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 ممخص الخسالة بالمغة العخبية
لقج جاءت الذخيعة اإلسالمية ناضسة لحجكد العالقات البذخيةػ، كضسشت لمبذخية حقػقًا 

فكاف التقاضي بيغ الشاس أحج أعطع ىحه الزسانات، كلقج تعجػ أحٌج عمى حق أخيو،  إذا ما
ككسائل في الػصػؿ إلى الحق، فكانت اإلجخاءات القزائية ناضسًة لتمظ  اً استمـد ذلظ شخق

الصخؽ كالػسائل، كقج يعتخؼ تمظ اإلجخاءات بعس الخمل السؤثخ في سيخ التقاضي، كمغ أجل 
كذلظ مغ خالؿ الشطخ  ،ائية عمى سيخ التقاضيآثار الخمل في القػاعج اإلجخ ى ػقػؼ عملمذلظ ك 

القزاة الذخعييغ مغ دساحة أصحاب الفي كتب القزاء كالقػانيغ الذخعية، كمغ خالؿ مقابالت 
عمى اختالؼ درجاتيع، كمغ خالؿ السباشخة السيجانية إلجخاءات التقاضي داخل السحاكع 

 االبتجائية الذخعية، كانت ىحه الجراسة.

الػصفي التحميمي، كالسشيج السقارف، كقاـ  السشيجفي ىحه الجراسة  عتسج الباحثا كقج
 كثالثة فرػؿ: ؼتسييجفرل الباحث بتقديع ىحا البحث إلى 

كفي الفرل  فيػـ االدعاء كالتحقيق االبتجائي؛م ،تشاكؿ الباحث في الفرل التسييجؼ
رل الثاني، فقج تشاكؿ كأما في الف لشطاـ اإلجخائي كماىية الخمل فيو؛، تكمع عغ مفيػـ اكؿاأل

السحاكع يخ التقاضي في الباحث أثخ الخمل في إجخاءات االدعاء كالتحقيق االبتجائي عمى س
قاـ الباحث بعسل دراسة تصبيقية فقج  ،في الفرل الثالث كاألخيخ كأما ؛الذخعية في قصاع غدة

 في السحاكع االبتجائية الذخعية. فلسا سم
 إلى: قج خمص الباحث مؽ خالؿ دراستوك 

عية خ دقة تصبيق إجخاءات التقاضي في محاكع القصاع الذخعية، كالتداـ القزاة بالقػانيغ الذ  -1
 كالتعسيسات الشاضسة إلجخاءات التقاضي.

مجػ احتياج السحاكع الذخعية إلى كجػد الشيابة العامة الذخعية خرػصًا في مدائل  -2
 التحقيق، كالجعاكػ السحاسبية.

 راسة:الجىحه أىؼ تؾصيات ككانت 

إجخاءات  ذخعي كالعامميغ في مجاؿ القزاء حػؿلصالب العمع المتخررة عسل دكرات  -1
 التقاضي كالتحقيق االبتجائي في القانػف الذخعي كالسحاكع الذخعية.

تفعيل الشيابة العامة الذخعية في السحاكع الذخعية في قصاع غدة، أسػة بالسحاكع الذخعية في  -2
 مخ التقاضي كحفع الحق العاـ.السحافطات الذسالية  لتيديخ أ
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Abstract 
 

Islamic law, Sharia, has regulated the limits of human relations and 

guaranteed their rights in the case of any violation. In this regard, litigation among 

people is one of the greatest guarantees. This necessitated defining the required ways 

and means of reaching these rights, including judicial procedures which regulate 

ways and means. However, these procedures may be subjected to some defects. This 

study aims to determine the extent to the effects of these defects on the conduct of 

litigation. This has been investigated considering the references of judiciary and the 

Islamic laws, through interviewing the judges of different degrees, and through the 

direct observation of litigation procedures in the religious courts of first instance. 

In this study, the researcher adopted the analytical descriptive approach and 

the comparative approach. The researcher divided this research into an introduction 

and three chapters. 

In the introductory chapter, the researcher highlighted the concept of 

prosecution and preliminary investigation. In the first  chapter, the study discussed 

the concept of procedural system and its shortcomings. In the second chapter, the 

study investigated the effect of the possible defects in the procedures of prosecution 

and preliminary investigation on the course in the religious courts in the Gaza Strip. 

In the third and last chapter, the study carried out a field study in the religious courts 

of first instance. 

 The researcher concluded the following: 

1. Litigation procedures in the religious courts of the Gaza Strip are well-

implemented. This is reflected in the commitment of judges to the laws of Sharia 

and the instructions governing the proceedings of litigation. 

2. The religious courts are in need of the presence of the religious Public 

Prosecution, especially in matters of investigation and accounting cases. 
 

The main recommendations of this study were: 

1. To carry out specialized courses for the Islamic knowledge students and those 

involved in the field of judiciary on the procedures of litigation and preliminary 

investigation considering the Islamic laws and Islamic courts. 

2. To activate the religious Public Prosecution in the religious courts in the Gaza 

Strip, which is the situation in the Northern Governorates in order to facilitate 

litigation and preserve the public rights. 
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ٌهَدْاءٌٌإ

  ٌوجزامهاٌعـيٌخرٌاجلزاءٌحػظفامٌاهللٌاحلبقبنيٌإىلٌوالدي. 

 ٌمشاخييٌالعظامٌوكلٌمنٌلهٌفضلٌعيل.أساتذيتٌالؽرام،ٌوٌإىل 

 .إىلٌمنٌوقػواٌمعيٌوساكدوينٌباجلفدٌوادالٌوالدعاء،ٌابتغاءٌوجهٌاهلل 

 ملٌتبخلٌعيلٌبالوقتٌواجلفدٌوادالٌإلمتامٌهذهٌالدراسةٌىلٌزوجتيٌاحلبقبةٌالتيإ.ٌ

 .إىلٌإخويتٌوأخوايتٌوأبـائيٌوبـايتٌوأقربائيٌوكلٌمنٌأحبـيٌودعاٌيلٌبظفرٌالغقب 

 ٌدرجاهتم.مسؿقاهتمٌوالؼضاةٌالرشعقنيٌعذٌخمتؾفٌسامحةٌٌحابٌٌالػضقؾةإىلٌأص

 قتيٌادجقدةٌ،ٌإىلٌجامعتيٌاحلبقبة ٌوسائرٌأهلٌالعؾمٌالرشعي.زمالئيٌالطؾبة،ٌوٌ،ٌوحمارضهيا،وُكؾِّ

ٌ*إلقؽمٌمجقعًاٌأهديٌهذاٌالبحثٌادتواضع*
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 خٌ ػقجيػكٌخ كتػش
تساـ ىحا البحث إل الحؼ كفقشي الرالحات، الحسج الحسج  الحؼ بشعستو تتع  
 .ميداف حدشاتي كيشفع بو السدمسيغ كأسألو سبحانو كتعالى أف يتقبمو مشي كيجعمو في ،الستػاضع

ياسخ اسعيج فػجػ، الحؼ  / الفاضل مجكتػرلجو بالذكخ الخالز إال أف أتػ ، كال يدعشي
 .ي كل خيخف يثيبو عشأ أسأؿ هللا العطيعتكـخ بقبػؿ اإلشخاؼ عمى ىحا البحث الستػاضع، ك 

 أتػجو بالذكخ الجديل لكٍل مغ األستاذيغ الجميميغ عزػؼ لجشة السشاقذة/كسا ك 

 .)مشاقذًا داخميًا( حفطو هللا  / مازف إسساعيل ىشية     الفاضل  الجكتػرحزخة 

 .)مشاقذًا خارجيًا(  حفطو هللا  / شكخؼ عمي الصػيل    الفاضل  الجكتػرحزخة 

كتديج ادات تثخييا، كما قجماه مغ تػجييات كإرش ؛شاقذة ىحه الخسالةبقبػؿ م التفزميس
 كجساليا. ،كركنقيا ،فائجتيامغ 

غ يشخعي يغكمعاكنمغ أساتحة كعمساء  ،عػف لكل مغ مج لي يج ال الذكخ مػصػؿٌ ك 
كأخز بالحكخ  ؛ساـ ىحا البحثغ في الجاخل كالخارج، ككل مغ سانجني إلتيشخعيغ يكمحام

 : ذخعييغ كىعالسساحة القزاة 

رئٌس المجلس األعلى للقضاء الشرعً  الجوجو علً حسن/ الدكتور الشٌخسماحة 

سعيج عبج السالظ أبػ الجبيغ، قاضي / الجكتػر فزيمة القاضي، ك رئٌس المحكمة العلٌا الشرعٌةو
إبخاىيع خميل الشجار، رئيذ محكسة االستئشاؼ / الجكتػر السحكسة العميا، كفزيمة القاضي

بخانيػنذ، كفزيمة القاضي الذيخ /عسخ محسػد نػفل، رئيذ محكسة االستئشاؼ  الذخعية
قاضي ال، ككل مغ اعزائيا فزيمة القاضي الذيخ/عساد حسجؼ مجكخ، كفزيمة ة بغدةالذخعي

فزيمة القاضي الذيخ/ أحسج حديغ كسا كأتقجـ بالذكخ لكل مغ  ؛الذيخ/ جساؿ حامج الحفشي
ة، كفزيمة القاضي الذيخ/ دمحم ناجي فارس، عزػ البحيري، قاضي محكسة االستئشاؼ الذخعي

قاضي  السجمذ األعمى لمقزاء الذخعي سابقًا، كفزيمة القاضي الذيخ/ زكخيا رمزاف الشجيع،
أف كأسأؿ هللا عمى ما بحلػه مغ جيج كما قجمػه مغ عمع ككقت،  ،محكسة شساؿ غدة االبتجائية

 ػرا.ىع عشج ربي جداًء مػفءكجدا ،يع مقبػالً يجعل سيسَ 
 االحتخاـ كالتقجيخ*** ***كتقبمؾا مشي بفائق

 الباحث                                                                       

 فجساؿ صالح الجيؽ جساؿ ضبا    
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 ةػالسقجم
 ، أما بعج...كالتابعيغبو آلو كصحك  ،دالـ عمى رسػؿ هللا، كالرالة كالالحسج  

الجنيا  الح العباد فيكما جاءت إال مخاعاًة لسر ،عشيت الذخيعة الغخاء عمى الِحكَ لقج بُ  
 (1).في أرِضو هللا غ عباده، كرحستو بيغ خمِقو، كضلّ فالذخيعة عجؿ هللا بيكاآلخخة، "

بسبادغ العجؿ، كعسمت عمى إرسائو كتصبيقو عمى البذخية جسعاء،  كلقج جاءت الذخيعة  
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]: مبادغ العجؿ في الحكع بيغ الشاس، قاؿ هللا  أف نجخؼ ، فقج أمخنا هللا 

  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

[، كأمخنا سبحانو كتعالى بعجـ التفخيق بغ الشاس في الحكع عمى أساس 58]الشداء:  [ۈئ ۆئ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېٌ ]: عخقي أك شائفي، فقاؿ هللا 

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

إلسالـ ىحا السشيج في القزاء بيغ [، كأقخ ا15] الذػرػ:  [ يت ىت مت خت حت جت يب ىب

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: الكافخيغ فقاؿ هللا 

 [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
[، بل يحىب القخآف إلى أبعج مغ ذلظ فأمخنا بالعجؿ حتى مع السعاديغ، كجعل ذلظ 42] السائجة: 

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]: مغ تقػػ هللا، قاؿ هللا 

 [        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳
 [. 8]السائجة: 

كقج جاءت قػاعج القزاء في الذخيعة اإلسالمية مشدجسة مػع ىػحا السبػجأ العطػيع، كذلػظ فػي 
 جسيػػػع مخاحػػػل التقاضػػػي ابتػػػجاًء مػػػغ نذػػػػء الػػػجعػػ، مػػػخكرًا بتثباتيػػػا كالحكػػػع فييػػػا، كانتيػػػاًء بتشفيػػػح

 األحكاـ فييا كانقزائيا.

تِف الذخيعة اإلسالمية بترساء مبجأ العجؿ عمى جػىخ الجعاكػ كمػضػعيا، بل امتج كلع تك 
تصبيقو ليذسل الذكل كاإلجخاءات الستبعة فييا، فشجج الذخيعة اإلسالمية اىتست بتفاصيل عخض 
الذيادة، كصفات الذيػد، كسا اىتست ببياف شخيقة اإلقخار كمجػ إمكانية الخجػع عشو، كسا أنيا 

                                                           

 (.337 /4( ابغ قيع، إعالـ السػقعيغ عغ رب العالسيغ) ج1)
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، فشججىا تجرأ الحجكد بأدنى شبية أثخ الخمل في أؼ مخحمة مغ مخاحل إثبات التيسةأكجت عمى 
 مغ ىحه السخاحل. تصخأ عمى أؼِّ 

اإلسالمية كاف كلتدميط الزػء عمى القػاعج التي تحكع إجخاءات التقاضي في الذخيعة   
 ىحا البحث بعشػاف:

 خ التقاضيكالتحقيق االبتجائي عمى سي االدعاءأثخ الخمل في إجخاءات 
 .قظاع غدةفي السحاكؼ الذخعية في  

 لدببيغ رئيديغ ىسا: كالتحقيق االبتجائي فقط،  االدعاءكقج اقترخ البحث عمى إجخاءات 

 ما تقتزيو شبيعة البحث كتقييجه بقػاعج فشية تحػؿ دكف اإلشالة فيو.  -

ؿ مع عجـ التقميل مغ    ف ىحه اإلجخاءات تعتبخ األىع كاألكثخ أثخًا عمى إرساء قػاعج العجإ  -
 أىسية اإلجخاءات األخخػ.

 أكالا: طبيعة السؾضؾع:
 االدعاءالخمل في إجخاءات  أصػؿ السحاكسات الذخعية، تجرسفي  السػضػع عبارة عغ دراسة

 .قصاع غدةسيخ التقاضي في السحاكع الذخعية في عمى  االبتجائي، كأثخ ىحا الخمل كالتحقيق

 ثانياا: أىسية السؾضؾع:
 :أتي أىسية إعجاد ىحا البحث لألسباب اآلتيةت

ىحا السػضػع يسذ حياة الشاس بذكل مباشخ كيػمي، فكاف مغ األىسية بسكاف دراستو  -1
 كالػقػؼ عمى قػاعجه كمبادئو.

لسا في دراسة ىحا السػضػع مغ إضياٍر لمػجو السذخؽ لمذخيعة اإلسالمية، كمجػ تصبيقيا  -2
  الشاس كالقزاء بيشيع. لسبادغ العجؿ عشج الحكع بيغ

  ثالثاا: أىجاؼ البحث:
الػقػؼ عمى القػاعج التي أقختيا الذخيعة اإلسالمية كأرستيا في الجانب الذكمي اإلجخائي  -1

 مغ القزاء.

الػقػؼ عمى مجػ اعتبار الذخيعة اإلسالمية آلثار الخمل في القػاعج اإلجخائية عمى سيخ  -2
 التقاضي.
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  :بقةالجراسات الدا: رابعاا 
عمى الخغع مغ أف مػضػع إجخاءات التقاضي في الذخيعة اإلسالمية مبثػث في كتب الفقو  

كالقزاء اإلسالمي القجيسة، إال أف السؤلفات التي اعتشت بيحا الجانب بذكل مدتقل قميمة ججًا، 
الجراسات التي تتشاكؿ ىحه السدائل ضعية، فشجج العجيج مغ عمى العكذ مغ القػانيغ الػ 

تاب السعاصخيغ قامػا بعخض أصػؿ ىحه اإلجخاءات، كمغ ىحه فريل، غيخ أف بعس الكُ بالت
 الجراسات:

)د. ط(. عساف: دار ، أصؾؿ السحاكسات الذخعية، لمذيخ القجيخ القاضي أحسج عمي داكد -
في الفقو  القزائية حيث استعخض الباحث في ىحا الكتاب اإلجخاءات، ة لمشذخالثقاف

أصػؿ عقػبة فييا كانقزائيا، عارضًا نذػء الجعػػ حتى تشفيح المغ  اإلسالمي بجًءا
خًا إلى يكمذ؛ قخارات االستئشاؼ عمى األحكاـالسحاكسات الذخعية كمؤصاًل ليا، كمدتعخضًا ل

 .في القانػف الذخعي األردني اإلخالؿ بيحه اإلجخاءات عمى سيخ التقاضيأثخ 
 ـ.2002غ الجشجؼ، دار الشيزة العخبية، حدد.  أصؾؿ اإلجخاءات الجدائية في اإلسالـ،  -

كقج سار الباحث في بحثو عمى نفذ الشيج الحؼ سار عميو سابقو غيخ أنو قارف ىحه 
مغ بياف عخبية الستحجة، كقج  خال اإلجخاءات بقانػف اإلجخاءات الجدائية في دكلة اإلمارات ال

عمى بعس أشكاؿ بصالف أثخ اإلخالؿ بيحه اإلجخاءات عمى سيخ التقاضي باستثشاء كقػفو 
الحكع كالصعغ فيو، كىي خاصة بتجخاءات السحاكسة فقط دكف باقي اإلجخاءات كخاصة 

 كالتحقيق االبتجائي. االدعاءمػضػع ىحا البحث كىي إجخاءات 

عميو مغ كتب كأبحاث كرسائل في ىحا السػضػع، عجـ الباحث مسا كقف  ج الحعكق  
قاضي تختبة عمى اإلخالؿ بيحه اإلجخاءات عمى سيخ التكجػد دراسة اىتست بتػضيح اآلثار الس

 .حث مدتقٍل بيحه اإلجخاءات عثخ عمى بفي الذخيعة اإلسالمية، كلع ي

  البحث: ىيكميةخامداا: 
 كثالثة فرػؿ، كخاتسة كالتالي:، ؼتسييجفرل ك اشتسل البحث عمى مقجمة، 

  :السقجمة 

السػضػع، كأىسيتو كسبب اختياره، سل عمى إىجاء كشكخ كتقجيخ، كنبحة حػؿ شبيعة تكتذ
 .الباحث ، باإلضافة إلى خصة البحث، كمشيجكأىجافو، كالجراسات الدابقة لو
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 :تسييج

 ف:، كفيو مبحثااالدعاء كالتحقيق االبتجائي

 .ماىية االدعاء كالتحقيق االبتجائي: السبحث األكؿ

 .اإلسالمي في التذخيع لالدعاء كالتحقيقساسية األسبادغ ال :السبحث الثاني

  :الفرل األكؿ
 سحاكؼ الذخعية في قظاع غدةـ اإلجخائي في الالخمل في الشغا

 كفيو ثالثة مباحث:

 .في قصاع غدة سحاكع الذخعيةاـ اإلجخائي في الالشطالسبحث األكؿ: 

 .في قصاع غدة في السحاكع الذخعية ماىية الخمل في األنطسة اإلجخائيةالسبحث الثاني: 
 

 : الفرل الثاني
 لسحاكؼ الذخعية سيخ التقاضي في ا، عمى االدعاءأثخ الخمل في إجخاءات 

 .قظاع غدةفي 

 :مبحثافكفيو 
لقانػف الذخعي في ا ، عمى سيخ التقاضياالدعاءجخاءات أثخ الخمل في إالسبحث األكؿ: 

 .الفمدصيشي

اكع عمى سيخ التقاضي في السح االدعاءألثخ الخمل في إجخاءات  نساذج: ثانيالسبحث ال
 الذخعية في قصاع غدة.

 :الفرل الثالث
 لسحاكؼ الذخعية سيخ التقاضي في ا، عمى االدعاءأثخ الخمل في إجخاءات 

 في قظاع غدة.

 :كفيو مبحثاف

في القانػف سيخ التقاضي أثخ الخمل في إجخاءات التحقيق االبتجائي عمى : كؿالسبحث األ 
 .الذخعي الفمدصيشي
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لخمل في إجخاءات التحقيق االبتجائي عمى سيخ التقاضي في ألثخ ا نساذجالسبحث الثاني: 
 السحاكع الذخعية في قصاع غدة.

 الشتائج كالتؾصيات:

 الشتائج.أىع  -1

 التػصيات.أىع  -2
 السرادر كالسخاجع

 تتزسؽ:ك عامة الفيارس ال

 فيخس اآليات القخآنية. - أ
 .كاآلثار فيخس األحاديث الذخيفة  - ب

 قيية.األصػلية كالف القػاعجفيخس   - ت

 فيخس السرادر كالسخاجع.  - ث

 سادساا: مشيج البحث:
في ىحا البحث سيتع اتباع كل مغ السشيج الػصفي التحميمي، كالسشيج السقارف، كاعتساد 

 اإلجخاءات الفشية التالية: 

 بحكخ رقع اآلية كاسع الدػرة. عدك اآليات القخآنية إلى مػاضعيا مغ كتاب هللا  -1

مطانيا مغ كتب الدشة، مكتفيًا بسا كرد في الرحيحيغ إف تخخيج األحاديث كعدكىا إلى  -2
كجج، ثع الكتب الخسدة األخخػ، كإال فسا تيدخ مغ كتب اإلسشاد، كذلظ عغ شخيق ذكخ 
اسع السؤلف، ثع اسع الُسَرشَّف، يميو الكتاب كالباب، فخقع الجدء كالرفحة كالحجيث، كبعج 

 ف في الرحيحيغ.ذلظ أنقل الحكع عمى الحجيث ما أمكغ، إال ما كا

 َندبة األقػاؿ إلى قائمييا، كذلظ بحكخ اسع السؤلف، ثع اسع الكتاب، فخقع الجدء كالرفحة. -3

عدك السدائل األصػلية كالفقيية إلى مطانيا األصمية مغ كتب األصػؿ كالفقو، ككحلظ مغ  -4
مانة العمسية، الكتب الحجيثة، األصػلية مشيا كالفقيية، الستعمقة بالسػضػع، بسا تقتزيو األ

 ية.اىب الفقيمع الحخص عمى تختيب األقػاؿ حدب التدمدل التاريخي لمسح



 

 

 

 

 

 

 

 

 :تسييج
 االدعاء كالتحقيق االبتجائي
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  السبحث األكؿ
 كشخكطو ماىية االدعاء 

 السظمب األكؿ: ماىية االدعاء.
 أكالا: االدعاء في المغةا: 

 [ڄ ڄ ڄ ڄ  ] :كىي الصمب، قاؿ  االدعاء مرجر، كاالسع الجعَػػ:
 (1)ٍع، كاسع مفعػلو مّجعًى.جَّ [، كالجسع ادعاءات، كاسع فاعمو: مُ 57]ياسيغ:

 .(2)مغ ُيكثخ االدعاء كالجخاخ عشج العؾاـ:
 .(3)كإذا ُأشمق االدعاء فتنو ُيرخؼ إلى الجعػػ الفخدية 

 ي، كما يمدميا مغ إجخاءات .المُّغػؼ مغ االدعاء: كىػ دعػػ الُسجع الباحث كىحا ىػ مقرػد 
 ثانياا: االدعاء في االصظالح :  

لقج اتفقت نطخة الفقياء مع المُّغػييغ في مفيػـ االدعاء حيث يصمقو بعس الفقياء عمى الجعػػ 
 .(4)باعتبارىا معشى االدعاء عشج اإلشالؽ

 تعخيف االدعاء عشج الفقياء القجامى :  ) أ (
قػٌؿ مقبػؿ عشج القاضي يقرج بو خ دمحم بغ عمي الحشفي بأنو: عخفو الذي  الحشفية:تعخيف  -1

 .(5)شمب حقٍّ لشفدو ِقَبَل غيخه أك دفعو عغ حق نفدو

خبخ عغ حق القخافي فقاؿ: ىػ الذيخ أحسج بغ إدريذ الرشياجي عخفو  السالكية: تعخيف -2
 .(6)يتعمق بالُسخِبخ عمى غيخه

                                                           

كابغ كالد،  (؛176/ 2لكجخاتي، بحار األنػار)جا(؛ ك 748/ 1، معجع المغة العخبية السعاصخة )ج( عسخ1)
الخممي، نياية السحتاج إلى شخح السشياج (؛ ك 4/169يجر، درر الحكاـ )جح(؛ ك 48ص السقرػر كالسسجكد)

 (.333/ 8)ج
 (.5/2/باب الجيع )جة بالقاىخة، كتاب العامي الفريح( مجسع المغة العخبي2)
 (.69ص) ( الحسيجاف، الجسع كالتفخيق بيغ سمصتي االدعاء كالتحقيق3)
 (.69جسع كالتفخيق )صالالحسيجاف، (؛ ك 2/176( الكجخاتي، بحار األنػار)ج4)
 (.510( الِحْرشي، الجر السختار شخح تشػيخ األبرار كجامع البحار)ص5)
 (.33/ 1جك أنػار البخكؽ في أنػاء الفخكؽ)( القخافي، الفخكؽ أ6)
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إخبار عغ كجػب حق عمى غيخه حسج الخممي بأنو: عخفو الذيخ دمحم بغ أ الذافعية: تعخيف -3

 (1)عشج حاكع.

إضافة اإِلنَداِف إلى َنفدِو عخفو الذيخ مشرػر بغ يػنذ البيػتي بأنو:  الحشابمة: تعخيف -4
 (2)استحقاَؽ شيٍء في يج غيخه َأك في ِذمَّتو، كالَجيِغ َكنحِػِه.

 التخجيح:

 الحشفية. خاجح ىػ تعخيفأف المغ كجية نطخه الباحث  ػ يخ 
 شسػلية تعخيف الحشفية.ىػ  سبب التخجيح:

يف السالكي قج أغفل الحق يجج أف التعخ  تف الشاضخ في تعخيفات السحاىب األخخػ ف  
 .بالغيخ عمى الشفذ، كلع يتصخؽ إلى مكاف التقاضيالستعمق 

عمى  خف التقاضي كىػ عشج الحاكع كلكشو لع يحكخ الحق لمغياككأما تعخيف الذافعية فقج ذكخ م
 .الشفذ

ككحلظ تعخيف الحشابمة قج خال مغ حق الغيخ عمى الشفذ كشارؾ السالكية في عجـ ذكخ مكاف     
 التقاضي.

 غ فعاًل ضسغ إجخاءات التقاضي كلكغ خال مشيسا المفع.عمسًا أف األمخيغ قج يكػنا مػجػدي    

ذكخ الحق لمشفذ أما تعخيف الحشفية فقج جاء أشسل كأعع مغ التعخيفات الدابقة حيث   
 عمى الغيخ، كالحق لمغيخ عمى الشفذ، كذكخ القاضي كالسكاف بقػلو ) عشج القاضي(.

 

 .السظمب الثاني: شخكط االدعاء
يرح إال بيا، كإف مخالفة ىحه الذخكط قج يؤثخ عمى سيخ  ال ف لالدعاء شخكطٌ إ 

يا نتيجة الخمل في فدخ التقاضي كبالتالي عمى الحكع القزائي، ككثيخ مغ األحكاـ القزائية تع
 :كالتالي ، كىيشخكط االدعاء

 

                                                           

 (8/333( الخممي، نياية السحتاج إلى شخح السشياج)ج1)
 (.384/ 6)جكذاؼ القشاع ( البيػتي، 2)
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 االدعاء:شفذ : الذخكط الستعمقة بأكالا 

 :أف يكؾف االدعاء في مجمذ القزاء -1

إف  شخط االدعاء أف يكػف في مجمذ القزاء الحؼ يعقجه القاضي في الػقت السحجد،  
 .(1)الدابق السداجج كاألماكغ السخررة اآلف لمشطخ في الجعاكػ ىي: السحاكع ككانت في

كلع يكغ في عيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مكانًا مخررًا لمقزاء، فمخبسا قزى في داره أك السدجج، أك 
ِؿ َحتَّى َتْدسَ لعمي  الصخيق، كفي قػلو ملسو هيلع هللا ىلص َع َما َيُقػُؿ : )ِإَذا َأَتاَؾ اْلَخْرَساِف َفاَل َتْقِس ِلأْلَكَّ

كإف إشعاٌر بجػاز اتخاذ مكاٍف مخرز لمقزاء، يأتيو الشاس لكي يتقاضػا فيو ، ، (2) (اآْلَخُخ 
 (3) أكؿ مغ اتخح دارًا لمقزاء ىػ الرحابي الجميل خميفة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

 إلداـ السجعى عميو بالحكع كحدع مادة الشداع برجكر قخارىػ  :كىجؼ كجؾد مجمذ القزاء
 .(4)كىحا ما عميو العسل في السحاكع الذخعية في فمدصيغ الشفاذ،القاضي كبحا يربح كاجب 

 في كجو الخرؼ:االدعاء كؾف يأف  – 2

: لعمي  كالبيشة إال عمى حاضخ أك مغ في حكسو كقج قاؿ الشبي  الدعاءدسع ايُ فال 
ِؿ َحتَّى َتْدَسَع َما َيُقػُؿ اآْل  َخُخ ، َفِتنََّظ ِإَذا َسِسْعَت َما َيُقػُؿ )ِإَذا َأَتاَؾ اْلَخْرَساِف َفاَل َتْقِس ِلأْلَكَّ

 (5)اآْلَخُخ َعَخْفَت َكْيَف َتْقِزي ( قاؿ فسا زلت بعج قاضيًا.

 .(6)( إنسا يكػف القزاء بعج الدساع مغ الخرسيغ كالقاعجة )
 بالسجعي كالسجعى عميو: : الذخكط الستعمقةياا ثان

 .(7)يو أف يكػنا بالغيغ عاقميغيذتخط في السجعي كالسجعى عمأىمية طخفي الجعؾى:  -1

 كجؾد السرمحة ألحج الظخفيؽ: -2
                                                           

 (.25إلجخاءات القزائية )ص( أبػ سخدانة، أصػؿ ا1)
البييقي: الدشغ الكبخػ، باب القاضي ال يقبل شيادة الذاىج إال بسحزخ مغ الخرع السذيػد عميو، كال  ](2)

 [. 20488: رقع الحجيث 10/237يقزي عمى الغائب 
 (. 117صداكد، أصػؿ السحاكسات الذخعية ) (3)
 (.1خزيخ، االجخاءات القزائية )ص( 4)
الدشغ الكبخػ، باب القاضي ال يقبل شيادة الذاىج إال بسحزخ مغ الخرع السذيػد عميو، كال  ]البييقي: (5)

 [. 20488: رقع الحجيث 10/237يقزي عمى الغائب 
 (. 61( الحخيخؼ، القػاعج كالزػابط الفقيية في القزاء)ص6)
 (.4/179( حيجر، درر الحكاـ )ج7)
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 (1)كاحجة السرالح، كىي ما فيو الخيخ كالسشفعة كالرالح.كالسرمحة في المغة: 

ىي السشفعة التي قرجىا الذارع الحكيع لعباده، مغ حفع ديشيع كنفػسيع  كفي االصظالح:
 .(2)أك يخل بيا كعقػليع كندميع كماليع كدفع ما يفػت ىحه األصػؿ

ف إفي إقامتيا، كالقاعجة: ) عالجعػػ إال إذا كاف لمسجعي مرمحة ال تعارض الذخ  تقاـال ك 
 .(3)السرمحة مشاط الجعػػ كأنو ال دعػػ حيث ال مرمحة (

صفة  ، أك مغ يشػب عشيسا،يجب أف يحسل شخفا الجعػػ  تؾافخ الرفة في طخفي الجعؾى: -3
 .(4)اكػ الحدبة فيحسل صفتيا كل إندافكأما دع؛ تؤىميسا لخفع الجعػػ 
 .(5)هللا اسٌع مغ االحتداب: كىي شمب األجخ مغكالحدبة في المغة: 

 .(6)ىي األمخ بالسعخكؼ إذا ضيخ تخكو، كالشيي عغ السشكخ إذا ضيخ فعمو كفي االصظالح:

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ: ﴿قاؿ هللا 
 [ .104﴾ ] آؿ عسخاف:  ۀ ۀ ڻ ڻ

 .(8)أؼ معمػـ الذخرية كليذ مجيػالً  :(7)لسجعى عميو معمؾماا أف يكؾف ا -4

 ثالثا: شخكط السجعى بو: 
 أف يكؾف السجعى بو مذخكعاا: -1

)ما حـخ أخحه حـخ ُخـ فعمو َحُخـَ شَمبو(، ك، كالقاعجة: أف )َما حَ ػ بوـ ال ُتقبل الجعػ خَّ حَ فالسُ 
 .(9)إعصاؤه(

 

                                                           

 (.3/479)ج متغ المغة ،رضا(؛ ك 293آبادؼ، القامػس السحيط ) ( الفيخكز1)
 (.2السرمحة عشج الحشابمة )ص ،الذثخؼ (؛ ك 3/1003)ج السيحب :الشسمة( 2)
 ( .159العسخكسي، أصػؿ السخافعات الذخعية )ص(؛ ك 23/8)ج جمة مجسع المغة العخبية بالقاىخة( م3)
 (.339( أبػ الجبيغ، الجية )ص4)
 .(2/140السدتعحب )ج بصاؿ، الشطع(؛ ك 2/283)ج ( رضا، معجع متغ المغة5)
 ( 284( الفخاء، األحكاـ الدمصانية )ص6)
 (.4/181( حيجر، درر الحكاـ )ج7)
 (.11البمبيدي، إجخاءات )ص (8)
 .(1/44الحكاـ )جكحيجر، درر  ،(124( الدحيمي: دمحم، أصػؿ السحاكسات )ص9)
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 أف يكؾف السجعى بو معمؾماا: -2

 (1)كال ترح الجعػػ بالسجيػؿ. ؛معمػماً  ،ُمَبيَّشا غاية البيافأف يكػف 

 .(2) كالقاعجة: ) أف القزاء بالسجاىيل ال يرح كال الذيادة عمييا(

 :محتسل الثبؾتغيخ محاؿ شخعاا أك عقالا؛ كأف يكؾف أف يكؾف السجعى بو  -3

شت كابغ في ميخاث ىػ محاٌؿ شخعًا كادعاء القدسة بالتداكؼ بيغ بفال تدسع الجعػػ فيسا 
 .كادعاء بشػة مغ يرغخه بخسذ سشيغ ُيعقل أك يحتسل الثبػت،فيسا ال ال أبييسا الستػفى، ك 

(، ذلظ أف  السستشع عادة كالسستشع حقيقة (، كقاعجة ) االدعاء في السحاؿ باشل)  كالقاعجة:
 (3)عػاه لتيقغ كحبو.دالسستشع حقيقة ال تدسع 

 رابعاا: شخكط الريغة:

لفطًا لمقادر عمى الشصق  ،أف يؤدؼ السجعي أك ككيمو صيغة االدعاء بشفدو: ة الريغةتأدي -1
 (4) كإذا كاف صغيخًا  فػِليُّو أك كِصيِّو. ؛أك إشارًة لغيخ القادر عمى الشصق ،أك خصاً 

كلػ قاؿ السجعى عميو في جػابو  ؛لع ترح دعػاه  ،أك أضغ ،: فمػ قاؿ السجعي أشظالجـد -2
 (5)يعتبخ دعػػ صحيحة كُتدسع. ،كبالجـد بالسجعى بو ؛ال ُتقبل إجابتوف ،أك أضغ ،أشظ

 (6)( كىػ الطغ. ال عبخة لمتػىع كالقاعجة الكمية: )
 ط في االدعاء أال يكػف متشاقزًا.: كيذتخ عجـ التشاقض -3

 (7): أصل الفعل نقس، ككالمو متشاقس: إذا خالف قػلو الثاني األكؿ.كالتشاقض في المغة

 (8) : سبق كالـٍ مغ الُسجِعي مشاقس الدعائو، أؼ مػجب لبصالف ادعائو.الحكفي االصظ

 
                                                           

 (.4/183( حيجر، درر الحكاـ )ج1)
 (.70)ص( الحخيخؼ، القػاعج كالزػابط الفقيية 2)
 .99ص السخجع الدابق،( 3)
 (.78)صكالبمبيدي، إجخاءات (؛ 207العسخكسي، أصػؿ السخافعات الذخعية )ص (4)
 (.233/ 1أصػؿ السحاكسات الذخعية )جداكد، (؛ ك 10خزيخ، االجخاءات القزائية )ص (5)
 (.74مادة )(؛ ك 1/73( حيجر، درر الحكاـ )ج6)
 ( .93-19/88كالدبيجؼ، تاج العخكس )ج  ، (93ص)، (5/378بغ فارس، مقاييذ المغة )ج( ا7)
 (.4/176( حيجر، درر الحكاـ )ج8)
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 السبحث الثاني
 ماىية التحقيق االبتجائي كخرائرو

 ماىية التحقيق االبتجائي:أكالا: 
 في القخآف كالدشة كاألثخ: االبتجائي التحقيق

لكغ ليذ ؛ السشػرة لعيج الشبػؼ في السجيشةلقج عخؼ الذخع اإلسالمي الحشيف التحقيق مشح ا
 بالسدسى السعخكؼ اآلف كإنسا يشجرج تحت اسع القزاء، كدؿ عمى ذلظ:

  مؽ القخآف الكخيؼ: -أ

قج أمخت ، ف[6] الحجخات: ﴾... ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ﴿: قاؿ هللا 
 .اآلية بالتحقق كالتثبت قبل إصجار الحكع

  :مؽ الدشة -ب

ِ  فَّ َرُجاًل ِمَغ اأَلْعَخاِب َأَتى َرُسػؿَ أ ِ، َأْنُذُجَؾ َّللاََّ ِإالَّ َقَزْيَت ِلي ِبِكَتاِب َّللاَّ ، َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ َّللاَّ
ِ، َكْأَذْف ِلي، َفَقاَؿ  ِ، َفَقاَؿ الَخْرُع اآلَخُخ: َكُىَػ َأْفَقُو ِمْشُو، َنَعْع َفاْقِس َبْيَشَشا ِبِكَتاِب َّللاَّ َرُسػُؿ َّللاَِّ َّللاَّ

ْبِشي َكاَف َعِديًفا َعَمى َىَحا، َفَدَنى ِباْمَخَأِتِو، َكِإنِّي ُأْخِبْخُت َأفَّ َعَمى اْبِشي الخَّْجَع، : ُقْل، َقاَؿ: ِإفَّ ا
اَئٍة َكَتْغِخيُب َفاْفَتَجْيُت ِمْشُو ِبِساَئِة َشاٍة، َكَكِليَجٍة، َفَدَأْلُت أَْىَل الِعْمِع، َفَأْخَبُخكِني َأنََّسا َعَمى اْبِشي َجْمُج مِ 

ـٍ، َكالَِّحؼ َنْفِدي ِبَيِجِه أَلَْقِزَيغَّ َبْيَشُكَسا ِبِكَتاِب : )َكَأفَّ َعَمى اْمَخأَِة َىَحا الخَّْجَع، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ  َعا
ـٍ، اْغُج َيا ُأَنْيُذ ِإَلى اْمَخأَةِ  ، َكَعَمى اْبِشَظ َجْمُج ِماَئٍة، َكَتْغِخيُب َعا ِ، الَػِليَجُة َكالَغَشُع َردٌّ َىَحا، َفِتِف  َّللاَّ

 .(1) ، َفُخِجَسْت اْعَتَخَفْت َفاْرُجْسَيا(، َقاَؿ: َفَغَجا َعَمْيَيا، َفاْعَتَخَفْت، َفَأَمَخ ِبَيا 
 :، مشيامؽ الحجيث بعض اإلجخاءات الجقيقة في التحقيق االبتجائيقج استشبط الباحث ك 

لع يرجر عمى السخأة دو، ك عمى السخأة رغع إقخاره عمى نفلع يأخح بقػؿ السقخ  ف الشبي إ -1
 حكسًا حتى يحدع األمخ تحقيقًا، كدؿ عمى ذلظ قػلو )َفِتِف اْعَتَخَفْت(.

كعجـ  ،كفي ذلظ حفاظ عمى سسعتيا ،لع يحكخ اسع السخأة كسا سمف ككحلظ فتف الشبي  -2
 استرحابًا لمبخاءة األصمية فييا. ،التذييخ بيا

 فيو تفػيس ألنيذ أف يكػف محققًا في السدألة.(،  اْغُج َيا ُأَنْيُذ  ) قػؿ الشبي  -3
                                                           

: رقع الحجيث 3/191 ،باب الذخكط التي ال تحل في الحجكد ( ]البخارؼ: صحيح البخارؼ، كتاب الذخكط/1)
2724.] 
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 فيو استخجاـ إجخاءات التحقيق لمػصػؿ إلى االعتخاؼ. ،( َفاْعَتَخَفْت  قػلو ) -4

فيو رفع لشتائج التحقيق لمحاكع، كمغ ثع إصجار  ،، َفُخِجَسْت (ملسو هيلع هللا ىلص  قػلو ) فَأَمَخ ِبَيا َرُسػُؿ َّللاَِّ  -5
 الحكع ثع التشفيح.

لقػلو ) َفِتِف اْعَتَخَفْت (، فمع يأمخ  ،مغ تمصف مع الجاني كال يخفى ما في أسمػب الشبي  -6
 .(1)بزخب كال إكخاه كال أذية، كسا أنو أعصاىا الحق في التداـ الرست

كىحا البشج الدادس يقع ضسغ ضسانات االستجػاب، كقج نز قانػف اإلجخاءات الجدائية 
 .(2)"لرست كعجـ اإلجابة عمى األسئمة السػجية إليولمستيع الحق في ا"عمى أنو 

ائية بكامل أركانيا د الج جعػػ لمشخعي لحجيث الدابق بسثابة تأصيل كيخػ الباحث أف ا
 لمتحقيق كإجخاءاتو. شخعيٌّ  تأصيل أنوكسا  ،كعشاصخىا

 ٿ ٿ﴿ :  قػؿ هللا قرة الػليج بغ عقبة بغ أبي معيط الحؼ أندؿ فيو مؽ األثخ: -ج
ْبُغ اْلُسْشِحِر َأُبػ َساَساَف، َقاَؿ: َشِيْجُت  [، كالقرة أف ُحَزْيغَ 6جخات:﴾ ]الحٹ ٿ ٿ

ْبَح َرْكَعَتْيِغ، ُثعَّ َقاَؿ: َأِزيُجُكْع، َفَذِيَج َعَمْيِو َقْج كَ   ُعْثَساَف ْبَغ َعفَّافَ  ُأِتَي ِباْلَػِليِج َقْج َصمَّى الرُّ
َشِخَب اْلَخْسَخ، َكَشِيَج آَخُخ َأنَُّو َرآُه َيَتَقيَُّأ، َفَقاَؿ ُعْثَساُف: ِإنَُّو َلْع َيَتَقيَّْأ َحتَّى َرُجاَلِف َأَحُجُىَسا ُحْسَخاُف َأنَُّو 

: ُقْع َيا َحَدُغ َفاْجِمْجُه، َفَقاَؿ اْلَحَدُغ: َكؿِّ َحا ، ُقْع َفاْجِمْجُه، َفَقاَؿ َعِميٌّ رََّىا َمْغ َشِخَبَيا، َفَقاَؿ: َيا َعِميُّ
 َحتَّى َبَمَغ َقارََّىا، َفَكَأنَُّو َكَجَج َعَمْيِو، َفَقاَؿ: َيا َعْبَج هللِا ْبَغ َجْعَفٍخ ُقْع َفاْجِمْجُه، َفَجَمَجُه َكَعِميٌّ َيُعجُّ  َتَػلَّى

َكُكلٌّ ِنيَغ، ثساَ  ُعَسخَبِعيَغ، كَ ، َكَجَمَج َأُبػ َبْكٍخ َأرْ َأْرَبِعيغَ َمَج الشَِّبيُّ جَ اَؿ: َأْمِدْظ، ُثعَّ َقاَؿ: َأْرَبِعيَغ، َفقَ 
.  (3)ُسشٌَّة، َكَىَحا َأَحبُّ ِإَليَّ

 :خاءات الجعػػ مغ ىحا األثخ مغ إج تفاددكما ي

إلى كصل خبخه  كحيث ،حيث أنو شاع خبخه بيغ الشاس ،قبػؿ شكػػ الشاس في الػليج -1
 ، كىػ أكؿ إجخاء مغ إجخاءات الجعػػ الجشائية.مدامع الخميفة

 أال كىػ اإلعالف .  إجخاٌء أساسي في الجعػػ  ة لمػليج، كىحااستجعاء الخميف -2

                                                           

إلسالمي الحشيف، ( كىحا ما يتغشى بو الغخب مغ حقػؽ كضسانات لمستيع كىي مػجػدة أصاًل في التذخيع ا1)
 كمقتبدٌة مشو، كال أدؿ عمى عمى كجػد ىحه األصػؿ في الذخع، مغ قرة امخأة العديف كالغامجية.

 (. 97( قانػف اإلجخاءات الجدائية، مادة )2)
 [.1707: رقع الحجيث 2/1331( ] مدمع: صحيح مدمع، كتاب الحجكد/ باب حج الخسخ 3)
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كإف كانا في مجمذ سيخ الجعػػ ، إال  اإلجخاءيغاالستجػاب كسساع الذاىجيغ: كىحيغ  -3
 .بتجائيأنيسا مغ إجخاءات التحقيق اال

بالتػفيق بيغ الذيادتيغ في السػضػع  إصجار الحكع، كقج تعجَّب الباحث مغ فقو عثساف -4
الثاني بقيء الخسخ، كذلظ في قػلو ك  اختالفيسا في المفع، حيث شيج األكؿ بالذخب، عرغ

 )ِإنَُّو َلْع َيَتَقيَّْأ َحتَّى َشِخَبَيا(.

 .خيخ مغ إجخاءات الجعػػ تشفيح الحكع، كىػ اإلجخاء األ -5

حيث أراد تقخيخ  ،ى َقارََّىا () َكؿِّ َحارََّىا َمْغ َتَػلَّ  :قػؿ الحدغ  فائجٌة عديدة: كىي كفيو
حلظ حتى ال ك، ك ، كسا تػلَّػا بخد العيرتشفيح العقػبة بيج الحاكع أك مغ يشػب عشو في الحكع

 يجع الُسَشفِّح في مػاجية الشاس.

 ،مخكرًا بسخحمة التحقيق ،بكساليا مغ بجاية الذكػػ  الجعػػ الكخيع قج استػفى ىحا األثخ ل
 تياًء بتشفيح الحكع.كمغ ثع مخحمة السحاكسة كإصجار الحكع، كان

 : مفيـؾ التحقيق:ثانياا 
مغ حققت األمخ إذا تيقشتو أك جعمتو الزمًا  ثابتًا، كحقيقة الذيء مشتياه  في المغة:التحقيق   -1

 .(1)كأصمو السذتسل عميو
 .(2): إثبات السدألة بجليميافي االصظالحالتحقيق  -2

ائي عشج القجماء، بل ىػ إجخاء كىحا ىػ السعشى العاـ لمتحقيق، كلع ُيعخؼ التحقيق االبتج
حجيث العيج، كإنسا الحؼ كاف يعخؼ عشجىع التحقيق بيغ يجؼ القاضي في مجمذ الحكع كبحلظ تتفق 

 (3)كىحا ما يعبخكف عشو بمغة العرخ بالتحقيق الشيائي. ؛عباراتيع مع االصصالح المغػؼ 

 : مفيـؾ التحقيق االبتجائي عشج شخاح القانؾف  -3

اءات تدتيجؼ التشقيب عغ األدلة في شأف جخيسة ارتكبت، كتجسيعيا ىػ مجسػعة مغ اإلجخ 
 .(4) ثع تقجيخىا، لتحجيج مجػ كفايتيا إلحالة الستيع إلى السحاكسة

 
                                                           

 (.2/198( الفيػمي، السرباح )ج1)
 (.53)ص لجخجاني، التعخيفات( ا2)
 (.146( تخكي، اإلجخاءات الجشائية )ص3)
 (.20القجك، التحقيق االبتجائي )ص(؛ ك 501( نجيب، شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية )ص4)
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 (1)ىػ الذخز الحؼ يتػلى التحقيق في الجخائع بسقتزى القانػف.كالسحقق: 

 (2)أىسية التحقيق االبتجائي: :ثالثاا 

 (3) سية بسكاف حيث إنو:إف التحقيق االبتجائي لسغ األى
إف التحقيق االبتجائي ىػ حمقة الػصل بيغ مخحمتي االستجالؿ كالديخ في الجعػػ ، كال يسكغ  -1

لمقاضي عقج السجمذ الذخعي في الجعاكػ التي تحتاج إلى تحقيق ابتجائي، حتى يتع رفع قخار 
 .اإلحالة إليو

 .التحقيق العامة التي يقـػ بيا إف تػفيخ الػقت في تتبع األدلة يعتبخ مغ السرمحة -2

 .إف إجخاءات التحقيق االبتجائي تقـػ عمى إثبات االدلة في السحزخ كالسحافطة عمييا -3

ف غايتو الترخؼ إحيث  ،ساف لمحخية الفخدية لألفخاديعتبخ التحقيق االبتجائي حداـ أماف كض -4
  ػ.بالجعػػ إما بالحفع، أك اإلحالة، كفي ذلظ مرمحة لصخفي الجعػ 

 (4) : خرائص التحقيق االبتجائي:رابعاا 
ج مغ ىحه القػاع ، كإف اختالؿ أؼٍّ ابقػاعج خاصة يجب مخاعاتي يتسيد التحقيق االبتجائي

 : حه الخرائز ىيكى ؛ػنياألثخ القانيتختب عميو 

 تجكيؽ التحقيق االبتجائي: -1

ق ذلظ، كتابة ما يتع مغ إجخاءات لمتحقيق في محزخ لتػثي :كتعشي ىحه الخاصية
ليديل الخجػع إلى ما تع إثباتو عشج الحاجة،  ؛بحيث يجب إثبات إجخاءات التحقيق في محزخ

كيقـػ بكتابة التحقيق مػضف مختز، ليتخؾ لمسحقق التفخغ لمتحقيق كاستجػاب الستيع كسساع 
؛ عمى السحزخ بجانب تػقيع السحقق الذيػد، كغيخ ذلظ مغ اإلجخاءات، كيػقع كاتب التحقيق

كإف مخالفة أؼ مغ اإلجخاءات  ؛ـ بيحه السيسة في مجالذ القزاء الذخعي كاتب الزبطكيقػ 
 .(5)الدابقة مػجٌب لفدخ الحكع

                                                           

 (.18( نػفل: أميغ كتساـ، الػجيد في أصػؿ التحقيق الجشائي )ص1)
 .29ص السخجع الدابق، ( 2)
 (.501ت الجشائية )ص( نجيب، شخح قانػف اإلجخاءا3)
غيخ أنيا مػجػدة  ،في كتب القزاء الذخعييعمع دتقاًل لخرائز التحقيق فيسا جج تبػيبًا ميعمسًا أف لع  (4)

 ضسشًا في مبادغ القزاء .
 كاإلجخاء مػجػد في الزفة الغخبية.(؛ 53، 52، مادة )(12/1965)ج أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 5)
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 :(1)سخية إجخاءات التحقيق االبتجائي لغيخ الخرـؾ -2

جمدات ، ف(2)رتحقيق ال يشبغي أف يحزخىا الجسيػ كتعشي ىحه الخاصية أف جمدة ال
، (3)إال بتذف خصي مغ الشيابة الجمدة حزػر ستجاعيغاؼ الكال يجػز ألشخ  ؛تكػف سخيةالتحقيق 

 كسبب ذلظ ىػ عجـ انتياؾ خرػصية أشخاؼ الجعػػ مغ قبل الجسيػر.
 

 :(4)عالنية نتائج التحقيق االبتجائي لمخرـؾ كككالئيؼ -3

ة فقط بكىحه  كككالئيع، كال مانع مغ نذخ نتائج التحقيق إذا كاف في  يغالستجاعِ خاصَّ
السجتسع، فتف الشتائج  أركاف بعس القزايا التي تيد، كسا يحجث اآلف في جتسعذلظ مرمحة لمس

 الشاس. تشذخ لتصسيغ
 كقف التحقيق: -4

كمغ كىحه الخاصية يتسيد بيا التحقيق االبتجائي في السحاكع الذخعية في قصاع غدة، 
الدشج نو يجػز لمسحكسة  كقف سيخ التحقيق إذا أقخ السجعي األكؿ  أنو غيخ متسدظ بصػره أ

 .(5)فيو ى التدكيخَ عَ السجَّ 

                                                           

 (.325/ 1نػف اإلجخاءات الجشائية )ج( شسذ الجيغ، شخح قا1)
 (.3( األميغ، محػػػػاضخات في مادة قانػف اإلجخاءات الجدائية )ص2)
 ( صادر عغ ديػاف قاضي القزاة ، السجمذ األعمى لمقزاء الذخعي، مػقع ديػاف القزاء األعمى.3)
 (.325/ 1( شسذ الجيغ، شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية )ج4)
 (.71، مادة )12/1965 الذخعية سحاكساتأصػؿ القانػف ( 5)
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 :لثالسبحث الثا
 في التذخيع اإلسالمي دعاء كالتحقيقلال سبادئ األساسيةال 

، كذلظ أف الخمل اإلجخائي التحقيقء ك االدعا إجخاءات عمييا تكدىشاؾ مبادغ أساسية تخ 
نقس الحكع إلى ؤدؼ كبالتالي ي ،إذا عارض تمظ السبادغ فتنو عخضة لمفداد أك البصالفعمييا الػارد 

 كمغ ىحه السبادغ:كلع يفرل الباحث بيشيا في ىحا البحث؛ لمتجاخل كالتخابط بيشيسا،  ؛أك بصالنو

 : مبجأ العجؿ كالسداكاة:أكالا 
الجمػس  في، ـػلقاضي لسبجأ السداكاة بيغ الخرلقج حخص الذخع الحشيف عمى  مخاعاة ا

الستخاصسيغ يقتزي أاّل يحكع القاضي في القزّية قبل  كمبجأ التدػية بيغكاإلقباؿ كاإلشارة كالشطخ، 
 قج نرت، ك أف يّصمع كلُّ خرع عمى ما قّجمو الخرع اآلخخ مغ أكجو الجفاع كالسدتشجات كالسحّكخات

 (1).في ىحا ابقةٌ مى ذلظ، كالذخيعة اإلسالمّية سالشطع السختمفة ع

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ]:  قاؿ هللا

ہ ]: [، كقاؿ هللا 90] الشحل: [   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

      ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  : [، كقاؿ الشبي8] السائجة: [   ﮺
ى ِبِو، َفَخُجٌل َعَخَؼ اْلَحقَّ َفَقَز  ،)اْلُقَزاُة َثاَلَثٌة: َكاِحٌج ِفي اْلَجشَِّة، َكاْثَشاِف ِفي الشَّاِر، َفَأمَّا الَِّحؼ ِفي اْلَجشَّةِ 

 .(2)(َكَرُجٌل َعَخَؼ اْلَحقَّ َفَجاَر ِفي اْلُحْكِع، َفُيَػ ِفي الشَّاِر، َكَرُجٌل َقَزى ِلمشَّاِس َعَمى َجْيٍل َفُيَػ ِفي الشَّارِ 

ما جاء في  حادثة السخأة مغ بشي مخدـك  :كمغ أركع صػر العجؿ كالسداكاة في اإلسالـ
ة امَ سَ ا أُ قائاًل: ) يَ  الخسػؿ  فخدهمة بغ زيج ليذفع فييا، التي سخقت حميًا كقصيفة، فبعث قػميا أسا

 .   (3)ا (ىَ جَ يَ  ػتُ عْ صَ قَ لَ  ْت قَ خَ سَ  ػجٍ سَّ حَ مُ  تَ شْ بِ  ةَ سػَ اشِ فَ  فَّ أَ  ػػْ هللا لَ  عُ يْ أَ هللا ؟ كَ  كدِ جُ حُ  غْ مػِ  جٍّ ي حَ فِ  عُ فَ ذْ تَ أَ 

                                                           

 (.169( الُبغا كآخخكف، الجعاكػ )ص1)
[ كصححو 3573 : رقع الحجيث3/299أبػ داكد: الدشغ، كتاب األقزية/باب في القاضي يخصئ، ( ]2)

 األلباني في صحيح كضعيف سشغ أبي داكد.
: رقع 4/250لػضيع، لذخيف كاالبخارؼ: صحيح البخارؼ، كتاب الحجكد/ باب إقامة الحجكد عمى ا( ]3)

، كالشيي عغ جكد/باب قصع الدارؽ الذخيف كغيخهمدمع: صحيح مدمع، كتاب الحك][، 6787الحجيث
 [.1688: رقع الحجيث 3/1315 الذفاعة في الحجكد،
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يقػؿ: آِس َبيَغ و عمى الكػفة قاضيَ  ؼ ألبي مػسى األشعخ  كلقج جاء في رسالة عسخ  
ِفي َحيِفَظ، كال َييَأُس َضِعيٌف ِمغ  َزاِئظ، حتَّى ال َيصَسُع َشخيفٌ الشَّاِس في َكجِيَظ كَمِجمِدَظ كقَ 

 (1)َعجِلظ.

كمغ السداكاة أيزًا: أف الشاس جسيعًا حّكامًا كمحكػميغ كعمى اختالؼ شبقاتيع كمدتػياتيع 
فالذخيعة اإلسالمية ال تفخؽ بيغ الشاس أماـ القزاء اء، كمدسَّياتيع فُكميع أماـ القانػف القزائي سػ 

تصبق عمى جسيع الستقاضيغ نفذ  ذخيعةُ لكا ؛أك العقيجة ،أك السكانة ،أك الحدب ،بحدب األصل
 (2) اإلجخاءات كتحيصيع بحات الزسانات.

التدػية بيغ الخرـػ في مجمذ القزاء، كفي ذلظ حجيث أـ سمسة رضي  :كمغ السداكاة 
: )مغ اْبُتِمَي بالقزاء بيغ  السدمسيغ فميعجؿ بيشيع في َلْحِطو ، يا قالت: قاؿ رسػؿ هللا هللا عش

 .(3)كإشارِتو ، كمْقعِجه ، ال يخَفَعغَّ صػَتو عمى  أحج الخرسيغ ما ال يخفع عمى األخخ(

قاؿ ابغ القيع رحسو هللا: " إذا عجؿ الحاكع في ىحا بيغ الخرسيغ فيػ عشػاف عجلو في 
إحجاىسا : شسعو في  ،كفي تخريز أحج الخرسيغ بسجمذ أك إقباؿ أك إكخاـ مفدجتاف، مة حكػ ال

أف تكػف الحكػمة لو فيقػػ قمبو كجشانو ، كالثانية أف اآلخخ ييأس مغ عجلو كيزعف  قمبو كتشكدخ 
 .(4)محجتو"

كمغ معاني العجؿ  ؛القاضي مأمػر بالعجؿ بيغ الخرسيغكقج جاء في السجمة العجلية أف 
 (5)السداكاة.

 :في فمدصيغ جاء في مجكنة سمػؾ القزاة الذخعييغك 

أف يمتـد القاضي بسبجأ السداكاة أماـ القانػف لجسيع اشخاؼ الجعػػ دكف تسييد بيشيع ألؼ اعتبار  -1
 إلخ.الدياسي كالمػف،... ،كاالنتساء ،كالصبقة ،بسا في ذلظ التسييد بشاء عمى الجشذ ،كاف

                                                           

 كصححو. [2619جيث ، رقع الح8/241األلباني: إركاء الغميل في تخخيج أحاديث مشار الدبيل، ج]( 1)
 (.إلكتخكني)مػقع  الة اإلجخائية في الفقو اإلسالمي( عػض، العج2)
: رقع 9/46( ] البييقي: الدشغ الرغخػ، كتاب آدب القاضي/باب ما عمى القاضي في الخرـػ كالذيػد 3)

ى : لكغ معشيقػؿ الباحث(؛ 5/144[، ضعفو شعيب األرنؤكط في سشغ أبي داكد  )ج40179الحجيث 
 .الذخيعةلسا يتػافق مع عجالة  ؛صحيحالحجيث 

 (.89/ 1( ابغ القيع، إعالـ السػقعيغ )ج4)
 (.4/595( حيجر، درر الحكاـ )ج5)
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عشج مسارستو عسمو القزائي أف يداكؼ في كالمو كسمػكو بيغ  عمػى القاضي الذخعي -2
 ،أك مػضفي ،أك محاميغَ  ،شيػداً ، أشخافًا في السشازعة أـ غيخ ذلظاألشخاص كافة، سػاء أكانػا 

كأال ُيسيػػد بيشيػع ألسباب تعػد إلى الجشذ أك الجيغ أك العخؽ  ؛ أك زمػالَء فػي السيشػة،محكسٍة 
 (1)آخخ، كعميو أف يصمب مغ السػضفيغ التابعيغ لو التقيج بحلظ.أك المػف أك أؼ سبٍب 

 (2): مبجأ األصل في اإلنداف البخاءة:نياا ثا
مغ ادعى كاليسيغ عمى مغ البيشة عمى  : )الشبي  حجيثإف أصل ىحه القاعجة ىػ 

 ، فتنو ال يؤخح السجعى عميو إال ببيشة، أك يسيغ، استرحابًا لمبخاءة األصمية.(3)أنكخ(

 ؛إف ليحا األصل أىسية كبيخة في القزاء كإجخاءاتو خرػصًا في التحقيق مع السجعى عميوك 
 فيسا يمي: ىحا السبجأية أىس كتكسغ

 ،كلمسذتبو بو مغ باب أكلى ،ػػ إف تقخيخ مبجأ األصل في اإلنداف البخاءة يعتبخ ضسانة لمستيع 1
تى تثبت إدانتو رغع كجػد مبخرات فاالشتباه درجة أقل مغ االتياـ، فتذا كاف الستيع بخيئا ح

 التيامو، فتف السذتبو فيو يكػف أحخػ باالستفادة مغ ىحا السبجأ. 
 .ى الستيعسياجًا كاقيًا مغ كقػع الطمع عميعتبخ ىحا السبجأ حجابًا حاجدًا ك  -2

، كذلظ بتتباع اإلجخاءات التي ضبط ترخفات السحققيغ في التعامل مع السذتكى عميوػػ  3
 .قولسذخع عمى حساية حقػ سذخع، حخصا مغ احجدىا ال

أك ما  ،حيث أف الحكع يجب أف يشبشي عمى قخائغ قصعية يقيشية ،ػػ تقميل األخصاء القزائية 4
 ىػ في مختبتيا كاإلقخار.

كعجـ التعجؼ عمى  ،ػػ يتػافق ىحا السبجأ مع الذخيعة اإلسالمية مغ إحداف الطغ بالشاس 5
 تو بالزعفاء .كمغ رحس ،حقػقيع كالسداس بيا

 
 

                                                           

 (. 12، 11( مجكنة سمػؾ القزاة الذخعييغ، مادة )1)
 (.إلكتخكني( خميل، قخيشة البخاءة األصمية، )مػقع 2)
ي السخأة تقتل إذا ، ]الجارقصشي: سشغ الجارقصشي، باب ف(118الحخيخؼ، القػاعج كالزػابط الفقيية )ص (3)

، الديػشي، 2619 رقعحجيث صححو األلباني في اإلركاء ك  [.4507: رقع الحجيث 5/389ارتجت، 
 (.7األشباه كالشطائخ)ص
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 : مبجأ فؾرية القزاء: ثالثاا 
 كنقرج بو الدخعة في اإلجخاءات كعجـ إشالة أمج التقاضي.

ئو ، كقزافي السجمذ الػاحجكلخبسا فرل الجعػػ  يعجل في فرل القزاء لقج كاف الشبيك 
لحخة في شخاج ا أف رجال مغ األنرار خاصع الدبيخ عشج رسػؿ  قزيةفي ماء ِشخاج السجيشة، كال

 ِ ِلمدَُّبْيِخ:  التي يدقػف بيا الشخل فقاؿ األنرارؼ: َسخِِّح اْلَساَء َيُسخُّ َفَأَبى َعَمْيِو الدَُّبْيُخ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَّ
ِ، َأْف كَ ، ُثعَّ َأْرِسْل ِإَلى َجاِرؾَ اْسِق َيا ُزَبْيخُ  اَف اْبَغ َعسَِّتَظ، ، َقاَؿ: َفَغِزَب اأْلَْنَراِرؼُّ ، َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ َّللاَّ

َف َكْجُو َرُسػِؿ َّللاَِّ  ، ُثعَّ َقاَؿ: اْسِق ُثعَّ اْحِبِذ اْلَساَء، َحتَّى َيْخِجَع ِإَلى اْلَجْجِر، قاؿ َفَقاَؿ الدَُّبْيُخ:    َفَتَمػَّ
ِ ِإنِّي أَلَْحَدُب َىِحِه، اآْلَيَة َنَدَلْت ِفي َذِلَظ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ]َفَوَّللاَّ

{56[ٌ}النساء:ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ې ې ې ې ى
 (1). 

في مقرج التعجيل بتيراؿ الحقػؽ إلى أصحابيا  إف قاؿ الظاىخ بؽ عاشؾر رحسو هللا:"
كىػ مقرج مغ الدسػ بسكانو، فتف اإلبصاء بتيراؿ الحق إلى صاحبو عشج تعيشو بأكثخ مسا 

غ االنتفاع بحقو، كذلظ يدتجعيو تتبع شخيق ضيػره يثيخ مفاسج كثيخة، مشيا: حخماف صاحب الحق م
إضخار بو، كمشيا إقخار غيخ السدتحق عمى االنتفاع بذيء ليذ لو كىػ ضالع لمسحق، كقج أشار إلى 

﴾  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀىحيغ قػلو تعالى: ﴿ 
[، كمشيا استسخار السشازعة بيغ السحق كالسحقػؽ كفي ذلظ مفدجة كبيخة كشقاؽ، فتف كاف 188]البقخة:

رسيغ كلع يتزح السحق، مغ السحقػؽ ففي اإلبصاء مفدجة بقاء التخدد في تعييغ في الحق شبية لمخ
 ، كفي كال الحاليغ تحرل مفدجةُ وُ تَ بيَ شُ  صاحب الحق كقج يستج التػشازع بيشيسا في تخكيج كلٌ 

 ج إمالؿ السحقِّ يػة اإلسالمية  لمػىغ، كمشيا تصخؽ التيسة إلى الحاكع في تخيثو بأنو يخ خُ األُ  تعخيسِ 
ى يدأـ متابعة حقو، فيتخكو فيشتفع السحقػؽ ببقائو عمى ضمسو، فتػدكؿ حخمة القزاء مغ نفػس حت

 .(2)الشاس، كزكاؿ حخمتو مغ الشفػس مفدجة عطيسة"

كىحا السبجأ عسميًا غيخ مصّبق في البمجاف التي تكتعُّ فييا السحاكع بالقزايا، ففي كثيخ مشيا 
 (3).ة الجعاكػ كقمة القزاةلكثخ  ؛س القزايا إلى عّجة سشػاتتدتسخُّ بع

                                                           

[، كصححو األلباني، صحيح 3637: رقع الحجيث 5/479( ]أبػ داكد: الدشغ، كتاب القزاء/أبػاب القزاء، 1)
 كضعيف سشغ أبي داكد.

 ( .3/536)ج ( ابغ عاشػر، مقاصج2)
 (.169( الُبغا كآخخكف، الجعاكػ )ص3)
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  اا: مبجأ سج الحرائع:رابع
ة أك لع مفيػـ مبجأ سج الحرائع: مشع كل كسيمة مباحة قرج التػصل بيا إلى السفدج

 (1)لكشيا مفزية إلييا غالبًا، كمفدجتيا أرجح مغ مرمحتيا. ؛يقرج التػصل إلى السفدجة
 كمؽ أمثمة ذلػ:  

 ھ ھ: ﴿جائد لئال يؤكؿ لسا ال يجػز،  قاؿ هللا  أف هللا تعالى مشع مغ قػؿٍ  -1
 [.108﴾]األنعاـ: ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

ُثػا الشَّاَس ِبَسا َيْعِخُفػَف َأُتِحبُّػَف َأْف ُيَكحََّب َّللاَُّ  قاؿ: ) أنو عغ عمي  ثخجاء في األ -2  َحجِّ
 .(2) ( َكَرُسػُلوُ 

، كعمع ة إف كاف يؤكؿ إلى افتتانيع كضالليعكفي ىحا األثخ العطيع تخؾ بحؿ العمع في جساع
 . الرفات لمعػاـ

 .(3) كالقاعجة : أف ) درء السفاسج أكلى مغ جمب السشافع (
لحريعة  ؛كخصخ ىحه القاعجة: ما قج يفزي إليو مغ حيف القاضي كميمو عغ العجؿ في الحكع

 دخمت عميو.
 في القزاء:الحرائع عشو كمؽ أىؼ ما سجت الذخيعة 

 القاضي كقت القزاء مؽ أحج طخفي الجعؾى : ىجية -1
ألنيا ذريعة إلى  ؛لمقاضي كقت قزائو ةعيالذخ  ايمشعتلكغ  ؛ليجية مذخكعٌة في أصميافا

( ك) ىجايا  ، أك مَخاَصعٌ عٍ خاِص أنو ال يقبل القاضي ىجية مُ ، كالقاعجة: )(4)حيف القاضي
 .(5) العساؿ غمػؿ (

ستعسل عامال عمى الرجقة ا و: أنعغ الشبي  ما جاء ىجية العساؿ، كأبمغ الكالـ في
 فجاءه العامل حيغ فخغ مغ عسمو فقاؿ: َيا َرُسػَؿ هللِا ، َىَحا الَِّحؼ َلُكْع ، َكَىَحا الَِّحؼ أُْىِجؼَ 

                                                           

 (.3/1016السيحب )ج ،ةالشسم (1)
، كخاىية أف ال يفيسػا، 2) : 1/27( ] البخارؼ: صحيح البخارؼ، كتاب العمع/باب مغ خز بالعمع قػمًا دكف قـػ

 [. 127رقع الحجيث 
 (.30مادة )(؛ ك 1/41( حيجر، درر الحكاـ )ج3)
، سج الحرائ4)  (.3ع )ص( القـخ
 (.139( الحخيخؼ، القػاعج كالزػابط الفقيية )ص5)
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َظ َفَشَطْخَت: َأُيْيَجػ َلَظ أَ  ِإِليَّ ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ هللا ـْ اَل "؟ ُثعَّ : " َفَيالَّ َقَعْجَت ِفي َبْيِت َأِبيَظ َكُأمِّ
ـَ الشَِّبيُّ  اَلةِ َعِذيًَّة َعمَ  َقا َج َكَأْثَشى َعَمى هللِا ِبَسا ُىَػ أَْىمُ ى اْلِسْشَبِخ َبْعَج الرَّ ُو ُثعَّ َقاَؿ: " ، َفَتَذيَّ
، َفَيالَّ َحا الَِّحؼ أُْىِجَؼ ِليَيُقػَؿ: َىَحا ِمْغ َعَسِمُكْع، َكىَ ، فَ ِل َنْدَتْعِسُمُو َفَيْأِتَيَشا، َفَسا َباُؿ اْلَعامِ َأمَّا َبْعجُ 

ـْ اَل؟ َكالَِّحؼ َنْفُذ ُمَحسٍَّج ِبَيِجِه اَل َيْقَبُل أَ  ِو َفَشَطَخ: َىْل ُيْيَجػ َلُو َأ َحٌج ِمْشُكْع َقَعَج ِفي َبْيِت َأِبيِو َكُأمِّ
ْف َكاَف َبِعيًخا َجاَء ِبِو َلُو ُرَغاٌء ، َكِإْف ِمْشَيا َشْيًئا ِإالَّ َجاَء ِبِو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َيْحِسُمُو َعَمى ُعُشِقِو، إِ 

"، َقاَؿ َأُبػ ُحَسْيٍج: ُثعَّ َنْت َشاًة َجاَء ِبَيا َتْيَعُخ، َفَقْج َبمَّْغتُ ، َكِإْف َكاًة َجاَء ِبَيا َكَلَيا ُخَػارٌ َكاَنْت َبَقخَ 
ِة ِإْبَصْيِو. َقاَؿ َأُبػ ُحَسْيٍج: َقْج َسِسَع َذِلَظ َمِعي ِمْغ َيَجْيِو َحتَّى ِإنََّشا َلَشْشُطُخ ِإَلى ُعْفخَ   َرَفَع الشَِّبيُّ 
 (1)َزْيُج ْبُغ َثاِبٍت َفَدُمػُه(.ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسػِؿ هللاِ 

إف اليجية تػرث إذالؿ السيجؼ إليو، كإغزاء السيجؼ إليو، كفي  قاؿ ابؽ فخحؾف رحسو هللا:
 ؛يل إف اليجية تصفئ نػر الحكسةكق ذلظ ضخر القاضي، كدخػؿ الفداد إليو،

كالقاعجة: أف )الخشػة في الحكع مغ  ،(2)إياؾ كاليجية فتنيا ذريعة الخشػة كقاؿ ربيعة:
 ، كيمحق بو كل مغ تحت يجه مغ مػضفي السحكسة كالسعاكنيغ الذخعييغ.(3)الدحت(

 حكؼ القاضي بعمسو: -2

 (5)سو باليػػ.لئال يكػف ذلظ ذريعة إلى حك، (4)فال يقزي القاضي بعمسو

كىػ رأؼ الجسيػر كمتأخخؼ الحشفية كالُسفتى بو في زمانشا مغ أنو ال يقزي القاضي 
 .(6)بعمسو

 .(7)التي بشى عمييا القاضي حكسو سباب كالحججذكخ األ كىػ تدبيب الحكؼ: -3

 

                                                           

[، 6636: رقع الحجيث،8/130( ]البخارؼ: صحيح البخارؼ، كتاب األيساف/باب كيف كانت يسيغ الشبي 1)
 كالعامل ىػ ابغ المُّتبية.

 (.1/32( ابغ فخحػف، تبرخة الحكاـ )ج2)
 (.141( الحخيخؼ، القػاعج كالزػابط الفقيية )ص3)
 (.180( الُبغا كآخخكف، الجعاكػ )ص4)
، مبجأ سج الحرائع، )ص5)  (.3( القـخ
 (.554/ 3( ابغ نجيع، الشيخ الفائق )ج6)
 (.463أبػ الجبيغ، الجية بيغ الذخيعة كالقانػف )ص (7)
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قاؿ: كاجب القاضي إذا أراد القزاء ف (1)الذافعي رحسو هللا تدبيب الحكع في كتابو األـذكخ 
كاحتج ، كحا عمى  رجل أف يجمذ كيبيغ لو كيقػؿ لو: احتججت بكحا، كجاءت البيشة عميظ

 ثبت الحكع مغ قبل كحا، ليكػف أشيب لشفذ السحكػـ عميو كأبعج لمتيسة.أُ خرسظ بكحا، ك 
: أف يحكخ القاضي األسباب التي بشى حكسو عمييا كيفيؼ مسا مزى أف تدبيب الحكؼ ىؾ

 دشى ليع السخاجعة كالصعغ أماـ االستئشاؼ.كيصمع عمييا الخرػـ، ليت

مغ أجل ضساف السحاكسة العادلة أكجب القانػف الذخعي الفمدصيشي عمى القاضي تدبيب ك 
 .(2)و بالصخؽ القانػنية السذخكعةفيالحكع، حتى يدتصيع مغ ال يخضى بالحكع الصعغ 

 (3)شيادة القخابة الشافعة أك العجاكة السانعة: -4
قبل شيادة األصل لفخعو، كال الفخع ألصمو، كال األزكاج لبعزيع، كي ال إف الذخيعة ال ت

(4)تجخ الذيادة مغشسًا، كال تجفع مغخماً 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ]:قاؿ هللا ،ٌ

[ٌ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 .[65الشداء:]
كل شيادة تزسشت جخ مغشع لمذاىج، أك دفع مغـخ عشو ُتَخد( كمثميا قاعجة: كالقاعجة: )

 (5)يسة تقجح في الترخفات إجساعًا(.)الت
غ غخضو ككحلظ مشعت الذخيعة قبػؿ شيادة العجك عمى عجكه، لئال يتخح ذلظ ذريعة إلى بمػ 

: )ال تجػُز شيادُة خائٍغ كال َخاِئشٍة، كال زاٍف كال كقج قاؿ الشبي ، مغ عجكه بالذيادة الباشمة
 .(6)زانيٍة، كال ذؼ ِغْسٍخ عمى أخيو (

 .(7) غ ال تجػز شيادة القاضي لو ال يجػز قزاءه لو(مكالقاعجة: )

                                                           

 (.6/234( الذافعي، األـ )ج1)
 (.156، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف  (2)
، مبجأ سج 3)  (.3الحرائع )ص( القـخ
 (.102-100ص( داكد، أصػؿ السحاكسات الذخعية )4)
 (.108( الحخيخؼ، القػاعج كالزػابط الفقيية في القزاء)ص5)
في  [ كحدشو األلباني3600: رقع الحجيث5/452( ]أبػ داكد: الدشغ، كتاب األقزية/باب مغ تخد شيادتو، 6)

 .( 8/283، )ج2669اإلركاء حجيث رقع:
 (.106القػاعج كالزػابط الفقيية في القزاء )ص( الحخيخؼ، 7)



 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفرل األكؿ
السحاكؼ  الخمل في الشغاـ اإلجخائي في

  الذخعية في قظاع غدة
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 : السبحث األكؿ
  في قظاع غدةسحاكؼ الذخعية الشغاـ اإلجخائي في ال

 

 .اإلجخائياـ ماىية الشغالسظمب األكؿ: 
 :الشغاـ اإلجخائي ـمفيؾ الفخع األكؿ: 

 تعخيف الشغاـ: - أ

 ْجؼاليَ ك  الديخة :في سمظ كاحج، كالشطاـ َنَطَع الذيَء: ألََّفو كَجَسَعو أصميا: :مغةفي ال الشغاـ
 .(1)العادةك 

ليدتقيع بيا أمخ الشاس في  ؛خعيا هللامجسػعة السبادغ كاألحكاـ التي شىػ : الشغاـ في االصظالح
 .(2)معاشيع كمعادىع

 :جخاءاتاإل تعخيف  - ب

كاإلجخاءات:  أصميا جخػ، كالجخؼ: إسخاع حخكة الذيء، كجخيت: أسخعت،لغة:  اإلجخاءات
كأجخاه: جخػ معو،  ،(3)جخػ الحق: أنرف كل كاحجكأ ،أجخػ  ىامرجر كمفخدىا إجخاء ك جسع 
 (5).جمو كككموإذا استخ كأجخػ الخجل: ،(4)ألنو يجخؼ مجخػ مػكمو ؛: الػكيلكالَجِخؼُّ 

 ي االصظالح:اإلجخاءات ف

لع يعثخ الباحث فيسا يعمع عمى تعخيف اصصالحي لإلجخاءات، غيخ أنو يفيع مغ دراسة ما سبق أف 
اإلجخاءات: ىي الخصػات التي يقـػ بيا السجعي في رفع دعػاه، ككحلظ القاضي في الػصػؿ لمحكع، 

 كتشفيحه.

 

                                                           

 (.1500( الفيخكز آبادؼ، القامػس السحيط )ص1)
 (.4( العػيذد، الشُّطع )ص2)
 (.90/ 2( الشعيسي كالخياط، تكسمة السعاجع العخبية )ج3)
 (.37/343( الدبيجؼ، تاج العخكس )ج4)
 (.5( السجخمي، إجخاءات الجعػػ القزائية )ص5)
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 :في االصظالح الذخعيالقزائية اإلجخاءات نغاـ  - ج

 :ىعشج الُقجام: أكال

ي كتاباتيع لكشو حاضٌخ في أذىانيع كمعمػـٌ ف؛ بحخفو ؼ العمساء القجامى ىحا السرصمحعخِّ يُ لع 
الػضعية فيػ مرصمٌح حجيث كاكب ما تعارؼ عميو الشاس اليـػ في القػانيغ ، كُمدتػعٌب في أقزيتيع

 ا:مشيعجة مدسيات ػا عميو كقج أشمق، غديخة بقػاعجه ، ككتب القجامىبالشطاـ اإلجخائي

لسا كاف عمع  " :قاؿرحسو هللا عشجما  ابغ فخحػف  كمسغ أشمق عميو ىحا االسع عمؼ القزاء: -1
كاف االعتشاء بتقخيخ أصػلو  ...، فيا ذكخاً قجرًا، كأعدىا مكانًا، كأشخ العمـػ  القزاء مغ أَجلِّ 

 (1)".ِسجت عقباُه في البجاية كالشيايةكحُ  كتحخيخ فرػلو مغ أَجل ما ُصخفت لو العشاية
: كأما السخافعات ، قاؿ فييارسالتو لمقزاةفي ابغ خمجكف  أشمق ىحا االسع السخافعات:عمؼ  -2

: اإلجخاءات السقخرة لترحيح ىي السخافعاتتيا سخًا كيعسل بسقتزاىا، ك فيبحث عغ صح
 (2)الجعػػ كالديخ فييا.

 :يؽالسعاصخ  ثانياا: عشج

 :أىسياعجة،  مدسيات ات القزائية نا السعاصخيغ أشمقػا عمى نطاـ اإلجخاءإف عمساء

األحكاـ كالقػاعج التي تشطع سيخ السخافعات كما يتعمق بو  كىػ (3) :نغاـ أك قانؾف السخافعات -1
 ،  كيدسيو البعس باب فقو السخافعات .مشح بجاية الجعػػ حتى الفرل فييا

يجب سمػكيا،  ىي التي تخسع كتبيغ الصخائق التيك  :السحاكسات صؾؿأاسؼ ك قؾانيؽ السخ  -2
  .(4)كاألشكاؿ التي يجب أف يرجر العسل عمى كفقيا، كتدسى أيزًا القػانيغ الذكمية 

، أك القػاعج التي تشطع القزاء كالتقاضي اصظالح القانؾنييؽ:ثالثاا: نغاـ اإلجخاءات القزائية في 
 (5).جب اتباعيا لتصبيق أحكاـ القانػف قػاعج التي تبحث كتشطع اإلجخاءات الػاال

 
                                                           

 (.1/3ف، تبرخة الحكاـ )ج( ابغ فخحػ 1)
 (.19( ابغ خمجكف، مديل السالـ )ص2)
 (.6/ 1نجكة القزاء الذخعي )ج(؛ كالحىبي؛ ك 2( السجخمي، إجخاءات الجعػػ القزائية )ص3)
 (.230-1/229( الدرقا، السجخل الفقيي العاـ )ج4)
 (.1/198( القػتمي، الػجيد في الحقػؽ السجنية )ج5)
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 :ة ما سبق خمص الباحث إلىكمؽ خالؿ دراس

رجرىا كلي األمخ يالقػاعج كاألساليب التي  مجسػعةنغاـ اإلجخاءات القزائية في الذخيعة ىؾ: أف 
  التقاضي، كفق مبادغ الذخيعة اإلسالمية .إجخاءات أك مغ يشػب عشو لتشطيع 

 

 :تختيب الشغؼ اإلجخائية كإصجارىا :الفخع الثاني
، كإصجارىا بسخسػـ ممـد لحكػمات عمى تشطيع اإلجخاءات القزائية كتختيبيالقج دأبت ا

أكتفي في ذلظ بحكخ ، كسأك عمى مدتػػ الفخد كالجساعة ،ئيةالييئة القزاعمى مدتػػ سػاء 
 .الفمدصيشي نطاـ إجخاءات القزاء الذخعي 

 :الذخعية في فمدظيؽ القزائية اـ اإلجخاءاتنغ
 السدائل الذخعية فيفقط  رخلذخعية الفمدصيشي قج حُ اة القزائينطاـ اإلجخاءات  إف

، كىػ ما دعاكػ األحػاؿ الذخرية، كالشدب، كالشكاح، كالصالؽ كالحزانة، كالسيخاث كالػصايةك 
 يدسى بقػانيغ األحػاؿ الذخعية.

القانػف األساسي الفمدصيشي عمى أف " السدائل الذخعية كاألحػاؿ الذخرية  ج نزكلق
 (1)."الذخعية كالجيشية كفقًا لمقانػف  عتتػالىا السحاك

َمِديَُّة قج ساىست في تصػيخ الشطاـ القزائي الذخعي في كيعتبخ الباحث أف ىحه 
ذلظ  مالمح طيخفرل في دعاكػ األحػاؿ الذخرية، كتلم  فمدصيغ، حيث تفخغ القزاة

   (2)مغ خالؿ التعسيسات القزائية الرادرة عغ ديػاف القزاء الذخعي.التصػيخ 

 

 

 .الفمدظيشي : إجخاءات االدعاء أماـ القزاء الذخعينيثاب الالسظم
 : : تحخيخ الئحة الجعؾى أكالا 

 إلىىي الرحيفة التي يعخض فييا السجعي دعػاه كيخفعيا كالسقرؾد بالئحة الجعؾى: 
كيصمق عمى الئحة الجعػػ  ؛لحكع عميوكا ،كإحزاره ،السجعى عميومشو تبميغ  القاضي شالباً 

 (3)، عخيزة الجعػػ.صحيفة الجعػػ، الئحة االستجعاء :مشيامدسيات 
 

                                                           

 (.101مدصيشي )مادة ( القانػف األساسي الف1)
 ( انطخ ديػاف قاضي القزاة، تعسيسات قزائية.2)
 (.14 -10ص  البمبيدي، إجخاءات )ص(؛ ك 151)ص برل، شخح أصػؿ السحاكسات الذخعيةأبػ ال( 3)
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 (1)كلقج اشتخشت القػانيغ الحجيثة أف تكػف الئحة االدعاء مكتػبة كمػقعة مغ السجعي.
تفػيس لمقاضي بالترخؼ مع بسثابة يعتبخ رفع صحيفة الجعػػ  :أىسية الئحة االدعاء

مع السحكسة لجفع الخسػـ كتبميغ الخرـػ السجعى عميو، كمغ َثع يقػـ القاضي بتحالتيا إلى ق
 (2)حدب األصػؿ .

 :التالية األمؾركلكي تكؾف ىحه الالئحة صحيحة يجب أف تحتؾي عمى 

  : ، كىيألمخ األكؿ: جسيع عشاصخ الجعؾى ا
، راصحدب االخت االدعاءالسحكسة السقجـ ليا الئحة ذكخ اسع كيعشي  الجعؾى:تؾجيو  -1

 (3)الػضيفي.ك ، كانيالس فكٌل لو دائخة اختراصو
أؼ لخرػصيُة كالتخرُز: التخريُز كاالختراُص كاك َخّز،  أصمو كاالختراص في المغة:

ٌ كالخاصُة ضجُّ العامِة قاؿ هللا الذيء،تفخُُّد ب  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ]:

 .(4)، أؼ بل تعسكع[25]األنفاؿ: [   ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 (5).تخرز بو: تجخد لمقياـ بوك  ،هغيخ ذيء دكف االنفخاد بالكالتخرص:  كاالختراص
كاف كالدماف كالية القزاء، كيتختب عميو تخريز القزاء بالسىػ  :القزائي كاالختراص

ما لكل محكسة مغ السحاكع مغ سمصة القزاء، تبعًا لسقخىا،  :ىػأك ، (6)كالشػع بحدب السرمحة
 (7)أك لشػع القزية.

ز قج أجاز الفقياء تخريك  ؛(8) ماـ إياه(القاعجة: أف ) كالية القاضي قاصخٌة فيسا كاله اإلك 
 .(9)القزاء بالسكاف كالدماف كالشػع

                                                           

 (.151ص)  برل، شخح أصػؿ السحاكسات الذخعيةأبػ ال (1)
 (.12خزيخ، االجخاءات القزائية )ص( 2)
 (.37صفي لمسحاكع الذخعية االبتجائية بالسحافطات الجشػبية مغ ىحا البحث )( انطخ االختراص الػضي3)
 (. 1/149( األصفياني، غخيب القخآف، مادة خز )ج4)
(؛ 13/8ضيف، بحػث كدراسات في الميجة العخبية )ج(؛ ك 1/518( اليخكؼ الشحػؼ، إسفار الفريح )ج5)

 (.1/149، مادة خرز )جخآفالسفخدات في غخيب القاألصفياني، ك 
 (.88أبػ البرل، شخح أصػؿ السحاكسات الذخعية )(؛ ك 1801مادة )(؛ ك 4/597( حيجر، درر الحكاـ)ج6)
 (. 41عسخ، أثخ الحكع القزائي )ص ،( نػفل7)
 (.26( الحخيخؼ، القػاعج كالزػابط الفقيية )ص8)
 (.255( ابغ نجيع، األشباه كالشطائخ )ص9)



 

 

29 

 القاضي مقرػرًا عمى جدء مغ البمج، ال تقميجأف يكػف في القزاء:  يالسكان ختراصاال - أ
 .(1)يكػف عمى بمج معيغ دكف غيخه عمى جسيع البمج، أك

محل كقػع الجخيسة، أك يتحجد االختراص السكاني لمسحاكع في  :كفي القانؾف الشغامي
السحل الحؼ يقيع فيو الستيع، فاف لع يكغ لو محل إقامة معخكؼ يتحجد االختراص بالسكاف 

 (2)الحؼ يقبس عميو فيو.

كالقاعجة في االختراص السكاني محل إقامة السجعى عميو، كىحا ىػ السعسػؿ بو في 
 (3).يَّةِ خانِ غالب البمجاف، كقج ذكخ ذلظ ابغ عابجيغ كرجحو نقاًل َعْغ الْ 

صل أف عشي ذلظ: أف األي(: ك األصل في اإلنداف بخاءة الحمة) ىحه قاعجة، وكاألصل في
ألف كل شخز يػلج كذمتو بخيئة، كشغميا  ؛غيخ مذغػلة بحق آخختكػف ذمة كل شخز بخيئة 

كتفديخ ذلظ أف السجعى عميو بخؼء حتى تثبت  ،(4)يحرل بالسعامالت التي يجخييا مع الشاس
  (5)دعى إليو في محكستو.، كعمى ذلظ فتف السجعي ىػ الحؼ يَ إدانتو

تخػ  )كل دعػػ   كالقاعجة في االختراص السكاني في القانؾف الذخعي الفمدظيشي:
(، فيكػف االدعاء في محل السجعى (6)كتفرل في محكسة السحل الحؼ يقيع فيو السجعى عميو

 .(7)عميو
السسشػحة لمسحكسة أك القاضي لمقزاء في ىػ الدمصة القزائية ك : االختراص الؾعيفي  - ب

 كمشو:، (8)نػع معيغ مغ أنػاع الجعاكػ 

، مثاؿ السحاكع الذخعية ككضيفتيا الحكع في قزايا فيياتخريز السحاكع بػضائف تفرل  -  
، كلحلظ يستشع عمى فزيمة القاضي الذخعي األحػاؿ الذخرية، كسا ىػ عشجنا في فمدصيغ

                                                           

 (. 9/13القزاء الذخعي )جنجكة ( الحىبي؛ ك 1)
 (.54(  الباركدؼ، السػسػعة الجشائية )ص2)
 (. 5/542( ابغ عابجيغ، الجر السختار كالحاشية )ج3)
 (.8مادة )(؛ ك 1/25كحيجر، درر الحكاـ)ج(؛ ك 50( ابغ نجيع، األشباه كالشطائخ )ص4)
 (.101( أبػ البرل، شخح أصػؿ السحاكسات الذخعية )ص5)
 (.7، مادة )12/1965لسحاكسات الذخعيةأصػؿ اقانػف، ( 6)
 (.70الدػسي، أصػؿ السحاكسات الذخعية  )صك  ،( الرميبي7)
 .(30( الدػسي، االختراص الػضيفي كالسكاني )ص8)
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ألنو مغ كضيفة  ؛الشداعات التي تتعمق باألحػاؿ الذخرية السداكؿ لسيشتو التحكيع في
 .(1)السحاكع الذخعية

القزايا التي تخفع لمسحاكع ذات القاضييغ تقدع بيشيسا بالتداكؼ، زكجية كفخدية، كال يشطخ  - 
ألف القزاء يتخرز بالدماف كالسكاف كالسػضػع، كسا يسكغ  ؛قزايا زميموفي قاض 
نػٌع معيغ مغ القزايا يشطخىا كيسشعو  ألحج القزاةخرز زاء الذخعي أف يالق لخئيذ

 (2)مغ الشطخ في غيخىا.

كاالختراص إجخاُء شكميٌّ ميع، حيث أنو يتعمق بالػالية، كإذا خالف القاضي قػاعج 
 (3)االختراص السمـد بتصجار الحكع ضسشيا، فتف ذلظ مػجٌب لفدخ الحكع.

غ كىػية الصخفيغ كمحل إقامتيسا، كاسع كتتزسغ اسع الستجاعيي :بيانات الخرـؾذكخ  -2
 (.محامي الذخز الحؼ يسثل كل مشيسا ) ككيل، كلي، كصي،

  :كىؾ الحق الُسجَّعى بو: الجعؾى  مؾضؾع -3

 (4)..إلخ .....، تفخيق لمِعشَّةنفقة زكجةمثاؿ: 

 (5).كيصمق عمى مػضػع الجعػػ االدعاء

دتشج إلييا السجعي في التي ي ىػ عخض مػجد عغ البيشات كالػقائع :عخض االدعاء -4
 .، يعشي نفذ االدعاءادعائو

 .جالئل إلثبات دعػاه ال  كىي (6):ذكخ البيشات الخظية أك الذخرية -5

 .ألكراؽ كالسدتشجات التي يعتسج عمييا السجعي في إثبات صحة دعػاه : ىي اكالبيشة الخظية

 

                                                           

 ـ(.15/2008( ديػاف القزاء الذخعي، تعسيع رقع)1)
 (. 44 -43صص عسخ، أثخ الحكع القزائي ) ،( نػفل2)
 (. 534زائي بيغ الذخيعة كالقانػف )ص( أبػ البرل، نطخية الحكع الق3)
 (.4( درباس، إجخاءات )ص4)
 (.45( األدغع، الجفػع السػضػعية )ص5)
 (.348( أبػ الجبيغ، الجية )ص6)
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 ىحا المفع عشج الفقياء قرج بوىي كل ما يبيغ الذيء كيطيخه، كإذا أشمق  :بيشة الذخريةكال
 (1).شيادة الذيػد

البيشة  كالقاعجة: ) ،شيادة الذيػد البيشة كمشيا: إف إثبات الجعػػ الذخعية يعتسج عمى
البيشة عمى مغ ادعى كاليسيغ  : )الشبي  ، كأصميا حجيث عمى السجعي كاليسيغ عمى مغ أنكخ(

 (2)عمى مغ أنكخ(.

 أك مجعىً  كاف مجعياً  ،الثابت أصالً جعي ما يخالف مغ ي كإف عبئ اإلثبات يقع عمى
فتذا استشج السجعي في دعػاه إلى البيشة الذخرية يجب عميو أف يحرخ شيػده عشجما ؛ (3)عميو

، كال يجػز تدسية شيػد آخخيغ إاَل إذا كاف مػضػع الجعػػ مَسا تقبل فيو لظيصمب مشو ذ
 .(4)الذيادة حدبة

 :ئحة عمى الصمب بقدسيوكيجب أف تذتسل الال :ظمبال -6

ة أنو شالب حيث يبيغ في الالئح :كالترخيح بسشعو إياه مؽ السجعى عميوالحق طمب األكؿ: 
بغيخ حق كال كجٍو  فامتشعمشذئو عقج الدكاج،  لأصَديغ حقو مغ نفقة أك استيفاء السجعى 

 دعاء.فتذف ال خرػمة، كبالتالي ال معشى لال خرسوذلظ أنو لػ لع يصالب  ، كأىسيةشخعي
 فامتشع بجكف حق كال كجو شخعي(.)كقج شالبتو بالشفقة لي  في دعػاىا الشفقة: يا: قػلمثاؿ

 كىػ كسا يمي:الثاني: الظمب مؽ القاضي: 

 .(5)شمب تبميغ السجعى عميو باالدعاء -أ

 يصمب مغ السحكسة سؤاؿ السجعى عميو عغ دعػػ السجعي. -ب

 .ميوسجعى عالحكع لو في مػضػع ادعائو عمى الشمب  -ج

 .السحكسة كالقزية كأتعاب السحامي تزسيغ الُسجَّعى عميو رسػـشمب  -د

                                                           

 (.55(  أبػ سخدانة، أصػؿ اإلجخاءات القزائية كالتػثيقات الذخعية )ص1)
لجارقصشي، باب في السخأة تقتل إذا ، ]الجارقصشي: سشغ ا(118الحخيخؼ، القػاعج كالزػابط الفقيية )ص (2)

، الديػشي، 2619صححو األلباني في اإلركاء رقع الحجيث ك  [.4507: رقع الحجيث 5/389ارتجت، 
 (.7األشباه كالشطائخ)ص

 (.677(  العسخكسي، أصػؿ السخافعات الذخعية )ص3)
 (.56، مادة )11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف (  4)
 عاء ىشا أؼ الئحة الجعػػ كسا ىػ متعارؼ عميو في محاكسشا الذخعية.( السقرػد باالد5)
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كىػ ليذ عمى سبيل  ،الصمب األخيخ ذكخه ألنو ضسغ شكمية الالئحةىحا غيخ أف  يقؾؿ الباحث:
فمخبسا ال يخيج السجعي تحسيل رسػـ السحكسة كالقزية كأتعاب السحامي، عمى السجعى  الػجػب،

 ، كال يشبيو القاضي لحلظ إف أغفمو كال يدألو عشو.عميو، فمو ذلظ

 : (1)األمخ الثاني: أف تكؾف الالئحة حدب الذخكط الذكمية التالية
 أف تكػف مػقعة مغ السجعي. -1
 .غ القصع الكامل حتى تحفع مغ القزمكتػبة عمى كرؽ أبيس م -2
 أك بالحبخ بخط كاضح حتى ُتحفع مغ التالعب. كتب عمى الحاسػبت -3
 .ئحة لكل كاحج مغ الُسجَّعى عمييعُتبمَّغ ندخة مغ الال -4
 .أف تخمػ الرحيفة مغ الذصب -5

 دفع الخسـؾ كقيج الجعؾى: :األمخ الثالث
، لجػ أميغ الرشجكؽ ـ السقخرة عمييا ػ السحكسة لجفع الخس ـ الالئحة لقمعتقج :دفع الخسـؾ -1

 (2).مقابل إيراؿ ـ1933جفع الخسػـ حدب قانػف رسػـ السحاكع الذخعية لدشةكت
حكسة في سجل األساس حدب : بعج دفع الخسـػ ُتقيج الجعػػ لجػ قمع السقيج الجعؾى  -2

: دعػػ أساس رقع مثاؿة الجعػػ إلى اليسيغ الخقع األساس أعمى صحيف ، كىػاألصػؿ
كيعتبخ قيج الجعػػ في سجل األساس كأكؿ خصػة في تػثيق الجعػػ، ، (3)ـ931/2016

 .....إلخعػػ الئحة الجك  حفع اإلعالنات كسشج التبميغ حيث يتبعيا
زمغ الخميفة معاكية قاضي مرخ ،ختَّ ثيق إلى سميع بغ عُ كيخجع تاريخ التػ 

(4). 
أنو قج اخترع كرثٌة في ميخاث، فقزى ليع، ثع تشاكخكا  ؛كسبب تػثيقو ألحكاـ القزاء

لدجل  كضعاً  ف أكؿ القزاةفقزى بيشيع ككتب كتابًا بقزائو كأشيج عميو شيػخ الجشج، فكا
 (5)القزاء يدجل فيو قزاءه.

 

                                                           

كتػقيع السجعي رغع أنو في ذيل  ،(45(؛ كاألدغع، الجفػع السػضػعية )ص346أبػ الجبيغ، الجية )ص (1)
 الرحيفة إال أنو أىع جدٍء فييا، فاقتزي التقجيع.

 (.7، 4سـػ السحاكع مادة )قانػف ر (؛ ك 10/168)ج سيدالع كآخخكف، مجسػعة القػانيغ (2)
 (.11)صالبمبيدي، إجخاءات  (3)
 (.108( الدػيخكي: حخكة التقشيغ الػضعي كالتشطيع القزائي في الجكلة العثسانية )ص4)
 (.10/202( ابغ مشطػر، مخترخ تاريخ دمذق البغ عداكخ )ج5)



 

 

33 

  :(1)كسشج التبميغ خرـؾالإعالف : نياا ثا

  :إعالف الخرـؾ - أ

 في الجعػػ. كقبل فتح مجمٍذ شخعٍي لمديخِ يكػف قبل البجء في إجخاءات الجعػػ 
فتذا جاء شخز إلى محكسة كتقجـ بالئحة دعػػ كإجخاء اإلعالف غايٌة في األىسية، 

كتكمفو  ،تعمسو بسا جاء في الالئحةل ؛خ فاف عمى السحكسة أف تخسل إلى السجعى عميوضج آخ
 (2)ؿ عغ االدعاء.أدتتخح بحقو اإلجخاءات كيُ أف بالحزػر قبل 

 :سشج التبميغ - ب

كىػ سشٌج بسػجبو يتع تبميغ الخرػـ إجخاءاٍت معيشة في الجعػػ أك الحكع الرادر فييا 
ضي يكػف بعج اإلعالف ، كيختز بتبميغ مجخيات جمدات التقا، ك أك الصعػف الػاردة عمى الحكع
 .كاإلجخاءات التي تحجث فييا

 ثالثاا: التبميغ:

ؿِ  َتْقسِ  َفاَل  اْلَخْرَسافِ  َأَتاؾَ  : )ِإَذالعمي  قػؿ الخسػؿ ىػ مبشى التبميغ إف   ِلأْلَكَّ
َتْقِزي( قاؿ فسا زلت  َكْيفَ  َعَخْفتَ  اآْلَخخُ  َيُقػؿُ  امَ  َسِسْعتَ  ِإَذا َفِتنَّظَ ،  اآْلَخخُ  َيُقػؿُ  َما َتْدَسعَ  َحتَّى

 (3)بعج قاضيًا.

 تعخيف التبميغ:أكالا: 

  :مغةا في الالتبميغ  -

ْيء مَ بَ  مغ  (4).صمو كأَْعَمسوكأبمغو الخبَخ: َأكْ كاْنتيى، كصل إذا  :يبمغ بمػغاً غ الذَّ

                                                           

 (.47( األدغع، الجفػع السػضػعية )ص1)
 صحتو، )مػقع انتخنت(. ( البجيخ: إجخاءات التبميغ كشخكط2)
( ]البييقي: الدشغ الكبخػ، باب/ القاضي ال يقبل شيادة الذاىج إال بسحزخ مغ الخرع السذيػد عميو،         3)

[،كنحػه ] أبػ داكد: سشغ أبي داكد، كتاب 20488: رقع الحجيث 10/237كال يقزي عمى الغائب 
 (..5/434كحدشو شعيب األرنؤكط )ج[، 3582: رقع الحجيث 5/434األقزية/باب كيف القزاء، 

 (.1/190( عسخ كآخخكف، معجع الرػاب المغػؼ )ج 4)
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 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ] : قاؿ هللا

[   ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲
، َأؼ: اَل أجج مَشْجًى ِإالَّ َأف [23 -22] الجغ:  

 (1)ِبِو. أرسمتمغ َما بَ أُ 
  (2).ضجهقج رفعت عى عميو أف ىشاؾ دعػػ قزائية ىػ إعالـ السج : االصظالحفي التبميغ  -

 :إجخاءات التبميغثانياا: 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې]:هللا  قاؿ 

 .[51]الشػر:  [   ېئ ېئ

إجخاءات يجب أف تكػف يف عمى السجعى عميو، كعجـ الحَ  تحقيق العجؿجل مغ أك 
 (3)، كىي كسا يمي:عمى سيخ التقاضي األثخ القانػني يتختب ، لكي التبميغ غاية في الجقة

 :تحجيج مؾعج التبميغ  - أ

يـػ  حج مغىي قبل يػـ كالمتبميغ ك قج حجد القزاء الذخعي في فمدصيغ  أقل مجة ل
  .(4)كىػ شخط في الحج األدنى لتبميغ الخرػـ ،السحاكسة عمى األقل

 :جعؾى إذا كاف مقيساا خارج البالدتبميغ أحج طخفي ال - ب

فتنو يبيغ  ،يقيع خارج البالد كلو مكاف إقامة معمـػ لجػ شالب التبميغ الُسبمَّغإذا كاف 
ابة العامة التي بجائختيا السحكسة إلى كتخسل صػرتيا إلى الشي ،ذلظ بالػرقة السصمػب إعالنيا

كيكتفى بالخد الحؼ يفيج كصػؿ الرػرة إلى السعمغ  ،كزيخ الخارجية لتػصيميا بالصخؽ الخسسية
 .عالف في الجخيجة، باإلضافة لإل(5)إليو

 :(6)مزبظة التبميغ شخكطيا ككيفية التبميغ بيا  - ج

 :كسا يمي حزػر أك مزبصة التبميغبسحكخة ال كىػ ما يدسى تبميغيشطع قمع السحكسة إعالف  
                                                           

 (.535/ 5( السخسي، السحيط األعطع )ج1)
 (.إلكتخكني)مػقع  ( الحجادؼ، القزاء السدتعجل2)
 (.6/ 3( الحىبي، نجكة القزاء الذخعي )ج3)
 (.18مادة )(؛ ك 12/1965( أصػؿ السحاكسات الذخعية )4)
 (.19سخجع الدابق، مادة )( ال5)
 (.20، مادة )ـ12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية (6)
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 : الذخكط الذكمية لسزبظة التبميغ -1

 ،اسع الخرع الحؼ شمب التبميغ، ك كتاريخ كقػعو ،محل التبميغ ؛السزبصةأف يحكخ كىي 
اسع الذخز الحؼ ، ك كىػيتو ،اسع السبمغ إليو، ك تو، كالسحكسة التي أمخت بالتبميغكىػي

أف صػرة كل مغ يحكخ السحزخ كحلظ ك  ؛بغ البالغ، كاالكىػيتو ،أمكغ تبميغو األمخ فعالً 
 السػضفتػقيع  ، ك مِّغيع الذخز الحؼ بُ تػق، ككحلظ األكراؽ قج سمست إلى السبمغ إليو

 .كاف التبميغ بػاسصتوالحؼ 
 : كيفية التبميغ -2

 –يذخع بتبالغ كل نػع مغ األكراؽ القزائية كتعصى صػرة عشو إلى مغ استجعى التبميغ 
إذا لع ، ك كيدمع أصمو إلى قمع السحكسة ليحفع في السمف السخرػص -في حالة كجػده 

سغ كجج مغ أفخاد عائمتو السقيع م تدمع األكراؽ إلى أؼٍّ  ،يػجج الذخز السخاد تبميغو
 كيكمف أف يسزي مزبصة التبميغ باسسو.ة سشة، خ عسخه ال يقل عغ خسذ عذك  ،معيع

حب السباشخ اثشيغ عمى صريالسزبصة إذا امتشع عغ التبميغ كاستشكف عغ التػقيع عمى ك 
 .(1)يبيغ فييا ذلظكيحخر مزبصة أخخػ  ،أك السحمة ،األقل مغ مخاتيخ القخية

 (2):التبميغتدميؼ  -د

لشفذ  يدمعأف  يسكغإعالف الخرػـ في محل اإلقامة عمى اإلشالؽ بل  ال يشحرخ تدميع -1
 .إقامتوالذخز السخاد جمبو كىػ خارج محل 

، فتنو يبمغ عغ شخيق السحكسة بميغو خارج مشصقة اختراص السحكسةالسخاد ت كأما إذا كاف -2
 التي تخزع مشصقتو الختراصيا.

 ،كإذا لع يكغ لو محل إقامة معمػـ أك محل سكغ معمـػ أك في دار حخب أك بمج يحتمو العجك -3
 .قبيمتويتحخػ عشو مغ مختار محمتو أك قخيتو أك شيخ فتنو 

 . السشصقةكالسحاكع الذخعية في  ،يتحخػ عشو أيزًا في دائخة الذخشة ،كفي دعاكػ التفخيق -4

تعالف الخرـػ بأمخ رئيذ السحكسة في ديػاف السحكسة كفي باكتفى  ،فتذا لع يعثخ عميو -5
 جخيجة محمية.

                                                           

 (19،20مادة ) ـ،12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية (1)
 (.21، مادة )الدابق( السخجع 2)
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 : السبحث الثاني
 في قظاع غدة في السحاكؼ الذخعية ماىية الخمل في األنغسة اإلجخائية

 

 .اإلجخائي ـؾ الخملمفي: السظمب األكؿ
 تعخيف الخمل:

  :مغةال في الخمل أكالا:

 .(2)كقيل لمفداد يجخل في األمخ: َخَمل ؛(1)نتطاـاالضصخاب كعجـ ػ االى
 ،كالعاب كالعيب كالعيبة الػصسة ،عيباً  العيب : مرجر عاب يعيبك مخادٌؼ لمعيب،  :الخملك 

كفي  ،(4)يقاُؿ: َعْيٌب كعابٌ  ،(3)ذمَّاً ما أدخل عمى صاِحبِو نقرًا ك كىػ  ،كعيػب كجسعيا أعياب
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] :التشديل

 .(5)يخخجيا عغ كػنيا صالحةف ، كالخخؽ في الدفيشة نقراأؼ بخخقيا ،[79الكيف:] [   ڻ

 :في االصظالحالخمل  :ثانياا 
أف إال فيسا يعمع، عمى تعخيف اصصالحي شخعي لمخمل فيسا يعمع لع يعثخ الباحث 

 عبارات الفقياء دالة عميو عشج حجيثيع عغ التقاضي. 
أف الخمل في اإلجخاءات القزائية ىػ: ) ما يصخأ عمى  كمسا سبق مغ تعخيفات ُيفَيعُ 

 يؤثخ في الديخ في الجعػػ كالحكع فييا(. ؛أك اضصخابٍ  ،أك نقزٍ  ،االدعاء مغ عيبٍ 
 فيشفدخ أك ُيعجَّؿ. ،خ في الصعغ فيوفتف الخمل اإلجخائي قج يؤث ،كلػ حكع القاضي في الجعػػ 

 مالحغة: 

ف الخمل الحؼ أل يغ في مفيػمو لمخمل اإلجخائي؛إف الباحث لع يقع باعتساد مخادؼ مع
فتف األثخ كبالتالي  ؛كالزعف ،في القػة ،يريب اإلجخاءات القزائية ليذ عمى درجٍة كاحجةٍ 

 يختمف باختالؼ السؤثخ .
                                                           

 .(96ص)( الفيػمي، السرباح السشيخ 1)
 (.204لباز )صاألصفياني، غخيب القخاف ،مكتبة ا :انطخ(؛ ك 2/1668( نذػاف، كالـ العخب )ج2)
 (.3/559( الُرحارؼ، اإلبانة في المغة العخبية )ج3)
 (.3/559( الُرحارؼ، اإلبانة في المغة العخبية )ج4)
 (.592االصفياني، السفخدات  في غخيب القخاف )ص(؛ ك 1/623( ابغ مشطػر، لداف العخب )ج 5)
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أك رد الجعػػ،  ،أك التػقيف ،بيغ التأجيل ،ثخ القانػنياأل ،كيتختب عمى الخمل اإلجخائي
 .(1)ألنيا مغ السذتخؾ المفطي غػية؛سة الخمل بأحج السخادفات المُّ زي عجـ تخريز كمكلحلظ اقتُ 

إجخاء يخالف اإلجخاءات السشرػص عمييا في الشطع اإلجخائية، أك أؼ إف اتخاذ 
 ، أك يدقصيا القاضي.ػػ لمترحيحلى تأجيل الجعقج يؤدؼ إ ،أك نقز فيو ،حرػؿ عيب

 ثالثاا: مؾاطؽ الخمل في إجخاءات االدعاء كالتحقيق االبتجائي:

سيقـػ الباحث بحكخ أىع مػاشغ الخمل في إجخاءات االدعاء كالتحقيق االبتجائي، عمسًا أنو سيقـػ 
 بتػضيحيا  في الفرل التالي:

 مؾاطؽ الخمل في إجخاءات االدعاء: - أ

مسا  كقج يؤدؼ إلى بصالنيا،يع اإلجخاءات الذكمية إلقامة الجعػػ قج يصخأ الخمل في جس
 :أىع ىحا الخمل ىػك  يؤثخ عمى سيخ التقاضي، كقج يػجب فدخ الحكع،

 الخمل في صحيفة الجعػػ. -1

 الخمل في اإلعالف كالتبميغ. -2
 مؾاطؽ الخمل في إجخاءات التحقيق االبتجائي: - ب

، مسا قج يؤدؼ إلى جخاءات التحقيق االبتجائيعمى جسيع إأيزًا إف الخمل اإلجخائي قج يصخأ 
 بصالف إجخاء التحقيق، كبالتالي قج يؤثخ عمى سيخ التقاضي، كمغ ذلظ:

 الخمل في الذكػػ. -1

 الخمل في التحخؼ كالبحث. -2

 الخمل في كتابة أمخ التحقيق. -3

 كغيخ ذلظ مسا سيتعخؼ عميو القارغ في الفرل الحؼ يميو.
 

 

 .ي تفادي الخمل في إجخاءات التقاضي: دكر الجكلة فالثانيالسظمب 
إف أؼ خمل في البشياف اإلجخائي لمتقاضي لو تأثيخ خصيخ عمى سيخ العجالة ؛ ألنو قج         

نات الجفاع، يريب حخيات السػاششيغ، كيمقي باألبخياء في غياىب الدجػف، فتىجار ضسا

                                                           

 .(286( الدمسي، أُصػُؿ اِلفقِو الحؼ ال َيَدُع الَفِقيِو َجيَمُو )ص1)
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كثيخًا ما يتعحر تجارؾ  ،ذكل خماًل يؤدؼ إلى إصجار أحكاـ ضالسةكضعف البشياف القزائي، ي
  (1).دكاالعتجاء عمى حقػؽ األفخا ،تربح العجالة القزائية أداة لمطمع كاالضصياد حكعشجئ آثارىا،

 .(2)أك ما يحل محميا تع تأسيذ الشيابة العامة، ،كلتفادؼ الػقػع في الخمل في الشطع اإلجخائية
 الشيابة  كدكرىا في ضبط إجخاءات التقاضي:

اغة الشطع القزائية بجقة قانػف في معطع البمجاف العخبية عمى صيعكف فقياء ال
جدسًا يقػـ عمى  ، حيث أسدػاكحقػؽ اإلنداف، ، مشدجسة مع قػاعج العجؿ كالسداكاة متشاىية

 الحق في إقامتيا، أال كىػ الشيابة العامة .كأعصػه  مباشخة الجعػػ،
 :(3)مفيـؾ الشيابة العامة

سصالبة بتنداؿ كال ،ميستيا مباشخة الجعػػ العسػمية ،لجكلةىيئة إجخائية تشػب عغ اىي 
 كمباشختيا. أك ىي ذلظ الجياز السشػط بو تحخيظ الجعػػ العسػمية ؛حكع القانػف فييا

التحقيق بقخار الحفع أك الترخؼ في الجعػػ بعج إنياء ليا سمصة االدعاء كالتحقيق، ك ك 
أف مخحمة التحقيق ىي مخحمة  ؛ة، كتفديخ ذلظ، عمسًا أف ىحا القخار ذك شبيعٍة قزائياإلحالة
 .(4)كما يرجر عشيا يحسل شبيعتيا ،قزائية

، كالتي مغ ىػ9045كقج استبجلت نطاـ الشيابة العامة بييئة التحقيق كاالدعاء عاـ 
كاالدعاء أماـ  ،كالترخؼ في التحقيق بخفع الجعػػ أك حفطيا ،مياميا التحقيق في الجخائع

 .(5)الجيات القزائية 

 فتشقدع الشيابة إلى قدسيغ: ،أما في فمدصيغالشيابة كعسميا في فمدظيؽ : 
في تحخيظ الجعػػ العسػمية  ،ىي السخػلة عغ الجكلة كالسجتسعك : الشيابة العامة: األكؿ

 . (6)كمباشختيا

                                                           

 ـ.2009تعسيسات الشائب العاـ  ،( السغشي1)
  ( مثاؿ ىيئة التحقيق كاالدعاء بالسسمكة العخبية الدعػدية.2)
 (.8)ص ػػ العسػمية في القانػف الجدائخؼ ( نريخة، سمصة الشيابة العامة في تحخيظ الجع3)
 (.88( نجيب، شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية )ص4)
 (.6التحقيق كاالدعاء العاـ )ص دكر ىيئة، عبج السشعع( 5)
 (.8( نريخة، سمصة الشيابة العامة في تحخيظ الجعػػ العسػمية في القانػف الجدائخؼ )ص6)
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خئيذ الخاحل ياسخ عخفات عمى كتاب قج تع تأسيديا بقخار الل الذخعية:الثاني: الشيابة العامة 
كمباشخة  ،كذلظ لتقػـ بالتحقيق ،ـ30/12/2003و إليو مغ قاضي القزاة بتاريخ ُكج

، ا األحػاؿ الذخريةكالحدبة في السدائل الذخعية لقزاي ،كتحخيظ دعاكػ الحق العاـ
كقج خمت التذخيعات الدارية كالستعمقة بالقزاء الذخعي في السحافطات الجشػبية مغ 

ككيفية عسميا،  ،كماىية اختراصيا ،العامةنرػص صخيحة تشز عمى تذكيل الشيابة 
  (1) باستثشاء ىيكمية ديػاف قاضي القزاة .

رقع  ف أصػؿ السحاكسات الذخعية كآخخىاغيخ أنو في التعجيالت كاإلضافات األخيخة لقانػ 
، كالسعسػؿ بو في السحافطات الذسالية، قج تع إفخاد الفرل الخامذ كالعذخكف مشو، ـ99/6492

عامة مة الذخعية، كاحتػػ ىحا الفرل عمى اثشتي عذخة مادة ناضسًة لعسل الشيابة اللمشيابة العا
كيعتسج القزاء الذخعي في السحافطات (؛ 6انطخ ممحق رقع) الذخعية في السحاكع الذخعية،

ـ، كقانػف حقػؽ العائمة باألمخ 96/9521قانػف أصػؿ السحاكسات الذخعية  :الجشػبية عمى
 .(2)ىب الحشفي ـ كفقًا لمسح343/9510

، إنسا ىي حداـ الفمدصيشي إف ىحه اإلجخاءات السشرػص عمييا في القانػف الذخعي
، مغ الذكػػ  ابتجاءً  ،الجعػػ في جسيع مخاحميا جخاءاتمغ بصالف إ أماف لمقزاء كالستقاضيغ

 .مغ إعادٍة أك نقٍس أك بصالفكانتياًء بالحكع، 

                                                           

أماف، القزاء الذخعي في فمدصيغ ، ـ17/4/2016بتاريخ  5392العجد رقع الجخيجة الخسسية،  ،الػقائع (1)
 (.14تحجيات كآفاؽ )ص

ت الذخعية أصػؿ السحاكسا، قانػف ـ17/4/2016بتاريخ  5392لعجد رقع االػقائع، الجخيجة الخسسية،  (2)
 (.183-171، السػاد )11/2016



 

 

 

 

 

 

 

 : الفرل الثاني
عمى سيخ  االدعاء،في ي اإلجخائمل الخأثخ 

 ي السحاكؼ الذخعية في قظاع غدة.التقاضي ف
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 :السبحث األكؿ
 في القانؾف  يخ التقاضيعمى س االدعاءإجخاءات  أثخ الخمل في

 الذخعي في فمدظيؽ
 الدؤاؿ لمسجعى عميو ثخ، كىػ سساع الجعػػ كتػجيواأل إف صحة الجعػػ يتختب عمييا

كإف الخمل ، (1)ؿ شخط في الحكع القزائي أف تتقجمو دعػػ صحيحةأك إف ك ، دعػػ السجعيعغ 
ب األثخ مسا يؤدؼ لعجـ تخت ،أك بصالنيا ،الصارغ عمى إجخاءات الجعػػ قج يؤدؼ إلى فدادىا

 .(2)فال تدسع الجعػػ كال يػجو الدؤاؿ لمسجعى عميو بالجػاب عشيا ،عمى صحة اإلجخاء القانػني

 .جخاءات التبميغ إ أثخ الخمل في: كؿالسظمب األ 
 قج يصمع عميو القاضي كقج يجفع بو إف الخمل الػارد عمى اإلجخاءات الذكمية لمجعػػ 

السجعى عميو، فيؤدؼ ذلظ إلى تختب األثخ القانػني، لحا كاف مغ السيع أف يعخض الباحث لسعشى 
 حا البحث.ألنو سػؼ يتكخر مشو استخجاـ ىحا المفع فيسا يدتقبل مغ ى ؛الجفع كأنػاعو باخترار

كالجفػع تشقدع إلى عجة تقديسات، فسشيا دفػع مػضػعية أؼ في مػضػع الجعػػ، "
كدفػع شكمية كىي التي تتعمق باإلجخاءات التي تتع أماـ القزاء دكف أف تسذ أصل االدعاء 
كالجفع بعجـ اختراص السحكسة لشطخ الجعػػ، أك بعجـ صحة التبميغ، كىشاؾ دفػع بعجـ قبػؿ 

فع بعجـ الخرػمة، أك الجفع بدبق الفرل في الجعػػ، ككل ىحه الجفػع تعتبخ الجعػػ كالج
دعػػ ججيجة تأخح إجخاءات الجعػػ كيربح الجافع فييا مجعي كالسجعي مجعى عميو، كبعج 
االنتياء مغ الجفع كالحكع فيو ُيرار إلى الجعػػ األكلى إما بخدىا إذا ُقِبَل الجفع أك بالديخ فييا 

 (3)."خعية إف ُردَّ الجفع حدب األصػؿ الذ
 :(4)إعالف الخرـؾإجخاءات الخمل في أثخ  -أ

 :إعالف الخرػـ عجـ كجػد تػقيع القاضي كالختع الخسسي لمسحكسة عمى -1
مغ كيبصل كل ما يشبشي عميو بعج، إذا فقج تػقيع القاضي أك الختع  يعتبخ اإلعالف باشالً 

 تبميغ أك سيخ في الجعػػ.

                                                           

 (.24( نػفل، اآلثار الستختبة عمى األحكاـ القزائية )ص1)
 (.1/135( داكد، أصػؿ السحاكسات الذخعية )ج2)
 (.7/36( الحىبي، بػ إبخاىيع، نجكة القزاء الذخعي)ج3)
 (.47السػضػعية )ص ( األدغع، الجفػع4)
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 رسـػ التبميغ :الخمل بعجـ دفع  -2
 (1).ال يذخع السحزخ بالتبميغ ما لع يتع دفع الخسـػ السقخرة عغ كل ُمَبّمغ إليو         

 (2):عمى سيخ التقاضي الخمل في إجخاءات التبميغأثخ  -ب 
ظ في عجـ مػافقة كيتسثل الخمل في ذل :ي الذخكط الذكمية لسزبظة التبميغأكالا: أثخ الخمل ف
يخ غ إلى اعتبار التبميغ ذلظ يؤدؼ، ك (3)التي ذكخناىا آنفاً  يا الذكميةشذخك مزبصة التبميغ ل

 ، كال يجػز الديخ في الجعػػ كيأمخ القاضي بتعادة التبميغ.مػافق لألصػؿ
 

 : التبميغ  الخمل بعجـأثخ : ثانياا 

 .عادة التبميغال يديخ القاضي في الجعػػ كيؤجل الجعػػ  إل
 : (4)أقل مؽ يـؾ مؽ مؾعج الجمدةبميغ ب: أثخ الخمل في التثالثاا 

 حاؿ غياب السجعى عميو :في  -1

كتبيغ لمقاضي أنو تبمغ بأقل مغ يػـ مغ  ،إذا لع يحزخ السجعى عميو في مػعج الجمدة
 بتعادة التبميغ. ، فتف القاضي يؤجل الجعػػ كيأمخيـػ السحاكسة

 :يتؼ تبميغو حدب األصؾؿ كالحي لؼحاؿ حزؾر السجعى عميو في  -2

  يخمػ ذلظ مغ أحج أمخيغ :ال

كيقبل القاضي ، بتسقاط حقو في الجفع يجػز لو أف يقبل السحاكسة حاالً  حاؿ رضاه :في  -أ
 ذلظ كيديخ في الجعػػ.

كإذا دفع السجعى عميو أنو تبمغ بسػعج الجمدة قبل أقل مغ  : حاؿ دفع السجعى عميوفي  -ب
 .صػؿكيحجد مػعج ججيج حدب األ ،جاب شمبويُ فتنو  ،يػـ

 
 
 

                                                           

 ( مغ خالؿ متابعة إجخاءات التبميغ في محكسة غدة الذخعية.1)
 (.21، 20، 19، 18مادة ) (،12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية )قانػف ( 2)
 ( مغ ىحه الخسالة.47( أنطخ مزبصة التبميغ شخكشيا ككيفية التبميغ بيا )ص3)
 (.2( فارس، شخح اإلعالنات )ص4)
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السجعى عميو  لػجػب إجابة ؛مى القزايا السدتعجمةىحه السدألة  بكساليا ال تشصبق عمالحغة: 
 .(1)السدتعجمة ب في الحاؿ السجعى عميو في الجعاكػ في الحاؿ، كيجػز لمقاضي أف يجم

 :كمجيؾؿ محل اإلقامة الخمل في تبميغ السدافخأثخ : رابعاا 

 أثخ الخمل في تبميغ السدافخ: -1

فتنو يبيغ ذلظ  ،كلو مكاف إقامة معمػـ لجػ شالب التبميغ  ،مدافخاً السجعى عميو إذا كاف  
كتخسل صػرتيا إلى الشيابة العامة التي بجائختيا السحكسة إلى  ،بالػرقة السصمػب إعالنيا

بالخد الحؼ يفيج كصػؿ الرػرة إلى  كيكتفيكزيخ الخارجية لتػصيميا بالصخؽ الخسسية 
 .(2)السعمغ إليو

عشج تعحر تبميغ السدافخ كاحتالؿ (3) رحيفة اليػميةكتفى باإلعالف في اليُ أف  :ىشا كالخمل
 .....إلخأك عجـ كجػد سفارة أك قشرمية 

 الجعػػ. كال يؤثخ عمى سيخ ،يعتبخ تبميغًا حدب األصػؿ، ك غيخ معتبخالخمل  كىحا

 :في دعاكى التفخيق أثخ الخمل في تبميغ مجيؾؿ اإلقامة -2

 ،السحكسة كاالكتفاء باإلعالف في ديػاف ،التبميغ خمل في ذلظ يتسثل في عجـ القجرة عمىكال
 :كعبخ الرحيفة اليػمية ،كعمى لػحة اإلعالنات

 .ب األصػؿ كيديخ القاضي في الجعػػ يعتبخ تبميغًا حد يؤثخ ىحا الخمل ك كال
 كالتالي:كىػ  :(4)الخمل في كيفية التبميغأثخ : خامداا 

كسة التبميغ كاألكراؽ القزائية في السمف السخرػص في قمع السحسشج  اففي حالة فقج
 :أك سخقة بدبب تمف أك ضياع

لعجـ كجػد التبميغ كاألكراؽ  ؛إلعادة التبميغ القاضي الجعػػ  ؤجلالحاالت الدابقة ي في
 .(5)لية عغ ذلظك يتحسل كتاب السحكسة السدؤ ك يأمخ بالتحقيق في ىحا األمخ، ك القزائية، 

                                                           

 (.18، مادة )12/1965ؿ السحاكسات الذخعية أصػ قانػف ( 1)
 (.19مادة ) السخجع الدابق، (2)
 (.18، مادة )السخجع نفدو (3)
 (. 62( الجعبة، متابعة اجخاءات السحاكع الذخعية )ص4)
 (.28، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف ( 5)
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 الخمل في تدميؼ األكراؽ القزائية ألحج أفخاد عائمتو كسا يمي: أثخ  - أ

 .في نفذ السكاف غ إليو مع أفخاد عائمتوفي حالة عجـ إقامة السبمَّ  -1

 .الذخعية كىي خسدة عذخ عامافي حالة عجـ بمػغ السدتمع الدغ  -2

اربو أقعجـ تزسغ الذخح عمى محكخة التبميغ بتعحر تبميغ السعمغ إليو كمغ ثع تبميغ أحج  -3
 .البالغيغ الحيغ يدكغ معيع

 ، كيأمخ القاضي بتعادة التبميغ.ؿغيخ مػافق لألصػ  يعتبخ التبميغالحاالت الدابقة في          
 : التبميغ أك اإلمزاء استالـ أثخ الخمل في مزبظة االمتشاع عؽ  - ب

 :(1)التاليك غيخ مػافق لألصػؿ، كيأمخ القاضي بتعادة التبميغ يعتبخ التبميغ؛ فيسا يمي     
اسع ك  ،القرجكالسكاف الحؼ ذىب إليو بيحا  ،عجـ ذكخ اليػـ الحؼ ذىب فيو ألجل التبميغ -1

 كىػيتو . ،اسع السبمِّغك  ،كالسحكسة التي أمخت بالتبميغ ؛كىػيتو ،شالب التبميغ

 التػقيع عمى السزبصة. عجـ بياف كيفية السسانعة التي حالت دكف التبميغ أك -2

  .عمى باب دار السبمغ إليو ُتمرقلع كػف صػرة السزبصة  -3

  .عجـ بياف كػف األكراؽ الػاجب تبميغيا ىي معادة إلى قمع السحكسة -4

 .كمغ حزخ معو مغ السخاتيخ عمى السزبصة  السحزخعجـ إمزاء  -5

 إف لع يحزخ السخاتيخ.عمى مزبصة التبميغ عجـ إمزاء شيػد الحاؿ  -6

 .تعادتواضي ب، كيأمخ القكتختب عمى ما سبق بصالف التبميغ     

  :حاؿ عجـ كجؾد أحج مؽ السخاتيخ في - ت

 :السخقػمة تمبية دعػة السبمغ أك اإلمزاء عمى الػرقة أك حاؿ رفزيع

اثشيغ مغ الجيخاف األقخبيغ لمسبمغ إليو لمتػقيع عمى  بانتخاب كاصصحابالسحزخ يقـػ  
 في الجعػػ. يخ القاضيحدب األصػؿ كيد تبميغٌ  سا عمى الػرقة،يتػقيع، كيعتبخ الػرقة

 

                                                           

( محكسة 21206/1980خبي، استئشاؼ، قخار)الع(؛ ك 62( الجعبة، متابعة اجخاءات السحاكع الذخعية )ص1)
 (.49الدرقاء الذخعية )ص
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 :عمى الؾرقة كعجـ إمكاف التبميغ التؾقيع عؽفي حاؿ امتشاع الجيخاف  - ث

يقػـ رئيذ يغ فييا االمتشاع لخئيذ السحكسة، كبجكره يقػـ السباشخ بخفع مزبصة خاصة يب
كيذيخ إلى ذلظ في كرقة  ،ىحه السعاممة السحكسة إليفاء السحكسة بترفاد السبمِّغ باثشيغ مغ

كيعصي صػرة السزبصة التي تحخر عمى ىحا الشسط إلى الحؼ شمب  ،الزبط السحكػرة
كيعتبخ تاريخ ىحه  ؛ليػضع مع أكراؽ الجعػػ  ،كيدمع أصميا إلى قمع السحكسة ،التبميغ

 في الجعػػ. التبميغ، كيعتبخ تبميغًا حدب األصػؿ كيديخ القاضيالسزبصة تاريخ 

 :(1) الخمل في تدميؼ التبميغأثخ : سادساا 

 في ذلظ كالتالي:كأثخه لخمل كيتسثل ا
، كأف اختراص السحكسة اآلمخة بالتبميغ يقع ضسغ الحؼبيتو خارج  غ لمُسَبّمغيبمتتدميع ال -1

 :جيدمسو في السحكسة أك في بقالة أك في السدج

سا أنو يقيع داخل شال ،ألف السقرػد كىػ تبميغ الذخز قج حرل ؛مؤثخاً  ال يعتبخ خمالً 
 كيديخ القاضي في الجعػػ. ؛خ تبميغًا حدب األصػؿيعتب، فمشصقة االختراص

 :محل اإلقامة كاالختراصسو  خارج كأما إذا كاف تدمي -2

حاؿ قبػؿ السبمغ إليو التبميغ، كعجـ اعتخاضو، كذلظ أف السحزخ لو مشصقة  ميغاً يعتبخ تب
، لتدميسو خارج مشصقة معتبخ خفزوىا، كأما إف رفس االستالـ فاختراص ال يتعجا 

كلػ  ؛يعتبخ أنو قج ُبمِّغ حدب األصػؿ ألنو ال ؛تراص، كال يديخ القاضي في القزيةاالخ
 .حجث ذلظ فتف لمسجعى عميو الصعغ في قخار القاضي لجػ محكسة االستئشاؼ

إذا كاف السبمغ إليو يقيع في مشصقة اختراص محكسة أخخػ، كتع تدميسو التبميغ مباشخًة دكف  -3
 :مكانياً  السخاسمة مع محكستو السخترة

كسة األخخػ ذات االختراص بتعادة التبميغ عغ شخيق السخاسمة مع السحالقاضي يأمخ 
، كىشا ال يتدشى لشا أف نقػؿ ، إال إذا حزخ السبمغ إليو في الػقت كرضي بالتبميغالسكاني

ذلظ شخشًا شكميًا ميسًا أال كىػ التعجؼ عمى  حرل كىػ التبميغ، لسخالفةقج أف السقرػد 
، ككحلظ فال يجػز لمسحكسة إليو ص السكاني لمسحكسة التي يقيع في نفػذىا الُسَبّمغاالخترا

                                                           

 (.21، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف ( 1)
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إثارة األمخ ما لع يثيخه السجعى عميو، كلو الحق في الجفع بعجـ االختراص شالسا لع يجب 
 (1).، فتف أجاب اعتبخ مػافقاً عمى مػضػع الجعػػ 

أك بمج تحت  ،ك كاف في دار حخبأ ،عمع لو محل إقامة كال سكغعجـ التحخؼ عغ مغ ال يُ  -4
عية مغ مختار محمتو أك قخيتو أك شيخ قبيمتو، كفي دائخة الذخشة كالسحاكع الذخ  ،احتالؿ العجك

كال يديخ ؛  بتعادة التبميغ القاضي يأمخفتف لع يكتسل التحخؼ،  ؛في السشصقة في قزايا التفخيق
كقج جاء في تعسيسات ديػاف  ،حدب األصػؿ في الجعػػ حتى يكتسل التحخؼ كيتع التبميغ

"يتع التحخؼ بجسيع الصخؽ السسكشة السػصمة إلى معخفة حياتو أك مػتو  القزاء األعمى ما نرو:
 (2)حدب األصػؿ".

 سابعاا: أثخ االمتشاع عؽ استالـ التبميغ أك التؾقيع عميو:

، كيتختب يشػب عشو عغ التػقيع عمى التبميغكالخمل ىشا أنو قج يستشع السبمغ إليو أك مغ 
رصحب ، إال أف ييديخ القاضي في الجعػػ ال ك  ،حدب األصػؿ ُمَبمَّغاً  يعتبخال أنو  عميو:

فتنو في ىحه  ،ػقعا عمييايثبت ذلظ في شخح السزبصة ك السحزخ معو شيػد عمى االمتشاع كي
 .الحالة يعتبخ مبمغًا حدب األصػؿ كيديخ القاضي في الجعػػ 

 صخاا أك مجشؾناا:ثامشاا: إذا كاف السجعى عميو قا

؛ غو غيخ معتبخ كيعادفتف تبمي ،إذا كاف السجعى عميو قاصخًا أك شخرًا فاقج األىمية
، كىحا حدب األصػؿ أك الػصِي عميو ،تبَمغ األكراؽ القزائية إلى كلِيويجب أف كالرحيح أنو 

 .(26ـ، مادة)11/2016ما نز عميو قانػف أصػؿ السحاكسات الذخعية

 أف السجعى عميو مدجؾناا تحت يج الحكؾمة:إذا تبيؽ  تاسعاا:

إذا كاف عمى أنو (، 27، مادة )11/2016فقج نز قانػف أصػؿ السحاكسات الذخعية 
 السجعى عميو معتقال تخسل األكراؽ القزائية  إلى السػضف السدؤكؿ عغ السحل السعتقل فيو

ك السعتقل إلى السحكسة كيجب عمى الدمصة السخترة أف تحزخ الدجيغ أ؛ ليَتػلى تبميغو إَياىا
كإذا لع يخغب في الحزػر فعمى الدمصة  ؛إذا رغب في الجفاع عغ نفدو ،في السػعج السقخر

 السخترة أف تذعخ السحكسة بحلظ .
                                                           

 (14/2010( ديػاف القزاء الذخعي، تعسيع رقع )1)
 (.05/2016، تعسيع رقع )السخجع الدابق( 2)
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 :(1)عاشخاا: إذا امتشع الدبيل إلى التبميغ

لكي يكػف ك  ؛إف اقتشعت بأنو ال سبيل لمتبميغف ىحا األمخ عمى قشاعة السحكسة، يتػق
 فتنو يجػز ليا أف تأمخ باإلجخاءات التالية يغ حدب األصػؿ كيديخ بعجىا في الجعػػ،التبم

تعميق ندخة مغ الػرقة القزائية عمى لػحة اإلعالنات في ركاؽ السحكسة، ، بعمى سبيل الجػاز
 الشذخ في صحيفة محمية رسسية.رز آلخخ مكاف سكغ أك عسل فيو كندخة أخخػ في مكاف با

 الخالصة: 

كجج أف  فتذا ،يتع مخاجعة  إعالف الخرػـ مغ قبل القاضي، البجء في جمدة السحاكسةقبل  -1
في  الديخ فتنو يؤجلكإال  ،السجعى عميو تبمغ حدب األصػؿ فتنو يديخ في الجعػػ 

فيعتبخ  ؛جمدة التقاضيغ إليو كرضي بديخ مَّ إذا حزخ السبَ ك  ؛كيأمخ بتعادة التبميغ ،القزية
 (2)في الجعػػ.القاضي خ يكيد حدب األصػؿ،مبمغًا 

إف إجخاءات التبميغ ىي إجخاءات شكمية كضعت كزساف مغ ضسانات التقاضي، كإف  -2
اإلخالؿ  كىحا البصالف يعتبخ جداًء عمى ،ااإلخالؿ بيحه اإلجخاءات يتختب عميو بصالني

 ؛ؿتباع إجخاءات التبميغ حدب األصػ با كىحا الجداء يحسل معشى اإللداـ  ؛بتمظ اإلجخاءات
 ؛ميسا بمغ كىػ مػجٌب لفدخ الحكع ؛مغ إجخاءات لمتقاضي تعتبخ باشمة ككل ما بعج ذلظ

 (3)كالقاعجة ) أف ما بشي عمى باشل فيػ باشل(.

، ككحا كل مخالفة بمغ عمى السحكخة يػجب فدخ الحكع، ككحلظ عجـ التػقيعإف عجـ شخح السُ  -3
 (4).لمذخكط الذكمية لمسزبصة

تديخ  فتف السحكسة ،(5)حدب األصػؿة إلى السحكسة مبمغة كراؽ القزائي" بعج أف تعاد األ -4
 .(6)في الجعػػ إذا رأت أف التبميغ مػافق لألصػؿ كإال تقخر إعادة التبميغ"

                                                           

 (.23، مادة)11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف ( 1)
 (.4رس، اإلجخاءات القزائية في األحػاؿ الذخرية )ص( فا2)
 (.166 -165صص ( أبػ البرل، شخح أصػؿ السحاكسات الذخعية )3)
 ـ( .21206/1980كقخار) (،ـ21871/1981( العخبي، استئشاؼ، رقع )4)
 ( أؼ إجخاءات التبميغ التي نز عمييا  القانػف الذخعي.5)
 (.25ـ، مادة )11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 6)
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أف مخالفة السػاد الذكمية لإلعالف كالتبميغ،  عمى كلقج نز القانػف الذخعي الفمدصيشي
 (1)بصل أؼ إجخاء بعجه بالغًا ما َبمغ.ككأنو لع يكغ، كبشاًء عميو يالتبميغ يعتبخ 

التقاضي،  في أثخ الخمل فييا عمى سيخ  في اإلجخاءات الذكمية مخرػصةٌ  ة الباحثإف دراس
يجب إبجاؤه ك  قبل شمبو تقخيخ الجعػػ مغ السجعي، التبميغ فحز أكراؽعمى القاضي يجب  وكإن

إال سقط حق السعتخض بعج ك ، الجعػػ مػضػع أكؿ الجمدة كقبل الجػاب عغ مغ السجعى عميو 
 .(2)بمغ بالغًا ما الحكع ع فتف الخمل ىشا مػجٌب لفدختع الحك ذلظ، كلػ

 

 .لخمل اإلجخائي في الئحة االدعاء أثخ ا: نيلسظمب الثاا
فال تشذأ ، في نطاـ القزاء اإلسالمي إف رفع الئحة االدعاء الرحيحة مغ األىسية بسكاف

فيي بسثابة البجء بتعالف السصالبة بالحق شفاىيًة،  كلػالخرػمة إال بعج رفع الجعػػ، 
 .(3)عمى الخرػمة ف الجعػػ سابقةٌ إحيث  ،كالخرػمة

تقجيع الئحة الجعػػ مػقعة مغ  ،(4)كيذتخط في إقامة الجعػػ في السحاكع الذخعية
 .كتبميغ لمسجعى عميو ،كمػضػع الجعػػ  ،كمحل إقامتيسا ،متزسشة ىػية الصخفيغ ،السجعي

في التصبيق اإلجخائي لرحيفة الجعػػ سػاء كاف في عشاصخ الرحيفة، أك في كلمخمل 
 شكل الرحيفة، أثخ كبيخ عمى سيخ التقاضي ، كسػؼ نتصخؽ لحلظ بالتفريل.

 :ء، كشكمياخ الئحة االدعاأثخ الخمل اإلجخائي في عشاص الفخع األكؿ:
 :(5)في تؾجيو الجعؾى  أثخ الخمل  - أ

لكغ ؛ عية مثاًل كيخفع الالئحة باسسياى محكسة غدة الذخ كصػرة الخمل ىشا: أف يتػجو إل
 .اني لسحكسة غدة الذخعيةالذجاعية خارج دائخة االختراص السكحي السجعى عميو يدكغ في 

 .أثار السجعى عميو ذلظ، قبل أف يجيب عغ الجعػػ إال إذا ، الجعػػ القاضي ال يخد كأر ذلظ: 

                                                           

 (.20ـ، مادة ، مادة )11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف  (1)
 ( 641، 640( العسخكسي، أصػؿ السخافعات الذخعية )ص2)
 (.335، أصػؿ السحاكسات الذخعية الجدائية )ص( الخبابعة3)
 (.16، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف ( 4)
 (. 10، 4) ػاد، السالسخجع الدابق (5)
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ره كيرجر قخا ،لسحكسة االبتجائيةػ قاضي اسيخ الجعػػ ى ـيفرل في االختراص بعجالحؼ ك 
 كلمخرع الحق في استئشاؼ قخار القاضي لجػ محكسة االستئشاؼ . بحلظ؛

فرل في محكسة السحل الحؼ خػ كتُ كل دعػػ تُ ) في القانؾف الذخعي الفمدظيشي: كالقاعجة
 .(2)فيكػف االدعاء في محل السجعى عميو، ((1)يقيع فيو السجعى عميو

 مالحغة: 

أكؿ في ، لحا يجب أف يثار مغ السجعى عميو شكميٌّ  السكانيِّ ف الجفع بعجـ االختراص إ -
 جمدة لمسحاكسة، كقبل الجػاب عغ الجعػػ.

لمسحكسة إثارة الجفع بعجـ صالحية السحكسة مكانيًا، بل ىػ حق لمسجعى عميو، فتف ليذ  -
 كإال جخػ بحقو السقتزى الذخعي. ،أثاره

، باستثشاء قخارات الفاصمة استئشاؼ القخارات كاألحكاـ غيخبتجائية يستشع عمى السحكسة اال -
 (3) .ةالرالحية كالػضيف

 الؾاحجة في محكستيؽ: جعؾى أثخ الخمل بخفع ال -ب

كجيا في محكسة أخخػ في نفذ ثانية عمى ز كصػرة السدألة: أف تخفع السجعية دعػػ نفقة  
ع يتع قصعيا، كيتختب عمى ذلظ عجـ ، كيمحق بيا ما لػ رفعت دعػػ نفقة ثانية لالػقت

 .(4)الشطخ في الجعػػ شالسا أنيا مخفػعة في محكسة ثانية

 كأىػية الصخفيغ  كأاسع الستجاعييغ الالئحة تتزسغ بأف ال  :خمل في بيانات الخرـؾأثخ ال -ت
 .سحاميكال ،صيػ كال ،ليالػ ك  ،كيلكالػ  ؛اسع الذخز الحؼ يسثل كل مشيسا كأمحل إقامتيسا، 

يصمب القاضي الترحيح فتف صححت الالئحة فتنو يديخ في في كل ما مزى، ذلػ:  أثخ
 .(5)ختب عميو فداد الجعػػ تي مسا، لعجـ القجرة عمى الترحيح ؛كإال فتنيا تخد شكالً  ،الجعػػ 

 

 
                                                           

 (.7مادة ) ـ،12/1965قانػف أصػؿ السحاكسات الذخعية (1)
 (.70الدػسي، أصػؿ السحاكسات الذخعية  )ص( الرميبي ك 2)
 (.9، 8، 7، 6، 5ـ، مادة )11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 3)
 (.144الدػسي، أصػؿ السحاكسات الذخعية )ص( الرميبي ك 4)
 (.11ـ، مادة )11/2016ات الذخعيةأصػؿ السحاكسقانػف ( 5)
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  :عشؾاف االدعاءأثخ الخمل في كتابة  -ث

 (1). : نفقة زكجة، تفخيق لمِعشَّة ..إلخىػ الحق الُسجَّعى بو، مثاؿك 

كيسيل السجعي  ،اضي الترحيحيصمب القأف  ؛دعاءاال عشػافالخمل في كتابة  ىكيتختب عم
ح الالئحة فت ،(2)مخات مغ غيخ إشالةثالث   خد شكاًل.تُ الجعػػ  فتفف لع ُتَرحَّ

دكف  ثالث مخاٍت كيسيل السجعي  ،يحيصمب القاضي الترح عخض االدعاء :أثخ الخمل في  -ج
 لعجـ الترحيح. ؛تخد شكالً  نياكإال فت ،الئحة فتنو يديخ في الجعػػ ححت الفتف ُص  ،إشالة

 (3)كخ البيشات الخظية أك الذخرية التي يدتشج عمييا السجعي.أثخ الخمل في ذ -ح

 كىشا مدائل ميسة مشيا:

 :(4)في البيشة الخظيةأثخ الخمل السدألة األكلى: 
يعتخػ تمظ قج فتف ىشاؾ بعس الخمل  إذا كانت األكراؽ مدتخخجة مغ السحكسة الحالة األكلى:

 ، كمغ ذلظ: بعج استخخاجيا(5)األكراؽ
 : عجـ ترجيق الرؾرة السدتخخجة عؽ أصل السدتشج إذا استخخج مؽ السحكسة -1

عمييا كتب كال يعسل بسػجبيا حتى ي ،تمظ الرػرال تعتبخ أف  ؛كيتختب عمى ىحا الخمل
 تيكخالية مغ شائب ؛زاء رئيذ الكتابكإم ،كيرجؽ عميو بختع السحكسة ،مصابقة لألصل

 .(6)تحفع في ممف الجعػػ حدب األصػؿالترشيع كالتدكيخ، حيشيا 
 في حاؿ الترشيع أك التدكيخ في الرؾرة السرجقة: -2
 يبصل. ،إذا ثبت الترشيع أك التدكيخ فتف كل إجخاٍء إلى الحكع السبشي عمى السدتشج     
ج الكتبة أك السػضفيغ أيَّا مغ األكراؽ السػدعة لجػ كذلظ بتعصاء أح تدخيب السدتشجات: -3

، بأف القانػنياألثخ عميو فيتختب  ،دكف إذف خصي مغ القاضي ،السحكسة ألحج األشخاؼ
 يتحسل السػضف السختز السدؤكلية عغ الزخر الػاقع عمى أحج الخرـػ إثخ التدخيب.

                                                           

 (.4( درباس، إجخاءات )ص1)
 (.01/2012( ديػاف القزاء الذخعي، تعسيع رقع )2)
 (.348( أبػ الجبيغ، الجية )ص3)
 (.26-23، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف ( 4)
 (.28-23( السخجع الدابق، )مادة 5)
 (.58مادة ) السخجع نفدو،( 6)
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 :لقزيةخ في سشٍج مبخز في افي حاؿ الظعؽ بالتدكي الحالة الثانية:
الجعػػ إلى حيغ الفرل في السدألة تحقيقًا، سػاء استمـد األمخ قخار  يػقف القاضي

 (1).سحاكع الشطاميةقاضي التحقيق الذخعي، أك قخار ال
لكغ يجب أف يكػف ىشاؾ  ؛األكراؽالصعغ في  دإف تػقيف الجعػػ ال يحرل بسجخ 

تأخح السحكسة مغ مجعي حالة دالئل كأمارات تؤيج كجػد التدكيخ أك الترشيع، كفي ىحه ال
تحيل أمخ ك ، غ عصل كضخر إذا لع تثبت دعػاه التدكيخ كفياًل يزسغ لخرسو ما قج يمحق بو م

التحقيق في دعػػ التدكيخ إلى السخاجع السخترة لخؤيتيا كتؤجل الشطخ في الجعػػ األصمية 
 (2)حتى تشتيي دعػػ التدكيخ السحكػرة.

 

  (3) البيشة الذخرية: فيأثخ الخمل السدألة الثانية: 

  حزخ شيؾداا كال أدلة:، ككحلػ إف لؼ يُ تو كلؼ تكؽ كافية لإلثباتإذا أحزخ بيش -1

يعتبخ يسيمو القاضي إلحزار بيشتو ثالث مخات دكف إشالة فتف لع يفعل في ىحه الحالة 
 السجعي عاجدًا  كيريخ أماـ أمخيغ:

 .تخفس دعػاه فتنيا ، حاؿ عجـ شمبو تحميف السجعى عميو في األكؿ:األمخ 

 حمف السجعى عميو اليسيغ حدب األصػؿ فتنيا تخفس دعػػ السجعي.إذا  األمخ الثاني:

  :مؽ الذيؾد حرخمؽ لؼ يَ  أف ُيجخل في بيشتوالسجعي احتاج  إذا -2

 .(4)الحدبة: كىي التي يغمب فييا حق هللا عمى حق العبج ال ُيقبل مشو ذلظ، إال في دعاكػ     
 :لسجعي عؽ إحزار شيؾدهعجد ا إف -3

، كبعج استشفاذ إميالو بتحزار البيشة ثالث مخات بعجال يعتبخ عاجدًا في ىحه الحالة إال ك 
ذلظ كمشعًا لإلشالة كتفػيت حق السجعى عميو، تقخر السحكسة تكميف السجعى عميو بحرخ 

                                                           

 (.187البرل، شخح أصػؿ السحاكسات الذخعية )ص ( أبػ1)
 (.76، مادة )11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 2)
 .(105، مادة )السخجع الدابق( 3)
 ( كالصالؽ كالشدب كالخدة بتباء أحج الدكجيغ اإلسالـ، كفدخ عقج الدكاج أك بصالنو كإثبات الصالؽ.4)
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سجعى عميو ، مع تشبيو الفي جمدٍة أخخػ يحجدىا القاضي البيشات كاألدلة كإحزارىا جسيعاً 
 (1) بأف عجـ تشفيحه لحلظ يعتبخ أماـ القزاء عاجدًا.

دكف  (2)لمسخة الثانيةالحؼ تعيشو السحكسة في اليػـ فتف عجد السجعي عغ إحزار شيػده 
 :(3)فتنو يتختب عمى عجده التالي عحر مقبػؿ كلع يصمب إحزارىع بػاسصة السحكسة

  ًا.لمقاضي أف يعتبخه عاجد  -
 . يف الخرع، فيحمفو القاضي فتف حمف فتف دعػػ السجعي تخفسشمب تحملمسجعي  -
ذخرية، تحميف السجعى عميو حاؿ عجده عغ اإلثبات بالبيشة الالسجعي لع يصمب  ذاإ -

 .حكست السحكسة بخفس الجعػػ 

  مالحغة:

حتى تدألو عغ البيشة  ،عغ اإلثبات بالبيشة الذخرية عاجداً  الخرعَ  عتبخ السحكسةُ ال تَ  -1
 التي ذكخىا قباًل. الخصية

 (4) يجب أف تكػف الذيادة مصابقة لسا جاء في االدعاء. -2
 :رفض الجعؾى السدألة الثالثة: في حاؿ 

 لعجد أك اعتبار العجد عغ اإلثبات.ابدبب  كيكػف ذلظ

، كيدتثشى مغ ذلظ لع يأت بأسباب ججيجة ما أنو ال تدسع دعػاه مخًة أخخػ  أثخ ذلػ:
 ، معختمى بياغيخ السجخػلة كغيخ السُ  لمشداع كالذقاؽ مغ الدكجة لتفخيقإعادة رفع دعػػ ا

، أما الدكجة السجخػؿ بيا فيحق ليا أف تخفع دعػػ (5)احتفاظ السجعي بحق الصعغ عمى الحكع
 (6) .بعج مزي ستة أشيخ

                                                           

 (.105، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف ( 1)
 (.57ـ، مادة )11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 2)
 (.65الجعبة، متابعة اجخاءات السحاكع الذخعية)ص(؛ ك 106، 105، مادة )السخجع الدابق( 3)
، 18424(. كرقع )43( محكسة عساف الذخعية، )ص17492/1973) ( العخبي، استئشاؼ، رقع4)

 (.43ذخعية، )ص( محكسة إربج ال18425/1975
 (.107، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف ( 5)
بخرػص إعادة رفع دعػػ التفخيق لمشداع كالذقاؽ  (،ـ07/2016( ديػاف القزاء الذخعي، تعسيسات، رقع )6)

 مغ الدكجة غيخ السجخػلة كغيخ السختمى بيا.
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 :كالتالي تفريل ذلظك ، : أؼ شمبات السجعي مغ القاضيأثخ الخمل في الظمب -خ

 :سجعى عميو باالدعاءعجـ طمبو تبميغ ال -1

إذا لع يصمب السجعي تبميغ السجعى عميو فتنو ال يدار بالتبميغ مغ قبل القاضي دكف شمب 
 .ألصػؿحدب ا(1)عغ كل ُمَبمغ إليوسجعي، كدفع رسـػ التبميغ مغ ال

 و:ي مؾضؾع ادعائالحكؼ لو فسؤاؿ السجعى عميو عؽ االدعاء ك عجـ طمبو  -2

ء إذا كاف ال يذتسل عمى الصمب بل يكػف أقخب إلى عجـ ال معشى لالدعاكأثخ ذلظ أنو 
ِعى بفعل  كجػد خرػمة حقيقية بيغ الستجاعييغ كىػ يذبو كجػد الخضا مغ قبل الُسجَّ

 .(2) ؛ لمرػريَّةال يديخ القاضي في الجعػػ ف ،فتف ثبت ذلظ ،الُسجَّعى عميو

كطمبا أف  ؛أك إعالف تمقاء نفديسا دكف الئحةالقاضي مؽ  ىفي حاؿ دخؾؿ الخرسيؽ عم -د
 كما أثخ ذلػ؟بعجـ رفع الئحة؟ ىل يعج ذلػ خمل  ،يجخي بحقيسا السقتزى الذخعي

ػمة أف يعقج مجمذ خر مقاضينداع، فم الخرسيغ ط أف يكػف بيغخ بذ ،ال يعج ذلظ خمالً 
، كيقزي بيشيسايية عشجه، دكف رفع الئحة دعػػ أك إعالف، ليسا بشاًء عمى دعػاىسا الذف

ليسا جمدًة ثانية، أك أنو يػكل أحج معاكنيو بأخح أقػاليسا، فتف رأػ عقج مجمذ أك يحجد 
مع القزاة،  جمدات السحكسة، كىحا يحرل في الحاؿ عقجه، كإال أحالو إلى ججكؿ

 .(3)ة مغ سسات الجعػػ الذخعيةخرػصًا في السرالحات كالتخاضي، كىحه السدألة سس

 عمى سيخ التقاضي:  أثخ الخمل اإلجخائي في شكل الالئحة -ذ

 يتع كإذا كقع الخمل ىشا فتنو، خ سمبًا عمى سيخ التقاضيشكل الالئحة يؤثخمل في إف ال
   .(4)أك بشاًء عمى دفع السجعي ،رد القزية شكاًل  إما مغ القاضي ابتجاًء فيصمب الترحيح

 

 

                                                           

 ( إف دفع الخسـػ ىشا ُيعج قخيشة الججية.1)
 (.44ـ، مادة )11/2016ػؿ السحاكسات الذخعية أصقانػف ( 2)
 (.532أبػ البرل، نطخية الحكع القزائي )ص(،405-398: الخسائل االقترادية )صابغ نجيع السرخؼ  (3)
 (.346أبػ الجبيغ، الجية )ص(؛ ك 146، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 4)
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 :(1)كعجـ قيج الجعؾى كتدجيميا أثخ الخمل بعجـ دفع الخسـؾ -ر

 قزاًء حتى يتع دفع رسػميا، كيحق لمسجعي تقجيع شمب إعفاء مغ ػ الجعػ ال تعتبخ  -1

 .السحكسة كتدجل كيديخ فيياالخسػـ فتف قبمت السحكسة ذلظ فتف القزية تقيج لجػ قمع 

 يعتبخ مبجأ الجعػػ مغ تاريخ استيفاء الخسع. -2

 في الجمدة األكلى: االدعاءأثخ الخمل في تقخيخ  الفخع الثاني:
 عيؾر التشاقض بيؽ قؾؿ السجعي كما ىؾ مكتؾب في العخيزة:حاؿ أثخ الخمل  -أ

كيسيمو  ،كمف السجعي بخفع التشاقسيُ ال يقـػ القاضي بخد الجعػػ فػر التشاقس، بل 
 (2)رد القاضي الجعػػ.ال ، كإقبمت الجعػػ القاضي إف احتاج األمخ لحلظ، فتف رفع التشاقس 

 :(3)كط اآلتيةكيسكؽ قبؾؿ الجعؾى التي تحتؾي عمى تشاقض بالذخ 

 أف يكػف باإلمكاف التػفيق بيغ األقػاؿ الستشاقزة. -1

 ، فتف الجعػػ تكػف مقبػلة.رفعوخفع التشاقس بالفعل، فتف أف يقـػ السجعي ب -2

مثاؿ التشاقس كرفعو: أف يقػؿ السجعي أنو مدتأجخ لبيت ثع يقػؿ أنو يستمظ البيت فيحا 
ىحا التشاقس يسكغ التػفيق فيو بيغ الكالميغ، فتف تشاقس، ال تدسع دعػاه كيكمف بالترحيح، ك 

قاؿ كشت مدتأجخًا لمبيت ثع اشتخيتو، فتف رفع التشاقس كاف مسكشًا كقج رفع  بالفعل، فيتختب 
 عميو األثخ كىػ سساع الجعػػ.

 حاؿ عيؾر صؾرية الجعؾى:أثخ الخمل  -ب

يذتخط  ألنو ؛الجعػػ  يتختب عمى ذلظ رفس، ك كيكػف ذلظ بعجـ كجػد خرػمة حقيقية
 (4).ذلظعي الفمدصيشي عمى كقج نز القانػف الذخ ، كجػد خرػمة حقيقية صحة الجعػػ  في

                                                           

سيدالع كآخخكف، مجسػعة القػانيغ، (؛ ك 353جية )أبػ الجبيغ، ال(؛ ك 11)صالبمبيدي، إجخاءات  (1)
 (.60الجعبة، متابعة اجخاءات السحاكع الذخعية )ص(؛ ك 6،5قانػف رسـػ السحاكع، مادة ) (،10/168)ج

 (.136( أبػ البرل، شخح أصػؿ السحاكسات الذخعية )ص2)
ل، شخح اصػؿ بػ البرأ (.4/283)ج (،1657( حيجر، شخح السجمة، كتاب الجعػػ، شخح السادة )3)

 (.136السحاكسات الذخعية )ص
 (.44ـ، مادة )11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعية، ك (533بػ البرل، نطخية الحكع القزائي )صأ( 4)
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 : ثانيالالسبحث 
 نساذج ألثخ الخمل في إجخاءات االدعاء عمى سيخ التقاضي في 

 السحاكؼ الذخعية في قظاع غدة
 

خعية، قج تع سػؼ يعخض الباحث نساذج مغ أحكاـ صادرة عغ مقاـ محكسة االستئشاؼ الذ
 نقس الحكع االبتجائي فييا بدب الخمل الصارغ عمى إجخاءات االدعاء، في الججكؿ التالي:

بيانات الدعوى 
 االستئنافية

 أسباب الشقض السحكؾرة في الحكؼ

 3643/6493:أساس 

 93سجل: 

 944عدد: 

 41/2/6493تارٌخ:

مغ حيث لع تتزح الخرػمة في الجعػػ بيغ  ،عجـ صحة الجعػػ  -1
حيث لع  ،كال كحلظ السجعى عميو الثاني ،لسجعي كالسجعى عميو األكؿا

ككيف كصمت إلييع الحقػؽ  ،تبيغ كيف أف السجعى عميو ىػ أحج الػرثة
اإلرثية حتى يتع مخاصستيع في الجعػػ برفتيع اإلرثية، كأيغ الػرثة 

 األصميػف.
ي حيث يجب أف يحكع القاض ،لع يتع بياف السرمحة مغ رفع الجعػػ  -2

 يكلع يحكخ في الجعػػ كاالدعاء أف السجع ؛بذيء مسا تقخر في الجعػػ 
 ستزخر.الىػ 

 3693/6493 أساس:

 93سجل: 

 940عدد: 

 90/2/6493تارٌخ:

حيث تع تبميغ إعالف الخرػـ لعع السجعى عميو  ،عجـ صحة التبميغات
بيشت  ةكإف السجعي ،ككالىسا مغ غيخ أفخاد األسخة، كاألعحار البغ شقيقو 

في  ف كيدكشػ  ،في دعػاىا ىي كالذيػد أف عالقة الخرػـ ىع أكالد عع
لعجـ جسمة ) لع يحكخ ككحلظ سشج التبميغ ،كفي شقق مختمفة ،عسارة كاحجة

 .(كجػد السجعى عميو أثشاء التبميغ

 3952/6493أساس:

 93سجل: 

 53عدد: 

 60/1/6493تارٌخ:

حيث  ،فييا ؼ الترشيعتألف الػكالة السبخزة مع االستئشاؼ ػ؛ الجعػ  ردتع 
كذ(، كسا أف رقع بِ تع شصب مػضػع الجعػػ ككذصو كاستخجاـ السديل)تِ 

(، كسا أف 309(، كجاء في الػكالة رقع الجعػػ)903الجعػػ السدتأنفة )
السدتأنف لع يخفق الحكع مع االستئشاؼ حدب التعسيسات، كعميو يكػف 

 قجـ مغ غيخ ذؼ صفة.قج االستئشاؼ 
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بيانات الدعوى 
 االستئنافية

 أسباب الشقض السحكؾرة في الحكؼ
 3904/6493أساس:

 92سجل: 

 09عدد: 

 36/6/6493تارٌخ:

لع ك ، حزخت ككيمة السجعية ( في الجمدة االكلى1في صفحة ضبط رقع ) -1
يتع تالكة ضبط التجاعي عمييا كإنسا تع الدؤاؿ مباشخة باعتبار أنو تع تالكة 

 الزبط عمييا.

 3901/6493أساس:

 92سجل: 

 02عدد: 

 9/3/6493تارٌخ:

ذكخ أف العاقجيغ كانا أىاًل  حيث خمت مغ ،عجـ صحة الجعػػ  -1 -1
كخالييغ مغ السػانع الذخعية كالقانػنية عشج إجخاء العقج، كلع يدبق  ،لمدكاج

لمدكج الدكاج، كأنيا غيخ معتجة لمغيخ، كسا خمت مغ ذكخ سغ الدكجيغ 
عشج الدكاج، لسا لو مغ أثخ شخعي كقانػني، كلع يحكخ شخط الدكاج 

 بحزػر شاىجيغ عاقميغ بالغيغ.
األكراؽ التي تع ك  ،يتع كضع رسػـ اإلبخاز عمى شيادة السيالد لع -2 -2

 االعتساد عمييا.

 2214/6491أساس: 

 90سجل: 

 29عدد: 

 96/3/6491ت:

تتزسغ السخافعة ال لعجـ صحة الػكالة، ألنيا ؛ عجـ تػفخ الخرػمة -1
 كالسجافعة.

كالرػاب ؛،عجـ صحة الجعػػ مغ حيث جاء فييا إيقاع الحجخ -2
 كأنو محجػر عميو لحاتو.، حجختثبيت ال

 2369/6491أساس: 

 90سجل: 

 961عدد: 

 63/1/6491تارٌخ:

( مغ قانػف 20كمخالفة نز السادة ) ،عجـ صحة تبميغ السجعى عميو -1
 أصػؿ السحاكسات الذخعية.

كقج خالفت السحكسة ابتجاًء في إعالف الخرػـ، كسا أف السحكسة قبمت 
قع بتبميغو بالجمدة الثانية، كال تبميغ معحرة كالجة السجعى عميو كلع ت

 السجعى عميو حدب األصػؿ.
كلع يتع تبميغ السجعى عميو حدب  ،كسا أنو تع تأجيل الجعػػ إدارياً  -2

 األصػؿ.
 2361/6490أساس: 

 14سجل: 
 128عجد: 

 63/1/6491تاريخ:

يمـد عشج رفع دعػػ محاسبة كصي أك كلي أك حاضشة، أك شمب عدلو  
سجعي كصيًا مؤقتًا، أف تأذف السحكسة بالسخاصسة فييا، لسا أك تعييغ ال

لحلظ مغ أثخ شخعي كقانػني لرحة الخرػمة، كحيث أف السحكسة لع 
 .تفعل فتف الديخ في الجعػػ يكػف سابق ألكانو، كفي غيخ محمو
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بيانات الدعوى 
 االستئنافية

 أسباب الشقض السحكؾرة في الحكؼ

 2362/6491أساس: 

 90سجل: 

 934عدد: 

 64/1/6491تارٌخ:

 وىا نفدَ الدكجة كالجُ  ب ككيلُ حَّ أنو كاف يتعيغ عمى السحكسة عشجما ك -1
(، أف تفيع ككيل 3في ضبط صفحة رقع ) ،بقبس السيخ السعجل السحكػر

ىا أف لو الحق في تحميف الدكج اليسيغ الذخعية، عساًل بالسادة الدكجة كالجَ 
 ( مغ السجمة.1989)
( 10أخصأت السحكسة عشجما ججدت الجعػػ، في ضبط صفحة رقع ) -2

بػؿ الجعػػ كلع يتع فتح مجمذ، كلع يتع سؤاؿ السجعية لع تقخر السحكسة ق
 عغ تقخيخ دعػاىا.

 

 2293/6490أساس: 

 90سجل: 

 92عدد: 

 66/9/6491تارٌخ:

 
 لع يتع إبخاز عقج الدكاج في ممف الجعػػ كبيشة رسسية. -1
لع تبحؿ السحكسة جيجىا في محاكلة اإلصالح بيغ الستجاعييغ، ككاف  -2

جمدًة الستجعاء الدكج كعخض الرمح مع الدكجة عمى السحكسة أف تحجد 
( مغ قانػف حقػؽ العائمة، ككحلظ الدػابق 97كفقًا لمسادة ) ،ال مع ككيميا

 القزائية.
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 : الفرل الثالث
التحقيق االبتجائي إجخاءات أثخ الخمل في 

عمى سيخ التقاضي في السحاكؼ الذخعية 
 في قظاع غدة

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

59 

 كؿ: السبحث األ 
 في قاضيالت خاءات التحقيق االبتجائي عمى سيخأثخ الخمل في إج

 .القانؾف الذخعي في فمدظيؽ 
 

 .(1)في الذكؾى السظمب األكؿ: أثخ الخمل 
 في السحاكؼ الذخعية في قظاع غدة، في صؾرتيؽ: (2)كتتسثل الذكؾى  

 :السحاسبةطمبات األكلى: في 

 :(3)فمدصيشي ما يخز ذلظ بػضػح كسا يميفقج جاء في تعسيسات ديػاف القزاء الذخعي  ال 

كالقيع عمى  ،كمتػلي الػقف ،كالحاضشات ،كاالكصياء ،يتع رفع شمبات محاسبة األكلياء -1
ىحه في كيشطخ فزيمة القاضي إداريًا  ؛لجػ محكسة أكؿ درجة السخترة ،الغائبيغ أمػاؿ

 .الصمبات دكف تدجيميا كجعاكػ 

فيجػز  ،القيع عمى أمػاؿ الغائبيغ كأ ،أك متػلي الػقف ،شةأك الحاض ،إذا ثبت تقريخ الػلي -2
 .لمسدتجعي "شالب السحاسبة" رفع دعػػ عدؿ السقرخ

بستابعة أمػر القاصخيغ السالية، تخفعيا  ،ككف يج الحاضشة ،األحكاـ الرادرة في العدؿ -3
حدب  محاكع أكؿ درجة كجػبا، بعج مزي مجة االستئشاؼ إلى محكسة االستئشاؼ لتجقيقيا

 ا.االصػؿ، ككحا بالشدبة لمصعغ بأحكاـ االستئشاؼ كجػبًا لجػ السحكسة العمي

 :محكخة االشتكاء عمى القزاةالثانية: في 

كقج اختار الباحث ىحا الشػع مغ الذكاكػ لػضػح اإلجخاءات الذكمية فيو كالسحكػرة 
 .(4)بالتفريل في القانػف الذخعي الفمدصيشي

 

                                                           

 (. 55، 54، 53، 52، السػاد )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف  (1)
 (.154-140) ، مادةالسخجع الدابق( 2)
 ـ(.  23/2016ع رقع )( ديػاف القزاء الذخعي، تعسي3)
 (.154-138) (،154-138ـ، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف  (4)
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 ؾى كسا يمي:كيكؾف أثخ الخمل في الذك

 .(1)غيخ السحكسة ذات االختراص إلىرفع الذكؾى أثخ الخمل في  -1

ال تقبل الذكػػ عمى القزاة إال إذا كانت مػجية لمسحكسة ذات االختراص، كعميو فتف 
القاضي يديخ في القزية حتى يأتيو إخصار مغ السحكسة السخترة، فتف كاف قاضي 

ة االستئشاؼ صاحبة الػضيفة في مخاجعتو، كعميو محكسة ابتجائية يأتيو اإلخصار مغ محكس
 يػقف الديخ في التقاضي إلى حيغ صجكر قخار مشيا.

كاف ىحا خارج كاليتيا كيتختب عميو  ،: لػ قجـ الذكػػ لمسحكسة غيخ السخترةكعمة ذلػ
 (2)بصالف ما يشبشي عمى ذلظ مغ إجخاءات، كىػ مػجب لفدخ الحكع.

 ة أك عجـ اإلمزاء أك البرسة عمييا:عجـ تقجيؼ الذكؾى مكتؾبأثخ  -2

 ، كال تقبل الذكػػ السكتػبة دكف إمزاء السذتكي أك برستو.غيخ مكتػبةال تقبل الذكػػ 

 كقج عمق الباحث عمى ىحه السدألة بسا يمي:

 ،ككافقو القانػف السرخؼ  ،القانػف الذخعي الدعػدؼ كتابة الذكػػ في أنو ال يذتخط 
عمسًا اإلخبار، قبيل مغ يا يعتبخكنبيغ األمخيغ، فالسانعػف  نيالقانػف األردفقياء  ختمفكا

  (3)القانػف األردني اشتخط أف يكػف اإلخبار مكتػبًا.أف 

 أثخ الخمل بتزسؽ الذكؾى كمسات مخمة باآلداب كحخمة السحكسة كالقزاة: -3

عمى الديخ يعاَقب السذتكي عقػبة تعديخية تتسثل بجفع غخامة مالية، كال يؤثخ ذلظ أثخ ذلػ: 
  (4)في التقاضي.

 

                                                           

( كأف يذتكي عمى قاضي السحكسة االبتجائية في السحكسة العميا كذلظ خارج كضيفتيا حيث تختز بالذكػػ 1)
محكسة االستئشاؼ  عمى قاضي االستئشاؼ، كأما  االشتكاء عمى قاضي السحكسة االبتجائية  فيكػف في

 حيث اختراصيا الػضيفي.
 (. 534( أبػ البرل، نطخية الحكع القزائي في الذخيعة كالقانػف )ص2)
 (.33الجػفاف ، أحكاـ الذكػػ )(؛ ك 1/141حدشي، شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية )ج( 3)
 (.148، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 4)
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 :أسباب الذكؾى الخمل بعجـ ذكخ  -4

يتع مصالعة الذكػػ في السحكسة فتذا ضيخ أنو لع يحكخ فييا أسباب االشتكاء أثخ ذلػ: 
ألف عجـ ذكخىا  ؛فتنيا ال تقبل الذكػػ كتخد، كذلظ لػجػب ذكخ أسباب الذكػػ في السحكخة

بالعكذ فتذا ضيخ أف الذكػػ مشطسة حدب األصػؿ كمذتسمة ك  ؛ يعتبخ خماًل شكميًا نافيًا لقبػليا
 (1) .عمى أسباب االشتكاء ، فتنيا تقبل حاالً 

  الخالصة:

ف مغ يقجـ محكخة االشتكاء عميو أف يقجـ استجعاء إلى السحكسة السخترة، كيبيغ في استجعائو إ
كبساذا يثبتيا،  مغ ىػ السذتكى عميو، كما ىي أسباب شكػاه القانػنية، كعغ أؼ شيء نذأت،

كيجب أف يكػف االستجعاء مؤرخًا كمسزيًا بتمزائو أك مبرػمًا ببرستو، فتف لع تجتسع فيو 
 (2).عمى ذلظ نز القانػف الذخعي الفمدصيشيكقج الذخكط السحكػرة ال تقبل الذكػػ، 

 أثخ الخمل في الذكؾى عمى جخائؼ بيؽ األزكاج أك األصؾؿ كالفخكع، مؽ غيخىؼ: -5

القانػف الذخعي في الفقو اإلسالمي الذكػػ في الحق العاـ مغ قبل أؼ شخز  لقج أجاز
 (3)و القانػف الذخعي الفمدصيشي.قاحتدابًا، ككاف

 :(4)أثخ مؾت السذتكي عمى سيخ الجعؾى  - د

كجج  نو قجعمى أثخ كفاة السذتكي في القانػف الذخعي الفمدصيشي، إال أ يقف الباحثلع 
 ثخ كفاة السذتكي حاليغ:أِلَ  نز عمى أفَّ ذلظ في القانػف الشطامي حيث 

 ، كيشتقل الحق لػرثتو.قبل تقجيع الذكػػ: يشقزي الحق في الذكػػ بسػت السجشي عميو -1

 بعج تقجيع الذكػػ: ال يؤثخ ذلظ في سيخ الجعػػ كيشتقل حقو في التشازؿ إلى كرثتو. -2

 
 
 

                                                           

 (.149، مادة )12/1965سات الذخعيةأصػؿ السحاكقانػف  (1)
 (.146-145، مادة )الدابق( السخجع 2)
 (.27( الجػفاف، أحكاـ الذكػػ )ص3)
 (.7، مادة )3/2001 (  قانػف اإلجخاءات الجدائية4)
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 االبتجائي.السظمب الثاني: أثخ الخمل في إجخاءات التحقيق 
كقج يصخأ الخمل  ،تبجأ إجخاءات التحقيق  ،ف يحاؿ األمخ بالتحقيق بقخار مغ السحكسةبعج أ

 مسا قج يؤثخ عمى سيخ التقاضي. ،عمى تمظ اإلجخاءات
 ،ألثخ الخمل في إجخاءات التحقيق االبتجائي عمى سيخ التقاضيالباحث عخض يكسػؼ 

 (1)إّما باإلحالة، أك الحفع.  ؛يقمغ بجاية التحقيق االبتجائي إلى االنتياء مغ إجخاءات التحق
 أكالا: أثخ الخمل في إجخاء نجب الخبخاء :

: -أ  أثخ الخمل في عجـ نجب الخبخاء حاؿ اختالؼ الخرـؾ
كذلظ في الحاالت التي تحتاج  إلى أخبار أىل الخبخة، كالصبيب السخبخؼ في قزايا إثبات  -1

ككالعمع بالحداب في  ،(2)ق باألمػر الجشديةكدائخة الصب الذخعي بػزارة العجؿ فيسا يتعم الشدب،
بعس القزايا السحاسبية، كالعمع بأحػاؿ الدكج كأمثالو في تقجيخ الشفقة، كغيخ ذلظ مسا تقتزيو 

 الحاجة.
يػقف القاضي الديخ في الجعػػ التي تحتاج إلى خبيخ حتى يشتجب الخبخاء، سػاء أثخ ذلػ: 

ليدت مغ أنيا ال تعتبخ خبخة القاضي ىشا شالسا كاف باالتفاؽ أـ في غياب السجعى عميو، ك 
 فتف ىحا الخمل مػجب لفدخ الحكع. ،اختراصو، كلػ حكع دكف انتجاب خبخاء

إلى أخبار  التي تحتاج انتخاب أىل الخبخة في الحاالتالفمدصيشي قج أكجب القانػف الذخعي ك 
 . (3)أىل الخبخة

أىل الخبخة في األمػر التي تحتاج إلى  في حاؿ تشازع الخرـػ كعجـ اتفاقيع عمى انتخاب -2
يغ الخبخاء، كإذا اتفق الخرـػ يأخبار، أك غياب السجعى عميو، فتف السحكسة ىي التي تقـػ بتع

 عمى مقجار الشفقة فال حاجة لمخبخاء.
كفي حاؿ غياب السجعى عميو بعج انتخاب الخبخاء، عغ سساع شيادة الخبيخ، فممسحكسة  -3

 (4)بيخ، كاألخح بيا.االستساع لذيادة الخ
 

                                                           

 (.617( نجيب، شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية )ص1)
ة قاضي السحكسة االبتجائية بالحالة كفيو جػاز مخاشب (،06/2011( ديػاف القزاء الذخعي، تعسيع رقع )2)

 لجائخة الصب الذخعي مباشخة.
 (.103، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 3)
 (.84، مادة )11/2016السخجع الدابق ( 4)



 

 

63 

 : (1)ال تتؾفخ فييؼ شخكط الخبخة أثخ الخمل في انتجاب خبخاء -ب

يكػنػا مكمفيغ شخعًا، ثقات، عجكؿ، خاليغ عغ الغخض، عالسيغ ال أف كذلظ ك
 عشو.  سيخبخكف باختراصيع، عارفيغ بحاؿ ما 

اء الديخ في إف أؼ خمل في الذخكط الدابقة لمخبخاء كصفاتيع، فالجفع بو أثشأثخ ذلػ: 
الجعػػ مغ الخرع مقبػؿ، كيتختب عمى القاضي االمتشاع عغ الديخ في القزية، فتف حكع 

 فتف ىحا الخمل مػجٌب لفدخ الحكع. بأخبارىع، القاضي

كلحلظ أجاز القانػف الذخعي الفمدصيشي رد الخبخاء بشاًء عمى شمب، ككضع قاعجة لحلظ، 
اد، أك إذا كاف الخبيخ مسغ ال تقبل شيادتو شخعًا ألحج كىي جػاز رد أىل الخبخة إذا خالفػا الحي

.  (2)الخرـػ
: كىحا يحجث أثخ الخمل في انتجاب خبخاء أك أحجىؼ  بيشيؼ كبيؽ السجعى عميو عجاكة دنيؾية -ت

 غالبًا حاؿ انتخاب خبخاء في غياب السجعى عميو.
ػ النتجاب خبيخ، أك يتفق عميو إذا أثبت الخرع العجاكة الجنيػية فتف القاضي يؤجل الجعػ أثخ ذلػ: 

بيغ الخرـػ في الحاؿ، فتف أمزى السجمذ دكف ذلظ كحكع في القزية دكف الشطخ لمعجاكة بعج 
 .(3)إثباتيا، فحلظ مػجٌب لفدخ الحكع

 :(4)الظعؽ في أخبار الخبخاء -ث

سحكسة إذا شعغ الخرع في تقجيخ الخبخاء لسقجار الشفقة، فتنو يكمف بتثبات شعشو إف رأت ال -1
 كجاىة قػلو ، كيجخػ بحقو السقتزى الذخعي.

إذا شعشت الدكجة في تقخيخ الكذف عمى السدكغ بأنو ال يشاسب حاؿ زكجيا الحؼ ىػ مغ  -3
شبقة الػسط كسا أخبخ الخبخاء بحلظ، فتنيا تكمف بتثبات ما تجعيو بالبيشة الذخرية التي ىي 

 أقػػ مغ األخبار.

 

                                                           

 (.23-16/ 41( الحىبي، نجكة القزاء الذخعي )ج1)
 (.85، مادة )11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف ( 2)
 (.75ػ البرل، شخح أصػؿ السحاكسات الذخعية )ص( أب3)
( محكسة 17799/1973( محكسة عساف الذخعية، كرقع )23100/1982ستئشاؼ رقع )ا ( العخبي، قخار4)

 (.44-43صص الدرقاء الذخعية، )
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 أثخ الخمل في تقخيخ الخبخاء: -ج

عمى الخبخاء بعج االنتياء مغ معاممة التصبيق كالسزاىاة أف يشطسػا تقخيخًا يػضحػف فيو 
كيقخركا مغ حيث الشتيجة ىل التػقيع أك الخاتع السشكخاف ىسا  ،إجخاءات التحقيق الحؼ قامػا بو

 ،كيرجؽ ىحا التقخيخ مغ القاضي أك نائبو ،معدزيغ رأييع بالعمل كاألسباب ،لمسجعي عميو أـ ال
كيقجـ مع السدتشج السشازع فيو إلى السحكسة، كإف لع يتػفخ ذلظ فيعتبخ التقخيخ  ،قع مغ الخبخاءػَ كيُ 

 (1) كال يعتبخ السدتشج حجة صالحة في الجعػػ. ،باشالً 

 
:ثانياا:   أثخ الخمل في مؾاجية الخرـؾ

 أثخ الخمل بعجـ التعخيف عمى الخرـؾ ككصفيؼ بالتكميف: -1

سحكسة عمى أشخاؼ الجعػػ بشاًء عمى ما جاء في الئحة الجعػػ، ؼ الخِّ إذا لع ُتعَ 
( مغ السجمة العجلية، ككحلظ 1616شخعًا، كفقًا لمسادة ) بالسكمفيغالتعخيف الذخعي كلع ترفيسا 

؛ إذ ال (2)إذا لع يتصابق التعخيف كالػصف مع ما جاء في الالئحة، فتف ذلظ مػجٌب لفدخ الحكع
عمى مجيػؿ، كال ترح الخرػمة مغ فاقج األىمية أك ناقريا إال تقاـ الجعػػ مغ مجيػؿ كال 

 بػالية أك كصاية مع الػصف بالتكميف.
 كلؾ بمغ القاصخ أثشاء الديخ في الجعؾى كطمب أحج الخرـؾ إدخالو طخفاا ثالثاا فييا:

 (3) .ففي ىحه الحالة يجب عمى السحكسة أف تدتجيب لو باعتباره بالغًا عاقاًل مكمفاً  

 (4) خ الخمل حاؿ التغيب عؽ  الحزؾر لمتحقيق:أث -2

عشج تعيغ مػعج الجمدة، فيشادػ عمييع ثالث  ،اإلعالف السشاداة عمى الخرـػصحة إف مغ 
 مخات، كفي ىحه الحاؿ قج يتغيب عغ الحزػر أحج الخرسيغ أك كالىسا.

 زػر.يديخ بحقيسا السقتزى الذخعي حاؿ غيبتيع بعج إعالنيع بالحكيتختب عمى ذلظ أف 

 

                                                           

 (.83، مادة )11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف ( 1)
 (.202/ 1( داكد، أصػؿ السحاكسات الذخعية )ج2)
 (.03/2016( ديػاف القزاء األعمى، تعسيع رقع )3)
 (.76كمادة ) (،161، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 4)
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 كمؽ أثخ التغيب: التخؾ كاإلسقاط:

: يكػف بغياب الستجاعييغ، أك حزػر الستجاعييغ كبصمب مغ السجعي تخؾ دعػاه، كالتخؾ
عساًل بقاعجة: ) السجعي مغ إذا َتخؾ ُتخؾ ( كىػ تعخيف الحشفية، كمعشاه أنو ال يجبخ عمى 

ؾ( أؼ إذا تخؾ الخرػمة ُيجبخ الخرػمة إف تخكيا أما )السجعى عميو فيػ مغ إذا َتخؾ لع ُيتخ 
يجػز فيو تخؾ الجعػػ أك  ، كذلظ في الحق الذخري، أما ما يتعمق بحق هللا تعالى فال(1)عمييا

حق لمسجعى عميو أف يصمب مغ : ما إذا غاب السجعي عغ مػاصمة دعػاه فيكاإلسقاط إسقاشيا؛
ألف مغ مبادغ  ؛جل الجمدةالقاضي إسقاط الجعػػ لغياب السجعى، كيجػز لمقاضي أف يجيبو أك يؤ 

 التحقيق أف يكػف بحزػر الخرع أك ككيمو.

أثخ الخمل بعجـ إعالف السجعى عميو بالظعؽ في مدتشجاتو )دعؾى التدكيخ الفخعية( في  -3
 (2)السجة السحجدة :

يجب عمى مجعي التدكيخ أف يصمب مغ السحكسة إعالف السجعى عميو  في ضخؼ 
لتقخيخ بأدلتو عمى ذلظ مع شمب تكميفو بالحزػر أماـ السحكسة ثسانية أياـ مغ تاريخ تقجيع ا

 .لمسشاقذة في تمظ األدلة

 كالخمل ىشا: إذا مزى السيعاد السحكػر كلع يفعل مجعي التدكيخ ذلظ كلع يبج عحرًا مقبػاًل.
 تقخر السحكسة رد دعػػ التدكيخ كيجخؼ بحق مجعي التدكيخ السقتزى الذخعي. أثخ ذلػ:

  (3) لخمل في إجخاء االنتقاؿ كالسعايشة كالكذف:اا: أثخ الثثا

عمغ في الجمدة بسيعاد االنتقاؿ لدساع أكجب القانػف الذخعي الفمدصيشي عمى السحكسة أف تُ  -أ
، شيادة الذيػد كمغ تكمفو السحكسة بدساع ،الذيادة إذا كاف لمذاىج عحر يسشعو مغ الحزػر

 يو حكع .كإف عجـ اإلعالف مبصٌل لإلجخاء كال يشبشي عم

 ،أكجب القانػف الذخعي الفمدصيشي ذكخ ميعاد السعايشة في قخار االنتقاؿ كالسعايشة لمستشازع فيو -ب
 كإف مخالفة ىحا األمخ يبصل اإلجخاء كال يشبشي عميو حكع.

                                                           

غجؼ، الشتف في الفتاكػ )ج1) (؛ 7/193ابغ نجيع السرخؼ، البحخ الخائق شخح كشد الجقائق )ج(؛ ك 2/744( الدُّ
 (.1613( شخح السادة )4/175حيجر، درر الحكاـ)جك 

 (.70، 69، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف  (2)
 الشجار، مقابمة. (،118، 111، 96( السخجع الدابق، مادة )3)
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السيعاد السحجد بانتقاؿ السحكسة لتحميف مغ تػجيت في إذا تخمف شالب اليسيغ عغ الحزػر  -ج
 أثخ ىحا التخمف يجعل السحكسة بيغ أمخيغ: ، فتفإليو اليسيغ

 -بعجـ حزػره-كيديخ في حق الغادر لسغ تػجََّيت إليو، يجػز لمسحكسة تحميف اليسيغ -1
 ؛ ألف ذلظ مغ أدلة اإلثبات ككسائمو.السقتزى الذخعي

، ىحا في الحق الذخري، أما في كيحق لمسحكسة أال ُتحمف الخرع اليسيغ كتدقط الصمب -2
 ـ الذخعي فيجب التحميف.الحق العا

 :(1): الخمل في إجخاء السزاىاة رابعاا 
السعمـػ أنو في حالة إنكار الخرع لإلمزاء أك البرسة فتف القاضي يػقف الديخ في الجعػػ،  -أ

 .كيخسل األكراؽ لمخبيخ مغ أجل مزاىاتيا
 :اآلتية كيتختب عميو أحج األمػر كالخمل ىشا يتسثل في عجـ تيدخ السزاىاة لحلظ الدشج 
يجػز لمستسدظ بالدشج إف لع يكغ لو دليل آخخ أف يثبتو بذيادة الذيػد حاؿ رؤيتيع تػقيع  -1

 الخرع عمى الدشج أك إمزائو أك برستو، كيديخ القاضي في الجعػػ .
يحق لمسحكسة إلغاء الدشج كحجة، كالديخ في الجعػػ حدب األصػؿ ، كىحا الحكع يشصبق  -2

 باختالؼ الخصيغ أك البرستيغ. أيزا حاؿ إفادة الخبيخ
يجػز لمسحكسة كقف الديخ في إجخاءات التحقيق بشاًء عمى شمب السجعي التدكيخ إذا أقخ بعجـ  -3

 تسدكو بالدشج السجعى التدكيخ فيو.
إذا تعحر الحرؾؿ حاؿ إنكار الخط أك اإلمزاء عمى أكراؽ يسكؽ اتخاذىا أساساا لمتحقيق  -ب

 كالسزاىاة:
ُيدتكتب الذخز السشكخ خصو أك إمزاءه عبارات يسمييا عميو الخبخاء كتجخؼ  في ىحه الحالة

 (2)عمييا معاممة التصبيق.
 :(3)رأثخ الخمل بادعاء التدكيخ بعج اإلنكا -ج

قبل أف يتكمع الباحث عغ األثخ سػؼ يعخض آراء الفقياء القانػنييغ في ىحه السدألة كقج 
 اختمفػا عمى أربعة آراء:

                                                           

 (.71، 62،61،60، السػاد )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف  (1)
 (.82، مادة )11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف ( 2)
 (699-698صص لذخعية )( العسخكسي، أصػؿ السخافعات ا3)
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جػاز الصعغ بالتدكيخ بعج حرػؿ اإلنكار ذىبػا إلى  ،ؼ األغمبية مغ فقياء القانػف رأكىػ  األكؿ:
 بجسيع األحػاؿ.

ذىب آخخكف إال أنو ال معشى إلباحة الصعغ بالتدكيخ بعج حرػؿ اإلنكار كبخركا رأييع ىحا  الثاني:
 .أف في ذلظ إعادة لمتحقيق في أمخ قج فرل فيو القزاء كحاز قػة الذيء السحكـػ فيو

ذىب الخأؼ الثالث إال أنو ال معشى إلباحة الصعغ بالتدكيخ إال إذا تشاكؿ الصعغ بالتدكيخ   الثالث:
 كقائع ججيجة لع يتشاكليا التحقيق الحؼ حرل عشج اإلنكار.

بالتدكيخ ال يعجك أييسا يكػف كسيمة دفاع في  االدعاءإف حرػؿ اإلنكار أك سمػؾ  :قالػا  الخابع:
فالديخ في تحقيقو ال يكػف إال مغ قبيل تسحيز الجليل السصخكح عمى  ذات مػضػع الجعػػ،

فممسحكسة أف تأخح بأحج الجليميغ إذا اشسأنت كاقتشعت بو، ككل ذلظ في حاؿ ما لع  ،السحكسة
ألنو قج حاز ؛ فييا بتصجار حكع برحتيا أك عجـ صحتيا السظعؾف يحدع الشداع في الػرقة 

 ككل ذلظ ما لع يتشاكؿ الصعغ بالتدكيخ كقائع ججيجة.ىا قػة الذيء السحكـػ فيو، ؤ قزا
 يخػ الباحث أف الجسع بيغ الخأؼ األكؿ كالثالث ىػ األكلى، كىػ جػاز االدعاءرأي الباحث: 

قخائغ لرجؽ السجعي في ادعائو ، بل مع كجػد ليذ في جسيع األحػاؿ؛ لكغ بالتدكيخ بعج اإلنكار
 باح لو عشجئح االدعاء بالتدكيخ.أك كجػد كقائع ججيجة، فتنو ي ،بالتدكيخ

 كتبخيخ ذلػ:

 عجالة. أف دعػػ التدكيخ تعتبخ أحج كسائل دفاع السجعي، كىي مغ حقو فال يفػت عميو -1

ألف في ذلظ تفػيت ؛ أنو قج تحرل كقائع ججيجة تدتجعي رفع دعػػ التدكيخ فال كجو لسشعيا -2
 لحق العجالة.

، عمى أال يكػف (1)بالتدكيخ إذا أراد االدعاءمػؾ شخيق عجـ فػات السرمحة ألحج الخرـػ في س -3
 القرج السساشمة كتفػيت حق الصخؼ الثاني إذا ضيخ ذلظ مغ السجعي.

( مغ أصػؿ السحاكسات الذخعية 200كيؤيج ما اتجو إليو الباحث ما نرت عميو السادة )
حكاـ االنتيائية إذا بشي يقبل التساس إعادة الشطخ في األ ـ، الفقخة الثالثة، جاء فييا؛12/1965

كذلظ بعج صجكر الحكع الشيائي؛ كىحا في  ىار قزائيًا بتدكيخىا بعج صجك  عَ كِ حُ  الحكع عمى أكراؽٍ 
 التدكيخ، فسغ باب أكلى إعسالو في اإلنكار كالقزية ما زالت قيج الشطخ.

                                                           

 .21/3/1972نقاًل عغ قخار نقس جمدة  (،699العسخكسي، أصػؿ السخافعات الذخعية )ص (1)
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 خامداا: أثخ الخمل في سساع الذيؾد:

  الخجؾع عؽ الذيادة: - أ

 .(1)ًً أك كشاية ،ما يمغي بو شيادتو األكلى صخاحةً أف يرجر عغ الذاىج  كىػ

كاتفق العمساء عمى أف الذاىج ال يعتبخ راجعًا في شيادتو إال إذا تمفع بمفٍع يجؿ عمى 
 (2)الخجػع عغ الذيادة كأف يقػؿ رجعت أك كحبت نفدي أك كىست أك شككت أك أخصأت.

فدخ لمذيادة، ألف الخجػع  ؛كيذتخط لرحة الخجػع أف يكػف في مجمذ القزاء
 (3)فيختز بسا تختز بو الذيادة مغ مجمذ القاضي.

 ؛قاؿ الدخخدي رحسو هللا: كقج اخترت الذيادة بسجمذ القزاء، فالخجػع عشيا كحلظ
 .(4)( الدخ بالدخ كالعالنية بالعالنية : )ألف التػبة بحدب الجخيسة، كقج قاؿ رسػؿ هللا 

متكغ تػبتو بالخجػع عشيا كحلظ، كال يسشعو فتذا كانت جخيستو في مجمذ القزاء جيخًا ف
 (5)االستحياء مغ الشاس كخػؼ الالئسة مغ إضيار الخجػع في مجمذ القزاء.

 كأثخ الخجؾع عؽ الذيادة في السحاكؼ الذخعية في قظاع غدة:

 إذا صجر الحكع فال اعتبار لمخجػع عغ الذيادة حيشئح. -1

جػع عغ الذيادة ُيقبل ما لع تكغ قخيشة إذا كاف الخجػع عغ الذيادة قبل الحكع، فتف الخ  -2
 تكحب ذلظ، كيتختب عميو نقس الذيادة كعجـ صجكر الحكع بسقتزاىا.

كالقاعجة :   إلى قبػؿ الخجػع عغ الذيادة ما لع تكغ قخيشة تكحب ذلظ  ػاذىبىػ رأؼ الجسيػر، فقج ك 
 ى الباشغ بسا ىػ ضاىخ،، حيث أنو يدتجؿ عم(6) أف ) دليل الذيء في األمػر الباششة تقـػ مقامو(

 خالفأ ألبي ثػر كالدركذي مغ ؛ (7)كيتختب عمى ذلظ نقس شيادتو، كعجـ صجكر الحكع بسقتزاىا

 
                                                           

 (.38أثخ الخجػع عغ األحكاـ الجشائية )ص ،( البغيث1)
 (.8/328( الخممي، نياية السحتاج إلى شخح السشياج )ج2)
 (.2/79( داكد، أصػؿ السحاكسات الذخعية )ج3)
 [.1040: رقع الحجيث 1/238ي: صحيح الجامع الرغيخ كزيادتو، حخؼ األلف، ( ] األلبان4)
 (.16/178( الدخخدي، السبدػط )ج5)
 يعشي أف ق يحكع بالطاىخ فيسا يتعدخ االشالع عمى حقيقتو. (،68، مادة )(1/68( حيجر، درر الحكاـ )ج6)
 (.6/199( ابغ أبي القاسع، التاج كاإلكميل لسخترخ خميل)ج7)
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 (1)إلى الحكع بسػجب الذيادة السخجػع عشيا. الذافعية فقج ذىبا

كلتفادؼ ىحا الخمل يجب ترػيخ الذيادة كتخىيب الذاىج كتخػيفو مغ غزب هللا كبصذو، 
ع األيساف، كالقاعجة: ) أف تعطيع يسيغ الجعػػ أشج رىبًة في نفذ الحالف، ككلُّ كتحميفو  بأغم

 .(2) بحدب ديشو(، كذلظ في الريغة كالسكاف كالدماف عمى األصل

 ال شيادة لي: إف قاؿ الذاىج  - ب

ال تقبل شيادتو بعج ذلظ كإذا قاؿ حدب القانػف الذخعي الفمدصيشي فتنو أثخ ذلػ: 
ع أحزخ شيػدًا أك حزخ شيػده كقاؿ ليذ لي سػاىع ثع أراد السجعي ليذ لي شيػد ث

 (3)االستذياد بذيػد آخخيغ ال يقبل مشو إال فيسا تدسع فيو الذيادة حدبة.
 (4) :عمى سيخ التقاضي مؾت الذيؾد أك غيابيؼ بعج أداء الذيادةأثخ  - ت

 .اكيحكع بي كيديخ القاضي في الجعػػ  السػت أك الغياب غيخ مؤثخ في شيادتيع، إف
 حاؿ ثبؾت شيادة الدكر: -ث

 يقـػ القاضي بتحخيخ، ك(5)ُيحكع بيا فال بالبيشة  أف الذيادة زكرلقاضي السػضػع لػ ثبت 
 .(7)، كمغ شخؽ إثبات شيادة الدكر إقخار الذاىج(6)محزخ بحلظ التخاذ اإلجخاءات الالزمة 

 حاؿ كجؾد مانع يسشع الذيؾد مؽ الحزؾر: -ج

 فممسحكسة أف تشتقل لدساع ،ر يسشع مغ الحزػر لمسحكسةإذا كاف لو عحأثخ ذلػ: 

 في دعاكػ لكغ  ،شمب مغ شالب الذاىجبشاًء عمى الذيػد مغ شخؼ القاضي أك مغ يشيبو، 

، كأيجت ، كيديخ القاضي في الجعػػ حدب األصػؿفال تتػقف الذيادة فييا عمى شمب الحدبة
 .ـ12/1965( مغ أصػؿ السحاكسات الذخعية رقع 96ذلظ السادة )

 
                                                           

 (. 1/299غ الدسشاني، ركضة القزاة كشخيق الشجاة، )ج( اب1)
 (.110لقػاعج كالزػابط الفقيية )ص( الحخيخؼ، ا2)
 (.97، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 3)
 (.98، مادة )السخجع الدابق( 4)
 (.2/85( داكد، أصػؿ السحاكسات الذخعية )ج5)
 (.99، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 6)
 ( . 3/503( الييتسي، فتح الجػاد )ج7)
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 حاؿ تبيؽ كفخ أحج الذاىجيؽ قبل الذيادة أك فقجه لمعجالة: -ح

ٌ:هللا  قاؿ، ُيشقسحكسو بيا ال يجػز لمقاضي سساع شيادة كافٍخ أك غيخ عجٍؿ، ك 
ڑ ک ک    ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ]

 [.2] الصالؽ: [ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 (1)ريل في محزخ الجمدة:عجـ كتابة شيادة كل شاىج كما يتعمق بيا بالتف -خ

ال تعتبخ الذيادة دلياًل أك حجة ما دامت لع تدجل، حيث أف الحاكخة غيخ  أثخ ذلػ:
 قادرة عمى اإلحراء، كقج يشدى السحقق كتختمط عميو األمػر.

 (2) أثخ الخمل بالظعؽ في الذيؾد: -د

 كيجخؼ بحقو السقتزى الذخعي. ،يتختب عمى ذلظ رفس شعشو

، فتنو يكمف (3)إف كاف شعغ السذيػد عميو في الذيػد شعشًا شخعياً كلتساـ الفائجة، 
بتثبات شعشو، فتف شمب التأجيل إلثباتو فتنو يجاب مخة كاحجة، فتف عجد عغ اإلثبات، يخفس 

 .(4)يالصعغ كيجخؼ بحقو السقتزى الذخع

 أثخ الخمل في عجـ مظابقة الذيادة لمجعؾى كلؾ بالسعشى: - ذ

ط في حقػؽ العباد مػافقة الذيادة لمجعػػ، كالسػافقة ىي : "يذتخ السجمةشخح في جاء 
 ،انفعاالً  ،كيفًا، مكانًا، زمانًا، فعالً  ،كساً  ،نػعاً  ؛عبارة عغ اتحاد الجعػػ كالذيادة في عذخة أشياء

 (5).كندبة" ،كممكاً  ،ككصفاً 

 .(6)كيتختب عمى االختالؼ في الذيادة كلػ بالسعشى، نقس الذيادة كعجـ الحكع بيا

 

                                                           

 (.95، 34، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 1)
 (.92، مادة )السخجع الدابق( 2)
 ( كأف يجعى عجاكة الذاىج الجنيػية لو، أك قخابتو الشافعة لصالب الذيادة3)
 (.92) ـ، مادة12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية، قانػف ( 4)
 (.1713 -1706( حيجر، شخح مجمة األحكاـ العجلية، مادة )5)
 (. 99-88صص ( داكد، أصػؿ السحاكسات الذخعية )6)
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 : غفاؿ الذاىجإ - ر

 (1)زاده عمسًا.كال يعج تمقيشًا إال إذا  ،يجب ذكخه سألو القاضي عشوما ذا أغفل الذاىج إ

 أثخ الخمل في تأخيخ شيادة الحدبة: - ز

ق الذاىج بحلظ، كال تقبل شيادتو، شة التيسة، كقج يفدُ طِ إف تأخيخ شيادة الحدبة ىي مَ 
 (2)سكغ مغ الذيادة عشج القاضي.ما لع يكغ التأخيخ لعحر مقبػؿ، أك كاف لعجـ الت

 أثخ الخمل في إدخاؿ مؽ لؼ ُيحرخ في البيشة الذخرية: - س
ال يدسع القاضي شيادة مغ لع يحرخ في البيشة الذخرية، كإف حرل ذلظ كُبشي عمى 

 (3)شيادتو الحكع فتف ذلظ مػجٌب لشقس الحكع، إال إذا كاف فيسا ىػ مغ حقػؽ هللا حدبًة.
 خمل يؤثخ عمى سيخ التقاضي؟ ذيؾدعجـ تدكية الىل يعتبخ  - ش

 .(4)دكية الذيػدتالقانػف الذخعي الفمدصيشي عجـ العسل ب أف مغ السالحع

 .(5)إليو ليبيغ حاؿ الذيػد الذخز  العجؿ الحؼ ُيخجعىػ  ي:كِّ دَ كالسُ 
قج لكغ ذلظ ؛ (6)، كىػ رأؼ الحشفيةكلخبسا اعتبخ القانػف الذخعي في الشاس حدغ الطغ

 امؤثخ  يعتبخ خمالال أف اجتشاب التدكية لمذيػد  الباحث يعتبخالعجالة كالتحخؼ، ك  في اً خادشيكػف 
الحمع  انتذخ خخابحيث ضاعت األمانة ك ، في مجخيات التحقيقأك ، في زمانشا في سيخ الجعػػ 
، كيشصبق ىحا عمى التدكية أيزًا فتذا حكسشا بفداد الحمع في ىحا الدماف فقج إال ما رحع ربي

ية أيزًا، غيخ أف القزاء قج أباح كأجاز لمسذيػد عميو إثبات كاقعٍة ما قج صجرت يمحق بالتدك
عغ الذاىج خالؼ الحقيقة، كأجاز لمسذيػد عميو الصعغ في ذات الذاىج، كاحتاط حيشسا أناط 
لقاضي السػضػع التحقق مغ الذاىج بالدؤاؿ عغ اسسو، كلقبو، كصشعتو، ككضيفتو، كمحمو، 

الخرػـ بالقخابة كاالستخجاـ،...إلخ، كل ذلظ مغ باب التحقيق كقج فتح كندبو، كجية اترالو ب
القزاء الذخعي باب التحقيق في أحػاؿ الذاىج كسا مزى، كالقاعجة: )أف األحػط التػثق مغ 

                                                           

 (.84ـ، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية، قانػف ( 1)
د، داك (؛ ك 6/6ابغ عابجيغ، الجر السختار مع رد السحتار )ج(؛ ك 7/63( انطخ ابغ نجيع، البحخ الخائق )ج2)

 (. 106-2/104أصػؿ السحاكسات الذخعية )جقانػف 
 (.56، مادة )11/2016أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف ( 3)
 (.81، مادة )12/1965 أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 4)
 (.11/168( الييتسي، فتح الجػاد)ج5)
 (.63/ 7( ابغ نجيع، البحخ الخائق )ج 6)
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، كذلظ أدعى لتحقيق العجالة؛ ألنو إذا بشيت صحة الذيادة عمى تدكية الثقات (1) عجالة الذيػد(
 (2) .شخرية الذاىج كفي شيادتو أغمقشا باب التحقيق في

محشفية ، خالفًا ل(3)تصبيقًا لسبادغ العجالة ؛كقج حث القجامى رحسيع هللا عمى اتخاذ القاضي مدكيغ
، كرأؼ الحشفية كسا أسمفشا أدعى لتحقيق العجالة (4)أجازكا قبػؿ الذيادة بغيخ تدكية الذيػد الحيغ

 .في ىحا الدماف
 ستجؾاب : اال: الخمل في إجخاءات سادساا 

يؤثخ عمى سيخ التقاضي، كسػؼ قج مسا عمى ىحا اإلجخاء، قج يصخأ الخمل أثشاء االستجػاب 
 سبيل السثاؿ ال الحرخ كمشيا: ىعم ،لسػاشغ الخمل كأثخه عمى سيخ التقاضيالباحث عخض ي
:  - أ  أثخ انتياؾ حخمة السحكسة أثشاء االستجؾاب عمى سيخ التقاضي مؽ أحج الخرـؾ

إذا لسده أحج الخرسيغ بسا يكخه فقاؿ لو ضمستشي كأراد أذاه فميعدره، ف: قاؿ ابغ فخحػ 
كىحا في المسد، كأما إذا صخح باإلساءة عمى القاضي فطاىخ كالعقػبة في ذلظ أمثل مغ العفػ، 

 (5) .كالـ مالظ أف ىحه السدألة يجب فييا تأديب القائل

تي بفعل أك قػؿ يعتبخ تأمخ بحبذ كل مغ يأأف إذا كقع ذلظ فتنو يحق لمسحكسة ك 
، كفي حالة استحقاقو عقػبة أكبخ مغ ذلظ فتف (6)انتياكًا لحخمة السحكسة مجة أقراىا أسبػع

 .(7)السحكسة تحيمو إلى السحاكع الشطامية إليقاع العقػبة عميو

 أثخ الخمل في تجاسخ الشداء عمى السحكسة أك القاضي أثشاء االستجؾاب:  - ب

مية لع تفخؽ بيغ الخجل كالسخأة في اإلجخاء أك الحكع كمبجأ الذخيعة اإلسالفي األصل أف 
مع يفخؽ بيغ بيحا السبجأ العطيع، فالقانػف الذخعي الفمدصيشي ذلظ العجؿ كالسداكاة، كلقج عسل 

إال أنو  ،إىانة كخامتيا كأ ة السحكسةالخجل كالسخأة في التجاسخ عمى السحكسة أك انتياؾ حخم
في تعسيع قزائي في ضفتشا ذلظ لػ كاف التجاسخ مغ الشداء، جاء حجيثًا استثشى مغ ذلظ فيسا 

                                                           

 (.102لفقيية)( الحخيخؼ، القػاعج كالزػابط ا1)
 (.94، 82، مادة )12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعيةقانػف ( 2)
 (.11/168( الشػكؼ، ركضة الصالبيغ )ج3)
 (.63/ 7( ابغ نجيع، البحخ الخائق )ج 4)
 (.1/51( ابغ فخحػف، تبرخة الحكاـ )ج5)
 (.64( الجعبة، متابعة اجخاءات السحاكع الذخعية )ص6)
 (.32، مادة )12/1965الذخعيةأصػؿ السحاكسات قانػف ( 7)
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ـ عغ رئيذ السجمذ األعمى لمقزاء الذخعي، رئيذ السحكسة العميا 43/2012الغخاء، رقع 
أصػؿ قانػف مغ  47ـ، في معاقبة الشداء بالحبذ حدب السادة 18/06/2012الذخعية بتاريخ 
 الذخعية أصػؿ السحاكسات قانػف  مغ 32ادة، كالتي تتػافق مع مـ11/2016السحاكسات رقع

ألف ذلظ يؤثخ سمبًا عمى سسعة القاضي الذخعي بسا يثيخ مغ ىجـػ عميو كعجـ  ؛12/1965
 (1)قبػؿ مغ أشياؼ السجتسع بحلظ كلػ كانت السخأة ىي السخصئة.

 :غيخ مقبػؿ لمذػاىج اآلتيةأف استثشاء الشداء مغ عقػبة التجاسخ  كيخى الباحث:

 :كمشيا كلع تفخؽ بيغ الخجل كالسخأة  ت القخآنية التي أمخت بالعجؿ في القزاءاآليا -1

، فقج [42]السائجة:  [ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]: هللا قػلو

 بالحكع بالعجؿ كلع يفخؽ بيغ الشداء كالخجاؿ في ذلظ. هللا  أمخ

كلع تقبل الذفاعة الشداء في العقػبات ك الخجاؿ بيغ األحاديث الشبػية الكثيخة التي ساكت  -2
فييغ إذا رفع األمخ إلى القاضي أكتفي مشيا بحجيث َعاِئَذَة رضي هللا عشيا: )َأفَّ ُقَخْيًذا أََىسَُّيْع 

 ِ ، َفَقاُلػا: َكَمْغ َيْجَتِخُغ َشْأُف اْلَسْخأَِة اْلَسْخُدكِميَِّة الَِّتي َسَخَقْت، َفَقاُلػا: َكَمْغ ُيَكمُِّع ِفيَيا َرُسػَؿ َّللاَّ
 ِ : َأَتْذَفُع ِفي َحجٍّ ، َفَقاَؿ: َرُسػُؿ َّللاَِّ ، َفَكمََّسُو ُأَساَمُة َعَمْيِو ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُغ َزْيٍج ِحبُّ َرُسػِؿ َّللاَّ

ـَ َفاْخَتَصَب، ُثعَّ َقاَؿ: ِإنََّسا أَْىَمَظ الَِّحيَغ َقْبَمُكْع َأنَُّيْع َكاُنػا ِإذَ  ِ، ُثعَّ َقا ِخيُف ِمْغ ُحُجكِد َّللاَّ ا َسَخَؽ ِفيِيْع الذَّ
ِ َلْػ َأفَّ َفاِشَسَة ِبْشَت ُمَحسَّ  ِعيُف َأَقاُمػا َعَمْيِو اْلَحّجَ، َكأْيُع َّللاَّ ٍج َسَخَقْت َتَخُكػُه، َكِإَذا َسَخَؽ ِفيِيْع الزَّ

 .(2)َلَقَصْعُت َيَجَىا(

كلع يعفيا مغ  رفس الذفاعة في السخأة السخدكمية، الشبيأف  ككجو الجاللة مؽ الحجيث:
 العقاب لكػنيا امخأة.

 فالذخيعة اإلسالمية ال تفخؽ بيغ الشاس أماـ القزاء ، مخالفة ذلظ لقػاعج العجؿ كالسداكاة  -3
أك الشػع، فيي تصبق عمى جسيع الستقاضيغ  ،أك العقيجة ،أك السكانة ،أك الحدب ،بحدب األصل

 (3)شفذ اإلجخاءات كتحيصيع بحات الزسانات.ب
                                                           

 (.64( الجعبة، متابعة اجخاءات السحاكع الذخعية)ص1)
: رقع الحجيث 8/160( ]البخارؼ: صحيح البخارؼ، الحجكد/باب إقامة الحجكد عمى الذخيف كالػضيع، 2)

6787 .] 
 (.إلكتخكني( عػض، العجالة اإلجخائية )مػقع 3)
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 :عجـ تجكيؽ بعض مجخيات التحقيقبالخمل أثخ سابعاا: 

كالسعمـػ أنو ، إف ما ال يجكف مغ مجخيات التحقيق ال يعتبخ أماـ القزاء كال يحكع بو
يمـد تدجيل كل أقػاؿ السجعي كالسجعى عميو في ضبط الجعػػ فيسا يتعمق بالخدكد كالجفػع 

 (1)يث إف القزاء ضبط.كمشاقذة  الذيػد، كعمى القاضي تجكيغ ذلظ كمو في السحزخ، ح

 : أك تأخيخىا كتابة نياية التحقيقأثخ الخمل بعجـ ثامشاا: 

، كإف (2)حيث إنو يجب كتابة نياية التحقيق بالحفع أك اإلحالة ، كذلظ مغ حق الخرـػ
 الخمل الصارغ ىشا ىػ انتياء التحقيق مع تأخيخ كتابة الحفع أك اإلحالة.

اكػ أك استئشاؼ عقج مجمذ الخرػمة إال بعج الفرل في ال يعقج القاضي إقامة الجع أثخ ذلػ:
 .، كىحا خاص بالجعاكػ التي تحتاج إلى تحقيقالسدألة تحقيقًاً ، كصجكر قخار بالحفع أك اإلحالة

 مشيا:استشتجيا الباحث  عمى الخرـػ أثارٌ  في عجـ كتابة نياية التحقيق، أك تأخيخ ذلظك 

تأخيخ قخار حفع دبب ب ؛خيخ إضيار بخاءة السجعى عميوتأففيو  :: األثخ عمى السجعى عميواألكؿ
 كعجـ رد كخامتو عمى الفػر. ،لمسجعى عميو فيو ضمعٌ ك  الجعػػ كىػ مخالٌف لسبادغ العجؿ،

بتأخيخ قخار  ؛التأخيخ عمى السجعي بالفرل في الخرػمة كالشداع :: األثخ عمى السجعيالثاني
كفي القزايا  ،كسا ىػ في الذكػػ عمى القزاةاإلحالة، كىػ شخٌط في إقامة الجعػػ ابتجاًء 

السحاسبية، أك استئشاؼ الديخ فييا، كسا ىػ في دعاكػ الصعغ في البيشات الخصية، كىػ 
 .(3)مخالٌف لسبجأ فػرية القزاء

 

 

 

                                                           

 بخرػص ضبط أقػاؿ الخرـػ في الجعاكػ.   (،ـ14/2016( ديػاف القزاء الذخعي، تعسيع رقع )1)
 (.93ـ، مادة)12/1965أصػؿ السحاكسات الذخعية ؛(617( نجيب، شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية )ص2)
 (.3/536( ابغ عاشػر مقاصج )ج3)
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 : السبحث الثاني
 ألثخ الخمل في إجخاءات التحقيق االبتجائي عمى سيخ التقاضي في نساذج

 اع غدةالسحاكؼ الذخعية  في قظ
اـ كأح الستئشافية التي أفزت إلى نقس بعسسػؼ يحكخ الباحث ىشا جسمة مغ القخارات ا

كلع يحكخ الباحث  ؛خمٍل شخأ عمى إجخاءات التحقيق االبتجائيالسحاكع االبتجائية الذخعية؛ بدبب 
 ،(1)يغشصب أسساء الستخاصسعمى اشتخاط السحكسة العميا  بشاءً  ،أسساء الخرـػ، أك القزية بكساليا

رقع ك  كاكتفى الباحث بحكخ القخار االستئشافي، كأسبابو، ػصية لتمظ القزايا؛حفاضًا عمى الخر
 في الججكؿ التالي:كذلظ  -ما أمكغ -، كالعجد، كتاريخ القخارالدجل، كرقع األساس

 أسباب الشقض بياف الجعؾى االستئشافية

 7176/2017أساس: 
 17سجل: 
 70عجد: 

 6/4/2017تاريخ:

 
كقبػليع  ،كتكميفيع برػرة رسسية ،جـ حزػر الحكسيغ إلى السحكسةع-أ

 كتفييسيع كيفية الديخ في التحكيع حدب األصػؿ. ،بالتحكيع
كتع التأجيل عجة مخات إلى حيغ  ،لع يتع تحجيج مػعج تقجيع التقخيخ-ب

 كركد قخار التحكيع دكف شمب مغ الحكسيغ كمػافقة السحكسة عمى ذلظ.
، إف سيخ السعجللحكسيغ التعخض لمشداع حػؿ الليذ مغ اختراص ا-ج

 .أك لع ُيقَبس ُقِبَس 
 

 
 7179/2017أساس: 

 17سجل: 
 8عجد: 

 25/4/2017تاريخ:

 
عجـ صحة األخبار، حيث أف أحج السخبخيغ ىػ مػضف لجػ  -1

 ة الذجاعية، فال يرح إخباره دفعًا لمتيسة.سمحك
كقج أىسمتو  ،رعمى األخبا السجعى عميو كاف ىشالظ شخكع بجفع -2

 السحكسة.
 
 

                                                           

 (. 1( انطخ ممحق رقع)1)
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 أسباب الشقض بياف الجعؾى االستئشافية

 7199/2017أساس:  
 17سجل: 
 100عجد: 
 5/2017تاريخ: 

 
عجـ صحة البحث كالتحخؼ الػارد مغ السباحث العامة، حيث ذكخكا  -1

 مكاف كجػده، فيػ معمػـ محل اإلقامة خالفًا لالدعاء.
البحث كالتحخؼ مغ محكسة الذيخ رضػاف ال يػجج عميو شخح مغ  -2

 ككحلظ محكسة الذجاعية. ،عميو وتػقيعكال  ،السحزخ
 إعالـ الخرـػ لع يتع حدب األصػؿ. -3
إعالـ الحكع الغيابي الحؼ تع نذخه في الجخيجة مخالف لسػضػع  -4

 الجعػػ.
 لع يتع تحييل إعالف الحكع بالريغة التشفيحية. -5
 

 2017/: 7134أساس 
 16سجل: 
 35عجد: 

 8/2/2017ت:

 
ع تدع السحكسة اسع السخبخ الثالث )ع ل ثعجـ صحة األخبار مغ حي

يل السجعى عميو غ فقط، كىشا اعتخض ككيْ خَ بِ خْ مُ ث ذكخت اسع .ع(، حي
ثع بعج ذلظ  ،لكغ السحكسة لع تحكخ اسع في قخارىا ؛كذكخ ىػ اسع ثالث

 كلع تدسو أيزًا. ،لت شقيق السجعيةكقا قخرت
 
 

 7120/2016 :أساس
 16سجل: 
 -عجد: 

 22/1/2017تاريخ:

 
عشجما حزخت السجعية في الجمدة األكلى لع يتع التعخيف عمييا -1

حدب األصػؿ، كلع يتع مرادقتيا عمى الػكالة كعمى ما تع ضبصو كلع 
 تدأؿ عغ الزبط.

يا لع يتع التحميف حدب األصػؿ، إذ يتعيغ ترػيخ اليسيغ ل-2
 مغ مغبة الحمف كحبًا. اكتححيخى
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 أسباب الشقض بياف الجعؾى االستئشافية

 6671/2015: أساس
 14سجل: 
 103عجد: 

 2/4/2015ريخ:تا

 
 إثبات الجفع بالسخض يحتاج إلى شيادة أىل االختراص. -1
لع تكغ متصابقة، فقج شابيا أنيا عجـ صحة شيادة الذيػد حيث  -2

التخدد كالتشاقس، كعجـ الجـد كعمى سبيل االحتساؿ كالذيادة إذا بصل 
 بعزيا بصمت كميا، كالجليل إذا تصخؽ إليو االحتساؿ سقط بو االستجالؿ.

 

 6641/2015أساس:   
 14سجل: 
 54عجد: 

 27/2/2015تاريخ:

 
 ج.ر الدك عجـ صحة الجعػػ كاالدعاء حيث خمت مغ يدا -1
لع تثبت الجعػػ بػجو شخعي كلع يتع اإلخبار، كال يكػف اإلثبات مغ  -2

( مغ قانػف حقػؽ 59) خالؿ الفػاتيخ التي تع إبخازىا عساًل بالسادة
 العائمة.

 
 6675/2015أساس:

 14سجل: 
 77عجد: 

 2/4/2015تاريخ:

عجـ صحة شيادة الذيػد مغ حيث أنيا لع تكغ شبقًا لجفع السجعى 
 عميو، كغيخ متصابقة، كسا أنيا اعتسجت عمى الدساع.

 6649/2015: أساس
 14سجل: 
 -عجد: 

 24/5/2017تاريخ:

 
كاف ىشاؾ شعغ معتبخ عمى السدكغ، إال أف السحكسة لع تحقق فيو  -1

إليو، كىػ أف الدكغ فيو متاع الغيخ، حيث أف ىشاؾ غخفة  كلع تمتفت
مغمقة مذغػلة بستاع الغيخ، كإف انذغاليا بأمتعة الغيخ يقجح في شخعية 

كجػد ، ككحلظ زيمت األمتعة أك رضيت الدكجة بوالسدكغ، إال إذا أ
 يزخ بذخعية السدكغ. ،أبػاب لغخفتيغ بغيخ غمق

ة أف أكراؽ البحث كالتحخؼ ذكخت السحكس ،(2في ضبط صفحة رقع) -2
كلع يحكخكا مجيػؿ  ؛ذكخت أف السجعى عميو غيخ مػجػد في القصاع

 محل اإلقامة أك معمػـ.
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 أسباب الشقض بياف الجعؾى االستئشافية

أقخب العربات لمسجعى عميو ذكخكا أف السجعى عميو معمػـ محل  -3
 في سجغ كادؼ الشصخكف.كىػ مػجػٌد  ،اإلقامة

لكغ السحكسة  ؛ة الديخ بحق السجعى عميو غيابياً شمبت ككيمة السجعي -4
 لع تقخر.

شيج أحج الذيػد أنو معمػـ محل ، حيث عجـ صحة السذيػد -5
 كلع يبيشػا مغ تخؾ اآلخخ، كإذا كاف بحق أك بجكف حق.، اإلقامة

 

 2015/....: أساس
 -سجل: 
 -عجد: 
 -تاريخ: 

 
( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات 118استجالؿ السحكسة بالسادة ) -1

الكذف دكف ذكخ القانػف الحؼ تخجع إليو، ىػ الذخعية كالتي كردت في 
 استجالؿ فاسج كفي غيخ مػضعو.

 تقخيخ الكذف عغ السدكغ لع يػقع مغ فزيمة القاضي. -2
( مغ قانػف األحػاؿ 152،153خالفت السحكسة أحكاـ السػاد ) -3

( مغ قانػف حقػؽ العائمة، حيث جاء في تقخيخ 42الذخرية، كالسادة)
يا )س( السحكػرة ضخة ، ككاف عمى السحكسة الكذف أف لمسجعى عمي

لكذف الحؼ جعمو مغ االبتجائية كقج عمست بيحه الػاقعة بتقخيخ ا
ليعمع ما إذا كاف  ؛أف تكذف عمى مدكغ الزخة مدتشجات حكسيا،

السدكغ الحؼ ىيأه السجعي )خ ( السحكػر لدكجتو السجعى عمييا)س( 
 د السحكػرة.مثل سكغ ضختيا أـ ال؟، عجالًة إعسااًل لمسػا

 

 6741/2015 :أساس
 14سجل: 
 147عجد: 

 18/6/2015تاريخ:

السخبخيغ مغ ىػ مػضف في نفذ مغ حيث أف  ،خبارعجـ صحة األ
تكػف شخفًا  لئالأػ السحكسة بشفديا عغ ذلظ، السحكسة، كاألصل أف تش

لجػ  اً كمػضف اً مأذكن يعسل ( س في الجعػػ، كمغ السعمػـ أف السػضف )
يو سجالت يقػـ عمييا، مشيا سجل الصالؽ كغيخه، لسا لحلظ السحكسة، كلج

 مغ أثخ شخعي كقانػني.
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 أسباب الشقض بياف الجعؾى االستئشافية

 659/2014 :أساس
 14سجل: 
 5عجد: 

 5/1/2015تاريخ:

 عجـ صحة البيشة، حيث أنيا لع تصابق الجعػػ. -1
( عشجما 4لع يتع التعخيف عمى السجعية في ضبط الرفحة رقع ) -2

 حزخت لحمف اليسيغ الذخعية.

 6680/2014 :أساس
 14سجل: 
 84عجد: 

 12/4/2015تاريخ:

 
تقجمت السجعية بصعػف عمى السدكغ، لع يتع إثباتيا حدب األصػؿ،  -1

ثع إف السحكسة لع تقخر كتفرل بيا حدب الػجو الذخعي، كقج شمب 
 السجعى عميو بتعادة كذف السدكغ، كلع تدتجب السحكسة لحلظ.

مع أف السجعى عميو  ،يلع يتع إثبات الجعػػ حدب الػجو الذخع -2
صادؽ عمى جدء مغ الجعػػ، كلع يرادؽ عمييا جسيعيا، ككاف عمى 

 السحكسة أف تكمف السجعية بتثبات باقي الجعػػ حدب األصػؿ.
 

 6661/2015: أساس
 -سجل: 
 -عجد: 
 -تاريخ: 

استجالؿ السحكسة بخد شيادة الذيػد ) شيػد الجفع (، كاف في غيخ  -1
 كىػ:آخخ كانت فاسجة مغ كجو محمو مع أف شيادتيع 

مغ حيث كضػح تحامميع عمى السجعية كالطيػر بسطيخ الخرع ال  - أ
 الذاىج، كىي قخيشة كافية لخد الذيادة.

شيادة الذيػد تزسشت قحفًا صخيحًا لمسجعية، كال يثبت ذلظ إال   - ب
ڳ ڳ ڳ ]بأربعة شيػد، كإذا لع يثبت فبشز القخآف الكخيع: 

 .[4الشػر:][ٌڱ ڱ ڱ 

خمت مغ قيج أف  امغ حيث أني ،ة شيػد السجعيةعجـ صح -3
السجعية غيخ متدكجة، ككحلظ أنيا شالبت السجعى عميو 

بجكف حق كال كجو شخعي، فكانت الذيادة  ،باالستزافة فامتشع
لسا ليا مغ أثخ شخعي  ؛غيخ مصابقة لمجعػػ مغ جانب السصالبة

 كقانػني في صحة الخرػمة.
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 أسباب الشقض بياف الجعؾى االستئشافية

 7206/2017 :أساس
 17سجل: 
 107عجد: 

 4/6/2017تاريخ:

 
لكغ السحكسة لع تمتفت إلى تمظ  ؛دفع السجعى عميو بجفػع معتبخة -1

ككاف عمى السحكسة أف تتحقق مغ الجفع كتفرل فيو بالػجو  ،الجفػع
 الذخعي.

 ،أف السجعى عميو يدب الحات االليية ؛جاء في محزخ التحكيع -2
ألنو  ؛في ذلظ أف تحقق ،فكاف عمى السحكسة عشج تالكة محزخ التحكيع

 كذلظ لسا يتختب عميو مغ أثخ شخعي . ،مغ الشطاـ العاـ
 

 7124/2016: أساس
 16سجل: 
 -عجد: 

 -تاريخ:  

 
( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات 21كمخالفتو لمسادة ) ،عجـ صحة التبميغ

كفي دعاكػ التفخيق ما نرو: "  حيث جاء في السادة السحكػرة الذخعية،
فتذا  ،ذخعية في السشصقةائخة الذخشة، كالسحاكع التحخػ عشو أيزًا في ديُ 

ديػاف بتعالف الخرػـ بأمخ رئيذ السحكسة في  يَ فِ تُ لع يعثخ عميو، اكْ 
ت السحكسة إلى اإلعالف في ذىب؛ لكغ السحكسة، كفي جخيجة محمية(

 .صػؿ الستبعةمغ مختار السحمة كالذخشة حدب األ قبل التحخؼ  ةالجخيج
 

 



 

 

81 

 نتائج كتؾصيات
  أىؼ الشتائج: -أكالا 
 تختكد عمييا جسيع إجخاءات الجعػػ  لقج أرسى اإلسالـ مبادغ القزاء األساسية التي -1

أك  ،فتنو عخضة لمفداد ،كذلظ أف الخمل اإلجخائي الػارد إذا عارض تمظ السبادغ ،القزائية
 .نقس الحكعإلى كبالتالي يؤدؼ  ؛البصالف

الذخعي الفمدصيشي عمى القاضي  أكجب القانػف  ،مغ أجل ضساف السحاكسة العادلة -2
 .و بالصخؽ القانػنية السذخكعةفيالصعغ السعتخض يدتصيع  لكي ؛عتدبيب الحك

كدعاكػ  ،رخ فقط عمى السدائل الذخعيةإف نطاـ اإلجخاءات الذخعية الفمدصيشي قج حُ  -3
كىػ ما  ؛كالػصاية ،كالحزانة، كالسيخاث ،كالشكاح، كالصالؽ ،األحػاؿ الذخرية كالشدب

 ى بقػانيغ األحػاؿ الذخعية.يدس
كتػجيو الدؤاؿ لمسجعى عميو  ،سساع الجعػػ  ؛كىػ الجعػػ يتختب عمييا األثخ إف صحة -4

 أكؿ شخط في الحكع القزائي أف تتقجمو دعػػ صحيحة.إف ك  ؛عمى دعػػ السجعي
عت كزساف مغ ضسانات ضقج ك ك  ،شكميةاالدعاء كالتحقيق االبتجائي  إف إجخاءات -5

كىحا الجداء  ؛الجداء كىػ البصالفيو يتختب عمقج خالؿ بيحه اإلجخاءات اإلإف ك التقاضي، 
باتباع إجخاءات التبميغ حدب األصػؿ، ككل ما بعج ذلظ مغ  مثالً يحسل معشى اإللداـ 

ما بشي  ) :دخ الحكع ميسا بمغ، كالقاعجةإجخاءات لمتقاضي تعتبخ باشمة، كىػ مػجٌب لف
 عمى باشل فيػ باشل(.

 ،ضاىخة في مجػ احتياج السحاكع الذخعية إلى تفعيل الشيابة العامة الذخعيةالحاجة ممحة ك  -6
، كقج كجج الباحث ليحه الشيابة العامة ة، كإجخاءات التحقيقيخرػصًا في الجعاكػ السحاسب

الذخعية قانػنًا ناضسًا ليا، كقج ُأفخد ليا الفرل الخامذ كالعذخكف مغ قانػف أصػؿ 
ـ، كالسعسػؿ بو في السحافطات الذسالية في 2016/ 11السحاكسات الذخعية رقع

 .(2ممحق رقع ) فمدصيغ، كقج ألحق الباحث ىحا القانػف في نياية الخسالة، أنطخ

في السحاكع  ،قيق االبتجائيكالتح ،ة مخضية في تصبيق إجخاءات التقاضيقَّ ىشاؾ دِ  -7
 ،نيغ الذخعيةالتداـ القزاة بالقػا؛ باإلضافة إلى قصاع غدةفي  الذخعيةاالبتجائية 

 الشاضسة إلجخاءات التقاضي.القزائية كالتعسيسات 
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 أىؼ التؾصيات: -ثانياا 
أصػؿ السحاكسات الذخعية قانػف اعتساد ك  ،تػحيج القانػف الذخعي القزائي في فمدصيغ -1

، ـ12/1965نو أشسل مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الذخعية رقع، حيث إـ11/2016رقع
 .كمكساًل لو

لسا ىػ عميو في السحافطات  أسػةً  ،العامة الذخعية في السحافطات الجشػبية تفعيل الشيابة -2
( مغ أصػؿ السحاكسات الذخعية التي تشز عمى ذلظ، عمسًا أف 75ية، كتفعيل السادة )الذسال

 ـ11/2016ىشاؾ قانػف ناضع لعسل الشيابة الذخعية أفخد لو قانػف أصػؿ السحاكسات الذخعية
 (.2انطخ ممحق رقع ) ،الفرل الخامذ كالعذخيغ

عمى غخار قانػف اإلجخاءات  ،بتجخاءات التحقيق كالتحقيق االبتجائي سغ قانػف شخعي خاص -3
 الجدائية الفمدصيشي.

بترفادىا بعجد مغ القزاة الذخعييغ كالسعاكنيغ  ؛التػسيع اإلدارؼ كالييكمي لمسحاكع الذخعية -4
كيديل الحؼ يثقل كاىل القاضي،  بءالعالسياـ بيشيع عمى نحػ يخفف  عُ زَّ ػَ تُ ك  ،الذخعييغ
   عساًل بسبجأ فػرية القزاء. ،السػاششيغ معامالت

عسل دكرات متخررة لصالب العمع الذخعي كالعامميغ في مجاؿ القزاء عغ إجخاءات  -5
 في القانػف الذخعي كالسحاكع الذخعية. ،كالتحقيق االبتجائي ،التقاضي

ع الذخعية لمػقػؼ عمى أىع السعيقات التي عسل كرشات كلقاءات تجريبية مع قزاة السحاك -6
  .ثشاء تػجييغ الى السحكسة الذخعيةتػاجو الشداء أ

 ،تخشج السجعي إلى كيفية رفع الجعػػ  ؛داخل السحكسة، كنذخات تثقيفية، عسل لػحات إرشادية -7
 .تبيغ لمستخاصسيغ حقػقيع، ككحلظ كالخصػات اإلجخائية الرحيحة ليا

 ركاؽ السحكسة عغ فزيمة الرمح كالعفػ كالتدامح بيغ الشاس عسل نذخات مػزعة في أنحاء -8
[ٌ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]:  ، قاؿ هللا كعجـ ندياف الفزل بيشيع

 .{232[ٌ}البقرة: ی ی ی ىئ ىئ] : ، كقاؿ {22}النور:

 .{182[ٌ}الصافات: ىب مب خب حب جب]ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
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 السرادر كالسخاجع:

 .القخآف الكخيؼ 

)رسالة  الجفػع السػضػعية في دعاكػ التفخيق بحكع القاضيـ(. 2007األدغع، خالج دمحم. )
 ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. الجامعة اإلسالمية، غدة .

 . بيخكت: دار القمع.1. طالسفخدات  في غخيب القخافق(. 1412األصفياني، الخاغب. )
 . سشة الكبخػ شخح كتخخيج الدشغ الرغخػ الـ(. 2001األعطسي، دمحم ضياء الخحسغ. )
 )د. ط(. الخياض: مكتبة الخشج.

. تحقيق: إركاء الغميل في تخخيج أحاديث مشار الدبيلـ(. 1985) األلباني، دمحم ناصخ الجيغ.
 . بيخكت: السكتب اإلسالمي.2زىيخ الذاكير. ط

. بيخكت: السكتب 3. طصحيح الجامع الرغيخ كزياداتوـ(. 1988األلباني، دمحم ناصخ الجيغ. )
 اإلسالمي.

. تحقيق: ضعيف سشغ أبي داكد -صحيح سشغ أبي داكدـ(. 1998األلباني، دمحم ناصخ الجيغ. )
 . الخياض: مكتبة السعارؼ لمشذخ كالتػزيع.1دمحم ناصخ الجيغ األلباني. ط

[. تاريخ word] محػػػػاضخات في مادة قانػف اإلجخاءات الجدائيةـ(. 2010األميغ، عسار دمحم. )
 http://www.startimes.com/?t=24708569 الخابط:  ـ.5/5/2016االشالع: 

الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر  ق(.1422البخارؼ، دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا. )
. تحقيق: دمحم زىيخ بغ ناصخ رحيح البخارؼ ب السعخكؼرسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسششو كأيامو، 

 . دمذق: دار شػؽ الشجاة.1خ. طالشاص

تاريخ االشالع:  .مػقع األحكاـ الذخعية لجػ السحاكع الذخعية في إسخائيل)د.ت(. البجيخ، رائج. 
 .http://scharee.comـ. 20/02/2017

كػ كالبيشات الجعاـ(. 2006البغا، مرصفى ديب، كالقخشي، عبج الخحيع، كالخاشجؼ، سالع . )
 . دمذق: دار السرصفى.1ط .كالقزاء

. أثخ الخجػع عغ األحكاـ الجشائية في ضػء الفقو اإلسالميـ( 2003البغيث، دمحم عبج هللا. )
 )رسالة ماجدتيخ، غيخ مشذػرة(. أكاديسية نايف لمعمـػ األمشية، الخياض.

. )د.ط(. كع الذخعيةدليمظ في إجخاءات التقاضي أماـ السحا(. ـ2015) البمبيدي، آالء.
 جامعة بيخزيت.بيخزيت: 

http://scharee.com/
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، تحقيق: كذاؼ القشاع عمى متغ اإلقشاعق(.  1402البيػتي، مشرػر بغ يػنذ بغ إدريذ. )
 ىالؿ مريمحي كمرصفى ىالؿ. )د. ط(. بيخكت: دار الفكخ.

. 3. تحقيق: دمحم عبج القادر عصا. طالدشغ الكبخػ ـ(. 2003البييقي، أحسج بغ الحديغ. )
 : دار الكتب العمسية.بيخكت

اإلجخاءات الجشائية اإلسالمية كتصبيقاتيا في السسمكة العخبية ـ(. 1999) تخكي، عجناف خالج.
 . الخياض: أكاديسية نايف العخبية لمعمـػ األمشية.1. طالدعػدية

الجية بيغ الذخيعة كالقانػف دراسة كصفية تصبيقية ـ(. 2012الجبيغ، سعيج عبج السالظ. )أبػ 
 القاىخة. ،(. جامعة الجكؿ العخبيةغيخ مشذػرة دكتػراه  رسالة) اكع الذخعية في فمدصيغلمسح

. بيخكت: دار 1. طكتاب التعخيفات(. 1983الجخجاني، عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف. )
 الكتب العمسية.

 17 .5392العجد  .2016لدشة  11قانػف أصػؿ السحاكسات الذخعية رقع  .جخيجة الػقائع
 http://mahmd999adl.blogspot    السػقع: ـ.2016لدشة  11ـ بخقع 2016خيل أب

11.html-10-2-00962786365820-2004-1993-.com/2016/07/2016 

خاءات السحاكع الذخعية فيسا يخز الشداء مغ مشطػر الشػع متابعة اج. الجعبة، مشاؿ. )د. ت(
 . )د.ط(. راـ هللا: مخكد السخأة لإلرشاد القانػني كاالجتساعي.االجتساعي

ق(. أحكاـ الذكػػ باعتبارىا قيج عمى سمصة التحقيق كاالدعاء 1434الجػفاف، ناصخ دمحم. )
مجمة دائية، دراسة تأصيمية مقارنة. العاـ في تحخيظ الجعػػ الجشائية في نطاـ اإلجخاءات الج

 .75-15(، 6)، القزائية

. القزاء السدتعجل في ضػء نطاـ السخافعات الذخعية(. ـ2016). الحجادؼ، عسخ عامخؼ الحجادؼ
 /4139313http://www.alyaum.com/articleلسػقع: ا .01/01/2017تاريخ االشالع

. القػاعج كالزػابط الفقيية لشطاـ القزاء في اإلسالـ ـ(.1988الحخيخؼ، إبخاىيع دمحم محسػد. )
 . األردف: دار عسار لمشذخ.1ط

. الجر السختار شخح تشػيخ األبرار كجامع البحارـ(. 2002الحرشي، دمحم بغ عمي الحشفي. )
 . بيخكت: دار الكتب العمسية.1ط

. الجسع كالتفخيق بيغ سمصتي االدعاء كالتحقيقق(. 1421عبج هللا. ) الحسيجاف، حسيجاف بغ
 العجد الخامذ. مجمة العجؿ.

http://www.alyaum.com/article/4139313
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. 1. تعخيب: فيسي الحديشي. طدرر الحكاـ في شخح مجمة األحكاــ(. 1991حيجر، عمي. )
 بيخكت: دار الجيل.

. االجخاءات القزائية في أصػؿ رفع الجعػػ الذخعيةـ(. 2006خزيخ، ماىخ عمياف. )
 جامعة الذارقة.)د.ط(. بغجاد: 

. دراسة كتحقيق فؤاد مديل السالـ عغ حكاـ األناـق(. 1417خمجكف، عبج الخحسغ بغ دمحم. )ابغ 
 .  الخياض: دار الػشغ.1عبج السشعع أحسج. ط

 الخابط: ـ. 15/6/2016: . تاريخ االشالعمبجأ األصل في اإلنداف البخاءة)د.ت(. خميل، دمحم. 
https://www.bayt.com/ar/specialties 

. )د. ط(. عساف: دار الثقافة أصػؿ السحاكسات الذخعيةق(. 1432داكد، أحسج دمحم عمي. )
 لمشذخ.

تحقيق: شعيب األرنؤكط كآخخكف.  .سشغ أبي داكدـ(. 2009داكد، سميساف بغ األشعث. )أبػ 
 الخسالة العالسية. . دمذق: دار1ط

دليل إجخاءات دعػػ نفقة الدكجة في السحاكع الذخعية في ـ(. 2015درباس، عبيخ عبج هللا. )
 . )د.ط(. معيج الحقػؽ، جامعة بيخزيت.الزفة الغخبية

 .ديػاف قاضي القزاة. 3/211قانػف القزاء الذخعي رقع ـ(.2011. )ديػاف قاضي القزاة

. نجكة القزاء الذخعي في العرخ الحاضخ الػاقع كالسأمػؿ. ـ(2006. )بػ إبخاىيعأ الحىبي،
 . جامعة الذارقةالذارقة: 

. عسَّاف:  1. طأصػؿ السحاكسات الذخعية الجدائية .ـ(2005) الخبابعة، أسامة عمي مرصفى.
 دار الشفائذ.

 . )د. ط(. بيخكت: دار مكتبة الحياة.معجع متغ المغةـ(. 1960رضا، أحسج. )

نياية ق(. 1404لجيغ دمحم بغ أبي العباس أحسج بغ حسدة شياب الجيغ. )الخممي، شسذ ا
 بيخكت: دار الفكخ. )د.ط(. .السحتاج إلى شخح السشياج

دار )د.ط(. الكػيت: . تاج العخكس مغ جػاىخ القامػسالدبيجؼ، دمحم مختزى. )د. ت(. 
 اليجاية.

 . دمذق: دار السكتبي.1. طمػسػعة قزايا إسالميةـ(. 2009الدحيمي، دمحم الدحيمي. )

https://www.bayt.com/ar/specialties
https://www.bayt.com/ar/specialties
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. 1. طالقػاعج الفقيية كتصبيقاتيا في السحاىب األربعةـ(. 2006الدحيمي، دمحم مرصفى. ) 
 دمذق: دار الفكخ.

. )د. ط(. دمذق: دار أصػؿ السحاكسات الذخعية كالسجنيةق(. 1433الدحيمي، دمحم مرصفى. )
 الكتب.

اإلسالمي دراسة مقارنة بيغ السحاىب  التشطيع القزائي في الفقو ـ(.2012الدحيمي، دمحم. )
. بيخكت: دار الفكخ 3. طالفكخية كاألنطسة كالقػانيغ في سػريا كالدعػدية كاإلمارات العخبية

 السعاصخ.

. صححو كعمق عميو: مرصفى شخح القػاعج الفقييةـ(. 1989الدرقا، أحسج بغ الذيخ دمحم. )
 . دمذق: دار القمع.2أحسج الدرقا. ط

 . دمذق: دار القمع.1ط السجخل الفقيي العاـ.ـ(. 2004ى أحسج. )الدرقا، مرصف

 . )د. ط(. بيخكت: دار السعخفة.السبدػطـ(. 1993الدخخدي، دمحم بغ أحسج. )

. عساف: دار 1. طأصػؿ اإلجخاءات القزائية كالتػثيقات الذخعيةـ(. 2003سخدانة، دمحم. )أبػ 
 العمػـ.

ْغجؼ، عمي بغ الحديغ بغ دمحم. ) . تحقيق: صالح الجيغ الشَُّتف في الفتاكػ ـ(. 1984الدُّ
 . عساف: دار الفخقاف.2الشاىي. ط

. تحقيق:  ركضة القزاة كشخيق الشجاةـ(. 1984الدسشاني، عمي بغ دمحم بغ أحسج. )ابغ 
 . بيخكت: مؤسدة الخسالة.4صالح الجيغ الشاىي. ط

اني لمسحاكع الذخعية في االختراص الػضيفي كالسكـ(. 2009 كساؿ صابخ. )دمحمالدػسي، 
 .غدة، ميةالجامعة اإلسال .)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة( قصاع غدة

حخكة التقشيغ الػضعي كالتشطيع القزائي في الجكلة ـ(. 1990الدػيخكي، شحادة سعيج. )
 )رسالة ماجدتيخ العثسانية مشح عيج الدمصاف سميساف القانػني حتى نياية الجكلة العثسانية

 الجامعة االردنية، األردف. (.غيخ مشذػرة

. القاىخة: 1. طاالشباه كالشطائخـ(. 1990الديػشي، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جالؿ الجيغ. )
 دار الكتب العمسية.

 . بيخكت: دار السعخفة.األــ(. 1990الذافعي، دمحم بغ إدريذ. )
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سمساف أبػ زيج. . تشديق: السرمحة عشج الحشابمة  )د.ت(. الذثخؼ، سعج بغ ناصخ الذثخؼ.
 السكتبة الذاممة.

، شبعة خاصة بالتعميع شخح قانػف اإلجخاءات الجشائيةـ(. 2012شسذ الجيغ، أشخؼ تػفيق. )
 .www.pdffactory.comالسفتػح، جامعة بشيا.

حارؼ، َسَمسة بغ ُمْدِمع الَعْػتبي. ) . مدقط، سمصشة 1. طاإلبانة في المغة العخبيةـ(. 1999الرُّ
 ة التخاث القػمي كالثقافة.ُعَساف: كزار 

أصػؿ السحاكسات ـ(. 2014 كساؿ صابخ. )دمحمالدػسي، ك  الرميبي، خالج عبج الجابخ،
 . غدة: الجامعة اإلسالمية.1. طالذخعية

: مجسع المغة )د.ط(. القاىخة. بحػث كدراسات في الميجات العخبية )د.ت(. ضيف، شػقي.
 . العخبية

 . بيخكت: دار الفكخ.2. طرد السحتار عمى الجر السختار. ـ(1992عابجيغ، دمحم أميغ. )ابغ 

)د. ط(. بيخكت: تكسمة حاشية رد السحتار. ـ( . 1995) عابجيغ، دمحم عالء الجيغ أفشجؼ.ابغ 
 دار الفكخ.

مقاصج الذخيعة ـ(. 2004) عاشػر، دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ التػندي.ابغ 
 . قصخ: كزارة األكقاؼ كالذؤكف اإلسالمية.1بغ الخػجة. طدمحم الحبيب  :. تحقيقاإلسالمية

. إحالة الجعػػ الجشائية مغ سمصة التحقيق إلى قزاء الحكعـ(. 1999عبج السشعع، سميساف. )
 )د.ط(. اإلسكشجرية: دار الجامعة.

. القاىخة: دار 2. طالشطاـ القزائي في الفقو اإلسالميـ(. 1994عثساف، دمحم رأفت عثساف. )
 اف.   البي

. 1. طالجعػػ القزائية بيغ الذخيعة كاألنطسة الػضعيةق(. 1433العميػؼ، سميساف. )
 الخياض: مكتبة التػبة.

. 3. طأصػؿ السخافعات الذخعية في مدائل األحػاؿ الذخريةـ(. 2003العسخكسي، أنػر. )
 القاىخة: دار الفكخ العخبي.

جامعة اإلماـ دمحم بغ  .غيخ مشذػرة( جدتيخ)رسالة ما الشُّطعـ(. 1979العػيذد، نػرة دمحم. )
 سعػد، السسمكة العخبية الدعػدية.
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التحقيق االبتجائي في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفمدصيشية ـ(. 2003غشيع، سامي دمحم. )
 )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. جامعة الجدائخ، الجدائخ. كالسقارف 

. تحقيق: عبج الدالـ دمحم ىاركف. )د. ط(. غةمعجع مقاييذ المـ(. 1979فارس، أحسج. )ابغ 
 بيخكت: دار الفكخ.

 . )د.ط(. )د.ف(. غدة.شخح اإلعالنات مغ أصػؿ السحاكساتـ(. 2007 ناجي. )دمحمفارس، 

اإلجخاءات القزائية في األحػاؿ الذخرية كأصػؿ ـ(. 2003فارس، دمحم ناجي بغ فؤاد. )
 )د.ف(. غدة.. 2(. ط السحاكسات الذخعية ) قزايا كأحكاـ

سػابق قزائية في األحػاؿ الذخرية كأصػؿ السحاكسات ـ(. 2005فارس، دمحم ناجي. )
 .1ط .ذخعيمقزاء الاالعمى ل. جسع كإعجاد: قاضي غدة الذخعي كعزػ مجمذ الذخعية
 )د. ف(.. )د. ـ(

 تبرخة الحكاـ في أصػؿ األقزية كمشاىجـ(. 1986فخحػف، إبخاىيع بغ عمي بغ دمحم. )ابغ 
 . القاىخة: مكتبة الكميات األزىخية.1ألحكاـ. طا

. 8. ط القامػس السحيطـ(. 2005الفيخكزآبادػ، مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب .)
 بيخكت. مؤسدة الخسالة.

 . )د.ط(. القاىخة: دار نػبميذ.السرباح السشيخـ(. 1990الفيػمي، أحسج بغ دمحم.)

ـ(. فمدصيغ: دار السيثاؽ لمسحاماة 2010ـ(. )3/2001قانػف اإلجخاءات الجدائية رقع )
 كالتجريب القانػني كاإلدارؼ.

. ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. كمية القانػف التحقيق االبتجائيـ(. 2003القجك، عساد حامج. )
 كالعمػـ الدياسية قدع القانػف في األكاديسية العخبية السفتػحة، الجنسارؾ.

. تحقيق: خميل أنػار البخكؽ في أنػاء الفخكؽ ـ(. 1998ياجي. )القخافي، أحسج بغ إدريذ الرش
 السشرػر. )د. ط(. بيخكت: دار الكتب العمسية.

، ناصخ.  ـ، مػقع ديػاف قاضي القزاة.  13/1/2016: . تاريخ االشالعمبجأ سج الحرائع)د.ت(. القـخ
 http://kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=WFGs1Fa3104618286aWFGs1F: الخابط

 . )د. ط(. دمذق: جامعة دمذق.الػجيد في الحقػؽ السجنيةـ(. 1960القػتمي، عجناف. )
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. تحقيق: دمحم عبج الدالـ إعالـ السػقعيغ عغ رب العالسيغـ(. 1991قيع، دمحم بغ أيػب. )ابغ 
 ، بيخكت: دار الكتب العمسية.1إبخاىيع. ط

ار في غخائب التشديل كلصائف مجسع بحار األنػ ـ(. 1967الكجخاتي، دمحم شاىخ بغ عمي. )
 . حيجر آباد: مصبعة مجمذ دائخة السعارؼ العثسانية.3. طاألخبار

ـ الخابط: 22/02/2017تاريخ االشالع: . تعسيساتالسجمذ األعمى لمقزاء الذخعي. 
http://www.ljc.gov.psrticle /index.php?option=com_content&view=a 

&id=32&Itemid=53 

ـ،  2003/مارس/18القانػف األساسي الفمدصيشي.  ـ(. 2003السجمذ التذخيعي الفمدصيشي. )
15/  . الدمصة الػششية الفمدصيشية. راـ هللا.ق 1424/محـخ

 .. )د.ط(إجخاءات الجعػػ القزائية أماـ السحاكع الذخعيةـ(. 2014السجخمي، دمحم مشرػر. )
  .جامعة السمظ خالج :الدعػديةالسسمكة العخبية 

مػقع ديػاف قاضي القزاة، السجمذ األعمى لمقزاء مجكنة قػاعج الدمػؾ لمقزاة الذخعييغ. 
 http://kudah.pna.ps/ar الخابط: ـ.2016أغدصذ  1. تاريخ االشالع: الذخعي

_page.aspx?id=TjM3JMa3051320118aTjM3JM  

. تاريخ االشالع: القػانيغ اإلجخائية كالتذخيعية )د.ت(. مفتي، دمحم، كالػكيل، سامي.  
 alukah.net/sharia/0/58357/#ixzz4BGlICDIe: الخابط، مػقع األلػكةـ، 15/12/2016

. )ابغ  . تحقيق: ركحية داكخمخترخ تاريخ دمذق البغ عـ(. 1984مشطػر، دمحم بغ مكـخ
 دار الفكخ. :. دمذق1دمحم مصيع الحافع. طورياض عبج الحسيج مخاد ، ك الشحاس، 

تاريخ االشالع: . أصػؿ السحاكسات الذخعيةمػقع ديػاف الفتػػ كالتذخيع. )د.ت(. 
 ./http://www.dft.gov.psـ، الخابط: 23/01/2017

 .جيػافالعغ مػقع  ةرادر التعخيفات القزاء الذخعي ػاف القزاء الذخعي. )د.ت(. مػقع دي
  http://www.ljc.gov.ps: الخابط ـ،11/03/2017تاريخ االشالع: 

 . القاىخة: دار الشيزة العخبية.3. طشخح قانػف اإلجخاءات الجشائيةـ(. 1995. )، محسػدنجيب

. بيخكت: دار 3. طالبحخ الخائق شخح كشد الجقائق ـ(.1993نجيع، زيغ الجيغ بغ إبخاىيع. )بغ ا
 السعخفة لمصباعة كالشذخ.

http://www.ljc.gov.ps/
http://www.ljc.gov.ps/
http://kudah.pna.ps/ar%20_page.aspx?id=TjM3JMa3051320118aTjM3JM
http://kudah.pna.ps/ar%20_page.aspx?id=TjM3JMa3051320118aTjM3JM
http://kudah.pna.ps/ar%20_page.aspx?id=TjM3JMa3051320118aTjM3JM
http://www.dft.gov.ps/
http://www.ljc.gov.ps/
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الخسائل االقترادية  كالسدساة بالخسائل الديشية في ـ(. 1999نجيع، زيغ الجيغ بغ إبخاىيع. )ابغ 
لقاىخة: دار الدالـ لمصباعة . ا1كعمي جسعة دمحم. ط ،. تحقيق دمحم أحسج سخاجمحىب الحشفية

 كالشذخ كالتػزيع كالتخجسة.

 .الشيخ الفائق شخح كشد الجقائقـ(. 2002نجيع، سخاج الجيغ عسخ بغ إبخاىيع الحشفي. )ابغ 
 . بيخكت: دار الكتب العمسية.1تحقيق: أحسج عشاية. ط

لجسيػرية . ا1. طتكسمة السعاجع العخبيةـ(. 1979الشعيسي، دمحم سميع، كالخياط جساؿ. )
 العخاقية: كزارة الثقافة كاإلعالـ.

. 1. طالسقارف  السيحب في عمع أصػؿ الفقوـ(. 1999الشسمة، عبج الكخيع بغ عمي بغ دمحم . )
 الخياض. مكتبة الخشج.

 . الػجيد في أصػؿ التحقيق الجشائيـ(. 2002نػفل، أميغ دمحم، كنػفل، تساـ يػسف. )
 شية الذئػف األكاديسية قدع التخصيط كالسشاىج.)د. ط(. غدة: كمية الذخشة الفمدصي

غيخ  )رسالة ماجدتيخ اآلثار الستختبة عمى األحكاـ القزائيةـ(. 2009نػفل، عسخ محسػد. )
 .غدة، مشذػرة(، الجامعة اإلسالمية

. تحقيق: زىيخ الذاكير. ركضة الصالبيغ كعسجة السفتيغـ(. 1991الشػكؼ، يحيى بغ شخؼ. )
 اإلسالمي. . بيخكت: السكتب3ط

. تحقيق: أحسج بغ سعيج إسفار الفريحق(. 1420اليخكؼ، أبػ سيل دمحم بغ عمي بغ دمحم. )
 . الدعػدية: عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية.1قذاش. ط 

. نطاـ ىيئة التحقيق كاالدعاء العاـ . )د.ت(.ىيئة التحقيق كاالدعاء العاـ بالسسمكة الدعػدية
 /https://www.bip.gov.sa ـ. الخابط:13/11/2016تاريخ االشالع: 

. تحقيق: بػلذ بخكنمو. )د. ط(. ىػلشجا: السقرػر كالسسجكد .ـ(1900كالد، أحسج بغ دمحم. )ابغ 
 مصبعة ليجف.

. 1. طمػـشسذ العمـػ كدكاء كالـ العخب مغ الكـ(. 1999اليسشي، نذػاف بغ سعيج الحسيخؼ. )
 الفكخ السعاصخ. بيخكت: دار

https://www.bip.gov.sa/
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 فيخس اآليات القخآنية -أكالا 

 الصفحت رقسيا طخؼ اآلية

 البقرة

 02 188 ﴾  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ ٌ

 54 237ٌ[ٌىئ ىئ ی ی ی ]

 آل عمران

 02 104 ﴾... ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 الىساء

 0 58  [...ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ]ٌ

 02، 02 65ٌ[ٌ ...ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ]ٌ

 المائدة

 54،   0 42  [...ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ]ٌ

 05، 0،  ج 8 [...ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ]

 األوعام

 00 108 ﴾ ...  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿

 الىحل

  [...چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ]
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 الصفحت رقسيا طخؼ اآلية

 الىور

 24 51   [...ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ]ٌ

 54 22ٌ[ٌڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ] 

 95 4 [ٌڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ] 

 الصافاث

 54 182ٌ[جب حب خب مب ىب ]ٌ

 الشورى

 0 15  [...ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ٌ ]ٌ

 الحجراث

  02 6 ﴾... ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ﴿:ٌٌقػؿ هللا 

 الطالق

 50 2  [...ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ]

 الجه

[﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺    ...ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ]
  22- 23 24 
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 فيخس األحاديث الشبؾية كاآلثار -ثانياا 
 

 

 الرفحة طخؼ الحجيث أك األثخ

ِؿ َحتَّى تَ إ  23، 9 .ْدَسَع َما َيُقػُؿ اآْلَخخُ َذا َأَتاَؾ اْلَخْرَساِف َفاَل َتْقِس ِلأْلَكَّ

 05 .آِس َبيَغ الشَّاِس في َكجِيَظ كَمِجمِدَظ كَقَزاِئظ

 00 .َخَفْت َفاْرُجْسَيااْغُج َيا ُأَنْيُذ ِإَلى اْمَخأَِة َىَحا، َفِتِف اْعتَ 

 02 ...في شخاج الحخة التي  أف رجال مغ األنرار خاصع الدبيخ عشج رسػؿ 

 20 .البيشة عمى مغ ادعى كاليسيغ عمى مغ أنكخ

 02 .َأْرَبِعيغَ  َجَمَج الشَِّبيُّ 

ُثػا الشَّاَس ِبَسا َيْعِخُفػَف َأُتِحبُّػَف َأْف ُيَكحََّب َّللاَُّ َكَرُسػُلوُ   00 .َحجِّ

 52 .الدخ بالدخ كالعالنية بالعالنية

 00 ...ل حيغ فخغ مغ عسمو فقاؿ: َيا َرُسػَؿ هللِا ، َىَحا الَِّحؼ َلُكْع فجاءه العام

 05 .اْلُقَزاُة َثاَلَثٌة: َكاِحٌج ِفي اْلَجشَِّة، َكاْثَشاِف ِفي الشَّارِ 

 02 .كال َزاٍف كال َزاِنيٍة، كال ِذؼ ِغْسٍخ َعَمى َأِخيو ال َتُجػُز َشَيادُة َخائٍغ كال َخاِئشٍة،

 05 .، كمْقعِجهلسدمسيغ فميعجؿ بيشيع في َلْحِطو، كإشارِتومغ اْبُتِمَي بالقزاء بيغ  ا

 05 َيا ُأَساَمة َأَتْذَفُع ِفي َحجٍّ مِػْغ ُحُجكِد هللا ؟

ِ، َأْنُذُجَؾ َّللاََّ ِإالَّ َقَزْيَت ِلي ِبِكَتاِب َّللاَِّ   00 .َيا َرُسػَؿ َّللاَّ
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 ثالثاا: فيخس القؾاعج األصؾلية كالفقيية
 

 

 الرفحة  الفقييةك األصؾلية  القؾاعج

 74 األحػط التػثق مغ عجالة الذيػد.

 11 .االدعاء في السحاؿ باشل

 30 األصل في اإلنداف بخاءة الحمة.

 11 القزاء بالسجاىيل ال يرح كال الذيادة عمييا.

 9 القزاء بعج الدساع مغ الخرسيغ. إنسا يكػف 

 22 ال يقبل القاضي ىجية مخاصع.

 32 البيشة عمى السجعي كاليسيغ عمى مغ أنكخ.

 71 كلٌّ بحدب ديشو.تعطيع يسيغ الجعػػ أشج رىبة في نفذ الحالف ك 

 23 .التيسة تقجح في الترخفات إجساعا

 21 درء السفاسج أكلى مغ جمب السشافع.

 70 دليل الذيء في األمػر الباششة يقـػ مقامو.

 22 الخشػة في الحكع مغ الدحت.

 50، 30 كل دعػػ تخػ كتفرل في محكسة السحل الحؼ يقيع فيو السجعى عميو.

 23 .كل شيادة تزسشت جخ مغشع لمذاىج، أك دفع مغـخ عشو ُتَخد

 11 .ال عبخة لمتػىع

 10 .ما حـخ أخحه حـخ إعصاؤه
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 الرفحة  الفقييةك األصؾلية  القؾاعج

 10 .َما َحُخـ فعمو َحُخـَ شَمبو

 67 الؼ ذلظ.السجعي مغ إذا َتخؾ ُتخؾ، كالسجعى عميو بخ

خظأ! اإلشارة  .السجعي مغ إذا سكت ُتخؾ كسكػتو
السخجعية 
 غيخ معّخفة.

 10 السرمحة مشاط الجعػػ كأنو ال دعػػ حيث ال مرمحة.

 11 .سستشع حقيقةالسستشع عادة كال

 23 .مغ ال تجػز شيادة القاضي لو ال يجػز قزاءه لو

 21 ىجايا العساؿ غمػؿ.

 28 فيسا كاله اإلماـ إياه.كالية القاضي قاصخٌة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجراسة مالحق
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 خظاب تدييل ميسة باحث(: 1)رقؼ ممحق 
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 ـ11/2016أصؾؿ السحاكسات الذخعية   (:2)رقؼ ممحق 

 الفرل الخامذ كالعذخكف 

 (1) :نغاـ الشيابة العامة الذخعية

 أكالا:
 

تختص الشيابة العاَمة الذخعَية دكف غيخىا بخفع الَجعاكى السبَيشة أدناه ما لؼ تخفع مؽ  - أ
 -ذكي الذأف :

 لدكاج لمفداد أك البصالف .دعاكػ الحَق العاـ كجعاكػ إثبات الصالؽ كفدخ عقج ا -1

محاسبة  األكلياء كاألكصياء كالقَػاـ كالستػِليغ كالشَطار كما يتختب عمييا مغ اثار كدمب  -2
 الػالية أك الحِج مشيا .

 عدؿ األكصياء كالقَػاـ كالستَػليغ كالشَطار . -3

 .إذا شابو غٌر أك غبغ فاحر األىمَيةكناقري ؿ فاقجؼ إبصاؿ اإلذف بالترُخؼ في أمػا -4

أك عشج كجػد خصخ يخذى مشو عمى  ،غانة القاصخيغ أك ضِسيع عشج التعيُّ اإللداـ بحز -5
 السحزػف .

إذا لؼ تخفع أي مؽ الَجعاكى السشرؾص عمييا في الفقخة ) أ ( مؽ ىحه الساَدة مؽ  - أ
ـ طمب أك بالغ لمسجعي العاـ الذخعي بؾقائع تتعمق بأي مشيا  :ذكي الذأف كُقجِّ

قيقات الالزمة أف يقخر رفع الَجعػػ إلى السحكسة السختَرة أك حفع فعميو بعج إجخاء التح 
 األكراؽ حدب مقتزى الحاؿ خالؿ ثالثيغ يػمًا مغ تاريخ تمِقي الصمب أك البالغ .

 في التالي: - ب

يبمغ السجعي العاـ الذخعي قخاره بحفع األكراؽ إلى السجعي العاـ الذخعي األكؿ  -1
 فدخو .السختز الحؼ لو ترجيق القخار أك 

                                                           

 ـ2016لدشة  11ـ بخقع 17/4/2016بتاريخ  5392العجد رقع الجخيجة الخسسية،  ،الػقائع (1)

http://mahmd999adl.blogspot.com/2016/07/2016-1993-2004-:السػقع   
11.html-10-2-00962786365820 

 .،14th July 2016 ، االستاذ دمحم عبد الكرٌم جبر ابو نَصٌر المصريتع الشذخ بػاسصة: 

http://mahmd999adl.blogspot.com/2016/07/2016-1993-2004-00962786365820-2-10-11.html
http://mahmd999adl.blogspot.com/2016/07/2016-1993-2004-00962786365820-2-10-11.html
http://mahmd999adl.blogspot.com/2016/07/2016-1993-2004-00962786365820-2-10-11.html
http://www.blogger.com/profile/17126455167136794354
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عي العاـ الذخعي األكؿ القخار تعاد األكراؽ لمسج عي العاـ الذخعيفي حاؿ فدخ السج -2
 التباع قخار الفدخ .

اا فييا كليا ما تكؾف الشيابة العامة الذخعية في أحؾاؿ رفعيا لمجعؾى طخفاا أصمي  - ت
 لمخرؼ العادي مؽ حقؾؽ .

 

 ثانياا: السؾاد:

 (173ة )مادَّ 

غ أف لداـ بالحزانة أك الزع عشج التعيّ عشج إقامتو دعػػ اإل عي العاـ الذخعيلمسج - أ
 عى عميو .القاصخ إلى السج خارًا معجل التشفيح بحزانة أك ضعيصمب مغ السحكسة ق

حر لمسجعي العاـ الذخعي عشج كجػد خصخ يخذى مشو عمى السحزػف أك في حاؿ تع - ب
يتقَجـ  لمسحكسة غ عميو  االنزساـ لو ألؼ سبب مغ األسباب أف تدميسو لسغ تعي

إلى  ثقة أك ل التشفيح بزع القاصخ عػػ ضع يصمب فييا إصجار قخار معجالسختَرة بج
ة إليػائو كرعايتو إذا اقتزى األمخ ذلظ كبسا يحفع القاصخ ة مخترإلى جية رسسي

 كيحقق مرمحتو.
 (174) ةمادَّ 

ب ردىا ألؼ ع شمعػػ فال يجػز لمخرإذا كانت الشيابة العامة الذخعية شخفًا في الج - أ
 د .سبب مغ أسباب الخ 

ًا ألؼ مغ شخفي ا شخفًا مشزسعاكػ التي تتجخل فييتكػف الشيابة العامة الذخعية في الج - ب
 عػػ .الج

 (175) ةمادَّ 

 يكؾف تجخل الشيابة العاَمة الذخعَية كجؾبيا في الَجعاكى التالية كإاَل كاف الحكؼ باطالا في:

( مغ ىحا القانػف في حاؿ 172أ ( مغ الساَدة )عاكػ السشرػص عمييا في الفقخة ) الج - أ
 رفعيا مغ ذكؼ الذأف .

 عاكػ الستعمقة باألكقاؼ كالػصايا لجية البخ.الج - ب
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كالسفقػديغ أك التي تسذ كالغائبيغ  األىمَيةكناقري فػعة عمى عجيسي الجعاكػ السخ  - ت
 .حقػقيع

 دعاكػ ترحيح اإلرث كالتخارج إذا كاف بيغ الػرثة قاصخكف . - ث
 (176) ةمادَّ 

 -يكؾف تجخل الشيابة العاَمة الذخعَية اختيارياا في :

 -عاكػ التالية :الج - أ

 الحجخ كفِكو . -1

 رد القزاة . -2

 دب كإثبات الدكاج ، كالتفخيق بيغ الدكجيغ .الش -3

 الجية في الَشفذ كما دكنيا . -4

 التخكات الػاجبة التحخيخ . - ب

الذخعَية فييا لتعمقيا باآلداب أك الشطاـ  الحاالت التي تخػ السحكسة تجخل الشيابة العاَمة  - ت
 العاـ .

 (177) ةمادَّ 

ة الذخعَية في الَجعػػ في أؼ حالة تكػف عمييا قبل ختاـ يكػف تجخل الشيابة العام - أ
 السحاكسة.

مت رأييا تعتبخ الشيابة العامة الذخعَية مسثمة في الجعاكػ التي تتجخل فييا متى قج - ب
 . ةشفاىيا يعتبخ تفػيزيا لمسحكسة إبجاء لخأييا أك كتابة بسػجب محكخة كس ةشفاىي

في جسيع األحػاؿ ال يتعَيغ حزػر الشيابة العاَمة الذخعَية عشج الشصق بالحكع إاَل إذا  - ت
 نَز القانػف عمى ذلظ .

 (178) ةمادَّ 

لمخرـػ  عاكػ التي تكػف فييا الشيابة العاَمة الذخعَية شخفَا مشطَسًا ال يجػزفي جسيع الج
 و ف يقِجمػا محكخات ججيجة ، عمى أنة أقػاليا كشمباتيا أف يصمبػا الكالـ كال أع الشيابة العامبعج تقجي

جػز ة كيػقائع التي ذكختيا الشيابة العاممػا لمسحكسة بيانًا كتابيًا لترحيح اليجػز ليع أف يقج
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ة أف تأذف ميمدتشجات ججيجة أك محكخات تكسي ة التي تخػ فييا قبػؿلمسحكسة باألحػاؿ االستثشائي
 ة آخخ الستخافعيغ .دة السخافعة كتكػف الشيابة العامة الذخعيبتكسيميا كفي إعا

 (179)ة مادَّ 

ػف أك يجيد تجخميا نػجب القاة الذخعَية الصعغ بالحكع في األحػاؿ التي يلمشيابة العام - أ
 إذا خالف الحكع قاعجة مغ قػاعج الشطاـ العاـ أك القانػف . فييا

سرمحة القانػف في ة ليصعغ أماـ السحكسة العميا الذخعيلذخعي أف لمشائب العاـ ا  - ب
ًا عمى مخالفة ذا كاف الحكع مبشية أيًا كانت السحكسة التي أصجرتيا إاألحكاـ القصعي

 -لمقانػف أك خصأ في تصبيقو أك تأكيمو كذلظ في األحػاؿ التالية :

 األحكاـ التي ال يجيد القانػف لمخرػـ الصعغ فييا . -1

ـ التي انقزى ميعاد الصعغ فييا بدبب الخرػـ أك تشازلػا عغ الصعغ فييا أك األحكا -2
 رفعػا شعشًا فييا قزي بعجـ قبػلو شكاًل.

ة خالؿ سشة مغ قختيغ ) أ ( ك) ب ( مغ ىحه الساديخفع الصعغ السشرػص عميو في الف - ث
ػة تاريخ صجكر الحكع بالئحة يػقعيا الشائب العاـ الذخعي كتشطخ في الصعغ بعج دع

 الخرـػ كال يدتفيج الخرـػ مغ ىحا الصعغ .

 (180) ةمادَّ 

ة يجب عمى تجخل الشيابة العامة الذخعي في األحػاؿ التي يشز فييا ىحا القانػف عمى
، كإذا عخضت عمى السحكسة عػػ عشج تدجيميايا عغ الئحة الجقمع السحكسة إرساؿ صػرة ل

 غيا بشاء عمى أمخ السحكسة .ة فيكػف تبميلة مسا تتجخل بيا الشيابة العاممدأ

 (181) ةمادَّ 

عػػ كيبجأ ىحا السيعاد مغ جاء رأييا في الجاـ إلبتسشح الشيابة العامة الذخعية مجة سبعة أي
 عػػ .ف الجليـػ الحؼ يخسل ليا فيو مما

 (182) ةمادَّ 

 ة كشمباتيا معفاة مغ أؼ رسـػ أك شػابع .جسيع أعساؿ الشيابة العامة الذخعي
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 (183)ة مادَّ 

عي العاـ الذخعي في أؼ مخحمة مغ مخاحل التحقيق في السدائل كاألمػر التي لمسج - أ
أؼ شخز  ة أدناه بحقشاتخاذ أؼ مغ اإلجخاءات السبيفي  اختراصوتجخل ضسغ 

 -بالتحقيق: يّ شِ معْ 

 فخ .السشع مغ الد -1

 الحجد التحفطي عمى أمػالو كأمػاؿ أصػلو كفخكعو كزكجو . -2

السخترة إذا تبيغ مغ خالؿ التحقيقات كجػد ما يذكل جشاية أك إحالتو لمجية  -3
 القاصخ . جشحة بحق

السشرػص  ،( 2( ك)  1ًا مغ اإلجخاءيغ ) ي العاـ الذخعي في حاؿ اتخاذه أيعلمسج - ب
الصمب عغ السعشي بيسا حاؿ تقجيع كفالة  سا في الفقخة ) أ ( مغ ىحه السادة كفّ عميي

 يقبل بيا .

 ،( مغ الفقخة ) أ ( مغ ىحه السادة2( ك)1خارًا كفقًا لمبشجيغ )يحق لسغ صجر بحقو ق - ت
 السخترة خالؿ عذخة أياـ مغ تاريخ تبمغو.  االستئشاؼالصعغ أماـ محكسة 

 انتيى

 .{182[ٌ}الصافات: ىب مب خب حب جب]ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

 

 

 


