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 تنظيم الخصومة الجنائية فى القانون والشريعة االسالمية
 براهيم عليوهإمحمد محمود المستشار/ 

 نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 -يم:تمهيد وتقس

قبل أن نتحدث عن ماهية الببالنن االرب ب بينبب اببين اان بداا امبلاهال الببالنن  ب  
الشبب ي ة اامببنمية  ينببب ينبيبب  ت  يببج ال مببل ائي ايببل الينببايل  ببل ال  ببامة اليناييببة  
 ال  بامة اليناييببة هببل ميماعببة اإلعمببال ائي اييببة التببل يت تببال عءبب  بالببنن أ   يبب ا  

اييببة  ابالتببالل  ببين هببلا الر ببل يشببتمل عءبب  م   ببة ال  ببامة لهببا بالببنن ال  ببامة الين
الببالنن الينايية االر ب بين ال  امة الينايية ابين الدعاى الينايية  اهبا تدبديا لم   بة 

  ل ائي ا ات الينايية. 
ايتضببمن هببلا الر ببل مبحلببين  المبحببث اإلال نتنبباال  يببب تنجببيا ال  ببامة اليناييببة 

ييبببة  اال  بببامة اليناييبببة  اهبببل عببببا م عبببن ميماعبببة اإلعمبببال االرببب ب ببببين البببدعاى الينا
ائي ايية التبل تببدأ بتح يبل البدعاى اليناييبة بد بد الا بال  لب   لببات الي يمبة ام اقببة 
اليببانل  ايدتضببل للببل ت  يببج ال مببل ائي ايببل الينببايل ا  اي ببب اللببل  بب  المالءببال 

 ي ايل الينايل. اللان   أما المالءال اللالث  نتناال  يب البي ة ال مل ائ
أمبا المبحبث اللببانل مبن هببلا الر بل   يتضبمن لببنث مالالبال  المالءببال اإلال نتنباال  يببب 
ماهية البالنن اأمامب  ل الش ي ة ائمبنمية  المالءبال اللبانل ايتضبمن مبلاهال الببالنن  بل 

 الش ي ة ائمنمية  أما المالءال اللالث  يتضمن آلا  البالنن  ل الش ي ة ائمنمية. 
 بحث األولالم

 تنظيم الخصومة الجنائية

يتضببمن هبببلا المبحببث لنلبببة مالالببال  نتنببباال  بب  المالءبببال اإلال  ان دبباد ال  بببامة 
أما المالءال اللانل  نتناال  يب  ت  يج ال مل ائي ايل الينايل ا  اي بب  لبا  الينايية 

 المالءال اللالث  انبين  يب البي ة ال مل ائي ايل الينايل. 
 

 المطلب األول
 عقاد الخصومة الجنائيةان
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قببببل أن نبببت ءا عبببن ان دببباد ال  بببامة اليناييبببة ينبيببب  التر قبببة ببببين البببدعاى اليناييبببة 
 اال  امة الينايية.

 الببدعاى اليناييببة هبب  امببيءة تمء هببا النيابببة ال امببة باعتبا هببا مملءببة لءدالببة تءيبب  بهببا  لبب  
مالالبببة النيابببة  لبب  الدضببا    اهببل عبببا م عببن (1)الدضببا  لتالبيببب قببانان ال دابببات عءبب  اليببان 

. اتتميبببأ بببب ن الدالبببة هببب  احبببدها  ببباحبة (2)بامبببا الميتمبببي بببب ن ياقبببي ال داببببة عءببب  المبببتها
المببءالة  يهببا إلنهببا احببدها هبب  التبب  تمءببل المببءالة  ببل ال دبباال. ايبببدأ تح يببل الببدعاى اليناييببة 

بالحضبا  أمباا  بمباش م أال عمل من أعمال التحديب تباشب   مبءالة التحديبب أا بت ءيبج المبتها
 مح مة الينح ماا  من قبل النيابة ال امة أا المدع  بالحب المدن .

اي   هبببا البببب ً أيضببباج ب نهبببا ميماعبببة مبببن ائيببب ا ات يحبببددها الدبببانان اتمبببتهدج 
 .(3)الا ال  ل  حيأ قضايل يد   تالبيداج  حيحاج لءدانان  ل ش ن مني  ي ا  م ين

عمبببال ائي اييبببة التببب  تببببدأ بتح يبببل البببدعاى أمبببا ال  بببامة اليناييبببة  هببب  ميماعبببة اإل
اليناييببة بد ببد الا ببال  لبب   لبببات الي يمببة ام اقبببة اليببان . اتالبيدبباج لمببا امببتد  عءيببب قضببا  
المح مبببة الدمبببتا ية ال ءيبببا ييبببال أن تبببا   الدالبببة لء  بببامة حبببنج من بببراج قايمببباج عءببب  حيبببدم 

اب التبببل تمبببتمد ايادهبببا مبببن المح مبببة   دبببد قضبببت المح مبببة الدمبببتا ية  بببل للبببل ب نبببب   الحدببب
الن بباا الدانانيببة ينأمهببا بالضبب ا م مببن أيببل اقتضببايها الءببال الحمايببة التببل ي رءهببا الدمببتا  
نمبا ي نبل اقت انبب  أا المش ع لها  ميب د النربال  لب  الدضبا   بل لاتبب ا ي تبب   ا يباج لضبمانها  اا 

 ن عءيها.اضاع الناشية عن ال داابيأالة ال اايب التل تحال دان تماية اإل
ابايبببب  ببباا مبببا يت بببل منهبببا  بببا م اإلشببب ال ائي اييبببة الم دبببدم  بببل تبببا   الدالبببة 
لء  امة حنج من راج قايماج عء  حيدم المح مة اامتدنلها اضامناج عدا امبت داا التنجبيا 

                                                 
  1191البالنن  ب  قبانان ائيب ا ات اليناييبة  الب بة دا  النهضبة  د. أحمد  تح  م ا   نج ية  (1)

 . 21ا
 . 6  ا1119د.  ؤاج عبيد  مبادئ ائي ا ات الينايية  الالب ة اإلال    (2)
 . 66  ا1111د. محماد نيل حمنل  ش ح قانان ائي ا ات الينايية  الالب ة اللانية   (3)
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اتن دببد ال  ببامة اليناييببة  .(4)الدضببايل  بب دام لءتمييببأ ضببد  يببة بببلاتها أا لءتحامببل عءيهببا 
ة ال امببة لءبببدعاى اليناييببة اىي هبببا  ببب  اإلحبباال المبينبببة  بب  الدبببانان اتملبببل بتح يببل النيابببب

اإلعمببال ائي اييببة ماضبباع ال  ببامة مبباا  تءببل التبب  ت ببد  عببن الداضبب  ام اانيببب أا 
النيابببة ال امببة أا قاضبب  التحديببب أا المببتها أا المببدع  المببدن  أا الممببيال عببن الحدبباب 

 الينايية أماا المح مة  ا بتاا   لنلة ش اال اا تن دد ال  امة  المدنية أا اليي .
  هيية قضايية  ييال أن ت ان الهيية الت  يناال بها الر بل  ب  ال  بامة لهبا األول

اايبة الدضبا  مبباا   بان للببل ب برة أ ببءية أا امبتلنايية. أمببا تشب يل المح مببة  هبا شبب ال 
 ل حة  ي ا ات المح مة االح ا اا ي تب  ش الا ان داد ال  امة.

  تمليبببل النياببببة ال امبببة  هببب  احبببدها التببب  تنببباال عبببن الميتمبببي  ببب  امبببت مال الثااا   
   .الدعاى الينايية

اا ت  ببي الببدعاى اليناييببة أمبباا المح مببة مببن النيابببة  (9)   عببنن المببتها بالحضببا الث لاا 
أمبا بالنمبببة  لب  قاضبب  التحديبب اى  ببة ااتهباا  ببين  –  ببن –ال امبة  ا ب بد  عننببب بالحضبا 

دعاى الينايية ت تب  م  اعة بمي د  دا  أمب  ائحالبة  اي بد ت ءيبج المبتها بالحضبا   ب  ال
تنريبلى محًب تدباا ببب النياببة ال امبة  ايمبتايال  عبنن ال  باا   يب ا  هل  الحالة  ا ميب د

 .(6)بتا يخ اليءمة المحددم ئي ا ات التحديب التل ت ى المح مة ات الها
 المطلب الثانى

 اإلجرائى الجنائى وخصائصهتعريف العمل 

ي ببب ج ىالبيبببة الردهبببا  اإلعمبببال ائي اييبببة ب نهبببا اإلعمبببال التببب  ي تبببال عءيهبببا الدبببانان 
 .  (7)مباش م  نشا  أا تالا  أا ت ديل أا  نها  ال  امة   ابالة قانانية

اي  ج اامبتيلان  اقبا  ال مبل ائي ايب  ب نبب أ  عمبل يتيبب ا دبا لءدبانان ائي ايب  
 ايية. ل  ىاية  ي  

                                                 
  ميماعببة أح بباا المح مببة الدمببتا ية ال ءيببا  7/3/1112  دمببتا ية  يءمببة 1لمببنة  1الببدعاى  قببا  (4)

 . 291اليأ  ال امس  الميءد اإلال  ا
 .39م يي مابب  ا د. أحمد  تح  م ا   نج ية البالنن    قانان ائي ا ات الينايية  (9)
 . 41ا  1114د. عم  الم يد  مضان  مبادئ قانان ائي ا ات الينايية  الالب ة اللانية  دا  النهضة   (6)

)7( Chiovenda Principil, P 766-677, Costa Camtributo, P. 121.  
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اي   ببب الببب ً اإل بب  ب نببب  ال مببل ائي ايبب  هببا ال مببل الببلى ي تببال الدببانان عءيببب 
 .  (1)مباش م أل ا  ي اييا اي ان يأ ا من ال  امة

 مبببا ي ببب ج البببب ً أيضببباج ال مبببل ائي ايببب  ب نبببب  بببل عمبببل يببب ى  ببب  ال  بببامة أا 
جمببب الدببانان يهببدج  لبب   عببدادها أا لببب قيمببة  بب  ال  ببامة أيببا  انببت البي تببب أا م نببا  ن

 .  (1)بد د الا ال  ل  تالبيب الدانان الماضاع 
 ال مل ائي اي  بايب عاا هبا ال مبل الدبانان  البلى ي تبال عءيبب الدبانان مباشب م ألب ا 
    نشا  ال  بامة ات بديءها أا اندضبايها مباا   بان دا بل ال  بامة أا  ا يهبا  ات بد 

 .(16)  م ماضاعيةالدعاى الينايية جاه م  ي ايية  ل حين أن الحب  
 ايتميأ ال مل ائي اي  بمدامات م ينة هل  

 .أن ي ان عمن قانانية -1

أا مببببي ها أا ت ببببديءها أا أن يت تببببال عءيببببب مباشبببب م التبببب لي   بببب  نشببببا  ال  ببببامة  -2
 .اندضايها

 أن ي ان يأ ا    ال  امة أا مابدا عءيها أا م ا  ا لها. -3
ب الدببانان آلببا ا م ينببة.  ببن ي تببب  أ  عمببن ي تببال عءيبب –  أن ي ببان عمببن قانانيبباأولًا

عببداد المببتها د اعببب  ات تيببال الدضببية  بب   عمببن  ي اييببا قيبباا الداضبب  بد امببة الدضببية  اا 
اليببدال بم   ببة  اتببال اليءمببة. امببن قبيببل اإلعمببال ىيبب  الدانانيببة مببا أايبببب الدببانان  بب  

ى الضبببال ىيبب  مبب ما   – يبب ا ات يناييببة عءبب  اإل بب اد ا يبال المببءالة 31ا  37المبادتين 
مببن  حضببا  اليببان  المتءبببس بالي يمببة  بب  أحبباال م ينببة اتمببءيمب  لبب  أقبب ال  –الدضبباي 

 يال المءالة ال امة أا أق ال م ما  من م ما ى الضبال الدضباي  عءب  حمبال اإلحباال  
المبب ما  الضبببال الدضببايل عنببد انتدالببب  ببل حالببة التءبببس أن يمنببي الحاضبب ين مببن مبا حببة 

                                                 
 . 11  ا1117د.  تحل اال   نج ية البالنن    قانان الم ا  ات  الالب ة اللانية   (  1)
م يبي  د. أحمد  تح  م ا   نج ية البالنن    قانان ائي ا ات الينايية  د. أحمبد  تحب  مب ا   (  1)

 . 49مابب  ا
 . 62د. نييال حمنل  ائي ا ات الينايية  م يي مابب  ا (16)
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. اهبل  اإلعمبال ت تءبج (11)عنب حت  يتا تح ي  محض  بالااق بةمحل الااق ة أا اابت اد 
عن مبءالة مب ما  الضببال الدضباي   ب  الدببً عءب  اليبان   إلن الدببً عمبل قبانان . 
اقبد ا بج اإلمببتال  بالين مببا يدباا ببب آحبباد النباس مببن ائممبال باليبان   بب  التءببس ب نببب 

(  ,non juridiqueacte purement materielمحبً ىيب  قبانان  ) (12)عمبل مبادى
( تمييببببببأا لببببببب عببببببن الدبببببببً الم تببببببب  عمببببببن قانانيببببببا الببببببلى يمببببببم  Captureايمببببببميب )

(arrestation  ات ميمببا عءبب  للببل  ينببب  لا أ البب  أحببد اإل بب اد اأممببل بشبب ا ااقتبباد  )
 ل  قما الباليس بدعاى أنب  ان متءبما بينايبة أا بينحبة ييباأ  يهبا الحببس ااحتيباال  

 بب لد  هببلا الشبب ا مببا  ببان يحمءببب مببن م ببد   –اتين الحببالتينأا اممببل بببب  بب  ىيبب  هبب
 –تحببت تبب لي  هببلا الر ببل   ببين حالببة التءبببس ا ت ببان قايمببة  اا بنببا  عءبب  بالببنن الدبببً

نما إلن التءبس بن  عءب   يب اا  –إلننا لمنا ب دد عمل  ي ام  حت  ي د عءيب البالنن اا 
 31ا  37المبببءالة ا دبببا لءمبببادتين ىيبب  مشببب اع. ا بببللل  بببين مببا يدببباا ببببب اإل ببب اد ا يببال 

 يب ا ات إلنبب لبيس قبضبا   46 ي ا ات مالرت  الل   ا يببيح لهمبا الترتبيب البدبا لءمبادم 
 بل ها ليس عمن  ي اييا عء  ائالنب.

اقد يؤدى ال مل الدانان   ل  مباش م عمل ىي   ي ام    مبلن  ؤيبة مب ما  الضببال 
لمتها متءبمبا بينايبة ت بال لبب الدببً عءيبب   هبلا الدضاي  ألنا  م ا      الال يب ال اا ا

أما الم ا     الال يبب ال باا  هبا عمبل ىيب   –الدبً احد  ها اللى ي تب  عمن  ي اييا
 قانان .

  أن ي تال عءيب الدانان مباش م الت لي   ب  نشبا  ال  بامة أا ب دهبا أا ت بديءها ث  ي ًا
يبب ا –أا اندضببايها  ات يمببي اامببتدال االءببال النيابببة ملببال للببل شبب اى المينبب  عءيببب  اا 

ال امبببببة ت يبببببين قببببباً لءتحديبببببب ات ءيبببببج المبببببتها بالحضبببببا  بنبببببا  عءببببب  محضببببب  يمبببببي 
اامببتداات   هببل   ءهببا أعمببال تببؤدى مباشبب م  لبب  نشببا  ال  ببامة اليناييببة الببا لببا تنشبب  

                                                 
 . 77  ا1111د. محمد محل الدين عًا  حداب ائنمان  ل ائي ا ات الينايية  الب ة  (11)
يب ى البب ً أنببب يحمبن عبدا امببت مال ت بيب  ال مبل المببادى حتب  ا ي بتءال بال مببل المبادى الم تببب   (12)

ة ماديبببة نيبببة  ااإل ضبببل تمبببميتب ب نبببب عمءيبببيديبببة لءااق بببة الدانا عمببببن قانانيبببا  ببب  عببب ج النج يبببة التدء
(operation materuelleاه  تممية أ ل بها  الين    ماضي آ    ا )312. 
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  ببببن   مببببا  لا أمبببب ت النيابببببة ال امببببة بحرببببج اإلا اب ب ببببد ااالببببنع عءبببب  محضبببب  يمببببي 
 ت دان أن تي ى  يها تحديداج.اامتداا

امببببن اإلعمببببال المببببؤل م  ببببل مببببي  ال  ببببامة اليناييببببة  يبببب ا ات التحديببببب اابتببببدايل 
االمحا مبببة  امبببن اإلعمبببال المبببؤل م  بببل ت بببديل ال  بببامة قببب ا  المح مبببة باقبببج البببدعاى 
الينايية  لا  ان الح ا  يهبا يتاقبج عءب  نتييبة الر بل  بل دعباى يناييبة أ ب ى أا عءب  

 يببب ا ات(   223ا 222ل ممببب لة مبببن ممبببايل اإلحببباال الش  بببية )المادتبببان الر بببل  ببب
ات ديل المح مة لءتهمة. أما اإلعمال المؤدية  ل  اندضا  ال  امة اليناييبة  هبل الح با 

 النهايل ااإلم  الينايل ااإلم  ب دا اياد ايب ئقامة الدعاى الينايية. 
د  شبج الي يمببة  ب بنج التح يببات اا ت تبب  أعمببااج  ي اييبة تح يببات البباليس بد بب

ن  التل يد د منها يمي أدلة الي يمة  هل عمل  ي ايبل. ىيب  أن اإلمب  بحربج اإلا اب اا 
أدى  لبب  عببدا نشببا  ال  ببامة اليناييببة باعتبببا   مببابداج عءبب  تح يببل الببدعاى اليناييببة  ا 

ل   بل نشبايها أنب ي تبب  مبن اإلعمبال ائي اييبة باعتببا   عمبنج مبابداج عءب  ال  بامة ايبؤ 
أل اج مءبياج إلنب يؤد  مباش م  ل  عدا نشايها. اا ي تب  عمنج  ي اييباج قب ا  الداضبل بنجب  

 .(13)الدضية قبل دا ها
ايشت ال أن يت تال اإلل   ل ال  امة مباش م عء  ال مل الدانانل   ن ي تبب  عمبنج 

ال  بامة  ملبال للبل  لا  ي ايياج ال مل الل  يت تال عءيب بال يبب ىيب  مباشب  التب لي   بل 
يدت لءداضل   امة ش  ية مي المتها  اها مبال يياأ  يب  د  عبن الح با ايت تبال 
عءببب  تدبببديا الءبببال الببب د اقبببج ال  بببامة   بببين هبببل  ال  بببامة الش  بببية ببببين الداضبببل 
االمببتها ا ت تببب  عمببنج  ي اييبباج إلن أل هببا عءبب  ال  ببامة اليناييببة هببا ميبب د ألبب  ىيبب  

قيببباا  يبببل ائمببب اج بيح بببا  مبببا بييببباال منببببس الم ببباال اقبببت مباشببب . ا بببللل  بببين 
اياد   ل حالة ىيباببة بد بد تح يب   شبج ببب ا ح بب ييباال تءبل المنببس لم   بة مبا 

                                                 
اقد قضت مح مة الندً ب نب ا يناح عء  المح مة  لا هل لما قد تب من اإلمباال نجب ت قضبية  (  13)

امت اليءمة من دبدم  أن يالءبال  لب  المح مبة أن قبل دا ها  الء  ا الل  لا ي ن ا تيل حاض اج ماد
 1عامببباج يبببأ   29ميماعبببة الدااعبببد  ب 1146ينببباي   21ت يبببد نجببب  البببدعاى  بببل حضببب تب )ندبببً 

 (.116 قا  119ا
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ببدا ءها لءيبً  المتدببدا البل   ا ي بد عمببنج  ي اييباج  ن ضببال  يببل ائمب اج ع ضباج  ببل 
لبببة التءببببس التبببل منببببس الم ببباال يبببااه  م بببد م أا مبببنحاج ببببدان تببب  يا  للبببل أن حا

نش ت عند ال لبا  عءب  الم بد  أا المبنح هبل التبل  البت لبب باعتببا   مبن آحباد النباس 
اهببببلا الضببببال احببببد  هببببا الببببل  أدى مباشببب م  لبببب  نشببببا  ال  ببببامة  –حبببب ضبببببال المببببتها

. اا ي تءبج الح با  يمبا لبا  بان أحبد مب ما   الضببال الدضبايل هبا البل  قباا (14)الينايية
  اقبد قضبت مح مبة البندً  بل للبل (19) ل الملبال المتدبدا ل ب   بما   ءب  يل ائم اج

ب نب   لدا  الضابال الدبً عء  المبتها بي يمبة هتبل عبً  المينبل عءيهبا عدبال  بنىبب 
اعتبببا اج بتبباا   حالببة التءبببس  مبباداا قببد  – ببحيح –بالااق ببة اانتدالببب مباشبب م لم ببان ا ت ابهببا

 .(16)أقاالب  ل ائدانة  حيحشاهد آلا  الي يمة بادية ات ايل الح ا عء  
  أن ي بببان يبببأ اج  بببل ال  بببامة أا مبببابداج عءيهبببا أا م ا ببب اج لهبببا  اىنبببل عبببن ث لثااا ًا

 هببل بببن يببدال يت تببال عءيهببا مباشبب م ت ببديل  (17)البيببان أن اإلح بباا ت تببب  أعمببااج  ي اييببة
 ال  امة ااندضاؤها. 

                                                 
قضببت مح مببة الببندً ببب ن مببا قبباا بببب  يببل ائمبب اج مببن البحببث  ببل ييبباال المببتها ليمببي مببا  يهببا  (  14)

 باابب  لب  الممتشبر  ل نيبب هبا  يب ا  ا ي بح  ات   ها اح  ها قبل ندبل  باحبها اليايبال عبن
ينبباي   16أن ي ببد ترتيشبباج بببالم ن  الببل  ق ببد  الشببا ع باعتبببا   عمببنج مببن أعمببال التحديببب. )ندببً 

لن  ييباأ ترتبيب الي حب  االم ضب  االم بابين 1 قا  11ا 7ميماعة اإلح اا  س 1196 (. اا 
ً مببببن الترتببببيب الت بببب ج عءبببب  ش  ببببية ب اهببببات عدءيببببة ا اقببببد  ائد ال االشبببب ا   لا  ببببان اليبببب  

الم يً أا الم اال ات ل  عء  مندل  م   تها  ا عن مبيل ترتيشب لإلالنع عءب  أا اب اأمت تبب  
أا بد ببد المحا جببة عءبب  مببا قببد ي ببان مببي المبب يً مببن أشببيا  لات قيمببة ي شبب   دببدها اضببياعها 

 .Brey, la Fruitle entporelle 1930) 123 –129)س
ن أدى  ل  ما مباش م عمل  ي ايل. اهلا ال م (  19)  ل ا ي تب  عمنج قانانياج اا 
مشببا   ليببب بالممببتحدث  –11/11/2613يءمببة  –ب 13لمببنة  4111الال ببن  قببا  –ندببً ينببايل (  16)

 .31  ا2613من المبادئ ال اد م من مح مة الندً  
  ي اييببة مببن أيببل   ا ببان الببب ً قببد اتيببب  لبب  أن اإلح بباا بديببت أعمببااج 7-4الم يببي المببابب  ا (  17)

 م ا  ببات   نمببل التببل تدضببل ب نببب ا بالببنن بييبب  نببا 1636التا ببل  لبب  عببدا تالبيببب المببادم 
 (. 16 قا  141ا 2م يي مابب  يأ   )يا مانيب امي اأ ي ى 
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 –(11)  ببامة اليناييببةاا يشببت ال اعتبببا  ال مببل  ي اييبباج أن يباشبب   أحببد أشبب اا ال
 ي تب  عمنج  ي ايياج ما يدباا بب  اتال اليءمة االشهادم اال ب م. امن ناحية  بين  بل عمبل 
يباش   أش اا ال  امة الينايية ا ي تبب   ي اييبا  ا  لا تباا  ت الشب اال اللنلبة مبالرة 

ات  اأن يبتا الل    اييال أن ي ان ال مل ائي ايل مالابب لمببدأ شب عية اليب ايا ا ال دابب
اتالبيدبببباج لمببببا امببببتد  عءيببببب قضببببا  المح مببببة . (11)تالبيببببب ائيبببب ا ات التببببل حببببددها الدببببانان

الدمبببتا ية ال ءيبببا يتببببين أن ت بببان يميبببي اإلعمبببال ائي اييبببة مالابدبببة لمببببدأ الشببب عية مببباا  مبببن 
ا  انبببت هبببل  اإلعمبببال ىيببب  قانانيبببة اىيببب  دمبببتا ية  اقبببد قضبببت  حيببث التيببب يا أا ال دببباال اا 

   -الدمتا ية  ل للل ب نب  المح مة
ًًً.لمواثيقًالدوليةًوترددهًالدس تيرمفهومًمبدأًشرعيةًالجرائمًوالعقوب تًتؤكدهًا

امبببتد ا  مببببدأ شببب عية اليببب ايا اال داببببات  بببل مرببباهيا البببدال المتحضببب م  دعبببا ىءببب  
ردب م اإل يب م التا يد  بينها  امن لبا ايبد  بدا   بل عديبد مبن المااليبب الداليبة  مبن بينهبا 

مببن  19مببن ائعببنن ال ببالمل لحدبباب ائنمببان  االردبب م اإلالبب  مببن المببادم  11مببن المببادم 
مببببن ااتراقيببببة اإلا ابيببببة لحمايببببة  7ال هببببد الببببدالل لءحدبببباب المدنيببببة االميامببببية  االمببببادم 

 66ائنمببان  اتبب دد هببلا المبببدأ  ببللل دمبباتي  عديببدم  ينببد ل تحتهببا مببا تببنا عءيببب المببادم 
ال  بيبببة مبببن أنبببب ا عدببباال  ا عءببب  اإل  بببال النحدبببة لنربببال  مبببن دمبببتا  يمها يبببة م ببب 

من هلا الدمتا  التل تدضبل بب ن  117الدانان الل  ينا عءيها  اما تد     للل المادم 
اإل ل  ل أح اا الداانين ها م يانها اعتبا اج من تا يخ ال مبل بهبا  اا ألب  لهبا  يمبا اقبي 

 مءالة التش ي ية  ل ميماعها. قبءها  ا بنا  اا تد   أىءبية أعضا  ال
النالبباب الحديدببل لمبببدأ شبب عية اليبب ايا اال دابببات  نمببا يتحببدد عءبب  ضببا  ضببمانتين 

 ت رنن اإلى اً التل تا اها  

                                                 
اهببا الداضببل اال  بباا )النيابببة ال امببة االمببتها االمببدعل االمينببل عءيببب االممببيال عببن الحدبباب المدنيببة(  (  11)

 .  26اما ب دها  قا  69تحديب ) ل ب ً اإلحاال( انج  بنناين م يي مابب  ااقاضل ال
د.  بببب اهيا عيببببد نايببببل  شببب ح قببببانان ال دابببببات  اليبببأ  اللببببانل  النج يببببة ال امبببة لء دابببببة  الب ببببة دا  ( 11)

 .7ا  ا2617النهضة  
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  أن ت بببال الن ببباا ال دابيبببة بال يدببببة ااضبببحة محبببددم ا  ربببا   يهببببا أا أولهمااا 
 ببيداج باتمبباعها أا ىمببًا   ببن ت ببان هببل  الن بباا شبببا اج أا شبب ا اج يءديهببا المشبب ع مت

ب رايهببببا مببببن يد ببببان تحتهببببا أا ي اليببببان مااق هببببا  اهببببل ب ببببد ضببببمانة ىايتهببببا أن ي ببببان 
الم االبان بالن اا ال دابية عء  بيية من حديدتها   بن ي بان مبءا ها ميا يباج لهبا  ببل 

 اتماقاج م ها انأااج عءيها. 
دببانان الينببايل حيببأ   امرت ضببها أن الم حءببة الأمنيببة التببل تدببي بببين د ببال الث  يتهماا 

ليا  هلا الدانان ىنما تملل الرت م التبل  بان يحيبا  نلهبا   بن يالببب عءب  أ  بال  التنريل اا 
 la loi prealableأتاها يناتها قبل نرال   ببل يت بين أن ي بامن هبلا الدبانان مبابداج عءيهبا 

ن  ان مب ي انها عءب  اقبايي  ن ي ان  ي ياج  عء  أن ي ان مرهاماج أن الداانين الينايية اا 
ا تمل ت اينها قبل تنريلها  ىي  يبايأ أ بنج   ا أن  البنب هبل  الداعبدم يردبدها م ناهبا  
ن  ببان يهببددها الدببانان الينببايل اإلمبباأ   ا أن هببلا الدببانان  للببل أن الح يببة الش  ببية اا 
ا ي عاهببا ايحميهببا  لا  ببان أ لبب    دبباج بببالمتها  مبباا  مببن  ببنل  نهببا  تيبب يا أ  ببال ألمهبب

قببانان ينببايل مببابب  أا عببن ال يببب ت ببديل ت ييرهببا أا بنيببان ب ببً ال نا بب  التببل تدبباا 
عءيهبا  بمبا يمحبا عداباتهبا  ءيبة أا يي ءهبا أقبل ب مباج ابم اعبام أن ىءبا ال داببة أا هاانهببا 

  نما يتحدد عء  ضا  م  أ المتها  ل ميال تالبيدها بالنمبة  ليب. 
أ بببنج لابتببباج  ضبببمان ضبببد البببتح ا   بببن يبببؤلا مببببدأ شببب عية اليببب ايا اال داببببات  ىبببدا 

الداضببل أ  ببااج ينتديهببا  ايدبب   عداباتهببا ا ببب ا تيببا     شببباعاج لنببأام أا انرنتبباج عببن الحببب 
عدبداج  لب  المشب ع   ل يدب    –اب بد أاال المبءالة المنرب دم –ا ا  الت ليا بالتبالل –اال دل

 ببان مبب يان الن بباا الدانانيببة التببل لءيبب ايا التببل يحببدلها  عدابتهببا التببل تنامبببها   ببن ي
تنجمهبببا  ي يببباج  ببببل مباشببب اج لبببتح ا اإل  بببال التبببل تدبببي ب بببد ال مبببل بالدبببانان البببل  يي مهبببا 

Nullum Crimen, Nulla poena, Sine lege  ايرمبب  هببلا المبببدأ ببب ن الدببيا
 الياه يببة التببل ي ببد  الدببانان الينببايل لحمايتهببا  ا يم ببن بءا تهببا  ا مببن  ببنل المببءالة
التشبب ي ية التببل انت بهببا المااالنببان لتملببيءها  اأن ت بي هببا عببن   ادتهببا يدتضببيها أن ت ببان 
بيبببدها مبببءالة التد يببب   بببل شببب ن تحديبببد اإل  بببال التبببل ييببباأ ت ليمهبببا اعداباتهبببا  لضبببمان 
مشبب اعيتها  امببن لببا  ببان  عمببال هببلا المبببدأ اأمبباج لتم ببين المببااالنين مببن اات ببال بتءببل 
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هببببا بنيببببان ميببببتم ها  بمببببا ياحببببد بيببببنها اي رببببل تمامبببب ها ايتماعيبببباج الدببببيا التببببل يدبببباا عءي
Cohesion ا  ان  يداع اليأا  الينايل عءيها اأماج ل دعها  .(26) ن يأادنها  اا 

ا ييبباأ  عمببال ن بباا عدابيببة يمببإ تالبيدهببا  لبب  م  ببأ قببايا لمببتها أا مببد نالبباب 
 تالبيدها بال يب الدياس  ل  أ  ال لا يؤلمها المش ع 

ن ات بل مبن ضبمان الح يبة الش  بية بنيانباج ئقب ا   مبدأ  ش عية الي ايا اال داببات  اا 
اتا يببد   أ  أن هببل  الح يببة لاتهببا هببل التببل تديببد مببن محتبباا    ببن ي ببان  نرببال هببلا المبببدأ 

  اا ييباأ بالتبالل  عمبال In favoremاأماج  ا بالدد  ا ل الحبداد التبل ت ربل  بانها 
ها  ل  م  أ قايا لمبتها  اا ترمبي ها بمبا ي  يهبا عبن م ناهبا ن اا عدابية يمإ تالبيد

ببل  – لب  أ  بال لبا يؤلمهبا المشب ع –ابال يب الدياس –أا مدا دها  اا مد نالاب التي يا
أن يب يح الداضبل مبن بينهبا  –ا ءما  ان مضمانها يحتمل أ لب  مبن ترمبي  –يت ين داماج 

 Laratio Legisنقبببة منالديبببة مبببا ي بببان أ لببب  ضبببماناج لءح يبببة الش  بببية  بببل  البببا  ع
يديمها بين هل  الن اا اا  ادم المشب ع  مباا   بل للبل تءبل التبل أعءنهبا  أا التبل يم بن 

 .(21)ا ت اضها عدنج 
 ييال أن ي ان اليأا  الينايل قايماج عء  أماس حدد المش ع مءراج   ايأها  

لينببايل  ببل شبب ن مبببدأ شبب عية اليبب ايا اعداباتهببا  ا يدتضببل لأامبباج أن ي ببان اليببأا  ا
اإل  ببال التببل ألمهببا المشبب ع محببدداج تحديببداج مباشبب اج  بببل ي رببل أن يتضببمن الببنا ال دببابل 

يبأا  قبابنج لءتحديبد  ام ينباج بالتبالل مبن  نلهبا   بن التءل ال نا   التل ي ان م هبا هبلا 
ءراج بهبا مبهمبباج  اا مرضببياج  لب  الببتح ا  بببل قايمباج عءبب  أمببس حبدد المشبب ع مببيببأا  الي بان 

                                                 
قضبايية  17منة ل 41 ل الدضية  قا  1117 ب اي  منة  22ح ا المح مة الدمتا ية ال ءيا بيءمة  (26)

 . 6/3/1117 ل  16دمتا ية  الي يدم ال ممية  ال دد 
قضبايية  17لمنة  41 ل الدضية  قا  1117 ب اي  منة  22ح ا المح مة الدمتا ية ال ءيا بيءمة  (21)

 . 6/3/1117 ل  16دمتا ية  الي يدم ال ممية  ال دد 
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  ايأهببا  اهببا مببا يدببي عءبب  اإل ببا  ءمببا  بببال الببنا ال دببابل بببين الي امببة التببل   ضببها  
همال الم الرين لداانين المبانل ت حيح م الراتها أا  أالتها  .(22)اا 

الشبب عية الدمببتا ية لهببا مدبباا ال ببدا م مببن البنيببان  - مببا قضببت المح مببة أيضبباج ب نببب 
نرالهببببا ابءببببال مدا ببببد ها  بببب ع مببببن  ضبببباع الدالببببة لءدببببانان االتأامهببببا الدببببانانل لءدالببببة اا 

 بمضمانب  
يبب ى قضبببا  المح مببة الدمبببتا ية ال ءيببا  عءببب  أن الشبب عية الدمبببتا ية التببل تدببباا بم اقببببة 
التديبببد بهبببا  ىايتهبببا ضبببمان أن ت بببان الن ببباا التشببب ي ية المال تبببان عءيهبببا أمامهبببا مالابدبببة 

مدبباا  –البنيببان الدببانانل  ببل الدالببة ببل ماق هببا مببن  –إلح بباا الدمببتا   للببل أن لهببل  الشبب عية
نرالهبا ابءبال مدا بدها  ب ع مبن  ضباع الدالبة لءدبانان االتأامهبا  –ب ا بة تنجيماتهبا –ال دا م اا 

عمببال  بمضببمانب ا حبباا   اا ييبباأ بالتببالل إليببة مح مببة أا هييببة لات ا ت بباا قضببايل  
متب لءدمبببتا  مبببن نبببا تشببب ي ل اأا لءر بببل  بببل النبببأاع الم ببب ًا عءيهبببا  لا ببببدا لهبببا م ببباد

ايهبببة مبدييبببة قاامهبببا جببباه  اإلمببب   بببل المالببباعن الدمبببتا ية المايهبببة  ليبببب دان انبببأاب  لببب  
أىا اهبا  للبل أن قيباا هبل  الشببهة لبديها  يءأمهبا أن تمبتالب مبن  بحتها عبن ال يبب ع ضببها 

 مببن قانانهببا  لتتببال  دان ىي هببا الر ببل 21عءبب  المح مببة الدمببتا ية ال ءيببا ا دبباج لببنا المببادم 
 بل الممبايل الدمبتا ية المال احبة عءيهبا  متد بية أب ادهبا  محيالبة بياانبهبا مت مدبة د ايءهبا  
بالية ببحلها منتها   بمبا مبؤدا  أنبب ا ييباأ إليبة يهبة تتبال  الر بل  بل ال  بامة الدضبايية 
المال احببة عءيهببا  أن تتياهببل مجنببة ال بب ال عءبب  أح بباا الدمببتا   اا أن تنحيهببا يانببباج  بببل 

ا آل أمبب  ائعبب اً  يت ببين عءيهببا أن تنببأل الدااعببد الدمببتا ية المنألببة اإلعءبب  التببل تنبؤهببا  اا 
عنها  ل  أعمالهبا لن باا تشب ي ية اأمبة لءر بل  بل النبأاع الماضباعل الم ب ًا عءيهبا  
الببا دا ءتهببا شبببهة تبب يح م الرتهببا لءدمببتا  ب  ايهببا عءبب  أاايبب   انااهيببب  اهببا مببا ينبباقً 

اي ببل  ببللل بضبب ا م أن ت ببان الشبب عية  –دمببتا  عءبب  الدمببة مببن مدا يببباال –مببيادم الدببانان
الدمتا ية  امية أممها  تت امبل عنا ب ها  اتتاا بل حءداتهبا دان اندالباع  ايبندً مبن يهبة 
أ بب ى دا  المح مببة الدمببتا ية ال ءيببا  ببل مباشبب م  قابتهببا عءبب  هببل  الشبب عية  با ببرها أمينببة 

                                                 
قضبايية  11لمبنة  24 بل الدضبية  قبا  7111ياليبا مبنة  9ح ا المح مة الدمبتا ية ال ءيبا بيءمبة  (22)

 . 11/7/1117 ل  21دمتا ية  الي يدم ال ممية  ال دد 
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هببا  لترببً  ب ح امهببا  ءمببة الدمببتا  عءبب  الم بباالبين عءيهببا  حا جببة لهببا  ىيبب  ميببااأم لت ام
بهببا   ببن ينمببء ان منهببا أا يحيببدان عنهببا  متبب   ببان للببل  ا ببان الببد ي ب ببدا دمببتا ية نببا 

مببا بببين الدااعببد الدانانيببة مببن  –امببن أيببل الر ببل  ببل هببلا ائدعببا  –تشبب ي ل يالبب ح بالضبب ا م
مبا ببين الدااعبد الدانانيبة مبن تبد ل   –تد ل  يرً  عند ت ا ضها   هدا  الداعدم اإلدنب  تيءيبباج 

 –يرببً  عنببد ت ا ضببها   هببدا  الداعببدم اإلدنبب  تيءيببباج لءداعببدم التببل ت ءاهببا  ا ببان مببن المدبب  
أن الدااعببد الدمببتا ية تحتببل مببن الدااعببد الدانانيببة م انبباج عءيبباج  إلنهببا  –اعءبب  مببا مببءج البيببان

ا  ا بت بديل الدمبتا  لاتبب   بين البد ي ب بدا تتامد منها المداا اإلمم   دااعد أم م ا تبديل  يه
الدمبببتا ية ا ي بببان مبببن قبيبببل البببد اع الشببب ءية أا ائي اييبببة  ببببل يتييبببا  بببل مضبببمانب ام مبببا   
مدابءبببة الن ببباا التشببب ي ية المال بببان عءيهبببا ب ح ببباا الدمبببتا  ت ييحببباج لهبببا عءببب  مبببا عبببداها 

اأااهببا باإلعمببال  بمببا مببؤدا  يببااأ اتا يببداج ل ببءتها الببالد  بالنجبباا ال بباا  اهببل أيببد  قااعببد  
 لببا م هببلا الببد ي  بببل أيببة حالببة ت بببان عءيهببا الببدعاى  اأمببباا أيببة مح مببة أيببباج  ببان ماق هببا مبببن 

 .(23)التنجيا الدضايل الل  يضمها
 مبدأ ش عية الي ايا اال دابات  ل الش ي ة ائمنمية  

  اقبببببد يبببببا ت تببببباات ت الشببببب ايي المبببببمااية عءببببب  أنبببببب ا ت ءيبببببج  ا ب مبببببالة اتبءيببببب 
الن باا الد آنيببة مؤ ببدم لهببلا الم نبب  اأنببب ا تايبد عدابببة مببن ىيبب   مببالة ا مببال ينببل  

تِبب  ن ب   ببث    مِّببااج( ببا  ِِّنببا مِّ  ببَلْبين  ح  ن (24)ايبشبب    دببد قببال ت ببال  )ام    ا ببل قالببب ت ببال  )اا 
ن ْ يه ا ن ْليٌ ( نبب ا ي اقبال أحبداج مبن ال بباد    ح مة اهلل مبحانب ات بال  أ(29)َمن  أِِّمٍة  ِا   

 ا  لا بءبب   مببالتب  ليببب  اأنببل   بمببا  ال دببب   ن  ببالج  ابحمببن  ال اقبببة  ن أالبباع. ا ببل 
ء بي ْها   ِت  ي ب   بث  ْ بل أَِّمه با   مِّبااج ي ت ءِّبا ع  بُّل  مِّه ْءل  الدِّ  ى ح  هلا الم ن  قال ت ال  )ام ا   ان    

                                                 
قضبايية  14لمنة  23 ل الدضية  قا  1114 ب اي  منة  12ح ا المح مة الدمتا ية ال ءيا بيءمة  (23)

 .174دمتا ية  ميماعة أح اا المح مة الدمتا ية ال ءيا  اليأ  المادس   رحة 
 . 19ئم ا   آية ما م ا (24)
 .23ما م  اال   آية  (29)
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ببا  ِِّنببا مِّه ْءْ بببل  (آي اْتن ببا ام    ا بببل قالببب ت ببال  ) ِّمِّببنج مُّب َشبببْ ين  (26)الدِّبب  ى  ِا اأ ه ءِّه ببا ج بباْلمِّان 
ْ يماج( ِيٌة ب   د  ال ُّمِّْل ا  ان  الِءبِّ ع ْأيأاج ح  ء   الِءْب حِّ  .(27)امِّنْلْ ين  ْلي ِن ي  ِّان  ْلءِناْس ع 
اال دابببات   ءببا ا ببل هببدى مببا تدببدا يبببين لنببا أن ائمببنا ي  ببل بمبببدأ شبب عية اليبب ايا 

ي اقببال عءبب  اليبب ايا التببل اق ببت قبءببب أا عءبب  مببن يببد ل  ببل ائمببنا م ت ببباج لهببا    ببان 
ال بب ال قبببل ائمببنا يبيحببان اليمببي بببين اإل تببين  ببل ع ببمة أال   يببا  ائمببنا احبب ا 

بببء ج   ِن الِءبببب   بببا ق بببد  م  ت بببي ْن  ِا م  م  ِّببباا  ب بببي ن  اإلِّ   رِّببببا اج  للبببل  بببل قالبببب ت بببال  )اأ ن ت ي  بببان  ى    
   يمببتلنل ائمببنا مببن ال دبباال مببا  ببان مببنها  ببل الياهءيببة  مببي أن الر ببل  ببل (21)ِ ْحيمبباج(

 .(21)لاتب  احشة اق ت  اأنب أماأ المبيل  ل ال نقة الأايية
ها بيبان الي يمبة  األولا ل بيان الي ايا اعداباتها مءل الشا ع ائمنمل ممء ين  

ء بي  ِّاِّ مدت نة ب دابتها  اللل  ل  الحداد االد اا  ل الدتء   )ي ا أ يُّه با ال بْلين  آم نِّباا  ِّْتبال  ع 
ببن  عِّْرببل  ل بببِّ ْمببن  أ ْ يببْب  ببْد ااإلِّنل بب  ْببباإلِّنل     م  ببدِّ ْبال   ب  َ  اال   ب  بب ُّ ْبببال حِّ ببااِّ ْ ببل الد ت ء بب  الحِّ الْد  

م اٍن  اْج اأ د اٌ   ل ي ْب ْبيح  ٌ    اتَب اٌع ْبال م    ِّ بد  ش ل  ت بد ى ب    بْن اع  بٌة   م  م  ْريٌج َمبن ِ َب ِّبا  ا  ح  ل ْلل  ت   
ء ي ْها  ْ يه ا أ ِن الِنر س  ْببالِنر ْس اال   بي ن  ْببال   ي ْن (36)ل ْلل    ء بِّ ع ل ااٌل أ ْليٌا(   اقالب ت ال  )ا  ت ب ن ا ع 

بِدب  ْببْب   هِّبا    ِربا  ٌم ااإل نج  ْباإل نْج ااإلِّلِّن  ْبباإلِّلِّْن االَمبِن ْبالَمبَن ا  بن ت    باٌا   م  اح  ْق   ب ِّ ال يِّ
) ل ْيل  هِّاِّ الِجاْلمِّان  ل  الِءبِّ    ِّا  ِلبِّ ام ن ِلا  ي ح  ِّا ْبم ا أ نأ 
(31). 

  أن ت بب ج الي يمببة ت  يربباج عامبباج  ايتبب ل لببالل اإلمبب  تدببدي  ال دابببات عءبب  الثاا   
مبب  ال دابببة تدببدي اج عامبباج ل ببل ي ببان أمبباا حمببال اإلحبباال االمنامبببات   مببا يدببد  الببل اإل

الداضبببل  ببب ا منيمبببة ال داببببة مبببي الر بببل  بببل  بببل حالبببة ممبببتدءة بمبببا ينيبببا اإلحببباال أا 
جبب اج تشببدد ال دبباال أا ت رضببب  بم نبب  أن ي بببان لببب مببءالة تددي يببة اامبب ة  ببل تر يبببد 

                                                 
 .91ما م الد ا  اآلية  (26)
 . 169ما م النما   اآلية  (27)
 . 23ما م النما   اآلية  قا  (21)
د. أمامة عبداهلل قايد  الي يمة أح امها ال امة  ل اإلنجمة الحديلة االردب ائمنمل  الالب بة اللانيبة  (21)

 . 219  ا2612دالمتا   نجاا الح ا  ل ائمنا  الب ة ؛ ا للل د.  اأية عب17  ا1119
 . 171ما م البد م  اآلية  (36)
 . 49ما م المايدم  اآلية  (31)
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ا أن ت ببان ال دابببة  اهببلا مببا يميببأ الشبب ي ة ائمببنمية عببن الدببانان الاضبب ل االت بباأي   مبب
 .(32)عء  الم ا ل أا ت أي اج لءم ءحة ال امة أا عء  الم الرات

ممببا مبببب يتضببح لنببا أن  ببنج مببن الشبب ي ة ائمببنمية االدبباانين الاضبب ية  قببد نببا 
عءبببب  مبببببدأ شبببب عية اليبببب ايا اال دابببببات  ال ببببن الشبببب ي ة ائمببببنمية تميببببأت عببببن الدبببباانين 

 الاض ية من عدم نااحل  
خ تالبيببب مبببدأ الشبب عية  ن ببت الشبب ي ة ائمببنمية االبدببت هببلا   مببن حيببث تببا يأولًا

المبببدأ قبببل الدبباانين الاضبب ية ب  ب ببة عشبب  ق نبباج  االدبباانين الاضبب ية لببا تبب ت بهببلا المبببدأ  
نما أ لتب عن الش ي ة ائمنمية.   اا 

  من حيث  يرية التالبيب  ي تءج تالبيبب المببدأ  بل الشب ي ة ائمبنمية بحمبال ث  ي ًا
ي يمببة   رببل اليبب ايا ال البب م التببل تمببس أمببن اليماعببة انجامهببا  تحببدد الشبب ي ة  الببا م ال

ائمنمية الي يمة اال دابة تحديداج دقيدباج  اهبلا مبا هبا متببي  بل يب ايا الحبداد االد باا 
االديات  أما  ل يب ايا الت أيب  اهبل التبل أقبل  البا م   تدبد  لهبا ميماعبة مبن ال داببات 

داببببة المنيمبببة  أمبببا بالنمببببة لم  بببال التبببل تمبببس الم بببءحة ي تبببا  الداضبببل مبببن بينهبببا ال 
 ال امة  تضي ن اا عامة تشمل أ    ل يمس الم ءحة ال امة. 

أمبا الدباانين الاضب ية  تالبببب الداعبدم عءب  نحبا ااحببد اهبا ح ب  اليب ايا اعداباتهببا 
 مي اضي حد أق   اأدن  لء دابة. 

ية مببن نالبباب الببنا  ببل يبب ايا   مببن حيببث الي يمببة  تضببيب الشبب ي ة ائمببنمث لثاا ًا
الحداد االد اا االديات  أما  بل يب ايا الت أيب   بالت ميا  بل البنا ي  بل حبد   مبا هبا 

ِممِّااالحال  ل الم ا ل  ا ل قالا  ت ال       تي يماج لي يمة التيمبس  ا بل قالبب ا ا  ت ي 
بببل  ت بببال    ببب ِ   ا ا أ ا  ِّببباا ال   ي  بببي  ا ح  بببِل الِءببببِّ ال ب ي   . ا بببل الت أيببب  ال ببباا بالم بببءحة ا  الَ ب ببباا أ ح 

ال امببة يببتا تحبب يا الر ببل با ببرب ا بلاتببب  بحيببث ا يم ببن م   ببة الر ببل ي يمببة أا ا   ا 
ب د اقاع الر ل  مما ي ل الش ي ة ائمنمية  الحة لءتالبيب  بل  بل أمبان ام بان. أمبا 

تببين أ  انهبا اإلمامبية التبل تدباا الداانين الاضب ية  تحبدد الي يمبة ات ينهبا ت يينباج دقيدباج  ا 
                                                 

 126  ا1177انج  بالتر يل عبدالداد  عادم  التش يي الينايل ائمنمل  اليأ  اإلال  الب بة  (32)
 . 1197نمية  الداه م  اما ب دها؛ اإلمتال/ عبدال أيأ عام   الت أي   ل الش ي ة ائم
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عءيهببا  المببا شبباال هببل  الال يدببة مببن عيبباال عببدل عنهببا الردهببا  اي ءبباا الن بباا عامببة 
 ام نة ل ل تممح بد ال أ  ال لا ت ن من ا اج عءيها. 

  مببن حيببث ال دابببة    قببت الشبب ي ة ائمببنمية بببين يبب ايا الحببداد االد بباا رابعاا ًا
يها ا  يبا  لءداضبل  يهبا  أمبا بالنمببة لءت باأي   دبد االديات  اهل عداباتها من اا عء

 حددت ميماعة من ال دابات لءداضل مءالة اا تيا   يما يتنامال مي يمامة الر ل. 
أما الداانين الاض ية  تضي لءي يمة عداببة ااحبدم أا أ لب  اهبل لات حبدين  اتتب ل 

بببببين الحببببد اإلدنبببب   لءداضببببل ح يببببة أن ياقببببي ال دببببابتين أا  حببببداهما  اأن يدببببد  ال دابببببة
ااإلق بب   اأن ياقببج ال دابببة بشبب اال م ينببة  الببب  ببل ب ببً الجبب اج أن ينببأل بال دابببة 

 د ية أا  لنتين  اأحياناج يي ل الدانان لء دابة حداج أدن  ا ينأل عنب. 
 المطلب الثالث 

 طبيعة العمل اإلجرائى الجنائى

ًويتضمنًهذاًالمطلبًشرطين:
ًو يةًاألول:ً ظريةًالواقعةًالق  

ًوالث   :ًم هيةًالعملًاإلجرائ ًالج  ئ ً
   الشرط األول: نظرية الواقعة القانونية

مببن الممببءا أن المبببال الببلى ينشببإ ألبب ا قانانيببا هببا أمبب  يحببدث  ي تببال عءيببب الدببانان 
(   ه   لن  بل Fait Juridiqueهلا اإلل   اهلا اإلم  ها ما نمميب بالااق ة الدانانية )

 نتج أل ا قانانيا.ح  ة من ش نها أن ت
بيهبد  بيب   بب  مببيل   مببا  نج يبة الااق بة الدانانيببة عءب  أمببس  (33)اقبد مباها الردببب

 مءيمة اا تءرت النج يات    تدميا الااق ة الدانانية.
ًأول:ًذهبًرأىًإل ًتقسيمًالواقعةًالق  و يةًإل ًقسمين:ً

لمات امضبب  ( اهبب  التبب  تحببدث بر ببل الالبي ببة  بباfaito narurelsاقببايي البي يببة ) -1
 المدم اهباال ال اا ج االب ا ين.

 ( اه  الت  ت يي  ل    ادم ائنمان اتندما  ل   faits volontariesاقايي ا تيا ية ) -2
                                                 

 . 47د. أحمد  تحل م ا   نج ية البالنن  م يي مابب  ا (  33)



 تنظيم الخصومة الجنائية في القانون والشريعة اإلسالمية

 محمد محمود إبراهيم عليوةالمستشار/ 

 

622 

( اهبب  التبب  ي بباحبها أن يحببدث بهببا ألبب ا  بب  actes materialsأعمببال ماديببة ) -أ
 الببب اابال الدانانيبببة المايبببادم أاا ي يبببد للبببل   بببيلا أ ببباال ش  بببا ايبببال عءيبببب أن
لا تحبدث  بل   عيباال الييب   بين هبلا قبد ي تبب  مببا أا  ي اضب ات بين م اقبتبب. اا 

 قل ا يي ءب ممياا.
( اهب  التب  تتيبب actes juridiquesأعمال  دا ية محضة أا ت   ات قانانية ) -ب

  ل   حداث نتايج قانانية م ينة.
حبدث ببي ادم ايؤ ل عء  هل  النج ية ب ن لمة اقايي قد تحدث بر ل الالبي ة  ما قبد ت
 .(34)ائنمان  المات  اهلا التييي  ا يؤل     أنها م د  قانان  آللا  م ينة

هببلا  لبب  أن التمييببأ بببين اإلعمببال الماديببة االت بب  ات الدانانيببة قببد يشبب   أن اإلالبب  
 .  (39)ليمت لها أل  قانان  مي أنها    حديدة اإلم  تنتج آلا ا قانانية

ً(ًإل :fatti giuridiciاليط ل ًإل ًتقسيمًالوق ئعًالق  و يةً)ً(36)ث  ي :ًذهبًفريقًمنًالفقه
( أا ميبب دم اهبب  التبب  ي تببال الدببانان عءبب  ميبب د fatri naruraliاقببايي البي يببة ) -1

اقاعهببا ألببا ا قانانيببة مبباا  حببدلت بر ببل الالبي ببة أا بببي ادم ائنمببان  أ  أن الااق ببة 
 لب  الااق بة ا أهميبة لهبا  ت ان البي ية الا  د ت من ائنمان  بالت   انبت   ادتبب

مببببن الناحيببببة الدانانيببببة  ا ببببان الدببببانان ي تببببال اآللببببا  عءبببب  ميبببب د حببببداث الااق ببببة. 
 ااق ة البي ية ماا   ان البي يا أا بر ل ائنمان. –ملنج  – المات

اهبب  أعمببال  atti giuridici( أا أعمببال قانانيببة fatti volontariاقببايي   اديببة ) -2
ألبب ا بببالنج   لبب   انهببا   اديببة. اهببل  الاقببايي أا اإلعمببال   اديببة ي تببال عءيهببا الدببانان 

 تندما بدا ها  ل  
( اهب  التب  atti giuridici in senso strettoأعمبال قانانيبة ببالم ن  الضبيب ) -أ

ي تببال عءيهببا الدببانان ألبب ا دان نجبب   لبب  ائ ادم  لبب  تحديببب اآللببا   بببل ال ببب م  دببال 

                                                 
 .21 تح  اال  م يي مابب   قا  (  34)
 .1  ا1194  الب ة 2عبد الح  حياأى    النج ية ال امة لنلتأاا يأ   (  39)
(36  ) Pannian  لان بهبلا التدمبيا  اقبد   اقد أشا   ل  ىي   من الردها  اللين ي  ب4 قا  14م يي مابب  ا

 اما ب دها. 16أ ل بهلا ال أى    الردب الم  ى د. عبد الح  حياأى  م يي مابب  ا 
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نببة لء مبل  اب ببا م أ بب ى أن اآللبا  الدانانيببة بميب د اتيبا  ائ ادم  لبب  الااق بة الم ا 
تت تببال عءبب  ميبب د حببداث الااق ببة بببي ادم ائنمببان دان أن ي ببان لهببل  ائ ادم شبب ن 

    تحديد مضمان اآللا .
( اهبب  أعمببال   اديببة ي تببال عءيهببا الدببانان negozi giuidiciت بب  ات قانانيببة ) -ب

أن ائ ادم لهبا د بل  ب  تحديبد  اآللا  الت  ي ى أنها اأمة لتحديب هل  ائ ادم  أ 
 هل  اآللا .

 ا أن ايببب  – ال مببل الدببانان  بببالم ن  الضببيب االت بب ج الدببانان  عمببنن   اديببان
ال نج بين االنين ينح      أن ال مل اإلال ي ر  لتحددب أن تتيبب ائ ادم  لب  ميب د 

االدببانان هببا الببلى يتببال  الااق ببة الدانانيببة الم انببة لببب دان عببب م باآللببا  المت تبببة عءيهببا  
بنرمب ت تيال اآللا  الدانانية عء  مي د تا   ائ ادم    مباشب م ال مبل مباا  اتيهبت هبل  
ائ ادم  ل  اآللا  أا لا تتيب. أما ال مل اللان   ينب يشبت ال لتحددبب بائضبا ة  لب  عن ب  

 لبب  آلببا  هببلا ائ ادم المتيهببة  لبب  الااق ببة الم انببة لببب عن بب  آ بب  هببا ائ ادم المتيهببة 
ال مببل  أ  أن الشبب ا ي ءببا مببءرا مدببدا  اآللببا  الم تبببة عءبب  ت بب  ب الببب أن ي ببدل  بب  

 هل  اآللا .
 دور اإلرادة فى التصرف القانونى والعمل القانونى بالمعنى الضيق:

الت بببب ج الدببببانان  اال مببببل الدببببانان  بببببالم ن  الضببببيب عمببببنن   اديببببان  ا أن دا  
ا م تءربا.  متب   بان لبإل ادم د بل  ب  تحديبد اآللبا   بان ال مببل ائ ادم  ب   بل منهمبا يببد

ت بب  ا قانانيبباج  أمببا  لا اقت بب  دا  ائ ادم عءبب  ااتيببا   لبب  الااق ببة دان اآللببا   هببا ا 
ي بد أن ي بان عمبن قانانيبا ببالم ن  الضببيب. اتتميبأ البدعاى اليناييبة ب نهبا ميماعبة مببن 

رببل الدبببانان تح ي هبببا مباشببب تها عنبببد تمليبببل ائيبب ا ات اهبببل حبببب لءميتمبببي البببيس لمبببن ي 
 .(37)الميتمي

                                                 
 . 61د. نييال حمنل  ائي ا ات الينايية  م يي مابب  ا (37)
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 لببب  أن ائ ادم هببب  احبببدها التببب  ت ءبببب اآللبببا  الدانانيبببة  ببب   (31)اقبببد لهبببال البببب ً
الت ببب ج الدبببانان   اهبببا  أى مببب داد بببب ن ائ ادم دان الدبببانان ىيببب  أهبببل ئنتبببال اآللبببا  

الضبببيب ي تبببال الدبببانان  الدانانيبببة  اأنبببب  ببب  الت ببب ج الدبببانان  اال مبببل الدبببانان  ببببالم ن 
اآللا  عء  مباشب تهما مبي ا بتنج ااحبد هبا أن لبإل ادم  ب  الت ب ج الدبانان  ح يبة  ب  
تحديبد آلبا    ب  الحبداد التب  ي اهببا الدبانان. االدبال بمبءالان ائ ادم  ب  الت ب ج الدببانان  

يحبددها ا ي ن  أن ائ ادم ه  الشإ الت  تنشإ اآللا  الدانانيبة ببل أن الدبانان هبا البلى 
 مببا أنببب هببا الببلى ي البب  لببإل ادم مببءالانا  ببب  تحديببد نالبباب هببل  اآللببا . أمببا  بب  ال مبببل 
الدببانان  بببالم ن  الضببيب  ببين دا  ائ ادم قا بب  عءبب  ااتيببا   لبب  الااق ببة الم انببة لهببلا 

 ال مل دان أن تمءل ت ديل آلا   الدانانية.
 تتيبببب  لببب  اآللبببا   لببب  أن ائ ادم  ببب  الت ببب ج الدبببانان  ا (31)اقبببد لهبببال البببب ً

نمببا  لبب  اليايببات ال مءيببة منببب باعتبببا  أن  حاالببة ائ ادم باآللببا  الدانانيببة أمبب   الدانانيببة اا 
عمببي  يتالءببال ال ءببا مببءرا بهببل  اآللببا  اقببت مباشبب م الت بب ج  اقيببل شبب حا لهببلا البب أى أن 

 لبب  البببايي مببلنج عنببد  ب امببب عدببد البيببي ي مبب   لبب  الح ببال عءبب  الببلمن االمشببت ى ي مبب  
الح ببال عءبب  شببإ اتمء ببب  أمببا بديببة اآللببا  الدانانيببة  هبب  ب يببدم عببن تر يبب  المت اقببدين  
اهلا ال أى مب داد ب نبب يبؤدى  لب  ال ءبال ببين الت ب ج الدبانان  اال مبل الدبانان  ببالم ن  

.  ضببن عمببا ينالبباى عءيببب (46)الضببيب إلن ائ ادم  بب   ببن ال مءببين تتيببب  لبب    ادم عمءيببة
ل ءبببال ببببين اليايبببة أا الباعبببث اببببين اإللببب  لنج يبببة الااق بببة الدانانيبببة مبببن هبببلا الببب أى مبببن ا

ا تملببل نج يببة الااق بة الدانانيببة نجامببا مبن أنجمببة الدببانان ا  النج يبات ال امببة  بب  الدبانان.
نما ه  نج ية عامة تماد يميي   اع الدانان    النجاا الدانان   .  (41)ال اا اا 

                                                 
أنجب  بننباين  مشبا   ليبب د.  تحبل مب ا   نج يبة الببالنن  م يبي  De Ruggieroقال بهلا ال أى  (  31)

 .16قا     31مابب  س 
 .99د.  تحل م ا   م يي مابب  ا (31)
 .33د.  تح  اال   م يي مابب   قا  (  46)
امبا ب بدها. اإلمب  ائدا   ا قاببة المحبا ا  64انج     تالبيدات هل  النج يبة الدبانان ائدا  .ا  (  41)

 . 147  ا 1139الدضايية لب    م     مالة د. محماد أهي  ي انة  الب ة 
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 الجنائى الشرط الثانى: ماهية العمل اإلجرائى

الالبي ية أا المي دم عن الااق بة ائ اديبة اتندمبا هبل  اإل يب م  لب   الااق ةاها تمييأ 
 عمل قانان  بالم ن  الضيب ات  ج قانان .

ً:ًالوق ئعًالطبيعيةًأوًالمجردةًاإلجرائية:أول
هبل الااق بة الالبي يبة هب  التب  ي تبال الدبانان عءب  ميب د اقاعهبا آلبا اج قانانيبة مبباا  

بر ببببل الالبي ببببة أا بببببي ادم ائنمببببان دان اعتببببداد بهببببل  ائ ادم. اقببببانان ائيبببب ا ات حببببدلت 
الينايية ينا عء  ب ً الاقايي الالبي يبة ائي اييبة  أ  ي تبال آلبا اج  ي اييبة )أى مت ءدبة 

عءب  أن  14بال  امة الينايية( عء  مي د اقاعها  ملال للل الا ام   دد ن ت المبادم 
عءببب  أن يندضببب  الحبببب  ببب   1با بببام المبببتها  ان بببت المبببادم تندضببب  البببدعاى اليناييبببة 

عءب  أنبب  لا تبا   الشبا    بن ينتدبل  16/4الش اى بمات المين  عءيبب  ان بت المبادم 
حدبببب  ببب  التنببباأل  لببب  ا لتبببب  اقبببد قضبببت مح مبببة البببندً  بببل للبببل ب نبببب   الا بببام مببببال 

ة ببالتبي لهبا   ل تجبل لنندضا  تندض  ببب البدعاى اليناييبة دان البدعاى المدنيبة الم  اعب
قايمبببة أمببباا المح مبببة اليناييبببة لتمبببتم   بببل  – بببل أيبببة م حءبببة مبببن م احءهبببا –هبببل  البببدعاى

 .(42)نج ها  ل  النهاية حيث ي ءج المتها  يها ا لتب الالما لا ي د   ها ح ا بات 
 ا  بب  دعبباى الأنببا   ء ببل ااحببد مببن أااد الببأال الشببا   مببن الببأال المشبب ا منببب أن 

 يب ا ات يناييبة عءب  أنبب  لا  939الش اى اتندضب  البدعاى. ان بت المبادم يتناأل عن 
تا   المح اا عءيب ب د الح ا عءيب نهاييا  تنربل ال داببات الماليبة االت ايضبات امبا ييبال 

  د  االم ا يج    ت  تب. 

ًمض ًالمدة:ً
يببة مببن قببانان ائيبب ا ات اليناييببة عءبب  أن تندضبب  الببدعاى اليناي 19 دببد ن ببت المببادم 

   مااد الينايات بمض  عش  منين مبن يباا اقباع الي يمبة  ا بل مبااد اليبنح بمضبل لبنث 
 منين  ا   مااد الم الرات بمض  منة  ما لا ينا الدانان عء   نج للل.

                                                 
 .1/9/2661ب  يءمة  76لمنة  3127 ايي الال ن  قا ندً ينايل  ي (  42)
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عءبببب  ألبببب  مضبببب  المببببدم  بببب  تنريببببل  934ا  933ا  921ا  921ان ببببت المببببااد 
م  بب   د ااعتبببا . اتتميببأ عءبب  ألبب  مضبب  المببد 996ا  937ال دابببة ان ببت المادتببان 

الدعاى اليناييبة بب ن لءنياببة ال امبة لهبا أن تدبيا البدعاى اليناييبة البا لببت أن الي يمبة لبا 
 .(43)تمال لش ا ما ض  اج 

 الج ون:ً
مببن قببانان ائيبب ا ات اليناييببة عءبب  أنببب  لا  ببان المينبب  عءيببب  9 دببد ن ببت المببادم 

عءب   1/ 321اايبة عءيبب  ان بت المبادم م اباج ب اهة    عدءب تددا الش اى ممبن لبب ال
أنب  لا لبت أن المتها ىي  قاد  عء  الد اع عن نرمب بمبال عاهبة  ب  عدءبب الب أت ب بد 

 اقاع الي يمة يدج   ي الدعاى عءيب أا محا متب حت  ي اد  ليب  شد .

ًالمرض:ً
 ب  شب ن تنجبيا المبيان عءب   1196لمبنة  316من الدبانان  قبا  36ن ت المادم 

ائ بب ال عببن الممببيان إلمببباال  ببحية متبب  لبببت انببب م بباال بمببً  يهببدد حياتببب حالببة 
بال ال  أا ي يأ عيبأاج  ءيباج   مبا يمتبد مي باد الال بن متب  لببت أن الالباعن  بان م يضبا 

 )أا    حالة عل  قه ى آ  (  نل مي اد الال ن.

ًالحمل:ً
  مببالج الببل   عءبب 1196لمببنة  316مببن الدببانان  قببا  91ا  11ن ببت المادتببان 

 م امءة  ا ة لءمميانة الحامل أا المح اا عءيها بائعداا الحامل.
عءبب  أنببب ي ببباد مببن أهميببة الاقبببايي الالبي يببة ائي اييببة أن م جمهبببا ا يت تببال عءيهبببا 
أل هببا  بب  ال  ببامة اليناييببة )مبباا   بب  م حءببة التحديببب أا التنريببل( مببا لببا ي ببد  عمببل 

مببلنج ا يت تبببال عءيهمببا اندضببا  البببدعاى  ي ايبب  يدبب   هبببلا اإللبب    الا ببام امضببب  المببدم 
الينايية ما لا ي د  ح ا بللل  اينان المبتها ا يت تبال عءيبب اقبج البدعاى اليناييبة مبا 
لا ي د  ح ا بللل  امبً  الممبيان م ضبا  اليب ا ا يت تبال عءيبب ائ ب ال عنبب مبا لبا 

اا )المبببادم ي بببد  قببب ا  ائ ببب ال م تمبببدا مبببن مبببدي  عببباا المبببيان اب بببد ماا دبببة النايبببال ال ببب

                                                 
 . 61د. نييال حمنل  ائي ا ات اينايية  م يي مابب  ا (43)
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من قانان الميان(  الءمح مبة البدباج لءمببدأ ال باا أن تتحب ى الحديدبة ب ا بة الالب ب  36/2
المشبب اعة الهببا أن تنتدببل ئيبب ا  الم اينببة مببن تءدببا  نرمببها أا بنببا ج عءبب  الءببال ال  بباا 

 .(44)مت   أت  ل للل  ايدم لإللبات
 تبال اآللبا  الدانانيبة عءب  اينحج أن الجاه  من اإلملءة المالج بيانها أن الدانان ي
) بببالمات المتمببببال عبببن  ميببب د حبببداث الااق بببة ب ببب ج النجببب  عبببن  بببدا ها مبببن  نمبببان

 اهل  ه  ممات الاقايي الدانانية الالبي ة أا المي دم. –الدتل( أا ح الها بر ل الالبي ة

ًث  ي :ًالوق ئعًاإلراديةًاإلجرائية:
انان ألب ا ببالنج   لب    ادم ائنمبان قءنا أن الاقبايي ائ اديبة هب  التب  ي تبال عءيهبا الدب

 ببب  مباشببب تها  اأنهبببا تندمبببا  لببب  نببباعين  ت ببب  ات قانانيبببة اهببب  تتيبببب ائ ادم  يهبببا  لببب  
الاقببايي اتمءببل التببد ل  بب  تحديببد آلا هببا  اأعمببال قانانيببة اهبب  التبب  تدت بب  دا  ائ ادم 

ب بب ج النجبب  عببن   يهببا عءبب  ااتيببا   لبب  الااق ببة دان آلا هببا  اتت تببال اآللببا  الدانانيببة
 اتيا    اداتب  ليها أا عدا اتياهها.

االمبب اد هببا تحديببد ماهيببة ال مببل ائي ايبب  اهببل ينببد ل تحببت الت بب  ات الدانانيببة أا 
 اإلعمال الدانانية )بالم ن  الضيب(.

ت تببببب  ت ببب  ات قانانيببببة   –ببببن تر قبببة –لهبببال البببب ً  لبببب  أن اإلعمبببال ائي اييببببة
 ا يد د من مباش تها الا ال  ل  تحديب ىً  م ين.باعتبا  أن الدايمين بها أنم

اهبب  مببا  –اعيببال هببلا البب أى أن الدببانان ي تببال اآللببا  الدانانيببة  بب  ب ببً اإلعمببال
بميب د اتيبا  ائ ادم  لب  مباشب تها دان عبب م  –نمميها باإلعمال الدانانية بالم ن  الضبيب

ءدبال بب ن عمبن مبا ي تبب   عمبن باتيا  هل  ائ ادم  ل  اآللا  أا عدا اتياهها  اا ي رب  ل
قانانيبببا ببببالم ن  الضبببيب أن ندببب   بببب ن   ادم  ببباحبب لبببا تتيبببب  لببب  تحديبببب آلبببا    ببببل أن 
م يبببا  التر قبببة ببببين ال مءبببين هبببا تحديبببد أهميبببة ائ ادم  ببب  ت تيبببال هبببل  اآللبببا   ببب  نجببب  

 برب الدانان   مت   بان الدبانان ي تبال اآللبا  عءب  ميب د مباشب م ال مبل   بن يييب  مبن ا 
 لبب  أن تتيببب ائ ادم  لبب  تحديببب هببل  اآللببا   ا ببللل  لا  ببان الدببانان ي ببال ائ ادم حببب 

                                                 
  1114د. عم  المب يد  مضبان  مببادئ قبانان ائيب ا ات اليناييبة  الالب بة اللانيبة  دا  النهضبة   (44)

 .11ا
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التبببد ل  ببب  تحديبببد اآللبببا   ببب  ال مبببل  بببين عبببدا اتياههبببا  ليهبببا ا يييببب  مبببن ا بببج هبببلا 
ال مببببل. اب بببببا م أ بببب ى أن ت ييببببج ال مببببل الدببببانان  االت بببب ج الدببببانان  ي ضببببي لم يببببا  

عءبب  الدببايءين بببال أى المببالج بيانببب أن ي  ضبباا أاا  ماضبباع  ا ش  بب   ا ببان يت ببين
لالبي ة ال مل ائي ايب  اهبل ي بال الدبانان ل باحبب أن تبتح ا   ادتبب  ب  اآللبا  المت تببة 
عءيببب أاا ي الببب اا ي ربب  لءدببال ب نببب ي تببب  ت بب  ا قانانيببا أن ائ ادم تتيببب  بب   ليبب  مببن 

آلبا    إلنبب ا أهميبة لتاا بب ائ ادم مبي  الحاات عنبد مباشب م هبلا ال مبل  لب   ىببة تحديبب
 اآللا  مت   ان الدانان احد  ها اللى ي تبها ماا  تاا دت ائ ادم م ها أا لا تتاا ب.

 ل  التر قة بين اإلعمبال ائي اييبة الاايببة أ  التب  ت بد  عبن  (49)الهال  أى آ  
نشاال حب  بم نب  أن نشاال اايال ابين اإلعمال ائي ايية اا تيا ية أ  الت  ت د  عن 

 بباحبب لبببب مالءببب الح يبببة  بب  مباشببب تب أا عبببدا مباشبب تب  اقبببال ببب ن اإلعمبببال ائي اييبببة 
الاايبببة ت تببب  أعمبباا قانانيببة )الم نبب  الضببيب( اأن اإلعمببال ائي اييببة اا تيا يببة ت تببب  
ت   ات قانانية  اائي ا  الياه   ب نب ما ق د بب حماية م بءحة م ينبة لء  با احبد  

 .(46)اج ي ان من حدب أن ينأل عن الد ي ببالنن للل ائي ا  عن الم الرةاليد
ببببب ن اإلعمببببال ائ اديببببة تندمببببا  لبببب  أعمببببال قانانيببببة  (47)اقببببد عيببببال عءبببب  هببببلا البببب أى

)بالم ن  الضيب( ات ب  ات قانانيبة مبي أن المباجرين ال مباميين المنباال بهبا الديباا بهبل  
بببا عءببيها  اان لمببة أعمببال  دا يببة ت ببد  عببن اإلعمببال يءتأمببان بمباشبب تها باعتبا هببا ااي

المببءالة التددي يببة لببإلدا م  ا أنهببا ت تببب  أعمبباا قانانيببة )بببالم ن  الضببيب(   بباإلم  بحببل 
) حبببدى اليم يبببات( البببلى ي بببد  عبببن مالءبببب مبببءالة ائدا م   هبببل  اإلعمبببال اان  انبببت 

اأنببب مببن ىيبب  ت ببد  عببن   ادم الماجببج  ا أنهببا  بب  الحديدببة ت ببد  عببن   ادم الدببانان  
المريد    نالاب الدانان ائدا   أن نر ب بين النشباال ائلأامب  االنشباال الحب   إلنهمبا  ب  
الحديدة يتم ضان عن نشاال اايال  النشاال الحب  لبإلدا م ا تباشب    ا  ب  حبداد الدبانان 
اتتببا    يببب الم ببءحة ال امببة  اب بببا م أ بب ى أن عءيهببا اايببال  بب  مباشبب تب. اقيببل ببب ن 

                                                 
 .91د.  تحل م ا   نج ية البالنن  م يي مابب  ا( 49)
 .732  ا1116 ادب الم  راا   أ ال ائي ا ات الينايية  الب ة  د. حمن( 46)
 .91مشا   ليب د.  تحل م ا   نج ية البالنن  م يي مابب  ا( 47)
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ن ال اا ينجا ب ً الت   ات الدانانية الت  يدبي عءب  أ بحابها التبأاا بمباشب تها الدانا 
 الا ببا  بالببدين  ا د الادي ببة  اائ ببنل بهببلا االتببأاا ي ببً  المءتببأا لمالالبتببب بببالت ايً 
أا التنريببل اليببب ى عءبب  مالببب  اهبب  تمالببل الت بب  ات الدانانيببة ائدا يببة التبب  تءببأا ائدا م 

ا  امبتهدج ماجراهبا لءيبأا  ائدا  . االرب ب الاحيبد ببين الت ب  ات ال ا بة بمباش تها اا 
اال امة اائدا ية ها ناع اليأا  المت تبال عءب  عبدا م اعاتهبا  هبا  ب  اإلالب  يبأا  مبال  

 ا   اللانية يأا   دا ى.
لن  ءببيس النشبباال الحبب  مناالببا لتمييببأ الت بب  ات الدانانيببة عببن اإلعمببال الدانانيببة  اا 

ضيب(  بل ها مناال لتمييأ ناع م ين من الت   ات الدانانية عبن ىي هبا مبن )بالم ن  ال
 الت   ات. 

 ما أنب ييال التر قة بين ح ية الر د  ب  مباشب م ال مبل اح يتبب  ب  تحديبد آلبا    اان 
اإلال  ا أهمية لها    تمييأ الت  ج الدانان  عن ال مل )بالم ن  الضبيب(  ببل ال بب م 

أن لإل ادم ح ية    تحديبد آلبا  ال مبل   بان ت ب  ا قانانيبا البا  انبت باللانية  مت  تبين 
 مباش تب اايبا عءيها.

لن  الم يا  اللى ن  ل بب ها اللى نمتمد  من البي ة اإلعمبال الدانانيبة )ببالم ن   اا 
الضببيب( االت بب  ات الدانانيببة امنبباال التر قببة بينهمببا  اهببا دا  ائ ادم  بب  تحديببد اآللببا  

 مت تبة عءيها. الدانانية ال
ااإلعمببال ائي اييببة بايببب عبباا مبباا  مببا  انببت دا ببل ال  ببامة أا  ا يهببا  مببا قءنببا 
هبببب  التبببب  يت تببببال عءيهببببا مباشبببب م التبببب لي   بببب  نشببببا  ال  ببببامة أا مببببي ها أا ت ببببديءها أا 
اندضبببايها  اقبببد قءنبببا أن الهبببدج مبببن ال  بببامة اليناييبببة هبببا تحديبببب ى ضبببين اإلال هبببا 

مة الت  ا ت بها االلان  ها حمايبة الح يبة الر ديبة  اب ببا م أ ب ى م اقبة اليان  عن الي ي
أن ال  امة اليناييبة تهبيمن عءب  الم بءحة اايتماعيبة مباا   ب  عدباال الميب ا أا  ب  
حماية الح ية الر ديبة. االدالبة هب  التب  تبنجا ال  بامة اليناييبة بمبا ي ربل الا بال  لب  

 .  (41)جمة الدانان ال ااالهدج منب   ه  من هل  الايهة نجاا من أن

                                                 
 .96 تح  اال   م يي مابب   قا  (  41)
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اعء  للل  الدبانان هبا البلى يحبدد متب  تببدأ ال  بامة ا يبج تمبي  امتب  تندضب  
اا د ببل لببإل ادم  بب  للببل  امببن هببل  الايهببة  امنهببا  دببال  ندببال ببب ن اإلعمببال ائي اييببة 
يمي هببا هبب  أعمببال قانانيببة بببالم ن  الضببيب   الدببانان هببا الببلى يحببدد آلا هببا )مببن حيببث 

مة اليناييبببة  امبببي ها ات بببديءها ااندضبببايها( اا ي بببال لمبببن يباشببب ها حدبببا أا نشبببا  ال  بببا 
مببءالة  بب  ت ببديل اآللببا  ا دببا ئ ادتببب. اان  انببت اإلعمببال ائي اييببة اليناييببة تندمببا  لبب  
أعمال اايبة اه  الت  يباش ها ال  اا اليي  من اإل  اد ال باديين   ا انبب  مبا مببب أن 

أا النشباال اا تيبا ى أا الحب   ب  البي بة ال مبل الدبانان   ببل  قءنا ا ال  لءنشباال الاايبال
 ال ب م بدا  ائ ادم    تحديد آلا  .

 لب  أنبب ت تبب  ت ب  ات قانانيبة  ي اييبة الت بيب  عبن ائ ادم البلى  (41)الهال الب ً
يملببل مأاالببة حببب ش  بب   ي ايبب  يد ببد ت تيببال آلببا  قانانيببة أا بد ببد تحديببب أىبب اً 

 Soggettiاهبببا مبببا ي بببد  مبببن اإلشببب اا ال ببباديين ) –(scope praticiعمءيبببة )
privatiاملالب تدديا الش اى االتناأل عنها. –(96)( دان الماجرين ال ماميين 

اهببا  أى مبب داد ببب ن   بب م الت بب ج الدببانان  لببيس لهببا ميببال  بب  نالبباب ال  ببامة 
ايحببدد  اليناييببة حيببث يببنجا المشبب ع اإلعمببال ائي اييببة الم انببة لماضبباع هببل  ال  ببامة

 .(91)احد  اآللا  المت تبة عءيها دان د ل لإلدا م    هلا التحديد
انؤ د لانيا أنب  لا  انت ائ ادم    م جا اإلحاال تتاا ب مبي اآللبا  الدانانيبة لء مبل 
ائي ايبب   ا أن للببل ا يببؤدى  لبب  اعتبببا   ت ببب  ا قانانيببا  إلن ال ببب م ليمببت  بب  تاا بببب 

نما      مءالانها    ت ديل هلا اآللا . ائ ادم مي اآللا  اا 
ابامببتد ا  اإلعمببال ائي اييببة اليناييببة يتبببين أنهببا يمي ببا ت ضببي لتنجببيا الدببانان مببن 

 حيث ش اال  حتها اآلا ها  اليس لإل ادم مءالان    تحديد هل  اآللا .
 لبب  أن الشببهادم اال ببب م االت يمببة هبب  ت بب  ات قانانيببة إلن  (92)اقببد لهببال الببب ً

                                                 
امبببا ب بببدها. مشبببا   ليبببب د.  تحبببل مببب ا   نج يببببة  34امبببا ب بببدها   قبببا  169انجببب  بننببباين  ا  (  41)

 .62االبالنن  م يي مابب  
 .62مشا   ليب د.  تحل م ا   نج ية البالنن  م يي مابب  ا  (  96)
 .62مشا   ليب د.  تحل م ا   نج ية البالنن  م يي مابب  ا (91)
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نمبا تتيبب   ادتهبا مباشب م  لب  تحديبب آلبا  هؤا  ا يدا  مان بيعنن عءمها بااق ة م ينبة اا 
قانانية اهب   حاالبة الداضب  عءمبا بالحديدبة. اهبا  أى مب داد بب ن دا  الشباهد أا ال بيب  
أا المت يا قا ب  عءب  تد يب  مبا ي ءمبب اا عبب م باتيبا    ادتبب  لب  أىب اً م ينبة  مهمبا 

لدانانية  ينب مادامت قا  م عن التح ا    هبل  اآللبا   ينهبا ا تاا دت ائ ادم مي اآللا  ا
 .  (93)ت ان ت   ا قانانيا

 لبب  اعتبببا   ت بب  ا قانانيببا  (94)الببا  ال ببنج حببال البي ببة ااعتبب اج  ببلهال الببب ً
لب   عببنن ببدعاى أن الم تب ج يد ببد مبن اعت ا بب تحديببب ىايبة عمءيببة هب   مبا التا ببل  
 – مبا قءنبا –ب ا تب أا تدديا دليل ل بالحب أا ئدانتبب. اهبا  أى مب داد بب ن اليايبة ال مءيبة

ا ت تب  أل ا قانانيبا   ضبن عبن أن اتيبا    ادم الم تب ج  لب  آلبا  ااعتب اج ا ي نب  أن 
اعت ا ببب هببا ت بب ج قببانان  إلن الدببانان احببد  هببا الببلى يحببدد اآللببا  الدانانيببة لنعتبب اج 

لبببيس ئ ادم الم تببب ج د بببل  ببب  تحديبببد هبببل  اآللبببا .  مبببلن  لا اعتببب ج المبببتها بالتهمبببة ا 
ااشببت ال أا يؤ ببل باعت ا ببب هببلا دليببل مببن أدلببة ائلبببات   ببن عببب م لهببل  ائ ادم التبب  تتيببب 
 لبب  امببتب اد اإللبب  الدببانان  لهببلا ااعتبب اج  الءداضبب  أن ي  ببل بببب مببي للببل دلببين عءبب  

ال ببدال عببن ااعتبب اج ا يمحببا  دان أن تمببتند المح مببة  لبب  هببلا لبببات ااتهبباا  بببل أن 
امبن لبا  بااعت اج  ن هبا  ا عمبل  -(99)ااعت اج عء  ال ىا مبن عبدال الم تب ج عنبب

 .(96)قانان  بالم ن  الضيب
اينحببج  ضببنج عمببا تدببدا أن الداضبب  يمءببل مببءالة مالءدببة  بب  تدببدي  قيمببة الشببهادم 

الشببباهد أا ال بيببب  أا الم تببب ج د بببل  ببب  تحديبببد هبببل   البببيس ئ ادم –اال بببب م اااعتببب اج
المببءالة أا  لببأاا الداضبب  باإل ببل بمببا يدبب      مببا يحببب لءمح مببة أن تمببمي الشببهاد الببلين 
                                                                                                                       

  عمبب  المبب يد  مضببان  م يببي 62مشببا   ليببب د.  تحببل مبب ا   نج يببة البببالنن  م يببي مببابب  ا (92)
 . 116مابب  ا

نمبا يبؤدى اايببا عءيبب )بننباين  ا ضن عن أن الشاهد ا يداا بحب ش (  93)    قبا 127     ي اي  اا 
 .62( د.  تحل م ا   نج ية البالنن  م يي مابب  ا31

 .62  مشا   ليب د.  تحل م ا   نج ية البالنن  م يي مابب  ا21   قا 17بنناين  ا  (94)
 . 211   قا 714  ا 7  ميماعة اإلح اا  س 1196مايا منة  21ندً  (  99)
 .97   تح  اال   م يي مابب   قا 321   قا 433ندا  ا يا  (  96)
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مم تها مح مة أال د ية  ل ىيبة المبتها حتب  يبتم ن المبتها مبن مناقشبتها  اا يشبت ال 
  منبمبات لهبا ت لي هبا أن ت ان الشهادم من بة عء  نرل ااق ة الدعاى   دد تن بال عءب

عءببببب  لببببببات الااق بببببة أا تدبببببدي  ال داببببببة  ملبببببل الشبببببهادم عءببببب  مبببببم ة المبببببتها أا حالتبببببب 
 .(97)اإلدبية

 المبحث الثاني
 وآثاره فى الشريعة اإلسالمية ماهية البطالن

لنلببببة مالالببببال  المالءببببال اإلال  ماهيببببة البببببالنن  االمالءببببال  المبحببببثيتضببببمن هببببلا 
شببب ي ة ائمبببنمية  المالءبببال اللالبببث  آلبببا  الببببالنن  بببل اللبببانل  مبببلاهال الببببالنن  بببل ال

 الش ي ة. 
 المطلب األول
 ماهية البطالن

الباالبببل  ببب  الءيبببة ضبببد الحبببب  يدبببال بالبببل الشبببإ بالبببن ابالببباا  أ  لهبببال ضبببياعا 
 ا م ا  ايم ب أبااليل.

 البالنن    الءية ها  ق ا  الشإ امداال ح مب اضياع اإللب  الم يبا منبب اأاال 
 . (91)نتايج م يام  يب ل الح من قاا بهلا ال ملما  ان لب من 

أمببا البببالنن  بب  اا ببالنح  دببال الشبباالب   بب  الماا دببات  بب  م نبب  البببالنن  ءببب 
م نيان أحدهما أن ي اد بب عدا ت تيال آلا  ال مل عءيبب  ب  البدنيا  مبا تدبال  ب  ال ببادات 

اإل نقيبببين أن يببب اد  أنهبببا ىيببب  ميأيبببة اا مب يبببة لءلمبببة اا ممبببدالة لءدضبببا . االلبببان  مبببن
بببالبالنن عببدا ت تيببال ألببا  ال مببل  بب  اآل بب م اهببا اللببااال ايت ببا   بب  ال بببادات  ت ببان 

 ال بادم باالءة بيالنب اإلال  ن يت تال عءيها يأا  إلنها ىي  مالابدة لمدتض  اإلم .
االب ً اآل   ي  ج الباالل. ب ن الباالل ها مبا ا ي بح أ بن اا ا برا اا يريبد 

 الحبل اا ينبتج اإللب  البلى ينتيبب ال مبل ال بحيح امبن لبا  ينبب ا تبب أ اللمبة ببب المءل اا
                                                 

؛ د.  ؤاج عبيبد  ائيب ا ات 117د. عم  الم يد  مضان  ائيب ا ات اليناييبة  م يبي مبابب  ا (  97)
 .  363الينايية  م يي مابب  ا

مبالة د. محمد أمين  ب اهيا حمن التندى  نج ية البالنن    الشب ي ة ائمبنمية االدبانان المبدن      (  91)
 . 94  ا1113د تا ا   يام ة الداه م  
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 .  (91)اتجل مشيالة التأامها
 لا يبببا ت الدببباانين االءببباايح متردبببة مبببي ن ببباا الدببب آن االمبببنة  أا متمشبببية مبببي مببببادئ 
ا الشبب ي ة ال امببة ا احهببا التشبب ي ية  ايبببت الالاعببة لهببا  احدببت ال دابببة عءبب  مببن  الرهببا  أمبب

 لا يبببا ت الدببباانين االءببباايح  ا يبببة عءببب  ن ببباا الدببب آن االمبببنة  أا  ا يبببة عءببب  مببببادئ 
الشبب ي ة ال امببة ا احهببا التشبب ي ية   هبب  قبباانين البباايح باالءببة بالننببا مالءدببا  الببيس إلحببد أن 

 يالي ها. امنبين  يما يء  أمباال هلا البالنن ب د أن نت ءا عن نال يب البالنن لاتها. 
هببا أن اإلاامبب  االنببااه  لببا تيببإ  (66)النن  بب  الشبب ي ة ائمببنميةأمبباس نج يببة الببب

عبلبا  اان اهلل أنبأل  تاببب اأ مبل  مبالب لءنباس؛ ليالي با  اي مءباا بمبا يبا  ببب   مبن عمببل 
الشبا ع  امبن  بالج  دبد بالبل عمءبب؛ بما يا  بب ال مبال   مءبب  بحيح؛ إلنبب اا بب أمب  

بببء ن ا ْمبببن ِ مِّببباٍل  ِا ْليِّال ببباع ( )النمبببا   لم الرتبببب أمببب  الشبببا ع  ااهلل ت بببال  يدبببال  )ا  م  بببا أ    م 
لِّا ِّ ام ا ن ه ا ِّا  ع ن بِّ   انت هِّاا( )الحشب  .(64 (. ايدبال  )ي با 7  ايدال  )ام ا آت ا ِّاِّ الِ مِّالِّ    ِّ

( )ا ْ  ْمن ِّا  ْلل اإل م   (.91لنما   أ يُّه ا ال ْلين  آم نِّاا أ اْلي ِّاا الِءب  اأ اْلي ِّاا الِ مِّال  اأِّا 
اتنالببببببب نج يبببببة الببببببالنن عءببببب  عمبببببل اإل ببببب اد االيماعبببببات  االح ببببباا االمح بببببامين 
ات   ات هؤا  اهؤا     ل عمبل أا ت ب ج يبا  ماا دبا لن باا الشب ي ة أا مباديهبا 
ال امببة ا احهببا  هببا  ببحيح  امببا يببا  م الرببا لن بباا الشبب ي ة أا مباديهببا أا  احهببا 

ا  اا يت تبببال عءيبببب أ  ألببب   امبببن لبببا   بببل قبببانان أا التشببب ي ية  هبببا باالبببل بالننبببا أ بببءي
ايحببة أا أمبب  يببا  عءبب   ببنج الشبب ي ة  هببا باالببل بالننببا مالءدببا  ا ببل عبببادم يببا ت 
عء   نج الش ي ة  هب  عببادم باالءبة  ا بل ت ب ج أا عدبد يبا  عءب   بنج الشب ي ة 

اأمبا أن ي بان  ها باالل بالننا مالءدا.  ال مل أما أن ي ان ماا دا لءش ي ة  ها  حيح  
 م الرا لها  ها باالل  اهلا ها  أى يمها  الردها .

                                                 
 . 11م يي مابب  ا د. محمد أمين  ب اهيا  نج ية البالنن    الش ي ة ائمنمية  (  91)
 .223  ا1ي ايي التش يي اليناي  ائمنم  مدا نا بالدانان الاض   عبد الداد  عاد   ل (  66)
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اقببد يببا ت مشبب اعية الببدليل الينببايل  اقاعببدم الشبب عية ائي اييببة االتببل تهببدج  لبب  
حمايبببة الح يبببة الر ديبببة التبببل  رءتهبببا المااليبببب االم اهبببدات الداليبببة  انالنقببباج مبببن مببببدأ ا 

 .  (61)دأ ميادم الداناني يمة اا عدابة  ا بنا  اانالنقاج من مب
ايت تال البالنن تءدايياج عءب   بل م الربة لح با قال بل أا  يمباع  اللبل بدبام الدبانان 
بيي  حاية  ل  نا ي تال البالنن  بل ابيي  حاية  ل  ح با قضبايل. ات تبب  الشب ي ة 
ائمببنمية أال مببن البببب مبببدأ الشبب عية اي تءببج تالبيببب المبببدأ بحمببال  الببا م الي يمببة  

الحداد االد اا االديات تحبددها الشب ي ة تحديبداج دقيدباج أمبا  بل يب ايا الت اقبد   رل ي ايا
 .(62) تد   لها ميماعة من ال دابات ي تا  الداضل من بينها ال دابات المنيمة

اللل انالنقاج من قال  مال اهلل )ا(   ل عمل لبيس عءب  أم نبا  هبا  د  أ   هبا 
ل الببالنن يبأا  ل بل ت ب ج ىيب  شب عل بييب  باالل  هلا النا يدب   الداعبدم ال امبة  ب

 .(63)حاية  ل  نا  اا  ل  ل حالة عء  حد 
االم ببالران اهببا اإلحنبباج ا ي ببالران نج يببة اليمهببا   يمببا يمببس حدبباب اليماعببة  
  نببببدها أن الدبببباانين االءبببباايح ااإلاامبببب  الم الرببببة لءشبببب ي ة باالءببببة بالننببببا مالءدببببا ال ببببنها 

د  أ   ب  ال دباد االت ب  ات   يب ان أنهبا ت بان  بحيحة ي الران  يما يمس حداب اإل  ا
 لا يببا ت ماا دببة لءشبب ي ة   ببيلا يببا ت عءبب   ن هببا  هبب  باالءببة بالننببا مالءدببا  لا  ببان 
ال ءبببل  ببب  أ بببل ال دبببد أا الت ببب ج  أ   ببب    بببن مبببن أ  انبببب  أمبببا  لا  بببان ال ءبببل  ببب  

 انببب   ال دببد ا بج مببن أا بباج ال دببد أا الت بب ج  أ   بب  شبب ال  ببا ل عببن ماهيتببب اأ  
أا الت ببب ج ي بببان  امبببدا ا بببباالن. االرببب ب ببببين الرامبببد االباالبببل عنبببدها أن الباالبببل ا 

 . (64)يت تال عءيب أل  مالءدا  اأن الرامد ي تال عءيب ب ً آلا  
                                                 

تدبدي  اإلدلببة مدا نبة بالشبب ي ة ائمببنمية   د. محمبد مببيد حمبن  ضبباابال مبءالة الداضببل الينبايل  ببل( 61)
 . 76  ا2667 مالة د تا ا   يام ة الداه م  

د. أمببامة عببببداهلل قايبببد  الي يمبببة  أح امهببا ال امبببة  بببل اإلنجمبببة الحديلببة االردبببب ائمبببنمل  الالب بببة  (  62)
 . 17  ا1119اللانية  

ئمنمل   مالة د تا ا   يام ة الداه م  د. محمد عءل ي يشة  مبدأ المش اعية  ل الردب الدمتا   ا( 63)
 .  291  ا1179

 .117  116  ا 1الممت الر  لءيأال   ائح اا    أ ال اإلح اا لآلمدى  ل (64)



 مجلة علمية محكمة                المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(              
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

624 

لا البدنببا نج يببة البببالنن عءبب  الدبباانين االءبباايح االدبب ا ات ااإلاامبب  يم ببن أن ندببال  اا 
ضببب ية عءببب  ا بببتنج أمبببمايها ت بببان باالءبببة بالننبببا عءببب  ايبببب الدالبببي أن التشببب ي ات الا 

مالءدا  ءما يا ت م الرة لن اا الشب ي ة ائمبنمية  أا  ا يبة عءب  مباديهبا ال امبة  
أا مباينة ل اح التش يي ائمنم   اأماس هلا البالنن  انها م الرة لءشب ي ة البدبا لب أى 

داانين االءباايح ااإلاامب  ممبا يمها  الردها   اأمامب البدا ل أى أب  حنيرة اأ حابب أن ال
يمس  الح اليماعبة انجامهبا ال باا  أا يمبس حدباب اهلل البدبا لت بيب ها  ا بل مبا يت بل 
ب الح اليماعة انجامها باالل بالننا مالءدا  لا يا  م الرا لءشب ي ة ائمبنمية    مباس 

مبب  لن بباا البببالنن  لن بييمبباع الردهببا  هببا م الرببة الدبباانين االءبباايح االدبب ا ات ااإلاا
 الش ي ة أا مباديها ال امة أا  احها التش ي ية.

 المطلب الثاني
 مذاهب البطالن في الشريعة اإلسالمية

  يد د بالبالنن المالءب بالنن  بل مبا ي بالج الشب ي ة مبن قبانان البطالنًالمطلق
أا ايحببة أا قبب ا  باالببل بالننببا مالءدببا  ل ببن هببلا البببالنن ا ين ببال عءبب   ببل ن بباا 

نمببا ين ببال  دببال عءبب  الن بباا الم الرببة لءشبب ي ة دان الدببانان  أا النيحببة أا الدبب ا   اا 
ىي هبببا؛ إلن أمببباس الببببالنن هبببا م الربببة الشببب ي ة  بببن يمتبببد الببببالنن منالديبببا لمبببا ياا بببب 
الش ي ة من الن اا الا أنها أدميت    قانان ااحد أا ايحة ااحدم أا ق ا  ااحبد مبي 

ات تبب  الن بباا الماا دبة لءشبب ي ة  بحيحة مببا  ىي هبا مبن الن بباا الم الربة لءشبب ي ة.
 دامت قد  د ت من هيية تش ي ية م ت ة  اامتا ت ائي ا ات الش ءية المد  م.

لا  ببان البببالنن قا بب ا عءبب  الن بباا الم الرببة لءشبب ي ة  ببين هببل  الن بباا ا  اا 
نما ه  باالءبة  دبال  ب  الحباات التب  ت بالج  يهبا الشب ي  ة  ت تب  باالءة     ل حالة  اا 

 ببحيحة  بب  الحبباات التبب  تترببب  يهببا مببي الشبب ي ة  الببيس هببلا بممببتي ال مببا داا أمبباس 
ال بببحة االببببالنن  ايبببي  لببب  ماا دبببة الشببب ي ة أا م الرتهبببا   ل ال ءبببة تبببدا  مبببي الم ءبببال 

 ايادا اعدما.
  ايد د بالبالنن النمبل بالبنن البنا الااحبد  ب  ب بً الحباات البطالنًال سب 

ت اإل ببب ى ي يمبببة الأنبببا    دابتهبببا  ببب  الشببب ي ة  يبببا الأانببب  ا بببحتب  ببب  ب بببً الحببباا
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المح ببن  ايءببد الأانبب  ىيبب  المح ببن  االأنببا شبب عا هببا  د ببال الحشببرة أا مدببد ها  بب  
نما  يب الت أي ؛  الش اع    الأنبا امدبدمات الأنبا  الر ل   ما  ان دان للل  ن حد  يب  اا 

 دابة الحبد  اهب  الب يا االيءبد االر بل من قبءة اعناب امنممة  ل للل ا ي اقال عءيب ب
التاا ا ي اقال عءيب    ب ً الحاات ب دابة الحد  لا د ئ اليد الشببهات  تالببب عءيهبا 
ن اا الدانان؛ إلنها ت الج ح با الشب ي ة  ات اقبال ب داببة ىيب  عدبابت  الب يا االيءبد 

االيبب ايا ىيبب  التامببة  الءتببين تايبهمببا الشبب ي ة  أمببا اليبب ايا التامببة التبب  د ئ  يهببا الحببد  
 ال داببببة عءيهبببا هببب  عداببببة الت أيببب  البدبببا لءشببب ي ة. االت أيببب  مبببن ال داببببات التببب  تت  هبببا 
الش ي ة لت  ج الهييات التش ي ية. الما  بان قبانان ال داببات  باد ا عبن هبل  الهييبات  

داببة  ين عداباتب ت تب  ت اأي  عن اإل  بال التب  ا ي اقبال عءيهبا ب داببة الحبد أ  ب يبة ع
مدبببد م  امبببن لبببا ت بببان ن ببباا قبببانان ال داببببات باالءبببة  ببب   بببل حالبببة ييبببال  يهبببا الحبببد 

االمبب قة ال اديببة عدابتهببا الدالببي  بب  الشبب ي ة   .(69) ببحيحة  بب   ببل حالببة تمببتايال الت أيبب 
اعدابتها الحبس    الدانان  ال بن حبد الدالبي ا ييبال  ا  ب  مب قة تامبة تبا  ت  يهبا شب اال 

ة تامة  أا لا تتا   شب اال الحبد  ال داببة هب  الت أيب   اال داببة المدب  م الحد  يلا لا ت ن الم ق
 بب  قببانان ال دابببات هبب  عدابببة ت أي يببة  امببن لببا ت ببان ن بباا قببانان ال دابببات ال ا ببة 
بالمبب قة باالءببة  بب   ببل مبب قة عاديببة ت اقببال عءيهببا الشبب ي ة بببالدالي  ا ببحيحة  بب   ببل مبب قة 

 ببب  الشببب ي ة عدابتبببب اليءبببد لمبببانين يءبببدم  ال بببن  االدبببلج ت اقبببال عءيهبببا الشببب ي ة ببببالت أي .
الدلج الم اقال عءيب ب دابة الحد ها ال م  بالأنا أا نر  النمال  امبا عبدا للبل ا ي تبب  
نما ي تب  مبا اعدابتب الت أي   الما  انبت اليأيبة  ب  قبانان ال داببات ت باأي   بين  قل ا اا 

   ل قلج ت اقبال عءيبب الشب ي ة ن اا قانان ال دابات ال ا ة بالدلج ت تب  باالءة  
ب دابة الحد  ات تب   حيحة     بل قبلج أا مبال ت اقبال عءيبب الشب ي ة ب داببة الت أيب  
 ا  يما ي تا بالمني من  لبات الدلج  ين الشب ي ة ا تمنبي الدبالج مبن  لببات مبا قبلج 

 .  (66)بب بينما الداانين تمني للل
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 الش  ية المد  م  ل الش ي ة الي ا . 
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 المطلب الثالث
 سالميةآثار البطـالن في الشريعة اإل

يت تببال عءبب  اعتبببا  الن بباا الم الرببة لءشبب ي ة ببباالن بالننببا مالءدببا نتببايج هامبببة 
  نبينها  يما يء 

 أوال: من وجهة تطبيق النصوص الباطلة: 

ييببال عءبب  الداضبب  أن ا يالبببب الن بباا الدانانيببة الباالءببة  بب  حبباات البببالنن  
ج باى الدباانين ا ت البب اعءيب أن يالبدها  دال    حاات ال حة  اليس لءداض  أن يحت

حببب الر ببل  بب   ببحتها ابالننهببا م ت نببا  بب  للببل  لبب  نرببس هببل  الدبباانين   ببين مببءالة 
 الداض      بالال ما ي الج الش ي ة ت ت  من الش ي ة ا من الداانين الم الرة لها.

ايمبببتاى أن يح بببا الداضببب  بببببالنن البببنا الم بببالج أا ي ترببب  باامتنببباع عبببن تالبيدبببب 
ن الداضبببب  ابببببد أن يبببببين  بببب  ح مببببب مبببببال امتناعببببب عببببن تالبيببببب الببببنا اهببببا لبالننببببب؛ إل

البالنن  اهلا البيان يمااى تماما الح ا ببالبالنن البا يبا   ب  أمبباال الح با  دبال البا يبد ل 
    منالاقب  إلنب مبال ياه ى. ااإلمباال الياه ية ت تب  يأ ا من منالاب الح ا. 

النا المالءباال تالبيدبب عءب  الااق بة   اليس لءداض  أن يح ا بالب ا م بحية بالنن
أا بحية أنب م ءج البدا لءدانان أن يح ا ب دابة م ينبة  بين لبا يح با بهبا   ءيبب أن يبب ئ 
المتها. ليس لءداض  للل؛ إلن الدال بالبالنن أمامب أن الشب ي ة تمنبي مبن تالبيبب ىيب  

لا أ ببلنا بح ببا أح امهببا  اتايببال أن ي اقببال م ت ببال الي يمببة بال دابببات التبب  ق  تهببا   ببي
الشبب ي ة  بب  بالببنن نببا الدببانان امببتءأا للببل اإل ببل بح ببا الشبب ي ة  بب  عدابببة الااق ببة  
 ييبببببال ألن أن ا يح بببببا الداضببببب  ببببببالب ا م  اان يح بببببا بال داببببببة المدببببب  م  ببببب  الشببببب ي ة 

 .(67)ائمنمية ما داا م ت ا بنج  الي يمة
لا اقتنببي الداضبب  ببببالنن الن بباا الم الرببة لءشبب ي ة ايببال عءيببب أن يالبببب ح ببا  اا 

الشبب ي ة  الببيس يهمببب ب ببد للببل أن ينرببل ح مببب أا ا ينرببل مببا داا قببد أدى اايبببب ا  ببل مببا 
ي تدببد  حدببا   ضببن عببن أن التنريببل لببيس مببن ا ت ا ببب  بببل هببا مببن ا ت بباا المببءالة 
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التنريلية  اه  مءأمة بتنريل أح اا الدضا   ءما  انت نهايية أا اايبة التنريبل   بيلا أ ببح 
 الداض  نهاييا اضال ت المءالة التنريلية لتنريل .  ح ا

 ثانيا: من ناحية االختصاص:

لبببيس لءداضببب  أن يح بببا ب بببدا ا ت ا بببب بنجببب  الي يمبببة الم  اضبببة عءيبببب؛ إلنبببب 
م ببببتا بنج هببببا البدببببا لببببنا الدببببانان الينبببباي  الببببلى أ ببببد تب الهييببببة التشبببب ي ية. اإلن 

ءيبب ال مبل قبديما عنبد نجب  يب ايا الن اا الت  تحبدد اا ت باا  اا عبب م بمبا  بان ع
الحداد  ين الدضا     الش ي ة ائمنمية يت  ا بالأمان االم ان  الال  اإلم  البدبا 
لءشبببب ي ة مببببءالة تاأيببببي اا ت بببباا الدضبببباي   اقببببد اأعببببب  يمببببا ي ببببتا بببببالي ايا عءبببب  

 المحا ا الينايية بالش ل الاا د    الداانين.
لا  بان تاأيببي اا ت بباا بببين المحببا  ا اليناييببة قايمببا أ ببن عءبب  أمبباس يمببامة اا 

ال دابة  ا أن المش ع قد بين بش ل قاالي الي ايا الت  ت تا بها  ل مح مة امبا دامبت 
الدبباانين اليناييببة لبببا تببل   شببييا عبببن عدابببات الشببب ي ة  ءننجبب   لبب  الي يمبببة لاتهببا   بببين 

ال داببببة  انبببت مبببن ا ت ببباا المحبببا ا اليأييبببة اعتبببب  الداضببب  نرمبببب م ت بببا اح بببا ب
المد  م    الش ي ة بدا من ال دابة الت  يا  بها الدانان اا تد هبا الشب ي ة  عءب  أمباس 
أن المش ع  ض  لب أن يح ا بال دابة المد  م لهل  الي يمة عء   ل مبن ا ت بهبا  اي بل 

 الح ا ب دابتها من ا ت ا ب.
ة  االدبببلج  اعءبب  هبببلا ي بببان الداضبب  اليأيببب  م ت بببا بنجببب  قضببايا المببب قة ال اديببب

االش ال  أما المب قة الم بحابة ببي  ا  أا تهديبد  االمب قة التب  ت ت بال  ب  الال يبب ال باا  
اهببب  مبببا يمبببم   ببب  الشببب ي ة بدالبببي الال يبببب أا الح اببببة   هبببل  مبببن ا ت ببباا محبببا ا 

  أن الر بل الم بان لءي يمبة ي بل ببنا الدبانان مبن ا ت باا أولهما الينايات لمببين. 
  أن الش ي ة ن ت عء  الدتبل عداببة  ب  هبل  الي يمبة االدتبل هم وث  يمحا ا الينايات  

 عدابة ا تح ا بها  ا محا ا الينايات البدا لءدانان. 
أما ي يمة الأنا  ين  انت من ىي  مح نين نج نا  ل  الر ل المنماال  ليهمبا   بين 

ة   ان الدبانان قبد ي ءبب مبن ا ت باا مح مبة اليبنح حبا ا المتهمبان أمباا هبل  المح مب
ايم ببن الدببال ب نببب ا داعبب  ا ت بباا محببا ا الينايببات  بب  الأنببا مببن ىيبب  مح ببنين؛ 
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إلن ا ت اا هل  المحا ا  ان أمامب تاقيي عدابة  ا ة ت الج ال داببة التب  تاق هبا 
مح مة الينح   بيلا  بان الر بل ا ي اقبال عءيبب  ب  الشب ي ة  ا ب داببة ااحبدم هب  اليءبد  

 مة الينح ه  الم ت بة  مبا دامبت ت بتا بتاقيبي عداببة  ان من الم دال أن ت ان مح
 اليءد عء  الأنا    ب ً ال ا .

لا  ان الأنا من مح نين  الي يمبة مبن ا ت باا محبا ا الينايبات؛ إلن ال داببة  اا 
المدببب  م لءأنبببا هببب  الببب يا أ  الدتبببل بال يبببب م بببين  االح بببا ب داببببة الدتبببل مبببن ا ت ببباا 

لا  بببان احبببد البببأانيين ىيببب  محبببا ا الينايبببات  البببيس مبببن ا ت ببباا ا لداضببب  اليأيببب . اا 
مح ببن   اا ت بباا لمحببا ا الينايببات أيضبباج؛ إلن   ببل الأنببا ا يم ببن تيأيتببب  ااحببدم 
الر ببببل المنمبببباال لءببببأانيين تدتضبببب  أن يحا مببببا عءيببببب أمبببباا مح مببببة ااحببببدم؛ إلن الداضبببب  

. أمبببا اليأيبب  ا يمءببل عدبباال الأانبب  المح ببن  اان  ببان لببب أن ي اقببال الأانبب  المح ببن
مح مة الينايات  تمءل عداال الأان  المح ن بال يا اتمءل أن ت اقال بما هبا أدنب  مبن 

 .(61)ال يا  اليءد؛ إلن من يمءل اإل ل  يمءل اإلقل
 ثالثا: من وجهة تطبيق القوانين بصفة عامة: 

يت تال عء  اإل ل بنج ية البالنن أن ا يالبب من أح اا الدباانين الاضب ية يناييبة  
ة  أا تيا ية أا دالية الخ  ا اإلح اا الت  تترب مبي ن باا الشب ي ة   لا  انبت أا مدني

الش ي ة قد ن ت   احة عء  أح اا  ا ة  أا اإلح اا التب  تتربب مبي مببادئ الشب ي ة 
ال امة ا احها التش ي ية   لا لا ت ن الش ي ة قد ن ت عءب  أح باا  ا بة أمباا اإلح باا 

 تامببا  اتحببل محءهببا أح بباا الشبب ي ة م اعببام ا تيببا  اآل ا  الم الرببة لءشبب ي ة  تهمببل  همبباا
 الش عية الت  تنميا مي ن اا الداانين ال حيحة.

اا يشبببت ال ل بببحة ن ببباا الدببباانين أن ت بببان أح امهبببا ماا دبببة لمبببلهال م بببين  ببب  
الشبب ي ة  المببلهال الحنربب  مببلنج أا المببال    بببل ي ربب  اعتبببا  ح ببا الدببانان  ببحيحا أن 

 أى أحببد الميتهببدين مببن  دهببا  الشبب ي ة   ل أن ا تيببا  المشبب ع لح ببا مترببب ي ببان ماا دببا لبب
 مي ملهال ش ع  ي تب  أ لا بالملهال المترب مي هلا الح ا. 
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لا  ان ب ً الح ا متردا مي الش ي ة اب ضبب م الربا لهبا  الم بالج باالبل  ايحبل  اا 
لءتديبد بمبلهال محل ح ا الش ي ة البلى ينمبيا مبي بديبة الح با البلى لبا يبالبل دان حايبة 

 ش ع  م ين.
اعء  هلا اإلماس يمتني التنا   بين الن اا  اي ان هنال تنامبب ببين الن باا 
الشبببب عية االن بببباا الدانانيببببة  عءبببب  أن هببببلا ا يمنببببي المشبببب ع  يمببببا ب ببببد مببببن ا تيببببا  
النج يات الش عية التب  تتربب مبي حالتنبا اايتماعيبة  ات بديل الدباانين ت بدين شبامن عءب  

 النج يات. أماس هل 
 رابعا: من وجهة تطبيق الشريعة: 

يت تبببال عءببب  بالبببنن الن ببباا الدانانيبببة الم الربببة لءشببب ي ة أن تالببببب المحبببا ا  ببب  
الحببال ن بباا الشبب ي ة ائمببنمية دان حايببة لتببد ل مببن الهييببة التشبب ي ية   مببا يت تببال 

ن البباايح عءبب  البببالنن أن تءتببأا الهييببة التشبب ي ية حببداد الشبب ي ة  يمببا ت ببد   مببن قببااني
 اق ا ات يديدم.

  أنب اي ح لال  اإلم     تد يب  (61)بالنن  ل ح ا من ال  اإلم  ي الج النا
أن ي بالج ن با مبن ن باا ال تباال االمبنة  ا  لا  بان م تمبدا عءب   –عدابة عء  أمب 

نبا أ ب   أقباى دالبة. أا اعبا شبماا  أا اقباى مبندا  اب ببا م عامبة لبيس لبب أن ي ببالج 
لا  بببالج ب ببً اليأييبببات  نبببد أن ي ببان لبببب مببند أقببباى أمبب ا مدبب  ا   ببب  ائمببنا قببال. اا 

ا  ان تهيما عءب  الشب ي ة ام الرباج لهبا.  ات اا بالش ع من مند هل  اليأييات نرمها  اا 
  ينب ي ان من الش ع ما ي ان هدما لبيانب. اندضا لمد  اتب.

الت  عمءبت مبن البدين اعء  للل ي ان  ل ح ا م الج الد آن أا المنة. أا اإلما  
ببببل ي بببان هبببا  ببب  لاتبببب م  بببية   بببيلا اعتبببب  الحبببا ا أمببب ا  -ح مبببا بببباالن -بالضببب ا م

م  بببية  البببيس  ببب  م ببباد  الشببب ي ة أا ماا دهبببا مبببا يبببب   اعتببببا    بببللل  دبببال ب بببً 
الح بباا   مببن قببال لبب  اتببب اهلل قال ببت عندببب    ببين ح مببب باالببل الببيس الر ببل الببلى اعتببب   

 ما قالب اح مب ها الم  ية اآللمة الرا  م.ي يمة ها الم  ية  ن

                                                 
 .217د. محمد أبا أه م  الي يمة اال دابة  ا (61)
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ا بببللل مبببن ي تبببب  ندبببد ت ببب ج مبببن ت ببب  ات الح ببباا ال ا ييبببة عبببن البببدين ي يمبببة 
ي اقببببال عءيهببببا.   مءببببب هببببلا هببببا الي يمببببة التبببب  يمببببتحب عءيهببببا أ ببببب  ال دبببباال. اان  بببببل 
لبالم  بببباد  اه ببببلا ا ي تببببب  الحببببا ا شبببب عيا بح ببببا ائمببببنا  ا  لا ي ببببل هبببباا  اا  ادتببببب 

   ا يبؤمن أحبد ا حتب   بء  اهلل عءيبب امبءات   اتب تب ا لءد آن ال  يا.  ما قال النب  ا 
 ي ان هاا  تب ا لما ييت بب .

ن اإلدلة الت  تدل عء  بالنن اإلح باا التب  تيبإ بهبا الحبا ا م الربا هبدى الدب آن  اا 
ْمن بٍة  ل ا  لي م؛ منها قالب ت ال   )ام ا   ان  ْلمِّبؤ    ء  اهلل عءيب امءااهدى النب   ْمٍن اا مِّؤ 

بِل  بن ي   بْا الِءبب  ا  مِّبال بِّ   د بد  ض  بْ ْها  ام  ق ض   الِءبِّ ا  مِّالِّبِّ أ م  اج أ ن ي  ِّان  ل هِّاِّ الْ ي ب  مِّ ْمبن  أ م 
ْبينبباج( )اإلحببأاال  ببناج مُّ (  ببين هببلا الببنا ال بب يح يلبببت أنببب ا ييبباأ لءمببؤمن أن 36 ض 

 ببال  ا مببالب.  ببيلا أمبب  اهلل ت ببال  أا  مببالب ببب م   ءبببيس ي تببا  شببييا ي ببالج أمبب  اهلل ت
ن  لءمببؤمن  ا أن ياليببي  الببيس لببب أن يت يبب  بببين الالاعببة االبب د   ل أنببب أمبب  اأا حببتا  اا 
ت ال    الالاعة ييال أن ي ان م تمدا عءب  أمب  آ ب  هلل ال مبال   هبا  ب  دايب م أاامب  

 ائيمان ا ي  ل عنها  ا  ليها.
با أِّنبْأل  ت ال   )امنها قال اهلل  با أِّنبْأل   ل ي بل  ام  أ ل ا  ت     ل   ال ْلين  ي أ عِّمِّان  أ ِنهِّا  آم نِّباا ْبم 

اا ْبببْب ايِّْ يببدِّ الِشببي ال انِّ أ ن  رِّبب ِّ اا أ ن ي    ببا  مِّاا  ل بب  الاِلبباىِّاْت اق ببد  أِّْمبب ِّ ْءببل  يِّْ يببدِّان  أ ن ي ت ح  ْمببن ق ب 
ببناج ب ْ يببداج  تِبب  61  ( )النمببا يِّْضببِءهِّا  ض  ْمنِّببان  ح  َبببل  ا يِّؤ  (  لبب  أن قببال مبببحانب  )  ببن ا  

ببْءيماج(  ببَءمِّاا ت م  ببي ت  ايِّم  ببن هِّا  لِّببِا ا ي ْيببدِّاا ْ ببل أ نرِّْمببْها  ح   يبباج َمِمببا ق ض  ببا ش ببي    ب ي  ببال  ْ يم  َ مِّ يِّح 
 (.69)النما   

  اهلل عءيبب امبءا  بء اقد بينت المنة حداد ال  اإلمب   ب  الالاعبة   دبد قبال النبب  
    نمبا الالاعبة  ء  اهلل عءيب امبءا ا الاعة لم ءاب    م  ية ال الب  اقد قال النب  

    الم  اج  أ  اإلم  اللى ت   ب ال دال. اا تمتن   . 
   االي ببان  مببا أال ببت اهلل  ببء  اهلل عءيببب امببءاالدببد قببال أبببا ب بب   ءيرببة  مببال اهلل 

  عءببي ا . الدببد قببال عمبب  ابببن ال البباال أال اايتببب   ببي ا   ببين ع ببيت اهلل  ببن الاعببة لبب
  من  أى من ا    اعايايا  ءيدامب .
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ي ببأل البباام لشبببهة ااعتببدا  عءبب  النبباس  ااا تيببات  ضببل اهلل عنببب الدببد  ببان عمبب  
عء  حداقها  االح ا بيبنها بمبا انبأل اهلل ت بال   ايبالبل  بل ح با  بالج الشب ع الشب يج  

عنبب    با مبن ممبايل ح با  يهبا لبا  يبي عبن ح مبب  إلنبب  الا  ان للل الح با قبد  بد 
تبببين لببب أنببب لببيس مببن الشبب ع ا ببل مببا لببيس مببن الشبب ع  هببا باالببل  اهببا الببلى  ببان يدببال  

 ال ياع  ل  الحب  ي  من التمادى    الباالل.
لا ح ببا بببب البب  اإلمبب   هببا باالببل   لا  ببان  ببل ح ببا  ببالج الشبب ع  هببا باالببل  اا  اا 

عءبب  اليبب ايا التبب  لببا يدببد  لهببا الشببا ع عدابببا ييببال أن ت ببان  بب   ال دابببات التبب  يد  هببا 
حببداد الشبب ع   ببالي ايا هبب  مببا ي تببب   الشببا ع ي يمببة  بب  نببا  بباا أا نببا عبباا  أا 
قضية  ءية عامة عءمت من م اد  الشب ي ة ماا دهبا  اهب  تمبي  عءب  منالدهبا  اييبال 

 حداد لنلة ا يتيااأها أن ت ان ال دابة ىي   ا ية عن داي م ائمنا  اان ت ان    
  أن ت بان متنامببة مبي الي يمبة مبا أم بن  اان ت بان بشب ل عباا  ادعبة  الحدًاألول

اا تم ببببن لا الرمبببباد مببببن اامببببتم ا  عءبببب  ىيببببب  ببببن يمتمببببهءها اأا ت ببببان متيببببااأم حببببد 
ااعتببدال   ببن ي اقببال عءبب  اليبب ا ال ببيي  بال دبباال ال بيبب    ببب ً اإلمبب ا  الببلين  بباناا 

عءبب  ااد ل بالءيببل. أ  المببي  بالءيببل بالدتببل   ببين للببل هببا الجءببا البببين الببلى ا  ي بباقبان
جءا ب د . اما ها من ائمنا.  ن ها  ا الح ا  اها الرماد  اان ادع  أن الد بد منبب 
د ببببي الرمبببباد  ا بببباب للببببل ييببببال أن ت ببببان ال دابببببة  بببب  أضببببيب دايبببب م. إلن ال دابببببة  بببب  

ؤ ببببل منببببب  ا بدببببد   اائ ببببنح الحديدبببب   بببب  ت بيببببة ائ ببببنح اايتمبببباع   الببببداا  ا ي
الايبببدان البببدين  لء بببالح دايمبببا. بينمبببا ال داببببة ليمبببت  ببب   بببل أحاالهبببا  بببالحة  ات بيبببة 

 .(76)الايدان  اليلا  ال الح ينم  اليماعة دايما
   ا ي ببان المبببيل  لبب  تحديببب ال دابببة نشبب  التيمببس بببين آحبباد اإلمببة  الحاادًالثاا   
با  أ ْ يبْب ات ال  يدال  ) ين اهلل مبحانب  بدِّ ِّا  أ ن ي    ِّبل  ل ح  اا ي ي ت ال ِب  ضِّ ِّا ب   ضاج أ يِّْحبالُّ أ ح 

بببا ِّ ااتِدِّببباا الِءبببب   ِن الِءبببب  ت بببِاااٌل ِ ْحبببياٌ  ي تببباج     ْ ه تِّمِّ  بببء  اهلل عءيبببب ( االنبببب  12( )الحيببب ات  م 
مباا  ا انباا عبباد اهلل   اانبا  يدال    يا ا االجن  ين الجن أ بلال الحبديث  اا تيم امءا

 يلا امتل ت الي يمة الت  ا تض  أمن الدالة ا تحباال ال شبج عنهبا  ا  لا ت تبال عءب  
                                                 

 . 221 ايي د. محمد أبا أه م  الي يمة اال دابة  م يي مابب  ا   (76)
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  رايهببا ضببياع حببب ائنمببان.  ببالي ايا التبب  ي ببان  يهببا اعتببدا  عءبب  ال ا ببة مببن ت بب يً 
ال ا ببة  الدالببة ل البب   ات ببان ال دابببة  يهببا حدببا مببن حدبباب اهلل ت ببال   أا حدببا مببن حدبباب

الببا ت أي يببة  مببا يدببال الردهببا   التيمببس  يهببا ا ييبباأ  إلن مضبب م التيمببس اشببد مببن 
مضبب م الي يمببة نرمببها  اإلن الي يمببة التبب  ي ببان  يهببا اعتببدا  ش  بب  م لهببا الببلبال مببن 
تءدا  نرمها   ل بدتءها يا الجنا ال انب  االتيمس    لاتب يؤدى  ل  ضب    اليب   ب  

دة  اينجب   بل ااحبد  لب  أ يبب   نبب  قيبال عءيبب. ايربتح  يبب بباال اليماعة   ل تض ج الل
اييببال أن ننحببج أن   رببا  الم ا بب  ا يضبب  ال امببة بمدببدا  مببا يضبب   ال يببد اال ببلال.

    ن الم  ببية  لا أ ريببت لببا تضبب   ا  ببء  اهلل عءيببب امببءاالتيمببس  الدببد قببال النببب  
   . احبها  ال ن  لا جه ت  ءا تن   أض ت ال امة 

  أن ت ببان ال دابببة عءبب  الم ا بب  ال امببة ب قببل قببد  يببد ي الرمبباد. إلن الث لاا ًالحااد
ال دابببة  بب  لاتهببا ألى ينببال باليببان   اضبب   يءحدببب  امنالببب ائمببنا  بب  ائضبب ا  أن 
يببد ي ال بيبب  بالضبب   ال ببيي    هبب  ضبب ا م ا يءيبب   ليهببا  ا  لا ت ينببت عنيببا. اأم ببن 

ناشإ عن دليل  من عب  تيمس اا  شج لممبتا  مبا  لباتها بال يب ا يدبل ااحتمال ال
 لا ي ن  يهما اعتدا  عء  حب ش    إلحد من ال باد أا ت  يً الدالة ل ال .

حيببث أن نجبباا ال دبباال  ببل الشبب ي ة ائمببنمية ييمببي بببين مبببدأين همببا حمايببة  يببان 
ان الميتمببي مببن ناحيبببة  اااهتمبباا بش  بببية اليببانل مببن ناحيبببة أ بب ى.  مببببدأ حمايببة  يببب

الميتمببي يملببل  ءمببرة ال دبباال  ببل يبب ايا الحببداد االد بباا  أمببا مبببدأ ااهتمبباا بش  ببية 
اليانل  يهيمن عء   ءمرة ال دباال بشب ن يب ايا الت باأي   ام نب  للبل أن الشب ي ة ت البل 
اإلالايببة اعتبببا ات  يببان الميتمببي ابدايببب امببنمتب  ببل يبب ايا م ينببة  تحببدد هببل  اليبب ايا 

  لها عدابة مالءدة لابتة ا تتيي . ابالتبالل  بن ي بان أمباا الداضبل مبن تحديداج دقيداج اتدد
ميببببال لتدببببدي  ال دابببببة بحمببببال ش  ببببية اليببببانل أا ت ريرهببببا لجبببب اج  ا ببببة با ت بببباال 
الي يمة. اعء  ال  س من للل  ين ال دابات الت أي ية ي اع   ل تدبدي  البي تهبا اتحديبد 

مبن للبل   بنحب البيس هبلا  ا إلنهبا مددا ها م تءج ياانال ش  ية اليبانل  االهبدج 
 .(71)ي ايا ا تهدد  يان الميتمي أا تمس دعايمب

                                                 
 . 116ا  ا1114د. مءيمان عبدالمن ا  أ ال عءا اليأا  الينايل  الب ة  (  71)
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 الخاتمة

تبين من  نل البحث أن الدعاى الينايية ه  اميءة تمء ها النيابة ال امة باعتبا هبا 
  اهبل عببا م (72)مملءة لءدالة تءيب  بهبا  لب  الدضبا  لتالبيبب قبانان ال داببات عءب  اليبان 

. اتتميبأ (73)لنيابة  لب  الدضبا  بامبا الميتمبي بب ن ياقبي ال داببة عءب  المبتهاعن مالالبة ا
التبب  تمءببل المببءالة  ببل  ببب ن الدالببة هبب  احببدها  بباحبة المببءالة  يهببا إلنهببا احببدها هبب 

ال دببباال. ايببببدأ تح يبببل البببدعاى اليناييبببة بمباشببب م أال عمبببل مبببن أعمبببال التحديبببب تباشببب   
أمببباا مح مبببة اليبببنح مببباا  مبببن قببببل النياببببة  مبببءالة التحديبببب أا بت ءيبببج المبببتها بالحضبببا 

 ال امة أا المدع  بالحب المدن .
اي   هبببا البببب ً أيضببباج ب نهبببا ميماعبببة مبببن ائيببب ا ات يحبببددها الدبببانان اتمبببتهدج 

 .(74)الا ال  ل  حيأ قضايل يد   تالبيداج  حيحاج لءدانان  ل ش ن مني  ي ا  م ين
ي اييببة التبب  تبببدأ بتح يببل الببدعاى أمببا ال  ببامة اليناييببة  هبب  ميماعببة اإلعمببال ائ

اليناييببة بد ببد الا ببال  لبب   لبببات الي يمببة ام اقبببة اليببان . اتالبيدبباج لمببا امببتد  عءيببب 
قضا  المح مبة الدمبتا ية ال ءيبا ييبال أن تبا   الدالبة لء  بامة حبنج من براج قايمباج عءب  

تمبتمد ايادهبا حيدم المح مة   دد قضت المح مة الدمتا ية  ل للل ب نب   الحداب التل 
مبن الن بباا الدانانيببة ينأمهببا بالضبب ا م مببن أيبل اقتضببايها الءببال الحمايببة التببل ي رءهببا 
نمبا  الدمتا  أا المش ع لها  مي د النرال  ل  الدضبا   بل لاتبب ا ي تبب   ا يباج لضبمانها  اا 

   ي نل اقت انب بيأالة ال اايب التل تحال دان تماية اإلاضاع الناشية عن ال داان عءيها.
ابايبببب  ببباا مبببا يت بببل منهبببا  بببا م اإلشببب ال ائي اييبببة الم دبببدم  بببل تبببا   الدالبببة 
لء  امة حنج من راج قايماج عء  حيدم المح مة اامتدنلها اضامناج عدا امبت داا التنجبيا 

 .(79)الدضايل   دام لءتمييأ ضد  ية بلاتها أا لءتحامل عءيها 
                                                 

  1191د. أحمد  تح  م ا   نج ية البالنن  ب  قبانان ائيب ا ات اليناييبة  الب بة دا  النهضبة   (72)
 . 21ا

 . 6  ا1119 ات الينايية  الالب ة اإلال   د.  ؤاج عبيد  مبادئ ائي ا (73)
 . 66  ا1111د. محماد نيل حمنل  ش ح قانان ائي ا ات الينايية  الالب ة اللانية   (74)
  ميماعببة أح بباا المح مببة الدمببتا ية ال ءيببا  7/3/1112  دمببتا ية  يءمببة 1لمببنة  1الببدعاى  قببا  (79)

 . 291اليأ  ال امس  الميءد اإلال  ا
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ة لءدعاى الينايية اىي ها  ب  اإلحباال اتن دد ال  امة الينايية بتح يل النيابة ال ام
المبينببة  بب  الدببانان اتملببل اإلعمببال ائي اييببة ماضبباع ال  ببامة مبباا  تءببل التبب  ت ببد  
عبن الداضب  ام اانيبب أا النياببة ال امبة أا قاضب  التحديبب أا المبتها أا المبدع  المبدن  

 أا المميال عن الحداب المدنية أا اليي .
ًةًأم مًالمحكمةًإلًبتوافرًثالثةًشروط:ولًت عقدًالخصومةًالج  ئي

  هيية قضايية  ييال أن ت ان الهيية الت  يناال بها الر بل  ب  ال  بامة لهبا األول
اايبة الدضبا  مبباا   بان للببل ب برة أ ببءية أا امبتلنايية. أمببا تشب يل المح مببة  هبا شبب ال 

 ل حة  ي ا ات المح مة االح ا اا ي تب  ش الا ان داد ال  امة.
تمليبببل النياببببة ال امبببة  هببب  احبببدها التببب  تنببباال عبببن الميتمبببي  ببب  امبببت مال   الثااا   

 .دعاى اليناييةال
اا ت  ي الدعاى الينايية أماا المح مبة مبن النياببة  (76)   عنن المتها بالحضا الث ل 

أما بالنمبة  ل  قاض  التحديب اى  بة ااتهباا  بين  –  ن –ال امة  ا ب د  عننب بالحضا 
ناييببة ت تببب  م  اعببة بميب د  ببدا  أمبب  ائحالببة  اي بد ت ءيببج المببتها بالحضببا  البدعاى الي

تنريببلى محببً تدبباا بببب النيابببة ال امببة  ايمببتايال  عببنن   يبب ا   بب  هببل  الحالببة  ا ميبب د
اييبال  .(77)ال  اا بتا يخ اليءمة المحبددم ئيب ا ات التحديبب التبل تب ى المح مبة ات الهبا

 ة ماا دببة لمبببدأ الشبب عية ائي اييببة ااا  ببان ال مببل ببباالن أن ت ببان يميببي ااعمببال ائي اييبب
  مباس نج يبة  هلا  ل الدانان الاض    اهلا ال مل ممتمد من أح باا الشب ي ة ائمبنمية 

هببا أن اإلاامبب  االنببااه  لببا تيببإ عبلببا  اان اهلل أنببأل  (71)البببالنن  بب  الشبب ي ة ائمببنمية
ا بمببا يببا  بببب   مببن عمببل بمببا يببا  بببب ال مببال  تابببب اأ مببل  مببالب لءنبباس؛ ليالي ببا  اي مءببا 

الشبا ع  امبن  بالج  دبد بالبل عمءبب؛ لم الرتبب أمب  الشبا ع    مءب  بحيح؛ إلنبب اا بب أمب  
بببء ن ا ْمبببن ِ مِّببباٍل  ِا ْليِّال ببباع ( )النمبببا    م  بببا أ    بببا آت بببا ِّاِّ . (64ااهلل ت بببال  يدبببال  )ام  ايدبببال  )ام 

                                                 
 .39م يي مابب  ا  نج ية البالنن    قانان ائي ا ات الينايية  م ا    تح د. أحمد  (76)
  1114د. عم  المب يد  مضبان  مببادئ قبانان ائيب ا ات اليناييبة  الالب بة اللانيبة  دا  النهضبة   (77)

 . 41ا
 .223  ا1ائمنم  مدا نا بالدانان الاض   عبد الداد  عاد   ل ي ايي التش يي اليناي  (  71)
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لِّا ِّ ام ا ن ه ا ِّا   (. ايدال  )ي ا أ يُّه ا ال بْلين  آم نِّباا أ اْلي ِّباا الِءبب  7  ع ن بِّ   انت هِّاا( )الحش الِ مِّالِّ    ِّ
( )النما    ْ  ْمن ِّا  ْلل اإل م   (.91اأ اْلي ِّاا الِ مِّال  اأِّا 

اتنالببببببب نج يبببببة الببببببالنن عءببببب  عمبببببل اإل ببببب اد االيماعبببببات  االح ببببباا االمح بببببامين 
ا  ماا دبا لن باا الشب ي ة أا مباديهبا ات   ات هؤا  اهؤا     ل عمبل أا ت ب ج يب

ال امببة ا احهببا  هببا  ببحيح  امببا يببا  م الرببا لن بباا الشبب ي ة أا مباديهببا أا  احهببا 
التشببب ي ية  هبببا باالبببل بالننبببا أ بببءيا  اا يت تبببال عءيبببب أ  ألببب   امبببن لبببا   بببل قبببانان أا 
ايحببة أا أمبب  يببا  عءبب   ببنج الشبب ي ة  هببا باالببل بالننببا مالءدببا  ا ببل عبببادم يببا ت 
عء   نج الش ي ة  هب  عببادم باالءبة  ا بل ت ب ج أا عدبد يبا  عءب   بنج الشب ي ة 
 ها باالل بالننا مالءدا.  ال مل أما أن ي ان ماا دا لءش ي ة  ها  حيح  اأمبا أن ي بان 

 م الرا لها  ها باالل  اهلا ها  أى يمها  الردها .
االتببل تهببدج  لبب   اقببد يببا ت مشبب اعية الببدليل الينببايل  اقاعببدم الشبب عية ائي اييببة

حمايبببة الح يبببة الر ديبببة التبببل  رءتهبببا المااليبببب االم اهبببدات الداليبببة  انالنقببباج مبببن مببببدأ ا 
 .  (71)ي يمة اا عدابة  ا بنا  اانالنقاج من مبدأ ميادم الدانان

ايت تال البالنن تءدايياج عءب   بل م الربة لح با قال بل أا  يمباع  اللبل بدبام الدبانان 
ال البالنن  بل ابيي  حاية  ل  ح با قضبايل. ات تبب  الشب ي ة بيي  حاية  ل  نا ي ت

ائمببنمية أال مببن البببب مبببدأ الشبب عية اي تءببج تالبيببب المبببدأ بحمببال  الببا م الي يمببة  
 رل ي ايا الحداد االد اا االديات تحبددها الشب ي ة تحديبداج دقيدباج أمبا  بل يب ايا الت اقبد 

 .(16)ن بينها ال دابات المنيمة تد   لها ميماعة من ال دابات ي تا  الداضل م
  ببل عمببل لببيس عءبب  أم نببا   ببء  اهلل عءيببب امببءااللببل انالنقبباج مببن قببال  مببال اهلل 

 هببا  د  أ   هببا باالببل  هببلا الببنا يدبب   الداعببدم ال امببة  ببل البببالنن يببأا  ل ببل ت بب ج 

                                                 
د. محمبد مببيد حمبن  ضبباابال مبءالة الداضببل الينبايل  ببل تدبدي  اإلدلببة مدا نبة بالشبب ي ة ائمببنمية  ( 71)

 . 76  ا2667 مالة د تا ا   يام ة الداه م  
د. أمببامة عببببداهلل قايبببد  الي يمبببة  أح امهببا ال امبببة  بببل اإلنجمبببة الحديلببة االردبببب ائمبببنمل  الالب بببة  (  16)

 . 17  ا1119اللانية  



 مجلة علمية محكمة                المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(              
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

622 

 .(11)ىي  ش عل بيي  حاية  ل  نا  اا  ل  ل حالة عء  حد 
ي ببالران نج يببة اليمهببا   يمببا يمببس حدبباب اليماعببة  االم ببالران اهببا اإلحنبباج ا 

  نببببدها أن الدبببباانين االءبببباايح ااإلاامبببب  الم الرببببة لءشبببب ي ة باالءببببة بالننببببا مالءدببببا ال ببببنها 
ي الران  يما يمس حداب اإل  اد  أ   ب  ال دباد االت ب  ات   يب ان أنهبا ت بان  بحيحة 

ة بالننببا مالءدببا  لا  ببان  لا يببا ت ماا دببة لءشبب ي ة   ببيلا يببا ت عءبب   ن هببا  هبب  باالءبب
ال ءبببل  ببب  أ بببل ال دبببد أا الت ببب ج  أ   ببب    بببن مبببن أ  انبببب  أمبببا  لا  بببان ال ءبببل  ببب  
ا بج مببن أا بباج ال دببد أا الت بب ج  أ   بب  شبب ال  ببا ل عببن ماهيتببب اأ  انببب   ال دببد 
أا الت ببب ج ي بببان  امبببدا ا بببباالن. االرببب ب ببببين الرامبببد االباالبببل عنبببدها أن الباالبببل ا 

.  ن ببببة الدببببال أن (12)مالءدببببا  اأن الرامببببد ي تببببال عءيببببب ب ببببً آلببببا   يت تببببال عءيببببب ألبببب 
الشببب ي ة ائمبببنمية هبببل أال مبببن مبببنت قااعبببد بالبببنن ال مبببل ااي ايببب   بببل ال  بببامة 

اا  ببان ممببتمدا مببن دليببل ىيبب    ببان ال مببل م الرببا اح بباا الشبب ي ة  الا اللببل الدضببايية 
 ا الش ي ة ائمنمية.اهل  الدااعد امتمدها الدانان الاض   من أح ا مش اع 
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