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 : الىتع قال

أن َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس  َوِإَذا }
 (1)} َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل

  
  

                                                           
 .(85)  آية ، النساء سورة( 1
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 : مقدمة

 و لعشمماي   لو حمم   لمفعم  نم  للنتممابي  قممنتاب  لتم   لنحبضما   بعم   لكتمب  هما  يتضمن 
  لنشممتيلي  سمينب ال  لناتنمي  نم   لعميمم لطلم  تلبيم  نتخبتامبأ إ  /م  البتم ئيم   لعممي  فما  بنحكنم 

 ، لرنمبئ  للقبضم   لعنليم  بمبجرا ا    لخبصم   لنحبضما   تمموي  ننم  طل  إا ؛ لقضبئ  لببلحق
  لخطممو   يتضممن   لمما  ، لرنممبئ  للقبضمم   جرا ئمم   لمممليل إعممم م إلمم  بممبما  اغبممتام عنممم ونمملوالا 

  لرسممين  غيمما  لقضممبيب خصوصممبا   لرنبئيمم   لقضممبيب لكثمما  نظمما ا  ؛ لعنلمم  بممبلو ق   لنتصممل   لتطبيقيمم 
  لعنليم   لخبما  نم  كبيما  مارم  علم  يكو أ    لرنبئ   لقبض  ن  يتطل  ننب ؛(و لننظوا   لو ام )

أ  شمم نمم  لنممب ؛ لسمماع  ورمم  علمم  فياممب و لفصممل ،صممحيح  بممررا ا    لقضممبيب نظمما نمم  يممتنك  لكمم 
 نمب ؛رممو  مو  تمأريت  أو ببطلم  بمررا ا    لخصموم إاهمب  وعممم  لتقبضم  إرا ا   تسايل الك
 . لفق  لكت   لنظا   لربن  تباكبا  .فياب  لفصل صعوب  ثم ون  ؛ لقضبيب تا كم إل  يؤم 

 إعممم م بسمميب  نحكمموم ألنمم  نظمما ا :  فممأقول  لنظمما ؛  جطممبا عمم  يتسممبال  لعليممل  لقممبا  ولعممل
 وتنبولم   السمتل م  شمبا لنم   لفق  لكت   لنظا   لربن  تباكبا  ،الك عل   قتصا  فقم ،عنل  مليل
 نظما أثنمبا  نلم لع  لو قم  فم  نعافتم  للقضبا  لعبل   لنعام خايج عل  ير  نب أهم  لمليل ها  ف 

 :   ه  نببحث ثتث  ف  الكو   لرنبئي   لقضبيب
 .  لرنبئ   لقبض  حاص:   ألول  لنبحث
 .  لرنبئي   لمعو  لنظا  لتطبيقي   جرا ا  :   لثبن   لنبحث
 . وننطوق   لحكم حيثيب :   لثبلث  لنبحث
 .  لنطبل  ن  عمم ف  نبحث كل ببلشاح وتنبول 
 ملميتا  كبسمن ،  لممليل هما  وليكمو   لعنل ،  لو ق  ف  يتطلب  بنب نبحث كل إيفبا عل  حاصبا 

 هما  يرعملأ   - وعمت رل -  لنول  ن  ا ريبا . حيبتنب ف   لحيو   لحقل ها  ف  للنشتيلي  نورابا 
 .  لقصم وا ا ن  و هلل.  لكايم لورا  خبلصبا   لعنل
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  األول املبحث
 اجلنائي القاضي حرص
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 اجلنائي القاضي حرص

 أطممما   تعممممم نا عمممب  فممم   لحممماص نممم  كبيممما  مارممم  علممم   لرنمممبئ   لقبضممم  يكمممو أ   يتعمممي 
 – علمممميام  لنرنمممم  –  لمممممم أوليممممبا –  لنتانممممي  أو  لنممممتام –  لعبنمممم   لنيببمممم )  : لرنبئيمممم   لخصممممون 

 كنممب .و لننظمموا   لممو ام   لقضممبيب وكثمما  ،(  لمممفب  نحممبنو أو نحممبن  –  المعممبا نحممبنو أو نحممبن 
 ،بامممب  لعنمممل ومقممم   جم ايممم   ألعنمممبل ضمممبط نممم  يمممتنك  حتممم  ؛ لقضمممبئي   جم ا  حسممم  المممك يتطلممم 
  لنطبلمم  خممتل نمم  الممك نوضمم  وسممو  . لقضممبيب إنرممبل وسمماع  ، لرنبئيمم   لخصممون  سمميا وحسمم 
 :   آلتي 

 . و لنوع   لعبم  لقضبيب قيم سرل  ف   لقضي  قيم ن   لتأكم:   ألول  لنطل 

 . نوعمهب ف  وعقمهب  لو ام   لقضبيب لنظا نوعم تحميم:   لثبن   لنطل 

 .  لرلسب  رمول :   لثبلث  لنطل 

 .  لقضبيب نلفب  عل   الطت :   لا ب   لنطل 

 .  لرلسب  نحبضا  نضببط:   لخبنس  لنطل 

 . بنوعمهب ببألحكبم  لنط :   لسبمس  لنطل 

 .  لقضبئي  و لمفبتا  لسرت  عل   لرنبئ   لقبض  إشا  :   لسبب   لنطل 

 . ألحكبم تحصيل نتببع :   لثبن   لنطل 

 . جحصبئي   إعم م:   لتبس   لنطل 

 .  لنسلك   لربن :   لعبشا  لنطل 

 وتفصمميلاب نممورل، بشممكل ،نا عبتاممب  لرنممبئ   لقبضمم  علمم  ينبيمم   لتمم   ألنمموا أهممم كبنمم  تلممك
 -: آلت   لنحو عل  نقط  نقط 

 

 : واخلاص العام القضايا قيد سجل يف اجلنائية القضية قيد من التأكد:  األول املطلب

  لرنبئيمم   لقضممبيب سمما أنبنمم  إلمم   لنحكنمم  كتممب  قلممم نمم   لرنبئيمم   لقضممي  نلمم  إاسممبل عنممم
 وسممنتاب ،  لمممعو  اقممم وكتببمم  ،  لممو ام   لقضممبيب قيممم سممرل فمم  قيمممهب يممتم(  رسمميم غيمما أو رسمميم)

 :    آلت   لنحو عل   لنختص وتوقي  ،  لنل  بظبها
  لعبم  لو ام سرل ف   لقضي  قيم 

 هم4141 لسن ( 5) باقم

 

 

  لنختص توقي 

   لخبص  لو ام سرل ف   لقضي  قيم 

 هم4141 لسن ( 7) باقم
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 رلسم ) نوعمم لتحميمم  لرنبئ   لقبض  عل   لنل  يعا  ، لقضبيب قيم سرل ف  قيمهب وبعم
 : هنب أناي  ن   لتأكم  لقبض  عل  يتعي   لرلس  نوعم تحميم وقبل( 

 : فاضي  أحم ن  يخلو وال ، لنل  عل   لنحكن  ائيس تأشيا تبايخ:  األول األمر
 وبمي   لنحكنم  ائميس قبمل نم   لنل  تحويل بي  طويل  لنني  فتا  وروم عمم:  األول الفرض

 فيتأكممم حيناممب إشممكبل فممت طويلمم  غيمما  لفتمما  كبنمم  فممرا  ؛ لنخممتص  لقبضمم  إلمم  وصممول 
 . وخبص عبم و ام  لقضي  قيم ن  الك بعم
 وبمي   لنحكنم  ائميس قبمل ن   لنل  تحويل بي  طويل  لنني  فتا  وروم عنم:  الثاني الفرض

 قلمم إلم  ا رم  هو هل : لتأخيا سب  نعاف  علي  يتعي  ؛ لنختص  لقبض  إل  وصول 
 نماكا  بتحايما فيقموم  لكتمب  قلمم إلم  ا رعمبا   لسمب أ  كم فمرا  ؟ لسا أنبن  إل  أم  لكتب 
 أنمب . لكتمب  قلمم لمم   لنلم  تمأخاأ   فيامب نوضحبا  ؛ لنحكن  ائيس إل  ويافعاب ،بالك
 الممك تكمما ا عمممم إلمم   لسمما أنممي  تنبيمم  فعليمم  ،  لسمما أنبنمم  إلمم  ا رعممبا   لسممب أ  كمم إا 

 .نستقبتا 

  لتأكمم خمتل نم  والمك ؛و لخمبص  لعمبم  لقضبيب قيم سرل ف   لقضي  قيم ن   لتأكم:  الثاني األمر
 حمبل وفم  ،اكما  سل  كنب  لنل  ظبها عل  نمونبا  و لخبص  لعبم  لقضي  اقن  وروم ن 
 نوعمممم تحميمممم عممم   النتنمممب   لقبضممم  علممم  يتعمممي  ،و لخمممبص  لعمممبم  لقضمممي  اقمممم ورممموم عممممم

  لقبضم  يمأنا  تممويناب تمم أنم   لسما أنمي  أفمبم فمرا  ، لقضي  بقيم  لسا أني  ويأنا ،(رلس )
ال  لنل  ظبها عل  اقناب بتموي   .بقيمهب أنا  و  

  لنحمممو علممم  ورمممو  عمممم  نممم   لرلسمم  نوعمممم تحميمممم قبمممل  لقضمممي  قيممم نممم   لتأكمممم نممم   لحكنممم  وتكنمم 
 :   آلت 

 نظمما رلسممب  عقممم عنممم خبصمم   لقضممبيب قيممم سممرل فمم  بقيمممهب  لسمماو وتممم اك تتفمم  صمعوب  -1
 إنمب وهنمب ، لرلسم  لنحضما الحم  وبتمبايخ الحقم  قضبيب قيم بسب  والك؛ قيمهب قبل  لقضي 

 تمبايخ علم  الحقمبا   لقضمي  قيمم تبايخ فيكو  ؛ لسرل ف  اقم آلخا  لتبل  ببلاقم قيمهب يتمأ  
نمب ، قيممهب قبمل رلسب  لاب عقم   لقضي أ   عل  يمل  لا   ألنا ،  لرلس  عقم  يمتمأ   و  
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 قيمممم   لتممم   لقضمممبيب قبمممل إما رامممب يتطلممم  والمممك ،  لرلسممم  تمممبايخ علممم  سمممبب  بتمممبايخ قيممممهب
  لتحقمم   لقضممبيب أاقممبم بتيييمما إال الممك نمم  نممتنك  ولمم  ،  لرلسمم  تممبايخ علمم  الحمم  بتممبايخ
عمبم   ، فقممط و حممم  قضممي  لقيمم نخصصمم   لسممرل نم  صممفح  كمملأ   بسمب  بانتمم   لسممرل و  
 . لقبض  عل  تؤخا نسلكي  ونخبلف  ،اسني  سرت  ف   ا تيييا  يعم الكأ  ف وحيناب

 ،نابئيمبا  قيممهب إغفمبل قيممهب نم   لتأكمم عممم عم  فينمتج نفسماب،  لرلس  ف  حكم يصما عنمنب -2
 بسممب   جحصممبئي  إعممم م عنممم أخمما  نشممكل  فتظامما ، لنسمموم   إيممم   سممرل فمم  قيمممهب ثممم

 .  لو ام   لقضبيب ف  اكاهب وعمم  لننتاي   لقضبيب عمم ليبم 

  لتأكمم قبمل قضمي   أيم نظما عممم علم  يحماصأ    لقبض  ن  يتطل  فرن  الك كل ولتتف 
 .   لو ام  ببلقضبيب  لخبص  لسرل ف  قيمهب ن 

 :موعدها يف وعقدها الواردة القضايا لنظر موعد حتديد:  الثاني املطلب

 الممك إيكممبل وعمممم ،  لنخممتص  لقبضمم  قبممل نمم   لممو ام  للقضممبيب  لرلسمم  نوعممم تحميممم يتعممي 
  لسمممما أننممممبا بعمممم أ   علممم  عممممتو  ، هممممو   حسممم   لقضممممبيب رمولمممم  تكمممو  ال حتمممم  ؛ لسمممما ألنبنممم 

 يسمتطي   لنخمتص  لقبض أ   الك ن  و ألهم .آلخا أو لسب   لقضبيب بع  رمول  عمم يتعنمو 
 ؛ ألخمما  للقضممبيب سمملفبا   لنحمممم   لرلسممب  بعمممم  لسممببق  ونعافتمم  طبقتمم  حسمم   لرلسمم  نوعممم تحميممم
 علمم  أو  لنحمممم   لقضممبيب رنيمم  نظمما يسممتطي  فممت ، أليممبم بعمم  فمم   لقضممبيب بكثمما  يتفبرممأ ال حتمم 
 تليممم  لنتقبضممي  ثقمم أ   علمم  عممتو  ، لرلسمم  فمم  نظاهممب عنممم حقاممب قضممي  كممل إعطممبا عمممم  ألقممل

 .لنظاهمب نوعمم تحميمم  لنخمتص  سمتطبع  وعممم  لقبضم  قبل ن   لرلس  تحميم يتم عنمنب ببلقبض 
 ، فممبا ا  أم عنم  نفارممبا  أم نحبوسمبا أ  كمم إا   لنمتام حبلم  نمم   لتأكمم  لرلسمم  نوعمم تحميممم عنمم ويتطلم 

 ي يتعم بمل ؛ الاترمبل   لتحميمم عممم وينبيم  ، ألسمبو  ختل قاي  نوعم تحميم يتم نحبوسبا أ  ك فرا 
 نوعمم تحميمم يمتم ثمم ونم  ؛ لقبمن   لرلسب  رني  فياب يمو ، خبص  نوت   صطحب   لقبض  عل 

  لنوتمم  فمم  تسممرلياب يممتم  لرلسمم  نوعممم تحميممم وعنممم ،قليلمم  قضممبيب لاممب  لنحمممم  أليممبم أحممم فمم   لرلسمم 
 . ال أم  لنحمم  لنوعم ف   لنل  إحضبا نعاف  ل  يتسن  لك  ؛ببلقبض   لخبص 

 المممك  أل ؛ لنحممممم  لنوعمممم فممم   لرلسمممب  وعقمممم ، لممممو م علممم   لحممماص  لقبضممم  علممم  ويرممم 
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 عم  تخلفم  تكما ا وعنمم ، لنحممم نوعممهب فم   لرلسمب  بنظما  لقبض  عبت  عل  يق  قبنون  و ر 
 مو أ  كمم إا  ؛ لقضممبئي   لسمملط  لقممبنو  وفقممبا  تأميبيممبا  لت انسممب يسممتور  نوعمممهب فمم   لرلسممب  عقممم
 :ببآلت  و لنتنثل   لسلبي  لآلثبا إضبف   لرلسب  عقم ع  ببالنقطب   ستنا ا  حبل  ف  نقبول عاا

 . ببلقضبا  لثق  فقم -1

 . لنحمم  لنوعم ف  قضبيبهم نظا وعمم حضواهم عنم  لخصوم إاهب  -2

 جعتناممممم  لقبضمممم  نعمممم  يضمممطا  لمممما   ألنمممما  لقبمنمممم   لرلسممم  بنوعممممم  لخصمممموم علممممم عممممم -3
 .ببلنوعم

 بتنفيمما  لخصموم  هتنمبم عممم عليم  يتاتم   لقبمنم  ببلنو عيمم  لقبضم  حضموا بعممم  السمتنا ا -4
 .    لنحكن  قا ا  

 .  لنحمم نوعمهب ف   لرلسب  عقم  لقبض  عل  يتور  الك كل ولتحبش 
 : اجللسات جدولة:  الثالث املطلب

 كبنلمممم  نعافمممم   لقبضمممم  نمممم  يتطلمممم  إا ؛ لسممممال بممممبألنا لمممميس و لتممممأريت   لرلسممممب  رمولمممم 
 :    آلتي   لحبال  إحم  ف   لرلسب  رمول  ويتطل  ، لننظوا  ببلقضبيب

م  لقبضم  قبمل نم   لقضمبيب نم   ا عممم  لقبض   ستتم عنم -  ظماو  حصمول وعنمم ،  ل   لس 
 يممتم وحتمم  . لننظمموا  للقضممبيب  لرلسممب  تأريممل وعنممم ،  لرلسممب  عقممم مو  حبلمم  طبائمم 
 :  آلت   تبب   لقبض  عل  يتعي   لحبال  ها  نثل ف  بمق   لرلسب  نو عيم تحميم

 قممب  نمم  وطممبقتام قممماتام تختلمم  فبلقضممب  ؛ وقماتمم   لقبضمم  طبقمم  حسمم   لقضممبيب رمولمم  -1
 خنمس و لمبع  ،  لو حمم  ليموم فم  رلسم  عشماي  عقمم علم   لقمما  لم  نم  فننام ؛ آخا إل 
 ، لرلسمب  رمولم  فم   لتقليم عمم  لقبض  عل  فيتعي  ؛رلسب  عشا و لبع  رلس   عشا 
 .وطبقت  قمات  حس   لرلسب  رمول  علي  يتعي  بل

 نعقمم  قضمبيب ورموم عنمم  لرلسمب  عممم تقليمل يمتم بحيمث ، أطا فامب وعمم  لقضي  نو  نعاف  -2
 .   ألطا   نتعمم  أو

 لتقمميم  لتأريملأ  كم فمرا  ؛ لنحكنم  قما ا بمبختت   لنحممم  لنوعمم فم   لرلسمب  عمم يختل  -3
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  ليمموم فمم  كثيمما  رلسممب  تحميممم يممتم  لحبلمم  همما  نثممل ففمم  ،با إعتنمم أو با تعقيبمم أو ام ا   ألطمما  
 عممممم تقليمممل فيتعمممي   لشممماوم سمممنب  خصوصمممبا  ؛أملممم  جحضمممبا  لتأريممملأ  كممم إا  أنمممب . لو حمممم

 . لرلسب 

 :  آلتي   لحبال  إحم  ن  يخلو ال  لرلسب  ورمول 

  لحبل  ها  فف  ، لسل   لقبض  ن   لقضبيب ن   ا عمم  لخل   لقبض   ستتم عنم:  األولى الحالة
 :  فتا ضي  أحم ن   ألنا يخلو ال

  لخلم   لقبضم  علم  فيتعي  ، لسل   لقبض  ن  نسبقبا  نحمم  نو عيم وروم:  األول الفرض
 إلم  ويضمطا ، لنو عيمم  ختت  الك عل  يتات  ال لك  ؛ لنحمم  نو عيمهب ف  نظاهب
  لقبضمم  قبممل نمم   لنحمممم  لنوعممم حسمم  نظاهممب وعنممم ،رميممم  بنو عيممم  لخصمموم  إعممت

 . وطبقت   لقبض  قما  حس   لرلسب  تاحيل يتم  لسل 
 تحميممم  لقبضمم  علمم  يتعممي   لحبلمم  همما  ففمم  ، لنسممتلن   لقضممبيب رمولمم  عمممم:  الثرراني الفرررض

 وتعليم   لخلم   لقبضم  نم  لم   لنسملن   لقضمبيب لنظا  ألسبو  ف  أيبم ثتث  أو يوني 
اسممبل ، لنحكنمم  إعتنممب  بلوحمم   لرمولمم  نمم  صمموا    لعبنمم   لنيببمم  إلمم  نناممب صمموا  و  
 .  لو ام   لقضبيب لنظا  ألسبو  ف  يوني  أو يوم وتحميم ، لرلسب  نو عيم لنعاف 

نمب ،جضما بب  إنمب ؛طبائم  ظماو  بسمب   لرلسمب  نظما  نقطمب  عنمم:  الثانيرة الحالة   خمتتال  و  
نب ، أنني   ننامب صموا  وتعليم  ، لقضمبيب رمول  يتم  الستثنبئ   لظا   نتابا فعنم ،لحاو  و  
اسبل  لنحكن  إعتنب  لوح  ف   .  لعبن   لنيبب  إل  نناب صوا  و  

  لنوعممم يحممممأ    لقبضمم  علمم  فيتعممي  ، لننظمموا  للقضممبيب  لرلسممب  نو عيممم تحميممم:  الثالثررة الحالررة
 بحضمموا  لنمميتم  و لتممبايخ  لارمما  و لتممبايخ  ليمموم بمماكا  لرلسمم  نحضمما  نتاممبا قبممل  لقممبمم

 يستحسمم   لحبلمم  همما  وفمم  . لنحكنمم  هيئمم  نمم  عليمم  و لتوقيمم   لنحضمما إقفممبل قبممل  ألطمما  
 بقيم  تاحيمل فيمتم ،بحكمم  لقضمبيب بعم   نتام  لو حت  ؛و حم يوم إل   لرلسب  رني  تاحيل

 فعنممم م41/41/1145 بتممبايخ  الثنممي  يمموم فمم  رلسممب  عشمما نظمما عنممم فنممثتا  ؛فقممط  لقضممبيب
 بصممف   لتاحيممل يممتم حتمم  الممك نمم  و لحكنمم  ، و حممم يمموم إلمم   لرلسممب  رنيمم  تؤرممل  لتأريممل
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  لننظمموا   لقضممبيب أكثمما  نتامم  لممو حتمم   لسممرت  فمم  أخطممبا حصممول وعمممم وموايمم  ننتظنمم 
 عممم  سمتكنبل يتمسم ألنم  ؛إشمكبل فمت ، فقمط ننامب تبقم  نمب تاحيمل فيمتم بأحكمبم  ليموم الك ف 

 نوتمم   لقبضمم  يصممطح أ   ويتعممي  ،  لممو ام    لرميممم   لقضممبيب نمم   ليمموم الممك فمم   لرلسممب 
 نم   لسميا وأنمي   جم ايمي  يا قم  لكم  ؛ لنحممم ببلنوعم تأريلاب تم قضي  كل لقيم ب  خبص 
 .  لنحمم  لنوعم ف   لنلفب  بع  إحضبا ن   لساو عمم

  االطالع:  الرابع املطلب

 :  آلت   لنحو عل  نا حل ثتث عل  يتم  الطت 
 (. لرنبئي   لمعو  فحص)  لسبب   الطت :  ألول   لناحل 

 . لمعو  نظا أثنبا  لنستنا  الطت :   لثبني   لناحل 

 .  لحكم قبل للقضي   لنابئ   الطت :   لثبلث   لناحل 

ا   فم  سنتنبول فرننب ، لثبن   لنبحث إل  و لنابئ   لسبب   الطت  ع   لحميث سنؤرل كنب و  
  الطممممت   لقبضمممم  علمممم  يرمممم  إا ؛ لرنبئيمممم   لمممممعو  نظمممما أثنممممبا  لنسممممتنا  الطممممت   لنطلمممم  همممما 

 أسممنبا بنعافمم   لننظمموا  ببلقضممبيب  لقبضمم  إلنممبم الممك نمم  و لعلمم  ، لننظمموا   لقضممبيب علمم   لنسممتنا
 بالطت بمم و لنقصمموم .  لسممببق   جرمما ا   بعمم  وتصمموي  ، لسممببق   لقمما ا   و سممتاكبا ، لخصمموم
 ،ا صممحيحب  نعقممبم ا  ببنعقبمهممب ببلمممعو   لنحكنمم   تصممبل نمم  للتأكممم  جرا ئمم   الطممت :  هممو  لنسممتنا

  لممام تممم وهممل ،عمما ئ  نمم  قمممم ونممب ، لتنثيممل إرمما ا   وصممح  ؟ رنيعممبا   لنتانممي  حضمموا تممم وهممل
 إطمممبا عممم   لنحكنممم  إخممما   نممم   ألطممما   ننممم  بيممما  المممك كمممل ؟ ال أم  آلخممما  لطممما  قبمممل نممم 

ا  . لقبئنمم   لخصمون    الطممت و  ،إرنممبالا   لو قعمم  نعافمم  عليمم  يتعمي   ألملمم  جحضممبا  لتأريمملأ  كمم و  
 نم  و الستيضمبح  ألسمئل  تحضميا نم   لقبضم  يمتنك  لكم  و السمتمالال   لنيببم  أنبم  لشابم  عل 

  لخصمون  تسمييا وحسم  ببلقضمي  برلنبنم   لقبضم  لم  ثق  ويولم  لنستنا  الطت أ   كنب  لشبهم
  لنا فعمم  بممب  إقفممبل ثممم ونمم   لنسمموم  إعممم م فعليمم  للحكممم صممبلح   لقضممي أ   للقبضمم  يتضمم  وقممم

 ترممبول  فممرا   لنممتام قضممبهب  لتمم   لحممبس نممم  الحتسممب  وأخيمما ا  بمم  و لنطمم  للحكممم  لقضممي  وحرممل
 إرما ا  ( 115)  لنبم  لنص إعنبالا  وروببا   لنتام ع   جفا   فيتعي  للعقوب   ألقص   لحم نص 
 .(4)رل ئي 

 

                                                           
 العامة النيابة عبر اليها المحال المحكمة اختصاص من عنه مفرجا كان ان حبسه او محبوسا، كان ان عنه االفراج يكون المحاكمة الى المتهم احيل اذا( 1

 . المقررة للعقوبة االقصى الحد نصف من اكثر الحبس مدة مد في المحكمة صالحية تزيد ال بحيث
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 : اجللسات حماضر انضباط:   اخلامس املطلب

 أهمم  وحممم ، لنحبكن  إرا ا   تموي  ورو  و لنا فعب   لرل ئي   جرا ا   بقبنون أور  لقم
 نممم  صمممفح  كمممل علممم  و لكبتممم   لقبضممم  توقيممم  بو شمممتاط ، لرلسممم  نحضممما يتضمممنناب  لتممم   لبيبنممب 
 وكمما  ،باممب  الحترممب  نمم   لنصمملح  اوو يممتنك  كمم  حصممولاب إثبممب  همم  الممك نمم  و لعلمم  ؛صممفحبت 

 عم   جثبمب  بنبممأ نتصل  وه  ،للقبنو  نطببقتاب نم  ن   لتحق  يتم حت  ؛حصولاب كيفي  إثبب 
 ، لسما وأنمي   لقبضم  توقيم  بعمم إال كمو ت ال للنحبضما  لاسني  صف أ   ع  فضتا   لكتبب  طاي 

 تقمماأ   مارم   ألعلم  للنحكنم  يتمي   جرما ا   تمموي أ   علم  عمتو  ،بمبلتلويا إال باب يطع  وال
 نحضمما يتضممنناب  لتمم  و لبيبنممب  .الممك علمم  بنممباا   لطعمم  فمم  وتفصممل ،  لطعمم  عنممم  لحكممم قينمم 

ثبمب  ، لحكمم وهيئم  ، لرلسم  وتمبايخ ببلبسمنل   بتمم اا   لنحضما  فتتمبح ه   لرلس   وغيمب  حضموا و  
قفمممبل  لقمممبمم  لنوعمممم وتحميمممم ، لرلسممم  فممم  قممممم ونمممب قيمممل ونمممب ، لسمممبب   لنحكنممم  وقممما ا ، لخصممموم  و  
 :   آلت   لنحو عل   تببع   لقبض  عل  ير  نب أهم إل  نشيا وسو  . علي  و لتوقي  ، لنحضا

 تصمماأ   يرم  اسمني  نحبضما  لرلسب  نحبضا  أل؛  لسا أني  يكتباب كلن  كل نا قب  -1
أ    بعممم إال كلنمم   أيمم  لرلسمم  كبتمم  يمممو  أال يرمم  ثممم ونمم  ، لواليمم  صممبح   لقبضمم  نمم 

 نم  عمنم  نم   لقبضم  حملم نمم  نعافم  يسمتطي   لنطلم أ  فم ولمالك ؛ لقبضم  عليم  ينلياب
 يرم  ثمم ونم  ، لرلسب  ف  يموا نب لكل صبم   نعكبس أناب إا ؛ لرلسب  نحبضا ختل
 عم  نبهيمك ،إنتئم  خطمأ أ  يصح  لك  ؛ لسا أني  يكتباب كلن  كل نا قب   لقبض  عل 
 أ  تتفمم  ربنمم  إلمم  ، لعممبم و لنظممبم  لحيممبا تخممم   لخصمموم باممب يمممل  قممم عبممبا  أيمم  خممم 
 .  لنحوي   ألخطبا وتتف   للي  حس  ع  فضتا  ، قصم مو   لكبت  ن  يق  قم ساو

 وتمممبايخ ،  لبسمممنل :   الفتتبحيممم  تضمممن  بحيمممث ؛ لاسمممن   لننممموا  حسممم   لنحبضممما  فتتمممبح -2
  لخصموم، تخلم  أو ، حضموا إثبمب  ثمم ،  لسمبب   لقما ا تمموي  ثمم ،  لحكمم وهيئ  ،  لرلس 

 .  لقبمن   لرلس  نوعم وتحميم ،  لرلس  ف  وقمم قيل ونب

 ؛بسماول  ننامب للنطلمو   لارمو  نم  ينك  وبوض  ،و ض  بخط نكتوب   لنحبضا تكو أ   -3
 نمم  بمم  أملمم  أو قمممم نممب نضممنو  يمممو  ثممم ، لفمما   وسممم ، لسممطا وسممط   عنممو  بوضمم  والممك
  لتعقيمم  أو  لشممابم  عنمم يكتمم  بحيمث ؛ لممام أو ، لتعقيم  أو ، لشمماوم كشمابم  ، لسممطا بم يم 
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 علمم   لثممبن ،  لسممطا بم يمم  فمم  تمممويناب سممتكنلي   ثممم ، لسممطا وسممط فمم   ألطمما   قمنمم  ونممب
  لنحكنم  قبمل نم  للشبهم  ألسئل  وعنم ، لثبن   لسطا بم ي  ف   لشبهم شابم  : لنثبل سبيل
  لنيببممم  وهكممما  ، لتمممبل   لسمممطا بم يممم  نممم   ألسمممئل  وتبممممأ ، لسمممطا وسمممط  لنحكنممم  كتببممم  يمممتم

 . لشاوم شابم  إل   لعوم  ساول  تكن  ف  الك ن  و لحكن  .و لخصوم
   ممم  لشبهم ممممم نثتا  ببلقلم خط بوض  والك ،ببلنحضا  لفا غب  رني  سم -4

  لنما م  لرنلم  أو  لكلنم  عل  قوسي  بي  (ص ) كلن  بوض  والك ؛و لحشا  لكشط تحبش  -5
 . ص  )       ( نثتا   لحا  عل   لسا وأني   لقبض  توقي  ن ، حافاب

 نم  واقم   أيمأ  فقمم يمتم ال حتم  المك نم  و لحكن  ،فياب كلن   أي كتبب  قبل  لنحبضا تاقيم -6
 فضمتا  ، تاتيبامب وسماول  ،أخما  قضمي  رلسمب  نحبضما ن  تم خلاب أو ، لرلسب  نحبضا

 نبهيمك ،تاتيبامب جعمبم  ورام  وقت  وضيب   لنطل  براببك  لنتنثل   لسلبي   آلثبا تتف  ع 
 .تاقيناب عمم عنم  لرلسب  بنحبضا  لتتع  يسال أن  ع 

 علم   لتوقيم   لقبضم  علم  يتعمي :  لرلسب  نحبضا صفحب  ن  صفح  كل عل   لتوقي  -7
 حتم  ،ببلنحضما واقم  آخما علم  بمبلتوقي   الكتفمبا وعممم  لرلسمب  نحبضا صفحب  رني 

 نحبضما تعمم ال أنامب علم  عمتو  .للتتعم  عليامب  لتوقيم  يتم لم  لت   لصفحب  تتعا  ال
 إلممم   النتقمممبل قبمممل صمممفح  كمممل علممم   لتوقيممم  تورممم  ثمممم ونممم  ؛عليامممب  لتوقيممم  لعممممم اسمممني 
 . لتبلي   لصفح 

 فم  قممن  أنامب إلم  عليامب  لقبضم  ويشميا ، لخصموم قبمل نم  قممن  واق  كل عل   لتوقي   -8
 ، ببلنحضممما  لخصممموم نممم  مو  نمممب بتضمممني   الكتفمممبا وعممممم ،(و لتمممبايخ  ليممموم يممماكا) رلسممم 
 نمم   لنكونمم   لنمممن  أو  لشخصمم  بممبلح  معممو   عليمم   لنرنمم  تقممميم عنممم  لنثممبل سممبيل فعلمم 
  لشخصمم  وأ  لنممن  بمبلح  معمو  قممم عليمم   لنرنم أ   ببلنحضما فيممو  ،صمفحب  ثمتث
 بنلمم  أصمملاب أافمم  ،........  فياممب طلمم  ،بممبلكنبيوتا نطبوعمم  صممفحب  ثممتث نمم  نكونمم 
 صموا  وتسملم ، لنحكنم  قبمل نم   لممعو  صمفحب  نم  صمفح  كمل عل   لتوقي  بعم  لقضي 
 . آلخا للطا  نناب

 ،وتاتيباممب  لرلسممب  نحبضمما بتخممايم  لسمما أنممي  إلممل م  لقبضمم  علمم  يتعممي :   لنلفممب  أاشممف  -9
 ،  لنحكنم  وقما ا  لرلسم  وتمبايخ  لنلم  بعما   لرلسم  فم  قممم نب وكتبب  ،ببلنل  وضناب
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 فممم   لسممملبي   آلثمممبا تتفممم  عممم  فضمممتا  ، ضممميبعاب أو  لنحبضممما تمممم خل عممممم ب لضمممن والممك
 ،آخمما نلمم  بنحبضمما  لنحبضمما تتممم خل فقممم ؛ لرلسممب  عقممم أثنممبا  لنلمم  أاشممف  عمممم حبلمم 

 ثمم ونم  ، عنلم  أم ا فم   لقبضم  يابمك نب ؛ لنبعثا   ألوا   ن  كونبا   لحكم ننص  وتصب 
 .   بأول أوالا   لنل  بأاشف   لسا أني  إلل م  لقبض  عل  يتعي 

  مواعيدها يف باألحكام النطق:  السادس املطلب

 بمبلحكم للنطم  نماتي   لتأريمل رو ل بعمم رل ئي  إرا ا  ( 471)  لنبم  بنص  لقبنو  أور 
 بعممم للنطمم  نوعممم ا  يحممممأ   للحكممم  لقضممي  حرممل عنممم عليمم  يتعممي  ، الممك  لقبضمم  يتفممبم  ولكمم  ،

 وقتممبا  فيحمممم ؟ ال أم  رتاممبم إلمم   لقضممي  تحتممب  وهممل ،و ألملمم  ، لنلمم  حرممم بنعافتمم  نتأنيمم  ما سمم 
 يتطلم  كمالك . للحكمم مأ طمت لت سمو اا   لنحرمول   ألخما   لقضمبيب بعمم نعافت  يتطل  كنب .كبفيبا 
  لارمو  يسمتطي  لكم ؛ بعيمم ا   لنطم  رلسم  نوعممأ  كم لمو حت   لحرل قا ا عق  نببشا   لنل  أخا
 ينشميل قمم  لحبلم  هما  ففم  ؛بيوم  لرلس  نوعم قبل إل  ويتأخا ،نفس  يقحمأ   أنب .فا غ  عنم إلي 

 ثمم ونم  ؛شمميم حما  فم  فيقم  ،  لنلم  علم   الطمت  أو ، لنسموم  كتببم  نم  يتنك  ال أو  لقبض 
 .ببطتا  حكن  يرعل نب ؛ لنسوم  كتبب  مو  ينط  أو ، لنحمم ببلنوعم  لنط  عمم

يمممم عاب نسممموم    الحكمممبم بنفسممم ،  يحمممااأ  بممم  لقبضممم  علممم  ويتعمممي   بنلممم   لنطممم  بيممموم و  
ال  لرنبئي   لقضي   .للبطت  حكن  يعا  و  

 القضائية والدفاتر السجالت على اجلنائي القاضي إشراف:  السابع املطلب

  لخبصمم  ببلسممرت   لعنممل ومقمم   نضممببط فمم  يترلمم   لرنممبئ   لقبضمم  حمماص نممم   بكمم لنممب
 للتعمبط   تببعامب  لقبضم  علم  يتعمي   لتم  و لوقبئيم   لصمحيح   لطما  نوض  سو ف ، لسا بأنبن 
 ينبيممم  نمممب أهممم ولعمممل ،خطمممأ أو سمماو حصمممول لعممممم ضممنبنبا  عليامممب و جشممما    لسممرت  نممم   لمممقي 
 : وه   لرنبئي   لقضبيب سا أنبن  سرت  أهم إل   جشبا  هو  لبما ف  علي   لوقو 

 ( .رسيم غيا – رسيم)  لقضبيب قيم سرل -

 .  لرلسب  يوني  مفتا -

 . لنسوم   إيم   مفتا -
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 .    ألحكبم قيم سرل -

 :    آلت   لنحو عل  الك نوض  وسو 

 ( :   رسيم غيا – رسيم)  لقضبيب قيم سرل -1

  لقضمبيب حصما ووظيفتم  ، لنحكنم  أنمبم  لننظوا   لقضبيب أنو   بتعمم يتعمم ،نوع  سرل هو
 عاضم  تم ونب ، لنحبل   لقضبيب كم لنعاف  والك ،نناب كل حبل  ب وبي ، لقبض  إل   لنحبل 
 نسممئولي  وتنممبط ، لسمما أنبنمم   لسممرل همما  ب ونكمم . نناممب تبقمم  نممب ،فيمم   لفصممل تممم ونممب ،للنظمما

:   ألول  لرنبئيممم  للقضمممبيب سمممرت  فيورمممم ،  لنحكنممم  فممم   لنخمممتص لقبضممم ل عليممم   جشممما  
 بقيمم بم   لعنمل ويمتم ، لرسمين   لقضمبيب لقيمم سمرل و لثمبن  ، رسمين  ل غيما  لقضبيب لقيم سرل

 قيمممم يمممتم ، لسممما أنبنممم  إلممم   لكتمممب  قلمممم نممم  إاسمممبلاب فبنرمممام؛ واومهمممب تمممبايخ حسممم   لقضمممي 
 ، لنلمم  بظممبها  لقضممي  اقممم يوضمم  ثممم ،رسمميم غيمما أم رسمميم سممو ا  لممو ام سممرل فمم   لقضممي 

 ويمتم ،و حمم  بقضمي   لسمرل صمفحب  نم  صمفح  كل وتختص ، لقضبئ   لاقم هو  لاقم وها 
 وبنرمام ، لحكمم صمموا وقم  إلم  المك فيتماك ؛ لحكمم ننطمو  خبن  عم   لبيبنب  رني  ميتسم

 يوقم  ثمم ، لرلسم  عقم   لننطمو  تسمميم  لسما أنبنم  إلمل م  لقبضم  علم  يتعي  ، لحكم صموا
 ويرمم  . لسممرل تسممميم ب نسممي يممتم ال حتمم  ؛و لخممتم ، لننطممو  نابيمم  فمم  و لقبضمم   لسمما أنممي 
غتق  صفح  كل وختم  لاراي   لسن  بم ي   لسرل  فتتبح  . لسن  نابي  و  

 نحمممم  بنعافتنممممب تممممم ،م9/41/1145  لنو فمممم  هممممم4147/نحممممام/1 يمممموم فمممم  نمممم إ:   الفتتبحيمممم 
 و لمما  رسممين  ل غيمما  لقضممبيب بقيممم  لخممبص  لسممرل  فتتممبح................   لرنممبئ   لقبضمم 

  لنحبفظم   لنختص عل  وير  ،صفحبت  ن  صفح  كل ختم بعم( 4) اقم  لصفح  ن  يبمأ
 و لقبضم   لقلمم وائميس  لسما أنمي  يوق  ثم ،  لنوف  و هلل نسئوليت  وعل  ب   لعنل ومق  علي 

 .  لنحكن  سيوائ  لرنبئ 

 او/41 يمممممموم فمممممم  نمممممم إ) هكمممممما   لسممممممرل إغممممممت  يممممممتم  لارايمممممم   لسممممممن  فمممممم  يمممممموم آخمممممما وفمممممم 
 غيمممما  لقضممممبيب بقيممممم  لخممممبص  لسممممرل إغممممت  تممممم م41/1142/ 7  لنو فمممم  هممممم4147/ لحرمممم 

 بعممممم         لسممممن )    (  اقممممم وببلقضممممي  ،اقممممم ببلصممممفح  بمممم   لعنممممل  نتامممم  و لمممما   لرسممممين 
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 .  لنوف  و هلل ب   لعنل مق  ن  و لتأكم نا رعت 

  لنحكن  ائيس  لرنبئ   لقبض   لقلم ائيس  لسا أني   لنختص

 :   لرلسب  يونيب  مفتا -2

 قسممم لكممل  لقضممب  بتعمممم ويتعمممم ، لارمما   لعممبم بم يمم  فمم   لرلسممب  يونيمم  سممرل  فتتممبح يتعممي 
  لقبضم  يعقممهب  لت   لرلسب  رني  تموي  في  ويتم . لقضي  نو  حس  ، لنحكن  أقسبم ن 

 ويتعممي  ، لرلسممب  قممو ئم رنيمم  تممموي  فيمم  ويممتم ،مقيمم  سممرل  لسممرل وهمما  ، لسممن  أيممبم طممو ل
  ولتتفم   لسمرل فم  خطأ أ  وقو  أو ، ليونيب  بع  إغفبل يتم ال حت  ؛بأول أوالا  تسميمهب

 :  آلت  يتعي  ،الك

 للقبضممم  تسممملم  لقبئنممم  إعمممم م وبعمممم ، لقضمممبيب لنظممما  ألول  ليممموم فممم   لرلسمممب  قبئنممم  إعمممم م -
 أنمي  يمأنا  لنا رعم  وبعم ،ب   لخبص   لنوت  ف   لنمون   لقضبيب عل  ونطببقتاب لنا رعتاب

 وسمنتاب  لقضمي  واقمم  لتسلسمل اقم :بتموي  والك ، لرلسب  يونيب  سرل ف  بتمويناب  لسا
 . لتأريل وتبايخ  لنحكن  بقا ا ص  لخب  لخبن  وتاك علي  و لنمع   لنمع  و سم

 ( 4)  ننوا 

 القضية رقم
 في المحكمة قرار مضمون

 الجلسة
 القادمة الجلسة تاريخ

  لتممم   لنلفممب  نمم   لرلسمممب  قبعمم  إلمم   لرلسمممب  يونيممب  سممرل برحضمممبا  لسمما أنممي  إلممل م -
 .  لقبض  سينظاهب

  لنحكنمم  قمما ا تممموي  يممتم ، لنحبضمما علمم   لتوقيمم  وأثنممبا قضممي   أيمم نظمما نمم   النتاممبا عنممم -
 نمم  ينتامم  حتمم  وهكمما  ، لرلسممب  يونيممب  سممرل فمم   لسمما أنبنمم  قبممل نمم   لتأريممل وتممبايخ
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 ونم  ، لرلسمب  يونيمب  سمرل فم  عقمهب  لت   لرلسب  تموي  تمي وبالك ،قضي  آخا نظا
  لقضمممبئ  للعنمممل للتفممما  للقبضممم  وقتمممبا  ويممموفا ،رلسممم   أيممم إغفمممبل أو خطمممأ أ  وقمممو  عممممم ثمممم

 .  لنا رع  ع ا ن  لتخلص 

 فم  و لقبضم   لسما أنمي  قبمل نم  بمبلتوقي  ويكمو   لصمفح  فم  فما   نم  تبقم  نب تسميم يتم -
 .  أخا  قضي   أي إضبف  يتم ال حت  قضي  آلخا  لتبل   لسطا

 ( 1)   ننوا 

 القضية رقم
 في المحكمة قرار مضمون

 الجلسة
 القادمة الجلسة تاريخ

 

 :  لنسوم   إيم   مفتا -3

 ،بممبلحكم للنطمم  نفسمم   لتممبايخ فمم   لقضممي  بنلمم   لنسمموم  إيممم   إثبممب   لسممرل همما  فمم  يمممو 
 وتممبايخ يمموم نفممس فمم   لحكممم نصممما  لقبضمم  قبممل نمم   لنسمموم  إيممم   نعافمم  يممتم ختلمم  ونمم 

 تمممبايخ وتمممموي   لحكمممم نصمممما و لقبضممم   لسممما أنمممي  قبمممل نممم  بمممبلتوقي  والمممك ؟ ال أم  لنطممم 
 خمبص سمرل فيورمم ؛ لقضمبيب بتعممم يتعممم  لسمرل وهما  . لنسموم  إيم   وتبايخ ببلحكم  لنط 
 غيممما للقضمممبيب  لنسممموم   بريمممم   خمممبص سمممرل ويورمممم ، لرسمممني  للقضمممبيب  لنسممموم   بريمممم  

 بحيمث ،  لارايم   لسمن  نم  يموم آخما فم  وييلم  ، لارايم   لسن  أول  فتتبح  ويتم .  لرسين 
 همو  لماقم وها  ،و حم باقم  لسرل ف   لنمو  و حم باقم فيبمأ ، لتسلسل حس   لاقم وض  يتم
 : أناي  بي  نفا   لعنل   لو ق  ف   لمقي  وللعنل ، لحكم ميببر  ف  يمو   لا   لحكم اقم
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 علم  يتعمي   لسميب  هما  وفم  رسمين  ل غيا  لرنبئي   لقضبيب لنظا  لقضب  تعمم عمم:   ألول
  لنطم  وعقم  ، لرلسمب  قبعم  إلم   لنسموم   إيمم   سمرل برحضبا  لسا أني  إلل م  لقبض 
 .علي  و لقبض   لسا أني  ويوق  نببشا   لنسوم   إيم   سرل ف   لقضي  تقييم يتم ببلحكم

  آلخماي   لقضمب  بي   لتنسي  يتم  لحبل  ها  فف :  نفس   لقسم ف   لقضب  تعمم عنم:   لثبن 
 حتممم  ببالنتظمممبا و لتل نممم   لكتمممب  بقلمممم نخمممتص نوظممم  عنمممم  لسمممرل لتممماك  لنحكنممم  وائبسممم 
لل م ، لقضب  رني  خاو   قلمم إل   لتور  ببلحكم  لنط  حبل  ف   لرلسب  عق   لسا أني  و  
 أنبنمم  قبممل نمم  و لتوقيمم   لنسمموم   إيممم   سممرل فمم  باممب  لنطمم  تممم  لتمم   لقضممي  لتقييممم  لكتممب 
 .  لرنبئ  و لقبض   لسا

 ألنمم  ؛ لقضمبيب بعمم  قيمم فمم  سماو أو خطممأ أ  حصمول تحبشمم  فم  تتنثممل المك نمم  و لحكنم 
 قمب  نم  أخما  بأحكمبم ينطم  ثمم ،ألول   ليموم فم   لقضب  أحم قبل ن  ببلحكم  لنط  يتم قم

 ، لسمبب   ليموم فم   لقضمبيب قيمم وعممم ، لتمبل   ليموم فم  بامب نطم   لتم   ألحكمبم قيم ويتم ،آخا
 .  لخطأ ها  نثل تتف  عل  ستطبع  ال وعمم  لقضبيب بع  إغفبل ثم ون 

 :  ألحكبم قيم سرل -4

 فمم   لقبضمم  حمماص ويترلمم  ،واقناممب ،باممب  لنطمم  تممبايخ حسمم   ألحكممبم رنيمم  تممموي  فيمم  يممتم
 .   بأول أوالا  حافيبا   ألحكبم قيم سرل ف   لصبما   ألحكبم بقيم  لسا أنبن  نتببع 

 األحكام حتصيل متابعة:   الثامن املطلب

لمممل م ب،تحصممميلا يمممتم لمممم و لتممم   لنحصمممل   ألحكمممبم نعافممم   لقبضممم  علممم  يتعمممي    لسممما أنبنممم  و  
يممم عاب وتصمموياهب بتحصمميلاب   لنحكنمم  كتممب  قلممم إلمم  تاحيلاممب ثممم ،ببألحكممبم  لخممبص  لنلمم  فمم  و  

  لسمما أنبنمم  إلممل م فمم  قماتمم  علمم   لقبضمم  إم ا  حسمم  ويتوقمم  . لعبنمم   لنيببمم  إلمم  إاسممبلاب ليتسممن 
 بممبلو ق  ، لنعلمموم فنمم  ؛ لنطمم  تممبايخ نمم  يونممبا  عشمما خنسمم   لقممبنون  نوعمممهب فمم   ألحكممبم بتحصمميل
 فممم  يتفبرمممأ  ألحكمممبم لتحصممميل  لقبضممم  بعممم نتب وعنمممم،  لرنبئيممم   لقضمممبيب فممم   ألحكمممبم كثممما  ، لعنلممم 
  لسما أنبنم  إشمعبا عليم  يتعمي  المك ولتفمبم  . تحصميلاب يمتم لمم  ألحكبم ن  هبئل بكم  لسن  نابئي 
 باقنممم   لحكممم اقممم حسمم  إال حكممم أ  علمم  يوقمم  لمم  أنمم   لرميممم   لسممن  بم يمم  أو  لعنممل بم يمم  فمم 
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 يسممتطي  ولكمم  ، لسممببق   ألحكممبم تحصمميل قبممل حكممم توقيمم  عمم  يتيبضمم  أو يتنممبلل ولمم  ، لتسلسممل 
 .بممم   لخبصممم   لنوتممم  فممم   لتسلسمممل  اقنممم  حسممم  تحصممميل  تمممم حكمممم كمممل يممممو أ   يتعمممي  المممك تنفيممما

ا  ،تحصممميل مو  حكمممم أ  إغفمممبل  لسممما أنبنممم   سمممتطبع  عممممم فممم  تكنممم  المممك نممم  و لحكنممم   أا م و  
 و حمم نم   لسببق   ألحكبم رني  تحصيل إل  فيضطا ، لنثبل سبيل عل ( 41) اقم  لحكم تحصيل

 نتببعمم  يممتم الممك وبعممم ، ألحكممبم بعمم  تحصمميل عمممم نمم   لممتخلص يممتم  لطايقمم  وبامما  ، تسممع  إلمم 
  لقلمم إل   لنلفب  تاحيل ثم ون  ،ببألحكبم  لخبص  لنل  ف  ووضعاب ، لنحصل   ألحكبم تصويا
 تحصميل تمم أنم ب  لحكمم نسموم  فمو   لتأشميا  لنحصمل علم   لتوقي  عنم يتعي  كنب ،  ألسبو  نابي 
 علمم   لتوقيمم  وعنممم ،أخمما  نمما   لحكممم نسممخ  علمم   لتوقيمم  عمممم يضممن  والممك ، كمما  بتممبايخ  لحكممم
 لنحبضما  لنحصمل ونطببقم  ، لقمبنو  حسم   لبيبنمب  رنيم   سمتيفبا نم   لتأكمم يتعمي   لحكمم نسخ 

 م، لحكم لنسموم   لحكم نسخ  ف   لحيثيب  نطببق  عل  عتو  ، لخصوم قمن  ونب  لنحكن  رلسب 
 .  لرنبئ  و لقبض   لسا أني  قبل ن   لحكم نسخ  صفحب  ن  صفح  كل عل   لتوقي  ويتعي 

  اإلحصائية إعداد:   التاسع املطلب

 ربنم  إلم  ،بم   لخبصم  ببلنوتم   لشماا خمتل إلي   لو ام   لقضبيب تموي   لقبض  عل  يتعي 
 كشمم  برعممم م  لسمما أنممي  يممأنا  لارمما   لشمماا نابيمم  وفمم  ،  لشمماا خممتل  لننرممل   ألحكممبم تممموي 

  لمو ام   لقضمبيب كشم  نطببقم  يمتمل ؛للقبضم  يسملناب ثمم ، لننرمل  ببلقضمبيب وكشم   لمو ام  ببلقضبيب
  لكتممب  قلممم إلمم  تاسممل الممك وبعممم .  لنسمموم   إيممم   سممرل و قمم  نمم  و لننرممل  لقضممبيب قيممم بسممرل

افبقامب  لشمااي   جحصمبئي  نم  صموا  ؤخات ثم ،ببجحصبئيب   لخبص ببلنل  نناب صوا  حفظوت    و  
 وحفممظ  لفتمما  خمتل و لممو ام   لننرممل  نم  نطببقتاممب يممتم سمنوي   لابمم   جحصممبئي  إعمم م وعنممم ،بمبلنل 
 . نفس   لرنبئ   لقبض  قبل ن  إعم مهب يتعي  مقيق   جحصبئي  تكو  ولك  ، نناب صوا 

 
 



19 

 
 املسلكي  اجلانب:  العاشر املطلب

  لنا فعمممب  بقمممبنو  أم  لقضممبئي   لسممملط  بقممبنو  سمممو ا  لنصممموص نمم  بعممممم  لقممبنو  نمممص لقممم
 نمممو  همو ننمب الممك وغيما ،وأختقيمب  صممفب  نم  بم  يتحلمم أ   يرم  ونمب ، لقبضمم  و ربمب  علم 
 أهممم إلم  نشميا وسمو  .إليامب  لارمو  ينكم  ،وشمماوحبتاب  لفقم  ونصمبما عنونمبا   لقضمبا أمبيمب  فم 

 : وه  ، لقبض  عبت  عل   لنلقب   لو ربب 
 وهممموا وقممبا ا  يكممو أ  و   ،وتصممافبت سمملوك  فمم   لنبيلمم  و ألخممت  بممبلقيم  لقبضمم  يتنتمم أ   -1

   .ناتببا  نظيفبا  نظاا  عل  يحاصأ  و  ،  لضحك أو  لكتم أو  لتحاك إكثبا وعمم

  لكممتم وعممم نليم  أو عطيم  أو هميم  قبمول أو  لخصموم أحمم  ستضمبفت  وعممم  لقبضم  حيمبم -2
  البتسممبن  أو  لحرمم   لخصمموم أحممم تلقممي  وعمممم ،بممبلتلفو  أو رممبنب  كممتمب  لخصمموم أحممم نمم 

 . آلخا مو  ألحمهم

  لوسمبط  قبمول أو  لرلسم  إطمبا خمبا  توضي  بأ   لسنبح بعمم  لنتقبضي  لم   لثق  بعث -3
 .  لخصوم أحم ن  نلي  أو عطي  أو همي   أي قبول أو للخصوم ننلل  فت  أو

 .  ألسبب  كبن  نانب  ختصبص  بم ئا  نحكنبا  يكو  أال -4

 قضممي   بأيمم  لتحكمميم قبممول أو  لنحكنمم  لممم   لننظمموا  ببلقضممبيب ننللمم  فمم   لصممل  قبممول عمممم -5
 .    لنكبن   ختصبص  إطبا ف  تمخل

 . تحكينب أو صلحبا  لحلاب آخا قب  إل  ،لمي   لننظوا   لقضبيب إحبل  عمم -6

 .  لرلسب  حضوا ع   لتخل  عمم -7

  ألنممموا نمم  الممك غيمما فمم   لمقمم  همما  و لتمممل م نو عيمممهب فمم  ببألحكممبم  لنطمم  علمم   لحمماص -8
 .  عبتق  عل   لنلقب 

 . لضحك ف  و لنببلي  و لنلح  لرمل كثا  ترن  -9

  لتمم   لتصممافب  نمم  الممك غيمما وترنمم  ،الئمم  غيمما نحممو علمم  افعمم  وعمممم  لصممو  خفمم  -11
 .بنكبنت  تخل
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  اجلنائية الدعوى لنظر التطبيقية اإلجراءات

 والمك ، لرنبئيم   لممعو  لنظما  لعنلم  بمبلو ق   لنتصمل   لعنليم   جرا ا    لنبحث ها  ف  سنتنبول
 : نطبل  سبع  ختل ن 

 المطلب األول  : اإلجراءات الالزم إتباعها قبل نظر القضايا الجنائية 

 المطلب الثاني : انعقاد الخصومة الجنائية
 المطلب الثالث : مواجهة المتهم بقائمة أدلة اإلثبات
 المطلب الرابع : الدعوى بالحق الشخصي والمدني
 المطلب الخامس : سماع أدلة اإلثبات وأدلة النفي

 سادس : المسائل العارضة أثناء نظر الدعوى الجزائيةالمطلب ال
 ةعلى ملف القضياالطالع المطلب السابع : 

 -وتفصيل ذلك مطلباً مطلباً على النحو اآلتي :

 

 . اجلنائية القضايا نظر قبل إتباعها الالزم اإلجراءات: األول املطلب

 يمتم حتم  ، لرل ئيم   لخصمون   نعقمبم قبمل ناني  ي ابررا   لقيبم  لرنبئ   لقبض  ن  يتطل 
 : ببآلت  يتنثت  وهنب ،فياب  لفصل ساع  ع  فضتا  ،صحيح  بصوا  نظاهب
 .  لرل ئي   لمعو  لنظا رلس  لتحميم  لعبن   لنيبب  ن   لتنسي :   ألول  جرا ا
 . فياب رلس  أول  نعقبم قبل  لقضي  نل  عل   الطت :   لثبن   جرا ا

 :    آلت   لنحو عل  الك تفصيلو 
  اجلزائية الدعوى لنظر جلسة لتحديد العامة النيابة مع التنسيق:  األول الفرع

 أو  لنممتام  إعممت عمممم إلمم  يعمموم فياممب  لفصممل وتممأخيا  لرنبئيمم   لقضممبيب كثمما  فمم   لسممب   إ
  لنمممبم  نمممص تطبيممم  عممممم إلممم  المممك ويارممم  ، لرلسمممب  نممم  لعممممم  لعبنممم   لنيببممم  قبمممل نممم   لنتانمممي 

 . (4) رل ئي  إرا ا  ( 444)

 فمم   لفصممل تممأخيا عليمم  يتاتمم   البتم ئيمم   لنحممبكم اؤسممبا قبممل نمم   لممنص همما  تطبيمم  وعمممم
 .  لنتام  جعت  لسببق   لتأريت  نتير   لرنبئي   لقضبيب

                                                           
 مع بالتنسيق الدعوى فيها تنظر التي الجلسة تحديد الشخصي بالحق المدعي من المقدمة التكليف ورقة على بناء أو نفسها تلقاء من العامة النيابة تتولى( 1

 التحقيق في المدعي بهم استشهد سواء الستدعائهم لزوما ترى الذين الشهود وجميع الخصوم وسائر هو وتكلفه التكليف بورقة المتهم وتعلن ،المحكمة رئيس
 ". الجلسة هذه في للحضور بهم يستشهد لم أم االبتدائي
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  تبمممب  يرممم  فرنممم   لعنلممم   لو قممم  فممم   لممماكا سمممبلف   لنمممبم  عليممم  نصممم  نمممب تطبيممم  يمممتم وحتممم 
 : آلتي   جرا ا  

 قبمممل -  لنحكنمم  ائممميس نمم  يتطلمم  ، لنحكنممم  إلمم   لعبنممم   لنيببمم  نمم   لنلممم  إاسممبل بنرممام
 نممم   ا عمممم أو  لنمممتام ورممم فمممرا  ؛ التاممبم قمما ا علممم   الطممت  -  لنحكنممم  سممرت  فممم  بقيممم   ألنمما

 ؛ لنحكنمم  سمرت  فم   لنلمم  بقيمم يمأنا ال  لحبلم  همما  ففم  ،نفارمبا   ألحممو ل حسم  علم   لنتانمي 
 ، لنيببمم  نا سممل نمم  نببشمما   لنلمم  يعيممم ثممم ، لقضممي  لنظمما  لنحمممم  لرلسمم  بنوعممم  لتأشمميا يممتم بممل
عبمتمم  لنممتامل  إلعممتل   لنتانممي  أو  لنممتام أعلمم  فممرا  ، ألقممل علمم  أيممبم بثتثمم   لرلسمم  نوعممم قبممل و  

 همما  وفمم  ،  نعقبمهممب نوعممم نمم  أيممبم ثتثمم  قبممل  لنحكنمم  إلمم   لنلمم  إاسممبل يممتم رلسمم  أول بنوعممم
 إلمم  إاسممبل  يممتم ثممم ،  جعممت حصممول نمم   لتأكممم بعممم  لنلمم  قيممم علمم   لنحكنمم  ائمميس يؤشمما  لحبلم 

 .  لنختص  لقبض 

 نمب ؛ لنحكنم  م خمل  لقضمب  تعممم حبلم  فم  ،المك تطبيم  فم  صمعوب  نرمم  لعنل   لو ق  وف 
 بنظما  لنختصمي   لقضمب  عممم ببختت   لتنسي  آلي  وتختل  . لقضب  بي   لنسب   لتنسي  يتطل 
 :   آلت   لنحو عل   لرل ئي   لمعو 

 نوعممم تحميممم فمم  نشممكل  فممت ؛نفسمم   لرنممبئ   لقبضمم  هممو  لنحكنمم  ائمميسأ  كمم إا :   ألولمم   لحبلمم 
 .قبل  ن   لرلس 

 نم   لنلم  إحبلم  يمتم  لحبلم  هما  ففم  ؛ لرنبئيم   لممعو  بنظما نخمتص قمب  وروم:   لثبني   لحبل 
  لعنممل بظمماو  أما  ألنمم   لرلسمم  نوعممم لتحميممم  لنخممتص  لقبضمم  إلمم   لنحكنمم  ائمميس قبممل
 .أنبن   لننظوا   لقضبيب وعمم

 بحيممث ؛بيممنام  لتنسممي  يممتم ، لرل ئيمم   لقضممبيب بنظمما  لنختصممي   لقضممب  تعمممم عنممم:   لثبلثمم   لحبلمم 
 نعينم  فتما  خمتل  لنحكن  إل  تام  لت  للمعبو   لرلسب  نوعم تحميم ننام قب  كل يتول 

 . بنظاهب  لنختص هو ويكو  ،(شاا – أسبو  – يوم)

 عممم المك نم  و لعلم  . لعنلم   لو قم  فم   جشمكبل لحمل  جرما ا   أهمم نم   جرما ا ها  ويعم
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 أنممب ، بحولتاممب ل ل نممب  لقضممي  نلمم   أل نظمما ا  ؛نببشمما   لنتانممي   إعممت بعمممم  لعبنمم   لنيببمم  تا خمم 
 عضمموأ   بحرمم   لنحمممم  لنوعممم فمم   لنتانممي  أو  لنممتام  إعممت يممتم لمم ف  لنحكنمم  إلمم  إاسممبل  بعممم

 : أنم  لنيببم  قبمل نم   جفمبم  يمتم  لتبليم   لرلس  وف  ، لرلس  بنوعم علم لمي  يك  لم  لنتا ف   لنيبب 
 ولتفمبم  ، لرلسمب   لننمو ل هما  علم  تتول  ثم ، لنحضاي  قبل ن    جعت يفيم بنب نو فبت  يتم لم
 .   لاكا  لسبل   جرا ا  تخبا يستور  الك كل

  جلسة أول انعقاد قبل اجلنائية الدعوى فحص:  الثاني الفرع

 لمالك لنمب ؛رلسم  أول  نعقمبم قبمل  لممعو  نلم  علم   الطمت   لرنمبئ   لقبضم  علم  يتور 
  لممممعو  بنوضمممو   جحبطممم  علممم   لقبضممم  وقمممما  ،و لوقممم  للرامممم وتممموفيا لإلرممما ا    ختصمممبا نممم 

 . صحيحبا   تصبالا  ببلمعو   لنحكن   تصبل صح  ن  و لتحق  ،أطا فاب ونعاف 

  لقضمي  نلم  علم   ألولم    طتعم ختل علي   لتاكيل  لرنبئ   لقبض  عل  ينبي  نب وأهم
 -:يأت  نب

   ؟ ال أم صحيح  إرا ا   عل  نباا ب  لرل ئي   لمعو  افع  هل -1

   ؟ ال أم سلينبا  قبنونيبا  كييفبا ت  لو قع  تكيي  تم هل -2

  للننيم  تما و لف نقممناب وصمف  تقمميناب حيمث نم   لشمكو  رما ئم نم  تعمم  لتم   لوقمبئ  فحص -3
 ؟ لتقميناب

 . عمناب ن   لمعو  تقبمم نعاف  -4

 .    لقضي  بنظا ونكبنيبا  نوعيبا   لنحكن   ختصبص نعاف  -5

 .  ألخا   لمعو  وأطا   وحبلتام  لو قع  ف   لنتاني  عمم نعاف  -6

 :    آلت   لنحو عل  الك نتنبول وسو 
   ؟ ال أم صحيح  إرا ا   عل  بنباا   لرل ئي   لمعو  افع  هل -1

  لنيببمم  قبممل نمم   لرل ئيمم   لمممعو  افمم  لصممح  نعينمم  إرمما ا    تبممب  علمم   لنشمما  نممصلقممم 
 ينظمما ال وحتمم  قبولاممب عمممم ثممم ونمم  ،افعاممب إرمما ا  بطممت   نخبلفتاممب علمم  واتمم   لعبنمم 

 افعاممب تممم هممل : لمممعو  افمم  إرمما ا   نمم   لتأكممم عليمم  فيرمم  ؛نقبولمم  غيمما معممو   لقبضمم 
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   ؟ ال أم صحيح  إرا ا   عل  بنباا 

 .  لرل ئي   لمعو  لاف   لببطل   جرا ا   لبع  أنثل  نوام الك ولتوضي 

  لتعلينمب  نصموص لنخبلفتم  بمبطتا  يعم  لنيبب  وكيل قبل ن   لرسين   لقضبيب ف   لتصا  -
 .  لعبن  للنيبب   لعبن 

 رنمممم  بنحبضمممما و الكتفممممبا  لعبنمممم   لنيببمممم  قبممممل نمممم   لرسممممين   لقضممممبيب فمممم   لتحقيمممم  عمممممم -
 . (4) رل ئي  إرا ا  ( 441) لنبم ل نخبلفبا  يعم  الستمالال 

 حسمم   لنيببم  ائمميس أو  لنيببم  وكيمل)  لعبنمم   لنيببم  قبمل نمم   التامبم قما ا علمم   لتوقيم  عممم -
 (. ألحو ل

  شمتاط  لتم   لحمبال  فم  طلم  أو شمكو  أو إا  علم   لحصمول مو   لرل ئيم   لممعو  اف  -
 .افعاب قبل أو  لمعو  تحايك ا ا  إر نببشا  قبل  لقيم اف  ورو  فياب  لقبنو 

 صممما ح   لقمممبنو  عليامممب نمممص  لتممم   لحمممبال  نمم  وغياهمممب  لسمممبلف   لحمممبال  تلمممك نثمممل فممم  وهكمما 
 علممم  يرممم  فرنممم   لقمممبنو  عليممم  نمممص نمممب نا عمممب  لعممممم  لرل ئيممم   لممممعو  افممم  إرممما ا  بطت  بممم

 - ببطلم  بمررا ا    لخصموم إاهمب  يمتم ال وحتم  ، لخصمون  إرما ا   ف   لسيا وقبل  لنحكن 
 رلسم  أول فم   لرل ئيم   لممعو  افم  إرما ا  بطت  لم  لممعو  قبول بعمم نسبببا  قا ا ا  تصماأ  

 -: آلت   لنحو عل  الك ويكو 

 للنحبكنم ........   لنمتام قمن   لعبن   لنيبب أ   تبي   لقضي  نل  عل   لنحكن   طت  بعم"
 وفقممبا   لرسممين   لرمما ئم نمم   لنحبكنمم  قيممم  لو قعمم   إ وحيممث ،قتممل فمم  شمماو  و قعمم  إليمم  نسممنم 

 فم   لتحقيم   لعبن   لنيبب  عل  أور   لنشا   إ وحيث ، رل ئي  إرا ا  ( 1)  لنبم  لنقتض 
 علممم  اتبممم   لتممم  (1) لقمممبنو  ا   نممم ( 441)  لنمممبم  لنقتضممم  وفقمممبا   لرسمممين   لرنبئيممم   لقضمممبيب
 وأورمم   لعممبم ببلنظممبم نتعلقممبا  نطلقممبا  بطتنممبا   لرل ئيمم   لمممعو  افمم  إرمما ا  بطممت   الممك نخبلفمم 
 ا   نمممم ( 497)  لنممممبم  نممممص لنقتضمممم  وفقممممبا  نفسمممماب تلقممممبا نمممم  بمممم  تحكمممممأ    لنحكنمممم  علمممم 

                                                           
 " . تحقيقها بعد الإ بشأنها الجزائية الدعوى ترفع فال جسيمة جريمة على ينطوي االستدالالت جمع محضر نأ العامة النيابة رأت إذا( 1
 . ذكرها السالف( 2
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  لنيببممم  تحقيقمممب  نحبضممما علممم   لنحكنممم   طمممت  خمممتل نممم  وثبممم  المممك  بكممم ولنمممب ،(4) لقمممبنو 
 ناحلمم  فمم  تنمم   لتمم  بممبجرا ا    كتفبئاممب بممل  لنيببمم  قبممل نمم   لقضممي  فمم   لتحقيمم  عمممم  لعبنمم 
 ورممممو  علممم  صمممما ح  نصممم   لتممم  إرمممما ا  ( 441)  لنمممبم  بمممالك نخبلفمممم   السمممتمالال  رنممم 

 يرعمل ننمببطت   ل الك نخبلف  عل   واتب  لرسين   لرا ئم ف   لعبن   لنيبب  قبل ن   لتحقي 
 نصموص إلم  و سمتنبم ا  كلم  لمالك ؛افعامب إرا ا  بطت   ثم ون  ،ببطتا   لعبن   لنيبب  إرا ا  
أ  بشمممممم م4991 لسممممممن ( 44)اقممممممم ببلقممممممبنو   لرنامممممموا   لقمممممما ا نمممممم ( 497 ،441 ،1)  لنممممممو م

 :آ  هو بنب  لنحكن  حكن   لرل ئي   جرا ا  
 . افعاب إرا ا  بطت  ل  لنحبكن  قيم  لرل ئي   لمعو  قبول عمم: أوالا 
 .   للقبنو  طبقبا  للتصا   لعبن   لنيبب  إل   لقضي  نل  إعبم : ثبنيبا 

   ؟ ال أم سلينبا  قبنونيبا  كييفبا ت  لو قع  تكيي  تم هل -2

 يمممخل كممب    إا  نممب أ  ؛ لنممتام فعممل تكييمم   لنلمم  علمم    طتعمم بعممم  لقبضمم  علمم  يرمم 
 ففم  ؛راينم  تشمكل ال  لو قع أ   ل  تبي  فرا  ؟ ال أم راين  فيشكل تراين  نص أ  تح 
 لعمممممم  لرل ئيمممم   لمممممعو  إرمممما ا   برناممممبا نسمممب  قمممما ا إصممممم ا عليمممم  يسممممتور   لحبلمممم  هممما 

 .  التابم قا ا ف  إلي  نس  ننب  لنتام با ا  أو  لراين 

 :  آلت   لنحو عل  للتسبي  ننواربا  نوام عنليبا  الك ولتوضي 

 نسمنم  للنحبكنم .....   لنمتام قممن   لعبنم   لنيبب أ   تبي   لقضي  نل  عل   الطت  بعم
 نممب كممل إلمم  وبممبلارو  ،  التاممبم قمما ا فمم  نبممي  هممو كنممب ، لييمما نلممك علمم   عتممم ا و قعمم  إليمم 
 أا  فمم  غافمم  ببنممبا بقيبنمم  تنثممل  لنممتام نمم   لصممبما  لفعمملأ   تبممي   لقضممي  نلمم  حممو  

 كممب    ولنممب ، عبنممبا  عشمماي  ننمما عليمم  و لنرنمم   لنممتام بممي   جيرممبا لعقممم ختفممبا  عليمم   لنرنمم 
 نمنيمم  عتقمم  وتلممك  جيرممبا عقممم عمم  خاورمم  فمم  تنثممل  لنممتام نمم   لصممبما  لفعمملأ  فمم الممك
 عمم   لصممبما  لفعممل يمممخل ولممم ،رنممبئ  عنصمما أ  فيمم  ولمميس ، لنمممن   لقممبنو  نظناممب بحتمم 
 نممب ؛بممنص إال عقوبمم  وال راينمم  ال إنمم  وحيممث ،عقممبب  نممص أ  تحمم   لترممايم م ئمما   لنممتام

                                                           
 بعالنية او الدعوى في بالحكم بواليتها او المحكمة بتشكيل او الجزائية الدعوى رفع بكيفية المتعلقة القانون احكام مراعاة لعدم راجعا البطالن كان اذا( 1

 حقوق من حق ألي المهدر الجوهري االجرائي العيب او الطعن اجراءات او باألحكام النطق عالنية او الدفاع حرية او االحكام تسبيب او الجلسات
 تلقاء من المحكمة به وتقضي الدعوى عليها كانت حالة اية في االطراف جميع من به التمسك جاز العام بالنظام متعلق هو مما ذلك غير او فيها المتقاضين

 . العام النظام يتعلق بطالنا الغرامة او الحبس عقوبة بين عليه للمحكوم تخييرا الحكم تضمين ويعتبر نفسها
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 إرمما ا   إناممبا ثممم ونمم  ، لنممتام سمملوك ترممايم بعمممم : لقممول - كممالك و لحممبل - نعمم  يتعممي 
 بممممبلقا ا( 11)  لنممممبم  نممممص إلمممم  و سممممتنبم ا  وعليمممم  ،  لراينمممم  لعمممممم حيبلمممم   لرل ئيمممم   لمممممعو 

 :  آ  هو بنب  لنحكن  حكن   لرل ئي   جرا ا  أ  بش م4991 لسن ( 44) اقم  لرناوا 

 .  لراين  لعمم  لنحبكن  قيم  لرل ئي   لمعو  إرا ا   إنابا

  للننيم  و لفتما  نقممناب وصمف  تقمميناب حيمث نم   لشمكو  رما ئم نم  تعمم  لتم   لوقمبئ  فحص -3
 . لتقميناب

 : الجزائية اإلجراءات بقانون عليها والمنصوص الشكوى جرائم نظمت التي القانونية النصوص

 ننامب كمل نمبمأ  لنماكوا   لنعمبن   لقمبنو  هما  فم   لتبليم ، و لعبمبا   للكلنب  يكو  (:2)المادة -
 .   آخا نعن   لنص سيب  يقت  لم نب

 نعلونمبا  نمب شخصمبا أ  بم  لعبنم   لنيببم  إلم   لنقممم  لكتمبب   و  لشمفا   المعمبا تعن :  شكوى
 .راين   اتك  قم نراوالأو كب  

 علمم  بنممبا إال  لنحكنمم  أنممبم  لرل ئيمم   لمممعو  افمم   لعبنمم  للنيببمم  يرممول ال: "  (22) المررادة -
 :   آلتيم   ألحو ل ف  قبنونبا  نقبن  يقوم ن أو  علي   لنرن  شكو 

  فشبا و لس   لقا  را ئم ف  ببلفعملأو  بمبلقول و لتاميمم هبن و ج ، لخبص   ألسا ا و  
 عبنمم  بخمنمم  نكلمم  علمم  وقعمم   لرمما ئم تكمم  لممم نممب ؛ لبسمميط  لرسممنبن   جيمما اأو 
 .   بسبب أو  بو رب  قيبن  أثنبا

  و جخمممو  و لممملوري  و لفممماو   ألصمممول بمممي  فينمممب  ألنمممو ل علممم  تقممم   لتممم   لرممما ئم فممم 
 .   و ألخو  

  لشيكب  را ئم ف    . 

  تت  و لتعيي   لتخاي  را ئم ف  نقتضم  مو   لحيو نمب  وقتمل ، لخبصم   ألنو ل و  
  لتم   ألخما   ألحمو ل فم  وكمالك  لييا، نلك حان  و نتابك  لعنم  غيا  لحاي أو 

 .  لقبنو  علياب ينص
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ا  حممهم،أ نم   لشمكو  تقمممأ   يكفم  علميام  لنرنم  تعمم إا : (22)المادة -   لنتانمو  تعممم و  
 للنيببممم   لتحقيممم  تسممموي  فممم   لبمممبقي  ضمممم نقمنممم  تعتبممما حممممهمأ ضمممم نقمنممم   لشمممكو   كبنمممو 

 .نعام

 نضم  بعمم( 17)  لنمبم  فم  علي  ننصوص هو فينب  لشكو  ف   لح  ينقض : (22)المادة -
  لمما   لقامما   لعمماا لو لأو  بباتكبباممبأو  ببلراينمم  عليمم   لنرنمم  علممم يمموم نمم  أشمماا أابعمم 
 . علي   لنرن  بنو   لشكو  ف   لح  ويسقط  لشكو  تقميم مو  حبل

 شمكو  تقمميم  لرل ئيم   لممعو  افم  فيامب  لقمبنو  يشمتاط  لتم   ألحو ل رني  ف : (03) المادة -
 .  لشكو  ها  تقميم بعم إال فياب  لتحقي  إرا ا    تخبا يرول ال

  لنممبم  فمم  علياممب  لننصمموص  لحممبال  فمم   لشممكو  فمم   لحمم  لمم  لنمم  يرممول: (03) المررادة -
 . وق  أ  ف  عناب يتنبللأ  ( 17)

 مو  تحممول  لتمم   جرا ئيمم   لعقبممب  نوضمم أ   -  لسمميب  همما  فمم  - كممب بن  ألهنيمم  نمم  ولعممل
 . لمعو  نظا

 :   علي   لنرن  قبل ن  شكو  تقميم لعمم  لمعو  قبول بعمم  لحكم:  أولا 

  شمممتاط  لتممم   لرممما ئم بعممم  علممم  (4)رل ئيممم  إرممما ا  ( 17)  لنمممبم  فممم   لقمممبنو  نمممص لقمممم
  لمممعو  لتحمماك  لعبنمم   لنيببمم  عمم   لقيممم لافمم  عليمم   لنرنمم  قبممل نمم  شممكو  تقممميم  لنشمما 
 قبمممول بعممممم تحكممممأ    لنحكنممم  علممم  وأورممم  ،بطت  لممم المممك نخبلفممم  علممم  واتممم   لرل ئيممم 
 . لعبم ببلنظبم لتعلقاب نفساب تلقبا ن  شكو  تقميم عمم حبل  ف   لرل ئي   لمعو 

 :    لنحكن  لقا ا ننوا 

 نسمنم  للنحبكنم ...   لنمتام قممن   لعبنم   لنيببم أ   تبمي   لقضمي  نلم  علم   الطمت  بعم"
                                                           

  -: اآلتيـة االحوال في قانونا مقامه يقوم اومن عليه المجني شكوى على بناء اال المحكمة امام الجزائية الدعوى رفع العامة للنيابة يجوز ال( 1

 مكلف على وقعت الجرائم تكن لم ما البسيط الجسماني االيذاء او بالفعل او بالقول والتهديد واالهانة الخاصة االسرار وافشاء والسب القذف جرائم في -1
 .  بسببه او بواجبه قيامه اثناء عامة بخدمة

 .  واالخوات واالخوة والزوجين والفروع االصول بين فيما االموال على تقع التي الجرائم في -2
 .  الشيكات جرائم في -3
 في وكذلك الغير، ملك حرمة وانتهاك العمدي غير الحريق او مقتضى بدون الحيوانات وقتل الخاصة االموال واتالف والتعييب التخريب جرائم في -4

 . القانون عليها ينص التي االخرى االحوال
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 نممص لنقتضمم  وفقممبا   لشممكو  رمما ئم نمم   لنحبكنمم  قيممم  لو قعمم   إ وحيممث ، تاميممم و قعمم  إليمم 
 نم  إرما ا أ   تخمبا رمو ل عمم عل  نص  لقبنو   إ وحيث ، رل ئي  إرا ا  ( 17)  لنبم 

 نمم ( 41)  لنممبم  لنقتضمم  وفقممبا  شممكو  تقممميم قبممل  لعبنمم   لنيببمم  قبممل نمم   لتحقيمم  إرمما ا  
 بطتنمممبا   لرل ئيممم   لممممعو  افممم  إرممما ا  بطمممت   المممك نخبلفممم  علممم  واتممم  ، (4) لقمممبنو  ا  

 علممم  وأورممم   لقمممبنو  ا   نممم ( 497)  لنمممبم  لنقتضممم  وفقمممبا   لعمممبم ببلنظمممبم نتعلقمممبا  نطلقمممبا 
 تحقيقمب  نحبضما خمتل نم  وثبم  الك كب    ولنب ، نفساب تلقبا ن  ب  تحكمأ    لنحكن 
  لنيببم  سمبا  المك ونم  ، لعبنم   لنيببم  أنمبم بشمكو  يتقممم لمم علي   لنرن أ    لعبن   لنيبب 
 إرا ا تاممب يرعممل ننممب عليمم   لنرنمم  قبممل نمم  شممكو  تقممميم بمممو   لتحقيمم  بممررا ا    لعبنمم 
 ،41 ،17 ،1)  لنمو م لنصموص و ستنبم ا  كل  لالك ؛ لعبم ببلنظبم نتعلقبا  نطلقبا  بطتنبا  ببطل 
  لرل ئيممم   جرممما ا  أ  بشممم م4991 لسمممن ( 44) اقمممم ببلقمممبنو   لرناممموا   لقممما ا نممم ( 497
 شمكو  تقمميم لعممم  لنحبكنم  قيمم  لرل ئيم   لممعو  قبمول عممم:  آ  همو بنمب  لنحكنم  حكن 

 .علي   لنرن  قبل ن 

 :  لشكو  نقمم صف  ن   لتأكم:  ثانياا 

 نمم ( 1) للنممبم  وفقممبا  عليمم   لنرنمم  هممو  لشممكو  تقممميم فمم   لحمم  صممبح أ   قبنونممبا   لنعلمموم
 بمممنص  لقمممبنو  يحنيممم   لممما   لحممم  صمممبح  همممو عليممم  و لنرنممم  . لرل ئيممم   جرممما ا   قمممبنو 
ا  ، عليم  نببشما ا  عممو نبا   جرا نم   لفعمل ووق   لترايم  تقمممأ   يكفم  علميام  لنرنم  تعممم و  
  لشممكو أ    لرنبئيمم  للمممعو  فحصمم  خممتل نمم  للقبضمم  تبممي  فممرا   ، أحمممهم نمم   لشممكو 
  لشممكو  لتقممميم  لرل ئيمم   لمممعو  قبممول بعمممم نسممبببا  قمما ا ا  فيصممما ؛صممف  ا  غيمما نمم  نقمنمم 

 :  آلت   لنحو عل  صف  ا  غيا ن 

 و قعم  إليم  نسمنم ...   لنمتام قممن   لعبنم   لنيببم أ   تبمي   لقضمي  نلم  علم   الطمت  بعم
 رممما ئم نممم   لنحبكنممم  قيمممم  لو قعممم   كمممب    ولنمممب ،  التامممبم قممما ا فممم  نبمممي  همممو كنمممب تاميمممم

  لقممممبنو   إ وحيممممث ،  لرل ئيمممم   جرمممما ا   قممممبنو  نمممم ( 17)  لنممممبم  لنقتضمممم  وفقممممبا   لشممممكو 

                                                           
 . الشكوى هذه تقديم بعد اال فيها التحقيق اجراءات اتخاذ يجوز ال شكوى تقديم الجزائية الدعوى رفع فيها القانون يشترط التي االحوال جميع في( 1



29 

 تقمممممأ    لرل ئيممم   لممممعو  لتحايمممك  لعبنممم   لنيببممم  عممم   لقيمممم افممم  إرممما ا   لصمممح   شمممتاط
 قبنونمبا  نقبنم  يقموم نم أو  عليم   لنرنم  نم  نقمنم   لشمكو  تكو أ  ب صف  ا  ن   لشكو 

 لنقتضممم  وفقممبا بطت   لممم الممك نخبلفممم  علمم  واتمم  ، لقمممبنو  ا   نمم ( 1)  لنمممبم  لممنص وفقممبا 
ننمممب ،عليممم   لنرنممم  يكممم  لمممم  لشمممكو  نقمممممأ   وثبممم  المممك كمممب  ولنمممب ،( 497)  لنمممبم   همممو و  
 تنمتج لمم  لنقمنم   لشمكو أ  بم : لقمول نعم  يتعمي  نمب ؛تقميناب ف  صف  ل  ليس آخا شخص
 قبمل نم  تحقيم  نم  عليامب تاتم  ونمب بطتنامب ثمم ونم  ،  لعبنم   لنيبب  عل   لقيم باف  أثاهب
 ببطلم  إرما ا   علم  بنمباا  تمم  لرل ئيم   لممعو  افم أ  بم  لقمول نعم  يتعمي  نمب ؛ لعبنم   لنيبب 
 ،17 ،1)  لنمممو م نصمموص إلممم  و سممتنبم ا  - كلممم  لممالك ؛قبولاممب عممممم ثممم ونممم  ،نطلقممبا  بطتنممبا 
 -  لرل ئيم   جرما ا  أ  بشم م4991 لسمن ( 44) اقمم ببلقمبنو   لرناموا   لقما ا نم ( 497
 نم   لشمكو  لتقمميم  لنحبكنم  قيمم  لرل ئيم   لممعو  قبمول عمم:  آ  هو بنب  لنحكن  حكن 
 .   صف  ا  غيا

 :  لقبنوني   لنم  بحا ختل علي   لنرن  قبل ن  قمن   لشكو أ   ن   لتأكم: ثالثاا 

 أابعمم  خممتل تقممممأ    لعبنمم   لنيببمم  عمم   لقيمم لافمم  أثاهممب  لشممكو  تاتمم  لكمم   لقممبنو   شمتاط
 حمبل  لما   لقاما   لعماا لو لأو  بباتكببامبأو  ،ببلراينم  عليم   لنرن  علم تبايخ ن  أشاا
 أسمممبب  لامممب تعممما  ال ثمممم ونممم  ،تقمممبمم نمممم  وليسممم ، سمممقوط نمممم  وهممم  ، لشمممكو  تقمممميم مو 

  لمممعو   كممب     لقممبنون  حمممم   لمما   لنيعممبم فمم   لشممكو  قمممن  فممرا  ؛ لوقمم أو   النقطممب 
ا  نقبولمم  ا  ، نقبولمم  غيمما  لمممعو   كممب     لنممم   نتاممبا بعممم قمممن  و    نمم  للقبضمم  تبممي  و  
 تممبايخ نمم  أشمماا أابعمم  نضمم  بعممم قمممن   لشممكو أ    لرنبئيمم   لمممعو  علمم    طتعمم خممتل
 قيممم  لرل ئيمم   لممعو  قبممول بعممم نسممب  قما ا إصممم ا عليمم  يرم  باممب  لعلممأو   لراينمم  وقمو 

 :  آلت   لنحو عل   لنم  لنض   لشكو  تقميم ف   لح  لسقوط  لنحبكن 

 نسمنم  للنحبكنم ....   لنمتام قممن   لعبنم   لنيببم أ   تبمي   لقضمي  نلم  علم   الطت  بعم
 وحيمث ،  التامبم قا ا ف  نبي  هو كنب علي   لنرن  همم م45/2/1145 تبايخ ف  أن  إلي 
 ، رل ئيمم  إرمما ا  ( 17)  لنممبم  لنقتضمم  وفقممبا   لشممكو  رمما ئم نمم   لنحبكنمم  قيممم  لو قعمم   إ
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 المك نخبلفم  علم  واتم  أشاا أابع  وه  ، لشكو  لتقميم لنني  فتا  حمم  لنشا   إ وحيث
 ثممم ونمم  ، لقممبنو  ا   نمم ( 19)  لنممبم  نممص لنقتضمم  وفقممبا   لشممكو  تقممميم فمم   لحمم  سممقوط
ا  ، لعبنم   لنيببم  ع   لقيم باف  أثاهب نتب إ عمم  شمكو  علم  بنمباا  بمبلتحقي   لنيببم  سمبا  و  
( 497)  لنمبم  نمص لنقتضم  وفقمبا  نطلقمبا  بطتنمبا  ببطتا  الك فيعم ؛بتقميناب  لح  سقوط بعم
 بتمبايخ عليم   لنرنم  قبمل نم   لنقمنم   لشمكو أ   وتبمي  ،المك كمب  ولنمب ،  لقمبنو  ا   ن 
 وتبمي   لعبنم   لنيببم  تحقيقمب  نحبضما ن  نحضا أول ف  ثبب  هو كنب م45/44/1145
 عليم   لنرنم  وشمكو   التامبم بقما ا نبمي  همو كنب م45/2/1145 بتبايخ  اتكب   لو قع أ  
 نممب ؛أشمماا خنسمم  هممو  لشممكو  تقممميم وتممبايخ  لراينمم  وقممو  بممي   للننمم   لفممبا  وببحتسممب  ،

 للنممبم  وفقممبا  لاممب  لنحمممم   لقبنونيمم   لنممم  نضمم  بعممم قمممن   لشممكو أ  بمم : لقممول نعمم  يتعممي 
  لممممعو  افممم  إرممما ا  بطمممت  و  ،تقمممميناب فممم   لحممم  سمممقوط ثمممم ونممم  ، لممماكا  لسمممبلف ( 19)

 نصموص إلم  و سمتنبم ا  - كلم  لمالك ،  لنمم  لنضم   لشمكو  تقمميم فم   لحم  لسقوط  لرل ئي 
أ  بشمممم م4991 لسممممن ( 44) اقممممم ببلقممممبنو   لرنامممموا   لقمممما ا نمممم ( 497 ،19 ،17)  لنممممو م

 قيممممم  لرل ئيمممم   لمممممعو  قبممممول عمممممم:  آ  هممممو بنممممب  لنحكنمممم  حكنمممم  -  لرل ئيمممم   جرمممما ا  
 .  لنم  لنض   لشكو  تقميم ف   لح  لسقوط  لنحبكن 

 . عمن  ن   لمعو  تقبمم نعاف  -4

 عشممما بنضممم   لرسمممين   لرممما ئم فممم   لرل ئيممم   لممممعو  تقمممبمم علممم  نمممص  لنشممما أ    لنعلممموم
 تمممبايخ نممم  سمممنو   ثمممتث بنضممم   لرسمممين  غيممما  لرممما ئم وفممم  ،وقوعامممب تمممبايخ نممم  سمممنو  
 ينقضم : " علم  تمنص  لتم  رل ئيم  إرما ا  ( 43)  لنمبم  ف  صا ح  ربا نب وهو ،وقوعاب
 وقممو  يمموم نمم  سممنو   عشمما بنضمم   لرسممين   لرمما ئم فمم   لرل ئيمم   لمممعو  سممنب  فمم   لحمم 

 إحمممممم  ا  ألأو   لميمممم  تكمممممو أو  ببلقصممممبص عليامممممب  لنعبقمممم   لرممممما ئم عممممم  فينمممممب  لراينمممم 
  لراينم  وقمو  يموم نم  سنو   ثتث بنض   لرسين  غيا  لرا ئم وف  لاب  لنقاا   لعقوبب 

 ". (4)(11) للنبم  وفقب  لتقبمم ينقط  لم نب الك كل
                                                           

 المدة وتسري المتهم مواجهة في اتخذت اذا الجدية االستدالالت بإجراءات او الجزائي باألمر وكذلك ، المحاكمة او الجدية التحقيق بإجراءات المدة تنقطع( 1

 . اجراء اخر تاريخ من يبدا سريانها فان المدة تقطع التي االجراءات تعددت واذا االنقطاع انتهاء من ابتداء جديد من
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  لنتخمما   جرمما ا  أ   نمم   لتأكممم  لقضممي  نلمم  علمم    طتعمم عنممم  لقبضمم  علمم  ويتورمم 
 عليامب نمص  لتم   لقبنونيم   لنمم  خمتل تنم   لنحبكنم  قيمم  لو قع  ف   لعبن   لنيبب  قبل ن 

 قمم أنم أو   لرل ئيم   لممعو  تقبمنم أ   بعمم بممأ   لتحقيم  إرما ا  أ   لم  تبمي  فمرا   لقبنو 
 ببنقضمممبا نسمممب  قممما ا إصمممم ا فعليممم  فيامممب تمممم صمممحي  إرممما ا آخممما نممم   لتقمممبمم نمممم  نضممم 
 :  آلت   لنحو عل  ببلتقبمم  لمعو 

 نسمنم  للنحبكنم ....   لنمتام قممن   لعبنم   لنيببم أ   تبمي   لقضمي  نلم  علم   الطت  بعم
 وقممم خفيمم ......  عليمم  لنرنمم ل ننلوكممبا  ننقمموالا  نممبالا  أخمما ،م45/5/1141 تممبايخ فمم  أنمم  إليمم 
 فم  نبمي  همو كنمب  لقضمي  ف   تخا إرا ا أولأ   تبي  وحيث  لحال، تو فا لعمم  لحم سقط
 أابمم  نضمم  بعممم أ  ؛م45/2/1141 بتممبايخ كممب   لعبنمم   لنيببمم  تحقيقممب  نمم  نحضمما أول

 غيمما  لرمما ئم نمم   لنحبكنمم  قيممم  لو قعمم   إ وحيممث ،  لراينمم  وقممو  تممبايخ نمم  وشمماا سممني 
 علم  نمص  لقمبنو   إ وحيمث ، لرل ئيم   جرا ا   قبنو  ن ( 1)  لنبم  لنص وفقبا   لرسين 

 وفقمبا  وقوعامب تمبايخ ن  سنو   ثتث بنض  رسين   لييا  لرا ئم ف   لرل ئي   لمعو  تقبمم
 ،بطت  لم المك نخبلفم  عل  وات   لرل ئي   جرا ا   قبنو  ن ( 43)  لنبم  نص لنقتض 
  لمممممعو  إرمممما ا   برناممممبا تحكمممممأ    لنحكنمممم  علمممم  وأورمممم  ، لعممممبم ببلنظممممبم نتعلقممممبا  ورعلمممم 
 وتبممي  ،الممككممب   ولنممب ،  لقممبنو  ا   نمم ( 11)  لنممبم  لممنص وفقممبا  نفسمماب تلقممبا نمم   لرل ئيمم 

 لتقممبمم  لنحمممم   للننيمم   لنممم  نمماوا بعمممكممب    لنحبكنمم  قيممم  لو قعمم  فمم   تخمما إرمما ا أولأ  
 نصموص إلم  و سمتنبم ا  - كلم  لمالك  لرل ئيم ،  لمعو  إرا ا   إنابا نع  يتعي  نب ؛ لمعو 
أ  بشمممممم م4991 لسممممممن ( 44) اقممممممم ببلقممممممبنو   لرنامممممموا   لقمممممما ا نمممممم ( 11 ،43 ،1)  لنممممممو م

 :   آ  هو بنب  لنحكن  حكن  -  لرل ئي   جرا ا  

 . ببلتقبمم  لنحبكن  قيم  لرل ئي   لمعو   نقضبا: أوالا 

 . سرتتاب لتسميم  لعبن   لنيبب  إل   لقضي  نل  إعبم : ثبنيبا 

  لنممتام  إعممت مو  فياممب عميمم  رلسممب  عقممم وتممم ، لنحكنم  لممم   لنلمم  بقممبا عنمم:  مالحظررة
  لحكمم يمتم  لتقمبمم نم  يسبو  نب  لو قع  ف  تم صحي  إرا ا آخا عل  ونض  ،حضوا أو 
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 . ببلتقبمم  لمعو  ببنقضبا

 .    لقضي  بنظا يبا كب   ون نوعيبا   لنحكن   ختصبص نعاف  -5

 نتعلقمبا  ونوعيمبا  يمبا كب   ن  لرنبئي   لمعو  بنظا  لنحكن   ختصبصأ   وقبنونبا  شاعبا   لنعلوم
 علم  واتم  نفسماب تلقمبا نم   ختصبصماب بعمم تحكمأ    لنحكن  عل  وير  ، لعبم ببلنظبم
أ   -  لقضممي  نلمم  علمم    طتعمم خممتل نمم  - للقبضمم  تبممي  فممرا  ،بطت   لمم الممك نخبلفمم 
 يرمم  نوعيممبا أو  يممبا كممب   ن  لنحكنمم   ختصممبص ضممن  تمممخل لممم -  لنحبكنمم  قيممم -  لو قعمم 
عمبم  ، لقضمي  بنظما  ختصبصم  بعممم نسمب  قا ا إصم ا علي    لعبنم   لنيببم  إلم   لنلم  و  

 :  آلت   لنحو عل   لنختص   لنحكن  إل  جاسبل 

 للنحبكنممم .......   لنمممتام قممممن   لعبنممم   لنيببممم أ   تبمممي   لقضمممي  نلممم  علممم   الطمممت  بعمممم
 قيممممم  لو قعمممم   إ وحيممممث ،لعنلمممم  تأميتمممم  أثنممممبا عممممبم نوظمممم  علمممم  تعممممم  و قعمممم  إليمممم  نسممممنم 

 م1114 لسممن ( 49) اقممم  لقممبنو  نمم ( 41)  لنممبم  لممنص وفقممبا   لفسممبم رمما ئم نمم   لنحبكنمم 
  ألنمممو ل نحكنممم  إلممم  بمممالك  الختصمممبص أسمممنم  لنشممما   إ وحيمممث ،  لفسمممبم نكبفحممم أ  بشممم

 عممممممم حبلممممم  فممممم   لنحكنممممم  علممممم  أورممممم   لنشممممما   إ وحيمممممث ، إنشمممممبئاب لقممممما ا وفقمممممبا   لعبنممممم 
حبلتاممب  ختصبصمماب بعمممم قمما ا ا  تصممماأ    لقضممي  بنظمما نوعيممبا   ختصبصمماب   لنحكنمم  إلمم  و  
  لنمممبم  ونمممص ،  لقمممبنو  ا   نممم (  41)  لنمممبم  نمممص إلممم  و سمممتنبم ا  - كلممم  لمممالك  لنختصممم 

 -  لرل ئيم   جرما ا  أ  بشم م4991 لسمن ( 44) اقم ببلقبنو   لرناوا   لقا ا ن ( 147)
 :   آ  هو بنب -  لنحكن  حكن 

  ألنمو ل لنحكن  ينعقم  الختصبص لكو   لنحبكن  قيم  لقضي  بنظا  ختصبصاب عمم: أوالا 
 .    لعبن 

اسممبل سممرتتاب لتسممميم  لعبنمم   لنيببمم  إلمم   لقضممي  نلمم  إعممبم : ثبنيممبا   نحكنمم  إلمم   لنلمم  و  
 . لعبن   ألنو ل

 .  ألخا   لمعو  وأطا   وحبلتام  لو قع  ف   لنتاني  عمم نعاف  -6
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أ  و  ،صمحيح  بمررا ا   افعم  أنامب -  لقضمي  عل    طتع ختل ن  - للقبض  تبي  إا 
 نعافم  فعليم  ؛ لقضمي  بنظما  كمبنو لن  لنموع  و ختصبصماب ،تنتم  لمم لتقبمنامب  لنحممم   لنم 
 ونعافم  ، لعم لم  ورم  نم  فمبا ا  أم نفاربا  أم نحبوسبا   لنتام وحبل  ، لقضي  ف   لنتاني  عمم

 ؛ لقمبنو  حسم   لممعو  نظما إرما ا   فم   لسيا ل  ليتسن   التابم علياب  ستنم  لت   ألمل 
 ، نسمتعرل  جرما ا   وفقمبا   لممعو  نظما  لنشا  أور  نحبوسبا  للنحبكن   لنتام تقميم فعنم
ا    لنمبم  فم  عليامب  لننصموص  لحمبال  إحمم  تمو فا نعافم   لقبضم  عل  يتعي  فبا ا  قمم و  
  لقمبنو  بقمو  فمبا ألنم  ؛نببشما  عنم   لتنصمي  ليمتم، (4) لرل ئي   جرا ا   قبنو  ن ( 133)
 حيمبل  لنسمنم   ألملم  نعاف  علي  يتعي  وكالك  - لثبن   لنطل  ف  سنوضح  نب حس  -

  لنيببم  أنمبم وتبايخم   العتما   نحضما اقمم إلم   لارمو  فيمتم  عتا فبا   لمليل كب  فرا  ؛ لنتام
  لنممتام إنكممبا حبلمم  فمم  بإليامم  لارممو  لسمماول   لبيبنممب  تلممك وتممموي  ، السممتمالال أو   لعبنمم 
 قبئنم  فم   لنمونم   لشماوم أقو ل تطبب  نعاف  وكالك ، جثبب  أمل  قبئن  ف   لناكوا  أقو ل 
 عممم  فضممتا  ، ختلفممم  أم و السممتمالال   لنيببممم  تحقيقممب  بنحبضممما وام  كنممب ، جثبمممب  أملمم 

 علم   يتورم   لتم   ألنوا ن  الك وغيا ، نفا م عل  نتام كل حيبل  لنورا   ألمل  نعاف 
 .  رلس  أول ن   جرا ا   ضبط يستطي  لك  ؛باب  جلنبم  لقبض 

  اجلنائية اخلصومة انعقاد:  الثاني املطلب

نمممب صمممحيحبا  إعتنمممبا   لنمممتام  بمممرعت إنمممب أنممماي  بأحمممم تنعقمممم  لرنبئيممم   لخصمممون   كبنممم لنمممب  و  
  لبيبنمب  وأخما ،وغيمببام  لخصموم حضموا حمول سيقتصما ،هنمب ، لحمميث  رفم  لنحكن  أنبم حضوا 

 ينبيمم  الممك وقبممل ،فمماو  بثتثمم   التاممبم بقمما ا  لنممتام ونو رامم   لرنبئيمم   لمممعو  ألطمما    لشخصممي 
 :    آلت   لنحو عل  تو فاهب  لو ر  و لبيبنب   لنحضا  فتتبح إل   جشبا 

 :حبلتي  ن  يخلو ال  لنحضا  فتتبح .أ 
 بحسممم   لنحضممما  فتتمممبح يمممتم ،  لقضمممي  فممم  رلسممم   أول  كمممب    إا :   ألولممم   لحبلممم  -

 وتمبايخ ويموم ، لنحكنم   سمم:   لبيبنمب  رنيم  واكما ، لعممل ول ا  قبمل نم   لنعم  لننوا 
  لنيببممم  وعضمممو  لرلسممم  ائممميس  سمممم بممماكا  لنحكنممم  وهيئممم  ،و لنممميتم  بمممبلارا   لرلسممم 

                                                           
 وال نفسه اخفى انه على تدل قرائن وجدت او معروف اقامة محل له يكن لم او عليه القبض او حبسه بعد هرب متهم كل العدالة وجه من فارا يعد كذلك( 1

 . مقبول عذر بدون باقيها عن وتخلف المحاكمة جلسات حضر اذا كذلك يعد
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 .  لقضي  ونو  ،و لنتاني  ، لنمعي  بيبنب و  وسنتاب ، لقضي  اقم اكا ثم ، لسا وأني 

  هلل بسممم) مبمم  لنحضمما  فتتممبح يممتم  لحبلمم  همما  ففمم  ؛سممببق  رلسممب  ورمموم:   لثبنيمم   لحبلمم  -
 يمممتم ثمممم ، لسمممببق   لرلسممم  نحضممما النتامممبا  لتمممبل   لسمممطا ننتصممم  فممم (  لممماحيم  لممماحن 

 هممو  لرنممبئ   لقبضمم  كممب  إا "   لسممببق  ببلايئمم   لعلنيمم  رلسممتاب  لنحكنمم  عقممم "  تممموي
 ثممم ، لخلمم   لقبضم   سممم يمماكا  لنحكنم  هيئمم  تيييما حبلمم  وفمم  ،  لسمبب   لقبضمم  نفسم 
 .  لسا وأني  ، لنيبب  عضو  سم يمو 

  لشخصمم  بممبلح  نمممعي  أم نتانممي  و كممبن سممو ا  لخصمموم نمم   لحبضمماي  أسممنبا تممموي  .ب 
 . ونحبنيام و لنمن 

 عم   لسؤ ل ثم ، كبنتا   لسببق  ببلرلس   لنحكن  قا ا باكا والك ،  لسبب   لقا ا تموي  .ج 
 و نتامبا المك بعم  لنحكن  قا ا اكا ثم ، الك ف  يثب  نب وتموي  عمن  ن   لقا ا تنفيا

 "  . لنحضا أقفل وعلي " :بعببا   لنحضا
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 القضية أطراف حضور:  األول الفرع

 :أناي  بأحم تنعقم:  لرنبئي   لمعو 

 . لنحبكن  رلس   لنتام حضواب إنب -1

نب -2  .صحيحبا  إعتنبا   لنحمم   لرلس  بنوعم  لنتام  رعتب و  

ا   يرمممول ال ثمممم ونممم  ،تنعقمممم ال  لرل ئيممم   لخصمممون أ  فممم  لسمممببقي   ألنممماي  أحمممم يتممموفا لمممم و  
 . لرل ئيم   لخصمون   نعقمبم لعممم ننعمنبا  يكو  حكن   رف نظاهب فرا  ، لمعو  نظا للقبض 

 عليمم  و لنمممع  ،( لعبنمم   لنيببمم )  لعممبم  لنمممع  :هنممب  لرنبئيمم   لمممعو  أطمما    كبنمم ولنممب
 -: آلت  يتطل  ها أ  ف ،( لنتام)

 فحسممم   ألولممم   لرلسمم  فممم  لممميس(  لعبنمم   لنيببممم )  لعمممبم بممبلح   لنممممع  حضممموا يشممتاط .أ 
ا  . لنحبكن  رلسب  برني  بل ، لخصون  تنعقم حت   فامو غيببامب فم  إرما ا أ   تخما و  
 سمب  أل   لعبنم   لنيببم  تحضما لمم فمرا  ،حضمواهب فم   جرا ا   نببشا  يتم ثم ، ببطل
 نم  للنحكنم  ننمبص وال ، لرلسم  نحضما فم  حضمواهب عمم إثبب  يتم فرن   ألسبب  ن 

 تحايما ويمتم ،بطت بمبل إرا ا تامب توصمم ال حتم  ؛أخما  رلسم  إل  ببلتأريل قا ا إصم ا
 ،  لنتخلممم   لعضمممو ترمممب   لتلنممم   لقبنونيممم   جرممما ا   التخمممبا  لعبنممم   لنيببممم  إلممم  نممماكا 
 :  آلت   لنحو عل   لقا ا ويكو 

 .  لعبن   لنيبب  حضوا لعمم  لتأريل: أوالا 

 .  لرلسب  بحضوا بباللتل م  لنيبب  لوكيل ناكا  تحايا: ثبنيبا 

 .  لسبب   لنحكن  قا ا لتنفيا  لتأريل: ثبلثبا 

 .م/     /           لنو فم  همم/     /          وتمبايخ......  يموم رلسم  إل   لتأريل: ا بعبا 
 .   لنحضا أقفل وعلي 

 :    لنتاني أو   لنتام حضوا إثبب  .ب 

 فم  عبن  قبعم  وهو ،و حمأ   ف  علي  وو ر  ل  ح   لنحبكن  رلسب   لنتام حضوا
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 يكفمممم  إا ؛با رو ليمممم  لحضمممموا فيكممممو  ؛فقممممط ببليا نمممم  علياممممب  لنعبقمممم  عممممم   لرمممما ئم رنيمممم 
 :   ه   لنحكن  إل   لمعو  اف  عنم حبال  ثتث وللنتام ، عن  وكيل حضوا

 .نحبوسبا  للنحبكن  يقممأ   -1

 .ب ضن بيياأو  ب بضن عن  نفاربا  يكو أ   -2

 . لعم ل  ور  ن  فبا ا  يكو أ   -3

 أنممب -  لثممبن   لفمما  فمم  سنوضممح  كنممب - بيبنبتمم  أخمما فيممتم رلسمم  أول  لنممتام حضمما فممرا 
 :ه  حبال  ثتث بي  فا في ،نحبكن  ل رلس  حضوا  عمم عنم

 :  نحبوسبا   لنتامكب   إا :   ألول   لحبل 

 يمتم لمم فمرا  ، لنحبكنم  رلسم  إلم   لسمر  نم   لنمتام إحضمبا  لعبنم   لنيببم  عل  ير  عنمهب
 نحضمما فمم  الممك إثبممب  ويممتم ،إحضممبا  عمممم سممب  عمم   لنيببمم   لنحكنمم  تسممأل فانممب إحضممبا 
 :  آلت   لنحو عل  قبمن  رلس  إل   لمعو  نظا تأريل  لنحكن  وتقاا  لرلس 

 .  لقبمن   لرلس  إل   لسر  ن   لنتام برحضبا  لعبن   لنيبب  تكلي : أوالا 

 م./     /          لنو فمممم  همممم/     /          وتمممبايخ......  يممموم رلسمممم  إلممم   لتأريمممل: ثبنيمممبا 
 . لنحضا أقفل وعلي 

 :عن  نفاربا   لنتامكب   إا :   لثبني   لحبل 

 حصممول نمم  تتأكمممأ    لنحكنمم  علمم  فيرمم  ؛عنمم  نفارممبا كممب  و   لرلسمم   لنممتام يحضمما لممم إا 
 ؟ال أم صمحي   جعمت  وهل ،عمن  ن  ببلحضوا وتكليف  ، لرلس  بنوعم  لنتام  إعت تحق 
 -: آلتي   لفاو   لحبل  ها  ف  ولنب

 :  لنتام  إعت عمم:   ألول   لفا 

  بمرعت  لنيبب  إلل م تقاا فرناب ، لعبن   لنيبب  قبل ن   لنتام  إعت عمم للنحكن  تبي  إا 
 :    آلت   لنحو عل   لقا ا ويكو  ،ببلحضوا  لنتام
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 :    لنحكن  قاا  وعلي 

 . ببلحضوا  لنتام  برعأل  لعبن   لنيبب  تكلي : أوالا 

 م/     /           لنو فمممم  هممممم/     /          وتممممبايخ......  يمممموم رلسمممم  إلمممم   لتأريممممل: ثبنيممممبا 
 .  لنحضا أقفل وعلي 

 :  لنتام  إعتبطت  :   لثبن   لفا 

  شممتنل وهممل  ، جعممت صممح  نمم  تتحقمم أ    لنحكنمم  علمم أ  فمم  لنممتام  إعممت حبلمم  فمم 
أ   للنحكنمم  تبممي  فممرا  ؛  جعممت تسممليم وطايقمم   لقممبنو  حممممهب  لتمم   لبيبنممب  رنيمم  علمم 

 : تقاا ثم ، لرلس  بنحضا الك إثبب  يتم ننعممأو  ببطل   جعت

 . للقبنو  وفقبا  صحيحبا  إعتنبا   لنتام  برعت  لنيبب  تكلي :  أوالا 

 م/     /           لنو فمممم  هممممم/     /          وتممممبايخ......  يمممموم رلسمممم  إلمممم   لتأريممممل: ثبنيممممبا 
 . لنحضا أقفل وعلي 

 :صحيحبا  إعتنبا   لنتام  إعت:   لثبلث  لفا 

افمب   لرلسم  بنحضما المك إثبب  يتم ،الك يفيم نب وتقميم ،صحيحبا  إعتنبا   لنتام  إعت عنم  و  
 :    آلت  حكن ن ل وتقاا ، لقضي  بنل    جعت أصل

 . للقبنو  وفقبا   لثبني  للنا   لنتام  برعت  لنيبب  تكلي : أوالا 

 م/     /           لنو فمممم  هممممم/     /          وتممممبايخ......  يمممموم رلسمممم  إلمممم   لتأريممممل: ثبنيممممبا 
 .  لنحضا أقفل وعلي 

 :  لعم ل  ور  ن  فبا ا   لنتام كب  إا :   لثبلث   لحبل 

 المك علم  نمص إا ؛ لعم لم  ورم  نم   لفبا  لنتام لنحبكن  خبص  وقو عم با أحكبن  لنشا  وض 
 ورمم  نمم   لفممبا للنممتام  لخبصمم   ألحكممبم نا عممب  نمم  ،رل ئيمم  إرمما ا  ( 195 - 135) بممبلنو م

 علم  يرم   لعم لم  ورم  نم  فمبا ا  للنحبكنم   لنتام تقميم وعنم ، لنستعرل   جرا ا   ف  لعم ل  
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 : أناي  بي   لتفاق   لنحكن 
 :  لقبنو  بقو   لعم ل  ور  ن   لفبا  لنتام:  أوالا 
  لنمممبم  فممم  عليامممب  لننصممموص  لحمممبال   حممممإ حيبلممم  تمممو فا  إا   لقمممبنو  بقمممو  فمممبا ا   لنمممتام يعمممم
 بعمم هما  نمتام كمل  لعم لم  ورم  نم  فمبا ا  يعمم كمالك"  علم  تنص  لت  رل ئي  إرا ا  ( 133)

" نفسم  أخفم  أنم  علم  تممل قما ئ  ورمم أو  نعماو  إقبن  نحل ل  يك  لم و ، لقب أو  حبس 
 :  ه   لقبنو  بقو   لفبا حبال أ   نرم  لنص ختل ون 

 . علي   لقب أو  حبس  بعم ها  إا  -1

 . نعاو  إقبن  نحل ل  يك  لم إا  -2

 . نفس  أخف  أن  عل  تمل قا ئ  ورم  إا  -3

 فمبا ألنم ؛ نببشما   لنمتام عم   لتنصمي   لنحكنم  تقاا  لاكا  لسبلف   لحبال  إحم  تو فا فعنم
( 135)  لنممبم  فمم  علياممب  لننصمموص  جرمما ا   إلمم  يحتممب  وال  لقممبنو  بقممو   لعم لمم  ورمم  نمم 

 .  ببلرايم  فا ا  ع  و لنشا ،علي  ببلقب  و ألنا ،إعتن  برعبم  (4)رل ئي  إرا ا  

 إرمما ا  ( 133) ببلنممبم  علياممب  لننصمموص  لحممبال  إحممم  تممو فا نعافمم   لنحكنمم  علمم  ويرم 
 :  آلت   لنحو عل  رل ئي 

 : علي   لقب أو  حبس  بعم  لنتام ها  -

أ   حبلممم  إثبمممب  يتضمممن   لنيببممم  عضمممو قبمممل نممم  نحضممما تقمممميم طايممم  عممم  المممك إثبمممب  يمممتم
 وسممبعت  ، لنمتام فمما ا تمبايخ :فيم  يمماكا بحبسم   ألنماأو  عليمم   لقمب  بعمم نمم  هما   لنمتام
 بنحضممما ويثبممم  ، لقضمممي  بنلممم  يافممم  ثمممم ،بحسمممب   لنيببممم  وأنممما ،ننممم  هممما   لممما  كمممب و لن

 . نببشا   لنتام ع   لتنصي   لنحكن  تقاا الك ثب  فرا   لرلس 
 : نعاو  إقبن  نحل للنتام يك  لم إا  -

 عم  نعماو  إقبنم  نحمل لم  لميس  لنتامأ   إثبب   لعبن   لنيبب  عل  يتعي   لحبل  ها  فف 

                                                           
 بإعادة المحكمة تامر اعالنه بعد المحددة الجلسة في يحضر ولم بشخصه فيها الحضور عليه يتعين التي الجرائم من بجريمة المتهم بإحالة االمر صدر اذا( 1

 . قهرا احضاره تعذر ان النشر طرق من طريقه باي هربه عن بالنشر وتامر مقبلة لجلسة الجلسة تؤجل يحضر لم فاذا اخرى لجلسة اعالنه
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 وعنممم ، لرلسمم  بنحضمما وتمممو  ،بممبلنل  تافمم  ، لنيببمم  وكيممل قبممل نمم  نعنممم  نمماكا  طايمم 
 .  جرا ا   ف  وتسيا نببشا   لنتام ع   لتنصي   لنحكن  تقاا الك إثبب 

  لنحمو علم   لتوضمي  نم  نمو  لم إ حتمب في   نفسم  أخف   لنتامأ   عل  تمل قا ئ  ورم  إا  -
 :  آلت 

 أنما صمما ثمم ،ببلحضموا صمحيحبا  إعتنمبا   لنيببم  أنمبم  لنمتام  إعت تم قم ن أ  لقبض  ورم إا 
 ونتحقتم  ، لنمتام نموط  إلم  ببالنتقمبل  ألنم  إم ا  قبل ن   ألنا الك تنفيا وتم ،علي  ببلقب 
 هما  ففم  ؛المك يفيمم بنمب  ألنم  إم ا  قبل ن  اسني  ناكا  بنور  إفبم  ويورم ،إحضبا  وتعاا
 الممممك يثبمممم أ    لقبضمممم  علمممم  ويرمممم  ،نفسمممم  أخفمممم   لنممممتامأ   علمممم  م لمممم  قمممما ئ  تورممممم  لحبلمممم 

 ثمم ونم  ،نفسم  أخفم   لنمتامأ  بم اسمني  بنحبضما ثببت  قا ئ  بوروم يقاا ثم ، لرلس  بنحضا
 ثبممم  وعليممم  .رل ئيممم  إرممما ا  ( 133)  لنمممبم  فممم  عليامممب  لننصممموص  لحمممبال  نممم  حبلممم  تممموفا

 نببشمما   لنممتام عمم   لتنصممي  يتعممي  نممب ؛ لقممبنو  بقممو   لعم لمم  ورمم  نمم  فممبا  لنممتامأ   للنحكنمم 
 .  جرا ا   ف  و لسيا

( 135)  لنمممبم  فممم  عليامممب  لننصممموص  جرممما ا    تخمممبا بعمممم  لعم لممم  ورممم  نممم   لفمممبا  لنمممتام: ثبنيمممبا 
 :رل ئي  إرا ا  

 ورمم  نمم   لفممبا  لنممتام لنحبكنمم   لننظنمم   لنصمموص بتطبيمم  و ضمم  خلممط  لعنلمم   لو قمم  فمم  يحصممل
  لنشمماأ  بمم علنممبا  ، لعم لمم  ورمم  نمم   لفممباي   لنتانممي  عمم   لنشمما  لحممبال  رنيمم  فمم  يممتم إا ؛ لعم لمم 

 إعتنمممممبا   لنمممممتام  إعمممممت بعمممممم إال يكمممممو  ال رل ئيممممم  إرممممما ا  ( 135)  لنمممممبم  فممممم  عليممممم   لننصممممموص
 تقمماا إحضممبا  تعمماا فممرا ، عليمم  بممبلقب   لنحكنمم  تممأنا ثممم ،ثبنيمم  نمما    جعممت إعممبم  ثممم ،صممحيحبا 
 :حبلتي  ف   جرا ا   تلك قصا ويتم ، لاسني   لرا ئم إحم  ف  عن   لنشا إعبم   لنحكن 

 حضموا ع  تخل  ثم ،نع   لتحقي  وتم ، لنيبب  أنبم حضوا  ثب   لا   لنتام:   ألول   لحبل 
  لرلسم  فم   لنتام يحضا لم إا ) أن  عل  تنص( 135)  لنبم أ   الك وآي  ، لنحكن  رلسب 
 تمممأنا يحضمما لمممم فممرا  أخممما  لرلسمم  إعتنمم  برعمممبم   لنحكنمم  تمممأنا  إعممت إعمممبم  بعممم  لنحمممم 
  لنخبلفم  ونفاموم (. لنشما طما  نم  طايقم  بمأ  هابم  ع  ببلنشا تأنا تعااأ  ف علي  ببلقب 
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  لعم لمم  ورمم  نمم  فممبا ا  يعممم  لعبنمم   لنيببمم  أنممبم يحضمما لممم  لمما   لنممتامأ   : لمماكا  لسممبلف  للنممبم 
 قما ئ  ورمومأو  ،عليم   لقمب  بعم ها أو  ،نعاو  إقبن  نحل ل  ليس ن أل إنب ،  لقبنو  بقو 
 ،رل ئيمم  إرمما ا  ( 133)  لنممبم  فمم  علياممب  لننصمموص  لحممبال  وتلممك . نفسمم  أخفمم  أنمم  م لمم 
 عممم  تخلممم  ثمممم ، لنيببممم  أنمممبم حضممموا  سمممب  نممم  علممم ( 135)  لنمممبم  تطبيممم  حصممما ثمممم ونممم 

 .  لنحكن  أنبم  لحضوا

 ونمم  ،نعمماو  إقبنمم  نحممل ولميمم  ، لعبنمم   لنيببمم  أنممبم  لنممتام حضمموا عمممم عنممم:   لثبنيمم   لحبلمم 
 أخفمم  أنمم  علمم  قمما ئ  قيممبم للنحكنمم  يثبمم  ولممم  لعم لمم  ورمم  نمم  فممبا ا   لعبنمم   لنيببمم  قمنتمم  الممك
 المممك وتنفيممما ،عليممم  بمممبلقب  و لتوريممم  صمممحيحبا  إعتنمممبا  برعتنممم   لعبنممم   لنيببممم  قيمممبم لعممممم نفسممم 

 ال  لحبلمم  همما  ففمم  ؛ قامما ا   لنممتام إحضممبا تعمماا تفيممم نمماكا  ورمموم بعمممم  ألنمم  قبممل نمم   لتوريمم 
 علمم  فيسممتور  ؛ لقممبنو  بقممو  فممبا ا  يعممم حتمم  نفسمم  أخفمم   لنممتامأ   علمم  يمممل نممب بممبلنل  يورممم

 تقماا ثمم ،عليم  بمبلقب   لتوريم  ثم ،إعتن  إعبم  ثم ،صحيحبا  إعتنبا  برعتن  تقومأ    لنحكن 
 : آلت   لنحو عل  عبا ببت  لنحكن  قا ا ويكو  ،علي   لنشا

 .ببلحضوا  لنتم  برعت  لعبن   لنيبب  تكلي : أوالا  

 م/     /           لنو فمممم  هممممم/     /          وتممممبايخ......  يمممموم رلسمممم  إلمممم   لتأريممممل: ثبنيممممبا 
 . لنحضا أقفل وعلي 

 تييمم  الممك ونمم  ،صممحيحبا  إعتنممبا   لنممتام  إعممت يفيممم نممب  لقبمنمم   لرلسمم  فمم   لنيببمم  قمممن  فممرا 
 :بتمموي   لنمتام  إعمت يفيمم نمب  لرلسم  بنحضما  لنحكنم  تثبم   لحبلم  هما  ففم  ؛ لحضوا ع 
 نلم  فم    جعت أصل وتاف  ، لنتام قبل ن    جعت  ستتم يفيم ونب ،وتبايخ    جعت اقم

 :    آلت  وتقاا ، لقضي 

 .قاا ا   لنتام برحضبا  لعبن   لنيبب  إلل م: أوالا 

 م/     /           لنو فمممم  هممممم/     /          وتممممبايخ......  يمممموم رلسمممم  إلمممم   لتأريممممل: ثبنيممممبا 
 .   لنحضا أقفل وعلي 
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ا   نم  نماكا  ورمم  ثم ، لنتام عل  ببلقب   لتوري  يفيم نب  لقبمن   لرلس  ف   لنيبب  قمن  و  
 :  آلت   لنحكن  وتقاا  لرلس  بنحضا الك تموي  فيتم إحضبا  تعاا  لنختص   لرا 

  ،  لاسممممممممممممممني   لصممممممممممممممح  بأحممممممممممممممم  لنممممممممممممممتام عمممممممممممممم  ببلنشمممممممممممممما  لعبنمممممممممممممم   لنيببمممممممممممممم  إلممممممممممممممل م: أوالا  
 م/     /           لنو فمممم  هممممم/     /          وتممممبايخ......  يمممموم رلسمممم  إلمممم   لتأريممممل: ثبنيممممبا 
 . لنحضا أقفل وعلي 

 واقمممم ، لصمممحيف   سمممم :تمممموي  يمممتم ، لرلسممم  فممم   لنشممما يفيمممم نمممب إحضمممبا وتمممم ، لنشممما تمممم فمممرا  
 نفسم   لنماكوا  لنمتام  سمم همو  لنشما فم   لنممو   السممأ   نم   لتأكم ويتم، وتبايخاب ،صمواهب

أ   تبمي  فمرا   لاسمن   لممو م أيمبم  أحمم ف  كب     لنشا يومأ   ن   لتأكم وكالك ، التابم بقا ا
؛ عطلمم  يمموم فمم  تممم  لنشمماأ  أو  ، التاممبم قمما ا فمم  السممن  نخممبل   لنشمما بصممحيف   لنممتام  سممم
 أيممبم أحممم فمم   لنممتام عمم   لنشمما برعممبم   لعبنمم   لنيببمم  تكليمم   لنحكنمم  تقمماا  لحبلمم  همما  ففمم 
 قيبم حبل  وف  ، صحيحبا  نشا ا   لنتام ع   لنشا برعبم   لعبن   لنيبب  تكلي أو ،  لاسن   لمو م
 :  بهن حبلتي  بي  نفا  للقبنو  وفقبا   لنتام ع  ببلنشا  لنيبب 

 عم  لتنصمي    لنحكنم  تقماا  لحبلم  هما  فف   لنتام ع   لنشا بعم قبنونبا   لنحمم   لنم   نتابا
 ورموم عممم حبلم  وفم  ، ورممأ    لثبلثم   لمارم  إلم   لنمتام أقبا  أحمأو   لنحبنيي  أحم  لنتام
 . لقبمن   لرلس  إل   لنتام ع   لتنصي  تأريل تقاا  لقبع  ف  للنتام قاي أو  نحبن 

  لتأريمل  لنحكنم  تقماا  لحبلم  هما  ففم  ؛ لنشما تمبايخ نم   لنحممم   لنمم   نتامبا عمم حبل  وف 
 بتنفيمما  لنيببمم  تكليمم   لنحكنمم  فتقمماا  لنممتام عمم   لنشمما يممتم لممم إا  أنممب ، لنشمما فتمما   نتاممبا حتمم 
 .   قبمن  رلس  إل  و لتأريل  لنتام ع   لنشا  لنتضن   لسبب   لنحكن  قا ا

 ببلقضمممي  أكثممماأو  نحبوسمممبا  آخممما نمممتام ورممموم نممم   لعم لممم  ورممم  نممم  فمممبا ا   لنتانمممي  أحمممم قممممم إا : ثبلثمممبا 
 لممم فممرا  ؛صممحيحبا  إعتنممبا  إعتنمم  يممتم بممل ،  لنممتام عمم   لنشمما يشممتاط ال  لحبلمم  همما  ففمم  ؛نفسمماب
 والممك نببشمما  عنمم   لتنصممي  يممتم إحضممبا  تعماا فممرا  ؛عليمم  بممبلقب  أنمما ا   لنحكنمم  تصممما يحضما
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  لننصمممموص  لحمممبال  إحمممم  لتممموفا والمممك ، (4)رل ئيممم  إرممما ا  ( 197)  لنمممبم  بنورممم   سمممتثنبا
  (1) لنسممممممممممممتعرل   لنحبكنمممممممممممم  إرمممممممممممما ا  أ  بشمممممممممممم رل ئيمممممممممممم  إرمممممممممممما ا  ( 192) ببلنممممممممممممبم  علياممممممممممممب

 .   الحقبا  نبين  سو  نب وهو بيبنبت  أخا فيتم  لنحكن  أنبم  لنتام حضوا تم فرا 

 . والمدني الشخصي بالحق المدعي حضور إثبات

أو  ببلقصممبص يطممبلبو   لمماي   لشمماعيو  واثتمم أو  عليمم   لنرنمم  هممو  لشخصمم  بممبلح   لنمممع 
 معممو  فيافمم  ؛ لراينمم  نمم  ضمماا لحقمم  نمم  كممل هممو  لنمممن  بممبلح  و لنمممع  .  ألا أو   لميمم 

 . لراين  ع   لنبشئ  لضاا ع  لتعويض 

 :   حبلتي  ن  يخلو ال  لشخص  ببلح   لنمع 

نمب . لنحكن  أنبم رلس  أول ف  يحضاأ   إنب   ألولم   لحبلم  ففم  ؛ لحضموا عم  يتخلم أ   و  
 عممممم حبلممم  وفممم  - الحقمممب نوضمممح  سمممو  كنمممب -  لشخصممم  ح بمممبل  لنممممع  بيبنمممب  أخممما يمممتم

 :أناي  بي  فنفا  ؛ لشخص  ببلح   لنمع  حضوا

 حقمم  عمم  وتنممبلل ، السممتمالال  رنمم  ناحلمم أو   لعبنمم   لنيببمم  أنممبم حضمموا  سممب :   ألول  ألنما
 تورمم ي ولكمم  ،حقمم  عمم  تنممبلل قممم ألنمم  ؛إعتنمم   لنحكنمم  تقمماا ال  لحبلمم  همما  ففمم  ؛ لشخصمم 

 بقيم   إعمت فيمتم ؛فقمط بعضمام وتنمبلل  لشخصم  بمبلح   لنممعي  تعممم حبلم  فم   لنحكنم  عل 
 ببلحضموا عليم   لنرنم  واثم  بقيم   بمرعت  لنيببم  تكلي   لنحكن  فتقاا يتنبللو  لم  لاي   لواث 

 . ببالسم وتاكاهم

 تقممماا  لحبلممم  هممما  ففممم  ؛  لنيببممم  أنمممبم  لشخصممم  بمممبلح   لنممممع  حضممموا عممممم:   لثمممبن   ألنممما
 .  لقبمن   لرلس  إل  ببلحضوا إعتنامأو  برعتن   لعبن   لنيبب  تكلي   لنحكن 

                                                           
 على تعين لشخصه علنأ قد يكن ولم الدعوى لنظر المحددة الجلسة في الخصوم حدأ يحضر لم ذاإ الفار المتهم لمحاكمة المقررة القواعد من ستثناءا( 1

 تجرى عنه منصوبا عينت ذلك تعذر نإف عليه، بالقبض مراً أ تصدر ذلك بعد يحضر لم ذاإف ، بها يعلن تالية جلسة الى الدعوى نظر تؤجل نأ المحكمة
 . حقه في حضوريا ذلك بعد يصدر الذي الحكم ويعتبر ،حضوره في المحاكمة

 : اآلتية الحاالت في المستعجلة المحاكمة إجراءات تخذ( 2

 .  غيره او العقوبات قانون في عليها والمنصوص ،(وغيرها واالختالس كالرشوة) االقتصادية الجرائم -1
 .  نوعها كان أياً  المواصالت بتعطيل المتعلقة الجرائم -2
 .  النشر وسائل من وسيلة بأية أو الصحف بواسطة تقع التي الجرائم -3
 .  ذلك العامة النيابة طلبت إذا المشهودة الجرائم -4
 .  عنه اإلفراج تقرر لم المحكمة دامت ما محبوسا، للمحاكمة فيها المتهم يقدم التي الجرائم -8
 .  بسببها او وظائفهم ألعمال تأديتهم اثناء عام وموظف القضائية السلطة اعضاء على تقع التي الجرائم -6
 . بالبيئة الضار التلوث جرائم -7
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 :هنب ،حبلتي  ن  يخلو ال:   لنمن  ببلح   لنمع 

 .الحقبا  سنوضح  كنب ،بيبنبت  أخا فيتم ، لنحكن  أنبم حضوا :   ألول   لحبل 

 :هنب ،أناي  بي  فنفا   لنحكن  أنبم حضوا  عمم:   لثبني   لحبل 

 ،  لنممممن  بمممبلح  معمممو   وقممممم ، السمممتمالال  رنممم أو   لنيببممم  أنمممبم حضممموا  سمممب :   ألول  ألنممما
  عتبمبا تقماا  لنحممم ببلنوعمم يحضما لم فرا  ، ببلحضوا إعتن  تقااأ    لنحكن  عل  فيتعي 
 . (4)رل ئي  إرا ا  ( 53)  لنبم  لنص تطبيقبا  ،تك  لم  أك معو  

 علمم  يرمم  ال  لحبلمم  همما  ففمم  ؛و السممتمالال   لنيببمم  أنممبم لمممعو   تقمينمم  عمممم:   لثممبن   ألنمما
  إربمممممبا  للنحكنممممم  يرمممممول وال ب،و ربممممم  وليسممممم ،حممممم     لممممممعو   أل ؛ببلحضممممموا إعتنممممم   لنحكنممممم 
 . يمعي  ح  بأ  للنطبلب  أنبناب ببلحضوا

  اخلصومة ألطراف الشخصية البيانات أخذ:  الثاني الفرع

  لو قمم  فمم   لنورمموم  و جشممكبال   لشخصمم  بممبلح  و لنمممع   لنممتام بيبنممب  أخمما عمم  نممتكلم سممو 
 :    آلت   لنحو عل   لنتام بيبنب  أخا عنم  لعنل 

 :    لنتام بيبنب  أخا: أوالا 

 نم  هويتم  يثبم  ونمب ،وعنلم  ،إقبنتم  ونحمل ،وعنما  ،ولقبم   لثتثم   لنمتام  سم أخا يتم
 ويمتم ، جصمم ا ورام  وتبايخامب ، لاويم  اقمم بتمموي  ؛سمفا رمو لأو  عبئلي أو  شخصي  بطبق 
  التامبم بقما ا وام نمب بامب أملم   لتم   لبيبنمب  طببقم  فمرا  ؛بامب أملم  كنمب  لنمتام بيبنب  تموي 
 كبلبطبقممم  هويتممم  يثبممم  نمممب  لنمممتام  صمممطحب  عممممم حبلممم  وفممم  . بمممبجرا ا    لنحكنممم  فتسممميا

 أنمم  وأفممبم نحبوسممبا  كممب  فممرا ؛ نفارممبا أو  نحبوسممبا  يكممو أ   نممبإ : أنمماي  بممي  فتفمما   لشخصممي 
 إا  أنممب . بطبقتمم  جحضممبا أرممتا   لنحكنمم  فتننحمم   لقبمنمم   لرلسمم  فمم  بطبقتمم  يحضمما سممو 
 نسمئولي أ  بم ببلنحضما وتوضم  ،المك تثبم  فبلنحكنم  شخصمي  بطبقم  لميم  يورمم ال أن  أفبم

م ا   لعبنمم   لنيببمم  عممبت  علمم  يقمم   لنممتام شخصممي  نمم   لتأكممم  نفارممبا  كممب  إا  أنممب . لسممرو  و  
  لنعممافي  بيبنممب  أخمما فيممتم بمم  يعمما  نمم   لحبضمماي  نمم  يورمممأ   نممبإ: حممبلتي  نمم  يخلممو فممت

بابنام ، لشخصي  بطبئقام وتموي  ا  ببلنحضما، المك عل  و    همل  لنحكنم  فتسمأل  يورمم لمم و  
                                                           

 . عنه وكيال ارساله عدم او لشخصه اعالن بعد مقبول عذر بغير المحكمة امام المدعى حضور عدم للدعوى تركا يعتبر( 1
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 إلمم  هويتمم  يثبمم  نممب برحضممبا تللنمم  لميمم  يورممم بأنمم  أفممبم فممرا  هويتمم  تثبمم  وثيقمم  لميمم  يورممم
  لنحكنمم  فتقمماا ،هويتمم  تثبمم  وثيقمم   أيمم لميمم  تورممم ال بأنمم  إفبمتمم  حبلمم  وفمم  ، لقبمنمم   لرلسمم 
 . فياب يسك   لا   لحبا  عبقل ن  إفبم  برحضبا إلل ن 

 : لشخص ببلح   لنمع  بيبنب  أخا:  ثبنيبا 

 بممبلح   لنمممعي  تعمممم وعنممم ،  لسممببق   لفقمما  فمم  أوضممحنب  كنممب كبنلمم  بيبنبتمم  أخمما يممتم
 بيبنمبتام أخما فيمتم رنيعمبا  حضمواهم تمم فمرا   لقتمل بقضمبيب عليم  للنرن  واث  لكونام  لشخص 

ا  ، لمماكا  لسممبل   لنحممو علمم   بقيمم  عمم  ووكيممل نفسمم  عمم  أصمميل بأنمم  وأفممبم أحمممهم حضمما و  
 وتبايخم  اقنم  تمموي  فيمتم بمبلنل  ورمم فمرا  ،وا ثم   نحصمبا حكمم إحضمبا نم  بمم فمت ، لواثم 

ا  ،  لواث  وأسنبا أصمات   لت  و لنحكن    لنحكنم  فتلملم نفسماب  لرلسم  ف  إحضبا  يتم لم و  
 يرمم  وكممالك ،  لقبمنمم   لرلسمم  إلمم   لوا ثمم   نحصممبا حكممم أصممل برحضممبا  لحبضمما  لنمممع 
 ،قيممممهب واقمممم ،كبتبامممب  سمممم تمممموي  فيمممتم نفسممماب  لرلسممم  فممم  أحضممماهب فمممرا  ؛وكبلتممم  عممم  سمممؤ ل 

 لمم  لنقمنم   لوكبلم أ   تبمي  فمرا  ؛ عليامب صبمق   لت  و لنحكن  ، لنوكلي  وأسنبا ،وتبايخاب
  لحبضمما وتلملم ،نناممب صموا   لنحكنم  فتأخمما  لنختصم   لنحكنمم  قبمل نم  علياممب  لتصممي  يمتم

حضباهب بتعنيمهب   نحصبا حكم وكالك  لوكبل  إحضبا يتم لم إا  أنب ،  لقبمن   لرلس  إل  و  
 أخممما يمممتم  ألحمممو ل رنيممم  وفممم  ،  لقبمنممم   لرلسممم  إلممم  المممك برحضمممبا  لنحكنممم  فتللنممم   لوا ثممم 
افبقاب ، ألصل ن  ونطببقتاب الك ن  صوا   .  لقضي  نل  ف  و  

 :   ه   لنتاني  بيبنب  أخا عنم  لعنل   لو ق  ف   لنوروم  جشكبال : ثبلثبا 

 :    التابم بقا ا  لنبي   السم ع  يختل  ببسم  لنتام إمالا -1

 سممن   بمماكا نعلمموم حمم  شممخص علمم   لرل ئيمم   لمممعو  تافمم أ   يرمم  نمم أ  لنعلمموم نمم 
 ببلحضموا  لتكليم  واقم أو  ، التامبم قا ا ف   لنتام بيبنب  اكا ويتم ، للق  ن   لثتث 

 بسممؤ ل   لنمتام بيبنممب  نم  تتحقمم أ    لنحكنم  علمم  فيتعمي  ، لعبنمم   لنيببم  نمم   لنافوعم 
 ، لرلسمم  نحضمما فمم   لبيبنممب  همما  تممموي  ويممتم ،إلممخ.. ونانتمم  ولقبمم   لثتثمم   سممن  عمم 
  السممم عمم  يختلمم  بمم  أملمم   لمما   السمممأ   للنحكنمم  تبممي  فممرا  ؛ لنممتام باممب يمممل  كنممب
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 بمممي   لتفاقممم  يمممتم وعنليمممبا  .  الخمممتت  هممما  إل لممم   لنحكنممم  وعلممم   التامممبم قممما ا فممم   لمممو ام
 نتعنممم تيييمما ورممومأو  ،  لنممتام  سممم فمم  نممبم  خطممأ ورمموم:  هنممب  الخممتت  نمم  نمموعي 

 :  آلت   لنحو عل   الختت  ها  إل ل  ويتم ، كليبا أو  رلئيبا  أسن  ف   لنتام ن 

 :  لنتام  سم ف   لنبم   لخطأ - أ

 ، لرلسم  فم   لنمتام بم  أملم   لما   السمم عم  يختلم   التامبم قما ا فم   لمو ام  السمم كب  إا 
 رنم  نحبضما فم   لمو ام  السممأ   -  لقضمي  نلم  علم  امب طتع ختل - للنحكن  وتبي 

أ  و  ، لرلسمم  فمم   لنممتام بمم  أملمم   لمما   السممم نمم  يتفمم   لتحقيمم  نحبضمماأو   السممتمالال 
 للنحكنمم أ  فم  سمم إضمبف أو  ، سممم نقمبصإ يمتم  أكم ؛نمبم  خطممأ عم  نمبتج  الخمتت  سمب 
 للنمممبم  وفقمممبا  ، لنبميممم   ألخطمممبا إصمممتح فممم  سممملطتاب إلممم   سمممتنبم ا   الخمممتت  هممما  تليممملأ  
 :    لنحكن  فتقاا ، (4)رل ئي  إرا ا  ( 422)

: ثبنيمبا  ،........  إلم .....  نم   التامبم قما ا فم   لمو ام  لنمتام  سمم ف   لخطأ تصحي : أوالا 
 نمم   لتصممحي  علمم   لتوقيمم  ويممتم ، عليمم  ويؤشمما ، التاممبم قمما ا فمم   لنممتام  سممم تصممحي  يممتم
 . لرلس  نحضا ف   لتصحي  ها  إثبب  ويتم ،  لرلس  ف   لنيبب  وعضو  لقبض  قبل

 . علي   لتوقي  ثم ، التابم قا ا ف   لخطأ بتصحي   لنتا ف   لنيبب  عضو تكلي : ثبنيبا 

 :   كليبا أو  رلئيبا  أسن  ف   لنتام ن  نتعنم تيييا وروم - ب

  السممممأ  و  ، التامممبم قممما ا فممم   لمممو ام  السمممم فممم  نمممبم  خطمممأ يورمممم ال أنممم  للنحكنممم  تبمممي  إا 
 تعما أ    لنحكنم  فعلم  ؛ لتحقيقمب  نحبضما فم   لمو ام نفسم  هو  التابم قا ا ف   لناكوا
 هممو  لحبضمما  لنممتام كممو   السممم صممح  نمم   لتحقمم  بعممم  الخممتت  وتليممل ، الخممتت  سممب 

 :   آلت   لنحو عل   لنتام ب  أمل   لا   السم صح  ن  و لتأكم ، التابم بقا ا  لنقصوم

 وثيقمم : نناممب طمما  بعممم   لرلسمم  فمم   لنممتام بمم  أملمم   لمما   السممم صممح  نمم   لنحكنمم  تتأكممم
 عمممممم حبلمممم  وفمممم  . لعبئليمممم   لبطبقمممم أو   لسممممفا رممممولأو   لشخصممممي  كبلبطبقمممم   لاويمممم  إثبممممب 

                                                           
 ورقة او االتهام صحيفة في سهو كل وتدارك مادي خطاء كل اصالح ايضا ولها المتهم الى المسند للفعل القانوني الوصف حكمها في تعدل ان للمحكمة( 1

 الجديد والتعديل الوصف هذا على بناء دفاعه لتحضير اجال تمنحه وان التعديل هذا الى المتهم تنبه ان االحوال جميع في المحكمة وعلى بالحضور التكليف
 . ذلك طلب اذا
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 إلممم  و لتأريمممل أنكممم أ   إحضمممباهب نممم  تنكينممم  فيمممتم  لاويممم  إثبمممب  لوثيقممم   لنمممتام  صمممطحب 
 فممينك  إحضممباهب تعممااأو  هويتمم  يثبمم  نممب للنممتام يكمم  لممم  رفمم ، ألنمما لمملم إا  .أخمما  رلسمم 
 عبقمل إفمبم  خمتل نم أو  هويم  إثبمب  وثيقم  يحنمل ننم  بمبلنتام  لتعايم  خمتل نم   لتحق 
 .  لقاي 

  لتفاقمم  خممتل نم   التاممبم قما ا فمم   لنقصمموم ا تم  هممو  لنمتام كممو  نمم   لنحكنم  تتحقمم  وقمم
 :أناي  بي 

 :  فتا ضب  ثتث  أحم ن   ألنا يخلو فت نحبوسبا   لنتام كب    إا :   ألول  ألنا

  لبيبنمممب  تمممموي  يمممتم  لحبلممم  هممما  ففممم  ؛هويتممم  يثبممم  لنمممب  لنمممتام  صمممطحب :   ألول  لفممما 
 .اكاهب  لسبل  لإلرا ا   وفقبا   السم تصحي  ويتم ، لوثيق  تلك ف   لو ام 

 ففمم  ؛جحضممباهب  لتأريممل وطلمم  ،هويتمم  يثبمم  لنممب  لنممتام  صممطحب  عمممم:   لثممبن   لفمما 
 .  لقبمن   لرلس  إل  هويت  يثب  نب برحضبا  لنتام إلل م  لنحكن  تقاا  لفا  ها 

 نممم   لنحكنمم  تتثبمم   لحبلمم  همما  ففمم  ؛ لنممتام هويمم  يثبمم  نممب ورمموم عمممم:   لثبلممث  لفمما 
 . تا هب  لت  ببلوسيل  للنتام  لحقيق   السم

 :  آلتي   لفاو  أحم ن   ألنا يخلو فت نفاربا   لنتامكب   إا :   لثبن   ألنا

  لبيبنمممب  تمممموي  يمممتم  لحبلممم  هممما  ففممم  ؛هويتممم  يثبممم  لنمممب  لنمممتام  صمممطحب :   ألول  لفممما 
 ، لنمتام نم   لنقمنم   لوثيقم  فم  وام كنمب نببشا   السم تعميل يتم وال ، لوثيق  تلك ف   لو ام 

  لنحممو علمم  الممك ويممتم ؛للنحبكنمم   لنقمممم نفسمم  هممو  لحبضمما  لنممتامأ   نمم   لتأكممم يرمم  بممل
 :   آلت 

  لحبضما همل : لنحكنم  فتسمأل  ، لقضمي  فم   لنحقم  همو  لنتا فم   لنيببم  عضمو كب  إا  -1
 أكممم فممرا  ؟ التاممبم بقمما ا  لنقصمموم وهممو نعمم   لتحقيمم  تممم  لمما   لنممتام هممو  لنحكنمم  أنممبم
  لممو ام  السممم تعممميل  لنحكنمم  وتقمماا ،  لنحضمما فمم  الممك تممموي  فيممتم  لنيببمم  عضممو الممك
 أنمبم  لنبثملأ  بم  لنيببم  عضمو نفم  إا  أنمب . لنحكنم  لمم  ثبم  لنب وفقبا   التابم قا ا ف 
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حبلم  نحضما إثبب  يتم  لحبل  ها  فف  ؛ التابم بقا ا  لنقصوم هو  لنحكن    لحبضما و  
 . كباب  ببيبنب   جمالا بو قع  نع  للتحقي   لنيبب  إل 

 : أناي  بي   لتفاي  فيكو  ؛ لقضي  ف   لنحق  هو  لنتا ف   لنيبب  عضو يك  لم إا  -2

 حمبس  لنحكنم  تقمااف ؛ لقضمي   أحبل  لت   لنيبب  ن   لنيبب  عضو  نتقبل عمم:   ألول
 وتكليممم  ، لنمممتام شخصمممي  نممم  للتثبممم   لنحقممم   لعضمممو حضممموا حتممم  ؛ لحبضممما  لنمممتام
 . لقبمن   لرلس  إل  ببلحضوا  لنيبب  عضو

 ؛ لنحكنمم  أنممبم  لنبثممل هممو  لنممتامأ   وتأكيممم   لقضممي  فمم  عليمم   لنرنمم  حضمموا:  لثممبن 
 تعمميل فيمتم تعتما  لمم فمرا  ؛المك فم   لنيببم  اأ  وسمنب  ، لنحضا ف  الك تموي  فيتم
 إيقمب  فيمتم  لنيببم   عتاضم  إا  أنمب .أسملفنب  لنمب وفقمبا   التامبم قا ا ف   لو ام  لنتام  سم

 .  العتا   ف   لفصل حت   لنتام

 فيممتم ؛ التامبم قمما ا فم   لمو ام  لنممتام همو  لنبثمملأ   ونفيم  عليم   لنرنمم  حضموا:   لثبنيم 
لل م ،نع  للتحقي  للنيبب   لنبثل إحبل   .للحضوا  لنتام  برعت  لعبن   لنيبب  و  

  لتأكمم يمتم حت  ؛ لنحكن  نبمأ  لنبثل حبس فيتم علي   لنرن  حضوا عمم حبل  ف  أنب
 .   لنحكن  تا هب  لت  ببلوسيل  شخصيت  ن 

 :  لنتام س   ختت  -

  التاممبم بقمما ا  لنمماكوا لعنمما  نيممبيا بعنمما أملمم أ  بمم  لنحكنمم  أنممبم  لنممتام عنمما  ختلمم  إا 
 ينقلم  للنمتام  لرنبئيم   لنسمئولي  ف  نؤثا ا   الختت  كب  إا  : ألول  ألنا :أناي  بي  فنفا 
 بقما ا  لنمتام عنما الك نثبل ؛ لنبقص   لرل ئي   لنسئولي  إل   لكبنل   لرل ئي   لنسئولي  ن 

 يمؤثا  لعنماي  فبختت  ؛سن ( 47)  لنحكن  أنبم ب  أمل   لا  و لعنا – سن 43-  التابم
 أملمم  حبلمم  فمم  والممك ، لنختصم   لنحكنمم  تحميممم فمم  يمؤثاأو  للنممتام  لرنبئيمم   لنسممئولي  فم 

 لنحكنمممم   الختصممممبص فينعقممممم عبنممممبا  عشمممما خنسمممم  نمممم  أقممممل بعنمممما  لنحكنمممم  أنممممبم  لنممممتام
 ويتعمي  للنمتام  لحقيقم   لعنما نم  تتثبم أ    لنحكنم  علم  ير   لحبل  ها  فف  ؛ ألحم ث
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 : أناي  بي   لتفاق 

 سممم  فممم   الخمممتت أ  شممم نممم أو  ببلقصمممبصأو  ببلحمممم عليامممب با نعبقبممم  لو قعممم   كبنممم إا  -1
 طبيم  علم   لنمتام عما  فيمتم ؛للنحكنم   لنموع   الختصمبص تييما يستمع  نب  لنتام
  لنمتام بعما   لعبنم   لنيببم  بمرلل م قما ا ا   لنحكنم  تصمماأ  بم والمك؛ سمن  لتحميم شاع 
 . لقبمن   لرلس  إل  الك يفيم نب وتقميم سن  لتحميم شاع  طبي  عل 

  جثبمب  طما  بكبفم   لنمتام عنا ن   لتحقي  فيتم  لتعلياي   لرا ئم ن   لو قع   كبن إا  -2
 شمماع  طبيمم  علمم  عاضمم أو  ، لنحكنمم  تا هممب وسمميل   أيممأو   لنمميتم شممابم  خممتل نمم 

  لطبيممم  تقايممما إحضمممبا وتمممم، شممماع  طبيممم  علممم   لنمممتام عممما  تمممم فمممرا  ؛سمممن  لتحميمممم
 فممرا  ، لشخصمم  بممبلح  و لنمممع   لنممتام علمم  تتوتمم  فيممتم ؛ لنممتام سمم  بتحميممم  لشمماع 

 فتقمممماا ؛رميمممم   العتمممما   أسممممبب أ    لنحكنمممم  وورممممم  ، لتقايمممما علمممم  با  عتا ضمممم قمممممم
  لنحكنمم   كتفمم   لتقايمما   تو فمم  فممرا  ،آخمما شمماع  طبيمم  علمم   لنممتام عمما   لنحكنمم 

  ختلممممم  إا  أنمممممب ،  لسممممم  تحميمممممم حمممممول  عتممممما   أل  تسمممممتر  وال ،بمممممبلتقايا رمممممبا بنمممممب
 سم  لتحميمم  لعمبم  لنبئ  بنكت   لعليب  لطبي   للرن  عل   لنتام عا  فتقاا ؛ لتقايا  
 . لعليب  لطبي   للرن  بتقايا ربا بنب  لنحكن  تلتلم ثم ون  ، لتقاياي  ن   لنتام

 أملم  إا  والمك ؛ لرنبئيم   لنسمئولي  أطمو ا علم   لنمتام سم   خمتت  تمأثيا عمم:  لثبن  
 ؛عبنممبا ( 47)  التاممبم قمما ا فمم  عنمما  بيننممب ،عبنممبا ( 42) أنمم  : لنحكنمم  أنممبم بعنمما   لنممتام

 نم   لعلم  النتفمبا للنمتام  لحقيق   لعنا ن   لتأكم  لنحكن  عل  ير  ال  لحبل  ها  ف 
 .للنتام  لرنبئي   لنسئولي  عل   لس   ختت  تأثيا عمم لسب   لتحقي 

 فمممت سمممن  لتحميمممم شممماع  طبيممم  علممم   لنمممتام عممما   لنحكنممم  تقممماا عنممممنب:  نتحظممم 
 فم  إال  جرا ا   ف  تسيا بل ؛ لطب   لتقايا وصول حت   جرا ا   ف   لسيا توق 
 ؛ لطبيممم  تقايممما علممم   لنممموع   لنحكنممم   ختصمممبص نعافممم  يتوقممم  عنممممنب :و حمممم  حبلممم 
 حتم   جرما ا   توقيم   لنحكنم  علم  فيرم  ،حممث أنم   لنمتام تنسمك عنم الك ويكو 
 . لطب   لتقايا إحضبا
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 االتهام بقرار املتهم مواجهة: الثالث الفرع

 ويتعمي  ،  التامبم بقما ا  لنمتام نو رام  يمتم  لماكا  لسمبل   لنحمو علم   لنمتام بيبنب  أخا بعم
 للممفب  بنحمبم  السمتعبن  حقم  نم أ   لم إ  لنمتام تنبيم   لرسمين   لقضبيب ف   لنحكن  عل  الك قبل
 :  آلتي   ألنوا أحم ن   ألنا يخلو ال  لحبل  ها  وف  ، عن 

 . نببشا   التابم بقا ا نو رات  فيتم ،نفس  ع  يم ف  سو  أن   لنتام إفبم  -1

 طلم  إا  إال  التامبم بقا ا  لنتام نو را  فيتم ، لرلس  ف   لنحبني  أحم بتوكيل  لنتام قيبم -2
  لنممتام نو رامم  إارممبا وتقايمما ، السممتربب   لنحكنمم  علمم  فيتعممي  ،طممت لت  لتأريممل نحبنيمم 
 . طت لت  لقضي  نل  ن  صوا  نحبني  تنكي  ن   لقبمن   لرلس  إل   التابم بقا ا

 وتقماا  السمتربب   لنحكنم  علم  فيتعمي  ؛عنم  للمفب  نحبم توكيل حت   لتأريل  لنتام طل  -3
ارمممبا ،عنممم  للممممفب  نحمممبم توكيمممل نممم   لنمممتام تنكمممي    لرلسممم  إلممم   التامممبم بقممما ا نو راتممم  و  
 .  لقبمن 

  لنحكنم  علم  فيتعمي  ؛ لقتمل قضمبيب فم  عنم  للممفب  با قضبئي با عون  لنحكن  ن   لنتام طل  -4
  لقبعممم  فممم   لحبضممماي   لنحمممبني  أحمممم علممم  طلبممم  عممما  عليامممب ويرممم  ،لطلبممم   السمممتربب 

 ننمم  ويستحسمم  ،و لكفممبا   لخبمما  او  نمم   لنحممبن  يكممو أ   ويشممتاط ، لنممتام عمم  للمممفب 
 فيممتم ببلقبعمم  نحممبم ورمموم عمممم حبلمم  وفمم  ، ليمموم فمم  نفممس  لقبضمم  لممم  رلسممب  لميمم  يكممو 

 تحايمما  لنحكنمم  تقمماا  لنممتام عمم  للمممفب  نحممبم ورمموم عمممم وعنممم ،قبمنمم  رلسمم  إلمم   لتأريممل
 . لنتام ع  للمفب  قضبئيبا  عونبا   لنعتنمي   لنحبني  أحم لتكلي   لنحبني  نقبب  إل  ناكا 

  لرسمين  ببلقضمبيب للتا فم   لننمب أو   لنوكمل  لنحمبن  فم  يشمتاط  ألحو ل رني  ف :  نتحظ 
 يممتم ، لسممبب   جرمما ا  سممتيفبا وبعممم ، البتم ئيمم   لنحممبكم أنممبم  لنعتنمممي   لنحممبني  نمم  يكممو أ  

 : آلتي   الفتا ضب  أحم ن   ألنا يخلو وال  التابم بقا ا  لنتام نو را 

 ؛ لراينمم  عنبصمما لرنيمم  شممبنتا  نفصممتا   عتا فممبا  إليمم   لننسمموب  ببلتانمم   لنممتام  عتمما  :   ألول
 بمبلح  معمو  ورموم عممم حبل  ف  للحكم  لقضي  حرل ثم ون  ،ببعتا ف   لقبض  فيكتف 
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 إرما ا   فم   لسميا فيمتم ؛و لنممن   لشخص  ببلح  نم  ورم إا  أنب .و لنمن   لشخص 
 .  لتبعي   لنمني   لمعو 

  قتنممم  فمممرا  ، لنمممتام  ستفصمممبل  لنحكنممم  علممم  فيتعمممي  ؛إرنمممبالا  ببلو قعممم   لنمممتام  عتممما  :   لثمممبن 
ا  ،ببألملممم   كتفممم   لنمممتام بمممبعتا    لقبضممم    المعمممبا فيلممملم  لنمممتام بمممبعتا   يقتنممم  لمممم و  
 . ببجثبب 

 كمب    ننم   لصبما  لفعلأ   ببمعبئ  ، بمف  إلي   لننسوب  ببلو قع   لنتام  عتا      قتا :   لثبلث
 حسمم  راينمم  تشممكل لممم  لو قعمم أ  أو  ، جببحمم  أسممبب  نمم  سممب  بتممو فا بمفعمم أو  ،خطممأ

 ثممم ،مفعمم  وكممالك ، لنممتام  عتمما   تممموي   لنحكنمم  علمم  يتعممي   لحبلمم  همما  ففمم  ؛ لقممبنو 
 .  لنتام مف  عل  ببلام  المعبا إلل م وتقاا ، لنتام بمف  و لخبص  لعبم  المعبا تو ر 

 بقبئنمم  نو راتمم  يممتم  لحبلمم  همما  ففمم  ؛ جرببمم  عمم  ينتنمم أو  ،ببجنكممبا  لنممتام يريمم أ  :  لا بمم 
 .  لثبن  ببلنطل  عن  سنتكلم نب وهو  جثبب  أمل 

 اإلثبات أدلة بقائمة املتهم مواجهة:  الثالث املطلب

 كمل علم   لنتام ام وتموي  ،بنم ا  بنم ا   جثبب  أمل  بقبئن   لنتام نو را   لنحكن  عل  يتعي 
  لنحمو علم  المك ويمتم ،إرنمبالا   جثبمب  أمل  بقبئن   لنتام نو را   لخطأ ون  ، نفا م عل  نناب فقا 

 :  آلت 

 همما  وفمم  ،حافيممبا  عليمم  إنتؤهممب ويممتم ، جثبممب  أملمم  بقبئنمم  وأقو لمم  ببعتا فمم   لنممتام نو رامم  -1
 . أناي  أحم ن  يخلو ال  لحبل 

 فممم  أقو لممم  تمممموي  فيمممتم ؛ جثبمممب  أملممم  بقبئنممم  أقو لممم  بصمممح   لنمممتام يقممماأ  :   ألول  ألنممما
 .علياب و جبابم  لنحضا

 همما  ففمم  ؛ جثبممب  أملمم  قبئنمم  فمم  إليمم   لننسممو   العتمما    لنممتام ينكمماأ  :   لثممبن   ألنمما
 ، لعبنمم   لنيببمم  تحقيقممب  بنحبضمما أقو لمم  تممتو  تقممااأ    لنحكنمم  علمم  يتورمم   لحبلمم 
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 تمتو  ويمتم ،(4)رل ئيم  إرما ا  ( 424)  لنمبم  نص إل   ستنبم ا  ، الستمالال  رن أو 
 مو   لتمم   لصممفح  واقممم ، لنحضمما تممبايخ اكمما نمم  ، لنحبضمما و قمم  نمم  حافيممبا  أقو لمم 
 فرنامب  لقتمل قضمبيب عمم  نمب ، لحكمم تحصميل وق  تمويناب عل   لتنبي  ن  ، عتا ف  فياب

 . عتا ف  تموي  تستور 

 ففم  ،  ألقمو ل تلمك بصمح  يقماأ   فرنمب ؛ام  عم   لنمتام يسمأل ببعتا فم   لنمتام نو رام  وبعم
نب ،علي  ويبام ،إقا ا  يمو   لحبل  ها   : ي ا أن بي  نفا   لحبل  ها  فف  ؛ينكاهبأ   و  

 . لعبن   لنيبب  أنبم  العتا   كب   إ:  ألول

 .   الستمالال  رن  أنبم  العتا   كب  إا :  لثبن 

 نم  صمما  ،اسني  نحبضا ألناب ؛إنكبا  عل  يعول فت  لنيبب  أنبم  العتا   يكو  فعنمنب
 رنمممممم  أنممممممبم  العتمممممما  كممممممب   إا  أنممممممب .بممممممبلتلويا إال فياممممممب يطعمممممم  وال ، البتممممممم ئ   لتحقيمممممم  قممممممب 

 :أناي  بي  فنفا  ؛ الستمالال 

 شممماوم برحضمممبا  لنيببممم  إلمممل م  لقبضممم  فيقممماا ؛ العتممما   نحضممما علممم   جشمممابم حبلممم  فممم :  ألول
 . لنحضا

 .كبنل كمليل وليس ،كقاين  ببالعتا   يؤخا فرن  ، لنحضا عل   جشابم عمم عنم:  لثبن 

 . جثبب  أمل  قبئن  ف   لنمون   جثبب  شاوم بشابم   لنتام نو را  -2

  لنوراممم  ببلشممماوم نمممتام كمممل نو راممم  فيمممتم ؛نمممتام نممم  أكثممما علممم   التامممبم قممما ا  شمممتنل إا 
   لماي  لشماوم وتحميمم ،حمم  علم  شمبهم كل بشابم  ننام كل نو را  وير  ،ضم  شابمتام

  لنمممتام أنكممما نممم  واكممما ، لرلسممم  نحضممما فممم  المممك وتمممموي  ،شمممابمتام بصمممح   لنمممتام أقممما
 شمممابم  سمممنب  عممم   لنحكنممم   سمممتينبا هممم  المممك فممم  و لعلممم  ،عليامممب  عتممما أو  ،شمممابمتام
 .لشابمتام  لنحكن   طنأن  نت  شابمتام بصح   لنتام أقا  لاي   لشاوم

 : آلت  ف   لنتنثل   لكتببي  ببألمل   لنتام نو را  يتم -3
                                                           

 بتالوة تامر ان للمحكمة جاز التحقيق ومحضر االستدالالت جمع محضر في ألقواله مخالفة الجلسة في اقواله كانت اذا او االجابة عن المتهم امتنع اذا( 1

 . االولى اقواله
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 حتم  ؛ لنمتام علم  وعاضم ، كمبنتا  بتتوتم  والمك ،و لنصموا  لكتمبب   لرنمبئ   لنعنل تقايا -
 . علي   لام ل  يتسن 

 فممم  إليممم  خلمممص نمممب وتمممموي  ، لنمممتام علممم  وعاضممم  ،كمممبنتا  بتتوتممم   لشممماع   لطبيممم  تقايممما -
 . لرلس  نحضا

 فممم  وتممممويناب ،عليممم   لنرنممم  لامممب تعممما   لتممم   جصمممببب  بممماكا  لخبصممم   لطبيممم   لتقمممبايا -
 . علياب للام  لنتام عل  وعاضاب ، لنحضا

 .    لعبن   لنيبب  لم  و لنومع   لراين  نساح ن   لنحال  ببلنضبوطب   لنتام نو را  -

  واملدني الشخصي باحلق الدعوى:  الرابع املطلب

 بمممبلح  فبلنممممع  ؛ لنممممن  بمممبلح  و لنممممع   لشخصممم  بمممبلح   لنممممع  بمممي  أوالا   لتفاقممم  يمممتم
 إرمما ا هممو بمم   لنطبلمم  و لحمم  ،قبنونممبا  نقبنمم  يقمموم نمم أو  واثتمم أو  عليمم   لنرنمم : هممو  لشخصمم 
 بممبلح   لنمممع  أنممب . لعبنمم   لنيببمم  إلمم  نممنظم خصممم وهممو ، ألا أو   لميمم أو   لشمماع   لقصممبص

 تكمو  وقمم ،تبعيم  نمنيم  بمعو  فيتقمم ؛ لنحبكن  قيم  لراين  ن  ضاا أصبب  ن  كل فاو  لنمن 
 أال:  أهناممب ونمم  ،لقبولاممب نحمممم  با شمماوط  لقممبنو  نظممم وقممم ، لييمما نمم أو  ا تمم  عليمم   لنرنمم  نمم 

 بعمم والمك ، لنممن   لقبضم  أنمبم معمو  لافم   لنممن   لطايم  سملك قمم  لنممن  ببلح   لنمع  يكو 
أ   يشممتاط كنممب ، لتبعيمم   لنمنيمم   لمممعو  قبممول بعمممم  لحكممم يممتم  لحبلمم  همما  ففمم  ؛رل ئيمم  معممو  افمم 

 مفمم  أورمم   لنبفمما  لقضممبئي   لاسمموم قممبنو أ   كنممب ، لنحبكنمم  قيممم  لو قعمم  نمم  نبشممئبا   لضمماا يكممو 
 :   آلت   لقبض  عل  وير  ، لتبعي   لنمني  للمعو   لقضبئي   لاسوم

 ونحممل وعنمما  ، للقمم  نمم  حضمموا  عنممم كممبنتا   سممن  بأخمما  لنمممن  بممبلح   لنمممع  بيبنممب  أخمما: أوالا 
 عنم  وكيمل حضموا حبلم  وفم  .إصمم اهب ونحمل ،وتبايخامب واقنامب ، لشخصمي  وبطبقتم  إقبنت 
 يكمو أ  بم ؛ لقبنو  حمم  نب حس   لتا ف  لام يح  ن ن هو هل : لوكيل صف  ن   لتأكم يتم

  لوكبلم  بيبنمب  تمموي  يمتم ثمم ،نحبنمب  تماخيص لمي  ،نعتنم نحبمأو  ، لثبلث   لمار  إل  قايببا 
افممب    لوكبلمم  تكممو أ   ويشممتاط ، ألصممل نمم   لصمموا  نطببقمم  بعممم نناممب صمموا أو  ،أصمملاب و  
  لنوكمممل كمممب  إا  ببلنحضممما  لتوكيمممل إثبمممب أو  ، لنحمممبكم إحمممم  نممم   لتوثيممم  قلمممم نممم  نعنمممم 
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 .حبضا ا 

 بمي  تفما أ    لنحكنم  علم  فيرم  ؛ لراينم  نم   لنتضماا عليم   لنرنم  حضموا عمم وعنم
 :أناي 

  لنحكنمم  علمم  فيسممتور  ؛ لعبنمم   لنيببمم  أنممبم تبعيمم  نمنيمم  معممو  قممممأ   سممب  قممم كممب  إا :  ألول
ا  ،برعتنمم   لعبنمم   لنيببمم  تكليمم   نمم ( 53)  لنممبم  تطبيمم  فيممتم  ؛ جعممت بعممم يحضمما لممم و  
 .(4)ي  لرل ئ  جرا ا   قبنو 

  لنحكنمم  تقمماا ال  لحبلمم  همما  ففمم  ؛ لنيببمم  أنممبم معممو    لراينمم  نمم   لنتضمماا يقمممم لممم إا :  لثممبن 
 .با و رب وليس  ح   لمعو   أل والك ،ببلحضوا إعتن 

 : والمدني الشخصي بالحق الدعوى انعقاد

 فممم  واثتممم أو  ،عليممم   لنرنممم  نممم  طلممم  طايممم  عممم   نعقبمهمممب فيمممتم  لشخصممم  للحممم  ببلنسمممب 
 تقمممممأ   فرنمممب ؛ لتبعيممم   لنمنيممم   لممممعو  وكمممالك ، لنمممتام بممم  ويو رممم  ، لنحضممما فممم  ويثبممم  ، لرلسممم 
 فيمتم غبئبمبا كمب  أ  و  ،بامب فيو رم  حبضما ا   لنمتام كمب  فرا  ، لقبنوني   لاسوم مف  بعم كتبب أو  شفبه 
 . ببلمعو  إعتن 

 : والمدني الشخصي بالحق بالدعوى المتهم مواجهة

 مليمممل  إ حيمممث ؛ننامممب ورممملا ، لنافوعممم   لرنبئيمم  للممممعو  تمممبب  فامممو  لشخصممم  للحممم  ببلنسممب 
 براينم   لنمتام أقما فمرا  ؛عنم  ينفصل وال ، لشخص  ببلح   لمعو  مليل نفس  هو  لرنبئي   لمعو 
ا  ،بطلببت   لشخص  ببلح  للنمع   لحكم يستللم الك  رف ؛أخا  بأمل  ثبت أو  ، لقتل  تثبم  لم و  

 بمممنص عقوبممم  طلببتممم   أل ؛بطلببتممم   لشخصممم  للنممممع  يحكمممم فمممت ثمممم ونممم  ، لنمممتام ببممما ا  سممميحكم
 هنمبك ولكم  ، ألاو  فم  نفسم   لشم او   لمي أو   لقصبص  لمعو أو   لطل  كب  إا  ها  ، لقبنو 
  لتقايمما صممح  فمم   لنممل   و نحصمما ، ألاو   لشخصمم  بممبلح   لنمممع  طلمم  عنممم رلئمم   خممتت 
 فممم  ينمممبل  ولكممم  ،إليممم   لننسممموب  ببلتانممم   لنمممتام يقممما فقمممم ؛فيممم   لنممماكوا   جصمممببب أ  بشممم  لطبممم 

                                                           
 . عنه وكيال ارساله عدم او لشخصه اعالن بعد مقبول عذر بغير المحكمة امام المدعى حضور عدم للدعوى تركا يعتبر( 1
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لمممل م  لتحقممم   لنحكنممم  علممم  يسمممتور   لحبلممم  هممما  ففممم  ؛عليممم   لنرنممم  يممممعياب  لتممم   جصمممببب   و  
 . لنتام فعل ع  ونبتر  ،صحيح  باب  لنمع   جصببب  تلكأ   برثبب   لشخص  ببلح   لنمع 

أ   فرنممب ؛ لنمممن  بممبلح  ببلمممعو   لنممتام نو رامم  فيتعممي   لنمممن  بممبلح  للنمممع  ببلنسممب  أنممب
 بطلبممب  و لحكممم ، لنحضمما فمم  الممك تممموي  فيممتم ؛ لراينمم  عمم  نبشممئ بمم   لنمممع   لضممااأ  بمم يقمما

نب ،  لنمع   فرنم   لرنبئيم  ببلممعو   عتا فم  سمب   إ حتم   لنممن  بمبلح   لمعو   لنتام ينكاأ   و  
نممب .  لتبعيمم   لنمنيمم   لمممعو  ثبممو   لو قعمم  ثبممو  نمم  يشممتاط ال   لنمنيمم   لمممعو   لنممتام ينكمماأ   و  

  لشخصمم  بممبلح   لنمممع  إلممل م  لنحكنمم  تقمماا  لحبلمم  همما  ففمم  ؛ لرنبئيمم   لمممعو  وكممالك ، لتبعيمم 
 .  معو   برثبب 

  النفي وأدلة اإلثبات أدلة مساع:  اخلامس املطلب

  لممعو  جثبمب  ،و لخمبص  لعبم :بشقي   المعبا ن  نقمن  أمل  تكو أ   إنب :بقسنياب  ألمل 
  لممليل صمح  لنفم   لممفب  نم  وتقممم  لنفم  بأملم  تسمن  أملم  وهنمبك . لنمن  ببلح  و لمعو   لعبن 
  نممم   لنمممو م فممم   لرل ئيممم   جرممما ا   قمممبنو  اسمممم وقمممم ، مفعممم  جثبمممب  أملممم  تقمممميمأو  ،ضمممم   لنقممممم

 ، لنفم  أمل  إل   الستنب  يتم  النتابا وعنم ، جثبب  أمل  إل   الستنب  و لنتضنن ( 421- 454)
 فم  لعبم  ويصميا ، لقبضم  يتمو  ال حتم  ؛ لعنلم   لو ق  ف  تطبيق  ير  نب وهو،  لمفب  بب  وفت 
ا  .بممالك  لخصمموم تنبيمم  فعليمم  ؛ لخصممون  فمم   لفصممل ويتممأخا ، لخصمموم أيممم   نمم   عتمما   قمممم و  
 يمممتم سمممو  بأنممم  وينباممم  ، عتا ضممم   لقبضممم  فيممممو  ؛ جثبمممب  أملممم  نممم  مليمممل أ  علممم   لنمممتام قبمممل

 مفعمم  تممموي   لقبضمم  علمم  يتعممي  مفعممبا   لنممتام تقممميم وعنممم ، لمممفب  بممب  فممت  عنممم  عتا ضمم  ننبقشمم 
لل م  إلم   لنمتام مفم  ننبقشم  إارمبا  لنحكنم  تقماا  لمف  عل   لام وعنم ، لمف  عل  ببلام  المعبا و  
 .    لنف  أمل :  و لثبن  ،  جثبب  أمل :   ألول:  فاعي ب يتنثل  لا  ، لمفب  بب  فت  حي 

 اإلثبات أدلة مساع:  األول الفرع

( 414)  لنمبم  فم   لرل ئي   جرا ا   قبنو  علي  نص نب وهو وف  عل   جثبب  أمل  تتعمم
  لنممتام و عتمما   ، لخبمما ا وتقايمما ، لشمماوم شممابم   لرل ئيمم   لمممعو  فمم   جثبممب  أملمم أ   : لنتضممنن 
  ألخما  و لقما ئ  و ألملم   لوقبئ أو  ، لنتام بشخصي  ناتبط  اسني  تقبايا أي  فياب بنب و لنستنم  

. 
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 :  آلت   لنحو عل   لكتببي  و ألمل   لشابم  سنب :  وه   ألمل  بع  نوض  وسو 

 :  جثبب  شاوم سنب :  أوالا 

 :ببآلت  تتنثل  لشاوم لسنب   لنتبع   جرا ا  

 يثبممم  ونمممب ،و لنانممم   جقبنممم  ونحمممل وسمممن  ولقبممم   لثتثممم   سمممن  بتمممموي  م لشمممبه بيبنمممب  أخممما -
 وتبايخامب اقنامب :بتمموي ( عسمكاي  بطبقم  – سفا رو ل – عبئلي  – شخصي  بطبق ) :هويت 
 ؛همويتام يثبم  نب لميام يورم وال ، لشاوم بع  حضوا  لعنل   لو ق  وف  ،إصم اهب ورا 
 بيبنمبتام مو وتم ببلشمبهم  لتعايم  فيمتم ،بطمبئقام حمبنلو لشمبهمبب و نعافم  لقبع  ف  ورم فرا 

ا  ،ببلنحضا ويبصنو  وبطبئقام  سمنب  إاربا  لنحكن  تقاا ببلشبهم يعا  ن  يورم لم و  
 .  لقبمن   لرلس  إل   لشبهم شابم 

  لقضممي  أطمما   وبمي  بينمم  يورمم هممل : لنحكنم  قبممل نم  سممؤ ل  يمتم ، لشممبهم بيبنمب  أخمما بعمم -
أو   لنمممممتام) عليممممم   لنشممممماوم يعممممما  وهمممممل ، ببلنحضممممما إرببتممممم  تممممممو  ثمممممم عمممممم و ؟أو  قا بممممم 

 فيطلم  ،بمنعم أرمب  فمرا    لقبعم ؟ فم  حبضما  لنتانو أو   لنتام وهل قبل؟ ن (  لنتاني 
أو  نعافتمم ب إليمم   جشممبا  يسممتط  لممم إا  أنممب إرببتمم ، يمممو  إليمم  أشممبا فممرا  ؛ إليمم   جشممبا  ننمم 
 . ببلنحضا الك ويمو  ببلنتام نعافت  عمم عل  مليل فاا  ؛آخا شخص إل  أشبا

 .  لشبهم سنب  ع   لمفب أو   لنتام ن   عتا   أ  تموي  -

  لنشمماوم وبممي  بينمم أو  قايبممبا كممب   ولممو حتمم   ألحممو ل نمم  حممبل  بأيمم  لشممبهم يممام ال:  مالحظررة
 .كقاين  باب فيؤخا لاب  طنأن أ   للنحكن  تقمياهب ويخض  ،شابمت  تؤخا بل ؛عم و  علي 

 .(  لح  غيا أقول وال  لح  أقولأ   ببهلل أقسم): بقول   ليني   لشبهم تحلي  ثم -

 و لسممب  ، لشممبهم نقبطعمم  يرممول وال همم  كنممب ، لشممبهم شممابم  تممموي  يممتم ، لينممي  حلمم  وبعممم -
 تاتيممم   لقبضممم  يسمممتطي  ولكممم  ، لشمممابم  بعممم  وينسممم  ،أفكمممبا  تتشمممت  ال حتممم  المممك فممم 

  السمتمالال أو  ، لنيببم  أنمبم لشمابمت   لنحكنم  أنمبم شمابمت  تو فم  ونعافم  ،للشمبهم  ألسئل 
 نممم  ألنممم  ؛لوا شمممبهمأو  حقيقممم  شمممبهم  لشمممبهمأ    لقبضممم  يعممما  لكممم  المممك نممم  و ألهمممم
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 تظامما هنممب ونمم  ،عليمم  أنلمم  نممب رنيمم  وينلمم  ،يممأت   لمملوا شممبهمأ   بممبلو ق  عليمم   لنسممتقا
 فممرا  ؛شممابمت  نمم   لشممبهم ينتامم أ   وبعممم ،للشممبهم  ألسممئل  توريمم  خممتل نمم   لقبضمم  حنكمم 
 يشمما ف إيضممبح إلمم  تحتممب   كبنمم إا  أنممب .بشممابمت   لقبضمم  يكتفمم  وشممبنل  و ضممح   كبنمم

 . للشبهم  ألسئل  بتوري   لقبض 

  ألسمئل  وتبممأ ، لسمطا نصم  فم   لنحكنم  كلنم  تكتم   لقبضم ، نم  للشمبهم  ألسئل  توري  -
 يكشم  ال حتم  ؛أسمئلت  فم  حصيفبا  يكو أ    لقبض  عل  ويتعي  ، لتبل   لسطا بم ي  ن 
 وحتمم  ، لحقيقمم  يوضم  نممب رنيمم   لقبضم  يسممتوف أ   يتعمي  نفسمم   لوقمم فم  و  ،قنبعتمم  عم 
 يسممأل ثممم ،لاممب نعنمم  ال أسممئل   لقبضمم  يسممألأ   يستحسمم  قنبعتمم  عمم   لقبضمم  يكشمم  ال

 يتخللامب بل ،روهاي   لقبض  أسئل  رني  تكو  الأ   الك ن  و لنقصوم ، لروها  ببلسؤ ل
 :ه  للشبهم توريااب يتعي   لت   ألسئل  أهم ون  ،روهاي  غيا أسئل 

 ؟ لو قع  ب ولن كب ن حمم/  س
   ؟ ال أم ببلو قع   لنشتاكي   ألطا   تعا  هل/  س
   لو قع ؟ وق   لنورومو  هم ن /  س
 ؟ وعممهم  لنشباكو  هم ن /  س
   حبضاي ؟ ل ن  و حم كل يحنلابكب    لت   لوسيل  ه  نب/  س
  ؟  لو قع  وق   لحبضاي  تو رم كب ن حمم/  س
    لنتاني ؟ ن  و حم كل ن  صبما  ل  ألفعبل حمم/  س
   علي ؟  لنرن  أصب  ن  تحميم ي تستط هل/  س
   ؟ علي  ببلنرن  شبهمتاب  لت  ب  جصبب حمم/  س
  ؟  لو قع  حصول وق  تو رمك كب ن حمم/  س
  ؟  لقضي  أطا   لرني  ببلاؤي  كل يسن  ككبنن هل/  س
   ؟  ألطا   غيا ن  نوروم غياك أحم يورم هل/  س
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 فممرا  للشممبهم؟ أسممئل  يورممم هممل:   لنيببمم  يسممأل ، لشممبهم أسممئل  نمم   لقبضمم  ينتامم أ   وبعممم -
 و جرببم   ألسمئل  يممو  ثم ، لسطا وسط  لنيبب   سم كت  أسئل  لمي أ    لنيبب  عضو أرب 
 أسمممئل  لمممميام همممل: عليممم  و لنرنممم   لممممم أوليمممبا يسمممأل المممك وبعمممم ، لثمممبن   لسمممطا بم يممم  فممم 

 أسمممئل  لميمم  يورمممم ال أنمم  : لنمممتام إفممبم  حبلمم  وفممم  ،للنممتام  ألسمممئل  توريمم  يتمممي  ثممم ؟للشممبهم
  لممفب  ناحلم  فم   لنمتام يطلم  ال حتم  الك ن  و لحكن  ؛ لنحضا ف  الك  يمو  للشبهم

 ليقممما تتوتامممب يمممتم  لشمممبهم شمممابم  تمممموي  وبعمممم . لممم   ألسمممئل  لتوريممم   لشمممبهم طلممم  يايمممم أنممم 
 . لشابم  صفحب  ن  صفح  كل عل   لشبهم إبابم ويتم ، واق  كل عل  ويبصم بصحتاب

 : ببلو ق   لنوروم   جشكبال  -1

 ألكثمما  لتأريممل ويممتم ، لنحكنمم  أنممبم يحضمماو  لممم ،علمميام  لنرنمم أو  ، لمممم أوليممباأ    لو قمم  فمم  يورممم
 تممتو   لنيببمم  عضممو ويطلمم  ، لشمماوم  لنيببمم  تحضمما لممم الممك ونمم  ،ببجثبممب   لنيببمم  بممرلل م رلسمم  نمم 

 يحضمما قممم ،أخمما  رامم  ونمم  ،رامم  نمم  همما  .  لعبنمم   لنيببمم  تحقيقممب  نحبضمما نمم   لشمماوم شممابم 
 شممابم  تممتو   ويطلبممو  ،شمماومهم إحضممبا نمم  يتنكنممو  لممم أناممم  ويفيمممو  عليمم   لنرنمم أو   لمممم أوليممبا
 نمممص تطبيممم   لقبضممم  علممم  يتعمممي   لحبلممم  هممما  نثمممل وفممم  ،ببلنيببممم   لشمممابم  لامممم سمممب   لممماي   لشممماوم
أو   لشممبهم حضمموا تعمماا إا   لشممبهم شممابم  تممتو  يممتم نمم أ : لنتضممنن  رل ئيمم  إرمما ا  ( 455)  لنممبم 
  آلتم  نا عمب  يتعمي   لصمحي   لورم  علم   لمنص تطبيم  يمتم ولكم  . المك  لممفب  ننثملأو   لنتام قبل
: 

 :  لشبهم شابم  سنب  تعاا حبل :   ألول   لحبل  -

 إعتنممممبا   لشممممبهم  بممممرعت والممممك ،للقممممبنو  وفقممممبا   لشممممبهم شممممابم  سممممنب  تعمممماا يثبمممم أ   يرمممم 
 ،ورمموم  لعمممم إحضممبا  تعمماا فممرا  ؛بممبلقو  برحضممبا   لنحكنمم  تممأنا ثممم ،يحضمما ولممم ،صمحيحبا 

 كمب   ن إلم  نسمبفا  لشمبهمأ   ثبم  إا  وكالك ، لشبهم شابم  تتو  الك بعم يتم ،تنام أن أو 
 تمتو  يصم  فمت  لسمببق   جرما ا    تبمب  يمتم لمم إا  أنمب ،  لشبهم شابم  تتو  فيتم ؛نراول
 . حضوا  تعاا ثبو  لعمم  لشبهم شابم 

 ،حقمم  عمم  تنممبلالا  فيعممم : لشممبهم شممابم  تممتو   لمممفب  ننثمملأو   لنممتام قبممل إا :   لثبنيمم   لحبلمم  -
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 تممتو  يرممول فممت ؛ لشممبهم شممابم  تممتو  عمم   لمممفب  ننثمملأو  ، لنممتام  عتمما   حبلمم  فمم  أنممب
 .  لسببق  لإلرا ا   وفقبا   لشبهم حضوا تعاا إا  إال  لشابم 

 طايمم  عمم  إحضممبا أو  ، لشممبهم  إعممت عمم  عليمم   لنرنمم أو   لمممم أوليممبا عرممل حبلمم  وفمم 
 أملتم  جحضبا علي  للنرن  وقتبا  ويتاك ،يتايثأ    لقبض  عل  يتعي   لنختص   لسلطب 
 . لقتل قضبيب ف  خبص 

 : الستمالال  رن  ناحل أو  لنيبب   أنبم شابمت  ن   لنحكن  أنبم  لشبهم شابم  تو ف  نعاف  -4

 ، جثبمب  أملم  قبئنم  يصمواأ   و لوقمبئ   لشماوم نتعممم   لكبيما   لقضبيب ف   لقبض  عل  يتعي 
 شممابمت  نمم   ألملمم  بقبئنمم  شممبهم كممل شممابم  نطببقمم  بعممم ،للنلمم   لم خليمم  ببلرامم  تمبيسمماب ويممتم

  لقبضمم   كتفمم   لشممابم  تطببقمم  فممرا  ؛ لعبنمم   لنيببمم  وتحقيقممب  ، السممتمالال  رنمم  بنحبضمما
 و لعلم  ؛ لقبئنم  صموا  فم   لمنقص  سمتيفبا فينبيم  با نقصم ورمم إا  أنمب .ببلقبئنم   لنمون  ببلشابم 

 أنمممبم  لشمممبهم شمممابم  نقبانممم   لقبضممم   سمممتطبع  إلممم  إضمممبف  ، إليامممب  لارمممو  ليسمممال المممك نممم 
 ،تصمموياهب عمممم حبلمم  فمم  أنممب .  السممتمالال أو   لنيببمم  أنممبم شممابم  نمم  لمم  سممب  ونممب  لنحكنمم 

 با وتضمممييع إاببكممبا  يسمممب  نممب ؛ لقبئنمم  عممم  و لبحممث ، لنلممم  إلمم   لعمموم  ،للنقبانممم   ألنمما يتطلمم ف
ضعبفبا  ،للوق   ،شمابمت  تعمبا  سمب  عم   لشمبهم يسمأل تعبا  وروم وعنم ، لنحكن  لايب  و  
 . ببلنحضا الك ويثب 

 :  للوا شابم  -1

 حمممأ أنممبم  لقبضمم  يكممو   لحبلمم  همما  فمم و  لوا شممبهم أنمم   لقبضمم  أنممبم  لشممبهم يعتمما  قممم
نممب ،ببلحممبل با حكنممم عليمم  يصممماأ   إنمممب:  آلتيمم   لخيممبا    إلممم  ويحيلمم ،  ا نحضمما  يحمممااأ   و  

نب ، لعبن   لنيبب   ن  لوا شبهم  لشبهمأ   للقبض  تبي  إا  أنب .وسبيل   لشبهم يخل أ   و  
 شمابم أ  بم المك عم  يفصم  الأ   بلقبضم ب حسم ي    لحبلم  هما  ففم  ؛شمابمت  تنمبق  ختل

  لمممملوا لشممممبهم وببلنسممممب  ببلقضممممي ، لتورامممم  ببلنسممممب  قنبعتمممم  تكشمممم  ال حتمممم  ؛لوا  لشممممبهم
 حيمث نم  سمو ا بمبلو ق  فا سم  ولميم  ،حصمي  قمب  وروم حبل  ف  أنا  يتض  نب ب ساعف

 . الك غيا إل  أقو ل  تنبق  وكالك ،كتن  أم  اتببك  أم شكل 
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 بقيممم  جحضمممبا قبمنممم  رلسمممب  إلممم  نالممم   المعمممبا ينمممن أ    لقبضممم  علممم  يتعمممي  ،وأخيممما ا 
 المك ونم  ، لممفب  ناحلم  إلم  ينتقمل ثم ون  ،شاوم  رني   ستوف  قم  ن  يفيم حت  ؛شاوم 

 سمنبعام  لنحكنم  علم  فيتعمي  ؛شماومأو  شمبهم ل  تبق  ن أ  لنيبب أو  علي   لنرن  أفبم إا 
 . لنا فع  بب  قفل حت 

 : الكتابية األدلة: ثانياا 

  لصمممموا نمممم  أ  ؛نصمممموا كتممممبب  تقايمممما وهممممو ، لرنممممبئ   لنعنممممل بتقايمممما  لنممممتام نو رامممم  يممممتم
 ببجصممببب   لخبصمم   لطبيمم   لتقممبايا تممتو  ويممتم ،حممموثاب عقمم   لراينمم  نسمماح يثبمم  ، لفوتوغا فيمم 

افب  ،علي   لنرن  لاب تعا   لت    لنبمي   لشماع   لطبيم  تقايما وكمالك ، لقضمي  بنل  أصلاب و  
 بقبئنمم  نو راتمم  نمممع يممتم الممك وكممل ، ألنمم أو  ، لنيببمم  قبممل نمم   لنعبينمم  تقايمما وكممالك ، لوفممب  سممب 
  لنثبتممم   لنسمممتنم   بحبفظممم   لنمممتام نو راممم  يمممتم وكمممالك . سمممببقبا  توضممميحاب تمممم  لتممم   جثبمممب  أملممم 

 بممب  فممت  ناحلمم  فمم  ام  سممنب  يتعممي  الممك بكممل  لنممتام نو رامم  وبعممم ، لراينمم  عمم   لنتممب  للضمماا
  لطبممم   لتقايممما جاسمممبل  لنستشمممف  نممم   لتخبطممم   لنحكنممم  نممم  عليممم   لنرنممم  يطلممم  وقمممم  لممممفب ،
 اسمممبلج  لنستشمممف  نممم  ببلتخبطممم   لعبنممم   لنيببممم  إلمممل م  لنحكنممم  تقممماا  لحبلممم  هممما  ففممم  ؛ لخمممبص
 . علي  ببلنرن   لخبص  لتقايا

 عليم   لنرنم  عما   لنحكنم  تقماا  لحبلم  هما  ففم  ؛عليم   لنرنم  حبلم   ستقا ا عمم عنمو 
 حبلتم   سمتقا ا حبلم  وفم  ؟ ال أم نسمتقا  همل :عليم   لنرنم  حبلم  لتحميمم  لعليمب  لطبيم   للرنم  عل 
 .ورمأ    لعرل نسب  تبي 

 لمم  فتسممتري  ؛ لراينمم  عمم   لنممبتج  لضمماا لتقممميا نانمممس تكليمم  عليمم   لنرنمم  يطلمم  وقممم
 . ليني  تحليف  بعم بالك تقايا واف  ، لضاا لتقميا خبيا ا  وتكل  ، لنحكن 

 تقماا ، لنحكنم  أنمبم  لنقمنم  ببألملم   كتفباهنمب ،و لخبص  لعبم :بشقي   المعبا يفيمأ   وبعم
 : آلت   لفا  ف  سنوضح  نب وهو ، لمفب  بب  فت   لنحكن 
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 الدفاع أدلة وتقديم الدفاع باب فتح:   الثاني الفرع

 أحمممم نممم   ألنممما يخلمممو ال  لممممفب  بمممب  فمممت  وعنمممم ، لنمممتام مفمممب  سمممنب   لنحكنممم  علممم  يتعمممي 
 :أناي 

 نمم  يكممو أ   إنممب:  لنممتام مفمم و  . لنممتام نمم   لنقمممم ، لمممفو أو  ، لمممف  جثبممب  أملتمم  تقممميم:   ألول
 لمممم  نقمممماا حمممم   سممممتعنبلأو  ، لشمممماع   لمممممفب  ببمعبئمممم  للراينمممم   لشمممماع   لمممماك  همممممم شممممأن 

نممممب ،ببلقممممبنو   بعمممممم مفمممم أو  ،ببلخطممممأ كمممممف  للراينمممم   لنعنممممو   لمممماك  همممممم شممممأن  نمممم  مفعممممبا  و  
نمممب ، ألا  علممم   لبنمممبا ترمممايم بعممممم كممممف  ؛ لراينمم   يمممتم  لحبلممم  هممما  ففممم  ؛بطت بمممبل مفعمممبا  و  

 تاتيممم  :حيمممث نممم  إال  لممممف  شممماوم سمممنب  إرممما ا   يختلممم  وال ، لممممف  أملممم  إلممم   السمممتنب 
 ثمممم ، لنمممتام قبمممل نممم  سمممؤ ل  ثمممم ، لنحكنممم  قبمممل نممم  أوالا   لشمممبهم سمممؤ ل فيمممتم ؛للشمممبهم  ألسمممئل 
ا  ،بشقي   المعبا  .  لمف  بأمل   المعبا نو را  يتم ،كتببي  أخا  أمل  قمم و  

 ، لشماوم شمابم  لرماح  جثبمب  أملم  حول  لنتام مفب  ينص  فقم ؛ لنتام ن   لنقمم  لمفب :   لثبن 
 تعمممبا أو  ، لشمممابم أو  ، لشمممبهم شممماوط  نتفمممباأو  ،لوا شممماوم  المعمممبا شممماومأ   إثبمممب أو 
  لممممفب  ينصممم  وقمممم ؛جم نتمم  عليممم   العتنمممبم ينكمم  ،مليمممل ورممموم بعمممم يممممف أو  ، جثبمممب  أملمم 

 فيمتم ؛ لرنمبئ   لنعنمل تقاياأو  ، لطبي   لتقبايا ضمأو  ، لنتخا   جرا ا   عل  ببالعتا  
 يمممتم ، لممممفب  نممم  يقممممم نمممب وكمممل ،بممم   المعمممبا ونو راممم  وتموينممم  ، لنمممتام مفمممب  إلممم   السمممتنب 
 . مفبع  ن   لنتام ينتا  حت  ؛ لنتام قبل ن  علي   لتعقي  ثم  المعبا عل  عاض 

 : المتهم لدفاع التطبيقات بعض

 هما  فم ؛  لنمتام سم  تحميممأ  بشم  لشماع  ي  لطب تقايا ع   لمفب أو   لنتام  عتا  عنم 
    لتقايمما   ختلمم  فممرا  ،سممن  لتحميممم شمماع  طبيمم  علمم   لنممتام عمما  إعممبم   لنحكنمم  تقمماا  لحبلمم 
 . لتقاياي  أحم صح  وتقايا طت لت  لعليب  لطبي   للرن  عل   لنتام عا   لنحكن  تقاا

بممم ا  لرنممبئ   لنعنممل تقايمما علمم   لمممفب أو   لنممتام  عتمما  عنمم   ؛ لتقايمما حممول نتحظممب  و  
 ؛ لنحكنم  قبمل نم   الطمت  يمتم  لمام وعنمم ،بالك  المعبا نو را  ويتم ،مفبع  أور  يبي أ   يتعي 
  لنعنمممل تقايممما حمممول لننبقشمممتام  لرنبئيممم   ألملممم  طلممم  تقممماا ، لنمممتام بممم  مفممم  لنمممب ورامممبا  اأ  فمممرا 
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  لنحكنمم  فتقمماا ؛ لرنممبئ   لنعنممل تقايمما نمم   لشمماع   لطبيمم  تقايمما تعممبا  إا  وكممالك ، لرنممبئ 
 .  لتنبق  سب  وتوض   لتقاياي  حول لننبقشتام  لشاع  و لطبي   لرنبئ   لنعنل تكلي 

 ؛عليمم   لنرنم  لامب تعمما   لتم   جصمببب  بتحميممم  لخمبص  لطبم   لتقايمما بلوايم   لممف  عنمم
  لتثبمم   لنحكنمم  علمم  ويتعممي  ، لنممتام قبممل نمم  عليمم   لتعقيمم  ثممم ،ببلمممف  عليمم   لنرنمم  نو رامم  يممتم
 .حكناب عنم ببلتقايا وام نب صح  ن 

 أنممممبم طمممماح نممممب حممممول ومفممممو  مفممممب  بتقممممميم  لفممممبا  لنممممتام عمممم   لننصمممم  مفممممب  ينحصمممما:  مالحظررررة
 ، ألحمممو ل نممم  حمممبل  بأيممم لممم  يرمممول وال ، لممممعو  أوا   خمممتل نممم  فقمممط  لنيببممم أو  ، لنحكنممم 

 و لممف  ،نوضموع  مفم  تقمميم يتطلم  المك  أل ؛ لممعو  أوا   عم  خبارم  أخما  أملم  تقميم
 وعنممممم ، لننصمممم  نمممم  ولمممميس ،عنمممم  وكيمممملأو  ، ألصمممميل نمممم  إال تكممممو  ال و لمممممعو  ،معممممو 
 تقممماا ثمممم ،ختبنيممم  نا فعممم  بتقممميم  ألطممما   إلمممل م  لنحكنممم  تقمماا  لممممفب  ناحلممم  نممم   النتاممبا
  لنسمممبئل عممم  نمممتكلم سمممو  ، الطمممت  ناحلممم  عممم  نمممتكلمأ   وقبمممل ،طمممت لت  لقضمممي  حرمممل

 :  آلت   لنطل  ف   لرل ئي   لمعو  تتخلل قم  لت   لعباض 
  اجلزائية الدعوى نظر أثناء العارضة املسائل:   السادس املطلب

  لقمممبنون   لوصممم  وتعمممميل و لتعمممم   لرلسمممب  رممما ئم :وهممم  ،فممماو  أابعممم  المممك فممم  سنوضممم 
  :  آلت   لنحو عل  ، ألولي  و لنسبئل

 اجللسات جرائم:  األول الفرع

 : القانوني النصوص:  أولا 

 ي  لعمبنل أحمأو  أعضبئاب أحمأو   لنحكن  هيئ  عل  تعم وق  إا "  :نا فعب ( 472) بم  لن
 قبنونمبا   لنقماا  ببلعقوبم   لحمبل فم  عليم  وحكنم  ، لنعتم   لنحكن  حبكن   لرلس   نعقبم أثنبا باب
 " . قبنونبا   لنقاا  ببلعقوب  علي  وتحكم  للوا شبهم تحبكمأ   ولاب

 نممب غيمما راينمم  سممبحبتابأو   لنحكنمم  نبنمم  فمم أو   لرلسمم  فمم  وقعمم  إا "  :(477)  لنممبم 
 و تخما  فيامب رمبا بنب حر  يكو  لاب ضبط نحضا بتحايا  لنحكن  أنا   لسببق   لنبم  ف  اكا

  لنيببممم  إلمم   لو قعممم  تحيممل ثمممم  حتيبطيممبا  وحبسممم   لنممتام علممم   لقممب  فيامممب بنممب  لتحفظيممم   جرمما ا  
 " . فياب  لقبنوني   جرا ا   التخبا  لعبن 
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 ، لنحكنم  هيئم  علم   لتعمم  رما ئم:   لرما ئم نم  نوعي  بي   لرلسب  را ئم ف   لنشا  فا : ثانياا 
 :  آلت   لنحو عل  الك وتفصيل  لرلسب   نعقبم أثنبا تق   لت  و ألخا 

 :  لنحكن  هيئ  عل   لتعم  را ئم -1

 كنممب ،(  لسمما وأنممي   لنيببمم  وعضممو  لقبضمم )  لنحكنمم  هيئمم  علمم  تعممم أ :  ببلتعممم  يقصممم
  لنمممبم  نمممص بممي  وقمممم ،( لحبرمم  –  لنتمممارم –  لنحضمما)  لنسمممبعمي   لعممبنلي  أحمممم يشممنل

 مو  إليامممب و لتصمممم  ، لرنبئيممم   لممممعو  تحايمممك سممملط  لامممب  لنحكنممم أ  بممم نا فعمممب ( 472)
يقممب  ، لعبنمم   لنيببمم  قبممل نمم  افعاممب  و لتحقيمم   التاممبم سمملطت  منممج علمم  يمممل نممب  لعقممب  و  

 وقم  فمرا  ؛ لنحكنم  هيئم  سي وقم  حتا م ه   لنشا   بتيبهب ليبي   لقبض  يم ف  و لنحبكن 
 :  آلتي   لعنلي   جرا ا   يتب ف  لفعلأو  ببلقول  لنحكن  هيئ  عل  تعم

بابم  لرلس  ائيس قبل ن  علي  با نوقع ، لتعم  و قع  يثب  نحضا تحايا -  . لحبضاي  و  

 ،  آخما  إلم ( شماو  – إيما ا – سم  - تاميمم)  لتعمم  و قعم  وتكيم  ،رميمم نحضما فت  يتم -
ا  ،إقمما ا  بنورمم   لنحكنمم  حكنمم  أقمما فممرا  ؛إليمم   لتانمم  وتوريمم   لنتعممم  بيبنممب  أخمما ثممم  و  

 وتتلمو ،للحكمم  لقضمي  حرمل تقماا ثمم ،مفبعم  سمنب  ثمم ، لضمبط بنحضما نو راتم  يمتم أنكا
 ، حتيبطيمبا  بحبسم  ،ببلحمبل  لنعتم  إيقب  ولاب . قبنونبا   لنقاا  ببلعقوب  علي  وتحكم ،أسببب 
 بقيمممهب  لسمما  أنبنمم وأنمما ، لتعممم  لراينمم  خممبص نلمم  إفمما م يممتم ، لحكممم نمم   النتاممبا وبعممم

 نمممو  حسممم  رسممميم غيممماأو  رسممميم  لنممموع   لقضمممبيب قيمممم وبسمممرل ، لعمممبم  لقضمممبيب قيمممم بسمممرل
اسممبل ،عليمم  للنحكمموم ننمم  صمموا  وتسممليم  لحكممم تحصمميل ويممتم ، لقضممي    لنيببمم  إلمم   لنلمم  و  
 .  للوا شبهم لنحبكن  ببلنسب  تتخا نفساب  جرا ا   وها  . لعبن 

 :  ألخا   لرلسب  لرا ئم  لرل ئي   لنحكن  سلط  -2

 رمممما ئم غيمممما تاتكمممم   لتمممم   لرمممما ئم علمممم   لنحكنمممم  سمممملط  نا فعممممب ( 477)  لنممممبم  تنبولمممم 
حبلتم  ، لنمتام وحبس  لقب  ولاب ،حريت  ل  ضبط نحضا تحااأ   : لتعم    لنيببم  إلم  و  
 ،فقمط  التامبم سملط  سمو   لنحكنم  تنلمك ال ثمم نم  ، لنحبكنم  قبمل أوالا  فيامب للتحقيم   لعبن 

 نم   لرلسمب  قبعم  فم   لو قعم   لرما ئم تكمو أ   يرم  ولكم  ،تنلكامب تف  لتحقي  سلط  أنب
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 بمم  و الحتفممبظ ،بممالك نحضما تحايمما يممتم  لشمكو  رمما ئم نمم   كبنمم فمرا  ؛ لشممكو  رمما ئم غيما
 أنمب ،  لضمبط نحضما إاسمبل يمتم  لنيببم  أنمبم بشمكو  عليم   لنرن  تقمم فرا  ؛ لنحكن  لم 
 نم   لنمبن   لقيمم  أل ؛ لتحقيم  إرما ا   فم   لسميا  لعبنم  للنيبب  يح  فت شكو   يقمم لم إا 

 . نفساب تلقبا ن   لنحكن  قبل ن   جحبل  افع أ  ش ن  ليس  لرل ئي   لمعو  تحايك
 

 التصدي:  الثاني الفرع

 :  القانون النص: أولا 

 هنمممبكأ   أنبنامممب نافوعممم  معمممو  فممم   البتم ئيممم   لنحكنممم  اأ  إا " رل ئيممم : إرممما ا  ( 41)  لنمممبم 
 راينم  هنمبكأ  أو  إلميام فيامب  لنسمنم  غيما أخما  وقبئ أو  عليام  لمعو  أقين  ن  غيا نتاني 
 طبقمب فيامب و لتصا  لتحقيقاب  لعبن   لنيبب  إل  تحيلابأ   فعلياب أنبناب  لنعاوض  ببلتان  ناتبط 
 . " لقبنو  ها  ن   لثبن   لكتب  ن   لثبلث للبب 

 وهممو ،فقممط  لرنبئيمم   لمممعو  تحايممك فمم  ينحصمما  لرنبئيمم  للنحكنمم   لنقمماا  لتصممم  حمم أ  
 :  آلتي   لحبال  إحم  ف  والك ،و لتحقي   التابم سلطت  بي   لفصل نبمأ ن   ستثنبا

  لممممعو  أقينممم  نممم  غيممما نتانمممي  هنمممبكأ   أنبنامممب نافوعممم  معمممو  فممم   لنحكنممم  اأ  إا  -
 .عليام

 .للنتاني   لمعو  فياب  لنسنم  غيا أخا  وقبئ  -

 . لننظوا  ببلمعو  ناتبط  وقبئ  -

 حرممل بعممم  لتصممم  يصمم  فممت ؛ببلفعممل  لنحكنمم  أنممبم ننظمموا  قضممي  ورمموم ،للتصممم  ويشممتاط
 قما ا شمنلام نم  غيما آخماي  نتانمي  ضمم  لممعو  إقبنم  فم   لح  فلاب ثم ون  ،للحكم  لقضي 
 بمي   لتفاقم  ويرم  ،فيامب و لتصما  للتحقيم   لعبنم  ببم  لني إلم  وتحيلامب ،أخا  وقبئ أو   التابم
 : نوعي 
 عنممممأو  ، لترلئممم  يقبمممل ال ، اتببطمممبا  ناتبطممم   لنحكنممم  لامممب تصمممم   لتممم   لو قعممم   كبنممم إا : أوالا 

 فم   لتصما  يمتم حتم  ؛ لرل ئيم   لممعو  وق  يتم  لحبل  ها  فف  ، ألشخبص لبع   لتصم 
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  لنلم  إعمبم  يمتمأ   ويستحسم  ، لقضمي  فم   لسميا  سمتئنب  ثمم ، لنيببم  قبمل نم   لتصمم  قا ا
 ويمممخل  لنلمم  يعممبم ، لنيببمم  قبممل نمم   لتصممم  بقمما ا  لتصمما  وبعممم ، لعبنمم   لنيببمم  إلمم  بكبنلمم 
 . لقضي  نظا  لتصم  قا ا ام  ص  ن   للقبض  يرول وال ،رميم باقم
 ؛ لترلئم  يقبمل  اتببطمبا   لنحبكنم  قيمم ببلو قعم  ناتبطم   لتصمم  نحمل  لو قع   كب    إا :  ثبنيبا 
ما  وي   ، لقضمي  نلم  نم  صموا  وتنسمخ ، لتصمم  قا ا إصم ا يتم  لحبل  ها  فف    لنيببم  إلم  لس 

 .  لننظوا   لقضي  إرا ا   ف   لسيا  لنحكن  وتقاا ، لعبن 
 

  القانوني الوصف تعديل:  الثالث الفرع

 : القانوني النص

 للفعمممل  لقمممبنون   لوصممم  حكنامممب فممم  تعمممملأ   للنحكنممم : "  رل ئيممم  إرممما ا  ( 422)  لنمممبم 
 وعلم   التامبم صمحيف  فم  سماو كمل وتمم اك نمبم  خطمأ كل إصتح أيضبا  ولاب ، لنتام إل   لنسنم

 بنمباا  مفبعم  لتحضميا أرمتا  تننحم أ  و   لتعمميل هما  إلم   لنمتام تنبم أ    ألحمو ل رنيم  فم   لنحكن 
 " . الك طل   إا   لرميم و لتعميل  لوص  ها  عل 

 وصمم   أل ؛لمممياب يثبم  نممب حسم  ،للو قعمم   لصممحي   لوصم  تنممللأ    لنحكنم  علمم  يرم 
 :  فتا ضب  أابع  ن  يخلو ال  لوص  وتعميل ، بطبيعت  نابئيبا  ليس  لنيبب 

 نمم أو  ،أنبنمم  خيبنمم  إلمم  سمماق  و قعمم  نمم   لوصمم  تعممميل نممثتا  ؛بونسمم وصمم  إلمم   لتعممميل:  أوالا 
 . ساق  و قع  إل  و حتيبل نص  و قع 

  لنمو  إلم   أفضم ضا  إل  عنم قتل تان  ن   لتعميل نثتا  ؛أخ  وص  إل   لتعميل:  ثبنيبا 
 .خطأ قتل إل أو 

 . عنم قتل إل  خطأ قتل ن   لوص  تعميل نثل ؛أشم وص  إل   لتعميل:  ثبلثبا 

 و لسمماع  خطممأ إصممبب  نمم   لتعممميل نممثتا  ؛و حممم وصمم  إلمم  وصمم  نمم  أكثمما نمم   لتعممميل: ا بعممبا 
 .فقط خطأ إصبب  و قع  إل   لل ئم 

 ؛ لرميمم ببلوصم   لنمتام تنبيم   لنحكنم  علم  أوربم  فقمم ؛إرما ا  ( 422)  لنبم  لنص وطبقبا 
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 ، لتنبيمم أ   وقضمباا  فقاممبا   لنعلموم ونمم  ، لممفب  حم   حتمما م هم  الممك نم  و لعلمم  مفبعم ، ليحضما
نمبو  صممايحبا  يكمو أ   إنمب   لتنبيمم  لصمعوب  ونظمما ا  ،  لقمبنون   لفقم  عليمم   سمتقا نمب وهممو ،ضمننيبا    

  لنارممو   لعلمم  ويحقمم  ،يكفمم   لضممنن   لتنبيمم أ  فمم ؛ لنحكنمم  قنبعمم  عمم  يكشمم  ألنمم  ؛ لصمماي 
 ، لعنميمم  ببنتفممبا ومفمم  ،عنممم قتممل بو قعمم   لنممتام ق ممم فممرا  ؛  لمممفب  حمم   حتمما م وهمم  ، لتنبيمم  نم 
  لحبلمم  همما  ففمم  ؛  لنممتام أملمم  وننبقشمم  ،مفعمم  بسممنب   لنحكنمم  وسممبا  ،خطممأكممب   فعلمم أ  و 

 يشمتاط ال ثمم ونم  ، لتعمميل المك طلم  ن  هو ألن  ؛ لمفب  ح  للنتام  كفل قم  لنحكن  تكو 
 قممممم إا  المممك ونثمممل ، وننطوقممم   لحكمممم حيثيمممب  فممم   لوصممم  تعمممميل يكفممم  بمممل ؛صممما ح  تنبياممم 
 قتمل إلم  خطمأ قتمل تانم  نم   لقبنون   لوص  تعميل  لمم أوليبا وطل  ،خطأ قتل بتان   لنتام
 ثممم ،ام  وسممنب  ، لشخصمم  بممبلح   لنمممع  بطلمم   لنممتام نو رامم  يممتم  لحبلمم  همما  ففمم  ؛عنممم

 . ببلتعميل ضننبا   لنتام نبا  قم حكن ن ل تكو   لحبل  ها  فف  ؛ ألمل  إل   لنحكن  تستن 

 ننطمممو  فممم  وكمممالك ، لقمممبنون   لوصممم  تعمممميل حكنممم  أسمممبب  فممم   لقبضممم  يتنمممبولأ   ويرممم 
 :  آلت   لنحو عل  ننطوق  ويكو  ، لحكم

 .خطأ قتل و قع  إل  عنم قتل و قع  ن   التابم بقا ا وام لنب  لقبنون   لوص  تعميل: أوالا 
 .....  لخطأ  لقتل براين ........  إم ن : ثبنيبا 

 

 األولية املسائل:  الرابع الفرع

 : القانونية النصوص

 فم  ببلفصمل  لرل ئيم   لممعو  نظما عنمم  لنحكنم  تخمتص: " رل ئيم  إرما ا  ( 155)  لنمبم  -
ا  ،الممك خممت  علمم   لقممبنو  يممنص لممم نممب فياممب  لحكممم علياممب يتوقمم   لتمم   لنسممبئل رنيمم   و  

 عليامب ورم   لرل ئيم   لممعو  فم   لفصمل علياب يتوق  رل ئي  غيا نسأل  للنحكن  عاض 
 علم  ويرم  ، لرل ئيم  غيما  لنسمأل  فم   لفصمل يمتم حتم   لرل ئيم   لممعو  فم   لفصل وق 

 غيمما  لمممعو  فمم  بمم  حكممم بنممب تأخمماأ    لرل ئيمم   لمممعو  فمم  للفصممل  لعمموم  عنممم  لنحكنمم 
 ."  لرل ئي 
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 نتيرممم  علممم  يتوقممم  رل ئيممم  معمممو  فممم   لحكمممم كمممب  إا : "  رل ئيممم  إرممما ا  ( 152)  لنمممبم  -
 حتم   ألولم   لممعو  فم   لفصمل وقم   لنحكنم  علم  ور  أخا  رل ئي  معو  ف   لفصل

 إليامممب  نتاممم   لتممم  ببلنتيرممم   ألخممما  لنحكنممم  علممم  ويتعمممي   ألخممما   لممممعو  فممم   لفصمممل يمممتم
 " .  ألخا   لمعو 

  لرل ئي   لنو م ف   لصبما  لبب   لرل ئ  للحكم يكو  ال: "  رل ئي  إرا ا  ( 491)  لنبم  -
 ببلممعبو   لنمنيم   لنمو م فم  بم   لنحكموم  لشم ا قو  ببجم ن أو  ببلبا ا   لمعو  نوضو  ف 
 فصمل  كمب   و   لحكمم المك فيامب فصمل  لتم   لوقمبئ  فم  إال نابئيمب فياب فصل قم يك  لم  لت 
أ   علمم  نبنيمبا  كمب  إا   لقمو  هما  بمبلبا ا  فيامب  لصمبما  لحكمم لمالك يكمو  وال ،ضماوايب فيامب
 " .  لقبنو  علي  يعبق  ال  لفعل

 نمم   لشخصممي   ألحممو ل نممو م فمم   لصممبما للحكممم يكممو : "  رل ئيمم  إرمما ا  ( 491)  لنممبم  -
  لتم   لنسمبئل فم   لرل ئيم   لنمو م ف  ب   لنحكوم  لش ا قو   ختصبصاب حموم ف   لنحكن 
 " .  لرل ئي   لمعو  ف   لفصل علياب يتوق 

 :  آلت   لنحو عل   ألولي   لنسبئل ن  أنو   ثتث  بي  نفا   لسببق   لنصوص ختل ن 

 وقمم  يرمم   لحبلمم  همما  ففمم  ؛أخمما  رل ئيمم  معممو  علمم   لرل ئيمم   لمممعو  فمم   لفصممل وقمم  -1
 .  ألخا   لمعو  ف   لفصل يتم حت   لننظوا   لمعو 

  لتقايممما  لنحكنممم  علممم  فيرممم  ؛ شخصمممي معمممو  علممم   لرل ئيممم   لممممعو  فممم   لفصمممل توقممم  -2
 .  لشخصي   لمعو  ف  حكم يصما حت  ؛ لرل ئي   لمعو  بوق 

 يفصمممل  لحبلممم  هممما  ففممم  ؛مفممم أو  نمنيممم  معمممو  علممم   لرل ئيممم   لممممعو  فممم   لفصمممل توقممم  -3
  لييمما نلممك علمم   عتممم ا بتانمم  نممتام قمممم إا :  الممك نثممبل ،  لنمممن  ببلمممف   لرنممبئ   لقبضمم 

  لرنممبئ   لقبضمم  يوقمم  ال  لحبلمم  همما  ففمم  ؛للبنممبا  لنبلممك أنمم   لنممتام ومفمم  بنممبا هممممأ  بمم
 .  لمف  قبض   لنوضو  قبض   أل ؛ببلمف  يفصل بل ؛ لننظوا   لمعو 
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 القضية ملف على االطالع:  السابع املطلب

  لقضممي  حرممل قبممل -  لقبضمم  علمم  يتعممي  ،لممميام نممب تقممميم نمم  و لمممفب   المعممبا  نتاممبا بعممم
 بممممب  إقفمممبل يقممماا نسمممتوفي   لقضمممي أ   لممم  تبممممي  فمممرا  طمممت لت  لقضمممي  حرمممل يقمممااأ   - للحكمممم
ا  .للحكمم  لقضمي  وحرل ، لنا فع   ،ببالسمتيفبا قما ا ا  أصمما لتسمتيفبا بحبرم   لقضمي أ   لم  تبمي  و  
  ألملم أو   لوقمبئ أو   ألطما   نتعممم   لكبيما   لقضمبيب ف  خصوصبا  ،طت لت  لقضي  حرل وير 
 . حرلهب عنم للحكم صبلح  غيا  لقضي أ   يتفبرأ ال حت 

 ؛ لنتخما   جرما ا  أ  بشم أنمب ،و لممفو   لنقمنم   ألمل  عل   الطت  هو:  بالطت ب ويقصم
  الطمممت  ثمممم ،سمممببقبا  نبمممي  همممو كنمممب ،نظاهمممب قبمممل  لقضمممي  نلممم  فحمممص :أوالا   لقبضممم  علممم  يتعمممي ف

 . رلس  كل قبل  لنستنا

  سمتظابا عليم  يرم  بمل ؛ ألطما   نم   لنقمنم  ببألمل  نقيم ا  ليس  لرنبئ   لقبض أ   عل 
 شماوم بقيم  سمنب  تقايما ،المك سمبيل فم  فلم  ؛ لحقيق  إظابا شأن  ن  مليل أ  طل  ول  ، لحقيقي 
 شمماوم وطلمم  ، لنحكنمم  أنممبم حضممواهم يممتم ولممم ، لعبنمم   لنيببمم  أنممبم سممنبعام سممب   لمماي   المعممبا
  سممتيفبؤ   لقبضمم  علمم  يتعممي  نممب بعمم  نمماكاأ   بنممب يحسمم  وهنممب . المعممبا باممم يتنسممك لممم آخمماي 
 :  آلت   لنحو عل 

  لنيببم  أنمبم تقممينام وسمب  ، لنحكنم  أنمبم إحضمباهم يمتم لم  لاي   المعبا شاوم بقي  سنب  -1
 .  لعبن 

 بعممم  لتوضمممي  إليممم   ألسمممئل  بعممم  لتوريممم   لنحكنممم  أنمممبم شمممام شمممبهم سمممنب  إعمممبم  تقايممما -2
 . شابمت  سنب  وق  عناب  لنحكن  غفل   لت   ألنوا

 .  لرنبئ   لنعنل تقايا لننبقش   لرنبئي   ألمل  طل  -3

 .  لشاع   لطبي  تقايا لننبقش   لشاع   لطبي  طل  -4

 .  لو ق  عل   لرنبئ   لنعنل تقايا لتطبي   لراين  كب   لن  لنعبين  -5

أو  ،ننم   لنمبا  أطلق  لا   لستح نو  لتحميم  لرنبئ   لنعنل عل   لنبا   لنقاو  عا  -6
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  لنظاوفممممب أ   لنعافمممم   لنضممممبوط  لسممممتح نمممم   لفباغمممم   لنظاوفممممب أو   لنقمممماوفب  عمممما 
  ؟ ال أم  لنضبوط  لستح ن  قابإطت تم  لفباغ 

 غيمما إلمم  تصممويبابأو  ،اهب سممتيفب  لنحكنمم  فتقمماا ؛تممتم لممم  جرمما ا   بعمم أ   يتضمم  قممم -7
 قضمي  كمل فم   لخطمأ وتصمو  ، لنمبقص فتسمتكنل ؛ونتبسمبتاب  لقضمي  ظماو  حسم  الك
 . حم  عل 

 : هي المحجوزة القضية دراسة لحسن اتباعها يتم التي اإلجراءات

 حرنامب فمبلبع  ؛تختلم  ونوعامب  لقضمبيب حرمم  إ إا : لقضمي  حرمل لقما ا  لسمببق   لما س  -1
نب  لوقبئ  لتعمم إنب ؛كبيا نمب  لنتانمي  لتعممم و    نمب ؛ ألملم  لتعمممأو  ،علميام  لنرنم  لتعممم و  
 نمم  يتنبسمم  بنممب ،سممببق  ما سمم  علمم  بنممباا  يممتم للحكممم  لقضممي  حرمملأ   : لقممول عليمم  يتعممي 
 للقضممي  يعطمم  لكمم  ،لميمم   لنحرممول   لقضممبيب لعمممم  لسممببق  ونعافتمم  وطبقتمم   لقبضمم  وقمم 
 نم   لتبل  ببليوم  لنل  وأخا  لحرل لفتا  كبفيبا  نوعم ا  يحممأ   ويتعي  .وكبنل  مقيق  ما س 
 . لحرل قا ا

  لقضممبيب فمم  خبصمم  ؛للقضممي  نلخممص إعممم م  لقبضمم  علمم  يتعممي : للقضممي  نلخممص إعممم م -2
 فمم  أنمم  علمم  عممتو  ؛ لنلمم  لما سمم  توفقمم  وعمممم أفكممبا  تتشممت  ال لكمم  ؛ لكبيمما  لحرممم ا  
  لقضممي  نلخممص علمم   العتنممبم ثممم ونمم  ، سممتيفبؤهب يممتم ،للحكممم  لقضممي  صممتحي  عمممم حبلمم 
 للعممموم   لقبضممم  قبمممل نممم   لنبممماول و لنراممموم  لوقممم  يضمممي  ال حتممم  ؛ للحكمممم حرلهمممب عنمممم

 .أخا  نا  للما س 

 فمال يمتم بمل ؛ لقضمي  نلم   حتمو   نمب كتببم  إعمبم  لميس  لقضمي  بنلخمص  لنقصمومأ   عل 
 ،و لنمممن   لشخصمم  بممبلح  و لمممعو   التاممبم وقمما ا  لمممفب  أملمم  وكممالك ،ناتبمم   المعممبا أملمم 

فمما م ،بيممب  قممو ئم أوا   أخمما ويستحسمم   ويممتم ،للمممفب   لنقببلمم  و لصممفح  لتمعممبا صممفح  و  
  ألملم  كتببم  يمتم ثمم ، لقبئنم  اأس فم  و لنممن   لشخصم  بمبلح  و لممعو   التامبم قما ا كتبب 

 :    آلت   لنحو عل   لمفب  أمل   لنقببل  لعنوم وف  ، ليني   لرا  ف   المعبا ن   لنقمن 

  -4:   لنتانو 
           1-  
           4-  

 -4:  علي   لنرن  
               1-  
               4-  
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 :  التابم قا ا
 
 

 :  جثبب  أمل 
 .  العتا  -4

 : و لنمن   لشخص  ببلح   لمعو 
 
 

 :  لمفب 
 علمممممم   لنطممممممبع أو   العتمممممما  أ  بشمممممم  لنممممممتام مفمممممم 

 .  العتا  
 :  لشاوم -1

 /  ألول  لشبهم
 /  لثبن   لشبهم
 /  لثبلث  لشبهم

 :  لشابم أو   لشبهم ع   لنطبع  
 :  لمفب  شاوم
 /  ألول  لشبهم
 /  لثبن   لشبهم
 /  لثبلث  لشبهم

 :  لرنبئ   لنعنل تقايا -4
 

  لنعنممممل تقايمممما حممممول  لمممممفب  ونتحظممممب   لنطممممبع  
 .  لرنبئ 

  لطبيممم  تقايممما حمممول  لممممفب  ونتحظمممب   لنطمممبع   :  لشاع   لطبي  تقايا -1
  :  لنمن  ببلح  علي   لنرن  أمل  -5 .  لشاع 

 وقممما ا  ، لممممقي  و لفامممم  الطمممت   لقبضممم  علممم  يتعمممي   لقضمممي  تلخممميص نممم   النتامممبا وبعمممم
 نمم   لقوليمم   ألملمم  تطممبب  نممم  ونممب ،تنبقضمم  أم تطببقمم   لشمماوم شممابم أ   ونعافمم   ألملمم 
 علم   لنمتام وأملم  مفمب  تمأثيا نم  ونعاف  ، لشاع   لطبي  وتقايا ، لرنبئ   لنعنل تقايا
 : أناي  أحم ن   ألنا يخلو ال ثم ،الك غيا إل  ، المعبا أمل 

  لقبضمم  علمم  يتعممي   لحبلمم  همما  ففمم  ،للحكممم صممبلح   لقضممي أ    لقبضمم   قتنممب :   ألول
  لقضممي أ   تبممي   الطممت  بعممم إنمم   لقبضمم  يقماا  لنحمممم  لنوعممم وفمم  ، لحكممم نسمموم  إعمم م

 أسمبب  ويتلمو ببلرلسم  و لنطم  ،للحكمم وحرلهمب ، لنا فعم  بمب  إقفبل يقاا ثم ،للحكم صبلح 
 . وننطوق   لحكم

ننممب ،للحكممم  لقضممي  صممتحي  عمممم:  لثممبن    لمماكا  لسممبل   لنحممو علمم   سممتيفبا إلمم  تحتممب  و  
 علم  يتعمي   لحبلم  هما  ففم  ؛ سمتيفبئاب إلم  بحبرم   لتم   لنقبط ويحمم ،بالطت ب قا ا ا  فيتلو

 عم  يكشم  ال حتم  ؛ سمتيفبئاب إل  بحبر   لت   لنقبط تحميم عنم حصيفبا  يكو أ    لقبض 
  لتتعمم  يممتم ال حتمم  ؛ ألملمم  بعمم  فمم   سممتيفبئ  نمم   لنطلممو  نعافمم  شممأن  نمم أو  قنبعتمم 
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  لرنممبئ   لنعنممل تقايمما بنمموم بعمم  فمم  غنممو  ورمموم عنممم فنممثتا  ؛ لقضممي  أطمما   قبممل نمم 
ا  . لرنممبئ   لنعنممل تقايمما لننبقشمم   لرنبئيمم   ألملمم  فايمم  حضمموا هممو  الطممت  قمما ا يكممو   و  
 ،للحضموا  لشمبهم  إعمت  الطت  قا ا يكو  ،نحمم  نقط  حول  لشبهم سؤ ل  ألنا تطل 
 .  لشبهم سنب  إعبم أو 

 همما  ففمم  ؛فقمما   عشمما إلمم  تصممل قممم ، لنقممبط نمم   ا عمممم  الطممت  قمما ا يتضممن  قممم ،وأخيمما ا 
 قمما ا تممتو  يممتم بممل ؛و حممم  رلسمم  إلمم  بكبنلمم   الطممت  قمما ا لتنفيمما  لتأريممل يعقممل ال  لحبلمم 

 تنفيمما يقسممم ، الطمت  قمما ا تمموي  نمم   النتامبا وعنممم ، لرلسم  نحضمما فم  وتثبيتمم  ، الطمت 
 قممما ا  شمممتنل إا  فنمممثتا  ؛ جرممما ا   تاتيممم  حسممم  ببلتأريمممل ويبممممأ ،رلسممم  نممم  ألكثممما  لقممما ا

 :آ  هو نب  لنحكن  تقاا فقا   ب ثن عل   الطت 
 ...... .أو .......   لشبهم  برعت.......  إلل م: أوالا 

 فمم  و لنمماكوا  ألخيمما إلمم   لثبلممث  لبنممم نمم   الطممت  قمما ا تضممنن  نممب  سممتيفبا إارممبا:  ثبنيممبا 
 .  لقبمن   لرلسب  إل )        (  اقم  لنحضا

 ......... . رلس  إل   لتأريل:  ثبلثبا 
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 احلكم حيثيات:  األول املطلب

 لنمممبا  : لقبضممم  نممم  ورو بمممبا  للحكمممم سمممنم ا  تصمممل   لتممم   ألسمممبب  صممميبغ  هممم   لحكمممم أسمممبب 
  لنا فعممب  بقممبنو   ألحكممبم لتسممبي   يونوضمموع إرا ئيمم  قو عممم علمم   لقممبنو  نممص وقممم .بكمما  حكنم 
 . لرنمممبئ   لحكمممم أسمممبب  عليممم  شمممتنلتأ   يرممم  نمممب نوضممم  وسمممو  ،  لرل ئيممم   جرممما ا   وقمممبنو 
 :ه  ،أقسبم ثتث  إل  تقسم  لت   لحكم نوعي  ببختت   ألحكبم تسبي  يختل 

 .  جم ن  أحكبم تسبي  -

 .  لبا ا  أحكبم تسبي  -

 .  جرا ئي   ألحكبم تسبي  -

 : اإلدانة أحكام تسبيب قواعد: أولا 

 :   آلت   لحكم أسبب  تتضن 

  لو قع  تكيي  -       ألمل  ننبقش  -    جثبب  أمل  -    التابم قا ا-

 .  لنمني   لمعو  -  و لنشمم   لنخفف  و لظاو   لعقبب   لنص اكا -   لمفو  ننبقش -

 :    آلت   لنحو عل  الك وتوضي 

 ،وو ضممح  نختصمما  بصمموا   التاممبم بقمما ا  لنمماكوا   لوقممبئ  ضممن ت    لحكممم حيثيممب  بم يمم  فمم  -1
 لوقممم   وتضممميي   لحكمممم بنحصمممل رمممبا لنمممب تكممما ا المممك  أل؛ حافيمممبا   التامممبم قممما ا نقمممل وعممممم

"  : آلتم   لنحمو علم   التامبم قما ا تضني  فيكو  ،تاميم بو قع  نتام قمم إا  فنثتا  ؛ لقبض 
......   لنممممتام قمممممن   لعبنمممم   لنيببمممم أ   تبممممي   لقضممممي  نلمممم  علمممم   لنحكنمممم   طممممت  بعممممم

 نبمي  همو كنمب ،يقتلم  سمو  نم إ :بقولم .....  عليم   لنرن  تاميم و قع  إلي  نسنم  للنحبكن 
ا   التامممبم، قممما ا فممم    لنحمممو علممم   التامممبم قممما ا تضمممني  يمممتم و قعممم  نممم  أكثممما للنمممتام أسمممنم و  

....   لنمتام قممن   لعبنم   لنيببم أ   تبمي   لقضمي  نلم  حو   نب عل   الطت  بعم: "  آلت 
 سمم  وو قعمم .......  عليمم   لنرنمم  علمم   لنممبا بممرطت  تاميممم  و قعمم  إليمم  نسممنم  للنحبكنمم 
 . التابم بقا ا نبي  هو كنب...........  :ل  بقول   لناكوا علي   لنرن 
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 :   للنتام  لننسوب  للراين   لنثبت   ألمل  تضني  -2

 إليامب  سمتنم  لت   ألمل  تضني  يتم بل  المعبا ن   لنقمن   ألمل  رني  تضني  عمم يتعي 
أو   عتا فممبا  تكممو  قممم و ألملمم  . لنحبكنمم  قيممم  لو قعمم  إثبممب  شممأناب نمم  و لتمم  ،بحكنمم   لقبضمم 
 جثبمب  يبا كبف  العتا   كب و  ،إلي  نس  بنب  لنتام  عتا  فرا  ؛أخا  أمل أو  شاوم شابم 
 بقيبنم  بمبالعتا   أرمب  إليم  نسم  بنب  لنتام وبنو را : "  آلت   لنحو عل  يضن   لو قع 
طمت ...  علي   لنرن  حيبل وتصويب   آلل  ستح  بأخا   لنرنم  أصمبب ...  عممم  لنمبا و  
 نم  رملاب  لنمتام  عتما   يتضمن  وقمم ".إثاهمب تموف ..........   فم   لطلقمب  برحمم   علي 
  لحبلم  هما  ففم  ؛ لشماوم شمابم  هم   ألملم  تكو  وقم ،تضنين  فيتم ؛للراين   لنكو   لفعل
 نختصممما  بصممموا  تضمممنيناب ويمممتم ، لو قعممم  برثبمممب  قوتامممب حسممم   لشممماوم شمممابم  تضمممني  يمممتم

 وعممم،  لو قعم  تثبم   لتم   لعنبصا رني   حتو ا شأناب ن  بنب ،ونتا بط  و ضح  وبعببا  
 سممتح  بأخمما بقيبنمم .......  للنممتام نشممبهمت ......  شممابم  نمم  ثبمم :  نممثتا  ، حافيممبا  نقلاممب
خا رمم  نسمممس نممو   لنممبا   أعيمما  عممم  بممرطت ....  عليمم   لنرنمم  حيممبل وتصممويب  وتعنيمما  و  
 فمم  وتمموف  ، ألا  علمم  إثاهممب سممقط اأسمم  فمم  إحممم هب أصممببت  عليمم   لنرنمم  صممو  نبايمم 
  لطبيمم  وتقايمما ، لرنممبئ   لنعنممل تقايمما  لكتببيمم   ألملمم  تضممني  ثممم..... " .  وشممام  لحممبل

 :  آلت   لنحو عل  نتنبس  وبأسلو  نختصا  بصوا  و لنعبين  ، لطبي  و لتقبايا ، لشاع 

 همو  لوفمب  سمب أ                   وتمبايخ)       (  اقمم  لشاع   لطبي  تقايا وتضن " 
 نم  وخما   لماأس نم   ألينم   لربنم  نم  مخمل نمبا  لنقماو .......  عليم   لنرنم  تعا 
 " .    آلخا  لربن 

 ب  طنئنمم إلمم  أم   لتمم  و ألسمبب   ألملمم  ننبقشمم  يمتم ، لسممبل   لنحممو علم   ألملمم  سممام وبعمم -3
 نطممبع  تقممميم عنممم  لمممفب  قبممل نمم   المعممبا أملمم  حممول  لنطممبع  علمم  و لممام ،إلياممب  لنحكنمم 

 بتضمممني  فيكتفممم   لبسممميط   لقضمممبيب أنمممب . لكبيممما   لقضمممبيب فممم   لممممفب  قبمممل نممم   ألملممم  حمممول
 همممو  لممممليل كمممب و  قصبصمممبا   جعمممم م وعقوبتامممب قمممتتا   لقضمممي   كبنممم إا  أنمممب .فقمممط  العتممما  
 وو ضممم  صممماي   لنمممتام  عتممما    إ وحيمممث" :   آلتممم   لنحمممو علممم  يضمممن ف  لنمممتام  عتممما  



74 

 تطنمئ   لنحكنم   رفم ، لرنبئ  و لنعنل  لشاع   لطبي  تقايا تضنن  لنب ونطبب  ونفصل
ا  . " لنممممتام حيممممبل  لو قعمممم  لثبممممو  كممممبنتا  ملمممميتا  وتعممممم  إليمممم   تكممممو  شممممابم   ألملمممم   كبنمممم و  

 نم   لمبع  بعضماب نم  تطببقم   لشمبهمي  شمابم   إ وحيمث: "  آلتم   لنحمو علم   لصيبغ 
 إلياممب تطنممئ  نممب؛ ..." و  جصممبب  ونممو   لنسممتخمن   ألم   ونممو   لو قعمم  ب ولنمم كممب ن حيممث

ا  . لو قعممم  لثبمممو  كبفيمممبا  ملممميتا  وتعممممهب ، لنحكنممم   بمممل ؛نببشممما ا  ملممميتا  لممميس  لشمممابم   كبنممم و  
 ونتنبسمق  حمم  عل  قاين  كل  ستختص يتمأ   فيتعي   لو قع  جثبب  قا ئ  نناب  ستخلص

أ   ثبمم  فنممثتا  ؛ لقبضمم  باممب  قتنمم   لتمم   لنتيرمم  إلمم   لوصممول يممتم حتمم  ؛ لثبنيمم   لقاينمم  نمم 
 نسممس وسمتح أبمي  با ثوبم البس وهو.....  بننلل نخلنبا  عصا ا   لا بع   لسبع كب    لنتام
 با ببصمم وطلمم  با ونسمسمم أبممي  با ثوبمم البممس همموو ...  ننمملل نمم  خمما  شممخص فشممبهم ....  نممو 

 .لخ ..  لببص اك  ن  هو  لنتامأ   عل  تمل قاين  فتلك..... رول  نحو نترابا   ا صييا 

 تكييم  فيرم   لنمتام حيمبل  لو قعم  بثبمو   لقبضم  و قتنب   ألمل  ننبقش  بعم  لو قع   يتكي -4
نممل ل ، لو قعمم  لمميكم ،بطبيعتمم  نابئيممبا  لمميس  لنيببمم  تكييمم   أل ؛ لصممحي   لوصمم  و    با ننوارمم و  
 نمم إ......  :عليمم  للنرنمم  بقولمم  بقيبنمم  تنثممل  لنممتام سمملوك  إ وحيممث: "   آلتمم   لنحممو علمم 

 راينم  يشمكل فعل   رف نفس  علي  بلنرن ب و لفل   لخو  أحمث نب ؛كا  يفعل لم إا  سيقتل 
ا  .  لنمممتام حيمممبل امممبكبنأا  برنيممم  تاميمممم  و قعممم  إثبمممب  أوالا  يتعمممي  عنمممم قتمممل  لو قعممم   كبنممم و  
  لنمتام قيمبم ثبم  وحيمث":  آلتم   لنحمو عل   لو قع  تكي  ثم ،للنتام نسبتاب إثبب  ثم ، لقتل

 و اتبطم  وفبتم  إلم  أم  اأسم  فم  عليم   لنرنم  أصمب   لنسممس ستح  ن   لنبا برطت 
 برنيمم   لقتممل راينمم  بقيممبم  لقممول نعمم  يتعممي  ننممب ؛ لنممتام بفعممل سممببي  بعتقمم   لوفممب  نتيرمم 

 إلم   لنحكنم  وبنظما: "   آلت   لنحو عل   لعنمي  الك بعم ينبق  ثم".  لنتام حيبل ابكبنأا 
  لنرنمم  حيممبل وتصممويب  وتعنيمما  آلمم  سممتح ألناممب؛ بطبيعتاممب قبتلمم  فامم   لنسممتخمن   لوسمميل 
طممت  عليمم  صممببتاب  لنممبا و     لقتممل تممو فا علمم  برممتا يمممل الممكأ  فمم ؛بنقتممل عليمم   لنرنمم  و  
 ، لقلمم  ونحلاممب  لنتيرمم  تحقيمم  نحممو  لنممتام نيمم   ترممب  هممو  لعنميمم  ثبممو   أل ؛ لنممتام لممم 
 علمم  برممتا يمممل نممب ؛ لو قعمم  ونتبسممب  ظمماو  نمم   لنحكنمم  تستخلصمم  ،خفمم  أنمما وهمم 
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 .ابكبنأا  برني   لنتام حيبل  لعنم  لقتل راين  قيبم

 بممل ؛ لنتانممي  نمم   لنقمنمم   لمممفو  رنيمم  علمم   لممام  لقبضمم  علمم  يرمم  ال:   لمممفو  ننبقشمم  -5
 ننبقشممتاب فيممتم  لنحكنمم  سممنب  ويقمما  وقبنونيممبا  روهايممبا   لمممف  كممب    إا   لمممف  علمم   لممام يلمملم

 . لنطل  إقنب  إل  يؤم  بنب نختصا  بصوا 

 و قعمم  ثبتمم  وحيممث":  لقممبنون   لممنص تضممني  يممتم  لو قعمم  تكييمم  بعممم:  لقممبنون   لممنص اكمما -6
 و لتممم  عقوبمممب ( 141)  لنمممبم  بنورممم  نعبقبتممم  نعممم  يتعمممي  نمممب ؛ لنمممتام حيمممبل  لعنمممم  لقتمممل
  رفمم  لمممم ولمم  يعفمموأ   إال قصبصممبا  ببجعممم م يعبقمم  عنممم ا  نعصممون  نفسممبا  قتممل نمم " :تممنص
 لاضمبا  عتبمبا وال ببلميم  حكمم ، لحكمم قبمل  لرمبن  نمب أو   لمي  بشاطأو  نطلقبا   لعفو كب 

 يتممو فاأ  و   لمممم ولمم  يطلبمم أ   ببلقصممبص للحكممم ويشممتاط.  لفعممل وقممو  قبممل عليمم   لنرنمم 
 بثبممممو   لقمممما ئ  نمممم   لقبضمممم  و قتنمممم  كتهنممممبأو   لشمممماطي  أحممممم تخلمممم  فممممبا   لشمممماع  مليلمممم 

 بممبلحبس  لرممبن  يعمملا  لعفممو بييمما سممقطأو   لقصممبص  نتنمم  إا أو   لنممتام حمم  فمم   لراينمم 
 ."سنو   عشا عل  تليم وال سنو   ثتث ع  تقل ال نم 

:  آلتمم  المك علم  و ألننمموا  –  لعقوبم  نقمم ا اكما مو  و لنخففمم   لنشممم   لظماو  تضمن  -7
 نما   لراينم  إلم  يعموم لم  أنم   العتقمبم علم  بعمث نمب ؛ لنمتام شخصمي  إل   لنحكن  بنظا"

  لنممبم  نممص إعنممبل نعمم  يسممتور  نممب ؛با رنبئيمم يبا نبضمم لمم أ   ثبممو  عمممم علمم  عممتو  ،أخمما 
ا  ". حيبلمم   لعقوبمم  تخفيمم ب ،عقوبممب ( 419)   لمممم أوليممبا وطلمم  عنممم قتممل  لو قعمم   كبنمم و  

 همم   ألملمم   كبنمم فممرا  ؛عمنمم  نمم   لشمماع   لمممليل تممو فا ننبقشمم  يتعممي   لشمماع   لقصممبص
 يقممممح نمممب يورمممم وال ،اؤيممم  وشممماوم عمممملي  ارلمممي   لشممماوم يكمممو أ   يتطلممم   لشممماوم شمممابم 

 : آلت   لنحو عل   لبع  بعضاب ن  شابمتام شابمتانب تتطبب أ  و  ،بشابمتام

 حيممث نمم   لممبع  بعضمماب نمم  تطببقمم  ألناممب ؛ لشممبهمي  شممابم  إلمم   لنحكنمم   طنأنمم  وقممم"
  جصممبب  ونممو  ،عليمم   لنرنمم  كممب ون  لراينمم  فمم   لنسممتخمم و لسممتح  لو قعمم  كممب ون ب لنمم
 تعممم  نممب ؛ لشمماع   لطبيمم  وتقايمما  لرنممبئ   لنعنممل تقايمما نمم  تطببقاممب علمم  عممتو  ،اممبكبنون

 حمممول نطمممبع  نممم   لممممفب  نحمممبن  أثمممبا  نمممب وأنمممب . لقتمممل و قعممم  لثبمممو  كبفيمممبا  ملممميتا   لنحكنممم 
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  آللمم  سممتح  بأخمما بقيبنمم  تنثممل  لنممتام سمملوك  إ وحيممث ،أسممبس علمم  قممبئم فييمما  لشممابم 
طمممت    لراممم  نممم  مخلممم أ  بممم  لنبايممم   ألعيممما  بأحمممم أصمممبب  عليممم   لنرنممم  صمممو   لنمممبا و  
 راينمم  يشممكل سمملوك أ  فمم ؛ببلحممبل إثاهممب علمم  تمموف   لخلمم  نمم  وخارمم  للصممما  ألنبنيمم 

 ونتبسمب  ظماو  نم   لنحكنم  تستخلصم   لقلم  نحلم  خف  أنا  لقتل ني   إ وحيث ،قتل
صمبب  بطبيعتم  قمبتتا  آليمبا  سمتحبا  بوصفاب  لنستخمن   لوسيل  إل   لنحكن  وبنظا ؛ لو قع   و  
 راينمم  قيممبم ثممم نمم  ، لنممتام لممم   لقتممل نيمم  تممو فا علمم  برممتا يمممل نممب ؛بنقتممل عليمم   لنرنمم 
 ، لشمماع   لقصممبص طلبممو   لمممم أوليممبا  إ وحيممث ،اممبكبنأا  برنيمم   لنممتام حيممبل  لعنممم  لقتممل
 حبضما  بكبنم ننم  عمملي  ارلمي  شمابم  ختل ن   لشاع  ببلمليل  لقتل و قع  ثبت  وحيث
  لو رم  و لشماوط كمب  ألا  رنيم  تمو فا ثم ون  ،بعم لتانب يقمح نب يتوفا ولم  لراين  نساح
ل ك ممم  } بل تعمم لقولمم  إعنممبالا  ببلقصممبص للحكممم تو فاهممب ممبص   ف مم  و  ي ممب     ل ق ص    أل ل ب ممب    أ ول مم    ي ممب   ح 

 نفسمممبا  قتمممل نممم ) علمم  ننامممب رممملا يمممنص  لتمم ( 141)  لنمممبم و  ،(479)  لبقممما  {ت تَّق مممو    ل ع لَّك ممم  

أو  نطلقممبا   لعفمموكممب    رفمم  لمممم ولمم  يعفمموأ   إال قصبصممبا  ببجعممم م يعبقمم  عنممم ا  نعصممون 
 قبممل عليمم   لنرنمم  لاضممبا  عتبممبا وال ببلميمم  حكممم  لحكممم قبممل  لرممبن  نممب أو   لميمم  بشمماط
 نمب ؛..( لشماع  مليلم  يتمو فاأ  و   لممم ولم  يطلبم أ   ببلقصبص للحكم ويشتاط.  لفعل وقو 
 . و لقبنو  للشا  وفقبا   لناكوا  لنتام نعبقب  نع  يتعي 

 فيتضممن  ببلقصمبص للحكمم  لشماع   لممليل يتمو فا لمم إا  أنمب ،با  عتا فم  لممليل كمب  إا  وكمالك
 بنممباا  ثبتمم  بممل ؛ لشمماع  ببلمممليل تثبمم  لممم  لنحبكنمم  قيممم  لو قعمم   إ وحيممث":   آلتمم   لتسممبي 

 للحكممم( 141)  لنمبم  فم  علياممب  لننصموص  لشماوط تممو فا عممم نعم  يتعممي  نمب ؛قما ئ  علم 
  لتم   لماكا سمبلف   لنمبم  لمنص وفقمبا  تعليايم  بعقوبم   لنمتام علم   لحكمم ثمم ونم  ،ببلقصبص

  لقما ئ  نم   لقبضم  و قتنم  كتهنمبأو   لشماطي  أحمم تخلم  ا رفم: )... نصماب نم  رملا ربا
  لرممبن  يعمملا  لعفممو بييمما سممقطأو   لقصممبص  نتنمم  إا أو   لنممتام حمم  فمم   لراينمم  بثبممو 

 أوليمبا طلم  وحيث ، ...( سنو   عشا عل  تليم وال سنو   ثتث ع  تقل ال نم  بلحبسب
 ونم   لشماع ، ببلممليل  لقتمل ثبمو  ببلقصمبص للحكمم يشتاط وحيث ، لشاع   لقصبص  لمم
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 بيممنام تقسممم ، لمممم ألوليممبا  لنممتام بمممفعاب يلمملم عنميمم  بميمم   لحكممم سممو   لمممم ألوليممبا فلمميس ثممم
 .    لشاعي   لفا ئ  بحس 

ا     لنحمممو علممم   ألشمممم ببلعقوبممم  و لنطممم  ،و قعممم  لكمممل عقوبممم  اكممما يرممم   لوقمممبئ  تعممممم  و  
 -: آلت 

  لنممبم  لممنص إعنممبالا  فيتعممي   لتعليمما رمما ئم نمم   لنممتام حيممبل  لثممببتتي   لممو قعتي   إ وحيممث"
 ." ألشم ببلعقوب   لنط  عقوبب ( 445)

 : آلت   لنحو عل  و لنمن   لشخص  ببلح   لمعو  تضني  -8

 عليمم   لنرنمم   إ وحيممث ،نمممنيبا  لت انسممب نعمم  يتعممي  نممب ؛ا رنبئيممب  لنممتام نسممبال  ثبمم  وحيممث"
 تضممممني  يممممتم ثممممم – نضممممنون  يمممماكا -  لطبمممم   لتقايمممما بنورمممم   لرنبيممممب  أا  طبلبممممبا  تقمممممم
 طلممم  إلممم  ينتقمممل ثمممم ،إصمممبب  لكمممل با أاشممم تقمممما ثمممم ،  لتقايممما  حتمممو   لنمممب  لنحكنممم  ب  طنئنممم

 " .  لقضبئي   لنخبسيا ثم ببلراين  وعتقت   لضاا ثب  كي  ويبي  ، لتعوي 

 : األروش تقدير

 يتعمممي  بممل ؛بنورباممب بممبألا  ويحكممم ، لقبضمم  باممب يسممملم  لطبيمم  ببلتقممبايا يممام نممب كممل لمميس
 ظمممماو  وكممممالك ، ألملمممم  بنورمممم  لمممم  ثبمممم  حسممممبنب رنبيممممب  نمممم   لطبمممم  بممممبلتقايا وام نممممب نطببقمممم 

 عليمم   لنرنمم  ربامم  فمم  كسمما ورمموم  لتقايمما تضممن  إا  : لنثممبل سممبيل فعلمم  ؛  لو قعمم  ونتبسممب 
 يحكممم ال  لحبلمم  همما  ففمم  ؛عليمم   لنرنمم  بربامم  إصممبب   أيمم نشممبهمتام عمممم نفممو   لشمماومأ   وتبممي 
 نفمس فم  إصمبب  نم  أكثما  لتقايما يتضمن  وقمم .رباتم  فم   لما   لكسما رنبيم  بمأا  علي  للنرن 
 بمممأا  إال يحكمممم ال نتقبابمم   كبنممم إا  فانمممب ، لسممب  أسمممفل فمم  كممممنب  خنمممس نممثتا  ؛نفسممم   لنوضمم 
 بمي  فما  هنمبك يكمو أ   يرم   لنوضم  نفمس فم  إصمبب  نم  بأكثا  لحكم يتم ولك  ،و حم  إصبب 

ا  ،(سم4) نسبف   جصببتي   ،حكونم  ل م ونمب ، أاشم ل  قمات( سم4) ن  أكثا نسبف   لراح طبل و  
  لطبيمم   لنصمطلحب  بعم  نوضم أ   بنممب يحسم  وهنمب . لرماح بعنمم  هم   ألا  تقمميا فم  و لعبما 

 :   آلت   لنحو عل  فقاي  نصطلحب  ن  يقببلاب ونب
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  لطبي   لنصطلحب   لقبنوني   لنصطلحب   لخطأ أا   لعنم أا    لنثقبل

1 

لممممم
ر

 

 كمنب  نسوم  نحنا ، ، نخضا  لاير 2111 لاير 11111

 سحرب   و ان  ، خباص  ، قباش  لاير 3111 لاير 17511 5

 قطع  راح  صيا  م ني  لاير 41111 لاير 41475 2215

 نبل  قطع  راح  كبا  م ني  لاير 11111 لاير 23751 4125

11 

حممم
ل

 

 بعن  قطع  راح ببضع  لاير 41111 لاير 441111

 بعن  قطع  راح نتتحن  لاير 21111 لاير 425111 41

51 

ظممممم
ع

 

 العظم حد وصل قطعي جرح نوضح  لاير 31111 لاير 175111

  شاخ  كسا هبشن  لاير 421111 لاير 551111 411

 نتفت  كسا نبقل  لاير 111111 لاير 315111 451

و  44424
ر

 

  لممبط  رممو  إلمم  نبفمما رمماح ربئف  لاير 544444 لاير 4344444
  لحو أو   لصماأو 

  لمنب  وصل راح  لم ني  لاير 544444 لاير 4344444  44424

  لمنب  أم وصل راح  آلن  لاير 544444 لاير 4344444  44424

  لاقيقمم   لقاشمم  إلمم  وصممل رمماح  لسنحب  لاير 21111 لاير 111111  11
  لرنرن  فو  –

 

 : البراءة أحكام تسبيب: ثانياا 

نب ؛ لو قع  ثبو  لعمم تكو أ   إنب:  لبا ا  أحكبم ،  لبما ا  قاينم  لاممم كبفي  غيا  ألمل أ   و  
نممب نممب ، جببحمم  أسممبب  نمم  سممب  لتمموفا و    ففمم   لو قعمم  تثبمم  لممم فممرا  ؛ راينمم  يشممكل لممم  لفعمملأ   و  
 أ   لقضممي  نلمم  فمم  يورممم ال نمم أ  لقبضمم  يمماكا ثممم ،ببختصممبا  التاممبم قمما ا اكمما يممتم ، لحبلمم  همما 
ا و .  لنمتام ببما ا   لحكمم ثمم ون  ، لنتام حيبل ياكا مليل   لقبضم  يسمب  كبفيم  غيما  ألملم   كبنم   
 قممما ئ  عممم  عبمممبا  ألنامممب ؛ لبممما ا  قاينممم  هممممم شمممأناب نممم  لممميس  المعمممبا عليامممب  عتنمممم  لتممم   ألملممم أ  

  لبما ا  قاينم  تاممم وال  لبما ا   لنمتام فم   ألصمل  إ وحيمث ، لقمبط   لمليل قو  إل  تصل ل  بسيط 
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 نممب ؛ لو قعمم  فمم  تممو فا   نتفمم  نممب وهممو ،و لرمملم  لقطمم  سممبيل علمم  ربلنمم  قبطعمم  أملمم  علمم  بنممباا  إال
ا  . لنمممتام ببممما ا   لحكمممم نعممم  يتعمممي    لقبطعممم   ألملممم  إثبمممب  يمممتم  جببحممم  أسمممبب  نممم  سمممب  تممموفا و  

ا  .بممبلبا ا   لحكممم ثممم ، جببحمم  سممب  عنبصمما وننبقشمم  ، لنممتام لمممفب  و لنثبتمم   لعمممم  لبمما ا   كبنمم و  
 .  لرل ئي   لمعو  بفحص  لثبن   لنطل  ف  وام حسبنب  لتسبي  يتم  لراين 

 : براءة أحكام نماذج

 :  األول النموذج

 و لنقيمممم  همممم)       (        اقمممم  لرنبئيممم   لقضمممي  نلممم  حمممو   نمممب رنيممم  علممم   الطمممت  بعمممم -1
.......     ألول  لنممتام قمممن   لعبنمم   لنيببمم أ   تبممي        لسممن )      (  بمماقم  لعبنمم  ببلنيببمم 

  لنيببم   تانم :   التم   لنحمو علم  أوالا  بنمم،   التامبم بقا ا  لنبين   لوقبئ  إلي  نسنم  للنحبكن 
  لنرنمم  هممو،  قبنونممبا   لمممم نعصمموم نسمملنبا  عنممم ا  قتممل.......  تممبايخ فمم  بأنمم ........ –  لعبنمم 
 فأصمبب ، قتلم  بمالك صمم ا قب آلم  سمتح نم  نباي  أعيا  عم  علي  أطل أ  ب......... ،   علي 
  لعفمو بحصمول  لقصبص سقط وقم،   لوفب  وأحمث   لصما تروي   ختاق  نبفا  نباي  بطلق 

 بطت وبمممم.  عقوبممممب ( 141)  لنممممبم  نممممص لنقتضمممم  وفقممممبا  عليمممم  و لحكممممم نحبكنتمممم  وطلبمممم ، 
،   السممممتمالال  رنمممم  نحبضمممما نمممم   لرنبئيمممم   لقضممممي  نلمممم  حممممو   نممممب رنيمممم  علمممم   لنحكنمممم 
 بظاوفامممب وأحبطمم   لمممعو  وفحصمم ،   لنحبكنمم  برلسممب  م ا ونممب  لعبنمم   لنيببمم  وتحقيقممب 
 فرنامممب،   لنممتام نممم   لنقمممم  لممممف  وعلمم ،  وبصمميا  بصممما عمم  عليامممب  التاممبم قمممبم  لتمم  و ألملمم 
 بممل،   التاممبم قما ا فمم   لعبنم   لنيببمم  قصماتاب كنممب ليسمم   لو قعم أ   وتمما ،  لنمتام مفممب  تمار 
 بممممي   لخممممت  نشممممأ...... .......  لسممممبع  فمممم  أنمممم :   آلتمممم   لنحممممو علمممم  تتحصممممل  لو قعمممم أ  

   لنممممتام وبممممي ،  أول كطمممما  نبايمممم  أسممملح   يحنممممت وهنممممب....   وأخيمممم ......   عليمممم   لنرنممم 
 نوضم  حمول  لسمببق  للختقمب  ونتيرم  عصميبا  يحنلو  وهم ب ،ث كطا ......  وأوالم ...... 

 وبعمممم ،عليممم   لنرنممم  قبمممل نممم   لنمممبا إطمممت  وتمممم ب  لطافممم  شمممتبك..... ،  يسمممن   ألا  نممم 
 إلم  و ترامو  كب  لمم نم  خارمو  المك وبعمم..... ،  كمب م إلم  وأوالم   لنمتام هما   لنبا إطت 

 ،عبنممبا ....   لعنمما نمم   لبممبل .....  نحممو  آللمم  سممتح  عليمم   لنرنمم  فصممو  ؛ لحممبمث كممب ن
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 وبعمم،  نببشما ا  فتموف   ألا عل   إثاهب سقط ربات  ف  نباي  بطلق  أصي و  ،ببلساي  وأطل 
  ستاسممممل ولكنمممم ....  نحممممو  ترمممم   لسممممتح نمممم  أعمممملل وهممممو  لحيممممب  فممممبا  أخممممب .....  شمممبهمأ  

 نم  مخلم أ  بم برحمم هب.....  أ صي   لاصبص ن  بو بل وقببل  ، جرا ن  نخطط  بنو صل 
 أوالم   لنمممتام شمممبهمأ   وبعمممم ، ببلحمممبل  لحيمممب  إثاهمممب وفمممبا ،  لمممبط  نممم  وخارممم  ظاممما  أسمممفل
 نممب يصممم  لممم كبممم  وفلمما ، نسممتقبل  أنممل وهنممب  لحيممب  وفباقممب  ألا  إلمم  سممقطب..... و..... 
 عبطفممم  وبسمممب ،  قمممو  وال لانمممب حمممول ال  لسمممتح أعممملال،  لسممم  صمممييا  أنانمممب وخبصممم  ،حصمممل
 سممو  لميمم  يورممم ال،   لسممتح نمم  أعمملل خمما آل لكنمم ،  أوالم  قبتممل وقتممل ببالنتقممبم فكمما  ألبممو 
 وهممو ،أنبنمم  نمم  أوالم   نتممل   إلمم  سمميؤم   لقبتممل وبممي  بينمم   لخممت أ   يعمما ألنمم  ال  ؛عصممب

ال عينيم  بمأم يشمبهمهنب  أخمما فكما  عليم   أطما ،  أوالم  حيممب  علم  حفبظمبا   لننملل حبمميس لظمل و  
 ينينمبا   لتفم ، يمم  نم   لسمتح و نتمل ، نسماعبا  إلي  فاه ؛ علي   لنرن  أخ بحول   لا   لستح
 طمما  فمم  أنمم  فممأخبا  ، أوالم  قبتممل عمم   لحبضمماي  أحممم فسممأل، أوالم  قبتممل عمم  ببحثممبا  وشممنبالا 
  لنوقم  شمم  نم و  ،ببلسماي   ببتربهم  لنمبا وأطلم   لسمتح علي  وصو  نحو  فبتر ،    لراب 

  لرابم  إل  ها   لطلقب  برحم  علي   لنرن  تعا  وبسب ،  أصبب  ن أ ببل  إل  ياه  لم
  ألخيمما  أنفبسمم  يلممتفظ فظممل ،قممو   وأنامم  فوقفتمم  صممما   ختاقمم  لكوناممب  جصممبب  ولشممم ... ، 
 عليم   لنرنم أ   ننم  ظنمبا ،  أوالم  لممم و نمتقم حق  خاأ أن   لنتام يعا  لم،   لحيب  فبا  حت 
 للقضممبا عليمم   لنرنمم  خمماو  نتابصممبا  سممتح  نشمماا ا   لتبمم  فممو  إلمم  اتف بفمم ،عنمم  ننمملل مخممل
 وسمملم أنفبسمم   لنممتام فأعممبم،  لرمما  إحممم  فمم  نقتمموالا  وورمممو   ألنمم  أفمما م حضمما حتمم ، عليمم 
 علمممم   لممممليل  سمممتقبم ، لممماكا  لسممممبل   لنحمممو علممم   لو قعممم أ   وحيممممث،  ألننيممم  للرامممب  نفسممم 

  لنحمممو علممم   لشممماوم وشمممابم  ، لتفصممميلي   لنمممتام  عتا فمممب  خمممتل نممم  والمممك ،وثبوتامممب صمممحتاب
 علم   لخمت  وبسمب  ،بأنم  تفصميتا  عتما  ،   لنحكنم  نرلس أنبم  لنتام وبنو را  " : آلت 
..... و....  أوالم  بممي   شممتببك نممتج.... ،  وأخيمم ..........   عليمم   لنرنمم  وبممي  بينمم  رممم ا

 ببلسممماي  وأطلممم  ، لنمممتام بممم  ......  نحمممو  آللممم  سمممتح  عليممم   لنرنممم  فورممم  عليممم  و لنرنممم 
........   آلخممما  بنممم  نحمممو سمممتح  ورممم  ثمممم،  نببشممما  إثاهمممب تممموف  رباتممم  فممم   حممممهب أصمممببت 
 أخ......  بحممول   لمما   لسممتح  لنممتام أخمما لممالك ونتيرمم  ، لحيممب  إثاهممب فممبا  بطنمم  فمم  أصممببت 
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،  طلقمب  أابم  وأطلم ، أوالم  لممم قضمباا  قتلم  قبصمم  عليم   لنرنم  نحمو وورام  ،عليم   لنرن 
 حتم  ؛عنم  بيم  ننملل ف  أن  يظ  ننتظا ا  ظل  لثبلث   لراب  إل  علي   لنرن  ها أ   وبعم
  لنمبا أطلم  نم  غيما  أحمم يورمم ال أنم  نفيمم ا  ، لرما  إحمم  فم  نقتموالا  وورممو   لعسمكا رباو 
 عشممما حمممو ل  نمممبا  طمممتإ وسمممن ،  ننللممم  فممم  كمممب  أنممم ...... "  وشمممام،  عليممم   لنرنممم  ترمممب 

،  لنبايمم  أسمملحتانب  يحنممت وهنممب........ وأخيمم ........ عليمم   لنرنمم  وشممبهم، فخمما  ،طلقممب 
 ترممب ........   ترمم  الممك وبعممم، عصمميب   يحنلممو ........  و......  وأوالم   ألول  لنممتام كممب و 

 باأسم  إحمم هب أصمببت  ببلسماي   لنمبا وأطلم  ،نحمو   آلل  فور  .......... لنمعو علي   لنرن 
 نحمممممو وأترممممم ....... ،  أخيممممم  علممممم ........  صمممممبح المممممك وبعمممممم، نببشممممما  وتممممموف  إثاهمممممب سمممممقط

 أصممي  نحممو   اممور ثممم، ارليمم  وسممط إلمم  ببلسمماي  وأطلمم   نحممو   آللمم فورمم  ................
 ، لشمبهم هما   لنمبا إطمت  لكثما  ونتيرم ،   ألا  علم  إثاهمب سمقط بطنم  ف  بطلق ........ 

  لنممتام فسممأل   ألخيمما  أنفبسمم  يلفممظ........  فورممم  لاصممبص إطممت  نمم   النتاممبا بعممم ارمم  ثممم
 نممممممم   آللممممممم   لنمممممممتام فأخممممممما،  لرابممممممم  طممممممما  فممممممم  كمممممممب    أنممممممم  خبا أفممممممم سمممممممعيم؟ أحنمممممممم عممممممم 

"  نقتموالا  ورممو   لعسمكا ربا ثم........ علي  فام علي   لنرن  نحو ببلساي  وأطل ...........
 ببترمب  نعامم فماه   لنمبا إطمت  وسنعو ........، و........،  ن  كب    أن ........"  وشام
 وورمم   آللمم  أنمملل الممك وبعممم،  رممو   لنممبا أطلمم و ........ قممبم وصممولام وعنممم طممت  ج صممو 
أ   بعمممم........  فسمممقط ببلسمماي   لنمممبا عليمم  وأطلممم  أنبنمم  و قفمممب كممب     لممما ........  ببترممب 
........ ،  نحمممو........  ترممم  ........  أصمممي أ   وبعمممم ،باأسممم   لاصمممبص برحمممم  أصمممي 
،  ألا  إلمم ........  فسممقط نببشمما  وأصممبب  ببلسمماي   لنممبا عليمم ........ أطلمم   لفمموا وعلمم 
  لخممت  وقمم أ   بعممم أنمم ........"  وشممام،  و لحبضمماو   لشممبهم همما ........  سممقط وعنمممنب

 فممم  وتمممم ،وأوالم   لنمممتام فاممما ........ ترمممب  نمممبا إطمممت  سمممن  ،عليممم  و لنرنممم   لنمممتام بمممي 
 ، لنمممبا عليممم  وأطلممم ........  نحمممو  لسمممتح بتصممموي ........ قمممبم ارعمممو أ   وبعمممم ، الشمممتببك
 ببلسممماي  وأطمم  عليممم   لنممبا........ نحممو  لسمممتح ورمم  ثمممم ،قتمميتا  أام   حتمم  اأسممم  فمم  أصممبب 
 وورممم  لحممبمث كممب ن إلمم  ارمم  سممبع  ابمم  وبعممم ، لشممبهم همما  الممك وبعممم ، لصممما فمم  أصممبب 
  إ ويقمممول  لتبممم  فمممو  با ربلسممم و لنمممتام ، لحيمممب  فباقمممب قمممم........ و........ و نرتنعمممي   لنمممبس
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أ    ألطفممممبل أحممممم صممممبح  ألنمممم  أفمممما م رممممباأ   وبعممممم ،عنمممم  بيمممم  فمممم  نختبممممئ عليمممم   لنرنمممم 
  لشماع   لط  تقايا ثب أو ،  نقتوال  و وورم  ألن  أفا م فنلل  لبي  تح   لنشا  ف ........

  جطممت  نسممبف  تعممم  نسممبف  نمم  نبفمما  نبايمم  لطلقمم  تعمما ............ عليمم   لنرنمم أ  بمم، 
 إحمممم ث عنامممب نمممتج ، أليسممما  لصمممما ربنممم  ونخارامممب ، ألينممم   لصمممما ربنممم  نممممخلاب  لقايممم 
 لنقممماو  تعممما ........ أ  بممم......  بتمممبايخ)         (   اقمممم  لطبممم   لتقايممما وأثبممم  ، لوفمممب 
 ،بممبلظاا  ألينمم   لربنمم  نمممخلاب  لقايمم   جطممت  نسممبف  تعممم  نسممبف  نمم  ونبفمما ،و حممم نممبا 

  اقممممممم  لطبمممممم   لتقايمممممما ثبمممممم أو ، وفبتمممممم  فمممممم   تسممممممبب  أليسمممممما  لصممممممما ربنمممممم  نمممممم  ونخاراممممممب
 و حممم نممبا  لنقمماو  تعمما  عبنممب......    لعنمما نمم   لبممبل ......... أ  ... وتممبايخ)      ( 

 نسممبف  ونمم  نمممختا   لربامم  ننتصمم  أسممفل نمم  تخمما   لمما  ، لقايمم   جطممت  نسممبف  نمم  نبفمما
 ،  لوفممب  إحممم ث فمم  تسممبب   لربامم  ترويمم  بممالك ونختاقممبا  لمم  نخارممبا   أليسمما و لصممم   لرممم ا
 عليممممممم   لنرنممممممم  بقتمممممممل  عتممممممما   لنمممممممتامأ   ثبممممممم  قمممممممم ،سمممممممب  نمممممممب خمممممممتل نممممممم  نممممممم إ وحيمممممممث

 أوالم  بقتمل ننم   نتقبنمبا  قتلم  المك نم  وقصمم ،وأصمبب   لنمبا عليم  أطل  ن  وأن ..............
 لحم   سمتعنبالا  فعلم أ   ومفم ،   لممعو  ناحلم  طمو ل  عتا فم  علم  وصنم........ و........ 

  سمتعنل  لنتام  أل؛ أوالا  بنم  ؛ التابم قا ابطت  ب مف   لحبضا و لمفب  ،أوالم  مم  ول لكون 
  أل ؛عقوبمب (  51- 12)   لنمبمتي  نص لنقتض  وفقب و لقبنو   لشايع  بنقتض  نقاا ا  حقب

 وطلممم ........ و........  أوالم  قتممملأ   بعمممم  لنمممتام ترمممب   لممممم نامممما أصمممب  عليممم   لنرنممم 
 عليمم   لنرنمم  مم أوليممبا وبنو رامم  ،أوالا  بنممم  التاممبم قمما ا نحممل إليمم  نسمم  نممبن ببا اتمم   لحكممم
 نممؤاثامأ  بمم ونعتافممو  نقمماو  وأناممم ،ببلمممف  رممبا نممب بصممح  أرممببو  ، لنممتام نمم   لنقمممم ببلمممف 
 ؛طلم  وال معمو  ال لامم ولميس،  لقتلم   لثتثم  مفم  تمم وقمم. ....، و........   لنمتام أوالم قتل
 نمم  عليمم  و لممام  لنممتام نمم   لنقمممم  لمممف  إلمم   لنحكنمم  وبنظمما وحيممث،  وق تممل قتممل نممؤاثام  أل

  لنرنمم  قتممل نمم أو  ،أوالم  قتممل عليمم   لنرنمم أ   تضممن   لنممتام مفمم   إ وحيممث،  لمممم أوليممبا قبممل
  لنرنم  حيمبل  لقتمل و قع  ن   لتثب  ،كالك و لحبل ،نع  يتعي  نب؛ نببشا   لو قع  عق  علي 
 خممتل نمم  ثبمم  فقممم،  وبصمميا  بصمما عمم   لو قعمم  شمماوم إلمم   لنحكنمم  وبنظمما وحيممث،  عليمم 

.....، و......  وهممممممم  لراينمممممم  نسمممممماح  حبضمممممماي و كممممممبن وننمممممم ، اكمممممموا شمممممماوم ثتثمممممم  شمممممابم 
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طممت  سممتح  بتوريمم  عليمم  للنرنمم  واؤيممتام نشممبهمتام شممابمتام تضممنن    لمماي........،و  و  
 سممتح  ورمم  ثممم ،نببشمما  إثاهممب تمموف  رباتمم  فمم  هب حمممإ أصممببت ........  نحممو ببلسمماي   لنممبا
 وحيممث، نببشمما  وفبتمم  عناممب نممتج بطنمم  فمم  إحممم هب أصممببت  ببلسمماي  عليمم  وأطلمم ........  نحممو
 و جصممممبب   لو قعمممم  كمممب ون ب لنمممم حيممممث نممم   لممممبع  بعضمممماب نممم  تطببقمممم   لشمممماوم شمممابم أ  

 شمماوط فمميام وتممو فا ،  لراينمم  نسمماح  حبضمماي و كممبنو   لنسممتخمن  و لوسمميل  عليانممب بممبلنرن 
 مم أوليممبا بصمحتاب أقمما  لتم  ،  لقصممبص لعقوبم   لشماع   لمممليل تمو فا علياممب  لنتاتم   لشمابم 
 ملميتا  وتعتباهمب بتقممياهب  لنحكنم  إليامب تطنمئ  نمب ؛ لطبيم   لتقمبايا نم  وتطببقم  ،علي   لنرن 
........ ، و........   لنممتام ألوالم عليمم   لنرنمم  حيممبل  لقتممل و قعمم  ثبممو  علمم  وكبفيممبا  كممبنتا 
 ، لنمممتام و لمممم فممم ........  تممم واث النحصمممبا أوالم  لممممم  لوحيمممم  لمممو اث لممميس  لنمممتامأ   وحيمممث
 بنلمم  نافمم  همو كنممب وأوالم  ،ولورتمم  ،و لمتم و  ، لنممتام بو لممم........  واثم  و نحصمما  وو لمتم 
 نم  حمبل  بأيم عليم   لنرن  ع   لعفو يا  ن   لواث  ن  يورم ال أن  للنحكن  وثب  ، لقضي 
 تمممم بمممل نمممؤاثام قبتمممل نممم   قمممتص حمممي   لنمممتام فعمممل عممم   عتا ضمممام عممممم المممك وآيممم ،   ألحمممول
حمتل،  لطمافي  قتيمل مم أوليمبا نفوس إصتح ، حصمل بنمب  ألسماتي  و اتضمبا ،بينانمب  لوئمبم و  

 نمم  أوالم  واثمم  بممي  يورممم ال نمم أو  ، لنممتام أوالم قتممل عليمم   لنرنمم أ   ثبمم  وحيممث، و قتنبعانممب
أ  بمممم  جسممممتني   لشممممايع  فقاممممبا بممممي  خممممت  ال إنمممم  وحيممممث،   ألحممممول نمممم  بحممممبل  لعفممممو يمممما 

 :تعممبل   هلل قممول الممك فمم  و ألصممل، عفممب شممباأ  و   سممتوفب  شممباأ    لمممم لممول  حمم   لقصممبص
أ   همو ببلشمايع  و لقصمبص ،(  لقتمل ف  ي سا  فت سلطبنبا  لولي  رعلنب فقم نظلونبا  ق تل ون )

 نفسمم  علمم  أوربمم  فينممب ناممما ا  يعممم  لقصممبص يورمم  فعممتا  أتمم  ونمم  فعلمم  بنثممل  لرممبن  يعبقمم 
  عمم وفينمب ،فقمط عليم   لنرنم  مم ألوليبا ببلنسب   لمم ناما فاو  لقتل علي  ور أ  ف،  بفعل 
 يقمتصأ   وللمول  ،و رم  ال حم   لقصمبصأ   المك وعلم  ، لكبفم  حم  فم  نعصوم فاو؛ الك
 نممب بنثممل عليمم  فبعتمممو  علمميكم  عتممم  فنمم )  : تعممبل لقولمم  نؤاثمم  فياممب ق تممل  لتمم   ألم   بنثممل
  لنرنم   لواث ح   لقصبصأ  ب قاا  لا   لينن   لنشا  علي  سبا نب وهو ،( عليكم  عتم 
"  نصماب نم  رملا رمبا ،عقوبمب (  51) ببلنمبم  صما ح  نص عليم  نب وهو، ننبت  بعم  ،علي 

  لشمايع   إ وحيمث ،... " وفبتم  بعمم  لشماعيي  واثت  ثم حيبت  ف  علي  للنرن  ح   لقصبص
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 للقتممل  لنسممتح   لرممبن   لمممم ولمم  قتممل إا  أنمم  ببلقصممبص  لمممم ولمم  حمم  علمم  اتبمم   جسممتني 
 أتمم  ألنمم  ؛للقتممل عليمم  عقوبمم  فممت،  لتنفيمما نيعممبم وقبممل بعممم  مأ  لحكممم قبممل قتلمم  فسممو اا  قصبصممبا 

 يتولمم  لقصمبص فم   لممم ولم  حم أ   المك وعلم ،   لشمبا  لم  قماا  حقمبا  ونمباس ل  نببحب فعتا 
  لحكمم قبمل  لرمبن  يقتمل حيمث  لممم فمول  ،ببلقصمبص  لحكمم وقم  ن  ال  لقتل راين  بباتكب 

،   لقتمل راينم   لرمبن   اتكمب  وقم  نم  لم  ثبم   لما ،  لقصمبص فم  حقم  يستعنل إننب علي 
 وعلم ،   لننبسم   لوقم  حلمول قبمل حقم  وننباسمت  ،تسماع  علم  يعبقم   لحبلم  ها  ف  ولك 

 وللسممملطب ،  نعينمممبا  وقتمممبا   لقصمممبص حممم  لننباسممم  رعلممم   لتممم   لعبنممم   لسممملطب  علممم  إفتيبتممم 
 نوقم  إل  وببلعوم ،  ننبسب  تا هب  لت   لتعلياي  ببلعقوب   جفتيب  ها  عل  تعبقب أ    لعبن 

  لممماك  تاممممم  لتممم   جببحممم  أسمممبب  نممم  با سمممبب  لحممم   سمممتعنبل رعمممل نممم أ تبمممي   ليننممم   لنشممما 
 عليم  نمص نمب وهمو،  جببحم  م ئا  إل  وتعيم   لترايم م ئا  ن   لفعل وتخا  ،للراين   لشاع 
 لحمم   سممتعنبالا   لفعممل وقمم  إا  راينمم  ال"  نصمماب رممبا و لتمم  عقوبممب (  12) ببلنممبم  صمما ح 
 كمب    ولنمب" يخولامب للسملط   سمتعنبالا أو   لقمبنو  يفاضم  بو ر  قيبنبا أو   لقبنو  بنقتض  نقاا
 ونصممم ( 51)  لنممبم  فمم   لممممم ألوليممبا حمم   لقصمممبص علمم  أ   لعقوبممب  قمممبنو  ونممص ،الممك
  لنمتامأ  بم : لقمول نعم  يتعمي  نمب؛ راين  يعم ال  لح   ستعنبلأ   عل  عقوبب ( 12)  لنبم 
 وال ،منانمممب ولممم  وأنممم   لشممماع  ببلممممليل........ و ........ أوالم   قبتمممل قتمممل أنممم  ثبممم أ   بعمممم
 راينم  يعمم ال عنم   لصمبما  لفعملأ  بم  ألحمو ل نم  حمبل  بأيم  لعفمو يما  نم   لواثم  نم  يورم
 لم  نببحبا  فعتا  أت  ن أل ؛عقوبب ( 141)  لنبم  بنص للقتل  لنقاا  ببلعقوب  علياب نعبق  قتل

 ولكم ،   لنمتام نم   لنقممم  لممف  بقبمول  لقمول نعم  يتعمي  نمب؛ و لقمبنو   لشما  قماا  حقبا  ونباس
  لنتفم   أل ؛ لننبسم   لوقم  حلمول قبمل حق  ننباس  ف  تسا   لنتامأ   ثب  أخا  را  ن 

  لحكممم بعممم  لقتممل فمم  بنفسمم   لقصممبص يسممتوف أ    لمممم لممول أ    جسممتني   لشممايع  فمم  عليمم 
 علمممم  الفتيبتمممم   لمممممم ولمممم  تعليمممما الممممك نخبلفمممم  علمممم  واتبمممم  ، لتنفيمممما نيعممممبم وتحميممممم ،ببلعقوبمممم 
 نم   لعقوبمب  قمبنو  خمت وحيمث،   لعبنم   لسملطب  تقماهب بنب تعلياي  بعقوب   لعبن   لسلطب 
 غيممما  لصمممف  لممم  تكمممو  كممم  تراينممم  لمممنص إخضمممبع  وعممممم  لسممملطب  علممم   جفتيمممب  ترمممايم

 فمم   لترممايم نصممبما حصمما يقتضمم   لمما  و لعقوبممب   لرمما ئم شمماعي  لنبمممأتطبيقممبا   لنشمماوع 
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 نم  المك وكمل،  لاب  لنقاا   لعقوبب  وتحميم، را ئم تعم  لت   ألفعبل وتحميم  لقبنو  نصوص
 حيمث ؛ ليننم   لنشما  عليم  سمبا نمب وهمو،  المك فم أ  شم للقبضم  وليس،   لشبا   ختصبص

 إال عقوبمم  وال راينمم  وال، شخصممي   لرل ئيمم   لنسممئولي أ  بمم" علمم  عقوبممب (  1)  لنممبم  نصمم 
 فعلمم  يعمم بمل ؛قتمل راينم  لمميس  لنمتام فعملأ   إلم   لنحكنم  و نتامم  ،المك كمب  ولنمب"  بقمبنو 
 نمص نم   لعقوبمب  قمبنو  وخت  جستني  للشايع  وفقبا   لسلطب  عل   فتيب   لنحو الك عل 

؛ بقممبنو  إال عقوبمم  وال راينم  وال  لبمما ا   لنممتام فم   ألصمملأ   وحيممث،  جفتيمب  لو قعمم  عقمبب 
 لعممم أوالا  بنمم  التامبم قما ا نحمل إليم  نس  ننب.  عبم   ألول  لنتام ببا ا   لقول نع  يتعي  نب

 ببلو قعمممم   لنسممممتخمم  لسممممتحأ   وتبممممي   لنممممتام بمممما ا  إلمممم   لنحكنمممم   نتامممم  وحيممممث،   لراينمممم 
  لحكمم بوقمبئ  ثببم  همو كنمب للنمتام نلكمبا  ولميس............... للنممعو وتمبب  ببلنيبب  نضبوطبا 

 لنقتضم  وفقمب  ألصملي  ببلعقوبم   لحكمم بامب للحكمم يتطل  تكنيلي  عقوب   لنصبما أ   وحيث، 
 لنبلكم   لنضبوط  آلل  برعبم   لقول نع  يتعي  نب؛  عقوبب (  414،  411)   لنبمتي  نص

   لنمممو م ونصممموص ، ليممما ا  جسمممتني   لشمممايع  أحكمممبم إلممم  و سمممتنبم ا  كلممم  لممممالك ؛..............
  لرل ئيمممم   جرمممما ا  أ  بشمممم م 4991 لسممممن ( 44) اقممممم  لرنامممموا   لقمممما ا نمممم (  472،   3) 

 لسممممن ( 41)  اقممممم  لرنامممموا   لقمممما ا نمممم (  414، 411،  51،  12، 1)   لنممممو م ونصمممموص
 :آ  هو نبب حضوايبا   لنحكمن  حكن  و لعقوبب   لرا ئمأ  بش م4991

 . عللنب أ  و  سب  بنب............  ن   لنقمم  لمف  قبول -: أوالا 

 .   أوالا  بنم  التابم قا ا نحل إلي   لننسوب   لعنم  لقتل تان  ن ....... با ا : ثبنياب

 ...... للنمعو ببلنيبب   لنحال  آلل  إعبم : ثبلثبا 

 :   ببلبا ا  حكم( 1) اقم ننوا 

 كممت قمممن   لعبنمم   لنيببمم أ   ي تبمم  لرنبئيمم   لقضممي  نلمم  حممو   نممب رنيمم  علمم   الطممت  بعممم
  لممممم نعصممموني  نفسمممي  عنمممم ا  قمممتت......  بتمممبايخ ألنانمممب ؛.......  -1 ،.......  -4: نممم 
 سمممتحيانب نممم   لنمممبا أطلقمممبأ  بممم والمممك.......   لاضمممي  بنامممب  و.......  عليامممب  لنرنممم  هنمممب
 نبايم  بطلقم   البم  فأصمي  قتلانمب قبصممي  عليامب  لنرن  ننلل م خل إل  طلقب  عم   آلل 
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تممت  وفبتانممب عناممب نممتج قنبلمم   نفرممبا إلمم  أم  نممب؛  لننمملل وحايمم   وبعمم   لننلليمم   لنممو م و  
  لسمممممتح ونصمممممبما  للقمممممبنو  طبقمممممبا  عليانمممممب و لحكمممممم نحبكنتانمممممب وطلبممممم  ،  لبيممممم  نحتويمممممب 
 و لنخبسميا بمبألغا م و لحكمم  لنتانمي  حيمبل  لشماع   لقصمبص  لممم أوليبا وطل  ، لنضبوط

 ورموم لعممم  التامبم قما ابطت  بم ومفعمب ،ببجنكمبا أرببمب ،  التامبم بقما ا  لنتانمي  وبنو را  ،
 بمممعو هنب  المعممبا وتنسممك ، لحكممم بوقممبئ  نلبمموا هممو كنممب ببا اتانممب و لحكممم حيبلانممب مليممل أ 

 أخيم  إلم  و لنورام   ألول  لنمتام حااهب  لت  ببلاسبل  و لنتنثل   ألمل  ن  عمم إل  نستنمي 
  لنممتام أخيمم  يكلممم......  ملمم قولم  تضممنن   ألنمم  بممرم ا  نحبوسممي  كبنمب نممب اأثنممب  لثممبن   لنمتام
 فم   لصمببح إلم .......  و همو سمنا و نم  ،نسمباا   لتبسمع   لسمبع   لبي  إل  ار  أن   لثبن 
  لراينمممم   أل.......  ألخيمممم   لاسممممبل  ويسمممملم ، لخبمممما همممما  بييمممما يتكلنممممو  وال.......  ننطقمممم 
 نحبولمم  أثنممبا  ألنمم  بممرم ا  ضممبطاب تممم و لتمم  ،  لخبمما همما  أثبتممو  إا  ابمما  فاممو قتممل راينمم 
  لمممم ف أ   نفيمممم ا   لاسمممبل  تلمممك بصمممح   لنممماكوا  لنمممتام أقممما و لتممم  ، إاسمممبلاب  لنممماكوا  لنمممتام

 إنم  : السمتمالال  أنمبم بقولم  أقو لم  تنمبق  وكما  ،يحمبس نا  أول لكون   لخو  هو لتحاياهب
 نسمباا   لعبشما   لسمبع   لبيم  إلم  عمبم إنم  أفمبم  لنيببم  وأنمبم ، لصمببح إلم .......  فم  رلس
 أنانمب  لثمبن   لنمتام أقو ل وتضنن   وكا ن  آل  ستح نعانب كب و  ، لثبن   لنتام وأخو  هو

 آلمم  سممتح ونعانممب نسممباا  و لنصمم   لعبشمما   لسممبع  انممبننلل إلمم  ووصممت.......  نمم  تحاكممب
 إاسمبل سمب  يعلمم ال وأنم  نسمباا، و لنصم   لعبشا   لسبع .......  ن  تحاكب وأنانب أوكا ن 
......  وتمممبايخ)   (  بممماقم  لرنبئيممم   ألملممم  تقايممما وتضمممن   لاسمممبل ، تلمممك  ألول  لنمممتام أخيممم 

 وحايمم  يمويم  قنبلم   نفرمبا عمم  نمبتج  جرا نم   ألسملو أ  بمم.....   أنم  إم ا  نم  و لصمبما
.......  وولممهب عبنمبا ....     لعنما نم   لببليم .......  عليانب  لنرن  نقتل عن  نتج  لننلل
 نسممباا   لعبشمما   لسممبع  بمم   التصممبل تممم إنمم ....... وشممام ،  لننمملل فمم  نبميمم  أضمما ا وحممموث

 ،كيلمو نسمبف  يبعمم  لما .......  ننملل فم  حايم  بوقمو  وأخبماو  ، لمو م  فم  كمب    نمب أثنبا
 صممبح  وشممبهم و حممم موا نمم  و لنكممو .......  بننمملل  لحايمم  وشممبهم ،سممبع  بعممم ووصممل
....... و....... و....... و...... وورممم  ألضمما ا يشممبهم ولممم ، ألا  علمم  نطاوحممبا   لبيمم 

 وعافممم  نبايمممبا  سمممتحبا  يحنمممل نلثنمممبا .......  شمممبهم عومتممم  وعنمممم ننللممم  إلممم   ترممم  ثمممم....... و
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  لسمممبع  إنممم .......  وشمممام ،.......  بربنبممم  كمممب   و .......  قايممم  فممم  تايمممكببج ببجضمممبا 
 نممبا إطممت  سممن  نتمما ثتثنبئمم   لحممبمث كممب ن عمم  يبعممم  لمما  ننللمم  فمم  كممب  لمميتا   لعبشمما 
 عمم  ونممتج  ا كثيمما  با نبسمم وورممم ،يحمما .......  ننمملالا  وورممم فحضمما حايقممبا  وشممبهم فخمما  ،مفعتمي 
 ننطقممم  إلممم  ارممم   لحايممم  إطفمممبا وبعمممم ، بنممم و .......  و سمممناب.......  لورممم  وفمممب   لحايممم 
 نممم .......  فنمما.........و هممو ورلممس ،نتمما نممبئت  لحممبمث كممب  ن عمم  تبعممم  لتمم ....... 
  جضممبا  طايم  عمم  وعافم  نلثنممب كمب و  با،طبيعيمم شمكل  كممب و  ، لنمبا  سممتح  حمبنتا  ربنبانمب
 ونفمم  ،سممبعب  ثممتث  لحايمم  ووقممو   لنمماكوا للنممتام نشممبهمت  نمم   للننمم   لفممبا أ   نفيممم ا 
 نبايم  طلقب  خنس سن  أن .......  وشام ، علي  و لنرن   لناكوا  لنتام بي  عم و  وروم
 ولمم فخما  ،عليم   لنرنم  ننملل فم  حايقمبا  شمبهم مقيقتمي  وبعمم ،لميتا   لعبشما   لسمبع  تنبم ف 

 إخمما   تممم  لحايمم  إطفممبا نمم   النتاممبا وبعممم ، لننمملل م خممل  نفرمما  قنبلمم  وسممن   ا أحممم يشممبهم
 عمم  يبعممم  لمما   بنمم  ننمملل فمم كممب   أنمم .......  وشممام ، ب نتوفيمم وهنممب بنمم و .......  لورمم 
 وشممبهم فخمما  نختلفممي  نمموعي  نمم  نممبا إطممت  فسممن  ؛نتمما ا  عشمما خنسمم  عليمم   لنرنمم  ننمملل

 وبعمممم ،عليممم   لنرنممم  ننممملل فممم   لحايممم  شمممبهم ثمممم ،يمممم تايمممكإ وبيمممم  ،نسممماعبا  ينشممم  شخصمممبا 
 نمم أ.......  وشممام ، نتمموفي   لصممييا و بنمم  ،عليمم   لنرنمم  لورمم  شممبهم  لحايمم  نمم   النتاممبا

 ورممم  أنانممب وأخبمما   ،لمميتا  و لنصمم  عشمما   لحممبم   لسممبع .......  و.......  عنممم  إلمم  رممبا
 بمممم  شمممام نممممب وهمممو نبايممممبا  سمممتحبا  يحنممممل حممممهنبأ.......  رممممبن  برمممو ا و لثممممبن   ألول  لنمممتام

 أاضمممممانب نممممم  تحاكمممممب  لنتانمممممي أ  ....... و.......  و.......   نممممم  كمممممل وشمممممام ،....... 
  ألول  لنمتام يحنلم  و حمم نمبا  سمتحبا  نعانمب كب و  ،ليتا   لعبشا   لسبع .......  ف   لكبئن 

كمممب  و  عشممما   لثبنيممم   لسمممبع  وصمممت.......  و.......  بنيامممب أ  .......  أقمممو ل وتضمممنن  ،
 ورمم لميتا  عشما  لحبميم   لسمبع  تنمبم ف  ن أ.......  وشام ، فقط ستح يحنل.......  بناب 

 كممب و  با صمميني با آليمم يحنممل.......  كممب   و  طبيعمم  وشممكلانب..... رممبن  أنممبم....... و....... 
 فيمم  ورممم  لمما كممب   لنأ   نفيممم ا  ببلنممبا نبتلمم  ونكممس ،فنيلمم  عمم  عبممبا  نتبممس يحنممل....... 
 كمب   و  ونصم  سبع  حو ل ..... ربن  إل   لنتاني  ننلل بي   لنسبف أ  و  ،نعتبم  لنتاني 

 ، لشماوم نم   ا عممم  لممفب  وأحضما ،.......  بم  شمام نمب نفمس وهو ،....... و....... و هو
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  لنكينمم  صممبح  عنممم نخلنممبا .......  فمم  خبلمم  عنممم كممب  نمم أ.......  شممابم  تضممنن  حيممث
 ثممممتث  لقممممب  بسممممق  خبلمممم  سممممتنابف  لقممممب  يسممممق  يايممممم  لنيمممما  بعممممم.......  ورممممبا....... 
  لنرنمم  وننمملل  لنتانممي  أا  بممي   لنسممبف أ   نفيممم ا  للنتانممي  سممبع  الممك وبعممم ،سممبعب 

  لعبشما   لسمبع  إل  أاضانب ف  ب يسقي  ستنا   لنتاني أ  .......  وشام كيلو، ثتث  علي 
 وفم  ،لميتا   لعبشا   لسبع  تحاكب ثم ،صين  آل  ونوع  ،و حم نبا  ستح نعانب كب و  ،ليتا 
 أاضمانب فم  بكبنم  لحايم  ليلم   لنتانمي أ  .......  وشمام ،  لحايم  بوقمو  سن   لثبن   ليوم
  لنشما  لكونم .......  ننطقم  فم  لانب  لتبب   لقب   يسقيب  لعبشا  إل   لتبسع   لسبع  ن 
 بمبلتقايا  لممفب  وتنسمك ، صمين  آلم  سمتح نعانمب بكبنم  لنتاني أ   نفيم ا   لنبا تولي  عل 

أ   و لنتضمممممن )         (  واقمممممم.......  بتمممممبايخ ببلنيببممممم   لنحمممممال  لسمممممتح لفحمممممص  لفنممممم 
 يطلقمو  ولمم ، و لنقبانم لإلثبمب  صمبلحي  ظماو  سمبع  عمم  لحبمث ألثا  لفباغ   لنظاوفب 

 بعمممم سممملم  لسمممتحأ    المعمممبا وأفمممبم ،  لفحمممص نوضمممو )        (  اقمممم  آلليممم   لبنمقيممم  نممم 
 وبصمممميا  بصمممما عمممم   لمممماكا  لسممممبلف   ألملمممم  علمممم   لنحكنمممم  بطت وبمممم ، أيممممبم بثتثمممم   لو قعمممم 

 حيمممبل نببشممما مليمممل أ  نممم   لممممعو  أوا   خلمممو فبلثببممم   لنمممتام مفمممب  ويمممب  نمممببينا و لنو لنممم 
ننممممب ، لنتانمممي   بورمممموم نتنثلمممم  قممما ئ  نرنوعمممم  علممم  بنممممباا   لو قعمممم  جثبمممب   المعممممبا  عتنمممم و  
 نمم  سممبع  بعممم ،عليمم   لنرنمم  ننمملل نمم  نتمما نممبئتي  يبعممم  لمما ..... رممبن  برممو ا  لنتانممي 
.......   ألول  لنمتام أقمو ل تنمبق  وكمالك ، نبايبا  ستحبا  يحنل  لثبن   لنتام كب   و   لو قع 
 ننطقم  فم   لصمببح إلم  سنا ن إ  لشاط  أنبم لقول   لنيبب  أنبم أقو ل  ع   الستمالال  أنبم

 ،لميتا  و لنصم   لعبشما   لسمبع  ننللم  إلم  ارم  أنم   لنيببم  أنبم بأقو ل  اكا حي  ف ....... 
 نضمممنوناب  لثمممبن   لنممتام ألخيممم  نورامم   ألنممم  بممرم ا  توقفممم  أثنممبا اسمممبل  تحايمما  إلممم  إضممبف 
 إلممم  عنممممهم سمممنا وأنممم  ،نسمممباا   لتبسمممع   لسمممبع   لبيممم  ارممم  أنممم  أخيممم  يكلمممم....... ملممم بقولممم 

 وحيمث  لخبما، هما  ثبتمو أ إا  بما ا فامو قتمل  لراين   أل ؛ لخبا ها  بييا يقولو  وال  لصببح
 باممب لألخمما ويشممتاط ،نعلونمم  ثببتمم  و قعمم  نمم  نراممول أنمما  سممتنببط همم   لقضممبئي   لقاينمم   إ

أو   لنقمممب  تحتنمممل ال  لوقمممو  ثببتممم  للقاينممم   لنكونممم   لو قعممم  تكمممو أ    لو قعممم  جثبمممب  كممممليل
 و ألملم   لو قعم  ظماو  نم  تنبسمق  إثببتامب  لنما م  لنراول   لو قع   ستنتب  يكو أ  و  ، لتأويل



89 

 نمم  فبلثببمم ..... رممبن  برممو ا  لنتانممي  ورمموم وبخصمموص فرنمم  الممك كممب   ولنممب ،  ألخمما 
 طبيعمممم  وشممممكلانب ب ينشممممي للنتانممممي  نشممممبهمتانب....... و.......   المعممممبا شممممبهم  خممممتل
 ،لمميتا  عشمما    لحبميمم  لسممبع  ،نتمما نممبئت  عليمم   لنرنمم  ننمملل عمم  يبعممم  لمما   لرممبن  برممو ا

 نفيممي  نبايمبا  سمتحبا  يحنمل و لثمبن  ببلنمبا نبتل  م خلي  نتبس بيم  يحنل  ألول  لنتام كب و 
  لرمبن  برمو ا  ينشيب  لنتاني  تو رم  إ وحيث ، ليتا   لعبشا   لسبع  وق   لننلل حاي أ  
  لفعممل لنسممب   لنتانممي  حيممبل قبطعمم  قاينمم   سممتنببط شممأن  نمم  لمميس ، لو قعمم  نمم  سممبع  بعممم

 ؛ورمو  عمم  نم   لقاينم  تلمك تضمع  شمو هم علم  تممل ابونتبسمبت  لحمبل ظاو   أل؛ إليانب
 ورممممم  لمممما ..... ورممممبن  عليمممم   لنرنمممم  ننمممملل بممممي   لنسممممبف  ينبسمممم  ال  للننمممم   لفممممبا   أل

 ؛فقمط سمبع   للننم  و لفبصمل نتما نبئت  ي كبن لن بي   لنسبف   أل ؛برو ا  ب ينشي  لنتانب 
 نممب؛  ألقممم م علمم  سمميا ا  مقممبئ  عشمما نمم  بأقممل تقطمم   لنسممبف  تلممكأ   عقممتا   لنعلمموم نمم  ألنمم 

 نم  هما  . أبعمم كمب ن نم  بمل  لو قعم  كمب ن نم  يتحاكمب لمم  لنتانمي أ  بم : لقمول عليم  يتات 
 وهمو  لو قعم  عقم   ألول للنمتام نشبهمتانب ن   المعبا شاوم أثبت  نب ثبني  را  ون  ،را 
  لنمبا إطمت  بسمنبع .......   المعمبا شمبهم أثبتم  نمب تنمبق  قاينم  فتلمك ؛ لستح ن  أعلل
 نمم  هنممب بكبنمم فلممو ؛ لنممبا بممرطت  قبنممب نمم   لنتانممي أ   ينفمم  والممك نختلفممي  سممتحي  نمم 
 نم  بكبنم فلو با طبيعي كب  شكلانبأ   إضبف  بنفام ، ستحبا  يحنل ننانب كل كب ل  لنبا أطلقب
  لنممتامأ  علمم   عممتو   لراينمم ، بشممبع  نمم  خبصمم  واعمم  خممو  بحبلمم  بكبنممل  لراينمم  ببشمما 
؛  لراينمم  بباتكممب  قيبنمم  عمممم علمم  قويمم  قاينمم  فتلممك ؛ببلنممبا نبتلمم  نتبممس حممبنتا كممب    ألول
 حبلمم  فمم   لراينمم  بعممم ببلنممبا نبتلمم  وهمم   لم خليمم  نتبسمم  يحنمملأ   عقممتا  يتصمموا ال ألنمم 

 كمممب ن نممم  ا رعمممبا  يكممم  لمممم  لنممماكوا  لنمممتامأ  علممم   يممممل نمممب ؛بشمممبعتاب نممم  وخبصممم   قتا فامممب
 فمم  بكبنمم  لنتانممي أ    لمممفب  شمماوم خممتل نمم  ثبمم  وحيممث ، آخمما كممب ن نمم  بممل ، لراينمم 
 كممب ن عمم  بعمممت  تمم ل.......  ننطقمم  فمم  ثلممث إال  لعبشمما   لسممبع  إلمم  قممب  ب يسممقي رابتانممب
 شممبهم  أثبتمم  نممب الممك وآيمم  تانممببرا  نمم  ا رعممبا  كممب  نمم أ علمم  يمممل نممب ؛كيلممو ثتثمم  ورومهنممب
 تؤكمم قاينم  فتلمك ؛ببلنمبا نبتلم   لم خليم  نتبسم  حمبنتا   ألول للنمتام نشمبهمتانب نم   المعمبا
  لنمممتام حااهمممب  لتممم   لاسمممبل  بخصممموص وأنمممب ،  المعمممبا قاينممم  وتاممممم  لنتانمممي  مفمممب  صمممح 
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 حيممبل كمممليل إلياممب  السممتنبم ينكمم  ال  ألخمما  فامم  ؛ لمماكا  لسممبلف   لثممبن   لنممتام ألخيمم   ألول
 فعمل بمأ   لنماكوا  لنمتام قيمبم علم  يممل كمتمأو  إقما ا أ  تتضن  لم ألناب ؛ لناكوا  لنتام
 فمم   لصممببح إلم  سممبنا نم إ :يقممولأ  ..........  نم  طلبمم  تضمنن  بممل ؛ لراينم  أفعممبل نم 

 نما  أول ألنم  ؛خوفم  بسمب  أرمب  ،  لاسمبل  تلمك لتحايما   لمم ف  ع   لنتام وبسؤ ل ،  لو م 
.......  ننطقم  فم   لحمبمث وقم  كمب   لنمتامأ   ثبم  لنمب مفبعم  صمم  علم  ويممل ، يحبس
 ، لسممتح نمم  أعمملل وهممو سممبع  بعممم وورممم  لراينمم  كممب ن عمم  كيلممو ثتثمم  نسممبف  تبعممم  لتمم 
  لاسمبل  تلمك لتحايما   لم ف أ   عل  يمل نب؛ طبيع  وشكل  ببلنبا نبتل  م خلي  نتبس وبيم 
 الاتكمممب  ضمممنن أو  صممماي   عتممما   أ  تتضمممن  لمممم  لاسمممبل أ  علممم    عمممتو  ، لخمممو  همممو

أ   وحيمث ، بسميط  كقاينم  بامب  ألخما ينكم  بل ،ضم  كقاين  باب  ألخا ينك  حت  ؛ لراين 
 علمم  يمحضمماب نممب  لحممبل شممو هم نمم  ورممم بممل ،تسممبنمهب أخمما  بقمما ئ  تعمملل لممم  لقاينمم  تلممك
 ،عليم  و لنرنم   لنتانمي  بمي  سمبب  خمت  أ  ورموم عمممربنم   إلم  ، اكما   لسمبل   لنحو
 يورممم لممم  لنتانممي أ   اكمماو   لشمماوم رنيمم أ   عممتو  ،  المعممبا شمماوم رنيمم  أثبتمم  نممب وهممو

 أيمبم ثتثم  بعمم  ألنم  إلم  سمتحانب سملنب  لنتانمي أ   ثبم  وحيمث و حم، ستح سو  لميانب
 نممم  تطلممم  لمممم  لنضمممبوط   لفباغممم   لنظاوفمممب أ    لرنمممبئ   لنعنمممل تقايممما خمممتل نممم  وثبممم 

  لاسمممبل  قاينممم  تسمممبنم ،تممماكا ،أخممما  قممما ئ  أ  ورممموم عممممم علممم  يممممل نمممب ؛ لنممماكوا  لسمممتح
 للعنمممل يشمممتاط وحيمممث ، تنبقضممماب أخممما  قممما ئ  ورمممم  بمممل ؛ ألول  لنمممتام قبمممل نممم   لنحممماا 
 وشمممو هم  لو قعممم  ظممماو  نممم  نتنبسمممق  تكمممو أ  و   لمممبع  بعضممماب تسمممبنمأ   كممممليل بمممبلقا ئ 
  لبما ا   لنمتام فم   ألصملأ   وحيمث ،  لنحبكنم  قيمم  لو قعم  فم  تمو فا   نعممم نمب وهو ، لحبل

  لحكممم نعمم  يتعممي  نممب ؛ لو قعمم  جثبممب  ربلنمم  قبطعمم  أملمم  علمم  بنممباا  إال  لقاينمم  تلممك تامممم وال
  لعبنمم   لنيببمم  لممم  نضممبوطبا   لنتانممي  سممتحأ   وحيممث ، إليانممب نسمم  ننممب  لنتانممي  ببمما ا 
 نمب؛  لنحبكنم  قيمم  لراينم  فم  يسمتخمم لمم نم أ  لرنمبئ   لنعنمل تقايما ختل ن  ثب  ،وحيث
 ،455)  لنمو م لنصموص و سمتنبم ا  ،كلم  لمالك ؛ لنماكواي  للنتانمي  برعبمتم   لحكمم نع  يتعي 
  لرل ئيممم   جرممما ا  أ  بشممم م4991 لسمممن ( 44) اقمممم ببلقمممبنو   لرناممموا   لقممما ا نممم ( 472
 : آ  هو بنب  لنحكن  حكن 
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 .    التابم قا ا نحل إليانب نس  ننب.......  -1 ،.......  -4:   لنتاني  با ا  -: أوالا 

 ....... .  و.......  للنتاني   لعبن   لنيبب  لم   لنضبوط  آلل   لستح إعبم : ثبنياب

 : اإلجرائية األحكام: ثالثاا 

نب  الختصبص بعمم إنب  لحكم  نم   لثمبن   لنطلم  فم  ننمبا  اكما سمب  وقمم ، لقبول بعمم و  
 . بإليا  لارو  يتم  لنبحث

 :  نثبل

 و قعم   لثمبن  للنمتام نسمنم  للنحبكنم  و لثبلمث  لثمبن   لنتانمي  قممن   لعبن   لنيبب أ   وحيث
 وحيمث،  وثبلثمبا  ثبنيمبا  بنمم   التامبم بقما ا نبمي  همو كنمب،  عنمم  إيما ا و قع   لثبلث وللنتام ، لتاميم

أ   وحيمممث رل ئيممم  إرممما ا  (  17)   لنمممبم  نمممص لنقتضممم  وفقمممب  لشمممكو  رممما ئم نممم   لمممو قعتي أ  
 ا   نمم ( 44)  لنممبم  لنقتضمم  وفقممبا  وقمم  أ  فمم  شممكو   عمم   لتنممبلل عليمم  للنرنمم  أرممبل  لنشمما 
 نعم  يتعمي  نمب ؛ لحكمم بوقمبئ  ناكوا هو كنب شكو هنب ع  تنبلال عليانب  لنرن أ   وحيث،  لقبنو 
 نصمموص إلمم  و سممتنبم ا  كلمم  لممالك ؛ببلتنممبلل و لثبلممث  لثممبن   لنتانممي  حيممبل  لرل ئيمم   لمممعو   نقضممبا
  لرل ئيمممم   جرمممما ا  أ  بشمممم م 4991 لسممممن ( 44) اقممممم  لرنامممموا   لقمممما ا نمممم ( 44،  17)   لنممممو م
 :آ  هو نبب حضوايبا   لنحكن  حكن 

 ......  -4:    لنتانمممممممممي  حيمممممممممبل وثبلثمممممممممبا  ثبنيمممممممممبا  بنمممممممممم   لرل ئيممممممممم   لممممممممممعو   نقضمممممممممبا:  أوالا 
 .   ببلتنبلل........ -1

 . سرتتاب لتسميم  لعبن   لنيبب  إل   لقضي  نل  إعبم : ثبنيبا 
 احلكم منطوق:  الثاني املطلب

 وعممممم  لننطمممو  فممم   لتكممما ا عممممم ويتعمممي   لحكمممم ألسمممبب  نتيرممم   لننطمممو  يكمممو أ   يرممم 
 . للننطو  نعباضت 

 :للمنطوق نماذج

 .  التابم قا ا نحل إلي   لننسوب   لساق  تان  ن .......  با ا 



92 

 تمبايخ نم  تبممأ أشماا ثتثم  نمم  حبسببل  لعبم ببلح  ونعبقبت   لعنمي   جيا ا براين .......  إم ن 
 ،لاير ألممم  وعشممماو  ب  ثنممم وقمممما  نبلممم   لرنبيمممب  أا  بممممف  إلل نممم   لخمممبص وبمممبلح  ،عليممم   لقمممب 
 ألم  عشماو  وقمما  نبلم   لتقبضم  ونخبسميا ،لاير ألم  نبئم  وقمما  نبل   لعت  تكبلي  إل  إضبف 

 ...... . علي  للنرن  لاير

م نتممم   لسممماق  تانممم  نممم .....  بممما ا    لعمممبم بمممبلح  ونعبقبتممم   التامممبم قممما ا نحمممل  لتاميمممم براينممم  و  
 . علي   لقب  تبايخ ن  تبمأ شاا نم  ببلحبس

  التامممبم قممما ا نحمممل ببلقتمممل  لشممماو  براينممم .....  -4.......  -1.........  -4:  نممم  كمممل إم نممم 
 . عليام  لقب  تبايخ ن  تبمأ شااي  نم  ببلحبس ننام كل ونعبقب 

 تنفيمما وقمم  نمم  سممن  نممم  بممبلحبس  لعممبم بممبلح  ونعبقبتمم ......  بقتممل  لشمماو  براينمم .......  إم نمم 
 .حيبل   لعقوب 

 نخبسمممميا بمممممف  إلل نمممم  إلمممم  إضممممبف .......  عليمممم   لنرنمممم  لقتلمممم  شمممماعيبا  قصبصممممبا ........  إعممممم م
 .  لناكوا علي   لنرن  لواث  لاير أل  خنسنبئ  وقما  نبل   لتقبض 

 لنحكنمممم  ينعقممممم  الختصممممبص لكممممو   لنحبكنمممم  قيممممم  لقضممممي  بنظمممما  لنحكنمممم   ختصممممبص عمممممم: أوالا 
 .  لعبن   ألنو ل

اسممممبل سممممرتتاب لتسممممميم  لعبنمممم   لنيببمممم  إلمممم   لقضممممي  نلمممم  إعممممبم : ثبنيممممبا    لنحكنمممم  إلمممم   لقضممممي  و  
 .  لنختص 

 . شكو  تقميم لعمم  لنحبكن  قيم  لمعو  قبول عمم
 .  لنم  بنض  شكو  بتقميم  لح  لسقوط  لنحبكن  قيم  لمعو  قبول عمم
    لشكو  نقمم صف  لعمم  لمعو  قبول عمم
 . افعاب إرا ا  بطت  ل  لنحبكن  قيم  لمعو  قبول عمم

 . ببلتنبلل  لنحبكن  قيم  لمعو   نقضبا
 . ببلتقبمم  لنحبكن  قيم  لمعو   نقضبا



93 

 المحتويـــات  قائمـــة

 الموضـــــــــــوع
رقم 

 الصفحة

 3  مقدمة

 4  المبحث األول : حرص القاضي الجنائي

 8 المطلب األول : التأكد من قيد القضية الجنائية في سجل قيد القضايا العام والخاص

 7 المطلب الثاني : تحديد موعد لنظر القضايا الواردة وعقدها في موعدها

 5 المطلب الثالث : جدولة الجلسات

 11 المطلب الرابع : االطالع 

 11 المطلب الخامس : انضباط محاضر الجلسات 

 13 المطلب السادس : النطق باألحكام في مواعيدها 

 13 المطلب السابع: إشراف القاضي الجنائي على السجالت والدفاتر القضائية

 17 المطلب الثامن : متابعة تحصيل األحكام 

 15 المطلب التاسع : إعداد اإلحصائية 

 11 ي لكالمطلب العاشر :الجانب المس

 21 المبحث الثاني : اإلجراءات التطبيقية لنظر الدعوى الجنائية

 21 تباعها قبل نظر القضايا الجنائية االمطلب األول  : اإلجراءات الالزم 

 21 لنظر الدعوى الجزائيةالفرع األول : التنسيق مع النيابة العامة لتحديد جلسة 

 21 الفرع الثاني : فحص الدعوى الجنائية قبل انعقاد أول جلسة

 33 المطلب الثاني : انعقاد الخصومة الجنائية 

 38 الفرع األول : حضور أطراف القضية

 43 الفرع الثاني : أخذ البيانات الشخصية ألطراف الخصومة 

 41 االتهامالفرع الثالث : مواجهة المتهم بقرار 

 81 المطلب الثالث : مواجهة المتهم بقائمة أدلة اإلثبات

 82 المطلب الرابع : الدعوى بالحق الشخصي والمدني 

 84 المطلب الخامس : سماع أدلة اإلثبات وأدلة النفي

 84 الفرع األول : سماع أدلة اإلثبات

 61 الفرع الثاني : فتح باب الدفاع وتقديم أدلة الدفاع

 61 المطلب السادس : المسائل العارضة أثناء نظر الدعوى الجزائية

 61 الفرع األول : جرائم الجلسات

 63 الفرع الثاني : التصدي

 64 الفرع الثالث : تعديل الوصف القانوني

 68 الفرع الرابع : المسائل األولية

 67 المطلب السابع : االطالع على ملف القضية

 71 حيثيات الحكم ومنطوقهالمبحث الثالث : 

 72 المطلب األول : حيثيات الحكم

 11 المطلب الثاني : منطوق الحكم 

 3 قائمـــة  المحتويـــات

 


