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عنوان األطروحة:  انقضاءالدعوى اجلنائية اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية ويف قوانني وأنظمة دول جملس التعاون 
اخلليجي.                          

إعداد الطالــب:  عيل عبد الرمحن العيدان

إشــــــــــــــــراف:  أ.د.فـؤاد عبـد املنعم أمحـد

مشكلة األطروحة:  تتمثل مشكلة الدراسة يف حمورين رئيسني مها:

املحور األول : حتديد مدى اختالف أحكام انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة عن أحكام انقضاء الدعوى 
اجلنائية العامة ؛ الرتباطها باحلق اخلاص .

املحور الثاين : حتديد مدى اختالف نظم وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي، ومدى اتفاقها مع أحكام 
الرشيعة اإلسالمية ، يف انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة .

فاملشكلة تتحدد يف السؤال الرئيس التايل :

اجلنائي اإلسالمي وأنظمة وقوانني دول جملس  الترشيع  اخلاصة يف  اجلنائية  الدعوى  انقضاء  أسباب  ما 
التعاون اخلليجي؟

مجتمع األطروحة:
ـ كتب فقهاء الرشيعة اإلسالمية ـ رمحهم الل ـ املتعلقة بموضوع البحث .

ـ أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي فيم يتعلق بموضوع البحث .
ـ عدد)1٥( قضية متعلقة بالدعوى اجلنائية اخلاصة، انقضت بأحد أسباب االنقضاء حمل البحث .

منهج  األطروحة وأدواتها:  فيم خيص اجلانب النظري املنهج االستقرائي التأصييل املقارن ، أما فيم يتعلق باجلانب 
التطبيقي فهو منهج أسلوب حتليل املضمون لعدد من القضايا انقضت بأحد أسباب االنقضاء حمل 

البحث.

مستخلص أطروحة دكتـــوراه
قســــم: عدالة جنائية
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 أهم النتائج:

1 ـ أخذ النظام السعودي بتقسيم الرشيعة اإلسالمية: دعوى جنائية عامة ودعوى جنائية خاصة ، أما القانون 
ومثـله   ، تابعة  مدنية  ودعوى  عمومية  جنائية  الوضعي:دعوى  القانون  بتقسيم  أخـذ  فقد  اإلمارايت 

البحريني، والعمين ،والقطري ، والكويتي.

2ـ تنقيض الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الرشيعة بصدور حكم قضائي فيها ، وبعفو أو صلح املجني عليه، أو 
بوفاة اجلاين فيم يتعلق بالعقوبات البدنية -عدا القصاص -.

3 ـ تنقيض الدعوى اجلنائية اخلاصة يف النظام السعودي بصدور حكم هنائي،وبعفو أو صلح املجني عليه ، 
وتنقيض دعوى التعويض إضافة إىل ذلك بالرتك من املدعي مدنيااً.

4 ـ تنقيض الدعوى املدنية التابعة يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي  بصدور حكم قضائي هنائي ، 
وبتنازل أو ترك املدعي باحلق املدين، أو بالتقادم .

٥ ـ ال يأخذ نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي،بنظرية التقادم يف الدعوى ا جلنائية أو املدنية.
أهم التوصيات: 

1 ـ يؤيد الباحث ما ذهب إليه بعض الرشاح من وجوب التفرقة يف النصوص القانونية بني احلكم النهائي 
والبات.

2 ـ التوصية بتقسيم الدعاوى اجلنائية يف قوانني دول اخلليج إىل دعاوى عامة وخاصة .
3 ـ تضمني النظام السعودي ، ما يفيد عدم قبول رجوع العايف عن القصاص بمجرد ترصحيه بالعفو.

4 ـ تضمني نظام اإلجراءات السعودي واإلمارايت والعمين والقطري ، ما يفيد عدم قبول إعادة رفع التارك 
لدعوى احلق اخلاص، إذا رصح يف تركه بنزوله عن حقه.

»انقضاء  عىل  تنص  السعودي  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  من   )23( املادة  حاالت  إىل  ثالثة  حالة  إضافة  ـ   ٥
الدعوى اجلزائية اخلاصة بوفاة املتهم فيم تكون فيها العقوبة متعلقة ببدن اجلاين -غري القصاص- إذا مل 

يتم التصالح بني األطراف قبل الوفاة «
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Study title: Adjudication of Private- Oriented Criminal Trial in Modern Laws and the Operative Legislations of G.C.C. (Gulf 
Cooperation Council) Countries.

Student : Ali Abdul Rehman Al-Eidan

AdviSor   : Prof. Foud Abdul Munim Ahmad

reSeArch Problem: The present research centers on two-fold main themes. First, it seeks to explore the divergence of juristic 
opinions on the adjudication of private-oriented criminal trail and its relevance to rights involving private spectrum. 
Second, it seeks to explore the divergence of standpoints existent among modern laws and operative legislations of 
G.C.C. (Gulf Cooperation Council) countries on the adjudication of private-oriented criminal law suits. Also, it will 
explore its respective concurrence with comparable injunctions of Islamic Sharia. This detail leads us to address a final 
question: On what reasons, the adjudication of private-oriented criminal trail takes place in all the tripartite codes _____ 
Islamic criminal legislation; modern laws; and the operative legislations of the G.C.C. countries?

reSeArch GrouP: Needed data for research were pooled from the following sources: 

- Pertinent literature of Sharia jurisprudence;

- Relevant data of modern laws and the legislation of G.C.C. countries; and

- A select collection of legal suits related to the adjudication of private-oriented criminal trials.

reSeArch methodoloGy: On the theoretical side, the present researcher has employed original, comparative and deductive 
approach. On the applied side, he has used analytical technique. He has taken some lawsuits and made then analyses.

imPortAnt reSultS: 

1. Saudi law applies Sharia code. The latter observes a two-fold categorization _____ public criminal trial and private 
criminal trial. United Emirates, on the other hand, observe classification of man-made law-public criminal trail 
and civil criminal trial. Bahrain, Oman, Qatar and Kuwait pursuer this code.

2. Adjudication process of private-oriented criminal trial in Sharia terminates in final judicial verdict. The latter includes 
one of the three indictments- expiation; reconciliation with the victim; or Qisas action.

3. Adjudication process of private-oriented criminal trial in Saudi law terminates in final judicial verdict. The latter 
includes one of the two indictments _____ expiation; or reconciliation with the victim. An additional factor is 
included as well _____ compensation to the victim.
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4. Adjudication process of civil trail in legislations of the G.C.C. countries terminates in final judicial verdict. The latter 
includes one of the two indictments _____ remission; or restoration of the civil right to the plaintiff.

5. Saudi procedural penal law shows extinct attention to the concept of Taqaddam (antiquated case).

imPortAnt recommendAtionS:

1. The present research supports the idea of variance between two kinds of verdicts _____ final and decisive.

2. Criminal lawsuits in the legislations of G.C.C. countries should be divided in two categories _____ public lawsuits and 
private lawsuits.

3. Saudi law should include a sheer word of forgiveness on Qisas indictment.

4. The procedural laws of four countries _____ Saudia, Emirates, Oman and Qatar _____ should incorporate a clear word of 
remission in the realm of private right.

5. Addition should be made in procedural law. A text should be added that states: Private-oriented penal trial should 
terminate with the death of the convicted if no reconciliation is finalization between contending parties prior to the 
death.
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اإلهـــــــداء

إىل  ذكـرى  والدي  الذي  كـان يل  نعم   املريب  واملوجـه  والقـدوة، 
غفر الل له وأسكنه فسيح جناته

إىل  ذكرى  و الديت التي هلا يعود الفضل بعد الل يف نجاحي بدعواهتا 
الصادقة ، فرمحها الل رمحة  واسعة

إىل  رفيقة  دريب ورشيكة  حيايت  زوجتي  الغالية التي طاملا  سهرت 
وعانت ،  وساندتني ووقفت  بجانبي  ..

إىل  بنـايت  برشى  وروىل  ويـارا وأملى  الآلتـي  عانني وصـربن  ..
إىل كـل مـن سـاندنـي ووقــف بجانبـي  بالكلمــة  وبالفعـل ..    

أهدي هذه األطروحة ، وجزاهم  الل خريااً ..   

           

ح

الباحـــث



شكــــــر  وتقديـــــــــر
     

احلمد لل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ، سيدنا حممد ، وعىل آله وصحبه 
أمجعني ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .                        وبعد :

فأشكر الل أوالاً ، عىل أن وفقني إىل إمتام هذه األطروحة ، فله الثناء واملنة .
ثم أتوجه بالشكر اجلزيل إىل سمو سيدي األمري نايف بن عبد العزيز النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء 
وزير الداخلية ، ونائبه صاحب السمو امللكي األمري أمحد بن عبد العزيز ، ومساعده للشؤون األمنية صاحب 
السمو امللكي األمري حممد بن نايف بن عبد العزيز - حفظهم الل مجيعااً - عىل إتاحتهم الفرصة يل ولزمالئي 
العلمي  باملستوى  ؛ لالرتقاء  يبذلوه من جهد  ، وما  لنا  الدائم والدؤوب  ، والتشجيع  العليا  إلكمل دراساتنا 

والعميل ملنسويب األمن .
وال يفوتني أن أشكر معايل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، أ . د . عبد العزيز بن صقر الغامدي، 

الذي ال يألو جهدااًاً يف سبيل خدمة هذا الرصح الشامخ .
هيئة  وأعضاء   ، العدالة  قسم  رئيس  منهم  وأخص   ، اجلامعة  هذه  يف  أساتذيت  جلميع  موصول  والشكر   
التدريس بالقسم الذين كان هلم األثر الكبري يف إخراج هذا العمل؛ لريى النور ، فلهم مني جزيل الشكر والثناء.
التوجيري  الفريق/ سعد بن عبد الل  الواجب عيل أن أسوق الشكر والعرفان إىل معايل  أنه من    ثم أرى 
مدير عام الدفاع املدين ، الذي بذل الكثري يف سبيل تطوير هذا اجلهاز والرقي بمنسوبيه ، وفضله عيل كبري ؛ إذ 

رشحني هلذه الدراسة ، وأياديه عيل ال تعد ، فجزاه الل عني خريااً .
كم أتوجه بالشكر اجلزيل إىل أخي األكرب سعادة العميد/حممد بن عبد الل القرين املساعد لشؤون التخطيط 
والتدريب ، الذي مل يتوان يف الوقوف بجانبي ومؤازريت وتشجيعي ، بل والتمديد يل يف فرتة ابتعاثي حتى أكمل 

هذه األطروحة ، فجزاه الل عني خري اجلزاء وجعل ذلك يف ميزان حسناته .
الذي   ، التدريب  إدارة  مدير  الربكة  صالح   / العقيد  سعادة  أخي  إىل  واالمتنان  الشكر  بعظيم  أتقدم  كم 
هذه  أهني  لكي  ؛  يل  املستمر  والدعم   ، الصافية  واملحبة   ، الصادقة  بالكلمة   ، بجانبي  بالوقوف  عيل  يبخل  مل 

األطروحة ، فال حرمه الل األجر واجلنة ، ووفقه لكل خري يف الدنيا واآلخرة .
كم أتوجه بالشكر والعرفان إىل أستاذي وشيخي الفاضل أ . د . فؤاد عبد املنعم أمحد املرشف عىل الرسالة، 
الذي أخْذُت من وقته الكثري ، واستنرُت بعلمه الغزير ، فقد كان له الفضل بعد الل يف مساعديت وتوجيهي 
أبلغ األثر يف إخراج هذه األطروحة هبذا الشكل ، فكان نعم املرشف ونعم  ، فقد كان ملالحظاته  وإرشادي 

املوجه ، أسأل الل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناته ، وأن يوفقه ملا حيب ويرىض.
كم أشكر كل من أسدى يل معروفااً أو دعاءاً أو نصحااً أو توجيهااً أو عونااً ، وجزاهم الل عني كل خري .

الباحـــث

خ
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعادها

1. 1 مقدمة الدراسة

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، 
من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له.

وأش�هد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأش�هد أن حممدًا عبده ورس�وله >  وعىل آله 
وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. وبعد:

فإن اهلل خلق اخللق ورشع هلم ما تنتظم به حياهتم وآخرهتم، فهو احلكيم اخلبري قال سبحانه 
برُِي ﴿1٤﴾﴾)سورة امللك(. َ ِطيُف اخلخْ َلُم َمنخْ َخَلَق َوُهَو اللَّ وتعاىل: ﴿َأاَل َيعخْ

إاّل أنه يوجد من هؤالء اخللق من يتنكر ويتمرد عىل تلك األحكام، فيعيث يف األرض فسادًا 
واعتداًء عىل حقوق غريه، ما ينشأ معه اخلصومات والدعاوى التي حتتاج إىل النظر واحلكم فيها؛ 

إلقامة العدل برفع الظلم عن املظلوم ومعاقبة الظامل)1(، وبذلك تنقيض تلك الدعوى.

إاّل أن هن�اك ع�وارض قد تعرتض س�ري تل�ك الدعوى ؛ م�ا يعجل بانقضائه�ا قبل صدور 
احلك�م، وهذه الع�وارض ختتلف من دعوى إىل أخ�رى، فام تنقيض به الدع�وى اجلنائية اخلاصة 
ق�د ال تنق�يض به الدع�وى اجلنائية العام�ة)2(، ما ينبغي مع�ه البحث يف تلك الع�وارض ملعرفتها 

والوقوف عليها.

)1( الرسخيس. أبو بكر حممد بن أمحد )1٤22ه � 2001م(، املبس�وط )اعتنى به س�مري مصطفى رباب، دار إحياء 
الرتاث، بريوت � لبنان ، الطبعة األوىل  (66/16 ؛ ابن قدامة . موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد 
ابن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل )1٤26ه � 2005م(، املغني ) حتقيق د.عبد اهلل بن عبد 
املحس�ن الرتك�ي و د.عب�د الفتاح حممد احلل�و ، دار عامل الكتب ، الري�اض � اململكة العربية الس�عودية ، الطبعة 

اخلامسة(5/1٤ � 6.
)2( كعف�و املجن�ي علي�ه ، تنقيض به الدعوى اجلنائية اخلاص�ة ، وال تنقيض به الدعوى اجلنائية العامة ، كام س�يأيت يف 

مبحث عفو املجني يف فصل انقضاء الدعوى اجلنائية بالعفو .
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وغالبًا ما هتتم الدراس�ات بالدعوى اجلنائية العامة وأسباب انقضائها)1(، وَأمَهلت الدعوى 
اجلنائية اخلاصة أومل ُتعطها مزيد اهتامم ؛ لذا فإن الباحث يف هذه الدراس�ة قام بدراس�ة األسباب 
التي تنقيض هبا الدعوى اجلنائية اخلاصة، جامعًا جلزيئاهتا والمًا لش�تاهتا يف الرشيعة اإلس�المية، 

والنظام السعودي، وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي.

وما يزيد من صعوبة هذه الدراسة أن الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي 
مل تصدر بعد)2(، كام أن الصعوبة تزداد أكثر إذا علمنا أن هذه الدراسة ليست مقصورة عىل النظام 
السعودي فقط، بل هي دراسة شاملة جلميع ما خيص الدعوى اجلنائية اخلاصة يف أنظمة وقوانني 
دول جمل�س التعاون اخلليج�ي، مقاِرنًة بني تلك األنظمة والقوان�ني للوقوف عىل أوجه االتفاق 
واالختالف، السيام وأن هذه الدول تسعى جاهدة إىل توحيد األنظمة فيام بينها، ويأمل الباحث 
أن تس�هم هذه الدراس�ة � ب�إذن اهلل � يف بيان مواط�ن االتفاق ومواطن االخت�الف التي تتطلب 
املراجع�ة والتمحيص ؛ إلكامل توحيد أنظمة وقوانني تل�ك الدول، مع بيان مدى إمكانية ذلك، 
ومدى مناس�بة تل�ك األنظمة والقوان�ني وكفايتها للواق�ع العميل من عدمه في�ام يتعلق بانقضاء 

الدعوى اجلنائية اخلاصة.

وعىل ما سبق فقد تولد لدى الباحث اإلحساس بأمهية هذه الدراسة، وما ستتوصل إليه من 
نتائج وتوصيات.

)1( انظ�ر : الفال�ح. بن�در ب�ن س�ليامن)1٤25ه � 200٤م(، انقض�اء الدعوى العام�ة يف ضوء  نظ�ام اإلج�راءات  
اجلزائي�ة الس�عودي وتطبيقاته يف اململكة العربية الس�عودية )رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة، كلية الدراس�ات 
العلي�ا، جامع�ة نايف العربية للعل�وم األمنية، الرياض � اململكة العربية الس�عودي�ة(؛ وامل��ّدرع. حمم�د بخيت 
اب��ن مب��ارك)1٤25ه � 200٤م(، انقضاء الدعوى العامة بصدور احلكم النهائي يف نظام اإلجراءات اجلزائية 
السعودي)رس�الة ماجس�تري غ�ري منش�ورة، كلي�ة الدراس�ات العليا، جامع�ة ناي��ف العربية للعل�وم األمني�ة، 
الري�اض � اململكة العربية الس�عودية(؛ و الس�امل. فه�د بن حممد)1٤25 � 1٤26ه(، انقض�اء الدعوى اجلنائية 
يف نظام اإلجراءات اجلزائية )رسالة ماجستري غري منشورة، املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية، الرياض � اململكة العربية السعودية (.
)2( وإنام املوجود هو مرشوع الالئحة، وقد تم االسرتشاد به أثناء البحث.
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1 .2 مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة يف حمورين رئيسني مها :

املحور األول : حتديد مدى اختالف أحكام انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة عن أحكام انقضاء 
الدعوى اجلنائية العامة ؛ الرتباطها باحلق اخلاص.

إذ أن كثري من الدراسات العلمية قد ركزت عىل دراسة أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية    
العامة)1( وأمهلت أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة فلم تعطها مزيدًا من االهتامم؛ 
م�ا نت�ج عنه عدم الوق�وف عىل مجيع جزيئ�ات هذا املوض�وع وبقائها متناث�رة بني طيات 
الكت�ب الفقهية والقانونية ؛ األمر الذي أدى إىل وق�وع بعض اللبس واخللط بني مفاهيم 
الدعوى اجلنائية اخلاصة والدعوى اجلنائية العامة،كام س�اعد يف هذا اخللط القصور لدى 
البعض يف فهم الرشيعة اإلس�المية إضافة إىل الثقافة املس�تقاة من القوانني الوضعية التي 
ختتل�ف عن الرشيعة اإلس�المية يف تناوهلا للدعوى اجلنائية اخلاصة وأس�باب انقضائها ؛ 
مما يس�توجب معه إزال�ة هذا التداخل باس�تجالء اجلوانب الرشعي�ة والقانونية للدعوى 

اجلنائية اخلاصة وأوجه االتفاق واالختالف يف ذلك.

املحور الثاين : حتديد مدى اختالف نظم وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي فيام بينها، ومدى 
اتفاقها مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، فيام خيص انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة.

حيث إن دول جملس التعاون اخلليجي تسعى إىل توحيد األنظمة فيام بينها، وتعمل جادة    
يف س�بيل ذل�ك ؛ ما يس�توجب مع�ه رضورة إجياد دراس�ات متخصصة مبنية عىل أس�س 

علمية تدعم وتقرب هذا التوجه االحتادي.

ودراسة موضوع انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة تعترب من الدراسات التي تسعى إىل    
تضييق الفجوة فيام بني تلك الدول يف جانب من جوانب النظام اجلنائي اإلجرائي، بإبراز 
أوج�ه االتف�اق واالختالف في�ام بني ه�ذه األنظمة، وم�دى اتفاقها مع أح�كام الرشيعة 
اإلسالمية، س�عيًا إىل إجياد احللول والتوصيات املناسبة لتضييق فجوة االختالف فيام بني 

)1( انظر : املبحث اخلاص بالدراسات السابقة يف  آخر هذا الفصل .
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أنظم�ة وقوان�ني تلك الدول، خاصة أنه ال توجد دراس�ة متخصصة يف هذا املوضوع عىل 
مستوى دول جملس التعاون اخلليجي � حسب علم الباحث �.

كل ذل�ك جع�ل احلاج�ة ملح�ة إىل وجود دراس�ة علمي�ة تعن�ى بالدعوى اجلنائي�ة اخلاصة 
وأسباب انقضائها، وعليه فإن مشكلة هذه الدراسة تتحد يف السؤال الرئيس التايل:

ما أس�باب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلس�المي وأنظمة وقوانني 
دول جملس التعاون اخلليجي؟

1 .3 تساؤالت الدراسة

1 � م�ا املقص�ود بالدع�وى اجلنائية اخلاص�ة يف الترشيع اجلنائي اإلس�المي وأنظمة وقوانني 
دول جملس التعاون اخلليجي ؟

2 � ما أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي؟

3 � م�ا أوج�ه االتفاق واالختالف يف أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي من ناحية 
انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة ؟

٤ � م�ا مدى كفاية أس�باب انقضاء الدع�وى اجلنائية اخلاصة يف أنظم�ة وقوانني دول جملس 
التعاون اخلليجي ومناسبتها للواقع العميل، وما مدى احلاجة إىل اإلضافة إليها أو تعديل 

بعضها؟

5 � م�ا م�دى إمكانية توحيد أنظم�ة وقوانني دول جملس التعاون اخلليج�ي املتعلقة بانقضاء 
الدعوى اجلنائية اخلاصة؟

1 .4  أهداف الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

1� بي�ان املقصود بالدع�وى اجلنائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلس�المي وأنظمة وقوانني 
دول جملس التعاون اخلليجي.
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2� مج�ع م�ا تناثر ب�ني طيات كتب الفقه اإلس�المي حيال أس�باب انقضاء الدع�وى اجلنائية 
اخلاصة.

3 �  إب�راز أوجه االتفاق وأوج�ه االختالف يف أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي 
من ناحية انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة، وبيان موقف كل دولة يف ذلك.

٤ � اس�تقراء وحتليل نصوص أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي املتعلقة بانقضاء 
الدعوى اجلنائية اخلاصة وبيان كفايتها ومناسبتها للواقع العميل من عدمه.

5 � معرفة مدى إمكانية توحيد أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي املتعلقة بانقضاء 
الدعوى اجلنائية اخلاصة.

1 .5  أمهية الدراسة

تبدو أمهية هذه الدراسة من ناحيتني مها :

أواًل : من الناحية النظرية، وتتمثل يف عدة جوانب أمهها ما ييل :

1 � ُتبني هذه الدراسة موقف الترشيع اجلنائي اإلسالمي من انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة 
, وجتمع ما تناثر بني طيات كتب الفقه اإلسالمي حيال ذلك.

2� تش�مل دراس�ة مجيع أنظم�ة وقوان�ني دول جملس التع�اون اخلليجي فيام يتعل�ق بانقضاء 
الدعوى اجلنائية اخلاصة، وتبني موقف كل دولة من ذلك.

3 � تس�هم يف إب�راز أوج�ه االتفاق وأوج�ه االختالف فيام ب�ني أنظمة وقوان�ني دول جملس 
التعاون اخلليجي من جانب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة.

٤ � حتاول إجياد احللول والتوصيات املناسبة لتضييق فجوة االختالف فيام بني أنظمة وقوانني 
دول جملس التعاون اخلليجي فيام خيص انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة.

5 � تس�اعد هذه الدراس�ة املختص�ني يف دول جملس التعاون اخلليجي ع�ىل تقريب وجهات 
النظر لتوحيد القوانني يف هذه الدول.
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ثانيًا : من الناحية العملية، وتتمثل يف اآليت :

1 � اس�تقراء وحتليل نصوص أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي املتعلقة بانقضاء 
الدعوى اجلنائية اخلاصة، لبيان مدى مناسبتها للواقع العميل.

2� حتليل مضمون لبعض القضايا املتعلقة بموضوع الدراس�ة، والتي انقضت بأحد أس�باب 
االنقضاء حمل البحث.

1 .6  منهج الدراسة

اتبع الباحث يف هذه الدراسة منهجني عىل النحو التايل :

املنهج األول : خاص باجلانب النظري

هو املنهج االستقرائي التأصييل املقارن وذلك بالبحث يف مصادر الترشيع اجلنائي اإلسالمي 
عن أس�باب انقضاء الدع�وى اجلنائية اخلاصة ومدى اعتامد أنظم�ة وقوانني دول جملس التعاون 
اخلليج�ي عليها يف ذل�ك، ثم قارن بينها ؛ لبي�ان أوجه االتفاق وأوجه االختالف، واس�تفاد من 

ة يف موضوع الدراسة. الدراسات احلديثة التي تتميز باجلدَّ

املنهج الثاين : خاص باجلانب التطبيقي

ه�و منهج أس�لوب حتليل املضمون لع�دد )15( قضية متعلق�ة بموضوع الدراس�ة، والتي 
انقض�ت بأحد أس�باب االنقضاء حمل البحث، الصادرة من جه�ات االختصاص يف بعض دول 

جملس التعاون اخلليجي.

إجراءات الدراسة 

القي�ام بع�زو اآليات إىل مواضعها يف الق�رآن الكريم، وختريج األحادي�ث، وعزو اآلثار إىل 
كتب اآلثار، والتعريف باأللفاظ التي يرى الباحث أهنا حتتاج إىل تعريف.

كام اتبع الباحث عند العزو إىل املصدر أو املرجع يف احلاشية الرتتيب اآليت:
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عند العزو للمرة األوىل :

اسم املؤلف كاماًل مبدوًء باللقب، ثم تاريخ الطبعة � فإن مل يوجد فريمز له ب� د.ت � ثم اسم 
الكتاب كاماًل ) ثم املحقق � إن وجد � ، ثم دار النرش � فإن مل توجد فريمز هلا ب� د.ن �، ثم مدينة 

وبلد النرش، ثم رقم الطبعة � فإن مل يوجد فريمز هلا ب� د.ط( ثم اجلزء، ثم الصفحة.

أما عند العزو للمرات التالية :

اكتفى الباحث بذكر لقب املؤلف، ثم اسم الكتاب خمترصًا - ثم عبارة )مرجع سابق( - ثم 
اجلزء والصفحة.

1 .7  حدود الدراسة
 املجال املوضوعي

تناول�ت هذه الدراس�ة انقض�اء الدع�وى اجلنائية اخلاص�ة يف الترشيع اجلنائي اإلس�المي، 
وأنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي، والرشوح والكتب والرسائل العلمية واملجالت 
املحكمة املتعلقة بموضوع الدراس�ة، ثم قارنت بينها ؛ وبينت أوجه االتفاق وأوجه االختالف، 

واستفادت من الدراسات احلديثة ذات الصلة بموضوعها.

 املجال املكاين

تعت�رب دول جملس التعاون اخلليجي الس�ت )اململكة العربية الس�عودية، الكويت، البحرين 
, قطر، اإلمارات العربية املتحدة، س�لطنة عامن( مكانًا للدراس�ة، وأما بالنس�بة للقضايا التطبيقية 
فه�ي ن�امذج لبعض القضايا املتعلقة بموضوع الدراس�ة، والتي انقضت بأحد أس�باب االنقضاء 
حمل البحث، الصادرة من جهات االختصاص يف اململكة العربية السعودية، وبعض دول جملس 

التعاون اخلليجي.

املجال الزماين

تناولت الدراس�ة نامذج لبع�ض القضايا املتعلقة بموضوع الدراس�ة، والت�ي انقضت بأحد 
أس�باب االنقضاء حمل البحث، الصادرة من جهات االختصاص يف اململكة العربية الس�عودية، 

وليس هناك تقيد بزمان حمدد، طاملا أن النظام الذي استند عليه احلكم ما زال ساري املفعول.
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1 . 8 مفاهيم ومصطلحات الدراسة

1. 8 .1 االنقضاء

1 ـ يف اللغة

( أصل صحيح، يدل عىل إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه  القاف والضاد واحلرف املعتل يف )َقَضَ
جلهته، ويأيت بمعنى الفراغ، تقول : قض فالن صالته أي فرغ منها، ويأيت بمعنى األداء واإلهناء، 
تقول : قض دينه أي أداه وأهناه، ويأيت بمعنى انقطاع اليشء ومتامه، وقض وطره : أمته وَبَلَغه)1(.

2 ـ  يف االصطالح الفقهي 

املتتب�ع لعب�ارات الفقهاء � رمحهم اهلل � جيد أهنم اس�تعملوا لفظ »االنقض�اء« وقصدوا به ما 
سبق ذكره من املعاين يف اللغة، فلم خيتلف عندهم املعنى الفقهي عن املعنى الل�غوي وله عندهم 

ألفاظ مرادفة، منها : اإلمضاء، واالنتهاء)2(.

)1( ابن فارس . أبو احلس�ني أمحد بن فارس بن زكريا )1389ه (، معجم مقاييس اللغة ، )حتقيق وضبط عبد الس�الم 
حمم�د ه�ارون ، دار اجليل، بريوت � لبن�ان ، الطبعة الثانية ( كتاب القاف ، باب الق�اف والضاد وما يثلثهام ، جذر 
[ 99/5 – 100 ؛ اب�ن منظور . مجال الدين حممد )1٤17ه � 1997م(، لس�ان العرب )دار إحياء الرتاث  ]َق�يِضَ
[209/11�211 ؛ الزبيدي.  ومؤسس�ة التاريخ العريب ، بريوت � لبنان ، الطبعة الثانية( باب القاف ، جذر ]َقيِضَ
الس�يد حمم�د مرت�ض احلس�يني )1٤22ه _ 2001م(، تاج العروس م�ن جواهر القاموس ، )حتقي�ق عبد املجيد 
قطامش ، ومراجعة د.عبد العزيز عيل س�فر ود.خالد عبد الكريم مجعة ، الرتاث العريب سلس�لة يصدرها املجلس 
الوطن�ي للثقاف�ة والفنون واألدب بدولة الكويت ، الطبعة األوىل( باب الواو والياء، فصل القاف مع الواو والياء، 

جذر ]ق ض ي[ 310/39�318 .
)2( الكاس�اين . اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مس�عود )1٤18ه � 1997م(، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )حتقيق 
وتعليق الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ، توزيع مكتبة عباس أمحد الباز ، مكة املكرمة� 
اململك�ة العربي�ة الس�عودية ، طب�ع ونرش دار الكت�ب العلمية، بريوت � لبن�ان ، الطبع�ة األوىل ( ٤/٤23، ٤28، 
٤33، ٤3٤ ؛ احلطاب . حممد بن أمحد بن عبد الرمحن املغريب ) 1398ه � 1978م (، مواهب اجلليل رشح خمترص 
خلي�ل ) دار الفك�ر ، ب�ريوت � لبن�ان ، الطبعة الثاني�ة ( ٤68/2 ؛ ابن قدام�ة ، املغني � مرجع س�ابق � 195/1، 

. 132�130/7
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3 ـ  يف االصطالح القانوين 

االنقضاء يعني وجود »عقبات إجرائ�ية دائمة تعرتض حتريك الدعوى  أو استمرار سريها، 
وينبني عليها عدم قبوهلا ابتداًء أو عدم جواز استعامهلا يف مراحلها التالية«)1(.

وانقض�اء الدع�وى يف النظ�ام يعني : انتهاؤها بص�دور حكم فيها أو ق�رار هنائي، وهذا هو 
الوض�ع الطبيع�ي النقضائها، إاّل أن الدعوى قد تنقيض بأس�باب أخرى عارضة كالوفاة والعفو 

وغريمها، وال جيوز حتريكها بعد ذلك)2(.

4 ـ  التعريف اإلجرائي 

يقص�د الباحث بلفظ »االنقضاء« يف هذه الدراس�ة مجيع األس�باب الت�ي تنتهي هبا الدعوى 
اجلنائي�ة اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلس�المي، وأنظمة وقوانني دول جمل�س التعاون اخلليجي 

الست، كصدور حكم هنائي، والعفو من املجني عليه أو وليه أو ويل األمر، ونحو ذلك.

1 . 8 . 2  الدعوى

1 ـ  يف اللغة  

عيه، وهي الطلب، والتمني، والدعاء، والزعم إذا مل يقرتن بحجة  الدعوى اسم مصدر ملا َيدَّ
أو برهان، وادعى كذا : زعم أن له حقًا أو باطاًل )3(.

)1( حسني . حممود نجيب )1995م (، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية ) دار النهضة العربية ، القاهرة � مرص، الطبعة 
الثالثة ( ص 19٤ .

)2( ن�دا . حمم�د حمم�ود )1981م (، انقض�اء الدعوى التأديبي�ة ) دار الفكر العريب ، القاهرة  � م�رص ، الطبعة األوىل ( 
ص٤ . 

)3( اب�ن منظ�ور ، لس�ان العرب � مرجع س�ابق � باب الدال ، جذر]دع�ا[ 359/٤�363 ؛ الزبي�دي، تاج العروس � 
مرجع س�ابق � )حتقيق د.عبد الصبور ش�اهني ، ومراجعة د.حممد محاس�ة عبد اللطيف ، ط1٤22/1ه�2001م( 
ب�اب ال�واو والي�اء ، فصل الدال مع الواو والياء ، ج�ذر ]د ع و[ ٤6/38�53 ؛ الفيوم�ي . أمحد بن حممد بن عيل 
الفيومي املقري )1٤18ه � 1997م(، املصباح املنري ، ) اعتنى به األستاذ يوسف الشيخ حممد ، املكتبة العرصية ، 

صيدا بريوت � لبنان ، الطبعة الثانية ( كتاب الدال ، مادة ]د ع ا[ ص103.
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2 ـ  يف االصطالح الفقهي 

تع�ددت تعريف�ات الفقهاء للدعوى، وليس ذلك قارصًا فيام ب�ني املذاهب الفقهية فقط، بل 
تع�ددت التعريف�ات فيام بني فقهاء املذه�ب الواحد، ولكن بالنظر إىل ه�ذه التعريفات يتبني أهنا 
متقارب�ة يف معناها وإن اختلفت يف مبناه�ا، وإن كان يؤخذ عىل بعضها بعض املآخذ، باعتبار أنه 
غري جامع أو غري مانع، وليس هذا مقام لبسطها اآلن)1(، ولعيل هنا أذكر أقرب هذه التعريفات، 

وهو ما عرفها به أحد املعارصين حيث ذكر أن الدعوى هي :

» قول مقبول أو ما يقوم مقامه يف جملس القضاء، يقصد به إنسان طلب حق له أو ملن يمثله، 
أو محايته »)2(.

3ـ  يف االصطالح القانوين  

الدعوى لدى رشاح القانون : »س�لطٌة لاللتجاء إىل القضاء بقصد احلصول عىل تقرير احلق 
أو محايته«)3(. 

1 .8 .3  اجلنائية 

1 ـ  يف اللغة 

ه�ي مص�در الفع�ل ) َجَنى ( – جناي�ة : بمعنى أذنب. ويقال : جنى عىل نفس�ه، وجنى عىل 
ه إليه. و– الثمرة ونحوها جنى، وجنًيا: تناوهلا من منبتها.  قوم�ه.  وجنى الذنب عىل ف�الن : جرَّ

ويقال جنى الثمرة لفالن، وجنى الثمرة فالًنا، وجنى الذهب : مجعه من معدنه..... )٤(.

)1( انظر : أقوال الفقهاء يف تعريف الدعوى ومناقشتها، ص 31 .
)2( ياس�ني . حمم�د نعي�م ، نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلس�المية وقانون املرافعات املدني�ة والتجارية ) دار النفائس، 

عامن � األردن ، ط1٤25/3ه �2005م ( ص83 �85 .
)3( كام�ل . حمم�د ن�رص الدي�ن، الدعوى وإجراءاهت�ا يف القضاء الع�ادي واإلداري ) ع�امل الكتب ، القاه�رة �  مرص، 

ط1989/1م ( ص233.
)٤( اب�ن منظور ، لس�ان العرب � مرجع س�ابق � باب اجلي�م ، جذر]جني[ 392/2�39٤ ؛ الزبي�دي، تاج العروس � 
مرجع س�ابق �)حتقي�ق د.مصطفى حجازي، ومراجعة د.حممد محاس�ة عبد اللطي�ف، ط1٤22/1ه� �2001م( 

باب الواو والياء ، فصل اجليم مع الواو والياء ، جذر ]ج ن ي[372/37�380 . 
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2ـ يف االصطالح الفقهي 

»اس�م لفعل حمرم رشًعا، س�واء وقع الفعل عىل نفس أو مال أو غري ذلك لكن أكثر الفقهاء 
تعارف�وا ع�ىل إطالق لفظ اجلناية عىل األفعال الواقعة عىل نفس اإلنس�ان أو أطرافه، وهي القتل 
واجلرح والرضب واإلجهاض بينام يطلق بعضهم لفظ اجلناية عىل جرائم احلدود والقصاص«)1(.

3 ـ يف االصطالح القانوين 

اجلناية :  ) يف القانون ( : »اجلريمة التي يعاقب عليها القانون أساًس�ا باإلعدام أو األش�غال 
الشاقة املؤبدة)2(أو األشغال املؤقتة أو السجن«)3(.

1 .8 .4  الدعوى اجلنائية اخلاصة 

1 ـ  يف االصطالح الفقهي

هي »الدعوى التي يطالب فيها اخلصم بحق له خاص أو يغلب فيه ذلك أو معه مشارك من 
البرش والتي ال ترفع إاّل من صاحب احلق أو من يمثله«)٤(.

واحلق اخلاص : هو »ما يتعلق به مصلحة خاصة، بأن كان نفعه خمتصًا بإنس�ان معني يكون 
هو املستحق له، وال يشرتك فيه عامة الناس«)5(.

)1( عودة . عبد القادر )1٤26ه � 2005م (، الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارًنا بالقانون الوضعي ) مؤسسة الرسالة 
نارشون ، بريوت � لبنان ،  الطبعة األوىل ( ص٤٤.

)2( تم إلغاء األش�غال الش�اقة بنوعيها املؤبدة واملؤقتة يف القانون املرصي ، واس�تبدلتا بالسجن املؤبد والسجن املشدد 
بنص املادتني )3(و)٤( من القانون رقم 95 لسنة 2003  املنشور باجلريدة الرسمية العدد 25 )تابع( يف 19 يونيه 
2003م . وطبق�ًا لذل�ك يصب�ح تعريف اجلنايات بأهنا :»هي اجلرائم املعاقب عليه�ا بالعقوبات اآلتية : اإلعدام ، 

السجن املؤبد ، السجن املشدد ، السجن«.
)3( عودة ، الترشيع اجلنائي اإلس�المي � مرجع س�ابق � ص ٤٤� ٤5 ؛ ثروت. جالل )1989م(، نظم القسم العام يف 
قانون العقوبات املرصي )منشأة املعارف ، اإلسكندرية�مرص د.ط ( ص125 ؛ أبو عامر. حممد زكي )1986م(، 

قانون العقوبات � القسم العام )دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية � مرص ، د.ط ( ص36٤.
 )٤( عمر . نبيل إس�امعيل ) 1993م (، أصول املرافعات الرشعية وعلم القضاء يف اململكة العربية الس�عودية ) منش�أة 

املعارف ، اإلسكندرية � مرص ، د.ط ( ص315.     
)5( الق�رايف . ش�هاب الدي�ن أب�و العباس أمحد بن إدريس ب�ن عبد الرمحن الصن�هاج�ي )1٤21ه  � 2001م (، أنوار 
الربوق يف أنواء الفروق املعروف بكتاب الفروق )دراس�ة وحتقيق أ.د حممد أمحد رساح و أ.د عيل مجعة حممد ، دار 

السالم، القاهرة � مرص ، الطبعة األوىل ( ٤/1209.
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ويع�رب عن�ه الفقهاء ب�«ح�ق العبد« وهو ما كان خالص�ًا للعبد أو اجتمع في�ه حقان حق اهلل 
وحق العبد ولكن حق العبد هو الغالب)1(. 

2ـ  يف االصطالح القانوين

تس�مى الدعوى املدنية التابعة أو دعوى احلق اخلاص وهي »الدعوى التي يرفعها من حلقه 
رضر من اجلريمة بطلب تعويض هذا الرضر«)2(.

3ـ  التعريف اإلجرائي 

يقص�د الباحث بلف�ظ »الدعوى اجلنائية اخلاصة« تلك الدعوى الت�ي تكون حقًا خالصًا أو 
غالب�ًا للمجن�ي عليه أو وليه أو ورثته، الناش�ئة ع�ن جرائم القتل أو اجل�رح أوالرضب ونحوه، 
والتي يتمخض عنها دعاوى، كدعاوى القصاص يف النفس ومادون النفس والديات واألروش 
وحد القذف وخالفه وكذلك الدعوى التي يرفعها من حلقه رضر من اجلريمة بطلب التعويض.

1 .8 .5  الدعوى اجلنائية العامة 

1 ـ  يف االصطالح الفقهي

ه�ي »الدع�وى التي تك�ون نتيج�ة االعتداء عىل ح�ق من حق�وق اهلل اخلالص�ة أو احلقوق 
املشرتكة وحق اهلل هو الغالب«)3(.

)1( ابن نجيم . زين الدين بن إبراهيم بن حممد )1٤18ه � 1997م (، البحر الرائق رشح كنز الدقائق ) ومعه حاش�ية 
»منحة اخلالق عىل البحر الرائق« للش�يخ حممد أمني عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز املعروف بابن عابدين 
الدمش�قي احلنف�ي ، ضبطه وخرج أحاديثه الش�يخ زكي عم�ريات ، دار الكتب العلمية ، ب�ريوت � لبنان ، الطبعة 

األوىل ( 227/6 .
)2( هرج�ة . مصطف�ى جم�دي )2000م(، االدع�اء املب�ارش أو الدع�وى املدنية أمام القض�اء اجلنائ�ي )دار املطبوعات 

اجلامعية، اإلسكندرية � مرص ، د.ط ( ص111.
)3( ج�اد . س�امح الس�يد )1٤0٤ه � 1983م(، العف�و ع�ن العقوب�ة يف الفقه اإلس�المي والقانون الوضع�ي )مكتبة 

اخلدمات احلديثة ، جدة � اململكة العربية السعودية ، د.ط ( ص103.
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وحق اهلل تعاىل : هو »ما يتعلق به النفع العام من غري اختصاص بأحد فينس�ب إىل اهلل تعاىل 
لعظم خطره وشمول نفعه، ويقال له احلق العام أو حق املجتمع.....« )1(.

وتس�مى دعوى احلسبة ؛ ألن الشهادة فيها تس�مع ولو مل تسبقها دعوى، وتسمى أيضًا هذه 
الشهادة شهادة حسبة)2(.

2 ـ يف االصطالح القانوين

تس�مى الدعوى العمومية أو دعوى احلق العام وه�ي »مطالبة االدعاء العام بإنزال العقاب 
عىل املتهم استيفاًء للحق العام«)3(.           

3 ـ  التعريف اإلجرائي 

يقصد الباحث بلفظ »الدعوى اجلنائية العامة« تلك الدعوى التي تكون ناش�ئة عن اجلرائم 
الت�ي فيه�ا اعتداء عىل حق اهلل، أو انتهاك ملحارمه، وحق اهلل هو م�ا قصد به التقرب إىل اهلل تعاىل 
وتعظيم�ه وإقامة ش�عائر دينه، أو حتقيق النفع العام من غ�ري اختصاص بأحد كاإلرهاب، وقطع 
الطري�ق، والرش�وة، وخيان�ة األمان�ة ونح�و ذلك، ومجي�ع اجلرائ�م املنصوص عليه�ا يف قوانني 
العقوب�ات، والقوان�ني األخ�رى املتضمنة موجبات معين�ة مقرونة بجزاءات عن�د اإلخالل هبا، 

بدول جملس التعاون اخلليجي.

1 .8 .6 دول جملس التعاون اخلليجي 
هي الدول اخلليجية الست، التي يتكون منها جملس التعاون اخلليجي :

)اإلم�ارات العربية املتحدة، ومملكة البحرين، واململكة العربية الس�عودية، وس�لطنة عامن، 
ودولة قطر، ودولة الكويت(. 

)1( اب�ن نجي�م ، البحر الرائق � مرجع س�ابق �1٤8/6� 1٤9 ؛ أبو زهرة . حممد)1998م(،اجلريمة والعقوبة يف الفقه 
اإلسالمي � كتاب اجلريمة ) دار الفكر العريب ، القاهرة � مرص ، د.ط ( ص٤3� ٤9.

)2( أبو زهرة ، اجلريمة � مرجع سابق � ص52.
)3( عوض . حممد حميي الدين )1٤2٤ه � 2003م(، أصول اإلجراءات اجلزائية »نظرية البطالن«  ) بحث غري منشور، 
من مذكراته التي قام بتدريسها عىل طلبة الدكتوراه قسم العدالة ، بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، بالرياض � 

اململكة العربية السعودية ( ص23.
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1 .8 .7 أنظمة 

مج�ع نظ�ام، والنظ�ام هو : » جمموعة من األح�كام التي تتعلق بموض�وع حمدد، وتعرض يف 
ص�ورة مواد متتالية، عىل ش�كل وثيقة تص�در من خادم احلرمني الرشيفني املل�ك )بع�د ت�داول 

األمر بمجلس الوزراء والشورى( ؛ لتنظي�م سل�وك األف�راد وإدراك مصاحلهم«)1(.

التعريف اإلجرائي 

يقص�د الباح�ث بلف�ظ »األنظم�ة« م�ا ص�در م�ن اجله�ات املختص�ة يف اململك�ة العربي�ة 
الس�عودية م�ن أنظمة ولوائح وقرارات خت�ص الدعوى اجلنائية اخلاص�ة، ودعوى احلق اخلاص 
)التعويض(،كنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، ومرشوع الئحته التنفيذية، ونظام املرافعات 

الرشعية والئحته التنفيذية.

1 .8 .8  قوانني 

مج�ع قان�ون، والقانون هو »جمموع�ة من القواعد الت�ي تقيم نظام املجتمع، فتحكم س�لوك 
األفراد وعالقاهتم فيه، التي تناط كفالة احرتامها بام متلك السلطة العامة يف املجتمع من قوة اجلرب 

واإللزام«)2(.

التعريف اإلجرائي 

يقص�د الباحث بلفظ »القوانني « م�ا صدر من اجلهات املختصة يف بقية دول جملس التعاون 
اخلليجي من قوانني وقرارات ختص الدعوى اجلنائية، والدعوى املدنية التابعة للدعوى اجلنائية، 
أو ما يسمى بدعوى احلق اخلاص، كقوانني اإلجراءات اجلزائية، وقوانني اإلجراءات واملعامالت 

واملرافعات املدنية، يف تلك الدول. هي الدول اخلليجية الست، التي يتكون منها جملس

)1( احلفناوي . عبد املجيد )د.ت(، أصول الترشيع يف اململكة ) د.ن ، د.ط ( ص93.
)2( كريه . حسن )197٤م(، املدخل إىل القانون  ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية � مرص ، الطبعة اخلامسة ( ص19.
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1 .9 الدراسات السابقة

من خالل البحث عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع هذه الدراسة، تبني للباحث 
� حس�ب اطالع�ه � أن موض�وع » انقض�اء الدع�وى اجلنائي�ة اخلاصة » مل يعط حق�ه من البحث 

واالهتامم، ومل يفرده  أحد بدراسة مستقلة.

وبالبح�ث ع�ن الدراس�ات اللصيقة هبذا املوض�وع مل جيد الباحث إاّل مخس دراس�ات فقط 
تناولته بش�كل عام خيتلف عام يتناوله الباحث يف هذه الدراس�ة، وفيام ييل تفصيل كل دراسة عىل 

حدة :

الدراسة األوىل : 

دراس�ة إس�امعيل)1989م(، بعن�وان »احل�ك��م اجل�ن�ائ�ي الص���ادر ب�اإلدان��ة« رس�الة 
دكتوراه، قام هبا الباحث يف كلية احلقوق جامعة القاهرة � مرص، وهتدف إىل :

1 � اكتس�اب املعرف�ة الصحيح�ة، ب�إدراك احلقيق�ة، والتدريب ع�ىل طرق البح�ث العلمي 
املنهجي املتعمق.

2 � حتقيق األغراض النظرية ملوضوع البحث، وهي الوصول إىل األسس العامة، واإلطارات 
املوضوعي�ة، والصي�غ املعياري�ة إلصدار األح�كام باإلدان�ة، هبدف تطويره�ا، وحتديد 

موضوعه حتديدًا جيعله يؤدي دوره عىل أكمل وجه.... 

3 � حتقي�ق األغراض العملية، وهي الوصول باحلك�م إىل حتقيق دوره يف الضبط االجتامعي 
وحتقيق العدالة.....

واستخدم الباحث املنهج التحلييل الفلسفي النقدي املقارن.

وتكونت هذه الدراسة من مقدمة ومتهيد وقسمني وخامتة، حيث اقترص التمهيد عىل التعريف 
بمفردات عنوان الدراسة، وبيان النظم اإلجرائية والقضائية ومبادئ املحاكمة، وحتدث الباحث 
يف القس�م األول ع�ن العوام�ل املؤثرة يف إصدار احلكم وقس�مه إىل ثالثة أب�واب تكلم يف الباب 
األول ع�ن أه�داف اجلزاء اجلنائي، ويف الباب الثاين عن العوام�ل املتعلقة بالقايض اجلنائي، ويف 
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الب�اب الثال�ث عن العوامل املتعلقة باملتهم، وتكلم يف القس�م الثاين ع�ن النظام القانوين للحكم 
اجلنائ�ي وقس�مه إىل ثالثة أبواب تكل�م يف الباب األول عن اخلصومة اجلنائي�ة، ويف الباب الثاين 

عن البناء القانوين للحكم، ويف الباب الثالث عن تسبيب احلكم.

واشتملت هذه الدراسة عىل نتائج أمهها :

1 � دقة وصعوبة وضع طرق منهجية سليمة تكفل اختاذ قرارات وأحكام رشيدة.

2 � حتدي�د جديد ألركان احلكم باإلدان�ة، يف ثالثة أركان : الركن املادي اإلجرائي، والركن 
الشكيل اإلجرائي، والركن الرشعي.

3 � حتدي�د مش�كالت احلك�م باإلدانة حيث تتمثل يف أزم�ة نظام العدال�ة اجلنائية، وتفاوت 
األح�كام باإلدان�ة، وموق�ف الق�ايض من املنح�رف، وعدم وج�ود معايري حم�ددة بدقة 

الستخدام السلطة التقديرية للقضاة........

٤ � أوىص الباحث بتدريب القضاة عىل فن إصدار احلكم باإلدانة.

5 � أوىص الباحث بس�ن الترشيعات الكفيلة بتنظي�م اخلصومة اجلنائية، وتقرير اإلجراءات 
التي تسمح بفحص شخصية املتهم قبل توقيع اجلزاء اجلنائي عليه.

أوجه الشبه بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة :

أ �  أن كال الدراستني تناولتا احلكم اجلنائي.

ب � أن كال الدراستني تعرضتا إىل رشوط احلكم اجلنائي.

أوجه االختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة :

أ � أن الدراس�ة الس�ابقة اقترصت عىل سبب واحد من أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية، 
وهو احلكم النهائي، أما الدراس�ة احلالية فهي أعم من هذه الدراس�ة حيث س�رتكز 

عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة شاملة لكل جوانبها، ومفصلة جلميع جزيئاهتا.

ب � أن الدراسة السابقة مل تتطرق إىل التأصيل الرشعي للدعوى اجلنائية، بعكس الدراسة 
َلت أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة تأصياًل رشعيًا. احلالية حيث أصَّ
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ج� � أن الدراس�ة السابقة مل تتطرق إىل أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي، كام 
هو احلال يف الدراسة احلالية.

د � تناول�ت الدراس�ة احلالية أوجه االتفاق واالختالف ب�ني أنظمة وقوانني دول جملس 
التعاون اخلليجي، ومدى مناسبتها للواقع العميل، وهذا مل تتناوله الدراسة السابقة.

ه � تناول�ت الدراس�ة احلالي�ة حتليل لقضايا تتعل�ق بالدعوى اجلنائي�ة اخلاصة، بخالف 
الدراسة السابقة فهي مل تتناول اجلانب التطبيقي للدعوى.

الدراسة الثانية:  

دراس�ة عطي�ة )1990م(، بعن�وان » دور املجن�ي علي�ه يف إهن�اء الدعوى اجلنائية«  رس�الة 
دكتوراه، قام هبا الباحث يف كلية احلقوق جامعة القاهرة � مرص، ومل يتطرق الباحث إىل األهداف 

املتوخاة من بحثه، وإنام اقترص عىل أمهية البحث حيث ذكر أهنا تتمثل يف :
حماول�ة إجياد فكرة عامة إلقرار دور فعال للمجني عليه يف إهناء الدعوى اجلنائية والترصف 
فيها، حلسم كثري من املنازعات خاصة البسيطة منها مما يغني معه اللجوء إىل التقايض......إلخ. 
كام أن الباحث مل يرش إىل منهجه يف البحث، وباستقراء الرسالة تبني أنه اتبع املنهج االستقرائي 

التحلييل املقارن.
تكونت الدراس�ة الس�ابقة من مقدمة ومتهيد وقس�مني وخامتة،حيث اش�تملت املقدمة عىل 
التعريف بمفردات عنوان الدراسة، وأمهية البحث، وخطة البحث، وحتدث يف الباب التمهيدي 
ع�ن ملحة تارخيية ع�ن دور املجني عليه يف إهن�اء الدعوى اجلنائية، وحتدث يف القس�م األول عن 
دور املجني عليه يف إهناء الدعوى اجلنائية بإرادته املنفردة وقسمه إىل ثالثة أبواب تكلم يف الباب 
األول ع�ن التنازل عن الش�كوى، ويف الباب الث�اين عن التنازل عن الطل�ب، ويف الباب الثالث 
ع�ن عفو املجن�ي عليه يف الرشيعة اإلس�المية، وتكلم يف القس�م الثاين ع�ن دور املجني عليه يف 
إهناء الدعوى اجلنائية باالتفاق مع املتهم وقس�مه إىل ثالثة أبواب تكلم يف الباب األول عن دور 
املجن�ي عليه اخل�اص يف إهناء الدعوى اجلنائي�ة، ويف الباب الثاين عن دور املجن�ي عليه العام يف 
إهن�اء الدع�وى اجلنائية، ويف الباب الثالث حتدث عن دور املجن�ي عليه يف إهناء الدعوى اجلنائية 

باالتفاق مع املتهم يف الرشيعة اإلسالمية.
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واشتملت الدراسة السابقة عىل نتائج أمهها :

1 � أن املجني عليه قد لقي اهتاممًا كبريًا خالل النصف األخري من القرن العرشين.

2 � أن للمجني عليه أن يتنازل عن شكواه يف أي وقت سواء قبل أو بعد رفع الدعوى وحتى 
بعد صدور احلكم البات يف بعض اجلرائم.

3 � أن من حق املجني عليه كشخص معنوي أن ينهي الدعوى اجلنائية بإرادته املنفردة بتنازله 
عن طلبه يف بعض اجلرائم.

٤ � أن الرشيعة اإلس�المية قد س�بقت القوانني الوضعية يف إقرارها حلق املجني عليه أو لويل 
الدم يف إهناء اخلصومة اجلنائية.

5 � أوىص الباح�ث بمزي�د من البحث والدراس�ة يف موضوع بحثه لكون�ه موضوعًا حيويًا 
متطورًا مابقي هناك جمني عليه من اجلريمة. 

أوجه الشبه بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة :

أن كال الدراستني تناولتا الترصف القانوين والرشعي للمجني عليه يف إهناء الدعوى املتمثل 
يف التنازل، والعفو، والصلح.

أوجه االختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة :

أ � أن الدراسة السابقة اقترصت عىل بعض أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية التي تنحرص 
يف دور املجن�ي علي�ه فق�ط، أما الدراس�ة احلالية فه�ي أعم من هذه الدراس�ة حيث 
بحث�ت مجي�ع ما تنقيض به الدعوى اجلنائية اخلاصة ش�املة ل�كل جوانبها، ومفصلة 

جلميع جزيئاهتا.

ب � أن الدراس�ة الس�ابقة مل تتط�رق إىل التأصيل الرشعي للدع�وى اجلنائية، حيث كان 
تركي�زه عىل اجلان�ب القان�وين وبخاصة القانون امل�رصي، بعكس الدراس�ة احلالية 

َلت أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة تأصياًل رشعيًا.  حيث أصَّ

ج�� � أن الدراس�ة الس�ابقة مل تتطرق إىل أنظم�ة وقوانني دول جملس التع�اون اخلليجي، 
بعكس الدراسة احلالية التي بحثت يف هذه األنظمة والقوانني.
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د � تناولت الدراسة احلالية حتليل لقضايا تتعلق بالدعوى اجلنائية اخلاصة، بخالف هذه 
الدراسة فهي مل تتناول اجلانب التطبيقي للدعوى.

الدراسة الثالثة : 

دراس�ة الفال�ح )1٤25ه � 200٤م(، بعن�وان » انقض��اء ال�دع��وى الع��ام���ة  يف ضوء  
نظام اإلج�راءات  اجلزائية الس�عودي وتطبيقاته يف اململكة العربية الس�عودية« رسالة ماجستري، 
قام هبا الباحث يف كلية الدراسات العليا، بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، وهتدف 

إىل :

1 � بيان املقصود بالدعوى العامة وانقضائها.

2 � بيان األسباب املوجبة النقضاء الدعوى العامة.

3 � ح�االت انقض�اء الدع�وى العامة يف الفق�ه والنظام , ورشوط كل حال�ة، وآثارها املرتتبة 
عليها.

واستخدم الباحث املنهج االستقرائي التحلييل النقدي.

ت�م تقس�يم هذه الدراس�ة إىل فص�ل متهي�دي وأربعة فص�ول وخامتة، حيث ش�مل الفصل 
التمهيدي اإلطار املنهجي للبحث، واش�تمل الفصل األول عىل انقضاء الدعوى العامة بصدور 
احلك�م النهائي، واش�تمل الفصل الثاين ع�ىل انقضاء الدع�وى العامة بالعف�و، والفصل الثالث 
اشتمل عىل انقضاء الدعوى العامة بالتوبة، واشتمل الفصل الرابع عىل انقضاء الدعوى بالوفاة.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :

1 � أن نظ�ام اإلجراءات الس�عودي قد عالج انقضاء الدع�وى العامة بصورة تتفق مع روح 
الرشيعة اإلسالمية.

2 � أن العقوب�ة املالي�ة إذا كانت من قبيل التعزير فإهنا تس�قط بوفاة املحكوم عليه وفقًا لنظام 
اإلجراءات السعودي.

3 � أن األحوال التي تنقيض هبا الدعوى يف نظام اإلجراءات السعودي هي نصوص نظامية 
جمملة حتتاج إىل تفصيل يف الالئحة التنفيذية.
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٤ � حث اجلهات العلمية ومراكز األبحاث عىل إجراء مزيد من الدراسات يف جمال الدعاوى 
اجلزائية.

أوجه الشبه بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة :

أن كال الدراستني تناولتا انقضاء الدعوى اجلنائية باحلكم النهائي والعفو والوفاة.

أوجه االختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة :

أ �  أن الدراس�ة الس�ابقة اقترصت عىل الدعوى العامة كام هو احلال يف الدراس�ة األوىل، 
بخالف الدراسة احلالية فهي يف الدعوى اجلنائية اخلاصة.

ب � أن الدراس�ة الس�ابقة قد اقترصت عىل النظام الس�عودي فقط، أما الدراس�ة احلالية 
فهي شاملة ألنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي الست.

ج�� � مل تش�مل الدراس�ة الس�ابقة التقادم كس�بب النقض�اء الدعوى اجلنائي�ة، بخالف 
الدراسة احلالية حيث تناولت أثر التقادم عىل انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة.

د � تناول�ت الدراس�ة احلالية أوجه االتفاق واالختالف ب�ني أنظمة وقوانني دول جملس 
التعاون اخلليجي، ومدى مناسبتها للواقع العميل، وهذا مل تتناوله الدراسة السابقة.

ه � تناول�ت الدراس�ة احلالية التطبيقية قضايا تتعلق بالدع�وى اجلنائية اخلاصة، بخالف 
القضايا التي تناولتها الدراسة السابقة فهي نامذج للدعوى اجلنائية العامة ومل تتطرق 

للدعوى اجلنائية اخلاصة.

الدراسة الرابعة : 

دراس�ة امل�ّدرع )1٤25ه � 200٤م(، بعن�وان » انقض��اء ال�دع��وى الع��ام����ة بصدور 
احلكم النهائي يف نظام اإلج�راءات اجلزائية السعودي« رسالة ماجستري، قام هبا الباحث يف كلية 

الدراسات العليا، بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، وهتدف إىل : 

1 � التعرف عىل مفهوم الدعوى العامة وأطرافها.

2 � بيان املقصود باحلكم النهائي ورشوطه يف الفقه والنظام.

3 � حتديد األثر املرتتب عىل احلكم يف الفقه والنظام.
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واستخدم الباحث املنهج التحلييل االستقرائي.

 وتكونت هذه الدراسة من مقدمة وثالثة فصول وخامتة، ففي الفصل األول تكلم الباحث 
عن ماهية الدعوى العامة يف الرشيعة اإلسالمية ويف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، وماهية 
الع�ام كذل�ك يف الرشيعة والنظام الس�عودي، وكيفية رف�ع الدعوى العام�ة يف الرشيعة والنظام 
السعودي، ويف الفصل الثاين بحث احلكم النهائي، ماهيته ورشوطه يف الفقه والنظام السعودي، 

وأما الفصل الثالث فقد اشتمل عىل دراسة تطبيقية عىل األحكام القضائية.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :

1 � أن الدع�وى العام�ة ختتلف عن الدع�وى اخلاصة من أوجه عديدة، ول�كل منهام قواعد 
خاصة يف نظام اإلجراءات السعودي.

2� أن نظ�ام اإلج�راءات الس�عودي قد نص عىل حاالت جيوز فيها إع�ادة النظر يف األحكام 
النهائية.

3 � حث اجلهات العلمية ومراكز البحث عىل إجراء مزيد من الدراسات واألبحاث يف جمال 
الدعوى اجلزائية.

أوجه الشبه بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة :

أن كال الدراستني تناولتا انقضاء الدعوى اجلنائية باحلكم النهائي يف النظام السعودي.

أوجه االختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة :

أ � أن الدراس�ة الس�ابقة تناول�ت احلك�م النهائ�ي يف الدع�وى اجلنائي�ة العامة، بخالف 
الدراسة احلالية فهي تناولت احلكم النهائي يف الدعوى اجلنائية اخلاصة.

ب � أن الدراسة السابقة اقترصت عىل سبب واحد من أسباب انقضاء الدعوى العامة، 
بخالف الدراسة احلالية فهي يف بحثت مجيع أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة 

يف الفقه وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي الست.

ج� � أن الدراس�ة الس�ابقة قد اقترصت عىل النظام الس�عودي فقط، أما الدراسة احلالية 
فهي فقد اشتملت ألنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي الست.
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د � تناول�ت الدراس�ة احلالية أوجه االتفاق واالختالف ب�ني أنظمة وقوانني دول جملس 
التعاون اخلليجي، ومدى مناسبتها للواقع العميل، وهذا مل تتناوله الدراسة السابقة.

ه � تناول�ت الدراس�ة احلالية حتليل لقضاي�ا الدعوى اجلنائية اخلاصة انقضت بأس�باب 
متعددة، بخالف القضايا التي تناولتها الدراسة السابقة فهي نامذج النقضاء الدعوى 

العامة بصورة واحدة وهو انقضائها باحلكم النهائي.

الدراسة اخلامسة: 
دراسة السامل )1٤25ه � 1٤26ه (، بعنوان » انقضاء الدعوى اجلنائية يف نظام اإلجراءات 
اجلزائية« رسالة ماجستري، قام هبا الباحث يف املعهد العايل للقضاء  بجامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية، الرياض، استخدم الباحث املنهج االستقرائي املقارن.

وتكون�ت ه�ذه الدراس�ة من مقدمة ومتهيد ومخس�ة فص�ول وخامتة، حيث اقت�رص التمهيد 
عىل التعريف بمفردات عنوان الدراس�ة، واش�تمل الفصل األول ع�ىل انقضاء الدعوى بصدور 
احلك�م النهائي، واش�تمل الفصل الثاين عىل انقض�اء الدعوى بالعفو، واش�تمل الفصل الثالث 
عىل انقضاء الدعوى بوفاة املتهم، واش�تمل الفصل الرابع عىل التوبة وأثرها يف انقضاء الدعوى 

اجلنائية، وأفرد الباحث الفصل اخلامس لتطبيقات أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :

1 � أن أث�ر حجي�ة احلك�م يف نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي يوافق آث�اره يف الرشيعة 
اإلسالمية.

2� أن العفو إسقاط والساقط ال يعود.

3 � أن وفاة اجلاين تسقط الدعوى اجلنائية يف الفقه والنظام ؛ لعدم فائدة معاقبة امليت.

٤ � أن أثر التوبة يف الفقه مأخوذ به يف النظام حسب اجتهاد القايض.

أوجه الشبه بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة:

أن كال الدراستني تناولتا انقضاء الدعوى اجلنائية باحلكم النهائي والعفو والوفاة يف الرشيعة 
اإلسالمية والنظام السعودي.
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أوجه االختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة :

أ � أن الدراس�ة الس�ابقة تش�مل الدعوى اجلنائية بقس�ميها العام واخلاص، ومن خالل 
اطالع�ي عليه�ا قد وج�دت أهنا ركزت ع�ىل الدع�وى اجلنائية العام�ة، ومل تتطرق 
للدع�وى اجلنائية اخلاص�ة إاّل باإلمجال واإلجي�از، الذي مل يوف املوض�وع حقه , أما 
الدراس�ة احلالي�ة فهي أخص من هذه الدراس�ة حيث ركزت ع�ىل الدعوى اجلنائية 

اخلاصة شاملة لكل جوانبها، ومفصلة جلميع جزيئاهتا.

ب � أن الدراس�ة الس�ابقة اقترصت عىل النظام السعودي فقط، أما الدراسة احلالية فهي 
شاملة ألنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي الست.

ج� � مل تشمل الدراسة السابقة التقادم كسبب النقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة، بخالف 
الدراسة احلالية حيث تناولت أثر التقادم عىل انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة.

د � تناول�ت الدراس�ة احلالية أوجه االتفاق واالختالف ب�ني أنظمة وقوانني دول جملس 
التعاون اخلليجي، ومدى مناسبتها للواقع العميل، وهذا مل تتناوله الدراسة السابقة.

ه � تناول�ت الدراس�ة احلالي�ة حتليل لقضايا تتعل�ق بالدعوى اجلنائي�ة اخلاصة، بخالف 
القضايا التي تناولتها الدراسة السابقة فهي نامذج للدعوى اجلنائية العامة ومل تتطرق 

للدعوى اجلنائية اخلاصة.
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الفصـل الثاين
مفهوم انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة

2 .1  تعريف االنقضاء

2 .2  تعريف الدعوى اجلنائية

2 .3  أنواع الدعوى اجلنائية والتمييز بينها

2 .4 حتريك الدعوى اجلنائية ومبارشهتا
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الفصـل الثاين
مفهوم انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة

2. 1 تعريف االنقضاء
2. 1. 1 تعريف االنقضاء لغة)1(

( أصل  ي�ه َفناؤه وانخْرِصاُمه، الق�اف والضاد واحلرف املعت�ل يف )َقَضَ انخِْقض�اء اليشء وَتَقضِّ
َواٍت يِف  َع َس�امَ صحيح، يدلُّ عىل إحكام أمٍر وإتقانِه وإنفاذه جلهته، قال اهلل تعاىل:} َفَقَضاُهنَّ َس�بخْ

َقهّن. ... ﴿12﴾{)سورة فصلت( أي: أحَكَم َخلخْ ِ َمنيخْ َيوخْ

يِض َقضاًء فهو قاٍض، إِذا َحَكم وَفَصَل. ع واحلكم والفصل يقال: َقَضَ َيقخْ وَأصله الَقطخْ

ُت�مخْ  َقَضيخْ َف�إَِذا  تع�اىل:}  قول�ه  ومن�ه  َديخْن�ي،  َقَضيخْ�ُت  تق�ول:  اأَلداء  بمعن�ى  ويك�ون 
اء،كقوله تعاىل:  ...﴿200﴾{)س�ورة البق�رة( أي: أديتموه�ا، ويك�ون بمعن�ى اإلهنخْ َمَناِسَكُكمخْ
يخْناه  َ بِِحنَي ﴿66﴾{)س�ورة احلجر( َأي: َأهنخْ ُطوٌع ُمصخْ ُؤاَلِء َمقخْ َر َأنَّ َدابَِر َهٰ مخْ َ لَِك األخْ ِه َذٰ َن�ا إَِليخْ }َوَقَضيخْ

ناه ذلك. إليه وَأبخَْلغخْ

ويك�ون بمعن�ى الفراغ تقول: َقَضيت حاجت�ي، ويكون بمعنى اإلمتام، كقول�ه تعاىل: }َفَلامَّ 
نا عليه  َمخْ ِض...﴿1٤﴾{ ) س�ورة س�بأ( َأي: َأمتخْ رخْ َ ُة األخْ تِِه إاِلَّ َدابَّ مخْ َعىَلٰ َموخْ ُ َت َما َدهلَّ َوخْ ِه املخْ َنا َعَليخْ َقَضيخْ

َبه: مات، وَقض وَطَره: َأمتَّه وبَلغه، وَقَض عليه: َقَتَلُه. املوت، والقاضيُة املَوت، وَقَض َنحخْ

ِكَتاِب...﴿٤﴾{  ائِي�لَ يِف الخْ َ َنا إىَِلٰ َبنِي إرِسخْ الم ومنه قول�ه تعاىل: }َوَقَضيخْ ويك�ون بمعنى اإلعخْ
ناهم إعالمًا قاطعًا. َلمخْ )سورة اإلرساء( َأي: َأعخْ

وَتَقضَّ اليشء َفنَِي وَذَهَب وانرصم كانقض وانقطع.

 ] )1( اب�ن ف�ارس، معجم مقاييس اللغة � مرجع س�ابق � كتاب القاف، باب القاف والض�اد ومايثلثهام، جذر ]َقيِضَ
[209/11�211؛ الزبيدي،  99/5 � 100 ؛ ابن منظور، لسان العرب � مرجع سابق � باب القاف، جذر ]َقيِضَ
ت�اج الع�روس � مرجع س�ابق � باب الواو والياء، فص�ل القاف مع الواو والياء، ج�ذر ]ق ض ي[ 310/39� 

318؛ الفيومي، املصباح املنري � مرجع سابق � كتاب القاف، مادة ]ق ض ي[ص 262.
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 ، فاالنقض�اء يف اللغ�ة يعرب به عن معان كثرية مرجعها إىِل انقط�اع اليشء وفنائه، وكلُّ ما ُأتِمَّ
. ، فقد ُقيِضَ يِضَ َي، َأو ُأنخِْفَذ، َأو ُأمخْ َأو ُختَِم، َأو ُأدِّ

2 .1 .2  تعريف االنقضاء يف اصطالح فقهاء الرشيعة

من خالل استقراء ما كتبه فقهاء الرشيعة  � رمحهم اهلل � يف كتبهم من تعريفات ملصطلحات 
بع�ض األلفاظ،مل أج�د من عرف مفردة االنقض�اء بتعريف خاص، ولعل ذل�ك واهلل أعلم، إما 
لكوهنم استعملوها وقصدوا هبا ما تدل عليه يف اللغة)1(، أو لكون هذه املفردة من املفردات التي 

ال حتتاج إىل حد، باعتبار أن معناها واضح ال غموض فيها ُيعرف حسب مقتض احلال.

إالَّ م�ا ذكره صاحب معجم لغة الفقهاء بقوله:« االنقض�اء: االنتهاء وامليض، ومنه: انقضاء 
األجل، مضيه...... وانقضاء املدة، انتهاؤها »)2(.

ىل به أن يك�ون تعريفًا لغويًا ؛ ألنه تعريف ع�ام، ال تنطبق عليه رشوط  وه�ذا التعري�ف اأَلوخْ
التعريف�ات االصطالحي�ة، من كوهنا صارف�ة للمعنى اللغوي أو خمصصة ل�ه، وهلا حدود مانعة 

جامعة ؛ لتمييز املفردة عن غريها)3(.

وهلذه املفردة عند الفقهاء ألفاظ مرادفة تدل عىل معناها، ومن هذه األلفاظ ماييل)٤(:
)1( راجع تعريف االنقضاء لغة، ص 26.

)2(  قلع�ه جي.حمم�د رواس )1٤16ه � 1996م(، معج�م لغ�ة الفقه�اء م�ع كش�اف إنجلي�زي � ع�ريب � فرن�يس 
باملصطلح�ات ال�واردة يف املعج�م )وضع مصطلحاته اإلنكليزي�ة أ.د حامد صادق قنيب�ي، ووضع مصطلحاته 

الفرنسية أ.قطب مصطفى سانو، دار النفائس، بريوت � لبنان، الطبعة األوىل( ص 72، 7٤.
)3(  اب�ن تيمية.ش�يخ اإلس�الم أمحد اب�ن تيمية احل�راين )1٤16ه � 1995م(، جمم�وع الفتاوى )مج�ع وترتيب عبد 
الرمحن بن قاسم، وساعده ابنه حممد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة � اململكة العربية 

السعودية، د. ط( 235/19� 236.
)٤( الرسخيس، املبسوط � مرجع سابق � 6/ 3٤، 35 و٤8/23 ؛ الكاساين. اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود 
)1٤18ه � 1997م(، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )حتقيق وتعليق الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل 
أمح�د عب�د املوج�ود، توزيع مكتب�ة عباس أمحد الباز، مك�ة املكرمة � اململك�ة العربية الس�عودية، طبع ونرش دار 
الكت�ب العلمية، بريوت � لبنان، الطبع�ة األول�ى( ٤23/٤، ٤28، ٤33� ٤3٤؛ احلطاب، م�واه�ب اجللي�ل 
�  مرج�ع س�ابق � ٤68/2؛ اب�ن عب�د ال�رب. احلافظ أبو عمر يوس�ف بن عب�د اهلل بن حممد بن عب�د الرب النمري 
القرطب�ي )1٤10ه � 1990م(، التمهي�د مل�ا يف املوطأ من املعاين واألس�انيد ) حتقيق س�عيد أمحد أعراب، طبعة 
وزارة األوقاف والش�ؤون اإلس�المية باململكة املغربية، د.ط ( 219/22، 257/23 ؛ الش�افعي. اإلمام حممد 
ب�ن إدري�س  الش�افعي)1٤22ه � 2001م(، األم )حتقيق د. رفعت فوزي عبد املطل�ب، دار الوفاء، املنصورة � 

مرص، الطبعة األوىل( 2٤7/9 ؛ ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 195/1، 132/7.
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 اإلمضاء: ويس�تعمل بمعنى اإلهناء، يقال: أمضت املرأة عّدهتا، أي أهنتها، ويس�تعمل كذلك يف 
إنفاذ اليّشء، يقال: أمض القايض حكمه، بمعنى أنفذه.

 االنتهاء: ويستعمل بمعنى االنقضاء، يقال: انتهت املّدة، بمعنى انقضت، وانتهى العقد، بمعنى 
انقض.

 االن�رصام: ويس�تعمل بمعن�ى االنقضاء والزوال، ج�اء يف التمهيد فيمن بان ل�ه بعد صالته أنه 
استدبر القبلة: »أنه يعيد مادام يف الوقت، فإن انرصم الوقت فال إعادة عليه«)1(.

خالص�ة القول: أن لفظة االنقضاء كلمة عامة، ال يتخصص معناها إالَّ بحس�ب ماأضيفت 
إليه.

وب�ام أن االنقضاء املراد به هنا ه�و: انقضاء الدعوى، فيمكن أن نعرفه بأنه: »انتهاء الدعوى 
بإحدى الطرق املعتربة رشعًا، عىل وجه ال حيق للمدعي أو غريه طلب نظرها، و ال يسوغ للقايض 

إجابته لذلك«. 

2 .1 .3 تعريف االنقضاء لدى رشاح القانون 
ف األنظمة والقوانني غالبًا املف�ردات أو املصطلحات التي وردت ضمن نصوصها،  ال ُتَع�رِّ
ِكُل فهمه، أو أراد منه املقنن معنًا خاصًا غري الذي تعارف عليه الناس ؛ لذا جيتهد  إاّل إذا كان ُيشخْ
رشاح األنظم�ة والقوان�ني يف تعريف وتفس�ري تل�ك املفردات الت�ي مل يعرفه�ا أومل يفرسها نص 

القانون.

ولف�ظ »االنقض�اء« م�ن تلك املفردات التي مل حت�ظ بتعريف خاص من القان�ون، وبناًء عىل 
ذلك اختلف الرشاح يف إيضاح املقصود هبذا اللفظ، وباستقراء ما كتبوه يف كتبهم من تعريفات، 
يتض�ح أهن�م مل يعرف�وا »االنقضاء« جم�ردًا من اإلضاف�ة)2( ؛ لكونه كلمة عام�ة، ال يتحدد معناها 

اخلاص إالَّ بحسب ما أضيفت إليه.

 ومن هذه التعريفات ما ييل:
)1( ابن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطأ � مرجع سابق � 55/17.

)2( وه�ذا راج�ع � واهلل أعلم � إىل كون مفردة »االنقضاء« يتبادر معناها إىل الذهن مبارشة دون إعامل نظٍر أو تفكري، 
ولالستزادة انظر : تعريف االنقضاء يف اللغة ص 26.
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1- انقض�اء الدع�وى يعن�ي: » أهنا انته�ت، وانتهاؤها يعني أنه قد صدر فيه�ا حكم أو قرار 
هنائي... وهذا هو الوضع الطبيعي النقضائها، إاّل أن الدعوى قد تنقيض بأسباب أخرى 
عارض�ة كالتقادم أو الوفاة...، وال جيوز حتريكها بعد ذل�ك.. «)1(. إالَّ أن هذا التعريف 

كام يظهر هو أقرب للرشح منه للتعريف.

2- امل�راد بانقضاء الدعوى اجلزائي�ة: » انتهاؤها بصدور حكم هنائي فيها، وهذا هو الوضع 
الطبيع�ي الن�قضائه�ا، أو بحدوث س�ب�ب ي�ؤدي إىل انتهائ�ه�ا كوفاة املته�م، أو العفو 

عنه«)2(. وهذا التعريف كسابقه، فهو تعريف لفظي أكثر من كونه ذا بناٍء قانوين.

ف به » انقض�اء الدعوى« هو أن�ه يعني:وجود » عقب�ات إجرائ�ية دائمة  3- أحس�ن م�ا ُع�رِّ
تعرتض حتريك الدعوى  أو استمرار سريها، وينبني عليها عدم قبوهلا ابتداًء أو عدم جواز 

استعامهلا يف مراحلها التالية «)3(. وأيضًا ورد نص هذا التعريف يف معجم القانون)٤(.

2 .2  تعريف الدعوى اجلنائية
2 .2 .1 تـعريف الدعوى اجلنائية لغة

1 ـ  تعريف الدعوى لغة)5(

َعى، من الفعل )دعو( بالواو، أو باأللف )َدعا(، فالدال والعني واحلرف  َوى اسٌم ملا ُيدَّ عخْ الدَّ
َء إليك بصوٍت وكالٍم يكون من�ك، تقول: دعوت أدُعو  املعت�ل أصٌل واحد، وه�و أن متيل اليشَّ

)1( ندا، انقضاء الدعوى التأديبية � مرجع سابق � ص٤. 
)2(  العيس�ى. عبد اهلل عيس�ى )1٤25ه (، انقضاء الدعوى اجلزائية ) بحث مقدم لندوة القضاء واألنظمة العدلية، 
بالري�اض، ن�رش من ضمن أوراق العمل � املجلد الثالث، طبع وزارة العدل باململكة العربية الس�عودية، الطبعة 

الثانية ( ص 89.
)3( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص19٤ ؛ وانظر قريبًا من هذا : عبد املحسن. مصطفى 
حمم�د )2003 � 200٤م (، انقض�اء الدع�وى اجلنائي�ة، البدائ�ل واملفرتض�ات ) الرتك�ي للكمبيوت�ر وطباع�ة 

األوفست، طنطا � مرص، د.ن ( ص1٤7.
)٤(  معجم القانون )1٤20ه � 1999م (، جممع اللغة العربية ) املطابع األمريية، القاهرة � مرص العربية ( ص 303.
)5( اب�ن ف�ارس، معج�م مقاييس اللغة � مرجع س�ابق � كتاب ال�دال، باب ال�دال والعني ومايثلثهام، ج�ذر ]َدَعَو[ 
279/2�281؛ ابن منظور، لس�ان العرب � مرجع س�ابق � باب الدال، جذر]دعا[ 359/٤�363 ؛ الزبيدي، 
ت�اج الع�روس � مرجع س�ابق � ب�اب الواو والي�اء، فصل الدال مع ال�واو والياء، ج�ذر ]د ع و[ ٤6/38�53؛ 

الفيومي، املصباح املنري � مرجع سابق � كتاب الدال، مادة ]د ع ا[ ص 103.
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َوى، وجتمع ع�ىل دعاوى بفتح الواو وكرسها وقال بعض أه�ل اللغة الفتح أوىل ألن  ُدع�اًء وَدعخْ
العرب آثرت التخفيف َفَفتحتها.

وتطلق الدعوى يف اللغة عىل معان عدة، أمهها ما ييل:

� الزعم: تقول: ادعى زيد كذا يدعى ادعاًء، زعم انه له حقَاً كان أو باطاًل، ومنه قوله تعاىل: 
ُعوَن ﴿27﴾{)سورة امللك( تأويله: الذي كنتم من أجله  ُتمخْ بِِه َتدَّ َذا الَِّذي ُكنخْ }... َوِقيَل َهٰ

تزعمون األباطيل واألكاذيب.

َوى فالن كذا، أي: قوله. � القول: تقول: َدعخْ

ُعوَن ﴿57﴾{ ) س�ورة  مخْ َما َيدَّ مخْ ِفيَها َفاِكَهٌة َوهَلُ � التمني و الطلب: وبه فرس قوله تعاىل: }هَلُ
َعى: َأي ما مَتَنَّى. يس( أي: ما يطلبون وما يتمنون ، ويقال: فالن يف خري ما ادَّ

نا يف صالِح ُدعاِء  كخْ ِ عاء، كام لو قلت: اللهم َأرشخْ ُلح َأن تكون يف معنى الدُّ وى َتصخْ عخْ � كام أن الدَّ
َوى املسلمني. لمني َأو َدعخْ امُلسخْ

ُعوَن ِمنخْ  ِذيَن َتدخْ � كام تستعمل بمعنى العبادة واالستغاثة، فمن األول قوله عز وجل: }إِنَّ الَّ
َثاُلُكمخْ ... ﴿19٤﴾{ )س�ورة األعراف(،ومن الثاين قوله س�بحانه:}... ِ ِعَب�اٌد َأمخْ ُدوِن اهللَّ
ُتمخْ َصاِدِقنَي ﴿23﴾{)س�ورة البقرة(،  أي: اس�تغيثوا  ِ إِنخْ ُكنخْ ُعوا ُش�َهَداَءُكمخْ ِمنخْ ُدوِن اهللَّ َوادخْ

هبم.

خْ َلَنا َما  ُع َلَنا َربَّ�َك ُيَب�نيِّ � وتس�تعمل أيض�ًا، بمعن�ى الس�ؤال، ك�ام يف قول�ه تع�اىل: }َقاُل�وا ادخْ
ا...﴿69﴾{)سورة البقرة(  أي: َسلخْ لنا َرّبك. هُنَ َلوخْ

ُت زيدًا، أي: ناديته وطلبت إقباله. � وقد تأيت بمعنى النداء، تقول: َدَعوخْ

وبتأمل هذه املعاين يتبني أن مرجعها إىل معنى أصيٍل واحد، وهو )الطلب( فكل من زعم أو 
متنى أو دعا أو استغاث أو نادى، فهو يف حقيقته أنه يطلب شيئًا ما.
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2 ـ  تعريف اجلناية لغة)1(

ه، ومجعها ِجَناَياٌت و َجَناَيا. نيِه ِجَناَيًة بالكرس: َجرَّ نخَْب عليه جَيخْ من َجَنى الذَّ

ُذ الثََّمرة من شَجرها، ثم حيمل عىل ذلك غريه من  واجليم والنون والياء أصٌل واحد وهو َأخخْ
املعاين.

م وما يفعله اإِلنس�ان مما يوج�ب عليه العقاب َأو القصاص يف الدنيا  نخُْب واجُلرخْ واجِلناَي�ُة: الذَّ
اٌء. واآلخرة، ورجٌل جاٍن أي: صاحب اجلناية، ومجعه ُجناٌة وُجنَّ

ُذك  تِناُء َأخخْ َتَنيخُْتها، واالجخْ نِيها، واجخْ نِى من الشجر، تقول: َجنيُت الثَّمرَة أجخْ وأصل اجَلَنى ما جُيخْ
ته. إِياها، وثمٌر َجنِيٌّ أي: ُأِخَذ لَوقخْ

نِيها، يقال: َجَنى فالٌن ِجَناَيًة، إِذا َجرَّ َجِريَرًة عىل نفسه  ومن املحمول عليه َجَنيخُْت اجلنايَة أجخْ
َله عليه وهو َبِريء. نَّى فالٌن عىل فالن ذنبًا، إِذا َتَقوَّ أو عىل قومه، و جَتَ

2 .2 .2 تـعريف الدعوى اجلنائية يف اصطالح فقهاء الرشيعة

1 ـ  تعريف الدعوى يف اصطالح فقهاء الرشيعة 

اختلفت ألفاظ فقهاء الرشيعة اإلسالمية يف تعريف الدعوى، وليس هذا اخلالف قارصًا فيام 
ب�ني املذاهب الكربى فقط، وإنام امتد إىل مابني فقهاء املذهب الواحد، لكنهم مع هذا مل يتباعدوا 
ع�ن بعضهم يف اختيار تلك األلفاظ، ويف اجلملة نج�د أن هذه التعريفات متقاربة املعنى، مع أن 

بعضها ال خيلو من مقال)2(، نذكر منها ما ييل:

)1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة �  مرجع سابق  �  كتاب اجليم، باب اجليم والنون ومايثلثهام، جذر]َجنَِي[٤82/1؛ 
ابن منظور، لس�ان العرب � مرجع س�ابق � باب اجليم، جذر]جني[ 392/2�39٤ ؛ الزبيدي. تاج العروس � 
مرج�ع س�ابق �  باب ال�واو والياء، فصل اجليم م�ع الواو والي�اء، ج�ذر ]ج ن ي[372/37�380 ؛ الفيومي. 

املصباح املنري  � مرجع سابق � كتاب اجليم، مادة]ج ن ي[ص 62.
)2( انظ�ر يف ه�ذا » نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلس�المية وقانون املرافعات املدنية والتجارية« لألس�تاذ الدكتور/

حممد نعيم ياسني � مرجع سابق � ص79�85.
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األول: تعريف احلنفية)1(

َد  �اَلُص ِعنخْ َ ِلِس ِعنخَْد َم�نخْ َلُه اخلخْ ع�رف بع�ض احلنفية الدع�وى بقوهلم:» ُمَطاَلَب�ُة َح�قٍّ يِف جَمخْ
ُثُبوتِِه«)2(.

الثاين: تعريف املالكية)3(

ا »)٤(. َجَب لَِقائِِلِه َحقًّ َم َأوخْ ٌل ُهَو بَِحيخُْث َلوخْ ُسلِّ وعرفها بعض املالكية بأهنا:» َقوخْ

َكاِم،  حخْ َ ُفَقَهاِء يِف األخْ اَمِل الخْ �ِتعخْ َغالُِب يِف اسخْ َل ُهَو الخْ َقوخْ نَّ الخْ ٌل ( أِلَ ث�م قال يف رشح التعريف: ) َقوخْ
ُه َقدخْ  نَّ َوى أِلَ ى َدعخْ ا لَِقائِِلِه الُيَس�مَّ َجَب َحقًّ َل إَذا َأوخْ َق�وخْ ِة ؛ َأنَّ الخْ ثِيَّ يخْ َ يِيِد بِاحلخْ قخْ ) ُه�َو بَِحيخْ�ُث ( َفائِ�َدُة التَّ
ِليُم  َر َتسخْ َناُه َلوخْ ُقدِّ َم ( َمعخْ ُلُه ) َلوخْ ُسلِّ ا َثابًِتا، وَقوخْ ى َحقًّ اَمَ ُيَسمَّ اِف وإنَّ رِتَ َنِة َأوخْ ااِلعخْ َبيِّ ُتُه بَِتاَمِم الخْ َثَبَتتخْ ِصحَّ

َراِر)5(. ِقخْ ا َعىَل َقائِِلِه كاإلخْ ُل َحقًّ َقوخْ َجَب الخْ َرَج بَِذلَِك إَذا َأوخْ َعى َعَليخِْه، ) لَِقائِِلِه ( َأخخْ ُدَّ ِل ِمنخْ املخْ َقوخْ الخْ

)1( القونوي. الش�يخ قاس�م )1٤27ه (، أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء )حتقيق د.أمحد ابن 
عب�د ال�رزاق الكبييس، دار ابن اجل�وزي، الدمام � اململكة العربية الس�عودية، الطبعة األوىل ( ص237� 238 ؛ 
النس�في. نج�م الدين أبو حفص عمر بن حمم�د )1٤16ه � 1995م (، طلبة الطلب�ة يف االصطالحات الفقهية 
)ضبط وتغليق وختريج الشيخ خالد عبد الرمحن العك، دار النفائس، بريوت � لبنان، الطبعة األوىل ( ص279؛ 
العين�ي. أب�و حمم�د حممود ب�ن أمح�د )1٤11ه �1990م(، البناي�ة يف رشح اهلداي�ة ) املكتب�ة التجارية مصطفى 
أمح�د الب�از، مك�ة املكرمة – اململكة العربية الس�عودية، ودار الفكر، بريوت � لبنان، الطبع�ة الثانية ( 386/8 ؛ 
الكفوي. أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني )1٤13ه � 1992م (، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق 
اللغوي�ة )أع�ده وفهرس�ه د. عدنان درويش وحمم�د املرصي، دار الكتاب اإلس�المي، القاه�رة � مرص، الطبعة 
الثانية(333/2؛ داماد أفندي. الفقيه عبد اهلل بن الش�يخ حممد بن س�ليامن )د.ت(، جممع األهنر يف رشح ملتقى 
األبح�ر ) وهبامش�ه بدر املتقى يف رشح امللتقى، مؤسس�ة التاري�خ العريب، ودار الرتاث الع�ريب، بريوت � لبنان، 
د.ط( 2٤9/2؛  الغنيمي. الش�يخ عبد الغني الغنيمي الدمش�قي امليداين احلنفي )1٤12ه � 1991م (، اللباب 
يف رشح الكت�اب ) دار إحي�اء الرتاث العريب، بريوت � لبنان، د.ط ( 26/٤ ؛ ابن نجيم، البحر الرائق رشح كنز 

الدقائق � مرجع سابق � 326/7.
)2( الباب�ريت. حمم�د بن حممود )د.ت(، رشح العناية عىل اهلداية ) مطبوع مع تكملة رشح فتح القدير املس�مى »نتائج 
األفكار يف كشف األرسار لقايض زادة أفندي« عىل اهلداية  ومعه حاشية املحقق سعدى جلبي، املكتبة التجارية 

مصطفى الباز، مكة املكرمة� اململكة العربية السعودية، ودار الفكر، بريوت � لبنان، د.ط ( 152/8.
)3( الق�رايف، الفروق – مرجع س�ابق � 1209/٤ ؛ الرصاع. أبو عب�د اهلل حممد األنصاري )1993م(، رشح حدود 
اب�ن عرفة املوس�وم ب�»اهلداية الكافية الش�افية لبيان حقائق اإلم�ام ابن عرفة الوافية« )حتقي�ق حممد أبو األجفان 

والطاهر املعموري، دار الغرب اإلسالمي، بريوت � لبنان، الطبعة األوىل (608/2. 
)٤( الرصاع، رشح حدود ابن عرفة � مرجع سابق � 608/2. 

)5( املرجع السابق، 608/2� 609.
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الثالث: تعريف الشافعية)1(

ِزَمُه  ِِه ِعنخَْد َحاِكٍم لُِيلخْ رِبِ َعىَل َغريخْ ُمخخْ َباٌر َعنخْ ُوُجوِب َحقٍّ لِلخْ وعرفها بعض الشافعية بقوله:» إخخْ
بِه ِ«)2(.

الرابع: تعريف احلنابلة)3(

وبع�ض احلنابل�ة عرفها بأهنا:» إضافة اإلنس�ان إىل نفس�ه اس�تحقاق يشء يف ي�د غريه أو يف 
ذمته«)٤(.

وهذا تعريف عام؛حيث أن الدعوى ال تكون معتربة رشعًا إاّل أن تكون أمام القايض)5(.  

)1( الرشبين�ي. حمم�د اخلطي�ب )د.ت(، مغني املحتاج إىل معرف�ة ألفاظ املنهاج ) دار الفكر، ب�ريوت � لبنان، د.ط ( 
٤61/٤؛ الرميل.ش�مس الدين حممد بن أبو العباس أمحد بن محزة بن ش�هاب الدين املشهور بالشافعي الصغري 
)1٤1٤ه � 1993م(، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج يف الفقه عىل مذهب اإلمام الش�افعي )ومعه  »حاش�ية أيب 
الضي�اء نور الدين عيل بن عيل الش�ربامل�ي، وحاش�ية أمحد ب�ن عبد الرزاق بن حممد بن أمح�د املعروف باملغريب 
الرش�يدي«، دار الكت�ب العلمي�ة، بريوت � لبنان، الطبع�ة األوىل ( 333/8 ؛ ابن فارس. أبو احلس�ني أمحد بن 
ف�ارس ب�ن زكريا الرازي املع�روف بابن فارس )1٤03ه � 1983م(، حلية الفقه�اء ) حتقيق د. عبد اهلل بن عبد 
املحس�ن الرتك�ي، الرشكة املتح�دة للتوزيع، بريوت � لبن�ان، الطبعة األوىل ( ص207 ؛ قلع�ه جي، معجم لغة 

الفقهاء � مرجع سابق � ص85. 
)2( الرشواين، عبد احلميد ؛ وابن القاس�م، وأمحد بن قاس�م العبادي )1٤16ه � 1996م(، حوايش الرشواين وابن 
القاس�م العبادي عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج )ضبطه وصححه الشيخ حممد عبدالعزيز اخلالدي، دار الكتب 

العلمية، بريوت � لبنان، الطبعة األوىل( 338/13� 339.
)3( البهوت��ي. منصور بن يون�س إدري�س )1٤02ه � 1982م(، كش�اف القن��اع ع�ن مت�ن اإلقن�اع )دار الفك�ر، 
بريوت � لبنان، د.ط( 503/5 ؛ املرداوي. ش�يخ اإلس�الم ع�الء الدين أيب احلس�ن عيل ابن س�ليامن املرداوي 
احلنب�يل )1377ه � 1958م(، اإلنص�اف يف معرف�ة الراجح م�ن اخلالف عىل مذهب اإلم�ام املبجل )صححه 
وحققه حممد حامد الفقي، طبع عىل نفقة امللك س�عود بن عبد العزيز، مطبعة الس�نة املحمدية، القاهرة � مرص، 
الطبع�ة األوىل( 369/11 ؛ البعيل. أبو عبد اهلل ش�مس الدين حممد ب�ن أيب الفتح )1٤01ه � 1981م(، املطلع 
ع�ىل أب�واب املقن�ع ) ومعه  معجم ألفاظ الفقه احلنبيل، صنع حممد بش�ري األدلبي، املكتب اإلس�المي، بريوت � 
لبن�ان، د.ط( ص٤03 ؛ الفتوح�ي. تقي الدين حمم�د ابن أمحد الفتوحي احلنب�يل )1٤19ه � 1999م (، منتهى 
اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات )مع حاش�ية املنتهى لعثامن بن أمحد بن س�عيد النجدي الش�هري بابن 

قائد، حتقيق د.عبد اهلل ابن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت � لبنان، الطبعة األوىل ( 5/32٤.
)٤( ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 275/1٤.

)5( ياسني، نظرية الدعوى � مرجع سابق � ص82�83.
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اخلامس: التعريف املختار

وهو ما عرفها به أحد الباحثني حيث ذكر أن الدعوى هي:»قول مقبول أو ما يقوم مقامه يف 
جملس القضاء، يقصد به إنسان طلب حق له أو ملن يمثله، أو محايته«)1(. 

2 ـ  تعريف اجلناية يف اصطالح فقهاء الرشيعة

تع�ددت تعريف�ات فقهاء املذاهب للجناية، مابني موس�ع ومضي�ق، فمنهم من قرصها عىل 
التع�دي عىل البدن خاص�ة)2(، ومنهم من أطلقها عىل جرائم احل�دود والقصاص)3(، ومنهم من 
أطلق ليش�مل كل فعل ض�ار بالنفس أو غريها)٤(، ومنهم من قيده بالعق�اب يف الدنيا)5(، ومنهم 

من عمم العقاب يف الدنيا واآلخرة)6(.

إاّل أن غالب عرف فقهاء الرشيعة، أن اجلناية هي:»التعدي عىل البدن خاصة«.

ُفوِس  ًعا َح�لَّ بِالنُّ ٍم رَشخْ رَّ �لٍ حُمَ ِع ُخصَّ بِِفعخْ خْ حي�ث ق�ال يف العناية: »َوُه�َو َعامٌّ إالَّ َأنَّ�ُه يِف الرشَّ
ًعا  ى َقطخْ ايِن ُيَس�مَّ َي�اُة، َوالثَّ َ ِعَباِد َت�ُزوُل بِِه احلخْ �لٌ ِم�نخْ الخْ ى َقتخْ�الً َوُه�َو ِفعخْ ُل ُيَس�مَّ وَّ َ �َراِف، َواألخْ طخْ َ َواألخْ

ًحا«)7(. َوَجرخْ

وقال يف روضة الطالبني:»وهي القتل والقطع واجلرح الذي ال يزهق وال يبني«)8(.

)1( ياسني، املرجع السابق، ص83� 85.
)2( القون�وي، أني�س الفقهاء � مرجع س�ابق � ص287 ؛ داماد افندي، جممع األهن�ر يف رشح ملتقى األبحر � مرجع 
سابق � 2/ 61٤ ؛ العيني، البناية رشح اهلداية � مرجع سابق � 83/12 ؛ الطوري. اإلمام حممد بن حسني ابن 
ع�يل الطوري الق�ادري احلنفي)1٤18ه�� � 1997م(، تكملة البحر  الرائق رشح كن�ز الدقائق )ضبطه وخرج 
أحاديثه الشيخ زكي عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، الطبعة األوىل ( 3/9 ؛ الرسخيس، املبسوط 
� مرجع سابق � 91/27 ؛ ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 11/ ٤٤3 ؛  الفتوحي، منتهى اإلرادات � مرجع 

سابق � 5/5.   
)3( الرصاع، رشح حدود ابن عرفة � مرجع سابق � 2/ 632. 

)٤( الكفوي، الكليات � مرجع سابق � 2/ 135، 178 ؛ قلعه جي، معجم لغة الفقهاء � مرجع سابق � ص1٤6.  
)5( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء � مرجع سابق � ص1٤6.  

)6( البعيل، املطلع عىل أبواب املقنع � مرجع سابق � ص356. 
)7( البابريت، العناية مع تكملة فتح القدير � مرجع سابق � 10/ 203.

)8( الن�ووي. أب�و زكري�ا حيي�ى ب�ن رشف )1٤12ه � 1991م (، روض�ة الطالب�ني وعم�دة املفت�ني )إرشاف زهري 
الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت � لبنان، الطبعة الثالثة ( 122/9.
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وقال يف األنصاف: »ومعناها يف عرف الفقهاء: التعدي عىل األبدان«)1(.

خالصة القول

إن أقرب تعريف رشعي يتن�اس�ب مع موضوع هذه الدراس�ة، هو لفظ اجلناية العام  الذي 
اصطل�ح علي�ه الفقهاء � رمحهم اهلل � من أن اجلناية »اس�م لفعل حمرم رشعًا«)2(، بغض النظر عن 

غالب عرفهم من إطالقه عىل بعض اجلرائم دون البعض اآلخر.

َق  ًعا َس�َواٌء َتَعلَّ ُرُم رَشخْ ٍل حَيخْ �مٌ لِِفعخْ َناَيُة اسخْ ِ  ق�ال يف تكمل�ة البحر الرائق رشح كنز الدقائق:»اجلخْ
ٍس... «)3(. باَِمٍل َأوخْ َنفخْ

3 ـ  تعريف الدعوى اجلنائية كلفظ مركب يف اصطالح فقهاء الرشيعة

إن مصطلح »الدعوى اجلنائية« لفظ حديث مل يكن معروفًا عند املتقدمني من فقهاء الرشيعة 
� رمحهم اهلل � لكن املتتبع أللفاظهم يف كتبهم جيد أهنم يطلقون عىل الدعوى اجلنائية اسم: »دعوى 

التهمة والعدوان «)٤(.

ع�ى فع�ل حمرم عىل املطلوب يوج�ب عقوبته، مثل قتل، أو قط�ع الطريق، أو   وه�ي:»أن ُيدَّ
رسقة، أو غري ذلك من العدوان املحرم«)5(.

)1( املرداوي، اإلنصاف � مرجع سابق � ٤33/9.
)2( القون��وي، أني��س الفقه�اء � مرج�ع س�اب�ق � ص287 ؛ الباب��ريت، العناي�ة م�ع تكملة فت��ح القدي�ر � مرجع 
س�اب�ق � 10/ 203 ؛ الرسخس��ي، املبس�وط � مرج�ع س�ابق � 91/27 ؛ الكفوي، الكلي�ات � مرجع سابق �  
2/ 135، 178؛ قلعه جي، معجم لغة الفقهاء � مرجع س�ابق � ص1٤6 ؛ ابن قدامة، املغني � مرجع س�ابق � 

11/ ٤٤3 ؛ البعيل، املطلع عىل أبواب املقنع � مرجع سابق � ص356.
)3( الطوري، تكملة البحر الرائق � مرجع سابق � 3/9. 

)٤( اب�ن فرح�ون. أب�و الوف�اء إبراهي�م ب�ن اإلم��ام ش�مس الدي��ن أيب عب��د اهلل حمم�د ب��ن فرح��ون اليعم�ري 
املالك��ي)1٤23ه � 2003م(، تب�رصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ) خرج أحاديثه وعلق عليه 
الشيخ مجال املرعشيل، دار عامل الكتاب، بريوت � لبنان، د.ط ( 128/2؛ أمحد. فؤاد عبد املنعم )2001م (، يف 
الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مع التطبيق يف اململكة العربية السعودية ) املكتب العرب�ي احلديث،  مطبعة 

األنصار، اإلسكندرية � مرص، د.ط ( ص 12.
)5( ابن تيمية، جمموع الفتاوى � مرجع س�ابق � 389/35�390 ؛ ابن القيم. ش�مس الدين أبو عبد اهلل حممد بن قيم 
اجلوزي�ة )د.ت(، الط�رق احلكمية يف السياس�ة الرشعية ) قدم له وراجعه وعلق عليه الش�يخ هبيج غزاوي، دار 

إحياء العلوم، بريوت � لبنان، د.ط ( ص106.
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2 .2 .3 تـعريف الدعوى اجلنائية لدى رشاح القانون

1 ـ  تعريف الدعوى لدى رشاح القانون

اهتم�ت بع�ض القوانني بمصطلح »الدع�وى«، فوضعت له تعريفات متيزه عن ما يش�اهبه، 
وإن كان ع�ىل بع�ض تل�ك التعريفات م�ا عليها من املآخ�ذ، إاّل أهنا تعترب نصوص�ًا قانونية جيب 

اعتبارها يف القانون الذي وردت فيه.

� فق�د نصت املادة )2( من قانون تش�كيل حماكم ديب عىل أن�ه »إيفاًء للغايات املقصودة تعني 
الكلامت التالية ما ييل، إالَّ إذا دلت القرينة عىل خالف ذلك: دعوى: تشمل أي دعوى بني 

املدعي واملدعى عليه أو أية إجراءات جزائية«. 

ولكن هذا التعريف يعاب عليه أنه لفظي أكثر من كونه ذا مبنى قانوين.  

� كام عرفتها املادة )2( من قانون املرافعات العراقي بأهنا » طلب ش�خص حقه من آخر أمام 
القضاء«.

وهذا قريب من اصطالح فقهاء الرشيعة اإلسالمية)1(.  

� كذل�ك عرفه�ا قانون املرافع�ات الفرنيس الصادر يف س�نة 1976م يف امل�ادة )30(، حيث 
نص عىل أن » الدعوى هي حق مقدم االدعاء، يف أن يسمع ادعاؤه من حيث املوضوع كي 

يتمكن القايض من حتديد ما إذا كان االدعاء مؤسسًا أو غري مؤسس«)2(.

فه�ذا التعري�ف ينطوي ع�ىل خلط بني ممارس�ة الدعوى والدع�وى يف حد ذاهت�ا، فاحلق يف 
الدعوى سابق يف الوجود عن االدعاء، أما الدعوى فال تنشأ إالَّ عند اإلخالل باحلق)3(.

)1( راجع : تعريف الدعوى عند فقهاء الرشيعة، ص 31 ؛ وهو مقتبس من تعريف جملة األحكام،  حيث نصت يف 
املادة )1613( عىل أن الدعوى هي :»طلب أحد حقه من آخر يف حضور احلاكم«. ص٤29 من املجلة،  »جملة 
األحكام العدلية«)1٤2٤ه �200٤م(،  ) ومعها قرار حقوق العائلة يف النكاح املدين والطالق،  اعتنى هبا بسام 

عبد الوهاب اجلايب،  دار ابن حزم،  بريوت � لبنان،  د.ط(.
)2( نق�اًل ع�ن : ش�حاته. حممد نور عبد اهل�ادي )1٤10ه �1990م(،  أص�ول قوانني املرافع�ات يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة،  اجلزء األول ) د. ن،  الطبعة األوىل ( ص203.
)3( املرجع السابق،  ص203.
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� ك�ام اجتهد بعض رشاح القوانني يف تعريف وتفس�ري مفردة »الدعوى«، حيث َعرفها بأهنا: 
»سلطة االلتجاء إىل القضاء للحصول عىل تقرير حق أو حلاميته«)1(.

� كام ُعرفت بأهنا »الس�لطة القانونية املمنوحة لش�خص ما ؛ حلامية حقه بواسطة القضاء دون 
غريه من سلطات الدولة«)2(.

� وُعرف�ت أيضًا بأهنا »وس�يلة قانونية لالدع�اء أمام القضاء للحصول ع�ىل احلامية القانونية 
للحق«)3(.  

� وُعرف�ت بأهنا » وس�يلة محاية احل�ق املوضوعي«)٤(، وهذا التعريف ع�ام حيث مل يقيده بأن 
يكون أمام القضاء، فيشمل الدعوى وغريها من والوسائل احلامئية، كالتحكيم وخالفه. 

� كام اعترب بعض الرشاح الدعوى أهنا هي حق شخيص مستقل عن ذات احلق الذي حتميه)5(، 
حيث عرفها بقوله:» الدعوى هي احلق يف احلصول عىل قرار من القايض يف صحة االدعاء 

املقدم إليه«)6(.

وهك�ذا ف�إن ه�ذه التعاريف ترددت ب�ني معني�ني للدعوى، إما أهنا س�لطة وإم�ا أهنا حق، 
باخت�الف ب�ني أهل القانون هل الدعوى هي ذلك احلق نفس�ه وهو ما يعرف باحلق املوضوعي، 
كام يراها القدماء منهم � وهم من يسمون بأصحاب النظرية التقليدية � فيقولون مثاًل: أن دعوى 
امللكية هي حق امللكية بعينه)7(، أم أهنا حق شخيص مستقل ومنفصل عن ذات احلق الذي حتميه، 
إاّل أن غال�ب الرشاح يعتربون الدعوى وس�يلة أو س�لطة لالعرتاف باحل�ق ولكفالة تنفيذه، كام 

سبق من تعاريف.

)1( أبو الوفاء. أمحد )1983م(،  أصول املحاكامت املدنية )الدار اجلامعية، بريوت � لبنان،  د.ط(ص138. 
)2( خليل. أمحد )199٤م(،  أصول املحاكامت املدنية )الدار اجلامعية، بريوت � لبنان،  د.ط( ص167.

)3( النم�ر. أمين�ة )1985م(،  أص�ول املحاك�امت املدنية )الدار اجلامعي�ة، بريوت � لبن�ان،  د.ط( ص 65؛ ثروت. 
جالل )1983م(، أصول املحاكامت اجلزائية )الدار اجلامعية،  بريوت � لبنان، د.ط(223/1.  

)٤( عم�ر. نبي�ل إس�امعيل )1986م(،  أصول املرافع�ات املدنية والتجارية )منش�أة املعارف،  اإلس�كندرية� مرص،  
الطبعة األوىل( ص ٤06.

)5( شحاته،  أصول قوانني املرافعات يف دولة اإلمارات � مرجع سابق � ص 205.
)6( املرجع السابق،  ص 20٤.

)7( املرجع السابق، ص 20٤ ؛ ياسني،  نظرية الدعوى � مرجع سابق � ص87.
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2 ـ  تعريف اجلناية لدى رشاح القانون

اجلناية:  ) يف القانون)1((: »اجلريمة التي يعاقب عليها القانون أساًسا باإلعدام، أو األشغال 
الشاقة)2( املؤبدة، أو األشغال املؤقتة، أو السجن«)3(.

وهذا التعريف هو بنص القانون، حيث أراد باجلناية تعريفًا خاصًا. 

وبمقارنته مع التعريف يف الفقه اإلس�المي، نجد أن بينهام عموم وخصوص، فمن جهة أن 
القانون قد قرص اجلناية عىل اإلعدام والسجن فقط)٤(، فهو أخص من الفقه، ومن جهة أنه أطلق 
االعت�داء س�واء كان وقع عىل النف�س أو األموال أو غريها، فيكون أعم م�ن الفقه الذي قرصها 
ع�ىل االعت�داء عىل األبدان، وهذا إذا ما رجحنا أن املراد باجلناي�ة »كل فعل حمرم رشعًا » كام مر، 

فيكون تعريف الفقه اإلسالمي أشمل وأعم يف هذه احلالة من مجيع الوجوه.  

كام عرف بعض الرشاح اجلريمة بعدة تعريفات منها:

1 �  أهن�ا » س�لوك يق�ع اعت�داًء عىل مصلحة حممي�ة حيددها املرشع س�لفًا بن�ص مكتوب أو 
يعرضها للخطر، ويكون � أي السلوك � صادرًا عن إرادة حرة، واعية، وآثمة، ويقرر له 
القانون جزاًء جنائيًا يستوىف باسم املجتمع من خالل قنوات إجرائية جنائية حيددها«)5(.

2 �  أن اجلريم�ة  ه�ي:» فعل خمالف لألمر أو النهي الذي تضع�ه فيه القاعدة اجلنائية بحيث 
يرتتب عىل ارتكابه توقيع عقوبة جنائية«)6(.

)1( املقصود به القانون املرصي يف املادة )10( من قانون العقوبات رقم 58 لس�نة 1937م املنش�ور يف جريدة الوقائع 
املرصية، العدد 71 يف 5 أغسطس سنة1937م.

)2( تم إلغاء األش�غال الش�اقة بنوعيها املؤبدة واملؤقتة يف القانون املرصي واس�تبدلتا بالس�جن املؤبد والس�جن املشدد 
بنص املادتني )3(و)٤( من القانون رقم 95 لس�نة 2003م، املنش�ور باجلريدة الرس�مية العدد 25 )تابع( يف 19 
يونيه 2003م. وطبقًا لذلك يصبح تعريف اجلنايات بأهنا :»هي اجلرائم املعاقب عليها بالعقوبات اآلتية: اإلعدام،  

السجن املؤبد،  السجن املشدد،  السجن«. 
)3( عودة،  الترشيع اجلنائي اإلس�المي � مرجع س�ابق � ص ٤٤�٤5 ؛ ثروت،  نظم القس�م العام يف قانون العقوبات 
املرصي � مرجع سابق � ص125؛ أبو عامر. حممد زكي،  قانون العقوبات، القسم العام � مرجع سابق � ص36٤.

)٤( بناًء عىل التعديل القانوين األخري الذي ألغى األشغال الشاقة.
)5( بالل، أمحد عوض )د.ت(،  مبادئ قانون العقوبات املرصي، القس�م العام )دار النهضة العربية،  القاهرة � مرص،  

د.ط( ص 102.
)6( ثروت،  نظم القسم العام يف قانون العقوبات املرصي � مرجع سابق � ص 121.
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3 �  هي »س�لوك إنس�اين، معاق�ب عليه، بوصفه خرق�ًا أو هتديدًا لقيم املجتم�ع أو ملصاحله 
األساسية، أو ملا يعتربه املرشع كذلك، ووسيلة هذا النص اجلنائي«)1(.

ومجي�ع هذا التعاريف ال ختتل�ف يف معانيها، وإن تعددت ألفاظها، فجميعها َتعترب أن حتديد 
األفعال اجلنائية راجع للنص القانوين، تطبيقًا ملبدأ »ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص«.

3 ـ  تعريف الدعوى اجلنائية كلفظ مركب لدى رشاح القانون

تطل�ق بع�ض القوانني عىل »الدعوى اجلنائية« تس�مية »الدعوى العمومي�ة«، وتبعها يف هذا 
بعض الرشاح. 

فيسموهنا تارة ب� »الدعوى اجلنائية« ويعرفوهنا بام ييل:

� أهنا »جمموعة من اإلجراءات، تبارش باسم املجتمع، بشأن جريمة معينة، وتستهدف التثبت 
م�ن وقوع هذه اجلريم�ة، والوصول إىل معرفة مرتكبها، واس�تصدار حكم قضائي بتوقيع 

عقوبتها عليه«)2(.

� أو هي »الدعوى التي تتوالها اجلامعة � جلريمة ارتكبت � بواس�طة من تنيبه عنها، وهتدف 
هبا إىل معرفة املجرم ملحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه«)3(.

وتارة يسموهنا ب�»الدعوى العمومية«، ويعرفوهنا بام ييل:

� أهنا »وسيلة املجتمع إىل السلطة القضائية ؛ من أجل توقيع العقاب عىل مرتكب اجلريمة«)٤(.

� أو هي »املطالبة باحلق أمام القضاء اجلنائي«)5(. 

)1( أبو عامر،  حممد زكي ؛ وعبد املنعم،  سليامن )2002م(،  القسم العام من قانون العقوبات )دار اجلامعة اجلديدة،  
اإلسكندرية � مرص،  ط.د ( ص 76.

)2( رمض�ان. عمر الس�يد )1985م(،  مبادئ قان�ون اإلجراءات اجلنائية ) نرش دار النهض�ة العربية،  مطبعة جامعة 
القاهرة والكتاب اجلامعي،  القاهرة � مرص،  د.ط ( 59/1.

)3( املرصفاوي. حسن صادق )1996م(،  املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية )منشأة املعارف،  اإلسكندرية� 
مرص،  د.ط ( ص 25.

)٤( فوده. عبد احلكم )2005م(،  انقضاء الدعوى اجلنائية وسقوط عقوبتها )منشأة املعارف،  اإلسكندرية� مرص،  
د.ط( ص11.

)5( عب�د املنعم،  س�ليامن ؛ وث�روت،  ج�الل )1٤16ه � 1996م(،  أصول املحاكامت اجلزائية )املؤسس�ة اجلامعية 
للدراسات والنرش،  بريوت � لبنان،  الطبعة األوىل ( ص73.
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� أو أهن�ا » مطالب�ة النياب�ة العامة � نياب�ة عن اجلامع�ة � بتوقيع العقاب ع�ىل املتهم يف جريمة 
بواسطة القضاء اجلنائي«)1(.

2 .3 أنواع الدعوى اجلنائية والتمييز بينها

متهيـد وتقسيم

تنقسم الدعوى اجلنائية إىل قسمني:

� دعوى جنائية عامة 

� ودعوى جنائية خاصة

وأساس هذا التقسيم هو »احلق« الذي تتعلق به الدعوى اجلنائية)2(، أهو حق خالص هلل، أم 
حق خالص للعبد، أم هو مش�رتك بني احلقني يغلب فيه أحدمها)3(، وال يتصور قس�م آخر جيتمع 

فيه حق اهلل وحق العبد عىل التساوي يف اعتبار الرشيعة اإلسالمية)٤(.
أم�ا يف القان�ون فإن إط�الق الدع�وى اجلنائية ينرصف مب�ارشًة إىل الدع�وى اجلنائية العامة 
أو»العمومي�ة« � ك�ام يف االصط�الح القانوين �  فالدع�وى اجلنائية هي الدع�وى العمومية، فهي 

)1( عبد املنعم وثروت، املرجع السابق،  ص73.
)2( سيأيت تفصيل ذلك يف الفقرتني التاليتني من هذا املبحث.

)3( ابن نجيم،  البحر الرائق رشح كنز الدقائق � مرجع سابق �  227/6؛ القرايف،  الفروق � مرجع سابق � 269/1؛ 
املاوردي. أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي )د.ت(،  األحكام السلطانية والواليات الدينية 
)دار الكت�ب العلمي�ة،  ب�ريوت – لبن�ان،  د.ط ( ص303 �  308 ؛ اب�ن عب�د الس�الم. ع�ز الدين عب�د العزيز 
)1٤21ه � 2000م(،  القواعد الكربى املوسومة ب� قواعد األحكام يف إصالح األنام ) حتقيق د. نزيه كامل محاد 
و د. عث�امن مجعة ضمريية،  دار القلم،  دمش�ق � س�وريا،  الطبع�ة األوىل( 219/1� 256 ؛ ابن قدامة،  املغني � 
مرجع س�ابق � ٤71/12 ؛ التفتازاين. س�عد الدين مس�عود بن عمر )1٤26ه � 2005م(،  رشح التلويح عىل 
التوضيح )وبصدره التوضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقه لصدر الرشيعة عبيد اهلل بن مسعود املحبويب البخاري،  
راجع�ه وعلق عليه نجيب املاجدي وحس�ني املاجد،  املكتبة العرصية،  صي�دا،  بريوت � لبنان،  الطبعة األوىل( 
319/2؛ ابن تيمية. أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم )1٤25ه � 200٤م(،  السياسة الرشعية يف 
إصالح الراعي والرعية )حتقيق عادل س�عد،  مكتبة نزار الباز،  مكة املكرمة، اململكة العربية الس�عودية،  الطبعة 
األوىل ( ص٤7،  106؛ اب�ن القي�م. أب�و عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزي�ة )د.ت(،  إعالم املوقعني عن 

رب العاملني ) دار اجليل،  بريوت � لبنان،  د.ط ( 108/1.
)٤( التفتازاين،  رشح التلويح عىل التوضيح � مرجع سابق � 319/2
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األساس واألصل يف الدعوى اجلنائية، وما الدعوى اجلنائية اخلاصة إاّل تبعًا)1( للدعوى العمومية 
ويطلق عليها قانونيًا ب�»الدعوى املدنية التابعة«)2(.

وسبب هذه التبعية)3( يف القانون هو »الرضر« الذي حلق الفرد نتيجة اجلريمة)٤(.
أما أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي، فمنها من أخذ بتقسيم الرشيعة اإلسالمية 
للدعوى اجلنائية، ومنها من انتهج تقس�يم القانون الوضعي، فنجد أن نظام اإلجراءات اجلزائية 
الس�عودي قد أخ�ذ بتقس�يم الرشيعة اإلس�المية)5(، أم�ا قانون اإلج�راءات اجلزائي�ة االحتادي 
اإلمارايت)6( فقد أخ�ذ بتقس�يم القانون الوضعي، ومث�له قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني)7(، 
وق�ان�ون اإلجراءات اجلزائية العامين)8(، وقان�ون اإلجراءات اجلنائية القطري)9(، وكذلك قانون 

اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي)10(. 
وبع�د هذا التمهيد، ننتقل إىل تفصيل الكالم عن مفهوم الدعوى اجلنائية العامة، والدعوى 

اجلنائية اخلاصة، والفروق املميزة للدعوى اخلاصة عن العامة يف الفقرات اآلتية:

)1( فالدع�وى املدني�ة التابع�ة،،أو دع�وى احل�ق الش�خيص يف القان�ون ليس�ت قس�اًم،أو نوع�ًا م�ن أن�واع الدعوى 
اجلنائية،مضاهيًا للدعوى العمومية، كام سيأيت زيادة بيان يف الفقرة ثانيًا من هذا املبحث ص ٤6.

)2( عب�د املنع�م وثروت،أصول املحاكامت اجلزائي�ة � مرجع س�ابق � ص 289 ؛ املرصفاوي،املرصفاوي يف أصول 
اإلج�راءات اجلنائي�ة � مرج�ع س�ابق � ص25 ؛ ثروت،أصول املحاك�امت اجلزائية � مرجع س�ابق � 291/1 ؛ 
رمضان،مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق �130/1 ؛ حس�ني،رشح قانون اإلجراءات اجلنائي�ة 

� مرجع سابق � ص60.
)3( املقص�ود بالتبعي�ة »أن الدعوى املدنية تتبع الدع�وى العمومية عند نظرها أمام القض�اء اجلزائي« ثروت،أصول 

املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق � 292/1.
)٤( املرصفاوي،املرصف�اوي يف أص�ول اإلج�راءات اجلنائية � مرج�ع س�ابق � ص185 ؛ ثروت،أصول املحاكامت 

اجلزائية، مرجع سابق ، 291/1� 293.
)5( انظر يف ذلك : املادة )17( واملادة )18( واملادة )22( واملادة )23( من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي،)الصادر 
بقرار جملس الوزراء رقم )200( وتاريخ 1٤22/7/1٤ه املصادق عليه باملرسوم امللكي رقم )م/39(وتاريخ 
1٤22/7/28ه ( ؛ مرش�د اإلجراءات اجلنائية،)الصادر من اإلدارة العامة للحقوق،بوزارة الداخلية باململكة 

العريب السعودية،ط1٤23ه ( ص25٤،2٤٤.
)6( قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت رقم )35 / 1992م(.

)7( قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني رقم )٤6( لسنة 2002م.
)8( قانون اإلجراءات اجلزائية العامين الصادر باملرسوم السلطاين رقم )99/97( يف 23 من شعبان 1٤20ه املوافق 

1 من ديسمرب 1999م.
)9( قانون اإلجراءات اجلنائية القطري )23 / 200٤ م(.

)10( قان�ون اإلج�راءات واملحاك�امت اجلزائية الكويتي رق�م )17( لس�نة1960م،الصادر يف الثامن من ذي احلجة 
1379ه املواف�ق للث�اين م�ن يوني�و )حزيران(1960م،،املع�دل بالقوان�ني رق�م 30 لس�نة1961م،ورقم 27 

لسنة1965م،ورقم7 لسنة1981م،ورقم ٤0 لسنة 1972م،،بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته.
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2 .3 .1 الدعوى اجلنائية العامة
سبق التعريف بالدعوى اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية)1(، ويف االصطالح القانوين)2(، ولكن 
يف هذا املطلب نعرض ملفهوم الدعوى اجلنائية العامة عىل وجه التحديد، يف الرشيعة اإلسالمية، 

ويف القانون. 

1 ـ  مفهوم الدعوى اجلنائية العامة يف الرشيعة اإلسالمية
إن أس�اس تقس�يم الدعوى اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية إىل عامة وخاصة، هو احلق الذي 
تتعلق به)3(، فعليه أستعرض احلقوق التي تتعلق هبا الدعوى العامة أواًل، ثم أخلص إىل تعريف 

الدعوى اجلنائية العامة ثانيًا.

أنواع احلقوق التي تتعلق هبا الدعوى اجلنائية العامة يف الرشيعة اإلسالمية

هناك نوعان من احلقوق تتعلق هبا الدعوى العامة مها:

النوع األول: حقوق خالصة هلل تعاىل 

تتعل�ق الدع�وى العام�ة باجلرائم الت�ي فيها اعتداء عىل ح�ق اهلل، أو انته�اك ملحارمه، وحق 
اهلل ه�و م�ا قصد به التق�رب إىل اهلل تعاىل وتعظيمه وإقامة ش�عائر دينه، أو حتقي�ق النفع العام من 
غري اختصاص بأحد ؛ فينس�ب إىل اهلل تبارك وتعاىل لعظم خطره وش�مول نفعه، فمنفعته ملطلق 
املسلمني، أو طائفة منهم، وكلهم حمتاج إليه، كحد الزنا، ورشب اخلمر، وقطع الطريق، واجلرائم 

التعزيرية التي هي حق هلل، كالرشوة، وخيانة األمانة، وشهادة الزور)٤(. 

)1( راجع تعريفها ص 35.

)2( راجع تعريفها ص 39.

)3( راجع التمهيد ص ٤0.
)٤( الق�رايف،  الف�روق � مرج�ع س�ابق � 269/1 ؛ اب�ن نجي�م،  البح�ر الرائ�ق رشح كن�ز الدقائق � مرجع س�ابق �  
227/6؛ التفت�ازاين،  رشح التلويح عىل التوضيح � مرجع س�ابق � 319/2؛ الش�اطبي. أبو إس�حاق إبراهيم 
اللخمي الغرناطي )د.ت(،  املوافقات يف أصول األحكام ) علق عليه حممد اخلرض حسني التوليس،  دار الفكر،  
دمشق � سوريا،  د.ط( 221/2 ؛ النسفي. أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد )1٤06ه � 1986م(،  كشف األرسار 
رشح املصنف عىل املنار ) مع رشح نور األنوار عىل املنار حلافظ شيخ أمحد املعروف بمالجيون بن أيب سعيد بن 
عبي�د اهلل احلنف�ي الصديقي املبهوي،  دار الكتب العلمية،  ب�ريوت � لبنان،  الطبعة األوىل ( 56/2 ؛ ابن تيمية،  
السياس�ة الرشعي�ة � مرجع س�ابق � ص53، 86؛ أبو زه�رة،  اجلريمة � مرجع س�ابق � ص٤3،  ٤9، 52 ؛ أبو 
زهرة،  العقوبة � مرجع س�ابق � ص61،  63 ؛ الزحييل. وهبه، )1٤18ه � 1998م(،  الفقه اإلس�المي وأدلته 

)دار الفكر،  دمشق � سوريا،  ودار الفكر املعارص،  بريوت � لبنان،  الطبعة الرابعة ( 28٤٤/٤.
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النوع الثاين: حقوق يغلب فيها حق اهلل)1( 

فهي ليست خالصة هلل كالنوع األول، فللعبد فيها حق، ولكن حق اهلل فيها غالب، كالرسقة 
بع�د الرتاف�ع ؛ مل�ا روى ربيعة ب�ن أيب عبد الرمح�ن أن الزبري بن الع�وام رضي الله عنه مل�ا أراد أن 
يش�فع يف لص، فقيل له: ال حتى نبلغ به الس�لطان، قال: )إذا بلغت به السلطان فلعن اهلل الشافع 
واملشفع()2(، وجريمة اعتداء اإلنسان عىل حياته »االنتحار«، أو أن يسلم نفسه آلخر لقتله، قال 
َ َكاَن بُِكمخْ َرِحياًم ﴿29﴾{ )سورة النساء(، أو يعتدي عىل  ُتُلوا َأنخُْفَسُكمخْ إِنَّ اهللَّ تعاىل:}... َواَل َتقخْ

صحته)3(، أو عقله، أو ماله.

)1( اب�ن نجي�م،  البح�ر الرائ��ق رشح كن�ز الدقائ�ق � مرج�ع س�ابق �  227/6 ؛ التفتازان��ي، رشح التلوي�ح عىل 
التوضي�ح � مرج�ع سابق �  319/2 ؛ أبو زهرة،  اجلريمة � مرج�ع سابق � ص٤9� 57 ؛ القراف�ي،  الف�روق 
� مرجع سابق � 269/1 ؛ الشاطبي،  املوافقات � مرجع ساب�ق � 222/2؛ الزحييل،  الفق�ه اإلسالم�ي وأدلته 

� مرجع سابق � ٤/28٤5.
)2( أخرج�ه مال�ك ب�ن أن�س يف املوطأ )اعتنى ب�ه ومجعه ورتبه حس�ان عبد املنان،  بي�ت األفكار،  ب�ريوت � لبنان،  
ط/200٤م( كتاب : احلدود،  باب : ترك الش�فاعة للس�ارق إذا بلغ الس�لطان،  أثر رقم : )3572( ص50٤� 
505 ؛ الدارقطن�ي. ع�يل ب�ن عمر )1٤2٤ه � 200٤م(،  س�نن الدارقطن�ي ) وبذيله التعلي�ق املغني عىل الدار 
قطن�ي،  أليب الطي�ب حممد ش�مس احلق العظيم آب�ادي،  أرشف عىل إصداره الدكتور عبد اهلل بن عبد املحس�ن 
الرتكي،  حتقيق ش�عيب األرنؤوط، وحس�ن عبد املنعم ش�لبي،  وس�عيد اللحام،  مؤسس�ة الرس�الة،  بريوت � 
لبن�ان، الطبع�ة األوىل ( كتاب: احلدود والديات وغريه،  أثر رق�م : )3٤67( 283/٤؛ والبيهقي. أبو بكر أمحد 
ب�ن احلس�ني بن ع�يل )1٤1٤ه � 199٤م(،  الس�نن الكربى ) ومعه تعليق�ات ابن الرتك�امين،  حتقيق حممد عبد 
الق�ادر عط�ا،  دار الكت�ب العلمية،  بريوت � لبنان، الطبعة األوىل ( كتاب : األرشب�ة واحلد فيها،  باب : ما جاء 
يف الش�فاعة باحل�دود،  أثر رق�م : )17620( 577/8 ؛ وعبد ال�رزاق. أبو بكر عبد ال�رزاق بن مهام الصنعاين 
)1٤03ه � 1983م(،  املصنف ) ومعه كتاب اجلامع لإلمام معمر بن راشد األزدي،  رواية اإلمام عبد الرزاق 
الصنعاين،  حققه وخرج أحاديثه حبيب الرمحن األعظمي،  املكتب اإلس�المي،  بريوت � لبنان، الطبعة الثانية( 
كتاب : اللقطة،  باب : سرت املسلم،  أثر رقم : )18927(،  وأثر رقم : )18928( 226/10 ؛ قال ابن حجر يف 
هذا األثر : » وأخرج املوطأ عن ربيعة بن الزبري نحوه،  وهو منقطع مع وقفه،  وعند ابن أيب شيبة بسند حسن عن 
الزبري موقوفًا،  وبسند آخر حسن عن عيل نحوه،  وبسند صحيح عن عكرمة،  وأخرجه الدار قطني من حديث 
الزبري موصواًل مرفوعًا،  واملوقوف هو املعتمد« انظر : ابن حجر. أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )1379ه(،  
فتح الباري برشح صحيح البخاري )أصله وحققه عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز،  رقم كتبه وأحاديثه حممد فؤاد 
عب�د الباق�ي،  أخرجه وأرشف ع�ىل الطبعة حمب الدين اخلطي�ب،  دار املعرفة،  بريوت � لبن�ان، الطبعة األوىل( 

كتاب : احلدود،  باب : كراهة الشفاعة يف احلد إذا رفع للسلطان،  87/12 � 88.
)3( أمحد،  يف الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلسالمي � مرجع سابق � ص18؛ الزحييل،  الفقه اإلسالمي وأدلته � مرجع 

سابق �  28٤5/٤، الشاطبي،  املوافقات � مرجع سابق � 222/2.
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وه�ذان النوع�ان من احلقوق يتعلق هب�ا النفع العام للعباد من غ�ري اختصاص بأحد، حيث 
تعود عىل املجتمع، وهو ما يسمى اآلن بحق املجتمع، أو احلق العام، إشارة إىل استهدافها حتقيق 
الصالح العام)1(، فهذه احلقوق وجبت للمصالح العامة، وهي دفع فساد يرجع إليهم، وحصول 
الصيان�ة هل�م، لطف�ًا هبم ورمحة هل�م، فُنس�بت إىل اهلل؛ تعظياًم وتأكي�دًا للنفع والدفع كيال تس�قط 

بإسقاط العبد، سواًء بالعفو أو الصلح أو غريمها )2(.

بن�اًء عىل ذل�ك عرف بعض الباحث�ني الدعوى اجلنائي�ة العامة يف الرشيعة اإلس�المية بعدة 
تعريفات أذكر منها:

� أهن�ا ه�ي » الدعوى التي تتعلق باجلرائ�م التي تقع اعتداًء عىل احلق الع�ام، أو التي تصيب 
حق اهلل وحده »)3(.

� أو ه�ي »الدع�وى التي تك�ون نتيجة االعتداء عىل حق من حق�وق اهلل اخلالصة أو احلقوق 
املشرتكة وحق اهلل هو الغالب«)٤(.

وغريها من التعريفات التي قد اعتمد أصحاهبا يف تعريفهم للدعوى العامة عىل ماهية احلق 
الذي تتعلق به هذه الدعوى ؛ وذلك ألن احلق هو موضوع الدعوى ولبها، وهو الذي من أجل 

انتهاكه قامت الدعوى، وهو الذي بناًء عليه تتحدد الدعوى أهي عامة أم خاصة.

2 ـ  مفهوم الدعوى اجلنائية العامة يف القانون

أرشن�ا يف التمهي�د إىل أن إط�الق الدعوى اجلنائي�ة ينرصف مبارشة إىل الدع�وى العامة أو« 
فنا الدعوى اجلنائية يف االصطالح القانوين)5(،  العمومية »، وبام أن األمر كذلك فقد س�بق أن عرَّ

)1( الزحييل،  الفقه اإلس�المي وأدلته � مرجع س�ابق �  28٤5/٤ ؛ أمحد،  يف الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلس�المي � 
مرجع س�ابق � ص19 ؛ أبو زهرة،  اجلريمة � مرجع س�ابق � ص٤3، ٤9 ؛ ابن نجيم،  البحر الرائق رشح كنز 

الدقائق � مرجع سابق � 3/5 � ٤، 227/6.
)2( القرايف،  الفروق � مرجع س�ابق � 269/1 ؛ الكاس�اين،  بدائع الصنائع � مرجع س�ابق � ٤83/7 ؛ التفتازاين،  

رشح التلويح عىل التوضيح � مرجع سابق � 326/2.
)3( ابن ظفري. سعد بن حممد بن عيل )1٤2٤ه � 2003م(،  اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية السعودية )مطبعة 

دار طيبة،  الرياض � اململكة العربية السعودية،  د.ط ( ص1٤.
)٤( جاد،  العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي � مرجع سابق � ص103.

)5( راجع  ص 39.
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ويطل�ق عليه�ا أيضًا »دعوى احلق الع�ام«)1(؛ ألن األصل فيها أن النياب�ة العامة هي التي حتركها 
وتبارشها باسم اجلامعة أو املجتمع)2(.

فالدعوى إذن ليست جمرد وسيلًة للدولة � كشخص معنوي عام يمثل املجتمع � إىل اقتضاء 
حقه�ا يف عق�اب مقرتف اجلريمة، كام يراه بعض الرشاح)3(؛ حيث يقرصون مفهوم الدعوى عىل 
جم�رد املطالب�ة بحق الدولة يف العق�اب، ومتى ما جلأت النيابة إىل حتري�ك الدعوى )إجراء رفعها 
للمحكمة( تنش�أ بعد ذلك ما يس�مى ب�� »اخلصومة« التي تتكون من األع�امل اإلجرائية املتتابعة 
تنتهي بالبت فيها من قبل القضاء)٤(، ولكن الدعوى اجلنائية أو الدعوى العمومية نشاط إجرائي 
يتسع نطاقه ليضم إىل جانب التحريك، اإلجراءات الالحقة التي تبارشها النيابة ابتغاء استصدار 

حكم بات يف موضوعها)5(.

وعىل ذلك فالدعوى العمومية هي:

-  » جمموعة من اإلجراءات، تبارش باس�م املجتمع، بش�أن جريمة معينة، وتستهدف التثبت 
م�ن وق�وع هذه اجلريمة، والوص�ول إىل معرفة مرتكبها، واس�تصدار حك�م هنائي بتوقيع 

عقوبتها عليه »)6(.

      مع مالحظة أن إجراءات االستدالل ال ُتعد من إجراءات الدعوى اجلنائية)7(.

-  أو هي »مطالبة االدعاء العام بإنزال العقاب عىل املتهم استيفاًء للحق العام«)8(.

)1( ثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق � 291/1.
)2( املرصفاوي،  املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص27.

)3( عب�د املنع�م وث�روت،  أص�ول املحاكامت اجلزائي��ة � مرجع س�ابق � ص77، 80 ؛ ثروت،  أص�ول املحاكامت 
اجلزائية � مرجع سابق � 79/1.

)٤( املراجع السابقة،  والصفحات ذاهتا.
)5( رمضان،  مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 59/1.

)6( املرجع السابق،  59/1.
)7( أمح�د،  يف الدع�وى اجلنائي�ة يف الفقه اإلس�المي � مرجع س�ابق � ص53 ؛ رمضان،  مبادئ قان�ون اإلجراءات 

اجلنائية � مرجع سابق � 59/1؛ حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص109.
)8( عوض،  أصول اإلجراءات اجلزائية »نظرية البطالن«� مرجع سابق �  ص23.
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احلقوق التي تتعلق هبا الدعوى اجلنائية أو الدعوى العمومية يف القانون)1(

إن كل جريمة تقع  ينشأ عنها حق الدولة أو املجتمع يف عقاب املجرم)2(، ولذلك فإن الدعوى 
العمومية تتعلق بجميع اجلرائم املنصوص عليها يف ق�انون العقوبات، والقوان�ني 

األخ�رى املتضمنة موجبات معينة مقرونة بجزاءات عند اإلخالل هبا)3(، باعتبار أن اجلريمة 
تقع اعتداًء عىل املجتمع، يف أمنه واستقراره وطمأنينته، فهو املجني عليه األول يف مجيع اجلرائم)٤(، 
ع�دا بع�ض اجلرائم التي يتوقف حتريكها عىل ش�كوى من املجني علي�ه أو طلب أو إذن من جهة 
معينة، لكن هذه األحوال الثالثة تعترب قيودًا عىل حرية النيابة، بمعنى أنه متى ما قدمت الشكوى 
أو حصل األذن أو الطلب، فإن النيابة تسرتد حريتها يف مبارشة الدعوى)5( ؛ وهلذا فإن هذه اجلرائم 

املقيدة بتلك األحوال هي أيضًا تعترب فيها الدعوى عامة، باعتبار ما ستؤول إليه بعد حتريكها.  

2. 3 .2 الدعوى اجلنائية اخلاصة
يتناول الباحث هذا النوع من الدعوى اجلنائية من وجهني:

الوجه األول: مفهوم الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية

ِرف أواًل احلقوق الت�ي تتعلق هبا ؛ لكي  للتع�رف ع�ىل الدعوى اجلنائية اخلاص�ة، البد أن َنعخْ
يسهل الوقوف عىل حقيقة هذه الدعوى وحدودها.

)1( املرصف�اوي،  املرصف�اوي يف أص�ول اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص25 ؛ ث�روت،  أصول املحاكامت 
اجلزائية � مرجع س�ابق � 102/1 ؛ عبد املنعم وثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع س�ابق – ص 77،  

112،  11٤،  138؛ رمضان،  مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 90/1� 93.
)2( عبد الس�تار. فوزي�ة )1977م(،  االدع�اء املبارش يف اإلجراءات اجلنائي�ة )دار النهضة العربية،  القاهرة � مرص،  

د.ط ( ص3 ؛ املرصفاوي،  املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص25.
)3( العوج�ي. مصطف�ى )2002م(،  دروس يف أصول املحاكامت اجلزائية )منش�ورات احللب�ي احلقوقية،  بريوت � 

لبنان،  الطبعة األوىل ( ص٤٤.
)٤( حممد. جممد حنفي حممود )1992م(،  االدعاء املبارش يف اإلجراءات اجلنائية ) رسالة دكتوراه،  جامعة القاهرة،  
كلي�ة احلقوق،  القاهرة � مرص،  ط.د ( ص151 ؛ عبد الس�تار،  االدع�اء املبارش يف اإلجراءات اجلنائية � مرجع 

سابق � ص3.
)5( رمض�ان،  مب�ادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � 92/1،  102� 103 ؛ ثروت،  أصول املحاكامت 

اجلزائية � مرجع سابق � 291/1؛ عبد املنعم وثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق � ص113. 
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أنواع احلقوق التي تتعلق هبا الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية

النوع األول: حقوق خالصة للعبد

وه�و م�ا تعلقت به مصلحة خاصة لفرد أو أفراد، بأن كان نفعه خمتصُا بإنس�ان معني، يكون 
هو املستحق له، وال يشرتك فيه عامة الناس، ولو أسقطه لسقط،كالديون واألثامن واملعاوضات، 
وكالقص�اص م�ن القاتل يف القت�ل العمد، أو من اجل�اين فيام دون النفس عم�دًا، وكالقذف عند 
الشافعية)1(، وكحقه يف العوض عن القصاص)2(، وحقه يف الدية، وحقه يف األرش، ومن اجلرائم 

التعزيرية التي هي حق للعبد، التعدي بالرضب)3(.
 غ�ري أن بع�ض العل�امء يرى أن�ه ال يوجد حق خال�ص للعبد، فام من ح�ق إال وهلل فيه حق، 

ويستشهدون لذلك بقاتل العمد إذا ُعفي عنه، فإنه يرضب مانة ويسجن عامًا)٤(.
إال أن ه�ذا االستش�هاد هو اجتهاد لبعض املالكية، وه�و اجتهاد عرص وزمان خيتلف من يف 
كل عرص وزمان، وليس ملزم لويل األمر ؛ بل الضابط يف تقدير ذلك هو ما يراه حمققًا للمصلحة. 

النوع الثاين: حقوق يغلب فيها حق العبد 

فهي ليست حمضة للعبد كالنوع األول، فقد اشرتك فيها معه حق اهلل أو حق اجلامعة، ولكن 
حق العبد فيها غالب،كالقذف بالزنا � عند غري أيب حنيفة)5( � ومن اجلرائم التعزيرية التي يغلب 

فيها حق الفرد، القذف بغري الزنا والسب والشتم ونحو ذلك)6(.
)1( النووي،  روضة الطالبني � مرجع سابق �  323/7.
)2( الكاساين،  بدائع الصنائع � مرجع سابق �  ٤83/7.

)3( اب�ن نجي�م،  البح�ر الرائق رشح كنز الدقائق � مرجع س�ابق �  227/6 ؛ التفتازاين،  رشح التلويح عىل التوضيح 
� مرجع س�ابق �  319/2 ؛ الكاس�اين،  بدائع الصنائع � مرجع س�ابق �  ٤83/7 ؛ أبو زهرة،  العقوبة � مرجع 
سابق � ص60� 63؛ ابن تيمية،  السياسة الرشعية � مرجع سابق � ص106 ؛ أمحد،  يف الدعوى اجلنائية يف الفقه 

اإلسالمي � مرجع سابق � ص17؛ القرايف،  الفروق � مرجع سابق � 269/1.
)٤( الشاطبي،  املوافقات � مرجع سابق �219/2 ؛ القرايف،  الفروق � مرجع سابق � 269/1.

)5( فإنه عندهم حق يغلب فيه حق اهلل. انظر : ابن نجيم،  البحر الرائق رشح كنز الدقائق � مرجع سابق �  227/6؛ 
الكاساين،  بدائع الصنائع � مرجع سابق �  ٤83/7.

)6( ابن نجي�م،  البحر الرائق رشح كنز الدقائق � مرجع سابق �  227/6 ؛ التفتازان�ي،  ش�رح التلويح عىل التوضيح 
� مرج�ع س�ابق �  319/2 ؛ أب�و زه�رة،  العقوب�ة � مرجع س�ابق � ص60� 63 ؛ الش�اطبي،  املوافقات � مرجع 
سابق � 223/2 ؛ القرايف،  الفروق � مرجع سابق � 269/1 ؛ الزحييل،  الفقه اإلسالمي وأدلته � مرجع سابق �  
28٤5/٤ ؛ ابن قدامة. موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس)1٤18ه � 1997م(، 
الكايف )حتقيق عبد املحسن الرتكي،  بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربيةواإلسالمية بدار هجر،  عىل 

نفقة األمري متعب بن عبد العزيز آل سعود،  هجر للطباعة،  اجليزة � مرص،  الطبعة األوىل (٤11/5.
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بنـاًء عـى ذلك عرف بعـض الباحثني الدعـوى اجلنائية اخلاصة يف الرشيعة اإلسـالمية بعدة 
تعريفات أذكر منها:

� أهنا » الدعوى التي يطالب فيها اخلصم بحق له خاص، أو يغلب فيه ذلك، أو معه مشارك 
من البرش، والتي ال ترفع إال من صاحب احلق ذاته، أو من يمثله«)1(. 

    وه�ذا التعري�ف غري مانع، حيث يدخل فيه الدع�اوى املتعلقة باحلقوق اخلاصة، املتولدة 
عن املعامالت املدنية،كالبيوع، أو عن األحوال الشخصية، كالزواج والطالق. 

� أو ه�ي » مطالب�ة املدع�ي باحلق اخلاص، املجن�ي عليه، أو نائبِ�ه أو وارثِه م�ن بعده، إنزال 
العقاب عىل املتهم، استيفاًء حلقه اخلاص «)2(.

� أو ه�ي » كل دع�وى تنرصف إىل اجلريمة التي تقع اعت�داًء عىل حق خاص، وهو ما يعرف 
بحقوق العباد«)3(.

� ولكن أوضح تعريف هلذه الدعوى أهنا: » هي التي تتولد نتيجة االعتداء عىل حق خالص 
للعبد، أو حق مشرتك وحق العبد هو الغالب«)٤(.

و هنا أيضًا كام هو يف تعريف الدعوى اجلنائية العامة، فقد ُاعتمد يف تعريف الدعوى اخلاصة 
عىل ماهية احلق الذي تتعلق به، فبناًء عليه يتحدد نوع الدعوى يف الرشيعة اإلسالمية.

الوجه الثاين: مفهوم الدعوى اجلنائية اخلاصة يف القانون
إن الدع�وى العمومية، هي األس�اس واألص�ل يف الدعوى اجلنائي�ة، وأن الدعوى اجلنائية 
اخلاص�ة تتبع الدع�وى العمومية عند نظرها أمام القضاء اجلزائي، ويتعني بعد ذلك الفصل فيهام 
بحك�م واح�د)5(، ويطلق عليها يف القان�ون ب�»الدعوى املدنية التابعة«، و س�بب هذه التبعية هو 

)1( عمر. نبيل إس�امعيل )1993م(،  أصول املرافعات الرشعية وعلم القضاء يف اململكة العربية الس�عودية )منش�أة 
املعارف،  اإلسكندرية � مرص،  د.ط ( ص315.

)2( عوض،  أصول اإلجراءات اجلزائية »نظرية البطالن« )بحث غري منشور( � مرجع سابق، ص23
)3( ابن ظفري،  اإلجراءات اجلنائية يف اململكة � مرجع سابق � ص1٤.

)٤( جاد،  العفو عن العقوبة يف الفقه اإلس�المي والقانون الوضعي � مرجع س�ابق � ص10٤ ؛، أمحد،  يف الدعوى 
اجلنائية يف الفقه اإلسالمي � مرجع سابق � ص20.

)5( حس�ني،  ش��رح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س��ابق � ص60 ؛ حمم�د،  االدعاء املباش�ر يف اإلج�راءات 
اجلنائية � مرجع سابق � ص٤95.
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»ال�رضر« ال�ذي حلق بالفرد نتيجة اجلريمة،كام يطلق عليه�ا أيضًا ب�»دعوى احلق اخلاص « وهي 
هبذا توافق املسمى االصطالحي لدى فقهاء الرشيعة اإلسالمية.

بناًء عى ذلك تعرف الدعوى املدنية التابعة أو دعوى احلق اخلاص بأهنا:
� »الدع�وى الت�ي يقيمها املرضور من اجلريمة بغية طل�ب التعويض من األرضار التي حلقته 

من جراء اجلريمة أو الواقعة املرتكبة«)1(.
� أو هي »الدعوى التي يرفعها من حلقه رضر من اجلريمة بطلب تعويض هذا الرضر«)2(.

� وقيل أهنا »الدعوى التي يرفعها من حلقه رضر من اجلريمة يبغي القضاء بتعويضه عنه«)3(. 
احلقوق التي تتعلق هبا الدعوى املدنية التابعة أو دعوى احلق اخلاص يف القانون)4(

ق�د تب�ني أن الدعوى املدني�ة التابعة للدع�وى اجلنائية، أو دعوى احلق اخل�اص يف القانون، 
تتعل�ق بالتعويض عن األرضار التي حلقت باملرضور ن�تيجة اجلريمة، فه�ي إذن دعوى تعويض 

عن احلقوق اآلتية:
� حقوق مادية: كام يف جريمة القتل، واإلصابة اخلطأ. 

�  وحقوق أدبية: كام يف جريمة القذف والسب واإلهانة، أو اآلالم التي تسفر عنها اجلريمة. 
كام أن هذا التعويض قد يكون: 

مادي�ًا:  وه�و عبارة عن مبل�غ من النقود يقدره القايض لقاء خس�ارة امل�رضور أو ما فاته من 
كسب. 

أو أدبي�ًا: كاألم�ر بن�رش حكم اإلدان�ة يف الصحف، وغالب�ًا ما يكون ذل�ك يف جرائم القذف 
والسب؛ ردًا العتبار املجني عليه.

أو عينيًا بالرد: وهو إعادة اليشء إىل أصله أو إىل صاحبه، كرد املرسوق إىل الذي رُسق منه.

)1( حممد،  االدعاء املبارش يف اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٤96.
)2( هرجة ،  االدعاء املبارش أو الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي � مرجع سابق �  ص111.

)3( املرصفاوي،  املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق – ص185.
)٤( هرجة،  االدعاء املبارش أو الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي � مرجع سابق � ص116،  119،  121� 123؛ 
املرصفاوي،  املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص 187� 188،  202� 203،  210� 
211 ؛ ث�روت،  أص�ول املحاك�امت اجلزائي�ة � مرجع س��ابق � 293/1 ؛ حس�ن�ي،  رشح قان�ون اإلجراءات 

اجلنائية � مرجع سابق � ص28٤� 286.
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2 .3 .3  أهم ما يميز الدعوى اجلنائية اخلاصة عن الدعوى اجلنائية العامة

تتمي�ز الدع�وى اجلنائية اخلاصة عن الدعوى اجلنائية العام�ة بعدة مميزات أو فوارق، تعرف 
هبا هذه الدعوى، وأهم هذه الفوارق ما ييل:

أواًل: من جهة احلق الذي تتعلق به

إن أس�اس تقس�يم الدعوى اجلنائية، هو احلق الذي تتعلق به، وهو األس�اس يف التمييز بني 
أقسامها، الذي بناًء عليه يعرف أن هذه دعوى خاصة أو دعوى عامة.

ففي الرشيعة اإلس�المية تكون الدعوى خاصة، إذا كان احلق الذي تتعلق به إما حقًا للعبد 
خالصًا، أو حقُا مش�رتكًا بني اهلل وبني العبد ولكن حق العبد غالب)1(، وتكون الدعوى عامة يف 

ما عدا ذلك بأن كان حقًا خالصًا هلل، أو مشرتكًا وحق اهلل فيه غالب)2(.

أما يف القانون فتكون دعوى حق خاص أو دعوى مدنية تابعة للدعوى اجلنائية، إذا تعلقت 
الدع�وى باملطالبة بالتعويض عن حقوق مادية أو أدبية، قد ترضرت نتيجة للجريمة املرتكبة)3(، 
مع مالحظة أن مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف القانون، الدعوى فيها عامة)٤(، وللمرضور منها 

املطالبة بالتعويض عن حقه اخلاص فقط.

ثانيًا: من جهة الرضر الناتج عن اجلريمة

إن كل جريم�ة تق�ع ينت�ج عنها اعتداٌء ع�ىل املصلحة العام�ة، أو عىل املصلح�ة اخلاصة، أو 
عليه�ام مجيع�ًا، إال أن ه�ذا االعتداء يتفاوت يف آث�اره من حيث القوة والضع�ف، فإن كان رضر 
ه�ذا االعت�داء حمضًا عىل املجتمع أو غالب�ًا فهي دعوى عامة، وإن كان حمضًا ع�ىل الفرد أو غالبًا 

فالدعوى فيه خاصة، هذا من جهة الرشيعة اإلسالمية.

)1( لالستزادة راجع ص  ٤7 .

)2( لالستزادة راجع ص  ٤2 .

)3( لالستزادة راجع ص ٤8  .
)٤( لالستزادة راجع ص٤٤.
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أما من جهة القانون، فإنه يعترب كل جريمة تقع اعتداًء عىل املجتمع، فهو املجني عليه األول 
يف مجي�ع اجلرائم، يف أمنه واس�تقراره وطمأنينته، مما ينش�أ عنها حق الدول�ة أو املجتمع يف عقاب 
املج�رم، فالدع�وى اجلنائية يف القانون هي دع�وى عامة يف مجيع اجلرائ�م، وإن كان قد نص عىل 
بع�ض اجلرائم، وقيد حتريك الدعوى فيها بش�كوى من املجني علي�ه، إالَّ أن الدعوى فيها عامة 

أيضًا � كام سبق بيانه)1( �. 

وأما احلق اخلاص يف القانون، فمنشأه الرضر الناتج عن اجلريمة، فإنه قد أجاز لكل مترضر 
من اجلريمة أن يرفع دعوى بحقه اخلاص ويسمى ب�«احلق املدين«، أجاز له أن يرفعه أمام القضاء 

اجلنائي، وإن شاء فأمام القضاء املدين يف بعض القوانني، فهو باخليار)2(.

فالقانون يفرق بني العدوان والرضر، فالعدوان الدعوى فيه عامة ومبارشهتا حق للمجتمع 
تتواله�ا النياب�ة العام�ة، وه�و الزم يف كل جريمة، أما ال�رضر فيقع عىل الف�رد أو عىل املصلحة 
اخلاص�ة، وللمترضر أن يطلب تعويضه عن هذا ال�رضر الذي حلق به، وليس بالزم أن يكون يف 

كل جريمة كام يف غالبية جرائم املخالفات، وكجرائم إحراز سالح)3(.    

إذن فالرضر هو الذي يميز الدعوى املدنية باحلق اخلاص عن الدعوى العمومية يف القانون.  

ثالثًا: من جهة حتريكها ومبارشهتا)4(

إن حتريك الدعوى ومبارشهتا يف الرشيعة اإلسالمية منوط بمن وقعت اجلريمة اعتداًء عليه، 
وهو صاحب احلق يف إقامتها ؛ لذا فإن حتريكها أو إقامتها خيتلف باختالف صاحب هذا احلق.

ف�إن كانت اعتداًء عىل حق خاص كانت إقامته�ا منوطة بالفرد الذي ُاعتدي عىل حقه، وإن 
كانت اعتداًء عىل حق عام كانت إقامتها حٌق لكل شخص، وتسمى دعوى »حسبة«، وقد ُيوِكل 

)1( ملزي�د م�ن التفصيل راجع »احلقوق التي تتعلق هب�ا الدعوى اجلنائية يف الرشيعة والقانون« ،  ص ٤2 وما بعدها،  
وص ٤6 وما بعدها.

)2( عبد الستار،  االدعاء املبارش يف اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق �  ص3 ؛ حممد،  االدعاء املبارش يف اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع سابق �  ص537.

)3( املرصف�اوي،  املرصف�اوي يف أص�ول اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص25 ؛ ث�روت،  أصول املحاكامت 
اجلزائية � مرجع سابق � 102/1.

)٤( ملزيد من التفصيل انظر : املبحث الرابع من هذا الفصل،  ص5٤.
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ويل األمر مهمة ذلك إىل من يراه، كإىل »وايل احلس�بة أو وآيل املظامل« أو إىل س�لطة أو هيئة أخرى 
ك� »هيئة التحقيق واالدعاء العام يف النظام السعودي«.

فالدع�وى اجلنائية اخلاصة يف الرشيعة اإلس�المية ختتلف عن الدع�وى اجلنائية العامة يف أن 
ال�ذي يت�وىل رفعها إىل القض�اء، هو املجني عليه ال�ذي ُأعتدي عىل حقه، أو نائب�ه، أو ورثته من 
بعده، بخالف الدعوى العامة التي هي حق لعامة املسلمني إالَّ أن خيص األمام جهة معينة بذلك 

فتختص تلك اجلهة بتحريكها ومبارشهتا دون غريها.

أم�ا يف القان�ون، فاألصل فيه أن النياب�ة العامة هي املختصة بتحريك الدع�وى اجلنائية وهلا 
س�لطتها التقديرية يف ذلك، ولكن ثمة اس�تثناءاٍت و قيوٍد عىل هذا األصل، حيث قد يشاركها يف 
ذل�ك إما جهة »القضاء« يف حالتني: يف حالة التصدي، ويف حالة جرائم اجللس�ات، وإما املدعي 
باحلق اخلاص )املدعي املدين( بام يسمى ب�»االدعاء املبارش«، أو ُتقيد حريتها يف التحريك إال بناًء 

عىل الشكوى أو الطلب أو األذن، يف بعض اجلرائم.

أم�ا املبارشة واالس�تعامل فهو من اختص�اص النيابة العامة وحدها، ولي�س للمدعي املدين 
إالمبارشة الدعوى املدنيةللمطالبةبالتعويض عن الرضرالذي حلق به من جراء اجلريمة. 

رابعًا: من جهة أثر العفو عليها 
تتعل�ق الدع�وى اجلنائية اخلاص�ة � يف الرشيعة اإلس�المية � بكل جناية وقع�ت عىل املجني 
عليه؛ لذا قد أجاز له الشارع احلكيم، ولوارثه من بعده حق املطالبة بإيقاع العقوبة عىل مرتكبها، 

أو العفو عنها ولو بعد رفعها، قبل صدور احلكم فيها أو بعده)1(.

كذل�ك يف القان�ون، فإن إقامة الدعوى املدنية، حق أس�ايس للمرضور يف مجيع اجلرائم التي 
حلق�ه بس�ببها هذا الرضر، ومن ش�ؤونه أن يترصف يف حقه ؛ ألن هذه الدع�وى ملك له، فله أن 
يت�رصف فيها، والرتك هو صورة من صور هذا الترصف، فللمرضور أن يرتك دعواه يف أية حال 

كانت عليها الدعوى)2(.

)1( ملزي�د م�ن التفصي�ل،  انظر : ما يتعلق بعف�و املجني عليه،  وعفو وليه،  يف الرشيعة اإلس�المية،  يف فصل انقضاء 
الدعوى اجلنائية اخلاصة بالعفو،  ص 126،  وص131 ومابعدمها.

)2( لالستزادة،  انظر : ما يتعلق برتك املرضور أو املدعي املدين لدعواه،  أو تنازله عنها،  يف القانون،  يف فصل انقضاء 
الدعوى اجلنائية اخلاصة بالعفو،  ص 126.
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أم�ا الدع�وى اجلنائية العامة أو العمومية � كام يف القانون � فال يدخلها عفو املجني عليه وال 
امل�رضور ؛ لكوهنا تتعلق باحلق العام � كام يس�مى بحق املجتم�ع �)1(، ماعدا اجلرائم التي يتطلب 
حتري�ك الدعوى فيها تقديم ش�كوى من املجني عليه، فقد نص القان�ون عىل انقضاءها بالتنازل 

من املجني عليه، وإن كانت الدعوى فيها عامة)2(.

خامسًا: من جهة إثر الوفاة عليها 
ختتلف الدعوى اجلنائية اخلاصة عن الدعوى اجلنائية العامة، من جهة انقضاء الدعوى فيهام 

بالوفاة)3(.

فالدعوى اجلنائية العامة � يف الرشيعة والقانون � تنقيض بوفاة اجلاين.

أما الدعوى اجلنائية اخلاصة، فال تنقيض بموت اجلاين � يف الرشيعة اإلسالمية � حيث يتعني 
حق املجني عليه يف تركته،إال أن تتعلق املطالبة ببدن اجلاين � يف غري القصاص �.

كام يف حد القذف والتعزير لسب أو شتم، فتنقيض هبا الدعوى)٤(.

أم�ا إن كان املت�وىف ه�و املجني علي�ه، وله وارث ف�إن هذا ال�وارث يقوم مقام�ه يف املطالبة 
واالستيفاء أو الدية أو الصلح أو نحو ذلك كالعفو والتنازل، وإن مل يكن له وارث فاإلمام وليه، 

واألمر له كالويل اخلاص)5(.

كذل�ك احل�ال يف القانون، فإن احلق يف التعويض � الذي هو موضوع الدعوى املدنية التابعة 
� ينتق�ل بامل�رياث � كانتق�ال غريه من احلقوق املالي�ة � فيحق للوارث أن يطال�ب بالتعويض عن 

الرضر الذي أصاب مورثه من اجلريمة)6(.

)1( انظر تفصيل ذلك يف »احلقوق التي تتعلق هبا الدعوى اجلنائية العامة يف الرشيعة والقانون« ،  ص ٤2 وما بعدها،  
وص ٤6 وما بعدها.

)2( ملزيد من التفصيل،  انظر : مطلب متييز العفو عن التنازل،  يف القانون،  يف فصل انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة 
بالعفو،  ص125.

)3( عىل نحو ما سيتبني تفصيله،  يف فصل انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة بالوفاة،  ص162.
)٤( عىل نحو ما هو مفصل يف مبحث أثر الوفاة عىل انقضاء الدعوى اجلزائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي،  

ص 216.
)5( كام س�يتم تفصيل ذلك،  يف مبحثي »عفو الويل« و»عفو ويل األمر« يف الرشيعة اإلس�المية،  ص131 وص1٤3 

وما بعدمها.
)6( عىل نحو ما هو مفصل يف مبحث أثر الوفاة عىل انقضاء الدعوى اجلزائية اخلاصة يف القانون،  ص169.
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2 . 4 حتريك الدعوى اجلنائية ومبارشهتا

يرتت�ب ع�ىل وقوع أي جريمة نش�أة احلق يف عق�اب مرتكبها؛ ملا ينتج عنه�ا من عدوان عىل 
املجتم�ع، وإرضار باملصلح�ة العام�ة أو اخلاص�ة أو هب�ام معًا، مما يتطل�ب معه إجياد ُس�بل كفيلة 

بمالحقة املجرم وتقديمه للمحاكمة إليقاع العقاب عليه. 

وهذا ما يسمى بإقامة أو حتريك الدعوى اجلنائية ومبارشهتا، وهو ما سنعرض له بيشء من 
التفصيل يف هذا املبحث، الذي يشتمل عىل مطلبني كام ييل:

2 .4 .1 مفهوم حتريك الدعوى اجلنائية

مصطل�ح »حتري�ك الدع�وى« مصطل�ح قان�وين، ال يوج�د م�ا يرادفه عن�د فقه�اء الرشيعة 
اإلسالمية، حيث مل يفرق الفقهاء بني التحريك واملبارشة واعتربومها بمثابة العمل الواحد، فتارة 
يعربون عنه بلفظ »الرفع« وتارة بلفظ »اإلقامة« وتارة بلفظ »اإلثبات«)1(، إالًّ ما ورد عندهم من 
اشرتاط »املطالبة« يف حدي الرسقة والقذف، والتي يعرب عنها القانونيون ب�»الشكوى« والتي هي 

من قبيل التحريك يف املصطلح القانوين كام سيأيت.

1 ـ  تعريف حتريك الدعوى 

� »العمل االفتتاحي للدعوى اجلنائية أمام جهات التحقيق أو احلكم«)2(.

� أو هو »نقطة البدء يف استعامل الدعوى«)3(.

� أو بتعبري أوضح هو»اختاذ أول إجراء من إجراءات الدعوى«)٤(.

)1( كام سيأيت تفصيله يف مفهوم مبارشة الدعوى،  ص60. 
)2( أمحد،  يف الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلسالمي � مرجع سابق � ص53.

)3( ثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق � 81/1.
)٤( حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص108.
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وال تعترب إجراءات االستدالل من إجراءات الدعوى اجلنائية ؛ حيث أهنا إجراءات متهيدية 
تسبق الدعوى)1(، فهي بالتايل ال تعد حتريكًا هلا)2(.

إذن التحري�ك ه�و جمرد البدء بأول عم�ل إجرائي، ينقل الدعوى من حال الس�كون � التي 
كانت عليه عند نش�أهتا � إىل حال احلرك�ة، بحيث يرتتب عليه دخول الدعوى يف حوزة اجلهات 
املختص�ة باخت�اذ إجراءاهتا الالحقة، وذل�ك من قبل صاحب احلق الذي وقع�ت اجلريمة اعتداًء 
علي�ه، س�واًء كان املجتم�ع � ويمثله أي فرد من أف�راده)3( � أو كانت اعتداًء ع�ىل الفرد � ويمثله 

املدعي باحلق اخلاص)٤( � أو كانت اعتداًء عليهام مجيعًا)5(.

ف�كل عمل تبدأ ب�ه إجراءات التحقي�ق، أو يبدأ به ط�رح الدعوى أم�ام املحكمة املختصة، 
يكون حتريكًا للدعوى)6(. 

 ومن أهم األمثلة إلجراءات حتريك الدعوى: 

انت�داب النيابة العامة مأمور الضب�ط القضائي إلجراء عمل من أع�امل التحقيق، وتكليفها 
املتهم مبارشة باحلضور أمام املحكمة يف بعض القضايا، وإقامة املدعي باحلق اخلاص أو ما يسمى 
باملدعي املدين � يف الدعوى اجلنائية � دعواه أمام املحكمة وهو مايعرف ب�»االدعاء املبارش«)7(. 

)1( فائ�دة ذل�ك تظه�ر فيام إذا علق القانون حتريك الدعوى عىل ش�كوى أو طلب أو إذن،  فإنه يس�وغ للنيابة العامة 
القيام بإجراءات االس�تدالل قبل تقديم الش�كوى أو الطلب أو اإلذن.»انظر : حسني،  رشح قانون اإلجراءات 

اجلنائية� مرجع سابق � ص110«.
)2( رمض�ان،  مب�ادئ قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة � مرجع س�ابق � 59/1 ؛، أمح�د،  يف ال�دعوى اجلنائي�ة يف الفقه 

اإلسالمي � مرجع سابق � ص53 ؛ حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص109.
)3( � وتسمى دعوى حسبة يف الرشيعة اإلسالمية،  أو من قبل من يفوضهم ويل األمر ك�»وايل احلسبة ووايل املظامل«   

            انظر: أمحد،  يف الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق � ص23.
� أو ما يسمى يف القانون بالنيابة العامة أو املدعي العام أو بعض اهليئات كالسلطة القضائية يف جرائم اجللسات.
             انظر: عبد املنعم وثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية� مرجع سابق � ص97�08 ؛ حممد،  االدعاء املبارش يف 

             اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٤8٤� 58٤، 19٤.
�  وسيأيت مزيد بيان لذلك عند البحث يف صاحب احلق يف حتريك الدعوى وصاحب احلق يف مبارشهتا.

)٤( وهو املجني عليه،  أو وكيله،  أو ورثته من بعده،  أو ما يسمى يف القانون باملدعي املدين.
)5( ثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع س�اب�ق � 81/1 ؛ أمح�د،  يف الدع�وى اجلنائي�ة يف الفق�ه اإلس�المي 

� مرجع سابق � ص53،  57 ؛ عبد املنعم وثروت، أصول املحاكامت اجلزائية� مرجع سابق � ص79.
)6( ثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية� مرجع سابق � 81/1.

)7( حسني،  رشح ق�انون اإلجراءات اجلنائي�ة� مرجع سابق � ص 108� 109؛ أمحد،  يف الدعوى اجلنائية يف الفقه 
اإلسالمي � مرجع سابق � ص53 ؛ عبد املنعم وثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية� مرجع سابق � ص79.
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2 ـ  صاحب احلق يف حتريك الدعوى اجلنائية)1(

إن إقام�ة الدع�وى يف الرشيع�ة اإلس�المية من�وط بمن وقع�ت اجلريمة اعت�داًء عليه، وهو 
صاح�ب احل�ق يف إقامتها ؛ لذا فإن حتريكها أو إقامتها خيتل�ف باختالف صاحب هذا احلق، فإن 
كان�ت اعت�داًء عىل حق خ�اص كانت إقامتها منوط�ة بالفرد الذي ُاعتدي ع�ىل حقه، وإن كانت 
اعتداًء عىل حق عام كانت إقامتها حٌق لكل ش�خص، وتس�مى دعوى »حس�بة«)2(، واألصل يف 
ُنخَْكِر  َن َعِن املخْ ُروِف َوَينخَْه�وخْ َعخْ ُم�ُروَن بِاملخْ ِ َوَيأخْ ريخْ َ ُع�وَن إىَِل اخلخْ ٌة َيدخْ َتُك�نخْ ِمنخُْكمخْ ُأمَّ ذل�ك قول�ه تعاىل: }َولخْ
ِلُحوَن﴿10٤﴾{)س�ورة آل عمران(، وقد ُي�وِكل ويل األمر مهمة ذلك إىل من  ُفخْ ئِ�َك ُهُم املخْ َوُأوَلٰ

يراه، كإىل »وايل احلسبة أو وآيل املظامل«)3( ؛ فإن اإلمام منوط به إقامة رشع اهلل وحدوده.  

أم�ا يف القان�ون، فاألصل في�ه أن النيابة العامة هي املختصة بتحريك الدعوى وهلا س�لطتها 
التقديري�ة يف ذلك، ولكن ثمة اس�تثناءاٍت وقيوٍد عىل هذا األص�ل، نوردها بيشء من اإلجياز فيام 

ييل:

األول: االستثناءات 

بالرغ�م من اختص�اص النيابة العامة بتحري�ك الدعوى إاّل أنه قد يش�اركها يف ذلك بعض 
اجلهات أو األفراد.

)1( أمحد،  يف الدع�وى اجلنائي�ة يف الفقه اإلس�المي � مرج�ع س�ابق � ص57 ؛ ثروت،  أص�ول املحاكامت اجلزائية 
� مرجع سابق � 81/1 ؛ حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص109� 19٤ ؛ عبد املنعم 
وث�روت،  أصول املحاكامت اجلزائية� مرجع س�ابق � ص79؛ املرصف�اوي،  أصول اإلجراءات اجلنائية� مرجع 
سابق � ص115 ؛ هرجة،  االدعاء املبارش� مرجع سابق � ص13 ؛ عبد الستار،  االدعاء املبارش يف اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع س�ابق � ص162؛ رمضان،  مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع س�ابق � ص90 ؛ حممد،  

االدعاء املبارش يف اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص٤8٤.
)2( أمحد،  يف الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلسالمي � مرجع سابق � ص23.

)3( وكهيئة التحقيق واالدعاء العام يف النظام السعودي.
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1 ـ فأما اجلهات، فهي جهة »القضاء« يف حالتني:

أ ـ يف حالة التصدي)1(  

وهو »سلطة املحكمة حني تنظر يف دعوى معينة يف أن حترك دعوى ثانية ذات صلة باألوىل«)2(، 
وهذا بمثابة السلطة الرقابية عىل النيابة العامة، ويستهدف تفادي صوٍر من إساءة استعامل النيابة 

لسلطتها، وذلك لعدم توجيهها االهتام عىل النحو الذي كان يتعني عليها أن توجهه به.

ب ـ يف حالة جرائم اجللسات)3(  

َلت املحكمة حق حتريك الدعوى اجلنائية يف ش�أن بعض اجلرائم التي ترتكب يف  ِ حيث ُخوِّ
جلس�تها، بل إنه يف بعض اجلرائم التقترص س�لطة املحكمة عىل جمرد التحريك بل تتجاوز ذلك 

إىل احلكم فيها.

2 ـ  أما األفراد)4( 

فهو »املدعي باحلق اخلاص أو املدعي املدين«، وهو من أصابه رضر من اجلريمة، حيث أجاز 
لِ�ِذي مصلح�ة أن حيرك الدعوى � الناش�ئة عن بعض اجلرائم)5( � عن طري�ق إقامة دعواه املدنية 

لطلب التعويض عن رضر اجلريمة أمام املحكمة اجلنائية، وهو ما يسمى ب�»االدعاء املبارش«.

)1( عبد املنعم وثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية� مرجع سابق � ص8٤ ؛ حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية 
� مرجع سابق � ص157 ؛ املرصفاوي،  أصول اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق – ص132 ؛ ثروت،  أصول 
املحاكامت اجلزائية� مرجع سابق � 86/1 ؛ رمضان،  مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 137/1.

)2( حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص165.
)3( املرصفاوي،  أصول اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص139 ؛ عبد املنعم وثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية 
� مرجع س�ابق � ص90 ؛ حس�ني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع س�ابق � ص16٤ ؛ ثروت،  أصول 
املحاكامت اجلزائية� مرجع سابق � 92/1؛ رمضان،  مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 1٤5/1.
)٤( ث�روت،  أص�ول املحاك�امت اجلزائية� مرجع س�ابق � 95/1 ؛ عبد املنع�م وثروت،  أص�ول املحاكامت اجلزائي�ة 
� مرجع س�ابق � ص93�111 ؛ حس�ني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع س�ابق � ص175ومابعدها ؛ 
املرصفاوي،  أصول اإلجراءات اجلنائية� مرجع س�ابق � ص113 ؛ رمض�ان،  مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية 

� مرجع سابق � 123/1 ؛ هرجة،  االدعاء املبارش� مرجع سابق � ص8،  12.
)5( كبعض اجلنح واملخالفات.
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 ويس�تهدف ه�ذا األس�لوب يف حتري�ك الدعوى تف�ادي احتاماًل يف إس�اءة اس�تعامل النيابة 
لس�لطتها التقديري�ة يف املالَئم�ة)1(؛ وذل�ك المتناعه�ا ع�ن حتري�ك الدعوى ألس�باب التتصل 
باملصلحة العامة، كام لو تراخت أو أمهلت، فيكون من حق هؤالء األشخاص حتريكها باالدعاء 

املبارش لدرء األرضار املرتتبة عىل هذا االمتناع والتي تتصل باملصلحة الفردية اخلاصة هبم.

وعىل املدعي املدين يف هذه احلالة أن يتقيد بذات القيود التي تتقيد هبا النيابة العامة يف حتريكها 
للدعوى كقيد الشكوى � إذا مل يكن هو املجني عليه � وقيدي األذن والطلب كام سيأيت.

الثاين: القيود

قد تقع بعض اجلرائم مكتملة األركان، ومس�توفية جلميع رشوط املس�ؤولية عنها، ومع هذا 
ال تس�تطيع النياب�ة العامة أو املدعي باحلق�وق املدنية حتريكها ؛ لوجود عقب�ات إجرائية تعرتض 
حتريكه�ا)2(، اصطلح الرشاح عىل تس�ميتها »قيودًا«، وهي: الش�كوى والطل�ب واألذن نعرض 

لبياهنا فيام ييل:

القيد األول: الشكوى)3(

تشرتط بعض القوانني لتحريك الدعوى � يف بعض اجلرائم)٤( � تقدم املجني عليه)5(بشكوى 
تعرب عن إرادته يف اختاذ اإلجراءات اجلنائية حيال تلك اجلريمة، باعتبار أنه أقدر من النيابة العامة 
ع�ىل تقدي�ر مالئمة اختاذ اإلج�راءات اجلنائية ؛ التصاهلا بعالقات ذي طاب�ع عائيل)6(، أو مراعاًة 

)1( ويقصد هبا »س�لطتها يف تقرير توجيه االهتام أو حفظه« انظر : حس�ني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع 
سابق � ص113.

)2( حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص116.
)3( رمض�ان،  مب�ادئ قان�ون اإلج�راءات اجلنائية� مرجع س�ابق � 91/1 ؛ عبد املنعم وث�روت،  أصول املحاكامت 
اجلزائية� مرجع س�ابق � ص112 ؛ حس�ني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع س�ابق � ص119� 1٤0؛ 
املرصف�اوي،  أص�ول اإلجراءات اجلنائية� مرجع س�ابق � ص71 ؛ ثروت،  أص�ول املحاكامت اجلزائية� مرجع 

سابق � 1/11٤.
)٤( ومن هذه اجلرائم : الزنا من أحد الزوجني،  والرسقة بينهام،  أو بني األصول والفروع،  والسب والشتم.

)5( وه�و ال�ذي وقع الفعل اإلجرامي عدوانًا مب�ارشًا عليه،  حيث ال يكفي أن يكون أصابه رضر فقط ولو كان هذا 
الرضر مبارشًا. انظر : حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص127.

)6( كام يف جريمة زنا أحد الزوجني،  والرسقة بني الزوجني أو بني األصول والفروع.
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لشعور املجني عليه حتى ال تزيد يف إيالمه)1(، كام جيوز له التنازل عن هذه الشكوى يف أي وقت 
ويف أي وضع كان عليه سري الدعوى إىل أن يصدر احلكم)2(.

وهلذا القيد أصل يف الرشيعة اإلسالمية، حيث عرب عنه الفقهاء � رمحهم اهلل � بلفظ »املطالبة«، 
كام يف اش�رتاط اجلمهور)3( إلقامة احلد يف جريم�ة الرسقة باملطالبة باملرسوق)٤(، وكذلك يف إقامة 

حد القذف باملطالبة من قبل املقذوف أو وكيله أو وارثه من بعده)5(.

ولك�ن ثم�ة فروق ب�ني الرشيعة اإلس�المية والقانون يف ه�ذا القيد، يف نوعي�ة اجلرائم التي 
تتطلب هذا القيد، كذلك أن املجني عليه إذا رفع هذه املطالبة إىل اإلمام أو احلاكم فإنه ال يملك 
الرجوع فيها خاصة يف احلدود)6(، بخالف القانون الذي جييز له التنازل يف أي حالة كانت عليها 
الدعوى، كذلك ال تقترص الشكوى عىل املجني عليه أو وكيله كام يف القانون، بل تتجاوزمها إىل 

الورثة كام يف جريمة القذف.

القيد الثاين: الطلب)7( 

بع�ض القوان�ني تقيد حتريك الدع�وى اجلنائية � يف بعض اجلرائم)8( � ب�رضورة طلب كتايب 
من اهليئة أو رئيس اجلهة املجني عليها، يعرب فيه عن إرادة هذه اجلهة يف اختاذ اإلجراءات اجلنائية 

)1( كام يف جريمة القذف والسب،  عند اختاذ اإلجراءات من ترديد عبارات القذف والسب.
)2( حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص119� 139.

)3( الكاساين،  بدائع الصنائع � مرجع سابق �  326/9 ؛ النووي،  روضة الطالبني � مرجع سابق �، 355/7 ؛ ابن 
قدامة،  الكافي� مرجع سابق �  366/5.

)٤( لئال يكون للس�ارق منه ش�بهة ؛ ألنه ربام أن صاحب املال قد أباحه له.انظر : النووي،  روضة الطالبني � مرجع 
سابق �  355/7.

)5( الغنيمي،  اللباب � مرجع س�ابق �  195/3 ؛ النووي،  روضة الطالبني � مرجع س�ابق �  323/7 ؛ ابن قدامة،  
الكافي� مرجع سابق �  ٤11/5.

)6( ابن قدامة،  الكايف � مرجع سابق �  ٤11/5.
)7( املرصفاوي،  أصول اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص7٤ ؛ عبد املنعم وثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية 
� مرجع سابق � ص138 ؛ ثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع  سابق � 1٤0/1 ؛ حسني،  رشح قانون 
اإلج�راءات اجلنائي�ة� مرجع س�ابق � ص1٤0� 1٤٤؛، رمضان،  مب�ادئ قانون اإلج��راءات اجلنائية � مرجع 

سابق � 109/1.
)8( كجرائ�م العي�ب العلن�ي يف حق مل�ك أو رئيس دولة أجنبية،  أو س�ب جملس الش�عب،  وبع�ض جرائم النقد،  

وبعض جرائم التهرب اجلمركي،  وإهانة أو سب السلطات العامة.
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حيال اجلريمة التي ارتكبت إخالاًل بقوانني ختتص هذه اجلهة بتنفيذها ؛ لكون هذه اجلرائم متس 
سياس�ة هذه اجلهة يف جمال معني، فهي أقدر من النيابة العامة عىل تقدير مالئمة اختاذ اإلجراءات 
اجلنائية، بام حيقق للمجتمع املصلحة املقصودة منها، كام جيوز هلذه اجلهة التنازل عن هذا الطلب 

بعد تقديمه يف أي وقت ويف أي وضع كان عليه سري الدعوى إىل أن يصدر احلكم.  

القيد الثالث: اإلذن)1( 

وهو » ترصيح هيئٍة باختاذ اإلجراءات اجلنائية ضد شخص منتم إليها«)2(.

وحيدد يف هذا اإلذن شخص املتهم، واجلريمة املسندة إليه، كام ال جيوز هلذه اهليئة الرجوع يف 
هذا الترصيح.

ويتعل�ق ه�ذا القيد بحالتي احلصان�ة الربملانية والقضائية)3(، يف غري ح�االت التلبس ؛ محايًة 
ألعضاء القضاء وأعضاء الربملان من الكيد والتعسف، وصيانًة الستقالل هذه اجلهات ؛ لضامن 

أن يؤدي أعضاؤمها أعامهلم يف حرية.

2 .4 .2 مفهوم مبارشة الدعوى اجلنائية

مصطل�ح »مب�ارشة الدعوى أو اس�تعامهلا« مصطل�ح قان�وين، ويرادفه عند فقه�اء الرشيعة 
اإلسالمية ما يعرف  ب� »اإلثبات« الذي هو من الثََّبت بالتحريك وهو لغة: احلجة والبينة، وأثبت 

حجته: أقامها وأوضحها)٤(، فمعناه عىل هذا »تقديم احلجة وإعطاء الدليل«)5(.

)1( حس�ني،  رشح قان�ون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص1٤5� 153 ؛ املرصف�اوي،  أصول اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع سابق � ص75 ؛ ثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق � 1٤٤/1 ؛ رمضان،  مبادئ 

قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 1/11٤.
)2( حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص1٤5.

)3( عىل تفريق بينهام من حيث اجلرائم،  فاحلصانة الربملانية متتد إىل مجيع اجلرائم،  أما القضائية فتقترص عىل اجلنايات 
واجلنح،  وتستبعد املخالفات ؛ خلفتها وإجراءاهتا ال متس كرامة القايض. انظر : حسني،  رشح قانون اإلجراءات 

اجلنائية � مرجع سابق � ص1٤8،  15٤.
)٤( ابن منظور،  لسان العرب � مرجع سابق � 80/2. 

)5( أبو زهرة. حممد )1389ه، 1969م(،  موسوعة الفقه اإلسالمي )مجعية الدراسات اإلسالمية،  القاهرة � مرص،  
د.ط( 2٤9/2.
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وقد اس�تعمل الفقهاء لفظ » اإلثبات » فأطلقوه عىل: إقامة احلجة أمام القضاء بالطرق التي 
حددهتا الرشيعة عىل حق أو واقعة ترتتب عليها آثار رشعية)1(.

1 ـ  ويقصد بمبارشة الدعوى

�  » إقامة الدعوى ومتابعتها حتى يفصل فيها بحكم هنائي«)2(.

�  أو ه�ي »رف�ع الدعوى إىل س�لطة التحقيق أو س�لطة احلكم ومتابعته�ا حتى يصدر حكم 
فيها«)3(.

�  أو بتعبري أدق هي » جمموعة من اإلجراءات التي يفرتضها سري الدعوى نحو احلكم البات 
الفاصل يف موضوعها«)٤(.

ف�إذا تق�رر أن حتري�ك الدع�وى هو نقط�ة الب�دء يف إقامتها، ف�إن مبارشهتا أو اس�تعامهلا يتم 
باإلجراءات الالحقة عىل هذا التحريك، والالزمة للوصول إىل احلكم النهائي)5(. 

2 ـ  ومن أهم األمثلة إلجراءات مبارشة الدعوى

اخت�اذ إج�راءات التحقي�ق االبتدائي، وإحال�ة الدع�وى للمحكمة، واملرافع�ة يف الدعوى، 
وإعالن الشهود، وطلب احلكم بالعقوبة، والطعن يف احلكم)6(.  

)1( الزحي�يل. حمم�د مصطفى )1٤1٤ه � 199٤م(،  وس�ائل اإلثبات يف الرشيعة اإلس�المية ويف املعامالت املدنية 
واألحوال الش�خصية )مكتبة املؤيد،  الرياض � اململكة العربية الس�عودية،  ومكتبة دار البيان،  دمشق � سوريا،  
الطبعة الثانية ( ص22 ؛ موس�وعة الفقه اإلس�المي)1٤1٤ه � 1993م(،  )إرشاف املجلس األعىل للش�ؤون 
اإلسالمية،  القاهرة – مرص،  د.ط ( 136/2 ؛ احلمييض. عبد الرمحن إبراهيم عبد العزيز )1٤09ه � 1989م(،  
القضاء ونظامه يف الكتاب والس�نة )جامعة أم القرى،  مكة املكرمة � اململكة العربية الس�عودية،  الطبعة األوىل( 

ص392.
)2( أمحد،  يف الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلسالمي � مرجع سابق � ص13.

)3( ث�روت،  أص�ول املحاك�امت اجلزائية � مرجع س�ابق � 81/1 ؛ حمم�د،  االدعاء املبارش يف اإلج�راءات اجلنائية � 
مرجع سابق � ص٤92.

)٤( حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص 110.
)5( أمحد،  يف الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلسالمي � مرجع سابق � ص53.

)6( ثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع س�ابق � 81/1 ؛ حس�ني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع 
س�ابق � ص110؛ عب�د املنع�م وثروت،  أص�ول املحاكامت اجلزائي�ة � مرجع س�ابق � ص78 ؛ حممد،  االدعاء 

املبارش يف اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ٤92.
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3 ـ  صاحب احلق يف مبارشة الدعوى اجلنائية  

تستأثر النيابة العامة باالختصاص بمبارشة الدعوى اجلنائية، فال يشاركها يف ذلك أي جهة 
أو فرد، وبناًء عىل هذا فإنه إذا حرك املدعي باحلق اخلاص الدعوى اجلنائية فال شأن له بعد ذلك 
باإلجراءات الالحقة عليه ؛ حيث أن دوره يقترص عىل التحريك فقط، أما املبارشة واالس�تعامل 

فهو من اختصاص النيابة العامة وحدها)1(.  

بيد أن بعض القوانني أجازت للمحكمة مبارشة بعض اجلرائم)2( إذا ارتكبت أثناء اجللسة، 
وال تقت�رص س�لطتها عىل جمرد التحريك فقط، بل هلا أن تت�وىل التحقيق واملحاكمة فيها، وتصدر 

احلكم بالعقوبة عىل مرتكبها)3(. 

كذلك احلال يف قوانني دول جملس التعاون اخلليجي، فإن النيابة العامة تستأثر باالختصاص 
بمب�ارشة الدعوى اجلنائي�ة، كام نصت عىل ذلك املادتان )7 � 8( م�ن قانون اإلجراءات اجلزائية 
االحت�ادي اإلمارايت، واملادتان )7 � 8( م�ن قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني، واملادة )٤( من 
قان�ون اإلجراءات اجلزائية العامين، وامل�ادة )1( من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، وكذلك 

املادتان )105� 106( من قانون اإلجراءات اجلزائية واملحاكامت الكويتي.

لك�ن نظ�ام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي، قد فصل األمر يف مبارشة الدع�وى اجلنائية)٤(، 
ف�إن كانت عامة فإن مبارشهتا من اختص�اص هيئة التحقيق واالدعاء العام، كام نصت عىل ذلك 

)1( حس�ني،  رشح قان�ون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص110؛ ثروت،  أص�ول املحاكامت اجلزائية � مرجع 
س�ابق � 81/1 ؛ املرصف�اوي،  أص�ول اإلج�راءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص27 ؛ حمم�د،  االدعاء املبارش يف 
اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ٤91 ؛ عبد املنعم وثروت،  أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق � ص79.
)2( كجرائ�م املخالفات واجلنح،  عىل اختالف يف هذه الس�لطة بني املحاك�م اجلنائية واملحاكم املدنية والتجارية. انظر: 

حسني،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص172.
)3( ث�روت،  أص�ول املحاكامت اجلزائية � مرجع س�ابق � 92/1 ؛ حس�ني،  رشح قانون اإلج�راءات اجلنائية � مرجع 
سابق � ص167؛ املرصفاوي،  أصول اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص132 ؛ عبد املنعم وثروت،  أصول 
املحاك�امت اجلزائي��ة � مرج��ع س�ابق � ص91 ؛ رمض��ان،  مب�ادئ قانون اإلج�راءات اجلنائية � مرجع س�ابق � 

.1٤5/1
)٤( ألن الدعوى اجلنائية فيه، كام هو يف الرشيعة، تنقس�م إىل قس�مني : دعوى جزائية عامة،  كام نصت عىل ذلك املادة 

)22(،  ودعوى جزائية خاصة، كام نصت عىل ذلك املادة )23(.



63

امل�ادة )16(، وإن كان�ت خاصة فإن رفعها ومبارشهتا هو من حق املجني عليه، أو من ينوب عنه 
أو وارث�ه م�ن بعده ؛ بيد أنه جيب عىل املحكم�ة يف هذه احلال إبالغ املدعي العام باحلضور، وهذا 

ما قررته املادة )17( من النظام نفسه.
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الفصـل الثالث
انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة بصدور حكم هنائي

3 .1  مفهـــوم احلكـــم النهائـــي.

3 .2  شــــروط  احلكــم النهائــي.

3 .3  آثـــــار   احلكـــم النهائـــي.

3 .4  االعرتاض عىل  احلكم النهائي.
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الفصـل الثالث
انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة بصدور حكم هنائي

3. 1 مفهوم احلكم النهائي

3. 1. 1 تعريف احلكم النهائي لغة

1 ـ  تعريف احلكم لغة)1(

ُذ احُلْكِم، واالْس�مُ :  ُك�ُم، ومجعه : أْح�كاٌم، واحلاِك�ُم : ُمَنفِّ احُلْك�مُ بالض�م مص�در َحَكَم َيْ
احُلكوَمُة واأُلْحُكوَمُة، ) واحلاء، والكاف، وامليم ( أصٌل واحد وهو املْنع.

ويطلق احُلْكُم يف اللغة عىل معاٍن عدة ترجع إىل هذا األصل، أمهها ما ييل :

�  القض�اء يف اليشء بأنه كذا أو ليس بكذا س�واء ل�زم ذلك غريه أم ال، وخصه بعضهم فقال 
القض�اء بالع�دل، وأصله املن�ع، يقال : ) َحَكْمُت ( عليه بك�ذا، إذا منعته من خالفه فلم 

يقدر عىل اخلروج من ذلك.

�  الفصل، يقال : َحَكْمُت بني القوم، أي : فصلت بينهم.

ْكَم َصبِيًّا ﴿١٢﴾{)س�ورة مريم( أي : علاًم  � الِعْلُم والفقه، قال اهلل تعاىل : }...َوآَتْيَناُه احْلُ
وفقهًا.

ْم�ُت، بمعنى َمَنْع�ُت ورددت، وم�ن هذا قيل  والع�رب تق�ول : َحَكْم�ُت وَأْحَكْم�ُت وَحكَّ
للحاكم بني الناس حاِكٌم ؛ ألنه َيْمَنُع الظامل من الظلم.

)١( اب�ن ف�ارس، معجم مقاييس اللغة � مرجع س�ابق � كتاب احل�اء، باب احلاء والكاف وما يثلثه�ام، جذر ]َحَكَم[ 
9١/٢� 9٢؛ ابن منظور، لسان العرب � مرجع سابق � باب احلاء، جذر ]َحَكَم[٢70/3�٢73؛ الزبيدي؛ تاج 
العروس � مرجع س�ابق � )حتقيق عبد العليم الطحاوي، ومراجعة د.حس�ني حممد رشف و د.خالد عبد الكريم 
مجع�ة، ط١4٢١/١ه �٢000م( ب�اب امليم، فصل احلاء مع املي�م، جذر ] ح ك م [5١0/3١ � 5٢5؛ الفيومي، 

املصباح املنري � مرجع سابق � كتاب احلاء، مادة ]ح ك م[ص 78 � 79.
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وامُلحاَكَم�ُة املخاصم�ة إىل احلاِك�ِم، ومن�ه احُلكوم�ة يف َأرش اجلراحات التي لي�س فيها ِدَيٌة 
معلومة نسبة إىل احلاِكِم ؛ ألنه يقتاس األرش. 

2ـ  تعريف النهائي لغة)1(

يًا، ِضدٌّ أَمَرُه فاْنَتَهى، وَتَناَهى: َبَلَغ ِناَيَته، ) والنون، واهلاء، والياء( أصٌل صحيح   َناُه َيْنهاُه َنْ
يدلُّ عىل غايٍة وبلوغ، وِنايُة كلِّ يشٍء : غايته وآخره وذلك أَلن آخره َيْنهاه عن التامدي فريتدع.

يته فانتهى عنك فتلك غايُة ما كان وآِخره،  يته عنه، وذلك ألمٍر يفعله، فإذا َنَ  ومنه قولك : َنَ
اَياُت الدار حدودها، وهي أقاصيها  واْنَتَهى األمر بلغ النهاية، وهي أقىص ما يمكن أن يبلغه، وِنَ

وأواخرها.

َى، وهي العقول  ْهَي�ُة بالضم: العقل ؛ س�ميت بذلك أَلنا َتْنَهى عن القبي�ح، واجلمع نُّ والنُّ
َهٰى ﴿54﴾{) سورة طه(. وِل النُّ لَِك َلَياٍت أِلُ واأللباب، ويف التنزيل العزيز :}... إِنَّ يِف َذٰ

َرِة امْلُْنَتَهٰى ﴿١4﴾{) سورةالنجم(   واملنتهى مفتعل من النهاية، ومنه قوله تعاىل : }ِعْنَد ِس�دْ
من النهاية، أي: ينتهي ويبلغ بالوصول إليها فال يتجاوز.

3. 1. 2 تعريف احلكم النهائي يف اصطالح فقهاء الرشيعة

1 ـ تعريف احلكم يف اصطالح فقهاء الرشيعة

تباينت ألفاظ فقهاء الرشيعة اإلس�المية يف تعريف احلكم القضائي، لكنها متفقة يف املعنى، 
وإن اختلف عباراهتم يف ذلك، أو كانت ال تش�مل مجيع حدود التعريف ؛ ألنه ُيفهم مقصودهم 
يف ذلك، حيث أنم أرادوا به احلكم الصادر من القايض يف دعوى رفعت إليه، بدليل أن الرشوح 

ومايثلثه�ام،  واهل�اء  الن�ون  ب�اب  الن�ون،  كت�اب   � س�ابق  مرج�ع   � اللغ�ة  مقايي�س  معج�م  ف�ارس،  اب�ن   )١(
جذر]ني[359/5�360؛ ابن منظور، لسان العرب � مرجع سابق � باب النون، جذر ]ني[3١٢/١4�3١5؛ 
الزبيدي، تاج العروس � مرجع س�ابق �)حتقيق د.ضاحي عبد الباقي، ومراجعة د.عبد اللطيف حممد اخلطيب، 
ط١4٢٢/١ه �٢00١م( ب�اب ال�واو والياء، فصل النون مع الواو والياء، ج�ذر]ن ه ي[ ج١48/40�١59؛ 

الفيومي، املصباح املنري � مرجع سابق � كتاب النون، مادة ]ن ه ي[ص 3٢3.
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الت�ي ت�أيت عىل كتبهم تفرس بالزي�ادة ما نقص من ألفاٍظ يف هذه التعاري�ف)١(، فضاًل عىل أن هذه 
التعريف�ات ق�د ورد ذكره�ا حتت مس�مى كتاب أو باب القض�اء، أو أنم � رمحه�م اهلل � قد رأوا 
أن االنش�غال باس�تخالص تعريف جامع مان�ع ليس له كبري فائدة، خاص�ة وأن املعنى املراد من 
مصطل�ح احلك�م يف باب القضاء يتبادر إىل الذهن دون إع�امل فكر أو طول نظر، واالختالف يف 
تعريف�ه ليس له ثمرة فقهية، وإنام هو خ�الف لفظي، ال يرتتب عليه أثر، ومن هذه التعريفات ما 

ييل:

� أن احلك�م ه�و »اإللزام يف الظاهر عىل صفة خمتصة بأمر ُظن لزومه يف الواقع رشًعا«)٢(؛ إال 
أنه مل يذكر من يصدر هذا اإللزام وهو القايض.

� وقيل هو »اإلخبار عن حكم رشعي عىل سبيل اإللزام«)3(. 

وهذا كسابقه مل يذكر من يصدر هذا اإللزام.  

� ومنهم من قال أنه »إلزام القايض أمرًا رشعيًا خلصم«)4(.

ويؤخ�ذ ع�ىل هذا التعريف أنه قي�د احلكم بأن يكون عىل »اخلصم« مم�ا جيعله خاصًا بام فيه   
خصوم�ة، والت�ي ال تك�ون إالَّ يف حق�وق العباد، وهبذا خت�رج الدعاوى الت�ي هي حق هلل 

كدعوى احلسبة.

ف بأنه »إظهار حكم الرشع يف الواقعة فيمن جيب عليه إمضاؤه فيه«)5(.  � وُعرِّ

)١( ك�ام س�يأيت يف رشح التعري�ف األول للحكم � حيث أن املأخ�ذ عليه هو عدم ذكره َمن َيص�در منه اإللزام، وهو 
القايض � قال الش�ارح للكتاب : »يف الظاهر: أي الصور الظاهرة، إش�ارة إىل أن القضاء مظهر يف التحقيق لألمر 
الرشعي..« فذكر بالرشح ما سقط من ألفاظ يف التعريف.انظر: ابن عابدين. حممد أمني )١4١5ه � ١994م(، 
رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، املعروف ب�»حاشية ابن عابدين«) مع تكملة ابن عابدين لنجل 
املؤل�ف، حتقيق الش�يخ عادل أمحد عبد املوجود والش�يخ عيل حممد معوض، قدم له د.حممد بكر إس�امعيل، دار 

الكتب العلمية، بريوت � لبنان، الطبعة األوىل ( ٢0/8.
)٢( ابن الغرس )١3٢6ه(. الفواكه البدرية ) ومعه رشحه املجاين الزهرية للشيخ حممد صالح بن عبد الفتاح اجلارم، 

) مطبعة النيل، القاهرة � مرص، د.ط ( ص 7.
)3( ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع سابق � ١/9.

)4( الرصاع، رشح حدود ابن عرفة � مرجع سابق � ٢/568.
)5( الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع سابق � 4/37٢.
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م مع الق�ايض يف هذا  إالَّ أن�ه مل ي�دد م�ن الذي جي�ب عليه اإلمض�اء فقد يش�رتك ال�ُمَحكَّ  
التعريف حيث أن كال ُحْكَمْيِهاَم واجب اإلمضاء.

- وقيل هو »فصل اخلصومات«)١(.

وه�ذا تعب�ري عام م�ن وجه وخاص م�ن وجه آخر، فهو ع�ام بحيث يش�مل كل من يفصل 
يف اخلصوم�ات س�واء كان بطري�ق القض�اء أو الفتي�ا أو التحكي�م أو بغ�ري ذل�ك كالصل�ح بني 
املتخاصمني، وخاص من جهة أنه قارص عىل اخلصومات التي هي يف حقوق العباد فقط، كام أن 

فصل اخلصومة هو ثمرة احلكم وليس هو احلكم نفسه.

 وبع�د عرض بع�ض عبارات الفقهاء يف تعريف احلكم، يالحظ أن أش�مل تعريف للحكم 
هو التعريف األول عىل أن يضاف له ُمْصِدر اإللزام، وسببه، بحيث يكون كاأليت: 

»إل�زام يف الظاه�ر، صادر م�ن القايض يف دعوى منظ�ورة لديه، عىل صف�ة خمتصة بأمر ظن 
لزومه يف الواقع رشعًا«.

وأقص�د بالدع�وى مجيع أنواع الدعوى فتش�مل حتى الدعوى يف ح�ق من حقوق اهلل ؛ ألن 
الفقهاء رمحهم اهلل قد سموها دعوى احلسبة)٢(.

2 ـ تعريف النهائي يف اصطالح فقهاء الرشيعة

لفظة »النهائي« من األلفاظ امُلْحَدثة فيام يتعلق باحلكم، يرادفها عند الفقهاء لفظ» البات«.

وكلمة » البات »من األلفاظ العامة التي ال يتحدد معناها االصطالحي إاّل بذكر ما أضيفت 
إلي�ه، فه�ي صف�ة عام�ة ال يتخص�ص معناه�ا إاّل بذكر موصوفه�ا، فالفقه�اء � رمحه�م اهلل � قد 

استعملوها مضافة ملوصوفها يف أبواب كثرية من أبواب الفقه، من ذلك قول بعضهم :

َياِر »)3(. ِط اخْلِ ْلِح برَِشْ ْلَح اْلَباتَّ َأْقَوى ِمْن الصُّ � يف باب الصلح : » الصُّ

)١( البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق � 330/6.
)٢( كام سبق تقريره يف مبحث أنواع الدعوى ص 4٢ وما بعدها.

)3( الرسخيس، املبسوط � مرجع سابق � ٢١/33.
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َياُر َبْعَد اْلَبْيِع اْلَباتِّ َش�ْهًرا َوَرِضَيا بِِه َفَس�دَ اْلَعْقُد ِعْنَد  َط اخْلِ � ويف باب خيار الرشط : » َلْو رُشِ
َأِب َحنِيَفَة«)١(.

وجاء يف معنى » البات« 

�ُه َوامْلَْبُتوَت�ُة امْلَْرَأُة   م�ا ورد يف العناي�ة رشح اهلداي�ة م�ا نصه : » ُيَق�اُل : َبتَّ َط�اَلَق امْلَْرَأِة َوَأَبتَّ
ْجَعِة«)٢(. َوَأْصُلَها امْلَْبُتوُت َطاَلُقَها، َوامْلَُراُد بِامْلَْبُتوَتِة َمْن اْنَقَطَع َعْنَها َحقُّ الرَّ

ف صاحُب كتاب الكليات »البات« بقول�ه :»وقوهلم البتة : أي أبت هذا القول قطعة   وَع�رَّ
واح�دة ليس فيها ت�ردد، بحيث أجزم مرة وأرج�ع أخرى ثم أجزم فيكون قطعت�ني أو أكثر، بل 
ال ُيَثنِّ�ي في�ه النظ�ر، وهو مصدر منصوب ع�ىل املصدرية بفعل مقدر، أي : ب�ت، بمعنى : قطع، 
ث�م أدخل األلف والالم للجنس والتاء للمبالغة، واملس�موع قطع مهزت�ه عىل غري القياس، وقل 

تنكريها«)3(.

وب�ام أنه قد تب�ني أن لفظ » البات« من األلف�اظ العامة التي ال يتح�دد معناها االصطالحي 
اخل�اص إاّل بذك�ر ما أضيف�ت إليه، لذا يل�زم أن نعرف »احلك�م البات« كلفظ مرك�ب، وهو ما 

سنتعرض له يف املبحث القادم.

3ـ  تعريف احلكم النهائي كلفظ مركب يف اصطالح فقهاء الرشيعة

تق�رر في�ام س�بق أن الفقهاء � رمحهم اهلل � مل يس�تعملوا لف�ظ »احلكم النهائ�ي« هبذه الصيغة 
املخصوص�ة، ولك�ن املتتبع لكتبهم جيد أنم ق�د قصدوا هذا املعنى، لك�ن بصيغة أخرى وبلفظ 

مغاير، أال وهو » احلكم البات«)4(.  

)١( ابن اهلامم. كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس السكندري املعروف بابن اهلامم احلنفي)د.ت(، فتح القدير 
عىل اهلداية ) مطبوع معه رشح العناية عىل اهلداية للبابريت، ومعه حاش�ية املحقق س�عدى جلبي، املكتبة التجارية 

مصطفى الباز، مكة املكرمة� اململكة العربية السعودية، ودار الفكر، بريوت � لبنان، د.ط ( 300/6.
)٢( البابريت، العناية عىل اهلداية مطبوع مع فتح القدير � مرجع سابق � 336/4.  

)3( الكفوي، الكليات � مرجع سابق � ١/4٢6. 
)4( وقد تبني معنى »البات« يف البند السابق. 
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ق�ال بعضه�م يف التفويض يف املهر : »وإن ُحْكمه � أي الق�ايض � البات بالدون أو األكثر ال 
جيوزه رضامها � أي الزوجني � به أي الدون أو األكثر«)١(. 

وورد يف معنى » احلكم البات«، ما ذكره صاحب كتاب أسنى املطالب :

َنِة َوالتَّْحِليَف«)٢(. ْكُم اْلَباتُّ هو امْلُْسَتْلِزَم َساَمَع اْلَبيِّ » احْلُ

وه�ذا باعتبار ما كان يف زمنه�م � رمحهم اهلل � فإنه مل ُيعرف عندهم اإللزام بدرجتني أو أكثر 
للتق�ايض)3(،  بحي�ث ال تصب�ح األحكام نائية وقابل�ة للتنفيذ إال بمرورها ع�ىل أكثر من درجة 
قضائية، ف�احلكم متى ما صدر من القايض مستوفيًا لرشوطه الرشعية)4(، غري خمالف لكتاب اهلل 
وال سنة رسوله >، فإنه يكون ب�ات�ًا ويمل عىل الصحة يف الظاهر، وبالتال استحقاق التنفيذ، 
وال ُيلب�ى طل�ب أحد بإع�ادة النظر يف القضية، أو نقضه، واعتباره حج�ة إىل أن يقوم الدليل عىل 

بطالنه)5(، حيث ال ُيعرض عىل قضاة آخرين لتمييزه أو استئنافه كام يف زماننا احلارض.

وعىل هذا فالبد أن يضاف لتعريف احلكم � بالفرع السابق � قيدًا آخر حتى يتم حتديد ماهية 
»احلك�م الب�ات » حتديدًا يتوافق م�ع موضوع هذا البحث، بمنظور الرشيعة اإلس�المية، فيمكن 

القول بأن تعريف » احلكم البات« هو :

»إل�زام يف الظاه�ر، صادر م�ن القايض يف دعوى منظ�ورة لديه، عىل صف�ة خمتصة بأمر ظن 
لزومه يف الواقع رشعًا، عىل وجه ال يصح الرجوع فيه«.

)١( الرشواين والعبادي،  حوايش الرشواين والعبادي عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج � مرجع سابق � 397/9�398.
)٢( األنصاري. أبو ييى زكريا )د.ت(، أسنى املطالب رشح روض الطالب ) وهبامشه حاشية الشيخ أب العباس بن 
أمحد الرميل الكبري األنصاري، جتريد الش�يخ حممد بن أمحد الش�وبري، دار الكتاب اإلس�المي، القاهرة � مرص، 

د.ط ( ٢89/4.
)3( القحط�اين. عبد اهلل مرعي )١4١8ه(، تطورات اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية الس�عودية )د.ن، الطبعة 

األوىل ( ص594.
)4( ملزيد بيان انظر تفصيل ذلك يف املبحث الثاين من هذا الفصل، ص74.

، اإلج�راءات اجلنائي�ة يف اململك�ة العربية الس�عودية � مرجع س�ابق � ص٢٢6؛ ياس�ني. حممد نعيم  )5( اب�ن ظف�ريِّ
)١404ه � ١984م(، حجي�ة احلكم القضائي بني الرشيعة اإلس�المية والقان�ون )دار الفرقان، عامن � األردن، 

د.ط ( ص١0�١١.
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3. 1. 3  تـعريف احلكم النهائي لدى رشاح القانون
1 ـ  تعريف احلكم لدى رشاح القانون

ال هتت�م القوان�ني بالتعاري�ف واملصطلحات اللفظية � يف الغال�ب � وإنام ترتك ذلك للرشاح 
واملتخصص�ني، وم�ن ذلك هذا املصطل�ح » احلكم« ؛ لذا تعددت عب�ارات الرشاح يف حتديدهم 

ملاهية احلكم يف االصطالح القانوين.
وفيام ييل نذكر بعضًا من هذه التعاريف :

� فقد ُعرف » احلكم« بأنه »إعالن القايض عن إرادة القانون أن تتحقق يف واقعة معينة نتيجة 
قانونية يلتزم هبا أطراف الدعوى«)١(.

� وُعرف أيضًا بأنه »كل قرار تصدره املحكمة فاصاًل يف منازعة معينة، سواء كان ذلك خالل 
اخلصومة اجلنائية أم لوضع حد هلا«)٢(، ويستوي أن تكون املنازعة موضوعية أو إجرائية)3(.
� ومنه�م م�ن عرفه بأنه »الق�رار الصادر من حمكم�ة يف خصومة أو يف مس�ألة متفرعة عنها، 

أقيمت بطريق الدعوى وصدر القرار وفقًا لقواعد إصدار األحكام«)4(.
� ومنهم من قال أنه »القرار الصادر من حمكمة مشكلة تشكياًل صحيحًا يف خصومة، رفعت 
إليها وفق قواعد املرافعات، س�واء أكان صادرًا يف موضوع اخلصومة أو يف ش�ق منها أو يف 

مسألة متفرعة عنه«)5(.
ومجي�ع هذه التعاريف متقاربة يف معناه�ا، معتمدة يف ذلك عىل الرشوط الواجب توفرها يف 
احلك�م حتى يكون صحيحًا م�ن الناحية القانونية)6(، ومعتمدة أيضًا ع�ىل أهم آثاره التي ترتتب 

عليه.

)١( حس�ني. حمم�ود نجيب )١977م(، قوة احلكم اجلنائي يف إناء الدعوى اجلنائي�ة )دار النهضة  العربية، القاهرة� 
مرص، الطبعة الثانية( ص50.

)٢( رسور. أمح�د فتح�ي )١98١م(، الوس�يط يف قانون اإلجراءات اجلنائي�ة )دار النهضة العربي�ة، القاهرة � مرص، 
الطبعة الرابعة ( ١/3٢7.

)3( املرجع السابق، الصفحة نفسها.
)4( النمر، أصول املحاكامت املدنية � مرجع سابق � ص١97.

)5( أبو الوفاء، أصول املحاكامت املدنية � مرجع سابق � ص599.
)6( كام سيظهر ذلك جليًا يف مبحث الرشوط الواجب توفرها يف احلكم، ص74.
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2ـ تعريف احلكم النهائي كلفظ مركب لدى رشاح القانون

إن لفظ »النهائي« لدى رشاح القانون، لفظ عام � كام هو عند فقهاء الرشيعة يف لفظ »البات«� 
حيث ال يتحدد معناه اخلاص إال بحسب ما يضاف إليه من موصوف ؛ لذا نعرف لفظة » احلكم 

ف بأنه : النهائي » مركبة يف االصطالح القانوين كام وردت يف كتب بعض الرشاح، حيث ُعرِّ

»احلكم الذي ال يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية«)١(.

ويقصد بطرق الطعن العادية : االستئناف واملعارضة، وأما الطرق غري العادية فهي: النقض 
وإعادة املحاكمة)٢(.

وهذا التعريف قد قرص احلكم النهائي عىل عدم قبوله لطرق الطعن العادية فقط.

أما إذا كان احلكم غري قابل جلميع طرق الطعن � العادية وغري العادية � فهو احلكم البات)3(، 
حي�ث ن�ص بعض رشاح القانون عىل أن » احلك�م ال يكون باتًا إالَّ بصدوره غري قابل للطعن فيه 
باملعارض�ة واالس�تئناف أو النق�ض..«)4(، وعرفوه بأن�ه : » هو احلكم الذي اس�تنفد مجيع طرق 

الطعن فيه، وحاز قوة األمر املقيض به«)5(.

وهبذا يتبني أن الرشاح قد فرقوا بني احلكم النهائي واحلكم البات بناًء عىل تقس�يمهم لطرق 
الطعن.

بي�د أن بع�ض القوان�ني اإلجرائية قد نص�ت عىل أن »احلك�م النهائي« هو ال�ذي تنقيض به 
الدع�وى، ومث�ال ذلك ما ج�اء يف املادة )454( من قان�ون اإلجراءات اجلنائي�ة املرصي، حيث 
نصت عىل أنه »تنقيض الدعوى اجلنائية بالنس�بة للمتهم املرفوعة عليه والوقائع املس�ندة فيها إليه 

)١( ث�روت، أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع س�ابق � ٢68/١؛ عبد املنعم وث�روت، أصول املحاكامت اجلزائية � 
مرجع سابق � ص٢66؛ فوده، انقضاء الدعوى اجلنائية وسقوط عقوبتها� مرجع سابق � ص٢٢7؛ حسني، قوة 

احلكم النهائي � مرجع سابق � ص79�80.
)٢( املراجع السابقة ٢68/١؛ ص٢66؛ ص٢٢7؛ ص79�80.

)3( املراجع السابقة، ٢70/١؛ ص٢68؛ ص٢٢6؛ ص79.
)4( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ١/١98.

)5( الدس�وقي. ع�زت )١986م(، الدع�وى اجلنائية بني النظرية والتطبيق ) رس�الة دكتوراه، كلي�ة احلقوق بجامعة 
القاهرة � مرص، د.ط ( ص96.
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بص�دور حكم نائي فيها بالرباءة أو باإلدانة... »وتضيف امل�ادة )455( من القانون املذكور أنه 
»ال جيوز الرجوع إىل الدعوى اجلنائية بعد احلكم فيها نائيًا...«.

ك�ام ج�اء ذلك يف املادة )٢3( م�ن نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي حيث نصت عىل أنه 
»تنق�يض الدعوى اجلزائية اخلاصة يف احلالتني التيتني : ١� صدور حكم نائي...«، وقبلها املادة 

)٢٢( التي أفادت أن من أسباب انقضاء الدعوى اجلزائية العامة صدور حكم نائي.
وكذل�ك نصت املادة )١5( من قانون اإلج�راءات اجلزائية العامين عىل أنه »تنقيض الدعوى 
العمومية بوف�اة املتهم أو العفو عن اجلريمة أو ميض املدة أو التنازل عن الش�كوى أو الطلب أو 

احلكم فيها نائيًا... «.
وكذل�ك نصت املادة )٢١4( من قان�ون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائي�ة الكويتي عىل أن 

»األحكام الصادرة من املحاكم اجلزائية ال جيوز تنفيذها إال إذا أصبحت نائية«.
لكن بالنظر إىل نصوص بعض القوانني، يتضح أنا قد أجازت طلب إعادة النظر يف احلكم 

رغم صريورته نائيًا تنقيض به الدعوى)١(.
وعىل هذا فإنه البد من التفريق بني احلكم النهائي الذي جيوز االعرتاض عليه بإحدى طرق 
الطعن غري العادية كإعادة النظر، وبني احلكم الذي حاز حجية ال يقبل ذلك، َفَيْحُسن أن يسمى 
احلك�م الذي قد يقبل االع�رتاض عليه بإحدى طرق الطعن غري العادية ب� »احلكم النهائي« وإن 
س�مته بع�ض القوان�ني ب�»البات«)٢(، مادام أن�ه يمكن أن يقبل الطعن بإح�دى طرق الطعن غري 

العادية كإعادة النظر )3(، ويسمى احلكم الذي ال يمكن أن يقبل ذلك ب�»احلكم البات«.

)١( كام سيأيت يف مبحث االعرتاض عىل احلكم النهائي ص١09 وما بعدها.
)٢( ألن هذا خلط يف التسمية والتفريق يف التسمية له ثمرته كام سنرى.

)3( ك�ام ورد يف ن�ص املادة )١7( من قانون اإلجراءات اجلنائي�ة البحريني : » تنقيض الدعوى اجلنائية بوفاة املتهم أو 
بصدور حكم بات فيها... « مع أنه جييز طلب إعادة النظر يف هذا احلكم رغم كونه باتًا كام نصت عىل ذلك املادة 
)43( م�ن قان�ون حمكمة التميي�ز البحريني، وكام ورد كذلك يف نص املادة )١3( م�ن قانون اإلجراءات اجلنائية 
القط�ري : »تنق�يض الدعوى اجلنائية بوفاة املتهم أو بميض املدة أو بصدور حكم بات فيها... «مع أنه جييز طلب 
إع�ادة النظ�ر يف هذا احلكم رغم كونه باتًا كام نصت عىل ذلك املادة )304( من القانون نفس�ه، وكام ورد كذلك 
يف ن�ص املادة )٢0( م�ن قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت : » تنق�يض الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم 
أو بص�دور حك�م بات فيها...« مع أنه كذلك جييز طلب إعادة النظر يف هذا احلكم رغم كونه باتًا كام نصت عىل 
ذلك املادة )٢57( من القانون نفسه، فيتبني أنه يقصد بذلك احلكم النهائي وليس البات بمعناه الذي ذكرناه.  
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وهب�ذا يؤي�د الباحث م�ا ذهب إليه بعض ال�رشاح من وج�وب التفرقة بني احلك�م النهائي 
واحلك�م الب�ات)١(، فيكون املقصود باحلكم النهائي � يف ه�ذا البحث � الذي تنقيض به الدعوى، 

وترتتب عليه آثاره هو :

»احلكم الذي اكتسب صفة »النهائية« بإحدى طرق ثالث :

إما باستنفاد طرق الطعن العادية، وإما بانقضاء مواعيد الطعن العادية دون استعامل، أو أن 
يصدر احلكم ابتداًء غري قابل للطعن«.

 فاحلك�م النهائي إذن هو احلكم القاب�ل للتنفيذ، حتى وإن كان جيوز االعرتاض عليه بطرق 
الطع�ن غ�ري العادية كطلب إعادة النظ�ر)٢(، مادام أن القانون قد أعطاه ق�وًة تنفيذية، ويدخل فيه 

بطريق اأَلْوىل احلكم البات.

ويش�مل أيضًا احلكم النهائي الذي نص عليه نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي يف املادة 
)٢١3( حيث أفاد بأن »األحكام النهائية هي األحكام املكتسبة للقطعية بقناعة املحكوم عليه أو 
تصديق احلكم من حمكمة التمييز، أو جملس القضاء األعىل بحسب االختصاص« حيث أنه جييز 

االعرتاض عىل هذا احلكم بطلب إعادة النظر،كام نصت عىل ذلك املادة)٢06( منه)3(. 

3. 2 شـروط احلكـم النهائـي

3 .2 .1 رشوط احلكم النهائي يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي 

َيش�رتط فقه�اء الرشيعة � رمحه�م اهلل � لصحة احلكم النهائي ع�دة رشوط حتى يكون منهيًا 
للدعوى اجلنائية اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية، وهي كالتال :

)١( ث�روت، أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع س�ابق � ٢68/١؛ عبد املنعم وث�روت، أصول املحاكامت اجلزائية � 
مرجع س�ابق � ص٢66؛ فوده، انقضاء الدعوى اجلنائية وس�قوط عقوبتها� مرجع س�ابق � ص٢٢7؛ رمضان، 

مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ١/١98.
)٢(  لكون هذا الطعن من طرق الطعن غري العادية، كام سيأيت يف مبحث االعرتاض عىل احلكم النهائي، ص ١09 .

)3( كام سيتبني ذلك يف مبحث االعرتاض عىل احلكم النهائي يف نظام اإلجراءات السعودي، ص ١09.
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الرشط األول : أن تتقدمه دعوى صحيحة)1(

يرفعه�ا املجن�ي عليه أو من يقوم مقام�ه، فاجلرائم املتعلقة بحقوق العب�اد، ال جيوز للقايض 
أن ينظرها إالَّ أن يتقدمها س�بق مطالبة، كام يف جرائم القذف والس�ب وماش�اكلها، وبدون هذه 

الدعوى ال يصح حكم القايض وال ينتج أثره.

 الرشط الثاين : أن يسبقه إعذار عند املالكية 

بِ�نَي َحتَّ�ىٰ َنْبَع�َث  �ا ُمَعذِّ األص�ل يف رشط اإلع�ذار قب�ل احلك�م قول�ه تع�اىل:}... َوَم�ا ُكنَّ
يَن َوُمْنِذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس  ِ َرُسواًل﴿١5﴾{)س�ورة اإلرساء(، وقوله سبحانه:}ُرُس�الً ُمَبرشِّ
ُ َعِزي�ًزا َحِكياًم ﴿١65﴾{)س�ورة النس�اء(، واإلعذار هو  ُس�لِ َوَكاَن اهللَّ �ٌة َبْع�دَ الرُّ ِ ُحجَّ َع�ىَل اهللَّ
»س�ؤال احلاكم من توجه عليه موجب احلكم هل له ما يس�قطه إعذارًا مصدرًا بقوله له : أبقيت 
لك حجة؟«)٢(، أي يسأل القايض املشهود عليه عن عذره وحجته يف البينة التي شهدت عليه قبل 

حكمه عليه بمقتىض شهادهتا)3(.     

ق�ال به املالكية، فاحلك�م ال يصح إال بعد قطع العذر، ف�إذا أدىل اخلصامن بحججهام، وفهم 
الق�ايض عنه�ام، وأراد أن يك�م بينهام، جي�ب عليه، أن يقول هلام : أبقيت لك�ام حجة ؟ فإن قاال : 
ال، حك�م بينه�ام، ثم ال َيقبل منه�ام ُحجة بعد إنفاذ القضاء، وإن قال : نع�م بقيت ل ُحجة انظره 

القايض، ومل يزل عىل ُحجته عند هذا القايض ومن َوِلَ بعده، وينظرها له)4(.

)١( اب�ن عابدي�ن،  رد املحت�ار عىل ال�در املخت�ار � مرجع س�ابق � 8٢/8� 83؛ ابن نجيم، البح�ر الرائ�ق � مرج�ع 
س��ابق �  434/6؛ البه�ويت، كش��اف القناع � مرجع س�ابق �  33١/6�33٢؛ امل�رداوي، اإلنص�اف � مرجع 
سابق � ٢4١/١١؛ البهويت. منصور بن يونس ابن إدريس )١4٢١ه � ٢000م(، رشح منتهى اإلرادات دقائق 
أول النهى لرشح املنتهى )حتقيق د.عبد اهلل بن عبد املحس�ن الرتكي، مؤسس�ة الرس�الة، بريوت � لبنان، الطبعة 
، اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية السعودية � مرجع سابق � ص١97؛ ياسني،  األوىل( 5١5/6؛ ابن ظفريِّ

نظرية الدعوى � مرجع سابق � ص646.
)٢( علي�ش. حمم�د )١409ه � ١989م(، منح اجلليل رشح عىل خمترص س�يدي خلي�ل ) دار الفكر، بريوت � لبنان، 

د.ط ( 3٢4/8. وقد عزا املؤلف هذا التعريف البن عرفه، وتم البحث يف مظان ذلك، ومل أعثر عليه.
)3( املرجع السابق، 3٢4/8. 

)4( ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع سابق � ١4٢/١.
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ويظهر � واهلل أعلم � صواب هذا القول ؛ حتى ال يفاجيء القايض اخلصوم باحلكم ولدهيام 
أو لدى أحدمها بينة مل ُيْدِل هبا ظنًا منه أن يف األمر متسع، وحتى ال يقطع القايض حكمه إالَّ بيقنٍي 
أو ظ�ٍن غال�ب أن بينات اخلصوم قد اس�تنفدت، ف�إذا مل يصل األمر يف ه�ذا إىل درجة الوجوب 
فاالستحباب أقل حاالته ؛ فاملصلحة فيه ظاهرة، خاصة وأن التثبت مأمور به يف األموِر عامًة)١(، 

ففي القضاء أوىل وآكد.

الرشط الثالث : حضور اخلصوم  

احلارض يف البلد ال يصح احلكم عليه إال بعد إحضاره)٢(، لكن اختلفوا يف حد القرب الذي 
يعترب معه اخلصم حارضًا يف البلد، إالَّ أن الظاهرية يرون جواز احلكم عىل كل غائب عن جملس 
احلك�م ول�و كان قريبًا منه حارضًا يف البلد)3(، واختلفوا يف غري احلارض، الذي تنبني عليه مس�ألة 
» حك�م القضاء ع�ىل الغائب »، فإن احلنفية)4(مل جيوزوا القضاء بالبين�ة عىل الغائب أْو له من غري 
رضورة أو مصلحة)5(، مس�تدلني عىل ذلك بقول الرس�ول> لعيل بن أب طالب ريض اهلل عنه: 
ِل فإنه  وَّ َع من اْلَخِر كام َس�ِمْعَت من اأْلَ ْصاَمِن فال َتْقِضنَيَّ حتى َتْس�مَ ).. فإذا َجَلَس بني َيَدْيَك اخْلَ
َ ل�ك اْلَقَضاُء ()6(، َفَب�نيَّ احلديث أن اجلهالة متنع من القض�اء، وأنا ال ترتفع إالَّ  َأْح�َرى َأْن َيَتَب�نيَّ

)١( الرسخيس، املبسوط � مرجع سابق � ١6/68. 
)٢( ابن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار � مرجع سابق � 83/8؛ الرسخيس، املبسوط � مرجع سابق � 4١/١7؛ 
ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع سابق � 76/١، ٢60؛ الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع سابق � 4١4/4� 
4١5؛ البه�ويت، كش�اف القن�اع – مرج�ع س�ابق �  3٢7/6� 3٢8، 355؛ اب�ن قدامة، املغني � مرجع س�ابق � 

96/١4؛ البهويت، رشح منتهى اإلرادات � مرجع سابق � 535/6.
)3( ابن حزم. أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد )د.ت(، املحىل ) حتقيق أمحد شاكر، مكتبة دار الرتاث، القاهرة � مرص، 

د.ط ( 366/9�37١.
)4( الرسخيس، املبسوط � مرجع سابق � 4١/١7؛ ابن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار� مرجع سابق � ١00/8.

)5( كاملتمرد عن احلضور؛ لتعززه أو تواريه أو نحو ذلك، أو اهلارب من جملس احلكم، أو املفقود.
)6( أخرجه أبو داوود. س�ليامن بن األش�عث بن إسحاق األزدي السجستاين )١4٢0ه � ١999م(، سنن أب داوود 
)طبعة مصححة ومرتبة من قبل طلبة العلم، بإرشاف ومراجعة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم 
آل الش�يخ، دار الس�الم للنرش والتوزيع، الرياض � اململكة العربية الس�عودية، الطبعة األوىل( كتاب: القضاء، 
ب�اب: كي�ف القضاء , حديث رق�م : )358٢(ص5١4 واللفظ له؛ والبيهقي، الس�نن الكربى � مرجع س�ابق � 
كت�اب : آداب الق�ايض، باب : باب القايض ال يقبل ش�هادة الش�اهد إال بمحرض من اخلصم املش�هود عليه وال 
يق�يض ع�ىل الغائب ،  حدي�ث رقم : )٢0486(٢36/١0؛ ق�ال احلاكم فيه : »ه�ذا حديث صحيح عىل رشط 
الشيخني ومل خيرجاه « انظر : احلاكم. أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري )١4٢8ه � ٢007م(، املستدرك عىل== 
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بس�امع كالمه�ام)١(، فيكون م�ن رشوط صحة احلكم عنده�م أن يكون بح�رضة اخلصوم أو من 
يقوم مقامهم يف مجيع احلاالت باستثناء حالة اإلقرار فيقىض عليه ولو كان غائبًا، وهذا هو اأَلْوىل 
خاص�ة يف اجلناي�ات التي حتتاج إىل مزيد بح�ث ومتحيص يف األدلة والوقائع، واخلطأ فيها أش�د 
م�ن اخلطأ يف غريها، حيث تك�ون فيها الدماء واألعراض؛ فوجب التثبت)٢( بس�امع أقوال مجيع 

اخلصوم وبيناهتم، حتى ال يكم القايض إالَّ عن يقني وقناعة.

الرشط الرابع : أن يكون بصيغة تدل عىل اإللزام 

س�بق أن تق�رر يف تعريف احلك�م رشعًا بأنه »إل�زام...«، وعىل هذا يتبني أن�ه من غري صيغة 
اإللزام ال يعترب حكاًم منهيًا للدعوى، ولكن الفقهاء � رمحهم اهلل � مل يصطلحوا عىل صيغة معينة؛ 
ب�ل أن أكثره�م مل يش�رتط للحكم لفظ�ًا خمصوصًا، فيصح عنده�م بك�ل لفظ دل ع�ىل اإللزام، 

كألزمت وقضيت وحكمت)3(.

واختلفوا يف الصيغ املرتددة بني اإللزام وغريه، كقول القايض : ثبت عندي، أو صح عندي 
ونحوها، هل يصح احلكم هبا أم ال، وقد ذهب مجهور العلامء إىل أنا ال تفيد اإللزام)4(، وخالفهم 

==الصحيح�ني ) اعتن�ى ب�ه صالح اللحام، ال�دار العثامنية، ع�امن � األردن، دار اب�ن حزم، بريوت � لبن�ان، الطبعة 
األوىل( كت�اب : معرف�ة الصحاب�ة، ذكر إس�الم أمري املؤمن�ني ريض اهلل عنه، حديث رق�م : )4658(١65/3؛ 
وق�ال عن�ه األلب�اين : »صحيح وله طرق عن ع�يل ريض اهلل عنه« انظر : األلباين. حممد ن�ارص الدين )١399ه � 
١979م(، إرواء الغلي�ل يف ختريج أحاديث منار الس�بيل ) املكتب اإلس�المي، ب�ريوت � لبنان، الطبعة األوىل ( 

كتاب: القضاء، حديث رقم : )٢600(٢٢6/8.
)١( الرسخيس، املبسوط � مرجع سابق � 4٢/١7.

)٢( ب�ل إن الق�ايض مأم�ور بالتثب�ت ع�ىل كل ح�ال، يف احلك�م ويف غ�ريه. انظ�ر: الش�افعي، األم � مرجع س�ابق � 
٢١0/8�٢١١؛ الرسخيس، املبسوط � مرجع سابق � ١6/68. 

)3( اب�ن عابدي�ن. حممد أم�ني،  رد املحتار عىل الدر املخت�ار � مرجع س�ابق � ٢0/8� 3١،٢١؛ ابن فرحون، تبرصة 
احلكام � مرجع سابق � ١0١/١؛  مغني املحتاج � مرجع سابق � 394/4؛ ابن أب الدم. القايض شهاب الدين 
أب�و إس�حاق إبراهيم ب�ن عب�د اهلل )١40٢ه � ١98٢م(، أدب القضاء املس�مى بالدرر املنظوم�ات يف األقضية 
واحلكوم�ات ) حتقي�ق د. حمم�د مصطف�ى الزحييل، دار الفك�ر املعارص، ب�ريوت � لبنان، ودار الفكر، دمش�ق � 

سوريا، الطبعة الثانية ( ص١6١؛ البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق �  6/3٢٢. 
)4( ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع سابق � 96/١؛ مغني املحتاج � مرجع سابق � 394/4؛  ابن أب الدم، أدب 

القضاء � مرجع سابق � ص١6١؛ البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق �  3٢3/6.
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يف ذلك احلنفية)١(، بأنا تفيد اإللزام كغريها من الصيغ املتفق عليها، وقد رجح بعض املعارصين)٢( 
هذا الرأي وانترص له، ويظهر أن هذا هو الصواب يف املس�ألة خاصة إذا دل احلال عىل أن حجج 
املدعي وكذلك املدعى عليه قد اس�تنفدت، وقام�ت البينة عىل أحدمها، وتبني للقايض بأن احلق 
لآلخر، ومل يبق أمامه إاّل احلكم يف موضوع الدعوى، فإنه يلزمه احلكم فورًا)3(، ولذا فإن ترصيح 
القايض بثبوت احلق للمدعي أو بعدم ثبوته - يف هذه احلالة - يعترب حكاًم يف الدعوى، بل إنه قد 

يأثم إذا أخر احلكم من دون مصلحة يف ذلك ؛ لرتك الواجب )4(.

واأَلْوىل وخروج�ًا من اخل�الف أن ال يعمد القايض إىل مثل هذه الصيغ، بل يتحرى ما اتفق 
علي�ه الفقهاء ما اس�تطاع إىل ذلك س�بياًل، خاصة أن جل�وءه إىل ألفاظ خمتلف فيه�ا ليس له ثمرة 
ُتذك�ر، ف�اأَلوىل جتنب�ه، وإن كان البد ف�اع�اًل فال يقترص عىل مث�ل هذه الصيغ فق�ط بل يؤكدها 

بالصيغ امللزمة كقوله : ثبت عندي كذا وكذا وحكمت بكذا أو وألزمته بكذا...

الرشط اخلامس : أن يكون واضحًا ومعينًا

ب�ام أن احلك�م إلزام فال يصح أن يكون مبهاًم ؛ فالعق�الء ال يأمرون بأمر مبهم، فكيف برشع 
اهلل ؟، فالب�د ع�ىل الق�ايض إذا حكم أن يع�ني املحكوم به واملحك�وم له وكذل�ك املحكوم عليه 
بص�ورة واضحة)5(، خاص�ة أن احلكم يف دعاوى جنائية يتعلق هبا حقوق الدميني، ومن املعلوم 
أن حقوق الدميني مبنية عىل املشاحة، فوجب تعيني احلكم فيها بصورة واضحة ال غموض فيها 

وال إهبام ؛ حتى يمكن تنفيذ هذا احلكم، ويكون رافعًا للخالف بينهم، وتنتهي به الدعوى.

)١( اب�ن عابدي�ن،  رد املحت�ار ع�ىل الدر املختار � مرجع س�ابق � ٢١/8؛ اب�ن نجيم، البحر الرائق � مرجع س�ابق � 
.4٢8/6

)٢( ياسني، نظرية الدعوى � مرجع سابق � ص649�650. 
)3( البهويت، رشح منتهى اإلرادات � مرجع سابق � 5٢6/6.

)4( حيدر. عيل )١4١١ه �١99١م(، درر احلكام رشح جملة األحكام ) تعريب املحامي فهمي احلسيني، دار الكتب 
العلمية، بريوت � لبنان، الطبعة األوىل ( 609/4؛ ياسني، نظرية الدعوى � مرجع سابق � ص470.

)5( ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع سابق � 78،75،7٢/١؛ مغني املحتاج � مرجع سابق � 394/4.
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الرشط السادس : أن ال خيالف دلياًل قطعيًا من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع)1(

هذا الرشط من الرشوط املسلمة، فام دام احلديث عن رشوط احلكم يف الرشيعة اإلسالمية، 
فم�ن الواج�ب أن ال يكون هذا احلكم خمالفًا ألحكامها القطعية أو لقواعدها الكلية، فال خيالف 
دلي�اًل قطعي�ًا من حيث الثبوت والداللة، من كتاب اهلل أو س�نة رس�وله> أو إمجاع املس�لمني، 
أو قي�اس ج�يل)٢()3(، أو قواعد الرشيع�ة القطعية، فإن صدر احلكم خمالف�ًا ألحدها وجب نقضه 
م�ن الق�ايض ال�ذي أص�دره، أو ممن وقع عنده ممن له س�لطة، وي�رم إمضاؤه ؛ ألن�ه حكم بغري 

 ُ ُكْم باَِم َأْن�َزَل اهللَّ م�ا أن�زل اهلل، وه�و كف�ر، وقد ن�ى اهلل عنه، يف قول�ه س�بحانه: }...  َوَم�ْن مَلْ َيْ

ئِ�َك ُهُم اْلَكاِفُروَن ﴿44﴾{)س�ورة املائدة(، وس�امه حكم اجلاهلية، قال تع�اىل : } َأَفُحْكَم  َفُأوَلٰ
ِ ُحْكاًم لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن ﴿50﴾{)س�ورة املائدة(، وعىل هذا فال  ِة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَس�نُ ِمَن اهللَّ اِهِليَّ اجْلَ
يكون احلكم املخالف لدليل قطعي ُمنهَيًا للدعوى ؛ لوجوب نقضه، وتغيريه، ليتوافق مع أحكام 

الرشيعة اإلسالمية.

)١( الرسخيس، املبس�وط � مرجع س�ابق � 68/١6 �90؛ ابن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار� مرجع س�ابق � 
87/8؛ اب�ن فرح�ون، تبرصة احلكام � مرجع س�ابق � 6٢/١؛ عليش، منح اجلليل � مرجع س�ابق � 339/8؛ 
الشاطبي. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي )١4٢7ه �٢006م(، املوافقات ) تقديم الشيخ بكر 
ب�ن عبد اهلل أبو زيد، ضبط نصه وعلق عليه أبو عبيدة مش�هور بن حس�ن آل س�لامن، دار اب��ن القيم، الرياض � 
اململك�ة العربية الس�عودية، ودار ابن عف�ان، القاهرة � مرص، الطبعة الثانية ( ١38/5؛ الش�افعي، األم � مرجع 
سابق � ٢09/8�٢١0؛ الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع سابق � 396/4؛ ابن أب الدم، أدب القضاء � مرجع 
سابق � ص١64؛ البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق �  3٢6/6؛ ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 34/١4؛ 
امل�رداوي، اإلنص�اف � مرج�ع س�ابق � ٢٢3/١١�٢٢4؛ البه�ويت، ش��رح منته�ى اإلرادات � مرجع س�ابق �  
506/6؛ اب�ن النج�ار. تقي الدين حممد بن أمحد بن عب�د العزيز بن عيل الفتوحي احلنبيل )١4٢0ه �٢000م(، 
خمترص التحرير يف أصول الفقه ) ضبط نصه وعلق عليه د.حممد مصطفى حممد رمضان، دار الزاحم، الرياض � 

اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل ( ص٢46.
)٢( القي�اس اجل�يل هو :» ما قطع في�ه بنفي الفارق بني األصل والفرع، أو ُنص، أو ُأمجع عىل علته« كقياس األمة عىل 

العبد يف الرساية وغريها. انظر: ابن النجار، خمترص التحرير � مرجع سابق � ص٢09.  
)3( قال به املالكية والشافعية. انظر: عليش، منح اجلليل � مرجع سابق � 339/8؛ الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع 

سابق � 396/4.
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3. 2. 2 رشوط احلكم النهائي يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي

يعد صدور احلكم النهائي أقوى األس�باب التي تنقيض هبا الدعوى اجلنائية اخلاصة، حيث 
نص�ت امل�ادة )٢3( من نظام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي عىل أنه »تنق�يض الدعوى اجلزائية 

اخلاصة يف احلالتني التيتني:

١ � صدور حكم نائي. 

٢� عفو املجني عليه أو وارثه..«

ولك�ن ليس كل حكم يص�دره قايض املحكمة يف موضوع الدع�وى يصلح أن يكون حكاًم 
نائي�ًا تنق�يض به الدعوى اجلنائية اخلاصة، بل البد ألن يك�ون كذلك من توفر عدة رشوط نص 
ع�ىل بعضه�ا نظام اإلج�راءات اجلزائي�ة، وأحال فيام مل يرد ل�ه حكم فيه إىل األح�كام الواردة يف 
نظ�ام املرافعات الرشعي�ة باعتباره النظ�ام األم)١( � برشط أن ال يتع�ارض م�ع طبيعة الدع�اوى 
اجلزائي�ة � كام نص�ت عىل ذلك املادة )٢٢١( إج�راءات؛ وبناًء ع�ىل ذلك ُتس�تكمل بقية رشوط 

احلكم النهائي من نظام املرافعات الرشعية السعودي)٢(، ونورد هذه الرشوط فيام ييل : 

الرشط األول : أن تتقدمه دعوى صحيحة

وه�ذا الرشط ه�و كام يف الرشيعة اإلس�المية، فإن نظ�ام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي يف 
امل�ادة )١8( ق�د منع إقامة الدعوى يف اجلرائم املتعلقة بحق�وق األفراد اخلاصة، ومنع أيضًا اختاذ 
أي إج�راء م�ن إجراءات التحقيق فيها إالَّ بعد التقدم بش�كوى من املجني عليه أو من ينوب عنه 
أو املت�رضر أو الورثة أو أحده�م، إاّل إذا رأت هيئة التحقيق واالدعاء العام)3( مصلحة يف رفعها 

)١( آل خنني. عبد اهلل بن حممد بن سعد )١4٢9ه � ٢008م(، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي 
)مكتبة العبيكان، الرياض � اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية ( ١/١8.

)٢( الصادر باملرس�وم امللكي رقم )م/٢١(وتاريخ١4٢١/5/٢0ه، املبني عىل قرار جملس الوزراء رقم )١١5( يف 
١4٢١/5/١4ه.

)3( ويقابلها يف القانون »النيابة العامة«.
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والتحقيق فيها من غري ش�كوى، وتقدم هذه الش�كوى ش�فاهة أو كتابة للسلطة العامة أو ألحد 
رجال الضبط اجلنائي أو عضو هيئة التحقيق املختص، أو إىل اجلهة القضائية املختصة)١(، وبدون 

هذه الدعوى ال يصح حكم القايض.

كام أجاز النظام املذكور يف مادته )١48( للمرضور من اجلريمة ولورثته من بعده، أن يطالب 
بحقه اخلاص مهام بلغ مقداره أمام املحكمة املنظورة أمامها الدعوى اجلزائية، يف أي حال كانت 

عليها الدعوى.

الرشط الثاين : أن يكون بحضور اخلصوم 

أج�ازت امل�ادة )١4١( من نظ�ام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي أن يس�مع القايض دعوى 
املدع�ي، وبيِّناته، ويرصدها يف ضبط القضية، لك�ن منعته من احلكم فيها إالَّ بعد حضور املتهم، 
بل أعطته صالحية األمر بإيقافه إذا مل يكن ختلفه لعذر مقبول، حتى ولو كانت الدعوى مرفوعة 
عىل عدة أشخاص، وحرض بعضهم وختلف الباقي، فإنه ال يكم عىل الغائبني إالَّ بعد حضورهم 
اس�تنادًا لل�امدة )١4٢( إج�راءات، وهذا يدل عىل ح�رص النظام عىل حض�ور أطراف الدعوى 

جلسة إعالن احلكم، كام أكدت ذلك املادة )١8٢( إجراءات.

الرشط الثالث : حضور العدد الالزم نظامًا من القضاة جلسة احلكم

نصت املادة )7( من نظام اإلجراءات الس�عودي عىل أنه »جيب أن يرض جلس�ات النظر يف 
القضية وجلسة إصدار احلكم العدد الالزم نظامًا من القضاة، وإذا مل يتوفر العدد الالزم فيندب 

من يكمل نصاب النظر«.

وبينت املادة )١٢9( من النظام املذكور هذا العدد الالزم، وهو ثالثة قضاة يف القضايا التي 
ُيطل�ب فيه�ا احلكم بعقوبة القت�ل أو الرجم أو القطع أو القصاص في�ام دون النفس، ومن قاٍض 

فرد فيام عدا ذلك)٢(. 

)١( وفق�ًا لألح�كام العامة من م�رشوع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي ١4٢3ه � ١4٢4ه، 
إيضاحًا للامدة )١/٢6(.

)٢( وفقًا ملرشوع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، إيضاحًا للامدة )7/١(.
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وأكدت املادة )١8٢( من النظام نفسه عىل وجوب حضور القضاة الذين اشرتكوا يف احلكم 
مجيعًا وقت تالوة احلكم، ما مل يدث ألحدهم مانع من احلضور.

الرشط الرابع : أن يكون مطابقًا ألحكام الرشيعة 

ش�دد نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي عىل مطابقة األحكام القضائية ألحكام الرشيعة 
اإلسالمية، كام رصحت بذلك املادة )٢0١(، حيث نصت عىل أنه »ُينقض احلكم إن خالف نصًا 
م�ن الكتاب أو الس�نة أو اإلمجاع«، وليس فقط األحكام القضائي�ة بل تطبق أحكام الرشيعة عىل 
مجيع القضايا املنظورة لدى املحاكم،كام نصت عىل ذلك املادة )١( من النظام املذكور، وعىل هذا 
فإن�ه يش�رتط لصحة احلك�م النهائي يف النظام الس�عودي توفر رشوط صح�ة احلكم يف الرشيعة 
اإلسالمية وال جيوز خمالفتها بنص هذه املادة، ونص املادة )48( من النظام األسايس للحكم)١(، 
وأك�دت عىل ذلك امل�ادة )١88( من نظام اإلجراءات اجلزائية حي�ث نصت عىل أن »كل إجراء 
خمال�ف ألحكام الرشيعة اإلس�المية، أو األنظمة املس�تمدة منها يكون باط�اًل«، كام أوجب نظام 
اإلجراءات اجلزائية يف املادة )6( منه أن تتم حماكمة املتهمني فيام يس�ند إليهم من هتم وفقًا للوجه 
الرشع�ي، وم�ا ذاك إالَّ لتمس�ك اململك�ة العربية الس�عودية بتطبي�ق الرشيعة اإلس�المية منهجًا 

وسلوكًا.

الرشط اخلامس : أن يكون مبنيًا عىل األدلة املقدمة أثناء نظر »القضية«

جي�ب أن يعتم�د الق�ايض يف إصدار حكم�ه عىل األدل�ة املطروحة أمامه أثناء جلس�ات نظر 
الدع�وى اجلزائية والت�ي توالها اخلصوم بالدحض والتفنيد، كام نص�ت عىل ذلك املادة )١80( 

إجراءات.

الرشط السادس : أن يصدر بعد املداولة 

أوجب نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي يف املادة )8( ع�ىل أعضاء املحكمة أن يتداولوا 
ال�رأي رسًا، ويناقش�وا احلكم قبل إصداره، وأن يب�دي كل منهم رأيه يف ذلك، وتصدر األحكام 

)١( الصادر باألمر امللكي رقم )أ/90( وتاريخ ١4١٢/8/٢7ه.
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باإلمج�اع أو األغلبي�ة، مع مراعاة ما جاء يف املادة )١٢9( إذا مل تتوفر األغلبية أو تش�عبت الراء 
ألكثر من رأيني، فيندب وزير العدل � بناًء عىل ترشيح من رئيس املحكمة � قاضيًا لرتجيح أحد 

الراء؛ حتى حتصل األغلبية يف احلكم)١(. 

وعىل املخالف أن يوضح خمالفته وأسباهبا يف ضبط القضية، وعىل األكثرية أن توضح وجهة 
نظرها يف الرد عىل خمالفة املخالف يف سجل الضبط.

وال جيوز أن يشرتك يف املداولة غري القضاة الذين استمعوا إىل املرافعة. 

الرشط السابع : أن يكون حمررًا ومشتماًل عىل بياناته الرضورية

اش�رتطت امل�ادة )١83( م�ن نظام اإلج�راءات الس�عودي يف احلكم النهائي أن يس�جل يف 
س�جل األحكام، ثم يفظ يف ملف الدعوى، وُتعطى صورة رس�مية منه لكٍل من املتهم واملدعي 

العام، واملدعي باحلق اخلاص.

كام اش�رتطت املادة )١8٢( م�ن النظام، أن يدون يف احلكم البيانات التالية : اس�م املحكمة 
التي أصدرته، وتاريخ إصداره، وأس�امء القضاة، وأس�امء اخلصوم، واجلريمة موضوع الدعوى، 
وملخ�ص ما قدم اخلصوم من طلبات، أو دفاع، وما ُاس�ُتنَِد علي�ه من األدلة واحلجج، ومراحل 

الدعوى، ونص احلكم، ومستنده الرشعي، وهل صدر باإلمجاع أو األكثرية.

الرشط الثامن : أن يكون مسببًا

بحيث ُتَبنَي أسبابه التي ُبني عليها، تنفيذًا للامدة )١8٢( إجراءات، وهو ما يسمى ب�»تسبيب 
األحكام «، واملراد به »أن يذكر القايض ما بنى عليه حكمه القضائي من األحكام الكلية، وأدلتها 
الرشعية، وذكر الوقائع املؤثرة، وكيف ثبتت، بطرق احلكم املقررة«)٢(، كأن يذكر أنه َبنى حكمه 
عىل الشهادة أو اإلقرار أو اليمني أو النكول عن اليمني ونحو ذلك من املسائل الرشعية التي ُبني 

عليها احلكم)3(،ويرتتب عىل إغفاله البطالن.

)١( وفقًا ملرشوع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، إيضاحًا للامدة )4/8(.
)٢( آل خنني، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي � مرجع سابق � ١4٢/٢.

)3( حيدر، درر احلكام رشح جملة األحكام � مرجع سابق � 608/4.
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 الرشط التاسع : أن يفصل احلكم يف طلبات املدعي اخلاص أو املتهم 
أوجبت املادة )١8١( من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل القايض أن يضمن احلكم 
يف الدع�وى اجلزائي�ة الفص�َل يف طلبات املدعي باحلق اخلاص، أو املته�م، إالَّ يف حالة ما إذا كان 
هذا الفصل يستلزم إجراء حتقيق خاص ينبني عليه تأخري الفصل يف الدعوى اجلزائية، فعند ذلك 

تفصل يف الدعوى اجلزائية، وتؤجل الفصل يف تلك الطلبات إىل حني استكامل إجراءاهتا.

ن هذا القرار مع أسبابه يف حكم  وإذا قررت املحكمة تأجيل الفصل يف هذه الطلبات، َفُتَضمِّ
الدعوى اجلزائية، وإذا عادت املحكمة للنظر يف الطلبات بعد استكامل إجراءاهتا، فيكون ذلك يف 

ضبط القضية اجلزائية، ويصدر هبا حكم مستقل)١(.

الرشط العارش: أن يكون النطق باحلكم يف جلسة علنية  
يمكن أن تكون جلسات املحاكمة رسية � استثناًء من األصل � حسب تقدير قايض املوضوع، 
مراعاًة لألمن أو حمافظة عىل الداب العامة أو متى كان ذلك رضوريًا لظهور احلقيقة، كام نصت 

عليه املادة )١55( إجراءات.

لكن جلس�ة النطق باحلكم الب�د أن تكون علنية، حتى وإن كان�ت الدعوى اجلزائية نظرت 
م به املحكوم عليه بطريقة مناس�بة،  يف جلس�ات رسية، وهذا ما نصت عليه املادة )١8٢(، وُيَفهَّ

وبحقه يف االعرتاض عليه)٢(. 

الرشط احلادي عرش: أن يكون موقعًا من القايض أو القضاة

نص�ت املادة )١8٢( م�ن نظام اإلجراءات الس�عودي، عىل أنه »...جي�ب أن يكون القضاة 
الذين اش�رتكوا يف احلكم قد وقعوا عليه...« وأكد م�رشوع الالئحة أن يكون التوقيع قبل تالوة 
احلكم)3(، وهذا من اإلجراءات التي يستتبع إغفاهلا البطالن، حتى ي�تم تصحيحه وذلك بتوقيعه 

من القضاة الذين أصدروه، وإالَّ يمتنع تنفيذه. 

، اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية السعودية � مرجع سابق � ص٢0١. )١( ابن ظفريِّ
)٢( آل خنني، الكاش�ف يف رشح نظام املرافعات الرشعية الس�عودي � مرجع س�ابق � ١59/٢؛ وانظر أيضًا : املادة 

)١65( من نظام املرافعات الرشعية السعودي.
)3( وفقًا ملرشوع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، إيضاحًا للامدة )١/١8٢(.
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 الرشط الثاين عرش : أن يتم التصديق عليه من اجلهة املختصة

إذا أص�در الق�ايض حكمه يف الدع�وى، فقد ال يعترب قاباًل للتنفي�ذ إالَّ بعد عرضه عىل جهة 
أعىل للتصديق عليه.

فبعض األحكام الصادرة من القايض ال تكتسب صفة النهائية » القطعية« إالَّ بعد تصديقها 
م�ن حمكم�ة التمييز)١(، إما بناًء عىل طلب اخلص�وم، أو بقوة النظام ولو مل يطلبه اخلصوم وإن قرر 
املحك�وم عليه قناعته باحلكم، كام أن األحكام الص�ادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص 
فيام دون النفس جيب تصديقها من جملس القضاء األعىل منعقدًا هبيئته الدائمة بعد تصديق حمكمة 

التمييز، وهذا ما نصت عليه  املادة )١١( من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي.

3. 2. 3  رشوط احلكم النهائي يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي

تكاد تكون رشوط احلكم النهائي يف قوانني اإلجراءات اجلزائية يف بقية دول جملس التعاون 
اخلليج�ي ) األمارات، والبحرين، وعامن، وقطر، والكوي�ت ( تكاد تكون متقاربة ؛ ولعل ذلك 
راجع إىل أن مجيع هذه الدول تعتمد عىل القانون الوضعي دستورًا هلا)٢(، وتفصيل هذه الرشوط 

كام ييل :

)١( ويك�ون تصديقه�ا من مخس�ة قض�اة يف القتل أو الرجم أو القط�ع أو القصاص فيام دون النف�س، وثالثة فيام عدا 
ذلك... انظر : املادة )١0( من نظام اإلجراءات السعودي.

)٢( وإن نص�ت بعضه�ا عىل عدم خمالفة أحكام الرشيعة اإلس�المية، كام جاء يف الفق�رة األوىل من املادة رقم )١( من 
قان�ون اإلج�راءات اجلزائي�ة االحتادي اإلم�ارايت، حيث جاء نصه�ا كاليت : "... كام تطبق يف ش�أن اإلجراءات 
املتعلق�ة بجرائ�م احل�دود والقصاص والدية فيام ال يتع�ارض مع أحكام الرشيعة اإلس�المية " فلم ختص تطبيق 
الرشيعة اإلسالمية إالَّ عىل جرائم القصاص والديات واحلدود فقط، ومع هذا توجد خمالفات رصية للرشيعة 
يف التطبيق�ات اجلزائي�ة ع�ىل هذه اجلرائم يف م�واد القانون املذكور، م�ن ذلك انقضاء الدع�وى املتعلقة بالرسقة 
بالتن�ازل عن الش�كوى فيها يف أي وق�ت قبل صدور احلكم كام نصت عىل ذلك امل�ادة )١6( من نفس القانون، 
م�ع أن الرشيع�ة متن�ع التنازل عن احل�دود إذا بلغت احلاكم )ول األمر( � كام س�بق �، ورسي�ان التقادم عىل هذه 
اجلرائم كام نصت عىل ذلك املادة )٢0( من القانون املذكور، مع أن الرشيعة ال جتيز التقادم عىل جرائم القصاص 

والديات والقذف كام سيأيت يف فصل التقادم.
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الرشط األول : أن تتقدمه دعوى صحيحة 

 اش�رتط قان�ون اإلج�راءات اجلزائية االحت�ادي اإلمارايت يف امل�ادة )39(، العتبار الش�اكي 
مدعي�ًا بحقوق مدنية، أن يرصح بذلك يف ش�كواه أو يف ورق�ة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب 
يف أحدمها تعويضًا ما، معنى ذلك أن الشاكي البد أن يفصح عن مطالبته حلقه املدين كتابيًا، وإذا 
كان هذا الرشط يف الش�اكي فأوىل منه املرضور بوجه ع�ام فالبد أن يرصح بمطالبته بالتعويض، 

وإالًّ كيف ُيعرف بأنه يريد التعويض وهو مل يفصح عن إرادته؟. 

 وعىل هذا ال جيوز للقايض أن يكم يف الدعوى املدنية إال بعد س�بق مطالبة من ذي صفة ؛ 
ألن احلق له فال يقام إال بطلبه، كام أنه ال ُيقبل باملطالبة به من غريه،؛ إال أن يكون وكياًل رس�ميًا 

عنه)١(.

وهل�ذا ف�إن قوانني بقي�ة دول جملس التعاون اخلليج�ي قد أجازت ملن أصابه الرضر بس�بب 
اجلريم�ة أن يدع�ي بحقوق�ه املدني�ة ِقَب�ل املته�م، ك�ام نصت ع�ىل ذلك امل�ادة )٢٢( م�ن قانون 
اإلجراءات اجلزائية االحت�ادي اإلمارايت، واملادة )٢٢( من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني، 
وامل�ادة )٢0( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )١9( من قانون اإلجراءات اجلنائية 
القطري، وكذلك املادة )١١١( من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي، ومعنى هذه 
النصوص، أنه ال صفة للمرضور يف الدعوى إال بعد مطالبته بحقوقه املدنية، أما قبل ذلك فيمتنع 

عىل القايض احلكم له بالتعويض عن ما أصابه من رضر ؛ لعدم سبق مطالبة به من املرضور.

الرشط الثاين : أن يكون احلكم حمررًا ومشتماًل عىل البيانات القانونية

أوجب�ت امل�ادة )٢١9( من قانون اإلج�راءات اجلزائية االحتادي اإلم�ارايت، واملادة )٢63( 
م�ن قانون اإلجراءات اجلنائية البحرين�ي، واملادة )٢٢٢( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، 
وامل�ادة )٢4١( م�ن قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة القط�ري، وكذل�ك امل�ادة )١75( م�ن قانون 

)١( مصطف�ى. حمم�ود حمم�ود )١988م(، رشح قان�ون اإلجراءات اجلزائي�ة ) دار النهضة العربي�ة، ومطبعة جامعة 
القاهرة والكتاب اجلامعي،القاهرة � مرص، الطبعة الثانية عرش (ص١73�١74.
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اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي، حترير وثيقة احلكم)١(من نس�خة أصلية، مش�تملة عىل 
أسبابه وموقعًا عليها من الرئيس)٢(، وتودع له مسودة يف امللف لدى قلم الكتاب، نص عىل هذه 
املس�ودة قانون اإلجراءات اإلمارايت، وقانون اإلجراءات الع�امين، وقانون اإلجراءات الكويتي 

يف موادها املذكورة آنفًا.

والقص�د م�ن حترير احلكم ه�و حفظه ؛ وإال تع�ذر إثباته واالحتجاج به واس�تحال تنفيذه، 
لكونه يف حكم املعدوم)3(.

كام أوجبت املادة )٢١6( من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت، واملادة )٢6١( 
من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني، واملادة )٢38( من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، 
أن يش�تمل احلك�م عىل بي�ان الواقعة املس�توجبة للعقوبة والظ�روف التي وقع�ت فيها، ويقصد 

بالواقعة تلك األفعال التي صدرت من املتهم والتي تتوافر هبا أركان اجلريمة)4(.

واس�تفاضت امل�ادة )٢٢0( من قانون اإلج�راءات اجلزائية العامين، وكذل�ك املادة )١75( 
من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي، يف هذه البيانات، بحيث أوجبتا أن يش�تمل 
احلك�م عىل بيان املحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، والقضاة الذين اش�رتكوا فيه، 
واخلصوم، واجلريمة موضوع الدعوى، وملخص ما قدمه اخلصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع، 
وخالص�ة ما اس�تندوا إليه م�ن األدلة الواقعي�ة واحلجج القانونية، وأس�باب احلك�م ومنطوقه، 
وأض�اف القانون العامين إىل هذه البيانات اس�م عضو االدعاء الع�ام، وأمني الرس، وبيان الواقعة 

املستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. 

ونصت املادة )٢١0( من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت، واملادة )٢١6( من 
قان�ون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )٢33( من قان�ون اإلجراءات اجلنائية القطري، عىل 

وجوب إثبات احلكم يف حمرض اجللسة.

)١( بأن يكون مكتوبًا متضمنًا البيانات التي حددها القانون. انظر : حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع 
سابق � ص99١.

)٢( حسب املواعيد املبينة يف الرشط العارش كام سيأيت، ص 93.
)3( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص500.

)4( املرجع السابق، ص508.
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الرشط الثالث : أن يكون احلكم مسببًا 

تن�ص املادة )٢١6( من قانون اإلجراءات اجلزائية االحت�ادي اإلمارايت، واملادة )٢6١( من 
قان�ون اإلج�راءات اجلنائية البحرين�ي، واملادة )٢٢0( من قان�ون اإلج�راءات اجلزائية العامين، 
وامل�ادة )٢38( م�ن قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة القط�ري، وكذل�ك امل�ادة )١75( م�ن قانون 
اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي، عىل أنه : »جيب أن يش�تمل احلكم عىل األس�باب التي 
بن�ي عليه�ا...«، وأكدت عىل ذل�ك مرة أخرى امل�ادة )٢١9( من قانون اإلج�راءات اإلمارايت، 
واملادة )٢63( من قانون اإلجراءات البحريني، واملادة )٢4١( من قانون اإلجراءات القطري.

ويقصد باألس�باب »احلج�ج الواقعية والقانونية الت�ي ينبني عليها احلك�م«)١(، كام جيب أن 
تتضمن هذه األس�باب الرد عىل أوجه الدفاع اجلوهري)٢(، وليس من الواجب عىل املحكمة أن 
تتبع الدفاع يف كل ش�بهة أو اس�تنتاج وترد عليه شبهة شبهة، بل يكفي بعد إثبات أركان اجلريمة 
ووقوعه�ا م�ن املتهم، أن تبني احلجج الواقعي�ة والقانونية التي قامت لدهي�ا فجعلها تعتقد ذلك 

وتقول به)3(.

وهذا الرشط من األش�كال اجلوهرية التي ينبني عىل إغفاهلا البطالن)4(، فتس�بيب األحكام 
يدع�و الق�ايض إىل متحيص رأيه ؛ فيلتزم بصياغة مقدمات تؤدي عق�اًل ومنطقيًا إىل النتيجة التي 
انتهى إليها يف حكمه، حتى ال يصدره حتت تأثري العاطفة أو غري ذلك، وحتى يقف اخلصوم عىل 
تلك األس�باب التي محلت القايض عىل األخذ هبذا الرأي دون س�واه ؛ فإذا مل يقتنعوا هبا تظلموا 

منها بالطرق القانونية)5(.  

)١( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص5١١.
)٢( ويعت�رب الدف�اع جوهري�ًا إذا كان ظاه�ر التعلق بموضوع الدع�وى املنظورة أمامها، أي يك�ون الفصل فيه الزمًا 
للفص�ل يف موض�وع الدع�وى ذاهت�ا. انظ�ر : رسور، الوس�يط يف قان�ون اإلج�راءات اجلنائية � مرجع س�ابق � 

ص١١٢0، ١١٢4.
)3( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص١١٢0.

)4( فوده، انقضاء الدعوى اجلنائية وسقوط عقوبتها � مرجع سابق � ص٢١0.
)5( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص5١١.
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  الرشط الرابع : أن يكون مبنيًا عىل األدلة املقدمة أثناء نظر الدعوى 

ن لديه من قناعة، لكن ال جيوز له أن يبني  من املسلم به أن القايض ال يكم إال بناًء عىل ما تكوَّ
قناعته هذه إال عىل ما طرح أمامه من أدلة يف اجللسة، والتي توالها اخلصوم بالدحض والتفنيد، 
وه�ذا هو الرشط ال�ذي أوجبته نصوص قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، حيث نصت 
علي�ه املادة )٢09( م�ن قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت، واملادة )٢53( من قانون 
اإلج�راءات اجلنائي�ة البحريني، وامل�ادة )٢١5( من قان�ون اإلجراءات اجلزائي�ة العامين، واملادة 
)٢3٢( م�ن قان�ون اإلجراءات اجلنائية القط�ري، وكذلك املادة )١5١( م�ن قانون اإلجراءات 

واملحاكامت اجلزائية الكويتي.

فالبد أن تطرح هذه األدلة عىل بساط البحث يف اجللسة، ويقتنع منها القايض بإدانة املتهم أو 
براءته، حيث يكون احلكم معيبًا إذا بني عىل أدلة أو أمور ليس هلا س�ند من التحقيق والتفنيد)١(، 
كأن يس�تند احلك�م إىل دلي�ل مس�تمد م�ن أوراق قضية أخ�رى مل تكن مضموم�ة للدعوى، وال 
مطروحة عىل بساط البحث أمام املحكمة أثناء جلسات الدعوى، أو ُأدين املتهم بناًء عىل اعرتافه 

يف التحقيق االبتدائي، مع أنه أنكر التهمة يف حمرض اجللسة.  

الرشط اخلامس : أن يتضمن النص القانوين الذي حكم بموجبه 

هذا الرشط مبني عىل مبدأ »ال عقوبة وال جريمة إال بنص« وهو ما يسمى ب�»قاعدة رشعية 
اجلرائ�م والعقوبات«)٢(، فبدون جتري�م القانون للفعل ال يمكن أن يفرض له القايض عقوبة، ثم 
إن العقوبة البد أن يكون منصوصًا عليها يف القانون كذلك، فال يبتدعها القايض من تلقاء نفسه، 
فالقايض ملزم يف حكمه أن يشري لنص العقوبة يف القانون، وهذا الرشط رشط جوهري، وإغفاله 
يس�تتبع بط�الن احلكم)3(، حيث أوجبت ذلك قوانني بع�ض دول جملس التعاون اخلليجي، ففي 
قان�ون اإلج�راءات اجلزائي�ة االحتادي اإلمارايت نص�ت عليه املادة )٢١6( بلفظ »... وأن يش�ري 
إىل ن�ص القان�ون الذي حك�م بموجبه«، وبمثله ج�اء نص املادة )٢6١( م�ن قانون اإلجراءات 

)١( مصطفى، املرجع السابق، ص5١4. 
)٢( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ١/١١٢9. 

)3( املرجع السابق، الصفحة نفسها.  
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اجلنائي�ة البحرين�ي، ونص امل�ادة )٢٢0( من قان�ون اإلجراءات اجلزائية الع�امين، و كذلك نص 
املادة )٢38( من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، أما قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية 

الكويتي فلم ينص عىل ذلك. 

ه�ذا ال�رشط قارص عىل حكم اإلدانة وحده، دون حكم الرباءة)١(؛ ألن حكم الرباءة ال يلزم 
في�ه اقتن�اع القايض بالكلي�ة، وإنام يكفي جمرد الش�ك يف أدل�ة اإلدانة، ألن القاع�دة يف األحكام 
القضائية أن الشك يفرس لصالح املتهم، وكذلك فإن األصل يف املتهم الرباءة، فال يلزم أن يعتمد 
الق�ايض عىل نص قان�وين يف ذلك للحكم بالرباءة، بل يكفي أن يعتم�د عىل األصل وهو الرباءة 

وعدم العقوبة ؛ ألن اإلدانة والعقوبة مها املستثنى واالستثناء هو الذي يتاج إىل دليل.

والغ�رض من ه�ذا الرشط حتى يكون القايض ع�ىل بينة تامة عند تطبيق ن�ص القانون عىل 
الواقعة املنظورة أمامه، وحتى يمكن مراقبة تطبيق القانون من قبل املحكمة األعىل)٢(.

الرشط السادس : أن يفصل احلكم يف طلبات املدعي باحلق اخلاص أو املتهم

كل حك�م يصدر يف موض�وع الدعوى اجلزائية جيب أن يفص�ل يف التعويضات التي يطلبها 
املدعي باحلقوق املدنية أو املتهم، ما مل تر املحكمة أن الفصل يف هذه التعويضات يس�تلزم إجراء 
حتقي�ق خ�اص ينبني عليه إرجاء الفصل يف الدعوى اجلنائي�ة، فعندئذ حتيل املحكمة الدعوى إىل 
املحكم�ة املدنية، ه�ذا هو مضمون املادة )3٢( من قانون اإلج�راءات اجلنائية البحريني، واملادة 
)٢3(م�ن قان�ون اإلج�راءات اجلزائي�ة الع�امين، وكذل�ك املادت�ني )١١3(و)١7٢( م�ن قانون 

اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي.

إال أن امل�ادة )٢6( من قانون اإلج�راءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت، مل تنص رصاحة عىل 
إلزام املحكمة اجلنائية عند احلكم بالفصل يف طلبات التعويض التي يطلبها املدعي باحلق اخلاص 
أو املتهم، ولكن يفهم معنى اإللزام من تعليقها اإلحالة للمحكمة املدنية عىل رشط كون الفصل 
يف ذلك يس�تلزم إجراء حتقيق خاص من ش�أنه أن يؤخر الفصل يف الدعوى اجلزائية، بمعنى أنه 

)١( رسور، املرجع السابق، الصفحة نفسها.  
)٢( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص508.
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إذا مل يس�تلزم تأخ�ري الفص�ل فإنه جيب عليها عند احلك�م يف الدعوى اجلزائي�ة أن حتكم أيضًا يف 
الدعوى املدنية مادام أنا قد هتيأت لذلك ومل يبق إال احلكم فيها.

وينبن�ي ع�ىل إغف�ال الفصل يف تل�ك الطلب�ات � املقدمة بالطري�ق القان�وين � بطالن احلكم 
الصادر يف الدعوى)١(.

الرشط السابع : أن يصدر بعد املداولة 

أوجبت املادة )٢١8( من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت، واملادة )٢٢١( من 
قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )٢40( من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، واملادة 
)١74( م�ن قانون اإلج�راءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي، عىل أعضاء املحكمة أن يناقش�وا 
ال�رأي قب�ل إصدار احلكم يف الدع�وى، وأن يبدي كل منهم رأيه يف ذلك بع�د قفل باب املرافعة 
ية)٢(؛  فيه�ا، وجتب ه�ذه املداولة إذا كان القضاة املش�كلة منه�م املحكمة متعددين، وتك�ون رسِّ
ِلع اجلمهور عىل اخلالف الذي يط  حت�ى يكونوا القضاة أكثر حرية يف إبداء آرائهم، وحتى الَيطَّ
م�ن هيبة وكرام�ة املحكمة)3(، وتصدر األحكام إما باإلمجاع أو باألغلبية عىل حس�ب طبيعة كل 

حكم)4(. 

الرشط الثامن : أن يكون بحضور القضاة الذين اشرتكوا فيه

ن�ص صدر امل�ادة )٢٢٢( من قانون اإلج�راءات اجلزائية العامين، عىل أن�ه » جيب أن يكون 
القضاة الذين اشرتكوا يف املحاكمة حارضين تالوة منطوقه، فإذا حال دون حضور أحدهم مانع 
وج�ب أن يكون قد وقع مس�ودة احلك�م...«، وأيضًا ورد هذا الرشط يف ن�ص املادة )١76( من 

)١( مصطفى، املرجع السابق، ص507.
ية املداولة إال قانون اإلجراءات العامين يف املادة)٢٢١(، وقانون اإلجراءات الكويتي يف  )٢( مل ينص رصاحة عىل رسِّ

ية. املادة)١74( فقط، أما القانون اإلمارايت والقانون القطري فلم ينصا عىل الرسِّ
)3( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص496.

)4( فتص�در األح�كام بأغلبية الراء فيام عدا احلكم باإلعدام )القت�ل( فقد أوجبت فيه اإلمجاع . انظر: املادة )٢١8( 
م�ن قان�ون اإلجراءات اجلزائية االحت�ادي اإلمارايت، وامل�ادة )٢60( من قانون اإلج�راءات اجلنائية البحريني، 
وامل�ادة )٢٢١( من قانون اإلج�راءات اجلزائية العامين، واملادة )٢40( من قانون اإلج�راءات اجلنائية القطري، 

وكذلك املادة )١74( من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي
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قان�ون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي، وعلة ذلك حتى يعرب عن أن احلكم صادر عن 
مجيع أعضاء املحكمة، فيعطي للحكم قوته لدى الرأي العام)١(.

الرشط التاسع : أن يتم النطق به يف جلسة علنية 
نص�ت امل�ادة )٢١0( من قانون اإلج�راءات اجلزائية االحت�ادي اإلمارايت، وامل�ادة )٢54( 
م�ن قانون اإلجراءات اجلنائية البحرين�ي، واملادة )٢١6( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، 
وامل�ادة )٢33( م�ن قانون اإلجراءات اجلنائي�ة القطري، وكذلك املادت�ان )١36(و)١76( من 
قانون اإلج�راءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي، عىل وجوب أن يكون النطق بمضمون احلكم 

ية. يف جلسة علنية، وإن كانت جلسات املحاكمة كلها أو بعضها رسِّ

ومنطوق احلكم هو » القرار الذي تقيض به املحكمة يف الدعوى والطلبات املطروحة عليها، 
وهو عنوان احلكم الذي تنطق به املحكمة يف اجللسة، ويرد يف ناية احلكم بعد بيان األسباب«)٢(.

ويتف�رع م�ن هذا الرشط أمران، األول أنه يلزم النطق باحلكم، واألمر الخر أن يكون ذلك 
يف جلسة علنية.

فالنط�ق باحلك�م يعني ت�الوة منطوقه ش�فويًا)3(، فال يكفي جم�رد حتريره وكتابت�ه فقط دون 
التلف�ظ ب�ه من القايض، وتظهر آثار ذلك يف ما لو تويف القايض أو نقل قبل نطق احلكم، ولو كان 
بع�د املداولة، فيل�زم إعادة إجراءات املحاكمة أم�ام اهليئة اجلديدة، ولو كان القايض الس�ابق قد 
حرر احلكم يف الدعوى ما دام أنه مل ينطق باحلكم، فضاًل عن أنه يمكن لكل قايض أن يعدل عن 
رأيه ويطلب إعادة املناقش�ة مع زمالئه يف أية حلظة قبل النطق باحلكم)4(، كام أنه بمجرد النطق به 
ف�إن الدعوى خترج من ح�وزة املحكمة، فال يمكن الرتاجع عنه أو حتى تعديله إال إذا كان ذلك 

جمرد تصحيح خطأ كتاب، أو باالعرتاض عليه من ِقَبل اخلصوم بالطرق املقررة قانونًا)5(.

)١( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص988.
)٢( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص١١33�١١34.

)3( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص986.
)4( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص498؛ حس�ني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � 

مرجع سابق � ص986�987.
)5( رسور، الوس�يط يف قان�ون اإلج�راءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص١09٢؛ مصطف�ى، رشح قانون اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع سابق � ص500؛ وانظر أيضًا : املادة )١78( من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي.
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وأم�ا علة كون النطق به يف جلس�ة علنية، فهي تدعيم الثقة يف القض�اء واالطمئنان إليه، كام 
أن العالنية هذه من شأنا أن تتيح حتقيق اهلدف يف حالة العقوبة، بالردع العام، وبإزالة الشبهات 

التي أحاطت باملتهم يف حالة الرباءة)١(.

ويرتت�ب ع�ىل عالنية النطق باحلك�م جواز نرشه عن طريق وس�ائل اإلع�الم، برشط أن ال 
يشوب ذلك تعسف)٢(.     

الرشط العارش : أن يكون موقعًا من القايض أو القضاة الذين أصدروه

التوقيع عىل احلكم هو بمثابة إقرار بام حصل، ويدل عىل صدوره من املحكمة)3(، نصت عىل 
ذل�ك املادة )٢١0( من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت، واملادة )٢63( من قانون 
اإلج�راءات اجلنائية البحريني، واملادة )٢4١( من قان�ون اإلجراءات اجلنائية القطري، وكذلك 

املادة )١77( من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي.

ويمكن اس�تخالص هذا الرشط من امل�ادة )٢٢٢( من قانون اإلج�راءات اجلزائية العامين، 
التي أوجت التوقيع عىل مسودة احلكم من الرئيس والقضاة، فمن باب أوىل التوقيع عىل النسخة 

األصلية.

ويوقع�ه رئي�س املحكمة وكاتبها، عدا القانون الكويتي فلم يل�زم إال الرئيس بالتوقيع، عىل 
اختالف يف حتديد موعد هلذا التوقيع بني هذه القوانني، ففي املادة )٢63( من قانون اإلجراءات 
البحرين�ي، واملادة )٢٢٢(من قانون اإلج�راءات العامين، واملادة )٢4١(م�ن قانون اإلجراءات 
القط�ري، حددت التوقيع عىل نس�خة احلكم بأن يكون خالل ثامني�ة أيام من تاريخ صدوره، أما 
يف القان�ون الكويت�ي فقد حددت املادة )١77( أن يكون التوقيع عىل النس�خة األصلية يف ظرف 
ثالثة أيام من إيداع املس�ودة، وأما امل�ادة )٢١9( من قانون اإلجراءات اإلمارايت فقد نصت عىل 
أن ».. يوق�ع عىل نس�خة احلكم األصلية يف أقرب وقت رئي�س املحكمة وكاتبها » فلم حتدد هلذا 

التوقيع وقتًا معيًنا.
)١( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص988.

)٢( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص١090. 
)3( رسور، الوس�يط يف قان�ون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص١١١٢؛ مصطف�ى، رشح قانون اإلجراءات 

اجلنائية � مرجع سابق � ص50٢. 
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الرشط احلادي عرش : أن يتم التصديق عليه من اجلهة املختصة

ألزم�ت قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليج�ي، املحاكم اجلنائية برضورة تصديق بعض 
األحكام الصادرة من قضاهتا من جهات عليا، ختتلف باختالف الدولة.

فق�د نص�ت املادة )٢83( من قان�ون اإلجراءات اجلزائية االحت�ادي اإلمارايت، عىل وجوب 
تصدي�ق األحكام الصادرة باإلع�دام )القتل( من رئيس الدولة، حيت جاء نصها كاليت :   » إذا 
ص�ار احلكم الصادر من حمكمة احتادية باإلعدام باتًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إىل رئيس 

الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه«.
وجاء نص املادة )3٢8( من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني كالتال :« متى صار احلكم 
باإلع�دام بات�ًا وجب رف�ع أوراق الدعوى فورًا إىل امللك بواس�طة وزير الع�دل، وال ينفذ حكم 

اإلعدام إال بعد موافقة امللك«.
كام نصت املادة )٢88( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين عىل : » أنه ال جيوز تنفيذ حكم 

اإلعدام إال بعد التصديق عليه من جاللة السلطان«.
وقريبًا من هذا جاء نص املادة )340( من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، حيث جاءت 
عبارهتا كاليت : »متى صار حكم اإلعدام باتًا، وجب عىل النائب العام رفع أوراق الدعوى فورًا 

إىل األمري للتصديق عليه، وال جيوز تنفيذه قبل ذلك«.
إال أن املادة )٢١١( من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي، أوجبت اس�تئناف 
حكم اإلعدام أواًل من حمكمة االس�تئناف العليا، ث�م بعد ذلك يرفع ألمري البالد للتصديق عليه 
بموجب نص املادة )٢١7( حيث جاء فيها :»كل حكم باإلعدام ال جيوز تنفيذه إال بعد مصادقة 

األمري عليه...«.
وبالنظ�ر إىل جمم�وع نص�وص املواد الس�ابقة، يتب�ني أنا مل تل�زم بالتصديق ع�ىل احلكم من 
رئي�س الدولة إال األح�كام الصادرة بعقوبة اإلع�دام فقط، أما ما عداها فيكتف�ى بالتوقيع عليه 
من القايض، ويكون نائيًا بعد اس�تنفاده لطرق الطعن العادية، ويكون باتًا بعد اس�تنفاده لطرق 

الطعن غري العادية، تبعًا ملا هو معمول به يف قوانني تلك الدول)١(.

)١( كام سبق بيانه يف تعريف احلكم النهائي لدى رشاح القانون، ص7٢.
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3 . 3  آثـار احلكم النهائي
3 .3 .1  آثـار احلكم النهائي يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي 

إن اهلدف الرئيس من إقامة أي دعوى هو حماولة احلصول عىل حكم قضائي فاصل ملوضوع 
ه�ذه الدعاوى، وهذا احلكم ليس هو املقص�ود يف ذاته، وإنام املقصود هو ما يرتتب عىل صدوره 

من آثار، هي يف احلقيقة بمثابة ثامر ونتائج مقصود الشارع من مرشوعية القضاء.

وتتمثل هذه الثار يف عدة أمور كام ييل :    

األثر األول : حسم النـزاع

َي القضاء قضاًء ؛ ألنه يقيض عىل النزاع ويسم اخلصومة، إلحقاقه احلق، ورفع الظلم،  ُسمِّ
ب�ردع الظ�امل عن ظلمه، وإنصاف املظلوم منه، وتأدية احلقوق إىل مس�تحقيها، وبه يتم اإلصالح 
ب�ني األف�راد واجلامعات، ف�إن طباع الب�رش جمبولة عىل التظ�امل، ومنع احلقوق، وَق�لَّ من ُينصف 
م�ن نفس�ه، وهو من األم�ر باملعروف والنهي عن املنك�ر)١(، فحكم القايض يقط�ع النزاع وُينهي 

اخلصومة ؛ ولو مل يكن كذلك ملا كان له فائدة وألدى إىل تسلسل النزاع وعدم انقطاعه)٢(.

األثر الثاين : اللزوم

إذا أصدر القايض حكمه يف الدعوى وفق أصوله ورشوطه الرشعية، اكتسب حجية جازمة، 
متنع القايض الذي أصدره أن يرجع عنه، وليس ألحد أن ينقضه)3(.

لكن إن أخطأ القايض يف حكمه فهل له أو لغريه أن ينقضه ؟

ال ختلو هذه املسألة من حالتني : إما أن يكون هذا مما يسوغ فيه االجتهاد أو مما اليسوغ فيه، 
عىل التفصيل اليت : 

)١( الرسخ�يس، املبس�وط � مرجع س�ابق � 66/١6؛ الس�مرقندي. عالء الدين حممد بن أمحد ب�ن أب أمحد )د.ت(، 
حتفة الفقهاء ) دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، د.ط ( 369/3؛ ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع س�ابق 

� ١0/١؛ الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع سابق � 37٢/4؛ ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � ١4/5� 6.
، اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية السعودية � مرجع سابق � ص3٢. )٢( ابن ظفريِّ

)3( ابن نجيم، البحر الرائق � مرجع سابق � 434/6؛ ابن أب الدم، أدب القضاء � مرجع سابق � ص١64. 
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 ،r ففي احلالة التي ال يسوغ فيها االجتهاد، وهي التي فيها نص من كتاب اهلل، أو سنة رسوله
أو إمجاع املس�لمني، فإنه جيب عىل القايض الرجوع عن حكمه املخالف؛ ألنه عاص هلل، واحلكم 

فيها بمقتىض نص الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو القياس اجليل )١(.

وجيب عىل غريه - من القضاة أو اإلمام أو نائبه - ممن رفع إليهم احلكم، جيب عليهم نقضه، 
وال يصح تنفيذه)٢(، بل يرم ؛ ألنه ُحْكٌم بغري ما أنزل اهلل، وهو مردود)3(.

أما يف احلالة التي يسوغ فيها االجتهاد، وهي التي ال نص فيها، وَحَكَم فيها بمقتىض اجتهاده 
بعد بْذِل وْسٍع وطاقة، فليس له الرجوع عن حكمه األول عند عامة الفقهاء)4(، وعىل ذلك أمجع 
الصحابة)5( ؛ ألن االجتهاد ال ُينقض باالجتهاد)6(، وملا روي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 
َك بينهم وبني األخوة  ث األخوة ألم، ثم رَشَّ كة)7( بإسقاط األخوة األشقاء وورَّ أنه َحَكَم يف املرشَّ

)١( اب�ن عابدي�ن، رد املحت��ار عىل ال�در املخت�ار � مرج�ع س�ابق � 79/8، 87؛ الس��رخيس، املبس��وط � مرج�ع 
س��ابق �  68/١6، 90؛ الرص�اع، رشح ح�دود ابن عرفة � مرجع س�ابق � 577/٢؛ الش�افعي، األم � مرجع 
س�ابق � ٢09/8�٢١0؛ مغني املحتاج � مرجع س�ابق � 396/4؛ ابن أب الدم، أدب القضاء � مرجع س�ابق � 

ص١64؛ البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق �  3٢6/6، 335.
)٢( اب�ن نجي�م، البحر الرائق � مرجع س�ابق � 435/6؛ الش�اطبي، املوافقات � مرجع س�ابق � ١38/5؛ الرصاع، 
رشح حدود ابن عرفة � مرجع س�ابق � 577/٢؛ الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع س�ابق � 396/4؛ البهويت، 

كشاف القناع � مرجع سابق �  3٢6/6�3٢7؛ ابن النجار، خمترص التحرير � مرجع سابق � ص٢46.
)3( ابن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار � مرجع سابق � 87/8؛ الشافعي، األم � مرجع سابق � ٢09/8.

)4( الرسخيس، املبسوط � مرجع سابق � 90/١6؛ ابن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار � مرجع سابق � ١١9/8؛ 
ابن نجيم، البحر الرائق � مرجع سابق � 434/6؛ ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع سابق � 63/١؛ الرشبيني، 
مغني املحتاج � مرجع س�ابق � 397/4؛ ابن أب الدم، أدب القضاء � مرجع س�ابق � ص١64؛ البهويت، كشاف 

القناع � مرجع سابق �  3٢5/6.
)5( ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � ١4/35.

)6( الرسخيس، املبسوط � مرجع سابق � 90/١6؛ ابن قدامة. موفق الدين أبو حممد بن عبد اهلل ابن أمحد )١4٢4ه(، 
روض�ة الناظ�ر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد  ابن حنبل )ضبط نصه وعلق عليه د.حممود 
حامد عثامن، دار الزاحم، الرياض � اململكة العربية السعودية، د.ط ( ص404؛ البهويت، كشاف القناع � مرجع 

سابق �  3٢6/6؛ ابن النجار، خمترص التحرير � مرجع سابق � ص٢46 .
كة من مسائل الفرائض املشكلة، ولقبت بذلك ملا فيها من الترشيك بني أوالد األبوين وأوالد األم يف فرض  )7( املرشَّ
واحد، وهي »كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدًا من األخوة ألم وأخوة ألم وأب« وتسمى 
يَّة«. انظر : الباجوري. إبراهيم )١300ه(، حاش�ية الباجوري عىل رشح  أيض�ًا »احلامري�ة« و »احلجرية« و »الَيمِّ
الشنش�وري ع�ىل الرحبي�ة )تصحيح أمحد بن مصطفى املدع�و باملكتبي، املطبعة البهية، م�رص، د.ط( ص١57� 

١58؛ ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � ٢4/9.
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ألم يف واقعة أخرى، وملَّا ُسئل قال : » تلك عىل ما قضينا وهذه عىل ما قضينا »)١(، وألن يف ذلك 
اضط�راب األحكام، وع�دم الوثوق بحكم احلاكم، فال يثبت حكم، وهذا خالف املصلحة التي 
َب احلاكم هلا، فال يثق أحد بام قيض له به، بل ملا اس�تمر حكم أصاًل، ولش�ق عىل الناس، ويف  ُنصِّ

ذلك رضر شديد)٢(.
كام ال جيوز لغريه نقضه طاملا َحَكَم القايض ب�اجتهاده مما يس�وغ له االجتهاد فيه،  حتى وإن 
خال�ف مذهب�ه)3( ؛ ملا س�بق بيانه، قال الم�دي :» اتفقوا عىل أن حكم احلاك�م ال جيوز نقضه يف 
املس�ائل االجتهادي�ة ملصلحة احلكم، فإنه لو ج��از نقض حكمه إما بتغي��ري اجتهاده، أو بحكم 
حاك�م آخ�ر، ألمكن نق�ض احلكم بالنقض، ونقض نق�ض النقض، إىل غري النهاي�ة ؛ ويلزم من 
ذلك اضطراب األحكام، وعدم الوثوق بحكم احلاكم، وهو خالف املصلحة التي نصب احلاكم 

هلا »)4(، وألن ُحْكَم اهلل ما َحَكَم به احلاكم يف مسائل االجتهاد)5(.

األثر الثالث : رفع خالف الفقهاء

إذا َحَكَم القايض يف الدعوى املنظورة لديه، وكانت من احلاالت التي يسوغ فيها االجتهاد، 
مم�ا ال ن�ص قطعي فيها من الكتاب أو الس�نة أو اإلمج�اع، فإن حكمه هذا يرف�ع اخلالف يف هذه 

)١( أخرج�ه البيهق�ي، الس�نن الكربى � مرجع س�ابق � كتاب : آداب القايض، باب : من اجته�د من احلكام ثم تغري 
اجته�اده أو اجته�اد غ�ريه فيام يس�وغ فيه االجتهاد مل يرد ما قىض به؛ اس�تدالاًل بام مىض يف خط�أ القبلة يف كتاب 
الصالة، أثر رقم : )٢0374(٢04/١0� ٢05؛ والدارقطني، سنن الدارقطني � مرجع سابق � كتاب: الفرائض، 
أخ�وة األب واألم وأخ�وة األب، أثر رق�م : )4١٢6(١55/5؛ وقال ابن حج�ر يف التلخيص : »وأخرجه عبد 
ال�رزاق وأخرج�ه البيهقي م�ن طريق ابن املبارك عن معمر لكن قال عن احلكم بن مس�عود وصوبه النس�ائي«. 
انظر: ابن حجر. أبو الفضل ش�هاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العس�قالين الش�افعي )١4١6ه � ١995م(، 
تلخي�ص احلب�ري يف ختري�ج أحاديث الرافعي الكب�ري )اعتنى به أبو عاصم حس�ن بن عباس بن قطب، مؤسس�ة 

قرطبة، دون بلد نرش، الطبعة األوىل( كتاب الفرائض، ١88/3.
)٢( ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع س�ابق � 63/١؛ مغني املحتاج � مرجع س�ابق � 397/4؛ البهويت، كش�اف 

القناع � مرجع سابق � 3٢6/6؛ ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � ١4/36.
)3( ابن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار � مرجع سابق � 79/8؛ عليش، منح اجلليل � مرجع سابق � 35٢/8؛ 
ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع س�ابق � 96/١؛ الش�اطبي،  املوافقات � مرجع سابق � ١38/5؛ الشافعي، 
األم � مرج�ع س�ابق � ٢١0/8؛ الرشبين�ي  مغن�ي املحتاج � مرجع س�ابق � 397/4؛ البهويت، كش�اف القناع � 

مرجع سابق �  3٢٢/6، 335، 359؛ ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � ١4/36.
)4( الم�دي. ع�يل بن حممد )١404ه  (، اإلحكام يف أصول األحكام ) حتقيق د.س�يد اجلمييل، دار الكتاب العرب، 

بريوت � لبنان، د.ط ( ٢09/4.
)5( السمرقندي، حتفة الفقهاء � مرجع سابق � 370/3؛ القرايف، الفروق � مرجع سابق � 54٢/٢.
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الواقع�ة، بمعن�ى أن املخالف ملذهب الق�ايض جيب عليه الرجوع ملذهب الق�ايض، فال يرده وال 
ينقضه، إمجاعًا)١( ؛ ألنه ممنوع من نقض األحكام املجتهد فيها ؛ بناًء عىل قاعدة »حكم احلاكم يرفع 
اخل�الف«)٢(، جاء يف الفروق : »أنه لوال ذلك ملا اس�تقرت للح�كام قاعدة، ولبقيت اخلصومات 
عىل حاهلا بعد احلكم، وذلك يوجب دوام التش�اجر والتنازع وانتشار الفساد ودوام العناد، وهو 

ب احلكام«)3(. مناف للحكمة التي ألجلها ُنصِّ

ك�ام أن ُحْكَم�ه ه�ذا يقترص عىل ه�ذه الواقعة ذاهتا، ف�ال يتعداها إىل غريها م�ن الوقائع وإن 
كان�ت مماثل�ة هلا ؛ ألن حكم القايض ليس رشعًا عامًا، يطب�ق عىل كل واقعة مماثلة، بل هو تطبيق 
لل�رشع يف تلك املس�ألة املعينة فق�ط)4(؛ فإنه قد يظهر خطؤه يف املس�تقبل، فال جي�وز أن يكم هبا 
حينئذ، وإالَّ عمل بام يعتقده باطاًل)5(، وهذا َحقٌّ ؛ ألنه فعل البرش، فال يصح أن يمتد أثره إىل كل 

جزئية وواقعة، وال أدل عىل ذلك من قول عمر : »تلك عىل ما قضينا وهذه عىل ما نقيض«)6(.

ويف ذل�ك يق�ول اخل�ريش :»إذا حكم احلاك�م يف جزئية معينة ال يكون حك�اًم فيام يدث من 
َدَد املامثُل فإنه يس�تأنف االجتهاد...« )7(، فتكون غري  ماثلها ؛ ألن احلكم جزئي ال كيل، بل إْن جَتَ

هذه املسألة � وإن كانت مماثلة � َمْعَرضًا لالجتهاد من هذا القايض أو من غريه يف املستقبل.

)١( ابن عابدين،  رد املحتار عىل الدر املختار � مرجع سابق � 79/8؛ عليش، منح اجلليل � مرجع سابق � 35٢/8؛ 
ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع س�ابق � 96،١00/١؛ الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع س�ابق � 397/4؛ 

ابن النجار، خمترص التحرير � مرجع سابق � ص٢46.
)٢( ابن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار � مرجع سابق � 79/8؛ عليش، منح اجلليل � مرجع سابق � 35٢/8؛ 
القرايف، الفروق � مرجع سابق � 540/٢؛ البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق �  3٢١/6؛ المدي، اإلحكام 

يف أصول األحكام � مرجع سابق � ١/3١3.
)3( القرايف، الفروق � مرجع سابق � 54١/٢.

)4( اخل�ريش. حممد، رشح اخلريش عىل خمترص س�يدي خليل )وهبامش�ه حاش�ية الش�يخ عيل الع�دوي، دار ص�ادر، 
بريوت � لبنان، )د.ط(، )د.ت(( ١67/7؛ القرايف، الفروق � مرجع سابق � 54٢/٢.

)5( السمرقندي، حتفة الفقهاء � مرجع سابق � 37٢/3؛ ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 36/١4؛ البهويت، رشح 
منتهى اإلرادات � مرجع سابق � 506/6.

كة عن حكمه السابق فيها.  )6( سبق خترجيه، ص 97؛ قال هذا ملا ُسئل عن اختالف حكمه يف املرشَّ
)7( اخلريش، رشح اخلريش � مرجع سابق � ١67/7.
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األثر الرابع : التنفيذ

تنفي�ذ األحكام هو أهم آثار احلكم القضائي، والتنفيذ يعني »عمٌل باحلكم املنفذ وإجازٌة له 
وإمض�اٌء «)١(، ف�إذا صدر احلكم وف�ق أصوله الرشعية، أصبح واجب الت�ن�فيذ بالنس�بة للواقعة 

التي صدر فيها)٢(.

ووج�وب تنفيذ احلكم ه�و الثمرة العملية التي من أجلها أقيم�ت الدعوى ؛ فإن املدعي ما 
أقدم عليها إالًّ ليأخذ حقًا أو يرد اعتداًء، وبال�تنفيذ فص�ٌل ماب�ني الق�ايض وغريه كاملفتي)3(. 

وعند امتناع املحكوم عليه عن تنفيذ ما ُحِكَم به، يقوم القايض)4( بأخذ املال بيد القوة ودفعه 
ملستحقه، وختليص سائر احلقوق)5( ؛ إذ ال قيمة للحكم بدون تنفيذه ولو كان جربًا عن املحكوم 

عليه.

3 .3 .2  آثار احلكم النهائي يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي

ص�دور احلك�م النهائي هو أقوى األس�باب التي تنقيض هب�ا الدعوى اجلنائي�ة اخلاصة، بل 
هو الطريق الطبيعي النقضائها، وما األس�باب األخرى إاّل عارضة أو طارئة، وليس من الالزم 
حصوهل�ا يف كل دع�وى، كام أنا قد ُتقبل يف دع�وى دون أخرى، أما احلكم فيقبل يف كل دعوى، 
ب�ل ه�و املتفق عىل قبول�ه يف مجيع النظ�م والقوان�ني، فضاًل ع�ن الرشيعة اإلس�المية، وللحكم 
النهائ�ي � إذا ص�در مس�توفيًا لرشوطه من مجي�ع النواحي الش�كلية واملوضوعية �  ع�دة آثار يف 

النظام السعودي أمهها ما ييل :  

)١( البهويت، رشح منتهى اإلرادات � مرجع سابق � 498/6.
، اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية السعودية �  )٢( ياس�ني، نظرية الدعوى � مرجع س�ابق � ص67٢؛ ابن ظفريِّ

مرجع سابق � ص3٢.
)3( ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع سابق � ١00/١؛ الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع سابق � 4/37٢.

)4( هذا كان يف الس�ابق عىل ما كان يف عرصهم � رمحهم اهلل � أما يف هذه األزمنة فالتنفيذ عند املحافظ، وعند األمري 
فهو الذي ينفذ قضاء القضاة الذين يف حمافظته. 

)5( ابن فرحون، تبرصة احلكام � مرجع سابق � ١/١00.
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األثر األول : حجية األمر املقيض به 

كل حكم قضائي نائي يصدر يتمتع بحجية لليشء املحكوم فيه، وهذه احلجية تعني أمرين: 
»فهي أواًل متنع القايض من إعادة الفصل يف الدعوى التي س�بق له الفصل فيها )وهذا ما يس�مى 
باألث�ر الس�لبي للحجي�ة (، كام تعني ثاني�ًا إلزام القايض باح�رتام احلكم الس�ابق عند الفصل يف 

دعوى أخرى يثار فيها مضمون هذا احلكم كمسألة أولية )وهذا هو األثر اإلجياب (« )١(. 

وهذان األثران تؤكدمها املادة)١87( من نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي حيث نصت 
عىل أنه :« متى صدر حكم يف موضوع الدعوى اجلزائية باإلدانة، أو عدم اإلدانة بالنسبة إىل متهم 
مع�ني فإن�ه ال جيوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا املتهم عن األفعال والوقائع 

نفسها التي صدر بشأنا احلكم.

وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك باحلكم السابق يف أي حالة كانت عليها الدعوى 
األخرية، ولو أمام حمكمة التمييز، وجيب عىل املحكمة أن تراعي ذلك ولو مل يتمسك به اخلصوم، 

ويثبت احلكم السابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من املحكمة بصدده ».

َفَن�َص ِش�ُق املادة األول عىل » أثر احلجية الس�لبي »، وهو منع الق�ايض من إعادة الفصل يف 
الدعوى املحكوم فيها س�ابقًا، وعليه أن يكم بعدم قبوهلا ؛ لس�بق الفصل فيها، وَنَص ِشُق املادة 
األخ�ري ع�ىل » أثر احلجية اإلجياب«، وه�و احرتام املحكمة للحكم الس�ابق يف حال ما لو رفعت 
دع�وى أخ�رى يث�ار فيها مضمون ه�ذا احلكم يف أي حال�ة كانت عليها الدع�وى، كام جيب عىل 
املحكمة يف هذه احلالة أن حتكم أيضًا بعدم قبوهلا ؛ لس�بق الفصل فيها، وهو ما يس�مى ب�» الدفع 
بق�وة األم�ر املقيض«)٢(، فيجوز جلميع اخلصوم التمس�ك به يف أي حالة كان�ت عليها الدعوى ؛ 

حتقيقًا لالستقرار القانوين لعدم تناقض األحكام واملحافظة عىل هيبتها واحرتامها)3(.

وع�دم قبول هذه الدعوى التي س�بق احلكم فيها، م�رشوط بأن يكون املتهم هو نفس املتهم 
الذي صدر احلكم جتاهه، وكون الوقائع واألفعال هي نفسها التي سبق احلكم فيها وهو منطوق 

املادة السابقة، حيث ال يوز احلكم حجيته إال هبذه الرشوط.

)١( عبد املنعم وثروت، أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق � ص٢68.
)٢( ثروت، أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق � ص٢8١.

)3( املرجع السابق، ص٢8١.
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 وبمفه�وم املخالف�ة لن�ص املادة الس�ابق، فإنه إذا تغري أي�ًا من هذه العن�ارص، كاخلصوم أو 
الوقائع أو األفعال، جاز رفع الدعوى من جديد ؛ حيث ال يوجد حينئٍذ مانع من رفعها)١(.

ويض�اف إىل ه�ذا إذا ظهر بعد حكم اإلدانة النهائي مايس�ت�دعي إعادة النظ�ر يف الدعوى، 
فال يوز هذا احلكم حجيته، حيث جيوز االعرتاض عليه بطلب إعادة النظر)٢(؛ لكونه من إحدى 

حاالت إعادة النظر اخلمس التي نصت عليها املادة)٢06( إجراءات.

 وحجية األمر املقيض به، هي قاعدة موضوعية، أوجبتها الوظيفة القضائية ؛ والعلة يف ذلك 
ه�ي حتقيق » االس�تقرار القان�وين » ويقصد به : » ثب�ات املراكز القانوني�ة ووضوحها«)3( بمعنى 
العم�ل عىل اس�تقرار احلقوق واملراك�ز النظامية التي أكدهت�ا أحكام القضاء)4(، فمن العس�ري أن 
يتقب�ل املجتم�ع وجود مراكز قلقة عىل نحو دائ�م ؛ ألنا حمل نزاع ال ينتهي أبدًا، ذلك أنه إذا كان 
املجتمع هيمه أن تنكشف احلقيقة، وأن ينال صاحب احلق حقه، وينال املجرم عقابه، إالَّ أنه جيب 
أن ينته�ي ه�ذا الن�زاع عند حد، ه�و صدور حكم نائي ي�ول دون العودة إىل بح�ث النزاع من 
جدي�د ؛ ك�ام أن فكرة »العدالة« تقيض بأن من ارتكب جريمة ال ينزل به جزاؤها غري مرة واحدة 
؛ وأيضًا مبدأ كفالة »احلريات العامة« يمنع أن تعمد الدولة � عند ارتكاب ش�خص جريمة � إىل 

سلسلة ال تنتهي من العقوبات توقعها عليه)5(.  

وينبغ�ي أن ُيعلم أن احلكم النهائي ال ي�وز قوة)6( إالَّ يف الدعوى التي صدر فيها، فأثر هذه 
احلجية نس�بي، يقت�رص عىل أطراف هذه الدعوى وموضوعها وس�ببها، ف�ال يتعداها إىل غريها، 

بمعنى أنه ال يلتزم القايض هبا لو عرضت عليه قضايا مماثلة)7(.

)١( عمر، أصول املرافعات الرشعية وعلم القضاء يف اململكة � مرجع سابق � 46٢� 463.
)٢( كام سيأيت يف مبحث االعرتاض عىل احلكم ص ١09.

)3( حسني، قوة احلكم اجلنائي يف إناء الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص٢4.
)4( عمر، أصول املرافعات الرشعية وعلم القضاء يف اململكة � مرجع سابق � 46٢.

)5( ثروت، أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق � ص٢7١�٢7٢. حسني، قوة احلكم اجلنائي يف إناء الدعوى 
اجلنائية � مرجع سابق �  ص٢4�٢7

)6( الق�وة تعن�ي : » أن احلك�م قد بلغ درجة نائية، بمعنى أنه غري قابل للطعن في�ه بالطرق العادية« انظر:عبد املنعم 
وث�روت، أص�ول املحاكامت اجلزائية � مرجع س�ابق � ص٢68. وهذا كام س�بق بيان�ه يف تعريف احلكم النهائي 

كلفظ مركب لدى رشاح القانون ص 7٢.
)7( ثروت، أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق ، ص٢70.
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األثر الثاين : التنفيذ 

تكم�ن الفائ�دة العملية من إقامة أي الدعوى يف تنفيذ احلكم، فه�و أهم آثار احلكم، بل هو 
الغاي�ة م�ن إصدار أي حكم، ويقصد بتنفي�ذ األحكام » إنفاذ أمر ول األم�ر أو من فوضه نظامًا 
بالتصدي�ق عىل احلكم وفق�ًا للصالحيات واالختصاصات بعد اكتس�ابه صف�ة القطعية، وذلك 

بالتطبيق ملا ورد يف احلكم الرشعي«)١(.

وال يت�م التنفيذ إال بعد أن يكتس�ب احلكم صفة القطعية، حي�ث يصبح ن�هائي�ًا)٢(،  واجب 
التنفي�ذ، طبق�ًا لل�امدة )٢١5( م�ن نظام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي، حيث نص�ت عىل أن: 

»األحكام اجلزائية ال جيوز تنفيذها إالًّ إذا أصبحت نائية«.

أم�ا تنفي�ذ احلكم اجلزائي، فهو من�وط باحلاكم اإلداري، كام قررته امل�ادة )٢١9( من النظام 
الس�الف الذكر، حيث نصت عىل أنه : »يرس�ل رئيس املحكمة احلك�م اجلزائي الواجب التنفيذ 
الص�ادر م�ن املحكمة إىل احلاكم اإلداري ؛ الختاذ إجراءات تنفي�ذه، وعىل احلاكم اإلداري اختاذ 

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ احلكم فورًا«.

األثر الثالث : انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة 

انقض�اء الدعوى ه�و النتيجة املنطقية لصدور احلكم النهائ�ي)3(، وهذا ما أكدته املادة)٢3( 
من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، حيث نصت عىل أنه :»تنقيض الدعوى اجلزائية اخلاصة 

يف احلالتني التيتني :

١ �  صدور حكم نائي.

٢ �  عفو املجني عليه أو وارثه«.

)١( مرشد اإلجراءات اجلنائية السعودي، الصادر من وزارة الداخلية � مرجع سابق � ص٢68.
)٢( راج�ع تعري�ف احلك��م النهائ�ي يف النظ�ام الس�عودي ص 73 ، وامل�ادة)٢١3( م�ن نظام اإلج�راءات اجلزائية 

السعودي.
)3( ثروت، أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق � ص٢69.
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وانقض�اء الدع�وى اجلزائي�ة اخلاص�ة هو األث�ر املوضوعي  للحك�م النهائ�ي، املرتتب عىل 
اكتس�اب احلك�م صفة الق�وة »قوة اليشء املقيض في�ه« والتي تعني أن احلكم بل�غ درجة »نائية« 
فيصب�ح غري قاب�ل للطعن فيه إالَّ بالطرق الت�ي يقررها النظام، وهذا ما قررت�ه املادة )٢١4( من 
النظ�ام املذك�ور، حيث نصت عىل أنه : »إذا صدر حكم يف موض�وع الدعوى اجلزائية، فال جيوز 
إع�ادة نظره�ا إاّل باالع�رتاض عىل ه�ذا احلكم وفقًا ملا هو مق�رر يف هذا النظ�ام«، ومل جيز النظام 
ذاته االعرتاض عىل احلكم النهائي، إاّل إذا كان صادرًا بعقوبة، وهو ما يس�مى ب�»إعادة النظر«، 
ك�ام نصت عىل ذل�ك املادة)٢06(، وكان كذل�ك من إحدى احلاالت اخلم�س التي ذكرهتا هذه 

املادة)١(، وبانقضاء الدعوى ينتهي النزاع واخلصومة بني أطراف الدعوى اجلزائية اخلاصة.

3 .3 .3  آثار احلكم النهائي يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي

للحك�م النهائ�ي إذا صدر مس�توفيًا لرشوط�ه القانونية عدة آثار يف قوان�ني بقية دول جملس 
التعاون اخلليجي، أمهها ما ييل :

األثر األول : حجية األمر املقيض به 

سبق احلديث عن هذا األثر عند البحث فيه يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي)٢(، حيث 
تبني أنه يعني أمرين :

األمر األول : وهو الس�لبي، ويعني منع القايض من إعادة نظر يف الدعوى التي س�بق له الفصل 
فيها.

واألمر الثاين : إجياب، ويعني إلزام القايض باحرتام احلكم الس�ابق عند الفصل يف دعوى أخرى 
يثار فيها مضمون هذا احلكم.

فنص�ت املادة )٢68( م�ن قانون اإلج�راءات اجلزائية االحتادي اإلم�ارايت، واملادة )307( 
م�ن قانون اإلجراءات اجلنائية البحرين�ي، واملادة )٢79( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، 
وامل�ادة )٢63( م�ن قانون اإلج�راءات اجلنائية القط�ري، عىل األثر الس�لبي للحجية، وهو منع 

)١( وسيأيت مزيد بيان هلذا يف مبحث االعرتاض عىل احلكم النهائي من هذا الفصل، ص ١09.
)٢( انظر تفصيل ذلك، يف األثر األول للحكم يف النظام السعودي، ص١00.
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الق�ايض م�ن إعادة نظر الدعوى التي س�بق الفصل فيه�ا، إال بالطرق التي ن�ص عليها القانون، 
كاالع�رتاض عليها باالس�تئناف أو إعادة النظر ونحوه، حي�ث جاء نص هذه املواد كاليت : »إذا 
صدر حكم يف موضوع الدعوى اجلنائية فال جيوز إعادة نظرها إال بالطعن يف هذا احلكم بالطرق 

املقررة يف هذا القانون«.

ون�ص ع�ىل األثر اإلجياب للحجية، امل�ادة )٢69( من قانون اإلج�راءات اجلزائية االحتادي 
اإلم�ارايت، حيث جاء فيها :»يكون للحكم اجلزائ�ي البات الصادر يف موضوع الدعوى اجلزائية 
بال�رباءة أو باإلدان�ة حجية تلتزم هبا املحاكم املدنية يف الدعاوى التي مل يكن قد فصل فيها بحكم 
ب�ات فيام يتعلق بوقوع اجلريمة وبوصفها القانوين ونس�بتها إىل فاعله�ا، ويكون للحكم بالرباءة 
ه�ذه القوة س�واء بني عىل انتفاء التهمة أو عىل عدم كفاية األدل�ة..«، فأعطت احلكم قوًة بحيث 
حترتمه املحاكم املدنية عند نظر دعاوى التعويض املرتتبة عىل اجلريمة، فيمتنع عىل القايض املدين 
أن يقيض بام خيالفه)١(، كأن يرفض أن يكم عىل املدان بالتعويض بحجة أنه مل يرتكب جريمة،مع 
أن احلكم اجلنائي أدانه ووقع عليه عقوبة، بل إن املادة )٢8( من القانون نفسه، قد منعت القايض 
املدين من احلكم يف الدعوى املدنية قبل الفصل يف الدعوى اجلزائية املتعلقة هبا � املقامة قبل رفعها 
أو أثن�اء الس�ري فيه�ا � ، لكن هذه احلجية ليس�ت عىل إطالقه�ا، فإذا كان احلك�م اجلنائي قد قرر 
براءة املتهم نظرًا لكون الفعل غري معاقب عليه يف القانون، فال يكون هلذا احلكم حجية تلتزم هبا 
املحكم�ة املدني�ة، عند نظر دعوى التعويض املتعلقة هبذا الفع�ل غري املعاقب عليه، وهذا ما يدل 
علي�ه ذي�ل املادة )٢69( من القانون املذك�ور، وبمثل هذا املعنى ألث�ر احلجية اإلجياب جاء نص 
امل�ادة )٢80( م�ن قانون اإلج�راءات اجلزائية العامين، ك�ام أن املادة )١55( من ه�ذا القانون قد 

منعت القايض املدين من احلكم يف الدعوى املدنية قبل الفصل يف الدعوى اجلزائية املتعلقة هبا.

إال أن املادة )١84( من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي، قد نصت عىل األثر 
اإلجياب هلذه احلجية، بلفظ أنه »متى صدر حكم يف موضوع الدعوى اجلزائية بالرباءة أو باإلدانة 
بالنس�بة إىل متهم معني، فانه ال جيوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا املتهم عن 
نف�س األفع�ال أو الوقائع التي صدر بش�أنا احلك�م... وإذا رفعت دعوى جزائي�ة أخرى، جاز 

)١( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص333.
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التمسك باحلكم السابق يف أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام املحكمة االستئنافية، وجيب 
ع�ىل املحكم�ة أن تراعي ذلك ولو مل يتمس�ك ب�ه اخلصوم، ويثبت احلكم الس�ابق بتقديم صورة 
رسمية منه أو شهادة من املحكمة بصدوره«، ويعني هذا احرتام املحكمة للحكم السابق يف حال 
م�ا ل�و رفعت دعوى أخرى يثار فيها مضمون هذا احلك�م يف أي حالة كانت عليها الدعوى، كام 
جيب عىل املحكمة يف هذه احلالة أن حتكم أيضًا بعدم قبوهلا ؛ لس�بق الفصل فيها، وهو ما يس�مى 
ب�»الدف�ع بق�وة األمر املق�يض«)١(، فيجوز جلميع اخلصوم التمس�ك به يف أي حال�ة كانت عليها 
الدعوى ؛ حتقيقًا لالس�تقرار القانوين لعدم تناقض األحكام واملحافظة عىل هيبتها واحرتامها)٢(، 
وهذا األثر هو نفس األثر اإلجياب الذي نص عليه نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي، فيكفي 

ما ذكر هناك)3(.

 األثر الثاين : التنفيذ 

وه�ذا األثر أيضًا قد س�بق البحث فيه يف نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي)4(، وهو أهم 
آثار احلكم، والغاية من إصداره، إال أنه ال جيوز تنفيذ احلكم إال بعد أن يكتسب صفة النهائية)5(، 
وفق�ًا لنص امل�ادة )3١9( من قانون اإلج�راءات اجلنائي�ة البحريني، وامل�ادة )٢84( من قانون 
اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )٢١4( من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي.

وللمدعي باحلق اخلاص يف هذه احلال أن يطالب بتنفيذ التعويض املحكوم له به عىل املحكوم 
علي�ه، حي�ث أن قان�ون اإلج�راءات البحريني يف امل�ادة )35( قد علق تنفيذ احلك�م يف الدعوى 
املدنية عىل طلب املدعى باحلقوق املدنية وفقا ملا هو مقرر بقانون املرافعات املدنية والتجارية، كام 
أج�از للمحكمة يف املادة )34( أن تأمر بالتنفيذ املعجل للتعويضات املحكوم هبا للمدعي باحلق 

املدين بكفالة أو بدونا سواًء كان هذا التنفيذ بكل املبلغ املحكوم به أو بعضه.

)١( ثروت، أصول املحاكامت اجلزائية � مرجع سابق � ص٢8١.
)٢( املرجع السابق، الصفحة نفسها.

)3( انظر تفصيل ذلك، يف األثر األول للحكم يف النظام السعودي، ص١00.
)4( انظر تفصيل ذلك، يف األثر الثاين للحكم يف النظام السعودي، ص١0٢.

)5( راجع كيفية اكتساب احلكم صفة النهائية، يف مطلب تعريف احلكم النهائي لدى رشاح القانون، ص7٢.
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كذل�ك أجاز قان�ون اإلجراءات العامين للمحكمة يف امل�ادة )٢84( أن تأمر بالتنفيذ املؤقت 
للحك�م املتضم�ن تعويضًا للمدعي باحلق املدين، ولو مل يكن احلكم قد اكتس�ب النهائية، بكفالة 

من املحكوم له أو بغري كفالة حسب ما تراه املحكمة.

األثر الثالث : انقضاء الدعوى اجلنائية

يتعل�ق احلك�م النهائي الصادر م�ن القضاء اجلنائ�ي يف املقام األول بالدع�وى اجلنائية، فإذا 
صدر فإن معناه انقضاء الدعوى اجلنائية، وهذا ما نصت عليه املادة )٢0( من قانون اإلجراءات 
اجلزائية االحتادي اإلمارايت، واملادة )١7( من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني، واملادة )١5( 

من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )١3( من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري. 

وإذا انقض�ت الدع�وى اجلنائية فإن األصل أن تنقيض معها الدع�وى املدنية املتعلقة هبا، إال 
أن هذا االرتباط بينهام من حيث االنقضاء ليس عىل إطالقه، فقد تنقيض الدعوى اجلنائية وتبقى 
الدع�وى املدني�ة)١(، وهذا ما قررت�ه املادة )٢9( من قانون اإلج�راءات اجلزائية اإلمارايت، حيث 
نصت عىل أنه : »إذا انقضت الدعوى اجلزائية بعد رفعها لس�بب من األسباب، أحالت املحكمة 
الدع�وى املدني�ة املرفوعة أمامها إىل املحكمة املدني�ة، إال إذا كانت الدعوى قد هتيأت للحكم يف 
موضوعه�ا«، وه�ذا أيضًا هو نص امل�ادة )4٢( من قانون اإلجراءات اجلنائي�ة البحريني، حيث 
يتعني عىل القايض اجلنائي يف هذه احلال أن ييل الدعوى املدنية إىل املحكمة املدنية، إال إذا كانت 
الدعوى املدنية مهيأة للحكم فيها، فإن القايض اجلنائي يكم فيها ولو انقضت الدعوى اجلنائية 
قبلها)٢(، وبمثل هذا جاء نص املادة )٢6( من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، إال أنا مل ترش 

إىل وجوب الفصل يف الدعوى املدنية إذا كانت قد هتيأت للحكم يف موضوعها.    

وينبني عىل هذا األثر أنه ال جيوز للقايض اجلنائي أن يكم يف الدعوى املدنية ويؤجل الفصل 
يف الدعوى اجلنائية ؛ إذ إن احلكم يف الدعوى املدنية جيب أن يأيت تبعًا للحكم يف الدعوى اجلنائية 
ولي�س العك�س)3(، بل ال يمتنع تأجيل الدعوى املدنية من أجل الفصل يف الدعوى اجلنائية ؛ لذا 

)١( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص343.
)٢( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص١85.

)3( املرجع السابق، ص١8٢.
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تن�ص املادة )3٢( من قانون اإلجراءات اجلنائي�ة البحريني، واملادة )٢3( من قانون اإلجراءات 
اجلزائي�ة العامين، وكذلك املادت�ان )١١3(و)١7٢( من قانون اإلج�راءات واملحاكامت اجلزائية 
الكويتي، عىل أنه جيب يف كل حكم يصدر يف موضوع الدعوى اجلزائية أن يفصل يف التعويضات 
الت�ي يطلبه�ا املدع�ي باحلقوق املدني�ة أو املتهم، إال إذا اس�تلزم ذلك تأخري الفص�ل يف الدعوى 
اجلزائي�ة فعندئذ حتيلها إىل املحكمة املدنية، كام نصت عىل وجوب اإلحالة املادة )٢6( من قانون 
اإلج�راءات اجلزائي�ة اإلمارايت إذا اس�تلزم احلك�م فيها إجراء حتقي�ق خاص ينبن�ي عليه إرجاء 
الفص�ل يف الدع�وى اجلنائي�ة، إال أن املادة )١١3( من قان�ون اإلجراءات واملحاك�امت اجلزائية 
الكويتي،مل تلزم املحكمة باإلحالة بل جعلت هلا اخليار يف ذلك إن شاءت أجلت الفصل فيها إىل 

جلسة أخرى، وإن شاءت أحالتها للمحكمة املدنية. 

األثر الرابع : الفصل يف طلبات التعويض

ينبني هذا األثر عىل األثر الذي قبله، فإنه إذا حكم القايض يف الدعوى اجلنائية فإنا تنقيض، 
والق�ايض يف ه�ذه احلال�ة ملزم بالفص�ل يف التعويضات الت�ي يطلبها املدعي باحلق�وق املدنية أو 
املته�م، وه�ذا ما نصت عليه املادة )3٢( من قانون اإلج�راءات اجلنائية البحريني، واملادة )٢3( 
من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )١7٢( من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية 
الكويتي، إال أن يرتتب عىل ذلك تأخري الفصل يف الدعوى اجلنائية ؛ لكون ذلك يس�تلزم إجراء 
حتقي�ق خاص، ف�إن عليه أن ييله�ا إىل املحكمة املدنية، وخت�رج من حوزة القض�اء اجلنائي، إال 
أن امل�ادة )١١3( من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائي�ة الكويتي، أجازت أيضًا للمحكمة 

اجلنائية تأجيل الفصل فيها جللسة أخرى. 

األثر اخلامس : حتمل املدان املرصوفات التي تكبدها املدعي باحلق املدين

تقيض قوانني بعض دول جملس التعاون اخلليجي، بأنه يف حالة احلكم بإدانة املتهم فإنه يلزم 
باملرصوف�ات التي حتملها املدع�ي باحلق املدين يف حالة احلكم له بالتعويض، وهذا مانصت عليه 
امل�ادة )٢70( من قان�ون اإلجراءات اجلنائي�ة البحريني، واملادة )٢٢8( م�ن قانون اإلجراءات 
اجلزائية العامين، واملادة )٢43( من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، واملادة )١33( من قانون 
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اإلج�راءات املدني�ة اإلم�ارايت)١(، وكذلك املادة )١١9( م�ن قانون املرافع�ات املدنية والتجارية 
الكويتي)٢(، حيث أن املدعي باحلقوق املدنية ملزم للدولة بمصاريف الدعوى، التي تفرضها عليه 
قوانني أو لوائح الرسوم القضائية، خيتلف تقديرها من دولة إىل أخرى، فإذا حكم له بالتعويض 
ف�إن املصاريف ه�ذه يتحملها املحكوم عليه - كلها أو بعضها حس�ب ما تراه املحكمة�؛ ألنه يف 

احلقيقة هو الذي اضطر املدعي املدين إىل ذلك بجريمته وما ترتب عليها من رضر أحلقه به)3(. 

3 .4  االعرتاض عىل احلكم النهائي

رغ�م صريورة احلكم نائيًا، ورغم هتيئه إلنتاج آثاره، وقابليته للتنفيذ، إالَّ أنه اليزال الباب 
مفتوح�ًا أمام املحك�وم عليه باإلدانة والعقوب�ة، إلعادة حتريك الدعوى اجلزائي�ة اخلاصة � التي 
ص�در احلك�م النهائ�ي ضده فيها � ع�ن طريق طلب إع�ادة النظر فيه مرة أخ�رى ؛ لكون احلكم 
الصادر فيها قد انطوى عىل خطأ موضوعي يتمثل يف اخلطأ يف تقدير الوقائع، بدرجة من اجلسامة 

والوضوح إىل حٍد يستوجب معها لتصحيحه التضحيُة بمبدأ قوة اليشء املقيض به)4(. 

ومبدأ طلب إعادة النظر هو يف حقيقته اعرتاض عىل احلكم الذي اكتس�ب صفة »النهائية«، 
وهذا املبدأ ليس مقررًا بحسب هواء املحكوم عليه ورغبته املطلقة، ولكن بناًء عىل ما قرره الشارع 
احلكيم، أو مابينه القانون، من حاالت جيب معها نقض احلكم النهائي، كام لو خالف نصًا قطعيًا 
من كتاب اهلل أو س�نة رس�وله، أو وجد امُلدَعى قتله حيًا يف جريمة قتل ق�د ص�در احلكم النهائي 

فيها عىل املته�م � كام سيأيت بيانه �.

وقد عرفت الرشيعة اإلس�المية ه�ذا املبدأ هبذا املفهوم، تطبيقًا عمليًا، دون اعتداد بتس�مية 
خاص�ة به، وقد تكل�م الفقهاء � رمحهم اهلل � يف هذا املبدأ حتت مس�ألة »مدى جواز نقض احلكم 
بع�د ص�دوره من القايض«، حي�ث منعه بعضهم إال إذا خال�ف الكتاب أو الس�نة أو اإلمجاع أو 

)١( قانون اإلجراءات املدنية االحتادي اإلمارايت رقم ) ١١ / ١99٢ (. 
)٢( قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي رقم ) 38 / ١980 (.

)3( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢86.
)4( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلزائية � مرجع سابق � ص67١.
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قياس جيل)١()٢(، أو قواعد الرشيعة القطعية)3(، وأجازه آخرون)4( متى بان خطؤه مطلقًا، س�واء 
كان م�ن الق�ايض الذي أصدره، أو من غريه، واس�تدلوا بام ورد عن عم�ر بن اخلطاب ريض اهلل 
عنه  يف رسالته ألب موسى األشعري ريض اهلل عنه  : ) أما بعد ال يمنعك قضاء َقَضْيَته باألمس، 
راجعت فيه نفس�ك، وُهِديَت فيه لرش�دك، أن ُتَراجع احلق ؛ فإن احلق قديم، وإن احلق ال يبطله 
يشء ومراجع�ُة احل�ق خرٌي من التامدي يف الباط�ل ()5(، وهذا هو الص�واب ؛ لعموم األدلة، ألنه 

خطأ فوجب الرجوع عنه، كام لو خالف النص واإلمجاع.

ويلحق هبذا ما لو كان احلكم قد اختل رشط من رشوط صحته التي قد سبق ذكرها باملبحث 
السابق، فيجب نقضه)6(.

 أم�ا يف نظ�ام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي، فرغم تصديق احلكم من هيئ�ة التمييز أو من 
جمل�س القض�اء األعىل، فقد أجاز النظام للخصوم طلب إعادة النظ�ر يف الدعوى املحكوم فيها، 
مت�ى م�ا كان احلكم صادرًا بإدان�ة املحكوم عليه يف إحدى احلاالت اخلم�س ، التي نصت عليها 
امل�ادة)٢06( من�ه، حيث أفادت أنه:» جيوز ألي من اخلص�وم أن يطلب إعادة النظر يف األحكام 

النهائية الصادرة بالعقوبة يف األحوال التية :

)١( القياس اجليل هو :»ما ُقطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع، أو ُنص، أو ُأمجع عىل علته «. انظر: ابن النجار، 
خمترص التحرير � مرجع سابق � ص٢09.  

)٢( قال به املالكية والشافعية. انظر: عليش، منح اجلليل � مرجع سابق � 339/8؛ الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع 
سابق � 396/4.

)3( كام سبق بيانه يف الرشط السادس من رشوط احلكم النهائي يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي، ص79.
)4( كأب ثور، وداود. انظر : ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � ١4/34.

)5( أخرج�ه البيهقي، الس�نن الكربى � مرجع س�ابق � كتاب : آداب القايض، باب : م�ن اجتهد ثم رأى أن اجتهاده 
خال�ف نص�ا أو إمجاع�ا أو ما يف معناه رده عىل نفس�ه وع�ىل غريه، أث�ر رق�م: )٢037٢(٢04/١0 واللفظ له؛ 
والدارقطني � س�نن الدارقطني � مرجع س�ابق – كتاب : عمر ريض اهلل عنه  إىل أب موس�ى األشعري، أثر رقم: 
)447١(367/5�368؛ وق�ال عن�ه األلباين : »وهذا إس�ناد رجاله ثقات رجال الش�يخني، لكنه مرس�ل؛ ألن 
س�عيد ابن أب بردة تابعي صغري روايته عن عبد اهلل بن عمر مرس�لة فكيف عن عمر ؟؛ لكن قوله :"هذا كتاب 
عم�ر« وج�ادة، وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات، وه�ي حجة " انظر : األلباين، إرواء الغليل � مرجع 

سابق � كتاب: القضاء , فصل : يف آداب القايض، أثر رقم : )٢6١9(8/٢4١.
)6( ص74 وما بعدها.
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َعى قتله حيًا. ١ � إذا حكم عىل املتهم يف جريمة قتل ثم ُوِجد امُلدَّ
٢ � إذا صدر حكم عىل ش�خص من أجل واقعة، ثم صدر حكم عىل ش�خص آخر من أجل 

الواقعة ذاهتا، وكان بني احلكمني تناقضًا ُيْفَهم منه عدم إدانة أحد املحكوم عليهام.
3 � إذا كان احلكم قد ُبنِي عىل أورق ظهر بعد احلكم تزويرها، أو ُبنِي عىل ش�هادة ظهر بعد 

احلكم أنا شهادة زور.
4 � إذا كان احلكم ُبنِي عىل حكم صادر من إحدى املحاكم ثم ُألِغَي هذا احلكم.

5 � إذا ظهر بعد احلكم بينات أو وقائع مل تكن معلومة وقت املحاكمة، وكان من ش�أن هذه 
البينات أو الوقائع عدم إدانة املحكوم عليه، أو ختفيف العقوبة«.

ه�ذا إذا كان احلك�م صادرًا بعقوب�ة عىل املتهم، فإنه جيوز ألحد اخلص�وم طلب إعادة النظر 
فيه، ويتفرع عىل هذا مسألتان :

املسـألة األوىل : إذا كان احلكـم صادرًاً بالرباءة، فهل ألحـد اخلصوم حـٌق يف طلـب إعـادة النظر 

يف النظام السعودي ؟ 

بمفه�وم املخالفة للامدة الس�ابقة، فإنه ال يق هلم طل�ب إعادة النظر يف حالة احلكم بالرباءة، 
ك�ام أنه بإمعان النظر يف هذه األحوال اخلمس�ة، فإن طلب إع�ادة النظر هو لصالح املحكوم عليه 
إما بتربئته أو ختفيف العقوبة عليه، وإجازة طلب إعادة النظر يف حال الرباءة ليس لصالح املتهم، 
وبالت�ال فمن غري املناس�ب � طبقًا لنظرية واضع النظام � أن جيي�ز طلب اإلعادة يف حال الرباءة، 
وه�ذا يتفق مع أحكام غالبية القوان�ني، كام يف مرص ودول جملس التعاون اخلليجي)١(، حتى وإن 
ثب�ت خط�أ هذا احلكم بأدلة قاطعة، حجته�م يف ذلك أنه من حق املتهم � الذي حصل عىل حكم 

بالرباءة � أن يظى بمركز قانوين مستقر، وإالَّ أصبح حكم الرباءة عديم اجلدوى بالنسبة له)٢(.
)١( ع�دا دول�ة الكوي�ت حيث ال يوجد لدهي�م طعن بطلب إعادة النظ�ر. انظر: الظفريي. فايز عاي�د، التامس إعادة 
النظر يف األحكام اجلزائية دعوة للتطبيق يف قانون اإلجراءات اجلزائية الكويتية )جملة دراسات اخلليج واجلزيرة 
العربية، عدد ١١5، الكويت ( ص١١١؛ النويبت. مبارك عبد العزيز )١998م(، رشح املبادئ العامة يف قانون 

اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي )د.ن، الطبعة األوىل ( ص63٢. 
)٢( عب�د الت�واب. معوض )١988م(، األح�كام واألوامر اجلنائية ) دار املطبوعات اجلامعية، اإلس�كندرية، مرص، 
د.ط ( ص44؛ أبو عامر. حممد زكي )١985م(، شائبة اخلطأ يف احلكم )دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية� 

مرص، د.ط ( ص4١5.
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وأرى أن طلب إعادة النظر يف األحكام النهائية، جيب أن ال يقترص عىل أحكام اإلدانة فقط، 
ب�ل البد أن يش�مل أحكام ال�رباءة أيضًا ؛ ذلك أنه ربام ظهرت وقائ�ع جديدة تدين املتهم مل تكن 
معلوم�ة وق�ت املحاكمة، أو قد يك�ون احلكم ُبني ع�ىل أورق ظهر بعد احلكم تزويره�ا، أو ُبنِي 
عىل ش�هادة ظهر بعد احلكم أنا ش�هادة زور، وهو ما يس�مى لدى القانونيني ب� »س�قوط مستند 
احلك�م«، أو نح�و ذلك مما يثبت خطأ حكم الرباءة بأدلة قاطعة، وإذا كانت احلجة يف عدم اعتبار 
حك�م الرباءة ه�ي أن يظى املتهم بمركز قانوين مس�تقر، فإن ذلك قد ُيت�الىف برضب مدة معينة 

لطلب إعادة النظر يف حكم الرباءة، يظى احلكم بعدها باالستقرار.

املسألة الثانية : املراد باخلصوم الذين حيٌق هلم طلب إعادة النظر يف النظام السعودي.

باس�تقراء نظام اإلجراءات الس�عودي تبني أنه قرص االعرتاض عىل األحكام عىل املحكوم 
علي�ه أو املدع�ي العام فقط بناًء ع�ىل نص املادة)9( من�ه، وهبذا يفرس لفظ »اخلص�وم« الوارد يف 
املادة)٢06(، ألن طلب إعادة النظر هو ش�كل من أش�كال االعرتاض، وبناًء عىل هذا فال جيوز 
للمجني عليه أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده حق االعرتاض عىل احلكم اجلزائي يف الدعوى 

اجلزائية يف القضايا التي يتعلق هبا حق خاص سواًء كان هذا احلكم صادرًا باإلدانة أو الرباءة.

وهو هبذا قد ساير القانون الذي يعترب أن مبارشة الدعوى اجلنائية هي من اختصاص النيابة 
العامة، فمن الطبيعي عندهم أن ال يملك حق االعرتاض عىل األحكام اجلنائية إاّل املحكوم عليه 
أو املدعي العام، أما النظام السعودي  فقد أجاز للمدعي باحلق اخلاص مبارشة الدعوى اجلنائية 
اخلاص�ة، حي�ث نصت املادة )١7( إج�راءات عىل أنه»للمجني عليه أو من ين�وب عنه، ولوارثه 
من بعده، حق رفع الدعوى اجلزائية يف مجيع القضايا التي يتعلق هبا حق خاص، ومبارشهتا هذه 
م له أن يقرص االعرتاض عىل احلكم اجلزائي عىل  الدعوى أمام املحكمة املختصة... «، فال ُيَس�لَّ
املحك�وم علي�ه أو املدعي العام بل البد أن يكون للمدعي اخلاص حق االعرتاض عىل احلكم يف 
الدع�وى اجلنائي�ة اخلاصة ؛ ألن له احلق يف مبارشهتا، فال يس�تقيم منع�ه من حق االعرتاض عىل 

األحكام بإعادة النظر.
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بقي اإلش�ارة إىل طلب إعادة النظر يف قوان�ني بقية دول جملس التعاون اخلليجي � عدا دولة 
الكويت ؛ حيث ال يوجد لدهيم طعن بطلب إعادة النظر)١( �  فقد نص قانون اإلجراءات اجلزائية 
االحت�ادي اإلم�ارايت يف املادة)٢57( عىل حاالت إعادة النظر، ك�ام نص عليها قانون اإلجراءات 
اجلزائية القطري يف املادة)304(، ونص عليها قانون اإلجراءات اجلزائية العامين يف املادة)٢68(، 
ون�ص عليه�ا قانون حمكمة التميي�ز البحريني يف املادة )43(، وهذه احلاالت هي بش�كل مطابق 

تقريبًا مع احلاالت اخلمس املبينة يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي � املذكورة آنفًا �.

ك�ام أن هذه القوانني تقرص طل�ب إعادة النظر عىل األحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فقط، 
ك�ام أن طل�ب إعادة النظ�ر ال يقبل إالَّ من املحكوم علي�ه، أو من يمثله، أو زوج�ه، أو ورثته، أو 
م�ن املدعي العام، مثل ما نصت عليه املادة)٢69( من قانون اإلجراءات العامين، واملادة)٢58( 
م�ن قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلم�ارايت، وكذلك املادة)305( من قانون اإلجراءات 
اجلزائي�ة القط�ري، وأيضًا املادة )44( من قان�ون حمكمة التمييز البحريني، وَي�ِرُد عىل هذه املواد 
القانوني�ة ما ورد م�ن مالحظة عىل نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي، م�ن كونه يقرص طلب 
إع�ادة النظر عىل األحكام الصادرة بالعقوبة دون الصادرة بالرباءة، أما مالحظة حق االعرتاض 
للمدع�ي باحلق اخلاص فال َتِرُد هنا ؛ لكون مجي�ع هذه القوانني قد قرصت حق مبارشة الدعوى 
اجلنائي�ة ع�ىل النياب�ة العامة فق�ط يف مجيع حاالت الدع�وى اجلنائية، ومنع�ت أن يتدخل املدعي 

باحلق اخلاص يف الدعوى اجلنائية ِسوى املطالبة بالتعويض عن الرضر فقط.

)١( الظفريي، التامس إعادة النظر يف األحكام اجلزائية دعوة للتطبيق يف قانون اإلجراءات اجلزائية الكويتية � مرجع 
س�ابق � ص١١١؛ النويب�ت، رشح املب�ادئ العامة يف قان�ون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائي�ة الكويتي � مرجع 

سابق � ص63٢. 
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الفصـل الرابع
انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة بالعفو

4 .1  مفهـوم العفـو ومرشوعيته والتمييز بينه وبني املصطلحات املتشاهبة.

4 .2  املالــك للعفـــو فـي الدعـوى اجلنائيــة اخلاصـة ووقــت ذلــك.

4 .3  آثار العفو ومبطالته يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي ويف أنظمة وقوانني              

           دول جملس التعاون اخلليجي.
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الفصـل الرابع
انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة بالعفو

4 .1 مفهـوم العفو ومرشوعيته والتمييز بينه وبني املصطلحات املتشاهبة
4 .1 .1 تعريف العفو لغة)1(

ا وَعَفاًء بالفتح واملد ، )فالعني ، والفاء واحلرف املعتّل(  أصل مادته من َعَفا َيْعُفو َعْفًوا وُعُفوًّ
أصالن يدلُّ أحدمها عىل ترِك اليشء ، واآلخر عىل َطَلبِه ، ويرجع إىل هذين األصلني فروٌع كثرية 

ال تتفاَوُت يف املعنى .

فمن األصل األول الذي معناه الرتك:

ْتها ؛ وذلك أّنه  ْم�س ، مْأخوذ من قوهلم : عَفت الرياُح اآلثاَر ، إِذا َدَرَس�ْتها وَمَ � املَْح�وُ والطَّ
د وال ُينَزل ، فَيخفى عىل مرور األّيام ، وَعاَفاُه اهلل ، ما عنه األسقام. اليشء ُيرَتك فال ُيتعهَّ

ُ َعْن�َك ِلَ َأِذْنَت  � التَّج�اُوُز ع�ن الذن�ب وَت�ْرُك الِعق�اِب عليه ، ومن�ه قوله تع�اىل : }َعَف�ا اهللَّ
...﴿43﴾{ ) س�ورة التوب�ة( أي : َما اهلُل عن�كَ وجتاوز ، ومنه )الَعُفوُّ ( يف َأس�اِء اهلل  �مْ هَلُ
ْكَتها فقد َعَفْوَت  تع�اىل، م�ن َأْبنِية امُلباَلغِة )َفُعوٌل ( من الَعْفِو ، وكلُّ من اْس�تحقَّ ُعُقوب�ًة َفرَتَ

عنه. 

� الفضُل ، يقال : َعفا فالن لفالن باله ، إِذا َأفَضَل له ، وعفو املال ما يفضل عن النفقة ، ومنه 

قوله تعاىل : }... َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو... ﴿٢1٩﴾{ )سورة البقرة( ، والعفو 
من املاِء: ما َفَضَل عن الشارَبِة .

)1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة � مرجع سابق � كتاب العني، باب العني والفاء وما يثلثها، جذر]عفو[56،6٢/4؛ 
ابن منظور، لس�ان العرب � مرجع س�ابق �  باب العني، جذر ]عفا[٢٩4/٩� ٢٩٩ ؛ الزبي�دي، ت�اج الع�روس 
� مرجع سابق � باب الواو والياء، فصل العني املهملة مع الواو والياء، جذر]ع ف و[ 67،75/3٩ ؛ الفيومي، 

املصباح املنري � مرجع سابق � كتاب العني، مادة]ع ف ا[ص ٢17.
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� اإلس�قاط ، يقال : عَفا له َعاَّ له عليه ، إِذا َتَركه وأس�قطه ، وَعَفْوت عن احلق ، أس�قطته ، 
كأنك موته عن الذي هو عليه . 

َلب :      ومن األصل اآلخر العفو الذي معناه الطَّ

 � يق�ال : اعتفي�ُت فالنًا، إذا طلبُت معروفه وَفْضله ، واعتفاه وَعَف�اُه بمعنًى واحد ، والُعفاُة 
ُطاّلب املعروف .

� ما أتى بال مسألة وال كلفة ، تقول : أعطيته املال عفوًا ، أي بغري مسألة أو بال كلفة .

ومما سبق يتبني أنه ليس الزمًا أن يكون العفو إال عن ذنب وإن اشتهر يف التعارف فإنه يكون 
بمعنى عدم اللزوم ، وأصل معناه الرتك وعليه تدور معانيه فيفرس يف كل مقام با يناسبه من ترك 

عقاب أو عدم إلزام مثاًل .

4 .1 .2  تعريف العفو يف اصطالح فقهاء الرشيعة

يكاد يكون لفظ »العفو« من األلفاظ التي ينقدح معناها يف ذهن السامع من غري مزيد تأمل 
فوه مف�ردًا يف كتبهم)1(،  أو تفك�ري ، ل�ذا فإن عام�ة فقهاء الرشيعة اإلس�المية � رمحهم اهلل � ل يعرِّ
وأكثر ذكرهم له كان يف باب القصاص غالبًا ، لذلك فإن احلنفية واملالكية ال يسمون التنازل عن 
القص�اص عف�وًا إال إذا كان بال مقابل ، أما إذا كان بمقابل كالدية أو نحوها فهو صلح ال عفو ، 

أما غريهم كالشافعية واحلنابلة فيسمونه عفوًا ولو كان إىل الدية أو أقل منها)٢(.

إال أن ِمن الفقهاء َمن عرف لفظ »العفو« بعدة تعريفات منها : 

� العفو هو »أن يستحق حقًا فيسقطه ويربئ عنه من قصاص أو غرامة«)3(. 

)1( باستثناء ما قد ورد يف بعض كتبهم من تعريفات عارضة ؛ إذ هي لغوية عامة، مثل:
تعريفه بأنه »إسقاط احلق «. انظر: الرسخيس، املبسوط � مرجع سابق � 15٩/٢6.   

أو أنه » املحو والتجاوز«. انظر: البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق � 543/5.  
)٢( كا سيأيت مزيد تفصيل لذلك، يف مطلب التمييز بني مصطلح العفو والصلح. ص1٢1. 

)3( الغ�زايل. أب�و حام�د ممد بن ممد ب�ن ممد )د.ت(، إحياء علوم الدين ) وهبامش�ه املغني عن مخل األس�فار يف 
األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من أخبار أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي، دار الشعب، 

القاهرة � مرص، د.ط ( جملد3 جزء٩ ص1667. 
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وه�ذا التعري�ف قارص عىل القصاص والغرامة فقط ، فيكون غري جامع  حيث اليش�مل    
غري هذين النوعني من جلٍد ونحوه .  

�  وقيل هو »ترك املؤاخذة بالذنب«)1(.

وهذا التعريف عام ال خيتلف عن التعريفات اللغوية السابقة)٢(.   

ف�ه أح�د املعارصي�ن بأنه : »تن�ازل املجتمع عن حقوق�ه املرتتبة عىل اجلريم�ة كلها أو  �  وَعرَّ
بعضها«)3(.

لكن هذا التعريف قد خص التنازل بأن يكون من ِقَبل املجتمع فقط ، فيكون قارصًا عىل    
احلق العام � الذي هو حق خالص هلل أو غالب � فال يشمل بذلك حق الفرد ، الذي حتميه 

الدعوى اجلنائية اخلاصة .

ف�ه آخ�ر بقوله : »إس�قاط اجل�زاء املرتتب عىل اجلريم�ة كله أو بعض�ه أو إبداله بجزاٍء  �  وَعرَّ
أخف منه«)4(.

لكن هذا التعريف قد خص العفو بالعفو عن اجلزاء وهو العقوبة ، والعفو عن العقوبة ال    
يكون إال بعد احلكم ، فيكون هذا احلكم هو املنهي للدعوى اجلنائية وليس العفو، وبالتايل 
ال يصل�ح أن يك�ون هذا التعري�ف تعريفًا للعفو ال�ذي هو أحد أس�باب انقضاء الدعوى 

اجلزائية اخلاصة الذي يعنينا يف هذا البحث. 

 وبن�اًء عىل ما س�بق يمكن أن نعرف العف�و املنهي للدعوى اجلزائية اخلاصة بأنه : »إس�قاط 
صاحب احلق كل حقه املتولد عن اجلريمة بال مقابل قبل احلكم«. 

)1( القرطب�ي. أب�و عب�د اهلل بن ممد ب�ن أمحد بن أيب بك�ر )14٢7ه � ٢006م(، اجل�امع ألح�كام القرآن واملبني ملا 
تضمنه من السنة وآي الفرقان ) حتقيق عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت � لبنان، الطبعة 

األوىل ( ٢/314.
)٢( انظر: تعريف العفو لغة يف الفقرة السابقة، ص114.

)3( عام�ر. عب�د العزيز موس�ى )د.ت(، التعزير يف الرشيعة اإلس�المية ) دار الفكر العريب، القاه�رة � مرص، الطبعة 
الرابعة ( ص510.

)4( الزي�د. زي�د بن عبد الكريم بن عيل )1407ه(، العفو عن العقوبة يف الفقه اإلس�المي )رس�الة دكتوراه، املعهد 
العايل للقضاء، قسم الفقه املقارن، جامعة اإلمام ممد ابن سعود اإلسالمية، الرياض � اململكة العربية السعودية( 

.36/1
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وهب�ذا التعري�ف يتبني أن العفو املنهي للدع�وى اجلنائية اخلاصة هو العف�و املطلق)1(، الذي 
يسقط مجيع احلق بدون مقابل ، حيث أن إسقاط بعض احلق وإن كان يسمى عفوًا لكنه ال تنقيض 
ب�ه الدع�وى ، بدليل أن الن�زاع ال ينقطع هبذا العف�و اجلزئي بل يظل قائًا الُيْنِهيه إال س�بب آخر 
كاحلك�م أو غ�ريه ، كا أن العفو بمقابل هو يف حقيقته صلحًا وليس عفوًا كا س�يأيت)٢(، وكذلك 
فإن العفو بعد احلكم هو عفو عن العقوبة وليس عن الدعوى؛ ألن الدعوى � يف هذه احلال � قد 

انتهت باحلكم املتقدم عىل هذا العفو . 

4 .1 .3  تعريف العفو لدى رشاح القانون

مصطلح » العفو« امُلنهي للدعوى اجلنائية عند أهل القانون ، هو مصطلح خاص بالدعوى 
العمومي�ة ، ويس�تعملونه : إما يف باب » العفو الش�امل«)3( وهو ال يك�ون إاّل بقانون)4(، وأما يف 

باب » العفو اخلاص« وال يشمل إال العقوبة)5( . 

أما املصطلح املرادف له يف دعوى احلق اخلاص فهو مصطلح »الرتك« وهو يعني :

� »إب�داء رغب�ة املدع�ي امل�دين � س�واء كان�ت رصحي�ة أو ضمني�ة � يف التخ�يل ع�ن احلق يف 
الدعوى«)6(.

� وقيل هو : »التنازل عن الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي«)7(.

)1( ويؤي�د ه�ذا ال�رأي الدكتور/س�عد بن ظفريِّ يف كتابة اإلج�راءات اجلنائية يف اململكة العربية الس�عودية � مرجع 
سابق � ص37.

)٢( انظر تفصيل ذلك يف: التمييز بني العفو والصلح،  ص1٢1.
)3( وهو »إجراء قانوين يرفع الصفة اجلنائية عن الفعل املرتكب فيصبح غري معاقب عليه يف القانون«، وغالبًا ما يكون 
يف اجلرائم السياسية. انظر: املرصفاوي، املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص183.             
وبمعن�ى آخ�ر هو »جتريد الفع�ل من الصفة اإلجرامية بحيث يص�ري له حكم األفعال التي ل جيرمها الش�ارع أصاًل « 

انظر: حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢03.
)4( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ٢48/1.

)5( وهو » عفو يمنحه رئيس الدولة، بصورة فردية لش�خص أو عدة أش�خاص بصورة أس�مية«، ويشرتط أن يكون 
بع�د حك�م هنائي. انظر: حومد.عب�د الوهاب )1٩83م(، الوس�يط يف رشح القانون اجلزائي الكويتي، القس�م 

العام )مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، الطبعة الثالثة، ومعاد طبعه 1٩87م (ص414 � 415.
)6( ممد، االدعاء املبارش يف اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص507.
)7( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق �3٢7/1.
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� وبعضهم قال أنه هو : »النزول عن الدعوى مع التمسك بأصل احلق«)1(.

ومجي�ع ه�ذه التعاري�ف متقاربة يف املعن�ى إالَّ أهنا ل ُتع�نيِّ وقت هذا التنازل فق�د يكون بعد 
احلكم فال يكون منهيًا للدعوى املدنية حينئذ ؛ ألن الذي أن�هاها يف هذه احل�الة هو احلكم وليس 

الرتك .    

 فاأَلْوىل أن يقال يف تعريفه � حتى يكون ُمنهيًا للدعوى املدنية التابعة � بأنه هو :

»إع�الن املدع�ي امل�دين رصاحة عن رغبت�ه يف النزول عن دع�واه أمام القض�اء اجلنائي قبل 
صدور احلكم«.

ألن »الرتك الضمني«)٢( � غري الرصيح � ال يمنع من جتديد الدعوى مرة أخرى ، أما »الرتك 
الرصيح«)3( فإنه يعني االنقضاء هلذه الدعوى وال يقبل منه إعادة رفعها مرة أخرى أمام املحكمة 

اجلنائية ، وال حتى أمام املحاكم املدنية إذا كان قد رصح برتك احلق املرفوع به الدعوى )4(.

مع مالحظة أن هذا الرتك ال يكون له تأثري عىل الدعوى اجلنائية)5(.

4 .1 .4 مرشوعية العفو 

رغب اإلس�الم يف العفو ، ووردت نصوص كثرية يف كتاب اهلل وس�نة نبيه >، حتث عليه ، 
وتدعوا إليه ؛ بل قد ضاعف اهلل األجر يف اجلزاء عليه ، وتكفل به سبحانه ، قال تعاىل : }َوَجَزاُء 
امِلنَِي ﴿40﴾{ ) سورة الشورى(. ُه اَل حُيِبُّ الظَّ ِ إِنَّ َئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعىَل اهللَّ َئٍة َسيِّ َسيِّ

)1( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص344 ؛ وانظر يف هذا املعنى: مصطفى، رشح قانون 
اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص1٩6.

)٢( مث�ل »غي�اب املدعي باحلق املدين عن إحدى جلس�ات املحكمة بغري عذر مقبول بعد إعالنه لش�خصه، أو عدم 
إبدائ�ه طلبات باجللس�ة« انظر: الفق�ي. عادل ممد )1٩84م(، حقوق املجني علي�ه يف القانون الوضعي مقارنًا 
بالرشيع�ة اإلس�المية ) رس�الة دكتوراه، غري منش�ورة، بكلي�ة احلقوق بجامعة عني ش�مس � مرص ( ص18٢ ؛ 

حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص345. 
)3( وهو »إعالن من التارك خلصمه عىل يد مرض، أو ببيان رصيح يف مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله، أو إبدائه 
ذلك ش�فويًا يف اجللس�ة« انظر: ممد، االدعاء املبارش يف اإلجراءات  اجلنائية � مرجع س�ابق � ص510 �511 ؛ 

الفقي، حقوق املجني عليه � مرجع سابق � ص18٢ � 183.
)4( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص347.

)5( ممد، االدعاء املبارش يف اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص507.
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اِء َواْلَكاِظِمنَي  َّ اِء َوالرضَّ َّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن يِف الرسَّ والعفو من صفات املحسنني ، قال سبحانه : }الَّ
ُ حُيِبُّ امْلُْحِسننَِي ﴿134﴾{)سورة آل عمران(، فالعفو عن الناس  اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواهللَّ

من أجلِّ وأفضل رضوب فعل اخلري)1(.

وق�د أم�ر اهلل به رس�وله يف التعامل م�ع أصحابه)٢(، فه�و من أخالق املرس�لني ، حيث قال 
 َ ِ إِنَّ اهللَّ ْل َعىَل اهللَّ ْمِر  َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ ْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَ س�بحانه : }... َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر هَلُ

ِلنَي ﴿15٩﴾{)سورة آل عمران( . حُيِبُّ امْلَُتَوكِّ

وق�د اتصف اهلل س�بحانه بالعفو يف أس�مى معانيه ، وهو العفو مع املق�درة عىل أخِذ امُلذنب 
بذنب�ه، فه�و س�بحانه العفوُّ الغفور ، وح�ث عليه عباده ، فقال ج�ل من قائل علي�ًا : }إِْن ُتْبُدوا 
ا َقِديًرا ﴿14٩﴾{)س�ورة النس�اء(، وجعله  َ َكاَن َعُفوًّ ُف�وُه َأْو َتْعُفوا َعْن ُس�وٍء َفإِنَّ اهللَّ ا َأْو خُتْ َخ�رْيً
ِحيٌم  َ َغُفوٌر رَّ سببًا ملغفرة الذنوب ، فقال جل شأنه:}.. ...َوإِن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفإِنَّ اهللَّ

}14{{)سورة التغابن(.

وح�ث اهلل عز وجل عىل العف�و يف أعظم وأجلِّ حق من احلقوق اخلاصة أال وهو القصاص 

ِذيَن آَمُنوا  ا الَّ َ � ال�ذي ه�و من احلقوق التي حتميها الدعوى اجلزائية اخلاص�ة �  فقال تعاىل: }َيا َأيُّ

ْنَثٰى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه  ْنَثٰى بِاأْلُ رِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُ رُّ بِاحْلُ ُكتِ�َب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يِف اْلَقْتىَل احْلُ

لَِك َفَلُه  ٌة َفَمِن اْعَتَدٰى َبْعَد َذٰ ِفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرمْحَ لَِك خَتْ َباٌع بِامْلَْعُروِف َوَأَداٌء إَِلْيِه بِإِْحَساٍن َذٰ ٌء َفاتِّ َشْ

َعَذاٌب َألِيٌم ﴿178﴾{] البقرة[.

وقد حث عليه الرسول > ، فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه أن رسول اهلل 
> قال : )تعافوا احلدود فيا بينكم فا بلغني من حد فقد وجب()3(.

)1( القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن � مرجع سابق � 5/31٩. 
)٢( املرجع السابق، 5/37٩.

)3( أخرجه أبو داوود، س�نن أيب داوود � مرجع س�ابق � كتاب: احلدود، باب: يعفى عن احلدود ما ل تبلغ السلطان، 
حديث رقم: )4376(ص615 واللفظ له ؛ والبيهقي، الس�نن الكربى � مرجع س�ابق �  كتاب: األرشبة واحلد 
فيها، باب: ما جاء يف السرت عىل أهل احلدود، حديث رقم: )17611(575/8 ؛ والدارقطني، سنن الدارقطني 
� مرج�ع س�ابق �  كت�اب: احل�دود والدي�ات وغ�ريه، حدي�ث رق�م: )31٩6(118/4 ؛ وقال احلاك�م: » هذا 
حديث صحيح اإلس�ناد ول خيرجاه«. انظر: احلاكم، املس�تدرك � مرجع س�ابق � كتاب: احلدود، حديث رقم: 

.470/4)8156(
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وعفا قوٌم عن القصاص عىل عهد الرس�ول > فل�م ُينِكر عليهم ، بل أجاب طلبهم وعدل 
بيِّ�ع � وهي ابنة الن�رض أخت أنس �  ع�ن القص�اص ، فع�ن أنس ب�ن النرض ريض اهلل عن�ه أن الرُّ
ت ثنيَة جاريٍة، فطلب�وا األرش ، وطلبوا العفو فأبوا ، فأت�وا النبي > فأمرهم بالقصاص،  َك�رَسَ
بيِّع يا رسول اهلل ؟ ال . والذي بعثك باحلق ال تكرس ثنيتها ، فقال : )يا  فقال أنس : أتكرس ثنية الرُّ
أنس كتاب اهلل القصاص(  فريض القوم وعفوا ، فقال النبي >: ) إن من عباد اهلل من لو أقس�م 

عىل اهلل ألبره ()1(.  

ورغب رس�ول اهلل > يف العفو ودعا إليه ، فقد روى أبو هريرة ريض اهلل عنه أن النبي > 
ق�ال : )م�ا نقصت صدقة من مال ، وما زاد اهلل عب�دًا بعفٍو إال عزًا ، وما تواضع أحد هلل إال رفعه 

اهلل ()٢(.

وقد أمجع فقهاء الرشيعة عىل مرشوعيته واستحبابه)3( وأنه من أفضل القربات ، وأجر العايف 
عىل اهلل ؛ إذ بالعفو تتألف القلوب ، وُتشفى من الغل واحلقد ، وجيتمع الناس عىل األلفة ، وهذا 

ما يريده اإلسالم يف عالقة املسلمني بعضهم مع بعض .

)1( أخرجه البخاري. أبو عبد اهلل ممد بن إساعيل )1417ه � 1٩٩7م(، صحيح البخاري، )دار السالم، الرياض 
� اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل (كتاب الصلح، باب الصلح يف الدية، حديث رقم )٢703(ص54٢.

)٢( أخرجه مس�لم. أبو احلسني مس�لم بن احلجاج القشريي النيسابوري )141٩ه � 1٩٩8م(، صحيح مسلم )دار 
املغني، الرياض � اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل ( كتاب الرب والصلة واآلداب، باب استحباب العفو 

والتواضع، حديث رقم )٢588(ص13٩7.
)3( الكاس�اين، بدائ�ع الصنائ�ع � مرج�ع س�ابق � ٢41/٩ ؛ الدردير. أب�و الربكات أمحد بن ممد ب�ن أمحد )د.ت(، 
الرشح الصغري عىل أقرب املس�الك إىل مذهب اإلمام مالك ) وباهلامش حاش�ية الش�يخ أمحد بن ممد الصاوي 
املالك�ي، خ�رج أحاديث�ه وقارنه بالقان�ون احلدي�ث د. مصطفى كال وصف�ي، دار املع�ارف، د.ط (747/4 ؛ 
الن�ووي، روض�ة الطالبني � مرجع س�ابق � ٢3٩/٩؛ اب�ن قدامة، املغني � مرجع س�ابق � 580/11 ؛ البهويت، 
رشح منتهى اإلرادات � مرجع سابق � 51/6؛ ابن قدامة، الكايف � مرجع سابق � 183/5 ؛ ابن حزم، املح�ىل 

� مرجع سابق � 10/47٢ � 480،473.
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4 .1 .5 التمييز بني العفو وبني املصطلحات املتشاهبة

4 .1 .5 .1 التمييز بني العفو والصلح

ْلم«)1( و » التوفيق«)٢( ، أما العفو فهو »الرتك واإلسقاط«)3( ، هذا  الُصْلُح ، بالضم هو » السِّ
من جهة اللغة .

أم�ا م�ن جهة اصط�الح فقهاء الرشيع�ة ، فالصلح هو »معاق�دة يتوصل هب�ا إىل موافقة بني 
خمتلفني« أي متخاصمني)4(، وزاد بعضهم »بالرتايض«)5( ، أما العفو فهو »إسقاط صاحب احلق 

أو من يقوم مقامه حقه املتولد عن اجلريمة كله قبل احلكم«)6(.

وم�ن الناحي�ة القانونية ، فالصلح كا عرفته بعض قوانني دول جملس التعاون اخلليجي هو: 
»عقد حيسم به عاقداه نزاعًا قائًا بينها ، أو يتوقيان به نزاعًا متماًل ، وذلك بأن ينزل كل منها عىل 
وجه التقابل ، عن جزء من ادعائه«)7(، وجاء يف بعضها»بالرتايض«)8( ، وأما الرتك)٩( فهو »إعالن 

املدعي املدين رصاحة عن رغبته يف النزول عن دعواه أمام القضاء اجلنائي قبل صدور احلكم«

وعىل هذا يتميز العفو عن الصلح بعدة أمور أمهها :

)1( ابن منظور، لسان العرب � مرجع سابق �  باب الصاد، جذر]صلح[ 384/7 ؛ الزبيدي، تاج العروس � مرجع 
سابق � )حتقيق د. حسني نصار ومراجعة د.مجيل سعيد وعبد الستار أمحد فرج، ط136٩/1ه � 1٩6٩م( باب 

احلاء املهملة، فصل الصاد املهملة مع احلاء املهملة، جذر]ص ل ح[ 547/6.
)٢( الفيومي. املصباح املنري � مرجع سابق � كتاب الصاد، مادة]ص ل ح[ص180.

)3( كا سبق يف تعريفه لغة، ص114.
)4( الفتوحي، منتهى اإلرادات � مرجع سابق � ٢/447.

)5( حيدر، درر احلكام � مرجع سابق � 4/٢.
)6( راجع التعريف االصطالحي ص115.

)7( امل�ادة )573( م�ن القان�ون املدين القط�ري، رقم )٢٢( لس�نة ٢004 الصادر بتاري�خ 14٢5/5/1٢ه  املوافق 
٢004/6/30م ؛ وامل�ادة )55٢( م�ن القان�ون املدين الكويت�ي، رقم )67( لس�نة 1٩80 ؛ واملادة )4٩6( من 

القانون املدين البحريني، رقم )1٩( لسنة ٢001.  
)8( كا نصت عليه املادة )7٢٢( من قانون املعامالت املدنية االحتادي اإلمارايت رقم )1٩85/5(.

)٩( باعتب�ار أن�ه املصطل�ح املرادف للعف�و يف دعوى احلق اخلاص يف القان�ون ؛ ألن العفو ل يس�تعمله القانون إال يف 
الدعوى العمومية فقط � كا سبق بيانه �.
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أواًل : أن العف�و إس�قاط ح�ق إىل غري مقابل ، أما الصلح فال يكون إال ع�ىل بدل ، َقلَّ هذا البدل 
أو زاد ع�ا هو مس�تحق)1(، وكذلك احلال يف القان�ون ، ال يكون الصلح إاّل بمقابل ، بينا 

الرتك فالغالب كونه بدون مقابل)٢(. 

ثاني�ًا : أن العف�و ال يش�رتط فيه الرتايض بني الطرف�ني فيصح من طرف واح�د ، أما الصلح فهو 
عق�د تنطبق عليه رشوط العقود ، فيلزم الرتايض بينها ، وتفريعًا عىل هذا حصل اخلالف 
بني الفقهاء � رمحهم اهلل � فيا إذا أسقط ويل الدم القصاص وطلب الدية ، هل يعترب عفًوا 
أو صلح�ًا ؟ فم�ن ق�ال هو »عف�و« � وهم الش�افعية واحلنابلة)3( � جعل اخلي�ار لويل الدم 
دون حاج�ة لرض�ا اجلاين ؛ وذلك ألن الواجب بالعمد عندهم أحد ش�يئني القصاص أو 
الدية؛ ومن قال هو »صلح« � وهم احلنفية واملالكية)4( � اشرتط رضاء اجلاين وقبوله ؛ ألن 

الواجب عندهم هو القصاص عينًا .

وهو كذلك يف القانون ، فإن ترك الدعوى من قبل املدعي باحلق اخلاص أيضًا يتحقق بإرادة 
الت�ارك املنفردة وختلي�ه عن إجراءات الدعوى)5(، أما الصلح فإنه يس�تند يف كافة صوره إىل مبدأ 
الرضائية ؛ حيث البد من موافقة اجلاين حتى يمكن إجراء الصلح)6(، باعتباره عقدًا � كا ورد يف 

تعريفه � والعق�ود ال تقوم إال عىل الرضا والقب�ول من الطرفني)7(.

م�ا س�بق هو ما خيتلف فيه العفو عن الصلح ، وبقي ما يتفق�ان فيه وهو أن الدعوى اجلنائية 
اخلاص�ة تنق�يض بأحدمها إذا وقع حس�ب رشوطه وضوابط�ه � ما ل يكن مااًل ف�ال جيوز الصلح 

)1( الكاس�اين، بدائ�ع الصنائ�ع � مرج�ع س�ابق � ٢88/10 ؛ ع�ودة، الترشيع اجلنائي اإلس�المي � مرجع س�ابق � 
ص55٩.

)٢( احلكيم. ممد حكيم حسني )٢005م(، النظرية العامة للصلح وتطبيقاهتا يف املواد اجلنائية )دار الكتب القانونية، 
املحلة الكربى، مرص ( ص48، 5٢.

)3(  الرميل، هناية املحتاج � مرجع سابق � 30٩/7 ؛ النووي، روضة الطالبني � مرجع سابق � ٢3٩/٩ ؛ ابن قدامة، 
الكايف � مرجع سابق � 184/5.

)4( الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق �٢66/10، ٢83 ؛ اخلرش، رشح اخلرش � مرجع سابق � 5/8.
)5( ك�ا س�بق يف تعريفه عندهم، بأنه: »إعالن املدع�ي املدين رصاحة عن رغبته..«فهو إعالن رغبة من طرف واحد، 

وهو طرف املدعي.راجع مطلب »تعريف الرتك لدى رشاح القانون«ص117. 
)6( احلكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاهتا يف املواد اجلنائية � مرجع سابق � ص45، 51 ؛ ممد، االدعاء املبارش 

يف اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص50٩.
)7( كا أكدته املادة )7٢٢( من قانون املعامالت املدنية االحتادي اإلمارايت رقم )1٩85/5(.
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ع�ىل أكث�ر منه حتى ال يق�ع املتصاحلان يف الربا ،كا ل�و صالح عن الدي�ة )1(� فيجوز الصلح عىل 
القصاص يف النفس وما دوهنا بأكثر من الدية أو بأقل منها ، ويف القذف)٢( � عند غري أيب حنيفة)3( 

� ويف جرائم التعازير الواقعة اعتداًء عىل حق العبد ، كالسب والشتم)4(.

وكذل�ك احلال يف القانون ، فإن ترك املدعي حلقه اخلاص � يف الدعوى املدنية التابعة� يصح 
بالتصالح عليه بمحرض موثق بينها وتنقيض به هذه الدعوى)5(.

وين�ص القان�ون ع�ىل » الصلح » غالب�ًا ضمن مواد القان�ون املدين ، أو يف قان�ون املرافعات 
املدنية ، وقد ينص عليه أيضًا يف قانون اإلجراءات اجلزائية.

ففي النظام الس�عودي الصلح س�بب إلهن�اء اخلصومة يف نظام املرافع�ات الرشعية يف املادة 
)67( حي�ث نصت عىل أنه »للخصوم أن يطلبوا م�ن املحكمة يف أي حال تكون عليها الدعوى 
تدوي�ن م�ا اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غري ذلك يف مرض املحاكمة ، وعىل املحكمة إصدار 
ص�ك بذل�ك«، وإصدار الصك هو للتوثيق فقط ، ولي�س حكًا ؛ وإنا هو صلح أو إقرار أو غري 

ذلك .     

أم�ا القان�ون الكويتي فقد ذكر الصلح يف القانون امل�دين)6(، يف املادة )556( التي قررت أنه 
يرتت�ب ع�ىل الصلح إهن�اء النزاع ، حيت ج�اء نصها : »حيس�م الصلح املنازعات الت�ي يتناوهلا ، 

)1( فال جيوز بأكثر مما جتب فيه ؛ لتمكن الربا. انظر:  الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � ٢٩5/10.
)٢( إال أن الصحي�ح عن�د الش�افعية: أنه لو عفا عن حد القذف عىل مال، فال يس�تحق املال. انظ�ر: النووي، روضة 

الطالبني � مرجع سابق � 107/10.
)3( اب�ن نجي�م، البحر الرائق رشح كن�ز الدقائ�ق � مرج�ع س�ابق �  ٢٢7/6 ؛ الكاس�اين، بدائ�ع الصنائ�ع � مرجع 

سابق �  483/7.  
)4( الن�ووي، روض�ة الطالب�ني � مرج�ع س�ابق � 3٢5/8، ٢3٩/٩ �٢40 ؛ الرميل، هناية املحتاج � مرجع س�ابق �  
310/7 ؛ البه��ويت، ش��رح منته�ى اإلرادات � مرجع س�ابق � 6/ 5٢، ٢00 ؛ اب�ن قدام��ة، الكايف � مرج�ع 
س�ابق � 183/5 ؛ ع�ودة، الترشي�ع اجلنائ�ي اإلس�المي � مرجع س�ابق � ص55٩، 614 ؛ أمح�د، يف الدعوى 

اجلنائية � مرجع سابق � ص143� 146.
)5( احلكي�م، النظري�ة العام�ة للصلح وتطبيقاهتا يف املواد اجلنائية � مرجع س�ابق � ص60 ؛ ممد، االدعاء املبارش يف 

اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص50٩.
)6( رقم ) 1٩8/67م( الصادر باملرس�وم رقم 67 لس�نة 1٩80، ونص عليه أيض�ًا يف قانون اإلج�راءات اجلزائية � 

كا سيأيت � .
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ويرتتب عليه انقضاء االدعاءات التي ينزل عنها أي من املتصاحلني« ، وبنفس هذا النص جاءت 
املادة )500( من القانون املدين البحريني)1(، وأيضًا املادة )577( من القانون املدين القطري)٢(، 
وقريب�ًا م�ن هذا جاءت املادة )741( من قانون املعام�الت املدنية اإلمارايت)3(، حيث نصت عىل 
أنه : » مع مراعاة ما ورد يف املادتني ) 734 ، 735 ( حيسم الصلح النزاع هنائيًا ، فال تسمع بعده 
دعوى املدعي ولو أقام بينة عىل ما ادعاه أو عىل س�بق إقرار املنكر به »، باس�تثناء القانون العاين 

فلم ينص عىل الصلح كسبب إلهناء الدعوى)4( .

ك�ا أك�د كل م�ن القان�ون الكويتي والقط�ري الصلح يف الدع�وى ، يف قان�وين اإلجراءات 
اجلزائي�ة ، فق�د اعت�ربت املادة )٢41( م�ن قانون اإلج�راءات الكويتي ، أن صل�ح املجني عليه 
م�ع املته�م بمثاب�ة احلكم بال�رباءة، وبالتايل تنقيض به الدع�وى ، حيث نصت ع�ىل أنه :» يرتتب 
ع�ىل الصل�ح أو العف�و الفردي ما يرتتب عىل احلك�م بالرباءة من آث�ار...« ، ونصت املادة )18( 
م�ن قانون اإلجراءات القطري ، ع�ىل انقضاء الدعوى اجلنائية بالصلح، حيث جاء فيها » يكون 
للمجن�ي علي�ه يف اجلن�ح التي جيوز التصال�ح فيها يف قان�ون العقوبات ، أو أي قان�ون آخر ، أن 
يطلب إىل النيابة ، أو إىل املحكمة املنظورة أمامها الدعوى ، بحسب األحوال ، إثبات صلحه مع 

املتهم ... وتنقيض الدعوى اجلنائية يف هذه احلالة بالصلح...«. 

بي�د أن ه�ذه القوانني وإن اتفق�ت كلها يف جواز الصلح ، وانقض�اء الدعوى به ، إال أهنا قد 
تباين�ت في�ا بينها يف اجلرائم التي يش�ملها الصلح ، وليس هذا مقام تفصيله�ا ، تالفيًا لإلطالة ، 

وخلروجها عن موضوع البحث)5(.    

)1( رقم )1٩( لسنة ٢001.  
)٢( رقم )٢٢( لس�نة ٢004 الصادر بتاريخ 14٢5/5/1٢ه  املوافق ٢004/6/30م، ونص عليه أيضًا يف قانون 

اإلجراءات اجلزائية � كا سيأيت �.
)3( رقم )1٩85/5(.  

)4( حيث جاءت قوانينها املنظمة للدعاوى اجلنائية واملدنية خاليًة من ذكر الصلح، وهي كٍل من: 
أ � قان�ون اإلج�راءات اجلزائية رقم)٩٩/٩7( وتعديالته بالقوانني رق�م٢001/73   ورقم٢003/4٢ ورقم   

٢005/75 ورقم ٢007/5٢.
رق�م٩٢/٢005  بالقوان�ني  وتعديالت�ه   ٢00٢/٢٩ رق�م  والتجاري�ة  املدني�ة  اإلج�راءات  قان�ون   � ب   

ورقم٢006/11٩.  
)5( ألن موضوعها قانون العقوبات )اجلزاء(، وهذا البحث إنا هو يف قانون اإلجراءات.
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4 .1 .5 .2 التمييز بني العفو والتنازل

»التنازل« من َنَزَل عن احلق إذا َتَرَكه)1(، و»العفو« هو أيضًا بمعنى »الرتك «)٢(، فال فرق إذن 
بني املصطلحني من حيث اللغة .

أما من حيث االصطالح فقد اس�تعمل الفقهاء »التنازل« بمعنى اإلبراء والرتك)3(، وعرفوا 
»العف�و« بأن�ه إس�قاط من له احلق حق�ه ، والتنازل با أنه إب�راء وترك فهو يف حقيقته إس�قاط)4(، 

فاملصطلحان متقاربان أيضًا من جهة االصطالح .

إاّل أن غالب اس�تعاهلم للف�ظ »اإلبراء والتنازل« هو يف دع�اوى األموال ودعاوى احلقوق 
الرشعي�ة كدع�اوى احلضانة والش�فعة ونحومها ، أما » العفو« فقد اس�تعملوه يف دعاوى التهمة 

والعدوان وهي ما يعرف اآلن بالدعوى اجلنائية)5(.

أما يف القانون فإنه قد استعمل لفظ »التنازل)6(«، لكن يف الدعوى العمومية وليس يف دعوى 
احلق اخلاص ، واعتربه س�ببًا إلهناء الدعاوى يف اجلرائم التي ُيش�رتط لتحريكها تقديم ش�كوى 
م�ن املجن�ي عليه)7(، أو تقدي�م طلب من اجلهة املجني عليها)8( � كا س�بق بيان�ه)٩( � وهبذا يتبني 
أن القانون قد اس�تعمل لفظ »التنازل« و لفظ »العفو«  أس�بابًا النقضاء الدعوى العمومية فقط، 

)1( الفيومي، املصباح املنري � مرجع سابق � كتاب النون، مادة]ن ز ل[ص30٩.
)٢( كا سبق يف تعريفه لغة، ص114.

)3( آل خنني، الكاشف � مرجع سابق � 43٢،463/1 ؛ ياسني، نظرية الدعوى � مرجع سابق � ص6٩6.
)4( إال أن التن�ازل غالب�ًا يطل�ق عىل ما إذا كان املتنازع فيه حقوقًا عينية، أما اإلب�راء فهو يف حقوق الدين، أو ما ليس 

دينًا وال عينًا كالكفالة والشفعة. انظر: آل خنني، الكاشف � مرجع سابق � 1/43٢.
)5( انظر: تعريف الدعوى اجلنائية كلفظ مركب يف اصطالح فقهاء الرشيعة، ص35.

)6( وهو»تعبري املجني عليه عن إرادته يف أال تتخذ اإلجراءات اجلنائية أو أال  تس�تمر«. انظر: حس�ني، رشح قانون 
اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص136.

)7( رمض�ان، مب�ادئ قان�ون اإلج�راءات اجلنائية � مرج�ع س�ابق � 103/1 ؛ عبد املنعم وآخر، أص�ول املحاكات 
اجلزائي�ة � مرج�ع س�ابق – ص1٢3 ؛ حس�ني، رشح قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة � مرجع س�ابق � ص136؛ 
املرصف�اوي، أص�ول اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص73 ؛ ثروت، أص�ول املحاكات اجلزائية � مرجع 

سابق � 1٢5/1.
)8( املرصفاوي، أصول اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص106 ؛ ثروت، أصول املحاكات اجلزائية � مرجع 
س�ابق � 140/1 ؛ حس�ني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص144؛رمضان، مبادئ قانون 

اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 113/1.
)٩( راجع: فقرة حتريك الدعوى اجلنائية وصاحب احلق يف حتريكها، ص56.



1٢6

أم�ا يف دع�وى احلق اخلاص فإنه يس�تعمل لفظ »ال�رتك« ، وبا أن عام�ة رشاح القانون قد عرفوا 
ال�رتك ب�»التن�ازل« ، فهذا يعني أنه ال فرق عندهم بني ال�رتك والتنازل ، بل قد نص بعضهم عىل 
أن التن�ازل ن�وع من الرتك)1(، إالًّ إذا كان هذا الرتك ضمنيًا ، فاألوىل عدم اعتباره س�ببًا تنقيض به 
الدعوى ؛ ألنه ال يمنع املدعي من جتديد رفع الدعوى مرة أخرى ، وهذا يناقض معنى االنقضاء 

� كا سبق بيانه)٢( �.

وقد نصت قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي ، عىل انقضاء الدعوى اجلنائية بالتنازل 
عن الشكوى من املجني عليه ، يف اجلرائم التي يشرتط لتحريكها شكوى منه ، كا ورد يف املادتني 
)16(و)٢0( م�ن قان�ون اإلجراءات اجلزائية االحت�ادي اإلمارايت ، واملادت�ني )15(و)17( من 
قان�ون اإلج�راءات اجلنائية البحرين�ي ، واملادت�ني )10(و)15( من قانون اإلج�راءات اجلزائية 
الع�اين ، وامل�ادة )10( من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري ، وكذلك املادة )110( من قانون 

اإلجراءات واملحاكات اجلزائية الكويتي

وبناًء عىل ما سبق فإن التنازل هو لفظ مرادف ملعنى العفو يف الدعوى اجلنائية اخلاصة ، وهو 
نوع من الرتك املنصوص عليه يف القانون يف دعوى احلق اخلاص ، فيأخذ حكمه وآثاره ، فتنقيض 

به هذه الدعاوى متى ما توافرت الرشوط املطلوبة يف العفو أو الرتك وانتفت املوانع .

4 .2 املالك للعفو يف الدعوى اجلنائية اخلاصة ووقت ذلك

4 .2 .1 عفـو املجني عليـه

ف املجني عليه أواًل ثم نبحث يف مدى اعتبار عفوه ليكون ُمْنِهيًا  يلزم يف هذا املطلب أن ُنَعرِّ
للدعوى اجلنائية اخلاصة ، عىل النحو اآليت :

)1( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص 136، 344، استنادًا إىل نقض 1٩مايو سنة1٩41.
)٢( يف تعريف الرتك يف اصطالح القانونيني، ص117.
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األول : تعريف املجني عليه

َق  ًعا َسَواٌء َتَعلَّ ُرُم رَشْ سبق تعريف اجلناية لدى فقهاء الرشيعة اإلسالمية بأهنا »اْسٌم لِِفْعٍل حَيْ
بِ�َاٍل َأْو َنْف�ٍس ... «)1( ، وعىل هذا ف�إن املجني عليه هو »من وقع عليه ذلك الفعل املحرم رشعًا« 

أي من ناله أذى اجلريمة)٢(، سواًء وقع هذا األذى عىل نفسه أو ماله .

أما يف القانون فاملجني عليه هو »صاحب احلق الذي يستهدف القانون محايته بتحريم الفعل 
اإلجرام�ي«)3(، إذن فهو الش�خص الذي وقع عليه الفعل اإلجرامي عدوان�ًا مبارشًا عليه)4(، أو 

الذي اعتدي عىل حقه الذي حيميه القانون .

لكن با أن البحث خيص دعوى احلق اخلاص ، التي يسميها أهل القانون ب�»الدعوى املدنية 
التابع�ة«، وعرفه�ا بعض ال�رشاح ب�أهنا »الدعوى الت�ي يقيمها املرضور م�ن اجلريمة بغية طلب 
التعويض من األرضار التي حلقته من جراء اجلريمة أو الواقعة املرتكبة«)5(، فإن الذي يقيمها هو 

»املرضور«، فينبغي أن نعرف من هو هذا املرضور ؟.

فاملرضور يف القانون هو :»من حلقه رضر ش�خيص من اجلريمة«)6(، س�واًء كان هذا الرضر 
مبارشًا أم غري مبارش)7(، فيشم�ل مجي�ع أن�واع الرضر ، وأي�ًا كانت وس�يلة حدوثه)8(، مادام أن�ه 

ناتج عن جري�مة ، ويسمى املرضور � يف الدعوى � بامل�دعي املدين)٩(.

يتضح مما س�بق أن املرضور خيتلف عن املجني عليه يف القانون)10(، حيث يش�رتط يف املجني 
عليه أن يكون قد وقعت عليه اجلريمة عدوانًا مبارشًا عليه ، أو قد ُأعتدي عىل حقه ، بينا املرضور 

)1( الطوري، تكملة البحر الرائق � مرجع سابق � ٩/3. 
)٢( الزيد، العفو عن العقوبة � مرجع سابق � 138/1.

)3( الفقي، حقوق املجني عليه � مرجع سابق � ص٢1.
)4( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص1٢7.

)5( ممد، االدعاء املبارش يف اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص4٩6.
)6( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص173.

)7( الفقي، حقوق املجني عليه � مرجع سابق � ص٢1.
)8( ممد، االدعاء املبارش يف اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص15٢.

ف   بأنه»كل من أصابه  )٩( وهو خيتلف عن املدعي املدين يف الدعوى املدنية الناشئة عن فعل غري إجرامي، حيث ُيعرَّ
رضر ارتبط بعالقة السببية بالفعل الذي يقوم به الركن املادي للجريمة«. انظر: حسني، رشح قانون اإلجراءات 

اجلنائية � مرجع سابق � ص٢70.
)10( املرجع السابق، ص1٢7.
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فه�و م�ن حلقه الرضر ولو ل تكن اجلريمة قد وقعت علي�ه ، فكل جمني عليه مرضور ، وليس كل 
مرضور جمني عليه . 

الثاين: مدى اعتبار عفو املجني عليه ُمْنِهيًا للدعوى اجلنائية اخلاصة
اجلناية الواقعة عىل املجني عليه ال ختلو من ثالث حاالت:

إم�ا أن تبق�ى معها حي�اة للمجني عليه ، وإم�ا ال تبقى بعد حصوهلا احلي�اة ، وإما أن حتصل 
اجلناية بعد وفاته.

ففـي احلالـة األوىل : وه�ي حص�ول اجلناية مع بقاء حي�اة املجني عليه ، ك�رضب وجرح ال 
يفضيان للموت ، وكرس وقطع ملا دون النفس ، وقذف وسب ونحو ذلك من أنواع اإليذاء سواًء 

بالقول أو الفعل. 
فف�ي الرشيع�ة اإلس�المية ، ال خالف بني الفقه�اء � رمحهم اهلل � يف اعتب�ار املجني عليه هو 
املال�ك للعف�و دون غريه يف هذه اجلناية ، ويف غريها من اجلرائم التي هي اعتداء عىل حٍق خالص 
ل�ه أو يغل�ب فيها حقه)1(، م�ادام ذا أهلية معتربة رشع�ًا ، يدل عىل ذلك قول ع�يل بن أيب طالب 
ريض اهلل عنه فيمن طعنه : ) أطعموه واس�قوه وأحس�نوا إساره ، فإن عشت فأنا ويل دمي ، أعفو 
إن شئت ، وإن شئت استقدت()٢(، ب�ل إن أه�م ما يف�رق ب�ه الفقهاء بني حق اهلل وحِق العبد أن 

حَق العبد جيوز له إسقاطه والعفو عنه)3(.
فمن رُضب أو ُجرح أو ُقذف كان له احلق وحده يف العفو عن ضاربه أو قاذفه)4(، وهكذا يف 
كل جناية وقعت عىل املجني عليه مع بقاء حياته ، فإن له املطالبة بإيقاع العقوبة عىل مرتكبها، أو 

العفو عنها ولو بعد رفعها ، قبل صدور احلكم فيها أو بعده .

)1( الكاس�اين، بدائع الصنائع � مرجع س�ابق �  ٢46/٩ ،٢74، ٢٩1/10 ؛ اخلرش، رشح اخلرش � مرجع س�ابق �  
5/8 ؛ النووي، روضة الطالبني � مرجع سابق � 3٢5/8، ٢3٩/٩، 107/10؛ البهويت، رشح منتهى اإلرادات 

� مرجع سابق �54/6، 55، ٢00. 
)٢( أخرجه الشافعي، ممد بن أدريس)14٢5ه � ٢004م(، مسند اإلمام الشافعي ) ترتيب األمري أيب سعيد سنجر بن 
عبد اهلل النارصي اجلاويل، حتقيق وتعليق د. ماهر ياسني الفحل، غراس للنرش، اجلهراء � الكويت، الطبعة األوىل( 
كتاب: الديات، أثر رقم: )1616(٢٩5/3؛ والبيهقي، الس�نن الكربى � مرجع س�ابق � كتاب: اجلراح، باب: ال 

عقوبة عىل كل من كان عليه قصاص فعفى عنه يف دم وال جرح، أثر رقم: )1605٩(100/8 واللفظ له.
)3( كا سبق يف التمييز بني الدعوى اجلنائية اخلاصة والدعوى اجلنائية العامة، ص50.

)4( عند من يرى أن القذَف احلُق فيه غالب للعبد، كا سبق.
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كذلك يف القانون ، فإن إقامة الدعوى املدنية ، حق أس�ايس للمرضور يف مجيع اجلرائم التي 
حلقه بس�ببها هذا الرضر ، ومن ش�ؤونه أن يترصف يف حقه ؛ ألن هذه الدعوى ملك له ، فله أن 
يترصف فيها ، والرتك هو صورة من صور هذا الترصف ، فللمرضور أن يرتك دعواه يف أية حال 

كانت عليها الدعوى)1(.

أمـا يف احلالـة الثانيـة : وهي حصول اجلناية مع ف�وات نفس املجني علي�ه وإزهاقها ، حيث 
يرتتب عىل تلك اجلناية موت املجني عليه ، كالقتل ، أو رضٍب أو جرٍح أفىض للموت ، فاملجني 

عليه يف هذه احلالة له صورتان :

إما أن يعفو عن قاتله أو ضاربه قبل موته ، وأما أن يموت قبل أن يصدر منه عفو عن قاتله.

ففـي الصـورة األوىل : هل يصح عفو املجني عليه عن قاتله أو ضاربه أو جارحه قبل موته؟ 
أي هل يصح عفو املجني عليه قبل أن يموت بعد وقوع اجلناية املفضية للموت عليه؟

اختلف فقهاء الرشيعة اإلس�المية � رمحهم اهلل � يف هذه املس�ألة ، فذهب الظاهرية)٢(، وهو 
قول عند املالكية)3( والش�افعية)4( واحلنابلة)5(، إىل عدم صحة عفو املجني عليه عن دمه أو ديته، 
ِه  قِّ َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا لَِولِيِّ ُ إاِلَّ بِاحْلَ َم اهللَّ تِي َحرَّ ْفَس الَّ بدليل قوله تعاىل : }َواَل َتْقُتُلوا النَّ
ُه َكاَن َمْنُصوًرا ﴿33﴾{ )سورة اإلرساء( ، فقد جعل اهلل السلطان  ْف يِف اْلَقْتِل إِنَّ ُسْلَطاًنا َفاَل ُيرْسِ
ل�ويل املقت�ول وليس للمقتول ، فال جيوز له أن يبطل هذا الس�لطان ال�ذي جعله اهلل لوليه ، كا ال 

جيوز إنفاذ حكمه يف خالف ما أمر اهلل)6(.        

)1( حس�ني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص344 ؛ مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية 
� مرجع سابق � ص1٩6.

)٢( ابن حزم، املحىل � مرجع سابق � 10/ 48٩.
)3( ابن رشد. أبو الوليد ممد بن أمحد بن ممد بن أمحد )1416ه � 1٩٩5م(، بداية املجتهد وهناية املقتصد )وهبامشه 
الس�بيل املرش�د إىل بداية املجتهد وهناية املقتصد، حتقيق وختريج. عبد اهلل العبادي، دار الس�الم، القاهرة، مرص، 

الطبعة األوىل ( ٢176/4 � ٢177.
)4( وه��و ق�ول مرج�وح عنده�م. انظر: الرشبين�ي، مغن�ي املحتاج � مرجع س�ابق � 50/4 ؛ الرميل، هناية املحتاج 

� مرجع سابق �  311/7.
)5( املرداوي، اإلنصاف � مرجع سابق � 10/1٢.

)6( ابن حزم، املحىل � مرجع سابق � 10/ 48٩.
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وذه�ب اجلمه�ور من احلنفي�ة)1( واملالكية)٢( والش�افعية)3( واحلنابلة)4( � وه�و الراجح � إىل 
صحة هذا العفو وس�قوط املطالبة به ، وليس عىل اجلاين للوارث شء ، مس�تدلني يف ذلك بقوله 
ُذِن  ُذَن بِاأْلُ ْن�فِ َواأْلُ ْنَف بِاأْلَ ِ َواأْلَ ْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَع�نيْ تع�اىل: }َوَكَتْبَنا َعَلْيِه�ْم ِفيَها َأنَّ النَّْف�سَ بِالنَّ
ئَِك  ُ َفُأوَلٰ ُكْم بَِا َأْنَزَل اهللَّ اَرٌة َلُه  َوَمْن َلْ حَيْ َق بِِه َفُهَو َكفَّ ُروَح ِقَصاٌص  َفَمْن َتَصدَّ نِّ َواجْلُ نَّ بِالسِّ َوالسِّ
امِلُوَن ﴿45﴾{ )س�ورة املائدة( ، فهي تدل عىل صح�ة تصدق املجني عليه بدمه ، وعدم  ُه�ُم الظَّ
اعتب�ار عفوه يتعارض مع ه�ذه اآلية ، كا أن الويل نائب مناب املقتول فكان املقتول أحق باخليار 
م�ن ال�ذي أقيم مقامه بعد موته)5(، وقيده بعضهم يف الدية بالثل�ث ، وُردَّ بأنه إذا كان له أن يعفو 

عن دمه فهو أحرى أن يعفو عن املال)6(.

وع�ىل هذا يصح نزول املجني عليه عن دعواه يف الرشيعة اإلس�المية ، وتنقيض به الدعوى 
اجلنائي�ة اخلاص�ة ، برشط كون املجني عليه عاقاًل بالغًا ، ج�اء يف بدائع الصنائع قوله: »...ومنها 
أن يك�ون الع�ايف عاقاًل ، ومنها أن يك�ون بالغًا ، فال يصح العفو من الصب�ي واملجنون«)7(؛ ألنه 
من الترصفات املرضة املحضة ، فال يملكانه كالطالق والعتاق)8(، كا أن العفو يعترب ترصف من 
الترصف�ات التي يل�زم من انفاذها حتقق رشائ�ط األهلية املعتربة رشعًا ، ليرتت�ب عليه أثره ، وال 

أهلية لديا . 

أم�ا يف القان�ون ، فإن�ه ل ينص عىل مثل هذه احلال�ة ، وكذلك ل أجد من الرشاح   � حس�ب 
إط�الع الباح�ث � من تطرق هلذه اجلزئية ، وأرى أهن�ا تبقى عىل األصل ، وهي أن إقامة الدعوى 
املدنية ، حق أس�ايس للمرضور يف مجيع اجلرائم التي حلقه بس�ببها هذا الرضر ، ومن ش�ؤونه أن 
يت�رصف يف حق�ه ، مادام أن�ه أهل للترصف يف حقوقه املدني�ة)٩(؛ ألن القانون ل يمنع إالَّ ترصف 

)1( الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � ٢٩1/10.
)٢( اخلرش، رشح اخلرش � مرجع سابق �  5/8 ؛ ابن رشد، بداية املجتهد وهناية املقتصد � مرجع سابق � ٢176/4. 

)3( الرميل، هناية املحتاج � مرجع سابق �  311/7. الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع سابق � 51/4.
)4( البهويت، رشح منتهى اإلرادات � مرجع سابق � 54/6 ؛ ابن قدامة، الكايف � مرجع سابق �  188/5.

)5( ابن رشد، بداية املجتهد � مرجع سابق � ٢176/4.  
)6( املرجع السابق، الصفحة نفسها. 

)7( الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق �٢87/10.
)8( املرجع السابق،٢87/10.

)٩( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢7٩.
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فاق�د األهلي�ة أو ناقصها)1(، أما من ُجرح أو رُضب فال يدخل يف ذلك ، وبالتايل ليس ممنوعًا من 
الت�رصف ، طامل�ا أن رشط األهلي�ة القانونية لصحة الترصفات موجوٌد وقت�ا ترك املجني عليه � 
امل�رضور � دع�واه املدنية ، فيصح هذا الرتك وينتج آثاره ، وإن أدى هذا اجلرح أو الرضب لوفاته 

بعد ذلك .

وأمـا الصـورة الثانية : وهي أن يم�وت املجني عليه قبل أن يصدر من�ه عفو عن اجلاين،كأن 
يم�وت املجن�ي علي�ه ح�ال وقوع اجلريم�ة ، أو يعي�ش بعدها ثم يم�وت قبل أن ُيع�رف رأيه يف 

االستيفاء والتعويض أو العفو والرتك. 

وكذلك احلالة الثالثة : وهي أن حتصل اجلناية عليه بعد وفاته ، فها مل بحث املطلب القادم 
الذي بعنوان »عفو الويل« . 

4 .2 .2  عفو الويل 

ْفَس  املقص�ود ب�»ال�ويل« يف هذا املطل�ب هو »الوارث«، بدلي�ل قوله تع�اىل : }َواَل َتْقُتُلوا النَّ
ُه َكاَن  ْف يِف اْلَقْتِل إِنَّ ِه ُس�ْلَطاًنا َف�الَ ُيرْسِ قِّ َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا لَِولِيِّ ُ إاِلَّ بِاحْلَ َم اهللَّ تِ�ي َح�رَّ الَّ
َمْنُص�وًرا﴿33﴾{ )س�ورة اإلرساء(، والفقه�اء � رمحهم اهلل � يطلقون عىل ورث�ة امليت املالكني 

لدمه »أولياء الدم« استنادًا إىل هذه اآلية)٢(.

أما متى يصح عفو هذا الويل ؟

فق�د تب�ني يف املطلب الس�ابق أن األص�ل يف العفو أن يصدر م�ن املجني علي�ه ، فهو املالك 
للدع�وى ، وللال�ك أن يت�رصف يف ملكه يف حدود ما أجازه له الرشع أو القانون ، وال يش�اركه 
أح�د يف ذل�ك ، فيصح عفوه أو ترك�ه لدعواه ، مادام أن الفعل اإلجرامي ل يقض عىل حياته ، أو 

أنه قد عفا عن اجلاين أو ترك دعواه قبل موته.

)1( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص176.
)٢( فقد قال القرطبي يف تفس�ري هذه اآلية: »والويل« هو »الوارث«. انظر: القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن � مرجع 

سابق � 73/13 ؛ الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � ٢70/10.
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وأم�ا إذا م�ات املجن�ي عليه حال وقوع اجلريم�ة ، أو عاش فرتة ثم م�ات ول يعرف رأيه يف 
االستيفاء والتعويض أو العفو والرتك)1(، أو أن اجلريمة ل تقع عىل املجني عليه إال بعد وفاته)٢(، 
فإن العفو يف هاتني احلالتني خيتلف عا كان عليه يف املطلب السابق ؛ ألن احلق � املطالبة أو العفو 
والرتك �  فيها قد ينتقل من املجني عليه امُلتوىف إىل ورثته ، عىل اختالف بني الرشيعة اإلس�المية 

والقانون ، حسب التفصيل اآليت :

األول : يف الرشيعة اإلسالمية

إن احل�ق يف املطالب�ة أو العف�و يف تلك احلالتني ، ق�د انتقل من املجني علي�ه إىل ورثته الذين 
ه�م أق�رب الناس إلي�ه ، حيث جعلهم اهلل عز وجل خيلفونه يف مال�ه ، فكان األمر مفوض إليهم 
يف املطالبة باالس�تيفاء بالقصاص من قاتل مورثهم ، أو الدية ، أو املطالبة بإقامة حد القذف عىل 

قاذفه أو التعزير ملن شتمه أو العفو عن ذلك ، لآلية السابقة .

لكن�ه ق�د حصل خ�الف بني الفقه�اء � رمحه�م اهلل � يف حتديد م�ن يملك العف�و من هؤالء 
الورثة، تبعًا للحق املعفي عنه ، الواجب هلم من اجلناية عىل مورثهم)3(، عىل النحو التايل :

بالنسبة لعفو الويل عن دعوى املطالبة بالقصاص  

تع�ددت أق�وال الفقهاء � رمحه�م اهلل � يف األولي�اء الذين يملكون حق القص�اص من قاتل 
مورثه�م ، وبالت�ايل ح�ق املطالبة به أو العفو عنه ، بني موس�ع فيش�مل مجيع الورث�ة)4(، ومضيق 

)1( ه�ذه ه�ي الص�ورة الثاني�ة م�ن ص�وريت احلال�ة الثانية: التي ه�ي حص�ول اجلناية مع ف�وات نفس املجن�ي عليه 
وإزهاقها،كالقتل، أو رضٍب أو جرٍح أفىض للموت. 

)٢( ه�ذه ه�ي احلال�ة الثالثة من حاالت اجلناي�ة الواقعة عىل املجني عليه، كالقذف، أو الس�ب والش�تم أونحوه بعد 
الوفاة. 

)3( وهو القصاص أو الدية، أوحد القذف، عند من يرى أن حق العبد فيه غالب، أو التعزير للسب والشتم ونحوها 
من التعازير املستحقة ملورثهم. 

)4( وه�م احلنفي�ة وبعض املالكية والش�افعية واحلنابلة يف الراجح عندهم. انظ�ر: الرسخس��ي، املبس��وط � مرجع 
سابق � 15٩/٢6 ؛ الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � ٢70/10؛ ابن عبد الرب. أبو عمر يوسف بن عبد 
اهلل بن ممد بن عبد الرب النمري القرطبي )1413ه � 1٩٩٢م(، الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ) دار الكتب 
العلمية، بريوت � لبنان، الطبعة  الثانية ( ص5٩1؛ النووي، روضة الطالبني � مرجع سابق � ٢14/٩ ؛ الرميل، 

هناية املحتاج � مرجع سابق � ٢٩8/7 ؛ ابن قدامة، الكايف � مرجع سابق � 165/5.
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فيق�رصه عىل العصب�ة الذكور)1(، ومنهم من يقرصه عىل الورثة بالنس�ب دون الس�بب ، فُيخِرج 
الزوج�ني)٢(؛ النقط�اع الصلة بينها بالوفاة)3(، والراج�ح أن األولياء هم مجيع الورثة ؛ وهو قول 
أكث�ر أه�ل العل�م)4(، واملعلوم عنده�م أن املراد بال�ويل يف آية القص�اص)5( هو م�ن جعل اهلل له 
مرياث�ًا)6(، فل�م يفرق فيها بني وارث ووارث ، والورثة هم أقرب الناس للميت)7(، وإن تفاوتت 
منازهلم منه، وإذا ملك الورثة القصاص ملكوا حق العفو عنه ، فإذا عفوا انقضت دعوى املطالبة 

به .

أما بالنسبة لعفو الويل عن دعوى املطالبة بالدية  

جتب الدية يف اخلطأ أو شبهه)8( يف النفس وما دوهنا ، وجتب يف العمد إذا سقط القصاص إما 

)1( وه�م املالكي�ة، ووجه عند الش�افعية واحلنابلة. انظر: اخلرش، رشح اخلرش � مرجع س�ابق � ٢٢/8؛ النووي، 
روضة الطالبني � مرجع سابق � ٢14/٩ ؛ الرميل، هناية املحتاج � مرجع سابق � ٢٩٩/7 ؛ املرداوي، اإلنصاف 

� مرجع سابق � 48٢/٩.
)٢( وهو وجه عند الشافعية. انظر: النووي، روضة الطالبني � مرجع سابق � ٢14/٩ ؛ الرميل، هناية املحتاج � مرجع 

سابق � 7/٢٩٩. 
)3( وُي�َردُّ بأن�ه لو انقطعت الزوجية بالوفاة، فإن آثارها باقية بدليل بقاء التوارث فيا بينها واس�تحقاق أحدمها لدية 
اآلخر. انظر: البابريت، العناية مع فتح القدير � مرجع س�ابق � 14٢/10 ؛ قايض زاده أفندي، نتائج األفكار يف 
كشف األرسار � مرجع سابق � 14٢/10؛ ابن مفلح. أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن ممد بن عبد اهلل بن 

ممد )1418ه، 1٩٩7م(، املبدع رشح املقنع )دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ( ٢٢8/7.
)4( ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 581/11. 

ِه ُس�ْلَطاًنا َفاَل  قِّ َوَمْن ُقتِ�لَ َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا لَِولِيِّ ُ إاِلَّ بِاحْلَ َم اهللَّ تِي َح�رَّ ْفَس الَّ )5( وه�ي قول�ه تع�اىل: }َواَل َتْقُتُل�وا النَّ
ُه َكاَن َمْنُصوًرا ﴿33﴾{ )سورة اإلرساء(، حيث قال القرطبي يف تفسري هذه اآلية: " والويل"  ْف يِف اْلَقْتِل إِنَّ ُيرْسِ

هو »الوارث«. انظر: القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن � مرجع سابق � 73/13.
)6( البيهقي. أبو بكر أمحد بن احلس�ني بن عيل بن عبد اهلل بن موس�ى )1414ه، 1٩٩4م(، أحكام القرآن للش�افعي 
)قدم له الش�يخ ممد زاهد بن احلس�ن الكوثري، كتب هامش�ه الش�يخ عبد الغني عبد اخلالق، مكتبة اخلانجي، 

القاهرة، مرص، الطبعة الثانية ( ٢80/1.
)7( الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � ٢70/10.

)8( لكنها دية مغلظة. انظر: احلطاب، مواهب اجلليل � مرجع سابق � ٢66/6. 
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بالعف�و)1( أو الصل�ح)٢(، أو لعدم التكافؤ)3(، وإما بفوات مل القص�اص)4(، وبا أهنا مال ، فهي 
كسائر أموال امليت ، ُتورث عنه ، وهي حق جلميع الورثة ، عند أئمة املذاهب األربعة)5( واملذهب 
الظاهري)6(، فيكون حقهم فيها عىل قدر أنصبائهم ؛ حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ق�ال : ق�ال النبي > ) إن العقل)7( مرياث بني ورثة القتيل ع�ىل قرابتهم فا فضل فللعصبة( ويف 
رواي�ة )ع�ىل فرائضهم()8(، وب�ا أهنا حق لألولي�اء يورث ، وهي مال كس�ائر األم�وال، فيجوز 
الت�رصف فيه�ا با يب�اح من الترصفات ال�واردة عىل املال ، وم�ن الترصفات اجلائ�زة يف األموال 
العفو، فيصح العفو عنها من الويل املالك هلا ، وتنقيض بذلك الدعوى قبل صدور حكم فيها . 

)1( عند من يرى أن التنازل عن القصاص إىل الدية عفو باعتبار أن الواجب يف العمد أحد شيئني: إما القصاص وإما 
الدي�ة، فيج�ري عليه أحكام العفو، من عدم اش�رتاط رضا اجلاين وعدم جوازه بأكثر م�ن الدية ونحو ذلك، كا 

سبق يف التمييز بني العفو والصلح، ص1٢1.   
)٢( عن�د م�ن يرى أن التنازل عن القصاص إىل الدية صلح باعتبار أن الواجب يف العمد هو القصاص عينًا، فيجري 
عليه أحكام الصلح، من اش�رتاط رضا اجلاين، وصحته بأقل أو أكثر من الدية ونحو ذلك، كا س�بق يف التمييز 

بني العفو والصلح، ص1٢1. 
)3( كقتل املس�لم بالذمي أو باملس�تأمن، عىل خالف بني العلاء ليس هذا موضع بس�طه. انظر: ابن تيمية، السياس�ة 

الرشعية � مرجع سابق � ص110.   
)4( كم�وت اجل�اين يف قتل النف�س، وزوال عضوه فيا دون النف�س، عدا احلنفية فال جتب الدي�ة عندهم بفوات مل 
القصاص ؛ ألن القصاص هو الواجب عينًا، هذا بالنس�بة للنفس، أما فيا دون النفس فإن كان بغري حق كزوال 
العضو بآفة ساوية فال دية وال أرش، أما إن كان بحق كمن ُقِطع لرسقته فيجب فيه أرش الدية. انظر: الكاساين، 

بدائع الصنائع � مرجع سابق � ٢83/10، ٢84. 
)5( الرسخيس، املبس�وط � مرجع س�ابق � 15٩/٢6 ؛ الرميل، هناية املحتاج � مرجع س�ابق �  311/7 ؛ احلطاب، 

مواهب اجلليل � مرجع سابق � ٢55/6 ؛  ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 581/11.
)6( ابن حزم، املحىل � مرجع سابق � 10/ 476، 477.

)7( العقل هو: الدية، وس�ميت عقاًل ؛ ألهنا تعقل الدماء من أن تس�فك: أي متس�ك، والعاقلة الذين يؤدون العقل. 
انظ�ر: املريغناين. برهان الدين عيل بن أيب بك�ر )د.ت(، اهلداية رشح بداية املبتدئ )مطبوع مع فتح القدير البن 
اهلام وتكملته املس�اة »نتائج األفكار يف كش�ف األرسار لقايض زادة أفندي« عىل اهلداية، ومعه حاش�ية املحقق 
س�عدى جلبي، املكتبة التجاري�ة مصطفى الباز، مكة املكرمة، اململكة العربية الس�عودية، ودار الفكر، بريوت � 

لبنان، د.ط( 3٩4/10، 3٩5. 
)8( رواه أب�و داوود، س�نن أيب داوود � مرجع س�ابق � كتاب الديات، باب دي�ات األعضاء، حديث رقم: )4564(

ص645 واللف�ظ ل�ه ؛ والبيهق�ي، الس�نن الكربى � مرجع س�ابق �  كت�اب اجلراح، باب مرياث ال�دم والعقل، 
حدي�ث رق�م: )16065( 10٢/8 ؛ وقال األلباين عن هذا احلديث: »أخرجه أبو داوود بس�ند حس�ن«. انظر: 
هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة، تصنيف احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين)14٢٢ه، 
٢001م( )وبحاش�يته النق�د الرصيح مل�ا انتقد من أحادي�ث املصابيح لإلمام العالئ�ي، واألجوبة عىل أحاديث 
املصابيح البن حجر، ختريج العالمة ممد بن نارص الدين األلباين، حتقيق عيل بن حسن عبد احلميد احللبي، دار 
ابن القيم، الدمام – اململكة العربية السعودية، ودار ابن عفان، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل (كتاب القصاص، 

باب الديات، حديث رقم: )3430( 3٩1/3.  
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 وأما بالنسبة لعفو الويل عن دعوى املطالبة بحد القذف أو التعزير ملن سب أو شتم مورثهم 

فقد اختلف فقهاء املذاهب � رمحهم اهلل � فيمن له حق املطالبة من األولياء يف ذلك ، وبالتايل 
حي�ق ل�ه العفو عن القاذف أو الش�اتم ملورثهم ، فقيل هو حق جلميع الورث�ة)1(، وقيل للورثة إال 
الزوج�ني)٢(؛ النقط�اع الصل�ة بينه�ا بالوف�اة � كا يف إرث ح�ق القصاص � ، وقي�ل بل هو حق 
للعصبة فقط)3(، وقيل للورثة يف التعزير دون حد القذف)4(، وأرجحها أهنا جلميع الورثة ؛ ذلك 
ألن املطالبة باحلد أو التعزير للقاذف أو الشاتم إنا وجبت لدفع الشني واملعرة أصاًل عن املقذوف 
أو املش�توم ، وأهن�ا تلح�ق ورثته بعد موته عىل انف�راد)5(، فيترضرون بذل�ك ، إالَّ أن هذا الرضر 

تتفاوت درجاته بالنسبة هلم، ولكن هذا التفاوت ال يربر إلغاء الرضر احلاصل لبعضهم)6(.

وعىل هذا يكون العفو عن دعوى إقامة حد القذف أو التعزير ، هو حق جلميع الورثة � عىل 
الراجح � تنقيض به الدعوى ، كا هو احلال يف عفو املجني عليه .

)1( وهم الشافعية واحلنابلة يف الراجح عندهم. انظر: الرميل، هناية املحتاج � مرجع سابق � ٢٩٩/7 ؛ الشريازي. أبو 
إس�حاق إبراهيم بن عيل بن يوس�ف )141٢ه � 1٩٩٢م(، املهذب )حتقيق وتعليق د.ممد الزحييل، دار القلم، 
دمش�ق � س�وريا، والدار الش�امية، بريوت � لبنان، الطبعة األوىل ( 410/5 ؛ الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع 
س�ابق � 37٢/3 ؛ البهويت رشح منتهى اإلرادات � مرجع س�ابق � ٢13/6 ؛ ابن مفلح. شمس الدين ممد بن 
مفلح املقديس )14٢4ه � ٢003م(، كتاب الفروع )ومعه تصحيح الفروع للعالمة عالء الدين عيل ابن سليان 
امل�رداوي، وحاش�ية اب�ن قندس لتقي الدين أيب بكر إبراهيم بن يوس�ف البغيل، حتقيق د. عبد املحس�ن الرتكي، 

مؤسسة الرسالة، بريوت � لبنان، مكتبة املؤيد، الرياض � اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل(88/10.
)٢( وه�م املالكي�ة، وق�ول عن�د الش�افعية واحلنابلة. انظر: الدس�وقي. ش�مس الدين مم�د عرفة )د.ت(، حاش�ية 
الدسوقي عىل الرشح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد الدردير ) وهبامشه الرشح املذكور مع تقريرات للمحقق  
الش�يخ ممد عليش، دار إحياء الكتب العربية عيس�ى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة � مرص، د.ط (331/4 ؛ 
الش�ريازي، املهذب � مرجع س�ابق � 410/5 ؛ الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع سابق � 37٢/3 ؛ ابن مفلح، 

الفروع � مرجع سابق �88/10.  
)3( وهو وجه عند الش�افعية واحلنابلة. انظ�ر: الش�ريازي، امله�ذب � مرجع س�ابق � 410/5 ؛ ابن قدامة، املغن�ي 
� مرج�ع س�ابق � 140/11 ؛ امل�رداوي، اإلنص�اف � مرجع س�ابق �٢٢1/10؛ اب�ن مفلح، الف�روع � مرجع 

سابق �88/10.
)4( وهم احلنفية يف التعازير فقط، كالسب والشتم، أما القذف ؛ فألنه حد، واحلق فيه غالب هلل فال يملكه العبد � كا 

سبق �. انظر: الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � ٩/٢74. 
)5( البهويت، رشح منتهى اإلرادات � مرجع سابق � 6/1٩٩. 

)6( الزيد، العفو عن العقوبة � مرجع سابق � ٢01/1.   
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الثاين : عفو الويل يف القانون

القاعدة العامة يف القانون املقارن أن الدعوى املتعلقة باحلقوق املدنية ال تقام إال أمام  القضاء 
امل�دين ، ك�ا أن احلق فيها ينتقل ممن أرضت به اجلريمة ش�خصيًا إىل ورثت�ه)1(، وليس هلم املطالبة 
ب�ه إاّل أم�ام هذا القضاء)٢(، واحلق إذا انتق�ل أصبح ملكًا ملن انتقل إليه يت�رصف فيه با أجازه له 

القانون ، ومن ذلك العفو عنه أو الصلح وخالفه.
لك�ن احلق يف الدعوى املدنية التابعة للدعوى اجلنائية خيتلف عن احلق يف الدعوى الس�ابقة 
التي نشأت عن احلقوق املدنية ، حيث أنه جيوز ملن حلقه الرضر أن يطالب به أمام القضاء اجلنائي، 
فضاًل عن القضاء املدين ، كا أن الدعوى فيه ال تقام أمام املحكمة اجلنائية إال عىل أساس املطالبة 
بالتعويض ملن حلقه الرضر ، وال تقبل من غريه ابتداًء)3(، وعىل هذا األساس فقد اختلف تكييف 
رشاح القانون النتقال احلق يف احلالتني السابقتني)4(، عا هو عليه يف الرشيعة اإلسالمية، بالتفرقة 

فيها بني أوضاع ثالثة:
إذا ارُتِكَب�ت اجلريم�ة قبل وف�اة املورث ، ول ُيع�رف رأيه يف التعويض أو ال�رتك ، أو كانت 

الوفاة معارصة للجريمة ، أو ارُتِكَبت اجلريمة بعد وفاة املورث.
ففـي الوضـع األول: وه�و ارت�كاب اجلريمة قب�ل وفاة امل�ورث ، ول ُيعرف رأي�ه يف طلب 

التعويض أو الرتك ، فإن األمر خيتلف بحسب ما أحدثته هذه اجلريمة من رضر عىل الوارث :
ف�إن كان ال�رضر مادي�ًا ، كجريم�ة اعتداء ع�ىل مال مورثه ، أو جس�مه ترت�ب عليها تكبده 
نفقات للعالج ، فإن من حق الوارث أن يقيم دعوى طلب تعويض هذا الرضر)5(، بل إن بعض 
ال�رشاح قد أج�از له اخليار يف إقامة دعواه هذه أمام القضاء اجلنائ�ي)6(، وكا أن له احلق يف إقامة 

الدعوى ، فإن له احلق أيضًا يف تركها ، وتنقيض به الدعوى. 
)1( مصطف�ى، رشح قان�ون اإلج�راءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص175 ؛ رسور، الوس�يط يف قانون اإلجراءات 

اجلنائية � مرجع سابق � ص٢٩0.
)٢( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص175.
)3( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ٢٢7/1.

)4( ومه�ا: الص�ورة الثانية من احلالة الثانية: وه�ي أن يموت املجني عليه قبل أن يصدر منه عفو عن اجلاين، وكذلك 
احلالة الثالثة: وهي أن تقع اجلناية عليه بعد وفاته. 

)5( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢88.
)6( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢74.
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وإن كان ال�رضر معنوي�ًا ، كجريمة قذف أو س�ب ملورثه ، فأغل�ب اآلراء ت�ذهب إىل  عدم 
االعرتاف للوارث باحلق يف إقامتها)1(، حجتهم يف ذلك أن عدم إقامة املورث لدعواه حال حياته 
قرينة عىل نزوله عن حقه يف املطالبة بالتعويض عن هذا الرضر)٢(، وبعضهم علل ذلك أن الرضر 

املعنوي هو شخيص مض وال ينتقل للورثة)3(.

بيد أنه من حق الوارث إقامة الدعوى ، يف حالة إن كان املورث قد اتفق مع اجلاين عىل حتديد 
ه�ذا التعوي�ض ، أو ق�د أقام دعواه قبل وفات�ه ؛ حيث أنه قد بانت رغبة امل�ورث قبل موته أنه ال 
يري�د النزول ع�ن حقه ، وبالتايل فللورثة أن يتمموا ما قد بدأه مورثهم ، فالقرينة � وهي االتفاق 

� تدل عىل عدم النزول .

وإن كان املورث قد رفع دعواه ، فال خالف أنه جيوز للوارث أن خيلف صفة مورثه يف دعواه 
التي أقامها قبل وفاته)4(، باعتبار أنه إذا رفع املرضور الدعوى فإنه جيوز لغريه أن حيل مله)5( .

�ح يف القانون املق�ارن أن ال�رضر املعن�وي أو األديب التي أحدثته  إذا تق�رر ه�ذا ، ف�إن امُلَرجَّ
ح  اجلريم�ة املرتكب�ة قب�ل وفاة امل�ورث ، ول ُيعرف رأيه يف طل�ب التعويض أو ال�رتك ، أن امُلَرجَّ
يف ه�ذه احلالة ع�دم االعرتاف للوارث باحلق يف إقامتها ، وبالت�ايل ال جمال للحديث عن الرتك ؛ 

النعدام الدعوى بوفاة املورث .   

ويف الوضع الثاين : وهو إذا كانت الوفاة معارصة للجريمة ، ويف هذه احلالة ال يصلح املورث 
أن يكون صاحب حق)6(؛ ألنه يف ذات اللحظة � التي كان متصورًا فيها نش�وء حقه يف التعويض 
� قد انقضت ش�خصيته بوفاته ، وبالتايل ال يس�تطيع الوارث أن يقيم دعوى خاصة بمورثه ؛ ألن 
مورث�ه قد مات)7(، فال تقبل الدعوى من الورثة أمام املحكمة اجلنائية إالَّ عن املطالبة بالتعويض 

)1( رسور، الوس�يط يف قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة � مرجع س�ابق � ص٢88 ؛ حس�ني، رشح قان�ون اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع سابق � ص٢74.

)٢( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢74.
)3( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢88.

)4( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢73.
)5( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص176.

)6( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢٩0.
)7( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢75.
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عا حلقهم شخصيًا من الرضر بسبب وفاة مورثهم فقط)1( � ال عن املطالبة بحقوق مدنية نشأت 
ملورثه�م ث�م انتقلت إليه�م بوفاته)٢( � بصفتهم يف ه�ذه احلالة مرضورين � ف�ال يكفي أهنم ورثة 
فق�ط  � فيتع�ني عليهم إثبات الرضر الذي أصاهب�م)3(، كٌل عىل حده ، فتنطبق عليهم أحكام ترك 

الدعوى من املرضور التي سبق بحثها باملطلب السابق)4(.

ويف الوضـع الثالـث : وه�و إذا ارُتِكَبت اجلريمة بعد وفاة امل�ورث ، ال خترج هذه احلالة من 
جريمة قذٍف أو س�بٍّ ارتكبت اعتداًء عىل ذكرى املورث)5(، فُيش�رتط فيها أن يكون الوارث قد 
أصاب�ه رضر ش�خيص ومبارش من ه�ذه اجلريمة ، بمعن�ى أن تتعدى اجلريمة ذك�رى املورث إىل 
املس�اس ب�رشف ال�وارث ، إذ بغري ه�ذا ال تقوم اجلريم�ة)6(، فيصبح الوارث م�رضورًا أصياًل ، 
ولي�س َخَلَفًا ملورثه)7(، فتنطبق عليه أحكام ترك الدعوى من املرضور التي س�بق بحثها باملطلب 

السابق)8(.

4 .2 .3  اختالف األولياء يف العفـو

تبني فيا سبق املالُك للعفو من األولياء ، يف الدعاوى اجلنائية للجرائم الواقعة عىل مورثهم، 
ع�ىل اخت�الف أنواعها يف الرشيعة اإلس�المية والقانون ، وه�ذا الويل إن كان واح�دًا وقع عفوه 
موقع�ه)٩(، عىل التفصيل الس�ابق)10(، وكذلك احلال إن تعددوا وقد اتفق�وا مجيعًا عىل العفو)11(، 

فحكمهم كالواحد .

)1( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص175.
)٢( ألن م�ل املطالب�ة بمثل هذه احلقوق هو القضاء املدين وليس اجلنائي. انظ�ر: رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات 

اجلنائية � مرجع سابق � ٢٢7/1.
)3( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢76.

)4( حيث تنطبق عليه احلالة األوىل: وهي حصول اجلناية مع بقاء حياة املجني عليه، ص1٢8.
)5( رسور، الوس�يط يف قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة � مرجع س�ابق � ص٢٩1 ؛ حس�ني، رشح قان�ون اإلجراءات 

اجلنائية � مرجع سابق � ص٢76.
)6( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢76.

)7( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢٩0.
)8( فتنطبق عليه احلالة األوىل: وهي حصول اجلناية مع بقاء حياة املجني عليه، ص1٢8.

)٩( عودة، الترشيع اجلنائي اإلسالمي � مرجع سابق � ص554. 
)10( يف الفقرة ثانيًا من هذا املبحث املتعلقة بعفو الويل يف الرشيعة اإلسالمية والقانون، ص131.

)11( ابن حزم، املحىل � مرجع سابق � 48٢/10 ؛ الزيد، العفو عن العقوبة � مرجع سابق  � ٢٢٢/٢. 
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لكن اإلشكال يقع إن َتَعَدَد األولياء واختلفوا يف العفو عن اجلاين ، فمنهم من عفا ، ومنهم 
من ل يعف وطالب باستيفاء حقه ، فهل عفو بعضهم مؤثر عىل حق الباقني ، أم غري مؤثر ؟

هذا اإلشكال ال خيلو من ثالث حاالت :
إم�ا أن يمك�ن جتزئة هذا احلق ،كالدي�ة يف الرشيعة ، والتعويض يف القان�ون ، وإما اليمكن 
جتزئته كالقصاص يف الرشيعة ، وإما أن يكون حقًا ثابتًا لكِل ويٍل عىل اس�تقالل يمكن اس�تيفاؤه 
كاماًل ؛ ملا حلقه من الش�ني واملعرة ، كحد القذف أو التعزير للس�ب والش�تم وسائر أنواع اإليذاء 

التي ال حد فيها وال قصاص، وليس للحالتني األخريتني مثيل يف القانون)1(.
ففـي احلالـة األوىل : حيث يمكن جتزئة احلق املطال�ب به، كا يف الدية ، فإن عفو أحد الورثة 
عن املطالبة بحقه من الدية مؤثر يف س�قوط حق العايف نفس�ه ؛ إذ هو مال من ماله ، مع بقاء حق 
املطالب�ة للورثة اآلخري�ن)٢(، فلكل وارث العفو ع�ن املطالبة بنصيبه فيه�ا، حيث تنقيض دعواه 
لشخصه فقط ِقَبَل اجلاين يف نصيب العايف وحده دون غريه من سائر الورثة، بمعنى أن العفو هنا 
هو عفو نس�بي ، لكل وارث عىل اس�تقالل ، ال يمس حق وارث آخر يف دعوى املطالبة بالدية ، 
بحي�ث ال تنقيض الدعوى بجميعها إالَّ إذا عفا مجيع الورثة ، فالعفو املقصود هو الذي تنقيض به 
الدع�وى اجلنائية اخلاصة كاملة ، وهو عف�و مجيع الورثة عن املطالبة بحقوقهم من دية مورثهم . 

أما العفو اجلزئي من أحد الورثة ، فال يؤثر عىل استمرار الدعوى وال تنقيض به .
أما عند أهل القانون ، فالدعوى املدنية التابعة ، هي يف حقيقته دعوى تعويض ، والتعويض 
يمك�ن جتزئت�ه ، لذا فإن ترك املرضور لدعواه نس�بي ، أي إذا تع�دد املرضورين فإن ترك أحدهم 
لدع�واه ، ال ي�رسى ع�ىل الباقني، فينقيض ح�ق املطالبة بالنس�بة للتارك وح�ده ، ولكن الدعوى 
مستمرة بالنسبة لسواه من املدعني الذين ل حيصل منهم ترك)3(،  ولكن من البديي أنه ال تنقيض 

الدعوى املدنية هذه إال برتك املدعون املدنيون مجيعًا لدعواهم . 
)1( باعتبار أن مجيع اجلرائم عند أهل القانون الدعوى فيها عامة، وال يتعلق احلق اخلاص � التي تقوم عليه الدعوى 
املدني�ة التابع�ة � إال بالتعوي�ض فق�ط، دون أن يتدخل املدعي به يف الدعوى اجلنائية، ك�ا ال يؤثر تركه حلقه عىل 

استمرار سريها � كا سيأيت يف مبحث آثار الرتك �.
)٢( النووي، روضة الطالبني � مرجع سابق � ٢4٢/٩ ؛ ابن حزم، املحىل � مرجع سابق � 48٢/10 ؛ الزيد، العفو 

عن العقوبة � مرجع سابق � ٢/٢٢3. 
)3( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص1٩7 ؛ حس�ني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية 

� مرجع سابق � ص346 � 347.
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ويف احلالة الثانية : التي ال يمكن جتزئة احلق املعفي عنه ، كعفو بعض أولياء الدم عن املطالبة 
بالقص�اص م�ن قات�ل مورثهم ، ومطالب�ة الباقني به ، فللعل�اء � رمحهم اهلل � مذاه�ب متعددة ، 
فمنهم من قال هو للرجال دون النساء)1(، ومنهم من قال هو لكل وارث إال الزوج والزوجة)٢(، 

إال أن أظهرها مذهبان مها : 

املذه�ب األول : املذه�ب الظاه�ري)3(، وه�و تقديم طال�ب القصاص عىل الع�ايف ، فالقصاص 
عنده�م واج�ب وال يلتف�ت إىل عفو م�ن عفا ، حجته�م يف ذلك ، قوله تع�اىل : }...َواَل 
ُئُكْم بَِا  َتْكِس�ُب ُكلُّ َنْفٍس إاِلَّ َعَلْيَها َواَل َت�ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرٰى ُثمَّ إىَِلٰ َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم َفُيَنبِّ
َتِلُفوَن ﴿164﴾{)س�ورة األنعام(، فدلت اآلية عىل أن فعل اإلنس�ان ال يقع  ُكْنُت�ْم ِفيِه خَتْ
أث�ره إال علي�ه وحده ، فُيقرَص أث�ر العفو عىل العايف وحده وال جي�وز أن يرسى عفوه عىل 
غريه)4(، كا أن التخيري بني الَقَود والدية)5(َوَرَدا ورودًا واحدًا ، فلي�س أحدمها مقدم عىل 
اآلخر إال بدليل ، وال دليل ، فلم جيز التقديم)6(، كا أن القاتل قد خرج دمه من التحريم 
إىل التحلي�ل، والع�ايف يريد حتريم دم صح حله بيقني ، فليس ل�ه ذلك إال بدليل من نص 
أو إمجاع ، وال دليل ، فبطل بيقني ، فال يلتفت إليه)7(، وكذلك العايف إىل الدية يريد إباحة 
أخ�ذ م�ال ، واألموال مرم�ة ؛ والنص جاء بإباح�ة دم القاتل ، ول ي�أت بإباحة الدية إال 
بأخ�ذ األه�ل هلا ، وهو لفظ يقتيض إمجاعهم عىل أخذها ، فإذا ل جيمعوا فال حيل أخذها ، 

ول يبحها نص وال إمجاع فبطل بيقني ، وصح أن من طلب القود فهو له)8(.

)1( حجتهم يف ذلك أن النساء ال يرثن الوالء وال والية هلن يف النكاح، فكذلك هنا، وهو قول عمر بن عبد العزيز، 
وقتادة، والنخعي، والزهري، والليث. انظر: ابن حزم، املحىل � مرجع سابق � 478/10. 

)٢( قاله ابن أيب ليىل ؛ ألهنا ليسا من العصبة. انظر: ابن حزم، املحىل � مرجع سابق � 10/47٩. 
)3( ابن حزم، املحىل � مرجع سابق �10/ 48٢.

)4( املرجع السابق، الصفحة نفسها. 
)5( كحدي�ث »...وم�ن قت�ل له قتيل فهو بخري النظري�ن، إم�ا أن يودي وأم�ا أن يق�اد «. أخرجه  البخاري، صحيح 
البخاري � مرجع سابق � كتاب الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخري النظرين، من حديث أيب هريرة، رقم: 

)6880(ص1443.
)6( ابن حزم، املحىل � مرجع سابق �481/10. 

)7( املرجع السابق،10/ 48٢. 
)8(  املرجع السابق، الصفحة نفسها.
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وبناًء عىل هذا القول ، فإن العفو من بعض الورثة ال يكون مسقطًا لدعوى القصاص التي   
يطالب هبا الورثة الباقون ، فال تنقيض هبذا العفو الدعوى اجلنائية اخلاصة ؛ ألنه غري مؤثر 

فيها.

املذه�ب الث�اين : مذهب مجهور الفقهاء)1( � رمحهم اهلل � وهو تقدي�م العفو من أحد األولياء عىل 
طل�ب القص�اص من الباقني ، فيس�قط القص�اص وينتقل حقهم إىل الدي�ة ، وهلم أدلة يف 
َباٌع بِامْلَْع�ُروِف َوَأَداٌء إَِلْيِه  ٌء َفاتِّ ذل�ك أمهها ، قول�ه تعاىل : }...َفَمْن ُعِفَي َل�ُه ِمْن َأِخي�ِه َشْ
لَِك َفَلُه َعَذاٌب َألِيٌم ﴿178﴾{ ٌة َفَمِن اْعَتَدٰى َبْعَد َذٰ ِفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرمْحَ لَِك خَتْ بِإِْحَساٍن َذٰ
ر )ش�يئًا( لُِيعلم أن العفو عن اجلزء يس�قط ال�كل يف القصاص)٢(،  )س�ورة  البق�رة(، فَنكَّ
فالعفو من بعض الورثة كاٍف إلس�قاط القصاص، وينقلب نصيب الباقني مااًل)3(، ثم إن 
القصاص واحد ال يقبل التجزئة ؛ إذ ال يمكن قتل بعض اجلاين وإحياء بعضه ، فإذا سقط 
ح�ق العايف بالعفو س�قط حق الباق�ني رضورة)4(، كم�ا أن عف�و بع�ض ال�ورثة ش�به�ة ، 
والقص�اص يس�قط بالش�بهات)5(، ثم إن العصمة تكون يف نفس القاتل بقدر ذلك اجلزء 
املعف�و عنه ، والقول باالس�تيفاء يك�ون يف نفس بعضها معصوم، وال يمكن تقس�يم هذه 

النفس لَِيْنُفَذ ترصُف كل ويل فيها ، ول�اَّ تعذر ذلك سقط القصاص)6(.

)1( وهم احلنفية والش�افعية واحلنابلة. انظر: الكاس�اين، بدائع الصنائع � مرجع س�ابق �٢8٩/10؛ ابن عابدين، رد 
املحتار عىل الدر املختار � مرجع سابق �٢٢4/10 ؛ اخلرش، حاشية اخلرش � مرجع سابق � ٢1/8 ؛ النووي، 
روضة الطالبني � مرجع س�ابق �٢4٢/٩ ؛ الرميل، هناية املحتاج � مرجع س�ابق �310/70 ؛ ابن قدامة، الكايف 

� مرجع سابق � 184/5.
)٢( ابن مفلح، املبدع � مرجع سابق � ٢40/7. 

)3( املطيعي. ممد نجيب )د.ت(، تكملة املجموع رشح املهذب ) مكتبة اإلرشاد، جدة � اململكة العربية السعودية، 
د. ط(3٩٩/٢0. 

)4( الكاس�اين، بدائع الصنائع � مرجع س�ابق �٢88/10 � ٢8٩ ؛ البابريت، العناية مع فتح القدير � مرجع س�ابق � 
٢08/10، ٢٢7 ؛ الش�ربامل�ي. أبو الضياء نور الدين عيل بن عيل )1414ه � 1٩٩3م(، حاش�ية الش�ربامل�ي 
)مطبوع مع » هناية املحتاج إىل رشح املنهاج يف الفقه عىل مذهب اإلمام الش�افعي للرميل ومعها حاش�ية أمحد بن 
عبد الرزاق بن ممد بن أمحد املعروف باملغريب الرش�يدي«، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، الطبعة األوىل( 

٢٩٩/7 ؛ ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 581/11 ؛ ابن مفلح، املبدع � مرجع سابق � ٢٢7/7� ٢40.
)5( ابن عبد السالم، قواعد األحكام يف إصالح األنام � مرجع سابق � ٢/160. 

)6( البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق � 534/5  الزيد، العفو عن العقوبة � مرجع سابق � ٢3٩/٢.
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وهذا القول هو الراجح ؛ لقوة أدلتهم ، فإن القود ال يتجزأ ، فلو عفا عن بعض أعضاء اجلاين 
سقط عن كله ، كا يف الطالق فإن تطليق بعض املرأة تطليق لكلها)1(، فكذلك هنا ، خاصة وأنه 

مذهب أكثر املحققني من أهل العلم ، وهو أحوط يف الدماء ، وانترص له بعض املعارصين)٢(.

وعىل هذا ، فإن اختالف األولياء يف العفو معترب يف دعوى املطالبة بالقصاص ، حيث تنقيض 
ب�ه ه�ذه الدع�وى إذا صدر م�ن أحدهم � ول�و كان عفوه إىل الدي�ة � وال يتبقى أم�ام الباقني إال 

املطالبة بدية مورثهم .

وأما يف احلالة الثالثة : وهي احلقوق التي يمكن استيفاؤها كاملة لكل ويٍل استقالاًل ؛ ملا حلقه 
من الشني واملعرة ، كحد القذف أو التعزير للسب والشتم وسائر أنواع اإليذاء بالقول مما ال حد 
فيه وال قصاص ، فمن الفقهاء � رمحهم اهلل � َمن أس�قط احلد بعفو بعض األولياء)3(؛ قياس�ًا عىل 
القصاص)4(، ومنهم من جعله كالدية)5(، فيسقط من احلد قدر نصيب العايف ، ويستوىف للباقني؛ 

ألنه متوزع بخالف القصاص)6(.

إال أن الراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور)7(، بأن حق إقامة حد القذف ال يس�قط إال باتفاق 
مجي�ع األولي�اء ، ف�إن طالب به بعضه�م ُحدَّ له كام�اًل ؛ للحوق الع�ار بكل منهم ع�ىل انفراده ، 

)1( الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق �٢88/10. 
)٢( الزيد، العفو عن العقوبة � مرجع سابق � ٢/ ٢3٩.

)3( قاله بعض الشافعية وبعض احلنابلة. انظر: النووي، روضة الطالبني � مرجع سابق � 3٢6/8؛ الرشبيني، مغني 
املحتاج � مرجع سابق � 37٢/3 ؛ ابن مفلح، الفروع � مرجع سابق �88/10.

)4( وه�و قي�اس م�ع الفارق ؛ فالقصاص يس�قط إىل بدل، أما القذف فال يس�قط إىل بدل، وقال الن�ووي هذا الوجه 
ضعيف ؛ إذ ال ب�دل هنا. انظر: النووي، روض�ة الطالبني � مرجع س�ابق � 3٢6/8؛ الرشبيني، مغني املحت�اج 

� مرجع سابق � 37٢/3 ؛  البهويت، رشح منتهى اإلرادات � مرجع سابق � ٢13/6. 
)5( أيضًا قال به بعض الشافعية وبعض احلنابلة. انظر: النووي، روضة الطالبني � مرجع سابق � 3٢6/8 ؛ الرشبيني، 

مغني املحتاج � مرجع سابق � 37٢/3 ؛ املرداوي، اإلنصاف � مرجع سابق � ٢٢1/10.
)6( وُردَّ ه�ذا ب�أن العقوبة هن�ا حدية، واحلدود ال تتبعض، ألهنا مقررة من عند اهلل، حي�ث يراد منها الردع والزجر، 
بمعن�ى: أهن�ا إذا جت�زأت فتكون دون ما ق�رره اهلل، وإنقاصها ال يتم هبا الردع.  انظر: اب�ن قدامة، املغني � مرجع 

سابق �141/11.
)7( وه�و الصحي�ح عند الش�افعية واحلنابلة. انظر: الن�ووي، روضة الطالبني � مرجع س�ابق � 3٢6/8؛ الرشبيني، 
مغني املحتاج � مرجع سابق � 37٢/3 ؛ البهويت، رشح منتهى اإلرادات � مرجع سابق � 6 /٢00، ٢13 ؛ ابن 

مفلح، الفروع � مرجع سابق �88/10.
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والق�ذف ال يس�قط إىل بدل ، فال يملك أحدهم إس�قاط حق غريه ، فوج�ب ملن ل يعف كاماًل ، 
كوالية التزويج وحق الشفعة)1(.

وع�ىل هذا فإن اختالف األولياء يف العفو غري معترب يف دعاوى القذف واالعتداء بالقول مما 
يستحق معه تعزير فاعله ، فإذا ل يتفقوا عىل العفو فال أثر لعفو بعضهم ، وال تنقيض به مثل هذه 

الدعاوى .   

4 .2 .4 عفو ويل األمر

يتف�ق الفق�ه اإلس�المي م�ع رأي رشاح القان�ون ، يف أن ويل األم�ر � وهو ما يس�مى قانونًا 
ب�»رئي�س الدول�ة « � ه�و النائب عن األم�ة أو اجلاعة التي ه�و رئيس عليها ، ومن�وط به رعاية 
ش�ؤوهنا ، واملحافظ�ة عىل مصاحلها العام�ة ؛ لذا خيتص هو أو نائبة باملطالبة بحقوقها ، وتس�مى 
»حق�وق اهلل« أو »حقوق املجتمع« ، وهذه احلقوق ختتص هبا الدعوى اجلنائية العامة � كا س�بق 

بيانه)٢( � .   

وتق�رر في�ا س�بق أن الدع�وى اجلنائية اخلاص�ة يف الرشيعة ختت�ص باملطالبة بحق�وق العبد 
اخلالص�ة والغالبة ، كا أن الدع�وى املدنية التابعة يف القانون هي أيض�ًا للمطالبة بالتعويض عن 
احل�ق اخل�اص)3(؛ لذا خيتص باملطالبة فيها إما املجني عليه أو امل�رضور أو وكالئها أو أوليائها ، 
فهي ملك هلا يترصفان فيها حس�ب ما أجازه الرشع أو القانون ، ومن هذه الترصفات العفو أو 

الرتك)4(.

هبذا يتبني أن ويل األمر ليس من هؤالء املالكني ملثل هذه الدعاوى اخلاصة ، سواء يف الرشيعة 
اإلسالمية أو القانون ؛ ألن هذه الدعاوى ال تقام إال للمطالبة بحقوق األفراد ، واإلمام منوط به 

)1( النووي، روضة الطالبني � مرجع سابق � 3٢6/8 ؛ البهويت، رشح منتهى اإلرادات � مرجع سابق � 6 /٢00، 
.٢13

)٢( راج�ع املطلب اخلاص بالدع�وى اجلنائية العامة، واحلقوق التي تتعلق هبا، يف املبحث الثالث من الفصل األول، 
ص4٢ وما بعدها. 

)3( راجع املطلب اخلاص بالدعوى اجلنائية اخلاصة، واحلقوق التي تتعلق هبا، يف املبحث الثالث من الفصل األول، 
ص46 وما بعدها. 

)4( راجع مطلب عفو املجني عليه، ومطلب عفو الويل، من هذا املبحث، ص 1٢6 وص 131.
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حقوق اجلاعة العامة)1(، وليس حقوق األفراد اخلاصة ؛ لذا من املتفق عليه بني فقهاء الرشيعة)٢( 
وأهل القانون)3( أن ليس لإلمام أو رئي�س ال�دولة التدخل يف حقوق اآلدميني يف اجلملة)4(، فال 

يملك املطالبة أو العفو والرتك)5(. 

ل ويل األمر ، يف الدعوى اخلاصة ، عىل  ُز َتَدخُّ وِّ لكن ثمة حاالت قد ُاس�تثنيت من ذلك ، جُتَ
التفصيل اآليت :

األول : يف الرشيعة اإلسالمية
أوجبت الرشيعة اإلسالمية عىل اإلمام للمصلحة العامة ، أن حيل مل ويل املجني عليه إذا ل 
ُيعرف أحد من أوليائه اخلاصني ؛ للمطالبة نيابة عنه باحلق اخلاص الواجب له ، وذلك يف حالتني 

مها :

حال�ة م�ا إذا نت�ج عن اجلناية م�وت املجني عليه ال�ذي ال ويلَّ له ، وحالة ك�ون املجني عليه 
صغريًا أو جمنونًا ، وال ويلَّ هلا . 

فف�ي احلال�ة األوىل : إذا مات املجني علي�ه ول يكن له ويلٌّ معروف ، فالس�لطان وليه ، يرثه 
ويعقل عنه ؛ ألن السلطان ويل من ال ويلَّ له ، وهذا باتفاق الفقهاء)6(� رمحهم اهلل �  يدل عىل ذلك 

)1( عودة، الترشيع اجلنائي اإلسالمي � مرجع سابق � ص747. 
)٢( الرسخيس، املبسوط � مرجع سابق – 131/10 ؛ املاوردي، األحكام السلطانية � مرجع سابق � ص35٩ ؛ البهويت، 

كشاف القناع � مرجع سابق � 53٢/5 ؛ عودة، الترشيع اجلنائي اإلسالمي � مرجع سابق � ص747 � 748.
)3( حيث ال يتدخل املرشع باملطالبة إال يف الدعوى اجلنائية فقط، أو حتت ما يسمى ب� » العفو الشامل« إذا أراد أن يعفو، 

وهذا العفو بحسب األصل ال يؤثر عىل الدعوى املدنية التابعة هلا � كا سيأيت �.
)4( وإن خالف يف ذلك بعض الش�افعية، بجواز عفو اإلمام عن التعزير الواجب للعبد، حتى ولو طلبه، وهو ما رجحه 

ابن املقري، لكن املعتمد يف املذهب أنه ال جيوز له. انظر: الرشبيني،  مغني املحتاج � مرجع سابق �  1٩4/4.
)5( عىل اختالف بني الرشيعة والقانون يف حتديد نوعية الدعاوى التي يتعلق هبا احلق اخلاص يف كل منها، ففي القانون 
مجي�ع اجلرائ�م الدعوى فيها عام�ة، وال يتعلق احلق اخلاص إال باملطالبة بالتعويض عن الرضر فقط، كا س�بق،، أما 
يف الرشيع�ة فنجد أن بعض اجلرائم – كالقصاص والق�ذف والتعزيرات اخلاصة، الدعوى فيها خاصة، وال يقترص 
حق الفرد فيها عىل التعويض فقط بل يتعداه إىل حقه باملطالبة بعقوبة اجلاين، وحتريك الدعوى ومبارشهتا � كا سبق 

بيانه �.
)6( املوص�يل. عب�د اهلل بن مم�ود بن مودود )د.ت(، االختيار لتعليل املختار ) علق عليه الش�يخ مم�ود أبو دقيقة، دار 
الكت�ب العلمي�ة، ب�ريوت � لبنان، د.ط ( ٢٩/5 ؛ احلط�اب، مواهب اجلليل � مرجع س�ابق � ٢50/6 ؛  النووي، 
روض�ة الطالب�ني � مرج�ع س�ابق � 3٢6/8، ٢14/٩ ؛ الش�ريازي، امله�ذب � مرجع س�ابق � 70/5 ؛ املرداوي، 
اإلنصاف � مرجع سابق � 483/٩ ؛ البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق � 535/5 ؛ ابن قدامة، الكايف � مرجع 

سابق � 166/5، 186. 
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قول�ه > : )...وأن�ا م�وىل من ال موىل له ، أرث مال�ه وأفك عانه ...()1(. هذا بالنس�بة للمطالبة 
واالستيفاء ، أما بالنسبة لعفو السلطان واحلالة هذه ، فقد اختلف الفقهاء فيها عىل ثالثة أقوال : 

القول األول : األمر مرتوك له ، كالويل اخلاص ، لكنه مقيد باملصلحة ، إما القصاص وإما الدية، 
وليس له العفو املطلق الذي ليس إىل مال)٢( ؛ ألن ترصفات اإلم�ام قيدة بمصلحة األمة، 

والعفو إىل غري مال ال َحظَّ فيه للمسلمني فلم يملكه اإلمام)3(.

القول الثاين : ال جيوز له العفو ، بل يتعني عليه القصاص)4(؛ ألنه يش�جع عىل قتل من ال ويل له، 
وه�ذا يتناىف مع مرشوعة القصاص)5(، لكن هذا ق�د ُيرد عليه بأن ترصفات اإلمام مقيدة 
باملصلح�ة ؛ ل�ذا فإنه إذا عفا فمؤك�د أن ذلك راجع للمصلحة الراجح�ة ، وقد ال تكون 

القصاص، وقد ال تكون الدية ، فكل حاٍل بحسبه ، واإلمام هو الذي يقدر ذلك. 

القول الثالث : األمر مرتوك لإلمام ، ولو عفا إىل غري مال ؛ ألنه ويل الدم ، فجاز العفو عىل غري 
م�ال كس�ائر األولياء)6( ، ويمك�ن أن يرد عىل هذا القول بأن ال��ويل اخلاص عادة ما يعفو 

مطلقًا طلبًا لألجر ، وليس كذلك بالنسبة للسلطان.

)1( أخرجه البيهقي، الس�نن الكربى � مرجع س�ابق � كتاب: الفرائض، باب: من جعل مرياث من ل يدع وارثًا وال 
موىل يف بيت املال، من حدي�ث املق�داد برق�م: )1٢3٩٩(3٩8/6 واللفظ له ؛ والدارقطني، سنن الدارقطن�ي 
� مرج�ع س�ابق � كتاب: الفرائض، بألف�اظ وطرق متعددة، أحاديث رق�م: )4111،41٢0(14٩/5، 15٢ ؛ 
قال عنه احلاكم: » هذا حدي�ث صحيح عل�ى ش�رط الشيخني ول خيرج�اه «. انظ�ر: احلاكم، املستدرك � مرجع 
س�ابق � حدي�ث رق�م: )800٢(4٢3/4؛ وقال عنه األلب�اين: »وقد وصله ابن حبان وس�نده صحيح «. انظر: 

األلباين، إرواء الغليل � مرجع سابق � كتاب: الفرائض، باب: العصبات، حديث رقم: )1700(6/13٩.  
)٢( وه�م احلنفي�ة والش�افعية والراجح عن�د احلنابلة. انظر: الكاس�اين، بدائع الصنائع � مرجع س�ابق � ٢78/10؛ 
املوص�يل، االختي�ار لتعلي�ل املخت�ار � مرج�ع س�ابق � ٢٩/5 ؛ الش�ريازي، امله�ذب � مرجع س�ابق � 70/5 ؛  
املرداوي، اإلنصاف � مرجع س�ابق � 483/٩ ؛ البهويت، كش�اف القناع � مرجع س�ابق � 535/5 ؛ ابن قدامة، 

الكايف � مرجع سابق � 186/5.. 
)3( الشريازي، املهذب � مرجع سابق � 70/5 ؛ ابن قدامة، الكايف � مرجع سابق � 186/5. 

)4( وهم املالكية وبعض احلنابلة. انظر: احلطاب، مواهب اجلليل � مرجع س�ابق � ٢50/6 ؛ امل�رداوي، اإلنصاف 
� مرجع سابق � ٩/483.

)5( املرداوي، اإلنصاف � مرجع سابق � ٩/483.
)6( وهو رواي�ة عند احلنابلة. انظر: اب�ن قدام�ة، الك�ايف � مرج�ع س�ابق � 186/5، 187 ؛  امل�رداوي، اإلنصاف 

� مرجع سابق � ٩/483.
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وع�ىل هذا ف�إن عفو ويل األمر ال يكون منهيًا للدعوى اجلنائي�ة اخلاصة ، إال بناًء عىل القول 
الثالث ، وهو العفو املطلق ، لكن الراجح يف املس�ألة هو القول األول)1(، وهو » أن لإلمام العفو 
إىل الدي�ة فق�ط« ، وب�ا أن العفو إىل الدية ال يكون س�ببًا النقضاء الدع�وى اجلنائية اخلاصة � كا 
تق�رر س�ابقًا � ؛ لذا ف�إن عفو ويل األمر ال تنقيض ب�ه الدعوى اجلنائية اخلاص�ة إذا نتج عنها وفاة 
املجن�ي علي�ه ال�ذي ال ويلَّ ل�ه ، وإنا تنقيض ب�ه دعوى القصاص فق�ط ، إذا كان اإلم�ام قد عفا 
عن القصاص، وتس�تمر فيه دعوى املطالبة بالدية؛ لعدم جواز العفو عنها البتة ، بناًء عىل القول 

الراجح عند الفقهاء .    

أم�ا يف احلال�ة الثانية : إذا كان املجني عليه صغ�ريًا أو جمنونًا ول يوجد له ويلُّ أو ويصُّ عليه ، 
فتكون الوالية للس�لطان)٢(، وقد اتفق الفقهاء)3( � رمحهم اهلل � أنه ليس للويل العفو املطلق الذي 
ليس إىل مال ؛ ألن ذلك رضر مض ال حظَّ هلا فيه ، ويتعارض مع مصلحتها ، فالسلطان كالويل 
اخل�اص والويص عليها ، مقيد بالنظر يف مصلحته�ا ، بل قال بعضهم ليس له إال القصاص)4(، 
إن كان الصغري ليس له حاجة إىل املال)5(، وقيل ال يصح عفوه عىل مال وإن كان يف حاجة ؛ ألن 

نفقته من بيت املال)6(.  

وبا أن األمر كذلك ، وأن الدعوى اجلنائية اخلاصة ال تنقض�ي إال بالعفو املطلق ، وهو غري 
جائ�ز يف هذه احلال�ة ، فينبني عليه أن الدعوى اجلنائية اخلاصة بح�ق الصبي واملجنون ال تنقيض 

بعفو الويل سواًء كان السلطان أو غريه ؛ لعدم صحة العفو املطلق من الويل .

)1( ألن مصلح�ة األم�ة غالبًا إم�ا يف القصاص وإما يف الدية، أما العفو املطلق فغالبًا ما تكون فيه املصلحة ش�خصية 
للجاين ؛ فُتَغلَّب مصلحة اجلاعة عىل مصلحة الفرد يف هذا، واهلل أعلم.

)٢( املرداوي، اإلنصاف � مرجع سابق � 3٢4/5.
)3( الكاس�اين، بدائع الصنائع � مرجع س�ابق �٢78/10، ٢86 ؛ اخلرش، رشح اخلرش � مرجع س�ابق � ٢3/8 ؛ 

الشريازي، املهذب � مرجع سابق � 70/5 ؛ ابن قدامة، الكايف � مرجع سابق � 186/5.
)4( فال يصح العفو منهم البتة ؛ ألن واليتهم إنا كانت يف اس�تيفاء حق واجب، والعفو إس�قاط فال يملكونه. انظر: 

الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق �٢86/10.
)5( ابن قدامة، الكايف � مرجع سابق � 186/5.

)6( قال املطيعي: "هذا هو املنصوص عليه عند الش�افعية "، وهو أيضًا احتال أورده بعض احلنابلة. انظر: املطيعي، 
املجموع � مرجع سابق � 3٩7/٢0 ؛ ابن قدامة، الكايف � مرجع سابق � 186/5.
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الثاين : يف القانون املقارن
يتفق رشاح القانون عىل أن رئيس الدولة أو نائبه ال يتدخل هنائيًا يف الدعوى املدنية التابعة، 
حت�ى ول�و كان من حلقه الرضر فاقد األهلي�ة أو ناقصها ، ول يكن له من يمثل�ه قانونًا)1(، ولكن 
جي�وز للمحكم�ة يف هذه احلال�ة بعد طلب النياب�ة أن تعني له وكي�اًل ؛ ليدعي نياب�ة عنه بحقوقه 

اخلاصة)٢(. 
لكن يف حالة اس�تثنائية ، جيوز لرئيس الدولة أن يتدخل يف الدعوى املدنية التابعة ، ويصدر 
قانون�ًا بالعفو الش�امل)3(، تنقيض ب�ه الدعوى اجلنائي�ة ، وينص فيه عىل س�قوط الدعوى املدنية 
التابعة هلا ؛ رغبة منه أن ال تثور ذكريات اجلريمة بأي طريقة كانت ، ولو نتج عنها أفعال ضارة)4(، 
لكن غالبًا أن ينص يف هذا القانون عىل أن الدولة تقوم بتعويض من حلقه رضر من اجلريمة)5(. 

4 .2 .5 وقت العفو
العفو مع الدعوى له ثالث حاالت :

إما أن يكون قبل الدعوى أو أثناء سريها أو بعد انقضائها.
احلال�ة األوىل : العف�و قبل الدع�وى ، وهو خارج عن مل البح�ث)6(، إال أن يدفع به اجلاين بعد 
إقام�ة الدع�وى ، ف�إن صح العف�و كان ُحْكُمه ُحْكَم ما ل�و وقع العفو أثن�اء نظر القايض  

للدعوى .

)1( كوليه أو وصيه أو القيم عليه.  
)٢( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص176. 

)3( وهو »إجراء قانوين يرفع الصفة اجلنائية عن الفعل املرتكب فيصبح غري معاقب عليه يف القانون«، وغالبًا ما يكون 
يف اجلرائم السياسية، وهو بحسب األصل ال يؤثر عىل الدعوى املدنية التابعة.انظر: املرصفاوي، املرصفاوي يف 

أصول اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص183.
� وبمعنى آخر هو »جتريد الفعل من الصفة اإلجرامية بحيث يصري له حكم األفعال التي ل جيرمها الشارع      

    أصاًل« انظر: حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص٢03.
� وال يكون إال بقانون. انظر: رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ٢48/1.   

)4( حس�ني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص٢04 � ٢05 ؛ رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع سابق � 171/1. 

)5( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص13٢ ؛  رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية 
� مرجع سابق � 171/1.

)6( ألنه ال دعوى أصاًل، وموضوع البحث يف انقضاء الدعوى، واالنقضاء ال يأيت إال بعد ابتداء، فا دام أن الدعوى 
ل تبتدئ فال تدخل يف البحث املخصص لالنقضاء.  
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احلالة الثانية : العفو بعد انقضاء الدعوى ، بأي طريقة من طرق االنقضاء ، كصدور احلكم فيها، 
وه�ذه احلال�ة أيضًا خارج�ة عن موضوع البح�ث ؛ ألن العفو إْن وقع بع�د ُحْكٍم انَصبَّ 
ع�ىل العقوبة)1(، وليس عىل الدعوى � الذي هو موضوع البحث � فيكون س�ببًا النقضاء 
العقوب�ة ال الدع�وى ؛ ألهن�ا ق�د انتهت قبله فال يؤث�ر فيها ، وإنا يؤث�ر يف العقوبة ، وهي 

ليست مل البحث .

احلال�ة الثالثة : العفو أثناء س�ري إج�راءات الدعوى ، أو كان قبل رفع الدع�وى ودفع به اجلاين ، 
وكان صحيحًا)٢(، وهذا النوع من العفو هو الذي تنقيض به الدعوى وترتتب عليه آثاره، 

وهذا هو املراد بالعفو يف هذا البحث . 

كذلك الرتك يف القانون ، فإنه جيوز للمدعي باحلق املدين)3( أن يرتك دعواه يف أية حالة كانت 
عليها الدعوى)4(.

4 .3  آثـار العفو ومبطالته يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي ويف أنظمة 
وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي

4 .3 .1 آثار العفو ومبطالته يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي
أواًل: آثار العفو يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي

إذا وق�ع العف�و أثناء نظر الدع�وى ، أو كان قبلها ثم ُرفعت بعده ، وكان مس�توفيًا لرشوطه 
املعتربة رشعًا)5(، فإنه ينتج آثاره ، وترتتب عليه ثاره املقصودة منه، ومن أهم هذه اآلثار ما ييل:

)1( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص1٩6.
)٢( متوافرة رشوطه: بأن كان من صاحب احلق، وهو املجني عليه أو وليه، وبأهليتها املعتربة رشعًا بأن كانوا مكلفني 
خمتارين، حس�ب التفصيل يف املطالب الس�ابقة. وانظر: الكاس�اين، بدائع الصنائع � مرجع س�ابق � ٢87/10 ؛ 

البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق � 534/5. 
)3( وحتى يكون هذا الرتك صحيحًا، البد من كونه صادرًا من سليم اإلرادة، متوفرة فيه األهلية اإلجرائية التي يعتد 

هبا قانونًا. انظر: حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص345.
)4( وهو ما نصت عليه املادة)٢60(إجراءات مرصي ؛ مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � 

1٩5 ؛ حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص344.
)5( بأن كان من صاحب احلق، وهو املجني عليه أو وليه، وبأهليتها املعتربة رشعًا بأن كانوا مكلفني خمتارين، حسب 
التفصيل يف املطالب الس�ابقة. وانظر: الكاس�اين، بدائع الصنائع � مرجع س�ابق � ٢87/10 ؛ البهويت، كش�اف 

القناع � مرجع سابق � 534/5. 
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األثر األول : انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة

إذا عف�ا املجن�ي عليه أو ولي�ه أثناء الدعوى أو قبله�ا عفوًا مطلقًا ، فإنه هب�ذا العفو قد أهنى 
دع�واه اخلاص�ة وال شء له ِقَبل اجلاين)1(، فليس له املطالبة بع�د ذلك بإيقاع القصاص عليه ، أو 
جلده ، أو بأخذ الدية منه ، وهذا هو السبب الوحيد الذي تنقيض به الدعوى بإرادة املجني عليه 

أو وليه .

وغني عن البيان أن انقضاء الدعوى اخلاصة بالعفو املطلق ، ينتج عنه سقوط العقوبة املقررة 
هل�ا ، بي�د أن هذا العفو ال يمن�ع اإلمام من تعزير اجلاين للمعصية)٢(؛ وألنه ما من حٍق إاّل وهلل فيه 

حق ،كا يراه بعض العلاء)3( .   

األثر الثاين : عصمة اجلاين يف نفسه وماله

هذا األثر هو األهم من جهة اجلاين ، فبعد أن أْهَدَرْت اجلريمة دمه أو عضوه لويل الدم ، أو 
أوجبت حقًا للغري يف ماله أو جسده ، فبالعفو يرتفع هذا االستحقاق ، ويعود له ما كان عليه من 

عصمة قبل اجلناية)4(، وهذا األثر هو ثمرة العفو الدنيوية .  

األثر الثالث : العفو كفارة للعايف

إن الع�ايف عندم�ا يعفو ع��ن اجلاين ، فهو ال يقص�د إهناء الدعوى فحس�ب ، وإنا مقصوده 
األعظ�م � إذا خلصت نيته � هو ابتغاء األجر م�ن اهلل سبحانه ، وه�ذا األثر هو الثمرة األخ�روية 
ر هب�ا ذنوب�ه)5(، فق�ال تعال�ى :   للعف�و ، فق�د اع�رته اهلل صدقة م�ن املجن�ي علي�ه أو ولي���ه ُيَكفِّ

)1( حي�در، درر احل�كام � مرج�ع س�ابق � 11،1٢/4 ؛ اب�ن عابدي�ن،  رد املحتار عىل الدر املختار � مرجع س�ابق � 
1٩5/10 ؛ ابن مفلح، الفروع � مرجع سابق � ٢41/7.
)٢( البهويت، رشح منتهى اإلرادات � مرجع سابق � 6/٢1٢.

)3( راجع أنواع احلقوق املتعلقة هبا الدعوى اجلنائية اخلاصة، ص46.
)4( الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � ٢٩0/10 ؛ القرايف، الفروق � مرجع سابق � 814/3 ؛ الرميل، هناية 

املحتاج � مرجع سابق � 314/7 ؛ ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 583/11.
)5( روي عن عبد اهلل بن عمر، واحلس�ن، وقتادة، ورواية عن إبراهيم والش�عبي. انظر: اجلصاص. أبو بكر أمحد بن 
ع�يل ال�رازي )141٢ه � 1٩٩٢م(، أحكام القرآن ) حتقيق ممد الصادق قمح�اوي، دار إحياء الرتاث العريب، 

مؤسسة التاريخ العريب، بريوت � لبنان، د.ط ( ٩6/4.
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�نَّ  ُذِن َوالسِّ ُذَن بِاأْلُ ْنِف َواأْلُ ْنَف بِاأْلَ ِ َواأْلَ ْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَع�نيْ ْفَس بِالنَّ }َوَكَتْبَن�ا َعَلْيِه�ْم ِفيَه�ا َأنَّ النَّ
ئَِك ُهُم  ُ َفُأوَلٰ ُكْم بَِا َأْن�َزَل اهللَّ اَرٌة َلُه َوَم�نْ َلْ حَيْ َق بِِه َفُه�َو َكفَّ �ُروَح ِقَص�اٌص َفَمْن َتَصدَّ �نِّ َواجْلُ بِالسِّ
ُه { ال يعود للعايف،  امِلُ�وَن ﴿45﴾{)س�ورة املائدة(، وقيل بل إن الضمري يف قوله تع�اىل : } لَّ الظَّ
ولك�ن يع�ود للمتنازل عن�ه وهو اجلاين ، فإذا عفا عن�ه املجني عليه كان ه�ذا العفو كفارة لذنب 

اجلاين ال يؤاخذ به يف اآلخرة ، وهو ممول عىل توبة اجلاين)1(.

وعىل كال القولني ، فإن العفو يعترب كفارة عن الذنب يف اآلخرة ، لكن الفول األول أرجح؛ 
َق بِِه{؛ ألن كون اهلاء  ُه { راجع للمذكور وهو قوله: }َفَمن َتَصدَّ اَرٌة لَّ ألن قوله تعاىل : } َفُهَو َكفَّ
ِر  �ُه {  عائ�دة عىل }َمن{ املذك�ورة يف اآلية ، أوىل من أن تكون عائ�دة عىل من ل جَيْ يف قول�ه : } لَّ
ل�ه ِذْكر إالَّ باملعنى دون الترصيح)٢(، وأح�رى أن تكون الصدقة هي مكفرة لذنب صاحبها دون 
املتصدق عليه كا يف س�ائر الصدقات)3(،  فالكف�ارات عامة واقعة عمن تصدق ، وكفارة لذنوبه 
 ُ �وَن َأْن َيْغِفَر اهللَّ ه�و وليس غ�ريه)4(، ويؤيد ذلك قوله س�بحانه:}... َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حُتِبُّ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم ﴿٢٢﴾{) س�ورة النور(، وقال الرس�ول >: ).. وما زاد اهلل عبدًا بعفٍو  َلُكْم َواهللَّ
إال ع�زًا ()5(، وه�ذا احلدي�ث واآلية قبله كالمه�ا يدالن عىل أن ثواب العفو إن�ا هو للعايف ، ولو 
كان العف�و يكف�ر ذنب القاتل ، لوجب أن يكون عفو املقذوف ع�ن قاذفه كفارة للقاذف ، الذي 
ارتكب�ه، وه�ذا ل يقل به أحد من أهل العلم ، فإذا كان ذلك غري جائز يف العفو عن القذف ، كان 

كذلك غري جائز يف العفو عن القصاص)6( .

)1( قاله ابن عباس عن عبد اهلل بن عمر، واحلس�ن، وقتادة، ورواية عن إبراهيم والش�عبي. انظر: اجلصاص، أحكام 
القرآن � مرجع سابق � ٩7/4.

)٢( الط�ربي. أب�و جعف�ر ممد ب�ن جرير )د.ت(، تفس�ري الطربي جامع البي�ان عن تأويل آي الق�رآن )حققه وعلق 
حواش�يه ممود ممد ش�اكر، راجعه وخرج أحاديثه أمحد ممد ش�اكر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مرص، الطبعة 

الثانية ( 10/36٩ � 370.

)3( املرجع السابق، 10/36٩.
)4( اجلصاص، أحكام القرآن � مرجع سابق � ٩7/4.

)5( سبق خترجيه، ص1٢0.
)6( الطربي، تفسري الطربي � مرجع سابق �10/36٩.
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األثر الرابع : ال ُيسقط صفة اجلريمة عن الفعل

إن عف�و الع�ايف عن دعواه ِقَب�َل اجلاين ، وإن أهنى الدعوى وأس�قط عقوبته�ا ، لكنه الُيَغريِّ 
بذلك من كون الفعل جريمة ، ويف كون اجلاين قد ارتكب جرمًا )1( قد حرمه اهلل ورس�وله ، فإن 
االعت�داء ع�ىل الغري بأي وجه ، هو م�ن أنواع الظلم املحرم ، واحل�رام ال حيله رضا املخلوق به ، 

وإن أسقط عقوبته.

ثانيًا:  مبطالت العفو يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي
إذا وقع العفو صحيحًا ، فإنه ترتتب عليه آثاره الرشعية التي سبق ذكرها يف الفرع السابق ، 

لكن هل هناك  ما يسقط هذه اآلثار ويبطلها ؟
باس�تقراء كتب الس�لف � رمحهم اهلل � فإهنم تعرضوا لنوعني من الترصفات التي قد تكون 
مؤث�رًة س�لبًا يف العف�و ، وهي إما ترصفات صادرة من مس�تحق احل�ق ، أو ترصفات صادرة من 

املستحق عليه احلق . 
فأما الترصفات الصادرة من املس�تحق عليه احلق ، فيس�موهنا »رد العفو« فقد حيدث أنه إذا 
عفا املجني عليه أو وليه املس�تحق للحق عن حقه ، أن ال يرىض بذلك اجلاين ويرده ، فهل ُيْبِطُل 

هذا الرد عفو العايف ؟
تب�ني في�ا س�بق أن العفو املنهي للدع�وى هو العفو املطل�ق ، الذي هو إس�قاط لكامل حق 
ى  �مَّ املجني عليه أو حق وليه ، وقد اتفق العلاء � رمحهم اهلل � أن تنازل املس�تحق إىل غري ش ُيِسَ
عف�وًا ، وه�و خيتلف عن الصل�ح يف هذه احلالة)٢(، فال يلزم لصحته رض�اء اجلاين، فيصح بإرادة 
العايف املنفردة  ، دون توق�ف عىل إج�ازة من اجلاين أو قبول ، فلو ل يقبل اجلاين هذا العفو ، فإنه 
صحيح باتفاق ولو رده اجلاين فال يرتد برده)3(؛ ألنه إسقاط فلم يفتقر إىل القبول ، وألنه لو ارتد 

بالرد للزم وجوب االستيفاء أو إبقاء احلق وهو ممتنع)4(.

)1( عودة، الترشيع اجلنائي اإلسالمي � مرجع سابق � ص454.
)٢( راجع مطلب التمييز بني العفو وبني الصلح، ص1٢1.

)3( القرايف، الفروق � مرجع سابق � 548/٢ ؛ السيوطي. جالل الدين عبد الرمحن )1403ه � 1٩83م(، األشباه 
والنظائ�ر يف قواع�د وفروع الش�افعية ) دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، الطبع�ة األوىل ( ص171 ؛ الرميل، 

هناية املحتاج � مرجع سابق � 30٩/7 ؛  البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق � 304/4.
)4( البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق � 304/4.



15٢

وأما الترصفات الصادرة من مستحق احلق ، فيسموهنا » الرجوع عن العفو« 

وقد تبني فيا سبق أنه إذا وقع العفو من املجني عليه أو وليه ، فإنه تنقيض به الدعوى، وتعود 
العصمة للجاين ، وال يتمكن العايف بعد ذلك من إبطاله والرجوع عنه)1(.

لك�ن قد حي�دث أن يرتكب العايف بعد عفوه أفعااًل تناقض ما وقع من�ه من عفو ، كأن ُيْقِدم 
العايف عن القصاص يف النفس عىل قتل املعفو عنه ، أو يقدم العايف عن القصاص فيا دون النفس 

عىل َقْطِع عضو اجلاين املاثل للعضو الذي َقَطَعه اجلاين منه .

وقد اختلف الفقهاء � رمحهم اهلل � يف هذه املسألة بني موسع ومضيق ، فمنهم من ترك األمر 
لإلمام إن ش�اء عفا وإن ش�اء اقتص ، وبعضهم أوجب القصاص حتًا ، وبعضهم أوجب الدية 

فقط)٢(، وقيل ال جيب عليه شء يف الدنيا)3(.

لكن الراجح يف املسألة أنه كالقتل ابتداًء ، وهو مذهب اجلمهور)4( ؛ لعموم آيات القصاص 
دون تفريق بني ش�خص وش�خص ،كا أنه ال فرق بني هذا القتل والقتل ابتداًء ؛ لتحقق حكمة 
ترشي�ع القص�اص يف هذا املعنى وهي احلياة التي تقتيض وج�وب القصاص)5(، ثم إنه بالعفو قد 

أصبح اجلاين معصومًا ، فأصبح مكاِف�ئًا للعايف ، فوجب عليه القصاص كا لو قتله ابتداًء)6(.  

وبن�اًء ع�ىل ذلك ، تنقيض الدعوى اجلنائية اخلاصة بالعفو املطل�ق ، وال يبطله رد اجلاين ، أو 
رجوع العايف .

)1( البهويت، كش�اف القناع � مرجع س�ابق � 544/5 ؛ ابن عبد الس�الم، قواعد األحكام يف إصالح األنام � مرجع 
سابق � ٢/٢57.

)٢( أورد هذه األقوال الطربي، رمحه اهلل، يف تفس�ريه، عند تفس�ري قوله تعاىل: }... َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفَلُه َعَذاٌب 
َألِيٌم {]سورة البقرة[.انظر: الطربي، تفسري الطربي � مرجع سابق � 3/37٩ � 380. 

)3( وه�و ق�ول عن�د احلنفية ؛ حجتهم يف ذل�ك أن اهلل جعل جزاء املعتدي العذاب األليم، وه�و عذاب اآلخرة، فلو 
وج�ب القص�اص يف الدنيا لصار املذكور يف اآلية بعض اجل�زاء ؛ وألن القصاص يف الدنيا يرفع عذاب اآلخرة، 
وُردَّ ب�أن الع�ذاب األليم هو القصاص، فإن القتل غاية العذاب الدني�وي األليم، وحتتمل هذا وحتتمل ما قالوا، 

فال تكون حجة مع االحتال. انظر: الكاساين، بدائع  الصنائع � مرجع سابق � ٢88/10 � ٢8٩.
)4( وهم احلنفية والش�افعية واحلنابلة. انظر: الكاس�اين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � ٢88/10 �٢٩0؛ املطيعي، 
تكمل�ة املجم�وع � مرج�ع س�ابق � 367/٢0 � 368 ؛ البهويت، كش�اف القناع � مرجع س�ابق � 544/5 ؛ ابن 

قدامة، املغني � مرجع سابق � 583/11.
)5( الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � 10/٢8٩، ٢٩5.

)6( الكاس�اين، بدائ�ع الصنائع � مرجع س�ابق � ٢٩0/10 ؛ اب�ن قدامة، املغني � مرجع س�ابق � 584/11؛ الزيد، 
العفو عن العقوبة � مرجع سابق � ٢/585.
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4 .3 .2  آثار العفو ومبطالته يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي

أواًل: آثار العفو يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي

متهيــد

يعت�رب نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي الوحي�د من بني قوان�ني دول جمل�س التعاون 
اخلليجي الذي مجع بني العفو والنزول والرتك من املجني عليه أو وارثه يف دعوى احلق اخلاص، 
حي�ث ن�ص عىل انقضاء الدع�وى اجلنائية اخلاص�ة بالعفو يف املادة )٢3( ، ون�ص عىل انقضائها 
بالن�زول عن احلق يف املادة )٢٩( ، ونص عىل ال�رتك يف املادتني )153()1( و)154( إالَّ أنه أجاز 
ل�ه مواصلة دع�واه � يف حالة الرتك � أمام املحكمة التي تنظر تل�ك الدعوى اجلزائية ، بمعنى أنه 
هذا الرتك هو تنازل عن الدعوى فقط ، دون إسقاط للحق املتنازع عليه ، حيث جيوز له املطالبة 

به مستقباًل يف أي وقت)٢( ، وعىل هذا ال يكون هذا 

ال�رتك ُمْنِهَي�ًا لدعوى احلق اخلاص)3(؛ جلواز مواصلة هذه الدعوى مس�تقباًل حتى ولو كان 
ه�ذا ال�رتك رصحيًا)4(، وهذا بخالف املعم�ول به عند أهل القانون ، من ع�دم جواز رفع املدعي 

باحلق اخلاص إْن كان َتْرُكه لدعواه تركًا رصحيًا ، وقد رصح فيه برتك احلق)5(.

إالَّ أن اأَلْوىَل أن ين�ص نظ�ام اإلج�راءات اجلزائي�ة الس�عودي أو نظام املرافع�ات الرشعية 
الس�عودي أو إح�دى الئحتيها التنفيذي�ة ، عىل أنه : »إذا ترك املدعي باحل�ق اخلاص دعواه تركًا 
رصحي�ًا متضمن�ًا إس�قاط احلق املتن�ازع عليه، فإن�ه ال جيوز له رفعها مس�تقباًل »؛ حت�ى ال يكون 

)1( ون�ص م�رشوع الالئح�ة التنفيذية هل�ذه امل�ادة )1/153( عىل مراع�اة ما ج�اء يف املادت�ني )53و88( من نظام 
املرافعات الرشعية السعودي، املتعلقتني بحاالت وأحكام الرتك.

٢)( آل خنني، الكاشف � مرجع سابق � 463/1 ؛ وأيضًا الفقرة األوىل من الالئحة التنفيذي�ة  للادة )88( من نظام 
املرافعات الرشعية السعودي.

)3( فيكون خارجًا عن موضوع بحثنا ؛ ألن البحث قارٌص عىل األسباب التي تنقيض هبا الدعوى اخلاصة، بحيث ال 
ُيقبل إعادة رفعها مرة أخرى .

)4( آل خنني، الكاشف � مرجع سابق � 464/1.
)5( راجع مطلب تعريف العفو والرتك لدى رشاح القانون، ص117.
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املدع�ى عليه مهددًا من قبل املدعي بتعريضه للش�كوى أكثر م�ن مرة مع كون احلق واحدًا ، ويف 
ذلك ختفيف عىل املحاكم حتى ال ُتْشَغل بأكثر من شكوى يف حق واحد .

وبناًء عىل ما سبق فإنه إذا وقع العفو أو التنازل من املجني عليه أو وارثه ، أثناء سري إجراءات 
الدعوى اجلزائية اخلاصة ، أو أثناء نظرها لدى املحكمة املختصة ، فإنه يرتتب عليها عدة آثار يف 

النظام السعودي ، هي كالتايل :

األثر األول : انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة

نص�ت الفق�رة الثانية من املادة )٢3( من نظام اإلجراءات الس�عودي ، رصاحة عىل انقضاء 
الدع�وى اجلنائية اخلاصة ، بعفو املجني علي�ه أو وارثه ، وهذا أهم أثر يف النظام يرتتب عىل عفو 
املجني ، وأكدت املادة )٢٩( من هذا النظام عىل أن هذا العفو هو نزول من املدعي باحلق اخلاص 
عن حقه ، جيب عىل املحقق إثباته يف املحرض ، واإلشهاد عليه ، مع وجوب تصديقه من املحكمة 

املختصة يف حد القذف والقصاص . 

وك�ا تق�رر يف التمهيد ، فإن النظام املذكور قد أجاز يف املادة )153( للمدعي باحلق اخلاص 
أن يرتك دعواه أمام املحكمة التي تنظر تلك الدعوى اجلزائية ، والتارك بترصفه هذا ، قد أسقط 
دعواه اخلاصة، لكن ليس هذا الرتك منهيًا هلذه الدعوى بشك�ل حاسم ؛ حيث جيوز له مواصلة 

دعواه مرة أخرى)1(. 

األثر الثاين : حرمة دم اجلاين وماله 

ج�اء يف ق�رار اهليئة القضائية العليا رق�م ٢٩4 وتاريخ 13٩٢/11/13ه�� ، ما نصه: » ال 
جي�وز قت�ل اجلاين ما دام قد حصل عفو من أولياء ال�دم » ، مما يدل عىل عصمة دم اجلاين يف القتل 
العم�د ، وعصم�ة أطراف�ه من القصاص في�ا دون النف�س ، إذا حصل عفو من املجن�ي عليه أو 
ورثت�ه ، ويتخرج ع�ىل هذا عصمة ماله أيضًا ، إذا حصل عفو عن الدية أو نحوها مما يس�توجب 

التعويض عنه باملال ، فال جيوز األخذ من ماله ما دام قد حصل عفو صحيح من املستحق له .  

)1( كا تم تفصيله آنفًا يف التمهيد.
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األثر الثالث : ال يمنع هذا العفو من االستمرار يف دعوى احلق العام 

ن�ص عج�ز املادة )٢3( من نظام اإلجراءات عىل أن عفو املجني عليه أو وارثه ، اليمنع من 
اس�تمرار إج�راءات دعوى احلق الع�ام ، إال أن هذا اإلجراء مقيد باملصلح�ة العامة تنفيذًا للادة 
)18( م�ن النظام نفس�ه ، التي أجازت هليئة التحقيق واالدعاء الع�ام رفع دعوى احلق اخلاص � 
ولي�س فقط االس�تمرار فيها � إذا رأت مصلحة عامة يف ذل�ك ، وأكد عىل ذلك مرشوع الالئحة 
التنفيذية لنظام اإلجراءات ، حيث نصت الفقرة األوىل من مرشوع الالئحة للادة )٢٩( عىل أنه 
: » إذا ن�زل املدع�ي باحلق اخل�اص عن حقه فال جيوز رفع الدعوى العام�ة إال بمقتىض ما نصت 

عليه املادة )18( من هذا النظام والئحته« .

ويالحظ يف هذا األثر أن نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، قد أخذ بالرأي الفقهي القائل 
أن ما من حق إال وهلل فيه حق � كا سبق)1(�.

كذلك نص النظام نفسه يف املادة )15٢( عىل أن ترك املدعي باحلق اخلاص لدعواه، ال يؤثر 
عىل الدعوى اجلزائية .

األثر الرابع : عفو بعض املجني عليهم ال يؤثر عىل استمرار الدعوى من البقية

نص�ت ع�ىل ذل�ك الفق�رة الثاني�ة م�ن م�رشوع الالئح�ة التنفيذي�ة لل�ادة )٢3( م�ن نظام 
اإلج�راءات، وذل�ك يف حالة ما إذا تعدد املجني عليه�م أو ورثتهم فإن عفو بعضهم ال يمنع من 
استمرار الدعوى من الباقني ؛ لتعلق حق كل واحد منهم عىل استقالل جتاه اجلاين ، كا لو اعتدى 
بالرضب عىل عدة أشخاص ، فإن لكل واحد منهم حقًا مستقاًل متعلقًا برقبة اجلاين ، لو عفا عنه 
أحدهم ل يس�قط حق اآلخرين باملطالبة باالس�تيفاء ملا حلقهم من األذى من ِقَبل اجلاين ، وكحق 
القصاص فلو َقَتل أكثَر من واحد، فإن عفو ورثة أحد املقتولني ال يمنع ورثة القتىل اآلخرين من 
املطالب�ة بالقص�اص من قاتل مورثيه�م ، وكذا لو كان الواجب الدية فإن تنازل أحد املس�تحقني 

عنها ، ال يمنع حق مستحقيها الباقني فيها .

)1( راج�ع تفصي�ل األق�وال يف ذل�ك، يف مبح�ث أنواع احلق�وق املتعلقة هب�ا الدع�وى اجلنائية اخلاص�ة يف الرشيعة 
اإلسالمية، ص4٢.
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ثانيًا:  مبطالت العفو يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي

إذا وقع العفو من املجني عليه أو وارثه ، فإنه ترتتب عليه آثاره النظامية التي سبق ذكرها يف 
الفرع السابق ؛ لكن هل هناك  ما يسقط هذه اآلثار ويبطلها ؟

باستقراء نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، و غريه من األنظمة املرتبطة به كنظام املرافعات 
ِوُز إبطال العفو أو إس�قاطه بعد  الرشعي�ة ، ل يق�ف الباحث � حس�ب إطالعه � عىل نص�وص جُتَّ
لزوم�ه ، م�ا يدل عىل صحة العفو إذا وقع من املس�تحق للحق برشوطه الرشعي�ة)1( والنظامية)٢( 
املعتربة، بحيث ال يتمكن العايف من الرجوع فيه ، بعد قيام املحقق بإثباته يف املحرض، واإلش�هاد 
عليه ، هذا يف غري دعوى القصاص والقذف ، أما إن كان العفو عن قصاص أو حد قذف فيجب 

مع ذلك تصديقه من املحكمة املختصة .

وبا أن األنظمة الس�عودية ، تس�تمد أحكامها من الرشيعة اإلس�المية ، كا نصت عىل ذلك 
املادة )48( من النظام األسايس للحكم ، واملادة األوىل من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، 
وامل�ادة األوىل م�ن نظ�ام املرافعات الرشعي�ة التي أوجبت ع�ىل املحاكم تطبيق أح�كام الرشعية 
اإلسالمية عىل القضايا املعروضة أمامها ؛ لذا فال يقبل رجوع العايف عن عفوه ، كا ال يرده عدم 

قبول اجلاين له ، وتنقيض به الدعوى اجلنائية اخلاصة، كا هو احلال يف الرشيعة اإلسالمية)3(.

إال أن امل�ادة )153( من نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي ، ق�د أجازت للمدعي باحلق 
اخل�اص أن ي�رتك دع�واه أمام املحكمة الت�ي تنظر الدع�وى اجلزائية ، والت�ارك بترصفه هذا، قد 
أس�قط دعواه اخلاصة ، لكن ملا أجازت له مواصلة دعواه ، رغم حصول الرتك املس�بق منه � ولو 

رصح به � فالتارك بمواصلته لدعواه ، يعترب أنه قد أبطل تركه األول ورجع عنه)4(.  

)1( بأن كان من صاحب احلق، وهو املجني عليه أو وليه، وبأهليتها املعتربة رشعًا بأن كانوا مكلفني خمتارين. انظر: 
الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � ٢87/10 ؛ البهويت، كشاف القناع � مرجع سابق � 534/5.

)٢( م�ن إثبات�ه يف مرض الضبط واإلش�هاد عليه، وتصديقه من املحكمة يف القص�اص والقذف، كا نصت عىل ذلك 
املادة )٢٩( من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي.

)3( راجع تفصيل ذلك يف مبحث مبطالت العفو يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي، ص151.
)4( ملزيد من التفصيل، راجع: التمهيد يف آثار العفو يف النظام السعودي، ص153.
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4 . 3. 3  آثار العفو ومبطالته يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي
أواًل:  آثار العفو يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي

متهيد

تب�ني � فيا س�بق � أن العفو يف القان�ون هو مصطلح خاص بالدع�وى اجلنائية العمومية)1(، 
حي�ث يس�تعمل يف باب العفو الش�امل التي تنقيض به هذه الدعوى ، وه�و كذلك هبذا املعنى يف 
مجيع قوانني دول جملس التعاون اخلليجي اجلزائية � عدا النظام الس�عودي ، الذي اس�تعمل هذا 
املعن�ى بلف�ظ »عفو ويل األمر فيا يدخله العفو«)٢( � حيث نصت عىل ذلك املادة )٢0( من قانون 
اإلج�راءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت ، واملادة )17( من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني، 
واملادة )15( من قانون اإلجراءات اجلزائية العاين ، واملادة )13( من قانون اإلجراءات اجلنائية 
القط�ري ، وكذل�ك امل�ادة )٢38( من قانون اإلج�راءات واملحاك�ات اجلزائي�ة الكويتي، التي 
أك�دت أيض�ًا عىل أن العفو الش�امل عن اجلريمة ال يمن�ع من املطالبة بالتعوي�ض املدين ، بيد أن 
امل�ادة )110( م�ن هذا القانون اعتربت عدول املجني عليه عن ش�كواه عف�وًا خاصًا ، كا رتبت 
املادة )٢41( عىل الصلح والعفو الفردي من املجني عليه � يف اجلرائم التي ُيشرتط لرفعها تقديم 
الشكوى � ما يرتتب عىل احلكم بالرباءة من آثار ، واشرتطت موافقة املحكمة يف اجلرائم األخرى 

حتى ينتج هذا العفو آثاره .

وَتَب�ني كذل�ك أن املصطل�ح املرادف للعف�و يف باب الدع�وى املدنية التابع�ة يف القانون ويف 
قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي هو مصطلح »الرتك« ، كا ورد يف نص املادة )٢7( من 
قان�ون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلم�ارايت ، واملادتني )36(و)38( م�ن قانون اإلجراءات 
اجلنائي�ة البحريني ، واملادة )٢3( من قانون اإلجراءات اجلزائية العاين ، واملادة )٢4( من قانون 
اإلج�راءات اجلنائية القطري ، وكذلك املادة )114( من قانون اإلجراءات اجلزائية واملحاكات 

)1( راجع تفصيل ذلك يف مبحث تعريف العفو لدى رشاح القانون، ص117.
)٢( حي�ث نص�ت عىل ذلك املادة )٢/٢٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي ؛ وعرب هبذا اللفظ إش�ارة إىل ما 
أجازته الرشيعة اإلسالمية من العفو لويل األمر يف احلق العام، حيث ال يكون إال يف اجلرائم التعزيرية، وال جيوز 

فيا سواها، عىل ما سيأيت تفصيل أقوال العلاء فيه يف مبحث موقف الفقه اإلسالمي من التقادم، ص181.
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الكويت�ي ؛ لذا س�يقترص ه�ذا املبحث عىل آث�ار الرتك للدعوى املدني�ة التابع�ة � دون آثار العفو 
الشامل)1( � حيث تتمثل فيا ييل :

األثر األول : استبعاد املسؤول عن احلقوق املدنية من الدعوى

ه�ذا األثر ل ينص عليه رصاحة إال يف قان�ون اإلجراءات اجلنائية البحريني يف املادة )3٩( ، 
حيث تقيض بأنه متى اعتمدت املحكمة ترك املدعي لدعواه املدنية ، إما من تلقاء نفسها)٢(، أو بناًء 
عىل طلب املدعي املدين ، فإنه يرتتب عىل ذلك استبعاد املسؤول عن احلقوق املدنية من الدعوى، 

إذا كان دخوله فيها بناًء عىل طلب املدعي ؛ إذ ال تصبح له بعد ذلك صفة يف اخلصومة)3( .

أم�ا إذا كان املس�ؤول عن احلقوق املدنية قد تدخل من تلقاء نفس�ه للدف�اع عن املتهم وعن 
نفسه بطريق غري مبارش ، فال يؤثر الرتك عىل بقاءه يف الدعوى)4( .

إال أن امل�رشع لقوان�ني بقية دول جملس التعاون اخلليجي � عدا البحرين � ل ينص عىل إلزام 
القايض هبذا األثر ؛ ألنه � يف رأيي � قد ال يكون له كبري فائدة خاصة أن وجود املسؤول أو عدمه 
ال يؤثر تأثري س�لبي عىل الدعوى بل قد يكون وجود املس�ؤول � ولو حصل الرتك � هو لصالح 
الدعوى ؛ إذ قد حُيكم عليه بمصاريف مستحقة للدولة)5(، أويظهر مدعي آخر بحقوق مدنية أو 
نحوه ؛ فيكون يف ذلك توفريًا لوقت املحكمة من إعادة طلبه مرة أخرى أو تأجيل جللساهتا حتى 

حضوره وما شابه ذلك .

)1( ملا سبق ذكره من أنه خاص بالدعوى اجلنائية العامة، والبحث هنا خاص بالدعوى املدنية التابعة.
)٢( كا لو ل حيرض املدعي باحلقوق املدنية أمام املحكمة بغري عذر مقبول بعد إعالنه لش�خصه وعدم إرس�اله وكياًل 

عنه أو ل يبدئ طلبات يف اجللسة. انظر: املادة )37( من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني.
)3( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ٢55/1.

)4( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص1٩7؛ رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية 
� مرجع سابق � ٢55/1.

)5( ك�ا ل�و طالب�ت النيابة احلك�م عليه بذل�ك. انظر: مصطف�ى، رشح قانون اإلج�راءات اجلنائية � مرجع س�ابق � 
ص1٩7؛ رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 330/1.
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 األثر الثاين : حتمل املدعي املدين دفع املصاريف

ت�رك املدع�ي باحلق املدين لدعواه ، ال يمحو مس�ؤوليته ؛ بس�بب إقدامه ع�ىل رفع الدعوى 
املدني�ة)1(؛ لذل�ك فإن املدعي باحلق امل�دين يتحمل املصاريف الس�ابقة عىل ال�رتك ؛ باعتباره أنه 
ه�و ال�ذي بارشه�ا)٢(، وهو ما نص علي�ه قانون اإلج�راءات اجلنائي�ة البحريني يف امل�ادة )36( 
بلف�ظ: »..ويل�زم بدفع املصاريف الس�ابقة عىل ذلك..« ، واملادة )114( م�ن قانون اإلجراءات 
واملحاك�ات اجلزائي�ة الكويتي التي نصت عليه بلفظ : »...وال يمنع املحكمة من أن تقيض عليه 
باملرصوف�ات إذا رأت ذلك..« ، فامل�رشع البحريني أوجب عىل املحكمة احلكم باملصاريف عىل 

املدعي املدين ، بينا أجاز املرشع الكويتي ذلك وترك األمر لرأي مكمة املوضوع .

أما بقية دول جملس التعاون اخلليجي � اإلمارات وعان وقطر � فلم تنص قوانينها عىل مثل 
هذا األثر ، فال جيوز للمحكمة أن تلزم املدعي املدين بيشء من هذا القبيل لو ترك دعواه املدنية .

األثر الثالث : عدم اإلخالل بحق املتهم يف التعويضات

كذلك فإن ترك املدعي باحلق املدين لدعواه ، ال يؤثر عىل حق املتهم يف التعويض ِقَبل املدعي 
املدين إن كان هلا وجه ، بل يظل للمتهم احلق يف املطالبة هبا أمام املحكمة املدنية)3(، ول ينص عىل 
ه�ذا من قوان�ني دول جملس التعاون اخلليج�ي إال قانون اإلجراءات اجلنائي�ة البحريني يف املادة 
)36( ، وكذلك املادة )114( من قانون اإلجراءات واملحاكات اجلزائية الكويتي التي ل تقترص 
ع�ىل ح�ق املتهم يف املطالبة بالتعويض بل أضافت إىل ذلك حق املس�ؤول عن احلقوق املدنية عىل 

وجه التخيري .

 األثر الرابع : ال يؤثر هذا الرتك عىل الدعوى اجلنائية

إن ت�رك املدع�ي املدين لدع�واه ، ال يؤثر بأي حال من األحوال ع�ىل الدعوى اجلنائية، وهو 
أث�ر بدي�ي)4(؛ ذلك ألن الرتك إنا ينتج آثاره عىل الدعوى املدني�ة فقط ، ألنه هو مقصود التارك 

)1( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص1٩7.
)٢( حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص346.

)3( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ٢56/1.
)4( رمضان، املرجع السابق٢55/1.
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من ترصفه القانوين هذا ، ومع ذلك ل ينص رصاحة عىل هذا األثر إال قانون اإلجراءات اجلنائية 
البحريني يف املادة )36( ، وقانون اإلجراءات اجلزائية العاين يف املادة )٢3(  .

ويراع�ى أن تأثري ال�رتك ال يرسي عىل الدعوى اجلنائية ولو كانت هذه الدعوى مما يش�رتط 
لرفعها تقديم ش�كوى من املجني عليه ، إذا ل يرصح املدعي املدين بتنازله عن ش�كواه فضاًل عن 
ترك�ه للدعوى املدني�ة ، كذلك ال يؤثر عىل الدعوى ولو كان رْفُعها بطريق االدعاء املبارش ؛ ألن 
الرتك بوصفه تنازاًل عن الدعوى املدنية ال ينسحب إىل غريه من إجراءات الدعوى اجلنائية)1( . 

األثر اخلامس : خروج الدعوى املدنية من حوزة املحكمة

إذا ترك املدعي املدين دعواه املدنية فإنه هبذا الترصف قد منع املحكمة املنظورة أمامها الدعوى 
من أن تقيض يف دعواه املدنية ؛ إذ تعود احلالة إىل ما كانت عليه قبل االدعاء)٢(، وعليه فإن خروج 
هذه الدعوى من حوزة املحكمة سواًء أكانت مكمة جنائية أو مدنية)3(، وهذا ما نصت عليه املادة 
)٢7( م�ن قانون اإلج�راءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت ، وامل�ادة )38( من قانون اإلجراءات 
اجلنائي�ة البحريني ، واملادة )٢3( من قانون اإلجراءات اجلزائية العاين ، واملادة )٢4( من قانون 
اإلج�راءات اجلنائية القطري ، وكذلك املادة )114( من قانون اإلجراءات واملحاكات اجلزائية 
الكويتي ، غري أن مجيع نصوص هذه املواد قد أجازت للمدعي املدين إعادة رفع دعواه هذه مرة 
ثاني�ة أم�ام املحكمة املدنية يف حالة تركه هل�ا أمام املحكمة اجلنائية ، وأج�ازت عكس ذلك املادة 
)40( م�ن قان�ون اإلج�راءات اجلنائية البحريني ، وامل�ادة )٢3( من قانون اإلج�راءات اجلزائية 
الع�اين ، إال أن امل�ادة )38( م�ن قان�ون اإلجراءات اجلنائي�ة البحريني ، وكذل�ك املادة )114( 
من قانون اإلجراءات واملحاكات اجلزائية الكويتي قد اش�رتطتا جلواز جتديد الرفع أن ال يكون 
املدع�ي امل�دين قد رصح بنزول�ه عن حقه املدين ، فال جي�وز له إن رصح بنزوله إع�ادة رفعها مرة 

)1( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 3٢٩/1 � 330 ؛ حسني، رشح قانون اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع سابق � ص347.

)٢( مصطفى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص1٩6 � 1٩7 ؛ رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع سابق � ٢54/1.

)3( حس�ني، رشح قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة � مرجع س�ابق � ص346 ؛ رسور، الوس�يط يف قان�ون اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع سابق � 1/3٢٩.
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أخرى ، وهو ما ُيطلق عليه عند رشاح القانون ب� »الرتك الرصيح« الذي ترجح فيا س�بق أنه هو 
الذي تنقيض به الدعوى املدنية التابعة انقضاًء هنائيًا)1(. 

ثانيًا: مبطالت العفو يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي

َتب�ني فيا س�بق أن اللفظ املقابل ملصطل�ح »العفو« يف باب الدعوى املدني�ة التابعة عند أهل 
القانون هو مصطلح »الرتك« .

وحي�ث إن قوانني بقية دول جمل�س التعاون اخلليجي قد أجازت للمدعي املدين ترك دعواه 
يف أي حالة كانت عليها الدعوى)٢(، وبمجرد هذا الرتك ترتتب عىل الدعوى املدنية التابعة تلك 
اآلث�ار الت�ي ذكرت آنفًا ، فإن إج�ازة هذه القوانني للمدع�ي املدين إعادة رفع دع�واه املدنية مرة 
أخ�رى أمام املحكم�ة املدنية ، يعترب من باب إبطال الرتك ؛ ألن املدع�ي املدين برْفِعه لدعواه مرة 

ثانية يكون قد أبطل ترصفه القانوين السابق املتمثل يف الرتك يف املرة األوىل ، ورجع عنه .

وهب�ذا يتب�ني أن قوانني دول جملس التع�اون اخلليجي اجلزائية جتي�ز للمدعي باحلق اخلاص 
أن يبط�ل ترك�ه األول بإعادة رف�ع دعواه مرة أخرى دون رشط أو قي�د ، إال ما نصت عليه املادة 
)38( م�ن قان�ون اإلجراءات اجلنائي�ة البحريني ، وكذلك املادة )114( م�ن قانون اإلجراءات 
واملحاكات اجلزائية الكويتي � جلواز إبطال الرتك األول � من اشرتاط أن ال يكون قد رصح فيه 
املدع�ي بنزول�ه عن حقه امل�دين ، فإن رصح بنزوله عن حقه فليس له الرج�وع إىل املطالبة به مرة 

أخرى .       

)1( راجع تفصيل ذلك يف مبحث تعريف العفو لدى رشاح القانون، ص117.
)٢(ك�ا ورد يف ن�ص املادة )٢7( من قانون اإلجراءات اجلزائي�ة االحتادي اإلمارايت، ونص املادتني )36(و)38( من 
قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة البحريني، وامل�ادة )٢3( من قانون اإلج�راءات اجلزائية العاين، وامل�ادة )٢4( من 
قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، وكذلك املادة )114( من قانون اإلجراءات اجلزائية واملحاكات الكويتي .
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الفصـل اخلامس
انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة بالوفاة

5 .1  مفـهـــــــوم الـوفـــــــــــــــــاة.

5 .2  أثر الوفاة عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة.
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الفصـل اخلامس
انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة بالوفاة

5. 1  مفهوم الوفاة
5. 1. 1  تعريف الوفاة لغة)1(

، فالواو، والفاء، واحلرف املعتّل: كلمٌة تدلُّ عىل إكامٍل  من َوَفَ اليشُء يفي وفاًء باملد: َأي َتمَّ
وإمتام.

واشُتق من هذه الكلمة معاٍن عدة، أمهها ما ييل:

طه، ومنه  � الوف�اُء: ضد الَغْدر، يقال َوَف بعه�ده وَأْوَف به، بمعنى أتم َعْهده وأكمل شَّ
قوله تعاىل: } ... َوَأْوُفوا بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهِدُكْم َوإِيَّاَي َفاْرَهُبوِن ﴿٤٠﴾{)سورة البقرة( .

اه إِي�اه، بمعنى َأْكَمَله له وَأعطاه وافي�ًا، ويف التنزي�ل العزي�ز:  �ه، وَوفَّ � َأْوَف الرج�لَ حقَّ
اه هو  يُع احْلَِس�اِب ﴿3٩﴾{ )سورة النور(، وَتَوفَّ ُ َسِ اُه ِحَس�اَبُه َواللَّ َ ِعْنَدُه َفَوفَّ }...َوَوَجَد اللَّ

منه واْسَتْوفاه،مل َيَدْع منه شيئًا.

اه الل، إذا َقَبَض ُروَحه،  َ فالن، وَتَوفَّ ُة، وُتُويفيِّ � ومن املجاز أدركته الَوفاُة: أي املوت واملَنِيَّ
تِه التي ُوِفيْت له وَعَدد َأياِمه وُشهوره وَأْعوامه يف الدنيا،  وقيل: َتَويفيِّ امليِت، اْستِيفاء ُمدَّ
ا ...﴿٤2﴾{ )س�ورة الزمر( َأي:  ْنُفَس ِحنَي َمْوِتَ ُ َيَتَوفَّ اْلَ ومن ذلك قوله عز وجل: }اللَّ

َيْسَتويف ُمَدد آجاهلم يف الدنيا.

َء، إذا َقَضْيَته إّياُه وافي�ًا، وَأْوَف الكيَل، َأي: َأمته ومل ينقص  َء، وأْوَفْيُت�كَ اليشَّ � َويِفَ ال�يشَّ
منه ش�يئًا، قال الل: }َوَأْوُفوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلُتْم ... ﴿3٥﴾{ )س�ورة اإلساء(، وويف الكيل، 

أي: تم.

(12٩/6؛  )1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة � مرجع سابق � كتاب الواو، باب الواو والفاء ومايثلثهام، جذر )َوَفَ
( 3٥8/7�36٠؛ الزبي�دي، تاج الع�روس  ابن منظ�ور، لسان الع�رب � مرجع ساب�ق � باب ال�واو، جذر )َوَفَ
� مرجع سابق � باب الواو والياء، فصل الواو مع نفسها ومع الياء، جذر)و ف ي( 218/٤٠� 226؛ الفيومي، 

املصباح املنري � مرجع سابق � كتاب الواو، مادة )و ف ي(ص 3٤٤.
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وا. � َتواَف القوُم: َتتامَّ

ة، بَلَغها واْسَتْكَملها. � تَوفَّ امُلدَّ

5. 1. 2 تعريف الوفاة اصطالحًا

هناك نوعان من الوفاة:

ُ َيَتَوفَّ  وف�اة صغ�رى، ووف�اة كربى، قد ذكره�ا الل � جل وع�ال � يف كتابه العزي�ز: }اللَّ
ْخَرٰى إىَِلٰ َأَجٍل  تِي َقَضٰ َعَلْيَها امْلَْوَت َوُيْرِس�لُ اْلُ تِي مَلْ مَتُْت يِف َمَناِمَها َفُيْمِس�كُ الَّ ا َوالَّ ْنُفَس ِحنَي َمْوِتَ اْلَ

ُروَن ﴿٤2﴾{ )سورة الزمر(. لَِك َلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ ى  إِنَّ يِف َذٰ ُمَسمًّ

فدل�ت ه�ذه الية عىل أن الل � س�بحانه وتع�اىل � هو الذي يقب�ض النفس مجيعها، يف 
الن�وم، ويف امل�وت، فيحبس من ق�ض عليها املوت، وهذه هي الوف�اة الكربى، وفاة املوت 
بانقض�اء الجل، ويرس�ل الخرى إىل اس�تكامل أجلها ورزقها، وذلك بإعادتا إىل جس�م 
صاحبه�ا وهي املوت�ة الصغرى)1(، والذي يعنين�ا يف هذا البحث هو الوف�اة الكربى، وهي 

املقصودة عند إطالق لفظ الوفاة؛ لذا كان لزامًا علينا أن نحدد ماهية هذه الوفاة.

وباس�تقراء كتب الفقه�اء � رمحهم الل � نجد أهنم قد عرفوا امل�وت، وقصدوا به الوفاة 
الك�ربى)2(، حيث تعددت تعريفاتم له، بيد أهن�ا متفقة يف املعنى وإن اختلفت يف اللفاظ، 

نذكر منها:

)1( ابن كثري. عامد الدين أبو الفداء إسامعيل ابن كثري الدمشقي )د.ت(، تفسري القرآن العظيم )كندة لإلعالم والنرش، 
جدة � اململكة العربية السعودية، الطبعة الوىل( 332/2، ٥37/٤؛ السعدي. عبد الرمحن بن نارص )1٤23ه�  
2٠٠2م(، تيس�ري الكريم الرمحن ف تفس�ري كالم املنان )قدم له الشيخ عبد الل بن عبد العزيز بن عقيل، والشيخ 
حممد الصالح العثيمني، اعتنى به حتقيقَا ومقابلة عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بريوت � لبنان، 
الطبعة الوىل(ص72٥�726؛ الرتكي وآخرون. عبد الل بن عبد املحسن ونخبة من العلامء )1٤1٩ه(، التفسري 

امليرس )جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة � اململكة العربية السعودية، د.ط( ص٤63.
)2( باس�تثناء بعضه�م ممن عرف الوف�اة كمثل: الرميل يف كتاب�ه »هناية املحتاج« حيث قال: » الوف�اة خروج الروح « 

.18/3
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� أن الوفاة هي:»مفارقة الروح للجسد«)1(.

� وقيل بأهنا:» خروج الروح من اجلسد«)2(.

م�ن خالل ما س�بق نجد أهنم أمجعوا ع�ىل أن الوفاة انفصال الروح عن اجلس�د، وهذا 
املعن�ى ال خيتل�ف عن التعريف اللغوي الذي هو: قبض ال�روح، حيث جيتمع التعريفان يف 
معنى أن اإلنس�ان قد اس�توف مدته � أيامه وش�هوره وأعوامه � التي قدرها الل له يف الدنيا، 
فيك�ون التعري�ف االصطالحي يرج�ع إىل الصل الذي يرجع إلي�ه التعريف اللغوي وهو 

اإلمتام اإلكامل.

وبالنس�بة إىل التعريف القانوين للوفاة فلم أجد � حس�ب إطالعي � من عرفها من أهل 
القان�ون؛ ولع�ل ه�ذا راجع إىل أن معنى الوف�اة ال خيتلف عن املعنى اللغ�وي � كام هو عند 
الفقهاء يف الرشيعة اإلس�المية � وهو ال حيتاج يف نظرهم إىل مزيد بيان، حيث يتبادر املعنى 

املقصود إىل الذهن دون أدنى تأمل أو تفكري.

لكن بالنظر إىل كتب علامء الطب، وخاصة كتب علم الطب الرشعي أو الطب اجلنائي، 
فوا مظاهر  يتض�ح أن تعريف الوفاة ال يظهر جليًا إال بتعريف ضدها وهي احلياة، حيث عرَّ
احلي�اة بأهنا: » جمموعة من الفعال احليوية تعمل مجيعًا معًا يف حفظ كيان جس�م اإلنس�ان، 
واس�تمرار هذه الفع�ال احليوية يعتمد عىل س�المة ثالثة أجهزة رئيس�ية تس�مى الجهزة 
احليوي�ة أو النبيل�ة وهي: اجله�از الدوري )القل�ب(، واجلهاز التنف�ي )الرئتني(، واجلهاز 

العصبي )املخ( »)3(.

فالوف�اة حتدث إذا توقف عمل أحد هذه الجهزة حيث خيتل عمل اجلهازين الخرين 
ثم يتوقف عن العمل، فتنهار احلياة وينتهي المر باملوت)٤(، ويتم هذا بموت الدماغ الكيل 

)1( الرشبيني، مغني املحتاج � مرجع سابق � 32٩/1؛ الرميل، هناية املحتاج � مرجع سابق � ٤33/2؛ النووي، أبو 
زكري�ا حمي الدين بن شف )د.ت(، املجموع شح املهذب للش�ريازي )حقق�ه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه 

حممد نجيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد � اململكة العربية السعودية، د.ط( ٥/٩6.
)2( الدس�وقي، حاشية الدسوقي � مرجع سابق �1٠8/2؛ املرداوي، اإلنصاف � مرجع سابق � 17٠/7؛ البهويت، 

شح منتهى اإلرادات � مرجع سابق � ٤/٤22.
)3( حسن. ضياء نوري )1٩81م(، الطب القضائي وآداب املهنة الطبية )د.ن، بغداد � العراق، د.ط( ص278.

)٤( املرجع السابق، ص278� 281.
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والنهائي، ويكفي لتشخيص ذلك التأكد من التوقف التام واملستمر لكل من القلب والتنفس 
والدم�اغ فرتة من الزمن تكفي حلدوث تغريات رمية يف اجلس�م متنع العودة للحياة، وعادة 
ماتقدر هذه الفرتة بحوايل )1: 3( دقائق، ويس�مى باملوت اجلس�دي )الوفاة اإلكلينيكية(، 
ثم حتدث بعد ذلك الوفاة اجلزيئية )املوت اخللوي( وهي موت اخلاليا والنسجة، وخيتلف 

ذلك تبعًا لقدرة كل نسيج عىل حتمل توقف وصول الدم إليه)1(. 

5 .2 أثر الوفاة عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة 

5 .2 .1 أثر الوفاة عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي والقانون

أواًل: أثر الوفاة عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي

خيتل�ف أث�ر الوفاة يف الدع�وى اجلنائي�ة اخلاصة يف الترشي�ع اجلنائي اإلس�المي، تبعًا 
لش�خص املت�وف من أطراف الدعوى اجلنائية، فإما أن يك�ون املجني عليه أو يكون اجلاين، 
كام خيتلف أيضًا بحس�ب احلق موضوع الدعوى الذي يطالب به املجني عليه أو وليه، عىل 

التفصيل اليت:

إن كان املتوىف هو املجني عليه، فقد سبق بحثه يف الفصل السابق )2(، حيث إن مات وله 
وارث فإن هذا الوارث يقوم مقامه يف املطالبة واالس�تيفاء أو الدية أو الصلح أو نحو ذلك 
كالعفو والتنازل، وإن مل يكن له وارث فاإلمام وليه، والمر له كالويل اخلاص، إال أنه � عىل 

الراجح � مقيد باملطالبة إما باالستيفاء أو بالدية، أو الصلح عىل أكثر من الدية أو بقدرها.

وبناَء عىل ذلك فإن وفاة املجني عليه ال أثر هلا عىل الدعوى اجلزائية اخلاصة، فال تسقط 
هذه الدعوى بموته؛ لقيام الويل مقامه.

)1( اجلن�دي. إبراهي�م ص�ادق )1٤2٠ه � 2٠٠٠م(، الط�ب الرشع�ي يف التحقيق�ات اجلنائي�ة )مركز الدراس�ات 
والبح�وث بجامع�ة ناي��ف العربي�ة للعلوم المني��ة، الري��اض � اململكة العربي��ة الس�عودية، الطبعة الوىل( 

ص٤2� ٤٥.
)2( يف مبحثي »عفو الويل « و» عفو ويل المر «، ص131وص1٤3.
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أما إن كان املتوىف هو اجلاين، فإن أثر وفاته عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة، خيتلف بحسب 
نوع احلق املطالب به يف هذه الدعوى، وهي ال خترج عن حالتني: 

إم�ا أن يك�ون قصاصًا أو جلدًا أو نحومها مما يتعلق تنفيذه ببدن اجلاين أو ذاته، وإما أن 
يكون ماليًا كالدية أو الرش أو ما شاهبهام كاحلكومة والصلح عىل مال.

ففـي احلالـة األوىل: حيث يطالب املجن�ي عليه أو وليه بالقصاص من اجلاين س�واء يف 
النف�س أو فيام دوهنا م�ن الطراف، فإن لوفاة اجلاين أو زوال عض�وه � املطلوب القصاص 

منه � تأثري عىل هذه املطالبة، وهو ما يسمى عند الفقهاء ب�»فوات حمل القصاص«.

وقد اختلف العلامء � رمحهم الل � يف مدى تأثري ذلك عىل حق املجني عليه أو وليه، عىل 
قولني: 

القول الول: يس�قط القصاص، وال جيب عىل اجلاين أو ورثته للمجني عليه أو ولييِّه يشء، 
قال هبذا احلنفية)1( واملالكية)2( والش�افعي يف أح�د قوليه)3(؛ لن الواجب عندهم يف 
هذه احلالة هو القود عينًا، وقد تعلق هذا احلق بالنفس أو بالعضو وقد زال، فس�قط 
حق�ه يف القص�اص، وإذا س�قط القص�اص ال جتب الدي�ة، حيث ال يص�ار إليها إال 
باالتف�اق م�ع اجلاين، باعتب�ار أن ذلك صلحًا ال جي�ب إال برضا اجل�اين، فلام مل ُيتفق 
مع�ه فال يلزم�ه وال يلزم ورثته يف تركته يشء، وبام أنه ليس للمجني عليه أو وليه إال 

القصاص وقد فات، فسقط حقهم فال يشء هلم.

وبن�اًء ع�ىل هذا الق�ول فإن الدع�وى اجلنائية اخلاص�ة املتعلقة باملطالب�ة بالقصاص،   
تنق�ي بفوات حمل القصاص املتمثل يف وفاة اجل�اين أو زوال عضوه املقابل للعضو 

الذي قطعه من املجني عليه.

إال أن احلنفية قد فرقوا بني ما إذا كان زوال هذا العضو بغري حق أو بآفة س�اموية، فيس�قط   
القصاص وال دية وال أرش، وبني من كان زواله بحق كمن ُقطع لرسقته مثاًل، فإنه يسقط 

)1( الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � 283/1٠ � 288.
)2( اخلرش��ي، حاش�ية اخلرش��ي � مرج�ع س�ابق � ٥/8؛ الدسوقي، حاشية الدس�وقي عىل الرشح الكبري � مرجع 

سابق �  2٥٤/٤.
)3( النووي، روضة الطالبني � مرجع سابق � 23٩/٩؛ الرميل، هناية املحتاج � مرجع سابق � 7/3٠٩.
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القص�اص لفوات حمله لكن جيب أرش الدية)1(، ويف ه�ذه الصورة الخرية، فإهنا وإن أثَّر 
فيها زواُل العضو بس�قوط طلب القصاص، إال أن هذا التأثري ليس كليًا، حيث أن دعوى 

طلب الرش ال تزال قائمة.

القول الثاين: أن فوات حمل القصاص ُيس�قط عقوبَة القصاص ويوجب الدية، وهو املذهب عند 
الش�افعية)2( واحلنابل�ة)3( ورواي�ة عند املالكي�ة)٤(؛ لن الواجب عنده�م يف القتل والقطع 
العمدي�ن أحُد ش�يئني القود أو الدي�ة، فإذا تعذر أحدمها لفوات حمل�ه وجب الخر، وهو 

الدية)٥(.

وع�ىل ه�ذا القول، ف�إن الدع�وى اجلزائية اخلاص�ة ال تنقي بوفاة اجلاين؛ الس�تحقاق 
املجني عليه أو وليه الدية أو الرش أو احلكومة؛ لنه إنام س�قط القصاص وحده ومل تس�قط 
الدع�وى النتق�ال حق املطالبة � وهو الدية ونحوه�ا � إىل غريه، فيكون تأثري وفاة اجلاين عىل 
ه�ذه الدع�وى إنام هو تأثري جزئي يتعلق بنوع احلق املطاَل�ب به، وليس تأثرٌي كيٌل تنقي معه 

الدعوى اجلزائية اخلاصة بالكلية.  

ه�ذا اخل�الف بني الفقهاء فيام إذا كان مِلَا يتعلق ببدن اجل�اين � عند فواته � بدٌل ُينتقل إليه 
من دية أو أرش كام هو يف القصاص، أما إذا مل يكن له بدل كاجللد يف حد القذف أو السجن 
واجللد يف التعزير للس�ب أو الش�تم وس�ائر أنواع االعتداء، فقياسًا عىل ما سبق، فإهنا تسقط 
وتنق�ي الدع�وى بوفاة اجلاين؛ لتعل�ق تنفيذ عقوبة هذه الدعوى ب�ذات اجلاين، وقد فات، 
وليس له بدل ينتقل إليه، فال فائدة من استمرار نظر هذه الدعاوى، إذ ال يتصور تنفيذها بعد 

وفاته، فيتعذر استيفائها؛ النعدام حملها، حيث ال يتصور وجود اليشء مع انعدام حمله)6(.

)1( الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � 1٠/28٤.
)2( الن�ووي، روض�ة الطالبني � مرجع س�ابق � 23٩/٩؛ الرميل، هناية املحتاج � مرجع س�ابق �3٠٩/7؛ املطيعي، 

تكملة املجموع � مرجع سابق �2٠/3٩٩ .
)3( ابن قدامة، الكايف � مرجع سابق �18٤/٥.

)٤( اخلريش، حاشية اخلريش،مرجع سابق � 8/٥.
)٥( وقد ُذكرت أسباب ذلك، يف مبحث التمييز بني العفو والصلح؛ فال داعي لتكرارها، وتراجع هناك، ص121.

)6( اب�ن قدام�ة، املغني � مرجع س�ابق �222/13؛ البهويت، شح منتهى اإلرادات � مرجع س�ابق �٩6/3؛ عودة، 
الترشيع اجلنائي اإلسالمي � مرجع سابق � ص٥٥2.
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ه�ذا ما مل يكن اجلاين ق�د تصالح)1(مع املجني عليه قبل وفاته ع�ىل مال)2(، فإهنا عندئٍذ 
يكون هلا حكم احلالة الثانية. 

أما يف احلالة الثانية: حيث يكون احلق الذي يطالب به املجني عليه أو وليه مااًل، كالدية 
أو الرش أو ما ش�اهبهام كاحلكومة والصلح عىل مال، فإن ذلك قد وجب مضمونًا يف ذمة 
اجلاين قبل وفاته، فال يسقط بموته، وجيب هذا املال يف تركته، كسائر الديون، أو عىل عاقلته 

كام يف القتل اخلطأ)3(.
فتك�ون وفاة اجل�اين واحلالة هذه ال أثر هلا عىل الدعوى اجلزائية اخلاصة، فال تنقي هبا 

هذه الدعوى؛ إلمكان تنفيذ ذلك عىل مال اجلاين بعد موته.

ثانيًا: أثر الوفاة عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة يف القانون املقارن

خيتلف أثر الوفاة يف القانون عىل الدعوى املدنية التابعة الناشئة عن اجلريمة، تبعًا الختالف 
املتوف من أطراف هذه الدعوى، فإما أن يكون املتوف هو املرضور، وإما أن يكون املتهم.

فـإن كان املتـوىف هو املـرور، فإن احلق يف التعوي�ض � الذي هو موض�وع الدعوى املدنية 
التابع�ة � ينتق�ل باملرياث � كانتقال غريه من احلقوق املالية � فيحق للوارث أن يطالب بالتعويض 
ع�ن الرضر الذي أصاب مورثه من اجلريمة، لكن بعض القوانني املقارنة مثل قانون اإلجراءات 
املرصية املادة )1/2٥1( قد قرصت حق االدعاء مدنيًا أمام القضاء اجلنائي عىل من أصابه رضر 
من اجلريمة؛ لذا فإنه إن كان املرضور من اجلريمة مل يرفع الدعوى املدنية إىل املحكمة اجلنائية قبل 
وفاته، فإن رأي غالبية الرشاح أنه ال يقبل من الوارث أن يقيم هذه الدعوى ابتداًء أمام املحكمة 
اجلنائي�ة، ولي�س له إال أن يطالب هبذه احلقوق أمام املحكمة املدنية؛ لنه مل يصبه رضر ش�خيص 

)1( ملزي�د م�ن التفصيل عن الصل�ح يف احلق اخلاص، راجع مبح�ث التمييز بني العفو والصلح يف الفصل الس�ابق، 
ص121.

)2( عند غري الشافعية يف حد القذف، حيث ال جيوز عندهم الصلح عىل مال يف القذف، وإن حصل فال يستحق املال. 
انظر: النووي، روضة الطالبني � مرجع سابق �1٠7/1٠.

)3( الش�افعي، الم � مرجع س�ابق �22٠/7�221؛ املرداوي، النصاف � مرجع س�ابق �6/1٠؛ البهويت، كش�اف 
القناع � مرجع س�ابق �٥٤٥/٥، 18٥/6؛ ابن قدامة، املغني � مرجع س�ابق �222/13؛ البهويت، شح منتهى 

اإلرادات،مرجع سابق � ٩6/3؛ عودة، الترشيع اجلنائي اإلسالمي � مرجع سابق � ص٥7٩.
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من اجلريمة، فال تكون له صفة يف االدعاء املدين أمام القضاء اجلنائي)1(، وذهب رأي آخر إىل أن 
له احلق يف أن يباش الوارث دعواه هذه أمام القضاء املدين أو اجلنائي؛ لنه خلف عام، فيكون له 

ذات وضع مورثه ومن ثم ال حيتج عليه بأنه مل يصبه رضر شخيص)2(.

أم�ا إذا رفع هذه الدعوى املرضور قبل وف�اته أم�ام املحكمة اجلنائية، في�جب عىل املحكمة 
أن تنظرها ولو تويف رافعها بعد ذلك، حيث حيل ورثته حمله يف الدعوى)3(. 

أما إن كان املتوىف هو املتهم، فإنه وإن كانت وفاته سببًا النقضاء الدعوى اجلنائية)٤(، إالَّ أهنا 
ال تؤثر عىل الدعوى املدنية، فلو تويف املتهم أثناء نظر الدعوى املدنية املرفوعة عليه أمام املحكمة 
اجلنائي�ة أو املدني�ة، فإن�ه حيق للمدع�ي املدين أن ُيدخل ورث�ة املتهم يف الدع�وى)٥(؛ ليحلوا حمل 
مورثه�م وليحص�ل يف مواجهتهم عىل احلكم بالتعويض، بل للمدع�ي املدين احلق يف أن يطالب 
ورث�ة املته�م بتعويض ال�رضر املرتتب عىل اجلريمة الت�ي وقعت من مورثهم، ول�و حدثت وفاة 
املته�م قب�ل رف�ع الدعوى)6(، غ�ري أن املرضور يف ه�ذه احلالة ال يمكن�ه أن يرفع دع�واه إال أمام 

املحكمة املدنية)7(.   

وإل�زام ورث�ة املتهم بالتعويض � يف هذه احلال � ال يكون إال يف حدود تركته؛ لن املس�ؤول 
ث وليس الورثة، ل�ذا يلزمون بالتعويض باعتباره م�ن ديون الرتكة فقط،  ع�ن اجلريمة ه�و املوريِّ

)1( رمض�ان، مب�ادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق �226/1�228؛ مصطفى، شح قانون اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع سابق � ص17٥.

)2( حسني، شح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص27٤. 
)3( مصطفى، شح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص176؛ رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية 

� مرجع سابق �228/1؛ حسني، شح قانون اإلجراءات اجلنائية� مرجع سابق � ص273.
)٤( كام نصت عىل ذلك املادة )1٤/أ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي؛ عبد املحسن، انقضاء الدعوى اجلنائية 

� مرجع سابق � ص2٩٩.
)٥( حس�ني، شح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص2٠1؛ مصطفى، شح قانون اإلجراءات اجلنائية 
� مرج�ع س�ابق � ص 131، 178؛ رمض�ان، مبادئ قان�ون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق �23٠/1؛ عبد 

املحسن، انقضاء الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص2٩٩. 
)6( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق �23٠/1؛ حس�ني، شح قانون اإلجراءات اجلنائية � 

مرجع سابق � ص2٠1، عبد املحسن، انقضاء الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص2٩٩.
)7( مصطفى، شح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص131؛ حس�ني، شح قانون اإلجراءات اجلنائية 
� مرجع س�ابق � ص2٠1؛ رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق �168/1؛ عبد املحس�ن، 

انقضاء الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص2٩٩.
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وبالت�ايل إذا ق�رصت الرتك�ة عن تغطي�ة كامل التعويض، ف�ال يتحمل الورثة ما بق�ي، ومن باب 
أوىل إذا مل يك�ن للمته�م ترك�ة، فال جيوز االدعاء مدني�ًا ِقَبل ورثته؛ إذ اليلتزم�ون به من أمواهلم 
اخلاصة)1(، كام أهنم ال يتحملون التعويض إال بنسبة أنصبتهم يف الرتكة، ال عىل سبيل التضامن؛ 
لن التضام�ن ال يك�ون إال عىل أس�اس املس�امهة يف الفع�ل الضار، حيث يفرتض االش�رتاك يف 

اخلطأ، وهو غري متحقق بالنسبة للورثة، فال تضامن فيام بينهم حينئذ)2(.   

5 .2. 2  أثـر الوفـاة عـىل الدعوى اجلنائيـة اخلاصة يف قوانـن دول جملس 
التعاون اخلليجي

أواًل: أثر الوفاة عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي
مل جيعل نظام اإلجراءات السعودي وفاة اجلاين سببًا النقضاء الدعوى اجلزائية اخلاصة، ومل 
تنص أي مادة من مواده عىل ذلك، ولعل السبب يف ذلك أنه قد أخذ بالقول الفقهي الذي يذهب 
إىل أن دعوى املطالبة بالقصاص ال تسقط بموت اجلاين وينتقل احلق إىل وجوب الدية، وكذلك 
إذا كانت الدعوى تتعلق بامل اجلاين، فال تسقط إلمكان تنفيذها من تركة اجلاين بعد وفاته � وهذا 

كام هو يف الرشيعة اإلسالمية)3( �.

لكن هذا يف القصاص، وإذا تعلقت الدعوى بامل اجلاين، أما لو تعلقت باملطالبة بحد القذف 
أو كان تنفيذ العقوبة يستوجب السجن عىل اجلاين أو جلده حلق تعزير لشتم أو سب أو أي نوع 
من أنواع االعتداء، فإن الدعوى من هذا النوع تس�قط يف الرشيعة بوفاة اجلاين � كام س�بق � لكن 
ل احلكم يف مثل هذه الدعاوى، وحيث أن املادة الوىل من  يف نظام اإلجراءات السعودي مل ُيفصيِّ
نظام املرافعات الرشعية قد أوجبت عىل املحاكم تطبيق أحكام الرشعية اإلس�المية عىل القضايا 
املعروض�ة أمامها؛ لذل�ك فإن هذه الدعاوى اجلنائي�ة اخلاصة التي يتعلق تنفيذه�ا ببدن اجلاين � 
غري القصاص � تنقي بوفاة اجلاين يف تطبيقات املحاكم الرشعية الس�عودية، وإن مل ينص عليها 

)1( حسني، شح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص283؛ رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � 
مرجع سابق �23٠/1؛ مصطفى، شح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص131.

)2( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق �23٠/1؛ مصطفى، شح قانون اإلجراءات اجلنائية 
� مرجع سابق � ص 178،

)3( لكون اململكة العربية السعودية تستمد أنظمتها من الرشيعة اإلسالمية � كام مر بيان ذلك سابقًا � ص 1٥6.
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نظ�ام اإلج�راءات، لكن ي�رى الباحث أن تض�اف حالة ثالث�ة إىل حاالت امل�ادة )23( من نظام 
اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي تنص ع�ىل » انقضاء الدع�وى اجلزائية اخلاصة بوف�اة املتهم فيام 
تكون فيها املطالبة متعلقة ببدن اجلاين � غري القصاص � إذا مل يتم التصالح فيام بني الطراف قبل 

الوفاة ».

بيد أن املادة )22( من النظام نفسه قد قررت أن انقضاء الدعوى اجلنائية بالطرق التي بينتها 
� ومنها وفاة املتهم � ال يمنع من االستمرار يف دعوى احلق اخلاص، ويعني هذا أنه ال تأثري لوفاة 

اجلاين عىل الدعوى اجلزائية اخلاصة، أو دعوى التعويض.

ثانيًا: أثر الوفاة عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة يف قوانن بقية دول جملس التعاون اخلليجي
مل جتع�ل قوان�ني بقية دول جملس التع�اون اخلليجي للوف�اة أثرًا عىل الدع�وى املدنية التابعة 
للدع�وى اجلنائية، ولكنها جعلته�ا مؤثرًة يف الدعوى اجلنائية فقط، فنص�ت عىل انقضائها بوفاة 
املته�م � ع�دا القانون الكويتي � حيث قض�ت بذلك املادة )2٠( من قان�ون اإلجراءات اجلزائية 
االحت�ادي اإلم�ارايت، وامل�ادة )17( من قانون اإلج�راءات اجلنائية البحرين�ي، واملادة )1٥( من 

قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )13( من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري. 
أما قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي، فلم جيعل الوفاة سببًا النقضاء الدعوى 
اجلنائية إال يف حالتني: يف حالة املعارضة يف احلكم الغيايب االبتدائي، وحالة استئناف احلكم، إذا 
تويف املحكوم عليه قبل انقضاء موعد املعارضة أو االستئناف، أو كانت وفاته أثناء نظر املحكمة 
يف عريض�ة املعارض�ة أو عريض�ة االس�تئناف املرفوعة هلا من املحك�وم عليه أو م�ن ينوب عنه، 
حي�ث نص�ت امل�ادة )1٩1( من القان�ون املذكور عىل أن�ه: »إذا توف املحكوم علي�ه قبل انقضاء 
موعد املعارضة، أو قبل الفصل يف املعارضة، ترتب عىل وفاته سقوط احلكم االبتدائي وانقضاء 
الدع�وى اجلزائية قبله »، ونصت املادة )2٠٥( عىل أن�ه: » إذا توف املتهم املحكوم عليه بالعقوبة 
قب�ل أن ينق�ي موعد االس�تئناف، أو قبل الفصل يف االس�تئناف املرفوع من�ه، ترتب عىل وفاته 
س�قوط احلك�م االبتدائي وانقض�اء الدعوى اجلزائية قبل�ه« وإما ماعدا هات�ني احلالتني والصور 

املذكورة فيهام، فلم ينص قانون اإلجراءات الكويتي عىل انقضاء الدعوى فيها بالوفاة)1(.
)1( نرص الل، فاضل؛ والسامك، حبيب )2٠٠7� 2٠٠8م(، ش�رح ق�انون اإلج�راءات  واملحاكامت اجلزائية الكويتي 

)كلية احلقوق، جامعة الكويت، الكويت، الطبعة الوىل( ص361.
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ك�ام نصت بعض قوانني دول جملس التعاون اخلليجي كذلك عىل انقضاء احلق بوفاة املجني 
عليه قبل تقديم الش�كوى يف اجلرائم التي يس�تلزم رفعها تقديم ش�كوى منه؛ لن احلق شخيص 
وال ينتق�ل ب�اإلرث)1(، أم�ا إذا حدثت الوف�اة بعد رفع الش�كوى فال تأثري هلذه الوفاة عىل س�ري 
الدع�وى؛ لن العائ�ق � وهو تقديم الش�كوى � قد زال يف حياته)2(، وهذا م�ا قررته املادة )1٥( 
م�ن قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت، وامل�ادة )11( من قانون اإلجراءات اجلنائية 
البحرين�ي، وامل�ادة )8( م�ن قانون اإلجراءات اجلنائي�ة القطري، وينتقل احلق يف االس�تمرار يف 
الدعوى أو التنازل إىل الورثة حس�ب نص املادة )16( م�ن قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي 
اإلمارايت، واملادة )1٥( من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني، غري أنه ال يكون هلذا التنازل أثر 
إال أن يص�در من الورثة مجيعهم، في�رشط أن يتفقوا مجيعًا عىل هذا التنازل، لكن املادة )1٠( من 
قانون اإلجراءات اجلنائية القطري قد منعت انتقال احلق يف التنازل إىل ورثة الش�اكي بعد وفاته، 
فتس�تمر الدعوى بعد وفاته إىل أن تنتهي بأحد أسباب االنقضاء املقررة يف القانون، عدا التنازل؛ 

المتناعه بموت الشاكي.

إال أن انقض�اء الدع�وى اجلنائية بوف�اة املتهم أو بغ�ري ذلك من الس�باب، ال يعني انقضاء 
الدع�وى املدني�ة، ب�ل جيب عىل املحكم�ة اجلنائية اس�تمرار نظرها والفصل فيه�ا، برشط أهنا قد 
تي�أت للفص�ل يف موضوعه�ا، وإال جيب عليها إحالته�ا للمحكمة املدني�ة املختصة، كام نصت 
عىل ذلك املادة )2٩( من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت، واملادة )٤2( من قانون 
اإلجراءات اجلنائية البحريني، واملادة )26( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )26( 
من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، ومعنى ذلك أن وفاة املتهم ليس هلا تأثري عىل حق املدعي 

املدين، فيقوم ورثة املتهم مقامه يف الدعوى)3(.

)1( حومد.عب�د الوهاب )1٩82م(، الوس�يط يف اإلج�راءات اجلزائية الكويتية )ذات السالس�ل، جامعة الكويت، 
الكويت، الطبعة الثالثة(ص8٩.

)2( حومد، الوسيط يف اإلجراءات اجلزائية الكويتية � مرجع سابق � ص8٩.
)3( وقد سبق بيان ذلك مفصاًل يف الفقرة التي بعنوان آثار وفاة املتهم عىل الدعوى املدنية التابعة يف القانون، فلريجع 

إليه هناك؛ تالفيًا للتكرار، ص16٩.
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الفصـل السادس
انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة بالتقادم

6 .1 مفهوم التقادم وعلته وموقف الفقه اإلسالمي منه
6 .1 .1 تعريف التقادم لغة)1(

َق��ُدَم بالضم َيْق��ُدم ِق�َدمًا و َق�دامًة و َتق��اَدَم وهو ق�ِديم، واجلمع ُقدم�اء وُقدامى، والقاف، 
ع منه ما يقارُبه، ومن ذلك ما ييل: والدال، وامليم، أصٌل صحيٌح يدلُّ عىل َسْبٍق وَرْعف، ثم يفرَّ

� الِق�َدم: خالف احُلدوث. ويقال: يشٌء قديم، إذا كان زماُنُه س�الفًا، وعيب قديم، أي: س�ابق 
زمانه متقدم الوقوع عىل وقته.

� وأيضًا الِقَدُم: الِعْتُق، مصدر الَقِديم.

م اَلشياَء ويضعها يف مواضعها فمن استحق التَّقديم  م، وهو الذي ُيَقديِّ � ويف َأسامء الل تعاىل امُلَقديِّ
مه، والَقِديم عىل اإِلطالق: الل عز وجل. قدَّ

�ابَِقُة يف الْمِر، وهي أن يكون للرجِل َمْرَتَبٌة يف اخَلرْيِ، واجلمع، أْقَداٌم، يقال:  كًة: السَّ � الَقَدُم حمرَّ
لفالن َقَدُم ِصْدٍق، َأي َأثَرٌة َحَسنة، وقيل: َقَدم صدٍق، املنزلة الرفيعة، واملعنى أنه قد سبق هلم 

عند الل خري، والَقَدُم من اإلنسان معروفة.

� ُقّدام: نقيض وراء، َوَقَدَم فالن فالنًا، إذا تقدمه وصار َأمامه، ومنه: ُمَقّدَمُة اجليش.

مة الكالم، وُمَقّدَمُة  مة الكت�اب، و ُمقديِّ َم، وقد اس�تعري لكل يشء فقيل: ُمَقديِّ م بمعنى َتَقدَّ � وق�دَّ
م كل يشء نقيض مؤخره. مُة كل يشء َأوله، وُمَقدَّ اجليش، بكرس الدال، وقد ُتفتح، وقيل: ُمقديِّ

)1( اب�ن ف�ارس، معج�م مقايي�س اللغ��ة � مرج�ع س�اب�ق � كت��اب الق��اف، ب��اب الق�اف وال��دال ومايثلثهام، 
جذر)َق�ُدَم(6٥/٥ � 66؛ اب�ن منظور، لس�ان العرب � مرجع س�ابق � باب القاف، جذر)َق�ُدَم(6٤/11 �7٠؛ 
الزبي�دي، ت�اج الع�روس � مرج�ع س�ابق � )حتقيق إبراهيم ال�رتزي ومراجعة د.حممد س�المة رمح�ة ومصطفى 
حج��ازي ود.عب�د اللطيف حمم��د اخلطي�ب، ط1٤21/1ه،2٠٠٠م( باب امليم، فصل القاف مع امليم، جذر 

)ق د م(  23٥/33 �2٥٠ ؛ الفيومي، املصباح املنري � مرجع سابق � كتاب القاف، مادة )ق د م(ص 2٥٥.
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� الُقدوم: الرجوع من الس�فر، يقال: َقِدَم فالن من سفره يْقَدم ُقُدومًا، وَقِدم فالن عىل اَلمر 
إِذا َأْقَدم عليه، وَقِدَم فالن إىِل كذا وكذا، َأي قصده، ومنه قوله تعاىل: }َوَقِدْمَنا إىَِلٰ َما َعِمُلوا 

ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوًرا ﴿23﴾{)سورة الفرقان( أي: َعَمدنا وقَصدنا. 

6 .1 .2 تعريف التقادم يف اصطالح فقهاء الرشيعة اإلسالمية
باس�تقراء كت�ب فقه�اء  الرشيع�ة اإلس�المية � رمحه�م الل � مل أج�د م�ن نص ع�ىل تعريف 

اصطالحي لتقادم الدعوى)1(.

إال أن بعض الباحثني املعارصين قد اجتهد يف وضع تعريف هلذا املصطلح، من ذلك ما ييل:

� أن التقادم هو »مي فرتة من الوقت بعد ارتكاب اجلريمة، أو بعد احلكم بالعقوبة دون أن 
تنفذ عىل املحكوم عليه، يرتتب عليها أن يمتنع احلكم بالعقوبة أو تنفيذها«)2(.

إال أنه هذا التعريف عام قد ذكر اجلريمة والعقوبة، ومل خيصصه بالدعوى.   

� وقي�ل بأن�ه هو »مي مدة معينة من الزمن ع�ىل احلكم بالعقوبة دون أن تنفذ فيمتنع بمي 
هذه الفرتة تنفيذ العقوبة«)3(.

إال أن�ه ق�د خ�ص التق�ادم يف معن�ى إس�قاط العقوبة فق�ط الذي ال يك�ون إال بع�د ثبوتا   
باحلكم)٤(، فال يدخل فيه تقادم الدعوى الذي هو قبل احلكم وهو موضوع هذا البحث.

ف بأنه »مرور الزمن الذي ال تسمع الدعوى بعده«)٥(.  � وُعريِّ

 � لك�ن بتتبع م�ا كتبه فقهاء الرشيعة يف موض�وع التقادم)6(، ُيالحظ أهن�م ال يقولوا بالتقادم 
إالَّ يف اجلرائ�م الت�ي اليكن للمدعي فيها أو الش�اهد عليهاعذٌر يف تأخ�ري املطالبة بحقه أو 

)1( وخاصة كتب فقهاء املذهب احلنفي الذي قال بالتقادم يف بعض اجلرائم � كام سيأيت � ص182.
)2( عامر، التعزير يف الرشيعة اإلسالمية � مرجع سابق � ص٥22 .

)3( عودة، الترشيع اجلنائي اإلسالمي � مرجع سابق � ص٤٥٥.
)٤( فهو تعريف لتقادم تنفيذ العقوبة، وليس لتقادم الدعوى .

)٥( قلع�ه ج�ي . حمم�د رواس )1٤26ه، 2٠٠٥م(، املوس�وعة الفقهية املي�رسة ) دار النفائس، ب�ريوت � لبنان، الطبعة 
الثانية( ٥٥1/1 .

)6( الكاس��اين، بدائ�ع الصنائ��ع � مرج�ع س�ابق � 23٠/٩، 232 ؛ اب�ن عابدين، حاش�ية رد املحتار � مرجع س�ابق � 
٤7/6، 72�73 ؛ الرسخ�ي، املبس�وط � مرج�ع س�ابق � 7٥/٩، 76 ؛ اب�ن اهل�امم، فتح القدير � مرجع س�ابق � 
222/٥، 278�282، 3٠3 ؛ أب�و زه�رة، اجلريم�ة � مرجع س�ابق � ص62�7٠ ؛ جملة الح�كام العدلية � مرجع 

سابق � ص٤٤6. 
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تأخر بأداء ش�هادته فيها؛ لذا قالوا أن احلاكم يقدر امل�دة بالقدر الذي ي�راه معتربًا يف تقدير 
العذار ومدى تأثريها يف هذه املدة التي تعترب فيها اجلريمة قد تقادمت؛ الختالف أحوال 
الن�اس وأعرافه�م، واختالف الوقائع يف تأثره�ا بالتأخري من واقعة لخ�رى؛ لذا أرى أن 

يكون تعريف التقادم املسقط للدعوى يف الترشيع اإلسالمي كاليت: 

» منع القايض من س�امع الدعوى ملي مدة من الزمن� يقدرها احلاكم � مل يكن للمدعي فيها 
عذر مقبول«.

وَذَك�ْرُت لف�ظ » املدعي«، مع كون من يقول بالتقادم ال يرى سيانه يف حقوق الدميني وال 
فيام إذا كان ثبوت اجلريمة مبنيًا عىل اإلقرار)1(؛ لكون الشاهد يف دعوى احلسبة جيوز له أن يقيمها 
حس�بة لل تعاىل فهو مدعي من هذا اجلانب، كام أن الذي يطالب بامله املرسوق يف جريمة الرسقة 
يس�مى مدعي�ًا، خاصة أن م�ن شوط إقامة احلد املطالبة بامل�رسوق)2(، والرسقة هي من اجلرائم 

التي يرى سقوطها من قال بالتقادم � كام سيأيت)3(�.

 وقي�دت التعري�ف ب�»عدم الع�ذر املقبول«؛ لن حجة م�ن قال بالتقادم ه�ي حلوق التهمة 
بالش�اهد بالتأخري إما تمة الفس�ق أو الع�داوة، أو تمة التزوير والتحايل م�ن املدعي، فإذا كان 

له يف هذا التأخري عذر شعي مقبول من َغْي�بة أو مرض أو نحوه، فإن التهمة تزول وقت�ئذ)٤(.

6 .1 .3  تعريف التقادم لدى رشاح القانون املقارن

تع�ددت تعريف�ات شاح القانون املق�ارن للتقادم، إال أهنا متقاربة املع�اين، وإن اختلفت يف 
ل وأطال يف التعريف، ومنهم من اخترص فيه، ومنهم من  العبارات واللفاظ، لكن منهم من فصَّ

عرب بلفظ »السقوط«، وعرب غريه بلفظ »االنقضاء«، وأوضح ذلك فيام ييل:

)1( ع�دا اإلق�رار بالرشب فهو موضع خالف عند القائلني بالتقادم، هل يس�قط أم ال، كام س�يتضح ذلك تفصياًل يف 
مطلب موقف الرشيعة اإلسالمية من التقادم، ص181.

)2( ك�ام م�ر ذلك يف مبح�ث حتريك الدع�وى اجلنائية يف الفص�ل الول، ص٥٤، بيد أن الحناف اليرون اش�رتاط 
املطالبة إلقامة احلد فيها . انظر : ابن عابدين، حاشية رد املحتار � مرجع سابق � ٤7/6 . 

)3( يف مطلب موقف الرشيعة اإلسالمية من التقادم، ص181 . 
)٤( انظر تفصيل ذلك يف مطلب علة تقرير التقادم، 17٩ ؛ ويف موقف الرشيعة اإلسالمية من التقادم، ص181.
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� قيل أن تقادم الدعوى اجلنائية هو »انقضاؤها بمرور مدة من الزمن دون أن يتخذ يف شأهنا 
أي إجراء من إجراءات«)1(.  

� ومنهم من قال بأنه »سقوط الدعوى العمومية وسقوط احلق يف العقاب بمي املدة«)2(. 

� وقي�ل أن�ه » وصف يرد عىل احل�ق يف العقاب قبل احلكم أو بعده ناش�ئ عن مي مدة من 
الزمن يلزم عنه منع السري يف الدعوى أو سقوط العقوبة املحكوم هبا«)3(.

� وقي�ل بأن�ه »مي مدة زمنية حم�ددة من تاريخ ارتكاب اجلريمة دون اخت�اذ أي إجراء فيها، 
حيث يسقط حق الدولة يف عقاب مرتكب اجلريمة «)٤(.

ويالح�ظ ع�ىل التعاريف الس�ابقة أهن�ا قد مجع�ت يف تعريف التق�ادم بني انقض�اء الدعوى 
وس�قوط العقوب�ة بع�د ثبوتا باحلك�م؛ وذلك لن القانون ق�د نص عىل س�قوطهام بالتقادم، إال 
أن املدة التي تس�قط هبا الدعوى أقرص من املدة التي تس�قط هبا العقوبة)٥(؛ وهذا راجع إىل كون 

احلكم الصادر باإلدانة يرتك لدى اجلمهور أثرًا يطول أمده، أما اجلريمة فأسع إىل النسيان)6(.

)1( جاد . س�امح الس�يد )1٤٠٤ه، 1٩8٤م(، تق�ادم الدعوى اجلنائية ) مطبعة دار اهل�دى، القاهرة � مرص، د.ط (
ص ٤6 .

)2( عب�د املل�ك . جن�دي )د.ت(، املوس�وعة اجلنائية ) دار إحياء ال�رتاث العريب، لبنان � ب�ريوت، د.ط ( ص32٩، 
.332

)3( النرباوي . نبيل عبد الصبور )1٤16ه، 1٩٩6م(، سقوط احلق يف العقاب ) دار الفكر العريب، القاهرة � مرص، 
د.ط ( ص 3٠2 .

)٤( أبو عامر، حممد زكي ؛ وعبد املنعم، س�ليامن )2٠٠2م(، القس�م العام من قانون العقوبات )دار اجلامعة اجلديدة 
للنرش، اإلسكندرية � مرص، د.ط ( ص662.

)٥( هبنس��ي . أمح�د فتح�ي )1٤12ه، 1٩٩1م(، املوس�وع�ة اجلنائي�ة يف الفق�ه اإلس�المي ) دار النهضة العربي�ة، 
لبن��ان � ب�ريوت، د.ط (386/1 ؛ ج�اد، تق�ادم الدعوى اجلنائي�ة � مرجع س�ابق � ص٤7 ؛ مصطفى . حممود 

حممود )1٩83م(، شح قانون العقوبات ) مطبعة جامعة القاهرة � مرص، الطبعة العاشة ( ص6٩1.
)6( هبني، املوسوعة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي � مرجع سابق � 386/1 .
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6 .1 .4 علة تقرير التقادم

ـ  علة تقرير التقادم لدى فقهاء الرشيعة اإلسالمية

مل يرد يف مرشوعية التقادم نص من كتاب الل وال من س�نة رس�وله>)1(؛ لذا فالقول به هو 
اجته�اد من اجتهادات بع�ض الفقهاء � رمحهم الل تعاىل � ويف ما ييل أورد مجلة مما عللوا به قوهلم 

هذا: 

التعليـل األول: في�ام إذا كان اإلثبات مل يقم إال عىل ش�هادة الش�هود، فإن الش�اهد إذا ش�هد بعد 
َر الش�هادة كان  التقادم فهو إما فاس�ق أو عدو؛ لنه إذا كان قد اختار جانب الداء ثم أخَّ
فاس�قًا؛ وإذا كان ق�د اختار جانب الس�رت ثم ش�هد حلقت�ه تمة الع�داوة، وكال الوصفني 

موجب لرد شهادته)2(.

التعليـل الثـاين: أن ت�رك الدع�وى مدة م�ن الزمن م�ع التمكن م�ن إقامتها يدل ع�ىل عدم احلق 
ظاهرًا)3(؛ والقول بسقوطها بالتقادم يتالف معه التزوير والتحايل)٤(، كام أن طول املدة قد 

يني الشهود فتتبدد الدلة، أو تلتبس عليهم المور فيام بعد.

التعليـل الثالـث: أن إقامة الدعوى بعد ط�ول املدة ال يتحقق معه الغرض واهلدف الس�امي من 
مقاصد العقوبة وهي الردع والزجر، ب�اس�تثناء العقوبات اجلسيمة كالقت�ل قصاصًا، وما 

تعلق احلق فيه لدمي)٥(.

)1( عبد املحس�ن . مصطفى حممد )2٠٠8� 2٠٠٩م(، النظام اجلنائي اإلس�المي القسم العام العقوبة ) دار النهضة 
العربية، القاهرة � مرص العربية، د.ط ( ص12٠1 .

)2( الرسخي، املبسوط � مرجع سابق � 7٥/٩ ؛ ابن عابدين، حاشية رد املحتار � مرجع سابق � ٤7/6 ؛ ابن اهلامم، 
فتح القدير � مرجع سابق � 27٩/٥ .

)3( ابن عابدين )االبن( . حممد عالء الدين )1٤1٥ه � 1٩٩٤م(، حاش�ية قرة عيون الخبار تكملة رد املحتار عىل 
ال�در املخت�ار )حتقيق عادل أمحد عب�د املوجود وعيل حممد معوض، دار الكتب العلمي�ة، بريوت � لبنان، الطبعة 
الوىل (6٥3/11� 6٥٤ ؛ املوس�وعة الفقهية )ط1٤٠8/2ه � 1٩88م( وزارة الوقاف والش�ئون اإلسالمية 

بالكويت، ) طباعة ذات السالسل، الكويت(13/ 118.
)٤( املوسوعة الفقهية، وزارة الوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت � مرجع سابق � 13/ 118.

)٥( كام سيتضح ذلك تفصياًل يف مطلب موقف الرشيعة اإلسالمية من التقادم، ص181 .
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ـ  علة تقرير التقادم لدى رشاح القانون املقارن

عل�ل شاح القان�ون تقري�ر التق�ادم يف الدعوى والعقوب�ة بعدة مب�ادئ ورضورات حتمية 
أوجبت اللجوء لتقنينه والعمل به، تتلخص يف اليت:  

املبدأ األول: النسيان)1(

إن م�رور ف�رتة  م�ن الزمن ع�ىل وقوع اجلريم�ة دون رفع الدع�وى، قادر عىل نس�ي�ان هذه 
اجلريمة وحمو آثارها)2(، ومؤدى ذلك بالرضورة إىل إطفاء املش�اعر الغاضبة ونس�يان رغبة الثأر؛ 
ف�ال يك�ون هناك مصلح�ة يف العقاب أو إقام�ة الدعوى بع�د أن مضت هذه امل�دة عىل ارتكاب 
اجلريم�ة التي ُنس�يت فيها، وقد يصع�ب إثباتا أو يس�تحيل يف بعض الحيان)3(، ك�ام أن القول 
بس�قوط الدعوى فيها بالتقادم من ش�أنه أن يعزز نس�يان هذه الواقعة اجلنائية التي قد تكون غري 

ثابتة يف حق املتهم)٤(.

املبدأ الثاين: االستقرار القانوين)5(

إن ك�ون أم�ر الدعاوى قائاًم إىل ما ال هناية، من ش�أنه إش�اعة اخل�وف واالضطراب لألفراد 
طوال حياتم، فالبد من وضع حد لذلك، بتحديد فرتة زمنية معلومة ُيفرتض فيها اعتبار تنازل 
الدولة عن حقها يف إقامة الدعوى وعدم إنزال العقوبة باجلاين، وبالتايل تكف اجلهات املس�ؤولة 
عن مالحقة املتهم � الذي ربام يكون بريئًا � أينام حل، وبذلك تستقر املراكز القانونية عىل مستوى 

الدولة والفراد.

)1( مصطف�ى، شح قان�ون العقوب�ات � مرج�ع س�ابق � ص6٩1 ؛ أبو عامر وعبد املنعم، القس�م الع�ام من قانون 
العقوبات � مرجع سابق � ص662 ؛ النرباوي، سقوط احلق يف العقاب � مرجع سابق � ص3٠٤ .

)2( عامر، التعزيز يف الرشيعة اإلسالمية � مرجع سابق � ص٥27 ؛ حممد . عوض )د.ت(، دراسات يف الفقه اجلنائي 
اإلسالمي ) دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية � مرص، د.ط ( ص23٤.

)3( هبن�ي، املوس�وعة اجلنائي�ة يف الفق�ه اإلس�المي � مرج�ع س�ابق �386/1 ؛ حممد، دراس�ات يف الفق�ه اجلنائي 
اإلسالمي � مرجع سابق � ص 23٤. 

)٤( عبد املحسن، النظام اجلنائي اإلسالمي � مرجع سابق � ص12٠٠.
)٥( النرباوي، س�قوط احل�ق يف العقاب � مرجع س��ابق � ص3٠٤ ؛ حمم�د، دراس�ات يف الفق�ه اجلنائ�ي اإلسالمي 

� مرجع سابق � ص23٤ ؛ أمحد، يف الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص1٤6 .
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املبدأ الثالث: معاناة اجلاين)1(، وهي قسامن: 

القس�م الول: املعان�اة العامة، التي تش�مل مجيع اجلناة من جه�ة التهديد واملالحقة من قبل 
اجلهات املسؤولة هلم، املتمثلة يف إثارة الدعوة ضده يف أية حلظة، وبالتايل يف إصدار  احلكم عليه، 

فال تنتهي هذه املعاناة إىل حد إال بالخذ بنظرية التقادم.

القسم الثاين: املعاناة اخلاصة، وهي الشعور بالندم والمل جتاه ما اقرتفه اجلاين من جريمة يف 
ح�ق الغري � وهذا قد يش�عر ب�ه البعض والبعض قد ال يأبه به � ومؤدى ذل�ك غالبًا إىل التوبة من 
الذنب، وهذا هو املقصود من العقوبة، حيث ردع اجلاين وإصالحه، فال فائدة من إيقاع العقاب 

عليه عند ذلك.

6 .1 .5  موقف الفقه اإلسالمي من التقادم

مل يرد يف مرشوعية التقادم نص من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع، ال ترصحيًا وال تلميحًا، كي 
ل عليه إس�قاُط الدعوى اجلنائية بمي املدة، أو إس�قاُط العقوبات املرتتبة عليها، وبناًء عىل  ُيَعوَّ
ذل�ك فم�ن غري املتصور أن تتق�ادم عقوبة أو دعوى بغري نص)2(، فمهام ط�ال الزمان فاحلق يظل 

لصاحبه وال يسقط.

ه وقت�ئٍذ إىل التق�ادم عند القائلني به،  إال أن�ه ق�د يلتبس المر يف ذلك قضاًء)3(؛ فيك�ون َمَردُّ
وهو ما يكون سببًا أو مظنة لسقوط احلق. 

وبناًء عىل ما سبق فقد اختلف فقهاء الرشيعة � رمحهم الل � بالخذ بنظرية التقادم يف إسقاط 
الدعوى قضائيًا، بحيث يمتنع عىل القايض س�امعها بعد مي فرتة من الزمن عىل وقوع اجلريمة 

املتعلقة هبا، عىل التفصيل اليت: 

)1( النرباوي، سقوط احلق يف العقاب � مرجع سابق � ص3٠٤ � 3٠٥ ؛ حممد، دراسات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي 
� مرجع سابق � ص23٤ .

)2( عبد املحسن، النظام اجلنائي اإلسالمي � مرجع سابق � ص12٠1� 12٠2 ؛ عودة، الترشيع اجلنائي اإلسالمي 
� مرجع سابق � ص٤٥6 .

)3( النرباوي، سقوط احلق يف العقاب � مرجع سابق � ص361 .
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األول: التقادم يف دعاوى جرائم احلدود

اختلف العلامء يف سيان التقادم عىل الدعوى املتعلقة بعقوبة حدية عىل قولني:

القـول األول: أن التق�ادم ال أث�ر ل�ه يف احلدود، وقد ذه�ب إليه مجه�ور الفقهاء م�ن املالكية)1(، 
والش�افعية)2(، واحلنابل�ة)3(، والظاهرية)٤(، فُتْقَبل الدع�وى يف جرائم احلدود ولو تطاول 

عليها الزمن، دون تفريق بني طرق إثباتا سواًء ثبتت باإلقرار أو البينة.

أدلتهم يف ذلك: 

1�  عم�وم الي�ات املوجبة للح�دود حيث رتبتها عىل الفعل املحرم بع�د وقوعه، ومل جتعلها 
منوط�ة بزم�ن مع�ني ييل الفع�ل أو يرتاخى عن�ه، فدل عىل ع�دم تأثري الزم�ن فيها أو يف 
الدع�اوى املتعلق�ة هبا ما دام أهنا قد ثبتت بطرق اإلثبات التي قررها الرشع، وكذلك أن 
عموم آيات الشهادة عىل هذه احلدود مل ختصص الشهادة عليها بمي املدة، بل أطلقت 

ذلك ومل تقيده بيشء خاص يتعلق بطول املدة أو قرصها)٥(. 

2�  املعول عليه يف إثبات احلدود بالشهادة هو صدق الشهود، وما دامت صادقة فال يؤثر يف 
قبوهلا طول املدة)6(.

3�  أن التأخ�ري يف الش�هادة جي�وز أن يك�ون لعذر؛ من غيب�ة أو مرض أو غ�ري ذلك، وليس 
ب�رشط أن يكون من أج�ل احتاملية التهمة، ولو ُفِرض ذلك؛ فاحلدود ال تس�قط بمطلق 
االحتامل، فإنه لو س�قط احلد بكل احتامل مل جيب حٌد أصاًل)7(، وإن كانت تدرأ عقوبتها 

بالشبهة، فإن ذلك ال يعني عدم إقامة الدعوى يف جريمتها.

)1( احلطاب، مواهب اجلليل � مرجع سابق � 313/6 .
)2( الرشبيني، مغني املحتاج – مرجع سابق، ٤/1٥1 .

)3( ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 373/12 .
)٤( ابن حزم، املحىل � مرجع سابق � 11/1٤٤� 1٤٥ .

)٥( ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 373/12 .
)6( الرشبيني، مغني املحتاج – مرجع سابق، 1٥٠/٤� 1٥1 ؛ أبو زهرة، اجلريمة � مرجع سابق � ص63 .

)7( ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 373/12 .
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٤�   أما الثر املروري عن عمر ريض الل عنه أنه قال: ) أيام ش�هود ش�هدوا بحد مل يش�هدوا 
بحرضت�ه فإن�ام هم ش�هود ضغ�ن( )1(، فهو أثر مرس�ل من مراس�يل احلس�ن البرصي، 

ومراسيل احلسن ليست بالقوية)2(.  

القـول الثاين: تس�قط جرائم احلدود بالتقادم عدا حد القذف، قال�ه احلنفية)3(، ورواية عن بعض 
احلنابلة)٤(، غري أهنم يفرقون بني أن يكون اإلثبات بالبينة أو باإلقرار.

ف�إن كان اإلثب�ات بالبين�ة فالش�هادة تتقادم بمي امل�دة، إن مل يمنع من أداء الش�هادة عذر، 
كالبعد عن اإلمام أو املرض أو خوف الطريق أو نحو ذلك، فال تتقادم الشهادة عندهم حينئذ.

وحجتهم يف ذلك:

أن يف التأخري مظنة التهمة يف الشهود؛ لن الشاهد عىل احلد خمري بني السرت عىل أخيه املسلم، 
وبني اإلدالء بام عاينه، فإذا مضت فرتة زمنية طويلة عىل اجلريمة ومل ُيْدل الش�اهد بش�هادته، دل 
ه�ذا عىل اختياره للس�رت عىل أخيه، فإذا ج�اء بعد مي هذه الفرتة الطويلة وش�هد بام عاينه، دل 
هذا عىل أن ما دفعه إىل اإلدالء إال الضغينة أو الفس�ق وكالمها ُترد به الش�هادة، ولذلك ال تقبل 

لتأخره يف أداءها)٥(.

)1( لف�ظ ه�ذا الثر أوردته بعض كتب املذاهب الفقهية، كاملغني � مرجع س�ابق � 373/12، ومل خيرجه لكن حكم 
عليه بقوله :»أثر مرس�ل من مراس�يل احلس�ن البرصي« ؛ لكنني مل أعثر عليه يف كتب احلديث أو كتب التخريج 
هبذا اللفظ املحدد، وإنام أخرجه ابن عبد الرزاق، يف مصنفه � مرجع سابق � كتاب : الطالق، باب : ال يؤجل يف 
احلدود، أثر رقم: )1376٠(٤32/7، بلفظ قال عمر بن اخلطاب : ) أيام رجل ش�هد عىل حد مل يكن بحرضته 
فإنام ذلك عن ضغن( بسند عن مسعر عن أيب عون ؛ وأخرجه البيهقي، يف السنن الكربى � مرجع سابق � كتاب: 
الش�هادات، باب : باب ما جاء يف خري الش�هداء، أثر رقم: )2٠٥٩7(36٩/1٠، بلفظ كتب عمر بن اخلطاب: 
) من كانت عنده شهادة  فلم يشهد هبا حيث رآها أو حيث علم، فإنام يشهد عىل ضغن ( بسند عن حممد بن عبد 

الل الثقفي، ثم قال البيهقي : » هذا منقطع فيام بني الثقفي وعمر« .
)2( ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 373/12 .

)3( الكاس�اين، بدائع الصنائع � مرجع س�ابق � 23٠/٩ ؛ ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع س�ابق � ٥/ 278 �281 ؛ 
ابن عابدين، حاشية رد املحتار � مرجع سابق � ٤7/6 .

)٤( كابن حامد، وقد ذكره ابن أيب موسى مذهبًا لإلمام أمحد . انظر : ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 373/12 ؛ 
لكن تم البحث يف كتاب ابن أيب موسى، الرشيف حممد بن أمحد، املوسوم ب�»اإلرشاد إىل سبيل الرشاد«) حتقيق 
عبد الل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت � لبنان، ط1٤1٩/1ه�، 1٩٩8م ( فلم أعثر عىل هذا 

القول يف مضانه )الشهادات واحلدود ( .
)٥( الرسخي، املبس�وط � مرجع س�ابق � 7٥/٩، 11٥ ؛ ابن عابدين، حاش�ية رد املحتار � مرجع سابق � ٤7/6 ؛ 

الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � 23٠/٩ ؛ ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع سابق � 27٩/٥ � 281 . 
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أما إن كان اإلثبات باإلقرار 

فأبو حنيفة وأبو يوس�ف يقبالن اإلقرار بالزنا املتق�ادم والرسقة املتقادمة ويردانه يف الرشب 
القديم، أما حممد بن احلسن فيقبل اإلقرار يف كل احلدود حديثها وقديمها عىل السواء)1(.

وحج�ة احلنفية يف التفرقة بني الش�هادة ع�ىل احلد القديم واإلقرار ب�ه؛ أن اإلقرار ال يتحقق 
فيه معنى الفسق وال معنى التهمة؛ لن اإلنسان ال يعادي نفسه عىل وجه حيمله عىل هتك سرته، 
وإنام حيمله عىل ذلك الندم وإيثار عقوبة الدنيا عىل عقوبة الخرة، فال يبطل إقراره بتقادم العهد 

عىل احلد الذي اقرتفه)2(.

وأما يف الرشب، فقيام الرائحة شط لصحة اإلقرار والش�هادة عند أيب حنيفة وأيب يوس�ف، 
وهلذا ال يبقى مع التقادم؛ لن التقادم عىل قوهلام مقدر بزوال الرائحة)3(.

أم�ا ح�د القذف فال يس�قط عندهم بالتق�ادم، جاء يف فتح القدير: »إذا ش�هد الش�هود بحد 
متقادم مل يمنعهم عن إقامته بعدهم عن اإلمام، مل تقبل شهادتم إال يف حد القذف خاصة«)٤(.

وحجتهم يف هذا:

1�  أن الق�ذف حيت�اج إىل دعوى من املق�ذوف أو ممن ينوب عنه، فقد يكون التأخري فيه ليس 
لسبب راجع للشهود، وإنام هو من املدعي، فت�زول الشب�هة الناجتة عن التقادم)٥(.

2�  القذف فيه حق للعبد ملا فيه من دفع العار عنه، والتقادم غري مانع من حقوق العباد)6(.

)1( اب�ن عابدي�ن، حاش�ية رد املحت�ار � مرج�ع س�ابق � ٤7/6� ٤8، 72 ؛ الرسخي، املبس��وط � مرجع س�ابق � 
11٥/٩، 17٠ ؛ ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع سابق � ٥/ 3٠٤ � 3٠٥ .

)2( الرسخي، املبس�وط � مرجع س�ابق � ٩7/٩، 1٠1� 1٠2 ؛ ابن عابدين، حاش�ية رد املحتار � مرجع س�ابق � 
٤7/6؛ ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع سابق � 27٩/٥ .

)3( اب�ن عابدي�ن، حاش�ية رد املحت�ار � مرج�ع س�ابق � ٤7/6 � ٤8 ؛ اب��ن اهل�امم، فت��ح القدير � مرج�ع س�ابق � 
3٠2/٥ � 3٠3 ؛ كام سيأيت ذلك تفصياًل يف مبحث مدة التقادم املسقط للدعوى يف حد الرشب، ص188 .

)٤( ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع سابق � ٥/278 .
)٥( الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � 23٠/٩ �231 ؛ ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع سابق � 27٩/٥ .
)6( ابن عابدين، حاشية رد املحتار � مرجع سابق � ٤7/6 ؛ الكاساين، بدائع الصنائع � مرجع سابق � ٩/231 .
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القول الراجح: 

أرى أن الق�ول الول ل�ه وجاهت�ه ف�إن إع�امل النص�وص أوىل م�ن إمهاهلا؛ ملج�رد التوهم 
واالف�رتاض، لن أح�كام ال�رشع ال تبن�ى إال عىل اليق�ني أو الظن الغالب؛ لذا ف�إن الدعوى يف 
احل�دود اَلْوىل أن ال تس�قط ملجرد التقادم يف حد ذاته، خاص�ة إن كان طريق إثباتا هو اإلقرار � 
َقَق  م�ا مل يتهم اإلنس�ان يف نفس�ه، أو كان البينة والتأخ�ري كان لعذر، أما إن كان لغري ع�ذر فإْن حَتَ
القايض من الضغينة يف الش�هود � ولو بعد وقوع اجلريمة بزمن � فال يقبل ش�هادتم؛ ليس ملجرد 
التقادم وإنام لوجود املانع الذي ُترد به الشهادة يف الصل وهي العداوة، فإن الشهادة ُترد هبا وإن 

كانت عىل الفور.

الثاين: التقادم يف دعاوى القصاص

القص�اص من اجلاين يف جريم�ة االعتداء العمد عىل النفس، أو ع�ىل ما دوهنا، حق خالص 
للعبد، أو من احلقوق املشرتكة لكن حق العبد فيها غالب � عند من يرى أن ما من حق إال ولل فيه 
حق � وهو من احلقوق التي تتعلق هبا الدعوى اجلنائية اخلاصة)1(، وملَّا كان المر كذلك فإن أمر 
إقامته�ا موك�ول إىل املجني عليه أو ورثته متى ما طالبوا به وإن مض عىل ذلك زمن طويل، ذلك 
أن حتريك الدعوى فيها متوقف عىل شكوى من املدعي، فالشاهد إن تأخر ال يورث التهمة؛ لنه 
قد يكون الس�بب يف ذلك راجعًا للمدعي، فينتفي الس�بب الذي من أجله ترد الشهادة املتأخرة، 
وإذا قبل�ت الش�هادة يف ه�ذا فمن باب أوىل أن يقب�ل اإلقرار هبذه اجلرائ�م وإن مض عليه زمن، 

وبذلك ال يكون للتقادم تأثري عىل دعاوى هذا النوع من اجلرائم)2(.  

)1( كام سبق بيان ذلك يف مطلب مفهوم الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية واحلقوق املتعلقة هبا، ص٤6.
)2( الزيلع�ي . فخ�ر الدي�ن عث�امن بن ع�يل )131٥ه(، تبيني احلقائ�ق شح ك�نز الدقائ�ق ) مكتب�ة  امدادية ملتان، 
بباكس�تان، طب�ع املطبع�ة الكربى المريية، ب�والق � مرص، د.ط ( ٩٩/6 ؛ احلجاوي . شف الدين موس�ى بن 
أمحد بن موسى بن سامل أبو النجا )1٤18ه � 1٩٩7م(، اإلقناع لطالب االنتفاع ) حتقيق عبد الل بن عبد املحسن 
الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراس�ات العربية اإلسالمية بدار هجر، هجر للطباعة، القاهرة � مرص، 

الطبعة الوىل ( 113/٤ ؛ عودة، الترشيع اجلنائي اإلسالمي � مرجع سابق � ص٤٥6 .
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الثالث: التقادم يف دعاوى التعزير

اتفق الفقهاء � رمحهم الل � أن لويل المر حق العفو كاماًل يف جرائم التعازير إذا رأى يف ذلك 
مصلحة ما دام المر يف نطاق التعزيز الواجب لل تعاىل)1(.

وهذا القول يقتي جواز س�قوط اجلريمة وس�قوط العقوبة بالتقادم يف التعازير)2(، إذا رأى 
ويل الم�ر ذل�ك؛ حتقيق�ًا للمصلحة العامة، أي�ًا كان دليل اإلثبات؛ لن املصلح�ة التي تدعو إىل 
الق�ول بج�واز عفو ويل الم�ر فيها، هي بذاتا املصلحة التي يف التق�ادم؛ لكن دون أن يمس هذا 
ِرَي  التق�ادم احلق�وق اخلاصة لألفراد)3(؛ حيث ال جيوز فيها عفو اإلمام، وبالت�ايل ال جيوز له أن جُيْ

التقادم فيها)٤(.

6 .2  ُمدد التقادم املسقط للدعوى اجلنائية

6 .2 .1 ُمدة التقادم املسقط للدعوى اجلنائية يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي

تبني مما سبق أن القائلني بالتقادم إنام خيصون به بعض اجلرائم املعتمد يف إثباتا عىل الشهادة، 
لكنهم اختلفوا فيام بينهم يف مقدار مدة التقادم املس�قط هلذه الش�هادة، حيث فرقوا يف هذه املسألة 

بني حدي الزنا والرسقة وحد الرشب، عىل التفصيل اليت: 

)1(  اب�ن اهل�امم، فت�ح القدي��ر � مرج��ع س�ابق � 3٤6/٥ ؛ اب�ن عابدي��ن، حاش�ية رد املحت�ار � مرج�ع س��ابق � 
12٤/6� 12٥ ؛ علي�ش، من�ح اجللي�ل � مرج�ع س�ابق � 3٥6/٩ ؛ النووي، روضة الطالبني � مرجع س�ابق � 

176/1٠ ؛ احلجاوي، اإلقناع � مرجع سابق �٤/2٤6 .
)2( لكن بعض احلنفية القائلني بسقوط بعض احلدود بالتقادم ال يرون سقوط التعزير به، وهذا الرأي قد تم استنباطه 
م�ن ق�ول ابن عابدين، عن�د التفريق بني احلد والتعزير : »أن احلد ال جتوز الش�فاعة فيه وأنه ال جيوز لإلمام تركه 

وأنه يسقط بالتقادم بخالف التعزير« انظر : ابن عابدين، حاشية رد املحتار � مرجع سابق � 1٠3/6.
)3( ع�ودة، الترشي�ع اجلنائي اإلس�المي � مرج�ع س�ابق � ص٤٥6 �٤٥7 ؛ عامر، التعزيز يف الرشيعة اإلس�المية � 
مرج�ع س�ابق � ص ٥26 � ٥27 ؛ الصيف�ي . عبد الفتاح مصطفى )1٩٩7م(، الح�كام العامة للنظام اجلنائي 
يف الرشيع�ة اإلس�المية والقان�ون ) دار النهضة العربي�ة، القاهرة � مرص، د.ط ( ص٥٥٤ ؛ حممد، دراس�ات يف 
الفقه اجلنائي اإلس�المي � مرجع س�ابق � ص23٥؛ عبد املحس�ن، النظام اجلنائي اإلس�المي � مرجع س�ابق � 

، اإلجراءات اجلنائية يف اململكة � مرجع سابق � ص37٥ . ص12٠2� 12٠٤؛ ابن ظفرييِّ
)٤( وإن خال�ف يف ذلك بعض الش�افعية حيث يرون جواز عفو اإلمام ع�ن التعزير الواجب للعبد، حتى ولو طلبه، 
وهو ما رجحه ابن املقري، لكن املعتمد يف املذهب أن ذلك ال جيوز له . انظر: الرشبيني،  مغني املحتاج � مرجع 

سابق � 1٩٤/٤ .
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ـ بالنسبة حلدي الزنا والرسقة 

فقد اختلفوا يف مقدار مدة التقادم يف الشهادة عليهام عىل أربعة أقوال:

القول األول: عدم تقدير مدة لذلك، ويفوض تقديره إىل احلاكم بحسب كل زمان ومكان، وهذا 
ق�ول أيب حنيفة)1(� رمحه الل، قال أبو يوس�ف: »جهدنا ب�أيب حنيفة أن يقدر لنا فلم يفعل، 
وفوض�ه إىل رأي الق�ايض يف كل عرص، فام يراه � بع�د جمانبة اهلوى � تفريطًا تقادم، وما ال 

يعد تفريطًا ال يعد تقادمًا«)2(.

جاء يف املبس�وط: »أن التقدير ال يكون بالرأي وإنام بالنص، فلام مل يوجد فيه نص أبى أبو   
حنيفة إالَّ أن يقدره اإلمام «)3(.

ر التوقيت  ك�ام أن التأخري يف أداء الش�هادة قد يكون لعذر، والع�ذار يف ذلك خمتلفة فتعذَّ  
فيه؛ الختالف أحوال الناس يف كل عرص، واختالف العراف من مكان إىل آخر)٤(.

القول الثاين: تقدير مدة التقادم بش�هر، وهذا قول حممد بن احلس�ن، ورواية عن أيب حنيفة، وأيب 
يوسف)٥(� رمحهم الل �.

ق�ال يف فتح القدي�ر: »وهو الصح «)6(، حيث روي أن أبا حنيفة قال: »لو س�أل القايض   
الش�هود مت�ى زنى، فقالوا: منذ أقل من ش�هر أقي�م احلد، وإن قالوا: ش�هرًا أو أكثر درئ 

عنه«)7(.

)1( اب�ن اهل�امم، فت�ح القدي�ر � مرجع س�ابق � 282/٥ ؛ الكاس�اين، بدائع الصنائ�ع � مرجع س�ابق � 231/٩؛ ابن 
عابدين، حاشية رد املحتار � مرجع سابق � ٤7/6 . 

)2( ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع سابق � ٥/282.
)3( الرسخي، املبسوط � مرجع سابق � 7٥/٩ .

)٤( ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع س�ابق � 282/٥ ؛ أبو زهرة، اجلريمة � مرجع س�ابق � ص67 � 68؛ جاد، تقادم 
الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص28 ؛ عامر، التعزيز يف الرشيعة اإلسالمية � مرجع سابق � ص٥2٥ .

)٥( ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع س�ابق � 282/٥ ؛ الرسخي، املبس�وط � مرجع س�ابق � 7٥/٩ ؛ ابن عابدين، 
حاشية رد املحتار � مرجع سابق � ٤7/6 � ٤8 . 

)6( ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع سابق � 282/٥ ؛ الرسخي، املبسوط � مرجع سابق � 7٥/٩
)7( ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع سابق � ٥/282 .
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وحجة هذا القول: إن الش�هر هو فرق ما بني العاجل والجل، عىل ما يف مس�ألة اليامن،   
فلو حلف شخصًا أن يؤدي دينه عاجاًل؛ فقضاه فيام دون الشهر ال حينث، ولو قضاه بعد 

الشهر حينث)1(.

القول الثالث: تقدير مدة التقادم بستة أشهر،  وهذا القول منسوب إىل حممد بن احلسن رمحه الل، 
باإلش�ارة ال بالن�ص؛ لنه قال: »بعد ح�ني «)2(، وعلق عىل هذا ابن اهل�امم يف فتح القدير 
بقوله: »وقد جعلوه عند عدم النية س�تة أش�هر عىل ما تقدم يف اإليامن إذا حلف ال يكلمه 
حينًا «)3(؛ لن كلمة »حني« تطلق يف عباراتم عىل س�تة أش�هر، حيث أخذوا ذلك من أن 
احلالف إذا حلف عىل االمتناع من المر حينًا من الزمن ومل ينو انرصف ذلك إىل االمتناع 

مدة ستة أشهر فقط)٤(.

القول الرابع: تقدير مدة التقادم بسنة، روى ذلك احلسن بن زياد عن أيب حنيفة)٥(.

وه�ذه الرواية قد ضعفها الرسخي  يف املبس�وط، فقال عقب إي�راده هلا: »والصح ما نقل 
عن أيب يوسف وحممد أهنام قدرا ذلك بشهر«)6(.

ـ أما بالنسبة حلد الرشب 

املعتم�د يف املذه�ب احلنفي القائلني بالتقادم، أن ليس للش�هادة فيه م�دة معينة بل مدتا هي 
زوال الرائحة، وهذا رأي أيب حنيفة وأيب يوسف)7(� رمحهام الل؛ لقول عبد الل ابن مسعود ريض 

)1( الكاس�اين، بدائع الصنائع � مرجع س�ابق � 231/٩ ؛ الرسخي، املبس�وط � مرجع سابق � 7٥/٩ ؛ ابن اهلامم، 
فتح القدير � مرجع سابق � 282/٥ ؛ أبو زهرة، اجلريمة � مرجع سابق � ص68 � 6٩.

)2( ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع سابق � 282/٥ ؛ الرسخي، املبسوط � مرجع سابق � 7٥/٩ . 
)3( ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع سابق � ٥/282 .

)٤( الرسخي، املبسوط � مرجع سابق � 7٥/٩ ؛ أبو زهرة، اجلريمة � مرجع سابق � ص68.
)٥( الرسخي، املبسوط � مرجع سابق � 7٥/٩ .

)6( املرجع السابق، 7٥/٩ . 
)7( اب�ن اهل�امم، فت�ح القدير � مرجع س�ابق � 3٠1/٥ � 3٠3 ؛ ابن عابدي�ن، حاش�ية رد املحت�ار � مرج�ع س�ابق � 

. 73 � 72 ،٤8 � ٤7/6
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الل عنه، ملا ُأيت إليه بش�ارب مخر:) ترتروه)1( ومزمزوه)2( واستنكهوه ففعلوا فرفعه إىل السجن ثم 
دعاه من الغد ودعا بس�وط ثم أمر بثمرته فدقت...ثم قال للجالد اجلد...()3(، فأفتى ريض الل 
عن�ه باحل�د عند وج�ود الرائحة � وهي الصورة الت�ي أمجع عليها الصحاب�ة � ومل يثبت فتواه عند 
عدمه�ا، فإذا زالت الرائحة فال ينعقد اإلمج�اع؛ ومل يوجد نص وال قياس، والتأخري يذهب بكل 

أثر للخمر، فلم يوجد دليل إال أن يؤتى بالشارب وأثر اخلمر ال يزال قائاًم)٤(. 

إال أن حممد بن احلسن � رمحه الل � قد قدر الشهادة فيه بمدة شهر)٥(، وهي املدة ذاتا املقررة 
عن�ده لتقادم الش�هادة يف ح�د الزنا والرسق�ة؛ لن قيام الرائح�ة ليس دلياًل عىل شب املس�كر؛ 
الحت�امل االضط�رار، أو اإلك�راه، أو أن�ه متضمض هبا فص�ارت يف فمه، أو أنه ظ�ن أهنا مادة ال 
تسكر، أو قد يكون أَكَثَر من أكل الفاكهة فظهرت الرائحة، كمن أكثر من أكل السفرجل أو أكثر 
من شب التفاح، فإن هلام رائحة كرائحة اخلمر، وكل هذه االحتامالت تورث شبهة، واحلد يدرأ 

بالشبهة)6(.

وأيض�ًا يمكن�ه أن يتكلف ذهاب الرائح�ة، كام أهنا لو وجدت ال يقام علي�ه احلد مامل يقر أو 
يشهد عليه الشهود بالرشب، فال يناط احلكم عىل بقاءها أو ذهاهبا)7(.

)1( الرتترة : التحريك. انظر : ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع سابق � ٥/3٠3 .
)2( املزمزة : التحريك بعنف . انظر : املرجع السابق، ٥/3٠3 .

)3( أخرج�ه البيهقي، الس�نن الكربى � مرجع س�ابق � كتاب : الشبة واحلد فيها، باب: ب�اب ما جاء يف إقامة احلد 
يف حال الس�كر أو حتى يذهب س�كره، أثر رقم: )17٥27(٥٥1/8، واللفظ له، ثم قال : »قال أبو عبيد : هذا 
احلدي�ث بع�ض أه�ل العلم ينكره ؛ قال الش�يخ )البيهقي( رمح�ه الل : لضعف حييى اجلاب�ر وجهالة أيب ماجد«؛ 
واب�ن عب�د الرزاق، يف املصنف � مرجع س�ابق � كت�اب : الطالق، باب : رضب احل�دود وهل رضب النبي > 

بالسوط؟، أثر رقم: )13٥1٩(7/37٠ � 372.
)٤( الكاس�اين، بدائ��ع الصنائ��ع � مرج�ع س�ابق � 232/٩ ؛ ابن عابدي�ن، حاش��ية رد املحت�ار � مرجع س��ابق � 
72/6 � 73؛ اب�ن اهل�امم، فت�ح القدي�ر � مرجع س�ابق � 3٠1/٥ �3٠3 ؛ أب�و زهرة، العقوبة � مرجع س�ابق � 

ص173.
)٥( ابن عابدين، حاشية رد املحتار � مرجع سابق � ٤7/6، 72.

)6( ابن اهلامم، فتح القدير � مرجع س�ابق � 3٠1/٥ � 3٠3 ؛ جاد، تقادم الدعوى اجلنائية  � مرجع س�ابق � ص33، 
املج�ايل . عب�د احلميد إبراهيم )1٤12ه �1٩٩2م(، مس�قطات العقوبة التعزيرية وموقف املحتس�ب منها )دار 
الن�رش باملرك�ز العريب للدراس�ات المنية والتدريب )س�ابقًا( جامع��ة نايف العربي�ة للعلوم المني�ة )حاليًا(، 

الرياض � اململكة العريب السعودية، د.ط ( ص3٥٥.
)7( الرسخي، املبسوط � مرجع سابق � 17٠/٩� 171، 3٠3 .
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الرأي املختار يف تقدير مدة التقادم 

يتبني من عرض الراء للمذهب احلنفي بتقدير مدة التقادم، أهنم مل يتفقوا عىل رأي واحد يف 
ه�ذا التقدي�ر، لكن يمكن القول بأن الرأي الظهر يف حتديد املدة مرتوك لويل المر � كام يراه أبو 
حنيفة � يقدرها حس�ب ظروف الزمان واملكان والحوال حس�بام يظهر له من مصلحة، وجيعل 

هذه املدة متناسبة مع اجلريمة وحال اجلاين)1(.

»وكون أيب حنيفة يف الرواية عنه مل يقدر املدة فيها ال يمنع ويل المر أن يقدرها نظامًا، فالفقه 
ال يق�در املقادير إال م�ا كان فيها نص، أو قياس، وال نص يف املوضوع، أما المور التي ُتبنى عىل 
الع�رف فإن أم�ر التقدير فيها يوكل إىل الق�ايض، ولويل المر أن يعني للقايض امل�دة التي يراها، 

مالحظًا يف تقديرها مالبسات الحوال وشئون الزمان وأعراف الناس«)2(.

ك�ام أن القول بتعليق املدة عىل وجود رائحة اخلم�ر إلقامة احلد، ال يمكن ضبطه؛ خاصة يف 
هذا العرص الذي قد اس�تحدثت فيه أشياء ُتسكر وال رائحة هلا، وأشياء ُتذهب الرائحة فال يبقى 
هل�ا أثر)3(، فلم يب�ق إال أن يكون ذلك لإلمام يقدره بناًء عىل املصلح�ة؛ لعدم ورود النص ال من 

كتاب وال من سنة أو إمجاع أو قياس.

6 . 2 . 2 ُمدة التقادم املسـقط للدعوى اجلنائية والدعوى املدنية التابعة هلا 
يف أنظمة وقوانن دول جملس التعاون اخلليجي

متهيد

مل ين�ص نظ�ام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي، أو نظام املرافعات الرشعية الس��عودي عىل 
تقادم الدعوى اجلنائية سواًء أكانت عامة أو خاصة أو دعوى تعويض.

وبذلك يتضح أن التقادم ال ُيعمل به يف حماكم اململكة العربية السعودية، وعىل القايض أن يقبل 
نظ�ر الدعوى اجلزائية مهام تطاول عليها العهد، وإن نص�ت املادة )218( من نظام اإلجراءات، 

)1( جاد، تقادم الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص33� 3٤ .
)2( أبو زهرة، اجلريمة � مرجع سابق � ص68.

)3( املجايل، مسقطات العقوبة التعزيرية � مرجع سابق � ص3٥٥.
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عىل جواز تأجيل تنفيذ العقوبة لس�باب جوهرية توضحها املحكمة يف أسباب احلكم مع حتديد 
م�دة ه�ذا التأجيل، فإن هذا التأجيل ليس من باب التقادم الذي تس�قط ب�ه الدعوى أو العقوبة؛ 

لنه إنام أخر تنفيذ العقوبة ومل يسقطها.  

ك�ام أن القان�ون الكويت�ي مل تنص عىل أحكام تق�ادم الدعوى اجلنائية يف قان�ون اإلجراءات 
اجلزائي�ة � كام هو ش�أن بقية دول جمل�س التعاون اخلليجي � وإنام نصت علي�ه ضمن مواد قانون 

اجلزاء ذي الرقم 16 لسنة1٩6٠م.

وبناًء عىل هذا يتبني أن قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي � عدا السعودية � قد نصت 
عىل تقادم الدعوى اجلنائية واملدنية التابعة هلا بالنس�بة لبعض اجلرائم، أيًا كانت درجة جسامتها، 
لكن عىل اختالف يف حتديد مدة تقادم كل جريمة من دولة إىل أخرى، وذلك عىل التفصيل اليت:

 أواًل: بالنسبة ملدة تقادم الدعوى اجلنائية

حددت قوانني دول جملس التعاون اخلليجي، عىل وجه ملزم مدد التقادم، ومل جتعل لس�لطة 
االت�ام أو التحقي�ق أو القض�اء حتديدها، أو تعديل مدتا التي حددت�ا، كام أهنا مل تنص عىل مدة 
واحدة جلميع اجلرائم، بل جعلت املدة ختتلف باختالف نوع وجسامة اجلريمة، حيث فرقت بني 

نوعني من اجلرائم:

النوع األول: جرائم ُيشرتط يف حتريك الدعوى فيها تقديم شكوى من املجني عليه 

اش�رتطت قوانني اإلج�راءات اجلزائية يف دول جملس التع�اون اخلليجي، لتحريك الدعوى 
يف جرائ�م معين�ة، تقديم ش�كوى من املجن�ي عليه، كام نصت ع�ىل ذلك امل�ادة )1٠( من قانون 
اإلج�راءات اجلزائية االحتادي اإلم�ارايت، واملادة )٩( من قانون اإلج�راءات اجلنائية البحريني، 
وامل�واد )223(و)227(و)2٤7(و)2٥٥(و)262(و)26٤� 268(و)2٩6�2٩7( من قانون 
اجل�زاء العامين ذي الرقم 7٤/7)1(، واملادة )3( من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، وكذلك 
املادة )1٠٩( من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي؛ وهذا التقييد بالشكوى راجع 

و  بالقوان�ني ٩7/12 و ٩٩/77 و 2٠٠1/72 و7٥/2٠٠٥  فرباي�ر 1٩7٤، وتعديالت�ه  الص�ادر يف 16   )1(
2٠٠7/٥2م . 
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لك�ون املجن�ي عليه � يف نظر واضع�ي القانون � أقدر م�ن النيابة العامة عىل تقدي�ر مالئمة اختاذ 
اإلج�راءات، العتب�ارات قد تك�ون عائلية، ك�ام يف جريمة الزن�ا أو الرسقة ب�ني الزواج أو بني 
الصول والفروع، وقد تكون محاية لش�عور املجني عليه، كام يف جريمة القذف والس�ب؛ فرتديد 

عباراتا قد يزيد من إيالمه)1(. 

إال أن مدة قبول هذه الش�كوى ليس�ت مفتوحة، بل قد حددتا هذه القوانني � عدا القانون 
الكويتي � بمي فرتة معينة يسقط بعدها حق املجني عليه يف حتريك الدعوى فيها، حيث حددتا 
املادة )1٠( من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت، واملادة )٩( من قانون اإلجراءات 
اجلنائية البحريني،واملادة )٥( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، بمي ثالثة أش�هر من يوم 

علم املجني عليه باجلريمة وبمرتكبها، وبعد ذلك ال تقبل منه الشكوى.

لك�ن امل�ادة )7( م�ن قانون اإلج�راءات اجلنائية القط�ري، قد قرصت ه�ذه املدة عىل مي 
ثالثني يومًا فقط من يوم علم املجني عليه باجلريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه.

النوع الثاين: جرائم ال ُيشرتط لتحريكها تقديم شكوى من املجني عليه

  وهذه اجلرائم قد ميزت قوانني دول جملس التعاون اخلليجي، مدة تقادم الدعوى فيها، بناًء 
ع�ىل جس�امة اجلريمة، فجعلت لدعوى اجلناية مدة تقادم ختتل�ف عن مدة تقادم دعوى اجلنحة، 
وم�دة تق�ادم دعوى هاتني اجلريمت�ني ختتلفان عن مدة تقادم دع�وى املخالفة،  حيث نصت عىل 
حتديد ذلك املادة )2٠( من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت، واملادة )18( من قانون 
اإلجراءات اجلنائية البحريني، واملادة )16( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )1٤( 
م�ن قانون اإلجراءات اجلنائي�ة القطري، وكذلك نصت املادة )٤( من قان�ون اجلزاء الكويتي)2(

عىل مدة تقادم دعوى اجلنايات، واملادة )6( نصت عىل مدة تقادم دعوى اجلنح.

إال أن ه�ذه املدد املحددة لكل جريمة يف املواد الس�ابقة ق�د ختتلف أيضًا من دولة إىل أخرى 
من دول اخلليج، وبيان ذلك كالتايل:

)1( حسني،  شح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص11٩ � 12٠ .
)2( الصادر برقم  16 لسنة 1٩6٠م.
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بالنسبة للجنايات)1( 

فالقان�ون االحت�ادي اإلمارايت والقان�ون العامين قد حددا مدة انقض�اء الدعوى فيها، بمي 
عرشين سنة يف مواد اجلنايات التي حيكم فيها باإلعدام أو السجن املؤب�د، وبمي عرش سنني يف 

مواد اجلنايات الخرى.

أم�ا يف القانون البحرين�ي والقانون القطري وقانون اجلزاء الكويت�ي، فقد ُنص عىل انقضاء 
دعواها بمي عرش سنني، واستثنى القانون البحريني اجلنايات املنصوص عليها يف الباب الول 
من القس�م اخلاص من قانون العقوبات، واجلنايات املنصوص عليها يف املادة )23( من املرسوم 
بقانون رقم )٤( لسنة 1٩73م بشأن مراقبة التداول يف املواد واملستحرضات املخدرة واستعامهلا، 

فال يرسي عليها التقادم هنائيًا.

أما بالنسبة للجنح)2(   

فف�ي القانون االحت�ادي اإلمارايت والقان�ون البحريني والقانون الع�امين والقانون القطري، 
ُحددت مدة تقادم الدعاوى املتعلقة بمثل هذه اجلرائم بمي ثالث سنني.

أما قانون اجلزاء الكويتي، فقد نص عىل انقضاء دعواها بمي مخس سنني.

وأما بالنسبة للمخالفات)3( 

فق�د نصت مجي�ع قوانني تلك الدول � عدا الكويت � بانقضاء الدعوى يف املخالفات بمي 
سنة واحدة فقط، من يوم وقوع اجلريمة.

)1( هذا التقس�يم القانوين للجرائم هو بحس�ب مايرتتب عىل كل جريمة من عقوبة، حيث إن اجلنايات هي»اجلرائم 
املعاقب عليها بالعقوبات التية : اإلعدام أو الس�جن املؤبد أو الس�جن املشدد، أو السجن« كام نصت عىل ذلك 

املادة )1٠( من قانون العقوبات املرصي رقم ٥8لسنة1٩37م املعدل بالقانون رقم 1٤7لسنة2٠٠6م.
)2( وهي تلك اجلرائم التي نصت عليها املادة )11( من القانون املشار إليه بعبارة »اجلنح هي اجلرائم املعاقب عليها 
بالعقوبات التية: احلبس أو الغرامة التي يزيد أقىص مقدار هلا عىل مائة جنيه«.أما بالنس�بة لدول جملس التعاون 

اخلليجي فإن حتديد الغرامة خيتلف مقداره من دولة إىل أخرى.
)3( وه�ي تل�ك اجلرائم التي نصت عليها املادة )12( من القانون املش�ار إليه بعبارة »املخالفات هي اجلرائم املعاقب 

عليها بالغرامة التي ال يزيد أقىص مقدار هلا عىل مائة جنيه« .
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ثانيًا: بالنسبة ملدة تقادم الدعوى املدنية التابعة

نص�ت بعض قوانني اإلج�راءات اجلزائي�ة يف دول جملس التعاون اخلليجي، عىل اس�تقالل 
تقادم الدعوى املدنية التابعة عن تقادم الدعوى اجلنائية، فجعلتها تنقي بالحكام املقررة هلا يف 
القانون املدين، وهذا ما قررته املادة )٤2( من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني، واملادة )26( 

من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين.
لكن بتتبع القوانني الصادرة يف س�لطنة عامن، تبني أنه مل يصدر قانون مدين يف السلطنة يعنى 
بتحدي�د م�دة لتقادم الدعوى املدني�ة)1(، وبناًء عىل هذا ف�إن التقادم ال جي�ري يف الدعوى املدنية 
املتعلق�ة بالدعوى اجلنائية؛ لعدم وجود النص القان�وين املوجب لذلك، فتبقى عىل الصل وهو 
عدم سيان التقادم فيها؛ لن املادة )26( إجراءات عامين، قد أخرجتها من سيان تقادم الدعوى 

اجلنائية، وأوكلت ذلك لقانون آخر يعنى بأحكام الدعوى املدنية ومل يوجد.
أما بالنسبة ل�دولة البحرين، فإن القانون امل�دين الصادر ب�امل�رسوم رقم )1٩( لسنة2٠٠1م، 
ق�د ن�ص يف امل�ادة )18٠( عىل تقادم الدعوى املدنية التابعة حتت مس�مى »دعوى املس�ئولية عن 
العم�ل غري املرشوع الناش�ئة عن جريمة« وذلك بمي ثالث س�نوات من الي�وم الذي علم فيه 
املرضور بحدوث الرضر وبالشخص املسؤول عنه، أو بمي مخس عرشة سنة من وقوع العمل 

غري املرشوع، أي املدتني تنقي أواًل.
لك�ن أردفت هذه امل�ادة يف عجزها بام مؤداه أنه إذا انقضت ه�ذه املواعيد وماتزال الدعوى 

اجلنائية املتعلقة هبا قائمة، فإهنا ال تنقي حتى تنقي الدعوى اجلنائية.
فاخلالص�ة، يك�ون انقضاء الدعوى املدني�ة التابعة بناًء عىل نص هذه امل�ادة، إما طبقًا للمدة 
املقررة هلا أو طبقًا لتقادم الدعوى اجلنائية أهيام أطول، بمعنى أنه إذا انقضت الدعوى اجلنائية فال 
تتأثر الدعوى املدنية الناش�ئة عنها، مادام أن املدد املقررة هلا مل تنتهي، وكذلك ال تتأثر إذا انتهت 
ه�ذه املدد ومل تنقض الدعوى اجلنائية، حي�ث يكون هلا نفس مدة تقادم هذه الدعوى فال تنقي 

حتى تنقي. 

)1( حت�ى تاريخ إعداد هذه الرس�الة، علاًم أنه تم اس�تقراء قوانني الس�لطنة والبحث فيها ع�ن نصوص تتعلق بتقادم 
الدع�وى املدنية املتعلقة بالدعوى اجلنائية، إال أنني مل أجد ما يش�ري إىل ذل�ك، وتم االتصال عىل بعض املحامني 

هناك، فأفادوين بعدم وجود نصوص قانونية يف ذلك . 
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وبمث�ل مضم�ون هذه املادة، جاء نص امل�ادة )21٩( من القانون امل�دين القطري رقم)22( 
لسنة2٠٠٤م.

وأيض�ًا ج�اءت بمثل ه�ذه الحكام � يف تق�ادم الدعوى املدني�ة التابعة � امل�ادة )2٥3( من 
القانون املدين الكويتي رقم)67( لسنة1٩8٠م.

 أم�ا قان�ون املعامالت املدنية االحتادي اإلمارايت رقم )٥( لس�نة 1٩8٥م، فقد نص يف املادة 
)2٩8( ع�ىل عدم س�امع الدعوى املدني�ة التابعة التي قد س�امها ب� » دعوى الضامن الناش�ئة عن 
الفعل الضار الناش�ئ عن جريمة« نص عىل عدم س�امعها بعد مي نفس املدد املقررة يف القانون 

املدين البحريني. 

لكنه عندما أحلق مدة تقادم هذه الدعوى بمدة تقادم الدعوى اجلنائية اشرتط أن ال تتجاوز 
هذه املدة مخس عرشة سنة من يوم وقوع الفعل الضار، فال تسمع الدعوى املدنية يف مجيع الحوال 
بعد مي هذه املدة كحد أقىص ولو كانت ناشئة عن جريمة، بل حتى لو كانت الدعوى اجلنائية 

مل تسقط بعد.

6 .3  موانع تقادم الدعوى اجلنائية اخلاصة
6 .3 .1 موانع تقادم الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي

تبني يف ما س�بق أن دعوى املطالبة بالقصاص أو بح�د القذف أو بعقوبة التعزير حلق آدمي، 
ال جيري فيها التقادم باتفاق)1(فقهاء الرشيعة)2(� رمحهم الل �.

وب�ام أن الدع�وى اجلنائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلس�المي، تتعلق هبذه الدعاوى عىل 
وجه احلرص)3(، فإنه ينبني عىل ذلك أن التقادم ال يرسي عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الرشيعة 
اإلس�المية، ف�ال تتقادم فيها الدعوى املتعلق�ة باحلق اخلالص للعبد، أو احلق املش�رتك وحقه فيه 

)1( وإن خال�ف يف ذل�ك بعض الش�افعية، بجواز عفو اإلمام ع�ن التعزير الواجب للعبد، حتى ول�و طلبه، وهو ما 
رجح�ه اب�ن املقري، وبناًء عليه فلإلمام أن جي�ري فيه التقادم ؛ لصحة عفوه عنه، لك�ن املعتمد يف املذهب أنه ال 

جيوز له . انظر : الرشبيني،  مغني املحتاج � مرجع سابق � 1٩٤/٤.
)2( راج�ع تفصي�ل ذلك وأدلتهم، يف مطلب موقف الفقه اإلس�المي من التق�ادم يف املبحث الول من هذا الفصل، 

ص181 .
)3( كام سبق بيان ذلك يف مطلب مفهوم الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية واحلقوق املتعلقة هبا، ص٤6.
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غال�ب، مه�ام طال عليها الزمن أو تقادم عليها العهد، فالقايض ملزم بس�امعها، س�واء كان دليل 
ٌ عىل املطالبة بحقه، ومل يتنازل  اإلثبات فيها اإلقرار أو الشهادة، ما دام أن صاحب احلق فيها ُمرصيِّ

عنه بعفو أو صلح أو نحوه.

بن�اًء عىل ما س�بق � م�ن أن التقادم ال يرسي عىل الدعوى اجلنائي�ة اخلاصة � فال تكون هناك 
موانع توقف أو تقطع سيان تقادم هذا النوع من الدعاوى؛ لعدم دخول التقادم عليها يف الصل.  

6 .3 .2 موانـع تقـادم الدعـوى املدنيـة التابعة للدعوى اجلنائيـة يف أنظمة 
وقوانن دول جملس التعاون اخلليجي

متهيد وتقسيم

تب�ني مما س�بق أن نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي وكذل�ك نظام املرافع�ات الرشعية 
السعودي مل ينصا عىل تقادم ال�دعوى اجلنائية سواًء أكانت عام�ة أو خاصة أو دعوى تعويض)1(؛ 

لذا ليس فيهام ما يسمى بموانع التقادم.

أم�ا قوان�ني بقية دول جملس التع�اون اخلليجي، فقد تبني يف املطلب الس�ابق أهنا نصت عىل 
تق�ادم الدعوى املدنية التابعة للدعوى اجلنائية يف بعض اجلرائم، لكن قد تباينت اإلجراءات فيام 
ب�ني ه�ذه الدول يف تطبيق هذا التقادم، من ذلك أنه إذا بدا سيان التقادم بالنس�بة إىل جريمة ما، 
فإن هذا الرسيان قد تعرتضه بعض العوارض التي متنعه من االس�تمرار، فإما أن تقطعه وإما أن 

توقفه، وأبينه يف البندين التيني:

البند األول: موانع قاطعة للتقادم يف قوانن بقية دول جملس التعاون اخلليجي

الص�ل يف التق�ادم أن�ه إذا بدأ فإنه ال ينقط�ع)2(، لكن قوانني دول جمل�س التعاون اخلليجي 
� ع�دا الس�عودية � قد نصت عىل عدد م�ن العوارض القاطعة للتقادم عىل س�بيل احلرص، حيث 

)1( ك�ام تب�ني ذلك يف مطلب مدة التقادم املس�قط للدع�وى اجلنائية واملدنية التابعة هل�ا يف أنظمة وقوانني دول جملس 
التعاون اخلليجي، ص1٩٠ .

)2( فوده،  انقضاء الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص12٠ .
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أوردت�ا املادة )21( من قانون اإلجراءات اجلزائية االحت�ادي اإلمارايت، واملادة )2٠( من قانون 
اإلجراءات اجلنائية البحريني، واملادة )18( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )1٥( 

من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، وكذلك املادة )8( من قانون اجلزاء الكويتي.

وقب�ل أن أب�ني ه�ذه الع�وارض القاطعة للتق�ادم، البد من بي�ان املقصود بانقط�اع التقادم، 
ويعن�ي: » رصف النظ�ر عن املدة التي مضت قب�ل إجراء معني ووجوب احتس�اب مدة التقادم 
كامل�ة من جديد بدًءا من اليوم التايل هلذا اإلجراء«)1(، ومقتض ذلك س�قوط املدة التي انقضت 
م�ن التقادم قبل اإلجراء، فال حتس�ب من املدة اجلديدة التي تبدأ من الي�وم التايل لوقوع اإلجراء 
الذي أدى إىل االنقطاع)2(؛ والعلة يف احتساب املدة من جديد بعد اإلجراء، لن التقادم إنام كان 
بس�بب النس�يان للواقعة اإلجرامية، واختاذ أي إجراء صحيح يف دعواها من ش�أنه أن يعيدها إىل 
الذه�ان مرة أخرى، فلزم أن تبدأ مدة التق�ادم فيها من جديد تبعًا لذلك بعد هذا اإلجراء الذي 

ر اجلامعة هلا)3(.   تسبب يف َتَذكُّ

وإذا تعددت اإلجراءات التي تقطع مدة التقادم، فإن سيان املدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، 
ك�ام نصت عىل ذلك املواد الس�ابقة من قوانني جملس التع�اون اخلليجي � عدا الكويت فلم ينص 

عىل ذلك �.

ك�ام أن�ه إذا تعدد املتهمون فإن انقطاع املدة بالنس�بة لحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالنس�بة 
للباقني ولو مل تكن قد اختذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، كام قررت ذلك املادة )21( من قانون 
اإلجراءات اجلزائية االحت�ادي اإلمارايت، واملادة )21( من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني، 
وامل�ادة )1٩( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )1٥( من قانون اإلجراءات اجلنائية 

القطري، وكذلك املادة )٩( من قانون اجلزاء الكويتي. 

أمـا العـوارض أو اإلجراءات التـي تقطع التقادم الت�ي نصت عليها امل�ادة )21( من قانون 
اإلجراءات اجلزائية االحت�ادي اإلمارايت، واملادة )2٠( من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني، 

)1( رمضان،  مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 177/1 .
)2( نرص الل والسامك، شح قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي � مرجع سابق � ص3٥٤.

)3( عبد املحسن، انقضاء الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص32٩.
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وامل�ادة )18( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )1٥( من قانون اإلجراءات اجلنائية 
القطري، وكذلك املادة )8( من قانون اجلزاء الكويتي، فهي كالتايل:

أواًل: إجراءات االهتام 

ه�ذا الع�ارض قد نصت علي�ه مجيع قوان�ني دول جملس التع�اون اخلليجي يف املواد املش�ار 
إلي�ه آنفَا، ويعني كافة اإلجراءات التي تتعلق بثب�وت التهمة أو نفيها)1(، كإجراءات الترصف يف 
التهمة وإجراءات حتريك الدعوى ومباشتا، س�واًء كان ذلك من قبل النيابة العامة أو من قبل 
املدع�ي باحلق�وق املدنية، أو من املحكمة كام يف جرائم اجللس�ات)2(، وإجراءات االتام ال تعني 
فق�ط اإلجراءات الت�ي يقصد منها إدانة املتهم، وإنام تش�مل أي إجراء هي�دف إىل إثبات احلقيقة 
ول�و كان يف صالح املتهم)3(، ك�قرار النيابة باحلفظ،وتكلي�ف املتهم باحلضور، وتقديم الطلبات 

للمحكمة)٤(.

كام ال يعد من إجراءات االتام، اإلجراءات التي يتخذها املتهم لغرض الوصول إىل رفض 
الدعوى، كإبداء الدفوع والطعن يف احلكم الصادر ضده)٥(.

ثانيًا: إجراءات التحقيق 

تع�د إج�راءات التحقيق قاطعة للتقادم، وقد نصت عليها مجي�ع قوانني دول جملس التعاون 
اخلليجي يف موادها املذكورة سابقًا، ويقصد هبا اإلجراءات التي تباشها سلطة التحقيق إلثبات 
وق�وع اجلريم�ة ونس�بتها إىل فاعله�ا)6(، س�واء كانت هذه الس�لطة ه�ي النيابة العام�ة أو قايض 

)1( عبد املحسن، انقضاء الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص332. 
)2( مصطف�ى، شح قان�ون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص138 ؛ حمرم، حمم�د حمرم حممد عيل؛ واملهريي، 
خالد حممد كرفور )2٠٠٠(، قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، فقهًا وقضاًء 

) الفتح للطباعة والنرش، اإلسكندرية � مرص، الطبعة الوىل ( 1/18٤ .  
)3( سور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص236. 

)٤(نرصالل والسامك،شح قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي � مرجع سابق � ص3٥6.
)٥( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 1/17٩.

)6( سور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص23٥. 
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التحقيق، أو باشها مأمور الضبط القضائي بناًء عىل ندب من هذه السلطة، أو بناء عىل ما خوله 
له القانون اس�تثناًء كام هو الش�أن يف حالة التلبس)1(، وس�واًء كان هذا التحقيق ابتدائيًا أو هنائيًا، 

كانتداب اخلرباء، أو استدعاء الشهود وسامع أقواهلم أو الضبط واإلحضار)2(.

ثالثًا: إجراءات املحاكمة 

 تع�د إج�راءات املحاكمة قاطعة للتقادم، ق�د نصت عليه مجيع قوان�ني دول جملس التعاون 
اخلليجي يف موادها املذكورة سلفًا، ويقصد هبا كافة اإلجراءات التي تتخذها املحكمة يف الدعوى 
من�ذ اتصاهل�ا هب�ا إىل أن تصدر حك�اًم خيرجها م�ن حوزتا)3(، فتش�مل كل إجراء م�ن إجراءات 
التحقي�ق النهائي الالزم لس�ري الدع�وى والصادر من قض�اء املوضوع)٤(، س�واًء كان فاصاًل يف 
الدع�وى أو س�ابقًا عىل الفصل فيها، وبغض النظر س�واًء كان حضوريًا أو غيابيًا)٥(، كام تش�مل 

هذه اإلجراءات إجراءات اإلشكال يف تنفيذ الحكام واإلجراءات اخلاصة بالطعن فيها)6(. 

رابعًا: إجراءات االستدالل)7 (  

إجراءات االس�تدالل هي مهمة مأموري الضبط القضائ�ي)8(، وهي ال تدخل يف إجراءات 
اس�تعامل الدع�وى وال يف إجراءات التحقيق؛ حيث أهنا إجراءات تس�بق حتري�ك الدعوى، فال 
تع�د بالت�ايل من إجراءاتا، ومقتض ذلك أهن�ا ال تقطع مدة التقادم؛ لك�ن رأى واضعو القوانني 
ِدُثه اإلجراءات  ِدث نفس الثر الذي حُتْ بدول جملس التعاون اخلليجي أن هذه اإلجراءات قد حُتْ

القاطعة، فنصوا � يف املواد السابق ذكرها � عىل أهنا تقطع مدة التقادم يف حالتني: 

)1( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 1/17٩.
)2( نرص الل والسامك، شح قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي � مرجع سابق � ص3٥6.

)3( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 181/1.
)٤( عبد املحسن، انقضاء الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص33٥.

)٥( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 181/1.
)6( سور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص238. 

)7( مصطفى، ش�رح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص1٤1،1٤2 ؛ رمضان، مبادئ قان�ون اإلج�راءات 
اجلنائي��ة � مرج��ع س��ابق � 18٤/1 �18٥ ؛ عب�د املحس��ن، انقض�اء الدع��وى اجلنائي�ة � مرج�ع س�اب�ق � 
ص33٩ � 3٤٠؛ حم�رم وامله�ريي، قان�ون اإلج�راءات اجلزائية االحت�ادي � مرجع س�ابق � 186/1 ؛ نرص الل 

والسامك، شح قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي � مرجع سابق � ص3٥7 � 3٥8.
)8( وهو مايسمى ب� »رجال الضبط اجلنائي« يف النظام السعودي .
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إحدامه�ا: إذا اخت�ذت هذه اإلج�راءات يف مواجهة املتهم، كس�ؤاله عن موض�وع البالغ أو 
الش�كوى ضده، ومعاينة مكان اجلريمة يف حضوره، س�واًء كان ذلك بناًء عىل إخطار س�ابق أو 

دونه، مادام أن هذه اإلجراءات اختذت يف حضوره.

واحلال�ة الخ�رى: إذا أخطر هبا بوجه رس�مي، يف حال غيبته، ويكون هذا اإلخطار س�ابقًا 
عىل اختاذ اإلجراء)1(، متضمنًا تعيني زمانه ومكانه حتى يتمكن املتهم من احلضور، ويكون ذلك 
َغ املتهم باإلجراء، حيث الينتج أثره إال من  بشكل رسمي، بمعنى أن يكون حمررًا حتى ُيثبت َتَبلُّ

يوم وصوله إليه. 

خامسًا: األمر اجلنائي 

يقصد بالمر اجلنائي: » القرار الذي يصدر من السلطة املختصة بعقوبة جنائية حمددة، قاضيًا 
يف جريمة معينة ثمرة بحث يف عيون الوراق، دون حتقيق ودون س�امع مرافعة، وينقي به حق 

الدولة يف العقاب متى تكاملت شائطه «)2(.

ويق�ي ب�ه القايض اجلزائ�ي بناًء عىل طل�ب النيابة العام�ة، أو قد يصدر من عض�و النيابة، 
حي�ث جتي�زه بعض القوانني املقارنة ب�رشوط معينة يف بعض اجلرائم غري اجلس�يمة، كام يف بعض 
أنواع اجلنح أو املخالفات)3(، حيث نصت املادة )273( من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني 
ع�ىل ج�وازه يف املخالفات ويف اجلنح التي ال يوجب القانون احلكم فيها بعقوبة احلبس أو بغرامة 
يزيد حدها الدنى عىل مئة دينار، بينام أجازته املادة )1٤٥( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين 
يف املخالف�ات واجلن�ح الت�ي ال يوجب القانون فيها احلكم بعقوبة الس�جن أكثر من ثالثة أش�هر 
أو بغرام�ة يزي�د حده�ا الدنى عىل مئة ري�ال، أما امل�ادة )2٤7( من قانون اإلج�راءات اجلنائية 
القط�ري فق�د أجازت�ه يف اجلنح التي ال يوجب القان�ون احلكم فيها بعقوبة احلب�س، وأوجبته يف 
مجيع املخالفات املادة )2٥٠( من القانون نفس�ه، كام أجازته املادة )1٤8( من قانون اإلجراءات 

)1( لكن بعض الرشاح يرى أن المر يف ذلك سواء، فتنقطع به املدة ولو كان اإلخطار الحقًا عىل اختاذ اإلجراء، لكن 
ال تنقطع مدة التقادم إال من يوم وصول اإلخطار وليس من يوم اختاذ اإلجراء. انظر : سور، الوسيط يف قانون 

اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص23٥. 
)2( عبد املحسن، انقضاء الدعوى اجلنائية � مرجع سابق � ص337.

)3( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 183/1.
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واملحاك�امت اجلزائي�ة الكويتي يف اجلنح�ة التي ال تزيد عقوبتها عىل احلبس مدة س�نة واحدة، أو 
الغرامة التي ال تتجاوز مخسامئة دينار.

ومجي�ع ه�ذه ال�دول قد اعتربت ه�ذا المر اجلنائ�ي من اإلج�راءات القاطعة مل�دة التقادم، 
فنص�ت علي�ه يف قوانينها اإلجرائية، حيث نصت عليه املادة )2٠( من قانون اإلجراءات اجلنائية 
البحريني، واملادة )18( من قانون اإلجراءات اجلزائية العامين، و وكذلك املادة )1٥( من قانون 

اإلجراءات اجلنائية القطري.

أم�ا القان�ون الكويت�ي، فقد أجاز إصدار الم�ر اجلنائي يف املادة )1٤8( كام س�بق، إال أنه مل 
ين�ص ع�ىل أنه من اإلج�راءات القاطعة للتقادم، لك�ن بالنظر إىل الثر الذي يرتب�ه هذا المر يف 
حال صدوره من أنه تنقي به الدعوى اجلنائية، فهو هبذه املثابة يكون له ذات الثر الذي يكون 
للحك�م، وم�ن ثم يقطع � بالرضورة � مدة س�قوط الدعوى بمي امل�دة؛ إذ يعد آخر إجراء من 
إجراءاتا، وبالتايل يكون المر اجلنائي من اإلجراءات القاطعة للتقادم ولو مل ينص عليه رصاحة 
يف القان�ون، ب�ل إن من الرشاح من اعترب جمرد طلب النيابة من القايض إصدار المر اجلنائي، هو 
إجراء من إجراءات االتام بمعناه الواسع، حيث يع�ترب ه�ذا الطلب بمثابة رفع الدعوى)1(،ومن 
ث�م يكون منصوصًا علي��ه يف قانون اجلزاء الكويتي يف املادة )8( حتت مس�مى إجراءات االتام 

التي تقطع املدة.  

وأم�ا القانون االحتادي اإلمارايت، فلم ينص قانونه اإلجرائي عىل مثل ذلك؛ لذا اليعترب من 
اإلجراءات التي تقطع التقادم؛ لعدم النص عليه يف هذا القانون.

البند الثاين: موانع موقفة للتقادم يف قوانن بقية دول جملس التعاون اخلليجي

وق�ف التق�ادم هو: »قيام مانع حيول دون سيانه، فيتوقف ه�ذا الرسيان إىل أن يزول املانع، 
فيعاد سيانه من حيث توقف مع إسقاط مدة الوقف وحدها«)2(. 

وه�ذا املان�ع الذي من ش�أنه أن يعطل س�ري الدعوى أو حي�ول دون حتريكها، إم�ا أن يكون 
ماديًا أو قانونيًا، فاملادي مثل نشوب ثورة أو عدوان مسلح تتعطل عىل إثره املحاكم، ومثل املانع 

)1( كام هو رأي الدكتور/مصطفى حممد عبد املحسن، يف كتابه»انقضاء الدعوى اجلنائية« � مرجع سابق � ص337.
)2( نرص الل والسامك، شح قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي � مرجع سابق � ص3٥3.
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القان�وين كإصاب�ة املتهم باجلن�ون أو العته، أو توقف الفصل يف الدع�وى عىل دعوى أخرى أمام 
حمكمة أخرى، أو غري ذلك من السباب التي نص القانون عىل عدم جواز رفع الدعوى أو عدم 

السري فيها حتى يزول املانع)1(.

فطيل�ة م�دة وجود هذا املانع، ال حتس�ب من مدة التقادم، بل جيب أن تس�قط منها، ثم يضم 
م�ا قبله�ا إىل م�ا بعدها وجيمع�ان؛ ملعرفة م�ا إذا كان جمموعهام كافي�ًا إلمتام مدة التق�ادم فتنقي 

الدعوى، أم مل تكتمل بعد، فُيْقبل َنَظُرها أو االستمرار فيها)2(.

لك�ن قوان�ني اإلج�راءات اجلزائية يف دول جمل�س التع�اون اخلليجي � أو قان�ون اجلزاء كام 
يف دول�ة الكوي�ت � قد اس�تبعدت هذا املانع من التأث�ري عىل سيان تقادم الدع�وى اجلنائية، فال 
تتوقف املدة بالنسبة هلذه الدعوى هنائيًا، حيث نصت عىل أنه:»ال يوقف سيان املدة التي تنقي 
هب�ا الدعوى اجلنائية لي س�بب كان « ك�ام جاء ذلك يف نص املادة )2٠( م�ن قانون اإلجراءات 
اجلزائية االحتادي اإلمارايت، واملادة )1٩( من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني، واملادة )17( 
م�ن قان�ون اإلجراءات اجلزائي�ة العامين، واملادة )16( م�ن قانون اإلج�راءات اجلنائية القطري، 

وكذلك املادة )7( من قانون اجلزاء الكويتي. 

6 .4 آثار تقادم الدعوى اجلنائية اخلاصة
6 .4 .1آثار تقادم الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي

إن التقادم ال يرسي عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة، حيث أن الفقهاء � رمحهم الله� قد اتفقوا 
ع�ىل أن دع�وى املطالبة بالقصاص أو بحد القذف أو بعقوب�ة التعزير حلق آدمي � التي هي مناط 

احلق يف الدعوى اجلنائية اخلاصة � ال جيري فيها التقادم)3(.

وب�ام أن الم�ر كذلك، فالقايض ملزم بس�امعها، س�واء كان دلي�ل اإلثبات فيه�ا اإلقرار أو 
الشهادة، ما دام أن صاحب احلق قد طالب به.

)1( مصطف�ى، شح قان�ون اإلج�راءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص1٤٤ ؛ سور، الوس�يط يف قانون اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع سابق � ص2٤٤ .  

)2( نرص الل والسامك، شح قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي � مرجع سابق � ص3٥٤.
)3( راج�ع تفصي�ل ذلك وأدلتهم، يف مطلب موقف الفقه اإلس�المي من التق�ادم يف املبحث الول من هذا الفصل، 

ص181 .
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وبناًء عىل هذا، فإنه ال أثر للتقادم عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي، 
ف�ال تنق�ي به وال يس�قط احلق فيها بمي مدة علي�ه، طالت هذه امل�دة أو قرصت؛ لن حقوق 
الدمي�ني يف الرشيعة ال تس�قط إال بالوفاء أو التنازل عنه�ا، ومل يوجد يشء من هذا، فيبقى احلق 
قائ�اًم ال يؤث�ر فيه طول الزمان، م�ادام أن صاحب احلق لديه البينة عىل حق�ه، فال ُيمنع من أخذه 

ممن هو عنده.

6 .4 .2 آثـار تقـادم الدعوى اجلنائية والدعوى املدنيـة التابعة هلا يف أنظمة 
وقوانن دول جملس التعاون اخلليجي

متهيد

تنحرص آثار تقادم الدعوى اجلنائية واملدنية املتعلقة هبا يف القوانني التي أقرت ذلك وأجازته، 
وب�ام أن التقادم يف ه�ذه الدعاوى ُيعمل به يف قوانني دول جملس التع�اون اخلليجي، عدا اململكة 
العربية الس�عودية حيث مل ينص نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي أو نظام املرافعات الرشعية 
فيه�ا، عىل تقادم الدع�وى اجلنائية العامة أو اخلاصة وال حتى الدع�وى التعويضية كام تقدم؛ لذا 

فإن الثار � التي سنذكرها � ال تكون إال يف هذه الدول املذكورة فقط، وهذه الثار هي: 

األثر األول: انقضاء الدعوى اجلنائية

إذا اس�تكمل تق�ادم الدع�وى اجلنائية مدته، فإن الدعوى هذه تنق�ي به، وال جيوز  عىل إثر 
ذلك اختاذ أي إجراء من إجراءاتا)1(، وينقي بذلك حق الدولة يف العقاب)2(، وعىل القايض إذا 
رفع�ت له وقد انقضت بالتقادم أن يصدر حكاًم بعدم قبول الدعوى، ويرسى هذا االنقضاء عىل 

مجيع املسامهني يف اجلريمة)3(.

)1( حسني، شح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص228.
)2( سور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص2٤٥. 

)3( حسني، شح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص22٩.
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األثر الثاين: انقضاء الدعوى املدنية التابعة

ي�ؤدي تق�ادم الدعوى املدني�ة إىل انقضاءها بدول جملس التعاون � ماعدا س�لطنة عامن التي 
مل يص�در هب�ا القانون الذي حيدد هذه املدة � س�واًء كان هذا التقادم بم�ي مددها املقررة قانونًا، 
أو كان بس�بب انقض�اء الدعوى اجلنائي�ة املتعلقة هبا إذا كانت املدد املقررة هل�ا قد انتهت ومل تزل 
الدع�وى اجلنائي�ة قائمة، فيام عدا دولة اإلمارات، حيث ح�ددت انقضائها بالتقادم بمي مخس 

عرشة سنة كحد أقىص ولو مل تزل الدعوى اجلنائية قائمة)1(� وماعدا سلطنة عامن)2(.

ويرتت�ب ع�ىل انقضاء الدع�وى املدنية التابعة بالتق�ادم، أنه ال جيوز للقايض س�امع الدعوى 
فيه�ا، وال يتخ�ذ أي إجراء من إجراءاتا، كام يمتنع عىل امل�رضور أن يطالب بالتعويض عام حلقه 

من رضر بعد مي هذه املدد التي حددها القانون.

األثر الثالث: انقضاء الدعوى اجلنائية من النظام العام

يعن�ي ه�ذا أن الحكام التي خيض�ع هلا تقادم الدع�وى اجلنائية تتعلق بالنظ�ام العام؛ لكون 
الدعوى اجلنائية ذاتا متصلة بالنظام العام، وبالتايل تتصل به أس�باب انقضائها، ومما يرتتب عىل 
ذل�ك، أن�ه ال جيوز التن�ازل عن الدفع بالتق�ادم، وجيوز إث�ارة الدفع به يف أي حال�ة كانت عليها 
الدع�وى، كام جي�وز للمحكمة أن تق�رر انقضاء الدعوى بالتق�ادم من تلقاء نفس�ها ولو مل يطلبه 
اخلص�وم، وهو من الدفوع اجلوهرية الت�ي جيب عىل املحكمة أن متحصها، وترد عليها بام يفندها 

إذا مل تر الخذ به)3(.

)1( ك�ام س�بق تفصي�ل ذلك، يف مبحث »ُمدة التقادم املس�قط للدع�وى املدنية التابعة يف قوان�ني دول جملس التعاون 
اخلليجي« من هذا الفصل، ص1٩٠ .

)2( فلم يصدر فيها قانون مدين حيدد مدة تقادم الدعوى املدنية التابعة، كام سبق توضيحه .
)3( مصطف�ى، شح قان�ون اإلج�راءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص1٤٥ ؛  سور، الوس�يط يف قانون اإلجراءات 
اجلنائية � مرجع س�ابق � ص2٤٥ � 2٥6 ؛ فوده، انقضاء الدعوى اجلنائية � مرجع س�ابق � ص187 ؛ حس�ني، 
شح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � ص228، 22٩؛ رمضان، مبادئ قان�ون اإلج�راءات اجلنائية 
� مرجع سابق � 1٩1/1 ؛ حمرم واملهريي، قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي � مرجع سابق � 18٩/1 ؛ نرص 

الل والسامك، شح قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي � مرجع سابق � ص36٠.
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األثر الرابع: أثر انقضاء الدعوى اجلنائية بالتقادم عىل الدعوى املدنية والعكس

الص�ل أنه ال تأثري النقضاء الدعوى اجلنائية بالتقادم عىل الدعوى املدنية الناش�ئة عنها)1(، 
وم�ن ب�اب أوىل أن ال تتأثر الدعوى اجلنائي�ة بانقضاء  ال�دعوى املدنية؛ لك��ون الدعوى املدنية 

تابعة هلا، فال يتأثر املتبوع بالتابع.

ولكن واضعي القانون بدول جملس التعاون اخلليجي، قد أوجدوا صلة بني تقادم الدعويني 
يف حال�ة واح�دة، أال وهي أنه إذا انقض�ت الدعوى املدنية باملدد املق�ررة قانونًا ومل تزل الدعوى 
اجلنائية قائمة فإهنا ال تسقط إال بسقوط الدعوى اجلنائية، عدا القانون املدين اإلمارايت الذي حدد 

لذلك مخس عرشة سنة كحد أقىص، كام تقدم تفصيل ذلك)2(. 

األثر اخلامس: عدم َتَغيرُّ التكييف القانوين للفعل اإلجرامي

انقض�اء الدع�وى بالتقادم � أيًا كانت جنائي�ة أو تعويضًا � ال يؤثر ع�ىل التكييف اإلجرامي 
للفعل واملسؤولية الناشئة عنه، فيبقى الفعل غري مرشوع واملسؤولية عنه تظل قائمة، ولكن يمتنع 
الس�بيل اإلجرائي إلثبات ذل�ك قضائيًا)3( � خالفًا ملا يراه بعض الرشاح من أنه كالعفو الش�امل 
فيزي�ل الصفة اإلجرامية ع�ن الفعل)٤(�؛ ذلك لن التقادم إنام هو من�ع القايض من نظر الدعوى 
املتقادم�ة، فه�و ال يصيب الدعوى مباشة، وإنام بطريق غ�ري مباش يمس حق الدولة يف العقاب 
باعتب�ار أنه ال عقوبة بغري خصومة، وهذا ال يعني رفع الصفة اإلجرامية عن الفعل أو إباحته)٥(، 

فال خيرج عن التكييف الذي قد كيفه القانون، وإن سقطت الدعوى الناشئة عنه بمي املدة.

)1( رمض�ان، مب�ادئ قان�ون اإلجراءات اجلنائية � مرج��ع سابق � 1٩1/1 ؛ حس�ني، ش�رح قانون اإلجراءات اجلنائي�ة 
� مرج�ع س�ابق � ص 232 ؛ حم�رم واملهريي، قان�ون اإلجراءات اجلزائي�ة االحتادي � مرجع س�ابق � 18٩/1 ؛ وقد 
أش�ارت إىل ذل�ك املادة )2٩( من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلم�ارايت، واملادة )٤2( من قانون اإلجراءات 
اجلنائي�ة البحرين�ي، واملادة )26( من قان�ون اإلجراءات اجلزائية العامين، واملادة )26( م�ن قانون اإلجراءات اجلنائية 

القطري .
)2( يف مطلب »ُمدة التقادم املسقط للدعوى املدنية التابعة يف قوانني دول جملس التعاون اخلليجي« من هذا الفصل، ص1٩٠.

)3( حسني، شح قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � ص 22٩.
)٤( رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع س�ابق � 1٩1/1 ؛ فوده، انقضاء الدعوى اجلنائية � مرجع س�ابق � 

ص186.
)٥( سور، الوس�يط يف قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة � مرجع س�ابق � ص2٤٥ ؛ ف�وده،  انقضاء الدع�وى اجلنائية � مرج�ع 

سابق � ص187 .
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الفصـل السابع
املوازنة بني قوانني وأنظمة دول جملس التعاون 

اخلليجي يف انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة

7 .1  أوجـه االتفاق بـني قوانني وأنظمة دول جملس التعـاون اخلليجي يف انقضاء 
الدعوى اجلنائية.

7 .2  أوجه االختالف بني قوانني وأنظمة دول جملس التعاون اخلليجي يف انقضاء 
الدعوى اجلنائية.

7. 3 أثـر االختالف بني قوانني وأنظمة دول جملـس التعاون اخلليجي عىل توحيد 
أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة بني هذه الدول
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الفصـل السابع
املوازنة بني قوانني وأنظمة دول جملس التعاون 

اخلليجي يف انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة
متهيد

املوازنة أصلها من الفعل »َوَزَن «، )فالواو، والزاء، والنون( بناٌء يدلُّ عىل تعديٍل واستقامٍة، 
تقول: َوَزْنُت اليشَء َوْزَنًا)1(.

ِة.. وَثْق�لُ يشء بيشء مثِل�ه كَأوزان الدراهم..  َقِل واخِلفَّ ج�اء يف اللس�ان: »وال�َوْزُن َرْوُز الثِّ
وواَزْن�ُت ب�ني الش�يئني ُمَواَزَنًة وِوزانًا، وهذا ُي�واِزُن هذا إِذا كان عىل ِزَنتِ�ه َأو كان ُماِذَيُه.. وهذا 

القول َأْوَزُن من هذا َأي َأقوى وَأمكُن.. وواَزَنه عاَدَله وقاَبَله«)2(.

وق�ال يف الت�اج: »ال�وزن: التقدي�ر... واملي�زان بالكرس مع�روف وهي اآللة الت�ي ُتوزن هبا 
األشياء«)3(.

وقال الشافعي يف باب الرصف: » واملوازنة أن يضع هذا ذهبه يف كفه وهذا ذهبه يف كفه«)4(.

وج�اء يف املغن�ي: » وقي�ل: اش�تقاقه � أي الِقَراض � من املس�اواة واملوازن�ة، يقال: تقارض 
الش�اعران، إذا وازن كل واحد منهام اآلخر بش�عره، وههنا من العامل العمل ومن اآلخر املال، 

فتوازنا «)5(.

فاملوازنة هي: املعادلة واملقابلة بني شيئني أو أكثر؛ ملعرفة قدر كل منها، وما يميزه عن اآلخر.

)1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة � مرجع سابق � كتاب الواو، باب الواو والزاء وما يثلثهام، جذر ]َوَزَن[107/6.
)2( ابن منظور، لسان العرب � مرجع سابق � باب الواو، جذر ]َوَزَن[ 289/15�291.

)3( الزبيدي، تاج العروس � مرجع سابق � )حتقيق عبد الكريم العزباوي، ومراجعة د.ضاحي عبد الباقي ود.خالد 
عب�د الكري�م مجع�ة، ط1422/1ه � 2001م ( ب�اب النون، فصل ال�واو مع النون، ج�ذر]و ز ن[ 250/36� 

.255
)4( الشافعي، األم � مرجع سابق � 64/4.

)5( ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 133/7.
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7 .1 أوجه االتفاق بني قوانني وأنظمة دول جملس التعاون اخلليجي 
يف انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة

اتضح من دراسة أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي اإلجرائية اجلزائية يف أسباب 
انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة، وأس�باب انقض�اء الدعوى املدنية التابعة للدعوى اجلنائية، أن 
بني هذه القوانني أوجه اتفاق وأوجه اختالف يف انقضاء هذه الدعوى، وبناًء عىل ذلك سيفصل 
الباحث يف هذا املبحث أوجه االتفاق، ويف املبحث الثاين أوجه االختالف، ثم سيبني يف مبحث 

ثالث أثر هذا االختالف عىل توحيد أسباب انقضاء هذه الدعوى.

فأما أوجه االتفاق فتتمثل فيام ييل:

7 .1 .1 املطالبة باحلق
اتفق�ت مجيع أنظمة وقوانني دول جملس التع�اون اخلليجي اإلجرائية اجلزائية، عىل أنه جيب 
ع�ىل املدعي باحلق اخل�اص حتى يصبح ذا صفة يف الدعوى، أن يطالب بحقوقه ِقَبل املتهم، وإال 

يمتنع عىل القايض أن ينظر دعواه؛ لعدم سبق مطالبة ممن له احلق)1(.

كام تتفق هذه األنظمة والقوانني، يف أهنا قد أجازت للمدعي باحلق اخلاص املطالبة بحقه يف 
التعويض عن الرضر الذي أصابه من اجلريمة يف أي حالة كانت عليه الدعوى)2(. 

7 .1 .2 احلكم النهائي والبيانات التي يشتمل عليها
اش�رطت مجيع هذه األنظمة والقوانني أن يكون احلكم مررًا، ومش�تم�اًل عىل بيان الواقعة 
املس�توجب�ة للعقوب��ة)3(، ومس��ب�بًا)4(، ومبني��ًا عىل األدل�ة املقدمة أثن�اء نظر الدع�وى)5(، وأن 

)2،1( كام سبق بيان ذلك مفصاًل يف الرشط األول من رشوط احلكم النهائي يف النظام السعودي، ص80، والرشط 
األول من رشوط احلكم النهائي يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص80. 

)3( راجع تفصيل ذلك يف الرشط السابع من رشوط احلكم النهائي يف النظام السعودي، ص83، والرشط الثاين من 
رشوط احلكم النهائي يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص80.   

)4( ملزيد من التفصيل راجع الرشط الثامن من رشوط احلكم النهائي يف النظام السعودي، ص83، والرشط الثالث 
من رشوط احلكم النهائي يف قوانني بقية دول جمل�س التعاون اخلليج�ي، ص88.   

)5( ك�ام تق�دم بيانه يف الرشط اخلامس من رشوط احلك�م النهائي يف النظام الس�عودي، ص82، والرشط الرابع من 
رشوط احلكم النهائي يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص91.   
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يفص�ل يف طلب�ات املدعي باحلق اخل�اص)1(، وأن يكون النطق به يف جلس�ة علنية)2(، وأن يكون 
موقعًا من القايض)3(، وإلزام تصديق بعض األحكام النهائية من جهات عليا، ختتلف مس�مياهتا 

من دولة ألخرى)4(.

7 .1 .3  انقضاء هذه الدعوى باحلكم النهائي

نص�ت مجيع تلك األنظم�ة والقوانني اخلليجية عىل انقضاء الدعوى � س�واًء كانت عامة أو 
خاص�ة أو دع�وى تعويض � باحلكم النهائي)5(؛ حيث أنه الغاية م�ن إقامة تلك الدعوى، بل إنه 
حيوز حجية قضائية متنع القايض من إعادة نظر الدعوى التي سبق الفصل فيها، كام تلزمه باحرام 

احلكم السابق عند الفصل يف دعوى أخرى يثار فيها مضمون هذا احلكم)6(.

7 .1 .4  انقضاء الدعوى بالعفو 

توافق�ت أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي، عىل انقضاء الدعوى اجلنائية بالعفو 
من املجني عليه، عىل اختالف بينها يف حتديد أنواع هذه اجلرائم، إال أنه جيمعها مسمى » اجلرائم 
التي يتطلب حتريك الدعوى فيها تقديم شكوى من املجني عليه«، حيث أجازت له التنازل عن 

هذه الشكوى يف أي حال كانت عليها الدعوى، وتنقيض بذلك الدعوى اجلنائية.

وقد حرص نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي هذه الش�كوى يف اجلرائم الواجب فيها حق 
َى الدعوى فيها ب�»الدعوى اجلنائية اخلاصة«  خاص لألفراد، كام بينت ذلك املادة )18( منه، وَسمَّ

)1( راجع تفصيل ذلك يف الرشط التاسع من رشوط احلكم النهائي يف النظام السعودي، ص84، والرشط السادس 
من رشوط احلكم النهائي يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص90.   

)2( كام سبق تفصيل ذلك يف الرشط العارش من رشوط احلكم النهائي يف النظام السعودي،ص84، والرشط التاسع 
من رشوط احلكم النهائي يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي،ص92.   

)3( ملزيد من التفصيل راجع الرشط احلادي عرش من رشوط احلكم النهائي يف النظام الس�عودي، ص84، والرشط 
العارش من رشوط احلكم النهائي يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص93.   

)4( كام سبق بيان ذلك مفصاًل يف الرشط الثاين عرش من رشوط احلكم النهائي يف النظام السعودي، ص85، والرشط 
احلادي عرش من رشوط احلكم النهائي يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص94.  

)5( كام سبق بحث ذلك يف األثر الثالث من آثار احلكم النهائي يف النظام السعودي، ص102، واألثر الثالث والرابع 
من آثار احلكم النهائي يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص106ومابعدها.    

)6( ك�ام س�بق يف األث�ر األول من آثار احلك�م النهائي يف النظام الس�عودي، ص100، واألث�ر األول من آثار احلكم 
النهائي يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص103.
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وجعلها تنقيض بعفو املجني عليه، كام نصت عىل ذلك املادة )23( من النظام املذكور)1(، كام نص 
عىل انقضائها يف حالة نزول املدعي باحلق اخلاص عن حقه، إذا قرر ذلك رصاحة، طبقًا ملا قررته 

املادة )29( من النظام نفسه)2(.   

أم�ا قوانني بقي�ة دول جملس التعاون اخلليجي، فقد عددت هذه اجلرائم وحددهتا باالس�م؛ 
العتب�ارات يراه�ا واضعو القان�ون)3(، حيث مل يكن ه�ذا التحديد مبني عىل ك�ون تلك اجلرائم 
خاص�ة أو عام�ة � كام هو احل�ال يف الرشيعة والنظام الس�عودي � بل ال يوجد عندهم ما يس�مى 
بالدع�وى اجلنائي�ة اخلاصة، فكل اجلرائ�م عندهم الدعوى فيها عامة، كام هو الش�أن يف القوانني 

الوضعية)4(.

كام أجازت هذه القوانني اخلليجية للمجني عليه التنازل عن شكواه يف أي حال كانت عليها 
الدع�وى، وتنقيض بذل�ك الدعوى اجلنائي�ة)5(؛ بل إن قان�ون اإلجراءات واملحاك�امت اجلزائية 

الكويتي يف املادة )110( نص عىل أن عدول الشاكي عن شكوه يعترب عفوًا خاصًا عن املتهم.

7 .1 .5  جواز ترك الدعوى املدنية التابعة 
اتفق�ت مجي�ع أنظم�ة وقوانني دول جملس التع�اون اخلليجي، عىل جواز ت�رك املدعي باحلق 
اخلاص لدعواه التي تتعلق بالتعويض، يف أي حال كانت عليها الدعوى)6(، وال يؤثر هذا الرك 

عىل سري الدعوى اجلنائية)7(.

ك�ام أجازت له نصوص هذه األنظمة والقوان�ني، إعادة رفع دعواه هذه مرة أخرى، بالرغم 
م�ن ترك�ه هلا أمام املحكمة، إال أن القانون البحريني والكويتي اش�رط إلعادة الرفع مرة أخرى 

)1( كام سبق بيان ذلك يف فصل العفو وآثاره يف النظام السعودي، ص153 ومابعدها.   
)2( كام سبق بحث ذلك يف األثر األول من آثار العفو يف النظام السعودي، ص154.    

)3( كام تقدم تفصيل ذلك عند البحث يف اجلرائم التي يش�رط لتحريك الدعوى فيها تقدم ش�كوى من املجني عليه 
يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص191.   

)4( كام سبق تقريره عند البحث يف مفهوم الدعوى العمومية واحلقوق التي تتعلق هبا عند رشاح القانون، ص44.   
)5( كام تقدمت اإلشارة إىل ذلك عند البحث يف مطلب التمييز بني العفو والتنازل، ص125.   

)6( ك�ام تق�دم ذلك يف األث�ر األول من آثار العف�و يف النظام الس�عودي، ص154،وكذلك يف مطل�ب آثار العفو يف 
قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص157.   

)7( ك�ام س�بق بيانه يف األثر الثالث من آثار العفو يف النظام الس�عودي، ص155، وكذل�ك يف األثر اخلامس من آثار 
العفو يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص160.   
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أن ال يك�ون ه�ذا املدعي ق�د رصح بنزوله عن حقه يف املرة الس�ابقة)1(، وهذا يعترب من مبطالت 
الرك)2(. 

7 .1 .6  عدم انقضاء دعوى احلق اخلاص بالوفاة

مجيع أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي، مل جتعل وفاة املتهم سببًا النقضاء الدعوى 
باحل�ق اخل�اص، املتعلقة بتعويض الرضر الذي أصاب املرضور م�ن اجلريمة، والتي يطلق عليها 

»الدعوى املدنية التابعة«)3(.

7 .1 .7 انقضـاء الدعـوى اجلنائيـة العامـة ال يؤثـر عىل الدعـوى اجلنائية 
اخلاصة أو عىل الدعوى املدنية التابعة 

ال تأث�ري النقض�اء الدع�وى اجلنائية العامة بأي س�بب من األس�باب، ع�ىل الدعوى باحلق 
اخل�اص)4(، والذي يتمثل فيام يس�مى ب�»الدع�وى املدنية املتعلقة بالدع�وى اجلنائية« يف ق�وانني 
دول جملس التعاون اخللي�جي)5(، أو م�ا يس�مى ب�� »الدعوى اجلن�ائي�ة اخلاصة«)6(، و » االدعاء 

باحلق اخلاص«)7( يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي.

)1( كام تبني ذلك يف األثر األول من آثار العفو يف النظام السعودي، ص154، وكذلك يف األثر الرابع من آثار العفو 
يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص159.    

)2( ك�ام تق�رر ذلك س�ابقًا يف مبحث مبط�الت العفو يف النظام الس�عودي، ص156، يف مبح�ث مبطالت العفو يف 
قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص161.    

)3( ك�ام تقدم بس�ط الكالم يف ذلك يف مطلب أث�ر الوفاة عىل انقضاء الدعوى اجلزائية اخلاصة يف النظام الس�عودي، 
ص171، وكذلك يف مطلب أثر الوفاة عىل انقضاء الدعوى اجلزائية اخلاصة يف قوانني بقية دول جملس التعاون 

اخلليجي، ص172.    
)4( ك�ام ورد ذل�ك يف امل�ادة )29( م�ن قان�ون اإلج�راءات اجلزائي�ة االحت�ادي اإلمارايت، وامل�ادة )42( م�ن قانون 
اإلج�راءات اجلنائي�ة البحرين�ي، واملادة )26( م�ن قانون اإلج�راءات اجلزائية العامين، وامل�ادة )26( من قانون 

اإلجراءات اجلنائية القطري، واملادة )22( من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي. 
)5( كام ورد لفظ هذه التس�مية يف الباب الثاين من الكتاب األول من قانون اإلجراءات اجلزائية  االحتادي اإلمارايت، 
والب�اب الث�اين من الكتاب األول من قانون اإلجراءات اجلنائي�ة البحريني، والفصل الثاين من الباب األول من 
قان�ون اإلج�راءات اجلزائية الع�امين، أما قانون اإلج�راءات اجلنائية القطري فقد س�امها ب�»االدع�اء املدين أمام 
املحاكم اجلنائية« يف الفصل اخلامس من الباب األول، وس�امها قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي 

ب�»دعوى احلق املدين« يف املادة )111(. 
)6( كام وردت هذه التسمية يف املادة )23( من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي.   

)7( كام وردت هذه التسمية يف الفصل اخلامس من الباب السادس من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي.
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حيث ال تنقيض دعوى احلق اخلاص هذه إالَّ بأسباهبا اخلاصة هبا واملنصوص عليها استقالاًل، 
إما طبقًا ملا هو مقرر يف القوانني اإلجرائية، كاحلكم فيها أو العفو أو الرك أو التنازل � كام س�بق 

�  أو بناًء ملا هو مقرر يف القوانني املدنية أو املرافعات الرشعية، كالوفاء أو اإلبراء ونحو ذلك. 

7 .2  أوجـه االختـالف بـني قوانـني وأنظمـة دول جملـس التعـاون 
اخلليجي فيام خيص انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة

تتمثل أوجه االختالف بني هذه القوانني يف ما خيص انقضاء الدعوى واألحكام التي تتعلق 
بذلك، فيام ييل:   

7 .2 .1  تقسيم الدعوى اجلنائية إىل عامة وخاصة      

تقسيم الدعوى اجلنائية إىل عامة وخاصة مل يأخذ به إال نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، 
حي�ث نصت عىل ذلك املادتان )22(و)32( من�ه، أما مجيع قوانني دول جملس التعاون اخلليجي 
ف�إن مجي�ع الدعاوى اجلنائية عندهم الدعوى فيها عامة، وال يوجد لدهيم ما يس�مى ب� »الدعوى 
اجلنائي�ة اخلاص�ة«، وما تعلق هب�ا من حق خاص � ناتج عن الرضر بس�بب اجلريمة � فهو دعوى 

تعويض أو ما يسمى ب� »الدعوى املدنية املتعلقة بالدعوى اجلنائية«)1(.

7 .2 .2 مبارشة الدعوى       

خيتلف نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي عن غريه من القوانني اإلجرائية يف دول جملس 
التع�اون اخلليج�ي من ناحية مبارشة الدع�وى اجلزائية، حيث أنه يف هذه القوانني تس�تأثر النيابة 
العام�ة بمبارشة مجيع الدع�اوى اجلزائية؛ باعتبار أن الدعوى اجلزائية ه�ي دعوى عمومية، وإن 

حركها املجني عليه.

)1( كام س�بق تقريره عند البحث يف مفهوم الدعوى العمومية واحلقوق التي تتعلق هبا لدى رشاح القانون، ص44، 
وم�ا تقدم تفصيله يف املبحث الس�ابق يف الوجه الس�ادس من األوجه التي تتفق فيه�ا أنظمة وقوانني دول جملس 

التعاون اخلليجي، ص211.    
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أما يف النظام السعودي؛ فإنه يقسم الدعوى اجلنائية إىل قسمني عامة وخاصة، فإن الدعوى 
العامة تبارشها هيئة التحقيق واالدعاء العام، أما الدعوى اجلنائية اخلاصة فيبارشها املجني عليه 

أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده)1(.

7 .2 .3  لزوم الشكوى     

مل يش�رط نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي الش�كوى إال يف الدعاوى اجلنائية اخلاصة، 
الت�ي تتعل�ق بحقوق األف�راد � كام هو يف الرشيعة اإلس�المية � وُتقدم هذه الش�كوى من املجني 
عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده؛ باعتبار أن احلق له فيها)2(، إن شاء أقام دعواه وبارشها، 
وإن ش�اء عفا وانقضت بذلك الدعوى اجلنائية اخلاصة، دون أن يمنع عفوه هذا من االس�تمرار 

يف الدعوى اجلزائية العامة)3(. 

أم�ا قوانني بقي�ة دول جملس التعاون اخلليجي، فقد عددت هذه اجلرائم وحددهتا باالس�م، 
حي�ث مجعت ب�ني جرائم عامة كالزن�ا والرسقة وبني جرائم خاصة كالقذف والس�ب والش�تم، 
واشرطت يف حتريكها تقديم شكوى من املجني عليه؛ العتبارات يراها واضعو القانون)4(، فلم 
يكن هذا التعيني مبنيًا عىل كون تلك اجلرائم خاصة أو عامة، فكل اجلرائم عندهم الدعوى فيها 

عامة � كام سبق آنفًا.

7 .2 .4 إطالق مسمى »النهائي« و»البات« عىل احلكم اجلنائي

تباين�ت نصوص أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخل�ليجي، يف مس�مى احلك�م اجلنائي 
ال�ذي تنقيض به الدع�وى اجلزائية، فبعضها أطلق عليه لفظ » احلكم النهائي« كنظام اإلجراءات 
اجلزائي�ة الس�عودي يف املادة )22( وامل�ادة )32(، وقانون اإلج�راءات اجلزائية الع�امين يف املادة 

)1( كام تقدم بسط الكالم يف ذلك يف مفهوم مبارشة الدعوى اجلنائية، وصاحب احلق يف مبارشهتا، يف أنظمة وقوانني 
دول جملس التعاون اخلليجي، ص62.

)2( كام نصت عىل ذلك املادة )18(، وقد سبق بيان ذلك مفصاًل يف الرشط األول من رشوط احلكم النهائي يف نظام 
اإلجراءات اجلزائية السعودي، ص80.  

)3( كام سبق بيانه يف األثر الثالث من آثار العفو يف النظام السعودي، ص155.
)4( كام تقدم تفصيل ذلك عند البحث يف اجلرائم التي يشرط لتحريك الدعوى فيها تقديم شكوى من املجني عليه 

يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص191.   
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)51(، وقان�ون اإلجراءات واملحاك�امت اجلزائية الكويتي يف املادة )412(، وبعضها أطلق عليه 
لف�ظ "احلك�م البات" كقانون اإلج�راءات اجلزائية االحت�ادي اإلمارايت يف امل�ادة )02(، وقانون 
اإلج�راءات اجلنائي�ة البحريني يف امل�ادة )71(، وقانون اإلج��راءات اجلنائية القط�ري يف املادة 

.)1()31(

7 .2 .5  اشتامل احلكم عىل النص القانوين الذي حكم بموجبه

أوجبت بعض قوانني دول جملس التعاون اخلليجي، أن يش�تمل احلكم النهائي يف الدعوى 
اجلنائي�ة عىل الن�ص القانوين الذي حكم بموجبه، ع�دا قانون اإلج�راءات واملحاكامت اجلزائية 

الكويتي، فلم يوجب اشتامل صحيفة احلكم عىل ذلك)2(.

ك�ام أن نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي، قد نص عىل أن يش�تمل احلكم عىل مس�تنده 
الرشع�ي)3(، وأك�دت ع�ىل ذل�ك امل�ادة )102( حيث نصت ع�ىل أن ال خيالف احلك�م نصًا من 
الكت�اب أو الس�نة أو اإلمجاع)4(، ومعل�وم أن الرشيعة قد نصت عىل عقوب�ات احلدود، وتركت 
العقوبات التعزيرية ملا يراه ويل األمر، حيث َحَدَد بعَض العقوبات كعقوبة الرشوة، وترك بعضها 

ملا يقدره القايض حسب اجتهاده، وما ترجح له من أقوال أهل العلم.  

7 .2 .6 حتمل املدان املرصوفات التي تكبدها املدعي باحلق املدين

أوجب�ت قوان�ني اإلجراءات اجلنائي�ة يف البحرين وعامن وقطر، وقان�ون اإلجراءات املدنية 
اإلم�ارايت، وقانون املرافع�ات املدنية الكويتي، يف حالة احلكم بإدان�ة املتهم، أن حيكم عليه أيضًا 
باملرصوف�ات الت�ي قد حتملها املدع�ي باحلق املدين إذا حكم ل�ه بالتع�ويض،  بالق�در الذي تراه 

املحكمة)5(. أما يف النظام السعودي، فلم ُيلزم املدان بيشء من هذا القبيل. 

)1( كام سبق بيان ذلك بالتفصيل يف مبحث تعريف احلكم النهائي كلفظ مركب لدى رشاح القانون، ص72.
)2( ك�ام تق�دم بيان ذل�ك مفصاًل يف الرشط اخلام�س من رشوط احلكم النهائ�ي يف قوانني بقي�ة دول جملس التعاون 

اخلليجي، ص89.   
)3( كام سبق اإلشارة إىل ذلك يف الرشط السابع من رشوط احلكم النهائي يف النظام السعودي، ص83.

)4( لالستزادة راجع الرشط الرابع من رشوط احلكم النهائي يف النظام السعودي، ص82.
)5( ك�ام تب�ني ذل�ك مفصاًل يف األث�ر اخلامس من آثار احلك�م النهائي يف قوان�ني بقية دول جملس التع�اون اخلليجي، 

ص107.
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7 .2 .7 االعرتاض عىل احلكم النهائي بإعادة النظر      

أج�ازت غالبية أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي االعراض عىل احلكم النهائي 
بإعادة النظر، عىل اختالف بينها فيمن يملك احلق يف طلب ذلك، فبعضها يرى أن ذلك للخصوم 
دون سواهم كالنظام السعودي، وبعضها أجازه للمحكوم عليه أو من يمثله أو زوجه أو ورثته أو 
املدعي الع�ام كقانون اإلجراءات االحتادي وقانون مكمة التمييز البحريني وقانون اإلجراءات 
العامين وقانون اإلجراءات القطري، أما احلاالت التي جيوز فيها طلب اإلعادة فهي متشاهبة بني 

تلك القوانني مجيعها. 

لكن قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي،مل ينص عىل جواز إعادة النظر)1(.

7 .2 .8 خروج الدعوى املدنية بالرتك من حوزة املحكمة اجلنائية

بمج�رد ترك املدعي باحلق املدين لدعواه أم�ام املحكمة اجلنائية التي تنظر الدعوى اجلزائية، 
فإهنا خترج من حوزة هذه املحكمة، وال جيوز له إعادة رفعها أمامها مرة أخرى هنائيًا، لكن جيوز 
له إعادة رفعها أمام املحكمة املدنية، إال أن قانون اإلجراءات البحريني والكويتي اشرطا جلواز 

إعادة الرفع أن ال يكون املدعي املدين قد رصح بنزوله عن حقه املدين)2(.

أم�ا نظ�ام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي يف امل�ادة )351(مل خُيرج ه�ذه الدعوى من حوزة 
املحكمة التي تنظر الدعوى اجلزائية بمجرد الرك، وإنام أجاز للتارك مواصلة دعواه بحقه املدين 
أمامه�ا)3(� ول�و كان هذا الرك رصحيًا)4( � حيث يمتن�ع عليه إعادة رفعها أمام مكمة أخرى غري 
ه�ذه املحكمة، لكن املادة )451( من النظ�ام املذكور، أجازت لطالب التعويض أن يرك دعواه 
أم�ام املحكم�ة املختصة بنظ�ر هذا التعوي�ض، وإعادة رفعها أم�ام املحكمة الت�ي تنظر الدعوى 

اجلزائية، فالنظام مل خُيرج الدعوى بالرك من حوزة املحكمة إال يف هذه احلالة فقط.   

)1( ملزي�د م�ن التفصيل والتوضيح يف ذل�ك راجع مبحث االعراض عىل احلكم النهائ�ي يف قوانني بقية دول جملس 
التعاون اخلليجي، ص112.   

)2( كام سبق بيانه مفصاًل يف األثر اخلامس من آثار العفو يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص160. 
)3( كام تقدم ذلك يف األثر األول من آثار العفو يف النظام السعودي، ص154.

)4( كام سبق بسط الكالم يف ذلك يف متهيد آثار العفو يف النظام السعودي، ص153.
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7 .2 .9 انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة بالوفاة

مل ين�ص نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي عىل انقضاء الدع�وى اجلنائية اخلاصة بالوفاة، 
باعتبار أن احلق اخلاص ال ينقيض بالوفاة، وقد تبني فيام سبق أن اأَلْوىل أن ينص عىل انقضاء بعض 
الدعاوى اجلنائية اخلاصة بالوفاة، إذا كانت العقوبة فيها تتعلق ببدن اجلاين � يف غري القصاص  � 

إذا مل يتم التصالح فيام بني األطراف قبل الوفاة)1(.  

وخيتل�ف األم�ر يف قوانني بقي�ة دول جملس التع�اون اخلليجي، فإن مجيع الدع�اوى اجلنائية 
عنده�م الدع�وى فيها عامة، وال يوجد لدهيم ما يس�مى ب� »الدعوى اجلنائي�ة اخلاصة«؛ لذا فإن 
مجي�ع الدع�اوى اجلنائي�ة تنقيض بوفاة اجل�اين؛ لكون هذه القوان�ني � عدا القان�ون الكويتي � قد 
نص�ت ع�ىل انقضاء الدعوى اجلنائي�ة بالوفاة دون تفريق بني جريمة أو أخ�رى، وليس للمدعي 

فيها باحلق املدين إال التعويض فقط حيث ال تسقط الدعوى املتعلقة به بالوفاة)2(.

ك�ام تنق�يض الدعوى اجلنائي�ة أيضًا بوفاة املجن�ي عليه قبل تقديم الش�كوى يف اجلرائم التي 
يس�تلزم رف�ع الدع�وى فيها تقديم ش�كوى من املجن�ي عليه، وذل�ك طبقًا لقان�ون اإلجراءات 

اجلزائية اإلمارايت والبحريني والقطري)3(. 

7 .2 .10 تقادم الدعوى اجلنائية اخلاصة والدعوى املدنية التابعة

خيتلف نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي عن بقي�ة قوانني دول جملس التعاون اخلليجي، 
بع�دم أخ�ذه بنظرية التقادم يف الدع�وى اجلنائية أو املدني�ة؛ لذا فإن الدع�وى اجلنائية اخلاصة ال 
تتقادم مهام تطاول عليها الزمان، وهذا احلكم ينسحب عىل دعوى التعويض الناشئة عن اجلريمة 

فال تنقيض بالتقادم يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي)4(.

)1( راجع تفصيل ذلك يف مطلب أثر الوفاة يف النظام السعودي، ص171.   
)2( كام تقدم بسط الكالم يف ذلك يف مطلب أثر الوفاة عىل انقضاء الدعوى اجلزائية اخلاصة يف قوانني بقية دول جملس 

التعاون اخلليجي، ص172.
)3( ك�ام تق�دم ذلك مفصاًل، يف مبحث أثر الوفاة عىل الدعوى اجلنائية يف قوان�ني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، 

ص172.   
)4( كام تم بسط الكالم يف ذلك يف متهيد مبحث مدة التقادم املسقط للدعوى اجلنائية والتابعة يف  أنظمة وقوانني دول 

جملس التعاون اخلليجي، انظر : ص190.
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أم�ا يف بقي�ة قوان�ني دول جملس التع�اون فإن الدع�وى املدنية التابع�ة تنقيض بالتق�ادم، إما 
طبق�ًا للمدة املقررة يف القان�ون املدين، أو طبقًا لتقادم الدعوى اجلنائي�ة أهيام أطول، إال أن قانون 
املعام�الت املدني�ة االحتادي اإلمارايت، قد جعل لتلك املدة حدًا أقىص تنقيض به الدعوى املدنية، 
ولو كانت ناشئة عن جريمة وهو مخس عرشة سنة، كام أنه يف سلطنة عامن مل تصدر القانون الذي 

حيدد هذه املدة)1(.

كام تنقطع مدة التقادم يف هذه القوانني بإجراءات االهتام، والتحقيق، واملحاكمة، وإجراءات 
االستدالل إذا اختذت يف مواجهة املتهم، أو ُأخطر هبا بوجه رسمي، وباألمر اجلنائي)2()3(. 

ك�ام ال يوق�ف رسي�ان تقادم الدع�وى اجلنائي�ة ألي س�بب كان، طبقًا لنصوص م�واد هذه 
القوانني)4(.

7 .3  أثر االختالف بني قوانني وأنظمة دول جملس التعاون اخلليجي عىل 
توحيد أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة بني هذه الدول

تبني يف املبحث الس�ابق مجلة من أوجه االختالفات بني أنظمة وقوانني دول جملس التعاون 
اخلليجي، يف انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة، والدعوى املدنية التابعة، واألحكام املتعلقة هبام.

وبام أن هذه الدول تسعى جاهدة لسد الفجوة فيام بينها، وذلك بالعمل عىل توحيد األنظمة 
والقوانني فيها؛ لذا كان لزامًا عىل الباحث يف هذه الرسالة أن يدلو بدلوه يف هذا امليدان فيام يتعلق 
َ � قدر إمكانه � كيف يمكن التوفيق بني ه�ذه االختالفات؛ حتى تتوحد  بموض�وع بحثه، وُيَب�نيِّ
أس�باب انقض�اء الدع�وى اجلنائي�ة اخلاصة واألح�كام التي تتعلق هب�ا، عىل وجه قاب�ل للتطبيق 

اإلجرائي يف هذه الدول، عىل التفصيل اآليت:

)1( كام تقدم تفصيل ذلك يف مدة تقادم الدعوى املدنية التابعة يف قوانني دول جملس التعاون اخلليجي، ص190.
)2( كام تبني ذلك مفصاًل يف مطلب املوانع القاطعة للتقادم يف قوانني دول جملس التعاون اخلليجي، ص196.

)3( ع�دا قان�ون اإلجراءات االحت�ادي اإلم�ارايت فلم ين�ص عىل جواز اس�تصدار األم�ر اجلنائي � كام تبني ذلك فيام 
سبق � ص200.

)4( كام تبني ذلك يف مبحث املوانع املوقفة للتقادم يف قوانني دول جملس التعاون اخلليجي،ص201.
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7 .3 .1االختالف يف تقسيم الدعوى اجلنائية 

ه�ذا االختالف في�ام بني هذه األنظمة والقوانني اخلليجية، هو اختالف جوهري � كام يطلق 
علي�ه قانوني�ًا � أو ه�و اختالف ذو ثمرة � كام يس�مى عند فقهاء الرشيعة � حي�ث ينبني عىل عدم 
تقس�يم الدعوى اجلنائية إىل عامة وخاصة، خلٌط يف احلقوق املرتبة عىل اجلرائم، حيث إن اعتبار 
مجيع اجلرائم عامة من ش�أنه هضم احلق اخلاص لألفراد، حيث أن حقهم ال يكمن يف التعويض 
امل�ادي فق�ط � الذي تتعلق به الدعوى املدنية يف القانون � وإنام يتعدى ذلك إىل التش�في وذهاب 
غيظ قلوهبم، بأن يفعل باجلاين كام فعل باملجني عليه، كام يف حق القصاص يف النفس أو األطراف، 

أو بإيالمه باجَلْلد كام آمل املجني عليه معنويًا، كام يف القذف والشتم، ونحو ذلك.       

ولكن يمكن تاليف هذا االختالف يف التقسيم، إذا اعتربنا أن اجلرائم التي يشرط يف حتريكها 
تقدي�م ش�كوى م�ن املجني عليه، هي م�ن اجلرائم الت�ي يتعلق هبا حق فردي، ب�رشط تنقية هذه 
اجلرائم امُلش�رط فيها الش�كوى م�ن اجلرائم التي يتعلق هبا احلق العام � بن�اًء عىل اعتبار الرشيعة 
اإلس�المية هلا، وليس حس�ب ما يراه واضع�و القانون � كالزنا والرسقة، ع�ىل أن تطبق عىل هذه 
اجلرائم أحكام دعوى احلق اخلاص، بام يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية، وبذلك يصبح االختالف 

يف التقسيم هنا إنام هو خالف لفظي ال أثر له، وليس اختالف يف املعنى واملوضوع.

7 .3 .2 االختالف يف مبارشة الدعوى

اخت�الف أنظم�ة وقوان�ني دول اخلليج فيمن يب�ارش الدعوى اجلنائية، هو اختالف ش�كيل، 
حي�ث ال يوج�د م�ا يمنع م�ن أن خيول ويل األمر � حس�ب ما يراه م�ن مصلحة � جه�ة معينة أو 
ش�خصًا معين�ًا بتويل مب�ارشة الدعوى اجلنائية أي�ًا كانت عام�ة أو خاصة؛ بناًء ع�ىل أنه أقدر من 
صاح�ب احلق نفس�ه يف كش�ف غموض اجلريم�ة وأعرف منه بكيفي�ة التعامل معه�ا، عىل وجه 
ي�ؤدي إىل نس�بتها إىل فاعله�ا، لكن يراعى يف هذا ما اش�رطه فقهاء الرشيعة من س�بق مطالبة يف 
بع�ض اجلرائ�م من املجني علي�ه يف الدعاوى ال�ت�ي تتع�لق باحلق اخلاص، وه�و ما يعرف اآلن 

ب�»الشكوى« كام سيأيت)1(. 

)1( يف اختالفهم يف حتديد اجلرائم التي يشرط هلا تقديم شكوى من املجني عليه.



219

7 .3 .3  االختالف يف اجلرائم التي يشرتط هلا الشكوى
يرتب نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي الش�كوى عىل اجلرائم الواجب فيها حق خاص 
لألفراد � حسب املنظور اإلسالمي هلا � بينام قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، قد حددت 

هذه اجلرائم بناًء عىل نظر املرشع القانوين. 

وه�ذا االختالف هو اختالف جوهري ذو ثمرة، حيث يرتب عليه اخللط بني اجلرائم التي 
يتعل�ق هبا حق ع�ام واجلرائم التي يتعلق هبا حق خاص � حس�ب التكييف الرشعي � باعتبار أن 
املعي�ار القان�وين خيتلف عن املعيار اإلس�المي يف حتديد هذه اجلرائم، حي�ث أن واضعي القانون 
ق�د حددوا هذه اجلرائم العتب�ارات يرون أهنا ختص املجني عليه دون غريه)1(، بيد أهنا يف منظور 
الرشيعة اإلس�المية هي مما يتعلق به احلق العام، كالزنا والرسقة دون تفريق بني حال وحال، كام 
أن واضعي القانون قد أخرجوا جرائم من اش�راط الش�كوى هي يف نظر الرشيعة اإلسالمية مما 

يتعلق هبا احلق اخلاص، كجرائم القصاص.

بن�اًء ع�ىل ذلك، فإن�ه ال يمك�ن التوفيق بني النظ�ام الس�عودي والقوان�ني اخلليجية يف هذه 
اجلرائ�م، إال بتمحيصها وفرزها حس�ب تكييف الرشيعة اإلس�المية هلا، فتس�تبعد اجلرائم ذات 
الطابع العام كالزنا والرسقة ونحومها، ويضم إليها ما هو من جنس�ها من اجلرائم املتعلقة باحلق 

اخلاص، كجرائم التعدي عىل النفس وما دوهنا بالقتل أو القطع ونحو ذلك.         

7 .3 .4 االختالف يف إطالق مسمى »النهائي« و »البات« عىل احلكم اجلنائي
تب�ني يف املبح�ث الس�ابق أن أنظمة وقوانني دول جمل�س التعاون اخلليجي ختتل�ف فيام بينها 
من جهة تس�مية احلكم اجلنائي املنهي للدعوى، فبعضها يسميه ب� » النهائي«، وبعضها يسميه ب� 

»البات«.

ولك�ن باس�تقراء األح�كام واإلجراءات املتعلق�ة باحلكم اجلنائ�ي واآلثار الناش�ئة عنه، يف 
القوان�ني الت�ي تس�ميه باحلكم النهائ�ي، تبني أهنا ه�ي ذات اآلثار واألح�كام واإلج�راءات، يف 

القوانني التي تسميه باحلكم البات، وإنام اخلالف يف التسمية اللفظية فقط.

)1( كام تقدم تفصيل ذلك عند البحث يف اجلرائم التي يشرط لتحريك الدعوى فيها تقديم شكوى من املجني عليه 
يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، ص191.   



220

وب�ام أن اخل�الف لفظي كام تقرر، ف�ال أثر له عىل توحيد أس�باب انقضاء الدع��وى اجلنائية 
اخلاصة يف أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي.

لك�ن رشاح القانون ق�د فرقوا بني احلكم النهائي واحلكم البات، بناًء عىل تقس�يمهم لطرق 
الطعن، فاحلكم البات هو ما ال يقبل الطعن بأي حال، أما احلكم النهائي فهو الذي يقبل الطعن 

غري العادي)1(.

وبن�اَء ع�ىل ذلك، يرى الباحث رضورة  التفريق بني احلكم النهائي واحلكم البات  يف أنظمة 
وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي، بام يتوافق مع رأي رشاح القانون)2(. 

7 .3 .5 االختالف يف اشتامل احلكم عىل النص القانوين الذي حكم بموجبه

أوجبت قوانني وأنظمة دول جملس التعاون اخلليجي – عدا الكويت – أن تش�تمل صحيفة 
احلك�م ع�ىل النص ال�ذي بنى الق�ايض حكمه علي�ه، حيث س�امه النظام الس�عودي ب�»املس�تند 
الرشع�ي« وس�مته قوان�ني بقية دول جمل�س التع�اون اخلليجي ب�»الن�ص القان�وين«، باعتبار أن 
األنظم�ة الس�عودية تس�تمد أحكامها م�ن الرشيعة، أما قوان�ني بقية دول اخللي�ج  فلدهيا قوانني 

جنائية، تنص عىل عقوبات مددة لكل جريمة.

لك�ن قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي، أغفل هذا الرشط، واأَلْوىل أن ينص 
عىل اعتباره؛ لكونه السند الرشعي للعقوبة فيتعني اإلشارة إليه يف احلكم)3(. 

7 .3 .6  االختالف يف االعرتاض عىل احلكم النهائي بإعادة النظر

مل يتخل�ف عن ج�واز إعادة النظر عىل احلك�م النهائي إال القانون الكويت�ي، فلم ينص عىل 
ذل�ك، أما بقي�ة قوانني وأنظم�ة دول جملس التعاون اخلليج�ي فهي جتيز طلب إع�ادة النظر عىل 

احلكم النهائي إذا توفرت حالة من احلاالت اخلمس التي بينتها تلك القوانني)4(.
)1( كام سبق ذلك بالتفصيل يف مبحث تعريف احلكم النهائي كلفظ مركب لدى رشاح القانون، ص72.

)2( ملزيد من البيان والتوضيح لرأي الباحث يف ذلك، راجع مبحث تعريف احلكم النهائي كلفظ مركب لدى رشاح 
القانون، ص73.

)3( رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية � مرجع سابق � 1131/1.   
)4( التي تم تفصيلها يف مبحث االعراض عىل احلكم النهائي، ص109 وما بعدها.   
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وه�ذا يعترب من اإلج�راءات اجلوهرية التي ختتلف فيها تل�ك األنظمة والقوانني، وال خيفى 
م�ا إلع�ادة النظر عىل احلكم من آثار إجيابية؛ لذا يضم الباح�ث صوته ألصوات الداعني لتطبيق 
الطعن بإعادة النظر يف قانون اإلجراءات اجلزائية الكويتي)1(، حتى يمكن أن تتوحد اإلجراءات 

اجلزائية فيام خيص هذه اجلزئية يف قوانني هذه الدول اخلليجية.

7 .3 . 7 االختالف يف خروج الدعوى املدنية بالرتك من حوزة املحكمة اجلنائية
تب�ني يف املبحث الس�ابق، أن قوانني دول جملس التعاون اخلليجي � عدا النظام الس�عودي � 
ق�د أخرجت دعوى التعويض من حوزة املحكمة اجلنائية بمجرد ترك املدعي املدين هلا أمام هذه 
املحكم�ة، بيد أن نظ�ام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي مل خيرجها من ح�وزة املحكمة التي تنظر 
الدع�وى اجلزائية هبذا الرك، وه�ذا االختالف هو عمل تنظيمي، خيض�ع لالختصاص النوعي 
لكل مكمة، حسب اختصاص وأنواع املحاكم يف كل دولة، باعتبار أن لكل من الدعوى املدنية 
والدع�وى اجلزائي�ة ماكم خاصة ب�كل واحدة منها �محكم�ة جنائية ومكمة مدني�ة � وهذا ال 
يوجد يف الس�عودية، كام أن هذا االختالف اليؤث�ر جوهريًا يف الدعوى اجلنائية، مادام أن النظام 
السعودي قد اتفق مع تلك القوانني يف جواز إعادة رفع التارك لدعواه مرة أخرى أمام القضاء. 

7 .3 .8  االختالف يف تأثري الوفاة عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة
هذا االختالف له جانبان:

األول: جانب أثر وفاة املتهم

حي�ث أن الدعوى اجلنائية يف قوانني دول جملس التعاون اخلليجي تنقيض بوفاة املتهم، دون 
متييز بني دعوى عامة أو دعوى خاصة)2(، لكن نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي قد ميز بينها، 

فنص عىل أن الدعوى العامة تنقيض بالوفاة، أما الدعوى اخلاصة فال تنقيض بالوفاة)3(.

)1( كأمث�ال : الظفريي، يف بحثه املنش�وريف جملة دراس�ات اخلليج واجلزيرة العربية »الت�امس إعادة النظر يف األحكام 
اجلزائية دعوة للتطبيق يف قانون اإلجراءات اجلزائية الكويتية« � مرجع سابق � ص111.   

)2( كام س�بق بيان�ه، يف مبحث أثر الوفاة عىل الدعوى اجلزائية اخلاصة يف قوان�ني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، 
ص172.   

)3( كام تبني ذلك بالتفصيل، يف مبحث أثر الوفاة عىل الدعوى اجلزائية اخلاصة يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، 
ص171.   
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أم�ا أث�ر ذلك ه�ذا االختالف عىل توحي�د اإلجراءات اخلليجي�ة، فهو من اآلث�ار التي يلزم 
تعديله�ا ب�ام يتوافق مع ما أحكام الرشيعة اإلس�المية، ف�إن كان قصاصًا س�قط؛ بفوات املحل، 
وتعينت الدية عىل خالف، وإن كان ق�ذفًا أو شتاًم أو سبًا، سقطت الدعوى وال تعويض، إال إن 

تصاحلا قبل الوفاة عىل مال فيجب املال عىل الراجح)1(. 

أم�ا الدع�وى املتعلقة بالتعويض ففي مجيع دول اخلليج ال تأثري للوفاة عليها، واألمر كذلك 
يف الرشيعة اإلسالمية)2(.

الثاين: جانب أثر وفاة املجني عليه

حيث أن الدعوى اجلنائية التي يشرط هلا تقديم شكوى من املجني عليه، تنقيض بوفاته قبل 
تقديم هذه الشكوى، وهذا ما قرره قانون اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت والبحريني والقطري)3(.

ومعاجلة هذا اجلانب متعلقة باألثر الثالث اخلاص باالختالف يف جرائم الش�كوى، باعتبار 
أن تطب�ق أحكام الدعوى اجلنائية اخلاصة عىل جرائم الش�كوى، فال تس�قط هذه الدعوى بوفاة 

املجني عليه؛ لقيام وارثه مقامه)4(.

7 .3 .9  االختالف يف األخذ بنظرية التقادم يف الدعوى اجلنائية اخلاصة

خيتلف نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي عن بقي�ة قوانني دول جملس التعاون اخلليجي، 
بع�دم أخ�ذه بنظرية التق�ادم يف الدعوى اجلنائية بقس�ميها العامة واخلاص�ة، وال حتى يف دعوى 
التعوي�ض، بعك�س تلك القوانني فه�ي تأخذ بالتقادم يف مجيع أن�واع الدعاوى عىل اختالف بني 
مدد كل منها، وهذا االختالف هو من االختالفات اجلوهرية، حيث يرتب عىل األخذ بالتقادم 

)1( كام سبق بيانه، يف مبحث أثر الوفاة عىل الدعوى اجلزائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي، ص166.   
)2( راجع تفصيل ذلك يف مطلب أثر الوفاة عىل الدعوى اجلزائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلس�المي، ص166، 
وأثرها عىل هذه الدعوى يف النظام السعودي، ص171، وأثر الوفاة يف قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي، 

ص172.    
)3( ك�ام تق�دم ذل�ك مفصاًل، يف مبحث أث�ر الوفاة عىل الدعوى اجلنائي�ة اخلاصة يف قوانني بقي�ة دول جملس التعاون 

اخلليجي، ص172.   
)4( ك�ام س�بق تفصي�ل ذلك، يف مبحث عف�و الويل يف الرشيع�ة، ص132، ومبحث أثر الوفاة ع�ىل الدعوى اجلنائية 

اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي، ص166.   
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س�قوط الدع�وى بع�د اكتامل املدة املقررة، فال يك�ون هنالك حق لطالبه، بينام َم�نْ ال يأخذ به ال 
تسقط الدعوى عنده ولو تطاول عليها الزمان.

وأثر هذا االختالف عىل توحيد أس�باب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة، و انقضاء دعوى 
التعوي�ض، ه�و أث�ر ال يمكن معاجلته إال باس�تبعاده من ه�ذه الدعاوى خاصة، حي�ث تبني فيام 
س�بق أن الرشيعة اإلس�المية ال تأخذ بالتقادم يف احلقوق اخلاصة املتعلقة باألفراد، كام يف دعوى 

القصاص والقذف والتعزير حلق العبد كالسب والشتم ونحو ذلك)1(.  

وال مان�ع م�ن األخذ بالتقادم يف الدعوى اجلنائية العامة � كام يف املذهب احلنفي � مع مراعاة 
القواعِد الرشعية يف حتديد املدد، وكوِن دليل اإلثبات هو الشهادة ال اإلقرار، عىل القول الراجح.   

خامتة

يس�تمد نظ�ام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي أحكامه � فيام خيص الدع�وى اجلنائية اخلاصة 
ودعوى التعويض � من منظور الرشيعة اإلسالمية منهجًا وتطبيقًا، فهي متوافقة مع ما جاءت به 
الرشيعة، أما قوانني بقية دول جملس التعاون اخلليجي اإلجرائية � فيام خيص هذه الدعوى � فقد 

استمدت غالب أحكامها من القوانني الوضعية � كام تم تفصيله آنفًا�.

وبن�اًء ع�ىل هذا، فإنه ال يمكن التوفي�ق بني هذه األنظمة والقوان�ني اخلليجية، إال أن هُتَِذب 
يها مما ش�اهبا من ش�وائب القوانني  هذه الدول قوانينها، بام يتوافق مع الرشيعة اإلس�المية، وُتَنقِّ
الوضعي�ة، فتطب�ق أحكام الرشيعة اإلس�المية ع�ىل هذه الدع�وى اجلنائية ودع�وى التعويض، 
خاص�ة وأن دس�اتريها قد نصت عىل تطبيق أحكام الرشيعة اإلس�المية؛ حت�ى يمكن أن تتوحد 
اإلجراءات اجلنائية فيام خيص الدعوى اجلنائية اخلاصة، ودعوى التعويض الناش�ئة عن األفعال 

الضارة الناجتة عن اجلريمة، عىل منهج إسالمي متني.

)1( كام تبني ذلك مفصاًل يف مبحث موقف الفقه اإلسالمي من التقادم، ص181.
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الفصـل الثامن
دراسة تطبيقية عىل بعض القضايا اجلنائية اخلاصة 

وبعض قضايا الدعوى املدنية التابعة )قضايا التعويض(
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الفصـل الثامن
دراسة تطبيقية عىل بعض القضايا اجلنائية اخلاصة 

وبعض قضايا الدعوى املدنية التابعة )قضايا التعويض(
توطئة

بع�د اس�تقراء النص�وص النظامي�ة والقانوني�ة املتعلقة بانقض�اء بالدع�وى اجلنائية اخلاصة 
والدع�وى املدني�ة التابعة )دعوى التعوي�ض( يف أنظمة وقوانني دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
كان لزامًا عىل كل باحث يف ذلك، أن يربز أثر تلك املواد عىل التطبيق العميل، من خالل دراس�ة 
بع�ض القضايا املتعلقة بذلك، والتي انقضت فيها الدعوى بأحد أس�باب االنقضاء، التي س�بق 

بحثها يف الفصول السابقة.

إال أن الباحث قد واجهته بعض الصعوبات يف هذه الدراسة التطبيقية، لعل أبرزها صعوبة 
احلص�ول عىل الصكوك التي انتهت هبا الدعاوى اخلاصة ؛ نظرًا ملا هلذه الدعاوى من خصوصية 
تتعلق باحلياة الشخصية لألفراد، وخاصة يف دعاوى القذف والسب والشتم املتعلقة باألعراض 
وصيانة احلرمات الش�خصية، كذلك تكمن صعوبة الدراس�ة يف كوهنا تتعلق بدول اخلليج، وما 
يعري ذلك من جهد مضني يف س�بيل احلصول عىل قضايا من بعض هذه الدول تتعلق بانقضاء 
الدعوى املدنية التابعة، ورغم هذه الصعوبات إال أن الباحث � وهلل احلمد � استطاع أن جيمع من 

هذه القضايا ما يفي بالغرض وتنسد به احلاجة إن شاء اهلل.

منهج الباحث يف هذه الدراسة التطبيقية :

أواًل : قس�مت هذه الدراس�ة إىل قس�مني، قس�م ضمنته قضايا الدعوى اجلنائية اخلاصة، وقس�م 
خصصته لقضايا الدعوى املدنية التابعة )دعاوى التعويض(.

ثاني�ًا : رتب�ت القضاي�ا وفقًا ألمهية كل قضية، فب�دأت بدعاوى القصاص ث�م القذف ثم األدنى 
فاألدن�ى، هذا يف قس�م الدع�وى اجلنائية اخلاصة، ويف دعاوى التعوي�ض فباالعتداء عىل 

النفس ثم االعتداء عىل األموال .



226

ثالث�ًا : كذل�ك رتبت قضايا كل نوع يف كل قس�م بحس�ب م�ا انتهت إليه من أس�باب االنقضاء، 
فجعلت احلكم النهائي يف الصدارة، ثم العفو والتنازل والرك، ثم الوفاة، وذلك حسب 

ترتيب هذه األسباب يف فصول الرسالة.  

رابعًا : أعطيت لكل قضية رقاًم تسلسليًا، كل قسم عىل حدة .

خامس�ًا : أعطي وصفًا ملخصًا للقضية ووقائعها، ثم أذكر ما انتهت به هذه القضية من أس�باب 
االنقضاء، كاحلكم النهائي أو العفو أو نحو ذلك .

سادسًا : استعضت عن ذكر األسامء احلقيقية يف هذه الدعاوى بالرموز .

سابعًا : اتبعُت يف هذه الدراسة أسلوب حتليل املضمون هلذه القضايا.

8 .1 قضايا الدعوى اجلنائية اخلاصة
القضية األوىل

دعوى طلب قصاص يف النفس انقضت بصدور حكم هنائي

1ـ نوع القضية : جريمة قتل عمد 

2ـ رقم القضية : 1681 تارخيها : 1423/3/14ه 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

تتلخ�ص وقائع القضية بقيام )أ( بإطالق النار عىل )ب( فأصابه إصابة أدت إىل وفاته، وقد 
ت�م إقام�ة دعوى جزائية خاص�ة من قبل ورثة املجن�ي عليه مطالبني فيها بالقص�اص من املتهم، 
ونظ�رت هذه الدعوى أمام املحكمة الكربى )العامة(، حيث اعرف )أ( بام ُنس�ب إليه ذاكرًا أنه 

أراد ختويف الرجل.

ثم فّصل املدعي أصالة ووكالة عن بقية الورثة دعواه بأن القتل كان عمدًا وعدوانًا. 

ثم جرى عرض العفو والصلح عىل املدعي أصالة وذلك ملا فيه من خري عظيم، وهذه السمة 
يتمي�ز هب�ا القضاء الس�عودي الذي يطبق األح�كام الرشعية يف أن يعرض العف�و أو الصلح عىل 

املتخاصمني . 
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4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

صدر الصك الرشعي برقم .. يف تاريخ 1424/3/23ه متضمنًا قتل املدعى عليه قصاصًا، 
وبع�رض هذا احلكم عىل طرف�ي الدع�وى قرر املدعي القناعة، واعرض املدعى عليه عىل ذلك 
احلكم، فأفهم من ناظري القضية أن الصك يصدر بعد عرش أيام وأن له احلق يف اس�تالم صورة 
منه لتقديم الئحته االعراضية خالل ثالثني يومًا من تاريخ تسجيل الصك، لكن املحكوم عليه 
وقبل مغادرته جملس احلكم عدل من اعراضه، وقرر قناعته باحلكم، فأرسلت األوراق إىل هيئة 
التمييز التي صادقت عىل احلكم، ثم عرض احلكم عىل جملس القضاء األعىل الذي وافق عليه .

5ـ حتليل املضمون 

إن ه�ذه القضي�ة نظ�رت أمام املحكم�ة العامة ذل�ك أن املطالب�ة بالقصاص ين�درج ضمن 
اختص�اص تل�ك املحكمة، وفقًا لل�امدة )129( إجراءات التي تنص عىل أن�ه : »املحاكم  العامة 
ختت�ص بالفص�ل يف القضاي�ا التي خترج ع�ن اختصاص املحاك�م اجلزئي�ة ...، ويف القضايا التي 

يطلب فيها احلكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع ...« .

وه�ذه الدعوى قد تعلقت بأحد احلقوق التي تتعلق هبا الدعوى اجلزائية اخلاصة، وهو حق 
القص�اص، ال�ذي تق�دم باملطالبة به  ورثة املتوف��ى، حيث إن احلق هلم، وه�ذا يتوافق مع القول 
الراج�ح ال�ذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن حق املطالبة بالقصاص أو العفو عنه، هو جلميع 
الورثة رجااًل كانوا أم نس�اًء صغارًا أو كبارًا، وهذا ما يأخذ به القضاء الس�عودي، إذ إنه يتطلب 
إمج�اع الورثة عىل طلب القصاص، ويف حالة وجود ُق�رصّ حيق لويل القرص طلب القصاص، إال 
أن�ه يؤجل اس�تيفاء القصاص حتى بل�وغ القرص ورش�دهم ومطالبتهم باس�تيفاء القصاص مع 

استمرار بقية الورثة عىل املطالبة .

ونظرت هذه الدعوى من قبل ثالث قضاة وهذا يتوافق مع املادتني )23، 129( إجراءات، 
وبع�د س�امع الدعوى وإجابة طرف��ي الدعوى أصدروا حكمهم بعد املداول�ة، ثم عرضوا ذلك 
احلك�م ع�ىل طرف�ي الدع�وى وافهمومه�ا كيفي�ة االعراض، وه�ذا يتواف�ق مع امل�ادة )194( 
إجراءات، رغم أن طرف�ي الدعوى قررا قناعتهام باحلكم، إال أن ناظري القضية رفعوا احلكم إىل 
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مكم�ة التمييز، ويعد هذا اإلجراء إلزاميًا تنفيذًا للامدتني )10، 195( إجراءات، وبعد تصديقه 
من مكمة التمييز رفعت أوراق القضية إىل جملس القضاء األعىل، وهذا إجراء إلزامي أيضًا وفقًا 
للامدت�ني )11، 205 ( إج�راءات، وبع�د موافقة جمل�س القضاء األعىل هبيئت�ه الدائمة عىل ذلك 

احلكم، يكون ذلك احلكم هنائيًا مكتسب القطعية، وفقًا للامدة )213( إجراءات .

القضية الثانية

دعوى طلب قصاص يف النفس انقضت باحلكم النهائي

1ـ نوع القضية : جريمة قتل عمد 

2 ـ رقم القضية : 29356 تارخيها : 1424/7/16ه 

3 ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

قي�ام )أ( بإطالق النار عىل زوجته )ب( من مسدس�ه، حيث أطل�ق عليها طلقتني فأصابتها 
األوىل يف رقبته�ا والثاني�ة يف صدره�ا بس�بب خالف زوج�ي مم�ا أدى إىل وفاهتا، وقد ت�م إقامة 
دع�وى جزائية خاص�ة من قبل ورثة املجني عليها مطالبني فيه�ا بالقصاص من القاتل، ونظرت 
ه�ذه الدع�وى أمام املحكمة العام�ة، حيث اعرف )أ( بام ُنس�ب إليه ذاك�رًا أن املجني عليها قد 
أخرجت من ش�نطتها مسدسًا، فأخرج هو مسدسه، فأعادت هي مسدسها ومل تصوبه عليه لكنه 
من الغضب قام بإطالق النار عليها يف رأس�ها وكتفها، وتوفيت يف املستش�فى بسبب ذلك، وقد 

أنجب منها طفاًل .

ثم فّصل املدعون دعواهم بأن قتل مورثتهم كان عمدًا وعدوانًا، وتم الرجوع للتقرير الطبي 
املتضمن أن الوفاة كانت بسبب الطلق الناري، كام قرر املدعون املصادقة عىل أن للجاين طفاًل من 

املجني عليها . 

4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

صدر الصك الرشعي برقم ... يف تاريخ1426/1/11ه متضمنًا عدم اس�تحقاق املدعني 
للقص�اص م�ن املدعي ؛ اس�تنادًا إىل ما قرره أه�ل العلم » أنه إذا قتل أح�د األبوين صاحبه وهلام 
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ولد مل جيب القصاص، سواًء كان ذكرًا أو أنثى ..«، وبعرض هذا احلكم عىل املدعني قرروا عدم 
القناع�ة، فأفهم�وا من ناظري القضي�ة أن الصك يصدر بعد عرشة أيام وأن هلم احلق يف اس�تالم 
ص�ورة من�ه لتقديم الئحت�ه االعراضية خالل ثالثني يوم�ًا من تاريخ تس�جيل الصك،وصدق 

احلكم من مكمة التمييز،بالقرار رقم.. يف 1426/3/10ه.

5 ـ حتليل املضمون 

ب�دأت إجراءات االس�تدالل والتحري بعد ورود بالغ ملرك�ز الرشطة عن تلك الواقعة، ثم 
ت�ال ذلك إجراءات التحقيق، وهنا حتركت الدعوى اجلزائية اخلاصة، حيث أحيلت إىل املحكمة 
العام�ة، وهذا يتوافق مع املادة )129( إجراءات، وه�ذه الدعوى قد تعلقت بأحد احلقوق التي 
تتعل�ق هبا الدع�وى اجلزائية اخلاصة، وهو حق القصاص، الذي تق�دم باملطالبة به الورثة، حيث 
أن احلق هلم، بناًء عىل نص املادة )17( إجراءات، فال تقام دعوى املطالبة به إال بناًء عىل شكوى 
منه�م، كام نص�ت عىل ذلك املادة )18( إجراءات، ونظرت املحكم�ة الدعوى، مكونة من ثالثة 
قض�اة، اس�تنادًا لنص امل�ادة )129( إج�راءات، وتم الفص�ل فيها بحكم رشع�ي، تضمن عدم 
اس�تحقاق الورث�ة القصاص من اجلاين، وذكر القضاة مس�تندهم الرشعي يف ه�ذا احلكم � وفقًا 
مل�ا ألزمته�م به امل�ادة )182( إجراءات � وه�و ما قرره أه�ل العلم من عدم قت�ل أحد الزوجني 
باآلخر إن كان هلام ولد ؛ ألنه لو وجب لو جب لولده، وال جيب للولد قصاص عىل والده ؛ ألنه 
إذا مل جي�ب القص�اص باجلناية عليه، ف�ألن ال جيب له باجلناية عىل غ�ريه أوىل)1(، وإن كان يوجد 
من يش�ارك الولد يف املرياث ؛ ألنه لو ثبت القصاص لوجب للولد جزء منه، وال يمكن وجوبه 
للول�د، فإذا مل يثبت بعضه س�قط كله)2(، وهذا ما تبني خ�الل البحث أن القصاص ال يتجزأ فإذا 
س�قط بعضه س�قط كل�ه)3(، إال أن املدعني مل يقتنع�وا بمنطوق هذا احلكم، وت�م إفهامهم أن هلم 
ح�ق طلب متييزه، تنفيذًا لنص املادة )193( إج�راءات، ثم رفع احلكم إىل مكمة التمييز، تنفيذًا 
للامدة )195( إجراءات، التي صادقت عليه، بالقرار رقم.. يف 1426/3/10ه، وفقًا ملا خولته 

)1( ابن قدامة، املغني � مرجع سابق � 486/11 .
)2( املرجع السابق، الصفحة نفسها .

)3( راج�ع تفصي�ل ذلك وأقوال الفقه�اء فيه، يف مطلب اختالف األولياء يف العفو، يف احلال�ة الثانية : التي ال يمكن 
جتزئة احلق املعفي عنه، ص140 .
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هلا املادة )205( إجراءات، وبذلك أصبح هذا احلكم هنائيًا مكتس�بًا للقطعية، التي نصت عليها 
املادة )213( إجراءات . 

القضية الثالثة

دعوى طلب قصاص يف النفس انقضت بتنازل وكيل الورثة لوفاة املتهم
1ـ نوع القضية : جريمة قتل عمد 

2 ـ رقم القضية : 1172 تارخيها : 1417/5/10ه 

3 ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

تتلخص وقائع القضية بقيام )أ( بطعن )ب( بسكني عدة طعنات يف الرقبة والبطن أدت إىل 
وفاته، عىل إثر خالف بينهام، حيث كانا يعمالن يف مطعم واحد، وتم التحقيق فيها، فاعرف )أ( 
بام ُنسب إليه، وصدق اعرافه رشعًا، وأبلغ ذوي املجني عليه عن طريق سفارة بالده ؛ حيث أنه 
من جنسية أجنبية، ثم أحيلت هذه الدعوى إىل املحكمة الكربى )العامة( بناًء عىل األمر السامي، 
إال أن�ه بتاري�خ1417/7/1ه صباحًا تويف املتهم )أ( داخل الس�جن، وثبت م�ن التقرير الطبي 
أن الوف�اة تع�زى إىل هبوط حاد يف القلب والدورة الدموية ... وصدرت له ش�هادة وفاة بذلك، 

وحرض وكيل الورثة وأخذ عليه إقرار بعلمه بوفاة غريمهم بالسجن وبتنازهلم عن حقهم . 

4 ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

مل يصدر يف القضية حكم هنائي ؛ حيث أن املتهم تويف بالسجن أثناء إحالة كامل األوراق إىل 
املحكمة العامة، وأخذ عىل وكيل ورثة املجني عليه التنازل عن املطالبة باحلق اخلاص وهو الدية، 

وبذلك انتقضت بالتنازل عن الدية ؛ لوفاة اجلاين .

5 ـ حتليل املضمون 

إن ه�ذه القضي�ة قد أحيل�ت إىل املحكمة العامة ذل�ك أن املطالبة بالقص�اص تندرج ضمن 
اختص�اص تلك املحكمة، وفق�ًا للامدة )129( إجراءات التي تنص عىل أن�ه : » املحاكم  العامة 
ختت�ص بالفص�ل يف القضاي�ا التي خترج ع�ن اختصاص املحاك�م اجلزئي�ة ...، ويف القضايا التي 

يطلب فيها احلكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع ... «.
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وه�ذه الدعوى قد تعلقت بأحد احلقوق التي تتعلق هبا الدعوى اجلزائية اخلاصة، وهو حق 
القصاص، الذي هو من حق ورثة املتوف�ى، الذي قام مقامهم املقام السامي فأمر بإحالة الدعوى 

للمحكمة .

إال أن وف�اة املته�م أثن�اء س�جنه قد حال�ت دون احلك�م يف القضية من قب�ل املحكمة ؛ ألن 
الدع�وى يف ه�ذه احلالة قد انقضت ؛ لفوات املحل وهو ب�دن اجلاين، عىل اختالف بني الفقهاء � 
رمحه�م اهلل � هل جت�ب الدية بعد ذلك أم ال جتب)1(، إال أن نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي 
مل جيع�ل وف�اة اجلاين س�ببًا النقضاء الدع�وى اجلزائية اخلاص�ة)2(؛ لذا فهو يأخ�ذ بقول اجلمهور 
الذي يرى أن دعوى املطالبة بالقصاص ال تس�قط بموت اجلاين وينتقل احلق إىل وجوب الدية، 
فل�م تنق�يض هذه الدعوى بوفاة اجلاين ؛ إال أن تنازل وكيل الورثة عن الدية، كان هو الس�بب يف 

انقضاءها ؛ وفقًا ملا قررته املادة )2/23( إجراءات .

القضية الرابعة

دعوى طلب قصاص يف األطراف انقضت باحلكم النهائي

1 ـ نوع القضية : دهس بالسيارة عمدًا  

2ـ رقم القضية : 4473 تارخيها : 1407/6/9ه 

3 ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

قيام املجني عليه )أ( برضب اجلاين )ب( ؛ إثر مشادة كالمية، قام بعدها )ب( بركوب سيارته 
واالجتاه نحو )أ( ودهسه، مما نتج عنه سقوط )أ( عىل األرض، وتسبب ذلك يف كرس رجله، وقد 
ت�م إقام�ة دع�وى جزائية خاصة من قب�ل املجني عليه مطالب�ًا فيها بمعاقبة املته�م، ونظرت هذه 

الدعوى أمام املحكمة الكربى )العامة(، حيث اعرف )ب( بجريمته .

)1( راجع تفصيل ذلك، يف مبحث أثر وفاة اجلاين عىل الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الش��ريع�ة اإلس�المية، يف احلالة 
األوىل، ص167.

)2( ك�ام تب�ني ذل�ك س�ابقًا، يف مبحث أثر وف�اة اجلاين ع�ىل الدعوى اجلنائي�ة اخلاصة يف نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية 
السعودي، ص171 .
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وص�در التقرير الطبي، املتضمن أن املجني عليه )أ( يعاين من كرس يف الس�اق، وقد أجريت 
ل�ه ع�دة عمليات إلزالة التجلط ؛ ولكن مل تنجح ؛ مما ترتب عليه بر الطرف الس�فيل األيرس من 

فوق الركبة . 

4 ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

ص�در الص�ك الرشعي برق�م ... يف تاري�خ  1409/1/25ه متضمنًا ثبوت ما نس�ب إىل 
اجلاين، واحلكم عليه بقطع رجله اليرسى من مفصل الركبة قصاصًا، وكذلك احلكم عليه بتسليم 
املجني عليه أرش ما ذهب من فخذه فوق مفصل الركبة، واملقدر بمبلغ 5000 ريال، وأرسلت 
األوراق إىل هيئ�ة التمييز التي صادقت عىل احلك�م بقرارها رقم ...وتاريخ1409/11/22ه، 
ث�م ع�رض احلك�م ع�ىل جمل�س القض�اء األع�ىل الذي واف�ق علي�ه هبيئت�ه الدائم�ة بق�راره رقم 

...وتاريخ1410/4/8ه .

5 ـ حتليل مضمون 

ب�دأت إجراءات االس�تدالل والتحري بعد ورود بالغ ملرك�ز الرشطة عن تلك الواقعة، ثم 
ت�ال ذلك إجراءات التحقيق، وهنا حتركت الدعوى اجلزائية اخلاصة، حيث أحيلت إىل املحكمة 
الك�ربى )العام�ة(، وهذا يتواف�ق مع املادة )129( إج�راءات، وهذه الدعوى ق�د تعلقت بأحد 
احلق�وق الت�ي تتعلق هبا الدعوى اجلزائي�ة اخلاصة، وهو حق القصاص، ال�ذي تقدم باملطالبة به  
املجن�ي علي�ه، حيث أن احلق له،  ونظ�رت املحكمة الدعوى، وتم الفص�ل فيها بحكم رشعي، 
تضمن القصاص من اجلاين، وهو ما يتميز به النظام الس�عودي املتوافق مع الرشيعة اإلس�المية، 
بخ�الف القوان�ني األخرى التي ال تطبق القص�اص، وإنام حترص حق املجن�ي عليه يف التعويض 
املادي فقط، وبام أن رشط القصاص أن يؤمن معه احليف، فقد أصدر القايض حكمه بالقصاص 
إىل احل�د ال�ذي يؤمن معه احليف، وما زاد ع�ن ذلك أجربه باألرش )التعوي�ض املادي( � الذي 

يكون يف اجلروح التي ال يمكن القصاص فيها بدون حيف � .

 ث�م رف�ع احلكم إىل مكمة التمييز، ويع�د هذا اإلجراء إلزاميًا تنفي�ذًا للامدتني )10، 195( 
إج�راءات، وبع�د تصديقه من مكم�ة التمييز رفع�ت أوراق القضية إىل جمل�س القضاء األعىل، 
وه�ذا إج�راء إلزامٌي أيضًا وفق�ًا للامدت�ني )11، 205 ( إجراءات، وبعد موافق�ة جملس القضاء 
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األع�ىل هبيئت�ه الدائمة عىل ذلك احلكم، يك�ون ذلك احلكم هنائيًا مكتس�ب القطعية، وفقًا للامدة 
)213( إجراءات .

القضية اخلامسة

دعوى طلب إقامة حد القذف انقضت باحلكم النهائي

1ـ نوع القضية : جريمة قذف 

2ـ رقم القضية : 22/2423 تارخيها : 1424/6/4ه 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

تق�دم )أ( بدع�وى جزائية خاص�ة إىل املحكمة اجلزئية )املس�تعجلة( مطالب�ًا فيها بإقامة حد 
الق�ذف ع�ىل )ب( لكونه قذفه، قائاًل : »يا منيوك يا جرار «، فتم حتديد جلس�ة أعلن فيها املدعى 
عليه )ب( بمضمون هذه الدعوى وموعد نظرها، ويف املوعد املحدد حرض الطرفان، حيث ذكر 
)أ( دعواه فأنكرها املدعى عليه مجلة وتفصياًل، وبس�ؤال املدعي عن بينته من قبل ناظر القضية، 
أج�اب بأن�ه ال بينة لدي�ه، عندها طرح علي�ه ناظر القضية يم�ني املدعى عليه، فقبلها، وبس�ؤال 

املدعى عليه هل حيلف اليمني ؟، فأجاب بنعم.

4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

ص�در الق�رار الرشعي برق�م ... يف 1424/8/15ه متضمن�ًا أنه بناء ع�ىل دعوى املدعي 
وإجابة املدعى عليه، وحللف املدعى عليه اليمني، فقد حكمنا برصف النظر عن دعوى املدعي، 

وبعرض هذا احلكم قرر طرف�ي القضية القناعة باحلكم.

5ـ حتليل املضمون 

حترك�ت هذه الدعوى بناء عىل ش�كوى من املدعي )أ(، ادع�اًء مبارش من قبله أمام املحكمة 
اجلزئي�ة )املس�تعجلة(، طبق�ًا لل�امدة )17( إج�راءات � بن�اًء ع�ىل أن احلق يف ه�ذه الدعوى حق 
خاص � وقد قبلت املحكمة اجلزئية )املس�تعجلة( النظر يف هذه الدعوى، ذلك أن هذا يدخل يف 
اختصاصها، طبقًا للامدة )128( إجراءات، وقد سبب القايض حكمه عىل حلف اليمني، واقتنع 
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طرفا القضية هبذا احلكم ؛ مما يكسبه صفة القطعية وفقًا لنص املادة )231(، وبذلك انقضت هذه 
القضية بقوة احلكم النهائي .

القضية السادسة

دعوى مطالبة بحد القذف انقضت باحلكم النهائي

1ـ نوع القضية : جريمة قذف عن طريق اهلاتف النقال 

2ـ رقم القضية : ... تارخيها : 1426/1/10ه 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

تق�دم وكيل املدعي )أ( بدعوى إىل املحكمة اجلزئي�ة بالرياض، مدعيًا فيها عىل )ب( بقيامه 
بإرسال رسائل نصيه إىل أرقام وهواتف معارف موكله، تتضمن اهتام موكله بتعاطي املخدرات 
وتروجيها، وأنه يامرس اللواط بشخص معني، إال أن املدعى عليه )ب( أنكر ذلك مجلة وتفصياًل، 
وأحرض املدعي ش�اهدين له وش�هدا بأن رقم اهلاتف الذي صدرت منه الرس�ائل عائد للمدعى 
عليه، كام أحرض عدة شهود شهدوا بتلقي عدد من الرسائل من املدعى عليه عىل هواتفهم النقالة 
بقذف املدعي، وجرى اطالع القايض عليها وتفريغ متواها يف مرض اجللس�ة، كام جرى تعديل 
مجيع الش�هود وتزكيتهم، كام جرى االطالع عىل مرض تفريغ الرسائل املدون لدى قسم الرشطة 
عىل اهلاتف النقال الصادرة منه تلك الرسائل واملتضمنة لعبارات االهتام واإلساءة للمدعي)أ( .

4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

ص�در الص�ك الرشعي برق�م ... يف تاري�خ 1426/3/17ه متضمنًا أواًل : إخالء س�بيل 
املدع�ى عليه من دع�وى املدعي ومطالبته بحد القذف، ثانيًا : تعزير املدعى عليه بجلده س�بعني 
جلدة ؛ مسببًا حكمه بإنكار املدعى عليه، وقيام البينة املعدلة، أن الرقم الذي تصدر منه الرسائل 
قد قام املدعى عليه بالرد عليه أكثر من مرة وحاول بعد ذلك كرسه، وشهود ثالثة آخرون معدلون 
بورود هواتفهم للرسائل املذكورة من اهلاتف املشار إليه، وجرى االطالع عليها وتدوينها، وتم 
االط�الع ع�ىل مرض تفريغ الرس�ائل من اهلاتف املذك�ور، وكل ذلك يق�وي التهمة ضد املدعى 
عليه؛ ملا يف ذلك من اإلساءة املتعمدة للمدعي، إال أنه يمكن إرسال بعض هذه الرسائل من غري 
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املدع�ى عليه ول�و كان ذلك من هاتفه النقال اخلاص، وبعرض احلك�م عىل الطرفني قرر املدعي 
قناعته باحلكم، أما املدعي عليه فقرر عدم القناعة، وطلب التمييز، وأفهم أنه إذا مل يقدم اعراضه 
خ�الل ثالث�ني يومًا س�يتم رفع احلكم إىل مكم�ة التمييز، الت�ي صادقت عليه بالق�رار رقم.. يف 

1426/4/27ه .

5ـ حتليل املضمون 

ح�رك وكي�ل املدعي )أ( الدعوى اجلزائي�ة اخلاصة، حيث تقدم إىل املحكم�ة اجلزئية، وهذا 
يتوافق مع املادة )128( إجراءات، باعتبار أن هذه الدعوى قد تعلقت بأحد احلقوق التي تتعلق 
هب�ا الدعوى اجلزائي�ة اخلاصة، وهو حد القذف حيث أنه من احل�دود التي ال إتالف فيها، الذي 
تق�دم باملطالبة بإقامته وكيل املدع�ي، حيث أن احلق له، بناًء عىل نص املادة )17( إجراءات، فال 
تق�ام دع�وى املطالبة به إال بناًء عىل ش�كوى منهم، ك�ام نصت عىل ذلك امل�ادة )18( إجراءات، 
ونظ�رت املحكمة الدعوى، وت�م الفصل فيها بحكم رشعي، تضمن إخالء س�بيل املدعى عليه 
ودرء حد القذف ؛ لشبهة إمكانية إرسال بعض هذه الرسائل من غري املدعى عليه ولو كان ذلك 
من هاتفه النقال اخلاص، وتعزير املدعى عليه بجلده سبعني جلدة ؛ مسببًا حكمه بإنكار املدعى 
عليه وقيام البينة التي قوت التهمة ضده، وهذا التسبيب قد أوجبته املادة )182( إجراءات � كام 
تب�ني ذل�ك عند رشوط احلكم يف النظام الس�عودي)1(� إال أن املدعى علي�ه مل يقتنع بمنطوق هذا 
احلكم، وطلب متييزه، وفقًا للحق الذي منحته له املادة )193( إجراءات، فرفع احلكم إىل مكمة 
التمييز، تنفيذًا للامدة )195( إجراءات، التي صادقت عليه، بالقرار رقم.. يف 1426/4/27ه، 
وفقًا ملا خولته هلا املادة )205( إجراءات، وبذلك أصبح هذا احلكم هنائيًا مكتسبًا للقطعية، التي 

نصت عليها املادة )213( إجراءات . 

)1( راجع تفصيل ذلك، يف الرشط الثامن من مطلب رشوط احلكم النهائي يف النظام السعودي، ص83.
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القضية السابعة

دعوى طلب إقامة حد القذف انقضت بالعفو

1ـ نوع القضية : جريمة قذف 

2ـ رقم القضية : 1104 تارخيها : 1423/11/25ه 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

تق�دم )أ( وكياًل عن ابنته )ب( إىل املحكمة اجلزئية )املس�تعجلة( مبارشة بدعوى مفادها أن 
)ج، د، ه�� ( اهتم�وا ابنته ظلاًم وهبتانًا يف رشفها، قائلني : أهنا ال تصلح للزواج وس�معتها س�يئة، 
وان�ه تم ترقيع غش�اء بكارهتا، وبعد حتديد جلس�ة هل�ذه الدعوى، أعلن املدع�ى عليهم باملوعد، 
وأثناء إحدى اجللس�ات تن�ازل املدعي وكالة عن دعواه ضد املدع�ى عليهم رشيطة أخذ التعهد 

عليهم .

4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

صدر القرار الرشعي برقم .. يف 1424/1/30ه متضمنًا أنه ثبت لدى ناظر القضية تنازل 
املدع�ي وكال�ة عن دعواه وتعهد املدعى عليه�م بعدم التعرض للمدعي وكال�ة وال البنته، وقد 

اقتنع طرف�ي الدعوى بذلك احلكم .

5ـ حتليل املضمون

حترك�ت ه�ذه الدعوى بناء عىل ش�كوى م�ن املدعي)أ( وكياًل عن ابنت��ه )ب( إىل املحكمة 
املختص�ة وه�ي املس�تعجلة، وهذا يتوافق م�ع املادة )17( إج�راءات � بناًء ع�ىل أن احلق يف هذه 
الدع�وى ح�ق خاص � وقد قبل�ت املحكمة اجلزئية )املس�تعجلة( النظر يف ه�ذه الدعوى، ذلك 
أن ه�ذا يدخل يف اختصاصها، طبقًا للامدة )128( إج�راءات، كام أن الذي تقدم بالدعوى ليس 
املجن�ي عليه ش�خصيًا إنام وكي�اًل عنها، وهذا جائز رشعًا إذ أن مجه�ور الفقهاء يذهبون يف جواز 
التوكي�ل يف حق اآلدميني، وانقضت هذه الدعوى اجلزائية اخلاصة بالتنازل، وهذا ما نصت عىل 

جوازه املادة )2/23( إجراءات .
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القضية الثامنة

دعوى طلب إقامة عقوبة التعزير يف احلق اخلاص انقضت باحلكم النهائي

1ـ نوع القضية : إطالق نار

2ـ رقم القضية : 7399 تارخيها : 1422/7/8ه 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

قي�ام )أ( بإط�الق الن�ار عىل )ب( من مس�دس مم�ا أصابه يف فخ�ذه األيمن عىل إثر مش�ادة 
كالمي�ة، وق�د اخت�ذت إجراءات االس�تالل والتح�ري، عىل إثر ب�الغ وص�ل إىل الرشطة، ومن 
ث�م ج�رى التحقيق فيها بع�د أن تم ضبط املته�م )أ(، وقد طالب )ب( بحقه اخل�اص أثناء تلك 
اإلج�راءات، وعىل إثر االنتهاء من إج�راءات التحقيق أحيلت كامل أوراق القضية إىل املحكمة 
املستعجلة )اجلزئية(، حيث نظرت الدعوى اجلزائية العامة وصدر فيها صك رشعي برقم ... يف 

1422/9/14ه، متضمنًا سجنه عرشة أشهر وجلده )280( جلدة . 

ث�م تق�دم )ب( إىل املحكمة املس�تعجلة مدعي�ًا عىل )أ( من أن�ه أطلق النار علي�ه، فنتج عن 
ذلك جرح يف فخذه األيمن، وإصابة عصبية متوسطة لعصب الساق األيمن اخلارجي ...، وقد 
طال�ب يف دع�واه احلك�م عىل )أ( بتعزي�ره بام يراه ناظ�ر القضية، وال يطال�ب أرش إصابته، وقد 

اعرف )أ( بقيامه بإطالق النار لكونه اعتدى عىل والده . 

4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

ص�در القرار الرشعي برقم ... يف 1423/8/14ه متضمنًا س�جن املدعى عليه اثني عرش 
ش�هرًا، وجلده )400( جلدة مفرقة، وقد س�بَّب القايض حكمه عىل أن ما ذكره املدعى عليه من 
اعتداء املدعي عىل والده عىل فرض ثبوته ال يربر له محل السالح وإطالق النار، ومطالبة املدعي 

بتعزيز املدعى عليه، وتنازله عن طلب األرش وقرص دعواه بطلب التعزير .

وق�د ق�ررا بعد عرض احلكم عليهام عدم القناعة به، فت�م رفع احلكم إىل مكمة التمييز التي 
ص�در قراره�ا رق�م ... يف 1423/9/22ه، أن�ه م�ا دام أن املدع�ي تنازل ع�ن أرش اإلصابة، 
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وأن�ه حك�م عىل املدعى عليه يف احل�ق العام بعقوبة تعزيرية، واحلالة ه�ذه فال جيوز مجع عقوبتني 
تعزيريت�ني ؛ ألن�ه ال جي�ود يف النصوص الرشعي�ة والنظامية ما يؤدي ذل�ك، إال أن ناظر القضية 
متس�ك بحكم�ه، بحجة أن�ه ال يعلم يف النص�وص الرشعية ما ُيلزم املدع�ي باحلق اخلاص بقرص 
دعواه يف املطالبة باألرش ومنعه من املطالبة بام عدا ذلك، وقد دلل عىل حكمه بجملة من أقوال 
الفقهاء، كام علل حكمه بكون اجلاين مل يمكث يف السجن سوى ثالثة أشهر وشمله العفو الصادر 

من ويل األمر... .

إال أن مكم�ة التميي�ز مل تقتن�ع بمربرات ناظ�ر القضية، فنقضت احلك�م بقرارها رقم... يف 
1423/10/26ه، وعىل إثر ذلك تم إحالتها لقاِض آخر حيث تم احلكم بأرش اإلصابة فقط .

5ـ حتليل املضمون

تعد هذه الدعوى التي تقدم هبا )ب( دعوى جزائية خاصة، ذلك أن هذه اجلريمة اختذ فيها 
إجراءات االس�تالل، ومن ثم إجراءات التحقيق، بناًء عىل البالغ الذي س�بق هذه اإلجراءات، 
بعده�ا أحيل�ت إىل املحكمة اجلزئية )املس�تعجلة(، وهذا يدخل ضم�ن اختصاصها، بنص املادة 
)128( إجراءات، وقد نظرت املحكمة أواًل يف احلق العام، وحكمت فيه، بعد ذلك تقّدم )ب( 
إىل ذات املحكمة مطالبًا تعزير اجلاين، وقد نظرت من قاٍض آخر غري الذي حكم يف احلق العام، 
وإن كان األوىل أن ينظره�ا ذات الق�ايض الذي حكم  يف احل�ق العام ؛ فهو أعلم بوقائع القضية، 
وكذلك فائدته يف اختصار اجلهد والوقت، كام نالحظ أيضًا أن الدعوى اجلزائية اخلاصة مل تنظر 
م�ع الدع�وى اجلزائية العامة، وإنام نظرت الحقًا، وهذا ال يتناىف م�ع النظام لكونه جييز للمدعي 
باحل�ق اخلاص أن يقيم دعواه يف أي وقت ش�اء، حتى وإن تراخى ع�ن الدعوى اجلزائية العامة، 
حي�ث مل حي�دد له موع�دًا لذلك تنقيض به دع�واه ؛ لعدم أخذه بنظرية التق�ادم يف الدعوى)1(، ثم 
رفع�ت ه�ذه القضية إىل مكمة التمييز ؛ نظرًا لعدم قناع�ة املدعي واملحكوم عليه باحلكم، إذ من 

حقهام طلب التمييز، طبقًا للامدة )193( إجراءات .

وق�د قام�ت مكم�ة التمييز بنظره�ا دون حضور أط�راف الدعوى، وهذا يتواف�ق مع املادة 
)199( إجراءات، حيث أعادت أوراق القضية مشفوعًا برأهيا إىل ذات القايض، فأجاب القايض 

)1( كام سبق تقريره يف فصل التقادم .
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ع�ىل ما أبدته مكم�ة التمييز من مالحظات دون تعديل يف احلكم الذي صدر عنه س�ابقًا، وهذا 
يتواف�ق مع املادة )203( إج�راءات، وهنا قامت مكمة التمييز بنقض احلكم، وأحالته إىل قاٍض 

آخر، وهذا يتوافق مع املادة )205( إجراءات .

القضية التاسعة

دعوى مطالبة باألرش والتعزير انقضت باحلكم النهائي

1ـ نوع القضية : جريمة اعتداء بالرضب وإساءة العرشة الزوجية 

2ـ رقم القضية : 1/10482 تارخيها : 1422/9/24ه 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

تقدم�ت )أ( بدع�وى إىل املحكم�ة اجلزئية بالري�اض، مدعية فيها عىل زوجها )ب( بإس�اءة 
عرشهت�ا واالعت�داء عليه�ا بالرضب املربح نت�ج عنه عدة إصابات يف جس�مها دخل�ت عىل إثره 
املستش�فى، إضافة إىل قيامه بالتلفظ عليها بألفاظ س�يئة كأنِت رسبوته وس�كرانة وبنت شوارع، 
وطلبت احلكم عليه بتقدير مايل عن تلك اإلصابات وجمازاته اجلزاء الرادع، وقد صدقها املدعى 
عليه )ب( يف ادعائها بالرضب لكنه قال أن ذلك لتأديبها، وأما التلفظ فقد قال عنه أن الصحيح 
هو قويل هلا : أنِت خبيثة الطباع كأين أكلم س�كرانة، وقد س�بق أن تلفظت هي عيل بقوهلا : أنت 
رسبوت وخسيس أو زاين، وأطلب جمازاهتا لقاء هذه األلفاظ، وبعرض ذلك عىل املدعية أنكرت 
تلفظه�ا بتلك األلفاظ،وبس�ؤال املدعى عليه البينة، أجاب ب�أن ال بينة لديه، وقدرت اإلصابات 

بمبلغ تسعة آالف ريال . 

4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

ص�در الص�ك الرشعي برقم ... يف تاري�خ 1422/12/28ه متضمن�ًا احلكم عىل املدعى 
علي�ه بتس�ليم املدعي�ة تس�عة آالف ري�ال أرش اإلصابات التي حلق�ت هبا بس�بب املدعى عليه؛ 

وُهنَّ بِامْلَْعُروِف ...}19{{ ملخالفة ما بدر منه لألوامر الرشعية، ومنها قوله تعاىل: }... َوَعارِشُ
)س�ورة النس�اء(، ومصادقته عىل تس�ببه يف وقوع تلك اإلصابات باملدعية، واحلكم عليه تعزيرًا 
لق�اء تلفظ�ه باأللفاظ التي ص�ادق عليها بجلده ثالثني جل�دة دفعة واحدة، وأخ�ذ التعهد عليه 
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بع�دم الع�ودة ملثل ما حص�ل، ورصف النظر ع�ن دعواه جت�اه املدعية ؛ لعجزه ع�ن اإلثبات من 
قي�ام املدعية بالتلفظ عليه، وألنه ال ت�رشع اليمني يف مثل ذلك، وبعرض هذا احلكم عىل املدعى 
عليه�ا ق�ررت القناعة به، أم�ا املدعى عليه فق�رر القناعة جتاه قيمة إرش اإلصاب�ات، وقرر عدم 
قناعت�ه باحلكم بتعزيره ورصف النظر عن دعواه، وطلب التمييز، وأفهم أنه إذا مل يقدم اعراضه 
خالل مخس�ة عرش يومًا س�يتم رفع احلكم إىل مكمة التمييز، التي صادقت عليه بالقرار رقم.. يف 

1423/3/10ه .

5ـ حتليل املضمون

حرك�ت املدعي�ة )أ( الدع�وى اجلزائية اخلاصة، حي�ث تقدمت إىل املحكم�ة اجلزئية، وهذا 
يتوافق مع املادة )128( إجراءات، باعتبار أن هذه الدعوى قد تعلقت بأحد احلقوق التي تتعلق 
هب�ا الدعوى اجلزائية اخلاصة، وهو اإليذاء اجلس�دي بالرضب والس�ب والش�تم، الذي تقدمت 
باملطالبة بالتعويض عنه باألرش واملطالبة بالتعزير لقاء الس�ب والش�تم، حيث أن احلق هلا، بناًء 
ع�ىل نص امل�ادة )17( إجراءات، ف�ال تقام دعوى املطالب�ة بذلك إال بناًء عىل ش�كوى منها، كام 
نص�ت عىل ذلك امل�ادة )18( إج�راءات، ونظرت املحكم�ة الدعوى، وتم الفص�ل فيها بحكم 
رشعي، تضمن وجوب تسليمه املدعية تسعة آالف ريال أرش اإلصابات التي حلقت هبا بسببه، 
مس�ببًا حكم�ه بمصادقة املدعى عليه عىل تس�ببه يف وق�وع تلك اإلصابات باملدعي�ة وملخالفة ما 
ب�در منه لألوام�ر الرشعية، كام تضم�ن احلكم تعزير املدعى عليه بجلده س�بعني جلدة ؛ ُمس�ببًا 
بمصادق�ة املدع�ى عليه عىل صدور تل�ك األلفاظ منه، وأخ�ذ التعهد عليه بعدم الع�ودة ملثل ما 
حص�ل، ورصف النظ�ر عن دعواه جتاه املدعية ؛ لعجزه عن اإلثبات، وهذا التس�بيب قد أوجبته 
امل�ادة )182( إج�راءات � كام تبني ذلك يف رشوط احلكم يف النظام الس�عودي)1(� إال أن املدعى 
علي�ه اقتن�ع بقيم�ة األرش، ومل يقتن�ع ببقية منط�وق هذا احلكم م�ن التعزي�ر ورصف النظر عن 
دعواه، وطلب متييزه، وفقًا للحق الذي منحته له املادة )193( إجراءات، فرفع احلكم إىل مكمة 
التمييز، تنفيذًا للامدة )195( إجراءات، التي صادقت عليه، بالقرار رقم.. يف 1423/3/10ه، 
وفقًا ملا خولته هلا املادة )205( إجراءات، وبذلك أصبح هذا احلكم هنائيًا مكتسبًا للقطعية، التي 

نصت عليها املادة )213( إجراءات .

)1( راجع تفصيل ذلك، يف الرشط الثامن من رشوط احلكم النهائي يف النظام السعودي، ص83.
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القضية العارشة

دعوى اعتداء عىل مادون النفس انقضت بالصلح

1ـ نوع القضية : مضاربة  

2ـ رقم القضية : 4932 تارخيها : 1424/10/9ه 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

قيام )أ( ومعه سبعة أشخاص برضب )ب( مما نجم عنه إصابة يف رأسه، وكرس يف اجلمجمة، 
وت�م القبض عىل هؤالء األش�خاص بع�د أن ورد بالغ ملرك�ز الرشطة، ونق�ل املصاب )ب( إىل 
املستشفى، ثم تال ذلك حتقيق مع هؤالء املتهمني، بعدها رفعت الدعوى اجلزائية العامة ودعوى 
التعويض إىل املحكمة اجلزئية )املستعجلة(، فنظرت يف احلق العام، وأصدرت حكاًم رشعيًا رقم 
... بتاري�خ 1423/4/12ه، متضمنًا احلكم عىل )أ( ثالث س�نوات، وجلده )1000( س�وط 
عىل عرشين جلدة، وسجن السبعة الباقني سنة كاملة، وجلد كل واحد )300( سوط عىل ست 
فرات، ثم بعد ذلك تقّدم وكيل املرضور بدعواه أمام ذات املحكمة، وقد ُأبلغ املتهمني باحلضور، 
ويف املوع�د املحدد للجلس�ة ُنظرت دع�وى التعويض، حي�ث ذكر وكيل امل�رضور يف دعواه أن 
ه�ؤالء املتهمني قاموا باالعتداء عىل موكله بالرضب مما نجم عنه إدخاله املستش�فى فمكث فيها 
س�تة أش�هر، وقد حلقته إصاب�ات عديدة ...، وقد كّلف�ه العالج مبلغ ق�دره )177500( ريال، 
طالبًا احلكم عليهم بدفع هذا املبلغ، وأرش إصابة موكله، وأثناء اجللسة جرت مناقشة بني وكيل 
امل�رضور واملته�م )أ(، فانتهت بأن يق�وم بدفع مبل�غ )177500( ريال متنازاًل ع�ن أي مطالبة 

أخرى .

4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

ص�در الص�ك الرشعي برقم ... يف تاريخ  1424/10/18ه متضمنًا أنه قد ثبت لديه هذا 
الصلح، وأجزاه وأمضاه، وحكم بموجبه .
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5ـ حتليل املضمون 

ب�دأت إجراءات االس�تدالل والتحري بعد ورود بالغ ملرك�ز الرشطة عن تلك الواقعة، ثم 
ت�ال ذلك إج�راءات التحقيق، وهنا حتركت الدع�وى اجلزائية العامة ودع�وى التعويض، حيث 
أحيلت كال الدعويني إىل املحكمة اجلزئية )املستعجلة(، وهذا يتوافق مع املادة )128( إجراءات، 
ونظرت الدعوى اجلزائية العامة منفردة دون أن تنظر دعوى التعويض، وتم الفصل فيها بحكم 
رشع�ي، بع�د ذلك نظ�رت دعوى التعويض عن�د ذات املحكمة رغ�م أن ما يطال�ب به يتجاوز 
)20000( ريال، وهذا املقدار يتجاوز اختصاص املحكمة، لكن أجازت هلا ذلك اس�تثناًء املادة 
)148( إج�راءات، حي�ث نصت عىل أن : »ملن حلقه رضر م�ن اجلريمة أن يطالب بحقه اخلاص 

مهام بلغ مقداره أمام املحكمة املنظور أمامها الدعوى اجلزائية العامة«.

ث�م بارش دع�وى التعويض ل�دى املحكمة وكيل عن املدع�ي باحلق اخلاص، وه�ذا يتوافق 
م�ع املادة )174( إجراءات، التي تنص عىل أنه :» تس�مع املحكم�ة ...، ثم دعوى املدعى باحلق 
اخلاص أو وكيله ثم جواب املتهم ..«، وتضمنت دعوى وكيل املرضور املطالبة بتكاليف العالج، 
وأرش اإلصابة، وقبلت املحكمة تلك الطلبات، إالَّ أن املتهم قد تصالح مع وكيل املدعي باحلق 
اخلاص، فأثبته القايض وحكم بموجبه، وانقضت هذه الدعوى بالصلح، تنفيذًا للامدة )67( من 
نظ�ام املرافع�ات الرشعية، التي أوجبت عىل ناظر القضية إثب�ات ما اتفق عليه اخلصوم من إقرار 

أو صلح أو غري ذلك وإصدار صك بذلك)1(. 

)1( كام تم تفصيل ذلك، يف مطلب متييز العفو عن الصلح يف الرشيعة اإلسالمية، والنظام السعودي، ص121.
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8 .2  قضايا الدعوى املدنية التـابعة )دعاوى التعويض(
القضية األوىل

دعوى طلب الدية انقضت باحلكم النهائي

1ـ نوع القضية : جريمة قتل خطأ 

2ـ رقم القضية : .... تارخيها : 1422/9/9ه 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

ح�رضت )أ( أصال�ة عن نفس�ها ووكالة عن أوالده�ا وبقية الورثة، أم�ام املحكمة الكربى 
)العام�ة( بالري�اض، وادعت ع�ىل )ب( بأنه كان يقود س�يارته � وذكرت أوصافها� عىل ش�ارع 
..، وكان م�ورث موكليه�ا )ج( عابرًا للش�ارع فصدمه املدعى عليه)ب( بس�يارته، وتويف نتيجة 
هل�ذا احلادث، وأدين املدعى عليه بنس�بة50% من مس�ؤولية احلادث التي قرره�ا رجال املرور ؛ 
ل�ذا أطلب إلزام املدعى عليه )ب( بدفع دية مورث موكيل البالغة مخس�ني ألف ريال، وقد أرفق 
باملعامل�ة تقرير جلنة املرور رقم ... وتاريخ1422/2/12ه املتضمن أن مس�ؤولية احلادث تقع 

عىل السائق واملشاة بدرجة متساوية، كل منهام مسؤول بنسبة50% ؛ لألسباب اآلتية:

1� عدم أخذ كل منهام احليطة واحلذر.

 2� جتاوز السائق الرسعة النظامية. 

3� ع�دم مراعاة الس�ائق ظروف موقع احلادث لكونه ش�ارعًا احلركة في�ه كثيفة، وأمام بوابة 
سوق مزدحم، وبعرضه عىل الطرفني قررا قناعتهام بام جاء فيه .

4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

ص�در الص�ك الرشع�ي برق�م ... يف تاري�خ1422/9/13ه متضمن�ًا إل�زام املدعى عليه 
بدفع مخس�ني ألف ريال ملوكيل املدعي تقس�م عليهم حسب نصيبهم الرشعي،  مسببًا حكمه هذا 
ب�ام ص�ادق عليه املدع�ى عليه، وملا ح�رر يف تقرير جلنة امل�رور فهم أهل اخل�ربة، وماقرره موافق 
لألص�ول الرشعي�ة والعدل، وكون املتوىف قد تس�بب يف احلادث بعبوره الطري�ق دون انتباه، وملا 
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ق�رره مج�ع من أهل العلم من أن النس�بة اجلنائية تتجزأ ؛ لقضا الرس�ول r فيمن أقام بني ظهراين 
املرشك�ني بنص�ف الدية مما يدل ع�ىل أن الدية تتجزأ، وصدق احلكم من مكم�ة التمييز، بالقرار 

رقم.. يف 1422/10/14ه .

5ـ حتليل املضمون

تقدم�ت املدعي�ة إىل املحكمة العامة، وهذا يتوافق مع امل�ادة )129( إجراءات، لكون املبلغ 
الت�ي تطال�ب به أكثر من ثلث الدية،  وهذه الدعوى قد تعلقت باحلق اخلاص، وهو الدية، الذي 
تقدم باملطالبة هبا الورثة، حيث أن احلق هلم، بناًء عىل نص املادة )17( إجراءات، فال تقام دعوى 
املطالب�ة به إال بناًء عىل ش�كوى منهم، كام نصت عىل ذلك امل�ادة )18( إجراءات، ونظر القايض 
باملحكم�ة العام�ة الدعوى، وت�م الفصل فيه�ا بحكم رشعي، تضم�ن إلزام املدع�ى عليه بدفع 
مخس�ني ألف ريال ملوكيل املدعي تقس�م عليهم حس�ب نصيبهم الرشعي، وذكر القايض مستنده 
الرشع�ي يف ه�ذا احلكم � وفقًا مل�ا ألزمته به املادة )182( إجراءات � وه�و مصادقة املدعى عليه 
مل�ا ذكرت�ه املدعية، وملا حرر يف تقرير جلن�ة املرور ألهنم أهل اخلربة، وما ق�رروه موافق لألصول 
الرشعي�ة والعدل، وكون املتوىف قد تس�بب يف احلادث بعبوره الطري�ق دون انتباه، وملا قرره مجع 
م�ن أهل العلم من أن النس�بة اجلنائية تتجزأ لقضا الرس�ول > فيم�ن أقام بني ظهراين املرشكني 
بنصف الدية مما يدل عىل أن الدية تتجزأ، وهذا ما تبني خالل البحث أن الدية تتجزأ فإذا س�قط 
بعضه�ا بعف�ٍو أو نحوه وج�ب للباقني نصيبهم منه�ا)1(، واقتن�ع املدعون بمنطوق ه�ذا احلكم، 
وبذلك أصبح هذا احلكم هنائيًا مكتس�بًا للقطعية، التي نصت عليها املادة )213( إجراءات، إال 
أن القايض رفع احلكم إىل مكمة التمييز ؛ معلاًل ذلك بوجود القارصين، مع أن نظام اإلجراءات 
مل يوج�ب ذل�ك يف أي مادة م�ن مواده، كام أن نظ�ام املرافعات الرشعية مل يوج�ب الرفع بوجود 
القارصي�ن إال إذا كان وصيه�م أو وليهم مكوم�ًا عليه فقط، كام قررت ذل�ك املادة )179( من 
نظام املرافعات الرشعية الس�عودي، وبمفهوم املخالف�ة أنه إن كان الويل أو الويص مكومًا له أو 
مل حيك�م علي�ه بيشء، فال جيب متييز احلكم إذا كان األط�راف مقتنعني باحلكم ومل يطلب أحدهم 
متيي�زه، كام هو احل�ال هنا فال وجوب لتمييز احلكم، كام أن مكم�ة التمييز مل تعرض عىل ذلك ؛ 
لكن هذا اإلجراء ال يؤثر عىل حجية احلكم وإن مل يكن واجبًا بنص النظام، بل إنه يزيد من قوته .

)1( راجع تفصيل ذلك، يف مطلب عفو الويل عن دعوى الدية يف الرشيعة، ص133.
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القضية الثانية

دعوى تعويض انقضت باحلكم النهائي 

1ـ نوع القضية : طلب املهر يف جريمة اغتصاب  

2ـ رقم القضية : 4069 تارخيها : 1423/7/24ه 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

تتلخ�ص القضي�ة بقي�ام )أ( باالعت�داء عىل امل�رأة وفعل فاحش�ة الزن�ا دون رضاها )ب(،  
وبالقبض عىل املتهم والتحقيق معه، أحيلت الدعوى اجلزائية إىل املحكمة اجلزئية )املستعجلة(، 

فنظرت يف احلق العام وحكمت فيه)1(.

ثم تال ذلك أن تقدمت املرأة )ب( بش�كواها للرشط�ة مطالبة بمهر املثل وقدره )15000( 
ري�ال ؛ لكون�ه قام بفض بكارهتا، فرفعت الرشطة دع�وى التعويض هذه إىل املحكمة ذاهتا، وتّم 
حتدي�د جلس�ة للنظر يف هذه الدع�وى، ثم أعلن املتهم � الذي كان موقوفًا يف الس�جن � باملوعد، 
وعن�د حضورمه�ا أمام ناظر القضي�ة تقدمت املرأة بدعواها، فأقر املدع�ى عليه، ووافق عىل دفع 

مهر املرأة باملقدار الذي تقدره املحكمة.

4ـ احلكم الصادر يف دعوى التعويض

ص�در الص�ك الرشع�ي برق�م ... يف تاري�خ 1424/6/25ه متضمن�ًا احلكم ع�ىل املتهم 
بتسليمه )15000( ريال للمدعية، وتم عرض احلكم عىل أطراف الدعوى، فقررا قناعتهام به .

5ـ حتليل املضمون

اختذت إجراءات االس�تدالل والتحري بعدما تقدمت املرأة )ب( بشكواها إىل الرشطة، ثم 
تال ذلك إجراءات التحقيق، فور العلم بوقوع اجلريمة � حيث ال يشرط فيها التقدم بالشكوى ؛ 
لكوهنا دعوى جزائية عامة � تم أحيلت األوراق إىل املحكمة اجلزئية )املستعجلة(، وهذا يتوافق 
م�ع امل�ادة )128( إج�راءات، وت�م احلكم يف الدع�وى العامة، ث�م تدخل�ت )أ( بصفتها مدعية 
)1( وال داع�ي لذك�ر تفاصي�ل هذا احلكم ؛ تفادي�ًا لإلطالة، ولكونه يف احلق العام وهو خارج عن موضوع الرس�الة 

الذي هو يف احلق اخلاص فقط .
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بحق�وق مدني�ة بدعوى تعويض ما حلقها من رضر من اجلريم�ة متثل يف فض بكارهتا � عند ذات 
املحكمة التي نظرت الدعوى اجلزائية العامة � وهذا طبقًا للامدة )148( إجراءات، وأعلن املتهم 
بموع�د هذه الدع�وى، تنفيذًا لل�امدة )137( إجراءات، وت�م تبليغه بورق�ة للتكليف باحلضور 
بواس�طة مأمور الس�جن، وفقًا للامدة )139( إجراءات، وصدر احلك�م متوافقًا مع مطالبة تلك 
املرأة بإعطائها مهر املثل، وانقضت هبذا احلكم، واكتسب القطعية نظرًا لقناعة املحكوم عليه به، 

فال يلزم متييزه، بنص املادة )213( إجراءات . 

القضية الثالثة

دعوى تعويض انقضت باحلكم النهائي 

1ـ نوع القضية : شبهة رسقة  

2ـ رقم القضية : 6/85/ق تارخيها : 1424/2/26ه 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

تقدم )أ( بش�كوى إىل الرشطة، مطالبًا فيها )ب( بتس�ليمه مبلغ )20000( ريال ؛ لقاء قيمة 
اجلواالت التي قام برسقتها منه، بعدها ألقت الرشطة القبض عىل )ب( وبعد التحقيق معه أحالت 
كامل ملف الدعوى اجلزائية العامة، ودعوى التعويض، إىل املحكمة اجلزئية )املستعجلة(، حيث 
تب�ني للمحكم�ة أن�ه مل تثبت دعوى املدعي ض�د املدعى عليه ؛ لكونه يش�ري إىل أنه مل يرسق تلك 
اجلواالت، وإنام اش�راها من ش�خص ال يعرف اس�مه بمبلغ وقدره )15500( ريال، ومن ثم 
باعه�ا ع�ىل ثالث مالت بمبلغ وقدره )17500( ريال، وللش�بهة درء عنه حد الرسقة، وصدر 
صك رشعي برقم .. وتاريخ 1424/1/1ه، بسجنه ثالثة أشهر ونصف، وجلده )75( جلدة 

تعزيرًا، فقرر القناعة .

وأثناء س�جنه، أبلغت إدارة الس�جن املدعي باحلق اخلاص بأن يراجع املحكمة إذا رغب يف 
مواصل�ة دع�واه أو أن يع�د إقرارًا بعدم رغبت�ه يف مواصلتها، عندها واص�ل املدعي باحلق املدين 
دع�وى التعويض الت�ي تقدم هبا ضد )ب( أمام ذات املحكمة اجلزئية )املس�تعجلة(، مطالبًا فيها 

تسليمه قيمة اجلواالت املرسوقة .
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4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

حك�م ناظر القضية عىل )ب( بتس�ليم )أ( مبلغ وق�دره )17500( ريال، والتي اعرف بأنه 
حتصل عليها من بيعه لتلك األجهزة، وقد قرر طرف�ي الدعوى القناعة باحلكم .

5ـ حتليل مضمون 

بدأت إجراءات االستدالل عندما تقّدم )أ( بشكوى إىل الرشطة، مطالبًا فيها )ب( بتسليمه 
مبلغ )20000( ريال ؛ لقاء قيمة اجلواالت التي قام برسقتها منه، وبالقبض عىل املتهم والتحقيق 
معه حتركت الدعوى اجلزائية العامة، وأحيلت أوراقها إىل املحكمة اجلزئية )املس�تعجلة(، وهذا 
يتواف�ق مع امل�ادة )128( إجراءات، وتم الفصل يف الدعوى اجلزائي�ة العامة بحكم قبل الفصل 
يف دع�وى التعوي�ض ؛ نظرًا ل�رك املدعي باحلق اخلاص لدعواه أمامها، وه�و ما أجازته له املادة 
)153( إج�راءات، ومل يؤث�ر هذا الرك عىل الدع�وى اجلزائية العامة، طبق�ًا لنص املادة )152( 

إجراءات، حيث أصدر القايض حكمه فيها، دون التفات لرك املدعي باحلق اخلاص .

بع�د ذلك واصل املدعي باحلق املدين دعواه، أم�ام املحكمة التي كان الرك أمامها ؛ لكوهنا 
ه�ي الت�ي نظرت الدعوى اجلزائية، وفقًا ملا قررته امل�ادة )153( إجراءات، فقبلت املحكمة هبذا 
التدخ�ل، وأص�درت حكمه�ا الفاص�ل يف دع�وى التعويض التي طال�ب هبا املدع�ي، وبقناعة 

الطرفني باحلكم، اكتسب صفة القطعية ولزم تنفيذه، طبقًا للامدة )213( إجراءات .

القضية الرابعة

دعوى تعويض انقضت باحلكم النهائي 

1ـ نوع القضية : مواقعة وهتك عرض  

2ـ رقم القضية : ... تارخيها : 2004/5/27م 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

اهتمت النيابة العامة بدائرة خمفر سلوى � مافظة حويل بالكويت، املدعو )أ( بمواقعة املجني 
عليه�ا )ب( وهت�ك عرضه�ا، بغري إكراه أو هتدي�د أو حيلة ؛ كوهنا تبلغ اخلامس�ة عرشة ومل تبلغ 
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الواح�دة والعرشي�ن من عمرها، بأن ق�ام بإيالج قضيبه يف ُقبلها وفض غش�اء بكارهتا، وإدخال 
قضيب�ه يف دبرها، ع�ىل نحو ما هو مبني بالتحقيقات، ودخل منزهلا لي�اًل بدون رضاها، وطالبت 
بعقاب�ه بامل�واد 1/188، 1/192، 255 م�ن قان�ون العقوبات الكويتي، وتدخ�ل والد املجني 
عليه�ا بدع�واه باحلق املدين ِقَب�ل املتهم مطالبًا أياه بمبل�غ 5000دينار، ودينار واحد عىل س�بيل 

التعويض املؤقت .

4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

قض�ت مكم�ة اجلناي�ات الكويتي�ة يف 22/ ماي�و/2005م، بمعاقبة املته�م باحلبس مخس 
س�نوات مع الش�غل، وكفالة 500 دينار ؛ لوقف النفاذ عام أس�ند إليه، وأمرت بإحالة الدعوى 

املدنية إىل الدائرة املدنية املختصة .

مل يقتنع املتهم فاستأنف احلكم، فقضت مكمة االستئناف الكويتية يف 27/ يوليو/2005م 
بقبول االس�تئناف ش�كاًل، ويف املوضوع بإلغاء احلكم املس�تأنف وبرباءة املتهم عن التهم املسندة 

إليه، فطعن كل من املدعي باحلقوق املدنية، والنيابة العامة يف هذا احلكم بطريق التمييز .

فقضت مكمة التمييز الكويتية بعدم جواز الطعن من املدعي باحلق املدين ؛ لعدم كونه طرفًا 
يف احلك�م النهائ�ي ؛ ألن الدع�وى املدنية مل تك�ن مطروحة عىل مكمة االس�تئناف، حيث صدر 
حكمها يف الدعوى اجلزائية وحدها، دون أن يكون املدعي املدين طرفًا فيه، وطعنه حينئذ بطريق 

التمييز غري جائز، ولذا فإنه يتعني بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن املصاريف املدنية .

ك�ام قضت بقب�ول الطعن من النيابة ش�كاًل، ورفض�ه موضوعًا ؛ نظرًا لك�ون ماخلص إليه 
حك�م الرباءة من تناقض أقوال املجني عليها، وتناقض أقوال الش�اهد، س�ائغًا باحلكم بالرباءة، 
فض�اًل ع�ن كون التقرير الرشعي مل يقطع بمواقعة املتهم للمجني عليها، ومن املقرر أنه يكفي أن 

يتشكك القايض يف صحة إسناد االهتام إىل املتهم؛ لكي يقيض بالرباءة. 

5ـ حتليل املضمون 

هذه اجلريمة من اجلرائم التي يشرط لتحريكها تقديم شكوى من املجني عليه، وفقًا للامدة 
)109( إجراءات كويتي ؛ لكن ملا كانت املجني عليها قارصًا فقد تقدم بالشكوى وليها الرشعي 
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)والده�ا(، طبق�ًا ملا خولته له املادة الس�ابقة، ثم تول�ت النيابة العامة التحقيق فيه�ا ؛ لكون هذه 
اجلريم�ة جناي�ة تنفي�ذًا ملا حددته هلا امل�ادة )9( إج�راءات كويتي، كام تولت أيض�ًا رفع األوراق 
للمحكم�ة بطل�ب إيق�اع العقوبة الت�ي حددهت�ا بامل�واد )1/188، 1/192، 255( من قانون 
العقوب�ات ؛ اس�تعاماًل للحق الذي خولته هلا امل�ادة )105(، حيث َرَفَع�تْ الدعوى أمام مكمة 
اجلناي�ات، املختصة بمثل ه�ذا النوع من اجلرائم، طبقًا ملا قررته امل�ادة )7( إجراءات كويتي، ثم 
تدخ�ل وال�د املدعية باحلق اخل�اص بحقوقها املدنية قبل املتهم، وفقًا مل�ا أجازته هلا املادة )111( 
إج�راءات كويت�ي، وطالب�ه بام حلق ابنت�ه من رضر، وح�رص التعويض الذي يطال�ب به يف مبلغ 
وق�دره )5000( دين�ار كويت�ي ودينار واحد عىل س�بيل التعوي�ض املؤقت)1(، وت�م الفصل يف 
الدع�وى اجلزائي�ة من قبل قايض املوض�وع، وأحال الدعوى املدنية إىل الدائ�رة املدنية املختصة، 
وهذا يتوافق مع املادة )113( إجراءات كويتي التي أجازت للقايض هذا اإلجراء، إال أن املتهم 
اس�تأنف هذا احلكم، إعاماًل لل�امدة )199( إجراءات كويتي، حيث ألغت املحكمة االس�تئنافية 
احلكم وقضت برباءة املتهم ؛ مسببة ذلك بتناقض أقوال املجني عليها وأقوال الشاهد ...، وهذا 
يتواف�ق مع ما خولته هلا امل�ادة )209( إجراءات كويتي، فطعن بالتميي�ز يف حكم الرباءة املدعي 
باحل�ق املدين والنيابة والعامة، وهو ما خولته هل�م املادة )8( من القانون الكويتي)2(، إال أن مناط 
الطعن أن يكون الطاعن طرفًا يف احلكم النهائي، وأن يكون هذا احلكم قد أرض به، وهذا الرشط 
ق�د ختلف يف ح�ق الطاعن � املدعي باحلقوق املدنية � حيث مل تكن الدعوى املدنية مطروحة أمام 
مكمة االستئناف، فلم يكن طرفًا يف احلكم، مما حدا بمحكمة التمييز باحلكم بعدم جواز الطعن 
بالتميي�ز، وإلزام�ه باملصاري�ف املدنية ؛ إعاماًل للامدة )8( املش�ار إليها آنفًا، ك�ام أن هذه املحكمة 
قبلت طعن النيابة شكاًل، ورفضته موضوعًا ؛ معللة ذلك بأن الطعن عىل غري أساس، باعتبار أن 
سلطة تقدير األدلة واالطمئنان إليها هو من شأن مكمة املوضوع � ماكم الدرجة األوىل وماكم 

االستئناف املنصوص عليهام يف املادة)3( � وال جيوز التعرض بشأنه أمام مكمة التمييز .     

)1( وسبب زيادة هذا الدينار الواحد ؛ حتى يكون هذا التعويض من اختصاص املحكمة اجلزئية، التي تنظر الدعوى 
اجلنائية ؛ حيث أهنا ال ختتص إال باملبالغ التي تربو عن 5000 دينار، أما ما كان من 5000 دينار فأدنى فهو من 

اختصاص املحكمة االبتدائية .
)2( رقم 40 لسنة 1972م، بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته . 
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القضية اخلامسة

دعوى تعويض انقضت باحلكم النهائي 

1ـ نوع القضية : هتك عرض، وقيادة سيارة تعرض اآلخرين للخطر 

2ـ رقم القضية : ... تارخيها : 2004/1/18م 

3ـ ملخص وقائع وإجراءات الدعوى 

اهتم�ت النياب�ة العامة بدائرة خمف�ر رشطة العمرية � مافظة الفرواني�ة بالكويت، كاًل من )أ( 
و)ب( باقرافهام اجلرائم التالية :

أواًل : قي�ام املته�م )أ( ومع�ه آخ�ر جمهول هبتك عرض املجن�ي عليها )ج(، وقيادة س�يارة بحالة 
تعرض حياة اآلخرين للخطر، عىل نحو ما هو مفصل يف التحقيقات التي أجرهتا النيابة . 

ثاني�ًا : قيام املتهمة )ب( بتحريض املته�م )أ( وآخر جمهول واالتفاق معهام عىل ارتكاب اجلريمة 
موضوع التهمة األوىل .

ورفع�ت األوراق ملحكمة اجلناي�ات الكويتية مطالبة بمعاقبتهام بعقوبات حددهتا من قانون 
اجلزاء، ومن قانون املرور، وادعت املجني عليها مدنيًا قبل املتهمني بمبلغ )5000( دينار كويتي 

ودينار واحد عىل سبيل التعويض املؤقت .

4ـ احلكم الصادر يف الدعوى 

قض�ت مكم�ة اجلناي�ات الكويتي�ة يف 30/ أكتوب�ر/2004م، ب�رباءة املتهم�ني، وبرفض 
الدعوى املدنية ؛ مس�ببة حكمها هذا عىل إنكار املتهم، وانعدام الدليل عىل ثبوهتا قي حقهام ؛ مما 

شكك القايض يف صحة إسناد التهمة إليهام . 

فاس�تأنفت النياب�ة واملدعي�ة باحلقوق املدنية، فقض�ت مكمة االس�تئناف الكويتية يف 29/ 
ديس�مرب/2004م، بقب�ول االس�تئناف ش�كاًل ورفض�ه موضوعًا،وتأييد احلكم املس�تأنف ...،  

فطعنت املدعية باحلقوق املدنية يف هذا احلكم بطريق التمييز .
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فقبل�ت مكمة التمييز الكويتية الطعن ش�كاًل، ورفضته موضوعًا، ومص�ادرة الكفالة وإلزام 
الطاعن�ة املصاري�ف املدنية؛ مس�ببة حكمها هذا بأن تقدير الدليل مرجع�ه إىل ما يطمئن إليه قايض 

املوضوع، ما دام الظاهر من احلكم أنه أحاط بالدعوى عن برص وبصرية .

5ـ حتليل املضمون 

حركت املجني عليها الدعوى، باعتبار أن هذه دعوى جنائية من اجلرائم التي يشرط لتحريكها 
تقديم شكوى من املجني عليه، وفقًا لنص املادة )109( إجراءات كويتي، ثم بارشت النيابة العامة 
التحقي�ق فيها، وفقًا ملا خولته هل�ا املادة )9( إجراءات كويتي، ثم َرَفَعْت أوراق الدعوى إىل مكمة 
اجلناي�ات، املختصة بمثل هذا النوع من اجلرائم، طبقًا ملا قررته املادة )7( إجراءات كويتي، بطلب 
إيقاع العقوبة التي حددهتا من قانون العقوبات وقانون املرور ؛ استعاماًل للحق الذي خولته هلا املادة 
)105(، ثم تدخلت املدعية باحلق املدين وفقًا ملا أجازته هلا املادة )111( إجراءات كويتي، وطالبت 
املتهم�ني ب�ام حلقها من رضر، وحرصت التعويض الذي تطالب ب�ه يف مبلغ وقدره )5000( دينار 
كويتي ودينار واحد عىل سبيل التعويض املؤقت)1(، وتم الفصل يف الدعوى اجلزائية برباءة املتهم، 
ورف�ض الدعوى املدنية، مس�ببة املحكمًة هذا احلكم بإنكار املته�م، وانعدام الدليل عىل ثبوهتا قي 
حقهام ؛ مما شككها يف صحة إسناد التهمة إليهام، وهذا التسبيب قد أوجبته املادة )175( إجراءات، 
إال أن املدعي�ة باحلق اخلاص اس�تأنفت هذا احلكم، إعاماًل لل�امدة )199( إجراءات كويتي، حيث 
أيدت املحكمة االس�تئنافية احلك�م، طبقًا ملا خولته هلا امل�ادة )208(، فطعنت املدعية باحلق املدين 
بالتميي�ز يف حك�م ال�رباءة، وهو ما خولته هل�ا املادة )8( من القان�ون الكويتي)2(، وق�د قبلت هذه 
املحكمة الطعن ش�كاًل ؛ لكون الطاعنة طرفًا يف احلكم النهائي، وقد أرض هبا هذا احلكم، ورفضته 
موضوعًا ؛ معللة ذلك بأن الطعن عىل غري أساس، باعتبار أن سلطة تقدير األدلة واالطمئنان إليها 
ه�و من ش�أن مكمة املوض�وع، وال جيوز التعرض بش�أنه أمام مكمة التميي�ز، حيث أن مدونات 
احلكم تكشف عن أن املحكمة االبتدائية مل تقض بالرباءة ورفض الدعوى إال بعد أن أملت بظروف 

الدعوى ومصت األدلة التي قام االهتام عليها .

)1( وسبب زيادة هذا الدينار الواحد ؛ حتى يكون هذا التعويض من اختصاص املحكمة اجلزئية، التي تنظر الدعوى 
اجلنائية ؛ حيث أهنا ال ختتص إال باملبالغ التي تربو عن 5000 دينار، أما ما كان من 5000 دينار فأدنى فهو من 

اختصاص املحكمة االبتدائية .
)2( رقم 40 لسنة 1972م، بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته.
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الفصل التاسع
ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات

9 .1ملخص الدراسة

العنوان : انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية قوانني وأنظمة دول جملس 
التعاون اخلليجي

مشكلة الدراسة 

تتمثل مشكلة الدراسة يف مورين رئيسني مها:

املحور األول : حتديد مدى اختالف أحكام انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة عن أحكام انقضاء 
الدعوى اجلنائية العامة ؛ الرتباطها باحلق اخلاص .

املح�ور الثاين : حتديد مدى اختالف نظم وقوان�ني دول جملس التعاون اخلليجي، ومدى اتفاقها 
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، يف انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة .

فاملشكلة تتحدد يف السؤال التايل :

ما أس�باب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلس�المي وأنظمة وقوانني 
دول جملس التعاون اخلليجي ؟

تساؤالت الدراسة

1 � ما أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي ؟

2 � م�ا أوج�ه االتفاق وأوجه االختالف يف أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي من 
ناحية انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة ؟

3 � م�ا م�دى كفاية س�باب انقضاء الدعوى اجلنائي�ة اخلاصة يف أنظم�ة وقوانني دول جملس 
التعاون اخلليجي ومناسبتها للواقع العميل،وما مدى احلاجة إىل التعديل أو اإلضافة ؟
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م�ا م�دى إمكاني�ة توحيد أنظم�ة وقوانني دول جمل�س التع�اون اخلليجي املتعلق�ة بانقضاء 
الدعوى اجلنائية اخلاصة ؟

أهداف الدراسة

1 � مجع ما تناثر بني طيات كتب الفقه حيال أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة .

2 � إب�راز أوج�ه االتفاق وأوجه االختالف يف أنظم�ة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي 
من ناحية انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة، وبيان موقف كل دولة .

3 � اس�تقراء وحتليل نصوص أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي املتعلقة بانقضاء 
الدعوى اجلنائية اخلاصة وبيان كفايتها ومناسبتها للواقع العميل من عدمه .

4 � معرفة مدى إمكانية توحيد أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي املتعلقة بأسباب 
انقضاء الدعوى اجلنائية اخلاصة .

منهج الدراسة

في�ام خيص اجلانب النظري هو املنهج االس�تقرائي التأصييل املق�ارن، أما فيام يتعلق باجلانب 
التطبيقي فهو أسلوب حتليل املضمون لعدد )51( قضية من القضايا التي انقضت بأحد أسباب 

االنقضاء مل البحث .

9 . 2 النتائج 

أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الرسالة هي  :

1 � مل يك�ن مصطلح »الدعوى اجلنائية« معروفًا ل�دى فقهاء الرشيعة هبذا اللفظ، وإنام كانوا 
عى فعل مرم عىل املطلوب  يطلقون عليها اسم : »دعوى التهمة والعدوان« وهي : »أن ُيدَّ
يوجب عقوبته، مثل قتل، أو قطع الطريق، أو رسقة، أو غري ذلك من العدوان املحرم« .

2 � ترددت تعاريف رشاح القانون املقارن بني معنيني للدعوى، إما أهنا سلطة وإما أهنا حق، 
إاّل أن غالب الرشاح يعتربوهنا وسيلة أو سلطة لالعراف باحلق ولكفالة تنفيذه .
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3� تع�ددت تعاري�ف رشاح القان�ون املقارن للجناية، إالَّ أن مجيعه�ا َتعترب أن حتديد األفعال 
اجلنائية راجع إىل النص القانوين، تطبيقًا ملبدأ »ال جريمة وال عقوبة إالَّ بنص« .

4 �  تنقسم الدعوى اجلنائية يف الترشيع اإلسالمي إىل قسمني : دعوى جنائية عامة ودعوى 
جنائية خاصة . وأس�اس هذا التقس�يم هو »احلق« الذي تتعلق به الدعوى اجلنائية، أهو 
ح�ق خال�ص هلل، أم حق خال�ص للعبد، أم هو مش�رك بني احلقني يغل�ب فيه أحدمها،  
وال يتص�ور قس�م آخر جيتم�ع فيه حق اهلل وح�ق العبد عىل التس�اوي يف اعتبار الرشيعة 

اإلسالمية .

5 � إط�الق الدع�وى اجلنائي�ة يف القان�ون ينرصف مب�ارشًة إىل الدع�وى اجلنائي�ة العامة أو 
»العمومي�ة«، حيث أهنا األس�اس واألصل يف الدع�وى اجلنائية، وما الدع�وى اجلنائية 

اخلاصة إاّل تبعًا للدعوى العمومية ويطلق عليها قانونيًا ب�»الدعوى املدنية التابعة« . 

6 �  م�ن أنظم�ة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي من أخذ بتقس�يم الرشيعة اإلس�المية 
للدعوى اجلنائية، ومنها من انتهج تقس�يم القانون الوضعي، فقد أخذ نظام اإلجراءات 
اجلزائية السعودي بتقس�يم الرشيعة اإلسالمية، أما قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي 
اإلم�ارايت، وقانون اإلجراءات اجلنائية البحرين�ي، وق�انون اإلجراءات اجلزائية العامين، 
وقان�ون اإلجراءات اجلنائية القط�ري، وكذلك قانون اإلج�راءات واملحاكامت اجلزائية 

الكويتي ، فقد أخ�ذوا بتقسيم القانون الوضعي .

7 � الدع�وى العمومية يف القانون املقارن، تتعل�ق بجميع اجلرائم املنصوص عليها يف قانون 
اجلزاء ) العقوبات (، والقوانني األخرى املتضمنة موجبات معينة مقرونة بجزاءات عند 
اإلخ�الل هب�ا، باعتبار أن كل جريمة تقع اعتداًء عىل املجتمع، وال تتعلق الدعوى املدنية 
التابعة إال بالتعويض عن األرضار التي حلقت باملرضور نتيجة اجلريمة وتسمى أيضًا ب� 

»دعوى احلق اخلاص«.

8 � مصطل�ح "حتري�ك الدعوى" مصطل�ح قانوين، ال يوجد م�ا يرادفه عند فقه�اء الرشيعة 
اإلس�المية، حيث مل يفرق الفقهاء بني التحريك واملب�ارشة واعتربوا ذلك بمثابة العمل 
الواح�د، فتارة يعربون عنه بلفظ » الرفع« وتارة بلفظ »اإلقامة « وتارة بلفظ »اإلثبات«، 
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إالًّ م�ا ورد عن�د بعضهم من اش�راط »املطالبة « يف حدي الرسق�ة والقذف، والتي يعرب 
عنها القانونيون ب�»الشكوى « والتي هي من قبيل التحريك يف املصطلح القانوين .

9 � إقام�ة الدع�وى يف الرشيع�ة اإلس�المية من�وط بمن وقع�ت اجلريمة اعت�داًء عليه، وهو 
صاح�ب احل�ق يف إقامتها ؛ ل�ذا فإن حتريكه�ا أو إقامتها خيتلف باخت�الف صاحب هذا 
احل�ق، ف�إن كانت اعتداًء عىل حق خاص كانت إقامتها منوط�ة بالفرد الذي ُاعتدي عىل 
حقه، وإن كانت اعتداًء عىل حق عام كانت إقامتها حٌق لكل ش�خص، وتس�مى دعوى 

»حسبة« .

10 � النيابة العامة )هيئة التحقيق واالدعاء العام( هي املختصة بتحريك الدعوى يف القانون 
وهل�ا س�لطتها التقديرية يف ذلك، ولكن ثمة اس�تثناءاٍت و قيوٍد ع�ىل هذا األصل، حيث 
قد يش�اركها يف ذلك إما جهة »القضاء« يف حالتني : يف حالة التصدي، ويف حالة جرائم 
اجللس�ات، وإما املدعي باحلق اخلاص )املدعي املدين( بام يسمى ب�»االدعاء املبارش«، أو 

ُتقيد حريتها يف التحريك إال بناًء عىل الشكوى أو الطلب أو األذن، يف بعض اجلرائم .

11 � احلك�م النهائ�ي ه�و : » احلكم ال�ذي ال يقبل الطع�ن فيه بأي طريق م�ن طرق الطعن 
العادية « .

12 � خلط�ت أنظم�ة وقوان�ني دول جمل�س التع�اون اخلليجي بني مس�ميات احلك�م امُلنهي 
للدع�وى، فبعضها س�مته باحلك�م النهائي وبعضها س�مته باحلكم الب�ات، ومل تفرق يف 

ذلك بني ما إذا كان قاباًل للطعن أو غري قابل له .

13 � اتفق�ت أنظم�ة وقوان�ني دول جملس التعاون اخلليجي عىل أنه جي�ب عىل املدعي باحلق 
اخلاص حتى يصبح ذا صفة يف الدعوى، أن يطالب بحقوقه ِقَبل املتهم .

14 � اش�رطت مجيع أنظم�ة وقوانني دول جملس التعاون اخلليج�ي أن يكون احلكم مررًا، 
ومش�تم�اًل عىل بيان الواقعة املس�توجبة للعقوبة، ومسببًا، ومبنيًا عىل األدلة املقدمة أثناء 
نظر الدعوى، وأن يفصل يف طلبات املدعي باحلق اخلاص، وأن يكون النطق به يف جلسة 
علنية ، وأن يكون موقعًا من القايض، وإلزام تصديق بعض األحكام النهائية من جهات 

عليا، ختتلف مسمياهتا من دولة ألخرى .
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15 � اتفقت أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي عىل انقضاء الدعوى � سواًء أكانت 
عامة أو خاصة أو دعوى تعويض � باحلكم النهائي .

16 � توافق�ت أنظم�ة وقوانني دول جملس التع�اون اخلليجي عىل انقض�اء الدعوى اجلنائية 
بالعف�و م�ن املجني عليه، عىل اختالف بينها يف حتدي�د أنواع هذه اجلرائم، إال أنه جيمعها 

مسمى » اجلرائم التي يتطلب حتريك الدعوى فيها تقديم شكوى من املجني عليه« .

17 � اتفقت مجيع أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي عىل جواز ترك املدعي باحلق 
اخلاص لدعواه التي تتعلق بالتعويض، يف أي حال كانت عليها الدعوى .

18 � مل جتع�ل مجي�ع أنظمة وقوان�ني دول جملس التعاون اخلليجي وفاة املتهم س�ببًا النقضاء 
الدع�وى باحل�ق اخلاص، املتعلق�ة بتعويض الرضر الذي أصاب امل�رضور من اجلريمة، 

والتي يطلق عليها »الدعوى املدنية التابعة« .

19 � اتفق�ت مجي�ع أنظم�ة وقوانني دول جملس التع�اون اخلليجي عىل أن�ه ال تأثري النقضاء 
الدعوى اجلنائية العامة بأي سبب من األسباب، عىل الدعوى باحلق اخلاص .

20 � تقس�يم الدع�وى اجلنائي�ة إىل عام�ة وخاصة مل يأخذ ب�ه إال نظام اإلج�راءات اجلزائية 
الس�عودي، أما باق�ي قوانني دول جملس التع�اون اخلليجي فإن مجي�ع الدعاوى اجلنائية 
عنده�م الدعوى فيها عامة، وال يوجد لدهيم ما يس�مى ب� »الدع�وى اجلنائية اخلاصة«، 
وما تعلق هبا من حق خاص � ناتج عن الرضر بس�بب اجلريمة � فهو دعوى تعويض أو 

ما يسمى ب� »الدعوى املدنية املتعلقة بالدعوى اجلنائية« .

21 � يف النظ�ام الس�عودي � ب�ام أنه يقس�م الدعوى اجلنائية إىل قس�مني عام�ة وخاصة� فإن 
الدع�وى العام�ة تبارشها هيئ�ة التحقيق واالدعاء الع�ام، أما الدع�وى اجلنائية اخلاصة 

فيبارشها املجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده .

        أم�ا يف قوان�ني دول جمل�س التع�اون اخلليج�ي تس�تأثر النياب�ة العام�ة بمبارشة مجيع 
الدعاوى اجلزائية ؛ باعتبار أن الدعوى اجلزائية هي دعوى عمومية، وإن حركها املجني 

عليه .
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22 � مل يشرط نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي الشكوى إال يف الدعاوى اجلنائية اخلاصة، 
التي تتعلق بحقوق األفراد .

أم�ا قوان�ني بقية دول جملس التع�اون اخلليجي، فقد عددت هذه اجلرائم وحددهتا باالس�م، 
حي�ث مجع�ت بني جرائ�م عامة كالزن�ا والرسقة وب�ني جرائم خاصة كالقذف والس�ب 

والشتم، واشرطت يف حتريكها تقديم شكوى من املجني عليه.

23 � أوجبت قوانني اإلجراءات اجلنائية يف البحرين وعامن وقطر، وقانون اإلجراءات املدنية 
اإلمارايت، وقانون املرافعات املدنية الكويتي، يف حالة احلكم بإدانة املتهم، أن حيكم عليه 
أيض�ًا باملرصوفات التي ق�د حتملها املدعي باحلق املدين إذا حكم ل�ه بالتعويض، بالقدر 

الذي تراه املحكمة .

      أما يف النظام السعودي، فلم يلزم املدان بيشء من هذا القبيل .

24 � أج�ازت غالبي�ة أنظمة وقوان�ني دول جملس التعاون اخلليج�ي االعراض عىل احلكم 
النهائي بإعادة النظر، عىل اختالف بينها فيمن يملك احلق يف طلب ذلك .

       لكن قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي،مل ينص عىل جواز إعادة النظر.

25 � مل ين�ص نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي عىل انقض�اء الدع�وى اجلنائية اخلاصة 
بالوف�اة، لك�ن األم�ر خيتل�ف يف قوانني بقي�ة دول جملس التع�اون اخلليج�ي، فإن مجيع 
الدع�اوى اجلنائي�ة عندهم الدع�وى فيها عامة، وال يوجد لدهيم ما يس�مى ب� "الدعوى 

اجلنائية اخلاصة" ؛ لذا فإن مجيع الدعاوى اجلنائية تنقيض بوفاة اجلاين .

26 � خيتل�ف نظ�ام اإلج�راءات اجلزائي�ة الس�عودي، عن بقي�ة قوانني دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، يف عدم أخذه بنظرية التقادم يف الدعوى اجلنائية أو املدنية.

         أم�ا يف قوان�ني دول جمل�س التعاون فإن الدعوى املدنية التابع�ة تنقيض بالتقادم، إما 
طبقًا للمدة املقررة يف القانون املدين، أو طبقًا لتقادم الدعوى اجلنائية أهيام أطول .
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9 .3 التوصيات

تتمثل التوصيات التي توصلت إليها هذه الرسالة فيام ييل :

1 � يؤيد الباحث ما ذهب إليه بعض الرشاح من وجوب التفرقة بني احلكم النهائي واحلكم 
البات ؛ حيث حيسن التفريق بني احلكم النهائي الذي جيوز االعراض عليه بإحدى طرق 
الطع�ن غري العادية كإعادة النظر، وبني احلكم الذي حاز حجية ال يقبل ذلك، َفَيْحُس�ن 
أن يس�مى احلك�م الذي قد يقب�ل االعراض عليه بإح�دى طرق الطعن غ�ري العادية ب� 
»احلك�م النهائي« وإن س�مته بعض قوان�ني دول اخلليج ب�»البات«، م�ادام أنه يمكن أن 
يقب�ل الطعن بإحدى ط�رق الطعن غري العادي�ة كإعادة النظر، ويس�مى احلكم الذي ال 
ل أنظمة وقوانني دول  يمك�ن أن يقبل ذلك ب�»احلكم البات «، وعىل ذلك يمكن أن ُتَعدَّ

جملس التعاون اخلليجي .

2 � ي�رى الباح�ث أن اأَلْوىل وخروج�ًا م�ن اخل�الف أن ال يعمد الق�ايض يف حكمه إىل مثل 
الصي�غ امل�رددة بني اإلل�زام وغريه، كقوله : ثب�ت عندي، أو صح عن�دي ونحوها، بل 
يتح�رى م�ا اتفق علي�ه الفقهاء ما اس�تطاع إىل ذلك س�بياًل، خاصة أن جل�وءه إىل ألفاظ 
خمتل�ف فيها ليس له ثمرة ُتذكر، ف�اأَلوىل جتنبه، وإن كان والبد فال يقترص عىل مثل هذه 
الصي�غ فقط بل يؤكدها بالصيغ امللزمة كقوله : ثبت عندي كذا وكذا وحكمت بكذا أو 

وألزمته بكذا ... .

3 � ي�ويص الباح�ث بتقس�يم الدع�اوى اجلنائي�ة يف قوان�ني دول اخلليج إىل دع�اوى عامة، 
ودعاوى خاصة � كام هو يف الرشيعة اإلس�المية ونظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي � 
ورسيان أحكام كل منها عىل ذاهتا فقط، دون أن ينسحب ذلك عىل األخرى ؛ ألن لكل 

منهام أحكامها اخلاصة املتعلقة هبا .

4 � رضورة تواف�ق نصوص م�واد العقوبات يف قوانني اجلزاء بدول جملس التعاون اخلليجي 
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، حيث يرى الباحث أنه ال مانع من تقنينها يف مواد قانونية، 

متاشيًا مع الرأي القائل بجواز ذلك يف النصوص الرشعية.
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5 � رضورة تضم�ني نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي أو الئحت�ه التنفيذية ما يف�يد عدم 
قبول رجوع العايف عن القصاص بمجرد ترصحيه بالعفو عن القاتل؛ وذلك حقنًا للدماء.

6 �  رضورة تضم�ني نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي، وقوان�ني اإلجراءات اجلزائية يف 
اإلم�ارات وع�امن وقط�ر، ما يفيد بع�دم قبول إعادة رف�ع التارك لدع�وى احلق اخلاص 

)دعوى التعويض(، إذا رصح يف تركه بنزوله عن حقه .

7 � ضم صوت الباحث إىل أصوات املنادين بتضمني قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية 
الكويتي موادًا جتيز إعادة النظر يف األحكام النهائية .

8 � التوصي�ة ب�رضورة اإلرساع يف إص�دار القانون امل�دين العامين ؛ لتحديد تق�ادم الدعوى 
املدنية التابعة .

9 � ال مانع من األخذ بنظرية التقادم يف النظام السعودي، يف حدود ما أجازه فقهاء الرشيعة، 
وخاصة يف التعازير الواجبة حلق اهلل، والتي جيوز لويل األمر العفو عنها .

10 � يرى الباحث أن تضاف حالة ثالثة إىل حاالت املادة )32( من نظام اإلجراءات اجلزائية 
السعودي تنص عىل »انقضاء الدعوى اجلزائية اخلاصة بوفاة املتهم فيام تكون فيها املطالبة 

متعلقة ببدن اجلاين � غري القصاص � إذا مل يتم التصالح فيام بني األطراف قبل الوفاة« .

11 � ي�ويص الباح�ث برضورة اس�تبعاد دعاوى اجلناي�ات واجلنح املتعلق�ة بحقوق األفراد 
كالقتل العمد )القصاص( والقذف، والس�ب والش�تم ونحوه، م�ن رسيان التقادم عىل 
الدعوى فيها ؛ ألن ذلك خيالف الرشيعة اإلسالمية، ومل يقل به أحد من الفقهاء � رمحهم 

اهلل �، واألمر كذلك ينطبق عىل دعاوى التعويض الواجبة حلق آدمي .

12 � رضورة اس�تبعاد الدعاوى اجلنائية العامة يف قوانني دول جملس التعاون اخلليجي، من 
جواز تنازل املجني عليه عنها،كالزنا والرسقة وما شاهبها ؛ ألن احلدود إذا بلغت اإلمام 
ال جي�وز التن�ازل عنها، وال باس من ذلك يف جرائم التعازير لويل األمر إذا كانت متعلقة 

باحلق العام، وللمجني عليه يف احلق اخلاص كالسب والشتم ونحو ذلك. 

ت��م واحلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات، فام كان من صواب فمن اهلل، وما كان من خطأ 
فمني والشيطان، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وسالم عىل املرسلني
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املصــادر واملراجــع
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املصـادر واملراجـع
أواًل : املصادر :

الـقـرآن الـكريـم

ثانيًا : املراجع :

ابن أيب الدم، القايض شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهلل )1402ه ـ 1982م(، أدب 
القضاء املسـمى بالدرر املنظومـات يف األقضية واحلكومات )حتقيـق د. حممد مصطفى 
الزحييل، دار الفكر املعارص، بريوتـ  لبنان، ودار الفكر، دمشقـ  سوريا، الطبعة الثانية( 

ابن أيب موسى، الرشيف حممد بن أمحد )1419 ه ـ 1998م(، اإلرشاد إىل سبيل الرشاد )حتقيق 
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت ـ لبنان،  الطبعة األوىل( 

أمحـد، فـؤاد عبد املنعم )2001م(، يف الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلسـامي مع التطبيق يف اململكة 
العربية السعودية )املكتب العريب احلديث،  مطبعة األنصار، اإلسكندرية ـ مرص، د.ط( 

إسامعيل،  سعيد عبد اللطيف حسن )1989م(، احلكم اجلنائي الصادر بـاإلدانة )رسالة دكتوراه 
غري منشورة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، مرص( 

آل خنـن، عبـد اهلل بن حممد بن سـعد )1429ه ـ 2008م(، الكاشـف يف رشح نظام املرافعات 
الرشعية السعودي )مكتبة العبيكان، الرياضـ  اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية( 

األلبـاين، حممد نارص الدين )1399ه ـ 1979م(، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السـبيل 
)املكتب اإلسالمي، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 

اآلمـدي، عيل بـن حممد )1404ه(، اإلحـكام يف أصول األحـكام )حتقيق د.سـيد اجلمييل، دار 
الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان، د.ط(  

األنصاري، أبو حييى زكريا )د.ت(، أسنى املطالب رشح روض الطالب )وهبامشه حاشية الشيخ 
أيب العباس بن أمحد الرميل الكبري األنصاري، جتريد الشيخ حممد بن أمحد الشوبري، دار 

الكتاب اإلسالمي، القاهرة ـ مرص، د.ط( 
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البابـريت، حممـد بن حممـود )د.ت(، العناية عـى اهلداية )مطبوع مـع تكملة فتح القدير املسـمى 
»نتائج األفكار يف كشف األرسار لقايض زادة أفندي« عىل اهلداية، ومعه حاشية املحقق 
سعدى جلبي، املكتبة التجارية مصطفى الباز، مكة املكرمةـ اململكة العربية السعودية، 

ودار الفكر، بريوت ـ لبنان، د.ط( 

البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل )1417ه ـ 1997م(، صحيح البخاري، )دار السالم، 
الرياض ـ اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل( 

البعـيل، أبو عبد اهلل شـمس الدين حممد بـن أيب الفتـح )1401ه ـ 1981م(، املطلع عى أبواب 
املقنع )ومعه  معجم ألفاظ الفقه احلنبيل، صنع حممد بشـري األدلبي، املكتب اإلسالمي، 

بريوت ـ لبنان، د.ط( 

بالل، أمحد عوض )د.ت(، مبادئ قانون العقوبات املرصي ـ القسـم العام )دار النهضة العربية، 
القاهرة ـ مرص، د.ط( 

هبنـي، أمحد فتحـي )1412ه ـ 1991م(، املوسـوعة اجلنائية يف الفقه اإلسـامي )دار النهضة 
العربية، لبنان – بريوت، د.ط( 

البهـويت، منصـور بـن يونس ابـن إدريـس )1421هـ  2000م(، رشح منتهـى اإلرادات دقائق 
أويل النهى لرشح املنتهى )حتقيق د.عبد اهلل بن عبد املحسـن الرتكي، مؤسسـة الرسالة، 

بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل(  

البهـويت، منصور بن يونس إدريس )1402ه ـ 1982م(، كشـاف القنـاع عن متن اإلقناع )دار 
الفكر، بريوت ـ لبنان، د.ط( 

البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسن بن عيل )1414ه ـ 1994م(، السنن الكربى )ومعه تعليقات 
ابن الرتكامين، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان،  الطبعة 

األوىل( 

البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسـن بن عيل بن عبد اهلل بن موسـى )1414ه ـ 1994م(، أحكام 
القرآن للشـافعي )قدم له الشـيخ حممد زاهد بن احلسـن الكوثري، كتب هامشه الشيخ 

عبد الغني عبد اخلالق، مكتبة اخلانجي، القاهرة ـ مرص، الطبعة الثانية(  
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الرتكي وآخرون، عبد اهلل بن عبد املحسـن ونخبة من العلامء )1419ه(، التفسـر امليرس )جممع 
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة ـ اململكة العربية السعودية، د.ط(  

التفتـازاين، سـعد الدين مسـعود بـن عمـر )1426ه ـ 2005م(، رشح التلويح عـى التوضيح 
)وبصـدره التوضيـح ملتن التنقيح يف أصـول الفقه لصدر الرشيعة عبيد اهلل بن مسـعود 
املحبويب البخاري، راجعه وعلق عليه نجيب املاجدي وحسن املاجد، املكتبة العرصية، 

صيدا، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 

ابـن تيميـة، أبـو العباس أمحد بـن عبد احلليم بـن عبد السـالم )1425ه ـ 2004م(، السياسـة 
الرشعية يف إصاح الراعي والرعية )حتقيق عادل سـعد، مكتبة نزار الباز، مكة املكرمةـ 

اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل( 

ابن تيمية، شـيخ اإلسـالم أمحد ابن تيمية احلـراين )1416ه ـ 1995م(، جممـوع الفتاوى )مجع 
وترتيب عبد الرمحن بن قاسـم، وسـاعده ابنه حممد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

الرشيف، املدينة املنورة ـ اململكة العربية السعودية، د. ط( 

ثروت، جالل )1983م(، أصول املحاكامت اجلزائية )الدار اجلامعية، بريوت ـ لبنان، د.ط( 

ثـروت، جـالل )1989م(، نظـم القسـم العام يف قانـون العقوبـات املرصي )منشـأة املعارف، 
اإلسكندرية ـ مرص، د.ط( 

جاد، سـامح السـيد )1404هـ 1984م(، تقادم الدعوى اجلنائية )مطبعـة دار اهلدى، القاهرة ـ 
مرص، د.ط( 

اجلصـاص، أبـو بكر أمحـد بن عـيل الـرازي )1412هـ  1992م(، أحكام القـرآن )حتقيق حممد 
الصادق قمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسـة التاريخ العريب، بريوت ـ لبنان، 

د.ط( 

اجلنـدي، إبراهيـم صـادق )1420ه ـ 2000م(، الطب الرشعي يف التحقيقـات اجلنائية )مركز 
الدراسـات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلـوم األمنية، الرياض ـ اململكة العربية 

السعودية، الطبعة األوىل( 
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احلاكـم . أبـو عبـد اهلل احلاكـم النيسـابوري )1428هـ  2007م(، املسـتدرك عـى الصحيحني 
)اعتنـى به صالح اللحام، الدار العثامنية، عامن ـ األردن، دار ابن حزم، بريوت ـ لبنان، 

الطبعة األوىل( 

احلجـاوي . رشف الدين موسـى بن أمحد بن موسـى بن سـامل أبو النجـا )1418هـ  1997م(، 
اإلقنـاع لطالـب االنتفاع )حتقيـق عبد اهلل بن عبد املحسـن الرتكي، بالتعـاون مع مركز 
البحوث والدراسـات العربية اإلسـالمية بـدار هجر، هجر للطباعـة، القاهرة ـ مرص، 

الطبعة األوىل(  

ابـن حجـر . أبو الفضل شـهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسـقالين الشـافعي )1416ه ـ 
1995م(، تلخيص احلبر يف ختريج أحاديث الرافعي الكبر )اعتنى به أبو عاصم حسن 

بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، دون بلد نرش، الطبعة األوىل( 

ابـن حجر . أمحد بن عيل بن حجر العسـقالين )1379ه(، فتح البـاري برشح صحيح البخاري 
)أصله وحققه عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، رقم كتبه وأحاديثه حممد فؤاد عبد الباقي، 
أخرجـه وأرشف عىل الطبعة حمب الدين اخلطيـب، دار املعرفة، بريوت ـ لبنان،  الطبعة 

األوىل( 

ابـن حجـر، أمحد بن عيل بـن حجـر العسـقالين )1422ه ـ 2001م(، هداية الـرواة إىل ختريج 
أحاديث املصابيح واملشـكاة )وبحاشـيته النقد الرصيح ملا انتقد مـن أحاديث املصابيح 
لإلمام العالئـي، واألجوبة عىل أحاديث املصابيح البن حجر، ختريج العالمة حممد بن 
نارص الدين األلباين، حتقيق عيل بن حسـن عبد احلميد احللبي، دار ابن القيم، الدمام – 

اململكة العربية السعودية، ودار ابن عفان، القاهرة – مرص، الطبعة األوىل( 

ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد )د.ت(، املحى )حتقيق أمحد شاكر، مكتبة دار الرتاث، 
القاهرة ـ مرص، د.ط(  

حسن، ضياء نوري )1981م(، الطب القضائي وآداب املهنة الطبية )د.ن، بغدادـ  العراق، د.ط( 

حسـني، حممود نجيـب )1977م(، قوة احلكـم اجلنائي يف إهنـاء الدعوى اجلنائيـة )دار النهضة 
العربية، القاهرةـ مرص، الطبعة الثانية( 
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حسني، حممود نجيب )1995م(، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية )دار النهضة العربية، القاهرةـ 
مرص، الطبعة الثالثة( 

احلطـاب، حممـد بـن أمحد بن عبد الرمحـن املغـريب )1398هـ  1978م(، مواهـب اجلليل رشح 
خمترص خليل )دار الفكر، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية( 

احلفناوي، عبد املجيد )د.ت(، أصول الترشيع يف اململكة )د.ن، د.ط( 

احلكيم، حممد حكيم حسـن )2005م(، النظرية العامة للصلح وتطبيقاهتا يف املواد اجلنائية )دار 
الكتب القانونية، املحلة الكربى ـ مرص( 

احلميـي، عبد الرمحـن إبراهيم عبد العزيـز )1409ه ـ 1989م(، القضـاء ونظامه يف الكتاب 
والسنة )جامعة أم القرى، مكة املكرمة ـ اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل(  

حومـد، عبـد الوهاب )1982م(، الوسـيط يف اإلجـراءات اجلزائية الكويتية )ذات السالسـل، 
جامعة الكويت، الكويت، الطبعة الثالثة( 

حومـد، عبـد الوهـاب )1983م(، الوسـيط يف رشح القانـون اجلزائـي الكويتيـ  القسـم العام 
)مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، الطبعة الثالثة، ومعاد طبعه 1987م( 

1991م(، درر احلـكام رشح جملـة األحـكام )تعريـب املحامـي فهمي  حيـدر، عـيل )1411هـ 
احلسيني، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 

خليل، أمحد )1994م(، أصول املحاكامت املدنية )الدار اجلامعية، بريوتـ لبنان، د.ط( 

الدارقطنـي،  عـيل بن عمر )1424ه ـ 2004م(، سـنن الدارقطني )وبذيلـه التعليق املغني عىل 
الدار قطني، أليب الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي، أرشف عىل إصداره الدكتور 
عبد اهلل بن عبد املحسـن الرتكي، حتقيق شـعيب األرنؤوط، وحسـن عبد املنعم شلبي، 

وسعيد اللحام، مؤسسة الرسالة، بريوت ـ لبنان،  الطبعة األوىل( 

دامـاد أفنـدي، الفقيه عبد اهلل بن الشـيخ حممد بن سـليامن )د.ت(، جممع األهنـر يف رشح ملتقى 
األبحـر )وهبامشـه بدر املتقـى يف رشح امللتقى، مؤسسـة التاريخ العـريب، ودار الرتاث 

العريب، بريوت ـ لبنان، د.ط( 
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أبو داوود، سليامن بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين )1420ه ـ 1999م(، سنن أيب 
داوود )طبعـة مصححة ومرتبة مـن قبل طلبة العلم، بإرشاف ومراجعة الشـيخ صالح 
بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشـيخ، دار السـالم للنرش والتوزيع، الرياض ـ 

اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل( 

الدرديـر، أبـو الربكات أمحد بـن حممد بن أمحـد )د.ت(، الرشح الصغر عى أقرب املسـالك إىل 
مذهب اإلمام مالك )وباهلامش حاشـية الشـيخ أمحد بن حممـد الصاوي املالكي، خرج 

أحاديثه وقارنه بالقانون احلديث د. مصطفى كامل وصفي، دار املعارف، د.ط( 

الدسـوقي، شـمس الدين حممد عرفة )د.ت(، حاشية الدسوقي عى الرشح الكبر أليب الربكات 
سـيدي أمحـد الدردير )وهبامشـه الـرشح املذكور مع تقريـرات للمحقق  الشـيخ حممد 

عليش، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة ـ مرص، د.ط( 

الدسـوقي، عـزت )1986م(، الدعـوى اجلنائية بـني النظرية والتطبيق )رسـالة دكتـوراه، كلية 
احلقوق بجامعة القاهرة ـ مرص، د.ط( 

ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد )1416ه ـ 1995م(، بداية املجتهد وهناية 
املقتصد )وهبامشه السبيل املرشد إىل بداية املجتهد وهناية املقتصد، حتقيق وختريج . عبد 

اهلل العبادي، دار السالم، القاهرة ـ مرص، الطبعة األوىل(  

الرصـاع، أبـو عبـد اهلل حممد األنصـاري )1993م(، رشح حـدود ابن عرفة املوسـوم بـ"اهلداية 
الكافية الشـافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية )حتقيق حممد أبو األجفان والطاهر 

املعموري، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 

رمضـان، عمر السـيد )1985م(، مبادئ قانون اإلجـراءات اجلنائية )نـرش دار النهضة العربية، 
مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، القاهرة ـ مرص، د.ط( 

الرميل، شـمس الدين حممد بن أبو العباس أمحد بن محزة بن شـهاب الدين املشـهور بالشـافعي 
الصغري )1414ه ـ 1993م(، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج يف الفقه عى مذهب اإلمام 
الشـافعي )ومعه  "حاشـية أيب الضياء نور الدين عيل بن عيل الشرباملـي، وحاشية أمحد 
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ابـن عبد الرزاق بـن حممد بن أمحد املعـروف باملغريب الرشـيدي"، دار الكتب العلمية، 
بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل(  

الزبيدي، السيد حممد مرتىض احلسيني )1422ه _ 2001م(، تاج العروس من جواهر القاموس، 
)اجلزء 39 حتقيق عبد املجيد قطامش، ومراجعة د.عبد العزيز عيل سـفر ود.خالد عبد 
الكريم مجعة، واجلزء 38 حتقيق د.عبد الصبور شـاهن، ومراجعة د.حممد محاسـة عبد 
اللطيـف، ط1422/1هـ2001م، واجلزء 37 حتقيـق د.مصطفى حجازي، ومراجعة 
د.حممد محاسـة عبد اللطيف، ط1422/1هـ2001م، الرتاث العريب سلسلة يصدرها 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب بدولة الكويت، الطبعة األوىل( 

الزحيـيل، حممـد مصطفـى )1414ه ـ 1994م(، وسـائل اإلثبـات يف الرشيعـة اإلسـامية ويف 
املعامـات املدنيـة واألحـوال الشـخصية )مكتبـة املؤيـد، الريـاضـ  اململكـة العربيـة 

السعودية، ومكتبة دار البيان، دمشق ـ سوريا، الطبعة الثانية(  

الزحييل، وهبه )1418ه ـ 1998م(، الفقه اإلسـامي وأدلته )دار الفكر، دمشـقـ سوريا، ودار 
الفكر املعارص، بريوتـ لبنان، الطبعة الرابعة(  

أبو زهرة، حممد )1389ه ـ 1969م(، موسـوعة الفقه اإلسامي )مجعية الدراسات اإلسالمية، 
القاهرة ـ مرص، د.ط(  

أبـو زهـرة، حممـد )1998م(، اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسـاميـ كتاب اجلريمـة )دار الفكر 
العريب، القاهرة ـ مرص، د.ط(  

الزيـد، زيـد بن عبد الكريم بـن عيل )1407ه(، العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسـامي )رسـالة 
دكتـوراه، املعهـد العايل للقضاء، قسـم الفقـه املقـارن، جامعة اإلمام حممد ابن سـعود 

اإلسالمية، الرياض ـ اململكة العربية السعودية(  

الزيلعـي، فخـر الدين عثامن بن عيل )1315ه(، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق )مكتبة امدادية 
ملتان، بباكستان، طبع املطبعة الكربى األمريية، بوالق ـ مرص، د.ط(   
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السـامل، فهد بن حممد )1426/1425ه(، انقضاء الدعـوى اجلنائية يف نظام اإلجراءات اجلزائة 
)رسـالة ماجسـتري غري منشـورة، املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن سـعود 

اإلسالمية، الرياضـ اململكة العربية السعودية( 

الرسخـي، أبـو بكر حممد بـن أمحد )1422ه ـ 1002م(، املبسـوط )اعتنى به سـمري مصطفى 
رباب، دار إحياء الرتاث، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 

رسور، أمحـد فتحـي )1981م(، الوسـيط يف قانـون اإلجـراءات اجلنائية )دار النهضـة العربية، 
القاهرة ـ مرص، الطبعة الرابعة( 

السـعدي، عبـد الرمحن بن نـارص )1423هـ  2002م(، تيسـر الكريم الرمحن ف تفسـر كام 
املنان )قدم له الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل، والشيخ حممد الصالح العثيمن، 
اعتنى به حتقيقَا ومقابلة عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بريوت ـ لبنان، 

الطبعة األوىل(  

السـمرقندي، عالء الدين حممد بن أمحد بن أيب أمحد )د.ت(، حتفة الفقهاء )دار الكتب العلمية، 
بريوتـ لبنان، د.ط(  

السـيوطي، جالل الدين عبـد الرمحن )1403ه ـ 1983م(، األشـباه والنظائر يف قواعد وفروع 
الشافعية )دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل(  

الشـاطبي،  أبو إسـحاق إبراهيم اللخمي الغرناطي )د.ت(، املوافقات يف أصول األحكام )علق 
عليه حممد اخلرض حسن التولي، دار الفكر، دمشق ـ سوريا، د.ط(   

الشـاطبي،  أبو إسـحاق إبراهيم بن موسـى بن حممد اللخمـي )1427ه ـ2006م(، املوافقات 
)تقديـم الشـيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيـد، ضبط نصه وعلق عليه أبو عبيدة مشـهور بن 
حسـن آل سـلامن، دار ابن القيم، الرياضـ  اململكة العربية السـعودية، ودار ابن عفان، 

القاهرة ـ مرص الطبعة الثانية(  

الشافعي، اإلمام حممد بن إدريس  الشافعي )1422ه ـ 1001م(، األم )حتقيق د. رفعت فوزي 
عبد املطلب، دار الوفاء، املنصورة ـ مرص، الطبعة األوىل(  
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الشـافعي، حممد بـن أدريس )1425ه ـ 2004م(، مسـند اإلمام الشـافعي )ترتيـب األمري أيب 
سـعيد سـنجر بـن عبد اهلل النـارصي اجلـاويل، حتقيق وتعليـق د. ماهر ياسـن الفحل، 

غراس للنرش، اجلهراء ـ الكويت، الطبعة األوىل( 

الشرباملـي، أبو الضياء نور الدين عيل بن عيل )1414هـ  1993م(، حاشية الشرباملـي )مطبوع 
مع " هناية املحتاج إىل رشح املنهاج يف الفقه عىل مذهب اإلمام الشـافعي للرميل ومعها 
حاشـية أمحد بن عبد الرزاق بن حممد بن أمحد املعروف باملغريب الرشـيدي"، دار الكتب 

العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل(  

شـحاته، حممد نور عبد اهلادي )1410ه ـ1990م(، أصول قوانني املرافعات يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، اجلزء األول )د. ن، الطبعة األوىل( 

الرشبينـي، حممد اخلطيـب )د.ت(، مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهـاج )دار الفكر، بريوت ـ 
لبنان، د.ط( 

الرشواين، عبد احلميد ؛ وابن القاسـم، وأمحد بن قاسـم العبادي )1416ه ـ 1996م(، حوايش 
الـرشواين وابـن القاسـم العبادي عـى حتفة املحتـاج بـرشح املنهاج )ضبطـه وصححه 
الشـيخ حممـد عبدالعزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية، بـريوتـ  لبنان، الطبعة األوىل( 

338/13ـ 339 .

الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف )1412هـ  1992م(، املهذب )حتقيق وتعليق 
د.حممد الزحييل، دار القلم، دمشـق ـ سـوريا، والدار الشـامية، بريوت ـ لبنان، الطبعة 

األوىل(  

الطـربي، أبـو جعفر حممد بن جرير )د.ت(، تفسـر الطـربي جامع البيان عن تأويـل آي القرآن 
)حققـه وعلق حواشـيه حممود حممد شـاكر، راجعه وخرج أحاديثه أمحد حممد شـاكر، 

مكتبة ابن تيمية، القاهرة ـ مرص، الطبعة الثانية(  

الطوري، اإلمام حممد بن حسن بن عيل الطوري القادري احلنفي، تكملة البحر الرائق رشح كنز 
الدقائق )ضبطه وخرج أحاديثه الشـيخ زكي عمـريات، دار الكتـب العلمية، بريوت ـ 

لبنان، الطبعة األوىل( 
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الظفـريي، فايز عايد، التامس إعـادة النظر يف األحكام اجلزائية دعوة للتطبيق يف قانون اإلجراءات 
اجلزائية الكويتية )جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، عدد 115، الكويت( 

ابن عابدين )االبن(، حممد عالء الدين )1415هـ  1994م(، حاشية قرة عيون األخبار تكملة رد 
املحتار عى الدر املختار )حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، دار الكتب 

العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل(  

ابـن عابدين، حممد أمـن )1415ه ـ 1994م(، رد املحتار عى الدر املختار رشح تنوير األبصار، 
املعروف بـ»حاشـية ابن عابدين« )مـع تكملة ابن عابدين لنجل املؤلف، حتقيق الشـيخ 
عادل أمحد عبد املوجود والشـيخ عيل حممد معوض، قدم له د.حممد بكر إسـامعيل، دار 

الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل(  

عامـر، عبـد العزيز موسـى )د.ت(، التعزير يف الرشيعة اإلسـامية )دار الفكر العـريب، القاهرة ـ 
مرص، الطبعة الرابعة(  

أبـو عامـر، حممـد زكـي )1986م(، قانون العقوباتـ  القسـم العـام )دار املطبوعـات اجلامعية، 
اإلسكندريةـ مرص، د.ط( 

أبـو عامر، حممد زكي ؛ وعبد املنعم، سـليامن )2002م(، القسـم العام مـن قانون العقوبات )دار 
اجلامعة اجلديدة للنرش، اإلسكندرية ـ مرص، د.ط( 

ابـن عبـد الرب، أبو عمر يوسـف بن عبـد اهلل بن حممد بن عبـد الرب النمري القرطبـي )1413ه ـ 
1992م(، الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي )دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة 

الثانية( 

ابـن عبـد الـرب، احلافظ أبو عمر يوسـف بـن عبد اهلل بـن حممد بـن عبــد الرب النمـري القرطبـي 
)1410هـ  1990م(، التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن املعاين واألسـانيد )حتقيق سـعيد أمحد 

أعراب، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، د.ط( 

عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )1403ه ـ 1983م(، املصنف )ومعه كتاب 
اجلامع لإلمام معمر بن راشد األزدي، رواية اإلمام عبد الرزاق الصنعاين، حققه وخرج 

أحاديثه حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت ـ لبنان،  الطبعة الثانية( 
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عبـد السـتار، فوزيـة )1977م(، االدعاء املبـارش يف اإلجـراءات اجلنائية )دار النهضـة العربية، 
القاهرةـ مرص، د.ط( 

ابن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز )1421هـ  2000م(، القواعد الكربى املوسومة بـ قواعد 
األحـكام يف إصـاح األنـام )حتقيق د. نزيـه كامل محـاد و د.  عثامن مجعـة ضمريية، دار 

القلم، دمشق ـ سوريا، الطبعة األوىل(  

عبد املحسـن، مصطفى حممد )2008ـ 2009م(، النظام اجلنائي اإلسامي القسم العام العقوبة 
)دار النهضة العربية، القاهرة ـ مرص العربية، د.ط( 

عبد امللك، جندي )د.ت(، املوسوعة اجلنائية )دار إحياء الرتاث العريب، لبنان ـ بريوت، د.ط( 

عبد املنعم، سليامن ؛ و ثروت، جالل )1416هـ  1996م(، أصول املحاكامت اجلزائية )املؤسسة 
اجلامعية للدراسات والنرش، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 

عطية، محدي رجب )1990م(، دور املجني عليه يف إهناء الدعوى اجلنائية )رسـالة دكتوراه غري 
منشورة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، مرص( 

عليـش، حممـد )1409ه ـ 1989م(، منح اجلليل رشح عى خمترص سـيدي خليـل )دار الفكر، 
بريوت ـ لبنان، د.ط( 

عمـر، نبيـل إسـامعيل )1993م(، أصـول املرافعات الرشعية وعلـم القضاء يف اململكـة العربية 
السعودية )منشأة املعارف، اإلسكندرية ـ مرص، د.ط( 

عمر، نبيل إسامعيل )1986م(، أصول املرافعات املدنية والتجارية )منشأة املعارف، اإلسكندريةـ 
مرص، الطبعة األوىل( 

العوجي، مصطفى )2002م(، دروس يف أصول املحاكامت اجلزائية )منشورات احللبي احلقوقية، 
بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 

عـودة، عبد القـادر، الترشيـع اجلنائي اإلسـامي مقارًنـا بالقانون الوضعي )مؤسسـة الرسـالة 
نارشون، بريوت ـ لبنان،  ط1 / 1426ه ـ 2005م(  
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»نظريـة  اجلزائيـة  اإلجـراءات  أصـول  2003م(،  ـ  )1424ه  الديـن  حميـي  حممـد  عـوض، 
البطان«)بحث غري منشـور، من مذكراته التي قام بتدريسـها عىل طلبة الدكتوراه قسم 

العدالة، بجامعة نايف العربية، بالرياض ـ اململكة العربية السعودية( 
العيسـى، عبـد اهلل عيسـى )1425ه(، انقضـاء الدعـوى اجلزائية )بحـث مقدم لنـدوة القضاء 
واألنظمة العدلية، بالرياض، نرش من ضمن أوراق العمل ـ املجلد الثالث، طبع وزارة 

العدل باململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية( 
العينـي، أبو حممد حممود بن أمحد )1411ه ـ1990م(، البنايـة يف رشح اهلداية )املكتبة التجارية 
مصطفـى أمحـد الباز، مكة املكرمـة – اململكة العربية السـعودية، ودار الفكر، بريوتـ  

لبنان، الطبعة الثانية( 
ابن الغرس، )1326ه( . الفواكه البدرية )ومعه رشحه املجاين الزهرية للشـيخ حممد صالح بن 

عبد الفتاح اجلارم، )مطبعة النيل، القاهرة ـ مرص( 
الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد )د.ت(، إحياء علوم الدين )وهبامشـه املغني عن مخل 
األسـفار يف األسـفار يف ختريـج ما يف اإلحيـاء من أخبـار أليب الفضل زيـن الدين عبد 

الرحيم بن احلسن العراقي، دار الشعب، القاهرة ـ مرص، د.ط(  
الغنيمي، الشـيخ عبد الغني الغنيمي الدمشـقي امليداين احلنفي )1412ه ـ 1991م(، اللباب يف 

رشح الكتاب )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان، د.ط( 
ابـن فارس، أبو احلسـن أمحـد بن فارس بـن زكريـا )1389ه(، معجم مقاييـس اللغة، )حتقيق 

وضبط عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية( 
ابـن فـارس، أبو احلسـن أمحـد بن فارس بـن زكريا الـرازي املعـروف بابن فـارس )1403هـ  
1983م(، حليـة الفقهـاء )حتقيق د. عبد اهلل بن عبد املحسـن الرتكـي، الرشكة املتحدة 

للتوزيع، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 
الفالح،بندر بن سليامن )1425هـ  2004م(، انقضاء الدعوى العامة يف ضوء  نظام اإلجـراءات  
اجلزائية السعودي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية )رسالة ماجستري غري منشورة، 
كلية الدراسـات العليا، جامعة نايف العربيـة للعلوم األمنية، الرياض ـ اململكة العربية 

السعودية( 
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الفتوحي، تقي الدين حممد ابن أمحد الفتوحي احلنبيل )1419ه ـ 1999م(، منتهى اإلرادات يف 
مجـع املقنع مع التنقيح وزيادات )مع حاشـية املنتهى لعثامن بن أمحد بن سـعيد النجدي 
الشـهري بابـن قائد، حتقيـق د.عبد اهلل ابن عبد املحســن الرتكي، مؤسســة الرسـالـة، 

بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 

ابـن فرحـون، أبو الوفاء إبراهيم بن اإلمام شـمس الدين أيب عبد اهلل حممـد بن فرحون اليعمري 
املالكي )1423هـ  2003م(، تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام )خرج 

أحاديثه وعلق عليه الشيخ مجال املرعشيل، دار عامل الكتاب، بريوت ـ لبنان، د.ط( 

الفقي، عادل حممد )1984م(، حقوق املجني عليه يف القانون الوضعي مقارنًا بالرشيعة اإلسامية 
)رسالة دكتوراه ـ غري منشورة ـ بكلية احلقوق بجامعة عن شمس ـ مرص( 

فـوده، عبـد احلكـم )2005م(، انقضـاء الدعـوى اجلنائية وسـقوط عقوبتها )منشـأة املعارف، 
اإلسكندريةـ مرص، د.ط( 

الفيومـي، أمحـد بن حممد بن عيل الفيومـي املقـري )1418هـ  1997م(، املصباح املنر، )اعتنى 
به األستاذ يوسف الشيخ حممد، املكتبة العرصية، صيدا بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية( 

القحطاين، عبد اهلل مرعي )1418ه(، تطورات اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية السعودية 
)د.ن، الطبعة األوىل( 

ابن قدامة، موفق الدين أبو حممد بن عبد اهلل ابن أمحد )1424ه(، روضة الناظر وجنة املناظر يف 
أصـول الفقه عى مذهب اإلمام أمحد بن حنبل )ضبـط نصه وعلق عليه د.حممود حامد 

عثامن، دار الزاحم، الرياضـ اململكة العربية السعودية، د.ط( 

ابن قدامة، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي 
الصاحلي احلنبيل )1426هـ  2005م(، املغني )حتقيق د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي 
و د.عبـد الفتـاح حممـد احللو، دار عـامل الكتب، الريـاضـ  اململكة العربية السـعودية، 

الطبعة اخلامسة( 
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القـرايف، شـهاب الديـن أبو العبـاس أمحد بن إدريـس بن عبد الرمحـن الصنهاجـي )1421ه ـ 
2001م(، أنـوار الربوق يف أنواء الفروق املعروف بكتاب الفروق )دراسـة وحتقيق أ.د 

حممد أمحد رساح و أ.د عيل مجعة حممد، دار السالم، القاهرة ـ مرص، الطبعة األوىل( 

القرطبي، أبو عبد اهلل بن حممد بن أمحد بن أيب بكر )1427ه ـ 2006م(، اجلامع ألحكام القرآن 
واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان )حتقيق عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة 

الرسالة، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 

قلعــه جــي، حممــد رواس )1426هـ  2005م(، املوسـوعـة الفقهيـة امليـرسة )دار النفائس، 
بريوت ـ  لبنان، الطبعة الثانية( 

قلعه جي، حممد رواس )1416ه ـ 1996م(، معجم لغة الفقهاء مع كشاف إنجليزي ـ عريب ـ 
فرنيس باملصطلحات الواردة يف املعجم )وضع مصطلحاته اإلنكليزية أ.د حامد صادق 
قنيبـي، ووضع مصطلحاته الفرنسـية أ.قطـب مصطفى سـانو، دار النفائس، بريوت ـ 

لبنان، الطبعة األوىل( 

القونوي، الشـيخ قاسـم )1427ه(، أنيـس الفقهاء يف تعريفـات األلفاظ املتداولـة بني الفقهاء 
)حتقيـق د.أمحد ابـن عبد الـرزاق الكبيي، دار ابن اجلـوزي، الدمـام ـ اململكة العربية 

السعودية، الطبعة األوىل( 

ابن القيم، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية )د.ت(، إعام املوقعني عن رب العاملني 
)دار اجليل، بريوت ـ لبنان، د.ط( 

ابن القيم، شـمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن قيم اجلوزية )د.ت(، الطرق احلكمية يف السياسـة 
الرشعية )قدم له وراجعه وعلق عليه الشـيخ هبيج غزاوي، دار إحياء العلوم، بريوت ـ 

لبنان، د.ط( 

الكاساين، اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود )1418ه ـ 1997م(، بدائع الصنائع يف ترتيب 
الرشائـع )حتقيق وتعليق الشـيخ عيل حممد معوض والشـيخ عادل أمحـد عبد املوجود، 
توزيع مكتبة عباس أمحد الباز، مكة املكرمة ـ اململكة العربية السـعودية، طبع ونرش دار 

الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 
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الكاساين، اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود )1418ه ـ 1997م(، بدائع الصنائع يف ترتيب 
الرشائـع )حتقيق وتعليق الشـيخ عيل حممد معوض والشـيخ عادل أمحـد عبد املوجود، 
توزيع مكتبة عباس أمحد الباز، مكة املكرمة – اململكة العربية السعودية، طبع ونرش دار 

الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 

ابن كثري، عامد الدين أبو الفداء إسامعيل ابن كثري الدمشقي )د.ت(، تفسر القرآن العظيم )كندة 
لإلعالم والنرش، جدة ـ اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل(   

الكفـوي، أبـو البقـاء أيـوب بـن موسـى احلسـيني )1413ه ـ 1992م(، الكليـات معجـم يف 
املصطلحـات والفروق اللغوية )أعده وفهرسـه د. عدنان درويش وحممد املرصي، دار 

الكتاب اإلسالمي، القاهرة ـ مرص، الطبعة الثانية( 

كـريه، حسـن )1974م(، املدخـل إىل القانون  )منشـأة املعارف، اإلسـكندرية ـ مـرص، الطبعة 
اخلامسة( 

املـاوردي، أبو احلسـن عيل بن حممد بن حبيـب البرصي البغدادي )د.ت(، األحكام السـلطانية 
والواليات الدينية )دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، د.ط( 

جملـة األحـكام العدليـة" )1424ه ـ2004م(، )ومعهـا قـرار حقـوق العائلة يف النـكاح املدين 
والطالق، اعتنى هبا بسام عبد الوهاب اجلايب، دار ابن حزم، بريوت ـ لبنان، د.ط( 

حمـرم، حممد حمرم حممد عيل ؛ واملهريي، خالد حممد كرفور )2000(، قانون اإلجراءات اجلزائية 
االحتـادي لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، فقهًا وقضـاًء )الفتـح للطباعـة والنرش، 

اإلسكندريةـ مرص، الطبعة األوىل( 

الفقـه اجلنائـي اإلسـامي )دار املطبوعـات اجلامعيـة،  دراسـات يف  حممـد، عـوض )د.ت(، 
اإلسكندريةـ مرص، د.ط( 

حممـد، جممد حنفي حممـود )1992م(، االدعاء املبارش يف اإلجراءات اجلنائية )رسـالة دكتوراه، 
جامعة القاهرة، كلية احلقوق، القاهرة ـ مرص، ط.د( 
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املّدرع، حممد بخيت بن مبارك )1425هـ  2004م(، انقضاء الدعوى العامة بصدور احلم النهائي 
يف نظام اإلجراءات اجلزائية السـعودي )رسـالة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات 

العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ـ اململكة العربية السعودية( 

املرداوي، شـيخ اإلسـالم عالء الدين أيب احلسـن عيل ابن سـليامن املرداوي احلنبيل )1377ه ـ 
1958م(، اإلنصـاف يف معرفة الراجح من اخلاف عى مذهب اإلمام املبجل )صححه 
وحققـه حممـد حامد الفقي، طبـع عىل نفقة امللك سـعود بن عبد العزيز، مطبعة السـنة 

املحمدية، القاهرة ـ مرص، الطبعة األوىل( 

املرصفـاوي، حسـن صـادق )1996م(، املرصفـاوي يف أصـول اإلجـراءات اجلنائيـة )منشـأة 
املعارف، اإلسكندريةـ مرص، د.ط( 

مسلم، أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )1419هـ  1998م(، صحيح مسلم 
)دار املغني، الرياض ـ اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل( 

مصطفـى، حممـود حممـود )1988م(، رشح قانـون اإلجراءات اجلزائيـة )دار النهضـة العربية، 
ومطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، الطبعة الثانية عرش( 

مصطفـى، حممـود حممـود )1983م(، رشح قانـون العقوبـات )مطبعة جامعـة القاهرةـ  مرص، 
الطبعة العارشة( 

املطيعـي، حممـد نجيب )د.ت(، تكملـة املجموع رشح املهذب )مكتبة اإلرشـاد، جدةـ  اململكة 
العربية السعودية، د. ط( 

معجـم القانـون )1420ه ـ 1999م(، جممـع اللغـة العربيـة )املطابع األمرييـة، القاهرة ـ مرص 
العربية( 

ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد )1418هـ  1997م(، 
املبدع رشح املقنع )دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 
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ابـن مفلح، شـمس الدين حممد بـن مفلح املقـديس )1424هـ  2003م(، كتاب الفروع )ومعه 
تصحيـح الفـروع للعالمة عـالء الدين عيل بن سـليامن املرداوي، وحاشـية ابن قندس 
لتقي الدين أيب بكر إبراهيم بن يوسـف البغيل، حتقيق د. عبد املحسـن الرتكي، مؤسسة 
الرسـالة، بـريوت ـ لبنان، مكتبـة املؤيد، الريـاض ـ اململكة العربية السـعودية، الطبعة 

األوىل( 

ابن منظور، مجال الدين حممد )1417ه ـ 1997م(، لسـان العرب )دار إحياء الرتاث ومؤسسة 
التاريخ العريب، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية( 

موسـوعة الفقه اإلسـامي )1414هـ  1993م(، )إرشاف املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، 
القاهرة – مرص، د.ط(  

املوسـوعة الفقهية )ط1408/2ه ـ 1988م(، وزارة األوقاف والشـئون اإلسالمية بالكويت، 
)طباعة ذات السالسل، الكويت( 

املوصيل، عبد اهلل بن حممود بن مودود )د.ت(، االختيار لتعليل املختار )علق عليه الشيخ حممود 
أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، د.ط( 

املريغنـاين، برهـان الديـن عيل بن أيب بكـر )د.ت(، اهلدايـة رشح بداية املبتـدئ )مطبوع مع فتح 
القدير البن اهلامم وتكملته املسامة »نتائج األفكار يف كشف األرسار لقايض زادة أفندي« 
عىل اهلداية، ومعه حاشـية املحقق سـعدى جلبي، املكتبة التجارية مصطفى الباز، مكة 

املكرمةـ اململكة العربية السعودية، ودار الفكر، بريوتـ لبنان، د.ط(  

النـرباوي، نبيل عبد الصبور )1416ه ـ 1996م(، سـقوط احلق يف العقاب )دار الفكر العريب، 
القاهرة ـ مرص، د.ط( 

2000م(،  ابن النجار، تقي الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي احلنبيل )1420هـ 
خمترص التحرير يف أصول الفقه )ضبط نصه وعلق عليه د.حممد مصطفى حممد رمضان، 

دار الزاحم، الرياض ـ اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل(  
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ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد )1418هـ  1997م(، البحر الرائق رشح كنز الدقائق 
)ومعـه حاشـية »منحـة اخلالق عىل البحـر الرائق« للشـيخ حممد أمن عابديـن بن عمر 
عابدين بن عبد العزيز املعروف بابن عابدين الدمشـقي احلنفي، ضبطه وخرج أحاديثه 

الشيخ زكي عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل( 

نـدا، حممد حممـود )1981م(، انقضـاء الدعوى التأديبيـة )دار الفكر العـريب، القاهرة – مرص، 
الطبعة األوىل( 

النسـفي، أبـو الربكات عبـد اهلل بن أمحـد )1406ه ـ 1986م(، كشـف األرسار رشح املصنف 
عـى املنـار )مع رشح نور األنـوار عىل املنار حلافظ شـيخ أمحد املعـروف بمالجيون بن 
أيب سـعيد بـن عبيد اهلل احلنفي الصديقي املبهوي، دار الكتـب العلمية، بريوتـ  لبنان، 

الطبعة األوىل(  

النسفي، نجم الدين أبو حفص عمر بن حممد )1416هـ  1995م(، طلبة الطلبة يف االصطاحات 
الفقهية )ضبط وتغليق وختريج الشـيخ خالد عبد الرمحن العك، دار النفائس، بريوت ـ 

لبنان، الطبعة األوىل( 

نـرص اهلل، فاضل ؛ والسـامك، حبيب )2007 ـ 2008م(، رشح قانـون اإلجراءات واملحاكامت 
اجلزائية الكويتي )كلية احلقوق، جامعة الكويت، الكويت، الطبعة األوىل( 

النمر، أمينة )1985م(، أصول املحاكامت املدنية )الدار اجلامعية، بريوتـ لبنان، د.ط( 

النووي، أبو زكريا حييى بن رشف )1412هـ  1991م(، روضة الطالبني وعمدة املفتني )إرشاف 
زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثالثة( 

النويبـت، مبارك عبد العزيز )1998م(، رشح املبادئ العامـة يف قانون اإلجراءات واملحاكامت 
اجلزائية الكويتي )د.ن، الطبعة األوىل( 

اهلـامم، كـامل الدين حممد بـن عبد الواحد السـيوايس السـكندري املعـروف بابن اهلـامم احلنفي 
)د.ت(، فتـح القدير عى اهلدايـة )مطبوع معه رشح العناية عـىل اهلداية للبابريت، ومعه 
حاشـية املحقق سـعدى جلبي، املكتبة التجاريـة مصطفى الباز، مكـة املكرمةـ اململكة 

العربية السعودية، ودار الفكر، بريوت ـ لبنان، د.ط(  
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أبو الوفاء، أمحد )1983م(، أصول املحاكامت املدنية )الدار اجلامعية، بريوتـ لبنان، د.ط( 

ياسن، حممد نعيم )1404هـ  1984م(، حجية احلكم القضائي بني الرشيعة اإلسامية والقانون 
)دار الفرقان، عامن ـ األردن، د.ط( 

ثالثًا : األنظمة والقوانني

اإلمارات العربية املتحدة، قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت رقم )35 / 1992( .

اإلمارات العربية املتحدة،  قانون اإلجراءات املدنية رقم )1992/11( .

اإلمارات العربية املتحدة، قانون املعامات املدنية االحتادي اإلمارايت رقم )1985/5( 

البحرين، قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني رقم )46( لسنة 2002م .

البحرين، قانون حمكمة التمييز البحريني رقم )8( لسنة 1989.

البحرين، القانون املدين البحريني رقم )19( لسنة 2001.

عامن، قانون اإلجراءات اجلزائية العامين الصادر باملرسـوم السـلطاين رقم )99/97( يف 23 من 
شعبان 1420ه املوافق 1 من ديسمرب 1999م .

عامن، قانون اجلزاء العامين رقم 74/7 الصادر يف 23حمرم 1394ه املوافق 16 فرباير1974م.

قطر، قانون اإلجراءات اجلنائية القطري )23 / 2004( .

قطر، القانون املدين القطري )22 / 2004( .

الكويـت، قانون اإلجـراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي رقم )17( لسـنة1960، الصادر يف 
الثامـن من ذي احلجـة 1379ه املوافـق للثاين من يونيـو )حزيـران( 1960م، املعدل 
بالقوانن رقم 30 لسنة1961، ورقم 27 لسنة1965، ورقم7 لسنة1981، ورقم 40 

لسنة 1972م، بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته .

الكويت، قانون اجلزاء الكويتي رقم )1960/16( .

الكويت، القانون املدين الكويتي رقم 1980/67م.
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الكويت، مواد قانون املرافعات املدنية الكويتي رقم 1980/38م.

 مرص، قانون العقوبات املرصي رقم 58 لسنة 1937 املنشور يف جريدة الوقائع املرصية ـ العدد 
71 يف 5 أغسطس سنة1937م املعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006م .

اململكـة العربيـة السـعودية، مـرشوع الائحـة التنفيذيـة لنظام اإلجـراءات اجلزائية السـعودي 
1423هـ 1424ه .

اململكـة العربية السـعودية، مرشـد اإلجـراءات اجلنائية، الصـادر من اإلدارة العامـة للحقوق، 
بوزارة الداخلية باململكة العربية السعودية، ط1423ه  .

اململكة العربية السعودية، نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم 
)200( وتاريخ 1422/7/14ه املصادق عليه باملرسوم امللكي رقم )م/39( وتاريخ 

1422/7/28ه  .

اململكة العربية السعودية، النظام األسايس للحكم رقم )أ/90( وتاريخ 1412/8/27ه .

اململكـة العربية السـعودية، نظـام املرافعـات الرشعية السـعودي الصادر باملرسـوم امللكي رقم 
)م/21( وتاريـخ 1421/5/20ه، املبنـي عـىل قـرار جملس الوزراء رقـم )115( يف 

1421/5/14ه .
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املاحـق
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الـمــاحـق
ملحق نصوص قوانني دول جملس التعاون اخلليجي 

التي متت اإلشارة إليها يف البحث
أواًل : دولة اإلمارات العربية املتحدة

1 ـ قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت رقم )35 / 1992(

املادة رقم 1 

1 ـ تطبـق أحكام هذا القانون يف شـأن اإلجراءات املتعلقة باجلرائـم التعزيرية ، كام تطبق يف 
شـأن اإلجراءات املتعلقة بجرائم احلدود والقصاص والدية فيام ال يتعارض مع أحكام 

الرشيعة اإلسالمية.

2ـ وتـرسي أحـكام هذا القانون عىل ما مل يكن قد فصل فيه مـن الدعاوى وما مل يكن قد تم 
من اإلجراءات قبل تاريخ العمل به. ويستثني من ذلك :

أ ـ األحـكام املعدلة لالختصـاص متى كان تاريخ العمل هبا بعـد إقفال باب املرافعة يف 
الدعوى.

ب ـ األحكام املعدلة للمواعيد متى كان امليعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل هبا .

جـ ـ األحكام املنظمة لطرق الطعن بالنسبة إىل ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل هبا 
متى كانت هذه القوانن ملغيه أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

3ـ وكل إجراء تم صحيحا يف ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما مل ينص عىل غري ذلك.

4 – وال جيـري مـا يسـتحدث من مواعيد انقضـاء الدعـوى اجلزائية أو غريها مـن مواعيد 
اإلجراءات إال من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
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5 ـ وتـرسى أحكام قانـون اإلجراءات أمام املحاكم املدنية عىل مـا مل يرد فيه نص خاص يف 
هذا القانون.

املادة رقم 10 

ال جيوز أن ترفع الدعوى اجلزائية يف اجلرائم التالية إال بناء عىل شكوى خطية أو شفوية من 
املجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونًا:

1ـ الرسقـة واالحتيـال وخيانة األمانة وإخفاء األشـياء املتحصلة منهـا إذا كان املجني عليه 
زوجا للجاين أو كان أحد أصوله أو فروعه ومل تكن هذه األشـياء حمجوزا عليها قضائيا 

أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر.

2ـ عدم تسليم الصغري إىل من له احلق يف طلبه ونزعه من سلطة من يتواله أو يكفله.

3ـ االمتناع عن أداء النفقة أو أجرة احلضانة أو الرضاعة أو املسكن املحكوم هبا.

4ـ سب األشخاص وقذفهم.

5ـ اجلرائم األخرى التي ينص عليها القانون.

وال تقبل الشـكوى بعد ثالثة أشـهر من يوم علم املجني عليه باجلريمة ومرتكبها ما مل ينص 
القانون عىل خالف ذلك.

املادة رقم 15

ينقي احلق يف الشكوى يف األحوال الواردة يف املادة )10( بموت املجني عليه.

وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فال أثر هلا عىل سري الدعوى.

املادة رقم 16 

ملـن قدم الشـكوى يف اجلرائـم املشـار إليها يف املـادة )10(من هـذا القانـون أن يتنازل عن 
الشكوى يف أي وقت قبل أن يصدر يف الدعوى حكم بات.

وتنقي الدعوى اجلزائية بالتنازل.
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ويف حالة تعدد املجني عليهم ال ينتج التنازل أثرا إال إذا صدر من مجيع من قدموا الشكوى.

ويف حالة تعدد املتهمن فإن التنازل عن الشـكوى بالنسـبة ألحدهم حيدث أثره بالنسـبة إىل 
الباقن

وإذا تويف املجني عليه بعد تقديم الشكوى ، انتقل احلق يف التنازل إىل ورثته مجيعهم.

املادة رقم 20 

تنقـي الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق 
فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب عىل الفعل.

كام تنقي بمي عرشين سـنة يف مواد اجلنايات التي حيكم فيها باإلعدام أو السـجن املؤبد 
وبمي عرش سنن يف مواد اجلنايات األخرى و بمي ثالث سنن يف مواد اجلنح وسنة يف مواد 

املخالفات وذلك كله من يوم وقوع اجلريمة.

وال يوقف رسيان املدة التي تنقي هبا الدعوى اجلزائية ألي سبب كان.

املادة رقم 21 

تنقطـع املـدة التي تنقي هبا الدعـوى اجلزائية بإجراءات التحقيـق أو االهتام أو املحاكمة ، 
وكذلك بإجـراءات االسـتدالل إذا اختذت يف مواجهة املتهم أو إذا أخطر هبا بوجه رسـمي وإذا 

تعددت اإلجراءات التي تقطع املدة فإن رسيان املدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد املتهمون فإن انقطاع املدة بالنسبة ألحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقن.

املادة رقم 22 

ملـن حلقه رضر شـخيص مبـارش من اجلريمة أن يدعـي باحلقوق املدنية قبـل املتهم أثناء مجع 
االستدالالت أو مبارشة التحقيق أو أمام املحكمة التي تنظر الدعوى اجلزائية يف أية حالة كانت 

عليها الدعوى وإىل حن قفل باب املرافعة فيها وال يقبل منه ذلك أمام املحكمة االستئنافية.
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املادة رقم 26 

إذا رأت املحكمـة اجلزائيـة أن الفصل يف التعويضـات التي يطلبها املدعـي باحلقوق املدنية 
أو املتهـم يسـتلزم إجراء حتقيق خـاص يرتتب عليه إرجـاء الفصل يف الدعـوى اجلزائية أحالت 

الدعوى املدنية إىل املحكمة املدنية املختصة.

املادة رقم 27 

للمدعـي باحلقوق املدنية أن يـرتك دعواه يف أية حالة كانت عليها الدعوى وإذا ترك املدعي 
باحلقوق املدنية دعواه املرفوعة أمام املحكمة اجلزائية جاز له أن يرفعها أمام املحكمة املدنية.

املادة رقم 28 

إذا رفعـت الدعـوى املدنية أمام املحكمة املدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم 
بات يف الدعوى اجلزائية املقامة قبل رفعها أو أثناء السري فيها عىل انه إذا أوقف الفصل يف الدعوى 

اجلزائية جلنون املتهم يفصل يف الدعوى املدنية يف مواجهة القيم عليه.

وال يمنع وقف الدعوى املدنية من اختاذ اإلجراءات االحتياطية املستعجلة.

وتتبع اإلجراءات املقررة هبذا القانون عند الفصل يف الدعوى املدنية التي ترفع أمام املحكمة 
اجلزائية.

وينتهـي وقـف الدعـوى املدنية أمام املحكمـة املدنيـة إذا أصدرت املحكمـة اجلزائية حكام 
باإلدانة يف غيبة املتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل 

يف هذا الطعن.

املادة رقم 29 

إذا انقضـت الدعوى اجلزائية بعد رفعها لسـبب من األسـباب ، أحالـت املحكمة الدعوى 
املدنية املرفوعة أمامها إىل املحكمة املدنية ،إال إذا كانت الدعوى قد هتيأت للحكم يف موضوعها.
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املادة رقم 39 

الشـكوى التـي ال يدعي فيهـا مقدمها بحقـوق مدنية ، تعد مـن قبيل التبليغـات وال يعترب 
الشـاكي مدعيا بحقوق مدنية إال إذا رصح بذلك يف شـكواه أو يف ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو 

إذا طلب يف أحدمها تعويضا ما.

املادة رقم 209 

حيكـم القـايض يف الدعوى حسـب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلـك ال جيوز له أن يبنى 
حكمة عىل أي دليل مل يطرح عىل اخلصوم أمامه يف اجللسة.

املادة رقم 210 

يصـدر احلكم يف جلسـة علنيـة ولو كانت الدعوى نظرت يف جلسـة رسية وجيـب إثباته يف 
حمرض اجللسة وأن يوقعه رئيس املحكمة والكاتب.

وللمحكمة أن تأمر باختاذ الوسـائل الالزمة ملنع املتهم من مغادرة قاعة اجللسـة قبل النطق 
باحلكم أو لضامن حضوره يف اجللسة التي يؤجل هلا احلكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا 

كانت الواقعة مما جيوز فيها احلبس االحتياطي.

املادة رقم 216 

جيب أن يشـتمل احلكم عىل األسـباب التي بني عليها ، وكل حكم باإلدانة جيب أن يتضمن 
بيـان الواقعة املسـتوجبة للعقوبـة والظروف التي وقعت فيها وأن يشـري إىل نـص القانون الذي 

حكم بموجبه.

املادة رقم 218 

جيمـع الرئيس اآلراء ويبدأ بأحـدث القضاة فاألقدم ثم يبدى رأيه وتصدر األحكام بأغلبية 
اآلراء فيـام عـدا األحكام الصـادرة باإلعـدام فيجب أن تصـدر بإمجاع اآلراء وعنـد عدم حتققه 

تستبدل بعقوبة اإلعدام عقوبة السجن املؤبد.
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املادة رقم 219 

جيـب عىل املحكمـة عند النطق باحلكم أن تودع قلم كتاب املحكمة مسـودته املشـتملة عىل 
أسـبابه موقعـا عليهـا من الرئيـس والقضاة ، ويوقع عىل نسـخة احلكم األصليـة يف اقرب وقت 

رئيس املحكمة وكاتبها.

املادة رقم 257 

 جيوز طلب إعادة النظر يف األحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابري يف األحوال اآلتية :
1ـ إذا حكم عىل املتهم يف جريمة قتل ، ثم وجد املدعي قتله حيا. 

2ـ إذا صـدر حكم عىل شـخص مـن أجل واقعة تم صدر حكم عىل شـخص آخر من أجل 
الواقعة عينها وكان بن احلكمن تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد املحكوم عليهام.

3ـ إذا حكم عىل أحد الشـهود أو اخلرباء بالعقوبة لشـهادة الزور ، أو إذا حكم بتزوير ورقة 
قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير اخلرباء أو الورقة تأثري يف احلكم.

4ـ إذا كان احلكم مبنيًا عىل حكم صادر من إحدى الدوائر املدنية أو دوائر األحوال الشخصية 
وألغي هذا احلكم.

5ـ إذا حدثـت أو ظهـرت بعد احلكـم وقائع أو إذا قدمت أوراق مل تكـن معلومة للمحكمة 
وقت املحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو األوراق ثبوت براءة املحكوم عليه.

املادة رقم 258 

يف األحوال األربعة األوىل من املادة السـابقة يكون لكل من النائب العام واملحكوم عليه أو 
مـن يمثله قانونا إذا كان عديـم األهلية أو مفقودا أو ألقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة 

النظر.

وإذا كان الطالب غري النيابة العامة ، فعليه تقديم الطلب إىل النائب العام بعريضة يبن فيها 
احلكم املطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذي يستند عليه ، ويشفعه باملستندات املؤيدة له.
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ويرفـع النائـب العام الطلب سـواء كان مقدما منـه أو من غريه مع التحقيقـات التي يكون 
أجراها إىل دائرة النقض اجلزائية بتقرير يبن فيه رأيه و األسباب التي يستند عليها.

وجيب أن يرفع الطلب إىل املحكمة خالل األشهر الثالثة التالية لتقديمه.

املادة رقم 268 

تنقـي الدعوى اجلزائية بالنسـبة للمتهـم املرفوعة عليه والوقائع املسـندة فيها إليه بصدور 
حكم بات فيها بالرباءة أو اإلدانة .

وإذا صـدر حكـم يف موضوع الدعـوى اجلزائية ، فال جيوز إعادة نظرهـا إال بالطعن يف هذا 
احلكم بالطرق املقررة يف القانون.

املادة رقم 269 

يكون للحكم اجلزائي البات الصادر يف موضوع الدعوى اجلزائية بالرباءة أو باإلدانة حجية 
تلتـزم هبـا املحاكم املدنية يف الدعـاوى التي مل يكن قد فصـل فيها بحكم بات فيـام يتعلق بوقوع 
اجلريمة وبوصفها القانوين ونسـبتها إىل فاعلها ويكون للحكم بالرباءة هذه القوة سـواء بني عىل 
انتفـاء التهمـة أو عىل عدم كفايـة األدلة ، وال تكون له هذه القـوة إذ كان مبنيا عىل أن الواقعة ال 

يعاقب عليها القانون.

املادة رقم 283 

إذا صـار احلكـم الصادر من حمكمة احتادية باإلعدام باتـا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا 
إىل رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.
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2 ـ قانون املعامات املدنية االحتادي اإلمارايت رقم )5 / 1985(

املادة رقم 298 

1ـ ال تسـمع دعوى الضامن الناشـئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث سـنوات من اليوم 
الذي علم فيه املرضور بحدوث الرضر وباملسئول عنه. 

2ـ عىل انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى اجلنائية ما تزال مسموعة 
بعد انقضاء املواعيد املذكورة يف الفقرة السابقة فان دعوى الضامن ال يمتنع سامعها. 

3ـ وال تسمع دعوى الضامن يف مجيع األحوال بانقضاء مخس عرشة سنة من يوم وقوع الفعل 
الضار

املادة رقم 722 

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع اخلصومة بن املتصاحلن بالرتايض

املادة رقم 734 

للمظلوم من املتصاحلن عىل اإلنكار نقض الصلح يف األحوال اآلتية:

1ـ إذا أقر الظامل بعد الصلح بظلمه لآلخر.

2ـ إذا شهدت للمظلوم بعد الصلح بينه مل يكن يعلمها وقت الصلح وحلف عىل عدم علمه 
هبا.

3ـ إذا كانـت لـه بينه غائبة يتعذر إحضارها وقت اخلصومة وأشـهد عند الصلح أنه يقوم هبا 
إذا حرضت.

املادة رقم 735 

إذا تـم الصلـح عـىل اإلنكار لعـدم وجود وثيقـة احلق املصالـح عنه عند املدعـي فله نقض 
الصلـح إذا وجدها بعده أمـا إذا ادعى وجود الوثيقة عنده فطالبه املدعي عليه بإحضارها ليأخذ 
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حقه املبن فيها فادعى ضياعها وصاحله فليس له نقض الصلح بعد ذلك إذا وجدها

املادة رقم 741 

مـع مراعـاة مـا ورد يف املادتن )734 ، 735( حيسـم الصلـح النزاع هنائيا فال تسـمع بعده 
دعوى املدعي ولو أقام بينة عىل ما ادعاه أو عىل سبق إقرار املنكر به .

3 ـ قانون اإلجراءات املدنية االحتادي اإلمارايت رقم )11 / 1992(

املادة رقم 133 

1ـ جيـب عـىل املحكمة عند إصدار احلكم الذي تنتهي به اخلصومة أمامها أن حتكم من تلقاء 
نفسها يف مرصوفات الدعوى.

2ـ وحيكم بمرصوفات الدعوى عىل اخلصم املحكوم عليه فيها ويدخل يف حساب املرصوفات 
مقابل أتعاب املحاماة إذا تعدد املحكوم عليهم جاز احلكم بتقسيم املرصوفات بالتساوي 
أو بنسـبة مصلحـة كل منهـم يف الدعوى عىل حسـب ما تقـدره املحكمـة، وال يلزمون 

بالتضامن إال إذا كانوا متضامنن يف التزاماهتم املقي به.

3ـ وحيكم بمرصوفات التدخل عىل املتدخل أن كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول 

تدخله أو برفض طلباته.

ثانيًا : مملكة البحرين

1 ـ قانون اإلجراءات اجلنائية البحريني رقم )46( لسنة  2002م

مادة )9(

ال جيوز رفع الدعوى اجلنائية إال بناًء عىل شكوى شفهية أو كتابية من املجني عليه أو وكيله 
اخلاص إىل النيابة العامة أو إىل أحد مأموري الضبط القضائي يف اجلرائم اآلتية : 
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1ـ الزنا املنصوص عليه يف املادة )316( من قانون العقوبات. 

2 ـ االمتناع عن تسليم الصغري املنصوص عليه يف املادة )318( من قانـون العقوبات. 

3 ـ الفعل املخل باحلياء مع أنثى املنصوص عليه يف املادة )35.( من قانون العقـوبات. 

4ـ  القذف والسب املنصوص عليه يف املواد )364( و)365( و)366( من قانون العقوبات. 

5 ـ اجلرائم األخرى التي ينص عليها القانون. 

وال تقبل الشكوى بعد ثالثة أشهر من يوم علم املجني عليه باجلريمة وبمرتكبها ما مل ينص 
القانون عىل خالف ذلك. 

مادة )11(

ينقي احلق يف الشكوى بوفاة املجني عليه. 

وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فال تؤثر عىل سري الدعوى اجلنائية.

مادة )15(

ملـن قدم الشـكوى أو الطلب يف األحوال التـي حددها القانون أن يتنازل عن الشـكوى أو 
الطلب يف أي وقت قبل أن يصدر يف الدعوى حكم بات. وتنقي الدعوى اجلنائية بالتنازل. 

ويف حالة تعدد املجني عليهم ال ينتج التنازل أثرًا ، إال إذا صدر من مجيع من قدموا الشكوى. 

والتنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسبة ألحد املتهمن يرسى عىل باقي املتهمن. 

وإذا توىف املجني عليه بعد تقديم الشـكوى ينتقل احلق يف التنازل إىل ورثته. وال يكون هلذا 
التنازل أثره إال إذا صدر عنهم مجيعًا. 

مادة )17(

تنقـي الدعـوى اجلنائية بوفاة املتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق 
فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب عىل الفعل أو بمي املدة. 
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وال يمنـع انقضاء الدعوى اجلنائية بوفـاة املتهم من احلكم باملصادرة طبقا لنص املادة )64( 
من قانون العقوبات ، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى. 

مادة )18(

تنقـي الدعوى اجلنائية يف اجلنايات بمي عرش سـنن ويف اجلنح بمي ثالث سـنن ويف 
املخالفـات بمي سـنة واحدة ، وذلك مـن يوم وقوع اجلريمة ، ما مل ينـص القانون عىل خالف 

ذلك. 

واسـتثناء مـن أحكام الفقـرة السـابقة ال تنقي الدعـوى اجلنائية بمي املـدة يف اجلنايات 
املنصوص عليها يف الباب األول من القسـم اخلاص مـن قانون العقوبات واجلنايات املنصوص 
عليها يف املادة )23( من املرسـوم بقانون رقم )4( لسـنة 1973 بشـأن مراقبـة التداول يف املواد 

واملستحرضات املخدرة واستعامهلا.

وال يبـدأ رسيـان مدة انقضاء الدعـوى يف اجلنايات املنصـوص عليها يف الفصـل الثاين من 
الباب الثاين من القسم اخلاص من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام أو مكلف بخدمة 

عامة إال من تاريخ زوال الصفة أو انتهاء التكليف ما مل يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. 

مادة )19(

ال يوقف رسيان املدة التي تنقي هبا الدعوى اجلنائية ألي سبب كان.

مادة )20(

تنقطـع املـدة التي تنقـي هبا الدعـوى اجلنائية بإجـراءات التحقيق أو االهتـام أو املحاكمة 
وباألمـر اجلنائـي وكذلك بإجراءات االسـتدالل إذا اختـذت يف مواجهة املتهـم أو إذا أخطر هبا 

بوجه رسمي ، وترسي مدة جديدة من يوم االنقطاع. 

وإذا تعددت اإلجراءات التي تقطع املدة فإن سـرياهنا يبدأ من تاريخ آخر إجراء. 
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مادة )21(

إذا تعدد املتهمون يف جريمة فإن انقطاع املدة بالنسبة ألحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالنسبة 
للباقن ولو مل تكن قد اختذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. 

مادة )22(

ملن حلقه رضر شـخيص مبارش حمقق الوقوع ناشـئ عن اجلريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل 
املتهـم أثنـاء مجع االسـتدالالت أو مبـارشة التحقيق أو أمـام املحكمة املنظـورة أمامها الدعوى 
اجلنائية يف أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب املرافعة ، وال يقبل منه ذلك أمام 

املحكمة االستئنافية.

ويكـون االدعاء باحلقوق املدنية وتدخل املسـئول عنها أثناء مجع االسـتدالالت أو مبارشة 
التحقيـق يف الدعـوى بطلب يثبـت يف املحرض وتفصل النيابـة العامة يف قبـول املدعي باحلقوق 

املدنية أو تدخل املسئول عنها خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

وجيـوز الطعـن يف القـرار ملن رفـض طلبه أمـام املحكمة الكـربى اجلنائية منعقـدة يف غرفة 
املشورة خالل ثالثة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان يف مواجهة الطاعن أو من تاريخ إعالنه 

به وذلك بتقرير يف قسم كتاب املحكمة وال جيوز الطعن يف قرار املحكمة.

ويكون االدعاء باحلقوق املدنية ـ أيًا كانت قيمتها ـ وتدخل املسئول عنها أمام املحكمة التي 
تنظر الدعوى اجلنائية عىل الوجه املبن يف قانون املرافعات املدنية والتجارية. 

وإذا كان قد سـبق قبول املدعي باحلقوق املدنيـة يف التحقيق هبذه الصفة فإن إحالة الدعوى 
اجلنائية إىل املحكمة تشمل الدعوى املدنية.

وال جيـوز أن يرتتـب عىل تدخل املدعـي باحلقوق املدنية تأخري الفصـل يف الدعوى اجلنائية 
وإال حكمت املحكمة بعدم قبول تدخله. 
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مادة )32(

كل حكـم يصدر يف موضوع الدعـوى اجلنائية جيب أن يفصـل يف التعويضات التي يطلبها 
املدعي باحلقوق املدنية أو املتهم.

وإذا رأت املحكمة أن الفصل يف التعويضات يستلزم إجراء حتقيق خاص ينبني عليه إرجاء 
الفصل يف الدعوى اجلنائية أحالت الدعوى املدنية إىل املحكمة املدنية املختصة بال مصاريف. 

مادة )34(

للمحكمـة عند احلكم بالتعويضات للمدعى باحلقوق املدنية أن تأمر بالنفاذ املعجل بكفالة 
أو بغري كفالة بالنسبة إىل كل املبلغ املحكوم به أو بعضه. 

مادة )35(

يكون تنفيذ األحكام الصادرة يف الدعوى املدنية بناء عىل طلب املدعى باحلقوق املدنية وفقا 
ملا هو مقرر بقانون املرافعات املدنية والتجارية. 

مادة )36(

للمدعـى باحلقـوق املدنيـة أن يـرتك دعواه يف أيـة حالة كانـت عليها الدعـوى ويلزم بدفع 
املصاريـف السـابقة عىل ذلك مع عدم اإلخالل بحق املتهـم يف التعويضات إن كان هلا وجه وال 

يكون هلذا الرتك تأثري عىل الدعوى اجلنائية. 

مادة )37(

يعترب تركا للدعوى عدم حضور املدعى أمام املحكمة بغري عذر مقبول بعد إعالنه لشخصه 
وعدم إرساله وكيال عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات يف اجللسة.
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مادة )38(

إذا تـرك املدعى باحلقـوق املدنية دعواه أمام املحاكم اجلنائية جيوز له أن يرفعها أمام املحاكم 
املدنية ما مل يكن قد رصح برتك احلق املرفوع به الدعوى.

مادة )39(

يرتتـب عـىل عـدم قبول املدعـى باحلقوق املدنيـة أو عىل تركه دعواه اسـتبعاد املسـئول عن 
احلقوق املدنية من الدعـوى إذا كان دخوله فيها بنـاء عىل طلب املدعى. 

مادة )40(

إذا رفـع مـن ناله رضر من اجلريمـة دعواه بطلـب التعويض إىل املحكمـة املدنية ثم رفعت 
الدعـوى اجلنائية جاز له إذا ترك دعواه أمـام املحكمة املدنية أن يرفعها أمام املحكمة اجلنائية مع 

الدعوى اجلنائية. 

مادة )42(

ال تسمع الدعوى املدنية املرفوعة أمام املحكمة اجلنائية بمي املدة املقررة يف القانون املدين. 

وإذا انقضت الدعوى اجلنائية بعد رفعها لسـبب من األسـباب اخلاصة هبا أحالت املحكمة 
الدعـوى املدنيـة املرفوعة أمامها بال مصاريف إىل املحكمة املدنية املختصة ما مل تكن الدعوى قد 

هتيأت للحكم يف موضوعها.

مادة )253(

حيكـم القايض يف الدعوى حسـب العقيـدة التي تكونت لديه بكامـل حريته ، ومع ذلك ال 
جيوز له أن يبني حكمه عىل أي دليل مل يطرح أمامه يف اجللسـة وكل قول يثبت انه صدر من أحد 

املتهمن أو الشهود حتت وطأة اإلكراه أو التهديد به هيدر وال يعول عليه.

مادة )254(

يصدر احلكم يف جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت يف جلسة رسيه ، وجيب إثباته يف 
حمرض اجللسة ويوقع عليه رئيس املحكمة والكاتب.
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وللمحكمة أن تأمر باختاذ الوسـائل الالزمة ملنع املتهم من مغادرة قاعة اجللسـة قبل النطق 
باحلكم أو لضامن حضوره يف اجللسة التي يؤجل هلا احلكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا 

كانت الواقعة مما جيوز فيها احلبس االحتياطي.

مادة )260(

ال جيوز للمحكمة أن تصدر حكام باإلعدام إال بإمجاع آراء أعضائها.

وعليها أن تثبت يف احلكم انه قد صدر بإمجاع اآلراء.

مادة )261(

جيب أن يشتمل احلكم عىل األسباب التي بنى عليها.

وكل حكم باإلدانة جيب أن يشـتمل عىل الواقعة املسـتوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت 
فيها وان يشري إىل نص القانون الذي حكم بموجبه.

وإذا كان احلكم صادرا باختاذ تدبري من التدابري االحرتازية وجب أن يتضمن عنارص احلالة 
املستوجبة له.

مادة )263(

حيرر احلكم بأسـبابه كامال خالل ثامنية أيام من تاريخ صدوره بقدر اإلمكان ويوقعه رئيس 
املحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشرتكوا معه يف إصداره. 

وإذا كان احلكم صادرا من حمكمة صغرى وكان القايض الذي أصدره قد وقع أسبابه بنفسه 
فيجـوز لرئيـس املحكمة الكربى أن يوقع بنفسـه عىل نسـخه احلكم األصليـة أو أن يندب أحد 
القضـاة لتوقيعهـا ، بنـاء عىل تلك األسـباب ، فإذا مل يكـن القايض قد وقع عىل األسـباب يبطل 

احلكم.

وال جيوز تأخري توقيع احلكم عن الثامنية أيام املقررة إال ألسباب قويه.

وعـىل كل حـال يبطـل احلكم فيام عدا ما قىض به من براءة إذا مـىض ثالثون يوما دون إيداع 
احلكم موقعا عليه.
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وعىل قسـم الُكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء عىل طلبه شهادة بعدم إيداع احلكم موقعا 
عليه يف امليعاد املذكور.

مادة )270(

إذا حكـم بإدانـة املتهم يف اجلريمـة وجب احلكم عليه للمدعي باحلقـوق املدنية باملصاريف 
التـي حتملها وللمحكمة مع ذلك أن ختفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه املصاريف كان غري 

الزم.

إال انه إذا مل حيكم للمدعي باحلقوق املدنية بتعويضات تكون عليه املصاريف التي استلزمت 
دخولـه يف الدعوى أما إذا قىض له ببعض التعويضات التـي طلبها فيجوز تقدير هذه املصاريف 

بنسبة تبن يف احلكم. 

مادة )273(

للنيابـة العامـة يف املخالفـات ويف اجلنح التـي ال يوجب القانون احلكم فيهـا بعقوبة احلبس 
أو بغرامـة يزيـد حدهـا األدنى عـىل مائة دينار إذا رأت أن اجلريمة بحسـب ظروفهـا تكفي فيها 
عقوبة الغرامة التي ال جتاوز مائة دينار فضاًل عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما جيب رده 
واملصاريـف أن تطلب من قايض املحكمة الصغـرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع 
العقوبـة عـىل املتهم بأمر يصدره عىل الطلب بناًء عىل حمارض مجع االسـتدالالت أو أدلة اإلثبات 

األخرى بغري إجراء حتقيق أو سامع مرافعة. 

مادة )307(

تنقـي الدعوى اجلنائية بالنسـبة للمتهم املرفوعـة عليه والوقائع املسـندة فيها إليه بصدور 
حكم بات فيها بالرباءة أو باإلدانة.

وإذا صـدر حكـم يف موضـوع الدعـوى اجلنائية فال جيوز إعـادة نظرهـا إال بالطعن يف هذا 
احلكم بالطرق املقررة يف القانون
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مادة )319(

ال تنفذ األحكام الصادرة من املحاكم اجلنائية إال متى صارت هنائية ما مل ينص القانون عىل 
خالف ذلك.

مادة )328(

متـى صـار احلكم باإلعـدام باتا وجب رفـع أوراق الدعوى فـورًا إىل امللك بواسـطة وزير 
العدل.

وال ينفذ حكم اإلعدام إال بعد موافقة امللك.

2 ـ  قانون حمكمة التمييز البحريني رقم )8( لسنة 1989

مادة )43(

جيـوز طلب إعادة النظر يف األحكام النهائية الصـادرة بالعقوبة يف مواد اجلنايات واجلنح يف 
األحوال اآلتية: 

1 ـ إذا حكم عىل املتهم يف جريمة قتل ثم وجد املَدعى قتله حيا. 

2 ـ إذا صدر حكم عىل شـخص من أجل واقعة ثم صدر حكم عىل شــخص آخر من أجل 
الواقعة نفسها وكان بن احلكمن تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد املحكوم عليهام. 

3 ـ إذا حكم عىل أحد الشهود أو اخلرباء بالعقوبة لشهادة الزور وفقًا ألحكام الفصل األول 
من الباب الرابع من القسم اخلاص من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت 

أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تـقرير اخلبري أو الورقة تأثري يف احلكم. 

4ـ  إذا كان احلكـم مبنيـًا عـىل حكم صـادر من حمكمـة مدنية أومن إحـدى حماكم األحوال 
الشخصية وألغي هذا احلكم. 

5ـ  إذا حدثت أو ظهرت بعد احلكم وقائع أو إذا قدمت أوراق مل تكن معلومة وقت املحاكمة 
وكان من شأن هذه الوقائع أو األوراق ثبوت براءة املحكوم عليه. 
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مادة )44(

لوزير العدل والشئون اإلسالمية، حق طلب إعادة النظر سواء مـــن تلقــاء نفســه أو بناء 
عىل طلب املحـــكوم عليه أو من يمثله قانونًا إذا كان عديم األهلية أو مفقودًا أو بناء عىل طلب 

أقاربه أو زوجه بعد موته. 

ويبـن يف الطلـب احلكـم املطلـوب إعـادة النظـر فيه والوجـه الذي يسـتند عليه مشـفوعًا 
باملستـندات املؤيدة له وما يكون قد أجري من حتقيقات بشأنه من اجلهات املختصة.

3 ـ القانون املدين البحريني رقم )19( لسنة 2001

مادة )180(

أـ  ال تسـمع دعـوى املسـئولية عـن العمل غري املرشوع بمي ثالث سـنوات مـن يوم علم 
املرضور بالرضر وبمن يسـأل عنه ، أو مخس عرشة سـنة من وقوع العمل غري املرشوع ، 

أي املدتن تنقي أوال .

ب ـ عـىل أنـه إذا كانت دعوى املسـئولية عن العمل غري املرشوع ناشـئة عـن جريمة فإنه ال 
يمتنع سامعها ما بقيت الدعوى اجلنائية قائمة ، ولو كانــت املواعيد املنصوص عليها يف 

الفقرة السابقة قد انقضت .

مادة )496(

الصلح عقد حيسـم به عاقداه نزاعًا قائاًم بينهام ، أو يتوقيان به نزاعًا حمتماًل ، وذلك بأن ينزل 
كل منهام ـ عىل وجه التقابل ـ عن جانب من ادعائه .

مادة )500(

أ ـ حيسم الصلح املنازعات التي يتناوهلا . 

ب ـ ويرتتب عليه انقضاء االدعاءات التي ينزل عنها أي من املتصاحلن . 
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رابعًا : دولة قطر

1 ـ قانون اإلجراءات اجلنائية القطري )23 / 2004(

املادة رقم 3 

ال جيـوز حتريك الدعوى اجلنائية إال بناء عىل شـكوى مـن املجني عليه أو من يقوم مقامه يف 
اجلرائم املنصوص عليها يف املواد:

 ،)330( ،)329( ،)326( ،)1/325( ،)324( ،)1/323( ،)309( ،)308( ،)293(
)331(، )332(، )333(، )357(، )1/389(، )1/393(، )394(، )395(، مـن قانـون 

العقوبات، وكذلك يف اجلرائم األخرى التي ينص عليها القانون.

وتقدم الشـكوى شـفاهة أو كتابة مـن املجني عليه أو وكيله اخلـاص إىل النيابة العامة أو إىل 
أحد مأموري الضبط القضائي.

وجيوز يف حالة اجلريمة املتلبس هبا أن تقدم الشكوى إىل من يكون حارضًا من رجال السلطة 
العامة.

املادة رقم 7 

ال تقبل الشكوى بعد ثالثن يومًا من يوم علم املجني عليه باجلريمة وبمرتكبها، أو من يوم 
علم من يقوم مقامه، ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك.

املادة رقم 10 

ملن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل، يف أي وقت، إىل أن يصدر يف الدعوى حكم بات.

ويشرتط فيمن يقدم التنازل، ما يشرتط يف مقدم الشكوى أو الطلب.

ويف حالة تعدد مقدمي الشكوى، ال ينتج التنازل أثره إال إذا صدر منهم مجيعًا.

والتنازل بالنسبة ألحد املتهمن يعد تنازاًل بالنسبة للباقن.



309

وإذا تويف الشاكي فال ينتقل حقه يف التنازل إىل ورثته.

املادة رقم 13 

تنقـي الدعوى اجلنائيـة بوفاة املتهم، أو بمي املدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو 
العام، أو بإلغاء القانون الذي يعاقب عىل الفعل، أو بأي سبب آخر ينص عليه القانون.

وال يمنع ذلك من مصادرة األشياء التي تعد حيازهتا جريمة.

وإذا توىف املتهم أثناء التحقيق ُتصدر النيابة العامة قرارًا باملصادرة.

املادة رقم 14 

تنقي الدعوى اجلنائية يف مواد اجلنايات بمي عرش سـنن، ويف مواد اجلنح بمي ثالث 
سنن، ويف مواد املخالفات بمي سنة، ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك.

وتبدأ هذه املدة من يوم وقوع اجلريمة.

ومع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة السابقة ال تبدأ مدة انقضاء الدعوى اجلنائية يف اجلنايات 
التـي تقـع من موظـف عـام واملنصـوص عليهـا يف املـواد )148(، )149(، )150(، )152(، 
)153(، )154(، )155(، )156(، )157( من قانون العقوبات إال من تاريخ انتهاء اخلدمة أو 

زوال الصفة ما مل يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

املادة رقم 15 

تنقطـع املـدة التي تنقي هبا الدعوى اجلنائية بإجراءات التحقيـق، أو االهتام، أو املحاكمة، 
أو باألمر اجلنائي، أو بإجراءات االستدالل التي تتخذ يف مواجهة املتهم، أو التي خيطر هبا بوجه 

رسمي، وترسي املدة من جديد ابتداًء من يوم االنقطاع.
وإذا تعـددت اإلجـراءات التي تقطع املدة فإن رسيان املدة من جديـد ، يبدأ من تاريخ آخر 

أجراء.
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وإذا تعـدد املتهمـون يف جريمة، فـإن انقطاع املدة بالنسـبة ألحدهم يرتتب عليـه انقطاعها 
بالنسبة للباقن، ولو مل تكن قد اختذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

املادة رقم 16 

ال يوقف رسيان املدة التي تنقي هبا الدعوى اجلنائية ألي سبب من األسباب.

املادة رقم 17 

جيـوز الصلـح يف مـواد املخالفات، وعىل مأمـور الضبط القضائي املختـص أو عضو النيابة 
العامة عند حترير املحرض أن يعرض الصلح عىل املتهم أو وكيله ويثبت ذلك يف حمرضه.

وجيوز للمتهم أن يطلب الصلح يف احلالة السابقة.

وعـىل املتهـم الذي يقبـل الصلح أن يدفع خالل مخسـة عرش يومـًا من اليـوم التايل لعرض 
الصلح عليه أو بقبول النيابة العامة عرضه الصلح مبلغًا يعادل ربع احلد األقىص للغرامة املقررة 
للمخالفة أو قيمة احلد األدنى املقرر هلا أهيام أكثر. ويكون الدفع إىل خزانة املحكمة أو إىل النيابة 

العامة أو إىل أي موظف عام يرخص له بذلك من النائب العام.

وال يسـقط حـق املتهـم يف الصلح بفـوات ميعـاد وال بإحالة الدعـوى اجلنائيـة للمحكمة 
املختصة، إذا دفع مبلغًا يعادل نصف احلد األقىص للغرامة املقررة للمخالفة أو قيمة احلد األدنى 

املقرر هلا أهيام أكثر.

وتنقـي الدعـوى اجلنائية بدفع مبلغ الصلح ويوقف تنفيذ العقوبة اجلنائية يف حالة الصلح 
بعد صدور احلكم وتزول مجيع اآلثار اجلنائية املرتتبة عليه.

املادة رقم 18 

يكـون للمجنـي عليـه يف اجلنح التي جيوز التصالـح فيها يف قانون العقوبـات، أو أي قانون 
آخـر، أن يطلـب إىل النيابة، أو إىل املحكمـة املنظورة أمامها الدعوى، بحسـب األحوال، إثبات 

صلحه مع املتهم.
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ويقـدم طلـب الصلح، يف هذه احلالـة، من املجني عليه أو املتهـم أو الوكيل اخلاص عن أي 
منهام، مع مراعاة أحكام األهلية اإلجرائية للشكوى املنصوص عليها يف هذا القانون.

وتنقي الدعوى اجلنائية يف هذه احلالة بالصلح.

كـام جيوز للنائب العام يف اجلرائم التي من شـأهنا اإلرضار باالقتصـاد الوطني، وملقتضيات 
الصالـح العام، وبعد انتهاء التحقيق، وقبل إحالة الدعـوى اجلنائية إىل املحكمة، أن يقبل إجراء 
تسوية تتضمن قيام املتهم برد األموال حمل اجلريمة وما حققه من كسب أو منفعة وما قد يستحق 

من تعويضات.

ويصدر النائب العام بعد تنفيذ التسوية أمرًا بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية

املادة رقم 19 

ملن حلقه رضر شـخيص مبارش من اجلريمة أن يدعي باحلقوق املدنية قبل املتهم أثناء مبارشة 
التحقيـق أو أمـام املحكمة التي تنظر الدعـوى اجلنائية، يف أي حالة كانـت عليها الدعوى، وإىل 

حن قفل باب املرافعة فيها، وال يقبل منه ذلك أمام حمكمة االستئناف.

املادة رقم 24 

للمدعـي باحلقـوق املدنيـة أن يرتك دعـواه أمام املحكمـة اجلنائية يف أي حالـة كانت عليها 
الدعوى.

وجيوز له يف هذه احلالة أن يرفع دعواه املدنية أمام املحكمة املدنية املختصة.

املادة رقم 26 

إذا انقضت الدعوى اجلنائية بعد رفعها، ألي سـبب من األسباب، أحالت املحكمة اجلنائية 
الدعـوى املدنيـة املرفوعة أمامها إىل املحكمـة املدنية املختصة، إال إذا كانـت الدعوى قد هتيأت 

للفصل فيها.
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املادة رقم 232 

حيكـم القايض يف الدعوى حسـب العقيدة التـي تكونت لديه بكامل حريتـه، ومع ذلك ال 
جيـوز لـه أن يبنـى حكمه عـىل أي دليل مل يطرح أمامه يف اجللسـة أو تم التوصـل إليه بطريق غري 

مرشوع.

وكل قول يثبت أنه صدر من أحد املتهمن أو الشهود حتت وطأة اإلكراه أو التهديد ال يعول 
عليه.

املادة رقم 233 

يصـدر احلكم يف جلسـة علنية ولو كانت الدعوى نظرت يف جلسـة رسيـة، وجيب إثباته يف 
حمرض اجللسة وأن يوقعه رئيس اجللسة والكاتب.

وللمحكمة أن تأمر باختاذ الوسـائل الالزمة ملنع املتهم من مغادرة قاعة اجللسـة قبل النطق 
باحلكـم أو لضـامن حضوره يف اجللسـة التي يؤجـل إليها احلكم، وهلا يف سـبيل ذلك إصدار أمر 

بحبسه إذا كانت الواقعة مما جيوز فيها احلبس االحتياطي.

املادة رقم 238 

جيب أن يشـتمل احلكم عىل األسـباب التي بني عليها، وكل حكم باإلدانة جيب أن يتضمن 
بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة أو التدبري، والظروف التي وقعت فيها واألدلة التي استخلصت 

منها املحكمة اإلدانة، ونص القانون الذي حكم بموجبه.

املادة رقم 240 

تصـدر األحكام بأغلبيـة اآلراء، فيام عدا احلكم الصادر باإلعدام فيجب أن يصدر باإلمجاع 
وعند عدم حتققه تستبدل بعقوبة اإلعدام عقوبة احلبس املؤيد.

ويكون إبداء الرأي من أحدث القضاة فاألقدام ثم رئيس اجللسة.
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املادة رقم 241 

حيـرر احلكم بأسـبابه كاماًل خالل ثامنية أيام مـن تاريخ صدوره، ويوقعـه رئيس اهليئة التي 
أصدرته وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشـرتكوا يف إصداره، وإذا 
كان احلكـم صـادرًا مـن حمكمة اجلنـح وكان القايض الذي أصـدره قد حرر أسـبابه بخطه جيوز 
لرئيـس املحكمـة االبتدائيـة أن يوقع بنفسـه نسـخة احلكم األصليـة، أو أن يندب أحـد القضاة 

لتوقيعها، فإذا مل يكن القايض قد كتب األسباب بخطه يبطل احلكم.

ويبطـل احلكم، فيام عدا ما قىض به من براءة، إذا مىض مخسـة عـرش يومًا من تاريخ صدوره 
دون إيداعه موقعًا عليه.

وعىل قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناء عىل طلبه، شهادة بعدم إيداع احلكم موقعًا 
عليه يف امليعاد املبن يف الفقرة السابقة.

املادة رقم 243 

كل متهم حكم عليه يف جريمة جيوز إلزامه باملصاريف كلها أو بعضها.

فـإذا مل حيكم عـىل املتهم بكل املصاريف، وجـب أن حيدد يف احلكم مقدرا مـا حيكم به عليه 
منها.

املادة رقم 247 

للنيابـة العامـة يف اجلنـح، التي ال يوجـب القانون احلكم فيهـا بعقوبة احلبـس، إذا رأت أن 
اجلريمة بحسـب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضاًل عن العقوبات التكميلية واملصاريف، 
أن تطلـب مـن قايض حمكمة اجلنـح، التي من اختصاصها نظـر الدعوى، أن يوقـع العقوبة عىل 
املتهـم بأمر جنائي يصـدره عىل الطلب بناء عىل حمارض مجع االسـتدالالت أو أدلة اإلثبات بغري 

حتقيق أو سامع مرافعة.
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املادة رقم 250 

لرئيس النيابة أو وكيل النيابة، إصدار األمر اجلنائي يف اجلنح التي ال يوجب القانون احلكم 
فيهـا باحلبـس أو الغرامة التي تزيد حدها األدنى عىل ألف ريـال، ويصدر األمر بالغرامة التي ال 

تزيد عىل ألف ريال والعقوبات التكميلية واملصاريف.

ويكـون إصـدار األمـر اجلنائي وحوبيًا يف املخالفـات، وال يؤمر يف هذه احلالـة بام يزيد عىل 
نصف احلد األقىص لعقوبة الغرامة املقررة للجريمة والعقوبات التكميلية واملصاريف.

وللنائـب العام واملحامـي العام ولرئيس النيابة، حسـب األحوال، أن يلغـى األمر اجلنائي 
خلطأ يف تطبيق القانون، خالل عرشة أيام من تاريخ صدوره، ويرتتب عىل ذلك اعتبار األمر كأن 

مل يكن.

املادة رقم 263 

إذا صدر حكم يف موضوع الدعوى اجلنائية فال جيوز إعادة نظرها إال بالطعن يف هذا احلكم 
بالطرق املقررة يف هذا القانون.

املادة رقم 304 

جيوز طلب إعادة النظر يف األحكام الباتة الصادرة بالعقوبة أو التدبري يف احلاالت التالية:

1ـ إذا حكم عىل املتهم يف جريمة قتل، ثم وجد املدعى قتله حيًا.

2ـ إذا صدر حكم عىل شـخص من أجل واقعة،ثم صدر حكم عىل شـخص آخر من أجل 
الواقعة عينها، وكان بن احلكمن تناقض يستنتج منه براءة أحد املحكوم عليهام.

3ـ إذا حكم عىل أحد الشهود أو اخلرباء بعقوبة لشهادة الزور وفقًا ألحكام قانون العقوبات، 
أو إذا حكـم بتزويـر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشـهادة أو لتقرير اخلبري أو 

الورقة املزورة تأثري يف احلكم.

4ـ إذا كان احلكم مبنيًا عىل حكم صادر من حمكمة أخرى وألغي هذا احلكم.
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5ـ إذا حدثـت أو ظهـرت بعد احلكـم وقائع أو إذا قدمت أوراق مل تكـن معلومة للمحكمة 
وقـت املحاكمة، وكان من شـأن هـذه الوقائع أو األوراق ثبوت بـراءة املحكوم عليه أو 

تغيري الوصف القانوين للجريمة عقوبتها أخف من العقوبة املحكوم هبا.

املادة رقم 305 

يف األحوال األربع األوىل من املادة السابقة، يكون لكل من النائب العام واملحكوم عليه أو 
مـن يمثله قانونـًا إذا كان عديم األهلية أو مفقودًا أو ألقاربه حتـى الدرجة الرابعة أو زوجه بعد 

موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالـب غـري النيابة العامة، فعليـه تقديم الطلب إىل النائب العـام ينبن فيه احلكم 
املطلوب إعادة النظر فيه، والسبب الذي يستند عليه، وشفعه باملستندات املؤيدة له.

ويرفـع النائب العام الطلب، سـواًء كان مقدمًا منه أو من غـريه، مع التحقيقات التي يكون 
قد رأى إجراءها إىل الدائرة اجلنائية بمحكمة التمييز بتقرير يبن فيه رأيه واألسـباب التي يسـتند 

عليها.

وجيب أن يرفع الطلب إىل املحكمة خالل تسعن يومًا تبدأ من تاريخ تقديمه.

املادة رقم 340 

متـى صـار حكم اإلعدام باتًا، وجب عىل النائب العام رفـع أوراق الدعوى فورًا إىل األمري 
للتصديق عليه، وال جيوز تنفيذه قبل ذلك.

2 ـ  القانون املدين القطري )22 / 2004(

املادة رقم 219 

1ـ تسقط بالتقادم دعوى املسئولية عن العمل غري املرشوع بمي ثالث سنوات من يوم علم 
املرضور بالرضر وبمن يسـأل عنه ، أو مخس عرشة سـنة من وقوع العمل غري املرشوع ، 

أي املدتن أقرب . 
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2ـ عـىل أنـه إذا كانت دعوى املسـئولية عن العمل غري املرشوع ناشـئة عـن جريمة فإنـها ال 
تسـقط ما بقيـت الدعوى اجلنائية قائمـة ، ولو كانت املواعيد املنصـوص عليها يف البند 

السابق قد انقضت. 

املادة رقم 573 

الصلح عقد حيسـم به عاقداه نزاعًا قائاًم بينهام ، أو يتوقيان به نزاعًا حمتماًل، وذلك بأن ينزل 
كل منهام عىل وجه التقابل ، عن جزء من ادعائه .

املادة رقم 577 

1ـ حيسـم الصلح املنازعات التي يتناوهلا . 

2ـ ويرتتب عليه انقضاء احلقوق واالدعاءات التي ينزل عنها أي من املتعاقدين نزواًل هنائيًا. 
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خامسًا : دولة الكويت

1 ـ قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي رقم )17 / 1960( 

املادة رقم 3 

املحاكم اجلزائية عىل درجتن :

أواًل : حماكم الدرجة األوىل ، وهي حمكمة اجلنح وحمكمة اجلنايات.

ثانيًا : املحاكم االستئنافية ، وهي حمكمة اجلنح املستأنفة وحمكمة االستئناف العليا.

املادة رقم 7 

تتألف حمكمة اجلنايات من ثالثة من قضاة املحكمة الكلية ، وتنظر يف مجيع قضايا اجلنايات 
التي ترفع إليها.

املادة رقم 9 

تتوىل النيابة العامة سـلطة التحقيق والترصف واالدعاء يف اجلنايات ويتوىل سـلطة التحقيق 
والترصف واالدعاء يف اجلنح حمققون يعينون هلذا الغرض يف دائرة الرشطة واألمن العام ، وتثبت 
 صفـة املحقق أيضا لضباط الرشطـة الذين يعينهم النظام الداخيل املنصـوص عليه يف املادة 38. 
مـع هذا فـإن للنيابة العامة أن حتيل أية جناية عىل املحققن أو الضباط يف دائرة الرشطة لتحقيقها 
كام أن لرئيس دائرة الرشطة واألمن العام أن يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والترصف يف أية جنحة 

إذا رأى من ظروفها أو أمهيتها ما يتطلب ذلك.

املادة رقم 105 

تتـوىل النيابة العامة مبارشة الدعـوى اجلزائية بطلب توقيع العقوبة عـىل املتهمن باجلنايات 
وفقا لإلجراءات وطبقا للرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون.
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يتـوىل املحققـون مبارشة الدعوى اجلزائية بطلب توقيع العقوبـة عىل املتهمن يف اجلنح التي 
تولوا التحقيق والترصف فيها وفقا للامدة التاسعة.

املادة رقم 106 

يتـوىل املحققون مبـارشة الدعوى بطلب توقيـع العقوبة عىل املتهمن يف مجيـع اجلرائم التي 
يملكـون فيهـا سـلطة التحقيق والترصف واالدعاء وفقـا للفقرة الثانية 9 وذلـك طبقا للرشوط 

واالجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون.

املادة رقم 109 

ال جيوز رفع الدعوى اجلزائية إال بناء عىل شكوى املجني عليه يف اجلرائم اآلتية :

أواًل : جرائم السب والقذف وإفشاء األرسار.

ثانيًا : جريمة الزنا.

ثالثًا : جرائم خطف اإلناث.

رابعـا : جرائم الرسقة واالبتزاز والنصب وخيانة األمانة ، إذا كان املجني عليه من أصول اجلاين 
أو فروعه أو كان زوجه .

إذا كان املجني عليه قارصا ، كان لوليه الرشعي أن يقدم الشكوى نيابة عنه ، فإذا تعذر ذلك 
حل النائب العام حمل الويل يف هذا الصدد.

املادة رقم 110 

ملـن صدر منه اإلذن أو الشـكوى حـق العدول عن ذلك ، ويعترب العـدول عفوا خاصا عن 
املتهم وترسي عليه أحكامه.
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املادة رقم 111 

جيـوز لـكل مـن أصابـه رضر بسـبب اجلريمـة أن يرفع دعـوى بحقه املـدين أمـام املحكمة 
التـي تنظـر الدعـوى اجلزائية ، يف أيـة حالة كانـت عليها الدعـوى إىل أن تتم املرافعـة ، ويكون 
 لـه يف هـذه احلالـة صفـة املدعـي املنـرض يف الدعـوى اجلزائيـة إذا كان غـريه هـو الـذي رفعها. 
جيـوز للمدعي املـدين إن يطالب بحقه أثناء التحقيق االبتدائي بطلـب يقدمه للمحقق ، ويعامل 

كطرف مدع أثناء التحقيق.

املادة رقم 113 

تفصل املحكمة اجلزائية يف نفس احلكم الذي تصدره يف الدعوى اجلزائية يف طلبات التعويض 
املقدمـة هلـا من اخلصوم ، لكن للمحكمة اجلزائية ، إذا وجـدت أن احلكم يف الدعوى املدنية مع 
الدعـوى اجلزائية يرتتب عليه تأخري الفصل يف الدعوى اجلزائية أن تفصل بن الدعوين وحتكم 
يف الدعـوى اجلزائيـة وحدها ، وتؤجل النظر يف الدعوى املدنية إىل جلسـة أخرى ، أو حتيلها إىل 

املحكمة املدنية املختصة.

املادة رقم 114 

كل مـدع بحـق مدين أمام القضاء اجلزائـي له ، يف أية حالة كانت عليهـا الدعوى ، أن ينزل 
عـن دعواه املدنية أمام القضاء اجلزائي. وال يؤثـر هذا النزول يف حقه يف رفع دعواه أمام القضاء 
املـدين ، اال إذا رصح عنـد الـرتك بنزولـه عن احلـق املدين. كام أن تـرك املدعي املـدين لدعواه ال 
يؤثر يف حقوق املتهم أو املسـئول عن احلقوق املدنية قبله ، وال يمنع املحكمة من أن تقي عليه 

باملرصوفات إذا رأت ذلك. 

ختلـف املدعي املدين عـن احلضور بدون عذر جييـز للمحكمة أن تقي باعتبـاره نازال عن 
دعواه.
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املادة رقم 136 

جلسـات املحاكم علنية ، وجيوز للمحكمة اسـتثناء أن تنظر قضية يف جلسـة رسية إذا كان 
ذلـك رضوريا لظهور احلقيقة أو مراعاة للنظـام العام واآلداب العامة. ويكون النطق باحلكم يف 

جلسة علنية دائام.

املادة رقم 148 

جيـوز للمدعى العام أن يطلـب من حمكمة اجلنح إصدار أمر جزائـي بالعقوبة عىل املتهم يف 
 جنحـة ال تزيـد عقوبتها عىل احلبس مدة سـنة واحـدة أو الغرامـة التي ال جتاوز مخسـامئة دينار. 
يكـون ذلـك بعريضة دعوى مع بيان أن املطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي ، ويرفق بالعريضة 

مجيع األوراق واملحارض املؤبدة لالهتام.

تفصل املحكمة يف هذا الطلب يف غيبة املتهم بطريقة موجزة دون حاجة إىل حتقيق باجللسة، 
اكتفـاء باإلطـالع عىل األوراق وحمارض التحريـات أو التحقيق ، ولكن ال جيوز هلا أن حتكم بغري 

عقوبة الغرامة التي ال جتاوز مائة دينار.

املادة رقم 151 

تعتمد املحكمة يف اقتناعها عىل األدلة املسـتمدة مـن التحقيق الذي أجرته يف القضية أو من 
التحقيقات السابقة عىل املحاكمة ، وهلا احلرية املطلقة يف ترجيح دليل عىل دليل وتكوين اقتناعها 

حسبام يوحيه إليه ضمريها. 

ال جيوز للقايض أن يعتمد يف حكمه عىل معلوماته الشخصية.

املادة رقم 172 

بعـد إمتام التحقيق واملرافعة تصـدر املحكمة حكمها بالـرباءة أو بالعقوبة ويف كلتا احلالتن 
تفصل يف طلب التعويض املقدم من املدعي املدين.
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جيـوز للمحكمـة ، إذا رأت أن التهمة ثابتة ومل تكن قد بحثت الظروف التي تدعو لتخفيف 
العقوبـة أو لتشـديدها أن تصدر ابتـداء حكام باإلدانة. ثم تسـمع أقوال كل مـن املدعي واملتهم 
بشأن تقدير العقوبة ، كام تسمع شهودا عىل سرية املتهم إذا طلب ذلك وكان هناك مربر إلجابته 

إىل هذا الطلب ، وتصدر بعد ذلك حكام بالعقوبة التي تقرر توقيعها عىل املتهم.

املادة رقم 174 

يتناقـش أعضـاء املحكمة يف احلكم قبـل إصداره ويبـدي كل منهم رأيـه يف مداولة رسية ، 
ويصـدر احلكـم باألغلبية ، فإذا مل تتوافر األغلبية وتشـعبت اآلراء إىل أكثر من رأين ، وجب أن 

ينضم أحدث القضاة ألحد الرأين اآلخرين .

املادة رقم 175 

جيب أن يكون احلكم مشـتمال عىل األسـباب التـي بني عليهـا ، وإال كان باطال. ويتضمن 
احلكـم بيانـا عن املحكمة التـي أصدرته ، وتاريخ إصداره ومكانه ، والقضاة الذين اشـرتكوا يف 
احلكم ، واخلصوم ، واجلريمة موضوع الدعوى ، ونص ما قدمه اخلصوم من طلبات أو دفاع أو 
دفـوع ، وخالصة ما اسـتندوا إليه من األدلة الواقعية واحلجج القانونيـة ، ومراحل الدعوى ثم 

تذكر بعد ذلك أسباب احلكم ومنطوقة.

حتفظ مسـودة احلكم املشـتملة عىل منطوقة وأسـبابه بامللف ، وال تعطي منها صور. ولكن 
جيوز للخصوم إىل حن إمتام نسخة احلكم األصلية اإلطالع عليها.

املادة رقم 176 

ينطق رئيس املحكمة باحلكم يف جلسة علنية ويكون ذلك بتالوة منطوقه.

جيب أن يكون القضاة الذين اشرتكوا يف احلكم حارضين تالوته ، فإذا حصل مانع ألحدهم 
وجب أن يوقع عىل مسـودته فإذا نطق باحلكم عقب املرافعة ، وجب أن تودع مسـودته املشتملة 
عـىل أسـبابه موقعا عليها من الرئيـس والقضاة ومبينا هبا تاريخ إيداعها ، وذلك يف ظرف سـبعة 
أيام من يوم النطق باحلكم ، فان كان النطق باحلكم ، يف جلسة أخرى غري جلسة املرافعة ، وجب 

أن تودع مسودته عقب النطق به.
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املادة رقم 177 

يوقـع رئيـس اجللسـة وكاتبها عىل نسـخة احلكـم األصلية املشـتملة عـىل وقائـع الدعوى 
واألسباب واملنطوق ، وحتفظ يف ملف الدعوى ، وذلك يف ظرف ثالثة أيام من إيداع املسودة.

املادة رقم 178 

متـى نطقـت املحكمة باحلكم ، فال جيوز هلا تغيري يشء فيـه ، إال إذا كان ذلك جمرد تصحيح 
خطأ كتايب.

املادة رقم 184 

متـى صدر حكم يف موضـوع الدعوى اجلزائية بالرباءة أو باإلدانة بالنسـبة إىل متهم معن ، 
فانه ال جيوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا املتهم عن نفس األفعال أو الوقائع 
التـي صدر بشـأهنا احلكم، ولو أعطـى هلا وصف آخر ، وذلـك مع مراعاة األحـكام الواردة يف 

املادتن التاليتن. 

إذا رفعـت دعـوى جزائية أخرى ، جاز التمسـك باحلكم السـابق يف أية حالـة كانت عليها 
الدعوى ، ولو أمام املحكمة االسـتئنافية ، وجيب عىل املحكمة أن تراعي ذلك ولو مل يتمسـك به 

اخلصوم ، ويثبت احلكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من املحكمة بصدوره.

املادة رقم 191 

إذا توىف املحكوم عليه قبل انقضاء موعد املعارضة ، أو قبل الفصل يف املعارضة ، ترتب عىل 
وفاته سقوط احلكم االبتدائي وانقضاء الدعوى اجلزائية قبله.

املادة رقم 199 

جيوز اسـتئناف كل حكم صـادر بصفة ابتدائية ، بالرباءة أو اإلدانـة من حمكمة اجلنح أو من 
حمكمة اجلنايات ، سـواء صدر احلكم حضوريا ، أو صدر غيابيا وانقىض امليعاد دون أن يعارض 

فيه ، أو صدر يف املعارضة يف حكم غيايب .
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املادة رقم 205 

إذا تـوىف املتهـم املحكوم عليه بالعقوبة قبل أن ينقي موعد االسـتئناف ، أو قبل الفصل يف 
االسـتئناف املرفـوع منه ، ترتب عىل وفاته سـقوط احلكـم االبتدائي وانقضـاء الدعوى اجلزائية 

قبله.

املادة رقم 208 

تقي املحكمة بتأييد احلكم االبتدائي إذا وجدت أن االسـتئناف ال أسـاس له ، وان احلكم 
صحيح شكال وموضوعا.

إذا كان باحلكم أو باإلجراءات السـابقة عليه عيب شـكيل يمكن تصحيحه ، فعىل املحكمة 
أن تصحح هذا العيب ، وان تقي بتأييد احلكم فيام قرره بالنسبة إىل املوضوع ، إذا كان ما انتهى 
إليه سـليام يف هذه الناحية. فإذا كان احلكم باإلدانة جاز للمحكمة عند تأييده أن تعدل يف مقدار 

العقوبة.

املادة رقم 209 

للمحكمـة أن حتكـم بإلغاء احلكم املسـتأنف ، إذا وجدت به عيبا موضوعيا أو عيبا شـكليا 
ال يمكن تصحيحه ، أو وجدت انه خمالف للقانون سـواء كان املسـتأنف قد متسك هبذه العيوب 
أو أن املحكمـة قـد الحظتها من تلقاء نفسـها. وعليهـا يف هذه احلالة أن تصـدر حكام جديدا يف 

الدعوى ، دون أن تتقيد بأي يشء مما ورد يف احلكم االبتدائي.

املادة رقم 211 

كل حكـم صـادر من حمكمة اجلنايـات بعقوبة اإلعدام ، حتيله املحكمة من تلقاء نفسـها إىل 
حمكمة االسـتئناف العليا ، وتكون اإلحالة يف ظرف شـهر من تاريخ صدور احلكم إذا مل يكن قد 

رفع عنه استئناف من جانب املحكوم عليه.

تبارش حمكمة االستئناف العليا ، يف هذه احلالة ، كل احلقوق املخولة هلا عند نظر االستئناف.
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املادة رقم 214 

األحكام الصادرة من املحاكم اجلزائية ال جيوز تنفيذها إال إذا أصبحت هنائية.

عىل انه جيوز للمحكمة أن تأمر بجعل احلكم االبتدائي بالعقوبة مشـموال بالنفاذ الفوري ، 
وفقا للقواعد املقررة يف هذا القانون.

املادة رقم 217 

كل حكـم باإلعـدام ال جيوز تنفيذه إال بعد مصادقـة األمري عليه ، ويوضع املحكوم عليه يف 
السجن إىل أن يصدر األمري قراره باملصادقة أو ختفيف العقوبة أو العفو.

فـإذا صـادق األمري عىل احلكم ، أصـدر رئيس املحكمة أمره بتنفيـذه ، ويرشف عىل التنفيذ 
النائب العام أو من يكلفه من املحققن ، وينفذ اإلعدام بالشنق أو رميا بالرصاص.

املادة رقم 238 

لألمـري يف أي وقت أن يصدر عفوا شـامال عـن جريمة أو جرائم معينـة. ويعترب هذا العفو 
بمثابـة حكم بالـرباءة ، ويرتتب عليه إلغاء مجيع اإلجراءات واألحكام السـابقة عليه واملعارضة 

حلكمه ، وال يمنع العفو الشامل عن اجلريمة من املطالبة بالتعويض املدين.

املادة رقم 241 

يرتتـب عـىل الصلـح أو العفو الفردي ما يرتتب عىل احلكم بالـرباءة من آثار ، ولكن يف غري 
اجلرائـم التي يشـرتط فرفع الدعوى فيها شـكوى املجني عليه ، ال يرتتب عـىل الصلح أو العفو 

الفردي آثاره إال بموافقة املحكمة.

إذا رغـب املجنـي عليه يف العفو عـن املحكوم عليه أو الصلح معه بعـد صدور حكم هنائي 
بإدانته ، قدم طلبا بذلك إىل املحكمة التي أصدرت هذا احلكم لتنظر فيه وفقا لألحكام السـالفة 

الذكر.
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2 ـ قانون اجلزاء الكويتي رقم 1960/16

املادة رقم 4    

تسـقط الدعوى اجلزائية يف اجلنايات بمي عرش سـنوات من يوم وقوع اجلناية ، وتسـقط 
العقوبـة املحكوم هبا ، إذا كانت عقوبة من العقوبات املذكورة يف املادة السـابقة ، بمي عرشين 

سنة من وقت صريورة احلكم هنائيا ، إال عقوبة اإلعدام فإهنا تسقط بمي ثالثن سنة.

املادة رقم 6

تسقط الدعوى اجلزائية يف اجلنح بمي مخس سنوات من يوم وقوع اجلريمة. 

تسـقط العقوبـة املحكـوم هبا ، إذا كانـت عقوبة من العقوبـات املذكورة يف املادة السـابقة ، 
بمي عرش سنوات من وقت صريورة احلكم هنائيا

املادة رقم 7

ال يوقف رسيان املدة التي تسقط هبا الدعوى اجلزائية ألي سبب كان.

املادة رقم 8

ينقطع رسيان املدة التي تسقط هبا الدعوى اجلزائية بإجراءات االهتام أو التحقيق أو املحاكمة 
أو بالتحريات التي اختذت يف مواجهة املتهم أو اخطر هبا بوجه رسـمي. وال جيوز يف أية حال أن 

تطول املدة بسبب االنقطاع ألكثر من نصفها .

املادة رقم 9

إذا تعـدد املتهمـون ، فـان انقطاع املدة التي تسـقط هبا الدعوى اجلزائية بالنسـبة إىل احدهم 
يرتتب عليه انقطاعها بالنسبة إىل الباقن ، ولو مل تكن قد اختذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
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3 ـ القانون املدين الكويتي رقم 1980/67

املادة رقم 253 

1 ـ تسـقط دعـوى املسـئولية عـن العمل غـري املرشوع بمي ثالث سـنوات مـن يوم علم 
املرضور بالرضر وبمن يسـأل عنه ، أو مخس عرشة سـنة من وقوع العمل غري املرشوع ، 

أي املدتن تنقي أوال.

ـ عىل انه إذا كانت دعوى املسئولية عن العمل غري املرشوع ناشئة عن جريمة فإهنا ال تسقط 
مـا بقيت العـدوى اجلنائية قائمة ، ولو كانت املواعيد املنصـوص عليها يف الفقرة األوىل 

قد انقضت.

املادة رقم 552 

1ـ  الصلـح عقـد حيسـم به عاقداه نزاعا قائـام بينهام ، أو يتوقيان به نزاعـا حمتمال وذلك بأن 
ينزل كل منهام ـ عىل وجه التقابل ـ عن جانب من ادعائه.

املادة رقم 556 

1 ـ حيسم الصلح املنازعات التي يتناوهلا. 

ـ ويرتتب عليه انقضاء االدعاءات التي ينزل عنها أي من املتصاحلن.

4 ـ قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي رقم )38 / 1980( 

املادة رقم 119

جيـب عـىل املحكمة عند إصدار احلكـم الذي تنتهي به اخلصومة أمامهـا أن تقي من تلقاء 
نفسها يف مرصوفات الدعوى ، وحيكم هبا ، بام يف ذلك مقابل أتعاب املحاماة ، عىل اخلصم املحكوم 
عليه يف الدعوى ، وإذا تعدد املحكوم عليهم قىض بقسـمة املرصوفات بينهم بنسـبة مصلحة كل 
منهـم يف الدعوى عىل حسـب مـا تقدره املحكمة ، وال يلزمون بالتضامـن يف املرصوفات إال إذا 
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كانوا متضامن يف أصل التزامهم املقي فيه.

وحيكـم بمرصوفات التدخل عـىل املتدخل إذا كانت له طلبات مسـتقلة وحكم بعدم قبول 
تدخله أو برفض طلباته.

املادة رقم 119 مكرر 1

تقدر املحكمة أتعاب املحاماة بناء عىل طلب املحكوم له يف حدود طلباته ويف ضوء األتعاب 
الفعلية التي حتملها وبمراعاة موضوع الدعوى ، ودرجة التقايض املنظورة أمامها.


