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مماٌؼدعـــــة

اظؼاسدةماىـائقةمسالضةمضاغقغقةمبنيماٌكارؾنيمبفامعـمجفةموبنيماظدوظـةمعــمجفـةمممممتـشأ

أخــ.ىفمصاٌكــارؾقنمباظؼاســدةماىـائقــةمسؾــقفؿمواجــبمارعؿـــانمســـم ا دــةمايمغشــا م ــامممم

طؿامانماظدوظةمهلامايؼمؼبماٌطاظؾةمبؿقضقـعمػـ اماظعؼـابمسؾـكمطـؾممممممم،ؼرتتبمسؾقفمجزاءمجـائل

اذمؼؾؿـزممباًوـقنمممم،ذاما تؽبماىاغلماى.ميـةمعقوـقنمػـ هماظعالضـةممممعـمؼ.تؽبماى.ميةفمصا

وضبــؼمظؾدوظــةمسـدئــ مانمتطؾــؼمسؾقــفماظعؼــابفموارةــؾمانماظؼاســدةماىـائقــةمتؿوــؿـممم،ظؾعؼــاب

اظؼاسـدةمممبعضمارحقال،مانماظـصماظؿش.ؼعلمؼقزنموظؽـفمؼب،مب اتفامععـكماظؿف.ؼؿمواظعؼابمععًا

صؼـدمؼؼؿرـ.ماظــصمسؾـكماظعؼقبـةممممممم،بارواصةمإظبمذظؽم،ضاغقغلماىـائقةمبشؼقفامسؾكماطـ.معـمغص

وؼطؾــؼمسؾــكماظـــصمؼبمػــ هماياظــةممم،وضبقــؾمؼبمهدؼــدمذــؼماظؿفــ.ؼؿمإظبمغرــق مأخــ.ىمم

)اظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقـا(.فمصؿـامػـقمإذنمعػفـقمموزئـةماظؼاسـدةماىـائقـةوموعـامػـقمعـدظقلممممممممممم

اىـائقـةوموعـامػـلماظوـقابطماظالزعـةممممممماظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقا(وموطقـػمؼـؿؿمتؽؿؾـةماظؼاسـدةمممم

مظ ظؽوموعامأػؿقةموزئةماظؼاسدةماىـائقةموتؽاعؾفاو

سؾـكممؾقـثمماظؼاسـدةماىـائقـةمدـقفمغؼلـؿمػـ اماظمممممؽاعـؾمموظغ.(ماظقضقفمسؾكمهدؼـدمتم

مسؾكماظـققماظؿاظل:م،ؾاحثػبلةمع

مارول:معػفقمموزئةماظؼاسدةماىـائقةفمؾقثاٌ

ماظـاغلم:ماظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقا(فماٌؾقث

ماظـاظث:متؽاعؾماظؼاسدةماىـائقةفماٌؾقث

ماظ.ابعموقابطمتؽاعؾماظؼاسدةماىـائقةفماٌؾقث

ماًاعس:ماػؿقةموزئةماظؼاسدةماىـائقةموتؽاعؾفافماٌؾقث

م  
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مارولاٌؾقثم

معػفقمموزئةماظؼاسدةماىـائقةم

م،ؾكمسؾكمذؼنيمػؿا:مذؼماظؿف.ؼؿمأوماظؿؽؾقػتؿوؿـماظؼاسدةماىـائقةمؼبمةق تفاماٌـ

وذؼماىزاءفموؼ.تؾطمذؼاماظؿف.ؼؿمواىزاءمؼبماظؼاسدةماىـائقةمبعالضةمعـطؼقةموزعـقة،مذظؽمانم

اعاماظعالضةماظزعـقةمصأدادـفامانماىـزاءمممم،اظؿف.ؼؿمؼلؿؿؾعمعـطؼقاماىزاءمطقدقؾةمرحرتاممغرقةف

ؼؿؾعمزعـقامارغؿفاكماظػعؾـلمظشـؼماظؿفـ.ؼؿممم
(1.

فموؼالحـظمانماٌؼرـقبمباظؿؿـابعماظـزع مبـنيمذـؼلممممممم

ـمممم مبعــكمانمذـؼماىـزاءمرممممم،اظؿف.ؼؿمواىزاءمػـامػقمتؿابعمؼبماظؿطؾقـؼماظعؿؾـلمظؽـالماظعـرـ.ؼ

ؼطؾؼمسؿؾقًامارمبعدمانمؼلـؾؼفمذـؼماظؿفـ.ؼؿفمصـاذنمظـقسماٌؼرـقبمباظؿؿـابعماظـزع مػـقمحؿؿقـةممممممممممم

ؽماغفمضـدمنـدماحقاغـًامانمذـؼماىـزاءمؼلـؾؼمممممممذظم،اظؿؿابعمؼبمووعمطالماظشؼنيمبقادطةماٌش.ن

طؿـامؼبماظؼاسـدةماىـائقـةمسؾـكمبقـا(موذظـؽمسؾـكماظـقـقمممممممممم،ؼبمووعفمزعـقامووعمذـؼماظؿفـ.ؼؿمم

ماظ يمدـؿؿط.قمظفمتػرقالمصقؿامبعدف

واذامطاغتماظرق ةماٌـؾكمظؾؼاسدةماىـائقةمػلماذؿؿاهلامسؾكمذـؼلماظؿفـ.ؼؿمواىـزاءمممم

صؼـدمؼؿقاجـدمممم،ىـائقةمضدمرمؼؿقاجـدانمععـًامؼبمذاتماظــصمممصانمذؼلماظؼاسدةمام،ؼبمغصمواحد

ذؼماظؿؽؾقػمؼبمغصمبقـؿامذؼماىزاءمؼؿؽػؾمبفمغصمآخ.
(2.

مف

صاظؼاسدةماىـائقةمضدمتقجدمذبزأةمبنيماطـ.معــمغـصمتشـ.ؼعلمؼبمضـاغقنمواحـدمأومؼبمممممم

ظــصممضقاغنيمزبؿؾػةمععاة.ةفموؼطؾؼمسؾكماظـصماظ يمضبؿقيمذـؼًامواحـدامظؾؼاسـدةماىـائقـةمامممم

وؼ.جعمم،بقدمانمػ هماظؿلؿقةمطاغتمربالمظـؼدمجاغبمعـماظػؼفم،اىـائلماظـاضصمأومشريماظؽاعؾ

ذظؽمإظبماغفمظقسمعـمعفؿةماظـصماىـائلمانمضبؿقيمذؼلماظؼاسدةماىـائقة
(3.

مف

وبـاءًامسؾكمذظؽمميؽـمتؼلقؿماظـصماىـائلماذنمإظبمغـصمجــائلمعلـؿقسبمظؾؼاسـدةممممم

ألغفماضؿر.مسؾـكمهدؼـدمحؽؿفـامتا طـًامممممم،شريمعلؿقسبمهل هماظؼاسدةوغصمم،اىـائقةموػقماألةؾ

                                                           
 -دراسة  تلميمية  ليةا عمةى اةفق الفقةو الجنةائي الم اصةر -القاعدة الجنائية  -انظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي (1)

  .35ص -1967 -1ط -بيرفت -لبنان –الشرك  الشرقي  لمنشر فالتفزيع
دراسةة  مقارنةة  لةةي القةةانفن الفاةة ي فالفقةةو  -تجزئةة  القاعةةدة الجنائيةة  -انظةةر: د. عصةةاي عفيفةةي لسةةين عبةةد البصةةير (2)

تجزئةة  القاعةةدة  -. د. لسةةين  شةةرفن102ص -2003 -1ط -القةةاىرة -دار النياةة  ال ربيةة  -الجنةةائي االسةة مي
جام ة  ملمةةد  -مجمةة  دفرية  تصةةدر عةن قسةةي الكفةاقة المينيةة  -بلةةث منشةفر لةةي مجمة  المنتةةدن القةانفني -الجنائية 

 .78ص -2010-ابريل -(7ال دد) -خيار بسكرة
 .98ص -دار النياةة  ال ربيةة  -1969 -دراسةة  لةةي ا صةةفل ال امةة  لمقةةانفن الجنةةائي -انظةةر: د. يسةةر انةةفر عمةةي (3)

الجام ةةةةة   -رسةةةةةال  ماجسةةةةةتير -دراسةةةةة  تلميميةةةةة  -التةةةةةفازن لةةةةةي القاعةةةةةدة الجنائيةةةةة  -سةةةةةيح صةةةةةالك ميةةةةةد  ال كيمةةةةةي
 .74ص -2013 -كمي  القانفن -المستنصري 
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هدؼدماىزاءمسؾكمزباظػؿفمظـصمآخ.،مواعاماضؿر.مسؾكمهدؼدماىزاءمتا طًامظـصمشريهمهدؼـدمم

ايؽؿماظ يمؼرتتبمػ اماىزاءمسؾكمزباظػؿف
(1.

ف
م

ــةمسـرــ.اػاممم ــقاص.مظؾؼاســدةماىـائق ــةماروظبمؼؿ ــ.مامم،صػــلماياظ ــةمعــامؼبماألع نمؼقجــدمشاؼ

ععمضقاممػ ؼـماظعـرـ.ؼـمؼبمغػـسماظقضـتمطـؾمعـفؿـاممممممم،احدػؿامؼبمغصمواظـاغلمؼبمغصمآخ.

مؼبمعقوقسفمورمؼشرت مانمتؽقنمػ هماظـرق متـؿؿلمإظبمضاغقنمواحدف

ــةمدــقىمسـرــ.ماىــزاءمبونمسـرــ.مممممممم ــامظؾؼاســدةماىـائق ــقاص.مصقف ــةمرمؼؿ ــاكمحاظ وظؽـــمػـ

هدؼـدماظلـؾقكماٌقجـبمظعؼقبؿفـامإظبمغـصم مممممماظؿف.ؼؿ،موذظؽمحنيمهقؾمػـ هماظؼاسـدةمؼبممم

وتلـؿكماظؼاسـدةمؼبمػـ هماياظـةمممممم،وامنامعـماٌؿؽـماةدا همظقؿقظبمػ اماظؿقدؼدم،ؼرد مبعد

مباظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقا(ف

وػقماألع.ماظ يمجعؾمباغفمعــماربقموةـػماظــصماظـ يمضبؿـقيمسؾـكمذـؼماظؿفـ.ؼؿممممممممم

.معـمضـاغقنماظعؼقبـاتماٌرـ.يماظـ ممممم166وعـماعـؾؿفماٌابةم)م،صؼطمباظـصماظؿف.ميلماحملض

هؿلماتالفماًطق ماظؿؾػقغقةماظ متـشؽفامايؽقعةمطؿاماحاظـتمإظبماٌـقابماظــالثماظلـابؼةممممم

سؾقفامظؿقدؼدمذؼماىـزاءمحقـثمغرـتمسؾـكمانم))تلـ.يماحؽـامماٌـقابماظــالثماظلـابؼةمسؾـكممممممممممم

ت.خصمباغشائفامٌـػعةمسؿقعقة..فمواعاماظـصماظـ يمماًطق ماظؿؾقػقغقةماظ متـشأػامايؽقعةماو

.معــمضـاغقنماظعؼقبـاتمممم181وعـماعـؾؿفماٌابةم)م،ضبقيمذؼماىزاءمصؼطمصفقمغصمجزائلمحبت

اٌر.يماظ متـصمسؾكمأغفم))ؼعاضبمبايؾسمعدةمرمتزؼدمسؾكمدـؿنيمطـؾمعــمسـابمباحـدىممممم

.معـمضـاغقنمم182ط ظؽماٌابةم)اظط.قماٌؿؼدممذط.ػامؼبمحؼمعؾؽمأوم ئقسمبوظةماجـؾقة..فمو

اظعؼقباتماٌر.يفمصفاتانماٌابتانمضدمو بمصقفـاماظــصمضبـقيمذـؼماىـزاء،موأحـالمؼبمبقـانمممممممم

.معــمم178وحالموربدبمؼبمذاتماظؼاغقن،موػقمغصماٌـابةم)مم،ذؼماظؿؽؾقػمإظبمغصمآخ.مغاص 

.ماظـ يمبصـعممموػـامتؿفزاءماظؼاسدةماىـائقـةمبـنيمأطــ.معــمغـصماألعـممممممم،ضاغقنماظعؼقباتماٌر.ي

بؾعضماظػؼفمانمؼطؾؼمسؾكماظؼاسدةماىـائقةمؼبمػ هماياظةم))اظؼاسدةماٌقزسة..
(2.

مف

وػـامتؿقزنمم،ؼؿوحمعـمذظؽمانماظـصماىـائلمضدمرمؼلؿقسبماظؼاسدةماىـائقةمبأطؿؾفا

اذمضبؿقيمواحـدمعــمػـ هماظـرـق مأحـدمذـؼلماظؼاسـدةممممممممم،اظؼاسدةماىـائقةمبنيماطـ.معـمغص

وضبقؾمإظبمغرـق مأخـ.ىماعـ.مهدؼـدماظشـؼممممممم،ذؼماظؿؽؾقػمواعامذؼماىزاءمصؼطماىـائقةماعا

                                                           
. 201ص -1997 -3ط -منشةةة الم ةارح با سةكندري  -النظري  ال ام  لمقانفن الجنةائي -انظر: د. رمسيس بيناي (1)

 . 103ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -د. عصاي عفيفي لسين عبد البصير
 ب ةةةةةةةةدىا.فمةةةةةةةةا  39ص -المصةةةةةةةةدر السةةةةةةةةابق - القاعةةةةةةةةدة الجنائيةةةةةةةة -انظةةةةةةةةر: د. عبةةةةةةةةد الفتةةةةةةةةاح مصةةةةةةةةطفى الصةةةةةةةةيفي (2)

 . 104ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -د. عصاي عفيفي لسين عبد البصير 
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ارخ.فمصفـامتقزستماظؼاسدةماىـائقةمبنيماطـ.معـمغصموظؽـمصبـبمسـدمماًؾـطمبـنيماظؼاسـدةمممممم

وبـنيماظؼاسـدةماىـائقـةممممم،اىـائقةماٌقزسةمواظ مؼؿـقظبماٌشـ.نمتقزؼعفـامسؾـكمغرـنيمجــائقنيمممممم

ؼا نمباظؼاسـدةماىـائقـةمسؾـكمبقـا(مممماظ مؼطؾؼمسؾقفاماظػؼفماٌ
(1.

فموػـلماظؼاسـدةماظـ مؼؿوـؿـممممم

بقـؿامضبقؾمهدؼدماظؿف.ؼؿمإظبمغرـق ممم،اظـصماىـائلمصقفامسؾكماظعؼقبةمصؼطم))ذؼماىزاء..

وامنامعـماٌـؿظ.ماةدا همم،اذمتؿؿقزماظؼاسدةمسؾكمبقا(مبأنمذؼماظؿؽؾقػم مؼرد مبعدم،أخ.ى

اظ يمو بمبفمذؼماىزاءموؼؽؿؿؾمهدؼدهمؼبمغصمرحؼمظؾـص
(2.

مف

م،اعاماظؼاسدةماىـائقةماجملزأةمصانماٌش.نمؼؿقظبمتقزؼعفامسؾكمغرـنيمجــائقنيمصقلـبممم

وضدمتؽقنمذبزأةموعقزسةمبنيماطــ.معــمغـصمتشـ.ؼعلمؼبمضـاغقنمواحـدمأومؼبمضـقاغنيمزبؿؾػـةممممممممم

شاؼـةمعـامؼبمممم،فاوظؽـفامعؿزاعـةمأومعؿعاضؾةمايماغـفمؼبمػـ هماياظـةمؼؿـقاص.مظؾؼاسـدةماىـائقـةمذـؼقممممممم

عـعمضقـاممػـ ؼـماظشـؼنيمععـًامؼبمغػـسمممممممم،األع.مانمؼقجدماحدػؿامؼبمغصمواظـاغلمؼبمغصمآخـ.م

اظقضتمطؾمعـفؿامؼبمعقوعف
(3.

مف

ةــق ةماظؼاســدةماىـائقــةماظؾقؿــةمواظــ مم،وبـــاءعمسؾقــفمصاظؼاســدةماجملــزأةمتأخــ مةــق تني

وةـق ةماظؼاسـدةمممم،وانمو بمؼبمغصمتش.ؼعلماخ.مغاصـ مم،وربدبًاواوقًامؼؽقنمصقفامذؼماظؿف.ؼؿم

وظؽــفمو بمؼبمغـصمأومتشـ.ؼعممممموربـدباًمواوـقًامماظؿف.ميقةماحملوةماظ مؼؽقنمذؼماىزاءمصقفام

ماخ.مغاص ف

بقـؿامتعدماظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقا(مةق ةمخاةـةمظؾؼاسـدةماجملـزاةمسؾـكماسؿؾـا مأغفـاممممممم

م،ثؿمؼؽؿؿؾمهدؼدمذـؼماظؿؽؾقـػمرحؼـامممم،ؼطت.بمؼبمغصمتش.ؼعلمجـائلمضبؿقيمذؼماىزاءمص

وضبقؾماٌش.نمؼبمووعفموهدؼدمععاٌفمإظبمغصمتش.ؼعلماخ.م مؼرد مبعد
(4.

مف

                                                           
 -1996 -القةةاىرة-دار النياةة  ال ربيةة  -القسةةي ال ةةاي -الفسةةيط لةةي قةانفن ال قفبةةات -المةةد لتلةةي سةةرفر انظةر: د. (1)

 -ن. د. لسةةين  شةةرف 202ص -المصةةدر السةةابق -النظريةة  ال امةة  لمقةةانفن الجنةةائي -. د. رمسةةيس بينةةاي147ص
 .79ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي 

يقصةةر ب ةةف الفقةةو امكانيةة  تلديةةد شةةق التكميةةح الةةع  تكتمةةل بةةو القاعةةدة عمةةى بيةةاف عمةةى قةةانفن  خةةر يكةةفن  يةةر  (2)
ئمةا  ن شةق مةر   يكةفن كةعلا دابياف القاعدة الجنائي  قاعةدة  يةر جنائية , فلكةن اأ القانفن الجنائي, بليث تمأل

لمد لتلي أالتكميح الع  تكتمل بو القاعدة عمى بياف قد يفجد لي نص تشري ي جنائي اياًا. انظر لي علا: د. 
تجزئةةة   -. د. لسةةةين  شةةةرفن67ص -2004 -دار الشةةةرفق -القةةةاىرة -2ط -القةةةانفن الجنةةةائي الدسةةةتفر  -سةةةرفر

 .79ص -المصدر السابق -القاعدة الجناي 
د. عبةةد الفتةةاح مصةةطفى  .202ص -المصةةدر السةةابق -النظريةة  ال امةة  لمقةةانفن الجنةةائي -ينةةايانظةةر: د. رمسةةيس ب (3)

 .40ص -المصدر السابق -القاعدة الجنائي  -الصيفي
دراسةة  مقارنةة  لةةي القةةانفن الفاةة ي  -القاعةةدة الجنائيةة  عمةةى بيةةاف -عصةةاي عفيفةةي لسةةين عبةةد البصةةير انظةةر: د. (4)

 . 104ص -2007 -باليري -دار أبف المجد لمطباع  -فالفقو الجنائي االس مي
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م،ؼؿوحم امتؼدممإظبماغفماذامطانمعـماٌؿرق موجقبمغرق مشريمطاعؾةمأومشريمعلـؿقسؾةم

ىـائقـةمتؿؽـقنممموذظؽمرنماظؼاسدةمام،صاغفمرمميؽـمترق موجقبمضقاسدمجـائقةمغاضرةمأومشريمتاعة

مذؼماظؿؽؾقػموذؼماىزاءفم،بائؿامعـمذؼني

م  
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ماظـاغلمماٌؾقث

ماظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقا(

وظؽــفمؼبمبعـضمممم،ارةؾمانماظـصماظؿش.ؼعلمؼؿوؿـمب اتفمععـكماظؿفـ.ؼؿمواظعؼقبـةمععـاًممم

ارحقالمضدمؼؼؿر.مسؾـكماظعؼقبـةموضبقـؾمؼبمهدؼـدماظؿفـ.ؼؿمإظبمغرـق مأخـ.ىفموؼبمػـ هممممممممم

اياظةمؼطؾؼماظػؼفمسؾكمػـ اماظــقنمعــماظؼقاسـدمادـؿماظؼاسـدةمسؾـكمبقـا(مممممممم
(1.

فموتؿؿقـزماظؼاسـدةممم

اىـائقةمسؾكمبقا(مبأنمذؼماظؿؽؾقػمأومذؼماظؿف.ؼؿم مؼرد مبعدموامنـامعــماٌزعـعماةـدا هممممم

ؽؿؿؾمهدؼدهمؼبمغصمرحؼوؼ
(2.

ظؾـصماظـ يمو بمبـفمذـؼماىـزاءفموضـدمذػـبماظـؾعضمعــمممممممممم،

اظػؼفمإظبمانماظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقا(مؼؽؿػلماٌش.نمصقفـامبؿقدؼـدمذـؼماىـزاءمؼبماظــصمممممم

اىـائلموضبقؾمؼبمغػسماظقضتمإظبمضـاغقنماخـ.مشـريماظؼـاغقنماىــائلمهدؼـدمذـؼماظؿؽؾقـػممممممممم

ؾمأومعـماٌزععماةدا همايمرمؼؽقنمضدموجـدميظـةمووـعماظؼاسـدةممممموضدمؼؽقنمػ امضائؿامباظػع

سؾكمبقا(
(3.

انمذؼماظؿؽؾقػماظ يمتؽؿؿـؾمبـفماظؼاسـدةمسؾـكمممممم-وصؼامهل اماظ.أيم-فمععـكمذظؽ

ورمؼؽـقنمعقجـقباميظـةمووـعماظؼاسـدةممممممم،بقا(مؼ.بمبائؿامؼبمضاغقنماخ.مشريماظؼاغقنماىـائل

إعؽاغقـةمهدؼـدمذـؼماظؿؽؾقـػماظـ يمتؽؿؿـؾمبـفمممممممممسؾكمبقا(فموؼؤخ مسؾكمػ اماظ.أيماغفمضرـ.م

اظؼاســدةمسؾــكمبقــا(مسؾــكمضــاغقنمآخــ.مشــريماظؼــاغقنماىـــائلمؼبمحــنيمانمذــؼماظؿؽؾقــػمؼبمممم

صاغـفمضـدمؼقجـدمؼبمضـاغقنمممممم،اظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقا(مطؿـامضـدمؼقجـدمؼبمضـاغقنمشـريمجــائلمممممم

ظـ متعاضـبمطـؾمعقزـػممممم.معـمضاغقنماظعؼقباتماٌرـ.يمام128جـائلمأؼوًافمعـالمذظؽماٌابةم)

سؿقعلمأومسبقهماذامبخؾماسؿؿابامسؾكموزقػؿفمعـزلمذكصمعـمأحابماظــا م))بـدونمع.اسـاةمممم

اظؼقاسدماٌؼ. ةمؼبماظؼاغقن..فموػ هماظؼقاسدماحملـالماظقفـامضـدمغظؿفـامضـاغقنمآخـ.مػـقمضـاغقنممممممممم

ــةم ارجــ.اءاتماىـائق
(4.

ــاغقمممممم ــنيمض ــاءمب ــؽمانموحــدةمارغؿؿ ــاظطؾع،مذظ ــائلمب ــاغقنمجـ نمفموػــقمض

اظعؼقباتموضاغقنمارج.اءاتماىـائقةمضدمعبعتمبقـفامؼبمطقانمجـائلمواحدمبونماخـاللمعـعممم

بـؾممم،ذظؽممبامظؽؾمعـفؿامعـمذاتقةمخاةةمعلؿؼؾةفمصارولمتعؾريمسـماظؼقاسدماىـائقةمارج.ائقـةم

ضدمتقجدموؿـمضاغقنمارج.اءاتماىـائقةمضقاسدمعقوقسقةمطاظـصمسؾـكمج.ميـةمارعؿــانمســممممم

                                                           
عصةةاي  . د.147ص -المصةةدر السةابق -القسةةي ال ةاي -الفسةةيط لةي قةةانفن ال قفبةات -لمةد لتلةةي سةرفرأانظةر: د.  (1)

 .98ص -سابقالمصدر ال -القاعدة الجنائي  عمى بياف -عفيفي لسين عبد البصير
 .77ص -المصدر السابق -القاعدة الجنائي  -انظر: د. يسر انفر عمي (2)
. د. عبد الفتاح 84ص -1973 -منشةة الم ارح با سكندري  –الجريم  فالمجري فالجزاق  -رمسيس بيناي انظر: د. (3)

فن الجنةةةةائي القةةةةان -. د. المةةةةد لتلةةةةي سةةةةرفر40ص -المصةةةةدر السةةةةابق -القاعةةةةدة الجنائيةةةة  -مصةةةةطفى الصةةةةيفي
 .67ص -المصدر السابق -الدستفر 

 . 107ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -عصاي عفيفي لسين عبد البصير انظر: د. (4)
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.معــمم176.معــمضـاغقنمارجـ.اءاتماىـائقـةماٌرـ.يمواٌـابةم)مممممم284شفابةمؼبماٌـابةم)ماباءماظ

ضــاغقنماةــقلماحملاطؿــاتماىزائقــةماظع.اضــلفمطؿــامنــدمانمضــاغقنماظعؼقبــاتمؼؿوــؿـمضقاســدممم

.معــمضـاغقنممم274وم273اج.ائقةمطاظـصمسؾـكماحؽـامماظشـؽقىمؼبمج.ميـةماظزغـامؼبماٌـابتنيم)مممممم

.معـمضاغقنماظعؼقباتماظع.اضل379وم378اظعؼقباتماٌر.يمواٌابتنيم)
(1.

مف

وعـماعـؾةماظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقا(ماظ مضبالمؼبمهدؼـدمذـؼماظؿؽؾقـػمصقفـامإظبمممممم

اظ متـصمسؾكمسؼقبةمسؼابمم،.معـمضاغقنماظعؼقباتماظع.اضل503ضاغقنماخ.مشريمجـائلماٌابةم)

ٌؤثــةمواٌعـدةمٌؾقـتمسـدةممممم))عـماعؿـعمعـماةـقابماظػــابقمواظــزلمأوماًاغـاتمأوماظغـ.فماممممم

ــاطـماٌــ طق ةمحلــبممممممم اذــكا مســـمعلــؽمدــفؾمبافــاءماٌلــاص.ؼـمأوماظلــاطـنيمؼبمارع

اظؿعؾقؿـاتماظرـاب ةمأوماػؿـؾمذظـؽ..مصـاظـصماٌــ طق مؼؿـقظبمعــمجاغؾـفمهدؼـدمذـؼماىــزاءممممممممممم

وضبقؾمؼبمهدؼدمذؼماظؿؽؾقػمإظبماظؿعؾقؿاتماظراب ةمبشأنماعؿـانمأةقابماظػــابقمواظــزلممم

اًاغاتمأوماظغ.فماٌؤثـةمواٌعدةمٌؾقتمسدةماذكا مسـمعلؽمدفؾمبافاءماٌلاص.ؼـمأوم

.معـمضـاغقنماظعؼقبـاتماظع.اضـلماظـ ممممم325أوماظلاطـنيمؼبمارعاطـماٌ طق ةفموط ظؽماٌابةم)

تػق(ماظؼاغقنماربا يمؼبمهدؼدمذؼماظؿؽؾقػماًا مجب.ميةمتلكريماظغريفموط ظؽمباظـلـؾةمم

ضاغقنماظعؼقباتماظع.اضلموصقفامتػقؼضمظؾقؽؿماىزائلماظراب مباباغةماٌـؿفؿممم.معـ323ظؾؿابةم)

بانمؼؿقظبمذؼماظؿؽؾقػمؼبمػ هماى.ميةموػلمعــماىـ.ائؿماظـ مجـاءتمؼبماظػرـؾماظـاظـثممممممم

معـماظؾابماظلاب معـمضاغقنماظعؼقباتمترد ػامسـقان:م))واوزماٌقزػنيمحدوبموزائػفؿ..ف

.معــمضـاغقنماظعؼقبـاتماٌرـ.يماظـ متعاضـبمطـؾمممممممم131)موعـمارعـؾةمأؼوـًامغـصماٌـابةممم

عقزػمسؿقعلماوجبمسؾكماظـا مسؿـالم)ؼبمشـريمايـارتماظـ مصبقـزمصقفـاماظؼـاغقنمذظـؽ.مأوممممممممم

ادؿكدامماذكاةًام)ؼبمشريمارسؿالماظ معبعقامهلـامميؼؿوـكماظؼـاغقن.فمصؿػـق(مػـ هماٌـابةممممممم

با يمؼبمهدؼـدمذـؼماظؿؽؾقـػماًـا مممممضاغقغًاماخ.مشريماظؼاغقنماىـائلموضدمؼؽقنماظؼاغقنمار

بف هماى.ميةم)تلكريماظغري.
(2.

بشأنمم1976.مظلـةم97فموعـماألعـؾةماؼوًامعامجاءمؼبماظؼاغقنم ضؿم)

اظ يمصق(ماظقزؼ.ماٌكـؿصمؼبماةـدا مضـ. اتمتـؾنيماظشـ.و ممممممم،تـظقؿماظؿعاعؾمباظـؼدمارجـيب

                                                           
 -دار المطبفعةةات الجام يةة  -النظريةة  ال امةة  لمقاعةةدة ا جرائيةة  الجنائيةة  -عبةةد الفتةةاح مصةةطفى الصةةيفي انظةةر: د. (1)

 .13ص -دفن سن  نشر -ا سكندري 
. فلةةةنفس الم لةةةح اياةةةًا: 40ص -المصةةةدر السةةةابق -القاعةةةدة الجنائيةةة  –عبةةةد الفتةةةاح مصةةةطفى الصةةةيفي انظةةةر: د.  (2)

 -1991 -2ط -دار النياةة  ال ربيةة  -امةة  لممطابقةة عملافلةة  لقييةة  لفاةةع نظريةة   -المطابقةة  لةةي مجةةال التجةةريي
 .4ص
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وغصمسؾكمتطؾقؼماظعؼقبـاتماٌـرـق مسؾقفـامؼبماٌـابةمممممم،واألووانماظ مؼؿؿمبفامهقؼؾماظـؼد

وذظؽمباظـلؾةمٌـمطباظػمػ هماظؼ.ا اتم،.معـمػ اماظؼاغقن14)
(1.

ف
م

م

.معـمضاغقنماظعؼقباتماظػ.غللماىدؼـدماظرـاب مدــةمممم16-131وعـالمذظؽماؼوًاماٌابةم)

كاظػاتماظ مواظ متـصمسؾكماغفم))تعنيماظالئقةماٌم1994واٌعؿقلمبفمعـماولمعا  مم1992

متقضعمصقفامسؼقبةمأوماطـ.معـماظعؼقباتماظؿؽؿقؾقةمارتقةماذامطانماظػاسؾمذكرًامرؾقعقًا:

 وضػمت.خقصماظؼقابةمٌدةمثالثمدـقاتمسؾكمارطـ.ف -1
 حظ.محقازةماوغبؾمدالحمؼؿطؾبمتر.ضبامٌدةمثالثمدـقاتمسؾكمارطـ.ف -2
 ظفمح.ؼةماظؿر.فمصقفافعراب ةمدالحمأومسدةمادؾقةمميؾؽفاماحملؽقممسؾقفمأومؼؽقنم -3
دقبم خرةماظرقدمعـعمحظـ.مايرـقلمسؾـكم خرـةمجدؼـدةمعـدةمثـالثمدــقاتمسؾـكممممممممممم -4

 ارطـ.ف
عرــاب ةمارذــقاءماظــ مادــؿكدعتمأومطاغــتمععــدةمادــؿكداعفامؼبما تؽــابماى.ميــةمأوم -5

ارذقاءماٌؿقرؾةمعـفا..
(2.

مف

غــصمشبؾــصمعـــمذظــؽمإظبمانماظؼاســدةماىـائقــةمسؾــكمبقــا(مػــل:مضاســدةمو بتمؼبمم

بقـؿامذؼماظؿؽؾقػمأوماظؿف.ؼؿمؼؽؿؿـؾمهدؼـدهمرحؼـًاممممم،تش.ؼعلمجـائلمضبقيمذؼماىزاءمصؼط

وضبقؾماٌش.نمووـعفموهدؼـدمععاٌـفمإظبمغـصمتشـ.ؼعلماخـ.مدـقاءمطـانمذظـؽماظــصمارخـريمممممممممممم

جـائلمأومشريمجـائل
(3.

مف

ععـكمذظؽمانمذـؼماظؿؽؾقـػمؼبماظؼاسـدةمسؾـكمبقـا(مرمؼؽـقنمضـدموجـدميظـةمووـعممممممممممم

سؾكمبقا(ماظؼاسدة
(4.

فمبؾمؼؽؿؿـؾمهدؼـدهمؼبمغـصمرحـؼمممم
(5.

صـقرتكماظؿؽؾقـػمظؼاسـدةمعلـؿؼؾةمممممم،

                                                           
 . 108ص-المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -انظر: د.عصاي عفيفي لسين عبد البصير (1)
 فما ب دىا.  109ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -عصاي عفيفي لسين عبد البصير انظر: د. (2)
 انظر:  (3)

Decocq (A): La structure de LA qualification Legale de droit penal approfondi, universite 
du caire 1968-1969, p.62. 

 . 102ص-المصدر السابق -القاعدة الجنائي  عمى بياف -د.عصاي عفيفي لسين عبد البصيرنقً  عن: 
 .40ص -المصدر السابق -القاعدة الجنائي  -انظر: د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي (4)
دراسةة  مقارنةة  لةةي القةةانفن  -يةةاجزمةة  الشةةرعي  الجنائيةة  ففسةةائل ع أ -انظةةر: د.عصةةاي عفيفةةي لسةةين عبةةد البصةةير (5)

 . 309ص -2007 -1ط -الفا ي فالفقو الجنائي االس مي
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هدبمغطاضفمصؼط
(1.

فموبـاءًامسؾكمذظؽمصاظؼاسدةمسؾكمبقا(مدبؿؾػمسـماظؼقاسدماىـائقةماظؾقؿةم

وانمو بمؼبمغصمأومتش.ؼعماخ.مغاص م،ؼبمانمذؼماظؿف.ؼؿمؼبمػ هماألخريةمحالموربدب
(2.

مف

صـانممم،ضةمبنيماظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقا(مواظؼاسدةماىـائقـةماجملـزأةمموصقؿامؼؿعؾؼمباظعال

اٌش.نمؼؿقظبمؼبمارخريةمتقزؼعمذؼقفامسؾكمغرنيمجـائقني
(3.

وضدمتقجدمذبزاةمأومعقزسةمبنيمم،

اطــ.معــمغـصمتشـ.ؼعلمؼبمضـاغقنمواحـدمأومضـقاغنيمزبؿؾػـةموظؽـفـامعؿعاةـ.ةمممممممممم
(4.

فمايماغـفمبعؾــا ةمم

م،شاؼةماألع.مؼقجدماحدػؿامؼبمغصمواظـاغلمؼبمغصمآخـ.مم،ئقةمذؼقفاأخ.ىمؼؿقاص.مظؾؼاسدةماىـا

ععمضقـاممػـ ؼـماظشـؼنيمععـًامؼبمغػـسماظقضـتمطـؾمعـفؿـامؼبمعقوـعفممممممممم
(5.

فموسؾـكمذظـؽمصاظؼاسـدةمممم

وانمو بمؼبمغـصمأومتشـ.ؼعماخـ.ممممم،اىـائقةماظؾقؿةمواظ مؼؽقنمذؼماظؿف.ؼؿمصقفامحاًرموربـدباًم

ــامػــلمارمةــق ةمعـــمةــق ماظؼاســدمممم،غاصــ  ــةممممع ــةماٌقزســةمذــأغفامذــأنماظؼاســدةماىـائق ةماىـائق

احملوة
(6.

فموذظؽمخبـالفماظؼاسـدةماىـائقـةمسؾـكمبقـا(مواظـ متـ.بمؼبمغـصمتشـ.ؼعلمجــائلممممممممممم

ضبقيمذؼماىزاءمصؼطمبقـؿامذؼماظؿؽؾقـػمؼؽؿؿـؾمهدؼـدهمرحؼـاموضبقـؾماٌشـ.نمؼبمووـعفمممممممم

ؽــماةـدا همظقؿـقظبمػـ اممممموهدؼدمععاٌفمإظبمغصمتش.ؼعلمآخـ.م مؼرـد مبعـدموامنـامعــماٌؿممممم

طؿـامؼلـؿقيمانمؼؽـقنمضاغقغـًامأومممممم،ودقاءمطانمذظؽماظـصمارخريمجـائقًامأومشريمجـائلم،اظؿقدؼد

رئقةمأومض.ا مراٌامأغفمضدمةد مبـاءعمسؾكمضاغقن
(7.

مف

م  

                                                           
 . 111ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -انظر: د.عصاي عفيفي لسين عبد البصير (1)
 . 77ص -المصدر السابق -القاعدة الجنائي  -يسر انفر عمي انظر: د. (2)
 . 40ص -المصدر السابق -القاعدة الجنائي  -انظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي (3)
 . 111ص-المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -عصاي عفيفي لسين عبد البصير انظر: د. (4)
 .202ص -المصدر السابق -النظري  ال ام  لمقانفن الجنائي -رمسيس بيناي انظر: د. (5)
 . 104ص-المصدر السابق -القاعدة الجنائي  عمى بياف -عصاي عفيفي لسين عبد البصير انظر: د. (6)
 فما ب دىا. 53ص -المصدر السابق -القانفن الجنائي الدستفر  -انظر: د. المد لتلي سرفر (7)



10 

 

ماظـاظثماٌؾقث

متؽاعؾماظؼاسدةماىـائقة

صاغفؿـامؼبمبعـضمممم،ععـاًماذامطاغتماظؼاسدةماىـائقةمتؿوؿـمذؼنيمػؿاماظؿؽؾقـػمواىـزاءممم

م،وؼـأتلمذـؼماىـزاءمؼبمغـصمآخـ.مممممم،صقأتلمذؼماظؿف.ؼؿمؼبمغـصمجــائلممم،ارحقانمضدمؼـػرالن

وضدمؼؽقنمذظؽمؼبمضاغقنمواحدمأومضقاغنيمزبؿؾػةموظؽـفامععاة.ةموحاظـةموربـدبةموغاصـ ةمؼبمممم

موضدمؼؽقنمذؼماىزاءمربدبًامبقـؿامذـؼماظؿفـ.ؼؿمؼؽؿؿـؾمهدؼـدهمؼبمغـصمممممم،اظؼاسدةماجملزأة

مرحؼف

وؼ.جـعمذظـؽمإظبمةـعقبةممممم،وضدماخؿؾػماظػؼفمحقلمتؽؿؾةماظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقـا(م

هدؼدمرؾقعةمػ اماظـصمأومارج.اءماظالحؼماظ يمتؽؿؿؾمبفماظؼاسدةماىـائقةفمصفؾمؼؽقنمػ ام

ماظـصمتش.ؼعقًامأممعـماىائزمانمؼؽقنمض.ا مابا ؼًامأومرئقةمأوماج.اءمضوائقًاو

مؼبمتؽؿؾةماظؼاسدةماىـائقة:مأور:مبو ماظؼاغقن

ؼؼردمباظؼاغقنمؼبمػ اماظشأنماظؿش.ؼعمواظ يمؼؿقظبماةدا هماظلـؾطةماظؿشـ.ؼعقةموؼؼرـدمممم

باظؿش.ؼعمطؾماظـرق ماٌؽؿقبـةماظـ متؼـ. مضقاسـدمساعـةمذبـ.بةمبشـ. مانمتؽـقنمةـاب ةمســممممممممممم

 متقاجـفممسؾكمذظؽمتلؿؾعدماظؼـ.ا اتماربا ؼـةماظػ.بؼـةماظـممممم،دؾطةمزبؿرةمب ظؽمرؾؼًامظؾددؿق 

حارتمععقـةمباظ اتفموؼؼردمبـاظـصماظؿشـ.ؼعلمطـؾمضاسـدةمضاغقغقـةمعؽؿقبـةمةـاب ةمســمدـؾطةمممممممممم

مزبؿرةمباظؿش.ؼعف

ػـقماظـ يمميؽــمانمؼؽـقنمعرـد ممممممم،صاألةؾمانماظؿش.ؼعمبرػؿفمتعؾريًامسـما ابةماظشعب

فموبــاءمماظؿش.ؼعقةاظلؾطةمؼ.همتظؾؿف.ؼؿمواظعؼابفمصالصبقزماغشاءمج.ميةمأومتؼدؼ.مسؼقبةمارمبؿش.ؼعم

عام مؼؽــمضـدمةـد ممممم،سؾكمذظؽمميؿـعمسؾكماظؼاولماباغةمعؿفؿمسـمج.ميةمأومؼقضعمسؾقفمسؼقبة

صاغفماذام مصبدمغرًامؼبماظؼـاغقنممم،باى.ميةمواظعؼقبةمتش.ؼعمععنيفمػ امخبالفماظؼاولماٌدغل

اظطؾقعــلمػــلماظعــ.فموعؾــابئماظشــ.ؼعةماردــالعقةموعؾــابئماظؼــاغقنممم،ؼؾفــأمإظبمعرــاب مأخــ.ى

وضقاسدماظعداظة
(1.

مف

مثاغقًا:مبو ماظالئقةمؼبمتؽؿؾةماظؼاسدةماىـائقة:

                                                           
فةي لسةين عبةد د.عصةاي عفي .57ص -المصةدر السةابق -القانفن الجنةائي الدسةتفر  -انظر: د. المد لتلي سرفر (1)

 . 112ص -2004 -القاىرة -دار النيا  ال ربي  -دراس  تلميمي  تةصيمي  مقارن  -ال قفب تجزئ   -البصير
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صانماظددؿق مأوماظؼاغقنمم،اذامطانمارةؾمػقماخؿرا ماظلؾطةماظؿش.ؼعقةمبقوعماظؿش.ؼع

صؿعدماظـرق ماظرـاب ةمسـفـامتشـ.ؼعًاموترـؾحمممممم،ةدوبدؾطةمتش.ؼعمربضدمميـحماظلؾطةماظؿـػق ؼةم

اظعؼابعرد ًامظؾؿف.ؼؿمومب ظؽ
(1.

مف

ععـكمذظؽماغفمرمؼشرت مؼبماظـرق ماظؿشـ.ؼعقةمةـدو ػامســماظلـؾطةماظؿشـ.ؼعقةموامنـاممممممم

مؼؽػلمةدو ػامسـمدؾطةمزبؿرةمباظؿش.ؼعموصؼامظؾددؿق مأوماظؼاغقنف

ؼؿوــحمعـــمذظــؽمانماظـرــق ماظؿشــ.ؼعقةمتؼلــؿمإظبمغــقسنيمػؿــا:ماظؼــقاغنيمواظؾــقائحفممم

واظـاغقـةمترـد مممم، ػاماظلؾطةماٌكؿرـةمباظؿشـ.ؼعماةـالمممصاروظبمترد مسـماظلؾطةماظؿش.ؼعقةمباسؿؾا

وػلمدؾطةمدبؿصمباظؿش.ؼعمادؿــاءموضدمتـؾفمواوـعقاماظددـؿق ماٌرـ.يممممم،سـماظلؾطةماظؿـػق ؼة

عـماظددؿق مسؾكماظـققماظ يمؼؼولمباغـفم))رممم66/2ظ ظؽمجاءمغصماٌابةمم،إظبمػ همايؼقؼة

لحماجملالمظؾقائحمظؽلمتؽقنمعرـد ًامظؾؿفـ.ؼؿمممج.ميةمورمسؼقبةمارمبـاءمسؾكمضاغقن..محؿكمؼػ

واظعؼابمباسؿؾا ػامترد مبـاءعمسؾكمضاغقن
(2.

مفموتوػلمسؾكمعؾدأماظش.سقةمرابعًامع.غًاف

وسؾكمذظؽمؼعدمتش.ؼعًامجـائقًامطؾمغصمجـائلمعدونمظفمضقةمارظزامماةد تفمػقؽةممتؾؽم

اظددـؿق يموػـلماظـ مترـد مســـمممممإةـدا هفموؼـدخؾمؼبمػـ اماٌعــكماوًر:ماظؼـقاغنيممبعـاػــامممممم

اظلؾطةماظؿش.ؼعقةموصؼًامظالووانماظددؿق ؼةماٌؼ. ةموؼؾقؼمبفاماٌ.ادقؿماظـ مهلـامضـقةماظؼـاغقنفممممم

اظؾــقائحماظــ مترــد معـــمجفــاتماربا ةمبؿػــقؼضمعـــماٌشــ.نفمواظؿػــقؼضمؼؽــقنمسؾــكممم،ثاغقــًا

.م395أنمؼبماٌـابةم)مطؿـامػـقماظشـمممم،وجفني:مارولمسامم مضبدبمجفةمععقـةمعــمجفـاتماربا ةمم

خـا مؼرـد مىفـةممممم،اظــاغلمو.فم380عـمضاغقنماظعؼقباتماٌر.يمواظ ممتمادؿؾداهلامباٌـابةم)م

.معـــم17ععقـــةمعـــمجفــاتماربا ةموؼبمعلــائؾمربــدبةفموعـــماعـؾــةمذظــؽمعــامجــاءمباٌــابةم)مممم

دـالعةمماًـا مباظؿـدابريماردـؿــائقةماظـ متؿكـ مظؿـأعنيمممممممم1939.مظلـةم96اٌ.دقممبؼاغقنم ضؿم)

اظؾالبموغرفام))صبقزمظقزؼ.يماظدصانماظقر مواظداخؾقـةمحػظـًامظؾـظـامموارعــماظعـاممانمؼرـد ممممممم

ض.ا اتمتطؾؼمؼبمطـؾماظؼطـ.مأومؼبمجـزءمعــفمورمصبـقزمانمتؿفـاوزماظعؼقبـاتماٌؼـ. ةمظؾفـ.ائؿمممممممممم

اظ متؼعمزباظػةمهل هماظؼ. اتمايؾسمعدةمثالثةماذف.مأومش.اعةمسش.مجـقفات..
(3.

مف

                                                           
النظريةةة  ال امةة  لمجريمةة  فال قفبةة  فالتةةةدبير  -القسةةي ال ةةاي -شةةةرح قةةانفن ال قفبةةات -انظةةر: د. ملمةةفد نجيةة  لسةةني (1)

: مجمفعةةة  الكةةةاي 12/1/1959نقةةةف فانظةةةر كةةةعلا:  .77ص -1982 -5ط -دار النياةةة  ال ربيةةة  -ا لتةةةراز 
: 30/3/1959نقةةةةةةف  .315, ص70, رقةةةةةةي 10: س16/3/1959نقةةةةةةف  .35, ص10, رقةةةةةةي 10الةةةةةةنقف, س

 .377, ص85, رقي10س
 .77ص -المصةةدر السةةابق -1982 -5ط -القسةةي ال ةةاي -شةةرح قةةانفن ال قفبةةات -انظةةر: د. ملمةةفد نجيةة  لسةةني (2)

 .115ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي   -د.عصاي عفيفي لسين عبد البصير
 .116ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي   -عصاي عفيفي لسين عبد البصير انظر: د. (3)
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ـماٌــالمانماٌشــ.نمميؽـــفمانمؼػـق(مىفــةماربا ةمدـؾطةماةــدا مضــ. اتمممموؼؿوـحمعــم

اظ يمحدبتفماٌابةممبامرصباوزمايؾسمم،اؼوًامتؼقممبقوعماظشؼماظؿف.ميلمتؽؿؾةمظشؼماظعؼاب

معدةمثالثماذف.مأومش.اعةمسش.مجـقفاتف

مارمانماظددـؿق مضـدمخـقلمممم،صاألةـؾمانمؼؽـقنماظؿفـ.ؼؿمواظعؼـابمبقـدماظلـؾطةماظؿشـ.ؼعقةممممممم

اظلؾطةماظؿـػق ؼةمؼبمبعضمارحقالمدؾطةماةدا مظقائحمتؽقنمعرـد ًامظؾفـ.ائؿمواظعؼقبـاتمؼبمممم

.معـماظددؿق ماٌرـ.يمسؾـكماغـفم))رج.ميـةمورسؼقبـةمممممم66/2حدوبمععقـةفموهل امغرتماٌابةم)

و مؼؿطؾبماظددؿق مانمتؽقنماى.ميةمواظعؼقبةمؼبماظؼاغقنمغػلفم،اربـاءمسؾكمضاغقن..
(1.

مف

احملؽؿـةماظددـؿق ؼةماظعؾقـامؼبمعرـ.مبؿقدؼـدماظلــدماظددـؿق يمظؾرتخـقصمممممممممموضدمسـقـتم

ــابمممممم ــاظؿف.ؼؿمواظعؼ ــؼمب ــاغقنمؼبمووــعمغرــق متؿعؾ ــكمض ــاءمسؾ ــةمبـ ــصممم،ظؾلــؾطةماظؿـػق ؼ ــفمغ باغ

واسؿربتــفماحملؽؿــةمتػقؼوــًامعؼــ. ًامبـــصماظددــؿق مممم،.معـــماظددــؿق مدــاظػةماظــ ط.م66/2اٌــابة)

ؼةمبانمهدبمبـػلفامبعضمعالعحماظؿف.ؼؿمواظعؼابظؾؿش.نمؼبمآنمؼعفدمإظبماظلؾطةماظؿـػق 
(2.

مفم

ارماغفمظقسمظؾلـؾطةماظؿشـ.ؼعقةمانمتؿكؾـكمطؾقـةمســمورؼؿفـامؼبمتؼ.ؼـ.مغرـق ماظؿفـ.ؼؿمممممممممم

.معـم66وانمطانمؼؽػقفاموصؼًامظـصماٌابةم)م،واظعؼابمبانمتعفدمبفامبأطؿؾفامإظبماظلؾطةماظؿـػق ؼة

صالمؼعؿربمتدخؾفامسـدئ مؼبمم،ؿموعامؼؼا غفامعـمجزاءاظددؿق مانمهدبمارا امساعامظش.و ماظؿف.ؼ

اجملالماظعؼـابلمارموصؼـًامظؾشـ.و مواألووـانماظـ مغظؿفـاماظؼـاغقنفمورمؼعـ مذظـؽمانمظؾلـؾطةممممممممممم

صؿــامزالمبو ػــامتابعــًامظؾلــؾطةماظؿشــ.ؼعقةممم،اظؿـػق ؼــةمذبــاًرمتـػــ.بمصقــفمبؿـظــقؿمأووــانماظؿفــ.ؼؿمم

مبؾـاب ةمعـفـامورمدــدمهلـامعــمضـاغقنمضـائؿممممممممصـالمتؿـقرهممم،وربدبًامسؾكموـقءمضقاغقـفـامم
(3.

فموػـقمعـاممم

وانمؼؿوــؿـماظؿشــ.ؼعماظؿؽؾقــػممم،ؼؿطؾــبمانمتؽــقنماحاظــةماظؿشــ.ؼعمظؾلــؾطةماظؿـػق ؼــةمواوــقةمم

اىـائلموحدوبماظعؼابماٌؼ. مظؾؿكاظػة
(4.

مف

اظـ ممم1960.مظلــةمم182.معــماظؼـاغقنم ضـؿم)ممم32وتطؾقؼًامظ ظؽمضوكمبددـؿق ؼةماٌـابةم)مم

اٌكــؿصم)وزؼــ.ماظرــقة.متعــدؼؾماىــداولماٌؾقؼــةمبفــ اماظؼــاغقنمبايــ فممممم خرــتمظؾــقزؼ.

                                                           
 .138ص -المصدر السابق -القسي ال اي -الفسيط لي قانفن ال قفبات -لمد لتلي سرفرأ انظر: د. (1)
قاةائي  دسةتفري . فلكميةا  15( لسةن  40) ي: لةي القاةي  رقة7/2/1998لكي الملكم  الدستفري  ال ميا لةي أنظر:  (2)

: 6/4/1991قاةائي  دسةةتفري . فلكميةا الصةةادر لةةي  15( لسةةن  5: لةي القاةةي  رقةي )20/5/1995الصةادر لةةي 
( لسن  43: لي القاي  رقي )7/3/1992( قاائي  دستفري . فلكميا الصادر لي 11( لسن  )17لي القاي  رقي )

 قاائي  دستفري . 7
قاةةائي   18( لسةةن  24لةةي القاةةي  رقةةي ) 1997يفليةةف سةةن   5لكةةي الملكمةة  الدسةةتفري  ال ميةةا الصةةادر لةةي أنظةةر:  (3)

( فلةي عات الم نةى نقةف جنةائي 29, ال ةدد )1997يفلية  سةن   19دستفري , المنشفر لي الجريدة الرسةمي  بتةاري  
 قاائي . 37لسن   4002, الط ن رقي 1968سن   يناير 29لي 

 .1998يفني  سن   15لي  1998( لسن  120انظر لي ىعا الم نى لكي الملكم  الدستفري  ا سباني  رقي ) (4)
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.معـماظددؿق متؼدؼ.ًامعـم66وذظؽمتادقلًامسؾكماٌابةم)م،وبارواصةمأومبؿغقريماظـلبماظقا بةمصقفا

اٌش.نمٌامؼؿطؾؾفمطشػموهدؼدماىقاػ.ماٌكـد ةمعــمخـربةمصـقـةموع.وغـةمؼبمادبـاذماظؼـ.ا مممممممم

قرياتماٌؿالحؼـةمؼبمعلـؿقاتفاموسـاةـ.ػامهؼقؼـًامظرـامماجملؿؿـعممممممميؽـمععفـامعقاجفـةماظؿغـممم
(1.

فم

ــ.ماظؿؿــقؼـم ضــؿم)مم ظرــدو همؼبمحــدوبماظؿػــقؼضممم1986.مظلـــةم238وضوــكمبددــؿق ؼةمضــ.ا موزؼ

وباظؿـاظلمرمؼعـدمو.ميـفمتـداولمبعـضماظلـؾعمأومممممممم،.معـماظددـؿق م66اٌـرق مسؾقفمؼبماٌابةم)

سؿاًلمزباظػًامظؾددؿق ماظؿعاعؾمصقفامأومحقازتفامبؼردماروا 
(2.

فموضوكمبعـدممبدـؿق ؼةماظؾــدم)ب.مممم

رغـفماغطـقىمسؾـكماشؿرـابمممممم1985.مظلــةمم75.معــمضـ.ا مربـاصظماظلـقؼسم ضـؿم)ممممم10عـماٌابةم)

.معـماظددؿق 66دؾطةمسفدمبفاماٌش.نمظقزؼ.ماظؿؿقؼـمؼبمايدوبماظ مبقـؿفاماٌابةم)
(3.

مف

ق ؼـةمؼبمحـارتمععقـــةمدـؾطةماةــدا مممموعــمعظـاػ.مضقــامماٌشـ.نمبؿكقؼـؾماظلــؾطةماظؿـػمممم

.معـــم108عــامغرــتمسؾقــفماٌــابةم)مم،ظــقائحمتؽــقنمعرــد ًامظؾؿفــ.ؼؿمواظعؼــابمؼبمحــدوبمععقـــةمم

وػـقمعـامؼلـؿكمبـاظؾقائحماظؿػقؼوـقةمممممم،اظددؿق ماٌر.يمايـاظلم
(4.

فمحقـثماجـازتمػـ هماٌـابةممممم

عـــمذبؾــسممظــ.ئقسماىؿفق ؼــةمســـدماظوــ.و ةموؼبمارحــقالماردــؿــائقةموبـــاءًامسؾــكمتػــقؼضم

وصببمانمؼؽقنماظؿػقؼضمٌدةمم،اظشعبمباشؾؾقةمثؾـلمأسوائفمانمؼرد مض.ا اتمهلامضقةماظؼاغقن

وصببمس.(مػـ هممم،ربدوبةموانمتؾنيمصقفمعقوقساتمػ هماظؼ.ا اتمواردسماظ متؼقممسؾقفا

صــاذام متعــ.(مأومم،اظؼــ.ا اتمسؾــكمذبؾــسماظشــعبمؼبمأولمجؾلــةمبعــدماغؿفــاءمعــدةماظؿػــقؼضممم

زالمعــامطــانمهلــامعـــمضــقةماظؼــاغقنم،ؼقاصــؼماجملؾــسمسؾقفــاس.وــتمو م
(5.

فموؼالحــظمانمػـــامانم

اظؿػقؼضموانمطانمػقماظلـدماظددؿق يمظؼقامماظلـؾطةماظؿـػق ؼـةمبؿـظـقؿمعلـأظةم ـامتـدخؾمؼبممممممم

اخؿرـــا ماظلـــؾطةماظؿشـــ.ؼعقة،مارمانم ا دـــةماظؿػـــقؼضمذاتـــفمتؿقضـــػمسؾـــكمحاظـــةماظوـــ.و ةم

ؼبماٌــدةماحملــدوبةمٌؿا دــةماظؿػــقؼضموبقــانماظؿػــقؼضممماٌرــاحؾةمظوــؿاغاتمصعاظــةمتؿؿـــؾم

                                                           
قاةةةائي  دسةةةتفري   1( لسةةةن  15لةةةي القاةةةي  رقةةةي ) 1981مةةةايف سةةةن   9لكةةةي الملكمةةة  الدسةةةتفري  ال ميةةةا لةةةي أنظةةةر:  (1)

( قاةةةةائي  1( لسةةةةن  )21(, فالقاةةةةي  رقةةةةي )2ال ةةةةدد ) ,1981مةةةةايف سةةةةن   28لرسةةةةمي  لةةةةي منشةةةةفر لةةةةي الجريةةةةدة ا
( قاةةةةةةائي  1( لسةةةةةةن  )30( قاةةةةةةائي  ))دسةةةةةتفري (( فالقاةةةةةةي  رقةةةةةي )22( لسةةةةةةن  )27اةةةةةةي  رقةةةةةي )ق))دسةةةةةتفري (( فال

رقةي  الط ةن 1981( مةايف سةن  31نقةف جنةائي لةي )ف ))دستفري (( بنفس ال دد المشةار اليةو لةي الجريةدة الرسةمي . 
 ( قاائي .50( لسن  )186)

( قاةائي , منشةفر 13( لسةن  )12لي القاي  رقةي ) 1992نفلمبر سن   7انظر: لكي الملكم  الدستفري  ال ميا لي  (2)
 (.49, ال دد )1992سمي  لي ديسمبر سن  ر لي الجريدة ال

( 21( لسةةةن  )21ف 17ف 16) رقةةةيا يالةةةي القاةةة 1991سةةةن  أبريةةةل  6انظةةةر: لكةةةي الملكمةةة  الدسةةةتفري  ال ميةةةا لةةةي  (3)
 دستفري . قاائي 

 فماب دىا. 58ص -المصدر السابق -القانفن الجنائي الدستفر  -لمد لتلي سرفرأ انظر: د. (4)
  .78ص  -المصدر السابق -القسي ال اي -شرح قانفن ال قفبات -انظر: د. ملمفد نجي  لسني (5)
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ٌقوقساتمػ هماظؼ.ا اتمواردسماظ متؼقممسؾقفامطؾمذظؽمظؿقؼقؼماػدافمععقـةمعـمخاللم

اظل.سةمواٌ.وغةمؼبمادباذماظؼ.ا مبؼاغقنمعـادبمبـاءمسؾكماظؿػقؼض
(1.

مف

سؾكمانمم1958.ماطؿقبم4.معـماظددؿق ماظػ.غللماظراب مؼبم34وؼبمص.غلامغرتماٌابةم)

))بقانماىـاؼاتمواىـحمواظعؼقباتماظ متقضعمسؾكمع.تؽؾقفامعـماخؿرا ماظلؾطةماظؿش.ؼعقة..فم

.معـمػ اماظددؿق مسؾكمانمطؾمعـامرمؼـدخؾمؼبماجملـالماظؿشـ.ؼعلمؼـدخؾمممممم37وغرتماٌابةم)

ؼبماخؿرا ماظلؾطةماظالئققـةفموؼبموـقءمػـ ؼـماظـرـنيمغـصمضـاغقنماظعؼقبـاتماظػ.غلـلمؼبممممممممم

.مسؾكمانماظالئقـةمهـدبماٌكاظػـاتموتوـعمؼبمحـدوبماظؼـاغقنموعـامؼؼـ. همعــمممممممممم111/2ابةم)اٌ

ماظعؼقباتماٌطؾؼةمسؾكماٌكاظػنيفم،تؼلقؿاتمظؾؿكاظػات

واٌعؿقلمبفماسؿؾا ًامعـماولمم1992وجاءمضاغقنماظعؼقباتماظػ.غللماىدؼدماظراب مسامم

ًاماٌؾـدأماظـ يمدـؾؼمانما دـاهمممممعؤطـدمم،صـاظغكمسؼقبـةمايـؾسمؼبماٌكاظػـاتممممم1994عا  مسـاممم

انماجملؾـسماظددـؿق يماظػ.غلـلم مؼؼؿرـ.مسؾـكممممممم،اجملؾسماظددؿق يماظػ.غللفموواضـعمارعـ.مم

بؾم آىماغفمعـمشـريماٌػقـدمابطـالمغـصمتشـ.ؼعلممممممم،تؼققدماظلؾطةماظالئققةمؼبماٌلائؾماىـائقة

 مؼؼرـدمإظبمممصؼـدم أسـكماجملؾـسمانماظددـؿق ممممم،غصمسؾكمسؼقبةماظغ.اعةمؼبمعـقابماٌكاظػـاتمم

تؼ.ؼ.مسدممبدؿق ؼةمغصمظفمرؾقعةمرئققةمو بمؼبماظؿش.ؼع
(2.

مف

طـ ظؽمضـدمضبقــؾماٌشـ.نمإظبماربا ةمؼبماةـدا مظــقائحمتـػق ؼـةمادـؿـابامإظبماٌــابةممممممم

بشـأنمتـظـقؿمممم1976.مظلــةمم97.معـماظددـؿق ماٌرـ.يمايـاظلمعــالمذظـؽماظؼـاغقنم ضـؿم)ممممممم144)

ــقمممم ــق(ماظ ــ يمص ــدمارجـــيبماظ ــؾمباظـؼ ــ.و مممماظؿعاع ــؾنيماظش ــ.ا اتمت زؼ.ماٌكــؿصمؼبماةــدا مض

وغصمسؾكمتطؾقؼماظعؼقبـاتماٌـرـق مسؾقفـامؼبماٌـابةمممممم،وارووانماظ مؼؿؿمبفامهقؼؾماظـؼد

.معـمػ اماظؼاغقنمسؾـكمعــمطبـاظػمػـ هماظؼـ.ا اتفمصفــامحقـؿـامتؼـقممجفـةماربا ةمبؾقـانممممممممممم14)

تؼقممبقوعمذـؼماظؿؽؾقـػماٌؽؿـؾممممماظش.و موارووانماظ مؼؿؿمبفامهقؼؾماظـؼدمارجـيبمصاغفا

وػـقماعـ.م مممم،وذظؽمبؿػقؼضمعــمدـؾطةمزبؿرـةمباظؿشـ.ؼعموبــاءمسؾـكمضـاغقنمممممممم،ظؾؼاسدةماىـائقة

.معـماظددـؿق ماظـ ممم144ؼػقتمسؾكماٌش.نماظددؿق يماظـصمسؾقفمحقـؿامض. مؼبمسفزماٌابةم)

غرتمسؾكماغفم))وصبـقزمانمؼعـنيماظؼـاغقنمعــمؼرـد ماظؼـ.ا اتماظالزعـةمظؿـػقـ ه..فمورمذـؽمانمممممممممم

اٌؿقزمعـؾمػ هماظؼ.ا اتماظ مترد متـػق ًامظؾؼاغقنمتعدمغرق متش.ؼعقةمرغفامادؿقصتماٌعقا م

وظقلـتمضـ.ا ًامابا ؼـًامص.بؼـًامؼقاجـفمحـارتمممممممم،ظؾـرق ماظؿش.ؼعقةموػقمطقغفامضقاسدمساعـةمذبـ.بةمم

                                                           
 .119ص -المصدر السابق -القاعدة الجنائي تجزئ   -عصاي عفيفي لسين عبد البصير انظر: د. (1)
 فما ب دىا. 61ص -المصدر السابق -القانفن الجنائي الدستفر  -انظر: د. المد لتلي سرفر (2)
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ةـاب ةمســمدـؾطةمزبؿرـةمبـ ظؽمرؾؼـًامظؾـظـامماظؼـاغقغلممممممممممربدبةمباظ اتفمبااواصةمإظبمطقغفـام

اظعاممظؾدوظةمطؿامضبدبهماظددؿق 
(1.

مف

تمسؾكماغف:م))رمسؼابمسؾـكمصعـؾممم.معـمضاغقنماظعؼقبا1أعامؼبماظع.اقمصؼدمغرتماٌابةم)

ورصبقزمتقضقعمسؼقباتمأومتـداؼربممم،أوماعؿـانماربـاءمسؾكمضاغقنمؼـصمسؾكمو.ميةموضتماضرتاصف

ماحرتازؼةم مؼـصمسؾقفاماظؼاغقن..ف

واٌعـكماٌؼرـقبمعــمسؾـا ةم))إرمبــاءمسؾـكمضـاغقن..مػـقمانماظؿفـ.ؼؿمميؽــمانمؼـاتلممممممممممم

ؽـــمانمؼــأتلمبؿػــقؼضمعـــماظؼــاغقنمظؾلــؾطةماظؿـػق ؼــةممممبقادــطةماظؼــاغقنمأومعــامؼبمحؽؿــفموميم

.معـمضاغقنماظعؼقباتمحقثمتـصمسؾكمأغفم240واهلقؽاتماربا ؼةفموعـمضؾقؾمذظؽمغصماٌابةم)

))ؼعاضبمبايؾسمعدةمرمتزؼدمسؾكمدؿةماذف.مأومبغ.اعةمرمتزؼدمسؾكمعائـةمبؼــا مطـؾمعــمخـاظػمممممم

ظسماظؾؾدؼةمأومػقؽـةم فقـةمأومذـؾفم فقـةممممماألواع.معـمعقزػماومعؽؾػمخبدعةمساعةمأومعـمذبا

وؿـمدؾطاتفؿماظؼاغقغقةمأوم مميؿـؾمأواع.مأؼةمجفةمعـماىفاتماٌ طق ةماظراب ةموؿـمتؾؽم

اظلــؾطاتموذظــؽمبونمارخــاللمباؼــةمسؼقبــةماذــدمؼـــصمسؾقفــاماظؼــاغقن..فموضــدمحظقــتمصؽــ.ةمممممم

اى.ائؿمارضؿرابؼةمحقثماظؿػقؼضماظؿش.ؼعلمباػؿؿاممباظغمعـمضؾؾماٌش.نماظع.اضلمؼبمذبالم

وزؼ.ماظز اسةمم1976.ماظراب مدـةم116.معـمضاغقنماةالحمجـسمايققانم ضؿم)7صقوتماٌابةم)

وارةالحماظز اسلمأومعـمطبقظفماةدا ماظؿعؾقؿاتمظغ.(متلفقؾمتـػق ماحؽاممػ اماظؼاغقنفمؼبم

.معــمضـاغقنممم11واجـازتماٌـابةم)مممف.معـفمسؾكمععاضؾةمعــمطبـاظػماحؽاعـفممم6حنيمغرتماٌابةم)

اةــدا ماغظؿــةموتعؾقؿــاتمظؿلــفقؾمتـػقــ ماحؽاعــفمممم1965.مظلـــةم106اٌ.اســلموغباؼؿفــام ضــؿم)م

.معــماظؼـاغقنمغػلـفممبعاضؾـةمطـؾمزباظػـةمرحؽاعـفمأومارغظؿـةمأوماظؿعؾقؿـاتمممممممممم10وضوتماٌابةم)

وط ظؽمحرؾمؼبماظؼقاغنيماًاةةمباجملالمارضؿرابيماألخ.ىماظراب ةممبقجؾف
(2.

مف

ذظؽمإظبماغفمؼشرت مؼبماظالئقةماظ متؿوـؿـماظؿفـ.ؼؿمواظعؼـابمانمتؽـقنمممممشبؾصمعـم

ةــاب ةمبـــاءمسؾــكمتػــقؼضماظؿشــ.ؼعمظؾلــؾطةماظؿـػق ؼــةمؼبمارخؿرــا مصــانمطــانمارعــ.معؿعؾؼــًاممممم

باظؿف.ؼؿماغػ.بماظؿش.ؼعمبؿقدؼدمارػدافماظـ متؿـقخكماظالئقـةمهؼقؼفـامأومظؿفدؼـدماٌرـامممممممم

وانمطانماألع.معؿعؾؼًامباظعؼابماغػـ.بماظؿشـ.ؼعمبؿقدؼـدممممم،ؿف.ؼؿاظ مصببمانمهؿقفامعـمو اءماظ

ايدؼـماربغكموارضركمعـماظعؼقباتماظ مميؽــمظالئقـةمانمتؿقـ.كمبداخؾـفافموظـقسمظـفمانممممممم

                                                           

فمةةا  76ص -المصةةدر السةةابق -1982 -5ط -القسةةي ال ةةاي -شةةرح قةةانفن ال قفبةةات -انظةةر: د. ملمةةفد نجيةة  لسةةني (1)
   ب دىا.

 -1981 -مطب ةةة  جام ةةة  ب ةةةداد -الجةةةرائي ا قتصةةةادي  -قةةةانفن ال قفبةةةات -انظةةةر: د. لخةةةر  عبةةةد الةةةرزاق اللةةةدي ي (2)
 فما ب دىا. 145ص -المصدر السابق-فما ب دىا. ط ل عبداللسين البدراني 97ص
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وامنـامصبـبمانمؼـؿؿممممم،ؼرتكمظالئقةمؼبمهدؼدمعامدبؿا همعـمسؼقباتمعـمحقثماظـقنمأومايؽـؿم

صاغـفمؼشـرت مةـػةممممم،وعــمغاحقـةمأخـ.ىمممم،اماظشـأنمذظؽمؼبمايدوبماظ مؼوـعفاماٌشـ.نمؼبمػـ ممم

ــا ماألعــ.معــرتوكمظؾؿشــ.نمغػلــفمؼبمهدؼــدماخؿرــا ماظلــؾطةمممممم ععقـــةمؼبمعرــد ماظالئقــةمصؿـ

وصبـبمسؾـكماظؿشـ.ؼعمحـنيمؼلــدمظ ئقـةمممممممم،اظؿـػق ؼةمعـمخـاللماظؾـقائحمؼبماظؿفـ.ؼؿمواظعؼـابمممم

مضبدبػاماظؿش.ؼعفمعفؿةماظؿف.ؼؿمواظعؼابمانمؼـصمسؾكمذظؽمة.احةمؼبمحدوبماٌؾابئماظ 

مثاظـًا:معدىماعؽاغقةمضقاممايؽؿماظؼوائلمبؿؽؿؾةماظؼاسدةماىـائقة:

ذػــبم أيمؼبماظػؼــفمإظبماغــفمعـــماىــائزمأنمؼؼــقممايؽــؿماظؼوــائلمبؿؽؿؾــةماظؼاســدةممم

اىـائقةفمبقدمانمػ اماظ.أيم مؼ.قمىاغبماخ.معـماظػؼفمسؾكمدـدمعـماظؼقلمباغفمطبؾـطمبـنيممم

غقةموتطؾقؼفااةدا ماظؼاسدماظؼاغق
(1.

فموػ ام امحدامجباغبمثاظثمعـماظػؼفمإظبماظؼقلمبأغـفمظـقسممم

ـائقةمسؾكمبقا(محؽؿـًاممعـماٌؼؾقلمسدممترق ماعؽاغقةمانمؼؽقنمارج.اءماٌؽؿؾمظؾؼاسدةماى

ايؽـؿماظرـاب مبأباغـةماٌـؿفؿمبـأنمؼؿـقظبمهدؼـدمذـؼممممممممماظؼواءمؼبمنمؼػق(ماٌش.نمطأم،جـائقًا

.معــمضـاغقنماظعؼقبـاتماظع.اضـلممممم323اظؿؽؾقػمؼبماظؼاسدةفموعـالمذظـؽمعـامتــصمسؾقـفماٌـابةم)ممممم

اظ متعاضبمبايؾسمطؾمعقزػمأومعؽؾػمخبدعةمساعةمساضبمأومأع.مبعؼابمربؽقممسؾقـفمبأذـدممم

ةم مضبؽؿمبفامسؾقفمععمسؾؿفممبكاظػـةمسؿؾـفمممعـماظعؼقبةماحملؽقممبفامسؾقفمرؾؼًامظؾؼاغقنمأومبعؼقب

وعـمغاحقةمأخـ.ىمصـانماظؼـقلمبقجـقبمضرـ.مارجـ.اءماظالحـؼمبائؿـامممممممممم،اظؼاغقنفمػ امعـمغاحقة

د جمتـمرنماىفـةماربا ؼـةماضـؾمع.تؾـةمؼبمممممم،سؾكمسؿؾمعـماظلؾطةماربا ؼةمػقمضقلمربؾمغظـ.م

اظؿش.ؼعمعـمتؾؽماظ ماةـد تماظؼاسـدةمم
(2.

عـ.مظؾففـةماربا ؼـةمبونمممم،مطـ ظؽمصـانمتـ.كمذظـؽمارمممم

مووعمضققبمووقابطمتش.ؼعقةمعـمذأغفمانمؼػؿحماظؾابمظؿعلػماظلؾطةمارب ا ؼةف

صاذامطانماظددؿق ماٌر.يمضـدمخـقلماظلـؾطةماظؿـػق ؼـةمدـؾطةماةـدا مظـقائحمؼبمذـأنممممممممم

 ــامؼعطــلماظلــؾطةمم،صأجــازمانمتؽــقنماى.ميــةمأوماظعؼقبــةمبـــاءمسؾــكمضــاغقنم،اظؿفــ.ؼؿمواظعؼــاب

ؼلـدمظؾلؾطةماظؿـػق ؼةمبقادطةماظالئقةمهدؼدمجقاغـبماظؿفـ.ؼؿمواظعؼـابفمطـ ظؽممممممظؾؿش.نمان

صــانماظؼــاغقنمضــدمؼػــق(مإظبمايؽــؿماىـــائلماظرــاب مباألباغــةمأعــ.متؽؿؾــةماظؼاســدةماىـائقــةممممم

وهدؼدمذؼماظؿؽؾقػفمورمذؽمانمايؽؿماىــائلماظرـاب مباألباغـةمؼبمػـ هماياظـةمؼؽؿلـبممممممم

ؼاسدةماىـائقةموارترالمبفامظؿؽؿؾؿفاممبـامؼؿـقرهمعــمهدؼـدمذـؼمممممماظش.سقةمؼبماظدخقلمسؾكماظ

وػقمم،وػ هماظش.سقةماطؿلؾفامايؽؿمعـمتػقؼضمةد ماظقفمعـمدؾطةمزبؿرةمباظؿش.ؼعم،اظؿؽؾقػ

ماٌش.نموطانمذظؽموصؼًامظؾؼاغقنموبـاءمسؾقفف

                                                           
 .78ص -المصدر السابق –القاعدة الجنائي   -يسر انفر عمي أنظر: د. (1)
 .41ص -المصدر السابق -القاعدة الجنائي  -مصطفى الصيفيانظر: د. عبد الفتاح  (2)
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م ابعًا:مبو ماٌراب ماألخ.ىمؼبمتؽؿؾةماظؼاسدةماىـائقة:

عــماىـائزمانمؼؽـقنماظــصماظـ يمؼؿـقظبمتؽؿؾـةماظؼاسـدةماىـائقـةممممممممممظؼدمذط.غامإظبماغـفمم

ضاغقغًامأومرئقةمأومحؿكمحؽؿامضوائقًافموظؽـمػؾمتؽػلمػ هماٌراب مظؾؼقاممبف اماظغـ.(ومواذامم

صؿـامػـلماٌرـاب ماألخـ.ىماظـ مميؽــمبفـامتؽؿؾـةماظؼاسـدةماىـائقـةومممممممممممم،طاغتمارجابـةمبـاظـػلمم

نماظعــ.فموعؾــابئماظشــ.ؼعةماردــالعقةموعؾــابئماظؼــاغقنممموبعــا ةمأخــ.ى،مػــؾمميؽــــاماظؼــقلمبــامم

اظطؾقعلموضقاسدماظعداظـةمهلـامبو مؼبمذبـالمتؽؿؾـةماظؼاسـدةماىـائقـةوماجـابماظػؼـفمسؾـكمػـ اممممممممممم

وتؽؿؾـةممم،سؾكماسؿؾا مانمػ هماٌراب مهلـامبو مؼبمذبـالماظؿفـ.ؼؿمواظعؼـابممممم،اظلؤالمبارصباب

م،اىـ.ائؿمعؿطؾؾـًامتطؾقـؼمضقاسـدمشـريمجـائقـةمممممماظؼاسدةماىـائقةفمصؼدمؼؽـقنمهدؼـدمسـاةـ.مبعـضممممم

واظؿقؼـؼمعــمػـ اماظـ.طـموتـقاص.همع.ػـقنمممممممم،صاظل.ضةمتؼؿوـلمثؾـقتمطـقنماظشـقئم ؾقطـًامظؾغـريمممممم

بؿطؾقؼمضقاسدماظؼـاغقنماٌـدغلماظـ مهـدبمرـ.قماطؿلـابماٌؾؽقـةمواغؿؼاهلـافموخقاغـةمارعاغـةممممممممممم

اظقطاظةمؼ.بطمبنيماىاغلمواجملـكممطارصبا مأوماظعا ؼةمأوم-تؼؿولموجقبمسؼدمعـمسؼقبماألعاغة

واظػرؾمؼبمتقاص.مػ اماظ.طـمؼؼؿولمتطؾقؼمضقاسدماظؼاغقنماٌـدغلماظـ مهـدبما طـانمممممم،سؾقف

ػ هماظعؼقبمواحؽاعفافموعـماعـؾةمذظؽماؼوًامج.ميةماسطـاءمةـؽمبونم ةـقدمغلـؿعنيمباظؼـاغقنمممممم

عقـةمحؿـكمهظـكمػـ هممممماظؿفا يماظ يمس.فماظرؽمطق ضةموا ؼةموذ.و مةقؿفموبقاغاتفمارظزا

اظق ضــةمبايؿاؼــةماٌؼــ. ةمؼبمضــاغقنماظعؼقبــاتفموشــ مســـماظؾقــانمانمهدؼــدمػــ هماظؼقاســدمممممم

وامنامؼؼؿولماردؿعاغةمبلائ.ماٌرـاب ماظـ مؼعـرتفمبفـامممممم،وتػلريػامرمؼعؿؿدمسؾكماظؿش.ؼعموحده

م،ئقسمظؾؿشـ.ؼعماظؼاغقنماٌدغلم)وعـمبقـفاماظش.ؼعةماردالعقةماظـ مجعؾـفاماظددـؿق ماٌرـد ماظـ.ممممم

وب ظؽمتلؿـػ مػ هماٌراب مإظبمجاغبماظؿف.ؼؿمواظعؼاب.
(1.

مف

وؼعـــ مذظـــؽمانماٌشـــ.نماظقوـــعلمسؾقـــفمانمؼ.اســـلمعؾـــابئماظشـــ.ؼعةماردـــالعقةمؼبمم

وػ امباظـلؾةمظؼقاسدماظؿف.ؼؿمواظعؼابموارباحةموارسػاءفمؼؿوـحمعــمذظـؽممممم،اظؿش.ؼعاتماظقوعقة

وذظـؽماذامطاغـتماظقاضعـةممممم،شريمعؾاذـ.مظـرـق ماظؿفـ.ؼؿممممانماظش.ؼعةماردالعقةمضدمتؽقنمعرد ًا

اٌؽقغةمظؾف.ميةمتؼقممسؾـكمسـاةـ.مضاسدؼـةمعلـؿؼاةمعــماظشـ.ؼعةماردـالعقةفمصف.ميـةماظزغـامعــالممممممممممم

واظشـ.ؼعةماردـالعقةمػـلممممم،تؿطؾبمؼبمسـاةـ.ػاماظؼاغقغقـةمضقـامم ابطـةماظزوجقـةمباظـلـؾةمظؾفـاغلممممممم

واظ مؼؿقدبمسؾكمػداػامضقامم ابطـةماظزوجقـةمممماٌرد ماظ.ئقللمؼبمربقطمارحقالماظشكرقة

عـمسدعف
(2.

مف

                                                           
 فما ب دىا. 122ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -أنظر: د. عصاي عفيفي لسين عبد البصير( 1)
 .123ص -نفسوالمصدر أنظر: ( 2)
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عـمخالمعامميا دفمعـمبو ًامعفؿًامؼبمم،ط ظؽمظؾع.فماث.همؼبمتؽؿؾةماظـرق ماظؿف.ميقة

تؽقؼـمذـؼماظؿؽؾقـػمؼبماظؼاسـدةماىـائقـةمحقـثمميؽــمانمؼؽـقنمػـ اماردـفاممؼبماظؼاسـدةممممممممممم

مظبماي.ماذامةحماظؿعؾريفاىـائقةمسؾكمبقا(موؼبماظؼاسدةماىـائقةمذاتماظؼا

صاظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقا(مػـلمضاسـدةمضبـدبماٌشـ.نمصقفـامذـؼماىـزاءموضبقـؾمؼبممممممممم

اظقضتمغػلفمذؼماظؿؽؾقػمإظبمضاسدةمضاغقغقةمشريمجـائقةمظؿؿقظبمهدؼدمػ اماظشؼماظـ يمضـدمرممم

ؼؽقنمضدموجدميظةمووعماظؼاسدةمسؾكمبقا(
(1.

مف

ــ.زمعـــالمسؾــكمػــ اماظـــقنمعـــممم اظؼقاســدمػــقماظؼقاســدماىـائقــةماٌؿعؾؼــةمبــاى.ائؿمممواب

.معــمضـاغقنماظعؼقبـاتمممم34ارصبابقةماٌ.تؽؾةمبط.ؼؼمدـؾيبفمصؼـدمغرـتماظػؼـ.ةم)أ.معــماٌـابةم)مممممم

اظع.اضلمسؾكماغفم))تؽقنماى.ميةمسؿدؼةماذامتقص.ماظؼرـدماى.عـلمظـدىمصاسؾـفاموتعـدماى.ميـةممممممم

اجؾـًامسؾـكمذـكصمواعؿــعمســمابائـفمضاةـدًاممممممممسؿدؼةمط ظؽم)أ.ماذامص.(ماظؼـاغقنماوامارتػـاقمومم

ماحداثماى.ميةماظ مغشأتمعؾاذ.ةمسـمػ امارعؿـان..ف

وؼ.تبماظؼاغقنمأومارتػاقمواجؾامسؾكمارذكا موؿـماجملؿؿعماظقاحدمصانماعؿـعمسـم

اباءمػ اماظقاجبمبؼردماظقةقلمإظبماظـؿقفةماظ محدثتمؼؽقنمضدما تؽـبمج.ميـةمسؿدؼـةفمممم

ٌابةم متؾنيمعاػقةماظقاجبماٌطؾقبماظؼقاممبفمبؾمت.طتمذظؽمظؾؼـاغقنممواٌالحظمانمػ هما

موارتػاقفم

واظع.فماب.زمةق ةمعـمةق مارتػـاقماىؿـاسلمصـاذامضوـكماظعـ.فمعــالمبـانمت.وـعمارمممممممممم

رػؾفامحدؼثماظقربةمواعؿـعتمسـما واسفمبؼردمضؿؾفمتؽقنمضدما تؽؾـتمج.ميـةماظؼؿـؾماظعؿـدممممم

ؼبمباضلمارظؿزاعاتماظؼاغقغقةمأومارتػاضاتماظع.صقـةموؼؿقضـػمسـرـ.مممممبط.ؼؼمارعؿـانموػؽ امارع.

عـمسـاة.ماى.ميةمؼبمػ هماياظةمسؾكماظع.فموػقمذؼماظؿؽؾقػ
(2.

مف

اعامباظـلؾةمظؾؿؽؾقػماظ يمؼرـؾفماٌشـ.نمؼبمضاظـبمحـ.مســدعامؼؿعـ  مسؾـكماٌشـ.نمانممممممممم

تلـؿحمظـفمبـ ظؽم ـامؼـدصعمممممممضبقطمباظقةػماظدضقؼمظؾػعؾماٌؽقنمظؾف.ميةمغظ.ًامرنمرؾقعؿفمر

اٌشــ.نمإظبماظ.طــقنمإظبماظـؿقفــةمارج.اعقــةمصققــدبػاموضبــدبمععفــاماظ.ابطــةماظلــؾؾقةماذماغــفمممم

بؿقدؼدماظـؿقفةمواظ.ابطـةماظلـؾؾقةمؼؿقدؼـدماظػعـؾماظـ يمســفمتـؾــؼماظلـؾؾقةمصرتبـطمبقــفموبـنيمممممممممممم

قذجماظؼاغقغلمبؾف.ميـةمماظـؿقفةفمواعـؾةمػ اماظـقنمعـماظؼقاسدماىـائقةماظؼاسدةماٌؿوؿـةماظـؿ

.معـمضاغقنماظعؼقبـاتماظع.اضـلماظـ مغرـتمسؾـكماغـفم))اظلـبمػـقم عـلمممممممممم434اظلبمؼبماٌابةم)

                                                           
كميةة   -جام ةة  المفصةةل –هطرفلةة  دكتةةفراأ -دراسةة  مقارنةة  -  الجزائيةة يالشةةرع -انظةةر: طةة ل عبةةد لسةةين البةةدراني (1)

 .187ص – 2002 -القانفن
 .336ص -المصدر السابق -القاعدة الجنائي  -انظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي (2)
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اظغريممبامطبدشمذ.صفمأوماسؿؾـا همأومصبـ.حمذـعق هموانم مؼؿوـؿـمذظـؽمإدــابمواضعـةمععقــة..فممممممممم

هدؼـدممصاظرقغةماظقا بةمػـامػـلم)مبـامطبـدشماظشـ.فموارسؿؾـا مأومصبـ.حماظشـعق .موؼ.جـعمؼبممممممممم

ػ همارصعالمإظبماظع.فمواظؿؼاظقدماظلائدةموذبؿقسةمار اءمواظعقارػماظ مضبؿؾفاماص.ابماظؾؾدم

اظقاحدممتـؾم وحـًامشـريمع.ئقـةمؼبمذاتفـامظؽـفـامضقؼـةماظظفـق مؼبمغؿائففـامأومســدماٌلـا مبفـافمممممممممممم

أوممحقثمتعاضبمبعضماظؿش.ؼعاتماىـائقةمطؾمعـما تؽبمسؿدامبؼردماٌلا مبادؿؼاللماظؾالب

وحدتفامأومدالعةما اوقفامأومطانماظػعؾمعـمذأغفمانمؼؤبيمإظبمذظؽ
(1.

مف

وؼرتكمظؾع.فماؼوًامهدؼدماظػعؾماظ يمصبلؿماظـؿقذجماظؼاغقغلماجمل.بمعـالمذظؽمانم

بعضماظؿش.ؼعاتمتع.فماظؼ فمبأغـفم))مادــابمواضعـةمععقــةمإظبماظغـريمباحـدىمرـ.قماظعالغقـةمعــمممممممممم

ادـدتماظقـفمأوماحؿؼـا همســدماػـؾمورــف..ممممممذأغفامظقمةقتمانمتقجبمسؼابمعـ
(2.

طؿـامتعاضـبمممم

اٌقزػمأوماٌؽؾػمخبدعةمساعةماذام))ادؿعؿؾماظؼقةمععماحدمعـماظـا ماسؿؿابًامسؾكموزقػؿـفمم

صأخؾمباسؿؾا همأومذ.صفمأوماحدثماًٌامبؾدغف..
(3.

مف

لموسابةمعامؼعؿدماٌش.نمإظبمارحاظةمؼبماظـرق ماظعؼابقةمإظبماظع.فمخبرق مارصعـام

ذاتماٌوؿقنماٌؿغريماٌؿطق ماظ يمؼلؿؿدمتغريهموتطق همعـموؿريماىؿاسةموتطق معػاػقؿفام

ارجؿؿاسقة
(4.

.معـمضاغقنماظعؼقباتماظع.اضلمتعاضبمطـؾمعــما تؽـبمعـعمذـكصمممممم401فمصاٌابةم)

ذط.مطانمأوماغـكمصعاًلمزباًلمبايقاءفففموبعدماظػعؾمزبالمبايقاءماع.مغليبمطبؿؾػمعـمزعانمإظبم

عانموعـمعؽانمإظبمعؽانموعـمذبؿؿعمإظبمذبؿؿعمتؾعًامظالس.افماظلائدةمصؼدمآثـ.ماٌشـ.نمؼبمممز

ػ هماياظةمهدؼدمارصعالمػ همظؾع.ف
(5.

فموسـدعامهقؾماظؼاسدةماىـائقةمةـ.احةمأوموـؿـًامؼبممم

ةمؼؽقنماظع.فمعرد ًامظؾؼقاسدماظؼاغقغقـمم،بقانماظقاضعةماظ مهؽؿفامإظبمص.ونمضاغقغقةمشريمجـائقة

صقفــافموػــ امعــامضبــدثمباظـلــؾةمردــؿعؿالمايــؼمواباءماظقاجــبمطلــؾبمعـــمأدــؾابمارباحــةفمم

صاظػ.نماظؼاغقغلماظ يمؼؼ. مايؼمأومؼػ.(ماظقاجبمبؼقاسدهمؼؽقنمظؾؼاسدةماظع.صقـةماث.ػـامصقـفمممم

وباظؿاظلمتؤث.مسؾكمغطاقمتطؾقؼماظؼاسدةماىـائقة
(6.

مف

                                                           
 ( من قانفن ال قفبات ال راقي.156انظر: ىعا ما نصت عميو المادة )( 1)
( مةةةن قةةةانفن ال قفبةةةات 302فالمةةةادة )( مةةةن قةةةانفن ال قفبةةةات ال راقةةةي 433/1انظةةةر: ىةةةعا مةةةا نصةةةت عميةةةو المةةةادة )( 2)

 المصر .
 ( من قانفن ال قفبات ال راقي.322انظر: ىعا ما نصت عميو المادة )( 3)
 .338ص -المصدر السابق -القاعدة الجنائي  -انظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي (4)
مكتبةة  دار ال قالةة  لمنشةةر  -مجريمةة النظريةة  ال امةة  ل -القسةةي ال ةةاي -قةةانفن ال قفبةةات -انظةةر: د. ملمةةد صةةبلي نجةةي (5)

 .45ص -1996 -3ط -فالتفزيع
 .124ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -أنظر: د. عصاي عفيفي لسين عبد البصير (6)
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تل:مػؾمعـماٌؿؽـمانمؼؽقنماظعـ.فممواذامطانماألع.مط ظؽ،مصقؿؽـمر.حماظؿلأولماآل

ماظؼوائلمعرد ًامظؿؽؿؾةماظؼاسدةماىـائقةو

ؼؼرــدمبــاظع.فماظؼوــائلمؼبمػــ اماجملــالمادــؿؼ.ا ماظؼوــاءمسؾــكمهدؼــدمععــنيمظــؾعضممم

ارصؽا ماظؼاغقغقةماظ ماشػؾماٌش.نمهدؼدػا،موػ همارصؽا متعؿؿدمسؾقفامأ طانمبعضماىـ.ائؿمم

ار طانمإظبمذظؽماظع.فموصؽ.تلماظوـ. مواحملـ. مؼبمج.ميـةممممصقؽقنماٌ.جعمؼبمهدؼدمػ هم

اظؿزوؼ.،موصؽ.ةمارخؿال مؼبمج.ميةماظل.ضةماعـؾةمهل همارصؽا 
(1.

مف

م  

                                                           
 .87ص -المصدر السابق -1982 -5ط -القسي ال اي -شرح قانفن ال قفبات -انظر: د. ملمفد نجي  لسني (1)
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ماظ.ابعماٌؾقث

موقابطمتؽؿؾةماظؼاسدةماىـائقة

اظلابؼمإظبماغفمؼشـرت مؼبماٌرـد ماٌؽؿـؾمظؾؼاسـدةماىـائقـةمأنمممممممقثاغؿفقـامؼبماٌؾ

صوـاًلمســمطقغـفمةـاب ًامســمدـؾطةمزبؿرـةمبـ ظؽمرؾؼـًامظؾـظـامماظؼـاغقغلممممممممممممؼؽقنمساعـًاموذبـ.بًا،ممم

ظؾدوظةمطؿامضبدبهماظددؿق موتقاص.مػ ؼـماظعـر.ؼـمؼبماٌرد ماٌؽؿؾمظؾؼاسدةماىـائقـةمػـقممم

اظ يمؼوػلمسؾقفمةػةماظش.سقةمظالترالمباظؼاسدةماىـائقـةموتؽؿؾؿفـافمباروـاصةمإظبمذظـؽ،مصاغـفمممممم

لـفؿًامعـعمعؾـدأماظشـ.سقةماىـائقـة،موارمؼؿعـا (مععـففموبعؾـا ةمممممممممصببمانمؼؽقنمػـ اماٌرـد معـمم

أخ.ى،مؼؽػلمانمؼؽقنمضدمصق(ماظقفمأوماحقؾماظقفمحبقـثمؼلـؿؿدمضقتـفماظؼاغقغقـةمؼبماًـ.وجمممممم

إظبمحقزماظقجقبمبـاءمسؾكمغصمتش.ؼعلمؼبماظددؿق مأوماظؼاغقن،موسـدئ مؼؽقنمػ امارج.اءمأوم

ؿف.ؼؿمواظعؼاباظـصمةايًامب ظؽمرنمؼؽقنمعرد ًامظؾ
(1.

مف

وادؿـابًامظؾؿؾابئماظعاعةمؼبمم-ط ظؽمصببمانمؼلؿقؼبمػ امارج.اءمأوماظـصماٌؽؿؾ

اظش.و ماظشؽؾقةماظ مضدمؼـصمسؾقفاماٌش.نمؼبماظددؿق مأوماظؼـاغقنفمصؿــاًلمممم-اظؿف.ؼؿمواظعؼاب

 معــماظددـؿقممم147وم108انمعامؼرد مسـم ئـقسماىؿفق ؼـةمعــمضـ.ا اتموصؼـًامظــصماٌـابتنيمممممممم

اٌر.يمتؽقنمهلامذاتمضقةماظؼاغقنمعـمحقثماظرـالحقةمطؿرـد مظؾؿفـ.ؼؿمواظعؼـابمممم
(2.

فموذظـؽمم

بش. مع.اساةماظوـقابطماظـ ماذـرترؿفامػـ هماٌـقابموػـل:مانمؼؽـقنماظؿػـقؼضمباشؾؾقـةمثؾــلممممممممممم

اسوــاءمذبؾــسماظشــعب،موانمؼؽــقنمٌــدةمربــدبة،موانمتــؾنيمصقــفمعقوــقساتمػــ هماظؼــ.ا اتممم

وصببمس.(مػ هماظؼ.ا اتمسؾكمذبؾسماظشعبمؼبماولمجؾلةمبعـدمممواردسماظ متؼقممسؾقفا،

اغؿفاءمعدةماظؿػقؼض،مصاذام متع.(مأومس.وتمو مؼقاصؼماجملؾسمسؾقفا،مزالمعـامطـانمهلـامعــممممم

معـماظددؿق .فم108ضقةماظؼاغقنم)اٌابةم

عــماظددـؿق ماغـفم))صبـبمسـ.(مػـ همممممممم.147)قـةمعــماٌـابةممممغطؿاماذـرترتماظػؼـ.ةماظـامم

اظؼ.ا اتمسؾكمذبؾسماظشعبمخاللمػبلـةمسشـ.مؼقعـًامعــمتـا ؼرمةـدو ػا،ماذامطـانماجملؾـسممممممممم

ضائؿــًاموتعــ.(مؼبماولماجؿؿــانمظــفمؼبمحاظــةمايــؾمأوموضــػمجؾلــاتففمصــإذام متعــ.(مزالمبــأث.م

ػـرتةماظلـابؼةمأوممم جعلمعامطانمهلامعـمضـقةماظؼـاغقن،مارماذام أيماجملؾـسماسؿؿـابمغػاذػـامؼبماظممممم

تلقؼةمعامؼرتتبمسؾكماثا ػامبقجفمآخ...
(3.

مفم

                                                           
رقةةي  10: س16/3/1959. نقةةف 35, ص10, رقةةي 10: مجمفعةة  الكةةاي الةةنقف, س12/1/1952نقةةف أنظةةر:  (1)

 .377, ص85 :رقي 10: س30/3/1959. نقف 315, ص70
 .78ص -المصدر السابق -1982 -5ط -القسي ال اي -شرح قانفن ال قفبات -انظر: د. ملمفد نجي  لسني (2)
 .126ص -المصدر السابق -القاعدة الجنائي تجزئ   -انظر: د. عصاي عفيفي لسين عبد البصير (3)
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ط ظؽمعـماظوقابطماظعاعـةماظـ مصبـبمع.اساتفـامؼبمذبـالماظؿفـ.ؼؿمواظعؼـابموتؽؿؾـةممممممممم

اظؼاسدةماىـائقةمخاةة،مػقمع.اساةمصؽ.ةمتد جماظؼقاسدماظؼاغقغقةمصاظالئقـةمعــاًلمتؿؼقـدمبـاحرتامممممم

اظؼاغقنمصفلمععقؾةمانمخاظػؿـفم
(1.

صبـقزمعــاًلمظالئقـةماحملـالماظقفـامعــماٌشـ.نمؼبمتؽؾؿـةممممممممم،مصـالمم

اظؼاسدةماىـائقةمانمتؼ. مغرقةًامدباظػمغرق ماظؼاسدةمأوماظددؿق ،مصفـامؼؽقنماظـصماألضـقىمم

موصؼًامظػؽ.ةمتد جماظؼقاسدماظؼاغقغقةمػقماألوظبمباظؿطؾقؼف

باظؿشـ.ؼعمانممصواًلمسـمذظؽمصإغف،ماذامطانمظؾلـؾطةماظؿشـ.ؼعقةمبقةـػفاماظلـؾطةماٌكؿرـةمممممم

و.ممأيمصعؾمأومانمتؼ. مظفمأيمسؼقبةمتؼد معالءعؿفا،مارماغفمرمصبقزمظؾلطةماظؿـػق ؼـةمانموـ.مممم

شريماصعالمتدخؾمؼبماجملالماظ يمتؾاذ.مصقفماخؿراةفاماظؿش.ؼعلماحملدوب،موسؾقفـامانمتؾؿـزمممم

ؼبماظعؼقباتماظ متؼد ػامحدوبًامععقـةمؼؿؽػؾماظؼاغقنمبؾقاغفا
(2.

اٌشـ.نماىــائلممممفمظ ظؽمنـدم

م1992.معـمضاغقنماظعؼقباتماظػ.غللماىدؼدماظراب مدــةمم2-111اظػ.غللمضدمغصمؼبماٌابةم)

سؾـكماغـفم))وهـدبماظالئقـةماٌكاظػـاتموهـدبماؼوـًاممممممممم1994واٌعؿقلمبفمعـ ماولمعـا  مسـامممم

اظعؼقباتماظ متقضعمسؾكمع.تؽؾقفامؼبمايدوبمووصؼًامظؾؼقاسدماظ مؼؼ. ػاماظؼاغقن..
(3.

مف

ــ.مشــريمعمأملواظؿػــقؼضماظؿشــ.ؼعم ــد ممماؼبم.شــقبمع ــ ظؽمصبــبمانمؼؽــقنمباظؼ ــاغقن،موظ ظؼ

اظو.و يميؿاؼةماظدوظـة،مورماسـرتا(مسؾقـفمراٌـاماغـفمرمميـسماي.ؼـةماظشكرـقةفموٌـامطاغـتممممممممممم

ضاسـدةمذـ.سقةماىــ.ائؿمعــماوظبماظوــؿاغاتمظؾق.ؼـةماظشكرـقةممممم
(4.

،مصــانماظؿػـقؼضماظؿشــ.ؼعلمؼبمم

ع.شقبمصقـففمواخـريًامضـدمتؼؿوـلمارسؿؾـا اتماظعؿؾقـةمأوماحملؾقـةماضـ.ا ممممممممممإغشاءماى.ائؿمسؿؾمشري

تػقؼضمتش.ؼعلمباظؿف.ؼؿمورسطاءمػ اماظؿػقؼضماظرؾغةماظددـؿق ؼةمةـد تماظددـاتريمؼبمعرـ.ممممم

باظرقغةماآلتقة:م))رمج.ميةمورمسؼقبةمارمبـاءمسؾكمضاغقن..
(5.

مف

.ؼؿمواظعؼـابمبرـػةمساعـة،موســدممممموعـماظوقابطماظقاجبمع.اساتفاماؼوًامسـدماظؿع.(مظؾؿف

تؽؿؾةماظؼاسدةماىـائقةمبرػةمخاةة،موجقبمانمؼؽقنماظـصماٌؽؿؾماظ يمؼوعمذؼماظؿؽؾقػم

ــًاماظػعــؾماجملــ.مممممممم ــًاموذبــ.بًا،موانمؼؽــقنمعؾقـ ــفمورمشؿــق(،موانمؼؽــقنمساع ــؾسمصق واوــقًامرمظ

سؾـكمعؾـدأمذـ.سقةممممموا طاغف،مصانم مؼؿقاص.مصقفمػ اماظش. مصإنمتطؾقؼماظؼاولمظفمؼعـ ماًـ.وجمم

اىــ.ائؿمواظعؼقبــاتفموظؼــدمضوــلماجملؾــسماظددــؿق يماظػ.غلــلمبــأنم))غرــق ماظؿفــ.ؼؿمشــريمممم

                                                           
 .79ص -المصدر السابق -القسي ال اي -شرح قانفن ال قفبات -انظر: د. ملمفد نجي  لسني (1)
 فما ب دىا. 79ص -نفسوالمصدر انظر:  (2)
 .127ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -انظر: د. عصاي عفيفي لسين عبد البصير (3)
 -1983 -10ط -دار النياةة  ال ربيةة  -القسةةي ال ةةاي -شةةرح قةةانفن ال قفبةةات -انظةةر: د. ملمةةفد ملمةةفد مصةةطفى (4)

  .73ص
 .80ص -نفسوانظر: المصدر  (5)
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..1789احملدبةمتؿعا (مععماٌابةماظـاعـةمعـماسالنمحؼققمارغلانماظراب مدـةم
(1.

فمصاذامضـاممم

تقضــعمعـــماجؾــف،مصــالمميؽـــمتطؾقــؼمػــ هم.مسؼقبــةمظػعــؾمو مؼــؾنيماظػعــؾماظــ يماٌشــ.نمبؿؼ.ؼــ

ظـرق مبغريماً.وجمسؾكمعؾدأمذ.سقةماى.ائؿمواظعؼقباتا
(2.

فموعـماٌؿرـق مانمؼــصماظؼـاغقنمممم

سؾكماظػعؾمبرق ةمذبؿؾة،مثؿمضبدبمسؼقبؿفمتا طًامظالئقةماظؾقانماظؿػرقؾلمظ ظؽماظػعـؾم
(3.

فموضـدمم

ؼؽؿػلماظؼاغقنمبؿقدؼدماظعؼقبةمتا طًامظ ئقةمبقانماظػعؾماظ يمتقضعمعـماجؾفمعـالمذظؽ:مغـصمم

م.معـمضاغقنماظعؼقباتماظػ.غللماىدؼدف16-131اٌابةم)

وضدماخ مضاغقنماظعؼقباتماٌر.يمب اتماٌؾدأ،مصؼ. ماغفماذامخؾـتماظالئقـةمعــمبقـانممممم

م395اظعؼقبة،مصؿـمخاظػماحؽاعفامطاغتماظعؼقبةماظغ.اعةماظ ماخؿؾػمعؼدا ػامعـمغصماٌابةم

تمعرــ.يماياظقــةفموسؾــكمذظــؽمصــانممسؼقبــام380سؼقبــاتمعرــ.يماظــ ممتمادــؿؾداهلامباٌــابةمم

اٌش.نمضـدمؼعطـلمظؾلـؾطةماظؿـػق ؼـةمبو معـامؼبمذبـالمووـعمغرـق ماظؿفـ.ؼؿمواىـزاء،موضـدمممممممممممم

طبؿؾػمػ اماظدو معـمتش.ؼعمإظبماخ.،مارماغفمصبـبمبائؿـًامانممتـا  ماظلـؾطةماظؿـػق ؼـةمػـ اممممممم

.معــمم66/2اٌـابةم)ماظدو مؼبمارا معـماظوقابطماظؼاغقغقة،مأومبـاءمسؾكمضاغقنمطؿامضـ. تمذظـؽممم

اظددؿق ماٌر.ي
(4.

مف

عؤبىمعامتؼدممانمظؾدوظةمدؾطةمووـعماظؼقاسـدماظؼاغقغقـة،مودـؾطؿفامػـ همشـريمعشـ.ورةفمممممممم

واظؼقلمباغفامشريمعش.ورةفمصؿؤباهمانمظؾدوظةمتؼدؼ.معاماذامطانمعـمارغلبمووعمضقاسدمضاغقغقـةمم

عـاماذامطاغـتمدؿلـؿعؿؾمدـؾطؿفامممممماممر،معامإذامطاغتمدؿقظ.ماتقانمػ اماظلؾقكمأومترتطـفمعؾاحـًا،مم

ؼبماظؿشــ.ؼعماممرفمبــؾمانمهلــامدــؾطةماخؿقــا مغــقنماىــزاءماذامعــامادــؿعؿؾتمدــؾطؿفامؼبمووــعمممم

اظؼقاسدماظؼاغقغقة،مواذاماخؿا تمجزاءمععقـًامطانمهلامانمهدبمجلاعؿف
(5.

فمارماغفماذامطانمظؾدوظـةمم

األغلبمؼ.معاماذامطانمعـمدؾطةمتؼدم-ظؾدوظةم ـؾةمؼبمدؾطؿفاماظؿش.ؼعقةمأومشريػامعـماظلؾطات

                                                           
 .128ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -انظر: د. عصاي عفيفي لسين عبد البصير (1)
. 84ص -المصةةدر السةةابق -1982 -5ط -القسةةي ال ةةاي -شةةرح قةةانفن ال قفبةةات -انظةةر: د. ملمةةفد نجيةة  لسةةني (2)

 فانظر أياًا:
Mayer (D): Principes constitutionnels et principle generaux applicables en droitpenal 

francais R.S.C. 1987, P. 54. 
, 18: س9/10/1967. نقةةةف 377, ص85, رقةةةي 10الةةةنقف, س: مجمفعةةة  الكةةةاي 30/3/1959نقةةةف أنظةةر:  (3)

 .115, ص21, رقي 29/1/1968. نقف 946, ص191رقي 
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.ماتقانمدؾقكمأممر،مصف هماظلؾطةماظؿؼدؼ.ؼةمتـؿػلموتزولممبفـ.بممووعمضقاسدمجـائقةماممر،محظ

ماظؿرديمظقوعمضقاسدماظؿف.ؼؿمواظعؼابف

صؾؿف.بماظؿرديمظقوعمضقاسدماظؿف.ؼؿمواظعؼابموجبمع.اسـاةماظوـقابطمواظؼقـقبماظـ ممممم

لمبأنمدؾطةماظدوظةم شؿمطقغفامشريمعشـ.ورة،موظؽـفـامممتؽػؾماظش.سقةماىـائقةفموظ ظؽمميؽـماظؼق

عؼقدةمؼبمذبالماظؿش.ؼعمسؿقعًاموؼبمذبالماظؿفـ.ؼؿمواظعؼـابمخاةـة،موذظـؽمألنمػــاكمضقـقبًاممممممم

ػـ هماظؼقـقبمضـدمتؽـقنمباخؾقـة،مطؿـامضـدممممممممم-حقـؿـاممتـا  ماظؿشـ.ؼعمممم-تقوعمسؾكمدؾطةماظدوظـةم

دماظؼــاغقنماظــدوظلماظعــام،مصــاذامتؽــقنمخا جقــة،ماعــاماظؼقــقبماًا جقــةمصرتجــعمإظبمبعــضمضقاســم

اب.عــتماظدوظــةمعـــاًلمععاػــدةموجــبمسؾقفــامارمترــد معـــماظؼقاســدماظؼاغقغقــةمعــامؼؿعــا (موػــ هممم

ماٌعاػدةمأومؼعطؾمعـمتـػق ػاف

.مباظؼـاغقنمم251وعـالمذظؽمانماٌشـ.نماٌرـ.يماوـافمإظبمضـاغقنماظعؼقبـاتماٌـابةم)مممممم

عؿديمسؾـكمج.حـكمايـ.بموظـقمطـاغقامعــممممممموعؤباػامتشدؼدمسؼقبةمسؾكمعـمؼم1940ظلـةمم3 ضؿم

واتػاضقـةممم1907،م1899ارسداء،موػ اماظـصمص.وؿفمسؾكماٌش.نماٌر.يماتػاضقةمرػايمدـ م

خبرــق مأدـ.ىموج.حـكموع.وــكمممم،1949،موضـدمحؾــتمربؾـفاماتػاضقـةمسـامممممم1929جـقـػمسـامممم

اي.ب
(1.

مف

 مجاعدًا،موعــماظؼقـقبممماعاماظؼققبماظداخؾقةماظ مؼوعفاماظددؿق موردقؿاماذامطانماظددؿق

اظ مؼوعفاماظددؿق معامؼؿعؾؼمباظشؽؾ،مطاذرتا ماشؾؾقةمععقــةمأوماظـشـ.مؼبماى.ؼـدةماظ.فقـةمأوممممم

تردؼؼم ئقسماظدوظـةمسؾـكماظؼـاغقن،موعـفـامعـامؼؿعؾـؼمباٌقوـقن،مطعـدممارظؿفـاءمإظبمسؼقبـاتممممممممممم

ـمممممممممم ايـالمعـفـاممممحظ.ػاماظددـؿق ،معــؾمسؼقبـةماٌرـاب ةماظعاعـةماظـ متشـؿؾمطـؾماعـقالماٌـدؼ

واٌؼؾؾ،موسدمماً.وجمباظعؼقبةمسـماػـداصفا،موسـدمموـ.ؼؿماظػعـؾماذاما تؽـبم ا دـةميـؼمممممممم

عـمايؼققماردادقةماظ مؼؼ.ػاماظددؿق ،موسدممد.ؼانماظؼاغقنماىـائلمسؾـكماٌاوـلماذام ممم

ؼؽـمؼبمػ امةاممظؾؿؿفؿ
(2.

مفم

ؾكمدؾطةماظدوظةماظؿش.ؼعقةموؼ ػبمجاغبمعـماظػؼفمإظبمانمػـاكمضققبمشريمذؽؾقةمت.بمس

عـفا:موجقبمع.اساةماألةقلماروظقةمظؾعداظـة،موعــماعـؾؿفـامارمتػـ. ماظدوظـةمؼبماظعؼـابمصرتتـبمممممممم

ارذغالماظشاضةمجزاءمظؾؿكاظػةمؼبمحنيمؼ ػبمجاغبمآخ.معـماظػؼفمإظبمانمعـؾمػـ هماظؼقـقبممم

                                                           
 .677ص -دفن عكر مكان فسن  الطبع -5ط -القانفن الدفلي ال اي -مي صادق ابف ىيحانظر: د. ع (1)
 124ص -المصدر السابق -لق الدفل  لي ال قا  -انظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي (2)
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قةمبرق ةمساعـةمواىـائقـةمممػلمذب.بمضققبماببقةمرمؼؿؼقدمبفاماٌش.نمحقـؿامؼوعماظؼقاسدماظؼاغقغ

برق ةمخاةة
(1.

مف

ط ظؽمعـمضؾؾماظوقابطمواظؼققبماظـ مصبـبمسؾـكماٌشـ.نماىــائلمارظؿـزاممبفـامســدممممممممم

.معـماظددؿق ماٌر.يماياظل،موذظؽمؼبم144تردؼفمظؾؿف.ؼؿمواظعؼاب،معامغرتمسؾقفماٌابةم)

اغقنمععــنيفمتؾــؽماٌــابةمذــأنماظؾــقائحماظؿـػق ؼــةماظــ مترــد ػاماظلــؾطةماظؿـػق ؼــةمتـػقــ ًامظؾؼــم

تؿوؿـمؼبمثـاؼاػامضقدًامػاعـًامؼـ.بمسؾـكم ئـقسماىؿفق ؼـةمســدمادـؿعؿاظفميؼـفماظددـؿق يمؼبمممممممممم

اةدا ماظؾقائحماظالزعةمظؿـػق ماظؼقاغني،محقثمغرتمسؾكماغفم))صبد م ئقسماىؿفق ؼةماظؾقائحم

متـػق ػا..فاظالزعةمظؿـػق ماظؼقاغنيممبامظقسمصقفمتعدؼؾمأومتعطقؾمهلامأوماسػاءمعـم

صقفــبموبـــاءمسؾــكمذظــؽ،مارمؼؽــقنمؼبماظـــصماٌؽؿــؾمظؾؼاســدةماىـائقــةمعــامؼؿوــؿـممم

تعدؼؾفامأومتعطقؾفامأومارسػـاءمعــمتـػقـ ػاموارظؿـزاممبفـافمبااوـاصةمإظبمذظـؽمصاغـفمبقـؿـامميؽــممممممممممم

ظؾؼاغقنمانمؼـصمسؾكماى.ائؿمواظعؼقبات،مصإنماظالئقـةماظؿـػق ؼـةمميؽـفـاماظــصمسؾـكماىـ.ائؿممممممم

دػا،موظقسمهلامانمتـصمسؾكماظعؼقباتفموععمذظؽمصؼدمؼــصماظؼـاغقنمسؾـكمأرـا ماظعؼقبـات،مممممموح

وؼرتكمظالئقةماظؿـػق ؼةماظـصمسؾكماظعؼقباتمؼبمػ اماررا مصاذامغرتماظالئقةمسؾكمج.ميـةم مم

.معـمضـاغقنماظعؼقبـاتممم380ؼـصماظؼاغقنمسؾكمسؼقبؿفاموجبمتقضقعماظعؼقبةماٌؼ. ةمؼبماٌابةم)

اٌر.ي
(2.

مف

شبؾصمؼبمذظؽمإظبماغفمرمؼؾزممانمؼؽقنماحملؿقىمظؾؼاسدةماىـائقةمضاغقغًامعــمحقـثممم

ذؽؾفمأيمرمؼؾـزممانمؼؽـقنمسؾـكماظـدواممةـاب ًامعؾاذـ.ةمعــماظلـؾطةماظؿشـ.ؼعقة،مبـؾمؼؽػـلمانمممممممممممم

تؽقنمػ هماظلؾطةمعرد ًامظفموظقمبط.ؼؼمشريمعؾاذ.ة،مطأنمؼؽقنموسـاءماظؼاسـدةمرئقـةماةـد تفاممممم

 ؼة،موامنـامبــاءمسؾـكمتػـقؼضمعــماظلـؾطةماظؿشـ.ؼعقة،مصـاذام مؼؽــموسـاءماظؼاسـدةمممممممممممماظلؾطةماظؿـػق

ضاغقغًامصببمانمؼؽقنمسؾكمارضؾمعؾقـًاموع.تؽزًامسؾكمضاغقن،موػ امعامسربمسـفماظددؿق ماٌرـ.يمم

.66/2بؼقظفماغفمرمج.ميةمورمسؼقبةمارمبـاءمسؾكمضاغقنموصؼًامظؾؿابةم)
(3.

مف

ؼبمانماظؼواءمظفمانمؼ.اضبماظؼاغقنمواظالئقةمعــمحقـثمممموصققمطؾمذظؽمصإغفمرمجدال

اظشؽؾ،مصانمتؾنيمانماحداػؿامضدمخاظػماظشؽؾماٌطؾـقبمطـانمواجؾـفمارعؿــانمســمتطؾقؼـف،ممممممم

صاذام مؼؽـماظؼاغقنمةاب ًامسـماظلؾطةماظؿش.ؼعقةمأوم متلـؿقفمباظـلـؾةمظـفمارجـ.اءاتماظشـؽؾقةمممممم

                                                           
المصةةدر  -لةةق الدفلةة  لةةي ال قةةا  -ا راق, انظةةر: د. عبةةد الفتةةاح مصةةطفى الصةةيفيلممزيةةد مةةن التفصةةيل لةةفل ىةةعه  (1)

 فما ب دىا. 125ص -السابق
 .132ص -المصدر السابق -تجزئ  القاعدة الجنائي  -انظر: د. عصاي عفيفي لسين عبد البصير (2)
 .92ص -المصدر السابق -الجريم  فالمجري فالجزاق -انظر: د. رمسيس بيناي (3)
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ةاب ةمسـمدؾطةمشريمزبؿرةمصاظؼواءمػــامعؾـزممبعـدمممممماظالزعةمبدؿق ؼًامرةدا ه،مأومانماظالئقة

ارسؿدابمبأؼفؿا
(1.

فموتربؼ.مذظؽمانمارج.اءاتماظشؽؾقةمعؿطؾؾةمظـشـقءماظؼـاغقنمأوماظالئقـة،مصـاذاممممم

م متلؿقفمصؼدماغؿػكماظش. ماٌعؾؼمسؾقفمغشقؤػؿا،مو مؼؽـمرؼفؿاموجقبمضاغقغلف

عــمحقـثماٌقوـقنمصقؿقؼـؼمعــممممممورمجدالمط ظؽمؼبمانمظؾؼواءمانمؼ.اضبماظالئقةم

بدؿق ؼؿفاموضاغقغقؿفا،مصانمثؾتماغفـامزباظػـةمظؾددـؿق مأوماظؼـاغقنمصعؾقـفمانمميؿــعمســمتطؾقؼفـافممممممممم

وتربؼ.مذظؽمانماظؼواءمعؾزممبؿطؾقؼماظددؿق مواظؼاغقنمؼبمغػسماظقضتماظ يمؼؾؿزممصقفمبؿطؾقؼم

عـمغاحقةموبنيماظالئقةمعـمغاحقـةممماظالئقة،مصانمتؾنيمظفمانممثةمتعا وًامبنيماظددؿق مأوماظؼاغقن

أخ.ىمصاغفمصببمسؾقفمانمؼ.جحماظـصمارسؾكمع.تؾة،موؼع مذظـؽمتغؾقـبمغرـق ماظددـؿق مأوممممم

اظؼــاغقنمسؾــكمغرــق ماظالئقــة،موظؽـــماظؼوــاءماٌكــؿصمباظ.ضابــةمسؾــكمبدــؿق ؼةماظالئقــةمػــقممم

اظقفامبؿطؾقؼماحملؽؿةماظددؿق ؼةماظعؾقا،معـمػـامؼـقر.ماخؿرا مربؽؿةماٌقوقنماظ مسفدم

اظالئقةمؼبم ضابةمضاغقغقةماظالئقةمبونمبدؿق ؼؿفا
(2.

مف

موظؽـمػؾمظؾؼواءمانمؼ.اضبماظؼاغقنمعـمحقثماٌقوقن،مصقؿقؼؼمعـمبدؿق ؼؿفوم

ؼــ ػبماظػؼــفماظؿؼؾقــديمإظبماغؽــا مذظــؽ،مواػــؿمعــامضبــؿجمبــفمػــقمعؾــدأماظػرــؾمبــنيمممممم

ــاغقن،مصــانمجــمممم اوزمذظــؽمإظبماظؾقــثمؼبمماظلــؾطات،مصقزقػــةماظؼوــاءمعؼؿرــ.ةمسؾــكمتطؾقــؼماظؼ

بدؿق ؼؿفمصفقمصبعؾمعـمغػلفم ضقؾًامسؾكماظلؾطةماظؿش.ؼعقة،مصقفد مادؿؼالهلاموميققماظػاةؾمبقــفمم

وبقـفاموؼؿققلمإظبمدؾطةمدقادقةمتعؾقمسؾكمدائ.ماظلؾطات،مبؾموسؾكما ابةمارعة
(3.

مف

                                                           
 .80ص -المصدر السابق -1982 -5ط -القسي ال اي -شرح قانفن ال قفبات -انظر: د. ملمفد نجي  لسني (1)
الخةةةاص بانشةةةاق الملكمةةة   1979لسةةةن   48تجةةةدر ا شةةةارة  لةةةى ان المشةةةرع المصةةةر  قةةةد قةةةاي باصةةةدار القةةةانفن رقةةةي  (2)

مةةةةن قةةةةانفن  25المةةةةفائك ))المةةةةادة الدسةةةةتفري  ال ميةةةةا لتكةةةةفن دفن  يرىةةةةا المختصةةةة  بالفصةةةةل لةةةةي دسةةةةتفري  القةةةةفانين ف 
 =( مةةةن القةةةانفن نفسةةةو عمةةةى انةةةو تتةةةفلى الملكمةةة  الدسةةةتفري  ال ميةةةا تفسةةةير نصةةةفص26الملكمةةة ((. فتةةةنص المةةةادة )

القفانين الصادرة من السمط  التشري ي  فالقرارات بقفانين الصادرة من رئيس الجميفري  فلقةًا  لكةاي الدسةتفر فعلةا =
التطبيق فكان ليا من ا ىمي  ما يقتاي تفليد تفسةيرىا. فيقةدي طمة  التفسةير مةن فزيةر ال ةدل ارت خ لًا لي  اعا ا

بنةةاق عمةةى طمةة  رئةةيس مجمةةس الةةفزراق أف رئةةيس مجمةةس الشةة   أف المجمةةس ا عمةةى لمييئةةات القاةةائي  فلقةةًا لممةةادة 
ب  عمى دستفري  القفانين فالمفائك فكعلا مما   شا ليو ان الملك  الدستفري    تتفلى الرقا ( من عات القانفن.33)

من تمقاق نفسيا, فانما يكفن علا بناق عمى طم  من الملكم  أف ىيئ  عات اختصاص قاةائي أف بنةاق عمةى طمة  
 ( مةن عات القةانفن.29الدعفن اماي ملكم  أف ىيئ  عات اختصةاص قاةائي فلةق المةادة )نظر الد الخصفي ا ناق 

 84ص -المصةدر السةابق -اةفع انظةر لةي علةا: د. ملمةفد ملمةفد مصةطفىفلممزيد من التفصيل لةفل ىةعا المف 
 فما ب دىا. 83ص -المصدر السابق -القسي ال اي -شرح قانفن ال قفبات -فما ب دىا. د. ملمفد نجي  لسني

 .81ص -المصدر السابق -1982 -5ط -القسي ال اي -شرح قانفن ال قفبات -انظر: د. ملمفد نجي  لسني (3)
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اظؾقــثمؼبمبدــؿق ؼةمممؼبمظؾؼوــاءمسطــاءمايــؼمموظؽـــماظػؼــفمايــدؼثمؼــ ػبمإظبماممم

غقن:مصغريمةققحماظؼقلمباظؿعا (مبنيمعؾدأماظػرؾمبنيماظلـؾطاتمو ضابـةماظؼوـاءمظددـؿق ؼةممممماظؼا

اظؼــاغقن،مصاظؼاوــلمرمصبــاوزماخؿراةــفمرغــفمحــنيمميؿـــعمســـمتطؾقــؼماظؼــاغقنمعؼــ. ًاماغــفمشــريممممم

بدؿق يمرمؼػعؾمدقىمت.جقحمضاسـدةمضاغقغقـةمسؾـكمأخـ.ىمأبغـكمعـفـامب جـة،موػـقمؼبمذظـؽمممممممممم

اذمرمؼلؿطقعماظػرؾمؼبماظـزانمعام مضبدبماظؼاسـدةماظؼاغقغقـةماظقاجؾـةممممؼؾاذ.مةؿقؿماخؿراةف،م

اظؿطؾقؼ،موػقمرمؼلؿطقعمسـدماظؿعا (مبنيمضقاسدمعؿػاوغةمؼبماظد جةمدـقىمانمؼـ.جحماسالػـامممم

ع.تؾة
(1.

فموباروـاصةمإظبمذظـؽمصؾـقسمػــاكممثـةماسؿـداءمسؾـكماظلـؾطةماظؿشـ.ؼعقةمرنماظؼاوـلمرممممممممممم

امؼؼؿر.مسؾكمذب.بمارعؿـانمسـمتطؾقؼففموؼدسؿمعؾدأماظش.سقةمع ػبمضبؽؿمباظغاءماظؼاغقن،موامن

اظػؼفمايدؼث،موؼؼ. مػ اماٌؾدأمخوقنماظدوظةمجبؿقعمدؾطاتفامظؾؼاغقن،موؼع مذظـؽمخوـقنممم

اظلــؾطةماظؿشــ.ؼعقةمغػلــفامظؾؼــاغقن،موعـــمثــؿمطاغــتماسؿاهلــامشــريمةــقققةمعــام متؾؿــزمماظؼقاســدمممم

قاسدماظددؿق اظؼاغقغقةماٌػ.ووةمسؾقفا،موػلمض
(2.

مف

وطبؿؾــػمعقضــػماظؼوــاءماىـــائلمتؾعــًامرخــؿالفماظؼــقاغنيمؼبمػــ هماٌلــأظةمصاروــاهممم

اظلائدمؼبماظؼواءماظػ.غللمػقمجقازمتع.(ماظؼوـاءمهلـ اماظــقنمعــماظ.ضابـةمحقـثمؼعـدماظ.ضابـةممممممممم

اظؼوائقةمغقسًامعـمارذ.افماظؼوائلمسؾكماسؿالماٌش.ن
(3.

مف

.معـــمضــاغقنم127ظػرــؾمبــنيماظلــؾطاتموغــصماٌــابةم)موؼلــؿـدمػــ اماظــ.أيمإظبمعؾــدأما

اظعؼقباتماظػ.غللماظ متعاضبمطؾمضاولمأومسوـقمغقابـةمؼؿـدخؾمؼبماسؿـالماظلـؾطةماظؿشـ.ؼعقةممممممم

بادباذمض.ا معـمذأغفمانمؼعطؾمأومؼقضػمتـػق ماظؼاغقنمبارواصةمإظبمبدؿق ماىؿفق ؼةماًاعلةم

دؿق ؼةماظؼقاغنياظ يماغشأمىـةمبدؿق ؼةمظؾقثمبم1958اظراب مسامم
(4.

ممف

اعــامؼبمعرــ.مصقــ ػبماظــ.أيماظلــائدمإظبماسطــاءمحــؼماظ.ضابــةمسؾــكمبدــؿق ؼةماظؼــقاغنيمم

ظؾؼواءمادؿـابًامإظبمانمػ امايؼمػقموؿانمبدؿق يميؿاؼةمايؼققماظػ.بؼة
(5.

مف

                                                           
فما  81ص -المصدر السابق -1982 -5ط -القسي ال اي -شرح قانفن ال قفبات -. ملمفد نجي  لسنيانظر: د (1)

مارس سن   24ب دىا. فانظر لي نس  القانفن امنًا بقفة الدستفر نفسو فب ير لاج   لى تدخل من المشرع: نقف 
 .722, ص153, رقي 30, س1979يفنيو سن   21, 60, رقي 26مجمفع  الكاي ملكم  النقف, س ,1975

 .82ص -المصدر السابق -1982 -5ط -القسي ال اي -شرح قانفن ال قفبات -انظر: د. ملمفد نجي  لسني (2)
. 104ص -1964 -ب ةةداد -مطب ةة  شةةفيق -القةةانفن الدسةةتفر  فالةةنظي السياسةةي  -انظةةر: د. ملمةةد عمةةي  ل ياسةةين (3)

 .180ص -المصدر السابق -ط ل عبد لسين البدراني
 -مطب ةةة  دار السةةة ي -1ط -الجريمةةة  -1ج -المبةةةادل ال امةةة  لةةةي قةةةانفن ال قفبةةةات -انظةةةر: د. سةةةامي النصةةةراف  (4)

 .23ص -1977 -ب داد
 .180ص -المصدر السابق -انظر: ط ل عبد لسين البدراني (5)
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طؿامؼعدمغؿقفةمعـطؼقةمرسؿؾا ماظددؿق مػقماظؼاغقنمارسؾكماظ يمؼؾزممطـاًلمعــماٌشـ.نمممم

ضدماخ تمربؽؿةماظؼواءماربا يماظعؾقامبـ ظؽمواظؼاول،مو
(1.

.مظلــةمم81فمثـؿمةـد مضـاغقنم ضـؿم)مممم

اظــ يمأغشــأماحملؽؿــةماظددــؿق ؼةماظعؾقــامظؿؿــقظبماظ.ضابــةمسؾــكمبدــؿق ؼةماظؼــقاغنيمحقــثمممم1969

اةؾقتمػلماىفةماٌكؿرةمباظـظ.مؼبمبدؿق ؼةماظؼقاغني
(2.

مف

،مصاغـفمتطـ.قمةـ.احةمإظبمعؾـدأممممم2005اعامؼبمزؾماظددؿق ماظع.اضلماياظلماظراب مسامم

.ماظــ مجــاءمصقفــام))رمج.ميــةمورمسؼقبــةمارمم19/2ذــ.سقةماىــ.ائؿمواظعؼقبــاتمؼبمغــصماٌــابةم)م

بـصففف..مطؿاماغشأمػ اماظددؿق ماحملؽؿـةماظددـؿق ؼةماظعؾقـامارهابؼـةمظؿؿـقظبماخؿراةـفامؼبممممممم

ــؿق ــةماظددـ ــابةم)ماظ.ضابـ ــدمتوـــؿـتماٌـ ــقاغني،موضـ ــاظلمم93 ؼةمظؾؼـ ــؿق ماظع.اضـــلمايـ ـــماظددـ .معـ

ماظ.ضابةمسؾكمبدؿق ؼةماظؼقاغنيموارغظؿةماظـاص ة..فم-اخؿراةاتماحملؽؿةموػل:م))أوًر

.مؼؿوــحمبــأنم ضابــةماحملؽؿــةمم93وعـــمخــاللمادــؿؼ.اءماظػؼــ.اتمارخــ.ىمعـــماٌــابةم)مم

عابؼـةماظـ مترـد ػاماظلـؾطةماظؿشـ.ؼعقةم)ذبؾـسمممممممارهابؼةماظعؾقاممتؿدمظؿشؿؾمعبقعماظؼقاغنيماظ

اظـقاب.مبرػؿفاماىفةماٌـا مبفامبدـؿق ؼًامظؾؼقـاممبفـ هماٌفؿـةمدـقاءمأطاغـتمػـ هماظؿشـ.ؼعاتممممممممم

ةاب ةمسـماظلؾطةماظؿش.ؼعقةمارهابؼة،مأمماظلؾطةماظؿشـ.ؼعقةمظ ضـاظقؿمطؿـامومتؿـدمػـ هماظ.ضابـةممممممم

متؿقظبماةدا ػاماظلؾطةماظؿـػق ؼةفاظبمتؾؽماظطائػةمعـماظؿش.ؼعاتماظػ.سقةماظ م

                                                           
قرارًا ينص عمى انو ))اعا ت ارف قانفن  1948شباط عاي  10ر  المصر  لي جمس  اصدرت ملكم  القااق ا دا (1)

عةةاد  مةةع الدسةةتفر لةةي منازعةة  مةةن المنازعةةات التةةي تطةةرح عمةةى الملةةاكي فقامةةت بةةعلا لةةدييا صةة فب  م ارىةةا أ  
لقةانفن ال ةاد  تطةرح ا نبنةاق عمةى مةا تقةدي الكنةو نين ىف ا جدر بالتطبيق فج  عمييا بلكي فظيفتيا القاائي فاالق

فتيممو فت م  عميو الدستفر فتطبقو بلسبانو القانفن ا عمى ا جدر با تباع. فىي لي علا   تت دن عمى السمط  
ف  تقاةةي بال ةةاق قةةانفن ف  تةةةمر بفقةةح تنفيةةعه, ف ايةة  ا مةةر  ,مادامةةت الملكمةة    تصةةنع بنفسةةيا قانفنةةاً  ,التشةةري ي 

, فاعا كةان القةانفن ال ةاد  قةد اىمةل لمةرد علةا لةي اللقيقة   لةى سةيادة الدسةتفر انيا تفاال بةين قةانفنين قةد ت اراةا
 أشةار  ليةوال ميا عمى سائر القفانين, تما السيادة التي يجة  ان يمتةزي بيةا كةل مةن القااةي فالشةارع عمةى السةفاق((. 

 .82ص -المصدر السابق -1982 -5ط -القسي ال اي -شرح قانفن ال قفبات -د. ملمفد نجي  لسني
 .23ص -المصدر السابق -انظر: د. سامي النصراف  (2)
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ماًاعسماٌؾقث

ماػؿقةموزئةماظؼاسدةماىـائقةموتؽاعؾفا

 امرذؽمصقفمأنمصؽ.ةموزئةماظؼاسدةماىـائقةموصؽ.ةماظؼاسدةماىـائقةمسؾكمبقـا(موعـاممم

ؼؾقؼمبفؿامعـماصؽا معـماألعق ماظ مادػ.مسـفاماظقاضعماظعؿؾل،مٌامهلامعـمصقائدموعزاؼامسدؼدة،م

تلاسدمضاغقنماظعؼقباتمسؾكمعقاطؾةم وحماظعر.،موتالؼبماب.زماظعققبماظ مذابؿفمعـمج.اءمعؾـدأمم

اظش.سقةماىـائقةموػقماىؿقبمواظعفزمسـمغباؼةماىؿاسـةفموعــمػــامتـربزماػؿقـةمصؽـ.ةموزئـةمممممممم

اتماظؼاسدةماىـائقةموعامؼؾقؼفامعـماصؽا ،ماذماغفامتعدممبـابةماظقدقؾةماظـ مدبـ.جمضـاغقنماظعؼقبـمممم

عـمسـ.تففمظقسمػ امصؼـطمبـؾمانمػــاكمعــمارسؿؾـا اتمعـامؼؼؿوـلمعــماٌشـ.نماىــائلمإظبممممممممممم

تطؾقؼمعـؾمػ هماارصؽا موذظؽمسؾكماظـققماظؿاظل:مصؿـمغاحقة،مضدمتؼولماسؿؾا اتمصـمةقاشةم

اظـصماىـائلموو.و ةمارصبازمصقفا،موسدمماظؿؽ.ا مإظبمتؾ ماٌش.نماىـائلمإظبمصؽ.ةموزئـةمم

.معـــمضــاغقنماظعؼقبــات،مواظــ م166ةماىـائقــةمطؿــامصعــؾماٌشــ.نماٌرــ.يمؼبماٌــابةم)اظؼاســد

،م165،م164،م163جزأػاماٌش.نماىـائلمحـنيماحـالمؼبمبقـانمذـؼماىـزاءمصقفـامإظبماٌـقابمممممممم

،م1992.معـمضاغقنماظعؼقباتماظػ.غللماىدؼـدماظرـاب مدــةمممم16-131وعـالمذظؽماؼوًاماٌابةم)

،مواظ متـصمسؾكماغفم))تعنيماظالئقـةماٌكاظػـاتماظـ مممم1994  مساممواٌعؿقلمبفمعـماولمعا

تقضعمصقفامسؼقبةمأوماطـ.معـماظعؼقباتماظؿؽؿقؾقة..
(1.

مف

ط ظؽمصانموجـقبماظؼاسـدةماىـائقـةمسؾـكمبقـا(موتؽؿؾؿفـامبـاج.اءمأومغـصمرحـؼ،مأعـ.ممممممممممم

لمؼؿؿقـزمضـاغقنمممتدسقماظقفماسؿؾا اتمػاعةماوجدػامتغريمارحداثمبؿغريمارزعانموؼبمػـ اماجملـامم

اظعؼقبـاتمارضؿرــابيمباتلــانمذبــالماظؿػــقؼضماظؿشــ.ؼعل،مصقؼؿرــ.مبو ماظلــؾطةماظؿشــ.ؼعقةمسؾــكمم

اةدا مغرق مسؾكمبقا(موؼعؿدمإظبمدؾطاتمثاغقؼةممبؾؽفافمصؿـاًلمؼـصمسؾـكمارظؿـزاممباردـعا مممم

اماحملدبة،موؼرتكمظؾقزؼ.ماٌكؿصمهدؼـدمسـاةـ.ماى.ميـة،مصفـقماظـ يمضبـدبماظلـؾعموادـعا ػمممممممم

وعدةمدـ.ؼانماظؿلـعريموؼعـدلمؼبمضائؿـةمػـ هماظلـؾعمبايـ فمواروـاصةفموتطؾقؼـًامظـ ظؽمضوـلمممممممممممم

ظردو همؼبمحدوبماظؿػقؼضماٌـرق مسؾقفمم1986ظلـةمم238بددؿق ؼةمض.ا موزؼ.ماظؿؿقؼـم ضؿم

عـماظددؿق ماٌرـ.ي،موباظؿـاظلمرمؼعـدمو.ميـةمتـداولمبعـضماظلـؾعمأوماظؿعاعـؾمممممممممم66ؼبماٌابةم

تفامبؼردماروا مسؿاًلمزباظػًامظؾددؿق صقفامأومحقاز
(2.

.معــمم32،مط ظؽمضوـلمبددـؿق ؼةماٌـابةم)ممم

اظـ م خرـتمظؾـقزؼ.ماٌكـؿصم)وزؼـ.ماظرـقة.متعـدؼؾماىـداولمممممممممم1960ظلـةمم182اظؼاغقنم ضؿم

اٌؾقؼةمبف اماظؼـاغقنمبايـ ف،موباروـاصةمأومتغـقريماظـلـبماظـقا بةمصقفـا،موذظـؽمتأدقلـًامسؾـكممممممممممم
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دؿق ،متؼدؼ.ًامعـماٌش.نمٌامؼؿطؾؾفمطشػموهدؼدماىقاػ.ماٌكد ةمعــمم.معـماظد66اٌابةم)

ــةمؼبمعلــؿقاتفامممممممم ــؿغرياتماٌؿالحؼ ــةماظ ــامعقاجف ــ.ا مميؽـــمععف ــةمؼبمادبــاذماظؼ ــةموع.غ خــربةمصـق

وسـاة.ػامهؼقؼًامظرامماجملؿؿع
(1.

مف

ادـًاممواذامطانماظػؼفماىـائلمرمؼؤؼدماظؿػقؼضمؼبمذبالماظؿف.ؼؿ،مطؿامتؼدم،مرنمصقفمعل

باي.ؼةماظػ.بؼة،موػقمعامرمصبقزمارمدؾطةماظؿش.ؼعمارةؾقة،مصانمػـ اماظػؼـفمضـدمأجـازمعــؾمػـ اممممممم

اظؿػقؼضمؼبمضاغقنماظعؼقباتمارضؿرابيمبشأنمو.ؼؿماً.وجمسؾكماظؼقاغنيمارضؿرابؼةفمذظؽم

ســمممانماظؿش.ؼعمؼبمػ اماجملالمؼؿطؾـبمب اؼـةمصـقـةمضـدمرمتؿـقاص.مارمظؾلـؾطةماٌػقوـة،مصوـالًمممممممم

و.و ةمتقصريماٌ.وغةمؼبمارباةماظؿش.ؼعقةمحؿكمتلؿطقعمعقاجفةمعػأجـاتماظظـقاػ.مارضؿرـابؼةمممم

مبامضبؼؼمناحماظلقادةمارضؿرابؼة
(2.

مف

ػ اموضدمحبثمذبؾسماظدوظةماظػ.غلـلمعـدىمحـؼمايؽقعـةمؼبماةـدا مظـقائحمهـدبمممممممم

ارعــ.مسؾــكمماٌكاظػــاتموسؼقباتفــامواضــ.مبقوــقحمدــؾطةمايؽقعــةمؼبمػــ اماظشــأنمصؼــدمســ.(مممم

اجملؾسماظددؿق يمؼبمص.غلامصكؾصمإظبمانمهدؼدماٌكاظػاتموسؼقباتفامتدخؾمؼبماجملالم

اظالئقلمراٌامانمػ هماظعؼقباتمرمتؿوؿـمتدابريمعؼقدةمظؾق.ؼة
(3.

مف

وسؾكموقءمعامتؼدممميؽـماظؼقلمبأنموزئةماظؼاسدةماىـائقةموووعمضقاسدمجـائقةمسؾكم

أخـ.ى،معــمارصؽـا ماظـ مرمتؿعـا (موعؾـدأماظشـ.سقةماىـائقـةمممممممممبقا(موتؽؿؾؿفامبقادـطةمضقاسـدممم

مراٌامطانمذظؽمبـاءمسؾكمضاغقنموؼبمارا معـماظوقابطماظلاظػمذط.ػاف

واذامطانمتش.ؼعـاماىــائلماظقوـعلم مؼطؾـؼمػـ هماظلقادـةماظؿطؾقـؼماظؽـاؼبموارعــؾممممممممم

ٌـمم امانماٌشـ.نماىــائلمحـنيممممظالدؿػابةمعـفا،مصؿؾؽماعق مرمتؿـاصكموعؾدأماظش.سقةماىـائقـةمرا

تردؼفمظؿؾؽمارعق مضدم اسكماظوؿاغاتمدـاظػةماظـ ط.،مو مؼـدخؾمسؾـكماظؼاسـدةماىـائقـةمســدمممممممم

ووعفامأومتطؾقؼفامعامؼعدمخ.ضًامظؾش.سقةماىـائقةماظ مطػؾؿفامغرق ماظددؿق موػلماعـق مؼؼـد ػاممم

اٌش.نماىـائلمععمخوقسفمؼبمذظؽمظ.ضابةماظؼواء
(4.

 ف
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