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م :ماٌــــؼــــدعـــة

اىرميةمدؾقطًاماغلاغقامؼفددماجملؿؿعميفمتػؽريماعـفمودالعؿفموتعرضمعصايفمظؾكطرمهلذامحددممتعد

ماظـقعموجرعفموصرضمسؼقباتمتؿـادبمععمجلاعؿفم اٌشرعميفمضاغقنماظعؼقباتمطؾمدؾقكمعـمػذا

ماظلؾقكمؼؿقؼؼماًطرموؼؾقؼم مؼرتؽبمعـؾمػذا وخطقرتفمسؾكمايؼماظذيمحيؿقفماظؼاغقنموسـدعا

مصالبدمعـماؼؼاعماظعؼابمسؾكمعرتؽبمذظؽماظلؾقكماالجراعلمواظقدقؾةماظيتمؼؾفأماجملؿؿ عمباظضرر

ماظقفاماجملؿؿعمظؿقؼقؼمػذهماظغاؼةمػلماظدسقةماىزائقةم.

معرتؽبم محمادؾة مخالهلا معـ ماجملؿؿع مؼلؿطقع ماظيت ماظقدقؾة مػل ماىزائقة مباظدسقة ماٌؼصقد ان

ماعـ مباجملؿؿعمصعؽر ماظذيمايؼماظضرر مسؾاىرمية موػلمتؼام مظؾكطر موسرضمعصايف مودالعؿف كمف

معرتؽبماىرميةمبأدؿماجملؿؿعم.

ممامالمذؽمصقفمانموضقعمجرميةمؼػضلماديمهرؼؽماظدسقىماىزائقةمضدمعرتؽؾقفامظؿؼرؼرمعلؤوظقؿفم

وصرضماظعؼقبةماٌؼررةمضاغقغاموػذامػقمػدفماظدسقىماىزائقةمألغفامودقؾةماظدوظةماظيتممتارسمعـم

مضدمؼصقبمخالهلامحؼف اميفمععاضؾةماىاغلمسؿاماحدثفمعـمضررميفمأعـماجملؿؿعموظؽـمػـاكمضررًا

مؼطؾبم مان ماظضرر ميؼف مجيعؾمباعؽانمعـ ممما مؼصقبماجملؿؿع ماظذي ماظضرر مادي مباالضاصة األصراد

ماىزائقةم ماحملؽؿة مأعام مأو ماٌدغقة ماحملؽؿة مأعام مطان مدقاءًا ماصابف ماظذي ماظضرر مسـ اظؿعقؼض

ماظؼاغقنمػلمأداسماظدسقىماىزائقةمواظدسقىماٌدغقةمعاداعتماىرمي مانممةماظيتمؼعاضقبمسؾقفا .

موتؼدميفماديماحملؽؿةماٌكؿصةم.ممػدفماالثؾاتمػقماظؾقثمسـماظدظقؾماٌؿعؾؼميفمجرميةمععقـة

لؾبمتؾقثماظؾقؽةمطرعلمجـةمحققانميفماظـفرمؼؽقنماثؾاتفامسـمررؼؼمتؼدؼؿمؿويفماىرائؿماظيتمت

اديماحملؽؿةماٌكؿصةمسـدمتقاصرممحؼقؼةموضقسفاموععرصةمصاسؾفامواظؿقؼقؼمععفموماحاظؿفؾكماظدظقؾمس

مصانماحملؽؿةمهؽؿمباظرباءةم.ماألدظةماظؽاصقةمظألداغةمأعاماذامطاغتماالدظةمعـعدعةممتاعًا

م
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م ـــثمم:اظؾقمأػؿقة

طـرةمارتؽابمػذهماىرائؿمقةماظعاعةمعـماٌقضقساتماٌفؿةمبلؾبمعدماثؾاتماىرائؿماٌؿعؾؼةمباظصُؼ

يفماظقضتماياضرمممامادىماديماغؿشارماألعراضماظلرراغقةميفماجملؿؿعمععموصاةمطـريمعـماألصرادم

مؾققثماظيتمتـاوظتمػذاماٌقضقعم.غؿقفةماغؿشارمتؾؽماألعراضموطذظؽماظؿشقػاتماًؾؼقةموضؾةماظ

م

ماظؾقـــثمم:مإذؽاظقة

مؼ مطقػ مبأغف متؿؿـؾ ماظؾقث مػذا ماذؽاظقة مان ماظعاعة مباظصقة ماٌؿعؾؼة ماىرائؿ ماثؾات مانمؿؿ وػؾ

قةمتضؿـتمودائؾمحمددةمالثؾاتمػذهماىرائؿمختؿؾػمسـمودائؾماثؾاتماظؼقاغنيماىـائقةماالجرائ

مطاظؼؿؾمواظلرضةم.اىرائؿماألخرىم

م

ماظؾقــثمم:مخطــة

مػذاماظؾقثماديمعؾقـنيموطاآلتلم:دقفمغؼلؿم

مماٌؾقــثماالولم:ماألدظةماىزائقةم

ماٌؾقــثماظـاغلم:مأضلامماألدظةماىزائقةم

م

م

م
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ماألولماٌؾــقــث

ملـائـاتماىــفقمماإلثؾــعػ

إنماإلثؾـــاتميفمحؼقؼؿـــفمػـــقماظؾقـــثمســــماظـــدظقؾماٌؿعؾـــؼمبقاضعـــةمععقــــةموتؼدميـــفماديماظلـــؾطةمممم

م(م.م1اٌكؿصةم)م

اؼضـــامسؾـــكمأغـــفم)مإضاعـــةماظـــدظقؾمظـــدىماظلـــؾطاتماٌكؿصـــةمبـــاإلجراءاتماىـائقـــةمسؾـــكممممموُؼعـــرفم

ضاغقغقــــةموذظــــؽمبــــاظطراماظــــيتمحــــددػاماظؼــــاغقنموصــــؼمحؼقؼــــةمواضعــــةمبأذكاصــــفامذاتمأػؿقــــةم

م(مم2اظؼقاسدماظيتمخضعمهلام(م)م

مموضــدمسرصـــتمحمؽؿــةماظــــؼضماٌصـــرؼةماإلثؾــاتمععــــاهماظؼــاغقغلمسؾـــكمأغـــفم)مإضاعــةماظـــدظقؾمأعـــاممممم

ــفمممممم ـــمضقتـ ــردمعـ ــؼماظـــذيمؼؿفـ ــقاممايـ ــقمضـ ــاغقنمصفـ ــددػاماظؼـ ــاظطراماظـــيتمحـ ــاءمبـ ــؿممماظؼضـ ــاقمؼؼـ عـ

م(.م3اظدظقؾمسؾقفم(م)م

ــةممممممممم ــقةماظعاعـ ــرةمباظصـ ــرائؿماٌضـ ــفميفماىـ ــائلموأػؿقؿـ ــاتماىــ ــقمماإلثؾـ ــقإلمعػفـ ــؾمتقضـ ـــماجـ وعـ

مدقفمغؼلؿمػذاماٌؾقثماديمعطؾؾنيموطاآلتلم::

ماألولمماٌطؾــب

مةــةماىزائقــاألدظ

ــفمممممممممممإنم ـــماظؿفؿ ــفمع ــفماٌــؿفؿماومبراءت ــاتماداغ ــؼمػــلماثؾ ــاماحملؼ ــدفماظقف ــيتمتف ــقةماظ ــةماألداد اظغاؼ

سؾـــكمادظـــةمعــــمذـــأغفاماضــــاعمماٌلــــدهماظقـــفموالميؽــــمانمؼؿقصـــؾماديمػـــذهماظغاؼـــةمعـــاقمؼلـــؿـدمم

اظؼاضـــلمبإداغـــةماٌـــؿفؿماومبرائؿـــفمغظـــرًامٌـــامظؿؾـــؽماألدظـــةمعــــمتـــأثريمسؾـــكموجداغـــفم مإنماظلـــؤالم

مبفذاماظشأنمعاػقماٌؼصقدمباظدظقؾم؟اظذيمؼطرحم



5 
 

م(.4إنماٌؼصقدمباظدظقؾمػقمطؾمعامؼؤديماديمإزفارمايؼقؼةم)

وقمحيددماٌشرعماظعراضلماألدظةماىزائقةمطؿامصعؾمباظـلؾةمظألدظةماٌدغقةماظيتمحددػامووضعمهلام

متؼققدماظؼاضلم مصعؾماٌشرعماظعراضلميفمسدم م وحلـًا ممساسفا مبفا ماظيتمجيقز اىـائلمبأدظةماظؼققد

حصرًامألنماإلثؾاتماىـائلمؼؿعؾؼمبقضائعمعادؼةمطاظؼؿؾمواظلرضةماومرعلمعقادمضذرةميفماظـفرممحمددة

 مأعاميفماإلثؾاتماٌدغلمصإنماظؼاضلماٌدغلمعؼققدمبأدظةمحمددةمحصرًاألنماإلثؾاتماٌدغلمؼؿعؾؼم

عراضلمضقدماظؼاضلماٌدغلمبأدظةميفمتصرصاتمضاغقغقةمطاظؾقعماوماإلجيارماومرػـمظذامصإنماٌشرعماظ

مضرارمواظقؿنيم.............اخماظـاصذمباظؽؿابةمواإلم1979ظلـةمم107حمددةميفمضاغقنماإلثؾاتمرضؿم

وسؾقفمجيقزمظؾؼاضلماىـائلمانمؼؽقنمضـاسؿفمعـمايمدظقؾمؼطرحميفماىؾلةمؼؼؿـعمبفموؼلؿـدمسؾقفم

م(.م5قنمطؿامػقمايالميفماٌلائؾماٌدغقةم)فماظؼاغيفمحؽؿفمدونمانمؼؾؿزممدظقاًلمعؼررًامؼػرض

ػرتضمذؽؾقةمخاصةمطؿامػقمتوودرماإلذارةمانماٌشرعمقمؼرشبمبؿقدؼدماألدظةماىزائقةمبـصقصم

وايقؾمايالميفماألدظةماٌدغقةموذظؽمألنماجملرممسـدمارتؽابفمىرميةمدقفمؼؿكذمطاصةماظقدائؾم

رفماظؼاغقنمظإلثؾاتمأيمأنماجملرممدقفمؼؿكذماظيتمعـمذأغفامأنمتطؿسمطؾمدظقؾمضدهموضدمؼشرت

طفرميةمرعلمعقادمهؿقيمسؾكمإذعاعمطاصةمايقؾمإلزاظةمطؾمأثرمظألدظةماظيتمؼؽقنمساٌامبفامدؾػًام

متلؾبمم2003يفمعـطؼةمدؽـقةمطؿامحدثميفماظؾصرةمسـدماالحؿاللماالعرؼؽلمظؾعرااميفمسامم مما

مراغقةمغؿقفةماغؿشارمػذاماإلذعاعميفماىقموتؾقثماظؾقؽةم.بإصابةماألصرادمبـلؾةمساظقةمعـماألعراضماظلر

مباظـؿقفةمتلؿؼرميفمضؿريماظؼاضلماىـائلم م موظؽـفا صاألدظةماىزائقةمشريمحمددهميفماظؼاغقنمحصرًا

معـمطؾمذئم مواسؿؼاده مانمؼؽقنمرأؼف مظف مإذ م  ميفمتؽقؼـمضـاسؿف موادعة متؼدؼرؼة مؼؿؿؿعمبلؾطة صفق

مسؾك مسؾكمذرطمأنمؼؽقنمذظؽم)أيماظظرفم(مموؼؿكذمعـمطؾمزرفمدظقاًل مبرائؿف مأو ماٌؿفؿ أداغة

ؽؿماظؼاضلمععؾقعاتفماظشكصقةماظيتمحصؾمسؾقفامـةموالمحيـقىماىزائقـاظدسععؾقعًامظدىماًصقمميفم

م(م.6عـمعصادرمخارجةمسـماظدسقىم)
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م ماألسرتافماظذيمأدديمبف دمتصدرمضصؼدمؼعرتفماٌؿفؿمبإرتؽابفماىرميةموظؽـمسؾكماظرشؿمعـمػذا

احملؽؿةمحؽؿًامباظربآءةموذظؽمادؿـادًامٌامظدؼفامعـماألدؾابميفمتؽقؼـمضـاساتفام موغالحظمانمػـاكم

مؼعرتفماظشكصم مصؼد معدصقعمبؾعضماظدواصع عـماألذكاصمعـمؼدظلمبإسرتافمخالفماظقاضعمألغف

مأوماٌلاسمبلالعةماىلؿمأومؼؽقنماظغرضمةماٌقجفةماظقفمختؾصًاـباظؿفؿ اصفمعـمإسرتمعـماظؿعذؼبم

مذػؼة مايؼقؼل ماٌؿفؿ مذيقعممتغطقة متؿػؼ مصؼد مظؾشفادة مباظـلؾة مايال موطذظؽ معقاالة ماو محؾًا او

م.اظشفاداتمضدماٌؿفؿموظؽـماحملؽؿةمضدمتؼؿـعمبؽذبمذيقعماظشفاداتم

اٌعدلمػلمادظةماضـاسقةمإذمم1971(مظلـةم23إنماألدظةميفمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائقةمرضؿم)

ماظذيمتؽقنمم/مآم(213دةم)متـصماٌا عـفمسؾكمأغف)مهؽؿماحملؽؿةميفماظدسقىمبـاءمسؾكمأضؿـاسفا

م(معـمأدوارماظؿقؼقؼماوماحملاطؿةم.ظدؼفامعـماألدظةماٌؼدعةميفمأيمدورم

طرحمػـامعاػقمدورمطؾمعـمضاضلماظؿقؼقؼموضاضلماٌقضقعمباظـلؾةميفمجرائؿمُؼمانماظلؤالماظذي

متؾقثماظؾقؽةموإضاعةماظدظقؾم؟

مإنمدورمضاضلماظؿقؼقؼمػقم:

اظؿـؾقتمعـمحؼقؼةموضقعماىرميةمايموضعماىرميةمضؿـمتؽققػفاماظؼاغقغلمأيمػؾمػـاكمغصمم–م1

مؼمسؾكماظقاضعةموؼعؿربػامجرميةم.ؼـطؾ

م..ممغلؾةماىرميةماديمصاسؾفاموذظؽمعـمخاللممساعماظشفقدموتؼارؼرماًرباءمواإلجراءاتماألخرىم–م2

مػقم:ماضلماٌقضقعأعامدورمض

مإضاعةماظدظقؾمسؾكموضقعماىرميةم.م–م1

م(م.7غلؾةماىرميةماديمصاسؾفام)م-2
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ماظـاغــلماٌطـؾــب

مةــةماىزائقــامماألدظـأضل

تؼلؿماألدظةماىزائقةمعـمحقثمرؾقعؿفاماديمغقسنيمصفلمإعامأدظةمعادؼةمأومععـقؼةموػلمبـقسقفامتؼلؿم

مودقفمغؿـاولمتقضقإلمذظؽميفمصرسقنيم معؾاذرة موشري معؾاذرة ماديمأدظة مباىرمية عـمحقثمصؾؿفا

موطاآلتلم::م

مرعماألولــاظػ

مةـقؼــةمواٌعـــةماٌادؼــاألدظ

ؾؽماألدظةماظيتمميؽـمٌلفامأومرؤؼؿفامطقجقدماٌقادماظيتمأدؿكدعتميفمإنماألدظةماٌادؼةمػلمت

مدماظشروعمبرعلماظلؿقمميفماظـفرم.تؾقثماىقميفمحقازةماىاغلماومضؾطماىاغلمسـ

مظألدظةماٌادؼةمعـماػؿقةميفماألثؾاتموذظؽمظؿأثريػامسؾكموجدانماظؼاضلموإحلادفمظذام مٌا وغظرًا

ايصقلمسؾقفاموتـؾقؿفامبعدمارتؽابماىرميةمعؾاذرةمحؿكمالتضقعمانمؼلرعميفمؼـؾغلمسؾكماحملؼؼم

دظةمبقادطةماالجراءاتمععاٌفاماومؼشقبفاماظـؼصمأوماظؿؾػمأوماظؿغقريموميؽـمايصقلمسؾكمػذهماأل

ماظؿاظقةم:

ماظؽشػمسؾكمحمؾمارتؽابماىرميةمم–أم

ماظؿػؿقشمم–بم

مم(مم8اإلدؿعاغةمباًرباءمعـمارؾاءموخمؿرباتمإلجراءماظؿقؾقؾموشريػؿمعـمذويماألخؿصاصم.م)مم–جم
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ماألدظةماٌعـقؼةم)ماظشكصقةم(مصفلمتؾؽماألدظةماظيتمتصؾماديماحملؼؼمسؾكمظلانماظغري طأسرتافمأعا

سؾكممسؾؿماحملؼؼبعضماظشراحمباظدظقؾماظـارؼمألغفمؼصؾماديمٌؿفؿموذفاداتماظشفقدموضدمؼلؿقفما

م(م9ظلانماظغريم)

ملمــاغـرعماظـــاظػ

مضقؿةماألدظةماٌادؼةمواٌعـقؼةميفمإثؾاتماىرائؿماٌؿعؾؼةمباظصقةماظعاعة

اػؿقةمطؾمعـماألدظةماٌادؼةمواٌعـقؼةميفماإلثؾاتماىـائلم مماخؿؾػماظػؼفاءميفمهدؼدمضقؿةموم

ماألدظةماٌعـقؼةمصالمميؽـماألسؿؿادم صذػبمبعضفؿمبأنماألدظةماٌادؼةمػلماألداسميفماإلثؾاتمأعا

سؾقفامطـريًامإذمانماضقالماٌؿفؿمتؿقؿؾماظصداماوماظؽذبموطذظؽمصإنماظشاػدمؼرىمأحقاغًاماألذقاءم

مظعقاعؾمذكصقة ماظـػسمغؿقفة متشؿفقفا ماظعنيمبؾمطؿا متراه ماظعـقم مععقـةمالمطؿا مسؾكماالغؾقبمبقـؿا ر

اٌقادماظؼذرةمعـمبعضماٌؤدلاتماديمغفرمدجؾةمعـاًلاومضؾطماىاغلمسؾكمماظذيمسـمررؼؼفمُترعك

ايدودموػقمعؿؾؾسميفمادؿريادمعرطؾاتمعـماظقابانمهؿقيمسؾكماذعاعمتلؾبميفمتؾقثماظؾقؽةمصإغفم

اديمأنماألدظةماٌادؼةمضدمالتصدامأحقاغًاموباظؿاظلمصالمأعاماآلخرونمصؼدمذػؾقاممؾماظؽذبم.اعرمالحيؿؿ

مميؽـماألسؿؿادمسؾقفامبصقرةمعطؾؼةمطؿاميفمحاظةموضعمذكصمعقادمداعةميفماظـفرمثؿمخيػلم

مصإنماألدظةماٌادؼةمضدمتلاػؿميفماألطقاسماظػارشةميفمعـزلمذكصمآخرمدونمسؾؿفم موباظؿاظل

مؿمممممؾمتضعقػمدظقؾماإلتفاممواهماٌؿفأومسؾكماألضمئؼموؼقجفماإلتفامماديمذكصمبرحملؼششما

ذفادةماظشفقدممادــوظذظؽمؼرىمػؤالءماظعؾؿاءمأنماألدظةماٌعـقؼةمميؽـماإلسؿؿادمسؾقفاماذاماتػؼتموانمادؿؾع

مؼؼضلمسؾكماظؿقؼقؼم.
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م ماٌادؼة ماألدظة متدضقؼ ماىـائل ماظؼاضل مسؾك ماظضروري معـ مععرصوغرى مأجؾ معـ ايؼقؼةممةــــواٌعـقؼة

مممممممممممممممممممممممممممممممرريًامصؼدمالؼلؿطقعماظشاػدمانمؼذطوغالحظمأنمذفادةماظشفقدمالؼصإلماإلسؿؿادمسؾقفامطـ

مواظيتمتؤديماديماظطابقاممععؿؾتؿلربمعـمماتماظدخانــــبصقرةمدضقؼةماظلاسةماظيتمرأىمصقفامدقاب

مؽمسؾكـــرةمظذظـــؿمطــــمصفــظؾشاػدمحلـماظـقةمأعاماظشفقدماظؽاذبقمتؾقثماظؾقؽةمػذامباظـلؾة

متلؿطقعمععرصةمذكصقةماظشاػدمكتؽقنمسؾكمععرصةميفمسؾؿماظـػسمحؿماحملؽؿةماىزائقةمأن

م(10وتؼققؿمذفادتفميفمضقءمذظؽم.م)

م

م

م

م

م
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مثــاظــرعماظـــظػا

مرةـاذـرماٌؾـرةموشقـاذـةماٌؾــاألدظ

ماذرةمـاٌؾةمـأواًلم:ماألدظ

إنماألدظةماٌؾاذرةمػلمتؾؽماألدظةماظيتمتؤؼدموجقدمسالضةمعؾاذرةمبنيماٌؿفؿمواىرميةماٌرتؽؾةم

ماظؼذرةميفماظ مؼؾؼلماٌقاد موػق مصإنمضؾطماٌؿفؿ مععـقؼة مأو متؽقنمعادؼة مإعا ماألدظة ممماموػذه ـفر

م مُؼعد ماٌقاه مبؿؾقث مأدرمؼؿلؾب ماظذؼـ ماظشفقد مذفادة مأعا ماٌؾاذرة ماٌادؼة ماألدظة موضقعممعـ طقا

فؿماًؿلةمصُقعدمعـماألدظةماٌعـقؼةماٌؾاذرةمعـفامسؾكمدؾقؾماٌـالمذؿمقامساىرميةمبإحدىمح

مرحيةماظغازماًاغؼم.

مثاغقًام:ماألدظةمشريماٌؾاذرةم

امحبادثةمععقـةمباظذاتم)أيمظقسمهلامإنماألدظةمشريماٌؾاذرةمػلمسؾارةمسـمسدةمحؼائؼمتؿعؾؼمذيقف

م.مصؾةمعؾاذرةمباىرميةماٌرتؽؾةم(
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وعـمجمؿقعمػذهمايؼائؼمتؿؽقنمدؾلؾةمزروفمميؽـماسؿؾارػامأدظةمثؾقتقةميفمتؾؽماىرميةموػذهمم

ماألدظةمضدمتؽقنمعادؼةمأومععـقؼةم.

اظؼؾضمسؾكماٌؿفؿمإنمػذهماألدظةمالتؤؼدمبصقرةمضطعقةمسالضةماٌؿفؿمباىرميةمعقضقعماظؿقؼقؼمط

عـماألدظةماٌادؼةمشريماٌؾاذرةمأعاماعـؾةممماظيتمتؿلؾبميفمتؾقثماظؾقؽةمُؼعــدممجباغبماٌقادماظلاعة

ماظؼـقاتم مسرب مؼفدد موػق ماٌؿفؿ ممسعقا ماظذؼـ ماظشفقد مذفادة مصفل ماٌؾاذرة مشري ماٌعـقؼة األدظة

مباظاظػضائقةمباظؼاءماٌقادماظلاعةميفماظـفرممم .مؼالحظمممامتؼدممأغفماألدظةمقةماظعاعةمصامؼلؾبمضررًا

ؼعؿؾمسؾكمتؾقثماظؾقؽةممشريماٌؾاذرةمالؼقجدمعـمبنيمػؤالءماظشفقدمعـمؼشفدمسؾكمأغفمرأىماٌؿفؿ

مارتؽابم ماحؿؿال مسؾك معفؿقسفا متدل ماظظروف معـ مععقـة مدؾلؾة مطقغت محؼائؼ مسدة مػـاك وظؽـ

مجرميةمعؿعؾؼةمباظصقةماظعاعةم.ماٌؿفؿ

نماػؿقةماألدظةماٌؾاذرةمدقاءمطاغتمعادؼةمأومععـقؼةميفماإلثؾاتماىـائلمأضقىمعـموودرماإلذارةمأ

األدظةمشريماٌؾاذرةموذظؽمألغفامتؤخذمعؾاذرةمعـموضائعماىرميةمأعاماألدظةمشريماٌؾاذرةمصإغفامتلؿـؿجم
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يماديمطمضدمتؤدعـماظظروفماحملقطةمبقضائعماىرميةموػذامعـمذأغفمانمؼدسقمظؾؼقاممبعؿؾقةمادؿـؾا

ماًطأمأوماظصقابم.

ماظـاغلماٌؾقث

متؼدؼرمأدظةماإلثؾاتماٌؿقصؾةمسـماىرائؿماٌؿعؾةمباظصقةماظعاعةم

ميفمضقءماظؿشرؼعاتماٌؼارغة

مهم مبؿإن ماظؾدء مػق ماىزائقة ماظدسقى ماجراءاتمريلقرؼؽ مأول موػق ماظؿقؼقؼقة ماىفات مأعام ػا

م) مأعاممتؾؽماىفاتم. مبأغفماظعؿؾماإلصؿؿاحلمظؾكصقعةماىـائقةمواألداةم11ادؿعؿاهلا موؼعرفماؼضًا م )

ماحملاطؿةم ماصقل مضاغقن ميف ماىزائقة ماظدسقى مهرؼؽ ميف مايؼ مهلا ماظيت مواىفات مهلا احملرطة

م:اظـاصذمػلمم1971(ممظلـةم23رضؿم)اىزائقةمم

م.اٌؿضررمعـماىرميةمأومعـمميـؾفمضاغقغًاممأواًلم:

م.أيمصردمسؾؿمبقضقعماىرميةممثاغقًام:
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م(مم.12ثاظـاًمم:ماإلدساءماظعامم)

م.أيمجفةمختقهلاماظؼقاغنيمهرؼؽماظشؽقىممرابعًام:

وػذامؼعينمانماٌشرعماظعراضلمقمؼعطمظالدساءماظعامماظدورماظرئقللميفمهرؼؽماظدسقىماىزائقةم

دؾبمذظؽمانماظؼاغقنماظعراضلمالمؼزالمعؿأثرًاميفمػذاماٌقضقعمباظـظامماألغؽؾقزيماظذيمؼعطلممان

ايؼمبؿقرؼؽماظدسقىماىزائقةماديماألصرادمسدامبعضماىرائؿماٌفؿةم مصإنمعـمحؼماألدساءماظعامم

يفممهرؼؽمػذهماظدسقىميفماىرائؿماٌؿعؾؼةمباظصقةماظعاعةمطفرميةمتصرؼػمعقاهماظصرفماظصقل

ماظدسقىم مهرك م) مأغف مسؾك ماألصقل مضاغقن معـ ماألودي ماٌادة معـ م)آ( ماظػؼرة مغصت مصؼد مدجؾة غفر

م(اضلماظؿقؼقؼماوماحملؼؼم.اىزائقةمبشؽقىمذػقؼةمأومهرؼرؼةمتؼدمماديمض

انماظشؽقىماظيتماذارتماظقفاماٌادةماألوديمعـمضاغقنماألصقلمػلماظشؽقىماظعاعةمأيماغفاماجراءم

مسؾؿممجيقزمظؽؾمعقارـ مسادؼًا معـماىرميةمأممصردًا مسؾقفمأممعؿضررًا مأطانمجمـقًا ماظقفمدقاءًا انمؼؾفأ

ميفماظـظامماالغؽؾقدؽلقغلمم ماظيتمهركماظدسقىمصقفا بقضقعماىرميةموػلمعـماظقدائؾماألدادقة

م(13)مأثرتمبفموعـفاماظؿشرؼعماظعراضلم.واظؿشرؼعاتماظيتمت



14 
 

معـماىفاتمماأع ماو ماظعام ماظذيمؼؼدممعـماإلدساء ماألخرىمظؿقرؼؽماظدسقىمصفلماألخؾار اظقدقؾة

األخرىمشريماجملينمسؾقفمأومممـؾةمواٌؼصقدمباألخؾارمػقمإبالغماىفاتماٌكؿصةمبقضقعماىرميةم

نيمصفقمعـابةماظشؽقىماظعاعةمباٌعـكماظذيمسرضـاهم مإنماظلؤالماظذيمؼطرحمبفذاماظشأنمعاظػرامب

ماظشؽقىمواإلخؾارم؟م

ماظدسقىمم متؿقرك ماإلخؾار ميف مبقـؿا مععًا مواٌدغقة ماىزائقة ماظدسقى متؿقرك ماظؿقرؼرؼة ماظشؽقى يف

ماٌؿضؿـم ماإلدساء مػل مصاظشؽقى م  مذؽقى ماإلخؾار مؼعد موال مإخؾار متعد مذؽقى موطؾ مصؼط اىزائقة

ما مأومهرؼرؼًا ديماىفةمذاتماخؿصاصمإرتؽابمذكصمععروفمأومشريمععروفمجرميةمواٌؼدعةمذػقؼًا

ماظؼاغقغقةإلختاذماإلجراءاتم

مالماٌؿفؿمسؾكمحمؽؿةماٌقضقعم؟وظؽـمعؿكمحي

مب مؼقصػ مرارئة مصػة ماالتفام ماألدظةمان معـ مجمؿقسة متقاصر مبعد ماٌعـقي ماو ماظطؾقعل ماظشكص فا

كماظظاػرةمصقفامإغفامترجإلمإداغؿفموػقمغاتجمسـمتعارضمبنيمرياؼةمايرؼاتماظػردؼةمواحملاصظفمسؾ

تقاصرممغفائلمؼدؼـفموظؽـمحؽؿمضضائلاٌصؾقةماالجؿؿاسقةمواظـظامماظعامم مصاٌؿفؿمقمؼصدرميفمحؼفم
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مععفام مصقؿكذ مواظؿقضقػ مطاظؼؾض محبرؼؿف مواٌلاس ماظؿدخؾ مسؾقف متػرض ماجملؿؿع موعصؾقة االدظة

ظةماظؼاضلماىـائلماجراءاتماظؿقريموذيعماالدظةمواحاظؿفماديماحملؽؿةماٌقضقعمسـدمرجقانماد

ئقةمضققدماالداغةموعـمػـامبرزتمصؽرةماظضؿاغاتماظؼاغقغقةمظؾؿؿفؿموتضؿـتماظؿشرؼعاتماىـائقةماالجرا

مضضاةماظؿقؼقؼمعـماجؾمسدمماٌلاسمحبرؼاتماالصرادممسؾكم

م م) مجيبمسؾكماحملؽؿةم143ظؼدمبقـتماٌادة ماظعراضلمعا معـمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائقة )

اًاصةمباظدسقىماىزائقةمصانماولماجراءمتؼقممبفماحملؽؿةمػقمانمهددمسؿؾفمسـدمتلؾؿفاماالضؾارةم

مةموتؾؾقغماالدساءماظعاممواٌؿفؿمواٌدسلمبايؼماظشكصلاطؿعقسدامظؾؿق

وعـمترىممساعمذفادتفمعـماظشفقدموؼؿؿمتؾؾقغفؿمبقرضةمتؽؾقػمبايضقرموضؾؾمعقسدماحملاطؿةمبققمم

م ماؼام موثالث ماٌكاظػات ميف ماالضؾ مسؾك مػذامواحد مودؾب ماىـاؼات ميف ماؼام مومثاغقة ماىـإل يف

موذويم مظؾؿؿفؿ ماظؽايف ماظقضت ماسطاء موضرورة ماظػقرؼة ماحملاطؿات ماجراء مجقاز مسدم مػق اظؿقدؼد

ماظعالضةمظؿفقؽةمعامؼؾزممعـمعلؿـداتموذفاداتم.
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م) موادعة متؼدؼرؼة مبلؾطة مؼؿؿؿع ماىـائل ماظؼاضل موحمؽؿةم14إن مسادل محؽؿ مادي ماظقصقل (يف

ؽقنمضـاسؿفامعـماألدظةماظيتمتطرحميفماىؾلةموظغرضمضؾقلماألدظةموععرصةمايؼقؼةمدقاءًاماٌقضقعمت

ماآلتقةم:طانمايؽؿماظصادرميفماظدسقىمباإلداغةماوماظرباءةمصإغفمؼؾزممانمتؿقصرمصقفاماظشروطم

عمدمقمايؼقؼةماظقاضعقةمضدرماٌلؿطاوػذامؼلؿقجبمانمتؼرتبم:مجيبمانمتؽقنماألدظةمؼؼقـقةممأواًل

موانمتؾؿعدمسـماظظـقنمواظؿكؿقـاتم

ممثاغقًا مذي ماظدظقؾ مؼؽقن مان ماإلثؾاتم: مضاغقن ميف ماظقف مؼشار ماظشرط موػذا ماىرمية معقضقع سالضة

حقثمؼؿطؾبماظؼاغقنممممم the principal of relevanceعؾدأماظعالضةماظؽاذػةمملماألعرؼؽلاظػقدراظ

م(م.401ضعمحمؾماظدسقىم)اٌادةماألعرؼؽلمأنمؼؽقنمػـاكمسالضةمعابنيماظدظقؾمواظقا

متـظرػاممثاظـًا ماظيت ماىزائقة ماظدسقى ميف ماًصقم معـمضؾؾ ماىؾلة ميف ماٌطروحة ماألدظة معـاضشة :

محمؽؿةماٌقضقعم.

مادؿـدتمسؾقفام ماظيت ماألدظة محؽؿفا مادؾاب ميف متؾني مان ماحملؽؿة مؼـؾغلمسؾك ماغف مؼؿضإل مػذا عـ

مبصقر موانمتؾنيمعضؿقنمطؾمعـفا مباإلداغة مباظقاضعمطؿامحؽؿفا مسالضؿف معدىم مؼقضإلمصقفا مطاصقة ةه
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ماضؿـعتمبفاماحملؽؿةم مصايؽؿمؼؽقنمضاصرًاميفماظؿلؾقبماذاماطؿػكمباإلذارةماديمأدظةماظـؾقتمعـ

تقضقإلمعضؿقغفامطؿامظقماطؿػكمايؽؿمبذطرمثؾقتماظؿفؿةمادؿـادًاماديماضقلماظشفقدماومعـمتؼرؼرممدون

(مطؿصرؼػم15ـمدونمانمؼذطرمذقؽًامممامتضؿـؿفمتؾؽماألضقالم.م)اًؾريماومعـمععاؼـةمعؽانمايادثمع

متؾقثمعقاهماظشربم.عقاهماظصرفماظصقلميفمغفرمدجؾةماومدؼاديمممامؼؿلؾبميفم

م ماظدسقى ميف محيؽؿ ماظعراضل ماىـائل ماظؼضاء مان معـماىزائقة مظدؼف متؽقغت ماظيت مضـاسؿف مضقء يف

م) محقثمتـصماٌادة ماٌطروحةميفماىؾلة م)هؽؿمم/م213األدظة معـمضاغقنماإلصقلمسؾكماغف م( آ

معـم ماٌؼدعةميفمايمدور معـماالدظة ماظذيمتؽقنمظدؼفا م مسؾكماضؿـاسفا احملؽؿةميفماظدسقىمبـاء

م(ماظؿقؼقؼماوماحملاطؿةم.ادوارم

مبفذا ماخذ م)موضد ماٌادة ميف ماٌصري ماىـائقة ماالجراءات مضاغقن مضاغقنم302اظرأي موطذظؽ معـف )

(معـفموضاغقنماالجراءتماىـائقةماظػرغللميفماٌادةم)م367اظقؿينميفماٌادةم)االجراءاتماىزائقةم

معـفم.وغالحظمضؾةماالحؽامماظصادرةمعـماظؼضاءماظعراضلمباىرائؿماٌؿعؾؼةمباظصقةماظعاعةمالمم353 م )

غصمسؾكمػذهمتؿـادبمععمطـرةمػذهماىرائؿماظيتمترتؽبمؼقعقامسؾؿًامانمضاغقنماظعؼقباتماظعراضلم
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اظعؼقباتماٌـصقصمسؾقفاميفمػذهماٌقادمخػقػةمالموغرىمانم(معـفم499-496)ممممئؿميفماٌقاداىرا

ماظـاوةمسـماىرائؿماٌذطقرةم.متؿـادبمععماألضرار

م

م

مشم:ـقاعــاهل

مم–ماظدطؿقرمحمؿقدمنقبمحلقين -1 مم–ذرحمضاغقنماإلجراءاتماىـائقة ماظـفضةماظعربقة م–دار

 34صمم–م1988م–اظؼاػرةم

اظطؾعةماظرابعةمسشرمم–عؾادئماالجراءاتماىـائقةميفماظؼاغقنماٌصريمم–رؤوفمسؾقدماظدطؿقرم -2

 162صمم–م1982م–دارماىقؾمظؾطؾاسةمم–

 م27/5/1989جؾلةمم–امم54ظلـةمم20رضؿممرعـمغؼض -3

مم–اظؼلؿماظعؿؾلمم–اظؿقؼقؼماىـائلمم–اظدطؿقرماريدمصؤادمسؾداجملقدم -4 م–اظطؾعةماًاعلة

 م98صمم–م1939م–اظؼاػرةم
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ذرحمضاغقنماصقلماحملاطؿاتمم–اظدطؿقرمحلنيمسؾداظصاحبمواظدطؿقرممتقؿمراػرماريدم -5

 ...مم324صمم–م2012م–بغدادمم–دارماظدطؿقرمظؾعؾقممم–اىزائقةم ماظطؾعةماألوديم

مم–اظؿقؼقؼماإلجراعلمم–اظدطؿقرمدؾطانماظشاويم -6 ماظـاغقة ماظؼاغقغقةم-اظطؾعة بغدادمم–اٌؽؿؾة

 م33صمم–م2011

بغدادمم–اظطؾعةماألوديمم–ودائؾماإلثؾاتميفماظدسقىماىزائقةمم–أتماريدمغصقػماظدطؿقرمغش -7

 م104صمم–م2005م–

 م35صمم–اٌرجعماظلابؼمم–اظدطؿقرمدؾطانماظشاويم -8

 م104صمم–اٌرجعماظلابؼمم–اظدطؿقرماريدمصؤادمسؾداجملقدم -9

م -10 ماظؿقغل محمؿد مم–اظدطؿقر مايدؼث ماإلجرام مم–سؾؿ مم1960م–اظؼاػرة واظدطؿقرمم299ص

م1977م–م1جم–حمؿقدمحمؿقدمعصطػكم اإلثؾاتميفماٌقادماىـائقةميفماظؼاغقنماٌؼارنم

 م253صمم– اظؼاػرةمم1 ط

م -11 مثروت مجالل مم–اظدطؿقر ماىزائقة ماحملاطؿات مم–اصقل ماألول ماىاععقةمم–اىزء اظدار

 م81صمم–م1982م–بريوتمم–ظؾطؾاسةمواظـشرم
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 ادةماألوديمعـمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائقةماظعراضلماظـاصذمـظرماظػؼرةم)مآم(معـماٌؼ -12

م -13 ماظعؽقؾل مسؾداالعري ماحملاطؿاتمم–األدؿاذ ماصقل مضاغقن ميف ماىـائقة ماإلجراءات اصقل

 م66صمم–م1977م–عطؾعةمبغدادمم–اىزءماألولمم–اىزائقةم

م–دةمعؼارغةمدرام–دؾطةماظؼاضلماىـائلميفمتؼدؼرماألدظةمم–اظدطؿقرمصاضؾمزؼدانمحمؿدم -14

 م135صمم–م1999م–االردنمم–م1ط

رداظةمعاجلؿريمعؼدعةماديمطؾقةمم–تلؾقبماألحؽامماىزائقةمم–اظدطؿقرمغؾقؾمريقدماظؾقاتلم -15

 74صمم–م1983م–جاععةمبغدادمم–اظؼاغقنمواظلقادةم

 

 

 

 

 

م
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م

 

معمــةماٌراجــضائؿ

مأواًلم:ماٌؤظػاتماظؼاغقغقةم

 م2004م–دؽـدرؼةماألم–اٌؿفؿمم–د.اريدمبلققغلمابقماظروسم -1

 م1976م– ماظؼاػرةمم4 مطم1د.اريدمصؿقلمدرور اظقدقطميفمضاغقنماالجراءاتماىـائقةم ج -2

م م -3 ماظؼاػرة م  ماظعربقة ماظـفضة مدار م  مآعالمسؾداظرحقؿمسـؿانم اًربةميفماٌلائؾماىـائقة د.

 م1964

 م2005دؽـدرؼةمؼؼنيماظؼاضلماىـائلم مدرادةمعؼارغةم ماإلم–د.اميانمحمؿدمسؾلماىابريم -4

 1939 ماظؼاػرةم مم5اظؼلؿماظعؿؾلم مطمم–د.اريدمصؤادماجملقدم ماظؿقؼقؼماىـائلم -5

 م1982 مبريوتم مم1د.جاللمثروتم ماصقلماحملاطؿاتماىزائقةم ج -6
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م -7 مراػراريد مد.متقؿ مو مسؾداظصاحب محلني ماحملاطؿاتمم–اظدطؿقر ماصقل مضاغقن ذرح

 م2012م– مبغدادمم1اىزائقةم مط

 م2011بغدادمم– ماٌؽؿؾةماظؼاغقغقةمم2طم–اظؿقؼقؼماإلجراعلمم–د.مدؾطانماظشاويم -8

 م1982 ماظؼاػرةم م14عؾادئماإلجراءاتماىـائقةميفماظؼاغقنماٌصريم مطم–د.رؤوفمسؾقدم -9

م -10 ماظعؽقؾل ماألعري مسؾد ماصقلمم–االدؿاذ مضاغقن ميف ماىـائقة ماإلجراءات أصقل

 م1977م–بغدادمم–م1احملاطؿاتماىزائقةم مج

م–درادةمعؼارغةمم–دؾطةماظؼاضلماىـائلميفمتؼدؼرماألدظةمم–د.مصاضؾمزؼدانمحمؿدم -11

 م1999م–األردنمم–م1ط

مغصقػم -12 ماريد مغشأت مم–د. ماىزائقة ماظدسقى ماالثؾاتميف مم–م1طم–ودائؾ م–بغداد

 م2005

رداظةمعاجلؿريمعؼدعةماديمطؾقةمم–تلؾقبماالحؽامماىزائقةمم–د.غؾقؾمريقدماظؾقاتلم -13

 1983واظلقادةم مجاععةمبغدادم ماظؼاغقن

م
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مثاغقًام::ماظردائؾماىاععقةم

بطالنماجراءاتماظؿقؼقؼماإلبؿدائلم مرداظةمعاجلؿريمعؼدعةمم–د.ماريدمبلققغلمجادؿم -1

 جاععةمبغدادم–اديمطؾقةماظؼاغقنم

اظشفادةميفماٌقادماىزائقةم مإرروحةمدطؿقراهمعؼدعةماديمطؾقةمم–د.مصؤادمسؾلمدؾقؿانم -2

 1989جاععةمبغدادمم–اظؼاغقنم

ماظؾققثماظؼاغقغقةممثاظـًام:

م -1 مسؾداظصاحب محلني مم–اظدطؿقر ماىزائقة ماظؼضاؼا ميف ماٌؼارنمم–اًربة ماظؼاغقن جمؾة

 م2008ظلـةمم51اظعددم

م -2 مسؾداظصاحب محلني مم–د. ماظؼاغقغقة موحؼقضف مم–اٌؿفؿ مايؼقا ماظؼاغقنمم–جمؾة طؾقة

 م2009ظلـةمم7ح6اىاععةماٌلؿـصرؼةم ماظعددم

م

م
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م

م

م

م

م

م

ماٌؾــكــص

مماإلثؾاتميفماىرائؿماٌؿعؾؼةمباظصقةماظعاعةم

إرتؽابمػذهماىرائؿمماٌفؿةمبلؾبمطـرةماٌؿعؾؼةمباظصقةماظعاعةمعـماٌقضقعؼعدماثؾاتماىرائؿم

ماظػراتمباظػؾقجةمويفمغفرمدجؾةمودؼاديميفماظقضتماياضرمطؿصرؼػم عقاهماظصرفماظصقلميفمغفر

م ماظؾصرة متؾقثمعقاه م77وتؾؾغمغلؾة م%موطذظؽمتؾقثماىق ماظيتمادؿكدعؿفا اظؼقاتممبلؾبماألدؾقة

م مسام ميف ماظعراا ماحؿالل مسـد ماظلررانم2003االعرؼؽقة مأعراض مإغؿشار مادي مأدى وطذظؽمممما

ماظؿشقػاتماًؾؼقةم..
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ماظع مباظصقة ماٌؿعؾؼة ماىرائؿ مإثؾات مؼؿؿ مطقػ مبأغف متؿؿـؾ ماظؾقث مػذا مإذؽاظقة مانمإن موػؾ م  اعة

اظؼقاغنيماىـائقةماالجرائقةمتضؿـتمودائؾمحمددةمإلثؾاتمػذهماىرائؿمختؿؾػمسـمودائؾمإثؾاتم

ماىرائؿماألخرىمطاظؼؿؾمواظلرضةم؟

ػقماظؾقثمسـماظدظقؾماٌؿعؾؼمبقاضعةمععقـةموتؼدميفماديماظلؾطةماٌكؿصةم موقمحيددممانماإلثؾاتم

اماظؼققدماظيتماٌشرعماظعراضلماألدظةماىزائقةمطؿامصعؾمباظـلؾةمظألدظةماٌدغقةماظيتمحددػامووضعمهل

م ممساسفا مبفا محصرًامجيقز محمددة مبأدظة ماىـائل ماظؼاضل متؼققد مسدم ميف ماٌشرع مصعؾ نمألموحلـًا

مبقضائع مؼؿعؾؼ ماىـائل مضؿريمماإلثؾات ميف متلؿؼر موباظؿاظل م  ماظـفر ميف مضذرة معقاد ماظؼاء معـؾ عادؼة

ؿفمعـمأيمدظقؾمؼطرحميفماىؾلةماظؼاضلماىـائلمصفقمؼؿؿؿعمبلؾطةمتؼدؼرؼةموادعةميفمتؽقؼـمضـاس

مظلـةم23قةمرضؿم)ضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائمصؼدمغص معـفم213يفماٌادةم)ماظـاصذمم1971( /آ(

سؾكمأغفم)هؽؿماحملؽؿةميفماظدسقىمبـاءًامسؾكمإضؿـاسفاماظذيمتؽقنمظدؼفامعـماألدظةماعؿؼدعةميفم

مم(مؿقؼقؼماوماحملاطؿةم.ايمدورمعـمأدوارماظ
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متفدفماديم ماجراءاتمسدؼدة مبعدماختاذ ماال ماٌكؿصة انماظدسقىماىزائقةمالهالماديماحملؽؿة

معـممذيعماألدظةماظيتمتـؾتمارتؽابماىرمية مظغرضماثؾاتماومغػلمارتؽابفا موادؾابفا وطقػقةموضقسفا

ماٌؿفؿماٌـلقبةماظقفمارتؽابفام..


