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تعددددددد ا دددددراٜه ّيمدددددرِ   تسدددددلٔه       

 اجملرمني

 ر فتٔحدددد فجدددد. رعو.

كلٔدددددد٘ القدددددداىٌْ   / جامعدددددد٘ االىبددددددار 

 ّالعلْو السٔاسٔ٘

 

 امللخص 

ا رميددددد٘ ٍدددددٕ ىدددددْاٗ التعددددددد; ّمدددددً دّىَدددددا ال        

ٓتصددددددْر التعددددددددت ّلددددددٔ  كدددددد  ارت ددددددا  لعدددددددٗ   

جدددددددراٜه ٓسدددددددنٙ تعدددددددددا   ددددددداملعيٙ الددددددد ٖ  دددددددً 

 صددددددِت فقددددد تتعدددددد جددددراٜه ا دددداىٕ ّال ى ددددٌْ     

إال  صددددددددد جرميددددددد٘ ّابددددددددٗت ّعيدٜددددددد  ٓيب دددددددٕ  

البحدددد  عددددً كبٔعدددد٘ تلددددل الْبدددددٗ الدددد  ٓتدددد ل     

ات تعددددددد ا دددددراٜه مدددددً يكثدددددر مدددددً ّابددددددٗ ميَددددد 

فا رميددددددد٘  عددددددددٍا ّامعددددددد٘ إىسددددددداىٔ٘ تتنثددددددد      

 السدددلْل الدددْاعٕ رّ اامدددر ايدددارجٕ الددد ٖ ٓ تٔدددُ   

ا ددداىٕ ٍّدددٕ   رات الْمدددا ّامعددد٘ ماىْىٔددد٘ متدددٙ   

مددددا جرمَددددا املشددددر  ّرتددددل علَٔددددا امددددر ٓتنثدددد       

العقْ ددد٘. ّملدددا كاىدددا ا رميددد٘ الْابددددٗ ٍدددٕ ىدددْاٗ  

لتعدددددد ا ددددراٜه كدددداٌ ال ددددد مددددً الت ددددر  إلَٔددددا  

د ا دددراٜه ل دددرر التعدددر  علدددٙ  عيدددد تددد  تعدددد 

ا دددددالٛ يّال ّمدددددً مددددده ىت دددددر  إ  ال ددددد  الددددد ٖ   

ميثددددد  تعدددددددد ا ددددددراٜهت الٌ ا رميدددددد٘ الْابدددددددٗ  

امليفدددددردٗ تعدددددد ا دددددالٛ امل دددددٌْ آددددد٘ بالددددد٘ مدددددً     

احلدددددداالت الدددددد  ٓدَددددددر علَٔددددددا تعدددددددد ا ددددددراٜه.  

ٓارت دددل الشدددخص يكثدددر مدددً      فددداا تٗ تعدددَ يٌ 

جرميددددد٘ مبددددد  يٌ ه ددددده علٔدددددُ ىَأٜدددددا   ْابددددددٗ     

ميَددددات سددددْاٛ كاىددددا مددددً ىددددْ  ّابددددد كنددددا لددددْ        

ارت دددددددل عددددددددٗ سدددددددرمات يو كاىدددددددا مدددددددً يىدددددددْا   

خمتلفددد٘ كندددا لدددْ ارت دددل  دددخص جرميددد٘ متددد       

 ّجرمي٘ سرم٘ ّجرمي٘ اغتصا  يىثٙ.

 

 

 

Abstract: 

Iraqi legislator did most define 
the crime and that's what contains 
of most criminal legislation, but the 
legislator define an act that leads to 
the achievement of the crime as an 
assault that leads to achieve the 
result rea where to put legislator 
death mil crime text of the law 
through the criminal proceedings 
and the back of the subject of 
multiple crimes and its impact on 
the punishment infront of the actor 
committing more than a wrongful 
act leads to committing several 
crimes trace penalties for specific 
crime carried out without the other 
for the law of criminal courts and 
comparative assets appeared to 
have several cases concerning the 
effect of multiple crimes in the case 
of moving the criminal case.  

In another text we discussed 
the impact of the multiplicity crimes 
in the parole system and extradition 
which was not addressed by Iraqi 
law and comparative legislation but 
found it to dissolve in the general 
rules in the multiplicity of crimes 
and its impact on the punishment 
which proposed solutions by the 
researcher from the viewpoint of 
legal consider that the convergence 
of admission and guided legislator 
in future to put texts and fill the 
shortfall in the legislation. 

 

       



 (2017) السي٘      االّل اجمللد      الثاىٕ عشرالعدد       ٘ ّالسٔاسٔ٘ بار للعلْو القاىْىٔجمل٘ جامع٘ االى

 
138 

 املقدم٘

ا رميددددد٘  ددددداٍرٗ اجتناعٔددددد٘ مْغلددددد٘      

كددددداٌ القدددددو سددددبقا   ّجْدٍدددددا القدددداىٌْت فنددددا     

ميدددُ إال يٌ ٓعرفيدددا  َدددا  اعتبارٍدددا ف دددرٗ ماىْىٔددد٘       

ّلٔدددددٗ سددددلْل إىسدددداىٕ يددددا   دددددرّ  معٔيدددد٘   

جتتندددددق   ّمدددددا مدددددا; ال ّلٔددددددٗ مٔدددددْل ي دددددلٔ٘.   

فا رميدد٘ الْابدددٗ امليفددردٗ   دد  مددا  تددْٖ مددً       

تعقٔدددات ّمددا ٓعتددل علَٔددا مددً نمددار ٍددٕ لبيدد٘         

ٍددد ا البيددداٛ الددد ٖ عدددر   تعددددد ا دددراٜهت فالددد ٖ       

شددددر    صلدددد٘ ىصددددْ  مددددد  رمددددُ    ٓرمسددددُ امل

ا ددداىٕ  يشدددا  ّابدددد ّ  حلدددد٘ ّابددددٗت ّعيدددد     

رال تتيدددددددامر يجدددددددالاٛ احلقٔقددددددد٘ بتدددددددٙ ٓصدددددددعل   

اإلمسدددال  َدددا يّ إدرال ي عادٍدددات ّٓتْلدددد ال نددددْ      

  معا ددددد٘ كددددد  ٍددددد ا ال ددددده اإلجرامدددددٕ  ددددديص    

ّابددددددد مددددددً ىصددددددْ  القدددددداىٌْتّ ً   عصددددددر 

تدددالداد فٔدددُ ا دددراٜه ّٓدددالداد فٔدددُ عددددد اجملدددرمني       

تددددداح إ  بلدددددْل فْرٓددددد٘ ملشددددد  تيات ال جمدددددرد     

التعرٓدددد   َددددا ّمددددا  ليددددا تاجدددد٘ إ  د  ىددددامْ    

الت ددددٔت إ  يٌ ىصدددد  إ  مياعدددد٘  دددد ٌ مددددا ّ ددددق     

كددداٌ يجددددر مدددً غدددتِت  إرا كددداٌ ٍددد ا ٍدددْ بدددال       

ا رميدددددد٘ البسددددددٔ ٘ امليفددددددردٗ ف ٔدددددد  إرٌ لددددددْ     

تعدددددددددت جدددددددراٜه ا ددددددداىٕ ّتشدددددددا  ا  دددددددرّ     

٘ ارت ا َدددددددا. فعيددددددددما ٓرت دددددددل  دددددددخص جرميددددددد  

ّابدددددددٗ فَددددددْ  دددددد لل ٓسددددددتح  عقْ دددددد٘ ّابدددددددٗ   

بسدددل مدددا ٍدددْ مقدددرر لتلدددل ا رميددد٘ت ّل دددً مدددد      

ٓرت دددل ا ددداىٕ عددددٗ جدددراٜه ميصدددْ  علَٔدددا     

مددداىٌْ العقْ دددات ّكددد  ميَدددا تدددد    دددا ىدددص     

جترميدددددددٕ معددددددددني ّتتعدددددددددد عقْ اتَددددددددا  تعدددددددددد  

جراٜنددددُ. ّللبحدددد    اإلجا دددد٘ علددددٙ إر مددددا كدددداٌ  

 ٍيدددددال تعددددددد للجدددددراٜه ادددددْ    ّابددددددٗ ميَدددددا    

تسدددددلٔه فاعلدددددَا ّال ادددددْ  التسدددددلٔه   اا دددددرٚ   

فنددا ٍددْ مْمدد  القدداىٌْ العرامددٕ مددً ٍدد ِ احلالدد٘      

لإلجا دددد٘ علددددٙ ٍدددد ا السددددإال سيقسدددده البحدددد  إ   

مبحدددددثني ىدددددبني   ااّل  دٓدددددد مأٍددددد٘ تعددددددد     

ا دددراٜه مدددً  ددد ل دراسددد٘ تعددددد ا دددراٜه الددد ٖ    

ٓتضددددنً التعرٓددددد   ددددُ ّ ٔددددداٌ  ددددرّكُ ّركدددددر    

بحدددد  الثدددداىٕ امددددر ٍدددد ا   يىْاعددددُ. مدددده ىدددددر    امل 

التعدددددددد علددددددٙ ىددددددداو تسددددددلٔه اجملددددددرمني ّعلددددددٙ  

 اليحْ اآلتٕ:

 

 

 املبح  ااّل

 مأٍ٘ تعدد ا راٜه

ال ٓتحقددددد  التعددددددد إرا كاىدددددا اافعدددددال الددددد          

ّمعدددا مدددً الشدددخص ت  دددٌْ جرميددد٘ ّابددددٗ كندددا 

 ٗ   ا ددددددددددراٜه املسددددددددددتنر

  

ّجددددددددددراٜه االعتٔدددددددددداد  

بقدددددد٘. ّا ددددددراٜه رات اافعددددددال املت ددددددررٗ يّ املت  

فا رميدددددد٘ يمددددددا يٌ تقددددددق  فعدددددد  ّابددددددد هقدددددد   

ىتٔجدددد٘ جرمٔددددُ ّابدددددٗ ّٓددددر    ٔيَنددددا ع مدددد٘    

سدددددببٔ٘ت ّيمدددددا يٌ ٓ دددددٌْ ٍيدددددال تعددددددد للجدددددراٜه.   

ّسدددددديتياّل مأٍدددددد٘ تعدددددددد ا ددددددراٜه   م الددددددل  

 م م٘ مستقل٘ ّعلٙ اليحْ اآلتٕ: 

 امل لل ااّل

 تعرٓ  تعدد ا راٜه

عدددددددر  الفقدددددددُ ا يددددددداٜٕ تعددددددددد ا دددددددراٜه    

عددددددٗت فعدددددر    ىدددددُ: بالددددد٘ ) ارت دددددا      تعدددددارٓ  

ٓ ح دددده       الشددددخص اكثددددر مددددً جرميدددد٘ مبدددد  يٌ 

علٔددددُ ىَأٜددددا    ّابدددددٗ ميَددددات سددددْاٛ كاىددددا مددددً  

ىدددْ  ّابدددد كندددا لدددْ ارت بدددا عددددٗ سدددرمات يو مدددً   

يىدددْا  خمتلفددد٘ كندددا لدددْ ارت بدددا جرميددد٘ سدددرم٘     

ّمتدددد  ّاغتصددددا  مددددث  (  

 (1)

. يّ ٍددددْ ) بالدددد٘ تعدددددد   

ٌّ يٌ ا ددددددددددراٜه املسدددددددددديدٗ إ  رات الشددددددددددخص د

ٓفصدددد   ٔيَددددا ب دددده  ددددات(

(2)

. كنددددا عددددر    ىددددُ ) 

ٓ يسدددل فَٔدددا للشدددخص عددددٗ جدددراٜه      احلالددد٘ الددد  

سدددْاٛ كاىددددا عدددً فعدددد  مددداو  ددددُ ا ددداىٕ يو عدددددٗ     

يفعددددال مددددا داو ي ه دددده علٔددددُ ىَأٜددددا    إبدددددٚ      

ٍددددددد ِ ا دددددددراٜه( 

 (3)

ت ى بدددددددت مدددددددً التعدددددددارٓ    

السدددددا ق٘ يىَدددددا تضدددددنيا علدددددٙ اٌ ٓقدددددْو ا ددددداىٕ   

مددددق غددددتِ  ارت ددددا  يكثددددر   لْبدددددِ يّ  املسدددداٍن٘

مدددً جرميددد٘ ّابددددٗ ّاٌ ٓتحقددد  الدددركً املددددادٖ      

ّاملعيدددددددْٖ للجرميددددددد٘ ّاٌ ٓدددددددته إسدددددددياد الفعددددددد     

لفاعلدددُ  ْابدددددٗ ميَددددا علددددٙ اامدددد  ّمبدددد  إ دددددار  

اب ددددددده اليَددددددداٜٕ البدددددددات فَٔدددددددا فبتدددددددْافر ٍددددددد ِ    

الشدددددرّ  ٓعتددددد  املشدددددر  اٌ ٍيدددددال بالددددد٘ تعددددددد  

للجددددراٜه سددددْاٛ كدددداٌ معيددددْٖ او بقٔقددددٕ ٍّددددْ      

 مً باالت تفرٓد العقا . ميث  بال٘

ممددددا سددددب  مي ييددددا تعرٓدددد  تعدددددد ا ددددراٜه   ىددددُ   

بالددددد٘ ارت دددددا  الشدددددخص لعددددددٗ جدددددراٜه ماٜنددددد٘    

سددددْاٛ  فعدددد  ّابددددد يو   فعددددال متعددددددٗ ّمبدددد  يٌ    
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ٓصددددددر علٔدددددُ ب ددددده اّ مدددددرار مضددددداٜٕ  دددددات عدددددً  

 ّابدٗ ميَا.

ّلبٔددددداٌ مْمدددددد  التشدددددرٓق مددددددً تعرٓددددد  تعدددددددد    

ٖا ددددراٜه ى بددددت يٌ مدددداىٌْ العقْ ددددات املصددددر 

(4)

 

( ميددددُ عدددداجل تعدددددد ا ددددراٜه    32ّ  ىددددص املددددادٗ ) 

 ددددداليص علدددددٙ يىدددددُ: )) إرا كدددددٌْ الفعددددد  الْابدددددد   

(  دددددني 118جدددددراٜه متعدددددددٗ...((. ّ  ىدددددص املدددددادٗ )  

بالددددد٘ التعددددددد الصدددددْرٖ   ىدددددُ: ))الفعددددد  الْابدددددد  

الدددد ٖ ٓقبدددد  يّ ددددا  متعددددددٗ اددددل يٌ ْٓ دددد    

   ددددٍا(( ّ دددني بالددد٘ التعددددد احلقٔقدددٕ   املدددادٗ     

ُ الددد  ىصدددا علدددٙ إىدددُ: ))بالددد٘ ارت دددا       ( ميددد119)

الشددددخص جددددراٜه متعددددددٗ   نٌ ّابددددد يّ يّمددددات   

متتالٔدددد٘ دٌّ يٌ ٓفصدددد   ٔيَددددا ب دددده غددددت ما دددد      

 لل عً((. 

ّمددد ىددده املشددر  العرامددٕ يب دداو التعدددد   املددْاد       

( مددددددً مدددددداىٌْ العقْ ددددددات  141-143)

(5 )

كنددددددا  ددددددني  

( الددددد  ىصدددددا علدددددٙ   141 دددددْرِت إر ّرد   املدددددادٗ ) 

إرا كددددٌْ الفعدددد  الْابددددد جددددراٜه متعددددددٗ  إىددددُ: ))

ّجددددددل اعتبددددددار ا رميدددددد٘ الدددددد  عقْ تَددددددا ي ددددددد  

ّاحل ددددددده  العقْ ددددددد٘ املقدددددددررٗ  دددددددا ّإرا كاىدددددددا  

العقْ ددددات متناملدددد٘ ب دددده   بدددددٍا ((ت ّكدددد لل     

( الددددد  ىصدددددا علدددددٙ إىدددددُ: ))إرا ّمعدددددا  142املدددددادٗ )

عددددٗ جدددراٜه ىاجتددد٘ عدددً يفعدددال متعدددددٗ ّل يَدددا      

  التجالٜدددددد٘ مرتب دددددد٘  بعضددددددَا ارتباكددددددا  ال ٓقبدددددد

ّاندددددق  ٔيَدددددا ّبددددددٗ ال دددددرر ّجدددددل احل ددددده    

 العقْ دددد٘ املقددددررٗ ل دددد  جرميدددد٘ ّاامددددر  تيفٔدددد    

العقْ ددد٘ اا دددد دٌّ سدددْاٍا ...((. فضددد   عدددً ىدددص   

/ي( الدددد  ىصددددا علددددٙ إىددددُ: ))إرا ارت ددددل  143املددددادٗ )

 ددددخص عدددددٗ جددددراٜه لٔسددددا مرتب دددد٘  بعضددددَا   

ّال جتندددددق  ٔيَدددددا ّبددددددٗ ال دددددرر مبددددد  احل ددددده  

دٗ ميَددا ب دده علٔددُ  العقْ دد٘   علٔددُ مددً يجدد  ّابدد  

املقددررٗ ل دد  ميَددا ّىفدد ت صٔددق العقْ ددات علٔددُ       

 التعامدددل علدددٙ يٌ ال ٓالٓدددد جمندددْ  مددددد السدددجً   

يّ احلدددددب  الددددد  تيفددددد  علٔدددددُ يّ جمندددددْ  مددددددد     

السددددجً ّاحلددددب  معددددا  علددددٙ  دددد  ّعشددددرٌّ      

سي٘((

(6)

 . 

ى بددددت مددددً  دددد ل ٍدددد ِ املددددْاد إٌ املشددددر     

ٔددددداٌ مددددددلْل العرامدددددٕ ي ٓعددددد ع تعرٓفدددددا  عامدددددا  لب 

تعدددددددد ا ددددددراٜهت ّإاددددددا  ددددددني  ددددددْرتٕ التعدددددددد     

ّعدددددر  كددددد   دددددْرٗ ميَدددددا  ددددد ىُ  ددددد ٌ يغلدددددل      

التشددددددرٓعات العقا ٔدددددد٘ املقارىدددددد٘. فلدددددده ٓدددددديص      

مددددداىٌْ العقْ دددددات علدددددٙ تعرٓددددد  تعددددددد ا دددددراٜهت 

ّلعدددد  رلددددل ٓعددددْد لصددددعْ ٘ بصددددر مفَددددْو تعدددددد  

ا دددراٜه   تعرٓددد  جدددامق مددداىقت كندددا يٌ املشدددر    

  إال مددددً يجدددد  بسدددده  ال ٓدددد ٍل إ  ّ ددددق تعرٓدددد 

 ددد   فقَدددٕ مددداٜه يّ اجددد  خمالفددد٘ معيدددٙ مدددد      

اسدددتقرت ّمي دددً القدددْل   عددددو ّ دددق تعرٓددد         

ىددددص القدددداىٌْ ٓعددددْد إ  يٌ ل دددد  جرميدددد٘ ّ ددددعَا  

ايدددا  ممدددا ال مي دددً ّ دددق تعرٓددد  عددداو   ٍددد ا    

الش ٌ

(7)

 . 

 امل لل الثاىٕ

  رّ   تعدد ا راٜه

يٌ للتعدددددددد ا ددددددراٜه  ددددددركاٌ ال ددددددد مددددددً   

تْافرٍندددددا )  ققَندددددا( ل دددددٕ ىقددددد  عيدددددد بالددددد٘  

ٓارت دددددل      التعدددددددت ٍّددددد ِ الشدددددرّ  تتنثددددد   ددددد ٌ 

ا ددددداىٕ يكثدددددر مدددددً جرميددددد٘ت ّاٌ ال ٓ دددددٌْ مدددددد   

 دددددر ب دددده  ددددات ) م عددددٕ(   إبدددددٚ ا ددددراٜه      

الدددد  ارت بَددددا ا دددداىٕ. ٍّدددد ا مددددا سدددديتياّلُ مددددً      

   ل فرعني مستقلني ّعلٙ اليحْ اآلتٕ:

 الفر  ااّل

ٓارت ل ا اىٕ يك  ثر مً جرمي٘يٌ 

ٓشدددددددع    التعددددددددد يٌ ٓرت دددددددل ا ددددددداىٕ   

ىفسددددُ يكثددددر مددددً جرميدددد٘ سددددْاٛ يكدددداٌ فدددداع       

للجرميدددد٘ يو  ددددرٓ ا  فَٔددددات ّ َدددد ا الشددددر  أددددال  

 ددددددني تعدددددددد ا ددددددراٜه ّاملسدددددداٍن٘ ا يأٜدددددد٘ت إر    

ٓقدددْو تعددددد ا دددراٜه علدددٙ  دددر  ارت دددا  ا ددداىٕ  

ىفسدددُ اكثدددر مدددً جرميددد٘ فدددالع ٗ ٍيدددا  تعددددد       

ا يددداٗت يمدددا املسددداٍن٘ ا يأٜددد٘    ا دددراٜه ال تعددددد 

فَدددددٕ تقدددددْو علدددددٙ  دددددر  تعددددددد ا يددددداٗ سدددددْاٛ      

يكددددددداىْا فددددددداعلني يو  دددددددركاٛ   ا رميددددددد٘ ّال  

َٓددددده لقٔددددداو املسددددداٍن٘ ا يأٜددددد٘ عددددددد ا دددددراٜه  

الددددددد  ارت بٍْدددددددا. ٍّددددددد ا ال ٓددددددددعْىا إ  القدددددددْل   

 صددددْرٗ جا مدددد٘  دددد ٌ ّبدددددٗ ا دددداىٕ ٍددددٕ  ددددر   

 مدددً  دددرّ   قددد  التعدددددت اٌ تعددددد ا يددداٗ ال     

مييددددددق مددددددً  قدددددد  التعدددددددد اٌ ٍدددددد ِ اليق دددددد٘   

 ٓلتقٕ فَٔا التعدد  قْاعد املساٍن٘ ا يأٜ٘.

يٌ ارت ددددددا  ا دددددداىٕ يكثددددددر مددددددً جرميدددددد٘ ٍددددددْ   

الشددددددر  ااّل لقٔدددددداو بالدددددد٘ تعدددددددد ا ددددددراٜه .     

ّل ددددً كٔدددد  ىعددددر  يىيددددا يمدددداو بالدددد٘  ددددخص      

ارت دددددل يكثدددددر مدددددً جرميددددد٘  ّمدددددا ٍدددددْ املعٔدددددار     

 القاىْىٕ ملعرف٘ رلل  
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شددددددر  بٔينددددددا ٓسدددددديد إ  رات   ٓتحقدددددد  ٍدددددد ا ال 

ا دددداىٕ يكثددددر مددددً جرميدددد٘ ٓ ددددٌْ مددددد ارت بَددددا     

 فعدددد  ّابددددد يّ عدددددٗ يفعددددالت كنددددا إٌ ا ددددراٜه      

املتعددددددٗ مددددد تقددددق علددددٙ جمددددَ علٔددددُ ّابدددددا  يّ       

يكثدددر ّمدددد  ددد  عددددٗ مصدددا  ينٔددد٘ يّ إىَدددا     

تصدددٔل رات احلددد  اكثدددر مدددً مدددرٗت ّمدددد ٓ دددٌْ     

 عضدددددَا عنددددددٖ ّالدددددبع  اآل دددددر غدددددت عنددددددٖت  

 دددخص ّٓقتددد  اآل دددر   ددد ت ّمدددد    كددد ٌ ٓسدددر   

ت ددددٌْ كلددددَا عندٓددددُ يّ كلددددَا   دددد ت فدددد  َٓدددده    

ىدددْ  ا رميددد٘ يّ مقددددار جسدددامتَا كندددا إٌ ٍددد ِ     

ا ددددراٜه مددددد ت ددددٌْ ىتٔجدددد٘ لفعدددد  ّابددددد )تعدددددد    

 دددْرٖ( يّ ىتٔجددد٘ لعددددٗ يفعدددال )تعددددد بقٔقدددٕ(.   

فتعددددددد ا دددددراٜه يرٌ ٓت لدددددل  الضدددددرّرٗ تعددددددد   

 ااعنددددددال ايارجٔدددددد٘ت يّ  عبددددددارٗ ي ددددددرٚت تعدددددددد  

اافعدددال يّ التصدددرفات املادٓددد٘; اىدددُ ٓت لدددل تعددددد  

الددددددددركً املددددددددادٖت كنددددددددا يرا يكلدددددددد   ددددددددخص     

ر ا دددددد٘ علددددددٙ ي ددددددر  قصددددددد متلددددددُ ف   دددددد ِ      

ّي ددددا  مالثددددا فجربددددُ. يّ يلقددددٙ  ددددخص ميبلدددد٘   

  جمنددق مددً اليددا  فددد دت إ  متدد  ّجددر  عددددد      

مً اا خا 

(8)

.

 

  

مددً القددْاىني مددا مصددرت التعدددد علددٙ بسددا  ىددْ       

ا تبيدداِ املشددر  العرامددٕ   ىددص     ا رميدد٘. ٍّدد ا مدد  

( مدددً مددداىٌْ العقْ دددات الددد  ىصدددا علدددٙ   141املدددادٗ )

يىددددُ: )) إرا كددددٌْ الفعدددد  الْابددددد جددددراٜه متعددددددٗ 

ّجددددددل اعتبددددددار ا رميدددددد٘ الدددددد  عقْ تَددددددا ا ددددددد   

ّاحل ددددددده  العقْ ددددددد٘ املقدددددددررٗ  دددددددا ّإرا كاىدددددددا   

العقْ دددات متناملددد٘ ب ددده   بدددداٍا((ت كددد لل مدددا     

ىٌْ ىفسدددُ الددد  ىصدددا  ( مدددً القدددا142ّرد   املدددادٗ )

علددددٙ إىددددُ: )) إرا ّمعددددا عدددددٗ جددددراٜه ىاجتدددد٘ عددددً 

يفعدددال متعدددددٗ ّل يَدددا مرتب ددد٘  بعضدددَا ارتباكدددا  

ال ٓقبددد  التجالٜددد٘ ّاندددق  ٔيَدددا ّبددددٗ ال دددرر     

ّجدددددل احل ددددده  العقْ ددددد٘ املقدددددررٗ ل ددددد  جرميددددد٘   

ّاامدددددر  تيفٔددددد  العقْ ددددد٘ اا دددددد دٌّ سدددددْاٍا...(( 

ْ 143كددددد لل ىصدددددا املدددددادٗ )   ٌ /ي( مدددددً رات القددددداى

علدددددٙ إىدددددُ: )) إرا ارت دددددل  دددددخص عددددددٗ جدددددراٜه     

لٔسدددا مرتب ددد٘  بعضدددَا ّال جتندددق  ٔيَدددا ّبددددٗ   

ال ددرر مبدد  احل دده علٔددُ مددً اجدد  ّابدددٗ ميَددات       

ب ددده علٔدددُ  العقْ ددد٘ املقدددررٗ ل ددد  ميَدددا ّىفددد ت     

صٔددددق العقْ ددددات علٔددددُ  التعامددددل ...((. إٌ تددددْافر    

الشدددر  ااّل ّبددددِ ال ٓ فدددٕ لقٔددداو التعددددد  ددد       

الشددددر  الثدددداىٕ لقٔامددددُ بالدددد٘    ال ددددد مددددً تددددْافر  

 تعدد ا راٜه.

ّ دددددددددّرىا ىددددددددرٚ يٌ اا دددددددد  ارت ددددددددا  ا دددددددداىٕ 

 رميدددد٘ ّابدددددٗ جتددددرٖ ياكنتددددُ علَٔددددا مدددده   

تْجٔددددُ العقْ دددد٘ املياسددددب٘  ددددا متددددٙ مبددددا رلددددلت      

ّل دددددً   بددددداالت بدددددددٍا املشدددددر  علدددددٙ سدددددبٔ       

احلصددددددر  ددددددد اىددددددُ   بالدددددد٘ ارت ددددددا  ا دددددداىٕ   

      ّ   اكثددر مددً جرميدد٘ ّمتددٙ مددا  ققددا الشدددر

الددد  ىدددص علَٔدددا القدددداىٌْ ىدددرٚ اٌ املشدددر   دددد       

ٍددددد ا اليدددددْ  مدددددً ا دددددراٜه  التعددددددد. ّفَٔدددددا ٓدددددته  

تفرٓدددد العقدددا  ّ دددرح املشدددر  عدددً اا ددد  ٍّدددْ     

عندددد  هسددددل لددددُ لتحقٔدددد  يٍدددددا  العقْ دددد٘        

ي دددد   ا دددداىٕ ّإع دددداِٛ فر دددد٘ ّاال تعدددداد عددددً 

 االىتقاو ميُ. 

 الفر  الثاىٕ

 يٌ ال ٓ دددٌْ مدددد  ددددر ب ددده  دددات )م عدددٕ(

   إبدٚ ا راٜه ال  ارت بَا ا اىٕ

ٓشددددع  لقٔدددداو التعدددددد يال ٓ ددددٌْ مددددد  دددددر 

ب دددده م عدددددٕ   إبدددددٚ ا دددددراٜه الدددد  ارت بَدددددا    

ا دددداىٕت ّٓسددددتخلص ٍدددد ا الشددددر  مددددً تعرٓدددد   

تعدددددد ا ددددراٜه مت ّالدددد ٖ ق دراسددددتُ سددددا قامت فَددددْ   

العيصدددددر الثددددداىٕ الددددد ٖ ٓقدددددْو علٔدددددُ التعددددددد. ّال 

 ٘ الدددد  تفصدددد   َٓدددده كددددْل يّ مصددددر املدددددٗ الالمئدددد

 ددددددني جرميدددددد٘ ّي ددددددرٚ كاملددددددا ي ٓصدددددددر  شدددددد ٌ 

يبدددددددٍا ب دددددده

(9)

ت رلددددددل اٌ املشددددددر  العرامددددددٕ ي  

ٓددددددتما ىددددددداو التقددددددادو   املددددددْاد ا يأٜدددددد٘ إال     

بددددداالت يدددددددٗ مثدددددال علدددددٙ رلدددددل مدددددا جددددداٛ      

( مدددددً مددددداىٌْ ي دددددْل ا  ندددددات 3جددددراٜه املدددددادٗ ) 

ا الأٜددد٘ 

(10)

( ميدددُ علدددٙ إىدددُ:  6فقدددد ىصدددا املدددادٗ )  

 تقبددددد  الشددددد ْٚ   ا دددددراٜه املبٔيددددد٘  املدددددادٗ    )) ال

الثالثدد٘ مددً ٍدد ا القدداىٌْ  عددد مضددٕ م مدد٘ ي ددَر       

مددددً ٓددددْو علدددده اجملددددَ علٔددددُ  ا رميدددد٘ يّ  ّال      

العددد ر القَدددرٖ الددد ٖ بدددال دٌّ تقددددٓه الشددد ْٚ       

ّٓسددددق  احلدددد    الشدددد ْٚ  ددددْت اجملددددَ علٔددددُ  

مددددددا ي ٓدددددديص القدددددداىٌْ علددددددٙ  دددددد   رلددددددل((.      

( مددددددً مدددددداىٌْ ي ددددددْل 8ّكدددددد لل ّرد   املددددددادٗ )

إرا ت ا الأٜددد٘ الددد  ىصدددا علدددٙ إىدددُ: ))  ا اكندددا

ا دددددع  القددددداىٌْ لتحرٓدددددل الددددددعْٚ ا الأٜددددد٘    

تقددددٓه  ددد ْٚ فددد  ٓتخددد  يٖ اجدددراٛ  دددد مرت دددل  

ا رميددددددد٘ اال  عدددددددد تقددددددددٓه الشددددددد ْٚ ّٓعتددددددد     

املشدددددت ٕ متيدددددا ال عدددددً  ددددد ْاِ  عدددددد تقددددددميَا إرا 

تركَدددددا دٌّ مراجعددددد٘ مددددددٗ م مددددد٘ ي دددددَر دٌّ    

 ّ   ٓصددددددر ما دددددٕ التحقٔددددد  مدددددرارا    عددددد ر مشدددددر
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 دددددددرف  الشددددددد ْٚ يّ غلددددددد  الددددددددعْٚ ىَأٜدددددددا ((. 

( مددددً مدددداىٌْ رعآدددد٘  70كدددد لل احلددددال   املددددادٗ ) 

اابددددداع العرامددددٕ

(11 )

 -1الدددد  ىصددددا علددددٙ إىددددُ: ))  

تيقضدددٕ الددددعْٚ ا الأٜددد٘  ضدددٕ عشدددر سددديْات    

 -2  ا يآدددددددات ّ سدددددددد٘ سددددددديْات   ا دددددددديح.   

 ٓسددددددق  التددددددد ت إرا ي ٓيفدددددد   ضددددددٕ  دددددد     

عشدددرٗ سدددي٘   ا يآددداتت ّ ضدددٕ مددد ع سددديْات   

علدددٙ اىتَددداٛ مددددٗ التدددد ت ا  دددْو  دددُ   احلددداالت   

 اا رٚ((. 

يمدددا فٔندددا عددددا ٍدددد ِ اابدددْال فددد  تْجدددد يٍنٔدددد٘       

تدددد كر للفْا دددد  الالمئدددد٘  ددددني ا ددددراٜه مددددا داو  

الشددددددر  مددددددد  قدددددد ت فلددددددْ فددددددرر يٌ ارت ددددددل     

 دددخص جرميددد٘ مدددا مددده ٍدددر  مدددً ّجدددُ العدالددد٘    

ّ عددددٍا القدددٕ القدددب  علٔدددُ ّ   مددددٗ مدددً الدددالمً 

يميدددددداٛ رلددددددل يّ  عدددددددِ ارت ددددددل جرميدددددد٘ ي ددددددرٚ     

فاحلالدددد٘ ٍيددددا بالدددد٘ تعدددددد جددددراٜهت  شددددر  عدددددو  

اىقضدددداٛ مدددددٗ مددددرّر الددددالمً. يمددددا إرا  دددددر ب دددده  

م عددددٕ   إبدددددٚ ا ددددراٜه ف ىيددددا سددددي ٌْ يمددددداو      

بالدددددد٘ العددددددْد ّلددددددٔ  التعدددددددد. فدددددداٌ ي تتددددددْافر   

 دددرّ  التعددددد يّ  دددرّ  العدددْد فاحلالددد٘ ت دددٌْ      

لدد٘ جددراٜه مسددتقل٘ متنٔددالٗ ل دد  ميَددا ب نَددا       با

ّعقْ تَدددددددا بسدددددددل القْاعدددددددد العامددددددد٘ لقددددددداىٌْ     

العقْ ات

(12)

. 

 امل لل الثال 

 يىْا  تعدد ا راٜه

للتعدددددددد يكثددددددر مددددددً ىددددددْ  فقددددددد ال ٓدددددد تٕ  

ا ددددداىٕ إال سددددددلْكا  ّابدددددددا  ّمددددددق ٍدددددد ا تتعدددددددد  

جراٜنددددُ ٍّددددد ا ٍدددددْ اليددددْ  ااّل للتعددددددد ّالددددد ٖ   

اددددرٖ عنلٔدددد٘ ٓسددددنٙ  التعدددددد املعيددددْٖت كنددددً  

جرابٔدددد٘ ملددددرٓ  ٍّددددْ غددددت مددددر ص لددددُ ماىْىددددا   

فٔندددْت املدددرٓ  علدددٙ يمرٍدددات ّمدددد ٓددد تٕ ا ددداىٕ     

عددددددٗ يفعدددددال كددددد  ميَدددددا  لددددد  ّراِٛ جرميددددد٘   

اسدددددتق ال  مدددددً الفعددددد  اآل دددددرت ٍّددددد ا ٍدددددْ اليدددددْ   

الثددددداىٕ للتعددددددد ّالددددد ٖ ٓسدددددنٙ  التعددددددد املدددددادٖت  

ّاجددد   قٔددد  فاٜددددٗ يعددده سدددْ  ىتيددداّل تددد      

 ل فدددرعني ىددددر    الفدددر   ٍددد ا امل لدددل مدددً  ددد  

ااّل التعددددددددد املعيدددددددْٖ للجدددددددراٜهت يمدددددددا الفدددددددر    

الثددددداىٕ فيددددددر  فٔدددددُ التعددددددد املدددددادٖ للجدددددراٜه     

  -ّعلٙ اليحْ اآلتٕ:

 الفر  ااّل

 التعدد املعيْٖ للجراٜه

ٓعدددددددددَ التعددددددددددد املعيدددددددددْٖ يّ الصدددددددددْرٖ    

للجددددراٜه يٌ ٓي بدددد  علددددٙ فعدددد  ّابددددد ّ ددددفاٌ      

جالأٜددددداٌ يّ يكثدددددر يٖ يٌ  ضدددددق اكثدددددر مدددددً   

ىدددص مدددً ىصدددْ  التجدددرٓه. ّمدددد عدددر  التعددددد    

املعيددْٖ للجدددراٜه   ىددُ ) بالددد٘ ارت ددا  فعددد  ّابدددد    

يّ امتيدددددددددا  ٓفضدددددددددٕ إ  ّمدددددددددْ  ىتٔجدددددددددتني رات  

  ددددددْرٗ اجتناعٔدددددد٘ يّ يكثددددددر ٓعامددددددل ا دددددداىٕ 

ٛ كددد  ميَدددا  صدددْرٗ مسدددتقل٘ ّفددد  ىصدددْ     لقدددا

خمتلفدددددد٘ مددددددً مدددددداىٌْ العقْ ددددددات(  

(13)

. ّّ ددددددفُ 

الددددبع    ْىددددُ ) عبددددارٗ عددددً تعدددددد   خمالفددددات    

اليصددددددددْ  القاىْىٔدددددددد٘ الدددددددد  تدددددددديده يركدددددددداٌ  

ا رميدددد٘(

(14)

ت ّالددددبع  اآل ددددر عدددد  عددددً التعدددددد  

املعيدددْٖ   ْىدددُ ) بالددد٘ مٔددداو ا ددداىٕ  فعددد  ّابدددد    

تتعددددد فٔدددُ اليتٔجددد٘ ا رمٔددد٘(  

(15)

ّعلدددٙ الدددرغه   ت

مدددا مٔددد  مددددً يّ دددا  حلالدددد٘ التعددددد املعيددددْٖ إال     

يىيددا مي ددً يٌ ىضددق ّ ددفا   دد ِ احلالدد٘ علددٙ يىَددا      

بالددد٘ ارت دددا  ا دددداىٕ سدددلْل يّ ىشدددا  ّابددددد يّ     

امتياعددددددُ عددددددً ٍدددددد ا اليشددددددا  ّتقددددددق ىتٔجددددددتني    

جدددددرمٔتني يّ يكثدددددر رات   دددددْرٗ ىدددددص علَٔدددددا     

القدددددداىٌْ  يصددددددْ  متعددددددددٗ ّٓعامددددددل ا دددددداىٕ   

ْرٗ مسددتقل٘ ّتدددر    ٔيَندددا  علددٙ كددد  ميَددا  صددد  

 الرا  ٘ السببٔ٘. 

إٌ التعددددد املعيدددْٖ للجدددراٜه إمدددا يٌ ٓ دددٌْ تعدددددا       

معيْٓددددددا  متجاىسددددددا ت ّاملقصددددددْد  ددددددد ))املتجدددددداى (( 

 امدددد  اليصددددْ  القاىْىٔدددد٘ الدددد  تي بدددد  علددددٙ     

رات الفعددد .  عيدددٙ يٌ  دددر  الفعددد  ىصدددا  ّابددددا     

ّملددددرات عدددددٗ. يٖ يٌ التجدددداى  مددددردِ ّمددددْ  عدددددٗ  

متجاىسددددد٘ت كندددددً ٓلقدددددٕ ميبلددددد٘ ّابددددددٗ  ىتددددداٜ 

علددددٙ جمنْعدددد٘ مددددً اليددددا  فٔقتدددد  عدددددد مدددديَه. 

ّإمددددا يٌ ٓ ددددٌْ تعددددددا  معيْٓددددا  غددددت متجدددداى ت يٖ 

اى بدددددا  عددددددٗ ىصدددددْ  ماىْىٔددددد٘ خمتلفددددد٘ ّيٌ     

اى بددددا  ٍدددد ِ اليصددددْ  ٓشدددد   جددددراٜه متعددددددٗ  

مددددددد ت ددددددٌْ كلددددددَا عندٓدددددد٘ يّ غددددددت عندٓدددددد٘ يّ   

 عضدددددَا عنددددددٖ ّالدددددبع  اآل دددددر غدددددت عنددددددٖت  

َدددا مدددد ت دددٌْ مدددً درجددد٘ جسدددام٘ ّابددددٗ    كندددا إى

يّ مددددددددً درجددددددددات خمتلفدددددددد٘ )جيآدددددددداتت جدددددددديحت  

خمالفددددددات(

(16)

. كنددددددً ٓ لدددددد  ر ا دددددد٘ علددددددٙ    

 ددددددخص فٔقتلددددددُ ّكاىددددددا بٔا تددددددُ للسدددددد     

رات الْمدددا غدددت مر صددد٘ت فَيدددا ا ددداىٕ ٓي بددد       
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علٔددددُ يكثددددر مددددً ىددددص ّكدددد  ىددددص ٓيتنددددٕ إ    

( مددددً 4/2مددداىٌْ معددددنيت فَددددْ اىتَدددل ىددددص املددددادٗ )  

٘ العرامددددٕمدددداىٌْ ااسددددلح 

(17)

الدددد  تعامددددل علددددٙ    

جرميدددددددد٘ بٔددددددددا ٗ السدددددددد    دددددددددٌّ تددددددددر ٔصت   

ّكدددد لل ارت ددددل جرميدددد٘ القتدددد  املعامددددل علَٔددددا    

 ( مً ماىٌْ العقْ ات العرامٕ. 405ّف  املادٗ )

التعددددد املعيدددْٖ ال ٓقدددْو مدددا ي تتدددْافر عيا دددرِت      

ّعيا دددددر ٍددددد ا التعددددددد تسدددددل مدددددا عدددددر  عيدددددُ  

ٕ  : يّالاميدداٌ ٍنددا:   ٓعددد ٍدد ا   :ّبدددٗ الفعدد  ا رمدد

العيصدددر ّسدددٔل٘ لتنٔٔدددال ٍددد ا التعددددد عدددً التعددددد     

املدددادٖ للجدددراٜه  اعتبدددار يٌ اا دددت ال ٓقدددْو مدددا ي   

تتعددددددد اافعدددددال ا رمٔددددد٘ للجددددداىٕت فددددداملتَه ال      

ٓرت ددددل إال سددددلْكا  مادٓددددا  ّابدددددا  معامددددل علٔددددُ     

ماىْىدددا ت يمدددا إرا تعدددددت اافعدددال الددد  ارت بَدددا فددد      

ّإادددا بالددد٘    ى دددٌْ يمددداو تعددددد معيدددْٖ للجدددراٜه    

 تعدد مادٖ بقٔقٕ  ا. 

 ٕ للتعددددددد املعيدددددْٖ ٍدددددْ تعددددددد     ّالعيصدددددر الثددددداى

ااّ دددددددا  يّ اليتددددددداٜ  القاىْىٔددددددد٘ ّٓعدددددددد ٍددددددد ا    

العيصددددر ّسددددٔل٘ لتنٔٔددددالِ عددددً تيددددا   اليصددددْ    

الددددددد ٖ ٓقدددددددْو علدددددددٙ ّبددددددددٗ اليتٔجددددددد٘ ّتعددددددددد   

اليصددددْ  القاىْىٔدددد٘. ّٓعددددَ تعدددددد ااّ ددددا  يّ  

ٓ ددددددٌْ اليتدددددداٜ  القاىْىٔدددددد٘ت يٌ الفعدددددد  ال ددددددد يٌ    

 ا دددددعا  اكثدددددر مدددددً ّ ددددد  يّ مإدٓدددددا  ليتددددداٜ    

ماىْىٔدددددد٘ مددددددً كبٔعدددددد٘ ّابدددددددٗت كنددددددً ٓلقددددددٕ    

 قيبلددد٘ علدددٙ صدددق مدددً اليدددا  فتدددإدٖ تٔددداتَه      

صٔعدددا ت يّ كندددً ٓ لددد  ر دددا  علدددٙ  ددددخص      

فدددتخع   ددددرِ ّ ددددر ن دددر ٓقددد  ّراِٛ فتدددإدٖ   

تٔاتَندددددات يّ مدددددد ت دددددٌْ مدددددً كبٔعددددد٘ خمتلفددددد٘  

كنددددً ٓ لدددد  الر ددددا  علددددٙ  ددددخص فتدٓددددُ   

ّختدددع  الر ا ددد٘   رات الْمدددا سدددٔارٗ     متدددٔ  

 تق   ال رٓ  العاو فتتلفَا. 

يمددددا عددددً مْمدددد  التشددددرٓق مددددً التعدددددد املعيددددْٖ     

للجدددددددراٜه فقدددددددد سدددددددجلا التشدددددددرٓعات مْامددددددد   

متبآيدددد٘ بٔددددال التعدددددد املعيددددْٖ للجددددراٜهت فنددددً    

التشددددرٓعات مدددددا يّردت عبددددارٗ متتعددددددد ااّ دددددا مت   

ّعددددددت  َددددد ا املعيدددددٙ يمددددد  مدددددً التعددددددد الدددددْامعٕ 

( مددددددً القدددددداىٌْ امل ر ددددددٕ  118للجددددددراٜه   املددددددادٗ )

ُ : )) الفعدددد  الْابددددد الدددد ٖ ٓقبدددد    دددداليص علددددٙ اىدددد

يّ دددددافا  متعدددددددٗ ادددددل يٌ ْٓ ددددد     ددددددٍا((ت     

فَددد ا الددديص هنددد  تدددرددا    االعدددعا  تقٔقددد٘     

التعددددد املعيدددْٖ إرا مدددا مدددْرٌ  ددداليص اللبيددداىٕ. إر     

جددداٛ مددداىٌْ العقْ دددات اللبيددداىٕ ف ىدددُ هنددد  مدددً       

( مدددً مددداىٌْ 181يمددد   ددددٗت إر ىصدددا املدددادٗ )  الدددعدد

العقْ دددددات علدددددٙ يىدددددُ )) إرا كددددداٌ للفعددددد  عددددددٗ       

يّ ددددددا  ركددددددرت صٔعددددددا    احل دددددده علددددددٙ يٌ     

ه دددده القا ددددٕ  العقْ دددد٘ اا ددددد(( 

(18)

يٌ مفَددددْو  

تعددددد ااّ دددا  ٍيدددا ٓدددراد ميدددُ تعددددد ا دددراٜهت يٖ 

يٌ علددددٙ القا ددددٕ يٌ ٓبحدددد    كدددد  ّ دددد  مددددً 

ا   ب ندددددددُ تلدددددددل ااّ دددددددا  ّٓقدددددددْو  تثبٔتَددددددد  

ّٓقدددارٌ  دددني اافعدددال لٔجدددد يَٓندددا ي دددد فدددٔح ه      

 العقْ ددد٘ املقدددررٗ لدددُ دٌّ سدددْاِت علٔدددُ فددد ٌ رلدددل     

مي دددددً يٌ ٓعدددددد اعدددددعا   تعددددددد ا دددددراٜه  َددددد ا     

الفعدددددد   اعتبددددددار يٌ كدددددد  ّ دددددد  ٍددددددْ جرميدددددد٘  

ّابدٗ

(19)

. 

ّ ل دددددا  عددددد  التشدددددرٓعات بدددددد إى دددددار بقٔقددددد٘  

التعددددددد املعيدددددْٖ ّجعلدددددا ميدددددُ جمدددددرد تيدددددا      

مي دددددرٗ علٔدددددُ اعتبدددددار يىدددددُ تعددددددد       اليصدددددْ  

ا دددددراٜه ٍّددددد ا مدددددا جددددداٛ  دددددُ مددددداىٌْ العقْ دددددات     

( 36إر ىصدددا املدددادٗ )   1994الفرىسدددٕ ا دٓدددد لعددداو   

ميدددُ علدددٙ يىدددُ ))   بالددد٘ ت دددا   الفعددد  املرت دددل     

مددددق امددددديني يّ عددددددد مدددددً يب ددددداو القددددداىٌْ دٌّ يٌ  

ٓ  دددٕ إبدددداٍا ٍددد ا الفعددد   صدددْرٗ كاملددد٘ فددد ٌ     

لددددديص القددددداىٌْ  الفعددددد  ا رمدددددٕ ٓ ٔددددد  ّفددددد  ا   

اا دددددد عقْ ددددد٘...((. ّمدددددً  ددددد ل دراسددددد٘ الددددديص 

 ددددد يىددددُ ال ّجددددْد للتعدددددد   ا ددددراٜه   ٍدددد ِ     

احلالدددددد٘ ّكدددددد  مددددددا ٓقددددددال يٌ ٍيددددددال تعدددددددد       

 اليصْ .

ّجددددداٛ التشدددددرٓق العرامدددددٕ  ددددداليص علدددددٙ بالددددد٘    

( مددددددً مدددددداىٌْ 141التعدددددددد تسددددددل ىددددددص املددددددادٗ ) 

العقْ دددددات العرامدددددٕ ّالددددد  ىصدددددا علدددددٙ يىدددددُ )إر   

الْابدددددد جدددددراٜه متعدددددددٗ ّجدددددل    كدددددٌْ الفعددددد   

اعتبدددددار ا رميددددد٘ الددددد  عقْ تَدددددا ي دددددد ّاحل ددددده   

 العقْ دددددد٘ املقددددددررٗ  ددددددات ّإر كاىددددددا العقْ ددددددات    

متناملدددد٘ ب دددده   بددددداٍا(

(20)

ت ّ دددداليدر إ  عبددددارٗ 

)إر كددددٌْ الفعدددد  الْابددددد جددددراٜه متعددددددٗ(  ددددد  

يٌ ٍيدددددال اععافدددددا  تالددددد٘ مدددددً بددددداالت التعددددددد      

 املعيْٖ للجراٜه.

 دددد مدددً فَددده يٌ التعددددد املعيدددْٖ   ل ددد  مدددا تقددددو ال 

ٍددددْ تعدددددد ّامعددددٕ ّكدددد  مددددا فٔددددُ يٌ التعدددددد         

ا دددراٜه ٓيشدددد  عددددً سددددلْل إجرامددددٕ ّابدددددت ٍدددد ا  

السدددلْل ٓضددده يكثدددر مدددً ّامعددد٘ ّابددددٗ ّكددد        

ّامعددددد٘  ثددددد  خمالفددددد٘ لقاعددددددٗ ماىْىٔددددد٘ت ٍّدددددْ   



 (2017) السي٘      االّل اجمللد      الثاىٕ عشرالعدد       ٘ ّالسٔاسٔ٘ بار للعلْو القاىْىٔجمل٘ جامع٘ االى

 
143 

ٓقددددع  مددددً االرتبددددا  الدددد ٖ ال ٓقبدددد  التجالٜدددد٘      

ٍدددد ا االرتبددددا  الدددد ٖ ٓت لددددل اسددددتق ل ا ددددراٜه 

 عً  عضَا البع . 

امددددا مْمدددد  القضدددداٛ مددددً بالدددد٘ التعدددددد املعيددددْٖ     

للجدددراٜه فددد ٌ مدددً املشددداك  الددد  تثدددار   الْامدددق     

العنلددددددٕ يٌ ٓ ددددددٌْ للفعدددددد  ّ ددددددفاٌ ال ٓعامددددددل     

القدددددداىٌْ علددددددٙ ابدددددددٍنا المعاىددددددُ  عدددددد ر مددددددً     

ااعدددد ار املعفٔدددد٘ يّ لعددددد جددددْا   رٓددددل الدددددعْٚ   

ا الأٜددد٘ إال  يددداٛ علدددٙ  ددد ْٚ مدددً اجملدددَ علٔدددُ     

ٌ كددداٌ العددد ر ميصدددبا علدددٙ الْ ددد  اا دددص    فدددا

بٔيٝددد  ال تدددد مت لدددد لل علدددٙ الْ دددد  اا ددددد الٌ   

القا ددددٕ   ٍدددد ِ احلالدددد٘ ال  ٔددددار يمامددددُ سددددْٚ      

احل ددده  العقْ ددد٘ اا دددد ّ  ٍددد ا مضدددا ي نددد٘    

الددددديق  املصدددددرٓ٘   ب ددددده  دددددا بٔددددد  مالدددددا يٌ  

القدددددداىٌْ ّاٌ كدددددداٌ ٓت لددددددل لعقددددددا  املددددددتَه      

َ علٔدددُ إال جرميددد٘ اإل دددا ٘ اي ددد   ددد ْٚ اجملددد   

اىدددُ يرا ىشددد ت ٍددد ِ ا رميددد٘ مدددق جرميددد٘ القتددد       

اي ددد  عدددً فعددد  ّابدددد فددد ٌ ا ددداىٕ ٓعامدددل علدددٙ  

ا رميددددد٘ اا دددددد فقددددد  ٍّدددددٕ جرميددددد٘ القتددددد       

اي ددد  الددد  ال تت لدددل  ددد ْٚ اجملدددَ علٔدددُ إر يٌ   

التعدددددد ٍيددددا مددددا ٍددددْ يال تعدددددد ّ ددددفٕ يٖ تعدددددد       

يّ دددا  ماىْىٔددد٘ لفعددد  مدددادٖ ّابدددد كبقدددا لددديص   

ً مددددداىٌْ العقْ دددددات املصدددددرٖ. ّمدددددً  مددددد 76املدددددادٗ 

مدددددً مددددداىٌْ العقْ دددددات امل ر دددددٕ.    118ىدددددص املدددددادٗ  

ىددددرٚ يٌ املشددددر  اعتنددددد ىدرٓدددد٘ الْ دددد  اا ددددد    

ّ التدددالٕ ف ىدددُ ٓيب دددٕ اسدددتبعاد عقْ دددات الْ ددد       

 اا   جبنٔق يىْاعَا.  

ّلددْ عدددىا إ  مددا  دددر عددً القضدداٛ العرامددٕ مددً        

مدددددددرارات تصدددددددْ  التعددددددددد املعيدددددددْٖ لريٓيدددددددا    

تنٔٔددددددال تقدددددددْل   مددددددرار  دددددددا ))... يٌ   ي ندددددد٘ ال 

الر ا دددد٘ الدددد  ارت بددددا فَٔددددا ا رميدددد٘ كاىددددا     

 ْرسددددددعٔد ّال ْٓجددددددد   مثدددددد  ٍدددددد ِ الر ا دددددد٘    

عتلدددد٘ تبدددددٓ ت  دددد  يٌ جمددددرد اسددددتنرار الضدددد        

علدددٙ الالىددداد اعددد  الرمدددٕ مسدددتنرا  بتدددٙ ٓفدددر        

الشددداجْر يّ ترفدددق ٓدددد الرامدددٕ عدددً الالىدددادت ّبٔددد    

دا  ٍّدددددْ يٌ املدددددتَه ي ٓرت دددددل سدددددْٚ فعددددد   ّابددددد    

الضدددد   علددددٙ الالىدددداد مددددرٗ ّابدددددٗ ّمددددد  نددددا   

عدددددً ٍددددد ا الفعددددد  يكثدددددر مدددددً جرميددددد٘ ّابددددددٗ     

فٔسددددد ل ّاحلالددددد٘ ٍددددد ِ عدددددً ا رميددددد٘ اا ددددددت      

ّل يددددُ لددددْ كدددداٌ مددددد كددددرر اإلكدددد   ّلددددْ علددددٙ   

 ددددد    دددددلٔات فٔ دددددٌْ ٍيدددددال تعددددددد  اافعدددددال      

ىتجددددا عيددددُ عدددددد مددددً ا ددددراٜه ّٓ ددددٌْ املددددتَه       

  التددددددالٕ مسددددددإّال  عددددددً كافدددددد٘ ا ددددددراٜه الدددددد   

ّمعا....((

(21)

 . 

مدددددا ادددددل م بدتدددددُ ٍيدددددا يٌ ٍددددد ِ ا  نددددد٘     

الْمددا الدد ٖ مالددا فٔددُ  دد ٌ مددا مدداو  ددُ ا دداىٕ ال         

ٓعدددددّ يٌ ٓ ددددٌْ فعدددد   ّابدددددا  مدددد رٗ رلددددل  عدددددو   

ّجدددْد عتلددد٘ تبددددٓ    البيدمٔددد٘ت عدددادت مدددً جَددد٘ 

ي ددددددددرٚت ّاععفددددددددا   م اىٔدددددددد٘ مٔدددددددداو ا دددددددداىٕ  

 تجالٜدددد٘ فعلددددُ إ  عدددددٗ يفعددددال  الضدددد   علددددٙ      

 الىاد اكثر مً مرٗ. ال

 الفر  الثاىٕ

 التعدد املادٖ ) احلقٔقٕ( للجراٜه

ٓ لددددددد  علٔدددددددُ يٓضدددددددا  التعددددددددد الفعلدددددددٕ يّ   

الدددددْامعٕ. ّٓقصدددددد  دددددُ )) بالددددد٘ ارت دددددا  ا ددددداىٕ 

يىشدددد ٘ إجرامٔدددد٘ متعددددددٗ مسددددتقل٘ ت ددددٌْ كدددد   

ميَددددا جرميدددد٘ مسددددتقل٘((ت يّ ٍددددْ )) بالدددد٘ تعدددددد     

اافعددددددددال اإلجرامٔدددددددد٘ت يٖ تعدددددددددد التصددددددددنٔنات   

ادٓدددددد٘ ّاحلركددددددات العضددددددْٓ٘ يّ االمتيددددددا ((.  اإلر

 عبددددارٗ ي ددددرٚ ٓفددددعر التعدددددد احلقٔقددددٕ تعدددددد  

ااركددداٌ املادٓددد٘ ّاملعيْٓددد٘  قددددر تعددددد ا دددراٜه       

املرت بدددد٘ت فٔجددددل يٌ ترت ددددل يفعدددداال  متعددددددٗ ّيٌ   

تتعدددددددد تبعددددددا  لدددددد لل اليتدددددداٜ  ا رمٔدددددد٘ت سددددددْاٛ  

يكاىدددددا ٍددددد ِ ا دددددراٜه كلدددددَا مدددددً ىدددددْ  ّابدددددد  

عددددٗ سدددرماتت يو كاىدددا كندددا لدددْ ارت دددل ا ددداىٕ  

مدددددً يىدددددْا  خمتلفددددد٘ كندددددا لدددددْ ارت دددددل ا ددددداىٕ   

جدددراٜه خمتلفددد٘ مثددد  القتددد  ّالسدددرم٘ ّاإلٓددد اٛت     

ّكندددددا  ٔيدددددا سدددددلفا  إٌ تعددددددد اافعدددددال )السدددددلْل  

اإلجرامدددددٕ( ٍدددددْ الددددد ٖ مئدددددال التعددددددد احلقٔقدددددٕ   

للجراٜه عً التعدد املعيْٖ

(22)

 . 

ي ٓدددددرد املشدددددر  العرامدددددٕ جعددددد  التعددددددد املدددددادٖ      

ميددددد٘ ّابددددددٗ عيددددددما يع دددددا ب ندددددا   للجدددددراٜه جر

 ا ددا   َددات ف دد  جرميدد٘ ي ْمدد٘  دديص مدداىْىٕ        

ّمقددددرر اجلددددَا عقددددا ت إر يٌ مدددداىٌْ العقْ ددددات ي 

ٓبلدددد  مددددً التْسددددق إ  احلددددد الدددد ٖ اعدددد  تعدددددد 

ٍدددد ِ ا ددددراٜه جرميدددد٘ ّابدددددٗ علددددٙ الددددرغه مددددً  

 احل ه علٙ ا اىٕ  عقْ ٘ ّابدٗ.

ت ّمددددد عدددداجل املشددددر  العرامددددٕ   مدددداىٌْ العقْ ددددا  

( ميدددُ علدددٙ اىدددُ )) إرا ّمعدددا    142 ددداليص   املدددادٗ ) 

عددددٗ جدددراٜه ىاجتددد٘ عدددً يفعدددال متعدددددٗ ّل يَدددا       

مرتب دددددد٘  بعضددددددَا ارتبددددددا  ال ٓقبدددددد  التجالٜدددددد٘  
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ّاندددددق  ٔيَدددددا ّبددددددٗ ال دددددرر ّجدددددل احل ددددده     

 العقْ دددد٘ املقددددررٗ ل دددد  جرميدددد٘ ّاامددددر  تيفٔدددد     

العقْ دددد٘ اا ددددد دٌّ سددددْاٍا ّال مييددددق رلددددل مددددً    

بعٔدددد٘ ّالت نٔلٔدددد٘ ّالتدددددا ت  تيفٔدددد  العقْ ددددات الت 

االبعا ٓددددد٘ املقدددددررٗ ت ددددده القددددداىٌْ يّ ا  دددددْو  

 َدددددا  اليسدددددب٘ إ  ا دددددراٜه اا دددددرٚ((. فددددداليص   

ٓتضدددددنً بالددددد٘ التعددددددد املدددددادٖ للجدددددراٜه الددددد ٖ    

ٓلدددالو تدددْافر  دددركني ٍندددا ّبددددٗ ال دددرر ّعددددو    

القا لٔدددد٘ للتجالٜدددد٘ت ّمددددد عدددداجل املشددددر  املصددددرٖ     

    ٗ ( مددددً  32/2) بالدددد٘ التعدددددد املددددادٖ   ىددددص املدددداد

مدددداىٌْ العقْ ددددات املصددددرٖ ار ىددددص علددددٙ اىددددُ )) ..    

يرا ّمعددددا عدددددٗ جددددراٜه ل ددددرر ّابددددد ّكاىددددا     

مرتب دددددد٘  بعضددددددَا تٔدددددد  ال تقبدددددد  التجالٜدددددد٘     

ّجددددل اعتبارٍددددا كلددددَا جرميدددد٘ ّابدددددٗ ّاحل دددده   

 العقْ دددد٘ املقددددررٗ ا ددددد تلددددل ا ددددراٜه (( ٍّددددْ      

( مددددً 142ىددددص يكثددددر غنددددْر مددددً ىددددص املددددادٗ ) 

مدددددددٕ. ّلبٔددددددداٌ التعددددددددد   مددددددداىٌْ العقْ دددددددات العرا 

احلقٔقدددٕ  دددرّ  ٍددد ا اليدددْ  مدددً التعددددد ّعلدددٙ       

 اليحْ اآلتٕ:

 يّال: ّبدٗ ال رر: 

ّبدددددٗ ال ددددرر ت عدددددط ّابددددد مددددً  ددددركٔني   

تسدددتلالو بالددد٘ االرتبدددا  الددد ٖ ال ٓقبددد  التجالٜددد٘    

يٖ التعدددددددد املددددددادٖ للجرميدددددد٘ت ّكدددددداٌ لْبدددددددٗ    

ال دددددرر ىصدددددٔبَا    ددددد  التشدددددرٓق العرامدددددٕ إر  

( 142لعرامدددددٕ   املدددددادٗ ) ىدددددص مددددداىٌْ العقْ دددددات ا  

ميدددُ علدددٙ يىدددُ: )) إرا ّمعددددا عددددٗ جدددراٜه ىاجتدددد٘      

عدددددً يفعدددددال متعدددددددٗ ّل يَدددددا مرتب ددددد٘  بعضدددددَا 

ارتباكددددا  ال ٓقبدددد  التجالٜدددد٘ ّانددددق  ٔيَددددا ّبدددددٗ 

ال دددددرر..((

(23)

ت ّى بدددددت يٌ املشدددددر  العرامدددددٕ ي 

هدددددددددد امل لددددددددْ   صددددددددْرٗ بصددددددددرٓ٘  ْبدددددددددٗ  

ال دددرر ّتدددرل رلدددل للفقدددُ ّالقضددداٛت ّ دددعْ ٘     

تعدددر  علدددٙ ّبددددٗ ال دددرر ٓتبدددق مدددً  دددعْ ٘    ال

اسددددتٔعا  املددددراد  ددددال رر ّمعيدددداِ ّ ٔٔددددالِ عددددً   

مدددا ٓشدددبُ مدددً املصددد لحات مثددد  ا دددد  ّال آددد٘ت    

ّيٌ  عددد  الفقَددداٛ ّ دددفْا ال دددرر   ىدددُ ا دددد     

 القرٓل ّيٌ ال آ٘  ث  ا د  البعٔد. 

ق اىتقدددداد ٍدددد ا الددددريٖ  اعتبددددار يىددددُ  اإلم دددداٌ يٌ     

لدددددد ٖ هقدددددد  غآدددددد٘ ٓ ددددددٌْ يّل ااٍدددددددا  ٍددددددْ ا

ا ددداىٕ ّيٌ ا دددد  البعٔدددد مدددد ال ٓعدددد ٍدددْ مصدددد     

ا ددددداىٕ مثالدددددُ   جرميددددد٘ الضدددددر  املفضدددددٕ إ  

املددددْت فدددد ٌ غآدددد٘ ا دددداىٕ ٍددددْ ال ددددرر القرٓددددل     

ٍّدددددددْ االعتدددددددداٛ فقددددددد ت يمدددددددا ال آددددددد٘ اليَأٜددددددد٘ 

للنشدددر  عيددددما جدددرو ىشدددا  ا ددداىٕ ٍيدددا اعتندددد    

علددددٙ بصددددْل الْفدددداٗ الدددد  ي ٓ ددددً للجدددداىٕ إرادٗ 

ق رلددددددل فدددددد ٌ املشددددددر  عامددددددل ا دددددداىٕ  فَٔددددددا مدددددد

 العقْ دددد٘ املخصصدددد٘  رميدددد٘ الضددددر  املفضددددٕ   

إ  املْت

(24)

  . 

مددددً جاىبيددددا ىددددرٚ يٌ املشددددرّ  اإلجرامددددٕ   دددد   

لددددددُ ا دددددداىٕ   رٍيددددددُ مبدددددد  القٔدددددداو  اليشددددددا       

اإلجرامددددددددددٕ ّيٌ االرتبددددددددددا  الدددددددددد ٖ ال ٓقبدددددددددد     

التجالٜددددد٘ ٓتحقددددد  سدددددْٚ  قددددد  ال دددددرر مدددددً   

 ٌ  ددددددا   ا رميدددددد٘  ْ ددددددفَا جرميدددددد٘ تامدددددد٘ يو ي

يمددددددرِ  ددددددددٌّ د ددددددد  إلرادٗ ا ددددددداىٕ فٔدددددددُ يٖ يٌ  

ال ددددددددرر ال ٓتحقدددددددد  ّرلددددددددل  ددددددددالْمْ  عيددددددددد 

الشدددرّ  فددد ٌ االرتبدددا  ٍيدددا  دددني ّبددددٗ ال دددرر      

ّا ددددد  مددددً املشددددرّ  اإلجرامددددٕ ٓبقددددٙ متصددددْرا  

ّعيددددددٍا ٓصدددددح اٌ ٓ دددددٌْ  دددددركا  ٓسددددداٍه مدددددق    

 دددر  عدددددو القا لٔدددد٘ للتجالٜددد٘ مددددً مٔدددداو بالدددد٘   

  العرامددددٕ مددددً االرتبددددا ت ٍّدددد ا مددددا يمسدددداِ املشددددر

( مدددددً مددددداىٌْ العقْ دددددات  ْبددددددٗ 142ىدددددص املدددددادٗ )

ال دددرر. ممددددا تقدددددو ى بددددت يٌ ّبدددددٗ ال ددددرر  

 ٕ ٍدددددٕ ّبددددددٗ ا دددددد  اليَددددداٜ

(25)

ت كندددددا يٌ ىدددددص 

( مدددً مددداىٌْ العقْ دددات العرامدددٕ جددداٛت     142املدددادٗ )

 عندددد  يدددددد إر جعلددددا ّبدددددٗ ال ددددرر  ددددركا     

لقٔددددداو االرتبدددددا  الددددد ٖ ال ٓقبددددد  التجالٜددددد٘  دددددني  

 ا راٜه.

 ىٔا : االرتبا  ال ٖ ال ٓقب  التجالٜ٘ ما

ٓقصدددد  االرتبدددا  الصدددل٘ الددد  جتندددق  دددني     

عدددددٗ جددددراٜه دٌّ يٌ  يددددق مددددً  قدددداٛ كدددد  ميَددددا 

 ٚ مسددددتقل٘ عددددً اا ددددر

(26)

ت فقددددد ٓرت ددددل ا دددداىٕ  

جدددراٜه متعدددددٗ ّل يَدددا تدددرتب   عضدددَا  را  ددد٘      

ّمٔقدددد٘ جتعدددد  مددددً ٍدددد ِ ا ددددراٜه فعدددد   ّابدددددا      

ترت ددددل مددددً  غددددت ما دددد  للتجالٜدددد٘ت  عيددددٙ إىَددددا    

الفاعددد   دددفق٘ ّابددددٗ يٖ يىدددُ ال ٓرت دددل ّابددددٗ     

ميَدددددا دٌّ يٌ ٓرت دددددل اا دددددرٚ ّرلدددددل  قٔقدددددا      

ل دددرر ّابدددد يٖ إىَدددا مرتب ددد٘  بعضدددَا ارتباكدددا    

سدددببٔا . إٌ عددددو القا لٔددد٘ علدددٙ التجالٜددد٘ تفدددعر    

يٌ تْجدددد  دددني العيا دددر املشدددعك٘  دددل٘ ّمٔقددد٘      

تٔدددد  إٌ ّجددددْد  عدددد  ٍدددد ِ العيا ددددر ال ٓشدددد   

 ٌّ ّجْد العيا ر اا رٚ.يٍنٔ٘ مً د
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فنعيدددٙ عددددو التجالٜددد٘ ٓعدددَ تدددْافر  دددل٘ مْٓددد٘      

جددددا   دددني ا دددراٜه املتعدددددٗت تٔددد  ٓ دددٌْ ارت دددا   

إبددداٍا متْمفدددا  علددٙ ارت دددا  اا ددرٚت فددد  ٓ فدددٕ    

إرَا جمدددددرد تدددددْافر الصدددددل٘  دددددني ا دددددراٜه ّإادددددا     

ادددل يٌ تصددد  ٍددد ِ الصدددل٘ إ  درجددد٘ مدددً القدددْٗ  

 اٜه. تٔ  ال تسنح  تجالٜ٘ ٍ ِ ا ر

ىلحدددددددت  ددددددد ٌ التشدددددددرٓعات   مصدددددددر ّفرىسدددددددا   

ّكدددددد لل املشددددددر  العرامددددددٕ ي هدددددددد املقصددددددْد  

 عددددو التجالٜددد٘ ّي ٓدددبني معدددآت عددددو التجالٜددد٘     

ّتدددرل اامدددر للفقدددُ ّالقضددداٛ فبقدددا ٍددد ِ املسددد ل٘ 

مدددددددً املسددددددداٜ  املْ دددددددْعٔ٘ الددددددد    ددددددده فَٔدددددددا 

ي نددد٘ املْ دددْ  مدددً  ددد ل اسدددتدال ا  الْمددداٜق    

لشخصدددٔ٘ الددد  ارت بدددا   ّالددددرّ  املْ دددْعٔ٘ ّا 

فَٔدددا ا دددراٜه ّمدددً مددده ال مي دددً االعتنددداد علدددٙ       

 معٔار معني.

ّال ٓقدددْو التعددددد املدددادٖ إال  تحقددد   دددر  عددددو      

القا لٔددددد٘ للتجالٜددددد٘ ّالددددد ٖ ىدددددص علٔدددددُ مددددداىٌْ     

( ميدددددُ 142العقْ ددددات العرامددددٕ ّفددددد  ىددددص املددددادٗ )    

ُ  )) إر ّمعددددا عدددددٗ جددددراٜه ىاجتدددد٘ عددددً      علددددٙ يىطدددد

٘ مدددددق  عضدددددَا  يفعدددددال متعدددددددٗ ّل يَدددددا مرتب ددددد  

ارتباكدددا  ال ٓقبددد  التجالٜددد٘....((. ٍّدددْ مت دددا   ملدددا      

( مددددددً مدددددداىٌْ العقْ ددددددات  32/2جدددددداٛ  ددددددُ املددددددادٗ ) 

 املصرٖ. 

ّ ددر  عددددو التجالٜددد٘ ٓدددته تفسدددتِ علدددٙ يسدددا   

يٌ ّمدددْ  إبددددٚ ا دددراٜه ٓعدددد معتبدددا  علدددٙ ّمدددْ    

ا رميددددددددد٘ اا دددددددددرٚت إر ال ّجدددددددددْد للجرميددددددددد٘  

ّيٌ اا ددددددتٗ مددددددً دٌّ ّجددددددْد ا رميدددددد٘ ااّ ت 

ٍددددد ا االرتبدددددا  ال ٓقدددددْو علدددددٙ ّبددددددٗ الدددددالمً يّ   

ّبددددٗ امل ددداٌ ّال ّبددددٗ اجملدددَ علٔدددُ  ددد  ٓدَدددر       

ٍددددددد ا االرتبدددددددا  مدددددددً  ددددددد ل االرتبدددددددا   دددددددني     

الدددددددرّ  املقدمدددددد٘ جمتنعدددددد٘ إ  احلددددددد الدددددد ٖ  

 تدَر فُٔ ا راٜه   ْىَا ّبدٗ ّابدٗ.

ٍّيدددددال جاىدددددل مدددددً الفقدددددُ

(27)

رٍدددددل إ  القدددددْل  

 ددددددد ٌ ّبددددددددٗ ال دددددددرر ّعددددددددو القا لٔددددددد٘ علدددددددٙ 

التجالٜددددد٘ ٍندددددا  دددددركا  ّابددددددا  ّرلدددددل لصدددددعْ ٘    

التْفٔدددددددد   ددددددددني ٍدددددددد ًٓ الشددددددددركني كنددددددددا يٌ    

االرتبدددددددا   دددددددني ا دددددددراٜه   ال الدددددددل ٓسدددددددتلالو  

ّبددددٗ ال دددرر. ّ دددً ال ىإٓدددد ٍددد ا ا اىدددل مدددً   

الفقددددُ الٌ ّبدددددٗ ال ددددرر ّعدددددو القا لٔدددد٘ علددددٙ 

ْافرٍندددا لتحقددد   التجالٜددد٘ ٍندددا  دددركني ادددل ت   

التعددددد املدددادٖ ّ تخلددد  ابدددد ٍددد ًٓ الشدددركني ال    

 مي ً تصْر بال٘ التعدد.

  بدددني رٍدددل ريٖ ن دددر إ  اإل قددداٛ علدددٙ  دددر       

ّبدددددٗ ال ددددرر   التعدددددد املددددادٖ ٍددددٕ الْسددددٔل٘      

لبلدددْ  ال آددد٘   املشدددرّ  اإلجدددراو ّفٔدددُ تشدددجٔق      

للجددداىٕ علدددٙ ارت دددا  جدددراٜه يمددد    دددْرٗ اجددد    

الددد   قددد  ال آددد٘ت ّعلٔدددُ   لدددْ  ا رميددد٘ اا دددد

فدددددد ٌ  ددددددر  ّبدددددددٗ ال ددددددرر ميثدددددد  ا اىددددددل     

ٓ نٔددددد   دددددر  عددددددو      اليفسدددددٕ للجرميددددد٘  ٔيندددددا 

القا لٔدددددددددد٘ للتجالٜدددددددددد٘ يّ االرتبددددددددددا  القٔندددددددددد٘    

القاىْىٔدددد٘ ليشددددا  ا دددداىٕ  اعتبددددار يٌ ا دددددراٜه     

ٓددددته  عضددددَا الددددبع ت ٍّدددد ا مددددا جدددداٛ  ددددُ املشددددر    

( 142العرامدددددٕ   مددددداىٌْ العقْ دددددات  ددددديص املدددددادٗ ) 

إر اسددددددتلالو الشددددددركني لتددددددْافر االرتبددددددا    ميددددددُت 

الدددد ٖ ال ٓقبدددد  التجالٜدددد٘ت مثالددددُ املْ دددد  الدددد ٖ       

ٓددددددالّر   سددددددج ت الددددددداٜرٗ ل ددددددرر ا ددددددت     

اامددددْال الدددد  سددددلنا لددددُ  سددددبل ّ ٔفتددددُت ٍّدددد ا  

االرتبددددا  ال ٓ ددددٌْ مْجددددْدا  لددددْ مدددداو ) (  قتدددد       

) ( مددددده مددددداو    فددددداٛ جثتدددددُ فَيدددددا ال ٓتصددددددر     

  ّ يٌ ىشدددددا  االرتبدددددا  الددددد ٖ ال ٓقبددددد  التجالٜددددد٘ 

ا دددددددداىٕ كدددددددداٌ  صددددددددٔ  با دددددددد  لإل دددددددداو    

ا رميددد٘ علٔدددُ  عدددد فعلدددُ ٍيدددا مدددً مبٔددد  التعددددد    

املعيْٖ

(28)

. 

خنلددددددص مددددددً مددددددا تقدددددددو يٌ مددددددا ٓرت بددددددُ عدددددددٗ  

ي دددخا  مدددً جدددراٜه  يددداٛ علدددٙ اتفدددا   ٔددديَه ال      

تسدددفر عيدددُ بالددد٘ ّابددددٗ  عٔيَدددا  ددد  يكثدددر مدددً      

بالددددد٘ ّتسدددددل الددددددرّ ت يٖ يٌ جمدددددرد ّجدددددْد  

ا يمدددددداو ارتبددددددا   سددددددٔ ت  االتفددددددا  ال ٓعددددددَ يىيدددددد 

 ددددحٔح يٌ ّبدددددٗ ا دددداىٕ تدددد ر ٍدددد ا اليددددْ  مددددً  

االرتبددددا  إال يىددددُ مدددددا مٔندددد٘ ٍددددد ا إرا مددددا  قددددد      

االرتبدددا  الدددد ٖ ال ٓقبدددد  التجالٜددد٘  ددددني ا ددددراٜه   

 املتف  علٙ ارت ا َا. 

 املبح  الثاىٕ

 امر تعدد ا راٜه   تسلٔه اجملرمني

ىدددددددداو تسدددددددلٔه اجملدددددددرمني ٍدددددددْ ىدددددددداو        

ّلٔددددددد٘ مدددددددً مقتضددددددداِ اٌ تتخلدددددددٙ الع مدددددددات الد

الدّلدد٘ عددً  ددخص مْجددْد علددٙ إملٔنَددا لدّلدد٘        

ي دددرٚ  يددداٛ علدددٙ كلبَدددا لتتدددْ  ياكنتدددُ عدددً    

جرميدددد٘ اددددْ  تسددددلٔه اجملددددرمني فَٔددددا ميسددددْ      

الٔدددددُ ارت ا َدددددا 

(29)

. فقدددددد ىدددددده املشدددددر  العرامدددددٕ    
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( 368-357يب دددددداو التسددددددلٔه   ىصددددددْ  املددددددْاد )   

مدددددددً مددددددداىٌْ ي دددددددْل ا اكندددددددات ا الأٜددددددد٘.     

ر    ٍدددد ا املبحدددد   ٔدددداٌ  ددددرّ  تسددددلٔه  ّسدددديد

اجملدددرمني ّمْاىعدددُت كددد لل يمدددر تعددددد ا دددراٜه       

لدددبني علدددٙ ىدددداو تسدددلٔه اجملدددرمنيت ّرلدددل   م    

 مستقلني ّعلٙ اليحْ التالٕ:

 امل لل ااّل

  رّ  تسلٔه اجملرمني ّمْاىعُ

تيدددددددداّل مدددددددداىٌْ ي ددددددددْل ا اكنددددددددات     

ا الأٜدددد٘ يب دددداو تسددددلٔه اجملددددرمني فدددديص علددددٙ    

االت الدددد  ال اددددْ  فَٔددددا التسددددلٔه  ددددرّكُ ّاحلدددد

ّ دددددد بٔ٘ رٜددددددٔ  جملدددددد  القضدددددداٛ ااعلددددددٙ      

ّّ ٓدددر العددددل فٔندددا ٓتعلددد   َددد ِ احلددداالت ّىدددده   

التسددددلٔه  ددددني الدددددّل العر ٔدددد٘ ّالدددددّل اا ددددرٚ    

املْمعددددد٘ علدددددٙ االتفامدددددات الددددد  ق عقددددددٍا فٔندددددا  

 ٔيَدددددا ّىتيددددداّل فٔنددددددا ٓددددد تٕ  دددددرّ  التسددددددلٔه     

 .ّمْاىعُ  ا تصار   الفرعني اآلتٔني

 الفر  ااّل

  رّ  تسلٔه اجملرمني

ٓقتضددددددددٕ تسددددددددلٔه اجملددددددددرمني ا  دّلدددددددد٘    

ا ددددرٚ تددددْافر جمنْعدددد٘ مددددً الشددددرّ ; ار ىددددده    

( مدددً مددداىٌْ ي دددْل ا اكندددات    357ىدددص املدددادٗ ) 

ا الأٜددددد٘ العرامدددددٕ  دددددرّ  التسدددددلٔهت ّالدددددبع  

مددددً ٍدددد ِ الشددددرّ  تتعلدددد   ا رميدددد٘ املرت بدددد٘     

٘ ّم دددددداٌ ارت ا َددددددات ّالددددددبع  اآل ددددددر  ا دّاجٔدددددد

التجدددرٓه  دددني القددداىْىني العرامدددٕ ّمددداىٌْ الدّلددد٘  

كالبدددددددد٘ التسددددددددلٔه إ دددددددداف٘ إ   دٓددددددددد مدددددددددٗ 

العقْ دددددد٘ت فقددددددد ىددددددص القدددددداىٌْ علددددددٙ  ددددددرّ     

يددددددٗ اددددل تْافرٍددددا   كلددددل التسددددلٔه   

(30)

. اٌ 

مدددا ٓي بددد  علددددٙ بددداالت التسدددلٔه   التشددددرٓعات     

العر ٔددددددد٘ ٍدددددددٕ القْاعدددددددد امليصدددددددْ  علَٔدددددددا     

عددددداٌّ القضددددداٜٕ  اتفامٔددددد٘ الرٓدددددار العر ٔددددد٘ للت  

ّمددددق رلددددل مددددً املن ددددً الرجددددْ  ا  التشددددرٓعات     

الْكئدددد٘ الدددد  ىدنددددا بدددداالت التسددددلٔه فٔنددددا ال    

 ىص علُٔ   اتفامٔ٘ الرٓار.

 

 

 الفر  الثاىٕ

 مْاىق تسلٔه اجملرمني

ىددددص املشددددر  العرامددددٕ علددددٙ  سدددد٘ مْاىددددق  

للتسدددددددلٔهت ّٓ بدددددددت يٌ ّابددددددددا  ميَدددددددا مإمتددددددد٘  

ّاا دددرٚ داٜنٔددد٘ت ّ  الْمدددا راتدددُ الدددبع  ميَدددا    

تتعلدددددد   ا رميدددددد٘ املرت بدددددد٘ ّالددددددبع  اآل ددددددر     

 الشدددددخص امل لدددددْ  تسدددددلٔنُت ٓضدددددا  إ  رلدددددل  

مددددا تقددددررِ االتفامٔددددات ّااعددددرا  الدّلٔدددد٘  َدددد ا    

الصدد ّكنا ٓلٕ

(31)

: 

ه السٔاسدددددددددٔ٘ ّالعسددددددددد رٓ٘ ّتعدددددددددد   ا دددددددددراٜ -1

ا رميدددد٘ سٔاسددددٔ٘ يّ عسدددد رٓ٘ ّفقددددا  للقددددْاىني     

العرامٔ٘

(32)

. 

ّكدددددد لل ىصددددددا علددددددٙ ٍدددددد ِ احلالدددددد٘ اتفامٔدددددد٘  

الرٓدددددار العر ٔددددد٘ للتعددددداٌّ القضددددداٜٕ   ىدددددص    

/يت تجددددددد( ميَددددددا ّمددددددق رلددددددل اسددددددتثيا  41املددددددادٗ )

االتفامٔدددد٘ جددددراٜه التعدددددٖ علددددٙ ملددددْل ّر سدددداٛ  

يّ ي دددددْ ه يّ   ااكدددددرا  املتعامددددددٗ اّ  ّجددددداتَه  

فددددرّعَه ّالتعدددددٖ علددددٙ يّلٔدددداٛ العَددددد اّ ىددددْا      

الر سددددداٛ لددددددٚ اكدددددرا  التعامدددددد مدددددً اعتبارٍدددددا    

 جرمي٘ سٔاسٔ٘ ّلْ ارت با  َد  سٔاسٕ.

إرا كاىددددا ا رميدددد٘ جتددددْ  ا اكندددد٘ عيَددددا     -2

يمددددددداو ا ددددددداكه العرامٔددددددد٘ رغددددددده ّمْعَدددددددا       

ايدددددددددارح

(33)

. اٖ امتدددددددددداد ا تصدددددددددا  القضددددددددداٛ 

 رت ب٘   ايارح. الْكَ للجراٜه امل

إرا كددددداٌ الشدددددخص امل لدددددْ  تسدددددلٔنُ رٍدددددً    -3

التحقٔددددد  يّ ا اكنددددد٘   العدددددرا  عدددددً ىفددددد     

ا رميددد٘ يّ كددداٌ مدددد  ددددر فَٔدددا مدددرار  ددداإلفراح  

يّ الدددد اٛٗ يّ اإلداىدددد٘ عيددددُ مددددً ي ندددد٘ عرامٔدددد٘   

يّ مددددددً ما ددددددٕ التحقٔدددددد  يّ كاىددددددا الدددددددعْٚ     

ا الأٜددددد٘ مدددددد اىقضدددددا ّفقدددددا اب ددددداو القددددداىٌْ   

ّ ماىٌْ الدّل٘ كالب٘ التسلٔهالعرامٕ ي

(34)

. 

إرا كددددداٌ الشدددددخص امل لدددددْ  تسدددددلٔنُ رٍدددددً     -4

التحقٔدددد  يّ ا اكندددد٘   العددددرا  عددددً جرميدددد٘   

غددددت امل لددددْ  التسددددلٔه عيَددددا فٔإجدددد  اليدددددر       

تسددددلٔنُ بتددددٙ ٓصدددددر مددددرار  دددداإلفراح يّ الدددد اٛٗ   

يّ اإلداى٘ ّٓته تيفٔ  العقْ ٘

(35)

. 

5-   ُ عرامددددٕ  إرا كدددداٌ الشددددخص امل لددددْ  تسددددلٔن

ا يسدددددٔ٘ت إر يىدددددُ مدددددً املبددددداد  املسدددددله  َدددددا يىدددددُ   
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ميتيدددق علدددٙ الدّلددد٘ تسدددلٔه رعآاٍدددا  شدددٔ٘ عددددو  

عدال٘ القضاٛ ااجييب

(36)

. 

 امل لل الثاىٕ

 امر تعدد ا راٜه علٙ تسلٔه اجملرمني

ٓدددْمر تعددددد ا دددراٜه إ ددد الٔ٘ ي دددرٚ مَنددد٘    

تتنثددددد    ترتٔدددددل بالددددد٘ مدددددا يرا ارت دددددل ا ددددداىٕ    

ٜه تٔددد  ت دددٌْ ابددددٍا ادددْ     بالددد٘ تعددددد للجدددرا  

التسددددلٔه فَٔددددا ّاا ددددرٚ ال اددددْ  التسددددلٔه فَٔددددات  

فبددددالرغه مددددً عدددددو ّجددددْد اليصددددْ  القاىْىٔدددد٘     

الدددد  تْ دددددح كٔفٔدددد٘ تيددددددٔه ٍدددد ِ بالددددد٘ عيدددددد    

 تعدد ا راٜه . 

إال يىيددددددا مي ييددددددا يٌ ىسددددددتيت  رلددددددل مددددددً  دددددد ل    

اسدددددتقراٛ اليصدددددْ  القاىْىٔددددد٘ العامددددد٘ املتعلقددددد٘    

تدددْفرٗ لدددٓيا عدددً كٔفٔددد٘  تالدد٘ تعددددد ا ددراٜه امل  

 تيدٔه ٍ ِ احلال٘. 

ففدددددٕ التعددددددد الصدددددْرٖ للجدددددراٜه ّمدددددً  ددددد ل   

اسدددتقراٛ لليصدددْ  القاىْىٔددد٘ ّجددددىا اىدددُ ي ٓدددرد     

  مدددداىٌْ ي ددددْل ا اكنددددات ا الأٜدددد٘ العرامددددٕ   

ب ددده  ددد ِ احلالددد٘ ّكددد لل   مددداىٌْ اإلجدددراٛات    

ا يأٜددددد٘ املصدددددرٖ. ل دددددً احلددددد  الددددد ٖ ىقعبدددددُ    

اعتندددادا علدددٙ مددددا مْجدددْد مددددً ىصدددْ    مدددداىٌْ     

تعلقددددددد٘ تالددددددد٘ تعددددددددد   العقْ دددددددات العرامدددددددٕ ّامل 

 ا راٜه. 

ٍدددْ إىدددُ عيدددد ارت دددا  الشدددخص راتدددُ اكثدددر مدددً   

جرميدددد٘ ىتجددددا عددددً فعدددد  ّابددددد ّكاىددددا ابدددددٍا 

اددددْ  فَٔددددا تسددددلٔه اجملددددرمني ّاا ددددرٚ ال اددددْ  

فَٔددددا تسددددلٔه اجملددددرمني. علٔيددددا يٌ ى بدددد  يب دددداو      

ا رميدددد٘ الدددد  عقْ تَددددا ي ددددد ّفدددد  لدددديص املددددادٗ    

 را كاىددددا ( مددددً مدددداىٌْ العقْ ددددات العرامددددٕ. فدددد141)

ا رميددد٘ الددد  عقْ تَدددا ي دددد ادددْ  فَٔدددا التسدددلٔه  

فدددد ٌ ٍدددد ا ال مييددددق مددددً تسددددلٔه اجملددددرو امل لددددْ        

 تسلٔنُ.

يمددددا   بالدددد٘ التعدددددد احلقٔقددددٕ املددددرتب   ْبدددددٗ   

ال ددددرر ّغددددت ما دددد  للتجالٜدددد٘ فَيددددال بالتدددداٌ.      

ابدددددددددٍنا ْٓجددددددددل االعتددددددددداد  ا رميدددددددد٘ الدددددددد    

 عقْ تَدددا ي دددد دٌّ غتٍدددا ٍّددد ا مدددا ا ددد   دددُ مددداىٌْ

( ميددددُ. يمددددا 142العقْ ددددات العرامددددٕ   ىددددص املددددادٗ ) 

احلالددد٘ اا دددرٚ فيددد ٍل إ  اىدددُ ال عددد ٗ  ْ ددد     

ا رميددد٘ سدددْاٛ يكاىدددا ي دددد او ا ددد  ار اٌ برٓددد٘    

السددددل ٘ العامدددد٘ ال تتقٔددددد اال  القدددددر الدددد ٖ ىددددص  

علٔددددُ القدددداىٌْ ّ عيددددٙ ي ددددر اٌ ى بدددد  ا رميدددد٘  

الددد  تعتددد  فَٔدددا مددداىق مدددً تسدددلٔه اجملدددرمني يٖ       

 بدددد  ٍدددد ا ىددددداو   بالدددد٘ التعدددددد احلقٔقددددٕ.    ال ٓ

ّ ددددً أدددد  إ  ٍدددد ا احلالدددد٘   التحلٔدددد  بٔدددد    

اٌ ىدددداو تسدددلٔه اجملدددرمني ٍدددْ  ااسدددا  اسدددتثياٛ      

علددددٙ مبدددددي اإلملٔنٔدددد٘ ّ التددددالٕ ال اددددْ  التْسددددق  

 دددددددُ اّ القٔدددددددا  علٔدددددددُ. إ ددددددداف٘ ا  اٌ املشدددددددر       

العرامدددٕ اّجدددل تيفٔددد  العقْ ددد٘ اا دددد علدددٙ ّفددد     

 مً ماىٌْ العقْ ات. 142ىص املادٗ 

ممدددا تقددددو ى بدددت  ددداٌ ىدددداو تسدددلٔه اجملدددرمني      

ال ٓشددددددد   مشددددددد ل٘ كدددددددبتٗ   بالددددددد٘ التعددددددددد      

الصدددددددْرٖ ّبالددددددد٘ التعددددددددد احلقٔقدددددددٕ املدددددددرتب   

 ْبدددددٗ ال ددددرر رلددددل ىدددددرا للح دددده املْ ددددْعٕ     

 ددداتني الصدددْرتني. بٔددد  اّجدددل القددداىٌْ  ددداليدر      

  اجددددراٛات الدددددعْٚ مددددً مبدددد  ا  ندددد٘ تسددددل     

عقْ تَدددا ا دددد ّ التدددالٕ يرا كاىدددا    ا رميددد٘ الددد  

ا رميدددددددد٘ عقْ تَددددددددا ا ددددددددد ال اددددددددْ  تسدددددددددلٔه     

اجملدددرمني فَٔدددا فددد  ٓ بددد  ٍددد ا الددديده ّالع ددد         

( ٌ 141 دددحٔح ٍّدددْ مدددا ىسدددتيتجُ مدددً ىدددص املدددادٗ ) 

مددداىٌْ العقْ دددات. ّلدددْ يىيدددا ىددددعْ املشدددر  العرامدددٕ      

إ  يٓددددراد ىددددص مدددداىْىٕ  ددددرٓح ٓدددديده فٔددددُ ٍدددد ِ  

 احلال٘. 

قٔقددددددٕ الدددددد ٖ ال ٓقبدددددد   امددددددا بالدددددد٘ التعدددددددد احل 

التجالٜددد٘ فَيدددا ى بدددت  اىدددُ متدددٙ كاىدددا إبددددٚ       

ا ددددددددراٜه ال ادددددددددْ  التسدددددددددلٔه فَٔدددددددددا فدددددددددٔن ً  

للنح ندددد٘ املختصدددد٘  ددددرد كلددددل التسددددلٔه اسددددتياد   

إ  مبدددددي السددددٔادٗ ٍّدددد ا مددددا ىسددددتيتجُ مددددً ىددددص   

( مدددددً مددددداىٌْ العقْ دددددات ّال  دددددد ملثددددد  142املدددددادٗ )

ٍدددددددد ا الدددددددديص   مدددددددداىٌْ ا ددددددددْل ا اكنددددددددات    

 ال ٖ عاجل مْ ْ  تسلٔه اجملرمني.ا الأٜ٘ 

ّ دددً مدددً جاىبيدددا ىددددعْ املشدددر  ا  الددديص علدددٙ    

تيددددٔه ٍددد ِ احلالددد٘ ّمي دددً اٌ ٓدددرد الددديص علدددٙ       

اىدددددُ )   بالددددد٘ تسدددددلٔه اجملدددددرمني تتبدددددق القْاعدددددد 

مددددً 141ّ142ّ143العامدددد٘ الدددد  ىصددددا علَٔددددا املددددْاد    

مدددداىٌْ العقْ ددددات إرا مددددا تعدددددد ا ددددراٜه مددددً مبدددد   

 ا اىٕ(.

ال احلقٔقدددٕ فدددٔن ً اٌ ٓثدددار   بالددد٘    يمدددا اا ددد  

التعددددد احلقٔقدددٕ البسدددٔ  الددد  ىصدددا علٔدددُ املدددادٗ  
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( مدددددً مدددددداىٌْ العقْ دددددات رلددددددل الٌ ا ددددددراٜه   143)

تيدددر   ٍدد ِ احلالدد٘  التعامددل مددً مبدد  ا  نددد٘       

املختصددددد٘ فنتدددددٙ كاىدددددا إبددددددٚ ٍددددد ِ ا دددددراٜه   

اددددْ  التسددددلٔه فَٔددددا  ٔينددددا ا رميدددد٘ الثاىٔدددد٘ ال     

ٓثدددددار اا ددددد ال   ترتٔدددددل ادددددْ  التسدددددلٔه  فَيدددددا 

ٍددد ِ ا دددراٜه فندددا ٍدددْ العتٔدددل املتبدددق مدددً بٔددد        

جددددْا  ّعدددددو جددددْا  التسددددلٔه. لقددددد سدددد ا املشددددر      

العرامدددددٕ عدددددً اإلجا ددددد٘ علدددددٙ مثددددد  ٍددددد ِ احلالددددد٘ 

ّل ييدددا باّليدددا ترتٔدددل ٍددد ِ احلالددد٘ فددددالريٖ اٌ ال      

ْٓجددد  دد    شدد ٌ ٍدد ِ احلالدد٘ مددً التعدددد إر يٌ        

 علددددددددٙ ىدددددددداو تسدددددددلٔه اجملدددددددرمني ال ٓسدددددددرٖ اال    

ا رميددددددد٘ الددددددد  تسدددددددتلالو ّال ميتدددددددد يمدددددددرِ إ     

ا ددددراٜه اا ددددرٚ الدددد  ارت بَددددا ا دددداىٕت فٔ ددددٌْ    

ّاحلالددد٘ ٍددد ِ للسدددل ٘ املختصددد٘ كامددد  احلرٓددد٘    

  ت بٔددددد  ىدددددداو تسدددددلٔه اجملدددددرمني ّالبحددددد      

ا رميددددد٘ اا دددددرٚ الددددد  ال ادددددْ  فَٔدددددا تسدددددلٔه   

اجملدددرمني سدددْاٛ يكاىدددا ا رميددد٘ ٍدددٕ اا ددد  او     

و ّجددددْد الدددديص علددددٙ معا دددد٘   اا ددددد. ّمددددق عددددد  

ٍدددد ِ احلالدددد٘   القدددداىٌْ العرامددددٕ ّال   القدددداىٌْ    

املصدددددددرٖ.  دددددددد مدددددددً الضدددددددرّرٗ علدددددددٙ املشدددددددر   

ٓ ددديده يب ددداو ىدددداو تسدددلٔه    العرامدددٕ إ ددداف٘ ىدددص 

 اجملرمني   بال٘ تعدد ا راٜه.  

.................................................... 

 ايا ٘

تعدددددد ا ددددراٜه ّيمددددرِ   تسددددلٔه اجملددددرمني    

مْ دددددْ   دددددر ٗ يٍنٔتدددددُت ىددددددرا  لتعددددددد ّتشدددددعل   

الت دددددددْرات الددددددد  حلقدددددددا  دددددددداٍرٗ ا رميددددددد٘    

ّ  سددددددالٔل ّاسددددددعاتٔجٔات م افحتَددددددا. ّإ امددددددا  

للبحدددد  ال ددددد مددددً عددددرر يٍدددده اليتدددداٜ  ّ عدددد    

املقعبددددات الدددد  مي ددددً يٌ تسددددَه   التيبٔددددُ إ      

ركَا مدددً مبددد   الث دددرات الددد  مدددً املفدددرّر تددددا   

 مشرعيا العرامٕت ّتسل ما ٓ تٕ:

املشددددر  عيدددددما ٓقددددرر ل دددد  جرميدددد٘ العقْ دددد٘  .1

يادددددددا ٓيددددددددر إ  ا  دددددددْو علٔدددددددُ  صدددددددف٘    

جمدددددددردٗت فٔضدددددددق العقْ ددددددد٘ الددددددد  ٓراٍدددددددا     

تتياسدددددددل مدددددددق جسدددددددام٘ الفعددددددد  املقدددددددع ت   

ّٓتْمددددددد  علدددددددٙ بسدددددددً تيفٔددددددد ٍا  قددددددد   

ااغددددرار الددددد  ٓتْ اٍددددا املشدددددر  مددددً ٍددددد ا    

تتحقدددددددد  ٍدددددددد ِ  التيفٔدددددددد . ّمددددددددق رلددددددددل ال  

ااغددددرار علددددٙ  ددددْ كامدددد  إال يرا ا دددد      

االعتبددددار لددددٔ  فقدددد  جسددددام٘ الفعدددد  ّإاددددا 

يٓضددددا اليدددددر إ   ددددرّ   عدددد  ا يدددداٗ يّ      

إ  عددددد ا دددراٜه الددد  ٓرت بَدددات ممدددا ي دددبح   

يتبدددددددا  الْسددددددداٜ  السدددددددا ق٘ غدددددددت كافٔددددددد٘     

لتحقٔددددد  غدددددرر العقْ ددددد٘ ممدددددا اسدددددتْجل     

معدددُ مددديح القا دددٕ السدددل ٘ الددد    يدددُ مدددً 

د العقْ ددد٘  اليسدددب٘  دددإالٛ ا يددداٗ علدددٙ تفرٓدد 

ٍددد ا فددداٌ دراسددد٘ ّ ٔددداٌ بالددد٘ تعددددد ا دددراٜه  

ّامددر رلددل علددٙ تسددلٔه اجملددرمني ي ددبح ممددا      

تقتضدددددددُٔ الضدددددددرّرٗ املْ دددددددْعٔ٘ لقددددددداىٌْ    

 العقْ ات. 

ٓقصد  تعدد ا راٜه ارت ا  ا اىٕ يكثر  .2

مً جرمي٘ مب  يٌ ه ه علُٔ ىَأٜا عً يٖ 

 ْرتني ٍنا  مً تلل ا راٜه ّالتعدد لُ

 التعدد الصْرٖ ّالتعدد احلقٔقٕ.   

ي َرت البح   ع  الصعْ ات ال  تْاجُ  .3

املشر    بال٘ تعدد ا راٜه تتنث    عدو 

ّجْد اْرح مْبد لليشا  اإلجرامٕ ّتيْ  

ّا ت   التشرٓعات القاىْىٔ٘ اإلجرأٜ٘ت 

ك لل عدو ّجْد خمتصني مدر ني 

 ا ٘ تلل  ّمإٍلني لليدر    ع  ا راٜه

ا راٜه املستحدم٘ت مما سبل عجال   ت بٔ  

 ىداو تسلٔه اجملرمني.

علٙ الدّل  دٓ  تشرٓعاتَا اإلجرأٜ٘  .4

املتعلق٘ تال٘ تعدد ا راٜهت  ا ٓتْاف  

ّٓت ٜه مق يب او ّت ْرات ماىٌْ ي ْل 

ا اكنات ا الأٜ٘ ّت بٔ  الْامق العنلٕ ملا 

  مْجْد   ىصْ  القاىٌْ.

إ  املشر  تيدٔه بال٘ تعدد ا راٜه  ٔ   .5

 .  ىداو تسلٔه اجملرمني

................................................... 

 
 :ا ْامش

د. صال إ رأٍه احلٔدرٖ: الْا     ر  يب داو القسده العداوت     -1

 . 187ت  2012ت م تب٘ السيَْرٖت   دادت 1 

ت 2د. ينْد  ٔل بسدَ:  در  مداىٌْ العقْ دات اللبيداىٕت        -2

 .615ت  1968دار اليَض٘ العر ٔ٘ت  تّتت 

د.يمحد عبد العالٓال االفٕ:  ر  ماىٌْ العقْ ات اللٔيبت القسه -3

 . 488ت  1969ت امل تل املصرٖ احلدٓ ت 1العاوت  

 . 1937( لسي٘ 58ماىٌْ العقْ ات املصرٖ رمه )  -4

 . 1969( لسي٘ 111العقْ ات العرامٕ رمه )ماىٌْ  -5

( مددً مدداىٌْ العقْ ددات العرامددٕ جدداٛ   143/1ت بٔدد  لدديص املددادٗ )  -6

ُ : ) لددددٚ      مدددرار ي نددد٘ ا يآدددات الثالثددد٘   ار ٔددد  علدددٙ اىددد

التدمٔ  ّاملداّلد٘ ّجدد مٔداو املدتَنني ) ( )ي( )ِ(  الدد ْل إ       
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اىددات مدده مراعددٕ املشددت ٔاٌ )و( ّ)ر( ّسددرمْا ميَددا  عدد  احلْٔ

مامْا  بٔعَا ّبٔد  اعدع  املتَندٌْ  قٔدامَه  تلدل السدرمات       

ّبٔ  يٌ اادل٘ كافٔ٘ ّمقيع٘ لتجرٓه املتَنٌْ عً التَن٘ 

/ مالثا( مدً مداىٌْ العقْ دات    443املْجُ إلَٔه ّف  يب او املادٗ)

مررت ا  ن٘ جترميَه مرتاٌ ّ دٓد عقْ تَه  قتضداٍا  

/ي( مدً  143عن  ت ه املدادٗ ) ّتيف  العقْ ٘ تقَه  التعامل 

 تدددارٓ   2/2015/ح253مددداىٌْ العقْ دددات العرامدددٕ( مدددرار رمددده     

 .      )مرار غت ميشْر(. 1/12/2015

د. كام  السعٔد: ااب او العام٘   ماىٌْ العقْ ات ااردىٕت   -7

 . 27ت  1981املإسس٘ الصحفٔ٘ت ااردٌت 

. د. ينْد 727السعٔد مص فٙ السعٔد: املصدر السا  ت   -8

ت 10ينْد مص فٙ:  ر  ماىٌْ العقْ اتت القسه العاوت  

. د. يند ٍشاو 42ت  1983م بع٘ جامع٘ القاٍرٗت مصرت 

ي ْ الفتْ ت  ر  القسه العاو   ماىٌْ العقْ اتت دار اليَض٘ 

 . 439ت  1990العر ٔ٘ت مصرت 

د. مسددت عالٔدد٘: مددْٗ احل دده ا يدداٜٕ يمدداو القضدداٛ ا يدداٜٕت        -9

 . 77ت  1975لقاٍرٗت ا

 . 1973لسي٘  21ماىٌْ ا ْل ا اكنات العرامٕ رمه  -10

 . 1983لسي٘  76ماىٌْ رعآ٘ اابداع رمه  -11

ت بٔ  ل لل جاٛ مرار ي ند٘ ا يآدات   ار ٔد  علدٙ اىدُ )       -12

لدٚ التدمٔ  ّاملداّل٘ ّ عد تدًّٓ ا  ن٘ إفادٗ املتَه )و( 

/ را عا( مً ماىٌْ 443ّجَا لُ م ع تَه ّف  يب او املادٗ )

العقْ ددات ّدّىددا جْا ددُ عدديَه   ىددُ ) ددرٖٛ( مدده اسددتنعا      

نددا ّاسددتنعا ا  ندد٘ إ  م العدد٘ ممثدد  االدعدداٛ العدداو ك 

إ  الٜح٘ الدفا  ّاستنعا ا  ن٘ إ  ي ر يمْال املدتَه ..  

مه ي درت ا  ن٘ مرارٍا  العقْ ٘ عً كد  جرميد٘ مدً    

ا دددراٜه الدددث ع علدددٙ يٌ تيفددد  العقْ دددات الدددْاردٗ   ٍددد ا   

/ي( مدددً مددداىٌْ  143القدددرار  التعامدددل عنددد    ب ددداو املدددادٗ )   

)  2/9/2015 تدارٓ    3/2015/ح329العقْ ات املعدل. مرار رمده  

 مرار غت ميشْر(.  

د. ينْد  ٔل بسَ: ماىٌْ العقْ ات اللبياىٕت القسه  -13

 . 641ت  1968ايا ت م تب٘ امل بْعاتت  تّتت 

ت م بع٘ 2د. عبا  احلسَ:  ر  ماىٌْ العقْ ات ا دٓدت   -14

 . 377ت  1972الر ادت   دادت 

ا ام٘   اإلجراٛات  د. ر ّ  عبٔد: املش  ت العنلٔ٘ -15

 . 180ت  1963ا يأٜ٘ت م بع٘ الالمًت مصرت 

 . 132د. ابد عبد العالٓال االفٕ: املصدر السا  ت   -16

 . 1992( لسي٘ 13رمه )ماىٌْ ااسلح٘ العرامٕ   -17

( مً ماىٌْ العقْ ات السْرٖ 180 يف  املعيٙ جاٛ ىص املادٗ ) -18

ماىٌْ العقْ ات ااردىٕ رمه ( مً 57. ّىص املادٗ )1943لسي٘ 

( مً ماىٌْ العقْ ات لسل ي٘ 31ّىص املادٗ )1960لسي٘  16

 .1974لسي٘  7عناٌ رمه 

 .645د. ينْد  ٔل بسَ: املصدر السا  ت   -19

( مً ماىٌْ العقْ ات 54ّجاٛ  يف  املعيٙ ىص املادٗ ) -20

( مً ماىٌْ 32ّىص املادٗ )1968لسي٘  23التْىسٕ رمه 

 املعدل.  1937لسي٘  58ات املصرٖ رمه العقْ 

ت 2/1975)و. ي.  (  2/6/1975  1975/ ٔٔالٓ٘/538مرار و.ت  -21

. ىق  عً  اسه يند  َا : تعدد ا راٜه ّيمرٍا 249 

  العقا  ت رسال٘ ماجستتت كلٔ٘ القاىٌْت جامع٘ 

 . 111ت 1994  دادت

ت 1ا يدداٜٕت حااسددتار جيدددٖ عبددد امللددلت مْسددْع٘   القدداىٌْ  -22

  . 385ت  2005-2004ت م بع٘ العله للجنٔقت  تّتت 1 

( مً ماىٌْ العقْ ات 32/2ّ يف  املعيٙ جاٛ ىص املادٗ ) -23

ت إر جاٛ علٙ يىُ متإرا ّمعا 1937( لسي٘ 58املصرٖ رمه )

عدٗ جراٜه ل رر ّابد ّكاىا مرتب ٘  بعضَا تٔ  

٘ ّابدٗ ال تقب  التجالٜ٘ت يّجل اعتبارٍا كلَا جرمي

ّاحل ه  العقْ ٘ املقررٗ ا د تلل ا راٜهمتت ٍّْ ىص 

يكثر غنْر مً ماىٌْ العقْ ات العرامٕ إر ْٓبٕ اليص 

املصرٖ يٌ اليدر إ  ا راٜه املرتب ٘ مً مبٔ  التعدد 

املعيْٖ. ٓيدر تفصٔ  يكثر د. عبد احلنٔد الشْار ٕ: يمر 

ت 1989مصرت تعدد ا راٜه   العقْ اتت دار الف ر العر ٕت 

(ت مً ماىٌْ العقْ ات اللٔيب رمه 76/2. ّىص املادٗ )35 

 . 1953( لسي٘ 48)

د. يند سامٕ البعاّٖ:  ر  ااب او العام٘   ماىٌْ  -24

ت 1972العقْ ات اللٔيبت م بع٘ دار احلرٓ٘ لل باع٘ت مصرت 

 519 . 

املتَه   مرار   ن٘ التنٔٔال العرامٔ٘ جاٛ فُٔ ) يٌ ما ماو  ُ  -25

 االعتداٛ علٙ املشت ني  ضر َه  العصا مما يدٚ فعلُ إ  

إ ا تَه    رارت ٓعت  ٍ ِ ا راٜه ٓتنه  عضَا البع  

اآل ر ّترتب  معا  ارتبا  ال ٓقب  التجالٜ٘ ّيىَا ارت با 

 قصد ّابد مما ٓع  عً ّبدٗ ال رر...( مرار رمه 

 جمل٘ ااب او العدلٔ٘/ العدد 1975/ ٔٔالٓ٘/811

 . 220ت  1975الرا ق/

د. ينددددد الفا دددد : املبدددداد  العامدددد٘   التشددددرٓق ا الاٜددددٕت   -26

 ّما  عدٍا.  487ت  1976م بع٘ الداّدٖت دمش ت 

يند معرّ  عبد اهلل: الباع    القاىٌْ العرامٕت رسال٘  -27

ت 1975ماجستتت كلٔ٘ القاىٌْ ّالسٔاس٘ت جامع٘   دادت 

 ر  ااب او العام٘    . د. يند سامٕ البعاّٖ:21 

ماىٌْ العقْ ات اللٔيبت م بع٘ دار احلرٓ٘ لل باع٘ت مصرت 

 . 519ت  1972

جاٛ   مرار   ن٘ التنٔٔال العرامٔ٘ علٙ يىُ متيٌ تالّٓر  -28

السيد ّاستعنالُ اغرار معٔي٘ لتحقٔ  عدٗ يغرار ال 

( عقْ ات مرار رمه و.ت 142ٓعد تعدد مادٖ ّف  ىص املادٗ )

 . 93ت  1982ت 2جمل٘ ااب او العدلٔ٘ت العدد  1/1981ح/2000

د. عدددادل هٔدددٙ: ّسددداٜ  التعددداٌّ الددددّلٕ   تيفٔددد  ااب ددداو   -29

ت 2004ا يأٜددد٘ ااجيبٔددد٘ت دار اليَضددد٘ العر ٔددد٘ت القددداٍرٗت     

 138 . 

د. عبد العددٔه مرسدٕ ّ ٓدر: دّر القضداٛ   تيفٔد  ا دالاٛات        -30

 . 161ت  1978القاٍرٗت ا يأٜ٘ت دار اليَض٘ العر ٔ٘ت 

( مددددً مدددداىٌْ ي ددددْل ا اكنددددات    359ت 358ىددددص املددددادتني )  -31

 ا الأٜ٘ العرامٕ. 

( مددً مدداىٌْ ي ددْل ا اكنددات ا الأٜدد٘ت  358/1ىددص املددادٗ ) -32

( مددً مدداىٌْ العقْ ددات  شدد ٌ  22ت 21ّت بددت ىددص املددادتني ) 

  دٓد ا راٜه السٔاسٔ٘. 

 ددْل ا اكنددات ا الأٜدد٘ ( مددً مدداىٌْ ي358/2ىددص املددادٗ ) -33

مدً مداىٌْ العقْ دات العرامدٕ      13-6العرامٕت ّت بدت املدْاد   

  ش ٌ اال تصا : اإلملٔنٕ ّالعَٔ ّالشخصٕ ّالشام . 

( مددً مدداىٌْ ي ددْل ا اكنددات ا الأٜدد٘  358/3ىددص املددادٗ ) -34

 العرامٕ. 

( مدددً مددداىٌْ ي دددْل ا اكندددات ا الأٜددد٘  359ىدددص املدددادٗ ) -35

/ٍدت ( مً اتفامٔ٘ 41العرامٕت ّك لل احلال   ىص املادٗ )

 الرٓار العر ٔ٘ للتعاٌّ القضاٜٕ. 

( مددً مدداىٌْ ي ددْل ا اكنددات ا الأٜدد٘  358/4ىددص املددادٗ ) -36

( مددً اتفامٔد٘ الرٓدار العر ٔدد٘   40العرامدٕ. ّت بدت املدادٗ )   

لقضاٜٕ ّىصَا: )ادْ  ل د  كدر  مدً ااكدرا       للتعاٌّ ا

املتعامدٗ يٌ ميتيق عً تسدلٔه مْاكئدُ ّٓتعَدد   احلددّد     

ال  ميتد إلَٔا ا تصا ُت  تْجُٔ االتَاو  د مدً ٓرت دل   

ميَه لدٚ يٖ مً ااكرا  املتعامدٗ اا رٚ جراٜه معامبا  

 علَٔا   ماىٌْ ك  مً الدّلتني((. 
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 املصادر

عبد العالٓال االفٕ:  ر  ماىٌْ العقْ ات يمحد  .1

 .1969ت امل تل املصرٖت 1اللٔيبتالقسه العاوت  

 اسه يند  َا : تعدد ا راٜه ّيمرٍا   العقا  ت  .2

 . 1994رسال٘ ماجستتت جامع٘   دادت

صال إ رأٍه احلٔدرٖ: الْا     ر  يب او القسه .3

 . 2012ت م تب٘ السيَْرٖت   دادت 1العاوت  

ت 1ت  1دٖ عبد املللت مْسْع٘   القاىٌْ ا ياٜٕت حجي .4

  . 2005-2004م بع٘ العله للجنٔقت  تّتت 

ر ّ  عبٔد: املش  ت العنلٔ٘ ا ام٘   اإلجراٛات  .5

 . 1963ا يأٜ٘ت م بع٘ الالمًت مصرت 

مست عالٔ٘: مْٗ احل ه ا ياٜٕ يماو القضاٛ ا ياٜٕت  .6

 . 1975القاٍرٗت 

التعاٌّ الدّلٕ   تيفٔ  ااب او عادل هٔٙ: ّساٜ   .7

 . 2004ا يأٜ٘ ااجيبٔ٘ت دار اليَض٘ العر ٔ٘ت القاٍرٗت 

ت م بع٘ 2عبا  احلسَ:  ر  ماىٌْ العقْ ات ا دٓدت   .8

 . 1972الر ادت   دادت 

عبد احلنٔد الشْار ٕ: يمر تعدد ا راٜه   العقْ اتت دار  .9

 .1989الف ر العر ٕت مصرت 

عبد العدٔه مرسٕ ّ ٓر: دّر القضاٛ   تيفٔ   .10

ا الاٛات ا يأٜ٘ت دار اليَض٘ العر ٔ٘ت القاٍرٗت 

1978 . 

كام  السعٔد: ااب او العام٘   ماىٌْ العقْ ات  .11

 . 1981ااردىٕت املإسس٘ الصحفٔ٘ت ااردٌت 

يند الفا  : املباد  العام٘   التشرٓق ا الاٜٕت  .12

 . 1976م بع٘ الداّدٖت دمش ت 

يند سامٕ البعاّٖ:  ر  ااب او العام٘   ماىٌْ  .13

العقْ ات اللٔيبت م بع٘ دار احلرٓ٘ لل باع٘ت مصرت 

1972 . 

يند سامٕ البعاّٖ:  ر  ااب او العام٘   ماىٌْ  .14

رٓ٘ لل باع٘ت مصرت العقْ ات اللٔيبت م بع٘ دار احل

1972 . 

يند معرّ  عبد اهلل: الباع    القاىٌْ العرامٕت  .15

رسال٘ ماجستتت كلٔ٘ القاىٌْ ّالسٔاس٘ت جامع٘ 

 . 1975  دادت 

يند ٍشاو ي ْ الفتْ ت  ر  القسه العاو   ماىٌْ  .16

 . 1990العقْ اتت دار اليَض٘ العر ٔ٘ت مصرت 

اتت ينْد ينْد مص فٙ:  ر  ماىٌْ العقْ  .17

ت م بع٘ جامع٘ القاٍرٗت مصرت 10القسه العاوت  

1983. 

ينْد  ٔل بسَ:  ر  ماىٌْ العقْ ات اللبياىٕت  .18

 .1968ت دار اليَض٘ العر ٔ٘ت  تّتت 2 

ينْد  ٔل بسَ: ماىٌْ العقْ ات اللبياىٕت القسه  .19

 . 1968ايا ت م تب٘ امل بْعاتت  تّتت

 

 

 


