػػػـ إليػػػػػػه أحيانػػػػػػًا طػػػػػػرؼ .يػػػػػػر أصػػػػػػيؿ أو ثػػػػػػانوي هػػػػػػو المسػػػػػػؤوؿ 
مػػػػدنيًا الػػػػذي قػػػػد يتػػػػدخؿ أو يػػػػتـ إدخالػػػػه فػػػػي الػػػػدعوى العامػػػػة والػػػػذي توجػػػػد بينػػػػه وبػػػػيف المػػػػدعى عميػػػػه رابطػػػػة 

   6تسرض عميه االلتزاـ بالتضامف بالنسبة لمتعويضات المالية والمصاريؼ والنساات. قانونية

 إلى:الاسـ لذلؾ سناوـ بتاسيـ هذا 

 : المدعي في الدعوى العامة )النيابة العامة(. أوالً 

 : المدعى عميه في الدعوى العامة. ثانياً 

                                                
ػهٗ أَّ: "ٚىذػٗ انًغىإٔنٌٕ يىذَٛاً  1يٍ لإٌَ انؼمٕباث انغٕس٘ انفمشة  142كًا َصج انًادة  -61انذكخٕس ػهٙ ػبذ انمادس انمٕٓجٙ: انًشجغ انغابك.ص - 6

ًذَٛىت ئرا رهىب ٔششكاث انخايٍٛ ئنٗ انًحاكًت ٔٚهضيٌٕ يخضايٍُٛ يغ فاػم انجشًٚت بىانشدٔد ٔانُفمىاث انًخٕجبىت نهذٔنىتح ٔٚحكىى ػهىٛٓى بغىائش اإلنضايىاث ان

 انًذػٙ انشخصٙ رنك".
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 المدعي ءي الدعوى العامة

 )النيابة العامة(

"النياباااااااة عمػػػػػػػى أف:  137فػػػػػػػي المػػػػػػػادة  1773هوريػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػورية لعػػػػػػػاـ نػػػػػػػص  دسػػػػػػػتور الجم
 العامة م للة قيامية واحدة يرأليا وزير العدل وينظم القانون وظيفتيا واختصاصاتيا".

"تخاااااتص / مػػػػػف قػػػػػانوف أصػػػػػوؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة عمػػػػػى أنػػػػػه: 1( الساػػػػػرة /1كمػػػػػا نصػػػػػت المػػػػػادة )
 ام ومباشرتيا... الخ" النيابة العامة بإقامة دعوى الحق الع

"يحاارك دعااوى / مػػف نسػػس الاػػانوف عمػػى أف النائػػب العػػاـ هػػو الػػذي: 2( الساػػرة /15كمػػا نصػػت المػػادة )
 الحق العام وينفذ األحكام الجزامية". 

مػػف خػػػعؿ هػػػذل المػػوادت نعحػػػظ أف المشػػػرع أوكػػػؿ إلػػى النيابػػػة العامػػػة مػػػف حيػػث المبػػػدأ إقامػػػة الػػػدعوى 
ف المجتمع ضد المدعى عميه الػذي تتجمػع حولػه أدلػة كافيػة حػوؿ ارتكابػه جريمػة مػات العامة ومباشرتها نيابة ع

بهػدؼ الوصػوؿ إلػػى حكػـ قضػائي مبػػـر باصدانػة أو البػراءة. أي أف المشػػرع اعتبػر النيابػة العامػػة سػمطة مسػػتامة 
ر السايػه السرنسػي مهمتها االدعاء وتمثيؿ المجتمعت والسهر عمى حسف تطبيؽ الاوانيفت وأعمااًل أخرى. وقػد أشػا

 portalis بػػدور النيابػػة العامػػة عنػػدما قػػاؿ عنهػػا إنهػػا:  حارسػػة الاػػانوفت وموجهػػة االجتهػػادت وعػػوف الضػػعاؼ  
 .7المظموميفت وخصـ اسشاياء العتاةت وسند المصمحة العامةت ثـ أنها خير ممثؿ لممجتمع ب سرل 

نما هي نائب عف المجتمػع تطالػب لػه بحاػه فػي توقيػع العاػاب  فالنيابة العامة ال تممؾ الدعوى العامة وا 
ت لػػذلؾ عميهػػا أف تتايػػد فػػي حػػدود نيابتهػػا وال تخػػرج عنهػػات فهػػي ال تسػػتطيع أف تتنػػازؿ عػػف  عمػػى مرتكػػب الجػػـر
الدعوى العامة بعػد إقامتهػا وال أف تتصػالع مػع المػدعى عميػه بشػ نها سنهػا ليسػت فػردًا عاديػًا يتصػرؼ فػي حاػه 

تػػػػرؾ الػػػػدعوى العامػػػػة أو وقسهػػػػا أو تعطيػػػػؿ سػػػػيرها إال فػػػػي اسحػػػػواؿ المبينػػػػة فػػػػي الشخصػػػػيت أي ال يجػػػػوز لهػػػػا 
 .9. وكؿ ما تستطيع أف تاوـ به هو تعديؿ مطالبها إذا تبيف لها خط  ادعائها بحؽ المدعى عميه8الاانوف

                                                
 . 150ٕس ػبذ انْٕا  حٕيذ: انًشجغ انغابك. صانذكخ -7

 / يٍ لإٌَ أصٕل انًحاكًاث انجضائٛت.  3/ فمشة /1انًادة / -8

 .60انذكخٕس ػهٙ ػبذ انمادس انمٕٓجٙ: انًشجغ انغابك. ص  -9
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فنظػػػػػػػاـ النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة كهيئػػػػػػػة تنػػػػػػػوب عػػػػػػػف المجتمػػػػػػػع القتضػػػػػػػاء حاػػػػػػػه فػػػػػػػي العاػػػػػػػاب مػػػػػػػف مرتكػػػػػػػب 
مهمػػػػػػػًا فػػػػػػػي رسػػػػػػـ إطػػػػػػػار الوظيسػػػػػػػة التػػػػػػػي تمارسػػػػػػها فػػػػػػػي  الػػػػػػػدعوى العامػػػػػػػة أو الػػػػػػػدعوى الجريمػػػػػػةت لعػػػػػػػب دورًا 

الجزائيػػػػػة  والتػػػػػي تتمثػػػػػؿ فػػػػػي حمولهػػػػػا محػػػػػؿ الدولػػػػػة فػػػػػي اقتضػػػػػاء حاهػػػػػا فػػػػػي العاػػػػػابت وفػػػػػي تحديػػػػػد طبيعتهػػػػػا 
 الاانونية ومدى خضوعها لمسمطة التنسيذية. 

 إلى خمسة فروع:  الاسـياودنا ذلؾ إلى تاسيـ هذا 

 يكمية النيابة العامة. السرع اسوؿ: ه
 السرع الثاني: وظيسة النيابة العامة. 
 السرع الثالث: طبيعة النيابة العامة. 

 السرع الرابع: خصائص النيابة العامة. 
 السرع الخامس: اطعع النيابة العامة عمى الجرائـ. 
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 ىيكمية النيابة العامة - أ

"م للاااااة قياااااامية واحااااادة عبػػػػػارة عػػػػػف  مػػػػػف الدسػػػػػتور هػػػػػي 137النيابػػػػػة العامػػػػػة كمػػػػػا عرفتهػػػػػا المػػػػػادة 
 ت وهي تتكوف مف: ملتقمة يرأليا وزير العدل"

 النائب العاـ لمجمهورية ومركزل دمشؽ.  -1
 محامييف عاميف أولييفت مركز أحدهما في دمشؽت ومركز الخر في حمب.  -2
 محاميف عاميفت ويوجد منهـ واحد في كؿ محافظة.  -3
 رؤوساء نيابة.  -4
 وكعء نيابة.  -5
 ابة. معاوني ني -6

"يعااااين قياااااة الحكاااام عمػػػػى أنػػػػه:  1761( مػػػػف قػػػػانوف السػػػػمطة الاضػػػػائية لعػػػػاـ 71وقػػػػد نصػػػػت المػػػػادة )
والنياباااااة بمرلاااااوم يوقعاااااو رمااااايس الجميورياااااة ووزيااااار العااااادلم بنااااااًا عماااااإ قااااارار مااااان مجماااااس القيااااااا 

   ويحمسوف اليميف الاانونية أماـ محكمة االستئناؼ.األعمإ". 
حػدد فػي نطػاؽ المحافظػات وتػوزع اسعمػاؿ بيػنهـ باػرار مػف وزيػر كما أصبحت درجات النيابة العامػة ت

العػػدؿ بنػػػاًء عمػػػى اقتػػػراح المحػػػامي العػػػاـ اسوؿ أو المحػػػامي العػػاـ فػػػي مركػػػز المحافظػػػةت يصػػػدر فػػػي كػػػؿ سػػػنة 
 10قضائيةت ويستمر العمؿ به ما لـ يعدؿ.

المحاكمػػات الجزائيػػة والبػد مػػف اصشػػارة إلػى أف قػػانوف السػػمطة الاضػػائية الػذي صػػدر بعػػد قػانوف أصػػوؿ 
قد أبدؿ بعض التسميات الموجودة في هذا الاػانوف كمػا أحػدث مراكػز جديدة.فاػد أبػدؿ تسػمية النائػب العػاـ لػدى 
محكمة الناض بػ النائب العاـ لمجمهورية ت وتسمية النائب العاـ لػدى محكمػة االسػتئناؼ بػػ المحامي العػاـ ت كمػا 

   11مف دمشؽ وحمبت ومركز رئيس نيابة في كؿ محافظة.أحدث مركز المحامي العاـ اسوؿ في كؿ 

                                                
ح ٔأٚضىاً 15/11/1961/  بخاسٚخ 98ٚؼٙ سلى/. ٔأٚضاً لإٌَ انغهطت انمضائٛت انصادس بانًشعٕو انخشش153انذكخٕس ػبذ انْٕا  حٕيذ: انًشجغ انغابك. ص -1

 / يُّ. 10. انًادة /14/2/1966/ حاسٚخ 24انًشعٕو انخششٚؼٙ سلى /

انُائىب انؼىاو فىٙ ئٌ لإٌَ أصٕل انًحاكًاث انجضائٛت ػُذيا ٚشٛش ئنٗ انُائب انؼاو ٚمصذ يً ىم انُٛابىت انؼايىت انىز٘ ٚىشأط يُطمىت اعىخ ُافٛت. ٔال ٚمصىذ بىّ  -11

انمضاٚا حانٛاً ٚطهك ػهّٛ أعى انًحايٙ انؼاو األٔل فٙ ديشك ٔانًحايٙ انؼاو فٙ بمٛت انًحافظاث. انًغخشاس أَظ انكٛالَٙ: يٕعٕػت اإلثباث /فٙ انجًٕٓسٚت. ٔ

 . 770ص 1991انًذَٛت ٔانخجاسٚت ٔانششػٛت/ انطبؼت األٔنٗ 
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 وظيفة النيابة العامة - ب

/ مػػػػػف قػػػػػانوف أصػػػػػوؿ المحاكمػػػػػات 1الوظيسػػػػػة اسساسػػػػػية لمنيابػػػػػة العامػػػػػة كمػػػػػا نصػػػػػت عميػػػػػه المػػػػػادة /
الجزائيػػػػػةت هػػػػػي الايػػػػػاـ بػػػػػدور المػػػػػدعي فػػػػػي الػػػػػدعوى العامػػػػػة لمصػػػػػمحة المجتمػػػػػع بصػػػػػستها ممثمػػػػػة لػػػػػه ونائبػػػػػػة 

الػػػػػدعوى العامػػػػػة فػػػػػي مختمػػػػػؼ مراحمهػػػػػا حيػػػػػث تخػػػػػتص ب قامتهػػػػػا ومباشػػػػػرتها أمػػػػػاـ عنػػػػػهت فهػػػػػي اسمينػػػػػة عمػػػػػى 
الاضػػػػػػاء والمطالبػػػػػػة بتنسيػػػػػػػذ اسحكػػػػػػاـ الصػػػػػػػادرة فيهػػػػػػا. وال يجػػػػػػوز لويرهػػػػػػػا إقامتهػػػػػػا إال إذا تاػػػػػػػرر ذلػػػػػػؾ بػػػػػػػنص 

 خاصت ويعد هذا خروجًا عف اسصؿ العاـ. 
رهات وكػػػػػؿ مػػػػػا تسػػػػػتطيع وبعػػػػػد أف تاػػػػػيـ الػػػػػدعوى العامػػػػػة ف نهػػػػػا ال تسػػػػػتطيع أف توقسهػػػػػا أو تعطػػػػػؿ سػػػػػي

أف تسعمػػػػه هػػػػػو أف تتاػػػػدـ بطمباتهػػػػػا إلػػػػى المحكمػػػػػةت والمحكمػػػػة ليسػػػػػت ممزمػػػػة باسخػػػػػذ بهػػػػذل الطمبػػػػػات. كمػػػػػا أف 
النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة ال تممػػػػػػػؾ التنػػػػػػػازؿ عػػػػػػػف سػػػػػػػمطتها فػػػػػػػي رفػػػػػػػع الػػػػػػػدعوى العامػػػػػػػة لاػػػػػػػاء تعػػػػػػػويض أو مػػػػػػػف بػػػػػػػاب 

 التسامع. 
ي العاػػػػػابت وهػػػػػذل هػػػػػي الوظيسػػػػػة فالنيابػػػػػة العامػػػػػة نشػػػػػ ت لتحػػػػػؿ محػػػػػؿ الدولػػػػػة فػػػػػي اقتضػػػػػاء حاهػػػػػا فػػػػػ

 اسساسية لها. إضافًة إلى هذل الوظيسة اسساسيةت ف ف لمنيابة العامة وظائؼ أخرى ثانوية وهي: 
ياػػػػوـ أعضػػػػاء النيابػػػػة العامػػػػة فػػػػي دوائػػػػرهـ بوظػػػػائؼ الضػػػػابطة العدليػػػػةت لػػػػذلؾ فهػػػػـ تػػػػابعوف وخاضػػػػعوف  -1

ا يتعمػػػػػؽ ب عمػػػػاؿ وظيسػػػػػتهـت لػػػػذلؾ فػػػػػ ذا صشػػػػراؼ النائػػػػػب العػػػػاـ الػػػػػذي هػػػػو رئػػػػػيس الضػػػػابطة العدليػػػػػة فيمػػػػ
وقػػػػع مػػػػف أحػػػػدهـ مخالسػػػػة لواجباتػػػػه أو تاصػػػػير فػػػػي عممػػػػهت فالنائػػػػب العػػػػاـ يوجػػػػه لػػػػه تنبيهػػػػًا كمػػػػا لػػػػه أف 

 12ياترح عمى المرجع المختص رفع الدعوى الت ديبية عميه.

رة تاػػػػػػػوـ النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة بتنسيػػػػػػػذ اسحكػػػػػػػاـ التػػػػػػػي اكتسػػػػػػػبت قػػػػػػػوة الاضػػػػػػػية الماضػػػػػػػية ولهػػػػػػػا عنػػػػػػػد الضػػػػػػػرو  -2
 13االستعانة بالاوة المسمحة مباشرة.

تتػػػػػػػولى النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة اصشػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػى السػػػػػػػجوف و.يرهػػػػػػػا مػػػػػػػف اسمػػػػػػػاكف التػػػػػػػي تنسػػػػػػػذ فيهػػػػػػػا اسحكػػػػػػػاـ  -3
 الجزائية. 

                                                
 / يٍ لإٌَ أصٕل انًحاكًاث انجضائٛت. 16/ ٔ /14/ٔ /7انًٕاد / - 12

 / يٍ لإٌَ أصٕل انًحاكًاث انجضائٛت. 444/ انًادة /19ًادة /ان - 13
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تشػػػػػرؼ النيابػػػػػة العامػػػػػة عمػػػػػى اسعمػػػػػاؿ المتعماػػػػػة بناػػػػػود المحػػػػػاكـت وتصػػػػػدر أذونػػػػػات الصػػػػػرؼ فػػػػػي كػػػػػػؿ  -4
 واؿ. محكمة مف رئيس النيابة أو وكيمها حسب اسح

تاػػػػوـ النيابػػػػػة العامػػػػػة برعايػػػػػة مصػػػػػالع عػػػػػديمي اسهميػػػػػة والوػػػػػائبيف وتػػػػػتحسظ عمػػػػػى أمػػػػػوالهـ وتشػػػػػرؼ عمػػػػػى  -5
 إدارتها. 

لمنيابػػة العامػػة حػػؽ إبػػداء الػػرأي فػػي بعػػض الاضػػايا المدنيػػة المرفوعػػة إلػػى الاضػػاء. وهػػو مػػا يسػػمى بتػػدخؿ  -6
نمػا هػي مجػرد عػوف لممحكمػة  النيابة العامة كطرؼ منضـت وفػي هػذل الحالػة ال تعػد خصػمًا فػي الػدعوى وا 

تبػػػدي رأيهػػػا فػػػي الاضػػػية لػػػذلؾ ال يحػػػؽ لهػػػا اسػػػتئناؼ اسحكػػػاـ وال الطعػػػف فيهػػػا بطريػػػؽ الػػػناض وقػػػد أجػػػاز 
 14الاانوف لمخصوـ ردها إذا توافر في شخص ممثمها سبب مف اسسباب التي تجيز رد الاضاة.

وحضػػورها جمسػػات المحػػاكـ ضػػروري. فالنيابػػة العامػػة  كمػػا أف تمثيػػؿ النيابػػة العامػػة أمػػاـ المحػػاكـ الجزائيػػة -7
هػػي الطػػػرؼ اسصػػػيؿ فػػػي الػػػدعوى العامػػػة حتػػػى لػػػو كانػػػت قػػػد أكقيمػػػت مػػػف قبػػػؿ المجنػػػي عميػػػهت لػػػذلؾ تساػػػد 
المحكمة تشكيمها الصحيع إذا تخمست النيابة العامة عػف حضػور جمسػاتهات ويػؤدي ذلػؾ إلػى بطػعف الحكػـ 

جػراءات التػي تػتـ فػي .يبتهػا تكػوف مشػوبة بػالبطعف لعػدـ صػحة الذي تصػدرل المحكمػةت كمػا أف جميػع اص
فحضػػػور النيابػػػة العامػػػة إلزامػػػي أمػػػاـ محكمػػػة الػػػناضت ومحكمػػػة الجنايػػػاتت ومحكمػػػة  15تشػػػكيؿ المحكمػػػة.

االسػتئناؼت أمػػا حضػػورها أمػػاـ محػػاكـ الدرجػػة اسولػػى فهػو اختيػػاريت فػػ ذا .ابػػت فتكتسػػي بمشػػاهدة اسحكػػاـ 
 إلى ديوانها.  حيف وصوؿ أوراؽ الدعوى

 

 

 

                                                
يىٍ لىإٌَ أصىٕل انًحاكًىاث انًذَٛىت.  كىزنك انىذكخٕس حغىٍ جٕمىذاس: انًشجىغ انغىابك.  178. ٔانًىادة 613انذكخٕس يحًىذ انفاوىم: انًشجىغ انغىابك. ص -14

 . 40ص

. ػبىذ انمىادس جىاس   106. ص1993انطبؼىت انغىابؼت. داس انطباػىت انحذٚ ىت. انمىاْشة  انذكخٕس أحًذ فخحٙ عىشٔس: انٕعىٛف فىٙ لىإٌَ اإلجىشاءاث انجُائٛىت. 15

/ 2002انجىضء انشابىغ. انطبؼىت األٔنىٗ. انًكخبىت انمإََٛىت / 2001حخىٗ  1988األنٕعٙ: يجًٕػت أحكاو انُمض فٙ لىإٌَ أصىٕل انًحاكًىاث انجضائٛىت يىٍ ػىاو 

 .1007/ ص2071. ٔ انماػذة سلى /998/ ص2062ح  انماػذة سلى /994/ ص2058انماػذة سلى /
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 طبيعة النيابة العامة -ج

تتػػػػػػولى النيابػػػػػػة العامػػػػػػة وظيسػػػػػػة االدعػػػػػػاء فػػػػػػي الػػػػػػدعوى العامػػػػػػة نيابػػػػػػة عػػػػػػف المجتمػػػػػػعت وبسػػػػػػبب هػػػػػػذل 
الوظيسػػػػػة فاػػػػػد اختمػػػػػؼ الساػػػػػه والاضػػػػػاء حػػػػػوؿ الطبيعػػػػػة الاانونيػػػػػة لمنيابػػػػػة العامػػػػػة. فمػػػػػنهـ مػػػػػف قػػػػػاؿ إنهػػػػػا جػػػػػزء 

ز قضػػػػػائي يتبػػػػػع السػػػػػمطة الاضػػػػػائيةت و خػػػػػروف اعتبروهػػػػػا مػػػػػف السػػػػػمطة التنسيذيػػػػػةت ومػػػػػنهـ مػػػػػف قػػػػػاؿ إنهػػػػػا جهػػػػػا
 ذات طبيعة مزدوجةت أي قضائية وتنسيذيةت وذلؾ حسب الوظيسة التي تاوـ بها.

أمػػػػػػا فػػػػػػي سػػػػػػورية فػػػػػػ ف أعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة العامػػػػػػة هػػػػػػـ مػػػػػػف مػػػػػػعؾ السػػػػػػمطة الاضػػػػػػائية ولػػػػػػديهـ نسػػػػػػس 
مختمػػػػػؼ المحػػػػػاكـ لممارسػػػػػة  حاػػػػػوؽ الاضػػػػػاة وعمػػػػػيهـ نسػػػػػس الواجبػػػػػات ويػػػػػتـ ناػػػػػؿ قضػػػػػاة النيابػػػػػة العامػػػػػة إلػػػػػى

 .16الوظيسة الاضائية

فالنيابػػػػة العامػػػػة هػػػػي هيئػػػػة قضػػػػائية وأعضػػػػاؤها مػػػػف رجػػػػاؿ الاضػػػػاء. فهػػػػي تسػػػػتمد هػػػػذل الصػػػػسة مػػػػف 
طبيعػػػػػة أعمالهػػػػػػات إذ تشػػػػػػترؾ فػػػػػػي حضػػػػػػور جمسػػػػػػات المحػػػػػػاكـ الجزائيػػػػػػة الممثمػػػػػػة لػػػػػػديها وتعتبػػػػػػر جػػػػػػزءًاً  مػػػػػػف 

الجنايػػػػػػػات( بطػػػػػػػعف  -الػػػػػػػناض -السػػػػػػػتئناؼهػػػػػػذل المحػػػػػػػاكـ ويترتػػػػػػػب عمػػػػػػػى تويبهػػػػػػػا أمػػػػػػػاـ بعػػػػػػض المحػػػػػػػاكـ )ا
 .17الجمسة النعاادها بصورة .ير قانونية

لػػذلؾ يمكػػف الاػػوؿ إف النيابػػة العامػػة جهػػاز مسػػتاؿ مػػف أجهػػزة الاضػػاءت مهمتهػػا إقامػػة الػػدعوى العامػػة 
ومباشػػػرتها باسػػػـ المجتمػػػعت وواجبهػػػا البحػػػث عػػػف الحاياػػػةت والتطبيػػػؽ الصػػػحيع سحكػػػاـ قػػػانوف العاوبػػػاتت فهػػػي 

خصػػػمًا شخصػػػيًا لممػػػتهـ وال تسػػػعى إلػػػى إدانتػػػه إذا لػػػـ تاتنػػػع بمسػػػؤوليتهت سنهػػػا خصػػػـ شػػػكمي تتصػػػرؼ  ليسػػػت
نمػا الحصػوؿ عمػى  ثبات الحؽت فواجبها ليس إدانة المػتهـ ولػو كػاف بريئػًات وا  كحارس شريؼ في حدود الاانوف وا 

 .18حكـ يعاقب المجـر الحاياي ويناذ البريء

 

 
                                                

 .1961/ يٍ لإٌَ انغهطت انمضائٛت نؼاو 83يادة / - 16

/ يٍ لإٌَ انغىهطت انمضىائٛت أٌ: "ػهىٗ لضىاة انُٛابىت انؼايىت حضىٕس انجهغىاث أيىاو انًحىاكى االعىخ ُافٛت ٔانجُائٛىت ٔنٓىى حضىٕسْا أيىاو 59َصج انًادة / - 17

 ء بًشاْذة األحكاو انصادسة ػٍ ْزِ انًحاكى نًخابؼت رشق انطؼٍ بشأَٓا ػُذ االلخضاء".انًحاكى االبخذائٛت. أٔ االكخفا

ٔيا  78ح  كزنك انذكخٕس ػهٙ ػبذ انمادس انمٕٓجٙ ٔانذكخٕس فخٕح ػبذ   انشارنٙ: انًشجغ انغابك. ص153انذكخٕس ػبذ انْٕا  حٕيذ: انًشجغ انغابك. ص -18

 بؼذْا. 
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 بة العامة ووظيفة قايي الحكمعدم جواز الجمض بين وظيفة النيا

مػػػػػػف قػػػػػػانوف أصػػػػػػوؿ المحاكمػػػػػػػات الجزائيػػػػػػة عمػػػػػػى أنػػػػػػه:  ال يجػػػػػػوز لاػػػػػػػاض    أف  24نصػػػػػػت المػػػػػػادة 
 يحكـ بالدعوى التي تولى وظيسة النيابة العامة فيها .

فالمبػػػػدأ هػػػػػو أنػػػػه ال يمكػػػػػف لاػػػػاض  أف ينظػػػػػر فػػػػي دعػػػػػوى سػػػػبؽ وتػػػػػولى وظيسػػػػة النيابػػػػػة العامػػػػة فيهػػػػػات 
ال كػػػػػػػاف سف االدعػػػػػػاء والحكػػػػػػـ سػػػػػػ مطتاف مسػػػػػػػتامتافت وال يمكػػػػػػف لمػػػػػػف ادعػػػػػػى أف يحكػػػػػػػـ فيمػػػػػػا ادعػػػػػػى بػػػػػػهت وا 

 .19الااضي خصمًا وحكمًا في الوقت نسسه

والسبب في منع الااضي مف نظر الدعوى هو قيامه بعمؿ يجعؿ له رأيًا شخصػيًا فيهػات كمػا هػو الحػاؿ 
لكػػػف ال يمتنػػػع عميػػػه الحكػػػـ  إذا باشػػػر االدعػػػاء فػػػي هػػػذل الػػػدعوىت أو أحػػػاؿ الػػػدعوى إلػػػى المحكمػػػة المختصػػػة

بالػػدعوى لمجػػرد أنػػه تماػػى إخبػػار أو شػػكوى مػػف المجنػػي عميػػهت سنػػه فػػي هػػذل الحالػػة ال يعػػد أنػػه مػػارس وظيسػػة 
 .20االدعاء أي إقامة الدعوى العامة أو أبدى رأيه فيها

 

 

                                                
/ 2055ح ٔانماػذة سلى /989/ ص2053ح ٔ انماػذة سلى /965/ ص2030  األنٕعٙ: انًشجغ انغابك. انجضء انشابغ. انماػذة سلى /األعخار ػبذ انمادس جاس  -19

ح ٔ انماػىذة 1000/ ص2064ح ٔانماػىذة سلىى /999/ ص2063ح ٔ انماػذة سلى /997/ ص2061ح ٔانماػذة سلى /995/ ص2059ح ٔ انماػذة سلى /991ص

 . 1001/ ص2065سلى /

 .83-82انذكخٕس ػارف انُمٛب: انًشجغ انغابك. ص  -20
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 خصامص النيابة العامة -د

فػػػػػي الػػػػػدعوى. صػػػػػحيع تتميػػػػػز النيابػػػػػة العامػػػػػة بعػػػػػدة خصػػػػػائصت تميزهػػػػػا مػػػػػف .يرهػػػػػا مػػػػػف الخصػػػػػوـ 
أنهػػػػػػا خصػػػػػػـ لممػػػػػػدعى عميػػػػػػه فػػػػػػي الػػػػػػدعوى العامػػػػػػةت ولكنهػػػػػػا خصػػػػػػـ شػػػػػػريؼ سنػػػػػػه ال يهمهػػػػػػا سػػػػػػوى إظهػػػػػػار 

 الحاياة والوصوؿ إلى المجـر الحاياي. لذلؾ فهي تتمتع بعدة خصائص وهي: 

 ارتباطها بااعدة تسمسؿ السمطة.  -1

 وحدة النيابة العامة.  -2

 استاعلها.  -3

 عدـ مسؤوليتها.  -4

 ا. عدـ جواز رده -5

 عدـ ارتباطها بمطالبها.  -6

 ارتباط النيابة العامة بقاعدة تلملل اللمطة  -أوالً 

 ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنه: 10تنص المادة )

يتػػػػػػولى النيابػػػػػػة العامػػػػػػة قضػػػػػػاة يمارسػػػػػػوف الصػػػػػػعحيات الممنوحػػػػػػة لهػػػػػػـ قانونػػػػػػًا. وهػػػػػػـ مرتبطػػػػػػوف بااعػػػػػػدة  -1 
 وزير العدلية. تسمسؿ السمطة وتابعوف إداريًا ل

يمػػػػػػـز قضػػػػػػاة النيابػػػػػػػة العامػػػػػػة فػػػػػػػي معػػػػػػامعتهـ ومطػػػػػػالبتهـ الخطيػػػػػػػة باتبػػػػػػاع اسوامػػػػػػػر الخطيػػػػػػة الصػػػػػػػادرة  -2
 إليهـ مف رؤسائهـ أو مف وزير العدلية . 

ت  عمػػػػػػى الػػػػػػػنص 1761( مػػػػػػػف قػػػػػػانوف السػػػػػػمطة الاضػػػػػػائية الصػػػػػػػادر عػػػػػػاـ 56كمػػػػػػا نصػػػػػػت المػػػػػػادة )
نػػػػى شػػػػيئًا هػػػػو أف هػػػػذل المػػػادة فػػػػي فارتهػػػػا اسولػػػػى جػػػػاء فيهػػػػا نسسػػػه تاريبػػػػًات مػػػػع فػػػػارؽ بسػػػػيط ال يويػػػر فػػػػي المع

إداريػػػًا لػػػػوزير العػػػدؿ . أمػػػػا الساػػػرة الثانيػػػػة مػػػف هػػػػذل المػػػػادة  وتااااابعونوزيػػػر العػػػػدؿ  بػػػداًل مػػػػف   ويرألاااايمعبػػػارة  
نسسػػػػػػها فاػػػػػػد نصػػػػػػت عمػػػػػػى أنػػػػػػه:  يمػػػػػػـز قضػػػػػػاة النيابػػػػػػة العامػػػػػػة فػػػػػػي معػػػػػػامعتهـ ومطالبػػػػػػاتهـ الخطيػػػػػػة إتبػػػػػػاع 
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التػػػػي وردت فػػػػػي  "أو ماااان وزيااااار العاااادل"ادرة إلػػػػػيهـ مػػػػف رؤسػػػػائهـ .أي حػػػػذفت عبػػػػػارة اسوامػػػػر الخطيػػػػة الصػػػػ
 ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية. 2( السارة )10المادة )

وتختمػػػػػػؼ  تبعيااااااة تدريجيااااااةيتضػػػػػػع مػػػػػػف هػػػػػػاتيف المػػػػػػادتيف أف تبعيػػػػػػة أعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة العامػػػػػػة هػػػػػػي 
 باختعؼ المر مف الرؤوساء. 

اصداري اسعمػػػػػػى سعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة العامػػػػػػة ولػػػػػػه حػػػػػػؽ اصشػػػػػػراؼ والرقابػػػػػػة  هػػػػػػو الػػػػػػرئيس ءااااااوزير العاااااادل -1
ت فمػػػػػػػػيس لػػػػػػػػه أي إداريااااااااة بحتااااااااةعمػػػػػػػػى أعمػػػػػػػػالهـ وتصػػػػػػػػرفاتهـ فػػػػػػػػي ت ديػػػػػػػػة وظػػػػػػػػائسهـت أي إف رئاسػػػػػػػػته 

اختصػػػػػػػاص فػػػػػػػي إقامػػػػػػػة الػػػػػػػدعوى العامػػػػػػػة ومباشػػػػػػػرتها فػػػػػػػ ذا أمػػػػػػػر وزيػػػػػػػر العػػػػػػػدؿ النائػػػػػػػب العػػػػػػػاـ أو أحػػػػػػػد 
رتكػػػػاب جريمػػػػةت فمػػػػػـ يػػػػذعف وأقامهػػػػات ف نهػػػػػا تكػػػػوف صػػػػػحيحة وكعئػػػػه بعػػػػدـ إقامػػػػػة الػػػػدعوى العامػػػػة إثػػػػػر ا

ومابولػػػػػة أمػػػػػاـ الاضػػػػػاء عمػػػػػى الػػػػػػر.ـ مػػػػػف أمػػػػػر الػػػػػوزيرت كػػػػػذلؾ الحػػػػػػاؿ إذا طمػػػػػب عػػػػػدـ اسػػػػػتئناؼ حكػػػػػػـ 
 ومع ذلؾ است نسهت فيكوف عممه صحيحًا ومابوال.

امػػػػػة عمػػػػػى أعضػػػػػاء النيابػػػػػة العامػػػػػة فسعميػػػػػةت فهػػػػػو اسمػػػػػيف عمػػػػػى الػػػػػدعوى الع رمالاااااة الناماااااب العاااااامأمػػػػػا  -2
يعاونػػػػػه فػػػػػي ممارسػػػػػتها أعضػػػػػػاء النيابػػػػػة العامػػػػػةت فهػػػػػػـ وكػػػػػعؤل ويسػػػػػتمدوف منػػػػػػه صػػػػػستهـ النيابيػػػػػة. فػػػػػػ ذا 
خػػػػػالسوا أوامػػػػػرل بطمػػػػػت أعمػػػػػالهـ قانونػػػػػًا لخػػػػػروجهـ عػػػػػف حػػػػػدود التسػػػػػويضت وتػػػػػزوؿ عػػػػػنهـ الصػػػػػسة النيابيػػػػػة 

 فيما يتعمؽ بالتصرؼ المخالؼ سمر الموكؿ. 

ضػػػػػػاء النيابػػػػػة العامػػػػػة ال يحتػػػػػػاجوف فػػػػػي كػػػػػػؿ لكػػػػػف هػػػػػذا ال ينسػػػػػػي المبػػػػػدأ الػػػػػذي ياضػػػػػػي بػػػػػ ف أع
عمػػػػػؿ مػػػػػف أعمػػػػػاؿ االدعػػػػػاء العػػػػػاـ إلػػػػػى توكيػػػػػؿ خػػػػػاص يصػػػػػدر عػػػػػف النائػػػػػب العػػػػػاـت سف هػػػػػذا التوكيػػػػػؿ 
قػػػػائـ إلػػػػى أف يايػػػػد بػػػػػ مر صػػػػريعت ومػػػػا لػػػػػـ يحصػػػػؿ هػػػػذا فػػػػػ ف عضػػػػو النيابػػػػة العامػػػػػة يممػػػػؾ الحريػػػػة فػػػػػي 

 تصرفاته بناء عمى التوكيؿ العاـ.

يسػػػػػتمدوف سػػػػػمطتهـ مػػػػػف النائػػػػػب العػػػػػاـ إال فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بسػػػػػمطة  لكػػػػف أعضػػػػػاء النيابػػػػػة العامػػػػػة ال
النيابػػػػػػػة اسصػػػػػػػمية أي سػػػػػػػمطة االدعػػػػػػػاء. أمػػػػػػػا فيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بسػػػػػػػمطة التحايػػػػػػػؽ المخولػػػػػػػة لهػػػػػػػـ فاضػػػػػػػائية 
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محضػػػػػة مسػػػػػتمدة مػػػػػف الاػػػػػانوف مباشػػػػػرة )كحالػػػػػة الجػػػػػـر المشػػػػػهود(ت ولػػػػػيس لمنائػػػػػب العػػػػػاـ فيهػػػػػا إال حػػػػػؽ 
 .21اصشراؼ اصداري فاط

إذا مػػػا رفعػػػت الػػػدعوى إلػػػى  22ء النيابػػػة العامػػػة سوامػػػر النائػػػب العػػػاـ ينتهػػػيإال أف خضػػػوع أعضػػػا
الاضػػػاءت فيصػػػبع أعضػػػاء النيابػػػة العامػػػة أحػػػرارًا فػػػي المرافعػػػة شػػػسهيًا ويترافعػػػوف حسػػػب مػػػا تمميػػػه عمػػػيهـ 

 ضمائرهـ عمًع بالمبدأ الاائؿ  الامـ مايد والمساف طميؽ . 

لػػػػهت فهػػػػي أيضػػػػًا رئاسػػػػة إداريػػػػةت ولهػػػػذا فػػػػ ف تصػػػػرفاتهـ عمػػػػى مػػػػف يتبعػػػػوف  رمالااااة المحااااامي العااااامأمػػػػا  -3
المخالسػػػػػػة سوامػػػػػػرل تكػػػػػػوف صػػػػػػحيحة قانونػػػػػػًات ولكػػػػػػنهـ قػػػػػػد يتعرضػػػػػػوف بسػػػػػػبب ذلػػػػػػؾ لممسػػػػػػؤولية الت ديبيػػػػػػة 
والمؤاخػػػػذة المسػػػػمكية إذا كػػػػاف لهػػػػا محػػػػؿ. وهػػػػذا ينطبػػػػؽ عمػػػػى كػػػػؿ تصػػػػرؼ يتخػػػػذل عضػػػػو النيابػػػػة العامػػػػة 

 .23خعفًا سوامر رؤسائه
إف قضػػػػػػاة النيابػػػػػػة العامػػػػػػة ممزمػػػػػػوف باتبػػػػػػاع أوامػػػػػػر رؤسػػػػػػائهـ الصػػػػػػادرة وفػػػػػػي جميػػػػػػع اسحػػػػػػواؿت 

 إليهـ إذا توافر شرطاف: 
 أف تكوف اسوامر الصادرة إليهـ خطية. أواًل:

أف يكػػػػػوف اسمػػػػػر الخطػػػػػػي الػػػػػذي يصػػػػػدرل الػػػػػرئيس منحصػػػػػػرًا فػػػػػي المطالبػػػػػات الخطيػػػػػة أو اصجػػػػػػراءات  ثانياااااًا:
 .24مرؤوس في حدود وظيستهوالمعامعت المكتوبة التي ياوـ بها الااضي ال

 وحدة النيابة العامة -ثانيًا 

يمثػػػػػػؿ أعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة العامػػػػػػة شخصػػػػػػًا اعتباريػػػػػػًا واحػػػػػػػدًا هػػػػػػو الدولػػػػػػةت لػػػػػػذلؾ تعػػػػػػد  النيابػػػػػػة العامػػػػػػػة 
 .25مؤسسة واحدة وتحكمها قاعدة الوحدة وعدـ التجزئة
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ت فػػػػػ ذ لػػػػػذلؾ يسػػػػػتطيع أعضػػػػػاء النيابػػػػػة العامػػػػػة أف ينوبػػػػػوا عػػػػػف بعضػػػػػهـ الػػػػػبعض فػػػػػي دعػػػػػوى واحػػػػػدة
حػػػػػرؾ أحػػػػػدهـ الػػػػػدعوى العامػػػػػةت فيسػػػػػتطيع  خػػػػػر أف يحضػػػػػر الجمسػػػػػةت ويبػػػػػدي ثالػػػػػث طمبػػػػػات النيابػػػػػة العامػػػػػة. 

 .26لذلؾ قيؿ إف النيابة العامة وحدة كاممة ال تابؿ التجزئة

وبػػػػػػػػذلؾ يختمػػػػػػػػؼ أعضػػػػػػػػاء النيابػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة عػػػػػػػػف قضػػػػػػػػاة الحكػػػػػػػػـت فػػػػػػػػالحكـ يجػػػػػػػػب أف يصػػػػػػػػدر مػػػػػػػػف 
ال كاف الحكـ باطع. الااضي الذي حضر جميع جمسات الدعوى وتمت  كؿ اصجراءات أمامه وا 

والسػػػػػبب فػػػػػي ذلػػػػػؾ أف أعمػػػػػاؿ أعضػػػػػاء النيابػػػػػة العامػػػػػة ال تصػػػػػؿ فػػػػػي خطورتهػػػػػا إلػػػػػى درجػػػػػة أعمػػػػػاؿ 
الاضػػػػاةت فالاضػػػػػاة هػػػػػـ الػػػػػذيف سػػػػػيحكموف فػػػػػي الػػػػػدعوىت لػػػػػذلؾ البػػػػػد مػػػػػف أف يكػػػػػوف الااضػػػػػي مسػػػػػتجمعًا لكػػػػػؿ 

صػػػػدار حكمػػػػه. لكػػػػف صػػػػسة الوحػػػػ دة هػػػػذل ال تعنػػػػي الخػػػػروج عػػػػف قواعػػػػد عناصػػػػر الػػػػدعوى عنػػػػد البػػػػت فيهػػػػا وا 
االختصػػػػػاص النػػػػػوعي والمكػػػػػاني. فوحػػػػػدة النيابػػػػػة العامػػػػػة ال تبػػػػػرر سحػػػػػد أعضػػػػػاء النيابػػػػػة العامػػػػػة أف يباشػػػػػر 
اختصاصػػػػػػػًا ذاتيػػػػػػػًا لمنائػػػػػػػب العػػػػػػػاـ أو المحػػػػػػػامي العػػػػػػػاـت كمػػػػػػػا أنػػػػػػػه ال يجػػػػػػػوز أف يمثػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة أمػػػػػػػاـ 

 .27محكمة الناض عضو في درجة أدنى مف رئيس نيابة

كمػػػػػا أعطػػػػػى المشػػػػػرع الحػػػػػؽ لمنائػػػػػب العػػػػػاـ فػػػػػي الجمهوريػػػػػة فػػػػػي أف يمتػػػػػد اختصاصػػػػػه المكػػػػػاني إلػػػػػى 
أراضػػػػي الجمهوريػػػػة كافػػػػةت أمػػػػا أعضػػػػاء النيابػػػػة العامػػػػة فػػػػ ف لكػػػػؿ مػػػػنهـ اختصاصػػػػًا مكانيػػػػًا معينػػػػًات ال يجػػػػوز 
سحػػػػػدهـ أف يباشػػػػػر اختصاصػػػػػات زمعئػػػػػه فػػػػػي منطاػػػػػة .يػػػػػر المنطاػػػػػة المخصصػػػػػة لػػػػػه. فسػػػػػي حػػػػػاؿ وقعػػػػػت 

فػػػػ ف مػػػػف ياػػػػوـ ب عمػػػػاؿ النيابػػػػة العامػػػػة هػػػػو عضػػػػو النيابػػػػة المخػػػػتص التػػػػابع لػػػػه مكػػػػاف وقػػػػوع الجريمػػػػة جريمػػػػة 
. وبويػػػػػػر ذلػػػػػؾ ال يكػػػػػوف عضػػػػػػو النيابػػػػػة العامػػػػػػة 28أو مػػػػػوطف المػػػػػدعى عميػػػػػػه أو مكػػػػػاف إلاػػػػػاء الاػػػػػػبض عميػػػػػه

ال كاف عممه باطع.  مختصًا في أف يتخذ أي إجراء مف هذا الابيؿ وا 
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 ة العامةالتقالل النياب –ثالثًا 

يعػد المشػػرع أعضػػاء النيابػػة العامػػة قضػػاةت ودورهػػـ هػػو السػػعي إلػػى معرفػػة الحاياػػة. لػػذلؾ فعمػػى النيابػػة 
العامة عندما تايـ الدعوى العامة أف تمتـز الحياد والموضوعيةت وحتى يتوافر ذلػؾت يجػب أف تكػوف مسػتامة عػف 

 السمطة التنسيذية والسمطة الاضائية. 

تنسيذيػة سػبؽ وذكرنػا أنػه لػيس لػوزير العػدؿ سػوى اصشػراؼ اصداري عمػى أعضػاء فيما يتعمؽ بالسمطة ال
 النيابة العامةت لذلؾ فهي مف هذل الناحية مستامة استاعاًل مطماًا. 

ومػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالسػػػػػمطة الاضػػػػػائيةت فالنيابػػػػػة العامػػػػػة تشػػػػػكؿ إحػػػػػدى هيئػػػػػات السػػػػػمطة الاضػػػػػائيةت إال أف 
ت فالنيابػػػػة العامػػػػة تتمتػػػػع بكيػػػػاف قػػػػانوني مسػػػػتاؿ داخػػػػؿ السػػػػمطة هػػػػذا ال يعنػػػػي تبعيػػػػة أعضػػػػائها لهػػػػذل السػػػػمطة

الاضػػػػػػائية. ويمثػػػػػػؿ هػػػػػػذا االسػػػػػػتاعؿ أهميػػػػػػة كبيػػػػػػرة فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ مػػػػػػف ناحيػػػػػػة السصػػػػػػؿ بػػػػػػيف وظيسػػػػػػة االدعػػػػػػاء 
والتحايػػػػػػػػؽ والمحاكمػػػػػػػػة. فكػػػػػػػػؿ وظيسػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتامة عػػػػػػػػف الوظيسػػػػػػػػة اسخػػػػػػػػرى ممػػػػػػػػا يػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػى الحسػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػى 

جتمعػػػػػػت الوظػػػػػػائؼ الػػػػػػثعث فػػػػػػي يػػػػػػد واحػػػػػػدة. فالنيابػػػػػػة العامػػػػػػة الموضػػػػػػوعية التػػػػػػي يخشػػػػػػى أف تهػػػػػػدر إذا مػػػػػػا ا
صػػػػػحيع أنهػػػػػا شػػػػػعبة مػػػػػف شػػػػػعب السػػػػػمطة الاضػػػػػائيةت إال أنهػػػػػا تتمتػػػػػع باسػػػػػتاعؿ كامػػػػػؿ فػػػػػي مواجهػػػػػة  قضػػػػػاء 
الحكػػػػـ  فبينمػػػػا تتػػػػولى النيابػػػػة العامػػػػة وحػػػػدها دوف .يرهػػػػا إقامػػػػة الػػػػدعوى العامػػػػة ورفعهػػػػا إلػػػػى قضػػػػاء الحكػػػػػـ 

ويترتػػػػب عمػػػػى اسػػػػتاعؿ  29ـ يتػػػػولى وحػػػػدل السصػػػػؿ فػػػػي الػػػػدعوى العامػػػػة.ومباشػػػػرتها أمامػػػػه فػػػػ ف قضػػػػاء الحكػػػػ
 النيابة العامة عدة نتائج: 

النيابػػػػة العامػػػػػة حػػػػرة فػػػػػي إقامػػػػػة الػػػػدعوى العامػػػػػة أو عػػػػػدـ إقامتهػػػػات وال يايػػػػػدها فػػػػػي ذلػػػػؾ إال وجػػػػػود نػػػػػص  -1
قػػػػػػانوني خػػػػػػاصت كمػػػػػػا فػػػػػػي حالػػػػػػة إقامػػػػػػة المضػػػػػػرور نسسػػػػػػه مػػػػػػدعيًا شخصػػػػػػيًا. فاالدعػػػػػػاء مػػػػػػف وظػػػػػػائؼ 

 بة العامة. النيا

ال يجوز لاضاء الحكػـ أف يػ مر النيابػة العامػة ب قامػة الػدعوى العامػة أو تكميسهػا بػ جراء تحايػؽ تكميمػي فػي  -2
دعػوى دخمػػت فػػي حػوزة المحكمػػة. فػػ مر كهػذا يتعػػارض مػػع اسػتاعؿ النيابػػة العامػػة ويعطػي لماضػػاء سػػمطة 

 رئاسية ليست له عمى النيابة العامة.
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كػػػػػـ إقامػػػػػة الػػػػدعوى العامػػػػػة ومباشػػػػػرتها. والحكػػػػػـ الػػػػػذي يصػػػػدر فػػػػػي دعػػػػػوى لػػػػػـ تاػػػػػـ ال يجػػػػوز لاضػػػػػاء الح -3
عمػػػػى الوجػػػػه الػػػػذي ياػػػػررل الاػػػػانوفت يعػػػػد منعػػػػدمًات يسػػػػتثنى مػػػػف ذلػػػػؾ الحػػػػاالت التػػػػي يجيػػػػز فيهػػػػا المشػػػػرع 

 30لممحاكـ إقامة الدعوى العامة.

ستهػػػػػػا شػػػػػػسهيًا أو ال يجػػػػػػوز لاضػػػػػػاء الحكػػػػػػـ أف يوجػػػػػػه المػػػػػػوـ إلػػػػػػى النيابػػػػػػة بسػػػػػػبب طرياتهػػػػػػا فػػػػػػي أداء وظي -4
كتابيػػػػػًا ومثػػػػػاؿ ذلػػػػػؾ هػػػػػو لػػػػػوـ النيابػػػػػة العامػػػػػة عمػػػػػى طػػػػػوؿ الوقػػػػػت الػػػػػذي اسػػػػػتورقته مرافعتهػػػػػا أو إععنهػػػػػا 
شػػػػػػػهودًا مػػػػػػػا كػػػػػػػاف يجػػػػػػػب إععنهػػػػػػػـ. فػػػػػػػ ذا كػػػػػػػاف لهػػػػػػػـ أي معحظػػػػػػػات عمػػػػػػػى تصػػػػػػػرفات النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة 

عامػػػػػػػة أو تسػػػػػػػتدعي المؤاخػػػػػػػذةت فمػػػػػػػا عمػػػػػػػيهـ إال إبػػػػػػػعغ النائػػػػػػػب العػػػػػػػاـ المشػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى رجػػػػػػػاؿ النيابػػػػػػػة ال
إبػػػػػػعغ وزيػػػػػػر العػػػػػػدؿت وهػػػػػػو الػػػػػػرئيس اسعمػػػػػػى لمنيابػػػػػػة العامػػػػػػةت عمػػػػػػى أف يػػػػػػتـ هػػػػػػذا التبميػػػػػػ  بسػػػػػػرية تامػػػػػػة 

 .31حرصًا عمى حرمة النيابة العامة وحساظًا عمى سمعتها واالحتراـ الذي يجب توفيرل لها

لمنيابػػػػػة العامػػػػػة الحريػػػػػة التامػػػػػة فػػػػػي بسػػػػػط  رائهػػػػػا لػػػػػدى المحػػػػػاكـ الجزائيػػػػػة دوف أف يكػػػػػوف لهػػػػػذل المحػػػػػاكـ  -5
أي حػػػػػؽ فػػػػػي الحػػػػػد مػػػػػف تمػػػػػؾ الحريػػػػػةت إال مػػػػػا ياضػػػػػي بػػػػػه النظػػػػػاـ العػػػػػاـ وحاػػػػػوؽ الػػػػػدفاع وال ينبػػػػػو عػػػػػف 

 المنطؽ الدقيؽ.

سها لمجريمػػػػػػػػةت إذ ومػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرى ال تتايػػػػػػػػد المحكمػػػػػػػػة بطمبػػػػػػػػات النيابػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة وال بكيسيػػػػػػػػة وصػػػػػػػػ
لممحكمػػػػػة مطمػػػػػؽ الحريػػػػػة فػػػػػي تاػػػػػدير الوقػػػػػائع ومػػػػػف واجبهػػػػػا أف تطبػػػػػؽ عميهػػػػػا الاػػػػػانوف تطبياػػػػػًا صػػػػػحيحًا 

 .32وتاضي بما ترال محااًا لمعدالة

 عدم مل ولية النيابة العامة -رابعًا 

الااعػػػػػدة أف أعضػػػػػػاء النيابػػػػػة العامػػػػػػة ال يسػػػػػ لوف عػػػػػػف أخطػػػػػائهـ فػػػػػػي مباشػػػػػرة االدعػػػػػػاء أو التحايػػػػػػؽ. 
يجػػػػػػوز لمػػػػػػف حكمػػػػػػت المحكمػػػػػػة ببراءتػػػػػػه أف يطالػػػػػػب النيابػػػػػػة العامػػػػػػة ب يػػػػػػة تعويضػػػػػػات عمػػػػػػا اتخػػػػػػذ مػػػػػػف فػػػػػػع 

إجػػػػػراءات ماسػػػػػػة بحريتػػػػػػه أو شػػػػػػرفه أو حرمػػػػػة مسػػػػػػكنه كػػػػػػالابض أو تستػػػػػػيش مسػػػػػكف أو بسػػػػػػبب رفػػػػػػع الػػػػػػدعوى 
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عميػػػػه ومتابعتهػػػػا ضػػػػػدل. أو إقامػػػػة دعػػػػػوى عميهػػػػا بجػػػػػـر االفتػػػػراء أو الػػػػػذـ أو الاػػػػدح أو خػػػػػرؽ حرمػػػػة منػػػػػزؿ... 
   الخ.

والسػػبب فػػي ذلػػؾ أف عضػػو النيابػػة العامػػة يجػػب أف يعطػػى حريػػة كافيػػة لكػػي يمػػارس عممػػه مػػف دوف 
خػوؼ أو تػردد. ومػا داـ أعضػػاء النيابػة العامػة ياومػوا ب عمػػالهـ عػف حسػف نيػة وطباػػًا لماتضػيات مهمػتهـت فػػع 

ف تبيف فيمػا بعػد أنهػـ لػـ يكونػو  ا عمػى صػواب فػي إدعػائهـ. يمكف أف تترتب عميهـ مسؤولية مدنية أو جزائيةت وا 
فالنيابة العامة لها سمطة تاديريػة فػي إقامػة الػدعوى العامػةت وهػدفها الوصػوؿ إلػى مرتكػب الجريمػة الحاياػي مػف 
أجؿ أف يناؿ العاػاب الػذي يسػتحاه. فتهديػد أعضػاء النيابػة العامػة بمسػؤولية مطماػة عمػا ياػع مػنهـ مػف أخطػاء 

العامػػة خشػػية محاسػػبتهـ نتيجػػة خطػػ  أو إهمػػاؿ قػػد ياعػػوف فيػػه دوف  قػػد يػػدعوهـ إلػػى التػػردد فػػي إقامػػة الػػدعوى
 .33قصد

لكف عضو النيابػة العامػة يسػ ؿ مػدنيًا وجزائيػًا إذا وقػع منػه فػي عممػه .ػش أو .ػدر أو تػدليس أو خطػ  
مهنػي جسػيـت ويسػتطيع كػؿ مػف تسػببت لػه النيابػة العامػة بضػرر أف يمجػ  إلػى دعػوى المخاصػمة )الشػكوى مػػف 

نئذ  تمتػـز الدولػة بػالتعويض عػف هػذل اسخطػاء  ولهػا حػؽ الرجػوع عمػى عضػو النيابػة العامػة. ولكػف الحكاـ( وحي
طريػػػػػؽ المخاصػػػػػمة طريػػػػػؽ عسػػػػػير وشػػػػػائؾت أحػػػػػيط فيػػػػػه الاضػػػػػاة بضػػػػػمانات جعمػػػػػت منػػػػػه سػػػػػببًا لحمػػػػػايتهـ ال 

 .34لمخاصمتهـ

 عدم جواز رد النيابة العامة -خاملًا 

كمػػػػػػا أوجػػػػػػب فػػػػػػي حػػػػػػاالت أخػػػػػػرى التنحػػػػػػي. لكػػػػػػف أجػػػػػػاز الاػػػػػػانوف فػػػػػػي بعػػػػػػض الحػػػػػػاالت رد الاضػػػػػػاةت 
 أعضاء النيابة العامة .ير خاضعيف سحكاـ الرد والتنحي.
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فالنيابة العامة خصـ أصمي وال يجوز لمخصـ أف يػرد خصػمهت بمعنػى أف النيابػة العامػة ليسػت خصػما 
اة الحكػـ عاديًا يسػعى جاهػدًا إلػى تحايػؽ مصػمحة شخصػيةت لػذلؾ فػع يسػري عمػى قضػاتها مػا يسػري عمػى قضػ

 مف أحكاـ الرد والتنحي فهي تمثؿ سمطة االدعاء وتعد بمثابة الخصـ في الدعوىت وال ش ف لها في الحكـ. 

كمػػا أف رأي النيابػػة العامػػة .يػػر ممػػـز لممحكمػػةت وكػػؿ مػػا تاػػوـ بػػه فػػي الػػدعوى العامػػة خاضػػع لمسػػمطة 
 التاديرية لممحكمةت ولهذل اسخيرة مطمؽ الحرية في التادير والحكـ.

ومع ذلؾ ناوؿ بمػا أف النيابػة العامػة طػرؼ يمثػؿ المجتمػع تسػعى إلػى إقػرار سػمطة الدولػة فػي العاػابت 
فػػع مػػانع مػػف إجػػازة رد هػػا ضػػمانًا لحيادهػػا ونزاهػػة أعضػػائها عمػػى الػػر.ـ مػػف الػػرأي الػػذي ياػػوؿ إف مػػا تبديػػه مػػف 

  راء خاضع في النهاية لتادير المحكمة. 

 العامة بمطالبيا عدم ارتباط النيابة  -لادلًا 

إف النيابػػة العامػػة .يػػر مرتبطػػة بمػػا أبدتػػه مػػف  راء. عمػػى الػػر.ـ مػػف أف الااعػػدة هػػي أف الخصػػـ الػػذي 
يحكػـ لػػه بمػػا طمػػب ال يسػػتطيع أف يطعػػف بهػػذا الحكػػـ سنػه جػػاء ممبيػػًا لطمباتػػه. لكػػف هػػذا اسمػػر ال ينطبػػؽ عمػػى 

الحاياػػةت فهػػذل المهمػػة تماػػي عمػػى عاتاهػػا واجػػب النيابػػة العامػػة سنهػػا تمثػػؿ المجتمػػع وتسػػعى إلػػى الكشػػؼ عػػف 
 الرجوع عف الخط  الذي قد تاع فيه. 

ف ذا حكمت محكمة الموضوع بجـر وفؽ مطالبة النيابة العامةت ف ف لعضػو النيابػة العامػة هػذا أو لويػرل 
 مف أعضائها أف يطعف في الحكـ إذا اكتشؼ أنه .ير متسؽ مع أحكاـ الاانوف. 

عامػػػػػة أف تسػػػػػت نؼ أو تطعػػػػػف بطريػػػػػؽ الػػػػػناض فػػػػػي كػػػػػؿ قػػػػػرارت ولػػػػػو كانػػػػػت هػػػػػي فمػػػػػف حػػػػػؽ النيابػػػػػة ال
التػػػػػي طالبػػػػػت بصػػػػػدورل كمػػػػػا صػػػػػدرت ولهػػػػػا أف تاػػػػػدـ حججػػػػػًا تنػػػػػاقض الحجػػػػػج التػػػػػي قػػػػػدمتها أثنػػػػػاء المحاكمػػػػػة 

 .35اسولى

فالباعػػث عمػػى رجػػوع النيابػػة العامػػة عػػف مطالبهػػا هػػو مصػػمحة المجتمػػع والحػػرص عمػػى تطبيػػؽ الاػػانوف 
.وت ميف العدالة. فع   يجوز في شرعها أف يحكـ عمى بريء ويبرأ المجـر
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 اطالع النيابة العامة عمإ الجرامم -ه

يػػػػػتـ إطػػػػػعع النيابػػػػػة العامػػػػػة عمػػػػػى الجػػػػػرائـ عػػػػػف طريػػػػػؽ اصخبػػػػػارات والشػػػػػكاوى التػػػػػي يرسػػػػػمها اسفػػػػػراد 
ت أو مػػػػػػػػف المحاضػػػػػػػػر التػػػػػػػػي يػػػػػػػػدونها أعضػػػػػػػػاء الضػػػػػػػػابطة العدليػػػػػػػػةت أو أي وسػػػػػػػػيمة أخػػػػػػػػرى 36أو الموظسػػػػػػػػوف

 تيع لها الحصوؿ عمى معمومات تدؿ عمى وقوع الجريمة.مشروعة ت

تنظػػػػػر النيابػػػػػة العامػػػػػة فػػػػػػي اصخبػػػػػارات والشػػػػػكاوى والوثػػػػػػائؽ التػػػػػي تماتهػػػػػات وقػػػػػػد تعمػػػػػد إلػػػػػى التحايػػػػػػؽ 
فيهػػػػا بنسسػػػػها أو تمجػػػػ  إلػػػػى تكميػػػػؼ أحػػػػد معاونيهػػػػا مػػػػف أعضػػػػاء الضػػػػابطة العدليػػػػة لمتحايػػػػؽ فيهػػػػات ثػػػػـ تتخػػػػذ 

. لػػػػػػذلؾ البػػػػػػد مػػػػػػف التسػػػػػػاؤؿ: متػػػػػػى تتخػػػػػػذ النيابػػػػػػة العامػػػػػػة 37اسوراؽ قرارهػػػػػػا: إمػػػػػػا ب قامػػػػػػة الػػػػػػدعوى أو حسػػػػػػظ
 قرارها بحسظ اسوراؽ؟.

 قرار حفظ األوراق

عنػػػػدما تاػػػػرر النيابػػػػة العامػػػػػة حسػػػػظ الشػػػػكوىت أو ممػػػػػؼ التحايػػػػؽ اسولػػػػيت فػػػػ ف ذلػػػػػؾ يعػػػػود إلػػػػى أحػػػػػد 
مػػػػػػة وال كعػػػػػػدـ تػػػػػػوافر عناصػػػػػػر الجريمػػػػػػة. أي عنػػػػػػدما ال يشػػػػػػكؿ السعػػػػػػؿ جري قااااااانونيسػػػػػػببيف: السػػػػػػبب اسوؿ 

نمػػػػػا هػػػػػو مجػػػػػرد نػػػػػزاع مػػػػػدني أراد أطرافػػػػػه الكيػػػػػد بعضػػػػػهـ بػػػػػالبعض الخػػػػػرت أو أف الحػػػػػؽ فػػػػػي  عاػػػػػاب عميػػػػػه وا 
العاػػػػػػاب قػػػػػػد اناضػػػػػػى بالتاػػػػػػادـ أو بػػػػػػالعسو العػػػػػػاـ أو بالوفػػػػػػاةت أو تػػػػػػوافر سػػػػػػبب مػػػػػػف أسػػػػػػباب التبريػػػػػػر أو مػػػػػػانع 

 مف موانع العااب.

الجريمػػػػػةت أو عمػػػػػى نسػػػػػػبتها كعػػػػػدـ كسايػػػػػة اسدلػػػػػة عمػػػػػى وقػػػػػوع  موياااااوعي أمػػػػػا السػػػػػبب الثػػػػػاني فهػػػػػو
 "قرار حفظ األوراق".إلى الجاني. والارار الذي تصدرل النيابة العامة في مثؿ هذل اسحواؿ يسمى 

طبيعاااااة ت كمػػػػػا أنػػػػػه ذو صااااافة م قتاااااةوهػػػػػذا الاػػػػػرار الػػػػػذي تصػػػػػدرل النيابػػػػػة العامػػػػػة بحسػػػػػظ اسوراؽ ذو 
 .إدارية

دما تظهػػػػر أدلػػػػة جديػػػػدة تػػػػدؿ عمػػػػى وقػػػػوع فالنيابػػػػة العامػػػػة يمكػػػػف أف ترجػػػػع عنػػػػه فػػػػي أي وقػػػػت تشػػػػاء عنػػػػ -1
 الجريمةت أو أف حؽ الدولة في العااب لـ يناض.

                                                
 يٍ لإٌَ انؼمٕباث. 389ٔ 388يٍ لإٌَ أصٕل انًحاكًاث انجضائٛت. ٔانًٕاد  26ٔ 25انًادحٍٛ  - 36

 يٍ لإٌَ أصٕل انًحاكًاث انجضائٛت.  49ٔ50ًادة ان - 37
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كما أف هذا الارار ال يايد المضرور في أف ينصب نسسه مدعيًا شخصػيًا أمػاـ قاضػي التحايػؽ أو المحكمػة  -2
 الجزائية المختصة ويجبر النيابة العامة عمى إقامة الدعوى العامة.

به بػػػػػه عمػػػػػى أنػػػػػه مرتكػػػػػب الجريمػػػػػةت فػػػػػ ف هػػػػػذا الاػػػػػرار ال يعػػػػػد حاػػػػػًا مكتسػػػػػبًا لػػػػػهت وال فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالمشػػػػػت -3
 يستطيع أف يحتج به إذا أثيرت الدعوى العامة بعد ذلؾ. 
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 المدعإ عميو ءي الدعوى العامة

كمػػا ذكرنػػا سػػاباًات فػػ ف الهػػدؼ مػػف الػػدعوى العامػػة هػػو معاقبػػة الجػػاني الػػذي اقتػػرؼ الجريمػػة أو سػػاهـ 
. لػػذلؾ فػػالمنطاي أف تكػػوف هػػذل العاوبػػة فيهػػات فهػػي الو  . أي ال شخصااية وءرديااةسػػيمة الاانونيػػة لمعاقبػػة المجػػـر

تسػػرض إال عمػػى مػػف ارتكػػب الجريمػػةت ولػػيس كمػػا كػػاف فػػي التشػػريعات الاديمػػة حيػػث كانػػت العاوبػػة توقػػع عمػػى 
 أقارب الجاني أي أف العاوبة ال تمتد إلى أهمه أو ورثته. 

بػػػػػة العامػػػػػة حػػػػػيف تاػػػػػيـ الػػػػػدعوى العامػػػػػة أمػػػػػاـ الاضػػػػػاءت فهػػػػػي ال تاػػػػػدـ وعمػػػػػى هػػػػػذا اسسػػػػػاس فػػػػػ ف النيا
نمػػػػا تاػػػػدـ إليػػػػه مػػػػف تتهمػػػػه بارتكػػػػاب الجريمػػػػةت أي مػػػػف رجػػػػع لػػػػديها وقػػػػوع الجريمػػػػة  إليػػػػه مرتكػػػػب الجريمػػػػةت وا 

 منه. فهو مدعى عميه منذ إسناد الجريمة إليه بالنسبة لكؿ اصجراءات التي تباشر ضدل.

: كاااال شااااخص تنلااااب إليااااو لاااامطة االدعاااااا ارتكاااااب جريمااااة هويمكػػػػف تعريػػػػؼ المػػػػدعى عميػػػػه ب نػػػػ
 .38وتطمب معاقبتو عمييا بصفتو ءاعاًل أو ملاىمًا ءييا

 إلى فرعيف:  الاسـلذلؾ البد مف تاسيـ هذا 
 السرع اسوؿ: الشروط التي يجب توافرها في المدعى عميه. 

 السرع الثاني: حاوؽ المدعى عميه.
 
 
 
 
 

                                                
 . 97انذكخٕس ػهٙ ػبذ انمادس انمٕٓجٙ ٔانذكخٕس فخٕح ػبذ   انشارنٙ. انًشجغ انغابك.ص - 38
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 المدعإ عميو الشروط التي يجب تواءرىا ءي - أ

 أن يكون شخصًا حيًا وطبيعيا -أوالً 
ت سف الشػػػػػخص الطبيعػػػػػي هػػػػػو طبيعااااايأي إنسػػػػػاف  حااااايال تكرفػػػػػع الػػػػػدعوى العامػػػػػة إال عمػػػػػى إنسػػػػػاف 

الػػػػػػذي يتمتػػػػػػع بػػػػػػاصرادة واصدراؾ ويكػػػػػػوف مسػػػػػػؤواًل عػػػػػػف أفعالػػػػػػه اصجراميػػػػػػةت فهػػػػػػو الوحيػػػػػػد الػػػػػػذي يػػػػػػدرؾ معنػػػػػػى 
تتخػػػػػػػذ فػػػػػػػي مواجهتػػػػػػػه التػػػػػػػدابير االحترازيػػػػػػػة التػػػػػػػي تعػػػػػػػالج العاػػػػػػػاب ويشػػػػػػػعر بػػػػػػػ لـ العاوبػػػػػػػة وأثرهػػػػػػػا الػػػػػػػرادعت و 

 خطورته اصجرامية الكامنة في نسسه فالدعوى العامة ال يمكف أف ترفع عمى ميت. 

فالوفػػػػػػػاة تعػػػػػػػد أحػػػػػػػد أسػػػػػػػباب اناضػػػػػػػاء الػػػػػػػدعوى العامػػػػػػػة. فػػػػػػػ ذا حػػػػػػػدثت الوفػػػػػػػاة قبػػػػػػػؿ إقامػػػػػػػة الػػػػػػػدعوى 
ذا حصػػػػػػمت الوفػػػػػػاة أثنػػػػػػاء سػػػػػػير الػػػػػػدعوى العامػػػػػػةت فعمػػػػػػى النيابػػػػػػة العامػػػػػػة أف تصػػػػػػدر قػػػػػػرارًا بحسػػػػػػظ اسوراؽ.  وا 

ت فعمػػػػػػػى المحكمػػػػػػػة أف تاضػػػػػػػي باناضػػػػػػػاء الػػػػػػػدعوى العامػػػػػػػة أو سػػػػػػػاوطها. وال  وقبػػػػػػػؿ أف يصػػػػػػػدر حكػػػػػػػـ مبػػػػػػػـر
 .39يجوز رفعها عمى ورثته أو أقربائه

نمػػػػا يمكػػػػف  ترءااااض الاااادعوى العامااااة عمااااإ حيااااوانكػػػػذلؾ ف نػػػػه ال يمكػػػػف أف  سػػػػبب إصػػػػابة لمويػػػػرت وا 
ه أهممػػػػػه ممػػػػػا أدى إلػػػػػى الضػػػػػرر الحػػػػػاؿ. سف الحيػػػػػواف ال يػػػػػدرؾ الوايػػػػػة إذا اتضػػػػػع أنػػػػ مالكاااااوأف ترفػػػػع عمػػػػػى 

 مف المعحاة الجزائية. 

ت فػ ف المشػػرع نػػص عمػى حػػاالت أجػاز فيهػػا الحكػـ عمػػى الهيئػػات بالشااخص االعتباااريأمػا فيمػػا يتعمػؽ 
ى تػػ ميف المعنويػػة بعاوبػػات وتػػدابير تتسػػؽ وطبيعتهػػا. فػػالكثير مػػف الجمعيػػات أو الشػػركات تسػػعى فػػي الظػػاهر إلػػ

.اية مشروعةت ولكنها قد تكوف ستارًا تاترؼ مػف ورائػه أعمػااًل .يػر مشػروعة )كاالتجػار بالمخػدراتت أو تزييػؼ 
العممةت أو التجسست أو االتجار بالبشر... الخ(. لذلؾ فالعااب يجب أف يطاؿ الهيئػة ذاتهػا لماضػاء عمػى خميػة 

ت الحػؽ لمنيابػة العامػة بػ ف تعحػؽ الهيئػات االعتباريػة مف قانوف العاوبػات السػوري أعطػ 207اصجراـ. والمادة 
 جزائيًا عف أعماؿ مديريها وأعضاء إدارتها عندما يرتكبوف أفعااًل جرمية باسـ هذل الهيئات أو ب حدى وسائمها.

                                                
صّ يٍ انٕجٕد . فًحكًت انُمض انًصشٚت لضج بأَّ: "حٛث أٌ انًشء ئرا حٕفاِ   ٔأيحٙ شخ107انذكخٕس ػهٙ ػبذ انمادس انمٕٓجٙ.انًشجغ انغابك ص - 39

ٚشثىّ فىٙ ْىزِ  ٔاَمطغ يٍ ْزِ انذَٛاح عمطج كم حكانٛفّ انشخصٛت. فاٌ كاٌ لبم انٕفاة نًا ٚحاكىح أيحج جشًٚخّ. ٔئٌ كىاٌ يحكٕيىاً ػهٛىّ عىمطج ػمٕبخىّ ال

 انخكانٛف أحذ يٍ أو أٔ أ  أٔ صاحبت أٔ ٔنذ".
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وقػػػػػػد قصػػػػػػر المشػػػػػػػرع الحكػػػػػػـ عمػػػػػػػى هػػػػػػذل الهيئػػػػػػات االعتباريػػػػػػػة بالورامػػػػػػة والمصػػػػػػػادرة ونشػػػػػػر الحكػػػػػػػـ 
كوقسهػػػػػػػػا عػػػػػػػف العمػػػػػػػػؿ أو حمهػػػػػػػات وهػػػػػػػػي عاوبػػػػػػػات تتناسػػػػػػػػب وطبيعػػػػػػػة الشػػػػػػػػخص وبتػػػػػػػدابير احترازيػػػػػػػػة عينيػػػػػػػة 

 .40االعتباري الاانونية

كمػػا البػػد أيضػػًا مػػف معحاػػة الشػػخص الػػذي ارتكػػب الجريمػػة المنسػػوبة إلػػى الهيئػػة المعنويػػة )أي مػػدير 
 .  41الشركةت أو رئيس مجمس اصدارة... الخ( مع هذل الهيئة

 أن يكون شخصًا معينا -ثانياً 

: عنػػد والحالااة الثانيااةمرحمػػة التحايػػؽ االبتػػدائيت  الحالااة األولااإ:د مػػف التمييػػز بػػيف حػػالتيف. وهنػػا البػػ
 إحالة المدعى عميه ليحاكـ أماـ المحكمة الجزائية المختصة.

ال يشػػترط أف يكػػوف الجػػاني معروفػػًا عنػػد البػػدء فػػي التحايػػؽت فاػػد تاػػع الجريمػػة وال  الحالااة األولااإفسػػي 
لػػذلؾ يصػػػع أف تحػػػرؾ الػػػدعوى العامػػة ضػػػد مجهػػػوؿت سف الوايػػة مػػػف التحايػػػؽ هػػػو  يعػػرؼ فاعمهػػػا أوؿ اسمػػػرت

التياف مف وقوع الجريمة ومعرفة الجاني الحاياي. والتحايؽ في هذل الحالة يعد ضػروريًا مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى 
معرفػػة الجػػاني المجهػػوؿ حيػػث يضػػع قاضػػي التحايػػؽ يػػدل عمػػى الػػدعوى بصػػورة عينيػػةت أي مػػف حيػػث الوقػػائع 

يس مف حيث اسشخاصت سف الهدؼ مف التحايؽ هو الوصػوؿ إلػى الكشػؼ عػف شخصػية المجػـر الحاياػيت ول
 .42وتوافر اسدلة الكافية ضدل

عنػػػػػدما تحػػػػػاؿ الػػػػػدعوى العامػػػػػة إلػػػػػى المحكمػػػػػة الجزائيػػػػػة لتسصػػػػػؿ فيهػػػػػات يجػػػػػب أف  والحالاااااة الثانياااااة
ال يشػػػػػترط أف يكػػػػػوف معينػػػػػًا  ولػػػػػو كػػػػػاف مجهػػػػػوؿ االسػػػػػـت أي معنياااااًا بذاتاااااو ومحاااااددًاميكػػػػػوف المػػػػػدعى عميػػػػػه 

باسػػػػمهت بػػػػؿ يكسػػػػي أف يكػػػػػوف معينػػػػًا تعيينػػػػًا نافيػػػػًا لمجهالػػػػػة. كمػػػػف يضػػػػبط حػػػػاؿ ارتكابػػػػػه الجػػػػـر فيكػػػػوف معينػػػػػًا 
ولػػػػػو لػػػػػـ يعػػػػػرؼ اسػػػػػمه الحاياػػػػػيت إمػػػػػا لرفضػػػػػه إعطػػػػػاء اسػػػػػمه الحاياػػػػػي أو سنػػػػػه سػػػػػمى نسسػػػػػه باسػػػػػـ شػػػػػخص  

ى ولػػػػػػػو بعػػػػػػػد صػػػػػػػدور الحكػػػػػػػـ  خػػػػػػر. ولممحكمػػػػػػػة أف تصػػػػػػػحع الخطػػػػػػػ  فػػػػػػي أيػػػػػػػة مرحمػػػػػػػة مػػػػػػػف مراحػػػػػػػؿ الػػػػػػدعو 
 النهائي. 
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ولكػػف لػػيس مهمػػًا حضػػور المػػدعى عميػػه إجػػراءات المحاكمػػةت فيجػػوز أف ترفػػع الػػدعوى عمػػى شػػػخص 
معػيف بذاتػهت حتػى لػو لػـ يحضػر جمسػات المحاكمػة أو حضػر إحػداها فاػطت فيحػاكـ .يابيػًا ويصػدر ضػدل حكػػـ 

 .يابي أو بمثابة الوجاهي حسب ماتضى الحاؿ. 

 وز رءض الدعوى العامة إال عمإ من كانت لو يد ءي وقوع الجريمةال يج -ثالثًا 

أي إنػػػػه البػػػػد مػػػػف أف يكػػػػوف المػػػػػدعى عميػػػػه مسػػػػؤواًل عػػػػف ارتكػػػػاب جريمػػػػػة أو سػػػػاهـ فيهػػػػا مػػػػع .يػػػػػرل 
 مهما كانت صورة هذل المساهمة )قد يكوف فاعًع أو شريكًا أو محرضًا أو متدخًع أو مخسيا(. 

زائيػػػػػة عػػػػػف فعػػػػؿ الويػػػػػرت لػػػػػذلؾ ال تاػػػػػاـ الػػػػػدعوى العامػػػػػة عمػػػػػى يترتػػػػب عمػػػػػى ذلػػػػػؾ أنػػػػػه ال مسػػػػػؤولية ج
المسػػػػػػػػػػؤوؿ بالمػػػػػػػػػػاؿ وال عمػػػػػػػػػػى المتبػػػػػػػػػػوع أو الػػػػػػػػػػولي أو الوصػػػػػػػػػػيت إال إذا تبػػػػػػػػػػيف أف لػػػػػػػػػػه دورًا فػػػػػػػػػػي الجريمػػػػػػػػػػة 

 ."المل ولية عن ءعل الغير"المرتكبة. فع يوجد في نطاؽ المسؤولية الجزائية ما يطمؽ عميه 

شػػػػػػػػخص الساعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػروط الضػػػػػػػػرورية لرفػػػػػػػػع وتحديػػػػػػػػد  ءالملاااااااا ولية الجزاميااااااااة شخصاااااااايةم
حالته إلى المحكمة الجزائية المختصة.   الدعوى وا 

ال تاػػػػػػػػاـ عميػػػػػػػػه الػػػػػػػػدعوى المدنيػػػػػػػػة أمػػػػػػػػاـ الاضػػػػػػػػاء الجزائػػػػػػػػيت إال إذا أقيمػػػػػػػػت  ءالملاااااااا ول بالمااااااااال
الػػػػػدعوى العامػػػػػةت سف المسػػػػػؤولية المدنيػػػػػة نشػػػػػ ت مػػػػػف ارتكػػػػػاب المجػػػػػـر لجريمتػػػػػه والبػػػػػد مػػػػػف أف يعحػػػػػؽ أمػػػػػاـ 

 الجزائي. الاضاء

فالمسػػػػؤوؿ بالمػػػػػاؿ أو المسػػػػػؤوؿ مػػػػػدنيًا هػػػػػو مػػػػػف يوجػػػػػد بينػػػػػه وبػػػػػيف المػػػػػدعى عميػػػػػه رابطػػػػػة قانونيػػػػػة أو 
اتساقيػػػػػػة تجعمػػػػػػه مسػػػػػػؤواًل بالتضػػػػػػػامف معػػػػػػه عػػػػػػف التعػػػػػػويض المػػػػػػػدني أو اصلزامػػػػػػات المدنيػػػػػػة اسخػػػػػػػرىت أي أف 

ه فػػػػي أثنػػػػاء نظػػػػر مسػػػػؤولية المسػػػػؤوؿ بالمػػػػاؿ مسػػػػؤولية مدنيػػػػة فاػػػػطت وهػػػػذل المسػػػػؤولية هػػػػي التػػػػي تجيػػػػز دخولػػػػ
 .43الدعوى العامة لمحكـ عميه بالتعويض بالتضامف مع المدعى عميه لممضرور

لػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػ ف مسػػػػػػػؤولية المسػػػػػػػؤوؿ بالمػػػػػػػاؿ هػػػػػػػي مسػػػػػػػؤولية مدنيػػػػػػػة وليسػػػػػػػت جزائيػػػػػػػة. وال يحكػػػػػػػـ عميػػػػػػػه 
 .44بالعاوبة مهما قم ت مدتهات أو بالورامة مهما قؿ  مادارهات سنه لـ يرتكب جريمة أو يسهـ فيها
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لنسػػػػػبة إلػػػػػى الػػػػػولي أو الوصػػػػػي أو الاػػػػػيـت فالجريمػػػػػة التػػػػػي تاػػػػػع مػػػػػف الااصػػػػػر أو فاقػػػػػد اسهميػػػػػةت ال فبا
نمػػػػػػا ترفػػػػػػع عميػػػػػػه الػػػػػػدعوى المدنيػػػػػػة لمتعػػػػػػويض عػػػػػػف الضػػػػػػررت أمػػػػػػا  تنسػػػػػػب إليػػػػػػه المسػػػػػػاهمة فػػػػػػي ارتكابهػػػػػػا وا 
الػػػػػػدعوى العامػػػػػػة فترفػػػػػػع عمػػػػػػى مرتكػػػػػػب الجريمػػػػػػة ذاتػػػػػػه سنػػػػػػه المػػػػػػتهـ فيهػػػػػػا إذا تػػػػػػوافرت فيػػػػػػه اسهميػػػػػػة لتحمػػػػػػؿ 

 .45المسؤولية الجزائية

حيػػاؿ التػػابع. فػػالرئيس فػػي العمػػؿ يسػػ ؿ مػػدنيًا عػػف اسضػػرار التػػي  المتبااوعكػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة إلػػى 
يحػػدثها العامػػؿ أثنػػاء العمػػؿت فػػ ذا كانػػت أفعػػاؿ العامػػؿ التػػي نجمػػت عنهػػا اسضػػرار تعػػد جريمػػةت فػػ ف المجنػػي 

مدنيػة عمػى الػرئيس فػي العمػؿ أمػاـ المحكمػة الجزائيػة عميهت أو المتضرر مف الجريمةت يمكنػه أف يرفػع دعػوال ال
 .46تبعًا لمدعوى العامة المرفوعة عمى العامؿ. لكف ال يمكنه أف يرفع عميه الدعوى العامة كونه مسؤواًل مدنيا

كما ال يجوز أف ترفع الدعوى العامة عمى ورثػة الجػاني فػ ذا تػوفي الجػاني سػاطت الػدعوى العامػةت وال 
 .47ورثته. فهؤالء ممزموف فاط بالتعويضات والديوف المدنيةيجوز رفعها عمى 
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 حقوق المدعإ عميو  - ب

 اعترؼ المشرع لممدعى عميه بمجموعة مف الحاوؽ والضمانات وهي: 

الااعػػػػدة الاانونيػػػػػة تاػػػػػوؿ إف المػػػػتهـ بػػػػػريء حتػػػػػى تثبػػػػػت إدانتػػػػه بحكػػػػػـ جزائػػػػػي مبػػػػـر صػػػػػادر مػػػػػف محكمػػػػػة  -1
 قضائية. 

يـ الػػػػدليؿ عمػػػػى براءتػػػػه مهمػػػػا أسػػػػند إليػػػػه مػػػػف أفعػػػػاؿت وتضػػػػع عػػػػبء إف قرينػػػػة البػػػػراءة تعسيػػػػه مػػػػف أف ياػػػػ -2
 إثبات وقوع الجريمة أو اشتراكه فيها ومسؤوليته عنها عمى عاتؽ النيابة العامة. 

ضػػػػػػماف حاػػػػػػه فػػػػػػي اصطػػػػػػعع عمػػػػػػى اسفعػػػػػػاؿ المنسػػػػػػوبة إليػػػػػػه قبػػػػػػؿ اسػػػػػػتجوابه وحاػػػػػػه فػػػػػػي الصػػػػػػمتت وال  -3
 يجوز أف يستخمص مف هذا الصمت قرينة ضدل. 

حضػػػػػػور جميػػػػػػع إجػػػػػػراءات التحايػػػػػػؽ إال إذا نػػػػػػص الاػػػػػػانوف عمػػػػػػى خػػػػػػعؼ ذلػػػػػػؾ. وفػػػػػػي هػػػػػػذل حاػػػػػػه فػػػػػػي  -4
 الحالة يجب إطععه عمى ما جرى في .يبته. 

ال يجػػػػػػػوز اسػػػػػػػػتخداـ أي صػػػػػػػػورة مػػػػػػػف صػػػػػػػػور التعػػػػػػػػذيب المػػػػػػػػادي أو المعنػػػػػػػويت كمػػػػػػػػا ال يجػػػػػػػػوز تحميسػػػػػػػػه  -5
 اليميف الاانونية. 

 .48وترؾ صورة عنهاحاه في أف تبم  إليه مذكرات الدعوة واصحضار والتوقيؼت  -6

حاػػػػه فػػػػي إبػػػػداء دفوعػػػػه وطمباتػػػػه بالطرياػػػػة التػػػػي تناسػػػػبهت وتيسػػػػير جميػػػػع سػػػػبؿ الػػػػدفاع عػػػػف نسسػػػػه حتػػػػى  -7
ظهار براءته.   يكوف قادرًا عمى نسي التهـ الموجهة إليه ودحض اسدلة الموجهة ضدل وا 

ه وبػػػػػػػيف االسػػػػػػػتعانة بمحػػػػػػػاـ  يرافاػػػػػػػه أثنػػػػػػػاء إجػػػػػػػراءات التحايػػػػػػػؽ والمحاكمػػػػػػػةت وعػػػػػػػدـ جػػػػػػػواز السصػػػػػػػؿ بينػػػػػػػ -8
ػػػػؿ محاميػػػػًا لمػػػػدفاع عنػػػػه إذا كػػػػاف متهمػػػػًا  محاميػػػػهت ولممحكمػػػػة أف توكػػػػؿ عنػػػػه محاميػػػػًا إذا لػػػػـ يكػػػػف قػػػػد وك 
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ت 49بجنايػػػػةت وعػػػػدـ جػػػػواز إثبػػػػػات واقعػػػػة باالسػػػػتناد إلػػػػػى الرسػػػػائؿ المتبادلػػػػة بػػػػػيف المػػػػدعى عميػػػػه ومحاميػػػػػه
 .50واالتصاؿ بمحاميه في أي وقت وبمعزؿ عمى أي رقيب إذا كاف موقوفا

تبميوػػػػػػػه جميػػػػػػػع الاػػػػػػػرارات الصػػػػػػػادرة خػػػػػػػعؿ التحايػػػػػػػؽت مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ أف يسػػػػػػػمؾ طػػػػػػػرؽ الطعػػػػػػػف الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي  -9
   51حيالها. 

 ععنية المحاكمة سنها تحسظ حؽ المدعى عميه في محاكمة عادلة.  -10

حاػػػػػػػه فػػػػػػػي أف يسػػػػػػػمؾ ضػػػػػػػد الحكػػػػػػػـ الصػػػػػػػادر لويػػػػػػػر مصػػػػػػػمحته جميػػػػػػػع طػػػػػػػرؽ الطعػػػػػػػف مػػػػػػػف اعتػػػػػػػراض  -11
عادة محاكمة.  52واستئناؼ وناض وا 
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 إقامة الدعوى العامة 

 الكممات المفتاحية:

ىالد ةةةةةا وو-ى نظةةةةةااوى ييةةةةةد ر و-ى نظةةةةةااوى يةةةةةان ن و-مباشةةةةةرعوى ةةةةةد   وى  امةةةةةعو-إقامةةةةةعوى ةةةةةد   وى  امةةةةةع
وى مضر ر.و-ى مجن و ل هو-ى شخص 

 الممخص:

 ن ابةةةعوى  امةةةعويةةة وى يةةة وييةةة  عوىمةةةروإقامةةةعوى ةةةد   وى  امةةةعوىمةةةااوى يضةةةا وى جزى ةةة  و يةةة وى يةةة وييةةة اوى -1
وبمباشريهاوىمامهو ىخيصاصهاوف ويذىوى شأنوىسي ثار .

ىألصلوي وىنوإقامعوى د   وى  امعومنوىخيصاصوى ن ابعوى  امعوى ية وييةدرومةد ومة مةعوذ ة و سة و -2
 ةد دويلة وى سةلطع.و مةكوذ ة وفيةدوى طةعوى مشةرعوى  ة وب قامةعووسلطيهاوى ييد ر عوفة ويةذىوى مجةالو فة 

ى ةةد   وى  امةةعوىسةةيثنا ألومةةنوىألصةةلوإ ةةعوىفةةرىدو ةةاد  نويا مضةةر رومةةنوى جر مةةعو نةةدماو نصةة ون سةةهو
مةةةد  األوشخصةةة األوىمةةةااوقاضةةة وى ي ي ةةة وى وىمةةةااوى م يمةةةعوى جزى  ةةةعوى مخيصةةةع و ى  ةةةعوب ةةة وى ه  ةةةا وى و

  خاصعو م ددع.وى جها وى  امع و  ليضا وف و اال 

 األهداف التعميمية:

وى  امعو مباشريها.وبماهية إقامة الدعوىي ر فوى طا  و -1
 إقامعوى د   وى  امعومنوقبلوى ن ابعوى  امع. -2
إقامةةةعوى ةةةد   وى  امةةةعومةةةنوا ةةةروى ن ابةةةعوى  امةةةعوى وإقاميهةةةاو ةةةنوطر ةةة وىالد ةةةا وى شخصةةة ومةةةنوقبةةةلو -3

 ىرى وى وى ه  ا وى  امع.ى مضر ر وى ومنوقبلوى يضا  وى ومنوقبلوب  وىإلد
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ونص وى مادعوىأل  عومنوقان نوىص لوى م ايما وى جزى  عو لعوماو ل :و

يخةةةةةيصوى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعوب قامةةةةةعود ةةةةة  وى  ةةةةة وى  ةةةةةااو مباشةةةةةريهاو الوييةةةةةااومةةةةةنوا ريةةةةةاوإالوفةةةةة وىأل ةةةةة ىلوو-1"
وى مب نعوف وى يان ن.و

ر رون سةةةةةةةهومةةةةةةةد  األوشخصةةةةةةة األو فاقةةةةةةةاألو مةةةةةةةكوذ ةةةةةةة ويجبةةةةةةةروى ن ابةةةةةةةعوى  امةةةةةةةعو لةةةةةةةعوإقاميهةةةةةةةاوإذىوىقةةةةةةةااوى مضةةةةةةةو-2
و لشر طوى م  نعوف وى يان ن."وو

 يبةةةة نومةةةةةنويةةةةذلوى مةةةةةادعوىنوى ن ابةةةةعوى  امةةةةةعويةةةة وصةةةةةا بعوىالخيصةةةةاصوىألصةةةةة لوفةةةة وإقامةةةةةعوى ةةةةةد   و
وى  امعو مباشريهاو ينوى مشرعومنحوجها وىخر  وىسيثنا  وإميانوإقامعويذلوى د   .و

وإ ع:وى جز و ذ  وسنيساويذىو

و ن ابعوى  امعوف وإقامعوى د   وى  امع.:وسلطعوىى الألو

و:وإقامعوى د   وى  امعومنوا روى ن ابعوى  امع.ثان األو
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 سمطة النيابة العامة في إقامة الدعوى العامة

/ومةةةةةةنوقةةةةةةان نوىصةةةةةة لوى م ايمةةةةةةا وى جزى  ةةةةةةعو لةةةةةةعوىنةةةةةةه:و"يخةةةةةةيصو1نصةةةةةة وى مةةةةةةادعوىأل  ةةةةةةعوى  يةةةةةةرعو/
ا و الوييةةةةةااومةةةةةنوا ريةةةةةاوإالوفةةةةة وىأل ةةةةة ىلوى مب نةةةةةعوفةةةةة وى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعوب قامةةةةةعود ةةةةة  وى  ةةةةة وى  ةةةةةااو مباشةةةةةريه

وى يان ن".

/ومةةةةةةنوى يةةةةةان نون سةةةةةةهو لةةةةةعوىن:و"ى نا ةةةةةة وى  ةةةةةااويةةةةةة وى ةةةةةذ و  ةةةةةةر ود ةةةةةة  و15يمةةةةةاونصةةةةةة وى مةةةةةادعو/
وى   وى  اا".

 يبةةةة نومةةةةنوخةةةةةلويةةةةاي نوى مةةةةادي نوىنوى ن ابةةةةعوى  امةةةةعويةةةة وى يةةةة وييةةةة  عوىمةةةةروإقامةةةةعوى ةةةةد   وى  امةةةةعو
وى ي ويي اوبمباشريهاوىمامه.وىمااوى يضا وى جزى   و ي و

وى سؤىلوى ذ و يبادروإ عوىذيانناوي :وماوى  ر وب نوإقامعوى د   وى  امعو ب نومباشريها؟.و

وإ عوفر  ن:وى يسا ذ  والبدومنوييس اويذىوو

وماي عوإقامعوى د   وى  امعو مباشريها.وىأل ل:

وإقامعوى د   وى  امعومنوقبلوى ن ابعوى  امع.وى ثان :
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 إقامة الدعوى العامة ومباشرتهاماهية  - أ

 إقامة الدعوى العامة أو تحريكها -أواًل 

 يةةةةة وىإلجةةةةةرى وى ةةةةةذ و ةةةةةياوبم جبةةةةةهووبإقامةةةةةة الةةةةةدعوى العامةةةةةة هةةةةةو تحريكهةةةةةا أو رفعهةةةةةا ى ميصةةةةة دو
 ضةةةةةكوى يضةةةةة عوبةةةةة نو ةةةةةد وى يضةةةةةا وإثةةةةةرو لةةةةةاوى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعوب قةةةةة عوجر مةةةةةعوبةةةةةأ و سةةةةة لعويانةةةةة .وى وى بةةةةةد و

وس روبهاوينشاطوإجرى  .وبها و ي وى لوخط عوف وى 

فاإلقامةةعوى وى رفةةكويةة وىإلجةةرى وى ةةذ و نيةةلوى ةةد   ومةةنو ةةالوى سةةي نوى يةة ويةة و ل ةةهو نةةدونشةة  هاوإ ةةعو
 ا ةةعوى  ريةةةعوف ةةةدخلهاوفةةة و ةة زعوى سةةةلطا وى يضةةةا  عوى مخيصةةةعو مياب ةةةعوى سةة روف هةةةا وى وييةةةد اوصةةة وىالد ةةةا و

 جهةعوى يضةا  عوى مخيصةعوبنظةروى ةد    وفهة ومجةردومش   األوبا ي ي يا وىأل   ةع وى وباالد ةا وى شخصة وإ ةعوى
ي ج ةةهوى يهمةةعوإ ةةعوشةةخصوبأ ةةعوصةة دعويانةة  ومةةاودىاو ىضةة األوىنوى ن ابةةعوى  امةةعوى وى مةةد  وى شخصةة و ر ةةدىنو

و.1م ايميهو م اقبيه

 ضةةةةةاوي ر ةةةة و رفةةةةةكوى ةةةةد    وفا ةةةةةد   وييةةةةة نوميامةةةةعوبا ي ر ةةةةة وى وبةةةةةا رفكوى وو)إقامةةةةةة الةةةةةدعوى(فمصةةةةطلحو
 .2بهماوم ا

 مباشرة الدعوى العامة أو استعمالها – ياً ثان

 ومياب يهةةةاوىبيةةةدى ألومةةةنويةةةار روإقاميهةةةا ومةةةر رىألوبجم ةةةكوبمباشةةةرة الةةةدعوى العامةةةة أو اسةةةتعمالها يصةةةدو
ىإلجةةرى ى وى ة يةةع وي بةةدى وى طلبةةا و ى مطا  ةةا و سةةل  وطةةر وى ط ةةن و يةةعوى  صةة لوإ ةةعو يةةاوبةةا و نهةةا  و

ى د   وى  امةعوى وإقاميهةاوإجةرى ويخةيصوبةهوى ن ابةعوى  امةعو  هةاوسةلطعو  صلوف ها.وف ذىويانوىألصلوىنوي ر  و
ييد ر عوف ه وف نوى مشرعوى جدو هةذلوى يا ةدعوىسةيثنا ألو ية ومشةاريعوى  ر ة وى مضةر روفة ويةذىوى  ة وفة و ةالومةاو
إذىونصةةة ون سةةةهومةةةد  األوشخصةةة األ و يةةةذ  وب ةةة وىإلدىرى وى وى م ةةةاياوفةةة وجةةةرى اوى جلسةةةا .وفمباشةةةرعوى ةةةد   و

و امعوى وىسي ما ها ومنوىخيصاصوى ن ابعوى  امعو  ديا وفه ويسيأثروبهو الو شاريهاوف هوسلطعوى وشخص.وى 

                                                
 . 191اىذمرىس عثذ اىىهاب دىٍذ: اىَشجع اىساتق.ص -1
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فميةةةةةعوىق مةةةةة وى ةةةةةد   وى  امةةةةةعو ةةةةةنوا ةةةةةروطر ةةةةة وى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةع وفةةةةة نوى سةةةةة روفةةةةة وى ةةةةةد   و صةةةةةبحو
شةةةةأنوفةةةة و يةةةةرىألو لةةةةعوى ن ابةةةةعوى  امةةةةعود نوا ريةةةةا و  ةةةة سو ل ر ةةةة وى مضةةةةر روب ةةةةدوإقامةةةةعوى ةةةةد   وى  امةةةةعوى و

و.3يذىوى    وفسلطايهويسين دو ندويذىوى  د

وي لاو  ى سؤىلوى ذ والبدومنوطر هوي :ويلوى ن ابعوى  امعومجبرعو لعوإقامعوى د   وى  امعو ندما
وب ق عوجر مع وىاوىنو هاوسلطعوييد ر عوف وذ  ؟.

 ةةةةرعوفةةةة و ب بةةةةارعوىخةةةةر  وإذىويانةةةة وى ن ابةةةةعوى  امةةةةعومخيصةةةةعوفةةةة وإقامةةةةعوى ةةةةد   وى  امةةةةع وفهةةةةلويةةةة و
ويذلوىإلقامعوىاوىنهاوملزمعوب قاميها؟.

وف وى  ىقكوينا ونظامانومي ارضانوف ويذىوى خص ص وى نظااوى يان ن و ى نظااوى ييد ر .

 النظام القانوني -1

يةةةةةذىوى نظةةةةةااو  ةةةةةر و لةةةةةعوممثةةةةةلوى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعوإقامةةةةةعوى ةةةةةد   وى  امةةةةةعوبمجةةةةةردو لمةةةةةهوبا جر مةةةةةةع و
واو ق عوىد يها.ى األويان ودرجعوي اييهاوى وجساميه

و  أخذوبهذىوى نظااوى يشر كوىأل مان و ى   نان و ىإلسبان و ب  وى مياط ا وى س  سر ع.

يةةةةةذىوى نظةةةةةااوىنويةةةةةلومةةةةةنو رييةةةةة وجرمةةةةةاألو  اسةةةةة و ل ةةةةةهو يمةةةةةاألوىمةةةةةااوى يضةةةةةا  و الو يةةةةة نوومزايةةةةةامةةةةةنو
نةةةةكوفةةةة و لن ابةةةةعوى  امةةةةعوىنويم ةةةةزوفةةةة وي ر ةةةة وى ةةةةد   وبةةةة نوىألشةةةةخاص وفي ريهةةةةاوفةةةة وم ىجهةةةةعوى ةةةةب  و يمي

  يةةةة و ظ  ةةةةعوى يا ةةةةدعوى جزى  ةةةةعوونظةةةةام إلزاميةةةةة تحريةةةةك الةةةةدعوى العامةةةةةم ىجهةةةةعوى ةةةةب  وى خةةةةر ويمةةةةاوىنو
و.4ف وى ردعوى  اا

يةةةذىوى نظةةةااو مةةةاو ؤخةةةذو ل ةةةه وفهةةة وىنةةةهو ةةةدفكوإ ةةةعوقا ةةةا وى م ةةةاياود نويم  ةةةزوومرييبةةة وومسةةةاوئىمةةةاو
نمةةةاو شةةةر وىألف ةةةالوى جسةةة معوى وى يافهةةةع و يةةةذ  وىألبر ةةةا وى ةةةذ نوالو  جةةةدوى و د  ةةةلو لةةةعوىرييةةةابهاوى جر مةةةعو ى 

ىسماؤياوف وىإلخبارى وى وى شيا   ومماو ؤد وإ عوإريا وى يضاعوبسةب ويثةرعو ةددوى يضةا اوى ية و نظر نهةاومةنو

                                                
 . 131-130اىذمرىس ٍذَذ اىفاضو: اىَشجع اىساتق. ص -3

 .103مزىل اىذمرىس عيً عثذ اىقادس اىقهىجً واىذمرىس فرىح عثذ هللا اىشارىً:  اىَشجع اىساتق. ص -  

 وٍاتعذها.  342. ص2003ىثْاُ  -ح. اىنراب األوه. ٍْشىساخ اىذيثً اىذقىقٍح. تٍشوخ اىذمرىس سيٍَاُ عثذ اىَْعٌ: أطىه اإلجشاءاخ اىجْائٍ -1

 . 121اىذمرىس عيً عثذ اىقادس اىقهىجً: اىَشجع اىساتق. ص -2
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يامةعوى وصةةد رع.ويمةةاو  سةحوى مجةةالو لةةد ا  وى ي د ةةعوضةدوىشةةخاصوخطةة ريهاوىإلجرىم ةعوضةة   عوجةةدىألوى وضةةدو
و.5ىبر ا 

 النظام التقديري -2

يةةةر و لن ابةةةعوى  امةةةعوسةةةلطعوييد ر ةةةعوفةةة وإقامةةةعوى ةةةد   وى  امةةةعوى و ةةةداوإقاميهةةةا.وى وإنهةةةاوييةةةارنوبةةة نو  و
ومصل عوى مجيمكوف وإقاميهاو مصل يهوف وإيما ها و يصدروقرىرياوبنا و لعوذ  .

 لةةةةعويةةةةذىوى نظةةةةاا و ةةةةداوي يةةةة وى مسةةةةا ىعوبةةةة نوىألفةةةةرىد وفا ن ابةةةةعوى  امةةةةعوقةةةةدويةةةةي ياوويؤخةةةة   يةةةةنومةةةةاو
   وى  امةةةةةعوى و ةةةةةداوإقاميهةةةةةاو ةةةةةذ  وقةةةةةدو يسةةةةةر وى شةةةةة وإ ةةةةةعون ةةةةة سوىألفةةةةةرىدوفةةةةة و  اديةةةةةاو  ةةةةةداوب قامةةةةةعوى ةةةةةد

و.6ي  ةزيا

و منوى ي ىن نوى ي ويبن ويذىوى نظااوى يان نوى  رنس و ى بلج ي و ى مصر و ى لبنان .

فيةةةةةدوىخيةةةةةاروى نظةةةةةااوى ييةةةةةد ر وى ةةةةةذ و يةةةةةر و لن ابةةةةةعوى  امةةةةةعوى سةةةةةلطعوى مطليةةةةةعووالمشةةةةةرع السةةةةةوريىمةةةةةاو
مةةةةةعوى ةةةةةةد   وى  امةةةةةعوى و ةةةةةةداوإقاميهةةةةةا و ينةةةةةةهوىقةةةةةروإ ةةةةةةعوجانةةةةة وذ ةةةةةة ومبةةةةةدىوىإل ةةةةةةزىاوبا نسةةةةةبعو مباشةةةةةةرعوفةةةةة وإقا

ى ةةةةةد   وى  امةةةةةع.وفا ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعوفةةةةة وىألصةةةةةلويةةةةة وى يةةةةة وييةةةةة اوى ةةةةةد   وى  امةةةةةعوى والويي مهةةةةةاو ةةةةة نوالويةةةةةر و
ن نوج ةةةةةةلوفا ةةةةةةدعومةةةةةةنوإقاميهةةةةةةا.وف ظ  ةةةةةةعوى ن ابةةةةةةعوى  امةةةةةةعوىألساسةةةةةة عويةةةةةة وإقامةةةةةةعوى ةةةةةةد   وى  امةةةةةةعو  يةةةةةةنوى يةةةةةةا

ى ميضةةةةةررومةةةةةنوى جر مةةةةةعورق بةةةةةاألو ل هةةةةةا و ى طةةةةةالوى  ةةةةة وفةةةةة وىنو نصةةةةة ون سةةةةةهومةةةةةد  األوشخصةةةةة األ.و ميةةةةةعوف ةةةةةلو
ذ ةةةةة  وىجبةةةةةر وى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعو لةةةةةعوإقامةةةةةعوى ةةةةةد   وى  امةةةةةع و يةةةةةذىومةةةةةاونصةةةةة و ل ةةةةةهوى مةةةةةادعوىأل  ةةةةةعوى  يةةةةةرعو

إقامتهةةةا إ ا أقةةةةام  "ومةةةل  لةةةةك تجبةةةر النيابةةةةة العامةةةة عمةةةة ى ثان ةةةعومةةةنوقةةةةان نوىصةةة لوى م ايمةةةا وى جزى  ةةةةع:و
 المضرور نفسه مدعيًا شخصيًا وفقًا لمشروط المعينة في القانون".

ويماوىنويذىوى   وى ط وى ضاألو ب  وىإلدىرى و ى مؤسسا وى  امع و ن سوىال يبارى .ووووو
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 إقامة الدعوى العامة من قبل النيابة العامة -ب

طر ةةةةةةة وىإلخبةةةةةةةارى وى وى شةةةةةةةيا   وو نةةةةةةةدماو صةةةةةةةلوإ ةةةةةةةعوى ن ابةةةةةةةعوى  امةةةةةةةعونبةةةةةةةأوىقيةةةةةةةرىفوى جر مةةةةةةةعو ةةةةةةةن
ف جةةةةة و ل هةةةةةاوىنوييأيةةةةةدومةةةةةنوىنوى   ةةةةةلوى مرييةةةةة و شةةةةةيلوجر مةةةةةعو م اقبةةةةةاألو ل ةةةةةهوفةةةةة وى يةةةةةان نو  ةةةةة سومجةةةةةردو

ونزىعومدن وىرىدوىطرىفهوى ي دوب ضهاوبا ب  وى خر.

يمةةةةةاوىنو ل هةةةةةاوىنوييأيةةةةةدومةةةةةنوىنوى  ةةةةةة وفةةةةة و يةةةةةا وى  ا ةةةةةلو ةةةةةةاو ةةةةةني وبا ييةةةةةاداوى وبةةةةةا    وى  ةةةةةةااو
وبصد روى  ياوى با .وى وبا  فاعوى 

ى وإنةةةةهو  ةةةة دو لن ابةةةةعوى  امةةةةعو  ةةةةدياويير ةةةةروإقامةةةةةعوى ةةةةد   وى  امةةةةعوى و  ظهةةةةا.وفةةةة ذىوقةةةةرر وي ر ةةةةة و
ى ةةةةةد   وى  امةةةةةعوى وإقاميهةةةةةا وفا سةةةةةؤىلوى ةةةةةذ والبةةةةةدومةةةةةنوطر ةةةةةهويةةةةة ومةةةةةاويةةةةة وى طةةةةةر وى يان ن ةةةةةعوى يةةةةة و ميةةةةةنو

طا مةةةةةاوىنوى يضةةةةةا والو سةةةةةيط كو لن ابةةةةةعوى  امةةةةةعوىنويسةةةةةيخدمهاومةةةةةنوىجةةةةةلورفةةةةةكوى ةةةةةد   وى  امةةةةةعوىمةةةةةااوى يضةةةةةا و
وىنو ضكو دلومنويليا وذىيهو لعوى د   وى  امع؟.

وف وى  ىقكوينا وثةثوطر وإلقامعوى د   وى  امعو ي :

 الطريقة األول  -1

بإدعةةةا    جةةةر وىيبا هةةاوفةة وجةةرى اوى جةةةنحو ى مخا  ةةا و  ةةثويييةةةداوى ن ابةةعوى  امةةعووالةةدعوى المباشةةرة:
 مخيصةةعوحم ةةاياوى صةةلحوى وى بدى ةةعفو   ضةةحوفةة وىالد ةةا وىسةةاوى مةةد عو ل ةةهوإ ةةعوى م يمةةعوى جزى  ةةعوىومباشةةر

 ى جةةراوى مسةةندوإ  ةةهو ى مةة ىدوى يان ن ةةعوى يةة وينطبةة و لةةعوف لةةه وفةة نوىيملةة ويةةذلوى شةةر طوىألساسةة عوفةة نوىالد ةةا و
و ي نوباطة.

 الطريقة الثانية -2

ي ةةةةة وف هةةةةةاوإ زىمةةةةة  و  يةةةةة نوذ ةةةةة وفةةةةة وى جنا ةةةةةا وألنوى ي وادعةةةةةا  أولةةةةةي أمةةةةةام قاضةةةةةي التحقيةةةةةق:
فيييةةةةةداوى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعوب د ا هةةةةةاوىأل  ةةةةة وإ ةةةةةعوقاضةةةةة وى ي ي ةةةةة  ومرفيةةةةةاألوبطلةةةةة ومةةةةةاويةةةةةرىلوالزمةةةةةاألو با ي ي يةةةةةا و
ى يةةةةة وىجريهةةةةةاوى وى يةةةةة وى ةةةةةالوإ  هةةةةةاوى رىقهةةةةةاوم ظ ةةةةة وى ضةةةةةابطعوى  د  ةةةةةع و ى نصةةةةة صوى يان ن ةةةةةعو ىسةةةةةاوى  ا ةةةةةلو

وف و الوم رفيه.
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ورى وإذى وف وى جنح وى ضاأل وى  امع وى و  لن ابع وياف ع وا ر وىألد ع و ىن وم يدع وى  واامضع وى جن ع  وىن
ومشي  وف هاوىنوي دعوى رى وى د   ومييرنعوباد ا وى   وإ عوقاض وى ي ي  .

ى وإنوى مشةةةةةرعوى طةةةةةعوى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعوفةةةةة وى جن ةةةةةعو ر ةةةةةعوىالخي ةةةةةار وفلهةةةةةاوىنويلجةةةةةأوإ ةةةةةعوى ةةةةةد   و
   عوباد ا هةةةةةةةاوى مباشةةةةةةةر وى وىنويسةةةةةةةل وى مباشةةةةةةةرعوفي  ةةةةةةةلوىأل رى وإ ةةةةةةةعوى م يمةةةةةةةعوى جزى  ةةةةةةةعوى مخيصةةةةةةةعومشةةةةةةة

ى طر ةةةةة وى ثةةةةةان وفي  لهةةةةةاوإ ةةةةةعوقاضةةةةة وى ي ي ةةةةة ومشةةةةة   عوباد ا هةةةةةاوىأل  ةةةةة .و فةةةةة وى  ةةةةةا ي نوييةةةةة نوى ةةةةةد   و
وى  امعوقدوىق م .

 الطريقة الثالثة -3

مةةةةةةةةنوقةةةةةةةةةان نوىصةةةةةةةةة لوو231  ييصةةةةةةةةروىسةةةةةةةةةي ما هاو لةةةةةةةةعوى جةةةةةةةةةنحوى مشةةةةةةةةه دعوفيةةةةةةةةةدونصةةةةةةةة وى مةةةةةةةةةادعو
 يةةةةةةب و ل ةةةةةةهوبجن ةةةةةةعومشةةةةةةه دعو  ضةةةةةةروىمةةةةةةااوى نا ةةةةةة وى  ةةةةةةااوى وى ةةةةةةدووى م ايمةةةةةةا وى جزى  ةةةةةةع و لةةةةةةعوىنومةةةةةةن

ى ضةةةةةا وى ن ابةةةةةةعوى  امةةةةةةعوى مخيصةةةةةة نوف سةةةةةيج بهو    لةةةةةةهوم ق فةةةةةةاألو نةةةةةةدوىالقيضةةةةةا و لةةةةةةعوم يمةةةةةةعوى صةةةةةةلحوى و
وى بدى عوى مخيصعو   اياوىمامهاوف وى  ال.

ذىوي ةةةةةةذروىن يةةةةةةادوى م يمةةةةةةعوفةةةةةة وى  ةةةةةةال وىرج ةةةةةة وى جلسةةةةةةعوإ ةةةةةةعوى  ةةةةةة اوى يةةةةةةا  و لةةةةةةعوىأليثةةةةةةرو  ىبلةةةةةة و ى 
وى م ق فوم  ديا.

 توقيل االدعا  من النيابة العامة

البةةةةةةةدومةةةةةةةنوىنو يةةةةةةة نوإد ةةةةةةةا وى ن ابةةةةةةةعوى  امةةةةةةةعوى ميةةةةةةةداوإمةةةةةةةاوىمةةةةةةةااوم ةةةةةةةاياوى درجةةةةةةةعوىأل  ةةةةةةةعوى وىمةةةةةةةااو
قاضةةةةة وى ي ي ةةةةة وم ق ةةةةةاألو ل ةةةةةهومةةةةةنو ضةةةةة وى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةع.و ىالد ةةةةةا وا ةةةةةروى م قةةةةةكو  ةةةةةدوم ةةةةةد ماألوالو جةةةةة دو

 ىألصةةةةةةةلوى ضةةةةةةةاألوىنو ةةةةةةةةؤرخوصةةةةةةة وىالد ةةةةةةةةا  وإالوىنو ةةةةةةةداوذيةةةةةةةةروو ةةةةةةةه و الو يريةةةةةةة و ل ةةةةةةةةهوى وىثةةةةةةةروقةةةةةةةةان ن .
ى يةةةةةةار روالو يريةةةةةةة و ل ةةةةةةهوى ةةةةةةةبطةن وفأيم ةةةةةةعوى يةةةةةةةار رويةةةةةة ومةةةةةةةنوىجةةةةةةلوم رفةةةةةةةعومةةةةةةاوإذىويانةةةةةةة وى جر مةةةةةةعوقةةةةةةةدو
سةةةةةةةيط وبا ييةةةةةةةاداوىاوال و  ةةةةةةة سومةةةةةةةنوى صةةةةةةة  وم رفةةةةةةةعويةةةةةةةذىوى يةةةةةةةار رومةةةةةةةنوخةةةةةةةةلوسةةةةةةةجة و ق ةةةةةةة دوى ن ابةةةةةةةعو

و.7ى  امع
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 ابة العامةإقامة الدعوى العامة من غير الني

مةةةةةنوخةةةةةةلومةةةةةاوسةةةةةب وذيةةةةةرل وال ظنةةةةةاوىنوى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعويةةةةة وى يةةةةة وييةةةةة اوب قامةةةةةعوى ةةةةةد   وى  امةةةةةع و
فومةةةةنوقةةةةان نوىصةةةة لوى م ايمةةةةا وى جزى  ةةةةع و  ةةةةثو1 قةةةةدونصةةةة وصةةةةرى عو لةةةةعوذ ةةةة وى مةةةةادعوىأل  ةةةةعوى  يةةةةرعوح

وجا وف ها:

حةةةةوال المبينةةةةة "تخةةةةتص النيابةةةةة العامةةةةة بإقامةةةةة الةةةةدعوى العامةةةةة وال تقةةةةام مةةةةن غيرهةةةةا إال فةةةةي األ
 في القانون".

ى وإنوى مشةةةةةرعوىبةةةةةاحو خةةةةةر نوى  ةةةةة وفةةةةة وإقامةةةةةعوى ةةةةةد   وى  امةةةةةعوىمةةةةةااوى يضةةةةةا وى جزى ةةةةة و ىسةةةةةيثناياو
ومنوقا دعوىسي ثاروى ن ابعوى  امعوب قامعوى د   وى  امع.

 ى سةةةةةؤىلوى ةةةةةةذ و طةةةةةةرحون سةةةةةةهويةةةةةة :ومةةةةةةنويةةةةةةاويةةةةةؤال وى ةةةةةةذ نوى طةةةةةةاياوى مشةةةةةةرعو ةةةةةة وإقامةةةةةةعوى ةةةةةةد   و
و؟.ى  امعوى وي ر يها

وإ ع:ى جز و ذ  والبدومنوييس اويذىو
وإقامعوى د   وى  امعو نوطر  وىالد ا وى شخص ومنوقبلوى مضر ر. -وى
وإقامعوى د   وى  امعومنوقبلوى يضا . -و 
وإقامعوى د   وى  امعومنوقبلوب  وىإلدىرى وى وى ه  ا وى  امع.وو-جوو
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 إقامة الدعوى العامة عن طريق االدعا  الشخصي من قبل المضرور - أ

فومةةنوقةةان نوىصةة لوى م ايمةةا وى جزى  ةةعو لةةعوىنةةه:و" مةةكوذ ةة ويجبةةرو2صةة وى مةةادعوىأل  ةةع وى  يةةرعوحن
وى ن ابعوى  امعو لعوإقاميهاوإذىوىقااوى مضر رون سهومد  األوشخص األو فاقاألو لشرى طوى م  نعوف وى يان ن".

و يظاألو لعوى ن  ابعوى  امع و   دو ىضحومنويذىوى نصوىنوى مشرعوىرىدوىنو ج لومنوى ميضررورق باأل
يذىوى   وى ذ وى طالوى مشرعو لمضر رون  األومنوىن ىعوى رقابعو لعوى سلطعوى ييد ر عو لن ابعوى  امعوف وإقامعو
وألسبا والو و نوإقاميها وف ها وف وى  اال وى ي وي جا وى سلطع وىسي مالويذل ى د   وى  امعو يعوالويس  

و.8ييصلوبا مصل عوى  امع

بةةةةةةعوى  امةةةةةةعوفةةةةةة وإقامةةةةةةعوى ةةةةةةد   وى  امةةةةةةعوى ويهةةةةةةا نوف هةةةةةةا وفةةةةةة نوى مضةةةةةةر روفةةةةةة ذىويياسةةةةةةلوممثةةةةةةلوى ن ا
 سةةةةةةيط كوىنو  ةةةةةةر ويةةةةةةذلوى ةةةةةةد   وبايخةةةةةةاذلوصةةةةةة عوى مةةةةةةد  وى شخصةةةةةة وى وإنةةةةةةهوإذىوىمين ةةةةةة وى ن ابةةةةةةعوى  امةةةةةةعو
 ةةةةةةنوإقامةةةةةةعوى ةةةةةةد   وى  امةةةةةةةع وف نةةةةةةهو  ةةةةةة و لمضةةةةةةةر روىنو نصةةةةةة ون سةةةةةةهومةةةةةةةد  األوشخصةةةةةة األو  جبةةةةةةروى ن ابةةةةةةةعو

وع.ى  امعو لعوإقامعوى د   وى  ام

فا مشةةةةةةةرعوى سةةةةةةةة ر وىخةةةةةةةةذوباألسةةةةةةةةل  وى ييةةةةةةةةد ر ومةةةةةةةةكوشةةةةةةة  ومةةةةةةةةنوى ي ةةةةةةةةد ل وإذوقبةةةةةةةةلومبةةةةةةةةدىوي ر ةةةةةةةة و
ى ةةةةد   وى  امةةةةعومةةةةنوقبةةةةلوى مضةةةةر روإذىوىقةةةةااون سةةةةهومةةةةد  األوشخصةةةة األو ىجبةةةةروى ن ابةةةةعوى  امةةةةعو لةةةةعوإقامةةةةعويةةةةذلو

و.9ى د    وا روىنهوىشيرطوىنو ي نو ف وى شرى طوى م  نعوف وى يان ن

م  نةةةةةعوفةةةةة وى يةةةةةان نفوالوييةةةةةفو نةةةةةدو ةةةةةدودفةةةةةكوى سةةةةةل عوى يةةةةة و يةةةةةدرياوممثةةةةةلو  بةةةةةارعوح فيةةةةةاألو لشةةةةةرى طوى 
ى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةع وى و نةةةةةدو ةةةةةدوى شةةةةةرى طوى شةةةةةيل ع وبةةةةةلويي ةةةةةدىلوإ ةةةةةعوى شةةةةةرى طوى م ضةةةةة  عو  جةةةةة دوجةةةةةراوجزى ةةةةة و
منصةةةةةة صو لةةةةةةعوم اقبيةةةةةةهوفةةةةةة وى يةةةةةةان ن و فةةةةةة و ةةةةةةالويي  نةةةةةةهومثةةةةةةلويةةةةةةذىوى جةةةةةةراوف جةةةةةة وىالوييةةةةةة نوى ةةةةةةد   و

و.ى ر.ى  امعوقدوسيط وبا ييادا...
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 ةةةةةذ  ويلةةةةةه وفةةةةة نوى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعوالويجبةةةةةرو لةةةةةعوإقامةةةةةعوى ةةةةةد   وى  امةةةةةعو  ةةةةة وىقةةةةةااوى ميضةةةةةررون سةةةةةهو
مةةةةةةةد  األوشخصةةةةةةة األ وإذىويةةةةةةةانوى   ةةةةةةةلوالو شةةةةةةةيلوجرمةةةةةةةاألوجزى  ةةةةةةةاألوى ويانةةةةةةة وى ةةةةةةةد   وى  امةةةةةةةعوقةةةةةةةدوسةةةةةةةيط و نةةةةةةةدو

وى طل وبا ييادا....ى ر.

مةةةةةةةةنو جةةةةةةةة دوىالد ةةةةةةةةا ووى وإنومةةةةةةةةنو ةةةةةةةة وى ن ابةةةةةةةةعوى  امةةةةةةةةعوىالوييةةةةةةةة اوى ةةةةةةةةد   وى  امةةةةةةةةعو لةةةةةةةةعوى ةةةةةةةةراا
وى شخص وى ميداوإ  هاوإذىويانوينا  وسب وقان ن و   لود نوإقامعويذلوى د   .

فا ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعوالويجبةةةةةرو لةةةةةعوإقامةةةةةعوى ةةةةةد   وى  امةةةةةعو  ةةةةة وىقةةةةةااوى ميضةةةةةررون سةةةةةهومةةةةةد  األوشخصةةةةة األو
أل رى وإالوإذىويةةةةةة ىفر وى شةةةةةةر طوى م ضةةةةةة   ع و فةةةةةة و ةةةةةةالو ةةةةةةداوي ىفريةةةةةةاوفةةةةةة نوى ن ابةةةةةةعوى  امةةةةةةعوييةةةةةة اوب  ةةةةةةظوى

و لعوى رااومنو ج دوىالد ا وى شخص .

نوىيخةةةةةذوى مضةةةةةر روف هةةةةةاوصةةةةة عوى مةةةةةد  وى شخصةةةةة وي ةةةةةدو فا شةةةةةي  وى ميدمةةةةةعوإ ةةةةةعوى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعو ى 
/ومةةةةةةةنوقةةةةةةةان نوىصةةةةةةة لو4/وى  يةةةةةةةرع/51ن  ةةةةةةةاألومةةةةةةةنوىإلخبةةةةةةةارو  ةةةةةةة سوإد ةةةةةةةا ىألومباشةةةةةةةرى.و قةةةةةةةدونصةةةةةةة وى مةةةةةةةادعو/

ىأل رى وإذىوىيضةةةةةةحو ةةةةةةهومنهةةةةةةاوىنوى   ةةةةةةلوالووى م ايمةةةةةةا وى جزى  ةةةةةةعو لةةةةةةعوىن:و" لنا ةةةةةة وى  ةةةةةةااوى ضةةةةةةاألوىنو   ةةةةةةظ
و ؤ فوجرماألوى والود  لو ل ه".

فيرىروى   ظوي و ملوإدىر و صدرلوى نا ة وى  ةااو الو جة زوى ط ةنوف ةهوبطر ة وىالسةي ناف.و يةنوى ن ابةعو
.وفةة ومثةةلويةةذلوى  ةةالوالبةةدومةةنو10ى  امةةعوقةةدويي سةةفوفةة ورى هةةاوفةةةوييةة اوى ةةد   وخطةةأألومنهةةاوفةة و جهةةعونظريةةا

ؤلو نوى طر وى ية و سةيط كوىنو سةليهاوى مةد  وى شخصة و يةعو جبةروى ن ابةعوى  امةعو لةعوإقامةعوى ةد   وى يسا
وى  امع.

و ذ  والبدومنوييس اويذىوى  رعوإ ع:

وإجرى ى وىالد ا وى شخص .وى الأل:و

وشر طوص عوىالد ا وى شخص .وثان األ:

وشر طوقب لوىالد ا وى شخص .وثا ثاأل:و

وخص .آثاروىالد ا وى شورىب األ:و
                                                

 . 30ص 1967ى اىَذاًٍ اىعاً األوه تذٍشق. ٍجيح اىقاّىُ ٍىجه إى 12/2/1967/ ذاسٌخ 2093مراب طادس عِ وصاسج اىعذه سقٌ / - 10
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 إجرا ات االدعا  الشخصي -أواًل 

ي نةةةةةة وإجةةةةةةرى ى وىالد ةةةةةةا وى شخصةةةةةة  وى طةةةةةةر وى يان ن ةةةةةةعوى يةةةةةة و سةةةةةةيط كوىنو لجةةةةةةأوإ  هةةةةةةاوى ميضةةةةةةررو
ومنوى جر معوإلجباروى ن ابعوى  امعو لعوإقامعوى د   وى  امع.

مةةةةةنوقةةةةةان نوىصةةةةة لوى م ايمةةةةةا وى جزى  ةةةةةعو لةةةةةعوىنةةةةةه:و" يةةةةةلوشةةةةةخصو  ةةةةةدون سةةةةةهوو57نصةةةةة وى مةةةةةادعو
نوجةةةةةرى وجنا ةةةةةعوى وجن ةةةةةعوىنو يةةةةةداوشةةةةةي  و يخةةةةةذوف هةةةةةاوصةةةةة عوىالد ةةةةةا وى شخصةةةةة وإ ةةةةةعوقاضةةةةة وميضةةةةةررىألومةةةةة

مةةةةةنويةةةةةذىوى يةةةةةان نوو58مةةةةةنويةةةةةذىوى يةةةةةان ن".ويمةةةةةاونصةةةةة وى مةةةةةادعوو3ى ي ي ةةةةة وى مخةةةةةيصو فيةةةةةاألوأل يةةةةةااوى مةةةةةادعو
و لعوىنه:

 لنا ةةةة وى  ةةةةااوىنو ةةةة دعوقاضةةةة وى ي ي ةةةة وى شةةةةيا  وى يةةةة وييةةةةداوإ  ةةةةهوى يةةةة و يليايةةةةاومةةةةنومةةةةة ظ  وو-1"
وطعوى  د  عومش   عوباد ا هو  طل وماو رىلوالزما.ى ضاب

 لميضةةةةررومةةةةنوقضةةةةا اوى جن ةةةةعوىنو يةةةةداود ةةةة ىلومباشةةةةرعوإ ةةةةعوم يمةةةةعوى جةةةةزى و فيةةةةاألو  صةةةة لوى مب نةةةةعوفةةةة وو-2
وى م ىدوى يا  ع".

و يضحومنوياي نوى مادي نوىنو لمضر روىنو سل وف وىد ا هوى شخص وى دوطر ي ن:

 االدعا  المباشر -1

شةةي  ومرفيةةعوب د ةةا وشخصةة ومباشةةروإ ةةعوم يمةةعوى بدى ةةعوى وم يمةةعوى صةةلحوفةة و ةةالو  يةة نوبييةةد او
يانةة وى جر مةةعوجن ةةعوى ومخا  ةةعوفيي ةةر وبةةذ  ود ةة  وى  ةة وى  ةةااويليا  ةةاألو د نمةةاو اجةةعوإلقامةةعوى ةةد   وى  امةةعو

صةلوف همةاوبيةرىرومنوقبلوى ن ابعوى  امعوى وىخذورى ها.و ينظروى م يمعو ند ذوف وى د    نوى جزى  ةعو ى مدن ةعو ي 
و.11 ى د

 االدعا  أمام قاضي التحقيق -2

فةةةةةة وى يضةةةةةةا اوى جنا  ةةةةةةةع وى وإذىويةةةةةةانوى  ا ةةةةةةةلومجهةةةةةة الأل وى وإذىويةةةةةةةانوى   ةةةةةةلوجن ةةةةةةةعواامضةةةةةةع وفةةةةةةة نوو
ى مضةةةةةر رو ملةةةةة وىنوو نصةةةةةة ون سةةةةةهومةةةةةد  األوشخصةةةةةة األوىمةةةةةااوقاضةةةةةة وى ي ي ةةةةة  و ييةةةةةد اوى ةةةةةةد   و لةةةةةعويةةةةةةذلو

يةةةةةةعود نوإقاميهةةةةةةاومةةةةةةنوى ن ابةةةةةةعوى  امةةةةةةع و مهمةةةةةةاويةةةةةةانوى صةةةةةة رعو  ةةةةةةر وى ةةةةةةد   وى  امةةةةةةعوفةةةةةة وى  قةةةةةة ون سةةةةةةهو 
                                                

 . 85اىقاضً عثذ اىىهاب تذسج: اىَشجع اىساتق. اىجضء األوه. ص -1
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رى هةةةةةاوفةةةةة ويةةةةةذىوى طلةةةةة .و  لةةةةةعوقاضةةةةة وى ي ي ةةةةة وىنو باشةةةةةروى ي ي ةةةةة وفةةةةة رىأل و يةةةةةعود نوىخةةةةةذوم ىفيةةةةةعوى ن ابةةةةةعو
ى  امةةةةةعوى ورى هةةةةةةاو مهمةةةةةةاويانةةةةةة وني جةةةةةعويةةةةةةذىوى ةةةةةةرى .و ب ةةةةةةدوىالنيهةةةةةةا ومةةةةةنوى ي ي ةةةةةة  و يخةةةةةةذوقاضةةةةةة وى ي ي ةةةةةة و

 ةةةةةةدىعوىأل رى وإ ةةةةةةعوقاضةةةةةة وىإل ا ةةةةةةعو  يخةةةةةةذوقةةةةةةرىرىألوبااليهةةةةةةااويمةةةةةةاو ةةةةةة وقةةةةةةرىرىألوبمنةةةةةةكوى م ايمةةةةةةعوى و ز مهةةةةةةاوى وإ
ويان وى ن ابعوى  امعوقدوىقام وى د   وى  امعومنذوىالبيدى .

ىمةةةةةةةاوإذىويانةةةةةةة وى شةةةةةةةي  وا ةةةةةةةروميرىفيةةةةةةةعوباد ةةةةةةةةا وشخصةةةةةةة  وف لةةةةةةةعوقاضةةةةةةة وى ي ي ةةةةةةة وىنو  د هةةةةةةةةاو
وى ن ابعوى  امعود نوإجرى وى وي ي  .

 لمضةةةةةر روإمةةةةةةاوى لجةةةةةة  وإ ةةةةةعوىالد ةةةةةةا وى مباشةةةةةةروىمةةةةةةااوونخلةةةةةصوإ ةةةةةةعوني جةةةةةةعويةةةةة وىنوى مشةةةةةةرعوىجةةةةةةاز
م يمةةةةةةعوى درجةةةةةةعوىأل  ةةةةةةع وى وىمةةةةةةااوقاضةةةةةة وى ي ي ةةةةةة و سةةةةةة وى  ةةةةةةال و ييةةةةةةد اوى ةةةةةةد   و لةةةةةةعويةةةةةةذلوى صةةةةةة رعو
  ةةةةةر وى ةةةةةد   وى  امةةةةةعويليا  ةةةةةاألود نمةةةةةاو اجةةةةةعوإلقاميهةةةةةاومةةةةةنوقبةةةةةلوى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةع وى و يةةةةةعوىخةةةةةذورى هةةةةةاوف هةةةةةا و

و مهماويانورى هاوف ويذىوى طل .

 شروط صحة االدعا  الشخصي -ثانياً 

/ومةةةةةنوقةةةةةان نوىصةةةةة لوى م ايمةةةةةا وى جزى  ةةةةةعو لةةةةةعوىنةةةةةه:و"الو  ةةةةةدوى شةةةةةاي ومةةةةةد  األو60نصةةةةة وى مةةةةةادعو/
شخصةةةةة األوإالوإذىوىيخةةةةةذوصةةةةة عوىالد ةةةةةا وى شخصةةةةة وصةةةةةرى عوفةةةةة وى شةةةةةي   وى وفةةةةة ويصةةةةةر حوخطةةةةة وال ةةةةة وى و

 يةةةةةةااوى خاصةةةةةةعوىد ةةةةةةعوفةةةةةة وى ةةةةةةديماوبي   ضةةةةةةا وشخصةةةةةة ع و  ل ةةةةةةهوىنو  جةةةةةةلوى ن يةةةةةةا و ى رسةةةةةة او فيةةةةةةاألو  
وبها".

و يضحومنويذلوى مادعوىنهو شيرطو ص عوىالد ا وى شخص وي ىفرو دعوشر ط:و

ىنو يخةةةةةةذوى مضةةةةةةر روصةةةةةة عوىالد ةةةةةةا وى شخصةةةةةة وبشةةةةةةيلوصةةةةةةر حوفةةةةةة وى شةةةةةةي  وى يةةةةةة و يةةةةةةدمهاوإ ةةةةةةعوو -1
 قاض وى ي ي   وى وف ويصر حوخط وال   ويأنو ي ل:

وشخص ا".و"إن وىق اومنون س ومد  األوشخص ا"وى و"ىطل وقب   ومد  األو

 ى وىنو طا  وبي    وى ضرروى ذ وى  ييهوبهوى جر مع وإماوف وشي ىلوى وف وى يصر حوى ة  .و -2

 يذىو  ن وىنوى مضر روبمجردوىيخاذلوصة عوى مةد  وى شخصة و ية نوإد ةاؤلوصة   األو  ة و ةاو طا ة و
وبا شي  وى وبا يصر حوى ة  وبأ وي    و نوى ضرر.
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 عوى مةةةةةةد  وى شخصةةةةةة  وف ند ةةةةةةذو  ةةةةةةدويةةةةةةذىوىالد ةةةةةةا ومجةةةةةةردوىمةةةةةةاوإذىوقةةةةةةداوشةةةةةةي ىلود نوىنو يخةةةةةةذوصةةةةةة
وشي  ومنوى ميضرر و  ندياوي  دو لن ابعوى  امعو ر يهاوف وإقامعوى د   وى  امعوى و داوإقاميها.

و.12 لعوى مد  وى شخص وىنو  جلوى رس او ى ن يا و فياألو   يااوى خاصعوبهاو-3

ذىويةةةةةةانوىالد ةةةةةةا وى شخصةةةةةة و جةةةةةة وىنو يةةةةةة نوميي بةةةةةةاألو م ق ةةةةةةاألو مو-4 ؤرخةةةةةةاألومةةةةةةنوى شةةةةةةاي وى و ي لةةةةةةه.و ى 
و.13الو  رفوى ييابعوجازو هوىنو بصاوبأصب ه

 لةةعوى مةةد  وى شخصةة وى ةةذ والو يةة اوفةة ومريةةزوقاضةة وى ي ي ةة و نةةدوييةةد اوإد ا ةةهوى وفةة وى يصةةر حوو-5
ى ة ةة وىنو يخةةذوم طنةةاألو ةةهومريةةزوقاضةة وى ي ي ةة .وفةة نو ةةاو   ةةلوفةةةو  ةة و ةةهوىال يةةرى و لةةعو ةةداو

.و يةةةنومخا  ةةةعويةةةذىوى شةةرطوالويةةةؤد وإ ةةةعوبطةةةةنوىيخةةةاذلوصةةة عوىالد ةةةا و14رى و ةةة ط نوف هةةةايبلدةةهوى يةةةرى
و.15ى شخص 

 شروط قبول االدعا  الشخصي -ثالثاً 

 يةةةةةة و سةةةةةةيط كوى مضةةةةةةر رومةةةةةةنوى جر مةةةةةةعوإقامةةةةةةعوى ةةةةةةد   وى  امةةةةةةعوىمةةةةةةااوى يضةةةةةةا وى جزى ةةةةةة  و
والبدومنوي ىفرو ددومنوى شر ط:

 أن يصدر االدعا  من المضرور  اته -1

/ومةةةنوقةةةان نوىصةةة لوى م ايمةةا وى جزى  ةةةعو لةةةعوىنةةةه:و" مةةةكوذ ةةة ويجبةةةرو2ى مةةةادعوىأل  ةةةعوى  يةةةرعو/نصةة و
وى ن ابعوى  امعو لعوإقاميهاوإذىوىقااوى مضر رون سهومد  األوشخص ا".

 يبةةةة نومةةةةنويةةةةذلوى مةةةةادعوىنوى مضةةةةر رومةةةةنوى جر مةةةةعويةةةة و  ةةةةدلوى ةةةةذ و جةةةة زو ةةةةهوىنو يةةةة اومةةةةنون سةةةةهو
و .و ذ  والبدومنوىنونم زوى مجن و ل هومنوى مضر ر.مد  األوشخص األوىمااوى يضا وى جزى 

                                                
 ٍِ قاّىُ أطىه اىَذامَاخ اىجضائٍح.  61وٍا تعذها. مزىل اىَادج  194اىذمرىس عثذ اىىهاب دىٍذ: اىَشجع اىساتق. ص -12

مَاخ اىجضائٍح. االدعاء اىشفهً ال ٌقثو. أٍا إرا قذً اىرظشٌخ شفهٍاً إىى ٍشجع ٍخرض /اىشرشةح/ وأعيرِ أّره ٌرخرز طرفح ٍِ قاّىُ أطىه اىَذا 59اىَادج:  -13

  194االدعاء اىشخظً وسجيد أقىاىه فً ٍذضش سسًَ. فإُ رىل ٌنىُ طذٍذاً. اىذمرىس عثذ اىىهاب دىٍذ: اىَشجع اىساتق.ص

 اىجضائٍح.  ٍِ قاّىُ أطىه اىَذامَاخ 64 -63اىَىاد  -14

 . 628اىذمرىس ٍذَذ اىفاضو: اىَشجع اىساتق. ص -15
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و لةةةةعو ةةةة و ةةةةهو  م ةةةةهوى يةةةةان نو   اقةةةة و ل ةةةةهو الو يةةةة نووالمجنةةةةي عميةةةةه: يةةةة ويةةةةلوشةةةةخصوى ي ةةةةدم ه
دى مةةةةاألومضةةةةر رىألومةةةةنوى جر مةةةةع.ويةةةةا مجن و ل ةةةةهوفةةةة وجر مةةةةعوشةةةةر عوفةةةة وسةةةةرقعوى وشةةةةر عوفةةةة وقيةةةةلوالو صةةةة بهو

 ةةةةة و ةةةةةاو يةةةةةنوقةةةةةدومسةةةةةهوى يةةةةةدى و لةةةةةعو ةةةةة ووضةةةةةررومنهةةةةةا وفا مضةةةةةر رويةةةةة ومةةةةةنونا ةةةةةهوضةةةةةرروى جر مةةةةةعو يةةةةةع
  م ةةةةةةةهو ةةةةةةةهوى يةةةةةةةان نو   اقةةةةةةة و ل ةةةةةةةه وفيةةةةةةةدو صةةةةةةة  وضةةةةةةةرروى جر مةةةةةةةعوشخصةةةةةةةاألوآخةةةةةةةروا ةةةةةةةروى مجنةةةةةةة و ل ةةةةةةةهو
يز جيةةةةةةهوى وىبنةةةةةةهوفةةةةةة و ا ةةةةةةعوى ييةةةةةةل وى وى مةةةةةة دعوفةةةةةة و ا ةةةةةةعوسةةةةةةرقعوى  د  ةةةةةةعومةةةةةةنو  ةةةةةةازعوى مةةةةةة دعو د ةةةةةةهوى و

وى مجن و ل ه.

ى شخصةةةةةة وىمةةةةةةااوى يضةةةةةةا وى جزى ةةةةةة  وفا مضةةةةةةر رويةةةةةة وى ةةةةةةذ و  ةةةةةة و ةةةةةةهوييةةةةةةد اوىالد ةةةةةةا وى مباشةةةةةةروى و
مةةةةةنوى جر مةةةةعوسةةةةة ى وىيةةةةانويةةةةةذىوى ضةةةةرروماد ةةةةةاألوى وجسةةةةةد األوى ووضةةةةةرر شخصةةةةةي ومباشةةةةرفهةةةة وى ةةةةةذ وىصةةةةابهو

م ن  ةةةةةةا.وفاالد ةةةةةةةا وى مباشةةةةةةةروالو يةةةةةةة نوإالومةةةةةةةنوى مضةةةةةةةر رومةةةةةةةنوى جر مةةةةةةةع وىمةةةةةةةاوى مجنةةةةةةة و ل ةةةةةةةهوفةةةةةةةةو يبةةةةةةةلو
فةةةةة وشةةةةةخصو ى ةةةةةدو يةةةةةذىومةةةةةاووإد ةةةةةاؤلوإالوإذىويةةةةةانومضةةةةةر رى.و قةةةةةدويجيمةةةةةكوصةةةةة عوى مجنةةةةة و ل ةةةةةهو ى مضةةةةةر ر

  صةةةةةلواا بةةةةةاأل ويمةةةةةاويةةةةة وى  ةةةةةالوفةةةةة وجةةةةةرى اوى سةةةةةرقعو ىإل ةةةةةذى .ويمةةةةةاوقةةةةةدو يةةةةة نوإ ةةةةةعوجانةةةةة وى مجنةةةةة و ل ةةةةةهو
ى مضةةةةةر رومضةةةةةر روآخةةةةةرو نةةةةةدماو صةةةةة  وضةةةةةرروى جر مةةةةةعوىيثةةةةةرومةةةةةنوشةةةةةخصويمةةةةةاويةةةةة وى  ةةةةةالوفةةةةة وجةةةةةرى او

 يةةةةةة نو يةةةةةةلووىالايصةةةةةةا و  ةةةةةةثو ميةةةةةةدوى ضةةةةةةررو  شةةةةةةملوىأل وى وىألخوى وى ةةةةةةز جوى وىألاوى وىألخةةةةةة .و ند ةةةةةةذ
يةةةةةةةؤال وى  ةةةةةةةة وفةةةةةةةة وييةةةةةةةةد اوىالد ةةةةةةةةا وى شخصةةةةةةةة وى وى مباشةةةةةةةةرو ى مطا بةةةةةةةةعوبةةةةةةةةا ي    و ةةةةةةةةنوى ضةةةةةةةةرروى ةةةةةةةةذ و

و.16ىصابهاومنوى جر معوب قامعوى د   وى  امعو ى مدن عوىمااوى يضا وى جزى  وى مخيص

.وفة ذىو ق ة وجر مةعوسةرقعو لةعوىمة ىلوشةخصوفة نوضةررياومباشرة عةن الجريمةةي وى ناشة ووالضرر المباشر:
ى مباشرو نص و ل ه وىماودى ن ويذىوى شخصوف نوماوىصةابهاومةنوضةررو ية وإفةةسومةد نهاو ي ةر و ية قهاو
 لضةة اعويةة وضةةرروا ةةرومباشةةروألنةةهو ةة سوناشةة األو ةةنوى جر مةةعومباشةةرعو الو جةة زو هةةاوبا يةةا  وىالد ةةا وى مباشةةرو

وىسينادىألوإ  ه.

                                                
 وٍا تعذها.  151اىذمرىس عيً عثذ اىقادس اىقهىجً: اىَشجع اىساتق. ص - 16
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 جةةةةةة زوىالد ةةةةةةا وى مباشةةةةةةروىمةةةةةةااوى يضةةةةةةا وى جزى ةةةةةة ومةةةةةةنوشةةةةةةريعوى يةةةةةةأم نوفةةةةةة وجر مةةةةةةعوقيةةةةةةلويةةةةةةذ  والوو
ا ةةةةروميصةةةة دوى وإصةةةةابعوخطةةةةأو ق ةةةة و لةةةةعوشةةةةخصومةةةةؤمنو ةةةةد هاوألنوى يزىمهةةةةاوبةةةةدفكومبلةةةة وى يةةةةأم نو سةةةةيندو

و.17إ عو يدوى يأم نو الو  دوني جعومباشرعو  ق عوى جر مع

اشةةةةةرو مةةةةةنحو مةةةةةنوىصةةةةةابهوشخصةةةةة األو وألنو ةةةةة وىالد ةةةةةا وى مبالضةةةةةرر شخصةةةةةياً يمةةةةةاو جةةةةة وىنو يةةةةة نو
ضةةةةةرروناشةةةةة ومباشةةةةةرعألو ةةةةةنوى جر مةةةةةع وفةةةةة ذىويةةةةةانوى ضةةةةةرروناشةةةةة األو ةةةةةنوى جر مةةةةةعو يةةةةةنوى مضةةةةةر روينةةةةةازلو نةةةةةهو
بميابةةةةلوى ود نوميابةةةةةلوإ ةةةةةعوشةةةةةخصوآخةةةةةر وى و ةةةةة لوق مةةةةةعويةةةةةذىوى ي ةةةةة   و ةةةةةنويةةةةةذىوى ضةةةةةرروإ ةةةةةعوشةةةةةخصو

  وى مدن ةةةةةعون سةةةةةه وآخةةةةروفةةةةة نوى ضةةةةةررو يةةةة نومباشةةةةةرىألو ينةةةةةهو ةةةةة سوشخصةةةة األ وألنةةةةةهو ةةةةةاو صةةةةة وى مةةةةد  وبةةةةةا  ي
 الو جةةةةةةةة زو لمينةةةةةةةةازلو ةةةةةةةةهوى وى م ةةةةةةةة لوإ  ةةةةةةةةهوىنو  ةةةةةةةةلوم ةةةةةةةةلوى مضةةةةةةةةر روفةةةةةةةة وىسةةةةةةةةي مالوطر ةةةةةةةة وىالد ةةةةةةةةا و
ى شخصةةةةةةة  و الو بيةةةةةةةعوسةةةةةةة  وى لجةةةةةةة  وإ ةةةةةةةعوى يضةةةةةةةا وى مةةةةةةةدن وألنةةةةةةةهوم ظةةةةةةة رو لسةةةةةةةب ون سةةةةةةةهوى يةةةةةةةدخلوىمةةةةةةةااو

و.18ى م يمعوى جزى  عو   ويان وى د   وقدورف  ومنوقبلوى ن ابعوى  امع

ىنوصةةةةةةة عوىالد ةةةةةةةا وى مباشةةةةةةةروى وى شخصةةةةةةة والوييةةةةةةة ىفروبا نسةةةةةةةبعو شةةةةةةةخصومةةةةةةةاوإالوفا شةةةةةةةرطوإذىألويةةةةةةة و
و.19إذىوىصابهومنوى جر معوضرروشخص و مباشر

ووالمتضةةةةرر مةةةةن الجريمةةةةة قةةةةد يكةةةةون شخصةةةةًا طبيعيةةةةًا  كمةةةةا يمكةةةةن أن يكةةةةون شخصةةةةًا اعتباريةةةةاً 
ن ويجم  ةةةةةةةعوى ومؤسسةةةةةةةعوى وشةةةةةةةريعوى وي  ةةةةةةةعو امةةةةةةةعوى وخاصةةةةةةةع.و فةةةةةةة ويةةةةةةةذلوى  ا ةةةةةةةعوفةةةةةةة نوى ممثةةةةةةةلوى يةةةةةةةان و

و لشخص عوىال يبار عو هوىنو د  ومباشرعوىمااوى يضا وى جزى  و  طا  وب ي  ومدن ع.

 أن تكون الدعوى العامة مقبولة أمام القضا  الجزائي -2

و ي دوى د   وى  امعوا روميب  عوىمااوى يضا وى جزى  :

 اوف وى د   .إذىوىنيض وب فاعوى جان وى وبا    وى  ااوى وبا يياداوى وبصد رو ياوجزى  ومبرو -وى
إذىويانةةةةةة وى ن ابةةةةةةعوى  امةةةةةةعومي ةةةةةةدعومةةةةةةنوىجةةةةةةلوإقامةةةةةةعوى ةةةةةةد   وى  امةةةةةةعوبييةةةةةةد اوشةةةةةةي  وى وإذنوى وطلةةةةةة و -و 

 يماوي وى  الوف وى  اال وى ي ونصو ل هاوى يان ن.

                                                
 .152، مزىل اىذمرىس عيً عثذ اىقادس اىقهىجً: اىَشجع اىساتق. ص106اىذمرىس عَش اىسعٍذ سٍضاُ: اىَشجع اىساتق. ص - 17

 .150ىقادس اىقهىجً واىذمرىس فرىح عثذ هللا اىشارىً: اىَشجع اىساتق. صاىذمرىس عيً عثذ ا - 18

 .153اىذمرىس عيً عثذ اىقادس اىقهىجً: اىَشجع اىساتق. ص - 19
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فةةةةةة ذىو ةةةةةةةاو صةةةةةةدروى طلةةةةةةة وى وىإلذنومةةةةةةنوى جهةةةةةةةعوى يةةةةةة ويملةةةةةةة وإصةةةةةةدىرل وى و ةةةةةةةاو يةةةةةةداوى مجنةةةةةةة و ل ةةةةةةةهو
 جبةةةةةةروى ن ابةةةةةةعوى  امةةةةةةعو لةةةةةةعوإقامةةةةةةعوى ةةةةةةد   وى  امةةةةةةعوإالوب ةةةةةةدووى شةةةةةةي   وفا مضةةةةةةر رو ند ةةةةةةذوالو سةةةةةةيط كوىن

وىنو ي نوى ي دوقدورفك.
 ى سةةةةةب وفةةةةة وذ ةةةةة وىنوى يضةةةةةا وى جزى ةةةةة و نظةةةةةروفةةةةة وى ةةةةةد   وى مدن ةةةةةعويب ةةةةةاألو لةةةةةد   وى  امةةةةةع وفةةةةة ذىو ةةةةةاو

و.20يينوى د   وى  امعوميب  ع وفةو مينوإقامعوى د   وى مدن عو  دياوىمااوى يضا وى جزى  
 دعوى المدنية مقبولة أمام القضا  الجزائيأن تكون ال -3

و ي دوى د   وى مدن عوميب  عوىمااوى يضا وى جزى  :

ىنوالو يةةةةة نو ةةةةةة وى مضةةةةةر رومةةةةةةنوى جر مةةةةةعوفةةةةةة وإقامةةةةةعويةةةةةةذلوى ةةةةةد   وقةةةةةةدوسةةةةةيطو سةةةةةةب ومةةةةةنوىألسةةةةةةبا و -وى
ويا ينازلو نهاوى وى يصا حو ل هاوى وسب وى  صلوف وى د   وى مدن عوب ياومبرا.

ى ةةةةةةد    وى و ملةةةةة وىيل ةةةةةةعوىالد ةةةةةا و ى صةةةةةة عو ى مصةةةةةل ع وفةةةةةةةو يبةةةةةلوىالد ةةةةةةا وىنو يةةةةة نوىيةةةةةةةألو رفةةةةةكو -و 
ى مباشةةةةةةةرومةةةةةةةنوى  ةةةةةةةدثوى وا ةةةةةةةروى ةةةةةةة   وى وى  صةةةةةةة وى ومةةةةةةةنو ي ةةةةةةةلويجةةةةةةةا زو ةةةةةةةد دو يا يةةةةةةةه وى ومةةةةةةةنو

 شخصو او صبهوضررومباشرومنوى جر مع.

ىنو يةةةةةةةة نوسةةةةةةةةةب وى ةةةةةةةةةد   وى مدن ةةةةةةةةةعوضةةةةةةةةةررىألونايجةةةةةةةةةاألومةةةةةةةةةنوى جر مةةةةةةةةةع و م ضةةةةةةةةة  هاويةةةةةةةةة وى مطا بةةةةةةةةةعو -وج
نويةةةةةةةذىوى ضةةةةةةةرر.وىمةةةةةةةاوإذىويةةةةةةةانوسةةةةةةةب وى ةةةةةةةد   وى مدن ةةةةةةةعو سةةةةةةةيندوإ ةةةةةةةعونةةةةةةةزىعومةةةةةةةدن وبةةةةةةةا ي    و ةةةةةةة

 .21م   وفةوييبلوى د   وىمااوى يضا وى جزى  و  لعو داوىالخيصاص

إذىويةةةةةةانوى مضةةةةةةةر روقةةةةةةدوىقةةةةةةةااود ةةةةةةة ىلوىمةةةةةةااوى يضةةةةةةةا وى مةةةةةةدن  وف ند ةةةةةةةذوالو  ةةةةةةة و ةةةةةةهوى  ةةةةةةةد لو ةةةةةةةنو -ود
قاميهاوىمااوى يضا وى جزى    .22ى طر  وى مدن و ى 

 ثار االدعا  الشخصيآ -رابعاً 

 نةةةةةةدماو نصةةةةةة وى مضةةةةةةر رومةةةةةةنوى جر مةةةةةةعومةةةةةةنون سةةةةةةهومةةةةةةد  األوشخصةةةةةة األومسةةةةةةي ف األوى شةةةةةةر طوى يان ن ةةةةةةعو
وى ص   ع و يري و لعوذ  :

                                                
 . 260/. ص179عثذ اىقادس جاس هللا األىىسً: اىَشجع اىساتق. اىجضء األوه. سقٌ اىقاعذج / - 20

 .155/.ص117واىقاعذج سقٌ/ 126/.ص96. اىجضء األوه. سقٌ اىقاعذج /عثذ اىقادس جاس هللا األىىسً:اىَشجع اىساتق - 21

 / ٍِ قاّىُ أطىه اىَذامَاخ اىجضائٍح. 2/ فقشج /5اىَادج / -22
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 نيهةةةةة ود روى مةةةةةةد  وى شخصةةةةةة وب قامةةةةةعوى ةةةةةةد   وى  امةةةةةةع و  ييصةةةةةةرود رلو لةةةةةعوى ةةةةةةد   وى مدن ةةةةةةعوألنةةةةةةهوو-1
يصةةةةبحوبةةةة نو ةةةةد وى ن ابةةةةعوى  امةةةةعوى يةةةة ويةةةة والو  ةةةةدوخصةةةةماألوفةةةة وى ةةةةد   وى  امةةةةع.وىمةةةةاوى ةةةةد   وى  امةةةةعوف

وىصةألوىم نعو ل ها.

إذىوقةةةةداوى مضةةةةةر روىد ةةةةا لوى شخصةةةةة وىمةةةةااوم ةةةةةاياوى درجةةةةعوىأل  ةةةةةع و جةةةة و لةةةةةعوى م يمةةةةعوى مخيصةةةةةعوو-2
ىنويضةةةةكو ةةةةدياو لةةةةعوى ةةةةةد   وى  امةةةةعو ى ةةةةد   وى مدن ةةةةةع و ي صةةةةلوف همةةةةاوب يةةةةةاو ى ةةةةدود نوىد ةةةةا ومةةةةةنو

ذىوقةةةةةداوىد ةةةةةا لوى شخصةةةةة وىمةةةةةااوقاضةةةةة وى ي ي ةةةةة  وى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعو فيةةةةةاألو  صةةةةة لوى يان ن ةةةةة عوى ميةةةةةررع.و ى 
ف باشةةةةةةروي ي يايةةةةةةهو ييةةةةةة نوى ةةةةةةد   وى جزى  ةةةةةةعوقةةةةةةدوىق مةةةةةة ومةةةةةةكوى ةةةةةةد   وى مدن ةةةةةةعو  سةةةةةةيمروفةةةةةة وى ي ي ةةةةةة و

و.23 يعو نيه وإ عوقرىرونها  

ى م يمةةةةةةةةعوى مخيصةةةةةةةةعوى وقاضةةةةةةةة وى ي ي ةةةةةةةةة وى مخةةةةةةةةيص والو ليةةةةةةةةزاوبا  صةةةةةةةةةفوى ةةةةةةةةذ و  ط ةةةةةةةةهوى مةةةةةةةةةد  وو-3
وى شخص و لجر مع.

 ميةةنو لمةةد  وى شخصةة وى رجةة عو ةةنود ةة ىلوى شخصةة عوب ةةدوييةةد مهاوىمةةااوى يضةةا وى جزى ةة  و ذ ةة وخةةةلوو-4
 ةةة م نومةةةنويةةةار روييةةةد اوىالد ةةةا وى مباشةةةر.و فةةة ويةةةذلوى  ا ةةةع والو لةةةزاوبةةةدفكوى ن يةةةا و ى رسةةة او ذ ةةة ومنةةةذو

و.24يصر  هوبا رج عو نوى د   

 وى د   وى مدن ةع وىمةاوى ةد   وى  امةعوفةةو ةؤثروفة وإنورج عوى مد  وى شخص و نوىد ا هوالو ؤثروإالوفو-5
مسةةارياوألنهةةاويصةةبحومليةةاألو لمجيمةةكو  ةة وينةةازلوى مةةد  وى شخصةة و ةةنوىد ا ةةه.و يظةةلوقا مةةعوىمةةااوى يضةةا و

.وى وإنورجةة عو25ى جزى ةة وى مخةةيصو يسةةيمروى ن ابةةعوى  امةةعوفةة وىسةةي ما هاوإ ةةعوىنو  صةةلوف هةةاوب يةةاومبةةرا
د ةةة  وى ي ةة   و ةةنوى ضةةةرر و الو ةةؤثروفةةة وى ةةد   وى  امةةةع وإالوإذىووى مةةد  وى شخصةة والو ةةةؤثروإالوفةة 

و.26يان وى جر معومماو  ل وى يان نوإقامعوى د   وى  امعوف هاو لعوييد اوشي  وى وىد ا وشخص 

                                                
 ٍِ قاّىُ أطىه اىَذامَاخ اىجضائٍح. 68اىَادج:  -23

 ( ٍِ قاّىُ أطىه اىَذامَاخ اىجضائٍح2اىفقشج ) 60اىَادج  - 24

 69اىساتق. اىجضء األوه. صاىذمرىس دسِ جىخذاس: اىَشجع  - 25
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إذىوثبة وسةة  ون ةةعوى مضةةر روفةة وإد ا ةهو ي سةة هوفةة وىسةةي مالو يةةه وف ية نومسةةؤ الألومسةةؤ   عومدن ةةعو  ليةةزاوو-6
 وىصةةا وى مةةد عو ل ةةهومةةةنوجةةرى وإد ا ةةهوى مباشةةر و  ميةةنوىنوييةةااو ل ةةهوى ةةةد   وبي ةة   وى ضةةرروى ةةذ

و.27ى  امعوبجر معوىالفيرى وإذىوي ىفر وىريانهاو شر طها

                                                
 ٍِ قاّىُ أطىه اىَذامَاخ اىجضائٍح. 68اىَادج  -27
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 إقامة الدعوى العامة من القضا  -ب

ىألصةةةةةلوىنوىالد ةةةةةا ومةةةةةنوىخيصةةةةةاصوى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةع و يةةةةةنوى مشةةةةةرعوخةةةةةرجو ةةةةةنويةةةةةذىوىألصةةةةةلوفةةةةة و
اعو ةةةة وإقامةةةةعوى ةةةةد   وى  امةةةةعومةةةةنوىجةةةةلوى   ةةةةاظو لةةةةعوى  ةةةة وى  ةةةةااوب ةةةة وى  ةةةةاال وفةةةةأ طعو ةةةةب  وى يضةةةة

و من األوإلفة وى جان ومنوى  ي بع.

 سمطة المحاكم في جرائم الجمسات -أواًل 

مةةةةةةةةنوقةةةةةةةةان نوىصةةةةةةةة لوى م ايمةةةةةةةةا وى جزى  ةةةةةةةةعو لةةةةةةةةعوىنةةةةةةةةه:و"إذىو ق ةةةةةةةة وىثنةةةةةةةةا وو168نصةةةةةةةة وى مةةةةةةةةادعو
طوبهةةةةةاو   ةةةةةاياوى مةةةةةد عوى م ايمةةةةةعوجن ةةةةةعومةةةةةنوىخيصةةةةةاصوقاضةةةةة وى صةةةةةلحوف ةةةةةنظاوفةةةةة وى  ةةةةةالو رقةةةةةعوضةةةةةب

ذىويةةةةةةانوى جةةةةةةراوخارجةةةةةةاألو ةةةةةةنوىخيصاصةةةةةةهو رسةةةةةةلو رقةةةةةةعوى ضةةةةةةبطو  ل ةةةةةةهو  يضةةةةةة وبا  ي بةةةةةةعوى يان ن ةةةةةةعوفةةةةةة رىأل.و ى 
و ى مد عو ل هوم ق فاوإ عوى نا  وى  اا".

/ومةةةةةةنون ةةةةةةسوى يةةةةةةان نو لةةةةةةعوىنةةةةةةه:و"إذىو ق ةةةةةة وجن ةةةةةةعوى ومخا  ةةةةةةعوىثنةةةةةةا و170يمةةةةةةاونصةةةةةة وى مةةةةةةادعو/
رىألوبهةةةةةاو ىسةةةةةيمكوإ ةةةةةعوى مةةةةةد عو ل ةةةةةهو ى شةةةةةه دو قضةةةةةعوفةةةةةة وىن يةةةةةادوى م يمةةةةةعونظةةةةةاور ةةةةة سوى م يمةةةةةعوم ضةةةةة

وى  الوبا  ي با وى ي و سي جبهاويذىوى جراوقان ناألو  ي نو يمهوف وى درجعوىألخ رع".

 لةةةةةةةةعوىنةةةةةةةةه:و"إذىويخلةةةةةةةةلوى ض ضةةةةةةةةا وىيانةةةةةةةةعوى وى يةةةةةةةةدى وآخةةةةةةةةرو سةةةةةةةةيلزاوو397يمةةةةةةةةاونصةةةةةةةة وى مةةةةةةةةادعو
األوفةةةةة وى  ةةةةةالو قضةةةةة وبا  ي بةةةةةعوى يةةةةة و ي بةةةةةعوييد ر ةةةةةعوى وجن  ةةةةةعوىثنةةةةةا وى م ايمةةةةةع وىجةةةةةر وى م يمةةةةةعوي ي يةةةةة

و سي جبهاوى   لوقان ناأل".

 يبةةةةةةة نومةةةةةةةنوخةةةةةةةةلويةةةةةةةذلوى مةةةةةةة ىدوىنوى مشةةةةةةةرعوخةةةةةةةرجو ةةةةةةةنومبةةةةةةةدىوى  صةةةةةةةلوبةةةةةةة نو ظةةةةةةةا فوىالد ةةةةةةةا و
 ى ي ي ةةةة و ى م ايمةةةةعوفةةةة وى جةةةةرى اوى يةةةة وييةةةةكوىثنةةةةا وق ةةةةااوى م ةةةةاياوبمهميهةةةةاوفةةةة وى  صةةةةلوفةةةة وى ةةةةد ا   وفهةةةةذلو

ييةةةةةكوي ةةةةةة وسةةةةةمكو بصةةةةةروي  ةةةةةعوى م يمةةةةةةع و  مةةةةةاويشةةةةةيلهويةةةةةةذلووى جةةةةةرى اوي ةةةةةدومةةةةةنوى جةةةةةةرى اوى مشةةةةةه دعوألنهةةةةةا
ى جةةةةةرى اومةةةةةنومسةةةةةاسوبةةةةةا يرىاوى يضةةةةةا و ي بيةةةةةه.و  لةةةةةعوى م يمةةةةةعوىنويبةةةةةادروإ ةةةةةعوإقامةةةةةعوى ةةةةةد   وفةةةةة رو قةةةةة عو
ى جر مةةةةعوى يةةةةة و ق ةةةة وىثنةةةةةا وىن يةةةةةادوى جلسةةةةع.وىمةةةةةاوإذىويرىخةةةةة وى م يمةةةةعوفةةةةة وإقامةةةةةعوى ةةةةد   وى ويةةةةةاوىييشةةةةةافو

و.28ألص لوى  اد عوى منص صو ل هاوف وى يان نوي وى ي ويطب ى جر معوب دوىنيها وى جلسع وف نوى
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 سمطة قضاة التحقيق -ثانيًا 

و/ومنوقان نوىص لوى م ايما وى جزى  عو لعوىن:52نص وى مادعو/

 ياضةةةةةةةة وى ي ي ةةةةةةةة و نةةةةةةةةدو قةةةةةةةة عوى جةةةةةةةةرى اوى مشةةةةةةةةه دعوىنو باشةةةةةةةةروجم ةةةةةةةةكوى م ةةةةةةةةامة وى يةةةةةةةة ويةةةةةةةة ومةةةةةةةةنوو-1"
وىخيصاصوى نا  وى  اا.

لةةةةةةةة و ضةةةةةةةة روى نا ةةةةةةةة وى  ةةةةةةةةااو  يةةةةةةةةنوبةةةةةةةةد نوىنو ي قةةةةةةةةفو ةةةةةةةةنوإجةةةةةةةةرى وى م ةةةةةةةةامة و  ةةةةةةةةهوى ضةةةةةةةةاألوىنو طو-2
وى مذي رع".

/ومةةةةةنوى يةةةةةان نون سةةةةةهو لةةةةةعوىنةةةةةه:و" ةةةةة سو ياضةةةةة وى ي ي ةةةةة وفةةةةة و1/وى  يةةةةةرعو/54يمةةةةةاونصةةةةة وى مةةةةةادعو/
وا روى جراوى مشه دوىنو باشروي ي ياألوى و صدرومذيرعوقضا  عوقبلوىنوييااوى د   و د ه".

نوقاضةةةةةة وى ي ي ةةةةةة و ةةةةةةهوىنو باشةةةةةةروى ي ي ةةةةةة وقبةةةةةةلوىنوييةةةةةةااوى ةةةةةةد   و سةةةةةةينياومةةةةةةنويةةةةةةاي نوى مةةةةةةادي نوى
وى  امعوىمامهو ندماويي نوى جر معومشه دع و  ند ذوالو ي دلوالومبدىو  ن عوى د   و الوشخص يها.
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 إقامة الدعوى العامة من قبل بعض اإلدارات أو الهيئات العامة -ج

امةةةةةةةعوى ةةةةةةةد   وى  امةةةةةةةع وإمةةةةةةةاوبسةةةةةةةب وى طةةةةةةةعوى مشةةةةةةةرعوى سةةةةةةة ر وب ةةةةةةة وىإلدىرى و ى ه  ةةةةةةةا و ةةةةةةة وإق
مةةةةةاوألنوب ةةةةة وىإلدىرى ويةةةةة وىيثةةةةةروىييمامةةةةةاألو ى م قةةةةكوى هةةةةةااوى ةةةةةذ و شةةةةةدلهومةةةةةنوىسةةةةةندوإ  ةةةةةهوى   ةةةةةلوى جرمةةةةة  و ى 

وبمصا  هاوى ما  ع.وو

 إقامة الدعوى العامة من قبل رئيس الجمهورية –أواًل 

و/ومنوى دسي رو لعوىنه:123نص وى مادعو/

روإ ةةةةعوى م ايمةةةةعو مةةةةاو رييبةةةةهومةةةةنوجةةةةرى اوىثنةةةةا وي   ةةةةهومهامةةةةهو" ةةةةر  سوى جمه ر ةةةةعو ةةةة وإ ا ةةةةعوى ةةةة ز 
وى وبسببهاو فياألوأل يااوى دسي رو ى يان ن".

/ومةةةةةةنوى دسةةةةةةي روى ضةةةةةةاألو لةةةةةةعوىنةةةةةةه:و"  قةةةةةةفوى ةةةةةة ز روى مةةةةةةيهاو ةةةةةةنوى  مةةةةةةلو124يمةةةةةةاونصةةةةةة وى مةةةةةةادعو/
إقا يةةةةةهووفةةةة روصةةةةد روقةةةةةرىروىاليهةةةةااوإ ةةةةةعوىنويبةةةة وى م يمةةةةةعوفةةةة وى يهمةةةةعوى منسةةةةة بعوإ  ةةةةهو الويمنةةةةةكوىسةةةةييا يهوى 

جرى ىيهاو لعوى  جهوى مب نوف وى يان ن". ومنوم ايميهو يي نوى م ايمعو ى 

/ومةةةةةةةنوى دسةةةةةةةي رون سةةةةةةةهوى ضةةةةةةةاألو لةةةةةةةعوىنةةةةةةةه:و"يسةةةةةةةر وىأل يةةةةةةةااوى خاصةةةةةةةعو126يمةةةةةةةاونصةةةةةةة وى مةةةةةةةادعو/
وبا  زرى و لعون ى وى  زرى ".

 يضةةةةةحومةةةةةنوخةةةةةةلويةةةةةذلوى مةةةةة ىدوىنو ةةةةةر  سوى جمه ر ةةةةةعو  ةةةةةدلوى  ةةةةة وفةةةةة وإ ا ةةةةةعوى ةةةةة زرى وى ونةةةةة ىبهاو
وإ عوى م ايمعو ماو رييب نهومنوجرى اوىثنا وق امهاوبمهامهاوى وبسببها.

فةةةةةو جةةةة زو لن ابةةةةعوى  امةةةةعوإقامةةةةعوى ةةةةد   وى  امةةةةعوب ةةةةة وى ةةةة زرى ومةةةةاو ةةةةاو سةةةةبيهاوصةةةة وىإل ا ةةةةعوإ ةةةةةعو
نو ةةةةةداو جةةةةةة دويةةةةةذلوىإل ا ةةةةةعو مثةةةةةةلومان ةةةةةاألوقان ن ةةةةةةاألومةةةةةنوإقامةةةةةةعو ى م ايمةةةةةعومةةةةةنوى سةةةةةة دور ةةةةة سوى جمه ر ةةةةةةع و ى 

ى ن ابةةةةعوى  امةةةةعو  ةةةة ونصةةةة وى مضةةةةر رون سةةةةهومةةةةد  األوشخصةةةة األوىمامهةةةةاومةةةةاو ةةةةاو لجةةةةأوإ ةةةةعووى ةةةةد   وى  امةةةةعومةةةةن
و.29ىالد ا وى مباشر.و ف ويذلوى  ا عويرى  وى م يمعومسأ عو داو ج دوص وىإل ا ع

و
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 إقامة الدعوى العامة من قبل مجمس الشعب -ثانيًا 

 لةةةةةةعومةةةةةةةاوو1973و/ومةةةةةةنودسةةةةةةي روى جمه ر ةةةةةةعوى  رب ةةةةةةعوى سةةةةةة ر عوى صةةةةةةادرو ةةةةةةاا91نصةةةةةة وى مةةةةةةادعو/
و ل :

"الو يةةةةةة نور ةةةةةة سوى جمه ر ةةةةةةعومسةةةةةةؤ الألو ةةةةةةنوىأل مةةةةةةالوى يةةةةةة و يةةةةةة اوبهةةةةةةاوفةةةةةة ومباشةةةةةةرعومهامةةةةةةهوإالوفةةةةةة و
 ا ةةةةعوى خ انةةةةعوى  ظمةةةةع و  يةةةة نوطلةةةة وىيهامةةةةهوبنةةةةا و لةةةةعوىقيةةةةرىحومةةةةنوثلةةةةثوى ضةةةةا ومجلةةةةسوى شةةةة  و لةةةةعو
ىألقةةةةةةلو قةةةةةةرىرومةةةةةةنومجلةةةةةةسوى شةةةةةة  وبيصةةةةةة   و لنةةةةةة و بأالب ةةةةةةعوثلثةةةةةة وى ضةةةةةةا وى مجلةةةةةةسوبجلسةةةةةةعوخاصةةةةةةعو

وسر عو الويجر وم ايميهوإالوىمااوى م يمعوى دسي ر عوى  ل ا".

 يبةةةةةةة نومةةةةةةةنويةةةةةةةذلوى مةةةةةةةادعوىنوى ن ابةةةةةةةعوى  امةةةةةةةعوالويملةةةةةةة و ةةةةةةة وإقامةةةةةةةعوى ةةةةةةةد   وى  امةةةةةةةعوضةةةةةةةدور ةةةةةةة سو
ى جمه ر ةةةةةع وإالوفةةةةة و ا ةةةةةعوى خ انةةةةةعوى  ظمةةةةةع.وىمةةةةةاوىأل مةةةةةالوىألخةةةةةر وى يةةةةة و يةةةةة اوبهةةةةةاوىثنةةةةةا وق امةةةةةهوبمهامةةةةةهو

فةةةةة وفهةةةة وا ةةةةةرومسةةةةؤ لو نهةةةةةا.و فةةةةة و ا ةةةةعوى  خ انةةةةةعوى  ظمةةةةعوفةةةةة نومجلةةةةةسوى شةةةة  ويةةةةة وى مخةةةةيصو ند ةةةةةذو   
مةةةةةنوى دسةةةةةي ر و ذ ةةةةة وضةةةةةماناألو ممارسةةةةةعوسةةةةةلطايهوى ين  ذ ةةةةةعوو91إقامةةةةةعوى ةةةةةد   وى  امةةةةةعو سةةةةة ونةةةةةصوى مةةةةةادعو

و لعوىيملو جه و  رصاألو لعومنص ور  سوى جمه ر عومنوى مساسوبه.

 إقامة الدعوى العامة من قبل بعض اإلدارات -ثالثًا 

مةةةةةروم نةةةةةا وىنوى ن ابةةةةةعوى  امةةةةةعويةةةةة وفةةةةة وىألصةةةةةلوصةةةةةا بعوى  ةةةةة وفةةةةة وإقامةةةةةعوى ةةةةةد   وى يا ةةةةةدعويمةةةةةاو
ى  امةةةةةةعو مباشةةةةةةريها.و يةةةةةةنوى مشةةةةةةرعوخةةةةةةرجو ةةةةةةنوىألصةةةةةةلو نةةةةةةدماوى طةةةةةةعو ةةةةةة وإقامةةةةةةعوى ةةةةةةد   و فةةةةةة وب ةةةةةة و
ىأل  ةةةةةانومباشةةةةةريهاوى ضةةةةةاألو ةةةةةةب  وىإلدىرى  وفيةةةةةدوى طةةةةةعوى مشةةةةةرعوى سةةةةةة ر وى  ةةةةة و  ةةةةةددومةةةةةنوىإلدىرى وفةةةةةة و

دىرعوى  ةةةةةةةةرىج ومة يةةةةةةةةعوى مخا  ةةةةةةةةا وى يةةةةةةةة وييصةةةةةةةةلو بمصةةةةةةةةا  هاوى ما  ةةةةةةةةعويةةةةةةةة دىرعو صةةةةةةةةروى يبةةةةةةةة و ى ينبةةةةةةةةا  و ى 
و ميي وى يطك.

خشة يهومةةنووأولهمةةا قةدو صةروى مشةةرعوإقامةعوى ةد   وى  امةةعوبهةذلوىإلدىرى و سةبب نوىثنةة نو لةعوىألقةل و
رلو الوىنوييهةةا نوى ن ابةةعوى  امةةةعوفةة ومة يةةعوجةةةرى اوالو هةةياوى جمهةة روبهةةةاويث ةةرىأل وألنهةةاويرييةةة وب  ةةدىألو ةةنوىنظةةةا
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ىنوم ظ  ويذلوى ه  ةا وىيثةرويخصصةاألوفة ومجةالوقمةكويةذلوى جةرى اومةنورجةالوى ن ابةعوى  امةع وووثانيهمايريبه و
و.30بسب وقدريهاوى  ن ع

 إدارة الحراج -1

/ومةنو60 يضمنوقان نوى  رىجوي د دوى جرى او ى  ي با وى ية ويريية وضةدوى  ةرىج.و قةدونصة وى مةادعو/
ى خةةةةاصوبةةةةا  رىجو لةةةةعوىنةةةةه:و"مةةةةكوى م افظةةةةعو لةةةةعوىأل يةةةةااوو9/4/2007 رويةةةةاروو25ى مرسةةةة اوى يشةةةةر   ورقةةةةاو

ى يان ن عوى مي ليعوبأص لوإقامعود   وى   وى  ااو مة ييهاومةنوقبةلوى ن ابةعوى  امةعو ىأل يةااوى يان ن ةعوى مي ليةعو
ة يةةعوب ىسةةطعوبة دىرعوقضةةا اوى د  ةع و لمةةد رو ة ومة يةةعوى مخةا   نوىمةةااوى يضةا وجزى  ةةاألو مةدن األو يجةةر ويةذلوى م

 امل نو سةم هاوى مةد رومةنوى  ةامل نوفة وى مد ر ةعوى وى   ةدعوى ينظ م ةعوفة وى م افظةعوى و  طة هاوي   ضةاألوبةذ  و
 يمث لهوىمااوى م ةاياو ى ةد ى روى يضةا  عو لةعومخيلةفوىن ى هةاو درجايهةاو ى مثة لوىمةااوى ه  ةا وى يضةا  عوى نةاظرعو

ن ى هةاو درجايهةا و ذ ة و ييةد اوى ةدف عوى خط ةعو ى  ضةاحويةذلوى ةدف عوف وى د ا  وى مي ليعوبا  رىجو لعومخيلفوى
و.31  هاو  وى ط نوباأل يااوى صادرع"

 يضحومنويذلوى مادعوىنهاوي ط و مةد روى  ةرىجوى ومةنو   ضةهاوجم ةكو ية  وى ن ابةعوى  امةعوفة وإقامةعو
عوى مخةا   نوبم جة وىخيصاصةهاوى د   وى  امع وف ذىو اوي ر ومنوقبلوى مد روفا ن ابةعوى  امةعويية اوى ةد   و لة

ى  اا و س وماو ردوف ويذلوى مةادع و  مد ر ةعوى  ةرىجوى يرىفةكوىمةااوى م ةايا و ى ط ةنوفة وىأل يةااوى جزى  ةعو فة و
و.32ي د دوميدىروى ي    وى مدن وفه وبذ  وي لوم لوى ن ابعوى  امع

و
و
و
و
و
و
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 إدارة حصر التبغ والتنباك -2

 و ى ينبةةةةةا و لةةةةةعوىن:و"إدىرعوىال ييةةةةةارويةةةةة وى يةةةةة و  ةةةةةة دو/ومةةةةةنونظةةةةةااو صةةةةةروى يبةةةةة72نصةةةةة وى مةةةةةادعو/
و.33 هاو  وى ي ااوبا مة يا وى يضا  ع"

ى وإنوإقامةةةةةةةةعوى ةةةةةةةةد   وى  امةةةةةةةةعوقةةةةةةةةدو صةةةةةةةةر وبهةةةةةةةةذلوىإلدىرع و ى ن ابةةةةةةةةعوى  امةةةةةةةةعوالويسةةةةةةةةيط كوإقامةةةةةةةةعو
وى د   وف ويذلوى يضا اوإالوبنا و لعوطل ومنوإدىرعوى  صر.

ىرع و  ةة دو لن ابةةعوى  امةةعوصةةا بعوى  ةة وى طب  ةة و ةة ومباشةةرعوفةة ذىوىق مةة وى ةةد   وى  امةةعومةةنوقبةةلوىإلد
وى د    و   سو إلدىرعوس  وى   وف وإقاميهاوفيط.

مكوى مخةا   نونظةرىألوإ ةعوطب  ةعوى درىمةا وى ي   ضة ع ووحق إجرا  تسوية ينوى مشرعوىجازو هذلوىإلدىرعو
ومنوى مالو  ددلوقرىروى ي و.34س  عمنوىجلوإنها وى مخا  عو نوطر  ودفكومبل  

فةةةةةة ذىويمةةةةةة وى يسةةةةةة  عوقبةةةةةةلوإقامةةةةةةعوى ةةةةةةد   وى  امةةةةةةعوفةةةةةةةوي جةةةةةةدوصةةةةةة  بع و  ةةةةةةدفكوى مبلةةةةةة وى ةةةةةةذ ويةةةةةة و
و.35ي    ومدن و إلدىرع

ىمةةةةةاوإذىويمةةةةة وى يسةةةةة  عوب ةةةةةدوإقامةةةةةعوى ةةةةةد   وى  امةةةةةعو  يةةةةةنوقبةةةةةلوصةةةةةد روى  يةةةةةا وف نهةةةةةاويةةةةةؤد وإ ةةةةةعو
 وى  ي بةةةةا وى ما  ةةةةعوىاوإسةةةةياطوى ةةةةد   وى  امةةةةعوإسةةةةياطاألومطليةةةةاألوسةةةة ى وىيانةةةة ويةةةةذلوى ةةةةد   ويرمةةةة وإ ةةةةعويطب ةةةة

ذىو ةةةةةاو جةةةةةروى صةةةةةلحوإالوب ةةةةةدوىييسةةةةةا وى  يةةةةةاوى درجةةةةةعوى يط  ةةةةةعوف نةةةةةهوالو ةةةةةؤثرو ى  ي بةةةةةا وى سةةةةةا بعو ل ر ةةةةةع.و ى 
نمةةةةةةةةاو  قةةةةةةةةفوين  ةةةةةةةةذوى  يةةةةةةةةاوى جزى ةةةةةةةة وى صةةةةةةةةادروفةةةةةةةة وم ضةةةةةةةة عوى درىمةةةةةةةةا و فةةةةةةةة وى  ي بةةةةةةةةعوى سةةةةةةةةا بعو ل ر ةةةةةةةةعو ى 

و.36 ى مصادرى 

و

و

                                                
/ و 185ىرْظٌٍ إداسج دظش اىرثغ واىرْثاك. عثذ اىقادس جاس هللا األىىسً: اىَشجع اىساتق.  اىجضء األوه. سقٌ اىقاعذج / 30/1/1935ذاسٌخ  0/0ه  16اىقشاس  - 33

 وٍا تعذها.   267/. ص186/

 .64هاٍش  214عثذ اىىهاب دىٍذ: اىَشجع اىساتق.ص 34-

 س.  0ه 16ٍِ ّظاً دظش اىرثغ واىرْثاك اىقشاس  78اىَادج  -35
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 إدارة مكتب القطل -3

ومنوى مرس اوى يشر   وى مي ل وبميي وى يطكو لعوىن:و/1/وى  يرعو/2نص وى مادعو/

دىر " و.37"ميي وى يطكومؤسسعو امعوذى وشخص عوى يبار عو ىسييةلوما  و ى 

/ومةةةةةةنوى يةةةةةةان نون سةةةةةةهو لةةةةةةع:و"إنومةةةةةةد رومييةةةةةة وى يطةةةةةةكو  ةةةةةةر و4/وى  يةةةةةةرعو/11 قةةةةةةدونصةةةةةة وى مةةةةةةادعو/
وى د ا  و  دىفكو نهاو  ة يها".

ى يطةةةةكويةةةة وى ةةةةذ و يةةةة اوى ةةةةد   وى  امةةةةعو لةةةةعوى مخةةةةا   نوو سةةةةينياومةةةةنويةةةةذلوى مةةةةادعوىنومةةةةد رومييةةةة 
 يةةةةةةان نومييةةةةةة وى يطةةةةةةك.وحفيلمةةةةةةعفو ة يهةةةةةةاوي نةةةةةة وىنو يةةةةةة اوى ةةةةةةد    ويمةةةةةةاوىنويلمةةةةةةعو ةةةةةةدىفكو نهةةةةةةاوي نةةةةةة وىنو

فومةةةةةةنويةةةةةةذىوى يةةةةةةان نو  ظةةةةةة و ةةةةةةهو يةةةةةةهوفةةةةةة و"يمث ةةةةةةلومييةةةةةة وى يطةةةةةةكو ةةةةةةد و4/وى  يةةةةةةرعوح11 باشةةةةةةريا.وفا مةةةةةةادعو/
  يةةةةةةةهوفةةةةةةة وإرسةةةةةةةالوب ةةةةةةة ومةةةةةةة ظ  وى يطةةةةةةةكو"ىمةةةةةةةااوجم ةةةةةةةكوى م ةةةةةةةاياوى م ةةةةةةةاياو ىإلدىرى وى  امةةةةةةةعو ىألفةةةةةةةرىد" و

و.38  يرىف  ىوف وقضا اوى يطك وإذىويان ىومز د نوبي    ومنه"

وى وإنهوالو   و لن ابعوى  امعوإقامعوى د   وى  امع وقبلوىنو ي مهاومد روميي وى يطك.

يطةةةةةةكو يةةةةةةدو/ومةةةةةةنوى يةةةةةةان نون سةةةةةةهو لةةةةةعوىنةةةةةةه:و"  ةةةةةة و لجنةةةةةةعوإدىرعومييةةةةةة وى 23يمةةةةةاونصةةةةةة وى مةةةةةةادعو/
ى يسةةةةة  ا و لةةةةةعومخا  ةةةةةا وى يطةةةةةكوقبةةةةةلوى  يةةةةةاوى وب ةةةةةدل و يةةةةةؤد وى يسةةةةة  عوإ ةةةةةعوى يةةةةةفو ةةةةةنوجم ةةةةةكوى ييب ةةةةةا و

و ى مة يا وى يان ن عوف وجم كومرى لها".

 ى يسةةةةة  عوي نةةةةةة وىنوى مخةةةةةةا فو يةةةةةة اوبةةةةةدفكوى مبلةةةةةة وى ةةةةةةذ وييةةةةةةررلوإدىرعوى يطةةةةةكوميابةةةةةةلوإنهةةةةةةا وى خةةةةةةةفو
وب نهو ب نوىإلدىرع.

ذىوووفةة ذىويمةة وى يسةة  عوقبةةل ي ر ةة وى ةةد   وى  امةةعوفةةةوي ةةر وى ةةد   وى  امةةعومةةنوقبةةلومةةد روى مييةة  و ى 
 صةل وب ةدوصةد رو يةاوا ةرومبةةرا وى وصةد رو يةاومبةراوفة وى ةد   وى  امةةع وف  ةدوى  يةاويأنةهو ةاو يةنو  ةة و

و.39يانوصادرىألوبا درىمعوى ما  عوى وى  بسوى ويل هما

                                                
ذاسٌخ  111واىَعذه تاىَشسىً اىرششٌعً سقٌ  21/4/1952ذاسٌخ  208اىَشسىً اىرششٌعً اىخاص تقاّىُ ٍنرة اىقطع اىظادس تاىَشسىً اىرششٌعً سقٌ  - 37
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ال وى نةادرعوب ة وىإلدىرى و ى ه  ةا وىنويية اومنوخةلومةاوييةدا ونجةدوىنوى يةان نومةنحوفة وب ة وى  ةا
إماوب قامعوى د   وى  امةعو مباشةريهاوى وب قامةعوى ةد   وى  امةعوفيةطو ى ن ابةعوى  امةعويباشريا  ى سةب وية وىنويةذلو

وى د   ويمسوى مصا حوى مباشرعو هذلوىإلدىرى و ى ه  ا .

ىإلدىرى و ى ه  ةةةةةةةةةا ويمةةةةةةةةةاونجةةةةةةةةةدوبمةةةةةةةةةاوالو ةةةةةةةةةد  و لجةةةةةةةةةدلوىنوى ةةةةةةةةةد   وى  امةةةةةةةةةعوى يةةةةةةةةة ويةةةةةةةةةد  وف هةةةةةةةةةاو
 يمارسةةةةةهاوإنمةةةةةةاويهةةةةةدفومةةةةةةنو رى هةةةةةاوإ ةةةةةةعوى  يةةةةةاو لةةةةةةعومرييةةةةة وى جر مةةةةةةعوب ي بةةةةةعويةةةةةة وفةةةةة وى دا ةةةةةة و ي بةةةةةةعو

و.40ما  عويجمكوب نوى جزى و ى ي    وف وآنو ى د

 ةةةةةةذ  ونجةةةةةةدوىنوينةةةةةةا وفةةةةةةرق نويب ةةةةةةر نوبةةةةةة نوى ن ابةةةةةةعوى  امةةةةةةعو نةةةةةةدماوييةةةةةة اوى ةةةةةةد   و يباشةةةةةةريا و بةةةةةة نو
ومهاو يباشريا:ى ه  ا وى وىإلدىرى و ندماويي 

الو  ةةةةةةةةة و لن ابةةةةةةةةةعوى  امةةةةةةةةةعوىنوييصةةةةةةةةةرفوبا ةةةةةةةةةد   وى  امةةةةةةةةةعو الوىنويصةةةةةةةةةا حو ل هةةةةةةةةةا وب نمةةةةةةةةةاويملةةةةةةةةة و -1
ىإلدىرى و ى ه  ةةةةةةا و ةةةةةة وى صةةةةةةلحومةةةةةةكوى مخةةةةةةا ف وب  ةةةةةةثو ةةةةةةؤد وذ ةةةةةة وإ ةةةةةةعو قةةةةةةفوى ةةةةةةد   وى  امةةةةةةعو

و ىنيضا ها.

وإذىوخسةةةةةةر وى ن ابةةةةةةةعوى  امةةةةةةةعوى ةةةةةةةد    والو ميةةةةةةةنوىنو  يةةةةةةاو ل هةةةةةةةاوبن يةةةةةةةا وى ةةةةةةةد   و مصةةةةةةةر فايها  -2
ب نمةةةةةةةاوإذىوخسةةةةةةةر وىإلدىرعوى وى ه  ةةةةةةةعود  ىيةةةةةةةا وف يةةةةةةة نو ضةةةةةةة هاوي ضةةةةةةةكوى مةةةةةةةد  وى شخصةةةةةةة وفةةةةةةة و

  الوبرى عوى ميها وى وإنهاويي نوملزمعوبن يا وى د   و مصر فايها.
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 :تمارين
وأشر إل  اإلجابة الصحيحة: إقامة الدعوى العامة:

و
  امعوى و داوإقاميها. او ير وى مشرعو لن ابعوى  امعوسلطعوييد ر عوف وإقامعوى د   وى  .1
 ىخياروى مشرعوى س ر وى نظااوى ييد ر وف وإقامعوى د   وى  امع. .2
 ىخياروى مشرعوى س ر وى نظااوى يان ن وف وإقامعوى د   وى  امع. .3
 الو  جدوفار وب نوإقامعوى د   وى  امعو مباشريها. .4

 
 2الجواب الصحيح رقم 
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 قيود إقامة الدعوى العامة )الدائمة والمؤقتة( 

 الكممات المفتاحية:

الحصووووووني مم-الجوووووولا دمال نئيوووووو م-الحصووووووني ماليينميوووووو مال ا ووووووا ي م-القيووووووائمال    وووووو م-القيووووووائمالئا  وووووو 
 .  اظفامالسلكمالخنلجيم-الئملا نسي 

 الممخص:

القيائمالئا   ماهيمال يم  يعماليينم مال ن  م و مق ن و مالوئ المال ن و ممصوف مئا  و صمننلحصوني ماليينميو م

ال ا وا ي مال ويم  يووعم و م عحقو م  ووام جلوتمالعو بمح ووفمم وئمااا مصوف ماليينموو م يو م و م جوو م

ئملا نسوي مال ويم  يوعم و م عحقو م  للويمالوئا م  نيي م و مالقيوندممااجمو م و مئا مخوالحماالحصوني مال

األجيميووو مال    وووئي ملوووئلمالحنا ووو مالسوووالي منووويميووو  ن مال اظووولم ووو م  مي  ووو م ووويمجوووام ووو مالحليووو م

مااالس قلالح

 األهداف التعميمية:

م  ليلمالطنلبممنلقيائمالئا   ماال يمهي:مالحصني ماليينمي مال ا ا ي صماالحصني مالئملا نسي ح
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نمقًنصمق ماليينموووووو مال ن ووووووو مهووووووويمصوووووونحم ماالخ صووووووون ماألصوووووووي م وووووويمق ن ووووووو ممالوووووووئ المن وووووونممي يووووووونمسووووووو
ال ن ووووو صم مووووويماأل ييووووو م لوووووفمهووووولممالوووووئ الحماحوووووي ميصووووو مقلوووووفم ل مووووونميمووووو ما ووووواعمجلي ووووو صم ووووو  م ليمووووونم  م
 محووووثمهوووو مالف وووو مال ل نوووووبميعوووون مجلي وووو ما يصاصووووًنم لوووووفمهوووولامالف وووو م وووويمالقووووونيا صماهوووو ماألئلوووو منن يووووو م

لم لالهووووونمق وووووونمم  ن ووووو مالوووووئ المال ن ووووو م اممحفوووووظماألالا صماسووووولط منم قئيليووووو م وووووويم ليووووو صملووووودمم وووووئمللوووووكم  خووووو
للوووووكحمايعووووو لكم  مووووونم ووووويمق ن ووووو مالوووووئ الم ووووويمحووووونالتماعووووولاطم  ييووووو صماأل ووووولائمال ووووونئيا م   مال  ووووولال م
 وووو مالجلي وووو صم امجموووونتم امهي وووونتم خووووللحملنوووو محليوووو ماليينموووو مال ن وووو م وووويمق ن وووو مالووووئ المال ن وووو صمانووووللكم

ليسوووووتم طلقووووو صم ميووووونكمحووووونالتم وووووئ لهنمال عووووولعمال لم يمووووونم  م صووووولح م وووووئدمق ن ووووو مالوووووئ الم ووووو ملنليووووونهدصم
ال ن ووووو م فوووووا مال صووووولح مال لجووووواةم ووووو مق ن  مووووونصملوووووللكما وووووعمم ووووو مالقيوووووائمال ووووويم حوووووئم ووووو محليووووو ماليينمووووو م
ال ن وووووو م وووووويمق ن وووووو مالووووووئ المال ن وووووو صماال وووووويمالم جيوووووواملموووووونمق ن  موووووونم لووووووفمالوووووول دم وووووو م وووووواا لمج يووووووعم لنوووووون م

ملاطمال س الي م يمنحماهلممالقيائميا ن مق نمئا   م ام     حالجلي  ماع

مقلف:مالجاءلللكمالمئم  م قسيدمهلام

م:مالقيائمالئا   ح االًم

م:مالقيائمال     حنًملنيي

م

م

م

م
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مالقيود الدائمة

هووووويمالقيوووووائمال ووووويم  يوووووعماليينمووووو مال ن ووووو م ووووو مق ن ووووو مالوووووئ المال ن ووووو ممصوووووف مئا  ووووو مألسووووومنبم  ووووواا لم
ملف  مالجل يصمننلحصني ماليينمي مال ا ا ي صماالحصني مالئيملا نسي ح يمعخ م ل نبما

مقلفم ل ي :مالقسدلللكمالمئم  م قسيدمهلام

ماألا :مالحصني ماليينمي مال ا ا ي ح

ماللنيي:مالحصني مالئيملا نسي ح

 الحصانة النيابية الموضوعية

 لوووووووفم  :م   وووووووامم1973 م ووووووو مئسووووووو المالج ماليووووووو مال لميووووووو مالسوووووووالي مل وووووووندم52يصوووووووتمال ووووووونئةم م
م  جلوووووتمالعووووو بمي لووووو مالعووووو بمم ن لووووو ماالميجووووواام حئيوووووئماننل ووووو ممقيوووووئم امعووووولطما ليووووو م  مي نلسووووومنممموووووئ  

م  معل  ما  يلم ح

ي  ووووووذم وووووو مهوووووولممال وووووونئةم  م   وووووونءم جلووووووتمالعوووووو بمي للووووووا مالعوووووو بمم ن لوووووو صمال  نيوووووويمدم وووووو مم
 م ووووووو م66 ليمووووووونمال ووووووونئةم القيوووووووندمم  مووووووونءم  لووووووويلمدمللعووووووو بصمخصووووووومدمالئسووووووو المم ي ووووووواةمهن ووووووو مجوووووووئًاميصوووووووتم

الئسوووووو الصم ووووووعميجسوووووو  م   وووووونءم جلووووووتمالعوووووو بمجاا يووووووًنم ام ووووووئييًنممسوووووومبمالا وووووون عمال وووووويميليووووووئايمنم اما لاءم
ال ووووويميموووووئايمنم امال صوووووايتم ووووويمالجلسووووونتمال لييووووو م امالسووووول ي ما ووووويم   ووووون ماللجووووون حماهووووولممالحصوووووني م  يووووويم

يموووووئيمنم ووووويم ليووووونءمالجلسووووونتما   ووووون ماللجووووون مم  مالين وووووبم يووووولم سووووو ا م وووووئييًنم امجاا يوووووًنممسووووومبما لاءمال وووووي
خوووووع م  ووووولةماي قووووونئمال جلوووووتماللوووووكم ووووو م جووووو م ووووو ن محلي ووووو م ووووويمقموووووئاءم  نووووونلمما لا ووووو حما وووووئدمال سووووو الي م
 مووووووئ صم  مالميعحوووووو م  ووووووام جلووووووتمالعوووووو بصمح ووووووفمم ووووووئمااا مصووووووف ماليينموووووو م يوووووو حماالحن وووووو م وووووو مللووووووكم

لم وووو م  ن ووووبمالحقوووو صم مووووامي لوووو مسووووينئةم  نووووي مالين ووووبم وووو مالقيووووندممااجموووو م لووووفم ن وووو ماجوووو م وووو مئا مخووووام
مالع بح

  ووووونماأل نووووونلماا لاءمال ووووويميموووووئيمنمخووووونلجمالجلسووووونتما   ووووون ماللجووووون م يعحووووو م ووووو م جلمووووونمقلامننيوووووتمم
 جعووووون مجووووولا دم ووووويمحوووووئملا مووووونحم  ووووولًعملوووووامن وووووبم قوووووناًلم ووووويمصوووووحيف صم ام لقوووووفمخطنموووووًنمخووووونلجمال جلوووووتم يووووو م

 م وووووووئدمال سووووووو الي مهووووووولامالمي  وووووووئمقلوووووووفمالجووووووولا دم وووووووئحم املدمألحوووووووئماألعوووووووخن م  يووووووو ميجسووووووو  م يووووووو حمن ووووووونم 
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ال نئيوووو مال وووويم ووووئميل نمموووونمالين ووووبمئاخوووو م جلووووتمالعوووو بصمن وووونملووووام وووولبما وووويًعملوووو م ليوووونءماج  وووونعمال جلووووتم
م يجس  م  م  ل مهلاح

 الحصانة الديبموماسية

 م ووووووو م ووووووونيا مال قامووووووونتم لوووووووفم  :م الميجطمووووووو مالقووووووونيا مالسوووووووال م ووووووويماألل م22يصوووووووتمال ووووووونئةم م
لوووووفمالجووووولا دمال ووووويميق ل مووووونم اظفوووووامالسووووولكمالخووووونلجيماالقينصووووو ماألجنيوووووبم ووووونم    وووووااممنلحصوووووني مالسوووووالي م 

مال يميخالمدمقينهنمالقنيا مالئالي ح

ي  وووووذم ووووو مهووووولممال ووووونئةم يووووو مالم جووووواام عحقووووو م  للووووويمالوووووئا ماألجيميووووو مال    وووووئي ملوووووئلمالحنا ووووو مم
الم لوووووويمدصماهوووووولمم ن ووووووئةم  فووووووو مالسووووووالي صم موووووودمي    ووووووا ممحصووووووني مئيملا نسووووووي م حووووووا مئا مق ن وووووو مالووووووئ ن

صم وووووعميجووووواامالقيووووندمم يووووو م  م ووووونتم  وووون ي ممحقمووووودماالم وووووا يفمدم امقلقووووونءم1 ليموووونم ووووويمالحقوووووا مالئاليوووو مال ن ووووو 
القوووووم م لووووويمدمأل مسووووومبمنووووون صماالم حووووونن  مدم  ووووونميق ل ايووووو م ووووو م   ووووون مجل يووووو صمن ووووونمالميجووووواامئ وووووا مدم

جيميووووووو م اظفموووووونما حنن وووووو م  ووووووندم حنن مووووووونمنعوووووومائم امنخموووووولاءحما ووووووئمجووووووولتمال وووووونئةم  م سووووووحبمالئالوووووو ماأل
الاطييووووو صمقلامنووووون مالجووووولدم لوووووفمئلجووووو م ووووو ماأله يووووو حم  ووووونمالجووووولا دمالصووووو يلةمن خنلفووووونتمالسووووويلم ووووولًعصم  يمووووونم

م جم  م نئةح

اال نيووووو م ووووو مهووووولممالحصوووووني م  نوووووي مال اظووووولم ووووويمالسووووولكمالخووووونلجيماألجيمووووويم ووووو م  مي  ووووو م ووووويمم
للاتما سووووومنبمال ووووو طمال ووووويمي نووووو م  م يووووو  م ووووو مق ن ووووو مجوووووام ووووو مالحليووووو مااالسووووو قلالمم يوووووئًام ووووو منووووو مال ووووو م

الوووووئ نالم وووووئمم  ووووونميجلقلووووو م اميجعووووو ل م اميجووووو للم ووووويم يمجووووو حماهووووولممالحصوووووني معخصوووووي ما   ووووو منم ع ووووونتم
األ وووووودم ي وووووونممييموووووونما ل وووووو منمالل موووووو م وووووويمق طوووووونءم  لليموووووونماسوووووو قعاًلم سوووووو اجم مطمي وووووو ماظوووووون فمدماح لا ووووووًنم

مح2اهيم عا  ملل اظلمالئيملا نسيمطنل نم ي م ن دمم م   مل منئئمالسينئةماال سنااةممي مالئا ص

اي   ووووووووعمالئيملا نسوووووووويممنلحصووووووووني صم يوووووووولملحظوووووووو ماصووووووووال مقلووووووووفمالوووووووومعئصم  م موووووووو م  ميقووووووووئدم الا م
ا   ووووونئممقلوووووفمل ووووويتمالئالووووو صما مقوووووفملووووو مطووووواا م وووووئظةما   ووووونئمصم ووووو مالجووووولا دمال ووووويمال نموووووتمخوووووع ماظيف ووووو حم

                                                
اضي الدولة . وقد صنفث االجفاقية المىظفين في الثعثة األجنثية وأقرت لكل منهم حصانة ليحمحع تها في أر18/4/1961اجفاقية فيينا للعالقات الديثلىماسية  - 1

 المعحمد لديها.
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ح  وووووًنمم  نئل ووووو م لا ووووويمالووووومعئم امم وووووئمايق ووووونءم وووووئةم  قالووووو مم ووووو لاماي موووووتم م  ووووو م ووووو  مالحصوووووني م ي موووووي
 وووووو مالووووووا  م ج وووووويذملوووووو ملموووووولممال نيوووووو حماال ووووووئةمال  قالوووووو م حسووووووبممنلقووووووئلمال   وووووونللم ليوووووو ملي ووووووئملم  وووووو م  وووووولم
سووووووفلمحماخووووووع مهوووووولممالف وووووولةميمقووووووفم سوووووو فيئًام وووووو مالحصووووووني صم وووووو  ماي مووووووتمهوووووولممالف وووووولةم وووووو م يوووووولم  مي وووووونئلم

 م ووووو مالسووووفلم وووونميموووووللمصمجووووناملل لجووووعمال خووووو  م وووويم  وووونءمالئالووووو م  مالوووومعئما وووو م يووووولم  مينووووا مل خلفوووو
يمنعووووولم عحق ووووو مم ووووونمي  يووووو م ووووو مجووووولا دمم وووووئماي مووووونءمال ملووووو مأل مال ووووول م ووووو مالحصوووووني مينوووووا م وووووئم خلووووولم

صم وووونملوووودمينوووو م  لوووو م ووووئمحصوووو م وووويمقطوووونلم  نلسوووو  ماظيف وووو منفوووولئم وووو م  وووولائمالم لوووو حماهوووولممالحصووووني م3 صووووعًم
ئهدصم  ووووونمال سووووونه ا م  مووووودم ووووويما  ووووولالمالجلي ووووو م  جقوووووندم لووووويمدمالوووووئ المخنصووووو ممنلووووولي مي    وووووا مممووووونماحووووو

مال ن  م  م م ماليينم مال ن  م   مليستملمدمهلممالحصني ح

 

م
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 قيود إقامة الدعوى العامة )الدائمة والمؤقتة( 

 -1- القيود المؤقتة

 الكممات المفتاحية:

 محاكـ -يؽالتحق قاضي -العدلية الضابطة موظفو -المضرور -عميو المجني -الشكوى -المؤقتة القيود
 -الشكوى عف التنازؿ -التقادـ -المعنوي التعدد -المادي التعدد -الجرائـ ارتباط -األولى الدرجة

 -البرلمانية الحصانة -القضائية الحصانة -اإلذف -التنازؿ -الزنا -الشخصي االدعاء -التعويض
 الطمب -قتصاديةاال الجريمة -المشيودة الجريمة -العمؿ عف الناشئ الجـر -اإلدارية الحصانة

 الممخص:

 .المؤقتة والقيود الدائمة القيود :القيود مف نوعيف ىناؾ بأف الطالب تعريؼ .1

 إقامة في سمطاتيا ممارسة في العامة النيابة حرية تجعؿ التي القيود وىي: المؤقتة القيود .2
 ىالشكو  صورة اإلرادة عف التعبير ويأخذ جية، أو شخص إرادة عمى متوقفة العامة الدعوى

 .الطمب أو اإلذف أو الشخصي، االدعاء أو

 أو المرتكبة الجريمة طبيعة إلى نظراً  إما الحصر، سبيؿ عمى القيود ىذه المشرع أورد وقد
 .مرتكبيا صفة إلى نظراً 

 األىداف التعميمية:

 .الطمب اإلذف الشخصي، االدعاء الشكوى، :المؤقتة بالقيود الطالب تعريؼ
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 القيود المؤقتة
د التػػػػػي تحػػػػػد مػػػػػف حريػػػػػة النيابػػػػػة العامػػػػػة فػػػػػي إقامػػػػػة الػػػػػدعوى العامػػػػػة، كالشػػػػػكوى واالدعػػػػػاء ىػػػػػي القيػػػػػو 

الشخصػػػػػي واإلذف والطمػػػػػػب، فػػػػػػيذا تػػػػػػوافرت شػػػػػروط أي مػػػػػػف ىػػػػػػذه القيػػػػػػود، فػػػػػ  يجػػػػػػوز لمنيابػػػػػػة العامػػػػػػة إقامػػػػػػة 
الػػػػدعوى العامػػػػة عمػػػػى الػػػػرالـ مػػػػف أنيػػػػا تػػػػرى م ئمػػػػة إقامتيػػػػا، أي تظػػػػؿ حريتيػػػػا مقيػػػػدة ويػػػػدىا م مولػػػػة طالمػػػػا 

القيػػػػػػد قائمػػػػػػًا، فػػػػػػيذا مػػػػػػا ُرفػػػػػػ  اسػػػػػػتردت النيابػػػػػػة العامػػػػػػة حريتيػػػػػػا فػػػػػػي إقامػػػػػػة الػػػػػػدعوى العامػػػػػػة. وقػػػػػػد أورد ظػػػػػػؿ 
المشػػػػػرع ىػػػػػذه القيػػػػػود عمػػػػػى سػػػػػبيؿ الحصػػػػػر إمػػػػػا نظػػػػػرًا إلػػػػػى طبيعػػػػػة الجريمػػػػػة المرتكبػػػػػة أو نظػػػػػرًا إلػػػػػى صػػػػػفة 

 .1مرتكبيا

ة وتنبنػػي ىػذه المصػػمحة فأسػاس القيػود المؤقتػػة الػواردة عمػى إقامػػة الػدعوى العامػة، ىػػو المصػمحة العامػ
إما عمى حماية المجني عميػو مػف األفػراد فػي حالػة الشػكوى، أو عمػى مصػمحة إحػدى أجيػزة الدولػة التػي وقعػت 
عمييا الجريمة، أو بعض الييئػات األخػرى فػي حالػة الطمػب، أو عمػى مصػمحة المػتيـ إذا كػاف ينتمػي إلػى ىيئػة 

 .2معينة في حالة اإلذف

 :سنتعرؼ عمييا في الوحدات التعميمية ال حقة إلى أربعة فروعد المؤقتة القيو لذلؾ البد مف تقسيـ 

 الفرع األوؿ: الشكوى.

 الفرع الثاني: االدعاء الشخصي.

 الفرع الثالث: اإلذف.

 الفرع الراب : الطمب.
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 كوىــــــــــالش

ئية التي تحوؿ ىي إجراء يعبر بو المجني عميو، في جرائـ معينة، عف إرادتو في رف  العقبة اإلجرا
  3دوف ممارسة السمطات المختصة لحريتيا في المطالبة بتطبيؽ أحكاـ قانوف العقوبات.

اإلخبار الذي يقدمو المجني عميو من الجريمة إلى النيابة العامة أو لذلؾ يمكف تعريفيا بأّنيا: 
ابة العامة مقيدة بحكم الضابطة العدلية ويطمب فيو إقامة الدعوى العامة بخصوص الجرائم التي تكون الني

  القانون بعدم إقامتيا إال بناء عمى شكوى من المجني عميو.

فيناؾ جرائـ معينة قدَّر المشّرع أف مصمحة المجتم  تتحقؽ بشكؿ أفضؿ إذا ترؾ أمر إقامة الدعوى 
أو السمعة،  العامة لممجني عميو الذي وقعت عميو الجريمة والتي تكوف الالبًا مف جرائـ االعتداء عمى الشرؼ 

أي إف المجني عميو قد يرى أف األضرار التي تق  عميو مف جراء محاكمة الجاني أشد ضررًا لو مف الضرر 
الناشئ عف ارتكاب الجريمة ذاتيا لما في إجراءات المحاكمة مف الع نية التي قد يمتد أثرىا ليس إليو وحده 

نما إلى المجني عميو وأقاربو.  4وا 

االعتبارات الخاصة في بعض الجرائـ عمى االعتبارات والمصالح العامة. فقد  أي إّف المشّرع قدـ
يسيء تدخؿ النيابة العامة أكثر مما يفيد وقد ييدد أسرة بكامميا. إضافة إلى أنو قد يصعب اكتشاؼ الجـر 

حتى دوف مساعدة المجني عميو. لذلؾ كاف عمى النيابة العامة أف تنتظر تقديـ الشكوى مف المجني عميو 
 تباشر بيجراءاتيا.

 وقد حّدد المشّرع عمى سبيؿ الحصر الجرائـ التي تحتاج إلى تقديـ شكوى مف المجني عميو وأبرزىا: 

 .5استيفاء الحؽ بالذات -1

 .6السفاح بيف األصوؿ والفروع واألشقاء والشقيقات ومف ىـ بمنػزلة ىؤالء مف األصيار -2

                                                
  105فرٕح عثذ هللا انشارنٙ: انًشجع انساتق. صانذكرٕس عهٙ عثذ انقادس انقٕٓجٙ ٔانذكرٕس  - 3

 .115انذكرٕس يذًٕد َجٛة دسُٙ: انًشجع انساتق. ص - 4

 قإٌَ انعقٕتاخ.  421انًادج  - 5

 قإٌَ انعقٕتاخ ٔنكٍ إرا أدٖ األيش إنٗ فؼٛذح فٛالدق انًجشيٌٕ دٌٔ شكٕٖ. 477انًادج  - 6
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و مرض أو تعطيؿ عف العمؿ تتجاوز مدتو عشرة الضرب والجرح واإليذاء قصدًا إذا لـ ينشأ عن -3
 .7أياـ

 .8خرؽ حرمة المنازؿ -4

 .9التيديد بيلحاؽ ضرر -5

 .10التيويؿ -6

 .11استعماؿ أشياء ال ير بدوف حؽ -7

حمؿ ال ير عمى تسميمو بضاعة أو لوعده وىو ينوي عدـ الدف ، أو يعرؼ أنو ال يستطي  الدف ، إذا  -8
 .12لـ يردىا أو يدف  ثمنيا بعد إنذاره

 .13ءة االئتمافإسا -9

 .14االخت س  -10

 .15كتـ المقطة  -11

 .16المزاحمة االحتيالية  -12

تحقير دولة أجنبية أو جيشيا أو عمميا أو شعارىا الوطني ع نية، أو تحقير رئيس دولة أجنبية أو   -13
 .17وزرائيا أو ممثمييا في سورية، والقدح والذـ الموجو إلييـ

                                                
 قإٌَ انعقٕتاخ.  540انًادج  - 7

 قإٌَ انعقٕتاخ. 557انًادج  - 8

 قإٌَ انعقٕتاخ. 564انًادج  - 9

 قإٌَ انعقٕتاخ. 636انًادج  - 10

 قإٌَ انعقٕتاخ. 637انًادج  - 11

 قإٌَ انعقٕتاخ. 644انًادج  - 12

 قإٌَ انعقٕتاخ. 656انًادج  - 13

 قإٌَ انعقٕتاخ. 657انًادج  - 14

 قإٌَ انعقٕتاخ. 659انًادج  - 15

 انعقٕتاخ.قإٌَ  700انًادج  - 16

 قإٌَ انعقٕتاخ. 282انًادج  - 17
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أماكف تخص ال ير وليست مباحة لمجميور  التسمؿ بواسطة الكسر أو العنؼ عمى األشخاص إلى  -14
 .18والمكوث فييا عمى الرالـ مف إرادة صاحب الحؽ في إقصائو عنيا

الجنح المتعمقة بجرائـ األمواؿ وتشمؿ السرقات الجنحية واالتصاب التوقي  واالحتياؿ وما جرى   -15
ساءة االئتماف واالخت س إذا كاف المجني عميو مف أصوؿ الفاع ؿ أو فروعيـ أو مجرى االحتياؿ وا 

 .19أزواجيـ أو ذوي الوالية الشرعية أو الفعمية عمييـ

 لذلؾ البد مف تقسيـ ىذا الفرع إلى:

 أطراؼ الشكوى.  -1

 ارتباط الجرائـ وت زميا وتقديـ الشكوى.  -2

 شكؿ الشكوى وآثارىا. -3

 انقضاء الحؽ في الشكوى. -4

 أطراف الشكوى  -1

 وىصاحب الحق في تقديم الشك -أوالً 

ىو الشخص الذي وقعت عميو الجريمة أي وق   والمجني عميوتقدـ الشكوى مف المجني عميو دوف اليره،  -1
فيو مف أضرت بو الجريمة  المضرورعميو عدواف الجريمة فأصابو في شخصو أو شرفو أو مالو، أما 

نجد أف  أي مف أصابو ضرر شخصي ومباشر منيا. ومثاؿ ذلؾ: سرقة الوديعة مف لدى المودع حيث
المجني عميو ىو الودي  والمضرور ىو المودع. لذلؾ فالمضرور إذا لـ يكف مجنيًا عميو فميس لو حؽ 

  20تقديـ الشكوى إال إذا كاف ىو نفسو المجني عميو.

                                                
 قإٌَ انعقٕتاخ. 558انًادج  -18

 قإٌَ انعقٕتاخ. 660انًادج  - 19

 . 83انذكرٕس دسٍ جٕخذاس: انًشجع انساتق. انجضء األٔل. ص 20 -
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واشتراط صفة المجني عميو مف شأنو أف يضيؽ مف نطاؽ الشكوى لذلؾ يبدو منطقيًا عدـ التوس  في 
يـ الشكوى، وقصره عمى المجني عميو ولو كاف ىناؾ أشخاص آخروف لحقيـ تفسير مف لو الحؽ في تقد

 21ضرر مف الجريمة.

كما يمكف أف تقدـ الشكوى مف وكيؿ المجني عميو شرط أف تكوف وكالتو خاصة متعمقة بالجريمة ذاتيا،  -2
 وليست وكالة عامة. 

ال تقدـ الشكوى ممف يمثمو سنة وأال تكوف بو عاىة عقم 15كما يشترط أف يكوف الشاكي في سف  -3 ية. وا 
 .22قانونًا الولي أو الوصي أو القيـ عميو

إذا كاف المجني عمييـ متعدديف، فيكفي أف تقدـ الشكوى مف أحدىـ حتى تحرؾ الدعوى العامة ضد  -4
مف قانوف  557الفاعؿ. مثاؿ عمى ذلؾ الدخوؿ إلى الحديقة المشتركة لمبناء يشكؿ جرمًا حسب المادة 

ات، فيكفي أف تقدـ الشكوى مف أحد السكاف لتقاـ الدعوى العامة وتسترد النيابة العامة حريتيا في العقوب
إقامة الدعوى العامة. أي ليس مف الضروري أف يتقدـ بالشكوى جمي  السكاف، ألف حؽ كؿ واحد منيـ 

 في الشكوى مستقؿ عف حؽ اآلخر. 

و وأمو، وتقدـ أبوه بالشكوى، فالنيابة العامة تسترد كما ىو الحاؿ أيضًا إذا قاـ الولد بسرقة ماؿ أبي
  23حريتيا في تحريؾ الدعوى العامة دوف انتظار شكوى مف أمو.

 إذا وقعت الجريمة عمى شخص اعتباري، قدمت الشكوى ممف يمثمو قانونا. -5

 

 

 
                                                

 . 362انذكرٕس سهًٛاٌ عثذ انًُعى: انًشجع انساتق، انجضء األٔل.  ص  -2

يُّ َظد عهٗ أَّ: "ٚسرًع عهٗ سثٛم انًعهٕياخ إلفادج  81ذاكًاخ انجضائٛح َض طشٚخ دٕل سٍ ذقذٚى انشكٕٖ نكٍ انًادج ال ٕٚجذ فٙ قإٌَ أطٕل انً - 22

". إٌ ْزا انُض ٚذذد أْهٛح انقٛااو تعًام إجشائاٙ 77األشخاص انزٍٚ نى ٚثهغٕا سٍ انخايسح عششج يٍ عًشْى تذٌٔ أٌ ٚذهفٕا انًٍٛٛ انًُظٕص عهّٛ فٙ انًادج 

ْاا داٍٛ أداء انشٓادج ًٔٚكٍ أٌ َسرخهض يُّ قاعذج عايح ذظهخ أساساً نًًاسسح جًٛع األعًال اإلجشائٛح ٔيُٓاا داق انشاكٕٖ. فاألْهٛاح انٕاجاة ذٕافش يعٍٛ ْٕ

 .118ٚرقذو تانشكٕٖ ْٙ أٌ ٚكٌٕ قذ تهغ خًس عششج سُح كايهح يرًرعاً تكايم قٕاِ انعقهٛح. انذكرٕس جالل ثشٔخ: انًشجع انساتق. ص

 .114انذكرٕس عهٙ عثذ انقادس انقٕٓجٙ ٔانذكرٕس فرٕح عثذ هللا انشارنٙ: انًشجع انساتق. ص - 23
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 ضد من تقدم الشكوى -ثانياً 

ىذا يعني ضرورة عمـ المجني عميو تقدـ الشكوى ضد مرتكب الجريمة فاعً  كاف أـ مساىمًا، و  -1
بشخص مرتكب الجريمة أو المساىـ فييا. ألف العمـ بتمؾ الشخصية يدخؿ في تقدير المجني عميو 

  24عند طمب إزالة القيد عف حرية النيابة العامة وم حقة ىذه الشخصية.

ب الجريمة إذا تقدـ المجني عميو بشكوى ضد شخص معيف ثـ اتضح بعد التحقيؽ أنو ليس ىو مرتك -2
نما مرتكبيا شخص آخر، فيف الشكوى األولى ال ت ني عف الشكوى عمى الفاعؿ الذي كشؼ  وا 

 .25التحقيؽ عنو

إذا قدمت الشكوى ضد مجيوؿ، وىذا جائز قانونًا، فينيا تعد مجرد إخبار. فيذا حركت النيابة العامة  -3
مف يتطمب القانوف بالنسبة ثـ ظير مف التحقيقات أف مرتكب الجريمة  26الدعوى العامة ضد مجيوؿ

إليو شكوى، فيف عمى سمطة التحقيؽ أف تقؼ بالتحقيقات عند ىذا الحد إلى أف يتقدـ صاحب الشكوى 
 .27بشكواه

إذا كاف المتيموف متعدديف وجميعيـ يحتاجوف إلى تقديـ شكوى، فيكفي تقديـ الشكوى ضد واحد منيـ  -4
 حتى تعد أنيا مقدمة ضد الباقيف. 

الولد وأختو بسرقة والدىما، فيذا تقدـ األب بشكوى ضد الولد تكوف كافية لم حقة االبنة  مثاؿ: إذا قاـ
 . أيضاً 

أما إذا كاف مرتكبو الجريمة أشخاصًا ال تتحرؾ الدعوى العامة ضدىـ إال بشكوى وأشخاصًا 
بف ال تحتاج م حقتيـ إلى شكوى، جازت م حقة ىؤالء اآلخريف وحدىـ دوف شكوى. كأف يسرؽ اإل

 أباه ويشترؾ معو أصدقاؤه، فالنيابة العامة تقيـ الدعوى العامة ضد األصدقاء دوف شكوى. 
 
 

                                                
 . 207انذكرٕس عهٙ عثذ انقادس انقٕٓجٙ: انًشجع انساتق. انجضء األٔل. ص - 24

 .215انقاػٙ عثذ انْٕاب تذسج: انًشجع انساتق. انجضء األٔل. ص - 25

 نجضائٛح.يٍ قإٌَ أطٕل انًذاكًاخ ا 67انًادج  - 26

 .180. كزنك انذكرٕس عهٙ عثذ انقادس انقٕٓجٙ: انًشجع انساتق. ص366انذكرٕس سهًٛاٌ عثذ انًُعى: انًشجع انساتق. انجضء األٔل. ص - 27
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 الجية التي تقدم إلييا الشكوى -ثالثاً 

كما يمكف أف تقدـ إلى أحد موظفي الضابطة العدلية الذي يرفعيا  28تقدـ الشكوى إلى النيابة العامة. -1
لعامة قاضي التحقيؽ إذا كاف الفعؿ جناية، أما إذا كاف الفعؿ إلى النيابة العامة، ثـ تودعيا النيابة ا

  29جنحة فتحيؿ األوراؽ إما إلى محاكـ الدرجة األولى العامة أو إلى قاضي التحقيؽ حسب األصوؿ.

كما يمكف أف تقدـ الشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيؽ فيذا كاف الير مختص أحاؿ الشكوى إلى  -2
يودع الشكوى النيابة العامة التي تستعيد حريتيا في إقامة الدعوى . وىذا األخير 30القاضي المختص

 .31العامة

أما التقدـ بالشكوى إلى الجية اإلدارية التاب  ليا الجاني، أو رف  دعواه أماـ القضاء المدني لممطالبة 
 بالتعويض، ف  تعد شكوى، وال تسترد النيابة العامة حريتيا في إقامة الدعوى العامة. 

 باط الجرائم وتالزميا وتقديم الشكوىارت -2

عندما تكوف ىناؾ عدة جرائـ يتطمب القانوف مف أجؿ إقامة بعضيا تقديـ شكوى وال يتطمب ذلؾ 
بالنسبة إلى بعضيا اآلخر، فيننا ىنا البد مف أف نميز بيف حالتيف: حالة التعدد المادي، وحالة التعدد 

 المعنوي. 

 حالة التعدد المادي -أوالً 

أحيانًا أف تجد النيابة العامة نفسيا أماـ عدة جرائـ، منيا ما تمـز فيو تقديـ شكوى، ومنيا ما ال يحدث 
تمـز فيو، وقد تكوف ىذه الجرائـ مرتبطة فيما بينيا عمى نحو ما، واالرتباط درجات، فثمة ارتباط بسيط وآخر 

ينتاف عمى مجني عميو واحد. فيذا فرضنا ال يقبؿ التجزئة. ويكوف االرتباط بسيطًا كما لو وقعت جريمتاف متبا
أف جريمة إيذاء مفض إلى عاىة وذـ وقعت عمى شخص واحد، كاف لمنيابة العامة أف تسير في إجراءات 

                                                
 يٍ قإٌَ أطٕل انًذاكًاخ انجضائٛح.   20انًادج  - 28

 يٍ قإٌَ أطٕل انًذاكًاخ انجضائٛح. 58انًادج  - 29

 ل انًذاكًاخ انجضائٛح.يٍ قإٌَ أطٕ 65انًادج  - 30

 يٍ قإٌَ أطٕل انًذاكًاخ انجضائٛح. 66انًادج  - 31
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. أما إذا كاف االرتباط ال يقبؿ التجزئة 32دعوى اإليذاء دوف انتظار لشكوى المجني عميو في جريمة الذـ
ف أبيو، فممنيابة العامة أيضًا أف تقيـ الدعوى عمى الُمخفي ولو لـ ومثالو إخفاء شخص ألشياء سرقيا ولد م

يقدـ األب شكوى ضد ابنو السارؽ. ويترتب عمى ذلؾ أف لمنيابة العامة أف ترف  الدعوى مف تمقاء ذاتيا عف 
ء كؿ جريمة ال يشترط القانوف فييا شكوى، سواء كانت ىذه الجريمة مستقمة بنفسيا أـ مرتبطة ب يرىا، وسوا

 .33كاف االرتباط بسيطًا أو الير قابؿ لمتجزئة

( مف 421لكف المشرع خرج عف ىذه القاعدة في جنحة استيفاء الحؽ بالذات حيث نصت المادة )
قانوف العقوبات بأف: "تتوقؼ الم حقة عمى شكوى الفريؽ المتضرر إذا لـ تقترف الجنحة المذكورة بجريمة 

يعني أنو إذا اقترنت جنحة استيفاء الحؽ بالذات، وىي التي تتوقؼ أخرى تجوز م حقتيا ب  شكوى". ىذا 
الم حقة بشأنيا عمى شكوى الفريؽ المتضرر، بأية جريمة أخرى تجوز م حقتيا مف دوف شكوى، فيف 

 الم حقة تصبح جائزة بالنسبة إلى الجريمتيف دوف انتظار ورود شكوى مف المجني عميو.

و ورفض أف يردىا، فقاـ صاحب الحقيبة بضربو واسترد حقيبتو فيذا قاـ شخص بأخذ حقيبة صديق
أياـ، يمكف لمنيابة العامة أف تحرؾ الدعوى العامة  10ونتج عف الضرب )اإليذاء( تعطيؿ عف العمؿ فوؽ

بجرمي الضرب واستيفاء الحؽ بالذات، لما بيف ىاتيف الجريمتيف مف ارتباط، ولو لـ يتقدـ المجني عميو 
 .34استيفاء الحؽ بالذات بشكوى عف جريمة

 حالة التعدد المعنوي -ثانياً 

يتحقؽ التعدد المعنوي في كؿ مرة يكوف فييا الفعؿ الجرمي الصادر مف المتيـ واحدًا م  تعدد 
األوصاؼ القانونية القابمة ل نطباؽ عميو، عمى نحو ما تقوـ بو أكثر مف جريمة يستمـز القانوف الشكوى 

يستمزميا بالنسبة إلى اليرىا. وبما أف القانوف يعاقب عمى الفعؿ وليس عمى الوصؼ، بالنسبة إلى إحداىا وال 
فينو ينظر إلى الوصؼ األشد ألنو ىو الذي يحدد عقوبة الفعؿ. فيذا كاف القانوف يشترط لو شكوى، ف بد مف 

ال ف  تسم  الدعوى عف أي مف الوصفيف. مثاؿ: إذا ارتكب الزنا ع ني ًة، وفي ىذا الفعؿ انتظار تقديميا، وا 
                                                

ٔياا تعاذْا.  109. انذكرٕس عهٙ عثذ انقادس انقٕٓجٙ ٔانذكرٕس فرٕح عثذ هللا انشاارنٙ: انًشجاع انسااتق. ص133انذكرٕس جالل ثشٔخ: انًشجع انساتق. ص -32

  .491كزنك انذكرٕس أدًذ فرذٙ سشٔس: انًشجع انساتق. ص

 .65. ص1999انذكرٕس عٕع يذًذ عٕع: انًثادا انعايح فٙ قإٌَ اإلجشاءاخ انجُائٛح. داس انًطثٕعاخ انجايعٛح. اإلسكُذسٚح  - 33
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، ف  يجوز دوف تقديـ شكوى إقامة الدعوى مف أجؿ جـر 35تتوافر جريمتاف، الزنا والتعرض لآلداب العامة
التعرض لآلداب العامة، ألف البحث في ىذه الجريمة يقتضي حتمًا التعرض لمزنا، إذ منو تستخمص صفة 

 إذا قدـ الزوج المجني عميو شكواه.اإلخ ؿ بالحياء، وىو ما ال يريد المشرع الخوض فيو إال 

 شكل الشكوى وآثارىا -3

 الشروط الشكمية لمشكوى -أواًل 
. أي إف المراجعة 36لـ يشترط القانوف في الشكوى شكً  معينًا لكف يشترط أف تكوف مكتوبة وموقعة

. أي إف عمى ، والبد مف أف تكوف الشكوى واضحة37الشفيية لمقضاء أو الشرطة أو النيابة العامة ال تكفي
المجني عميو عندما يتقدـ بشكواه أف يحدد فييا الجريمة المشكو منيا وكذلؾ الشخص المشكو منو إذا لـ يكف 

 مجيوال. كما ال يجوز أف تكوف الشكوى معمقة عمى شرط ألنيا تكوف باطمة وليس ليا أي أثر.

 اآلثار التي تترتب عمى تقديم الشكوى -ثانياً 

مف المجني عميو في الجرائـ التي تتوقؼ إقامة الدعوى العامة فييا عمى تقديـ متى تـ تقديـ الشكوى  -1
الشكوى منو، تستعيد النيابة العامة حريتيا في إقامتيا. أي إف تقديـ الشكوى يرف  عقبة مف طريؽ 
النيابة العامة، التي تصبح حرة في إقامة الدعوى العامة أو عدـ إقامتيا. و يقتصر أثر الشكوى عمى 

 دعوى العامة فقط. ال

تعد الشكوى مف القواعد المتعمقة بالنظاـ العاـ، لذلؾ إذا أقيمت الدعوى العامة مف قبؿ النيابة العامة  -2
مف دوف تقديـ شكوى مف المجني عميو، يعد العمؿ باطً ، ويمكف الدف  بالبط ف في أي مرحمة مف 

أف تقضي بالبط ف مف تمقاء ذاتيا، مراحؿ الدعوى ولو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض. ولممحكمة 
 ولو رضي مف لو الحؽ في تقديـ الشكوى بذلؾ. 
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/ يٍ قإٌَ أطٕل انًذاكًاخ انجضائٛاح.  نكاٍ دكاى أٌ ذظاشٚخ  2ٔ  1/ انفقشج / 27. كزنك انًادج /273انذكرٕس عثذ انْٕاب دٕيذ: انًشجع انساتق. ص  -  37
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ولكف ىؿ يعد عمؿ النيابة العامة صحيحًا إذا قامت مف تمقاء ذاتيا بيقامة الدعوى العامة، ثـ تقدـ 
 المجني عميو بعد ذلؾ بشكواه ؟.

ًً ويجب إ  عادتو مف جديد بعد تقديـ الشكوى. إف كؿ ما تتخذه النيابة العامة مف إجراءات يعد باطً 

ال ُيجبر تقديـ الشكوى مف المجني عميو النيابة العامة عمى إقامة الدعوى العامة، فيف أقامتيا ف    -3
يعود لمشاكي أو المجني عميو شأف في ىذه الدعوى. كما يمكف ليا أف تقوـ بحفظ األوراؽ إذا تبيف 

 يو. ليا أف الفعؿ ال يشكؿ جريمة أو ال دليؿ عم

حتى في الجـر المشيود، فينو البد مف تقديـ الشكوى في الجرائـ التي تحتاج إلى تقديـ شكوى مف  -4
جراء 38المجني عميو . لكف إجراءات التحقيؽ التي ال تمس شخص المتيـ كسماع الشيود وا 

 .39المعانية... الخ يمكف القياـ بيا دوف انتظار لتقديـ الشكوى

ا الصادر أف إقامة الدعوى كاف بناء عمى تقديـ شكوى مف المجني عمى المحكمة أف تبيف في حكمي -5
 عميو.

 انقضاء الحق في الشكوى  -4

حؽ الشكوى كما ذكرنا سابقًا ىو مف قبيؿ الحؽ الشخصي المقصور عمى المجني عميو في الجريمة 
 وى.لكف ىذا الحؽ يسقط بأحد ث ثة أسباب: وفاة المجني عميو، مضي المدة، التنازؿ عف الشك

 أواًل: وفاة المجني عميو

إذا مات المجني عميو قبؿ أف يتقدـ بشكواه مف أجؿ إقامة الدعوى العامة فيف ىذا الحؽ الم صؽ 
لمشخصية ال ينتقؿ إلى ورثتو بوفاتو، وينقضي حقو بوفاتو ولو ثبت أنو لـ يصفح عف الجاني في حياتو 

تقدـ بشكواه فيف النيابة العامة تسترد حريتيا في  أما إذا مات بعد أف 40أو مات قبؿ أف يعمـ بالجريمة.
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إقامة الدعوى العامة ومباشرتيا أماـ القضاء. ذلؾ أف القيد الذي كاف يقيد حريتيا قد ُرف  ف  ييـ بعد ذلؾ 
 .41إف توفي صاحبو أو بقي عمى قيد الحياة

 ثانيًا: ُمضي المدة

ليا الشكوى، لذلؾ فيف حؽ المجني عميو لـ ينص المشرع السوري عمى مدة معينة يجب أف تقدـ خ 
 .42يبقى قائمًا حتى تسقط الدعوى العامة بالتقادـ

 ثالثًا: التنازل عن الشكوى

التنازؿ ىو الوجو المقابؿ لمشكوى، أي ىو نزوؿ عف الحؽ في الشكوى ممف يممكو شرعا، ويكوف 
جزائية تجاه المدعى عميو، أو عدـ ذلؾ عندما يفصح المجني عميو عف إرادتو في عدـ استمرار اإلجراءات ال

ذا كانت الشكوى تؤدي إلى إقامة الدعوى العامة فيف  رالبتو أصً  في تقديـ الشكوى ضد مرتكب الجريمة. وا 
التنازؿ يؤدي إلى سقوط الشكوى وبالتالي انقضاء الدعوى العامة. وكما أف المشرع عمؽ إقامة بعض الدعاوى 

باب نفسيا أعطاه حؽ التنازؿ عنيا. ومف أجؿ ىذا فيف كؿ الشروط عمى شكوى المجني عميو، فينو لؤلس
 .43المطموب توافرىا في الشكوى، يتطمبيا القانوف أيضًا في التنازؿ

 ممن يقدم التنازل عن الشكوى -1

يقدـ التنازؿ عف الشكوى ممف خولو القانوف الحؽ في تقديميا، وىو المجني عميو نفسو إذا كاف  - أ
يو أو القّيـ عميو حسب األحواؿ إذا تخمؼ لدى المجني عميو شرط التمييز. مميزًا، ووليو أو وص

ويجوز التوكيؿ في التنازؿ عف الشكوى بشرط أف يكوف توكيً  خاصًا وواضحا. والتوكيؿ بالشكوى ال 
 .44يشمؿ التوكيؿ بالتنازؿ عنيا
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وف صحيحًا إال إذا كاف إذا تعدد المجني عمييـ، وكاف الجمي  قد تقدموا بشكوى، فيف التنازؿ ال يك - ب
صادرًا مف جمي  الذيف سبؽ أف تقدموا بشكوى، فيذا تنازؿ بعض المجني عمييـ دوف البعض اآلخر 

 يكوف ىذا التنازؿ قاصرًا عمى صاحبو فقط، وال يؤثر في سير واستمرار الدعوى العامة أماـ القضاء. 

يـ شكوى، فيف التنازؿ بالنسبة ألحدىـ أما إذا تعدد المتيموف وكانوا جميعيـ ممف يحتاجوف إلى تقد  - ج
ففي  45يعد تنازاًل بالنسبة لمباقيف عف الشكوى في تمؾ الخصوصية كالشكوى نفسيا ال يقبؿ التجزئة.

جريمة السرقة التي قاـ بيا االبف واالبنة، إذا تنازؿ األب عف الشكوى المقدمة ضد إبنو، فينو يشمؿ 
 . ابنتو أيضاً 

ال يتطمب القانوف الشكوى لرف  الدعوى عمييـ، فينو ال يستفيد مف ىذا  أما إذا كاف مف بينيـ مف
أي تنازؿ األب بالنسبة البنو ال يؤثر في الصديؽ الذي اشترؾ م  ابنو في السرقة وال تنقضي  التنازؿ..

 الدعوى في مواجية ىذا الصديؽ الشريؾ. 

لتنازؿ الصادر عف ورثتو ألف التنازؿ حؽ إذا توفي المجني عميو قبؿ أف يتنازؿ عف شكواه، ف  يعتد با-د
شخصي ال ينتقؿ إلى الورثة. كذلؾ الحاؿ إذا تعدد المجني عمييـ وقدمت الشكوى منيـ جميعًا ثـ توفي 

 .46أحدىـ بعد ذلؾ، فيف التنازؿ الذي يصدر مف بقية المجني عمييـ ال يعتد بو

 شكل التنازل -2

كأف يرسؿ المجني عميو  صريحاً الشكوى، فقد يكوف التنازؿ  لـ يشترط القانوف شكً  معينًا لمتنازؿ عف
رسالة إلى المدعى عميو، أو قد يكوف التنازؿ أماـ النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو قاضي التحقيؽ أو 

 .اً مكتوبالمحكمة. الميـ ىو أف يكوف التنازؿ عف الشكوى 

ميو، كصفح الوالد عف ابنو بتسميمو يستنتج مف تصرفات المجني ع ضمنياً كما يمكف أف يكوف 
المتجر الذي كاف قد قاـ بسرقتو. الير أف الت يب عف حضور جمسات المحاكمة ال يعني أف المجني عميو 

 .47تنازؿ عف شكواه
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 وقت التنازل -3

أجاز القانوف التنازؿ عف الشكوى في أي وقت، ويبقى حؽ المجني عميو في التنازؿ قائمًا حتى 
 . والتنازؿ قد يق  مف المجني عميو:48الدعوى فتنقضي بو صدور حكـ بات في

فيسقط بذلؾ حقو في تقديـ الشكوى، وليس لمنيابة  وقبل تقديم أي شكوىإما بعد وقوع الجريمة  - أ
 العامة أف تقيـ الدعوى العامة بعد ذلؾ.

ما  - ب  .، فيمتن  عمى النيابة العامة إقامتيابعد تقديم الشكوى وقبل إقامة الدعوى العامةوا 

قامة الدعوى العامةأما إذا حصؿ التنازؿ  - ج ولكن قبل مف قبؿ النيابة العامة  بعد تقديم الشكوى وا 
 ، فعمى المحكمة أف تحكـ بانقضاء الدعوى العامة لصفح المجني عميو.انقضاء طرق الطعن

ذا صدر التنازؿ  -د . لكف المشرع نص عمى أف بعد الحكم البات فإن الدعوى تنقضي بيذا الحكموا 
التنازؿ عف الشكوى يوقؼ تنفيذ العقوبات، إال إذا نص القانوف عمى خ ؼ ذلؾ. وال مفعوؿ 

 .49لمتنازؿ عمى التدابير اإلص حية واالحترازية

 آثار التنازل -4

انقضاء الدعوى العامة بسبب التنازؿ ىو مف النظاـ العاـ، لذلؾ فعمى المحكمة أف تقضي بو مف 
 ء ذاتيا، كما أنو يجوز الدف  بو في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى ولو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض.تمقا

وينقضي حؽ التنازؿ عف الشكوى بوفاة المجني عميو، ألف التنازؿ مف الحقوؽ الشخصية التي ال 
 تنتقؿ إلى الورثة.
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. فمف ال يتنازؿ عف 50رطوال يجوز الرجوع عف التنازؿ بعد حصولو فيو ال ينقض وال يعمؽ عمى ش
 شكواه إال إذا دف  لو الجاني تعويضًا، أو اعتذر لو عمنًا، فيعد تنازاًل باط .

. فيذا حصؿ التنازؿ قبؿ 51كما أف التنازؿ يقتصر عمى الدعوى العامة دوف دعوى الحؽ الشخصي
ذا رف  الدعوى العامة، فيف القضاء الجزائي يصبح الير مختص بالدعوى المدنية لتبعية  ىذه األخيرة ليا. وا 

حصؿ التنازؿ بعد رف  الدعوى العامة، ف  تأثير لذلؾ عمى اختصاص القضاء الجزائي الذي يستمر بنظر 
 الدعوى المدنية وحدىا، ما لـ يتضمف التنازؿ أيضًا عف دعوى الحؽ الشخصي.

ة تزيد عف العشرة وفي جرائـ اإليذاء المقصود أو الير المقصود التي ينجـ عنيا تعطيؿ عف العمؿ مد
أياـ وال تزيد عف العشريف يوما. فيف تنازؿ الشاكي عف حقو ال يؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة بؿ إلى 

 تخفيض العقوبة إلى النصؼ.
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 االدعاء الشخصي
/ مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو: "يحؽ لكؿ متضرر إقامة دعوى 4نصت المادة /

 عف الضرر الناتج عف الجرائـ".  الحؽ الشخصي بالتعويض

الدعوى المدنية التي يقيميا المضرور مف خ ؿ ىذه المادة يمكف تعريؼ االدعاء الشخصي بأنو: 
  52.أمام المرجع الجزائي المختص طالبًا الحكم لو بالتعويض عن األضرار التي أحدثتيا الجريمة

 فالفارؽ بيف الشكوى واالدعاء الشخصي ىو أف:

تصدر إال مف المجني عميو وتقدـ منو سواء أصابو ضرر مف الجريمة أـ لـ يصبو الشكوى ال  -1
 ضرر.

أما االدعاء الشخصي فيمكف حصولو مف أي شخص أصابو ضرر شخصي ومباشر مف الجريمة 
  53سواء كاف ىو المجني عميو فييا أو اليره.

لعامة، وتصبح النيابة العامة الشكوى عندما تقدـ مف المجني عميو فينيا ترف  عقبة مف طريؽ النيابة ا -2
 حرة في إقامة الدعوى العامة أو عدـ إقامتيا. 

أما االدعاء الشخصي فينو يجبر النيابة العامة عمى إقامة الدعوى العامة حيف يقدـ إلى قاضي 
التحقيؽ أو محكمة الدرجة األولى المختصة، وال خيار ليا سواء أكانت قانعة بيقامة ىذه الدعوى أـ 

 عة. الير قان

 الشكوى ال تتضمف االدعاء الشخصي، بينما االدعاء الشخصي يتضمف معنى الشكوى. -3

ونحف م  مف تساءؿ عف الحكمة مف اشتراط االدعاء الشخصي تارة، والشكوى تارًة أخرى، وكاف مف 
األفضؿ االكتفاء بالشكوى في جمي  الحاالت. ويبقى االدعاء الشخصي شرطًا لممطالبة بتعويض 

  54اشئ مف الجريمة، أو إذا تراخت النيابة العامة في إقامة الدعوى العامة.الضرر الن
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 شكل االدعاء الشخصي  - أ

يقدـ االدعاء الشخصي مف الشخص الذي أصابو ضرر شخصي ومباشر مف الجريمة. وقد نصت 
اتخذ صفة / مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزئية عمى أنو: "ال يعد الشاكي مدعيًا شخصيًا إال إذا 60المادة /

االدعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي الحؽ أو ادعى في أحدىما بتعويضات شخصية 
 وعميو أف يعجؿ النفقات والرسوـ وفقًا لؤلحكاـ الخاصة بيا". 

 مف خ ؿ ىذه المادة يتبيف أف االدعاء الشخصي يعد قائما في حالتيف: 

نفسو مدعيًا شخصيًا، أو في تصريح الحؽ أماـ  عندما يصرح المضرور في شكواه أنو يقيـ مف -1
 قاضي التحقيؽ أو المحكمة، أو أف يكتفي بالمطالبة بالتعويضات الشخصية. 

 55أف يعجؿ الرسوـ والنفقات التي يقدرىا القاضي، إال إذا كاف قد حصؿ عمى المعونة القضائية. -2

لعامة أف تقيـ الدعوى العامة فييا إذا لـ وقد عدَّ المشّرع أف ىناؾ بعض الجرائـ التي ال يمكف لمنيابة ا
 يكف قد تقدـ المضرور بيدعاء شخصي، وأبرز ىذه الجرائـ ىي:

 56جرائم القدح والذم والتحقير -أوالً 

 / مف قانوف العقوبات عمى أنو:572نصت المادة /

 تتوقؼ الدعوى عمى اتخاذ المعتدى عميو صفة المدعي الشخصي.  -1"

قدح إلى ميت جاز ألقربائو حتى الدرجة الرابعة دوف سواىـ استعماؿ حؽ إذا وجو الذـ أو ال -2 
 الم حقة ىذا م  االحتفاظ بحؽ كؿ قريب أو وريث تضرر شخصيًا مف الجريمة". 

والسبب الذي جعؿ المشرع يوقؼ إقامة الدعوى في مثؿ ىذه الجرائـ عمى تنصيب المضرور نفسو 
ؿ )سمعة( الشخص المعنوية في المجتم ، لذلؾ يرج  إليو تقدير مدعيًا شخصيًا ىو أف ىذه الجرائـ تتناو 

 اتخاذ صفة االدعاء الشخصي بيقامة الدعوى مف عدمو.

                                                
/. " فانسٕٓ عٍ ذكهٛف انًذعٙ انشخظٙ نذفع  755/ ص1362، ٔانقاعذج سقى /753/.ص1360يجًٕعح انقٕاعذ انقإََٛح: انًشجع انساتق. انقاعذج سقى / - 55

 ح ال ًُٚع يٍ قثٕنّ ؽشفاً فٙ انذعٕٖ ٔانذكى نّ تثذل أػشاسِ ". انسهف

 (.568ٔ569ٔ570ٔ571ْٔٙ انجشائى انٕاقعح عهٗ أدذ األشخاص ٔانًُظٕص عهٛٓا فٙ قإٌَ انعقٕتاخ فٙ انًٕاد ) - 56
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 جريمة الزنا  -ثانياً 

تعاقب الالبية التشريعات وعمى األخص التشريعات العربية عمى جريمة الزنا إذا وقعت أثناء الحياة 
نما لحماية الزوجية، ألنيا تعد إخ اًل بعيد الزواج،  ليس فقط ألحد الزوجيف الذي جرح في عواطفو وكرامتو، وا 

ولمحفاظ عمى كياف األسرة وسمعتيا. وعمى الرالـ مف أف زنا الزوجة وزنا الزوج  57نظاـ األسرة مف االنح ؿ.
ا ىما في درجة واحدة مف الناحية األخ قية إال أف المشرع السوري يرى أف زنا الزوجة ىو أشد خطورة مف زن

الزوج. ونحف م  الرأي الذي يقوؿ أنو ال فرؽ بيف زنا المرأة وزنا الرجؿ، سواء مف حيث عناصر الجريمة أو 
 .58مف حيث معاقبتيا، إذ لـ يعد مف مسوِّغ لمنح مزّيٍة لمرجؿ عمى حساب المرأة

 / مف قانوف العقوبات عمى أنو:475وقد نصت المادة /

كوى الزوج واتخاذ صفة المدعي الشخصي، وعند عدـ قياـ الزوجية ال يجوز م حقة فعؿ الزنا إال بش -1"
 فتتوقؼ الم حقة عمى شكوى الولي عمى عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي. 

 ال ي حؽ المحرض والشريؾ والمتدخؿ إال والزوج معًا.  -2

 ال تقبؿ الشكوى مف الزوج )أو الولي( الذي تـ الزنا برضاه.  -3

 الشكوى بانقضاء ث ثة أشير عمى اليوـ الذي اتصؿ فيو الجـر بعمـ الزوج )أو الولي(".  ال تقبؿ -4

يتضح مف ىذا النص أف المشرع السوري لـ يجعؿ مف زنا الزوجة أو الزوج فع  معاقبًا عميو فقط، 
ًً معاقبًا عميو أيضا. أما الرجؿ الير المتزوج ف نما جعؿ مف زنا المرأة الير المتزوجة فعَ    يعاقب إال إذا وا 

 . يتبيف مف ذلؾ كمو أنو:59كاف شريكًا لممرأة الزانية

يجب قياـ الزوجية حتى يمكف م حقة الجريمة، فيذا حدث الط ؽ البائف قبؿ تقديـ االدعاء الشخصي  -1
 ف  تجوز الم حقة. وعند عدـ قياـ الرابطة الزوجية، يجب تقديـ االدعاء الشخصي مف الولي.

                                                
 . 268انقاػٙ عثذ انْٕاب تذسج: انًشجع انساتق. انجضء األٔل. ص  - 57

 .69ص 1942. كزنك األسرار جُذ٘ عثذ انًهك. انًٕسٕعح انجُائٛح. انجضء انشاتع. انقاْشج 270انًشجع انساتق. ص انذكرٕس عثذ انْٕاب دٕيذ:  - 58

 / يٍ قإٌَ انعقٕتاخ انسٕس٘. 474انًادج: / - 59
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ذا قدـ االدعاء الشخصي ثـ زالت الرابطة الزوجية، وال يحوؿ زواليا دوف الحكـ في تستمر الدعوى إ -2
 الدعوى. 

ال ُي حؽ الشريؾ أو المتدخؿ إال والزوج معًا، لذلؾ يرتبط مصيرىما بمصير الزوج الزاني، وتتحرؾ  -3
 بحقيما الدعوى العامة. 

 .60ال يقبؿ االدعاء الشخصي مف الزوج الذي تـ الزنا برضاه -4

ط حؽ الزوج أو الولي في تقديـ االدعاء الشخصي إذا انقضت مدة ث ثة أشير عمى اليوـ الذي عمـ يسق -5
 .61فيو بالجـر ولـ يتقدـ بيدعائو الشخصي

 في حال الوفاة -ثالثاً 

 في حاؿ وفاة الزوج أو الزوجة مرتكبي جـر الزنا، البد مف أف نفرؽ بيف حالتيف:

ة قبؿ تقديـ االدعاء الشخصي، في ىذه الحالة ال يجوز م حقة وفاة الزوج أو الزوج الحالة األولى: -1
 .62أحد، أي ال يجوز م حقة الشريؾ والمحرض والمتدخؿ

وفاة الزوج أو الزوجة بعد تقديـ االدعاء الشخصي، في ىذه الحالة تتوقؼ الم حقة  الحالة الثانية: -2
 .63بالنسبة لممتوفى، وتستمر بالنسبة لباقي الشركاء

 االدعاء الشخصي التنازل عن - ب

 / مف قانوف العقوبات عمى أف:6و5في فقرتييا / 475نصت المادة 

 "إسقاط الحؽ عف الزوج أو الزوجة ُيسقط دعوى الحؽ العاـ والدعوى الشخصية عف سائر المجرميف.

 إذا رضي الرجؿ باستئناؼ الحياة المشتركة تسقط الشكوى".

                                                
 .818/.ص1473يجًٕعح انقٕاعذ انقإََٛح: انًشجع انساتق. انقاعذج سقى / - 60

 .817/.ص1472ساتق. انقاعذج سقى /يجًٕعح انقٕاعذ انقإََٛح: انًشجع ان - 61

 . 814/. ص 1466يذكًح انُقغ نى ذؤٚذ ْزا انشأ٘: يجًٕعح انقٕاعذ انقإََٛح: انًشجع انساتق. انقاعذج سقى / - 62

كرٕس دسااٍ . كاازنك انااذ144، انااذكرٕس عاااؽف انُقٛااة: انًشجااع انساااتق. ص815/. ص1467يجًٕعااح انقٕاعااذ انقإََٛااح: انًشجااع انساااتق. انقاعااذج سقااى / - 63
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 يستنتج مف ىذا النص ما يأتي:

دعي الشخصي عف ادعائو في ىذه الجريمة إلى سقوط دعوى الحؽ العاـ بالنسبة إلى يؤدي تنازؿ الم -1
سائر المجرميف، وبذلؾ يستفيد الشريؾ مف تنازؿ الزوج المضرور أو الولي. ويوقؼ تنفيذ العقوبة إذا كاف 

 .64قد قضي بيا

عف سائر  يستتب  التنازؿ عف االدعاء الشخصي في ىذه الجريمة سقوط دعوى الحؽ الشخصي أيضاً  -2
 المجرميف، والسبب ىو عدـ إثارة المشكمة سواء أماـ المحكمة المدنية أو الجزائية بعد ىذا التنازؿ.

يسقط االدعاء الشخصي إذا رضي الزوج باستئناؼ الحياة المشتركة م  زوجو فعً . وىذا النص ينطبؽ  -3
 .66الشخصي فيعد تنازاًل منو، ويفسر بأنو عفو ضمني. أما بعد تقديـ االدعاء 65عمى الرجؿ والمرأة

 آثار االدعاء الشخصي -ج

 إذا قدـ االدعاء الشخصي فينو يجبر النيابة العامة عمى إقامة الدعوى العامة، ميما كاف رأييا.  -1

 يعد تقديـ االدعاء الشخصي قاطعًا لمتقادـ.  -2

أنو اختار  يصبح مقدـ االدعاء الشخصي طرفًا في الدعوى المدنية التابعة لمدعوى العامة ويعد -3
 الطريؽ الجزائي. 

ال ينقض التنازؿ عف االدعاء الشخصي وال يعمؽ عمى شرط، ويستنتج مف كؿ عمؿ يدؿ عميو، وال  -4
 رقابة عميو مف محكمة النقض فيو مسألة موضوعية تخض  لتقدير القاضي.

                                                
 . 816/. ص1469، ٔانقاعذج سقى /815/ ص1468يجًٕعح انقٕاعذ انقإََٛح: انًشجع انساتق. انقاعذج سقى / 64

 ٔيا تعذْا.  64انذكرٕس عهٙ يذًذ جعفش: انًشجع انساتق. ص  - 65

 ٔيا تعذْا. 816/.ص 1475/ٔ/1471/ٔ/1470قاعذج /يجًٕعح انقٕاعذ انقإََٛح: انًشجع انساتق. سقى ان - 66
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 وآثاره الطمــب

بيقامة الدعوى العامة عمى ذىب المشرع السوري في عدد مف الحاالت إلى تعميؽ حؽ النيابة العامة 
تقديـ طمب مف الجية الرسمية المختصة بحؽ مف خالؼ قوانينيا وأنظمتيا الخاصة بيا ألنيا ىي األكثر 
دراية بمصالحيا والتي تكوف مجيولة بالنسبة لمنيابة العامة. والطمب ىو أحد القيود الواردة عمى إقامة الدعوى 

صدر عن جية عامة تعبر من خاللو عن إرادتيا في إقامة الدعوى كتاب خطي يالعامة ويمكف تعريفو بأنو: 
 ويختمؼ الطمب عف الشكوى مف عدة نواح:  .67العامة في جرائم حددىا القانون

الطمب ىو تعبير عف إرادة جية عامة في إقامة الدعوى العامة، بينما الشكوى ىي تعبير عف إرادة  -1
 المجني عميو الفرد في إقامة ىذه الدعوى.

 مب ييدؼ إلى حماية مصمحة عامة، بينما الشكوى تيدؼ إلى حماية مصمحة خاصة.الط -2

بما أف الحؽ في الطمب ىو حؽ عاـ، لذلؾ ال يسقط بوفاة الشخص الذي يعود لو الحؽ بتقديـ   -3
نما بوظيفتو ومنصبو، بينما الشكوى ىي حؽ شخصي وتسقط بوفاة  الطمب ألنو ال يتعمؽ بشخصو وا 

 ورثتو. الشخص وال تنتقؿ إلى

ولـ يتضمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية بياف الجرائـ التي يتوقؼ فييا تحريؾ الدعوى العامة 
نما نص عمى ىذه الجرائـ في قوانيف خاصة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ:  عمى تقديـ طمب، وا 

ت المتضمف تنظيـ المؤسسا 1961لعاـ  198مف المرسوـ التشريعي رقـ  35ما نصت عميو المادة  - أ
الفندقية والمحاؿ العامة، مف أف لوزير االقتصاد أو مف يفوضو طمب إقامة الدعوى العامة بحؽ 

 المخالفيف ألحكاـ ىذا المرسوـ.

ما نص عميو قانوف التعميـ اإللزامي، مف أف الدعوى العامة ال تقاـ عمى الولي الذي يمتن  عف إرساؿ  - ب
طفً  في سف التعميـ اإللزامي إال بطمب مف وزير ابنو إلى المدرسة االبتدائية أو عمى مف يستخدـ 

 .68التربية

                                                
 .97انذكرٕس دسٍ جٕخذاس: انًشجع انساتق. انجضء األٔل. ص - 67
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ففي ىذه الحاالت واليرىا، ال تستطي  النيابة العامة إقامة الدعوى العامة دوف تقديـ طمب خطي مف 
 الجية الرسمية المختصة. 

 آثار الطمب

 يجبر الطمب النيابة العامة عمى إقامة الدعوى العامة.  -1

ب إال إذا كاف النص القانوني يسمح بذلؾ، فيذا أجاز القانوف لموزير ال تجوز اإلنابة في الطم -2
 .69المختص أو مف يفوضو تقديـ الطمب، جاز لممفوض تقديمو

جاز لمنيابة العامة إذا قدـ الطمب ضد شخص معيف، أف ت حؽ شركاءه إذا لـ يكونوا ممف يتمتعوف  -3
 بمان  مف موان  إقامة الدعوى العامة. 

 مة أف تتنازؿ عف الطمب مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة. يمكف لمجية العا -4

يجب عمى المحكمة أف تشير في حكميا الصادر إلى أف إقامة الدعوى العامة تـ بناء عمى تقديـ طمب مف 
 الجية العامة المختصة.

                                                
 .749/. ص1353يجًٕعح انقٕاعذ انقإََٛح: انًشجع انساتق. انقاعذج سقى / - 69

100 



 تمارين:
 اإلدعاء الشخصي:اشر إلى اإلجابة الصحيحة: 

 
 يجب أف يصدر مف المضرور ذاتو. .1
 أف يكوف شفييا. يمكف .2
 يمكف أف يقدـ مف شخص مصاب بضرر الير مباشر. .3
 يجب أف يقدـ مف الشخص الطبيعي فقط. .4

 
 1اإلجابة الصحيحة رقـ 
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 قيود إقامة الدعوى العامة 

  - 2 – القيود المؤقتة

 الكممات المفتاحية:
 

 مجمس -الحصانة زوال -اإلدارية الحصانة -القضائية الحصانة -اإلجرائية البرلمانية الحصانة
 -العمل عن الناشئ الجرم -األعمى القضاء مجمس -الثالثية المجنة -النائب صانةح -الشعب
 .االقتصادية الجريمة -العمل عن الناشئ غير الجرم

 

 الممخص:
 الدعوى إقامة في سمطاتيا ممارسة في العامة النيابة حرية تجعل التي القيود وىي :المؤقتة القيود
 االدعاء أو الشكوى صورة اإلرادة عن التعبير ويأخذ جية، أو شخص إرادة عمى متوقفة العامة

 .الطمب أو اإلذن أو الشخصي،
 نظراً  أو المرتكبة الجريمة طبيعة إلى نظراً  إما الحصر، سبيل عمى القيود ىذه المشرع أورد وقد
 .مرتكبيا صفة إلى

 

 األىداف التعميمية:
 

 .اإلذن :المؤقت بالقيد الطالب تعريف
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 اإلذن
شكوى واالدعاء الشخصي، عمَّق المشرع سمطة النيابة العامة في إقامة إلى جانب ال

الدعوى العامة في بعض األحيان عمى إذن من سمطة عامة تعبر فيو عن عدم معارضتيا في 
إقامة ىذه الدعوى بمواجية شخص ينتسب إلييا. فقد قدر المشرع أنو البد في بعض األحيان من 

وضعيم الوظيفي ومواقعيم الحساسة في الدولة من أجل تقرير حصانة لبعض األشخاص بسبب 
تمكينيم من القيام بواجباتيم عمى أكمل وجو تحقيقًا لممصمحة العامة، ألنو يخشى عمييم من كيد 
اآلخرين ليم. فاإلذن ىنا يعد بمنـزلة حصانة مؤقتة ليؤالء األشخاص تحمييم من اآلخرين، فيمنع 

تأذن الجية المختصة بذلك. لذلك يمكن تعريف اإلذن  اتخاذ أي إجراء جزائي ضدىم قبل أن
كتاب خطي تصدره جية عامة يتضمن عدم اعتراضيا )أي موافقتيا( عمى مالحقة أحد بأنو:

أعضائيا أو موظفييا الذي تتجمع ضده أدلة مادية يرجح معيا ارتكابو لجريمة ما أو 
. لواقعة الجرمية التي ارتكبياالمساىمة في ارتكابيا،  ويحدد في ىذا الكتاب اسم الشخص وا

نما عدم الممانعة فقط أو  ويالحظ أن مضمون اإلذن ليس المطالبة بتحريك الدعوى العامة، وا 
. والحاالت التي تتطمب إذنًا لتحريك الدعوى العامة 1عدم المعارضة في اتخاذ إجراءات المالحقة

 ىي: 

 الجرائم التي يقترفيا أعضاء مجمس الشعب.  -1

 ي يقترفيا القضاة. الجرائم الت -2

 الجرائم التي يقترفيا العاممون في الدولة.  -3

 لذلك البد من تقسيم ىذا الفرع إلى:

 الحصانة البرلمانية اإلجرائية. -1
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 الحصانة البرلمانية اإلجرائية

م وأعدائيم ُأعطَي أعضاء مجمس الشعب ىذه الحصانة من أجل حمايتيم من خصومي
 الذين قد يقيمون الدعوى العامة ضدىم من أجل اإلساءة إلى سمعتيم. 

عمى أن:  1773( من دستور الجميورية العربية السورية لعام 67وقد نصت المادة )
"يتمتع أعضاء مجمس الشعب بالحصانة طيمة مدة والية المجمس وال يجوز في غير حالة الجرم 

ة ضد أي عضو منيم إال بإذن سابق من المجمس وفي غير أدوار المشيود اتخاذ إجراءات جزائي
 االنعقاد يتعين أخذ إذن رئيس المجمس ويخطر المجمس عند أول انعقاد لو بما اتخذ من إجراء".

 يتبين من ىذه المادة أن ىذه الحصانة تتميز بعدة خصائص: 

ميالدية، تبدأ من تاريخ ( من الدستور ىي أربع سنوات 51مدة والية المجمس حسب المادة ) -1
 أول اجتماع لو، ويتمتع أعضاء المجمس خالل ىذه المدة بالحصانة. 

تقتصر ىذه الحصانة عمى النائب وحده دون أفراد أسرتو أو أقاربو أو من اشترك معو في  -2
ارتكاب الجريمة ألنيا حصانة شخصية. وتشمل ىذه الحصانة جميع األفعال التي يقترفيا 

 يات أو جنح أو مخالفات. العضو من جنا

ال يجوز مالحقة العضو أثناء فترة انعقاد المجمس سواء أكان ذلك بصورة عادية أو  -3
وفي خارج أدوار االنعقاد يشترط الحصول عمى  2استثنائية، إال بإذن سابق من المجمس.

 إذن من رئيس المجمس. 

، فإذا أقيمت الدعوى العامة عمى تستثنى الجرائم التي ارتكبيا العضو قبل تمتعو بالحصانة -4
النائب قبل بدء الدورة أو قبل انتخابو نائبًا، فميس ىناك ما يمنع من متابعتيا دون إذن 

  3من المجمس، لكن ال يجوز توقيفو إال بعد رفع الحصانة عنو.

 تشمل الحصانة النيابية عدم دعوة النائب إلى الحضور أمام قاضي التحقيق الستجوابو، وال  -5
القبض عميو، أو تفتيشو أو تفتيش منزلو، أو ضبط رسائمو، أو األمر بمراقبتيا. أما 
اإلجراءات اآلخرى، التي ال تنالو شخصيًا، فإنيا جائزة مثل إقامة الدعوى عمى شركاء 

                                                
 ق 21 ق ص957 األلوؼٌ: المطاغ الؽبثكق الئع  الشبل ق المبػسح  األؼزبش ػجس المبزض ابض هللا - 2
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النائب في الجريمة، سماع الشيود، االنتقال إلى مكان الجريمة، الخبرة ألنيا ال تؤثر في 
 برلمان. عممو كنائب في ال

تنصرف ىذه الحصانة إلى اإلجراءات الجزائية وحدىا، أي إن الدعوى العامة ال يمكن أن  -6
تقام عميو قبل صدور إذن من المجمس أو رئيسو، لكن ال تؤثر في دعوى الحق 
الشخصي التي يمكن أن ترفع عميو أمام القضاء المدني لمطالبتو بالتعويض عن 

 دعوتو أمام القضاء الجزائي بوصفو مسؤواًل بالمال. األضرار الجزائية. كما يجوز 

 زوال الحصانة -أولً 

تزول الحصانة عن عضو المجمس بصدور اإلذن من المجمس أو من رئيس المجمس في  -1
غير أدوار االنعقاد، وعندئذ يصبح كأي مواطن عادي، وتستعيد النيابة العامة حريتيا 

عامة ضد ىذا العضو. ولكنو يظل يمارس والمدعي بالحق الشخصي في إقامة الدعوى ال
 أعباء النيابة بصورة عادية ألن محاكمتو جزائيًا ال تعني وقف نيابتو.

واألصل أن تطمب السمطات القضائية، عن طريق وزير العدل، من مجمس الشعب رفع 
الحصانة عن العضو الذي ارتكب جريمة من الجرائم، والمجمس يوافق إال إذا وجد أن ىناك 

رات سياسية تحاك ضد العضو المذكور. والمجمس النيابي ال يتعرض لموضوع الدعوى ضد مؤام
النائب، وال يقيِّم األدلة المقدمة بشأنيا وال يقطع برأي حول ارتكاب عضو المجمس لمجريمة أم ال، 
نما ميمتو شكمية فقط تقتصر عمى بحث مدى جدية التيمة المنسوبة إلى ىذا العضو، وما إذا  وا 

نما ىو البحث عن الحقيقة وتحقيق كان  الباعث عمييا سياسيًا بقصد الكيد لو أم ليس كذلك وا 
ألنو إذا لم يفعل ذلك فمعنى ىذا أن القوانين تعطمت لصالح فئة من المواطنين خالل  4العدالة.

 5فترة النيابة، ال سيما أن الدستور نادى بالمساواة في الحقوق والواجبات.

ذا تقرر رفع الحصا نة عن النائب، فإن محاكمتو تقتصر عمى الجرم الذي رفعت من وا 
أجمو الحصانة، وال يجوز أن تمتد إلى أفعال أخرى، غير أن من حق النيابة العامة أن تغير 

 الوصف، ألن المحاكم أصاًل ال تتقيد بو. 

                                                
 ق  212السكزوض ػزٌ ػجس المبزض المهواٌ: المطاغ الؽبثكق ص - 4
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لحاق ألنو ال يعود ىنالك شبية لإليقاع بو أو إ 6تزول الحصانة في حالة الجرم المشيود. -2
أذى بسمعتو أو مركزه االجتماعي، ويزول أي شك في ارتكاب العضو لجريمتو، ويصبح 
كأي مواطن عادي تقام الدعوى ضده من قبل النيابة العامة وتتخذ بحقو جميع 

 اإلجراءات. من دون حاجة إلى إذن والدستور صريح في ىذا المجال. 

ية المجمس التي ىي أربع سنوات تزول الحصانة عن النائب في حالة انتياء مدة وال -3
 ميالدية.

 آثار الحصانة البرلمانية اإلجرائية -ثانياً 

حصانة النائب ىي من متعمقات النظام العام، ولذلك فإنو ال يحق لمنائب أن يتنازل  -1
عنيا، وكل مالحقة تتم ولو كان النائب قاباًل بيا تعد باطمة، ألن الحصانة البرلمانية ىي 

ة، شرعت لممصمحة العامة التي يمثميا النائب وليس لحماية شخصو، حصانة دستوري
. 7لذلك فعمى المحكمة أن تعمن بطالن المحاكمة من تمقاء ذاتيا ولو لم يطمب أحد ذلك

كما يجوز الدفع بالبطالن في أي مرحمة من مراحل الدعوى، ولو ألول مرة أمام محكمة 
 النقض.

بطالن إذا عمدت إلى إقامة الدعوى العامة قبل صدور ُتعرض النيابة العامة أعماليا لم -2
اإلذن، ألن إقامة الدعوى العامة يجب أن تكون الحقة ليذا اإلجراء ال سابقة عميو وال 
تصحح بو. فال تممك النيابة العامة اتخاذ أي إجراء ضد أي عضو في البرلمان دون إذن 

ال يصحح صدور اإلذن ما سابق، ألن اإلذن المسبق شرط لممالحقة القضائية، كما 
يكون قد اتخذ من إجراءات جزائية ضد عضو المجمس قبل صدوره، ألن ىذه اإلجراءات 

 تعد باطمة، وىو بطالن يتعمق بالنظام العام ال يصححو اإلذن الالحق. 

يتوقف سريان التقادم الجزائي طوال المدة التي تستغرقيا إجراءات صدور اإلذن،   -3
 .8رد صدور اإلذن بالمالحقة أو بانتياء دورة االنعقادويستعيد سريانو بمج

                                                
الئطم المعهوز هو الئطم الصً ٍعبهس حبا اضركبثه صم ػيس االنزهب  من  – 1  من لبنو  صووا المحبكمبد الئعا َخ: "28ملس نصذ المبزح   - 6

صم صمضاق ٍؽزسا ميهوب  مٍزحك ثه صٍضبً الئطا م الزٌ ٍمجض ػزي مطركجَهب ثيب  ػزي وطاخ اليبغ صم ٍضجظ مؼهم صقَب  صم صؼزحخ – 2اضركبثهق 

 صنهم وبػزوا الئطم مشلك وٌ األضثغ مالؼعطٍن ؼبػخ من ملوع الئطم"ق  

 ق243السكزوض ػجس الوهبة حومس: المطاغ الؽبثكق ص - 7

 ممب ثؼسهبق 118السكزوض ػبطف اليمَت: المطاغ الؽبثكق ص - 8
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 الحصانة القضائية

ميمة القاضي ميمة بالغة األىمية، فعميو أن يحكم ضميره وشرفو في جميع القضايا 
التي يفصل فييا، لذلك يجب أن يوفر لو القدر الالزم من الحرية وعدم الخوف حتى يستطيع أن 

قيق ذلك فقد قرر المشرع لمقضاة حصانة خاصة بيم من أجل يقوم بواجبو عمى أكمل وجو. ولتح
  9اتياميم ومقاضاتيم، لعدم فسح المجال لمكيد بيم، سواء من األفراد أو من السمطة التنفيذية.

والمقصود بالقضاة كل من يقوم بوظيفة قضائية، مثل قضاة الحكم والتحقيق والنيابة 
  10ولو قبل مباشرتو عممو في وظيفتو.العامة، بعد صدور مرسوم تعيينو في القضاء 

( عمى أنو: "في الجرائم 1من قانون السمطة القضائية الفقرة ) 114وقد نصت المادة 
التي يرتكبيا القضاة أثناء قياميم بالوظيفة أو خارجيا ال تقام دعوى الحق العام إال من قبل 

ين من أقدم مستشارييا أو النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثن
 بناء عمى طمب مجمس القضاء األعمى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسمكية وجود جرم".

 يتبين مما سبق:

أن ىذه الحصانة القضائية ىي حصانة شخصية تقتصر عمى القاضي وحده دون أفراد  -1
 أسرتو أو أقاربو أو من اشترك معو في الجريمة. 

جميع الجرائم التي يرتكبيا القاضي أثناء قيامو بوظيفتو أم  أن ىذه الحصانة تشمل -2
. والمقصود بالجرائم المرتكبة أثناء 11خارجيا وسواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة

الوظيفة أو خارجيا، كل الجرائم التي تنسب إلى القضاة في إطار العمل القضائي أو 

                                                
 ق 1973من زؼزوض الئمهوضٍخ الؼطثَخ الؽوضٍخ لؼبم  133المبزح  - 9

 ق255السكزوض ػجس الوهبة حومس: المطاغ الؽبثكق ص - 10
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. أو مخالفة نظام 12سير مثالً خارجو، مما ال عالقة ليا بالوظيفة، كمخالفات ال
 .13البمديات... أو غيرىا

أما في الجرائم المشيودة فالقاضي يصبح كأي مواطن عادي، ولكل واحد من رجال  -3
الضابطة العدلية أن يباشر في حالة الجرم المشيود التحقيق وفقًا لمقوانين عمى أن يعمم 

 .14أقرب قاضي ليرفع األمر فورًا إلى النائب العام

البد من الحصول عمى اإلذن قبل إقامة الدعوى العامة عمى القاضي من المجنة الثالثية  -4
 .15أو من مجمس القضاء األعمى

( من القانون نفسو عمى أنو: "ليس لممدعي الشخصي 2في الفقرة ) 114كما نصت المادة 
نما يترتب عمى النائب ا لعام حين رفع أن يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة وا 

الشكوى إليو أن يحيميا إلى المجنة المشار إلييا ويحق لو قبل إحالتيا أن يعمد الستكمال التحقيق 
 بواسطة إدارة التفتيش". 

يستنتج من ىذه الفقرة أن عمى المضرور أن يتقدم بشكواه إلى النائب العام منصبًا نفسو 
كوى، إما أن يحيميا إلى لجنة اإلذن، أو إذا مدعيًا شخصيًا. والنائب العام، حين ترفع إليو الش

وجدىا غامضة فيحق لو قبل إحالتيا أن يعمد إلى استكمال التحقيق بواسطة إدارة التفتيش 
  16القضائي.

 الجية التي تصدر اإلذن -أولً 

وتؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشارييا وتصدر  المجنة الثالثية: -1
مب يقدمو النائب العام من تمقاء ذاتو، أو بناء عمى الشكوى المقدمة اإلذن بناء عمى ط
 من قبل المضرور.
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إن من حق مجمس القضاء األعمى المشكل برئاسة رئيس مجمس القضاء األعمى:  -2
الجميورية )وينوب عنو وزير العدل( أن يطمب إقامة الدعوى العامة عمى القاضي إذا 

لمقاضي )بسبب إخاللو بواجباتو أو اإلساءة لكرامة  اكتشف أثناء المحاكمة التأديبية
 القضاء(، أنو قد ارتكب جرمًا جزائيًا.

 اإلجراءات المتبعة بعد صدور اإلذن -ثانياً 

 النائب العام فقط في الجميورية ىو الذي يقيم الدعوى العامة عمى القاضي.  -1

منظر في القضايا يحال القاضي ليحاكم أمام محكمة النقض بييئتيا العامة المؤلفة ل -2
الجزائية. وعمى الرغم من أن في ذلك خروجًا عمى قواعد االختصاص، فإن ما يبرره ىو 
أن المشرع أراد ضمان العدالة وحماية القاضي عن طريق محاكمتو من أعمى ىيئة 

  17قضائية.

( من قانون السمطة القضائية عمى أن: "يحال القاضي أمام 115وقد نصت المادة )
ض بييئتيا العامة المؤلفة لمنظر في القضايا الجزائية وفقًا لألصول المبينة في المادة محكمة النق
 التالية". 

( من القانون نفسو ما يمي: تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق 116كما جاء في المادة )
 العام. 

وفي يعين رئيس المحكمة أحد قضاتيا لمقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية  -1
ما يستدعي التحقيق من المواد الجنحية. وبناء عمى قرار قاضي التحقيق، يحال القاضي 

 المدعى عميو إلى المحكمة وال يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة.

يحق لقاضي التحقيق إنابة أحد قضاة الحكم عمى أن ال تتناول اإلنابة القرار النيائي  -2
 رجة من القاضي المدعى عميو.وعمى أن ال يكون القاضي المناب أقل د

 لممتضرر من الجريمة أن يدخل في الدعوى مدعيًا شخصيًا أثناء التحقيق والمحاكمة. -3

                                                
  موون لووبنو  الؽووزطخ المضووب َخق المحووبمٌ ٍبؼووَن الووسضكعلٌ: المئموػووخ الئعا َووخق المطاووغ الؽووبثكق الئووع  الطاثووغق المبػووسح 115المووبزح   - 17
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إن قرار لزوم المحاكمة غير تابع ألي طريق من طرق الطعن، بينما يجوز الطعن في  -4
قرارات منع المحاكمة وتخمية السبيل من قبل ممثل الحق العام، كما أن لممدعي 

 حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط.الشخصي 

 لمموقوف حق الطعن في قرار رد طمب التخمية. -5

تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غير الداخمة في تشكيل الييئة العامة التي ستنظر  -6
في أساس القضية في ىذه الطعون التي يجب أن تقدم ويفصل فييا وفقًا لألصول 

 ريق من طرق الطعن.الجزائية ويكون قرارىا غير تابع ألي ط

إذا أقيمت الدعوى عمى قاٍض وكان لو شركاء أو متدخمون من غير القضاة، فإنو تجري  -7
محاكمتيم معًا أمام محكمة النقض. ويجري توقيف القضاة في غرفة خاصة في قصر 

 العدل.

يحق لمييئة العامة أن تقرر كف يد القاضي المالحق أماميا. ويعد القاضي مكفوف اليد  -8
 ور مذكرة التوقيف بحقو أو من تاريخ تركو الوظيفة قبل صدور المذكرة.بعد صد

ال يترتب عمى توقيف القاضي حرمانو من مرتبو خالل مدة التوقيف ما لم تقرر   -9
 المحكمة حرمانو منو كمو أو بعضو.

يحق لمييئة العامة أن تقرر إنياء مفعول كف اليد وأن تقرر أثناء المحاكمة إخالء سبيل  -10
 الموقوف.القاضي 

تنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عمييم من القضاة في أماكن مستقمة عن األماكن  -11
 المخصصة لحبس السجناء اآلخرين.

األحكام والقرارات التي تصدرىا محكمة النقض مبرمة وغير تابعة ألي طريق من طرق  -12
يوم الذي الطعن سوى االعتراض عمى األحكام الغيابية في ميعاد خمسة أيام تبدأ من ال

 يمي تاريخ التبميغ.

 

 

110 



 آثار الحصانة القضائية -ثالثاً 

ضائية، لذلك فإن أحكام ىذه الحصانة بما أن الحصانة القضائية مقررة لحماية السمطة الق  - 1
تتعمق بالنظام العام، ومخالفتيا تؤدي إلى البطالن، وتقضي المحكمة بذلك من تمقاء 
ذاتيا، كما يمكن الدفع بالبطالن في أي مرحمة من مراحل الدعوى، ولو ألول مرة أمام 

 محكمة النقض. 

النسبة لألفعال التي قام بيا، إن قرار لجنة اإلذن برفض إقامة الدعوى عمى القاضي ب - 2
يحوز حجية األمر المقضي بو، فال يجوز تجديد المالحقة عن تمك األفعال ولو بعد ترك 
القاضي سمك القضاء، فحجب اإلجازة عن النائب العام إلقامة الدعوى بحق القاضي 
وىو عمى رأس عممو تنسحب إلى ما بعد تركو القضاء، بحيث يمتنع عمى المدعي أن 

لمالحقة القاضي جزائيًا مرة أخرى بأي وجو ألن في ذلك خرقًا لمبدأ الحصانة  يعود
 18المتصل بالنظام العام.

إن حدود الحصانة الممنوحة لمقاضي ىي الدعوى العامة، أما الدعوى المدنية فمن الجائز  -3
 إقامتيا عميو أمام القضاء المدني أيًا كان سبب التعويض المطالب بو ودون إذن من أي

 مرجع، لعدم ورود أي نص يعارض ذلك.

                                                
 ق317 قص4233المحبمٌ ٍبؼَن السضكعلٌ: المطاغ الؽبثكق المئموػخ الئعا َخ المزحك السمضً الشبنٌق المبػسح ضلم   - 18
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 الحصانة اإلدارية

تقتضي الوظيفة العامة توفير الطمأنينة لمعامل، وىو كل شخص يشغل وظيفة عامة 
كي يؤدي وظيفتو عمى أكمل وجو  177019( لعام 7ويخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم )

بب ممارستو لوظيفتو. ومن أجل بعيدًا عن اإلجراءات الكيدية التي قد يتخذىا البعض ضده بس
 ذلك أحاط المشرع السوري العامل في الدولة بنوع من الحصانة اإلجرائية.

القاضي  1770لعام  7الفقرة )أ( من المرسوم التشريعي رقم  23وقد نصت المادة 
بإنشاء المحاكم المسمكية عمى أنو: "ال يجوز مالحقة أحد العاممين أمام القضاء لجرم ناشئ عن 

 عمل قبل إحالتو إلى المحكمة المسمكية وفقًا ألحكام ىذا القانون".ال

يتضح من ىذه المادة أن المشّرع أراد أن يحمي العامل من المالحقة القضائية إذا كانت 
 .20جريمتو ناشئة عن العمل إلى أن يصدر قرار من المحكمة المسمكية بإحالتو إلى القضاء

ب إلى العامل يستوجب إحالتو إلى القضاء فعمييا فإذا قررت المحكمة أن الفعل المنسو 
أن تبين الوصف الجرمي لمفعل والنص القانوني المنطبق عميو، وليا في ىذه الحالة إيداع العامل 

. وبعد أن يكتسب الحكم 21موقوفًا مع ممف الدعوى إلى النيابة العامة إلجراء المقتضى القانوني
طعية أمام القضاء الجزائي يحال ممف القضية إلى الصادر في دعوى الحق العام الدرجة الق

المحكمة المسمكية لمحاكمة العامل إذا حكم عميو بعقوبة جنائية أو جنحية مخمة بالثقة العامة أو 
 .22ناشئة عن العمل

أما إذا أصدر القضاء الجزائي قرارًا بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم 
رسل المحكمة ممف القضية إلى اإلدارة التي يعمل لدييا العامل عن طريق بإحدى المخالفات، ت

                                                
ٌ ضلم ) - 19 المزضمن إنعب  المحبكم المؽزكَخ صلغٌ نظبم مئزػ الزأزٍت الصبزض ثبلمطؼوم الزعطٍؼٌ  1990( لؼبم 7ثموات المطؼوم الزعطٍؼ

رطجوك  2004 12 6الصبزض ثزوبضٍد  50ومطح )ص( من المبنو  األؼبؼٌ لزؼبمزَن وٌ السملخ ضلم  72موات صحكبم المبزح ق مث1962لؼبم  90ضلم 

صحكبم لبنو  إنعب  المحبكم المؽزكَخ ػزي وئبد الؼبمزَن الربضوؼَن ألحكوبم الموبنو  األؼبؼوٌ مصٍضوبً ػزوي خَوط الربضوؼَن ألحكبموه إشا ذزوذ 

 س مطاغ رأزٍجٌ لهقالموانَن الربوخ ثهم من رحسٍ

مون الؽوزطخ الزوٌ  -1ػزي صنوه: "روزم ارحبلوخ إلوي المحكموخ المؽوزكَخ:  1990لؼبم  7الفمطح )ص( من المطؼوم الزعطٍؼٌ ضلم  8ري  المبزح  - 20

زيبز إلي الزحمَك من ض َػ الهَئخ المطكعٍخ لزطلبثخ مالزفزَش ثبالؼ -2رمبضغ حك الزؼََن، مثمطاض من ض َػ مئزػ الوظضا  لمن ٍؼَن ثمطؼومق 

مون المطؼووم الزعوطٍؼٌ  11م9( من هصا الموبنو "، كوصلك الموبزرَن 26من اليَبثخ الؼبمخ موك صحكبم المبزح ) -3الصً رئطٍه الهَئخ موك لبنونهبق 

 نفؽهق

 ق1990لؼبم  7الفمطح )ص( من المطؼوم الزعطٍؼٌ ضلم  17المبزح  - 21

 ٌ نفؽهقومطح )ص( من المطؼوم الزعطٍؼ 26المبزح  - 22
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النيابة العامة. وفي حالة لم يقض الحكم الجزائي بالبراءة فإن اإلدارة التي يعمل لدييا العامل 
تممك فرض إحدى العقوبات المسمكية الخفيفة عمى العامل أو إحالتو إلى المحكمة المسمكية إذا 

 .23قوبة مسمكية شديدة عميو وكان الفعل المقترف ناشئًا عن العملرأت لزوم فرض ع

ىذا بالنسبة لمجرم الناشئ عن العمل، أما بالنسبة لمجرم غير الناشئ عن العمل، يصبح 
العامل كأي فرد عادي، وتجري بحقو التتبعات القانونية، وعمى النيابة العامة إعالم إدارة العامل 

 .24اعة من مباشرة التتبعات القضائيةس 24المختصة في األمر خالل 

لكن السؤال الذي البد من طرحو ىو: كيف نفرق بين الجريمة الناشئة عن العمل 
 والجريمة غير الناشئة عنو؟.

 الجرم الناشئ من العمل والجرم غير الناشئ منو -أولً 

حسب رأي محكمة النقض، يعد من أعمال الوظيفة كل عمل يباشره الموظف أو يستطيع 
مباشرتو بحكم وظيفتو. و بتعبير آخر، كل عمل يدخل في االختصاص القانوني لألعمال التي 
يمارسيا. وبذلك يخرج عن أعمال وظيفة العامل كل عمل لم تخولو القوانين واألنظمة سمطة 

 مباشرتو والقيام بو. 

مثال: إذا كان الضابط الجمركي صاحب حق في تحري األشخاص وتفتيشيم وفق 
ن واألنظمة التي تحدد ذلك، إال أنو يخرج عن أعمال وظيفتو وينفصل عنيا كميًا حينما القواني

يتعدى عممو إلى ضربو الناس واالعتداء عمى سالمتيم الجسمية... األمر الذي يخالف إرادة 
المشرع في الحفاظ عمى حياة األفراد وحرياتيم وكرامتيم الشخصية.. فمثل ىذه األعمال الجائرة 

وعة الصمة مع أعمال الوظيفة وال ترتبط بيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجعل تبقى مقط
 .25اعتداء الموظف جرمًا غير ناشئ عن العمل

لكن في ىذا الرأي الكثير من التضييق، فمحكمة النقض قصرت الجرم الناشئ عن 
تضييق، ألن العمل عمى الممارسة الوظيفية القانونية. وال يصح المضي إلى ىذا الحد في ال

                                                
 ( من المطؼوم الزعطٍؼٌ نفؽهق2م1ومطح )ة  26المبزح  - 23

ؼوبػخ مون م حمزوه  24من المطؼوم الزعطٍؼٌ نفؽه ػزي ص : "رجزغ اليَبثخ الؼبمخ الئهخ الزٌ ٍؼمول لوسٍهب الؼبمول ذو ا  25نصذ المبزح  - 24

 ثئطم خَط نبقئ ػن الؼمل"ق

 ممب ثؼسهبق  729 ق ص1323المبػسح ضلم  مئموػخ المواػس المبنونَخ: المطاغ الؽبثكق  - 25
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الحصانة اإلدارية ىي حصانة إجرائية تقررت لمنع اإلساءة والكيد لمعامل، لذلك فيي ليست 
 حصانة موضوعية تؤدي إلى عدم مسؤولية العامل أو إباحة فعمو. 

وبناًء عمى ذلك يمكن القول إن الجريمة الناشئة من العمل ىي التي ترتبط مع العمل 
ن العامل ما كان ليقترفيا أو أن يفكر فييا لوال عممو. أي إن عممو )برابطة السببية( بحيث يثبت أ

 ىو الذي وفر لمعامل ظروف ارتكابيا أو استغل عممو الرتكابيا.

ففي المثال السابق، عندما تعدى الضابط الجمركي بالضرب عمى األشخاص الذين 
نو لوال ىذا العمل لما يفتشيم يكون قد تجاوز حدود عممو، ويكون ىذا الجرم ناشئًا عن العمل أل

 .26ارتكب ىذا الفعل

أما العامل الذي يقترف جريمة في معرض مساعدتو لزميمو في أعمالو، فإن عممو ال 
يكون لو عالقة بالوظيفة، ولو كان مرتبطًا بالوظيفة زمنيًا، أو كان مرتديًا لباسًا رسميًا أثناء 

 اقترافيا.

 الستثناءات من الحصانة -ثانياً 

ع النيابة العامة كما ذكرنا سابقًا إقامة الدعوى العامة عمى العامل مادام متمتعًا ال تستطي
بالحصانة اإلدارية. لكن ىناك عدة حاالت تعد الحصانة فييا غير قائمة وتستطيع النيابة العامة 

الفقرة )ب( من المرسوم التشريعي  23عندئذ إقامة الدعوى العامة. وقد نصت عمى ذلك المادة 
حيث جاء فييا: "يستثنى من أحكام الفقرة )أ( السابقة حالة الجرم المشيود  1770لعام  7رقم 

من قانون العقوبات  37وحالة االدعاء الشخصي والحاالت التي تنطبق عمييا أحكام المادة 
 االقتصادية".

 الجريمة المشيودة -1
لتحقيق والمالحقة ، يحق لرجال الضابطة العدلية أن يباشروا ا27في حالة الجرم المشيود

ويعمموا اإلدارة المختصة لتطبيق أحكام القانون، حتى تتخذ اإلجراءات الضرورية لحسن سير 
  28العمل في دوائرىا.

                                                
 ق110السكزوض حؽن اوذساض: المطاغ الؽبثكق الئع  األماق ص - 26

 من لبنو  صووا المحبكمبد الئعا َخق 28المبزح  - 27
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 تقديم الدعاء الشخصي من المضرور  -2

تزول الحصانة عن العامل إذا تقدم المضرور سواء كان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا 
قوع ضرر شخصي عميو من جراء جرم ناشئ من العمل. عندىا يدعي فيو بو  29بادعاء شخصي

تقام الدعوى عمى العامل ويباشر التحقيق معو، ألن النيابة العامة تسترد حريتيا في إقامة الدعوى 
العامة دون انتظار قرار من المحكمة المسمكية. والعمة في ذلك ىو أنو ال يستقيم مع وجود مدع 

لجزائية عمى تقدير المحكمة المسمكية إلحالة العامل إلى القضاء شخصي أن تعمق إقامة الدعوى ا
 الجزائي أو عدم إحالتو.

فإذا أسقط المدعي الشخصي دعواه، وجب التوقف عن السير في الدعوى العامة وتطبيق 
، ألن 1770لعام  7القواعد الواردة في المرسوم التشريعي القاضي بإنشاء المحاكم المسمكية رقم 

تي أجازت مالحقة العامل المدعى عميو أمام المحاكم قد زالت بإسقاط الدعوى األسباب ال
الشخصية، والبد من الرجوع إلى الطريقة العادية التي يجب سموكيا بحق كل عامل أقدم عمى 

 .30ارتكاب جرم ناشئ عن العمل

ذا صدر بعد ذلك قرار من الجية المختصة بإحالة العامل إلى القضاء، فإن الدعوى  وا 
تابع سيرىا من النقطة التي وصمت إلييا. فإسقاط االدعاء الشخصي ال يؤدي إلى اعتبار كل ما ت

 تم من اإلجراءات باطاًل، ألنيا في األصل كانت صحيحة.

 الجريمة القتصادية -3

/ من قانون العقوبات االقتصادي عمى ما يمي: "خالفًا لكل نص آخر 37نصت المادة /
الجرائم المنصوص عمييا في ىذا المرسوم التشريعي من العاممين في يحال مباشرة مرتكب إحدى 

الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرمًا تحيل النيابة العامة الممف إلى الجية 
  31التأديبية".
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 ق 2957  ممطضاًق ص2899المحبمٌ ٍبؼَن السضكعلٌ: مئموػخ لمواػس الئعا َخ: المطاغ الؽبثكق الئع  الطاثغق المبػسح ضلم   - 29

ك ػجس المبزض ابض هللا األلوؼٌق المطاغ الؽبثكق الئوع  الطاثوغق ق كصل727ص  1319مئموػخ المواػس المبنونَخ: المطاغ الؽبثك: المبػسح  - 30

 ق 790 ق ص1919المبػسح ضلم 

 ق  1966 5 16ربضٍد  37المطؼوم الزعطٍؼٌ ضلم  - 31

115 



أي إن النيابة العامة تسترد حريتيا في إقامة الدعوى العامة عمى العامل الذي يقترف 
ة سواء تعمقت بوظيفتو أم لم تتعمق، دون شرط صدور قرار من المحكمة المسمكية جريمة اقتصادي

المختصة، أي إنو أصبح من الممكن إحالة العامل إلى القضاء مباشرة، ألن ىذه المادة ساوت 
. والسبب ىو 32بين المواطنين العاممين وغيرىم من األفراد العاديين في ارتكاب مثل ىذه الجرائم

 ى مالحقة الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة ومؤسساتيا بأسرع ما يمكن. حرص المشرع عم

 آثار الحصانة اإلدارية -ثالثاً 

الحصانة اإلدارية ىي حصانة شخصية تقتصر عمى شخص العامل وحده دون غيره وال   -1
 .33أثر ليا عمى أفراد أسرتو أو أقاربو أو المساىمين معو في ارتكابو الجريمة

لعامل لجرم ناشئ عن العمل، إال بعد إحالتو إلى القضاء من المحكمة ال يمكن مالحقة ا -2
 المسمكية المختصة.

الحصانة اإلدارية من النظام العام، لذلك يمكن الدفع بيا في أي مرحمة من مراحل  -3
الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة النقض، ولممحكمة أن تقضي بذلك من تمقاء ذاتيا، 

 .34حصانة بطالن جميع اإلجراءاتويترتب عمى مخالفة ىذه ال
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 الدعوى العامة انقضاء   

 الكممات المفتاحية:
الجرائـ  -اإلدانة -البراءة -الحكـ الجزائي -الطعف -الدفع بقوة القضية المقضية -الحكـ المبـر
 -الجرائـ المتتابعة -الجريمة ذات األثر المستمر -الجريمة المستمرة -لوقتيةالجرائـ ا -غير القابمة لمتجزئة

 الورثة.  -المساىموف في الجريمة -المصادرة الشخصية -تفاقـ النتيجة وفاة الجاني -جرائـ االعتياد
الػػػػردع العػػػػاـ والػػػػردع  -االسػػػػتقرار القػػػػانوني -صػػػػفم المجتمػػػػع -التقػػػػادـ -النظػػػػاـ العػػػػاـ -العفػػػػو العػػػػاـ

 إيقاؼ التقادـ. -انقطاع التقادـ -صالخا
 

 الممخص:
الحكـ الجزائي المبـر ىو مف األسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة. فالدعوى  .1

العامة ال تنقضي انقضاء طبيعيًا إال بتحقؽ الغاية منيا، أي بصدور حكـ مبـر فييا. 
 ييا. وبذلؾ يمتنع إثارة ىذه الدعوى ورفعيا مف جديد لسبؽ الفصؿ ف

الوفاة ىي أيضًا مف األسباب التي تؤدي إلى القضاء الدعوى العامة. فيدؼ الدعوى  .2
العامة ىو تقرير براءة المتيـ أو إدانتو. وبوفاة ىذا المتيـ تنتفي الغاية مف الدعوى 
العامة وال يعود ثمة مبرر لمواصمة السير فييا. ويعد ذلؾ نتيجة طبيعية لمبدأ شخصية 

 ترض شخصية الدعوى العامة.العقوبة الذي يف
العفػػو العػػاـ ىػػو مػػف األسػػباب التػػي تػػؤدي إلػػى القضػػاء الػػدعوى العامػػة. ويقصػػد بػػو محػػو  .3

الصػػػػفة الجرميػػػػة عػػػػف الفعػػػػؿ المرتكػػػػب. وىػػػػو ذو مفعػػػػوؿ رجعػػػػي يرتػػػػد إلػػػػى وقػػػػت ارتكػػػػاب 
 الجريمة التي يشمميا العفو فيزيؿ عنيا الصفة الجرمية وتعد كأنيا لـ تكف.

مف األسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة. ويقصػد بالتقػادـ فػي  التقادـ ىو أيضاً  .4
مجػػاؿ الػػدعوى العامػػة عػػدـ اسػػتعماؿ تمػػؾ الػػدعوى أو انقطػػاع ىػػذا االسػػتعماؿ خػػ ؿ فتػػرة 
زمنيػػػة محػػػػددة مػػػػف تػػػػارية ارتكػػػػاب الجريمػػػػة أو مػػػػف تػػػػارية االنقطػػػػاع والػػػػذي يترتػػػػب عميػػػػو 

العامة أو المػدعي بػالحؽ الشخصػي تحريكيػا  انقضاء دعوى الحؽ العاـ، ف  يجوز لمنيابة
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أو رفعيػػا إف لػػـ تكػػف قػػد تحركػػت أو رفعػػت، كمػػا ال يجػػوز االسػػتمرار فييػػا إذا كػػاف قػػد تػػـ 
 تحريكيا، أو رفعيا، ومف ثـ تظؿ الجريمة التي تقادمت دعواىا مف دوف عقاب. 

 

 األىداف التعميمية:
 :تعريؼ الطالب بأسباب انقضاء الدعوى العامة

 الجزائي الباتالحكـ  -1

   وفاة الجاني -2

 العفو العاـ -3

 التقادـ -4
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مف المسمـ بو أنو متى وقعت الجريمة، نشأ لمدولة الحؽ في معاقبة الجاني. وبما أف المجتمع 

أناب النيابة العامة لكي تمثمو، فيي التي تقوـ بإقامة ىذه الدعوى فور وقوع الجريمة، ما لـ يكف ثمة قيد 

 ؤقتة التي تحوؿ دوف إقامتيا ومباشرتيا، والتي تحدثنا عنيا منذ قميؿ. مف القيود الدائمة أو الم
فإذا وقعت الجريمة واستعممت الدولة حقيا في الدعوى العامة وصدر في موضوعيا حكـ مبـر 
سواء بالبراءة أـ باإلدانة، فإف ىذا الحكـ يؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة ألف الدعوى العامة تكوف 

. ويقاؿ في ىذه الحالة إنو بصدور الحكـ مبـر تكوف بمغت غايتيا ال طبيعية بصدور ىذا الحكـ مبـر
 1الدعوى العامة قد انقضت بالطريؽ الطبيعي.

ومع ذلؾ فقد تطرأ عمى الدعوى العامة أسباب أخرى تؤدي إلى انقضائيا، ويكوف ذلؾ عندما 
مف قانوف أصوؿ  434لمادة يتخمؼ عنصر مف العناصر التي تقوـ عمييا ىذه الدعوى. وقد نصت ا

المحاكمات الجزائية عمى ىذه األسباب: "تسقط دعوى الحؽ العاـ بوفاة المدعى عميو أو بالعفو العاـ أو 
 2بالتقادـ".

 :أجزاءإلى أربعة  البحثلذلؾ البد مف تقسيـ ىذا 

.  األوؿ: الحكـ الجزائي المبـر
 الثاني: وفاة الجاني.
 الثالث: العفو العاـ.

 التقادـ. الرابع:

                                                
 .159ػهٙ ػثذ انقادس انقٕٓجٙ ٔانذكرٕس فرٕح ػثذ هللا انشارنٙ: انًشجغ انساتق. ص انذكرٕس - 1

انفقشج انثاَٛح يٍ قإٌَ أطٕل انًحاكًاخ انجضائٛح. "ٔذسقظ دػٕٖ انحق انؼاو ذثؼاً نسقٕط انحق انشخظٙ فٙ األحٕال انًُظٕص  434َظد انًادج  - 2

 ُذيا دسسُا انرُاصل ػٍ انشكٕٖ، ٔاالدػاء انشخظٙ ٔانطهة. ػهٛٓا فٙ انقإٌَ". ْٔٙ انحاالخ انرٙ دسسُاْا ػ
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 الحكم الجزائي المبرم
 181إف السبب الطبيعي النقضاء الدعوى العامة ىو صدور حكـ مبـر فييا. وقد نصت المادة 

 ( عمى أنو: "ال ي حؽ الفعؿ الواحد إال مرة واحدة".1مف قانوف العقوبات في الفقرة )

، ال يجوز م حاكمتو بسبب الجريمة إف الشخص الذي حكـ عميو بالبراءة أو باإلدانة بحكـ مبـر

ذاتيا مرة أخرى. أي عدـ جواز العودة إلى إقامة الدعوى ومباشرتيا مرة ثانية ميما ظير فييا بعد ذلؾ 

. أي إنو ال يجوز المساس بالحكـ المبـر بأي 3مف أخطاء قانونية أو موضوعية، باستثناء إعادة المحاكمة

 .4شكؿ تعديً  أو تحويرًا أو إلغاء

ئي مبـر يفصؿ نيائيًا في الدعوى العامة يمثؿ الطريؽ الطبيعي النقضاء فصدور حكـ قضا

الدعوى واالنتياء منيا. فالحكـ المبـر يعد عنوانًا لمحقيقة بحيث ال يجوز الرجوع إلى الدعوى مف جديد. 

ويعد ىذا المبدأ مف النظاـ العاـ الذي تقتضيو مصمحة الجماعة نفسيا، ويجوز الدفع بو في أي مرحمة 

ف مراحؿ الدعوى ولو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض. كما يحؽ لممحكمة أف تحكـ بو مف تمقاء ذاتيا ولو م

 .5تنازؿ عنو أحد الخصوـ أو لـ يطالب بو

 إلى فرعيف: الجزءلذلؾ البد مف تقسيـ ىذا 

.  األوؿ: أساس الحكـ الجزائي المبـر

.  الثاني: شروط الحكـ الجزائي المبـر

                                                
/. 2071، ٔانقاػاذج /1157/. ص2074. يجًٕػح انقٕاػذ انقإََٛح: انًشجغ انسااتق. سقاى انقاػاذج /798انذكرٕس سؼذ٘ تسٛسٕ: انًشجغ انساتق. ص   - 3

 . 1155ص

 .580/. ص1779انشاتغ.  سقى انقاػذج / يجًٕػح ػثذ انقادس جاس هللا األنٕسٙ: انًشجغ انساتق.  انجضء - 4

. يجًٕػح ػثذ انقادس جاس هللا األنٕسٙ: انًشجغ. انساتق انجضء انشاتغ. سقاى انقاػاذج 155انقاضٙ ػثذ انْٕاب تذسج: انًشجغ انساتق. انجضء األٔل. ص - 5

 . 614/. ص1796ٔانقاػذج سقى/ 598/. ص 1787/
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 ئي المبرمأساس الحكم الجزا - أ

متى صدر حكـ في الدعوى العامة واستنفد جميع طرؽ الطعف، حاز ىذا الحكـ قوة األمر 

المقضي بو. وانقضت بذلؾ الدعوى العامة، أي انقضت بتحقيؽ الغرض الذي نشأت مف أجمو. فإذا 

ة األمر لوحؽ شخص بجـر أماـ القضاء، ثـ قضي بإدانتو أو براءتو أو عدـ مسؤوليتو وحاز ىذا الحكـ قو 

المقضي بو أي أصبم مبرمًا، فيذا يعني أف الدعوى العامة قد فصؿ فييا وطويت صفحتيا ولـ يعد مف 

الجائز بعثيا مف جديد حتى ال ي حؽ الفاعؿ ويعاقب عمى فعمو أكثر مف مرة واحدة، فتنػزع عف الحكـ 

 .6صفة الثبات واالستقرار واالحتراـ

تنتيي عنده الدعوى العامة، حيث إنو ال يعقؿ أف تستمر فاالستقرار القانوني يقتضي وضع حد 

إلى ماال نياية أماـ القضاء الجزائي، مما يؤدي إلى خمؽ شؾ عند الرأي العاـ في عدـ قدرة القضاء عمى 

 الوصوؿ إلى حكـ حاسـ فتفقد األحكاـ الجزائية احتراميا.

حتى يستطيع الشخص ممارسة إضافة إلى أف المراكز القانونية لممدعى عمييـ يجب أف تتحدد 

 حياتو العادية، ولكي يمكف ألفراد المجتمع التعامؿ معو سواء كاف الحكـ صادرًا باإلدانة أو بالبراءة.

لذلؾ فإنو ال يجوز أف يعاقب مرتكب الجـر حسب مقتضيات العدالة عمى فعمو إال مرة واحدة 

 .7مف قانوف العقوبات 181وذلؾ حسب المادة 

ع مف طرؽ الطعف ونوَّعيا رغبة منو في جعؿ الخطأ البشري أقؿ ما يمكف في وقد أكثر المشر 

عادة المحاكمة حتى يمجأ إلييا المحكوـ  األحكاـ. فالقضاة بشر. وليذا وضع درجات االستئناؼ والنقض وا 

عميو ليدفع عف نفسو آثار الشكوؾ في عدالة الحكـ، فإذا فصؿ في الدعوى واكتسب الحكـ فييا قوة 

المحكوـ فيو، ف  تجوز إقامة الدعوى ثانية مف أجؿ الجـر نفسو سواء صدر الحكـ بالبراءة أـ الشيء 

                                                
. كازنك يجًٕػاح ػثاذ 174. كزنك انذكرٕس أحًذ فرحٙ سشٔس: انًشجغ انسااتق. ص155ق. انجضء األٔل. صانقاضٙ ػثذ انْٕاب تذسج: انًشجغ انسات - 6

 .614/ ص1796ٔانقاػذج سقى / 598ص  1787انقادس جاس هللا األنٕسٙ: انًشجغ انساتق. انجضء انشاتغ. سقى انقاػذج 

ٕػح ػثذ انقادس جاس هللا األنٕسٙ: انًشجغ انساتق. انجضء انشاتاغ. انقاػاذج سقاى . كزنك يج302ًانذكرٕس ػهٙ ػثذ انقادس انقٕٓجٙ: انًشجغ انساتق. ص - 7

 .612/ ص1795، ٔانقاػذج سقى /589/. ص1782/
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، وأصبم ىذا الحكـ يحوز حجية أماـ جميع المحاكـ وبأنواعيا، ومف واجب الدولة وضمانًا 8باإلدانة

.  لحريات األفراد السعي إلى تنفيذه ألف الدعوى تكوف قد انقضت بصدور ىذا الحكـ المبـر

نما يعني أيضًا افتراض صحة الحكـ في كؿ  فالحكـ المبـر ال يعني مجرد إنياء الدعوى العامة، وا 

 .9ما تضمنو، فيو عنواف الصحة والحقيقة، وال يجوز المجادلة في صحتو أو حقيقتو

                                                
 .1138انذكرٕس ػثذ انْٕاب حٕيذ: انًشجغ انساتق ص - 8

 ٔيا تؼذْا. 174انذكرٕس أحًذ فرحٙ سشٔس: انًشجغ انساتق. ص - 9

122 



 شروط الحكم الجزائي المبرم - ب
 يشترط لصحة الدفع بقوة القضية المقضية توافر الشروط التالية: 

 سبؽ صدور حكـ جزائي مبـر فاصؿ في الموضوع.  -أوالً 

 أف يكوف الفعؿ واحدا. -ثانياً 

 وحدة األشخاص. -ثالثاً 

فإذا انتفى أحد ىذه الشروط فإف الدفع ال يعد صحيحًا وال يرتب أثره في منع نظر الدعوى الثانية 
 الجديدة.

 أواًل: سبق صدور حكم جزائي فاصل في الموضوع مبرم

في ىذا الحكـ السابؽ ث ثة شروط: أف يكوف حكمًا جزائيًا وأف يكوف فاصً   ويشترط أف يتوافر

 في الموضوع وأف يكوف مبرما.

 أن يكون حكمًا جزائياً  -1

حتى يقبؿ الدفع بقوة القضية المقضية، يجب أف يكوف الحكـ صادرًا عف محكمة جزائية، أي ال 

ة مسمكية. فالقضاء المدني ال يحكـ بالعقوبة، وال عف محكم 10يقبؿ الدفع بحكـ صادر عف محكمة مدنية.

والعقوبة المسمكية ال تقؼ عائقًا دوف المحاكـ الجزائية مف أف ت حؽ الفعؿ إذا كاف يشكؿ جرمًا. كذلؾ 

الحاؿ بالنسبة لقرارات النيابة العامة بحفظ األوراؽ، ولقرارات قاضي التحقيؽ وقاضي اإلحالة بمنع 

 ه القرارات دوف إعادة رفع الدعوى ثانية إذا ظيرت أدلة جديدة. ، حيث ال تحوؿ ىذ11المحاكمة

إال أنو ال يشترط أف يكوف الحكـ صادرًا عف محكمة جزائية مختصة مكانيًا أو نوعيًا، ألف الميـ 

أف تكوف ىذه الجية مختصة والئيًا، كأف تحكـ محكمة البداية في جناية عمى أنيا جنحة، أو تحكـ في 

صاصيا المكاني. أما أف تحكـ محكمة مدنية بجـر جزائي فيذا غير مقبوؿ. فالحكـ جنحة تخرج عف اخت

ف كاف قد خرج عف اختصاص  الصادر عف محكمة ذات والية لمفصؿ في الدعوى، يحوز حجية وا 

 المحكمة المكاني أو النوعي. 
                                                

 .  560/. ص 1770نٕسٙ: انًشجغ انساتق. انجضء انشاتغ. قاػذج سقى /يجًٕػح ػثذ انقادس جاس هللا األ - 10

 قإٌَ أطٕل انًحاكًاخ انجضائٛح. 162انًادج  - 11
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فالحكـ بعد أف يصبم مبرمًا يصبم محصنًا مف عيوب البط ف طالما أنو صدر عف محكمة 

  12مشكمة تشكيً  صحيحًا في دعوى أقيمت أماميا وفقًا لمقانوف.

 أن يكون الحكم فاصاًل في الموضوع -2

فاألحكاـ التي تحوز قوة القضية المقضية ىي األحكاـ التي قررت اإلدانة أو البراءة أو عدـ 

ع، كالقرارات التي المسؤولية. أي األحكاـ الفاصمة في موضوع الدعوى. أما إذا لـ تكف فاصمة في الموضو 

تصدر أثناء السير في الدعوى، أو الصادرة بعدـ قبوؿ الدعوى لتخمؼ شرط مف شرائطيا )كالشكوى، أو 

الطمب أو االدعاء الشخصي.. الة( فإنيا ال تحوز قوة القضية المقضية. فإذا استكممت شروطيا، فإنو 

 يمكف رفع الدعوى مف جديد. 

إلعدادية، والحكـ بعدـ االختصاص. فكؿ ىذه القرارات ال تفصؿ كذلؾ قرارات القرينة والقرارات ا

 في موضوع الدعوى. وال تمنع مف إقامة الدعوى العامة أماـ المحكمة المختصة. 

 أن يكون الحكم مبرما -3

 والحكـ الجزائي الذي يصبم مبرمًا ىو الذي تتوافر فيو الشروط التالية: 

طعف العادية وغير العادية باستثناء طمب إعادة أف يكوف قد استنفد الخصوـ جميع طرؽ ال -1

 المحاكمة. 

 أف يكوف صدر غير قابؿ لمطعف ابتداء. -2

 أف تكوف مواعيد الطعف قد انقضت دوف استعماليا.  -3

 .13ال تصبم األحكاـ الغيابية مبرمة إال إذا سقطت العقوبة المحكوـ بيا بالتقادـ -4

 

 

                                                
 . 157انقاضٙ ػثذ انْٕاب تذسج: انًشجغ انساتق انجضء األٔل. ص  - 12

 / يٍ قإٌَ أطٕل انًحاكًاخ انجضائٛح. 441انًادج / - 13
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 ثانيًا: أن يكون الفعل واحدا

 يجوز الدفع بقوة القضية المقضية إال إذا كاف الفعؿ الذي أقيمت بو الدعوى ومعنى ذلؾ أنو ال

 وصدر الحكـ بشأنو مبرمًا ىو الفعؿ نفسو الذي أقيمت بو الدعوى الجديدة. 

أي إف الواقعة الجرمية التي صدر فييا الحكـ الجزائي المبـر الذي يراد الدفع بحجيتو، ىي الواقعة 

يا الدعوى العامة مف جديد أيًا كاف الوصؼ. فشرط وحدة الواقعة أو الجريمة نفسيا التي أقيمت مف أجم

يتوافر حيف تكوف الجريمة التي صدر فييا الحكـ المبـر ىي الجريمة ذاتيا وعينيا التي رفعت بيا الدعوى 

ة الجديدة. ألف الحكـ المبـر في ىذه الحالة ينيي الدعوى العامة ليذه الجريمة، ويتمتع بقوة القضي

. والمحكمة حيف تضع يدىا 14المقضية التي تحوؿ دوف إعادة إقامة الدعوى عف الجريمة ذاتيا مف جديد

عمى الدعوى العامة، يفترض أف تدقؽ جميع ظروؼ الجريمة وم بساتيا، وأف تعطي الفعؿ ما يستحقو 

درجة القطعية في مف وصؼ قانوني، غير مقيدة بادعاء النيابة العامة وطمباتيا. فإذا اكتسب الحكـ ال

عف الفعؿ ذاتو، طالما أف الحكـ في  15الدعوى األولى، ال يكوف الفاعؿ بعد ذلؾ محً  لدعوى ثانية

مف قانوف العقوبات بقوليا:  181الدعوى األولى قد اكتسب الدرجة القطعية، وىذا ما نصت عميو المادة 

ب محاكمة المتيـ مف أجميا ىي الواقعة نفسيا )ال ي حؽ الفعؿ الواحد إال مرة واحدة(. ألف الواقعة المطمو 

 .16التي سبؽ أف حوكـ عمى ارتكابيا

فإذا صدر حكـ بالبراءة أو اإلدانة عمى المتيـ في جريمة سرقة، وحاز ىذا الحكـ قوة الشيء 

المقضي فيو، ف  يجوز بعد ذلؾ أف ترفع الدعوى العامة عف الفعؿ ذاتو ولو بوصؼ مغاير كاحتياؿ أو 
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ئتماف. فتغير الوصؼ ال يغير مف الواقعة ذاتيا التي رفعت بيا الدعوى أصً ، كما أف صدور إساءة ا

 .17الحكـ المبـر يمنع مف إعادة عرضيا عمى القضاء ولو كاف مبنيًا عمى وصؼ خاطئ لمواقعة

ولكف قد تظير بعد صدور الحكـ الذي اكتسب قوة القضية المقضية، واقعة أخرى قد تكوف 

.مرتبطة أو غي  ر مرتبطة بالواقعة التي سبؽ أف صدر فييا حكـ مبـر

فإذا كانت الوقائع التي ظيرت تشكؿ جرائـ جديدة في حد ذاتيا، فإف الدعوى األولى والحكـ 

المبـر الذي صدر فييا، ال يحوؿ دوف إقامة الدعوى ثانية، عف جريمة أخرى مستقمة عف الجريمة األولى، 

ع بقوة القضية المقضية بالنسبة إلى الدعوى الثانية لعدـ توافر وحدة فالحكـ المبـر الذي صدر ال يتمت

الواقعة، كمف أقيمت عميو الدعوى العامة بجـر "السرقة" فبرئ منيا ثـ تبيف فيما بعد أنو ىو الذي قاـ 

"بإخفاء األمواؿ المسروقة" بعد أف حصؿ عمييا مف السارؽ وىو عالـ بأمرىا، فينا تقاـ عميو الدعوى 

مة بجـر "إخفاء األمواؿ المسروقة". كما أف صدور حكـ مبـر في جريمة سرقة وقعت عمى شخص العا

معيف ال يحوؿ دوف رفع الدعوى عف جريمة سرقة أخرى وقعت عمى ذات الشخص المجني عميو وكانت 

ي وليدة قرار إرادي مستقؿ وغرض مستقؿ عف الجريمة األولى، فالدعوياف منفصمتاف وال أثر إلحداىما ف

 .18األخرى

لكف األمر يصبم أكثر صعوبة مف الناحية العممية عندما تتعدد الجرائـ وتكوف غير قابمة 

لمتجزئة، أو في حاالت الجرائـ المستمرة، أو جرائـ االعتياد أو الجرائـ المتتابعة، أو حالة تفاقـ النتيجة 

 الجرمية.

 الجرائم غير القابمة لمتجزئة -1

ددة التي ترتبط فيما بينيا بع قة وثيقة. أي أف تكوف الواقعة التي أقيمت ويقصد بيا الجرائـ المتع

فييا الدعوى األولى، مختمفة عف الواقعة الثانية مف حيث طبيعتيا، إال أف بيف الواقعتيف ارتباطًا ال يقبؿ 

ثـ التجزئة،كما ىي الحاؿ التي يكوف فييا المتيـ قد حوكـ عمى جريمة وصدر حكـ مبـر في الدعوى، 
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اكتشفت جريمة أخرى مرتبطة باألولى وأقيمت الدعوى بشأنيا. فقد ميز الفقو بيف فرضيتيف في ىذا 

 الشأف:

إذا صدر حكـ مبـر بشأف الجريمة األخؼ ثـ اكتشفت الجريمة األشد المرتبطة بيا، أوليما: 

يراعى عند  يجوز رفع الدعوى عف الجريمة التي لـ يصدر حكـ بشأنيا، أي الجريمة األشد، عمى أف

فرض العقوبة المحكوـ بيا خصـ مدة العقوبة التي سبؽ الحكـ فييا عف الجريمة األخؼ. مثاؿ ذلؾ أف 

ُيحكـ عمى شخص بعقوبة االحتياؿ الستي ئو عمى ماؿ المجني عميو عف طريؽ انتحاؿ صفة كاذبة، ثـ 

ولتأييد الصفة الكاذبة وثيقة  يتبيف بعد الحكـ المبـر أنو قد استعمؿ ل ستي ء عمى ماؿ المجني عميو

مزّورة. والقانوف يقرر لجريمة استعماؿ المستند المزّور عقوبة أشد مما يقرره لجريمة االحتياؿ، وتجوز في 

ىذه الحالة م حقة الجاني عف الجريمة األشد إذ لو كانت قد ُعرضت عمى المحكمة لقضت بعقوبتيا 

 .19باعتبارىا أشد العقوبتيف

در حكـ مبـر في شأف الجريمة األشد، ثـ اكتشفت الجريمة األخؼ المرتبطة بيا، إذا ص ثانييما:

ال يجوز إقامة الدعوى عف الجريمة الثانية األخؼ، ألف الجاني استحؽ أقصى العقوبة التي يمكف فرضيا 

مف قانوف  181عميو، وال يغير مف ىذا الواقع وجود جريمة أخؼ ارتكبيا، وىذا ىو جوىر نص المادة 

. إذا كاف قد صدر حكـ مبـر في جريمة التزوير الجنائي، ف  20عقوبات الذي يقضي بالعقوبة األشدال

يجوز رفع دعوى جديدة بشأف جريمة االحتياؿ ألف عقوبة جريمة التزوير الجنائي أشد مف عقوبة جريمة 

 .21االحتياؿ

 الجرائم ذات األثر المستمر -2

وأصبم مبرمًا، وبقيت آثار الجريمة مستمرة استمرارًا ثابتًا  إذا أقيمت الدعوى العامة  وصدر الحكـ

كما ىو الحاؿ في إقامة بناء عمى أرض الغير، ف  تجوز إقامة دعوى جديدة، ألف استمرار بقاء البناء ال 
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يحتاج إلى تدخؿ إرادة الفاعؿ في استمرار بقائو، فإنشاؤه قد تـ وانتيى لحظة إشادتو وال عبرة لبقائو في 

 .22المخالؼ لمقانوف بعد إتمامو وضعو

 الجريمة المستمرة -3

األصؿ أف تقوـ بحالة االستمرار جرائـ متعددة، إذ تتكرر أركاف الجريمة خ ؿ جميع لحظات 

االستمرار، باعتبار أف الجاني ال ينفؾ أثناء ىذا الوقت عف توجيو نشاطو اإلجرامي إلى مخالفة 

 .23القانوف

المستمرة ىي جريمة واحدة طواؿ فترة حالة االستمرار، وال ينشأ عنيا  لذلؾ عد المشرع أف الجريمة

سوى دعوى جزائية واحدة، بسبب وحدة اليدؼ ووحدة الحؽ المعتدى عميو وما يربط بينيا مف اتصاؿ 

مثاؿ: إذا صدر حكـ مبـر بإدانة شخص المتناعو عف تسميـ طفؿ لمف لو الحؽ في  .24زمني وسبػبي

الحكـ تنصرؼ إلى الوقائع السابقة عمى ىذا الحكـ. فإذا استمر ىذا الشخص في  حضانتو، فإف قوة ىذا

امتناعو عف تسميـ الطفؿ، فينا تنشأ جريمة مستقمة وتنشأ عنيا دعوى جديدة ويجوز إدانة المدعى عميو 

 مف جديد، وال يقبؿ فييا الدفع بقوة القضية المقضية الخت ؼ الواقعة في الدعوييف.

 تيادجرائم االع -4

تعد جريمة واحدة ودعوى واحدة ميما تعددت األفعاؿ التي تكونت منيا، كجرائـ االعتياد عمى 

المراباة. فجميع األفعاؿ التي وقعت مف المدعى عميو قبؿ الحكـ النيائي تعد جريمة واحدة، وال يجوز 

ـ العادة بعد محاكمتو عمى ما يتكشؼ منيا بعد ذلؾ. لكف إذا ارتكب المدعى عميو جريمة مف جرائ

صيرورة الحكـ باتًا، فيمكف إقامة الدعوى مف أجميا باعتبارىا جريمة جديدة بشرط أف تكوف ىذه األفعاؿ 

 .25كافية بذاتيا لتكويف جـر االعتياد
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 الجرائم المتتابعة -5

ىي التي تتكوف مف عدة أفعاؿ كؿ فعؿ يعد جريمة في ذاتو، ولكنيا تعد في نظر القانوف جريمة 

ذا ارتكبت األفعاؿ المتعددة أو المتعاقبة تنفيذًا لمشروع إجرامي واحد وكاف الُمعتدى عميو فييا واحدة إ

واحدا. كمف يسرؽ منزاًل عمى دفعات فيحمؿ كؿ يوـ جزءًا مف المسروقات، أو كمف يصدر عدة شيكات 

و يشمؿ األفعاؿ دوف رصيد لمشخص نفسو. فإذا صدر حكـ مبـر في ىذه الجريمة باإلدانة أو البراءة فإن

التي ُرفعت عنيا الدعوى العامة، كما يشمؿ سائر األفعاؿ األخرى المتماثمة السابقة عمى صدور الحكـ 

سواء كانت النيابة العامة تعمـ بيذه األفعاؿ أـ تجيميا. أما ما يقع مف ىذه األفعاؿ بعد الحكـ النيائي 

خص الذي ُيحكـ بإدانتو بحكـ مبـر عف جريمة فيعد جريمة جديدة تجوز محاكمة المتيـ مف أجميا. فالش

إصدار شيؾ مف دوف رصيد إضرارًا بشخص معيف، يجوز رفع الدعوى عميو مجددًا ومحاكمتو عف أفعاؿ 

، حتى ولو كاف إصدار ىذه الشيكات إضرارًا بالشخص  إصدار شيكات أخرى الحقة عمى الحكـ المبـر

، وال  . ألف الدعوى الجديدة تختمؼ في الواقعة26نفسو عف الدعوى السابقة التي صدر بشأنيا الحكـ المبـر

 .27يقبؿ الدفع في ىذه الحالة بقوة القضية المقضية

 حالة تفاقم النتيجة - 6

أما إذا لوحؽ الفعؿ بالوصؼ األخؼ ثـ تفاقمت نتائج الفعؿ، كأف يصدر حكـ بات عف جريمة 

ؾ فيموت متأثرًا بفعؿ اإليذاء الذي وقع عميو اإليذاء غير المقصود ثـ تتطور حالة المجني عميو بعد ذل

، فإنو البد ىنا مف إقامة الدعوى مف جديد عمى الفاعؿ بالجريمة ذات  والذي كاف قد صدر فيو حكـ مبـر

(:"غير أنو إذا تفاقمت 2مف قانوف العقوبات الفقرة ) 181الوصؼ األشد، وىذا ما نصت عميو المادة 

قة األولى فأصبم قابً  لوصؼ أشد لوحؽ بيذا الوصؼ وأنفذت العقوبة نتائج الفعؿ الجرمية بعد الم ح

 األشد دوف سواىا، فإذا كانت العقوبة المقضي بيا سابقًا قد أنفذت أسقطت مف العقوبة الجديدة".
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، فإف ىذه النتائج  ومعنى ذلؾ ىو أنو بما أف نتائج الفعؿ لـ تتحقؽ إال بعد صدور الحكـ المبـر

لـ يحاكـ بيا المتيـ، لذلؾ تجوز م حقتو مف جديد مف أجؿ الفعؿ ذاتو عمى ضوء تعد وقائع جديدة 

نتائجو الجديدة، وتعاد محاكمة الجاني بالوصؼ األشد عمى أف يسقط مف العقوبة التي يحكـ بيا العقوبة 

 .28المقضي بيا سابقًا إذا كانت ىذه العقوبة األخيرة قد نفذت

أف يكوف قد صدر حكـ باإلدانة وأصبم مبرمًا، أما الحكـ  ولكف حتى يمكف الم حقة ثانية يجب

 بالبراءة فإنو يمنع الم حقة ثانية.

وفي جميع األحواؿ فإف تفاقـ النتائج ال يتصور إال في الجرائـ الواقعة عمى األشخاص "كجريمة 

 اإليذاء، أو اإلجياض، أو االعتداء عمى العرض، أو إحداث حريؽ... وغيرىا".

 ة األشخاص أو الخصومثالثًا: وحد

لقد رأينا فيما سبؽ شرحو أف الخصوـ في الدعوى العامة ىـ المدعي تمثمو النيابة العامة، 

والمدعى عميو وىو مف ارتكب الجريمة. كما رأينا أنو إذا رفعت الدعوى عمى شخص مف أجؿ جريمة 

، أي يكوف معينة وحوكـ مف أجميا وأصبم الحكـ مبرمًا، ف  يجوز محاكمتو مف جديد ع ف نفس الجـر

لمحكـ المبـر حجية وقوة األمر المقضي بو بالنسبة ليذا الشخص، لذلؾ ومف أجؿ الدفع بقوة الشيء 

المحكوـ بو، يجب أف تكوف الدعوى العامة قد أقيمت عمى األشخاص أنفسيـ الذيف حكـ عمييـ سابقا. أما 

جؿ الجريمة ذاتيا، ف بد مف أف نميز بيف إذا كانت الدعوى العامة قد أقيمت مجددًا عمى غيرىـ مف أ

 :29حالتيف

إذا كاف الحكـ المبـر الذي صدر قد بني عمى أف الفعؿ في حد ذاتو ال يشكؿ  الحالة األولى:

جرما، أو ألف الدعوى العامة قد سقطت بالعفو العاـ أو التقادـ. ففي ىذه الحالة يحؽ لمغير الذي أقيمت 

قوة القضية المقضية، ألف ىذه األسباب يستفيد منيا كؿ مف لو ع قة الدعوى العامة عميو أف يدفع ب

 بالواقعة المدعى بيا. 

                                                
 .174انذكرٕس ػًش انسؼٛذ سيضاٌ: انًشجغ انساتق. ص  - 28

 .164انقاضٙ ػثذ انْٕاب تذسِ: انًشجغ انساتق. انجضء األٔل. ص - 29

130 



إذا كانت األسباب التي بني عمييا الحكـ في الدعوى األولى تتعمؽ بشخص  الحالة الثانية:

مسؤوليتو  المحكوـ عميو. فمثً  إذا تقررت براءتو لعدـ كفاية األدلة، أو منم عفوًا خاصًا، أو تقررت عدـ

بسبب الجنوف، فإنو ال يستفيد مف ىذا الحكـ إال المحكوـ عميو وحده، أما غيره مف المساىميف ف  

يستفيدوف منو وال يمكنيـ الدفع بقوة الدفع بقوة القضية المقضية ويجوز رفع الدعوى العامة ضدىـ عف 

 نفس الواقعة. 

قضاء الدعوى العامة بسبب الوفاة ثـ تبيف أف كما ال يمكف الدفع بقوة القضية المقضية إذا تقرر ان

الفاعؿ ما زاؿ حيًا، ألف ىكذا حكـ ال يمكف عده حكمًا وال يمكف القوؿ إف ىناؾ حكمًا حاز قوة القضية 

 المقضية.
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 وفاة الجاني
تؤدي وفاة الجاني حتمًا إلى انقضاء الدعوى العامة، وىذا نتيجة طبيعية لممبدأ المقرر في القانوف 

ئي الذي يفترض شخصية المسؤولية وشخصية العقوبة وبالتالي شخصية الدعوى العامة. فاليدؼ مف الجزا

الدعوى العامة تقرير المسؤولية والعقوبة. والعقوبة ال تحقؽ أغراضيا أي الردع والتأىيؿ إال بتوقيعيا عمى 

نتفي عمة الدعوى مرتكب الجريمة، فإذا توفي، تنتفي المبررات التي تستوجب ردعو وتأىيمو، أي ت

 .30وغايتيا

يضاؼ إلى ذلؾ أف وفاة الجاني تعني أف الدعوى العامة فقدت أحد أطرافيا األصمييف، ف  يعقؿ 

 .31اتخاذ أي إجراء في مواجيتو في الوقت الذي يستحيؿ عميو الدفاع عف نفسو واثبات براءتو

العامة في مراحميا المختمفة،  لذلؾ البد مف أف نبيف فيما يمي أثر وفاة المدعى عميو عمى الدعوى

 وعمى المصادرة، وعمى الدعوى المدنية، وعمى المساىميف في الجريمة.

 أثر وفاة المدعى عميو في الدعوى العامة -أوالً 

تؤدي وفاة الجاني إلى انقضاء الدعوى العامة، وىو مبدأ عاـ يطبؽ في جميع الجرائـ ب  استثناء 

 العامة:في أية حالة كانت عمييا الدعوى 
، وعندئذ يستحيؿ عمى النيابة العامة إقامة الدعوى قبل إقامة الدعوى العامة قد يتوفى الجاني -1

 ويتعيف عمييا أف تقوـ بحفظ األوراؽ لسقوط حؽ الدولة في العقاب.

مف قبؿ النيابة العامة، ف  يجوز لممحكمة أف تتعرض  بعد إقامة الدعوى العامةإذا توفي الجاني  -2
نما تعمف  لكوف الدعوى مقبولة مف حيث الشكؿ أو مف حيث الموضوع، وال أف تحكـ بالنفقات وا 

انقضاء الدعوى العامة بسبب الوفاة ولو طالب ورثة الجاني باستمرار السير في الدعوى إلثبات 
 براءتو.

أي كما لو حصمت  بعد صدور الحكم الجزائي ولكن قبل مضي مواعيد الطعن،قد تحدث الوفاة  -3
ف ميعاد االعتراض عمى الحكـ الغيابي، أو االستئناؼ أو النقض، وقبؿ أف تطعف أثناء سريا

النيابة العامة أو المحكوـ عميو. عندئذ ال يجوز استئناؼ الحكـ وال نقضو ال مف قبؿ النيابة 
                                                

 . 78انذكرٕس ػهٙ يحًذ جؼفش: انًشجغ انساتق. ص - 30

 .  229تق. صانذكرٕس ػهٙ ػثذ انقادس انقٕٓجٙ: انًشجغ انسا - 31
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العامة، وال مف قبؿ الورثة بحجة أف الحكـ الصادر بإدانة مؤرثيـ يجعؿ ليـ مصمحة معنوية في 
 .32حكـ ببراءتو لممحافظة عمى سمعتو وذكراهالحصوؿ عمى 

فالوفاة تمحو الحكـ ويصبم كأنو لـ يكف، وال يمكف تنفيذ ما اشتمؿ عميو سواء مف العقوبات 

 المالية كالغرامة أو المصادرة أو المصاريؼ المحكوـ بيا عمى المدعى عميو.

دعى عميو أو النيابة ، سواء كاف الطعف مف جانب المبعد الطعن في الحكمإذا حدثت الوفاة  -4

العامة. فعمى المحكمة المطعوف أماميا االمتناع عف نظر الطعف والحكـ بانقضاء الدعوى العامة 

 بسبب وفاة المدعى عميو.

نما بصدور بعد صدور الحكم الباتوقد تحدث الوفاة -5 ، فعندئذ ال تنقضي الدعوى العامة بالوفاة وا 

مصادرة الشخصية إذا كانت األشياء المصادرة قد حكـ بيا الحكـ البات، وال مفعوؿ لموفاة عمى ال

 .33لممدعي الشخصي وال عمى المصادرة العينية

 الحكم الصادر بناء عمى غمط في واقعة الوفاة

، إذا حدثت الوفاة وكانت المحكمة تجيؿ واقعة الحالة األولىىنا البد مف التمييز بيف حالتيف: 

، أف تصدر المحكمة حكميا وىي معتقدة أف الفاعؿ قد حالة الثانيةوالالوفاة وأصدرت حكميا بالواقعة. 

 توفي، ثـ يتبيف أنو ما زاؿ عمى قيد الحياة.

 الحالة األولى (1

إذا كانت المحكمة تجيؿ واقعة الوفاة، وتابعت سيرىا في الدعوى وأصدرت حكميا بالبراءة أو 

نما اإلدانة غيابيًا، فإف الحكـ الذي يصدر في ىذه الحالة ال يع لصدوره ضد  معدوماً د باطً  فقط وا 

 شخص ميت.

 الحالة الثانية (2

                                                
، كزنك اناذكرٕس ػهاٙ ػثاذ انقاادس انقٓإجٙ ٔاناذكرٕس فرإح ػثاذ هللا انشاارنٙ:  انًشجاغ 231انذكرٕس ػهٙ ػثذ انقادس انقٕٓجٙ: انًشجغ انساتق. ص - 32 

 .164انساتق. ص

 يٍ قإٌَ انؼقٕتاخ.  149ٔانًادج 98انًادج  - 33
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إذا حدث العكس، أي إذا حصمت المحكمة عمى معمومات غير صحيحة وىي أف المدعى عميو 

قد توفي وقضت بانقضاء الدعوى العامة بسبب الوفاة، ثـ تبيف أنو ما زاؿ عمى قيد الحياة، فالرأي السائد 

ة النظر في الدعوى مف جديد إلى المحكمة ذاتيا التي أصدرت الحكـ بانقضائيا فقيًا ىو أنو يمكف إعاد

صدار الحكـ في موضوعيا مف حيث وقفت عندىا  .34لكي تستمر في نظرىا وا 

 أثر الوفاة في المصادرة -ثانياً 

 البد مف التمييز بيف نوعيف مف المصادرة: المصادرة العينية، والمصادرة الشخصية.

( مف قانوف العقوبات: 1الفقرة) 88ىي مف التدابير االحترازية، وقد نصت عمييا المادة ية فالمصادرة العين

ن لم يكن ممكًا  "يصادر من األشياء ما كان صنعو أو اقتناؤه أو بيعو أو استعمالو غير مشروع وا 

 لممدعى عميو أو المحكوم عميو أو لم تفِض المالحقة إلى حكم".

بالنسبة لمشيء ذاتو كالمواد المخدرة واألسمحة بدوف ترخيص...الة  فالمصادرة أمر أوجبو القانوف

فيي تعد تدبيرًا عينيًا يحكـ بيا حتى في أحواؿ البراءة والعفو العاـ. فيي مف قبيؿ اإلجراءات العينية أو 

نما ىو حكـ  المادية. وتفسير ذلؾ أف الحكـ بالمصادرة ال يعد حكمًا بالعقوبة عمى شخص متوفى، وا 

ر احترازي واقع عمى الشيء الممنوع قانونًا، ولذلؾ يجوز الحكـ بو عمى الرغـ مف الحكـ بالبراءة أو بتدبي

نما  العفو عف الجريمة. ولكف إذا توفي المتيـ قبؿ رفع الدعوى العامة ف  يجوز رفعيا لمحكـ بالمصادرة وا 

 .35يتعيف عمى النيابة العامة مصادرتيا مف تمقاء ذاتيا

الفقرة  68فيي مف العقوبات الفرعية أو اإلضافية. وقد نصت المادة  لشخصيةأما المصادرة ا

"يمكن مع االحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع ( مف قانوف العقوبات عمى أنو: 1)

 األشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعممت أو كانت معدة القترافيما".

صية تقع عمى أشياء مباحة في األصؿ، ولكف تصادر ألنيا استعممت في فالمصادرة الشخ

 الجريمة أو كانت نتيجة ليا.
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وبما أف وفاة الجاني تسقط الدعوى العامة التي تيدؼ إلى تطبيؽ العقوبة األصمية أو الفرعية، 

ة ألنيا مف وبما أف الوفاة تحوؿ دوف الحكـ بأية عقوبة، ف  يكوف مف محؿ لمحكـ بالمصادرة الشخصي

 .36العقوبات الفرعية أو اإلضافية

مثاؿ: لو اتيـ شخص بإدارة محؿ لممقامرة، وضبطت األمتعة والمفروشات، ثـ توفي المتيـ خ ؿ 

السير في الدعوى العامة، فإف الوفاة تمنع مف الحكـ بمصادرة ىذه األشياء المضبوطة بمقتضى المادة 

 .37نوعة قانونا، ألف حيازة جميع ىذه األشياء غير مم68

 أثر الوفاة في الدعوى المدنية )دعوى الحق الشخصي( -ثالثاً 

"ويبقى ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو: 3( الفقرة )435نصت المادة )

 لممتضرر إقامة دعوى التعويض عمى ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية".

ي إلى انقضاء الدعوى العامة، لكنيا ال تؤثر في يتبيف مف ىذه المادة أف وفاة المدعى عميو تؤد

الدعوى المدنية التي يبقى لممضرور مف الجريمة حؽ إقامتيا عمى ورثة المتوفى، فإذا كانت الدعوى 

المدنية قد أقيمت تبعًا لمدعوى العامة أماـ القضاء الجزائي، ثـ توفي المدعى عميو بعد ذلؾ، تنقضي 

 .38إقامة دعوى التعويض عمى ورثة فاعؿ الجريمة أماـ القضاء المدنيالدعوى العامة، وعمى المضرور 

إّف موضوع الدعوى المدنية ىو الحكـ بالتعويض عمى المدعى عميو، وال تحوؿ وفاتو دوف تنفيذ 

 ىذا الحكـ في تركتو.

                                                
 .  1046/. ص2103األسرار ػثذ انقادس جاس هللا األنٕسٙ: انًشجغ انساتق. انجضء انشاتغ. انقاػذج سقى / - 36

 . 144انذكرٕس يحًذ انفاضم: انًشجغ انساتق. ص  - 37
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 فٛٓا انًحكًح انًذَٛح. 
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 ونحف نرى أنو كاف مف األفضؿ لو أف المحكمة الجزائية المقامة أماميا الدعوياف العامة والمدنية

تابعت السير في الدعوى المدنية في حاؿ وفاة المدعى عميو، ألنيا تكوف قد قطعت بيا أشواطًا بداًل مف 

 .39أف ينتقؿ الورثة إلقامتيا أماـ القضاء المدني مف جديد

 أثر الوفاة في المساىمين في الجريمة -رابعاً 

الدعوى العامة عنو  إذا تعدد المساىموف في الجريمة ومات أحدىـ خ ؿ نظر الدعوى، انقضت

وحده، أما بقية المساىميف فتظؿ الدعوى قائمة بالنسبة ليـ سواء أكانوا فاعميف أـ شركاء أـ متدخميف أـ 

مقتصر عمى الجاني وحده. وعمى الجية  ظرف شخصيغير ذلؾ،حتى صدور حكـ فييا. فالوفاة 

متابعة السير في الدعوى بالنسبة القضائية التي قررت انقضاء الدعوى بالنسبة لممدعى عميو المتوفى، 

 .40إلى المساىميف اآلخريف

                                                
/ ٔيا 1044/، ص /2102/، ٔانقاػذج سقى /2101/، ٔانقاػذج /2100قى /األسرار ػثذ انقادس جاس هللا األنٕسٙ: انًشجغ انساتق انجضء انشاتغ انقاػذج س - 39

 تؼذْا.
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 العفو العام

( الفقرة األولى مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو: "تسقط دعوى 436نصت المادة )
 الحؽ العاـ بالعفو العاـ". 

 ( مف قانوف العقوبات عمى أنو: 150كما نصت المادة )

 طة التشريعية. يصدر العفو العاـ عف السم -1"

 وىو يسقط كؿ عقوبة أصمية أو فرعية أو إضافية.  -2

 ولكنو ال يشمؿ التدابير االحترازية والتدابير اإلص حية إال إذا نص قانوف العفو صراحة عمى ذلؾ.  -3

 ". 69ال ترد الغرامات المستوفاة وال األشياء المصادرة بمقتضى المادة الػ -4

لعام بأنو تنازل من قبل الدولة الممثمة لمصالح المجتمع عن حقوقيا العفو اوبذلؾ يمكف تعريؼ 
. فالعفو يمحو عف الفعؿ صفتو الجرمية بأثر رجعي، فيعد كما لو كاف مباحًا ويسقط دعوى إزاء الجاني

الحؽ العاـ والعقوبة ألف المجتمع يعبر بالعفو العاـ عف رغبتو في إسداؿ الستار عمى جميع الجرائـ التي 
  41عنيا. يعفو

وال يكوف العفو العاـ إال بقانوف ألف فيو تعطيً  ألحكاـ قانوف العقوبات حياؿ عدد مف الجرائـ  
المستحقة لمعقوبة، لذلؾ تختص بو السمطة التشريعية ذاتيا التي وضعت تمؾ األحكاـ وأقرتيا. ومف يممؾ 

 .42وضع القانوف يممؾ حؽ تعطيمو أو إبطالو

ة مف انقضاء الدعوى العامة بالعفو العاـ، وأثره في الدعوى العامة لذلؾ البد مف بياف الحكم
 والدعوى المدنية، وبياف طبيعة األثر المترتب عمى العفو العاـ أيضا.

 الحكمة من انقضاء الدعوى العامة بالعفو العام -أ

ة الحكمة مف العفو العاـ ىي صفم المجتمع عف بعض الجرائـ المرتكبة وانقضاء الدعوى العام
 .43الناشئة عنيـ، ومحو اآلثار المترتبة عمييا كافًة مف عقوبات

                                                
 . 185انذكرٕس ػاطف انُقٛة: انًشجغ انساتق. ص - 41

 . 1973يٍ دسرٕس انجًٕٓسٚح انؼشتٛح انسٕسٚح نؼاو  71ٔيا تؼذْا. انًادج  100ساتق ص انذكرٕس سؼذ٘ تسٛسٕ: انًشجغ ان - 42

 . 1000/.ص 1820يجًٕػح انقٕاػذ انقإََٛح: انًشجغ انساتق انقاػذج / -43
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فقد يرى المجتمع مف خ ؿ السمطة التشريعية أف مصمحة المجتمع ُتحقَّؽ بصورة أفضؿ وعمى 
نحو يحقؽ االستقرار إذا أسقط حقو عف جرائـ معينة ارتكبت في ظروؼ سياسيو أو اقتصادية أو 

ه الجرائـ ومحاكمتيـ، وليذا يعد العفو سببًا عامًا مف أسباب انقضاء اجتماعية، في م حقة مرتكبي ىذ
 .44الدعوى العامة

 أثر العفو في الدعوى العامة -ب

إف العفو العاـ ُيعد سببًا مف أسباب سقوط الدعوى العامة. وىو بمنػزلة تنازؿ مف المجتمع عف 
 دعوى وفي أي مرحمة مف مراحميا. حقو في معاقبة الجاني، ويصم صدوره في أية حالة تكوف عمييا ال

، فيجب قد اكتشفت بعدإذا صدر العفو العاـ ولـ تكف األفعاؿ الجرمية التي تشمميا أحكامو  -1
 اإلق ع عف إجراءات التحري والتنقيب اليادفة إلى الكشؼ عف الجريمة ومعرفة مرتكبيا. 

، ف  دور قانون العفو العاممعروفة ومكتشفو قبل صأما إذا كانت األفعاؿ الجرمية المعفو عنيا  -2
  45يجوز بعد صدوره إقامة الدعوى العامة.

فيجب عمى المحكمة أف تقضي بانقضائيا مف تمقاء ذاتيا، وال  الدعوى العامة قد أقيمتإذا كانت  -3
 يجوز ليا االستمرار في نظرىا في أية حالة كانت عمييا. 

ثاره كافة ويستحيؿ تنفيذ العقوبات التي فيمحى بالعفو وتزوؿ آ صدر حكم في الدعوى باإلدانةإذا  -4
 اشتمؿ عمييا والمصاريؼ التي قضي بيا. 

ال يحوؿ العفو دوف الحكـ بالمصادرة حيث تكوف مجرد تدبير احترازي شرط أف تكوف الدعوى قد  -5
رفعت إلى المحكمة قبؿ صدور العفو. أما إذا صدر العفو قبؿ رفع الدعوى، ف  تكوف المصادرة 

 .46اإلداريإال بالطريؽ 
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 أثر العفو العام في الدعوى المدنية -ج

إذا كاف قانوف العفو يؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة ويزيؿ عف الجريمة الصفة الجرمية، 
ويمحو عمف ساىـ في اقترافيا كؿ مسؤولية جزائية، فإنو فيما يتعمؽ بالدعوى المدنية ال تأثير لو إط قًا 

ض لمحقوؽ المدنية التي تنشأ عف الجريمة المشمولة بالعفو وال لممسؤولية عمييا، فقانوف العفو ال يتعر 
المدنية، فيحؽ لممضرور مف الجريمة المطالبة بالتعويض عف األضرار التي لحقت بو مف جراء الجريمة. 
فالحؽ في التعويض ىو ممؾ خاص لمفريؽ المضرور، وليس ممكًا لممجتمع والجريمة التي رفع عنيا العفو 

ـ الصفة الجرمية، ومحا عف مرتكبيا المسؤولية الجزائية، تظؿ فعً  ضارًا تترتب عمى فاعمو المسؤولية العا
المدنية. فإذا كانت الدعوى العامة قد أقيمت أماـ المحكمة الجزائية قبؿ صدور قانوف العفو العاـ، فإنيا 

ذا ك47تقضي بإسقاط الدعوى العامة وتستمر في نظر الدعوى المدنية انت الدعوى المدنية لـ ترفع . وا 
بعد، وصدر قانوف العفو العاـ، فإف المدعي الشخصي يستطيع أف يقيـ دعواه إما أماـ المحكمة الجزائية 
أو أماـ المحكمة المدنية عمى السواء. وكثيرًا ما ينص قانوف العفو العاـ نفسو، عمى جواز إقامة الدعوى 

حددة، فإذا انقضت ولـ يبادر المضرور إلى المطالبة المدنية أماـ القضاء الجزائي ضمف ميمة م
بالتعويض أماـ المحكمة الجزائية المختصة، أغمؽ في وجيو ىذا الباب، ولـ يعد أمامو سوى القضاء 

 المدني فقط.

كما أف الدعوى المدنية الناشئة مف األضرار المتولدة مف تمؾ الجريمة المشمولة بالعفو العاـ تخضع 
 .48وليس لمتقادـ الجزائيلمتقادـ المدني 
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 طبيعة األثر المترتب عمى العفو العام  -د

سقوط الدعوى العامة بالعفو العاـ ىو مف متعمقات النظاـ العاـ. فالمحكمة تقضي بو مف تمقاء  -1
 .49ذاتيا، ويجوز الدفع بو في أية مرحمة مف مراحؿ الدعوى ولو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض

ألنو ينصب عمى الجريمة ال عمى شخص معيف، لذلؾ يستفيد منو كؿ  قانوف العفو ذو أثر عيني -2
مف أسيـ في الجريمة المعفو عنيا سواء أكاف فاعً  أـ شريكًا أو محرضًا أو غير ذلؾ، ويحوؿ 
دوف تنفيذ العقوبات المحكوـ بيا أيًا كانت طبيعتيا، وال يعد سابقة في التكرار وال يسجؿ في 

 .50السجؿ العدلي

إف األشخاص الذيف يشمميـ قانوف العفو العاـ ال يجوز ليـ أف يتنازلوا عنو، ويطمبوا محاكمتيـ  -3
 إلثبات براءتيـ.

 العبرة في بدء سرياف قانوف العفو، ىي لتارية إقراره ال لتارية نشره. -4

ريف ال يشمؿ قانوف العفو الجرائـ المستمرة، إذا استمر ارتكابيا بعد صدوره، كما ال يشمؿ المتوا -5
. إال إذا سمموا أنفسيـ لمسمطات المختصة خ ؿ مدة معينة يحددىا قانوف العفو 51عف األنظار

 العاـ.

ف كاف يعطؿ تطبيؽ قانوف العقوبات بالنسبة لمجرائـ التي يشمميا العفو ومنذ  -6 إف العفو العاـ وا 
إذ تبقى ىذه  ارتكابيا، إال أنو ال يترتب عميو إلغاء قواعد قانوف العقوبات في ىذا الخصوص،

القواعد سارية وتبقى الجرائـ المنصوص عمييا معاقبًا عمييا، وكؿ ما في األمر أف قانوف العفو 
يعطؿ تطبيقيا وترتيب آثارىا عمى الجرائـ التي يشمميا العفو فقط، ولذلؾ تستمر في السرياف 

 .52خارج نطاؽ العفو
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الذي تقاـ بو الدعوى بجميع أوصافو، يترتب عمى العفو العاـ انقضاء الدعوى العامة عف الفعؿ  -7
ولذلؾ إذا تقرر انقضاء تمؾ الدعوى عف ىذا الفعؿ بوصؼ معيف فإنو ال يجوز إقامتيا عنو مرة 

 .53أخرى بوصؼ آخر
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 قادمــــــــالت

التقادـ ىو أحد األسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة. فالتقادـ ىو مرور مدة مف الزمف 
نوف مف تارية وقوع الجريمة، دوف أف يتخذ خ ليا أي إجراء مف إجراءات الدعوى، مما محددة في القا

 .54يترتب عميو انقضاء ىذه الدعوى

أي إف الدعوى الجزائية تنقضي بمضي مدة معينة مف تارية وقوع الجريمة أو مف يوـ انقطاع 
دوف أف تنفذ العقوبة أو  ىذه المدة، كما أف مرور مدة محددة مف تارية صدور حكـ مبـر في الدعوى

 تتخذ إجراءات لتنفيذىا في المحكوـ عميو، يؤدي إلى تقادـ العقوبة.

يتضم مما تقدـ أف التقادـ نوعاف: تقادـ عمى الدعوى العامة وقد نص عميو قانوف أصوؿ 
 (. وتقادـ عمى العقوبة وقد نص عميو قانوف العقوبات في439 – 437المحاكمات الجزائية في المواد )

 . وما ييمنا ىنا ىو التقادـ عمى الدعوى العامة.167حتى  161المواد 

 الحكمة من انقضاء الدعوى العامة بالتقادم

إف التقادـ الذي تنقضي بو الدعوى العامة يستند إلى عدة مسوغات اختمؼ الفقياء حوليا، وكؿ 
 منيـ سوَّغيا حسب وجية نظره. وىذه المسوغات ىي:

إلى فكرة النسياف، فإذا مضت مدة طويمة عمى وقوع الجريمة، تزوؿ ذكراىا مف إف التقادـ يرتكز  -1
 .55أذىاف الناس، ويصبم مف دواعي االستقرار االجتماعي واليدوء عدـ إعادتيا إلى ذاكرة الناس

إف مرور الزمف يؤدي إلى إضاعة معالـ الجريمة وطمس آثارىا، وتبدد أدلتيا بسبب ضعؼ ذاكرة  -2
ىـ أو موت بعضيـ، ويصبم مف المستحيؿ جمع األدلة وتكويف أدلة قطعية تكوف الشيود أو سفر 

 مصدرًا لتكويف قناعة القاضي الوجدانية، مما قد يؤدي إلى وقوعو في الغمط.

إف فكرة التقادـ ترتكز إلى أسس نفسية. فالمجـر الذي استطاع أف ييرب يظؿ طواؿ فترة التقادـ خائفًا  -3
ميو، وفي ىذا نوع مف العقاب الذي استمر طواؿ ىذه الفترة ويعد كافيًا مضطربًا مف أف يقبض ع

 لمتكفير عف الجريمة التي اقترفيا.
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إىماؿ المجتمع وتقصيره تجاه مف ارتكب الجريمة يفقدانو حقو في م حقة المجـر ومعاقبتو بعد فترة  -4
ىمالو.  مف الزمف بسبب تقاعسو وا 

لعاـ والردع الخاص، فبعد مضي فترة مف الزمف تكوف قد ضاعت إف اليدؼ مف العقوبة ىو الردع ا -5
المصمحة االجتماعية مف م حقة المجـر ومعاقبتو أو ت شت بمرور الزمف الحاجة إلى التأديب أو 

 الردع.

االستقرار القانوني، ف  يجوز أف يبقى الفرد ميددًا بإقامة الدعوى عميو إلى ما النياية، فذلؾ يؤثر في  -6
استقرار المراكز القانونية لألفراد، ووضع حد لمم حقة. فاالستقرار القانوني يكوف مف مصمحة مبدأ 

 .56الجماعة ومصالم األفراد وال تبقى الدعوى سيفًا مصمتًا عمى رقابيـ

عمى الرغـ مف ىذه المسّوغات، فإف ىناؾ كثيرًا مف التشريعات التي ترى أف التقادـ عمى الدعوى 
ىناؾ جرائـ تمر في المجتمع دوف عقاب، وفي ىذا مساس بما تقتضيو مصمحة المجتمع العامة معناه أف 

في الدفاع عف نفسو وتوقيع العقاب عمى مف أخؿ بنظامو، ثـ إنو يمثؿ مف جانب المجتمع تقصيرًا تجاه 
 .57شخص ثبت ارتكابو لجريمة، دوف أف يتخذ حيالو أي إجراء إلص حو

لتوسع في تفسير النصوص التي تسمم بشؿ آثار التقادـ وتأخير لذلؾ يعمد القضاء حاليًا إلى ا
مفعوليا وتضيؽ نطاقيا، كاإلكثار مف األسباب التي تؤدي إلى إيقاؼ التقادـ وانقطاعو، وكؿ ما يؤدي 

 .58إلى إطالة المدة المعينة قانونًا لمتقادـ حتى يظؿ باإلمكاف م حقة المجـر في أطوؿ مدة ممكنة

 إلى: الجزءـ ىذا لذلؾ البد مف تقسي

 :  مدة التقادـ.أوالً 

 :  انقطاع مدة التقادـ. اً ثاني

 : إيقاؼ مدة التقادـ. اً ثالث

 :  آثار التقادـ.اً رابع
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 مدة التقادم  - أ

 مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى ما يمي: 437نصت المادة 

تارية وقوع  تسقط دعوى الحؽ العاـ ودعوى الحؽ الشخصي بانقضاء عشر سنوات مف -1"
 الجناية إذا لـ تجر م حقة بشأنيا خ ؿ تمؾ الفترة.

وتسقط الدعوياف المذكورتاف أيضًا بانقضاء عشر سنوات عمى المعاممة األخيرة إذا أقيمت  -2
 الدعوى وأجريت التحقيقات ولـ يصدر حكـ بيا".

دعوى الحؽ مف القانوف نفسو عمى أنو: "تسقط دعوى الحؽ العاـ و  438كما نصت المادة 
الشخصي في الجنحة بانقضاء ث ث سنوات عمى الوجو المبيف في الحالتيف المذكورتيف في المادة 

 السابقة".

أيضًا عمى أنو: "تسقط دعوى الحؽ العاـ ودعوى الحؽ الشخصي في  439ونصت المادة 
 ". 437المخالفة بانقضاء سنة كاممة عمى وقوعيا عمى الوجو المبيف في المادة 

ف مف خ ؿ ىذه المواد أف المشرع راعى في تحديد المدة التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى يتبي
العامة، خطورة الواقعة الجرمية وأىميتيا، فجعؿ مدة التقادـ عمى الدعوى العامة في الجنايات عشر 

 سنوات، وفي الجنم ث ث سنوات، وفي المخالفات سنة واحدة.

مف قانوف أصوؿ  443عمى جميع الجرائـ، لكف المادة وىذه المدة ىي مدة التقادـ العاـ 
المحاكمات الجزائية نصت عمى أنو: "ال تحوؿ المواد السابقة دوف مراعاة أحكاـ التقادـ الواردة في القوانيف 

 الخاصة ببعض الجنم والمخالفات".

فالتقادـ  يتضم مف ىذه المادة أف ىناؾ بعض الجرائـ التي جعؿ ليا المشرع تقادمًا خاصًا بيا.
العاـ ىو الذي يجب أف يطبؽ عمى جميع الجرائـ إال إذا وجد نص تشريعي يحدد لمجريمة تقادمًا خاصا. 
عندئذ البد مف األخذ بالنص الخاص دوف النص العاـ. وغالبية الجرائـ التي ليا تقادـ خاص تنحصر في 

مف تارية وقوعيا، وتتقادـ الدعوى  بعض الجنم والمخالفات، كجرائـ المطبوعات، فالتقادـ فييا ستة أشير
 في جريمة الزنا بانقضاء ث ثة أشير مف اليوـ الذي يعمـ بو المجني عميو بالجريمة.
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فتحديد مدة التقادـ ال زمة النقضاء الدعوى العامة يتوقؼ عمى تحديد نوع الجريمة التي نشأت 
الوصؼ الذي قد تعطيو خطأ النيابة عنيا الدعوى، وتكوف العبرة في ذلؾ لموصؼ الحقيقي لمواقعة ال 

 .59العامة أو المدعي الشخصي

وىذه المدد المقررة لمتقادـ تطبؽ عمى الجرائـ سواء أكاف يعمـ بيا المجني عميو أـ يجيميا، وسواء 
 عممت بيا السمطات المختصة أـ لـ تعمـ، وسواء نص عمييا قانوف العقوبات أو قوانيف أخرى خاصة.

امة بالتقادـ أمر مألوؼ في حاؿ لـ تقدـ الدعوى إلى القضاء، ألف الجريمة وانقضاء الدعوى الع
لـ تكتشؼ، أو ألي سبب آخر. ألنو بعد تقديـ الدعوى إلى القضاء قد يكوف مف الصعب تصور انقضاء 
 الدعوى العامة بالتقادـ ألف أي إجراء مف إجراءات المحاكمة يعد قاطعًا لمتقادـ، إال إذا أجمت الدعوى إلى

 .60أجؿ غير مسمى مما أدى إلى مضي مدة التقادـ، وىذا افتراض صعب التحقيؽ

 لذلؾ البد مف التطرؽ إلى حساب مدة التقادـ وبدء سرياف ىذه المدة.

 حساب مدة التقادم -أوالً 

تحسب مدة التقادـ مف يوـ وقوع الجريمة، ولكف بما أنو يشترط أف تمضي المدة كاممة، فقد تقرر 
نما عدـ إدخاؿ الي وـ الذي وقعت فيو الجريمة، أي ال يدخؿ في الحساب اليوـ األوؿ الرتكاب الجريمة، وا 

تحتسب المدة مف اليوـ التالي لوقوعيا وال تعد المدة مكتممة إال بانتياء اليوـ األخير، وتحسب مدة التقادـ 
، ألف بياف تارية الجـر حسب التقويـ المي دي. ويقع عمى عاتؽ النيابة العامة تعييف يوـ وقوع الجريمة

مف شروط صحة االدعاء، فيذه مسألة موضوعية ال رقابة فييا لمحكمة النقض. وعمى المحكمة أف تحدد 
في حكميا تارية الجريمة، خصوصًا إذا ما دفع أماميا بانقضاء الدعوى العامة بالتقادـ، لكي يتاح 

ال كاف الحكـ ب  .61اط لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيؽ القانوف وا 

 بدء سريان التقادم -ثانياً 

القاعدة العامة كما سبؽ وذكرنا، أف سرياف مدة التقادـ يبدأ مف اليوـ التالي لوقوع الجريمة إذا لـ 
 تجر م حقة بشأنيا حتى آخر يوـ في ىذه المدة.
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أما إذا جرت م حقة ولـ يصدر حكـ بات فتسري المدة مف تارية آخر إجراء انقطعت بو، وال 
ؿ اليوـ الذي حصؿ فيو اإلجراء القاطع لمتقادـ وال تستكمؿ المدة إال بانقضاء اليوـ األخير. أي إف يدخ

يوـ وقوع الجريمة، أو يوـ حصوؿ االنقطاع، ال يدخؿ في حساب مدة التقادـ، وال تكتمؿ المدة إال 
 بانقضاء آخر يوـ فييا.

رتكبة والطبيعة الخاصة بركنيا المادي. وتختمؼ مدة بدء سرياف التقادـ باخت ؼ نوع الجريمة الم
لذلؾ البد مف أف نميز بيف عدة أنواع مف الجرائـ مف أجؿ تحديد بدء مدة التقادـ عمييا وىي: الجرائـ 

 الوقتية، والجرائـ المستمرة، والجرائـ المتتابعة، وجرائـ العادة.

 الجرائم الوقتية -1

تمرار بعد إتماميا،كالشخص الذي يطمؽ عيارًا ىي التي تتـ وتنتيي في لحظة واحدة وال تقبؿ االس
 ناريًا عمى آخر فيرديو قتي . فالتقادـ يبدأ مف اليوـ التالي لوقوع الجريمة. 

لكف األمر قد يتعقد أكثر إذا لـ تحصؿ النتيجة فورًا، حيث يبدأ التقادـ مف اليوـ التالي لتارية 
، كحالة التسبب في حادث عف إىماؿ أو قمة 62لجرميةوقوع الفعؿ الجرمي وال عبرة لتارية ظيور النتائج ا

احتراز، ثـ تفاقمت حالة المجني عميو وتوفي متأثرًا بإصابتو، فيبدأ التقادـ عمى جريمة التسبب في الوفاة 
. أما في جريمة إساءة االئتماف عندما يغير 63مف اليوـ التالي لوقوع الحادث وليس مف تارية الوفاة 

ة إلى حيازة، فإذا تعذر عمى القاضي تحديد تارية تغيير النية، فُيعدُّ تارية امتناع الجاني نيتو مف وديع
 .64األميف عف رد األمانة بعد مطالبتو تاريخًا الرتكاب الجريمة

أما الجرائـ الشكمية، فيي التي يتكامؿ شكميا القانوني بمجرد تحقؽ السموؾ الجرمي. فحصوؿ 
 .65صر ركنيا المادي، ومثاليا امتناع الشاىد عف اإلدالء بشيادتوالنتيجة الجرمية ليس عنصرًا مف عنا
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أما في حالة الشروع، أي إذا بقيت الجريمة في حيز الشروع، فإف التقادـ يبدأ مف تارية اليوـ 
التالي النتياء آخر فعؿ مف أفعاؿ الشروع. كالشخص الذي يحاوؿ فتم منفذ إلى مكاف السرقة أيامًا 

 ختفي عف األنظار، فالتقادـ يبدأ مف اليوـ التالي الختفائو.عديدة، وحيف يشاىد ي

، وىي التي تبقى نتائجيا وآثارىا مدة مف الزمف الجرائم ذات األثر المستمرومف الجرائـ الوقتية، 
بعد وقوعيا، كجريمة اإليذاء التي تتـ وتنتيي بحدوث اإليذاء، ولو نشأ عنيا عجز استمر طوي ، أو 

سجف التي تتـ وتنتيي بفعؿ اليرب، عمى الرغـ مف أف اليارب خارج السجف. كذلؾ جريمة اليرب مف ال
جريمة البناء المخالؼ حيث تتـ وتنتيي مف وقت الفراغ مف البناء وبصرؼ النظر عف بقائو قائمًا بوصفو 

 ء آثارىا..فالتقادـ عمييا يبدأ مف اليوـ التالي الرتكاب الجريمة ال مف وقت اختفا66أثرًا مستمرًا لمجريمة

 الجرائم المستمرة -2

وىي التي يتحقؽ فييا النشاط الجرمي ويمتد خ ؿ فترة زمنية بعناصره المادية والمعنوية. أي إف 
، كإخفاء الماؿ المسروؽ، أو حيازة الس ح غير 67وقت إتماـ الجريمة يختمؼ عف وقت انتيائيا

 .68تالي النتياء حالة االستمرارالمرخص. فمدة التقادـ عمى ىذه الجرائـ تبدأ مف اليوـ ال

 الجرائم المتتابعة -3

ىي التي تتكوف مف عدة أفعاؿ يصمم كؿ منيا لتكويف جريمة، إال أنيا نظرًا لتتابعيا وارتباطيا 
فيما بينيا بغرض إجرامي واحد، فإنيا تعد جريمة واحدة، كالمصوص الذيف يتفقوف عمى سرقة منزؿ، 

أياـ، ويأخذوف كؿ يوـ جزءًا مف األغراض، أو كالموظؼ المؤتمف عمى فيستولوف عمى ما فيو خ ؿ عدة 
ماؿ بحكـ وظيفتو فيعمد إلى اخت سو عمى دفعات. فالتقادـ يبدأ في مثؿ ىذه الجرائـ مف اليوـ التالي 

 .69آلخر فعؿ مف أفعاؿ التنفيذ

 جرائم العادة أو االعتياد -4

نما البد لتكويف الجريمة مف يشترط فييا تكرار الفعؿ، ف  عقاب عمى قياـ ال جاني بفعؿ واحد، وا 
 649قيامو بعدد مف األفعاؿ يقترفيا الجاني في أوقات مختمفة كجريمة االعتياد عمى تعاطي الربا )ـ 
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عقوبات(، فالتقادـ يبدأ مف اليوـ التالي آلخر فعؿ مف  509قانوف العقوبات( واالعتياد عمى الفجور )ـ 
 .70يف الجريمةاألفعاؿ التي تدخؿ في تكو 

 انقطاع مدة التقادم - ب

كما سبؽ وذكرنا، فإف الحكمة مف جعؿ التقادـ مؤديًا إلى انقضاء الدعوى العامة ىو نسياف 
الناس ليذه الجريمة. لذلؾ كاف مف الطبيعي إذا ظيرت أسباب تعيد ذكرى الجريمة أف تؤدي إلى إطالة 

 مدة التقادـ. 

مضى مف فترة التقادـ، ف  يحتسب ىذا الوقت منيا،  فانقطاع التقادـ يعني ضياع الوقت الذي
 ويمـز بعد زواؿ سبب االنقطاع بدء مدة تقادـ جديدة مف اليوـ التالي ل نقطاع.

 لذلؾ البد مف التطرؽ إلى أسباب انقطاع التقادـ وشروطو وآثاره.

 أسباب انقطاع التقادم -أوالً 

ايات والجنم والمخالفات. فقد ينقطع التقادـ بأي إف أسباب انقطاع التقادـ واحدة بالنسبة إلى الجن
إجراء مف إجراءات إقامة الدعوى العامة، أو إجراءات التحقيؽ االبتدائي، أو المحاكمة. الميـ أف يكوف 
 صادرًا عمف يممؾ قانونًا سمطة االدعاء أو التحقيؽ أو المحاكمة، ومنصبًا عمى الواقعة موضوع الدعوى.

 عوى العامةإجراءات إقامة الد -1

ال يعد مف قبيؿ اإلجراءات القاطعة لمتقادـ، اإلجراءات السابقة عمى إقامة الدعوى العامة. 
فاإلجراءات التي تتخذ مف قبؿ الضابطة العدلية مثؿ االستقصاء عف الجرائـ أو جمع أدلتيا وتنظيـ 

 الضبوط ال زمة، ال تعد قاطعة لمتقادـ. 

و الرسمي أو الشكوى العادية إلى النيابة العامة أو الضابطة كذلؾ فإف تقديـ اإلخبار العادي أ
العدلية أو قاضي التحقيؽ ال يعد قاطعًا لمتقادـ، والحاؿ نفسو بالنسبة إلى االدعاء الشخصي المقدـ إلى 

 .71النيابة العامة، فيو ال يعد قاطعًا لمتقادـ

اشرة الدعوى مثؿ إقامة الدعوى أما اإلجراءات التي تقطع التقادـ فيي كؿ إجراء مف إجراءات مب
العامة مف قبؿ النيابة العامة أو تقديـ ادعاء شخصي مف قبؿ المضرور إما إلى قاضي التحقيؽ أو أماـ 
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، 72محاكـ البداية أو الصمم، أو إقامة الدعوى مف قبؿ بعض اإلدارات والجيات القضائية أماـ القضاء
 تجعؿ المدة السابقة كأنيا لـ تكف.فيذه اإلجراءات ىي وحدىا التي تقطع التقادـ و 

 إجراءات التحقيق االبتدائي  -2

كؿ إجراء يقوـ بو قضاة التحقيؽ االبتدائي يعد قاطعا لمتقادـ كالتفتيش واالنتقاؿ والمعاينة وسماع 
الشيود واستجواب المدعى عميو وغيرىا وكؿ القرارات الصادرة عنيـ، وكؿ طمبات النيابة العامة المقدمة 

 التحقيؽ االبتدائي.  أثناء

ويستوي في ذلؾ أف يقوـ بيذه اإلجراءات قاضي التحقيؽ أو اإلحالة أو مف ينتدب مف موظفي 
الضابطة العدلية، وكذلؾ قرارات التصرؼ بالتحقيؽ الصادرة مف الجية المختصة سواء بإحالة الدعوى 

لية في الجـر المشيود عمى سبيؿ إلى المحاكمة أو بمنع المحاكمة، أو ما يقوـ بو أعضاء الضابطة العد
 االستثناء، فذلؾ كمو يعد قاطعًا لمتقادـ. 

 إجراءات المحاكمة  -3

إف كؿ ما يتعمؽ بسير الدعوى أماـ محكمة الموضوع يعد قاطعًا لمتقادـ. فالميـ في جميع 
في الموضوع القرارات واألحكاـ التي تصدرىا سواء أكانت حضوريو أو بمثابة الوجاىي أو غيابية، فاصمة 

أو غير فاصمة بو، أف ال يكوف الحكـ باتًا ألنو في ىذه الحالة تنقضي الدعوى العامة بالحكـ البات وتبدأ 
 المدة المسقطة لمعقوبة.

والعمة ىي أف جميع أفعاؿ االدعاء والتحقيؽ والمحاكمة تعد قاطعة لمتقادـ ألنيا تدؿ عمى عدـ 
 .73التي يرتكز إلييا كياف التقادـ القانونينسياف الواقعة، وتنفي بالتالي القرينة 

 شروط صحة اإلجراءات التي تقطع التقادم -ثانياً 

أف يكوف اإلجراء القاطع لمتقادـ صادرًا ممف يممؾ قانونًا سمطة االدعاء أو التحقيؽ أو الحكـ،  -1
التقادـ ال  ومنصبًا عمى الواقعة موضوع الدعوى، ومستوٍفيًا لمشكؿ الذي يتطمبو القانوف. ألف مدة

تنقطع بإجراء باطؿ. كما يجب أف يكوف اإلجراء قضائيًا ال إداريا. فقرار المحكمة بتأجيؿ المحاكمة 
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إلى موعد الحؽ يعد قاطعًا لمتقادـ إذا كاف صادرًا بحضور الخصوـ، أو بناء عمى طمب بعضيـ، 
ا إذا صدر قرار أو صدر في جمسة تغيب فييا المدعى عميو عمى الرغـ مف تبميغو موعدىا. أم

. 74التأجيؿ في غير ىذه األحواؿ، فإنو يعد قرارًا إداريًا وليس قضائيا، وىو بذلؾ ال يقطع التقادـ
كذلؾ التحقيؽ الذي تجريو سمطة غير مختصة ال تممؾ أمر إقامة الدعوى العامة، ال يعد قاطعًا 

لنسبة إلى ما تقوـ بو المحكمة لمتقادـ، كالتحقيؽ الذي تقوـ فيو السمطات اإلدارية. كذلؾ الحاؿ با
 المدنية في الدعوى المدنية المرفوعة مف المضرور مف الجريمة، ف  يعد قاطعًا لمتقادـ.

أف يكوف اإلجراء صحيحًا في ذاتو غير مشوب بعيب البط ف. فإذا كاف باطً  لعدـ الوالية أو لعدـ  -2
 .تحقؽ شرط مف شروطو الجوىرية، كاف اإلجراء كأنو لـ يكف

فالتحقيؽ الذي تجريو النيابة العامة في جريمة يمـز فييا تقديـ شكوى أو طمب أو ادعاء شخصي 
 مف دوف ىذه الشروط، يعد باط .

ف بد في اإلجراء حتى يكوف قاطعا لمتقادـ أف يصدر مف جية مختصة وأف يكوف مستكمً  
 .75شرائط صحتو الجوىرية
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 آثار انقطاع التقادم -ثالثاً 

ط ما فات مف مدة التقادـ، وبدأ مدة جديدة كاممة تبدأ مف اليوـ التالي لإلجراء القاطع لمتقادـ. فإذا سقو  -1
تعددت اإلجراءات التي تقطع التقادـ، فإف سرياف المدة يبدأ مف تارية آخر إجراء. وبذلؾ فإف 

ى بغير انقطاع. الدعوى العامة ال تسقط إال إذا اكتممت المدة المقررة في القانوف لتقادـ الدعو 
فالمشرع لـ يضع حدًا أقصى لتقادـ الدعوى في حاالت تكرار االنقطاع، مما يعني عدـ انقضاء 

 .76الدعوى العامة وبقاءىا إلى ما ال نياية طالما كانت منظورة أماـ القضاء

ة لمباقيف إذا تعدد المدعى عمييـ، فإف انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدىـ يترتب عميو انقطاعيا بالنسب -2
 .77ولو لـ تكف قد اتخذت ضدىـ إجراءات قاطعة لممدة

فانقطاع التقادـ عيني يمتد أثره إلى جميع المدعى عمييـ في الدعوى ولو لـ يكونوا طرفًا في تمؾ 
 .78اإلجراءات، فاعميف كانوا أـ شركاء أـ متدخميف، معموميف أـ مجيوليف، وجو إلييـ االتياـ أـ لـ يوجو

طاع التقادـ عمى كؿ مف أسيـ في الجريمة ولو لـ تكف اإلجراءات قد اتخذت ضده والسبب في انق
أف ىذه اإلجراءات تذكر الجميور بالجريمة وبمرتكبييا دوف تفريؽ بيف مف اتخذت إجراءات ضدىـ أو لـ 

 .79تتخذ

المرتبطة إذا تعددت الجرائـ واتخذ اإلجراء القاطع لمتقادـ بصدد جريمة واحدة منيا دوف الجرائـ   -3
 بيا، امتد أثره إلى الجرائـ المرتبطة بيا ارتباطًا ال يقبؿ التجزئة.

فانقطاع التقادـ بالنسبة إلى جريمة سرقة يمتد إلى الدعوى الناشئة مف إخفاء األشياء الناتجة عف 
 ىذه الجريمة.
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 إيقاف التقادم -ج

ند ذلؾ ال تحسب إال المدة التي قد تطرأ أسباب تؤدي إلى وقؼ التقادـ بعد أف يكوف قد بدأ، وع
سبقت والمدة التي تمت، وقد تؤدي أيضًا إلى تأخير سريانو قبؿ البدء. فالمقصود بإيقاؼ التقادـ ىو تأخير 

 البدء بو أو توقيؼ سريانو خ ؿ فترة مف الزمف لسبب قانوني أو فعمي عارض.

العوارض فييا، وقد تكوف ىذه فقد يعترض الدعوى العامة عارض يمنع مف إقامتيا أو االستمرار 
كإصابة المدعى عميو بارتكاب جريمة بعاىة عقمية بعد ارتكاب الجريمة، فتأمر المحكمة بوقؼ  قانونية

اإلجراءات واالمتناع عف السير في الدعوى ألف المدعى عميو ال يستطيع أف يدافع عف نفسو، فيوقؼ 
 رشده.  سرياف مدة التقادـ حتى يشفى المدعى عميو ويعود إلى

أو إذا اتيـ شخص باغتصاب امرأة فادعى بأنيا زوجتو وأحيمت القضية إلى المحكمة الشرعية 
 لمبت فييا، فإف التقادـ عمى الدعوى العامة يتوقؼ طواؿ وجود الدعوى المعترضة في المحكمة الشرعية.

غزو الب د،  ، كتعطيؿ المحاكـ بسبب ثورة أو زلزاؿ أوالعوارض فعمية أو ماديةوقد تكوف ىذه 
وغيرىا مف العوارض، فيتوقؼ التقادـ حتى تزوؿ ىذه الحالة. والمشرع السوري أقر باألخذ بوقؼ التقادـ 

( مف قانوف العقوبات، ولكنو سكت عف ذلؾ سكوتًا تامًا في نصوص قانوف 167عمى العقوبة في المادة )
ف الفقياء السورييف مالوا إلى األخذ بمبدأ أصوؿ المحاكمات الجزائية التي عالجت تقادـ الدعوى العامة. لك

 .80وقؼ التقادـ عمى الدعوى العامة
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 آثار التقادم  -د

إف التقادـ ىو مف متعمقات النظاـ العاـ، لذلؾ يمكف الدفع بو في أية مرحمة مف مراحؿ الدعوى ولو  -1
ا ولو لـ يدفع بو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض، كما يمكف لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء ذاتي

 .81المدعى عميو

ليس لممدعى عميو أف يتنازؿ عف حقو في الدفع بالتقادـ، وعمى المحكمة أف تقرر انقضاء الدعوى  -2
العامة حتى لو طمب المدعى عميو محاكمتو. فالتقادـ شرع لممصمحة العامة وليس لممصمحة 

 الخاصة.

جنحة أو مخالفة. لكف بعض التشريعات يسري التقادـ عمى جميع الجرائـ سواء أكانت جناية أـ  -3
 استثنت مف أحكاـ التقادـ بعض الجرائـ العسكرية لما ترتبو مف خطر عمى أمف الب د.

التقادـ عمى الدعوى العامة يستتبع التقادـ عمى الدعوى المدنية )أي دعوى الحؽ الشخصي(، فإذا  -4
 .82انقضت الدعوى العامة بالتقادـ انقضت معيا الدعوى المدنية
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 تمارين:
 شر الى اإلجابة الصحيحة: الحكم الجزائي المبرم:ا -

 
 ال بد مف أف يكوف الحكـ فاصً  في الموضوع. .1
 مف الممكف أف تصبم األحكاـ الغيابية مبرمة قبؿ سقوطيا بالتقادـ. .2
 يقبؿ الطعف بطريؽ النقض. .3
 ال يقبؿ الطعف بطريؽ إعادة المحاكمة. .4

 
 1اإلجابة الصحيحة رقم 

 
 

 العفو العام والتقادم:إلجابة الصحيحة: شر الى اا -
 

 قانوف العفو ذو أثر عيني. .1
 يترتب عمى العفو العاـ انقضاء الدعوى العامة ودعوى الحؽ الشخصي. .2
 سنة. 22مدة تقادـ دعوى الحؽ العاـ في الجنايات ىي  .3
 .سنوات 5مدة تقادـ دعوى الحؽ العاـ في الجنم ىي  .4

 
 1 اإلجابة الصحيحة رقم
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 الثالثةالوحدة التعميمية 

 عناصر الدعوى المدنية التابعة لمدعوى العامة
 الكممات المفتاحية:

 -الضػرر احقبمػيل  -الضػرر المتػبقي   -الضػرر المققػؽ -الضػرر الخصيػ  -الدعوى المدنيػ 
المػػػدع  اػػػ  الػػػدعوى  -لػػػرد عفػػػواً ا -النفقػػػيت -نخػػػر الق ػػػـ -الميػػػيدرة -العطػػػؿ والضػػػرر -الػػػرد

 ثيوت قؽ الصيير.  -تقوط قؽ الصيير -قؽ الصيير -المدعى ع يه ا  الدعوى المدني  -المدني 

 الممخص:

 ل دعوى المدني  البييع  ل دعوى العيم  ثالث  عنيير: التيب والموضوع والصيوـ.
ا  ػػ  يبػػواار تػػيب  ػػة  أمػػي تػػيب الػػدعوى المدنيػػ  البييعػػ  الػػو الضػػرر الػػةي نخػػ  عػػف ال ريمػػ   

 الدعوى ي ب أف بقع  ريم  وأف ينبج عنلي ضرر وأف بو د عالق  تييي  ييف ال ريم  والضرر.
 النفقيت. -نخر الق ـ -المييدرة -أمي موضوع الدعوى المدني  ايخمؿ الرد  العطؿ والضرر

رور مػػف ول ػػدعوى المدنيػػ  البييعػػ  صيػػميف: المػػدع  والمػػدعى ع يػػه. المػػدع   ػػو الخػػص  المضػػ
 ال ريم  تواء  يف  و الم ن  ع يه نفته  أـ خصيًي آصر غير .

والمػػػدعى ع يػػػه  ػػػو مػػػف بقػػػيـ ع يػػػه ب ػػػؾ الػػػدعوى أي مرب ػػػب ال ريمػػػ . ومػػػع ةلػػػؾ ي ػػػو  أف براػػػع 
 الدعوى ا  موا ل  المتؤوؿ مدنيًي عف أاعيؿ المبلـ   مي يم ف أف بقيـ ع ى الورث .

 األهداف التعميمية:

اػػػػ  م ػػػػيؿ أيػػػػوؿ    أي )دعػػػػوى القػػػػؽ الخصيػػػػ  مقيػػػػود ييلػػػػدعوى المدنيػػػػبعريػػػػؼ الطيلػػػػب ييل -1
 المقي ميت ال  ائي .

 البعريؼ يتيب الدعوى المدني  البييع  ل دعوى العيم  وموضوعلي وأطراالي. -2

الدعوى المدنية )دعوى الحق الشخصي(
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  )دعوى الحق الشخصي الدعوى المدنية

صالًح ييألمف نظيـ رأيني أف ال ريم  ح بقدث اضطرايًي ا  ال  مف صالؿ مي بقدـ اح بميع  وا 
لةلؾ ي وف مف قؽ الليئ     تدي  أو ميلي  أو معنوي  قداث أضرارول ف قد بؤدي إلى إ  العيـ

الةي ارب ب  ريمبه مف اح بميعي  أي الم بمع الةي بمث ه النييي  العيم  أف يطيلب يمعيقي  ال ين  
عمي يطيلب ييلبعويض  فةي أضرت يه ال ريم  أالصالؿ الدعوى العيم .  مي أف مف قؽ الم ن  ع يه 
  الفيعؿ الةي تيب له ل امو ا  يقيملي الب    أيييه مف ضرر مف صالؿ دعوى القؽ الخصي

 .معلـالمتؤوليف مدنيًي و ةلؾ   موا ل  خر يئه إةا  يف له خر يءا  و   الضرر

ل ف  .وي  المنيتي ائ  مف أ ؿ ارض العقواأليؿ أف بقيـ الدعوى العيم  أميـ القضيء ال   
أييح له أف يراع دعوا  ييلبعويض أميـ القضيء ال  ائ  ليق ـ له   المضرور ع ى تييؿ احتبثنيء

 .ويض عف الضرر المبولد مف ال ريم ييلبع

 :ذات موضوعينا ييقت  في الدعوى الجزائيةالثنائية من نه قد نخ  نوع أمف  ني نالقظ 

نها حق مفالحق الذي ينشأ   ع ى ال ين مف أ ؿ ارض العقيب  وبراع  و و الدعوى العيم  ( أصمي:1
 . عام

والحق . ف األضرار الب  أقدثبلي ال ريم و و الدعوى المدني  وبقيـ ل مطيلي  ييلبعويض ع :تبعي( 2
  .نها هو حق شخصيمالذي ينشأ 

نلمي ببولداف إة أ  مع الدعوى العيم  ا  ةات المنخ  ف الدعوى المدني  بخبرؾإلةلؾ يم ف القوؿ 
و ة  الوقدة ا  المنخ  ب عؿ الدعوى المدني  بييع  ل دعوى   ةابه  بقيدـلوبصضعيف ةابه ال ـر  عف

اإةا أقيمت أميـ المق م  ال  ائي  تيرت مع الدعوى العيم  وترت ع يلي إ راءابلي التريع    العيم 
أميـ القضيء ال  ائ   يالب  ي و  نظر  والدعوى المدني . 1وخم بلي بققيقيبلي ال  ائي  وب ثرت ينبيئ لي

 :ببيؼ ييفبيف

ف اعؿ ضير والب  ح مأمي الدعيوى المدني  النيخئ    ف ال ريم معوى المدني  النيخئ  أنلي الد -1
 . براع إح أميـ المقي ـ المدني اال  بخ ؿ ا  القينوف  ريم 

                                                
 . 216انذكرىس عاؽف انُمُة: انًشجع انساتك. ص  - 1

156 



أمي الدعيوى المدني     ريم أنلي الدعوى المدني  ل مطيلي  ييلبعويض عف الضرر الةي تييبه ال -2
الة  ح ي و  راعلي   ر  يلطالؽ أو يق  النتب أو ال نيصآالب  بلدؼ إلى المطيلي  يموضوع 

 .2إح أميـ المقي ـ المدني 
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 التابعة لمدعوى العامةعناصر الدعوى المدنية 

  :  عف ال ريم  عنيير ثالث    ب ل دعوى المدني  الني

 .تيب الدعوى المدني  .1

 .موضوع الدعوى المدني  .2

 .أطراؼ الدعوى المدني  .3
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 سبب الدعوى المدنية

  مػػػػػف قػػػػػينوف أيػػػػػوؿ المقي مػػػػػيت ال  ائيػػػػػ  ع ػػػػػى أنػػػػػه:   يقػػػػػؽ ل ػػػػػؿ مبضػػػػػرر 4نيػػػػػت المػػػػػيدة )
ال ػػػػرائـ . ا  ػػػػ  ي ػػػػوف مم نػػػػي راػػػػع  إقيمػػػػ  دعػػػػوى القػػػػؽ الخصيػػػػ  يػػػػيلبعويض عػػػػف الضػػػػرر النػػػػيبج عػػػػف

 الدعوى المدني  أميـ القضيء ال  ائ   حيد مف بواار ثالث  خروط و  : 

 أف ب وف  نيؾ  ريم  قد وقعت.  - أ

 أف ي وف  نيؾ ضرر قد بققؽ.  - ب

 أف ي وف  ةا الضرر قد بولد مييخرة مف ال ريم .  - ج

 أن تكون هناك جريمة قد وقعت - أ

  البػػػ  نعيل لػػػي اػػػ  قػػػينوف أيػػػوؿ المقي مػػػيت ال  ائيػػػ  يمعني ػػػي ح يم ػػػف أف بنخػػػ  الػػػدعوى المدنيػػػ
الضػػيؽ إح عػػف اعػػؿ ييعػػد  ريمػػ  تػػواء أ ينػػت  نييػػ  أـ  نقػػ  أـ مصيلفػػ   أمػػي دعػػوى البعػػويض اػػيم ف أف 

 .3بنخ  عف اعؿ ح ييعد  ريم   يؿ صط  مدنيًي اقتب

يصػػػب  اػػػ  نظر ػػػي  ايل ريمػػ   ػػػ  ميػػػدر الضػػػرر الػػػةي  ػػػو تػػػيب الػػػدعوى المدنيػػػ  البييعػػػ  البػػػ 
اتػػبثنيًء القضػػيء ال  ائػػ  بيعػػًي ل ػػػدعوى العيمػػ   وح ييػػ ح أي ميػػدر آصػػػر ملمػػي  ينػػت  تػػيم  األضػػػرار 

 ػػػؿ  ريمػػ  ب قػػػؽ "  مػػف قػػػينوف العقويػػيت ع ػػى أف: 1  الفقػػرة )138البػػ  بػػن ـ عنػػػه. وقػػد نيػػت المػػػيدة )
  مػػػف قػػػينوف أيػػػوؿ 58ت المػػػيدة )يػػػيل ير ضػػػررًا ميديػػػًي  ػػػيف أو أدييػػػًي ب ػػػـ  الفيعػػػؿ يػػػيلبعويض .  مػػػي نيػػػ

المقي مػيت ال  ائيػػ  ع ػى أنػػه:  ل ػؿ خػػص  يعػد نفتػػه مبضػررًا مػػف  ػراء  نييػػ  أو  نقػ  أف يقػػدـ خػػ وى 
يبصة ايلي يػف  احدعػيء الخصيػ  . ايلمخػرع أ ػي  اتػبثنيًء راػع الػدعوى المدنيػ  أمػيـ القضػيء ال  ائػ  إةا 

ع ػػى أف ب ػػوف  ػػة  ال ريمػػ  متػػب م   لر نيلػػي المػػيدي   ػػيف تػػييلي  ػػو الضػػرر النػػيبج عػػف ال ريمػػ  مييخػػرة
. ألف الفعػػؿ الػػةي يتػػيب ضػػررًا ل نػػه ح ييخػػ ؿ اػػ  القػػينوف  ريمػػ   ييعػػد اعػػاًل غيػػر مخػػروع مػػف 4والمعنػػوي

نمػػي ي ػػوف  النيقيػػ  المدنيػػ  وقػػد ي وح ي ػػوف ل قضػػيء ال  ائػػ  اصبيػػي  اػػ  نظػػر دعػػوى البعػػويض عنػػه  وا 
 قد ي.احصبيي  ل مقي ـ المدني  و 
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لػػةلؾ اػػإف المضػػرور اػػ  ط ػػب البعػػويض حيػػد مػػف أف ييؤتػػة دعػػوا  ع ػػى ال ريمػػ  المرب يػػ   أي 
ع ػى الصطػػ  ال  ائػػ   أمػػي إةا أتتػػلي ع ػى صطػػ  مػػدن  يػػرؼ  يلصطػػ  البعيقػدي مػػثاًل  اػػال ييم ػػف ل مق مػػ  

 .5دوف غير  ال  ائي  أف بنظر ا  دعوا   وح ييقى أميمه إح أف يقيملي أميـ القضيء المدن  وقد 

لةلؾ اإف ع ى المق مػ  ال  ائيػ  البػ  بصػب  اػ  نظػر الػدعوى العيمػ  البثيػت مػف انطيػيؽ أق ػيـ 
القػػػػينوف ال  ائػػػػ  ع ػػػػى الفعػػػػؿ المرب ػػػػب  اػػػػإةا و ػػػػدت أف الفعػػػػؿ ح ييخػػػػ ؿ  رمػػػػًي  و ػػػػب ع يلػػػػي رد ط ػػػػب 

ةي يػػيدر  يطعنػػ  البعػػويض. ا ػػو أب ػػؼ خػػص  يطريػػؽ الصطػػ  خػػيئًي ثمينػػًي  ا ضػػب ميل ػػه وخػػبـ الفيعػػؿ الػػ
تػػ يف  تػػييت لػػه عي ػػ   اػػإف الميعبػػدى ع يػػه ميلػػؾ الخػػ ء  يتػػبطيع أف ييطيلػػب يبعػػويض العي ػػ  ل نػػه ح 
يتبطيع أف ييطيلب يثمف الخ ء أميـ القضيء ال  ائ   ألف إبالؼ الخ ء صطػ  )لػية ي ريمػ    قػدث قيػؿ 

لقضػػػيء المػػػدن  يػػػدعوى ضػػػميف عػػػف وقػػػوع ال ريمػػػ  البػػػ   ػػػ  احعبػػػداء ع يػػػه ييلتػػػ يف. وع يػػػه أف ييرا ػػػع ا
 .6اإلبالؼ

وييخبرط ا  ال ريم  الب  ييطيلب مف لققه ضرر منلي يػيلبعويض أف ب ػوف  ػ  ةابلػي البػ  أقيمػت 
عنلػػي الػػدعوى العيمػػ   اػػػال بيقيػػؿ الػػدعوى المدنيػػ  البييعػػػ  ل مطيليػػ  يبعػػويض عػػف ضػػػرر نػػيبج عػػف  ريمػػػ  

بى لو  ينت  ة  ال ريمػ  األصػرى مربيطػ  اربييطػًي وثيقػًي أصرى غير ب ؾ الب  أقيمت عنلي الدعوى العيم  ق
يلي. اإةا رياعت الدعوى العيم  ع ى خص  ي ريمػ  إصفػيء أخػييء متػروق  اػال ي ػو  لمػف تيػرؽ منػه المػيؿ 
أف يدع  مدنيًي ل مطيلي  يبعويض الضرر الػةي أيػييه مػف اقػد ميلػه ألف  ػةا الضػرر لػـ ينخػ  عػف  ريمػ  

 .7لي الدعوى  يؿ عف  ريم  الترق  الب  لـ بيراع يلي الدعوىاإلصفيء الب  رياعت ي
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 أن يكون هناك ضرر قد تحقق - ب

رأينػػي أف  ػػو ر الػػدعوى المدنيػػ  البػػ  براػػع أمػػيـ القضػػيء ال  ائػػ   ػػو البعػػويض عػػف الضػػرر الػػةي 
أيػػػيب المػػػدع  الخصيػػػ  نبي ػػػ  وقػػػوع ال ريمػػػ . ابعػػػويض الضػػػرر الخصيػػػ   ػػػو ببمػػػ  ل عقػػػيب وامبػػػداد 

 ػػو ح يعػػدو أف ي ػػوف يػػورة ميليػػ  نقديػػ  ل عقويػػ  مػػف دوف أف ينػػدمج ايلػػي. اػػإةا لػػـ ينػػبج مػػف  ػػة  ل ػػردع  و 
 ال ريم  أي ضرر  اال تييؿ لقيوؿ الدعوى المدني .

 قبى يم ف الق ـ ييلبعويض    : ثالثة شروطويخبرط أف يبققؽ ا  الضرر 

 ق  يقميلػػػي القػػػينوف   ػػػو يلضػػػرر ييعبيػػػير  إ ػػػدارًا لقػػػؽ أو ميػػػ  اأن يكوووون الضووورر شخصوووياً  -آ
مو ب البعويض  و ػو لػةلؾ خػرط أتيتػ  اػ  الػدعوى المدنيػ   ويمػي أنػه ح بعػويض إح ل يػر ضػرر  اػال 
دعوى ل مطيلي  ييلبعويض إح ينيء ع ى ضرر خصي   و ةا معني  أنه إةا لػـ بتػفر ال ريمػ  ققيقػ  واعػاًل 

 ملمي انطوت ع ى ضرر ا بميع .عف وقوع ضرر خصي   اال يم ف أف بنخ  عنلي دعوى مدني  
وثم   رائـ ح يبيور نخوء ضرر منلػي  وييلبػيل  ح ي ػو  راػع دعػوى مدنيػ  يػيلبعويض عػف مثػؿ 

  ة  ال رائـ:   ريم  قيي ة تالح مف دوف برصي  أو البخرد ومعظـ  رائـ الخروع.
ض عػف اال يقؽ لمف لـ ييػب يضػرر خصيػ  مػف ال ريمػ  أف يراػع دعػوى يطيلػب ايلػي يػيلبعوي

ضػػرر أيػػيب غيػػر   إة ح يػػف  لػػه اػػ  ةلػػؾ  وبيػػيح دعػػوا  ييلبػػيل  غيػػر مقيولػػ   اػػال بقيػػؿ مػػثاًل دعػػوى 
بعػػػويض الضػػػرر المبربػػػب ع ػػػى  ريمػػػ  تػػػرق  ممػػػف لػػػـ بثيػػػت لػػػه م  يػػػ  األمػػػواؿ المتػػػروق .  مػػػي ح ي ػػػو  

 ل و يؿ أف يطيلب ييتمه ييلبعويض عف الضرر الةي لقؽ يمو  ه.
رر الػػػةي بؤتػػػة ع يػػػه الػػػدعوى المدنيػػػ  أف ي ػػػوف ميديػػػًي ييػػػيب الةمػػػ  ع ػػػى أنػػػه يتػػػبوي اػػػ  الضػػػ

الميلي  ل مضػرور  أو أف ي ػوف أدييػًي مقضػًي يبصػة يػورة صػدل خػرؼ المضػرور أو تػمعبه أو اعبيػير   أو 
 ينقير ا  م رد إيالـ خعور  وعواطفه. 

دًا إمػػػػػي ألنػػػػػه وي ػػػػػوف الضػػػػػرر مقققػػػػػًي إةا  ػػػػػيف وقوعػػػػػه مؤ ػػػػػ أن يكوووووون الضووووورر محققوووووًا أو مؤكووووودا  -ب
مػػػػػػي ألنػػػػػػه تػػػػػػيقع قبمػػػػػػًي  و ػػػػػػو مػػػػػػي يتػػػػػػمى بالضوووووورر الحووووووالوقػػػػػػع اعػػػػػػاًل  و ػػػػػػو مػػػػػػي يتػػػػػػمى  بالضوووووورر   وا 

. ومػػػػػف أمث ػػػػػ  الضػػػػػرر المققػػػػػؽ الػػػػػةي ي صػػػػػة يػػػػػورة الضػػػػػرر القػػػػػيؿ  اإليػػػػػيي  يعي ػػػػػ   فقػػػػػد المسوووووتقبمي
الييػػػػػر أو أي عضػػػػػو مػػػػػف أعضػػػػػيء ال تػػػػػـ إة ي ػػػػػوف الضػػػػػرر اػػػػػ  ب ػػػػػؾ اليػػػػػورة قػػػػػيؿ ألنػػػػػه وقػػػػػع اعػػػػػاًل 

ت عنييػػػػػػر بقػػػػػػدير  نليئيػػػػػػًي ييلنتػػػػػػي  لضثػػػػػػير اػػػػػػ  المتػػػػػػبقيؿ. أمػػػػػػي الضػػػػػػرر المققػػػػػػؽ الػػػػػػةي ي صػػػػػػة وبػػػػػػواار 
يػػػػورة الضػػػػػرر المتػػػػػبقي      ػػػػػرح الم نػػػػ  ع يػػػػػه  رقػػػػػًي ييع ػػػػػ  ي عػػػػػف مميرتػػػػ  عم ػػػػػه ابػػػػػرة مػػػػػف الػػػػػ مف  
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النػػػػػي ي ػػػػػوف الضػػػػػرر مقققػػػػػًي  ع ػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أف عنييػػػػػر بقػػػػػدير  لػػػػػـ ببػػػػػواار ع ػػػػػى نقػػػػػو  ػػػػػيؼ  يتػػػػػمح 
نليئيػػػػي  ايلضػػػػرر واقػػػػع ييػػػػورة مؤ ػػػػدة  ل ػػػػف الػػػػةي حيػػػػ اؿ اػػػػ  المتػػػػبقيؿ  ػػػػو مػػػػدا    ػػػػ ف  يبقػػػػدير  بقػػػػديراً 

يػػػػؤدي إلػػػػى عي ػػػػػ  أو م ػػػػرد ع ػػػػ  أو إلػػػػػى الواػػػػية. لػػػػةلؾ أ ػػػػػي  المخػػػػرع بقػػػػدير البعػػػػػويض ع ػػػػى أتػػػػػية 
مقػػػػػػدار الضػػػػػػرر وقػػػػػػت الق ػػػػػػـ  الػػػػػػو بعػػػػػػويض مؤقػػػػػػت وي ػػػػػػوف ل مضػػػػػػرور مػػػػػػف يعػػػػػػد أف ييطيلػػػػػػب يإعػػػػػػيدة 

 .8لمقي ـ المدني النظر ا  البقدير أميـ ا

  و ػػو الضػػػرر الػػةي قػػد يقػػػع أو ح يقػػع اػػ  المتػػػبقيؿ  أي الػػةي لػػـ يب  ػػػد أمووا الضوورر ااحتموووالي
وقوعه يعػد  وح قبػى بػواارت عنييػر بقػدير  اػال ييػ ح أتيتػًي لػدعوى البعػويض  ألنػه ضػرر مخػ وؾ اػ  

   مطيليػػ  إصػوة الم نػػ  ع يػػه و ػود   وح يعػػد مػف قييػػؿ الضػػرر المققػؽ الػػةي يتػوعغ إقيمػػ  الػػدعوى المدنيػ 
اليػػ ير يبعػػويض عمػػي لققلػػـ مػػف ضػػرر يتػػيب واػػية أصػػيلـ ييعبيػػير أنػػه  ػػو الػػةي تػػيعوللـ مػػف يعػػد واػػية 

 والد ـ  امثؿ  ةا الضرر غير مققؽ الو ود وح يي ح متًوغًي إلقيم  دعوى البعويض.

بمػؿ و ػو الػةي ح ييعػوض ع نػه  والضػرر النػي ـ عػف ويمي  اقليء القينوف المدن  ييف الضرر المقي
ػػـر مػػف دصولػػه  بفويػػت الفريػػ  و ػػةا ييعػػوض عنػػه  يلقرمػػيف مػػف دصػػوؿ احمبقػػيف ألنػػه ييعػػد ضػػيرًا يمػػف قي
ضررًا مقققػًي قبػى ولػو  ػيف ن يقػه ايمػي لػو دصػؿ اقبميليػًي  ايلقرمػيف مػف دصػوؿ احمبقػيف ي ػوف قػد ضػي ع 

قػدر يمقػدار ال تػب الػةي ايبػت اريػبه  الػةا ع يه ع ى األقؿ اري  الن يح. ايلضرر اػ   ػة  القيلػ  ح يي 
نمي ييقدر ا  قدود الفري  ةابلي ومدى مي  يف يم ف أف يعود ع ػى يػيقيلي لػو لػـ ييقػـر  ضرر ميقبمؿ  وا 

 .9مف مييخربلي

  الضػػػرر الػػػةي ييػػػ ح أتيتػػػًي ل مطيليػػػ  يػػػيلبعويض عنػػػه أمػػػيـ أن يسوووتند الضووورر إلوووق سوووبب أخالقوووي -ج
عوى العيمػػ   ػو الضػػرر الػػةي يتػػبند إلػػى قػؽ مخػػروع يقميػػه القػػينوف. اػػإةا  ػػيف المق مػ  ال  ائيػػ  بيعػػًي ل ػػد

. 10مينيًي ع ى تيب غيػر مخػروع ومصػيلؼ لقصػالؽ اإنػه ح بيقيػؿ الػدعوى المدنيػ  ل مطيليػ  يػيلبعويض عنػه

                                                
 .529. ص2010ش: اإلجشاءاخ انجُائُح. انطثعح ا ونً. يُشىساخ انحهثٍ انحمىلُح. تُشوخ نثُاٌ انذكرىس يحًذ صكٍ أتى عاي - 8
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اال يقؽ ل ص ي   أف بطيلب يبعويض عف موت ص ي لػي  يق ػ  أنػه  ػيف يعي لػي  ألف تػيب الضػرر الم عػوـ 
 .11ير أصالق   وح يقؽ ل ص يؿ وح ل ولد المولود مف  ة  العالق  غير المخروع   احدعيء يضررتيب غ

 أن يكون الضرر قد تولد مباشرة من الجريمة -ج 

ح ي فػػػػػػ  أف ي ػػػػػػوف الضػػػػػػرر نيخػػػػػػئًي مػػػػػػف ال ريمػػػػػػ  قبػػػػػػى بقػػػػػػيـ الػػػػػػدعوى المدنيػػػػػػ  أمػػػػػػيـ القضػػػػػػيء 
نمػػػػػي حيػػػػػد مػػػػػف أف ي ػػػػػوف  ػػػػػةا الضػػػػػرر نيخػػػػػئًي  مييخػػػػػرة مػػػػػف ال ريمػػػػػ   أي أف يثيػػػػػت أف يػػػػػيف ال  ائػػػػػ   وا 

 ال ريم  والضرر عالق  تييي  مييخرة أي عالق  التيب ييلمتيب.

اػػػػػػإةا  ػػػػػػػيف الضػػػػػػرر نيخػػػػػػػئًي مػػػػػػف اعػػػػػػػؿ آصػػػػػػر غيػػػػػػػر ال ريمػػػػػػ   ح يم ػػػػػػػف ل مضػػػػػػرور أف يطيلػػػػػػػب 
يػػػػػيلبعويض عنػػػػػه أمػػػػػيـ القضػػػػػيء ال  ائػػػػػ . اػػػػػإةا اخػػػػػبرى المػػػػػدعى ع يػػػػػه مػػػػػيدة تػػػػػيم  اتػػػػػبصدملي اػػػػػ  قبػػػػػؿ 

اػػػػال يقػػػػؽ لورثػػػػػ  الم نػػػػ  ع يػػػػه أف يطػػػػػيليوا يػػػػيئع المػػػػيدة التػػػػػيم  يػػػػيلبعويض  وةلػػػػؾ ألف الواػػػػػية غريمػػػػه  
نمي نبي   اعؿ القبؿ الةي أبي  ال ين   .12لـ ببـ نبي    الييع  وا 

ايلمخرع قيعد اصبيي  المقي ـ ال  ائي  ا  نظر الدعيوى المدني  ي ف ي وف الضرر الػةي بؤتػة 
  اػػإةا  ػيف الضػػرر يبربػب ع ػػى اعػؿ ح يعػػد  ريمػ   أو لػػـ اشوورة مون الجريمووةناشووئًا مبع يػه  ػػة  الػدعيوى 

بثيت نتيبه إلى المدعى ع يه  أو انبفت عالق  التييي  المييخرة يػيف ال ريمػ  ويػيف الضػرر المؤتتػ  ع يػه 
الػػدعوى المدنيػػ   و ػػػب ع ػػى المق مػػػ  ال  ائيػػ  أف بقضػػػ  يعػػدـ اصبيييػػػلي اػػ  نظػػػر  ػػة  الػػػدعوى  وح 

  وي ػػو  الػػداع يعػػدـ 13ءل  المػػدعى ع يػػه عػػف األضػػرار غيػػر المييخػػرة إح أمػػيـ القضػػيء المػػدن ب ػػوف متػػي
احصبيي  ا  أي  مرق   مف مراقؿ الدعوى وألوؿ مرة أميـ مق مػ  الػنقض لبع ػؽ موضػوع احصبيػي  

 .14ييلنظيـ العيـ

ر اػػإةا وقعػػت  ريمػػ  غيػػر مقيػػودة وقيػػؿ مػػف  رائلػػي ضػػرر  تػػدي  يإليػػةاء صطػػ  ولػػـ بقبيػػػ
النبي ػػ  ال رميػػ  ع ػػى المتػػية ييلتػػالم  اليدنيػػ  يػػؿ بعػػدت ةلػػؾ إلػػى إقػػداث أضػػرار ميديػػ   ػػإبالؼ يعػػض 
المنقوحت أو بقطيـ يعض األخييء  اإف الضرر الةي قػؿ ييليػدف مػف  ػروح يعػدئ نيخػئًي مييخػرة مػف  ريمػ  

ةا الضػػرر  ػو عػػف طريػػؽ اإليػةاء غيػػر المقيػود ويؤلػػؼ ييلبػيل  ضػػررًا   ائيػًي  واحدعػػيء يػيلبعويض عػػف  ػ
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الدعوى المدني  الب  ي و  راعلي أميـ القضػيء ال  ائػ  بيعػًي ل ػدعوى العيمػ   أمػي يقيػ  األضػرار الميديػ  مػف 
ف نخػ ت مػػف التػ وؾ الصػيط  الػةي أدى إلػى اإليػةاء  غيػػر  إبػالؼ أو بقطػيـ ل منقػوحت أو األخػييء الػ  وا 

المقيػػود. ايلمطيليػػ  يػػيلبعويض عػػف  ػػةا الضػػرر المػػيدي أنلػػي ح بعػػد نبي ػػ  مييخػػرة ل ريمػػ  اإليػػةاء غيػػر 
غير ال  ائ   ي وف الفيؿ ايه مف اصبيي  المقي ـ المدني . أمي إةا وقع قػيدث ايػطداـ غيػر مقيػود 
يػػيي  الم نػػ  ع يػػه ي ػػراح  ايقػػؽ ل مضػػرور أف يالقػػؽ التػػيئؽ أمػػيـ القضػػيء  وأدى إلػػى بقطػػيـ التػػييرة وا 

ير المقيود ط يًي ل بعػويض عػف الضػرر ال تػدي الػةي أيػييه  ول ػف ح ال  ائ  المصب  ي ـر اإليةاء غ
ي و  له أف يالققه أميـ المر ع ال  ائ  ةابه ييلبعويض عف األضرار الميديػ  البػ  أيػييت تػييربه إح إةا 
أثيػػت أف المػػدعى ع يػػه قػػد ارب ػػب مصيلفػػ  لقػػينوف التػػير وأف  ػػة  المصيلفػػ   ينػػت أقػػد أتػػييب احيػػطداـ 

ت عنػه األضػرار   مصيلفػ  إخػيرة ضػوئي   أو ب ػيو  التػرع  المقػددة. ول ػف يم ػف ل مبضػػرر أف الػةي نب ػ
ييطيلػػب يػػيلبعويض عػػف األضػػرار الميديػػ  أمػػيـ المق مػػ  المدنيػػ  خػػرط أف يثيػػت صطػػ  مػػي  إةا  ػػيف قػػد أقػػيـ 

 .15دعوا  ع ى أتية الصط  الخصي 
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 موضوع الدعوى المدنية

عػػػػػويض عػػػػػف الضػػػػػرر النػػػػػيبج مييخػػػػػرة عػػػػػف ال ريمػػػػػ . وقػػػػػد إف موضػػػػػوع الػػػػػدعوى المدنيػػػػػ   ػػػػػو الب
  مػػػػػػػف قػػػػػػػينوف العقويػػػػػػػيت ع ػػػػػػػػى أف:  اإلل امػػػػػػػيت المدنيػػػػػػػ  البػػػػػػػ  يم ػػػػػػػف القيضػػػػػػػػ  129نيػػػػػػػت المػػػػػػػيدة )

 ال  ائ  القضيء يلي   :

 النفقيت . -نخر الق ـ.  ػ -المييدرة. د -العطؿ. ج -الرد. ب -آ

لبييعػػ  ل ػػدعوى العيمػػ  ينقيػػر اػػ   ػػة  يبيػػيف مػػف صػػالؿ  ػػة  المػػيدة أف موضػػوع الػػدعوى المدنيػػ  ا
اإلل امػػيت المدنيػػ  الصمتػػ  دوف غير ػػي  لػػةلؾ حيػػد مػػف ييػػيف المقيػػود ي ػػؿ نػػوع مػػف أنػػواع  ػػة  اإلل امػػيت 

 وق مه.

 الرد - أ

   مف قينوف العقوييت ع ى أف:131نيت الميدة )

 الرد عييرة عف إعيدة القيؿ إلى مي  ينت ع يه قيؿ ال ريم . -1 

 رد ا  اإلم يف و ب الق ـ يه عفوا .  مي  يف ال-2  

ومػػػػػف ب قػػػػػيء ةابػػػػػه  يحكوووووم بوووووالرد عفوووووواً  يبيػػػػػيف مػػػػػف  ػػػػػة  المػػػػػيدة أف ع ػػػػػى القيضػػػػػ  ال  ائػػػػػ  أف
عػػػػػػيدة األوضػػػػػػيع إلػػػػػػى    مػػػػػػي  ػػػػػػيف ةلػػػػػػؾ مم نػػػػػػي  أي إنلػػػػػػيء الوضػػػػػػع الخػػػػػػية الػػػػػػةي بولػػػػػػد عػػػػػػف ال ريمػػػػػػ  وا 

 ء المصػػػػػػب ة إلػػػػػػى يػػػػػػوربلي المخػػػػػػروع  البػػػػػػ   ينػػػػػػت قيػػػػػػؿ ارب ػػػػػػيب ال ريمػػػػػػ . مثػػػػػػيؿ ةلػػػػػػؾ إعػػػػػػيدة الخػػػػػػ
يػػػػػػيقيه  بتػػػػػػ يـ األمػػػػػػواؿ المتػػػػػػروق  إلػػػػػػى يػػػػػػيقيلي أو إيطػػػػػػيؿ اليػػػػػػؾ المػػػػػػ ور  أو إغػػػػػػالؽ المؤتتػػػػػػ  
البػػػػػػ  أقيمػػػػػػت صالاػػػػػػًي ل قػػػػػػينوف. وقػػػػػػؽ الػػػػػػرد ي ػػػػػػوف ل مقػػػػػػي ـ العيديػػػػػػ  واحتػػػػػػبثنيئي   وي ػػػػػػب الق ػػػػػػـ يػػػػػػيلرد 

 16  مي  يف ةلؾ مم نًي ودوف ط ب مف المدع  و و يعد يورة مف البعويض العين .
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 لتعويض أو العطل والضررا - ب
أي بعػػػػػويض الضػػػػػرر النيخػػػػػ  مػػػػػف ال ريمػػػػػ  الػػػػػةي  ػػػػػو يػػػػػ ب الػػػػػدعوى المدنيػػػػػ  المقيمػػػػػ  أمػػػػػيـ 
القضػػػػػػػيء ال  ائػػػػػػػ . اػػػػػػػيلبعويض  ػػػػػػػو القيػػػػػػػوؿ ع ػػػػػػػى مي ػػػػػػػ  مػػػػػػػف المػػػػػػػيؿ مقييػػػػػػػؿ الضػػػػػػػرر الػػػػػػػةي أنػػػػػػػ ؿ 

نمػػػػػػي يق ػػػػػـ يػػػػػػه ينػػػػػػيء ع ػػػػػػى ط ػػػػػػب  تمقائيوووووواً  وا يقضووووووق بووووووالتعويضييلمضػػػػػرور مػػػػػػف  ػػػػػػراء ال ريمػػػػػػ .  وا 
ؽ المضػػػػرور الػػػػةي لقػػػػؽ يػػػػه الضػػػػرر و ػػػػو المػػػػدع  الخصيػػػػ   اػػػػ  قػػػػيؿ ق ملػػػػي يإدانػػػػ  المػػػػدعى الفريػػػػ

ع يػػػػػػه  أو ينػػػػػػيء ع ػػػػػػى ط ػػػػػػب المػػػػػػدعى ع يػػػػػػه أو المتػػػػػػؤوؿ ييلمػػػػػػيؿ اػػػػػػ  قػػػػػػيؿ ق ملػػػػػػي يػػػػػػيليراءة أو عػػػػػػدـ 
.  مػػػػػي ي ػػػػػػو  الق ػػػػػـ يػػػػػػيلبعويض 17المتػػػػػؤولي  إةا بيػػػػػيف أف المػػػػػػدع  الخصيػػػػػ  قػػػػػػد ب ػػػػػيو  اػػػػػ  دعػػػػػػوا 

ب ػػػػػػؼ البعػػػػػػويض عػػػػػػف الػػػػػػرد اػػػػػػ  أف البعػػػػػػويض ح يقضػػػػػػى يػػػػػػه إح إةا ط يػػػػػػه . ويص18وقػػػػػػد  أو مػػػػػػع الػػػػػػرد
المػػػػػػدع  الخصيػػػػػػ   يع ػػػػػػػة الػػػػػػرد الػػػػػػةي بقضػػػػػػػ  المق مػػػػػػ  يػػػػػػػه ب قيئيػػػػػػًي مػػػػػػف دوف ط ػػػػػػػب. لػػػػػػةلؾ اػػػػػػػإف 

 المق م  عند الق ـ ييلبعويض حيد للي مف مراعية مي ي ب :
لفريؽ . اػػػػػػػػػػي19ح ي ػػػػػػػػػو  ل مق مػػػػػػػػػػ  أف بق ػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػيلبعويض إح اػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػدود مػػػػػػػػػػي ط يػػػػػػػػػػه الصيػػػػػػػػػػوـ -1

المبضػػػػػرر قػػػػػد يلػػػػػدؼ مػػػػػف وراء إقيمػػػػػ  الػػػػػدعوى المدنيػػػػػ  وابصػػػػػية يػػػػػف  المػػػػػدع  الخصيػػػػػ  إلػػػػػى إقيمػػػػػ  
نػػػػػ اؿ العقػػػػيب يػػػػػه أ ثػػػػر ممػػػػػي يلػػػػدؼ إلػػػػػى القيػػػػوؿ ع ػػػػػى  الػػػػدعوى العيمػػػػػ  ومالققػػػػ  مرب ػػػػػب ال ريمػػػػ  وا 

ليػػػػػػػػرات   11بعويضػػػػػػػػيت. ومثػػػػػػػػيؿ ةلػػػػػػػػؾ أف يط ػػػػػػػػب الم نػػػػػػػػ  ع يػػػػػػػػه الق ػػػػػػػػـ ع ػػػػػػػػى المػػػػػػػػدعى ع يػػػػػػػػه )يػػػػػػػػػ
عمػػػػي لقػػػػؽ يػػػػه مػػػػف أضػػػػرار ني مػػػػ  عػػػػف ال ريمػػػػ  المقبراػػػػ . واػػػػ   ميػػػػع األقػػػػواؿ  اػػػػإف  بعويضػػػػًي رم يػػػػيً 

مق مػػػػػ  الموضػػػػػوع  ػػػػػ  البػػػػػ  بقػػػػػوـ يبقػػػػػدير مي ػػػػػ  البعػػػػػويض ينػػػػػيء ع ػػػػػى قنيعبلػػػػػي ودوف أف ببقيػػػػػد ي قػػػػػد  
وح رقييػػػػ  ع يلػػػػػي مػػػػف مق مػػػػػ  الػػػػنقض إةا أتتػػػػػت ق ملػػػػػي يػػػػيلبعويض ع ػػػػػى الوقػػػػيئع المطروقػػػػػ  واألدلػػػػػ  

ع ػػػػى أف ي ػػػػوف الق ػػػػـ مع ػػػػاًل بع ػػػػياًل  يايػػػػًي وأف ب ػػػػوف األتػػػػييب البػػػػ  ينػػػػ  ع يلػػػػي القيئمػػػػ  اػػػػ  الػػػػدعوى 
. ابقديػػػػػػػػد مقػػػػػػػدار البعػػػػػػػػويض يتػػػػػػػػبقؿ يػػػػػػػػه قضػػػػػػػػية 20الق ػػػػػػػـ بػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػى النبػػػػػػػػيئج البػػػػػػػ  بويػػػػػػػػؿ إليلػػػػػػػػي

. اػػػػػػػإةا بع ػػػػػػػؽ 21الموضػػػػػػػوع ع ػػػػػػػى ضػػػػػػػوء قنػػػػػػػيعبلـ اػػػػػػػ  وقػػػػػػػيئع الػػػػػػػدعوى وماليتػػػػػػػيبلي وأقػػػػػػػواؿ الطػػػػػػػرايف
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ل مق مػػػػػ  تػػػػػ ط  مط قػػػػػ  اػػػػػ  بقػػػػػدير   أمػػػػػي إةا  ػػػػػيف الضػػػػػرر  البعػػػػػويض يضػػػػػرر معنػػػػػوي أو أديػػػػػ   ػػػػػيف
 .22ميديًي و ب ع يلي احتبعين  ييلصيرة مف أ ؿ بقديد 

ع ػػى المق مػػ  عنػػد بقػػدير البعػػويض  أف براعػػ  تػػف الم ػػدور وعم ػػه وعػػدد األخػػصي  الػػةيف يعػػوللـ  -2
ف  ػػيف مبرو ػػًي لػػرأي المق مػػ  إح  أنػػه بػػييع لرقييػػ  مق مػػ  وظػػروؼ القضػػي  وماليتػػيبلي و ػػةا البعػػويض وا 

   23النقض ل نظر ا  يق  البع يؿ وقتف البقدير .
ع ػػػػػػػى المق مػػػػػػػ  أف براعػػػػػػػ  اػػػػػػػ  بقديػػػػػػػد مقػػػػػػػدار البعػػػػػػػويض مػػػػػػػدة البعطيػػػػػػػؿ عػػػػػػػف العمػػػػػػػؿ ونفقػػػػػػػيت  -3

الػػػػػػدعوى واألضػػػػػػرار الميديػػػػػػ  واألدييػػػػػػ  ومػػػػػػي لقػػػػػػؽ المضػػػػػػرور مػػػػػػف صتػػػػػػيرة ومػػػػػػي ايبػػػػػػه مػػػػػػف  تػػػػػػب ومػػػػػػي 
األمػػػػور وبع ػػػػؿ قرار ػػػي  ي ػػػػوف  ػػػػةا القػػػػرار قييػػػػرًا وقػػػػيياًل  . اػػػػإةا لػػػـ بػػػػراع   ػػػػة 24أيػػػييه مػػػػف ضػػػػرر أديػػػػ 

 اػػػػػإةا انبلػػػػػت ال ريمػػػػػ  إلػػػػػى بعطيػػػػػؿ الم نػػػػػ  ع يػػػػػه عػػػػػف عم ػػػػػه ثالثػػػػػ  أخػػػػػلر وأقػػػػػدثت  مثوووووال:ل ػػػػػنقض. 
 2543% وأنفػػػػػػؽ اػػػػػػ  تػػػػػػييؿ عال ػػػػػػه  21ايػػػػػػه عي ػػػػػػ  دائمػػػػػػ  ونقيػػػػػػًي اػػػػػػ  وظيفػػػػػػ  ال م مػػػػػػ  يمقػػػػػػدار 

إلػػػػػػػػى مػػػػػػػػدة البعطيػػػػػػػػؿ ونفقػػػػػػػػيت الػػػػػػػػدعوى ليػػػػػػػػرة دوف أف بنظػػػػػػػػر  3111ليػػػػػػػػرة وقضػػػػػػػػت المق مػػػػػػػػ  يمي ػػػػػػػػ  
واألضػػػػػرار الميديػػػػػ  واألدييػػػػػ  ومػػػػػي ايبػػػػػه مػػػػػف  تػػػػػب ومػػػػػي لققػػػػػه مػػػػػف صتػػػػػيرة  اػػػػػإف ق ملػػػػػي ي ػػػػػوف قييػػػػػرًا 

. والتػػػػػيب أف المي ػػػػػ  الػػػػػةي ق مػػػػػت يػػػػػه المق مػػػػػ  ح يبنيتػػػػػب مػػػػػع  تػػػػػيم  الضػػػػػرر 25و ػػػػػديرًا يػػػػػيلنقض 
 القييؿ. 

ق ػػػػػػػػـ المق مػػػػػػػػ  يعقويػػػػػػػػ  يتػػػػػػػػيط  إف مقػػػػػػػػدار البعػػػػػػػػويض ح عالقػػػػػػػػ  لػػػػػػػػه يمقػػػػػػػػدار العقويػػػػػػػػ   اقػػػػػػػػد ب -4
 ويبعويض  يير أو الع ة.

ع ػػػى المق مػػػ  عػػػدـ  ػػػوا  إققػػػيـ اعبيػػػيرات ح خػػػ ف للػػػي يػػػيلبعويض مثػػػؿ يتػػػير الم نػػػ  ع يػػػه لبق يػػػؿ  -5
 البعويض  أو يتير المدعى ع يه ل ق ـ ع يه يمي    يير  وح اقر مي أيضي.

ي ػػػػػػب ع ػػػػػػػى المق مػػػػػػ  أف ب صػػػػػػػة ييلقتػػػػػػييف الصطػػػػػػػ  الػػػػػػةي ارب يػػػػػػػه المبضػػػػػػرر نفتػػػػػػػه إةا  ػػػػػػيف قػػػػػػػد  -6
ارب ػػػػب صطػػػػ   وبصفػػػػض البعػػػػويض ينتػػػػيبه.  مػػػػي أف متػػػػؤولي  المػػػػدعى ع يػػػػه قػػػػد بػػػػ وؿ مبػػػػى بيػػػػيف مػػػػف 
ظػػػػػروؼ الواقعػػػػػ  بعػػػػػيدؿ الصطػػػػػ  يػػػػػيف المػػػػػدع  والمػػػػػدعى ع يػػػػػه  أي أف ي ػػػػػوف الم نػػػػػ  ع يػػػػػه قػػػػػد بتػػػػػيب 
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  مػػػػػف قػػػػػينوف العقويػػػػػيت قيػػػػػث  ػػػػػيء 571خػػػػػروع. و ػػػػػةا مػػػػػي نيػػػػػت ع يػػػػػه المػػػػػيدة )ييلقػػػػػدح يعمػػػػػؿ غيػػػػػر م
ايلػػػػي:  ل قيضػػػػ  أف يعفػػػػ  الفػػػػريقيف أو أقػػػػد مي مػػػػف العقويػػػػ  إةا  ػػػػيف المعبػػػػدى ع يػػػػه قػػػػد بتػػػػيب ييلقػػػػدح 

 يعمؿ غير مقؽ أو  يف القدح مبييدح .
مػف أ ػؿ  ريمػ  واقػدة. يبقمؿ المبلموف المقيمػ  ع ػيلـ الػدعوى البعػويض ييلبضػيمف إةا ق ػـ ع ػيلـ  -7

 .26اإةا لوققوا ي رائـ مبال م  اال يخم لـ البضيمف إح إةا  ينت  ة  ال رائـ اقبرات ل رض مخبرؾ
ع ػػػػػػػى القيضػػػػػػػ  عنػػػػػػػد الق ػػػػػػػـ يػػػػػػػيلبعويض أف يقػػػػػػػدد مقػػػػػػػدار  وييػػػػػػػيف طػػػػػػػرؽ أدائػػػػػػػه. اإمػػػػػػػي أف يق ػػػػػػػـ  -8

 .27يب ديبه قيًح وله أف ي ع ه ع ى أقتيط
ه مػػػػػػػف عطػػػػػػػؿ وضػػػػػػػرر مػػػػػػػف أ ػػػػػػػؿ  نييػػػػػػػ  أو  نقػػػػػػػ  أدت إلػػػػػػػى ل قيضػػػػػػػ  أف يقػػػػػػػرر أف مػػػػػػػي يمنقػػػػػػػ -9

المػػػػوت أو إلػػػػػى بعطيػػػػػؿ دائػػػػػـ عػػػػػف العمػػػػػؿ ييػػػػػداع دصػػػػػاًل مػػػػػدى القيػػػػػية إلػػػػػى الم نػػػػػ  ع يػػػػػه أو إلػػػػػى ورثبػػػػػه 
 .28إةا ط يوا ةلؾ

ي ػػػػػو  الق ػػػػػـ ع ػػػػػى الم نػػػػػوف الػػػػػةي ارب ػػػػػب ال ريمػػػػػ  دوف بمييػػػػػ  ييلعطػػػػػؿ والضػػػػػرر إةا لػػػػػـ ي ػػػػػف  -11
يف  ػػػػةا الخػػػػص  غيػػػػػر ةي مػػػػالءة  ايقػػػػدر القيضػػػػ  العطػػػػػؿ ثمػػػػ  خػػػػص  بقػػػػع ع يػػػػه بيعػػػػػ  عم ػػػػه أو  ػػػػ

مػػػػػػف  165والضػػػػػػرر مراعيػػػػػػًي اػػػػػػ  ةلػػػػػػؾ قيلػػػػػػ  الفػػػػػػريقيف ع ػػػػػػى مػػػػػػي ورد اػػػػػػ  الفقػػػػػػرة األصيػػػػػػرة مػػػػػػف المػػػػػػيدة 
 .29القينوف المدن 

يم ػػػػػػف ال  ػػػػػػوء إلػػػػػػى القػػػػػػية البنفيػػػػػػةي واقػػػػػػًي لقػػػػػػينوف أيػػػػػػوؿ المقي مػػػػػػيت المدنيػػػػػػ  وةلػػػػػػؾ لبنفيػػػػػػة  -11
الق ػػػػػػـ ييلبضػػػػػػيمف ح ي ػػػػػػو  قػػػػػػػية المق ػػػػػػوـ ع يػػػػػػه إح عػػػػػػف ال ػػػػػػػ ء اإلل امػػػػػػيت المدنيػػػػػػ   واػػػػػػ  قيلػػػػػػػ  

 .30الةي ييييه
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 المصادرة -ج

  مػػػػػػف قػػػػػػينوف العقويػػػػػػيت ميػػػػػػيدرة  ميػػػػػػع األخػػػػػػييء النيب ػػػػػػ  عػػػػػػف 1الفقػػػػػػرة ) 69أ ػػػػػػي ت المػػػػػػيدة 
 نييػػػػػػػ  أو  نقػػػػػػػ  مقيػػػػػػػودة أو البػػػػػػػ  اتػػػػػػػبعم ت اػػػػػػػ  اقبراالمػػػػػػػي أو معػػػػػػػدة لػػػػػػػةلؾ.  مػػػػػػػي نيػػػػػػػت المػػػػػػػيدة 

يم ػػػػػف الق ػػػػػـ  69ع ػػػػػى أف:  األخػػػػػييء القيي ػػػػػ  ل ميػػػػػيدرة يمو ػػػػػب المػػػػػيدة    مػػػػػف قػػػػػينوف العقويػػػػػيت134)
 يلي ل مدع  الخصي  ينيء ع ى ط يه  مف أيؿ مي يبو ب له مف عطؿ وضرر ويمقدار مي . 

وح بطيػػػػػؽ الميػػػػػيدرة الخصيػػػػػي  اػػػػػػ  ال نقػػػػػ  غيػػػػػر المقيػػػػػػودة أو المصيلفػػػػػ  إح إةا  ػػػػػيء نػػػػػػ  
الفيعػػػػػؿ. مثػػػػػيؿ:  ػػػػػرح خػػػػػص  يتػػػػػييربه خصيػػػػػًي يػػػػػريح يػػػػػةلؾ. والتػػػػػيب  ػػػػػو عػػػػػدـ و ػػػػػود النيػػػػػ  لػػػػػدى 

آصػػػػػر دوف قيػػػػػػد. ايلتػػػػػييرة  ػػػػػػ  وتػػػػػػي   ال ػػػػػـر ول ػػػػػػف ح بيػػػػػيدر. أمػػػػػػي إةا بعمػػػػػػد  رقػػػػػه يلػػػػػػي  اػػػػػػيل ـر 
 مقيود  ولةلؾ ايلمق م  بتبطيع أف ب مر يمييدربلي. 

إف  غييػػػػ  المخػػػػرع قرمػػػػيف الفيعػػػػؿ مػػػػف احقبفػػػػيظ ي خػػػػييء  ػػػػ  اػػػػ  ةابلػػػػي غيػػػػر مقرمػػػػ   ول نلػػػػي 
يل ريمػػػػػ   وللػػػػػةا اقػػػػػد أ ػػػػػي  ل قيضػػػػػ  قػػػػػؽ ميػػػػػيدربلي. مثيللػػػػػي: المػػػػػيؿ الػػػػػةي يقػػػػػدـ رخػػػػػوة  ةات عالقػػػػػ  ي

التػػػػاللـ البػػػػ  اتػػػػبصدمت ل بتػػػػ ؽ ع ػػػػى  ػػػػدراف الييػػػػوت. الػػػػة    لػػػػي غيػػػػر مقرمػػػػ  يػػػػةابلي ول نػػػػه أيػػػػيح 
 للي وضع صي  ا  نظر القينوف يتيب اتبصداملي وتي   ل  ريم  أو أداة للي. 

وقػررت المق مػ  ميػيدربلي  اإنلػي بتػبطيع أف بعطػ  الفيعػؿ مل ػ  أمي إةا لـ بضػيط  ػة  األخػييء 
 أل ؿ بت يملي بقت طيئ   أداء قيمبلي قتيمي يقدر ي القيض . 

ويم ػػف ل مق مػػ  عنػػػد احقبضػػيء احتػػػبعين  يصييػػر لبقػػدير القيمػػػ  الوا ػػب أداؤ ػػػي  وبقيػػؿ القيمػػػ  
 ة البنفيةي. المقدرة ييلطريق  المبيع  ا  بقييؿ ال رام   أي يطريق  القي

ويقػػػػػؽ ل مػػػػػدع  الخصيػػػػػ  أف يط ػػػػػب مػػػػػف المق مػػػػػ  الواضػػػػػع  يػػػػػد ي ع ػػػػػى الػػػػػدعوى أف بق ػػػػػـ 
لػػػػػه يلػػػػػة  األخػػػػػييء مػػػػػف أيػػػػػؿ مػػػػػي يبو ػػػػػب لػػػػػه مػػػػػف عطػػػػػؿ وضػػػػػرر  ول ػػػػػف ح يعطػػػػػى أ ثػػػػػر مػػػػػف ققػػػػػه. 

 ويخبرط ا   ة  األخييء أف ح ب وف ممنوع .
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 نشر الحكم -د

   مف قينوف العقوييت ع ى أنه:135نيت الميدة )

يم ػػػػػػف ل قيضػػػػػػػ  إةا ط ػػػػػػب المػػػػػػػدع  الخصيػػػػػػػ  و ينػػػػػػت ميػػػػػػػ قبه بو ػػػػػػػب ةلػػػػػػؾ أف يػػػػػػػ مر ينخػػػػػػػر  -1 
 الق ـ يرمبه أو ينخر صالي  عنه ا   ريدة أو عدة  رائد ع ى نفق  المق وـ ع يه. 

ويم نػه إةا ط ػػب الظنػػيف و ينػت ميػػ قبه بو ػػب ةلػػؾ أف يػ مر ينخػػر ق ػػـ اليػراءة اػػ  الخػػروط نفتػػلي  -2
 ي  إةا بييف أنه ب يو  ا  دعوا  . ع ى نفق  المدع  الخص

 ايلقيض  ح يتبطيع أف ي مر ينخر الق ـ إح إةا بواار خرطيف: 

 ب وف مي ق  طيلب النخر بو ب ةلؾ والقيض   و الةي يقدر  ةا الوضع.   -1

أف يبقػػػػػدـ طيلػػػػػب النخػػػػػر مػػػػػف القيضػػػػػ  يط ػػػػػب  ألف القيضػػػػػ  ح يتػػػػػبطيع أف يػػػػػ مر يػػػػػةلؾ عفػػػػػوًا  -2
 أي مف ب قيء ةابه. 

ر الق ػػػػػػػـ ي ػػػػػػػوف م ػػػػػػػديًي  بعػػػػػػػويض عػػػػػػػف األضػػػػػػػرار الني مػػػػػػػ  عػػػػػػػف ال ػػػػػػػرائـ البػػػػػػػ  بمػػػػػػػة ونخػػػػػػػ
   مػػػػػي يعػػػػػد نخػػػػػر الق ػػػػػـ عقويػػػػػ  إضػػػػػياي   و ػػػػػو 31الخػػػػػرؼ أو احعبيػػػػػير   ػػػػػرائـ القػػػػػدح والػػػػػةـ واحابػػػػػراء

 أمر  وا ي يعود بقدير  إلى قيض  الموضوع يمع ؿ عف أطراؼ الدعوى.

 

                                                
 .163انذكرىس حسٍ جىخذاس: انًشجع انساتك. انجضء ا ول. ص  - 31

170 



 النفقات -هو

تػػػػػب  مبه الػػػػػدعوى العيمػػػػػ  مػػػػػف أ ػػػػػور صيػػػػػراء ونفقػػػػػيت بػػػػػدعى الميػػػػػيريؼ  و ػػػػػ  م موعػػػػػ  مػػػػػي ا
 انبقيؿ الخلود والمدعى ع يلـ وأ ور  خؼ وغير ي. 

بقػػػػع النفقػػػػيت ع ػػػػى عػػػػيبؽ الفريػػػػؽ الصيتػػػػر اػػػػػ  الػػػػدعوى تػػػػوء أ ػػػػيف مػػػػدعيًي أو مػػػػدعى ع يػػػػػه أو 
 متؤوًح ييلميؿ. 

ػػػػ  فًي مي  ػػػػًي مػػػػف المػػػػي ؿ يقػػػػدر  ايلمضػػػػرور قػػػػيف ينيػػػػب نفتػػػػه مػػػػدعيًي خصيػػػػيًي  ػػػػو الػػػػةي يػػػػداع ت 
القيضػػػػػ  ال  ائػػػػػ   ومػػػػػػف  ػػػػػة  التػػػػػ ف  بيػػػػػػرؼ النفقػػػػػيت الصييػػػػػػ  ييلػػػػػدعوى العيمػػػػػ   اػػػػػػإةا نفػػػػػدت  ػػػػػػي  

   32ل قيض  أف يط ب مف المدع  الخصي  ت ف  إضياي .

إةا بعػػػػػػػػػدد المق ػػػػػػػػػوـ ع ػػػػػػػػػيلـ  و يػػػػػػػػػت ع ػػػػػػػػػيلـ الرتػػػػػػػػػوـ ييلبتػػػػػػػػػيوي ايمػػػػػػػػػي ييػػػػػػػػػنلـ  إح إةا قػػػػػػػػػرر 
 القيض  صالؼ ةلؾ.

يءاف مػػػػػػف قيعػػػػػػدة أف النفقػػػػػػيت ب ػػػػػػوف ع ػػػػػػى عػػػػػػيبؽ الفريػػػػػػؽ واػػػػػػ   ميػػػػػػع األقػػػػػػواؿ   نػػػػػػيؾ اتػػػػػػبثن
 الصيتر  مي: 

ف لـ ي ف صيتراً  -1  .أف  ميع النفقيت الب  ح بفيد الدعوى بيقى ع ى عيبؽ مف تييلي دوف توا   وا 

يق ػػـ يإعفػػيء الخػػي   أو المػػدع  مػػف الرتػػوـ والنفقػػيت إةا  ينػػت ال ريمػػ  البػػ  تػػييت البققيػػؽ قػػد  -2
 .33لـ يبم ف مف معرا  ايع لي وقعت اعاًل ول ف البققيؽ
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 أطراف الدعوى المدنية

إف الػػػػػػدعوى المدنيػػػػػػ   يلػػػػػػدعوى العيمػػػػػػ  للػػػػػػي طراػػػػػػيف  مػػػػػػي المػػػػػػدع  والمػػػػػػدعى ع يػػػػػػه. ايلمػػػػػػدع  
اػػػػػ  الػػػػػدعوى المدنيػػػػػ   ػػػػػو مػػػػػف وقعػػػػػت ع يػػػػػه ال ريمػػػػػ  وأيػػػػػييه ضػػػػػرر ي  أمػػػػػي المػػػػػدعى ع يػػػػػه الػػػػػو مػػػػػف 

 ؿ . ارب ب ال ريم    مي ي و  أف ي وف المتؤوؿ مدنيي )ييلمي

 إلى:ال  ء لةلؾ حيد مف بقتيـ  ةا 

 المدع  ا  الدعوى المدني . - أ

 المدعى ع يه ا  الدعوى المدني . - ب

 المدعي في الدعوى المدنية  - أ

  مػػػػػف قػػػػػينوف أيػػػػػوؿ المقي مػػػػػيت ال  ائيػػػػػ  ع ػػػػػى أنػػػػػه:  يقػػػػػؽ ل ػػػػػؿ مبضػػػػػرر 4نيػػػػػت المػػػػػيدة )
 إقيم  دعوى القؽ الخصي  ييلبعويض عف الضرر النيبج عف ال رائـ . 

  مػػػػػف القػػػػينوف ةابػػػػه ع ػػػػػى أف:  ل ػػػػؿ خػػػػص  يعػػػػػد نفتػػػػه مبضػػػػررًا مػػػػػف 57 مػػػػي نيػػػػت المػػػػيدة )
 ػػػػػراء  نييػػػػػ  أو  نقػػػػػػ  أف يقػػػػػدـ خػػػػػػ وى يبصػػػػػة ايلػػػػػػي يػػػػػف  احدعػػػػػػيء الخصيػػػػػ  إلػػػػػػى قيضػػػػػ  البققيػػػػػػؽ 

 المصب ... . 

ييتػػػػػبنبج مػػػػػف  ػػػػػيبيف المػػػػػيدبيف أف المػػػػػدع  اػػػػػ  الػػػػػدعوى المدنيػػػػػ   ػػػػػو المضػػػػػرور مػػػػػف ال ريمػػػػػ  
ه الم نػػػػ  ع يػػػػه أـ  ػػػػيف خصيػػػػًي آصػػػػر غيػػػػر  أيػػػػييه ضػػػػرر  ػػػػة  ال ريمػػػػ . لػػػػةلؾ تػػػػواء أ ػػػػيف  ػػػػو نفتػػػػ

 حيد مف أف يبواار خرطيف ا  المدع  الخصي : 

 مػػػػػػف أيػػػػػػيب  شخصووووووي ومباشوووووورأف ي ػػػػػػوف م نيػػػػػػًي ع يػػػػػػه وقػػػػػػد بضػػػػػػرر مػػػػػػف ال ريمػػػػػػ  يخػػػػػػ ؿ  -1
يعي ػػػػ  مػػػػف  ريمػػػػػ  إيػػػػةاء وقعػػػػػت ع يػػػػه  أو ح ي ػػػػػوف م نيػػػػًي ع يػػػػػه ول نػػػػه بضػػػػػرر مػػػػف ال ريمػػػػػ  

فوقوووووووع ضوووووورر شخصووووووي ومباشوووووور صيػػػػػػ  ومييخػػػػػػر   يل و ػػػػػػ  البػػػػػػ  قبػػػػػػؿ  و لػػػػػػي. يخػػػػػػ ؿ خ
 وناتج عن الجريمة هو شرط ازم لممطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي. 
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أي  متمتعووووًا بأهميووووة التقاضووووي أف ي ػػػػوف المػػػػدع  الخصيػػػػ  الػػػػةي لققػػػػه ضػػػػرر مػػػػف ال ريمػػػػ   -2
لػػػػػدعوى ممػػػػػف يمث ػػػػػه قينونػػػػػًي تػػػػػواء أف ي ػػػػػوف ييل ػػػػػًي راخػػػػػدا. أمػػػػػي إةا  ػػػػػيف عػػػػػديـ األ  يػػػػػ   ابقػػػػػيـ ا

 الول  أو الوي  أو القيـ ع يه. 

شخصووووووًا  مػػػػػػي يم ػػػػػػف أف ي ػػػػػػوف  شخصووووووًا طبيعيوووووواً والمػػػػػػدع  اػػػػػػ  الػػػػػػدعوى المدنيػػػػػػ  قػػػػػػد ي ػػػػػػوف 
ح يلػػػػـ مػػػػي داـ قػػػػد لققػػػػه مػػػػف ال ريمػػػػ  ضػػػػرر خصيػػػػ  ومييخػػػػر وبػػػػواارت لػػػػه أ  يػػػػ  البقيضػػػػ   اعتباريوووواً 

 يلػػػػػػػي  ػػػػػػػة  ال ػػػػػػػرائـ ح ع ػػػػػػػى أاراد ػػػػػػػي وينػػػػػػػوب عػػػػػػػف ) يل معيػػػػػػػيت والخػػػػػػػر يت...الع  خػػػػػػػريط  أف بقػػػػػػػع ع
والضػػػػػرر الػػػػػةي ييػػػػػيب الخػػػػػص   34الخػػػػػص  احعبيػػػػػيري اػػػػػ  راػػػػػع الػػػػػدعوى المدنيػػػػػ  ممث ػػػػػه القػػػػػينون .

 المعنوي مف ال ريم  قد ي وف معنويًي ) يلقدح والةـ  أو ميليًي  بعرض أمواله المنقول  ل ترق . 

 المدعق عميه في الدعوى المدنية - ب

بقػػيـ إح ع ػػى مرب ػػب ال ريمػػ  والمتػػي ميف معػػه اػػ  ارب ييلػػي ألنلػػي بلػػدؼ إلػػى  الػػدعوى العيمػػ  ح
اػػػرض عقويػػػ  أو بػػػديير اقبػػػرا ي  لػػػةلؾ ح براػػػع إح ع ػػػى مقبػػػرؼ الواقعػػػ  ال رميػػػ   أمػػػي الػػػدعوى المدنيػػػ   
ايللػدؼ منلػػي الق ػـ يػػيلبعويض عػف الضػػرر الػةي أقدثبػػه ال ريمػ   لػػةلؾ الػ  براػػع ع ػى مرب ػػب ال ريمػػ  

 راع ع ى المتؤوؿ مدنيًي عف عمؿ ال ير  أو ع ى الورث . مي ب

 المدعق عميه األصمي في الدعوى المدنية -آ

براػػػػػع الػػػػػدعوى المدنيػػػػػ  ع ػػػػػػى  ػػػػػؿ مػػػػػف اخػػػػػػبرؾ اػػػػػ  ال ريمػػػػػ  تػػػػػػواء أ ػػػػػيف اػػػػػيعاًل أـ خػػػػػػري ًي أـ 
ةا بعػػػػدد المتػػػػؤولوف عػػػػػف الفعػػػػؿ ال رمػػػػ  الػػػػػةي  مقرضػػػػًي أـ مبػػػػدصاًل  أي ع ػػػػى  ػػػػػؿ مػػػػف تػػػػي ـ ايلػػػػػي. وا 

ولػػػو لػػػـ ي ػػػف ييػػػنلـ ابفػػػيؽ ع ػػػى  جمووويعهم متضوووامنين فوووي التوووزامهم بوووالتعويضث الضػػػرر اي ونػػػوا أقػػػد
   35المتي م  ا  ال ريم .

ويخػػػػػػػبرط اػػػػػػػيمف براػػػػػػػع ع يػػػػػػػه الػػػػػػػدعوى المدنيػػػػػػػ  أف ي ػػػػػػػوف ييل ػػػػػػػًي راخػػػػػػػدًا  أي أف ببػػػػػػػواار ايػػػػػػػه  
الفيعػػػػػؿ إح  أ  يػػػػ  البقيضػػػػ . ونقػػػػف مػػػػع الػػػػرأي الػػػػةي يػػػػرى أف الػػػػدعوى المدنيػػػػ  ح ي ػػػػو  أف بقػػػػيـ ع ػػػػى

 .36إةا بواارت ايه األ  ي . اإةا  يف قييرًا  و يت إقيمبلي ع يه ا  خص  وليه أو وييه

                                                
 / يٍ لاَىٌ انعمىتاخ. 209انًادج / - 34

 يٍ لاَىٌ انعمىتاخ.   141. كزنك انًادج 212انذكرىس عهٍ عثذ انمادس انمهىجٍ وانذكرىس فرىح عثذ هللا انشارنٍ: انًشجع انساتك. ص - 35

 . 1974انفمشج آ يٍ لاَىٌ ا حذاز انجاَحٍُ نعاو  49. كزنك انًادج 376ك. ص انذكرىس عثذ انىهاب حىيذ: انًشجع انسات - 36
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 المسؤول مدنيا -ب

األيؿ أف المتؤولي  ب وف خصيي  تواء أ ينت   ائي  أـ مدني   ل ف القػينوف المػدن  أقػر يعػض 
 ل ير  و ة  القيحت   : القيحت الصيي  الب  ي وف ايلي الخص  متؤوًح مدنيًي عف أعميؿ ا

مػػػف القػػينوف المػػػدن  وبو ػػب ع ػػػى أف  ػػؿ مػػػف ع يػػػه   174نيػػػت ع يلػػي المػػػيدة  الحالووة األولوووق:
قينونػػًي أو ابفيقػػًي  رقييػػ  خػػص  اػػ  قي ػػ  إلػػى الرقييػػ  يتػػيب قيػػر  أو يتػػيب قيلبػػه العق يػػ  أو ال تػػمي   

 .37ير المخروعي وف م  مًي يبعويض الضرر الةي يقدثه ةلؾ الخص  ل  ير يعم ه غ

ايأليػػػػػوؿ واألوليػػػػػيء يتػػػػػ لوف عػػػػػف  ػػػػػؿ عمػػػػػؿ غيػػػػػر ميػػػػػيح ي بيػػػػػه األوحد القييػػػػػروف الصيضػػػػػعوف 
لتػ طينلـ. ويتػبطيع الم  ػؼ ييلرقييػ  أف يػػبص   مػف  ػة  المتػؤولي  إةا أثيػت أنػػه قػيـ يوا ػب الرقييػ  قػػؽ 

 .38القييـ ومع ةلؾ ايلضرر وقع

وف المػدن   و ػيء ايلػي أف المبيػوع ي ػوف متػؤوًح مف القين 175نيت ع يلي الميدة  الحالة الثانية:
عف الضرر الةي يقدثػه بييعػه يعم ػه غيػر المخػروع مبػى  ػيف واقعػًي منػه اػ  قػيؿ ب ديػ  وظيفبػه أو يتػييلي 
وبقوـ رايط  البيعيػ  ولػو لػـ ي ػف المبيػوع قػرًا اػ  اصبيػير بييعػه مبػى  ينػت لػه ع يػه تػ ط  اع يػ  اػ  رقييبػه 

 ػػؿ خػػص  يقػػوـ يعمػػؿ لقتػػيب خػػص  آصػػر  ػػو المبيػػوع ويػػربيط يػػه يرايطػػ  البيعيػػ  واػػ  بو يلػػه. والبػػييع 
والصضػوع اػػ  عمػؿ معػػيف.  يػيقب العمػػؿ ييلنتػي  إلػػى بييعيػه  يلصػػيدـ والطػي   والتػػيئؽ مػي داـ الضػػرر 
قػػد وقػػع مػػنلـ أثنػػيء بػػ ديبلـ لػػوظيفبلـ أو يتػػييلي ايبقمػػؿ المبيػػوع المتػػؤولي  المدنيػػ  يم ػػرد ثيػػوت متػػؤولي  

 .39ييع  ول ف له قؽ الر وع ع يه وي وف  ةا الر وع يدعوى مدني  بقيـ أميـ القضيء المدن الب

وح يتػػػػػػػبطيع أف يػػػػػػػػبص   مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػة  المتػػػػػػػػؤولي  إح إةا أثيػػػػػػػػت أف الضػػػػػػػػرر  ػػػػػػػػيف يتػػػػػػػػيب قػػػػػػػػوة 
قػػػػػػي رة أو صطػػػػػػ  صطيػػػػػػر مػػػػػػف المبضػػػػػػرر  دوف أف يرب ػػػػػػب  ػػػػػػو أو األخػػػػػػصي  المتػػػػػػؤوؿ عػػػػػػنلـ صطيئػػػػػػ  

   40مي.

القػػػػػػػيلبيف يعػػػػػػػد يمنػػػػػػػػ ل  ضػػػػػػػيمف  وح بنفػػػػػػػ  متػػػػػػػؤوليبه متػػػػػػػؤولي  ايعػػػػػػػؿ والمتػػػػػػػؤوؿ مػػػػػػػدنيًي اػػػػػػػ  
   41ال ريم   ويق ـ ييلبعويض ع ى المبلـ والمتؤوؿ مدنيًي ييلبضيمف.

                                                
 االذفاق َُعمذ تعمذ يذٍَ كانشلاتح انرٍ َفشػها عهً يذَش انًشفً وانًًشع نرىنٍ سلاتح انًشَغ انًىػىع ذحد إششافهًا. - 37

 . 3ف  174انماَىٌ انًذٍَ انًادج  - 38

/. 1280، كهزنك عثهذ انمهادس جهاس هللا ا نىسهٍ: انًشجهع انسهاتك. انجهضء انصانهس. انماعهذج سلهى /369ع انسهاتك. صانذكرىس عثذ انىهاب حىيذ: انًشجه - 39

 . 591ص

 366انذكرىس عثذ انىهاب حىيذ: انًشجع انساتك. ص - 40
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ع ػػى دعػػوة المتػػػؤوليف مػػدنيًي وخػػر يت البػػ ميف إلػػػى  142وقػػد أو ػػب قػػينوف العقويػػيت اػػػ  المػػيدة 
النفقػػيت المبو يػػ  ل دولػػ  ويق ػػـ ع ػػيلـ يتػػيئر المقي مػػ   وي  مػػوف مبضػػيمنيف مػػع ايعػػؿ ال ريمػػ  يػػيلردود و 

 اإلل اميت المدني  إةا ط ب المدع  الخصي  ةلؾ.

 الورثة -ج

بتػػػػػػػقط الػػػػػػػدعوى العيمػػػػػػػ  يواػػػػػػػية المػػػػػػػدعى ع يػػػػػػػه وةلػػػػػػػؾ بطييقػػػػػػػًي لميػػػػػػػدأ خصيػػػػػػػي  العقويػػػػػػػ . أمػػػػػػػي 
الػػػػدعوى المدنيػػػػػ  الػػػػػ  ع ػػػػػى الع ػػػػػة مػػػػػف ةلػػػػػؾ  اػػػػإةا بػػػػػوا  أقػػػػػد المبلمػػػػػيف أو المتػػػػػؤوؿ مػػػػػدنيًي  ي ػػػػػو  
أف بقػػػػػيـ الػػػػػدعوى المدنيػػػػػ  ع ػػػػػى ورثبػػػػػه أمػػػػػيـ المق مػػػػػ  المدنيػػػػػ   والقيعػػػػػدة )أنػػػػػه ح بر ػػػػػه إح يعػػػػػد تػػػػػداد 
الػػػػػديوف   ايلبعويضػػػػػيت البػػػػػ  يق ػػػػػـ يلػػػػػي ع ػػػػػى  ػػػػػؤحء الورثػػػػػ  بعػػػػػد ديونػػػػػًي ع ػػػػػى البر ػػػػػ . وح يبقمػػػػػؿ  ػػػػػؿ 

مف وريػػػػث مػػػػف البعػػػػويض المق ػػػػوـ يػػػػه إح ينتػػػػي  قيػػػػبه مػػػػف البر ػػػػ   دوف أف ي ػػػػوف يػػػػيف الورثػػػػ  بضػػػػي
اػػػػ  الواػػػػيء  ألف البضػػػػيمف يفبػػػػرض احخػػػػبراؾ اػػػػ  الصطػػػػ . اػػػػإةا لػػػػـ بو ػػػػد بر ػػػػ   اتػػػػبقيؿ اتػػػػبيفيء قػػػػؽ 

 .42المدع  الخصي  ا  البعويض ألف الوارث ح ي بـ  ا  أمواله الصيي  يديوف مورثه

                                                                                                                                                  
 .  250انذكرىس يحًذ انفاػم: انًشجع انساتك. ص  - 41

. كهزنك انهذكرىس عثهذ انىههاب حىيهذ: انًشجهع انسهاتك. 213هللا انشهارنٍ: انًشجهع انسهاتك. ص انذكرىس عهٍ عثذ انمادس انمهىجٍ وانذكرىس فرىح عثهذ - 42
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 إقامة الدعوى المدنية ومباشرتيا أمام القضاء الجزائي

  الكممات المفتاحية:
االة ػػػػػا   -ا نظػػػػػاـ ا ييػػػػػة د  -ا نظػػػػػاـ ا يػػػػػان ن  -مباشػػػػػدة ا ػػػػػة    ا  امػػػػػع -إقامػػػػػع ا ػػػػػة    ا  امػػػػػع

 ا مضد د. -ا مجن   ل و -ا شخص 

 :الممخص

ا ن ابع ا  امع ى  ا ي  يي  ى أمد إقامع ا ة    ا  امع أمػاـ ا يضػا  ا جئا،ػ ه  ىػ  ا يػ  ييػ ـ  .1
 بمباشدييا أمامو  اخيصاصيا ف  ىذا ا شأف اسي،ثاد .

األصػػؿ ىػػ  أف إقامػػع ا ػػة    ا  امػػع مػػف اخيصػػاص ا ن ابػػع ا  امػػع ا يػػ  ييػػةد مػػة  م  مػػع  .2
 فػػ  سػة ة يلػػؾ ا سػلطع.  مػػد ذ ػؾ فيػػة أ طػػى ذ ػؾ سسػػب سػلطييا ا يية د ػػع فػ  ىػػذا ا مجػاؿ 

ا مشػػدع ا سػػؽ بةقامػػع ا ػػة    ا  امػػع اسػػيثنا ى مػػف األصػػؿ إ ػػى أفػػداة  ػػاة  ف  ا مضػػد د مػػف 
ا جد مػػع  نػػةما  نصػػب نعسػػو مػػة  اى شخصػػ اى أمػػاـ قاضػػ  ا يسي ػػؽ أ  أمػػاـ ا مس مػػع ا جئا، ػػع 

 .  الت خاصع  مسةةةا مخيصعه  ا  ى ب ض ا ي ،ات أ  ا جيات ا  امعه   ليضا  ف  سا

 األىداف التعميمية:

 ي د ؼ ا طا ب بماى ع إقامع ا ة    ا  امع  مباشدييا. -1
 إقامع ا ة    ا  امع مف قبؿ ا ن ابع ا  امع. -2
إقامػػع ا ػػة    ا  امػػع مػػف ا ػػد ا ن ابػػع ا  امػػع أ  إقامييػػا  ػػف طد ػػؽ االة ػػا  ا شخصػػ  مػػف  -3

 إلةادات أ  ا ي ،ات ا  امع.قبؿ ا مضد ده أ  مف قبؿ ا يضا ه أ  مف قبؿ ب ض ا
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ا ة    ا مةن ع ى  ة    ي   ض ضدد مباشد مف جد معه أ  مف ف ؿ أ  اميناع   اقب  ل و 
 .1ا يان ف ا جئا،    سم و جنا ع أ  جنسع أ  مخا عع

فا ة    ا مةن ع ا ي  يدفد يب اى  لة    ا  امع ى  ا ة    ا نايجع  ف ا جد معه أ  سببيا ا ع ؿ 
ذ   ش ؿ جد مع ف  ا يان فه  م ض  يا ا مطا بع بي   ض األضداد ا ي  نيجت  ف ا جد معه أما ا ضاد ا 

ا ة ا   ا مةن ع ا ي  ييةؼ إ ى ا مطا بع بم ض ع آخد  ةن اد ا نسب أ  صسيو أ  ا ط ؽه ف   ج ئ أف 
 يدفد إال أماـ ا مسا ـ ا مةن ع. 

ف  خياد ب ف أف  ي ـ ة  اه أماـ ا مسا ـ  ذ ؾ أ طى ا مشدع ا مضد د مف ا جد مع ا سؽ ف  أ
ا مةن ع   طا ب با ي   ض  ف ا ضدد أماميا ألنيا ى  ا مخيصع أص ى ف  نظد ا ة    ا مةن عه أ  أف 
 ي ـ ة  اه   طا ب با ي   ض بصعع اسيثنا، ع أماـ ا مسا ـ ا جئا، ع يب اى  لة    ا  امع ا ميامع أماميا. 

 ا طد ي ف  سلؾه  ى  ما  طلؽ  ل و ف  ا عيو )سؽ ا خ اد(. فللمضد د  سةه أف  خياد أ 

 إ ى: ا يسـ ذ ؾ البة مف ييس ـ ىذا 

 سؽ ا خ اد. -1

 إقامع ا ة    ا مةن ع  مباشدييا أماـ ا يضا  ا جئا، . -2

 إقامع ا ة    ا مةن ع  مباشدييا أماـ ا يضا  ا مةن . -3

 انيضا  ا ة    ا مةن ع. -4
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 حق الخيار
 ان ف أص ؿ ا مسا مات ا جئا، ع  لى ما  ل :/ مف ق5نصت ا ماةة /

 ج ئ إقامع ة    ا سؽ ا شخص  يب اى  ة    ا سؽ ا  اـ أماـ ا مدجد ا يضا،  ا ميامع  ة و ىذه  -1"
ا ة     ما يج ئ إقامييا  لى سةة  ة  ا يضا  ا مةن   ف  ىذه ا ساؿ  ي قؼ ا نظد ف يا إ ى أف يعصؿ 

.  ة    ا سؽ ا  اـ بس ـ مبـد

قامييا  ة  ا مدجد  -2 إذا أقاـ ا مة   ا شخص  ة  اه  ة  ا يضا  ا مةن  ف   س غ  و ا  ة ؿ  نيا  ا 
 ا جئا، .

   ف إذا أقامت ا ن ابع ا  امع ة    ا سؽ ا  اـ جائ  لمة   ا شخص  نيؿ ة  اه إ ى ا مس مع ا جئا، ع  -3
 ما  ـ   ف ا يضا  ا مةن  قة فصؿ ف يا بس ـ ف  األساس".

 اد ا مضد د ب ف ا طد ؽ ا جئا،  أ  ا مةن  م ئات  مسا ئ.  خ  

 ميزات اختيار الطريق الجزائي

 إف الخي اد ا مضد د ا لج   إ ى ا طد ؽ ا جئا،  م ئات  ة ةة ى :

 سمح  لمة   ا شخص  بأف  سيع ة مف أة ع اإلثبات ا ي  ييةميا ا ن ابع ا  امعه  مف خض ع ة  اه  -1
ي عؿ سسماى سد  اى  لة    ا مةن عه فا ميضدد  سصؿ  لى ي   ض خ ؿ  إلجدا ات ا جئا، ع ا ي  

 قت قص د ألف اإلجدا ات أماـ ا يضا  ا جئا،  بس طعه  ما   فد جي ةه ا ي  ييد ئ أماـ مس مع 
 .2 اسةة بةالى مف أف يي ئع أماـ مس مي ف مخيلعي ف

 يضا  ا جئا، ه ألنو  سيط د بذ ؾ أف  سيع ة ا مة   ا شخص   ث داى مف إقامع ا ة    ا مةن ع أماـ ا -2
 سدؾ ا ة    ا  امع ف  ساؿ ييا ست ا ن ابع ا  امع  ف ممادسع اخيصاصيا ف  إقامع ا ة    

 ا  امع.

ا ياض  ا جئا،  ا ذ   نظد ف  ا ة    ا مةن ع  صبح أ ثد قةدة مف ا ياض  ا مةن   لى يسة ة  -3
 اى ب ناصدىما   قا، يما يج لو أقةد مف ا ده ا ضدد  ا ي   ض ا مناسب  نوه فدؤ يو ا ة    ف م
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 لى ا عصؿ ف  ا ة    ا مةن ع ف   ا  قت ذايو ا ذ   عصؿ ف و ف  ا ة    ا  امعه إ ى جانب يجنب 
ا يناقض ب ف األس اـ ف  ساؿ صة دىما مف مس مي ف مخيلعي ف.  ىذا ما   س  و  ج ة ف  ساؿ 

 صةدت  ف مس مع  اسةة.

ةن ع أماـ ا يضا  ا جئا،  بيلع ا نعياته فايخاذ صعع االة ا  ا شخص  أماـ  ما ييم ئ ا ة    ا م -4
ا يضا  ا جئا،  ال  سيلـئ أ ع دس ـه  سلعع االة ا  ا شخص  ميما بلغت يبيى بس طع   ييدد إ اةييا 

  لمة   ا شخص  إذا ظيد أنو مسؽ.

ا لج   إ ى ا سبس ا ينع ذ   مف م ئات ا لج   إ ى ا يضا  ا جئا،  أف اإلجدا ات ا جئا، ع يج ئ  -5
 لضغط  لى ا مس  ـ  ل و باال يئامات ا مةن ع إذا  اف فا  ى أ  شد  اى أ  ميةخ ى ف  ا  اق ع ا جدم ع 

 .3    ع  با يئامايو ا مس  ـ  ل و بيا

 مساوئ اختيار الطريق الجزائي

سؽ ا خ اد ا ممن ح  لمجن   لى ا داـ مف  ؿ ىذه ا م ئات ا ي  ذ دناىاه فية  جيت انيياةات  ث دة  
  ل و ف  اخي اد ا طد ؽ ا جئا،   لسص ؿ  لى ا ي   ض  ف ا ضدد ا نايج  ف ا جد مع. منيا:

إف اسي ماؿ ىذا ا سؽ  طدح  لى ا ياض  ا جئا،  مش  ت ا ي   ض ا مةن ع ف ج ؿ ق امو بميميو  -1
ا جئا، عه مما  ؤة  إ ى ا يأث د ف   األصل ع أ ثد  نا ى  ي ي ةاى  دبما أةخؿ ا يش  ش  لى س د ا  ةا ع

ىةؼ ا ة    ا  امع ا ذ  ى  ا م اقبع  ا دةع ألف ا ياض  ا جئا،  مف أجؿ أف  عصؿ ف  طلب 
 .4ا ي   ض  جب أف    ة إ ى ا م ا  د ا مةن ع ا مسضع  يية د ا ضدد ا خاص  ي   ف مةاه

 يأث د ف  قنا ع ا ياض ه أ  قة إف ا مضد د  نةما  صبح طدفاى ف  ا ة    يصبح أق ا و  ة مع ا -2
   ف ى  ا شاىة ا  س ة أ  ا د، س  ف  ا ة   ه فايخاذه صعع ا مة   ا شخص   ب ةه  ف أف    ف 
شاىةاىه  با يا    ض ؼ مف ثب ت ا ييمعه  ذ ؾ فمف ا معضؿ يد ث ا مجن   ل و إ ى أف  صةد 
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ة    ا سؽ ا  اـ. ثـ  لجأ إ ى  ا يضا  ا جئا،  س مو ف  ا ة    ب ة أف  سيمد إ  و  شاىة ف 
 .5ا طد ؽ ا مةن  ف   ف ذ ؾ أق   فا،ةةى  أ ثد مدا اة  مصا سو

إذا أخعؽ ا مضد د ف  ة  اه فةف مسؤ   يو يجاه ا مة ى  ل و يغة  أ ثد جسامع مما    أخعؽ ف   -3
ة ا  ة  اه أماـ ا يضا  ا مةن ه  خاصع إذا  انت ا ة    قة أق مت بنا ى  لى ايخاذه صعع اال

 ا شخص .
 ف  جم د األس اؿه فةف ا مشدع أ طى  لمضد د مف ا جد مع أف  خياد ب ف أف  ي ـ ة  اه أماـ 
ا يضا  ا مةن ه أ  أف  ي ميا أماـ ا يضا  ا جئا، . أ   و ا خ اد ب ف اسي ماؿ ا طد ؽ ا جئا،  أ  ا طد ؽ 

 ف ا جد مع.ا مةن   لمطا بع بسيو ا شخص  ف  ا ي   ض  ف ا ضدد ا ذ  نيج  

 إ ى: ا يسـ ذ ؾ البة مف ييس ـ ىذا 
 شد ط ثب ت سؽ ا خ اد.  - أ

 سي ط سؽ ا خ اد. - ب

 شروط ثبوت حق الخيار - أ

     سيط د ا مة   ا شخص  أف  مادس سيو ف  ا خ اده البة مف أف    ف ا طد ياف ا جئا،  
،  ا نظد ف  ا ة     ا مةن  معي س ف أماموه فةذا مند ا مشدع  سبب مف األسباب  لى ا يضا  ا جئا

 ا مةن عه فةف سؽ ا خ اد  صبح من ةما.

فا مسا ـ ا جئا، ع ا  اة ع يملؾ ا  ال ع ا  امع  االخيصاص ا شامؿ  لعصؿ ف  جم د ا ة ا   
ا جئا، ع  بذ ؾ يملؾ ا مسا ـ ا جئا، ع ا  اة ع سؽ ا نظد ف  ا ة    ا مةن ع بص دة يب  عه إال إذا  دة ا نص 

خداج أن اع مسةةة مف ا جدا،ـ مف  ال ع ا مسا ـ ا  اة ع بسبب طب  ييا أ  شخص مدي بيا أ  ا يان ن   لى إ
أىم ييا  ج ليا مف اخيصاص ا مسا ـ االسيثنا، ع فا مسا ـ االسيثنا، ع مبة، اى ال يملؾ سؽ ا نظد ف  

ع. فاألفداة ا ذ ف يضدد ا ا ة ا   ا مةن ع ا ي   ي ميا األفداة ا ميضدد ف مف ىذه ا جدا،ـه  ا مسا ـ ا  س د 
مف ا جدا،ـ ا ةاخلع ف  اخيصاص ا مسا ـ االسيثنا، ع ال  مل  ف أف  سل  ا إال ا طد ؽ ا مةن ه   طا ب ف 
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. فةذا  انت ا ة    ا  امع ميامع أماـ ا يضا  ا  س د ه فل س  لمة   مف 6با ي   ض أماـ ا مسا ـ ا مةن ع
 لي   ض  ف األضداد ا ي  أصابيو مف ا جد مع.خ اد إال أف  لجأ إ ى ا يضا  ا مةن   

 ما أف ا طد ؽ ا جئا،     ف مسة ةاى ف   جو ا مضد ده  نةما ي  ف سد ع ا ن ابع ا  امع مي ةة ف  
 إقامع ا ة    ا  امع  لى يية ـ ش    أ  طلب أ  إذفه  نة،ٍذ ال  بيى أمامو إال ا طد ؽ ا مةن .

ذا  انت ا ة    ا  امع قة انيضت  قبؿ يية ـ ا ة    ا مةن ع بسبب  فاة فا ؿ ا جد مع أ  بسبب  ا 
 .7ا س ـ ا باته ف نة،ٍذ ال ييبؿ ا ة    ا مةن ع أماـ ا يضا  ا جئا،   ال  بيى  لمضد د س   ا يضا  ا مةن 

 سقوط حق الخيار - ب

 أساس قاعدة سقوط حق الخيار -أولً 

 جئا،  أ  ا مةن ه ف   ج ئ  و مبة، اى أف إذا اخياد ا مضد د  دفد ة  اه ا مةن ع أسة ا طد ي ف ا
   ة  ف اخي اده   ذىب إ ى ا طد ؽ اآلخد ا ذ   اف قة يد و.  ىذه قا ةة د مان ع قة مع يي ؿ: "إف ايخاذ 
أسة طد ي  ا يياض   مند مف ا   ة إ ى اآلخد".   ف ما ى  ا س مع مف ىذه ا يا ةة؟.  ية اخيلعت اآلدا  

 ف  يس  غ ىذه ا يا ةة:

فب ض ا عييا  أدج يا إ ى ا دأفع با مييـ سيى ال  ذىب بو ا مة   ا شخص  مف مس مع إ ى مس مع  -1
  ما  شا . 

 منيـ مف ذىب إ ى أف إقامع ا ة    ا مةن ع أماـ أسة ا يضا  ف   ة بمنػئ ع  ية قضا،   لـئ ا مضد د  -2
  ف ا طد ؽ اآلخد. ف   ج ئ  و أف  نيضو  سةهه فةذا سلؾ أسة ا طد ي ف ف   ف قة ينائؿ

 ا ب ض اآلخد  ةَّ ا ينيؿ ب ف ا يضا  ا جئا،   ا مةن  مض  ع  ل قت  ي ي ةاى  إلجدا اته  ال  ج ئ جد  -3
 ا مة ى  ل و مف طد ؽ إ ى آخد  فياى  مش ،ع ا مضد د. 

  ا جم د ميعؽ  لى أف ىذه ا يا ةة يي ـ  لى أساس مف ا  ةا ع  اإلنصاؼ. 
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 بق اختيار الطريق المدنيطبيعة الدفع بس -ثانياً 

ميى اسي مؿ ا عد ؽ ا مضد د سيو ف  اخي اد أسة ا طد ي ف ا جئا،  أ  ا مةن ه ف   ج ئ مبة، اى 
 ا دج ع  ف ا طد ؽ ا ذ  اخياده. 

وقد ُشرعت ىذه القاعدة لمصمحة المدعى عميو، لذلك فيي ل تعد من النظام العام، فال يجوز أن 
   س  لن ابع ا  امع أف يةفد بيا  ال  لمس مع أف  صمحتو أي المدعى عميو.يتمسك بيا إل من تقررت لم

يث دىا مف يليا  ذايياه أ  أف يس ـ بيا  ع ا.   جب  لى ا مة ى  ل و أف  ةفد بيا أماـ مس مع ا م ض ع 
ال سيط ا سؽ ف  ا يمسؾ بيذه ا يا ةةه  ما أنو ال  ج ئ أف  ث دىا أل ؿ   قبؿ ا ةخ ؿ ف  أساس ا ة   ه  ا 

  8مدة ال أماـ مس مع االسي،ناؼ  ال أماـ مس مع ا نيض.

  ف ا مشدع  ـ  أخذ بيذه ا يا ةة  لى إط قياه فأجائ  لمضد د إذا  اف قة اخياد ا طد ؽ ا جئا،  
أف   ةؿ  نو   ذىب إ ى ا طد ؽ ا مةن ه ب نما إذا اخياد ا طد ؽ ا مةن  فةنو ال  سيط د أف   ةؿ إ ى 

  ه فا طد ؽ ا مةن  ى  األصل ه ب نما ا طد ؽ ا جئا،  ى  االسيثنا، .ا طد ؽ ا جئا،

 اختيار الطريق الجزائي أول -1

إذا اخياد ا مضد د إقامع ة  اه ا مةن ع أماـ ا يضا  ا جئا،  أ الىه ف  ش    من و مف أف  يدؾ ىذا 
ج ئ سدماف ا مة   ا شخص  مف ا طد ؽه   ي ـ ة  اه نعسيا مف جة ة أماـ ا مس مع ا مةن ع ذ ؾ أنو ال  

 ا لج   إ ى ا طد ؽ ا مةن  ألنو   ةة إ ى األصؿ.

أ  إف ا مة   ا شخص   ج ئ  و أف  دجد  ف ة  اه   دف يا أماـ ا يضا  ا مةن  ألف ا مدجد 
ا جئا،  ى  االسيثنا ه فمف اخياد ا طد ؽ االسيثنا،  ال  سـد مف سؽ ا دج ع  نو   سلؾ ا طد ؽ األصل . 

ع إ ى أف ا  ة ؿ إ ى ا طد ؽ ا مةن     ف أخؼ  ب،اى مف ا طد ؽ ا جئا،  با نسبع إ ى ا مييـ ألف إضاف
.  ذ ؾ   ة ا دج ع إ ى 9ا جئا،   يسـ  اةة با سـئ  ا شةة  اإلجدا ات ا ياس ع  منيا ا ي ق ؼ االسي اط 

 ا طد ؽ ا مةن  أ ثد  سداى  لى ا مييـ.
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 ى ا طد ؽ ا مةن  أف ال ي  ف ا مس مع ا جئا، ع قة فصلت ف    ف ا مشدع اشيدط مف أجؿ ا   ةة إ
.  قة نصت 10ا ة    ا مةن ع ا ميامع يب اى  لة    ا  امعه  ال أف ي  ف قة أصةدت س ميا ف  ا ة    ف م ا

"لمشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في ( مف قان ف أص ؿ ا مسا مات ا جئا، ع  لى أف: 63ا ماةة )
دعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية ول يعتد برجوعو عن دعواه بعد صدور جميع أدوار ال

 الحكم".

 اختيار الطريق المدني أول -2

 / مف قان ف أص ؿ ا مسا مات ا جئا، ع  لى أنو:3 2/ ا عيدة /5نصت ا ماةة /

قامييا  ة  إذا أقاـ ا مة   ا شخص  ة  اه  ة  ا يضا  ا مةن  ف   س غ  و ا  ة ؿ   -2" نيا  ا 
 ا مدجد ا جئا، .

  ف إذا أقامت ا ن ابع ا  امع ة    ا سؽ ا  اـ جائ  لمة   ا شخص  نيؿ ة  اه إ ى ا مس مع  -3
 ا جئا، ع ما  ـ   ف ا يضا  ا مةن  قة فصؿ ف يا بس ـ ف  األساس". 

ض  ف ا ضدد ا نايج  يب ف مف خ ؿ ىذه ا ماةة أف ا مة   ا شخص  إذا أقاـ ة  اه ا مةن ع با ي   
قامييا أماـ ا مدجد ا جئا،  فقاعدة عدم . 11 ف ا جد مع أماـ ا يضا  ا مةن ه ف   س غ  و ا  ة ؿ  نيا  ا 

جواز الرجوع عن الطريق الذي اختاره المضرور إنما أقرت لمصمحة المتيم، فيي منحة وليس لمفريق 
 .12المضرور وىو خصم أن يحرمو من ىذه المنحة

 ماةة ف  فيدييا ا ثا ثع أ دةت اسيثنا   س ةاى ى  أف ا مة   ا شخص  إذا أقاـ ة  اه إال أف ىذه ا
ا مةن ع أماـ ا يضا  ا جئا،   ف  ىذه األثنا  أقامت ا ن ابع ا  امع ا ة    ا  امع أماـ ا يضا  ا جئا، ه فةنو 

مس مع ا مةن ع قة فصلت ف   سيط د  نة،ٍذ أف  نيؿ ة  اه ىذه إ ى ا يضا  ا جئا، ه شد طع أف ال ي  ف ا 
 م ض ع ا ة    ا مةن ع بس ـ ف  األساس.
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إف االنيياؿ ف  مثؿ ىذه ا سا ع ال  لسؽ ضدداى بأسة طا ما أف ا ن ابع ا  امع ى  ا ي  أقامت ا ة    
ا  امع  لى مدي ب ا جد معه ة ف يةخؿ مف ا عد ؽ ا مضد ده بؿ سيى ة ف م دفع منو.  ذ ؾ فةف انضماـ 

ف  ة  اه ا مةن ع إ ى ا ن ابع ا  امع ال  س   إ ى  ضد ا مييـ.  ىذا ى  ا سبب ا ذ  ج ؿ ا مشدع ا مضد د 
  ج ئ صداسع ا نيؿ مف ا يضا  ا مةن  إ ى ا يضا  ا جئا، ه   يديب  لى ذ ؾ  ةة نيا،ج:

مخيصع إذا أقاـ ا مضد د ة  اه ا مةن ع  ة  ا يضا  ا مةن ه  يب ف ب ة،ٍذ أف ا مس مع ا مةن ع ا د  -1
فيددت  ةـ اخيصاصياه فةف ا عد ؽ ا مضد د  سيدة سد يو ف  االخي اده ألف ا مس مع ا مةن ع  نةما 
س مت بدة ا ة      ةـ االخيصاصه ال   ن  ذ ؾ أنيا أصةدت س ماى  عصؿ ف  ا ة      سسـ 

 . 13ا م ض ع

ا مةن  إذا  انت   سيط سؽ ا مة   ا شخص  ف  اخي اد ا طد ؽ ا جئا،   سبؽ  ج ،و إ ى ا طد ؽ -2
ة    ا ي   ض ا ي  س دف يا ا مضد د مف جة ة أماـ ا يضا  ا جئا،  يب اى  لة    ا  امع ى  نعسيا 
ا ة    ا مةن ع ا ي  سبؽ  و أف دف يا أماـ ا يضا  ا مةن . فةذا  انت يخيلؼ  نيا ف  ا خص ـ أ  ف  

نما نسف أماـ ة    ا سبب أ  ف  ا م ض ع فل س ثمع  ة ؿ  ف ا طد ؽ ا مةن  إ ى  ا طد ؽ ا جئا، ه  ا 
. فدفد ا ة    ا مةن ع أماـ 14مةن ع أخد   ملؾ ا عد ؽ ا مضد د أف  سلؾ ا طد ؽ ا جئا،  ف  إقامييا

ا مس مع ا مةن ع  لى ا عا ؿ ال  مند مف إقامع ا ة    ا مةن ع أماـ ا مس مع ا جئا، ع  لى فا ؿ آخد 
  مة ى  ل و ف  األ  ى ا ده ف  ا ثان ع. ف  ا جد مع أ  شد ؾ ف ياه ألف شخص ا

قامع ا ة    ا مةن ع  ف جد مع ذـ ال  مند مف دفد ا ة    ا مةن ع أماـ ا مس مع ا جئا، ع  ف   ا 
 .15جد مع إ ذا  مديبطع با ذـه ألف ا سبب ف  ا ة    األ  ى ى  جد مع ا ذـ  ى  ف  األخد  جد مع اإل ذا 

 ف م ض ع ا ة    ا جئا، عه فا ط ف ف  ا يئ  د أماـ ا مس مع  قة  خيلؼ م ض ع ا ة    ا مةن ع 
ا مةن ع ال  مند مف االة ا  أماـ ا مس مع ا جئا، ع با ي   ض  ف األضداد ا ناجمع مف جد مع ا يئ  ده 

 فم ض ع األ  ى ى  إبطاؿ ا  دقع ا مئ دةه أما م ض ع ا ثان ع في  ي   ض ا ضدد ا ناشئ مف ا يئ  د.
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د د  نة إقامع ة  اه ا مةن ع أماـ ا يضا  ا مةن   جيؿ أف ا ع ؿ ا ذ  سبب  و ا ضدد إذا  اف ا مض -3
 ش ؿ جد معه ف ج ئ  و ميى  لـ بذ ؾه االنيياؿ إ ى ا يضا  ا جئا،       ـ ي ف ا ن ابع ا  امع قة 

قة بةة  سد ت ا ة   .  ا م ةع ا ذ   طا ب ا  ة د با  ة  ع أماـ ا يضا  ا مةن  ثـ   يشؼ أف ا  ة د
ا  ة  عه ف نة،ٍذ  و أف  خياد ا ذىاب إ ى ا يضا  ا جئا،   لمطا بع با ي   ض  ف يبة ة ا  ة  ع ألنو  اف 

 .16 جيؿ ق اـ ا يبة ة  قت إقامع ة  اه أماـ ا يضا  ا مةن 
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 إقامة الدعوى المدنية ومباشرتيا أمام القضاء الجزائي

ا  امعه فةف ا ة    ا مةن ع ال يياـ  سةىا أماـ ا يضا  إ ماالى  يا ةة يب  ع ا ة    ا مةن ع  لة    
ا جئا، ه  ال  ج ئ  لمس مع ا جئا، ع أف ينظد ف  ا ة    ا مةن ع إذا  ـ ي ف مخيصع ف  ى ف  نظد ا ة    
ا  امع.  ذ ؾ فةف أ  سبب  س ؿ ة ف إقامع ا ة    ا  امع أماـ ا مس مع ا جئا، عه  ؤثد ف  ا ة    ا مةن ع. 

د د ا ذ  أصابو ضدد شخص   مباشد مف ا جد معه  و أف  طا ب با ي   ض  ف ا ضدد ا ذ  فا مض
 سببيو  و ا جد مع بصعع اسيثنا، ع أماـ ا يضا  ا جئا،  يب اى  لة    ا  امع ا ي  يياـ أمامو.

فاخيصاص ا يضا  ا جئا،  ف  نظد ا ة    ا مةن ع اخيصاص يابد  اسيثنا،   ييصد فيط  لى 
با ي   ض  ف األضداد ا ي  نيجت  ف ا جد مع ا ميامع بيا ا ة    ا  امع  أصابت ا مضد د  ا مطا بع
 .17شخص ا

 إ ى: ا يسـ ذ ؾ البة مف ييس ـ ىذا 
 إجدا ات إقامع ا ة    ا مةن ع أماـ ا يضا  ا جئا، . - أ

 ا عصؿ ف  ا ة    ا مةن ع ا يب  ع. - ب
 زائيإجراءات إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الج - أ

 طريق الدعاء المباشر -أولً 

إذا  ـ يُيـ ا ن ابع ا  امع ا ة    ا  امعه فةف ا مضد د  ييةـ بش     يخذ ف يا صعع ا مة   
. أ   ف 18ا شخص ه إما أماـ قاض  ا يسي ؽ إذا  انت ا جد مع جنا ع أ  جنسعه أ  فا ؿ ا جد مع مجي ال

 .19ا مخيصع إذا  انت ا جد مع جنسع أ  مخا ععطد ؽ االة ا  ا مباشد أماـ ا مس مع ا جئا، ع 

   يديب  نة،ٍذ  لى اة ا  ا مة   ا شخص ه إقامع ا ة    ا  امع  ا ة    ا مةن ع ا ياب ع  يا.
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 عن طريق التدخل -ثانياً 

إذا أقامت ا ن ابع ا  امع ا ة    ا  امع   ضد ا يضا  ا جئا،   ةه  ل ياه فل س  لمضد د إال أف 
 يةخؿه   لف ف و  ف دابيو ف  أف  ي ـ مف نعسو مة  اى شخص اى   طا ب با ي   ض  ما  سيو  يةـ طلباى با

مف ضدده   ضـ ة  اه ا مةن ع إ ى ا ة    ا  امع ا ي  أقامييا ا ن ابع ا  امع.   سيط د أف  ي ـ بذ ؾ ف  
 أ  مدسلع مف مداسؿ ا ة   . 

  مدسلع ا يسي ؽ أماـ قاض  ا يسي ؽ أ  إف ا مضد د  سيط د أف  يخذ صعع ا مة   ا شخص  ف
أ  قاض  اإلسا عه فةذا صةد قداد مف قاض  ا يسي ؽ أ  اإلسا ع بمند مسا مع ا مة ى  ل وه ف   سيط د 
أف  طلب إ اةة ا يسي ؽ اسيناةاى إ ى ظي د أة ع جة ةةه  ما  ميند  ل و أف  ي ـ باالة ا  ا مباشد أماـ 

 20ا مس مع ا جئا، ع ا مخيصع.

 سيط د أف  يةخؿ ف  مدسلع ا مسا معه ف نصب نعسو مة  اى شخص اى أماـ ا مس مع ا جئا، ع  ما 
 ا ميامع أماميا ا ة    ا  امعه   ظؿ  ملؾ ىذا ا سؽ سيى خياـ ا مسا مع.

( مف قان ف أص ؿ ا مسا مات ا جئا، ع  لى أف: " لشا   أف  يخذ صعع 63 قة نصت ا ماةة )
 اد ا ة    سيى خياـ ا مسا مع ا بةا، ع أ  ا جنا، ع...".ا مة   ا شخص  ف  جم د أة  

أ   سيط د أف  يةخؿ إذا  انت ا ة    ما ئا ت أماـ مس مع ا صلح أ  ا بةا ع أ  مس مع 
 .21ا جنا ات

أما إذا أصبست أماـ مس مع االسي،ناؼ ف   ج ئ  و ا يةخؿه سيى ال  سـد ا مة ى  ل و مف مبةأ 
ال  ج ئ  و ذ ؾ أماـ مس مع ا نيض ألف ىذه ا مس مع   ست مس مع م ض ع ا يياض   لى ةدجي ف  ذ ؾ 

 .22بؿ مس مع قان فه في  بذ ؾ ال يي ـ بةجدا  يسي يات

أما إذا  ـ   ف ا مضد د قة ييةـ بة  اه أماـ مس مع ا ةدجع األ  ى ثـ أصةدت س ماى ا اب اى  لى 
ى  ل و با يداض  لى ا س ـ ا غ اب   ُقبؿ ا يداضو ا مة ى  ل وه ف ج ئ  و ف  ىذه ا سا عه إذا ييةـ ا مة 
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ش  ىه أف  يةـ ة  اه ا مةن ع أثنا  نظد اال يداضه ألنو   س ف  قب ؿ ىذه ا ة    سدماف ا مة ى  ل و مف 
 .23ةدجع مف ةدجات ا يياض 

 الفصل في الدعوى المدنية التبعية  - ب

مةن ع أماـ ا يضا  ا جئا،   لمطا بع منح ا مشدع  لمضد د مف ا جد مع ا سؽ ف  أف  ي ـ ة  اه ا 
با ي   ض  ف ا ضدد ا ذ  نيج  ف ا جد معه   نة،ٍذ  لى ا ياض  ا جئا،  أف  عصؿ ف  ا ة    ا  امع 
 ا ة    ا مةن ع ف  س ـ  اسة. ألف ا ة    ا مةن ع ي ة ياب ع  لة    ا  امعه  يسيمد ىذه ا يب  ع أثنا  نظد 

 ـ  اسة.ا ة    ف سيى ا عصؿ ف يما بس 

 مظاىر تبعية الدعوى المدنية لمدعوى العامة

إف  ا ة    ا مةن ع ال  م ف أف يدفد أماـ ا يضا  ا جئا،  إال يب اى  لة    ا  امعه  ذ ؾ في  ييأثد 
 بيا يأثداى  ب د: 

بما أف اخيصاص ا يضا  ا جئا،  ف  ا ة    ا مةن ع ا ياب ع اخيصاص اسيثنا،   يابده فةنو   بد  ف  -1
ا م نى بيا ةة ا يب  عه أ  يب  ع ا ة    ا مةن ع  لة    ا  امعه ف  ي جة األ  ى بمعدةىا أماـ  ىذا

 ا يضا  ا جئا،  ة ف ا ثان ع.

إف ا ة    ا مةن ع يياـ أماـ ا مسا ـ ا جئا، ع يب اى  لة    ا  امعه   طبؽ  ل يا قان ف أص ؿ ا مسا مات  -2
 ع إال ف  ساؿ فيةاف ا نص ف  األص ؿ ا جئا، ع.  قة س مت ا جئا، عه  ال  طبؽ قان ف األص ؿ ا مةن

مس مع ا نيض بأنو نظداى  يب  ع ا ة    ا مةن ع  ة    ا سؽ ا  اـ فةف قان ف أص ؿ ا مسا مات ا جئا، ع 
ى  ا ذ   طبؽ أثنا  دؤ ع ا ة    ف م اىه  ال   مؿ باألص ؿ ا مةن ع إال ف  سا ع فيةاف ا نص ف  

 .24األص ؿ ا جئا، ع

إف مص د ا ة    ا مةن ع مديبط بمص د ا ة    ا  امع إذ  جب ا عصؿ ف يما بس ـ  اسةه فةذا س مت  -3
 ا مس مع ا جئا، ع با  ي بع فةنيا يس ـ ف  ا  قت نعسو باإل ئامات ا مةن ع.
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إذا  جةت ا مس مع ا جئا، ع نعسيا أنيا ا د مخيصع ن   اى أ  م ان اى أ  شخص اى ف  ا عصؿ ف  ا ة     -4
ا  امع قددت  ةـ اخيصاصياه   نة،ٍذ ال يسيط د أف ينظد ف  ا ة    ا مةن ع ألنيا فدع مف أصؿه 
ف ؿ سبب  س ؿ ة ف إقامع ا ة    ا جئا، ع أماـ ا يضا  ا جئا،   يديب  ل و أ ضاى  ةـ قب ؿ ا ة    

 ا مةن ع أماميا.

أف يياـ ا ة    ا  امع ف  جنا ع  إذا أق مت ا ة    ا  امع أماـ ا يضا  ا جئا،  بش ؿ خاطئ. مثاؿ: -5
مباشدة أماـ مس مع ا جنا ات  األصؿ أف ييةـ أ الى إ ى قاض  ا يسي ؽه فيس ـ ا مس مع ب ةـ قب ؿ 

 ا ة    ا  امع مما  ؤة  إ ى  ةـ قب ؿ ا ة    ا مةن ع ألنيا مديبطع بيا  يدفد يب اى  يا.

ف ا نظاـ ا  اـ  ي لييا ب ال ع ا يضا  ا جئا،  إف قا ةة يب  ع ا ة    ا مةن ع  لة    ا  امع ي ة م -6
با عصؿ ف  ا ة    ا  امعه  ذ ؾ  م ف  لخص ـ ا ةفد بيذه ا يا ةة ف  أ ع مدسلع مف مداسؿ ا ة    
    أل ؿ مدة أماـ مس مع ا نيضه  ما أف  لى ا مس مع أف ييض  بذ ؾ مف يليا  ذاييا.  مخا عع ىذه 

 جدا ات.ا يا ةة يؤة  إ ى بط ف جم د اإل
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إذا اخياد ا مضد د أف  ي ـ ة  اه أماـ ا يضا  ا مةن ه إما مف يليا  ذايوه أ  ألنو مند  لى   
ا مس مع ا جئا، ع دؤ ع ا ة    ا مةن ع ) ا مسا ـ االسيثنا، ع( أ  ألف ا ة    ا  امع انيضت با  فاةه ف نة،ٍذ 

ة    مةن ع صدؼ أماـ ا يضا  ا مةن  مسييلع  ف ا ة    ا  امع   طبؽ  ل يا قان ف أص ؿ  يي ـ
 ا مسا مات ا مةن ع.     ف ا مضد د  نة،ٍذ قة  جأ إ ى ا طد ؽ األصل  ا مخيص ف  نظد ا ة ا   ا مةن ع. 

لحق يجوز إقامة دعوى ا( مف قان ف أص ؿ ا مسا مات ا جئا، ع  لى أنو 5 قة نصت ا ماةة )
ه  مد ذ ؾ  م ف ا ي ؿ إنو بسبب  سةة ا مصةد ب ف ا ة    ا  امع الشخصي عمى حدة لدى القضاء المدني

 ا ة    ا مةن عه  ى  ا جد معه فةف ا   قع ب نيما يبيى قا،مع  لى ا داـ مف اخي ؼ ا يضا  ا ذ  أق مت 
 أمامو  ؿ  اسةة منيما. 

 إ ى: ا يسـ ذ ؾ البة مف ييس ـ ىذا 

  ة    ا مةن ع ف  ا ة    ا  امع.أثد ا - أ

 أثد ا س ـ ا جئا،  ف  ا ة    ا مةن ع.  - ب

  س ـ ا جئا،  ف  ا ة    ا مةن ع.شد ط سج ع ا -ج   

 أثر الدعوى المدنية في الدعوى العامة  - أ

ا ة    ا مةن ع ا نايجع  ف جـد  ا مدف  ع أماـ ا يضا  ا مةن  ال يسييؿ اسيي الى ياماى  ف ا ة    
عه إذ ي جة مظاىد اديباط ب ف ا ة    ف ييمثؿ ف   ناصد مشيد ع ب نيما. فيذا االديباط  يلؾ ا  ناصد ا  ام

يدجد ف  مصةدىا إ ى ا جد مع ا ي  يدفد بيا ا ة    ا  امع أماـ ا يضا  ا جئا، ه  ا  ى ا ضدد ا نايج  ف 
إذا يسنى  لمس مع ا مةن ع أف يعصؿ  ه إال25يلؾ ا جد مع  ا ذ  يدفد بو ا ة    ا مةن ع أماـ ا يضا  ا مةن 

ف  ا ة    ا مةن ع بيداد بات  مبـد قبؿ إقامع ا ة    ا  امع. فةذا طدست ا ة    ا مةن ع  لى ا ياض  
ا مةن    ـ ي ف ا ة    ا  امع قة أق مت أماـ ا يضا  ا جئا، ه فةف ا ياض  ا مةن   نظد ف  ىذه ا ة    
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بـد ة ف أف  نيظد إقامع ا ة    ا  امع  ا عصؿ ف يا مف قبؿ ا ياض  ا ميامع أمامو   عصؿ ف يا بس ـ م
 وفي ىذه الحالة فإنو يممك الحرية المطمقة في التقدير والحكم دون أن يكون مقيدًا بأي قيد.ا جئا، . 

لـئ ا مس مع ا جئا، ع بأف يأخذ بو ف  ساؿ  ذ ؾ فةف ا س ـ ا مبـد ا ذ  يصةده ا مس مع ا مةن ع ال  
أق مت ا ة    ا  امع أماميا ف ما ب ة. فةذا س مت ا مس مع ا مةن ع با ي   ض  لى ا مة ى  ل وه فةف 
ذا  ـ يلـئ ا مس مع ا مةن ع  ا مس مع ا جئا، ع يملؾ ا س ـ با بدا ة أ  ال  ي ةىا س ـ ا ياض  ا مةن  بش  .  ا 

ضه ف م ف  لمس مع ا جئا، ع أف يس ـ  ل و با  ياب. أ  إف ا مس مع ا جئا، ع يبيى ا مة ى  ل و بأ  ي   
 سدة ف  يية د ا  قا،د.

فا س ـ ا مبـد ا صاةد مف ا يضا  ا مةن  ال  س ئ أ ع سج ع يجاه ا س ـ ا جئا، .  ا سبب أف 
ع  نسبييا إ ى فا لياه ا مس مع ا مةن ع   ست صاسبع االخيصاص األص ؿ با عصؿ ف ما  ي لؽ ب ق ع ا جد م

 ال يي دض  و إال با يةد ا ذ   م نيا مف ا عصؿ ف  ا ة    ا مةن ع مي ةة با يان ف ا مةن   أص ؿ 
ا مسا مات ا مةن عه  مليئمع سة ة طلبات ا خص ـ  أق ا يـ ف  ي   عيـ  ل قا،د ا مينائع  ل يا ب نيـ  ىـ ة ف 

ة    مةن ع ال يأث د  و ف  ا ة    ا  امعه  ما أنو ال  . فا س ـ ا صاةد ف 26ا دىـ أصساب ا شأف ف يا
 .27 ي ة ا ياض  ا جئا،   نة نظد ا ة    ا  امع

 أثر الحكم الجزائي في الدعوى المدنية - ب

 خيلؼ األمد با نسبع إ ى ا س ـ ا جئا،  ا ذ   يميد بسج ع أماـ ا يضا  ا مةن . فةذا أق مت ا ة    
إقامع ا ة    ا مةن ع أماـ ا يضا  ا مةن  أ  أثنا  س ده بياه فةف  لى  ا  امع أماـ ا يضا  ا جئا،  قبؿ

.  ا ياض  ا مةن  أف   قؼ ا نظد ف  ا ة    ا مةن ع إ ى أف  يـ ا عصؿ ف  ا ة    ا  امع بس ـ مبـد

ف لى ا داـ مف أف ا ياض  ا مةن   نظد ف  ة    يخيلؼ  ف ا ة    ا  امعه إال أنو ال  يميد 
لع  نة بسث ا  قا،د ا م د ضع  ل وه بؿ  عصؿ ف يا مي ةاى بما فصؿ ف و ا ياض  ا جئا، ه   اف بسد يو ا  ام

 "الجزائي يعقل المدني".ه  ىذا ما  طلؽ  ل و 28الئماى  ضد د اى  لعصؿ ف  ا ة    ا  امع
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ه يصبح ا مس مع  فةذا  انت ا ة    ا  امع قة أق مت أماـ ا يضا  ا جئا،   فصؿ ف يا بس ـ مبـد
ا مةن ع مي ةة با س ـ ا جئا، ه  يصبح ا ة    ا مةن ع مديبطع  ياب ع  لة    ا  امع  خاض ع  يا  ميأثدة 

 بيا.

إضافع إ ى أف ا ة    ا  امع يسم  مصلسع  امعه  ذ ؾ فةف ا مشدع ا يدؼ  لس ـ ا جئا،  بسج ع 
ًى ف  ا يضا  ا مةن  من اى  يناقض األس اـ.    ذ ؾ البة مف ا يطدؽ إ ى قا ةي :ا ش   ا مس  ـ ف و جئا، اى

 ا جئا،    يؿ ا مةن . -أولً 

 سج ع األمد ا ميض  بو جئا، اى ف  ا ة    ا مةن ع. -ثانياً 

 وقف الفصل في الدعوى المدنية عماًل بقاعدة "الجزائي يعقل المدني" -أولً 

 ( ا عيدة األ  ى مف قان ف أص ؿ ا مسا مات ا جئا، ع  لى أنو:5نصت ا ماةة )

 ج ئ إقامع ة    ا سؽ ا شخص  يب اى  ة    ا سؽ ا  اـ أماـ ا مدجد ا يضا،  ا ميامع  ة و -1"
ىذه ا ة   ه  ما يج ئ إقامييا  لى سةة  ة  ا يضا  ا مةن ه  ف  ىذه ا سا ع  ي قؼ ا نظد ف يا إ ى أف 

."  يعصؿ ة    ا سؽ ا  اـ بس ـ مبـد

أق مت أماـ ا مس مع ا مةن عه  ف  ىذه األثنا  أق مت   يب ف مف ىذه ا ماةة أف ا ة    ا مةن ع إذا
ه ف لى ا ياض  ا مةن  أف  ا ة    ا  امع   ـ ي ف ا مس مع ا مةن ع قة فصلت ف  ا ة    ا مةن ع بس ـ مبـد

.   ي قؼ  ف ا نظد ف  ا ة    ا مةن ع سيى يبت ا مس مع ا جئا، ع ف  ا ة    ا  امع بس ـ مبـد

 ئي يعقل المدنيأساس قاعدة الجزا  -آ

ا س مع مف ي ل ؽ ا عصؿ ف  ا ة    ا مةن ع ا ميامع أماـ ا يضا  ا مةن  ى  ا يد ث د ثما  بت 
ه ألف ا س ـ ا جئا،  ا ذ  س صةد ف  ا ة    ا  امع  ع ؽ  ا ياض  ا جئا،  ف  ا ة    ا  امع بس ـ مبـد

 ف  خط ديو  أىم يو االجيما  ع ا س ـ ا مةن .
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ةؼ إ ى اسي عا  سؽ ا مجيمد مف ا جان    نطؽ با  ي بعه في  سؽ  اـ. أما فا س ـ ا جئا،   ي
ا س ـ ا مةن  ف يض  بمبلغ مف ا ماؿ  ي   ضه   يةؼ إ ى سما ع مصلسع فدة ع ى  اسي عا  سؽ 

 .29ا مضد د ا شخص   ف طد ؽ ا ي   ض

ا صاةدة  ف   ما أف ا غا ع مف قا ةة ا جئا،    يؿ ا مةن  يعاة  سة ث يناقض ب ف األس اـ
ا يضا  ا جئا،   ا يضا  ا مةن  با نسبع إ ى ا  اق ع ذاييا. إضافعى إ ى يجن ب ا ياض  ا جئا،  ا يأثد بما قة 
 صةده ا ياض  ا مةن  مف أس اـ ف  ا ة    ا مةن ع. فا ياض  ا جئا،   ة و  سا،ؿ  ث دة ف ا ع  ل شؼ  ف 

 مةن .  ذ ؾ  جب أف    ف  لس ـ ا جئا،  يأث د م  ف ف  ا سي يع  ا بسث  ف أة ع ال يي افد  ة  ا ياض  ا
 ا س ـ ا مةن .

 شروط تطبيق قاعدة "الجزائي يعقل المدني" -ب 

 شيدط   قؼ ا ة    ا مةن ع ا منظ دة أماـ ا يضا  ا مةن  د ثما  بت ا ياض  ا جئا،  ف  ا ة    
ه أف  ي افد شدطاف ىما: أف ي  ف ا ة    ا  ا مع قة أق مت ف  .  أف ي  ف ا ة    ا  امع ا  امع بس ـ مبـد

  ا مةن ع ناش،ي ف مف  اق ع  اسةة.

 أن تكون الدعوى العامة قد أقيمت فعال  -1

أ  أف ي  ف ا ن ابع ا  امع قة أقامت ا ة    ا  امع ف  ى إما أماـ مس مع ا صلح أ  ا بةا ع مباشدة أ  
ما أف    ف ا مضد د بضدد  شخص   مباشد قة أقاـ ة  اه  ف طد ؽ االة ا  أماـ قاض  ا يسي ؽه  ا 

ا مباشد أماـ ا مس مع ا جئا، ع ا مخيصع )ف  ا جنح أ  ا مخا عات( أ  أماـ قاض  ا يسي ؽ إذا  اف ا ع ؿ 
جنا ع أ  ا عا ؿ مجي الىه قبؿ إقامع ا ة    ا مةن ع أماـ ا يضا  ا مةن  أ  أثنا  ا س د ف يا.  نة،ٍذ  لى 

  قؼ ا نظد ف  ا ة    ا مةن ع د ثما  بت ا ياض  ا جئا،  ف  ا ة    ا  امع بس ـ  ا ياض  ا مةن  أف
.  مبـد

أما ا ش    ا بس طع أ  اإلخباد ا ميةماف إ ى ا ن ابع ا  امع أ  ا ضابطع ا  ة  عه فةنيما ال  ؤة اف 
 .30إ ى  قؼ ا ة    ا مةن ع ا ميامع أماـ ا يضا  ا مةن 
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 الدعوى المدنية ناشئتين عن واقعة واحدةأن تكون الدعوى العامة و  -2

أ  أف    ف منشأ ا ة    ا  امع  ا ة    ا مةن ع  اسةاىه  ييسيؽ  سةة ا منشأ س ف ي  ف ا جد مع 
ا ي  أق مت  لى أساسيا ا ة    ا  امع ى  ذاييا ا ي  أةت إ ى ا ضدد  نشأت منيا ا ة    ا مةن عه مثاؿ 

جد مع اإل ذا  خطأ با ضدب أ  ا جدح. ف سةة ا  اق ع ييسيؽ ف   ذ ؾ ي   ض ا ضدد ا جسة  ا ناشئ  ف
ا سا ع ا ي  ي  ف ف يا ا ة    ا مةن ع ا ميامع أماـ ا مس مع ا مةن ع ى  ة    ي   ض األضداد ا ناش،ع 
مباشدة مف ا جد معه أ  أف أساسيا ى  ا خطأ ا جئا، . أما إذا  ـ ييسيؽ ىذه ا سا عه أ  إذا اخيلؼ ا منشأ 

ا ة    فه ف  مجاؿ إل ياؼ ا ة    ا مةن عه إذ ال يي قؼ ا ة    ا مةن ع  لمطا بع بة ف  اة  إذا أق مت  ف 
 .31ة    جئا، ع بطلب ا ي   ض  ف يئ  د ا سنة ا مؤ ة  يذا ا ة ف

 ما أف ا يضا  ا مةن  ملـئ با ي قؼ  ف ا نظد ف  ا ة    ا مةن ع   س فيط ف  سا ع ا مطا بع 
ا ضدد ا نايج  ف ا جد معه إنما أ ضاى  نةما ي  ف ا ة    ا مةن ع  يا صلع  ث يع با جد مع  با ي   ض  ف

 ميأثدة بيا بص دة مؤ ةةه ة    ا ط ؽ بسبب ا ئناه أ  سدماف ا يايؿ مف اإلدثه فا عصؿ ف  مثؿ ىذه 
. فيذه 32ض  ا جئا، ا ة ا    ي قؼ  لى ثب ت  ق ع جد مع ا ئنا أ  جد مع ا ييؿه  ىذا ما  عصؿ ف و ا يا

ا ة ا   ال  يصة منيا ا سص ؿ  لى ي   ض مةن ه  مد ذ ؾ فةف مص دىا م لؽ بثب ت ا س ـ ا جئا، ه 
فةذا  ـ  ثبت ا جـد ا جئا،  فةنيا ال ي  ف ذات أساس قان ن  في  مي  ةة مف ا  اق ع اإلجدام ع ا ي  ي  ةت 

 .33منيا ا ة    ا  امع

جئا،    يؿ ا مةن ه أف ييسيؽ  سةة ا خص ـ ف  ا ة    ف ا جئا، ع  ما ال  شيدط  يطب ؽ قا ةة ا 
 ا مةن عه  ذ ؾ   قؼ ا نظد ف  ا ة    ا مةن ع سيى     انت مدف  ع  لى ا مسؤ ؿ مةن اىه ف  ا  قت ا ذ  
ي  ف ا ة    ا جئا، ع مدف  ع  لى مدي ب ا جد معه ماةامت  ليا ا ة    ف ا جئا، ع  ا مةن ع يسينةاف إ ى 
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جد مع  اسةةه أ  ناش،ي ف  ف نعس ا  اق ع ا ي  نشأت  نيا ا ة    ا  امع ا ميامع  لى فا ؿ ا جد مع 
 .34ذايو

 قا ةة إ ياؼ س د ا ة    ا مةن ع ملئمع  لياض ه في  مف ا نظاـ ا  اـه  ذ ؾ  يديب  لى مخا عييا 
    ا  امعه    س ألطداؼ ا ة    بط ف جم د اإلجدا ات ا ي  ايخذىا ا ياض  ا مةن  مف ياد خ إقامع ا ة

ا ينائؿ  ف ىذا ا سؽ.  ما أف ا ياض   يدد اإل ياؼ مف يليا  ذايو   نة  لمو بةقامع ا ة    ا  امع.  طلب 
 اإل ياؼ  ج ئ ف  أ ع مدسلع مف مداسؿ ا ة        أل ؿ مدة أماـ مس مع ا نيض.

ا ياض  ا مةن   ف ا ة    ا ميامع أمامو  ا  ياؼ ا مسا مع ا مةن ع فيدة مف ا ئمف ال   ن  نئع  ة 
نما ي ل ؽ ا س د ف  إجدا ات ا ة    ا مةن ع فيط د ثما  يـ صة د س ـ جئا،  مبـد مف  سسب األص ؿه  ا 
ا يضا  ا جئا، . فةذا ا يسب قداد ا مس مع ا جئا، ع ا ةدجع ا يط  عه    ة ا ياض  ا مةن  ف داى إ ى مياب ع 

صة  .35اد س مو ف يادؤ ع ا ة    ا مةن ع  ا 

 ثانيًا: حجية األمر المقضي بو جزائيًا  في الدعوى المدنية

ه    ة ا ياض  ا مةن  إ ى مياب ع  ب ة أف  عصؿ ا ياض  ا جئا،  ف  ا ة    ا  امع بس ـ مبـد
ا ة    ا مةن ع ا ميامع أماموه   ف سد يو ف  ا يية د  ا س ـ ال ي  ف  املعه إذ  جة نعسو مديبطاى ب ض 

   بما سبؽ أف س ـ بو ا ياض  ا جئا،  ف  ا ة    ا  امع.  ا سبب ف  ذ ؾ    ة إ ى أف ا س ـ ا جئا،  ا ش
ال  صةد إال ب ة يسي يات ةق يع يي لؽ بثب ت ا جد مع  نسبييا إ ى ا مة ى  ل و. فا ياض  ا جئا،   ملؾ 

ت  ق ع ا جد مع  ا  طاؤىا سلطات  اس ع ف  ا يسي ؽ  اإلثبات ال  مل يا ا ياض  ا مةن  مف س ث ثب  
ا  صؼ ا يان ن  ا سل ـ  نسبييا إ ى ا مة ى  ل و.  ما أنو  صةد ف  ة    اا ييا يسي ؽ ا مصلسع ا  امع. 
فا ة    ا  امع ييصؿ با نظاـ ا  اـ  يينا ؿ س اة اإلنساف  ما و  سد يوه  لى   س ا ة    ا مةن ع ا ي  

ا سي ؽ ا ما  عه   يذا  ي  ف  لى ا ياض  ا مةن  أف  ليـئ بما يينا ؿ با سما ع مصا ح خاصع  ال ييجا ئ 
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فصؿ ف و ا ياض  ا جئا،  ف ما  ي لؽ با  ناصد ا مشيد ع ب ف ا ة    ف سيى ال  نيي  إ ى س ـ  يناقض ف و 
 .36مد ا س ـ ا جئا، 

يان ن    لى ا ياض  ا مةن  ا يسل ـ بما قضى بو ا س ـ ا جئا،  مف س ث  ق ع ا جد مع   صعيا ا 
  نسبييا إ ى فا لياه  أف  ديب  ل و آثاده ا مةن ع مف س ث إقداد ا ي   ض أ   ةـ إقداده.

ه فل س أماـ ا مس مع ا مةن ع ا ي  ينظد  فةذا قضت ا مس مع ا جئا، ع بةةانع ا مة ى  ل و بس ـ مبـد
ةن  أف  يجاىؿ مثؿ ىذا ف  ا ي   ض إال أف ي ة س ـ اإلةانع سي يع ال يج ئ مناقشييا. فل س  لياض  ا م

ا س ـ   دفض ي   ض ا ضدد اسيناةاى إ ى أف ا جد مع  ـ يدي ب. فا ياض  ا مةن  ال  سيط د أف  طدح مف 
جة ة أمد  ق ع ا جد مع  ال  صعيا ا يان ن ه فةذا أ طى ا س ـ ا جئا،   صعاى قان ن اى م  ناى  لى ا جد معه ف  

ؼ  لع ؿ ا ذ  قدده ا ياض  ا جئا، ه فةذا دأ  ا ياض  ا جئا،   ج ئ  لياض  ا مةن  أف  دفض ىذا ا  ص
ذا س ـ بانيعا  دابطع ا سبب ع  أف ا جد مع يش ؿ إسا ة ا،يمافه ف   سيط د ا ياض  ا مةن  أف   ةىا سدقعه  ا 

ه   صبح ملئماى با س ـ  لعد ؽ 37ب ف ا ع ؿ   فاة ا مجن   ل و ف لى ا ياض  ا مةن  أف  ليـئ بيذا ا يداد
 ا مضد د با ي   ض  ف األضداد ا ي   ثبت سل  يا بو مف جدا  ا جد مع.

ذا قدد ا ياض  ا جئا،  بدا ة ا مييـ أ   ةـ مسؤ   يوه فل س  لياض  ا مةن  أف  ناقض ما س ـ   ا 
 بو ا ياض  ا جئا،   أف  يض  بةثبات  ق ع ا جد مع  أف  س ـ با ي   ض  ف خطأ جئا، .

ياض  ا مةن  مف ا س ـ با ي   ض  لمضد د ف  ساؿ ا بدا ة أ   ةـ   ف   س ىناؾ ما  مند ا 
ا مسؤ   ع  ف خطأ مةن  مسييؿ  ميم ئ  ف ا خطأ ا جئا، . فةذا قدد ا ياض  ا جئا،  ا بدا ة ف  جد مع 
ميص ةة   ةـ ي افد ا يصة ا جدم ه ثـ دأ  ا ياض  ا مةن  أف ا مييـ ا مبدأ قة ادي ب ييص داى  صؿ إ ى سة 

ف  ـ  ؤ ؼ خطأ  اإلىماؿ أ  قلع االسيدائه ف س ـ  ل و بأةا  ي   ض إ ى ا مضد د مف جدا  ىذا ا خطأه  ا 
  ملو ا د ا مشد ع جدماى جئا، ا.

                                                
 . 424اٌذوزٛس عٍٟ عجذ اٌمبدس اٌمٙٛجٟ: اٌّشجع اٌسبثك. ص  - 36

ِٚيب ثعيذ٘ب. ٚاٌيذوزٛسح عٛص٠يخ عجيذ اٌسيزبس:  318، اٌذوزٛس ِحّٛد ٔج١ت  سٕٟ: اٌّشجع اٌسبثك. ص132اٌذوزٛس عٍٟ ِحّذ جعفش: اٌّشجع اٌسبثك. ص - 37

 .242اٌّشجع اٌسبثك. ص

197 



إف انيعا  ا خطأ ا جئا،  مما يجب م و ا بدا ةه قة ال   ن  انيعا   ؿ خطأ مةن .  ان ةاـ ا مسؤ   ع 
ع ة أ ضاى ان ةاـ  ؿ مسؤ   ع مةن ع ييص د ع أ   ية عه  ى  قة ا جئا، عه  ى  ال ي  ف إال شخص عه قة ال  

 .38ي  ف شخص ع  قة ي  ف أ ضاى معيدضع أ  ناش،ع مف أ ماؿ ا غ د أ  مف األش ا 

 شروط حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية -ج

   ع:سيى    ف  لس ـ ا جئا،  سج ع مطليع أماـ ا يضا  ا مةن ه البة مف ي افد ا شد ط ا يا

 أن يكون الحكم الجزائي صادرًا عن محكمة جزائية -آ

فا س ـ ا جئا،  سيى  س ئ سج ع أماـ ا يضا  ا مةن ه  جب أف    ف صاةداى  ف مس مع جئا، ع 
س ا  أ انت  اة ع أـ اسيثنا، ع. أما األس اـ ا صاةدة  ف ا لجاف ا يضا، ع أ   ف قاض  ا يسي ؽ أ  اإلسا عه 

 فل س  يا أ ع سج ع.

 أن يكون الحكم الصادر فاصاًل في الموضوع -ب

       ف  لس ـ ا جئا،  سج ع أماـ ا مسا ـ ا مةن عه  جب أف    ف ىذا ا س ـ فاص ى ف  
 ا م ض عه أ  صاةداى با بدا ة أ  باإلةانع.

أما ا س ـ ا صاةد ب ةـ ا مسؤ   عه أ  أف ا ع ؿ ا د م اقب  ل وه أ  إذا يسيؽ سبب م ٍؼ مف 
به أ  ي افد ماند مف م اند ا مسؤ   ع ا جئا، عه فع  مثؿ ىذه األس اؿ ال ش    س ؿ ة ف ا يباد ا ع ؿ ا  يا

ضاداى  ييديب  ل و ا مسؤ   ع ا مةن ع  يسيط د ا مس مع ا مةن ع أف ييض  با ي   ض بنا   لى ىذه 
 .39ا مسؤ   ع  فياى ألس اـ ا يان ف ا مةن 

 أن يكون الحكم باتا -ج

ا س ـ ا جئا،  سج ع أماـ ا يضا  ا مةن  ال   ع  أف    ف فاص ى ف  ا م ض عه  إذ      س ئ 
البة مف أف    ف مبدماىه أ  ا د قابؿ أل  طد ؽ مف طدؽ ا ط ف س ا  باال يداض أ  باالسي،ناؼ أ  

 با نيض.
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 نةما  سلـ أما ا س ـ ا غ اب  ا صاةد  ف مس مع ا جنا اته ف   يميد با سج عه ألنو ميةة با سي ط 
 ا مييـ ا عاد نعسو  لسلطات ا  امع أ   نةما  يبض  ل و.

 وحدة الواقعة -د

أ  إف ا ة    ا جئا، ع  ا ة    ا مةن ع منشأىما  اسة  ى  ا  اق ع ا جدم ع نعسياه أما إذا اخيلعت 
 ا  اق ع ف     ف  لس ـ ا جئا،  سج ع أماـ ا يضا  ا مةن .

 ما تزال قائمةأن تكون الدعوى المدنية  -ىـ

. أ  أف  صةد ا س ـ ا جئا،  قبؿ دفد  أ  أف ال    ف قة فصؿ ب ة ف  ا ة    ا مةن ع بس ـ مبـد
ا ة    ا مةن ع أ  ف  أثنا  ا س د ف يا. بم نى أف    ف ا س ـ ا جئا،  ا مبـد سابياى ف  صة ده  لى ا س ـ 

.  ا مةن  ا مبـد

 عناصر الحكم الجزائي التي تحوز حجية

( مف قان ف ا ب نات  لى أنو: "ال  ديبط ا ياض  ا مةن  با س ـ ا جئا،  ف  ا  قا،د 11 ماةة )ينص ا
 ا ي   ـ  عصؿ ف يا ىذا ا س ـه أ  ا  قا،د ا ي  فصؿ ف يا ة ف ضد دة".   يب ف مف ىذه ا ماةة:

ف  يس ئ إف ا  قا،د ا ي  فصؿ ف يا ا ياض  ا جئا،  ى  ا ي  يس ئ سج عه أما ا ي   ـ  عصؿ ف يا  -1
أ ع سج عه  أف  ييدؼ ا مة ى  ل و جد مع إ ذا   سدقعه فيياـ ا ة    ا  امع ب اسةة ة ف األخد . 
ف   ديبط ا ياض  ا مةن  إال با  اق ع ا ي  فصؿ ف يا ا ياض  ا جئا،  ة ف ا  اق ع ا ي   ـ  عصؿ 

 ف يا.

ياض  ا مةن ه ف لى ا ياض  إف ا  قا،د ا ي  فصؿ ف يا ا ياض  ا جئا،  ة ف ضد دة ال يلـئ ا  -2
ا جئا،  أف  يثبت مف  ق ع ا جد مع  مف مسؤ   ع فا ؿ ا جد مع  ا  صؼ ا يان ن   يذه ا جد مع. فةذا 
س مت ا مس مع ا جئا، ع ببدا ة ا مة ى  ل و مف جد مع ا سدقع النيعا  ا يصة ا جدم   ة وه ال يياةه 

 لمس مع ا جئا، ع أف يسةة ما ؾ ا ماؿه  ذ ؾ ف  ا خاطئ بأف ا ماؿ ا مة ى سدقيو ممل ؾ  وه فل س 
 .40سج ع  يذا ا س ـ إذا سةةت ا مس مع ا جئا، ع مف ى  ما ؾ ا ماؿ
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 انقضاء الدعوى المدنية

 نظد إ ى ا ة    ا مةن ع مف ئا  ي ف: في  مف جيعه ة    ي   ض  ف ضدد فدة  خاصه أ  
  بأسباب سي ط  انيضا  ا ة ا   ا مةن ع  األةا  إنيا ة    مةن ع بس ـ طب  ييا  ماى ييا يسيط  ينيض

 ا صلح.  مف جيع ثان عه فةف ا ة    ا ي  نةدسيا ف  قان ف أص ؿ ا مسا مات ا جئا، ع ى  ة    ي   ض 
 ف ضدد منشؤه ا جد معه في  إ ى سة ما ذات صلع با جد مع  مديبطع بيا ب ض االديباطه  مد ذ ؾ فية 

 داـ مف ذ ؾ يبيى ا ة    ا مةن ع قا،معه  قة ينيض  ا ة    ا مةن ع يب اى ينيض  ا ة    ا  امع   لى ا
النيضا  سؽ ا مة   ا شخص  ف  ا ي   ض  يبيى ا ة    ا  امع قا،معه فاألسباب ا ي  يؤة  إ ى انيضا  

 .41ا ة    ا  امع   ست با ضد دة أف    ف  يا يأث د ف  انيضا  ا ة    ا مةن عه باسيثنا  ا يياةـ

 أسباب النقضاء األصمي لمدعوى المدنية  - أ

   ن  انيضا  اال يئاـ بينع ذه   نا.الوفاء  -1

ي ن  أف ا مضد د  ي ـ بيس  ع مد ا جان  س ؿ سيو ف  ا ي   ضه أ    ية صلساى مد المصالحة  -2
ضا، اى ا جان ه  ىذه ا مصا سع يمند ا عد ؽ ا مضد د مف سيو ف  دفد ا ة    ا مةن ع  ا مطا بع ق

 با ي   ض.

  ن  أف ا مضد د أسيط سيو ف  طلب ا ي   ض  ف األضداد ا ي   سيت بو مف جدا  ا جد مع  التنازل -3
ا مييدفعه  ىذا اإلسياط  م ف أف  يـ قبؿ إقامع ا ة    ا مةن ع أ  ب ة إقامييا. في  ينائؿ مف ا مة   

 ا شخص   ف سيو ف  ا ي   ض ا مة ى بو.

. صدور حكم مبرم -4  أ  ينيض  ا ة    ا مةن ع بصة د س ـ مةن  مبـد

 ىذه األسباب  ليا يؤة  إ ى انيضا  ا ة    ا مةن ع  سةىاه  بذ ؾ يئ ؿ ا ة    ا مةن ع  ينيض .
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 أسباب انقضاء الدعوى المدنية تبعًا لمدعوى العامة  - ب

ا ة    ا  امع  ا ة    مف قان ف أص ؿ ا مسا مات ا جئا، عه فةف  437سسب ما جا  ف  ا ماةة 
ا مةن ع ينيض اف م اى بمض   شد سن ات با نسبع إ ى ا جنا اته  ث ث سن ات ف  ا جنح  سنع  اسةة ف  

 ا مخا عات.  ذ ؾ فةف ا ة    ا مةن ع يسيط بمض  ا مةة ا مسيطع  لة    ا  امع.

 مةعدم تأثر الدعوى المدنية باألسباب األخرى لنقضاء الدعوى العا -ج

يسيط ا ة    ا  امع ة ف ا ة    ا مةن ع ا ي  يبيى ميب  ع بسؽ ا  دثع  ا مسؤ ؿ  وفاة المدعى عميو: -1
 با ماؿ.

 ييصد أثد ا  ع  ا  اـ  لى ا ة    ا  امع  ال  ؤثد ف  ا ة    ا مةن ع ا نايجع  ف  صدور عفو عام: -2
 ا جد مع.

    ا  امعه ة ف ا ة    ا مةن ع. ؤة  إ ى انيضا  ا ة  الحكم الجزائي المبرم: -3

  قة سبؽ أف بّ نا ذ ؾ با يعص ؿ  نة ةداسع أسباب انيضا  ا ة    ا  امع.

 الرجوع عن الدعوى المدنية -د

(  لى أنو: " م ف  لشا   ا دج ع 2مف قان ف أص ؿ ا مسا مات ا جئا، ع ا عيدة ) 60نصت ا ماةة 
ه ا سا ع ال يلئمو ا دس ـ  ا نعيات منذ يصد سو با دج ع  ف  ف ة  اه ا شخص ع ف  مةة   م ف.  ف  ىذ

 ا ة      بيى  لمة ى  ل و ا سؽ ف  ا مطا بع با ي   ض  نة االقيضا ".

 يب ف مف ىذه ا ماةة أف ا شا    سيط د أف  يداجد  ف ا ة    ا مةن ع ا ي  أقاميا أماـ ا يضا  
إ ى انيضا  ا ة    ا مةن ع   ةـ إ ئامو با نعيات إذا سصؿ  ا جئا،  يب اى  لة    ا  امع.  يداج و ىذا  ؤة 

يداج و خ ؿ ا ثمان   األدب  ف سا ع ا ي  يل  دفد ا ة    أماـ ا يضا  ا جئا،  أما إذا يـ ب ة ذ ؾه فةف 
ا نعيات ييد  لى  اييو إذا بدئ ا مة ى  ل و.   نسصد أثد ا دج ع ف  ا ة    ا مةن ع ة ف ا ة    ا  امع 

يبيى قا،مع  ال ييأثد بيذا ا يداجد ما  ـ ي ف إقامع ا ة    ا  امع مديبطع بيية ـ اة ا  شخص  مف  ا ي 
 ا مضد د.
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 تمارين:

 إقامة الدعوى المدنية: أشر الى اإلجابة الصحيحة:

 
 ا طد ؽ ا مةن  ى  االسيثنا   ا طد ؽ ا جئا،  ى  األصل  إلقامع ا ة    ا مةن ع. -1
 ا مباشد أ  ا يةخؿ.ي  ف  ف طد ؽ االة ا   -2
 إف ا س ـ ا مةن    يؿ ا س ـ ا جئا،  مف س ث ا يا ةة ا  امع. -3
ا شػػػا   ال  سػػػيط د أف  يداجػػػد  ػػػف ة ػػػ اه ا مةن ػػػع ا يػػػ  أقاميػػػا أمػػػاـ ا يضػػػا  ا جئا،ػػػ  يب ػػػاى  -4

  لة    ا  امع.

 
 2الجواب الصحيح رقم 

202 



 الرابعةالوحدة التعميمية 

القواعد العامة لمتنظيم القضائي

 

 

 الكممات المفتاحية:
 وحدة القضاء. -السلطة التشريعية-السلطة القضائية -فصل السلطات

 
 الممخص:

ع مووو  المقصوووود توووالتلقيا القضوووائا فوووا المسوووائل اليمائيوووة يوووو التلقووويا القوووالولا ل ووو ا اللوووو 
اللشاط القضائا ال ي ي ود  إلوف فول اللوماع توي  ا طورا  ولوف لحوو تتحودد تو  الحقوو  

 والوايتات تصورة تامة وملممة.
فتلقوويا القضوواء اليمائووا يشوومل تحديوود ألووواع المحووايا المقتلعووة وتيووا  القواووود التووا تحيووا 

 تشييل ا.
 

 األهداف التعميمية:
 .التعري  توحدة القضاءي  اليمائا والمدلا

قواعد تنظيم القضاء الجز ائي

203 



ومووووووو   ،إ  موووووو  م ووووووواا الدولووووووة فووووووول الملاموووووووات والق فوووووووات التووووووا تقووووووووا تووووووي  أفراديوووووووا
ويووووو ظ الوقوووووائ    و  وووووة ل وووووا تالوقوووووائ  ا داريوووووة  ،أيووووول  لوووووو فبل وووووا تقووووووا توقوووووائ   ضوووووائية

 و  تالوقائ  التشريعية التا يقوا ت ا ميلس الشعب. ،التا تقوا ت ا الدولة

لعصوووووول فووووووا الق فووووووات المدليووووووة والتياريووووووة فالوقيعووووووة القضووووووائية للدولووووووة تشووووووتمل ولووووووف ا
والشووووروية وا داريووووة واليمائيووووة. وليووووا تووووتمي  الدولووووة موووو  القيوووواا توقيعت ووووا القضووووائية يوووو ظ، يووووا  

ويتحووووث تعضوووو ا  ،يتعلوووو  تعضوووو ا تووووالتلقيا القضووووائا ، توووود ل ووووا موووو  إصوووودار تشووووريعات مقتلعووووة
 .1اآلقر فا ا صول التا ييب اتتاو ا أماا المحايا

الوقيعوووووة اليمائيوووووة التوووووا تقووووووا ت وووووا الدولوووووة وتقووووو  ولوووووف ووووووات  القضووووواء  وموووووا ي ملوووووا يوووووو
اليمائووووووا. فالمقصووووووود تووووووالتلقيا القضووووووائا فووووووا المسووووووائل اليمائيووووووة يووووووو التلقوووووويا القووووووالولا ل وووووو ا 
اللوووووع موووو  اللشوووواط القضووووائا الوووو ي ي وووود  إلووووف فوووول اللووووماع تووووي  ا طوووورا  ولووووف لحووووو تتحوووودد 

 .2ت  الحقو  والوايتات تصورة تامة وملممة

 :أ سااإلف أرتعة  اليمءلو  تد م  تقسيا ي ا ل 

 ا ول: القواود العامة للتلقيا القضائا.

 الثالا : القضاء اليمائا، تشييل  واقتصاصات .

 الثالث : القواود العامة فا ا قتصاص اليمائا.

 الرات  : التلامع ولف ا قتصاص.

 

                                                
 .408-407اندكزور عجد انوهبة حومد: انمرجع انسبثك. ص -1

 . 355اندكزور جالل ثرود: أصول انمرجع انسبثك. ص - 2
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 القواعد العامة لمتنظيم القضائي

ولووووووف  1773دسووووووتور اليم وريووووووة العرتيووووووة السووووووورية لعوووووواا / موووووو  135لصووووووت المووووووادة /
أ : "يووووووووولقا القووووووووووالو  الي ووووووووووام القضووووووووووائا تيميوووووووووو  فئاتووووووووو  وألواووووووووووو  ودرياتوووووووووو  ويتووووووووووي   واووووووووووود 

 ا قتصاص لدى مقتل  المحايا".

 إلف: القسال لو  تد م  تقسيا ي ا 

 وحدة القضاءي  اليمائا والمدلا. - أ

 العصل تي  وقائ  ا دواء والتحقي  والمحايمة. - ب

 وحدة القضاءين الجزائي والمدني - أ

/ مووووووووو   وووووووووالو  السووووووووولطة القضوووووووووائية ولوووووووووف أ : "تعصووووووووول محوووووووووايا 37لصوووووووووت الموووووووووادة /
 الصلح فا يمي  الدواوى المدلية والتيارية واليمائية".

 / م  القالو  لعس  ولف أل :5و2و1/ العقرة/40يما لصت المادة /

 دائا.تؤل  محيمة التداية م   اٍل ملعرد يدوف القاضا الت – 1"

 تعصل ي ظ المحايا فا يمي  القضايا التا لا يعي  ل ا مري  قاص. -2  

تومع ا ومال تي  القضاة التدائيي  فا مريم واحود تقورار مو  ميلوس القضواء ا ولوف  -5
 ويصدر فا تدء يل سلة ويستمر مععول ي ا القرار تعد مضا السلة إ ا لا يصدر  رار تتعديل ".

قووووووووووالو  لعسووووووووووو  لصوووووووووووت ولووووووووووف أ : "تعصووووووووووول محيموووووووووووة / مووووووووووو  ال43يمووووووووووا أ  الموووووووووووادة/
ا سووووووتئلا  فووووووا القضووووووايا اليلائيووووووة وفووووووا القضووووووايا التووووووا تقتوووووول ا سووووووتئلا  وفووووووا القضووووووايا التووووووا 

 يا م  اقتصاص ا تمقتضف القوالي  اللاف ة".

ويووووو ا يعلووووووا أ  القضوووووواة الوووووو ي  تتوووووهل  موووووول ا يوووووو ظ المحووووووايا يتولوووووو  يووووووا ألعسوووووو ا تووووووارة 
ومووووا تقسوووويا المحووووايا إلووووف يمائيووووة ومدليووووة  ،القضوووواء الموووودلا م وووواا القضوووواء اليمائووووا وتووووارة م وووواا

ويوووووتا تقسووووويا العمووووول  ،سووووووى تلقووووويا إداري يوووووتا فوووووا تدايوووووة يووووول وووووواا للتيسوووووير ولوووووف المتقاضوووووي 
ويووووووو الوووووو ي يعووووووي  للقاضووووووا  ،توووووي  القضوووووواة تصووووووورة إداريووووووة مووووو   توووووول ميلووووووس القضوووووواء ا ولوووووف

 ومل  فا تداية يل واا.
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يوووود  ضووووواة مقتصووووو  فوووووا ا مووووور اليمائيوووووة يسووووتلت  موووو  يووووول مووووا سوووووت   ولوووو  ألووووو    يو 
يعووووووووي  ليعصوووووووول فووووووووا  ،وآقووووووورو  فووووووووا ا مووووووووور المدليووووووووة أو التياريووووووووة. فالقاضووووووووا ولوووووووودما يعووووووووي 

و وووووالو   ،الوووودواوى التووووا تحووووول إليووووو . فعلووووف الوووورحا مووووو  ويووووود محيمووووة مدليوووووة ومحيمووووة يمائيووووة
   ،إ  أ  القضوووووووواة حووووووووي  يعيلووووووووو  ، صووووووووول المحايمووووووووات اليمائيووووووووة وآقوووووووور ل صووووووووول المدليووووووووة

لما لييولوا  ضاة.  يعيلو  للقضاء اليمائا أو المدلا وا 

ولعووووول الحيمووووووة موووووو  وحوووووودة القضوووووواء توووووي  اليمائووووووا والموووووودلا فووووووا أشووووووقاص القضوووووواة أ  
المشووووورع أراد تلويووووو  ثقافوووووة القاضوووووا لييوووووو  ولوووووف اسوووووتعداد للعصووووول فوووووا يميووووو  الملامووووووات التوووووا 

ت فوووووًا يويريوووووًا توووووي     يلووووواو اق ،وليوووووا يحوووووول تيلووووو  وتوووووي  التقصوووووص الشوووووديد ،تطووووورم أمامووووو 
الووووووودووى المدليوووووووة والووووووودووى اليمائيوووووووة   يعوووووووود فقوووووووط إلوووووووف اقت ف موووووووا مووووووو  لاحيوووووووة الموضووووووووع 

لمووووووا يعووووووود أيضووووووًا إلووووووف اقووووووت   القووووووالو  اليمائووووووا موووووو  حيووووووث طتيعتوووووو   ،والسووووووتب وا طوووووورا  وا 
 وأيداف  و  القالو  المدلا.

المقوووووووار ، فوووووووا العقووووووو  والتشوووووووري   ،وولوووووووف الووووووورحا مووووووو   لوووووووو، فوووووووب  ا تيايوووووووات الحديثوووووووة
توووووودوو إلووووووف أ  ييوووووووو  القاضووووووا اليمائووووووا مووووووو  المقتصووووووي  فووووووا دراسوووووووة العلوووووووا اليلائيووووووة وموووووووا 
يلحووووو  ت وووووا مووووو  ولووووووا يعلوووووا الووووولعس اليلوووووائا و ولوووووا ا يتمووووواع اليلوووووائا وولوووووا العقووووواب وحيريوووووا 

 .3م  العلوا التقصصية

ف ووووووووود  المشووووووووورع اليمائوووووووووا مووووووووو  العقوتوووووووووة والتوووووووووداتير ا صووووووووو حية وا حتراميوووووووووة التوووووووووا 
صووووو م الميووووورا، أي تحقيووووو  الوووووردع العووووواا  ،ولوووووف مرتيوووووب اليريموووووةيعرضووووو ا  و ايوووووة الميتمووووو  وا 

والووووووردع القوووووواص. لوووووو لو  توووووود ولوووووود تطتيوووووو  يوووووو ظ العقوتووووووات والتووووووداتير موووووو  أ  يتمتوووووو  القاضووووووا 
حتوووووف يووووووتمي  مووووو  ا حاطووووووة الشووووواملة تشقصووووووية  ،تثقافوووووة قاصووووووة إضوووووافة إلووووووف تصووووويرة  الوليووووووة

العقوتووووووووووة الملاسووووووووووتة والتوووووووووودتير الوووووووووو ما  الميوووووووووورا وميتمعوووووووووو  وف موووووووووو  ف مووووووووووًا صووووووووووحيحًا لعوووووووووورل
 .4 ص ح ، وي ا   يتهتف إ  تتقصص القاضا اليمائا

                                                
اندكزور حسه جوخددار: أصدول . 329. اندكزور محمد انفبضم: انمرجع انسبثك. ص419اندكزور عجد انوهبة حومد: انمرجع انسبثك. ص - 3

ء 1992-1991انمحبكمبد انجزائَدخ اانمراحدم ارجرائَدخ انزدٌ رمدر ثتدب انزتمدخء. انجدز. انطدبوٌ. انمجةدخ انوبمسدخ. مى دوراد جبمةدخ  م دك. ا

 .47ص

 .419نمرجع انسبثك. ص. اندكزور عجد انوهبة حومد. ا357اندعوى انةبمخ. انمرجع انسبثك. ص –ور جالل ثرود: انمبعدح ارجرائَخاندكز - 4
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 الفصل بين وظائف االدعاء والتحقيق والمحاكمة  - ب

. فالسووووولطة التشوووووريعية يوووووا التووووووا فصللللللل ال لللللم اتإ  القاوووووودة الدسوووووتورية يوووووا  اوووووودة 
يعوووووووود ل ووووووووا حوووووووو  تلعيوووووووو  أمووووووووا السوووووووولطة التلعي يووووووووة ف ،تقووووووووا تتيووووووووريا ا فعووووووووال وتحديوووووووود العقوتوووووووات

يوووووهتا فوووووا الميوووووا   فلللللدور ال لللللم ة القضلللللائيةالعقوتوووووات التوووووا حيموووووت ت وووووا السووووولطة القضوووووائية. 
الوسووووط تووووي  وقيعووووة التشووووري  فووووا تيووووريا ا فعووووال ووقيعووووة تلعيوووو  العقوتووووات المحيوووووا ت ووووا. لوووو لو 
يميووووو  القوووووول إ  الوقيعوووووة القضوووووائية فوووووا الموووووواد اليمائيوووووة مريتوووووة وشوووووديدة التعقيووووود ف وووووا تشوووووتمل 
ولوووووف ا دوووووواء والتحقيووووو  والمحايموووووة. ويوووووول وقيعوووووة يقووووووا ت وووووا ي ووووووام  ضوووووائا  وووووائا ت اتووووو  لوووووو  

 .5ييال  ووسائل  العلية وأساليت  القاصة فا العمل

والتحقيوووووووو  ا تتوووووووودائا موووووووو   ،فوقيعوووووووة ا دووووووووواء يووووووووا موووووووو  اقتصوووووووواص اللياتوووووووة العامووووووووة
صوووووودار ا حيووووواا أي المحايمووووووة  ،اقتصووووواص  ضوووووواة التحقيووووو  وا حالووووووة أموووووا التحقيوووووو  الل وووووائا وا 

 ف و م  اقتصاص  ضاة الحيا تمقتل  دريات ا أو فئات ا.

وتموووووا أ  التلقووووويا القضوووووائا   يراووووووا  اوووووودة توميووووو  ا وموووووال القضوووووائية ولوووووف القضووووواة 
لووووو لو فبلووووو  موووو  اليوووووائم أ  يتسوووولف للقاضوووووا الواحووووود  ،ولووووف أسووووواس ا قتصوووواص العلوووووا للقضوووواة

 ظ الوقووووووائ  الووووووث ث ولووووووف التوووووووالا، أي يعووووووي  فووووووا وقيعووووووة ا دووووووواء العوووووواا ثووووووا أ  يشوووووو ل يوووووو
يلتقووووول مل وووووا إلوووووف وقيعوووووة التحقيووووو  ثوووووا يوووووولف  ضووووواء الحيوووووا. وليووووو  الووووو ي يملووووو  ولوووووف القاضوووووا 
الواحوووود لعسوووو  يووووو إشوووو ال يوووو ظ الوقووووائ  الووووث ث فووووا القضووووية الواحوووودة  ات ووووا. ويوووو ا مووووا لصووووت 

ت اليمائيوووووة حيوووووث يووووواء في وووووا ألووووو : "  ييووووووم / مووووو   وووووالو  أصوووووول المحايموووووا24وليووووو  الموووووادة /
 لقال أ  يحيا تالدووى التا تولف وقيعة اللياتة العامة في ا".

/ مووووو  القوووووالو  لعسووووو  ولوووووف ألووووو : "  ييووووووم لقاضوووووا التحقيووووو  56يموووووا لصوووووت الموووووادة /
 أ  يلقر أو يحيا فا الدووى التا حق  في ا".

مموووووا  ،وقيعتوووووي  أو أيثووووورأي إلووووو    ييووووووم لي وووووام واحووووود أ  ييمووووو  فوووووا آ  واحووووود توووووي  
يعلووووا ألوووو    ييوووووم لقووووال واحوووود أ  تيتموووو  فيوووو  صووووعة الموووودوا والمحقوووو  و اضووووا الحيووووا فووووا 

أي   ييوووووووم لممثوووووول اللياتووووووة العامووووووة الوووووو ي أ وووووواا الوووووودووى أو تاشووووووريا  ،الوووووودووى الواحوووووودة  ات ووووووا
فوووووا وا عوووووة معيلوووووة أ  يلقووووور أو يحيوووووا تعووووود  لوووووو فوووووا الووووودووى  ات وووووا. يموووووا   ييووووووم لقاضوووووا 
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  أ  يلقووووووور أو يحيوووووووا فوووووووا الووووووودووى التوووووووا حقووووووو  في وووووووا. فالمشووووووورع أراد مووووووو  وراء  لوووووووو التحقيووووووو
الميوووووادة فوووووا الوووووتحعق حتوووووف   ييوووووو  القاضوووووا الووووو ي يحيوووووا فوووووا الووووودووى ولوووووف ولوووووا سوووووات  ت وووووا 
 لووووو  يقشوووووف أ  ييوووووو   ووووود يووووووي  للعسووووو  رأيوووووًا سووووواتقًا  ووووود يصوووووعب ت ييووووورظ فوووووهراد تووووو لو أ  ييوووووو  

 .ال ي يحيا فا الدووى قالا التال مل ا

والمقصووووووود توقيعووووووة ا دووووووواء يوووووول وموووووول تمارسوووووو  اللياتووووووة العامووووووة فووووووا دووووووووى معيلووووووة، 
أو تقوووووووووودا طلتات ووووووووووا أموووووووووواا القضوووووووووواء أو تطعوووووووووو  فووووووووووا  وووووووووورارات  ،يووووووووووه  تقوووووووووويا الوووووووووودووى العامووووووووووة

 .6التحقي ...الخ

أموووووا التحقيوووووو  فيقصوووووود توووووو  التحقيوووووو  ا تتووووودائا الوووووو ي ييريوووووو   اضووووووا التحقيوووووو  و اضووووووا 
و توووول أ  تضوووو  المحيمووووة المقتصووووة يووووديا ولووووف الوووودووى.  ،ا حالووووة تعوووود إ امووووة الوووودووى العامووووة

لووووو لو فبلووووو  يمتلووووو  ولوووووف  اضوووووا ا حالوووووة أيضوووووًا أ  يلقووووور أو يحيوووووا فوووووا الووووودووى التوووووا حقووووو  
". 7في ووووووا. "فقاضووووووا ا حالووووووة يقاضووووووا التحقيوووووو  لوووووويس لوووووو  أ  يحيووووووا فووووووا دووووووووى صووووووادرة ولوووووو 

فووووووا دووووووووى والعموووووول التحقيقووووووا الوووووو ي يملوووووو   اضووووووا التحقيوووووو  أو  اضووووووا ا حالووووووة موووووو  اللقوووووور 
معيلووووة أو الحيوووووا في وووووا يووووو يووووول ومووووول تحقيقووووا يوووووويري يقووووووا توووو  المحقووووو  ياسوووووتيواب المووووودوف 
وليووووووو  أو إصووووووودار مووووووو يرة إحضوووووووار أو تو يووووووو  أو ا سوووووووتماع إلوووووووف أ ووووووووال شوووووووايد أو التصووووووور  

 تالتحقي  يمل  المحايمة أو لموم ا.

ليوووو  إ ا حصووووول العيوووووس وتتوووودلت وقيعوووووة القاضوووووا فلوووويس فوووووا القوووووالو  مووووا يملووووو   ووووواٍل 
. 8ت  أ  اشوووووترو فوووووا المحيموووووة مووووو  توووووولا وقيعوووووة اللياتوووووة العاموووووة أو  اضوووووا التحقيووووو  في ووووواسووووو

وولدئوووو    يعموووول تمتوووودأ ووووودا يوووووام اليموووو  تووووي  أيثوووور موووو  وقيعووووة فووووا الوووودووى الواحوووودة. مثووووال: 
ثووووووا وووووووي  رئيسووووووًا  ،  يمتلوووووو  ولووووووف  اضووووووا الصوووووولح اليمائووووووا الوووووو ي فصوووووول فووووووا دووووووووى يلحيووووووة

للياتووووووووة العامووووووووة أموووووووواا محيمووووووووة ا سووووووووتئلا  فووووووووا الوووووووودووى أ  يقوووووووووا توقيعووووووووة ا ،لللياتووووووووة العامووووووووة
المسوووووووتهلعة  ات وووووووا التوووووووا سوووووووت  أ  حيوووووووا في وووووووا. يموووووووا ييووووووووم لقاضوووووووا التحقيووووووو  أو ا حالوووووووة إ ا 
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أصوووووتح مووووو   ضووووواة اللياتوووووة العاموووووة أ  يموووووارس وقيعوووووة اللياتوووووة العاموووووة فوووووا الووووودووى التوووووا حقووووو  
ص المووووودوف وليووووو  لووووو  يموووووا أ  مصووووير الشوووووق ،في ووووا. ف ووووو ا أمووووور   يتلوووووافف موووو  ملطووووو  العدالوووووة

 .9ي دو أشد سوءًا م   ي  تل يما أ  مصالح  وحقو   ل  تتعرل للقطر وا يدار

أمووووا إ ا اقتلعووووت الوا عوووووة فوووو  يطتووووو  متوووودأ العصوووول وا   يوووووا  المووووت ا واحووووودا. فلوووويس مووووو  
المحقوووووور ولوووووف  وووووال سوووووت  أ  يوووووا  مموووووثً  لللياتوووووة العاموووووة فوووووا الووووودووى العاموووووة ضووووود الموووووت ا 

ا الحيووووا ولووووف يوووو ا المووووت ا  اتوووو  فووووا دووووووى وامووووة أقوووورى رفعووووت وليوووو  أ  يشووووترو موووو  يديوووود فوووو
   تراف  يريمة يديدة.
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 تمارين:
 القضاء الجزائي: أشر الى اإلجابة الصحيحة:

 
 محيمة الصلح تلقر فا يمي  اليلح. .1
 محيمة اليلايات مشيلة م  قمسة مستشاري . .2
 القاضا العرد العسيري يلقر فا المقالعات فقط. .3
 اللقل ليست درية ثالثة م  دريات التقاضا.محيمة  .4

 
 4الجواب الصحيح رقم 
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 القضاء الجزائي )تشكيمه واختصاصاته( 

 

 الكممات المفتاحية:
 -وظ فػػ  لعيءػػك  -لصسػػ ط  لصائػػك    -محػػكمـ لصايك ػػكت -محػػكمـ لصايل ػػ  -محػكمـ لصلػػ  
 صعسمر  .لصمحكمـ ل -لصمحكمـ لعستثيك    -وظ ف  لصحمـ -وظ ف  لصتحا ؽ

 

 الممخص:
 تػػفصؼ لصائػػك  لصا ل ػػض مػػف يئػػك  ءػػكيي ويئػػك  لسػػتثيك ض. ونػػكل لصائػػك   مػػك  ف  مػػوف 

 يئك  تحا ؽ  و يئك  حمـ.

 

 األهداف التعميمية:
 لصتعر ؼ اكصائك  لصا ل ض لصكي  تفصؼ مف يئك  ءكيي ويئك  لستثيك ض.
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صائك  لصعكيي ف خئع  تفصؼ لصائك  لصا ل ض مف يئك  ءكيي ويئك  لستثيك ض.  مك ل
فض تيظ مه صألحمكـ لصماررة فض يكيوف لصس ط  لصائك   ، و مك لصائك  لعستثيك ض ف خئع ص اولي ف 
لصخكل  اه ماكيوف لصعاواكت لصعسمر   ويكيوف لألحيلث. ونكل لصائك   مك  ف  موف يئك  تحا ؽ 

  و يئك  حمـ.

  صى:لصا   صكصؾ عاي مف تاس ـ نكل 

 صائك  لصا ل ض.محكمـ ل - وعً 

 يئك  لصتحا ؽ ويئك  لصحمـ. -ثكي كً 
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 محاكم القضاء الجزائي
لصمحكمـ لصا ل    يوءكف: محكمـ ءكي   ومحكمـ لستثيك   .  مك لصمحكمـ لصعكي   فهض  

لصمحكمـ لصتض خوصهك لصمشرع لالح   لصيظر فض لصيءكوى لصا ل    الورة مستمرة ولصات ف هك مف 
ألف لختلكلهك نو لأللؿ. ولصمحكمـ لعستثيك    نض  ،خكص يوف حكا   صى واوي يص

لصمحكمـ لصملرح صهك افف تات فض اعض لصارل ـ لصمحكص   ص هك ايص لر  ، وتموف ءكية مؤيت  
 .1ولالح تهك لستثيك   

  صى: لصاسـصكصؾ عاي مف تاس ـ نكل  

 لصمحكمـ لصا ل    لصعكي  . -  

 لصمحكمـ لصا ل    لعستثيك   . - ب

                                                
 .421انذكخٕس عبذ انْٕبة حٕيذ: انًشجع انسببك. ص - 1

213 



 م الجزائية العاديةالمحاك - أ

تختص نكه لصمحكمـ فض لصفلؿ فض ام ع لصيءكوى لصا ل   ، الرؼ لصيظر ءف يوع  
لصار م   و طا عتهك  و لف  فكء هك،  ع مك لستثيض ايص خكص. ونكه لصمحكمـ فض تشر عيك نض: 

 محكمـ لصل  ، محكمـ لصايل  ، محكمـ لعست يكؼ، محكمـ لصايك كت، ومحمم  لصياض.

: تيظر فض ام ع لصمخكصفكت واعض لصاي  سول  مكيت مكمورة فض يكيوف 2محكمة الصمح -أواًل 
وتؤصؼ مف يكض ولحي  سكءيه مكتب لصا س . وتلير  ،لصعاواكت  و اعض لصاولي ف لصخكل 

مك اكصيرا  لألوصى.   حمكمهك  مك مارم  ول 

كمـ لصل  . : تفلؿ فض ام ع لصاي  لصتض تخرج ءف لختلكص محمحكمة البداية -ثانياً 
وتلير  حمكمهك  ،وتتفصؼ مف يكٍض فري ولحي  يءى لصاكئض لصايل ض  سكءيه مكتب لصا س 

 .3اكصيرا  لألوصى  و اكصلورة لصمارم 

: نض لصمراع لعست يكفض صألحمكـ لصتض تلير فض لصاي  مف 4محكمة استئناف الجنح -ثالثاً 
 ف مف محمم  لعست يكؼ، وتلير محكمـ لصل   ومحكمـ لصايل  ، وتؤصؼ مف ثالث  مستشكر 

  حمكمهك احئور ممثؿ لصي كا  لصعكم  ومكتب لصمحمم .

: نض غرف  لست يكف   مشم   مف ثالث  مستشكر ف امف ف هـ ر  س محكمة الجنايات -رابعاً 
لصمحمم  تختص امحكمم  مرتماض لصايك كت، وتعاي ا سكتهك احئور ممثؿ لصي كا  لصعكم  ومكتب 

فض لصارل ـ لصتض نض مف يوع لصايك   ومكصؾ فض لصارل ـ لصتض نض مف يوع  لصمحمم ، وتيظر
لصايح   و لصمخكصف  لصمتال م  مع لصايك   لصمحكص   ص هك امواب يرلر لتهكـ لكير ءف يكئض 

 .5لإلحكص ، وع تااؿ  حمكمهك لصطعف سوى اطر ؽ لصياض

لسـ محكمـ لصموئوع  و  نكه لأليولع لألراع  مف لصمحكمـ لصتض كمريكنك،  ط ؽ ء  هك
يمك تفحص لصويك ع   ئك.  لألسكس، أليهك ع تاتلر ء ى تيي ؽ لصياكط لصاكيوي   فاط، ول 
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صميهك  ،فهض ع تفحص لصويك ع ،: ص ست يرا  ثكصث  مف يراكت لصتاكئضمحكمة النقض -خامساً 
وي   وحسف تييؽ لألحمكـ لصتض تليرنك محكمـ لصموئوع مف يكح   سالم  تطا ؽ لصيلوص لصاكي

تفو  هك وتفس رنك، وتمفؿ اكصؾ تطا ؽ يولءي لصاكيوف لصا ل ض لصموئوء   ولصشم    تطا اًك ءكيًع 
، وتتفصؼ مف ر  س 6مستارًل موحيًل  حاؽ لصمسكولة صام ع لصمتاكئ ف، ممك تؤمف وحية لعاتهكي

 ،ويل رة ا ل    ،كر  وءيي مف يولب لصر  س ولصمستشكر ف. وتاسـ  صى ءية يول ر: يل رة ميي   وتا
ويل رة صألحولؿ لصشخل  . و او  تعيي نكه لصيول ر ااير لصحكا . ويرلرلت مؿ يل رة  ليرنك 

كل حكؿ حك ؿ يوف ي كـ  حي لصمستشكر ف افءمكصه،  اوـ ماكمه لصمستشكر  ،ثالث  مستشكر ف ول 
 .7لألء ى يرا  ثـ لألييـ ف هك

ف  مف لصر  س ويولاه فض مط ع مؿ سي  وتو ع لألءمكؿ ف هك اارلر تليره ن    مؤص
يئك   ، و ستمر مفعوصه  كل صـ  لير يرلر اتعي  ه. ونكه لصمحمم  نض لصوح ية فض سور   

 ومرم نك مي ي  يمشؽ.  مك لصيل رة لصا ل    ف هك فإيهك تفلؿ فض لألمور لصتكص  :

صمولي لصطعف اطر ؽ لصياض فض لألحمكـ ولصارلرلت لصاكا   صكصؾ لصلكيرة فض ل -1
 لصا ل   .

كل مكف لصي لع ء ى  -2 تع  ف لصمراع وفكيًك صاكيوف  لوؿ لصمحكممكت لصا ل    ول 
لعختلكص وليعًك ا ف محمم   و يل رة يئك    ءكي   ومحمم   و يل رة 
يئك    ءسمر  ،  ستايؿ  حي مستشكري لصغرف  ائكاط ع تاؿ رتاته 

 لصعسمر   ءف ءم ي.

   .ياؿ لصيءوى فض لصمولي لصا ل  -3

 .8ام ع لصط اكت لألخرى لصيلخ   فض لختلكلهك امواب لصاولي ف لصيكفكة -4

                                                
 .459، ٔانذكخٕس عبذ انْٕبة حٕيذ: انًشجع انسببك. ص532جع انسببك. صانذكخٕس يحًذ انفبضم: انًش - 6

 / يٍ لبٌَٕ انسهطت انمضبئيت. 4/ انفمشة/45انًبدة / - 7

 يٍ لبٌَٕ انسهطت انمضبئيت. 47انًبدة  - 8

215 



 المحاكم الجزائية االستثنائية  - ب

لصمحكمـ لعستثيك    نض لصتض  يش هك لصمشرع صمية مؤيت  ممك كمريك اتشر ع خكص،  
و فوض صهك حؽ لصفلؿ فض اعض  يولع لصارل ـ ايص لر  ، مثؿ محكمـ لألمف لعيتلكيي 

، ومحكمـ لألحيلث، ومحكمـ  مف لصيوص  لصع  ك 2004صعكـ  16 ف  تـ  صغكؤنك اكصمرسوـ ريـ ياؿ 
، ولصمحكمـ لصعسمر   لصتض صـ تعي 21/4/2011/ تكر خ 53لصتض  صغ ت اكصمرسوـ لصتشر عض ريـ /

محكمـ لستثيك    أليهك  لاحت كلت لف  يل م  ومستمرة امحكمم   فرلي لصا ش مف ئاكط 
 نـ.وايوي وغ ر 

وتئمف لصاولءي لصموئوء    1774: لير يكيوف لألحيلث لصاكيح ف ءكـ محاكم األحداث -أوالً 
ولإلارل    صألحيلث. فكألحيلث لصك ف  تمول لصعكشرة مف لصعمر وصـ  تمول لصثكمي  ءشرة مف ءمرنـ 

ونك ويت ليترلؼ لصاـر  حكمموف  مكـ محكمـ لألحيلث الرؼ لصيظر ءف يوع لصار م  لصتض ليترف
 سول   مكيت ايك    ـ ايح   ـ مخكصف  وتتموف محكمـ لألحيلث مف:

محمم  لألحيلث لصامكء   لصمتفرغ  وغ ر لصمتفرغ  ار كس  يكض وءئو ف  ل   ف مف  -  
حم   لصشهكية لصعكص    يتا همك و  ر لصعيؿ وءئو ف لحت كط  ف مف ا ف لصعكم  ف فض لصيوص  

 ،ولصترا   ولصشؤوف لعاتمكء   وميظم  لعتحكي لصيسك ض لصك ف ترشحهـ و لرلت لصتع  ـ لصعكصض
. وتموف مية وع    ءئك  محكمـ 9وتاري تسم تهـ امرسوـ ايك  ء ى ليترلح و  ر لصعيؿ

وفض حكص  ليائك  لصمية  ،لألحيلث لألل   ف ولعحت كط  ف صمية سيت ف يكا   ص تاي ي
 . ستمروف فض ممكرس  لختلكلكتهـ حتى ليور مرسوـ آخر

وتيعاي محمم  لألحيلث لصامكء   احئور ممثؿ ءف لصي كا  لصعكم . وتختص نكه لصمحمم  
 .10فض لصيظر فض لصايك كت ولصاي  لصتض تاكو  ءاواتهك لصحاس سي  ولحية

يكض ميفري: نو يكئض لصل   اولفه يكئ ًك صألحيلث و يظر فض لصمخكصفكت ولصاي  لصتض  - ب
 ع تاكو  ءاواتهك لصحاس سي .

: نض محكمـ ا ل    لستثيك    صهك طكاع لصيولـ ولعستمرلر، ويي يظـ المحاكم العسكرية -ثانياً 
تكر خ  61وحيي لختلكلهك يكيوف لصعاواكت لصعسمري لصلكير اكصمرسوـ لصتشر عض ريـ 
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، وتيظر فض لصائك ك لصعسمر   لصمحكمـ لصعسمر   لآلت  : لصاكئض لصفري لصعسمري، 27/2/1750
   لصيل م ، ومحمم  لصياض لصعسمر  .لصمحمم  لصعسمر 

لصاكئض لصفري لصعسمري:  يظر فض لصاي  ولصمخكصفكت لصتض تتيكوصهك وع   لصائك  لصعسمري  -  
 .11و سكءيه مكتب لصا س 

لصمحمم  لصعسمر   لصيل م : مرم نك يمشؽ و او  صهك ءيي لصئرورة  ف تعاي ا سكتهك  - ب
س وءئو ف وتعاي ا سكتهك احئور . وتتفصؼ نكه لصمحمم  مف ر  12فض  ي ممكف آخر

ممثؿ لصي كا  لصعسمر   ومكتب لصا س  وتلير  حمكمهك اكصيرا  لألخ رة يكا   ص طعف 
، وتيظر فض لصايك كت وفض ام ع لصارل ـ لصتض 13اكصياض  ع مك لستثيض ميهك ايص خكص

 رتماهك لصئاكط وصو مكف لصاـر لصمسيي  ص هـ مخكصف   و ايح  و يخؿ فض لختلكص 
 .14صاكئض لصفري لصعسمريل

محمم  لصتم    لصعسمر  : تتفصؼ مف لصغرف  لصا ل    فض محمم  لصياض اعي لستايلؿ  - ج
. وتيظر محمم  لصتم    15 حي مستشكر هك ائكاط ع تاؿ رتاته لصعسمر   ءف ءم ي

 لصعسمر   فض:

 ؽ لألحمكـ ولصارلرلت لصاكا   ص تم    لصلكيرة ءف لصمحكمـ لصعسمر   ويئكة لصتحا -  
 لصعسمر  ف.

 تع  ف لصمراع. - ب

 ياؿ لصيءوى. - ج

 .16ط اكت  ءكية لصمحكمم  - ي
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وعاي مف لإلشكرة  صى  ف لصمحكمـ لصعسمر   ع تيظر فض يءكوى لصحؽ لصشخلض،  ي 
يمك عاي صه مف مرلاع  لصائك  لصمييض  يءكوى لصتعو ض لصتض  ا مهك لصمئرور مف لصار م ، ول 

 لصعكيي ص حلوؿ ء ى حاويه.
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 قيق وقضاء الحكمقضاء التح

 تم   لصائك  لصا ل ض افيه  ياسـ  صى يئك  تحا ؽ ويئك  حمـ، صكصؾ عاي مف تاس ـ 
  صى: لصا  نكل 

 يئك  لصتحا ؽ.   - أ

 يئك  لصحمـ.   - ب

 لصعيكلر لصال م  صتشم ؿ لصمحكمـ لصا ل   .  -ج

 قضاء التحقيق - أ

فهيكؾ اعض  ، هكلصائك ك لصا ل    ع ترفع ام عهك  مكـ لصمحكمـ لصمختل  ص يظر ف
لصائك ك عاي ف هك مف  ارل  لصتحا ؽ، وء ى يئك  لصتحا ؽ توف ر لأليص  لصمكف   ص شؾ ولعتهكـ. 

امع لأليص  وتاتئض  األولى: دعامتين أساسيتينصكصؾ  ممف لصاوؿ  ف وظ ف  لصتحا ؽ تاوـ ء ى 
لصفلؿ  الثانيةلص او   صى لستعمكؿ اعض لصس طكت ولعختلكلكت لصتض ت سر ا وغ نكه لصغك  . و

فض لصتحا ؽ،  ي لتخكك لصارلرلت فض سمكع لصيءوى لصعكم  وفض لعختلكص وفض مفك   لأليص  
حكص  لصميءى ء  ه ص حكمـ  مكـ لصمحمم  لصمختل   .17صالتهكـ ول 

تحا ؽ لصمشؼ ءف فكءؿ لصار م   كل مكف ماهوًع وامع لأليص  مف  اؿ فمهم  يئك  لص
 لصولوؿ  صى مرتمب لصار م  لصحا اض.

ممك  ف لصتحا ؽ فض لصايك كت  ص لمض، وع  ممف صمحمم  لصايك كت  ف تئع  ينك ماكشرة 
فالاي مف  ف تحكؿ لصايك    صى لصمحمم  لصمختل  ءف طر ؽ يئك   ،ء ى لصيءوى لصعكم 

حا ؽ، وعاي مف  ف  اوؿ يئك  لصتحا ؽ م مته ف هك ياؿ يئك  لصحمـ. مكصؾ لصحكؿ فض لصاي  لصت
لصغكمئ  عاي مف  ف تحكؿ  صى يئك  لصتحا ؽ ثـ  ح  هك يئك  لصتحا ؽ  صى لصمحمم  لصمختل . 
فكصمهم  لألسكس   صائك  لصتحا ؽ امع لأليص  وفحلهك وتار ر  حكص  لصميءى ء  ه  صى محكمـ 

ـ صمحكممته  و صتار ر ميع محكممته  كل وايت  يه ع تواي  يص  مكف   ء ى  يليته. و تفصؼ لصحم
 يئك  لصتحا ؽ مف يكئض لصتحا ؽ ويكئض لإلحكص .
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 قضاء الحكم  - ب

 ف مهم   اه ة لصحمـ تتا ى فض لصفلؿ فض موئوع لصيءوى لصعكم  و سكسهك. وتئع 
 مك  ،ممك ساؽ وكمريك اإحكص  مف يكئض لإلحكص لصمحمم   ينك ء ى لصيءوى لصعكم  فض لصايك كت 

مك اطر ؽ لعيءك   ،فض لصاي  ولصمخكصفكت فتحكؿ لصيءوى  ص هك  مك اارلر مف لصاكئض لصمحاؽ ول 
لصماكشر مف ياؿ لصمئرور  و لصي كا  لصعكم . ومتى وئعت لصمحمم   ينك ء ى لصيءوى لصعكم  

 امهمت ف  سكس ت ف:فإيه  اب  ف تاكير  صى لصا كـ  ،الورة يكيوي  

 ارل  لصتحا ؽ لصيهك ض لصكي تهيؼ مف ورل ه  صى توف ر ءيكلر لصايكء   المهمة األولى:
 لصوايلي   ص ولوؿ  صى لص ا ف.

ليلر لألحمكـ والمهمة الثانية: فكصتحا ؽ لصيهك ض لصكي تاوـ اه  ،لصفلؿ فض لصيءوى ول 
 سكسض ونو لصحمـ فض لصيءوى.لصمحمم  خالؿ لصمحكمم   يمك  هيؼ  صى تحا ؽ لصهيؼ لأل

 ،وء ى لصمحمم  فض لصيهك    ف تلير يرلرنك اكصارل ة  و لإليلي  وتفرض لصعاوا  لصال م 
ممك  ف ء  هك تع  ف مايلر لصتعو ض لصولاب  يلؤه ص ميءض  ، و لصتيا ر لعحترل ي لصميكسب

 .18لصشخلض  ف واي فض لصيءوى لصمحموـ ف هك
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 ل المحاكم الجزائيةالعناصر الالزمة لتشكي -ج

 ،لصمحمم  لصا ل    فض لأللؿ تتفصؼ مف ثالث  ءيكلر ونض: لصعيي لصمط وب مف لصائكة
ومكتب لصا س . و موف تشم ؿ لصمحمم  اكطاًل  كل صـ  تـ ء ى نكل لصيحو.  ،ممثؿ لصي كا  لصعكم 

 .19ولصاطالف نيك مط ؽ صتع اه اكصيظكـ لصعكـ

وفر لصعيي لصالـ  مف لصائكة ممك يص لصاكيوف اكصيظر  صى يوع :  ي  ف  تالعنصر القضائي -أوالً 
مؿ محمم  ص موف تشم ؿ لصمحمم  لح حًك، فإكل  لي لصعيي  و ياص ءف لصمط وب يكيويًك مكف 

 لصتشم ؿ اكطال.

و اب  ف  موف تع  ف لصائكة لح حًك،  ي تولفرت ف هـ لصشروط لصاكيوي  . ممك  ف 
  ن    لصمحمم   اعؿ لصحمـ مشواًك ااطالف فض لإلارل لت  ؤثر لصتيكيض ولصخ ؿ فض تحي ي  سمك

 .20فض لصحمـ و واب يائه

ممك  اب  ع  اوـ اكصاكئض لصكي  ا س فض لصمحمم  ساب  ميعه مف يظر لصيءوى. 
 فمثاًل:

a. .ع  او  صاكئض لصتحا ؽ  ف  حمـ فض لصيءوى لصتض حاؽ ف هك 

b. كم   ف  حاؽ فض لصائ   كلتهك  و  حمـ ف هك.ع  او  ص اكئض لصكي يكـ اوظ ف  لصي كا  لصع 

c. .ع  او  ص اكئض  ف  يظر فض لصطعف  كل مكف لصحمـ لصمطعوف ف ه لكيرًل ميه 

d.  ع  او   ف  اتمع فض محمم  ولحية يئكة حمـ و ءئك  ي كا  ءكم  تراط ف مك ا يهـ
 ل   ملكنرة  و يرلا  مف لصيرا  لصرلاع  فمك يوف.

e. لصيءوى  ع مف لصاكئض لصكي لشترؾ فض ام ع  ارل لت  ع  او   ف  لير حمـ فض
ع مكف لصحمـ اكطاًل أليه لكير ءف محمم  مشم   تشم اًل غ ر يكيويض.  لصمحكمم ، ول 

 .21ف اب ء ى لصائكة  ف  شترمول فض مؿ فارة مف فارلت لصحمـ
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كلته  صكصؾ فإف ء ى لصاكئض لصكي تولفرت ف ه  حيى لصموليع لصمكمورة  ف  تيحى مف ت اك 
ع مكف تشم ؿ لصمحمم  تشم اًل اكطاًل صتع اه  ،وصو صـ  ط ب لصخلوـ ريه ،ءف يظر لصيءوى ول 

 اكصيظكـ لصعكـ.

اكستثيك  محكمـ لصيرا  لألوصى، ألف لصي كا  لصعكم  تمتفض امشكنية  :تمثيل النيابة العامة -ثانياً 
ئر  حي يئكة لصي كا  لصعكم  لألحمكـ لصلكيرة صس وؾ طرؽ لصطعف  كل لحتكج لألمر،  اب  ف  ح

فتمث ؿ لصي كا  لصعكم  فض ا سكت لصمحكمم  لصسر    و لصع ي   فض مار  ،ا سكت لصمحكمـ لصا ل   
مخكصفًك صأللوؿ  ك  اعؿ مف تشم ؿ لصمحمم  تشم الً وءيـ تمث  ه ،لصمحمم   و خكراهك  ااكري

 .22لصحمـ لصلكير ولصاكيوف و ؤيي  صى اطالف ام ع لإلارل لت لصمتخكة امك ف هك

صمف تمث ؿ لصي كا  لصعكم   مكـ يئك  لصتحا ؽ ص س  ص لم ًك ء ى لصرغـ مف  يهك تشمؿ ا  ًل 
 سكس ًك مف تمو ف يل رة لصتحا ؽ، فكصي كا  لصعكم  تااى ء ى لتلكؿ يل ـ اكصيءوى وتط ع ء ى 

كئض لصتحا ؽ لعئاكرة م مك وايت كصؾ ئرور ًك مف  اؿ  ف تعطض مطكصاكتهك اهك. ممك  ف ي
 .23 اوـ اكستطالع ر ي لصي كا  لصعكم  فض اعض لصارلرلت لصتض  ار هك  و  تخكنك

ومؿ ءمؿ  ،:  ف حئور مكتب لصا س  ئروري صلح  تشم ؿ لصمحمم كاتب الجمسة -ثالثاً 
 اري يوف حئوره  موف اكطال. و اب ء  ه  ف  ح ؼ لص م ف لصاكيوي    مكـ لصاكئض لصايل ض ياؿ 

. فكصمكتب  اب  ف  موف مواويًل فض ا سكت لصمحكمـ سول  يئك  24وظ ف   ع ف ف هك ماكشرة  وؿ
لصتحا ؽ  ـ يئك  لصحمـ. و يوف مكتب لصمحمم  ويك ع لصمحكمم  فض محئر لصا س  و ويعه مع 

. و شتمؿ نكل لصمحئر ء ى تكر خ لصا س  و سمك  لصائكة وممثؿ لصي كا  لصعكم  25ن    لصمحمم 
لصخلوـ وومال هـ و يولصهـ و يولؿ لصشهوي.  ي مؿ مك  اري فض ا سكت ولصمكتب و سمك  

لصمحكمم  وتساؿ ف ه لألورلؽ لصتض تار . و عي محئر لصا س  حا  ء ى لح  مك  ثات ف ه مف 
 .26لصويك ع لصتض ارت  ثيك  لصمحكمم  وع  او   ثاكت ءمسهك  ع اطر ؽ لصطعف اكصت و ر
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 القواعد العامة في االختصاص الجزائي
 

  الكممات المفتاحية:

االختصاااااصجج-االختصاااااصجاا ااا  لج-االختصاااااصجاا خصااالج-االختصااااصجاائزاااااالجااااا اخ ل

جاامساالجاأل اية.ج-اامساالجااعارضةج-امت ا جاالختصاصج-اامكا ل

  الممخص:

االختصاصجه جباا سبةجإاىجااقضاءجاائزاالجأه ياةجااقاضالجارؤياةجااا   نجاا اتئاةج انجئريماةجمااج

 اافصلجبها.ج يخضعجهذاجاالختصاصجامبا ئج امةجأهمهاجاساتقللجااسا طةجااقضااايةج انجايرهااج

جمنجااس طاتج ارتباطهاجباا ظامجااعام.

اضار راتجااقا   ياةجتقتضالجأنيا ااا جأنجفق ا ا جاالختصااصجكمااجذكر ااجهالجمانجاا ظااامجااعاام جاكانجا

يمت جاختصاصجإن نجاامناكمجاي املجاا ظارجفالجةضايةجهالجفالجاألصالجايساتجمانجاختصاصاها ج

ج هذاجماجيسمىجبامت ا جاالختصاص.

 األىداف التعميمية:
جتعريفجااطاابجبااق ا  جااعامةجفلجاالختصاصجاائزاال.ج
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ج/ جااما ة ج  ى25 صت جااقضااية جااس طة جةا  ن جمن جأ  ا هاجج/ جاختلف ج  ى ج ج"اامناكم أن:
تفصلجفلجئميعجاا  ا نج اامعاملتجااتلجتعرضج  يهاجفلجن   جاختصاصها جإالجماجاستث لجج   رئاتها

جب صجخاص".

السمطة التي خوليا المشرع لممحكمة لتبت في الدعوى أو اذاكجيمكنجتعريفجاالختصاصجبأ هج
ج.1دعوى معينة والفصل فييا في الدفع، أي إنو سمطة إحدى المحاكم في نظر

جبأنج جاام رعجفلجص بج صجةا   ل جفيه جا ترافجيقر جه  جاائزاال فاالختصاصج  ىجااصعي 
جأةرج منكمةجمعي ةجهلجأكثرجاامناكمجصلنيةجا فصلجفلجئريمةجماجأ جامناكمةجم  ىج  يهجما.جفإذا

ةجأ جذاتجاالختصاصجأ جااقا  نجهذهجااصلنيةجإلن نجهذهجاامناكم جةيلج  هاجإ هاجاامنكمةجاامختص
جاا الية.

جةضاءج جمن جاائزاال جااقضاء جأئهزة جبين جاامخت فة جاائراام جبت زيع جاالختصاصجتقضل جة ا   إن
تنقيقج ةضاءجنكم جنتىجإذاجماج ةعتجئريمةجما ج ضعتجهذهجااق ا  جف را جم ضعجااعملج ااتطبيقجمنج

ج بيان جاامقترفة جا  ظرجفلجاائريمة جااصاانة جاامنكمة جااقضاءججأئلجتن ي  جكا تجت خلجفلج الية جإذا ما
جإاىجااقضاءجااعا ي ج ي تجة ا  ج جاتضحجأنجاا ظرجيع   جفإذا ااعا يجأمجفلج اليةجااقضاءجاالستث اال 
االختصاصجأيةجمنكمةجمنجمناكمجااقضاءجااعا يجهلجااصاانةجا فصلجفيها جهلجهلجمنكمةجااص حجأ ج

نجأنجاا اةعةجاائرميةجاامرتكبةجتختصجفلجرؤيتهاجمنكمةجمنكمةجااب ايةجأ جمنكمةجاائ ايات ج    ماجيتبي
اائ اياتجمثل  جتت خلجة ا  جاالختصاصجمنجئ ي جاتعيينجأيةجمنكمةجمنجمناكمجاائ اياتجفلجاائمه ريةج
هلجصانبةجاا اليةجا  ظرجفيها جأهلجمنكمةجاائ اياتجفلج م ق جأمجهلجمنكمةجاائ اياتجفلجن بجأمج

ج.2نمص....ااخ

الجة ا  جاالختصاص جيفترضجأنجيك نجةضاؤ اجاا ط لجفلجس ريةجمختصا جأصل ج منجأئلجإ م
جمنج فلجاا ظرجفلجاائريمةجاامقترفة جألنجأنكامجاالختصاصجفلجااقضاءجاائزاالجيئبجأنجي ظرجإايها

جزا يتين:

جزا يةجااقا  نجاائزاالجاا  ال.ج-ج1

                                                
 .445اندكتىز عثد انىهاب حىيد: انًسجع انساتك. ص 1

 ويا تعدها. 537اندكتىز يحًد انفاضم: انًسجع انساتك. ص 2
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مجفلجاات ريعجاا ط ل جج هذاجه جزا يةجااقا  نجاائزاالجاا اخ لج ماجي ط يج  يهجمنجأنكاج-ج2
جماجيهم اجفلج راست ا.

جإاى:جاائزءاذاكجالب جمنجتقسيمجهذاجج

جطبيعةجة ا  جاالختصاص. -

جة ا  جاالختصاصجاائزاالجاا اخ ل. -

جامت ا جاالختصاص. -
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 طبيعة قواعد االختصاص
 ئ تججإنجة ا  جاالختصاصجهلجمنجاا ظامجااعامجأل هاجتتصلجبمص نةجااهياةجاالئتما ية.جفهل

جاتأمينجنسنجسيرجااع ااةجاائزاايةجالجاتأمينجمص نةجفر يةجخاصة.ج يترتبج  ىجذاكج  ةج تااججةا   ية:

 أيجاتفاقجج إنجأطرافجاا   نجاائزاايةجالجيئ زجاهمجأنجيتفق اج  ىجماجيخاافجة ا  جاالختصاص -1
ج.3مخاافجاق ا  جاالختصاصجيع جباطل

 مجاالختصاصجفلجأيجمرن ةجمنجمرانلجاا   نجينقجأليجطرفجمنجأطرافجاا   نجاا فعجبع -2
 .4 ا جأل لجمرةجأمامجمنكمةجاا قض

إنجةضاءجااتنقيقج جةضاءجاانكمجم زمجبأنجيبنثجمنجت قاءجذاتهجفلجمسأاةجاالختصاصج يتثبتج -3
جرأنجأ هجايرجمختصجامت عج  يهجاا ظرجفلجاا   نج ااسيرجفيهاج منجاختصاصه   ئبجج فإذا

 .5هجمنجت قاءجذاته  يهجأنجيقررج  مجاختصاص

 الجيؤ يجةب لجااخص مجبهاجج تك نجاألنكامج اإلئراءاتجااصا رةج نجمرئعجايرجمختصجباط ة -4
جمنج جالب  جأ ه جاير جصنينة. جا تبارها جإاى ج  يه( ج اام  ى جاا خصل ج اام  ل جااعامة )اا يابة

جباارا جانتفظتجبكيا ها ال ج ا  جأمامه جبها جااطعن جبع  جببطل ها جا نكم جةضاالجصااح جمماجمرئع م
 .6ي  بهاجمنج يبجظاهر

                                                
 . 73ص 46َثىنٍ: انًسجع انساتك. انجزء األول. انماعدج زلى أدَة استا - 3

. كرنك عثد انمادز جااز   األنىساٍ: انًسجاع انسااتك. انجازء األول. زلاى 74ص 50و 47أدَة استاَثىنٍ: انًسجع انساتك. انجزء األول. انماعدج زلى  - 4
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 قواعد االختصاص الجزائي الداخمي

جااخص مج ا  ماج ضعتج جت ضعجامص نة إنجة ا  جاالختصاصجاا اخ لجفلجاألم رجاائزاايةجام
ا مص نةجااعامة جاذاكجفهلجمنجاا ظامجااعامج ة جأخذتجباامبا ئجااعامةجااتلجتقضلجبتفضيلجاألهمج  ىج

جتن جألنجارضجاام رعجفل جااتلجيسهلج  ىجاامهم جاامنكمة جاختيار جأئل جيكنجمن جاالختصاصجام  ي 
ج  ىجاا ئهج جااع ااة جتنقيق جااتلجيمك ها جاامنكمة ج ا  ما جاام  ية جفلجاألم ر جكما جااتقاضلجأمامها اامتهم

ج.7األكمل

اذاكجك هجفإنجاام رعجيأخذجفلجتعيينجاالختصاصجاائزاالجاا اخ لجثلثةجأم رجبعينجاال تبارج
 ىج  يه ج   عجئرمه ج اامكانجااذيجمارسجفيهج  اطهجاإلئرامل.ج الجتك نجاامنكمةج هل:ج خصجاام 

اائزاايةجمختصةجفلجاا ظرجفلجاا   نجاامطر نةج  يهاجإالجإذاجت افرجاهاجاالختصاصجمنجهذهجاا  انلج
جمنجنيثج  عج جثا يا  ج مختصة جا خصجاام  ىج  يه  جباا سبة جأ ال  جأيجكا تجمختصة ااثلثجئميعها.

ج.8يمةجاامس  ةجإايه ج مختصةجثااثا جمنجنيثجمكانج ة  هااائرج

اذاكجالب جمنجتقسيمجة ا  جاالختصاصجاائزاالجاا اخ لجإاىجثلثةجأ ماط:جاالختصاصجاائزاالج
جاا خصل جاالختصاصجاائزاالجاا   ل جاالختصاصجاائزاالجاامكا ل.

 االختصاص الجزائي الشخصي -أوالً 

ريمةجأمامجاامناكمجااعا ية ج هذاجماج صتج  يهجاامبا ئجاألصلجأنجيناكمجأيج خصجارتكبجئ
.جاكنجيت ئبجفلجبعضجاألنيانج9اا ست ريةجااتلجأ ئبتجأنجيك نجاام اط  نجئميعا جس اسيةجأمامجااقا  ن

أ ج مره.جج منجأئلجنسنجسيرجااع ااةجأنجيناكمجاا خصجأمامجمنكمةجخاصةجبسببجمركزهجاالئتما ل
جا خصيةجفلجذاتجاام  ىج  يه.أيجبسببجت افرجبعضجااصفاتجا

ج  يؤخذجفلجاانسبانجفلجتن ي جاالختصاصجاا خصلجصفةجاام  ىج  يهج ةتجارتكابجاائريمة
جمناكمج جهل جبهم جخاصة جمناكم جأمام جيناكم ن جاامثال جسبيل جفاألن اثج  ى جاا   ن. جرفع  ايسج ةت

                                                
 .73ص 46أدَة استاَثىنٍ: انًسجع انساتك. انجزء األول. انماعدج زلى  - 7

 .546نساتك. صاندكتىز يحًد انفاضم: انًسجع ا  - 8
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جاا   ج ج ةتجإةامة ج  رة جااثام ة جسن ج تئا ز جارتكبجن ثجئريمة جفإذا جمنجاألن اث. جتبقى جفئريمته ن
جاختصاصجةضاءجاألن اث.

جارتكبج جإذا ج اكن جااعسكرية جاامناكم جهل جبهم جخاصة جمناكم جأمام جيناكم ن جااعسكريين جأن كما
جاا خصجئريمتهجةبلجأنجيكتسبجااصفةجااعسكريةجفيناكمجأمامجاامناكمجااعا ية.

صاصجمعق  ا جيئعلجاالختج  ت افرجااصفةجااعسكريةج إنجت افرجصفةجاان ثجفلج خصجاائا ل
جاقضاءجاألن اثجأ جااقضاءجااعسكريج  نجايرهما.

جت زيعج جأئل جمن جمعيارا  ج يعتم ها جباانسبان جاام رع جيأخذها جااتل جهل جاا خصية فااصفات
جاالختصاصجبينجااقضاءجااعا يج ااقضاءجاالستث اال.

 االختصاص الجزائي النوعي -ثانياً 

جاائرج جنسبجئسامة جاالختصاصجاا   لجا مناكم جاائراامجيتن   جاام رع جةسم ج ة  جاامقترفة. يمة
جنسبجئسامتهاجإاىجئ اياتج ئ حج مخاافات.

نسبماجيعاةبج  يهاجااقا  نجبعق بةجئ اايةجأ جئ نيةجج  تك نجاائريمةجئ ايةجأ جئ نةجأ جمخاافة
جأ جتك يرية.جفاام رعجن  جئسامةجاائراامج فقا جا عق باتجاامقررةجاها.

 منكمةجااب ايةجت ظرجفلجج نجاامخاافاتج بعضجاائ حجاابسيطةإنجمنكمةجااص حجت ظرجفلج  ا ج
ج منكمةجاائ اياتجمختصةجب  ا نجاائ ايات.ج اا  ا نجاائ نيةجايرجااص نية

 الجتتقي جاامنكمةجاامرف  ةجاا   نجأمامهاجباا صفجااذيجرفعتجبه.جكماجأنجاختصاصجاامنكمةج
ةا   ية جفلجتستطيعجأنجتنكمج  ىجاام  ىجاا   لجمقص رج  ىجاافعلجااذيج ضعتجي هاج  يهجبص رةج

ج  يهجبئراامجأخرنجارتكبهاجاكنجاا يابةجااعامةجامجتقمجاا   نجااعامةج  يهجمنجأئ ها.

كماجأنجاامنكمةجاائزاايةجتختصجب ظرجاا   نجااعامةج اا   نجاا خصيةجاا ا اةج نجاائريمةج
جاا ظرج ذاتها جأث اء جااطاراة جاافر ية جاا  ا ن جفل جت ظر جةاضلججكما جامب أ جتطبيقا  جاألص ية جاا   ن فل

جاألصلجه جةاضلجاافرع.

 االختصاص الجزائي المكاني -ثالثاً 

ج/جمنجةا  نجأص لجاامناكماتجاائزاايةج  ىجأ ه:1/جاافقرةج/3 صتجااما ةج/
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"تقامج   نجاانقجااعامج  ىجاام  ىج  يهجأمامجاامرئعجااقضاالجاامختصجااتابعجاهجمكانج ة عج
جم طنجاام  ىج  يهجأ جمكانجإاقاءجااقبضج  يه".اائريمةجأ ج

جاا ان ةج جاا رئة جأ  جاا ان  جاا  ع جذات جاامناكم جبين جيتعين جاا اخ ل جاالختصاصجاائزاال جإن أي
جااقبضج جإاقاء جفيه جاامكانجااذيجتم جأ  جاام  ىج  يه  جأ جمنلجإةامة جاائريمة  باامكانجااذيج ةعتجفيه

جاائ جاام ا  جفل جاامكا ل ج االختصاص ج نج  يه. جذاك جفل جيخت ف ج ال جااعام  جاا ظام جمن جه  زااية
ج.10االختصاصجاائزاالجاا   لج االختصاصجاائزاالجاا خصل

اامنكمةجااطبيعيةجااتلجيئبجأنجتناكمجاامئرمجهلجمنكمةجاامكانجااذيجمكان وقوع الجريمة:  -أ
جاامكانجت ئ جآثارجاائريمةج اا ه  جااذينج ه  اج ة ج  ها جكماجأنجااتنقيقج ةعتجفيهجاائريمة.جففلجهذا

جفلجهذاج ج اضطربا جأسرعج أسهل.جإضافةجإاىجأنجاائريمةجنينجارتكبتجتك نجة جأن ثتجة قا  يك نجفيها
اامكان جفمناكمةجاا خصجفلجهذاجاامكانجتك نجأ  ج ةعا جفلج ف سجاا اسج ا  ىجإاىجاطما ا هاج أكثرج

ج.ج اكنجكيفجيعينجمكانجارتكابجاائريمة؟.11 برةج تأثيرا

جبةج نجهذاجااسؤالجالب جا اجمنجااتمييزجبينج  ةجأ  اعجمنجاائراام:اإلئا

جاامك  ةججالجريمة الوقتية: -1 جاات فيذية جاألفعال جه  جباانسبان جيؤخذ جأن جيئب جما جأن جفل جريب ال
ا ئريمة جأماجاألفعالجااتنضيريةجفيئبجإهمااهاجأل هاجايستجئزءا جمنجاائريمةج الجيعاةبجاافا لج  يهاجإالج

جا ئريمةجف  ججإذاجكا تجفل ن جذاتهاجمنجاائراام.جاذاكجفإنجكلجمكانجارتكبجفيهجفعلجت فيذيجيع جمكا ا 
اختطفجاامئرمجضنيتهجفلجمكانج ةت هجفلجمكانجآخر جفإنجمنكمتلجاامكا ينجتك  انجمختصتينج  ىج

  ىج/جمنجةا  نجأص لجاامناكماتجاائزاايةج2/جاافقرةج/3ااس اء.ج فلجنااةجاا ر ع جفق ج صتجااما ةج/
جأ ه:ج"فلجنااةجاا ر عجتعتبرجاائريمةجأ هاج ةعتجفلجكلجمكانج ةعجفيهج ملجمنجأ مالجاات فيذ...".

ف  جأرا ج خصجأنجيسممج خصا جآخر جفب أجمنا اتهجفلج م قج اكنجاا خصجامجي ربجااكأسج
جااقات ةج ااتلجة متجإايهجفتبعهجإاىجنمص جئ ي ةجإلسقااهجااما ة ااتج  نج اكنجيقظتهجنج  بذلجئه  ا 

ايرجأ هجتمكنجمنجااقضاءج  يهجفلجن ب جفإنجمناكمج م قج نمصج ن بجتك نجج تئر هجااما ةجااسامة
ج.12أل هج ةعجفلجكلجم هاج ملجمنجأ مالجااب ءجباات فيذج مختصةجفلجاا ظرجفلجئرمجااقتل
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جاالستمرارجالجريمة المستمرة: - 2 جنااة جفيه جكلجمنلجتق م جمكانجاائريمة جفمنجيخفلجم13يع  اال ج.
جاام نج جهذه جمنجمناكم جتك نجكلجمنكمة جإاىجن ب  جمنج م قجإاىجنمصج بع ها جبه ج ي تقل مسر ةا 

جااثلثجمختصةجمكا يا جا  ظرجفلجهذهجاائريمة.

 هلجااتلجتتك نجمنج  ةجأفعال ج الجيع جكلجفعلج  ىجن ةجئريمة جكئريمةجججريمة االعتياد:  - 3
لجاامناكمجااتلج ةعجفلجم طقتهاجأن جاألفعالجااتلجتكّ نجئرمجاامراباةجأ جاإلةراضجبرباجفانش ج تك نجك

جمختصةجفلجاا ظرجفلجاائريمة.ج ااعا ة

 هلجئريمةجمركبةجتتك نجمنجأكثرجمنجفعلج ان جرامجأنجكل جم هاجيع جفلججالجريمة المتتابعة: -4
جتؤاف جااغرضجبنيث جب ن ة جئميعا  جالرتباطها ج ان ة جئريمة جتع ُّ جأ ها جإال جئريمة جإئراميا ججذاته م ر  ا 

فإنجكلجمنكمةج ةعجفيهاج ان جمنجج تقعجفلج اارةج  ةجمناكمج  ان ا  جكسرةةجاامست  اتجمنجأمك ةجمخت فة
ج.14هذهجاألفعالجتك نجمختصة جألنجكلجفعلجيع جبذاتهجئريمةجكام ةجأصل

ج مكمكان موطن الفاعل:   -ب جإةامته  جمنل جمنكمة جأمام ج  يه جاام  ى جمناكمة جاام رع انجأئاز
إةامتهجه جاامكانجااذيجيقيمجفيهجنقيقة ج ايسجاام طنجااقا   لجاامعر فجفلجااق ا ينجاام  يةج)أيجمكانج
ةي جاا ف س( جفمنلجإةامتهجاافع لجه جاامكانجااذيجيقيمجفيهج يسك هج ا ةج يتخذجم هجمركزا جأل مااه جألنج

جاامتع  جااتعرفج  ىجاامع  مات ج  ى جهلجاألة ر جإةامته جمكان جففيهجمنكمة ج س ابقه. جب خصجاامتهم قة
يسهلجاالطلعج  ىجأخلقجاامئرمج س ابقهج ماجي   جإاىجنسنجااظنجبهجأ جااريبةجفلجأمرهج يك نجا نكمج

.جفااقا  ةجأنجيك نجامنلجاإلةامةجطابعجاالستقرار.ج15أثرجفا لجفلجزئرجأمثااهجمنجاامئرمينجفلجم طقته
جكمتهجأمامجمنكمةجم ط هجااقا   ل.أماجإذاجكانجفا لجاائريمةجم ر ا  جأمكنجمنا

 منجاامنتملجأنجيغيرجاافا لجم ط هجبع جارتكابجاائريمة ج فلجهذهجاانالجيبقىجاالختصاصج
ج.16 ايسجا منكمةجااتلجا تقلجإاىج اارتهاجاإل اريةج ا منكمةجااتلجب  رتجإئراءاتجااقضيةجفلج اارتها

جاامص نةمحل إلقاء القبض عمى الفاعل:   -ج جمن جيك ن جنيثجي قىججة  جاامتهم جيناكم جأن أيضا 
جيك نجمنجااسهلجئمعجاأل اةجااتلجتتع قجباا   نجأ جب خصجاامتهمج 17ااقبضج  يه  ة جيك نجج أل ه
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 فلجج أفضلجا ع ااةجمناكمةجاامتهمجفلجمكانجااقبضج  يهجإماجتفا يا جالنتمالجهربهجأ جمنجأئلجااسر ة
جةج فقاتجاا قل.اائراامجااتافهةجكاامخاافاتجنتىجالجتك فجاا  ا

 هكذاج رنجأنجاالختصاصجاامكا لجي عق جاهذهجاامناكمجااثلثجأي:جاامنكمةجااتلجيقعجفلج اارتهاج
 اامنكمةجج مكانجارتكابجاائريمة ج اامنكمةجااتلجيك نجا م  ىج  يهجفلج اارتهاجم طنجأ جمنلجإةامة

ا جاائراامجااتلجتقعج اخلجاابل .جاكنجااتلجي قىجااقبضجفلج اارتهاج  ىجاامتهم.ج هذهجااق ا  جتت ا لجطبع
جفلج ج ت خل جاا اخ ل جاائزاال جاات ريع جأنكام ج  يها ج تسري جااخارج جفل جترتكب جااتل جاائراام ج ن ماذا
اختصاصجااقضاءجاا ط لج؟.جكااس ريجااذيجيرتكبجئ ايةجأ جئ نةجخارججس ريةج يعاةبج  يهاجااقا  نج

جااج ااس ري جامنكمةجمنلجإةامتهفإنجاالختصاصجاامكا لجفلجمثلجهذه جإما أ جمكانجإاقاءجج نااةجي عق 
ج.18ااقبضج  يه

جامجيكنجاهجم طنجفلجس ريةجأ جامجي قجااقبضج  يهجفلجس رية جفإنجاا   نجتقامجأمامج جإذا أما
جمنكمةجااعاصمةجأيج م ق.

 امجيقبضج  يهجج أماجإذاجكانجاافا لجأئ بيا جالجم طنجاهجفلجس ريةج ارتكبجئريمتهجخارججس رية
ج.19 ا  ماجاستر جاستر ا ا  جفتك نجمنكمةجااعاصمةجهلجاامختصةجأيج م قج يهاف

جن ثجت ازعجفلجاالختصاصجاامكا ل ج أيجاأل  اعجااثلثةجمنجاالختصاصج جاانلجإذا  اكنجما
جاامكا لجيق مج  ىجس اهجفلجنااةجت از ها؟.

جاائا لجفلج م قج أاقلجا جإةامة ج مكان جفلجن ب  جارتكبتجاائريمة جإذا جفلجمثال: اقبضج  يه
جااثلثج جاامناكم جتمسكتجهذه جفإذا جاا   نجااعامة. جفلجإةامة جتك نجمختصة جاامناكم جكل جفه ا نمص 

ج/ جااما ة جفل ج ر  جااذي جااتس سل جيتبع جاانااة جهذه جففل جاامكا ل  جأص لج3باالختصاص جةا  ن جمن /
ثمجمكانجج م  ىج  يهاامناكماتجاائزااية جأيجتك نجاألفض يةجامكانج ة عجاائريمة جثمجمكانجإةامةجاا

جة ا  ج ج"بإن جااعامة: جااهياة جفقررت جاالتئاه جهذا ج ن جاا قضج  ات جمنكمة جاكن جااقبضج  يه. إاقاء
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االختصاصجاامكا لجفلجااقضاياجاائزاايةجمنجاا ظامجااعامج يرا ىجفلجتطبيقجهذهجااقا  ةجأنجالجأفض يةج
ج".20مك ةجااثلثةامنكمةج  ىجأخرنجإالجباألسبقيةجفلجرفعجاا   نجأمامجمناكمجاأل

ج أماجإذاجاةترفتجاائريمةجفلج  ةجم اطقج كا تجإن نجهذهجاام اطقجمكا ا جإلةامةجاام  ىج  يه
جفإ هاجتأخذجاألفض يةج  ىجايرهاجأل هاجئمعتجمكا ين جمكانجاةترافجاائريمةج مكانجإةامةجاافا ل.
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 امتداد االختصاص
جاج ذكر اجةبلجة يل اعام.جاكنجااضر راتجااقا   يةجتقتضلجأنجة ا  جاالختصاصجهلجمنجاا ظام

جأنيا ا جأنجيمت جاختصاصجإن نجاامناكمجاي ملجاا ظرجفلجةضيةجهلجفلجاألصلجايستجمنجاختصاصها.

جمنج جفلج   نجتخرججباألصل جاافصل جس طة جئزااية جمنكمة جاالختصاصجيع لجتخ يل فامت ا 
 ج ذاكج21 جباا سبةجا مكاناختصاصهاجس اءجمنجنيثج  عجاائريمةجأ جمنجنيثج خصجاام  ىج  يهجأ

منجأئلجتمكينجاامنكمةجمنجااتطبيقجااس يمجا قا  نج تأمينجنسنجسيرجااع ااةجإاىجئا بجماجينققهجهذاج
ج.ج ناالتجامت ا جاالختصاصجهل:22األمرجمنجت فيرجا ئه ج اا ةتج اامصاريفجااقضااية

 االختصاص الشامل لمحكمة الجنايات -أوالً 

ج جأنجمنجةا  نجأج320 صتجااما ة جا تبرتجاامنكمة ج"إذا ج  ىجأ ه: ص لجاامناكماتجاائزااية
جاافعلجاامس  جإاىجاامتهمجالجيؤافجئ ايةجبلجئ نةجأ جمخاافةجتبقلجي هاج  ىجاا   نج تنكمجبها".

فاألصلجه جأنجمنكمةجاائ اياتجالجتختصجإالجفلج ظرجاا  ا نجاامنااةجإايهاجباائ ايات.ج   يهج
ةجاائ اياتج  ىجأ هاجئ ايةجثمجتبينجاهذهجاامنكمةجأنجاإلنااةجئرتجخطأ جفإذاجأني تجاا   نجإاىجمنكم

فتبقلجي هاج  ىجاا   نج ت ظرجفيهاج تنكمجفيها ج الجيئ زجج  أنجاافعلجفلجنقيقتهجه جئ نةجأ جمخاافة
اهاجأنجتقضلجبع مجاختصاصها.جف صجااقا  نجصريحجفلجهذاجااص  ج يست  ج  ىجا تباراتج م يةجمنج

ج.23نجمنجيم كجاأل  جيم كجاألخفجمنجئهةجأخرنئهةج   ىجأ

ج
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 االمتداد القانوني لالختصاص )االرتباط( -ثانياً 

جالج ج  ا ن جاي مل جاائزاال جاختصاصجااقاضل جيمت  جأن جالختصاصجمع اه جااقا   ل االمت ا 
جيختصجفلجاألصلجفلج ظرهاجطبقا جاق ا  جاالختصاص.

ئزاايةجتخرجج نجاختصاصهاجاا خصلجأ جفق جيمت جاختصاصجاامنكمةجاائزاايةجاي ملج   نج
جاامكا ل جفلجاألصلج نجاختصاصهاجج اا   لجأ  جاا   نجااخارئة جااتلجتربطجهذه جااق ية  ذاكجا ص ة

ج.24ب   نجأخرنجتختصجبهاجاامنكمة

جأمامج جاا  ا نجاائزااية جت ظر جأن جااع ااة جمنجصااح جارتباطجيئعل جي ئ  جيتنققج   ما فاالمت ا 
ماجاتفا يجتضاربجاألنكام ذاكجإماجبج ةاضج ان   المت ا جاالختصاصجاائزاالج .25قص جتئميعجاأل اةج ا 

جنااتان:

جنااةجااتلزم.ج-1

جنااةج  مجااتئزاةج)اتنا جاائراام(.ج-2

جحالة التالزم -1

يفترضجااتلزمجارتكابج  ةجئراامجكلجئريمةجةاامةجبذاتهاجبنيثجتست ئبجت ةيعجااعق بةجاامقررةج
جبي ها جتئمع ج اكن جئريمةججاها  جم ها جكل جنيثجتبقى جامتزائها جإاى جتؤ ي جال جاارابطة جهذه جمعي ة. رابطة

ج ان ة جمنكمة جأمام ج  ظرها ج  ها جاا  ا نجاا ا اة جت ني  جااملام جمن جاكنجتئعل جن  ج26مستق ة  ج ة  .
جمنجةا  نجأص لجاامناكماتجاائزاايةج هل:ج151اام رعجص رجهذهجاارابطةجفلجااما ةج

 ي آن واحد عدة أشخاص مجتمعين:الجرائم التي يرتكبيا ف - أ

جأ خاصجمئتمعينجفلجمكانج ان  جمنج  ة جئراام ج  ة جتقع جأن جااتلزم كاائراامجج يكفلجات افر
جااعصيان جخلل جاامظاهرةج اامرتكبة جأث اء جاامتظاهرين جمن جتقع جااتل ج اا هبج أ  جااس ب جأفعال ج أ 

جفيناكم نجأمامجاامنكمةج فسهاج ماجارتكب هجمنجأ مالجإئرامية.

ج جه ا جبينجمرتكبلجهذهججوحدة الزمان ووحدة المكانفاارابطة جاتفاقجمسبق جيك نجه اك جأن   ن
جاائراام.
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جالجرائم التي يرتكبيا أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختمفة بناء عمى اتفاق مسبق بينيم: -ب

ج ت ج جمخت فة جأماكن جبااس بجفل جا قيام جتأايفج صابة ج  ى جأ خاصج اتفق ا ج  ة جائتمع ز  اجفإذا
 ا جج االتفاق المسبق بينيم ووحدة الغرض ةام اجبت فيذجماجاتفق اج  يه جفاارابطةجبينجهذهجاائراامجهلج

جكانج ة  هاجفلجأ ةاتجمتبا  ةج أماكنجمخت فة جاذاكجيناا نجئميعهمجإاىجمنكمةج ان ة.

ج

الجرائم التي يكون بعضيا توطئة لمبعض اآلخر أو تمييدًا لوقوعو و إكمالو أو لتأمين بقائو دون  -ج
جعقاب:

كااسئينجااذيجيق مجبضربجنارسهجنتىجيتمكنجمنجاافرار جأ جاا خصجااذيجيق مجبغشجبضا تهج
جأ جإذاجتهئمجمنجأئلجبيعها جأ جااسارقجااذيجيق مجبنرقجاامكانجااذيجسطاج  يهجإلزااةجآثارجئريمته .

جفأط قجأخ هجرصاصةجفلجاافضاءجاتخ يصهجم هم.ج فقبض اج  يهج  خصج  ىجرئالجاألمن

نجيكنجفا  هاججتسمسل األفعالفاارابطةجبينجهذهجاائراامج بنيثجي تقجبعضهاجمنجاابعضجاآلخرج ا 
جااسببج اا تيئة ج لةة جبي هما ج تق م جأكثر  جأ  جاج  ان ا  جأ  جاامكان جأ  جاازمن جيؤخذ جأن جبعينج  ن ألفرا 

ج.27اال تبار

إذا كانت األشياء المسموبة أو المختمسة أو المستحصمة بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة  -د
جأشخاص في إخفائيا كميا أو بعضيا:

ثمجةيامجايرهجج كسرةةجأ جانتيالجأ ج هبج  اامقص  جبذاكجارتكابج خصجأ جأكثرجائ ايةجأ جئ نة
هذهجاائ ايةجأ جاائ نة.ج   اذجتع جئريمةجاإلخفاءجمتلزمةجمعجاائريمةججبإخفاءجاأل ياءجاامستنص ةجمن

ج.28األص يةجااتلج ةعتجأ ال ج

/جمنجةا  نجأص لجاامناكماتج151 تئ رجاإل ارةجإاىجأنجناالتجااتلزمجااتلج ر تجفلجااما ةج/
جإالجأنجاارأيجا جاانصر  ج ر تج  ىجسبيل جاأل اىجأ ها جا  ه ة نجكا تجتب   ج ا  جفلجاافقهجاائزااية  اساا 

 ااقضاءجه جأنجهذاجااتع  جايسجنصريا.جفاالئتها جا تبرجأ هجي ئ جتلزمجفلجكلجمرةجترتبطجفيهاجاائراامج
نجامجيأتج  ىجذكرهاج صجةا   ل جألنجأسبابجاالرتباطجالجيمكنجنصرها ج.29بظر فج اةعيةج ا 
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نقيقج ةاضلجاإلنااة.جاكنجثمجةاضلجااتج ممثلجاا يابةجااعامةج  يق رج ئ  جااتلزمجأ ج  مج ئ  ه
جتئ هج جام جفإذا جتراه  جتبتجفلجم ض عجااتلزمجنسبجما جاام ض عجفإ ها جإاىجمنكمة نينجتنالجااقضايا

نج ئ تهجم ئ  ا جج م ئ  ا ج فهلجنرةجفلجاات ني جأ ج  مه.جأيجإنجضمجج فلجينقجاهاجت ني جمناكمتها.ج ا 
منجنقجاامنكمةجأنجتفصلجبينجمناكمةجئ ايةججاا  ا نجفلجنااةجاائراامجاامتلزمةجيك نجئ ازيا  جألن

 بينجئ نةجملزمةجاها.ج الجينقجامنكمةجاا قضجاإل رافج  ىجةرارجاامنكمةجماج امجالجيتعارضجمعج
ج.30ااعقلج معجأنكامجااقا  ن

فإذاجامجيتيسرجمعرفةجكلجج  يتمجاات ني جإذاجكا تجئميعجاائراامج ئميعجاافا  ينجبينجي يجااقضاء
جفيناكمجكلجم همجأمامجمنكمتهج  نجا تظارجاكت افجأ خاصجئ  .ج ان ةاائ اةج فعةج ج

جحالة عدم التجزئة )اتحاد الجرائم( -2

يع لجاتنا جاائراامج ئ  جئريمتينجأ جأكثرجم س بةجإاىجاافا ل جبي هاجصلتجة يةجئ ا جبنيثجالج
هاجأيجإنااتهاجإاىجمنكمةجيمكنجفهمجإن نجاائراامج  نجاائراامجاألخرن جمماجيقتضلجنتما جت ني جمناكمت

ج.ج يظهرجذاكجفلجنااتين:31 ان ة ج ا جكانجبعضهاجالجي خلجأصل جفلجاختصاصها

جاائريمةجاا ان ةجااتلجيرتكبهاج  ةجأ خاص.ج-آج

جاألفعالجاامتع  ةجااتلجيرتكبهاجفا لج ان .ج-بج

جالجريمة الواحدة التي يرتكبيا عدة أشخاص:  –آ 

أ ج ركاءجأ جمنرضينجأ جمت خ ين جفمثل جئريمةجااقتلجااتلججة جيك نجهؤالءجاأل خاصجفا  ين
جمناكمتهمج جت ني  جإاى جتؤ ي جأفعااهم جبين جطبيعية جرابطة جت ئ  ج خص  جمن جأكثر جارتكابها جفل ا ترك
جفلجاائريمةج جمناكم جمنج  ة جااصا رة جاات اةضجفلجاألنكام جام ع ج ان ة جمنكمة جأمام جايناكم ا نااتهم  ا 

منجةا  نجأص لجاامناكماتجاائزاايةج  ىجأ ه:ج"إذاجص رجبنقجمرتكبلجج276.ج ة ج صتجااما ةج32ذاتها
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اائرمجاا ان جأ جبعضهمجةراراتجاتهامجمستق ةجف رايسجاامنكمةجأنجيقررجت ني جاا  ا نجاامتع قةجبهمجإماج
ماجب اء ج  ىجط بجاا اابجااعام". جمنجت قاءج فسهج ا 

تع  جاافا   نج اا ركاءج اامت خ  ن ج ت ئبججف ن ةجاائريمةجتؤ يجإاىج ن ةجاا   نجااعامةجمهماج
  مجااتفريقجبي هم ج   مجتئزاةجاإلئراءاتجاامتخذةجبص  جاائريمةجاا ان ة ج ا  ماجتئبجملنقةج مناكمةج
ئميعجاامساهمينجفيهاجأمامجمنكمةج ان ة ج ا تبارجهذهجاامنكمةجذاتهاجمختصةجا  ظرجفلجأفعااهمجئميعهاج

ج.33اجبي هاجبرابطجطبيعلجي ن جبي هاج يئعلجم هاجئميعا جئريمةج ان ةألنجهذهجاألفعالجترتبطجفيم

جاألفعال المتعددة التي يرتكبيا فاعل واحد: -ب 

أيجإذاجتع  تجاألفعالج كا تجايرجةاب ةجا تئزاةج كانجفا  هاج ان ا .جفه اجالب جمنجأنج فرقجبينج
ج ئراام.:جنااةجااتع  جاامع  يجا ئراام ج نااةجااتع  جااما يجاحالتين

 جأيج ئ تجبي هاجرابطةجتئعلجم هاجفلجتعددًا مادياً فإذاجتع  تجاائراامجاامقترفةجمنجفا لج ان جج
جا سرةةج جارتكابه جأث اء جااسارق ج  يه جاامئ ل جيفائئ ج   ما جاانال جهل جكما ج ان ة  جئريمة جااقا  ن  ظر

فرامجماج ةعجمنجاائا لجفيعت يجااسارقج  يهجبااضربجاكلجيم عهجمنجمقا متهجمنجأئلجتسهيلجااسرةة.ج
منجأفعال جتق مجبهاجفلجاألصلجئريمتانجهماجاإليذاءجاامقص  ج ااسرةة.جإالجأنجاام رعجأ ئبجإ مائهماج
فلجئريمةج ان ةجهلجئ ايةجااسرةةجبااع ف ج منجثمج ئبجإنااةجاافا لجبئميعجاألفعالجااتلج ةعتجم هج

ج.34  ىجمنكمةج ان ةجامناكمتهج  هاجمئتمعةجباا صفجاائ ي 

فاائراامجاامتع  ةجمع  يا جترتبطجفيماجبي هاججتعددًا معنويا. ة جتتع  جاائراامجاامقترفةجمنجفا لج ان جج
برباطج ثيقجالجيقبلجااتئزاةجأل هاجثمرةجفعلج ان جاهجأكثرجمنج صفجئرمل.جكمنجيضعجة ب ةجفلجمكانج

ج جةتل جإاى جا فئارها جاا اسجفيؤ ي جبين جإن اثجاالضطرابج ااخ ف جبقص  بعضجاأل خاصج ئرحج ام
أ خاصجآخرين.جفه اجتع  تجاا تااججااتلج تئتج نجفعلج ان .جاكنجاام رعجأ ئبجاانكمج  ىجاافا لج
بعق بةج ان ةجرامجتع  جاا تااججاائرميةجاامترتبةج  ىجفع ه ج ينالجاافعلجبئميعج تاائهجإاىجمنكمةج ان ة.ج

جأ جكاا جباافا لج ق بةج ان ة ج هلجااعق بةجاأل  . جبااطريقجااعامجبغيرجرضاءج ت فذ ذيجيرتكبجاافن اء
اامئ لج  يها جفيع جماجص رج نجاائا لجفعل ج ان ا جخضعجألكثرجمنج صفجئ اال جفت ةعج  ىجاائا لج
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منجةا  نجااعق بات:ج"إذاجكانجج180.ج هذاجماج صتج  يهجااما ةج35ااعق بةجاامقررةجا  صفجاأل  جئسامة
انكمج  ىجأنجينكمجااقاضلجبااعق بةجاأل  ".جفااقاضلجفلجااتع  جا فعلج  ةجأ صاف جذكرتجئميعا جفلجا

جاامع  يجا ئراامجيص رجنكما ج ان ا ج يعاةبجبااعق بةجاأل  .

ج هلجأنجج جكانجاائرمججفي حالة عدم التجزئة.جتوحيد المحاكمات إجباري صلجإاىج تيئة  فإذا
جإاىجمنكمةج ا ن ة جتناكمجااناضرينجم هم ج الجت تظرج ان ا  ج اامسؤ ا نج نجارتكابهجمتع  ين جأني  ا

جإاقاءجااقبضج  ىج ان جم هم جئرتجمناكمتهجمعجاآلخرين ج جتم إاقاءجااقبضج  ىجااغاابين.ج اكنجك ما
جاامناكمة ج جينضرجااغااب نجاامعر ف نجةبلج هاية جام ذا ج ا  ج نجااقضية. جي ها جترفع جام ما امتجاامنكمة

كا تجة جفص تجفلج   نجااناضرينجثمجةبضج  ىج ركااهمججناكمتهمجاامنكمةجبااطريقةجااغيابية.جفإذا
ج.36فإ هاجتناكمهمجفلج   نجمستق ة

جتعيين المحكمة التي تنظر الدعاوى المرتبطة بعد ضميا

جأنجاالرتباطجااذيجالجيقبلجااتئزاةج جأمامججيوجبرأي ا ج  ظرها جاا  ا نجاامرتبطةجأ جت ني ها ضم
جلجنااةجااتلزمجبينجاائراام.فججوازياً منكمةج ان ة جبي ماجيك نجااضمج

جاامنكمةجااتلجت ظرجاا  ا نجاامرتبطةجبع جت ني هاجج جما اكنجااسؤالجااذيجالب جمنجطرنهجه :
جس اءجفلجنااةج  مجااتئزاةجأمجفلجنااةجااتلزم؟.

جمنج -1 جاآلخر ج بعضها جاالستث ااية جاامناكم جاختصاص جمن جاامرتبطة جاألفعال جبعض جتك ن ة 
جية جاذاكجالب جمنجأنجتميزجبينجأمرين:اختصاصجاامناكمجااعا 

 ج ا  ماجت ظرجكلجمنكمةجفلجاا   نجارتباط تالزم فال يجوز الضم أو التوحيدإذاجكانجاالرتباطج -آ
جاامختصةجبها.

جبنيثج -ب جمرتبطة جكا تجاألفعال جاالختصاصجال تقبل التجزئةإذا جامت ا  جيك ن جأن جفيئبجمب ايا   
جاكنجاام37امص نةجاامنكمةجااعا ية جئعلجامت ا جاالختصاصج  ج ا  ما جاالتئاه جبهذا جيأخذ  رعجااس ريجام

(جمنجةا  نجااعق باتجااعسكريج  ىجأن:ج"يناكمج50ا قضاءجاالستث االجفق ج صتجاافقرةج/ط/جمنجااما ةج)
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جأمامج جممنجتئبجمناكمته جكانجأن هم ج اامت خ  نجإذا ج اا ركاء جاائريمة جفا    جااعسكرية  جاامناكم أمام
 رية".اامناكمجااعسك

ج) ج صتجااما ة جااعسكريةجهلج ن هاج51كما ج"ااس طاتجااقضااية ج  ىجأن: جمنجااقا  نج فسه )
ااتلجتق رجماجإذاجكا تجااقضيةجمنجصلنيتهاجأمجال.ج كلجخلفجيثارجا نجمرئعجةضاالجآخرجفلج أنج

جااصلنيةجينالجإايهاجاتفصلجفيهجةبلجاا ظرجفلجأساسجاا   ن".

جاامرتج-2 جكا تجاائراام جإذا جفه اجارتباط تالزم أو عدم تجزئة من اختصاص المحاكم العاديةبطة  
ج فرقجأيضا جبينجنااتين:

جمن درجات مختمفة،أنجتك نجهذهجاامناكمجااعا يةجااتلجتختصجفلجاا ظرجفلجاائراامجاامرتبطةج -آ
ج اابعضجاآلخرجمنج جاأل اىجأيجئ نة  جاا رئة جمنجاختصاصجمنكمة جكانجبعضها جإذا جاانال جه  كما

جاخ جئ اية  جأي جاائ ايات جمنكمة فالمحكمة األعمى درجة ىي التي تتولى النظر في ىذه تصاص
ج.38الدعاوى

جفإنجإذا كانت المحاكم العادية من درجة واحدة:   -ب جئ ايات  جك ها جأ  جئ نا  جكا تجك ها جإذا كما
أ اتها.ججاامنكمةجااتلجيمت جاختصاصهاجهلجاامنكمةجااتلجيسهلجفلجم طقتهاجااك فج نجاائريمةج ئمع

 يرنجبعضجاافقهاءجأ هجم عا جا ت ازعجيك نجامت ا جاالختصاصجفلجهذهجاانااةجا منكمةجااتلج ضعتجي هاج
ج.40.جأ جنسبجة ا  جت ظيمجاالختصاصجاامكا ل39أ ال ج  ىجاا   ن

جالمسائل العارضة -ثالثاً 

جأكثرجمنجاامساالجاام  يةج جأ  جمسأاة جاافصلجفلجاا   نجاائزااية جتثارجأث اء جأ ججة  جااتئارية أ 
جيم كج جفهل جاائزااية. جاا   ن جفل جا فصل جضر ريا  جفيها جاافصل ج يك ن جاا خصية  جاألن ال جأ  اإل ارية
ااقاضلجااذيجيضعجي هج  ىجاا   نجاألص يةجأنجيبتجبهذهجاا ف عج يمت جاختصاصهجإايهاج؟.جفلجاانقيقةج

كجاألمرجالئتها جااقضاالج اافقه.ج فلجإنجاام رعجااس ريجامجي ظمجهذهجاامسأاةجب ض ح جاكنجيب  جأ هجترج
جأ ج جاافر ية ج اامساال جاأل اية جاامساال جاامساال  جهذه جمن ج   ين جبين ج ميز جأن جمن جالب  جك ها  األن ال

جاامستأخرة.
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جالمسائل األولية: -آ 
تع لجاامساالجاأل ايةجئميعجاامساالجااعارضةجااتلجيت ةفج  يهاجاانكمجفلجاا   نجااعامة ج ااتلج

جا جإنجتم ك جااقاال جا مب أ جتطبيقا  جاألص ية جا    ن جتبعية جبصفة جفيها جاختصاصجاا ظر جاائزااية امنكمة
ج"ةاضلجاألصلجه جةاضلجاافرع".

فهذاجاامب أجيز  جااقاضلجاائزاالجباختصاصج املجيمك هجمنج ظرجاا   نج اافصلجفلجاا ف عج
جااتلجتعترضهاجت صل جإاىجنسمجم ض عجاا ازاع.

ةجااتلجت ظرجفلج   نجااسرةةجأنجتقضلجفلجمسأاةجاام كيةجإذاج فعجاام  ىجفيك نجمثل جا منكم
جاامتهمج جاأل ياء جأن جاالاتمان جإساءة جئريمة جفل ج  يه جاام  ى ج فع ذا ج ا  جاامسر ق. جا  لء جبم كيته   يه
جإ ماجس متجإايهجبعق جبيعجأ جهبة جكانج  ىجااقاضلجاابتجفلجمسأاةجطبيعةجااعق جا تثبتجمنج بتب ي ها

جا ج أسبابهج ة ع جاا فع جاات ةفج ن جمسأاة جفل جاابنث جااقاضل ج  ى جفإن جاإلفلس  جئراام ج فل ائريمة.
 تاريخهجا فصلجفلجهذهجاائراام.جفاختصاصجاامنكمةجاائزاايةجباافصلجفلجاامساالجاأل ايةجااتلجيت ةفج

جاا  ج ت ةفج ظر جتتخ ىج  ه جأن جف يسجاها ج ئ بلج ايسجئ ازيا. جفلجاا   نجااعامة جاانكم   نج  يها
ج.41األص يةجنتىجُيفصلجفلجاامساالجاأل ايةجبمعرفةجاائهةجاامختصةجأصل جفلج ظرها

إضافة جإاىجأنجنرمانجااقاضلجاائزاالجمنجنقجااتص يجاهذهجاامساالجك ماجأب نجاام  ىج  يهج
م ج فعا ج  ىجم ض عجاا   ن جيعرةلجسيرجااع ااةجاائزااية ج يئعلجاابتجفلجااقضاياجمره  ا جبإرا ةجااخص ج

جكماجيئعلجتنقيقجسياسةج قابيةجرا  ةج اةتضاءجنقجاألفرا ج اامئتمعجمنجاائا لجأمرا جصعبا.

جالمسائل الفرعية أو المستأخرة: -ب 

جاختصاصجااقاضلج جفل جأصل  جت خل جال جأهم  جأخرن جةضايا جااعامة جاا   ن جتعترضجسير ة 
هذهجاامساالجالجتتما ىجمعجطبيعةجاائزاالجأل هاجتنتاججإاىجتنقيقجخاصج معرفةج ةيقة جكماجأنجطبيعةج

جااقاضلج جإاى جيني ها جأن ج  يه جيئب ج    اذ جفيها  جاابت جيستطيع جال جاذاك جااعامة   خصااصجاا   ن
جاائزاال.ج تسمىجهذهج جإايه.ج   ىجةرارجذاكجااقاضلجيت ةفجمصيرجاانكم ج يعي ها اامختصجايبتجفيها

ج.42ااقضاياجبااقضاياجاافر يةجأ جاامستأخرة
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جفلجاا   نجنقجإنجاامساالجا جهلجااتلجالجتم كجاامنكمةجاائزاايةجاا اظرة افر يةجأ جاامستأخرة
اابتجفيها جبلجيئبجأنجُترفعجبهاج   نجمستق ةجأمامجاائهةجااقضاايةجاامختصة ج ي ةفجاا ظرجفلجاا   نج

جا ق ا  جااعامةجااقاامةجنتىجيتمجاافصلجفيها.جفاامساالجاافر يةجأ جاامستأخرة جتؤافجتطبيقا جس يما ج   ا يا 
ج ةضاياج جااعقارية  جباام كية جاامتع قة جاامساال جااقبيل جهذا ج من جاالختصاصجااقضاال. جت زيع جفل ااعامة
اائ سيةج األن الجاا خصيةج ااقضاياجاإل ارية جأ ج ئ  ج   نجئزاايةجأخرنجيعتم ج  ىجفص هاجاافصلج

جفلجاا   نجاأل اى.

اامساالجاافر يةجأ جاامستأخرةجت افرجبعضجاا ر طج ي زمجا ئ بج ةفجاا   نجااعامةجبسببجإثارةج
ج هل:

أنجي فعجصانبجاامص نةجصرانةجباامسأاةجاامستأخرة ج يتمسكجبهذاجاا فعجأمامجمنكمةج -1
اام ض عجأيجأمامجمناكمجاا رئةجاأل اىج االستا اف ج اكنجالجتئ زجإثارتهجأل لجمرةجأمامج

جمنكمةجاا قض.

  يا جيؤي هجظاهرجاانال.أنجيك نجاا فعجباامسأاةجاامستأخرةجئ -2

 أنجتك نجاامسأاةجاامستأخرةجمماجتت ةفج  يهاجنقيقةجاافصلجفلجاا   نجاائزااية. -3

إذاجت افرتجهذهجاا ر ط جفع ىجاامنكمةجاائزاايةجأنجتت ةفج نجاا ظرجفلجاا   نجااعامةجريثماج
خاافتججتفصلجاامنكمةجاامختصةجباا   ن.جفإنجهلجامجتفعلج فص تجفلجهذهجاا   ن جتك نجة 

جةا  ةجأساسيةجتمسجاا ظامجااعامجأل هاجتتع قجباا اليةجفلجاانكمج بنق قجاا فاع.

ج

ج
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 تمارين:
 أشر الى اإلجابة الصحيحة: القواعد العامة في االختصاص الجزائي:

 

جة ا  جاالختصاصجايستجمنجاا ظامجااعام. .1
 اا   ن.جيؤخذجفلجاانسبانجفلجتن ي جاالختصاصجاا خصلجصفةجاام  ىج  يهج ةتجرفع .2
 تقامج   نجاانقجااعامجفلجمكانج ة عجاائريمةج ااما. .3
 إذاجا تبرتجمنكمةجاائ اياتجأنجاافعلجئ نةجتبقلجي هاج  ىجاا   ن. .4

 
 4الجواب الصحيح رقم 

243 



 التنازع عمى االختصاص
 

 الكممات المفتاحية:
  محكمة النقض -طمب تعييف المرجع-تنازع والية -تنازع قضائي -تنازع إيجابي -تنازع سمبي

 
 الممخص:

ص افتقاقػػػ ما اػػػي التنػػػازع  مػػػص االفتقػػػاه ايققػػػب بػػػج االفػػػتيؼ بػػػيف مػػػرجعيف قػػػالحيف  مػػػ

بحػػث ب ػػوي معينػػةك ودنػػاؾ  ػػبة انػػواع لمتنػػازعك ا نػػاؾ التنػػازع اسيجػػابي والتنػػازع السػػمبي مػػف ج ػػة  ودنػػاؾ 

 التنازع القضائي والتنازع والية مف ج ة افريك 

 
 األهداف التعميمية:

 تعريؼ الطالب بما يعنيج التنازع  مص االفتقاهك

 

244 



ف  ويعنػػػػػػػي قانونػػػػػػػا  الفػػػػػػػيؼ بػػػػػػػيف مػػػػػػػرجعيف  مػػػػػػػص التنػػػػػػػازع يعنػػػػػػػي لنػػػػػػػة  التعػػػػػػػارض بػػػػػػػيف مػػػػػػػوق ي
 ك1افتقاق ما اي بحث قضية واحبة

االتنػػػػػػػازع  مػػػػػػػص االفتقػػػػػػػاه يعنػػػػػػػي الفػػػػػػػيؼ الػػػػػػػ   ي ػػػػػػػور بػػػػػػػيف محكمتػػػػػػػيف او بػػػػػػػيف سػػػػػػػمطتي  
تحقيػػػػػؽ او بػػػػػيف محكمػػػػػة وسػػػػػمطة تحقيػػػػػؽ بنػػػػػ ف افتقاقػػػػػ ما اػػػػػي ب ػػػػػوي معينػػػػػةك ا  إف التنػػػػػازع  مػػػػػص 

 االفتقاه يكوف اي إحبي قورتيف:

ا يقػػػػػرر اك ػػػػػر مػػػػػف مرجػػػػػع قضػػػػػائي افتقاقػػػػػج اػػػػػي نظػػػػػر الػػػػػب وي  ات ػػػػػا  ويتػػػػػابع السػػػػػير  نػػػػػبم - 1
تنااااازع اختصاااااص اي ػػػا  ممػػػػا قػػػب يػػػػ ب  اػػػي النتيجػػػػة إلػػػص قػػػػبور احكػػػػاـ متناقضػػػة  و نبئػػػػ  نكػػػوف امػػػػاـ 

 كإيجابي

 نػػػػػبما يقػػػػػرر اك ػػػػػر مػػػػػف مرجػػػػػع قضػػػػػائي  ػػػػػبـ افتقاقػػػػػج اػػػػػي نظػػػػػر الػػػػػب وي  ات ػػػػػا ويقػػػػػب   - 2
جعػػػػؿ امػػػػر البػػػػت اػػػػي النػػػػػزاع معمقػػػػا  ايتوقػػػػؼ سػػػػير العبالػػػػة الجزائيػػػػةك و نبئػػػػ  القػػػػرار بػػػػ لؾ مبرمػػػػا   ممػػػػا ي

 أمام تنازع سمبي.نكوف 

وقػػػػػب يننػػػػػ  الفػػػػػيؼ اػػػػػي نػػػػػ ف االفتقػػػػػاه بػػػػػيف محكمتػػػػػيف تتبعػػػػػاف القضػػػػػا  العػػػػػاب   ويسػػػػػمص  
التنػػػػػػػازع اػػػػػػػي دػػػػػػػ ض الحالػػػػػػػة بالتنػػػػػػػازع القضػػػػػػػائيك وقػػػػػػػب يننػػػػػػػ  الفػػػػػػػيؼ بػػػػػػػيف محكمتػػػػػػػيف تتبعػػػػػػػاف نظػػػػػػػاميف 

يكػػػػػوف بػػػػػيف محكمػػػػػة جزائيػػػػػة  ابيػػػػػة وبػػػػػيف محكمػػػػػة إباريػػػػػة   ويسػػػػػمص التنػػػػػازع اػػػػػي دػػػػػ ض  مفتم ػػػػػيف  كػػػػػ ف
 ك وما ي منا دو التنازع القضائيك2الحالة تنازع والية

 التنازع القضائي -أواًل 

دػػػػػو التنػػػػػازع الػػػػػ   يقػػػػػع بػػػػػػيف بعػػػػػض ج ػػػػػات القضػػػػػا  الجزائػػػػػػي وبػػػػػيف بعضػػػػػ ا ا فػػػػػرك ويكػػػػػػوف 
ف قػػػػػانوف اقػػػػػوؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة  إ ا وقعػػػػػت   مػػػػػ404دنػػػػػاؾ تنػػػػػازع حسػػػػػب مػػػػػا جػػػػػا  اػػػػػي المػػػػػابة  

جريمػػػػػة ونػػػػػر ت اػػػػػي ر يت ػػػػػا محكمتػػػػػاف او بانػػػػػر تحقيق ػػػػػا قاضػػػػػيا تحقيػػػػػؽ با تبػػػػػار اف الجريمػػػػػة  ائػػػػػبة 
لكػػػػػػػؿ من مػػػػػػػا  او إ ا قػػػػػػػرر كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف قاضػػػػػػػي التحقيػػػػػػػؽ او المحكمتػػػػػػػيف  ػػػػػػػبـ افتقاقػػػػػػػج لتحقيق ػػػػػػػا او 

ا  مي ػػػػػػا قاضػػػػػػي التحقيػػػػػػؽ او ر يت ػػػػػػا  او قػػػػػػررت محكمػػػػػػة  ػػػػػػبـ افتقاقػػػػػػ ا اػػػػػػي ر يػػػػػػة ب ػػػػػػوي احال ػػػػػػ

                                                
 .316اندكرًر عاطف انُقّة: انًرجع انساتق. ص - 1

 .158اندكرًر عهُ يحًد جعفر: انًرجع انساتق. ص - 2
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قاضػػػػػي اسحالػػػػػة  وننػػػػػ   مػػػػػا  كػػػػػر فػػػػػيؼ  مػػػػػص االفتقػػػػػاه ووقػػػػػؼ سػػػػػير العبالػػػػػة مػػػػػف جػػػػػرا  انبػػػػػراـ 
 القراريف المتناقضيف اي القضية ن س اك

كمػػػػػا يجػػػػػر  حكػػػػػـ دػػػػػ ض المػػػػػابة إ ا وقػػػػػع الفػػػػػيؼ بػػػػػيف محكمػػػػػة  ابيػػػػػة ومحكمػػػػػة اسػػػػػت نائية  او 
 يؽ لبي اكبيف محكمتيف است نائيتيف  او بيف قضاة التحق

 يتض  مف د ض المابة انج ينترط لتحقؽ التنازع القضائي  بة نروط دي:

 اف يقبر حكماف او قراراف قضائياف متناقضاف حوؿ االفتقاهك - 1

 اف يكوف الحكماف او القراراف قب انبرماك - 2

 اف ينجـ  ف د ا التناقض بيف الحكميف او القراريف وقؼ لسير العبالةك - 3

 مطة المختصة في الفصل في التنازع القضائيالس -ثانياً 

سػػػػػػػوا  كػػػػػػػاف تنػػػػػػػازع االفتقػػػػػػػاه إيجابيػػػػػػػا  اـ سػػػػػػػمبيا   ا نػػػػػػػج ينبنػػػػػػػي تعيػػػػػػػيف المرجػػػػػػػع او الج ػػػػػػػة 
المفتقػػػػة بالػػػػػب وي  ل ػػػػػ ا اجػػػػػاز المنػػػػرع لكػػػػػؿ مػػػػػف النائػػػػػب العػػػػاـ والمػػػػػب ي النفقػػػػػي والمػػػػػب ص  ميػػػػػج 

السػػػػػتئنااية إ ا كػػػػػاف الفػػػػػيؼ  مػػػػػص اف يطمبػػػػػوا تعيػػػػػيف المرجػػػػػع باسػػػػػتب ا  يقبمونػػػػػج إمػػػػػا إلػػػػػص المحكمػػػػػة ا
االفتقػػػػاه واقعػػػػا  بػػػػيف محكمتػػػػيف  او قاضػػػػييف تػػػػابعيف معػػػػا  لتمػػػػؾ المحكمػػػػة   نبئػػػػ  دػػػػي التػػػػي تتػػػػػولص 
مػػػػػػا إلػػػػػػص النراػػػػػػة الجزائيػػػػػػة اػػػػػػي محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض إ ا كػػػػػػاف التنػػػػػػازع  تعيػػػػػػيف المرجػػػػػػع المفػػػػػػته بين مػػػػػػاك واف

 ك3ناؼ واحبة مص االفتقاه قائما  بيف مراجع قضائية ال ترتبط بمحكمة استئ

امػػػػػػػػا إ ا وقػػػػػػػػع التنػػػػػػػػازع بػػػػػػػػيف محكمػػػػػػػػة جزائيػػػػػػػػة  ابيػػػػػػػػة وبػػػػػػػػيف محكمػػػػػػػػة  سػػػػػػػػكرية  اا قػػػػػػػػؿ اف 
السػػػػػمطات القضػػػػػائية العسػػػػػكرية دػػػػػي وحػػػػػبدا التػػػػػي تقػػػػػرر مػػػػػا إ ا كانػػػػػت القضػػػػػية مػػػػػف قػػػػػيحيت ا اـ الك 
وكػػػػؿ فػػػػيؼ ي ػػػػار لػػػػبي مرجػػػػع قضػػػػائي اػػػػي نػػػػ ف القػػػػيحية يحػػػػاؿ إلي ػػػػا لت قػػػػؿ ايػػػػج قبػػػػؿ النظػػػػر اػػػػي 

ال نظػػػػػرت اسػػػػػاس الػػػػػب و  يك اػػػػػ  ا قػػػػػررت دػػػػػ ض السػػػػػمطة  اف القضػػػػػية ليسػػػػػت مػػػػػف قػػػػػيحيت ا ا ابت ػػػػػا  واف
 ك4اي ا بنرط اف تبمغ قراردا إلص المحكمة التي راعت إلي ا القضية قبي

                                                
 .323ص 653أصًل انًحاكًاخ انجسائّح. يجًًعح انقًاعد انقاًََّح: انًرجع انساتق. رقى انقاعدج / يٍ قاًٌَ 1( /409انًادج ) - 3

عهٍ أٌ: )انسلهااخ انقالائّح انعسلكرِح ولُ ي لدوا انرلُ ذقلرر يلا   ا  27/2/1950( يٍ قاًٌَ انعقًتاخ انعسكرَ انصادر ترارِخ 51َصد انًادج ) - 4

 . 326(. ص658ح انقًاعد انقاًََّح: انًرجع انساتق. رقى انقاعدج )كاَد انقاّح يٍ اخرصاصىا أو ال(. يجًًع
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لكػػػػػػػػف اػػػػػػػػي حػػػػػػػػاؿ اقيمػػػػػػػػت الػػػػػػػػب وي العامػػػػػػػػة امػػػػػػػػاـ القضػػػػػػػػا  العسػػػػػػػػكر   اتفمػػػػػػػػص  ن ػػػػػػػػا لعػػػػػػػػبـ 
القضػػػػػػا  العػػػػػػاب  راي اف القضػػػػػػية ال  االفتقػػػػػػاه واحال ػػػػػػا إلػػػػػػص القضػػػػػػا  العػػػػػػاب  لي قػػػػػػؿ اي ػػػػػػا  لكػػػػػػف

نمػػػػػػػػا دػػػػػػػػي مػػػػػػػػف افتقػػػػػػػػاه القضػػػػػػػػا  العسػػػػػػػػكر   اتفمػػػػػػػػص  ن ػػػػػػػػا لمقضػػػػػػػػا   تػػػػػػػػبفؿ اػػػػػػػػي افتقاقػػػػػػػػج واف
العسػػػػػكر  الػػػػػ   لػػػػػـ يعػػػػػب يممػػػػػؾ حػػػػػؽ النظػػػػػر اي ػػػػػا  ممػػػػػا ابي إلػػػػػص توقػػػػػؼ سػػػػػير العبالػػػػػةك يطبػػػػػؽ  نبئػػػػػ  

عسػػػػػػكرية ال قػػػػػػرة  ب  مػػػػػػف قػػػػػػانوف السػػػػػػمطة القضػػػػػػائية ويعػػػػػػرض ا مػػػػػػر  مػػػػػػص النراػػػػػػة ال 44نػػػػػػه المػػػػػػابة 
 ك5اي محكمة النقض لتقوؿ كممت ا اي موضوع االفتقاه

 تقديم طمب تعيين المرجع -ثالثاً 

إ ا ورب طمػػػػػػػػػب تعيػػػػػػػػػيف المرجػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػب ي النفقػػػػػػػػػي او المػػػػػػػػػب ص  ميػػػػػػػػػج  امػػػػػػػػػر رئػػػػػػػػػيس 
محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض او االسػػػػػػتئناؼ بػػػػػػ بيغ قػػػػػػورتج إلػػػػػػص الفقػػػػػػـ وب يػػػػػػباع النائػػػػػػب العػػػػػػاـ لػػػػػػبي كػػػػػػؿ مػػػػػػف 

رساؿ اوراؽ الب وي  ك6المرجعيف القضائييف الواقع بين ما الفيؼ نسفة  نج سببا  رايج ايج واف

او المػػػػػػػب ص  ميػػػػػػػج الجػػػػػػػواب  مػػػػػػػص طمػػػػػػػب تعيػػػػػػػيف المرجػػػػػػػع ويجػػػػػػػب  مػػػػػػػص المػػػػػػػب ي النفقػػػػػػػي 
 ك7المبمغ إليج  و مص النائب العاـ إببا  رايج اي ميعاب  مانية اياـ  مص ا ك ر مف تاريخ التبميغ

واف ا كػػػػػػػاف الفػػػػػػػيؼ واقعػػػػػػػا  بػػػػػػػيف محكمتػػػػػػػيف قػػػػػػػررت كػػػػػػػؿ من مػػػػػػػا افتقاقػػػػػػػ ا لر يػػػػػػػة الػػػػػػػب وي 
مػػػػػػػص طمػػػػػػػب تعيػػػػػػػيف المرجػػػػػػػع لحػػػػػػػؿ وجػػػػػػػب  مي مػػػػػػػا التوقػػػػػػػؼ  ػػػػػػػف إقػػػػػػػبار الحكػػػػػػػـ بمجػػػػػػػرب إطي  مػػػػػػػا  

ن ػػػػػا ض8الفػػػػػيؼ بين مػػػػػا ك امػػػػػا 9ك ويتوقػػػػػؼ قاضػػػػػي اسحالػػػػػة اػػػػػي م ػػػػػؿ دػػػػػ ض الحالػػػػػة  ػػػػػف إقػػػػػبار قػػػػػرارض واف
 ك10التبابير الم قتة والتحقيقات ايمكف متابعت ا بانتظار قبور القرار بتعييف المرجع

 البت في طمب تعيين المرجع -رابعاً 

ي طمػػػػػػب تعيػػػػػػيف المرجػػػػػػع بعػػػػػػب اسػػػػػػتطيع را  تنظػػػػػػر النراػػػػػػة الجزائيػػػػػػة اػػػػػػي محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض اػػػػػػ
النائػػػػػػب العػػػػػػاـ لػػػػػػبي ا وتعػػػػػػيف اػػػػػػي قراردػػػػػػا ا  المػػػػػػرجعيف القضػػػػػػائييف دػػػػػػو القػػػػػػال  لتحقيػػػػػػؽ الػػػػػػب وي او 

                                                
أعاد انحق فُ انثد فُ ذُازع االخرصاص تٍّ انقااء انعادَ يانقااء انعسكرَ  نلٍ  1961انفقرج /ب/ يٍ قاًٌَ انسهاح انقاائّح نعاو  47انًادج  - 5

ااتط ال ذقم رذثره علٍ عًّلد. كل نل انقاعلُ عثلد انًولاب تلدرج: دعلًٌ انحلق انعلاو انغرفح انجسائّح فُ يحكًح انُقض عهٍ أٌ ِسرثدل أ د يسرشارِىا ت

 .85. ص1988)انًحاكًح( انجسء انثانث. اناثعح األينٍ. يُشًراخ فرع َقاتح انًحايٍّ فُ  هة 

 ( يٍ قاًٌَ أصًل انًحاكًاخ انجسائّح. 410انًادج ) -6

 ح.( يٍ قاًٌَ أصًل انًحاكًاخ انجسائ411ّانًادج ) - 7

 / يٍ قاًٌَ أصًل انًحاكًاخ انجسائّح.1( انفقرج /412انًادج ) - 8

 / يٍ قاًٌَ أصًل انًحاكًاخ انجسائّح.2( انفقرج /412انًادج ) - 9

 / يٍ قاًٌَ أصًل انًحاكًاخ انجسائّح.3( انفقرج /412انًادج ) - 10
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ر يت ػػػػػػػػػا وتقضػػػػػػػػػي بقػػػػػػػػػػحة المعػػػػػػػػػاميت التػػػػػػػػػي اجرت ػػػػػػػػػػا المحكمػػػػػػػػػة او المحقػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػررت  ػػػػػػػػػػبـ 
 ك11افتقاقج

المػػػػػػ كورة اػػػػػػي  راػػػػػػة  وتنظػػػػػػر محكمػػػػػػة االسػػػػػػتئناؼ اػػػػػػي الطمػػػػػػب المراػػػػػػوع إلي ػػػػػػا واػػػػػػؽ ا قػػػػػػوؿ
 ك12الم اكرة  وال يقبؿ قراردا اية مراجعة سوي الطعف بطريؽ النقض

واف ا لػػػػػػـ يكػػػػػػف المػػػػػػب ي النفقػػػػػػي او المػػػػػػب ص  ميػػػػػػج محقػػػػػػا  اػػػػػػي طمبػػػػػػج تعيػػػػػػيف المرجػػػػػػع جػػػػػػاز 
 ك13لممحكمة اف تقضي  ميج بنرامة مئة ليرة سورية وبتعويض لمفقـ  نب االقتضا 

مػػػػػػػة االسػػػػػػػػتئناؼ او محكمػػػػػػػة الػػػػػػػنقض  قراردػػػػػػػػا  وحػػػػػػػيف تقػػػػػػػبر محكمػػػػػػػة تعيػػػػػػػػيف المرجػػػػػػػع  محك
يقػػػػػػب  دػػػػػػ ا القػػػػػػرار نااػػػػػػ ا  وال يجػػػػػػوز لممحكمػػػػػػة او الج ػػػػػػة التػػػػػػي تقػػػػػػرر افتقاقػػػػػػ ا بموجبػػػػػػج اف تمتنػػػػػػع 
 ػػػػف السػػػػير بالػػػػب وي والبػػػػت اي ػػػػا   ن ػػػػا إ ا اعمػػػػت  لػػػػؾ وظمػػػػت ممتنعػػػػة  ػػػػف اقػػػػؿ الػػػػب وي تكػػػػوف قػػػػب 

 تمتػػػػػـز إال بقنا ت ػػػػػا بعػػػػػب  لػػػػػؾ  مػػػػػف اقػػػػرت  مػػػػػص قراردػػػػػا السػػػػػابؽ  ودػػػػػو مػػػػػا ال حػػػػػؽ ل ػػػػػا ايػػػػػج ولكن ػػػػػا ال
ك كمػػػػػػا يمػػػػػػـز المحكمػػػػػػة التػػػػػػي تقػػػػػػرر  ػػػػػػبـ افتقاقػػػػػػ ا حسػػػػػػب قوا ػػػػػػب 14حيػػػػػػث تقػػػػػػبير ا بلػػػػػػة والوقػػػػػػؼ

 ك15االفتقاه اف تتوقؼ  ف ر ية الب وي ن ائيا  تن ي ا  لقرار تعييف المرجع

 

 

 

 

 

 

 
                                                

( 872نقلادر جلار ا األنً:لُ: انًرجلع انسلاتق. انجلسء انثلاَُ. رقلى انقاعلدج )/ يٍ قاًٌَ أصًل انًحاكًلاخ انجسائّلح. عثلد ا1( انفقرج /413انًادج ) - 11

 .679ص

 / يٍ قاًٌَ أصًل انًحاكًاخ انجسائّح.2( انفقرج /413انًادج ) - 12

 ( يٍ قاًٌَ أصًل انًحاكًاخ انجسائّح.414انًادج ) - 13

 .330(. ص665يجًًعح انقًاعد انقاًََّح: انًرجع انساتق. رقى انقاعدج ) - 14

 .323(. ص652. يجًًعح انقًاعد انقاًََّح: انًرجع انساتق. رقى انقاعدج )362اندكرًر :عدَ تسّسً: انًرجع انساتق. ص - 15
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 تمارين:

 يشترط لتحقق التنازع القضائي: أشر الى اإلجابة الصحيحة:
 الحكماف او القراراف قب انبرماكاف يكوف  -1
 التناقض ليس ضروريا  اي ا حكاـك -2
 متابعة السير اي الب ويك -3
 االفتقاه ليس نرطاك -4

 

 1الجواب الصحيح رقم 
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