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 ةــاآلي

 

 محي السحٍنبسن اهلل الس

 

نْ  ﴿
َ
ٰ أ هِْكَحَك إِْحَدى ابْنَََتَّ َهاَتْْيِ لََعَ

ُ
ْن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ُجَرِِن َثَماِّنَ ِحَجٍج  قَاَل إِّّنِ أ

ْ
فَإِْن  تَأ

تْ 
َ
ا فَِمْن ِعوِْدَك أ ُشقَّ َعلَيَْك  َوَما َمْمَت َعْْشً

َ
ْن أ
َ
رِيُد أ

ُ
ُ ِمَن  أ َستَِجُدِّن إِْن َشاَء اَّللَّ

اِِلِْيَ  َجلَْْيِ قَ  اَل َذٰلَِك بَيِِْن َوبَيْوََك قَ  ﴾72﴿ الصَّ
َ
َما اْْل حَّ

َ
َّ أ  َضيُْت فَََل ُعْدَواَن لََعَ

ٰ َما َجُقوُل َوكِيل   ُ لََعَ  ﴾﴾28﴿ َواَّللَّ
 صدق اهلل العظٍن

 .( 72:قصصال ) 

 ا صمى ا عميو وسممقال رسول 

أى ال  نٌ كايح له نظلهة ألحد نٌ عزض أو يشء فليجحلّله نًه اليىم قبل

يكىى ديًار وال درهو، إى كاى له عهل صالح أخذ نًه بقدر نظلهجه، وإى لو 

 ثكٌ له حسًات أخذ نٌ سيئات صاحبه فحهل عليه

 .كغيره البخارم ركاه
ّ
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 براهيم نور الدين.إد.مازن  وأخص بالذكر:  األفاضل،

  ىأروع وأصدق وأنبل البشر إل الدرب ... بناة المستقبل ... إلى رفاق لىإ
 .أصدق ائي وزمالئي المخلصين

 محمد رسول هللا، سائل ال هللاأهدي هذا الجهد المتواضع إلى كل من قال ال إله إ

، ولكم جمٌعاً أهدي سهري وتعبً أن ٌوفقنً لما ٌحب وٌرضى وجل   عز  المولى 

 وجهدي.
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 شكر وتقدير

 

القائلّيفّحمكمّّ،بنعمةّالعقلّوالدونّديَانهّوتعاىلّالذيّأنعمّعليّأذكرّاهلل

ّ:الًنزول

ّ(54ّ)ّوودف:ّّ﴾ًَسْفَعُ دَزَجَبتٍ هَّي ًَّشَبءًَُفٌَْقَ كُلِّ ذِي عِلْنٍ عَلٍِنٌ﴿

ّ:ردولّاهللّصليّاهللّعلوهّودلموقالّ

 لَهُ  َفاْدُعوا ُتَكافُِئوَنهُ  َما ْم َتِجُدواَفإِْن لَ ، َفَكافُِئوهُ َمْعُروًفا  إِلَْيُكمْ  َصَنعَ َمْن "

ُكْم َقْد َكاَفأُْتُموهُ  َتَرْوا َحتَّى ّ"ّأَنَّ

ّالدرادة.ّجبانيبّرولةّهذهّوقفاّّلذان"ّالووالديّوالدتي"علىّثينّثناءّحِنًاوأ

تقدمّجبزولّالشكرّألولىكّاملُلصنيّالذونّملاّمينّباجلمولّأّوتقدورًاًّاوفاءّوضًاوأ

ّجهد ّّيفًّاوألوا ّالعلمي ّاليَث ّجمال ّيف ّيفّومِاعدتي ّومِاعدتي ّتوجوهي يف

ّا ّبالذكرجتموع ّوأخص ّالدرادة ّعلى ّوإذرافه ّاليٌَوة الدكتور/ مازن ّ:ملادة

ّفٍزاهّاهللّكلّخري. إبراهيم نور الدون

ّ"ّّصدقائيوأزمالئي "ىلأنّأتقدمّجبزولّالشكرّوروبّالعرفانّإّوالّأنِى

إخراجّهذهّّاعدةّيفليّكلّمنّمدواّليّودّالعونّواملِوأخريًاّأتقدمّجبزولّالشكرّإ

 .أكملّوجهّالدرادةّاملًواضعةّعلى
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 -ممخص الرسالة :

التقادـ تعد فكرة حيث  ،قكانيف العربيةمعظـ ال نظمتيافكرة قانكنية الدعكل الجزائية تقادـ يعتبر 
بتأثير  زائية كذلؾة الجندااإلثار الجريمة أك مف آمف  التي يمكف مف خبلليا التخمصة مالكسي

ف كعميو فإدانة، إلباالصادر  زائينقاا  الحؽ في تنييذ الحكـ الجال ككسيمة، عمييا مركر الزمف
إما كذلؾ  ،حقة الجانيبلمإلى سقكط حؽ الدكلة في كلى بالدرجة األيؤدم الدعكل الجزائية تقادـ 

ما ك  ،و ىذا مف ناحيةمحاكمتفي  يابانقاا  حق مف ناحية ميو كقيع العقاب عفي ت ياسقكط حقا 
 . أخرل

 سير عمى ىميتو كتأثيرهأ في التشريع اليمسطينى يرجع إلى مف معالجتنا لمكاكع التقادـك  
 التقادـ تقرر لمف بعقكبة الحكـ إلى التقادـ أحكاـ فيـ عدـ يؤدم أف يمكف إذ ،الجزائية الدعكل

 تحقيؽ إلى بشكؿ دقيؽ زائيةكل الجتقادـ الدعتطبيؽ أحكاـ لذلؾ تؤدم فكرة  ،لمصمحتو
 . كلممجتمع طرافوأل القانكني ستقرارااال

 المشرعميا ي نظٌ و التأحكام معرفةدراستنا لمكاكع تقادـ الدعكل الجزائية  مف ف اليدؼكما أ
 إلى اافةإلبا ،2001لسنة  3اليمسطيني في نصكص قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ 

 عدة يطرحف مكاكع التقادـ كبالتالي فإ ،أحكاـ ك مبادئ مف القاا ك  القانكف عميو استقرما 
 ،ي تكقيياالتي تقطع مدتو أك الت سبابألكا مكاعيد التقادـ حسابكييية  حكؿسكا  ، تالإشكا

لمشرع اليمسطيني مكفقا في تنظيـ : ىؿ كاف اىذا ما يجعمنا نتسا ؿك  ،ميوع المترتبةثار اآلك 
  ؟خرلالتقادـ في التشريعات الكاعية األـ حكاـ التقادـ مقارنة  بنظاأ

 ،اليمسطيني القانكف فيتقادـ الدعكل الجزائية  مكاكع لمعالجةكلئلجابة عف ىذا التساؤؿ ك  
النصكص تحميؿ ، كذلؾ مف خبلؿ الكصيي التحميمي كالمنيج المقارفالمنيج استخداـ  ارتأينا

الجزائية، كمقارنتيا بالقكانيف الدعكل ادـ مكاكع تقا المشرع اليمسطيني يفي عالجتي الالقانكنية 
 فكرة التقادـ.الكقكؼ عمى أىـ اآلرا  اليقيية التي تناكلت المشابية ليا ككذلؾ  خرلاأل
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 الفصل فينتناكؿ بحيث  ،ثبلثة فصكؿ إلى كتناكؿ الباحث مكاكع التقادـ مف خبلؿ تقسيمو
 المبحثكفيو سكؼ نتطرؽ في ليمسطيني، كانقااؤىا في التشريع ا ماىية الدعكل الجزائية ولاأل 
المقصكد بتحريؾ الدعكل  كل الجزائية لغة كاصطبلحا كفقيا باإلاافة إلىمييكـ الدع إلى ولاأل 

مييـك  سنتناكؿ المبحث الثانيكفي ، الجزائية كتحديد الجيات المختصة بتحريكيا كمباشرتيا
ماىية التقادـ  الفصل الثانيما في ، أةيا العامة كالخاصانقاا  الدعكل الجزائية كأسباب انقاائ

مرت بو فكرة  ريؼ التقادـ كالتطكر التاريخي الذمتع ولالمبحث األ سنتناكؿ في ف كطبيعتة
تبر فكرة الطبيعة القانكنية ليكرة التقادـ كىؿ تع فسنتطرؽ إلى المبحث الثانيما في ، أالتقادـ

حكاـ تقادـ الدعكل أ الفصل الثالثؿ في كفي الختاـ سنتناك التقادـ نظاما مكاكعيا أـ شكميا؟ 
كل الجزائية كالعكارض كذلؾ مف خبلؿ تحديد مدد تقادـ الدع ،الجزائية في التشريع اليمسطيني

سريان وعوارض  ولالمبحث األ في بحيث سيتناكؿ الباحث  ،ف تعترض مدد التقادـالتي يمكف أ
اا  ثر انقثار المترتبة عمى التقادـ كأاآل المبحث الثانيفي سنتناكؿ  كأخيران  ،الدعوى الجزائية

 دارية.الدعكل الجزائية بالتقادـ عمى الدعكل المدنية كاإل
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Abstract 

 

The statute of limitations of the criminal case is a legal idea organized by 

most Arab laws. This system has long been found in the legislations of 

the various legal and political systems and the system of government، 

including the Palestinian legislation. 

 The idea of statute of limitations is the means by which the effects of 

crime or criminal conviction can be eliminated by means of the passage 

of time. It is the means of expiry of the right to execute the criminal 

judgment of conviction. Therefore، the statute of limitations of the 

criminal case leads primarily to the fall of the state's right to pursue the 

offender. Either by expiry of its right to try this trial on the one hand، 

and on the other hand the fall of its right to punish him. 

Since the idea of statute of limitations is one of the reasons behind the 

expiry of the criminal case، the purpose of our treatment of the statute of 

limitations in Palestinian legislation is due to its importance and impact 

on the conduct of the criminal case. Failure to understand the statute of 

limitations can lead to punishment for those who decide the statute of 

limitations. The statute of limitations for the legal stability of its parties 

Moreover، the purpose of our study of the subject of the statute of 

limitations of the criminal case is to know its provisions، which were 

regulated by the Palestinian legislator in its texts، in addition to the 

principles and provisions of the law and the judiciary. Therefore، the 

subject of statute of limitations raises several problems، Its duration or 

its interruption، and the implications of it. This makes us wonder: Was 

the Palestinian legislator successful in regulating the statute of 

limitations in comparison to the statute of limitations in other statutes. 

In order to address this question and to address the subject of the statute 

of limitations in the Palestinian law، we considered the use of descriptive 

analytical method and the comparative method، through analyzing the 

legal texts dealt with by the Palestinian legislator on the subject of the 

statute of limitations of the criminal case and comparing it with other 

similar laws.  
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The researcher discussed the issue of statute of limitations by dividing it 

into three chapters، so that we deal with the nature of the criminal case 

and its violation in the Palestinian legislation. The second topic will deal 

with the concept of the expiry of the criminal case and the causes of its 

public and private extinction. 

In the second chapter، we will discuss the definition of the statute of 

limitations and the historical development of the idea of limitation. In the 

second، we will examine the legal nature of the idea of limitation and 

whether the idea of statute of limitations is objective or formal. In 

conclusion، we will discuss in the third chapter the provisions of the 

statute of limitations of the criminal case in the Palestinian legislation، 

by determining the periods of limitation of the criminal case and the 

possible obstacles to the statute of limitations، so that the researcher will 

deal with the validity and symptoms of the criminal case. And the effect 

of the expiry of the criminal case by statute of limitations on civil and 

administrative proceedings. 
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 المقدمة

 حرصت كلذلؾ فقد الجنائية؛ المنظكمة القانكنية في عامة فكرة التقادـ يشٌكؿ مكاكع
الجزائية.  االجرا ات قانكف نطاؽ ادـ فيالتق بنظاـ األخذ عمى المعاصرة التشريعات الجنائية

 أف المشرع اليمسطيني كغيره ارتأل فقد الجزائية، الدعكل انقاا  في جميا أثر التقادـ كيتاح أف
 التراخي مف نكعان  إال ليس بحقو بالمطالبة الحؽ صاحب دكف قياـ معينة زمنية مدة ماي

 القاا  إلى االلتجا  في حقو ستعماؿا مف المشرع حرمو لذا فقد الحؽ، استعماؿ في كاإلىماؿ
 تؤدم كالتي المختمية القانكنية المعامبلت استقرار لاماف قانكنان، كذلؾ المقررة المدة ماي بعد

 .المجتمع ككؿ استقرار إلى بالنياية
ساسية كالاركرية لمسمطة ترتبط الجرائـ في طبيعتيا بتقديـ دعكل التي تعد االشارة األك 

المشرع قد حدد مدد معينة سمح فييا ك  ،ف الجاني كمبلحقتو بالشكؿ القانكنيالتنييذية لمبحث ع
ف إا قاـ صاحب الحؽ بتقديـ الدعكل بعد ىذه المدة القانكنية فإذف ،لصاحب الحؽ بتقديـ الدعكل

 في شؾ كال ".ائيةالجز  كىك ما يسمى "تقادـ الدعكل ،الدعكل تنقاي بماي المدة " التقادـ "
في العقاب عمى األفعاؿ المجٌرمة كالمنصكص  الجزائية التشريعات جميع يف الدكلة حؽ كجكد

 عمييا في النصكص الجنائية حسب النظاـ التشريعي في الدكلة.

كتعتبر الدعكل الجزائية الكسيمة المطمقة التي يتـ مف خبلليا الكصكؿ إلى إحتمالية 
ف اإلجرا ات الجزائية، كاألصؿ فرض العقاب كفقا لئلجرا ات الشكمية المنظمة لمدعكل في قانك 

 أف يتـ تحريؾ الشككل أك تقديـ األخبار عف الجريمة إلى الجيات التحقيقية منذ لحظة كقكعيا.
منيا االستدالؿ كالتحقيؽ االبتدائي كالتحقيؽ النيائي حتي  متعددة كتمر الدعكل الجزائية بمراحؿ

 ات الجزائية اقا لقانكف اإلجر تنتيي بطرؽ عامة تشمؿ جميع الجرائـ كفك يتـ اصدار حكـ 
، مثؿ كفاة المتيـ كالعيك عف الجريمة كالحكـ النيائي كالتقادـ 2001( لسنة 3اليمسطيني رقـ )

الذم ىك مكاكع دراستنا الحالية، إاافة إلى الصمح الذم يتـ بيف أطراؼ الدعكل الجزائية 
لجزائية فييا بنا ا عمى شككل مف ككذلؾ التنازؿ عف الحؽ في الجرائـ التي يتكقؼ إقامة الدعكل ا

 المجني عميو أك مف يقـك مقامو.
د أسباب انقاا  الدعكل الجزائية ككذلؾ كلقد أخذ المشرع اليمسطيني بنظاـ التقادـ كأح

اختيار مكاكع الدراسة  تـالتشريع المصرم كغيره مف التشريعات الجنائية المعاصرة، كبالتالي 
ادـ يعتبر مف تمؾ األسباب التي تؤدم إلى انقاا  الدعكل الحالي ألىميتو مف حيث أف التق

الجزائية مما يترتب عمييا كاع حد لمدعاكل الجزائية التي ماى عمييا فترة مف الزمف كال يككف 
اتخاذ اإلجرا ات بشأنيا مجديا، كحتى ال تظؿ الدعاكل الجزائية قائمة إلى زمف بعيد تيدد بيا 
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لتقادـ الجزائي قد يساىـ في تقميص عدد الدعاكل الجزائية مرتكب الجريمة، إاافة إلى أف ا
 كاستقرار األكااع القانكنية لدل السمطة القاائية. 

لى اياع الجدكل كاليدؼ مف إجرائية خالصة حيث يؤدل التقادـ إلمتقادـ طبيعة  ك
ب عمى فعدـ قياـ المدعى بتقديـ دعكل ال يرت ،جراميةفعالو اإلأمبلحقة المجـر كمعاقبتو عمى 

 دانة كالحكـ بالعقكبة.ف الدعكل ىي السبيؿ الكحيد لتقرير اإلالمدعى عميو أم حؽ أل

  مشكمة الدراسةأواًل: 

تنظـ التشريعات الجنائية كافة مكاكع الدعكل الجزائية ككاحت األسباب التي تؤدل  
ماي إلى انقاا  ىذه الدعكل، كمف امف األسباب التي تنقاي خبلليا الدعكل الجزائية "

المدة" كىك ما يسمى "بالتقادـ"، األمر الذم جعؿ المشرع اليمسطيني ينص عمى تقادـ الدعكل 
(، كبالرجكع إلى 9( في المادة رقـ )2001( لسنة )3الجزائية في قانكف اإلجرا ات الجزائية رقـ )

 نصكص المكاد في قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني نجد أف المشرع اليمسطيني قد نص
بشكؿ غير كااح عمى مكاكع تقادـ الدعكل الجزائية، فاكتيى بمدة التقادـ ككقت ابتدائيا 

 كاالستثنا  الكارد عمى تقادـ الدعكل كما يكقؼ مدة التقادـ.

كمف خبلؿ ما سبؽ نجد أف المشرع اليمسطيني لـ ينظـ مكاكع تقادـ الدعكل الجزائية  
كااح، األمر الذم يثير مشكمة تتمحكر حكليا بالنسبة لمجنايات كالجنح كالمخاليات بشكؿ 

 الدراسة 

 الرئيسي في التالي:الدراسة ويتمثل سؤال 

ىل نظم المشرع الفمسطيني فكرة تقادم الدعوى الجزائية وفقا ألحكام التقادم المعمول بيا في 
 نية؟                                      التشريعات الجنائية المعاصرة من حيث الوقف واالستثناءات والسريان وتبعية الدعوى المد
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 الفرعية التالية: التساؤالتويتفرع عن السؤال الرئيس السابق 
 المقصكد بالدعكل الجزائية ؟ما  .1
 كمباشرتيا؟الدعكل الجزائية طرؽ تحريؾ ما  .7
 ما المقصكد بانقاا  الدعكل الجزائية؟ كما ىي أسباب انقاائيا؟ .3
 ؟ كما الطبيعة القانكنية لقكاعد التقادـ؟كما طبيعتوما المقصكد بالتقادـ؟  .2
 ما اليرؽ بيف تقادـ الجرائـ كتقادـ العقكبات كتقادـ الدعكل؟ .5
؟ كما عكارض تقادـ الدعكل الجزائية في التشريع ما أػحكاـ تقادـ الدعكل الجزائية .2

 اليمسطيني؟
 الجزائية؟ما المدد القانكنية التي حددىا المشرع اليمسطيني لتقادـ الدعكل  .2
 ما اآلثار المترتبة عمى تقادـ الدعكل الجزائية؟ كما أثرىا عمى الدعكل المدنية؟ .2
 التشريع اليمسطيني؟ في ما الجرائـ المستثناة مف التقادـ  .9

 سيحاول الباحث اإلجابة عن ىذه التساؤالت من خالل الدراسة الحالية.و 
 
 أىداف الدراسة:ثانيًا: 

 حقيق األىداف التالية:تسعى الدراسة الحالية إلى ت

 التعرؼ عمى مييـك الدعكل الجزائية كطرؽ تحريكيا كمباشرتيا. .1
 التعرؼ عمى مييـك انقاا  الدعكل الجزائية كأسباب انقاائيا. .7
التعرؼ عمى تقادـ الدعكل الجزائية في التشريع اليمسطيني كطبيعتو كالطبيعة القانكنية  .3

 لقكاعده.
 الجرائـ كتقادـ العقكبات كتقادـ الدعكل الجزائية.معرفة أكجو االختبلؼ بيف تقادـ  .2
 التعرؼ عمى األحكاـ العامة لتقادـ الدعكل الجزائية كعكارايا في التشريع اليمسطيني. .5
معرفة المدد القانكنية لتقادـ الدعكل الجزائية التي حددىا المشرع اليمسطيني في قانكف  .2

 اإلجرا ات الجزائية كمدل مبل متيا مع الكاقع.
رفة اآلثار المترتبة عمى تقادـ الدعكل الجزائية في التشريع اليمسطيني، كأثرىا عمى مع .2

 الدعكل المدنية.
 التعرؼ عمى الجرائـ التي استثناىا المشرع اليمسطيني مف التقادـ. .2
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  أىمية الدراسة:ثالثًا: 

لجنائي، األمر ال شؾ في أف مكاكع تقادـ الدعكل الجزائية مف المكاكعات الميمة في القانكف ا
الذم أعطى مكاكع تقادـ الدعكل أىمية عمى ناحيتيف: نظرية ك تطبيقية، فمكاكع تقادـ 
الدعكل الجزائية ييدؼ إلى انيا  النزاع تحقيقا لمعدالة الجنائية كاالستقرار القانكني في الدكلة 

 كيظير ذلؾ في صكرتيف ىما:

 ي انيا  الدعكل الجزائية.قبؿ صدكر حكـ بات في الدعكل، كىنا يؤثر التقادـ ف . أ
بعد صدكر حكـ بات في الدعكل، كىنا يؤثر التقادـ في انيا  سمطة الدكلة في تنييذ  . ب

 العقكبة.

وعمى صعيد تحقيق المصمحة العامة فإن موضوع تقادم الدعوى الجزائية يحقق األىمية من 
 :الناحية النظرية من خالل

 .التعرؼ عمى ماىية الدعكل الجزائية كانقاائيا .1
 التعرؼ عمى التقادـ كطبيعتو كأساسو. .7
 التعرؼ عمى األحكاـ العامة لتقادـ الدعكل الجزائية كاآلثار المترتبة عمى انقاائيا. .3
( 3مراجعة النصكص القانكنية الكاردة في قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ ) .2

يا التشريعات الجنائية التي تتعمؽ بتقادـ الدعكل الجزائية كالعمؿ عمى مكاكبت 2001لسنة 
 المعاصرة.

 التعرؼ عمى أثر تقادـ الدعكل الجزائية عمى الكاقع االجتماعي. .5
المقارنة المنيجية كالمكاكعية لتقادـ الدعكل الجزائية في التشريع اليمسطيني كالتشريعات  .2

 الجنائية األخرل.
 قبؿ الباحثيف. تزكيد المكتبة بدراسة تخص تقادـ الدعكل الجزائية لبلستيادة منيا مف .2
 

 ويحقق موضوع الدراسة األىمية من الناحية التطبيقية من خالل:

 التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ تقادـ الدعكل الجزائية في التشريع اليمسطيني. .1
تحقيؽ األىداؼ العامة لتقادـ الدعكل الجزائية عمى المستكل القانكني كاالجتماعي  .7

 كخاصة مكافحة الجريمة.
 ية بالتنظيـ القانكني لتقادـ الدعكل الجزائية.تزكيد الجيات المعن .3
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التسييؿ عمى الطمبة كالباحثيف كتمكينيـ مف االطبلع عمى كجيات النظر المختمية في  .2
 مكاكع تقادـ الدعكل الجزائية.

 
 منيجية الدراسةرابعًا: 

ؿ بالتشريعات األخرل، كذلؾ مف خبل المقارنكالمنيج  الوصفي التحميميسيتبع الباحث المنيج 
الدعكل تحميؿ المسائؿ كالنصكص القانكنية كفؽ معالجة المشرع اليمسطيني لمكاكع تقادـ 

الجزائية، كالكقكؼ عمى أىـ اآلرا  اليقيية التي تناكلت المكاكع كمقارنتيا بالقكانيف األخرل 
 المشابية.
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 خطة الدراسةخامسًا: 

 التالي:اشتممت الدراسة عمى مقدمة وثالثة فصول وىي ك

 الفصل األول: ماىية الدعوى الجزائية وانقضاؤىا في التشريع الفمسطيني

 الدعوى الجزائية ول: مفيوم المبحث األ 
 كاصطبلحا  لغةالجزائية المطمب األكؿ: تعريؼ الدعكل 
 فقيا كقاا الجزائية المطمب الثاني: تعريؼ الدعكل 

 كالتمييز بينيماكمباشرتيا الجزائية : تحريؾ الدعكل ثالثالمطمب ال
 وأسبابوالدعوى الجزائية انقضاء المبحث الثاني: مفيوم 

 المطمب األكؿ: مييـك االنقاا  لغة كاصطبلحا كالشريعة
 المطمب الثاني: مييـك االنقاا  فقيا كقاا 

 الجزائية: أسباب انقاا  الدعكل لثالثالمطمب ا
 الفصل الثاني: ماىية التقادم وطبيعتو

 والتطور التاريخي لو يوم التقادمالمبحث األول: مف
 كاصطبلحا كالشريعة المطمب األكؿ: التقادـ لغة
 فقيا كقاا  كتطكره التاريخيالمطمب الثاني: التقادـ 

 المبحث الثاني: طبيعة التقادم
 جرا ات الجزائيةالمطمب األكؿ: تمييز التقادـ في قانكف العقكبات كاإل

 نية لقكاعد التقادـالمطمب الثاني: تحديد الطبيعة القانك 
 الفصل الثالث: أحكام تقادم الدعوى الجزائية في التشريع الفمسطيني

 المبحث األول: سريان وعوارض الدعوى الجزائية 
 المطمب االكؿ: مدد تقادـ الدعكل الجزائية 

 المطمب الثاني عكارض تقادـ الدعكل الجزائية 
 الجزائية ثار تقادم الدعوى المبحث الثاني: آ

  الجزائية الدعكلكانقطاع كايقاؼ طمب األكؿ: آثار تقادـ الم
 الدعكل المدنية كالدعكل اإلدارية: أثر انقاا  الدعكل الجزائية بالتقادـ عمى الثانيالمطمب 
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 األولالفصل 

 وانقضاؤىا في التشريع الفمسطيني ماىية الدعوى الجزائية

 :تمييد
ىذا  كبالتالي يمنح ،عامان يصيب المجتمععندما تقع الجريمة يترتب عمييا حتمان ارران 

كذلؾ مف  ،ؿ في العقابلمدكلة بالتدخؿ لكي تقتاي حقيا مف فاعمو كالذم يتمثٌ  الارر حقان 
كعميو  .1ؿ في النيابة العامة كالتي تتمثٌ ، ى مسئكلية إسناد التيمة لمياعؿخبلؿ الجية التي تتكلٌ 

ال عف طريؽ دعكل كىي إلجرامي ال يتـ إالمجتمع في عقاب مرتكب اليعؿ ا فإف استييا  حؽ
 الدعكم الجزائية.

ف لمنيابة العامة الحرية التامة في تحريؾ الدعكل الجزائية متى عممت بكقكع كبالرغـ مف أ
 امة مغمكلة فييا يد النيابة العفيكالتي جعؿ  ف المشرع تدخؿ في بعض الحاالت، إال أالجريمة

لى إالببلغ المقدـ تمؾ الشككل تعتبر  كالتي ،2 المجني عميو مف مت شككلد  ال اذا قي رفع الدعكل إ
 .قكع الجريمة اده مف قبؿ شخص معيفجرا  ك المجني عميو  السمطات العامة المختصة مف

 ةالبلزم اتجرا اإل اتخاذ المختصة مف السمطات والمجني عمييطمب الشككل  هذىمف خبلؿ ك 
 .الجانياد الدعكل  تحريؾل

غؿ يد النيابة مف تحريؾ  وليست القيد الكحيد الذم يترتب عمي الشككلعدـ تقديـ ك 
نما   3قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ  وكما نص عميك الدعكل الجنائية اد الجاني، كا 

  .يؤدياف إلى ذلؾ أياا قٍيدم الطمب كاإلذف 2001لسنة 

                                                           
التي تنشأ عف ارتكاب الجريمة كالمراحؿ  لالدعاك  جرا ات الجزائية في التشريع اليمسطينيصكؿ اإلأحمد الكرد، أسالـ  1
 .53ص، ـ2002سنة ، مكتبة القدس ،كؿالكتاب األ، جرائية التحايرية لمدعكل الجزائيةاإل

"ال يجكز لمنيابة  نو:أ ىعمـ 2001لسنة  3رقـ جرا ات الجزائية اليمسطيني كلى مف قانكف اإل( اليقرة األ4المادة ) نصت 2
ال إذف إك أك طمب أدعا  مدني إك أشككل  ىؽ القانكف مباشرتيا عمقامة الدعكل الجزائية التي عمٌ إك أجرا  التحقيؽ إالعامة 
ك أذف إك أك مف ككيمو الخاص أدعا  مدني منو اك أك ككيمو الخاص أمجني عميو ك شييية مف الأشككل كتابية  ىبنا  عم

 طمب مف الجية المختصة ".
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 لممطالبة لممدعي سيمةك  أنيا أم القاا ، أماـ بالحؽ المطالبة ىي عامة بصيةو  كالدعكل 
 عف معاكستو المجتمع أفراد لبعض يحمك فقد الجنائي القانكف زاكية كمف القاا ، أماـ بحقو
 ىؤال  بمعاقبة لممطالبة كسيمة المجتمع استحدث لذلؾ بمصالحو، اارة أفعاؿ إتياف طريؽ

  .1 الجنائية أك العمكمية بالدعكل تسميتيا عمى اصطمح كقد البعض،

كذلؾ مف  كانقااؤىا في التشريع اليمسطيني، الدعكل الجزائيةيصؿ سنتناكؿ ماىية ى ىذا الكف
 -:كاآلتيمبحثيف خبلؿ 

 .المبحث األول: مفيوم الدعوى الجزائية

 المبحث الثاني: مفيوم انقضاء الدعوى الجزائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .34ـ، ص2009محمد عمي السالـ الحمبي، الكجيز في أصكؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، الطبعة األكلي، عماف،  1
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 حث األولـــــالمب

  ةـــــــــــوى الجزائيــــــــوم الدعــــــــمفي

 

 تمييد:

لدعكل الجزائية ينشأ حؽ ايي ف ،اختمؼ مييكـ الدعكل الجزائية مع تطكر مييـك الدكلة
ال في إك يتنازؿ عنيا أف تكقؼ الدعكل الجزائية أكال يجكز  ،الجانيعمى نزاؿ العقاب إالدكلة ب

حيث  ، كيختمؼ مييكـ الدعكل الجزائية عف مييكـ الدعكل المدنية،حاالت محددة بمكجب القانكف
كتيدؼ الدعكل  ،اليرد أصابلى كجكد الارر الذم إقامتيا إيعكد سبب في الدعكل المدنية إنو 

ف الدعكل المدنية تعتبر ممكان لممدعي كلذلؾ يجكز إكليذا ف ،لى الحصكؿ عمى التعكيضإالمدنية 
 بينما ال تتطمب الدعكل الجزائية كقكع ارر كتيدؼ إلى، 1لو التنازؿ عف حقو الشخصي فقط

 عقاب الجاني كحؽ المجني عميو في المطالبة بالتعكيض بسبب الجريمة التي كقعت اده. 
في المبحث الحالي فإننا سنتحدث  ،مييـك الدعكل الجزائية بشكؿ عاـ إلىقبؿ التطرؽ كعميو ك 
تحريؾ الدعكل  كمف ثـٌ سنتناكؿلغة كاصطبلحا كفي الشريعة  مييكـ الدعكل الجزائيةعف 

 .رتيا كالتمييز بينيماالجزائية كمباش

 وسنقسم المبحث األول إلى ثالثة مطالب كاآلتي:

 .والشريعة االسالمية  واصطالحاً  الدعوى الجزائية لغةً  : المطلب األول

 . : تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتهاالثاني المطلب 

 

 

 

 

 
                                                           

 ـ.6:47 ـ، الساعة13/1/2018(، http://alfuddeya.3abber.com) مكقع الكتركني 1

http://alfuddeya.3abber.com/
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 األولالمطمب 

 اإلسالميةالدعوى الجزائية لغًة واصطالحًا وفي الشريعة 

 

 يد: يمت

 يخرج تعريؼ الدعكل الجنائية عف األصؿ العاـ في تعريؼ الدعكل بغض النظر عف ال
طبيعتيا كمامكنيا، إاٌل أف اختبلؼ أطراؼ الدعكل الجنائية ىك ما حدا إلى كاع تعريؼ 

بشكؿ  تعريؼ الدعكل يكـ الدعكل الجزائية يجب أف نتناكؿميأف نتطرؽ إلى كقبؿ  خاص ليا،
وذلك من خالل الفروع  ، مييكـ الدعكل الجزائية الدعكل، كمف ثـ نبٌيف زائيةجالمقصكد بعاـ ك 

 .تية:اآل

 تعريؼ الدعكل لغة كاصطبلحا كفي الشريعة . الفرع األول:
 تعريؼ الجزائية لغة كاصطبلحا كفي الشريعة الفرع الثاني:
 تعريؼ الدعكل الجزائية لغة كاصطبلحا كفي الشريعة الفرع الثالث:
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 الفرع األول

 االسالمية في الشريعة, و اصطالحا ,  الدعوى لغةتعريف 

 

 أوال: تعريف الدعوى لغة

كاالسـ  ،1عيا دعاكلمكج ،دعا اليعؿ الثبلثي دعك أك بيتح الداؿ كسككف العيف مف
. 2كىك المصدر ككبلـ يككف منؾ معناىا أف تميؿ الشي  إليؾ بصكت ،مف االدعا  الدعكل

 ،3منيا: الطمب كالتمن يكاطبلقات يشمميا المعني المغكم تيطمىؽ عمى عدة مىعافو  فالدعكل في المغة

فجا ت ، 5﴾لَيُنْ فٍِيَب فَبكِيَةٌ ًَلَيُنْ هَب ٌَدَّعٌُىَ ﴿ قاؿ ا تعالىك ، 4الدعكل الطمب :ابف عقيؿ كقاؿ

 ،عنده مف الخيرفيما  ا تعالي إلى: كىك الرغبة 6مف معانييا الدعا ك  ما يطمبكنو. ىبمعنىنا 

دَعٌَْاىُنْ فٍِيَب سُبْحَبًَكَ اللَّيُنَّ ًَتَحٍَِّتُيُنْ فٍِيَب سَلَبمٌ  ﴿:كمف ذلؾ قكلو تعالى، 7بالسؤاؿ ليوإكاالبتياؿ 

 .8﴾ ًَآخِسُ دَعٌَْاىُنْ ؤَىِ الْحَوْدُ لِلَّوِ زَةِّ الْعَبلَوِنيَ

10كة باطمة كشيدنا دعكة فبلفكادعي فبلف دع ،9(: لك أعطي الناس بدعاكييـككذلؾ قكلو )ص 
 .

كلكف اتيقكا عمى أف العرب ال تطمقيا عمى القكؿ المدعكـ بالحجة كالبرىاف  ،11كتأتى بمعني الزعـ
إاافة نيا أ ىعم يااأ كتعرىؼ ،كجا ت بمعني اإلخبار كال تطمؽ عمى القكؿ الخالي مف البرىاف.

                                                           
 .158ـ، ص1988محمد ركاس قمعة جي كآخر، معجـ لغة اليقيا ، دار النيائس، الطبعة الثانية، لبناف،  1
 .30ـ، ص2010محمد ابراىيـ البداريف، الدعكل بيف اليقو كالقانكف، دار الثقافة، الطبعة الثانية، عماف،  2
 .32ـ، ص1985حمد ابراىيـ البداريف، مرجع سابؽ، م 3
 .241ـ، ص1985مكفؽ الديف بف قدامة، المغني، دار إحيا  التراث العربي، بدكف طبعة، بيركت،  4
 .57سكرة يس آية 5
 .267ـ، ص1968ابف منظكر، لساف العرب، دار الكتب العممية، طبعة جديدة محققة، المجمد الثالث، بيركت،  6
 .126تاج العركس، دار اليداية، الجز  العاشر، االردف، ال يكجد سنة نشر، ص الزبيدم، 7
 .10سكرة يكنس: آية  8
 .74ـ، ص1987أحمد محمد المقرئ، المصباح المنير، مكتبة لبناف، ال يكجد طبعة، لبناف،  9

 .189ـ، ص1998الزمخشرم، أساس الببلغة، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى، بيركت،  10
 .127الزبيدم، مرجع سابؽ، ص 11
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كىي المطالبة بالحؽ عف  .1نحك ذلؾ ، أكقة، أك صياإلنساف إلى نيسو شيئا، ممكا، أك استحقاقا
، كما 3كتطمبو النيابة العامة بمقتااه مف القااي الحكـ في كاقعة معينة، 2طريؽ القاا 

 .4الغير إلثبات حؽ عمى تستعمؿ

 في االصطالح القانونيتعريف الدعوى ثانيًا: 

قانكف ك  2001لسنة  2رقـ  اليمسطينيالمدنية كالتجارية صكؿ المحاكمات ألـ يتامف قانكف 
 المدنية أصكؿ المحاكماتككذلؾ  1986لسنة  13رقـ  المصرمالمدنية كالتجارية المرافعات 

اليقيي في  اديلبلجتؾ المجاؿ رً نما تي ا  ك  ،لمدعكل تعرييان  وكتعديبلت 1988لسنة   24األردني
خبلؼ  ىكىذا عم ،مف مياـ المشرع صياغة التعرييات لة فقيية، كليستأنيا مسأ تعريييا معتبران 

حيث جا  في نص المادة  ،5ـ القديـ 1938لسنة  الفمسطيني الحقكقيةصكؿ المحاكمات أقانكف 
 ،"جميع اإلجراءات الحقوقية المقامة حسب األصول المعنية تعريؼ لمدعكل بأنيا:"  الثانية منو

 الدعكل ىي كسيمة المجك  لمقاا  لممطالبة بالحؽ. فٌ أييـ مف ىذا النص كيي 

حد حقو أطمب " الدعكل بأنيا: 1613 في نص المادة حكاـ العدليةألمة افت مجعرٌ كما 
المطالبة ى نو قصر تعريؼ الدعكل عمأالمشرع في ىذا النص  ىكيعاب عم، "بحضور الحاكم

 .6لتزاـ بإبرا  الذمةإلك التخمص مف اأبالحؽ دكف التطرؽ إلى حماية ىذا الحؽ 

 ،لمدعكل كيكرة قانكنية طا  تعريؼ محددعإفي القانكني ة لـ يستقر اليقو كفي الحقيق
كلكف بالرغـ مف تقارب مصطمحات اليقو الحديث  ،ا ياليق فيي ما زالت محؿ خبلؼ فيما بيف

                                                           
 .241مكفؽ الديف بف قدامة، المغني، مرجع سابؽ، ص 1
 .137ـ، ص2005محمد سمير اليكر، أصكؿ اإلجرا ات الجزائية، دار الثقافة، الطبعة األكلى، عماف،  2
ال يكجد طبعة، مأمكف محمد سبلمة، االجرا ات الجنائية في التشريع المصرم، دار النياة العربية، الجز  األكؿ،  3

 .64ـ، ص1997مصر، 
 .109ـ، ص1983عمي محمد الجرجاني، كتاب التعرييات، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى، بيركت،  4
"حؽ مف لو  مف قانكف اإلجرا ات المدنية تعرييان لمدعكل بأنيا: 30نص المادة في كذلؾ المشرع اليرنسي فقد كاع  5

كبالنسبة لمخصـ فإف الدعكل ىي حقو في  ،القااي ما إذا كاف إدعائو مؤسسان أػـ ال إدعا  في أف يسمع إدعائو ليقرر
 .مناقشة تمؾ اإلدعا ات"

 
ـ ، 2014سنة كؿ، الطبعة الثانية،الجز  األ صكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ،أا خميؿ اليرا، الكجيز في  عبد 6

 .310ص
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قد يؤدم إلى اختبلؼ النتائج  ستخداـ ىذه المصطمحات المختميةإف أال إ حكؿ تعريؼ الدعكل
 تي:النحك اآل عمىكىي  .  1المترتبة ليكرة الدعكل

يا القانون صاحب الوسيمة التي خول  " نيا:أمف اليقو إلى تعريؼ الدعكل برأم ذىب  
ردنية األ تو محكمة التمييزكىك ما تبنٌ  ،2"و حمايتوأإلى القضاء لتقرير حقو  لتجاءإل الحق في ا
 .3بيذا التعريؼأخذ في قرار ليا 

مع  ريرهىذا التعريؼ أياان أنو قصر المجك  إلى القاا  لحماية الحؽ كتق ىكيعاب عم
مشركعية مدل  نظر إلىككذلؾ لـ ي ،مـ بأف الحماية تشمؿ التقرير كااللتزاـ ببرا ة الذمةالع

  .4المصالح التي سيتـ حمايتيا

ن أوسيمة قانونية تسمح لمشخص بنيا "أب القانكني في حيف عرفيا جانب آخر مف اليقو
 .(5)"دعاء بحق معينإالقضاء  ىيطرح عم

وسيمة تحريك القضاء لحماية " نيا:أإلى تعريييا ب القانكني كذىب رأم ثالث مف اليقو
إلى القضاء لحماية  لتجاءال يا القانون صاحب الحق في افيي الوسيمة التي خول   الحق،
 .(6)"حقو

تدخؿ القاا  مف  مىلياظ دالة عأ ستخداـا ىيعاب عم ىذا التعريؼكيرم الباحث اف 
  ."تحريؾ القاا "ستخداـ ليظ اب شخاصألالمنازعات بيف ا تمقا  نيسو في فٌض 

                                                           
1
 .45م,ص4112, ثَشود, 1للٌشش والزوصٍغ, ط الخظوهخ, داس صُشاىأسجبة اًمضبء أٍوي هوذوح هحوذ الفبػوسى,  
كالقانكف رقـ  2007لسنة  76بالقانكف رقـ  الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية معدالن  حمد السيد صاكم:أ 2

 . 216ص ـ، 2010الطبعة االكلي، سنة دار النياة العربية,  بإنشا  المحاكـ االقتصادية ، 2008لسنة  120
صكؿ أالكجيز في قانكف  حمد الزعبي،أعكض  ل، مشار لد16/9/1982، بتاريخ 565/1982تمييز حقكؽ رقـ  3

 .209ص ـ،2007،سنة  ،افعمٌ  –ردف كلي، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، األالطبعة األ ردني،المحاكمات المدنية األ
4
 .128ـ, ص2014, القاىرة, 1لقكمي لبلصدارات القانكنية, طنظاـ المرافعات, المركز ا ,عبدالكىاب خيرم عبد العاني 

, 1أصكؿ المحاكمات المدنية بمقتاى قانكف أصكؿ المحاكمات المبناني, الدار المصرية لمطباعة كالنشر, طأحمد أبك الكفا, 
 .118صـ, 2014مصر, 

الطبعة الثانية، ،سنة  نياة العربية,دار ال عيد محمد القصاص، الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، 5
 . 397ـ، ص2010

 دار الجامعة الجديدة لمنشر، قانكف المرافعات المدنية كالتجارية )النظاـ القاائي كاالختصاص كالدعكل(، حمد ىندم،أ 6
 .437ص ـ،1995سنة 
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"سمطة االلتجا  إلى القاا  بقصد الكصكؿ إلى احتراـ  :فيا رأم رابع عمى أنياكما عرٌ 
 .2كيطمؽ عمى الدعكل في االصطبلح القانكني بالطمب المقدـ لمقاا  أك حماية الحؽ ،1القانكف"

منحيا القانون ي ،ستخدام حق التقاضيالجرائية إوسيمة " بأنيا: خامسكعرفيا رأم 
 .3"لشخص بقصد طمب الحماية لمصالحو المشروعة عن طريق القضاء

لكافة خصائص  خير ىك الرأم األرجح ككنو تعريؼ شامؿالرأم األأف  يرى الباحثو 
تكافرت شركطيا بالمجك  إلى القاا  ليرض  ىعتبارىا رخصة منحيا المشرع لؤلفراد متإب الدعكل،

 ح المشركعة المطالب بيا.المصال ىالحماية القاائية عم

عتدا  عميو، حيث إلف الدعكل ىي كسيمة يمجأ إلييا الشخص لحماية حقو مف اإكعميو ف 
الحؽ مف قبؿ الغير يثبت لصاحبو حقان آخر يتمثؿ في تمكينو مف المجك   ىعتدا  عمإلف اأ

تبر بحد عكىذا ي حقو، كذلؾ مف خبلؿ رفع الدعكل ىعتدا  الكاقع عمإللمقاا  ليطالب برفع ا
  .4ذاتو امانة لحماية الحؽ

ا مف عدة لييإفالدعكل يتـ النظر  ،مختمية التعرييات الخاصة بالدعكلأف  ويرى الباحث
 مففالدعكل مف المنظكر القانكني تختمؼ عنيا  ،ساسي في الطمبأتدكر بشكؿ  جميعياجكانب ك 
كبالتالي يرل  .يمختمؼ النكاح يتناكؿ لمدعك للـ يتـ تحديد تعريؼ جامع كعميو  ،اليقييالمنظكر 
السترداد  القاا  بكاسطةطمب بتقديـ قياـ الشخص : "الدعكل عمى أنيا و يمكف تعريؼالباحث أن

 ".لو مشركع حؽ 

 في الشريعةالدعوى  تعريف: لثاً ثا

يتباعدكا عف بعايـ في  كلكنيـ ،ف فقيا  الشريعة لـ يختميكا في تحديد طبيعة الدعكلإ
 :كالتالي قساـأ أربعة إلىكقد انقسـ اليقيا   ،5لمدعكل تي تحتكل تمؾ الطبيعةلياظ الاختيار األ

                                                           
 .89ـ، ص1924أحمد أبك الكفا، نظرية الدفكع في قانكف المرافعات، دار المعارؼ، الطبعة الثانية،  1
 .16ـ، ص1926الحميد أبك ىيؼ، المرافعات المدنية كالتجارية، مطبعة المعارؼ، مصر،  عبد 2
 .311ص ا خميؿ اليرا، مرجع سابؽ ، عبد 3
 .168ـ، ص2015 سنة نظرية الحؽ، ،الكتاب الثاني المدخؿ لدراسة القانكف، بك ممكح،أمكسي سمماف 4 
 .78ـ، ص2003ل، دار عالـ الكتب، طبعة خاصة، السعكدية، محمد نعيـ ياسيف، نظرية الدعك  5
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كاشترطكا أف  ،"الطمب" :ياأنٌ باليقيا  يا فعرٌ  حيث مفيوم الدعوى من حيث المضمون: . أ
مطالبة حؽ في مجمس مف لو " :فيا بعض الحنيية بأنياكعرٌ  ،تحتكل عمى ليظ طمبي

فيا أحمد بف ادريس . كعرٌ 1عميو المدعىكاآلخر  كيقاؿ لو المدعي ،"الخبلص عند ثبكتو
طمب معيف أك ما في ذمة معيف أك ما يترتب عميو " :القرافي في كتابو اليارؽ بأنيا

 .2"أحدىما معتبرة شرعا ال تكذبيا العادة
قكؿ مقبكؿ عند القااي " :بأنيا فيا بعض اليقيا فقد عرٌ  بمعنى القول:مفيوم الدعوى  . ب

 .3"و قبؿ غيره أك دفعو عف حؽ نيسوطمب حؽ لنيس ويقصد ب
خبر تجرد عف مصدؽ يدؿ عمى " أنيا رفكىا عمىعٌ ك  بمعنى اإلخبار:مفيوم الدعوى  . ت

 .4"طمب مامكنو لممخبر
نساف إلى إاافة اإل" :أنيابالدعكل  لحنابمةاعٌرؼ  حيث بمعنى اإلضافة:مفيوم الدعوى  . ث

  .5"ه أك مف في ذمتور نيسو استحقاؽ شي  في يد غي
كلكف يبلحظ أف االختبلؼ في  ؼ أئمة كعمما  المذاىب اإلسبلمية في تعريؼ الدعكل،كاختم

 ،كالمالكية ،كؿ مف الحنيية لدلكىنا سنتطرؽ لتعريؼ الدعكل  ،النص كليس في الجكىر
 لتعريؼ المكسكعة اليقيية الككيتية. ك ،الحنابمةك  ،كالشافعية
يقصد بو طمب حؽ قبؿ غيره أك  قكؿ مقبكؿ عف القااي" :عمى أنيا الحنفيةعر فيا ف

 .6"غيره قكؿ يطمب بو اإلنساف إثبات حؽ عمىأك  ،دفعو عف حؽ نيسو

ىي طمب معيف أك ما في ذمة معيف أك ما يترتب عميو " :عمى أنياالمالكية  عٌرفياو
 .7"أحدىما معتبرة شرعان ال تكذبيا العادة

غيره عند حاكـ ليمزمو  عمىإخبار عف كجكب حؽ لممخبر " :عمى أنياالشافعية  عٌرفياو
 .1"بو

                                                           
 .173ـ، ص2003عمي حيدر، درر الحكاـ، دار عالـ الكتب، طبعة خاصة، المجمد الرابع، السعكدية ،  1
 .80محمد نعيـ ياسيف، مرجع سابؽ، ص 2
 .81محمد نعيـ ياسيف، مرجع سابؽ، ص 3
 .285ـ، ص1986، مكة المكرمة، ىكلدار حرا ، الطبعة األ ابف الممقف، تحية المحتاج إلى أدلة المنياج، 4
5
ـ، 1958، 11المرداكم، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، دار إحيا  التراث، الطبعة األكلي، بيركت، ج 
 .369ص

 
 .109ـ، ص1975المكصمي، االختيار لتعميؿ المختار، دار المعرفة، الطبعة الثالثة، بيركت،  6
 .72يركؽ، دار المعرفة، ال يكجد طبعة، الجز  الرابع، بيركت، ال يكجد سنة نشر، صالقرافي، ال 7
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نيسو استحقاؽ شي  في يد غيره أك في  ىإاافة اإلنساف إل" :عمى أنياالحنبمية  عٌرفياو
قرار عميو أك عنده أك لمككمو  ،ذمتو أك إخبار خصـ باستحقاؽ شي  معيف أك مجيكؿ ككصية كا 

 .2"أك تككيمو أك  يطمبو منو عند الحاكـ

"قكؿ يطمب بو  :سكعتيا اليقيية بتعريؼ الدعكل عمى أنيافي مك  كويتيةوقاف الوقامت وزارة األ 
ىذا التعريؼ أنو لـ  عمىكيؤخذ  ،"غيره في مجمس القااي أك المحاكـ اإلنساف إثبات حؽ عمى

 .3يشمؿ دعاكل حماية الحؽ

 رتعرييات اليقيا  في الشريعة الصطبلح الدعكل جا ت متقاربة كتدك  ويرى الباحث أن 
ؽ كاشترطت أف يتـ احقاؽ المامكف كالشركط، فكؿ التعرييات استعممت ليظ الححكؿ نيس 
 الحاكـ أك القااي.الحؽ لدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 .461ـ، ص1958المنياج، مطبعة البابي الحمبي، الجز  الرابع، مصر،  ألياظمعرفة  إلىالشربيني، مغني المحتاج  1
 .369، ص، مرجع سابؽالمرداكم2
 .39محمد ابراىيـ البراديف، مرجع سابؽ، ص 3
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 الفرع الثاني

 الحا وفي الشريعةصطوا الجزائية لغةتعريف 

 

 أوال: تعريف الجزائية لغة

 ،لجيـبيتح ا تأتي مف أصؿ جزل يجزل جزا ك  ،اسـ مؤنث منسكب الي جزا  كممة جزائية
حساف فيا محمد عميـ اإلكعرٌ  , ٌّ 1مف خير أك شر كالجزا  المكافأة عمى الشي  ،كجمعيا أجزا 

قكلو تعالي  . كمثاليا2ان بأنيا: ما فيو الكياية مف المقابمة خيران كشرٌ  "التعرييات اليقيية"في كتابو 
ًَاتَّمٌُا ٌٌَْهًب لَّب  ﴿كفى التنزيؿ . 5كالجزا : القاا ، 4﴾بجَصَاءً ًِفَبلً﴿: كقكلو ،3﴾ ًَجَصَاءُ سٍَِّئَةٍ سٍَِّئَةٌ هِّثْلُيَب﴿

كفى الدعا  جزاه ا  ،6﴾ تَجْصِي ًَفْسٌ عَي ًَّفْسٍ شٍَْئًب ًَلَب ٌُمْبَلُ هِنْيَب شَفَبعَةٌ ًَلَب ٌُؤْخَرُ هِنْيَب عَدْلٌ ًَلَب ىُنْ ٌُنصَسًُىَ

بينما الشرط الجزائي: نص  ،الجزا  فيكـ القيامة ىك يكـ ،7أم قااه لو كأثابو عميو ،خيرا
 .8بااللتزاـ المتعاقديف عمى مبمع معيف يدفعو مف أخؿٌ 

 اصطالحا ةالجزائيتعريف : ثانيا
 

ندرج بشكؿ نيا تنجد أالجزا   كممة كبالنظر إلى ،يعكد أصميا لكممة جزا  كممة جزائية فٌ إ
اإلنساف مف خير أك شر جزا  كيقصد بالثكاب: ما يرجع إلى  ،ساسي تحت معنى الثكاب كالعقابأ

فَأَتَبىُنُ اللَّوُ ثٌََاةَ  ﴿ :عمى عممو، كيكثر استعمالو فيما يرجع مف خير كمنو ما جا  في قكلو تعالى

جا ت ىنا بمعنى الجزا  الحسف المترتب عمى التزاميـ  أنيافمف الكااح ،  9﴾ الدًٍَُّْب ًَحُسْيَ ثٌََاةِ

                                                           
1
 .71م, ص4115, ثَشود, 1هؼجن الوؼزوذ, داس الكزت الؼلوَخ, طبَُي ػطَخ, جشجٌ ش 
 .70ـ، ص2003، بيركت، ىكلحساف، التعرييات اليقيية، دار الكتب العممية، الطبعة األمحمد عميـ اإل 2
 .143ابف منظكر، مرجع سابؽ، ص.  40سكرة الشكرل: اآلية  3
 .26آية  سكرة النبأ: 4
 .144بؽ، صابف منظكر، مرجع سا 5
 .48رة البقرة: آية ك س 6
 .39أحمد محمد المقرئ، مرجع سابؽ، ص 7
 .124محمد ركاس قمعة جي كآخر، مرجع سابؽ، ص 8
 .148سكرة آؿ عمراف:  9
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بالعذاب،  ل بو اإلنساف مف عذاب عمى فعؿ السك ، كيختٌص كالعقاب ىك: ما يجاز ، بأفعاؿ محددة
جا ت بمعنى العقاب  أنياكالكااح  ،1﴾ السُّسُلَ فَحَكَّ عِمَبةِ إِىْ كُلٌّ إِلَّب كَرَّةَ﴿ :كمنو قكلو تعالى

 المخالية لؤلمر. المترتب عمى
 

 : 2االسالمية في الشريعة ةالجزائيثالثا: تعريف 
 

 عرييات الخاصة بكممة )جزا ( كالتي تيرع منيا كممة )جزائية(معظـ الت يرل الباحث أفك 
 ،ثكاب كالعقابأغمب التعرييات نجد أنيا تتمحكر في معنييف ليا ىما: ال ىلإكبالنظر  ،تشابيت قد

الجزائية في القانكف نجد اف كلكف لمجزا  فقط.  الشكؿيدكر في تيصيؿ  ؼكعميو فإف االختبل
كيتمثؿ الجزا  المدني في الحؽ الخاص  ،الجنائي الجزا   ني كالجزا  المد الي مييكـ تنصرؼ

اما الجزا  الجنائي  ،باالشخاص كمطالبتيـ بالتعكيض كجزا  عف االارار التي لحقت بيـ 
كيعرؼ الجزا  في الشريعة  فيتمثؿ في الحؽ العاـ كىك حؽ الدكلة في معاقبة مرتكبي الجرائـ .

 .3ارع لمردع عند ارتكاب ما نيى عنو كترؾ ما أمر بو"االسبلمية عمي أنو:" جزا  كاعو الش
 سكا  بالثكاب أك العقاب. ،ما يترتب عمى فعؿ الشخص أنوبؼ أف الجزا  يعرٌ كيرل الباحث 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
  .14سكرة ص:  1
2
ـ, 2008امانات المتيـ في الدعكل الجزائية, دار الحامد لمنشر كالتكزيع, ال طبعة, عماف, كعدل سميماف عمي المزكرم,  

مسؤكلية الدكلة عف أعماليا غير المشركعة كتطبيقاتيا االدارية, مكتبة القانكف كاالقتصاد محمد براؾ القكزاف, . 41ص
 كما بعدىا.557ـ, ص2014لمنشر كالتكزيع, بيركت, 

3
 .33صـ, 2003, عماف, 2دار المسيرة لمنشر كالتكزيع, طفقو العقكبات في الشريعة االسبلمية, عيسي العمرم, كآخر  
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 الفرع الثالث

 تعريف الدعوى الجزائية لغة واصطالحا 

 الدعوى الجزائية لغةتعريف أوال: 

في  ت بمعنى الطمب كالتمنيتى بعدة معانى فجا تأأسمينا سابقان أف الدعكل في المغة   
في كتاب ابف منظكر )لساف  الدعا  كجا ت بمعنى ،كتاب مكفؽ الديف بف قدامة )المغنى(

. كجزائية التي ىي مف مؤنث )تاج العركس( الزبيدمفي كتاب  الزعـ كجا ت بمعنى ،العرب(
كجا ت ، بمعنى المكافأة يقيية(حساف )التعرييات الفي كتاب محمد اإل منسكب لجزا  فقد جا ت

كعميو فإف الدعكل الجزائية مف الكااح أنيا  ،القاا في كتاب ابف منظكر )لساف العرب( بمعنى 
كيطمؽ عمى الدعكل الجزائية تسمية ، أنيا طمب القاا  أك بمعنى تمنى المكافأة"ؼ عمى تعرٌ 

 .1"دعكل التيمة كالعدكاف
 ثانيا: الدعوى الجزائية اصطالحا

الدعكل الجزائية محميا  ،اختمؼ تعريؼ الدعكل الجزائية تبعا الختبلؼ طبيعة الدعكل لقد
فعندما تقع جريمة في المجتمع تأتى الدكلة في المقدمة لتتبع مرتكب الجريمة كالمطالبة  جريمة

قكؿ مقبكؿ عند القااي يقصد بو طمب حؽ قبؿ غيره أك " :أنيابؼ كتعرٌ  ،2بإيقاع العقكبة عميو
يبدك في طمب مكجو  إجراميككذلؾ فإنيا نشاط  .3"ف حؽ نيس سكا  في عقكبة آلدميدفعو ع

إلصدار حكـ بشأف  القاايمف النيابة العامة أك غيرىا ممف خكلو المشرع ىذه السمطة إلى 
ف بأنيا مجمكعة مف اإلجرا ات يحددىا القانكف كتستيدؼ الكصكؿ ك كعرفيا آخر  ،4إخطار جريمة

                                                           
ياسر حسيف بينس، الكسيط في نظاـ االجرا ات الجزائية السعكدم الجديد، مركز الدراسات العربية، الطبعة االكلى،  1

 .25ـ، ص2018مصر، 
 .16ىػ، السعكدية، ص1443عبدا أبك داسر، إثبات الدعكل الجنائية، رسالة ماجستير،  2
 .25ياسر حسيف بينس، مرجع سابؽ، ص 3
 .51ـ، ص1989شرح قانكف اإلجرا ات الجنائية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ال يكجد طبعة، مصر، آماؿ عثماف، 4
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ككذلؾ الدعكل  ،1تطبيقان صحيحان لمقانكف في شأف كاع إجرا  معيفيقرر  قاائيحكـ  إلى
  .2الجزائية ىي مطالبة النيابة إلى القاا  باسـ المجتمع أف يكقع العقكبة عمى المتيـ

الكصكؿ  ؼ"مجمكعة مف اإلجرا ات يحددىا القانكف تستيدا: يكعرؼ آخركف بأن
  .3ف"ف كاع إجرامي معيإلى حكـ قاائي يقرر تطبيقان صحيحان لمقانكف في شأ

أياا يعرفيا الدكتكر عبد القادر جرادة في كتابو " مكسكعة االجرا ات الجزائية في التشريع 
 -اليمسطيني عمي انيا:" القكاعد كاالجرا ات التي تباشرىا الدكلة ممثمة في النيابة العامة

 .4ا  الجنائي عميو", كتقديمو لمقاا  لتكقيع الجز في مبلحقة مرتكب الجريمة -كقاعدة عامة

كالدعكل  ،ائية الخاصةز لى قسميف: الدعكل الجالدعكل الجزائية تنقسـ إف أالبعض ا يرلك 
الدعكل التي تنصرؼ إلى الجريمة التي تقع " ىيالدعكل الجزائية الخاصة ك  عامة،ائية الز الج

ككذلؾ اعتدا  عمى حؽ خاص، كجرائـ القصاص عمكمان سكا  كاف في النيس أك فيما دكنيا، 
ىي ما الدعكل الجزائية العامة أ ،عمى الحقكؽ اليرديةفييا اعتدا  يقع التي أم  ،الجرائـ التعزيرية 

الدعكل التي تتعمؽ بالجرائـ التي تقع اعتدا  عمى الحؽ العاـ، كتتمثؿ في الجرائـ التي تناؿ 
 .5باالعتدا  عمى الدكلة أك المجتمع مباشرة

المقررة  اإلجرا ات مف مجمكعة ىي" :لدعكل الجزائيةنو يمكف تعريؼ اأالباحث  ويرى
ة العامة بتقرير مف خبلؿ طمب الدكلة بكاسطة النياب ،قاائي بات حكـصدكر  إلى كاليادفة قانكنا

 ."بشأف جريمة معينةمتيـ حقيا  في عقاب 

                                                           
 .62ـ، ص1987محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجرا ات الجنائية، دار النياة العربية، الطبعة االكلي، مصر،  1
ـ، 1989، مصر، 17ميؿ لمطباعة، الطبعةرؤكؼ عبيد، مبادئ االجرا ات الجنائية في القانكف المصرم، دار الج 2

 .39ص
، ص  2012، 1د. مازف نكر الديف، الكجيز في شرح قانكف اإلجرا ات الجنائية، الجز  األكؿ، مكتبة جامعة األمة، ط 3

14. 
4
, غضح, هوسوػخ االجشاءاد الجضائَخ فٌ الزششٍغ الفلسطٌٌَ, ػجذ المبدس جشادح, هكزجخ آفبق, الوجلذ االول, ال ٍوجذ طجؼخ 

 .76م, ص4117
 ـ.7:00ـ الساعة 16/1/2018( بتاريخ http://www.alriyadh.com)جريدة الرياض: 5

http://www.alriyadh.com/
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 المطمب الثالث

 تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتيا

 

 يد: يتم

 ،1ىي ذاتيا لحظة نشك  حؽ الدكلة في العقابالجريمة  شخاص بارتكابقياـ األ يعتبر
كالدعكل الجزائية ىي حؽ ، الجزائية الدعكل رفع معيا الحؽ في يتكٌلدة التي ككذلؾ ىي المحظ

فإف النيابة العامة ىي الجية المختصة حسب  كبالتالي ،رسو عف طريؽ النيابة العامةلمدكلة تما
كفقا لقانكف اإلجرا ات  القاا  كمباشرتيا أمامو إلىة القانكف بتحريؾ كرفع الدعكل الجزائي

 . 2001لسنة  3الجزائية اليمسطيني رقـ 

أك  النيابة العامة ىي التي تقكـ بأكؿ عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ منذ كقكع الجريمةكما أف 
كتقكـ بعدىا بإحالتيا إلى القاا  بعد اتخاذىا كافة  ،يا مأمكر الابط القاائيمف خبلؿ تيكيا

جرا ات تمكٌنيا مف رفع الدعكل إلى القاا  فإنو يتعٌيف فإذا رأت أف كافة اإل ،إلجرا ات القانكنيةا
 . 2حكـ بات كعادؿ لمكاقعة مكاكع الدعكل أمامو كمتابعتيا لمكصكؿ إلىعمييا مباشرتيا 

 ،ذلؾ دكر النيابة العامة فيتحريؾ الدعكل الجزائية كمباشرتيا ك كقبؿ أف نتحدث عف 
ىذا المطمب بتناكؿ مكاكع أطراؼ الدعكل كالمقصكد بتحريكيا كمباشرتيا لباحث في سيقكـ ا

 -تية:اآل عينوذلك من خالل الفر  ،كالجية المختصة بذلؾ

 .أطراؼ الدعكل الجزائيةالفرع األول: 
 .كمباشرتياتحريؾ الدعكل الجزائية : ماىية الفرع الثاني

 

 

 
                                                           

 .65مرجع سابؽ، صاإلجرا ات الجنائية في التشريع المصرم,  ،مأمكف محمد سبلمة 1
 .165مرجع سابؽ، صمصرم, اإلجرا ات الجنائية في التشريع المأمكف محمد سبلمة،  2
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 الفرع األول

 ةــــــــزائيوى الجـــــــراف الدعــــأط

 
كتمثمو المجتمع كالمدعي ىك  ،كىما المدعى كالمدعى عميو  ،لمدعكل الجزائية طرفاف

 . 1فيك المتيـ  ،ما المدعى عميوأ ،النيابة العامة
و يتعمؽ بأصكؿ التقااي أماـ المحاكـ أف اصطبلح المدعي كالمدعى عمي ويرى الباحث

ة فإف التشريعات الجزائية في مختمؼ الدكؿ كفقيا  المدنية كالتجارية، كأما في المسائؿ الجزائي
القانكف الجنائي يتبنكف اصطبلح االدعا  العاـ بالنسبة المتمثؿ بالنيابة، كالمتيـ كأطراؼ لمدعكل 

 .2001لسنة  3الجزائية كىذا ما أقر بو قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ 
 -عكل الجزائية عمي النحك اآلتي:لدكفي ىذا اليرع سكؼ نتناكؿ كبل مف طرفي ا 
  

 أوال: النيابة العامة 
 
لقد اختمؼ اليقو حكؿ تحديد مييكـ النيابة العامة فمنيـ مف يربطيا بالسمطة التنييذية    

ناؾ مف يعتبرىا سمطة قاائية ألف ىعكل العمكمية حكؿ كافة الجرائـ ك كذلؾ لقياميا بتحريؾ الد
ىناؾ اتجاه ثالث يراىا أنيا ىيئة ال تخاع ألم سمطة مف ك  ،مف يباشر مياميا تابع لمقاا 

مما  ،فيي تسير عمى تطبيؽ القانكف كتنييذه كمبلحقة كمتابعة المجرميف ،السمطات الثبلث
 .2يجعميا صاحبة دكر عاـ خاص بيا

ال تخاع كظيييا أك إداريا يا أف النيابة العامة تتميز بطابع استثنائي ككن ويرى الباحث 
مياميا ألم سمطة مف السمطات الثبلث، كتؤدم عمميا بشكؿ مستقؿ، كتخاع فقط  في أدائيا

 .ألحكاـ القانكف في تنييذ مياميا

                                                           
 .57ـ، ص 2012ساىر الكليد، شرح قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني، مكتبة جامعة األزىر، الطبعة األكلى، غزة،  1
، كمكقع الكتركني)مييـك 21، مرجع سابؽ، ص 1،ط1د. مازف نكر الديف، الكجيز في شرح قانكف اإلجرا ات الجنائية، ج 2

 ـ.8:00ـ الساعة 23/1/2018( تاريخ http://www.startimes.com/?t=19611210النيابة العامة: 
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 "قاا  مف نكع خاص قائـ لدل إحدل المحاكـ لتمثيؿ :آخركف بأنياوعر فيا ىذا 
قة جعؿ أحكاميا منطب لعامة كمباشرتيا كحمؿ المحاكـ عمىكىي مكمية بإقامة الدعكل ا ،المجتمع

 .1ثـ تنييذ ىذه األحكاـ بعد اكتسابيا الدرجة المبرمة ،عمى القكانيف النافذة

العاـ في الدعكم  عتبارىا المدعي، با2كفي صدد الحديث عف مييكـ النيابة العامة
عامة في الدعكل الجزائية دت محكمة النقض المصرية اختصاصات النيابة الفقد حدٌ  ،الجزائية

كف غيرىا ىي المختصة د ،امة بكصييا نائبة عف المجتمع كممثمة لو "النيابة الع :بقكليا أف
كذلؾ بإجرا  التحقيؽ بنيسيا أك  ،نيط بيا كحدىا مباشرتياكىي التي أ ،بتحريؾ الدعكل الجزائية

بمف تنتدبو لذلؾ مف مأمكرم الابط القاائي أك بأف تطمب ندب قااي لمتحقيؽ أك بتكميؼ 
الابط مكر لمحار الذم حرره مأالجزائية لمحاكمتو في اك  امة كماـ المحالمتيـ بالحاكر أ

 .3يصدر حكـ نيائيان" القاائي كبمتابعة سيرىا حتى

تختص " نو:عمى أ جرا ات الجزائية اليمسطينيكما نصت المادة األكلى مف قانكف اإل
حكاؿ في األ كال تقاـ مف غيرىا إال ،النيابة العامة دكف غيرىا باقامة الدعكل الجزائية كمباشرتيا

يعد الجزائية كمباشرتيا  لي يتاح مف النص بأف تحريؾ الدعكلنة في القانكف". كبالتاالمبيٌ 
حيث  ،االختصاصات األخرل التي تقكـ بيا ، باإلاافة إلىنيابة العامةلمساسيا اختصاصا أ

 ،مامورتيا أمباش كمف ثـٌ  ،القاا  ة تحريؾ الدعكل الجزائية كرفعيا إلىتتكلى النيابة العامة سمط
كالتي  ،بتحريؾ الدعكل الجزائية  ؿ جيات أخرلف المشرع اليمسطيني قد خكٌ كعمى الرغـ مف أ

اص في ف النيابة العامة تبقى الجية الكحيدة صاحبة االختصإال أ ،سبيؿ الحصر جا ت عمى
  .4ف كاف التحريؾ مف غيرىامباشرة الدعكل الجزائية حتى كا  

                                                           

 .140ـ، ص2005اف، ، عمٌ ىكلمحمد سعيد نمكر، أصكؿ اإلجرا ات الجزائية، دار الثقافة، الطبعة األ 1
مة بقكليا تشكيؿ النيابة العا ىعم كتعديبلتو 2002لسنة  1رقـ  مف قانكف السمطة القاائية اليمسطيني 60نصت المادة  2
 -5ككبل  النيابة .  -4رؤسا  النيابة.  -3كثر. أك أنائب عاـ مساعد  -2النائب العاـ.  -1 "تؤلؼ النيابة العامة مف : :

 معاكنك النيابة ".
ل مشار لد ،865،ص166رقـ  ،216ـ، مجمكعة احكاـ محكمة النقض ،س1965نكفمبر 15النقض المصرم بتاريخ  3

 .65ص سابؽ،مرجع  حمد الكرد ،أسالـ 
 .62ص مرجع سابؽ، ساىر الكليد ، 4
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فيي مرحمة  ،ىاـ  في المراحؿ التي تمر بيا الدعكل الجزائيةف لمنيابة العامة دكر كما أ
شارؾ كالتي ي ،عداد لمدعكل الجزائية تقكـ النيابة العامة بدكر أساسي في اإل جمع االستدالالت

إللزاميـ المكاكعية في  ،1شراؼ كرقابة النيابة العامةإتحت  ،فييا رجاؿ الابطية القاائية
كىذا الدكر الذم تقكـ بو  ،2انكف ك المساس بحريات االشخاصتصرفاتيـ  كلعدـ مخاليتيـ الق

ياان تممؾ سمطتي ف النيابة العامة أكنجد أ .3النيابة العامة يعد بمثابة حماية لمحرية الشخصية
لذلؾ يقاؿ عف النيابة العامة  ،كليا أف تقكـ بحيظ الدعكل الجزائية ،االتياـ كالتحقيؽ في الكقائع

 . 4ست قااياىي محامي المجتمع كلي

التحقيؽ االبتدائي  في مباشرة  النيابة العامة تختص 5مرحمة التحقيؽ االبتدائيفي ك 
دلة لئلحالة التحقيؽ االبتدائي حكؿ كياية األ كمف ثـ استخبلص نتيجة ،لمكشؼ عف أدلة الجريمة

 .6قامة الدعكل الجزائيةكجو إل دصدار قرار بعدـ كجك أك إ ،إلى قاا  الحكـ

 بإحالة ممؼ الدعكل الجزائية إلى تختص النيابة العامة حالة كاالتياـمة اإلأما في مرح
ذا كاف أما إ ،ة مرتكب ىذا اليعؿكذلؾ لمعاقب ،ؿ مخالية ذا كاف اليعؿ يشكٌ إالمحكمة المختصة 

ى لإحالة الممؼ إ ر ككيؿ النيابة تكجيو التيمة لمرتكب اليعؿ كمف ثـٌ ؿ جنحة فيقرٌ اليعؿ يشكٌ 
ـك ككيؿ النيابة بتكجيو االتياـ إلى الياعؿ ؿ جناية فيقف كاف اليعؿ يشكٌ كا   ،ختصةالمحكمة الم

حالة ممؼ الدعكل إلى ذا كجد النائب العاـ أ ،النائب العاـ  كا  تكجيو االتياـ لمرتكب اليعؿ  فٌ كا 

                                                           
اختصاص النيابة  ىـ عم2001لسنة  3جرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ كلى مف قانكف اإلاليقرة األ 19نصت المادة  1

عاا  النيابة العامة مياـ الابط القاائي أيتكلى  -1" نو:أ ىحيث نصت عم ،العامة في مرحمة جمع االستدالالت
مكرك الابط القاائي البحث كاالستقصا  عف أيتكلى م -2مكرم الابط كؿ في دائرة اختصاصو.أم ىعمكاالشراؼ 

 الجرائـ كمرتكبييا كجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في الدعكل".
 ـ،1997سنة  الطبعة الثانية، كؿ،الجز  األ دار النياة العربية, ،جرا ات الجزائيةشرح قانكف اإل محمد عيد غريب، 2

 .38ص
 .78ـ، ص2005سنة  جرا ات الجزائية،طارؽ محمد الديراكم، امانات كحقكؽ المتيـ في قانكف اإل 3
 كما بعدىا. 142ـ, ص2009عبد القادر جرادة, مرجع سابؽ,  .38مرجع سابؽ، ص محمد عيد غريب، 4
مة التحقيؽ حنيابة العامة بمر اختصاص ال ىجرا ات الجزائية اليمسطيني عممف قانكف اإل 1اليقرة  55نصت المادة  5

ك ككيؿ ألمنائب العاـ  -2تختص النيابة العامة دكف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ فييا. -1" نو:أ ىاالبتدائي عم
عماؿ التحقيؽ في دعكل أم مف أعاا  الابط القاائي بالقياـ بأ دحأالنيابة العامة المختص تيكيض 

 محددة،...........".
محمد عيد غريب،  .268، مرجع سابؽ، ص 1ط ،1نكر الديف، الكجيز في شرح قانكف اإلجرا ات الجنائية، ج د. مازف 6

 .39ص ،ـ 1997شرح قانكف االجرا ات الجزائية ،الجز  االكؿ،الطبعة الثانية ،سنة 
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 إلى يابة ليحيموككيؿ الن ر التيمة كيعيد الممؼ إلىيقرٌ اإلجرامي سميمان كال يشكبو العيب أك الخطأ 
فإنيا تمتـز  ،حالة كاالتياـممارسة النيابة الختصاصيا في اإل فعمى أ ،1المحكمة المختصة

 .2الحقيقة كتقديـ المساعدة لمقاا  مف أجؿ الكصكؿ إلىبالمكاكعية 

كليا أياا تنييذ  ،تصاص النيابة العامة الطعف في األحكاـ الجزائيةكما يدخؿ في اخ
سكا  كانت فاصمة بالمكاكع أك السابقة عف  ،لدعكل الجزائيةالصادرة في االجزائية حكاـ األ

كما تختص في اإلشراؼ عمى  ،أك القبض عمى المتيـاليصؿ في المكاكع كالحبس االحتياطي 
  .3صبلحمراكز التأىيؿ كاإل

 ثانيًا: المتيم

شخاص الذيف يزه عف غيره مف األكتمياختميت التشريعات العربية حكؿ تعريؼ المتيـ 
التطرؽ لمعرفة ما ىك المقصكد  إلىكىذا ما يدعكنا  ،إلى ذات اإلجرا ات الجنائيةف يتعراك 

 كذلؾ عمىليو اليقو إما ذىب  كمف ناحية أخرل ،بعض التشريعات العربية مف ناحيةبالمتيـ في 
 -تي:النحك اآل

 -المقصود بالمتيم في التشريعات العربية: -1

ز ما بينو كما كلكنيا لـ تميٌ  ،متيـمل ان تعرييلقد كاعت بعض التشريعات الجزائية 
الشخص صية  ت في تحديد المرحمة التي يايى عمىنيا اختميأكما  ،بيف المشتبو بو

 كذلؾ عمي النحك االتي:_ ،المتيـ

 -قصود بالمتيم في التشريع المصري:الم - أ

ز بيف المتيـ نو لـ يميٌ كما أ ،المتيـجرا ات الجنائية المصرم لـ يعرؼ قانكف اإل
نو استخدـ مصطمح المتيـ في كافة مراحؿ الخصكمة الجنائية حيث أ ،تبو بوكالمش

                                                           
 .2001لسنة  3ئية اليمسطيني رقـ زاجرا ات الجمف قانكف اإل (152-150) كاد مفالم كصنص انظر1
 .67ص مرجع سابؽ، حمد الكرد،أسالـ  2
ك ألمنائب العاـ  و كالتي جا  فييا:كتعديبلت 2002لسنة  1اليمسطيني رقـ  مف قانكف السمطة القاائية 70نص المادة  3

ىيؿ في أم كقت لتيقدىا مف تطبيؽ ما أصبلح كالتككبلئو كقااة المحاكـ كؿ في دائرة اختصاصو دخكؿ جميع مراكز اإل
مدرا  المراكز مكافاتيـ بجميع ما يطمبكف مف  ىحكاـ المحاكـ كقرارات النيابة العامة كعمأكد مف تنييذ أكانيف كالتتقاي بو الق

 بيانات".
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ة سكا  كانت في مرحمة جرا ات جنائيإلى كؿ ما اتخذ اده مف أم إلبلشارة كذلؾ ك 
كااح مف نصكص المكاد كىذا  ،1ـ في غيرىا مف مراحؿ الدعكل الجزائيةاالستدالؿ أ

ما زاؿ ف الشخص كعمى الرغـ مف أ ،2 جرا ات الجنائية المصرممف قانكف اإل 29،34
 .3ف المشرع المصرم نعتو بالمتيـخارجان عف مرحمة االتياـ أثنا  جمع االستدالالت إال أ

 -ردني:المقصود بالمتيم في التشريع األ  - ب

عمى  1961مف قانكف أصكؿ المحاكات الجزائية األردني لسنة  4نصت المادة 
ا ظف ذفيك مشتكى عميو كيسمى ظنينان إ اـكؿ شخص تقاـ عميو دعكل الحؽ الع" نو:أ

اح مف النص السابؽ بأف المشرع كبالتالي يت ،ذا اتيـ بجناية"فيو بجنحة كمتيمان إ
ؽ بيف الشخص الذم ارتكب جناية فأطمؽ عميو اسـ المتيـ كالشخص الذم ردني فرٌ األ

ني لـ ردكنجد أف المشرع األ ،وارتكب جنحة فأطمؽ عميو ليظ الظنيف أم المشتكى عمي
بيف المتيـ كما بيف المشتكى ؽ ما نما فرٌ ، كا  يسمؾ مسمؾ المشرع المصرم كاليمسطيني

 .عميو

 -المقصود بالمتيم في التشريع الفمسطيني: . ت
 

لسنة  الممغي ع اليمسطيني المتيـ في قانكف أصكؿ المحاكمات االتياميةؼ المشرٌ لـ يعرٌ 
كعميو فإنو لـ  ،ـ أك غيرىا مف القكانيف1936لسنة  74السارم رقـ  ـ أك قانكف العقكبات1924

حيث أنو يحمؿ ىذه الصية أيان  ،ز بيف المتيـ كالمشتبو فيو في مراحؿ الدعكل الجزائية كافةيميٌ 

                                                           
 .90ص مرجع سابؽ، محمد عيد غريب، 1
لمأمكرل الابط القاائى أثنا  جمع   نو:"أ ىجرا ات الجنائية المصرم عممف قانكف اإل 29حيث جا  في نص المادة  2
ستدالالت أف يسمعكا أقكاؿ مف يككف لديو معمكمات عف الكقائع الجنائية كمرتكبيا كأف يسألكا المتيـ عف ذلؾ، كليـ أف اال

كال يجكز ليـ تحميؼ الشيكد أك الخبرا  اليميف إال  يستعينكا باألطبا  كغيرىـ مف أىؿ الخبرة كيطمبكا رأييـ شيييا أك بالكتابة.
 ."سماع الشيادة بيميفإذا خيؼ أال يستطاع فيما عد 

التى   لمأمكر الابط القاائى فى أحكاؿ التمبس بالجنايات أك الجنح" نو:أ ىمف ذات القانكف عم 34ككذلؾ نص المادة 
أشير أف يأمر بالقبض عمى المتيـ الحاار الذل تكجد دالئؿ كافية عمى   يعاقب عمييا بالحبس لمدة تزيد عمى ثبلثة

 ."إتيامو
 .21ص  مانات كحقكؽ المتيـ، مرجع سابؽ،اراكم، طارؽ محمد الدي 3
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 ز بينيما في الكاقع العممي عند التحذير كالتخييركانت مرحمة الدعكل. كالعرؼ القاائي قد ميٌ 
 .1اميامؿ أالمذيف تكجيما سمطة التحقيؽ لمشخص الماث

ـ في نص المادة 2001لسنة  (3ؼ قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ )عرٌ بينما 
كعميو يتاح مف  ".أنو "كؿ شخص تقاـ عميو دعكل جزائية يسمي متيمان  المتيـ عمى ،الثامنة منو

يـ كىك ما يييـ مف استعمالو لميظ المت ،نص السابؽ بأف المشرع اليمسطيني أخذ بمبدأ االتياـال
بيف المشتبو بو كبيف المتيـ ز نو لـ يميٌ كما أ ،ص الخاصة بمرحمة جمع االستدالالتفي النصك 

أطمؽ ليظ المتيـ عمى كؿ شخص اتيـ بارتكاب جريمة حتى كلك لـ يباشر اده أم نو حيث أ
 .2جرا ات التحقيؽجرا  مف إإ

مف قانكف  215ككذلؾ نص المادة  151ف المشرع اليمسطيني في نص المادة نجد أكما 
فاالتياـ كفقا لمنصيف  ،إلى المتيـاستخدـ تعبير تكجيو االتياـ  ،3الجزائية اليمسطينياإلجرا ات 

مكتسبان  الشخص في ىذه الحالة يعدٌ  فٌ دان منذ تحريؾ الدعكل الجزائية كأي الذكر يعتبر مكجك تسالي
المشرع  كيرل البعض بأفٌ  ،التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي فاالتياـ ىنا سابؽ عمى ،لصية المتيـ
اركرة تعديؿ  يكف مكفقا في النصيف السابقيف باستخداـ تعبير تكجيو االتياـ كيرل اليمسطيني لـ

 .4النصيف باستعماؿ ليظ تقرير اتياـ بدالن مف تكجيو االتياـ

 -:العربي المقصود بالمتيم في الفقو -7

كنيـ اختميكا في تحديد المراحؿ كل ،ممتيـلتعريؼ  ايجاداليقو القانكني العربي  حاكؿلقد 
"ىك  :نوعمى أؼ البعض المتيـ عرٌ فقد ،ى الشخص صية المتيـاالجرائية التي تايي فييا عم

ك ىك الشخص الذم تتيمو أ ،اسطة تحريؾ الدعكل الجنائية قبموليو االتياـ بك الخصـ الذم يكجو إ

                                                           
 .25ـ، ص2006عماد الشيخ خميؿ، امانات المتيـ أثنا  مرحمة االستجكاب، رسالة ماجستير، جامعة العالـ األمريكية،  1
 .22ص  طارؽ محمد الديراكم، امانات كحقكؽ المتيـ، مرجع سابؽ، 2
 فٌ أف لككيؿ النيابة ذا تبيٌ "إ نو:أ ىعمـ 2001لسنة  3رقـ  اليمسطيني جرا ات الجزائيةمف قانكف اإل 151نصت المادة  3

المحكمة المختصة لمحاكمتو"، كما نصت المادة  ىلإحالة ممؼ الدعكل ا  المتيـ ك  ىلإر تكجيو االتياـ ؿ جنحة يقرٌ اليعؿ يشكٌ 
ية فإنو يقٌرر تكجيو االتياـ إلى المتيـ في اليقرة األكلى منيا عمى أنو: "إذا تبٌيف لككيؿ النيابة أٌف اليعؿ يشٌكؿ جنا 152

 كيرسؿ ممؼ الدعكل إلى النائب العاـ أك أحد مساعديو".
 .79ساىر الكليد، مرجع سابؽ، ص 4
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التعريؼ  ىذا . كيعاب عمى1"ب عميوالنيابة العامة بإرتكاب الجريمة كتطالب المحكمة بتكقيع العقا
الشخص  كبالتالي فإفٌ  ،ه الدعكل الجزائيةكؿ شخص تحرؾ اد بأنو قصر صية المتيـ عمى

 الذم يكجو لو اتياـ دكف تحريؾ الدعكل الجزائية اده ال يعتبر متيمان.

كيقـك  ،جراميابل إ"كؿ شخص تثكر اده شبيات ارتكابو فع :نوفو البعض عمى أكعرٌ 
كيستتبع ذلؾ فحص  ،كيتـ اخااعو لئلجرا ات التي يحددىا القانكف ،بمكاجيتو بذلؾاالدعا  
 .2دانةكتقدير قيمتيا ثـ تقرير البرا ة أك اإلالشبيات 

الجنائية بمعرفة  جرا اتىك كؿ شخص اتخذت اده أم مف اإل" نو:بأفو البعض كما عرٌ 
 تحديد السمطة المتيـ عمىلتعريؼ بأنو قصر تعريؼ ىذا ا عاب عمىكي ،3"السمطة المختصة
االجرا ات القانكنية دكف التطرؽ إلى اركرة كجكد أدلة قكية كثابتة عمى المختصة بإتخاذ 

 .اتيامو

مف كؿ شخص اتخذ بحقو أم إجرا  : "نونو يمكف تعريؼ المتيـ عمى أأالباحث  ويرى
بخصكص اص طة صاحبة االختصالصادرة مف السمك  ان قانكنالتحقيؽ المنصكص عمييا جرا ات إ

 ."ك كاف مشتركٌا بياأجريمة معينة سكا  أكاف فاعبلن أصميًّا 

 

 

 

 

 

                                                           
، كفكزية عبد 236، ص1983مأمكف سبلمة، اإلجرا ات الجنائية في التشريع المصرم، دار اليكر العربي، القاىرة ، سنة  1

 .90ـ، ص1986الجنائية، دار النياة العربية، القاىرة، سنة  الستار، شرح قانكف اإلجرا ات
، 1988القاىرة، الطبعة الثالثة، سنة  -محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجرا ات الجنائية، دار النياة العربية 2

 .   78، مشار لدل سالـ أحمد الكرد، مرجع سابؽ، ص97ص
الطبعة  جماع عف االقتناع اليقيني لمقااي الجنائي،نة غير الصادر باإلداإعمر الياركؽ الحسيني، مدل تعبير الحكـ باال 3

 .24ص امانات كحقكؽ المتيـ، مرجع سابؽ، طارؽ محمد الديراكم، ل. مشار لد84ص ،1995سنة  الثانية،
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 الفرع الثاني

 ياـــــومباشرتة ـــــــــوى الجزائيــــــريك الدعـــــتحماىية 

 مفيوم تحريك الدعوى الجزائية  أوال:

حالة  تحريؾ الدعكل الجنائية ىك "اإلجرا  الذم تبدأ بو الدعكل الجنائية كينقميا مف
جرا ات رفع الدعكل  السككف  إلي الحركة، كمف ىذه اإلجرا ات إجرا ات التحقيؽ بمعناه الدقيؽ كا 

فتح تحقيؽ مف  إلى المحكمة الجنائية، كيعد مف اإلجرا ات التي تتحرؾ بيا الدعكل الجنائية
 .1النيابة العامة، كاألمر بالقبض عمى المتيـ، كاستجكاب المتيـ"

لعمؿ االفتتاحي لمدعكل الجزائية أماـ جيات ذلؾ ا" كل الجزائيةتحريؾ الدعيقصد بك 
حاؿ الحركة بأف إلى جرا  الذم ينقؿ الدعكل مف حاؿ السككف أك ىك اإل ،ك الحكـالتحقيؽ أ
 .2"جرا اتياي حكزة السمطة المختصة في اتخاذ إيدخميا ف

العدلية التخاذ  الجزائية انتداب أحد مأمكرم الاابطية فيعتبر مف قبيؿ تحريؾ الدعكل
مباشرة النيابة العامة لمدعكل لما بالنسبة أ ،كالتيتيش كالقبض ،جرا ات التحقيؽإجرا  مف إ

كتعني أف تقكـ النيابة العامة بمباشرة  ،شمؿ مف التحريؾالجزائية كىي في ذاتيا مييكـ أكسع كأ
كاتخاذ  ،كاب المتيـكمنيا استج ،حكـ نيائي في الكاقعة دعكل أماـ القاا  بيدؼ الكصكؿ إلىال

بدا  طمبات النيابة أحالة قرار اإل ماـ المحكمة كالمرافعة كالطعف بالحكـ إلى المحكمة المختصة، كا 
( 1/1أياان في قانكف اإلجرا ات الجنائية المصرم في مكاده )يتاح ذلؾ .ك 3الصادر عنيا

 .4(2/1كالمادة )

                                                           
 268، مرجع سابؽ، ص 1، ط1د. مازف نكر الديف، الكجيز في شرح قانكف اإلجرا ات الجنائية، ج 1
 .103ب،مرجع سابؽ،صمحمد عيد غري 2
 157محمد سعيد نمكر،مرجع سابؽ، ص 3
نصت المادة االكلى مف قانكف االجرا ات الجنائية المصرم عمي انو:"تختص النيابة العامة دكف غيرىا برفع الدعكل  4

كلى مف ذات القانكف ألف. كنص المادة الثانية اليقرة االجنائية كمباشرتيا كال ترفع مف غيرىا اال في االحكاؿ المبينة في القانك 
 حد اعاا  النيابة العامة بمباشرة الدعكل الجزائية كما ىك مقرر بالقانكف".أك بكاسطة أيقـك النائب العاـ بنيسو " نو:أ ىعم
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فتحريؾ الدعكل ىك أكؿ إجرا   ،تحريؾ الدعكل الجزائية كمباشرتياىناؾ فرؽ ما بيف ك 
ما مباشرة الدعكل تعني متابعة الدعكل مف لحظة أ ،مف اإلجرا ات التحقيقية التي تتخذ فييا

 .1تحريكيا كادخاليا في حكزة القاا  حتى صدكر حكـ بات فييا

 الجيات المختصة بتحريك الدعوى الجزائية: ثانياً 

دعكل الحؽ العاـ أك الدعكل  القاا  عف طريؽ فىتباشر السمطات العامة حقيا 
كالنيابة العامة أاحت في الدكلة الحديثة ىي المختصة أصبلن بإقامة الدعكل الجزائية  ،2الجزائية

كفقا ن ـ 2001( لسنة 3. كىذا كااح في قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ )3أم تحريكيا
في تحريؾ الدعكل ف غيرىا النيابة العامة دك  اختصاص نصت عمى( التي 1ممادة رقـ )ل

قامة تشارؾ النيابة في إالجزائية. كىناؾ جيات استثنائية أكردىا المشرع اليمسطيني كالمصرم 
كلكف النيابة العامة ىي الجية الكحيدة المختصة في مباشرة الدعكل بعد  ،الدعكل أك تحريكيا

 ف صدكر حكـ نيائي فييا. يرفعيا لح

تحريؾ الدعكل الجزائية كمباشرتيا أماـ القاا  إلى كأككؿ المشرع اليمسطيني ميمة 
كبما يامف مكافحة اإلجراـ كتحقيؽ  ،النيابة العامة مف أجؿ تحقيؽ العدالة الجنائية في الببلد

مف قانكف  5(1كظير ذلؾ في نص المادة ) ،، مع كجكد بعض االستثنا ات4غايات العقاب
ككذلؾ في قانكف اإلجرا ات الجنائية  ،ـ0120( لسنة 3اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ )

                                                           
 .158ص مرجع سابؽ، محمد سعيد نمكر، 1
 .136. محمد سعيد نمكر، مرجع سابؽ، ص33رؤكؼ عبيد، مرجع سابؽ، ص 2
 .36، صرؤكؼ عبيد، مرجع سابؽ 3
ـ، مكتبة نيساف، الطبعة األكلي، فمسطيف، 2001لسنة 3تامر القااي، شرح قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ 4

 .51ـ، ص2017
تختص النيابة العامة دكف   أنو" ىـ عم2001لسنة  3جرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ( مف قانكف اإل1تنص المادة رقـ) 5

نص  إلىكعميو كبالنظر   ".زائية كمباشرتيا كال تقاـ مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكفغيرىا بإقامة الدعكل الج
( 95ـ ) طبقان ألحدث التعديبلت بالقانكف رقـ)1950( لسنة 150الجنائية المصرم رقـ)مف قانكف االجرا ات  ىالمادة األكل

يرىا برفع الدعكل الجنائية كمباشرتيا كال ترفع مف غيرىا " تختص النيابة العامة دكف غ :كالتي تنص عمى ـ(2003لسنة 
إال في األحكاؿ المبينة في القانكف. كال يجكز ترؾ الدعكل الجنائية أك كقييا أك تعطيؿ سيرىا إال في االحكاؿ المبينة في 

عيد  ىرجع ذلؾ إلكىنا نجد أف ىناؾ تماثؿ في نصكص المكاد بيف القانكف اليمسطيني كالقانكف المصرم كي ،القانكف"
ىذا  ىردني كبقي العمؿ عماالنتداب البريطاني كالذم كانت فيو غزة تسير بنظاـ الحكـ المصرم كالاية بنظاـ الحكـ األ

 ف.اآل إلى ذلؾ الكقتالقانكف مف 
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ـ( 2003( لسنة 95ـ ) طبقان ألحدث التعديبلت بالقانكف رقـ )1950( لسنة 150) المصرم رقـ
تختص النيابة العامة دكف غيرىا بإقامة الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال تقاـ  ":كالتي نصت عمى

شار بشكؿ صريح إلى الجية المختصة بإقامة ، فأ"مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف
الدعكل الجزائية كمباشرتيا. كمف المبلحظ أف ىناؾ جيات أخرل يمكنيا تحريؾ الدعكل كرفعيا 

كلكف أثنا   ،كىذه الجيات االستثنائية تستطيع رفع الدعكل الجزائية بدكف النيابة العامة ،لمقاا 
ا ن عمى عدة أسباب كىذه االستثنا ات كردت بن ،يا تشمؿ أعاا  مف النيابة العامةتحريكيا فإن

بسبب التطكر في مييـك ، والتطكر التاريخي الذم مرت بو الدعكل الجزائيةكاف مف امنيا: 
يينظر إلييا بكصييا اعتدا  عمى  حيث كانت مف كجية نظر خاصة كأصبح ،النظرة لمجريمة

 مصالح الجماعة األساسية.

متاحة لبعض الجيات، إال أنيا اقتصرت عمى تحريؾ أك كبالرغـ مف ىذه االستثنا ات ال
ف مف صبلحيات النيابة العامة فمباشرة الدعكل تكك  ،رفع الدعكل فقط دكف مباشرتيا أماـ القاا 

  .1فقط

ىناؾ جرائـ  إال أفٌ  ،كاألصؿ العاـ أف يد النيابة العامة مطمقة في تحريؾ الدعكل الجزائية
كفي حاؿ خاليت  ،شككل أك طمب أك إذف تحريكيا إال بنا ن عمى ابة العامةال تستطيع فييا الني

 . 2ذلؾ فيككف تصرؼ النيابة في ىذه الحالة باطؿ

النيابة العامة كأساس في  الجيات المختصة بتحريؾ الدعكل الجزائية كتتمثؿ في سنتحدث عفك 
سمح ليا  التيائية الجيات االستثن إلىننتقؿ ثـ تحريؾ الدعكل الجزائية كمباشرتيا أماـ القاا  

 بتحريؾ الدعكل الجزائية. كذلؾعمى حٌد السكا  كالمصرم  المشرع اليمسطيني

                                                           
 .166مرجع سابؽ، ص ،  مأمكف محمد سبلمة 1
لكؿ مف عمـ بكقكع جريمة  أنو:" ىـ عم2001( لسنة 3جرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ )( مف قانكف اإل24تنص المادة ) 2

الدعكل الجزائية الناشئة  أف يبمغ النيابة العامة أك أحد مأمكرم الابط القاائي عنيا ما لـ يكف القانكف قد عمؽ تحريؾ 
ال  " :ىجرا ات الجنائية المصرم التي تنص عم( مف قانكف اإل9) عنيا عمى شككل أك طمب أك إذف". ككذلؾ في المادة

مف قانكف العقكبات إال  184المادة  يالجرائـ المنصكص عمييا ف في  يجكز رفع الدعكل الجنائية أك اتخاذ إجرا ات فييا
كفى جميع األحكاؿ التي يشترط فيو القانكف لرفع  مف الييئة أك رئيس المصمحة المجنى عمييا. يبنا  عمى طمب كتاب

ال يجكز اتخاذ إجرا ات التحقيؽ   عمى إذف أك طمب مف المجنى عميو أك غيرهالدعكل الجنائية تقديـ شككل أك الحصكؿ 
". كالكااح أف ىناؾ تقييد لحرية النيابة العامة في ال بعد تقديـ ىذه الشككل أك الحصكؿ عمى ىذا اإلذف أك الطمبإ  فييا

 تحريؾ الدعكل الجزائية في الحاالت التي تحتاج إلى شككل أك طمب أك إذف.
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 في تحريك الدعوى الجزائية  النيابة العامةسمطة أوال: 

كتنكب النيابة تعتبر النيابة العامة شعبة مف شعب السمطة القاائية، كىي أحد مككناتيا 
منو كالدفاع عنو كصيانة سبلمتو، أؼ الحياظ عمى بيد تقـك بتمثيمو، ك العامة عف المجتمع

 أنيا، كما ةحالتيـ لممحاكما  ك كمحاربة الجريمة كاستقصائيا، كالتحقيؽ فييا، كمبلحقة مرتكبييا، 
لييا بميمة تمثيؿ الحؽ العاـ أماـ القاا ، كتختص دكف غيرىا بتحريؾ إالجية التي يعيد 

 اإلشراؼ عمىك ، قطعيـ حتى يصدر فييا حكـ المحاك ماـأكمتابعة سيرىا  الجزائيةالدعكل 
 .1تتمتع النيابة العامة بسمطات التحقيؽ كاالتياـ بالتاليك تنييذه، 

فمنيـ مف اعتبرىا  ،اختمؼ اليقو كالقاا  في تعريؼ النيابة العامة كطبيعتيا القانكنيةك 
تحريؾ الدعكل كالمقصكد باالتياـ ىك  ،ىيئة تابعة لمسمطة التنييذية باعتبارىا سمطة اتياـ

أعماؿ ذات صبغة  ىا ىيئة قاائية كذلؾ إلشرافيا عمى، كمنيـ مف يعتبر 2العمكمية كمباشرتيا
 .3فالنيابة العامة ىيئة قاائية مرتبطة بقاعدة تسمسؿ السمطة كتابعة إداريان لكزير العدؿ ،قاائية

 باعتبارىادة جدا بالمقابؿ، فالعبلقة بيف النيابة العامة كالسمطة التنييذية ىي عبلقة كطي
فالنيابة العامة تمارس الصبلحيات الممنكحة ليا بمكجب  ،القاائيةتشرؼ عمى الاابطة 

، كتتمقى كتنييذ األحكاـ الجزائية كاالحتجازالقانكف، كما أنيا تشرؼ عمى السجكف كأماكف التكقيؼ 
 بالتحقيؽ كاالتياـبشكؿ عاـ قكـ تلييا، كتحقؽ فييا، كىي التي إد خبارات التي تر الشكاكم كاال

 .4لى القاا إبإحالة المتيميف ك 

يباشر تحريؾ الدعكل الجنائية كمتابعة سيرىا حتي ف النائب العاـ ىك الذم كاألصؿ أ
تشمؿ سمطتي لذلؾ عامة  التي تمتد كاليتيا عمى يرأس النيابة العامة بإعتباره ،يصدر حكمان باتان 

                                                           
, 2015سنة  بدكف دار نشر، ،2003لسنة  3عبد الباقي ، شرح قانكف االجرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ  مصطيى 1

 83ص
محمكد نظمي صعابنو، دكر النيابة العامة في اقامة الدعكل العمكمية في فمسطيف، رسالة ماجستير، جامعة النجاح،  2

 .32ـ، ص2011فمسطيف، 
 .21محمد عمي الحمبي، مرجع سابؽ، ص 3
 .32الصعابنة ،مرجع سابؽ، صمحمكد نظمي  4
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برمتو باإلاافة لتمثيؿ الحككمة في جميع الدعاكل قميـ فمسطيف كاالتياـ كتنبسط عمى إالتحقيؽ 
 .1التي تقيميا أك تقاـ عمييا

 ،تتككف لدييا معمكمات عف الكاقعة االبتدائيبعد أف تقكـ النيابة العامة بمرحمة التحقيؽ ك 
 ،2مة تحريؾ الدعكل الجزائية أك دعكل الحؽ العاـمبل  ه المعمكمات تساعدىا في تقدير مدلىذ

كىك  ،كخاكعو لمتحقيؽ كالمحاكمة عميو تقكـ عمى احتماؿ المساس بحرية المدعى كىذه األخيرة
 .3ما يطمؽ عميو بالخصكمة الجنائية

أف المساس ال يتـ بحرية المدعى عميو، ألف في اليقو الجنائي نأخذ  ويرى الباحث
يو إذا باصطبلح المتيـ، كاصطبلح المدعى عميو في المقابؿ يستعمؿ في الدعاكل المدنية، كعم

ما قاـ المجني عميو برفع دعكل بالحؽ المدني لممطالبة بالتعكيض جرا  جريمة المتيـ فإنو في 
 ىذه الحالة يطمؽ عميو مدعى عميو بالحؽ المدني )المتيـ(، كالمجني عميو يسمى المدعي.

 القيود الواردة عمي سمطة النيابة في تحريك الدعوى الجزائية ثانيا:

كبنيس  ،مسطيني سمطة تحريؾ الدعكل الجزائية بيد النيابة العامةلقد جعؿ المشٌرع الي
 تحريكيا المشرع عٌمؽدعكل الجزائية بقيكد، حيث الكقت أحاط المشٌرع اليمسطيني سمطة تحريؾ ال

 رفعت إذا إال الجزائية الدعكل رفع العامة لمنيابة يجكز الكبالتالي  إذف، أك طمب أك شككل عمى
 الدعكل تحريؾ في العامة النيابة اختصاصكعميو فإف  ،اإلذف منح أك الطمب قدـ أك الشككل

                                                           
ـ، 1995أحمد المبيض، النيابة العامة كالمتخصصة كاالستثنائية في فمسطيف، مكتبة اليازجي، الطبعة األكلي، غزة،  1

 .24ص
تكر مف الكااح أف اليقو لـ ييرؽ بيف دعكل الحؽ العاـ كبيف الدعكل الجزائية كيظير ذلؾ الباب االكؿ مف كتاب الدك 2

محمد نمكر أصكؿ االجرا ات الجزائية كالتي يبيف فييا في مطمع الباب األكؿ اف دعكل الحؽ العاـ ىي دعكل جزائية، 
ككذلؾ ىناؾ العديد مف اليقيا  ال ييرقكف بيف دعكل الحؽ العاـ كالدعكل الجزائية، كيمكننا القكؿ اننا نتيؽ مع ىذا الجانب 

 مف اليقو في عدـ التيرقة بينيما.
يعرؼ الدكتكر محمد نمكر الخصكمة الجنائية عمي أنيا: مجمكعة االجرا ات التي تبدأ منذ لحظة تحريؾ دعكل الحؽ 3

العاـ أم الدعكل الجزائية، كتستيدؼ كشؼ الحقيقة كتطبيؽ أحكاـ قانكف العقكبات في حاؿ ثبكت االدانة بارتكاب الجريمة، 
شرع الحتراـ حقكؽ المشتكى اده، كتنتيي ىذه الخصكمة أك تنقاي ككؿ ذلؾ في اطار مف الامانات التي كيميا الم

 بصدكر حكـ قطعي فييا أك بات أك بغير ذلؾ مف أسباب االنقاا ، كالكفاة أك التقادـ أك العيك الشامؿ.
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 إذا العاـ الحؽ دعكل رفع في حقيا تستعيد العامة النيابة أف إال الجرائـ، بعض في يتقٌيد الجزائية
 . 1المدني بالحؽ ادعا  اك إذف أك طمب أك بشككل ذلؾ في الحؽ لو شرع مف تقدـ

 الدعكل تحريؾ في العامة النيابة حرية عمى الثبلثة قيكدال ىذه يمي فيما نتناكؿس كعميو
 :تيعمي النحك اآل الجزائية،

 شكوى عمى الجزائية الدعوى تحريك تعميق .1

 كقكع عف المختصة السمطات ككيمو أك المتارر أك عميو المجني إخبار ىيكيقصد بالشككل:" 
ي الياعؿ مبلحقة االختصاص ذات الجيات كمطالبتو  عميو جريمة  بمكجب المقررة العقكبة قاعكا 
 الجريمة ارتكاب تنسب كىي. شيكية تككف أف كيجكز كتابية، تككف قد كالشككل. اده القانكف

 .2مجيكالن  كليس معٌيف شخص إلى

 إجرا  أم اتخاذ أك الجزائية الدعكل تحريؾ يجكز ال شككل، عمى المعمقة الجرائـ كفي
ال ،شككلال تقديـ قبؿ االبتدائي التحقيؽ إجرا ات مف  متعمؽ ىنا كالبطبلف ،باطبلن  اإلجرا  كاف كا 

 كلك الدعكل عمييا كانت حالة أية في العاـ لمنظاـ اإلجرا  بمخالية الدفع يجكز أم العاـ، بالنظاـ
 تقاي أف المحكمة فعمى شككل، دكف الجزائية الدعكل رفعت فإذا، النقض محكمة أماـ مرة ألكؿ

                                                           
 بأف قات إذ مصدرة الحكـ المحكمة فٌ أ 176/2010 رقـ جزا  حكميا في نقض في اليمسطينية النقض محكمة قات  1

،  )اده المطعكف( المسندة لممتيـ لمتيمة بالنسبة كالمعاقبة لممبلحقة شرط ىك ابتدا ن  الشخصي بالحؽ االدعا  صية اتخاذ
 أفٌ  ذلؾ إليو، المسندة التيمة عف المتيـ مبلحقة بكقؼ بو كقات إليو متصٌ تك  فيما القانكف صحيح أصابت قد تككف

 يمي: تتكقؼ ما نصت عمى كالتي 1960 لسنة العقكبات نكفقا مف  364المادة حكـ مؤدل صحيح قتطبٌ  قد المحكمة
 كالذم 128/2009جزا  رقـ  كذلؾ نقض . الشخصي المدعي صية عميو المعتدل اتخاذ عمى كالتحقير الذـ دعاكل
 الذـ دعاكل تتكقؼ":  أنو نصت عمى عقكبات 364المادة أف نجد فيو المطعكف الحكـ عمى القانكف حكـ كبإنزاؿ :يييد...

 شخصيان  مدعيان  المشتكي ال يعد النص ىذا بمكجب إذ الشخصي، المدعي صية عميو المعتدل اتخاذ عمى كالتحقير لقدحكا
 المادة لنص كفقا دفعيا البلزمة كالكاجب القانكنية الرسـك كدفع الشككل في صراحة الشخصي اإلدعا  صية اتخذ إذا إال

 القاائية الرسـك كالمصاريؼ أدا  المدني بالحؽ المدعي عمىأٌف: "عمى  تنص التي الجزائية اإلجرا ات قانكف مف 198
 أف تتطمب عقكبات 365المادة  نص كفؽ الجزائية لمدعكل بالتبعية المرفكعة المدنية الدعكل أف ذلؾ ، ...لمدعكل البلزمة
 بالنقد، مقدران  معنكيةال المادية أك األارار مف منو المشكك اليعؿ جرا  لحقو ما تاميف صراحة الشخصي المدعي يطمب

 المبلحقة، شركط تتكفر ذلؾ ال كبعكس ذلؾ عمى المترتبة القانكنية الرسـك كدفع بيا المطالب التعكياات مقدار بياف أم
 .100ص مرجع سابؽ، مصطيى عبد الباقي، لمشار لد

 .140فكزية عبد الستار،مرجع سابؽ،ص 2
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 الحكـ إصدارىا عند المحكمة عمى يتكجب أنو ذلؾ عمى يترتب اكم. نيسيا تمقا  مف قبكليا بعدـ
ال تقديميا حؽ يممؾ ممف شككل عمى بنا ن  كاف الدعكل رفع أف تبيف أف   .1معيبان  الحكـ كاف كا 

 ككيمو أك المتارر أك عميو المجني مف شككل عمى المعمقة الجرائـ في الشككل تقدـك 
ال ىؤال  غير مف تقدـ أف يجكز فبل فقط، اليقرة  4 المادة نصت فقد ،البطبلف ذلؾ عمى ترتب كا 
 إقامة أك التحقيؽ إجرا  العامة لمنيابة يجكز ال": أف عمى الجزائية اإلجرا ات قانكف مفكلى األ

 بنا ن  إال إذف أك طمب أك مدني ادعا  أك شككل عمى مباشرتيا القانكف عٌمؽ التي الجزائية الدعكل
 مف أك منو مدني إدعا  أك الخاص ككيمو أك عميو المجني مف شييية أك كتابية شككل عمى
 . 2"المختصة الجية مف طمب أك إذف أك الخاص ككيمو

يي ىذه فف كاف المجنى عميو قاصرا أك مصابا بعارض مف عكارض األىمية أكفي حاؿ 
 في ىةبعا مصابان  أك قاصران  يككف كأف القانكنية، باألىمية متمتع غير عميو المجني ف كافالحالة إ

 القٌيـ أك كصيو أك كليو إلى الشككل تقديـ في الحؽ ينتقؿ معتكىان، أك مجنكنان  يككف أف مثؿ عقمو
 المشار ىؤال  مف أم مصمحة مع مصمحتو تعارات أك يمثمو، مف لو يكف لـ فإذا، أمكالو عمى
 المعتدم، ىك الكصي كافلك  اكم العامة، النيابة إلى الشككل تقديـ في الحؽ انتقؿ سابقان، إلييـ
 ىذا ينتقؿ لذلؾ نيسو، اد الشككل تقديـ في الحؽ بيذا متمتعان  الكصي ىذا يبقى أف يجكز فبل

 لتحريؾ أحدىـ مف الشككل تقديـ يكيي عمييـ، المجني تعددفي حالة ك . 3العامة النيابة إلى الحؽ
ذا ، الجزائية الدعكل  اد مقدمة أنيا تعتبر أحدىـ اد مقدمة الشككل ككانت المتيمكف تعدد كا 
 فإنو كمباشرتيا، الجزائية الدعكل بإقامة المختصة الجية ىي العامة النيابةكانت  فكا  . 4 الباقيف

 مأمكرم إلى الشككل تقديـ أياا كيجكزكما  ،العامة النيابة إلى الشككل تقدـ أف المقرر مف

                                                           
1
الضجظ المضبئٌ فٌ لبًوى االجشاءاد الجٌبئَخ, الوشكض الموهٌ سلطبد الٌَبثخ الؼبهخ وهأهوسً ػالء صكٌ هشسٌ,  

 وهب ثؼذُب. 51م, ص4112, المبُشح, 1لالطذاساد المبًوًَخ, ط
 لكؿ يجكز عمي انو:" نيساف، 23 بتاريخ الصادر خماسية، ىيئة1985 لسنة  90 كما جا  في حكـ محكمة التمييز رقـ 2

 شككل ". يقدـ أف حةجن أك جناية جرا  مف متاررا نيسو يعد شخص
 ليياإ المشار األحكاؿ في عميو المجني كاف إذا -1" :أنو عمى الجزائية اليمسطيني اإلجرا ات قانكف مف 6 المادة نصت 3

 كصيو أك كليو مف الشككل تقدـ عقمو في بعاىة مصابان  كاف أك كاممة سنة عشرة خمس يبمغ لـ القانكف ىذا مف 5في المادة 
 العامة النيابة تقـك يمثمو مف لو يكف لـ أك مف يمثمو مصمحة مع عميو المجني مصمحة تعارات إذا -2عميو.  القٌيـ أك

 مقامو".
 يكيي تقديـ عمييـ المجني تعدد أنو:" إذا عمى اليمسطيني  الجزائية اإلجرا ات قانكف مف المادة الرابعة اليقرة الثالثة  نصت 4

  انت الشككل مقدمة مف احدىـ،تعتبر مقدمة اد الباقي".أحدىـ ،كاذا تعدد المتيمكف كك مف الشككل
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 العامة النيابة عمى إلييـ ترد التي كمالشك تمؾ عرضكلكف يشترط في ذلؾ  القاائي، الابط
  .1تأخير دكف

 نصفقد  ،المجنى عميو تقديم الشكوى خالليا أما بالنسبة لمفترة التي يجب عمى
 ثبلثةكىي  ، الشككل تقديـ حؽ لممشتكي فييا يجكز التي اليترةعمي تحديد  اليمسطيني المشرع
 تمؾ خبلؿ الحؽ ىذا يممؾ مف يبادر لـ فإذا الجريمة، بكقكع عميو المجني عمـ يـك مف تبدأ أشير
 فاف الجزائية، الدعكل تحريؾ بعدىا لمنيابة يجكز كال ذلؾ، في حقو سقط الشككل تقديـ إلى اليترة
 .2باطبلن  تصرفيا اعتبر فعمت

 مف كقيد الطمب عمى الجزائية اإلجرا ات قانكف في اليمسطيني المشرع نص لقد-:الطمب .7
 كاالدعا  بالشككل مقترنان  الجزائية، كلالدع تحريؾ في العامة النيابة حرية القيكد عمى

 . 4بالشككل يتعمؽ فيما فعؿ كما الطمب أحكاـ يحدد لـ أنو إال ،3المدني كاإلذف 

فيما يتعمؽ بتنظيـ  الجزائية اإلجرا ات قانكف الذم اعترل بأف ىذا النقص ويرى الباحث
 .يحتاج إلى تعديؿ يةسمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعكل الجزائ أحكاـ الطمب كقيد عمى

 إلى اليمسطيني المشرع بو تأثر الذم المصرم، الجنائية اإلجرا ات قانكف إلى كبالرجكع
 ،ىي: أف يككف الطمب كتابيا حكاـ الطمب الذم اشترط فييا المشرع المصرمنجد أف أ ،ما حد

.  1كصادرا مف كزير العدؿ
                                                           

بقكليا: " كفقا ألحكاـ  مف قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني ،عمى مياـ مأمكرم الابط القاائي22نصت المادة  1
ائـ كعرايا قبكؿ الببلغات كالشكاكم التي ترد الييـ بشأف الجر  -1القانكف عمى مأمكرم الابط القاائي القياـ بما يمي: 

 دكف تأخير عمى النيابة العامة" .
مف قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني عمى أنو: " في جميع األحكاؿ التي يشترط فييا القانكف  5فقد نصت المادة  2

ثة إلقامة الدعكل الجزائية كجكد شككل أك ادعا  بالحؽ المدني مف المجني عميو أك غيره ال تقبؿ الشككل بعد مركر ثبل
 أشير مف يـك عمـ المجني عميو بيا كبمرتكبيا ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ".

 أك التحقيؽ إجرا  العامة لمنيابة يجكز ال" أنو: اليمسطيني عمى الجزائية اإلجرا ات قانكف مف ولىالفقرة األ  2المادة  تنص 3
 كتابية شككل عمى بنا  إال إذف أك طمب أك مدني ادعا  أك شككل عمى مباشرتيا القانكف عٌمؽ التي الدعكل الجزائية إقامة
 الجية مف طمب أك إذف أك الخاص ككيمو مف أك منو مدني ادعا  أك الخاص ككيمو أك عميو المجني شييية مف أك

 ممأمكر  أحد أك العامة النيابة يبمغ أف جريمة بكقكع عمـ مف لكؿ" أنو : عمى ذات القانكف مف 24 وتنص المادةالمختصة. 
 كماف. إذ أك طمب أك شككل عمى عنيا الناشئة الجزائية الدعكل تحريؾ عٌمؽ قد القانكف يكف لـ ما القاائي عنيا الابط
 عامة بخدمة المكمييف أك العمكمييف المكظييف مف عمـ مف كؿ عمى يجب" أنو: عمى القانكف نيس مف 75المادة  تنص
 الدعكل تحريؾ عٌمؽ قد القانكف يكف لـ ما المختصة السمطات عنيا يبٌمغ أف جريمة بكقكع تأديتو بسبب أك تأدية عممو أثنا 

 ."إذف أك طمب أك شككل عمى عنيا الجزائية الناشئة
 .2حتى المادة  2دة حكاـ تقديـ الشككل مف الماأـ عمي 2001لسنة  3الجزائية  رقـ نص قانكف االجرا ات  4
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 -االذن :

 .2لييا"إ جرا ات الجنائية اد شخص منتًـ باتخاذ اال عرؼ االذف عمي انو:"تصريح ىيئةي

كال يجكز ليذه الييئة الرجكع  ،ككذلؾ الجريمة المسند الييا  ،كيحدد في ىذا االذف شخص المتيـ
كذلؾ في غير  ،ف ىذا القيد يتعمؽ بحالتي الحصانة البرلمانية كالقاائيةحيث أ ،في ىذا التصريح
عماليـ في كامانا ألف يؤدكا أ ،ماف مف التعسؼعاا  القاا  كالبرلكحماية أل ،حاالت التمبس
 .3حرية كاستقبلؿ

 حرية عمى كقيد االذف حكاـأف لـ يبيٌ  اليمسطيني الجزائية اإلجرا ات قانكف فٌ أ ويرى الباحث
كحياظان عمى مبدأ المشركعية يتكجب تاميف قانكف  الجزائية الدعكل تحريؾ في العامة النيابة

 جرا اتو.كا   ني أحكاـ اإلذفاإلجرا ات الجزائية اليمسطي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 إجرا ات إتخاذ أك الجنائية الدعكل رفع يجكز ال" نو:أ ىعم المصرم ةالجنائي اإلجرا ات قانكف مف   18المادة تنص 1

 قانكف مف   182 ك 181 المادتيف  في عمييا المنصكص الجرائـ في العدؿ كزير مف كتابي طمب عمى بنا  فييا إال
 القانكف". عمييا ينص التي األخرل األحكاؿ في العقكبات المصرم، ككذلؾ

 .75ص ،ـ2000منشأة المعارؼ, ال يكجد طبعة, االسكندرية,  جرا ات الجنائية،ؿ اإلصك أ المرصياكم، صادؽ حسف 2
 .60ص مرجع سابؽ، عمي العيداف، 3
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 الثاني مبحثال

 ة ــــــوى الجزائيــــــــاء الدعــــــوم انقضـــــمفي

 

 ييد:تم

يؽ عمى مباشرة أم إجرا  في عدـ قدرة سمطة التحق"يقصد بإنقاا  الدعكل الجزائية 
ا  يعني انتيا  الدعكل ااالنق فٌ كبالتالي فإ ،إلى القاا  لمحكـ فيياحالتيا الدعكل الجزائية أك إ

إلى  سباب التي تؤدم كذلؾ متى تكافرت األ ،ف لـ تكفكيعتبر في ىذه الحالة كأ ،الجزائية
كـ كذلؾ مف خبلؿ صدكر ح ،طبيعيان  نقاا ن األصؿ أف تنقاي الدعكل الجزائية اك  .1ياانقاائ

صؿ في قد حققت غرايا باليبذلؾ  حيث تعتبر الدعكل ،قاائي بات في الدعكم الجزائية
إلى الدعكل طارئ يؤدم  عمىكلكف قد يطرأ ،2ك بالبرا ةسكا  كاف الحكـ باإلدانة أ ،مكاكعيا

يا أك بعد قامتقاا  الدعكل التي قد تتكافر قبؿ إسباب ان، كبالتالي يتكفر سبب مف أياانقاائ
 ،اليعؿـ لغا  قانكف يجرٌ اك إسباب ما ىك عاـ كالعيك العاـ كمف ىذه األ ،ذلؾ أك بعد اإلحالة

كفي ىذا المبحث  .3ك التقادـا ما ىك خاص كالتنازؿ عف الشككل أك الصمح كالتصالح أكمني
دعكل سباب انقاا  الاا  لغة كاصطبلحا كمف ثـ نتناكؿ أتعريؼ االنق سكؼ نتطرؽ إلى

 -تي:النحك اآل الجزائية عمى

 .االسالمية الشريعةفى المطمب األول: مفيوم االنقضاء لغة واصطالحا و 
 .: أسباب انقضاء الدعوى الجزائيةانيالمطمب الث

 
 

                                                           
 نو:أ ىحيث نصت عم ،سباب انقاا  الدعكل الجزائيةأ ىجرا ات الجزائية اليمسطيني عممف قانكف اإل (9)نصت المادة  1

 كفاة المتيـ،-3 العيك العاـ. -2 ـ اليعؿ.لغا  القانكف الذم يجرٌ إ -1 ة:تيحدل الحاالت اآلإ"تنقاي الدعكل الجزائية في 
الكسيط في شرح ياسر حسيف بينس,  خرل ينص عمييا القانكف".أسباب أية أ -6 صدكر حكـ نيائي فييا.،-5 التقادـ.،-4

 .77ـ, ص2017, الجيزة, 1نظاـ االجرا ات الجزائية السعكدم الجديد, مركز الدراسات العربية, ط
 .251ص مرجع سابؽ، محمد عيد الغريب، 2
 .157ص مرجع سابؽ، تامر القااي ، 3
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 المطمب األول

 وفي الشريعة اـــــة واصطالحـــــاء لغـــــوم االنقضــــمفي

  

 أوال: مفيوم االنقضاء لغة

ؿً  ًاٍنًقاا ي ( ًاٍنقىاىى مصدر) إٍنًقاا ه كىي   ماى، فني،: الشي  إنقاى .ًاٍنًتياؤيهي  ، األجى
 ،كانتيى كفىًنيى  انقطع عيميريهي  انقاى ،ميٍنقىضو  فيك اٍنًقاا ن، اٍنقىًض، ،ينقاي انقاىك  ، انقطع
،/ األزمةي / المشكمةي / اليساد عيدي  انقاى  كربة كـ حاًدث، دكف مف المظاىرةي  اٍنقىاتً  الكقتي
ى/ قاىى ميطاكع: حاجتيو انقات. الكاحدي  الجميؿي  كفرَّجيا زالت...  تنقاي أالٌ  أقسمت / إلى قاى
ى   .1 كنيي ذت تٌمت: ىعم قاى

( ىى اى ، القاؼ كالااد كالحرؼ المعتؿ في )قى ورامي صً كانٍ  هناؤ فى  ويا  قى كتى اا  الشيئ قً كانٍ   
تقان ؿ عمى إحكاـ أمرً أصؿ صحيح، يد   نياذ وكا  ف سبع ىفقاا﴿تعالى:  ، قاؿ اوتيلج هكا 

ع كالحكـ كاليصؿ يقاؿ: طٍ القى  وصمكأى ، فٌ يقى مٍ خى  ـى سكرة فصمت أم: أحكى  12 ﴾سماكات في يكميف...
 وني، كمنيٍ دى  تي يٍ اى دا  تقكؿ: قى . كيككف بمعنى األى ؿى صى ـ كفى كى ذا حى ، إً ك قاضو يف اا ن ي قى اً قٍ يى  ىى اى قى 

ا ، يا، كيككف بمعنى اإلنٍ ىسكرة البقرة أم: أيتمك  200... ﴾فإذا قايتـ مناسككـ﴿تعالى:  وقكل
 هنايٍ يى نٍ سكرة الحجر أم: أى  66 ﴾  مقطع مصبحيفؤالىاألمر أف دابر  وكقاينا إلي﴿تعالى:  وكقكل
 وحاجتي، كيككف بمعنى اإلتماـ، كقكل يتاى كيككف بمعنى اليراغ تقكؿ: قى ذلؾ،  هناغٍ مى بٍ كأى  وإلي

نا مٍ مى تٍ سكرة سبأ أم: أى  14  ﴾إال دابة األرض وـ عمى مكتيالمكت ما دل وفمما قاينا عمي﴿تعالى: 
: وى عمياى ، كقى وغكبمى  وتمَّ : أى هرى اى كطى : مات، كقى وبى حٍ ى نى اى المكت، كقى  المكت، كالقاايةي  وعمي
سكرة  4﴾كقاينا إلى بني إسرائيؿ في الكتاب..﴿تعالى:  وقكل وبلـ كمنعٍ كيككف بمعنى اإلً ، وي مى تى قى 

كانصـر كانقاى كانقطع،  بى ىى كذى  يى نً ى الشيئ فى اَّ قى كتى ، قاطعان  ـ إعبلمان ىنامٍ مى عٍ اإلسرا  أم: أى 

                                                           
 معنػػػػػػػػػػػػى انقاػػػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػامكس المعجػػػػػػػػػػػػـ الكسػػػػػػػػػػػػيط ،المغػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة المعاصػػػػػػػػػػػػر،قامكس عربػػػػػػػػػػػػي، 1

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 9/11/2018، تاريخ الزيارة. 
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، أك َـّ تً ما أي  ، ككؿ  وا إلى انقطاع الشيئ كفنائيعف معاني كثيرة مرجع و  في المغة يعٌبر بفاالنقاا
يى اً ، فقد قي يى اً مٍ ، أك أي ذى يً نٍ ، أك أي مى د  ، أك أي ـى تً خي 

1.  

 ثانيا: مفيوم االنقضاء اصطالحاً 

مف المصطمحات التي كردت ا كال تعٌرؼ غالبية األنظمة كالقكانيف غالبان الميردات أ  
 والمقٌنف معنان خاصان عير الذم تعارؼ عمي و، أك أراد منوميإال إذا كاف ييٍشًكؿي ف ،نصكصيا

فيا كلـ نظمة كالقكانيف في تعريؼ كتيسير تمؾ الميردات التي لـ يعرٌ الناس، لذا يجتيد شٌراح األ
قرا  ما قامكا باالنقاا  كبإست اح القانكف في ايااح المقصكدفقد اختمؼ شرٌ  ،القانكف نصىا ييسرٌ 

كذلؾ عمى  ،اافةفكا االنقاا  مجردا مف اإللـ يعرٌ  يـاح بأنٌ بكتابتيـ عف مييكـ االنقاا  يتٌ 
 .2وإلي تاييأال بحسب ما ممة عامة ال يتحدد معناىا الخاص إنيا كاعتبار أ

ك رائية دائمة تعترض تحريؾ الدعكل أجإؼ البعض االنقاا  بأنو:" كجكد عقبات كيعرٌ 
 .3التالية" يامراحمنبني عمييا عدـ قبكليا ابتدا ن أك عدـ جكاز استعماليا في كي ،يرىااستمرار س

عي كىذا ىك الكاع الطبي ،"انتياؤىا بصدكر حكـ فييا أك قرار نيائي :كانقاا  الدعكم يعني
كال يجكز تحريكيا . 4أك بحدكث سبب يؤدم إلى انتيائيا ككفاة المتيـ، أك العيك عنو ،النقاائيا

 .1ذلؾ " بعد

                                                           
اييس المغة، )تحقيؽ كابط ػػ(، معجـ مقى1389بف فارس بف زكريا )ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، أبك الحسيف أحمد  1

 ،100-5/99 (، باب القاؼ كالااد كما يثمثيما، جذر ]قىاىى[2ط لبناف،–ر الجيؿ، بيركت اركف، داعبد السبلـ محمد ى
-سابؽمرجع -، الزبيدم، تاج العركس211-11/209 باب القاؼ، جذر ]قىاىى[-مرجع سابؽ-ابف منظكر، لساف العرب

مرجع -، الييكمي، المصباح المنير318-39/310باب الكاك كاليا ، فصؿ القاؼ مع الكاك كاليا ، جذر ]ؽ ض ل[ 
 .262كتاب القاؼ، مادة ]ؽ ض ل[ ص -سابؽ

جامعة  )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، ردني كالككيتيالدعكل العمكمية في القانكنيف األفيد مبخكت ىادم، سقكط  2
 .33سط، صك الشرؽ األ

 ص ،1988القاىرة، الطبعة الثالثة، سنة  -جرا ات الجنائية، دار النياة العربيةاإلشرح قانكف  محمكد نجيب حسني ، 3
194 . 

ق(، انقاا  الدعكل الجزائية )بحث مقدـ لندكة القاا  كاألنظمة العدلية، بالرياض، نشر 1425العيسى، عبد ا عيسى ) 4
، مشار إليو 98بالمممكة العربية السعكدية، الطبعة الثانية( ص  د الثالث، طبع كزارة العدؿالمجم-مف امف أكراؽ العمؿ

 . 29 ص مرجع سابؽ، عمي العيداف، لدل
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تعرييات ال كبل التعرفيف الكارديف عمى مصطمح االنقاا  ىما مف زاكية فٌ أ ويري الباحث
 .مصطمح االنقاا  بمعنى االنتيا كفي كمييما يأتي  ،نيا قانكنيةالميظية أكثر مف أ

 ثالثًا: تعريف االنقضاء في الشريعة

اا  بميرده أك بتعريؼ لـ يعرؼ فقيا  الشريعة اإلسبلمية في مؤلياتيـ مصطمح االنق
خاص، كلعٌؿ ذلؾ يعكد إلى استعماليـ ما تدؿ عميو المغة أك لككف االنقاا  مف الميردات التي 

 .2ال تحتاج إلى حد، باعتبار أف معناىا كااح ال غمكض فيو كيعٌرؼ حسب مقتاى الحاؿ

قاا  كعٌرفو صاحب معجـ لغة اليقيا  بقكلو: "االنقاا : االنتيا  كالماي، كمنو: ان
  .3األجؿ، مايو.... كانقاا  المدة، انتياؤىا

أف ىذا التعريؼ ىك أقرب لمتعرييات المغكية ألنو يتميز بالعمكمية كال  ويرى الباحث
تتكافر فيو شركط التعرييات الاصطبلحية مف أنيا صارفة لممعنى المغكم أك مخصصة لو كأف 

يمكف تعريؼ االنقاا  ، كبالتالي رهليا حدكد مانعة جامعة لتمييز االصطبلح كميردة عف غي
ا عمى أنو "انتيا  الدعكل بإحدل الطرؽ المعتبرة شرعان مما يشكؿ عائقا إجرائيا لمقااي في نظرى

 ."المدعي في طمب نظرىاكسقكط حؽ 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

مشار لدم  ،4ص ،1981سنة  مصر، كلى،الطبعة األ دار اليكر العربي، ،انقاا  الدعكل التأديبية محمد محمكد ندا، 1
سبلمية كقكانيف كأنظمة مجمس التعاكف الخميجي، لجنائية الخاصة في الشريعة اإلل اانقاا  الدعك  ،عمي عبد العيداف

 .10ص ـ ،2009أطركحة دكتكراه، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض، 
 .27عمي عبد العيداف، مرجع سابؽ، ص  2
بالمصطمحات فرنسي  –عربي  –ـ(/ معجـ لغة اليقيا  مع كشاؼ إنجميزم 1996-ق1416قمعة جي محمد ركاس ) 3

ككاع مصطاحاتو اليرنسية أ. قطب مصطيى سانك، دار الكاردة في المعجـ )كاع مصطمحاتو أ. د. حامد صادؽ قنيبي، 
 .27، ص ، مشار لدل عمي عبد العيداف74، 72( ص 1لبناف، ط–النيائس، بيركت 
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 المطمب الثاني

 ةــــــوى الجزائيـــــاء الدعـــــاب انقضـــــأسب

 :تمييد

الدعكل الجزائية، كتقكـ بكافة ة تقكـ بتحريؾ كمباشرة األصؿ العاـ أف النيابة العام
 جرا ات القانكنية الممنكحة ليا بقكة القانكف لمكصكؿ لحكـ نيائي بات في الدعكل.اإل

كلكف قد يعترض الدعكل أثنا  السير فييا عكارض تؤدم إلى انقاا  ىذه الدعكل، 
 تحقيؽ أك اإلحالة لقاا  الحكـ، ال األمر الذم يمنع النيابة العامة مف مباشرة سمطاتيا في

 .(1)فانقاا  الدعكل الجزائية قانكنيان يعني أف الدعكل كأنيا لـ تكف

ر حكـ بات، كىك سبب كالدعكل تنقاي بشكؿ طبيعي بتحقيؽ الغاية منيا كىك صدك 
بقكة  (2)كلكف ىناؾ أسباب أخرل تعمؿ عمى انقاا  الدعكل الجزائيةمباشر النقاا  الدعكل، 

ليمسطيني التشريع اكؿ مف ، كنص عمييا المشرع صراحة، كىذه األسباب تمثمت في القانكف
كفاة المتيـ، كالعيك الشامؿ، كالتقادـ، كالحكـ البات، كالتصالح. كنحف بدكرنا كالمصرم كاألردني بػػػػ

 سنقكـ بتناكؿ ىذه األسباب بتقسيـ آخر كىك:

 لعيك العاـ، ككفاة المتيـ، كالحكـ البات.النقاا  الدعكل الجزائية كتتمثؿ في: ا أسباب عامة -1
 النقاا  الدعكل الجزائية كتتمثؿ في: التقادـ، كالصمح كالتصالح. أسباب خاصة -7

 :يفتييف اآلعالير  مف خبلؿ بشي  مف التيصيؿ ناكؿ الحديث عف ىذه األسبابكسنت

 .األسباب العامة النقضاء الدعوى الجزائية :الفرع األول
 اب الخاصة النقضاء الدعوى الجزائية.الفرع الثاني: االسب

 

 

 

                                                           
 . 157تامر القااي، مرجع سابؽ، ص  1
سنة  كلى،الطبعة األ ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالتكزيع كالنشر،صكؿ المحاكمات الجزائيةأ ،كأخر جبلؿ ثركت 2

 . 222ـ، ص 1996
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 الفرع األول

 العامة النقضاء الدعوى الجزائية األسباب

 

كبالتالي تكقؼ  ،الدعكل الجزائية ىناؾ أسباب تعمؿ عمى انقاا  تحدثنا سابقان أفٌ 
جرا ات النيابة العامة فييا، كتصبح الدعكل كأنيا لـ تكف كىذه األسباب ىي: كفاة المتيـ، إ

 ك العاـ، كالحكـ البات.كالعي

 يمي سنتناكؿ ىذه األسباب بشيئ مف التيصيؿ الرتباطيا بمكاكع دراستنا. فيماك 

 المتيمأواًل: وفاة 

كعميو تقكـ الجريمة  ،جراـ كتحقيؽ غايات العقابؿ القانكف الجنائي عمى مكافحة اإليعم
ب عمى الجاني بعد تحريؾ عمى كجكد جاني كمجني عميو كآثار كنتائج الجريمة فيتـ إنزاؿ العقا

  .(1) النيابة العامة لمدعكل الجزائية ككصكالن لحكـ بات فييا

 كلكف مف الممكف أف يتكفى المتيـ في الجريمة أثنا  تحريؾ النيابة العامة لمدعكل
جرا ات عند كبالتالي تتكقؼ اإل .(2)، فيي ىذه الحالة تنقاي الدعكل الجزائية بكفاة المتيـالجزائية
فكفاة المتيـ تجعؿ  ،3حكـ فييا صداركال يجكز االستمرار في الدعكل كا   ،ليوإالذم كصمت الحد 

مف اقتاا  الحؽ مستحيبلن ألف شخص المتيـ لـ يعد لو كجكد كيتعيف عمى النيابة العامة أف 
                                                           

 . 162تامر القااي، مرجع سابؽ، ص  1
( مف 336المادة )ك  ،جرا ات الجنائية المصرماإل ( مف14المادة ) ، كذلؾ195يب حسني، مرجع سابؽ، ص محمكد نج 2

( 355نص المشرع األردني عمى الكفاة كسبب النتيا  الدعكل في مادة ) حيث ،قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني
 مف القانكف نيسو.

"كحيث ثبت  نو:أ ىالنقض اليمسطينية في حكميا عم حيث قات محكمة ،2009/ 123نقض فمسطيني جزا  رقـ  3
مف شيادة الكفاة الخاصة  لممحكمة مف خبلؿ المستندات المثبتة في ابط المحاكمة كالمحيكظة في ممؼ الدعكل كالمؤلية

ا  في راـ-كزارة الداخمية-حكاؿ المدنيةمصطيى عبدك كالصادرة عف دائرة األا شحادة  بالمتيـ المطيكف اده نصر
لىمف سجبلت المحكمة الشرعية ك  64عدد 96صيحة  332 عف سجؿ رقـ 25/2/2007بتاريخ  االستدعا  المقدـ مف  ا 

طمب رئيس النيابة خالد عكاد  ىكفاة كالده كبنا ا عم إلىـ يشير 9/3/2011المتيـ بتاريخ  ا شحادة ابف السيد معيف نصر
التي  2001لسنة  3رقـ  اليمسطيني جرا ات الجزائيةمف قانكف اإل 9حكاـ المادة أعف( بإسقاط دعكل الحؽ العاـ كفؽ )الطا

الجزائية رقـ  لـ فإننا نقرر انقاا  الدعك ما تقدكؿ  ىكبنا  عم ،اة سببا النقاا  الدعكل الجزائيةاعتبرت الكف
بدكف  ، 2001لسنة  3جرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ شرح قانكف اإل ،مصطيى عبد الباقي لمشار لد ـ،258/1985

 .112ص ،2015دار نشر،سنة 
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ذا كانت في مرحمة تحريؾ الدعكل، يزكؿ الحكـ بقكة القانكف كتنقاي ك . (1)تحيظ أكراؽ الدعكل ا 
كال يمتد أثر انقاا  الدعكل  (2)في حالة الكفاة بعد صدكر الحكـ كقبؿ أف يصبح بات الدعكل

 لشخص لباقي األشخاص المتيميف.

كالكفاة ال تكقؼ الحكـ بمصادرة األمكاؿ المابكطة كلممتارر المطالبة برد األمكاؿ 
اة، ثـ تكفي بعد كعميو فإذا طعف في الحكـ قبؿ الكف ،(3)المابكطة، التي ال تعد حيازتيا جريمة

أما إذا تجاىمت الكفاة كأصدرت فيو حكمان  ى المحكمة أف تستمر في نظر الطعف،ذلؾ امتنع عم
 .(4)غيابيان، فيككف الحكـ في ىذه الدعكل منعدـ لعدـ كجكد الدعكل كقت صدكره

أما إذا كقع القااي بالخطأ كقاـ بالحكـ بانقاا  الدعكل الجزائية بكفاة المتيـ كاكتشؼ 
و ال زاؿ حيان، أك العكس، كأف يقكـ بالحكـ كيكتشؼ بعد ذلؾ أف المتيـ قد تكفي، فيي ىذه أن

 :إجرا  التالييتـ  الحاالت

إذا قاـ القااي بالحكـ كاكتشؼ بعد ذلؾ أف المتيـ تكفي فيي ىذه الحالة يككف الحكـ  -
 .(5)مرة أخرل لتصحيحومعدكمان كال يجكز الطعف فيو كال عراو عمى المحكمة 

ذا قاـ القااي بإعبلف انقاا  الدعكل الجزائية كاكتشؼ أف المتيـ ال -  زاؿ حيان، فيي كا 
ذا لـ يكف عادة المحاكمة إذا كاف الحكـ مبني عمى غش أك تدليس، أما إىذه الحالة يتـ إ

 .(6)عادة المحاكمة مرة أخرلكذلؾ فإنو ال سبيؿ مف إ

                                                           
. ساىر الكليد، شرح قانكف 196 . محمكد نجيب حسني، ص196حسف صادؽ المرصياكم، مرجع سابؽ، ص  1
، مازف نكر الديف، مرجع سابؽ، ص 171ـ، ص 2012، غزة، 1ا ات الجزائية اليمسطيني، مكتبة جامعة األزىر، طجر اإل

 .265. محمد سعيد نمكر، ص 227
المرصياكم، حسف كما بعدىا.  223، مرجع سابؽ، ص  كأخرجبلؿ ثركت  ،163تامر القااي، مرجع سابؽ، ص  2

 .266نمكر، ص سعيد . محمد 197مرجع سابؽ، ص 
 ( مف قانكف العقكبات المصرم.30( مف مشركع قانكف العقكبات فمسطيني كالمادة )21المادة ) 3
 .199المرصياكم ، مرجع سابؽ، ص حسف صادؽ . 136، ص 2008ساىر الكليد، مرجع سابؽ،  4
كقع خطأ مادم  ي انو:"اذاحيث نصت عم1962لسنة  107المعدلة بالقانكف رقـ  ( اجرا ات جنائية مصرية337المادة ) 5

ك مف محكمة الجنح المستانية منعقدة في غرفة المشكرة، كلـ يكف يترتب في حكـ أك في أمر صادر مف قااي التحقيؽ أ
حد الخصـك أك بنا  عمى طمب أ مف تمقا  نيسيا، مر تصحيح الخطأعميو البطبلف تتكلى الييئة التي أصدرت الحكـ أك األ

كيؤشر باألمر الذم يصدر  ،تصحيح في غرفة المشكرة بعد سماع أقكاؿ الخصـكبال كيقاى كذلؾ بعد تكميييـ بالحاكر،
المرصياكم، مرجع سابؽ، ص حسف صادؽ  ،جرا  في تصحيح اسـ المتيـ كلقبوكيتبع ىذا اإل مر،عمى ىامش الحكـ أك األ

200. 
 .229مرجع سابؽ، ص كما بعدىا. مازف نكر الديف،  226جبلؿ ثركت، سميماف عبد المنعـ ، مرجع سابؽ، ص 6
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ة عمى سير الجزائية، كلكف ال أثر لمكفانقاا  الدعكل السبب تعتبر مف الثابت أف الكفاة ك 
جرا اتيا مستمرة في طريقيا الطبيعي، كتكجو اد الكرثة لمتعكيض مف الدعكل المدينة كتبقى إ

 .(1)التركة إف كجد

 ثانيًا: العفو العام

جرا  قانكني يرفع الصية الجنائية عف ، كيعرؼ عمى أنو:" إ(2)كيطمؽ عميو العيك الشامؿ
. كىك سبب النقاا  الدعكل الجزائية، (3)بح غير معاقب عميو في القانكفاليعؿ المرتكب فيص

 جرا ات الجزائية.( مف قانكف اإل9ني في نص المادة )كما أكرده المشرع اليمسطي

ع كذلؾ عمى حؽ رئيس السمطة الكطنية في العيك الخاص عف العقكبة، كقد نص المشرٌ 
دعكل فإف ال العاـ. فبصدكر العيك (4)ف إال بقانكفأما العيك العاـ فيممكو البرلماف ألنو ال يكك 

 .اآلثار المترتبة عميونتيي تك  باإلدانةحكـ الكيسقط  الجزائية تنتيي،

 العاـاعتبار العيك  متيقيف عمياليمسطيني التشريع ك المصرم مف التشريع  كبلن  كنجد اف
مف قانكف  (5)(76) المادةفي  حيث نص المشرع المصرمسبب النقاا  الدعكل الجزائية 

. كاتيؽ كذلؾ عمى جعؿ سمطة العيك انقاا  الدعكل الجزائية بسبب العيك العاـالعقكبات عمى 
 .7إال بقانكف العاـصدار العيك يتـ إ . حيث ال(6)لمبرلماف العاـ

المشرع األردني عمى أف العيك العاـ أك الشامؿ يختمؼ عف العيك  أخذككذلؾ فقد 
، أما العيك العاـ أك (8)ىك حؽ منحو الدستكر لمممؾ رئيس الدكلة الخاص، حيث أف العيك الخاص

 .(1)الشامؿ فإنو ال يصدر إال بقانكف مف مجمس األمة )البرلماف(

                                                           
(مف قانكف االجرا ات 259. المادة )267( أصكؿ محاكمات جزائية أردني، محمد سعيد نمكر، ص 336/3المادة ) 1

 ( قانكف االجرا ات الجزائية اليمسطيني.11جنائية مصرم. انظر المادة )
 . 185تامر القااي، مرجع سابؽ، ص  2
 .202حسف صادؽ المرصياكم ، مرجع سابؽ، ص 3
 ( مف القانكف األساسي اليمسطيني.42المادة ) 4
 58ـ ك القانكف رقـ 2003لسنة  95( مف قانكف العقكبات المصرم طبقا الحدث تعديبلتو بالقانكف رقـ 76نصت المادة )5

نو:" العيك الشامؿ يمنع أك يكقؼ السير فى إجرا ات الدعكل أك يمحك حكـ الدانة. كال يمس حقكؽ عمى أ ـ ،1937لسنة 
 الغير إال إذا نص القانكف الصادر بالعيك عمى خمؼ ذلؾ.

 ( مف الدستكر المصرم. 149نص المادة ) 6
عمي انو :"..... كاما العيك العاـ اك العيك عف  2003مف القانكف االساسي اليمسطيني المعدؿ لسنة  42تنص المادة  7

 الجريمة فبل يككف اال بقانكف".
 ت أردني.( قانكف عقكبا51انظر المادة )8
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كييدؼ المشرع مف ذلؾ إلى محاكلة نسياف فترة معينة تميزت باالاطرابات االجتماعية 
 .(3)ال تشكبيا ذكريات ىذه الظركؼ، كتييئان المجتمع بعدىا لمرحمة جديدة (2)أك السياسية الخطرة

ذا صد المحكمة أف  كعمى ،4العيك العاـ قبؿ رفع الدعكل الجزائية فبل يجكز رفعيا عندئذر كا 
الجزائية كقبؿ صدكر حكـ بات رفع الدعكل بعد العيك العاـ  ، أما إذا صدرتقاي بعدـ قبكليا

  .(5)فعمى المحكمة أف تصدر حكميا بانقاا  الدعكل الجزائية ،فييا

يقتصر عمى الدعكل الجزائية، كليس لو أثر عمى سير الدعكل المدنية، فإذا  العاـالعيك ك 
رفع المدعي دعكاه المدنية أماـ القاا  الجزائي، فيحكـ القاا  بانقاا  الدعكل الجزائية كنظر 

كاه أماـ الدعكل المدنية بالتبعية، أما إذا صدر قانكف العيك قبؿ رفع دعكاه فعمى المدعي رفع دع
 .ذلؾ خمؼ عمى بالعيك الصادر القانكف نص إذا إؿ الغير حقكؽ يمس كال.(6)القاا  المدني

 ثالثًا: الحكم البات

يعتبر الحكـ البات سبب النقاا  الدعكل الجزائية بالنسبة لممتيـ المرفكعة عميو كالكقائع 
لمحاكمة في حاؿ ظيرت كقائع عادة ا ة أك اإلدانة، كعميو فإنو يجكز إالمسندة فييا إليو بالبرا

 .(7)ثبات برا ة المحككـ عميومف شأف ىذه الكقائع إك جديدة بعد صدكر الحكـ البات 

في الحياظ عمى الحريات اليردية كحصر سمطات الدكلة في  كعمة الحكـ البات تكمف
بعد  نطاؽ محدكد، فبل يجكز بعدىا المساس بحرية المتيـ، أك تحريؾ الدعكل الجزائية مرة أخرل

برا تو، أك التحقيؽ في اليعؿ الذم قاي فيو بحكـ بات، فيعد امانة لؤلفراد في مكاجية تعسؼ 
 .8السمطة

                                                                                                                                                                      
 .282محمد نمكر، مرجع سابؽ، ص 1
 .160ص مرجع سابؽ، تامر القااي، 2
 .201ص مرجع سابؽ، محمكد نجيب حسني، 3
 .113مصطيى عبد الباقي،مرجع سابؽ،ص 4
( اجرا ات جزائية 149. المادة )161ص  مرجع سابؽ،. تامر القااي،233ص  مرجع سابؽ، ،أخر جبلؿ ثركت 5

 فمسطيف.
ردني. األجزائية المحاكمات الأصكؿ  قانكف ( مف337مصرم. المادة )الجنائية الجرا ات اال مف قانكف (259/2المادة ) 6

، ،مرجع سابؽالمرصياكم حسف . 162ص ،مرجع سابؽ، ( اجرا ات جزائية سابقة الذكر، تامر القااي11انظر المادة )
 كما بعدىا 203ص 

 ( مف أصكؿ المحاكمات األردني.331المادة )، 251نكر الديف، ص مازف  ،جرا ات جزائية فمسطينيإ( 377المادة ) 7
كالنقض  ، 108، ص36رقـ  24 حكاـ محكمة النقض سأمجمكعة  ،1973يناير سنة  19ض مصرم بتاريخ نق 8

 301ص مرجع سابؽ، ، مشار لدل محمد عيد الغريب،947ص ،196 رقـ 33س 1982يسمبر سنة  2المصرم بتاريخ 
 كما بعدىا. 
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 :لباتلحكم اشروط ا . أ

يشترط حيث  ،تكافر مجمكعة مف الشركط  انيا  الدعكل الجزائية لمحكـ عمى تتكقؼ قكة
، عقاب محاكمة جزائيةأفي  ئي صادران ف يككف الحكـ الجناأك  ،عتبار الحكـ الصادر حكمان باتان ال

ف كما ال بد أ ،سكا  قاى باإلدانة أك البرا ةف يككف الحكـ  فاصبلن في المكاكع أك  ،أم مختصة
كعميو سنتناكؿ ىذه الشركط بشي  مف  ،1م مستنيذان لطرؽ الطعف القانكنيةباتان، أ يككف الحكـ

  -التيصيؿ فيما يمي:

 ي:أن يكون الحكم صادرًا من القضاء الجزائ .1

أنو ال كجو ب اقرار تصدر الدعكل الجزائية أف تستطيع النيابة العامة التي تقكـ بتحريؾ 
كفي ىذه الحالة فإنو ال يعتبر حكـ بات في الدعكل، إذ أف النيابة ليست  ،إلقامة الدعكل الجزائية

ع الجية المختصة بالحكـ في الدعكل بحكـ بات، كعميو فإذا قاـ مف اتيـ في ىذه الدعكل برف
غ، فإف قرار النيابة العامة ال يعتبر حجية أماـ المحاكـ المنظكرة دعكل الببلغ الكاذب اد المبمَّ 

 .(2)أماميا

 أن يكون حكمًا فاصاًل في الموضوع: .7

، فإذا الجزائية كعميو فإنو يجب أف يككف الحكـ البات قد صدر فاصبلن في مكاكع الدعكل
ـ التمييدية أك التحايرية أك الكقتية، فإف الحكـ ال كاف حكمان قبؿ اليصؿ في المكاكع كاألحكا

لذلؾ يجب اف يككف   .3يعد فاصبلن في المكاكع، كعميو فبل يحكز قكة انيا  الدعكل الجزائية
  ،كذلؾ الف االحكاـ الغير فاصمة في المكاكع ،الحكـ فاصبل في المكاكع كمو اك بعاو

اليككف  ،مسائؿ األكلية، كحكـ عدـ االختصاص األحكاـ الصادرة لميصؿ في الدفكع اليرعية كالك
 .(4)مف شأنيا انقاا  الدعكل الجزائية 

 بات:أن يكون الحكم  .3

اك ،(5)طرؽ الطعف العادية كالغير عادية كافة استنيذىك الحكـ الذم  فالحكـ البات
ل كافة كبالتالي يصبح ىذا الحكـ عنكانان لمحقيقة لد،انقات المدة المحددة لمطعف في ىذا الحكـ 

                                                           
 .204ص مرجع سابؽ، د عيد الغريب،محم 1
 . 264ص  ، مرجع سابؽ،كأخر جبلؿ ثركت ،253مازف نكر الديف، مرجع سابؽ، ص  2
 .307ص  مرجع سابؽ، محمد عيد الغريب، 3
 . 255محمد سعيد نمكر، مرجع سابؽ، ص  ،265مرجع سابؽ، ص  جبلؿ ثركت كآخر، 4
 عادية.الغير عادة المحاكمة مف الطرؽ ا  أما النقض ك  ،يةيعتبر االستئناؼ كاالعتراض مف طرؽ الطعف العاد5 
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كبالتالي يؤدم الي تحقيؽ الغاية  ،بحيث يشكؿ نياية المطاؼ في الدعكل الجزائية  ،االشخاص
 اما بالنسبة ،1كذلؾ بإقرار حؽ الدكلة في العقاب اما بإدانة المتيـ اك برا تو،مف ىذه الدعكل 

 .(2)انكنان ؤلحكاـ التي تصدرىا المحاكـ العسكرية، ال تككف نيائية إال بعد التصديؽ عمييا قل

 :الحكم قد فصل في الواقعة في منطوقوأن يكون  .4

فاألصؿ في األحكاـ أال ترد القكة إال عمى منطكقيا كال يمتد أثرىا عمى األسباب إال ما 
 ،كاف منيا مكمبلن لممنطكؽ كمرتبطان بو ارتباطان كثيقان غير متجزئ كال يككف لممنطكؽ قكاـ إال بو

ذا كاف األ كـ تتعمؽ بيذا المنطكؽ حقكؽ الخص فٌ ي منطكقو بإعتبار أتكمف ف قكة الحكـ فٌ صؿ أكا 
ذا كاف المنطكؽ فإ ،لحكـ فاصبل في المكاكع في منطكقوف يككف الذلؾ يجب أ ،كتتحدد بو

فبل  ،يـ كلـ يرد فيو قاا  معيف لممتيـالمت يقتصر في التحدث عف أسبابو عف ثبكت التيمة عمى
 .3يكتسب الحجية

 ،ي الحكـ البات يصبح حائز لقكة األمر المقاي بوىذه الشركط فكعميو متى تكافرت 
رفعت الدعكل الجنائية بنيس المكاكع  فإذا ،ماـ القاا بالتالي عدـ جكاز إعادة طرح المكاكع أ

ف يتمسؾ بالدفع بقكة لحؽ لممتيـ المرفكع عميو الدعكل أفيعطي القانكف ا ،كالكقائع المحككـ بيا
ؿ فييا كعميو تقاي المحكمة بسبؽ اليص ،مراحؿ الدعكلمرحمة مف  كفي أم ،الشي المقاي بو

ف ظيرت أدلة جديدة أ ير الكصؼ يتغ بنا  عمى كدكف التعرض لمكاكعيا مرة أخرل حتى كا 
 .4القانكني لمجريمة

 شروط الدفع بحجية الحكم البات: . ب

ف مف أ حكؿ التحقؽ ،مقاي بو النيا  الدعكل الجزائيةمر التدكر شركط الدفع بقكة األ
كتتمخص تمؾ الشركط  ،ا التي فصؿ فييا ذلؾ الحكـ الباتالدعكل التي يثكر فييا الدفع ىي ذاتي

ف مف ثبلثة عناصر كىي األطراؼ كالمكاكع تتككٌ  ، كبما أف الدعكلفيما يسمى بكحدة الدعكل

                                                           
 .379 ص مرجع سابؽ، نبيو صالح، 1
 ـ.2008( لسنة 4( مف قانكف القاا  العسكرم رقـ )109المادة )كذلؾ  ،278جبلؿ ثركت كآخر، ص  2

 كما بعدىا .157ص ساىر الكليد مرجع سابؽ، 3
يكنيو سنة  14كالنص المصرم  ،33ص ،11رقـ  ،5س ،لنقضحكاـ محكمة اأمجمكعة ، 1953كتكبر سنة أ 19نقض 4

محمد عيد  لمشار لد ،362ص ،77رقـ 27س 1976مارس سنة  28، كنقض 567ص ،108رقـ  11س 1960
 .309ص مرجع سابؽ، الغريب،
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ى النحك عم ،1كل يتطمب الحديث عف كحدة عناصرىاف الحديث عف كحدة الدعلذلؾ فإ ،كالسبب
 -تي:آلا

 وحدة الموضوع: .1

فمكاكع الدعكل الجزائية ىك طمب تكقيع العقكبة أك التدابير االحترازية عمى المتيـ، 
فالجريمة ليست محؿ مطالبة المدعي، إنما ىي سنده فيما يطالب بو، كيختمؼ مكاكع الدعكل 

ارم المناسب التأديبية عف الجزائية، إذ أف مكاكع التأديبية يتحدد في طمب تكقيع الجزا  اإلد
  .(2)عمى المخالؼ، كليس في تكقيع عقكبة جنائية عميو

 وحدة الواقعة: .7

جرامية قبؿ ية أف يككف قد فصؿ في الكاقعة اإلكيشترط لمدفع بانقاا  الدعكل الجزائ
ذلؾ، أم أف الكاقعة التي رفعت أماـ القاا  لمحكـ فييا ىي نيسيا الكاقعة التي تـ الحكـ فييا، 

أف يتـ تحريؾ الدعكل مرة أخرل عمى سمكؾ مرتبط بالكاقعة التي حكـ عمييا. كعميو ال يجكز 
ىك فالاابط في كحدة الكاقعة يرجع إلى الركف المادم، كبالتحديد عنصر السمكؾ فيو، فإذا كاف 

. كىناؾ صكر جرائـ تثير بعض (3)العنصر المشترؾ بيف الكاقعتيف اعتبرتا كاقعة كاحدة
حدتيا، أك استقبلليا كمثاليا: الجرائـ المترابطة، كجرائـ االعتياد، الصعكبات في معرفة مدل ك 

كالجرائـ المستمرة، كالجرائـ متتابعة األفعاؿ كالجرائـ في حالة تعدد األكصاؼ القانكنية كالتعدد 
 -ة ىذا الصعوبات البد من التفرقة بين فرضين:يولمواج .(4)المعنكم كحالة تياقـ النتيجة

كفي ىذه الحالة  ،خؼصدر في الجريمة األحؽ المتيـ ككف الحكـ الصادر بف يأ ول:الفرض األ 
ر خصـ خذ بعيف االعتبامع األ ،شد كالحكـ فيياالحكـ مف رفع الدعكل الجزائية األال يمنع ىذا 

 . 5خؼالمتيـ في الجريمة األ العقكبة التي سبؽ الحكـ عمى

لحكـ الصادر بحؽ المتيـ قد صدر ف يككف اكذلؾ بأ ،كىك عكس اليرض األكؿ الفرض الثاني:
اليعؿ اإلجرامي مف جديد عف الدعكل الجزائية  رفع تكفي ىذه الحالة ال  ،بشأف الجريمة األشد

                                                           
 .145ص حمد الكرد، مرجع سابؽ،أسالـ  1
مصطيى  ،276المنعـ ، مرجع سابؽ، صجبلؿ ثركت، سميماف عبد  ،257مرجع سابؽ، ص نكر الديف،  إبراىيـ مازف2

 . 123ص مرجع سابؽ، عبد الباقي،
 .257محمد نمكر، ص ، ك ( مف قانكف العقكبات األردني58/1المادة ) ،258مازف نكر الديف، ص  3
مصطيى عبد  كما بعدىا، 258ص  ، مرجع سابؽ،محمد نمكر، ك كما بعدىا 168تامر القااي، مرجع سابؽ، ص  4

 . 122ص ؽ،مرجع ساب الباقي،
 .159ص  مرجع سابؽ، ساىر الكليد، 5
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خؼ المرتبطة فييا د يعتبر حكما في جميع الجرائـ األشبإعتبار أف الحكـ في الجريمة األ ،األخؼ
كمف ثـ يجكز  ،شدىا عقكبة المقررة أليحكـ بالتعتبر جريمة كاحدة ك ك  ارتباطان كثيقان ال يقبؿ التجزئة

 .1في ىذه الحالة الدفع بسبؽ اليصؿ في المكاكع

 :طرافوحدة األ .3

في الدعكل الجزائية ىـ النيابة العامة بكصييا ممثمة عف المجتمع، كالمتيـ مف  طراؼاألك 
كـ فييا تثكر الناحية األخرل، كيشترط كحدة الخصكـ أف يتـ التحقؽ مف أف الدعكل التي تـ الح

ذا ارتكب الجريمة فاعؿ (2)الدعكل التي صدر فييا الحكـ ابيف الطرفيف الذيف قامت بينيم . كا 
كشريؾ فإف الحكـ عمى الياعؿ ال يحكؿ دكف الحكـ عمى الشريؾ ألف شخص المتيـ قد اختمؼ 

فإف ىذه  ،فأما إذا حكـ بالبرا ة عمى بعض المساىميف كلـ يتـ محاكمة اآلخري .(3)في ىذه الحالة
فعؿ ال يعاقب )أك ألسباب مكاكعية  (انتيا  القصد الجنائي ) البرا ة تعكد ألسباب شخصية

، فاألسباب الشخصية تحكز الحجية لمشخص نيسو دكف غيره، أما األسباب (عميو القانكف
 .(4)المكاكعية فتحكز الحجية عمى الشركا 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .159ص مرجع سابؽ، ساىر الكليد ،ك  ،322ص محمد عيد غريب، مرجع سابؽ ، 1
 . 263مرجع سابؽ، ص  محمد سعيد نمكر،2
 .267ص  مرجع سابؽ، مازف نكر الديف،3
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 الفرع الثاني

 عوى الجزائيةالخاصة النقضاء الد األسباب

 
تناكلنا سابقان األسباب العامة النقاا  الدعكل الجزائية كسنتناكؿ األسباب الخاصة 
النقاا  الدعكل الجزائية كالتي تتمثؿ في: التقادـ، كالصمح كالتصالح. كسنتطرؽ لمحديث عند 

ث الصمح كالتصالح كسنتحدث بشكؿ مكجز عند التقادـ كسبب النقاا  الدعكل حيث سيتـ التحد
 .اليصؿ القادـعف التقادـ بشكؿ ميصؿ في 

 أواًل: التقادم:

بالتقادـ، بحيث تنقاي الدعكل  الدعكل الجزائيةفي  ينقاي الحؽ في مبلحقة الجاني
الجزائية بماي المدة مف يـك كقكع الجريمة أك مف يكـ انقطاع ىذه المدة، كالتقادـ ىك نظاـ 

عمى كؿ الجرائـ، فيستثنى منيا ما يتعمؽ  ـدالتقا . كال يسرم(1)اجرائي ينصرؼ لمدعكل فينيييا
 .(2)باالعتدا  عمى الحريات العامة

يقصد بيا ماي فترة مف الزمف يحددىا  تىكيختمؼ تقادـ الدعكل عند تقادـ العقكبة ال
عمى المحككـ عميو، تنييذ العقكبة ريخ صدكر الحكـ البات دكف اتخاذ إجرا  القانكف تبدأ مف تا

 .(12التقادـ في المادة ) ـ أحكاـ2001لسنة  3اليمسطيني رقـ جرا ات الجزائية إلكنظـ قانكف ا

الحكمة مف تقرير التقادـ ىك عدـ بقا  مصمحة المجتمع في مبلحقة الياعؿ  فٌ كنجد أ
ك لصعكبة إثباتيا أك الندثار األدلة في بعض را لنسياف الجريمة بمركر الزماف أكعقابو نظ

 :(1)اكليا اليقو الجنائي لبلخذ بيكرة التقادـ ما يمينالتي تررات مبكمف تمؾ ال ،3حيافاأل

                                                           
الطبعة  ردني،في قانكف المحاكمات الجزائية األ ، محمد صبحي نجـ، الكجيز268محمد سعيد نمكر، مرجع سابؽ، ص  1
 .101ـ، ص1991سنة كلى، مكتبة دار الثقافة،األ

 .114ص مرجع سابؽ، ، مصطيى عبد الباقي،171مرجع سابؽ، ص  تامر القااي، 2
ماي  فٌ أ ىلقد استقر القاا  كاليقو عمحيث قات محكمة النقض اليمسطينية بأف" ، 17/2010قض فمسطيني رقـ ن 3

ي في ، ىك نكع مف التراخيومدة معينة يقؼ فييا صاحب الحؽ )المجني عميو( مكقيا سمبيا ال يطالب بحقو المعتدم عم
امانا لمثبات القانكني  كذلؾ ،ماي المدة المقررة قانكناالقاا  بعد  إلىمكاف االلتجا  إاستعماؿ الحؽ كلذلؾ حـر مف 

جرا ات إجميع  فٌ أخرل أناحية ف ما استقر عميو اليقو كالقاا  مف أال إ ،نظمة القانكنية في المجتمعساس األأالذم ىك 
 لمشار لد، ات ..."دـ كذلؾ كالطمبات كالمرفقالمحكمة تقطع مدة التقا إلىحالتيا إمف النيابة العامة بعد  مباشرة الدعكل

 .114ص مرجع سابؽ، مصطيى عبد الباقي،
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كعميو يتـ اسداؿ الستار عف الجريمة لتحقيؽ االستقرار في المجتمع،  ان الجريمة:نسي .1
كالمشاعر الغاابة مف جانب المجني عميو، كرغبة الثأر قد تبلشت كمف العدالة عدـ 

 .(2)البد  في اشعاؿ اليياج كالصخب عما ماى
ف تـ  ضياع األدلة: .2 كمركر الزمف عمى الجريمة يؤدم إلى اياع األدلة تجاه مقترفيا، كا 

ؼ معالميا كآثارىا، كحتما سكؼ اكتشافيا بعد ذلؾ فقد تككف فاقدة لقيمتيا كيصعب اكتشا
 بيـ حالة مف النسياف.يصي

قادـ كيعد كالجاني يعاني مف تقييد حريتو خبلؿ سرياف مدة الت المعاناة النفسية لممجرم: .3
 ذلؾ تكييران عف جريمتو.

ط عمى رقبة الجاني طكاؿ كعميو فإف الدعكل ال تبقى سيؼ مسمٌ  االستقرار القانوني: .4
حياتو، كاالستقرار القانكني يتطمب كاع رقابة قانكنية عمى سمطة تحريؾ الدعكل، 

 .(3)جرا ات الجزائية تجاه الجناةعمييا جرا  نسيانيا عف متابعة اإلبيرض جزا  

قرت غالبية التشريعات الجزائية أن أ (4)بالتقادم الجزائيةشروط انقضاء الدعوى ومن 
جزائية كمنيا التشريع المصرم سباب انقاا  الدعكل النظاـ التقادـ كسبب مف أ في دكؿ العالـ

حكاـ ، كما أنيا نظمت قكاعد كأردني كالسكرم كاليرنسي كاليمسطيني كغيرىا مف التشريعاتكاأل
بعض الشركط كىي  كاشترطت لكي يحكـ بتقادـ الدعكل الجزائية تكافر ،5في نصكصيا التقادـ
عدـ سقكط الدعكل العامة لمدة المقررة تبعان لنكع الجريمة، كماي المدة بغير انقطاع، ك مركر ا

 بسبب آخر مف قبؿ.

  :شروط قطع التقادم . أ

 ،لى قطع التقادـإجرا  الذم يؤدم ة شركط في اإللقد تطمب القانكف كجكب تكافر عد
 -:(6)تييفجماليا في الشرطيف اآلكيمكف إ

                                                                                                                                                                      
 .270ص  ، مرجع سابؽ، محمد سعيد نمكر، ك كما بعدىا 234جبلؿ ثركت كآخر، ص 1
  .،172تامر القااي، مرجع سابؽ، ص ، ك 230مازف نكر الديف، مرجع سابؽ، ص 2
 .174مرجع سابؽ، ص  تامر القااي،3
 .237ص  مرجع سابؽ، جبلؿ ثركت كآخر،4
 .135رجع سابؽ، صمحمد الكرد،ـ أسالـ  5
 .180ص  تامر القااي، مرجع سابؽ،6
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جرا  القاطع لمتقادـ بمعنى أف يككف اإل ،أف يككف صحيحان غير مشكب بعيب البطبلف -
فإذا كاف باطبل فبل يككف مف شأنو ترتيب  ،صحيحان في ذاتو مف حيث الشكؿ كالمكاكع

 .1قادـكبالتالي ال يككف مف شأنو قطع مدة الت ،أم اثر قانكني

 أف يباشر مف قبؿ السمطة المختصة بمباشرتو. -
  آثار التقادم: . ب

إلى انقاا  الدعكل فإف ذلؾ يؤدم  ،ذا اكتممت مدة التقادـ قبؿ صدكر الحكـ الباتإ
بل كت فر  ذا كانت قد حي كا   ،فبل يجكز تحريكيا ،انت الدعكل الجنائية لـ ترفع بعدفإذا ك ،الجزائية

عت لمقاا  فيجب أف تحكـ المحكمة بإنقاائيا كعمى ذلؾ فً ذا ري كا   ،يجكز رفعيا إلى القاا 
يؤثر عمى  ف مركر الزمفحيث أ ،ثار تتعمؽ بتقادـ الدعكل الجزائيةيترتب مجمكعة مف اآل
 :ما يميمف خبلؿ كذلؾ  ،2الدعكل الجزائية كالمدينة

 أثر التقادم عمى الدعوى الجزائية: . ت

سائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ، فبل يدفع الميتـ يعتبر انقاا  الدعكل بمركر الزمف مف الم
دة متى باف ليا مركر الم بالتقادـ أماـ المحكمة كعمى المحكمة أف تحكـ بذلؾ مف تمقا  نيسيا

، حيث أف مركر الزمف يؤدم إلى سقكط حؽ ا ف يقطعيا أم اجر المقررة قانكنا لمتقادـ كدكف أ
ذا حركت فإنو الدكلة في العقاب فبل يجكز تحريؾ الدعكل الج زائية بعد مركر مدة التقادـ، كا 

كما يجكز التمسؾ بانقاا  الدعكل  ،(3)يتكجب عمى النيابة أف تأمر بحيظ الدعكل بمركر الزمف
كيجب عمى  ،4ماـ محكمة النقضمرة أ كؿكلك أل ،الجزائية في أم مرحمة كانت بيا الدعكل

ف أىممت الرد عمى ،مياأثير أماذا ما إف تيصؿ في الدفع بالتقادـ المحكمة أ كقات ىذا الدفع  كا 
كال يجكز التنازؿ عف التمسؾ بالتقادـ مف جانب  ،بل يستكجب نقاوف حكميا باطنة فإداباإل

 .5المتيـ

 

                                                           
 .140ص  مرجع سابؽ، ،سالـ الكرد 1
 .141ص مرجع سابؽ، سالـ الكرد، 2
 ـ.2001لسنة  3جرا ات جزائية فمسطيني رقـ إ( 149المادة )، 182تامر القااي، ص 3
 .154ص ،مرجع سابؽ ساىر الكليد ، 4
عبد الكريـ براىمي، نظرية التقادـ كتطبيقاتيا في التشريع الحنائي )دراسة ، ك 377مرجع سابؽ، ص المنعـ،سميماف عبد  5

 .117ص ،2014 جامعة الكادم، رسالة ماجستير، مقارنة(،
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 أثر التقادم عمى الدعوى المدنية . ث

يمتد أثر تقادـ الدعكل الجزائية عمى الدعكل المدنية، فإذا تقادمت الدعكل الجزائية فإف 
بذلؾ المشرع األردني مف حيث تبعية  . كأخذ(1)نية تتقادـ بالتبعية لنيس السببالدعكل المد
المشرع المصرم بحيث نيج عدـ تبعية الدعكل  نية لمدعكل الجزائية، كاختمؼ معوالدعكل المد

المدنية لمدعكل الجزائية، كجعؿ تقادـ الدعكل المدنية كفؽ ما ىك منصكص عميو في القانكف 
  .(2)المدني

 : الصمح والتصالحثانياً 

 الصمح: . أ
استحدث المشرع الجنائي بدائؿ لمدعكل الجزائية عمى أثر التطكر الحاصؿ في مجاؿ 

جرائية كالعقابية، كذلؾ بقيامو بإعطا  أطراؼ الخصكمة قكة قانكنية إلنيا  الدعكل السياسة اإل
لتكدس القاايا عاقة العمؿ القاائي لؾ نظران لمكاجية أزمة العدالة كا  بدكف حكـ قاائي، كذ

  .3المعركاة أمامو

جا ت ىذه الكسيمة لمتخييؼ عف كاىؿ القاا  كالنيابة العامة، كمف الكسائؿ األخرل ك 
كقرار حيظ الدعكل  تنازؿ عف الشككل، كاألمر الجنائي،الكساطة الجنائية، كالتسكية الجنائية، كال

 .(4)لعدـ األىمية كغيرىا

لتي يجكز فييا الصمح كالتصالح، كقد نص عمى كيجكز الصمح كالتصالح في الجرائـ ا
( عمى مكاكع التصالح 18، 17، 16جرا ات الجزائية اليمسطيني في مكاده )ذلؾ قانكف اإل
 ،المعاقب عمييا بالغرامةحيث جعؿ التصالح محصكرا في مكاد المخاليات كالجنح  ،كأغيؿ الصمح

، كلكف المشرع 5ال يجكز التصالح فيياكبالتالي المخاليات ك الجنايات المعاقب عمييا بالحبس 

                                                           
 .281ص  مرجع سابؽ، محمد سعيد نمكر،ك  ،اليمسطيني جرا ات الجزائية( مف قانكف اإل12المادة ) 1
 ـ كتعديبلتو.1950( لسنة 150جنائية مصرم رقـ ) جرا اتإ( 259المادة ) 2
، الصمح كاثره في الدعكل العامة بيف القانكنييف إشيد 3  كسط،األجامعة الشرؽ  رسالة ماجستير، ردني كالعراقي،األياد حاـز

 .4، ص2016سنة 
 كما بعدىا. 184( ، ص 1تامر القااي، ىامش )4 
 .162مرجع سابؽ، ص ساىر الكليد، 5
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ة التشريعي الثغرةكذلؾ لسد  ،ـ2017( لسنة 1بإصدار قانكف الصمح الجزائي رقـ ) قاـ اليمسطيني
 .1جرا ات الجزائية فيما يتعمؽ بنصكص المكاد سالية الذكركف اإلقان التي اعترت

طبيقاتيما في كيعرؼ الدكتكر محمد السيد عرفة الصمح في كتاب التحكيـ الصمح كت
يا  جرا ات الجنائية، كىك إنرؼ قانكني يرتب أثران في مجاؿ اإلالمجاؿ الجنائي، عمى أنو:" تص
البعض  . كيعرفو 2رادة المجني عميو أك مف يقكـ مقامو قانكنيان"الدعكل الجنائية، كيتـ بمحض إ

ة مقابؿ دفع المتيـ تنازؿ مف الييئة االجتماعية عف حقيا في الدعكل الجنائي" أياان عمى أنو:
لممبمغ الذم حدده القانكف أك لتصالحو مع المجني عميو في األحكاؿ التي سمح المشرع فييا 

 . 3بذلؾ
اتياؽ جنائي بيف الجاني كالمجني عميو، أك مف يقكـ مقاميـ إلنيا  " كيعرؼ عمى أنو:

بيا الدعكل الخصكمة، كيتـ اثباتو أماـ جية االختصاص القاائي حسب المرحمة التي تمر 
الجزائية سكا  أماـ جية التحقيؽ أك المحاكمة، كيترتب عميو انقاا  الدعكل الجزائية في أم 
مرحمة كانت عمييا الدعكل حتى بعد صدكر الحكـ البات، دكف أف يككف لو أثر عمى االدعا  

 .4المدني
تبلقي ارادة " :لى مف قانكف الصمح الجزائي بقكلوكعرفو المشرع اليمسطيني في مادتو األك 

 حد لمدعكل الجزائية". و أك مف يقكـ مقامو قانكنيان لكاعرادة المجني عميالمتيـ مع إ
عمؿ فقو القانكف عمى تكييؼ الصمح عمى أنو عقد يبـر بيف الجاني كالمجني عميو، ك 

 كلكف تعددت اآلرا  حكؿ تحديد نكع العقد كىي كالتالي:
ال يتـ صؿ ىك عقد م بأف األل أنصار ىذا الرأكير : الصمح الجنائي يشبو العقد التبادلي -

االمر  ،كالمتيـ،كىي الدكلة الممثمة بالسمطة االدارية  ،اال بارادة متبادلة بيف الطرفيف
 .5الذم يؤدم الي حسـ النزاع كمف ثـ انقاا  الدعكل الجزائية

مجني الصمح بيف الف ـ يركف أيؤال  فإنىا  يككفقا لرأم اليق :الصمح يعد عقد جنائي  -
 لما ،بيف المتيـ الذم يدفع مبمغ مالي حيث ينعقد ،كالمتيـ يعد عقدا جزائيا تعكياياعميو 

كينيي ىذا  ،مكاجيتو جرا ات الدعكم الجزائية فيسببو مف ارر لممجتمع لكي يتجنب إ

                                                           
(، 95ـ في مجمة الكقائع الرسمية الصادرة في قطاع غزة، العدد )2017( لسنة 1قانكف الصمح الجزائي، رقـ )تـ نشر  1

 ـ، كذلؾ في ظؿ االنقساـ السياسي، حيث أف ىذا القانكف يسرم عمى المحافظات الجنكبية لمكطف فقط.2017لسنة 
 .209تامر القااي، مرجع سابؽ، ص  2
،مرجع سابؽ،  3  كما بعدىا. 19صشيد اياد حاـز
 210تامر القااي، مرجع سابؽ،ص  4
 .231ص ،1997،سنة  ،سكندريةاإل دار الجامعة الجديدة لمنشر، جرا ات الجنائية،نظـ اإل جبلؿ ثركت، 5
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بيعتو تتعارض مع مييكـ الجزا  اإلدارم ف طاالتجاه الصية اإلرادية عف ىذا العقد ككف أ
 .1ةنو رد فعؿ ناشئ عف جريمة جنائيلى أإاافة باإل

جرا  ينص عميو القانكف، يترتب عميو يعة القانكنية لمصمح في اعتباره إكتكمف الطب
 انقاا  الدعكل الجزائية في أم حالة كانت عمييا الدعكل حتى صيركرة الحكـ البات.

الشريعة  لـ يجيز المشرع اليمسطيني الصمح في الجرائـ التي ال يجكز فييا ذلؾ فيو
سبلمية، فمـ  يمكف الصمح فييا في الشريعة اإلكالقانكف، حيث أنو ال يجكز الصمح في جرائـ ال

ذا كاف يقصد بذلؾ عدـ  يحدد الجرائـ التي ال يجكز فييا الصمح كفؽ أحكاـ الشريعة االسبلمية، كا 
في جريمة  فبل يكجد قانكف في فمسطيف يمنع الصمح كبالتالي ،دجكاز الصمح في جرائـ الحدك 

يؤثر الصمح عمى سير الدعوى الجزائية وكذلك عمى الدعوى المدنية، عمى النحو و  .(2) بعينيا
 التالي:
 ر الصمح عمى الدعوى الجزائية:أث .1

يتأثر الصمح عمى أساس المرحمة التي تككف فييا الدعكل الجزائية، فإذا تـ الصمح قبؿ 
حالة الدعكل ا تـ في مرحمة جمع االستدالالت إذحيظ أكراقيا، أما إتتحريؾ الدعكل فإف الدعكل 

لسمطة التحقيؽ فيصدر قرار بحيظ الدعكل، أما إذا تـ الصمح بعد احالة الدعكل لممحكمة، 
  .3فيترتب عمى ذلؾ الحكـ بانقاائيا

إلى ثره كال يمتد أ في حالة تعدد الجناة فإف أثر الصمح يككف عمى المتيـ المتصالحك 
حصكؿ ب الالجزائية إ تنقاي الدعكلال ، ك كانكا فاعميف أصمييف أك شركا الجناة اآلخريف سكا  

ذا تعددت الكقائع االجرامية كتعدد المجني عمييـ تبعان لذلؾ، فإف  .4جميع الجناة عمى صمح كا 
 .(5)الصمح في جريمة معينة يعد سببان خاصان بيا

 أثر الصمح عمى الدعوى المدنية: .7

أثر الصمح عمى الدعكل المدنية الناشئة عف احة صر لـ يتناكؿ المشرع اليمسطيني 
( مف 4/5، حيث أف الكااح مف نص المادة )في قانكف الصمح الجزائيالجريمة المتصالح فييا 

قانكف الصمح الجزائي ىك عدـ امتداد الصمح عمى الدعكل المدنية المتعمقة بالتعكيض عف ارر 
                                                           

 .33ثره في الدعكل العامة، مرجع سابؽ، ص أك ، الصمح الجنائي مبيايفعمي محمد ال 1
 كف الصمح الجزائي اليمسطيني.( قان6-4) كاد مفالم .213تامر القااي، ص  2
 .139مرجع سابؽ، ص محمد صبحي نجـ،3
-2016سنة  ،جامعة محمد خيار بسكرة ، رسالة ماجستير،الصمح الجزائي )دراسة مقارنة( عثماف سعيد شعت ، 4

 .164 ص، 2017
 .221ص  تامر القااي، مرجع سابؽ، 5
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انقاا  الدعكل الجزائية بالصمح  فٌ ائية نجد أإلى قانكف اإلجرا ات الجز بالرجكع كلكف  ،الجريمة
فإذا كاف الصمح قد تـ بعد رفع الدعكل المدنية أماـ  .1انقاا  الدعكل المدنية إلىال يؤدم 

القاا  الجزائي، فيستمر القاا  الجزائي بنظرىا، أما إذا تـ قبؿ رفعيا فبل اختصاص لمقاا  
 .(2)الجزائي في نظرىا

 التصالح: . ب
صدار حكـ بات فييا، األمر الذم دفع ا المنظكرة أماـ القاا  كلـ يتـ إتتزايد القااي

، 3المشرع إلصدار كاستحداث طرؽ جديدة تعمؿ عمى تخييؼ ىذا العب  عف كاىؿ القاا 
ـ، حيث ذكر 2001( لسنة 1جرا ات الجزائية رقـ )أقر المشرع التصالح في قانكف اإل فقد

( كمرتبة 17( كمنظمة بنص مادة )16مادة )حاالت يجكز فييا التصالح ميصمة بنص ال
( مف قانكف 3، 2، 1جرا ات الجزائية، كالمكاد )( مف قانكف اإل18لتصالح مف مادة )آلثار ا

 .ـ2017( لسنة 1الصمح الجزائي رقـ )

تنازؿ المجتمع عف حقو في تحريؾ الدعكل الجزائية اد " عمى أنو: ؼ التصالحيعرٌ ك 
  .(4)اؿمحددىا الشارع مقابؿ مبمغ مف الالمتيـ في بعض الجرائـ التي 

 رقـ الجزائي الصمح قانكف مف( 1) المادة نص اليمسطيني التصالح في المشرع كما عرؼ
 لمتيـ القاائي الابط مأمكرم أك العامة النيابة مف يقدـ عرض:" أنو عمى ـ2017 لسنة( 1)

  ".كالجنح المخاليات في

الدعكل الجزائية تختص بو النيابة العامة سبب مف أسباب انقاا  " عمى أنو:كيعرؼ 
كيترتب أثره بعد مكافقة أطراؼ الخصكمة عميو  ،كالاابطة القاائية في جرائـ الجنح كالمخاليات

في المكعد المحدد قانكنان، كيترتب عميو انقاا  الدعكل الجزائية، دكف أف يؤثر عمى الدعكل 
 .(5)المدنية التبعية

                                                           
ؾ لذلكف ال يككلتصالح افع مبمغ دئية بزالجكل اعدلاتنقاي " نو:أ ىجرا ات الجزائية عمانكف اإلمف ق 18نصت المادة  1

 نية".دلمكل اعدلاعمى ر تأثي
 .222تامر القااي، مرجع سابؽ ، ص  2
 .124مرجع سابؽ، ص ،د الباقيمصطيى عب 3
 .271ص  مردع سابؽ، مازف نكر الديف، 4
 .187ص  مرجع سابؽ، تامر القااي، 5
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جرا ات الجنائية مف قانكف اإل (1)(18صالح في مادتو )كنص المشرع المصرم عمى الت
 ـ.1998( لسنة 174الماافة بقانكف رقـ )

عمى المتيـ الذم يقبؿ بالتصالح أف يدفع مبمغ : "نوقانكف اإلجرا ات الجنائية عمى أكأكرد 
 .(2)"كثرأ يعادؿ ربع الحد األقصى لمغرامة المقررة لمجريمة، أك قيمة الحد األدنى المقرر ليا أييما

كذلؾ فإف المشرع األردني لـ يغيؿ عف التصالح كاعتباره سبب مف أسباب انقاا  
، ككذلؾ في مخاليات (3)الدعكل الجزائية، فأكرد أنو يجكز التصالح في جرائـ التيرب الجمركي

 :ا كالتالييتناكلنقانكنية طبيعة كيتميز التصالح ب .(4)النقؿ عمى الطرؽ

اع التصالح القانكنية، كيعكد ذلؾ لحداثة ىذا النظاـ، كلتعدد أنك  تتعدد اآلرا  حكؿ طبيعة
النحك  عمى ،كفيما يمي نسرد جكانب الطبيعة القانكنية لمتصالحالصمح كاختبلؼ زاكية النظر لو، 

 -االتي :

 الطبيعة العقدية لمتصالح: .1
كلة بو يذىب أنصار ىذا الرأم إلى القكؿ أف التصالح نظاـ عقدم يبـر بيف السمطة المخ

تبرمو جية الدكلة مع  رادمت عمييا الدعكل، كىك بمثابة عقد إمع المتيـ في أم حالة كان
 يكيي ال ثيبح النزاع، انيا  في كرغبتو رادتوإ عف منيما كؿ فيو يعبر لككنوكذلؾ  .(5)المتيـ
 بؿ ال ،المتيـ مع لحاصتكال النزاع نيا ال رغبتو في كحده عميو المجني يعبر فأ لحاصتال التماـ

 ينتج كال يتـ ال لحاصتال فإف الا  ك  خيراأل عمى عميو المجني يعراو  ما عمى المتيـ مكافقة مف بد
 بيف لحاصتال فإف ثـ كمف كيديان  المتيـ االتياـ الذم أسند إلى يككف فقد المتيـ، رفاو ذاإ ثرهأ

 في المشرع تدخؿ فٌ كأ المدني القانكف في الصمح يماثؿ طارىذا اإل في عميو كالمجني المتيـ

                                                           
يجكز لممتيـ " نو:عمى أ ـ1998( لسنة 174ائية المصرم الماافة بقانكف رقـ )جرا ات الجناإلمف قانكف  18 المادة 1

جكازيا   يعاقب عمييا  أك التى   يعاقب عمييا كجكبا بغير الغرامة ال  ككذلؾ فى الجنح التي  المخاليات  التصالح فى
 ."بالحبس الذل اليزيد حده األقصى عمى ستة أشير

 .205ص  المرصياكم، مرجع سابؽ،حسف صادؽ  2
( مف قانكف اريبة الدخؿ 45ـ كجرائـ التيرب مف اريبة الدخؿ، المادة )1983( مف قانكف الجمارؾ لسنة 242المادة ) 3

 ـ.1985لسنة 
 ( مف قانكف النقؿ عمى الطرؽ "األردني".14المادة ) 4
كما 97ـ, ص2014, , المنصكرة1انقاا  الخصكمة بالصمح القاائي, دار اليكر كالقانكف, ططمعت يكسؼ خاطر, 5

 .188مرجع سابؽ، ص  تامر القااي،بعدىا. 
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 التي المدنية، طبيعتو الصمح ىذا ييقدال  الجزائية الدعكل كانقاا  الجزائية ثاراآل بعض تحديد
 .1عناصرىا كافة تجمعت

 الطبيعة العقابية لمتصالح: .7
كيذىب أنصار ىذا الرأم إلى القكؿ أف التصالح تعبير بمثابة عقكبة جنائية عمى المتيـ 

ـ معترفان بالجريمة المرتكبة كيكجب تطبيؽ العقكبة عميو كذلؾ بدفع حيث يعتبر المتي ،المخالؼ
مبمغ مف  دفػػع مقابػػؿ العقػػاب تكقيػػع فػػي الدكلػػة سػػمطة تنقاػػي حيػػث ،(2)الغرامة التصالحية

 مػا لمماؿ دفػع المتيـ مػف يقابمػو كمػا بالعقاب الدكلة سمطة انقاا  أف رل ىذا االتجاهكما ي ،الماؿ
 الدعكل رفػع بعػدـ السػمطة تنػازؿ أف حيػث ،خاصػة كليسػت عامػة مسػألة عمػى يقػكـ التػزاـال إ ػكى

  .3فردية لمصمحة يرجع كال لممجتمع حؽ ىك الجزائية

دارة بنا  عمى دارم تكقعو اإلالتصالح يعد بمثابة جزا  إكذىب اتجاه آخر إلى القكؿ أف 
 .(4)داريةلغرامة التصالحية جزا ن إداريان تكقعو جية ذات صية إتعتبر ا اتياؽ مع المتيـ، كبالتالي

ة آثار محددة قانكنان، كال دخؿ إلراد جرائي يرتبإكيمكننا القكؿ أف التصالح ىك نظاـ 
 .(5)أطرافو في ترتبييا، كالغرامة المالية ىي جزا  مالي كتعد اجرا  كشرط إلتماـ التصالح

مة في نطاؽ الجنح كالمخاليات المعاقب عمييا بالغرامة يؤخذ بالتصالح الجنائي كقاعدة عاك 
فقط كذكر بعض الجنح التي يجكز التصالح فييا. كىناؾ تشريعات أيخذت بنظاـ التصالح في 

  كىي:6اكابط معينة 

: حيث تـ النص صراحة عمى الصمح في الجنح والمخالفات المعاقب عمييا بالغرامة .1
كلـ  اليمسطيني جرا ات الجزائيةقانكف اإل( مف 18، 17، 16المكاد )التصالح في 

 .(7)يستثني الشارع جنحة أك مخالية مف تطبيؽ ىذا النظاـ

                                                           
شيد اياد . 95ـ, ص2011بدائؿ الدعكل الجزائية, رسالة ماجستير, جامعة القدس, القدس, جميمة مصطيي أحمد زيد,  1

   .39مرجع سابؽ، ص حاـز ،
 .191تامر القااي، مرجع سابؽ، ص  2
3 ،  .33مرجع سابؽ،ص شيد اياد حاـز
  .190قااي، مرجع سابؽ، ص تامر ال 4
مرجع سابؽ، تامر القااي،  ص.3:00ـ, الساعة 22/11/2018تاريخ  (www.m.ahewar.org (مكقع الكتركني 5

  .189ص 
6
 .25، صمرجع سابؽعثماف سعيد شعت،  
  .273ص بؽ،مرجع سامازف نكر الديف، . 76طمعت يكسؼ خاطر, مرجع سابؽ, ص 7

http://www.m.ahewar.org/
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يعتبر التصالح المبدئي مؤثر في انقاا   الصمح من المجني عميو في بعض الجنح: .2
الدعكل الجنائية، كلك كانت مرفكعة بطريؽ االدعا  المباشر، كال أثر لمتصالح عمى 

 .(1) إال بما يييد ذلؾ الجريمةحقكؽ الماركر مف 
كىنا سنشير إلى بعض التشريعات األجنبية التي نصت  الصمح في تشريعات خاصة: .3

 عمى الصمح:
( 17( مف قانكف التجارة المصرم، رقـ )4/ 534المادة ) الصمح في قانون التجارة: -

 ـ.1999لسنة 
الارائب عمى  ( مف قانكف39: المادة )الصمح في التشريعات الضريبية والجمركية -

( لسنة 15( مف قانكف الجمارؾ رقـ )229ـ، كالمادة )2004( لسنة 17الدخؿ رقـ )
 ـ.1962( لسنة 1( مف قانكف الجمارؾ رقـ )164ـ، كالمادة )1929

 .(2)ـ2000( لسنة 5( مف قانكف المركر رقـ )99: المادة )قانون المرور فيالصمح  -

لمكشؼ عف الحقيقة، كيتكلى مأمكر  تختص سمطة التحقيؽ في التحقيؽ االبتدائيك 
إلى جانب النيابة العامة، كىذا يجعؿ عف الحقيقة الابط القاائي ميمة البحث كاالستقصا  

كغالبان ما يحدث التصالح  ،عممو جز  مف مرحمة التحقيؽ في األحكاؿ االستثنائية المحددة قانكنان 
فييا قانكنان، كعميو تجيز التشريعات في ىذه المرحمة كالتي يككف مأمكر الابط القاائي متدخؿ 
 .3ككيؿ النيابة في جرائـ الجنحك  عرض التصالح مف قبؿ مأمكر الابط في جرائـ المخاليات

صبلحياتو في عرض التصالح في المخاليات عمبلن  مأمكر الابط القاائي كيباشر
قانكف الصمح ( مف 1( مف قانكف االجرا ات الجزائية اليمسطيني، كالمادة )16بنص المادة )
  .4الجزائي الجديد

يي الجية التي تمثؿ المجتمع في الدعكل الجزائية، كتباشر صبلحيات ف النيابة العامةكأما 
( مف قانكف الصمح 2( اجرا ات جزائية، كالمادة )16عرايا لمتصالح عمبلن بنص المادة )

  .5الجزائي الجديد

                                                           
 .ـ2001لسنة  3رقـ  يمسطينيالجزئية الجرا ات قانكف اال (18المادة ) 1
مازف نكر الديف، ص, أمر الصمح. 3:30ـ, الساعة 22/11/2018بتاريخ   )www.hayatweb.com (مكقع الكتركني 2

  كما بعدىا. 276ص مرجع سابؽ،
 كما بعدىا. 191مرجع سابؽ، ص  تامر القااي، 3
ـ، 2011ردف، سنة أل، ايعكزلتر كالثقافة لمنش، دار اينيطليمسائية زالجر ات اإلجكف افي قانز جيكل، اعيييةك بؿ أبلط 4

 . 111ص
 .25ص مرجع سابؽ، مصطيى عبد الباقي، 5

http://www.hayatweb.com/
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، كىذه األخيرة قميمة (1)قب عمييا بالغرامةالتصالح في المخاليات كالجنح المعا أجاز المشرعو
( 1في قانكف الصمح الجزائي الجديد رقـ )التصالح في عدة جنح ترتكب غالبان، كأجاز المشرع  كال

 ـ كىي كاآلتي:2017لسنة 

 (.2/ 45( أشير )ـ6التعيد بالحياظ عمى األمف، كيعاقب عمييا بالحبس ) -
 (.72( أشير )ـ6يا بالحبس )اعانة الجمعيات غير المشركعة، كيعاقب عمي -
جنيو أك كمييما  50( أشير أك غرامة 6الدعاية لمجمعيات المعاقب عمييا بالحبس ) -

 (.73)ـ
 (.4، 3، 2، 1( اليقرات )101ب أثنا  السكر كالمعاقب عمييا كالغرامة )ـغجريمة الش -
 (.103جنييات )ـ 5عبلنات، كيعاقب عمييا بالحبس شيران كغرامة اتبلؼ اإل -
 (.126( أشير )ـ6لمتأثير عمى القااة، حبس ) النشر -
 (.127( أشير )ـ6النشر الكاذب إلجرا ات المحاكمة، حبس ) -
 (.128( أشير )ـ6االكتتاب في الغرامات كالمصاريؼ، حبس ) -
 (.138( جنيو )ـ50( أشير أك غرامة )6االىماؿ في حيظ األختاـ، حبس ) -
 (.144يو )ـ( جن20( أشير أك غرامة )6تحقير المكظييف حبس ) -
جنيو( أك كبلىما  50( أشير أك غرامة )6التحريض عمى عدـ دفع الاريبة، حبس ) -

 (.1/145)ـ
 (.147جنيو( )ـ  20العبادة، حبس شيريف، غرامة )... جريمة -

 .(2)كىناؾ بعض الجنح مكجكدة في نصكص قانكف الصمح الجديد
ذا تـ التصالح قبؿ تحريؾ الدعكل فيتـ حيظ األكراؽ، أما ك  ذا تـ في مرحمة الجمع إا 

صدار قرار بحيظ الدعكل، أما إذا تـ إحالة الدعكل االستدالالت كتـ إحالتيا لسمطة التحقيؽ فيتـ إ
 .(3)الجزائية لمحكمة الصمح فتحكـ األخيرة بانقاا  الدعكل

تيا أثنا  نظرىا، كجب الماي في متابع فإذا كاف التصالح تـ بعد رفع الدعكل المدنية أك
 .(1)اا  الجزائي، أما إذا كاف قبؿ رفعيا فبل اختصاص لمقاا  الجزائي بنظرىاأماـ الق

                                                           
 : ـ ىي1936( لسنة 74الجنح المعاقب عمييا في الغرامة فقط في قانكف العقكبات رقـ ) 1

 (77الطعف في األمرا  األجانب )ـ -
 (.274ارار بالناس في الطريؽ العاـ أك في خط المبلحة )ـخطار كاألالتسبب في األ -
 (.3500تقميد البنكنكت )ـ -

مف  (247(، )198(، )194(، )193(، )182(، )179(، )168(، )167/201(، )165/ج(، )163(، )160المادة ) 2
 ـ2017قانكف الصمح اليمسطيني لسنة 

 ( مف قانكف الصمح الجديد.3/4( اجرا ات جزائية. انظر المادة )18نص المادة ) 3
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 الفصل الثاني

 القانونية وطبيعتو التقادم ماىية

 تمييد:

يمارسو  كال ،كالذم يقؼ مكقيا سمبيا تجاه حقو ف صاحب الحؽ في رفع الدعكل الجزائيةإ
لذلؾ ذىبت غالبية  ،لحماية حقوالقاا   خبلؿ مدة معينة مف الزمف يخسر سبؿ االلتجا  إلى

كالتي  ،دعكل الجزائيةسباب انقاا  الأخذ بيكرة التقادـ كسبب مف جرائية إلى األالتشريعات اإل
كالتي  ،ئية خبلؿ مدة معينة محددة قانكناف امتناع النيابة العامة عف تحريؾ الدعكل الجزاميادىا أ

ترة أم اجرا  مف إجرا ات االتياـ أك اذ خبلؿ ىذه اليتبدأ مف كقت كقكع الجريمة دكف اتخ
 .2انقاا  الدعكل الجزائية بماي المدة إلىيؤدم  التحقيؽ أك المحاكمة

كنظمتو كنصت عميو خذت بيكرة التقادـ غالبية التشريعات الجزائية أ فٌ أالرغـ مف  كعمى
ظامان إجرائيان يتعمؽ نفي تحديد الطبيعة القانكنية لمتقادـ كفيما يعتبر  في قكانينيا إال أنيا اختميت

أـ أنو نطاقان مكاكعيان يتعمؽ بتقرير  ،باإلجرا ات كالطرؽ الخاصة بانقاا  الدعكل الجزائية
 .3اإلدانة كالنطؽ بالعقكبة

 ،قادـ كالتطكر التاريخي الذم شيدهمييكـ الت إلىكعميو سكؼ نتطرؽ في ىذا اليصؿ 
 -تية:باحث اآللمتقادـ كذلؾ مف خبلؿ المكبياف الطبيعة القانكنية 

 .ول: مفيوم التقادم والتطور التاريخي لواأل مبحث ال
 .تقادمالقانونية لمطبيعة ال: المبحث الثاني

 
 

 

 

                                                                                                                                                                      
 . 208ص  مرجع سابؽ، تامر القااي، 1
 .334ص ـ،2004سنة  كؿ،الجز  األ ،جرا ات الجزائيةالكسيط في شرح مبادئ اإل نبيو صالح، 2
 .101ص  مرجع سابؽ، محمد صبحي نجـ، 3
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 المبحث األول

  لو التاريخي هتطور مفيوم التقادم و 

 تمييد:

أصبحت  نيا كظيكر القكانيف داخؿ كؿ دكلة،مع تزايد مساحة الدكلة كتزايد أعداد سكا
ب كأبعاد فتطكرت الجريمة بتطكر مييـك الدكلة. األمر الذم جعؿ المشرع في لمجريمة عدة جكان

معظـ التشريعات   ات تتبل ـ مع نظاـ الدكلة، كمف ىذه اإلجرا ات ما ذكرتتخذ اجرايالدكلة 
كىك التقادـ سكا  بالدعكل أك الجريمة أك العقكبة، فإطالة فترة النزاع مف شأنو إحداث ااطراب 

نحك ال تقتايو مصمحة الدكلة، فمصمحة الدكلة تتمثؿ في الحياظ عمى في المجتمع عمى 
استقرارىا الداخمي كالخارجي مف األفراد كالتقادـ ىك الدافع لنسياف الجريمة كالحكـ الصادر فييا 

كتطكر الدكلة تطكر معو مييكـ التقادـ فاختمؼ مف نظاـ إلى آخر. كتعددت مياىيـ  ، إف كجد
كىذا ما سنتناكلو (1)ميعيا تيدؼ إلى تحقيؽ االستقرار القانكني داخؿ الدكلةكتعرييات التقادـ، كج

  -تي:مف خبلؿ اآل في ىذا المطمبيف التالييف

 .الشريعةفي و  وفقياً المطمب األول: التقادم لغة واصطالحا 
 لمتقادم. التاريخيالتطور المطمب الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .8ـ، ص 2016لتقادـ في المكاد الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة الشيخ العربي العتيبي، بيمكؿ سيؼ الديف، أحكاـ ا 1
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 المطمب األول

 الشريعةفي و  ,فقيا ,اصطالحاً التقادم لغة, 

 

 تمييد:

 فٌ كمياد ذلؾ أ ،انقاا  الدعكل الجزائية بالتقادـتأخد معظـ التشريعات العربية بمبدأ
إلى انقاا  ىذه القعكد عف تحريؾ الدعكل الجزائية طكاؿ فترة زمنية يحددىا القانكف يؤدم 

كعميو سكؼ  ،1حاكمةك المالدعكل إذا لـ يتخذ خبلليا أم إجرا  مف إجرا ات االتياـ أك التحقيؽ أ
 تي:سبلمية مف خبلؿ اآلفي الشريعة اإلنتطرؽ في ىذا المطمب لتعريؼ التقادـ لغة كاصطبلحا ك 

 .التقادم لغة الفرع االول:
 .التقادم اصطالحاً  الفرع الثاني:
 .التقادم فقياً  الفرع الثالث:
 سالمية.التقادم في الشريعة اإل الفرع الرابع:

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .356مرجع سابؽ، ص سميماف عبد المنعـ، 1
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 الفرع األول

 ةـــــــادم لغـــــتقال

ـى باـ الداؿ ككذلؾ يقديـ كقدامو كتقادـ كقًدمان  التقادـ في المغة مف اليعؿ الثبلثي قىدي
كقىدامةن فيك قديـ كمر عميو الزماف. كالجمع فييا مف قدما  كقدامى، كيتيرع منيا ما يشابييا، كمف 

 ذلؾ:

ـي: مصدر القديـ أم العتيؽ، العتؽ. -  الًقدى
عكسيا الحدىكث، كيقاؿ: شي  قديـ. إذا كاف زمانو ساليان؛ كعيب قديـ، أم:  أياان القدـ: -

 .(1)سابؽ زمانو أم متقدـ الكقكع عمى كقتو
قٌداـ: نقيض كرا ، كتقدـ فبلف عف فبلف أم تقدمو كصار أمامو، كقيؿ: مقدمة كؿ شي   -

 أكلو، كمقٌدـ الشي  عمى عكس مؤخره.
ـى م - ف سيره أم عاد كرجع، كفي قكلو تعالى:" كقدمنا إلى القدكـ: الرجكع، يقاؿ: فبلف قىًد

 ؛ بمعنى عمدنا كقصدنا. (2)ما عممكا مف عمؿ فجعمناه ىبا  منشكران"
ـه: ظرؼ بمعنى إلى األماـ. يقاؿ: ىك يمشي القندنـ. كيقاؿ: يمشي في الحركب قندنماي:  - قندن

ـى صدؽ أك قدـ سك ؛ أم لو  حيسف ميتقًدـ أك سك أم ال يتكانى. كيقاؿ كذلؾ: ليبلف قىدى
(3). 

في ذلؾ أحمد بف فارس بف زكريا المغكم: "القاؼ كالذاؿ كالميـ أصؿ صحيح يدؿ  كقاؿ
 ، كذلؾ ألف لو عدة اطبلقات.(4)عمى سىٍبؽى كرعؼ، ثـ ييرع عنو ما يقاربو"

. كليذا المعنى عنو آيات تدؿ (5)كيقاؿ أياان: فبلف قدمان عادتو كذا؛ أم طالما عادتو كذا -
 و كىي:عمي
ًَإِذْ لَنْ ٌَيْتَدًُا بِوِ فَسٍََمٌُلٌُىَ ىََٰرَا  ۚ  ًَلَبلَ الَّرٌِيَ كَفَسًُا لِلَّرٌِيَ آهَنٌُا لٌَْ كَبىَ خٍَْسًا هَّب سَبَمًٌَُب إِلٍَْوِ  ﴿ قكلو تعالى:

 ( أم أف ما تتبعكف ىك كذب مف أكاذيب األكليف.1. )األحقاؼ:﴾ إِفْكٌ لَدٌِنٌ

                                                           
 .255ـ، ص 1991، بيركت، 2ابف فارس، معجـ مقالييف المغة، دار الجيؿ، ط 1
 .23سكرة العرفاف، اآلية  2
، ابف منظكر، لساف العرب، دار 58ـ، ص 1987، بيركت، 2، ج1ة، طالزمخشرم، أساس الببلغة، دار الكتب العممي 3

 .3552المعارؼ، ال يكجد طبعة، ال يكجد سنة نشر، القاىرة، ص 
 . 65ـ، ص 1997، القاىرة، 5أحمد بف فارس، معجـ مقالييف المغة، دار اليكر، ال يكجد طبعة، ج 4
 .720ـ، ص 1987يركت، بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبناف، ال طبعة، ب 5
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( أم العتيؽ الذم مر 39)يس:  ﴾وَسَ لَدَّزًَْبهُ هَنَبشِلَ حَتَّىَٰ عَبدَ كَبلْعُسْجٌُىِ الْمَدٌِنًَِالْمَ ﴿ كقكلو كذلؾ:

 .(1)عميو زمف طكيؿ

( أم أنؾ في زلت في نيسو خطئؾ 95)يكسؼ:  ﴾لَبلٌُا تَبللَّوِ إًَِّكَ لَفًِ ضَلَبلِكَ الْمَدٌِنِ ﴿ كقكلو تعالى:

 .(2)القديـ كالذم مر عميو الزمف

حديث عبد ا بف مسعكد )راي ا عنو( قاؿ: قدمت عمي رسكؿ ا )ص( كىك كفي 
يصمي، فسممت عميو فمـ يرد السبلـ، قاؿ: فأخذني ما قدـ كما حدث" أم معاكدة أحزانو القديمة 
كالحديثة كتجددىا، كقبؿ في ذلؾ أنو كاف ييكر في أحكالو كالحديثة كمحاكلة معرفة أييما كاف 

 . كفي ذلؾ يقكؿ الشاعر:(3)د السبلـ عميسببان في ترؾ ر 

 (4)وذاق كالنا ث كل  صاحبو قدماً   بكيت عمييا خيفة في حياتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .454ـ، ص 2001. بيركت، 4، ج1األندلسي، المحرر الكحيد في تيسير الكتاب العزيز، دار الكتب العممية، ط1
 . 450ـ، ص 2006، بيركت، 11، ج1القرطبي، الجامع األحكاـ القرآف، مؤسسة الرسالة، ط2
 .238ـ، ص 2000، الككيت، 33ج، 1الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس، ال يكجد دار نشر، ط3
 .174ـ، ص 1973المتنبي، ديكاف المتنبي، دار بيركت، ال طبعة، بيركت، 4
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 الفرع الثاني

 اً ــــــــادم اصطالحــــــــــالتق

 
تعريؼ التقادـ في االصطبلح حيث يكجد لو عدة تعرييات كمف ىذه سيتناكؿ الباحث 

 التعرييات ما يمي:

"ماي مدة معينة مف الزمف عمى الحكـ بالعقكبة دكف تنييذ فيمتنع أنو بادـ التقيعرؼ 
ىذا التعريؼ أف التقادـ اختصر في العقكبة دكف  كيبلحظ مف .(1)بماي ىذه اليترة تنييذ العقكبة"

 غيرىا فجعؿ ماي المدة مسقط لتنييذ العقكبة.

مف سماع الدعكل  "ماي مدة معينة عمى كجكب أدا  الحؽ، يمنع آخركف بأنو وكعرف
. كبالنظر إلى التعريؼ نجد أنو اختص بالدعكل دكف غيرىا فجعؿ مف ماي (2)أماـ القااي"

 المدة سبب لبلمتناع مف سماع الدعكل.

" ماي فترة مف الكقت بعد ارتكاب الجريمة، أك بعد الحكـ بالعقكبة دكف التقادـ ككذلؾ 
ع متابعة مرتكبيا أك الحكـ عميو بعقكبة أك أف تنيذ عمى المحككـ عميو، يترتب عمييا أف يمتن

 كاختص ىذا التعريؼ بالتقادـ مف ناحية الجريمة كالعقكبة. (3)تنييذىا"

مركر الزمف أك ماي المدة التي يحددىا القانكف مف تاريخ كقكع " كيعرؼ أياان عمى أنو:
مسير فييا كدكف أف الجريمة أك مف تاريخ آخر إجرا  في الدعكل دكف القياـ بأم اجرا ات أخرل ل

لى انقاا  الحؽ  يصدر فييا حكـ نيائي مما يؤدم إلى سقكط دعكل الحؽ العاـ لماي المدة كا 
 .(4)قامة ىذه الدعكلإ في

                                                           
 .778ص ,ال يكجد طبعة، بيركت،1جعبد القادر عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي، دار الكتب العممية، 1
ـ، ص 1976ية الشريعة كالقانكف، القاىرة، عامر محمد عبد الرحمف، نظرية عدـ سماع الدعكل لمتقادـ، رسالة دكتكراه كم2

84. 
 .10بيمكؿ سيؼ الديف، رسالة ماجستير، مرجع سابؽ، ص 3
مرجع سبلمية كقكانيف كأنظمة مجمس التعاكف الخميجي، ل الجنائية الخاصة في الشريعة اإلعمي العيداف، انقاا  الدعك  4

 .177، ص سابؽ
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ىذا التعريؼ قد شمؿ عمى ماي المدة عمى فترة كقكع الجريمة مف  أفٌ  ويرى الباحث
ىذا التعريؼ مف التعرييات آخر اجرا  في الدعكل كماي المدة دكف صدكر حكـ نيائي. كيعتبر 

 األشمؿ لمييـك التقادـ.

اختبلؼ التعرييات المكجكدة لمتقادـ إال أنيا تقاربت جميعيا في بالرغـ مف كىنا نجد أنو 
 .(1)المعنى كمف ىذه المعاني لمتقادـ ما جا  في معنى "السقكط" أك "االنقاا "

لتقادـ في االصطبلح كىك التعريؼ التالي نجده مف أشمؿ التعرييات كذلؾ لتعريؼ اك 
"كصؼ يرد عمى الحؽ في العقاب، قبؿ الحكـ أك بعده، ناشئ عف ماي مدة مف الزمف، يمـز 

ىذا التعريؼ أياان شمؿ ، بحيث (2)عنو منع السير في الدعكل، أك سقكط العقكبة، المحكـك بيا
 التقادـ في الدعكل كالعقكبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .178 عمي العيداف، أطركحة دكتكراه، مرجع سابؽ، ص1
سبلمي كالتشريع الكصيي، دار اليكر العربي، القاىرة، قكط الحؽ في العقاب بيف اليقو اإلنبيؿ عبد الصبكر النبراكم، س2

 .302ـ، ص 2013



                                                     

69 
 

 الفرع الثالث

 اً ـــــــــــادم فقيــــــــالتق

 
عرؼ العديد مف فقيا  القانكف مصطمح التقادـ كسنتعرض إلى بعض مف ىذه التعرييات 

 عمى النحك اآلتي:

بعد  ماي مدة مف الكقتىيـ نكر الديف التقادـ عمى أنو: "براعرؼ الدكتكر مازف إ
 . (1)جرا اتيا"ارتكاب الجريمة كدكف اتخاذ إجرا  مف إ

لى مامكف التعريؼ نجد أنو اقتصر في ماي المدة عمى بالنظر إأنو  يرى الباحثو 
 كقت ارتكاب الجريمة كاجرا اتيا كبذلؾ يككف التعريؼ اقتصر عمى تقادـ الدعكل فقط.

كعرفو أياان الدكتكر جبلؿ ثركت عمى أنو:" زكاؿ األثر القانكني ليعؿ أك اجرا  معيف 
اجرا   القانكني كلكف في نص ليعؿ أك فالتقادـ يؤدم إلى زكاؿ األثر (2)إذا انقات مدة معينة"

 جرا ات الدعكل دكف العقكبة.معيف فإنو بذلؾ يؤكد عمى إ

أما في تعريؼ الدكتكر عبد الحميد الشكاربي فذكر:" تقادـ الدعكل الجنائية ىك ماي 
فترة مف الزمف يحددىا القانكف تبدأ مف تاريخ ارتكاب الجريمة دكف أف يتخذ خبلليا اجرا  مف 

 كىذا التعريؼ يختص كذلؾ بالتقادـ لمدعكل دكف غيرىا. (3)تيا"اجرا ا

. (1)عمى أنو:" سقكط الحؽ بماي فترة محددة مف تاريخ نشأتو" و البعضكأياان عرف
ماي المدة بشكؿ أساسي  ألنو حدد تعتبر غير كاممة التيأنو مف التعرييات  يرى الباحثوىنا 

 .كعميو ال يككف التعريؼ كامبل ؽ مف تاريخ بشأنوانتقؿ بدكف تحديد عمى سقكط الحفي التعريؼ 

                                                           
 .230مازف نكر الديف، مرجع سابؽ، ص 1
 .202جبلؿ ثركت، مرجع سابؽ، ص 2
ؼ باإلسكندرية، ال يكجد طبعة، معار ال جنائية، نشأةجرا ات ال، التعميؽ المكاكعي عمى قانكف اإلعبد الحميد الشكاربي3
. 116محمد نجـ، مرجع سابؽ، ص ك . 268محمد سعيد نمكر، مرجع سابؽ، ص ك . 110ـ، ص2002سكندرية، اإل
  .62محمد عمي الحمبي، مرجع سابؽ، ص ك 
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"ماي مدة مف الكقت بعد ارتكاب الجريمة كدكف اتخاذ اجرا  مف  :بأنويعرؼ التقادـ ككذلؾ 
كالتقادـ  .(2)اجرا اتيا، كيترتب عمى فكات ىذه المدة تقادـ الدعكل كعدـ جكاز تحريكيا مف جديد"

مركر الزمف، الدانة الجنائية بتأثير الجريمة أك مف ا" لؾ الكسيمة لمتخمص مف آثار  :عبارة عف
كصؼ يرد كىك " .(3)كىك يمثؿ كسيمة انقاا  الحؽ في تنييذ الحكـ الجنائي الصادر باإلدانة"

، ناشئ عند ماي مدة مف الزمف، يمـز عنو منع لحؽ في العقاب، قبؿ الحكـ أك بعدهعمى ا
 .(4)ا"السير في الدعكل، أك سقكط العقكبة المحكـك بي

دكف  ،انو يمكف تعريؼ التقادـ عمي انو :" ماي مدة محددة مف الزمف  ويرى الباحث
سكا  في البحث عف الجريمة اك بالحكـ الصادر  ،اتخاذ أم اجرا  مف اجرا ات الدعكل الجزائية 

فينقاي بانتيا  المدة حؽ النيابة العامة في البحث عف ادلة الجريمة اك في مبلحقة ،بعقكبة 
 العقكبة. حككـ عميو لتنييذالم
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 الرابعالفرع 

 ةـــــادم في الشريعــــــــالتق

عرؼ الدكتكر حامد عبد الرحمف التقادـ أنو:" ماي مدة معينة عمى كجكب أدا  الحؽ، 
. كمف المبلحظات عمى ىذا التعريؼ أنو ال يكيي في (1)يمنع مف سماع الدعكل أماـ القااي"

بأنيا معينة كيجب أف تككف معينة أك محددة بالشرع أك كلي األمر أك  التعريؼ تقييد المدة
القاا ، ككذلؾ فإف التعبير بكجكب األدا  ال يحؽ ألحد لكجكد شيادة الحسبة، ككذلؾ فإف تعبير 
أدا  الحؽ جا  مف جانب المدعي عميو كحده، ككذلؾ أنو البد مف أف ينص عمى عدـ سقكط 

 .(2)تسقطالحؽ، أك أف الدعكل ىي التي 

كىناؾ ترابط قكم بيف التعريؼ المغكم كاالصطبلحي، فالتقادـ في التعريؼ المغكم بمعنى 
الًقدـ كالعتؽ، أما في التعريؼ االصطبلحي فيك ماي فترة مف الزمف قبؿ أك بعد الحكـ تسقط 

 .(3)العقكبة أك الدعكل

ـ، أما اليقيا  الحالييف كجدير بالذكر أف اليقيا  األكائؿ اىتمكا بأحكاـ كتيصيبلت التقاد
 فقد ذكركا عدة تعرييات، كتعكد ليذه التعرييات عدة اعتبارات، كمف ىذه التعرييات:

ىك" انقاا  زمف معيف )كخمسة عشرة عامان أك أكثر أك أقؿ( عمى حؽ في ذمة التقادـ 
 .(4)"إنساف، أك عمى عيف لغيره في يده، دكف أف يطالب صاحبيما بيما كىك قادر عمى المطالبة

أنو جا  التعريؼ مف منظكر العمكـ ال مف  وىو تعريف ورد عميو عدة مالحظات منيا:
، (6)أنو تـ ذكر عمة سبب التقادـ، كأف األسباب ال تدخؿ في التعرييات، ك (5)منظكر الخصكص

                                                           
ـ، ص 1976حامد عبد الرحمف، نظرية عدـ سماع الدعكل لمتقادـ، اطركحة دكتكراه، كمية الشريعة كالقانكف، القاىرة، 1

84. 
 .19ـ، ص 2004محمد أحمد ابراىيـ، أحكاـ التقادـ في اليقو االسبلمي، أطركحة دكتكراه، كمية دار العمـك القاىرة، 2
محمد النزىة، تقادـ الدعكل الجنائية في النظاـ السعكدم عمى اك  اليقو االسبلمي كالقانكف الكاعي، رسالة ماجستير، 3
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 .2ـ، ص2005األردنية، 
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أياان فإنو:" مركر مدة طكيمة )يحددىا النظاـ( عمى الدعكل دكف أف يحركيا صاحبيا، كبالتقادـ ك 
 .(1)حتى سماع الدعكل" يسقط

 ولقد وجيت عدة انتقادات ليذا التعريف كالتالي: 

أف قكؿ )مدة طكيمة( كصؼ غير منابط كيحتاج إلى تقييد، كحتى ال تايع  - أ
 الحقكؽ.

 أف ىناؾ جرائـ يترؾ فييا خيار تحريؾ الدعكل الجزائية مثؿ جريمة القذؼ. - ب
 التعريؼ ال يشمؿ تقادـ العقكبة. - ت

" ىك تأخير الشيكد عف االدال  بشيادتيـ في حدكد ا تعالى مف الزنا كالسرقة ـ كأياان فإف التقاد
 . (2)كشرب الخمر كالقذؼ كالردة كالبغي"

 تعرض لعدة انتقادات ومن أىميا: التعريف قد وىذا

 اقتصر في التعريؼ عمى عدة جرائـ كاقتصر عمى تقادـ الشيادة. - أ
 لـ يتـ تحديد مدة ليذا التأخر. - ب
 ر ما إذا كاف التأخير لسبب أك عذر مانع.لـ يتـ ذك - ت
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 المطمب الثاني

 ادمالتطور التاريخي لمتق

 يد:يتم

تركز الدكلة بشكؿ أساسي عمى أمنيا كرفاىيتيا كاستقرارىا، كتحقؽ الدكلة ذلؾ عف طريؽ 
كاع األنظمة كالقكانيف التي تكيؿ تحقيؽ ذلؾ، كال تخمك الدكلة بنظاميا االجتماعي مف 

كبلت كالقاايا التي يككف السمكؾ الخاطئ سبب في نشكئيا األمر الذم أكجب عمى الدكلة المش
الحؽ في فرض العقاب عمى الجناة، كلقد نظـ قانكف االجرا ات الجزائية الخطكات كاالجرا ات 
التي تعطي الدكلة الحؽ في العقاب ابتدا ن مف مرحمة التحقيؽ االبتدائي كانتيا ن بإصدار الحكـ 

ت. كلكف قد يتعرض فرض ىذا العقاب بعض المشكبلت الذم يمد فترة الخصكمة أماـ البا
الجيات المختصة، أك ال تبدأ ىذه االجرا ات إال بعد زمف طكيؿ األمر الذم يسبب عدـ 
االستقرار كتيديد مصالح المجتمع كتتاا ؿ معو مصمحة المجتمع في تكقيع العقاب عمى الجناة. 

  .1ير نظاـ التقادـ ليقرر تحقيؽ االستقرار كالعدالة في المجتمعاألمر الذم مف خبللو ظ

كمع تطكر الدكلة كنظاميا اختميت الجرائـ كاختمؼ اليكر اإلنساني كتكسعت المييكمات 
التابعة لمجريمة كالعقكبة كغيرىا األمر الذم يجعؿ مف التقادـ تربة خصبة لمكائمة التطكر 

قادـ مف نظاـ إلى آخر. كلقد أخذ المشرع اليمسطيني بنظاـ التاريخي. كعميو فقد تطكر نظاـ الت
التقادـ في نظامو كالتي كردت في قانكف االجرا ات الجزائية كلـ يتكقؼ عمى ذلؾ بؿ امتد يشمؿ 

كيمكف بياف التطكر التاريخي الذم شيده التقادـ في القانكف الكاعي .2قانكف العقكبات اليمسطيني
 -مف خبلؿ االتي :

 :في القانون الرومانيتقادم الأواًل: 

يعتبر أساس نشأة نظرية التقادـ ىك القانكف الركماني، حيث تطكرت ىذه النظرية في 
مف لحظة  مراحؿ مختمية، ككانت تعتمد عمى انقاا  الدعكل الجزائية بعد مركر عشريف سنة

مى ذلؾ كلكف أكجد كذلؾ القانكف الركماني بعض االستثنا ات ع نشكئيا في معظـ الجرائـ،
مدد تقادـ بعض الجرائـ تختمؼ عف السابقة، كمف الجرائـ  لتقادـ، كجعؿكاستبعدىا مف نظاـ ا

التي لـ يخاعيا القانكف الركماني لنظاـ التقادـ جريمة قتؿ األب كتغيير المكلكد، أما الجرائـ 
جريمة الزنا التي جعؿ مدد التقادـ فييا أقصر مف المعتادة جريمة االختبلس لؤلمكاؿ األميرية ك 

                                                           
1
 .17م, ص4113, المبُشح, 1طذاساد المبًوًَخ, طهجبدئ المبًوى الذسزوسى, الوشكض الموهٌ لالاششف اثشاَُن سلَوبى,  
 .132ص مرجع سابؽ، سالـ الكرد، 2
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جعؿ ميعاد سرياف التقادـ مف يـك ك حيث تحددت مدة تقادميا بماي خمس سنكات مف نشكئيا، 
ارتكاب الجاني لميعؿ االجرامي كليس مف لحظة اكتشافو، كلـ ياع القانكف الركماني عكارض 

قانكف كأسباب النقطاع مدة التقادـ، ككذلؾ فإنو لـ يعتبر التقادـ مف النظاـ العاـ، كاختمؼ ال
 .1الركماني في نظامو لمتقادـ في الدعكل الجزائية عنيا في الدعكل المدينة

 في القانون الفرنسي القديمالتقادم ثانيًا: 

تشابو القانكف اليرنسي بالقانكف الركماني في تكاجد فكرة التقادـ، كحدد كذلؾ التقادـ 
ـ بماي عشريف سنة كمثاليا كمدتو في العديد مف الجرائـ حيث كانت الجرائـ الخطيرة تتقاد

كالتي تعتبر مف الجرائـ الغير قابمة لمتقادـ في النظاـ  ،مكلكدالجريمة قتؿ األب كتغيير 
  .2الركماني

أما بالنسبة لمجرائـ التي كانت مدة تقادميا خمس سنكات كجرائـ الحريؽ كجريمة السرقة 
جرائـ اختبلس األمكاؿ في الطرؽ الرئيسية فقد خاعت لمدة تقادـ عشركف سنة، كخاعت 

ككذلؾ فإف ىناؾ جرائـ لـ  ،دـ خمس سنكات كىك التقادـ القصيراألميرية كزنا المحاـر ليترة تقا
إال أف  االعتدا  عمى الممؾ كجريمة الربا،يدرجيا النظاـ اليرنسي في نظاـ التقادـ كمثاليا جريمة 

  .3ذلؾذلؾ لـ يكف مقبكالن عند العامة لعدـ كجكد نص تشريعي يجيز 

كيبدأ مكعد التقادـ في النظاـ اليرنسي القديـ مف يكـ ارتكاب الجريمة كليس مف يـك 
اثباتيا، ككذلؾ فمـ يكف مأخكذ بنظاـ كقؼ التقادـ، ككذلؾ بالنسبة النقطاع التقادـ فمـ تكف ىناؾ 

  .4أسباب ليا كإجرا ات االتياـ كالتحقيؽ

الجزائية ما دامت اجرا اتيا  قادـ فيو الدعكلتت ككفقا لما سبؽ نجد أف النظاـ اليرنسي ال
يؤيد أف مدة  اأكليم :كبالتحديد في الدعكل المدينة كانقسـ اليقو في ذلؾ إلى قسميفمستمرة، 

 :كثانييماف سنة كىذا كاف منتقد مف أغمب اليقو في دعكل التعكيض تككف بماي ثبلثي التقادـ
ىك ما أخذت بو العديد مف ف سنة ك بمركر عشريدعكل المدينة )التعكيض( رجح أف يككف تقادـ ال

 المحاكـ
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 .في النظام األنجمو سكسونيالتقادم ثالثًا: 

مبدأ التقادـ المأخكذ بو في النظاـ الركماني كاليرنسي، بلـ يأخذ النظاـ األنجمك سكسكني 
 ة لمعدالة لمحاكمات الجزائية، كالتي تعتبر مف الامانات االساسيكاستبدؿ ىذا المبدأ بمبدأ سرعة ا

كىذا بدكره  ،مصيره في الدعكل الجزائية ككذلؾ تعرؼ المجني عميو حقو  الجانيككنيا تعرؼ  ،
استيرار المراكز القانكنية الطراؼ الدعكل الجزائية فابل عف االثر الكبير في تيدئة  يؤدم الي 

  .1نيكس اطرافيا

لمحاكمات الجزائية مف كعميو فقد اعتبر النظاـ الركماني كاليرنسي أف مبدأ سرعة ا
كيأخذ النظاـ األنجمك أمريكي  ،المبادئ االرشادية كليست األساسية كالتي يترتب عمييا البطبلف

مبدأ سرعة المحاكمات الجزائية كقاعدة أساسية تراعييا سمطة االتياـ كالحكـ. إال أف كبل ب
الجزائية بماي المدة أما  النظاميف يحققاف االستقرار القانكني ككاع حد لمنزاع كتنقاي الدعكل

 .2سرعة المحاكمات الجزائية فبل تنتج أثران كيبقى

 التقادم في الشريعة االسالميةرابعًا: 

 ،جرائـ الحدكد كجرائـ القصاصك جرائـ التعزير  إلى الجرائـ في الشريعة االسبلميةقسمت 
فيي جرائـ  جرائم الحدودا أمالحاكـ، ك  تقدير العقكبة لمقااي أك فقد ترؾ فييا جرائم التعزيرففي 

فقد قدر ليا الشارع عقابان كىذا  وجرائم القصاصمحددة بعقكبات معينة كتككف حقان خالصان . 
كلما كاف االمر كذلؾ فاف رفع الدعكل الجزائية في ذلؾ مكككال لممجني عميو  ،العقاب حقان لميرد

كذلؾ الف تحريؾ الدعكل  ، حتى كاف ماى عمي ذلؾ كقتا طكيبل،اك كرثتو متى طالبكا بو 
كبالتالي ال يككف لمتقادـ تاثير عمي دعكم ،الجزائية متكقية عمي شككل مف المحني عميو 

، كال تسمع الشيادة باتياؽ اليقيا  إذا مات  وجرائم الحدود . 3القصاص يككف الشاىد فييا مدعو
ـ الشافعي كاالماـ مالؾ مدة معينة قبؿ سماعيا كلكف اختميكا في تأثير ماي المدة فذىب االما

 :4كاالماـ أحمد إلى القكؿ أف ماي المدة ال أثر لو عمى الشيادة كاإلقرار كحجتيـ تمثمت بػػػ

 شيادة جرائـ الحدكد كالشيادة عمى الجرائـ األخرل. -
 الصدؽ أساس الشيادة ال يتأثر بالتأخير. -
 ال يقبؿ العيك في جرائـ الحدكد. -
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لى أف الحدكد تسقط بالتقادـ ألف اليدؼ منيا ىك الردع ككذلؾ فقد اتجو ابف أبي ليمى إ
أما عند الحنيية فإنيـ ييرقكف بيف االقرار كالبينة، فإذا كاف االثبات  ،كالزجر كتأخيرىا يذىب الردع

 .1بالبينة فتأخير الشيادة يجعميا غير مقبكلة، أما إذا كانت باإلقرار فاالختبلؼ مف حيث الجريمة

تقادـ لدل اليقيا ، فقد ترؾ فقيا  الحنيية تحديد مدة التقادـ كبخصكص تحديد مدة ال
لمقااي، أما في جرائـ القصاص فاتيؽ اليقيا  عمى أف ماي المدة ال يمنع الشيادة بالقتؿ. أما 
في جرائـ التعزير فقاؿ بعض اليقيا  أـ ماي المدة ال يؤثر عمى ىذه الجرائـ، أما األئمة أحمد 

مع أبي حنيية في تأثير ماي المدة كذلؾ تحقيقان لممصمحة العامة أك كالشافعي كمالؾ متيقيف 
 .2لدفع مارة

كىنا فقد اختمؼ أكثر اليقيا  في التقادـ، فممف يركنو مسقطان لمعقكبة ال يجعمكف سببان لكؿ 
 عقكبة كترد ىذه اآلرا  عمى نظريتيف ىما:

ة ال تسقط ميما ماى عمييا مف : كيذىب إلييما مالؾ كالشافعي كأحمد كتذكر أف العقكباألولى
 .(3)الزمف دكف تنييذ كالجريمة ال تسقط دكف محاكمة ما لـ تكف مف عقكبات التعازير

كيذىب إلييا أبي حنيية، فقد اتيقكا مع أصحاب النظرية األكلى في التقادـ في العقكبات  الثانية:
ؼ مف جرائـ الحدكد كباقي جرائـ التعزيزية كامتناع التقادـ في جرائـ القصاص كالدية  كجريمة القذ

 .4الحدكد تسقط بالتقادـ

 

                                                           
 12ي، مرجع سابؽ، صقيسميسكف مصطيى ال1
 13ي، مرجع سابؽ، صقيسميسكف مصطيى ال2
 778ـ، ص1998، بيركت، 1، ج14عبد القادر عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي، مؤسسة الرسالة، ط3

 779عبد القادر عكدة، مرجع سابؽ، ص4
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 المبحث الثاني

 متقادمالقانونية لطبيعة ال
 

 تمهيد:

ثارت خبلفا بيف المشرعيف  مف حيث تحديد أعد القانكنية التي تنظـ التقادـ ف تحديد القكاإ
ف قكاعد القانكف نظران أل كذلؾ ،اـ نظامان شكميان  ،كىؿ يعتبر التقادـ نظاماناجرائيان  ،تمؾ القكاعد

 ،فاألكؿ يتامف قكاعد مكاكعية ،جرا ات الجزائيةقكبات كقانكف اإلالجنائي يتككف مف قانكف الع
لذلؾ  ،1لخر ائج تختمؼ عف األلكؿ مف ىذه القكاعد نت فٌ إكحيث ،كالثاني يتامف قكاعد شكمية 

ا بيف قكاعد التقادـ في قانكف كم ،البد مف بحث التمييز ما بيف قكاعد التقادـ في قانكف العقكبات
 -تية:كذلؾ مف خبلؿ المطالب اآلكمف ثـ تحديد الطبيعة القانكنية لقكاعد التقادـ  ،جرا ات اإل

  .المطمب األول: تمييز التقادم في قانون العقوبات واإلجراءات الجزائية
 .المطمب الثاني: تحديد الطبيعة القانونية لقواعد التقادم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قميـ إمجمس القاا  في  إلىمنشكر مقدـ  كف العراقي كالمقارف، بحثسرككت طو رسكؿ، التقادـ الجزائي في القان 1

 .6ص ,2014 ككردستاف،
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 األول المطمب

 تمييز التقادم في قانون العقوبات واإلجراءات الجزائية

 

 تمييد:

بعد أف أكجد المشرع في األنظمة المختمية مبدان التقادـ أدرج ىذا المبدأ في الدعكل كلـ 
يقتصر عمييا فقط بؿ كجعؿ ىذا المبدأ سارم عمى العقكبات كذلؾ. كظير ذلؾ كااحان في 

دـ الدعكل الجزائية في قانكف اإلجرا ات الجزائية كتحدت عند تقادـ فذكر تقا ،تصنيؼ مبدأ التقادـ
 .1ىذا في تطبيقات القانكف الجنائيالعقكبة في قانكف العقكبات. ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .124سبُش الولَذ،هشجغ سبثك،ص 
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 الفرع األول

 التقادم في قانون العقوبات

 
. كتقادـ العقكبة ؿ أكؿ في مجاالت القانكف الجنائيقانكف العقكبات ىك مجاالتقادـ في 

اعتبارات  ، كيقكـ التقادـ عمى1سقكطيا بماي فترة محددة مف تاريخ نشك  الحؽ في تنييذىا ىك
 .2تتنكع بحسب طبيعة الحؽ الذم يسقطو

كيككف سرياف التقادـ في  ،لى الحكـ البات فيياإالجريمة بعدة مراحؿ قبؿ كصكليا  تمرٌ 
ة الطبيعية ليا فإنيا ال تسقط بداية الجريمة عمى الدعكل بحيث إذا اتخذت اإلجرا ات القانكني

كال يغني عف الحكـ النيائي حكـ ابتدائي قابؿ لممعاراة  ،مى مرحمة الحكـعبالتقادـ كتنتقؿ بذلؾ 
أك لبلستئناؼ  كال حكـ استئنافي قابؿ لممعاراة أك لمنقض. أما إذا أصبح الحكـ نيائي كحائز 

 .3لسقكط العقكبة يسقط بماي المدة المقررة وحجية الشي  المحكـك فيو فإن

فإذا لـ تنيذ عميو  ،4كيستييد مف تقادـ العقكبة الشخص المحككـ عميو فييا "الجاني"
فينقاي حؽ الدكلة في معاقبة  ،العقكبة أك التدبير االحترازم خبلؿ مدة محددة في القانكف

 .5الجاني كتسقط العقكبة بالتقادـ

كذلؾ ألنو الحكـ  ،قادـ الدعكلمدة ت لمشرع مدة تقادـ العقكبة أطكؿ مفكقد جعؿ ا
يبنى عمي الجـز  كبالتالي الصادر مف المحكمة بالعقكبة يؤكد مف خبللو حؽ الدكلة في العقاب

فقد  ،فيسكدىا الشؾ كاالحتماؿأما الدعكل الجزائية فمـ يتأكد فييا حؽ الدكلة في العقاب  ،كاليقيف
 .6المحكمة في الدعكل حكـ يبرئ المتيـ تصدر

                                                           
 .465حـ زكي أبك عامر، قانكف العقكبات، الدار الجامعية، ال طبعة، ال يكجد سنة نشر. صمم1
 172، صمرجع سابؽعمي القيكجي كآخر، مبادئ 2
 .121، ص4ط ،1962ئ اإلجرا ات الجنائية.رؤكؼ عبيد، مبادعبد 3
 269ص ،2011 دار الثقافة, كر، أصكؿ االجرا ات الجزائية،ممحمد سعيد ن4
 325، صمرجع سابؽنبيو صالح، 5
6
 .121ص سبُش الولَذ، هشجغ سبثك، 
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في قانكف اإلجرا ات  ريعات المختمية عمى تقادـ العقكبة في متف نصكصياكنصت التش
كقانكف العقكبات. فقد نص المشرع اليمسطيني في قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني في مادتو 

( عمى ذلؾ في قكلو: "......." كلذلؾ فإف المشرع المصرم لـ يستثنى تقادـ العقكبة مف 427)
 .1( مف قانكف اإلجرا ات الجنائية المصرم528) المادةنصكص فذكرىا في نص 

( من قانون أصول 124) وسار على نفس النهج المشرع األردنً فً نص مادته

 .2المحاكمات الجزائٌة األردنً

لمنظمة التحرير اليمسطينية  الثكرم جدير بالذكر أف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائيةك 
فتنص المادة  ،تقادـ العقكبة ىذلؾ عمكك  ،ل الجزائيةنص عمى تقادـ الدعك قد ـ 1979لعاـ 

سنكات مف تاريخ الحكـ إذا صدر  عشربانقاا   يةط عقكبة الجناسقت"عمى أنو  و( من324)
 ثبلثكالجنحة بمركر  ،غيابيان كمف يكـ تممص المحككـ عميو مف التنييذ إذا كاف الحكـ كجاىيان 

كتحدث القانكف السابؽ عمى مادة  3مف تاريخ الحكـسنكات مف تاريخ الحكـ كالمخالية بمركر سنة 
 .4التقادـ عمى التدابير االحترازية بأنيا سنة كاحدة مف تاريخ نياذ العقكبة

كعمى الرغـ مف أخذ التشريعات بالتقادـ إال أف ىناؾ بعض التشريعات لـ تأخذ بو 
ف المكافأة لممجـر الماىر في كالقانكف اإلنجميزم كالسكداني كالعراقي العتبارىـ أف التقادـ نكع م

السمطات في  سذلؾ يعبر عف تقاع كأف ،ف العقاباالختيا  عف أنظار السمطات كاإلفبلت م
 .5القياـ بكاجبيا كأف ىركب الجاني لف يؤدم إلصبلحو أك إزالة خطكرتو اإلجرامية

                                                           
ية بماي عشريف ( مف قانكف االجرا ات الجنائية المصرم، عمى انو:"تسقط العقكبة المحكـك بيا في جنا528)نص المادة 1

سنة ميبلدية اال عقكبة االعداـ فإنيا تسقط بماي ثبلثيف سنة . كتسقط العقكبة المحكـك بيا في جنحة بماي خمس 
 سنيف. كتسقط العقكبة المحكـك بيا في مخالية بماي سنتيف."

عداـ اإلي عقكبة مدة التقادـ عم -1( مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية االردني ،عمي انو:"342نص المادة) 2
 كالعقكبات الجنائية المؤبدة خمسة كعشركف سنة.

ف ال تتجاكز عشريف أ ىلعقكبة التي حكمت بيا المحكمة عممدة التقادـ عمي العقكبات الجنائية المؤقتة اعؼ مدة ا  -2
 ك تنقص عف عشر سنيف.أسنة 

 خرل عشر سنيف."أية عقكبة جنائية أة التقادـ عمي مد -3
 81ص 1995، 1979لمنظمة التحرير الثكرية شرح قانكف أصكؿ المحاكمات ’ لطيي العيمةعبد الحميد 3
 ـ.1979لمنظمة التحرير  الثكرية ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات325نص المادة )4
 117، ص2012، الجزائية المحاكمات أصكؿ في قانكف لكجيزمحمد صبحي نجـ، ا5
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نسياف أنو يعمؿ عمى ارتكزت عمى التشريعات التي أخذت بنظاـ التقادـ فإف ككما أسمينا 
كيسبب المعاناة  ،كاالستقرار القانكني ،كجزا  إلىماؿ السمطات العامة ،كاياع األدلة ،الجريمة

جكىرية بيف تقادـ  اختبلفاتكعميو نستنتج مف كؿ ما سبؽ أف ىناؾ عدة  .1النيسية لمجاني
صدكر  بعد بحيث تككف العقكبة ما ياالختبلؼ بينإلى  شيركسنالجزائية، العقكبة كتقادـ الدعكل 

  :كىي ،2الحكـ البات

اما تقادـ الدعكل  ، تميز بالطابع المكاكعييفتقادـ العقكبة  -مف حيث التكييؼ: .1
 .تميز بالطابع االجرائي يالجزائية 

اما مجاؿ تقادـ  ،فتقادـ العقكبة ىك اليترة التي تمي صدكر الحكـ -مف حيث المجاؿ: .2
 لحكـ البات الدعكل الجزائية فيك اليترة السابقة عمي صدكر ا

تقادـ العقكبة أطكؿ مدة مف تقادـ الدعكل كذلؾ ألنو تقادـ العقكبة  -مف حيث المدة: .3
 .اما قبؿ صدكر الحكـ فيسكده الشؾ كاالحتماؿ ،مبني عمى الجـز كاليقيف

اما تقادـ  ،تقادـ العقكبة تسرم عميو أحكاـ الكقؼ كاالنقطاع -مف حيث سرياف األحكاـ: .4
 .3خاع لنظاـ الكقؼالدعكل الجزائية ال ي

 جراءات الجزائيةدم في قانون اإلثانيًا: التقا

 ،4التقادـ في قانكف اإلجرا ات الجزائية ىك المجاؿ الثاني مف مجاالت القانكف الجنائي
ي مدة مف الكقت بعد ارتكاب الجريمة كدكف اتخاذ إجرا  مف اكتقادـ الدعكل الجزائية ىك م

في التشريعات التي تأخذ  6الخاصة النقاا  الدعكل الجزائية . كالتقادـ مف األسباب5إجرا اتيا
اصة قررىا القانكف في خالتشريع اليمسطيني تنقاي بأسباب كالدعكل الجزائية في  بنظاـ التقادـ.

                                                           
كما بعدىا، محمد  227ـ، ص2009ئية، كتبة آفاؽ، المجمد األكؿ، غزة عبد القادر جرادة، مكسكعة اإلجرا ات الجزا1

 كما بعدىا. 172ص  2017. تامر القااي، شرح قانكف االجرا ات، 62ـ ص2009الحمبي أصكؿ المحاكمات الجزائية 
 181، ص2003 1نجاتي سيد سند، مبادئ اإلجرا ات الجنائية في القانكف المصرم،ج2
3
، كما بعدىا. عبد الحميد الشكاربي، 180ـ ، ص2012، غزة ،  1ف اإلجرا ات اليمسطيني، طساىر الكليد، شرح قانك  

كما بعدىا،  أشرؼ شمس  173كما بعدىا. طارؽ الديراكم، النصيف في شرح القانكف االخير....ص 110، صمرجع سابؽ
ـ، 2012ف االجرا ات الجنائية، ، كما بعدىا. مازف نكر الديف، شرح قانك 98الديف، شرح قانكف االجرا ات الجنائية ص

 231ص
 393ـ ، ص2005جرا ات الجنائية، اإلمحمد زكي أبك عامر، 4
 230مازف نكر الديف، شرح قانكف االجرا ات الجنائية، ص5
 171تامر القااي، شرح قانكف اإلجرا ات،ص6
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استثنى المشرع سرياف التقادـ عمى بعض الجرائـ مثؿ االعتدا  عمى  قدنطاؽ الجرائـ بعينيا ف
دكف أف تتخذ السمطة المختصة أم  ،دة معينة عمى كقكع الجريمةفإذا مات م .1الحريات العامة

 ،فإف الدعكل الجزائية تنقاي بالتقادـ ،بؿ المتيـقيؤدم إلى تحريؾ الدعكل الجزائية إجرا  
بخبلؼ العقكبة فإف الدعكل تككف قد اتخذت إجرا اتيا القانكنية ككصمت عف طريؽ النيابة العامة 

، فإذا ما مات مدة معينة بعد بأم طريقة وفير قابؿ لمطعف إلى القاا  كصدر حكـ بات غي
 .2الحكـ البات تنقاي العقكبة بالتقادـصدكر 

كقد جعؿ المشرع مدة تقادـ الدعكل أقصر مف مدة تقادـ العقكبة كيرجع ذلؾ إلى أنو 
ف الدعكل مف المحكمة أف يتـ خبللو الحكـ البات كيكف مقرر فيو حؽ الدكلة في العقاب كال يكك 

  .3ىناؾ شؾ في ىذا الحؽ

 ،كظير ذلؾ في نصكصيا ،بمبدأ تقادـ الدعكل الجزائية الجزائية كقد أخذت التشريعات
ع اليمسطيني في قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني ىذه التشريعات ما نص عميو المشر  كمف
في نصكص  لـ يستثف ككذلؾ فإف المشرع المصرم ،4(12رقـ ) ةمادالفي  2001لسنة  3رقـ 

( 15)ة مادالمبدأ تقادـ الدعكل الجزائية فذكر ذلؾ في نص قانكف اإلجرا ات الجنائية المصرم 
( مف قانكف 340 ،339 ،238) كص. كسار عمى نيس النيج المشرع األردني في نصومن

 .5أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني

لمنظمة التحرير اليمسطينية لعاـ  رمالثك  كجدير بالذكر أياان أف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية
 عمى أف و( من323 ،322 ،321) كادـ نص عمى تقادـ الدعكل الجزائية فتنص الم1979

كتسقط في  ،الدعكل الجزائية تسقط في الجنايات بمركر عشر سنكات مف تاريخ كقكع الجريمة

                                                           
 .2003عدؿ لسنة ساسي اليمسطيني الممف القانكف األ 32المادة  ،114ص مرجع سابؽ، مصيى عبد الباقي، 1
 .163ص ،1981سنة  القانكف الجنائي، مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي، ،محمد محي الديف عكض 2
 .143ص مرجع سابؽ، ساىر الكليد ، 3
تنقاي الدعكل الجزائية كدعكل الحؽ المدني بماي عشر سنكات في الجنايات كثبلث  -1نو:" أ ىعم 12ت المادة نص4

 خبلؼ ذلؾ". ىالمخاليات ما لـ ينص القانكف عم كسنة كاحدة فيسنكات في الجنح 
 326ص ـ،2004قانكف اإلجرا ات الجزائية،  نبيو صالح، الكسيط في شرح5
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خذ القانكف شرطان تاحدة ك كفي المخاليات فإنيا تسقط بمركر سنة ك  ،الجنح بمركر ثبلث سنكات
 .1ليذا التقادـ كىك عدـ صدكر حكـ في الدعكل

فإف  ،كالعقكبة إذا كانت تيدؼ إلى إصبلح الجاني كجعمو عاكان صالحان في المجتمع
كقكع الجريمة التي كقعت جعمت المشرع يكازف بيف  بعدماي المدة دكف اتخاذ أم إجرا  

 .2ي تترتب عمى عدـ عقابومصمحة المجتمع في عقاب الجاني كبيف اآلثار الت

كبالرغـ مف أف التشريعات أخذت بمبدأ التقادـ إال أنيا استثنت ىذه التشريعات بعض 
. فمـ يجعؿ األمر مطمقان بيد 3الجرائـ مف التقادـ في قانكف العقكبات كقانكف االجرا ات الجزائية

 ات.السمطة المختصة بتحريؾ الدعكل الجزائية أك الجية المصدرة لمحكـ الب

بيف تقادـ العقكبة كتقادـ الدعكل  جكىرم اختبلؼكعميو نستنتج مف كؿ ما سبؽ أف ىناؾ 
 -كىي: ،كسنذكر فركقات خاصة بالدعكل الجزائية كالتي تككف قبؿ صدكر الحكـ البات ،الجزائية

 مف حيث التكييؼ: فتقادـ الدعكل الجزائية نتيجة بالطابع اإلجرائي. .1
 مف حيث المجاؿ: تقادـ الدعكل الجزائية ىي اليترة السابقة عمى صدكر الحكـ. .2
مف حيث المدة: تقادـ الدعكل الجزائية أقصر مف مدة تقادـ العقكبة ألنو تقادـ الدعكل  .3

 . مبني عمى الشؾ كاحتمالية تبرئة المتيـ
 يقاؼ.مف حيث سرياف االحكاـ: كال تسرم عمى تقادـ الدعكل الجزائية أحكاـ اإل .4

 -:4كأخذت التشريعات بمبدأ تقادـ الدعكل الجزائية لكجكد عدة اعتبارات كىي

ماي المدة يؤدم إلى نسياف الجريمة مف جانب الرأم العاـ كالذم ال يككف ميتـ بمعاقبة  .1
 الجاني.

 اليركب لمجاني يقيد حريتو كىذا يعتبر تكييران كافيان عف جريمتو. .2
 كتنطمس كتتبعثر األدلة.بماي المدة تايع معالـ الجريمة  .3

                                                           
 .81 ص ، 1،1995عبد الحميد العيمة، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، ط1
 .272 ص ،1997المصرم، شريعجرا ات الجنائية في التاإل قانكف محمد سبلمة، مأمكف2
 .394 ، ص2005محمد زكي أبك عامر، االجرا ات الجنائية، 3
 .117، صمرجع سابؽ محمد صبحي نجـ،4
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 االستقرار القانكني كعدـ ااطراب مصالح األفراد. .4

القانكف في  كالمشرع اليمسطيني أسقط بعض الجرائـ مف نظاـ تقادـ الدعكل الجزائية
" كؿ اعتدا  عمى أم مف الحريات الشخصية  عمى أنو و( من32) حيث نصت المادة ،األساسي

غيرىا مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكيميا القانكف ك  ،أك حرمة الحياة الخاصة لئلنساف
جريمة ال تسقط الدعكل الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ كتامف  ،األساسي أك القانكف

 .1السمطة الكطنية تعكياان عادالن لمف كقع عميو الارر"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . مف الدستكر المصرم (57) نص المادة .230، ص2009جرا ات الجنائية، عبد القادر جرادة، مكسكعة اإل 1
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 المطمب الثاني

 ادملقواعد التقالطبيعة القانونية تحديد 

 
فكاف الخبلؼ في تحديد أنو نظامان  ،اختمؼ اليقو في تحديد الطبيعة القانكنية لمتقادـ

أـ أنو نطاقان مكاكعيان  ،إجرائيان يتعمؽ باإلجرا ات كالطرؽ الخاصة بانقاا  الدعكل الجزائية
 .1يتعمؽ بتقرير اإلدانة كالنطؽ بالعقكبة

في أف القكاعد الشكمية تسرم بعد صدكرىا كتبرز أىمية تحديد الطبيعة القانكنية لمتقادـ 
كذلؾ ألنيا ال تعطي لمخصكـ حقان  ،عمى جميع الجرائـ المرتكبة كاألحكاـ الصادرة كغير النافذة

أما القكاعد المكاكعية فيي قكاعد تامف  ،2مكتسبان لتطبيؽ ىذا القانكف كألنو يعد أصمح لممتيـ
و غالبية القكانيف العقابية كالدساتير إلى النص بحيث تتج ،بشكؿ أساسي الحريات كحقكؽ األفراد
 .3عمى القكاعد المكاكعية في صمبيا

أف ىناؾ جانب مف اليقو يذىب إلى أف الطبيعة القانكنية لقكاعد التقادـ ىي قكاعد  يرى الباحثو 
كال يحؽ لممتيـ  ،كأنيا تسرم عمى الدعكل التي أقيمت مف قبؿ ألنيا تتعمؽ بالنظاـ العاـ ،شكمية

  أف يدفع باكتسابو حقان في خاكعو لمقانكف القديـ كلك كاف أصمح لو.

خر مف اليقو في القكؿ بأف الطبيعة القانكنية لقكاعد التقادـ ىي قكاعد كيذىب الجانب اآل
 .4مكاكعية كعميو فإنيا ال تسرم عمى القديـ إال في حاؿ ككنو أصمح لممتيـ

ره القانكني يتمثؿ في ككنو سببان النقاا  بحيث أف دك  ،كلمتقادـ طبيعة إجرائية خالصة
باإلاافة  ،كيتصؼ بذلؾ تقادـ الدعكل ،الدعكل الجزائية كأف ىذه الدعكل ليا طبيعتيا اإلجرائية

                                                           
 ـ،1991، سنة 1ط مكتبة دار الثقافة، ردني،صكؿ المحاكمات الجزائية األأالكجيز في قانكف محمد صبحي نجـ، 1

 .101ص
 .15ـ، ص1976 )الطبعة(، بغداد، مطبعة دار السبلح، ،1،جالمحاكمات الجزائية سامي نصراكم، دراسة في أصكؿ2
 .54ـ، ص2009، دار الحامد،)الدكلة(، 1برا  نذر عبد المطيؼ، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، ط3
 .21ـ،ص2005شرح قنكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ، دار ابف كثير، )الطبعة(،)الدكلة(،حسب ا عبدا،  سعيد4
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إلى أف التقادـ لو دكر في الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل كأف الدفكع ىي نظـ إجرائية كعدـ القبكؿ ىك 
 .1جزا  إجرائي كذلؾ العتراايا لمدعكل

خذ المشرع اليمسطيني ككذلؾ المصرم كاألردني في األخذ بنظاـ التقادـ في الدعكل كيأ
دلؿ عمى أف لمتقادـ ك ما يىك  ،ائية كذلؾ في نصكص محددةالجزائية في قانكف اإلجرا ات الجز 
 طبيعة إجرائية كليست مكاكعية.

 -عدة نتائج تتمثؿ في:كليس مكاكعيان ىناؾ  2كالعتبار تقادـ الدعكل الجزائية نظاماي إجرائيان 

 :كيترتب عمى كصؼ تقادـ  -من حيث طبيعة الحكم الصادر في تقادم الدعوى الجزائية
أف الحكـ الصادر مف القااي ىك بعدـ قبكؿ الدعكل  ،الدعكل الجزائية بأنيا نظامان إجرائيان 

ظر في كليس برا ة المتيـ. بحيث اقتصر عمى تقرير كجكد عقبة إجرائية تحكؿ بينو كبيف الن
 .3المكاكع

 : كينبني عمى ذلؾ   -من حيث القانون الواجب التطبيق عمى تقادم الدعوى الجزائية 
كفقان لمقكاعد العامة في تنازع  ف يككف القانكف الذم يحكـ الدعكل كنظاـ إجرائي محددأ

كالقانكف الكاجب التطبيؽ عمى التقادـ ىك القانكف المعمكؿ بو كقت  ،النصكص اإلجرائية
فبل يعيدىا مرة أخرل قانكف جديد  ،كعميو فإف الدعكل تنقاي بالتقادـ ،اؿ التقادـ مدتوإكم

 .4ينص عمى إطالة مدة التقادـ
 
 
 
 

 

                                                           
 .34ـ، ص1988، القاىرة، 2محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجرا ات الجنائية، دار النياة العربية، ط1
ـ، 2001لسنة  3نية رقـ طارؽ جبرائيؿ حنا قميصو، تقادـ الدعكل الجزائية في ظؿ قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطي2

 .8، ص2012بحث بكالكريكس، جامعة فمسطيف األىمية فمسطيف 
 .118ـ ، ص2006اف ، ، عمٌ 1في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة ، ط لكجيزمحمد صبحي نجـ، ا3
 كما بعدىا. 33، ص1988، ؽسابمرجع محمكد نجيب حسني، 4
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 الفصل الثالث

 أحكام تقادم الدعوى الجزائية في التشريع الفمسطيني
 

 يد:يتم

التقادـ كلؾ قد يعترض مدة ،يترتب عمي اكتماؿ مدة  التقادـ  انقاا  الدعكل الجزائية 
كيتـ حساب المدة مف  ،كفي ىذه الحالة تسقط  مدة التقادـ التي انقات ،اجرا  يقطع سريانيا 

يترتب عمي زكاؿ ىذا ،كقد يعترض مدة التقادـ عارض يؤدم الي  كقييا كفي ىذه الحالة  ،جديد
الثار كيترتب عمي ما سبؽ مجمكعة مف ا ،ةالعارض استكماؿ مدة التقادـ مع حساب المدة السابق
كفي ىذا اليصؿ سكؼ نتطرؽ الي ىذه  ، 1القانكنية الناتجة عف عكارض سير الدعكل الجزائية

العكارض كتأثيرىا عمي الدعكل الجزائية ككذلؾ اثر تقادـ الدعكل الجزائية عمي الدعاكم الناشئة 
 -عنيا مف خبلؿ االتي:

 .سطينيالمبحث األول: سريان وعوارض الدعوى الجزائية في التشريع الفم
 وى الجزائية في التشريع الفمسطيني.ثار تقادم الدعالمبحث الثاني: آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .127سبُش الولَذ،هشجغ سبثك، ص 
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 المبحث األول

 في التشريع الفمسطيني الجزائية سريان وعوارض الدعوى

 

 يد:يتم

مف المستقر أف الدعكل الجزائية تنقاي بالتقادـ كأف التشريعات المختمية حددت تاريخ 
عكل الجزائية كحددت كذلؾ مدة التقادـ بنص كااح كصريح في بد  سرياف التقادـ عمى الد
كلكف لـ يجعؿ المشرع التقادـ سيؼ سمط عمى المتيـ بيد المجني  ،قانكف اإلجرا ات الجزائية

كفيما يمي سنتحدث عف مدد تقادـ  فجعؿ كذلؾ عكارض تقطع سير الدعكل الجزائية. ،عميو
ؿ كأما في المطمب الثاني فسنتناكؿ كقؼ كانقطاع الدعكل كبد  سرياف التقادـ في المطمب األك 

 .-مف خبلؿ االتي: ،تقادـ الدعكل
 ول: مدد تقادم الدعوى الجزائية وبدء سريان التقادمالمطمب األ 

 تقادم الدعوى الجزائية  وقف وانقطاعالمطمب الثاني: 
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 األولالمطمب 

 وى الجزائية وبدء سريان التقادممدد تقادم الدع

  يد:يتم

مف الكااح أف المشرع حدد مدة تقادـ الدعكل الجزائية كفؽ أحكاـ قانكف اإلجرا ات كفؽ 
كتتحدد مدة تقادـ كؿ جريمة  ،فالجريمة تختمؼ مف جناية إلى جنحة إلى مخالية ،1نكع الجريمة

مف ألنو ليس ، 2كفؽ القانكف الذم نظميا في التشريعات المختمية ككفؽ مبدأ تدرج مكاعيد التقادـ
إذ ال بد مف مراعاة  ،المنطقي أف تنقاي الدعكل في جميع الجرائـ بماي نيس اليترة الزمنية

جسامة الجريمة المرتكبة باعتبارىا المناط في الكشؼ عف االستعداد كالخطكرة اإلجرامية 
كعميو سنتطرؽ في ىذا المطمب الي تحديد مدد تقادـ الدعكل الجزائية كبد  سريانيا  .3لمشخص

 -اليركع االتية:عبر 
 ول: مدد تقادم الدعوى الجزائيةالفرع األ 

 الفرء الثاني: بدء مدة التقادم 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 174سابؽ ، صمرجع مر القااي، تا1
سابؽ، مرجع ، ساىر الديف ، 176سابؽ، صمرجع الديراكم، محمد . طارؽ 232سابؽ، ص مرجع عبد القادر جرادة،2

 .182ص
 283سابؽ، صمرجع مأمكف محمد سبلمة، 3
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 الفرع األول

 مدد تقادم الدعوى الجزائية

( لسنة 3رقـ ) ف اإلجرا ات الجزائية اليمسطينيالمشرع اليمسطيني في قانك حدد لقد 
التي تنص عمى : ك األكلى  ةيقر ال( في 12) رقـ ةمادالـ مدة تقادـ الدعكل الجزائية في 2001

تنقاي الدعكل الجزائية كدعكم الحؽ المدني بماي عشر سنكات في الجنايات كثبلث سنكات 
فالمشرع  ،ما لـ ينص القانكف عمي خبلؼ ذلؾ" ،في الجنح كسنة كاحدة في المخاليات 

أما مدة التقادـ في اليمسطيني جعؿ مدة التقادـ لمدعكل في الجنايات بمركر مدة عشر سنكات 
 الجنح فمبركر ثبلث سنكات كأخيران في المخاليات بمركر سنة كاحدة.

أم أف القانكف اليمسطيني  "،ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ"كذكر في نص المادة 
جرائـ مف التقادـ. كال تبدأ المدة المسقطة لمدعكل في الجرائـ المنصكص عمييا بعض الستثنى اقد 

التي تقع مف مكظؼ عاـ إال بعد انتيا  فترة خدمتو أك اليمسطيني إلجرا ات الجزائية في قانكف ا
أم اف الدعكم تسقط بالتقادـ لنيس المدة السابقة  الجرائـ العسكرية . ككذلؾ تخاع1زكاؿ صيتو

بماي عشر سنكات مف تاريخ كقكع الجناية كثبلث سنكات في الجنح كسنة كاحدة في المخاليات 
 .2في اختصاص القاا  العسكرم كتحسب بالتقكيـ الميبلدمخؿ تمؾ الجرائـ كالتي تد ،

 بشكؿ عاـ التقادـ فكرة ف المشرع المصرم كالمشرع اليمسطيني قد اتيقا في تنظيـأكنجد 
حيث اف المشرع المصرم نص  ،عمى كجو الخصكص ـ الدعكل الجزائيةدمدة تقاتحديد كفي 
لسنة  150المصرم رقـمف قانكف اإلجرا ات الجنائية  (15رقـ ) المادةمدة التقادـ في عمي 

                                                           
عدـ االخبلؿ بأحكاـ  مع( مف قانكف االجرا ات الجزائية اليمسطيني بقكليا :12( مف المادة )3كىك ما نصت عميو اليقرة)1

ال مف تاريخ اكتشاؼ الجريمة أك ية في جرائـ المكظييف العمكمييف إاليقرتيف السابقتيف ال تبدأ المدة المسقطة لمدعكل الجزائ
 ك زكاؿ الصية".انتيا  الخدمة أ

 -أ نػػو:"أ ىعمػػ321، نصػػت المػػادة  ـ1979كرم ثػػ( قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الجزائيػػة ال323، 322، 321نػػص المػػادة)2
تسقط دعكل الحؽ العاـ كدعكل الحؽ الشخصي بانقاا  عشر سنكات مػف تػاريخ كقػكع الجنايػة إذا لػـ تجػر مبلحقػة بشػأنيا 

تسػقط اياػا الػدعكياف المػذككرتاف بانقاػػا  عشػر سػنكات عمػى المعاممػة األخيػرة إذا أقيمػت الػػدعكل  -ب خػبلؿ تمػؾ المػدة .
تسػقط دعػكل الحػؽ العػاـ كدعػكل الحػؽ الشخصػي  عمي انو:" 322نص المادة  ،."كأجريت التحقيقات كلـ يصدر حكـ فييا 

عمي انػو:"  141في الجنحة بانقاا  ثبلث سنكات عمى الكجو المبيف في الحالتيف )أ،ب( مف المادة السابقة" ، كنص المادة 
ى الكجػػو المبػػيف فػػي تسػػقط دعػػكل الحػػؽ العػػاـ كدعػػكل الحػػؽ الشخصػػي فػػي المخاليػػة بانقاػػا  سػػنة كاممػػة عمػػى كقكعيػػا عمػػ

 ( مف ىذا اليصؿ".141الحالتيف )أ،ب( مف المادة )
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كالتي أكاحت أف الدعكل تتقادـ ،ـ 2003لسنة  95طبقا الحدث التعديبلت بالقانكف  1950
. كذكر 1بماي عشر سنكات في الجنايات كثبلث سنكات في الجنح كسنة كاحدة في المخاليات

ف تككف قد شترط في ىذه الجرائـ أ. كا2كذلؾ كجكد استثنا ات عمى جرائـ ال تخاع لمتقادـ
 ( مف قانكف اإلجرا ات الجنائية15) ارتكبت بعد تاريخ العمؿ بنص اليقرة الثانية مف المادة

التي تامنت ىذا االستثنا . أما الجرائـ مف ىذا القبيؿ كالتي كقعت قبؿ تاريخ العمؿ  المصرم
كعميو فإف تكييؼ الكاقعة اإلجرامية  ،بنص اليقرة الثانية فيي مما يسرم في شأنيا نظاـ التقادـ

دراجيا في عداد الجنايات أك الجنح أك الم فيك  ،نظاـ التقادـخاليات ذك أىمية في مجاؿ تطبيؽ كا 
 .3الذم يحدد المدة التي سكؼ يسرم عمييا التقادـ لمدعكل

ي كتسرم أحكاـ انقاا  الدعكل الجنائية بالتقادـ عمى الجرائـ سكا  أكانت معمكمة لممجن
كسكا  أحصؿ عمييا فييا تبميغ لمسمطات المختصة أـ لـ يحصؿ كسكا  أكانت  ،عميو أك مجيكلة

منصكص عمييا في قانكف العقكبات أـ في قكانيف أخرل كذلؾ بما أنيا لـ ترفع إلى القاا  كلـ 
 .4ييصؿ فييا بحكـ بات

الجزائية كمدة دـ الدعكل كنيج المشرع األردني نيج المشرع اليمسطيني كالمصرم في تقا
األردني رقـ مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  340 ،339 ،338فقد نصت المكاد  ،التقادـ

الدعكل الجزائية بالتقادـ كذلؾ بمركر عشر سنكات في اا  انقعمى  (1961( لسنة )9)
  .5الجنايات كثبلث سنكات في الجنح كسنة كاحدة في المخاليات

                                                           
 393ـ، ص2005محمد زكي أبك عامر، سابؽ، 1
الجريدة  ،ـ1972( لسنة 37صرم بالقانكف رقـ )( مف قانكف اإلجرا ات الجنائية الم15اييت اليقرة الثانية إلى المادة )أ 2

  كمع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ اليقرتيف السابقتيف... كالتي تنص عمى: " ،ـ28/9/1972الصادر في  ،(39عدد رقـ)، الرسمية
الكتاب الثانى مف قانكف   ال تبدأ المدة المسقطة لمدعكل الجنائية في الجرائـ المنصكص عمييا في الباب الرابع مف

انظر  . تحقيؽ فييا قبؿ ذلؾكالتي تقع مف مكظؼ عاـ إال مف تاريخ انتيا  الخدمة أك زكاؿ الصية مالـ يبدأ ال  العقكبات
 كما بعدىا. 182نجاتي سند، سابؽ، ص

 185نجاتي سند، مرجع سابؽ، ص 3
 120ـ،ص1962سابؽ، مرجع رؤكؼ عبيد، عبد 4
 .102محمد صبحي نجـ ، مرجع سابؽ،ص 5
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 ،لجريمةاإلجرائي في تقادـ الدعكل الجزائية ىك اابط ا كالاابط الذم اعتمده المشرع
ذا كانت مدة التقادـ  ،1تككف مدة التقادـ المسقط ليذه الدعكل فحسب جسامة ىذه الجريمة كا 

تتياكت بطبيعة الجريمة فإف الصعكبة تثكر في تغيير كصؼ الجريمة مف جناية إلى جنحة تطبيقان 
جنحة إلى جناية حيف يككف ىناؾ ظرؼ مشدد لظرؼ مخيؼ أك في تغيير ىذا الكصؼ مف 

ال بالكصؼ القانكني الذم تعطيو  ،. فالعبرة دكمان بالكصؼ الحقيقي لمكاقعة اإلجرامية2لمعقكبة
كىذا ما اخذ بو التشريع اليمسطيني حيث اعتبر اف الاابط في تقادـ . 3النيابة خطأ ليذه الكاقعة

  .4طبقا لطبيعة الجريمة كجسامتيا الدعكل الجزائية ىك اابط الجريمة كالتدرج 

ىي العبرة ،في مسألة تاثير الحكـ بالتخييؼ اك التشديد عمي مدة التقادـ  ويري الباحث
كليس بما يحكـ بو القااي كالدليؿ عمي  ،بالكصؼ القانكني لمجريمة المنصكص عمييا قانكنا

بتكقيع العقكبة عمي  ذلؾ اف عناصر الجريمة كتحديدىا منصكص عمييا قانكنا كيمتـز القااي
 كذلؾ تطبيقا لمبدأال جريمة كال عقكبة اال بنص. ،الجرائـ التي نص عمييا القانكف

كأخذ  ،كتحسب مدة التقادـ في الدعكل الجزائية بالتقكيـ الميبلدم كليس بالتقكيـ اليجرم
  .5كاليمسطيني اياأ بذلؾ المشرع المصرم كالمشرع األردني
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 الثانيالفرع 

 ة التقادمبدء مد
 

 ،كتنقاي بانقاا  اليكـ األخير ،تبدأ مدة سرياف التقادـ مف اليكـ التالي لكقكع الجريمة
أما إذا باشرت النيابة إجرا ات  ،مة ال يدخؿ امف حساب مدة التقادـفاليـك الذم كقعت فيو الجري

ي آلخر إجرا  قامت الدعكل الجزائية ثـ تكقيت عف اإلجرا ات فإف مدة التقادـ تبدأ مف اليكـ التال
. كرغـ كاكح النص كسيكلتًو إال ىناؾ صعكبات في العمؿ عندما يككف تاريخ 1بو النيابة العامة

 فيككف تقدير الكقت تقريبيان. ،كقكع الجريمة مجيكالن 

 تحديد تاريخ ارتكاب الجريمةأواًل: 

كتاريخ كقكع يختمؼ تحديد التاريخ تبعان ألقساـ الجرائـ مف حيث تككيف ركنيا المادم. 
نما ىك تاريخ تماميا حسب النمكذج القانكني  الجريمة ىك ليس تاريخ بد  السمكؾ اإلجرامي كا 

كعميو فإنو يجب معرفة تاريخ كقكع الجريمة حتى يتاح سرياف نظاـ تقادـ الدعكل الجزائية  ،2ليا
 -األمر الذم يتطمب مراجعة ألنكاع الجرائـ كىي عمى النحك التالي:

كمثاؿ  ،3كىي التي يبدأ تنييذ ركنيا المادم كينتيي في لحظة زمنية محددة-وقتية:الجرائم ال (1
كتصكير شخص خمسة. كتحسب مدة التقادـ مف اليكـ التالي  ،السرقة ،ىذه الجرائـ: القتؿ

 ،. كال اعتدا  بتاريخ تحقؽ النتيجة اإلجرامية4لكقكع االعتدا  عمى الحؽ الذم يحميو القانكف
  .5 فبل أىمية لذلؾسكا  تحققت أـ ال

أما في الجرائـ الكقتية المتتابعة كالتي ىي بطبيعتيا جرائـ كقتية كلكف الجاني يتكصؿ 
فإف بد  سرياف التقادـ يبدان مف اليكـ التالي آلخر فعؿ مف  ،إلى ارتكابيا عمى دفعات متيرقة
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ذا اكتشيت الجريمة بعد أكؿ فعؿ منيا يبدأ احتساب تقا ،1أفعاؿ التتابع دميا مف اليكـ التالي كا 
. كمع ذلؾ فيناؾ جرائـ كقتية يصعب تحديد الكقت الذم تعتبر أنيا قد كقعت 2لتاريخ االكتشاؼ

كىذه  ،يمة يقع عمى عاتؽ النيابة العامة. كتعييف يكـ كقكع الجر 3فيو مثؿ جريمة خيانة األمانة
كقكع الجريمة إذا دفع  كيجب عمييا تحديد يكـ ،مسألة مكاكعية ال رقابة فييا لمحكمة النقض

ال كاف الحكـ الصادر منيا باطبلن  ،أماميا بالتقادـ فالجرائـ الكقتية ال تقبؿ بطبيعتيا االستمرار  .4كا 
 .5فاليعؿ كالنتيجة يتماف في لحظة كاحدة

كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف حساب مدة التقادـ في الجرائـ الكقتية ال يخمك مف بعض 
 -الصعكبات كىي كالتالي:

مف  يبدأ سريانو اكمدة تقادـ الدعكل فيي -كانت الجريمة الوقتية من الجرائم اإليجابية: إذا - أ
ف تراخت زمنان عف يكـ كقكع اليعؿ ،تاريخ كقكع النتيجة إذا كانت جرائـ السمكؾ ذك النتيجة  ،كا 

أما إذا كانت مف جرائـ السمكؾ المجرد فتحسب مدة التقادـ كيبدأ سريانيا مف تاريخ ارتكاب 
 .6لسمكؾ اإلجراميا

كالجريمة السمبية ىي التي تتمثؿ في امتناع -إذا كانت الجريمة الوقتية من الجرائم السمبية: - ب
تبدأ مدة التقادـ في ىذه الجرائـ مف تاريخ كقكع  ،الجاني عند القياـ بيعؿ ييراو القانكف

رؽ اليقو بيف الجرائـ كىنا يي ،نتيا  المكعد الذم حدده القانكفاالمتناع أم مف اليكـ التالي ال
ا فالجرائـ السمبية البحتة تحسب مدة التقادـ فيي ،السمبية البحتة كالجرائـ السمبية ذات النتيجة

أما الجرائـ السمبية  ،اع عف أدا  الشيادة أماـ المحكمةاالمتنمثؿ  ،مف تاريخ كقكع االمتناع
 .7النتيجةذات النتيجة فتبدأ مدة التقادـ فييا مف اليـك التالي لتحقؽ 
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إف بد  سرياف المدة في الجرائـ المستمرة يككف مف انتيا  حالة -الجرائم المستمرة: (7
فعند جريمة حمؿ السبلح بدكف ترخيص فإف  ،االستمرار كتاريخ آخر إجرا  تـ فييا

الجريمة تبدأ بحمؿ الجاني لمسبلح كتنتيي بالتخمي عف حممو  كتعتبر الجريمة المتكررة 
 .1ات كالسرقة كاقعة في اليـك الذم يتـ فيو آخر فعؿ مف أفعاؿ التنييذالتي تتـ عمى دفع

كعميو فإف الجريمة المستمرة ىي تمؾ الجريمة التي يستمر فييا االعتدا  عمى المصمحة 
ستمر ىذا االعتدا  فترة مف الزمف كتبدأ مدة التقادـ مف امييا القانكف بنص التجريـ طالما التي يح

 .2  حالة االستمراراليـك التالي النتيا

كالجرائـ  ،ة ثابتة أك جرائـ متكررة متعاقبةكالجرائـ المستمرة إما أف تككف متعاقبة أك مستمر 
د اليعؿ المنبعث عف إرادة المستمرة المتعاقبة كىي التي يعاقب فييا النشاط اإلجرامي بتجد

قائمان دكنما حاجة إلى  أما الجرائـ المستمرة الثابتة كىي التي يبقى الكاع اإلجرامي ،الياعؿ
كالجرائـ المتكررة المتعاقبة كىي التي تتابع فييا األفعاؿ تنييذان  ،قو في البدايةتحديد اليعؿ الذم خم

 .3لممشركع اإلجرامي ذاتو الذم استيدفو الياعؿ نيسو

 ،ةكعميو فإنو يجب أف نميز بيف الجريمة الكقتية ذات األثر المستمر كبيف الجريمة المستمر 
ألكلى يبدأ فييا التقادـ منذ ارتكاب اليعؿ دكف االعتداد بمدل استمرار األثر المترتب عمييا بينما فا

. كمف أمثمة الجرائـ 4الثانية فبل يبدأ فييا التقادـ إال مف اليكـ التالي مف انتيا  حالة االستمرار
خيا  األشيا  المتحصمة مف جريمة الخطؼ كاس -:المستمرة تعماؿ المحررات إحراز المخدرات كا 
دارة محؿ بغير ترخيص ،المزكرة كعدـ  ،كعدـ تسميـ طيؿ لمف لو الحؽ في حاانتو الشرعية ،كا 

 .5تقديـ اإلقرار الاريبي في الميعاد كغيرىا
كىي جريمة تقكـ بأعماؿ متعددة كمتماثمة يجمع بينيا كحدة الحؽ  -الجرائم متتابعة األفعال: (3

بحيث أف كؿ فعؿ يقكـ بو الجاني  ،مي المستيدؼ بياحدة الغرض اإلجراالمعتدم عميو كك 
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. كتسمى بالجريمة المتكررة كالمدة تبدأ مف اليـك 1في الجرائـ المتتابعة يعتبر جريمة في ذاتو
التالي لنياية اليعؿ األخير باعتباره المتمـ لمجريمة حتى كلك لـ يكف آخر مراحؿ تصميـ 

 .2المتيـ
ربائي كتحسب مف اليكـ التالي آلخر عمؿ تـ تنييذه ككذلؾ جريمة كمثاليا جريمة سرقة التيار الكي

سا ة األمانة كاالفترا  3النصب كاالحتياؿ . فالجرائـ السابقة يستيدؼ فييا الجاني 4كالتزكير كا 
 .5كحدة الغرض مما يجعؿ مف كؿ ىذه األفعاؿ جريمة كاحدة

بحيث ال يصمح لكصؼ  ،راركىي التي تتككف مف عدة أفعاؿ عمى كجو التك-جرائم االعتياد: (2
كتبدأ مدة  ،الجريمة بكصييا القائـ عمى أنيا اعتياد دكف تكرار السمكؾ اإلجرامي أكثر مف مرة
فبل يكجد  ،6سرياف تقادـ الدعكل فييا مف اليكـ التالية آلخر فعؿ اقترفو الجاني في جريمتو

نما يمحؽ العقاب مجمكع األفعاؿ باعت ،عقاب عمى كؿ فعؿ عمى حدة باره مظيران  لنيسية كا 
كجريمة االعتياد عمى اإلقراض  8جريمة إدارة ببيت لمبغا  كمثاليا .7خطرة عمى المجتمع

كالحض عمى اليجكر. كبالرغـ مف أف مدة تقادـ الدعكل تحسب مف اليـك  ،9بالربا الياحش
ثاني التالي آلخر فعؿ يدخؿ في تككيف الجريمة فإف الجريمة ال تعدك كاقعة إال باليعؿ ال

كينبغي في جرائـ العادة أال تككف قد مات ثبلث سنكات بيف كؿ  ،10لتكافر حالة االعتياد
 .11فعؿ كاليعؿ الذم سبقو
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 إثبات وقوع الجريمةثانيا: 

النيابة العامة ىي الممثمة عف المجني عميو في تحريؾ كمباشرة الدعكل الجزائية أماـ إف 
فيي مكمية بإثبات أف الجـر لـ  ،جريمة يقع عمى عاتقياكبالتالي فإف عاتؽ إثبات كقكع ال ،القاا 

 كطو بمركر الزمف كفي حاؿ لـ تنتويسقط بالتقادـ كعمى المحكمة أف تتحقؽ مف قياـ اليعؿ أك سق
مدة التقادـ كاتخذت إجرا ات أدت إلى قطعيا كلكحؽ المدعي عميو كطعف بصحة اإلجرا ات 

 . 1ميو أف يثبت ما أثاره مف دفكع تتعمؽ بماي المدةليدلؿ عمى عدـ انقطاع التقادـ بيا فإنو ع
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 المطمب الثاني

 تقادم الدعوى الجزائية عوارض

 يد: يتم

مف الطبيعي أف تسرم مدة التقادـ عمى الدعكل الجزائية، كفي حاؿ انتيا  ىذه المدة 
كجعؿ عكارض  ؽاإلطبلتسقط ىذه الدعكل بالتقادـ، كلكف المشرع لـ يجعؿ ىذه المدة بكجو 

تعمؿ عمى انقطاع ىذه المدة أما بخصكص كقؼ تقادـ الدعكل الجزائية فإف ىناؾ اتجاىيف: 
األكؿ يقرر كقؼ التقادـ في الدعكل الجزائية كمنيا اليقو الغير نسبي، كالثاني يأخذ بمبدأ عدـ 

ؿ كؿ مف ك جكاز كقؼ الدعكل الجزائية كمنيا التشريع اليمسطيني كالمصرم كاألردني. كسنتنا
 -كذلؾ مف خبلؿ اليركع اآلتية: الكقؼ كاالنقطاع عمى حدة

 .الفرع األول: وقف تقادم الدعوي الجزائية
 .انقطاع تقادم الدعوى الجزائية الفرع الثاني:
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 الفرع األول

 ماىية وقف وانقطاع تقادم الدعوى الجزائية

 دم الدعوى الجزائيةوقف تقاأوال: مفيوم 

سريانيا إذا  إيقاؼىك: عدـ سرياف مدتو ابتدا ن أك  قؼ تقادـ الدعكل الجزائيةيقصد بك ك 
كانت قد بدأت بسبب كجكد مانع مادم أك قانكني يحكؿ دكف استمرار المدة، فإذا زاؿ ىذا المانع 

اافتياعاد التقادـ إلى السرياف مف تاريخ زكاؿ المانع مع احتساب المدة السابقة عمى المانع   كا 
 .(1)دة التاليةإلى الم

. كاألسباب التي تؤدم إلى كقؼ تقادـ (2)أم أف الكقؼ ىك قياـ مانع يحكؿ دكف سريانو
صابةنشكب ثكرة،  مادية أك عكائؽ قانكنية كمثاليا الدعكل ىي عكائؽ  المتيـ بجنكف. كا 

كقد قرر اليقو اليرنسي كقؼ تقادـ الدعكل الجزائية، كيكجد نص في القانكف اليرنسي 
. كاتيؽ معو (3)أما التشريع اليمسطيني فأخذ بمبدأ عدـ جكاز كقؼ تقادـ الدعكل الجزائيةيقرره. 

في ذلؾ . أما المشرع األردني فقاؿ أف كقؼ سرياف مدة التقادـ ينتيي بزكاؿ  (4)المشرع المصرم
 .(5)المانع الذم أدل إليو كانتيا  حالة االحتبلؿ مثبلن 

كقؼ تااؼ إليو المدة السابقة، فإذا طرأ سبب كيختمؼ الكقؼ عند االنقطاع في أف ال
، أما االنقطاع فإف طرأ سبب (6)الكقؼ أاييت المدة السابقة إلى المدة التي تمت زكاؿ الكقؼ

                                                           
ص  . نجاتي سند، مرجع سابؽ،182، ص 2000. حسف المرصياكم، مرجع سابؽ، 178تامر القااي. سابؽ، ص 1

193. 
 . 403محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص  .180لقيكجي كآخر، مرجع سابؽ، ص عمي ا2
جرا ات الجزائية ( مف قانكف اإل15ؾ في نص المادة )ـ أخذه لمبدأ كقؼ التقادـ كذلدنص المشرع اليمسطيني عمى ع3

 "  فألل سبب كا  بيا الدعكل الجنائية  ال يكقؼ سرياف المدة التي تسقطبقكلو:" 
( مف قانكف االجرا ات الجنائية المصرم عمى طرقو عدـ أخذ المشرع المصرم بمبدأ كقؼ التقادـ في 16كتنص المادة )4

. انظر طارؽ الديراكم، مرجع سابؽ، ص  "ألل سبب كاف  بيا الدعكل الجنائية  ال يكقؼ سرياف المدة التي تسقط نصيا:"
  .126، ص 1962سابؽ,  مرجع، رؤكؼ عبيد، 185

( مف قانكف أصكؿ المحاكمة 349/2مف الكااح أف المشرع األردني أخذ بمبدأ كقؼ التقادـ كبالنظر إلى نص المادة )5
يكقؼ التقادـ كؿ حائؿ قانكني أك مادم حاؿ دكف تنييذ العقكبة أك التدابير مالـ ينشأ عنو :"  األردني، كالتي تنص عمى 

 .64، ص 2009مشرع اليمسطيني كالمصرم. محمد الحمبي، مرجع سابؽ، بذلؾ مع ال " واختمف  ارادة المحكـك عميو
 .371صالح، مرجع سابؽ، ص  نبيو، 240مازف نكر الديف، مرجع سابؽ، ص 6
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قطع مدة التقادـ فبل تحسب المدة السابقة في حاؿ زكاؿ كتبدأ باحتساب المدة مف تاريخ آخر 
 .(2)االنقطاع فيك ذك طبيعة عينية. كذلؾ فإف الكقؼ شخصي بينما (1)إجرا  مرة أخرل

ختمؼ تقادـ الدعكل الجزائية عف تقادـ العقكبة كتقادـ الدعكل التأديبية في أف الدعكل يك 
 ال يرد عمييا مبدأ الكقؼ، أما العقكبة كالدعكل التأديبية فيرد عمييا الكقؼ.

القانكنية  كقد ذىبت بعض التشريعات إلى القكؿ أف التقادـ يكقؼ فقط بالنسبة لمعكائؽ
كذىب آخريف إلى أف تقادـ الدعكل ال يكقؼ ألم سبب مف األسباب كالتشريع  (3)ألم سبب

 .(4)اليمسطيني كالمصرم

 انقطاع تقادم الدعوى الجزائيةثانيا: 
 

لكي يحقؽ التقادـ أثره في انقاا  الدعكم الجزائية ال بد مف ماي المدة المحددة قانكنا 
كلكف قد تعترض سرياف تقادـ الدعكم  ،الجريمة منذ كقكعيا النقاا  الدعكم الناتجة عف 

كالتي تؤدم الي اسقاط مدة التقادـ  ،أك بإتخاذ اجرا  مف اجرا ات الدعكل  ،الجزائية اسباب معينة
السابقة عمي اتخاذ تمؾ االجرا  كبالتالي حساب مدة تقادـ جديدة تبدأ بعد زكاؿ االجرا  القاطع 

 .5لمدة التقادـ

 لمقصود بقطع التقادماأوال: 

 إجرا سقكط المدة التي انقات منو كسريانيا مف جديد بكقكع " ويقصد بانقطاع التقادم:
. كتجدر (6)"معيف في الدعكل ينبو الناس إلى الجريمة التي نسكىا كيحي في أذىانيـ ذكراىا

القانكنية بعد  اتاإلجرا مف  إجرا ىنا إلى أف األسباب التي تقطع التقادـ ترجع لمباشرة  اإلشارة
 تـ في سير الدعكل الجزائية.  إجرا كقكع الجريمة أك بعد آخر 

كمف األسباب التي تقطع التقادـ كتبناىا المشرع اليمسطيني ىك ما نصت عميو المادة 
تنقطع مدة " ـ بنصيا:2001( لسنة 3الجزائية اليمسطيني رقـ ) اإلجرا ات( مف قانكف 13)

                                                           
 .190، ص 2012ساىر الكليد، مرجع سابؽ، 1
 .246، ص 2009عبد القادر جرادة، مرجع سابؽ، 2
 يطالي.نية ىك التشريع اإلكمف التشريعات التي أخذت بمبدأ الكقؼ لمعكائؽ القانك 3
 كما بعدىا. 292مأمكف محمد سبلمة، مرجع سابؽ، ص 4
 .352ص مرجع سابؽ، نبيو صالح، 5
، مرجع سابؽعبد الحميد العيمة، ، ك 179، طارؽ الديراكم، مرجع سابؽ، ص 240مازف نكر الديف، مرجع سابؽ، ص  6

 .،179ي، مرجع سابؽ، ص تامر القاا، ك 181عمي القيكجي كآخر، مرجع سابؽ، ص ، ك 85ص 
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مف اجرا ات جمع االستدالالت اك التحقيؽ اك االتياـ اك المحاكمة اذا التقادـ بإتخاذ أم اجرا  
كتسرم المدة مف جديد ابتدا ن مف يـك  ،اك اذا اخطر بيا بشكؿ رسمي ،اتخذت في مكاجية المتيـ

أم  ،"االنقطاع كاذا تعددت االجرا ات التي تقطع المدة فإف سريانيا يبدأ مف تاريخ آخر اجرا  
عتمدىا المشرع اليمسطيني في قطع التقادـ ىي: جمع االستدالالت أك التحقيؽ أف األسباب التي ا

 أك االتياـ أك المحاكمة. 

 إجرا اتمف  إجرا كذلؾ فإف القاعدة العامة في القانكف المصرم ىي انقطاع التقادـ بأم 
مف ( 17الدعكل الجنائية كاعتمد المشرع المصرم انقطاع التقادـ في الدعكل في نص المادة )

تنقطع المدة بإجرا ات التحقيؽ أك  : "انو  الجنائية المصرم، كالتي تنص عمى اإلجرا اتقانكف 
االتياـ كالمحاكمة ككذلؾ باألمر الجنائي أك بإجرا ات االستدالؿ إذا اتخذت في مكاجية المتيـ 

ددت خطر بيا بكجو رسمي كتسرم المدة مف جديد ابتدا ن مف يكـ االنقطاع. كاذا تعأ أك إذا
أم أف األسباب التي  ،"ا اف المدة يبدأ مف تاريخ أخر إجر فإف سري االجرا ات التي تقطع المدة

اعتمدىا المشرع المصرم في قطع التقادـ ىي ما يتعمؽ منيا بإجرا ات الدعكل الجنائية كىي 
ؿ االستدال إجرا اتالتحقيؽ كاالتياـ كالمحاكمة. كمنيا مف ال يتعمؽ بإجرا ات الدعكل: كىي 

 . (1)كصدكر األمر الجنائي

ككذلؾ فإف المشرع األردني اعتمد في نصكصو انقطاع التقادـ حيث نص في مادتو 
يقطع  -3" : انو  عمىاليقرة الثالثة منيا ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 349)

 بالتقادـ :

 الجريمة ذاتيا .إجرا ات التحقيؽ كاجرا ات الدعكل الصادرة مف السمطة المختصة ب . أ

 أم عمؿ تجريو السمطة بغية التنييذ . . ب

ارتكاب المحككـ جريمة اخرم معادلة لمجريمة التي اكجبت العقكبة اك التدابير اك جريمة اىـ  . ت
أم أف  ،عمي انو ال يمكف اف تطكؿ مدة التقادـ في كؿ حاؿ الي اكثر مف اعييا" ،منيا 

جمع االستدالالت  إجرا اتقطاع التقادـ ىي: األسباب التي اعتمدىا المشرع األردني في ان
 .(2)كالتحقيؽ كاالتياـ إذا اتخذت في مكاجية المتيـ

 

                                                           
 .404محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص 1
 .64محمد الحمبي، مرجع سابؽ، ص 2
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 الفرع الثاني

 قطع تقادم الدعوى الجزائية وشروط إجراءات

اتيؽ التشريع اليمسطيني مع المصرم كاألردني عمى انقطاع التقادـ كمف اإلجرا ات التي 
جرا اتستدالالت جمع اال إجرا اتتقطع التقادـ ىي:  جرا اتالتحقيؽ االبتدائي  كا  المحاكمة  كا 

جرا ات  عمى حدة. كؿ ذلؾكسنتناكؿ  , كتناكؿ كذلؾ الشركط التي تقطع التقادـ.االتياـ كا 

 أوال: اجراءات قطع تقادم الدعوى الجزائية

 : التجمع االستدال إجراءات . أ
كجمع األدلة تمييدان  ائـ كمرتكبييااائي لمبحث عف الجر كىي تمؾ التي يقـك بيا مأمكر الابط الق

 .(1)لنشك  الدعكل الجزائية

جرا ات الدعكل الجزائية إال أف المشرع جعميا  إجرا اتجمع االستدالالت ال تدخؿ في  كا 
تحيظية تمييدية لابط الجريمة  إجرا ات. كجمع االستدالالت (2)مف أسباب انقطاع التقادـ

زائية، كال تستيدؼ جمع األدلة حكؿ أركاف الجريمة المادية كالتحاير لمتحقيؽ كافتتاح الدعكل الج
 .(3)كالمعنكية كنسبتيا إلى المتيـ؛ ألنيا ميمة التحقيؽ االبتدائي

االستدالؿ ال تقطع مدة التقادـ. إال إذا كانت في مكاجية المتيـ أك  إجرا اتكذلؾ فإف 
يـ إال إذا كاف قد اتخذ في . كال يككف قد اتخذ في مكاجية المت(4)أخطر بيا عمى كجو رسمي

إذا بكشر في غير مكاجية المتيـ  اإلجرا . كأف (5)مكاجيتو شخصيان بكصيو متيمان بالمعنى الكاسع
 .(6)رسميان بذلؾ إخطارهيتعيف 

 التحقيق إجراءات . ب
جرا ات جرا اتالتحقيؽ التي تقـك بيا النيابة العامة مف األمكر التي تقطع التقادـ،  كا   كا 

صدارسماع أقكاؿ الشيكد، كالقياـ بإجرا ات التيتيش،  التحقيؽ تشمؿ األكامر المتعمقة بتكقيؼ  كا 

                                                           
 .192. حسف المرصياكم، مرجع سابؽ، ص 187ـ، ص 2012ساىر الكليد، مرجع سابؽ، 1
 .124. عبد الحميد الشكاربي، مرجع سابؽ، ص 180طارؽ الديراكم، مرجع سابؽ، ص 2
 .239ـ، ص 2009رجع سابؽ، عبد القادر جرادة، م3
.  نجاتي سند، مرجع سابؽ، ص 184. عمي القيكجي كآخر، مرجع سابؽ، ص 245مازف نكر الديف، مرجع سابؽ، ص 4

 .208. جبلؿ ثركت، مرجع سابؽ، ص198
 .409محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص 5
 .301مأمكف محمد سبلمة، مرجع سابؽ، ص 6
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جرا الجناة كالقبض عمييـ كاستجكابيـ،  ، كعميو (1)المعاينة كانتداب الخبرا ، كالحبس االحتياطي كا 
تقكـ بو النيابة العامة أك قااة التحقيؽ إلثبات كقكع الجريمة كنسبتيا إلى  إجرا فإف أم 

يقطع مدة التقادـ. أما إذا اتخذت النيابة قراران بحيظ الدعكل فبل يعد مثؿ  إجرا يعتبر  (2)اعؿالي
 . (3)ىذا اإلجرا  قاطعان لمتقادـ

صحيحان أما إذا كاف باطبلن  إجرا كيجب لكي ينتج التحقيؽ أثره في قطع التقادـ أف يككف 
اإلجرا ات التي تستيدؼ جمع األدلة  . فإجرا ات التحقيؽ ىي(4)فبل يككف لو أثره في االنقطاع

في شأف الجريمة، كالمسؤكلية عنيا سكا  أكانت اد مصمحة المتيـ أـ في مصمحتو كأيان كانت 
 .(6)حتى كلك جا ت عراان أثنا  تحقيؽ جريمة أخرل (5)السمطة التي اتخذتيا

كمة في التحقيؽ ما يصدر مف المح إجرا اتالتي يككف ليا نيس أثر  اإلجرا اتكتعتبر 
الحاالت التي أجاز القانكف ليا تحريؾ الدعكل الجزائية مثؿ: جرائـ الجمسات كحاالت 

 .(7)التصدم

 المحاكمة إجراءات . ت
. (8)كقرارات كصكالن إلى الحكـ في الدعكل إجرا اتكىي كؿ ما تتخذه سمطات الحكـ مف 

كيشترط أال تككف  .(9)سكا  أكانت حاكرية أك غيابية فاصمة في المكاكع أك غير فاصمة فيو
. (10)باتة، ألف الحكـ البات تنقاي بو الدعكل الجزائية كتبدأ حينئذ المدة المسقطة لمعقكبة

مباشرة الدعكل أماـ المحاكـ سكا  أقامت بو النيابة  إجرا اتمف  إجرا كتنقطع مدة التقادـ بأم 
ي تمؾ اإلجرا ات أف . كال يشترط ف(11)العامة أـ المدعي بالحؽ المدني كأماـ أم محكمة كانت

تككف اتخذت في مكاجية المتيـ أك أف يككف قد أخطر بيا بالشكؿ الرسمي، بؿ تنقطع المدة كلك 

                                                           
. محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، 86عبد الحميد العيمة، مرجع سابؽ، ص  .65محمد الحمبي، مرجع سابؽ، ص 1

 .181.  طارؽ الديراكم، مرجع سابؽ، ص 408ص 
 . 294مأمكف سبلمة، مرجع سابؽ، ص  .121محمد صبحي نجـ، مرجع سابؽ، ص 2
 .278محمد سعيد نمكر، مرجع سابؽ، ص 3
 .243لديف، مرجع سابؽ، ص مازف نكر ا .106أشرؼ شمس الديف، مرجع سابؽ، ص 4
 .195. نجاتي سند، مرجع سابؽ، ص 122عبد الحميد الشكاربي، مرجع سابؽ، ص 5
 .186حسف المرصياكم، مرجع سابؽ، ص 6
 .183عمي القيكجي كآخر، مرجع سابؽ، ص 7
 .298.مأمكف سبلمة، مرجع سابؽ، ص 244مازف نكر الديف، مرجع سابؽ، ص8
 .188ـ، ص 2012ساىر الكليد، مرجع سابؽ، 9

 .182طارؽ الديراكم، مرجع سابؽ، ص 10
 .241عبد القادر جرادة، مرجع سابؽ، ص 11
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، ككذلؾ تنقطع مدة التقادـ في القرار الصادر مف المحكمة بعدـ (1)كاف في غيبة المتيـ
 .(2)اختصاصيا النظر في الدعكل

ـ الطمبات كالدفكع كالمرافعات كاألحكاـ تأجيؿ المحكمة، كتقدي كمةاالمح إجرا اتكمثاؿ 
التمييدية كالتحايرية كالياصمة في المكاكع كطرؽ الطعف في األحكاـ كاإلجرا ات المتعمقة 
بالتحقيؽ النيائي في الدعكل، أـ بالمداكلة في الحكـ أـ بالحكـ الصادر فييا طالما لـ يكف 

 .(3)باتان 

حكـ الصادر اده، فيذىب اليقو إلى أنو ال مف المتيـ كالطعف في ال إجرا أما إذا صدر 
الدفاع عف الحكـ  إجرا اتاستنادان إلى أف المتيـ ال ياار بتصرفو كىك مف  (4)يقطع التقادـ

 إجرا اتالصادر اده أما ما يجرم بعد تقرير الطعف مف تكميؼ لمنيابة لمطاعف بالحاكر إلى 
 .(5)ا ات القاطعة لمتقادـالتحقيؽ بالجمسة ثـ الحكـ في الطعف فتعتبر مف اإلجر 

المحكمة أنيا تقطع التقادـ أنيا تدؿ عمى عدـ نسياف الكاقعة،  إجرا اتكالحكمة مف 
 .(6)كبالتالي تنيي القرينة التي يقكـ عمييا نظاـ التقادـ

 تياماال  إجراءات  . ت
 إجرا . كيقصد بيا: كؿ (7)كىي كافة اإلجرا ات التي تتعمؽ بثبكت  التيمة أك نيييا

 إجرا جريمة لممتيـ كيستيدؼ محاكمتو بغية تكقيع الجزا  الجنائي عميو كيعتبر  إسناد يتامف
. كىي التي تؤدم إلى (8)قاائيان مف قبؿ النيابة العامة يقطع التقادـ متى اتخذ في مكاجية المتيـ

شمؿ . كىي ت(9)تحريؾ الدعكل الجزائية، سكا  أقامت بيا النيابة العامة أك المدعي بالحؽ المدني
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تحريؾ الدعكل  إجرا اتأكجو التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي بمعرفة الجية التي أجرتو، ككذلؾ 
 .(1)كرفعيا لمحكمة المختصة

االتياـ أثرىا في انقطاع التقادـ، كلك جرت أماـ قاا  غير مختص.  إجرا اتكتنتج 
 إعبلفت االتياـ أم . كتنقطع المدة بإجرا ا(2)في ذاتو صحيحان  اإلجرا كلكف يشترط أف يككف 

رفع الدعكل إلى محكمة الجنح مف  اإلجرا اتالمتيـ ما أسند إليو تمييدان لمحاكمتو. كأىـ ىذه 
االتياـ تقديـ  إجرا اتمف  إجرا النيابة العامة أك المدعي بالحؽ المدني مباشرة كلكف ال يعتبر 

في الدعكل بما يجعميا ال صحيح  إجرا . فمتى تـ اتخاذ أم (3)ببلغ أك شككل مف المجني عميو
 إجرا اتتزاؿ في األذىاف لـ تندرج في حيز النسياف انتيت عمة االنقاا  بصرؼ النظر عف 

 .(4)تحريكيا السابقة عمى نظرىا

التصرؼ في التحقيؽ بعد االنتيا   اإلجرا اتاالتياـ جميع  إجرا اتكيدخؿ في مييكـ 
حكمة المختصة سكا  مف جانب النيابة رفع الدعكل إلى الم إجرا منو كعمى كجو الخصكص 

العامة أك بنا ن عمى محار جمع االستدالالت أـ مف جانب قااي التحقيؽ، أك مف قبؿ المدعي 
مباشرة النيابة العامة لمدعكل أماـ قاا   إجرا اتالمدني أك المحاكـ. كما يدخؿ فييا كذلؾ كافة 

 .(5)الحكـ

دـ: تكميؼ النيابة المتيـ بالحاكر إلى جمسة االتياـ التي تقطع مدة التقا إجرا اتكمف 
األكراؽ مف  إحالةالمحاكمة، كصدكر قرار مف النيابة بإحالة المتيـ إلى محكمة الجنايات، أك 

محكمة الجنايات إلى النيابة في حالة التصدم، أك في جرائـ الجمسات، كاالدعا  المباشر، كطعف 
 .(6)النيابة في الحكـ بطريؽ االستئناؼ

 كاإلجرا اتالتي تصدر مف المتيـ كالطمبات كالدفكع  اإلجرا اتيعتبر قاطعان لمتقادـ كال 
 .(7)المتصمة بالدعكل المدنية فقط
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 روط الواجب توافرىا لقطع التقادمالش: نياثا

 اإلجرا في قطع مدة التقادـ لمدعكل الجزائية يشترط في ىذا  أثرهالمباشر  اإلجرا كحتى ينتج 
 كفي حاؿ غياب ىذه الشركط ىي: تكافر عدة شركط،

فاإلجرا  الباطؿ ال يقطع  صحيحًا وغير مشوب بعيب البطالن: اإلجراءأن يكون  - أ
 اإلجرا يقبؿ التصحيح كصحح طبقان لمقانكف، فيصبح  اإلجرا ، أما إذا كاف (1)التقادـ

 صحيحان كيقطع التقادـ، كعميو فإذا أجرت النيابة العامة التحقيؽ في دعكل يشترط في
تعبير باطبلن كال ينقطع بو التقادـ، كفيما يتعمؽ  إجرائياتحريكيا تقديـ شككل؛ فإف 

باالختصاص فيك متعمؽ بإجرا ات المحاكـ، فإذا استمرت المحكمة بنظر دعكل ليست 
تككف باطمة كال تقطع التقادـ أما الحكـ بعدـ  إجرا اتيامختصة في نظرىا، فإف 

. فاإلجرا  الباطؿ ليس لو أثر عمى قطع (2)لتقادـاالختصاص في الدعكل فإنو يقطع ا
. كحكـ في فرنسا (3)الباطؿ إجرا  صحيح فإنو يقطع التقادـ اإلجرا التقادـ كلكف إذا تبل 

بأنو إذا كاف التكميؼ بالحاكر صحيحان فإنو يقطع التقادـ كلك رفع إلى محكمة غير 
شكؿ كالمكاكع كال يؤثر في الذم تـ مف حيث ال اإلجرا . فالعبرة ىي بصحة (4)مختصة

 .(5)في مكاجية جية غير مختصة اإلجرا ذلؾ اتخاذ 

كيبلحظ أف السمطة المخكلة لمأمكر الابط القاائي بالتحيظ عمى المتيميف أك القبض 
كال تقطع مدة التقادـ إال في حاؿ  (6)االستدالؿ إجرا اتعمييـ كتيتيشيـ في حاالت التمبس مف 

  بيا بشكؿ رسمي. إخطارهأك تـ  اتخذت في مكاجية المتيـ

في الدعكل مف  اإلجرا فإذا تـ اتخاذ أن يباشر من قبل السمطة المختصة بمباشرتو:   - ب
. كالتحقيؽ (7)ال يقطع مدة التقادـ اإلجرا قبؿ جية غير مختصة في مباشرتو فإف ىذا 

                                                           
. محمد سعيد نمكر، 126ـ، ص 2002. عبد الحميد الشكاربي، مرجع سابؽ، 180تامر القااي، مرجع سابؽ، ص 1

  .279مرجع سابؽ، ص 
( مف مشركع القانكف المدني اليمسطيني أف 421. كقررت المادة )242، ص 2009عبد الحميد جرادة، مرجع سابؽ، 2

قطع بالمطالبة القاائية، كلك رفعت الدعكل إلى محكمة غير مختصة كبالتنبيو كبالحجز بالطمب الذم يتقدـ بو التقادـ ين
 الدائف لمتمسؾ بحقو أثنا  السير في احدل الدعاكم.

 . 185عمي القيكجي كآخر، مرجع سابؽ، ص 3
 .200نجاتي سند، مرجع سابؽ، ص 4
 . 209ؿ ثركت، مرجع سابؽ، ص .  جبل305مأمكف محمد سبلمة، مرجع سابؽ، ص 5
كيرل الدكتكر محمد زكي أبك عامر أف التحيظ عمى الميتميف كالقبض كالتيتيش مف اجرا ات االستدالؿ كبالتالي فإنيا ال 6

 . 411في ذلؾ محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص  .تقطع مدة التقادـ 
 .304مرجع سابؽ، ص . مأمكف محمد سبلمة، 184عمي القيكجي كآخر، مرجع سابؽ، ص 7
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مدنية ، أك التحقيؽ المدني الذم تقكـ بو المحكمة المدنية في الدعكل ال(1)اإلدارم
ما تجريو المحكمة  اإلدارمكمثاؿ التحقيؽ  (2)المرفكعة مف الماركر مف الجريمة

نما  الشرعية مع مأذكف عف كاقعة اختبلس رسكـ عقد زكاج فبل يعتبر تحقيقان جنائيان كا 
، ألف المحكمة الشرعية غير مختصة بالتحقيؽ مع المأذكف الذم قاـ إدارياتحقيقان 

متصؿ بالدعكل المدنية كحدىا، سكا  اتخذ  إجرا التقادـ بأم . كال يقطع (3)باالختبلس
 .(4)عنيا المسئكؿأماـ القاا  المدني أـ الجنائي مف جانب المدعي بالحقكؽ المدنية أك 

أف يتخذ في مكاجية المتيـ في الدعكل، فانقطاع  القاطع لمتقادم اإلجراءال يشترط في  - ت
متيميف في الدعكل، كلك لـ يككنكا طرفان في تمؾ مدة التقادـ عينية يمتد أثرىا إلى جميع ال

 .(5)اإلجرا ات
العاـ لتقريره التمسؾ بو مف قبؿ  الباطل وكان غير متعمق بالنظام اإلجراءإذا وقع  - ث

، فإف عدـ الدفع بو يصحح ما كقع فيو  مف بطبلف كبالتالي يككف منتجان  اإلجرا الخصـك
 .(6)ألثره في قطع التقادـ

تمؾ الشركط الكاجب تكافرىا لصحة االجرا  القاطع لمتقادـ في مجمميا بأف  الباحثويرى 
كاف تككف متعمقة ،كالتي تتمثؿ في كجكب اتخاذ تمؾ االجرا ات في مكاجية المتيـ  ،

تعد بحد ذاتيا امانة ، بالجريمة القائمة ذاتيا كصدكر ذلؾ االجرا  مف سمطة مختصة
ني قرر البطبلف عمي عدـ اتخاذىا ىذه لممتيـ كالدليؿ عمي ذلؾ اف المشرع اليمسطي

 الشركط بعيف االعتبار .
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 المبحث الثاني

 آثار تقادم الدعوى الجزائية في التشريع الفمسطيني

 تمييد:

فقد يعترض اثنا  سرياف مدة  ،مف اسباب انقاا  الدعكل الجزائية  يعتبر التقادـ سببان 
التقادـ المحددة قانكنا كبتالي يؤثر في ذلؾ  التقادـ بعض العكارض التي تحكؿ دكف اكتماؿ مدة

كفي ىذا المبحث سكؼ نتناكؿ االثار المترتبة عمي انقطاع مدة ،عمي سير الدعكل الجزائية 
التقادـ كمدم تاثيرىا عمي سير الدعكل الجزائية ككذلؾ اثر كقؼ مدة التقادـ كتاثير عمي سير 

كما يترتب مف اثار فيما لك  ،زائية عمي نيسيا تاثير تقادـ الدعكل الجكذلؾ ك  ،الدعكل الجزائية
كذلؾ مف خبلؿ المطالب  ،تقادمت الدعكل الجزائية ككاف ىناؾ دعاكل اخرم ناشئة عنيا 

 -:تيةاآل
 .والتقادم عمى الدعوى الجزائية ,اإليقاف, االنقطاع  أثر:  المطمب األول

 لدعوى المدنية والدعوى اإلدارية.المطمب الثاني: أثر انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم عمى ا
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 المطمب األول

 والتقادم عمى الدعوى الجزائية ،اإليقاف ،االنقطاع أثر

 يد:يتم

تعترض الدعكل الجزائية أسباب تؤدم إلى سقكطيا بالتقادـ، كخبلؿ مدة التقادـ تعرض 
ذم يؤثر عمى سير اده المدة أك إلى انقطاعيا األمر ال إيقاؼىذه المدة عكارض تؤدم إلى 

تقادـ الدعكل الجزائية، كيثار التساؤؿ ىنا ىؿ ىناؾ فرؽ في األثر عمى الدعكل الجزائية بيف 
األثر كما ىك أثر التقادـ عمى الدعكل الجزائية. كسنتعرؼ  سالنقطاع كالكقؼ؟ أـ كبلىما لو نيا

 ىذه األسئمة عمى النحك التالي: إجابةعمى 

 عمى الدعوى الجزائيةطاع التقادم أواًل: أثر انق

انقطاع مدة التقادـ يعني أف سببان قد طرأ أدل إلى زكاؿ المدة السابقة كتعيف بد  مدة 
المتخذة في سير  اإلجرا اتفإذا انقطع التقادـ بإحدل  (1)جديدة ال تااؼ إلييا المدة السابقة

د  باحتساب مدة جديدة الدعكل بعد كقكع الجريمة فإف ذلؾ يرتب سقكط المدة السابقة لمتقادـ كالب
 .(2)إجرا ابتدا  مف تاريخ آخر 

التي تقطع مدة التقادـ فإف سرياف المدة يبدأ مف تاريخ آخر  اإلجرا اتأما إذا تعددت 
، ألف (4). كيتميز انقطاع التقادـ بأنو أثر عيني يشمؿ جميع المشاركيف في الجريمة(3)إجرا 

زئة. فإذا تعدد المشارككف في الجريمة فإف انقطاع الجريمة كحدة قائمة بنيسيا غير قابمة لمتج
التقادـ بالنسبة ألحدىـ يترتب عميو انقطاع التقادـ بالنسبة لآلخريف حتى كلك لـ يتـ اتخاذ أم 

 .(5)مف شأنو قطع التقادـ لممشاركيف إجرا 

                                                           
 .104. أشرؼ شمس الديف، مرجع سابؽ، ص 240مازف نكر الديف، مرجع سابؽ، ص 1
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( مف قانكف 18. انظر المادة )279. محمد سعيد نمكر، مرجع سابؽ، ص 210جبلؿ ثركت، مرجع سابؽ، ص 5
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كذلؾ فإف انقطاع مدة التقادـ لدعكل معينة ال يمتد إلى دعكل أخرل إال إذا ارتبطت 
، كىنا لـ ياع المشرع حدان لتكرار االنقطاع لمدعكل (1)رائـ ببعايا ارتباط ال يقبؿ التجزئةالج

نظاـ  إيجاد، فيمكف أف تمتد الدعكل مدل حياة المتيـ، كيعيب ذلؾ الغرض مف (2)كمدة التقادـ
 .(3)التقادـ كاليدؼ المنشكد منو كىك كاع حد لمخصكمة الجزائية

تيادت ىذه المأخذ مثؿ التشريع االيطالي كالذم نص عمى كنذكر أف ىناؾ عدة تشريعات 
 .(4)أنو ال يجكز في أم حاؿ أف تطكؿ مدة التقادـ إلى أكثر مف النصؼ

الجزائية عمى أنو :"  اإلجرا ات( مف قانكف 432/3أما القانكف اليمسطيني فنص في المادة )
 تنقطع مدة التقادـ بما يمي: 

 القبض عمى المحكـك عميو. ( أ
 التحقيؽ أك المحاكمة الصادرة مف السمطة المختصة. تإجرا ا ( ب
 التنييذ التي تتخذ في مكاجية المحكـك عميو أك تصؿ إلى عممو. إجرا ات ( ت
ارتكاب المحكـك عميو جريمة أخرل معادلة لمجريمة التي حكـ عميو مف أجميا بالعقكبة أك  ( ث

ـ في كؿ حالة مف التدبير أك جريمة أشد جسامة منيا، كال يجكز أف تطكؿ مدة التقاد
الحاالت السابقة إلى أكثر مف اعيييا. كىنا نرل أف المشرع اليمسطيني أخذ بعدـ جكاز 

 انقطاع التقادـ إلى ما ال نياية فبل يجكز أف يككف أكثر مف الاعييف.

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 349/3كسار عمى نيس النيج المشرع األردني في المادة )
ارتكاب المحكـك جريمة أخرل معادلة لمجريمة التي أكجبت "تي تنص عمى: الجزائية األردني كال

العقكبة أك التدبير أك جريمة أىـ منيا عمى أنو ال يمكف أف تطكؿ مدة التقادـ في كؿ حاؿ إلى 
 .(5)أكثر مف اعييا"

أما المشرع المصرم فإف مدة التقادـ تمتد أاعاؼ المدة المخصصة لتقادـ الدعكل 
( مف قانكف 17/3القاطعة كنرل ذلؾ في نص المادة ) اإلجرا اتحالة تعدد  الجزائية، في

الجنائية المصرم كالتي نصت عمى "ال يجكز في أم حاؿ أف تطكؿ المدة المقررة  اإلجرا ات
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النقاا  الدعكل الجنائية بسبب االنقطاع ألكثر مف نصييا" كلكنيا ألغيت بالمرسكـ بقانكف رقـ 
 .(1)ـ1952مف ديسمبر سنة  18في  ـ الصادر1952لسنة  340

 التقادم عمى الدعوى الجزائية إيقافثانيًا: أثر 

سريانيا إذا  إيقاؼذكرنا سابقان أف كقؼ التقادـ يعني عدـ سرياف مدة التقادـ ابتدا ن أك 
كانت قد بدأت بسبب كجكد مانع مادم أك قانكني يحكؿ دكف استمرار المدة، فإذا زاؿ ىذا المانع 

اافتياادـ إلى السرياف مف تاريخ زكاؿ المانع مع احتساب المدة السابقة عمى المانع عاد التق  كا 
نما تستكمؿ المدة  اإليقاؼ. أم أف مدة التقادـ في (2)إلى المدة التالية ال تحتسب مرة أخرل كا 

 . (3)السابقة بعد زكاؿ سبب الكقؼ

ؿ الكقؼ قياسان عمى ما ىك كذىب بعض اليقو إلى القكؿ أف التقادـ لمدعكل الجزائية يقب
 مقرر في القانكف المدني، كذىب البعض اآلخر لمقكؿ أف الدعكل الجزائية ال تقبؿ الكقؼ.

كبالنظر إلى التشريعات نجد أف المشرع اليمسطيني اعتمد مبدأ عدـ كقؼ مدة التقادـ 
ياف المدة الجزائية بقكلو:" ال يكقؼ سر  اإلجرا ات( مف قانكف 15كظير ذلؾ في نص المادة )

 التي تسقط بيا الدعكل الجزائية ألم سبب كاف".

( مف قانكف 16كذلؾ فإف المشرع المصرم اعتمد نيس المبدأ فذكر في نص المادة )
الجنائية عمى أنو:" ال يكقؼ سرياف المدة التي تسقط بيا الدعكل الجنائية ألم سبب  اإلجرا ات

 بدأ الكقؼ في الدعكل الجزائية.كاف" فبذلؾ يككف المشرع المصرم قد ابتعد عف م

الجنائية  اإلجرا ات( مف قانكف 15إلى أف اليقرة الثالثة مف المادة ) اإلشارةكتجدر 
المصرم نصت عمى:" ال تبدأ المدة المسقطة الدعكل الجنائية في الجرائـ المنصكص عمييا في 

عاـ كالعدكاف عميو كالغدر( الباب الرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات )اختبلس الماؿ ال
كالتي تقع مف مكظؼ عاـ إال مف تاريخ انتيا  الخدمة كزكاؿ الصية ما لـ يبدأ التحقيؽ فييا قبؿ 

. فمدة (4)التقادـ في الدعكل الجزائية إيقاؼذلؾ". كىذا يعد استثنا  مف القاعدة العامة في عدـ 
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 إخيا بب إذا كاف قادر عمى التقادـ تكقؼ حتى ينتيي المكظؼ مف أعماؿ كظييتو ألم س
 .(1)جريمة

أما المشرع األردني فنجد أنو أخذ بمبدأ الكقؼ في التقادـ لمعقكبة كليس لمدعكل كذكر 
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو:" يكقؼ التقادـ كؿ 349/2ذلؾ في نص المادة )

 المحكـك عميو". إرادةـ ينشأ عف حائؿ قانكني أك مادم حاؿ دكف تنييذ العقكبة أك التدبير، كل

كعميو فإنو لـ يذكر الكقؼ في الدعكل فيككف بذلؾ استثناىا، كجدير بالذكر أف الكقؼ 
في الدعكل المدنية يكقؼ سير التقادـ بينما ال يكقؼ سير التقادـ في الدعكل الجزائية، ألف 

. أما الدعكل الجزائية (2)المسائؿ المدنية يكجد بيا قرينة تنازؿ صاحب الحؽ عف رفع الدعكل
. فتقادـ الدعكل (3)فيعمؿ ىذا التقادـ بنسياف المجتمع أك الجريمة كذكرياتيا كاعؼ أدلة االتياـ

 .(4)رفع الدعكل الجزائية إمكافمرىكف بماي المدة بغض النظر عف 

كعدـ مطالبة طكاؿ المدة كطالما بدأت مدة التقادـ في السرياف فإف ىذه المدة ال تتكقؼ 
 إصابة. أما المكانع القانكنية فمثاليا (5)ما صادؼ الدعكل الجزائية مف عكائؽ مادية أك قانكنيةمي

المتيـ بعاىة عقمية أك عدـ تقديـ الشككل كغيرىا، كالمكانع المادية مثؿ ثكرة أك غزك أك كبا  
 .(6)كغيرىا

كمنيـ مف  آرا  اليقو في الكقؼ مختمية، فمنيـ مف أيد مبدأ الكقؼ كمنيـ مف عارايا
ذىب إلى كجكب التمييز بيف المكانع المادية كالمكانع القانكنية، فالمادم ال يترتب عميو كقؼ 

نما يترتب عمى اآلخر  .(7)التقادـ كا 
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 أثر التقادم عمى الدعوى الجزائيةثالثًا: 

يترتب عمى ماي المدة التي حددىا القانكف لتقادـ الدعكل الجزائية انقاا  ىذه 
ذا تبيف أف تـ تحريكيا كتبيف بعد ذلؾ  (1)الدعكل، كبالتالي ال يجكز تحريكيا مف أم جية كا 

. (2)انقاائيا بالتقادـ فبل يجكز أف تقكـ النيابة العامة بمباشرتيا إال بيدؼ الحكـ بانقاائيا
الجزائية  اإلجرا اتمف قانكف  (3)(149كبالتالي سقكط حؽ الدكلة في العقاب عمبلن بنص المادة )

ص عمى أنو يجب عمى النيابة العامة أف تصدر قرار بحيظ الدعكل النقاائيا بالتقادـ. الذم ن
 .(4)لقاا  الحكـ فيجب عمى المحكمة أف تصدر حكميا بعدـ قبكؿ الدعكل إحالتياأما إذا تـ 

كحكـ القاا  بانقاا  الدعكل الجزائية يعدؿ حكـ البرا ة، ذلؾ أف القاا  بو يعني أف 
المتيـ،  إدانة، كلـ يتثنى ليا أف تقؼ عمى إجرا في مكاكع الدعكل أم المحكمة لـ تخكض 

. فالتقادـ يؤدم إلى سقكط مسؤكلية المتيـ عف (5)كمف ثـ يبقى األجؿ المقرر ىك أف برم 
كانقاا  الدعكل الجزائية بالتقادـ ال يؤثر عمى قياـ  (6)الجريمة المرتكبة كال يجكز مسا لتو عنيا

اشئة عف الجريمة، فيظؿ لممدعي المدني الحؽ في المطالبة بحقو في التعكيض الدعكل المدنية الن
 .(7)أماـ المحكمة المدنية إال إذا سقط حقو في ذلؾ كفقان لمقكاعد العامة في القانكف المدني

. (8)كانقاا  الدعكل الجزائية بالتقادـ عيني األثر، فيك يسرم عمى جميع المتيميف فييا
ان القكؿ بانقاا  الدعكل ألحد المساىميف في الجريمة كاستمرارىا بالنسبة كمف ثـ لـ يكف متصكر 

 لسكاه.

لمكاقعة كالمسئكلية الناشئة عنو، فاليعؿ  اإلجراميكالتقادـ ليس لو تأثير عمى التكييؼ 
. كذلؾ فإف التقادـ مف النظاـ العاـ، فبل يحؽ (9)يبقى غير مشركع كالمسئكلية عنو تظؿ قائمة
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نازؿ عنو، كلو أف يدفع بو أماـ أم محكمة كانت. أما إذا تـ الدفع بذلؾ كحكمت لممتيـ أف يت
أما إذا رفات الدفع بالتقادـ عمى  (1)المحكمة باإلدانة فإف حكـ المحكمة باطبلن متعينان نقاو

. (2)كتاريخ اتخاذىا اإلجرا اتقطعت المدة كجب عمييا أف تبيف ماىية  إجرا اتأساس أف ىناؾ 
 اإلشارةقطعت المدة دكف  إجرا اتيككف معيبان إذا اقتصرت عمى القكؿ بأف ىناؾ ألف حكميا 

 .(3)كال إلى تاريخ حصكليا اإلجرا اتليذه 
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 المطمب الثاني

 الدعوى المدنية والدعوى اإلداريةأثر انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم عمى  

 
نيسيا فقط كما راينا كانما قد يؤثر تقادـ الدعكل ال يقتصر تأثير الدعكل الجزائية عمي 

اك  ،كالدعكل المدنية التي ترفع بالتبعية لمدعكل الجزائية ،الجزائية عمي الدعاكم الناشئة عنيا 
عمي  فيما يتعمؽ بتأثير الدعكل الجزائيةكلقد اختميت التشريعات الجزائية   ،الدعكل االدارية 

كالبعض االخر اخذ بيكرة فقط ادـ الدعكل الجزائية عمي نيسيا تق الدعكم المدنية فمنيـ مف قصر
يمكف بياف ذلؾ مف خبلؿ ك ،تاامف الدعكتيف الجزائية كالمدنية كال اثر لمدعكل االدارية في ذلؾ 

 -:يفتياليرعيف اآل
 .عوى الجزائية عمي الدعوي المدنيةالفرع االول : أثر تقادم الد

 .داريةاإل جزائية عمي الدعوىال ىم الدعو الفرع الثاني: اثر تقاد
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 ولالفرع األ 

 أثر تقادم الدعوى الجزائية عمي الدعوي المدنية

الدعكل  اا  الدعكل الجزائية بالتقادـ عمىثر انقاختميت التشريعات العربية حكؿ أ 
إلى ر ثفبعض التشريعات اقتصرت أثر تقادـ الدعكل الجزائية عمييا دكف أف يمتد ذلؾ األ ،المدنية
بيكرة مغايرة كىي "تاامف الدعكييف"  خر مف التشريعات جا تكالبعض اآل ،المدنية الدعكل

انقاا  الدعكل  إلىف انقاا  الدعكل الجزائية بالتقادـ يؤدم حتمان بمعنى أ ،1الجزائية كالمدنية
 .المدنية

ير تقادـ قاعدة اقتصار تأث جرا ات الجنائيةى المشرع المصرم في قانكف اإلقد تبنٌ ك  
 ادـ الدعكل الجنائية بالتقادـ عمىكبالتالي ال يؤثر تق ،جزائية عمييا دكف الدعكم المدنيةال الدعكل

 لكبالتالي تبقى الدعك  ،ماـ المحكمة الجنائيةكالمنظكرة أ ،يةالدعكل المدنية المرفكعة بالتبع سير
اليقرة الثانية  259المادة  صحيث جا  في ن ،2المدنية خااعة لمتقادـ المقرر في القانكف المدني

فبل تأثير  ،سباب الخاصة بياالجنائية بعد رفعيا لسبب مف األ ذا انقات الدعكل"إ نو:منيا أ
المحكمة الجنائية  ذلؾ يتكجب عمى عمىكبنا   ،كعة معيا"لذلؾ في سير الدعكل المدنية المرف

ذا أما إ ،تبعية لمدعكل الجنائيةمرفكعة بالالنظر في الدعكم المدنية كاليصؿ فييا فيما لك كانت 
المدني سكل  ماـ المدعيفبل يككف أ ،رفع الدعكل المدنية التابعة ليا انقات الدعكل الجنائية قبؿ

ال بماي المدة المدنية إ ، كعميو ال تنقاي الدعكل3ماـ المحاكـ المدنيةرفع الدعكل المدنية أ
 :كالتي جا  فييا ،كلى( في اليقرة األ259) عميو المادة كىذا ما نصت ،المقررة بالقانكف المدني

كمع ذلؾ ال تنقاي بالتقادـ  ،تنقاي الدعكل المدنية بماي المدة المقررة في القانكف المدني"
مف ىذا  15الدعكل المدنية الناشئة عف الجرائـ المنصكص عمييا في اليقرة الثانية مف المادة 

 ". القانكف كالتي تقع بعد تاريخ العمؿ بو
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نجد اف القانكف المدني المصرم حدد حاالت انقاا  الدعكل المدنية بماي المدة ك  
تسقط بالتقادـ دعكم التعكيض الناشئة عف العمؿ  -1منو عمي االتي:" 172حيث نصت المادة 

مشركع بإنقاا  ثبلث سنكات مف اليكـ الذم عمـ فيو الماركر بحدكث الارر غير ال
بإنقاا  خمس عشرة سنة مف يـك  ،في كؿ حاؿ،الدعكل تسقط ىذه  ،كبالشخص المسئكؿ عنو

وكبًذ  ،ػلٌ اًَ ارا كبًذ ُزٍ الذػوى ًبشئخ ػي جشٍوخ  -2كقكع العمؿ غير المشركع .

فإى دػوى الزؼوٍض  ،الذػوى الجٌبئَخ لن رسمظ ثؼذ اًمضبء الوواػَذ الوزكوسح فٌ الفمشح السبثمخ

 ال رسمظ اال ثسموط الذػوى الجٌبئَخ".

عطى فرايف: كيتمثؿ أى الوششع الوظشً ًجذ أاػالٍ  حالٌض الوزكوس إليش وثبلٌظ
المدنية  كفي ىذه الحالة تتقادـ الدعكل ،مشركع ال يشكؿ جريمةالالعمؿ غير كؿ: بأف اليرض األ

ف كاليرض الثاني : كىك أ ،بماي ثبلث سنكات تبدأ مف تاريخ العمـ بالارر كالمسئكؿ عنو
ئمة لطالما بقيت كفيو تبقى الدعكل المدنية قا ،جريمة في ذات الكقتمشركع يشكؿ الالعمؿ غير 

 ،سببا لكقؼ تقادـ الدعكل المدنية ف قياـ الدعكل الجزائية يعتبربمعني أ ،الدعكل الجزائية
الذم كاف سببا لكقؼ تقادـ  زكاؿ المانع القانكني انقاا  الدعكل الجنائية ب عمىكبالتالي يترت

 .1الي انقاا  الدعكل المدنية بالتبعيةالمدنية كبالت الدعكل
ردني التشريع األ ،خذت بيكرة تاامف الدعكييف الجزائية كالمدنيةكمف التشريعات التي أ

محاكمات الجزائية األردني نصا يترتب عميو صكؿ الحيث تامف قانكف أ ،كالتشريع اليمسطيني
 338إذ نصت المادة  ،2المدنية انقاا  الدعكل إلىف انقاا  الدعكل الجزائية بالتقادـ يؤدم أ

الحؽ العاـ كدعكل الحؽ الشخصي بإنقاا  عشر سنكات مف تاريخ  "تسقط دعكل نو:عمى أ
المذككرتاف عكياف دياا التسقط أ -2. ر مبلحقة بشأنيا خبلؿ تمؾ المدةاذا لـ تج ،كقكع الجناية

ريت التحقيقات كلـ جإذا أقيمت الدعكل كأ ،خر معاممة تمت فييابإنقاا  عشر سنكات عمى آ
 12حيث نصت المادة  ،اليمسطيني بيكرة تاامف الدعكييف خذ المشرعكذلؾ أيصدر حكـ بيا". 

الحؽ المدني  عكل الجزائية كدعكلنو:" تنقاي الدمف قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني عمى أ
ات ما لـ بماي عشر سنكات في الجنايات كثبلث سنكات في الجنح كسنة كاحدة في المخالي

 ينص القانكف عمي خبلؼ ذلؾ".
ائية كبيف بيف سقكط الدعكل الجز  االنصيف السابقيف يتبيف لنا بأنيما قد ساكى إلىكبالنظر 

كىـ ، 3سقكط الدعكل المدنية إلىف تقادـ الدعكل الجزائية يؤدم إذ أ ،سقكط دعكل الحؽ المدني
                                                           

 .110اشرؼ تكفيؽ شمس الديف، مرجع سابؽ ،ص 1
 .375نبيو صالح، مرجع سابؽ، ص 2
 .155ص مرجع سابؽ، ساىر الكليد، 3
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ف قانكف االجرا ات الجنائية اليرنسي م 10حيث نصت المادة  ،بذلؾ حذا مسمؾ المشرع اليرنسي 
 .1عمي انو:" ال يجكز رفع الدعكل المدنية بعد انقاا  المدة المحددة لتقادـ الدعكل الجنائية"

أر تقادـ الدعكل الجزائية ثرع المصرم فيما يتعمؽ بليو المشأف ما ذىب إ ويرى الباحث
إلى ف يمتد بذلؾ مي نيسيا دكف أالدعكل الجزائية ع الذم اقتصر تقادـ ،الدعكل المدنية عمى

لمطالبة بالتعكيض عف الارر الذم ذ نجد في ذلؾ حماية لحؽ الماركر في اإ ،الدعكل المدنية
 .سبابف تقادمت الدعكل الجزائية ألم سبب مف األأصابو حتى كا  

                                                           
 .376ص نبيو صالح، مرجع سابؽ، 1
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 الفرع الثاني

 ةاثر تقادم الدعوي الجزائية عمي الدعوي االداري
 

ىي الدعكل التي تتعمؽ بالجرائـ التي تقع ك  ،الدعكل الجزائيةمييكـ ثنا عف ف تحدسبؽ كأ 
عمى الحؽ العاـ، كتتمثؿ في الجرائـ التي تناؿ باالعتدا  عمى الدكلة أك المجتمع فييا اعتدا  
 .مباشرة

"ىي سمطة مخكلة  نيا:قد عرفتيا محكمة العدؿ العميا عمى أدارية فما الدعكل اإلأ
كىك يختمؼ عف  ،تقرير حؽ لو كلحمايتو إلى القاا  لمحصكؿ عمىاللتجا  لصاحب الحؽ في ا

كما  ،رادة منيردة أـ القانكفليا سكا  كاف عقدا أـ إسبب الحؽ الذم ىك الكاقعة القانكنية المنشئة 
ف الئحة الدعكل ىي ، كما أك االعتدا  عميوعف السبب كىي كاقعة انكار الحؽ أ ىا تختمؼأن

 .1طرافيا"لخصكمة مف حيث مكاكعيا كسببيا كأاالتي تحدد نطاؽ 

تحت "كؿ كسيمة ياعيا القانكف  نيا:ى أدارية عمككما عرؼ بعض اليقو الدعكل اإل
السمطة  إلىكااع التي آؿ الييا المتارر بااللتجا  تصرؼ الشخص الصبلح كاع مف األ

 . 2فيك نظاـ المطالبة الذم نظمو القانكف"كبالتالي  ،العامة

 فعؿ كافذا إ نونجد أ ،الدعكل اإلدارية الجزائية عمى ثر الدعكلأالحديث عف  كفي سياؽ 
 جريمةتشكؿ  الكقت كبذات ،داريةكل اإلقامة الدعتستكجب إ تأديبية مخالية يشكؿ المكظؼ
 التأديبية الجريمة فأل كذلؾ ،لمجزا  تعدد بمثابة ديع ال كجنائينا تأديبينا المكظؼعقاب  فإف جنائية،
 لقانكف 2005 لسنة التنييذية البلئحة مف 95 المادة نصتحيث  ،الجنائية الجريمة عفتستقؿ 
 يمنع ال" :نوعمى أ 2005 لسنة (4) رقـ بقانكف المعدؿك  1998 لسنة 4 رقـ المدنية الخدمة
 العكس، أك جزائينا المكظؼ مسا لة مف المدنية الخدمة قانكف في عمييا المنصكص العقكبة تكقيع

                                                           
مشار لدم صييب  ـ،29/7/2009بتاريخ  ،2009لسنة  279دارية رقـ اإل الدعكل راـ ا، قرار محكمة العدؿ العميا ، 1

برنامج  ،دارة كالدراسات العمياكاديمية اإلأ رسالة ماجستير، دارية في القانكف اليمسطيني،الخصكمة اإل بك عمياف،أيكسؼ 
 .57ص ،2017سنة  فمسطيف،–قصىاسات العميا المشترؾ مع جامعة األالدر 

بك أصييب يكسؼ  لمشار لد ،6ص ،1973سنة  ،3ط القاىرة، ،منشأة المعارؼ ،داريةمسئكلية اإلال سعاد الشرقاكم، 2
 .57ص مرجع سابؽ، عمياف،
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تاح مف النص كبالتالي ي1"جزائينا برا تو مف الرغـ عمى تأديبينا المكظؼ مجازاة في النظر كيجكز
منع مف معاقبتو ي ال ،أك البرا ةدانة لجزائية سكا  باإلالمتيـ في الدعكل ا السابؽ بأف الحكـ عمى

 كقياسا عمي ،كال يعتبر بذلؾ أف المكظؼ عكقب عمي اليعؿ مرتيف ،دارية قائمةتاديبيا في دعكم إ
مف االستمرار في معاقبة المكظؼ فإذا انقات الدعكل الجزائية بالتقادـ فبل يمنع ذلؾ  ،ذلؾ
 دارية.الدعكل اإل ل الجزائية عمىثر لتقادـ الدعك تالي ال أكبال ،ديبيا في الدعكل االداريةتأ

 مةقائ تيمة أساسنا ىي التأديبية المخالية إف" :بقكليا العميا اإلدارية المحكمة عبرتكما  
 أك كمقتاياتيا كظييتو لكاجبات المكظؼ مخالية قكاميا الجنائية، التيمة عف مستقمة بذاتيا

 الجنائية القكانيف عنو تنيي فيما المجتمع عمى المتيـ خركج ىي الجنائية الجريمة بينما كرامتيا،
 2".الجريمتيف بيف ارتباط ثمة كاف لك حتى قائـ اإلستقبلؿ كىذا بو، تأمر أك

كما ذكرنا مف كجكد ارتباط ما بيف الدعكل الجزائية كالدعكل المدنية  نو بالرغـكنجد أ 
ااحة بينيا نو ليس ىناؾ ركابط ك حيث إ ،داريةمر يختمؼ بالنسبة لمدعكل اإلإال أف األ ،سابقان 

فإنيا تستقؿ في  )إدارية( تأديبيةذا نشأت عف الجريمة دعكل بؿ إنو إ ،كبيف الدعكل الجزائية
التشريعات الجزائية العربية فنجدىا لـ تنص  إلىكبالرجكع  ،3عف الدعكل الجنائيةمباشرتيا 

عدـ  ، كىذا إف دؿ فإنو يدؿ عمىداريةثمة ارتباط بيف الدعكل الجزائية كالدعكل اإل صراحة عمى
 .داريةإلا الدعكل كبالتالي ال أثر لتقادـ الدعكل الجزائية عمى ،كجكد أم ركابط ما بيف الدعكييف

 

 

 

 

 

 
                                                           

 -امانات المسا لة التأديبية لممكظؼ العاـ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية نابمس مجد جياد نافع عياش،أ 1
 .59ـ، ص2007سنة  فمسطيف،

مرجع سابؽ،  ،مجد جياد نافع عياشأ لمشار لد ،27/12/1985بتاريخ  3-672رقـ  رية العمياداقرار المحكمة اإل 2
 .59ص

 .22ص مرجع سابؽ، غريب،المحمد عيد  3
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 الخاتمة 

ينبغي عمينا بعد االنتيا  مف ىذه الدراسة كالتي جا ت بعنكاف تقادـ الدعكل الجزائية في 
ـ ىأفابل عف  ،الدراسة إلييا ىـ النتائج التي تكصمتأف نستعرض أ التشريع اليمسطيني

 -تي:النحك اآل كذلؾ عمىالتكصيات 

 أوال: النتائج

عمى مرتكب اليعؿ نزاؿ العقاب إدكلة بلمحؽ   ىك نشك الدعكل الجزائية السبب في إقامة  .1
  االجرامي.

لمدعكل  تعرييان ردني التشريعات العربية كالتشريع المصرم كاليمسطيني كاألتامف تلـ  .7
  .و تعرييياالجزائية كترؾ لميق

بالتالي يتكلد الحؽ ك  ،شأ حؽ الدكلة في العقابينمجرد قياـ األشخاص بارتكاب الجريمة ب .3
 . ل الجزائيةفي تحريؾ الدعك 

مباشرة الدعكل تحريؾ ك النيابة العامة تبقى الجية الكحيدة صاحبة االختصاص في  .2
 .كيجكز ليا تيكيض بعض إجرا ات التحقيؽ الجزائية

في بعض لمنيابة العامة الحرية المطمقة في تحريؾ الدعكل الجزائية إال  األصؿ أفٌ  .5
 شككل أك طمب أك إذف.  تحريكيا إال بنا ن عمىستطيع ات حيث ال تستثنا اال

كـ قاائي بات في تنقاي الدعكل الجزائية إنقاا  طبيعيان كذلؾ مف خبلؿ صدكر ح .2
مف التشريع اليمسطيني  ينص عمييا كؿىناؾ أسباب أخرل  فٌ ال أإ ،الدعكم الجزائية

كالمصرم كاألردني كالمتمثمة بػػػػكفاة المتيـ، كالعيك الشامؿ، كالتقادـ، كالحكـ البات، 
 صالح. كالت

عمى سير ؤثر ت سباب  إنقاا  الدعكل الجزائية، كلكف السببا مف أ كفاة المتيـ يعد .2
 .د الكرثة لمتعكيض مف تركة المتكفىا ة، كتصبح الدعكل مكجيالدعكل المدينة

الحكمة مف تقرير التقادـ ىك عدـ بقا  مصمحة المجتمع في مبلحقة الياعؿ كعقابو سييا  .2
نسياف الجريمة بمركر الزماف كلصعكبة إثباتيا أك الندثار نظرا لو، ك مسمطة عمى رقبت

 األدلة.
نيسيا، تمقا  المحكمة مف  وتنظر فيمتعمؽ بالنظاـ العاـ، ك  انقاا  الدعكل بالتقادـ .9

ف مركر الزمف يؤدم إلى سقكط حؽ الدكلة في العقاب فبل يجكز تحريؾ الدعكل كذلؾ أل
 الجزائية بعد مركر مدة التقادـ.
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أثر الصمح عمى الدعكل المدنية الناشئة عف الجريمة  إلىالمشرع اليمسطيني لـ يتطرؽ  .11
  .المتصالح فييا صراحة

أثر انقاا  الدعكل الجزائية  واقتصر فيكالتشريع المصرم التشريعات العربية  بعض .11
 كىك ما أخذ بو ،المدنية إلى الدعكلف يمتد دكف أ المدنيةالجزائية الدعكل  بالتقادـ عمى

لسنة  3مف قانكف االجرا ات الجزائية رقـ  12)مادة  لمشرع اليمسطينيا كؿ مف
 ردني.كاأل (ـ2001

ثر لتقادـ الدعكل كبالتالي ال أ ،بيف الدعكل الجزائية كالدعكل اإلدارية ارتباطال يكجد  .17
 دارية.اإل لالدعك  الجزائية عمى
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 :توصياتالثانيًا: 

سمطة  ـ الطمب كاإلذف كقيد عمىالمشرع اليمسطيني بالنص صراحة عمى أحكانكصي  .1
  .النيابة العامة في تحريؾ الدعكل الجزائية

الجزائية  دـ امتداد الصمح الكاقع في الدعكلنكصي المشرع اليمسطيني بالنص صراحة ع .7
 عمى الدعكل المدنية الناشئة عف الجريمة المتصالح فييا.

ثر تقادـ يتعمؽ بأمسمؾ المشرع المصرم فيما نكصي المشرع اليمسطيني بأف يسمؾ  .3
نيسيا  اقتصر تقادـ الدعكل الجزائية عمى الذم ،عكل الجزائية عمى الدعكل المدنيةالد

 .الدعكل المدنية إلىف يمتد بذلؾ أدكف 

نكصي باستثنا  سرياف تقادـ الدعكل الجزائية عمى جرائـ القتؿ كالجرائـ التي منعت  .2
 يعة اإلسبلمية.ك معمكؿ في الشر ىا كما يالشريعة تقادـ الدعكل في

 3مف قانكف اإلجرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ  12نكصي باركرة تعديؿ نص المادة  .5
 15 عامة فيما يتعمؽ بمدد تقادـ الدعكل الجزائية، لتصبح في الجنايات 2001لسنة 

 سنكات. 5عاما، بينما في الجنح بعد ماي  20 العمد خاصة عاما، كفي جنايات القتؿ

لردع المجرميف ـ خارج الببلد سبب مف أسباب انقطاع التقادـ، يالمت نقترح جعؿ مغادرة .2
الببلد لبلستيادة مف مدة التقادـ كخاصة في ـ خارج ىمف ارتكاب جرائـ كاستغبلؿ فرار 

 الجنايات.
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 قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم -

 القانونية.: الكتب أوال

 .ـ1924 ،الطبعة الثانية ،دار المعارؼ ،ن المرافعاتنظرية الدفوع في قانو ،أحمد أبك الكفا (1
, الدار , أصول المحاكمات المدنية بمقتضى قانون أصول المحاكمات المبنانيأحمد أبك الكفا (7

 .ـ2014, مصر, 1المصرية لمطباعة كالنشر, ط
الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية معدال بالقانون رقم  ،أحمد السيد صاكم (3

الطبعة  ،بإنشاء المحاكم االقتصادية 7112لسنة  171والقانون رقم  7112لسنة  22
 . 2010سنة ، األكلى

الطبعة  ،مكتبة اليازجي ،النيابة العامة والمتخصصة واالستثنائية في فمسطين ،أحمد المبيض (2
 ـ1995 ،غزة ،األكلي

دار  ،-واالختصاص والدعوىالنظام القضائي -قانون المرافعات المدنية والتجارية ،حمد ىندمأ (5
 .ـ1995سنة  ،الجامعة الجديدة لمنشر

منشأة المعارؼ  ،أحكام التقادم في ضوء القضاء والفقو ،الشكاربي ،كعبد الحميد ،عثماف ،أسامة (2
 ـ.1984 ،القاىرة ،الطبعة األكلى ،لمنشر

, 1نكنية, ط, المركز القكمي لبلصدارات القامبادئ القانون الدستورىاشرؼ ابراىيـ سميماف,  (2
 .ـ2015القاىرة, 

شرح قانون اإلجراءات الجنائية )الجزء األول: مرحمة ما قبل  ،أشرؼ تكفيؽ شمس الديف  (2
 ـ.2012 ،طبعة خاصة بالتعميـ الميتكح ،المحاكمة(

، ال يكجد دار نشر، ال يكجد طبعة، ال شرح قانون االجراءات الجنائيةأشرؼ شمس الديف،  (9
 .يكجد سنة نشر، القاىرة

ال يكجد  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،قانون اإلجراءات الجنائية شرح ،ماؿ عثمافآ (11
 .ـ1989 ،مصر ،طبعة

, 1, دار زىراف لمنشر كالتكزيع, طأسباب انقضاء الخصومةأيمف ممدكح محمد الياعكرل,  (11
 .ـ2014بيركت, 

 ،)الدكلة(،امددار الح ،1ط ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،برا  نذر عبد المطيؼ (17
 .ـ2009
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مكتبة  ،7111( لسنة 3شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقم ) ،تامر القااي (13
 ـ.2017 ،غزة ،الطبعة األكلى ،نيساف لمطباعة كالتكزيع

منشأة المعارؼ, ال يكجد طبعة,  ،جراءات الجنائيةصول اإلأ المرصياكم، صادؽ حسف (12
 ـ2000االسكندرية, 

 ـ2007, بيركت, 1, دار الكتب العممية, طمعجم المعتمد, جرجي شاىيف عطية (15
 ـ.2004 ،مطبعة الزماف ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،جماؿ محمد مصطيي (12
، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالتكزيع صول المحاكمات الجزائيةأ، كأخر جبلؿ ثركت (12

 ـ1996سنة  كلى،كالنشر، الطبعة األ
 ،دار الجميؿ لمطباعة ،اءات الجنائية في القانون المصريمبادئ االجر  ،رؤكؼ عبيد (12

 ـ. 1989 ،مصر ،17الطبعة
 ـ.2002 ،مكتبة القدس ،أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ،سالـ أحمد الكرد (19
 ،)الطبعة(،مطبعة دار السبلح 1ج، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ،سامي نصراكم (71

 .ـ1976،بغداد
 ،مكتبة الجامعة اإلسبلمية ،األحكام العامة في قانون العقوبات الفمسطيني ،كليدساىر ال (71

 ـ.2010 ،غزة ،الطبعة الثانية
بدكف  ،دار النياة العربية ،التصرف في التحقيق االبتدائي بحفظ الدعوى ،ساىر الكليد (77

 ـ.2008 ،طبعة
الطبعة  ،معة األزىرمكتبة جا ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،ساىر الكليد (73

 ـ.2012 ،غزة ،األكلى
 ،دار ابف كثير ، شرح قنون أصول المحاكمات الجزائية ،سعيد حسب ا عبدا (72

 ـ2005،)الدكلة(،)الطبعة(
 ،مكتبة التكبة ،الدعوى القضائية بين الشريعة واألنظمة الوضعية ،سميماف بف أحمد العميكم (75

 ـ.2012 ،الطبعة األكلى
د القانوني في انقضاء الدعوى الجنائية والمدنية وسقوط العقوبة ورد المرش ،سيد نايؿ (72

 ـ.2003 ،القاىرة ،االعتبار
 ـ2005سنة ،ضمانات وحقوق المتيم في قانون االجراءات الجزائية ،طارؽ محمد الديراكم (72
, 1, دار اليكر كالقانكف, طانقضاء الخصومة بالصمح القضائيطمعت يكسؼ خاطر,  (72

 ـ2014المنصكرة, 
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، نشأة، معارؼ التعميق الموضوعي عمى قانون االجراءات الجنائيةبد الحميد الشكاربي، ع (79
 ـ. 2002باإلسكندرية، ال يكجد طبعة، االسكندرية، 

 .1995 ،1929شرح قانون أصول المحاكمات لمنظمة التحرير ’ عبد الحميد لطيي العيمة (31
المركز  ،في ضوء الفقو والقضاءالوجيز في التقادم المدني والجنائي  ،عبد العزيز التيامي (31

 ـ.2003 ،القاىرة ،الطبعة األكلى ،الثقافي لئلصدارات القانكنية
الطبعة  ،مكتبة آفاؽ ،موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ،عبد القادر جرادة (37

 ـ.2009 ،غزة ،األكلى
مؤسسة الرسالة  ،عيالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوض ،عبد القادر عكدة (33

 ـ.1985 ،بيركت ،الطبعة األكلى ،لمنشر
، بيركت، 1، ج14، مؤسسة الرسالة، طالتشريع الجنائي اإلسالميعبد القادر عكدة،  (32

 ـ.1998
 ـ1926 ،مصر ،مطبعة المعارؼ ،المرافعات المدنية والتجارية ،عبدالحميد أبك ىيؼ (35
 السعكدية ،ىػ1443 ،ماجستيررسالة  ،إثبات الدعوى الجنائية ،عبدا أبك داسر (32
الطبعة  ،الجز  االكؿ، الوجيز في اصول المحاكمات المدنية والتجاريةعبدا خميؿ اليرا،  (32

 ـ2014سنة،الثانية
 ،دار الكتب القانكنية لمنشر ،التقادم الجنائي والمدني في ضوء أحكام النقض ،عدلي خميؿ (32

 ـ.1998 ،القاىرة ،الطبعة األكلى
, 1, المركز القكمي لبلصدارات القانكنية, طنظام المرافعات ,بد العانيعبدالكىاب خيرم ع (39

 ـ2014القاىرة, 
سمطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون االجراءات عبل  زكي مرسي,  (21

 .ـ2014, القاىرة, 1, المركز القكمي لبلصدارات القانكنية, طالجنائية
حكم باالدانة غير الصادر باالجماع عن االقتناع مدى تعبير ال ،عمر الياركؽ الحسيني (21

 .1995سنة ،الطبعة الثانية، اليقيني لمقاضي الجنائي
،الطبعة االكلي ،  الوجيز في قانون اصول المحاكمات المدنية االردنيعكض احمد الزعبي ، (27

 .209ـ،ص2007عماف ،سنة  –دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ، االردف 
، الطبعة الثانية  في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الوسيطعيد محمد القصاص ،  (23

 ـ. 2010،سنة 
, 2, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع, ط, فقو العقوبات في الشريعة االسالميةعيسي العمرم كآخر (22

 .ـ2003عماف, 
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جراءات المحاكمة في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي ،فؤاد عبد المنعـ (25  ،الدعوى الجزائية وا 
 ـ.2008 ،بدكف طبعة ،بدكف دار نشر

سنة  ،القاىرة ،دار النياة العربية ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،فكزية عبد الستار (22
 ـ.1986

، مكتبة ( نظرية الجريمة1الوجيز في قانون العقوبات القسم العام )مازف إبراىيـ نكر الديف،  (22
 ـ.2012جامعة األمة، الطبعة األكلى، غزة، 

، مكتبة ( نظرية العقوبة7الوجيز في قانون العقوبات القسم العام )ىيـ نكر الديف، مازف إبرا (22
 ـ.2012جامعة األمة، الطبعة األكلى، غزة، 

الطبعة  ،1ج مكتبة جامعة األمة، ،شرح قانون اإلجراءات الجنائيةمازف إبراىيـ نكر الديف،  (29
 ـ.2012األكلى، غزة، 

 ،القاىرة  ،دار اليكر العربي ،التشريع المصري االجراءات الجنائية في  ،مكف سبلمةأم (51
 .1992سنة

الجز   ،دار النياة العربية ،االجراءات الجنائية في التشريع المصري ،مأمكف محمد سبلمة (51
 ـ.1983 ،مصر ،ال يكجد طبعة ،األكؿ

 ،عماف ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة ،بين الفقو والقانون الدعوى ،محمد ابراىيـ البداريف (57
 ـ.2010

, مسؤولية الدولة عن أعماليا غير المشروعة وتطبيقاتيا االداريةمحمد براؾ القكزاف,  (53
 ـ2014مكتبة القانكف كاالقتصاد لمنشر كالتكزيع, بيركت, 

 ـ .2005 ،االجراءات الجنائية ،محمد زكي أبك عامر (52
 ـ.2011 ،أصول االجراءات الجزائية ،كرممحمد سعيد ن (55
 ـ.2005 ،عماف ،الطبعة االكلي ،دار الثقافة ،جراءات الجزائيةأصول اإل ،محمد سعيد نمكر (52
 272ص،1997،االجراءات الجنائية في الترميم المصري ،محمد سبلمة (52
 ،عماف ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة ،أصول اإلجراءات الجزائية ،محمد سمير اليكر (52

 ـ.2005
مكتبة  ،الطبعة االكلى ،يالوجيز في قانون المحاكمات الجزائية االردن ،محمد صبحي نجـ (59

 ـ.1991سنة،دار الثقافة
الطبعة  ،دار الثقافة ،الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية ،محمد عمي السالـ الحمبي (21

 ـ.2009 ،عماف ،األكلي



                                                     

128 
 

سنة ،الطبعة الثانية ،الجز  االكؿ، شرح قانون االجراءات الجزائية ،محمد عيد غريب (21
 ـ.1997

 ـ2003 ،السعكدية ،طبعة خاصة ،دار عالـ الكتب ،عوىنظرية الد ،محمد نعيـ ياسيف (27
 ،القاىرة  -دار النياة العربية ،الجنائية شرح قانون االجراءات،محمكد نجيب حسني  (23

 1988سنة  ،الطبعة الثالثة 
 ،الطبعة االكلي ،دار النياة العربية ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،محمكد نجيب حسني (22

 ـ1987 ،مصر
 7113لسنة  3شرح قانون االجراءات الجزائية الفمسطيني رقم  ،باقي مصطيى عبد ال (25

 .2015سنة ،بدكف دار نشر،
 ـ.2002،دبي ،مطابع البيان التجارية ،النظرية العامة لمجزاء الجنائي ،مصطيي الجكىرم (22
 ال يكجد سنة نشر. ،ال طبعة ،الدار الجامعية ،قانون العقوبات ،ممحـ زكي أبك عامر (22
 ـ2015سنةالكتاب الثاني نظرية الحق،،المدخل لدراسة القانونك ممكح،مكسي سمماف اب (22
سقوط الحق في العقاب بين الفقو االسالمي والتشريع نبيؿ عبد الصبكر النبراكم،  (29

 ـ.2013، دار اليكر العربي، القاىرة، الوصفي
 ـ.2004سنة ،الجز  االكؿ، الوسيط في شرح مبادئ االجراءات الجزائية،نبيو صالح (21
, دار الحامد لمنشر ضمانات المتيم في الدعوى الجزائيةسميماف عمي المزكرم,  كعدل (21

 .ـ2008كالتكزيع, ال طبعة, عماف, 
مركز الدراسات  ،الوسيط في نظام االجراءات الجزائية السعودي الجديد ،ياسر حسيف بينس (27

 .ـ2017 ،الجيزة ،الطبعة االكلى ،العربية
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 يرثانيا: رسائل الدكتوراه والماجست

 ،"البطالن في قانون اإلجراءات الجزائية "دراسة مقارنة ،أسامة عبد ا الكيبلني (1
 ـ.2008 ،جامعة النجاح الكطنية ،)رسالة ماجستير(

 ،رسالة ماجستير ،ضمانات المساءلة التأديبية لمموظف العام،مجد جياد نافع عياش أ (7
 ـ2007سنة ،فمسطيف -جامعة النجاح الكطنية نابمس

، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرل، موانع الشيادة في الفقو االسالميرم، أيمف السي (3
 ىػػ1422السعكدية، 

، رسالة ماجستير، جامعة الشيخ أحكام التقادم في المواد الجزائيةبيمكؿ سيؼ الديف،  (2
 2016العربي العتيبي، 

, , رسالة ماجستير, جامعة القدسبدائل الدعوى الجزائيةجميمة مصطيي أحمد زيد,  (5
 ـ2011القدس, 

طركحة دكتكراه، كمية الشريعة أ، نظرية عدم سماع الدعوى لمتقادمحامد عبد الرحمف،  (2
 ـ1976كالقانكف، القاىرة، 

، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمف ميرة، التقادم الجنائيساسي طارؽ كآخر،  (2
 ـ2013

ث منشكر مقدـ بح ،التقادم الجزائي في القانون العراقي والمقارن ،سرككت طو رسكؿ (2
 الي مجمس القاا  في اقميـ ككردستاف

، إشيد  (9  ،ردني والعراقيالصمح واثره في الدعوى العامة بين القانونيين األ ياد حاـز
 2016سنة  كسط،جامعة الشرؽ األ رسالة ماجستير،

 ،رسالة ماجستير،الخصومة االدارية في القانون الفمسطيني ،صييب يكسؼ ابك عمياف (11
برنامج الدراسات العميا المشترؾ مع جامعة االقصى  ،رة كالدراسات العميا اكاديمية االدا

 2017سنة ،فمسطيف –
تقادم الدعوى الجزائية في ظل قانون االجراءات الجزائية  ،طارؽ جبرائيؿ قمصية (11

 ،جامعة فمسطيف االىمية ،)بحث بكالكريكس( ،م7111( لسنة 3الفمسطيني رقم )
 ـ.2012

، رسالة دكتكراه كمية نظرية عدم سماع الدعوى لمتقادم، عامر محمد عبد الرحمف (17
 ـ1976الشريعة كالقانكف، القاىرة، 
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، المجمة األردنية في تقادم الشيادة وأثره في اسقاط الحقوقعبد ا مصطيى اليكاز،  (13
 ـ2005الدراسات االسبلمية، العدد األكؿ، األردنية، 

ا في التشريع الجنائي "الحدود نظرية التقادم وتطبيقاتيعبد الكريـ براىيمي،  (12
 ـ.2014"، )رسالة ماجستير(، جامعة الكادم، أنموذجا

15)  
 ،)أطركحة دكتكراه( ،قيود الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق ،عزت الدسكقي (12

 ـ.1987 ،جامعة القاىرة
الدعوى الجنائية الخاصة في الشريعة االسالمية وقوانين عمي العيداف، انقاا   (12

، أطركحة دكتكراه، جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية، س التعاون الخميجيوأنظمة مجم
 .ـ2009الرياض، 

جامعة  ،رسالة ماجستير ،ضمانات المتيم أثناء مرحمة االستجواب ،عماد الشيخ خميؿ (12
 .ـ2006 ،العالـ األمريكية

جامعة  ،)أطركحة دكتكراه( ،حق التقاضي في الدعوى الجزائية ،كريـ خميس خصباؾ (19
 ـ.2008 ،بغداد

 ،)رسالة ماجستير( ،"أحكام التقادم في الفقو اإلسالمي "دراسة مقارنة ،محمد إبراىيـ (71
 ـ.2004 ،جامعة القاىرة

تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي عمى ضوء الفقو االسالمي محمد النزىة،  (71
 ـ.2003، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية، الرياض، والقانون الوضعي

 ،قامة الدعوى العمومية في فمسطينإدور النيابة العامة في  ،نظمي صعابنو محمكد (77
 .ـ2011 ،فمسطيف ،جامعة النجاح ،رسالة ماجستير

المواعيد والمدد في قانون االجراءات الجزائية الفمسطيني "دراسة  ،مي عصيكر (73
 ـ.2010 ،جامعة األزىر ،)رسالة ماجستير( ،مقارنة"

، رسالة ماجستير، ادم في القانون الجزائي األردنيالتقميسكف مصطيى العتيبي،  (72
 .ـ1993الجامعة األردنية، عماف، 
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 رابعا: القوانين

 ـ.2001( لسنة 3جرا ات الجزائية اليمسطيني رقـ )قانكف اإل .1
 .كتعديبلتو ـ1950( لسنة 150جرا ات الجنائية المصرم رقـ )قانكف اإل .2
 .(1961( لسنة )9) األردني رقـقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  .3
 ـ.2003ساسي اليمسطيني المعدؿ لسنة القانكف األ .4
( 35مارات العربية المتحدة القانكف االتحادم رقـ )جرا ات الجزائية لدكلة اإلقانكف اإل .5

 .ـ كفقا ألحدث التعديبلت1992لسنة 
  .1986لسنة  13رقـ  المصرمقانكف المرافعات المدنية كالتجارية  .6
 .وكتعديبلت 1988لسنة   24األردنيات المدنية أصكؿ المحاكمقانكف  .7

 
 

 ثم بحمد هللا
 

 

 

 


