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 قديرتشكر و
 ِبْدِع هللِا الخَّّحسِغ الخَّحيع.

الرادؽ األميغ نبي الخحسة كأماـ اليجػ و الدبلـ عمى رسػلزل الرمػات كأتع لحسج هلل حسج الذاكخيغ كأفا     
 دمحم السرصفى كعمى آلو الصيبيغ الصاىخيغ. 

ف أتقجـ بكل الذكخ ككافخ اإلمتشاف يقتزي ىحا اإلنجاز أبعج إف كفقشي هللا بعصفو كرعايتو مغ إتساـ البحث       
عمى يجه السباركة في مخحمتي البكمػريػس كالساجدتيخ كالتقجيخ العالي الى أستاذؼ الكبيخ الحؼ تذخفت بأف أتتمسح 

 ,لتفزمو بقبػؿ اإلشخاؼ عمى ىحه الخسالة (أحسج حسج هللا أحسج)الديج السذخؼ حزخة األستاذ السداعج الجكتػر 
فمػال جيػده  ,كجعمتو أكثخ رصانة كقػة ,عدزت ىحا البحث ,كمبلحطات عمسية قيسة ,آراء سجيجة كلسا أبجاه مغ

كلسا تسكشت مغ إتساـ الكتابة  ,كتػجيياتو العمسية الخصيشة لسا خخجت ىحه الخسالة بالذكل الحؼ ىي عميو الكبيخة
فمو مشي جديل الذكخ ككافخ اإلمتشاف كالتقجيخ العالي سائبًل السػلى عد كجل أف يسجه بجكاـ  ,في ىحا السػضػع

كلسا أمجني بو مغ معيغ  ,بتو لو مغ متاعب كثيخةالرحة كالعافية كالسديج مغ العصاء لخجمة البحث العمسي لسا سب
 ال يشزب شػاؿ مجة الكتابة رغع مذاغمو العمسية كالعسمية في خجمة الكمية.

األستاذ السداعج الجكتػر بالحكخ ى جسيع أساتحتي الكخاـ في الكمية كأخز مشيع إلكال أندى تػجيو الذكخ       
كلسا أفاضو  ,التي إستغخقتيا كتابة ىحه الخسالة السجةيو شػاؿ عجؼ جابخ ىادؼ لسا قجمو لو لي مغ دعع كتػج

 ,الجكتػرة نجػ صالح ىادؼ األستاذ السداعجلى إافخ في البكمػريػس كالساجدتيخ, ك عميشا مغ غديخ عمسو الػ 
 و.كالديج رئيذ قدع القانػف العاـ األستاذ السداعج فاضل جبيخ لفتكاألستاذ السداعج الجكتػرة آالء دمحم صاحب 

ى األساتحة األفاضل مغ خارج الكمية لسا قجمػه مغ تػجيو كدعع كتػفيخ إلذكخ كالتقجيخ كسا أتقجـ بكل ال     
لسا  ,أستاذ القانػف الجشائي كرئيذ جامعة السثشى (حدغ عػدة الغانسي)كأخز مشيع األستاذ الجكتػر  ,السرادر

كالتي لػالىا لسا ضيخ بيحا الذكل,  ,قجمو مغ نرح كتػجيو كإرشاد بجا أثخىا كاضحًا في جسيع صفحات ىحا البحث
عسار عباس )كاألستاذ الجكتػر  (إسخاء دمحم عمي سالع)الجكتػرة  كاألستاذ( حدػف عبيج ىجيج)كالى األستاذ الجكتػر 

كالديجة رئيدة قدع القانػف الجشائي في كمية القانػف  ( الذسخؼ كاضع عبجهللا)الجكتػر السداعج  كاألستاذ (الحديشي
كالديج  (آالء ناصخ حديغ)السداعج الجكتػرة  كاألستاذ (صباح سامي داككد)السداعج الجكتػرة  األستاذ جامعة بغجاد

عادؿ كاضع )كتػر كاألستاذ السداعج الج (ضياء عبجهللا األسجؼ)عسيج كمية القانػف جامعة كخببلء األستاذ الجكتػر 
كالديج عسيج كمية القانػف جامعة السدتشرخية األستاذ السداعج  (أحسج كيبلف عبجهللا)كاألستاذ الجكتػر  (سعػد

كالديج السعاكف العمسي لعسيج كمية القانػف  (تسيع شاىخ أحسج)كاألستاذ الجكتػر  (فخاس عبجالسشعع عبجهللا)الجكتػر 
 (إسساعيل نعسة عبػد)كاألستاذ السداعج الجكتػر  (ناصخ كخيسر الجػراني)جامعة ذؼ قار األستاذ الجكتػر 



 

كال أندى تػجيو (, عادؿ يػسف الذكخؼ )كاألستاذ السداعج الجكتػر  (لسى عامخ محسػد)الجكتػرة  كاألستاذ السداعج
كالقخارات  كالى الدادة القزاة لسا قجمػه مغ دعع كتػفيخ السرادر (شارؽ حخب)لى الخبيخ القانػني إالذكخ 

 اإلتحادية, رئيذ الييئة الجدائية األكلى في محكسة التسييد (سمساف عبيج عبجهللا)القزائية كأخز مشيع القاضي 
عزػ محكسة جشايات  (عباس دمحم)كالقاضي اإلتحادية, عزػ محكسة التسييد  (سامي السعسػرؼ )كالقاضي 

قاضي األحجاث في  (حدغ فارس)كالقاضي  ,رئيذ محكسة جشايات بابل (حبيب الجليسي)كالقاضي  ,القادسية
قاضي األحػاؿ  (كاضع عبج جاسع)كالقاضي  ,قاضي محكسة جشح الجيػانية (صالح الشائمي)كالقاضي  ,الجيػانية

 الذخرية في الجيػانية.
مي حسدة جبخ لسا قجمػه لي لى الدميل عإك  ,أمجج ناضع صاحب جكتػرال ىإليفػتشي السقاـ مغ تػجيو الذكخ  كال   

مغ مرادر كثيخة أثشاء مخحمة الكتابة, كال أندى مػضفي مكتبات كميات القانػف في جامعة القادسية كبغجاد 
كىيئة اإلشخاؼ  ,كالسدتشرخية كالشيخيغ كبابل كميداف ككخببلء كالكػفة كالى مػضفي مكتبة السعيج القزائي

الى كل مغ قجـ لي يج العػف ك كالعتبتيغ الحديشية كالعباسية  ,السقجسة كمػضفي مكتبات العتبة العمػية ,القزائي
 سسو. أجسيع مغ فاتشي ذكخ كالسداعجة عمى إتساـ ىحا البحث, كالى 

 
 
 
 
 
 



 

 
 قاهلا ابٕ انعًاد األصفٓاَي....... يف حكًة

 

 

 إَي رأيت إَّ ال يكتب إَساَاً كتاباً يف يٕيّ إال قال يف غدِ.
أحسٍ.........نٕ غُيّز ْذا نكاٌ   

ٔنٕ سيد ْذا نكاٌ يستحسٍ......                
ٔ نٕ قدو ْذا نكاٌ أفضم.......                           

ٔنٕ تزك ْذا نكاٌ أمجم.........                                      
ٔ  ْذِ يٍ أعظى انعرب ..........                                                      

 ْٔي دنيم عهى إستيالء انُقص عهى مجهة انبشز... ٔانكًال هلل ٔحدِ 
                  

 

 



 

 الصةاخل
 

ستقبلؿ القزاء إعمى تبشي مبجأ  حخصت جسيع الجساتيخ الحجيثة كالقػانيغ السشطسة لعسل الدمصة القزائية      
ف ىحا السبجأ أف الثابت فعبًل ىػ إ, إال عسمو بذأف السشازعات السعخكضة عميوكعجـ جػاز التجخل في كحياده 

فقج يتعخض القزاء في كثيخ مغ األحياف الى الزغػشات  ,كثيخًا ما يكػف مجخد أمخ نطخؼ أكثخ مشو عسمي
 مغ جيات متعجدة.عميو كالتأثيخات 

نرت الجساتيخ عتجاء الػاقع عمييا فقج اإلالحخيات كرد ك كلسا لمقزاء مغ دكر كبيخ في حساية الحقػؽ        
كالقػانيغ السعشية بإمػر القزاء عمى ضساف إستقبللو كحياده, إال إف مجخد الشز عمى إستقبلؿ القزاء في 

عسمي بأنو يتعخض في كثيخ مغ األحياف نرػص الجستػر ال يكفي لتحقيق ذلظ اإلستقبلؿ الحؼ أثبت الػاقع ال
 الى التػسط كالتجخل, كال بج مغ تجخيع ما يخل بإستقبلؿ القزاء كالسعاقبة عميو.

كمغ ذلظ كنداىة أحكامو ستقبللو كحياده إبأجسعت التذخيعات الجدائية عمى تجخيع كل ما يخل كلحلظ فقج      
, حساية إلستقبلؿ القزاء كتسكيشًا لو مغ ضخار بولتػسط لجػ قاض أك محكسة لرالح أحج الخرػـ أك اإلا

الفرل في السشازعات السعخكضة عميو عمى أساس القانػف ككفق األدلة الستػفخة في الجعػػ دكف أؼ تجخل أك 
يدتغل فقج  تػسط يؤثخ عمى عجالة أحكامو أك نداىة اإلجخاءات التي يتخحىا في السشازعات السعخكضة عميو,

غ السجتسع الحؼ أبف األخيخ ىػ إ ذلظ ,ػذه كمجػ سصػتو ليسارس ضغػشًا عمى القاضيالبعس تأثيخه أك نف
كبسا إنو يتػلى ميامو في مجتسع يذيع فيو تأثيخ بعس األفخاد عمى بعزيع فبل يكػف بسشجاة  ,يتػلى القزاء فيو

فقج ال يدتصيع الرسػد  وِ قفمػ  سيسا كاف قػيًا كصمبًا فيفستجابة لو اإلكقج ال يجج سبيبًل إال  ,مغ التأثيخ عميو
أماـ الزغػشات كالتأثيخات التي يسارسيا عميو مغ تخبصو معو رابصة القخابة أك السراىخة أك العبلقات الذخرية 

أك عبلقة العسل في الدمظ  ,عائميةعبلقات شخرية أك السجتسع ب غيخه مغ أبشاءيختبط مع إف القاضي  فبسا
 خصخة, كلسا تشصػؼ عميو ىحه الجخيسة مغ تجاعيات سمبية كآثار ئوِ قزامرجر تأثيخ عميو في  فتكػف القزائي 

عمى إستقبلؿ القزاء كزعدعة ثقة عامة الجسيػر بشداىتو كعجالتو كدكره في الحفاظ عمى الحقػؽ كالحخيات فقج 
تفاقيات الجكلية بعزيا يتعمق بإستقبلؿ القزاء نرت عمى تجخيسيا العجيج مغ اال اذنالت إىتساـ السذخع الجكلي 

عمى إعتبار إف التػسط لجػ القزاة مغ األفعاؿ التي تخل بإستقبلؿ القزاء كحياده, كبعزيا يتشاكؿ حقػؽ 
في الحرػؿ عمى السحاكسة العادلة التي تتػفخ فييا الستقاضي اإلنداف عمى إعتبار إف مغ بيشيا حق اإلنداف 

 ىحه الجخائع.التػسط لجػ القزاة مغ  َعجتبجخائع الفداد اإلدارؼ كالتي  يتعمقكبعزيا  الزسانات القانػنية,
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 املقدمت
 التعخيف بالسؽضؽع. -أواًل :

نرت معطع الجساتيخ كالقػانيغ السشطسة لعسل الدمصة القزائية عمى مبجأ إستقبلؿ القزاء كحياده كعجـ جػاز    
إال , ة عميو دكف تجخل مغ أية جية أخخػ بحيث يشفخد كحجه دكف غيخه بشطخ السشازعات السعخكض التجخل في عسمو
مجخد أمخ نطخؼ بحيث يربح اإلدعاء بأف القزاء مدتقل في عسمو مبجأ تتزسشو يكػف أحيانًا عغ ىحا السبجأ 

ى نرػص ميتة تفتقخ الى التصبيق فسا زاؿ القزاء يػاجو الكثيخ مغ حاالت التجخل كالتػسط فأثخ ذلظ كثيخًا عم
بلؿ القزاء في الشرػص الجستػرية ال يكفي إف مجخد الشز عمى إستقذلظ  ,إستقبللو كحياده كنداىة أحكامو

 ما داـ القزاء يتعخض الى التػسط كالتجخل في عسمو.  لتحقيق ذلظ اإلستقبلؿ
أكججت معيا ضخكرة تجخل السذخع بالتجخيع لكل ما يخل بإستقبلؿ القزاء ككثخة شيػعيا كخصػرة ىحه الطاىخة      

حسايًة إلستقبللية القزاء لسرمحة خرع أك ضجه محكسة  التػسط لجػ قاض أك كمشيا كعجالتو كنداىة أحكامو
دكف أؼ تجخل  كتسكيشو مغ الفرل في الشداع السعخكض أمامو عمى أساس القانػف ككفق األدلة الستػفخة في الجعػػ 

التػسط لجػ القزاة سػاءًا كاف كلحلظ فقج إتجيت التذخيعات الى تجخيع , أك تػسط يؤثخ عمى عجالتو كنداىة أحكامو
 لظ التػسط لرالح أحج الخرػـ أـ إضخارًا بو. ذ

كالػششية, فقج نرت  التذخيعات الجكليةحطي استقبلؿ القزاء كحياده بإىتساـ  -أىسية السؽضؽع : -اثانيًا :
عميو اإلتفاقيات الجكلية الستعمقة باستقبلؿ القزاء كحقػؽ اإلنداف, كسا أشارت اليو الجساتيخ كالتذخيعات السعشية 
بإمػر الدمصة القزائية ذلظ إف لمقزاء دكر كبيخ في حساية الحقػؽ كالحخيات كرد اإلعتجاء الػاقع عمييا كىحه 

دتقبًل في عسمو بعيجًا عغ أؼ تجخل أك تػسط يؤثخ عمى سبلمة إحكامو أك نداىة السيسة تتصمب أف يكػف القاضي م
 اإلجخاءات التي يتخحىا في الجعػػ. 

  -:سباب إختيار الجراسة أ -اثالثًا :
لجػ الجيات القزائية كنجرة الجراسات الستخررة  التػسطقمة إىتساـ الفقو بسجػ شيػع  -مؼ الشاحية الشعخية : -أ

 في ىحا السػضػع دفعشا الى البحث فيو. 
بذكل ممفت لمشطخ, مغ خبلؿ البحث في ىحا السػضػع كججنا كثخة التػسط كشيػعو  -مؼ الشاحية العسمية : -ب

إف التػسط مغ كك عحيلرالحكاـ مغ أجل الحرػؿ عمى األفكثيخًا ما يمجأ الستقاضػف الى التػسط لجػ القزاء 
عغ إصجار الحكع في الجعػػ عمى أساس القانػف  بجيبلً أصبح  أجل الحرػؿ عمى حكع لسرمحة أحج الستقاضيغ

 كفي ضػء األدلة كاألسانيج الستػفخة فييا.



 

 مذكمة البحث. -رابعًا :
الطػاىخ الدمبية  غمالتػسط لجػ القزاة العجيج مغ السذاكل التي تدتجعي البحث فيو, فقج أصبح ضاىخة  تذػب

 شائعةبحيث لع يعج التػسط لجػ القزاة مجخد سمػؾ فخدؼ أك شخري محجكد بل ضاىخة  ,التي يذيجىا السجتسع
عمى الخغع مغ شيػع ك  ,ستقبلؿ القزاء كعجالتو كنداىة أحكامواكذلظ ما يخل كثيخًا بكثيخ مغ الستقاضيغ يمجأ الييا ال

إال إف بعس التذخيعات إشتخط ليحه الجخيسة صفة السػضف العاـ أك مغ في حكسو ككإف التػسط يحرل التػسط 
يفػؽ بذكل األفخاد العادييغ مغ السػضفيغ فحدب في حيغ إف الػاقع العسمي يذيخ الى إف التػسط الحاصل مغ 

لحاصل مغ السػضف يعشي بقاء قترار التجخيع عمى التػسط ااكبيخ التػسط الحؼ يختكبو السػضفيغ, كبحلظ فإف 
 . شيػعوالتػسط الحاصل مغ غيخه مباحًا كدكف تجخيع عمى الخغع مغ 

 مشيج البحث. -خامدًا :
إف السشيج األكثخ مبلئسة لصبيعة السػضػع كخرػصيتو ىػ السشيج التحميمي السقارف الحؼ يعتسج عمى تحميل 

اة كمقارنتيا مع غيخه مغ الشرػص الػاردة في السذخع العخاقي التػسط لجػ القز االشرػص الحؼ جـخ فيي
التي يتشاكليا البحث كىي التذخيع السرخؼ كالدػرؼ كالمبشاني كاألردني كالفمدصيشي كالدعػدؼ  التذخيعات األخخػ 

 كالكػيتي كالبحخيشي كاليسشي. 

 نطاق البحث. -سادسًا :
ي كالتي جـخ فييسا السذخع تػسط السػضف عقػبات عخاق( 234 – 233) يتحجد نصاؽ البحث بسا كرد في السادتيغ

القزاء لرالح خرع أك ضجه, ككحلظ إستجابة القاضي الستػسط عشجه لمتػسط أك السكمف بخجمة عامة لجػ 
التي يتشاكليا البحث, كسا مع مقارنتيسا بغيخىسا مغ الشرػص السقابمة ليسا في التذخيعات السقارنة الحاصل لجيو 

 لجعػػ الجدائية كإتخاذ بقية اإلجخاءات فييا عغ أؼ مغ جخائع التػسط.سشتصخؽ الى كيفية تحخيظ ا

 ىيكمية البحث. -سابعًا :
ف البحث مغ مقجمة كخاتسة كثبلثة فرػؿ, األكؿ مشيا بعشػاف ماىية التػسط لجػ القزاة كيتػزع ىحا الفرل يتكػّ 

بتعخيفو لغة كإصصبلحًا مع تشاكؿ  نتشاكؿ في األكؿ مشيا مفيػـ التػسط لجػ القزاة كذلظ ,عمى ثبلثة مباحث
فيو خرائرو, كفي السبحث الثاني نتشاكؿ ذاتية التػسط لجػ القزاة كشبيعتو القانػنية, إما السبحث الثالث فشبيغ 

كيتػزع  ,جخائع التػسط لجػ القزاةصػر لبياف  فدشخررو, إما الفرل الثاني واألساس الػششي كالجكلي لتجخيس
كيتػزع ىحا السبحث عمى  ,تشاكؿ في األكؿ مشيسا جخيسة التػسط لجػ قاض أك محكسةىحا الفرل عمى مبحثيغ ن



 

كفي الثاني نتشاكؿ الخكغ  ,نبيغ في األكؿ مشيسا الخكغ السادؼ لجخيسة التػسط لجػ قاض أك محكسة ,ثبلثة مصالب
إما السصمب الثاني فشبيغ فيو الخكغ الخاص في ضػء التذخيعات التي إشتخشت ليحه الجخيسة  ,السعشػؼ ليحه الجخيسة

كىي التذخيع العخاقي كالسرخؼ كاليسشي كالدعػدؼ, إما السبحث الثاني فشتشاكؿ فيو  صفة السػضف أك مغ في حكسو
األكؿ مشيا الخكغ السادؼ ليحه نبيغ في  ,كلحلظ سشػزع ىحا السبحث عمى ثبلثة مصالب ,جخيسة اإلستجابة لمتػسط

عمى أف نتشاكؿ الخكغ الخاص السصمػب تػافخه في ىحه , إما السصمب الثاني فشبيغ فيو ركشيا السعشػؼ ,الجخيسة 
الجخيسة في السصمب الثالث مغ ىحا السبحث, إما الفرل الثالث فشتشاكؿ فيو اآلثار الجدائية السػضػعية كالذكمية 

كفي السبحث الثاني نتشاكؿ ثار الذكمية القزاة كذلظ بسبحثيغ نتشاكؿ في األكؿ مشيسا اآل الستختبة عمى التػسط لجػ
 ثار السػضػعية, ثع خاتسة البحث التي سشتشاكؿ فييا أىع الشتائج كالتػصيات. اآل
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 الفصل االول
 مبهيت التوسط لدى القضبة

ىحا السبجأ إال إف  (1)عسموكعجـ جػاز التجخل في ديتِو مبجأ إستقبلؿ القزاء كحيا الجساتيخ عمىنرت معطع     
في  يربح اإلدعاء بأف القزاء مدتقلمجخد شعار تتزسشو الشرػص دكف أف يكػف لو تصبيق بحيث يكػف أحيانًا 

ر غ مرادعسمو قػؿ يخالف الحقيقة فسا يكذف عشو ميجاف القزاء يجؿ عمى إنو يػاجو تػسصات كتجخبلت م
كالتي الى الػاسصة فكثيخًا ما يمجأ أصحاب السرالح  ,(2)ػ ختراصو في نطخ الجعػ إمتعجدة تؤثخ كثيخًا عمى عسمو ك 

الجكلة كمشيا القزاء ككأنيا البجيل الحؼ نز عميو القانػف عغ إصجار مؤسدات أصبحت ضاىخة شائعة بكثخة في 
إف ىحه الطاىخة ال تؤثخ عمى عجالة القزاء  فزبًل عغأحكامو, الحكع العادؿ في الجعػػ فأثخت عمى نداىتو كعجالة 
 . جل حسايتيا كرد اإلعتجاء عميياألفحدب بل تجعمو كسيمة إلنتياؾ الحقػؽ التي كجج 

عغ غيخه,  هد سيكفي الثاني ن, تعخيفو كذاتيتوثبلثة مباحث نتشاكؿ في األكؿ مشيسا كلحلظ سشقدع ىحا الفرل الى    
 و.لتجخيسقانػني األساس الإما السبحث الثالث فشتشاكؿ فيو 

 السبحث األول
 مفيؽم التؽسط لجى القزاة 

فقج يزغط أحج  ,مخاشخ كبيخةإف العجالة التي أسشج تحقيقيا الى قزاة ربسا يديل التأثيخ عمييع تتعخض الى     
في  ئوِ , كقج يتأثخ القاضي بدمبللسرمحتو صجار حكعؼ أرادتو كالتأثيخ عمييا سعيًا إلالخرػـ عمى القاضي لحخ 

السحاكع فيزصخ لسجاممتيع عمى حداب الخرع الساثل أمامو نتيجة لمتأثيخ في قشاعتو الػججانية, فتكػف العجالة في 
الشياية صعبة السشاؿ شالسا إنيا لع تدشج الى قزاة مدتقميغ كأحخار في أتخاذ القخار العادؿ في الجعػػ كقادريغ عمى 

لحلظ سشقدع ىحا ك  (3)أف يؤثخ في أرادتيع شيء مغ غيخالجعػػ كأدلتيا  الفرل فييا بشاءًا عمى حكع القانػف ككقائع
  و.السصمب الثاني خرائر كفينتشاكؿ في األكؿ مشيا تعخيف التػسط لجػ القزاة, مبيغ مصعمى السبحث 

                                                           

( 186كسا نرت عمى ذلظ, ـ )مشو, ( 88 -87) ـ في السادتيغ2005دستػر العخاؽ لعاـ  -: مغ الجساتيخ التي نرت عمى إستقبلؿ القزاء -1
مغ ( 148) ـ, ـ2005لعاـ  يجستػر الدػدانمغ ال( 128) ـ ـ,2011( مغ دستػر السغخب لعاـ 101ـ ) ,ـ2012الجستػر السرخؼ لعاـ مغ 

 ـ. 1962( مغ الجستػر الكػيتي لعاـ 163ـ ) ,ـ1990الجستػر السػريتاني لعاـ  مغ( 90) ـ ,ـ1996الجستػر الجدائخؼ لعاـ 

ترجر عغ كمية السأمػف الجامعة,  مجمة كمية السأمػف,بحث مشذػر في د. خميل حسيج عبج الحسيج, إستقبلؿ القزاء بيغ الشطخية كالتصبيق,  -2
 .131ـ, ص2010, الدشة 16العجد بغجاد, 

ترجر عغ قدع الجراسات القانػنية في مجمة دراسات قانػنية, بحث مشذػر في ستقبلؿ القاضي داخل الدمصة القزائية, إرحيع حدغ العكيمي,  -3
  .25ـ, ص2011لدشة ا,  28العجد بيت الحكسة, بغجاد, 



 

 السطمب االول
 تعخيف التؽسط لجى القزاة

إلصجار حكع لسرمحتو أك ضج خرسو  قج يحرل أف يمجأ أحج أشخاؼ الجعػػ الى التػسط لجػ القزاء سعياً     
كعمى ذلظ سشقدع ىحا  (1)مدتخجمًا مدتغبًل بحلظ عبلقة القخابة أك الرجاقة التي تخبصو بَسغ يحرل التػسط عشجه

 ًا. إصصبلحكفي الثاني تعخيفو  لغةً لجػ القزاة تعخيف التػسط مشيسا نتشاكؿ في األكؿ  غ,مى فخعيعالسصمب 
 الفخع االول

 المغؽي التعخيف 
 عمى أف نبيغ بعجىا معشى كمسة القزاة في لغة. المغػؼ لكمسة )التػسط(  نتشاكؿ في ىحا الفخع بياف السعشى    

 .لغةً  التؽسط -أواًل :
تػّسل أك تخّجى معػنَة أك مداعجًة, كالػسيط مغ تػّسط  يعشي)تػّسط( يعشي التػّسل كالتخّجي, ك لغةً  سطلتػ ا   

أؼ التػسط بيغ  (3)كسا يعشي أيزًا الػساشة بيغ الستشازعيغ كقصع الشداع بيشيسا (2)شفيعًا عشج شخز لسرمحة آخخ
 كالػسيط ىػ الحديب في قػمو, أؼ مغ يكػف أشخفيع ندبًا كأعدىع مقامًا, (4) الخرػمةالستخاصسيغ بالحق إليقاؼ 

كتػّسصو صار في كسصو,  (5)ككْسط الذيء يعشي ما بيغ شخفيو )َكَسَط( في المغة مرجره الفعل الثبلثي (التػسط)ك
كالَػَسْط  (6)كالقػؿ جمدت كسط الجار كقبزت كسط الحبل, ك)الَػَسْط( صفة الذيء كىي تجؿ عمى أفزمو كأعجلو 

يجؿ عمى إف لكل أمخ محسػد شخفاف محمػماف بيشسا يكػف كسصو حدشًا, كالْدخاء فيػ كسط بيغ البخل كالتبحيخ, 
  -ىي : في المغة االنكميدية فدتدخجـ عجة مرصمحات لمجاللة عمى التػسطك  (7)كالذجاعة كسط بيغ الجبغ كالتيػر

Recommadation, interpose, mediatied, intervention, intermediateness, intermediation.  
تجؿ عمى التػسط بيغ  عمى التػّسط كالػصية كالخجاء كالذفاعة, كساالمغة االنكميدية كتجؿ ىحه السرصمحات في 

تجؿ أيزًا عمى إقتخاح التدػية بيغ الصخفيغ الستشازعيغ بػاسصة شخز ك  (8)الستخاصسيغ كإنياء الشداع القائع بيشيسا
 .(1)ل مغ أجل عخض كساشتو عمى الستشازعيغ ككضع حج لمخرػمة بيشيساثالث يتجخ
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 .لغةً  القزاة -اثانيًا :
حّكع ليا, كىحه القاشع لئلمػر السُ  ىػ كمسة )القزاة( في المغة العخبية جسع لكمسة )قاض(, كالقاضي في المغة    

اـ, كتدسية حاكع أك كزيخ أك خميفة أك إمالتدسية تصمق عمى كل مغ يتػلى الحكع في الشداع بيغ أثشيغ سػاء كاف 
أؼ الفرل  (2)تساـ الذيء قػاًل كفعبلً إع, ك القزاء في المغة يعشي الُحكّ لى كمسة )قزاء(, ك إالقاضي تخد في أصميا 

ككمسة )قزاء( جسعيا  (3)يقاؿ )قزى القاضي( أؼ حكع بيغ الخرـػ كقصع بيشيسا في الشداعكإف , ئوفي الشداع كإنيا
, كقزى األمخ يعشي أتسو كأحكسو( ة)أقزي  (4)كمرجرىا الفعل الثبلثي )َقَزى(, كيقاؿ قزى الذيء, أؼ تّع كًأبـخ

  -كلمقزاء في المغة العخبية عجة معاف ىي :
قػلو تعالى ك (5)يقاؿ قزى الذيء قزاًء, أؼ صشعو كقجره بجاع فييسا()الرشع كالتقجيخ كاإلالقزاء بسعشى  -1

 أؼ خمقيغ كعسميغ إعجازًا كإبجاعًا. (6)""فقزاىغ سبع سساكات
 .(7)لداـ( أؼ إحكاـ األمخ كإلدامو, قاؿ تعالى "كقزى ربظ أال تعبجكا إال إياه"القزاء بسعشى )الحتع كاإل -2
 . (9)كقػلو تعالى "فإذا قزيتع مشاسككع" (8)والقزاء بسعشى األداء أؼ تأدية السكمف لسا كمف ب -3
ككل معاني كمسة )قزاء( في  (10)كقػلو تعالى "فمسا قزى زيج مشيا كشخًا زكجشاكيا" بسعشى )الفخاغ(القزاء  -4

 . (11)فقج قزىالمغة العخبية تجؿ عمى إكساؿ الذيء أك األمخ كلدكمو, ككل ما أحكع عسمو أك أتع أك أكجب أك أنفح 
 الفخع الثاني

 يصطالحاإلعخيف تال
شاعت الػاسصة في دكائخ الجكلة كمؤسداتيا كمشيا القزاء, كأصبحت كاحجة مغ السذاكل التي تذيجىا أركقة       

لييا في أمػر متعجدة بسا إكثيخًا ما يتع المجػء دارية, فلجدائية أك السجنية أك اإلالسحاكع عمى مختمف درجاتيا سػاءًا ا
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في ىحه السذكمة بل يػاجو  ,فحدبضجه لح أحج الخرػـ أك لرايسكغ القػؿ معو أف القزاء ال يػاجو تػسصًا 
ختراصو بسا في ذلظ السدائل التي تخز ىيكمية السحاكع كالتذكيبلت القزائية امختمف األمػر التي تجخل ضسغ 

أك التػسط مغ أجل التعييغ في  ,كتػسط القزاة عشج بعزيع مغ أجل العسل في محاكع معيشة دكف أخخػ 
مػر يفتح الباب لمتػسط في مثل ىحه األمػر نقل القزاة كتأديبيع كعدليع, كالتػسط الحؼ يحرل كفي أ (1)القزاء

ذلظ أف القاضي الحؼ يتع تعييشو أك تخقيتو بشاءًا عمى تػسط مغ السدتبعج أف ال يقبل  ,لسرمحة خرع أك ضجه
حالة إلى التػسط حتى في إء لى المجػ إؿ ككصل الحا (2)غ قاـ بتعييشو أك تخقيتو سالتػسط الحؼ يحرل عشجه م

دارة السحاكع مغ أجل سخعة حدع إالتي تذكميا أحجػ الييئات السختررة أك السخترة  ةكسالجعػػ عمى السح
لى محكسة أك إحالة دعػػ معيشة إجل أللظ إف التػسط الجعاكػ كالحيمػلة دكف تكجسيا كفي ىحا األمخ خصخ كبيخ ذ

 كال (3)ج مغ حرػؿ إتفاؽ مدبق عمى الحكع الحؼ يرجر كلرالح مغ يكػف ال يتأتى مغ فخاغ بل الب بحاتياىيئة 
 كالحؼ سشبيغ , أك ضجهأحج الخرػـ في تفاصيل ذلظ بل نقترخ عمى التػسط لجػ القزاة لرالح نخيج الجخػؿ 

 .اً قزاءك  اً تذخيع وتعخيف ةتعخيفو فقيًا, كفي الثاني ىاالكل نتشاكؿ في بفقختيغفقيًا كتذخيعًا كقزاًء كذلظ  تعخيفو

 .اً فقي -أواًل :
ع تعخيف معيغ مغ السدائل ف اإلختبلؼ في كضأخيف معيغ لمتػسط لجػ القزاة ذلظ عمى تع الكّتابلع يتفق     

لرالح أحج القزاء مخز بدعي الػسيط لجػ فقػا عمى تحجيج مفيػمو كالحؼ يتاتال إنيع إ عشج الباحثيغ ةالبجييي
"أف يكػف لمذخز مغ مخكده اإلجتساعي أك الػضيفي أك بأنو رأؼ  وفقج عخف كلحلظالخرػـ أك اإلضخار بو, 

الدياسي كزف كتأثيخ يجعل لتجخمو ثأثيخًا في الزغط عمى القاضي الحؼ يشطخ الجعػػ كتػجييو لرالح أحج 
ستغبلؿ تأثيخه إحؼ يقػـ بو الػسيط كالحؼ يتسثل بغ ىحا التعخيف محل الشذاط البيّ كقج  (4)الخرػـ أك ضجه"

يحرل لجييا مغ أجل الزغط عمى القاضي أك السحكسة التي أك العائمي اإلجتساعي أك الدياسي أك الػضيفي 
بأنو "صػره مغ صػر رأؼ آخخ كعخفو يا, كتػجيييا لسرمحة مغ يكػف خرسًا في الجعػػ السشطػرة أمامالتػسط 

كسيط مغ الغيخ لجػ القاضي بقرج ميمو كتحيده  التجخل أك الخجاء أك الصمب أك األمخ أك التػسل يرجر مغ
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ـ عمى أف تتػلى 1983مغ اإلعبلف العالسي إلستقبلؿ القزاء لعاـ  (5)السحاكع كسيمو لمتػسط لجػ القاضي أك التجخل في عسمو فقج نرت السادة 
ائية تػزيع الجعاكػ بيغ قزاتيا كفق القانػف كعمى أساس القػاعج التي تشطع سيخ العسل اإلدارؼ في مخفق القزاء, يشطخ, عبج الفتاح الدمصة القز
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لرالح أحج الفخقاء في الجعػػ السشطػرة أمامو مخالفًا بحلظ أصػؿ العسل القزائي كالتي تفخض عميو الحيادية 
غ ىحا التعخيف الػسائل التي يدعى بيا الػسيط لجػ الستػسط عشجه كبيّ  (1)"عشج قيامو بشطخ الجعػػ كالسداكاة 

شتيا الحرػؿ عمى إنحياز أك ميل القاضي أك ساك الصمب أك األمخ كالتي يخاد بػ تجخل أك الخجاء أكالستسثمة بال
السحكسة التي يحرل أماميا التػسط لرالح الخرع الحؼ يحرل التػسط لسرمحتو, إال أف ما يؤخح عمى ىحا 

بػصفو صػرة مغ كالتػسل معًا بيشسا يحرل الخجاء التػسط أذ أشار الى الخجاء  صػرالتعخيف خمصو كالتباسو في 
, كسا أف ىحا التعخيف صػر  التػسط بػاسصة التػسل كاإلستعصاؼ بقرج كدب كد القاضي كميمو الى أحج الخرـػ
 .قج ال يحرل لسرمحة أحج الخرـػ فقج يحرل ضج مرمحتوالتػسط أمخًا جػىخيًا كىػ إف أغفل 

ي الػسيط لجػ قاض أك حاكع مغ أجل إصجار حكع لرالح أحج أشخاؼ الجعػػ بأنو "سعأحج الُكّتاب عخفو كسا    
كيؤخح عمى ىحا التعخيف كسا سبقو تزييقو  (2)التي تخبصو بالستػسط عشجه" ة بحلظ عبلقة القخابة أك الرجاقمدتغبلً 

 .رع بل مغ السسكغ أف يخاد بو ضجىامغ نصاؽ التػسط فقج ال يحرل لسرمحة الخ

بأنُو "قياـ السػضف العاـ أك السكمف بخجمة عامة بالتػسط أك محاكلة التػسط في عسل و أحج الباحثيغ عُخفك     
 (3)القزاة أك التأثيخ عمى قشاعاتيع الذخرية في القزية السعخكضة أماميع لرالح أحج الخرـػ أك اإلضخار بيع"

في حيغ إف  مغ في حكسوأك ف كيبلحع عمى ىحا التعخيف أنو أقترخ عمى التػسط الحؼ يحرل مغ السػض
 ,التأثيخ عمى القشاعة القانػنيةك التجخل ك بيغ التػسط كقع في خمط كسا إنو , ال يكػف مػضفاً غ سيحرل مقج التػسط 
, ضجهمغ أجل ميمو ألحج الخرػـ أك التعدف فالتػسط يخاد بو سعي الػسيط لجػ قاض  ,أف يسيد بيشيا مغ غيخ

فيػ )التجخل(  , أماالقشاعة الػججانية لمقاضيتؤثخ عمى رتكاب أفعاؿ إشة سايكػف بػ الحؼ كذلظ يختمف عغ التأثيخ 
 .(4)أف تدتشج الى نز قانػني يخػليا ذلظ مغ غيخ والقزاء بسسارسة صبلحياتة غيخ قياـ جي

 تذخيعًا وقزاءًا. -اثانيًا :
دكف أف تزع كالسعاقبة عميو تجخيسو التذخيعات إتجيت فقج تذخيعًا فيسا يخز تعخيف )التػسط لجػ القزاة(     
حرخىا في نصاؽ فميذ مغ عسل السذخع كضع تعخيف لمجخيسة قج يشتج عشو  ,كىػ مدمظ محسػد ليا ًا,تعخيفلو 
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كبالتالي قج يجج  ,قج ال يكػف مػفقًا في ذلظ أك يخد تعخيفو ناقراً لمتػسط  كسا أف السذخع لػػ كضع تعخيفاً  (1)ضيق
أما عغ التعخيف , ال يدتػعبو الشز لع يكغ مجخمًا أك يشفح مغ خبلليا بحجة أف تػسصو)الػسيط( الثغخة التي 

متػسط لجػ القزاة فمع نجج أؼ تعخيف قزائي لو كاألكثخ مغ ذلظ ىػ قمة التصبيقات القزائية ليحه لالقزائي 
  عغ قمة تصبيقاتو ليا.إال إف القزاء لع يزع تعخيفًا ليحه الجخيسة فزبلً الجخيسة, فعمى الخغع مغ شيػع التػسط 

 السطمب الثاني
 ذاتية التؽسط لجى القزاة

 ,تسييدىا عغ غيخىا مغ الجخائع األخخػ  فيتترف كل جخيسة برفات خاصةً  بيا  تسثل أساسًا يعتسج عميو     
لحلظ سشقدع ك كتختمف عشيا في بعس أكجو اإلختبلؼ,  ,كسا تذتخؾ مع غيخىا مغ الجخائع في بعس أكجو الذبو

 . عغ غيخه ىحا السصمب عمى فخعيغ نتشاكؿ في األكؿ مشيسا خرائز التػسط لجػ القزاة, كفي الثاني تسييده

 الفخع األول
 خرايص التؽسط لجى القزاة.

الػسيط الى الدخية في لجػء كثيخًا ما يمجأ الستقاضػف الى التػسط سعيًا مشيع الى كدب ميل القاضي, كسا إف      
يا, إضافة إف نرػص التجخيع كذفت عغ خرائز ليحه الجخيسة قج ال صعػبة في إثباتف عغ يكذكساشتو 

تتػافخ في غيخىا مغ الجخائع, فالسذخع كإف لع يذيخ إلييا صخاحة إال إنو كضع إساسيا بذكل غيخ مباشخ في 
ار الى ضخكرة كقج أش (,عقػبات/233السذخع العخاقي التػسط في السادة )جّخـ الشرػص التي جخمت التػسط, فقج 

مسا يعشي إف ىحه الجخيسة ال تتحقق إال إذا كانت  ,مغ تتػافخ فيو صفة الخرع في دعػػ معخكضة أماـ القزاء
, فتكػف (2)ىشاؾ خرػمة معخكضة عشيا الجعػػ أماـ القزاء ثع يحرل فييا تػسط لرالح أحج خرع أك ضجه

لتػسط لجػ جية قزائية يكذف عغ تعجد أشخاؼ ىحه جخائع التػسط تابعة, كسا إف إشتخاط التذخيعات بأف يحرل ا
التي ى كجػد أكثخ مغ شخؼ كىع الػسيط كالجية إل إف السذخع أشار كاحج إالّ رتكبت مغ شخز إفيي كإف  الجخيسة,

كسا إف  اإلثبات, , كلحلظ سشتشاكؿ خرائز التػسط لجػ القزاة كىي الدخية كصعػبةيحرل أماميا التػسط
 خرػمة سابقة عمييا, كمغ خرائريا أيزًا تعجد أشخافيا. التػسط جخيسة تابعة ل

                                                           

ـ, 1985القاىخة, مرخ, السكتبة العرخية, , 2طد. أحسج جساؿ الجيغ, السرصمحات القانػنية الجدائية في األحكاـ كاإلجخاءات كالسحاكسات,  -1
 .8ص
نرت عمى ذلظ, ـ لرالح أحج الخرـػ أـ اإلضخار بو" كسا  ........ كل مػضف .... تػسط ...." عمى أف (عقػبات عخاقي/233ـ )نرت  -2
 .(عقػبات بحخيشي/243) ـ ,(عقػبات يسشي/187) ـ ,(عقػبات لبشاني/419) ـ ,(قػبات سػرؼ /ع409ـ ) ,(قػبات مرخؼ /ع120)



 

 برػرةكػنيا تحرل  ,تػصف الػاسصة بأنيا مغ أخصخ جخائع الفداد اإلدارؼ  -الدخية وصعؽبة اإلاثبات : -أواًل :
فزبًل عغ إحتياط كتذافيا كإثباتيا مغ خبلؿ الػسائل التقميجية ابحيث يرعب كقج يدتحيل  (1)ة كغيخ مخئيةسخي

الػاسصة برفة الدخية كإتراؼ  (2)الجخيسةإرتكاب يثبت تػرشو في أك أثخًا دليبًل فبل يتخؾ رتكابيا إالجاني عشج 
ترف بأنو عسل مخفي كسخؼ في نفدية مغ يسارسو بحيث تكسغ يعسػمًا  الفداد اإلدارؼ  شالسا إف الغخابة فيو

مشيا تعجد األساليب التي تقع بػاسصتيا  ,كيعػد ذلظ إلسباب متعجدة ,باتوإثرعػبة إكتذافو ك ب تواإلشكالية في محارب
لى اإلستفادة مغ الػسائل التقشية إبل لجأكا  ,فمع يعج السفدجكف يختكبػا جخائسيع بالػسائل التقميجية ,ىحه الجخائع

دجكف غصاءًا إلرتكاب ىحه كسا إف التحرع بالسرمحة العامة كخجمة الجسيػر يتخحىا السف ,الحجيثة إلرتكاب جخائسيع
كتذافيا شالسا إنيا تقع مسغ إدكر كبيخ في عجـ  الجخيسة ليا صفة مختكب , فزبًل عغ إفالجخائع كالتدتخ عمييا

مغ إختيار الػقت كالػسيمة السشاسبة إلرتكاب جخيستو مدتفيجًا مغ يسكشو  يتستع برفة السػضف العاـ كذلظ ما
الفداد الفارؽ الكبيخ بيغ جخائع الباحثيغ  كقج بّيغع الجخيسة كشسذ آثارىا, تداعجه في إخفاء معال ةسمصات فعمي

كيخجع  كمعخفة مختكبييا, التي تع الكذف عشياالفداد جخائع كبيغ  ,السختكبة فعبًل لكشيا تقع بدخية كلع يتع إكتذافيا
ظ السجاممة كالسحاباة في تصبيق ككحل ,الفارؽ في ذلظ لسا تترف بو ىحه الجخائع مغ الدخية كالكتساف عشج إرتكابيا

الشرػص التي تجـخ الفداد بحق مختكبيو لرالح ذكؼ الشفػذ كالتأثيخ كمدتخجمي الػاسصة بدبب ضعف إستقبلؿ 
عتبخ التػسط لجػ يكفي معطع التذخيعات  (3)يطيخ أنو مختخقًا مغ قبل الػسصاءالقزاء كالتجخل في عسمو مسا 

بدخية تامة كفي أجػاء يدػدىا  حرػلوىحه الجخائع مغ حيث ختمف عغ ي جخائع الفداد كبحلظ فبلمغ  ءالقزا
الكتساف كصعػبة اإلثبات, كتكسغ عمة ذلظ في إف ىحه الجخيسة ال تتخؾ آثارًا مادية تجؿ عمى كقػعيا بل تحرل في 

يتسثل بخجاء  يسةكضع يخيع عميو الكتساف كالتخفي, كسا إف نذاط الػسيط الحؼ يبحلو أماـ القاضي كتتحقق بو الجخ 
ستعصافو مغ أجل كدب ميمو أك محاباتو ألحج الخرػـ أؼ إف مػقف الػسيط يتسثل بسػقف االقاضي كتػسمو ك 

كده كإثارة الجانب العاشفي كاإلنداني لجيو كمغ يتخح ىكحا مػقف يدتبعج مشو  الزعيف أماـ القاضي مغ أجل كدب
 .(4)ككتساف تاـ ل بدخيةمخئى كمدسع مغ اآلخخيغ ب أقتخاؼ نذاشو اإلجخامي عمى

 جخيسة تابعة لخرػمة سابقة عمييا, وتسيد بو التػسط لجػ القزاة ىػ إنيمسا   -جخيسة تابعة لخرؽمة : -اثانياً 
عبارة "لرالح  ذّكخجاء معطسيا متػاتخًا عمى  كالتي بػضػح مغ خبلؿ الشرػص الحؼ جخمتويسكغ معخفتو  كذلظ ما

                                                           

 . 70ـ, ص2002لسجيج الشاصخ ك صفاء يػنذ الرفاكؼ, عيشات الفداد االدارؼ, دار الكتاب لمصباعة كالشذخ, بغجاد, د. عبجا -1
 .74ـ, ص2007 الدشة ,47فارس رشيج الجبػرؼ, الفداد اإلدارؼ في العخاؽ, مجمة القانػف السقارف, جسعية القانػف السقارف, بغجاد, العجد -2
لسكافحة الفداد, بحث مشذػر عمى السػقع الكتخكني,  ةشار القانػني لجخائع الفداد في ضػء إتفاقية األمع الستحجشارؽ عبجالخسػؿ تقي, اإل -3

www.nazahha.iq 6 -5ـ, ص3/4/2016, تأريخ الديارة. 
السداكاة في الشطاـ االجخائي, مجمة البحػث القانػنية كاإلقترادية, كمية أيسغ نرخ عبجالعاؿ, ضسانات حياد القاضي كأحج مطاىخ كضسانات  -4

 .693 -692ـ, ص2011, الدشة 49لعجد ا مرخ, الحقػؽ, جامعة السشرػرة,
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أ كانت شبيعتيا جدائية أي (2)خرػمةبػجػد إف ىحه الجخيسة ال تحرل ا يعشي مسّ  (1)أحج الخرـػ أك اإلضخار بو"
مسا  ,يا تػسط لرالح أحج الخرػـ أك ضجهثع يحرل فيأك مجنية أك إدارية, معخكضة عشيا الجعػػ أماـ القزاء 

دكف أف فبل تتحقق ىحه الجخيسة إبتجاءًا  (3)جخيسة التػسط لجػ القزاة جخيسة تابعة لخرػمة سابقة عمييايعشي إف 
 .(4)خرع أك ضجهتػسط لرالح أحج جعػػ أماـ القزاء ثع يحرل فييا سابقة عمييا رفعت عشيا ال خرػمة تػجج

كجػد عجة أشخاص لكل مشيع دكر في تتصمب بعس جخائع الفداد   -طخاف التؽسط لجى القزاة :تعجد أ -اثالثًا :
تجكر حػؿ السقابل تيا, فبسا إنيا تتصمبو خرػصيىحه الجخائع كتعجد أشخاؼ  (5)مسا يجعمو شخفًا فييا إرتكاب الجخيسة

بيغ تمظ األشخاؼ بعسل  متبادالً  اً يكػف إلتدامف ,الحؼ يؤديو أحج أشخافيا لمحرػؿ عمى السشفعة مغ الصخؼ اآلخخ
بلبج مغ مذاركة أشخاص فمتصمبات الجخيسة القياـ بكل  عمىكعشجئٍح ال قجرة لذخز كاحج  ,شيء مقابل دفع شيء

جخيسة فداد ذلظ إف السػضف الحؼ يشػؼ إرتكاب  ,شبيعتيا ىحه الجخائع تتصمبوآخخيغ معو, كسا إف تعجد أشخاؼ 
رتكاب إتدييل لع غيخه ا يزصخ الى عقج اإلتفاؽ ممسّ  ,يػاجو الكثيخ مغ الرعاب التي ال قجرة لو لمتغمب عمييا

ىحه ختمف عغ غيخىا مغ تبل فكبحلظ  (6)مغ جخائع الفدادلجػ القزاة التػسط ُيَعج ي معطع التذخيعات , كفالجخيسة
التي يحرل  ةى ذلظ صخاحة حيشسا حجدت الجيإل كقج أشارت الشرػص ,جخائع حػؿ كجػد أكثخ مغ شخؼ فيياال

أف "يعاقب...  عمى (,عخاقي عقػبات/233) نرت السادة إذكمغ يحرل لسرمحتو,  ,كمغ يقػـ بو, أماميا التػسط
كىػ  ,كفي ذلظ إشارة الى مغ يختكب فعل التػسط "لح أحج الخرػـ أـ اإلضخار بو....لراتػّسط. كل مػضف...

 . (7)ياً قاض يكػف أف الحؼ يذتخط ك  لجيو التػسطيحرل إضافة مغ  ػسيط فيكػف شخفًا في ىحه الجخيسةال

 الفخع الثاني
 غيخهتسييد التؽسط لجى القزاة عؼ 

                                                           

 السذخعمشيا , التذخيعات بعسفي ذلظ  لرالح أحج الخرـػ أـ اإلضخار بو....." كسا ذكخ"...عقػبات عخاقي عمى أف ( 233) السادة نرت -1
 عقػبات.( 243ـ ) البحخيشي ك عقػبات, ( 187) اليسشي ـك عقػبات, ( 419ـ ) عقػبات, كالمبشاني( 409ـ )عقػبات, كالدػرؼ ( 120) السرخؼ ـ

الخرػمة "مجسػعة مغ اإلجخاءات التي تتخح في الجعػػ السشطػرة أماـ القزاء مشح إقامتيا أماـ السحكسة السخترة بشطخىا حتى صجكر يخاد ب -2
 .2 -1ـ, ص2012, رسالة ماجدتيخ, كمية القانػف, جامعة بغجاد, ةمشاؿ فايق عباس, عػارض الخرػمة القزائييشطخ,  كع نيائي فييا"الح
عجىا الجخيسة التابعة ىي الجخيسة التي تقع تبعًا لجخيسة أصمية بحيث ال تتحقق إال إذا سبقتيا جخيسة غيخىا تدسى الجخيسة األكلية ثع تقع ب -3

دراسة في مجػ مػائسة التذخيعات العخبية ألحكاـ إتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد,  –يشطخ, رشا عمي كاضع, جخائع الفداد , الجخيسة التابعة
 . 105ـ, ص2012رسالة ماجدتيخ, كمية الحقػؽ, جامعة الشيخيغ, 

 . 278 -277ـ, 2013اإلسكشجرية, مرخ, خل كالخارج, دار الفكخ الجامعي, اد. عجلي أميخ خالج, الجخائع السزخة بالػشغ مغ جية الج -4
 . 196ـ, ص1993صشعاء, اليسغ, دراسة ميجانية, دار السعخفة الجامعية لمصباعة كالشذخ,  –دمحم أحسج الخياط, الفداد الدياسي  -5
 رائم الفساد اإلداري. سنبٌن فً المبحث الثالث من هذا الفصل مدى إعتبار التوسط لدى المضاة من ج -6

( 120) عمى ذلظ ـأك حاكؿ التجخل في عسل القزاة..." كسا نرت مػضف .... تػسط  كل عقػبات عخاقي عمى أف "...( 233ـ )نرت  -7
 عقػبات لبشاني.( 419ـ ) عقػبات فمدصيشي,( 125ـ ) عقػبات بحخيشي,( 243) عقػبات أردني, ـ( 223ـ ) ,عقػبات مرخؼ 



 

التػسط لجػ القزاة  كجخائع, تترف كل جخيسة برفات خاصة تسثل أساسًا يعتسج عميو عشج تسييدىا عغ غيخىا    
بعس تتسيد عغ غيخىا في كثيخ مغ أكجو اإلختبلؼ إال إنيا تمتقي مع  ياترف برفات خاصة بيا مسا يجعمت

لتػسط في الخشػة, كعمى ذلظ سشتشاكؿ تسييد في أمػر محجدة كمشيا تزميل القزاء كإستغبلؿ الشفػذ كاالجخائع 
نبيغ في األكؿ مشيا تسييد التػسط عغ تزميل القزاء  أفخع,التػسط لجػ القزاة عغ ىحه الجخائع كذلظ في ثبلثة 

 .ستغبلؿ الشفػذكإالتػسط كفي الثالث نسيد بيغ كفي الثاني نسيد بيغ التػسط لجػ القزاة كالتػسط في الخشػة, 
 عؼ تزميل القزاء هتسييد  -أواًل :
"اإلدالء بسعمػمات مفتعمة كغيخ حقيقية أك إخفاء األدلة الجخمية أك إتبلفيا  بأنيا جخيسة تزميل القزاءُتَعّخؼ      

جخيسة بإتيانو أفعااًل تقػـ ىحه النذاط الجاني في يتسثل حلظ بك  (1)بقرج حسل القزاء عل تكػيغ قشاعات خاشئة"
الخكغ كيتحقق , تتشاقس مع كقائع الجعػػ كأدلتيا اقشاعة لجييعمى محكسة السػضػع فتكّػف عمى تذػير الحقائق 

ا أمّ  (2)ةتغييخ حالة األشخاص أك األماكغ أك األشياء أك تقجيع معمػمات كاذبقياـ الجاني بعشج السادؼ ليحه الجخيسة 
تصمب أف يػجو الجاني إرادتو نحػ تغييخ حالة األشخاص , إذ تمغ الجخائع العسجية َفُتَعج   جخيسةيحه الالخكغ السعشػؼ ل

عجـ تسكيغ القزاء رتكاب أحج ىحه األفعاؿ يشتج عشو اأك األماكغ أك األشياء أك إخفاء أدلة الجخيسة مع عمسو بأف 
 (3)مغ الػقػؼ عمى الحقيقة كصج رؤيتو عشيا

التػسط لجػ القزاة مغ عجة كجػه كتختمف كمغ خبلؿ ما تقجـ يتزح إف جخيسة تزميل القزاء تمتقي مع جخيسة   
 -معيا في كجػه أخخػ كعمى ذلظ سشبيغ أكجو الذبو كاإلختبلؼ بيشيسا:

 أوجو الذبو -1
كثيخة ىي أكجو الذبو بيغ جخيستي التػسط كالتزميل كمشيا تذابييسا مغ حيث السرمحة السحسية كمغ حيث     

مغ الجخائع التابعة, كسا يتذابياف مغ حيث شبيعة الدمػؾ  َعّجىساكمغ حيث  الجخيسةالجية التي تحرل أماميا 
  -الجاني سمػكو بدخية تامة كذلظ ما نتشاكلو تفريبًل : إرتكاباإلجخامي كمسا يجسع بيغ الجخيستيغ 

الجخيستيغ مغ الجخائع السخمة بديخ  كمتاتزميل في إف كالالتػسط جخيستي متقي ت -مؼ حيث السرمحة السحسية: -أ
عيسا عمة تجخيع كاحجة تتسثل بزساف سفتج (4)كسبلمة أحكامو توكالتي تعخقل عسل القزاء كتسذ بشداى, عجالةال

 .(5)الديخ الدميع لسخفق القزاء كعجـ إشغالو بقزايا كيجية
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 . 128جر سابق, صرشا عمى كاضع, مر ك, 60ص خالج حديغ عمي, مرجر سابق, -5



 

زميل مغ حيث الجية التي كالتتتذابو جخيستي التػسط  -:مؼ حيث الجية التي تحرل أماميا الجخيسة -ب
/عقػبات 250 -249قج حجدت السادتيغ )يذتخط أف تقع أؼ مشيسا لجػ جية قزائية, ف , إذالجخيسةتحرل أماميا 

أك  الجيات التي يعاقب عمى التزميل الحؼ يقع أماميا كىي إما محكسة أك سمصة مغ سمصات التحقيقعخاقي( 
 .(2)اٍض أك محكسةتتصمب أف تحرل لجػ قكذلظ مسا يجسع بيشيا كبيغ جخيسة التػسط كالتي  (1)ضابط شخشة

مغ الجخائع  بكػنيساتزميل التمتقي جخيستي التػسط ك  -:لخرؽمة مؼ حيث إعتبارىسا مؼ الجخايػ التابعة -ج
يحرل فييا ثع  ,معخكضة أماـ القزاءكجػد دعػػ سابقة عمييا التابعة, ففي جخيسة تزميل القزاء يفتخض 

غ أجل صج رؤية القزاء عغ فيكػف دكر السزمل بتغييخ حالة األشخاص أك األماكغ أك األشياء م ,تزميل
بل تتصمب كجػد  ,تتحقق إبتجاءاً يسكغ أف ال التي في جخيسة التػسط لجػ القزاة ذلظ ما يذتخط تػافخه ك  (3)الحقيقة

 .(4)أك ضجه خرعثع يحرل فييا تػسط لرالح  ,سابقة عمييا مخفػعة عشيا دعػػ أماـ القزاء خرػمة
 فيكػف مغ الجخائع اإليجابية,  بأنيساتزميل كالجخيستي التػسط  ترفت -مؼ حيث طبيعة الدمؽك السختكب: -د

/عقػبات 250 -248كالجليل عمى ذلظ ما كرد في السػاد ) ,إيجابياً  سمػكاً جخيسة تزميل القزاء للمدمػؾ اإلجخامي 
 أخفى... "...غّيخ حالة...إستخجـ فييا السذخع لسرصمحات تجؿ عمى إيجابية الدمػؾ, مثلعخاقي( كالتي 

قّجـ...إختمذ... أتمف..." ككحلظ الحاؿ فيسا يخز جخيسة التػسط فيي مغ الجخائع اإليجابية فتتحقق ىحه الجخيسة 
أفعااًل إيجابية  ُتَعج  بل  ,إلمتشاعكىحه اإلفعاؿ ال تتحقق بصخيق ا ,عشج إرتكاب فعل التػسط أك التجخل أك التأثيخ

 .(5)تتصمب حخكة عزػية إرادية يقػـ بيا الػسيط
بإرتكاب أؼ  شاةالتػسط كالتزميل مغ حيث قياـ الج اتتذابو جخيست -مؼ حيث الدخية التي تتطمبيا الجخيستيؼ: -ه

يبيغ إف الدخية مبلزمة ليحه الجخيسة سا مك  ,كتساف تاـًا كبتزميل سخ اليؤتي الجاني نذاشو في جخيسة فمشيسا بدخية, 
كمغ ذلظ مرصمحات "أخفى,  ,ما لجأ إليو السذخع كالحؼ إستخجـ عبارات تجؿ عمى إرتكاب ىحه الجخيسة في الخفاء

 .(6)يمجأ الػسيط الى الدخية في نذاشو, إذ تتػفخ في جخيسة التػسط الحالةأختمذ, أتمف, إنتحل" كىحه 

التػسط كالتزميل  اتتذابو جخيست -زميل عمى الحكػ الرادر في الجعؽى األصمية:مؼ حيث أاثخ التؽسط أو الت -و
 مغ حيث أثخىسا عمى الحكع الرادر نتيجة أؼ مشيا, فإذا كاف الحكع الرادر في الجعػػ األصمية لع يكتدب درجة

                                                           

عمى أف ( 250ـ ) نرتك  عمى أف "يعاقب...كل مغ إستدستو محكسة أك سمصة مغ سمصات التحقيق..."عخاقي عقػبات ( 249) ـنرت  -1
 التحقيق..." مغ سمصات "يعاقب.... كل مغ إختمذ أك أخفى أك أتمف أك غّيخ كثيقة مبخزة أك مادة جخمية مقجمة الى محكسة أك سمصة 

 .152ـ, ص1941القاىخة, مرخ, , مصبعة اإلعتساد, 2عبجالسمظ, السػسػعة الجشائية, ججشجؼ  -2
 . 14ص خالج حديغ عمي, مرجر سابق, -3
  .105رشا عمي كاضع, مرجر سابق, صك , 278 -277د. عجلي أميخ خالج, مرجر سابق, ص -4
 .110ـ, ص1962دار السعارؼ, القاىخة, مصبعة د. حدغ صادؽ السخصفاكؼ, قانػف العقػبات معمقًا عميو باألحكاـ كالسحكخات االيزاحية,  -5
 .693 -692عبجالعاؿ, مرجر سابق, ص أيسغ نرخ -6



 

ضحية التػسط أك  البتات فإف حرػؿ التػسط أك التزميل يعج سببًا لمصعغ فيو مغ قبل اإلدعاء العاـ أك مغ كاف
إال إف حرػؿ التػسط أك التزميل يعج  اً سييد تكتدب درجة البتات فبل يسكغ الصعغ فيو اكاف الحكع فإف  (1)التزميل

 .(2)بصخيق إعادة السحاكسةفيو سببًا مغ أسباب الصعغ 
 ختالفأوجو اال -2

بل يػجج بيشيسا غ الجخيستيغ التصابق بيال يعشي كالتزميل التػسط جخيستي إف كجػد العجيج مغ أكجو الذبو بيغ      
 فيسا يختمفاف مغ حيث الخكغ الخاص السصمػب تػافخه كمغ حيث تعجد أشخاؼ كل مشيا, ,ختبلؼالعجيج مغ أكجو اإل

كيختمفاف مغ حيث أمكانية تحقق  ,كمغ حيث الشتيجة الجخمية ,كسا يختمفاف مغ حيث صػر الدمػؾ اإلجخامي
 -: يأتيكلحلظ سشتػلى بياف أكجو اإلختبلؼ كسا  ,ىسا مغ جخائع الفداد اإلدارؼ عجّ كمغ حيث  ,الذخكع فييسا

بل تتحقق ف, صفة الجانيتزميل القزاء مغ حيث كالتختمف جخيستي التػسط  -: مؼ حيث الخكؼ الخاص -أ
 .(4)في جخيسة تزميل القزاء تذتخط ىحه الرفةفي حيغ ال  (3)رتكبيا مػضف عاـإإذا إال جخيسة التػسط 

بل , فيساشخافأتزميل عغ بعزيسا مغ حيث تعجد كالالتػسط  اتختمف جخيست -: الجخيسةطخاف تعجد أ مؼ حيث -ب
في حيغ تتصمب جخيسة  ,بل يقترخ ذلظ عمى مختكب الدمػؾ فقط أشخافيا,جخيسة تزميل القزاء تعجد تتصمب 

 . (5)أف يكػف قاضياً مغ يحرل التػسط عشجه كالحؼ يذتخط ك  ,الػسيط عالتػسط تعجد أشخافيا كى
تتحقق , فصػر نذاط الجانيتزميل مغ حيث كالتختمف جخيستي التػسط  -مؼ حيث صؽر الدمؽك اإلجخامي : -ج

في حيغ تتحقق  ,حالة األشخاص أك األماكغ أك األشياء أك إخفاء أدلة الجخيسةلالجاني  تغييختزميل عشج الجخيسة 
 .(6)لرالح خرع أك ضجه ,لصمب أك الخجاء أك التػصيةجخيسة التػسط لجػ القزاة برػرة األمخ أك ا

فبل تتحقق برػرتيا التامة بسجخد  ,جخيسة تزميل القزاء مغ الجخائع السادية ُتَعجَّ  -مؼ حيث الشتيجة الجخمية : -د
 بل تتصمب حرػؿ تغييخ في العالع الخارجي كأثخ يتختب عمى ,تغييخ حالة األماكغ أك األشياء أك األشخاص

كيتسثل ذلظ التغييخ بػقػع القزاء في التزميل بدبب تبجؿ الحاؿ الدابق عمى كقػع الجخيسة الى حاؿ  إرتكابيا,

                                                           

 . ـ السعجؿ1971لدشة  23( مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي رقع /أ249) ـيشطخ,  -1
"ٌجوز طلب إعادة المحاكمة فً الدعاوى التً صدر فٌها حكم  ( من لانون إصول المحاكمات الجزائٌة العرالً على أن072/4المادة ) نصت -2

إذا ظهرت بعد الحكم ولائع أو لدمت مستندات كانت مجهولة ولت المحاكمة  -4....  -بات بعموبة أو تدبٌر فً جناٌة أو جنحة فً األحوال اآلتٌة :

 ان من شأنها ثبوت براءة المحكوم علٌه" وك

 ( مغ نطاـ محاكسة الػزراء الدعػدؼ.5(, ـ )يسشي /عقػبات187), ـ(مرخؼ  عقػبات( 120) , ـ(عخاقي عقػبات/233)ـيشطخ,  -3
 . عقػبات سػرؼ ( 396 -395ـ )  عقػبات بحخيشي,( 241 -240) ـ عقػبات عخاقي,( 250 -248ـ ), يشطخ -4
 .153 -152, مرجر سابق, ص2, كحلظ, جشجؼ عبجالسمظ, السػسػعة الجشائية, ج279 -278خالج, مرجر سابق, صد. عجلي أميخ  -5
 بعجىا. كما 753ـ, ص1985القاىخة, مرخ, , مصبعة جامعة القاىخة, 3د. أحسج فتحي سخكر, الػسيط في قانػف العقػبات القدع الخاص, ط -6

 بعجىا.



 

قبػؿ القاضي الستػسط عشجه فبل تتصمب  ,جخيسة التػسط فيي مغ الجخائع الذكمية أّما (1)اآخخ تختب عمى كقػعي
  .(2)لػ لع تتختب عميو أية نتيجة جخميةجّخمًا لحاتو ك فعل التػسط م , بل يعجلمػساشة أك إصجاره حكع بشاًء عمييا

تزميل مغ الجخائع السادية فسغ السسكغ أف يتحقق فييا البسا إف جخيسة  -مؼ حيث الذخوع في الجخيسة : -ه
حالة األماكغ أك األشخاص أك األشياء كمع ذلظ لع يقع غّيخ الجاني كسا لػ  ,الذخكع برػرتيو التامة أك الشاقرة

يذتخط إف يقبل  فبل, جخيسة شكميةُتَعّج  التي إال إف الحاؿ يختمف فيسا يتعمق بجخيسة التػسط (3)القزاء في التزميل
بل إف إتياف فعل التػسط لػحجه يحقق تساـ الجخيسة كلػ لع يتختب  ,عمييا ءً يرجر حكسو بشا أف أكلمػساشة القاضي 

ف يتحقق فييا برػرتو الشاقرة برػرتو التامة, إال إنو يسكغ أ ياتحقق الذخكع فييفبل  كبحلظ (4)عميو أية نتيجة
  .(5)ال يتسكغ مغ تشفيحه ألسباب خارجة عغ إرادتوك ذلظ في الحاالت التي يبجأ فييا الجاني بتشفيح فعل التػسط , ك فقط

  .(5)إرادتو
جخيسة تزميل  تعجفي حيغ ال  (6)جخيسة التػسط مغ جخائع الفدادَعج تُ  -مؼ حيث إعتبارىسا مؼ جخايػ الفداد : -و

مغ الجخائع كبلىسا إف  بيشياكمغ  ,ا تذتخؾ بو مع جخيسة التػسطسخغع م, عمى الجخائعىحه التزميل القزاء مغ 
التزميل  تعجالتػسط مغ جخائع الفداد كلع  فعّجتإال إنيا فخقت ما بيغ الجخيستيغ , ستقبللية القزاءاالتي تسذ ب

 .(7)مشيا

 تسييده عؼ التؽسط في الخشؽة.  -اثانيًا :
مغ كذف مدعاىع فيمجأكا خػفًا رتكاب جخيسة الخشػة اال انيع يتخددكف إغ فكخة يالسػضفبعس يخاكد كثيخًا ما      

السذخع العخاقي  عخؼكقج  (8)الى الػسيط الحؼ يتجخل بيشيع مغ أجل تدييل اإلتفاؽ كتسثيل أحجىسا لجػ اآلخخ
بأنو "كل مغ تجخل بالػساشة لجػ الخاشي أك السختذي لعخض الخشػة  (عقػبات/310) الخشػة في السادةالػسيط في 

كل مغ تجخل بيغ في الخشػة  يكػف كسيصاً  أك لصمبيا أك لقبػليا أك ألخحىا أك الػعج بيا عج كسيصًا....." كبحلظ
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شخيكًا في الخشػة التي حرمت كساشتو فييا الى ط كُيَعّج الػسي (1)الخاشي كالسختذي لعخض الخشػة أك شمبيا أك قبػليا
الػسيط بعخض الخشػة أك شمبيا أك يقـػ , كحتى تتحقق ىحه السداىسة ال بج أف يسثمو راشيًا كاف أك مختذياً جانب مغ 

 فيذتخط أف يػجو الػسيط إرادتو ,يسثمومغ لى جانب إكأف تتػفخ لجيو نية التجاخل كقرج السداىسة , قبػليا أك أخحىا
كمغ خبلؿ ذلظ  (2), مع عمسو بأف ذلظ الشذاط يجعمو مداىسًا فيياشمب الخشػة أك عخضيا أك قبػليا أك الػعج بيا

 شتشاكليا تباعًا.سالتػسط لجػ القزاة ك  في الخشػةبيغ التػسط ختبلؼ يتزح كجػد بعس أكجو الذبو كاال

 أوجو الذبو. -1
مغ حيث شبيعة الفعل الحؼ تتع بو فيتذابياف  ,يمتقي التػسط في الخشػة كالتػسط لجػ القزاة في عجة كجػه    

مغ الػساشة, كسا يتذابياف مغ حيث إنعجاـ السقابل  ,كمغ حيث الػقت الحؼ يدتغخقو تحقيق ذلظ الفعل ,الػساشة
  -: جخميةلشتيجة المغ حيث اك  ,مغ جخائع الفداد كػنيساكيتذابياف أيزًا مغ حيث 

يمتقي التػسط لجػ القزاة كالتػسط في الخشػة مغ حيث شبيعة األفعاؿ التي  -مؼ حيث طبيعة الفعل السختكب : -أ
عخاقي عمى إف "كل  (عقػبات/310)نرت السادة  إذ, اً يجابيإنذاط الجاني كبلىسا يكػف يتحقق بيا أؼ مشيسا, ففي 

ذي لعخض الخشػة أك لصمبيا أك لقبػليا أك ألخحىا أك الػعج بيا عج مغ تجخل بالػساشة لجػ الخاشي كالسخت
ككل ىحه األفعاؿ  ,يتسثل بالصمب أك القبػؿ أك األخح إذ ,نذاط الػسيط في الخشػة إيجابياً يكػف حلظ بكسيصًا....." ك 

 . (3)يجابيًا كليذ سمبياً إكبحلظ يتذابو مع نذاط الجاني في جخيسة التػسط لجػ القزاة كالحؼ يكػف  ,يجابيةإُتَعّج 
يتذابو التػسط في الخشػة كالتػسط لجػ القزاة مغ حيث الػقت  -مؼ الجخايػ الؽقتية :  إعتبارىسامؼ حيث  -ب

تتحقق جخيسة التػسط لجػ القزاة برػرة األمخ أك الصمب أك الخجاء أك فالحؼ يدتغخقو تحقيق الفعل السادؼ, 
, في الخشػةالتػسط كبحلظ تمتقي مع  (4)ال يحسل بصبيعتو اإلستسخارك  كقتياً  َعجّ يُ ككل كاحج مغ ىحه األفعاؿ  ,التػصية

ىحه  ككل ,عشج تجخمو بيغ الخاشي كالسختذي لقبػؿ الخشػة أك شمبيا أك عخضيا أك أخحىا ة الػسيطتتحقق مداىسف
 .(5)وستسخارًا في نذاشإتصمب تتتحقق مداىستو دكف أف ففسا إف يتجخل الػسيط بيغ الخاشي كالسختذي  ,األفعاؿ كقتية

 .(5)ونذاش
كل مسا يجسع بيغ التػسط في الخشػة كالتػسط لجػ القزاة ىػ إنعجاـ السقابل في  -:مؼ حيث إنعجام السقابل -ج

في الخشػة بتجخمو بيغ الخاشي كالسختذي لقبػؿ الخشػة أك شمبيا أك عخضيا أك تتحقق مداىسة الػسيط , فمشيسا
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مدتفيجًا  فُيَعجبشية أخح الخشػة لشفدو يسثمو إذا زعع بأنو رسػاًل لسغ فأخحىا لسرمحة السختذي كليذ لسرمحتو, 
فبل  ,إنعجاـ السقابلكبحلظ يتذابو مع التػسط لجػ القزاة مغ حيث عخاقي,  عقػبات( 312/1) كيعاقب كفق السادة

إف جخيسة  َعّجتسة جشايات السثشى كالتي كليو محإكذلظ ما ذىبت  (1)سقابل لشفدو أك لغيخه العمى جاني ال يحرل
 ,التػسط لجػ القزاة ال تتحقق كلػ حرمت لجػ جية قزائية عشج حرػؿ الػسيط عمى السقابل لسرمحة مغ يسثمو

 .(2)حلظ الػساشة في الخشػةببل تتحقق 
خيسة الخشػة ككافة الجخائع السمحقة بيا كمشيا التػسط في الخشػة ُتَعّج ج -:مؼ حيث إعتبارىسا مؼ جخايػ الفداد  -د

 . (3)مغ جخائع الفداد اإلدارؼ  , كالتي ُتَعجّ , كبحلظ تمتقي مع جخيسة التػسط لجػ القزاةاإلدارؼ  مغ جخائع الفداد
حرل عمى السقابل لرالح يال يذتخط لسدائمة الػسيط في جخيسة الخشػة أف  -مؼ حيث الشتيجة الجخمية : -ه

أك  أك شمبيا السختذي, بل تتحقق مداىستو في الخشػة بسجخد تجخمو بيغ الخاشي كالسختذي لعخض الخشػة أك قبػليا
بل يذتخط لتساـ ىحه الجخيسة حرػؿ أية نتيجة جخمية بل , فالتػسط لجػ القزاةجخيسة كبحلظ يمتقي مع  (4)أخحىا

 .قاضي الستػسط عشجهظ مػقػفًا عمى قبػؿ أك عجـ قبػؿ اللتامة بسجخد حرػؿ نذاط الػسيط دكف أف يكػف ذ ُتَعجّ 
 أوجو اإلختالف. -2

بل  ,بق فيسا بيشيساإف كجػد العجيج مغ أكجو الذبو بيغ التػسط لجػ القزاة كالتػسط في الخشػة ال يعشي التصا    
كالرفة السصمػب تػافخىا  ,مشيا إختبلفيسا مغ حيث أىسية كجػد الػسيط كدكره في الجخيسة, يختمفاف مغ عجة كجػه

   -كذلظ ما نتشاكلو تباعًا:, كالجية التي يحرل لجييا نذاط الػسيط, فيو, كسا يختمفاف مغ حيث صػر التػسط
تختمف جخيسة التػسط لجػ القزاة عغ التػسط في الخشػة مغ حيث أىسية  -حيث أىسية وجؽد الؽسيط : مؼ -أ

فيػ فاعل ىحه الجخيسة كحػؿ نذاشو  ,كجػد الػسيط دكف كجػد الػسيط, فبل تتحقق جخيسة التػسط لجػ القزاة 
كلكغ الحاؿ  ,أرتكب ذلظ الفعل تحققت الجخيسة, أما إذا لع يختكبو فبل جخيسة عشجئحٍ يجكر التجخيع كجػدًا كعجمًا فإف 

يختمف فيسا يتعمق بجكر الػسيط في الخشػة, فسغ السسكغ أف تتحقق ىحه الجخيسة عشج حرػؿ اإلتفاؽ بيغ الخاشي 
 .(5)كالسختذي مباشخة كإف لع يػجج الػسيط بيشيسا

                                                           

 . 33ـ, ص1951لقاىخة, مرخ, ا, مصبعة دار نذخ الثقافة, 2اص, طد. محسػد محسػد مرصفى, شخح قانػف العقػبات القدع الخ -1
 .(غيخ مشذػر) (,ـ11/4/2012) كالسؤرخ في (,ـ2012/ج/193) قخار محكسة جشايات السثشى اإلتحادية السخقع -2
 مغ قانػف مكافحة الفداد اليسشي. ( 30/3) ـمغ قانػف مكافحة الفداد الكػيتي, ( 22/5) ـ, العخاقي مغ قانػف ىيئة الشداىة( 1) ـيشطخ,  -3
 كما بعجىا. 87, صـ2012مكتبة الدشيػرؼ, بغجاد, د. جساؿ إبخاىيع الحيجرؼ, شخح أحكاـ القدع الخاص مغ قانػف العقػبات,  -4
 . 33ـ, ص1987القاىخة, مرخ, الجخائع الساسة بالشداىة بيغ الذخيعة كالقانػف, الييئة السرخية العامة لمكتاب,  د. عدت حديغ, -5



 

بيغ الخاشي  وتجخمبال تتحقق مداىسة الػسيط في الخشػة إال عشج  -مؼ حيث صؽر الدمؽك اإلجخامي: -ب
األمخ  برػرةفي حيغ تتحقق جخيسة التػسط لجػ القزاة , (1)أك شمبيا أك عخضيا أك أخحىاالخشػة  لقبػؿكالسختذي 

  .(2)أك الخجاء أك التػصية أك الصمب لرالح أحج الخرـػ أك اإلضخار بو
القزاة أف يحرل نذاط ذتخط لقياـ جخيسة التػسط لجػ ي -: مؼ حيث الجية التي يحرل أماميا التؽسط -ج

فإذا كاف الػسيط  ,لجػ مػضف عاـتتحقق الػساشة في الخشػة في حيغ  (3)الػسيط لجػ مسغ تتػافخ فيو صفة قاضٍ 
كعشجئح يقػـ الػسيط بشذاشو نيابة عغ السػضف السختذي, ككحلظ  ,فيكػف رسػاًل لو تجاه الخاشيمسثبًل لحلظ السػضف 

 .(4)بيا لجػ مػضف عاـأخحىا أك الػعج  الخشػة أك قبػليا أكيقػـ بعخض مخاشي فعشجما يكػف الػسيط مسثبًل ل الحكع

 عؼ إستغالل الشفؽذه تسييد  -3 
ىحه الجخيسة بأنيا "سمػؾ صادر عغ شخز ما يتسثل في شمب أك قبػؿ أك أخح يشرب  أحج الكّتابعخؼ     

ستعساؿ الشفػذ الحقيقي أك السدعػـ لجػ سمصة أك جية عامة مدتيجفًا حسل اعمى كعج أك عصية نطيخ قيامو ب
تجار إستغبلؿ الشفػذ بتتحقق جخيسة إحلظ بك  (5)السػضف السختز عمى القياـ بالعسل السصمػب أك اإلمتشاع عشو"

ستغبلؿ إالجاني بشفػذه مغ أجل الحرػؿ عمى خجمة أك مدية لراحب السرمحة نطيخ مقابل يتمقاه مسغ حرل 
شمب الجاني أك قبػلو أك أخحه عصية أك ميدة لشفدو أك كيتحقق الخكغ السادؼ ليحه الجخيسة عشج  (6)الشفػذ لحدابو

عسجية تتصمب إتجاه إرادة الجاني الى الصمب أك القبػؿ أك األخح مع  فإف ىحه الجخيسةإما الخكغ السعشػؼ  ,غيخهل
, كتتصمب ىحه الجخيسة الخكغ الخاص إضافة الى فػذالشإلستغبلؿ بًل يسثل مقابمسو بأف السقابل الحؼ يحرل عميو ع

كمغ خبلؿ ماتقجـ يسكغ بياف أكجو الذبو  (7)األركاف العامة فيذتخط أف تتػافخ فيسغ يختكبيا صفة السػضف العاـ
 ستغبلؿ الشفػذ كالتػسط لجػ القزاة.اختبلؼ بيغ جخيستي كاال

 أوجو الذبو -1

                                                           

 .104 -102ـ, ص2011عساف, األردف, دراسة مقارنة, دار الحامج لمشذخ كالتػزيع,  –مشترخ الشػايدة, جخيسة الخشػة في قانػف العقػبات  -1
عمى أف )كل مػضف تػسط.... بصخيق األمخ أك الصمب أك الخجاء أك التػصية..."كسا نرت عمى ذلظ ـ /عقػبات مرخؼ( 120نرت ـ ) -2
 . /جداء كػيتي(146/عقػبات يسشي(, ـ )187)
 / عقػبات عخاقي(, عمى أف "...كل مػضف تػسط أك حاكؿ التجخل في عسل القزاة أك التأثيخ عمى قشاعاتيع القانػنية...."233نرت ـ ) -3
 .164ػد نرخ, مرجر سابق, صمحس -4
 .39ـ, ص1983القاىخة, مرخ, د. حدشيغ إبخاىيع صالح, دركس في الجخائع السزخة بالسرمحة العامة, دار الشيزة العخبية,  -5
 .96ـ, ص1988القاىخة, مرخ, د. ىبللي عبجهللا أحسج, شخح قانػف العقػبات القدع الخاص, دار الشيزة العخبية,  -6
   .74ـ, ص2010بيخكت لبشاف, اآلثار كسبل السعالجة, مشذػرات الحمبي الحقػقية,  –فاديا قاسع بيزػف, الفداد أبخز الجخائع  -7



 

فيسا يتذابياف مغ حيث شبيعة الدمػؾ , العجيج مغ نقاط اإللتقاءيػجج بيغ جخيستي التػسط كإستغبلؿ الشفػذ    
مغ حيث ك  ,مغ الجخائع الذكميةَعّجىسا كالػقت الحؼ يدتغخقو نذاط الجاني, كسا يجسع بيغ الجخيستيغ  ,السختكب

  -: يأتيكسشتشاكؿ ىحه األكجو كسا  ,دمغ جخائع الفدا َعّجىساكمغ حيث  ,إمكانية تحقق الذخكع فييسا
جخيسة إستغبلؿ الشفػذ مغ جخائع الفداد اإلدارؼ لسا  ُتَعجّ  -مؼ حيث إعتبار الجخيستيؼ مؼ جخايػ الفداد : -أ

كىي  ,كاإلثخاء غيخ السذخكع عمى حداب الشفع العاـ ,تشصػؼ عميو مغ إخبلؿ بالثقة في الػضيفة العامة كبسغ يذغميا
 .(1)مغ جخائع الفداد اإلدارؼ  ُتَعجتذتخؾ بحلظ مع جخيسة التػسط لجػ القزاة التي 

, ستغبلؿ الشفػذ بكػنيسا مغ الجخائع األيجابيةإتتذابو جخيستي التػسط ك  -مؼ حيث طبيعة الدمؽك السختكب: -ب
يجابية ال تتحقق إككل ىحه األفعاؿ تعتبخ  ,تتحقق جخيسة التػسط لجػ القزاة بفعل التػسط أك التجخل أك التأثيخف

تتحقق ىحه الجخيسة إما بصمب أك قبػؿ أك أخح  , إذككحلظ الحاؿ في جخيسة إستغبلؿ الشفػذ (2)بصخيق اإلمتشاع
كحلظ تمتقي  (3)يجابية ال تتحقق بصخيق اإلمتشاعإككل ىحه األفعاؿ  بيا,العصية أك السيدة أك الفائجة أك الػعج 

جخيسة التػسط لجػ القزاة بسجخد حرػؿ فعل التػسط أك التجخل أك تتحقق ف, مغ الجخائع الػقتيةنيسا بكػ الجخيستيغ 
تتحقق  إذ ,ستغبلؿ الشفػذإككحلظ الحاؿ في جخيسة  (4)ستسخار بصبيعتياكىحه األفعاؿ آنية الػقػع كال تقبل اإل ,التأثيخ

أك تكخار  ,ستسخار الجاني في قبػلوإمعمقًا عمى  بسجخد حرػؿ الصمب أك القبػؿ أك األخح دكف أف يكػف تحققيا
 .(5)ستغبلؿ الشفػذشمبو بل يكفي لتحقق الجخيسة مجخد اإلفراح عغ الخغبة بالحرػؿ عمى السقابل إل

بل , جخمية نتيجةأية إف كبلىسا ال تتصمب حرػؿ مسا يجسع بيغ الجخيستيغ ىػ  -مؼ حيث الشتيجة الجخمية: -ج
ستغبلؿ الشفػذ بسجخد حرػؿ الصمب أك القبػؿ أك إتتحقق جخيسة  إذ ,حاتولمجخمًا فييسا اإلجخامي الدمػؾ  يكػف 

كبحلظ تمتقي مع جخيسة التػسط كالتي تتحقق  (6)كلػ لع يرادفو قبػؿ مغ صاحب السرمحة ,األخح لمعصية أك السيدة
لى إكلػ لع تؤدؼ كساشتو خرع أك ضجه تتحقق بسجخد حرػؿ نذاط الػسيط لجػ قاض أك محكسة لرالح 

 . (7)نتيجة
                                                           

 فحة الفداد اليسشي.مغ قانػف مكا( 30/3ـ )مغ قانػف مكافحة الفداد الكػيتي, ( 22/5 ـ ), العخاقي مغ قانػف ىيئة الشداىة( 2ـ )يشطخ,  -1
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كليدت  ةلػقتيالصمب مغ القاضي أك السحكسة التي يحرل لجييا التػسط لقبػؿ الػساشة أك رفزيا مسا يعشي إف ىحه الجخيسة مغ الجخائع ا
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 أوجو اإلختالف -2
كقج أيج ذلظ البعس مغ الباحثيغ في  (1)الشفػذصػر إستغبلؿ إحجػ الى إف جخيسة التػسط أحج الُكّتاب ذىب      

لع ف السذخع العخاقي أ بحجةإعتبخكا التػسط لجػ القزاة إحجػ جخائع إستغبلؿ الشفػذ  إذ ,العخاقي القانػف الجشائي
التػسط  ياقانػف العقػبات كمشبشرػص متشاثخة في بل جـخ بعس صػرىا  (2)يجـخ إستغبلؿ الشفػذ بشرػص خاصة

صػر  إحجػفبل يسكغ إعتبار التػسط  ,إال إف ىحا القػؿ محل نطخ (3)( مشو234 -233تيغ )لجػ القزاة في الساد
في جخيسة التػسط, ذلظ كجػد مقابل إلستغبلؿ الشفػذ في حيغ يشعجـ حيث صػر إستغبلؿ الشفػذ فيسا يختمفاف مغ 

  -:نذاط الجاني لجيياالجية التي يحرل كمغ حيث  صػر الدمػؾ اإلجخامي كسا يختمفاف مغ حيث
تتسثل صػر الدمػؾ اإلجخامي لجخيسة إستغبلؿ الشفػذ بصمب الجاني أك  -مؼ حيث صؽر الدمؽك اإلجخامي: -1

في حيغ إف صػر جخيسة  (4)عصية أك كعج أك ميدة أك مشفعة أك أية مدية تسثل مقاببًل إلستغبلؿ الشفػذقبػلو أك أخحه 
 . (5)بو اً ك إضخار أجخيسة التػسط لجػ القزاة تتسثل باألمخ أك الصمب أك الخجاء أك التػصية لرالح أحج الخرـػ 

الشفػذ مالع يشرب الصمب أك القبػؿ ال تتحقق جخيسة إستغبلؿ  -مؼ حيث وجؽد السقابل مؼ إرتكاب الجخيسة: -ب
مع تذتخط , فيشعجـ السقابل تسامًا في جخيسة التػسطفي حيغ , (6)الستسثل بالسيدة أك العصية أك األخح عمى السقابل
كإف الستػسط عشجه, الػسيط أك القاضي  لسرمحةكجػد السقابل أك شمبو أك قبػلو أك أخحه  ياالشرػص التي جخمت

محكسة الشقس السرخية  كذلظ ما ذىبت أليو (7)إستغبلؿ الشفػذجخيسة تػسط بل جخيسة التتحقق حرل ذلظ فبل 
التحقيق مقابل حرػؿ الجاني عمى أية فائجة يحقق ممف القزاء لمعسل عمى حفع  التػسط لجػإف كالتي قخرت 

                                                           

 .116 -111ـ, ص2008, الدشة 33د. نػاؼ سالع كشعاف, الفداد اإلدارؼ, مجمة الذخيعة كالقانػف, كمية القانػف, جامعة االمارات, العجد,  -1
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, 8ـ, ص13/4/2016 ة,تأريخ الديار , www.nazahha.iqميشج دمحم راضي, جخائع إستغبلؿ الشفػذ, مشذػر عمى السػقع األلكتخكني, يشطخ, 
 . 17ص مرجر سابق,د. صباح كـخ شعباف,  كحلظ,

, , أيزاً 43 -42ـ, ص2014, الدشة 16, السجمج4د. ميدػف خمف حسج, جخائع إستغبلؿ الشفػذ, مجمة كمية الحقػؽ, جامعة الشيخيغ, العجد -3
 . 88شا عمي كاضع, مرجر سابق, صر 
اإلسكشجرية, مرخ, امعي, , إستغبلؿ الشفػذ الػضيفي كسبل مػاجيتو مغ مشطػر إسبلمي كقانػني, دار الفكخ الجالديج بػ الشػرأد. أحسج  -4

 .79ـ, ص2015
 .519ـ, ص1994اإلسكشجرية, مرخ, , مشذأة السعارؼ, 2السخصفاكؼ, السخصفاكؼ في قانػف العقػبات, طصادؽ  د. حدغ -5
العصية في تصبيق نو "يعتبخ مغ قبيل الػعج أك أىػ ب1412لدشة ( 36) مغ نطاـ مكافحة الخشػة رقع( 12ـ )عخؼ السذخع الدعػدؼ السقابل في  -6

ية أك غيخ تصبيق ىحا الشطاـ كل فائجة أك ميدة يسكغ أف يحرل عمييا السختذي أيًا كاف نػع ىحه الفائجة أك تمظ السيدة أك إسسيا سػاء كانت ماد
 مادية" 

 .192ـ, ص1999القاىخة, مرخ, د. أحسج رفعت الخفاجي, جخائع الخشػة في التذخيع السرخؼ كالسقارف, دار قباء لمشذخ كالتػزيع,  -7
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نعجاـ السقابل عشج التػسط لجػ القاضي ال يجعل الى إف إفي قخار آخخ كذىبت  (1)التػسطال جخيسة إستغبلؿ الشفػذ 
 .)2)(عقػبات مرخؼ /120ـ )جخيسة التػسط السشرػص عمييا في تتحقق في ذلظ بل  ,ستغبلاًل لمشفػذإالجخيسة 

لتحقق جخيسة إستغبلؿ الشفػذ يذتخط حرػؿ نذاط الجاني لجػ  -أماميا الجخيسة: الحاصمةمؼ حيث الجية  -3
تحرل جخيسة التػسط في حيغ  (3)أك أية جية تابعة ليا أك خاضعة إلشخافيا ,سمصة عامةجية تتػفخ فييا صفة 

 .(4)مغ ال يكػف قاضياً  كبحلظ ال تتحقق ىحه الجخيسة فيسا لػ حرمت لجػ ,قاضتتػافخ فييا صفة لجػ مغ 
أؼ مدية  الحرػؿ عمىبستغبلؿ الشفػذ بخغبة الجاني إيتسثل الغخض مغ جخيسة  -جخيسة:المؼ حيث غخض  -4

في حيغ  (5)الخجمة التي يدعى مدتغل الشفػذ الحرػؿ عمييابكتتسثل  ,غيخ مدتحقة لسرمحة صاحب الحاجة
 . (6)يتسثل الغخض مغ التػسط لجػ القزاة بجعػة القاضي أك السحكسة الى السيل ألحج الخرـػ أك التعدف ضجه

 ياكمشدجغ البعاقبت عمييا التذخيعات  إذ ,ياتجخيسة إستغبلؿ الشفػذ مغ الجشا ُتَعجّ  -مؼ حيث الجدامة : -6
 . (9)التذخيعات بالحبذ عمييا عاقبفقج  (8)الجشح فيي مغإما جخيسة التػسط  (7)السذخع السرخؼ 

 السبحث الثاني
 يعة القانؽنية لمتؽسط لجى القزاةالطب

نػعية الدمػؾ الحؼ  حدبتحجيج شبيعتو القانػنية كػنو مغ الجخائع اإليجابية أـ الدمبية يتصمب مػضػع البحث      
فعل , كمغ الجخائع الػقتية أـ السدتسخة مغ حيث الػقت الحؼ يدتغخقو تحقيق كتتحقق بو الجخيسة يختكبو الػسيط

مغ عجمو, كسا تتصمب شبيعة عتياد مغ حيث تكخار فعل الػسيط الجخائع البديصة أـ مغ جخائع اإل , كمغالتػسط
الجخيسة كػنيا مغ ىحه الشتيجة التي يفزي الييا سمػؾ الػسيط كالتي تحجد عمى أساسيا شبيعة تشاكؿ السػضػع 

مغ حيث  أك الزخر غ جخائع الخصخ, أك ممغ حيث السجلػؿ السادؼ لمشتيجة الجخمية الجخائع السادية أك الذكمية
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مجلػليا القانػني, كلحلظ سشقدع ىحا السبحث عمى مصمبيغ نتشاكؿ في األكؿ مشيسا تحجيج الصبيعة القانػنية لمتػسط 
عمى أف نتشاكؿ في الفخع الثاني تحجيج لجػ القزاة مغ حيث الدمػؾ الحؼ يختكبو الػسيط كتتحقق بو الجخيسة, 

مغ ُتَعّج كالتي عمى أساسيا  التػسطلييا فعل إيفزي  تيلية الجخممغ حيث الشتيجة الجػ القزاة سط شبيعة التػ 
 الجخائع السادية أك الذكمية أك مغ جخائع الخصخ أك الزخر. 

 األولسطمب ال
 مؼ حيث الدمؽك اإلجخامي

بيًا أك سمبيًا, إيجاأف يكػف مشيا إف الدمػؾ إما  ,الى عجة تقدسياتتقدع الجخائع مغ حيث الدمػؾ اإلجخامي     
جاني عمى أك إف شبيعتيا تتصمب إعتياد ال ,بفعل كاحجكقج تتحقق ا إيجابية أك سمبية, مّ أالجخيسة أف تكػف  بع ذلظكيت

كقج تتحقق بعس الجخائع عتياد, أك مغ جخائع االا مغ الجخائع البديصة إمّ فتكػف الجخيسة  ة,إرتكاب فعمو أكثخ مغ مخ 
 ,الجاني نذاشو اإلجخامي دكف أف تتصمب شبيعتيا إستسخار ذلظ الشذاط حيشًا مغ الدمغ في الػقت الحؼ يؤتي فيو

كبقاء الحالة التي بجأت الجاني ستسخارًا في نذاط في حيغ تتصمب بعس الجخائع افتكػف الجخيسة مغ الجخائع الػقتية 
ك أػؾ السختكب كػنو إيجابيًا الدم نػعيةكعمى ضػء ذلظ نبيغ شبيعة التػسط مغ حيث , (1)عشج إرتكاب الجخيسة

 .مغ الجخائع البديصة أـ اإلعتياد, كمغ الجخائع الػقتية أـ السدتسخة َعّجهسمبيًا, كسا سشبيغ مجػ 

 الفخع األول
جخيسة إيجابية   

يتخح , كالدمػؾ اإليجابي إما أف يكػف إيجابيًا أك سمبياً  إف الدمػؾ الحؼ يختكبو الجاني كتتحقق بو الجخيسة     
إما  (2)رتكابيااالجخيسة التي يخيج  جابية يدتخجـ فييا الجاني أحج أعزاء جدسو بقرج تحقيقإيصػرة حخكة عزػية 

إما الدمػؾ الدمبي فبل يتحقق بشذاط يتخح صػرة حخكة عزػية بل يتحقق ىحا الدمػؾ بشذاط سمبي يتخح صػرة 
 . (3)خيسة التي يخيجىا الجانياإلمتشاع عغ القياـ بػاجب قانػني أك إتفاقي بقرج تحقيق الج

ذلظ إف  ,جخيسة التػسط لجػ القزاة مغ الجخائع اإليجابية كليدت مغ الجخائع الدمبية ُتَعجّ ككفقًا ليحا السفيػـ     
ًا يجابيًا صادر إبل يتصمب نذاشًا  ,اإلمتشاع رػرةالسادؼ ال يسكغ إف يتحقق ب شبيعة الدمػؾ اإلجخامي السكػف لخكشيا

كعمى ذلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة إال بدمػؾ  (4)الحؼ يكػف إيجابيًا كليذ سمبياً مغ الجاني يتسثل بفعل التػسط 
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التي حرل فييا في الجعػػ السشطػرة أماـ القزاء كبو يقيع نفدو كسيصًا بيغ أحج الخرػـ  ,يرجر عغ الجاني
ككل ذلظ يتصمب نذاشًا إيجابيًا يرجر عغ الػسيط  ,لجييا التػسط كقعكبيغ القاضي أك السحكسة التي  ,التػسط

إف الػضػح كاإليجابية في الشذاط الحؼ يختكبو الػسيط ىػ مغ يحقق ىحه الجخيسة كبغيخ ذلظ  , إذعمى نحػ كاضح
ككحلظ الحكع بالشدبة لجخيسة اإلستجابة لمتػسط  ,مسا يعشي أف ىحه الجخيسة إيجابية كليدت سمبية ,ال يسكغ تحققيا

 "يعاقب بالحبذ....كل قاضٍ عمى أف  (عقػبات عخاقي/234) جخيسة إيجابية كليدت سمبية إذ نرت السادة جّ َفُتعَ 
لتػسط...." كبحلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة إال إذا قبل القاضي اجة أصجر حكسًا ثبت إنو غيخ حق ككاف نتي

ا يعشي إف ىحه الجخيسة مغ الجخائع مسّ  ,الستػسط عشجه لشذاط الػسيط كإصجاره حكسًا بدبب حرػؿ ذلظ الشذاط
ف الشذاط السكػف ليا يتخح صػرة فعل إيجابي يتسثل إستجابة القاضي أذلظ  ,اإليجابية كليدت مغ الجخائع الدمبية

 .(1)الجخيسة مغ الجخائع اإليجابيةىحه مسا يجعل  اكإصجار الحكع بشاءًا عميية الحاصم الستػسط عشجه لمػساشة

 ثانيالفخع ال
 بديطةجخيسة 

البديصة ال يتصمب كالجخائع  ,تقدع الجخائع مغ حيث إنفخاد الدمػؾ أك تكخاره الى جخائع بديصة كجخائع إعتياد     
أف يتصمب قياـ الخكغ السادؼ فييا تكخار ذلظ  مغ غيخق الدمػؾ اإلجخامي فييا إال فعبًل كاحجًا يختكبو الجاني يتحق

عتياد فبل يتحقق الدمػؾ اإلجخامي السكػف لمخكغ السادؼ فييا بسجخد إرتكاب اإلإما جخائع ( 2)الدمػؾ أك اإلعتياد عميو
الجخيسة  لقياـيو بل يتصمب قياميا تكخار الفعل السكػف ليا أكثخ مغ مخة كاحجة كاإلعتياد عم ,فعبًل كاحج فحدب

 ذلظ إف قياـ ,عتيادجخائع االيدت مغ جخيسة مغ الجخائع البديصة كل جّ عَ كعمى ىحا األساس تُ  (3)عشيا كمدائمة الجاني
فإذا تحقق ذلظ الفعل تحققت , ثل بفعل التػسط لجػ قاض أك محكسةىحه الجخيسة يتصمب كقػع فعل كاحج فقط يتس

عميو مسا يعشي إف ىحه الجخيسة مغ الجخائع البديصة  ,الجخيسة بػقػعو دكف أف يتصمب قياميا تكخاره أك اإلعتياد
كذلظ ما تكذف عشو الشرػص التي جخمت ىحا الفعل فقج جـخ السذخع العخاقي  (4)كليدت مغ جخائع اإلعتياد

تػسط أك حاكؿ التجخل في عسل  كل مػضف.... التي نرت عمى أف ".... (عقػبات/233) في السادةالتػسط 
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التػسط  ف مجخد كقػع أؼ مغ ىحه األفعاؿ يحقق جخيسةاعاتيع القانػنية....." مسا يعشي القزاة أك التأثيخ عمى قشا
بل يقترخ قياـ الجخيسة أك اإلعتياد عميو تكخار الفعل الحؼ يختكبو الػسيط  قيامياأف يتصمب  لجػ القزاة مغ غيخ

كعمى ذات اإلتجاه أجسعت التذخيعات , (1)الجانيعميو  عاؿ كلػ لع يتكخر كقػعو أك يعتادعمى كقػع أؼ مغ ىحه األف
السذخع بحخيشي كالدػرؼ كالمبشاني كاألردني كاليسشي, فقج جـخ التي جخمت التػسط كمشيا السذخع السرخؼ كال

....." التي نرت عمى أف "كل مػضف تػسط لجػ قاض أك محكسة (عقػبات/120) التػسط في السادةالسرخؼ 
ف تحقق ىحه الجخيسة يتصمب كقػع فعل التػسط فحدب فإف حرل ذلظ الفعل تحققت ىحه الجخيسة بسجخد أمسا يعشي 

السذخع البحخيشي كاليسشي كالدػرؼ  واإلتجاه ذاتبكسا أخح  (2)عتياد عميوذتخط تكخاره أك االأف ي يخمغ غكقػعو 
كليدت مغ الجخائع السدتسخة,  جخائع البديصةلجخيسة التػسط مغ اأجسعت ىحه التذخيعات عمى إعتبار  إذ ,كالمبشاني

الشدبة ب , ككحلظ الحكع(3)لع يحرل تكخاره فقج جخمت الفعل الحؼ يحقق الدمػؾ اإلجخامي في ىحه الجخيسة كلػ
ف الفعل السكػف ليا يتسثل أذلظ  كليدت مغ الجخائع السدتسخة, صةمغ الجخائع البدي َفُتَعجّ ستجابة لمتػسط لجخيسة اال

حلظ تتحقق ىحه الجخيسة بسجخد حرػؿ اإلستجابة بك  , بإصجار القاضي حكسًا نتيجة لمتػسط الحؼ حرل لجيو
 .(4)أك اإلعتياد عمييا ىاتتصمب تكخار  لمتػسط دكف أف

 ثالثالفخع ال
 جخيسة وقتية

تختمف الجخائع فيسا بيشيا مغ حيث السجة الدمشية التي يدتغخقيا تحقيق الفعل السادؼ السكػف لمدمػؾ        
 ,الشذاط فسشيا ما تتحقق في الػقت الحؼ يختكب فيو الجاني سمػكو اإلجخامي كتشتيي بشياية ذلظ ,اإلجخامي فييا

كعمى ذلظ  ,ستسخارًا في نذاط الجاني لسجة مغ الػقت تصػؿ أك تقرخ إلكتساؿ تحققياإكمشيا ما تتصمب شبيعتيا 
ق الدمػؾ يتقدع الجخائع الى كقتية تتكػف مغ فعل يختكبو الجاني فتتحقق بو الجخيسة, كجخائع مدتسخة يتصمب فييا تحق

 . (5)لجاني بتشفيحهمجة مغ الػقت بعج إف يبجأ افييا اإلجخامي 

ذلظ إف  ,جخيسة التػسط لجػ القزاة مغ الجخائع الػقتية كليدت مغ الجخائع السدتسخة ُتَعجّ كعمى ىحا األساس      
الشذاط الحؼ يختكبو الػسيط في ىحه الجخيسة كالستسثل بفعل التػسط ال يقبل بصبيعتو اإلستسخار كبقاءه عمى الحالة 

الجخيسة كقتية أـ مدتسخة  ُتَعجّ إف السعيار الحؼ عمى أساسو  ذلظمسا يعشي إف ىحه الجخيسة كقتية,  ,التي بجأ عمييا
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فإف تحقق ذلظ الفعل في الػقت الحؼ بجأ فيو الجاني  ليا, تغخقو تحقيق الفعل السادؼ السكػف ىػ الػقت الحؼ يد
خة, كبسا إف فعل التػسط يتصمب كقت قريخ بتشفيح الدمػؾ السكػف لمخكغ السادؼ عجت الجخيسة كقتية كليدت مدتس

الجخيسة متحققة في الػقت الحؼ يبجأ فيو الػسيط  ُتَعجّ بل  ,إلكساؿ تحقيقو فبل يدتجعي إستسخار الجاني في كساشتو
فسا إف يقع ذلظ الفعل تحققت  ,بتشفيح فعل التػسط لجػ قاض أك محكسة لرالح أحج الخرػـ أك اإلضخار بو

ة مدتسخة الجخيس ُتَعجّ الحؼ عمى أساسو  السعيارإذ إف  ,مب قياميا إستسخار الجاني في كساشتوالجخيسة دكف أف يتص
كشالسا إف ىحه الحالة ال تتػافخ  ,نقصاعمغ غيخ إؼ بجأ بو الجاني عشج إرتكابو الدمػؾ اإلجخامي حىػ بقاء الػضع ال

مسا يعشي إف الجخيسة كقتية  ,بجء بإرتكابولى ما بعج الإفييا إمتجاد نذاط الػسيط  حرلفبل يفي جخيسة التػسط 
حكع التتحقق بسجخد إصجار إذ الػقتية  جخيسة , فُتَعجّ ككحلظ الحكع بالشدبة لجخيسة اإلستجابة لمتػسط ,كليدت مدتسخة

بسجخد إصجار الحكع إستجابة  كتتحقق بكامل أركانيامسا يعشي إف ىحه الجخيسة آنية الػقػع لمتػسط, إستجابة 
 .(1)يوعتياد عمارًا في الشذاط السكػف ليا أك االأف تتصمب شبيعتيا إستسخ  مغ غيخحؼ حرل لمتػسط ال

 الثاني السطمب
 مؼ حيث الشتيجة الجخمية

كمغ نتشاكؿ في ىحا الفخع تحجيج شبيعة جخائع التػسط مغ حيث الشتيجة الجخمية بسجلػليا السادؼ كالقانػني,      
كنقترخ عمى تحجيج شبيعة ىحه الجخائع مغ حيث األثخ الحؼ يتختب عمى  ,حيث كجػد الحجث أك عجـ كجػده

 .ني مغ ىحا البحثعمى أف نتشاكؿ الشتيجة الجخمية كعشرخ مغ عشاصخ الخكغ السادؼ في الفرل الثاإرتكابيا, 
 الفخع األول

 مؼ حيث السجلؽل السادي
كيرػر  ,في العالع الخارجي كأثخ لػقػع الجخيسةيتسثل السجلػؿ السادؼ لمشتيجة الجخمية بالتغييخ الحؼ يحرل      

الى حاؿ آخخ بعج  تتغيخ  االفقو الجشائي ذلظ التغييخ بأف األكضاع كانت عمى حاؿ معيغ قبل كقػع الجخيسة إال إني
بل  ,قدع الجخائع مغ حيث السجلػؿ السادؼ الى جخائع مادية ال تتحقق تامة بسجخد كقػع الدمػؾ اإلجخاميتكقػعيا, ك 

ال يتصمب تساميا حرػؿ تغييخ في كجخائع شكمية حجكث تغييخ في العالع الخارجي كأثخ لػقػعيا, مب تساميا يتص
فإف إرتكبو  ,السادؼ فييا عمى الدمػؾ اإلجخامي فقط شياركيقترخ العالع الخارجي يتختب عمى الدمػؾ السختكب بل 

 . (2)أية نتيجة جخميةالفعل ذلظ  إرتكاب كلػ لع يتختب عمى ,الجاني تحققت الجخيسة تامة
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كليدت مغ الجخائع السادية  ,التػسط لجػ القزاة نجج إنيا مغ الجخائع الذكمية جخائعالقاعجة عمى لػ شبقشا ىحه ك     
بل تتحقق ىحه الجخيسة  ,عمى الدمػؾ اإلجخامي الستسثل بفعل التػسط ف تتختب أية نتيجةأذتخط لتساميا فبل ي

فبل يتصمب قبػؿ الجية التي حرل لجييا  ,رػؿ نذاط الػسيط لجػ قاض أك محكسةبرػرتيا التامة بسجخد ح
ىحه الجخيسة  ُتَعجّ بل  ,صجاره نتيجة لحلظ الشذاطا التػسط لشذاط الػسيط أك قياميا بإصجار حكع أك اإلمتشاع عغ

كتكييف  (1)لجخائع الذكميةسا يعشي إنيا مغ ام ,كلػ لع تتختب عميو أية نتيجة جخمية ,تامة بسجخد كقػع نذاط الػسيط
عمى أف  (عقػبات عخاقي/233) نرت السادة إذىحه الجخيسة بأنيا شكمية يجج أساسو في الشرػص التي جخمتيا, 

يعشي  ..." مسا تػسط أك حاكؿ التجخل في عسل القزاة أك التأثيخ عمى قشاعاتيع القانػنية "يعاقب... كل مػضف....
نتيجة جخمية تتختب دكف أف يتصمب تساميا تحقق أية يكفي لقياـ ىحه الجخيسة, رتكاب أؼ مغ ىحه األفعاؿ إإف مجخد 

حكسًا أك الستػسط عشجه بل تقع الجخيسة تامة بسجخد حرػؿ ذلظ الشذاط كلػ لع يرجر القاضي  ,عمى نذاط الػسيط
جخمت فعل التػسط فحدب  فقجع التذخيعات سارت معط و, كعمى اإلتجاه ذاتلجيو يستشع عغ إصجاره نتيجة لمتػسط

السذخع السرخؼ كاألردني  ذلظكمغ  (2)ستجابت لو أـ الاييا ذلظ الشذاط بغس الشطخ عغ أف الجية التي حرل لج
تتحقق برػرتيا التامة  , إذتجابة لمتػسط مغ الجخائع الذكميةجخيسة اإلس ُتَعجّ كسا  (3)كالدػرؼ كالمبشاني كالبحخيشي

دكف أف يتصمب تساميا إلحاؽ ضخر بالخرع الحؼ حرل التػسط ضج مغ الحكع نتيجة لمتػسط  بسجخد إصجار
 . (4)يعشي إنيا مغ الجخائع الذكمية كليدت مغ الجخائع السادية , مسامرمحتو

ثانيالفخع ال  
لسجلؽل القانؽني مؼ حيث ا  

عمييا حرػؿ تغييخًا في العالع الخارجي بل ييتع ال يّيتع السجلػؿ القانػني بالشتيجة الجخمية كطاىخة مادية يتختب     
يشصمق ىح السجلػؿ مغ بيا كفكخة قانػنية يتختب عمييا خصخ أك ضخر عمى الحقػؽ أك السرالح السحسية جشائيًا, ك 

إف الشتيجة الجخمية ليدت األثخ السادؼ الحؼ تخكتو الجخيسة بقجر ما ىي حقيقة قانػنية محزة تتسثل بالسداس 
السجلػؿ الى جخائع خصخ كجخائع ضخر, فأما ىحا لسرمحة محل الحساية الجدائية, كتقدع الجخائع كفق بالحق أك ا

حرػؿ نتيجة جخمية تتختب عمى ذلظ تساميا تصمب يؾ اإلجخامي بل جخائع الزخر فبل تتحقق بسجخد كقػع الدمػ 
ج حج الذخكع فييا, إما جخائع الخصخ الدمػؾ كقفت الجخيسة عشرغع إرتكاب نتيجة جخمية  أيةتتختب فإف لع الدمػؾ, 
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فبل يتصمب تساميا أف تتختب عمى الدمػؾ السختكب أية نتيجة جخمية بل تتحقق الجخيسة برػرتيا التامة بسجخد كقػع 
 . (1)تختب عميو أؼ تغييخ في العالع الخارجييدمػؾ الحؼ يجخمو القانػف كلػ لع ال

ف التذخيعات التي جخمتيا لع تذتخط كقػع ضخر إذلظ  ,جخائع الخصخ مغ التػسطُتَعّج جخيسة مى ىحا األساس كع    
بل يتحقق تساميا بسجخد كقػع ذلظ الشذاط كلػ لع يتختب عميو أية نتيجة  ,الجخيسة تامة ُتَعجّ عمى نذاط الػسيط حتى 

يتختب بدببيا أؼ ف أأك قاضي الستػَسط عشجه لمتػسط الحاصل, ال نسػذجيا القانػني إستجابةتصمب يفبل  ,(2)جخمية
بل جخمت التذخيعات نذاط الػسيط لحاتو كلسا يحسمو مغ خصخ عمى حقػؽ الخرػـ في الجعػػ السشطػرة  ,ضخر

 (3)الزخر ة مغ جخائع الخصخ كليدت مغ جخائعىحه الجخيس تعجحلظ كل ,أماـ القزاء كلػ لع يتختب عميو أؼ ضخر

فبل يتصمب نسػذجيا القانػني أف يتختب  ,مغ جخائع الخصخَعّج , إذ تُ عمى جخيسة اإلستجابة لمتػسطكذلظ ما يشصبق 
بل تتحقق ىحه الجخيسة بسجخد  ,عمى إصجار الحكع أؼ ضخر بالشدبة لمخرع الحؼ حرل التػسط ضج مرمحتو

  .(4)ه الجخيسة مغ الجخائع الخصخمسا يعشي إف ىح ,صجكر الحكع إستجابة لمتػسط كلػ لع يتختب عمى ذلظ أؼ ضخر

الثالثالفخع   
 مؼ حيث وجؽد الحجث أو عجم وجؽده

عميو سمػؾ الجاني, يشرب عمى الػقائع محل الجخيسة أك في نفدية مغ كقع  الحؼ الحجث بالتغييخيتسثل       
عمى شيء أك عمى شخز ما, فالتأثيخ الحؼ يقع عمى شيء يكػف ذلظ فيتخح إحجػ صػرتيغ, فإما أف يشرب 

يكػف ذلظ الذخز , , إما التأثيخ الحؼ يقع عمى شخزفيشرب التأثيخ عمى ذاتيتوالذيء محبًل لمجخيسة السقرػدة 
تقدع الجخائع عمى ىحا األساس ك  (5)كقج يشرب عمى نفديتو ,محبًل لو فيشرب التأثيخ عمى أعزاء جدسو أك سمػكو

ف لقياميا أف يحرل تصمب القانػ الجخيسة التي يؾ السجخد, فإما جخيسة الحجث فيي كجخائع الدمػ  ,حجثالالى جخائع 
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تغييخًا ماديًا أك نفديًا يشتج عغ سمػؾ مختكبيا, إما جخيسة الدمػؾ السجخد فيي التي يجّخـ القانػف مجّخد إرتكاب 
 . (1)الفعل السادؼ السكػف ليا دكف أف يتصمب ذلظ التجخيع حرػؿ تغييخ مادؼ أك نفدي يشتج عغ سمػؾ مختكبيا

ذلظ إف  ,جخيسة التػسط لجػ القزاة مغ جخائع الحجث كليدت مغ جخائع الدمػؾ السجخد ُتَعجّ عمى ىحا األساس ك      
أؼ مغ جخائع  الستػَسط عشجه كػف لى نفدية القاضي إأثخ نفدي يػجو ك سمػكًا ذ يكػف أك محكسة  التػسط لجػ قاضٍ 

تخط فييا أف كعشج تػجيييا الى شخز ال يذ ,لى شخز مغ األشخاصإاألشياء أك  لى شيء مغإالحجث تػجو 
جخيسة التػسط لجػ القزاة  ُتَعجّ فسغ السسكغ أف تؤثخ عمى نفديتو أك أفكاره, كعمى ذلظ فبل  ,تؤثخ أعزاء جدسو

لى نفدية القاضي إا تتحقق بدمػؾ ذك أثخ نفدي يػجو بل مغ جخائع الحجث شالسا إني ,مغ جخائع الدمػؾ السجخد
بحيث يمـد لتحققيا أف يتختب حجث نفدي عمى نذاط الػسيط لجػ الجية التي يحرل  الحؼ حرل لجيو التػسط

أف يتعاشف مع أحج الخرػـ أك يحابيو أك يسيل لو أك الصمب مشو أماميا ىػ تػسل الػسيط الى القاضي كتخجيو 
ط الػسيط يسة تحققو ىػ كصػؿ نذاعمى حداب الصخؼ اآلخخ, كبحلظ فإف الحجث الشفدي الحؼ تتصمب ىحه الجخ 

إال إف الحجث الشفدي السكػف ليحه الجخيسة ال يتصمب فيو القانػف  ,ى نفدية القاضي الحؼ حرل لجيو ذلظ الشذاطإل
فبل يذتخط أف تكػف نفدية القاضي الحؼ حرل لجيو التػسط قج تأثخت بشذاط الػسيط  ,أف يشتج أثخًا أك يختب ضخراً 

أف يتصمب تساميا  مغ غيخعشج بمػغ نذاط الػسيط نفدية القاضي  بل تتحقق ىحه الجخيسة ,أك إستجاب لو فعبلً 
كليدت مغ جخائع  ,مغ جخائع الحجث َفُتَعجّ بالشدبة لجخيسة اإلستجابة لمتػسط  الحكعككحلظ  (2)تجاكبو مع ذلظ الشذاط

ذلظ الحجث  إال إف ,كالحجث الحؼ يتختب عمى ىحه الجخيسة يتسثل بإصجار الحكع إستجابة لمتػسط ,الدمػؾ السجخد
كلػ لع يتختب عمى ذلظ أؼ تتحقق ىحه الجخيسة بسجخد إصجار الحكع ف ما, ضخرشتج عشو ال يتصمب فيو القانػف أف ي

 .(3)مسا يعشي إنيا مغ جخائع الحجث الستخمفضخر, 
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 األساس القانؽني لتجخيػ التؽسط لجى القزاة
أساسية لحقػؽ الخرـػ كعجالة القاضي كنداىتو, فبالشدبة لمخرـػ فإف ستقبلؿ القزاء كحياده ضسانة إيسثل     

كبالشدبة لمقاضي فإف الحياد كاإلستقبلؿ يجعمو  ,السحاكسة العادلةزساف شخشًا أساسيًا ل جّ عَ إستقبلؿ القزاء كحياده يُ 
مغ أف يتخح إجخاءاتو في الجعػػ  وشكىػ الحؼ يسكّ  ,حداب اآلخخعمى في مخكد يتخفع فيو عغ التحيد لخرع 

كيرجر حكسو فييا عمى أساس القانػف ككفق األدلة السعخكضة عميو بغس الشطخ عسا يكػف عميو الخرـػ مغ 
مقزاء مغ دكر كبيخ في حساية الحقػؽ كالحخيات كلسا ل, (1)إختبلفات في كجيات الشطخ أك في الحقػؽ محل الشداع

 . (2)كحيادهستقبللو إالجاخمية عمى ضساف قػانيغ كجت اإلتفاقيات الجكلية كالفقج أ

قدع ىحا السبحث الى مصمبيغ نبيغ في األكؿ تجخيع التػسط في التذخيعات الػششية, كفي السصمب الثاني سشكعميو    
 .في اإلتفاقيات الجكلية وتجخيستشاكؿ ن

 السطمب األول
 الجولي                 األساس

نرت عميو إتفاقيات متعجدة بعزيا إقميسية  إذ (3)إىتساـ السػاثيق الجكلية هالقزاء كحيادستقبلؿ إمبجأ ناؿ     
حقػؽ تتعمق بفبعزيا  ,لع تكغ مغ شبيعة كاحجة مغ حيث مجاؿ إىتسامياتمظ اإلتفاقيات  دكلية, كسا إفكبعزيا 

ىع مغ قبل ا ف تشطخ دعاك مغ حقػؽ الستقاضيغ في أ اً حق بػصفوإال إنيا نرت عمى إستقبلؿ القزاء  ,اإلنداف
ة البج مشو لسحارب أمخ ستقبلؿ القزاءكػف إالفداد  جخمتاإلتفاقيات التي ذلظ قزاء مدتقل, كسا أكجت عمى 

تفاقيات بخرػص إستقبلؿ القزاء كالتي أكجت عمى ضخكرة إحتخاـ حقػؽ الخرػـ كعجـ إ, في حيغ كضعت الفداد
نتشاكؿ في األكؿ مشيا األساس الجكلي  ,مى فخعيغعالسصمب حلظ سشقدع ىحا لالتحيد لخرع عمى حداب آخخ, ك 

  .ةاإلقميسيتفاقيات الجكلية, إما الفخع الثاني فشتشاكؿ فيو تجخيع التػسط في اإلتفاقيات لتجخيع التػسط في اإل
 الفخع األول

 اإلتفاقيات الجولية 
نتشاكؿ اإلتفاقيات الجكلية السعشية  القزاة, إذسشتشاكؿ في ىحا الفخع مػقف اإلتفاقيات الجكلية مغ التػسط لجػ     

 عبلنات كالسػاثيق الجكلية السعشية بإستقبلؿ القزاء. ثع اإل ,بحقػؽ اإلنداف
اإلتفاقيات واإلعالنات السعشية بحقؽق اإلندان. -أواًل :  

                                                           

 .35ـ, ص2012القاىخة, مرخ, دراسة مقارنة, دار الكتب القانػنية,  -اخخ صابخ بايد مخسػرؼ, إستقبلؿ القزاء بيغ الذخيعة كالقانػف ف -1
 .33ـ, ص2015بيخكت, لبشاف, , ضسانات الستيع في إجخاءات التحقيق اإلبتجائي, مشذػرات الحمبي, عخميط جبلؿ حساد -2
اإلسكشجرية, مرخ, , الجامعي , دار الفكخفي الذخيعة اإلسبلمية كالقانػف الجكلي القزائية عمى اإلحكاـ الجشائية ةد. دمحم خميفو حامج, الخقاب -3

 .143ـ, ص2011



 

ستقبلؿ القزاء كحياده بإعتبارىسا مغ حقػؽ الخرع في إالجكلية السعشية بحقػؽ اإلنداف عمى  اإلعبلناتأكجت     
متجخل أك التػسط, كمغ تمظ السػاثيق اإلعبلف العالسي لحقػؽ لأف تشطخ دعػاه مغ قبل محكسة مدتقمة غيخ خاضعة 

 (1)مغ اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف (10)كالعيج الجكلي لمحقػؽ السجنية كالدياسية, فقج نرت السادة  ,اإلنداف
كسا , مى السداكاة التامة بيغ الخرػـ في الجعػػ بجكف أؼ تسييد قائع عمى المػف أك الجشذ أك الجيغ أك القػميةع

عمى ضساف حقػؽ الخرع في أف تشطخ دعػاه أماـ محكسة مدتقمة بعيجة عغ التأثيخات كالزغػط عمى عسميا  تأكج
عشرخًا ال غشى عشو لتػفيخ السحاكسة العادلة  يسثلستقبلؿ القزاء كحياده كتجخده مغ أؼ ميل اأف عمى مؤكجة 

 . (2)التي يتقاضػف مغ أجميا حقػؽ ال لمخرـػ كضساف

في خرع مشو عمى إف مغ حق كل ( 14) فقج نز في السادة (3)ا العيج الجكلي لمحقػؽ السجنية كالدياسيةأمّ     
كجت ىحه أكسا  ,كاإلنراؼ دكف تحيدأماـ القزاء أف تتػلى السحكسة الفرل في حقػقو عمى أساس العجؿ  دعػػ 

 .(4)ضغػطالسادة عمى ضخكرة أف يتػلى القزاء الفرل في الجعػػ عمى أساس القانػف ككفق األدلة دكف أؼ 

 .الجولية السعشية بإستقالل القزاء وحيادهوالسؽااثيق اإلعالنات  -اثانيًا :
اإلستقبللية جت اإلعبلنات الجكلية السعشية بالدمصة القزائية عمى السبادغ التي تقػـ عمييا عجالة القزاء كىي أك    

, فقج أكجت "مبادغ األمع الستحجة األساسية بذأف الدمصة القزائية"  (5)كالحياد كالتجخد مغ أؼ تحيد ألحج الخرـػ
إما  (6)ػ عمى أساس القانػف دكف ميل أك تحيدػ الجععمى أف تفرل السحكسة في ( مشيا, 4ك 2غ )في السادتي

عمى تػفيخ السحاكسة العادلة كضساف حقػؽ الخرـػ  مشو( 4 -1)فقج نز في السػاد  (7)"السيثاؽ العالسي لمقزاة"
كالحؼ ال يتحقق إال بتسكيغ القاضي مغ أداء ميامو بعيجًا عغ أية ضغػط أك تأثيخات إجتساعية أك سياسية, كسا 

لى ضخكرة إستقبلؿ القاضي عغ زمبلئو القزاة كعجـ جػاز مسارسة القاضي أؼ ضغط أك تأثيخ إا السيثاؽ أشار ىح

                                                           

 .(ـ10/12/1948(, كالرادر بتأريخ, )317/3) إعتسجت الجسعية العامة لؤلمع الستحجة ىحا اإلعبلف بقخارىا السخقع -1
 .50ـ, ص2009القاىخة, مرخ, نداف بيغ الشطخية كالتصبيق, مؤسدة إيتخاؾ لمصباعة كالشذخ, د. عمي يػسف الذكخؼ, حقػؽ اإل -2
, السبادغ الجكلية يشطخ, (ـ23/3/1976كنفح بتأريخ ), (ـ12/12/1966( في )2200) لؤلمع الستحجة بقخارىا السخقع ةإعتسجتو الجسعية العام -3

 ,93ـ, ص3/2/2016, تأريخ الديارة,  www.icj.orgػر عمى السػقع اإللكتخكني, الستعمقة بإستقبلؿ كنداىة القزاة كالسحاميغ, مشذ
 . 55ـ, ص2004االسكشجرية, مرخ, , مشذأة السعارؼ, 3د. الذافعي دمحم بذيخ, قانػف حقػؽ اإلنداف, ط -4
–26/8) يصاليا لمفتخة مغإإعتسجت ىحه السبادغ في مؤتسخ األمع الستحجة الدابع لسشع الجخيسة كمعاممة السجخميغ السشعقج بسجيشة ميبلنػ في  -5
 .(ـ13/12/1985) في( 49/146) كالقخار رقع (,ـ29/10/1985) في( 40/32) كصادقت عمييا الجسعية العامة بقخارىا السخقع (,ـ6/9/1985
ـ, كحلظ, المجشة الجكلية لمحقػقييغ, االعتجاء عمى 1985مبادغ األمع الستحجة األساسية بذأف إستقبللية الدمصة القزائية لعاـ  مغ(, 4 ,2) ـ -6

 .11ـ, ص2015/ 3/12ريخ الديارة, تأ www.icj.org.التقخيخ العالسي السعشي باستقبلؿ القزاة كالسحاميغ, مشذػر عمى السػقع  –العجالة
 . (ـ17/11/1999) لمقزاة" بجمدتو السشعقجة في مجيشة تابى في تايػاف بتأريخ ةىحا السيثاؽ عغ "السجمذ العسػمي لمجسعية الجكليصجر  -7

http://www.icj.org/


 

كسا أكج  (1)عمى قاض آخخ كعجـ تػجيو أية تعميسات أك تػجييات تؤثخ عمى نداىتو أك سبلمة قخاره في الجعػػ 
لى الفرل في الجعػػ كفق إعمى عجـ جػاز التجخل في عسل القاضي أك تػجييو  (2)"اإلعبلف العالسي لمعجالة"

 واليجؼ الحؼ حرل التجخل أك التأثيخ مغ أجمو, كقج أشار ىحا اإلعبلف الى أف السقرػد بإستقبلؿ القزاء ىػ تػلي
قبل سمصات  نطخ الجعػػ كالفرل فييا بحخية تامة دكف الػقػع تحت تأثيخ الزغػط أك التجخبلت الحاصمة مغ

مشيا عمى ( 4 -1) فقج نرت السػاد (4)إما "مبادغ بانغالػر لمدمػؾ القزائي" (3)الجكلة أك الستقاضيغ أك ككبلئيع
ف يتػلى القاضي ميامو عمى أساس القانػف كتقجيخه لمػقائع السعخكضة عميو دكف كجػد أية ضغػط أك تجخبلت أك أ

ػ التي يشطخىا سػاء حرمت تمظ مغ أشخاؼ الشداع الحؼ يتػلى مؤثخات عمى قخاراتو الستخحة لمفرل في الجعػ 
مغ ىحه السبادغ عمى كجػب أف يكػف مػقف ( 4/8) السادة نرتالفرل فيو أـ مغ زمبلءه القزاة أـ غيخىع كسا 

 الدساح لمعبلقات الذخرية أك العائمية أك بقية عبلقاتو اإلجتساعية في أف تؤثخ عمى نداىتو جـالقاضي متسدكًا بع
كأكصى ( 5)كسبلمة قخاره أك أف تخل بعجالتو أك ضسانو لحقػؽ الخرػـ كمعاممتيع كفق مبادغ العجالة كاإلنراؼ

بزخكرة تػفيخ الزسانات البلزمة إلستقبلؿ القاضي عغ أؼ تأثيخ أك تجخل أك تػسط يسذ , (6)إعبلف كخاكاس
مشو ( 27ة )فقج أشار في الساد (8)اف أماـ القزاء"أما "إعبلف فيشا لحقػؽ اإلند, (7)بشداىتو كعجالتو كسبلمة أحكامو

مشو الى إف إستقبلؿ القزاء كحياده يسثل األساس الحؼ تبشى عميو العجالة كاإلنراؼ كضسانات حقػؽ الخرػـ في 
أصجرت لجشة "حقػؽ اإلنداف التابعة لؤلمع الستحجة" إعبلنًا حػؿ "إستقبلؿ كسا ( 9)الجعػػ السشطػرة أماـ القزاء

عمى ضساف إستقبلؿ  ( مشو7ة )سادالكقج أكج في  (10)قزاء كالسحمفيغ كالخبخاء القزائييغ كالسحاميغ"كنداىة ال
كسا  (11)القزاء كحياده مبيشًا إف ذلظ ال يتحقق إال بتسكيغ القاضي مغ أداء ميامو دكف تجخل أك تأثيخ أك مزايقة

                                                           

 . 279 -270ـ, ص2002كاششصغ,  (ifes) الػكالة األمخيكية لمتشسية الجكلية, دليل خاص بتذجيع استقبلؿ كنداىة القزاء, تخجسة مشطسة -1
 ـ, بعشػاف "اإلعبلف العالسي حػؿ إستقبلؿ العجالة"1983بلف عغ مؤتسخ مػنتخياؿ بكشجا عاـ صجر ىحا اإلع -2
 .69ـ, ص2009, لدشة 3سالع ركضاف, مبجأ إستقبلؿ القزاء في التذخيعات العخاقية, مجمة القزاء, نقابة السحاميغ العخاقييغ, بغجاد, العجد -3
 تجعيع األمانة القزائية" في إجتساع رؤساء السحاكع في مجيشة الىاؼ في السانيا لمفتخة مغصجرت ىحه السبادغ عغ "السجسػعة القزائية ل -4
 .(ـ2002نػفسبخ/ /25-26)
دراسة مقارنة, رسالة  –ـ 2005سجى فالح حديغ, التشطيع الجستػرؼ لمدمصة القزائية اإلتحادية في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  -5

 .21 -20ـ, ص2012البرخة,  ماجدتيخ, كمية القانػف, جامعة
ـ 1980صجر ىحا اإلعبلف عغ مؤتسخ األمع الستحجة الدادس لسشع الجخيسة كمعاممة السجخميغ السشعقج في مجيشة كخكاس في فشدكيبل عاـ  -6

  .(ـ1980/ ديدسبخ/15كالرادر بتأريخ ) (,173/ 3) بقخارىا السخقع ةكأقختو الجسعية العامة لؤلمع الستحج
 .1388فتاح مخاد, السدؤكلية التأديبية لمقزاء كأعزاء الشيابة, مرجر سابق, صد. عبجال -7
 . (ـ1993حديخاف/  / 25 -14) صجر ىحا اإلعبلف عغ "مؤتسخ فيشا لحقػؽ اإلنداف أماـ القزاء" السشعقج في فيشا لمفتخة مغ -8
 . 45ـ, ص2003القاىخة, مرخ, االكؿ, مصبعة دار الذخكؽ,  د. محسػد شخيف بديػني, الػثائق الجكلية السعشية بحقػؽ االنداف, السجمج -9

 .(ـ19/4/2004(, كالرادر بتأريخ )ـ33/2004) صجر ىحا اإلعبلف عغ لجشة حقػؽ اإلنداف التابعة لؤلمع الستحجة بقخارىا السخقع -10
 ( من هذا اإلعالن. 7ٌنظر, م ) -11



 

مشيا عمى عجـ جػاز ( 17) كأكجت السادة (1)صجر عغ ىحه المجشة "مبادغ إقامة العجؿ أماـ السحاكع العدكخية"
كسا أشارت ىحه السادة الى إف عمى القاضي الفرل في الجعػػ , مسارسة أية ضغػط أك تأثيخ عمى عسل القزاء

 ب.دكف أؼ تأثيخ أك ضغط أك تجخل مغ أية جية كألؼ سب ,التي يشطخىا بحياد تاـ

 الفخع الثاني
ةتفاقيات اإلقميسياال   

الستعمقة قميسية اإل السػاثيق كاإلعبلناتككحلظ  ,السعشية بسكافحة الفداد ةاإلقميسيتفاقيات أكجت العجيج مغ اإل     
كلحلظ  ـ,ألحج الخرػ  توأك محابا هكعجـ جػاز تحيد , كنداىتو حياد القاضي بحقػؽ اإلنداف كإستقبلؿ القزاء عمى

 قػؽ اإلنداف. كحستقبلؿ القزاء الفداد كمغ ثع السػاثيق الستعمقة بالسعشية بسكافحة ا اإلقميسية اإلتفاقياتنتشاكؿ 
تفاقيات اإلقميسية لسكافحة الفداد ال ا -أواًل :  
جل كأل (2)عالسياً ىحه الطاىخة كإخحت إتجاىًا إتدعت بل  ,خح مطيخًا داخميًا أك إقميسيًا محجداً تَّ لع يعج الفداد يَ     

لمحج مغ ( 3)تفاقيات ذات الصابع اإلقميسياإلقميسية الى كضع العجيج مغ اإلالسشطسات بعس القزاء عمييا بادرت 
تفاقيات لع تجـخ التػسط لجػ القزاة كلػ إال إف تمظ اال( 4)قتراديةآثار ىحه الطاىخة عمى مػاردىا البذخية كاال

( مشيا 4/10في السادة )ـ" كالتي نرت 2010تفاقية العخبية لسكافحة الفداد لعاـ إلبإستثشاء "ا برػرة غيخ مباشخة
نقترخ , ك ليياإكبسا إف اإلتفاقيات السذار الييا لع تجـخ التػسط فبل نتصخؽ  مغ جخائع الفداد, ىحه الجخيسةَعّج عمى 

كمغ بيشيا  ,الفداد جخائعمشيا  (4)كالتي عجدت في السادة ( 5)تفاقية العخبية لسكافحة الفدادفي ىحا السجاؿ عمى "اإل
 ىحه اإلتفاقية مع تحجدف (6)كتذسل ىحه الجخائع أفعااًل متعجدة مشيا التػسط لجػ القزاةالعجالة جخائع عخقمة سيخ 

مغ جخائع الفداد بسا في  اً جخائع عخقمة سيخ العجالة جسيعَفَعّجت شمقت ىحا األمخ أبل غيخىا بعس ىحه الجخائع دكف 
                                                           

 .(ـ3/10/2005) التابعة لؤلمع الستحجة بتأريخإعتسجت ىحه السبادغ مغ قبل لجشة حقػؽ اإلنداف  -1
 د. إسخاء عبلء الجيغ نػرؼ, دكر مؤسدات السجتسع السجني في مكافحة ضاىخة الفداد, مجمة جامعة تكخيت لمعمـػ القانػنية كالدياسية, كمية -2

 .367صـ. 2010, 2, الدشة 6القانػف, جامعة تكخيت, العجد 
ـ, إتفاقية القانػف 1997ـ, اإلتفاقية األكركبية لسكافحة الفداد لعاـ 1996مخيكية لسكافحة الفداد لعاـ البمجاف األ إتفاقية -مغ ىحه اإلتفاقيات : -3

كليج الجسػقي, مكافحة الفداد يشطخ, ـ, 2003ـ, إتفاقية اإلتحاد األفخيقي لسشع الفداد كمكافحتو لعاـ 1999الجشائي بذأف الفداد في أكركبا لعاـ 
 .70ـ, ص2012القاىخة, مرخ, في ضػء القانػف كاإلتفاقيات اإلقميسية كالجكلية, الذخكة الستحجة لمتدػيق, 

 . 50ـ, ص2011اإلسكشجرية,  مرخ, ماىيتو أسبابو مطاىخه, دار الجامعة الججيجة, –د. عراـ عبجالفتاح مصخ, الفداد اإلدارؼ  -4
إلتفاقية مغ قبل مجمدي كزراء العجؿ كالجاخمية العخب بجمدة مذتخكة بيشيسا عقجت بسقخ مجمذ جامعة الجكؿ العخبية في القاىخة إعتسجت ىحه ا -5

اإلتفاقية العخبية كإتفاقية  كآخخكف,الزخاء , يشطخ, د. دمحم حدغ (ـ29/6/2013) , كدخمت حيد التشفيح إبتجاءًا مغ(ـ21/12/2010) القاىخة بتأريخ
 . 59ـ, ص2016, الدشة 31, السجمج64السجمة العخبية لمجراسات االمشية كالتجريب, جامعة نايف, الخياض, العجد ,لسكافحة الفداداالمع الستحجة 

تعتسج كل دكلة كفقًا لشطاميا القانػني ما قج يمـد مغ تجابيخ تذخيعية كتجابيخ أخخػ لتجخيع  مغ ىحه اإلتفاقية عمى إف ".....( 4ـ ) نرت -6
 إعاقة سيخ العجالة" -10.....  -تالية عشجما تختكب قرجًا أك عسجًا :األفعاؿ ال



 

ـ" الحؼ 2003تفاقية العخبية لسكافحة الفداد لعاـ كالتي ذكخىا صخاحة "مذخكع اال ذلظ جخيسة التػسط لجػ القزاة
تمظ إال إف ع, مغ جخائع الفداد السشرػص عمييا في ىحا السذخك  بػصفياكضعو مجمذ كزراء الجاخمية العخب 

تفاقية كردت بريغتيا الحالية عشج إقخارىا مغ قبل اإلجتساع السذتخؾ لسجمدي كزراء العجؿ كالجاخمية العخب اإل
مشيا جسيع جخائع إعاقة ( 4/10) في السادة عاّداً تفاقية كالحؼ أقخ ىحه اإل (ـ21/12/2010) قجة بتأريخبجمدتو السشع
مغ ىحه ( 12) إضافة الى ذلظ فقج أشارت السادة (1)مغ جخائع الفدادجخيسة التػسط لجػ القزاة  ياكمش ,سيخ العجالة

ى ضخكرة قياـ كل دكلة شخؼ في إلستقبلؿ الجياز القزائي كأجيدة الشيابة العامة" اتفاقية كالتي كردت بعشػاف "اإل
 ,تفاقية بإتخاذ "كل ما مغ شأنو" مغ أجل ضساف إستقبلؿ القزاء لسا لو مغ دكر كبيخ في مكافحة الفدادىحه اإل

ء يداعج عمى مكافحة الفداد تفاقية بإتخاذ أؼ إجخاكبحلظ فقج ألدمت ىحه السادة الجكؿ العخبية األشخاؼ في ىحه اإل
جل ضساف إستقبلؿ القزاء , أللى إتخاذ اإلجخاءات القانػنيةإإضافة البلزمة تذخيعات ال سغكيذسل ذلظ  ,القزائي

 عاـلستخشادؼ لسكافحة الفداد" القانػف العخبي اال" كسا نز (2)مغ دكر في مكافحة الفداد كالحج مشولو كحياده لسا 
عمى تجخيع فعل مغ يتػسط لجػ قاض أك محكسة لرالح أحج الخرػـ أك اإلضخار شو م( 34) في السادة (ـ2011)

أحج أفعاؿ الفداد السجّخمة في ىحا السذخكع إال إنو لع يحجد عقػبتو بل تخؾ ذلظ  بػصفوبو بأية شخيقة كانت 
 .(3)لمتذخيعات الجاخمية لمجكؿ األعزاء في مجمذ الجامعة

.ستقالل القزاء وحيادهااإلقميسية السعشية ب السؽااثيق واإلعالنات -اثانيًا :  

السعشية بإستقبلؿ القزاء كحياده, فعمى السدتػػ العخبي قميسية العجيج مغ السػاثيق كاإلعبلنات اإل تصجر     
كجت عمى ضخكرة إستقبلؿ القزاء كحياده كعجـ جػاز التجخل في أصجرت العجيج مغ السػاثيق كاإلعبلنات كالتي 

مى ضخكرة تػفيخ الزسانات ( مشو ع5ة )سادالفي  نزالحؼ  (4)كمغ ذلظ "اإلعبلف العخبي إلستقبلؿ القزاء" ,عسمو
, 1) في السادتيغ (6)كسا أكج "إعبلف بيخكت" (5)كعجـ جػاز التجخل في عسموزاء, الزسانات الكافية إلستقبلؿ الق

لى إف عمى القاضي الفرل في إشار كسا أتجخيع أؼ تأثيخ أك تجخل في عسل القزاء, مشو عمى ضخكرة ( 28
                                                           

 .210صـ, 2014مكافحة الفداد في ضػء القانػف الجكلي, رسالة ماجدتيخ, كمية القانػف, جامعة بغجاد, حيجر جساؿ تيل,  -1
 مغ اإلتفاقية العخبية لسكافحة الفداد. ( 12) ـيشطخ,  -2
لرالح أحج الخرـػ أك لئلضخار بو بأؼ شخيقة كانت يعاقب...."  ىيئة قزائية"كل مغ تػسط لجػ عمى إف مغ ىحا السذخكع ( 34ـ )نرت  -3

مذخكع القانػف العخبي السػحج لسكافحة الفداد" مشذػر عمى السػقع األلكتخكني  –لمسديج يشطخ "القانػف العخبي اإلستخشادؼ لسكافحة الفداد 
www.lasportal.org/wsp ,13ـ, ص23/12/2015, تأريخ الديارة.  

 .ـ(1985/ نيداف/30-28غ )صجر ىحا اإلعبلف عغ السؤتسخ الثاني إلتحاد الحقػقييغ العخب السشعقج في العاصسة األردنية عساف لمفتخة م -4
مجمة جامعة تكخيت لمعمـػ القانػنية كالدياسية, كمية القانػف, جامعة تكخيت,  ,زاء العخاقيد. بخاء مشحر عبجالمصيف, نحػ تعديد إستقبللية الق -5

  .250ـ, ص2009, لدشة 3, العجد 1الدشة 
  (.ـ1999/ حديخاف/16 - 14) صجر ىحا اإلعبلف عغ "السؤتسخ العخبي األكؿ بذأف العجالة" السشعقج في العاصسة المبشانية بيخكت, لمفتخة مغ -6

http://www.lasportal.org/wsp
http://www.lasportal.org/wsp


 

كحياده يسثل  ءستقبلؿ القزاإفقج أكج عمى إف  (1)"أما "إعبلف القاىخة ,عمى أساس القانػف ك الجعػػ بسػضػعية 
مشو عمى ضخكرة اإللتداـ ( 2, 1غ )كسا إشار في السادتي ,حتخاـ كحساية حقػؽ اإلندافأالجعامة األساسية لزساف 

ـ كمبادغ العجالة الرادرة عغ السؤتسخ 1985ستقبلؿ القزاء لعاـ إبالسبادغ التي كضعتيا األمع الستحجة بذأف 
فقج أكج  (2)"ستخشادؼ لمدمصة القزائيةأما "القانػف العخبي اال, ـ1999العخبي األكؿ لمعجالة السشعقج في بيخكت عاـ 

تقبلؿ القزاء كإف ال سمصاف عمى القاضي في قزاءه لغيخ األحكاـ الذخعية مشو عمى إس( 20ة )في الساد
أك  عسل القزاء مشو عمى عجـ جػاز قياـ أؼ شخز أك جية بالتجخل في( 21) كسا أشارت السادة, كالقانػنية

, كسا ة قانػناً السقخر  السداس بإستقبللو ككل عسل مغ ذلظ يعخض مختكبو لمسدآئمة القانػنية كالحكع بالعقػبة الجدائية
مشيا  (3)في السادة  (3)"ستخشادؼ العخبي لمدمصة القزائية كالتفتير القزائيلمقانػف اال "السحكخة التػضيحية أكجت

التجخل مدتقبًل عغ ك  عمى إف حساية الحقػؽ كالحخيات كتحقيق العجؿ كالسداكاة ال يتحقق إال إذا كاف القزاء محايجاً 
 .كالتأثيخ

ستقبلؿ القزائي" كالسعخكؼ "إعبلف مبادغ اال مشياصجرت العجيج مغ اإلعبلنات فقج آسيا قارة كعمى مدتػػ       
كإتاحة  ,مى ضخكرة حساية إستقبلؿ القزاء كحياده مغ أؼ تجخل أك تأثيخنز ع كالحؼ (4)"بإسع "مبادغ شػكيػ

ستقبلؿ الدمصة القزائية" إغ "مباد , كسا نرتألف يتػلى الشطخ في الجعػػ كالفرل فييا كفق القانػف لو السجاؿ 
أؼ دكف  القانػف  مشيا عمى أف يتػلى القاضي نطخ الجعػػ كالفرل فييا كفق (6ك 3)في السادتيغ  (5)"ـ2001لعاـ 
 .(6)آخخقاض تجخل في عسل لمليو إالسشرب السػكل اضي يدتغل الق, كأاّل تأثيخ أك ضغطأؼ 

ضساف حقػؽ الخرػـ كتػفيخ السحاكسة  عمى (7)السحاكسة العادلة( مغ مبادغ 1فقج نرت السادة )في أفخيقيا ك      
نطخ يتػلى القاضي  أفمى عمشيا ( 5,  4) غيالسادتنرت السحاكسة العادلة أماـ محكسة مدتقمة كغيخ مشحازة, كسا 

في أكركبا فقج صجرت السبادغ إّما  (8)دكف أؼ تأثيخ أك تجخل في عسموالجعػػ كالفرل فييا كفق القانػف كاألدلة 
مشيا عمى أف يكػف القاضي مدتقبًل عغ أؼ  (1)كقج أكجت في السبجأ  (9)كلية الستعمقة بإستقبلؿ كمدؤكلية القزاةالج

                                                           

 .(ـ2003/ شباط/24 -21) صجر ىحا اإلعبلف عغ "السؤتسخ العخبي الثاني لمعجالة" السشعقج في العاصسة السرخية القاىخة لمفتخة مغ -1
 مغ القانػف اإلستخشادؼ العخبي لمدمصة القزائية.( 21 -20ـ )يشطخ  -2
  .(ـ29/11/2005) كالرادر بتأريخ (,21د/ /620) إعتسجت ىحه السحكخة بقخار مجمذ كزراء العجؿ العخب السخقع -3

 . ـ1982صجرت ىحه السبادغ عغ إجتساع "جسعية القانػف لجكؿ إقميع آسيا كالسحيط اليادغ" في العاصسة اليابانية شػكيػ في تسػز عاـ  -4
 ـ.2001أكتػبخ عاـ  صجرت ىحه السبادغ عغ "جسعية القانػف لجكؿ إقميع آسيا كالسحيط اليادغ" في إجتساعيا السشعقج في بكيغ في -5
 .16السبادغ الجكلية الستعمقة باستقبلؿ كمدؤكلية القزاة كالسحاميغ الشيابة العامة, مرجر سابق, ص, يشطخ -6

 .(ـ2003تسػز/ / 12 -4) إعتسجت ىحه السبادغ في إجتساع قسة رؤساء اإلتحاد اإلفخيقي في مجيشة مابػتػ لمفتخة مغ -7
 ـ. 2003مغ السبادغ التػجييية لمسحاكسة العادلة في أفخيقيا لعاـ ( 5 ,4, 1) يشطخ, السػاد -8
 ـ.2004ككافق عمييا مجمذ كزراء اإلتحاد األكركبي عاـ  (,ـ13/10/1994) إعتسجت ىحه السبادغ مغ قبل المجشة الػزارية األكركبية في -9



 

فعل مغ اإلفعاؿ ألدمت الجكؿ األكركبية عمى أف تجّخـ في قػانيشيا الجاخمية أؼ كسا  ,أؼ تأثيخ أك تجخل في عسمو
كسا أكج عمى السبادغ ذاتيا "ميثاؽ القزاة في أكركبا" , (1)عجالتو التي يخاد مشيا التأثيخ عمى نداىة القزاء أك

ككحلظ "السيثاؽ األكركبي حػؿ القزاة" الرادر (, ـ20/3/2/1993) الرادر عغ "الجسعية األكركبية لمقزاة" في
 ضخكرةكالحؼ أكج عمى  (3)ـ"1988األمخيكية فقج صجر "إعبلف كخاكاس لعاـ  ةكفي القار  (2)(, ـ10/7/1998) في

  .(4)زاءتجخيع أؼ تجخل أك تأثيخ عمى الق ضخكرة

 اإلقميسية السعشية بحقؽق اإلندان.لسؽااثيق واإلعالنات ا -اثالثًا :
في مشاشق متعجدة مغ العالع العجيج مغ السػاثيق اإلقميسية السعشية بحقػؽ اإلنداف, كقج أشارت الى صجرت      

تػلى يأف مّسا يتصمب  ,التقاضي لحساية حقػقو أك السصالبة بياإف مغ حقػؽ اإلنداف حق بإعتبار إستقبلؿ القزاء 
 .(5)تتػافخ فيو ضسانات اإلستقبلؿ كالحياد ءحساية ىحه الحقػؽ قزا

السداكاة ( مشو عمى 13 -12كنرت السادتيغ ) (6)السيثاؽ العخبي لحقػؽ اإلنداففعمى السدتػػ العخبي صجر      
كىي الجكؿ األعزاء في مجمذ جامعة الجكؿ العخبية ىحا السيثاؽ السداكاة أماـ القزاء كضساف الجكؿ األشخاؼ في 

 . (7)أك تأثيخ لزساف السحاكسة العادلة لمخرػـ ستقبلؿ القزاء كحياده كحسايتو مغ أؼ تجخل أك تػسطإلسبجأ 

, 7, 3) كقج أكج في السػاد (8)صجر السيثاؽ األفخيقي لحقػؽ اإلنداف كالذعػبفقج  ةفخيقيعمى مدتػػ القارة األك     
ستقبلؿ القزاء كحياده مغ أؼ إ حسايةشخاؼ عمى كسا ألـد الجكؿ األ ,مشو عمى مبجأ السداكاة أماـ القانػف ( 26, 7

مشيا عمى  (6)كقج أكجت في السادة  ـ1950لعاـ  كفي أكركبا صجرت اإلتفاقية األكركبية لحقػؽ اإلنداف (9)تجخل
محكسة مدتقمة نديية تخاعي الزسانات السشرػص عمييا ضساف حق التقاضي لمجسيع كعمى قجـ السداكاة أماـ 

                                                           

 ـ.2004اء الشيابة العامة في أكركبا لعاـ مغ السبادغ الجكلية الستعمقة بإستقبلؿ القزاة كأعز(, /أ1) يشطخ السبجأ -1
السكتبة القانػنية, بغجاد,  في التذخيع اإلسبلمي كالقانػف الػضعي, , الحرانة القزائية كمبجأ إستقبلؿ القزاءالقيديعبجالقادر نقبًل عغ,  -2

 .166ـ, ص2013
 (. ـ1998/ ديدسبخ/15) فيفشدكيبل بكا البلتيشية" في كخاكاس أمخي فيصجر ىحا اإلعبلف عغ "السؤتسخ األمخيكي اإلسباني لخؤساء السحاكع  -3
 . 205 -202ـ, ص3/4/2016, تأريخ الديارة, .www.icj.orgعمشذػر عمى السػق ,المجشة الجكلية لمحقػقييغ, دليل تعديد إستقبلؿ القزاء -4
 .19, صـ2000مصبعة دار الثقاقة, عساف, مقارنة, دستػرية دراسة  -عبجهللا رحسة هللا البياتي, كفالة حق التقاضيد.  -5
  .(ـ23/5/2004( كالرادر بتأريخ )ـ2004د/ /270) صجر ىحا السيثاؽ عغ مجمذ جامعة الجكؿ العخبية بقخاره السخقع -6
لجامعة السدتشرخية, د. حيجر أدىع عبجاليادؼ, قخاءة في الرياغات القانػنية لمسيثاؽ العخبي لحقػؽ اإلنداف, مجمة الحقػؽ, كمية القانػف, ا -7

 . 8ـ, ص2010, لدشة 11, العجد3السجمج 
 كدخل حيد التشفيح بتأريخ (,ـ18/7/1981) صجر ىحا السيثاؽ عغ مؤتسخ مشطسة الػحجة األفخيقية السشعقج بسجيشة نيخكبي في كيشيا بتأريخ -8
 . 43ـ, ص2007مخكد الجراسات كالبحػث, الخياض,  ,, ياسخ حدغ كمدؼ, حقػؽ االنداف في مػاجية سمصات الزبط الجشائي(ـ21/10/1986)
 كما بعجىا.  5ـ, ص4/2/6201, تأريخ الديارة, www.tootshamy.comيشطخ, دليل السحاكسات العادلة, مشذػرة عمى السػقع األلكتخكني,  -9

 بعجىا. 

http://www.tootshamy.com/


 

حقػؽ ضساف  مشو عمى( 47) في السادة (2)كسا نز "ميثاؽ الحقػؽ األساسية لجكؿ اإلتحاد األكركبي" (1)قانػناً 
يكيتيغ لقارتيغ األميخ كفي ا (3)عسمو عمىتأثيخ مدتقل بعيج عغ التجخل أك ال الخرػـ في محاكسة عادلة أماـ قاضٍ 

زاء ستقبلؿ القضخكرة حساية إمى عمشيا  (8)كنرت في السادة  (4)تفاقية األمخيكية لحقػؽ اإلندافجرت االصفقج 
 .(5)سبلمة أحكاموأك عجالتو أك سذ بشداىتو ت اتط أك تأثيخ ػ ضغأية سارس عميو ي كأالّ  ,كحياده

 السطمب الثاني
 األساس الؽطشي

غيخ  تصمب أف يتػاله قزاء مدتقلكذلظ ي القانػف,ق فييا كفنطخ السشازعات كالفرل ميسة يتػلى القزاء      
 ,بشطخ الجعػػ السعخكضة عميولػحجه ف يشفخد القزاء أسبجأ بىحا الكيتسثل  خاضع لعػامل التػسط أك التجخل,

القائع عمى  ىػالقزاء إف تقتزيو عجة مبخرات مشيا  , كذلظ ماكإصجار الحكع فييا عمى أساس القانػف ككفق األدلة
 ,كبيحا تقتزي شبيعة عسمو أف يكػف مدتقبلً  ,ساية الحقػؽ كالحخيات كىػ السأمغ الحؼ يمػذ بو مغ سمبت حقػقوح

ة جيأية تحقق إال إذا كاف القزاء مدتقبًل غيخ خاضع لعػامل التجخل مغ يكسا إف تػفيخ السحاكسة العادلة ال 
ؼ عشجىا تقتزي إف يكػف بعيجًا عغ أؼ تجخل ى الحقيقة التي يجب الػقػ إلإف كصػؿ القزاء أخخػ, فزبًل عغ 

 (7)ستقبلؿ القزاء كعجـ جػاز التػسط أك التجخل في عسمواكلحلظ فقج أجسعت الجساتيخ عمى تبشي مبجأ  (6)أك تػسط
كلحلظ فقج جخمت  ,ستقبلؿ القزاءإإال إف مجخد الشز عمى ىحا السبجأ في الجستػر ال يكفي لزساف  (7)عسمو

التذخيعات جخمتيا خرع أك ضجه, إذ كمشيا التػسط لرالح  كنداىتو, وبإستقبلل تسذالتذخيعات كافة األفعاؿ التي 
تذخيعات مكافحة سشتشاكؿ تجخيع التػسط في التذخيعات الجدائية, كمغ ثع في  يوكعم ,قػانيغ مكافحة الفدادالجدائية ك 

 الفداد. 
                                                           

 .10ـ, ص1996حخية الذخرية مغ الػجية السػضػعية, دار الشيزة العخبية, القاىخة, د. أشخؼ تػفيق شسذ الجيغ, الحساية الجشائية لم -1
 .(ـ7/12/2000) إعتسج ىحا السيثاؽ مغ قبل المجشة الػزارية األكركبية بتأريخ -2
 . 80م, ص0989الٌٌن, بٌروت, المعهد الدولً للدراسات العلٌا فً العلوم الجنائٌة, المعاهدات األوروبٌة لحماٌة حموق اإلنسان, دار العم للم -3

  (.ـ22/11/1969) إعتسجت ىحه اإلتفاقية مغ قبل مشطسة البمجاف األميخكية في دكرتيا السشعقجة بسجيشة ساف خػسيو في كػستاريكا بتأريخ -4
 .739ص, ـ2005العخبية, السعيج الجكلي لحقػؽ اإلنداف, شيكاغػ, الػاليات الستحجة األمخيكية,  الجساتيخ, د. محسػد شخيف بديػني -5
 .102ـ, ص2007القاىخة, مرخ, , الزسانات القانػنية لمستيسيغ في الجستػر كالقانػف الجشائي السرخؼ, مكتبة اآلداب, الكخدكسي د. عادؿ -6

 .102ص
"القزاة مدتقمػف ال سمصاف عمييع في قزائيع لغيخ القانػف كال يجػز ألية سمصة التجخل في القزاء أك  الشافحمغ دستػر العخاؽ ( 89)ـنرت  -7

( مغ 163ـ, ـ)1952لعاـ  ردفمغ دستػر األ( 101)ـ, ـ1996لعاـ  جدائخلمغ دستػر ا( 148)ـ ذلظأك في شؤكف العجالة" كسا نرت عمى 
( 160( مغ قانػف التشطيع القزائي العخاقي رقع )2القػانيغ السشطسة لعسل القزاء, مشيا ـ)ـ, كنرت عمى ذات السبجأ 1990دستػر مػريتانيا لعاـ 

( لدشة 42( مغ قانػف الدمصة القزائية البحخيشي رقع )2ـ, ـ )2001( لدشة 15( مغ قانػف إستقبلؿ القزاء األردني رقع )3ـ, ـ)1979لدشة 
 ـ.2002



 

 الفخع األول
 عقابيةالالتذخيعات 

بل البج مغ  ,إف مجخد الشز عمى إستقبلؿ القزاء في الشرػص الجستػرية ال يكفي لتحقيق ذلظ اإلستقبلؿ      
إذ تعجدت كتشػعت كسائل التػسط  ة القزاء كعجالتو,كجػد نرػص جدائية تجـخ اإلفعاؿ التي تقع إعتجاءًا عمى نداى

جتساعية كإتداع تجخميا في معطع أكجو الحياة الدياسية أك اال نتيجة لتصػر دكر الجكلة, كالتجخل في عسل القزاء
كسا إف التصػرات الحجيثة كإنتذار السبادغ الجيسقخاشية نتيجة لمثػرات كاإلحتجاجات لمسصالبة , قتراديةأك اإل

ياد دكر ذلظ إف إزد ,حتخاـ الحخيات كالحج مغ الدمصاف السصمق لمحكاـ أثخت سمبًا عمى إستقبلؿ القزاءابالحقػؽ ك 
القزاء نحػ الػجية التي مؤسدات الجكلة كمشيا في تػجيو  اً كبيخ  اً عامة الشاس في الحياة الدياسية يجعل ليع دكر 

يتييب الخأؼ العاـ كقج يرجر أحكامو  شالسا يجعمو وعمى إستقبلل اً كبيخ  اً سمبي اً يخيجكنيا فيربح ليحا الجكر تأثيخ 
ستقبلؿ كل ما يخل بإمغ تمظ السؤثخات ضخكرة تجخل السذخع لتجخيع  مجاراة لو كعشج ذلظ تتصمب حساية القزاء

" كالتي يقرج بيا فخض عقػبات جدائية ءالقزا ستقبلؿصمق عميو تدسية "الحساية الجدائية إليكىػ  (1)القزاء كحياده
كال تكػف الغاية مغ ذلظ حساية شخز  (2)عمى كل مغ يتجخل في عسل القزاء أك يتػسط لرالح خرع أك ضجه

كعمى , القاضي بقجر ما يكػف اليجؼ مشو ضساف حياده كتجخده مغ أية مرمحة أك ميل أك محاباة عشج نطخ الجعػػ 
إال إنيا إختمفت فيسا بيشيا مغ حيث السحل الحؼ جخمت فيو ىحا  القزاةذلظ فقج جخمت التذخيعات التػسط لجػ 

ثة إتجاىات, األكؿ مشيا لع يذتخط ليحه الجخيسة صفة السػضف كجخميا ضسغ الجخائع الفعل كتػزعت بحلظ عمى ثبل
ذلظ إف السحل األكثخ مبلئسة لتجخيع  ,ككاف ىحا اإلتجاه مغ التذخيعات ىػ الخاجح مغ بيشيا, السخمة بديخ العجالة

األركاف العامة فقط دكف الخكغ كإف يقترخ تجخيسيا عمى  "التػسط ىػ معالجتيا ضسغ "الجخائع السخمة بديخ العجالة
 ,حرل مغ األفخاد العادييغيبل يسكغ أف  ,ذلظ إف التػسط ال يختكب مسغ يتستع برفة السػضف فحدب ,الخاص

عمى  يسياقترخت في تجخ أضسغ "الجخائع السخمة بديخ العجالة" ك  وجخمت , إذجيت اليو غالبية التذخيعاتإتكذلظ ما 
 .لتذخيعات السذخع الدػرؼ كالمبشاني كاألردني كالفمدصيشي كالكػيتي كالبحخيشيكمغ ىحه ا ,األركاف العامة فقط

التي كردت في الفرل األكؿ  (3)عقػبات( 409) فأما السذخع الدػرؼ فقج جـخ "إستعصاؼ القاضي" في السادة     
 ـ1949لدشة ( 148) مغ قانػف العقػبات رقعمغ الكتاب الثاني "الجخائع السخمة بديخ القزاء" مغ الباب الخابع 

                                                           

 .83ـ, ص2005كمية الذخيعة, الجامعة اإلسبلمية, غدة,  ,في الجكلة االسبلمية, رسالة ماجدتيخأحسج صياـ سميساف, مبجأ استقبلؿ القزاء  -1
 . 57ـ, ص2003دراسة دستػرية مقارنة, رسالة ماجدتيخ, كمية القانػف, جامعة السػصل,  –فى, مبجأ إستقبلؿ القزاء رصسيباف جسيل م -2
تابة كاف أك مذافية لسرمحة أحج الستجاعيغ أك ضجه عػقب بالحبذ مغ إسبػع الى "مغ إستعصف قاضيًا كعمى ما يأتي السادة ىحه نرت  -3

 شيخ كبالغخامة مائة ليخة"



 

كالتي كردت  (1)عقػبات( 419) حيث جـخ "إستعصاؼ القاضي" في السادة ,, كالى ذلظ ذىب السذخع المبشانيالشافح
 340مغ قانػف العقػبات رقع مغ الكتاب الثاني في الفرل األكؿ "الجخائع السخمة بديخ القزاء" مغ الباب الخابع 

كالتي كردت  (2)عقػبات( 223) التأثيخ في اإلجخاءات القزائية" في السادة"كسا جـخ السذخع األردني , ـ1943لدشة 
لدشة  16مغ قانػف العقػبات رقع  مغ الكتاب الثانيفي الفرل األكؿ "الجخائع السخمة بديخ العجالة" مغ الباب الخابع 

التي , ك (3)اتعقػب( 125) أما السذخع الفمدصيشي فقج جـخ "التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية" في السادة ,ـ1960
كسا جـخ , ـ1936لدشة  74 مغ قانػف العقػبات رقع جاءت في الفرل الثالث عذخ "الجخائع الستعمقة بديخ العجالة"

الفرل األكؿ "في السداس  فيالتي كردت  (4)عقػبات( 243) السذخع البحخيشي "التػسط لجػ قاض" في السادة
, أما السذخع الكػيتي ـ1976لدشة  15مغ قانػف العقػبات رقع مغ الكتاب الثاني بديخ القزاء" مغ الباب الخابع 

 فيالتي كردت  (5) ـ1970لدشة  16 مغ قانػف الجداء رقع ( 146 ) فقج جـخ "التأثيخ في جيات القزاء" في السادة
 .قانػف ىحا الالفرل الثالث "الجخائع الستعمقة بديخ العجالة" مغ الباب الثاني مغ 

كمغ العامة, تجاه الثاني مغ التذخيعات فقج جـخ التػسط ضسغ جخائع تجاكز السػضفيغ حجكد الػضيفة ما االأ      
 كسا جـخ اإلستجابة لمتػسط في السادة/عقػبات( 120) في السادة وجخم الحؼىحه التذخيعات السذخع السرخؼ 

 (7)مغ الكتاب الثاني مغ ىحا القانػف ف في الباب الخامذ االسادت افكقج كردت ىات( 6)مغ ىحا القانػف ( 121)

                                                           

 الى مئة ألف ليخة"ألف "مغ إستعصف قاضيًا كتابة أك مذافية لسرمحة أحج الستجاعيغ أك ضجه عػقب بالغخامة مغ عذخيغ ىحه السادة نرت  -1
السادة عمى إف "كل مغ كجو إلتساسًا الى قاض كتابة أـ مذافية محاكاًل بحلظ أف يؤثخ بػجو غيخ مذخكع في نتيجة إجخاءات قزائية ىحه نرت  -2

 عػقب بالحبذ لسجة ال تتجاكز الذيخ أك بغخامة ال تديج عمى عذخة دنانيخ أك بكمتا العقػبتيغ" 
سًا الى قاض أك حاكع صمح أك مأمػر تدػية أك إلى أؼ مػضف مغ مػضفي السحكسة رت ىحه السادة عمى أف "كل مغ كجو شمبًا أك إلتسان -3

محاكاًل بحلظ أف يؤثخ بػجو غيخ صحيح في نتيجة إجخاءات قزائية يعتبخ إنو إرتكب جشحة كيعاقب بالحبذ مجة سشة أك بغخامة قجرىا خسدػف 
 .جشييًا أك بكمتا العقػبتيغ"

 الحبذ أك بالغخامة مغ تػسط لجػ قاض لرالح أحج الخرـػ أك إضخارًا بو" السادة عمى أف "يعاقب بىحه نرت  -4
عمى إف "كل مغ حاكؿ كىػ سيء القرج عغ شخيق األمخ أك الصمب أك التيجيج أك الخجاء أك التػصية حسل مػضف ذؼ إختراص ىحه نرت  -5

بيا القانػف يعاقب بالحبذ مغ مجة ال تتجاكز سشتيغ كبغخامة ال قزائي عمى إتخاذ إجخاءات مخالفو لمقانػف أك عمى اإلمتشاع عغ إجخاءات يقزي 
 حجػ ىاتيغ العقػبتيغ" إتتجاكز الفي ركبية أك ب

السادة عمى أف "كل مػضف تػسط لجؼ قاض أك محكسة لرالح أحج الخرـػ أك إضخار بو سػاء بصخيق األمخ أك الصمب أك الخجاء ىحه نرت  -6
عمى أف " كل قاض امتشع عغ  121تديج عمى ستة أشيخ أك بغخامة ال تتجاكز خسدسائة جشية" كنرت السادة أك التػصية يعاقب بالحبذ مجة ال 

السادة الدابقة يعاقب بالعقػبة السشرػص عمييا  يف الحكع أك صجر مشو حكع ثبت أنو غيخ حق ككاف ذلظ بشاء عمى سبب مغ األسباب السحكػرة 
 مكخر كبالعدؿ" 105السادة  يف
ضسغ جخائع شو كالتي كردت ( م105) جـخ التػسط في السادة , إذـ1904لدشة  (السمغى)سذخع السرخؼ بيحا اإلتجاه في قانػف العقػبات أخح ال -7

 -104كالحؼ جـخ التػسط في ـ) ,(السمغى) بيحا اإلتجاه قانػف العقػبات البغجادؼ أخحكسا في الفرل األكؿ مغ الكتاب الثاني, جخائع السػضفيغ 



 

شتخط ليحه الجخيسة صفة إ , إذتجاىيغ الدابقيغتجاه الثالث مغ التذخيعات جاء جامعًا بيغ اإلاإلإال إف       
سذخع السػضف العاـ كجخميا ضسغ الجخائع السخمة بديخ العجالة كمغ ىحه التذخيعات السذخع العخاقي كاليسشي, فأما ال

مغ ىحا ( 234) ستجابة لمتػسط في السادةكسا جـخ اال ,عقػبات( 233) العخاقي فقج جـخ التػسط في السادة
"الجخائع السخمة بديخ  ف في الفرل األكؿ "السداس بديخ القزاء" مغ الباب الخابعاالسادت افكقج كردت ىات (1)القانػف 
إف السذخع العخاقي لع يكغ مػقفًا في تجخيسو لمتػسط كبحلظ ف (2)فحمغ الكتاب الثاني مغ قانػف العقػبات الشا العجالة"

كمغ حيث السحل الحؼ عالج فيو ىحه الجخيسة, فسغ ناحية جـخ التػسط  الجانيمغ حيث الرفة التي إشتخشيا في 
ىحه فبل تتحقق  كبحلظصفة السػضف أك السكمف بخجمة عامة  الجانيضسغ الجخائع السخمة بديخ العجالة كإشتخط في 

بل يقترخ عمى  وشتخاشيا فياككاف األكلى بالسذخع العخاقي عجـ  ,يتستع بيحه الرفة الجاني الجخيسة إال إذا كاف
ذلظ إف التػسط لجػ القزاة  ,الخكشيغ السادؼ كالسعشػؼ فحدب فإف تػفخا تحققت الجخيسة كلػ لع يكغ الػسيط مػضفاً 

مسغ ال يتستع بيحه الرفة, كسا جـخ السذخع العخاقي في ف يحرل ذلظ أال يحرل مغ السػضفيغ فحدب بل يسكغ 
دكف لجػ القزاة لى جانب جخيسة التػسط إالباب الخابع مغ الكتاب الثاني الكثيخ مغ الجخائع السخمة بديخ العجالة 

 -235) الشذخ السخل باألحكاـ القزائية في السادتيغأف يذتخط ليحه الجخائع الخكغ الخاص كمغ ذلظ جخيسة 
 جخيسة تزميل القزاء في السػاد/عقػبات(, ك 245 -243) اإلخبار الكاذب في السػاد/عقػبات(, كجخيسة 236

الخكغ يحه الجخائع كلع يذتخط ل (,عقػبات/257 -251) , كجخيسة شيادة الدكر في السػاد(عقػبات/250 -248)
عامة في جخيسة التػسط  ةالسكمف بخجمككاف األكلى بالسذخع العخاقي أال يذتخط صفة السػضف أك ص, الخا

كغيخىا مغ الجخائع السخمة بديخ العجالة الػاردة في الباب الخابع مغ  (عقػبات/233ة )السعاقب عمييا في الساد
                                                                                                                                                                             

جـخ كل مشيسا التػسط لجػ القزاة ضسغ جخائع تجاكز حجكد الػضيفة  إذ ,( مشو96 -94(, في ـ)السمغى)نػف الجداء العثساني كقا ( مشو,105
 العامة. 

عمى أف "يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ ستة أشيخ كال تديج عمى سشة كل مػضف أك مكمف بخجمة عامة تػسط أك حاكؿ  ىحه السادةنرت  -1
عمى  (234)التجخل في عسل القزاة أك التأثيخ عمى قشاعاتيع القانػنية بأية شخيقة كانت سػاء لرالح أحج الخرـػ أـ األضخار بو" كنرت السادة 

تقل سشة أشيخ كال تديج عمى خسدة سشػات كل قاض أصجر حكسًا ثبت إنو غيخ حق ككاف ذلظ نتيجة التػسط أك التجخل أف "يعاقب بالحبذ مجة ال 
 أك التأثيخ عمى قشاعتو القانػنية بأية شخيقة كانت" 

يئػف اإلستعساؿ في إنفاذ كالتي كردت في الفرل الخامذ "في الحيغ يد, (السمغى)مغ قانػف الجداء ( 95ـ)السذخع العثساني التػسط في  جـخ -2
مشو كالتي نرت ( 104) , جـخ التػسط في السادة(السمغى)قانػف العقػبات البغجادؼ السأمػرية كمػقعيا كالحيغ ال يقػمػف بػاجبات مأمػريتيع", كفي 

أك الصمب أك الخجاء أك  عمى إف "كل مػضف عسػمي تػسط لجػ حاكع أك محكسة لرالح أحج الخرـػ أك اضخار بو سػاء كاف ذلظ بصخيق األمخ
التػصية يعاقب بالحبذ مجة ال تديج عغ ستة أشيخ أك بجفع غخامة ال تديج عغ خسديغ ليخة" ككردت ىحه السادة في القدع الثالث "في تجاكز 

انػف العقػبات البغجادؼ ق يالعخاق الفقورأؼ في كقج إنتقج , قانػف ىحا ال السػضفيغ حجكد كضائفيع" مغ الباب الخابع عذخ مغ الكتاب الثاني مغ
بخرػص جخيسة التػسط مغ كجيتيغ, األكلى إشتخاط صفة السػضف العسػمي في حيغ إف ىحه الجخيسة تختكب مغ السػضف كمغ غيخه, إما الثانية 

في نرػص متشاثخة بيغ فيي عجـ تخريز السذخع فربًل أك بابًا خاصًا بػ "الجخائع السخمة بديخ العجالة" في ىحا القانػف بل كردت ىحه الجخائع 
 . 232 -231ـ, ص1948سعارؼ, بغجاد, ثشايا قانػف العقػبات البغجادؼ السمغى, يشطخ, جسيل األكرفمي, شخح قانػف العقػبات البغجادؼ, مصبعة ال



 

كبعج أف إشتخط ليحه الجخيسة صفة  الخكغ الخاص,كالتي لع يذتخط فييا الشافح الكتاب الثاني مغ قانػف العقػبات 
ضسغ الجخائع السخمة بديخ العجالة في الباب الخابع مغ  تخدبخجمة عامة فسغ غيخ الرحيح أف السػضف أك السكمف 

ككاف األكلى بالسذخع العخاقي تجخيسيا ضسغ جخائع تجاكز السػضفيغ حجكد الػضيفة الػاردة في  ,الكتاب الثاني
ـ فييا أفعاؿ ذات صمة بالذأف الفرل الثالث مغ الباب الثالث مغ الكتاب الثاني مغ قانػف العقػبات كالتي جخ 

شتخط فييا صفة السػضف أك السكمف بخجمة عامة كمغ ذلظ جخيسة اإلمتشاع عغ تشفيح األحكاـ القزائية أالقزائي ك 
كجخيسة تعحيب الستيع  (,عقػبات/332) جخيسة إستعساؿ القدػة مع الستيع في السادة(, ك عقػبات/329) في السادة
 .  عقػبات( 333) في السادة

جـخ "ميل القاضي" في كسا  (,عقػبات/187) ما السذخع اليسشي فقج جـخ "التجخل في شؤكف العجالة" في السادةأ   
كالتي كردت في الفرل األكؿ مغ الباب الخامذ "الجخائع السخمة بديخ العجالة" مغ  (1)مغ ىحا القانػف ( 188) السادة

كقج أخح السذخع اليسشي باإلتجاه الحؼ سار  ,ـ1994لدشة ( 12) الكتاب الثاني مغ قانػف الجخائع كالعقػبات رقع
كبحلظ يػجو لو ما  ,الجخائع السخمة بديخ العجالة كإشتخط ليا صفة السػضف العاـ , إذ سساىا مغعميو السذخع العخاقي

ف في حيغ إف ىحه الجخيسة يسكغ أ يا في الجانيإشتخاشالرفة التي كجو الى السذخع العخاقي مغ نقج مغ حيث 
ضسغ الجخائع السخمة بديخ كمغ حيث السحل الحؼ جـخ فيو ىحا الفعل فقج كردت تتحقق مسغ ال يتستع بيحه الرفة, 

ككاف األكلى بو تجخيسيا ضسغ جخائع تجاكز السػضفيغ حجكد الػضيفة  ,رغع إشتخاط الخكغ الخاص فييا, العجالة
 . ب الثاني مغ قانػف الجخائع كالعقػباتالعامة الػاردة في الفرل األكؿ مغ الباب الخابع مغ الكتا

لدشة ( 88) مغ نطاـ محاكسة الػزراء رقع / ك(5) "التجخل في عسل القزاء" في السادةالسذخع الدعػدؼ كجّخـ    
إذا كتدخؼ ىحه السادة عمى كل مغ يتستع برفة الػزيخ أك مسغ بجرجتو  (2)(,ق22/9/1380) ىػ كالسؤرخ في1380

 .(4)القزاء الذخري في شؤكف كمشيا جخيسة التجخل  (3)السشرػص عمييا في ىحا الشطاـرتكب إحجػ الجخائع ا

التػسط فسشيا ما جخمتيا  ائعمغ حيث السعالجة التذخيعية لجخ فيسا بيشيا ختبلؼ التذخيعات إكمسا تقجـ يتبيغ      
ف ىػ اإلتجاه الخاجح مغ فكا فقط, كإقترخ التجخيع عمى األركاف العامة ,ضسغ الجخائع السخمة بديخ العجالة

                                                           

ػ قاض أك سشػات كل مػضف أك ذؼ كجاىة تجخل لج اقب بالحبذ مجة ال تديج عمى ثبلثعمى أف "يع (قػبات يسشي/ع187دة )نرت السا -1
عمى أف "يعاقب بالحبذ مجة ال ( 188ة )محكسة لرالح أحج الخرـػ أك إضخارًا بو بصخيق األمخ أك الصمب أك الخجاء أك التػصية" كنرت الساد

"  تديج عمى سبع سشػات كل قاض تعسج الحكع بغيخ الحق نتيجة رجاء أك تػصية أك كساشة أك ميل ألحج الخرـػ
محاكسة الػزراء الدعػدؼ عمى إف "مع عجـ اإلخبلؿ بسا يشز عميو أؼ نطاـ آخخ يعاقب بالدجغ لسجة تتخاكح مغ  مغ نطاـ (5)نرت السادة  -2
 التجخل الذخري في شؤكف القزاء...."  -.... ك -سشػات الستيع بسػجب أحكاـ ىحا الشطاـ إذا إرتكب إحجػ الجخائع اآلتية : 10 -3
  الدعػدؼ.مغ نطاـ محاكسة الػزراء ( 1ـ )يشطخ,  -3
ـ, 2008 الخياض ,نايفعبجاليادؼ دمحم, الجخائع السخمة بديخ العجالة في الجعػػ الجشائية, رسالة ماجدتيخ, كمية الجراسات العميا, جامعة  -4
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اإلتجاه الثاني مغ  أماالجخائع, ىحه ذلظ إف السحل األكثخ مبلئسة ليحه الجخيسة ىػ معالجتيا ضسغ  ,التذخيعات
ككاف ذلظ مػقف التذخيعات التي إشتخشت ليحه  ,التػسط ضسغ جخائع تجاكز حجكد الػضيفةفقج جـخ التذخيعات 

يا فميذ مغ الرحيح أف يجـخ تػسط السػضف ضسغ الجخائع السخمة الجخيسة صفة السػضف كىػ مػقف حدشًا ل
يشصػؼ عمى القزاء عمى إعتبار إف تػسط السػضف لجػ , بل ضسغ جخائع تجاكز حجكد الػضيفة, بديخ العجالة

قترار تجخيع التػسط عمى ألييا الشقج مغ باب إاإلخبلؿ بالػاجبات الػضيفية كتجاكز عمى حجكدىا كلػ كاف يػجو 
تجاه الثالث مغ التذخيعات فقج جـخ تػسط ضفيغ فقط في حيغ يسكغ أف يحرل التػسط مغ غيخىع, إما االالسػ 

 تكعالج ىحه الجخيسة ضسغ "الجخائع السخمة بديخ العجالة" ككانت تمظ التذخيعا ,السػضفيغ كمغ في حكسيع فقط
حيث السحل الحؼ عالجت فيو ىحه شتخشتيا في الػسيط كمغ افيسا ذىبت اليو مغ حيث الرفة التي  ػفقةغيخ م

 جاىات الستقجمة كذلظ مػقفتالجخيسة, كمغ التذخيعات ما كاف لو شبيعة خاصة كال يحدب ضسغ أؼ مغ اال
  .(1)السذخع الدعػدؼ

 الفخع الثاني
 تذخيعات مكافحة الفداد

يخ مذخكع أك مشافع "إستغبلؿ السػضف العاـ لسػقعو كصبلحياتو لمحرػؿ عمى كدب غيخاد بالفداد اإلدارؼ     
مغ السػضف بالعسل الػضيفي, كالتي ييجؼ يتسثل الفداد اإلدارؼ بسجسػعة مغ اإلنحخافات السخمة ك  (2)شخرية"

السرالح الحاتية مسا يتزسغ مخالفة لمقػانيغ التي تفخض عمى القائع بالعسل ك الكدب الذخري  إرتكابيا إلى تحقيق
سا بك  (4)صػرًا متعجدة مشيا الفداد السالي كاإلقترادؼ كالقزائيكيتخح الفداد  (3)الػضيفي أداء ميامو بشداىة كشفافية

 . لييا كنقترخ عمى الفداد القزائيإال تجخل في السػضػع محل البحث فبل نتصخؽ الرػر  إف ىحه

مسا يؤدؼ الى ضياع  ,بأنو "اإلنحخاؼ الحؼ يريب الييئات القزائيةكقج عخؼ أحج الباحثيغ الفداد القزائي     
"الفداد الحؼ آخخ بأنو كعخفو  (5)الحقػؽ كتفذي الطمع كمغ أبخزه السحدػبية كالػاسصة كقبػؿ اليجايا كالخشاكػ"

                                                           
ٌة الدراسات العلٌا, طراد فهد نصٌر, إستمالل المضاء فً الشرٌعة اإلسالمٌة وتطبٌماته فً المملكة العربٌة السعودٌة, رسالة ماجستٌر, كل -1

 . 001م, ص0221جامعة ناٌف, الرٌاض, 

كػمية كسبل معالجتو, أعساؿ السؤتسخ العمسي حإستاذنا, فاضل جبيخ لفتو كعبجهللا كاضع حدغ, آثار الفداد اإلدارؼ عمى عسل السؤسدات ال -2
 .229ـ, ص2009, كمية االدارة كاالقتراد, جامعة القادسية, 1االكؿ, السجمج
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جسعية  وكعخفت (1)ختراصو لمشطخ فييا"أيحرل في القزاء عشج إتخاذه اإلجخاءات القانػنية في الجعػػ حدب 
ستغبلؿ الدمصة العامة لتحقيق مشافع شخرية لسػضفي السحاكع كيؤدؼ إكل األفعاؿ التي تذالذفافية الجكلية بأنو "

كتذسل تمظ األفعاؿ الخشػة كاإلبتداز كإستغبلؿ الشفػذ كإساءة  ,الى إصجار قخارات قزائية غيخ صحيحة كغيخ عادلة
اإلنحخافات  كيتبيغ مغ ذلظ إف الفداد القزائي يتسثل بسجسػعة مغ (2)ستغبلؿ الػضائف لتحقيق مكاسب شخرية"إ

مشيا التصبيق  عجة أشكاؿكيتخح ىحا الفداد  ,التي تتسثل بالخخكج عمى القػانيغ كاألنطسة التي تشطع عسل القزاء
ىػاء كالسرالح الذخرية لرالح ذكؼ الجاه كأصحاب الشفػذ األ كفقعمى اإلنتقائي لمشرػص القانػنية كتفديخىا 

مسا يؤدؼ الى إضعافيا  ,أركقة السحاكع كتعخضيا لمزغط كالتأثيخبدبب شيػع السحاباة كالػاسصة كالسحدػبية في 
  -الى عجة أسباب: ئيف ضيػر الفداد القزاػ كقج عدا الباحث (3)كتحجيسيا عغ القياـ بجكرىا الحؼ رسسو القانػف 

 يو.  ترل ىحه الطاىخة الف الشيػع ضاىخة الفداد اإلدارؼ في مؤسدات الجكلة ال يجعل القزاء معدكاًل عغ أ -1
فزبًل عغ عجـ قجرتيا عمى مػاجية  ,جـ قجرتيا عمى مػاجية السفدجيغعك , ضعف السؤسدة القزائية نفديا -2

الفداد السدتذخؼ عشج بعس التابعيغ ليا مغ قزاة كمجعيغ عاميغ كمػضفي السحاكع, فكمسا كاف القزاء قػيًا 
 . (4)فبل يجع مجااًل لمفداد مغ أف يرل اليو ,كصمبًا في مػاقفو

األمخ الحؼ يؤدؼ الى إختيار قزاة يديل  ,عجـ إتباع معاييخ الكفاءة كالشداىة في تعييغ العامميغ في القزاء -3
 .(5)كالتجخل كالتأثيخ عمى عسميع بػاسصة الخشاكػ كالعبلقات الذخرية كالعائمية ,التػسط لجييع

حيث يزعف ثقة الشاس بعجالة القزاء كيقمل مغ دكره في مكافحة الجخيسة كيحـخ  ,سيئة ر  كلمفداد القزائي آثا     
لمسفدجيغ كصيخكرتو  ءلى مجاراة القزاإكسا يؤدؼ  ,الستقاضيغ مغ الحرػؿ عمى حقػقيع التي يتقاضػف مغ أجميا

لى إسببًا في إنتقاليا  كسيمة لحسايتيع بجاًل مغ أف تصاليع يج العجالة, كسا إف شيػع ضاىخة الفداد في القزاء يسثل
 يعتبخ , إذيػر الفداد القزائي يداعج عمى إرتفاع معجالت الفداد اإلدارؼ ضذلظ إف  كمؤسداتيا, دكائخ الجكلةبقية 
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 ,ليو فإف محاربتو تربح أمخًا مدتحيبلً إفإذا ما كصمت ىحه الطاىخة  ,القزاء الجية السعػؿ عمييا في محاربة الفداد
 . (1) لسفدجيغ كتذجيعيع عمى اإلستسخار في فدادىع دكف أف يدتصيع محاسبتيعكسيمة لحساية ا وكيجعم

صػرًا متعجدة, ىي التػسط لجػ القزاء, كالتجخل في عسمو, كالتأثيخ عميو, كرشػة  يتخح الفداد القزائيك     
نقترخ عمى التػسط ك  ,ليياإكبسا إف رشػة القزاة ال تجخل في السػضػع محل البحث فبل نتصخؽ  ,(2)القزاة

 مغ (1)معطع التذخيعات الستعمقة بسكافحة الفداد كمشيا السذخع العخاقي في السادة  اي جخمتيتكالكالتجخل كالتأثيخ, 
كالحؼ عجد فيو الجخائع السشرػص عمييا في قانػف العقػبات  (3)ـ, الشافح2011( لدشة 30رقع )قانػف ىيئة الشداىة 

جخائع الفداد اإلدارؼ في التذخيع العخاقي كمشيا جخيستي التػسط كاإلستجابة لو, كسا  العخاقي الشافح كالسعتبخة مغ
 . (4)ـ2009أشار إلى ذلظ مذخكع قانػف مكافحة الفداد العخاقي لعاـ 

 كالكػيتي كمشيا السذخع اليسشي ,التػسط مغ جخائع الفدادجخائع  , إذ َعّجتلى ذلظ ذىبت بعس التذخيعاتإك     
, مغ جخائع الفداد َعج جخيستي التجخل في شؤكف العجالة كميل القزاةكاألردني كالفمدصيشي, فأما السذخع اليسشي فقج 

 كمغ بيغ ىحه( 5)جخائع كمشيا "الجخائع السخمة بديخ العجالة"ىحه المغ قانػف مكافحة الفداد ( 30) عجدت السادةإذ 
مغ قانػف مكافحة الفداد أشارت ( 30/3) كبسا إف السادة زاة,القلتجخل في شؤكف العجالة ميل ا تيالجخائع جخيس

الى أف الجخائع السخمة بديخ العجالة مغ جخائع الفداد فإف جخيسة التجخل في شؤكف العجالة كجخيسة ميل القاضي 
يخ في جيات جخيسة التأث إذ ُتَعجّ  التذخيع الكػيتيككحلظ الحكع في ي, تعتبخاف مغ جخائع الفداد في التذخيع اليسش

مغ قانػف مكافحة الفداد كالتي نرت عمى أف "تعتبخ جخائع فداد في ( 22) مغ جخائع الفداد بسػجب السادةالقزاء 

                                                           

 .48ـ, ص2007الخياض, الدعػدية, د. دمحم األميغ البذخؼ, الفداد كالجخيسة السشطسة, مخكد الجراسات كالبحػث,  -1
  / عموبات مغربً(. 248الفصل ) ( عموبات, ٌمابلها,242/9جرم المشرع الفرنسً رشوة المضاة بنص خاص فً المادة ) -2

ىي دعػػ جدائية يجخؼ التحقيق فييا بذأف جخيسة مغ الجخائع السخمة بػاجبات الػضيفة كىي "قزية فداد مغ قانػف الشداىة عمى إف ( 1) نرت -3
ك  275ك  272ك  271ك 234ك 233الخشػة كاإلختبلس كتجاكز السػضفيغ حجكد كضائفيع كأية جخيسة مغ الجخائع السشرػص عمييا في السػاد 

السعجؿ كأية جخيسة أخخػ يتػافخ فييا أحج الطخكؼ السذجدة السشرػص  1969لدشة  111مغ قانػف العقػبات رقع  296ك 293ك 290ك 276
مغ القانػف التشطيسي الرادر عغ مجمذ الحكع السشحل  6مغ قانػف العقػبات الشافح السعجلة بالقدع  135مغ السادة  7ك 6ك 5عمييا في الفقخات 

 ـ"2004لدشة  55السخقع 
مكافحة الفداد العخاقي" كسذخكع قانػف يقتخحو مجمذ الػزراء عمى مجمذ الشػاب كفق أحكاـ ـ, أعجت ىيئة الشداىة "قانػف 2009عاـ في  -4

الجخائع التالية أك الذخكع ليا أك  ىي إحجػ -مشو عمى إف "جخيسة الفداد : (/خامداً 1) ـ, كقج نرت السادة2005/أكاًل, مغ دستػر 60السادة 
مغ . ..234ك 233الجخائع السشرػص عمييا في السػاد  -إعاقة سيخ العجالة. ثاني عذخ: -خ:...أحج عذ -اإلعجاد ليا أيشسا كردت في القػانيغ:

بسا إف ىحه السادة إعتبخت الجخائع السخمة بديخ العجالة مغ جخائع الفداد فإف جخيستي التػسط كاإلستجابة لو ك  ـ السعجؿ"1969قانػف العقػبات لدشة 
 .عقػبات تعتبخاف مغ جخائع الفداد في التذخيع العخاقي( 234ك  233السشرػص عمييسا في السادتيغ )

 الجخائع السخمة بديخ العجالة ....."   -3....  -عمى أف "تعج مغ جخائع الفداد : مغ قانػف مكافحة الفداد اليسشي( 30) ـ نرت -5



 

كبسا إف .." .الجخائع الستعمقة بديخ العجالة السشرػص عمييا في قانػف الجداء. ... -5 -: تصبيق أحكاـ ىحا القانػف 
 .(1)الكػيتيالتذخيع مغ جخائع الفداد في  َفُتَعجّ  ضسغ ىحه الجخائع لقزاءالتأثيخ في جيات اجـخ  السذخع الكػيتي

التأثيخ في اإلجخاءات القزائية السشرػص عمييا في  جخيسة, إذ َعّج سار السذخع األردني وكعمى اإلتجاه ذات    
كمغ  ,مغ قانػف مكافحة الفداد (/أ16) جخائع في السادةىحه العقػبات مغ جخائع الفداد, فقج عجد ( 223)السادة 

تفاقية اإللى إع السذخع األردني أنزكقج  (2)ذلظ جسيع جخائع الفداد الػاردة في اإلتفاقيات التي إنزست الييا األردف
( 4/10ة )كبسا إف التػسط لجػ القزاة مغ جخائع الفداد في ىحه اإلتفاقية بسػجب الساد (3)الفدادعخبية لسكافحة ال

مغ قانػف مكافحة الفداد عمى إعتبار أؼ فعل مغ  (9/أ /16) السذخع األردني نز في السادة كبسا إف مشيا,
لسكافحة الفداد  العخبيةتفاقية اإلكمشيا لييا السسمكة إست زاألفعاؿ السعتبخة مغ جخائع الفداد في اإلتفاقيات التي إن

في التذخيع األردني فإف جخيسة التأثيخ في  مغ جخائع الفدادـ, 2012( لدشة 21) ع الييا بالقانػف رقعأنزكالتي 
 .تعتبخ مغ جخائع الفداد في التذخيع األردني ةاإلجخاءات القزائي

 (عقػبات/125) ـ التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية في السادةجخّ , إذ السذخع الفمدصيشيقخيبًا مغ ذلظ مػقف ك     
مغ قانػف مكافحة الفداد كالتي نرت عمى أف "يعتبخ فدادًا لغايات  (1)مغ جخائع الفداد بسػجب السادة  كَعّجىا

جسيع األفعاؿ الػاردة في اإلتفاقيات العخبية كالجكلية لسكافحة الفداد التي  -8..... -يمي : تصبيق ىحا القانػف ما
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 الفصل الثبني
 صور جرائم التوسط لدى القضبة

كأف  ,ذتخط في الحكع الحؼ يفرل في الشداع بيغ الستقاضيغ أف يكػف قج بشي عمى أساس مغ الػاقع كالقانػف ي    
كىحه القاعجة أمخ ال غشى عشو لزساف عجالة الحكع  ,يأتي معبخًا عغ جػىخ العجالة كركحيا حامبًل معشى اإلنراؼ

سا م ,لغاية مشو ىي إزالة الشداع القائع بيغ خرسيغ يخيج كل مشيسا الحكع لو بسا يصمبوذلظ إف ا ,القزائي كنداىتو
األمخ الحؼ يتصمب أف يدقط القاضي مغ حدابو األىػاء  ,يقتزي أف يصبق القانػف تصبيقًا صحيحًا كمشرفاً 

ما يخل بشداىة القزاء  كلزساف تحقيق ىحه الغاية فقج جخمت التذخيعات الجدائية كلة, كالسشافع الحاتيكالسيػؿ 
لتأثيخ قاضي الستػسط عشجه ككحلظ إستجابة الخرع أك ضجه كمغ ذلظ التػسط لرالح  ,كإستقبللو كسبلمة أحكامو

ستقبلؿ القزاء كتسكيشو مغ الفرل في الشداع عمى أساس القانػف إل الػسيط ضسانًا لحدغ سيخ العجالة كحسايةً 
جخائع التػسط لجػ القزاة كذلظ بسبحثيغ نتشاكؿ صػر  سشتشاكؿ كعميو ط,بعيجًا عغ السؤثخات أك الزغػ كاألدلة 

  ستجابة لمتػسط.كفي الثاني جخيسة االقاض لرالح خرع أك ضجه ا جخيسة التػسط لجػ سفي األكؿ مشي

 السبحث األول
ه   جخيسة التؽسط لجى قاض  لرالح خرػ  أو ضج 



 

ؼ ىسا الخكغ الساد ,تقػـ الجخيسة عمى ركشيغك عمييا القانػف, تتحقق الجخيسة مالع تتػافخ أركانيا التي نز  ال    
رابصة نفدية بيغ إرادة  بقياـسعشػؼ كيتجدج الحؼ يتسثل بالػاقعة التي تشدب إلى الدمػؾ اإلرادؼ لمفاعل, كالخكغ ال

يتصمبيا  كجخيسة التػسط لجػ قاض ال تتحقق مالع يتػافخ أركانيا التي (1)الجاني كالػاقعة التي قرجىا بدمػكو
 ,لى ذلظ الخكغ الخاصإكىي الخكغ السادؼ كالخكغ السعشػؼ, إال إف بعس التذخيعات اشتخشت إضافة  ,القانػف 

نتشاكؿ في  ,لى ثبلثة مصالبإلحلظ سشقدع ىحا السبحث  (2)كىػ أف يتستع الػسيط برفة السػضف أك مغ في حكسو
كمشيا كبسا إف بعس التذخيعات  ,السعشػؼ  ركشياشاكؿ كفي الثاني نت ,األكؿ مشيا الخكغ السادؼ لجخيسة التػسط

في ىحه  السصمب الثالث الخكغ الخاصتشاكؿ في سشمعيشة أف يتػافخ في شخز الػسيط صفة  تشتخشالعخاقي أ
 الجخيسة.

 السطمب األول
 الخكؼ السادي

كلو شبيعة مادية يسكغ إدراكيا بإحجػ الحػاس, كجػىخ ىحا  ,كل ما لو صمة بالجخيسةيتسثل الخكغ السادؼ ب   
لى العالع الخارجي إذلظ إف السذخع ال يعاقب عمى الشػايا السجخدة شالسا إنيا لع تطيخ  ,الخكغ الدمػؾ السختكب

ىي الدمػؾ اإلجخامي كالشتيجة س, كيتصمب قياـ ىحا الخكغ تػافخ ثبلثة عشاصخ في صػرة فعل مادؼ ممسػ 
كعمى ضػء ذلظ نتشاكؿ الدمػؾ اإلجخامي ثع الشتيجة الجخمية كالعبلقة الدببية  ا,كالعبلقة الدببية بيشيس الجخمية
  بيشيسا.

 الفخع األول
 الدمؽك اإلجخامي

فيػ مغ يعبخ عغ إفراح الجاني عغ إرادتو  ,الدمػؾ اإلجخامي أىع عشاصخ الخكغ السادؼ لمجخيسة جعَ يُ     
كىػ الحؼ يسثل كيانيا السادؼ السحدػس كيتجدج ىحا الكياف بسا يرجر عغ مختكبو مغ  ,حكاـ القانػف السخالفة أل

نداني الحؼ يتخح الفقو بأنو "الشذاط اإلرأؼ في قج عخفو , ك (3)حخكات عغ أعزاء جدسو إبتغاء تحقيق آثار مادية
كتختمف الجخائع فيسا بيشيا مغ حيث الساديات التي يتصمبيا  (4)لو مطيخًا خارجيًا يسكغ لمغيخ أف يحذ بو كيجركو"

كقج بيشت الشرػص التي جخمت  ة,ذلظ إف القانػف ىػ مغ يحجد الدمػؾ الحؼ يتحقق معو قياـ الجخيس ,قياميا
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خرػصيتيا ا الشذاط الحؼ يحقق الدمػؾ اإلجخامي في ىحه الجخيسة بسا يسكغ القػؿ إف لي قاضالتػسط لجػ 
دت الشذاط السكػف لمدمػؾ اإلجخامي في ىحه الجخيسة بفعل التػسط أك إذ حجّ  ,بيا عغ الجخائع األخخػ  التي تتسيد

أخخػ,  كمغ حيث نذاط الػسيط كتختمف في أحيافٍ  فحػاىاكىحه األفعاؿ تتفق مع بعزيا في يخ, التجخل أك التأث
كبحلظ فبل تتحقق ىحه , (1)ك التػصية"لتػسط بػ "األمخ أك الصمب أك الخجاء أاكسا حجدت بعس التذخيعات صػر 

بل يذتخط أف يتخح ذلظ الشذاط إحجػ الرػر التي بيشيا القانػف, في حيغ  ,الجخيسة بسجخد كقػع نذاط الجاني
بيشسا لع تحجد تذخيعات أخخػ صػر التػسط بل , (2)ذكخت تذخيعات أخخػ إف التػسط يحرل إما شفاىًا أك كتابة

كإف , التػسط لجػ جية قزائية كسا إشتخشت التذخيعات حرػؿ (3)تحجد صػره و دكف أفإقترخت عمى تجخيس
بيشسا جخمت أخخػ التػسط الحؼ يحرل  (4)فقج جـخ بعزيا التػسط الحؼ يحرل لجػ قاضذلظ إختمفت في 

الى أبعج مغ ذلظ حيشسا جخمت التػسط الحؼ يحرل لجػ قاض أك  بعزياكذىب  (5)لجػ قاض أك محكسة
كسا حجدت التذخيعات الغخض مغ التػسط بأف يكػف إما لرالح أحج  (6) ك إختراص قزائيمحكسة أك مػضف ذ

 .(7)أحج الخرـػ أك اإلضخار بو

الدمػؾ اإلجخامي في ىحه  يكّػف سشتشاكؿ نذاط الػسيط الحؼ كمغ أجل اإلحاشة بجسيع ىحه التفاصيل لحلظ     
 لرالح خرع أك ضجه. التأثيخ لجػ قاضٍ أك التجخل أك الجخيسة كيتحقق ذلظ بقيامو بفعل التػسط 

 فعل الؽسيط. -أواًل :
فسشيا ما إستخجـ تدسية )التػسط(  ذلظ, لع تأخح التذخيعات بتدسية مػحجة لجخيسة التػسط بل إختمفت في     

السذخع الدػرؼ ذلظ )اإلستعصاؼ( كمغ ػب, كمشيا ما أسساىا (8)كمغ ذلظ السذخع العخاقي كالسرخؼ كالبحخيشي
بعس كأسستيا  (10)السذخع اليسشي كالدعػدؼشيا )التجخل( كمػلى تدسيتيا بػإأخخػ تذخيعات ذىبت ك  (9)بشانيكالم
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ككل ىحه التدسيات تشجرج تحت مفيػـ كاحج , (1)السذخع األردني كالكػيتي كالفمدصيشي يا)التأثيخ( كمشػتذخيعات بػال
فيتحقق بحلظ  خرع أك ضجه,كاحج كإف إختمفت في مرصمحاتيا ما داـ الػسيط يمجأ بشذاشو الى قاض لرالح 

مغ حيث فاعمية  ياإال إف ذلظ ال يشفي كجػد إختبلؼ بيش ,حه الجخيسةفي ىمدمػؾ اإلجخامي ل سكّػف الفعل ال
إما حلظ سشتشاكؿ الفعل الحؼ يختكبو الػسيط كتتحقق بو الجخيسة كىػ كل و,لجيمغ حرل التػسط كمجػ تأثيخه عمى 

 .التػسط أك التجخل أك التأثيخ

 التؽسط لجى قاض  أو محكسة. -1
في التذخيعات التي أشمقت تدسية التػسط عمى ىحه الجخيسة كمشيا السذخع العخاقي كالسرخؼ كالبحخيشي فأنيا      

كيتحقق ىحا الفعل عشج  خرع أك ضجه, تتحقق عشج إرتكاب الجاني فعل التػسط لجػ قاض أك محكسة لرالح
اباتو عشجما يكػف التػسط لرالح السيل لرالح أحج الخرـػ أك مح الستػسط عشجه شمب الػسيط مغ القاضي

جل التعدف أك إساءة قزاء ألالخرع, أما إذا كاف التػسط ضج مرمحة الخرع فيكػف بدعي الػسيط لجػ ال
كفي كمتا الحالتيغ  (2)إستعساؿ الدمصة ضج الخرع الحؼ حرل التػسط ضج مرمحتو مغ أجل اإلضخار بو

مع تجـخ ف ,كتشيس بحلظ أركانيا ,قق جخيسة التػسطسػاء كاف التػسط لرالح الخرع أك ضجه فإف ذلظ يحك 
 (3)بل جخمت التػسط الحؼ يحرل ضج مرمحتو ,التذخيعات التػسط الحؼ يحرل لرالح أحج الخرػـ فحدب

إف الدمػؾ اإلجخامي الحؼ تقػـ عميو ىحه الجخيسة يتحقق عشج إرتكاب فعل التػسط لجػ قاض أك محكسة كبحلظ ف
إف فعل التػسط مسا يعشي  ,الصمب مغ القاضي السيل أك السحاباة لخرع ضج آخخأؼ , (4)خرع أك ضجهلرالح 

كلػ التػسط حلظ فبل تتحقق جخيسة بك  ,الجخيسة كبغيخه مغ السدتبعج تسامًا تحققياىحه التػسط ىػ الحؼ تتحقق بو 
رجاقة بدبب تأثيخ عبلقات القخابة أك الخرع أـ ضجه متشع عغ إصجاره لرالح إكاف القاضي قج أصجر حكع أك 

مع قاض لسرمحة خرع  تحجث اً مػ إف شخر, ف(5)اإلضخار بودكف أف يحرل تػسط لرالح أحج الخرػـ أك 
فعل  يحققفبل تتحقق بحلظ الجخيسة ماداـ حجيثو مع القاضي ال  ,طأك ضجه دكف أف يكّػف نذاشو فعل التػسّ 
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ذلظ إف فعل التػسط ىػ مغ يسثل  ,الجخيسةحتى تتحقق فعل ىحا الالتػسط بل يجب إقامة الجليل عمى حرػؿ 
التػسط حرػؿ كال يذخط , (1)عمى القاضي مسا يذكل إخبلاًل بإستقبلؿ القزاء كحيادهكالزغط محاكلة التأثيخ 

حلظ صخاحة لكقج أشارت بعس التذخيعات , (2)كفق شكل معيغ فسغ السسكغ أف يحرل كتابة كقج يحرل شفاىاً 
ال إاّل إف حرػؿ التػّسط كتابًة يكػف أيدخ إثباتًا مغ حرػلو شفاىًا, ك  (3)ينالسذخع الدػرؼ كالمبشاني كاألرد يامش

بحق مجني أك مدؤكاًل  كاف مجعيًا أك مجعى عميو أك متيسًا أك مجعٍ أتتحقق جخيسة التػسط إذا تحجث الخرع سػاء 
دعػػ ما داـ يسارس بحلظ حقو الحؼ يكفمو القانػف ألؼ شخز شخؼ في  مجنيًا لرالحو أك ضج خرسو

 .(4)معخكضة عمى القزاء كلع يحقق نذاشو فعل التػسط

إما التذخيعات التي إستخجمت تدسيات أخخػ كالتجخل أك التأثيخ فإف الدمػؾ اإلجخامي ليحه الجخيسة يتحقق      
فعاؿ كالتي تتفق مع فعل التػسط مغ حيث نذاط الػسيط كتختمف معو في حاالت ىحه األ أؼ مغعشج إرتكاب 

عقػبات فيػ الحؼ يحقق الدمػؾ ( 187) ما فعل )التجخل( الحؼ جخمو السذخع اليسشي في السادةأخخػ, فأ
 ,اإلجخامي في الخكغ السادؼ ليحه الجخيسة كال يختمف عغ التػسط مغ حيث نذاط الجاني كالصخيقة التي يتع بيا

حل مرصمح "التػسط" حيث أحل السذخع اليسشي مرصمح "التجخل" مفحدب فالفخؽ بيشيسا مجخد فارؽ شكمي 
عقػبات بجؿ عبارة "...تػسط لجػ ( 187)عشجما أكرد عبارة ".... تجخل لجػ قاض أك محكسة..." في نز السادة 

 (5)قاض أك محكسة..." التي نز عمييا التذخيع السرخؼ كالعخاقي كالبحخيشي ليخيج بحلظ معشى التػسط نفدو
جخمت ىحه التذخيعات التأثيخ  إذ (6)بالشدبة لمتذخيعات التي إستخجمت مرصمح التأثيخ بجؿ التػسط كعككحلظ الح

خرع عمى اإلجخاءات القزائية كال تختمف ىحه التذخيعات عغ غيخىا مغ التذخيعات التي جخمت التػسط لرالح 
القاضي لكدب ميمو أك إنحيازه مغ أجل التأثيخ عمى  ةفقج يدتغل البعس العبلقة الذخرية أك العائميأك ضجه 

ككثيخًا ما يتع المجػء الى ىحه الػسيمة في أركقة القزاء كقج إعتاد القزاة عمييا كأصبح  (7)خرع أك ضجهلرالح 
فالبعس مغ القزاة الحيغ يعيشػف أك يشقمػف بالػاسصة أك يتع تخقيتيع مغ صشف الى أعمى  ,ليا صجػ بيشيع
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في ىحه  السعشيةمع العمع إف التجخل كالتأثيخ  (1)خرع أك ضجهتػسصًا لرالح  بالػاسصة مغ الصبيعي إف يػاجيػا
 بل ليسا معاف أخخػ ( 233ة )حيغ جخميسا السذخع العخاقي في السادمالتذخيعات ال تحسل معشى التجخل كالتأثيخ ال

 .(2)سشبيشيا في محّميا

فتتحقق ىحه  مشيا السذخع الدػرؼ كالمبشانيستعصاؼ( بجؿ التػسط ك إستخجمت تدسية )اإل التيأما التذخيعات     
اإلستعصاؼ يقرج بو "محاكلة التأثيخ عمى , ك (3)الجخيسة عشج رجاء القاضي أك تػسمو لرالح خرع أك ضجه

يخالف قشاعتو الشديية لسرمحة أك ضج مرمحة بسا القاضي في عػاشفو لحسمو عمى أف يحكع في إتجاه معيغ 
آخخ بأنو "محاكلة التأثيخ عمى القاضي مغ ناحية مذاعخه كعػاشفو لتػجيو حكسو كعخفو , (4)حج اشخاؼ الجعػػ"أ

 (5)بصخيق معيغ بعيجًا عغ الشداىة التي يترف بيا لسرمحة أحج الخرػـ أك ضجه في الجعػػ السشطػرة أمامو"
الجانب  لى القاضي كرجاءه مغ أجل إثارةإيتسثل بالتػسل  إذكبحلظ يكػف اإلستعصاؼ أقل سعة مغ التػسط, 

 ,صػر التػسطإحجػ بل يتزسغ الخجاء فقط ك ,العاشفي كاإلنداني لجيو كال يتزسغ األمخ أك الصمب أك التػصية
و جخيسة كحدشًا ما فعل السذخع الدػرؼ كالمبشاني عشجما أخحا بيحه التدسية لكي تشدجع مع إمكانية مغ يختكب

ى القاضي بل يسكغ إلإصجار األكامخ  كغ بسقتزاىايسحتى  معيشةصفة ا فيسا لع يذتخشا ليإستعصاؼ القاضي, 
ي يدتصيع مغ خبلليا تػجيو األكامخ الى تيتػفخ لجيو الدمصة ال عكلػ ل ,إرتكاب ىحه الجخيسة مغ أؼ شخز

 .(6)القاضي الستػسط عشجه

إدارية كفي كأيًا كانت تدسية التػسط فيسكغ أف يحرل في أية دعػػ, أيًا كانت شبيعتيا جدائية أك مجنية أك     
فمع تجـخ التذخيعات التػسط الحؼ يحرل في دعػػ معيشة بل أشمقت ىحا األمخ, كلحلظ  (7)أية مخحمة مغ مخاحميا

يحه الجخيسة أؼ إف تكػف لجخامي مدمػؾ اإللفبل أىسية لشػع الخرػمة بل السيع حرػؿ الفعل السكّػف كلحلظ 
فتتحقق بحلظ لرالح خرع أك ضجه تػسط  ىشاؾ خرػمة أماـ القزاء بغس الشطخ عغ شبيعتيا كيحرل فييا

 .(8)الجخيسة
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شخيكًا في الجخيسة, بل إف نذاط الػسيط يحقق مدؤكليتو  ُيَعجّ كال  الستػَسط عشجهكال عقاب عمى القاضي     
فتتحقق  ,إذا أصجر حكسًا أك إمتشع عغ إصجاره نتيجة لمتػسطقاضي لػحجه, كمع ذلظ يسكغ أف تتحقق مدؤكلية ال

بل  ,كسا إف حرػؿ التػسط ال يتحقق معو مدؤكلية الخرع, (1)بحلظ مدؤكليتو عغ جخيسة اإلستجابة لمتػسط
 لقػاعج العامة.اتتحقق مدؤكلية الػسيط كحجه مالع يكغ ذلظ الخرع فاعل أك شخيظ معو فتتحقق مدؤكليتو كفق 

 التجخل في عسل القزاة. -2
بل جـخ الى جانبو أفعاؿ  ,خه مغ التذخيعات بأنو لع يجـخ فعل التػسط فحدبأنفخد السذخع العخاقي عغ غي     

تػسط أك حاكؿ  ...يعاقب... كل مػضف " /عقػبات عخاقي( عمى أف233, إذ نرت السادة )التجخل كالتأثيخ
عل التػسط الجخيسة ال تتحقق بفىحه ....." كبحلظ فإف  التجخل في عسل القزاة أك التأثيخ عمى قشاعاتيع القانػنية

إؼ تابع لمدمصتيغ التذخيعية أك  رػرة التجخل في عسل القزاء, كالحؼ يخاد بو أف يتػلىفحدب بل يسكغ تحققيا ب
بحيث  حلظ,القياـ ب يفػضودتشج الى نز قانػني يدكف أف التشفيحية بإتخاذ إجخاءات مغ إختراص القزاء 

الدمصة التشفيحية  أشكااًل متعجدة كسا لػ أصجرتكيتخح ىحا التجخل  ,(2)عمى صبلحياتو وتجاكز في ترخفي
أف تسشع  أك (3)أك إصجار حكع فييا نطخىامغ  وأك مشع لى القاضي تتعمق بصخيقة الفرل في الجعػػ إتعميسات 

أك  (4)الدمصة التشفيحية أشبلؽ سخاح السحكـػ عميو بعج إنتياء مجة عقػبتوخفس أك أف ت, السحكـػ بيا ةتشفيح العقػب
الدمصة التذخيعية فيػ قبل أما التجخل في عسل القزاء مغ , بفخض رقابتيا عمى إجخاءات السحاكسة أك أف تقػـ

ىحه الدمصة صبلحياتيا فتتػلى إتخاذ إجخاءات مغ إختراص القزاء متجاكزًة األشخ فيو التجخل الحؼ تتجاكز 
الجستػرية التي تعصي اإلختراص في السدائل التي تتجخل فييا الى القزاء كحجه دكف تجخل مغ أية جية 

ترجر أكامخ أف كأف تقػـ لجشة بخلسانية بسخاجعة حكع قزائي أك أف تقػـ بتخصئة األحكاـ أك ترػيبيا أك أخخػ, 
 .(5)القزاء تمغي فييا أحكاـ
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إستقبللو, كسا ك تقجـ يتبيغ إف التجخل كالتػسط يتذابياف مغ حيث كػنيسا يقعاف إخبلاًل بشداىة القزاء كمّسا      
إال إف ذلظ ال يعشي , (1)يجسع بيشيسا إمكانية حرػليسا في أية دعػػ سػاًء كانت جدائية أك مجنية أك إدارية

كمغ  جاني,فيسا يختمفاف مغ حيث صفة ال ,كلػ كاف ذلظ مسكشًا لسا جخميسا السذخع العخاقي معاً  ,ساالتصابق بيشي
في  ,السػضفيتستع برفة غ س, فإما إختبلفيسا مغ حيث صفة الجاني فيي إف التػسط يحرل مسمػكوحيث 

كخئيذ الجكلة  (2)كعرفة أؼ مسغ يسمظ شؤكف الدمصة كالحأعمى مغ ىحه الحيغ إف التجخل يحرل مسغ يتستع ب
فالتػسط  ,مغ حيث الدمػؾ الحؼ يحقق أؼ مشيسا يساختبلفإأما , (3)أك رئيذ الحكػمة أك الػزراء أك البخلسانييغ

يحرل برػرة الخجاء, أؼ لجػء الػسيط الى اإلستعصاؼ كالتػسل كػنو ال تتػفخ لجيو الدمصة التي يدتصيع 
رػرة الصمب أك التػسل أك التخجي ببيشسا ال يحرل التجخل  ,بسقتزاىا أجبار القاضي عمى اإلستجابة لػساشتو

كالييسشة التي تسكشيا مغ فخض سصػتيا عمى نطخًا لكػف الجية التي تتجخل في عسل القزاء تستمظ الدمصة 
كليحا يقع التجخل بػاسصة األمخ أك الشيي لكػنو صادرًا مسغ ىػ أعمى مختبة مغ القاضي الحؼ حرل  ,القزاء

إال إف بعس تصبيقات , كعمى الخغع مغ إف التجخل في عسل القزاء يتحجد كفق ىحا السفيػـ (4)التجخل في عسمو
برفتيا اإلتحادية ا يخالف ذلظ تسامًا, ففي أحج قخاراتيا ذىبت محكسة جشايات الخصافة القزاء العخاقي جاءت بس

بأف الستيع محدػب عمى الدمصة ذلظ كبخرت  عخاقي( عقػبات/331) كفق السادةتكييف الجخيسة لى إالتسييدية 
جخل في عسل القزاء لع تتصخؽ الى الت (قػبات/ع331) السادةإال إف  (5)كقج تجخل في عسل القزاء ,التشفيحية

بقرج  ئياأك يستشع عغ إدا وجخمت إرتكاب السػضف أك السكمف بخجمة عامة ما يخالف كاجباتبل  ,إشبلقاً 
كذلظ ما يثيخ  ,آخخ أك عمى حداب الجكلةشخز اإلضخار بسرمحة شخز أك نفعو عمى حداب مرمحة 

في حيغ أف السحكسة ذكخت في قخارىا أنو تجخل  (عقػبات/331) الستيع كفق السادةفعل  تجخيعالتداؤؿ عغ كيفية 
تجخل في التتحقق األكلى عشج إذ  ,في عسل القزاء؟ فالجخيستيغ تختمفاف عغ بعزيسا كال يػجج بيشيسا أؼ تذابو
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عسل القزاء, بيشسا تتحقق الثانية بفعل إيجابي أك سمبي الغخض مشو نفع شخز أك اإلضخار بسشفعتو عمى 
 .(1)أؼ شخز آخخ حداب مرمحة الجكلة أك

 التأاثيخ عمى القشاعة القانؽنية. -3
أماـ القزاء بثبلثة مخاحل, األكلى ىي مخحمة التثبت مغ حجكث الػقائع التي تصبق عمييا الجعػػ تسخ     

مػقائع, إما السخحمة الثالثة فتتسثل بتصبيق الشرػص القانػنية لكالثانية مخحمة التكييف القانػني  ,القانػف  نرػص
كىػ  ,فيػ الحؼ يتحقق مغ كجػد كقائع الشداع ,إيجابياً  اً الشداع, كفي كل ىحه السخاحل يؤدؼ القاضي دكر كقائع  عمى

ىحه العسمية الحىشية السعقجة , ك (2)ثع يصبق الشرػص التي تحكسيا في الشياية ,الحؼ يعصييا كصفيا القانػني
ما يؤثخ عمى عقيجتو التي تػفخت في  كجػدف يفتخض أف يؤدييا القاضي كىػ صافي الحىغ غيخ مذػش الباؿ دك 

 دؿ  ايذتخط لرحة ىحا الحكع كي يػصف بأنو مشرف كع, ك (3)لى الحكع الرحيحإضػء أدلة الجعػػ لكي يشتيي 
ذلظ إف القاضي  (4)أف يكػف بشي عمى أساس مغ الػاقع كالقانػف ككفق العقيجة الػججانية لمقاضي الحؼ أصجره 

يحتاج الى تكػيغ رأيو كبشاء عقيجتو في الجعػػ كىحه السيسة تتصمب السديج مغ التخكؼ كالتجبخ كإجخاء السخاجعة 
 حخيةبستقبلؿ القاضي في حكسو ال يسكغ أف يتحقق دكف تستعو إكسا إف  (5)الحىشية مغ أجل كزف األدلة كتخجيحيا

اط األحكاـ كتسحيز األدلة ككزنيا ليتبيغ لو أقػاىا كأكثخىا رجاحة يػىبو ممكة إستشبذلظ ما ك  ,الخأؼ تكػيغ حخيةب
إال إف كاقع الحاؿ يكذف عغ كجػد ما يخل بذكل , (6)فتتكػف بشاًء عميو عقيجتو التي يزع حكسو إستشادًا عمييا

ة, فقج يجانعقيجتو الػجعمى دبلمة ىحه األجػاء التي يتصمب تػفيخىا لمقاضي بػاسصة إرتكاب أفعااًل تؤثخ بكبيخ 
شطخ الجعػػ أفعااًل مغ شأنيا أف تؤثخ عمى العقيجة التي يؼ حيختكب البعس كبقرج التأثيخ عمى القاضي ال

كذلظ ما أشار اليو  ,مغ أدلة كشخحيا أماـ الخرـػ لمسشاقذة وى ما عخض عميإلستشادًا إلييا إتػصل ييفتخض أف 
عبارة "....أك حاكؿ التأثيخ عمى قشاعاتيع القانػنية..."  عقػبات عشجما أكرد( 233) السذخع العخاقي في السادة

ذلظ إف  ,كالتي يقرج مشيا تجخيع التأثيخ السخل بالقشاعة القانػنية لمقاضي كالتي نتجت عسا عخض عميو مغ أدلة
                                                           

متشع إسجًا ما يخالف كاجبات كضيفتو أك أرتكب ع ةنرت ىحه السادة عمى أف "يعاقب بالحبذ كبالغخامة كل مػضف أك مكمف بخجمة عام -1
 بسرمحة أحج اإلفخاد أك بقرج مشفعة شخز عمى حداب آخخ أك عمى حداب الجكلة"عغ أداء عسل مغ أعساليا بقرج اإلضخار 
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 .اكما بعجى 33ـ, ص 2015لدشة ا, 30السجمج 



 

لى جانب الستيع أك ضجه, كإىتساـ إتثيخ عػاشفيع ك بعس الجعاكػ التي يشطخىا القزاء ييتع بيا عامة الشاس 
عميو كسا لػ أتيع سياسي بدبب  يلى شخرية الستيع أك السجشإإما يكػف راجعًا  ,جسيػر بسثل ىحه القزاياال
فيبجأ عامة الشاس بسبلحقة أخبار تمظ القزية ككأنيع السعشيػف , (1)نتقاده لمحكػمة أك مػقفو مغ سياسة معيشةإ
حكع فييا, كإىتساـ الجسيػر بسثل ىحه القزايا يشجع عغ مػاقف تبشى عمى العػاشف كالخغبات دكف أف الإصجار ب

لى الػاقع بذيء, كسا لػ أتيع رئيذ أك كزيخ بجخيسة فداد بسبالغ ضخسة في بمج يعاني مغ الفداد إيدتشج 
ليو األنطار إكلػال ذلظ لسا تػجيت  ,وفتدػد قشاعة عشج أغمبية الشاس بأف الستيع متػرط فعبًل بسا إتيع ب, اإلدارؼ 

 ,أصابع اإلتياـ حتى يجج الستيع أنو أصبح مجانًا بحكع أصجره الخأؼ العاـ قبل أف يقػؿ القزاء كمستو لوكأشارت 
كالعامل األكثخ فاعمية في مثل ىحه , (2)كمغ قبل أشخاص ال عمع ليع كال دراية بفغ القزاء ككزف األدلة كتخجيحيا

السجتسع السؤثخة في تغبلؿ نفخ مغ األشخاص كبعس الدياسييغ أك اإلعبلمييغ أك الذخريات الطخكؼ ىػ إس
الشاس عامة حتى تبجأ مصالبة , (3)فيػجيػا الجسيػر بسا ليع مغ تأثيخ عمييع نحػ قشاعة معيشةىحه األكضاع 

ليو إإعتبار لسا تؤكؿ أؼ كدكف  ى القزاء بزخكرة إصجار قخار اإلدانة أك البخاءة إستشادًا لسا إقتشعػا بوإلمػجية 
لى ذلظ إف إليو الخأؼ العاـ, يزاؼ إما إنتيى  يالتي قج يتبمػر عشيا إصجار قخار يشافك األدلة الستػفخة في الجعػػ 

كقج تتػفخ لجيو كاألفكار القاضي الحؼ يشطخ الجعػػ ليذ بسعدؿ عغ السجتسع الحؼ تدػد فيو مثل ىحه السػاقف 
كقج يرجر الحكع بشاًء عمى ذلظ دكف كزف األدلة  ,قتشعػا  بوإالشاس فيقتشع بسا أغمبية ػ القشاعة التي سادت لج

كلػ إف , (4)التأثيخاتىحه لى عكذ ما يخيجه الخأؼ العاـ فيسا لػ تع تسحيريا بسيشية بعيجًا عغ إكالتي قج تفزي 
 فينحػ إصجار القخار إتجو ك الشاس شاع لجػ قتشع بسا يشطخ الجعػػ في مثل ىحه الطخكؼ لع يؼ حالقاضي ال

تييب ي كػف قج عارض إتجاه الخأؼ العاـ كإصصجـ بو مسا يجعمويضػء أدلة الجعػػ بعيجًا عسا يحرل مغ تأثيخ ف
إصجار بتػجذ خيفًة مغ إصجار القخار الحؼ يخالف رغبة الجسيػر مغ تمظ القزية فيمدمو ذلظ في الشياية يك 

لكشو يشافى رغبة  ,ى قخار صحيحإلة لو كإف كانت قشاعتو الػججانية تفزي القخار الحؼ يخيجه الخأؼ العاـ مجارا 
القخار الحؼ يخيجكنو كإف بجػ لو أنو يحسل ضمسًا ال تبخره العجالة فيأتي القخار في إصجار حذ بسيل نحػ يالعامة ف

 .(5)تو الػججانيةالشياية معبخًا عغ رغبة الخأؼ العاـ ال عغ قشاع

                                                           

 . 171ـ, ص2009سميع, حق الستيع في السحاكسة أماـ قاضيو الصبيعي, إشخكحة دكتػراه, كمية الحقػؽ, جامعة القاىخة,  سميع دمحم -1
 .74دمحم شييخ أرسبلف, مرجر سابق, ص -2
 . 74, كحلظ, دمحم شييخ أرسبلف, مرجر سابق, ص263د. عامخ أحسج السختار, مرجر سابق, ص -3
 .111 -104ـ, ص2011سفياف عبجلي, ضسانات إستقبللية الدمصة القزائية بيغ الجدائخ كفخندا, دار الشذخ, ببل, الجدائخ,  -4
, 113ـ, ص2005جشائية, أشخكحة دكتػراه, كمية الحقػؽ, جامعة القاىخة, دمحم بياء الجيغ أبػ شقة, ضسانات الستيع في مخحمة السحاكسة ال -5

, كحلظ, د. جعفخ عبجالدبلـ عمي, ضػابط نداىة القاضي بيغ الذخيعة اإلسبلمية كالقانػف, مجسػعة أبحاث مؤتسخ القزاء كالعجالة, 113ص
 . 584ـ, ص2007, مخكد البحػث كالجراسات, الخياض, 2ج



 

فجّخـ ذلظ  ,عمى قشاعة السحكسة شاسلى الخصخ الحؼ تسثمو قشاعة عامة الإسذخع العخاقي كلحلظ فقج تشبو ال    
إذ ال يرح أف تبقى ىحه الطاىخة دكف تجخيع نطخًا لسا  ,التأثيخ السخل بقشاعتيا ككاف مػفقًا في ما ذىب اليو

ة الشاس يكػنػا لكغ يجب الححر مغ أف ليذ عام ,تتدبب بو مغ تأثيخ كخصخ كبيخيغ عمى قخار السحكسة
مدؤكاًل  يكػف لكغ الحؼ  ,لسحكسةامدؤكليغ عغ ىحا التأثيخ شالسا أنيع لع يقرجكا بقشاعاتيع التأثيخ عمى قشاعة 

لى إىتساـ الخأؼ العاـ ببعس القزايا السعخكضة عمى القزاء ككجو أنطارىع إ عغ ىحا التأثيخ ىػ مغ إستغل 
كخاصة عشجما يكػف مثل ىؤالء مغ  ,عمى القشاعة القانػنية لمسحكسةاإليساف بقشاعة معيشة القرج مشيا التأثيخ 

الحيغ إستغمػا تبعية كبغس الذخريات الدياسية أك العذائخية االشخاص الحيغ ليع تأثيخ كنفػذ في السجتسع 
 .(1)ة القانػنية لمسحكسةقشاعالبقرج التأثيخ عمى فػجيػا أنطارىع نحػ اإليساف بقشاعة معيشة الجسيػر ليع 

يختمف عغ التأثيخ الحؼ /عقػبات عخاقي( 233كبحلظ فإف التأثيخ عمى القشاعة القانػنية الػارد في السادة )     
فالتأثيخ في ىحه  ,جداء كػيتي( 146) عقػبات أردني,( 223) عقػبات فمدصيشي,( 125) جخمتو السػاد

إذ إستخجمت ىحه التذخيعات مرصمح التأثيخ بجؿ سيات, سدختمفت الأالتذخيعات يخاد بو معشى التػسط كإف 
 بيشسا ال يخاد بالتأثيخ الحؼ جخمو السذخع العخاقي في السادةالتػسط, فيكػف الفخؽ بيشيسا شكميًا فحدب, 

لى التػسط كمغ غيخ ااألكؿ إف السذخع العخاقي أشار  ,كالجليل عمى ذلظ أمخيغ ,معشى التػسط/عقػبات( 233)
يػ عشجما ربط فليو صخاحة, إما الثاني إالسشصقي أف يزع مرصمح التأثيخ كيخيج بو معشى التػسط بعج إف أشار 

"...أك حاكؿ التأثيخ ( 233نرت عميو )ـ/التأثيخ بسا يخل بالقشاعة القانػنية فقط كال يقرج بو أؼ تأثيخ كذلظ 
 .عمى قشاعاتيع القانػنية...."

 صؽر الدمؽك اإلجخامي. -اثانيًا:
عمى ثبلثة إتجاىات, األكؿ مشيا جـخ بحلظ كتػزعت  ,تحجيج صػر التػسط بخرػصختمفت التذخيعات أ     

السذخع العخاقي كالبحخيشي كالدعػدؼ كالفمدصيشي, فأما  ذلظكمغ  ,فعل التػسط فحدب دكف أف يحجد صػره
الجخيسة ىحه كبحلظ فإف  (2)و فحدبخ عمى تجخيسترأقبل لمتػسط فمع يشز عمى أؼ صػرة  السذخع العخاقي

التذخيع  وتجاه ذاتكسا سار عمى اال (3)عمى سبيل الحرخحجدىا ماداـ السذخع لع ي صػرةيسكغ إف تحرل بأية 

                                                           

 . 121ـ, ص2011الجدائية لمقزاء كالحق في اإلعبلـ, رسالة ماجدتيخ, كمية الحقػؽ, جامعة الجدائخ, مختار األخزخؼ, الحساية  -1
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مشو بػ "األمخ أك الصمب أك الخجاء ( 104) صػر التػسط في السادة (السمغى)القانػنية بأية شخيقة كانت ..." بيشسا حجد قانػف العقػبات البغجادؼ 
ك الخجاء أك التحكع أك مشو بػ "األمخ أك اإللتساس أ( 95 -94ـ )ي صػر التػسط ف (السمغى) كسا حجد قانػف الجداء العثسانيأك التػصية" 

 .”اإلستكبار
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جاه الثاني تإما اإل( 1)جـخ كل مشيا فعل التػسط فحدب دكف أف يحجد صػره إذالدعػدؼ كالبحخيشي كالفمدصيشي, 
 أك ,كذلظ بتػجيو اإلستعصاؼ الى القاضي مباشخة شفاىًا,مغ التذخيعات فقج بيشت إف التػسط إما أف يحرل 

السذخع الدػرؼ  ذلظكمغ , كتابة كسا لػ قاـ الػسيط بسخاسمة القاضي راجيًا إياه السيل ألحج الخرػـ أك محاباتو
لتذخيعات فمع تقترخ عمى تجخيع التػسط فحدب بل حجدت صػره ما اإلتجاه الثالث مغ ا, أ(2)كالمبشاني كاألردني

الشذاط إحجػ الرػر التي بيشيا القانػف  جخيسة بسجخد حرػؿ التػسط مالع يتخح ذلظىحه الكبحلظ فبل تتحقق 
سشتشاكؿ ىحه ك  (3)السذخع السرخؼ كاليسشي كالكػيتي ذلظكىي "األمخ أك الصمب أك الخجاء أك التػصية" كمغ 

 -اعًا :تبالرػر 
كعخفو  (4)ستعصاؼ أك اإللحاح"يخاد بالخجاء كرػرة مغ صػر التػسط بأنو "الصمب السرحػب باإل -الخجاء: -1

كعخفو آخخ بأنو "حث الػسيط لمقاضي عمى السيل ألحج  (5)لى القاضي"إبأنو "إبجاء الخغبة في صيغة التػسل رأؼ 
كبحلظ يتسثل الخجاء بإستعصاؼ أك إستسالة القاضي مغ أجل  (6)الخرػـ أك محاباتو كذلظ بإستعصافو أك إستسالتو"

لى الخجاء مدتخجمًا في ذلظ كسيمة اإلستعصاؼ أك اإللحاح إالسيل ألحج الخرـػ أك التعدف ضجه, كيمجأ الػسيط 
كقج يحرل الخجاء مغ قبل الػسيط كذخز أجشبيًا عغ الجعػػ التي حرل فييا , (7)الستػسط عشجهعمى القاضي 

كذلظ عشج تػسصو لجػ القاضي لسرمحتو شخريَا  ,كيسكغ أف يحرل ذلظ مغ قبل أحج الخرػـ ,فييا التػسط
مختكبًا  َفُيَعجّ فإذا كاف الػسيط في ىحه الحالة متيسًا في دعػػ جدائية  ,كصخؼ في الجعػػ أك ضج مرمحة خرسو

يسة التػسط فيعاقب بالعقػبة األكلى السشطػرة عشيا الجعػػ كالتي حرل فييا التػسط, كالثانية ىي جخ  ,لجخيستيغ
ختبصاف إرتباشًا ال يقبل التجدئة فإف لع يتػفخ ذلظ ماألشج فيسا لػ كانت الجخيستيغ تجسع بيشيا كحجة الغخض ك 

 .(8)بالتعاقب فيعاقب الػسيط بالعقػبة السقخرة قانػنًا لكل جخيسة كتشفح عميو العقػبات
كعخفيا  (9)يتقجـ بيا في إف يترخؼ القاضي عمى نحػ معيغ"تعشي التػصية "إبجاء رغبة مغ  -التؽصية: -2 

كعخفيا آخخ بأنيا "الصمب السػجو مسغ  (10)"التدكية كالتحبيح لمخرع كاإللحاح في سبيل محاباتو" البعس بأنيا
                                                           

 مغ نطاـ محاكسة الػزراء الدعػدؼ.( 5) عقػبات فمدصيشي, ـ( 125) عقػبات بحخيشي, ـ( 243) يشطخ ـ -1
 قػبات أردني.( ع223) عقػبات لبشاني, ـ( 419) عقػبات سػرؼ, ـ( 409) يشطخ, ـ -2
 جداء كػيتي. ( 146, ـ )عقػبات يسشي( 187) عقػبات مرخؼ, ـ( 120) يشطخ, ـ -3
 . 39د. عبجالسعصي عبجالخالق, مرجر سابق, ص -4
 . 594إيياب عبجالسصمب, السػسػعة الجشائية الحجيثة في شخح قانػف العقػبات, السجمج الثاني, مرجر سابق, ص -5
 . 303صـ, 2003شذأة السعارؼ, مرخ اإلسكشجرية, د. عبجالحسيج الذػاربي, التعميق السػضػعي عمى قانػف العقػبات, الكتاب الثاني, م -6
 .244 -243القزاء الجشائي, مرجر سابق, صدمحم أحسج أبػ زيج, مػسػعة  -7
 عقػبات عخاقي. ( 143 -142) يشطخ, السادتيغ -8
 . 326إيياب عبجالسصمب, السػسػعة الجشائية الحجيثة في شخح قانػف العقػبات, السجمج الثاني, مرجر سابق, ص -9

   .498جخائع القدع الخاص, مرجر سابق, ص -د. رمديذ بيشاـ, قانػف العقػبات  -10



 

كبحلظ تتسثل التػصية بالصمب مغ القاضي السيل لخرع أك التعدف  (1)يتستعػف بشفػذ أك تأثيخ عمى القاضي"
شخري  لو تأثيخسغ أك م الستػسط عشجهمسغ يكػف في مخكد مقابل لمقاضي التػصية  رجاء, كترجر ضجه دكف 

 .(2)عميو
يتسثل بإبجاء الػسيط  إذ (3)"إبجاء الخغبة في غيخ صيغة األمخ"التػسط  كيعشي الصمب كإحجػ صػر -الطمب: -3

باتو عمى حداب الخرع أك محا ,الػسيط رغبتو لجػ القاضي الستػسط عشجه لغخض كدب ميمو ألحج الخرػـ
اآلخخ, كقج يحرل العكذ مغ ذلظ عشجما يخاد بالصمب أبجاء الػسيط رغبتو لجػ الجية التي يحرل أماميا 

 .(4)الجعػػ السشطػرة أماـ القزاء كالتي حرل فييا التػسط فيالتػسط بالتعدف ضج الخرع 
يتصمب التػسط الحؼ يحرل برػرة األمخ أف يكػف لسغ صجر عشو سمصة عمى القاضي الحؼ  -األمخ: -4

صػر التػسط يتصمب صجكره مسغ يتػلى مشربًا يسّكشو مغ تػجيو إحجػ ليو ذلظ األمخ, أؼ إف األمخ كإصجر 
اض جشح إستئشاؼ أك تسييد لجػ قمحكسة كسا لػ حرل التػسط مغ قاض  ,لى القاضي الستػسط عشجهإاألكامخ 
بل يحرل مغ كبار السػضفيغ  ,التػسط برػرة األمخ مغ أؼ كسيط لجػ القاضي يحرلكبحلظ فبل  (5)أك بجاءة

فبل  يو كخئيذ الجكلة أك رئيذ مجمذ الػزراء,لإتسكشيع مغ إصجار األكامخ  ةالحيغ يتستعػف بسشاصب كضيفي
ضفيغ ما داـ ىؤالء ال يتستعػف بشفػذ مغ األشخاص العادييغ أك مغ صغار السػ يحرل التػسط برػرة األمخ 

برػرة الخجاء  يعأف يحرل التػسط مش يسكغبل  ,ليوإعمى القاضي أك يتػلػف مشاصبًا تخػليع مغ تػجيو األكامخ 
لى إف التػسط برػرة األمخ ال يقترخ عمى مغ يتػلى إإال إف رأؼ في الفقو ذىب  (6)أك التػصية أك الصمب

لو إال إف يكغ مػضفًا  لع حرػلو مغ قبل شخز  يسكغبل  ,لى القاضيإامخ سكشو مغ إصجار األك يمشربًا 
عمى ذلظ القاضي تسكشو عبلقتو بو مغ تػجيو األكامخ  دعػػ بحيث لػ عخضت  الستػسط عشجه عبلقة مع القاضي

اليو لى األكامخ التي ترجر إممـد بالخزػع خيخ كمع إف األ, (7)خرع أك ضجهاليو متػسصًا في ذلظ لرالح أحج 
بأف يكػف األمخ مػافقًا لمقانػف فإف كاف مخالفًا لو فبل يمـد القاضي  مذخكطإال إف ذلظ  (8)اليو مغ رؤساءه القزاة

فبل يمـد  ,األمخ مخالفًا لمقانػف رػرة كبسا إف التػسط الحؼ يحرل ب ,ليو ذلظ األمخ بإتباعوإالقاضي الحؼ صجر 
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بل يكػف الفعل مباحًا ف ,داء الػاجب كدبب لئلباحةأحجج بكسا ال يجػز لو الت ,ستجابة لوليو باالإالقاضي الرادر 
فبل يجػز لمقاضي الرادر اليو  ,كبسا إف التػسط برػرة األمخ غيخ جائد قانػناً  ,إال إذا كاف مسا يجيده القانػف 

 .(1)ةستجابيعاقب عمى تمظ اإلذلظ األمخ تشفيحه كإال ف

ستعصاؼ كالتػسل أما الصمب فالخجاء يتحقق بػاسصة اإل ,ختبلؼ صػر التػسط عغ بعزياأمسا تقجـ يتبيغ ك     
بل مسغ لو تأثيخ عمى القاضي, كسا إف الخجاء يسكغ إف يحرل  ,رجاءمغ غيخ غ الػسيط عكالتػصية فيرجراف 

لسرمحتو شخريًا أك  يتػسطكذلظ عشجما  ,كقج يحرل مغ أحج الخرػـ ,كسيط مغ غيخ أشخاؼ الجعػػ  مغ
أما التػسط  (2)بل يكػف الػسيط مغ الغيخ دائساً  ,أحج الخرػـ مغالصمب كالتػصية ضج خرسو, بيشسا ال يحرل 

إصجار األكامخ بسقتزاىا يدتصيع التػسط الحؼ يحرل برػرة األمخ فيقتزي أف يكػف لسغ صجر عشو سمصة 
 .(3)في حيغ ال يتصمب الخجاء أك الصمب أك التػصية ذلظ ,القاضيإلى 

 التؽسط.الجية التي يحرل أماميا  -اثالثًا :
 إشتخشت فييا صفة "قاضٍ  , إذالتػسط لجييا عمى تحجيج الجية التي يحرلمحل الجراسة أجسعت التذخيعات      

كبحلظ , لجػ جية ال تتػافخ فييا ىحه الرفةعشج حرػؿ التػسط  التحققالجخيسة إف ىحه أك محكسة" مسا يعشي 
لتػسط الحؼ يحرل لجػ مغ يتستع برفة قاض أك فقج ضيقت التذخيعات مغ نصاؽ ىحه الجخيسة إذ تع حرخىا با

اال أف  (4)تػسط بل تتػفخ فيو أركاف جخيسة أخخػ الجخيسة  ُيَعجأما التػسط الحؼ يحرل لجػ غيخىسا فبل  ,محكسة
كإف حرخت التػسط بالحؼ يحرل لجػ قاض أك محكسة إال إنيا كسعت مغ مجلػؿ التذخيعات أف السبلحع مغ 

رفة كلػ كاف مغ ىحه الجعمت حرػليا مسكشًا لجػ كل مغ يعصيو القانػف  , إذالتػسط لجيياالجية التي يحرل 
 القاضي أك السحكسة التي تكػف مغ تذكيبلت الدمصة القزائيةصفة فمع تحجد التذخيعات  ,القزاءمبلؾ خارج 

انت الجية التي كلحلظ فأف كقػعيا مسكشًا لجػ كل مغ يسشحو القانػف سمصة الفرل في السشازعات أيًا ك فحدب,
كلحلظ سشتشاكؿ التػسط الحؼ يحرل لجػ قاض ثع التػسط لييا سػاء كانت الدمصة القزائية أك غيخىا, إيشتسي 

 لجػ محكسة.
تصمق صفة القاضي عمى كل مغ يتػلى كضيفة القزاء كيتستع بدمصة إصجار األحكاـ  -التؽسط لجى قاض: -1

ذلظ إف القانػف لع جدائيًا أك مجنيًا أك إداريًا, فييا كأيًا كاف إختراصو في السشازعات أيًا كانت السحكسة التي يعسل 
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بل أشمقيا عمى كل مغ يتػلى نطخ الخرػمات  ,دكف أخخػ معيشة يقترخ ىحه الرفة عمى مغ يعسل في محكسة 
عشج التذخيعات جخمتو  فقجكفيسا يخز التػسط لجػ القزاة ( 1)كإصجار األحكاـ بغس الشطخ عغ إختراصو

حرػلو لجػ كل مغ يعصيو القانػف صفة قاض دكف أف تحجد التجخيع بالتػسط الحؼ يحرل لجػ قاض دكف 
كبحلظ فإف التػسط يكػف مجخمًا عشج حرػلو لجػ كل مغ يسشحو القانػف ىحه الرفة كبغس الشطخ عغ  ,آخخ

سل فييا مغ محاكع الجرجة األكلى إداريًا كسػاءًا كانت السحكسة التي يع ـمجنيًا أ كاف أـإختراصو سػاءًا جدائيًا 
كال يقترخ تجخيع التػسط عمى الحؼ يحرل أماـ الجيات  (2)أك الثانية أك غيخىا مغ درجات السحاكع كأصشافيا

مجخمًا أؼ تػسط يحرل لجػ كل مغ يعصيو القانػف صفة قاض كلػ كاف مغ خارج  ي َعجالقزائية فحدب بل 
صفة قاض مغ أجل الفرل في بعس الخرػمات السػضفيغ انًا بعس الدمصة القزائية, فقج يخػؿ السذخع أحي

كالعجيج  (5)كقانػف حساية اآلثار (4)كقانػف حساية الحيػانات البخية (3)مغ ذلظ قانػف السخكرا, كإصجار األحكاـ فيي
 كقج تػجو (6)ي جداءقاض صفةمغ قخارات مجمذ قيادة الثػرة السشحل التي خػلت رؤساء الػحجات اإلدارية 

لى تأييج إعصاء مثل ىحه الربلحيات السسشػحة لئلدارييغ كسا قخر عجـ إختراص السحاكع إالقزاء العخاقي 
الفرل في تمظ السشازعات صفة قاض ع السخػؿ ليسػضفيغ العادية أك اإلدارية في نطخىا مسا يزفي عمى ال

بعس القائسيغ عمى ىحه الجيات  يخػؿماداـ القانػف , ك (7)في نطخىا كالفرل فييا يغبحجكد السدائل السختر
فإف التػسط لجػ أؼ مشيع يكػف بسثابة التػسط لجػ قاض كيعاقب عميو بالعقػبة السقخرة قانػنًا ليحه  ,صفة قاض

 .الجخيسة
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 مغ السمحق )أ( مغ ىحا االمخ. 31 -27الػاردة في الفقخات  إحجػ السخالفات السخكريةالدائق مختكب فخض عقػبة الغخامة عمى ل
مشو القائع مقاـ كمجيخ الشاحية سمصة قاضي جشح لفخض ( 10) ـ في السادة2010لدشة ( 17) خػؿ قانػف حساية الحيػانات البخية رقع -4

 العقػبات السشرػص عمييا في السادة التاسعة مغ ىحا القانػف. 
مشو رئيذ الييئة العامة لآلثار كالتخاث سمصة قاض جشح لسسارسة  (,/أكالً 48) ـ في السادة2002لدشة ( 55) اآلثار رقعخػؿ قانػف حساية  -5

 إختراصاتو السشرػص عمييا في ىحا القانػف فيسا يخز نيب أك سخقة اآلثار أك السستمكات الثقافية.
نقبًل عغ,  ,زاةق صفةرؤساء الػحجات اإلدارية  االحيغ مشح ,ـ1989دشة ( ل463) كالقخار رقع ـ1981( لدشة 1620) مغ ذلظ القخار رقع -6

 .65ـ, ص2002معة بغجاد, كخيع دمحم مشرػر, جخائع ىخب السحبػسيغ كالسقبػض عمييع كالسداعجة عميو, رسالة ماجدتيخ, كمية القانػف, جا
, )غيخ مشذػر( كالحؼ صادقت فيو عمى (ـ6/4/2011) في (,ـ2011/ الييئة الجدائية الثانية/ 3938) مغ ذلظ قخار محكسة التسييد رقع -7

ذىب اليو مجيخ ناحية السيشاكية بإصجار أكامخ اإلستقجاـ بخرػص السشازعات الدراعية, كحلظ ا قخار محكسة جشايات القادسية الستزسغ تأييج م
غيخ مشذػر( كالحؼ قزت فيو بػجػب ) (,ـ8/8/2010) في (,ـ2010/ تسييدية/562 )قخار محكسة جشايات القادسية برفتيا التسييدية السخقع

لمفرل ضسغ مشصقتو ـ الى رئيذ الػحجة اإلدارية 1994لدشة ( 42) حالة الجعاكػ عغ الجخائع الػاردة في قخار مجمذ قيادة الثػرة )السشحل( رقعإ
 فييا. 



 

كتػزعػا  ,تػسط لجػ قاض الفقو حػؿ كصفو اإلدعاء العاـ فقج إختمفعزػ أما التػسط الحؼ يحرل لجػ      
اإلدعاء العاـ بسثابة التػسط لجػ قاض بحجة إف اإلدعاء عزػ التػسط لجػ لع َيِعّج عمى إتجاىيغ, األكؿ مشيسا 

 حرػؿكبسا إف القانػف يذتخط  ,العاـ ال يتػلى الفرل في السشازعات مسا يشفي عغ أعزاءه صفة القزاة
 . (1)ة عشج حرػؿ التػسط لجػ عزػ اإلدعاء العاـلجػ مغ تتػافخ فيو صفة قاض فبل تتحقق ىحه الجخيس التػسط
لى إف التػسط لجػ اإلدعاء العاـ بسثابة التػسط لجػ قاض ذلظ إف عزػ إا اإلتجاه الثاني فقج ذىب أمّ       

مسا يعشي إف التػسط لجيو يحقق ىحه الجخيسة شالسا تتػافخ فيو الرفة التي  (2)قاضٍ  اإلدعاء العاـ تتػفخ فيو صفة
كسا تدخؼ عمى أعزاءه ذات القػاعج  (4)مغ الدمصة القزائية اً اإلدعاء العاـ جدء إذ ُيَعجّ  (3)ياالقانػف لقيام يتصمبيا

إضافة الى ضخكرة أف  (5)القػاعج كاإلجخاءات الستبعة بخرػص رد القزاة كتشحيتيع كمخاصستيع كعدليع كتأديبيع
مسا يعشي إف التػسط لجيو يتحقق  (6)ضياً أف يتػافخ عزػ اإلدعاء العاـ الذخكط السصمػب تػافخىا فيسغ يعيغ قا

كسا لػ  اضٍ قلجػ مغ ال تتػافخ فيو صفة  ياعشج حرػلجخيسة التػسط كبحلظ فبل تتحقق  (7)معو قياـ ىحه الجخيسة
بسا في ذلظ مػضفي السحاكع كالسحققيغ كالسعاكنيغ القزائييغ كالكتبة عاـ, لػ حرل التػسط لجػ مػضف 

إال إف إتجاه آخخ في التذخيعات  (8)الرفة التي يتصمبيا القانػف لقياـ ىحه الجخيسة عفييكالسبمغيغ شالسا ال تتػافخ 
بل  ,مع تجـخ التػسط الحؼ يحرل لجػ قاض فحدبنذاط الػسيط, فحرل لجييا يكسع مغ مجلػؿ الجية التي 

السذخع كمغ ىحه التذخيعات  (9)ختراص قزائياجخمت إضافة الى ذلظ التػسط الحؼ يحرل لجػ مػضف ذك 
 .(1)الكػيتي كالفمدصيشي
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ـ, 2014اإلسكشجرية, مرخ, دراسة مقارنة, دار الفتح لمصباعة كالشذخ,  –د. عابج بػفخاج بػبكخ, السدؤكلية التأديبية لخجاؿ القزاء  -5
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 . 40ـ, ص1988كزارة العجؿ, بغجاد,  -غداف جسيل الػسػاسي, اإلدعاء العاـ, مخكد البحػث القانػنية  -6
 .18ـ, ص2005دراسة مقارنة في دكر اإلدعاء العاـ في التذخيع العخاقي, السكتبة القانػنية, بغجاد,  –كساـ أميغ دمحم, ركغ العجالة  -7
 .109 -108, كحلظ, رغيج عارؼ تػتشجي, مرجر سابق, ص277د. عجلي أميخ خالج, مرجر سابق, ص -8
زخيغ, في السحاكع كالخبخاء كالكتبة كالستخجسيغ كالسح السبمغيغ ةيصمق عمى ىحه الفئة مغ السػضفيغ تدسية أعػاف القزاة, كتذسل ىحه الفئ -9

, 216ـ, ص1988القاىخة,  مرخ, , مصبعة نادؼ قزاة مرخ,5حامج عكاز, التعميق عمى قانػف السخافعات, طيشطخ, عد الجيغ الشاصػرؼ ك 
مغ قانػف الدمصة القزائية  (131)ـ مغ قانػف الدمصة القزائية اليسشي,( 121)ـ ,كقج ذكخت بعس التذخيعات ىحه الفئة في نرػصيا مشيا



 

فسشيا ما جـخ  تجخيع التػسط لجػ محكسة بإتجاه كاحج بذأفالتذخيعات لع تأخح  -التؽسط لجى محكسة: -2
 (2)كقج نرت عمى ذلظ صخاحة كمغ ىحه التذخيعات السذخع السرخؼ كاليسشي التػسط لجػ قاض أك محكسة

دكف اإلشارة الى التػسط الحؼ يحرل لجػ محكسة كمغ ما جخمت التػسط الحؼ يحرل لجػ قاض فحدب كمشيا 
ال يعشي ذلظ إف ىحه التذخيعات جخمت التػسط , ك (3)ذلظ السذخع العخاقي كالدػرؼ كالمبشاني كاالردني كالبحخيشي

الحؼ يحرل لجػ قاض كأباحت التػسط الحؼ يحرل لجػ محكسة ذلظ إف تجخيع التػسط لجػ قاض يعشي تجخيع 
كتصمق صفة , خيخة ال تذكل إال مسغ تتػفخ فييع صفة القزاةلجػ محكسة شالسا أف األ التػسط الحؼ يحرل

سػاء كانت مذكمة مغ قاض  ,السحكسة عمى أية تذكيل قزائي يتػلى نطخ الجعاكػ كالفرل فييا كفق القانػف 
مغ محاكع الجرجة ختبلؼ درجاتيا كأنػاعيا سػاءًا كانت أفتذسل ىحه الرفة السحاكع عمى  ,فخد أك مغ ىيئة قزاة

أك  أك السجني كسػاء كانت مغ محاكع القزاء الجشائي ,األكلى أك الثانية أك غيخىا مغ درجات السحاكع كأصشافيا
كلع تحجد التذخيعات  (4)كسا تذسل ىحه الرفة السحاكع العميا كسحكسة التسييد أك السحكسة اإلتحادية العميا اإلدارؼ 

مسا يعشي إف  ,ة معيشة دكف أخخػ بل كردت ىحه الرفة بذكل مصمقتجخيع التػسط الحؼ يحرل لجػ محكس
سػاءًا كانت محكسة جدائية  ,التػسط الحؼ يحرل لجػ أية محكسة يكػف مجخمًا بغس الشطخ عغ إختراصيا

أك السػاد  أك مجنية كسحكسة البجاءة أك األحػاؿ الذخرية ,كسحكسة الجشايات أك الجشح أك التحقيق أك األحجاث
ذلظ إف  ,أك إدارية كسحكسة قزاء السػضفيغ أك محكسة القزاء اإلدارؼ أك السحكسة اإلدارية العميا ة,الذخري

كلحلظ فيي تذسل جسيع التذكيبلت القزائية  ,صفة السحكسة كردت مصمقة في الشرػص التي جخمت التػسط
السحكسة التي حرل بغس الشطخ عغ درجتيا أك إختراصيا مسا يعشي إف التػسط يكػف مجخمًا أيًا كانت 

يقترخ ذلظ عمى التػسط الحؼ يحرل لجػ السحاكع التي تكػف مغ تذكيبلت الدمصة القزائية  , كال(5)لجييا
كلػ كانت جية غيخ قزائية فسا دامت صفة السحكسة  ,بل يذسل أية جية يسشحيا القانػف صفة محكسة ,فحدب

                                                                                                                                                                             

مغ قانػف الدمصة القزائية  (71)ـ انػف الدمصة القزائية اإلماراتي,مغ ق( 77), ـالبحخيشيمغ قانػف الدمصة القزائية ( 74) ـ السرخؼ,
لمقاضي بسا فييع كتبة  مغ مبادغ بانغالػر لمدمػؾ القزائي عمى "تعبيخ مػضفػ السحكسة يذسل السػضفيغ الذخرييغ( 6/7ـ)كنرت  ,القصخؼ 

 السحكسة"
 .جداء كػيتي( 146) عقػبات فمدصيشي, ـ( 125) يشطخ, ـ -1
  عقػبات يسشي.( 187ـ ) عقػبات مرخؼ,( 120) يشطخ, ـ -2
قػبات ( ع243ـ ) قػبات أردني,( ع223ـ ) عقػبات لبشاني,( 419ـ ) عقػبات سػرؼ,( 409ـ ) عقػبات عخاقي,( 233خ, ـ )يشط -3

 بحخيشي. 
, ـ2008دكر الدمصات العامة في مكافحة الفداد اإلدارؼ, إشخكحة دكتػراه, كمية القانػف, جامعة بغجاد, صباح عبجالكاضع شبيب,  -4

 . 340ص
 .371 -369ـ, ص2015اإلسكشجرية, مرخ, , دار الفكخ الجامعي, 2د. شخيف أحسج الصباخ, الجخائع الجشائية لمسػضف العاـ, ج -5



 

 (1)لو القانػف ىحه الرفة كسحكسة العسلكردت مصمقة في الشرػص التي جخمت التػسط فتذسل كل مغ خػ 
كسا يذسل السحاكع العميا كسحكسة  كالسحاكع العدكخية عمى كافة درجاتيا كأنػاعيا (2)سة جشح السخكرككمح

كبالتالي فبل تتحقق ىحه الجخيسة عشج حرػؿ التػسط لجػ جية ال تتستع  (4)كالسحكسة الجشائية السخكدية (3)تسييدال
كقج ذىب إتجاه في الفقو الى إف التػسط يكػف أكثخ  (5)بيحه الرفة كجكائخ الجكلة أك جيات التحقيق اإلدارية

سط لجػ مغ قاض فخد أكثخ مشو في السحاكع السذكمة مغ ىيئة قزاة, بحجة إف التػ  السحاكع السذكمةكقػعًا في 
إضافة الى  ,قاض مشفخد أكثخ سيػلة مغ التػسط لجػ ىيئة قزاة ربسا يعارض أحجىع التػسط أك يخبخ عشو

 ئوِ كإف حرل ذلظ فاف كجػد زمبل, التأثيخ عمى قاض مشفخد في حيغ يرعب التأثيخ عمى ىيئة بأكسميا إمكانية
حجج ىحا الخأؼ فبل يسكغ األخح بو عمى  مع كجاىة, ك (6)القزاة أعزاء الييئة يبعج تأثخه بسا حرل مغ تػسط

إشبلقو ذلظ أف التذخيعات جخمت التػسط دكف تسييد بيغ الحؼ يحرل لجػ قاض مشفخد أك ىيئة قزاة بل جخمتو 
ييا إلستقبلؿ القزاء بشداىتو, كسا إف ىحه الطاىخة يتع المجػء إيسثل إعتجاًء عمى  بكػنوعشج حرػلو لجػ أؼ مشيسا 

كال يػجج ما يثبت تفػؽ التػسط , اع السحاكع كسػاء كانت مذكمة مغ قاض مشفخد أك ىيئة قزاةكثيخًا في شتى أنػ 
 السحاكع السذكمة مغ ىيئة قزاة.  لجػقاض فخد عمى الحؼ يحرل  لجػالحاصل 

 الفخع الثاني
 الشتيجة الجخمية

                                                           

 . قانػف ىحا الـ كتختز بالجعاكػ الشاشئة عغ تصبيق أحكاـ 1987لدشة  71مغ قانػف العسل رقع ( 137ـ )حكسة بسػجب نذئت ىحه السأ -1
كتختز بشطخ الجخائع ـ 2004لدشة ( 86) مغ أمخ سمصة اإلئتبلؼ السؤقتة )السشحمة( رقع( 20/2) تع تذكيل ىحه السحكسة بسػجب القدع -2

 مغ السمحق )أ( باألمخ السحكػر. ( 27) الفقخةالسخكرية السشرػص عمييا في 
( مغ قانػف التشطيع القزائي العخاقي عمى إف "محكسة التسييد ىي الييئة القزائية العميا التي تسارس الخقابة القزائية عمى 12نرت ـ ) -3

 كتتألف مغ رئيذ كخسدة نػاب لمخئيذ كقزاة ال يقل عجدىع جسيعا عغ ثبلثيغ كيكػف مقخىا في بغجاد .....جسيع السحاكع 

ـ كتختز بالجخائع السشرػص 2004لدشة ( 13) رقعالسؤقتة )السشحمة( مغ أمخ سمصة اإلئتبلؼ ( 1/1) أنذئت ىحه السحكسة بسػجب القدع -4
ـ كقزايا اإلرىاب كالجخيسة السشطسة كالفداد الحكػمي 2004لدشة ( 1) لدبلمة الػششية رقعمغ أمخ الجفاع عغ ا (,/أكالً 7) عمييا في السادة

يشطخ,  ,أك اإلنتساءات الجيشية كالسحىبيةكالجخائع التي يخاد مشيا إنعجاـ إستقخار السؤسدات الجيسقخاشية كجخائع العشف التي تقع بدبب اإلختبلفات 
 . ىحا األمخمغ ( 19 -18) القدع

 .109, رغيج عارؼ تػتشجي, مرجر سابق, ص153 -152, مرجر سابق, ص2عبجالسمظ, السػسػعة الجشائية, ج جشجؼ -5
, كحلظ, د. إبخاىيع 105, صـ2008مبجأ حياد القاضي السجني بيغ الشطخية كالتصبيق, مشذػرات الحمبي, لبشاف, بيخكت, راميا الحاج,  -6

خ أحسج السختار, مرجر سابق, د. عام ,409ـ, ص1974السعارؼ, مرخ اإلسكشجرية, , مشذأة 1نجيب سعج, القانػف القزائي الخاص, ج
   .144ص



 

بل يتصمب أف يتختب عمى ذلظ الدمػؾ أثخًا  ,يقترخ الخكغ السادؼ لمجخيسة عمى الدمػؾ اإلجخامي فحدب ال    
األثخ الستختب عمى الدمػؾ الفقو الشتيجة الجخمية بأنيا "رأؼ في عخؼ , ك (1)غيخ مذخكع يختبط معو بخابصة الدببية

 ,ف أحجىسا مادؼكلمشتيجة الجخمية مجلػال, (2)غيخ السذخكع الحؼ يعتج بو السذخع في التكػيغ القانػني لمجخيسة"
  كعمى ذلظ سشتشاكؿ الشتيجة الجخمية بسجلػلييا السادؼ كالقانػني. ,انػنياآلخخ قك 

 السجلؽل السادي. -أواًل :
يتسثل السجلػؿ السادؼ لمشتيجة الجخمية بالتغييخ الحؼ يحرل في العالع الخارجي كأثخ إلرتكاب الدمػؾ        

أصبح عمى  , إال إنوكيقػـ ىحا السجلػؿ عمى فكخة إف الػضع كاف عمى حاؿ معيغ قبل كقػع الجخيسة ,اإلجخامي
لى جخائع مادية كجخائع شكمية, كالجخائع السادية ىي إكتقدع الجخائع كفق السجلػؿ السادؼ  ,حاؿ آخخ بعج كقػعيا

ئع الذكمية فيي الجخائع التي ال يتختب عمى إما الجخا, الجخائع التي تشتج بصبيعتيا أثخ محدػس في العالع السادؼ
قتخاؼ الدمػؾ كإف لع يتختب عميو أية نتيجة أتامة بسجخد  ُتَعجّ بل  ,إرتكابيا حجكث تغييخ في العالع الخارجي

إذ جخيسة التػسط لجػ قاض مغ الجخائع الذكمية كليدت مغ الجخائع السادية,  ُتَعجّ ككفقًا ليحا السجلػؿ  (3)جخمية
تصمب إستجابة الجية التي حرل لجييا نذاط الػسيط لمتػسط الحاصل, يجخد كقػع فعل التػسط دكف أف تتحقق بس

أك أف يرجر حكع أك يستشع عغ  ,فبل يتصمب إكتساؿ ركشيا السادؼ قبػؿ القاضي الستػسط عشجه لمتػسط الحاصل
بغس الشطخ عغ مػقف الجية بل تتحقق ىحه الجخيسة بسجخد حرػؿ فعل التػسط  ,إصجاره نتيجة لشذاط الػسيط

أصجرت حكسًا أـ لع ترجره نتيجة لمتػسط  كسػاءً  ,سػاء قبمت التػسط أـ ال ,التي حرل أماميا ذلظ الشذاط
فإف ىحه , (5)كفي التذخيعات التي حجدت صػر التػسط بػ "األمخ أك الصمب أك الخجاء أك التػصية" (4)الحاصل

كسا ال تتصمب إستجابة القاضي أك  ,ىحه الرػر كليذ جسيعياالجخيسة تتحقق بسجخد حرػؿ التػسط بإحجػ 
فإف حرل ذلظ تحققت الجخيسة  ,بل يتصمب تساـ الجخيسة إرتكاب الدمػؾ اإلجخامي فحدب ,السحكسة ألؼ مشيا

رتكابو إتحقق كيعاقب عمييا الػسيط بسجخد ت , إذجخيسة التػسط مغ الجخائع الذكمية ُتَعجّ كبحلظ  (6)برػرتيا التامة
فعل التػسط كلػ لع تتختب عميو أية نتيجة جخمية, كيتسثل التغييخ الحؼ مغ السسكغ أف يتختب في العالع الخارجي 
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صجاره إمتشاعو عغ اكأثخ عمى نذاط الػسيط بقبػؿ القاضي الستػسط عشجه لمػساشة الحاصمة كإصجاره حكع أك 
لحؼ حرل التػسط لسرمحتو أك ضمع بحق أؼ أف يحرل ميل أك محاباة لرالح الخرع ا ,نتيجة لحلظ الشذاط

أك في اإلجخاءات الستخحة في الجعػػ السقامة لئلضخار بسغ حرل التػسط ضج  ,أحج الخرػـ في الحكع
صجار حكع أك إفبل يذتخط قبػؿ التػسط أك  ,مرمحتو, إال إف كل ذلظ ال يذتخط حرػلو في جخيسة التػسط

الجخيسة  فتتحققفسا إف يقع  ,الجخيسة حرػؿ نذاط الجاني فقطبل تتصمب ىحه  ,متشاع عشو نتيجة لمػساشةاإل
كقج يحرل أف يقبل القاضي الستػسط عشجه لشذاط الػسيط  (1)تصمب حرػؿ أية نتيجة جخميةتبػقػعو دكف أف 

رتكاب جخيسة التػسط إنتيجة جخمية قج تختبت عمى  يكػف إال إف ذلظ ال  خرع أك ضجه,فيرجر حكسًا لرالح 
كيعاقب عمييا القاضي كفق  ,جخيسة قائسة بحاتيا تكػف بل  ,ًا في العالع الخارجي كأثخ لػقػعياكأحجثت تغييخ 

ليدت نتيجة جخمية تختبت عمى نذاط الػسيط فيحه الجخيسة كسا تقجـ بيانو ال , ك (2)الشرػص التي جخمت ذلظ
بل تتحقق تامة بسجخد إقتخاؼ فعل التػسط  ,أك إصجار حكع نتيجة لشذاط الػسيط ,تتصمب قبػؿ التػسط الحاصل

 . (3)كلػ لع تتختب عميو أية نتيجة جخمية

قترخت أكتكييف جخيسة التػسط عمى إنيا مغ الجخائع الذكمية يجج أساسو في الشرػص التي جخمتيا كالتي      
عمى ذلظ  دكف أف تتصمب حرػؿ أؼ تغييخ في العالع الخارجي يتختب ,تجخيسيا عمى نذاط الػسيط فحدب

التي نرت عمى أف "يعاقب بالحبذ.... كل  (عقػبات/233) التػسط في السادةقج جّخـ السذخع العخاقي الشذاط, ف
مػضف أك مكمف بخجمة عامو تػسط أك حاكؿ التجخل في عسل القزاة أك التأثيخ عمى قشاعاتيع القانػنية...." 

قػع فعل التػسط أك التجخل أك التأثيخ كلع يذتخط لحلظ كيتبيغ مغ ذلظ إف السذخع العخاقي إقترخ التجخيع عمى ك 
كرد في ىحه  إذمتشاع عشو نتيجة لحلظ الشذاط, قبػؿ القاضي الستػسط عشجه لشذاط الػسيط بإصجار حكع أك اإل

يعشي إف مجخد كقػع أؼ مغ ىحه اإلفعاؿ يحقق مسا "....تػّسط....أك حاكؿ التجخل...أك التأثيخ...." عبارة السادة 
كلػ لع يتختب عمى ذلظ أية  (عقػبات عخاقي/233) ؤكلية الجاني عغ الجخيسة السشرػص عمييا في السادةمد

مجخد محاكلة التجخل أك التأثيخ يحقق ىحه  , فقج َعجّ لى أبعج مغ ذلظإنتيجة جخمية, كسا ذىب السذخع العخاقي 
قاضي الشطخ عغ مػقف ال كبغسإليو, الجخيسة بغس الشطخ عغ مجػ نجاح الجاني في تحقيق ما سعى 
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أـ لع يحرل ذلظ  ,متشع عغ إصجاره نتيجة لمتػسطإأك  اً أصجر حكسفمغ ذلظ الشذاط سػاء قبمتو الستػَسط عشجه 
  .(1)مصمقاً 

كالتي نرت عمى أف  (عقػبات/120)جـخ التػسط في السادة  , فقجسار السذخع السرخؼ  وكعمى اإلتجاه ذات     
إقترخ التجخيع عمى نذاط الػسيط الستسثل بفعل التػسط دكف  إذ..." . "كل مػضف تػسط لجػ قاض أك محكسة

جـخ التػسط في  فقجأف يتصمب حرػؿ نتيجة جخمية تتختب عمى ذلظ الشذاط, كالى ذلظ ذىب السذخع البحخيشي 
بل تتحقق ىحه الجخيسة برػرتيا  ,ب عمى نذاط الػسيطدكف أف يتصمب نتيجة جخمية تتخت (قػبات/ع243) السادة

كسا  (عقػبات/409) جـخ السذخع الدػرؼ إستعصاؼ القاضي في السادة, ك (2)التامة بسجخد حرػؿ فعل التػسط
بل  ,كلع يذتخط أؼ مشيسا أف يتختب عميو أية نتيجة جخيسة (عقػبات/419) جخمو السذخع المبشاني في السادة

عمى  (عقػبات/223) ي التذخيع األردني فقج نرت السادةي, كفبسجخد حرػؿ نذاط الجان تتحقق ىحه الجخيسة
لى قاض كتابة أـ مذافية محاكاًل بحلظ أف يؤثخ بػجو غيخ مذخكع في نتيجة إجخاءات إأف "كل مغ كجو إلتساسًا 

عمى أف "كل مغ كجو شمبًا  (عقػبات/125) نرت السادة إذ ,كذلظ ما ذىب اليو السذخع الفمدصيشي قزائية...."
سار  وتجاه ذاتأك إلتساسًا .... محاكاًل بحلظ أف يؤثخ بػجو غيخ صحيح في نتيجة إجخاءات قزائية...." كعمى اإل

عمى إف "كل مغ حاكؿ.....حسل مػضف ذؼ إختراص قزائي  (داء/ج146) نرت السادة إذّ  ,السذخع الكػيتي
قج جخمت ىحه فحلظ بمتشاع عغ إجخاءات يقزي بيا القانػف..." ك خاذ إجخاءات مخالفة لمقانػف أك اإلاتعمى 

سا جـخ السذخع أية نتيجة جخمية, كتصمب تالتذخيعات مجخد محاكلة التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية دكف أف 
/مغ نطاـ 5كجخمو السذخع الدعػدؼ في السادة ) (عقػبات/187) اليسشي التجخل في شؤكف العجالة في السادة

التجخيع عمى الدمػؾ اإلجخامي فحدب دكف أف يذتخط أية نتيجة كل مشيسا كقج إقترخ ة الػزراء(, محاكس
 . (3)جخمية

 السجلؽل القانؽني. -اثانيًا :
 ,السجلػؿ القانػني بالشتيجة الجخمية كفكخة قانػنية خالرة كليدت كأثخ مادؼ خمفو الدمػؾ السختكب ُيعشى     

كيشصمق ىحا السجلػؿ مغ إف الشتيجة الجخمية ال تتسثل باألثخ السادؼ الحؼ يختبط بدمػؾ الفاعل برمة الدببية 
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كتقدع الجخائع  (1)السادية بل ىػ حقيقة قانػنية محزة تتسثل بالسداس بالحق أك السرمحة التي يحسييا القانػف 
الخصخ ال تتصمب حرػؿ تغييخ في العالع الخارجي  لى جخائع خصخ كجخائع ضخر, كجخائعالقانػني إكفق السجلػؿ 

 ,كلػ لع تتختب عميو أية نتيجة جخمية ,الدمػؾذلظ بل تتحقق بسجخد إتياف  ,كأثخ يتختب عمى الدمػؾ اإلجخامي
إما جخائع الزخر فبل تتحقق بسجخد إرتكاب الدمػؾ بل تتصمب أف تتختب عميو نتيجة جخمية تتسثل بالتغييخ الحؼ 

 .(2)عالع الخارجي كأثخ إلرتكاب الجخيسةيحرل في ال
مع تذتخط التذخيعات , فجخيسة التػسط مغ جخائع الخصخ كليدت مغ جخائع الزخر ُتَعجّ ىحا السجلػؿ  كفقكعمى     

كلػ  ,فعل التػسط أك التجخل أك التأثيخ مجخمًا بحاتو ُيَعجبل  ,عمى نذاط الػسيط التي جخمتيا أف يتختب أؼ ضخر
عميو أؼ نتيجة جخمية, بعبارة أخخػ تتحقق ىحه الجخيسة بسجخد كقػع نذاط الػسيط دكف أف يذتخط لع يتختب 

صجاره إفبل يذتخط قبػؿ القاضي الستػسط عشجه لشذاط الػسيط أك  ,لتساميا أف يتختب عمى ذلظ الشذاط أؼ ضخر
القاضي لسغ يحرل التػسط  كال يتصمب قياميا أف يشحاز ,متشاعو عغ إصجاره نتيجة لحلظ الشذاطإحكسًا أك 
أك أف يتعدف تجاه الخرع الحؼ حرل التػسط  ,أك يسيل لو أك يحابيو عمى حداب الخرع اآلخخ ,لسرمحتو

بل تتصمب كقػع الفعل الحؼ يحقق نذاط الجاني  ,ضج مرمحتو أك أف يطمسو في الحكع الرادر في الجعػػ 
ؼ حرل لجيو التػسط سػاء حخ عغ مػقف القاضي الكالستسثل بفعل التػسط أك التجخل أك التأثيخ بغس الشط

فبل يذتخط قبػؿ التػسط أك إصجار  ,جخيسة التػسط مغ جخائع الخصخ ُتَعجّ لحلظ , ك (3)إستجاب لتمظ الػساشة أـ ال
لكغ ال  ,ستقبلؿ القزاءانذاط الػسيط مجخمًا لحاتو لسا يحسمو مغ خصخ عمى  ُيَعجبل  ,حكع أك اإلمتشاع عشو

إف لع يشتج بل إف مجخد التعخض بإرتكاب فعل التػسط يكػف مجخمًا ك  ,زخر ذلظ اإلستقبلؿ فعبلً يذتخط إف يت
  (4)ما يؤثخ أك يخل فعبًل فيوعشو 

فيقترخ الخكغ تغييخ في العالع الخارجي  كبسا إف ىحه الجخيسة ال تتصمب أف يتختب عمى نذاط الػسيط أؼ    
ب أف تتختب عميو أؼ نتيجة كعمى ذلظ فبل يذتخط لقياـ الخكغ السادؼ فييا عمى الدمػؾ فحدب دكف أف يتصم

ذلظ إف الخابصة الدببية يذتخط تػافخىا في  ,السادؼ في ىحه الجخيسة أف تتػفخ العبلقة الدببية بيغ الدمػؾ كالشتيجة
ف ىحا التغييخ ال كبسا إ ,الجخائع التي ال تتحقق تامة إال إذا تختب عمى الدمػؾ السختكب تغييخًا في العالع الخارجي

يتصمب حجكثو في جخيسة التػسط فبل يذتخط أف تتػافخ عبلقة سببية بيغ نذاط الػسيط كبيغ نتيجة ال يتصمبيا 
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مغ  َتَعجّ فقج بيشا إف ىحه الجخيسة  التػسط جخيسةفي إما عغ إمكانية تحقق الذخكع  (1)القانػف لقياـ ىحه الجخيسة
كقج إختمف الفقو بذأف إمكانية تحقق الذخكع في ىحه الجخائع كمشيا جخيسة التػسط كتػزع بذأف ذلظ  ,جخائع الخصخ

فيي  ,عمى إتجاىيغ, ذىب األكؿ مشيا الى إف الذخكع سػاء كاف تامًا أك ناقرًا ال يتحقق في جخائع الخصخ مصمقاً 
, كحجة أصحاب ىحا اإلتجاه ىي إف جخائع أك أف ال تقع أصبلً  ,إما أف تقع تامة بسجخد إتياف الدمػؾ اإلجخامي

بل يقترخ الخكغ السادؼ فييا عمى الدمػؾ فحدب فإف  ,الخصخ ال يذتخط لتساميا أف تتختب أية نتيجة جخمية
لى عجـ إمكانية إكمغ بيغ أنرار ىحا اإلتجاه مغ ذىب , (2)رتكبو الجاني تحققت الجخيسة تامة ال الذخكع فيياإ

لعجـ إشتخاط التذخيعات أف تتختب عمى  ,سػاًء برػرتو التامة أك الشاقرةمصمقًا, التػسط تحقق الذخكع في جخيسة 
فبل يذتخط قبػؿ التػسط أك إصجار الجية التي حرل أماميا حكع أك إمتشاعيا أية نتيجة جخمية, نذاط الػسيط 

أية نتيجة  ولػ لع تتختب عميك إرتكاب فعل التػسط بسجخد  بل تتحقق ىحه الجخيسة تامةً  متػسط,عغ إصجاره نتيجة ل
  (3)كعشجئٍح يربح مغ السحاؿ تحقق الذخكع في ىحه الجخيسة سػاءًا برػرتو التامة أك الشاقرة ,جخمية

بل  ,تجاه آخخ في الفقو الى إف الذخكع ال يقترخ عمى الجخائع السادية كحجىااكعمى خبلؼ ذلظ فقج ذىب     
 ,ال إف أصحاب ىحا اإلتجاه فخقػا بيغ الذخكع التاـ كالذخكع الشاقز, إ(4)يسكغ أف يحرل في الجخائع الذكمية

بيشسا ال يتحقق فييا برػرتو التامة, كأقاـ أصحاب  ,كذىبػا الى إمكانية تحقق الذخكع الشاقز في الجخائع الذكمية
خمف حجكثيا أمكغ ىحا اإلتجاه حجتيع عمى إف الجخائع الذكمية ال يتصمب القانػف فييا أية نتيجة جخمية حتى إذا ت

القػؿ بتحقق الذخكع التاـ فييا, بل إف القانػف يجـخ الدمػؾ في الجخائع الذكمية لحاتو كلسا يحسمو مغ خصخ 
محتسل عمى الحقػؽ كالسرالح السحسية جشائيًا كلػ لع يتختب عميو أية نتيجة جخمية, فإف تحقق ذلظ الدمػؾ تامًا 

سغ السسكغ أف فتحقق الذخكع التاـ في الجخائع الذكمية, كمع ذلظ ٍح عشجئ فيدتحيلتحققت الجخيسة تامة أيزًا 
أؼ في الحاالت التي ال يتع الجاني فييا سمػكو اإلجخامي ألسباب  ,يتحقق فييا الذخكع فييا برػرتو الشاقرة فقط

لجخائع ال تقبل مغ الجخائع الذكمية فيي كغيخىا مغ ىحه الجػ القزاة بسا إف جخيسة التػسط , ك (5)خارجو عغ إرادتو
نتيجة جخمية تتسثل  تتختبذلظ إف الذخكع التاـ يفتخض أف  ,بصبيعتيا إف يتحقق الذخكع فييا برػرتو التامة

بحرػؿ تغييخ في العالع الخارجي كأثخ عمى الدمػؾ السختكب فإذا إقتخؼ الجاني نذاشو تامًا كلع تتحقق الشتيجة 
شخكعًا تامًا, إال إف القانػف ال يتصمب في جخيسة التػسط لجػ التي قرجىا ألسباب خارجو عغ إرادتو عج ذلظ 

القزاة أف تتختب عمييا أية نتيجة جخمية بل تعتبخ ىحه الجخيسة تامة بسجخد كقػع نذاط الػسيط فإذا تحقق ذلظ 
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الشذاط  الشذاط تامًا كتسكغ الػسيط مغ إقتخافو الى الشياية دكف أف يػقف أثخه عجت الجخيسة تامة بسجخد تساـ ذلظ
فيربح مغ السحاؿ تحقق الذخكع التاـ فييا, إال إف ذلظ القػؿ ال يؤخح بو عمى إشبلقو كيعسع عمى الذخكع بأكسمو 
فيسا يخز ىحه الجخيسة فإذا كاف التػسط ال يقبل بصبيعتو الذخكع التاـ بل تتحقق تامة بسجخد كقػع نذاط الػسيط 

حرل ذلظ في الحاالت التي ال يتسكغ فييا الػسيط مغ إتساـ كي, فسغ السسكغ أف يتحقق فييا الذخكع الشاقز
 .(1)التػسط ألسباب خارجو عغ إرادتو

 السطمب الثاني
ج الج خمي   الَقر 

بل البج مغ أف تشدب الى نفدية الجاني  ,يكفي لقياـ الجخيسة مجخد كقػع الفعل أك اإلمتشاع السكػف لساديتيا ال    
الخكغ ػ )كتدسى ىحه العبلقة ب, يغ الفعل السكػف لمجخيسة كإرادة مغ إرتكبياكيتحقق ذلظ بقياـ رابصة ذىشية ب

شسػذج القانػني لمجخيسة الالى جانب الخكغ السادؼ ليتحقق بحلظ  الجخيسة الحؼ يسثل عشرخًا مغ عشاصخ (السعشػؼ 
الفقو الخكغ السعشػؼ بأنو "القػة الشفدية التي تقف كراء الشذاط السجـخ  رأؼ في قج عخؼ, ك (2)كسا يتصمبو القانػف 

حلظ كب (3)الحؼ إستيجؼ بو الفاعل إرادة اإلعتجاء عمى مرمحة مغ السرالح السحسية مغ شخؼ السذخع الجشائي"
قة ىي اإلرادة يتسثل الخكغ السعشػؼ بػجػد عبلقة ذىشية بيغ ماديات الجخيسة كنفدية مغ إرتكبيا كجػىخ ىحه العبل

إال إف الخكغ السعشػؼ ال يكػف عمى صػرة , كالتي يفتخض أف تكػف حخة مختارة كقج إتجيت إتجاىًا مخالفًا لمقانػف 
لى تحقيق الدمػؾ اإلجخامي كالشتيجة التي إكاحجة في جسيع الجخائع فسشيا ما يتػفخ لجػ مختكبيا إتجاه إرادتو 

رادة الى تحقيق الفعل دكف الشتيجة إال إنيا تتحقق دكف أف اإلتتجو  تتختب عميو فتكػف الجخيسة عسجية, كقج
يقرجىا فيعاقبو القانػف عمى تقريخه في عجـ إتخاذ الحيصة كالححر الحيغ يقزي بيسا اإللتداـ القانػني لمحيمػلة 

 ة التي الكفيسا يخز جخيسة التػسط فيي مغ الجخائع العسجي (4)جخيسة خصأالشتيجة فتكػف الجخيسة  حرػؿدكف 
كىحا القرج يتصمب تػافخ عشرخيغ ىسا العمع  تقع بصخيق الخصأ بل يتخح الخكغ السعشػؼ فييا صػرة الجخمي

رفة كأف يعمع ب فعل,إرادتو نحػ إرتكاب فعل التػسط مع عمسو بصبيعة ذلظ الجاني أف يػجو ال, فتتصمب كاإلرادة
عمع إنو إرتكب ذلظ الشذاط إما لرالح الخرع الحؼ كأف ي كساشتو ككػنو تتػافخ فيو صفة قاض, حرل لجيو مغ
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حلظ كمغ أجل اإلحاشة بتفاصيل ,ل(1)بو اً حرل التػسط إضخار الخرع الحؼ أك ضج  ,حرل التػسط لسرمحتو
 القرج الجخمي في جخيسة التػسط سشتشاكؿ العشاصخ التي يقػـ عمييا ىحا القرج كىسا العمع كاإلرادة.

 الفخع األول
 العمػ

يخاد بالعمع كعشرخ مغ العشاصخ التي يقػـ عمييا القرج الجخمي معخفة الجاني بكافة العشاصخ السكػنة         
كبيغ الشذاط  ,كيتحقق ذلظ بػجػد عبلقة نفدية بيغ الػاقعة التي يجخميا القانػف , لمجخيسة كالػقائع السترمة بيا

كىحه العبلقة , لبلزمة لتكػيغ الجخيسة كسا يتصمبيا القانػف ؤدؼ الى درايتو بكافة العشاصخ اتبحيث  ,الحىشي لمجاني
تتزح عغ شخيقيا عشاصخ تمظ  , إذليياإليا أىسيتيا في تكػيغ عمع الجاني بكافة كقائع الجخيسة التي يػجو إرادتو 

في ذىغ  بأنو "حالة نفدية تقػـالعمع الفقو رأؼ في عخؼ  كلحلظ فقج (2)يكػف الجاني عالسًا بيا جسيعاً فالجخيسة 
ف أالجاني جػىخىا الػعي بحقيقة الػقائع التي يتذكل مشيا الخكغ السادؼ مع تػقع الشتيجة االجخامية التي مغ ش

حلظ يتسثل العمع بحالة نفدية تتػفخ في ذىغ الجاني جػىخىا معخفة األفعاؿ السكػنة لمجخيسة بك  (3)حجاثيا"إالفعل 
مع تػقع حرػؿ الشتيجة التي يسكغ أف تتختب عمى إرتكاب تمظ األفعاؿ فيذتخط أف يكػف  ,رتكابياإالسقرػد 

أؼ  ,كمغ ذلظ عمسو بكافة العشاصخ السكػنة لمخكغ السادؼ فييا ,الجاني عالسًا بأركاف الجخيسة كسا يتصمبيا القانػف 
كأف يعمع بصبيعة الفعل  ا,عتجػ عمييلييا كمػضػع الحق أك السرمحة السإأف يعمع بسحل الجخيسة التي يػجو إرادتو 

 .(4)السختكب كضخكؼ إرتكاب الجخيسة فإف إنتفى العمع بأحج ىحه العشاصخ إنتفى القرج الجخمي

تتصمب كغيخىا مغ ىحه الجخائع العمع بكافة الػقائع التي ف ,مغ الجخائع العسجية فيييسا يخز جخيسة التػسط كف  
تتكػف مشيا الجخيسة, فتتصمب أف يعمع الػسيط بساىية الفعل السختكب كشبيعتو كخصػرتو عمى الحق أك السرمحة 

ى إلالتي يحسييا القانػف فيذتخط أف يعمع الجاني إنو يتػسط لجػ مسغ تتػافخ فيو صفة قاض أك محكسة إضافة 
كسا يتصمب تػافخ القرج الجخمي أف يعمع الػسيط  ,أف كساشتو جخت لرالح أحج الخرػـ أك اإلضخار بوعمسو ب

أؼ أف يعمع بالسخكد القانػني لمخرع ككػنو شخفًا في الجعػػ التي  ,بسغ يحرل التػسط لسرمحتو أك ضجىا
  (5)عشجئٍح الجخيسة لع يتػافخ ذلظ العمع فبل يتحقق الخكغ السعشػؼ كتشتفي ففإ ,حرل فييا التػسط

                                                           

 .152ـ, ص2013القاىخة, مرخ, , السخكد القػمي لئلصجارات القانػنية, 1د. دمحم عمي سكيكخ, السػسػعة الجشائية الذاممة السيدخة, ج -1
 بعجىا. كما 49ـ, ص1988القاىخة, مرخ, , دار الشيزة العخبية, 3, ط ج الجشائيد. محسػد نجيب حدشي, الشطخية العامة لمقر -2
 .291ـ, ص1977بيخكت, لبشاف, د. دمحم زكي أبػ عامخ, قانػف العقػبات القدع الخاص, الجار الجامعية لمصباعة كالشذخ,  -3
 . 196ـ, ص1998الحجكد القانػنية لدمصة القاضي الجشائي في تقجيخ العقػبة, مصبعة دار الثقافة, عساف,  ,د. أكـخ نذأت إبخاىيع -4
 .633مرصفى مججؼ ىخجو, التعميق عمى قانػف العقػبات, السجمج الثاني, دار محسػد لمصباعة كالشذخ, القاىخة, بجكف سشة نذخ, ص -5



 

إال إذا إرتكب ىحه الجخيسة بل تتحقق , ف(1)لجخيسة التػسط صفة السػضف العاـ كفي التذخيعات التي إشتخشت    
كيتصمب ذلظ عمسو بالشذاط الحؼ يقتخفو أؼ أف يعمع  ,مسغ يتستع بيحه الرفة فعل التػسط لجػ قاض أك محكسة

لع يتػافخ ذلظ العمع فبل تتحقق ف فإ ,لرالح خرع أك ضجه السػضف إنو إرتكب فعبًل يجعمو كسيصًا لجػ قاض
في الحالة التي ال يتػفخ فييا عمع السػضف بفعل التػسط التػسط بل تتحقق جخيسة , كمغ ثع ف(2)الجخيسةىحه 

لرالح خرع أك ضجه  وكتحجث مع فمػ إف مػضف عاـ لو عبلقة بقاضٍ  لجييا أماميا,ي حرل كصفة الجية الت
أف يعمع بأنو يشطخ الجعػػ التي يكػف الخرع الحؼ تحجث  دكف  ,في دعػػ معخكضة عمى ذلظ القاضي

خ في فبل يتػف خرع أك ضجه,كدكف أف يعمع بأف نذاشو يحقق فعل التػسط لرالح فييا, لسرمحتو أك ضجه شخفًا 
بل يتحقق القرج الجخمي كتشتفي فكبالتالي  ,ىحه الحالة العمع بفعل التػسط كالجية التي حرل أماميا ذلظ الفعل

 . (3)عشجئٍح الجخيسة

قياـ القرج فيتصمب  (4)أما التذخيعات التي حجدت صػر التػسط باألمخ أك الصمب أك الخجاء أك التػصية     
أك محكسة بإحجػ ىحه الرػر أؼ يعمع بأنو يصمب  و يقتخؼ نذاشو لجػ قاضٍ تػافخ عمع الػسيط بأنالجخمي أف ي

فخ ذلظ فبل يتحقق اأك يأمخ القاضي أك السحكسة أك يخجػىا أك يػصييا لرالح أحج الخرػـ أك ضجه فإف لع يتػ 
فييا أف يعمع  القرج الجخمييذتخط لقياـ  (6)ستعصاؼ"في التذخيعات التي جخمت "اإل, ك (5)العمع بساديات الجخيسة

ستعصاؼ أك تخجي القاضي أك السحكسة لسرمحة إيعمع الجاني إنو يػجو نذاشو اإلجخامي نحػ بالفعل الحؼ يحقق 
رتكب فعبًل يعجه إإنو الجاني ال تتحقق ىحه الجخيسة في الحاالت التي ال يعمع فييا  كمغ ثع ,أحج الخرػـ أك ضجه

ال تتحقق الجخيسة إذا لع يتػفخ عمع الجاني بأنو يختكب القانػف إستعصاؼ أك رجاء لرالح خرع أك ضجه كسا 
 (8)تدسية التجخل أك التأثيخأستخجمت ما التذخيعات التي , أ(7)نذاشو لجػ مغ تتػافخ فيو صفة قاض أك محكسة

قياـ إذ يذتخط ل ,فبل تتحقق ىحه الجخيسة إال إذا كاف الجاني يعمع بساىية فعمو كصفة مغ حرل لجيو ذلظ الفعل
حرمت لجيو  مغأف يعمع برفة ك أف يعمع الجاني بأنو يتجخل أك يحاكؿ التأثيخ عمى عسل القزاء, ج الجخمي القر
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التجخل في عسل القاضي  أفعاؿ بل جـخ الى جانبو فحدب, التػسطفعل مع يجـخ , أما السذخع العخاقي ف(1)كساشتو
في ىحه الجخيسة أف يعمع السػضف أك السكمف ي قرج الجخمحلظ يتصمب قياـ البك  ,أك التأثيخ عمى قشاعتو القانػنية

بأنو يتػسط أك يتجخل في عسل القاضي أك يحاكؿ التأثيخ عمى قشاعتو القانػنية كإف نذاشو قج حرل  بخجمة عامة
كتشتفي  القرج الجخميىحه الػقائع فبل يتحقق إحجػ لرالح أحج الخرػـ أك اإلضخار بو فإف لع يتػفخ العمع ب

 .(2)عشجئًح الجخيسة

أف يعمع الجاني  يسةالقرج الجخمي في ىحه الجخ  محل الجراسة إشتخشت لقياـالتذخيعات إف كيتبيغ مسا تقجـ      
أؼ أف يعمع الػسيط إنو إرتكب فعل التػسط لجػ قاض  ,كصفة الجية التي حرل أماميا ذلظ الفعلفعمو بساىية 

كمع ذلظ فإف ىشاؾ كقائع تتعمق بيحه الجخيسة لكغ ال يتصمب قياـ  ,هضجأك محكسة لرالح أحج الخرػـ أك 
ال ك دتجيب لػساشتو أـ ال, يفبل يذتخط أف يعمع الػسيط بأف القاضي  ,القرج الجخمي فييا أف يعمع بيا الجاني

يذتخط أف يعمع الجاني بأف الخرع الحؼ يتػسط لسرمحتو أك ضجه عمى حق أـ عمى باشل, بل يتصمب تػافخ 
حرل لجػ قاض قج  وكإن ,بساىية فعل التػسط ومع أف يشرب عمع الػسيط عمى ثبلثة أمػر جػىخية كىي عمسالع

برفة الخرع الحؼ حرل التػسط لسرمحتو أك ضجىا ككػنو شخفًا في  وإضافة الى ضخكرة عمس ,أك محكسة
يسة التػسط فمػ إف شخرًا جخ حقق فبل تت ,الجعػػ التي حرل فييا التػسط فإذا لع يتػافخ العمع بيحه الػقائع

فيشتفي بحلظ العمع بػقائع ىحه  ,تػسصاً  ُيَعجّ فعمو أف تحجث مع قاض لرالح خرع أك ضجه كدكف أف يعمع ب
 .(3)الجخيسة كال يتحقق القرج الجخمي

مع كسا إف لمجيل أك الغمط بػقائع ىحه الجخيسة أثخه في تػافخ العمع بيا, فالجيل بالػاقعة يعشي إنتفاء الع     
األصل إف الجيل أك الغمط ال يشفي قياـ , ك (4)إما الغمط فيػ العمع بالػاقعة عمى غيخ حقيقتيا ,لجخيسةابعشاصخ 

يكػف السجاؿ مباحًا لئلحتجاج  وكبخبلف ,ذلظ أف العمع بالقانػف يفتخض تػافخه لجػ الجسيع ,السدؤكلية الجدائية
 ,ستثشاءات عمى ىحه القاعجةالعخاقي أكرد إالسذخع  إال إف ,(5)سدؤكلية الجدائيةبالجيل بالقانػف لمتخمز مغ ال

السذخع  خػؿكسا  (6)رتكبوإ عمع الجاني بتجخيع القانػف لمفعل الحؼمعيا كتتسثل بحالة القػة القاىخة الحؼ يتعحر 
كأف  ,العخاؽ دخػلوالجخيسة خبلؿ سبعة أياـ مغ تأريخ إذا إرتكب لسحكسة إعفاء األجشبي مغ العقاب االعخاقي 
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كلػ شبقشا ىحه القاعجة عمى جخيسة ( 1)أف يكػف قانػف محل إقامتو ال يعاقب عميياك  ,جيل تجخيع القانػف لياي
بأف القانػف معيا تػافخ عمسو التػسط نجج إمكانية إعفاء الػسيط مغ العقاب في حالة القػة القاىخة التي يتعحر 

فيػ غيخ  ,فاعبًل ليحه الجخيسة بػصفواء األجشبي مغ العقاب يعاقب عمى جخيسة التػسط, إما بالشدبة إلمكانية إعف
ذلظ إف السذخع العخاقي إشتخط ليحه الجخيسة صفة السػضف أك السكمف بخجمة عامة , مسكغ مغ الشاحية القانػنية

لى إ ورفة خبلؿ سبعة أياـ مغ تأريخ دخػلىحه الفي حيغ ال يسكغ تػضيف األجشبي في العخاؽ بحيث تتػفخ فيو 
كمشيا إف يكػف  ,مغ قانػف الخجمة السجنية( 7)ـ/السذخع العخاقي عمى شخكط التػضيف في فقج نز  ,عخاؽال

بحلظ , ك (2)كتدابو الجشدية العخاقية مجة ال تقل عغ خسذ سشػاتأالسخشح لمػضيفة عخاقيًا أك متجشدًا مزى عمى 
بل يسكغ تػضيفو خبلؿ ىحه السجة ف ,أياـ فقطيتعحر عمى األجشبي الحرػؿ عمى الجشدية العخاقية خبلؿ مجة سبعة 

عغ  توجخيسة, كمع ذلظ تتحقق مدؤكليىحه المسا يعشي إف حرػؿ التػسط مغ قبل األجشبي ال يتحقق معو قياـ 
كلكغ فقط في الحاالت التي يكػف فييا شخيكًا في ىحه الجخيسة مع فاعل تتػافخ فيو  ,جخيسة التػسط كيعاقب عمييا

عغ جخيسة التػسط إذا حرمت مداىستو خبلؿ مجة  ػبةه مغ العقؤ لسحكسة إعفاظ تدتصيع ابحلصفة السػضف, ك 
ال يعاقب محل إقامتو كأف يكػف قانػف  ليا,القانػف العخاقي تجخيع  يليجكأف  ,سبعة أياـ مغ تأريخ قجكمو لمعخاؽ

 .يياعم

 الفخع الثاني
 اإلرادة

ذلظ إف عمع الجاني بالػقائع التي كجو إرادتو الييا  في الجخائع العسجية, يكفي العمع كحجه لقياـ القرج الجخميال    
مسا يعشي إف العمع مجخدًا مغ أية  ,يسثل حالة ذىشية كامشة في نفدو ال تختقي لػحجىا ألف تكّػف القرج الجخمي

قق القرج كبحلظ فبل يتح ,صفة إجخامية ماداـ كامشًا في إسخار الشفذ كلع يطيخ برػرة فعل مادؼ ممسػس
نيا "نذاط إ كيقرج باإلرادة (3)ليياإالجخمي بسجخد تػافخ عمع الجاني بالػقائع السكػنة لمجخيسة مالع يػجو إرادتو 

نفدي ييجؼ إلى تحقيق غخض معيغ يتسثل في الشتيجة الجخمية التي يدعى الجاني إلى تحقيقيا بدمػكو 
 لى إرتكاب الجخيسة التي يقرجىاإفي شخز الجاني تجفعو  بقػة نفدية كامشة , كبحلظ تتسثل اإلرادة(4)اإلجخامي"

ف يحيط أككسا يذتخط في العمع يو, لدمػؾ كإرادة الشتيجة التي تتختب عمانحػ إرتكاب العزمية عبخ تػجيو قػاه 
لى تحقيق الفعل إإذ يتصمب تكػيغ القرج الجخمي أف تتجو اإلرادة  ,جخيسة يذتخط ذلظ في اإلرادةالبكافة عشاصخ 
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 كإنسا ,إرتكاب الفعل غيخ السذخكع تكػف محل لػـ القانػف  الىكليدت كل إرادة تتجو ( 1)التي تتختب عميو الشتيجةك 
 ,كانت عاجدة عغ تػجيو أفعاؿ اإلنداف فكقج تػجيت شػعًا لسخالفة القانػف فإ ,يذتخط فييا إف تكػف حخة مختارة

 .(2)عقابفبل تكػف محبًل لم

ى القياـ بالفعل إليتصمب قياـ القرج الجخمي أف تتجو إرادة الجاني لجػ قاض أك محكسة كفي جخيسة التػسط      
لى غيخه فبل يتحقق القرج الجخمي كبسا إف إالسادؼ السكػف لمدمػؾ اإلجخامي في ىحه الجخيسة فإف تػجيت اإلرادة 

إرتكابو كجو الػسيط إرادتو الى ىحه الجخيسة تتحقق بإرتكاب فعل التػسط فبل يتحقق القرج الجخمي فييا إال إذا 
لى غيخه فبل يتحقق ىحا القرج مسا يشفي معو قياـ ىحه الجخيسة كسا يتصمبيا القانػف, كبحلظ فإف إفإف كجو إرادتو 

قياـ القرج الجخمي في ىحه الجخيسة يتصمب أف يػجو الػسيط إرادتو نحػ إرتكاب فعل التػسط لجػ قاض أك 
لى أف يكػف التػسط إما لرالح أحج الخرػـ أك ضجه فإذا كاف التػسط لرالح إدة ى إتجاه اإلراإلمحكسة إضافة 

لى حث الجية التي حرل أماميا التػسط عمى السيل لمخرع الحؼ حرل إالخرع فيتصمب أف تتجو اإلرادة 
خرع أما إذا كاف التػسط ضج مرمحة  ,التػسط لسرمحتو أك محاباتو عمى حداب الخرع اآلخخ في الجعػػ 

رتكاب فعل التػسط لجػ قاض أك محكسة إضخارًا إلى إمب القرج الجخمي في ىحه الجخيسة أف تتجو اإلرادة فيتص
رتكاب كافة إى ذلظ فإف قياـ القرج الجخمي يتصمب إتجاه اإلرادة نحػ إلسرمحتو, إضافة ببسغ حرل التػسط 

رتكاب فعل التػسط لجػ الجية التي حجد كمغ ذلظ أف تتجو اإلرادة الى إ ,األفعاؿ السكػنة لساديات ىحه الجخيسة
بعبارة أخخػ يذتخط لقياـ ىحه الجخيسة أف يػجو الجاني إرادتو نحػ القياـ  ,القانػف أف تحرل الجخيسة أماميا

لى إرتكاب إكبحلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة عشج إتجاه اإلرادة  ,بالتػسط لجػ مغ تتػافخ فيو صفة قاض أك محكسة
الخكغ شتخشت لجخيسة التػسط أكفي التذخيعات التي  (3)ال تتػافخ فييا ىحه الرفة فعل التػسط لجػ جية

ى القياـ بفعل التػسط لجػ قاض أك محكسة لرالح إل توفيتصمب قياـ القرج الجخمي فييا أف تتجو إراد (4)الخاص
فعل التػسط العاـ الى إرتكاب بل يتحقق القرج الجخمي إذا إتجيت إرادة السػضف فكبحلظ  ,ك ضجهأأحج الخرػـ 

ماداـ ذلظ الشذاط لع يحرل  ةلجػ جية إدارية أك غيخىا مغ الجيات التي ال تتػفخ فييا صفة قاض أك محكس
لجػ الجية التي حجد القانػف عمى سبيل الحرخ أف يحرل لجييا نذاط الػسيط كلػ إتجيت إرادتو نحػ القياـ 

ستخجمت تدسيات إكحلظ الحكع بالشدبة لمتذخيعات التي , ك (5)الجخيسة بالشذاط الحؼ يكػف الخكغ السادؼ في ىحه
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القرج الجخمي فييا إال إذا تػجيت إرادة الجاني نحػ القياـ بالفعل يتحقق فبل  (1)ستعصاؼ أك التأثيخ أك التجخلاإل
جخيسة إال إذا الىحه ففي التذخيعيغ الدػرؼ كالمبشاني ال تتحقق  ,الحؼ يحقق الدمػؾ اإلجخامي في ىحه الجخيسة

اليسشي كالدعػدؼ فبل يتحقق القرج الجخمي إال إذا  يغفي التذخيعك  (2)ستعصاؼ القاضيإنحػ  توالجاني إراد كجو
ة, لى ذلظ فبل تتحقق الجخيسإفإف لع تتجو اإلرادة زاء, كجو الجاني إرادتو نحػ القياـ بفعل التجخل في عسل الق

يو لإعل التأثيخ في التذخيع األردني كالفمدصيشي كالكػيتي فإف لع تتجو اإلرادة لى القياـ بفإيذتخط إف تتجو اإلرادة ك 
كفي التذخيعات  (3)يحه الجخيسةلصفة قاض فبل يتحقق القرج الجخمي  ال تتػافخ فيومسغ أك تػجيت كلكغ لجػ 

 إذا إتجيت إرادة إالّ بل تتحقق ىحه الجخيسة ف (4)التي حجدت صػر التػسط باألمخ أك التػصية أك الخجاء أك الصمب
كبالتالي مغ السدتبعج تحقق القرج الجخمي في ىحه الجخيسة ر, الػسيط نحػ القياـ بفعل التػسط بإحجػ ىحه الرػ 

لى القياـ باألمخ أك الخجاء أك الصمب أك التػصية لتحقيق فعل التػسط الحؼ تػجيت إإذا لع تتجو إرادة الػسيط 
أيزًا بل جـخ فحدب, إما السذخع العخاقي فمع يجـخ فعل التػسط , (5)محكسةإرادتو اليو كأف يكػف لجػ قاض أك 

نحػ جاني يتصمب أف يػجو ال كبحلظ فإف قياـ الجخيسة ,التجخل في عسل القزاء كالتأثيخ عمى القشاعة القانػنية
يذتخط يو اإلرادة كسا إف تػج, أك التأثيخ عمى قشاعتو القانػنية وفعل التػسط لجػ قاض أك التجخل في عسمإرتكاب 

فإف لع تتػفخ اإلرادة في  ,فيو إرتكاب فعل التػسط أك التجخل أك التأثيخ حرلأف يكػف معاصخًا لمػقت الحؼ  فيو
 .(6)ذلظ الػقت فبل يتحقق القرج الجخمي

ىي إف يػجو  ,عمى ثبلثة أمػربحلظ فإف القرج الجخمي في جخيسة التػسط يتصمب أف تشرب اإلرادة ك      
لرالح خرع  كأف يكػف الغخض مغ التػسط ,كأف يكػف ذلظ لجػ قاض ,إرادتو نحػ القياـ بفعل التػسط الجاني

لى الصمب مغ القاضي إ اإلرادةإتجاه يحه الجخيسة يتصمب للى إف القرج الجخمي إ بَ ىَ ذَ البعس أك ضجه, إال إف 
 إف ىحا , إال(7)بوإضخارًا التػسط لسرمحتو أك ضج مغ حرل التػسط  جخػ رجر حكع لرالح مغ يأف  الستػسط

القرج الجخمي متػافخًا كلػ لع تتجو  ُيَعجّ بل  ,لى ذلظإ مع تذتخط التذخيعات أف تتجو اإلرادةف ,ىحا الخأؼ محل نطخ
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كل ..... "..أف عمى  (عقػبات عخاقي/233) نرت السادة , إذمتػسطنتيجة للى الحرػؿ عمى حكع إاإلرادة 
...." كسا كردت العبارة ذاتيا في التذخيع السرخؼ  تػسط...لرالح أحج الخرـػ أـ اإلضخار بو ....... مػضف

".... أف عمى  لبشاني(, عقػبات/419) السادةسػرؼ(, ك  عقػبات/409) السادة , كنرت(1)كاليسشي كالبحخيشي
 عقػبات/125) السادةأردني(, ك  عقػبات/223) السادة كسا نرتلسرمحة أحج الستقاضيغ أك ضجه....." 

محاكاًل بحلظ أف يؤثخ بػجو غيخ مذخكع في نتيجة  عػمى أف "كل مغ كجو إلتساسًا الى قاض.... فمدصيشي(
لى أف يرجر القاضي حكسًا إإجخاءات قزائية...." كيتبيغ مغ ىحه الشرػص إنيا لع تذتخط أف تتجو اإلرادة 

كسا لػ كاف الغخض مغ التػسط إلى ذلظ, خمي كلػ لع تتجو اإلرادة بل يتػافخ القرج الج لرالح خرع أك ضجه,
كل ذلظ تدتػعبو , ك (2)إشبلؽ سخاح الستيع بكفالة أك إستسخار تػقيفو أك مشع إحالتو عمى السحكسة السخترة

بل جخمت التػسط  ,الشرػص كيجخل ضسغ نصاؽ تجخيسيا ذلظ إنيا لع تجـخ التػسط الحؼ يخاد مشو إصجار حكع
 . (3)أيًا كاف الغخض مشو

في جخيسة التػسط تقترخ عمى إف يػجو إرادتو نحػ فعل التػسط لجػ قاض الجاني كمسا تقجـ يتبيغ إف إرادة      
فبل  ,لى غيخ ذلظإكبالتالي ال يتصمب قياـ القرج الجخمي أف تتجو اإلرادة لرالح خرع أك ضجه, أك محكسة 

التي تتختب عمى ذلظ التػسط لعجـ إشتخاط التذخيعات لتساـ ىحه  ي إرادتو نحػ الشتيجةيتصمب أف يػجو الجان
كبسا إف التذخيعات لع تذتخط  ,جخيسة تامةبحاتو فعل التػسط ُيَعّج بل  جخمية,نتيجة أية الجخيسة أف تتختب عمييا 

يتصمب أف تتجو إرادة الػسيط الى ليحه الجخيسة أية نتيجة جخمية بل يقترخ التجخيع فييا عمى الدمػؾ فحدب فبل 
ذلظ إف  (4)بل يتصمب أف تقترخ اإلرادة عمى الدمػؾ اإلجخامي فقط ,نتيجة لع يتصمبيا القانػف لتساـ الجخيسة

أمخ الى تحقيق الفعل كالشتيجة التي تتختب عميو في الجخائع الذكمية كمشيا جخيسة التػسط إشتخاط إتجاه اإلرادة 
فسغ الشاحية الػاقعية ال , (5)مغ الشاحيتيغ الػاقعية كالقانػنية كسا إنو مدتحيل   ,نػني الدميعيتعارض مع السشصق القا

ذلظ إف اإلرادة في ىحه الجخائع يشتيي  ,في الجخائع الذكميةالجخيسة لى الشتيجة إال يتصمب أف تتجو إرادة الجاني 
ػجيو الدمػؾ فحدب, في حيغ إف دكرىا عشج تػجيو الحخكة العزػية لمجاني أؼ إف سيصختيا تقترخ عمى ت
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كػف نتيجة لقػانيغ سببية كشبيعية ال سيصخة إلرادة تبل  ,إلرادة الجاني حجكثياالشتيجة الجخمية ال تخزع في 
لى تحقيق الشتيجة الجخمية في جخائع الخصخ أمخ إأما مغ الشاحية القانػنية فإف إشتخاط إتجاه اإلرادة , الجاني عمييا

كما يحسمو مغ خصخ عمى الحقػؽ أك  ,ذلظ إف القانػف يجـخ الفعل الجاني في ىحه الجخائع لحاتوال يتصمب تػافخه 
 ,بل يقترخ التجخيع عمى الدمػؾ فقط ,أية نتيجة جخميةيو السرالح السحسية جشائيًا دكف أف يتصمب أف تتختب عم

لى تحقيق الدمػؾ فقط إي التي تتجو كبحلظ فإف اإلرادة السصمػب تػافخىا لقياـ القرج الجخمي في ىحه الجخائع ى
دكف أف يتصمب األمخ إمتجادىا الى إرادة تحقيق الشتيجة الجخمية فسغ غيخ السشصقي أف يجـخ السذخع الفعل لحاتو 

كىحا ما  (1)ى نتيجة ال يذتخط تحققيا لقياـ الجخيسةإلثع يذتخط إتجاه اإلرادة  ,كلػ لع تتختب عميو أية نتيجة جخمية
بل يشدجع القرج الجخمي فكبحلظ  (2)خع العخاقي فقج جـخ التػسط كلػ لع تتختب عميو أية نتيجة جخميةأخح بو السذ

كالحؼ إشتخط فيو  ,عقػبات( 33/1) في السادةالػارد لقرج الجخمي اتعخيف مع السصمػب تػافخه في ىحه الجخيسة 
افخ القرج الجخمي, فإما الفعل الحؼ تتػجو لو لتي تتختب عميو حتى يتػ الى تحقيق الفعل كالشتيجة إأف تتجو اإلرادة 

إال إف السذكمة تطيخ عشجما  ,عقػبات(33/1) إرادة الػسيط فيدتػعبو تعخيف القرج الجخمي الػارد في السادة
اإلرادة نحػ الشتيجة إتجاه نز السذخع عمى عجـ إقترار تكػيغ القرج الجخمي عمى إرادة الفعل فقط بل إشتخط 

ذتخط أف تتختب عمييا أية نتيجة جخمية بل يقترخ التجخيع عمى فعل التػسط يالتػسط ال في حيغ إف جخيسة 
 .(3)بفحد

 السطمب الثالث
 الخكؼ الخاص

عمى بذأف ذلظ كتػزعت  الخكغ الخاص في جخيسة التػسط لجػ قاض, حػؿ فيسا بيشياالتذخيعات إختمفت     
تتحقق جخيسة  , إذترخ التجخيع عمى األركاف العامة فقطكأقإتجاىيغ, األكؿ مشيسا لع يذتخط فيو صفة معيشة 

مغ ىحه التذخيعات السذخع األردني كالدػرؼ كالمبشاني كالكػيتي , ك التػسط أيًا كاف مختكبيا كلػ لع يكغ مػضفاً 
شتخط إبل  ,ا اإلتجاه الثاني مغ التذخيعات فمع يقترخ تجخيع التػسط عمى األركاف العامة فقط, أم(4)كالبحخيشي

فبل يكػف السػضف العاـ أك مغ في حكسو, رفة بالخكغ الخاص مسا يعشي التػسط الحؼ يحرل مسغ ال يتستع 
التذخيعات لع تأخح بسحىب ىحه إال إف ؼ, مجخمًا, كمغ ىحه التذخيعات السذخع العخاقي كالسرخؼ كاليسشي كالدعػد

 ,فسشيا ما إشتخط فيو صفة السػضف أك السكمف بخجمة عامة ,كاحج حياؿ الرفة السصمػب تػافخىا في الػسيط
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عقػبات يدتػعب ( 19/2) ف سعة مجلػؿ السكمف بخجمة عامة الػارد في السادةإكبحلظ فكمشيا السذخع العخاقي, 
كلػ لع يكغ مػضفًا كفق أحكاـ القانػف  ,أؼ تػسط يختكبو مغ يختبط مع دكائخ الجكلة كمؤسداتيا بعبلقة كضيفية

فمع  ,إما السذخع اليسشي فكاف أكثخ سعة مغ العخاقي بخرػص الرفة السصمػب تػافخىا في الػسيط (1)ارؼ اإلد
يقترخ التجخيع عمى مغ تتػافخ فيو صفة السػضف العاـ فحدب بل جـخ إضافة الى ذلظ أؼ تػسط يقتخفو شخز 

 صفة السػضف العاـ الػاردة في السادةإما السذخع السرخؼ فمع يذتخط في الػسيط  (2)كلػ لع يكغ مػضفاً  ,ذك كجاىة
, فتحجد صفة شتخط فيو صفة السػضف بحدب مفيػمو في القانػف اإلدارؼ ال الجشائيإبل  (عقػبات/111)

ما , أ(3)كفق السفيػـ الزيق لمسػضف ال كفق السفيػـ الػاسع السػضف في جخيسة التػسط في التذخيع السرخؼ 
لحلظ كمغ أجل اإلحاشة بتفاصيل  (4)إذ إشتخط صفة كزيخ أك مغ بجرجة كزيخ السذخع الدعػدؼ فكاف أقل سعة

الخكغ الخاص في جخيسة التػسط سشػزع ىحا السصمب عمى فخعيغ نتشاكؿ في األكؿ مشيا صفة السػضف في 
  القانػف الجشائي.ثع في القانػف اإلدارؼ 

 الفخع األول
 السجلؽل اإلداري لمسؽظف

في القانػف اإلدارؼ ليذ باألمخ اليديخ كتعتخيو بعس الرعػبات, كتكسغ عمة ذلظ  إف تحجيج صفة السػضف    
لى إف الصبيعة الستصػرة لمقانػف اإلدارؼ إإضافة  ,في إختبلؼ األنطسة القانػنية حػؿ تحجيج شػائف السػضفيغ

رعػبات لع يثشي الفقو  إف كجػد ىحه التحجيج مفيػـ معيغ لمسػضف, إالّ  في الحيمػلة دكف ساىست  كقابميتو لمتججد
 شتشاكؿ تحجيج صفة السػضف في الفقو ثع في التذخيع اإلدارؼ. سحلظ و, كلكالتذخيع مغ كضع تعخيف ل

رفة مغ أىع ىحه الصفة السػضف في القانػف اإلدارؼ إىتساـ الفقو لدبب  ناؿ تحجيج الفقو اإلداري, -أواًل :
و العخاقي بأناإلدارؼ الفقو رأؼ في  وعخفكلحلظ فقج  ,اإلدارؼ السػضػعات الخئيدة التي تجخل في صمب القانػف 

"الذخز الحؼ عيجت إليو بخضاه كعخفو آخخ بأنو  (5)"مغ يعيج إليو بعسل دائع في خجمة مخفق عاـ تجيخه الجكلة"
الذخكط  عمىتفاؽ الفقو اإلدارؼ العخاقي إكيتبيغ مغ ذلظ  (6)كضيفة دائسة داخمة في السبلؾ الخاص بالسػضفيغ"

كىي أف يتع تعييشو مغ قبل الدمصة السخترة قانػنًا بإصجار قخار  ,الػاجب تػافخىا إلضفاء صفة السػضف
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ليو بالجيسػمة كاإلستسخار في خجمة مخفق عاـ تجيخه الجكلة أك شخز إالتعييغ, كأف تترف الػضيفة السدشجة 
الفقو السرخؼ حػؿ العشاصخ الػاجب تػافخىا  ليو الفقو العخاقي فمع يتفقإكعمى خبلؼ ما ذىب  (1)عاـ معشػؼ 

"الذخز الحؼ يعيغ برفة مدتسخة غيخ عارضة لمسداىسة في عسل دائع ػ ب رأؼإلضفاء صفة السػضف فقج عخفو 
كعخفو آخخ  (2)في خجمة مخفق عاـ تجيخه الجكلة أك الحكػمة السخكدية أك الدمصات البلمخكدية بالصخيق السباشخ"

ليو القانػف بأداء عسل في مخفق عاـ تسمكو الجكلة أك أؼ شخز معشػؼ عمى نحػ مغ إبأنو "الذخز الحؼ يعيج 
قج ف ,كبحلظ فمع يتفق الفقو السرخؼ عمى شخكط صفة السػضف, (3)عتياد كفي مقابل راتب معيغ"نتطاـ كاالاال

مصة السخترة قانػنًا بإصجاره إال إنيا إختمفت حياؿ أجسعت اآلراء عمى ضخكرة صجكر قخار التعييغ مغ قبل الد
الذخكط األخخػ فقج ذىبت أغمبية اآلراء الى إشتخاط ديسػمة أداء العسل الػضيفي في خجمة السخفق العاـ, في حيغ 

شتخط آخخكف الحرػؿ عمى السقابل اأنكخ البعس إعتبار اإلستسخار في الػضيفة شخشًا إلضفاء صفة السػضف, ك 
 .(4)الذخز مػضفاً إلعتبار 

الفقو األردني بأنو "كل شخز يعسل بػضيفة دائسة أك مؤقتة في خجمة مخفق عاـ كعخؼ السػضف رأؼ في     
 (5)كيكػف قج صجر بتعييشو قخار مغ الدمصة السخترة قانػنًا بحلظ" ,تجيخه الجكلة أك أحج أشخاص القانػف العاـ

و برػرة قانػنية بتعييشو حدب اإلصػؿ مغ الدمصة "الذخز الحؼ يتقمج مياـ كضيفتبأنو  آخخكعخفو 
أداء العسل الػضيفي برفة  رأؼالسػضف, فقج إشتخط شخكط الفقو األردني عمى بحلظ فمع يتفق ك  (6)السخترة"

معتبخًا إف صفة السػضف متػافخة كلػ كانت الػضيفة تؤدػ برفة مؤقتة , ذلظ رأؼ آخخفي حيغ لع يذتخط  ,دائسة
إصجاره إلعتبار مغ الجية السخػلة قانػنًا بقخار التعييغ  يرجرأف  حػؿإف اإلجساع حرل  إالأك عارضة, 

 .(7)مػضفاً الذخز 

السذخع  وفقج عخف ,كضعت معطع التذخيعات السعشية بالػضيفة العامة تعخيفًا لمسػضف -التذخيع اإلداري: -اثانيًا :
ليو كضيفة إبأنو "كل شخز عيجت ـ السعجؿ 1960( لدشة 24رقع )قانػف الخجمة السجنية "مغ ( 2)ـ/في العخاقي 

كالقصاع  نطباط مػضفي الجكلةامغ قانػف  (ثالثاً  /1) عخفو في السادةك دائسة داخمة في السبلؾ الخاص بالسػضفيغ" 
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تبصة ليو كضيفة داخل مبلؾ الػزارة أك الجية غيخ السخ إبأنو "كل مغ عيجت  ـ السعجؿ1991( لدشة 14العاـ رقع )
بػزارة" كيتبيغ مغ ذلظ إختبلؼ مػقف السذخع العخاقي في تعخيف السػضف في قانػف الخجمة السجنية عشو في 

نزباط, فقج إشتخط في قانػف الخجمة السجنية أداء الػضيفة برفة دائسة كمدتسخة إلعتبار الذخز قانػف اإل
سا يعشي إف صفة السػضف في ىحا القانػف م ,مػضفًا, في حيغ لع يذتخط ذلظ في قانػف إنزباط مػضفي الجكلة

تكػف أكسع نصاقًا مشيا في قانػف الخجمة السجنية كتدتػعب بعس شػائف العامميغ في دكائخ الجكلة كإف لع يكػنػا 
السػضف في ـ, 2014( لدشة 9السػحج رقع )قانػف التقاعج , كعّخؼ (1)مػضفيغ كفق أحكاـ قانػف الخجمة السجنية

"كل شخز عيجت اليو كضيفة مجنية أك عدكخية أك ضسغ قػػ األمغ أك مكمف بخجمة بأنو  (/سابعاً 1) السادة
فإف صفة بحلظ عامة كالحؼ يتقاضى راتبًا أك أجخًا أك مكافأة مغ الجكلة كتدتقصع مشو التػقيفات التقاعجية" ك 

مػضفًا  إذ ُيَعجّ ي الجكلة, السػضف تكػف أكسع في مجلػليا مسا كرد في قانػف الخجمة السجنية كقانػف إنطباط مػضف
ليو كضيفة في الدمظ السجني أك إألغخاض قانػف التقاعج جسيع العامميغ دكائخ الجكلة كمؤسداتيا ككل مغ عيجت 

العدكخؼ أك قػػ األمغ الجاخمي, فتذسل ىحه الرفة جسيع أفخاد الذخشة ضباشًا كمشتدبيغ كجسيع الستصػعيغ 
السدمحة, كعمى العسػـ كل شخز مكمف بخجمة عامة بذخط أف  عمى مبلؾ الجير ككافة أصشاؼ القػات

يذتخط إلعتبار الذخز فيتقاضى راتبًا أك أجخ أك مكافأة مغ ميدانية الجكلة كتدتقصع مشو التػقيفات التقاعجية, 
 -: مػضفًا في قانػف التقاعج

األمغ الجاخمي, مع اإلختبلؼ العدكخؼ أك قػػ الدمظ أف يذغل كضيفة داخمة في مبلؾ الجكائخ السجنية أك  -1 
في الجرجة الػضيفية, فالسػضف في الجكائخ السجنية يذغل أحج العشاكيغ الػاردة في إحجػ الجرجات الػضيفية 

مقػات السدمحة رتبة عدكخية في إحجػ درجات الدمع شتدب ل, في حيغ يذغل السالشافح السمحقة بقانػف السبلؾ
 العدكخؼ.

 .خًا أك مكافأة مغ ميدانية الجكلةإف يتقاضى راتبًا أك أج -2
 .(2)التػقيفات التقاعجية كسدايا مالية تزاؼ الى الخجمة التقاعجية راتبو أف تدتقصع مغ -3

قانػف الخجمة مغ  (2)ـ/السذخع الكػيتي في  وفقج عخف ,إما عغ تعخيف السػضف في التذخيعات األخخػ         
يذغل كضيفة مجنية مغ كضائف الجيات الحكػمية أيًا كانت شبيعة بأنو "كل مغ ـ 1979( لدشة 15رقع )السجنية 

( لدشة 30رقع ) مغ نطاـ الخجمة السجنية( 1)ـ/عخفو في فقج السذخع األردني أما عسمو أك مدسى كضيفتو" 
بأنو "الذخز السعيغ بقخار مغ السخجع السختز في كضيفة مجرجة في تذكيبلت الػضائف الرادرة  ـ 2007

السػازنة العامة أك مػازنة إحجػ الجكائخ كالسػضف السعيغ بسػجب عقج كال يذسل الذخز الحؼ  بسقتزى قانػف 
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ـ 2015( لدشة 18رقع )مغ قانػف الخجمة السجنية ( 2/5) في السادة عخفو السذخع السرخؼ يتقاضى أجخًا يػميا" ك 
إختبلؼ التذخيعات حػؿ شخكط كيتبيغ مغ ذلظ , "كل مغ يذغل إحجػ الػضائف الػاردة بسػازنة كل كحجة"بأنو 

فسشيا ما إشتخط صخاحة شغل الػضيفة العامة برفة دائسة إلعتبار الذخز مػضفًا, كمغ  ,إضفاء صفة السػضف
ديسػمة العسل الػضيفي كيفيع مشيا إعتبار الذخز مػضفًا متى  يافي حيغ لع تذتخط بعز, السذخع األردنيذلظ 

السذخع ذلظ كمغ  ,ػ لع تكغ كضيفتو تترف بالجيسػمة كاإلستسخاركل ,ما كاف محدػبًا عمى السبلؾ الػضيفي
مػضفًا مغ كاف عمى مبلؾ  ُيَعجّ كبحلظ فبل , الكػيتي, كسا إشتخط بعزيا أداء العسل في خجمة السخفق العاـ

لى الشز عمى صجكر قخار التعييغ مغ قبل الدمصة السخترة إ ياالجيات التي ال تتبع دكائخ الجكلة, كذىب بعز
 .عتبار الذخز مػضفاً إل

 الفخع الثاني
 السجلؽل الجشايي لمسؽظف

فإف لع تتػافخ ىحه الذخكط فبل  تحجد كفق شخكط معيشةتصفة السػضف في القانػف اإلدارؼ  بيشا فيسا تقجـ بأف    
الذخز مػضفًا, إال إف تحجيج صفة السػضف عمى أساس تػافخ ىحه العشاصخ ال يكفي لتػفيخ الحساية  ُيَعجّ 

مفيـػ  مغكلحلظ فقج كسعت التذخيعات الجشائية  ,لى تحقيقياإالقانػنية لمػضيفة العامة التي يخمي السذخع 
ككل مغ  ,ص السعشػية العامةتذسل ىحه الرفة كل مغ يؤدؼ عسبًل في خجمة الجكلة أك أحج األشخاف ,السػضف

سشتشاكؿ تحجيج لحلظ ك  (1)يقـػ بأداء ميسة عامة سػاء كانت كضيفتو أك ميستو دائسة أـ مؤقتة بأجخ أـ بجكف أجخ
  صفة السػضف في القانػف الجشائي فقيًا كتذخيعًا.

الى إف القانػف  ؼرأختمف الفقو الجشائي بذأف تحجيج صفة السػضف العاـ, فحىب أ -الفقو الجشايي: -أواًل :
كإنسا يتقيج بسا يخد مغ أحكاـ في القػانيغ األخخػ, كبسا إف الػضيفة مغ  ,الجشائي ليدت لو ذاتية مدتقمة

 (2)كليذ كفق القانػف الجشائي ,ىحا القانػف  إختراص القانػف اإلدارؼ فإف تحجيج صفة السػضف تكػف كفق
فخعًا تابعًا لمقػانيغ األخخػ حتى يتقيج بسا يخد فييا مغ أحكاـ, بل  ُيَعجّ آخخ الى إف القانػف الجشائي ال  رأؼذىب ك 

لو ذاتية مدتقمة كخاصة بو شأنو شأف بقية فخكع القانػف, كعميو فإف تحجيج مجلػؿ السػضف العاـ يكػف كفق أحكاـ 
و "كل شخز لفقو الجشائي العخاقي بأنرأؼ في ا وكعمى ىحا األساس فقج عخف (3)اإلدارؼ  ال القانػف الجشائي

بأنو آخخ كعخفو  (4)يؤدييا" تيتدتخجمو الجكلة ألداء خجمة عامة بغس الشطخ عغ درجتو كمبلكو كنػع الخجمة ال
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الفقو الجشائي , كفي (1)"كل شخز أنيط بو القياـ بعسل ذؼ صفة عامة كال يذتخط أف تتػافخ فيو صفة خاصة"
 ,سع الجكلة أك أحج األشخاص السعشػية العامةإفخاد ببأنو "كل شخز يعسل في مػاجية األ و رأؼالسرخؼ فقج عخف

كيسارس أزائيع في صػرة شبيعية تدتجعي ثقتيع أحج اإلختراصات التي خػليا القانػف لسخفق عاـ تجيخه الجكلة أك 
سع الجكلة إالذخز الحؼ يترجػ في مػاجية الشاس لمعسل ببأنو " آخخعخفو , ك (2)شخز معشػؼ إدارة مباشخة"

السجلػؿ الجشائي  مغالفقو العخاقي كالسرخؼ كسع بحلظ , ك  (3)"مػاجيتيع بعس اختراصاتيا كيسارس في
, كمف بسسارسة جدء مغ نذاط الجكلةمغ لمسػضف, فتذسل صفة السػضف في القانػف اإلدارؼ إضافة الى كل 

الخجمة التي بغس الشطخ عغ درجتو كمبلكو كنػع , ك سػاء كانت كضيفتو دائسة أـ مؤقتة بأجخ أـ بجكف أجخ
 .(4)يؤدييا

كتػزعت حياؿ  ,كضع تعخيف لمسػضف العاـبخرػص ختمفت التذخيعات الجدائية إ -:التذخيع الجشايي -اثانيًا:
كتخؾ ىحه السدألة لمفقو كالقزاء كمغ ىحه التذخيعات  و,ذلظ عمى ثبلثة إتجاىات, األكؿ مشيا لع يزع تعخيفًا ل

, في حيغ ذىب (5)لمسػضف العاـ اً تعخيف تكضعالثاني مغ التذخيعات فقج  أما اإلتجاه, كالفخندي السذخع العخاقي
عجد األشخاص السعتبخيغ بحكع السػضفيغ  اإلتجاه الثالث مغ التذخيعات الى عجـ كضع تعخيف لو بل

, إال إنشا نقترخ عمى التذخيعات التي إشتخشت صفة السػضف في جخيسة التػسط كىي التذخيعيغ (6)العسػمييغ
, كإقترخت عمى األركاف العامة (7)كاليسشي دكف غيخىا مغ التذخيعات التي لع تذتخط فيو ىحه الرفة السرخؼ 

 فقط. 

عمى أف  "ـ1994لدشة ( 12) قانػف الجخائع كالعقػبات رقع"مغ  (1)ففي التذخيع اليسشي فقج نرت السادة      
ائب الخئيذ كرئيذ كأعزاء مجمذ الػزراء ككل مغ "يعج كفقًا ألحكاـ ىحا القانػف مػضفًا عامًا رئيذ الجسيػرية كن

تػلى أعباء كضيفة عامو بسقابل أك بغيخ مقابل برخؼ الشطخ عغ صحة قخار تعييشو فييا كيذسل أعزاء الدمصة 
القزائية كأفخاد القػات السدمحة كالذخشة كأعزاء الييئات العامة كأعزاء السجالذ الشيابية العامة أك السحمية 

يع كالسعيشيغ كالسحكسيغ كالخبخاء كالعجكؿ كالػكبلء كالسحاميغ كالحخاس القزائييغ الحيغ تعجؿ لجييع السشتخبيغ مش
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كبحلظ فإف أؼ مسغ ذكختيع األمػاؿ كأعزاء مجالذ إدارة الذخكات كالبشػؾ كمػضفييا التي تديع الجكلة في ماليا" 
 /عقػبات(. 187ة السشرػص عمييا في السادة )ىحه السادة يختكب جخيسة التجخل في شؤكف العجالة يعاقب بالعقػب

/عقػبات( فئات األشخاص السعتبخيغ بحكع السػضفيغ 119ك 111قج عجد في السادتيغ )إما السذخع السرخؼ ف    
فيسا يخز الجخائع الػاردة في البابيغ الثالث كالخابع مغ قانػف العقػبات كىي جخائع الخشػة كالعجكاف عمى الساؿ 

شي إف بقية الجخائع التي تذتخط فييا صفة السػضف في قانػف العقػبات السرخؼ كالتي لع تخد ضسغ مسا يعالعاـ, 
 (عقػبات/119ك 111) فبل يذتخط في الفاعل صفة السػضف العاـ الػاردة في السادتيغ والبابيغ الثالث كالخابع مش

إف جخيسة التػسط لجػ القزاة لع تخد ضسغ كبسا  (1)السجلػؿ الجشائي الرفة كفق السجلػؿ اإلدارؼ ىحه البل تحجد 
البابيغ الثالث كالخابع مغ قانػف العقػبات السرخؼ فبل تحجد صفة السػضف السصمػب تػافخىا في شخز الػسيط 

لدبب إف السذخع السرخؼ لع يذتخط في ىحه الجخيسة صفة  (عقػبات/119ك 111) حكاـ السادتيغًا ألكفق
 111) في السادتيغ الػاردةكسا إف فئات السػضفيغ  ,ػضف فقطبل إشتخط صفة الس ,السػضف العاـ

العجكاف عمى الخشػة ك مرخؼ تدخؼ فقط عمى الجخائع الػاردة في البابيغ الثالث كالخابع كىي جخائع  (عقػبات/119ك
 الساؿ العاـ, كبسا إف ىحه جخيسة التػسط لجػ القزاة كردت في الباب الخامذ مغ قانػف العقػبات السرخؼ فبل

 .(2)بل كفق السفيػـ اإلدارؼ  (عقػبات/119ك 111) كفق أحكاـ السادتيغعمى تحجد صفة السػضف فييا 

إما السذخع العخاقي فمع يزع تعخيفًا لمسػضف العاـ في قانػف العقػبات إال إنو عخؼ السكمف بخجمة عامة في     
تعخيفًا مػسعًا لمسكمف بخجمة عامة  الى إف السذخع العخاقي كضعبعس كقج ذىب ال (3)عقػبات( 19/2) السادة

بحيث يقتخب مغ تعخيف السػضف العاـ في التذخيعات الجشائية فيدتػعب في شسػلو كل مغ يقػـ بأداء ميسة 
كسا ذكخ السذخع العخاقي  (4)كانت دائسة أـ مؤقتة بأجخ أـ بجكنو كبغس الشطخ عغ صحة قخار تعييشو عامة سػاءً 

غ بخجمة عامة مسا يعشي إف ذكخ عبارة السكمف بخجمة عامة تغشي عغ العخاقي السػضف مغ بيغ شػائف السكمفي
عقػبات عخاقي مالع يتػافخ  (233)ـ/حلظ فبل تتحقق جخيسة التػسط السعاقب عمييا في بك  (5)السػضف كمسةذكخ 

 .(6)عقػبات(19/2) في شخز مختكبيا صفة السكمف بخجمة عامة كسا كرد في السادة
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كقج إختمف الفقو الجشائي في مػاقفو حياؿ التذخيعات التي إشتخشت في جخيسة التػسط الخكغ الخاص, فقج أيج    
إف الذخز العادؼ ربسا يكػف معحكرًا عشج تػسصو لجػ قاض بالقػؿ   عشياالتذخيعات كدافع ىحه جانب مغ الفقو 

ت تدػد فييا الخكابط العذائخية أك الذخرية لرالح قخيب أك صجيق أك إضخارًا بعجك شالسا إف بعس السجتسعا
التي تحسل أفخادىا عمى مؤازرة بعزيع كالتػسط لو لجػ قاض أك محكسة مخاعاة لعبلقات القخابة كالرجاقة أك 
غيخىا مغ العبلقات الذخرية في حيغ ال يجػز ذلظ لمسػضف كمغ في حكسو شالسا إنو محدػب عمى اإلدارة 

إف فعمو يعتبخ إخبلاًل بديخ فزبًل عغ لتحقيق السرمحة العامة لمجسيع بجكف تسييد كالتي يفتخض فييا أف تدعى 
تجاه آخخ في الفقو التذخيعات التي إشتخشت في الػسيط صفة السػضف العاـ دكف أف انتقج إفي حيغ  (1)العجالة

التػسط ال تذسل في نصاؽ تجخيسيا التػسط الحاصل مغ غيخ السػضفيغ بحجة إف كاقع الحاؿ يكذف عغ إف 
يحرل مغ السػضفيغ فحدب بل يحرل كبكثخة مغ األفخاد العادييغ كربسا يكػف أكثخ تأثيخًا عمى القاضي مغ 

 .(2)تػسط السػضف
بعجما أضحى الفداد اإلدارؼ مذكمة تيجد السػارد اإلقترادية لمجكؿ فقج تذخيعات مكافحة الفداد,  -اثالثًا :

كضع نطامًا قانػنيًا متكامبًل يعشى بسحاربة سعت مغ خبلليا الى سكافحتو كالتي للى كضع تذخيعات إ تسارع
كذلظ مغ خبلؿ تحجيج معاني جسيع السفاىيع ذات الرمة بجخائع الفداد, كبسا إف ىحه الجخائع ال تختكب إال  ,الفداد

رفة لع ىحه المسا يعشي إف و, تعخيفًا ل الستعمقة بسكافحة الفدادمسغ يتستع برفة السػضف فقج كضعت التذخيعات 
 التذخيعات مكافحة الفداد جاءتبل  ,يعج مفيػميا محجدًا كسا كاف في الدابق كفق السجلػليغ اإلدارؼ كالجشائي

حػؿ مفيـػ عقابية ربسا تكػف أكثخ سعة مسا كرد في التذخيعات ال ,(3)بسفيػمًا ججيجًا لسغ يتستع بيحه الرفة
تدخؼ عمييا ما كرد في ىحه التذخيعات مغ تعخيف مغ جخائع الفداد ف ُتَعجّ تػسط السػضف العاـ, كبسا إف جخيسة ال

 ,كضع تعخيف لمسػضف العاـلمسػضف العاـ, إال إف تذخيعات مكافحة الفداد تػزعت عمى إتجاىيغ بخرػص 
 ,العقػباتتعخيفًا مسا يعشي أف تصبق عمى ىحه الرفة ما كرد مغ تعخيف ليا في قانػف لو األكؿ مشيسا لع تزع 

اإلتجاه فمع يزع في قانػف ىيئة  بيحاالسذخع العخاقي  أخحكمغ ىحه التذخيعات السذخع األردني كالفمدصيشي, كسا 
مغ ىحا القانػف مسا يعشي إف  (1)ـ/الشداىة تعخيفًا لمسػضف العاـ بخرػص جخائع الفداد التي أشار الييا في 
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( 19/2)سكمف بخجمة عامة في السادة الط تحجد كفق تعخيف خيسة التػسج جخائع كمشياىحه الصفة الجاني في 
 . عقػبات

 ,(1)كاليسشي الجدائخؼ السذخع ذلظ كمغ  ,لمسػضف العاـ اً تعخيف تكضعفقج التذخيعات  ما اإلتجاه الثاني مغإ     
كبسا إف السذخع الجدائخؼ لع يجـخ التػسط فبل نتصخؽ إليو, كنقترخ عمى التذخيع اليسشي الحؼ جـخ التجخل في 

مغ قانػف مكافحة الفداد بأنو "كل  (2)ـ/في عسل القزاء كإشتخط في الجاني صفة السػضف العاـ, كالحؼ عخفو 
يًا أك تذخيعيًا أك إداريًا أك استذاريًا أك قزائيًا شخز يؤدؼ كضيفة عامة أك يقجـ خجمة عامة كيتػلى مشربًا تشفيح

 ,سػاًء كاف معيشًا أك مشتخبًا دائسًا أك مؤقتًا بسقابل أك بجكف مقابل برخؼ الشطخ عغ صحة قخار تعييشو فييا
كيذسل مػضفي الدمصة التشفيحية بسختمف مدتػياتيع كأعزاء مجمذ الشػاب كأعزاء مجمذ الذػرػ كأعزاء 

مية كأعزاء الدمصة القزائية كأعزاء المجاف كالسجالذ الجائسة كيعتبخ في حكع السػضف العاـ السجالذ السح
السحكسيغ كالخبخاء كالعجكؿ كالػكبلء كالسحاميغ كالحخاس القزائييغ الحيغ تعجؿ لجييع األمػاؿ كأعزاء مجالذ 

كضع السذخع اليسشي , كبحلظ فقج (2)إدارة السؤسدات كالذخكات كالبشػؾ كمػضفييا التي تديع الجكلة في رأسساليا"
 (1)ـ/ لسػضف العاـ فياكػف أكثخ سعة مغ تعخيف في ,تعخيفًا مػسعًا لمسػضف العاـ بخرػص جخائع الفداد

حلظ تذسل صفة السػضف العاـ في جخائع الفداد في التذخيع اليسشي كمشيا جخيسة "التجخل في شؤكف بعقػبات, ك 
ذلظ ذسل يالدمصات التشفيحية أك التذخيعية أك القزائية معيشًا كاف أـ مشتخبًا فالعجالة" كل مغ يتػلى مشربًا في 

أعزاء البخلساف كأعزاء السجالذ السحمية كالقزاة ك الػزراء, ك رئيذ الجسيػرية كنائبو كرئيذ الػزراء كنػابو 
كعمى العسػـ كل مغ يؤدؼ في دكائخ الجكلة مجنييغ كانػا أك عدكخييغ, كأعزاء الشيابة العامة كجسيع العامميغ 

 .كبغس الشطخ عغ صحة قخار تعييشو ,دائسة كانت أـ مؤقتة بأجخ أـ بجكنو, كضيفة أك ميسة عامة
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 السبحث الثاني
 جخيسة االستجابة لمتؽسط

خصػرة بالغة شالسا أكِكمت الى قزاة قج يديل التأثيخ عمييع, مّسا يجعل القاضي لى تتعخض العجالة إ    
ا تشصػؼ عميو ىحه الجخيسة مغ , كلس(1)لمتػسط الحاصل لجيوالى اإلستجابة ذلظ يجفعو  كقجعخضة لئلنحياز 

القاضي  ذلظ إف (2)السذخع العخاقي كالسرخؼ كاليسشي ياالتذخيعات كمشجخمتيا بعس فقج  مخالفة القانػف 
 ,الحؼ يدتجيب لمتػسط ال يكػف إىتسامو بتصبيق القانػف تصبيقًا سميسًا بقجر ما يحخص عمى إرضاء الػسيط
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 قػبات يسشي. ( ع188) عقػبات مرخؼ, ـ( 121) قػبات عخاقي, ـ( ع234) يشطخ, ـ -2



 

كسا إف اإلستجابة لمتػسط تعشي التفخقة بيغ الخرـػ تبعًا لقياـ عبلقات القخابة أك الرجاقة بيشيع كبيغ 
 . (1)قاضي الستػَسط عشجهال

نتشاكؿ في األكؿ  ,ىحه الجخيسة سشقدع ىحا السبحث الى ثبلثة مصالب عشاصخلحلظ كمغ أجل اإلحاشة ب    
كلكػف التذخيعات التي جخمتيا أجسعت عمى أف  الخكغ السعشػؼ,كفي السصمب الثاني  ,مشيا الخكغ السادؼ

 تتػافخ في شخز مختكبيا صفة قاض سشتشاكؿ في السصمب الثالث الخكغ الخاص في ىحه الجخيسة. 

 لالسطمب األو
 الخكؼ السادي

قج يحرل أاّل يقترخ األمخ عمى حرػؿ التػسط لرالح خرع أك ضجه, فقج يدتجيب القاضي     
الستػَسط عشجه لسا أراده الػسيط, كذلظ بإصجار الحكع أك اإلمتشاع عغ إصجاره نتيجة لمتػسط, بقرج التحيد 

 اإلحاشةلسغ يحرل التػسط لسرمحتو, أك اإلضخار بسرمحة الخرع الحاصل التػسط ضجه, كألجل 
كىي الدمػؾ  تيابتفاصيل الخكغ السادؼ لجخيسة اإلستجابة لمتػسط سشتشاكؿ العشاصخ التي تقـػ عمييا ماديا

 . الجخمية كالشتيجةاإلجخامي 

 الفخع األول
 الدمؽك اإلجخامي

يتسثل الدمػؾ اإلجخامي ليحه الجخيسة بإستجابة القاضي أك السحكسة التي حرل لجييا التػسط لشذاط     
لحؼ بحلو أماميا راجيًا أك شالبًا السيل ألحج الخرػـ أك محاباتو عمى حداب الخرع اآلخخ في الػسيط ا

ستجابة بقبػؿ الجية التي حرل أماميا التػسط لسا يخيجه كتتحقق ىحه اإل, الجعػػ التي حرل فييا التػسط
ػ السشطػرة أمامو الػسيط كالحؼ بدبب حرػلو جخػ إنحياز القاضي الستػسط عشجه ألحج الخرػـ في الجعػ 

ضج الخرع اآلخخ فييا, مسا يعشي إف قياـ ىحه الجخيسة كتحققيا يتصمب أف يدتجيب القاضي لسزسػف 
إف اإلستجابة لمتػسط تسثل  ة, إذالتػسط الحاصل لجيو لرالح أحج الخرػـ أك ضجه كأف يتعامل معو بججي

حلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة بسجخد , كب(2)ةالسدمظ الحؼ يتحقق بو الفعل السكػف لمخكغ السادؼ ليحه الجخيس
إف إرتكاب الجاني لمشذاط الحؼ يجعمو كسيصًا بيغ أحج الخرـػ كالجية التي يحرل  إذ ,حرػؿ التػسط
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كبحلظ فبل  ,ؿ عغ ذلظ الشذاط مغ حرل التػسط لجيوأأماميا التػسط يحقق مدؤكليتو لػحجه دكف أف يد
ئمتيا ابل تتصمب مد ,يعاقب القاضي أك السحكسة التي جخػ أماميا نذاط الػسيط بسجخد حرػؿ ىحا الشذاط

أف يحرل إستجابة لمتػسط الحؼ حجث كتتحقق ىحه اإلستجابة بإصجار حكع أك اإلمتشاع عغ إصجاره نتيجة 
ختمفت حػؿ تحجيج صػر اإلستجابة ال إف التذخيعات إ, إ(1)لمتػسط لرالح أحج الخرػـ أك إضخارًا بو

, كمغ ىحه التذخيعات السذخع السرخؼ  ,الدمبية ـلمتػسط فسشيا ما جـخ ىحه اإلستجابة سػاء كانت اإليجابية أ
عقػبات عمى أف "كل قاض إمتشع عغ الحكع أك صجر مشو حكع ثبت إنو غيخ ( 121) نرت السادة إذ

كتتسثل  ,بة لمتػسط أيًا كانت صػرتيا سػاءًا كانت إيجابيةحق...." كبحلظ فقج جـخ السذخع السرخؼ اإلستجا
, في حيغ نتيجة لمتػسط أيزاً  أـ سمبية كتتسثل باإلمتشاع عغ إصجار حكع ,بإصجار حكع نتيجة لمتػسط

إتجيت تذخيعات أخخػ الى تجخيع اإلستجابة لمتػسط برػرتيا اإليجابية فقط دكف تجخيع الرػرة الدمبية مشيا 
عمى أف "يعاقب  (عقػبات عخاقي/234) نرت السادة , إذخيعات السذخع العخاقي كاليسشيكمغ ىحه التذ

 نرت السادةك  ,بالحبذ....كل قاض أصجر حكسًا ثبت إنو غيخ حق ككاف نتيجة لمتػسط...."
عمى أف "يعاقب....كل قاض تعسج الحكع بغيخ الحق نتيجة رجاء أك تػصية أك  (قػبات يسشي/ع188)

...." مسا يعشي إف اإلستجابة لمتػسط في التذخيعيغ العخاقي كاليسشي تتخح كساشة أك ميل أل حج الخرـػ
الرػرة اإليجابية دكف الدمبية عمى خبلؼ التذخيع السرخؼ كالحؼ جـخ اإلستجابة لمتػسط أيًا كانت الرػرة 

خًا كاحجًا في جسيع التي تتخحىا سػاءًا كانت إيجابية أـ سمبية, كبحلظ فإف اإلستجابة لمتػسط ال تتخح مطي
ه, كلحلظ فإما إف تكػف اإلستجابة برػرة إصجار حكع أك اإلمتشاع عغ إصجار  ,التذخيعات التي جخمتيا

 جخيسة برػرتيو اإليجابية كالدمبية. في ىحه الشتشاكؿ الدمػؾ اإلجخامي س

 الدمؽك اإليجابي. -أواًل :
يتسثل الدمػؾ اإلجخامي اإليجابي بحخكة عزػية إرادية يدتخجـ فييا الجاني أحج أعزاء جدسو بقرج     

كتتخح ىحه الحخكة نذاشًا ماديًا خارجيًا يطيخ في العالع السادؼ  ,لى تحقيقياإإحجاث الشتيجة التي يخمي 
 قياميايتصمب  , إذشػع مغ الشذاطجخيسة اإلستجابة لمتػسط برػرتيا اإليجابية تتخح ىحا ال, ك (2)السمسػس

كيتسثل ذلظ الشذاط بقبػؿ القاضي الستػسط  ,نذاشًا إيجابيًا يرجر مغ القاضي الحؼ حرل التػسط لجيو
مسا يعشي إف قياـ القاضي الحؼ حرل التػسط  ,عشجه لشذاط الػسيط كإصجاره حكسًا بشاءًا عمى ذلظ الشذاط
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شالسا إنو يتخح  ,مغ تػسط يكػف سمػكًا إيجابيًا كليذ سمبياً  لجيو بإصجار الحكع إستجابة لسا حرل لجيو
كالستسثمة بإصجار الحكع لرالح أحج الخرـػ أك ضجه  ,لى العالع الخارجيإنذاشًا يتصمب حخكة مادية تطيخ 

عمى ذلظ يتصمب تحقق ىحه الجخيسة برػرتيا اإليجابية أف يرجر حكع , ك (1)نتيجة لمتػسط الحؼ حرل لجيو
التػسط إستجابة لمشذاط الحؼ بحلو الػسيط أمامو أيًا كانت الرػرة التي إتخحىا  حرل لجيو الحؼ مغ القاضي
 ,فإف لع يرجر الحكع نتيجة لمتػسط ,سػاءًا كاف برػرة الصمب أك الخجاء أك األمخ أك التػصية ,ذلظ الشذاط

جث كسا ال تتحقق ىحه فبل تتحقق ىحه الجخيسة برػرتيا اإليجابية كلػ حرل إستجابة لمتػسط الحؼ ح
بل يذتخط إلعتبار الجخيسة متحققة  ,لى إصجار الحكعإ الستػسط عشجهالجخيسة بسجخد إتجاه نية القاضي 

ال إف مجخد إصجار الحكع مغ الجية التي , إ(2)تيا اإليجابية أف يرجر الحكع إستجابة لمتػسط الحاصلر برػ 
ذلظ إف إصجار الحكع كاجب قانػنًا  ,القانػف  ايتصمبيحرل لجييا التػسط ال يكفي لقياـ ىحه الجخيسة كسا 

بدبب عجـ كجػد الشز الحؼ  ,فبل يجػز لو اإلمتشاع عغ إصجار الحكع ,شطخ الجعػػ الحؼ يعمى القاضي 
ل إف قياـ ىحه الجخيسة , ب(3)لجخيسة إنكار العجالة اً مختكب ُعجَّ يحكع الشداع أك بدبب عجـ كضػحو كإال 

صمب أف يكػف الحكع الرادر في الجعػػ قج حرل نتيجة لشذاط الػسيط لجػ الجية برػرتيا اإليجابية يت
عمى ذلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة إذا أصجر القاضي حكسًا مخاعاة لربلت , ك (4)التي كقع أماميا التػسط

لرادر القخابة أك الرجاقة أك تقجيخًا لمسكانة اإلجتساعية أك الذخرية ألحج الخرػـ كدكف أف يكػف الحكع ا
 .(5)نتيجة لمتػسط

إضافة الى ذلظ فإف مجخد صجكر حكع مغ الجية التي حرل لجييا نذاط الػسيط ال يتحقق معو قياـ      
بل يذتخط أف  ,كلػ كاف ذلظ الحكع قج صجر إستجابة لمتػسط ,ؿ القاضي جدائيًا عشياأىحه الجخيسة كال يد

ما أشار أليو السذخع العخاقي صخاحة في نز  كذلظ, يكػف الحكع الرادر نتيجة لمتػسط عمى غيخ حق
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عشجئٍح فبل يجػز مدائمة القاضي الحؼ , ك (1)كسا إشتخشو التذخيعيغ السرخؼ كاليسشي (عقػبات/234) السادة
كعمى ذلظ فبل  ,إال إذا ثبت بالجليل إف الحكع الرادر مشو كاف عمى غيخ حق ,أصجر الحكع نتيجة لمتػسط

اإليجابية عشج كقػع القاضي الحؼ أصجر الحكع في خصأ يجعل الحكع الرادر  تتحقق ىحه الجخيسة برػرتيا
مشو عمى غيخ حق بدبب الخصأ في فيع القانػف أك تفديخه أك في تقجيخ األدلة ذلظ إف تحقق ىحه الجخيسة 

ذلظ فبل  يحرلبرػرتيا اإليجابية يتصمب أف يكػف الحكع الرادر نتيجة لمتػسط عمى غيخ حق فإف لع 
ستجاب القاضي إبحلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة برػرتيا اإليجابية كلػ , ك (2)جخيسة اإلستجابة لمتػسط تتحقق

بعبارة أخخػ  ,الحؼ حرل التػسط لجيو لشذاط الػسيط كأصجر حكسًا يػصف بأنو عمى حق كمػافق لمقانػف 
إف الحكع الرادر نتيجة لمتػسط إذا كاف عمى حق فبل تشذأ بدببو مدؤكلية القاضي الحؼ أصجره كلػ كاف 
نتيجة لمتػسط ماداـ السذخع قج إشتخط صخاحة لقياـ ىحه الجخيسة أف يكػف الحكع الرادر إستجابة لمتػسط 

مى غيخ حق لكػنو قج حقق مرمحة ال يػصف الحكع الرادر في الجعػػ بأنو ع, لكغ (3)عمى غيخ حق
ذلظ إف الحكع الرادر في الجعػػ مغ  ,أحج الخرػـ في الجعػػ إضخارًا بسرمحة الخرع اآلخخ فييا

كعشجئٍح فبل يعاقب القاضي الحؼ أصجر الحكع كلػ كاف  خ,ضج آخ خرعالصبيعي أف يكػف لسرمحة 
كلع يكغ  ,إلجخاءات القانػنية في الجعػػ نتيجة شبيعية إلتخاذ اَعج ـ ما داـ ذلظ يُ ػ خرأحج اللسرمحة 

 .(4)إستجابة لمتػسط بغس الشطخ عغ كػنو عمى حق أـ ال

كتقجيخ مجػ إعتبار إف الحكع الرادر نتيجة لمتػسط كاف عمى غيخ حق مغ عجمو ال يعػد لسذيئة     
بل إف القزاء كحجه مغ يقخر ذلظ, إال إف الفقو الجشائي إختمف حياؿ تحجيج السحكسة تقجيخىع, الخرػـ ك 

السخترة بتقجيخ مجػ إعتبار الحكع الرادر نتيجة لمتػسط كاف عمى غيخ حق أـ ال, فقج ذىب إتجاه في 
يكػف مغ مغ عجمو الحكع الرادر نتيجة لمتػسط كاف عمى غيخ حق إف ى إف إثبات إلالفقو الجشائي 

دعػػ السخاصسة عمى القاضي الحؼ أصجر الحكع كيتحقق ذلظ عغ شخيق رفع  ,ختراص السحاكع السجنيةإ
إللدامو بالتعػيس عغ الزخر الحؼ حرل لمخرع الحؼ حرل التػسط ضج مرمحتو ذلظ إف مغ أسباب 

                                                           

كسا نز عمى ذلظ السذخع كل قاض أصجر حكع ثبت إنو غيخ حق...." .. .... عمى أف "يعاقب عخاقي( عقػبات/234) ـنرت  -1
  عقػبات(./188/عقػبات(, كاليسشي في السادة )121السرخؼ في السادة )
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 -244ـ, ص2006القاىخة, مرخ, دمحم أحسج أبػ زيج, مػسػعة القزاء الجشائي, السجمج األكؿ, السخكد القػمي لئلصجارات القانػنية,  -3

, د. إسساعيل نعسة عبػد كآخخكف, 82مرجر سابق, ص, إبخاىيع حسيج كامل, اإلختراص الجشائي لييئة الشداىة في العخاؽ, 245
 . 290مرجر سابق, ص

 .588ىذاـ عبجالحسيج الجسيمي, مرجر سابق, ص -4



 

قاضي كالغر كالتجليذ متػافخاف بػضػح في حالة إصجار ال (1)مخاصسة القاضي ىػ إرتكابو غر أك تجليذ
قزت السحكسة ما فستى  ,أك السحكسة التي حرل لجييا نذاط الػسيط لمحكع بشاءًا عمى التػسط الحاصل

السجنية بإلداـ القاضي الستػسط عشجه بالتعػيس في دعػػ السخاصسة عغ الزخر الحؼ لحق بالخرع نتيجة 
الحكع بشاءًا عميو كبحلظ فاف ستجابة لمتػسط كإصجار لقبػلو الػساشة أمكغ محاكستو جشائيًا عغ جخيسة اإل

ضالسًا كبدببو حكست بالتعػيس يعتبخ مغ السدائل السيسة التي يتػقف كاف إثبات السحكسة السجنية إف الحكع 
 . (2)ستجابة لمتػسطعغ جخيسة اإل امةعمييا الفرل في الجعػػ الع

إف الحكع الرادر نتيجة لمتػسط  تقجيخ مجػ إعتبارلى إف إذىب الجشائي ال إف اإلتجاه الخاجح في الفقو إ    
ذلظ إف الجعػػ السجنية الشاشئة عغ جخيسة اإلستجابة , كاف عمى غيخ حق التختز بو السحاكع السجنية

إف الحكع الرادر في دعػػ مخاصسة كسا  ,لمتػسط ال تدبق في إقامتيا الجعػػ العامة عغ ىحه الجخيسة
العامة اإلستجابة لمتػسط ال يكػف ممدمًا لمسحكسة الجدائية التي تشطخ الجعػػ جخيسة  إرتكابوالقاضي بدبب 

 حلظ فإف الجية السخترة بتقجيخ إف الحكع الرادر نتيجة لمتػسط كاف عمى غيخ حقبك  ,عغ ىحه الجخيسة
بسحاكسة القاضي تأديبيًا عغ األخصاء التي لجشة شؤكف القزاة كالتي تختز يكػف مغ صبلحية مغ عجمو 

ذلظ إف ميل القاضي ه, ختكبيا أثشاء تأدية كاجبات كضيفتو عشج تػلييا نطخ الجعػػ التأديبية السقامة ضجي
إف الجعػػ  إذ ,ذنبًا يعاقب عميو تأديبيًا قبل مدآئمتو عغ تمظ اإلستجابة جدائياً  ُيَعجّ الحؼ حرل التػسط لجيو 

في إقامتيا الجعػػ الجدائية التي يتع  اإلنزباشية السخفػعة ضج القاضي الحؼ حرل التػسط لجيو تدبق
إذ إف مغ إختراص الجية السخترة بسحاكسة القاضي تأديبيًا , تحخيكيا ضجه عغ جخيسة اإلستجابة لمتػسط

كعميو فإف تقجيخ  ,(3)الى السحكسة السخترة متى ما كججت إف الفعل الحؼ إرتكبو معاقب عميو جدائياً تو إحال
بسحاكسة القاضي جية السخترة ط كاف عمى غيخ حق يكػف مغ إختراص الإف الحكع الرادر نتيجة لمتػس

                                                           

"إنحخاؼ القاضي في عسمو عسا يقتزيو القانػف قاصجًا ىحا اإلنحخاؼ كذلظ إما إيثارًا ألحج الخرـػ أك نكاية في خرع أك  يخاد بالغر -1
القاىخة, مرخ, تحقيقًا لسرمحة خاصة لمقاضي" د. عبجالشاصخ عمي عثساف, السدؤكلية عغ أعساؿ الدمصة القزائية, دار الكتب القانػنية, 

يذ فيػ "مجسػعة األعساؿ كالترخفات التي ترجر عغ القاضي بقرج تزميل كتذػيو الحقيقة تػصبًل , إما التجل275ـ, ص2008
إلصجار حكع لرالح أحج الخرـػ سػاء كاف الجافع مغ كراء ذلظ الحقج كالبغزاء أـ السشفعة الذخرية لمقاضي" مرصفى مججؼ ىخجو, 

شائي كالسجني في ضػء أحجث التعجيبلت كاألحكاـ, دار محسػد لمشذخ اليغ الججرد كمخاصسة القزاة كأعزاء الشيابة العامة في الس
 . 145ـ, ص2008القاىخة, مرخ, كالتػزيع, 

عجلي أميخ خالج, د. , كحلظ, 26, مرجر سابق, صفي ضػء الفقو كالقانػف  مرصفى مججؼ ىخجو, التعميق عمى قانػف العقػبات -2
  .155 -154, مرجر سابق, ص2ة الجشائية, ج, أيزًا, جشجؼ عبجالسمظ, السػسػع279مرجر سابق, ص

عمى أف " إذا كججت لجشة شؤكف القزاة أثشاء  ـ1979( لدشة 160رقع ) /أكاًل( مغ قانػف التشطيع القزائي العخاقي61نرت السادة ) -3
كافة  نطخ الجعػػ إف الفعل السشدػب الى القاضي يكػف جشاية أك جشحة, فتقخر إحالتو عمى السحكسة السخترة, كتخسل الييا األكراؽ

 "........ 



 

نتيجة لمتػسط ككاف عمى غيخ حق الرادر كاف فإف كججت إف الحكع  ,تأديبيًا عغ األفعاؿ السختكبة مغ قبمو
 . (1)السخترة عغ جخيسة اإلستجابة لمتػسطسحكسة إحالتو الى التتػلى 

 .الدمؽك الدمبي -اثانيًا :
يتسثل الدمػؾ اإلجخامي الدمبي بشذاط يتخح صػرة اإلمتشاع عغ القياـ بػاجب قانػني أك إتفاقي بقرج      

تيانو كالقياـ إ"إمتشاع عغ فعل يأمخ السذخع ببأنو  أحج الذّخاحقج عخفو ك  (2)تحقيق الجخيسة التي يخيجىا الجاني
اإلستجابة لمتػسط برػرتيا الدمبية في الحالة التي تتحقق جخيسة , ك (3)بو كيقخر عقػبة لسغ يستشع عغ أداءه"

يستشع فييا القاضي عغ إصجار حكع في الجعػػ السشطػرة أمامو نتيجة لمتػسط لجيو لرالح أحج الخرػـ أك 
قج إنفخد التذخيع السرخؼ عغ غيخه مغ التذخيعات األخخػ التي جخمت اإلستجابة لمتػسط , ك (4)اإلضخار بو

 تيارػر بستجابة اإلإضافة الى ذلظ بل جـخ  فحدب,ابة لمتػسط برػرتو اإليجابية بأنو لع يجـخ اإلستج
 نرت السادة , إذيتحقق ذلظ عغ شخيق اإلمتشاع عغ إصجار الحكع نتيجة لمتػسط الحاصل, ك (5)الدمبية

كل قاض إمتشع عغ الحكع أك صجر مشو حكع ثبت إنو غيخ حق....." عمى أف " (عقػبات مرخؼ /121)
إف تجخيع اإلستجابة لمتػسط في التذخيع السرخؼ ال يقترخ عمى الرػرة اإليجابية الستسثمة مسا يعشي 

ذسل أيزًا الرػرة الدمبية ليحه اإلستجابة كلػ حرمت برػرة اإلمتشاع تبل  ,بإصجار حكع نتيجة لمتػسط
 .(6)عغ الحكع نتيجة لمتػسط الحؼ حجث

الدكػت عغ الحكع في "تشاع عغ إصجار الحكع نتيجة لمتػسط بأنو رأؼ في الفقو الجشائي اإلمكعخؼ     
مجخد الدكػت عغ إصجار الحكع إستجابة لشذاط "عخفو آخخ بأنو , ك (7)"الجعػػ نتيجة لمتػسط الحاصل

عغ الستػَسط عشجه القاضي عشج إمتشاع تحقق جخيسة اإلستجابة لمتػسط برػرتيا الدمبية تكبحلظ  (8)"الػسيط
                                                           

القاىخة, مرخ, ي لئلصجارات القانػنية, , السخكد القػم2إيياب عبجالسصمب, السػسػعة الجشائية الحجيثة في شخح قانػف العقػبات, ط -1
 . 985, مرجر سابق, ص2, أميخ فخج يػسف, التعميق عمى قانػف العقػبات, جكحلظ, 597 -596ـ, ص2012

 . 8ـ, ص1984القاىخة, مرخ, , دار الفكخ العخبي, 4دراسة تحميمية مقارنة, ط –د. رؤكؼ عبيج, الدببية الجشائية  -2
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د. كحلظ, , 373 -372د. شخيف أحسج الصباخ, الجخائع الجشائية لمسػضف العاـ في ضػء الفقو كالقزاء, مرجر سابق, ص -4

 .463ي, مرجر سابق, صعبجالحسيج الذػاربي, التعميق السػضػعي عمى قانػف العقػبات, الكتاب الثان
مشو, يشطخ, ( 106) مغ التذخيعات التي جخمت اإلستجابة لمتػسط برػرتيا اإليجابية أك الدمبية قانػف العقػبات البغجادؼ في السادة -5

 -159صمرجر سابق, رشيج عالي الكيبلني, كحلظ, , 202 -200مرجر سابق, ص3سمساف بيات, القزاء الجشائي العخاقي, ج
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 . 1086, صـ2008السجمج الثاني, دار شادؼ لمسػسػعات, مرخ, القاىخة, , مػسػعة قانػف العقػبات, ككججؼ شفيق دمحم رأفت عقل -6
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حلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة في الحالة التي بك , في الجعػػ السشطػرة أمامو نتيجة لمتػسطإصجار الحكع 
مغ  ستذعاره الحخجإأك بدبب  ,يستشع القاضي فييا عغ اصجار الحكع بدبب تشحيو عغ نطخ الجعػػ 

مسا يعشي الفعل السكػف لمدمػؾ اإلجخامي ليحه الجخيسة بصخيق اإلمتشاع يتخح نذاشًا سمبيًا كيتحقق , (1)نطخىا
ذلظ في الحاالت التي يستشع فييا القاضي أك السحكسة التي حرل لجييا التػسط لرالح أحج الخرػـ أك 

ط في ىحه الحالة تشبيو صجاره في الجعػػ, كال يذتخ ااإلضخار بو عغ إصجار الحكع الػاجب عمييا قانػنًا 
الجخيسة متحققة بسجخد حرػؿ  ُتَعجّ بل  ,أك تػجيو اإلنحار لو بػاسصة الكاتب العجؿالستػسط عشجه القاضي 

 .(2)متشاع عغ إصجار الحكع نتيجة لمتػسطاإل

إمتشاع القاضي عغ الحكع نتيجة لمتػسط جاء تجخيع ى إف إلجاه في الفقو الجشائي السرخؼ إتكذىب      
بذكل يترف بالسخكنة كالدعة دكف أف يزع لو السذخع معيارًا تتحقق عمى أساسو جخيسة اإلستجابة لمتػسط 

ذلظ إف اإلدعاء بعجـ كجػد معيار  ,ال إف ىحا القػؿ محل نطخ, إ(3)اإلمتشاع عغ إصجار الحكع برػرة
ة لمتػسط برػرة اإلمتشاع عغ إصجار الحكع قػؿ يخالف صخاحة نز تتحقق عشج تػافخه جخيسة اإلستجاب

كالتي إشتخشت في ىحه الجخيسة أف يكػف إصجار الحكع أك اإلمتشاع عشو قج  (,عقػبات مرخؼ /121) السادة
كبحلظ فبل محل لئلدعاء بسخكنة الشز أك  ,حرل نتيجة لمتػسط لجػ الجية التي كقع لجييا نذاط الػسيط

رًا تتحقق عمى أساسو ىحه الجخيسة بصخيق اإلمتشاع ماداـ السذخع السرخؼ إشتخط صخاحة عجـ كضعو معيا
كىي أف يكػف اإلمتشاع عغ  ,ضخكرة تػافخ الرمة بيغ الدبب كالسدبب (عقػبات/121)في نز السادة

كبحلظ فإف قياـ ىحه الجخيسة  (4)أك محكسة إصجار الحكع قج حرل بدبب إرتكاب فعل التػسط لجػ قاضٍ 
رػرتيا الدمبية يتصمب أف يكػف اإلمتشاع عغ إصجار الحكع قج حرل بدبب التػسط لرالح أحج الخرػـ ب

                                                           

د.  كحلظ, ,373 -372الجخائع الجشائية لمسػضف العاـ في ضػء الفقو كالقزاء, مرجر سابق, ص د. شخيف أحسج الصباخ, -1
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 يإمتشع عغ الحكع.......ككاف ذلظ بشاء عمى سبب مغ األسباب السحكػرة فكل قاض عمى أف "(, عقػبات مرخؼ /121) ـنرت  -4
 متػسط. حرل نتيجة لالسادة الدابقة......" مسا يعشي إف السذخع السرخؼ إشتخط أف يكػف اإلمتشاع عغ إصجار الحكع قج 



 

حلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة بك  (1)أك ضجه لجػ الجية التي أمتشعت عغ إصجار الحكع نتيجة لمتػسط الحاصل
 .(2)إذا كاف اإلمتشاع عغ إصجار الحكع ليذ نتيجة لمتػسط

التذخيعات التي إشتخشت ضػء في  الستػسط عشجهئمة القاضي اكمسا تججر اإلشارة اليو إنو ال يسكغ مد    
مسغ يتستع برفة السػضف العاـ كلػ التػسط إال إذا حرل  ,الخكغ الخاص في جخيسة التػسط لجػ القزاة

تصمب الخكغ الخاص يت ذلظ إف التذخيعات التي إشتخش ,لمتػسط الحاصلالستػَسط عشجه إستجاب القاضي 
فإف حرل التػسط مسغ ال  ,جخيسة في ضػئيا صجكر التػسط مسغ يتستع برفة السػضف العاـىحه القياـ 

 كإنسا تتحقق الجخيسة السشرػص عمييا في السادة ,فبل تتحقق جخيسة اإلستجابة لمتػسط ,يتستع بيحه الرفة
 كاجبات كضيفتو أك إمتشع عغأدػ ة عامة كالتي تعاقب كل مػضف أك مكمف بخجم( عقػبات عخاقي/330)

ال بسا السادة ىحه فيعاقب كفق اـ كعمى إعتبار إف القاضي مػضف ع يا نتيجة لخجاء أك تػصية أك تػسطأدائ
مسغ ال لجيو عغ إصجاره نتيجة لمتػسط إمتشاعو حكع أك عشج إصجاره  /عقػبات عخاقي(,234كرد في السادة )

  .(3)بخجمة عامةيتستع برفة السػضف أك السكمف 

 الفخع الثاني
 الشتيجة الجخمية

تتخح صػرة التغييخ ك  ,تتسثل الشتيجة الجخمية باألثخ الحؼ يحرل في العالع الخارجي نتيجة لػقػع الجخيسة    
كتختمف الجخائع فيسا  ,نتيجة إلرتكاب الدمػؾ الحؼ جخمو القانػف سادؼ السحدػس الحؼ يحرل في العالع ال

فالجخائع السادية ال يتحقق الخكغ السادؼ فييا بسجخد كقػع الدمػؾ اإلجخامي  ,شتيجة الجخميةبيشيا مغ حيث ال
فإف إقتخؼ  ,بل يتصمب قياميا أف يتختب عمى ذلظ الدمػؾ نتيجة جخمية تختبط معو بخابصة الدببية ,فحدب

حج الذخكع, إما الجخائع  رتكابو كقفت الجخيسة عشجإالجاني ذلظ الدمػؾ كلع تتختب عميو الشتيجة السخجػة مغ 
يشتج كلػ لع  ,بل تتحقق تامة بسجخد كقػع الدمػؾ اإلجخامي ,الذكمية فبل يتصمب فييا القانػف أية نتيجة جخمية

 .(4)ة نتيجةذلظ الدمػؾ أي عغ

حلظ تتحقق برػرتيا التامة بسجخد قبػؿ القاضي بجخيسة اإلستجابة لمتػسط مغ الجخائع الذكمية ك  كُتَعجّ     
كلػ  ,ستجابة لمتػسط الحاصلإكذلظ بإصجار الحكع أك اإلمتشاع عغ إصجاره  ,الستػسط عشجه لشذاط الػسيط
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ذلظ إف الشرػص التي جخمتيا لع تذتخط أف يمحق ضخرًا  ,ستجابة أية نتيجة جخميةلع يتختب عمى تمظ اإل
بل تتحقق بسجخد  ,لتامةالجخيسة قج كقعت برػرتيا ا ُتَعجّ بالخرع الحؼ حرل التػسط ضج مرمحتو حتى 

كالجليل  ,ه إستجابة لمتػسط الحاصل كلػ لع يتختب عمى ذلظ أؼ ضخرإصجار  متشاع عغإصجار الحكع أك اال
عمى أف "يعاقب....كل قاض أصجر حكسًا (, كالتي نرت عقػبات عخاقي/234عمى ذلظ ما كرد في السادة )

لتأثيخ عمى قشاعتو القانػنية بأية شخيقة كانت" كسا ثبت إنو غيخ حق ككاف ذلظ نتيجة التػسط أك التجخل أك ا
متشع عغ الحكع أك صجر مشو حكع ثبت أنو غيخ إعمى أف "كل قاض  (,عقػبات مرخؼ /121) نرت السادة

عمى أف ".....كل قاض تعسج الحكع بغيخ  (عقػبات/188) إما السذخع اليسشي فقج نز في السادة ,حق....."
" كيتبيغ مغ  ىحه الشرػص إف جخيسة الحق نتيجة رجاء أك تػصية أك كساشة أك ميل ألحج الخرـػ

كذلظ بإصجار الحكع أك اإلمتشاع عغ  ,لشذاط الػسيطقاضي تتحقق بسجخد إستجابة الاإلستجابة لمتػسط 
ظ الفعل أك اإلمتشاع أؼ تغييخ في العالع الخارجي كأثخ كلػ لع يتختب عمى ذل خرع أك ضجه,إصجاره لرالح 

لجخيسة اإلستجابة لمتػسط, كاألثخ الحؼ يسكغ حرػؿ بدبب إصجار الحكع أك اإلمتشاع عغ إصجاره يتسثل 
كسا لػ حكع القاضي بعجـ قياـ السدؤكلية  ,بإلحاؽ الزخر بالخرع الحؼ حرل التػسط ضج مرمحتو

ؼ لحق بالجائغ بدبب تأخخه عغ تدجيج ما بحمتو مغ ديػف في األجل الستفق العقجية لمسجيغ عغ الزخر الح
لى عكذ ذلظ, إال إف القانػف لع إفي حيغ إف األدلة الستػفخة تفزي  ,عميو لحرػؿ تػسط لرالح السجيغ

 .(1)بسجخد إرتكاب الدمػؾ اإلجخاميتامة الجخيسة  ُتَعجّ بل  ,يتصمب أف يتختب عمى اإلستجابة أية نتيجة

الدمبية, ففي ك اإليجابية صػرتييا فيجب التفخقة بيغ  ,إما عغ إمكانية تحقق الذخكع في ىحه الجخيسة    
فبل يتحقق الذخكع في ىحه  ,الحالة التي يستشع القاضي الستػسط عشجه عغ إصجار الحكع إستجابة لمتػسط

ذلظ إف مجخد إنتياء السحكسة مغ إتخاذ اإلجخاءات القانػنية في  ,برػرتو التامة أـ الشاقرة سػاءً  ,الجخيسة
الجخيسة تحققت فإف إمتشعت عغ إصجاره نتيجة لمتػسط  ,الجعػػ تربح ممدمة بحكع القانػف بإصجار الحكع

لدبب إف ىحه الجخيسة مغ جخائع اإلمتشاع التي ال يسكغ أف يتحقق فييا  ,تامة ال الذخكع فييابرػرتيا ال
ال تقع أصبًل, إال إف الحاؿ يختمف عشج إصجار الحكع نتيجة  أف ف تقع برػرتيا التامة أكأفيي إما الذخكع 
 ُيَعجّ كبسا إف صجكر الحكع بشاءًا عمى التػسط  ,مغ الجخائع اإليجابية ُتَعجّ فالجخيسة في ىحه الحالة  ,لمتػسط

 ,ءًا برػرتو التامة أك الشاقرةفسغ السسكغ حرػؿ الذخكع في ىحه الجخيسة سػا ,نتيجة لشذاط الػسيط
كيكػف ذلظ في الحاالت التي يبجأ القاضي الحؼ حرل التػسط لجيو بتشفيح الفعل السادؼ السكػف لجخيسة 
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, كسا لػ تسكشت ىيئة إنو ال يتسكغ مغ إصجار الحكع ألسباب خارجة عغ إرادتومتػسط, إاّل اإلستجابة ل
 . (1)إصجاره إستجابة لمتػسط قبل الشصق بوالتفتير القزائي بزبط مدػدة الحكع السخاد 

 الفخع الثالث
 العالقة الدببية

ال يكفي لقياـ الخكغ السادؼ في الجخيسة أف تتختب عمى الدمػؾ السختكب نتيجة جخمية, بل ال بج مغ    
ػؾ إرتباط الدبب بالسدبب, كذلظ بأف يثبت إف الشتيجة الجخمية ما كانت لتحرل لػ ال إرتكاب الجاني لمدم

, كقج عخؼ رأؼ في الفقو العبلقة الدببية إنيا "الرمة التي تخبط ما بيغ الفعل كالشتيجة, كتثبت (2)اإلجخامي
كبحلظ تتسثل العبلقة الدببية بالرمة التي تخبط بيغ ( 3)إف إرتكاب الفعل ىػ الحؼ أدػ الى حجكث الشتيجة"

 . (4)السعمػؿالدمػؾ السختكب كالشتيجة التي تختبت عميو بخابصة العمة 

يذتخط في الحكع ف ,أـ الدمبيةكفيسا يخز جخيسة اإلستجابة لمتػسط كسػاءًا حرمت برػرتيا اإليجابية      
أف يكػف نتيجة لمتػسط الحاصل كذلظ ما نرت عميو السادة ه إصجار  الرادر أك اإلمتشاع عغ

حلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة ب, ك (5)ف السرخؼ كاليسشياليو التذخيعإصخاحة كسا أشار  (قػبات عخاقي/ع234)
, (6)إذا حرل إصجار الحكع أك اإلمتشاع عشو بدبب الغمط في الػقائع أك الخصأ في تقجيخ األدلة أك العقػبة

ا يعشي إف قياـ ىحه الجخيسة يتصمب إرتباط الدبب بالسدبب كىػ أف تتػفخ الخابصة الدببية بيغ صجكر سّ م
التػسط الحاصل فيتصمب أف تتػافخ الخابصة الدببية بيغ الدمػؾ  الحكع أك اإلمتشاع عغ إصجاره كبيغ

بعبارة أخخػ  ,اإليجابي أك الدمبي لمقاضي أك السحكسة التي حرل لجييا التػسط كبيغ التػسط الحاصل
يتصمب قياـ ىحه الجخيسة أف القاضي الستػسط عشجه ما كاف ليرجر الحكع أك يستشع عغ إصجاره لرالح أحج 

 .(7)ه لػال حرػؿ التػسطالخرـػ أك ضج
 السطمب الثاني

 قرج الجخميال
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بل يتخح الخكغ السعشػؼ  ,التي ال تقع بصخيق الخصأجخيسة اإلستجابة لمتػسط مغ الجخائع العسجية  ُتَعجّ      
فتتصمب أف يػجو القاضي  ,فييا صػرة القرج الجخمي, كىحا القرج يتصمب تػافخ عشرخيغ ىسا العمع كاإلرادة

رتكاب الفعل السادؼ السكػف لمجخيسة قاصجًا بحلظ تحقيق الشتيجة الجخمية التي يخيج إحجاثيا, إإرادتو نحػ 
كعمى ذلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة بسجخد تػفخ مادياتيا الستسثمة بإصجار الحكع أك اإلمتشاع عغ إصجاره 

ستجابة لمتػسط الحاصل لجيو لظ أف يػجو القاضي إرادتو نحػ اإللى ذإكإنسا تتصمب إضافة  ,ستجابة لمتػسطإ
متشاع عغ كيتحقق ذلظ بإنرخاؼ نيتو نحػ القياـ بإصجار الحكع أك اإل ,حج الخرػـ أك اإلضخار بوألرالح 
مع عمسو بأف ذلظ الفعل أك اإلمتشاع قج حرل مشو نتيجة لمتػسط لجيو لرالح أحج الخرػـ أك  ,إصجاره

كلػ  ,كبحلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة في الحالة التي يرجر فييا القاضي حكسًا في الجعػػ  ,اإلضخار بو
لى إصجار الحكع في إحرل فييا تػسط أك تجخل لرالح أحج الخرػـ أك اإلضخار بو عشج إتجاه إرادتو 

 ,مغ تػسطالجعػػ لدبب إف القانػف يمدمو بإصجار الحكع الحؼ يشيي الشداع كليذ بشاًء عمى ما حرل لجيو 
متشاع القاضي عغ إصجار الحكع في الجعػػ في الحالة التي تتجو فييا إكسا ال تتحقق ىحه الجخيسة عشج 

لكػنو كجج إنو ليذ  ,ستذعاره الحخج كتشحيو عغ نطخ الجعػػ إمتشاع عغ إصجار الحكع بدبب لى اإلإإرادتو 
لسا يبلقيو مغ ضغػط أك تأثيخات  أك الخرػـ أك ضجهأحج بإستصاعتو الحكع بغيخ ميل أك تحيد لرالح 

بخرػص الجعػػ التي يشطخىا لدبب إف القانػف جعل مغ أسباب رد القاضي كتشحيو عغ نطخ الجعػػ عجـ 
إمكانيتو الحكع بغيخ ميل أك تحيد لرالح أحج الخرـػ ضج الخرع اآلخخ في الجعػػ, كبحلظ فبل تتحقق 

لى إتجاه اإلرادة إه بإصجار  متشاع عغجار الحكع أك اإلىحه الجخيسة إال في الحاالت التي يقتخف فييا إص
تفزيل أحج الخرػـ أك محاباتو عمى حداب الخرع اآلخخ في الجعػػ إستجابة لسا حرل مغ تػسط أك 

مسا يعشي عجـ إمكانية قياـ ىحه الجخيسة عشج حرػؿ الغمط في  ,تجخل لرالح أحج الخرـػ أك اإلضخار بو
أك بدبب الخصأ في تفديخ أك تأكيل الشز الحؼ يصبق عمى  ,الستػفخة في الجعػػ  الػقائع أك في تقجيخ األدلة

 . (1)الشداع مادامت اإلرادة لع تتجو الى تفزيل أحج الخرػـ أك التعدف ضجه

كعمى ىحا األساس يتصمب قياـ القرج الجخمي في ىحه الجخيسة برػرتيا اإليجابية أف تتجو إرادة      
لى إصجار الحكع نتيجة لسا جخػ أمامو مغ تػسط مع عمسو بأف ذلظ حرل مشو إعشجه  القاضي الستػسط

كليذ ألف القانػف يمدمو بإصجار الحكع الحؼ  ,إستجابة لمتػسط لجيو لرالح أحج الخرػـ أك اإلضخار بو
كأف يكػف ذلظ مقتخنًا بشية تفزيل الخرع الحؼ حرل التػسط  ,يشيي الشداع كيخخج الجعػػ مغ حػزتو

أك التعدف ضج الخرع الحؼ حرل التػسط ضجه فإف جاء صجكر الحكع لع يكغ مقتخنًا بيحه  ,لسرمحتو
كعشجئٍح فبل قرج الجخمي كإنسا لكػنو ممـد قانػنًا بالفرل في الخرػمة السعخكضة أمامو يشتفي ال ,الشية
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الجخيسة بسجخد  كفي حالة اإلمتشاع عغ إصجار الحكع نتيجة لمتػسط فبل تتحقق ىحه (1)تتحقق ىحه الجخيسة
متشاع عغ إصجار الحكع الػاجب قانػنًا إصجاره في الجعػػ كإنسا يتصمب قياـ القرج الجخمي فييا حرػؿ اإل

الى اإلمتشاع عغ إصجار الحكع إستجابة لمتػسط الحؼ حرل لجيو لرالح  الستػسط عشجهإتجاه إرادة القاضي 
قج حرل مشو إستجابة لشذاط الػسيط فإف حرل أحج الخرػـ أك اإلضخار بو مع عمسو بأف ذلظ اإلمتشاع 

إمتشاعو عغ ذلظ بدبب إستذعاره الحخج أك بدبب تشحيو عغ نطخ الجعػػ أك رده عغ الحكع فييا فبل يتحقق 
 .(2)القرج الجخمي كبالتالي ال تتحقق الجخيسة

 ُيَعجّ لى إصجار الحكع أك اإلمتشاع عشو إستجابة لمتػسط ستػَسط عشجه إكبحلظ فإف إتجاه إرادة القاضي ال    
كذلظ ما كذفت عشو الشرػص التي  ,مغ السدائل الجػىخية التي يقػـ عمييا القرج الجخمي في ىحه الجخيسة

عمى أف "يعاقب.....كل قاض أصجر  (عقػبات عخاقي/234) نرت السادة إذ ,جخمت اإلستجابة لمتػسط
اف ذلظ نتيجة التػسط أك التجخل أك التأثيخ عمى قشاعتو القانػنية...." كنرت حكسًا ثبت إنو غيخ حق كك

ج الحكع بغيخ الحق نتيجة رجاء أك تػصية عسّ عمى أف "يعاقب.....كل قاض تَ  (عقػبات يسشي/188) السادة
عمى أف " كل  (عقػبات/121) أك كساشة أك ميل ألحج الخرػـ" إما السذخع السرخؼ فقج نز في السادة

ض إمتشع عغ الحكع أك صجر مشو حكع ثبت أنو غيخ حق ككاف ذلظ بشاء عمى سبب مغ األسباب قا
في ىحه قرج الجخمي السحكػرة في السادة الدابقة......" كبحلظ فقج كذفت ىحه الشرػص عغ إف قياـ ال

 ,متشاع عشولى إصجار الحكع أك اإلإالجخيسة يتصمب إتجاه إرادة القاضي الحؼ حرل التػسط أك التجخل لجيو 
عمى خرع الغاية مشو كدب كده أك تعاشفو ألف يسيل ل ,كأف يكػف ذلظ إستجابة لسا حرل مغ تأثيخ عميو

أما إذا كاف التػسط ضج مرمحتو فيتصمب القرج  سرمحة خرع,حداب خرع آخخ عشج حرػؿ التػسط ل
لجيو ضج متػسط ستجابة لإشو متشاع على إصجار الحكع أك اإلإالجخمي أف تتجو إرادة القاضي الستػسط عشجه 

متشاع لى إصجار الحكع أك اإلإرادة جاه اإلإتكفي كمتا الحالتيغ فإف  ,مرمحة الخرع الحؼ جخػ التػسط ضجه
أك ضجه يتصمب أف تكػف اإلرادة مقتخنة بأف الفعل أك اإلمتشاع قج حرل خرع كاف ذلظ لرالح  اً عشو كسػاء

بحلظ يتصمب قياـ , ك (3)كتشتفي بحلظ الجخيسةقرج الجخمي تحقق الفإف لع يتحقق ذلظ فبل ي ,إستجابة لمتػسط
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لى إالقرج الجخمي في ىحه الجخيسة أف يكػف التػسط قج أثخ في نفدية القاضي الستػسط عشجه مسا دفعو 
 . (1)إصجار الحكع أك اإلمتشاع عشو إستجابة لمتػسط مع عمسو بأنو عمى غيخ حق فيسا قزى بو أك إمتشع عشو

لى إف مجخد تػافخ القرج العاـ في ىحه الجخيسة ال يكفي لقياـ الخكغ إإال إف إتجاه في الفقو ذىب     
نية )الحؼ يتسثل بزخكرة أف تتػافخ , ك بل يتصمب ذلظ أف يتػافخ الى جانبو القرج الخاص ,السعشػؼ فييا

لح أحج الخرػـ أك اإلضخار لجػ القاضي الحؼ أصجر الحكع أك إمتشع عشو نتيجة لمتػسط لجيو لرا (الغر
مع عمسو  ,كعمى ذلظ فإف مجخد إتجاه إرادة القاضي الستػسط عشجه الى إصجار الحكع أك اإلمتشاع عشو ,بو

متشاع حرل مشو إستجابة لمتػسط ال يكفي لقياـ القرج الجخمي في جخيسة اإلصجار أك اإلذلظ بأف 
كالتي تتسثل بأف يكػف إصجار الحكع أك  ,بل يتصمب ذلظ أف يتػافخ لجيو نية الغر ,اإلستجابة لمتػسط

اإلمتشاع عشو جخػ مشو تفزيبًل ألحج الخرػـ عشج حرػؿ التػسط لسرمحتو أك تعدفًا ضجه إذا كاف 
لى القرج العاـ في إكبحلظ يجب إقامة الجليل عمى تػافخ نية الغر كالتجليذ إضافة  ,التػسط ضج مرمحتو

مسا يعشي إف تػاشؤ القاضي مع أحج الخرػـ عمى إصجار الحكع أك اإلمتشاع إستجابة لمتػسط  ,ىحه الجخيسة
 .(2)ىحه الجخيسة قرج الجخمي فيشخشًا أساسيًا لقياـ ال ُيَعج

بػجػد نية اإلستجابة لمتػسط السصمػب تػافخىا لقياـ القرج الجخمي في جخيسة ( ية الغر)نكتتسثل      
نحياز ألحج جػ القاضي مختكب الجخيسة كتتسثل ىحه الشية بػجػد قرج سيء يقػـ عمى السيل أك اإلتجليدية ل

الخرػـ أك التعدف ضجه, كىحه الشية الديئة الستػفخة لجػ القاضي الستػسط عشجه تسثل الدبب الحؼ يجفعو 
رخ التكػيشي الحؼ كبحلظ فإف العش ,رتكاب التجليذ كالغر تجاه الخرع الحؼ حرل التػسط ضج مرمحتوإل

لى الخغبة الستػفخة لجيو مغ أجل إيقػـ عميو التجليذ أك الغر الحؼ يختكبو القاضي بحق أحج الخرػـ يخجع 
إف الحيل التجليدية أك الغر السختكب مغ قبل بعبارة أخخػ محاباة أحج الخرػـ عمى حداب الخرع اآلخخ, 

, مّسا (3)قرج الجخميكإال فبل يتحقق ال ,مقرػدالقاضي يجب أال تكػف قج كقعت سيػًا أك عغ خصأ غيخ 
يعشي إف الغر السكشػف في كججاف القاضي كنفديتو يتسثل بسجسػعة الحيل التي تكػف العسل التجليدي الحؼ 

أك أف  ,لى أحج الخرػـإكىحا الشذاط الحىشي ال يتحقق بسجخد ضيػره بسطيخ يشحاز بو  ,قاـ بو القاضي
الػجػد تجؿ عميو األفعاؿ أك األقػاؿ التي يتبيغ فييا كجػد الغر بل يكػف مخفيًا لى حيد إيتخح مػقفًا يطيخ 

لى محاباة أحج إلى تفادؼ حكع القانػف بصخؽ ممتػية لمػصػؿ إبحيث ييجؼ القاضي القائع بو  ,في نفديتو
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يًا يقـػ إف الحيل التجليدية التي يقػـ بيا القاضي تتخح سمػكًا خفأؼ الخرػـ مع األخح بطاىخ الشرػص 
 .(1)كلكغ بتػجو غيخ سميع كمذػبًا بالغر ,عمى أساس تصبيق نرػص القانػف عمى الشداع

ل ائكبحلظ فبل يد ,ئمة القاضي عشو أف يكػف صادرًا عشو شخرياً اكيذتخط في الغر إلمكانية مد    
ى التأثيخ عمى لإغ معو في ىيئة السحكسة كلػ أدػ ذلظ يالقاضي عغ الغر الحؼ يختبو أحج القزاة العامم

 ,القشاعة القانػنية ألحج األعزاء اآلخخيغ فحكع بشاًء عمى ما تكػنت عميو عقيجتو الػججانية كفيسو لمػاقع
ئل عشو مغ إرتكبو اكإنسا يد ,ئل عغ الغر القاضي الحؼ كقع تحت تأثيخه دكف قرج مشوابعبارة أخخػ ال يد

 .(2)فحدب دكف غيخه مغ القزاة
 السطمب الثالث

 الخاصالخكؼ 

ذلظ الخكغ  فزبًل عغبل تتصمب فحدب,  التتحقق جخيسة اإلستجابة لمتػسط بسجخد تػافخ أركانيا العامة     
حلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة عشج بك , الخاص كالحؼ يتسثل في أف يتػافخ في شخز مختكبيا صفة قاض
ذلظ  أك التجخل أك التأثيخ, طتػسفعل الكقػع نذاط الػسيط لجػ مسغ ال تتػافخ فيو ىحه الرفة كلػ حرل 

مغ نصاؽ كقػع التذخيعات قج ضيقت بحلظ ف, ك (3)إشتخشت أف تتػافخ فيسغ يختكبيا صفة معيشةشرػص إف ال
 ,مسا يعشي عجـ إمكانية تحققيا عشج حرػؿ اإلستجابة لمتػسط مسغ ال تتػافخ فيو صفة قاض ,الجخيسةىحه 

 سغأف السبلحع مغ تمظ الشرػص كإف إشتخشت في, إاّل (4)بل مغ السسكغ أف تتػفخ أركاف جخيسة أخخػ 
دتجيب لشذاط الػسيط صفة معيشة إال إنيا كسعت مغ مجلػليا بحيث جعمت حرػؿ الجخيسة مسكشًا لجػ ي

كلػ كاف مغ خارج القزاء فمع تحجد التذخيعات نصاؽ الجخيسة بالقاضي قاٍض القانػف صفة  يخػلوكل مغ 
كلحلظ فأف كقػعيا مسكشًا مغ قبل كل مغ يسشحو القانػف سمصة الفرل  ,فحدب لى الدمصة القزائيةإالسشتسي 

كانت الدمصة القزائية أك غيخىا مغ سمصات الجكلة,  اً سػاء ,ليياإفي السشازعات أيًا كانت الجية التي يشتسي 
 مسا يعشي إف صفة القاضي السصمػب تػافخىا في ىحه الجخيسة ال تقترخ عمى العامميغ في مخفق القزاء

 .ليياإبل تدخؼ عمى كل مغ يسشحو القانػف صفة قاض أيًا كانت الجية التي يشتسي  فحدب,
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السذخع ذلظ كمغ  , فسشيا ما كضع لو تعخيفًا,يف لمقاضيكقج إختمفت التذخيعات بذأف كضع تعخ     
مغ قانػف إستقبلؿ القزاء بأنو "كل قاض يعػد تعييشو الى السجمذ ( 2الحؼ عخفو في السادة )األردني 
 ونقمك  (2)اضيكتفت بالشز عمى شخكط القو, كأتعخيفًا لاألخخػ التذخيعات , في حيغ لع تزع (1)القزائي"

ذلظ إف كضع التعخيف ليذ  ,ليوإككانت ىحه التذخيعات مػفقو فيسا ذىبت و, خيف لدكف كضع تع ,كتأديبو
فيسا مغ يتػلى تػضيح السرصمحات الػاردة في  ,ختراص الفقو كالقزاءإبل مغ  ,مغ مياـ السذخع

كلحلظ  ,فيكػف عخضة لمشقج كالخمل كسا إف التعخيف الحؼ يخد في الشز غالبًا ما يعتخيو الشقز ,الشرػص
بأنو "العزػ الحؼ رأؼ  وعخفكضع لو تعخيفًا, فقج  , إال إف الفقو (3)لع تزع أغمب التذخيعات تعخيفًا لمقاضي

كالحؼ أشمق عميو القانػف الخاص بالقزاء ىحا الػصف  ,يذغل كضيفة قزائية في الجياز القزائي لمجكلة
سع أكمشحو سمصة الفرل في السشازعات ب ,اضيبسختبة الق َعّجهكىػ يدتسج صفتو القزائية مغ القانػف الحؼ 

عخفو آخخ بأنو "الذخز الحؼ يقزي بيغ الخرػـ بحكع القانػف كالحؼ تعيشو الجكلة لمشطخ في , ك (4)الجكلة"
ف صفة القاضي تصمق إكبحلظ ف, (5)لمقانػف" الخرػمات كالجعاكػ القائسة كإصجار األحكاـ الفاصمة فييا شبقاً 

سػاء كانت مغ محاكع الجرجة األكلى  ,القزاء أيًا كاف السحكسة التي يعسل فييا عمى كل مغ يتػلى كضيفة
كاف قاضيًا في السحاكع الجدائية عمى إختبلؼ أنػاعيا كالجشايات أك  كسػاءً , أك الثانية أك محاكع الخقابة العميا

, (6)أك األحػاؿ الذخرية أك كاف قاضيًا في السحاكع السجنية كسحكسة البجاءة ,الجشح أك التحقيق أك األحجاث
دارية السحكسة اإلك محكسة قزاء السػضفيغ ك دارؼ دارية كسحكسة القزاء اإلالسحاكع اإل, أك (6)الذخرية
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 يّقترخذلظ إف القانػف لع  ,التسييد العدكخية كسةأك قاضيًا في السحاكع العدكخية العادية أك مح (1)العميا
بل أشمق ىحه الرفة فأصبحت تذسل كل مغ دكف أخخػ, معيشة محكسة صفة القاضي عمى مغ يعسل في 

 . (2)التي يعسل فييا السحكسةيتػلى نطخ الخرػمات كإصجار األحكاـ بغس الشطخ عغ 

كما يقابميا مغ التذخيعيغ السرخؼ كاليسشي نجج إنيا  (,عقػبات عخاقي/234) كعشج الخجػع لشز السادة     
تراصو أخيعصيو القانػف ىحه الرفة أيًا كاف كلحلظ فيي تذسل كل مغ , ذكخت صفة القاضي بذكل مصمق

كبحلظ فإف كل مغ يتستع بيحه الرفة كيقبل التػسط الحؼ يحرل لجيو لرالح  ,أك السحكسة التي يعسل فييا
مختكبًا لجخيسة  ُيَعجّ أحج الخرػـ أك اإلضخار بو فيرجر حكسًا أك يستشع عغ إصجاره نتيجة لشذاط الػسيط 

ذلظ إف , نت صفتو في الدمظ القزائي كبغس الشطخ عغ السحكسة التي يعسل فييااإلستجابة لمتػسط أيًا كا
ستجابة التي تحرل مغ قاض الشرػص التي جخمت اإلستجابة لمتػسط لع تحجد نصاؽ التجخيع عمى اإل

سػاء كاف قاضيًا في السحاكع الجدائية  ,كلحلظ فيي تذسل كل مغ يعصيو القانػف ىحه الرفة ,معيغ دكف آخخ
أك  األكلى كسػاء كانت مغ محاكع الجرجةقػػ األمغ الجاخمي,  محاكع أكأك العدكخية لسجنية أك اإلدارية أك ا

 , (3)الخقابة العمياالصعغ ك الثانية أك مغ محاكع 

حلظ فبل تتحقق ىحه الجخيسة إذا لع تتػافخ في شخز مختكبيا صفة قاض كلػ حرل تػسط لجيو كب     
في الحالة التي ال تتػافخ فيو كال يدائل جدائيًا مغ َحَجَث التػسط لجيو  ,اإلضخار بولرالح أحج الخرػـ أك 

شتخشت صخاحة أف أستجابة لمتػسط قج ذلظ إف الشرػص التي جخمت اإل ,صفة قاض بسقتزى القانػف 
سة ال ال إف الرفة السصمػب تػافخىا فيسغ يختكب ىحه الجخي, إ(4)تتػافخ فيسغ يختكب ىحه الجخيسة صفة قاض

بل تذسل كل مغ يعصيو القانػف ىحه الرفة كلػ كاف  ,ال تقترخ عمى القزاة العامميغ في السحاكع فحدب
فقج يخػؿ السذخع أحيانًا بعس أصحاب السشاصب كالػضائف العامة في الجكلة  ,القزاءمبلؾ مغ خارج 

                                                           

( في 4456العخاقية بالعجد ) ـ, كالسشذػر في الػقائع2017( لدشة 71( مغ قانػف مجمذ الجكلة العخاقي رقع )2نرت السادة ) -1
ـ عمى مجمذ الجكلة ...." كقج نز قانػف مجمذ 1979( لدشة 65ـ, عمى أف "تدخؼ أحكاـ قانػف مجمذ شػػ الجكلة رقع )7/8/2017

السداعج  عمى أف "يعج كل مغ رئيذ السجمذ كنائبيو كالسدتذار كالسدتذار ومش (,ثالثاً  /1ـ, في السادة )1979( لدشة 65شػرػ الجكلة )
تتحقق فكلػ حرل تػسط لجييع  ,قاضيًا عشج مسارستو مياـ القزاء اإلدارؼ" كبحلظ فأف أعزاء مجمذ الجكلة تتػفخ فييع صفة قزاة

فتتحقق جخيسة كعشج حرػؿ اإلستجابة ليحا التػسط  (,عقػبات عخاقي/233) السعاقب عمييا في السادةجخيسة التػسط لجػ القزاة 
 إف أؼ مغ أعزاء مجمذ الجكلة تتػفخ فيو صفة قاض. / عقػبات عخاقي( ذلظ234سشرػص عمييا في السادة )اإلستجابة لمتػسط ال

ـ, 2014, الدشة 24جساؿ الحيجرؼ, مبجأ تكامل القزاء كالسحاماة في تحقيق العجؿ, مجمة دراسات قانػنية, بيت الحكسة, العجد د.  -2
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عخاؽ صجرت العجيج , ففي ال(1)كالفرل فييا بحكع القانػف  صفة قاض مغ أجل الفرل في بعس الخرػمات
مغ ذلظ ما نز عميو قانػف مغ القػانيغ التي خػلت بعس السػضفيغ صفة قزاة بحجكد إختراصيع, ك 

قج مشح القائسيغ عمى ىحه الجيات صفة قزاة مسا سذخع بسا إف ال, ك (2)السخكر كقانػف حساية اآلثارإدارة 
فسغ السسكغ أف  ,ختراصات السسشػحة ليعبحجكد األفييا األحكاـ  نطخ السشازعات كإصجار يخػليع سمصة

, فإف حرمت إستجابة لحلظ التػسط (3)يحرل تػسط لجػ أؼ مشيع لرالح أحج الخرػـ أك اإلضخار بو
لجػ مغ يتستع قانػنًا بيحه الرفة كتجخل بسثابة التػسط الحؼ يحرل  فُيَعجّ مسغ خػلو القانػف صفة قاض 

متى ما حرمت مسغ  ,(4)ستجابة لمتػسطالتي جخمت اإل (عقػبات عخاقي/234) ضسغ نصاؽ تجخيع السادة
ستجابة تحرل مسغ يتستع بيحه الرفة كلػ إمسا يجعل التجخيع شامبًل لكل , يتستع قانػنًا برفة قاض مصمقاً 

 كاف مغ خارج مبلؾ القزاء.
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثبلث
 التوسط لدى القضبة عنثبر اجلزائيت اآل
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ُتَعّج جخائع التػسط لجػ القزاة مغ جخائع الفداد اإلدارؼ في بعس التذخيعات, كالتي كضعت ليا      
إجخاءات خاصة تتػلى جيات محجدة إتخاذىا كفق ما جاءت بو تذخيعات مكافحة الفداد, كسا إف العقػبات 

انيغ العقػبات, بل كرد في التي كضعتيا التذخيعات السختمفة ليحه الجخائع لع َتُعّج تّقترخ عمى ما قخرتو قػ 
 بعس قػانيغ مكافحة الفداد عقػبات معيشة لسغ يختكب إحجػ ىحه الجخائع, كمشيا جخائع التػسط لجػ القزاة. 

لحلظ كمغ أجل اإلحاشة باآلثار الجدائية عغ جخائع التػسط, سشػزع ىحا السبحث عمى مصمبيغ, نتشاكؿ     
ة عمى إرتكابيا في التذخيعات التي َعّجتيا مغ جخائع الفداد, ككحلظ في في األكؿ مشيا اآلثار اإلجخائية الستختب

التذخيعات التي تشاكليا البحث كالتي لع َتِعّجىا مغ جخائع الفداد, كإنسا ُتّتخح اإلجخاءات اإلصػلية عشيا كفق 
التذخيعات التي  القػاعج العامة, أما السصمب الثاني فشتشاكؿ فيو اآلثار العقابية عغ جخائع التػسط في ضػء

َعّجتيا مغ جخائع الفداد, كفي التذخيعات التي يكػف فييا الحكع بالعقػبة عمى مختكب إحجػ جخائع التػسط 
 كفق ما قخرتو قػانيغ العقػبات. 

 السبحث األول
 اآلاثار اإلجخايية

لسدائمة الجاني عشيا, الجيات السخترة بعج كقػع الجخيسة  تتسثل ىحه اآلثار باإلجخاءات التي تّتخحىا    
كفيسا يخز  كتسخ الجعػػ خبلؿ ىحه اإلجخاءات بسخاحل مختمفة بجءًا مغ تحخيكيا حتى صجكر الحكع فييا,

جخائع التػسط فبل تتصمب إتخاذ إجخاءات تدبق تحخيظ الجعػػ الجدائية عشيا, كػنيا ال تتخؾ أثارًا مادية 
مى ثبلثة عكلحلظ سشقدع ىحا السبحث ئية ضج مختكبيا, تدتمـد إتخاذ أؼ إجخاء يدبق تحخيظ الجعػػ الجدا

كفي الثالث  ,بتجائيإجخاءات التحقيق االكفي الثاني نتشاكؿ  ,في األكؿ تحخيظ الجعػػ الجدائيةنبيغ  ,مصالب
 إجخاءات السحاكسة

 السطمب األول
 تحخيغ الجعؽى الجدايية

جخاءات إستعساليا أماـ اتدييخىا كىػ أكؿ تحخيظ الجعػػ الجدائية بأنو "البجء في أحج الذخاح عخؼ    
كبحلظ يسثل تحخيظ الجعػػ الجدائية أكؿ إجخاء تتخحه الجيات السخترة بعج كقػع  (1)الجيات السخترة"

ككسائل تحخيكيا كالجيات التي تتػلى ىحه  ,الجخيسة, كقج نطست التذخيعات إجخاءات تحخيظ الجعػػ الجدائية

                                                           

 .51ـ, ص1971, مصبعة اإلرشاد, بغجاد, 1د. عباس الحدشي, شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية الججيج, ج -1



 

نتشاكؿ في األكؿ الجيات التي تتػلى تحخيظ الجعػػ فخعيغ, لى إحلظ سشقدع ىحا السصمب بك , (1)جخاءاتاال
 . كسائل تحخيكيا كفي الثاني ,الجدائية

 الفخع األول
 الجيات التي تتؽلى تحخيغ الجعؽى الجدايية

 ذلظ خػؿفسشيا ما  ,الجية التي تتػلى تحخيظ الجعػػ الجدائية حػؿختمفت التذخيعات فيسا بيشيا أ    
تذخيعات جيات أخخػ خػلت بعس الفي حيغ  (2)السذخع السرخؼ ىحه التذخيعات كمغ  كحجه دعاء العاـلئل

السذخع العخاقي كالحؼ خػؿ اإلدعاء العاـ ذلظ كمغ  ,لى اإلدعاء العاـ تحخيظ الجعػػ الجدائيةإإضافة 
 كفقعمى ك  (3)الجعػػ الجدائية أك مغ يسثمو قانػنًا أك أؼ شخز عمع بػقػعيا تحخيظ جخيسةالكالستزخر مغ 

ككل مغ عمع بيا تحخيظ  ,كمغ تزخر مغ جخيسة التػسط أك مغ يسثمو قانػناً  ,دعاء العاـلبل فإفىحه القاعجة 
لى قاضي التحقيق أك السحقق أك السدؤكؿ في مخكد الذخشة إالجعػػ الجدائية عشيا بذكػػ أك إخبار يقجـ 

جخيسة مغ قبل المجشة السذكمة ىحه التحخيظ الجعػػ عغ فيسكغ  ذلظإضافة الى ي, أك عزػ الزبط القزائ
إلجخاء التحقيق اإلدارؼ مع السػضف متى  كالقصاع العاـ طباط مػضفي الجكلةانمغ قانػف ( 10)كفق السادة 

 . (4)ُيَعّج جخيسة تػسطما كججت إف الفعل السختكب مغ قبمو 

الجعػػ الجدائية عغ جخيسة التأثيخ في اإلجخاءات  كفي التذخيع األردني يتػلى السجعي العاـ تحخيظ     
أك ألؼ مغ مػضفي الزابصة العجلية الحيغ أكجب عمييع , أك ببلغ يقجـ لو مباشخة ,القزائية بشاًء عمى شكػػ 

 . (5)لسجعي العاـخبارات السقجمة ليع كإرساليا فػرًا الى االقانػف تمقي الذكاكػ أك اإل

 ,تتػلى الشيابة العامة في التذخيع السرخؼ تحخيظ الجعػػ الجدائية عغ جخيسة التػسط بشاًء عمى شكػػ ك     
كفي التذخيع اليسشي تتػلى الشيابة العامة  (6)أك ألؼ مغ مأمػرؼ الزبط القزائي ,أك إخبار يقجـ ليا مباشخة

عسل القزاء بشاًء عمى شكػػ أك إخبار يقجـ ليا مباشخة أك تحخيظ الجعػػ الجدائية عغ جخيسة التجخل في 
كتختز الشيابة العامة بتحخيظ الجعػػ الجدائية عغ جخيسة التأثيخ في ( 7)ألؼ مغ مأمػرؼ الزبط القزائي

مأمػرؼ الزبط  حججيات القزاء في التذخيع الكػيتي بشاًء عمى شكػػ أك ببلغ يقجـ ليا مباشخة أك أل
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تتػلى الشيابة العامة تحخيظ الجعػػ الجدائية عغ جخيسة  , إذفي التذخيع البحخيشيالحكع  كحلظك  (1)القزائي
ي التذخيع كف (2)مأمػرؼ الزبط القزائيحج أك أل ,التػسط بذكػػ أك ببلغ يقجـ ألؼ مغ أعزائيا

شكػػ أك عمى  بشاءً  ء,الفمدصيشي تتػلى الشيابة العامة تحخيظ الجعػػ الجدائية عغ جخيسة التأثيخ عمى القزا
جخيسة مغ جخائع الفداد فتتػلى ىيئة مكافحة بسا إف ىحه الك  (3)سػضفي الزابصة العجليةلإخبار يقجـ ليا أك 

 (4)اإلحالة الييا مغ جيات أخخػ بالفداد تحخيظ الجعػػ الجدائية عشيا بذكػػ أك إخبار يقجـ ليا مباشخة أك 

العامة تحخيظ الجعػػ الجدائية عغ جخيسة إستعصاؼ القاضي  الدػرؼ تتػلى الشيابةك المبشاني  يغكفي التذخيع
 .(5)مػضفي الزابصة العجلية ألحجبذكػػ أك إخبار يقجـ ليا مباشخة أك 

ذلظ إنيا  ,لقػاعج العامةا ستجابة لمتػسط فبل يجػز تحخيظ الجعػػ الجدائية عشيا كفقإما عغ جخيسة اإل    
أجسعت التذخيعات عمى مشحو حرانة قزائية تتسثل بعجـ , كقج (6)تختكب مسغ تتػافخ فيو صفة قاضٍ 

مخجع قزائي مختز, كبحلظ فبل مغ  (إذف)الحرػؿ عمى تحخيظ الجعػػ الجدائية ضجه, إال بعج  إمكانية
يسكغ إتخاذ إؼ إجخاء ضج القاضي مختكب جخيسة اإلستجابة لمتػسط إال بعج الحرػؿ عمى إذف مغ مجمذ 

 .(7)القزاء األعمى

 الثانيالفخع 
 وسايل تحخيغ الجعؽى الجدايية

الذكػػ, ك حجدت التذخيعات اإلجخائية كسيمتيغ لتحخيظ الجعػػ عغ الجخائع برفة عامة ىسا اإلخبار     
فيسا , ك (8)صػلية بحق الستيعثل بإعبلـ الدمصات السخترة بػقػع الجخيسة لتتخح اإلجخاءات اإلتسككل مشيسا ي

, كسشتشاكؿ تفريبًل  (9)يسا بذكػػ أك إخبارالجعػػ الجدائية عشفيسا يخز جخائع التػسط فيسكغ تحخيظ ك 
 .السقرػد بكل مشيسا
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 .الذكؽى  -أواًل :
الفقو عخفيا بأنيا "تبميغ مغ رأؼ في إال إف ػ, مذكػ تعخيفًا ل السذخع العخاقيتزع التذخيعات كمشيا لع     

كبحلظ تتسثل  (1)معيشة كقعت عميو" نفذ السجشى عميو أك مسغ يقـػ مقامو إلى الدمصات العامة عغ جخيسة
الى الجيات السخترة إلتخاذ اإلجخاءات كقعت عميو الجخيسة أك الستزخر مشيا الذكػػ بصمب يقجمو مغ 

اإلصػلية الجيات التي تقجـ ليا الذكػػ (, /أ1) كقج ذكخ السذخع العخاقي في السادة (2)ضج الستيع اإلصػلية
مدؤكؿ في مخكد الذخشة أك عزػ الزبط القزائي كبحلظ يسكغ أؼ كىي قاضي التحقيق أك السحقق أك 

ضافة الى ذلظ فقج أشار السذخع العخاقي في , إ(3)تقجيع الذكػػ عغ جخيسة التػسط ألؼ مغ ىحه الجيات
الذكػػ, كبسا إف صفة  االسحقق مغ الجيات التي يسكغ أف تقجـ لي(, اإلصػلية إلى إعتبار /أ1) السادة

في ىحا الشز كبسا إف قانػف ىيئة الشداىة مشح محققي الييئة صبلحيات السحقق السحقق كردت مصمقة 
 ىيئة ى أؼ مغ محققيإلالتػسط ائع جخ إحجػ فيسكغ تقجيع الذكػػ عغ  ,صػؿ الجدائيةبسػجب قانػف األ

 .(4)جية مخترة بتمقي الذكػػ و ػصفالشداىة ب
كفي التذخيع األردني فإف لمخرع الحؼ حرل التػسط ضج مرمحتو تقجيع الذكػػ عغ ىحه الجخيسة       

لى السجعي العاـ السختز, كلسغ إلى اإلدعاء العاـ أك مػضف الزابصة العجلية الحؼ يتػلى إرساليا فػرًا إ
لى إكلو أيزًا تقجيسيا  ,عجليةلى اإلدعاء العاـ أك مػضفي الزابصة الإتزخر مغ ىحه الجخيسة تقجيع شكػاه 

كبسا  (5)ذلظ اإلجخاء كافيًا لتحخيظ الجعػػ الجدائية عغ ىحه الجخيسة كُيَعجمحكسة الرمح السخترة مباشخة 
فيسكغ تقجيع الذكػػ عشيا  ,اإلجخاءات القزائية مغ جخائع الفداد في التذخيع األردنيعمى إف جخيسة التأثيخ 

 ىلمسجش, ك (6)امغ جخائع الفداد التي تختز ىحه الييئة بتمقي الذكػػ عشي كػنيالى ىيئة مكافحة الفداد إ
عميو كمغ تزخر مغ جخيسة التػسط في التذخيعيغ السرخؼ كالبحخيشي تقجيع الذكػػ عشيا الى الشيابة العامة 

كفي التذخيع الفمدصيشي تختز الشيابة العامة كمأمػرؼ  (7)مباشخة أك أؼ مغ مأمػرؼ الزبط القزائي
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مغ قانػف ( 4) مغ قانػف محاكع الرمح األردني, ـ( 37( مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية األردني, ـ )52, 20, 8, ـ )يشطخ -5
 .الشيابة العامة االردنيقانػف 

 ـ.2016لدشة  13مغ قانػف الشداىة كمكافحة الفداد األردني رقع (, 5/ أ / 8ـ ) ز, / 4) يشطخ, ـ -6
 .بحخيشيالجشائية الجخاءات (, مغ قانػف اإل46كحلظ, ـ )جشائية مرخؼ, الجخاءات (, مغ قانػف اإل27, 24السادتيغ )يشطخ,  -7
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لزبط القزائي بتمقي الذكاكػ عغ جخيسة التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية مغ السجشي عميو كمغ تزخر ا
فيسكغ  ,كبسا إف التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية مغ جخائع الفداد في التذخيع الفمدصيشي( 1)مغ ىحه الجخيسة

 . (2)لى ىيئة مكافحة الفدادإتقجيع الذكػػ عشيا 

عميو كمغ تزخر مغ جخيسة إستعصاؼ القاضي تقجيع  ىالدػرؼ كالمبشاني فإف لمسجش في التذخيعيغك      
كلمسجشي عميو بجؿ تقجيع شكػاه عغ ىحه  ,لى الشيابة العامة أك مػضفي الزابصة العجليةإالذكػػ عشيا 

في ك  (3)أك البجاية لى قاضي التحقيق السختز أك محكسة الرمحإلى أؼ مشيسا تقجيسيا مباشخة إالجخيسة 
تقجيع أك ميل القزاة التجخل في شؤكف العجالة  تيعميو كلسغ تزخر مغ جخيس ىالتذخيع اليسشي فإف لمسجش

مغ جخائع الفداد  تيغجخيسىاتيغ البسا إف , ك (4)أك أؼ مغ مأمػرؼ الزبط القزائي ,لى الشيابة العامةإشكػاه 
كفي التذخيع , (5)كافحة الفدادلى ىيئة مإ أؼ مشيسا الفداد في التذخيع اليسشي فيسكغ تقجيع الذكػػ عغ

التأثيخ في بتمقي الذكػػ عغ جخيسة الكػيتي فاألصل تختز الشيابة العامة كمأمػرؼ الزبط القزائي 
الفداد في جخيسة مغ جخائع ىحه البسا إف , ك (6)جيات القزاء مسغ تزخر مغ ىحه الجخيسة أك السجشي عميو

 .(7)ىيئة مكافحة الفداد ىإل يافيسكغ تقجيع الذكػػ عشالتذخيع الكػيتي 

 اإلخبار. -اثانيًا :
خاذ إت"إحاشة الدمصات السخترة عمسًا بػقػع جخيسة في مكاف ما لغخض اإلخبار عّخؼ أحج الذّخاح     

اإلببلغ عغ كقػع كعخفو البعس بأنو " (8)اإلجخاءات القانػنية بغية القبس عمى مختكبيا كإجخاء التحقيق معو"
اإلخبار  ُيَعجّ كبحلظ  (9)مغ قبل شخز غيخ مكمف قانػنًا بالتقري عغ الجخائع أك اإلببلغ عشيا" سةكقػع جخي

إما عغ  (10)لى الذكػػ إاإلخبار كسيمة مغ كسائل تحخيظ الجعػػ الجدائية عغ الجخائع برفة عامة إضافة 
كجػبيًا كلو  َعّجهسشيا ما فقج إختمفت التذخيعات حياؿ ذلظ ف ,كجػبيًا أـ جػازياً  كػنوالصبيعة القانػنية لئلخبار 

                                                           

 اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي. مغ قانػف (, 5 -3, )يشطخ -1
 . ػف ىيئة مكافحة الفداد الفمدصيشيمغ قان(, 9/1(, ـ )8/3) يشطخ, ـ -2
( مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية 58, 57, 20ـ ), كحلظ, (, مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني51, 25ـ ), يشطخ -3

 .دػرؼ الجدائية ال
 يسشي. الجدائية الجخاءات (, مغ قانػف اإل21) يشطخ, ـ -4
 . مغ قانػف مكافحة الفداد اليسشي(, 8/6 ـ ) يشطخ, -5
 .46, صـ2009الحقػؽ األساسية لمسجشي عميو في الجعػػ الجشائية, دار الشيزة العخبية, مرخ, القاىخة, د. دمحم حشفي محسػد,  -6
 . يامة لسكافحة الفداد الكػيتمغ قانػف الييئة الع (,5/2ـ )يشطخ,  -7
 .13ـ, ص2007, السكتبة القانػنية, بغجاد, 3, طكتصبيقاتيا العسمية جسعو سعجكف الخبيعي, السخشج الى الجعػػ الجدائية -8
 .236ـ, ص2006قػؽ الخرـػ خبلؿ ما قبل السحاكسة الجدائية, مشذػرات زيغ الحقػقية, بيخكت, ضسانات حعادؿ مذسػشي,  -9

 . 100 -97ـ, ص2006صالح التسيسي, التحقيق الجشائي العسمي, السكتبة القانػنية, بغجاد,  -10



 

 (1)خبارشبيعة إلدامية في جسيع األحػاؿ بحيث يعاقب مغ يستشع عغ تقجيسو عغ جخيسة اإلمتشاع عغ اإل
اإلخبار جػازيًا عغ كافة  َعجّ في حيغ إتجيت تذخيعات أخخػ الى , (2)كمغ ذلظ السذخع األردني كالكػيتي

كعمى ذلظ فبل يعاقب مغ  ,الجخائع بسا في ذلظ الخصيخة مشيا عمى أساس إنو حق كليذ كاجب عمى السخبخ
, كمغ ذلظ السذخع السرخؼ يستشع عغ تقجيع اإلخبار أيًا كانت الجخيسة التي إمتشع عغ تقجيع اإلخبار عشيا

كجػبيًا أحيانًا كجػازيًا في  , إذ َعّجتواإلخح باإلتجاىيغ معاً في حيغ إتجيت تذخيعات أخخػ الى  ,(3)كاليسشي
جعل اإلخبار جػازيًا لسغ كقعت عميو الجخيسة كلسغ عمع  , إذأحيانًا أخخػ, كذلظ ما أخح بو السذخع العخاقي

ككل مغ عمع بيا أك اإلستجابة لو التػسط  تيكعمى ذلظ فإف لمسجشي عميو كمغ تزخر مغ جخيس ,بػقػعيا
ذلظ, إال إف السذخع العخاقي  مىفبل يعاقب ع ولى الجيات السخترة فإف إمتشع عغ تقجيسإاإلخبار عشيا  تقجيع

أثشاء تأدية كاجبات في بل جعمو كجػبيًا عمى كل مكمف بخجمة عامة عمع  ,لع يأخح بجػازية اإلخبار فحدب
/أ, 1) سشرػص عمييا في السادتيغبػقػع جخيسة تقجيع اإلخبار عشيا الى أؼ مغ الجيات ال ياكضيفتو أك بدبب

متشاع عغ تقجيع صػلية فإف إمتشع عغ تقجيع اإلخبار فيعاقب بالعقػبة السقخرة قانػنًا لجخيسة اإلاأل( 47
التػسط ائع الشاشئة عغ , كعمى إعتبار إف جخ (عقػبات عخاقي/247) اإلخبار السشرػص عمييا في السادة

ئع التي يسكغ تحخيظ الجعػػ الجدائية عشيا ببل شكػػ مغ السجشي لجػ القزاة في التذخيع العخاقي مغ الجخا
عميو أك مغ يسثمو قانػنًا فإف اإلخبار يكػف كجػبيًا عمى كل مػضف أك مكمف بخجمة عامة عمع أثشاء تأدية 
كضيفتو أك بدببيا بػقػع ىحه الجخيسة فيكػف اإلخبار كجػبيًا عمى القاضي أك السحكسة التي حرل لجييا 

كعمى كل مػضف عمع بحلظ كسػضفي السحكسة كالسحققيغ كالسعاكنيغ القزائييغ ككتبة السحكسة  ,التػسط
لى عمع أؼ مشيع حرػؿ إمغ السػضفيغ الحيغ يرل  ىعكأفخاد الذخشة كقػػ األمغ العامميغ في السحاكع كغيخ 

الذخشة أك عزػ لى قاضي التحقيق أك السحقق أك السدؤكؿ في مخكد إىحه الجخيسة تقجيع اإلخبار عشيا 
التػسط فيعاقب السستشع  جخيسة خبار عغفإف إمتشع عغ تقجيع اال( 4)دعاء العاـالزبط القزائي أك عزػ اإل

 , إذلى ىيئة الشداىةإتقجيع اإلخبار عغ ىحه الجخيسة  الى إمكانيةإضافة  (5)/عقػبات(,247) لسادةكفق ا
                                                           

 .86, صمرجر سابقد. حاتع حدغ بكار,  -1
(, مغ قانػف اإلجخاءات كالسحاكسات الجدائية 14) ـ(, مغ فانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية األردني, كحلظ, 26, 25, 21) ـيشطخ,  -2

 الجدائية الكػيتي.

 (, من لانون اإلجراءات الجزائٌة الٌمنً. 91 -94(, من لانون اإلجراءات الجنائٌة المصري, كذلن, م )01 -01ظر, م ), ٌن-3

 .41ـ, ص2005جساؿ دمحم مرصفى, شخح قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية, مصبعة الدماف, بغجاد,  -4
د. ضياء عبجهللا األسجؼ ك د. عسار عباس الحديشي, التشطيع القانػني لسكافأة السخبخيغ, مجمة رسالة الحقػؽ, كمية القانػف, جامعة  -5

كعاقب عميو ( مشو, 97) كجـخ قانػف الجداء العثساني عجـ تقجيع اإلخبار عغ جخيسة التػسط في السادة, 79 -78ـ, ص2008كخببلء, 
( 98) فقج نرت السادةالتػسط كفي حالة إصجار القاضي حكسًا نتيجة لمتػسط إضافة الى عجـ تقجيع اإلخبار عغ ية, بالصخد مغ السأمػر 

 .ثبلث سشػاتمجة مغ ىحا القانػف عمى أف يعاقب بالصخد مغ السأمػرية مجة ستة سشػات كبالشفي 



 

 مغ الجيات ُيَعجّ مى إف السحقق الجدائية, ع( مغ قانػف إصػؿ السحاكسات 47/أ, 1) السادتيغ نرت
كبسا إف لسحقق ىيئة الشداىة جسيع إختراصات محققي السحاكع في القانػف  ,اإلخبار السخترة بتمقي

ليدت الجية الػحيجة السخترة بتمقي  الييئة غع إف, ر (1)جخيسة التػسطلو عغ اإلخبار يسكغ تقجيع ف ,العخاقي
ختراص مع غيخىا مغ الجيات السشرػص عمييا في تذتخؾ في ىحا األبل  ,اإلخبار عغ ىحه الجخيسة

ختراص األصيل في صاحبة األ ُتَعجّ  ياإال إن ( مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية,47, 41/أ, 1) السػاد
تراصًا عامًا يدخؼ عمى أخ ُيَعجفي حيغ إف إختراص الجيات األخخػ  ,تمقي اإلخبار عغ ىحه الجخيسة

في الحالة التي يقجـ فييا اإلخبار عغ , ك (2)كمشيا جخائع الفداد التي تختز بيا ىيئة الشداىة جسيع الجخائع
فإف كججه صحيحًا فعميو  و,جخيسة التػسط لسحقق الييئة فيتػلى األخيخ التحخؼ عغ ججية اإلخبار السقجـ ل

لى إعخض اإلجخاءات الستخحة مغ قبمو عمى قاضي التحقيق, أما إذا كجج إف اإلخبار كاذبًا فيتػلى إحالتو 
كلؤلخيخ شمب أؼ إخبار قخر رئيذ الييئة حفطو  ,لى قاضي التحقيقإرئيذ الييئة ليقخر حفطو دكف إحالتو 

 .(3)جخاءات البلزمة بذأنوتخاذ اإلإل
لى الشيابة العامة أك مأمػرؼ الزبط القزائي عغ جخيسة إالتذخيع السرخؼ فإف تقجيع اإلخبار كفي     

فإف إمتشع عغ تقجيسو فبل يعاقب عغ ىحا اإلمتشاع, إال إنو  ,التػسط يكػف جػازيًا لكل مغ عمع بػقػعيا
عمع  مػضفكل ك  الستػسط عشجهكجػبيًا عمى كل مػضف أك مكمف بخجمة عامة كتذسل ىحه الرفة القاضي 

فيمـد بتقجيع اإلخبار عشيا الى الشيابة العامة أك مأمػرؼ  ,أثشاء تأدية كضيفتو أك بدببيا بػقػع ىحه الجخيسةفي 
 .(4)الزبط القزائي

لى الشيابة العامة أك أؼ مغ مأمػرؼ الزبط القزائي عغ إكفي التذخيع اليسشي فاألصل إف تقجيع اإلخبار     
ككجػبي عمى كل مػضف أك مكمف  ,جػازؼ بالشدبة لئلفخادأك ميل القزاة التجخل في شؤكف العجالة  تيجخيس

إال إف السذخع اليسشي أكجب عمى  (5)أثشاء تأدية كضيفتو أك خجمتو بػقػع ىحه الجخيسةفي بخجمة عامة عمع 
لى ىيئة مكافحة الفداد إيا كل مغ عمع بػقػع جخيسة فداد سػاء كاف مػضفًا أـ غيخ مػضف تقجيع اإلخبار عش

التجخل في شؤكف  تيأك أؼ مغ الجيات األخخػ السكمفة قانػنًا بتمقي اإلخبار عغ الجخائع, كلسا كانت جخيس

                                                           

ـ, 22/8/2016, تأريخ الديارة, www.nazaha.iqرحيع العكيمي, العبلقة بيغ ىيئة الشداىة كقاضي التحقيق, مشذػر عمى السػقع,  -1
 .1ص
قدع الجراسات القانػنية في بيت د. حشاف دمحم القيدي, الصبيعة القانػنية لقخارات الييئات السدتقمة في العخاؽ, مجمة دراسات قانػنية,  -2

 . 27 -26ـ, ص2014, 37الحكسة, بغجاد, العجد 
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لى ىيئة مكافحة الفداد إمغ جخائع الفداد في التذخيع اليسشي فإف تقجيع اإلخبار عشيا  كميل القزاة  العجالة
داميًا بحكع القانػف عمى كل مغ عمع بيا سػاء إلرؼ الزبط القزائي أصبح أك أؼ مغ مأمػ  ,أك الشيابة العامة

كاف مػضفًا أـ ال كيعاقب السستشع عغ تقجيع اإلخبار بالحبذ مجة ال تديج عمى خسذ سشػات أك بغخامة ال 
ى يكػف تقجيع اإلخبار ال, فأخح السذخع الفمدصيشياإلتجاه ذاتو ب, ك (1)يسشيمبلييغ رياؿ تديج عمى خسدة 

الشيابة العامة أك مأمػرؼ الزبط القزائي جػازيًا لكل مغ عمع بػقػع جخيسة التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية 
, (2)ككجػبيًا عمى كل مػضف أك السكمف بخجمة عامة عمع أثشاء تأدية مياـ كضيفتو أك بدبب ذلظ بػقػعيا

عشج حرػؿ تأثيخ أك  يشية كل قاضٍ مجكنة الدمػؾ القزائي الفمدصمغ ( 23, 12, 8) كسا ألدمت السػاد
دعػػ معخكضة عميو تقجيع اإلخبار عشيا الى رئيذ السجمذ القزائي أك في لتساس مغ زمبلئو القزاة إ

 كعشج صجكر قانػف مكافحة الفداد فقج جعل, (3)جخيسةمختكب الالشيابة العامة أك الجية التي يتبعيا القاضي 
السذخع الفمدصيشي اإلخبار كجػبيًا عمى كل مغ عمع بػقػع جخيسة فداد سػاء كاف مػضفًا أـ ال, كبسا إف 

مغ ( 1/7) جخيسة التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية مغ جخائع الفداد في التذخيع الفمدصيشي بسػجب السادة
ألدمو القانػف , فقج لػ لع يكغ مػضفاً قانػف مكافحة الفداد فإف اإلخبار عشيا كجػبيًا عمى كل مغ عمع بيا ك 

بتمقي اإلخبارات عغ خترة تقجيع اإلخبار عغ ىحه الجخيسة الى ىيئة مكافحة الفداد أك أية جية أخخػ م
يكػف اإلخبار جػازيًا لكل فتجاه التذخيع المبشاني كالدػرؼ, مغ التذخيعات التي أخحت بيحه اإل, ك (4)الجخائع

أثشاء  ياالقاضي ككجػبيًا عمى كل مػضف أك مكمف بخجمة عامة عمع بػقػع ستعصاؼإمغ عمع بػقػع جخيسة 
 . (5)تأدية كضيفتو أك بدببيا

جعمو إلداميًا عمى الجسيع, كبحلظ فإف عمى كل مغ عمع بل أما السذخع األردني فمع يأخح بجػازية اإلخبار     
عشيا الى الشيابة العامة أك أؼ مغ مػضفي  ببلغتقجيع اإلفي اإلجخاءات القزائية, بػقػع جخيسة التأثيخ 

ضباط الذخشة أك رؤساء  أحج لىإكفي السشاشق التي ال يػجج فييا مجع عاـ يقجـ اإلببلغ  ,الزابصة العجلية
فإف إمتشع عغ تقجيع اإلخبار , (6)لى مغ يقػـ مقاميع مغ مػضفي الزابصة العجليةإأك  ,السخاكد األمشية

                                                           

لدشة  19مغ البلئحة التشفيحية رقع ( 123ـ ) مغ قانػف مكافحة الفداد اليسشي, (,ب /44, 41, 28, 24, 8/6) يشطخ, السػاد -1
 .اليسشي ـ السمحقة بقانػف مكافحة الفداد2006

 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشي. ( 25 -24السادتيغ )يشطخ,  -2
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مغ جخائع الفداد في عمى القزاء كبسا إف جخيسة التأثيخ  (1)قانػنًا عغ ىحا اإلمتشاعفيعاقب بالعقػبة السقخرة 
كػنيا مغ الجيات السخترة بتمقي  ,لى ىيئة مكافحة الفدادإالتذخيع األردني فيسكغ تقجيع اإلخبار عشيا 

بل  ,عمى األفخادإال إف السذخع األردني لع يجعل اإلخبار عغ جخائع الفداد كجػبيًا  ,اإلخبار عغ الجخائع
بالحبذ "الفداد كلع يخبخ عشيا جخيسة عاقب كل مػضف عمع بػقػع  إذ ,جػازيًا ليع ككجػبيًا عمى السػضفيغ

 تاتقل عغ أربعة أشيخ أك بغخامة ال تقل عغ خسدسائة ديشار كال تديج عمى خسدة آالؼ ديشار أك بكم مجة ال
عمع بػقػع جخيسة التأثيخ في القزاء تقجيع الببلغ عشيا  كفي التذخيع الكػيتي فإف عمى كل مغ (2)"العقػبتيغ

لى أؼ مغ رجاؿ الذخشة أك الجيات السخترة بالتحقيق فإف إمتشع عغ تقجيسو فيعاقب بالعقػبة السقخرة إ
, كفي ضل قانػف مكافحة الفداد فيمـد كل مغ عمع بػقػع جخيسة (3)قانػنًا لجخيسة اإلمتشاع عغ تقجيع الذيادة

رجاؿ الذخشة أك الجيات السخترة إلى لى ىيئة مكافحة الفداد أك إتقجيع اإلخبار عشيا التأثيخ في القزاء 
مػضفًا السستشع كاف  فإف ,فيعاقب بالحبذ مجة ال تتجاكز ثبلث سشػات ومتشع عغ تقجيسإفإف  ,بالتحقيق

 . (4)كع بعدلو مغ كضيفتو إضافة الى ىحه العقػبةجػز الحفي

 السطمب الثاني
 التحقيق اإلبتجايي

لى الػقػؼ عمى حقيقة يادفة إمجسػعة مغ اإلجخاءات العّخؼ أحج الذّخاح التحقيق اإلبتجائي بأنو "    
كقج حجدت التذخيعات الجيات التي , (5), لغخض إتخاذ اإلجخاءات اإلصػلية ضجه"الجخيسة كمعخفة مختكبيا

إما باإلحالة الى  ,اإلجخاءات مشح بجء التحقيق حتى إصجار القخار الحؼ يخخج الجعػػ مغ حػزتياىحه تتػلى 
مى فخعيغ نتشاكؿ في األكؿ مشيا إجخاءات عالسحكسة أك حفع الجعػػ, كعمى ذلظ سشقدع ىحا السصمب 

 خاذىا, كفي الثاني الترخؼ في التحقيق اإلبتجائي.إتبتجائي كالجيات التي تتػلى التحقيق اإل

 الفخع األول
 إجخاءات التحقيق اإلبتجايي
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نيا "مجسػعة مغ اإلجخاءات التي تباشخىا سمصات التحقيق بالذكل إتجائي بإجخاءات التحقيق اإلُيخاد ب    
كبحلظ يتسثل التحقيق  (1)السحجد قانػنًا بغية تسحيز األدلة كالكذف عغ الحقيقة قبل مخحمة السحاكسة"

ة تسييجًا لى الحقيقإجخاءات التي يتػالىا قاضي التحقيق كالسحقق بقرج الػصػؿ بتجائي بسجسػعة مغ االاإل
كبخرػص التحقيق اإلبتجائي عغ جخائع التػسط فقج خػلت بعس التذخيعات ىيئات , (2)ةلسخحمة السحاكس

السذخع العخاقي ذلظ كمغ الفداد  كػنيا مغ جخائع  ,امكافحة الفداد إتخاذ إجخاءات التحقيق اإلبتجائي عشي
في حيغ أبقت بعس التذخيعات عمى ىحا اإلختراص لمجيات  (3)كاألردني كالفمدصيشي كاليسشي كالكػيتي

دكف إناشة ذلظ بييئات مكافحة الفداد كمغ ىحه التذخيعات صػؿ بتجائي كفق اإلالتي تتػلى التحقيق اإل
  يغ مغ التذخيعات.اإلتجاىىحيغ شتشاكؿ سحلظ للمبشاني, ك السذخع السرخؼ كالدػرؼ كا

 -التذخيعات التي خؽلت ىيئات مكافحة الفداد إجخاء التحقيق اإلبتجايي عؼ جخايػ التؽسط : -أواًل :
كمشيا  ,ىيئات مكافحة الفداد إتخاذ إجخاءات التحقيق اإلبتجائي عغ جخائع التػسط خػلت بعس التذخيعات

في التذخيع العخاقي فاألصل إف يتػلى قاضي كاألردني كالفمدصيشي كاليسشي كالكػيتي, فسذخع العخاقي ال
بسا في ذلظ إحزار الستيع بإصجار أمخ  ,بتجائي عغ جخائع التػسطالتحقيق إتخاذ إجخاءات التحقيق اإل

أك القاضي  كتتخح ىحه اإلجخاءات مغ قبل قاضي التحقيق (4)ستجػابوإالقبس كتػقيفو ك التكميف بالحزػر أك 
كفي حالة  ا,إعتبار إف الجخيسة كقعت بحزػره ما يخػلو إجخاء التحقيق فييبالحؼ حرل التػسط لجيو 

 ,ختراص قاضي التحقيق أك مشصقة قخيبة مشوأستعجاؿ تتخح مغ قبل أؼ قاض في مشصقة الزخكرة كاإل
أك إذا إعتقج إف  ,أك السحقق ليو أمخ مغ قاضي التحقيقإإذا صجر  حلظكلمسدؤكؿ في مخكد الذخشة القياـ ب

معالع الجخيسة أك ىخكب زيع يؤخخ إجخاء التحقيق أك يزخ بديخه أك يأؼ مشيسا مى عإحالة السخبخ 
 (6)جخاءات الستخحة مغ قبل قاضي التحقيق السختزبحكع اإل يعجخاءات الستخحة مغ قبماإلتكػف , ك (5)الستيع

( 55)ئتبلؼ السؤقتة )السشحمة( رقع كبقي الحاؿ عمى ما ىػ عميو حتى صجكر أمخ سمصة اال (6)السختز
التػسط  تيجخيس إففي القدع الثاني مشو إعتبخ الحؼ , ك الشداىة ىيئةـ )السمغى( القاضي بتذكيل 2004لدشة 
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كقج ألغي  (1)يساائي عشبتججخاءات التحقيق االاييئة إتخاذ ىحه الكقج خػؿ  ,جخائع الفداد و مغستجابة لاالك 
مشو جخيستي التػسط  (1)في السادة َعّج كالحؼ  ,مغ قانػف ىيئة الشداىة( 29) ىحا األمخ بسػجب السادة

ستجابة لو مغ جخائع الفداد التي تختز ىيئة الشداىة بإتخاذ إجخاءات التحقيق اإلبتجائي عشيا بػاسصة كاال
ىاتيغ بتجائي عغ أؼ مغ لشداىة عشج تػليو التحقيق اإلكلسحقق ا( 2)محققييا تحت إشخاؼ قاضي التحقيق

يدتصيع محقق الشداىة تكميف الستيع فصػؿ الجدائية, الجخيستيغ صبلحية محققي السحاكع بسػجب قانػف اإل
كعمى العسـػ فإف لسحقق الشداىة إتخاذ جسيع إجخاءات التحقيق  ,ستجعاء الذيػدإستجػابو ك إبالحزػر ك 

كاألمخ بالقبس كالتػقيف كاإلحالة  ,ختراص قاضي التحقيقامغ تكػف جخاءات التي اإلستثشاء إاإلبتجائي ب
ة ييئالالستخحة مغ قبل كالتحقيقات إتخاذىا بشاًء عمى اإلجخاءات التحقيق يتػلى قاضي  , إذلى السحكسةإ

ي كل أمػر عخض األكراؽ التحقيقية عمى قاضي التحقيق ف كقج أكجب السذخع عمى محقق الشداىة (3)ةالشداى
التي يتعامل بيا مع ذاتيا الصخيقة بكسا أكجب عمى قاضي التحقيق أف يتعامل مع محقق الشداىة  ,التحقيق

الجخائع التي تجخؼ الييئة  فيمحققي السحكسة الحيغ يعسمػف تحت إشخافو بذأف تمقي األكراؽ التحقيقية 
جخاءات إفي الحالة التي يتخح فييا قاضي التحقيق السختز ا كإتخاذ اإلجخاءات البلزمة بذأنيا, ك التحقيق فيي
كلمييئة  ,لى مجيخ الجائخة القانػنية في ىيئة الشداىةإشعار بحلظ بتجائي فقج أكجب عميو القانػف اإلالتحقيق اإل

الصمب مغ قاضي التحقيق إيجاع الجعػػ لجييا إلتخاذ إجخاءات التحقيق اإلبتجائي بػاسصة أحج ذلظ في 
عمى , ك (4)بقخاره لجػ محكسة الجشايات برفتيا التسييدية فممييئة الصعغ تسييداً  ,كعشج رفزو ذلظ ,امحققيي

خاذ إجخاءات التحقيق اإلبتجائي عغ جخيستي التػسط كاإلستجابة لو إتختراص ىيئة الشداىة بأالخغع مغ إف 
إال إنو ليذ إختراص  ,خخػ الجيات األكافة كلو األفزمية عمى إختراص  ,أصيبلً  اً ختراصُيَعّج إ

بل تذتخؾ بو مع غيخىا مغ , ختراص التحقيقي السسشػح لمييئة ال تشفخد بيا لػحجىاذلظ إف األ ,حرخؼ 
 .(5)الجياتىحه ختراص أتراصيا عمى أخإال إف القانػف رجح , تحقيقالجيات 
السحققيغ التابعيغ  بػساشةأك  ,كفي التذخيع األردني فاألصل إف يتػلى السجعي العاـ السختز بشفدو      

كلمقائع بالتحقيق األمخ بإحزار ة, جخاءات التحقيق عغ جخيسة التأثيخ في اإلجخاءات القزائيإلو إتخاذ 
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قانػف )إال إف السذخع األردني عشج صجكر , (1)الستيع كإستجػابو كتػقيفو كإستجعاء الذيػد كسساع شياداتيع
جخاءات التحقيق اإلبتجائي عغ اتخاذ إأناط بيحه الييئة ـ(, 2016لدشة  13الفداد رقع مكافحة ىيئة الشداىة ك 

جخاءات التحقيق إتخاذ إكػنيا مغ جخائع الفداد كالتي تختز ىيئة مكافحة الفداد بالتأثيخ في القزاء جخيسة 
جخاءات التحقيق إتخاذ إكتتػلى )الشيابة العامة الستخررة( التابعة لييئة مكافحة الفداد  (2)اإلبتجائي

السحققيغ التابعيغ ليا أك السشتجبيغ مغ أعزاء اإلدعاء العاـ كمػضفي  بػساشةجائي عغ ىحه الجخيسة بتاإل
ختراصات مػضفي الزابصة إكلمقائع بالتحقيق في ىحه الجخيسة  ,كضباط األجيدة األمشية العامميغ في الييئة
كقج خػؿ ىحا القانػف مػضفي الزابصة العجلية دعػة الستيع  ,العجلية بسػجب قانػف اإلصػؿ الجدائية

التأثيخ في اإلجخاءات القزائية كبحلظ فإف لمقائع بالتحقيق في جخيسة , كسساع الذيػدإستجػابو لمحزػر 
 . (3)خاذ أؼ مغ إجخاءات التحقيق اإلبتجائي السخػلة لسػضفي الزابصة العجلية في قانػف االصػؿ الجدائيةإت

خاذ إجخاءات التحقيق اإلبتجائي عغ جخيسة اتي التذخيع الفمدصيشي فاألصل إف تتػلى الشيابة العامة كف     
جخاءات القزائية كفق القػاعج العامة كلػكيل الشيابة العامة السختز األمخ بإحزار الستيع التأثيخ عمى اال

خاذ ىحه اإلجخاءات بشفدو أك بػاسصة اتستجعاء الذيػد كسساع شياداتيع, كلػكيل الشيابة استجػابو ك اكتػقيفو ك 
/ 9) كعشج صجكر قانػف مكافحة الفداد فقج نز في السادة (4)مغ يشتجبو مغ مأمػرؼ الزبط القزائي

جخاءات إتخاذ إتابعة لييئة مكافحة الفداد تتػلى  (نيابة متخررة) تأسيذمشو عمى أف يتع  (,1مكخرًا/
كبسا إف جخيسة التأثيخ عمى  ,السشرػص عمييا في ىحا القانػف بتجائي عغ جخائع الفداد التحقيق اإل

التابعة لييئة مكافحة العامة جخاءات القزائية مغ جخائع الفداد في التذخيع الفمدصيشي فتتػلى الشيابة اإل
األمخ بإحزار الستيع كتػقيفو ؤلخيخ كلبػاسصة أحج محققييا,  يابتجائي عشخاذ إجخاءات التحقيق اإلإتالفداد 

 .(5)ستجعاء الذيػد كسساع شياداتيعإستجػابو ك إك 

في  ,بتجائي عغ جخائع الجشاياتجخاءات التحقيق اإلإخاذ إتكتتػلى الشيابة العامة في التذخيع الكػيتي        
دائخة الذخشة كاألمغ العاـ التابعة لػزارة الجاخمية إتخاذ إجخاءات التحقيق اإلبتجائي عغ  ػحيغ يتػلى محقق

بتجائي خاءات التحقيق اإلإجخاذ إتف إف ,القزاء مغ جخائع الجشح عمىجخيسة التأثيخ بسا إف ك  ,جخائع الجشح
ر الستيع أك القبس حزاإكلمسحقق األمخ ب ,مغ العاـختراص محققي دائخة الذخشة كاألأيا يكػف مغ عش
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القزاء مغ جخائع عمى كعمى الخغع مغ إف جخيسة التأثيخ , (1)ستجعاء الذيػدإعميو كتػقيفو كإستجػابو ك 
جخاءات التحقيق إالفداد في التذخيع الكػيتي إال إف السذخع الكػيتي لع يخػؿ ىيئة مكافحة الفداد إتخاذ 

تخاذ إيع الذكػػ أك الببلغ ليا عغ إحجػ جخائع الفداد بتجائي عشيا, كسا أكجب عمى ىحه الييئة عشج تقجاإل
دلة أستجالؿ عشيا بػاسصة مػضفييا السختريغ بالتحخؼ فإف تسكشػا مغ الحرػؿ عمى جخاءات التحخؼ كاإلإ

جخاءات انػف اإلق قبتجائي كفالتحقيق اإلإجخاء الجيات السخترة بعمى مخ حػؿ الجخيسة فيتع إحالة األ
مغ قانػف مكافحة الفداد عمى أف تتخح ( 27) لمقياـ بيحه اإلجخاءات, كسا نرت السادة كالسحاكسات الجدائية

( 9, كقج نّز ىحا القانػف في السادة )إجخاءات التحقيق اإلبتجائي كفقًا لقانػف اإلجخاءات كالسحاكسات الجدائية
دائخة الذخشة كاألمغ العاـ إتخاذ إجخاءات التحقيق اإلبتجائي في جخائع الجشح, كبسا  ػعمى أف يتػلى محقق مشو

جخائع فيختز محققي دائخة الذخشة كاألمغ العاـ بإجخاء التحقيق ىحه الالقزاء مغ  عمىإف جخيسة التأثيخ 
ـ إجخاء التحقيق كفي التذخيع الدعػدؼ فاألصل إف تتػلى ىيئة التحقيق كاإلدعاء العا (2)اإلبتجائي فييا

إال إف السذخع الدعػدؼ جـخ التجخل في عسل القزاء في , (3)عسل القزاءاإلبتجائي عغ جخيسة التجخل في 
نز  فقجبتجائي في ىحه الجخيسة, ككضع إجخاءات خاصة لمتحقيق اإل ,مغ نطاـ محاكسة الػزراء( 5)السادة 

ائي لجشة يؤلفيا مجمذ الػزراء مكػنة مغ كزيخيغ تجبعمى أف تتػلى التحقيق اإل( مشو 10سادة )في مادتو ال
كتتػلى ىحه المجشة التحقيق مع  ,كعزػ شخعي ال تقل درجتو عغ درجة رئيذ محكسة كبخػ عمى األقل

كالحؼ يحجد مػعجًا لسجمذ الػزراء لسشاقذة تقخيخ  ,الستيع كتقجـ تقخيخىا بذأف ذلظ لخئيذ مجمذ الػزراء
يو مغ قبل إلغيبة الستيع خبلؿ خسدة عذخة يػمًا مغ تأريخ رفع التقخيخ المجشة في جمدة خاصة تعقج في 

كلمسجمذ تػقيفو  ,المجشة, فإذا كجج السجمذ إف األدلة الستػفخة كافية فيقخر تػجيو اإلتياـ لمػزيخ السحاؿ عميو
تراص إحتياشيًا لحيغ إنعقاد أكلى جمدات السحكسة السخترة فيكػف البت في التػقيف أك تسجيجه مغ إخ

 .(4)ىحه السحكسة

التجخل في  تيبتجائي عغ جخيسجخاء التحقيق اإلبإالشيابة العامة  تختزكفي التذخيع اليسشي فاألصل إف      
كعشج صجكر قانػف مكافحة الفداد خػؿ , (5)بػاسصة محققييا كفقًا القػاعج العامة, كميل القزاة شؤكف العجالة

 بتجائي عغ جخائع الفداد السشرػص عمييا في السادةالتحقيق االخاءات إجخاذ إتخػؿ ىيئة مكافحة الفداد 
مغ جخائع الفداد في التذخيع  يستي التجخل في شؤكف العجالة كميل القزاةمغ ىحا القانػف, كبسا إف جخ ( 30)
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أك  ,بتجائي عشيا بػاسصة السحققيغ التابعيغ لياخاءات التحقيق اإلإجتخاذ إاليسشي فتختز ىحه الييئة ب
جبيغ ليا مغ الشيابة العامة أك األجيدة األمشية, كقج خػؿ السذخع اليسشي القائع بالتحقيق الربلحيات السشت

كبحلظ فإف لمقائع بالتحقيق عغ جخيسة التجخل , خاءات الجدائيةجقانػف االفي السكفػلة لعزػ الشيابة العامة 
ستجعاء الذيػد كسساع إستجػابو ك إفو ك حزار الستيع كتػقيإاألمخ ب اضيميل الق جخيسة في شؤكف العجالة أك

ختراصات السخػلة لعزػ الشيابة شياداتيع كاألمخ بإحزار الستخمف مشيع كنجب الخبخاء كغيخىا مغ األ
 .(1)قانػف اإلجخاءات الجدائية فيالعامة 
في  -ط:التذخيعات التي لػ تخؽل ىيئات مكافحة الفداد إجخاء التحقيق اإلبتجايي عؼ جخايػ التؽس -اثانيًا :

 ,بتجائي عغ جخائع التػسطجخاء التحقيق اإلإكافحة الفداد مجاه مغ التذخيعات ال تتػلى الييئات تضل ىحا اإل
تخاذ إبل تصبق بذأف ذلظ القػاعج العامة, ففي التذخيع السرخؼ لع يخػؿ السذخع ىيئات مكافحة الفداد 

جخاء التحقيق إحلظ تتػلى الشيابة العامة , كبلوستجابة بتجائي عغ جخيستي التػسط أك اإلجخاءات التحقيق اإلإ
حزار الستيع كحبدو إاألمخ بالسختز كلعزػ الشيابة العامة , (2)كفق القػاعج العامةعغ أؼ مشيسا اإلبتجائي 

بتجائي جخاءات التحقيق اإلإكلعزػ الشيابة العامة بجاًل مغ أف يتخح  (3)ستجعاء الذيػدكإستجػابو إحتياشيًا ك إ
بتجائية نجب أحج قزاة بػاسصة أؼ مغ مأمػرؼ الزبط القزائي أف يصمب مغ رئيذ السحكسة اإلبشفدو أك 

عزػ كل ,إال إف التحقيق اإلبتجائي عغ جخيسة التػسط ليذ إلدامياً  (4)تجائيبجخاء التحقيق االىحه السحكسة إل
قاضي التحقيق السشتجب إحالة  بػاسصةبشفدو أك خح إجخاءات التحقيق اإلبتجائي يتلشيابة العامة بجاًل مغ أف ا

كػنيا  ,بتجائيجخاءات التحقيق اإلإؼ مغ أخاذ إتجخاء محاكستو دكف لى السحكسة السخترة مباشخة إلإالستيع 
لى السحكسة السخترة إمغ الجخائع الجشح كالتي خػؿ السذخع عزػ الشيابة العامة إحالة الستيع فييا 

 .(5)مباشخة

ستعصاؼ إبتجائي عغ جخيسة بإجخاء التحقيق اإل في مشصقتو قاضي التحقيق كفي التذخيع الدػرؼ يختز     
كفي السشاشق التي ال يػجج  ,ى الشيابة العامة عمى محكستوإلحالة الذكػػ أك اإلخبار السقجـ إالقاضي عشج 

كلو في ذلظ  ,بتجائيجخاءات التحقيق اإلإتخاذ إفييا قاضيًا لمتحقيق فيختز قاضي الرمح في مشصقتو ب
ستجعاء الذيػد, كلقاضي التحقيق أك قاضي الرمح نجب أحج إستجػابو ك إحزار الستيع كتػقيفو ك إمخ باأل
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كلعزػ الشيابة العامة  (1)ستجػاب الستيعإمػضفي الزابصة العجلية لمقياـ بعسل معيغ مغ أعساؿ التحقيق عجا 
كػنيا مغ جخائع الجشح كالتي يكػف إحالة الستيع بجخيسة إستعصاؼ القاضي الى السحكسة السخترة مباشخة 

 (2)التحقيق اإلبتجائي فييا ليذ إلدامياً 

تعصاؼ إسبتجائي عغ جخيسة جخاء التحقيق اإلإيختز عزػ الشيابة العامة في التذخيع المبشاني بك     
يا مالع يجج إف الجخيسة تدتمـد التػسع في التحقيق فيقخر إحالت ,القاضي بشفدو أك بػاسصة الزابط العجلي

ستجعاء إستجػابو ك إك  حزار الستيع كتػقيفوإكلؤلخيخ عشج اإلحالة اليو األمخ ب السختز, الى قاضي التحقيق
بتجائي الجشح في التذخيع المبشاني فإف التحقيق اال جخائع ستعصاؼ القاضي مغإإف جخيسة  كبسا (3)الذيػد

متى ما كجج إف الجعػػ  السحكسة السخترةلى إكبإمكاف عزػ الشيابة العامة إحالة الستيع  ,ليذ كجػبياً 
 .(4)جاىدة لمفرل فييا

كلو في  (5)بتجائي عغ جخيسة التػسطخاء التحقيق اإلإجكفي التذخيع البحخيشي يتػلى عزػ الشيابة العامة     
بشفدو أك د, كلو إتخاذ ىحه اإلجخاءات ستجػابو كتػقيفو كسساع الذيػ إفي ذلظ تكميف الستيع بالحزػر ك 

بتجائي ليذ جخاء التحقيق االإال إف , إ(6)بستجػاستثشاء اإلإغ يخػلو مغ مأمػرؼ الزبط القزائي ببػاسصة م
الشيابة العامة إحالة  كلعزػ ,الجشح في التذخيع البحخيشيجخائع مغ  بػصفياليذ كجػبيًا في جخيسة التػسط 

ستجالالت بشاءًا عمى اإلى السحكسة السخترة مباشخة متى ما كجج إف الجعػػ صالحة لمفرل فييا إلالستيع 
 .(7)مأمػرؼ الزبط القزائييا التي جسع

بتجائي عغ جخائع التػسط يججر اإلشارة الى إف الجخائع جخاءات التحقيق االاكفي نياية الحجيث عغ     
تجاه مختكبيا إال آخخ جخاء اتخاذ أؼ إأك , السختكبة مغ قبل القزاة ال يجػز تحخيظ الجعػػ الجدائية عشيا

كعمى ذلظ فبل يجػز القبس عمى القاضي أك  ,لحرػؿ عمى إذف مغ قبل السجمذ األعمى لمقزاءبعج ا
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ستجابة لمتػسط إال بعج الحرػؿ عمى إذف مغ مخجع قزائي جخاء ضجه عغ جخيسة اإلإتخاذ إؼ إتػقيفو أك 
 .(1)مختز

 الفخع الثاني
 الترخف بالتحقيق اإلبتجايي

"القخار الحؼ تتخحه الجية القائسة بالتحقيق االبتجائي الترخؼ بالتحقيق االبتجائي بأنو  أحج الذّخاحعخؼ      
كالحؼ يتزسغ تقييسًا شامبَل ألعساليا الستعمقة بالػاقعة كاألدلة الستػفخة فييا كالحؼ يتحجد بسقتزاه مآؿ 

كبحلظ يتسثل الترخؼ ( 2)"ختزالجعػػ الجدائية إما بعجـ اإلحالة كحفع األكراؽ أك بتقجيسيا الى القزاء الس
بالتحقيق اإلبتجائي بالقخار الحؼ تتخحه الجية السخترة بالتحقيق عشج إتساـ جسيع اإلجخاءات التي بيشيا 

فبلبج كأف تكػف ليا نياية  ,بتجائي اليعشي إستسخارىا ضج الستيعجخاءات التحقيق اإلإخاذ إتذلظ إف  ,القانػف 
أك لعجـ  ,الفعل غيخ مجخماً  كػف لجعػػ دكف إحالتيا لغمق االسخترة أك بلى السحكسة إتتسثل إما باإلحالة 

ثع نبيغ بعجىا حفع الجعػػ كعجـ  ,كعمى ذلظ سشتشاكؿ اإلحالة الى السحكسة السخترة أكالً  (3)كفاية األدلة
 اإلحالة. 

 مى السحكسة السخترة.عاإلحالة  -أواًل:
السحكسة السخترة بأنيا "السخحمة اإلجخائية التي تخخج فييا مى عاإلحالة الجشائي الفقو رأؼ في عخؼ       

بحلظ تتسثل اإلحالة الى السحكسة , ك (4)الجعػػ مغ حػزة سمصة التحقيق لتجخل في حػزة السحكسة السخترة"
بالقخار الحؼ تتخحه سمصة التحقيق بعج إتساـ جسيع اإلجخاءات البلزمة كالحؼ تزع الجعػػ فيو تحت ترخؼ 

ختمفت التذخيعات كتػزعت بذأف ذلظ أتػسط فقج البذأف إحالة الستيع بإحجػ جخائع , ك (5)سخترةالسحكسة ال
كقج خػؿ الجيات السكمفة بسكافحتو  ,تػسط مغ جخائع الفدادالاألكؿ مشيا إعتبخ جخائع  -: عمى إتجاىيغ

السذخع الفمدصيشي كاليسشي كالدعػدؼ, ففي التذخيع  ذلظكمغ  ,إحالة الستيع عمى السحكسة السخترة
لشيابة الستخررة بسكافحة الفداد إحالة الستيع بجخيسة التأثيخ في اإلجخاءات القزائية االفمدصيشي تتػلى 
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دلة كافية لئلحالة بشاًء عمى اإلجخاءات الستخحة مغ قبل عمى السحكسة السخترة متى ما كانت األ
بإحجػ يتػلى محققي ىيئة مكافحة الفداد إحالة الستيع  , إذع في التذخيع اليسشيكحلظ الحك, ك (1)محققييا

إلى كجػد لى السحكسة السخترة متى ما تبيغ بشتيجة التحقيقات إف األدلة الستػفخة تذيخ إ جخائع التػسط
جخل في شؤكف كفي التذخيع الدعػدؼ يتػلى مجمذ الػزراء إحالة الستيع بجخيسة الت (2)عبلقة لمستيع بالجخيسة

ال إف بعس , إ(3)العجالة الى السحكسة السخترة متى ما كجج إف األدلة الستػفخة كافية إلجخاء السحاكسة
التذخيعات لع تخػؿ الييئات السكمفة بسكافحة الفداد إحالة الستيع عغ إحجػ جخائع التػسط الى السحكسة 

التذخيعات السذخع العخاقي كاألردني كالكػيتي, كمغ ىحه  ,مغ جخائع الفدادمغ َعّجىا خغع , عمى الالسخترة
 ,إحالة الستيع بإحجػ جخائع التػسط عمى محكسة الجشحالسختز ففي التذخيع العخاقي يتػلى قاضي التحقيق 

جخاء بشاًء عمى اإلجخاءات الستخحة مغ قبل محققي الشداىة متى ما كجج إف األدلة الستػفخة كافية إل
بتجائي عغ جخائع جخاءات التحقيق االإتخاذ إختراصيع بأالييئة عمى الخغع مغ ذلظ إف محققي  (4)السحاكسة

كػنيا مغ جخائع الفداد إال إف القانػف لع يخػليع صبلحية الترخؼ فييا بعج إنتياء التحقيق  ,التػسط
ختراص قاضي التحقيق بشاءًا عمى اإلجخاءات أكعمى ذلظ يكػف الترخؼ فييا باإلحالة مغ  ,اإلبتجائي

خحتيا إتجخاءات التي ستخحة مغ قبل ىيئة الشداىة بػاسصة محققييا, فإذا كجج قاضي التحقيق بشتيجة اإلال
كعشجئٍح يتػلى محقق ىيئة  ,دلة تكفي إلجخاء السحاكسة فيقخر إحالة الستيع عمى محكسة الجشحالييئة إف األ

في التذخيع  كعكحلظ الح, ك (5)السخترةلى السحكسة الجشح إكإرساؿ ممف الجعػػ  ,الشداىة تشفيح ذلظ القخار
إذ يتػلى السجعي العاـ السختز إصجار )قخار الزغ( ضج الستيع بجخيسة التأثيخ في اإلجخاءات  ,األردني

بشاًء عمى  ,إلجخاء السحاكسةكافية متى ما كجج إف األدلة الستػفخة  ,لى السحكسة السخترةإالقزائية كإحالتو 
سار السذخع الكػيتي فمع يخػؿ  وكعمى اإلتجاه ذات (6)حققي ىيئة مكافحة الفدادمغ قبل م الستخحةاإلجخاءات 

 ,عتبارىا مغ جخائع الفدادإ يخػؿ محققي ىيئة مكافحة الفداد إحالة الستيع بجخيسة التأثيخ عمى القزاء رغع 

                                                           

 .( مغ قانػف مكافحة الفداد الفمدصيشي8/3يشطخ, ـ ) -1
 . مغ قانػف مكافحة الفداد اليسشي( 8/5) يشطخ, ـ -2
 . مغ نطاـ محاكسة الػزراء الدعػدؼ( 11) يشطخ, ـ -3
 .إصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقيمغ قانػف  (/ ب130) يشطخ, ـ -4
 ـ,2013, مؤسدة الشبخاس لمصباعة, الشجف األشخؼ, 2القزاء اإلدارؼ, طعجناف عاجل عبيج, غازؼ فيرل ميجؼ ك د. د.  -5
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 .ردني( مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية األ132) يشطخ, ـ  -6



 

, بشاًء ترةلى السحكسة السخإجائخة الذخشة كاألمغ العاـ إحالة الستيع السختز التابع ل سحققالحلظ يتػلى بك 
 .(1)عمى اإلجخاءات الستخحة مغ قبل محققي ىيئة مكافحة الفداد

كبحلظ يتػلى قاضي التحقيق  ,عتبخ جخائع التػسط مغ جخائع الفداديتجاه الثاني مغ التذخيعات فمع إما اإل   
كمغ ىحه التذخيعات السذخع السرخؼ كالدػرؼ  ,لى السحكسة السخترةإإحالة الستيع  الشيابة العامةعزػ أك 

بتجائي عغ إحجػ جخاءات التحقيق اإلإكالمبشاني, ففي التذخيع السرخؼ فإذا كاف عزػ الشيابة العامة يتخح 
أما إذا , (2)بالحزػر أماـ السحكسة الجدئية ويكمففجخائع التػسط ككجج إف األدلة الستػفخة كافية ضج الستيع 

جخاء التحقيق إيتػلى  (3)مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية( 64) السشتجب كفقًا لمسادةكاف قاضي التحقيق 
 , ككحلظ الحكع في(4)عمى السحكسة الجدئية ة الستيعتجائي ككجج إف األدلة الستػفخة كافية فيقخر إحالباإل

إلى السحكسة  , فيقخر قاضي التحقيق إحالة الستيع بجخيسة إستعصاؼ القاضيالتذخيعيغ المبشاني كالدػرؼ 
 .(5)السخترة متى ما كجج إف األدلة الستػفخة كافية لئلحالة

تأديبيًا عغ األخصاء التي القاضي لمجية التي تتػلى محاكسة فيسكغ ّما عغ جخيسة االستجابة لمتػسط إ    
ففي ة, الجخيسإلجخاء محاكستو عغ ىحه يختكبيا في أثشاء تأديتو مياـ كضيفتو إحالتو الى السحكسة السخترة 

/أكاًل( مغ قانػف التشطيع القزائي إحالة القاضي 61التذخيع العخاقي تتػلى لجشة شؤكف القزاة فق السادة )
الساثل أماميا الى محكسة الجشح السخترة متى ما كججت إف الفعل السختكب مغ قبمو يعتبخ جخيسة إستجابًة 

التي يتبعيا القاضي مختكب جخيسة اإلستجابة إحالة كفي التذخيع السرخؼ يتػلى رئيذ السحكسة , (6)لمتػسط
 . (7)إحالة القاضي مختكب ىحه الجخيسة الى الييئة العامة لسحكسة الشقس إلجخاء محاكستو عغ ىحه الجخيسة

 غمق الجعؽى. -اثانيًا :

                                                           

 . كػيتيالجدائية كالسحاكسات الجخاءات ( مغ قانػف اإل102) يشطخ, ـ -1
 .سرخؼ الية جشائالجخاءات مغ قانػف اإل (214ـ ) يشطخ, -2
إذا رأت الشيابة العامة في مػاد الجشايات أك الجشح أف تحقيق الجعػػ بسعخفة قاضي التحقيق أكثخ مبلءمة نرت ىحه السادة عمى " -3

قزاة السحكسة بالشطخ إلى ضخكفيا الخاصة جاز ليا في أية حالة كانت عمييا الجعػػ أف تصمب إلى رئيذ السحكسة االبتجائية نجب أحج 
 قيق"لسباشخة ىحا التح

 . سرخؼ الجشائية الجخاءات ( مغ قانػف اإل156) يشطخ, ـ -4
مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية ( 134, 131كحلظ, ـ )بشاني, ممغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية ال( 158) يشطخ, ـ -5
 .دػرؼ ال
ـ, 2007العخاؽ,رسالة ماجدتيخ, كمية الحقػؽ جامعة الشيخيغ,االنزباشي لمقزاة كأعزاء االدعاء العاـ في  الشطاـإسخاء جبار خمف,-6

 .92ـ, ص2007الشيخيغ,
 ( من لانون السلطة المضائٌة المصري. 97 -94ٌنظر, المواد ) -7



 

لى إتدسية القخار الحؼ تتخحه سمصة التحقيق بعجـ إحالة الستيع  اإلجخائية حػؿختمفت التذخيعات إ    
أك إلنقزاء الجعػػ الجدائية بالػفاة أك , ف الفعل غيخ مجـخألأك  ,السحكسة السخترة إما لعجـ كفاية األدلة

أك األمخ بأال كجو  ,قخار حفع الجعػػ أك حفع األكراؽأك  ,فسشيا ما أسساه بقخار مشع السحاكسة ,بسخكر السجة
حالة الى اإلنيا تأخح مفيػـ كاحج يتسثل بعجـ كغيخ ذلظ مغ التدسيات إال إ ,إلقامة الجعػػ أك غمق الجعػػ 

 السحكسة السخترة.

ففي التذخيع العخاقي إذا كجج قاضي التحقيق بشاءًا عمى اإلجخاءات الستخحة مغ قبل محققي ىيئة الشداىة     
فيقخر اإلفخاج عشو كغمق الجعػػ  ,تػسطالإف األدلة غيخ كافية إلجخاء محاكسة الستيع عغ إحجػ جخائع 

كمغ , (2)فيقخر غمق الجعػػ مؤقتاً  أما إذا كجج إف األدلة الستػفخة كافية إال إف الفاعل مجيػؿ   ,(1)تاً مؤق
السدتبعج حرػؿ ىحا اإلفتخاض عمى إعتبار إف جخيسة التػسط تتصمب أف يؤدؼ الػسيط نذاشًا مباشخًا لجػ 

كفي التذخيع اليسشي فإذا  (3)مسا يدتحيل معو أف يكػف الػسيط شخرًا غيخ معخكؼ الستػسط عشجهالقاضي 
بتجائي إف األدلة الستػفخة غيخ كافية جخاءات التحقيق اإلإكجج محقق ىيئة مكافحة الفداد بعج إتساـ جسيع 

 (4)ـ إحالتيالى السحكسة السخترة فيقخر حفع الجعػػ كعجإإلحالة الستيع بجخيسة التجخل في شؤكف العجالة 
إذ يختز ككيل الشيابة التابعة لييئة مكافحة الفداد بحفع الجعػػ  ,ككحلظ الحكع في التذخيع الفمدصيشي

لى السحكسة السخترة إذا كانت األدلة الستػفخة ال إكعجـ إحالة الستيع بجخيسة التأثيخ في اإلجخاءات القزائية 
عمى الخغع مغ إف جخيسة التأثيخ في جيات القزاء مغ كفي التذخيع الكػيتي ف (5)تكفي إلجخاء السحاكسة

جخائع الفداد إال إف الترخؼ فييا بعجـ اإلحالة يكػف مغ إختراص محققي دائخة الذخشة كاألمغ العاـ بشاًء 
فإذا كجج السحقق السختز إف األدلة الستػفخة  ,جخاءات الستخحة مغ قبل محققي ىيئة مكافحة الفدادعمى اإل

ككحلظ الحكع في التذخيع  (6)لى السحكسة السخترةإغيخ كافية فيقخر حفع ممف التحقيق كعجـ إحالتو 
 عمىإذ يختز السجعي العاـ بإصجار قخار مشع محاكسة السذتكى عميو عغ جخيسة التأثيخ  ,األردني

ات الستخحة مغ قبل ىيئة مكافحة الفداد إذا كجج إف األدلة غيخ كافية جخاءاإلجخاءات القزائية بشاًء عمى اإل
 (.7)الستيع أك إف الجعػػ إنقزت بالتقادـ أك برجكر قانػف العفػ العاـتجاه 

                                                           

 . مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقيب(  /022ٌنظر, م ) -1

 . إصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقيمغ قانػف / ج( 022ٌنظر, م ) -2

 .304, د. إسساعيل نعسو عبػد كآخخكف, مرجر سابق, ص98 -91جساؿ دمحم مرصفى, مرجر سابق, ص -3
 . مغ قانػف مكافحة الفداد اليسشي( 8/5) يشطخ, ـ -4
  .( مغ قانػف مكافحة الفداد الفمدصيشي9يشطخ, ـ ) -5
 .كػيتيالجدائية كالسحاكسات الجخاءات ( مغ قانػف اإل102) يشطخ, ـ -6
 .ردني( مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية األأ/130يشطخ, ـ ) -7



 

كفي التذخيعات التي لع تعتبخ جخائع التػسط مغ جخائع الفداد اإلدارؼ فإف عجـ إحالة الستيع عغ إحجػ     
لقػاعج العامة, ففي التذخيع السرخؼ إذا كجج القائع بالتحقيق سػاًء كاف مغ أعزاء ىحه الجخائع يكػف كفق ا

دكف  الجعػػ  الشيابة العامة أك قاض التحقيق السشتجب إف األدلة الستػفخة غيخ كافية لئلحالة فيقخر حفع
رتكاب السجعى افي التذخيع الدػرؼ فإف كجج قاضي التحقيق السختز إنو "لع يقع الجليل عمى , ك (1)إحالتيا

في التذخيع المبشاني فإذا كجج قاضي التحقيق إف , ك عميو" لجخيسة إستعصاؼ القاضي فيقخر مشع محاكستو
 .(2)لدبب مغ أسباب إنقزاىا فيقخر مشع محاكسة الستيعانقزت الجعػػ  إفاألدلة الستػفخة غيخ كافية أك 

 السطمب الثالث
 مخحمة السحاكسة

إذ يتقخر فييا مريخ  ,مخحمة السحاكسة مغ أىع السخاحل التي تسخ بيا الجعػػ الجدائية أماـ القزاء ُتَعجّ       
كقج نطست التذخيعات السختمفة اإلجخاءات التي  اإلفخاج أك عجـ السدؤكلية, البخاءة أكأك اإلدانة بالستيع إما 

 ,لى فخعيغإكعمى ذلظ سشقدع ىحا السصمب  (3)تتخح في ىحه السخحمة كالسحكسة السخترة التي تتػلى إتخاذىا
 . السحاكسةنتشاكؿ في األكؿ السحكسة السخترة كفي الثاني إجخاءات  ,فخعيغ

 الفخع األول
 السحكسة السخترة

يخاد بالسحكسة السخترة "الجية التي عيشيا السذخع سمفًا لفس السشازعات بيغ األفخاد تسييدًا ليا عغ      
أك  ,أك في ضخكؼ معيشة تشتيي ميستيا بدكاؿ ىحه السشازعة ,ازعة خاصةالسحكسة التي تعيغ لمفرل في مش

فقج ذىبت بعس  ,جخاءات السحاكسة عغ جخائع التػسطإكفيسا يخز السحكسة التي تتػلى  (4)تمظ الطخكؼ"
ائع التػسط مشيا, كبسا إف جخ  ,جخاء السحاكسة عغ جخائع الفدادإلى تذكيل محاكع متخررة بإالتذخيعات 

ففي  الدعػدؼ,ك كمغ ىحه التذخيعات السذخع الفمدصيشي , مظ السحاكع إتخاذ إجخاءات السحاكسة عشيافتتػلى ت
اإلجخاءات تختز محكسة الرمح بشطخ الجعػػ عغ جخيسة التأثيخ عمى أف التذخيع الفمدصيشي فاألصل 

                                                           

سرخؼ, كحلظ, د. آماؿ عبجالخحيع عثساف, شخح قانػف الجشائية الجخاءات ( مغ قانػف اإل209, 199, 154, 64, 61) يشطخ, السػاد -1
 .546 -545ـ, ص1987مكتاب, القاىخة, اإلجخاءات الجشائية, مصابع الييئة السرخية العامة ل

 .( مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية المبشاني123( مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية الدػرؼ, كحلظ, ـ )149يشطخ, ـ ) -2
لظ, د. صالح , كح492ـ, ص1999د. دمحم عػض دمحم, السبادغ العامة في قانػف اإلجخاءات الجشائية, مشذأة السعارؼ, اإلسكشجرية,  -3

 .213ـ, ص1988, دار الخائج العخبي, بيخكت, 1صالح عبج الدىخة الحدػف, السػسػعة القزائية, ج
 , دار السخكج لمصباعة, لبشاف, بيخكت, 3, ط2ج فاركؽ الكيبلني, محاضخات في قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية األردني كالسقارف, -4

 .434صـ, 1995 بيخكت, 



 

ال إف السذخع الفمدصيشي أشار في , إ(1)كتذكل ىحه السحكسة في كل دائخة تػجج فييا محكسة بجايةالقزائية, 
لى أف تختز بإجخاء السحاكسة عغ جخائع الفداد محكسة مخترة إمغ قانػف مكافحة الفداد  (9)السادة 

كتشعقج ىحه السحكسة بخئاسة قاض بجرجة رئيذ محكسة كعزػية قاضييغ ال شطخ الجعاكػ عغ ىحه الجخائع, ب
كتختز بشطخ  ,السحكسة بقخار مغ مجمذ القزاء األعمىتقل درجتيع عغ قزاة محكسة بجاية, كتذكل ىحه 

جخائع في التذخيع ىحه ال جخاءات القزائية مغالجعاكػ عغ جخائع الفداد كبسا إف جخيسة التأثيخ عمى اال
 . (2)الفمدصيشي فتختز ىحه السحكسة بشطخ الجعػػ الجدائية عشيا

لسحكسة الجدئية بشطخ الجعػػ عغ في ا (ازيخدائخة قزايا التع)كفي التذخيع الدعػدؼ فاألصل تختز      
ال إف السذخع الدعػدؼ جعل إختراص الشطخ في الجعػػ عغ ىحه , إ(3)جخيسة التجخل في عسل القزاء

يختارىع مجمذ الػزراء  قزاةالجخيسة مغ إختراص )ىيئة محاكسة الػزراء( كتذكل ىحه السحكسة مغ ثبلثة 
ة ىحه كيتػلى رئاس ,بجرجة رئيذ محكسة كبخػ عمى األقل كعزػيغ شخعييغ كل مشيع ,مغ بيغ أعزاءه

 . (4)زائيا الػزراء سشاً عأكبخ أ  السحكسة
كعمى ذلظ تتػلى السحاكع السخترة  ,فمع تشز عمى تذكيل مثل ىحه السحاكعاألخخػ إما التذخيعات     

ففي التذخيع العخاقي لع يشز قانػف ىيئة  ط,كفق القػاعج العامة إتخاذ إجخاءات السحاكسة عغ جخائع التػس
محكسة الجشح  ختزحلظ تبك  ,الشداىة عمى تذكيل محاكسة متخررة بإجخاء السحاكسة عغ جخائع الفداد

ستجابة لو كفق القػاعج العامة, كقج حجد السذخع العخاقي بشطخ الجعػػ الجدائية عغ جخيستي التػسط كاإل
تختز محكسة الجشايات بشطخ الجعاكػ عغ , فيسة السختكبةإختراص السحاكع عمى أساس جدامة الجخ 

كبسا إف الجخائع  ,في حيغ تختز محكسة الجشح بشطخ الجعاكػ عغ جخائع الجشح كالسخالفات ,جخائع الجشايات
الشاشئة عغ التػسط مغ جخائع الجشح في التذخيع العخاقي فتختز بإجخاء السحاكسة عشيا محكسة الجشح التي 

جخيستيغ ضسغ إختراصيا السكاني, كتذكل ىحه السحكسة مغ قاض مشفخد كتػجج في كل حرمت أؼ مغ ال
قاضي البجاءة قاضيًا لسحكسة الجشح في مشصقتو مالع يعيغ قاض خاص  كُيَعجّ بجاءة,  محكسةمكاف تػجج فيو 

محكسة فمع يشز في قانػف مكافحة الفداد عمى تذكيل  ,سار السذخع األردني وعمى اإلتجاه ذات, ك (5)ليا
كبحلظ تختز  ,كمشيا جخيسة التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية ,بإجخاء السحاكسة عغ جخائع الفداد مخترة

مغ قانػف محاكع  (5)نرت السادة  إذ ,محكسة الرمح بإجخاء السحاكسة عغ ىحه الجخيسة كفقًا لمقػاعج العامة
                                                           

 مغ قانػف الدمصة القزائية الفمدصيشي. ( 10) ـ كحلظ, فمدصيشي,الجدائية الجخاءات ( مغ قانػف اإل167) يشطخ, ـ -1
 .غ قانػف مكافحة الفداد الفمدصيشيم( 1/ مكخرًا/9) ـيشطخ,  -2
 .جدائية سعػدؼالجخاءات ( مغ نطاـ اإل128) غ نطاـ القزاء الدعػدؼ, ـ( م19, 9) يشطخ, ـ -3
 .زراء الدعػدؼمغ نطاـ محاكسة الػ ( 15) يشطخ, ـ -4
 . ( مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي/ أ138ـ )مغ قانػف التشطيع القزائي, كحلظ, ( 31, ـ )يشطخ -5



 

ع السخالفات كالجشح السعاقب عمييا الرمح األردني عمى أف تختز محكسة الرمح بشطخ الجعاكػ عغ جخائ
 (عقػبات/223) األردني عاقب عمى ىحه الجخيسة في السادةبالحبذ ألقل مغ سشتيغ, كبسا إف السذخع 

ىحه الجخيسة مغ جخائع الجشح البديصة في التذخيع األردني كالتي  , َفُتَعجّ بالحبذ مجة ال تتجاكز الذيخ
كتذكل ىحه السحكسة مغ قاض مشفخد كتػجج في كل محافطة  ,تختز محكسة الرمح بإجخاء السحاكسة عشيا

الى ذلظ ذىب السذخع الكػيتي فمع يشز في قانػف مكافحة الفداد عمى أف تتػلى , ك (1)أك لػاء أك قزاء
مغ ىحا القانػف عمى أف ( 27) نرت السادة, إذ الفدادإتخاذ إجخاءات السحاكسة عغ جخائع محكسة مخترة 

لسحاكسة كالجية التي تتػلى ىحه اإلجخاءات ما مشرػص عميو في قانػف اإلجخاءات تصبق بذأف إجخاءات ا
كالسحاكسات الجدائية, كبحلظ فإف السحكسة السخترة بشطخ الجعػػ عغ جخيسة التأثيخ في جيات القزاء 

أف  مشو عمى( 4)كقج نز ىحا القانػف في السادة  ,يكػف كفق القػاعج العامة في اإلصػؿ الجدائية الكػيتي
تختز محكسة الجشح بشطخ الجعاكػ عغ جخائع الجشح, كبسا إف جخيسة التأثيخ في جيات القزاء مغ جخائع 
الجشح في التذخيع الكػيتي فتختز محكسة الجشح بشطخ الجعػػ الجدائية السحالة عمييا عغ ىحه الجخيسة 

كتذكل كل كاحجة مشيا مغ  ,كتػجج ىحه السحكسة في كل محافطة كتتكػف كل محكسة جشح مغ دائخة أك أكثخ
أخح السذخع اليسشي فمع يشز عمى , باإلتجاه ذاتو (2)كيتع تػزيع الجعاكػ بيشيا كفق القانػف  ,قاض مشفخد

مكافحة الفداد مغ قانػف ( 36) نرت السادة إذتذكيل محكسة مخترة بشطخ الجعاكػ عغ جخائع الفداد, 
جخاءات ما مشرػص عميو في ىحه اإلإتخاذ تي تتػلى جخاءات السحاكسة كالسحكسة الإف تصبق بذأف أعمى 

جخاءات الجدائية كالقػانيغ الشافحة ذات العبلقة, كقج نطع السذخع اليسشي إختراصات السحاكع قانػف اإل
بتجائية مغ ىحا القانػف عمى أف يكػف لمسحكسة اال( 44) نرت السادة , إذالجدائية في قانػف الدمصة القزائية

ختراصيا, كبحلظ تختز السحكسة أضسغ مشصقتيا الػالية العامة عمى جسيع الجخائع التي تكػف مغ 
كتذكل ىحه السحكسة مغ قاض  ,جخاءات السحاكسة عغ جخيسة التجخل في شؤكف العجالةإخاذ إتبتجائية باإل

 .(3)كفي حالة تػفخ عجد مغ القزاة فتتذكل مغ ىيئة تزع ثبلثة قزاة ,مشفخد
 ءجداالحلظ تتػلى محاكع بك  ,جخائع التػسط مغ جخائع الفدادَيِعّج تجاه الثاني مغ التذخيعات فمع إما اإل       
مقػاعج العامة كمغ ىحه التذخيعات السذخع السرخؼ ًا لجخاءات السحاكسة عغ ىحه الجخيسة كفقإتخاذ إالعادية 

السحكسة الرمحية بشطخ الجعػػ جخيسة  كالدػرؼ كالمبشاني كالبحخيشي, ففي التذخيع الدػرؼ تختز
ستعصاؼ القاضي كتذكل ىحه السحكسة مغ قاض مشفخد يجعى )قاضي الرمح( كتػجج في كل مكاف تػجج إ

                                                           

 . مغ قانػف محاكع الرمح األردني( 5) ـ كحلظ, مغ قانػف تذكيل السحاكع الشطامية األردني,( 5, 3) يشطخ, السادتيغ -1
 مغ قانػف تشطيع القزاء الكػيتي. ( 8كحلظ, ـ )كػيتي, الجدائية اإلجخاءات كالسحاكسات ال( مغ قانػف 4) يشطخ, ـ -2
 . سشياليجدائية الجخاءات ( مغ قانػف اإل204) مغ قانػف الدمصة القزائية اليسشي, كحلظ, ـ( 47, 44, 7) يشطخ, السػاد -3



 

عمى أف تتذكل في كل  ( اإلصػلية150) في التذخيع المبشاني فقج نرت السادة, ك (1)بتجائيةافيو محكسة 
ة غخؼ مخترة مغ بيشيا الغخفة الجدائية, كتتكػف كل محافطة محكسة إبتجائية تزع قزاة مشفخديغ كعج

سدتذاريغ, كيختس القاضي السشفخد بشطخ الجعاكػ عغ جخائع السخالفات الثشيغ مغ أغخفة مشيا مغ رئيذ ك 
مغ جخائع الجشح في التذخيع المبشاني فيختز القاضي السشفخد كبسا إف جخيسة إستعصاؼ القاضي  كالجشح

كفي التذخيع السرخؼ تختز السحكسة الجدئية بشطخ الجعاكػ عغ جخائع السخالفات  (2)بإجخاء السحاكسة عشيا
فتختز السحكسة  ,كالجشح, كبسا إف جخيسة التػسط لجػ القزاة مغ جخائع الجشح في التذخيع السرخؼ 

 ,بتجائيةالجدئية بإجخاء السحاكسة عشيا, كتذكل ىحه السحكسة مغ قاض مشفخد مغ أحج قزاة السحكسة اإل
ي التذخيع البحخيشي تختز السحكسة الجشائية الرغخػ , كف(3)بتجائيةإػجج في كل مكاف يػجج فيو محكسة كت

كتذكل ىحه السحكسة مغ قاض مشفخد كتػجج في كل مكاف تػجج  ,بشطخ الجعػػ الجدائية عغ جخيسة التػسط
 .(4)محكسة إبتجائيةفيو 
ستجابة لمتػسط فقج إختمفت التذخيعات سة اإلإما عغ السحكسة السخترة بإجخاء السحاكسة عغ جخي    

ففي التذخيع العخاقي لع يشز السذخع في قانػف التشطيع القزائي عمى تذكيل محكسة مخترة  ,بذأنيا
حلظ تتػلى محكسة الجشح ضسغ مشصقتيا بإجخاء محاكسة كب ,بإجخاء السحاكسة عغ الجخائع التي يختكبيا القزاة

تجيت بعس التذخيعات الى تذكيل إفي حيغ  (5)تػسط كفق القػاعج العامةستجابة لمالقاضي عغ جخيسة اال
تحجد السحكسة السخترة بإجخاء , فمغ ىحه التذخيعات السذخع السرخؼ , ك (6)جخائع القزاةل مخترةمحاكع 

كرئيذ  ,السحاكسة عغ جخيسة اإلستجابة لمتػسط مغ قبل لجشة مكػنة مغ رئيذ محكسة الشقس كأحج نػابو
ف اليسشي كالفمدصيشي عمى اإلتجاه اكسا سار التذخيع, (7)محكسة إستئشاؼ القاىخة بشاًء عمى شمب الشائب العاـ

تػلى مجمذ القزاء األعمى تحجيج السحكسة السخترة بشطخ الجعػػ عغ جخيسة اإلستجابة و, فياإلتجاه ذات
                                                           

 .الدػرؼ  غ قانػف الدمصة القزائية( م39 -38) مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية الدػرؼ, ـ( / ب166)يشطخ, ـ -1
 . مبشانيالجدائية السحاكسات الإصػؿ ( مغ قانػف 150) يشطخ, ـ -2
 .سرخؼ الجشائية الجخاءات ( مغ قانػف اإل215) ـكحلظ, مغ قانػف الدمصة القزائية السرخؼ, ( 14, 11, 2السػاد )يشطخ,  -3
 .البحخيشي( مغ قانػف الدمصة القزائية 6يشطخ, ـ ) -4
 .(, مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي/ أ138ـ ) مغ قانػف التشطيع القزائي, كحلظ,( 31) يشطخ, ـ -5
د. عبجالعطيع مخسي كزيخ, السدؤكلية الجشائية لمقزاة, بحث مشذػر في السجمة الجشائية القػمية, مخكد البحػث الجشائية اإلجتساعية,  -6

 مشو( 51/3) ـ في السادة2004كقج أشار القانػف اإلستخشادؼ العخبي لمدمصة القزائية لدشة , 531, صـ1995, 3 -1القاىخة, العجد 
إجخاء محاكسة القاضي عغ الجخائع التي يختكبيا أثشاء تأدية كاجبات كضيفتو, يشطخ, السحكخة التػضيحية  مخترةالى أف تتػلى محكسة 

في , د /620ئية كالتفتير القزائي السعتسجة بقخار مجمذ كزراء العجؿ العخب رقع لمقانػف اإلستخشادؼ العخبي لمدمصة القزا
 . 34ـ, ص29/11/2005

 ( مغ قانػف الدمصة القزائية السرخؼ. 95ـ )ٌنظر,   -7



 

إجخاء محاكسة القاضي عغ جخيسة ب (2)الييئة العامة لسحكسة الشقس تختزفي التذخيع الدػرؼ ك  (1)لمتػسط
 .(3)اإلستجابة لمتػسط

 الفخع الثاني
 إجخاءات السحاكسة

تعخؼ إجخاءات السحاكسة بأنيا "مجسػعة مغ اإلجخاءات التي تدتيجؼ تسحيز أدلة الجعػػ ما كاف      
ثع الفرل , شأنياى تقري الحقيقة الػاقعية أك القانػنية في إلكتيجؼ بحلظ  ,مشيا ضج الستيع أك في مرمحتو

كإما بالبخاءة في حالة عجـ كفاية األدلة أك  ,في مػضػعيا إما باإلدانة إذا كانت األدلة جازمة بإدانة الستيع
كبحلظ تتسثل إجخاءات السحاكسة بسا تتخحه محكسة السػضػع في الجعػػ السعخكضة أماميا  (4)الذظ فييا"

كقج نطست التذخيعات اإلجخاءات التي تتخحىا محكسة  كالتي تيجؼ الى كذف حقيقة الجخيسة ككزف أدلتيا
في  في ىحه السخحمة بجءًا مغ إحالة الجعػػ عمييا حتى إعبلف ختاـ السحاكسة كصجكر الحكع ػضػعالس

 .(5)الجعػػ 

السذخع ذلظ كمغ  عشيا,كضعت بعس التذخيعات إجخاءات خاصة  تػسط فقجالجخائع كفيسا يخز      
حلظ تتخح إجخاءات بك  ,حيغ لع تزع التذخيعات األخخػ مثل ىحه اإلجخاءات الفمدصيشي كالدعػدؼ, في

مقػاعج العامة كمغ ىحه التذخيعات السذخع العخاقي كالسرخؼ كالدػرؼ ًا لجخائع التػسط كفق عغالسحاكسة 
جخائع إجخاءات خاصة لمسحاكسة عغ أية كاألردني كالكػيتي كاليسشي, ففي التذخيع العخاقي لع يزع السذخع 

كبسا إف جخيستي التػسط  (6)لمقػاعج العامة اً تكػف السحاكسة عشيا كفقكبحلظ  ,الفداد كمشيا جخائع التػسط
كعشج كاإلستجابة لو مغ جخائع الجشح في التذخيع العخاقي فتختز محكسة الجشح بإجخاء السحاكسة عشيسا, 

لجييا كتحجد مػعج لشطخىا كتبمغ الخرػـ  كركد الجعػػ الى ىحه السحكسة تقخر تدجيميا كفق أسبقية الجعػػ 
في اليػـ السحجد لمجمدة تبجأ إجخاءات السحاكسة بالسشاداة عمى الستيع كتبلكة قخار اإلحالة عميو , ك (7)وب
, ثع تتػلى السحكسة بعج ذلظ سساع الذيادات مبتجأة بدساع شيادة السذتكي ثع شيادة السجعي توتجكيغ ىػيك 

                                                           

 مغ قانػف الدمصة القزائية اليسشي. ( 88) مغ قانػف الدمصة القزائية الفمدصيشي, كحلظ, ـ( 62) ـ يشطخ, -1
محكمة النمض من سبعة وري على أن "تؤلف الهٌئة العامة فً ( من لانون السلطة المضائٌة الس49/0) نصت المادة -2

 مستشارٌن........" 

 مغ قانػف الدمصة القزائية الدػرؼ. ( 116/2) يشطخ, ـ -3
 .265ـ, ص2005 ,ة, التعميق عمى نطاـ اإلجخاءات الجشائية, دار الشيزة العخبية, القاىخ عبج البريخ د. عراـ عفيفي -4
 .495ـ, ص1990, مكتبة غخيب, القاىخة, 2د. أدكار غالي الحىبي, اإلجخاءات الجشائية, ط -5
 .152عبجاألميخ كاضع عساش, مرجر سابق, ص -6
 مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي. ( /أ143) يشطخ, ـ -7



 

بات, ثع تدتسع الى شمبات اإلدعاء العاـ كبقية أشخاؼ الجعػػ ثع تدتسع ألقػاؿ شيػد اإلثك بالحق السجني 
ثع ترجر  ,الستيع كشيػد الشفي كبعج إتساـ اإلجخاءات تعمغ السحكسة ختاـ السحاكسة كتختمي لمسجاكلة

أيًا ك  (2)قخر اإلفخاجكجج العكذ أما إذا  ,فإذا كجج قاضي الجشح إف األدلة كافية لئلدانة قخر ذلظ (1)حكسيا
 إضافة الى كضيفتو, ليو رئيذ ىيئة الشداىةإكذلظ ما ذىب  (3)مييئة الشداىة الصعغ فيوفكاف الحكع الرادر 

لمصعغ بالحكع الرادر عغ محكسة جشح الجيػانية السسثل القانػني لمييئة كالحؼ قجـ الئحتو التسييدية بػاسصة 
عمى الخغع مغ ك  (4)جػ محكسة إستئشاؼ القادسيةعغ جخيسة التػسط ل (,ـ2011/ج/990) بالجعػػ السخقسة

بالحبذ  /عقػبات(233مغ جخائع الجشح البديصة كػف السذخع عاقب عمييا في السادة )جخيسة التػسط إف 
بجعػػ  ياإال إف محكسة الجشح ال تدتصيع إجخاء السحاكسة عش ,مجة ال تقل عغ ستة أشيخ كال تديج عمى سشة

جعػػ مػجدة بالسحاكسة  ءشتخط عشج إجخاألدبب إف السذخع  ,القانػف خػليا ذلظإف مغ رغع  , عمى اؿمػجدة
أال تحكع عشج إدانة الستيع بأكثخ مغ الحج األقرى لعقػبة السخالفة أؼ أال تديج عقػبة الحبذ السحكػـ بيا 

 ,أشيخ جخيسة ستةىحه اللعقػبة الحبذ عغ  ىعشج إدانة الػسيط عمى ثبلثة أشيخ, في حيغ إف الحج األدن
كبسا إف جخائع التػسط  (5)بصخيق الجعػػ غيخ السػجدةاال  ياكبحلظ ال تدتصيع السحكسة إجخاء السحاكسة عش
بسجخد إتساـ  ىابتجائي عشيا فبل يشتيي دكر جخاء التحقيق اإلإمغ جخائع الفداد التي تختز ىيئة الشداىة ب

لحيغ صجكر الحكع  السخترة, حكسةجخاءات مغ قبل السخاذ اإلإتبل يدتسخ دكرىا شػاؿ  ,التحقيق
كػنيا مغ جخائع الفداد كليا متابعتيا , لى السحكسةإفي الجعػػ السحالة  الييئة شخؼ  بإعتبار  ,كصيخكرتو باتاً 
 .       (6)القانػني بػاسصة مسثميا

                                                           

 .العخاقي( مغ قانػف إصػؿ السحاكسات الجدائية 167يشطخ, ـ ) -1
عغ قخرت ".... كبحلظ تجج السحكسة إف األدلة الستحرمة ضج الستيع غيخ كافية إلدانتو  إذة نيكذلظ ما ذىبت اليو محكسة جشح الجيػا -2

عميو قخرت إلغاء التيسة السػجية إليو كاإلفخاج عشو...." قخار محكسة جشح الجيػانية في الجعػػ  (عقػبات/233) جخيسة التػسط كفق السادة
 . )غيخ مشذػر( (,ـ19/12/2011) , في(ـ2011/ج/990)السخقسة 

 . ( مغ قانػف ىيئة الشداىة العخاقي الشافح14يشطخ, ـ ) -3
 جقيق كالسجاكلة كجج إف القخار محل الصعغ التسييدؼ صجر بتأريخجاء في القخار السحكػر لسحكسة إستئشاؼ القادسية "لجػ الت -4
لحا يكػف الصعغ كاقعًا خارج السجة  (ـ19/1/2012) عشيا الخسع القانػني بتأريخ يكإف البلئحة التسييدية قجمت كإستػف (ـ19/12/2011)
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جخاءات خاصة لسخحمة السحاكسة عغ جخائع الفداد إسار السذخع األردني فمع يزع أية  وتجاه ذاتكعمى اال  
قانػف السشرػص عمييا في  اإلجخاءاتحلظ تدخؼ عمى ىحه الجخائع بك كمشيا جخيسة التأثيخ عمى القزاء, 

مغ جخائع الجشح في التذخيع األردني عمى القزاء التأثيخ بسا إف جخيسة , ك (1)إصػؿ السحاكسات الجدائية
كعشج كركد الجعػػ عغ ىحه الجخيسة الى محكسة الرمح  (2)السحاكسة عشيافتختز محكسة الرمح بإجخاء 

كإيجاع الئحة اإلتياـ لجييا تتػلى تحجيج مػعج لمجمدة كتبمغ الخرػـ بحلظ قبل ثبلثة أياـ عمى عقجىا, كفي 
مى ( عغطالقخار )اليػـ السحجد لمسحاكسة تبجأ اإلجخاءات بالسشاداة عمى الستيع ثع يتػلى كاتب السحكسة تبلكة 

دكف البحث تو الستيع ثع تدألو عغ التيسة السػجية اليو فإف إعتخؼ بيا كإقتشعت السحكسة بإعتخافو فميا إدان
فتقخر السحكسة سساع الذيادات, كتبتجغ بدساع شيادات األشخاص  ,عغ أدلة أخخػ, أما إذا أنكخ التيسة

ذلظ خخػ, كبعج ثع الذيادات األ ,لذخريثع شيادة السجعي بالحق ا ,الحيغ شمب السجعي العاـ سساعيع
تعمغ كميا  , كبعج إتساـ اإلجخاءاتوجفاعلذا كاف لجيو شيػد فتقخر سساعيع ثع تدتسع إتدأؿ الستيع عسا 

كتختمي لمسجاكلة فإف ثبت ليا إف الطشيغ إرتكب الجخيسة السشدػبة إليو قخرت  ,السحكسة ختاـ السحاكسة
 .(3)كافية فتقخر بخائتو مشيا األدلة غيخ كانتأما إذا  ,إدانتو

 ,اإلتجاه فمع يزع أية إجخاءات خاصة لسخحمة السحاكسة عغ جخائع الفداد بيحاالسذخع اليسشي كسا أخح      
جخائع الفداد عغ إجخاءات السحاكسة عمى مغ قانػف مكافحة الفداد عمى أف تدخؼ ( 36)نرت السادة  إذ

كبسا إف جخيستي التجخل في شؤكف العجالة كميل  ,اإلجخاءات الجدائيةاإلجخاءات السشرػص عمييا في قانػف 
عشج , ك (4)اإلجخاءات الجدائيةقانػف السشرػص عمييا في  اإلجخاءاتفتدخؼ عمييا  ,القزاة مغ جخائع الفداد

إحالة الجعػػ عمى السحكسة السخترة يتػلى عزػ الشيابة العامة أماـ ىحه السحكسة تحجيج مػعج ليا كيبمغ 
عجا مدافة الصخيق, كفي اليـػ السحاكسة الخرػـ بو عمى أال يقل مػعج التبميغ عغ ثبلثة أياـ مغ تأريخ 

, ثع يتػلى عزػ كتبلكة التيسة عميو السحجد لمسحاكسة تبجأ اإلجخاءات بالسشاداة عمى الستيع كتجكيغ ىػيتو
ادثة كسا كردت مغ سمصة التحقيق كتبلكة ككقائع الح ,تياـالشيابة العامة أماـ ىحه السحكسة تػضيح أسباب اال

فعمى  ,ليو فإف إعتخؼ بياإأسساء الذيػد, كبعج ذلظ يتػلى قاضي السحكسة سؤاؿ الستيع عغ التيسة السدشجة 
لى ألفاضو, ثع يتػلى مشاقذتو إالقاضي تدجيل اإلعتخاؼ كسا كرد عمى لداف الستيع أك بألفاظ تكػف أقخب 

عتخافو كصجقو جاز لو اإلكتفاء بحلظ اإلعتخاؼ كإدانة الستيع بشاًء عميو دكف لى صحة إ إتفريبًل فإف إشسأف 
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جخاءات إذا قجر إف ضخكؼ الجعػػ تدتجعي ذلظ, أما إذا خاذ اإلإتستسخار في البحث عغ أدلة أخخػ, كلو اإل
إعتخافو لى صجؽ إذا رفس اإلجابة عشيا أك إعتخؼ بيا كلع تصسئغ السحكسة إأنكخ الستيع ما ندب اليو أك 

كبعج ذلظ شيػد الشفي, ثع  ,مبتجأة بدساع شيادة السذتكي ثع بقية شيػد اإلثبات ,فتقخر سساع الذيادات
تدتسع السحكسة ألقػاؿ الستيع كدفاعو بشفدو أك بػاسصة ككيمو, فإف أتست جسيع اإلجخاءات تعمغ ختاـ 

أما  ,فخة كافية لئلدانة قخرت إدانة الستيعكتختمي لمسجاكلة ثع ترجر حكسيا, فإف كانت األدلة الستػ  ,السحاكسة
ليو كإشبلؽ سخاحو مالع يكغ مػقػفًا أك إإذا كججت إف الػقائع غيخ ثابتة تجاه الستيع قخرت بخائتو مسا ندب 

بسا إف جخيستي التجخل في شؤكف العجالة كميل القزاة مغ جخائع الفداد في , ك (1)محكػمًا عغ جخيسة أخخػ 
لى السحكسة إػؿ السذخع ىيئة مكافحة الفداد متابعة الجعاكػ السحالة عغ أؼ مشيسا التذخيع اليسشي فقج خ

باإلجخاءات التي تع إتخاذىا بخرػص تمظ الجعػػ  لـد األخيخة مػافاة ىيئة مكافحة الفدادأكسا  ,السخترة
 .(2)فييا رىحه الييئة الصعغ بالحكع الراداليسشي كتدكيجىا بالتقاريخ البلزمة عشيا, كسا خػؿ السذخع 

لسذخع الكػيتي, فمع يزع في قانػف مكافحة الفداد كمغ بيغ التذخيعات التي أخحت بيحا اإلتجاه ا       
مغ ( 27) إجخاءات خاصة تتبعيا السحكسة السخترة عشج نطخ الجعاكػ عغ جخائع الفداد حيث نرت السادة

جخائع الفداد ما مشرػص عميو في قانػف ىحا القانػف عمى أف تصبق بذأف إجخاءات التحقيق كالسحاكسة عغ 
عشج فكما بعجىا, ( 155) كقج نطع ىحا القانػف إجخاءات السحاكسة في السػاد ,إصػؿ السحاكسات الجدائية

عغ جخيسة التأثيخ في جيات القزاء عمى محكسة الجشح تتػلى ىحه السحكسة تحجيج مػعج إحالة الجعػػ 
سحجد لمسحاكسة تبجأ اإلجخاءات بالسشاداة عمى الستيع كتبلكة )صحيفة كفي اليػـ ال ,لمجعػػ كتبمغ الخرػـ بو

فإف إعتخؼ بيا فعمى  ,ليوإثع تتػلى السحكسة تجكيغ ىػيتو كسؤالو عغ التيسة السدشجة  ,اإلتياـ( عميو
عتخافو قخرت إدانتو كتحجيج عقػبتو دكف البحث عغ إ شسأنت الى صحة إالسحكسة سساع أقػالو بالتفريل فإف 

, ليو أك رفس اإلجابة عشيا فتقخر السحكسة البجء بدساع الذياداتإة أخخػ, أما إذا لع يعتخؼ بسا ندب أدل
كبعج ذلظ تدتسع لذيػد  ,ثع شيادة السجعي بالحق السجني كبقية شيػد اإلثبات ,تدتسع لذيادة السذتكي أكالً ف

تدتسع السحكسة لجفاع الستيع بشفدو أك  الشفي كبالتختيب الحؼ تخاه مشاسبًا, كبعج فخاغيا مغ سساع الذيادات
بػاسصة ككيمو, فإف أتست جسيع اإلجخاءات تعمغ ختاـ السحاكسة كتختمي لمسجاكلة, فإف كججت إف األدلة كافية 

 .(3)بخاءة الستيعلئلدانة قخرت ذلظ أما إذا كججت إف األدلة غيخ كافية فتقخر 

                                                           
 .( مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية اليسشي376, 354 -350, 312 -311د, )يشطخ, السػا -1
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 الكػيتي.



 

جخاءات السحاكسة عغ جخائع إتخاذ إالعادية في ضػء التذخيعات الستقجمة ب ءكبحلظ تختز محاكع الجدا     
لى إمغ جخائع الفداد, في حيغ ذىبت تذخيعات أخخػ  َعّجىساالتػسط كفق القػاعج العامة عمى الخغع مغ 

في التذخيع فكضع إجخاءات خاصة إلجخاء السحاكسة عغ ىحه الجخائع كمشيا السذخع الدعػدؼ كالفمدصيشي, 
جخاءات السحاكسة عغ جخيسة التأثيخ عمى إتخاذ إفمدصيشي تتػلى السحكسة السخترة بسكافحة الفداد ال
 مغ جخائع الفداد التي تجخل ضسغ إختراص ىحه السحكسة, كقج بيشت السادة إلجخاءات القزائية بػصفياا
الجعػػ السحالة عمييا السحكسة اإلجخاءات البلزمة لشطخ ىحه مغ قانػف مكافحة الفداد عمى أف تتخح ( 10)

مغ قبل الشيابة السشتجبة في ىيئة مكافحة الفداد خبلؿ مجة ال تديج عمى عذخة أياـ مغ تاريخ تقجيع الجعػػ 
جيميا إال عشج الزخكرة كلسجة ال تتجاكز الثبلثة أياـ كألسباب أكال يجػز ت ,لييا كتعقج جمداتيا في أياـ متتاليةإ

 ختتاـأريخ االسحكسة قخارىا خبلؿ مجة ال تديج عمى عذخة أياـ مغ تتحكخىا في محزخ الجعػػ, كترجر 
تتخح نز نطاـ محاكسة الػزراء عمى إجخاءات خاصة فقج في التذخيع الدعػدؼ ككحلظ الحكع  (1)السحاكسة

/ 5)كردت في السادة في عسل القزاء  كبسا إف جخيسة التجخل ,جخائع السشرػص عمييا في ىحا الشطاـفي ال
شطاـ عمى إنو إذا قخر مجمذ الػزراء ىحا المغ ( 11) نرت السادة إذمشو فتدخؼ عمييا ىحه اإلجخاءات,  ك(

كعزػيغ شخعييغ  ئوِ أعزاء يختارىع مغ بيغ أعزا (ثبلثة)مغ مكػنة تػجيو التيسة قخر معيا تذكيل ىيئة 
الػزراء سشًا, كتتػلى ىحه كيتػلى رئاسة ىحه السحكسة أكبخ أعزائيا  ,كل مشيع بجرجة رئيذ محكسة كبخػ 

عشج إحالة الجعػػ , ك (2)الييئة محاكسة الستيع السحاؿ عمييا كفقًا لئلجخاءات السشرػص عمييا في ىحا الشطاـ
كفي يـػ  ,كتبمغ الستيع بو قبل مػعج الجمدة بثسانية أياـ عمى األقلليا, حجد مػعج عمى ىحه السحكسة ت

, تفيجىاكليا سساع شيادة أؼ شخز لجيو معمػمات  ,قػالوع ألالستيع كتدتس سحكسةلسحاكسة تدتجعي الا
غمبية األصػات إما بالبخاءة أجخاءات ترجر حكسيا بكبعج تساـ اإل ق,كلمييئة إستكساؿ أؼ نقز في التحقي

لمسحكػـ عميو التطمع مغ الحكع أماـ السمظ كلؤلخيخ ك  أك باإلدانة عشج ثبػتيا,, في حالة عجـ كفاية األدلة
, (3)عقػبتوالعفػ عغ الستيع أك تخفيف فممسمظ كأيًا كانت العقػبة ة سحاكسالكعشجئح تجب إعادة  ,تطمعقبػؿ ال

ىحا عغ التجخل في عسل القزاء الحاصل مّسغ يتستع برفة كزيخ, إّما التجخل الحاصل مّسغ ال تستع بيحه 
الرفة فمع يجخمو السذخع الدعػدؼ بشز خاص, كبالتالي فبل يعاقب عميو إال عشج حرػلو أثشاء إنعقاد 

إذا كقعت جخيسة أثشاء عّقج ( مغ نطاـ اإلجخاءات الجشائية عمى أف 144جمدة السحكسة, فقج نرت السادة )
السحكسة لجمدتيا, كلع ُتَعّج مغ جخائع اإلخبلؿ بشطاـ الجمدات أك مغ جخائع اإلعتجاء عمى القزاة 

                                                           
 .غ قانػف مكافحة الفداد الفمدصيشيم (,1/ مكخرًا/ 9) يشطخ, ـ -1
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( مغ ىحا الشطاـ, فممسحكسة الخيار بيغ أف تتػلى نطخ 143 -142السشرػص عمييسا في السادتيغ )
مية, أك أف تقخر إحالة الستيع الى ىيئة التحقيق الجعػػ عغ ىحه الجخيسة كالحكع فييا بحدب الذخيعة اإلسبل

كاإلدعاء العاـ إلجخاء التحقيق اإلبتجائي معو كفق اإلصػؿ, كمغ ثع إحالتو عمى السحكسة السخترة إلجخاء 
 . (1)محاكستو عغ ىحه الجخيسة كتػقيع العقػبة عميو بدبب إرتكابيا

 ,اإلجخاءات اإلصػلية العادية ياخائع الفداد فتدخؼ عميجخائع التػسط مغ ج َتِعجّ كفي التذخيعات التي لع      
كمغ ىحه التذخيعات السذخع السرخؼ كالدػرؼ كالمبشاني, ففي التذخيع السرخؼ كعشج كركد الجعػػ عغ 
إحجػ جخائع التػسط الى السحكسة السخترة تحجد مػعج ليا كتبمغ الخرػـ بو, كفي اليـػ السحجد لمجمدة تبجأ 

عتخؼ بيا كإقتشعت إ ثع تبلكة التيسة عميو كسؤالو عشيا, فإف  تو,تجكيغ ىػيك داة عمى الستيع اإلجخاءات بالسشا
ستساع إلى إعتخاؼ قخرت إدانتو دكف اإلستعانة بأدلة أخخػ, أما إذا أنكخ التيسة فتمجًا السحكسة بيحا اإل

ثع ترجر حكسيا فإذا  ,اكلةكعشج إتساـ جسيع اإلجخاءات تختمي لمسج ,الذيادات كبعجىا تدتسع ألقػاؿ الستيع
ككحلظ الحكع في  (2)أما إذا كانت األدلة غيخ كافية قخرت بخاءة الستيع ,كانت األدلة تكفي لئلدانة قخرت ذلظ

ستعصاؼ إجخاءات السحاكسة عغ جخيسة إتخاذ الرمح إتتػلى محكسة  , إذالتذخيعيغ الدػرؼ كالمبشاني
شالسا لع يزع أؼ مشيسا إجخاءات خاصة إلجخاء السحاكسة عغ جخيسة  القاضي كفق القػاعج العامة

 .(3)إستعصاؼ القاضي
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 السحاكسات الجدائية المبشاني. 



 

 

 السبحث الثاني
 آلاثار العقابية ا

لى كجػد عبلقة لمستيع بالجخيسة تحسل مدؤكلية األثخ الشاتج عغ فعمو إإذا تػافخت األدلة التي تذيخ     
 أحج الذّخاحتعخيفًا لمعقػبة إال إف  لع تزع التذخيعات, ك (1)لمجخيسةكإستحق تػقيع العقػبة السقخرة قانػنًا 

عخفيا بأنيا "جداء جشائي يتزسغ إيبلمًا مقرػدًا يقخره القانػف كيػقعو القاضي عمى مغ تثبت مدؤكليتو 
لحؼ اإليبلـ اه كجػىخ  ره السذخع لمجخيسةالحؼ قجّ ( 3)الجشائي العقػبة بالجداء حلظ تتسثلبك  (2)"عغ الجخيسة

بقجر  ,لى الثأر كاإلنتقاـإكلع تعج العقػبة تيجؼ  ,يتسثل بحخماف السحكػـ عميو مغ حياتو أك حخيتو أك أمػالو
كىي العقػبة رىا السذخع لمجخيسة تعجد صػر العقػبات التي قخّ , كت(4)لى التأىيل كاإلصبلحإما تيجؼ 

حلظ كمغ أجل الحكع بالعقػبة التي تتشاسب مع لإضافة األصمية, كالعقػبات التبعية, كالعقػبات التكسيمية, 
كأكجب عمييا في أحيانًا أخخػ  ,شخز الجاني كضخكفو كدرجة مدؤكليتو أجاز السذخع لسحكسة السػضػع

أك أقل مغ الحج األدنى لمعقػبة بدبب تػافخ الطخكؼ السذجدة أك السخففة, ى, الحكع بأكثخ مغ الحج األقر
لى ثبلثة مصالب. نتشاكؿ في األكؿ مشيا العقػبة األصمية إقدع ىحا السبحث جل اإلحاشة بيحه التفاصيل نكأل

 . كفي الثاني العقػبات التبعية, كفي السصمب الثالث نتشاكؿ تفخيج العقػبة

 السطمب األول
 العقؽبة األصمية

عمى القاضي ره لمجخيسة كيجب ساسي الحؼ نز عميو السذخع كقجّ األ نيا "الجداءإالعقػبة األصمية ُيخاد ب    
 ره السذخع لمجخيسةبحلظ تتسثل العقػبة األصمية بكػنيا جداء قخّ , ك (5)أف يحكع بو عشج ثبػت إدانة الستيع"

                                                           

 .133ـ, ص1997القاىخة, مرخ, د. دمحم أبػ العبل عقيجة, عمع العقاب, دار الفكخ العخبي,  -1
ـ, 2009بيخكت, لبشاف, , مشذػرات الحمبي الحقػقية, 2د. عمي عبجالقادر القيػجي, في السدؤكلية الجدائية كالجداء الجشائي, ط -2

 .175ص
كبسا إف التجبيخ اإلحتخازؼ ال يفخض إال في الحاالت , كالتجبيخ اإلحتخازؼ إحجػ صػرتيغ, ىسا العقػبة ٌتخذ الجزاء الجنائً  -3

أؼ تجبيخ إحتخازؼ فبل نتصخؽ إليو,  يعات التي جخمت التػسط لع تزع لو, كبسا إف التذخ عقػبات عخاقي( 1قانػنًا, )ـ/السشرػص عمييا 
 فقط.  كنقترخ عمى العقػبة

  . 78ـ, ص2006عساف, األردف, د. عبجالخحسغ تػفيق أحسج, األحكاـ العامة لقانػف العقػبات, دار كائل لمشذخ,  -4
 .908د. جساؿ إبخاىيع الحيجرؼ, الػافي في شخح أحكاـ القدع العاـ مغ قانػف العقػبات, مرجر سابق, ص  -5



 

مالية, فإما أك بجنية أك سالبة لمحخية إلى األصمية  اتالعقػب, كتقدع (1)لػحجهيسكغ أف يقترخ عميو الحكع 
بة بجنية, أك في حخيتو كالدجغ أك الحبذ, كقج أف تريب السحكػـ عميو في بجنو كاإلعجاـ فتكػف عقػ 

قج , ك (2)تكػف العقػبة مالية كذلظ في الحاالت التي تكػف فييا أمػاؿ السحكػـ عميو محبًل لمعقػبة الجدائية
عاقبت معطع التذخيعات عمى جخائع التػسط بالحبذ كمشيا السذخع العخاقي كاليسشي, في حيغ عاقبت بعس 

كمغ ىحه  ,السذخع المبشاني, كعاقبت عمييا تذخيعات أخخػ بالحبذ كالغخامة معاً  ياشالتذخيعات بالغخامة كم
لى فخعيغ, نتشاكؿ في إحلظ سشقدع ىحا السصمب لالسرخؼ كالدػرؼ كاألردني كالبحخيشي كالكػيتي, ك  ذلظ

 األكؿ مشيسا الحبذ كفي الثاني الغخامة. 

 الفخع األول
 الحبذ

يخاد بالحبذ كضع السحكػـ عميو في السؤسدة العقابية لتشفيح العقػبة السحكـػ بيا عميو مجة تتخاكح بيغ      
جخائع بسا إف لى خسدة سشػات, كالحبذ عقػبة أصمية مقخرة لمجشح كالسخالفات, ك إأربع كعذخيغ ساعة 

إذ  , إنيا إختمفت حػؿ مجتوال, إ(3)التػسط مغ جخائع الجشح فقج عاقبت عمييا بعس التذخيعات بالحبذ
ختبلؼ في مجة العقػبة مغ البجيييات في التذخيع العقابي ذلظ كردت بسجد متفاكتة تختمف عغ بعزيا, كاإل

 (عقػبات/233) العخاقي في السادةقج عاقب ف, (4)أف مجد الحبذ مدألة ندبية تختمف بإختبلؼ التذخيعات
 كعاقب في السادة, أشيخ كال تديج عمى سشة كاحجة عمى جخيسة التػسط بالحبذ مجة ال تقل عغ ستة

ستجابة لمتػسط بالحبذ مجة ال تقل عغ ستة أشيخ كال تديج عمى مغ ىحا القانػف عمى جخيسة اإل( 234)
مجتو ال تقل عغ ثبلثة شيػر كال تديج عغ ك شجيج  حبذإما كالحبذ في التذخيع العخاقي  (5)خسذ سشػات

                                                           

 .116صـ, 2002دار الذؤكف الثقافية العامة, بغجاد, , 1ئي, جد. سعج إبخاىيع األعطسي, مػسػعة مرصمحات القانػف الجشا  -1
د. سعيج أبػ الفتػح, الجخيسة كالعقػبة في الذخيعة اإلسبلمية, مجمة العمـػ القانػنية كاإلقترادية, كمية الحقػؽ, جامعة عيغ شسذ,  -2

 .43ـ, ص2003, 45, الدشة 2العجد مرخ, 
/ مغ نطاـ محاكسة الػزراء 5/عقػبات(, كالدعػدؼ, ـ )187ـ )كاليسشي  /عقػبات(,233ـ ) السذخع العخاقيمغ ىحه التذخيعات,  -3

 الدعػدؼ(.
كما  55ـ, ص1988تسيع شاىخ أحسج, بجائل العقػبات الدالبة لمحخية قريخة األمج, رسالة ماجدتيخ, كمية القانػف, جامعة بغجاد,  - 4

 بعجىا.
سة التػسط بالحبذ مجة ال تديج عمى ستة أشيخ كبغخامة ال تديج عمى خسديغ ليخة, كإذا عقػبات بغجادؼ عمى جخي( 104)ـ/عاقبت  - 5

عمى أف تكػف العقػبة الحبذ مجة ال تديج عمى سشتيغ أك الغخامة, كسا عاقب ( 105/ـ)كإذا تختب عمى التػسط صجكر حكع فقج نرت 
شػات, إما السذخع العثساني فقج عاقب عمى جخيسة خسدة س ىبالحبذ مجة ال تديج عم( 106)ـ/عمى جخيسة اإلستجابة لمتػسط في 

( 96) عاقب في السادةك عذخة الى خسديغ ذىبًا مجيجيًا,  مغ قانػف الجداء بالصخد مغ السأمػرية كالغخامة مغ( 95) في السادةالتػسط 
 . ة أشيخ الى ثبلث سشيغعمى جخيسة اإلستجابة لمتػسط بالصخد مغ السأمػرية كالحبذ مغ ثبلثة أشيخ الى سشة أك الشفي مغ ست



 

لسقخرة قانػنًا داخل أك خارج السؤسدة العقابية, إما الحبذ البديط فبل تقل خسدة سشػات مع أداء األعساؿ ا
عسل, كبحلظ فإف عقػبة الحبذ عغ أؼ مجتو عغ أربعة كعذخيغ ساعة كال تديج عمى سشة كاحجة دكف أداء 

خ حبدًا بديصًا شالسا إف مجتو ال تديج عمى سشة كاحجة, كتقتر ُيَعجّ جخيسة التػسط في التذخيع العخاقي 
في حيغ  (1)أؼ عسلبأف يكمف الػسيط أثشاء تشفيح عقػبتو  مغ غيخالعقػبة عمى تشفيح السجة السحكػـ بيا 

يكػف الحبذ عغ جخيسة اإلستجابة لمتػسط حبدًا شجيجًا يقتخف بأداء األعساؿ السقخرة في السؤسدة العقابية, 
الحؼ يػضع فيو السحكػـ عميو في السؤسدة إبتجاءًا مغ اليػـ في كبل الجخيستيغ يبجأ إحتداب مجة العقػبة ك 

 . (2)مػقػفاً التي قزاىا سجة العقابية لتشفيح مجة العقػبة السحكـػ بيا عميو عمى أف تشدؿ مشيا ال

بالحبذ مجة ال تديج  (عقػبات/120) ا السذخع السرخؼ فقج عاقب عمى جخيسة التػسط في السادةمّ أ   
حبذ مع الذغل كمجتو أكثخ مغ سشة كاحجة  إماكالحبذ في التذخيع السرخؼ  (3)كالغخامة عمى ستة أشيخ

حبذ بديط كمجتو مغ أربع كعذخيغ أك , السقخرة قانػناً ى ثبلث سشػات مع أداء السحكـػ عميو األعساؿ إل
عسل, كبحلظ فإف الحبذ عغ جخيسة التػسط في التذخيع السرخؼ أؼ لى سشة كاحجة دكف أداء إساعة 

 مغ غيخلى ستة أشيخ كيقترخ عمى ىحه العقػبة إبديصًا تتخاكح مجتو مغ أربع كعذخيغ ساعة  يكػف حبداً 
أف يقتخف بالذغل, مالع يتصػع السحكػـ عميو ألداء عسل داخل أك خارج السؤسدة العقابية, كفي الحالة التي 

يمو خارج السؤسدة ال تتجاكز فييا عقػبة الحبذ ثبلثة أشيخ فممسحكػـ عميو أف يصمب مغ السحكسة تذغ
, (4)العقابية بجاًل مغ تشفيح عقػبة الحبذ بحقو مالع يشز القاضي في حكسو عمى حخمانو مغ ىحا الخيار

يبجأ تشفيح عقػبة الحبذ مغ يػـ القبس عمى السحكػـ عميو كإيجاعو داخل السؤسدة اإلصبلحية تشفيحًا ك 
ما , إ(5)شي مغ ضسغ مجة العقػبة األصميةحتيالمعقػبة السحكػـ بيا عميو مع إحتداب مجة الحبذ اإل

بذأنيا لسا نرت  (عقػبات/121) عقػبة جخيسة اإلستجابة لمتػسط فقج أحاؿ السذخع السرخؼ في السادة
الدجغ في التذخيع ة, ك كالتي  نرت عمى عقػبة الدجغ كالغخام (مكخرًا عقػبات/105) عميو السادة

سجغ مذجد كمجتو تتخاكح مغ ثبلث سشػات أك  ,حكـػ عميوسجغ مؤبج كمجتو تدتغخؽ حياة الس إماالسرخؼ 
مسا يعشي إف عقػبة الدجغ عغ جخيسة اإلستجابة لمتػسط تكػف سجشًا مذجدًا تتخاكح  ,لى خسذ عذخة سشةإ
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تحقق الذخكع في  , كعشج(2), كتشفح ىحه العقػبات في أماكغ مدتقمة(1)لى خسذ عذخة سشةإمغ ثبلث سشيغ 
يديج عمى نرف الحج األقرى السقخر لعقػبة الدجغ أؼ أال تديج عمى  ىحه الجخيسة فتكػف العقػبة بسا ال

عمى جخيسة إستعصاؼ القاضي  ت(عقػبا/409) السادة فيالدػرؼ  السذخععاقب , ك (3)سبع سشػات كنرف
ذ إعتبارًا مغ يـػ كضع السحكػـ عميو بالحبذ مجة ال تقل عغ إسبػع كال تديج عمى شيخ, كتبجأ مجة الحب

السجة التي قزاىا الستيع في التػقيف مغ مجة  كُتَعجّ  ,في السؤسدة العقابية تشفيحًا لمعقػبة السحكػـ بيا عميو
 . (4)العقػبة األصمية

عمى جخيسة التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية  (قػبات/ع223ة )الساد في األردني فقج عاقبأما السذخع     
بالحبذ مجة ال تتجاكز الذيخ, كالحبذ في التذخيع األردني تتخاكح مجتو مغ إسبػع الى ثبلث سشػات, مسا 
يعشي إف عقػبة الحبذ عغ ىحه الجخيسة في التذخيع األردني تتخاكح مجتو مغ إسبػع الى شيخ كاحج, كتبجأ 

عمى  ,حًا لمعقػبة السحكػـ بيا عميوىحه السجة مغ يػـ القبس عمى الستيع كإيجاعو في السؤسدة العقابية تشفي
كعشج صجكر  (5)أف تحدب السجة التي قزاىا السحكػـ عميو في التػقيف مغ ضسغ مجة العقػبة األصمية

مشو عمى أف "دكف اإلخبلؿ بأؼ عقػبة أشج كرد الشز ( /أ23) قانػف مكافحة الفداد فقج نز في السادة
تقل أربعة أشيخ...كل مغ إرتكب أيًا مغ األفعاؿ  عمييا في أؼ تذخيع آخخ يعاقب بالحبذ مجة ال

مغ ىحا القانػف......" كبسا إف العقػبة السشرػص عمييا في  16كالترخفات السشرػص عمييا في السادة 
فيعاقب كل  (عقػبات/223) السادة ىي العقػبة األشج ندبة الى العقػبة السشرػص عمييا في السادةىحه 

مغ إرتكب جخيسة التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية بالحبذ مجة ال تقل عغ أربعة أشيخ كال تديج عمى 
كفي التذخيع اليسشي فقج عجد السذخع في  (6)ثبلث سشػات كحج أعمى لعقػبة الحبذ في التذخيع األردني

بل أحاؿ بذأف ذلظ  ,بة ألؼ مشيامغ قانػف مكافحة الفداد جخائع الفداد دكف أف يزع عقػ ( 30) السادة
كبسا إف جخائع التػسط مغ جخائع الفداد في التذخيع اليسشي  (7)لى ما نز عميو قانػف الجخائع كالعقػباتإ

كالحؼ عاقب عمى جخيسة التجخل في  ,فتكػف العقػبة كفق ما مشرػص عميو في قانػف الجخائع كالعقػبات
ذ مجة ال تديج عمى ثبلث سشػات كسا عاقب عمى جخيسة ميل مشو بالحب( 187) شؤكف العجالة في السادة
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 كعاقب السذخع الكػيتي في السادة (1)بالحبذ مجة ال تديج عمى سبع سشػات( 188) القاضي في السادة
جخيسة التأثيخ في جيات القزاء بالحبذ مجة ال تتجاكز الدشتيغ, كالحبذ  عمىمغ قانػف الجداء ( 146)

نػعيغ ىسا الحبذ السؤبج كمجتو حياة السحكـػ عميو كيكػف مقتخنًا بالذغل دائسًا,  في التذخيع الكػيتي عمى
كالحبذ السؤقت كتتخاكح مجتو مغ أربع كعذخيغ ساعة الى خسذ عذخة سشة, كبحلظ فإف الحبذ عغ جخيسة 

 لىإالتأثيخ في جيات القزاء في التذخيع الكػيتي ىػ حبذ مؤقت تتخاكح مجتو مغ أربع كعذخيغ ساعة 
سشتيغ, كإذا حكست السحكسة عمى مختكب الجخيسة بالحبذ ألقل مغ إسبػع فيكػف الحبذ بديصًا غيخ 

لى سشتيغ فيكػف الحبذ إمقتخف بالذغل, أما إذا كانت عقػبة الحبذ السحكػـ بيا أكثخ مغ ستة أشيخ 
دًا بديصًا مالع مقتخنًا بالذغل, كفي حالة الحكع بالحبذ ألكثخ مغ إسبػع كأقل مغ ستة أشيخ فيكػف حب

 .(2)تقخر السحكسة بأف يكػف حبدًا مع الذغل

بالحبذ مصمقًا دكف أف يزع  (عقػبات/243) عاقب السذخع البحخيشي عمى جخيسة التػسط في السادةك     
حج أدنى أك أعمى, كالحبذ في التذخيع البحخيشي ال تقل مجتو عغ عذخة أياـ كال تديج عمى ثبلث ا لي

كسا  (3)حجد كفق ىحه السجةعقػبة الحبذ عغ جخيسة التػسط في التذخيع البحخيشي تسشػات كبحلظ فإف 
بالحبذ في اإلجخاءات القزائية عمى جخيسة التأثيخ  (عقػبات/125) عاقب السذخع الفمدصيشي في السادة

كقج كردت ىحه العقػبة مقجرة بالشز دكف أف يزع ليا حجًا أعمى كأدنى, مسا يعشي إف عمى  مجة سشة
كسا كردت في الشز دكف أف يكػف لو الحكع بأقل أك أكثخ مغ ذلظ, كعمى الخغع مغ إف ا لقاضي الحكع بيا

 عميو السادة تكػف كفق ما نرالسعاقبة عمييا يجخيسة مغ جخائع الفداد في التذخيع الفمدصيشي إال إف ىحه ال
عمى أف "فيسا لع يخد  تي نرتكال مغ قانػف مكافحة الفداد( 25) ال بسا كرد في السادة (عقػبات/125)

الجخائع  ػحجافيو نز خاص في قانػف العقػبات أك أؼ قانػف آخخ نافح يعاقب بالحبذ كل مغ أديغ ب
" مسا يعشي إف العقػبة عغ جخيسة ....الى خسذ عذخة سشة سشػات السحجدة بيحا القانػف بعقػبة مغ ثبلث

نز خاص بيحه الجخيسة  ( كػنياعقػبات/125) تكػف كفق ما نرت عميو السادةعمى القزاء التأثيخ 
نرًا عامًا يدخؼ عمى جسيع جخائع  ُيَعجّ مغ قانػف مكافحة الفداد كالحؼ ( 25) ندبة الى ما كرد في السادة

الفداد, ذلظ إف ىحه السادة تدخؼ عمى جخائع الفداد في حالة عجـ كجػد نز خاص في قانػف العقػبات, 
العقػبة  تحجدف (عقػبات/125) كبسا إف السذخع الفمدصيشي عاقب عمى ىحه الجخيسة بشز خاص في السادة
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قانػف مكافحة الفداد, إما السذخع الدعػدؼ فقج عاقب عمى مغ ( 25) كرد في السادة ال بساكفق ىحا الشز 
 . (1)جخيسة التجخل في عسل القزاء بالدجغ مجة ال تقل عغ ثبلثة سشػات كال تديج عمى عذخة سشػات

جخائع التػسط مغ  بإستثشاء التذخيعيغ السرخؼ كالدعػدؼ َعّجتكمسا تقجـ نجج إف غالبية التذخيعات     
ال تتبلئع مع جدامة ىحه الجخائع كخصػرتيا, ذلظ  ,عمييا بالحبذ, كىي عقػبة مخففةجخائع الجشح كعاقبت 

ككفق األدلة  ,إف العمة مغ تجخيسيا ىػ تسكيغ محكسة السػضػع مغ الفرل في الجعػػ عمى أساس القانػف 
ال  يحه الغاية ال يتحقق مغ خبلؿ كضع عقػبات مخففةلكالػصػؿ  ,تأثيخ أك ضغطأؼ دكف الستػفخة فييا 

تشدجع مع خصػرة ىحه الجخائع في مجتسعات تكػف فيو ىحه الطاىخة شائعة بقػة كليا تأثيخىا الكبيخ عمى 
الستسثل  ياالعقػبات عاجدة عغ تحقيق ىجفىحه فزبًل عغ إف  (2)القاضي أك السحكسة التي تشطخ الجعػػ 

يخه مغ السجخميغ العتاة مسا لى إختبلط السحكػـ عميو بغإكسا إنيا تؤدؼ  ,بالخدع كالدجخ لقرخ مجتيا
إضافة الى إف السعاقبة عمى جخائع التػسط بالحبذ  (3)نحخافو بجاًل مغ إصبلحوإسببًا في إفداده ك  يايجعم

عمى ضخكرة كضع  نرتإتفاقية مكافحة الفداد كالتي ( مغ  30/1ة )السادكرد في مع ما تسامًا يتشاقس 
تفاقية كبسا الجكؿ األشخاؼ لعقػبات تتشاسب مع جدامة جخائع الفداد الػاردة في الفرل الثالث مغ ىحه اإل

تفاقية كال اإلىحه إف جخائع التػسط كردت ضسغ ىحا الفرل فإف السعاقبة عمييا بالحبذ يتشاقس مع أحكاـ 
 . (4)جخائع الفداد مغ َعّجىايختقي الى 

 يالفخع الثان
 الغخامة

تحجده  الشقػدلى خديشة الجكلة مبمغًا معيشًا مغ إتعخؼ الغخامة بأنيا "إلداـ السحكػـ عميو بأف يجفع     
 كتكسيمية محمياعقػبة أصمية إما أف تكػف الغخامة ك  (5)السحكسة مخاعية عشج تقجيخه جدامة الجخيسة السختكبة"
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 كبخرػص (1)أمػاؿ السحكػـ عميو دكف شخرو أك حخيتو, كىي عقػبة أصمية مقخرة لمجشح كالسخالفات
كمغ ىحه  ,جخائع التػسط فقج عاقبت عمييا بعس التذخيعات بالغخامة مشفخدة دكف أف تقتخف بالحبذ

كتخكت لمقاضي  ,التذخيعات السذخع المبشاني, في حيغ عاقبت عمييا تذخيعات أخخػ بالحبذ كالغخامة معاً 
إختيار أحجاىسا, كمغ ىحه التذخيعات السذخع السرخؼ كالدػرؼ كاألردني كالكػيتي كالبحخيشي, كبسا إنشا 

 تشاكلشا عقػبة الحبذ نقترخ عمى عقػبة الغخامة.

غخامة مغ الب عمى جخيسة إستعصاؼ القاضي (عقػبات/419)السادة عاقبت ففي التذخيع المبشاني      
لى أقداشًا متعجدة شخط أف إمئة ألف ليخة لبشانية, كلمقاضي تقديط تدجيجىا لمسحكـػ عميو  لىإعذخيغ ألف 

لعقػبة  ىكأف ال يقل مبمغ القدط الػاحج مشيا عغ الحج األدن ,يشز عمى ذلظ في الحكع الرادر بيا
فبل يجػز  ,ليخةكبسا إف السذخع المبشاني جعل الحج األدنى لعقػبة الغخامة في الجشح عذخيغ ألف  الغخامة,

ستعصاؼ القاضي عغ ىحا الحج, كأف يتع أداء األقداط إأف يقل القدط الػاحج مغ مبمغ الغخامة في جخيسة 
السحكـػ عميو  ياكاممة خبلؿ مجة سشة كاحجة مغ تأريخ إكتداب الحكع الرادر بيا درجة البتات فإف لع يجفع

بو كامبًل, كفي حالة عجـ الشز عمى تقديط مبمغ  في األجل السحجد لو إستحق أداء مبمغ الغخامة السحكػـ
فإف لع يتع ذلظ خبلؿ مجة ثبلثيغ  ,الغخامة السحكػـ بو كجب عمى السحكػـ عميو أدائيا كاممة بجفعة كاحجة

لى إيػـ مغ تأريخ صجكر الحكع إستبجلت بالحبذ البجلي بسعجؿ يػـ كاحج عغ مبمغ يتخاكح ما بيغ ألفي ليخة 
بذخط أف يحجد القاضي في الحكع الرادر بالغخامة مجة الحبذ البجلي في حالة عجـ عذخة آالؼ ليخة 

أدائيا, فإف لع يحجد ذلظ فيقخر تحجيجه الحقًا بقخار خاص بعج صجكر الحكع, عمى أال تديج مجة الحبذ بجؿ 
ى التشفيح إلجػء فيسكغ الم ,الغخامة عمى سشة كاحجة, إما إذا كاف لمسحكػـ عميو بالغخامة أمػاؿ قابمة لمحجد

الجبخؼ عمييا قبل تشفيح الحبذ البجلي, كيحدع مغ مبمغ الغخامة السحكـػ بو كل أداء مغ مبمغيا حرل مغ 
أثشاء تشفيحه, كفي حالة تػقيف السحكػـ عميو قبل في أك  ,السحكـػ عميو سػاء كاف ذلظ قبل الحبذ البجلي

لى عذخة آالؼ ليخة عغ كل يػـ إخاكح بيغ ألفي ليخة الحكع بالغخامة فيشقز مغ السبمغ السحكػـ بو مبمغ يت
عقػبات ( 120)ـ/إما السذخع السرخؼ فقج عاقب عمى جخيسة التػسط في  (2)كاحج مغ أياـ التػقيف

كبسا إنشا تشاكلشا عقػبة  (3)بالحبذ مجة ال تديج عمى ستة أشيخ أك الغخامة التي ال تتجاكز خسدسئة جشيو
خ في ىحا السجاؿ عمى عقػبة الغخامة كعقػبة أصمية مقخرة ليحه الجخيسة الحبذ عغ ىحه الجخيسة نقتر
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يسكغ لمقاضي الحكع بيا مع الحبذ أـ بجكنو, كقج كضع السذخع السرخؼ الحج األعمى لعقػبة الغخامة عغ 
جخيسة التػسط بأال تديج عمى خسدسئة جشيو دكف أف يزع حج أدنى ليا, كبسا إف ىحه الجخيسة مغ جخائع 

عمى إف الحج األدنى لعقػبة  (قػبات مرخؼ /ع22, 11) فافي التذخيع السرخؼ فقج نرت السادت الجشح
حلظ يتخاكح مبمغ الغخامة عغ جخيسة التػسط بالغخامة في الجشح مغ أكثخ مغ مئة جشيو الى خسدسئة جشيو, ك 

كسا عاقب السذخع حكع بيا القاضي مع الحبذ أك بجكنو,  ئة جشيو سػاءً الى خسدسإمغ أكثخ مغ مئة جشيو 
لى خسدسئة إستجابة لمتػسط إضافة لعقػبة الدجغ بغخامة تتخاكح مغ مئتي جشية السرخؼ عمى جخيسة اإل

إعتبار الغخامة مغ العقػبات فػرية التشفيح بكلػ تع الصعغ بيا تسييدًا  ,كتشفح ىحه العقػبة فػر صجكرىا( 1)جشية
لصخؽ السجنية كفقًا لئلجخاءات السشرػص عمييا في في التذخيع السرخؼ, كتشفح عمى السحكػـ عميو با

قانػف السخافعات السجنية كالتجارية, فإف لع يؤدييا فيحل الحبذ بجؿ الغخامة محل عقػبة الغخامة بسعجؿ يـػ 
خسذ  ياكاحج عغ كل خسذ جشييات, كإذا حبذ الستيع إحتياشيًا قبل الحكع عميو بالغخامة فيشقز مغ مبمغ

السجة التي  َفُتَعجّ حتياشي كفي حالة الحكع عميو بالحبذ مع الغخامة مغ أياـ الحبذ اإلكل يػـ عغ جشييات 
الحبذ قزاىا في الحبذ اإلحتياشي مغ ضسغ مجة عقػبة الحبذ, أما إذا كانت السجة التي قزاىا في 

كل  عغ ياتديج عمى مجة عقػبة الحبذ السحكػـ بو مع الغخامة فيشقز خسذ جشييات مغ مبمغ اإلحتياشي
 .(2)بعج إستيفاء جسيع مجة الحبذ السحكػـ بو عغ ىحه الجخيسة الحبذ اإلحتياشييـػ مغ أياـ 

عمى جخيسة التأثيخ في اإلجخاءات  (عقػبات/223) كفي التذخيع األردني فقج عاقب السذخع في السادة   
القزائية الى جانب عقػبة الحبذ بغخامة ال تديج عمى عذخة دنانيخ أردنية دكف أف يزع حجًا أدنى ليا, إال 

عمى أال يقل مبمغ الغخامة في الجشح عغ خسدة دنانيخ, كبسا إف ىحه ( عقػبات/22) إنو نز في السادة
لى عذخة إخسدة دنانيخ  مغألردني فيتخاكح مبمغ الغخامة عشيا الجخيسة مغ جخائع الجشح في التذخيع ا

كفي حالة عجـ أدائيا يتقخر حبذ السحكػـ عميو يػـ كاحج عغ كل  ,دنانيخ, كيتع تشفيحه بالصخؽ السجنية
سحكسة عشج الخسدسئة فمذ أك كدػرىا عمى أال تتجاكز مجة الحبذ بجؿ الغخامة سشة كاحجة, كيجب عمى 

سػاء كانت مع الحبذ أـ بجكنو أف تشز في قخارىا عمى مجة الحبذ البجلي السقابل لمغخامة الحكع بالغخامة 
عجـ أدائيا بالحبذ بقخار  في حالةكعشج عجـ ذكخ ذلظ تدتبجؿ الغخامة  في حالة عجـ تدجيجىاالسحكػـ بيا 

غخامة السحكـػ ئة فمذ أك كدػرىا مغ مبمغ الاخاص ترجره الشيابة العامة بسعجؿ يػـ كاحج عغ كل خسدس
مشو عمى أف "دكف اإلخبلؿ بأؼ عقػبة ( /أ23)عشج صجكر قانػف مكافحة الفداد فقج نرت السادة , ك (3)بو

                                                           

 . (عقػبات مرخؼ  121مكخرًا,  105) فايشطخ, السادت -1
 .سرخؼ الجشائية الجخاءات ( مغ قانػف اإل511, 467, 463ـ )عقػبات مرخؼ, ( 23, 22, 12 -10ـ )خ, يشط - 2
 .عقػبات أردني(22, 15) يشطخ, ـ -3



 

بغخامة ال تقل عغ خسدسائة ديشار كال تديج عمى  أشج كرد الشز عمييا في أؼ تذخيع آخخ يعاقب ....
مغ ( 16) السشرػص عمييا في السادةكل مغ إرتكب أيًا مغ األفعاؿ كالترخفات ..... خسدة آالؼ ديشار

..." كبسا إف جخيسة التأثيخ في اإلجخاءات القزائية مغ جخائع الفداد في التذخيع األردني ..ىحا القانػف 
مغ ( /أ23) كبسا إف العقػبة السشرػص عمييا في السادة, مغ قانػف مكافحة الفداد( /أ16) بسػجب السادة

عقػبات فقج أصبح ( 223) لى الغخامة السشرػص عمييا في السادةإ ىحا القانػف ىي العقػبة األشج ندبة
مبمغ الغخامة عغ ىحه الجخيسة عشج الحكع بو سػاء كاف مع الحبذ أـ بجكنو ال يقل عغ خسدسئة ديشار كال 

 .(1)مغ قانػف مكافحة الفداد( /أ23ة )يديج عمى خسدة آالؼ ديشار أردني إستشادًا لسا نرت عميو الساد

لى إعمى جخيسة التػسط بعقػبة الغخامة  (عقػبات/243) إما السذخع البحخيشي فقج عاقب في السادة    
في  ةا مشفخدًا, كقج كردت الغخامة مصمقسكتخؾ لمقاضي الحكع بيسا معًا أك بأؼ مشي ,جانب عقػبة الحبذ

مغ الغخامة في جخائع دكف أف يزع ليا حجًا أعمى أك أدنى, إال إنو حجد مب (عقػبات/243)نز السادة 
بأال تقل عغ خسدة دنانيخ كال تديج عمى خسدسئة ديشار كبسا إف  (عقػبات/56, 50)الجشح في السادتيغ 

 كبسا إف الغخامة كردت مصمقًا في السادة ,جخيسة التػسط مغ جخائع الجشح في التذخيع البحخيشي
عشج الحكع الغخامة  يجػز أف يقل مبمغ فبل ,أدنىأك أعمى  اً السذخع حجليا دكف أف يزع  ت(عقػبا/243)

 ,سػاء كانت مع الحبذ أـ بجكنو ,بيا عغ جخيسة التػسط عغ خسدة دنانيخ كال تديج عمى خسدسئة ديشار
مع مخاعاة الحالة السالية لمسحكػـ عميو, كلمقاضي الحكع بأكثخ مغ الحج األقرى لمغخامة "إذا رأػ محبًل 

عمى جخيسة إستعصاؼ القاضي بغخامة مقجارىا  (قػبات/ع409) السادة قب السذخع الدػرؼ في, كعا(2)لحلظ"
بل تكػف  ,الحكع بإحجاىسامحكسة السػضػع لى عقػبة الحبذ, كلع يخيخ السذخع الدػرؼ إمئة ليخة إضافة 

أف يكػف  مغ غيخالعقػبة ىي الحبذ مجة ال تقل عغ إسبػع كال تديج عمى شيخ كغخامة مقجارىا مئة ليخة 
 لى ذلظ فمع تخد الغخامة في السادةإبل الحكع باإلثشيغ معًا, إضافة  ,حجاىسا كتخؾ األخخػ إختيار إلمقاضي 

كبحلظ ال يجػز  ,بل كردت محجدة بسبمغ مقجاره مئة ليخة ى,محجدة بيغ حجيغ أعمى كأدن (عقػبات/409)
ع بغخامة مقجارىا مئة ليخة بل يكػف الحك ,مقاضي عشج الحكع باإلدانة أف يحكع بأقل أك أكثخ مغ ذلظ السبمغل

عقػبة الحبذ السحكػـ بيا, كفي حالة عجـ أدائيا خبلؿ مجة  فزبًل عغكسا كردت في الشز  ,سػرية
لى إثبلثيغ يػمًا مغ تأريخ صجكر الحكع تدتبجؿ بعقػبة الحبذ بسعجؿ يػـ كاحج عغ مبمغ يتخاكح مغ خسدة 

كفي حالة كضع حج أقرى لعقػبة الحبذ  ,كاحجة عذخة ليخات عمى أال تديج مجة الحبذ البجلي عمى سشة
فبل يجػز أف تديج مجة الحبذ بجؿ الغخامة عمى الحج األقرى لعقػبة الحبذ السقخرة كعقػبة  ,عغ الجخيسة

                                                           

 .عقػبات أردني( 22) يشطخ, ـ -1
 عقػبات بحخيشي.( 56, 50) يشطخ, ـ -2



 

عقػبة الحبذ عغ  (عقػبات/409) لى الغخامة, كبسا إف السذخع الدػرؼ حجد في السادةإأصمية إضافة 
فبل يجػز أف تديج مجة الحبذ بجؿ الغخامة عغ ىحه الجخيسة  ,عمى شيخ ستعصاؼ القاضي بأال تديجإجخيسة 

عشج عجـ أدائيا عمى ىحه السجة, كفي جسيع األحػاؿ يجب عمى قاضي الرمح أف يحجد في قخار الحكع مجة 
الحبذ بجؿ الغخامة عغ ىحه الجخيسة في حالة عجـ أدائيا كعشج عجـ تحجيجىا فتحجد بقخار خاص ترجره 

عمى ( عقػبات/125) كقخيبًا مغ ذلظ مػقف السذخع الفمدصيشي فقج عاقب في السادة (1)ػضػعمحكسة الس
أف يزع ليا حجًا أعمى أك  مغ غيخ ,جخيسة التأثيخ في اإلجخاءات القزائية بغخامة قجرىا خسدػف جشيياً 

مصة التقجيخ أدنى, مسا يعشي إف عمى القاضي الحكع بيحه العقػبة كسا كردت في الشز دكف أف يكػف لو س
( 25ة )بالحكع بسبمغ أقل أك أكثخ مغ خسديغ جشييًا, كعشج صجكر قانػف مكافحة الفداد فقج نرت الساد

 مشو عمى أنو "فيسا لع يخد فيو نز خاص في قانػف العقػبات أك أؼ قانػف آخخ نافح يعاقب بالحبذ.....
حلظ فبل تحجد عقػبة بالعقػبتيغ......" ك  لى قيسة األمػاؿ محل الجخيسة أك إحجػ ىاتيغإكغخامة مالية ترل 

مغ قانػف مكافحة الفداد كالتي تصبق ( 25) القزائية كفق السادةاإلجخاءات الغخامة عغ جخيسة التأثيخ في 
 اً خاص اً في حالة عجـ كجػد نز في قانػف العقػبات, كبسا إف السذخع الفمدصيشي كضع ليحه الجخيسة نر

نرت كفقًا لسا مشو فتحجد عقػبة الغخامة عغ ىحه الجخيسة ( 125) السادة في قانػف العقػبات كسا كرد في
لى إعامًا ندبة  اً نر ُيَعجّ مغ قانػف مكافحة الفداد كالحؼ ( 25)السادة بسا كرد في  العميو ىحه السادة 

 .(2)(,ات/عقػب125)الشز الخاص عغ ىحه الجخيسة الػارد في السادة 

إلى القزاء إضافة  عمىعمى جخيسة التأثيخ  (جداء/146) إما السذخع الكػيتي فقج عاقب في السادة   
أدنى, كبسا  حجليا دكف أف يزع يا األعمى ل ىاحجكضع عقػبة الحبذ بغخامة ال تتجاكز ألفي ركبية, كقج 

فإف لمقاضي الحكع  عشياجخيسة مغ جخائع الجشح كالتي لع يزع السذخع حج أدنى لعقػبة الغخامة ىحه الإف 
بالغخامة عغ ىحه الجخيسة بأؼ مبمغ يذاء عمى أال تديج عمى ألفي ركبية, كتشفح الغخامة بالصخؽ السجنية فإف 

متشفيح الجبخؼ لميو أمػااًل قابمة لع يكغ لمسحكػـ عفإف , الجبخؼ لتشفيح لمجػء إلى الع يكغ ذلظ مسكشًا فيتع ا
البجلي بجؿ الغخامة بسعجؿ يػـ كاحج عغ كل عذخة ركبيات عمى أال تديج مجة الحبذ  وحبدالسحكسة  تقخر

قبل إصجار األمخ باإلكخاه البجني أك بعج إصجاره أف يسشح السحكػـ عميو مسحكسة عمى ستة أشيخ, كل
دفعات متعجدة إذا كجج إف ضخكؼ السحكػـ عميو تبخر ذلظ, كإذا ى إلكلو تقديصيا  ,بالغخامة ميمة لتدجيجىا

كاف السحكػـ عميو جخػ تػقيفو قبل إصجار الحكع بالغخامة فيشقز مبمغ عذخة ركبيات مقابل كل يػـ كاحج 
ككانت السجة التي قزاىا في التػقيف تديج عمى  ,مغ أياـ التػقيف, أما إذا كاف الحكع بالحبذ كالغخامة معاً 

                                                           

 عقػبات سػرؼ.( 409, 54) يشطخ, ـ -1
 مغ قانػف مكافحة الفداد الفمدصيشي.( 25) عقػبات فمدصيشي, ـ( 125) يشطخ, ـ -2



 

فيشقز مغ مبمغ الغخامة عذخة ركبيات عغ كل يػـ مغ أياـ التػقيف بعج خرع  السحكػـ بيا, لحبذمجة ا
 .(1)الغخامة معالسجة التي تقابل عقػبة الحبذ السحكػـ بيا 

 السطمب الثاني
 العقؽبات التبعية

العقػبات التبعية بأنيا "تمظ العقػبات التي تمحق السحكػـ عميو بحكع القانػف دكف  أحج الذّخاحؼ عخّ      
كعخفيا آخخ بأنيا "جداء ثانػؼ لمجخيسة يدتيجؼ تجعيع العقػبة  (2)الحاجة إلى الشز عمييا في الحكع"

يا جداءات كبحلظ تتسثل العقػبات التبعية بكػن (3)كيػقع بقػة الشطاـ دكف الحاجة ألف يشصق بو القاضي"
لحكع عميو ابل تمحق بالسحكػـ عميو بقػة القانػف نتيجة  ,إضافية ال يقترخ عمييا الحكع كال تخد لػحجىا

كمخاقبة الذخشة, كبسا  ,العقػبات التبعية عمى نػعيغ ىسا الحخماف مغ الحقػؽ كالسدايا, ك (4)بعقػبة أصمية
بل يمحق بالسحكػـ عميو بيا عقػبة مخاقبة إف جخائع التػسط مغ جخائع الجشح في غالبية التذخيعات ف

ييا كنقترخ عمى الحخماف مغ الحقػؽ كالسدايا, كتتسثل ىحه العقػبة بعجـ إلحلظ فبل نتصخؽ , كب(5)الذخشة
الدساح لمسحكػـ عميو بسسارسة بعس الػضائف كالحقػؽ التي كاف يتستع بيا قبل الحكع عميو بالعقػبة 

كمغ مسارسة الحقػؽ الدياسية كحق  ,ء األعساؿ كالسياـ كالػضيفيةكمغ ذلظ حخمانو مغ أدا ,األصمية
كبخرػص الحخماف مغ الحقػؽ كالسدايا كعقػبات  (6)اإلنتخاب كالتخشيح كالتػضف في السشاصب العامة

جخائع التػسط فقج تػزعت التذخيعات حياؿ ذلظ عمى إتجاىيغ, في  تبعية تمحق بالسحكػـ عميو عغ أحجػ
عمى الحكع بالعقػبة األصمية عغ إحجػ ىحه الجخائع أف تمحق بالسحكػـ عميو العقػبات  األكؿ مشيا يتختب

التبعية السشرػص عمييا في القػاعج العامة, كمغ ىحه التذخيعات التذخيع الدػرؼ كالدعػدؼ كالسرخؼ, إما 
  .اإلتجاه الثاني مغ التذخيعات فبل يمحق بالسحكـػ عميو أية عقػبة تبعية

 الفخع األول
                                                           

 جدائيةكالسحاكسات الجخاءات ( مغ قانػف اإل236, 233, 232, 230, 229د )جداء الكػيتي, كحلظ, السػا( 64) يشطخ, ـ -1
 كػيتي.ال
 .142د. ضارؼ خميل محسػد, البديط في شخح قانػف العقػبات القدع العاـ, مرجر سابق, ص  -2
ـ, 2008, أثخ الحكع الجشائي عمى الحقػؽ الدياسية, رسالة ماجدتيخ, كمية الجراسات العميا, جامعة نايف, الخياض, دمحم عبجهللا  -3

 . 19ص
 .770 -767ـ, ص1981, دار الشيزة العخبية, القاىخة, 1د. أحسج فتحي سخكر, الػسيط في قانػف العقػبات,ج -4
جخائع التػسط مخاقبة الذخشة كليذ مغ بيشيا بيا عقػبة و يمحق بالسحكـػ عميحجدت التذخيعات عمى سبيل الحرخ الجخائع التي  -5

, كلحلظ فبل نتصخؽ قػبات( ع29 -28ـ )جداء, كالسرخؼ ( 74) عقػبات, كالكػيتي ـ( 99) السذخع العخاقي ـذلظ  كمغلجػ القزاة 
 إلييا.

 كمابعجىا. 25ـ, ص1999القانػف, جامعة بغجاد,  د. أحبلـ عجناف الجابخؼ, العقػبات الفخعية, إشخكحة دكتػراه, كمية -6



 

 التذخيعات التي ُتمحق بالسحكؽم عميو العقؽبات التبعية
عغ غيخىسا مغ التذخيعات األخخػ بأنو يتختب عمى الحكع كالسرخؼ ختمف التذخيع الدػرؼ كالدعػدؼ أ   

كبسجخد الحكع  ,بالعقػبة األصمية عمى مختكب جخيسة التػسط أف تمحق بو العقػبات التبعية بحكع القانػف 
 كلػ لع يشز عمييا القاضي في حكسو, ففي التذخيع الدػرؼ نرت السادة ,صميةعميو بالعقػبة األ

كل محكػـ عميو بالحبذ أك باإلقامة الجبخية في قزايا الجشح يحـخ شػاؿ مجة )عمى أف  (عقػبات/65)
 -الحق في تػلي الػضائف كالخجمات العامة. ب -أ -تشفيح عقػبتو مغ مسارسة حقػقو السجنية اآلتية :

 -ي تػلي الػضائف كالخجمات في إدارة شؤكف الصائفة السجنية أك إدارة الشقابة التي يشتسي إلييا. جالحق ف
الحق في أف يكػف ناخبًا أك مشتخبًا في  -الحق في أف يكػف ناخبًا اك مشتخبًا في جسيع مجالذ الجكلة. د

كلسا كانت جخيسة  (,ةجشبيأالحق في حسل أكسسة سػرية أك  -جسيع مشطسات الصػائف كالشقابات. ىػ 
فيمحق  ,إستعصاؼ القاضي مغ جخائع الجشح السعاقب عمييا بالحبذ كعقػبة أصمية في التذخيع الدػرؼ 

كػنيا مغ جخائع  (عقػبات/65ة )بالسحكـػ عميو بيا جسيع العقػبات التبعية السشرػص عمييا في الساد
 ذ. الجشح السعاقب عمييا بالحب

مغ نطاـ محاكسة الػزراء عمى أف "يتختب  (6)السادة الدعػدؼ, إذ نرت ككحلظ الحكع في التذخيع     
حتسًا عمى الحكع بإدانة الػزيخ أك مغ في مختبتو عدلو مغ مشربو كحخمانو مغ تػلي الػضائف العامة كمغ 

مغ ىحا الشطاـ  (7)عزػية مجالذ إدارة الييئات كالذخكات كالسؤسدات كمغ أية كضيفة فييا" إما السادة 
نرت عمى أف "يتختب عمى الحكع بإدانة الستيع كفقًا ليحا الشطاـ الحكع عميو مغ قبل الييئة الحاكسة  فقج

" كبحلظ فإف العقػبات التبعية التي تفخض عمى السحكـػ عميو عغ جخيسة التجخل ...بخد ما أفاده مغ جخيستو
  -في عسل القزاء ىي :

 العدؿ مغ السشرب. -1
  ئف العامة.الحخماف مغ تػلي الػضا -2
 الحخماف مغ عزػية إدارة الذخكات أك السؤسدات أك الييئات كمغ تػلي أية كضيفة فييا. -3
 .(1)الداـ السحكػـ عميو بخد جسيع ما حرل عميو مغ الجخيسة مغ فائجة أك غيخىا -4

 ,بالحبذ كالغخامة  (عقػبات/120) كفي التذخيع السرخؼ فقج عاقب عمى جخيسة التػسط في السادة    
كال يتختب عمى الحكع بالعقػبة األصمية السقخرة ليا أية عقػبة تبعية كالتي  ,مغ جخائع الجشح ُتَعجّ كبحلظ 

                                                           
عبد المنعم عبد هللا دمحم, محاكمة الوزراء فً الفمه والنظام السعودي, رسالة ماجستٌر, كلٌة الدراسات العلٌا, جامعة ناٌف, الرٌاض,  -1

 . 11و 47, ص40 -40م, ص0202



 

 ال إنو عاقب عمى جخيسة اإلستجابة لمتػسط في السادة, إ(1)تقترخ عمى الجشايات دكف الجشح
الجشايات في التذخيع السرخؼ كيتختب عمى مسا يعشي إف ىحه الجخيسة مغ جخائع  ,الدجغ/عقػبات( ب121)

 -24غ )الحكع بالعقػبة األصمية أف تمحق بالسحكػـ عميو العقػبات التبعية السشرػص عمييا في السادتي
  .(2)كجػبًا كبحكع القانػف  (قػبات/ع25

 الفخع الثاني
 التذخيعات التي ال ُتمحق بالسحكؽم عميو العقؽبات التبعية

اإلتجاه مغ التذخيعات ال يمحق بالسحكـػ عميو بالعقػبة األصمية عغ إحجػ جخائع تػسط ل ىحا ضفي      
تذتخط بعس التذخيعات إللحاؽ العقػبة التبعية بالسحكػـ عميو أف تكػف العقػبة , إذ أية عقػبة تبعية

يتختب عمى الحكع الدجغ, كبسا إف جخائع التػسط معاقبًا عمييا بالحبذ أك الغخامة فبل بيا األصمية السحكػـ 
بأؼ مشيسا العقػبات التبعية السشرػص عمييا في القػاعج العامة, كمغ ىحه التذخيعات السذخع العخاقي 
كالمبشاني كالسرخؼ كالكػيتي كالبحخيشي, ففي التذخيع المبشاني فبل يمحق بالسحكػـ عميو عغ جخيسة 

لعقػبات التبعية بالسحكػـ عميو في جخائع إقترخ السذخع إللحاؽ ا إذإستعصاؼ القاضي أية عقػبة تبعية, 
كلسا كانت جخيسة إستعصاؼ القاضي في  ,الجشح عمى التي يكػف معاقب عمييا بالحبذ أك اإلقامة الجبخية

فبل يمحق  ,التذخيع المبشاني مغ جخائع الجشح السعاقب عمييا بالغخامة فحدب دكف الحبذ أك اإلقامة الجبخية
سار و كعمى اإلتجاه ذات (3)(, عقػبات/65) بة تبعية مسا نرت عميو السادةبالسحكػـ عميو بيا أية عقػ 

كلسا كانت جخيسة التػسط مغ  الجشايات فحدب,إقترخ العقػبات التبعية عمى جخائع  , إذالسذخع البحخيشي
                                                           

 .55ـ, ص2009يزة العخبية, القاىخة, د. مرصفى يػسف, السدؤكلية التأديبية لمسػضف العاـ, دار الش -1
الحخماف مغ الحقػؽ كالسدايا السشرػص عمييا في  -أكالً  -عمى أف "العقػبات التبعية ىي : (/ عقػبات مرخؼ 24نرت السادة ) -2

مغ  (25السرادرة" كنرت )ـ/ -كضع السحكـػ عمية تحت مخاقبة البػليذ. رابعاً  -العدؿ مغ الػضائف األميخية. ثالثاً  -. ثانياً 25السادة 
القبػؿ في أؼ خجمة  -أكالً  -سًا حخماف السحكـػ عميو مغ الحقػؽ كالسدايا اآلتية :ىحا القانػف عمى أف "كل حكع بعقػبة جشاية يدتمـد حت

الذيادة أماـ السحاكع مجة  -التحمي بختبة أك نذاف. ثالثاً  -في الحكػمة مباشخة أك برفة متعيج أك ممتـد أيًا كانت أىسية الخجمة. ثانياً 
و الخاصة بأمػالو كأمبلكو مجة إعتقالو كيعيغ قيسًا ليحه اإلدارة تقخة السحكسة فاذا لع إدارة أشغال -العقػبة إال عمى سبيل اإلستجالؿ. رابعاً 

يعيشو عيشتو السحكسة السجنية التابع ليا محل إقامتو في غخفة مذػرتيا بشاًء عمى شمب الشيابة العسػمية أك ذؼ مرمحة في ذلظ كيجػز 
القيع الحػ تقخه السحكسة أك تشربو تابعًا ليا في جسيع ما يتعمق بقػامتو, كال يجػز  لمسحكسة أف تمـد القيع الحػ تشربو بتقجيع كفالة كيكػف 

لمسحكـػ عمية أف يترخؼ في أمػالو إال بشاء عمى إذف مغ السحكسة السجنية السحكػرة ككل ألتداـ يتعيج بو مع عجـ مخاعاة ما تقجـ يكػف 
بقاؤه مغ  -مجة عقػبتو أك اإلفخاج عشو كيقجـ لو القيع حدابًا عغ أدارتو. خامداً  ممغى مغ ذاتو كتخد أمػاؿ السحكـػ عميو اليو بعج أنقزاء

يـػ الحكع عمية نيائيًا عزػًا في أحج السجالذ الحدبية أك مجالذ السجيخيات أك مجالذ البمجية أك السحمية أك أؼ لجشة عسػمية. 
بالفقخة الخامدة أك أف يكػف خبيخًا أك  شاىجًا في العقػد إذا حكع  صبلحيتو أبجًا ألف يكػف عزػًا في أحجػ الييئات السبيشة  -سادساً 

 عميو نيائيًا بعقػبة األشغاؿ الذاقة"
 .41 -40قػبات لبشاني, كحلظ, كسيع حدغ كىبو, مرجر سابق, ص( ع65) يشطخ, ـ  -3



 

 كحلظ الحكع في التذخيع الكػيتي فبل يمحق, ك (1)جخائع الجشح فبل يمحق بالسحكػـ عميو أية عقػبة تبعية
كػنيا مغ جخائع الجشح, في حيغ  ,بالسحكػـ عميو عغ جخيسة التأثيخ في جيات القزاء أية عقػبة تبعية

 . (2)تقترخ العقػبات التبعية عمى الجشايات فحدب

عمى الحخماف مغ الحقػؽ كالسدايا  (عقػبات/97, 96) إما السذخع العخاقي فقج نز في السادتيغ     
كلسا كانت جخائع التػسط مغ جخائع  ,كعقػبات تبعية تمحق بالسحكػـ عميو بعقػبة الدجغ السؤبج أك السؤقت

العقػبة أية عقػبة تبعية مسا نرت عميو يحه فبل يتختب عمى الحكع بذ, بالحبكػنو عاقب عمييا  ,الجشح
محق بالسحكػـ عميو عغ جخيسة يفي التذخيع السرخؼ فبل الحكع كحلظ ك  (3)(,عقػبات/97, 96) فاالسادت

, ذلظ إف السذخع (عقػبات/25, 24) التػسط أؼ مغ العقػبات التبعية السشرػص عمييا في السادتيغ
( 25) السرخؼ إقترخ العقػبات التبعية عمى الجشايات فحدب دكف الجشح كالسخالفات, فقج نرت السادة

حكع بعقػبة جشاية يدتمـد حتسًا حخماف السحكػـ عميو مغ الحقػؽ عقػبات مرخؼ عمى أف "كل 
 . فبل يمحق بالسحكـػ عميو أية عقػبة تبعية ,كالسدايا...." كلسا كانت جخيسة التػسط مغ جخائع الجشح

 السطمب الثالث
 تفخيج العقؽبة

                                                           

 عقػبات بحخيشي.( 59, 53) يشطخ, ـ  -1
 جداء كػيتي. ( 147, 68, 67) , يشطخ, ـ-2
ميجؼ حسجؼ الدىيخؼ, أثخ الجخيسة التي يختكبيا السػضف العاـ في إنياء عبلقتو الػضيفية, إشخكحة دكتػراه, كمية القانػف, جامعة  -3

لى إف جخائع الجشح السعاقب عمييا بالحبذ كالسختكبة مسغ تتػافخ فيو صفة إكقج ذىب إتجاه في الفقو العخاقي , 130ـ, ص2004بغجاد, 
عقػبات ( 97 -96)رغع إف السادتيغ  ,كجػبًا كبحكع القانػف السػضف أك السكمف بخجمة عامة يمحق بالسحكـػ عميو بيا عقػبة تبعية 

نػف إنزباط مػضفي الجكلة عمى كجػب فرل , مغ قا(/ سابعَا/ ب8) نرت السادة إذإقترخت ذلظ عمى السحكـػ عميو بالدجغ, 
السػضف مغ كضيفتو عشج الحكع عميو بالدجغ أك الحبذ عغ جشاية أك جشحة إعتبارًا مغ تأريخ صجكر الحكع عميو, كبحلظ فإف الجية 

سالبة لمحخية كبغس  اإلدارية التي يتبعيا السػضف السحكـػ عميو تكػف ممدمة قانػنًا بفرمو مغ كضيفتو بسجخد الحكع عميو بأية عقػبة
الشطخ عغ مجتيا لدبب إف القانػف أكجب عمييا إصجار قخار فرل السػضف دكف أف يتخؾ ليا سمصة التقجيخ في ذلظ, كبسا إف اإلدارة 

 ُيَعجّ فإف عمى رأؼ أصحاب ىحا اإلتجاه  (عقػبات/233) ممدمة بفرل السػضف الحؼ يحكع عميو بالحبذ عغ جخيسة التػسط كفق السادة
عقػبة تبعية تفخض عمى السػضف السحكـػ عميو عغ جخيسة التػسط كػف اإلدارة ممدمة بفرمو خبلؿ مجة بقاءه في ىحه الحالة رل الف

لبشاف, في الحبذ عغ ىحه الجخيسة, يشطخ, د. عسار عباس الحديشي, التجخيع كالعقاب في الشطاـ التأديبي, مشذػرات الحمبي الحقػقية, 
ـ, 2009, السكتبة القانػنية, بغجاد, 3, د. عثساف سمساف غيبلف, الشطاـ التأديبي لسػضفي الجكلة, ط247 -242ـ, ص2015بيخكت, 

 -161ـ, ص2011, عبجالقادر دمحم القيدي, أثخ الفعل الجشائي لمسػضف في إنياء عبلقتو الػضيفية, مكتبة الدشيػرؼ, بغجاد, 35ص
164. 



 

تفخيج العقػبة بأنو "جعل العقػبة مبلئسة لمفخد مغ خبلؿ تسكيغ القاضي مغ تحقيق  أحج الذّخاحعخؼ     
بحلظ يتسثل تفخيج العقػبة بجعميا ك  (1)"التفاكت في السعاممة القزائية بيغ السجخميغ تبعًا لطخكفيع الخاصة

إرتكاب الجخيسة, األسباب التي دفعتو الى يا مبلئسة لطخكؼ الجاني كأف يؤخح بشطخ اإلعتبار عشج الحكع ب
إال إنيا ال تترف بالجسػد فغالبًا ما  ,ذلظ إف العقػبة السقخرة قانػنًا لمجخيسة كإف كانت مقجرة في الشز

أك  ,كتسكيشيا مغ الحكع بأكثخ مغ الحج األعمى ,يعسج السذخع الى إتاحة الدمصة التقجيخية لسحكسة السػضػع
كتتسثل مطاىخ تفخيج  (2)مجانيلإختيار مجة العقػبة السشاسبة مغ  ًا ليابأقل مغ الحج األدنى لمعقػبة تسكيش

العقػبة بتػافخ الطخكؼ القزائية أك األعحار القانػنية, كقج كضعت التذخيعات معاييخ تيتجؼ بيا محكسة 
السػضػع عشج تػافخ أؼ مغ ىحه الطخكؼ أك األعحار كالتي عمى أساسيا تحجد العقػبة السقزي بيا, كعمى 

 الطخكؼ القزائية ثع األعحار القانػنية. ذلظ نتشاكؿ 

 الفخع األول
 العخوف القزايية

تتسثل الطخكؼ القزائية باألحػاؿ التي يقجر السذخع إنيا تقتزي تذجيج العقػبة أك تخفيفيا فيتيح     
لمقاضي العجيج مغ الػسائل التي يدتصيع بسقتزاىا الحكع بالعقػبة السشاسبة لذخز الجاني, كىحه 

تخفيفو بدبب تػافخ  الطخكؼ عمى نػعيغ ىسا الطخكؼ السذجدة كالطخكؼ السخففة, إال إف تذجيج العقاب أك
كباإلمكاف الحكع عمى الجاني بالعقػبة السقخرة قانػنًا لمجخيسة  ـ,أؼ مغ ىحه الطخكؼ ليدت لو صفة اإللدا

 . (3)كلػ تػافخت ىحه الطخكؼ

 العخوف السذجدة -أواًل :
مقابل الطخكؼ السذجدة بأنيا "الػقائع أك العشاصخ التي تذجد فييا العقػبة في أحج الذّخاح عخؼ      

كبحلظ تتسثل الطخكؼ السذجدة باألحػاؿ التي يجػز قانػنًا لمسحكسة عشج تػافخىا الحكع  (4)جدامة الجخيسة"
بأكثخ مغ الحج األعمى لمعقػبة السقخرة قانػنًا لمجخيسة, فيكػف تذجيج العقػبة بدبب تػافخ ىحه الطخكؼ 

قػبة السقزي بيا عشج تػافخ ىحه فإف شاءت شجدت الع ,جػازؼ كمتخكؾ لمدمصة التقجيخية لمسحكسة

                                                           

 .806, صمرجر سابقػبات القدع العاـ, د. عمي عبجالقادر القيػجي, شخح قانػف العق -1
 .35 -32ـ, ص2010د. سامي عبجالكخيع محسػد, الجداء الجشائي, مشذػرات الحمبي الحقػقية, بيخكت,  -2
, د. مشرػر رحساني, الػجيد في القانػف الجشائي العاـ, مرجر سابق, 317د. أشخؼ تػفيق شسذ الجيغ, مرجر سابق, ص -3

 .249ص
 .212ـ, ص1990عبجهللا الذاذلي, قانػف العقػبات القدع العاـ, دار السصبػعات الجامعية, اإلسكشجرية, د. فتػح  -4



 

كفي التذخيع العخاقي فمع يشز , (1)كإف شاءت حكست بالعقػبة السقخرة في الشز دكف تذجيج ,الطخكؼ
كمشيا جخائع التػسط كبحلظ تدخؼ  ,قانػف ىيئة الشداىة عمى أية ضخكؼ مذجدة تدخؼ عمى جخائع الفداد

عمى أف "مع  ومش( 135) نرت السادة , إذعقػباتعمييا الطخكؼ السذجدة السشرػص عمييا في قانػف ال
عجـ اإلخبلؿ باألحػاؿ الخاصة التي يشز القانػف عمى تذجيج العقػبة يعتبخ مغ الطخكؼ السذجدة ما 

إستغبلؿ الجاني في إرتكاب الجخيسة صفتو كسػضف أك إساءتو إستعساؿ سمصتو أك نفػذه  -4يمي....
ـ 2004لدشة ( 55)مصة اإلئتبلؼ السؤقتة )السشحمة( رقع السدتسجيغ مغ كضيفتو" كعشج صجكر أمخ س

 -6عقػبات....( 135) "يزاؼ ما يمي الى نياية السادةمشو عمى أف ( 6/1) )السمغى( فقج نز في القدع
د, مغ القانػف  -/أ2/4إرتكاب السخالفة في ما يتعمق باألحكاـ السشرػص عمييا في األقداـ الفخعية 

األساسي الحؼ تع بسػجبو إنذاء السفػضية السعشية بالشداىة العامة أك تأييج مغ يختكب مثل ىحه السخالفات 
بإرتكابو جخيسة التػسط ف لرفتو الخسسية إستغبلؿ السػض ُيَعجّ أك يعيق محاكالت الكذف عشيا" كبحلظ 

ضخفًا مذجدًا يجيد لمسحكسة الحكع عميو بأكثخ مغ الحج األعمى لمعقػبة حلظ كالقاضي الحؼ يدتجيب ل
السقخرة قانػنًا لمجخيسة عمى إعتبار إف إرتكاب أؼ مغ الجخيستيغ يشصػؼ عمى إستغبلؿ الرفة الخسسية 

لى إف إمغ أمخ سمصة اإلئتبلؼ أشار ( 6/1) ا كرد في القدعلى إف مإإضافة  ,السدتسج مغ الػضيفة
ضخفًا مذجدًا, كبسا إف جخائع التػسط  ُيّعجّ مشو ( 2/4) إرتكاب إحجػ الجخائع السشرػص عمييا في القدع

األعمى, كبسا إف السذخع العخاقي  ىاكردت في ىحا القدع فإف لمسحكسة تذجيج العقػبة كالحكع بأكثخ مغ حج
بالحبذ مجة ال تقل عغ ستة أشيخ كال تديج عمى سشة, فيجػز لمسحكسة  (عقػبات/233) ادةعاقب في الس

عشج تػافخ أؼ مغ الطخكؼ السحكػرة الحكع عمى السػضف الػسيط بالحبذ ألكثخ مغ سشة كاحجة كحج أعمى 
ف ىحا الحج, لعقػبة الحبذ السقخرة قانػنًا ليحه الجخيسة بذخط أال تديج العقػبة في حالة تذجيجىا عمى ضع

القاضي الحؼ يدتجيب لمتػسط  (عقػبات/234) عاقب في السادةك  أؼ أال تديج مجة الحبذ عمى سشتيغ,
لى خسذ سشػات فيجػز لمسحكسة تذجيج العقػبة بسا ال يدد عمى الحج األقرى إبالحبذ مغ ستة أشيخ 

مشو عمى إف يتختب ( 6/2) القدعأمخ سمصة اإلئتبلؼ السؤقتة )السشحمة( في كسا نز  (2)السقخر ليا قانػناً 
مغ ىحا األمخ كمشيا جخائع التػسط أف ".....يفقج ( 2/4) عمى إرتكاب إحجػ الجخائع الػاردة في القدع

كقج تكػف عقػبتو في ىحه  .....مختكب السخالفة فػرًا كبرػرة دائسة أىميتو لمعسل في أية كضيفة حكػمية 
" .....لى عذخ سشػاتإبة أكثخ صخامة الدجغ لسجة ترل الحالة مالع يقزي نز آخخ في القانػف عقػ 

لى "فقجاف السػضف أىميتو لمعسل في أية كضيفة حكػمية" كىحا إكالسبلحع عغ ىحا الشز إنو إشار 

                                                           

 . 364ـ, ص1985, مرجر سابقد. عمي عبجالقادر القيػجي, شخح قانػف العقػبات القدع العاـ,  -1
 .عقػبات عخاقي( 2/ 136) يشطخ, ـ -2



 

أك القػانيغ السعشية بالػضيفة  ,السرصمح غيخ معخكؼ في التذخيعات العخاقية سػاءًا في قانػف العقػبات
لى إنو "فقجاف أىمية إ رأؼحلظ فقج ذىب لنية كقانػف إنزباط مػضفي الجكلة, ك العامة كقانػف الخجمة السج

عدؿ السػضف  كػف لى إنيا ال تعشي عقػبة العدؿ إذىب آخخ ك  (1)تعشي عقػبة العدؿ مغ الػضيفة" العسل
 مغ قانػف ( / ثامشاً 8) تقخره جيات التأديب اإلدارية عشج تػافخ أحج األسباب السشرػص عمييا في السادة

في حيغ إف "فقجاف أىمية العسل في كضيفة حكػمية" ال تقخره اإلدارة كعقػبة  ,إنزباط مػضفي الجكلة
إف فقجاف أىمية العسل في الػضيفة الػارد في فحلظ لبل تقخره السحكسة في الحكع الرادر عشيا, ك  ,نزباشيةإ

 مييا في السادةمغ أمخ سمصة اإلئتبلؼ يكػف أحج الطخكؼ السذجدة السشرػص ع( 6/2) القدع
, كذلظ ما أفرح عشو األمخ السحكػر الحؼ أشار في بجاية الفقخة الثانية مغ القدع (عقػبات عخاقي/136)

يفقج مختكب  مشو....( 136) السادةنياية الدادس مشو الى أف "يعجؿ قانػف العقػبات بإضافة ما يمي الى 
كردت بذأف الطخكؼ  (عقػبات/136) كبسا إف السادةالسخالفة فػرًا أىميتو لمعسل في أية كضيفة حكػمية..." 

فقجاف أىمية العسل  ُيَعجمغ األمخ السحكػر كعمى ىحا األساس ( 6/2) السذجدة فقج تع تعجيميا بسػجب القدع
ف الطخكؼ أإعتبار بفي الػضائف الحكػمية ضخفًا مذجدًا متخكؾ لمسحكسة في ضػء سمصتيا التقجيخية 

عقػبات عشج تذجيج العقػبة عمى مختكب ( 136/2) ال مجاؿ لتصبيق السادةإنو  مسا يعشيالسذجدة جػازية, 
مغ األمخ السحكػر ".... كقج تكػف عقػبتو في ىحه الحالة ( 6/2) إحجػ جخائع التػسط فقج كرد في القدع

بل كبحلظ ف" ....لى عذخ سشػاتإمالع يقزي نز آخخ في القانػف عقػبة أكثخ صخامة الدجغ لسجة ترل 
عقػبات ( 136/2) ز لمسحكسة عشج تذجيج العقػبة عغ جخائع التػسط أف تدتشج عمى ما كرد في السادةيجػ 

 عقػبة أشج مسا كرد في السادة هإعتبار بئتبلؼ مغ أمخ سمصة اال( 6/2) بل كفق ما جاء في القدع
 .(2)عقػبات( 136/2)

 ؼ السذجدة الػاردة في السادةكفي التذخيع البحخيشي إذا تػفخ في جخيسة التػسط أؼ مغ الطخك     
كبسا إف  ,ممسحكسة الحكع بزعف الحج األقرى لمعقػبة السقخرة قانػنًا ليحه الجخيسةف (3)(, عقػبات/75)

                                                           

 .154 -153ص ,مرجر سابقأحسج زغيخ مجيػؿ,  -1
د. دمحم ماضي, إنياء خجمة السػضف العاـ نتيجة الحكع عميو عغ جخيسة فداد, مجمة القانػف كالقزاء, جسعية القانػف السقارف  -2

, كحلظ, صالح حدغ كاضع, العدؿ مغ الػضيفة, بحث مشذػر عمى السػقع 64 -43ـ, ص2016, الدشة 20العخاقية, بغجاد, العجد 
 .36 -35ـ, ص23/4/2017, تأريخ الديارة,  www.nazaha.iqاأللكتخكني, 

عمى أف "مع مخاعاة األحػاؿ التي يبيغ فييا القانػف أسبابا خاصة لمتذجيج يعتبخ مغ الطخكؼ ( قػبات بحخيشي/ع75ـ )نرت  -3
بانتياز فخصة عجد السجشي عميو عغ السقاكمة كفي ضخكؼ إرتكاب الجخيسة  -2إرتكاب الجخيسة لبػاعث دنيئة.  -1-السذجدة ما يأتي :

كقػع الجخيسة مغ مػضف عاـ  -4إتخاذ شخؽ كحذية الرتكاب الجخيسة أك التسثيل بالسجشي عميو.  -3ال تسكغ الغيخ مغ الجفاع عشو. 
 أثشاء أك بدبب أك بسشاسبة تأدية كضيفتو ما لع يقخر القانػف عقابًا خاصًا إعتبارًا لرفتو".

http://www.nazaha.iq/


 

بالحبذ كالغخامة كبسا إف الحج األعمى لعقػبة  (,عقػبات/243) السذخع البحخيشي عاقب عمييا في السادة
فيجػز لمسحكسة عشج تػافخ أؼ مغ  ,الحبذ في التذخيع البحخيشي ثبلث سشػات كالغخامة خسديغ ديشار

يجػز فكعشج الحكع بالغخامة  ,لى ست سشػاتإالطخكؼ السذجدة تذجيج عقػبة الحبذ حتى ضعف السجة أؼ 
 .(1)لى مئة ديشارإتذجيجىا 

بتي ي التذخيع الدػرؼ إذا تػافخ ضخؼ مذجد في جخيسة إستعصاؼ القاضي فممسحكسة مزاعفة عقػ كف     
بالحبذ مجة  (عقػبات/409) الغخامة, كبسا إف السذخع الدػرؼ عاقب عمى ىحه الجخيسة في السادةالحبذ ك 

خؼ مذجد ال تقل عغ إسبػع كال تديج عمى شيخ كغخامة قجرىا مئة ليخة, فيجػز لمسحكسة عشج تػفخ ض
فممسحكسة  ,لى مئتي ليخة سػاء حكست بيا مع الحبذ أـ بجكنو, أما عقػبة الحبذإمزاعفة عقػبة الغخامة 

ستعصاؼ القاضي ال تديج عمى إلى الشرف, كبسا إف الحج األعمى لعقػبة جخيسة إمزاعفتيا مغ الثمث 
لعقػبة عمى الجاني إذا كاف لمسحكسة تذجيج ا, ك (2)لى شيخ كنرفإفممسحكسة تذجيج ىحه العقػبة  ,شيخ

عائجًا لسجة تتخاكح مغ الحج األقرى لعقػبة الحبذ حتى ضعفييا, كيذتخط ليحه الحالة أف يكػف الجاني قج 
إرتكب جخيسة اإلستعصاؼ قبل مزي سبع سشػات مغ تأريخ إنقزاء العقػبة أك سقػشيا بالتقادـ عغ جشاية 

رتكب إحجػ الجخائع إئجًا كلمسحكسة أف تذجد العقػبة إذا كاف قج الجاني عا كُيَعجّ رتكبيا أيًا كانت, إسابقة 
جميا بالحبذ مجة سشة عمى األقل, أما إذا كانت أالسساثمة لجخيسة إستعصاؼ القاضي كحكع عميو نيائيًا مغ 

فممسحكسة تذجيج عقػبتو عغ جخيسة اإلستعصاؼ مجة تعادؿ  ,العقػبة عغ الجشحة السساثمة أقل مغ سشة
ستعصاؼ أف تكػف الجشحة ػبة الدابقة السحكـػ بيا عميو, كيذتخط لتذجيج العقػبة عغ جخيسة االضعفي العق

السحكػـ عميو سابقًا مغ أجميا مساثمة لجخيسة اإلستعصاؼ كتكػف مساثمة ليا إذا كانت مغ إحجػ الجخائع 
الػاردة في الفرل األكؿ )الجخائع السخمة بديخ القزاء( مغ الباب الخابع )الجخائع السخمة باإلدارة القزائية( 

ستعصاؼ القاضي بالغخامة إست السحكسة عمى الجاني في جخيسة مغ قانػف العقػبات الدػرؼ, أما إذا حك
قبل ذلظ بأية عقػبة جشحية كإذا حرل كاف الجاني محكػمًا عميو ذا إلى ضعفيا إفميا أف تذجد ىحه العقػبة 

إما السذخع المبشاني فقج عاقب في ( 3)لى ثبلثة أشيخ كبالغخامة معاً إالعػد ثانية فممسحكسة تذجيج العقػبة 
عمى جخيسة إستعصاؼ القاضي بغخامة ال تقل عغ عذخيغ ألف كال تديج عمى مئة /عقػبات( 419) دةالسا

ألف ليخة لبشانية, كعشج تػافخ ضخؼ مذجد في ىحه الجخيسة فيجػز لمسحكسة مزاعفة الحج األقرى لعقػبة 
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تػافخ أؼ مغ لى مئتي ألف ليخة لبشانية بدبب إالغخامة, كبحلظ تدتصيع السحكسة الحكع بغخامة ترل 
 كُيَعجّ الطخكؼ السذجدة, كلمسحكسة تذجيج الغخامة حتى ضعفيا في الحالة التي يكػف فييا الجاني عائجًا, 

العػد متحققًا إذا صجر عمى الجاني حكسًا نيائيًا عغ جخيسة جشاية كإرتكب جخيسة إستعصاؼ القاضي قبل 
كفي التذخيع  (1)مدبقًا أك مخكر الدمغ عميياإنقزاء سبع سشػات عمى إنقزاء العقػبة السحكػـ عميو بيا 

القزاء بأكثخ مغ الحج األقرى  عمىالكػيتي يجػز لمسحكسة تذجيج العقػبة عمى مختكب جخيسة التأثيخ 
الجاني عائجًا بدبب الحكع  إذا كافبذخط عجـ تجاكز ضعف ىحا الحج ا لعقػبة الحبذ كالغخامة السقخرة لي

القزاء بالحبذ مجة ال تديج  عمىالسذخع الكػيتي عاقب عمى جخيسة التأثيخ عميو بعقػبة جشائية, كبسا إف 
الجاني عائجًا الحكع بأكثخ مغ الحج  إذا كافممسحكسة ف ة,عمى سشتيغ كالغخامة التي ال تديج عمى ألفي ركبي

الغخامة األقرى لعقػبة الحبذ كالغخامة عشج الحكع بيسا معًا أك بأكثخ مغ الحج األقرى لعقػبة الحبذ أك 
عشج الحكع بأؼ مشيا مشفخدًا بذخط عجـ تجاكز ضعف ىحا الحج, أؼ أال تديج عقػبة الحبذ عشج تذجيجىا 

فبل يدخؼ  ,عمى أربع سشػات كال تديج عقػبة الغخامة عمى أربعة آالؼ ركبية, كبإستثشاء العػد كطخؼ مذجد
ي تدخؼ عمى الجخائع السعاقب عمييا عمى ىحه الجخيسة أؼ مغ الطخكؼ السذجدة في التذخيع الكػيتي كالت

فبل يدخؼ  ,اإلعجاـ أك الحبذ السؤبج أك السؤقت, كلسا كانت ىحه الجخيسة معاقب عمييا بالحبذ كالغخامة
 .(2)عمييا أؼ مغ ىحه الطخكؼ

كفي التذخيع السرخؼ يجػز لمسحكسة تذجيج عقػبة مختكب جخيسة التػسط كالحكع عميو بأكثخ مغ الحج     
, كبسا إف إذا كاف الجاني عائجاً ىحا الحج ضعف معقػبة السقخرة ليحه الجخيسة بذخط عجـ تجاكز األقرى ل

السذخع السرخؼ عاقب عمييا بالحبذ مجة ال تديج عمى ستة أشيخ أك بغخامة ال تديج عمى خسدسئة جشيو, 
حبذ أك الغخامة سػاء فيجػز لمسحكسة تذجيج العقػبة عمى السجـخ العائج بأكثخ مغ الحج األقرى لعقػبتي ال

كاف الحكع بيسا معًا أك بأؼ مشيا دكف اآلخخ بذخط عجـ تجاكز ضعف الحج األعمى, أؼ أال تديج مجة 
الحبذ عمى سشة كال يديج مبمغ الغخامة عمى ألف جشيو سػاء كاف الحكع بيا مع الحبذ أك بجكنو, كيذتخط 

عغ جخيسة لظ إذا سبق الحكع عميو بعقػبة كيتحقق ذ ,لحلظ أف يكػف الجاني في جخيسة التػسط عائجاً 
ثع إرتكب جخيسة  ,رتكب جخيسة جشحة كحكع عميو بدببيا بالحبذ مجة ال تقل عغ سشةاأك إذا  ,جشاية

أك مغ تأريخ  ,سشػات مغ تأريخ إنتياء تشفيح العقػبة السحكػـ عميو بيا مدبقاً  التػسط قبل مزي مجة خسذ
 . (3)سقػشيا بالتقادـ
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كال يدخؼ عمى جخيسة التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية أيًا مغ الطخكؼ السذجدة في التذخيع األردني     
بإستثشاء العػد, كعشج تػافخه يجػز لمسحكسة تذجيج عقػبة مختكب ىحه الجخيسة بسا ال يتجاكز ضعفي العقػبة 

بالحبذ مجة ال تديج  (عقػبات/223) دةاألصمية السقخرة ليا, كبسا إف السذخع األردني عاقب عمييا في السا
فيجػز لمسحكسة إذا كاف الجاني عائجًا الحكع  ,اسعمى شيخ كغخامة ال تديج عمى عذخة دنانيخ أك بأؼ مشي

لى ثبلثيغ ديشار سػاء حكست إالغخامة كبالحبذ لثبلثة أشيخ يا الحكع بعميو بزعفي ىحه العقػبة, أؼ إف ل
لمتذجيج بدبب العػد أف يحكع عمى الجاني حكسًا نيائيًا بالحبذ عغ  بيا مشفخدة أـ مع الحبذ, كيذتخط

ثع يختكب جخيسة التأثيخ قبل تشفيح العقػبة السحكػـ  ,جخيسة مساثمة لجخيسة التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية
كعشج صجكر قانػف , (1)بيا أك أثشاء تشفيحىا أك بعج ثبلث سشػات مغ إنقزائيا أك سقػشيا ألؼ سبب

شو عمى أف "....كفي حالة التكخار يزاؼ لمعقػبة نرفيا" ( م/أ23) فحة الفداد فقج نرت السادةمكا
كالستأمل ليحا الشز يجج إنو كرد بريغة اإللداـ دكف أف يخيخ السحكسة باألخح بالتكخار كطخؼ مذجد مغ 

لى الشرف, كبسا إف عجمو, كبحلظ إذا تكخر كقػع الجخيسة فيجب عمى السحكسة إف تذجد العقػبة األصمية ا
 جخيسة التأثيخ في اإلجخاءات القزائية مغ جخائع الفداد في التذخيع األردني كقج عاقب عمييا في السادة

مغ قانػف مكافحة الفداد بالحبذ مجة ال تقل عغ أربعة أشيخ أك بغخامة ال تقل عغ خسدسئة ديشار  (/أ23)
حكسة في حالة تكخار الجخيسة تذجيج العقػبة الى كال تديج عمى خسدة آالؼ ديشار أردني فيجب عمى الس

كال أف يقل مبمغ الغخامة  ,فبل يجػز أف تقل مجتو عغ ستة أشيخ ,نرفيا, ففي حالة الحكع بعقػبة الحبذ
ئة كخسديغ ديشارًا أردنيًا, كعمى الخغع مغ إف التكخار "العػد" كطخؼ مذجد يكػف تذجيج العقػبة اعغ سبعس

يجيد لمسحكسة تذجيج العقػبة كال يمدميا بحلظ, إال إف السذخع األردني ألـد محكسة بدبب تػافخه جػازيًا 
كالتي  ,ى الشرف مخالفًا بحلظ القاعجة السدتقخة في التذخيعاتإلالسػضػع في حالة العػد تذجيج العقػبة 

 ُيَعجّ  حتىعيشة لى إنو لع يزع مجة مإتتخؾ لسحكسة سمصة التقجيخ في تذجيج العقػبة في حالة العػد, إضافة 
 ,بل تخؾ ىحه السجة دكف تحجيج ,رتكب الجخيسة خبلليا كىػ ما يدسى بالعػد السؤقتإالسجـخ عائجًا إذا 

حلظ يكػف العػد مؤبجًا كتمـد السحكسة بتذجيج العقػبة أيًا كانت السجة الدمشية الفاصمة بيغ إرتكاب بك 
 . (2)الجخيستيغ

 العخوف السخففة. -اثانيًا :
الطخكؼ القزائية السخففة بأنيا "الخرائز السػضػعية أك الذخرية غيخ السحجدة  أحج الذّخاحعخؼ     

في القانػف عمى سبيل الحرخ كالتي تسكغ القاضي مغ إستعساؿ سمصتو التقجيخية كالشدكؿ بالعقػبة الى أقل 
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أك الذخرية غيخ كعخفيا البعس بأنيا "الخرائز السػضػعية  (1)مغ الحج األدني السقخر قانػنًا ليا"
السحجكدة كالتي يسكغ أف تدسح بتخفيف العقػبة السقخرة قانػنًا لمجخيسة كفقًا لمسعيار الحؼ نز عميو 

كيتبيغ مغ ذلظ إف الطخكؼ السخففة تتسثل باألسباب التي تدتجعي الخأفة بالستيع كالتي تجيد  (2)القانػف"
قخرة قانػنًا لمجخيسة, كىحه الطخكؼ ليدت محجدة في لمسحكسة الحكع عميو بأقل مغ الحج األدنى لمعقػبة الس

القانػف عمى سبيل الحرخ كسا إف تخفيف العقػبة بدببيا ليذ كجػبيًا بل جػازؼ كمتخكؾ لمدمصة التقجيخية 
لمسحكسة فإف شاءت خففت العقػبة الى أقل مغ الحج األدنى السقخر ليا قانػنًا إذا قجرت إف أحػاؿ الجاني 

 مغ غيخلخأفة كتخفيف العقاب, كليا الحكع بالعقػبة األصمية كسا كردت في الشز كضخكفو تدتجعي ا
كذلظ ما أخح بو السذخع العخاقي فقج أجاز لمسحكسة عشج  (3)السخففةتخفيف كلػ تػافخ أؼ مغ الطخكؼ 

 تػافخ ضخؼ مخفف الحكع بأقل مغ الحج األدني لمعقػبة السقخرة قانػنًا لمجخيسة, حيث نرت السادة
"إذا تػفخ في الجشحة ضخؼ رأت السحكسة إنو يجعػا الى الخأفة بالستيع جاز ليا عمى إنو  (عقػبات/133)

مغ ىحا القانػف عمى إنو "إذا تػفخ في جشحة عحر ( 131) " كنرت السادة131تصبيق أحكاـ السادة 
تتقيج بو السحكسة في إذا كاف لمعقػبة حج أدنى فبل  -1 -مخفف يكػف تصبيق العقػبة عمى الػجو التالي :

تقجيخ العقػبة...." كبسا إف جخيسة التػسط مغ جخائع الجشح في التذخيع العخاقي كقج عاقب عمييا السذخع 
بعقػبة الحبذ مجة ال تقل عغ ستة أشيخ كال تديج عمى سشة, فإف لمسحكسة عشج تػافخ ضخؼ مخفف في ىحه 

ة قانػنًا ليحه الجخيسة, أؼ الحكع بالحبذ ألقل مغ ستة لمعقػبة السقخر  ىالجخيسة الحكع بأقل مغ الحج األدن
أشيخ, كسا يجػز ليا الحكع بأقل مغ ستة أشيخ كحج أقرى مقخرًا لعقػبة الحبذ عغ جخيسة اإلستجابة 
لمتػسط عشج تػافخ أؼ مغ ىحه الطخكؼ, كلع يزع السذخع العخاقي في قانػف ىيئة الشداىة الشافح أؼ ضخؼ 

 الفداد كمشيا جخائع التػسط مسا يعشي إف الطخكؼ السشرػص عمييا في السادتيغمخفف يدخؼ عمى جخائع 
عقػبات تدخؼ عمى ىحه الجخائع كفقًا لمقػاعج العامة بإعتبارىسا مغ جخائع الجشح في التذخيع ( 133, 131)

 العخاقي.

فقج نرت  كفي التذخيع السرخؼ فبل يدخؼ عمى جخيسة التػسط أؼ مغ الطخكؼ السخففة لمعقػبة,     
عمى )أسباب الخأفة( كتقترخ ىحه الطخكؼ عشج تػافخىا عمى تخفيف العقػبة عغ  (,عقػبات/17) السادة

جخائع الجشايات دكف جخائع الجشح, كبسا إف جخيسة التػسط مغ جخائع الجشح في التذخيع السرخؼ فبل تدخؼ 
ط كػنيا مغ جخائع الجشايات في ستجابة لمتػسعمييا أؼ مغ ىحه الطخكؼ إال إنيا تدخؼ عمى جخيسة اال
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التذخيع السرخؼ حيث عاقب عمييا بالدجغ كبحلظ فإف لمسحكسة عشج تػافخ أؼ مغ أسباب الخأفة الحكع 
عمى الجاني بأقل مغ الحج األقرى كبسا إف ىحا الحج مقخر بثبلثة سشػات فيجػز لمسحكسة عشج تػافخ أحج 

 (عقػبات/100) خع األردني فقج أجاز السذخع في السادةا السذأمّ  (1)أسباب الخأفة الحكع بأقل مغ ذلظ
لمسحكسة الحكع بأقل مغ الحج األدنى لمعقػبة السقخرة قانػنًا لجخيسة الجشحة عشج تػفخ أؼ مغ الطخكؼ 
السخففة, كعمى إعتبار إف جخيسة التأثيخ في اإلجخاءات القزائية مغ جخائع الجشح في التذخيع األردني 

ف العقػبة السحكػـ بيا عغ ىحه الجخيسة في حالة تػافخ ضخؼ مخفف, كبسا إف فيجػز لمسحكسة تخفي
بالحبذ مجة ال تديج عمى شيخ أك  ت(عقػبا/223) السذخع األردني عاقب عمى ىحه الجخيسة في السادة

الغخامة التي ال تديج عمى عذخة دنانيخ فممسحكسة تخفيف ىحه العقػبة كالحكع بأقل مغ الحج األدني لعقػبة 
الحج األدني لعقػبة الحبذ مجة  (عقػبات/22, 21غ )الحبذ كالغخامة, فقج حجد السذخع األردني في السادتي

إسبػع كالغخامة بخسدة دنانيخ, كعمى ذلظ تدتصيع السحكسة تخفيف عقػبة مختكب جخيسة التأثيخ في 
الفة عغ ىحه الجخيسة بجؿ اإلجخاءات القزائية الى أقل مغ ىحا الحج, كليا بجؿ ذلظ إف تحكع بعقػبة السخ

عقػبة الجشحة, إذ يجػز ليا الحكع بالحبذ التكجيخؼ أك الغخامة التكجيخية كعقػبات أصمية مقخرة لمسخالفة 
عغ جخيسة التأثيخ في اإلجخاءات القزائية بدبب تػفخ ضخؼ مخفف, كفي ىحه الحالة تتخاكح مجة الحبذ 

مبمغ الغخامة التكجيخية مغ نرف ديشار الى خسدة  اكحتخ التكجيخؼ مغ أربع كعذخيغ ساعة الى إسبػع كي
 .   (2)دنانيخ

عمى إنو إذا تػفخ في الجشحة ضخؼ  (عقػبات/74, 73) إما السذخع البحخيشي فقج نز في السادتيغ     
مخفف جاز لمسحكسة الحكع بالحبذ أك الغخامة فقط إذا كاف القانػف يعاقب عمى الجخيسة بالعقػبتيغ معًا, 

 (عقػبات/243) كبسا إف جخيسة التػسط مغ جخائع الجشح في التذخيع البحخيشي كقج عاقب عمييا في السادة
ع بأؼ مغ العقػبتيغ فقط دكف الجسع بيشيا كليا الحكع بالعقػبة السقخرة بالحبذ كالغخامة معًا فممسحكسة الحك

( 3)ف كلػ تػافخ أؼ مغ الطخكؼيتخف /عقػبات( مغ غيخ243) قانػنًا ليحه الجخيسة كسا كردت في السادة

عمى الطخكؼ السخففة في جخائع الجشح, كبسا إف  (عقػبات/244) كفي التذخيع الدػرؼ فقج نرت السادة
ستعصاؼ القاضي مغ جخائع الجشح في التذخيع الدػرؼ فإف لمسحكسة عشج تػافخ أؼ مغ الطخكؼ جخيسة إ

السقخر لعقػبة ىحه الجخيسة, أؼ إف ليا  ىتقل عغ الحج األدنمجة السخففة الحكع عمى الجاني بالحبذ 
ػبة في حالة الحكع بالحبذ ألقل مغ شيخ كحج أدني لعقػبة الحبذ عغ ىحه الجخيسة عمى أال تقل مجة العق
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تخفيفيا عغ عذخة أياـ, كفي حالة الحكع بالغخامة فيجػز ليا تخفيفيا ألقل مغ مئة ليخة, كليا بجؿ ذلظ 
الحكع بالعقػبة السقخرة قانػنًا لجخيسة السخالفة )العقػبة التكجيخية( كىي الحبذ التكجيخؼ أك الغخامة 

 . (1)التكجيخية

مى الطخكؼ السخففة في جخائع الجشح, كبسا إف جخيسة ع (عقػبات لبشاني/254) السادةكنرت     
إستعصاؼ القاضي مغ جخائع الجشح في التذخيع المبشاني فيجػز لمسحكسة عشج تػافخ أؼ مغ الطخكؼ 
السخففة الحكع عمى الجاني بعقػبة السخالفة أؼ بالحبذ التكجيخؼ أك الغخامة التكجيخية, كتتخاكح مجة الحبذ 

لى عذخة أياـ كتشفح إبدبب تػافخ الطخؼ السخفف في الجشحة بالحبذ مغ يـػ كاحج  التكجيخؼ عشج الحكع بو
ىحه العقػبة في أماكغ مختمفة عغ السؤسدات العقابية السخررة لتشفيح السحكػـ بيا عغ جخائع الجشايات 

 .(2)لى خسديغ ألف ليخة لبشانيةإكالجشح, إما الغخامة التكجيخية فيتخاكح مبمغيا مغ ستة آالؼ 
كفي التذخيع الكػيتي فممسحكسة أف تحكع بأقل مغ عقػبة الحبذ السقخرة قانػنًا لجخيسة التأثيخ في      

جيات القزاء إذا كججت إف الستيع ججيخ بالخأفة نطخًا لدشو أك ماضيو أك أخبلقو, كبسا إف السذخع الكػيتي 
تقل عغ ألفي ركبية, فممسحكسة عشج  عاقب عمى ىحه الجخيسة بالحبذ مجة ال تديج عمى سشتيغ أك بغخامة ال

تػافخ ضخؼ مخفف الحكع بسا ال يقل عغ ثمث الحج األقرى لمعقػبة السقخرة ليحه الجخيسة أؼ أال تقل مجة 
الحبذ عغ ثسانية أشيخ كفي حالة الحكع بالغخامة فبل يجػز أف يقل مبمغيا عغ سبعسئة ركبية سػاء كانت 

 .(3)مع الحبذ أـ بجكنو

 الفخع الثاني
 األعحار القانؽنية

عحار القانػنية "الطخكؼ السشرػص عمييا في القانػف كالتي يكػف مغ شأنيا تخفيف العقػبة األُيخاد ب    
كبحلظ تتسثل األعحار القانػنية  (4) بشز في القانػف"إالّ عغ الجاني أك رفعيا عشو كميًا كالتي ال تػجج 

لتي يتختب عمى تػافخىا تخفيف العقػبة أك , كا(5)حرخبالطخكؼ السشرػص عمييا في القانػف عمى سبيل ال
اإلعفاء مشيا كجػبيًا كبحكع القانػف دكف أف يتخؾ لمسحكسة سمصة التقجيخ في األخح بيا مغ عجمو كاإلعحار 
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ثع  ,كعميو سشتشاكؿ األعحار السخففة أكالً  القانػنية عمى نػعيغ ىسا أعحار مخففة كأعحار معفية مغ العقاب
 سعفية.األعحار ال

 األعحار السخففة -أواًل :
الفقو األعحار القانػنية السخففة بأنيا "الحاالت التي تتعمق بذخز الجاني أك بحالتو رأؼ في عخؼ     

يو كالتي يتختب عمى تػافخىا الحكع بعقػبة إللى ضخكؼ إرتكاب الجخيسة السدشجة إالشفدية أك التي تخجع 
األعحار القانػنية السخففة بالحاالت التي نز عمييا القانػف عمى سبيل كبحلظ تتسثل  (1)مخففة كفق القانػف"

الحرخ كالتي يتختب عمى تػافخىا تخفيف العقػبة كجػبيًا كبحكع القانػف دكف أف يتخؾ التخفيف لمدمصة 
كاألعحار القانػنية السخففة عمى نػعيغ, عامة كتدخؼ عمى جسيع الجخائع, كخاصة  (2)التقجيخية لمسحكسة

كلسا تشصػؼ عميو جخائع الفداد اإلدارؼ مغ سخية ككتساف في  (3)ؼ عمى بعس الجخائع دكف غيخىاتدخ 
تفاقية اإلفقج أكجت  ,تخاذ الجاني الحيصة البلزمة التي تحػؿ دكف الػقػؼ عمى حقيقة الجخيسةإكقػعيا ك 

مختكبي جخائع الفداد لسكافحة الفداد عمى ضخكرة قياـ الجكؿ األشخاؼ فييا بػضع تذخيعات تذجع عخبية ال
السشرػص عمييا في ىحه اإلتفاقية عمى تقجيع معمػمات مفيجة في التحقيق كاإلثبات عغ ىحه الجخائع مقابل 

كلحلظ فقج كضعت بعس التذخيعات  (4)تخفيف العقػبة عشيع كمشحيع الحرانة مغ أؼ مبلحقة قزائية
ػسط كمغ ىحه التذخيعات السذخع األردني كاليسشي, كمشيا جخائع الت ,أعحارًا قانػنية مخففة عغ جخائع الفداد

في حيغ لع تزع بعس التذخيعات مثل ىحه األعحار بخرػص جخائع الفداد كعمى ذلظ تدخؼ عمييا 
اإلعحار القانػنية السخففة السشرػص عمييا في القػاعج العامة في قانػف العقػبات, كمغ ىحه التذخيعات 

, ففي التذخيع العخاقي لع يزع السذخع في قانػف ىيئة الشداىة أؼ عحر السذخع العخاقي كالبحخيشي كالدػرؼ 
حلظ تدخؼ عمييا األعحار القانػنية السخففة الػاردة في , كب(5)مخفف عغ جخائع الفداد كمشيا جخائع التػسط

عمى أساس إنيا كردت بخرػص جخائع الجشح, كبسا إف جخائع التػسط مغ جخائع  (عقػبات/131) السادة
في التذخيع العخاقي فتمـد السحكسة السخترة بحكع القانػف بتخفيف العقػبة متى ما تػافخ فييا عحر  الجشح

عمى أف "إذا تػفخ في جشحة عحر مخفف يكػف تصبيق  (عقػبات/131) نرت السادة إذ ,معفي مغ العقاب
إذا كاف لمعقػبة حج أدنى فبل تتقيج بو السحكسة في تقجيخ العقػبة" كبسا  -1 -العقػبة عمى الػجو التالي :
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فبل تتقيج  ,إف السذخع العخاقي كضع حج أدنى لعقػبة الحبذ عغ جخيسة التػسط بأال يقل عغ ستة أشيخ
ج الحكع بعقػبة الحبذ عغ ىحه الجخيسة كتمـد بالحكع بأقل مغ ستة أشيخ كحج أدنى السحكسة بيحا الحج عش

تمـد محكسة ف ,ستجابة لمتػسطككحلظ الحكع في جخيسة اإل ,مقخر قانػنًا لعقػبة الحبذ عغ ىحه الجخيسة
ه تجاكعمى اإل (1)السػضػع بالحكع بأقل مغ ستة أشيخ كحج أقرى مقخر لعقػبة الحبذ عغ ىحه الجخيسة

األعحار القانػنية السخففة كىي صغخ الدغ  (عقػبات/70) عجد في السادةسار السذخع البحخيشي, فقج  وذات
حلظ إذا تػافخ أؼ مغ بستفداز الخصيخ مغ السجشي عميو بغيخ كجو حق, ك كالباعث أك الغاية الذخيفة كاإل

قانػنًا ليا, كبسا إف السذخع  ىحه األعحار في جخيسة التػسط كجب عمى السحكسة تخفيف العقػبة السقخرة
بالحبذ كالغخامة معًا فيجب عمى السحكسة عشج تػافخ أؼ  (عقػبات/243) البحخيشي عاقب عمييا في السادة

كفي التذخيع الدػرؼ فقج نرت  (2)مغ ىحه األعحار الحكع بإحجػ العقػبتيغ فقط كال يجػز الحكع بيسا معاً 
كبسا إف  ,عمى الباعث الذخيف كعحر قانػني مخفف لمعقػبة عغ جخائع الجشح (عقػبات/192ة )الساد

كع بعقػبة الحبذ التكجيخؼ أك الغخامة الح هفيجب عمى السحكسة عشج تػافخ  ,جخيسة إستعصاؼ القاضي مشيا
تكجيخية لى عذخة أياـ, إما الغخامة الإالتكجيخية عغ ىحه الجخيسة, كتتخاكح مجة الحبذ التكجيخؼ مغ يػـ كاحج 

 .(3)فيتخاكح مبمغيا بيغ خسذ كعذخيغ الى مائة ليخة

إما اإلتجاه الثاني مغ التذخيعات فقج كضع لجخائع الفداد أعحارًا مخففة خاصة كمغ ىحه التذخيعات      
مغ قانػف مكافحة الفداد عمى تخفيف ( 40) السذخع األردني كاليسشي, ففي التذخيع اليسشي فقج نرت السادة

أك إذا قجـ أية  ,مختكب إحجػ جخائع الفداد الػاردة في ىحا القانػف إذا أخبخ الدمصات السخترة عشياعقػبة 
معمػمات أك بيانات سيمت كذفيا أك معخفة مختكبييا أك القبس عمييع أك نتج عغ تقجيع ىحه السعمػمات 

الفداد السشرػص عمييا إستخداد األمػاؿ أك العائجات غيخ السذخكعة الستحرمة مغ إرتكاب إحجػ جخائع 
 مغ ىحا القانػف, كبسا إف جخائع التػسط مغ جخائع الفداد في التذخيع اليسشي بسػجب السادة( 30) في السادة

فيجب عمى السحكسة تخفيف عقػبة مختكب ىحه الجخيسة في حالة قيامو  د,مغ قانػف مكافحة الفدا( 30/3)
ذا قجـ أية معمػمات أك بيانات سيمت عمييا كذف ىحه أك إ ,لى الجيات السخترةإبتقجيع اإلخبار عشيا 

أك معخفة بقية السداىسيغ فييا أك القبس عمييع, كلكغ ما يججر اإلشارة اليو إف السذخع اليسشي  ,الجخيسة
مغ قانػف مكافحة الفداد بتخفيف عقػبة مختكب إحجػ جخائع ( 40) ألـد السحكسة السخترة في السادة 
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لقانػف دكف أف يتخؾ ليا سمصة التقجيخ في ذلظ إال إنو يبيغ الحج األدنى أك األعمى الفداد كجػبًا كبحكع ا
 لمعقػبة عشج تخفيفيا بدبب تػافخ أحج األعحار السخففة, كذلظ ما يتصابق تسامًا مع ما كرد في السادة

كلع  كالحؼ ألـد بسػجبيا السحكسة السخترة بتخفيف العقػبة في حالة كجػد عحر مخفف (عقػبات/109)
يبيغ الحج األدنى أك األعمى لمعقػبة التي يمـد القاضي بتخفيفيا عشج تػافخ العحر السخفف, كعمى ذلظ يسكغ 
لمقاضي الحكع بعقػبة مخففة عمى مختكب إحجػ جخائع التػسط بأية مجة يخاىا مشاسبة لمجاني بذخط أف تقل 

كفي  ,جخيسة التجخل في شؤكف العجالةل (عقػبات/187) عغ ثبلث سشػات كعقػبة أصمية مقخرة في السادة
جخيسة ميل القاضي فتكػف العقػبة السخففة ىي الحبذ ألقل مغ سبع سشػات كحج أقرى لعقػبة الحبذ 

كفي التذخيع األردني فبل يدتفيج السحكػـ عميو ( 1)(,عقػبات/188) السقخرة قانػنا ليحه الجخيسة في السادة
القزائية مغ أؼ عحر مخفف مغ األعحار السشرػص عمييا في قانػف عغ جخيسة التأثيخ في اإلجخاءات 

عمى إنو عشج تػافخ عحر مخفف في  ,عقػبات( 97/3) العقػبات كقانػف مكافحة الفداد, قج نرت السادة
كال أف تديج عقػبة الغخامة عمى خسدة كعذخيغ  ,الجشحة فبل يجػز أف تديج مجة الحبذ عمى ستة أشيخ

الخغع مغ إف جخيسة التأثيخ في اإلجخاءات القزائية مغ جخائع الجشح في التذخيع ديشار أردني, كعمى 
فبل يدتفيج السحكـػ عميو بالعقػبة األصمية عغ ىحه الجخيسة مغ العحر السخفف السشرػص عميو  ,األردني

عمى لدبب إف السذخع األردني عاقب عمى ىحه الجخيسة بالحبذ مجة ال تديج  ,عقػبات( 97/3) في السادة
شيخ أك بغخامة ال تديج عمى عذخة دنانيخ أردنية فتكػف ىحه العقػبة أقل مغ عقػبة الجشحة السقتخنة بعحر 

كجػد  مغ غيخمخفف, بعبارة أخخػ إف الحج األقرى لعقػبة الحبذ كالغخامة السقخرة قانػنًا ليحه الجخيسة 
كبالتالي ال يدتفيج السحكـػ عميو عغ  ,العحر السخفف يكػف أقل مغ عقػبة الجشحة مع كجػد العحر السخفف

كعشج صجكر قانػف مكافحة الفداد  (2),عقػبات( 97/3) ىحه الجخيسة مغ تػافخ العحر السخفف شبقًا لمسادة
, مشو عمى إف كل مغ إشتخؾ بجخيسة فداد سػاء كاف فاعبًل أك شخيكًا يعفى مغ (ب /28) فقج نرت السادة

شداىة كمكافحة الفداد أدلة أك بيانات أك معمػمات نتج عشيا إستخداد أمػاؿ لى ىيئة الإثمثي العقػبة إذا قجـ 
متحرمة مغ جخيسة فداد, كفي حالة تقجيسيا قبل إكتذاؼ الجخيسة فبل تتخح اإلجخاءات القانػنية ضج 
الستيع كال تجخؼ بحقو السبلحقة القزائية, كعمى الخغع مغ إف جخيسة التأثيخ في اإلجخاءات القزائية مغ 

مكافحة الفداد فبل يدتفيج ك مغ قانػف الشداىة ( /أ16) جخائع الفداد في التذخيع األردني بسػجب السادة
ذلظ  ,مغ ىحا القانػف  (/ ب28) السحكػـ عميو بيحه الجخيسة مغ العحر السخفف السشرػص عميو في السادة
ف تؤدؼ السعمػمات أك األدلة أك إف السذخع األردني إشتخط لتخفيف العقػبة كحتى يشتج العحر السعفي أثخه أ

                                                           

 .عقػبات يسشي( 187 ـ ,109) ـمغ قانػف مكافحة الفداد اليسشي, ( 40) , ـيشطخ -1
 .عقػبات أردني( 97/3) يشطخ, ـ -2



 

لى إستخداد األمػاؿ الستحرمة مغ الجخيسة, كبسا إف جخيسة إلى ىيئة مكافحة الفداد إالبيانات السقجمة 
مغ  َعّجىاالتأثيخ في اإلجخاءات القزائية ال تختكب بجافع مالي كال يحرل الجاني مشيا عمى أية أمػاؿ رغع 

ستخداد ألمػاؿ لع يتع إلى ىيئة مكافحة الفداد إالسعمػمات السقجمة جخائع الفداد, كبحلظ فبل يشتج عغ 
كعشجئٍح ال يدتفيج السحكػـ عميو مغ ىحا العحر رغع إف الجخيسة  ,الحرػؿ عمييا أصبًل مغ ىحه الجخيسة

 .(1)السختكبة مغ جخائع الفداد

 األعحار السعفية مؼ العقاب. -اثانيًا :
األعحار السعفية مغ العقاب بأنيا "أسباب يتختب عمى تػافخىا اإلعفاء مغ العقاب  أحج الذّخاحعخؼ      
كبحلظ تتسثل األعحار السعفية مغ العقاب بالحاالت السحجدة قانػنًا عمى سبيل الحرخ كالتي يتختب  (2)كميًا"

سباب يقجر السذخع عمييا عجـ تشفيح العقػبة بحق مختكب الجخيسة رغع تحقق أركانيا كقياـ مدؤكليتو عشيا أل
إنيا ججيخة باإلعفاء مغ العقاب فيقخر ذلظ في الشز كيمـد السحكسة باألخح بو دكف أف يتخؾ ليا سمصة 

كبخرػص اإلعفاء مغ العقػبة عغ جخائع التػسط فقج قخرت بعس التذخيعات ذلظ في  (3)التقجيخ في ذلظ
السذخع ذلظ كمغ  ,افخ عحر معفي مغ العقابالشز كألدمت السحكسة بإعفاء الجاني مغ العقػبة في حالة تػ 

الفمدصيشي كالكػيتي, في حيغ لع تزع التذخيعات األخخػ مثل ىحه األعحار كمشيا السذخع العخاقي 
 كالسرخؼ كالدػرؼ كاألردني كاليسشي كالبحخيشي. 

فمدصيشي فإما التذخيعات التي كضعت أعحارًا معفية مغ العقػبة عغ جخائع التػسط فيي التذخيع ال    
مغ قانػف مكافحة الفداد عمى إعفاء مختكب ( 25/2) في التذخيع الفمدصيشي فقج نرت السادةف, كػيتيكال

لى ىيئة مكافحة الفداد أك أية جية مخترة بقبػؿ إلى تقجيع اإلخبار عشيا إإحجػ جخائع الفداد إذا بادر 
التأثيخ عمى اإلجخاءات القزائية مغ جخائع اإلخبارات عغ الجخائع قبل عمسيا بػقػع الجخيسة كبسا إف جخيسة 

لى تقجيع اإلخبار عشيا الى ىيئة مكافحة الفداد أك إفيعفى مختكبيا إذا بادر  ,الفداد في التذخيع الفمدصيشي
أؼ مغ الجيات السكمفة قانػنًا بتمقي اإلخبار عغ الجخائع قبل عمسيا بػقػع الجخيسة, أما إذا إعتخؼ الجاني 

ع الجيات السخترة بػقػعيا فيتختب عمى إعتخافو إعفاءه مغ الغخامة في حالة الحكع بيا بالجخيسة بعج عم
مغ قانػف مكافحة ( 43) ا السذخع الكػيتي فقج نز في السادةأمّ  (4)كعقػبة أصمية مقخرة قانػنًا ليحه الجخيسة

                                                           

 . مغ قانػف مكافحة الفداد األردني (/ ب28) يشطخ, ـ -1
 .322د. أشخؼ تػفيق شسذ الجيغ, شخح قانػف العقػبات القدع العاـ, مرجر سابق, ص -2
, 16د. بخاء مشحر كساؿ كحداـ دمحم عبج, التفخيج التذخيعي لمعقاب, مجمة جامعة تكخيت لمعمـػ اإلندانية, جامعة تكخيت, السجمج  -3

 .283ـ, ص2009لدشة ا, 1العجد 
 عقػبات فمدصيشي.( 125) مغ قانػف مكافحة الفداد الفمدصيشي, كحلظ, ـ( 27, 25/2) السادتيغخ, يشط -4



 

لى إالفداد عمى إعفاء مختكب إحجػ جخائع الفداد السشرػص عمييا في ىحا القانػف إذا بادر بتقجيع اإلخبار 
خبارات عغ الجخائع بػجػد إتفاؽ ىيئة مكافحة الفداد أك الشيابة العامة أك أية جية أخخػ مخترة بقبػؿ اإل

شتخكػا فييا قبل البجء أمغ ىحا القانػف كبسغ ( 22) لسادةرتكاب أحجػ جخائع الفداد الػاردة في اجشائي إل
فيجػز  ,بتجائيإجخاءات التحقيق اال بأتخاذتكاب الجخيسة كقبل البجء إر بتشفيحىا, أما إذا حرل اإلخبار بعج 

لمسحكسة السخترة إعفاء الجاني مغ العقػبة إذا تختب عمى اإلخبار السقجـ لييئة مكافحة الفداد أك الشيابة 
أك ضبط األمػاؿ محل  ,أك أية جخيسة فداد أخخػ  ,امة القبس عمى بقية السداىسيغ في الجخيسةالع

الجخيسة, كعمى الخغع مغ إف جخيسة التأثيخ في جيات القزاء مغ جخائع الفداد في التذخيع الكػيتي إال إف 
مغ ىحا ( 43) أؼ مغ مختكبييا ال يدتفيج مغ العحر السعفي مغ العقاب السشرػص عميو في السادة

القانػف, لدبب إف ىحا العحر يدخؼ أثخه باإلعفاء مغ العقاب في الحاالت التي يجـخ فييا القانػف مجخد 
كلع يتع البجء بتشفيح أؼ  ,تفاؽ عمى إرتكاب إحجػ جخائع الفداد السشرػص عمييا في ىحا القانػف حرػؿ اإل

سة التأثيخ في جيات القزاء لع يكغ مجخمًا في رتكاب جخيإتفاؽ عمى مغ األفعاؿ السكػنة ليا, كبسا إف اإل
مغ  (43) فبل يدتفيج مختكبيا مغ العحر السعفي السشرػص عميو في السادةالكػيتي قانػف مكافحة الفداد 

ىحا القانػف, كال يجػز لمسحكسة إعفاء الجاني مغ العقاب في الحالة التي يقجـ فييا اإلخبار بعج كقػع 
 ,الفداد أك الشيابة العامة أك أية جية أخخػ مخترة بقبػؿ اإلخبارات عغ الجخائعلى ىيئة مكافحة إالجخيسة 

أك أية  ,كلػ نتج عغ اإلخبار تسكيغ الدمصات السخترة مغ القبس عمى بقية السداىسيغ في الجخيسة
 أك ضبط األمػاؿ التي إرتكبت مغ أجميا الجخيسة, عمى إعتبار إف تقجيع اإلخبار بعج ,جخيسة فداد أخخػ 

كقػع إحجػ جخائع الفداد يجيد لمسحكسة إعفاء الجاني مغ العقاب في حالة كجػد إتفاؽ جشائي عمى 
فبل يجػز لمسحكسة  ,كبسا إف اإلتفاؽ الجشائي عمى جخيسة التجخل في شؤكف العجالة لع يكغ مجخماً  ,رتكابياا

 .(1)إعفاء الجاني كلػ قجـ اإلخبار بعج كقػع الجخيسة

معفية مغ العقاب, كبحلظ فبل  الثاني مغ التذخيعات فمع تزع لجخائع التػسط أية أعحارٍ تجاه إما اإل    
يجػز لسحكسة السػضػع إعفاء الجاني مغ العقػبة, ذلظ إف األعحار السعفية مغ العقاب محجدة قانػنًا عمى 

كمغ  (2)صخيح سبيل الحرخ كال يجػز لمسحكسة إعفاء الجاني مغ العقػبة ماداـ السذخع لع يقخر ذلظ بشز
ىيئة الشداىة أؼ عحر معفي مغ العقػبات أك قانػف ىحه التذخيعات السذخع العخاقي فمع يزع في قانػف 
نرت عمى إنو ال  (عقػبات/128كبسا إف السادة ) ,العقاب بخرػص جخائع الفداد كمشيا جخائع التػسط

                                                           

 .مغ قانػف مكافحة الفداد الكػيتي( 43, 22/5) يشطخ, السادتيغ -1
, ـ1953السرخية, مرخ, القاىخة, , مكتبة الشيزة 2طد. الدعيج مرصفى الدعيج, األحكاـ العامة في قانػف العقػبات,  -2

 .1023, كحلظ, د. جساؿ إبخاىيع الحيجرؼ, الػافي في شخح أحكاـ القدع العاـ مغ قانػف العقػبات, مرجر سابق, ص692ص



 

يزع في قانػف الشداىة أؼ عحر  ف السذخع لعأكبسا  ,عحر اال في الحاالت السحجدة حرخًا في القانػف 
تجاه كعمى اإل (1)ستجابة لوفبل يػجج أؼ عحر معفي عغ جخيستي التػسط أك اال ,معفي عغ جخائع الفداد

مغ  اً معفي اً مشيع عحر  سار السذخع السرخؼ كالدػرؼ كالمبشاني كاألردني كاليسشي كالبحخيشي فمع يزع أؼّ  وذات
عغ إحجػ مغ العقػبة السحكـػ عميو يجػز لمسحكسة السخترة إعفاء كبحلظ ال  ,العقػبة عغ جخائع التػسط

ىحه الجخائع شالسا إف السذخع لع يشز صخاحة عمى اإلعفاء مغ العقػبة عغ ىحه الجخائع بشز خاص في 
 .(2)القانػف 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

البعس مػقف السذخع العخاقي بخرػص عجـ كضع أعحار معفية مغ العقاب أك قج إنتقج عقػبات عخاقي, ك ( 128/1) , ـيشطخ -1
عمى إعتبار إف العخاؽ صادؽ عمى إتفاقية السشرػص عمييا في السادة األكلى مغ قانػف ىيئة الشداىة ػص جخائع الفداد مخففة لو بخر

مشيا عمى ضخكرة كضع الجكؿ األشخاؼ ( 30) ـ كالتي نرت في السادة2007دشة ( ل35) األمع الستحجة لسكافحة الفداد بالقانػف رقع
كبحلظ أصبح العخاؽ ممدمًا بسػائسة تذخيعاتو مع ما نرت عميو ىحه اإلتفاقية  ,اب أك تخفيفوفييا أحكامًا تقخر اإلعفاء مغ العق

بخرػص كضع نرػص في قانػف ىيئة الشداىة تتزسغ مثل ىحه األعحار , يشطخ, د. رعج فجخ فتيح ك د. حدغ دمحم صالح, مرجر 
 .143سابق, ص

 عقػبات أردني.( 95) عقػبات سػرؼ, ـ( 240/1) لبشاني, ـعقػبات ( 250 -249) عقػبات بحخيشي, ـ( 68) يشطخ, ـ -2



 

 

 تسةلخاا
  -: ليياإائج كالتػصيات التي تػصمشا الشت أىع نعخضبحث بعج إف تسكشا بحسج هللا كتػفيقو مغ إتساـ ال

 .الشتايج -أواًل :

التي تخبصو بسغ يحرل التػسط عمى أساس إستغبلؿ الػسيط لمعبلقة  جخيسة التػسط لجػ القزاةتقػـ  -1
أك  ,أك عائمية ,مع غيخه مغ أبشاء السجتسع بعبلقات شخرية لظ إف القاضي الستػسط لجيو يختبطذ عشجه

 . يوفيدتغل الػسيط ىحه العبلقة مغ أجل التأثيخ عمأك عبلقة العسل الػضيفي,  ,محىبية

تتحقق جخيسة التػسط لجػ القزاة بسجخد حرػؿ فعل التػسط, فبل يذتخط لتساـ ىحه الجخيسة قبػؿ  -2
بل تتحقق الجخيسة  ,عغ إصجاره متشاعوِ اأك  اً أك إصجاره حكسقاضي الستػَسط عشجه لمتػسط الحاصل, ال

مسا يعشي إف  ,أية نتيجة جخمية الفعلكلػ لع تتختب عمى ذلظ  فعل التػسط,رتيا التامة بسجخد حرػؿ برػ 
, كبحلظ فبل يتحقق الذخكع في ىحه الجخيسة غ الجخائع الساديةىحه الجخيسة مغ الجخائع الذكمية كليدت م

ال الذخكع فييا, كمع ذلظ  برػرتو التامة, ذلظ إف مجخد أرتكاب الدمػؾ كامبًل يحقق تساـ جخيسة التػسط
يسكغ أف يتحقق الذخكع فييا برػرتو الشاقرة كذلظ في الحاالت التي ال يتسكغ فييا الجاني مغ إتساـ فعل 

 التػسط ألسباب خارجة عغ إرادتو.

ىحه فبل تتصمب ـ أك ضجه, ػ الخرأحج لرالح  إما التػسط بأف يكػف الغخض مغ حجدت التذخيعات  -3
بل تتحقق ىحه  ,تػسط مغ أجل الحرػؿ عمى حكع لسغ يحرل التػسط لسرمحتوالجخيسة أف يكػف ال

كسا لػ كاف الغخض مغ التػسط مغ أجل إشبلؽ سخاح الستيع  ,الجخيسة كلػ كاف الغخض مشيا غيخ ذلظ
بكفالة أك لمحيمػلة دكف إحالتو عمى السحكسة السخترة, كحدشًا ما فعمت تمظ التذخيعات عشجما لع تذتخط بأف 
يكػف الغخض مغ التػسط الحاصل إصجار حكع, فقج ال يحرل التػسط ألجل ذلظ, كإنسا لغخض حث 

السيل ألحج الخرػـ أك محاباتو أك التعدف ضجه في إتخاذ اإلجخاءات, كسا إف القاضي الستػسط عشج الى 
التذخيعات لػ إشتخشت مغ حرػؿ التػسط إصجار حكع لزيقت مغ نصاؽ كقػع الجخيسة بحيث تقترخ في 

 تّجخيسيا عمى التػسط الحؼ يخاد مشو إصجار حكع دكف التػسط الحؼ يخاد مشو غيخ ذلظ. 

فبعزيا حجد ذلظ الشذاط  ,ػسيطجخامي لمشذاط اإلاليسا بيشيا مغ حيث تحجيج صػر ختمفت التذخيعات فإ -4
بأف يحرل إما برػرة الصمب أك األمخ أك التػصية أك الخجاء مسا يعشي عجـ إمكانية تحقق ىحه الجخيسة إال 

اه الثاني تجا االأمّ , إذا حرمت بإحجػ ىحه الرػر كمغ ىحه التذخيعات التذخيع السرخؼ كالكػيتي كاليسشي



 

 التػسطكيفيع مغ ذلظ إف ىحه الجخيسة تتحقق بأية صػرة يتخحىا ذلظ  التػسطمغ التذخيعات فمع يحجد صػر 
, ككانت تمظ التذخيعات رػرالسػاءًا كاف برػرة الصمب أك األمخ أك التػصية أك الخجاء أـ بغيخىا مغ 

تجخيسيا عمى التػسط الحؼ يحرل  مػفقة فيسا ذىبت إليو, فمػ إنيا حجدت صػر التػسط إلقترخ نصاؽ
كمغ ىحه التذخيعات السذخع األردني كالدػرؼ بإحجػ ىحه الرػر دكف شسػؿ التػسط الحؼ يحرل بغيخىا, 

 نرت السادةحيث تجاه يحا االبالسذخع العخاقي  أخحا كالمبشاني كالفمدصيشي كالدعػدؼ كالبحخيشي, كس
 " ..كانت شخيقة عمى أف "...كل مػضف...تػسط بأية (عقػبات/233)

قخار مجمذ قيادة الثػرة )السشحل( رقع ب (عقػبات/233) نفخد التذخيع العخاقي عشج تعجيل نز السادةإ -5
 ولى جانبإبل جـخ  ,التػسط فحدبفعل بأنو لع يجـخ  (,ـ1/1/1999) ـ كالرادر بتأريخ1999لدشة ( 8)

 أفعاؿ التجخل في عسل القزاة أك التأثيخ عمى قشاعاتيع القانػنية.

التأثيخ عمى القشاعة القانػنية فمػ كانت ىحه ك  ,قزاة عغ التجخل في عسل القزاءيختمف التػسط لجػ ال -6
 إذ, (عقػبات/233ة )لى ذكخىا جسيعًا في نز السادإشى كاحج لسا لجأ السذخع العخاقي األفعاؿ ذات مع

لى كدب ميل القاضي الستػسط إشتو ساحؼ يدعى بػ لمشذاط ال الجانيرتكاب إالتػسط لجػ القزاة ب يتحقق
عشجه ألحج الخرـػ أك تعدفو ضجه, في حيغ يتحقق التجخل في عسل القزاء بقياـ جيات أخخػ مغ خارج 

, إما انػف ذلظدكف أف يخػليا الق ختراص القزاءأخاذ إجخاءات أك إصجار قخارات مغ الدمصة القزائية بإت
 ,بل يتحقق بأفعاؿ لع يحجدىا السذخع ل,رتكاب أفعاؿ مغ ىحا القبيإى القشاعة القانػنية فبل يتحقق بالتأثيخ عم

مشيا التأثيخ عمى قشاعة قاضي السػضػع الستكػنة عمى أساس األدلة الستػفخة لمجعػػ كالتي  الغخضإال إف 
 تسثل أساسًا لمقخار الرادر فييا.

كىي التػسط في  ,أكجو الذبو بعستػسط لجػ القزاة عغ بعس الجخائع التي تمتقي بو في يختمف ال -7
كإستغبلؿ الشفػذ, فيذتخط لتحقق جخيسة التػسط لجػ القزاة أف يحرل نذاط  ,كتزميل القزاء ,الخشػة

لتي االت افي حيغ تتحقق الػساشة في الخشػة في الح ,الػسيط لجػ جية تتػافخ فييا صفة قاض أك محكسة
لمخاشي أك السختذي, كسا إف الغخض مغ التػسط في الخشػة ىػ قبػؿ العخض  يكػف فييا الػسيط رسػؿ

في حيغ يتسثل الغخض مغ جخيسة التػسط لجػ القزاة بالصمب مغ  ,أك الػعج بو ,أك أخحه ,أك شمبو ,السقجـ
نحياز لرالح أحج الخرػـ ضج اآلخخ, كسا يحرل لجييا التػسط بالسيل أك اإل القاضي أك السحكسة التي

الػسيط  رتكابإحيث إف التػسط يتحقق بتختمف جخيسة التػسط لجػ القزاة عغ جخيسة تزميل القزاء مغ 
لى السيل ألحج الخرػـ ضج إتحرل أماميا ىحه الجخيسة لى حث الجية التي إ ئوِ لمفعل الحؼ يدعى مغ كرا

 تكاب الجاني أحج األفعاؿ السشرػص عمييا في السػادإر ء بفي حيغ تحقق جخيسة تزميل القزا ,اآلخخ
 تبلس أدلة الجخيسةخخاص أك األماكغ أك األشياء أك إكىي "تغييخ حالة األش عخاقي( عقػبات/250 -248)



 

" كمسا يسيد جخيسة التػسط عغ جخيسة إستغبلؿ الشفػذ ىػ عجـ إشتخاط التذخيعات حرػؿ  ئياخفاإأك 
في حيغ ال تتحقق جخيسة  ,يحرل أماميا التػسط عمى أؼ مقابل مغ ىحه الػساشةالػسيط أك الجية التي 

 إستغبلؿ الشفػذ إال إذا حرل الجاني عمى السقابل جخاء سعية لجػ إدارة أك سمصة عامة. 

ال تتحقق جخيسة التػسط لجػ القزاة إال إذا حرل نذاط الػسيط لجػ جية تتػافخ فييا صفة قاض أك  -8
 ىحه الجخيسة في الحاالت التي يحرل فييا فعل التػسط لجػ جية العجـ إمكانية تحقق ي مسا يعش ,محكسة

 تػافخىا فيسغ يحرل التػسط عشجه.  اً قانػنتتػافخ فييا الرفة التي يتصمب 

ال تتحقق جخيسة االستجابة لمتػسط بسجخد حرػؿ نذاط الػسيط بل يتختب عمى ذلظ الشذاط أف تتحقق  -9
 حجه دكف أف يداءؿ جدائيًا عغ ذلظ القاضي الستػسط عشجه.مدؤكلية الػسيط لػ 

تتحقق جخيسة االستجابة لمتػسط بقبػؿ القاضي الستػسط عشجه لشذاط الػسيط, كميمو لرالح مغ  -10
 حرل التػسط لسرمحتو, أك التعدف ضج مغ حرل التػسط إضخارًا بو.

فسشيا ما جـخ ىحه اإلستجابة برػرتيا إختمفت التذخيعات حػؿ تحجيج صػر اإلستجابة لمتػسط  -11
اإليجابية الستسثمة بإصجار حكع, كمغ ىحه التذخيعات العخاقي كاليسشي, في حيغ إنفخد التذخيع السرخؼ بأنو 
لع يجـخ اإلستجابة برػرتيا اإليجابية فحدب, بل جـخ ىحه اإلستجابة كلػ حرمت برػرة سمبية تتسثل 

 قانػنًا إصجاره في الجعػػ نتيجة لمتػسط الحاصل.باإلمتشاع عغ إصجار الحكع الػاجب 

خط في جـخ التػسط دكف أف يذ يابعزف حػؿ الخكغ الخاص,تمفت التذخيعات التي جخمت التػسط أخ -12
حلظ تتحقق ىحه الجخيسة أيًا كاف الػسيط مػضفًا أـ غيخ مػضف, في حيغ لع تجـخ بمختكبو صفة معيشة ك 

 ,شخز الػسيط صفة معيشة شتخشت أف تتػافخ فيإبل  ,مغ أؼ كاف التػسط الحؼ يحرل بعس التذخيعات
, في حيغ السػضف أك السكمف بخجمة عامة السذخع العخاقيشتخط إذ إ ,ختمفت حياؿ ىحه الرفةأإال إنيا 

صفة السػضف في القانػف  أؼ ,صفة السػضف بسعشاه الزيق كليذ بسعشاه الػاسعالسذخع السرخؼ  إشتخط
شتخط صفة كزيخ أك مػضف معيغ قج أفالسذخع الدعػدؼ أما  ,العاـ في القانػف الجشائياإلدارؼ ال السػضف 

شتخشت ليحه الجخيسة الخكغ أأكثخ سعة مغ بيغ التذخيعات التي بسختبة كزيخ, إما السذخع اليسشي فكاف مػقفو 
كجاىة كلػ لع  أك أؼ شخز ذك ,إشتخط صفة السػضف العاـ بسجلػلو الػاسع في القانػف الجشائي , إذالخاص

 يكغ مػضفًا عامًا. 

كمغ ىحه التذخيعات  ,مغ جخائع الفداد اإلدارؼ الى َعّج جخائع التػسط تجاه مغ التذخيعات أذىب  -13
 ,مغ قانػف مكافحة الفداد( 30/3) كاليسشي في السادة ,مغ قانػف ىيئة الشداىة (1)السذخع العخاقي في السادة 



 

مغ قانػف مكافحة  (1)كالفمدصيشي في السادة  ,قانػف الشداىة كمكافحة الفدادمغ ( /أ16) األردني في السادةك 
 مغ قانػف الييئة العامة لسكافحة الفداد. (22/5)كالكػيتي في السادة  ,الفداد

تتػلى  مغ جخائع الفداد في بعس التذخيعات فسغ السسكغ أفلجػ القزاة التػسط جخائع إف  بسا -14
ضافة الى إمكانية تحخيكيا مغ قبل اإلدعاء إ ا,تحخيظ الجعػػ الجدائية عشي توالجيات الستخررة بسكافح

إمكانية تقجيع الذكػػ أك اإلخبار ليحه الجيات  فزبًل عغعمع بػقػعيا,  ككل مغالعاـ كمغ تزخر مشيا 
 التػسط. جخائععمى إعتبار إنيا مخترة بتمقي الذكاكػ كاإلخبارات عغ جخائع الفداد كمشيا 

عس التذخيعات إجخاءات خاصة لجخائع الفداد تتػلى الجيات السكمفة بسكافحتو إتخاذىا كبسا كضعت ب -15
السذخع الفمدصيشي كاليسشي كمغ ذلظ ىحه الجخائع فتدخؼ عمييا ىحه اإلجخاءات بيغ التػسط مغ ائع جخ  إف

الجيات  حلظ تتػلى, كبكاألردني, في حيغ لع تزع بعس التذخيعات إجخاءات خاصة عغ جخائع الفداد
كمغ ىحه التذخيعات السذخع العخاقي  ,كفقًا لمقػاعج العامةعشيا السكمفة بسكافحتو إتخاذ اإلجخاءات اإلصػلية 

 .كالدػرؼ كالمبشاني كالكػيتي

فسشيا ما كضع إجخاءات  ,التػسط عمى إتجاىيغائع جخاءات السحاكسة عغ جخ بذأف إالتذخيعات  تػزعت -16
كمغ ىحه التذخيعات السذخع كاإلستجابة لو التػسط  تيجخيسلفداد كمشيا خاصة تدخؼ عمى جسيع جخائع ا

الدعػدؼ كالفمدصيشي, في حيغ لع تزع بعس التذخيعات إجخاءات خاصة في مخحمة السحاكسة عغ جخائع 
ػاعج إجخاءات السحاكسة كفقًا لمق كاإلستجابة لو التػسط تيتدخؼ عمى ىحه الجخائع كمشيا جخيسحلظ , كبالفداد

تجاه مغ التذخيعات السذخع العخاقي كاليسشي كمغ ىحا اال ,صػؿ الجدائيةالعامة السشرػص عمييا في األ
 كالكػيتي كاألردني. 

ف الفمدصيشي كالدعػدؼ عغ غيخىسا مغ التذخيعات التي جخمت التػسط بأنيسا جعبل انفخد التذخيعإ -17
كليذ مغ  مخترة,ختراص محاكع مغ إالتػسط إختراص الشطخ في الجعػػ الجدائية عغ جخيسة 

إختراص السحاكع الجدائية العادية كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لمتذخيعات األخخػ كالتذخيع العخاقي كاألردني 
 كالكػيتي كاليسشي.

كذىب السذخع الفمدصيشي الى أبعج مغ ذلظ ذىبت أغمب التذخيعات إلى َعّج جخائع التػسط مغ الجشح,  -18
التذخيعات بالحبذ بعس عاقبت عمييا  فقج, جشحةعمى إنيا  (عقػبات/125) ادةحيشسا نز صخاحة في الس

أك الحبذ كالغخامة معًا كمغ ذلظ  ,المبشانيالسذخع ذلظ مغ أك الغخامة فقط ك  ,يفقط كالتذخيع العخاقي كاليسش
إلستجابة , إال إف السذخع السرخؼ َعج جخيسة اكالبحخيشي كالفمدصيشي كالكػيتي دػرؼ كاألردنيسذخع الال

/عقػبات( مغ جخائع الجشايات, إذ عاقب عمييا بالدجغ, كسا َعج 121لمتػسط السشرػص عمييا في السادة )



 

/ ك( مغ نطاـ محاكسة 5السذخع الدعػدؼ جخيسة التجخل في عسل القزاء السشرػص عمييا في السادة )
 الػزراء جشاية, إذ عاقب عمييا بالدجغ. 

التي جخمت التػسط مغ حيث العقػبة التبعية التي تمحق بالسحكػـ عميو, ففي ختمف مػقف التذخيعات أ -19
كالمبشاني كالكػيتي السذخع العخاقي كالسرخؼ  كمغ ذلظ ,تبعية ة عقػبةبعزيا ال يمحق بالسحكػـ عميو أي

 ,لدجغكالبحخيشي, ذلظ إنيا تذتخط إللحاؽ العقػبة التبعية بالسحكػـ عميو أف يكػف العقػبة السحكػـ بيا ا
رد كبسا إنيا عاقبت عغ جخيسة التػسط بالحبذ أك الغخامة فبل يمحق بالسحكػـ عميو أية عقػبة تبعية مسا ك 

كع بالعقػبة األصمية عمى الػسيط تجاه الثاني مغ التذخيعات يتختب عمى الحفي القػاعج العامة, كفي ضل اإل
ي القػاعج العامة كمغ ىحا اإلتجاه مغ ف يمحق بو بحكع القانػف العقػبة التبعية السشرػص عمييا فأ

 التذخيعات السذخع الدػرؼ كالدعػدؼ. 

 التؽصيات.  -نيًا :اثا

نجعػا السذخع العخاقي إلى عجـ إشتخاط صفة السػضف أك السكمف بخجمة عامة فيسغ يختكب جخيسة  -1
التجخيع عمى األركاف /عقػبات( كأف يقترخ 233التػسط لجػ قاض أك محكسة السعاقب عمييا في السادة )

العامة فقط دكف إشتخاط الخكغ الخاص, ذلظ إف الػاقع العسمي يؤكج إف التػسط ال يحرل مغ السػضفيغ 
فحدب, بل يحرل مغ غيخىع مغ اإلفخاد العادييغ كبشدبة تفػؽ كثيخًا عمى التػسط الحاصل مغ السػضفيغ, 

ة مغ يتػسط مغ األفخاد العادييغ كفق السادة كبسا إف ىحه الجخيسة تتصمب الخكغ الخاص فبل يسكغ معاقب
/عقػبات( ما يعشي بقاء التػسط الحاصل مغ غيخ السػضفيغ مباحًا دكف تجخيع عمى الخغع مغ كثختو 233)

 كشيػعو.

نجعػا السذخع العخاقي إلى تذجيج العقػبة عمى مختكب إحجػ جخائع التػسط, فقج عاقب عمييسا في  -2
ت( بالحبذ كىي عقػبة مخففة ال تشدجع مع جدامة ىحه الجخائع كخصػرتيا /عقػبا234 -233السادتيغ )

ذلظ إف العمة مغ تجخيع التػسط ىػ حساية إستقبلؿ القزاء كحياده كتسكيشو مغ الفرل في الجعػػ عمى 
أساس القانػف ككفق األدلة الستػفخة في الجعػػ كضساف ىحه الغاية ال يتحقق بعقػبات مخففة ال تختقي الى 

 مة ىحه الجخائع كما تحسمو مغ خصخ عمى إستقبلؿ القزاء كحياده.جدا

نجعػا السذخع العخاقي إلى تجخيع اإلمتشاع عغ تقجيع اإلخبار عغ حرػؿ جخيسة التػسط في نز خاص  -3
كتذجيج العقػبة عمى مغ يستشع عغ تقجيسو, ذلظ إف تقجيع اإلخبار عغ حرػؿ جخيسة التػسط ال يحرل إال 

خغع مغ كثخة المجػء اليو بدبب شيػع السحاباة كالسجاممة التي تحػؿ دكف تقجيع اإلخبار عغ ما نجر عمى ال
 ىحه الجخيسة.



 

نجعػا السذخع العخاقي إلى تجخيع اإلستجابة لمتػسط برػرتيا الدمبية )اإلمتشاع عغ إصجار حكع نتيجة  -4
)إصجار حكع نتيجة لمتػسط( كسا كرد في  لمتػسط( ال أف يقترخ التجخيع عمى الرػرة اإليجابية الستسثمة بػ

( عقػبات, كقانػف 121/عقػبات( كأف يديخ عمى ما أخح بو السذخع السرخؼ في السادة )234السادة )
( عقػبات, كاَلحيغ جخما اإلستجابة لمتػسط أيًا كانت صػرتيا, 106العقػبات البغجادؼ )السمغى( في السادة )

 إيجابية أـ سمبية.

العخاقي الى تذكيل محكسة مخكدية مخترة بشطخ الجخائع السختكبة مغ قبل القزاة كمشيا  نجعػا السذخع -5
جخيسة اإلستجابة لمتػسط إسػة بغيخه مغ التذخيعات كالتذخيع السرخؼ كالدػرؼ كاليسشي ال أف يجعل 

صفة  إختراص الشطخ فييا مغ صبلحية السحاكع الجدائية العادية, لدبب إف مختكب الجخيسة تتػافخ فيو
قاض مسا يثيخ مخافة مجاممتو أك محاباتو مغ زمبلئِو القزاة الحيغ يتػلػا نطخ الجعػػ عغ الجخيسة السختكبة 

 مغ قبمو.
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ABSTRACT 

 
    All modern constitutions and the laws regulating the work of the judiciary 

are concerned with adopting the principle of the independence of the 

judiciary, its impartiality and the inadmissibility of intervening in its affairs. 

However, the principle is that this principle is often more theoretical than 

practical. The judiciary may often be subjected to pressures and influences 

from parties Multiple. The judiciary has a great role in the protection of 

rights and freedoms and the response to the assault on them. The penal 

legislation has unanimously agreed to criminalize everything that prejudices 

its independence and impartiality, including "INTERVENTION with or in 

harming a judge or court in favour of one of the litigants. 

 

     Often, some exploit their influence, influence, Pressure on the judge that 

the latter is the son of the society in which the judiciary and as he assumes 

his functions in a society where the impact of some individuals on each other 

is not immune to the impact on him and may not find a way to respond to 

him that the judge no matter how strong and solid in his approval may not 

Can withstand the pressures and The effects exerted by the person with 

whom the relationship of kinship, marriage, or personal relations are 

connected is such that the judge, like any other child, ties with other 

individuals personal or family relations or the working relationship in the 

judiciary, which makes them a source of influence in his or her judiciary. 

And the impact on the independence of the judiciary and the public's 

confidence in its integrity and fairness and its fundamental role in preserving 

rights and freedoms has attracted the attention of the international legislator, 

where it has criminalized several international agreements, some of which 

concern the independence of the judiciary. Of which disturb judicial 

independence and impartiality, and some of them deals with the subject of 

human rights on the grounds that, including the human right of the accused 

to receive a fair trial in which the necessary legal guarantees are available, 

and some regard to crimes of administrative corruption, which was 

considered to mediate with the judges of these crimes. 
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