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                              ادلستخلص
 ،ؼتٌ ايػسا١َ ايبد١ًٜ َهإ ايصداز٠ يف ايعدٜد َٔ ايكٛاْني ايعكاب١ٝ  يف ايٛقت اؿاضس     
ألُٖٝتٗا املتصاٜد٠ ٚؾاعًٝتٗا بٛصؿٗا اسد٣ اِٖ ايبدا٥ٌ اييت ميهٔ َٔ خالشلا ػاٚش  ْعسا

ٚضُٔ ٖرا االطاز اػ٘  ،ٚالضُٝا ايكصرل٠ املد٠ َٓٗا ،َطاٚئ ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ
املػسع ايعساقٞ يف اآل١ْٚ االخرل٠ مٛ اقساز ْعاّ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ 

يف َػسٚع قإْٛ ؼت عٓٛإ "قإْٛ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ  سٝح ضُٓ٘
اىل اعطا٤ ايؿسص١ يبعض  -عطب االضباب املٛدب١  –بايػسا١َ"، ٖادؾا َٔ ذيو 

ٚتكًٌٝ ايٓؿكات اييت  ،احملهَٛني يف اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ ٚاملدايؿات اييت ال تتصـ باـطٛز٠
 .ـص١ٜٓ ايدٚي١ؾطال عٔ اضاؾ١ َٛازد  ،تجكٌ ناٌٖ ايدٚي١

الضُٝا ضُٔ ْطام َػسٚع  ،َٚٔ ٖٓا تأتٞ ا١ُٖٝ ايبشح يف َٛضٛع ايػسا١َ ايبد١ًٜ     
ايكإْٛ اعالٙ  يبٝإ اِٖ االثاز االهاب١ٝ ٚايطًب١ٝ ايٓامج١ عٔ اقساز ْعاّ اضتبداٍ ايعكٛب١ 

كٛب١ ٚؾُٝا اذا نإ َٔ غإٔ ٖرا ايٓعاّ إ وكل اٖداف ايع ،ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ
ٚاعاد٠ اصالح احملهّٛ عًٝ٘ ٚتأًٖٝ٘  –بٓٛعٝ٘ ايعاّ ٚاـاص  –املتُج١ً يف ايسدع 

 باملكاز١ْ َع اشلدف املتُجٌ بت١ُٝٓ االٜسادات ايعا١َ يًدٚي١.

 ، اؿس١ٜ.بدا٥ٌ، ايعكٛب١ايهًُات املؿتاس١ٝ: 

Abstract 

The alternative fine occupies the forefront of many 

penal laws at the present time because of  its increasing 

importance and effectiveness as one of the most important 
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alternatives through which the disadvantages of deprivation 

of liberty can be avoided, especially the short duration of 

them. Within this framework, the Iraqi legislator has 

recently moved towards adopting a replacement system 

Penalty depriving liberty with a fine, as it was included in a 

draft law under the title "Law to replace freedom-depriving 

punishment with a fine".The purpose is   to give 

opportunities to some of those convicted for intentional 

crimes and offenses that are not of a serious nature. 

Moreover,   it is  to reduce the expenses that burden the 

state, as well as to  add resources to the state treasury. 

Hence the importance of researching the issue of the 

alternative fine, especially within the scope of the above 

draft law, in order to clarify the most important positive and 

negative effects resulting from the adoption of the system of 

substituting a penalty depriving liberty with a fine, and 

whether this system would achieve the objectives of the 

punishment represented by deterrence - of its two types - 

public and private - And the re-reform and re-habilitation of 

the convict in comparison with the goal of developing the 

state's public revenues. 

Key words: Punishment, Substitutions, Freedom 

 ةـادلقذم
اؿُد هلل ٚنؿ٢، ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً اي٘ ٚصشب٘ امجعني، ؾإ 

 َكد١َ عجٓا ميهٔ اٜطاسٗا َٔ خالٍ االتٞ :
 أٚال: ايتعسٜـ مبٛضٛع ايبشح ٚأُٖٝت٘

مما الغو ؾٝ٘ إ ايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ ايعكاب١ٝ قد عسؾت ؼٛالت نبرل٠ َٓر بدا١ٜ االيؿ١ٝ    
بعدَا نػؿت املُازضات ايع١ًُٝ عٔ ٚدٛد ايعدٜد َٔ االغهايٝات املستبط١  ايجا١ْٝ، ٚذيو



 (12( ، السنة )67( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23) 

36 

بايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ، ٚالضُٝا ايكصرل٠ املد٠ َٓٗا، ٚاييت اثبتت ايدزاضات ٚاالعاخ 
 –بٓٛعٝ٘ ايعاّ ٚاـاص  –ؾػًٗا يف قازب١ اؾسمي١ ٚؼكٝل اٖداف ايعكٛب١ يف ايسدع 

ٚتأًٖٝ٘، ملا تٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ اثاز ضًب١ٝ ع٢ً اجملتُع ٚاعاد٠ اصالح احملهّٛ عًٝ٘ 
ٚاحملهّٛ عًِٝٗ ٚعٛا٥ًِٗ ع٢ً سد ضٛا٤، االَس ايرٟ اد٣ اىل ظٗٛز اػاٖات ددٜد٠ يف 
ايطٝاض١ ايعكاب١ٝ دعت اىل ضسٚز٠ ايتصدٟ شلرا ايٓٛع َٔ ايعكٛبات ٚاهاد اؿًٍٛ ملا 

اب١ٝ ددٜد٠  ميهٔ َٔ خالشلا بح تطسس٘ َٔ اغهايٝات، ٚذيو َٔ خالٍ ايبشح عٔ بدا٥ٌ عك
   .االٌَ يف قازب١ اؾسمي١ ٚايكطا٤ ع٢ً ايطًبٝات اييت تذلتب ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛبات

يرا لد إ َععِ ايدٍٚ َٚطاٜس٠ يًتطٛز اؿاصٌ يف ايطٝاض١ ايعكاب١ٝ قد اػٗت اىل      
١، نايػسا١َ ٚٚقـ تٓؿٝر االقساز ببعض االْع١ُ ايعكاب١ٝ نبدا٥ٌ يًعكٛبات ايطايب١ يًشسٜ

ؾطال عٔ  ،.. اخل.ايعكٛب١ ٚايٛضع ؼت االختباز ٚايعٌُ يًُٓؿع١ ايعا١َ ٚاملساقب١ االيهذل١ْٝٚ
االقساز ببعض االْع١ُ االدسا١ٝ٥ اييت ؼكل ايػسض ذات٘، نٓعاّ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚايتط١ٜٛ 

 .اؾٓا١ٝ٥
االخرل٠ مٛ اقساز ْعاّ اضتبداٍ  ٚضُٔ ٖرا االطاز اػ٘ املػسع ايعساقٞ يف اآل١ْٚ     

ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ سٝح ضُٓ٘ يف َػسٚع قإْٛ ؼت عٓٛإ " قإْٛ اضتبداٍ 
ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ "، ايرٟ مت عسض٘ ع٢ً فًظ ايٓٛاب ٚقسا٤ت٘ َٔ قبٌ 

يبعض احملهَٛني اىل اعطا٤ ايؿسص١  -عطب االضباب املٛدب١  –اجملًظ، ٖادؾا َٔ ذيو 
يف اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ ٚاملدايؿات اييت ال تتصـ باـطٛز٠، ٚتكًٌٝ ايٓؿكات اييت تجكٌ ناٌٖ 

 .ايدٚي١، ؾطال عٔ اضاؾ١ َٛازد ـص١ٜٓ ايدٚي١
َٚٔ ٖٓا تأتٞ ا١ُٖٝ ايبشح يف َٛضٛع ايػسا١َ ايبد١ًٜ، الضُٝا ضُٔ ْطام َػسٚع      

اب١ٝ ٚايطًب١ٝ ايٓامج١ عٔ اقساز ْعاّ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايكإْٛ اعالٙ  يبٝإ اِٖ االثاز االه
ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ، ٚؾُٝا اذا نإ َٔ غإٔ ٖرا ايٓعاّ إ وكل اٖداف ايعكٛب١ 

ٚاعاد٠ اصالح احملهّٛ عًٝ٘ ٚتأًٖٝ٘  –بٓٛعٝ٘ ايعاّ ٚاـاص  –املتُج١ً يف ايسدع 
  .١ يًدٚي١باملكاز١ْ َع اشلدف املتُجٌ بت١ُٝٓ االٜسادات ايعاَ
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 ثاْٝا: تطاؤالت ايبشح 
ٜجرل ايبشح يف َٛضٛع ايػسا١َ ايبد١ًٜ فُٛع١ َٔ ايتطاؤالت اييت ماٍٚ َٔ خالٍ     

 ايبشح اإلداب١ عٓٗا، ٚاييت َٔ أُٖٗا :
ٌٖ إٕ ايطٝاض١ ايعكاب١ٝ اييت اْتٗذٗا املػسع ايعساقٞ يف َػسٚع قإْٛ اضتبداٍ ايعكٛب١  -1

ػسا١َ تٛانب ايطٝاض١ ايعكاب١ٝ اؿدٜج١ يف فاٍ ايبشح عٔ بدا٥ٌ ايطايب١ يًشس١ٜ باي
 .ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ

ٌٖ إٕ ايطٝاض١ ايعكاب١ٝ اييت اْتٗذٗا املػسع ايعساقٞ يف َػسٚع قإْٛ اضتبداٍ ايعكٛب١  -2
ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ  بٓٝت ع٢ً اضظ قا١ْْٝٛ َٔ غاْٗا عدّ ايتؿسٜط مبؿّٗٛ 

 .ؾٗا، ؾطال عٔ عدّ ايتؿسٜط عل ايدٚي١ يف ايعكابايعكٛب١ ٚاٖدا
ٌٖ إٕ ت١ُٝٓ االٜسادات ايعا١َ ٚؾكا يألٖداف املٛدب١ ملػسٚع قإْٛ اضتبداٍ ايعكٛب١  -2

 .ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ اصبح اسد االٖداف اٚ االغساض املتٛخا٠ َٔ ؾسض ايعكٛب١

 ثايجا: ْطام ايبشح 
ٕ مدد ْطاق٘ بدزاض١ ايػسا١َ ايبد١ًٜ ضُٔ َػسٚع وتِ عًٝٓا َٛضٛع ايبشح أ       

قإْٛ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ َٔ خالٍ اضتكسا٤ ْصٛص٘  ٚؼًًٝٗا ٚؾِٗ 
ايػسٚط اٚ ايطٛابط اييت اعتُدٖا املػسع يف َػسٚع ايكإْٛ اعالٙ ٚاالثاز املذلتب١ ع٢ً 

 .اقسازٙ
 بشحَٓٗذ١ٝ ايزابعا: 

ايبشح ع٢ً املٓٗر االضتكسا٥ٞ يٓصٛص َػسٚع قإْٛ اضتبداٍ ايعكٛب١ يف  ضٓعتُد       
ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ، ؾطال عٔ املٓٗر املكازٕ ايرٟ َٔ خالي٘ ٜتِ  َكاز١ْ َٛقـ 
املػسع ايعساقٞ َع َٛقـ املػسع يف ايكٛاْني املكاز١ْ ٚبٝإ َد٣ ايتٛاؾل ٚاالختالف 

َٔ خالي٘ اإلداب١ ع٢ً تطاؤالت ايبشح، َٚٔ ثِ  بُٝٓٗا بٗرا ايصدد، ٚبايكدز ايرٟ ميهٔ
 .تكدِٜ ايتٛصٝات ٚاملكذلسات ايالش١َ بصددٙ

 بشحٖٝه١ًٝ ايخاَطا: 
 يف ض٤ٛ َا تكدّ ازتأٜٓا تٓاٍٚ َٛضٛع ايبشح ٚؾل اـط١ اآلت١ٝ :

  َؿّٗٛ ايػسا١َ ايبد١ًٜ : األٍٚاملبشح 

  تعسٜـ ايػسا١َ ايبد١ًٜ : األٍٚاملطًب 
 أ١ُٖٝ  ايػسا١َ ايبد١ًٜ املطًب ايجاْٞ :
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  غسٚط ؾسض ايػسا١َ ايبد١ًٜ ٚاثازٖا  املبشح ايجاْٞ : 

  غسٚط ؾسض ايػسا١َ ايبد١ًٜ:  األٍٚاملطًب 

  آثاز ؾسض ايػسا١َ ايبد١ًٜاملطًب ايجاْٞ : 

 ادلبحث األول
 مفهىم الغرامة البذيلة

ايعكاب١ٝ  يف ايٛقت اؿاضس،  ؼتٌ ايػسا١َ ايبد١ًٜ َهإ ايصداز٠ يف ايعدٜد َٔ ايكٛاْني       
ْعسا ألُٖٝتٗا املتصاٜد٠ ٚؾاعًٝتٗا بٛصؿٗا اسد٣ اِٖ ايبدا٥ٌ اييت ميهٔ َٔ خالشلا ػاٚش 

  .َطاٚئ ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ، ٚالضُٝا ايكصرل٠ املد٠ َٓٗا
ٍ ٚيبٝإ َؿّٗٛ ايػسا١َ ايبد١ًٜ، ؾإْٓا ضٓكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني، ْتٓاٍٚ يف األٚ     

 .تعسٜـ ايػسا١َ ايبد١ًٜ، ؾُٝا نصص ايجاْٞ أل١ُٖٝ ايػسا١َ ايبد١ًٜ
 ادلطلب األول

 تعريف الغرامة البذيلة 
إ ايٛصٍٛ اىل تعسٜـ يًػسا١َ ايبد١ًٜ ٜكتطٞ َٓا اٚال ايتٜٓٛ٘ اىل إ َصطًح ايبد١ًٜ يف     

اْ٘ اذا مل  ٖرا املٛضع ٜأتٞ يٝشٌ قٌ َصطًح االص١ًٝ ٜٚهٕٛ ٚصؿا يه١ًُ ايعكٛب١، اذ
ٜتطُٔ يؿغ ايعكٛب١ خصا٥صٗا َٚكاصدٖا، ؾإ ايًؿغ ٜؿكد َؤداٙ ايكاْْٛٞ، َٚٔ ثِ ٜهٕٛ 

 َصطًح ايػسا١َ ايبد١ًٜ غرل دقٝل َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ.

إ ايػسا١َ ايبد١ًٜ ؽتًـ عٔ عكٛب١ ايػسا١َ بٛصؿٗا  –ألٍٚ ١ًٖٚ  –نُا اْ٘ قد ٜبدٚ     
ت االص١ًٝ اييت تٓصٍ َطاضا باير١َ املاي١ٝ يًُشهّٛ ايصٛز٠ ايٛسٝد٠ َٔ صٛز ايعكٛبا

، اال إ ٖرا ايتصٛز االٚيٞ يٝظ دقٝكا، ؾهالُٖا ٜتؿكإ َٔ سٝح اُْٗا عكٛبتإ (1)عًٝ٘

                                                      

كىي اما  ،( اما العقؽبة السالية االخخى التي يعخفيا التذخيع العقابي فيي عقؽبة السرادرة9)
عقؽبة تكسيمية  يخاد بيا ندع ممكية الساؿ جبخا بغيخ مقابل كإضافتو إلى ممغ  اف تكؽف 

اك تجبيخا احتخازيا ال يخد إال عمى أشياء ال يجؽز التعامل فييا بحكػ القانؽف، كيعج  ،الجكلة
مجخد حيازتيا فعال غيخ مذخكع، أي جخيسة، كمؼ ثػ فيي تشرب عمى الذيء ذاتو 

 أك لخفع الزخر كدفع الخطخ مؼ بقائو في يج مؼ يحؽزهإلخخاجو مؼ دائخة التعامل 
 =شخح قانؽف  –د. محسؽد محسؽد مرطفى  يحخزه. لمسديج مؼ التفريل يشعخ:
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نُا اُْٗا ىطعإ  ،ٜؿسضُٗا املػسع اؾٓا٥ٞ ع٢ً َٔ ثبت ازتهاب٘ يًذسمي١ اٚ ضاِٖ ؾٝٗا
 .ايعكابٞ املعاصس يًُبادئ ذاتٗا اييت ؽطع شلا ايعكٛب١ يف ايٓعاّ

اال اُْٗا ٜتُاٜصإ َٔ سٝح إ عكٛب١ ايػسا١َ االص١ًٝ ٖٞ ايعكٛب١ اييت ٜكسزٖا املػسع     
يًذسمي١، ضٛا٤ اناْت ٖٞ ايعكٛب١ ايٛسٝد٠ شلا اّ ناْت اختٝاز١ٜ وهِ بٗا َع ايعكٛب١ 

ػسع يتهٕٛ بدٜال ايطايب١ يًشس١ٜ اٚ بدْٚٗا، بُٝٓا ايػسا١َ ايبدي١ٝ ٖٞ ايعكٛب١ اييت ٜكسزٖا امل
عٔ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ اييت وهِ بٗا ع٢ً َستهب اؾسمي١، ٚع٢ً إ ٜهٕٛ ذيو َكصٛدا 
َٓ٘ يف نال اؿايتني ؼكٝل ٖدف ايعكٛب١ األضاضٞ املتُجٌ مبهاؾش١ اؾسمي١ ٖٚٛ اشلدف 

شلدف ايبعٝد شلا ايرٟ ٜتشكل عٔ طسٜل أٖداف قسٜب١ تهٕٛ مبجاب١ ايٛضا٥ٌ إىل بًٛؽ ٖرا ا
 .(1)ٖٚٞ ايسدع ايعاّ ٚايسدع اـاص ٚؼكٝل ايعداي١ ٚإصالح اؾاْٞ ٚاعاد٠ تأًٖٝ٘

ايصاّ ص١ًٝ قد عسؾٗا املػسع باْٗا: "ٚاذا ناْت عكٛب١ ايػسا١َ بٛصؿٗا اسد٣ ايعكٛبات اال    
احملهّٛ عًٝ٘ إ ٜدؾع اىل اـص١ٜٓ ايعا١َ املبًؼ املعني يف اؿهِ ٚتساعٞ احمله١ُ يف تكدٜس 

يػسا١َ ساي١ احملهّٛ عًٝ٘ املاي١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ َٚا اؾادٙ َٔ اؾسمي١ اٚ نإ ٜتٛقع اؾادت٘ ا
َٓٗا ٚظسٚف اؾسمي١ ٚساي١ اجمل٢ٓ عًٝ٘، ٚال ٜكٌ َبًؼ ايػسا١َ عٔ ْصـ دٜٓاز ٚال ٜصٜد 

 .(2)عٔ مخطُا١٥ دٜٓاز َا مل ٜٓص ايكإْٛ ع٢ً خالف ذيو"
                                                                                                                              

ص  – 9193 –القاىخة  –مطبعة جامعة القاىخة  – 92ط  –القدػ العاـ  –العقؽبات =
السدؤكلية  -القدػ العاـ  -شخح قانؽف العقؽبات  –د. عمي عبج القادر القيؽجي  ؛496

 –لبشاف  –بيخكت  –مشذؽرات الحمبي الحقؽقية  – 9ط  -الجشائية كالجداء الجشائي
الدياسة الجشائية  –؛ د. اسامة احسج دمحم الشعيسي 391 -399ص ص  – 0221

مجمة الخافجيؼ  – 0297لدشة  52العقابية في قانؽف السخجرات كالسؤثخات العقمية رقػ 
 . 092ص  – 0291 –جامعة السؽصل  –ة الحقؽؽ كمي – 49ع  – 91مج  –لمحقؽؽ 

 –دار الجامعة الججيجة  –القدػ العاـ  –قانؽف العقؽبات  -( يشعخ: د. دمحم زكي أبؽ عامخ 9)
 .641ص  –0290 –اإلسكشجرية 

كتججر  السعجؿ. 9141لدشة  999مؼ قانؽف العقؽبات العخاقي رقػ  (19)( يخاجع : السادة 0)
الغخامة في القانؽف العخاقي قج طخأت عمييا تعجيالت عجيجة كاف االشارة الى اف عقؽبة 

السعجؿ  9141لدشة  999اخخىا قانؽف تعجيل الغخامات الؽاردة في قانؽف العقؽبات رقػ 
السشذؽر في الؽقائع العخاقية بالعجد  ،0229لدشة  (4)كالقؽانيؼ الخاصة االخخى رقػ 

 =لغخامة في السخالفات ال يقل عؼكبسؽجبو اصبح مبمغ ا ،0292/  6/  5في  6961
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اييت اداشت ايٓطل بايػسا١َ بدال عٔ ايعكٛب١ ايطايب١ ٚإ املػسع يف ايكٛاْني املكاز١ْ     
يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠، ٚنريو املػسع ايعساقٞ يف َػسٚع قإْٛ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ 
باؿس١ٜ بايػسا١َ ايرٟ اداش يًُشه١ُ بٓا٤ ع٢ً طًب احملهّٛ عًٝ٘ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ 

ايػسا١َ  –ابٝا بايػسا١َ، ٚسدد  َبًؼ االضتبداٍ يًشس١ٜ اٚ ايتدبرل احملهّٛ ب٘ ٚداٖٝا اٚ غٝ
عػسٜٔ ايـ دٜٓاز عٔ نٌ ّٜٛ َٔ َد٠ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ، ٜطتٛؾ٢ دؾع١ ٚاسد٠ بـ   -

عكٛب١ َاي١ٝ ا إ ْعسف ايػسا١َ ايبد١ًٜ باْٗا: "ٜٚكٝد اٜسادا ْٗا٥ٝا ـص١ٜٓ ايدٚي١، ؾاْ٘ ميهٓٓ
 خص١ٜٓ ايدٚي١ املبًؼ احملدد يهٌ ّٜٛ َٔ اٜاّ َطُْٛٗا ايصاّ احملهّٛ عًٝ٘ بإ ٜدؾع اىل

َد٠ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ احملهّٛ بٗا بدال عٓٗا، اذا َا زأت احمله١ُ اْٗا ؼكل أٖداف 
ايعكٛب١ يف ايسدع ايعاّ ٚايسدع اـاص، ٚتؤدٟ ٚظٝؿتٗا يف ؼكٝل ايعداي١ ٚاصالح اؾاْٞ 

 ٚاعاد٠ تأًٖٝ٘".
نٌ خصا٥ص ايعكٛب١ يف ايٓعاّ ايعكابٞ املعاصس، اذ ٜكصد ٖٚٞ بٗرا املع٢ٓ تطتذُع      

 بٗا اٜالّ احملهّٛ عًٝ٘ بٗا عٔ طسٜل االْتكاص َٔ ذَت٘ املاي١ٝ، نُا اْٗا تتطِ بايػسع١ٝ
 ١ٓ1969 يط 111َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ زقِ  (1)املٛضٛع١ٝ اعُاال بأسهاّ املاد٠

اٚ اَتٓاع اال بٓا٤ ع٢ً قإْٛ ٜٓص ع٢ً ال عكاب ع٢ً ؾعٌ ايٓاؾر اييت تٓص ع٢ً اْ٘: "
"،  اسذلاش١ٜ مل ٜٓص عًٝٗا ايكإْٛػسمي٘ ٚقت اقذلاؾ٘، ٚال هٛش تٛقٝع عكٛبات اٚ تدابرل

ٚايػسع١ٝ االدسا١ٝ٥ اييت تعد ايطُإ ايكاْْٛٞ ؿطٔ اعُاٍ ايػسع١ٝ املٛضٛع١ٝ، ٚاييت 
١ اال مبكتط٢ سهِ قطا٥ٞ َؿادٖا إ ايعكٛب١ ال ميهٔ تصٛز تٛقٝعٗا عل َستهب اؾسمي

اسذلاّ ضُاْات املتِٗ  –َٔ خالٍ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥  -صادز عٔ قه١ُ كتص١ تطُٔ 
ٚصٛال اىل سهِ عادٍ َٔ املٓعٛز ايكاْْٛٞ، ٚايرٟ ٜعين إ ٜأتٞ اؿهِ ضًُٝا َٚٛاؾكا 
يصشٝح ايكإْٛ، َٚٔ املٓعٛز ايٛاقعٞ بإٔ ٜأتٞ قككا يػاٜات٘ يف ؼكٝل ايسدع بٓٛعٝ٘ 

                                                                                                                              

كفي الجشح  ،مئتي الف ديشار (022222)خسديؼ الف ديشار كال يديج عؼ  (52222)=
مميؽف  (9222222)مئتي الف ديشار ككاحج كال يديج عؼ  (022229)مبمغا ال يقل عؼ 

مميؽف ككاحج ديشار كال يديج عؼ  (9222229)كفي الجشايات مبمغا ال يقل عؼ  ،ديشار
 عذخة مالييؼ ديشار. (92222222)
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، ٚنريو (1)عٔ زضا٤ اؾُاع١ االْطا١ْٝ ب٘  –يٛ بػهٌ ضُين  –ايعاّ ٚاـاص، َٚعدلا 
َبدأ غدص١ٝ ايعكٛب١ ايرٟ ٜكطٞ بإ ايعكٛب١ اؾٓا١ٝ٥ ال تؿسض اال ع٢ً ايػدص 
املطؤٍٚ عٔ اؾسمي١ املستهب١، ضٛا٤ انإ ؾاعًٗا اّ غسٜها ؾٝٗا، ٚال ميهٔ إ تؿسض ع٢ً 

، ؾطال عٔ ذيو، ؾاْ٘ ٜذلتب ع٢ً ؾسض عكٛب١ (2)هب اؾسمي١غرلٙ َُٗا ناْت صًت٘ مبست
ايػسا١َ ايبد١ًٜ خطٛعٗا يرات ايكٛاعد اييت ؽطع شلا ايعكٛبات اؾٓا١ٝ٥ االص١ًٝ ناؾ١ ٚذيو 

 يف ساالت ايعٛد ٚايتعدد ٚتكادّ ايعكٛب١ ٚايعؿٛ عٓٗا.
 ادلطلب الثاني

 أهمية الغرامة البذيلة
ض١ عكاب١ٝ ؾعاي١ َٚال١ُ٥ ٜتصدز اٖتُاَات ايباسجني ال خالف بإ ايبشح عٔ ضٝا      

ٚايعًُا٤ يف كتًـ دٍٚ ايعامل، َٚٔ ثِ ؾإ َععِ ايدٍٚ تطع٢ باضتُساز اىل تطٜٛس 
ضٝاضتٗا ايعكاب١ٝ يتتٛاؾل َع ايتطٛزات اييت ٜهػـ عٓٗا ايٛاقع ايتطبٝكٞ، ٚمبا ٜتٓاغِ َع 

 اٖداف ايطٝاض١ ايعكاب١ٝ املعاصس٠ 
االعتُاد ع٢ً ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ ٚال ضُٝا قصرل٠ املد٠ َٓٗا، َٚا ْتر َٚع تصاٜد      

عٓٗا َٔ اثاز ضًب١ٝ، ؾكد تصاٜدت االصٛات املٓاٖط١ شلرٙ ايعكٛبات ٚاملٓاد١ٜ بطسٚز٠ 
ايتدًٞ عٓٗا ٚايبشح عٔ عكٛبات بد١ًٜ تؤدٟ ايػسض املٓػٛد يًعكٛب١، ٚتعٌُ ع٢ً اصالح 

، ٚقد تعددت ٖرٙ ايبدا٥ٌ، ٚاييت تعد ايػسا١َ (3)يف اجملتُع  احملهّٛ عًِٝٗ ٚاعاد٠ دفِٗ

                                                      

نعاـ العقؽبات كالتجابيخ البجيمة / نعاـ ذك مالمح خاصة  –: احسج مؽسى هياجشة يشعخ( 9)
 9ع  – 9مج  –مجمة جامعة الذارقة لمعمـؽ الذخعية كالقانؽنية  –لفمدفة عقابية متغيخة 

 .342ص  - 0297 -االمارات العخبية الستحجة  –جامعة الذارقة  –
عمػ الجداء الجشائي / الجداء الجشائي بيؼ الشعخية  –: د. اميؼ مرطفى دمحم خيشع( 0)

؛  77-74ص ص  - 0229 –االسكشجرية  –دار الجامعة الججيجة  –كالتطبيق
 –مشذؽرات الحمبي الحقؽقية  – 9ط  –الجداء الجشائي  –سامي عبج الكخيػ محسؽد .د

 .07ص  – 0292 –لبشاف  –بيخكت 
الى اف ىشاؾ العجيج مؼ السؤتسخات الجكلية التي عقجت لسشاقذة مؽضؽع  ( تججر االشارة3)

مؼ فخض ىحا الشؽع  بجائل العقؽبات الدالبة لمحخية كالتي اجسعت عمى ضخكرة  االقالؿ
 =مؼ العقؽبات كاحالؿ بجائل عقابية محميا، كؽقف التشفيح كاالختبار القزائي كالغخامة
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ايبد١ًٜ ٚاسد٠ َٔ اُٖٗا ْعسا يتصاٜد االعتُاد عًٝٗا يف ايٛقت اؿاضس ٚؾاعًٝتٗا يف ػاٚش 
َطاٚئ ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠، ٚع٢ً املطتٜٛات االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ 

 ٚايٓؿط١ٝ ناؾ١.
االقتصادٟ تعٗس ا١ُٖٝ عكٛب١ ايػسا١َ ايبد١ًٜ َٔ سٝح اْٗا تؤدٟ اىل ؾع٢ً املطت٣ٛ     

تكًٌٝ ايٓؿكات اييت تجكٌ ناٌٖ ايدٚي١ َٚٝصاْٝتٗا اييت تصسف ع٢ً بٓا٤ املؤضطات ايعكاب١ٝ 
بأْٛاعٗا املدتًؿ١ ٚاالْؿام ع٢ً ايكا٥ُني عًٝٗا، َٚا تٓؿك٘ ايدٚي١ نريو ع٢ً احملهّٛ عًِٝٗ 

صش١ٝ ٚادتُاع١ٝ، ٚنريو َصازٜـ تٛؾرل ايسعا١ٜ ٚاؿُا١ٜ ايالسك١ َٔ َأنٌ ًَٚبظ ٚزعا١ٜ 
 يتٓؿٝر ايعكٛب١ شلِ ٚيعٛا٥ًِٗ خٛؾا َٔ قٝاّ عا١ً٥ اجمل٢ٓ عًٝ٘ بايتعسض شلِ.

ؾطال عٔ ذيو ؾإ اُٖٝتٗا تعٗس َٔ خالٍ اضتجُاز طاقات احملهّٛ عًِٝٗ ايرٜٔ      
طين ٚتطٛزٙ، ٚذيو َٔ خالٍ االبكا٤ ميًهٕٛ َؤٖالت ١َٝٓٗ نبرل٠ يف ت١ُٝٓ االقتصاد ايٛ

عًِٝٗ نأؾساد َٓتذني ٚبايػهٌ ايرٟ ٜٓعهظ اهابٝا ع٢ً ايدٚي١ ٚاجملتُع، نُا اْٗا ال ؼسّ 
احملهّٛ عًٝ٘ َٔ عًُ٘ ٚزعاٜت٘ يعا٥ًت٘، ٖٚٛ َا ٜتٝح ي٘ إ ٜطد ساداتٗا املاد١ٜ 

 .(1)دص ايرٟ ٜعًٝٗاٚاملع١ٜٛٓ، ٚػٓٝبٗا مجٝع االثاز ايطًب١ٝ املذلتب١ ع٢ً ؾكدإ ايػ
ٚع٢ً املطت٣ٛ االدتُاعٞ ؾإ ا١ُٖٝ عكٛب١ ايػسا١َ ايبد١ًٜ تعٗس َٔ خالٍ االبكا٤ ع٢ً     

ايعالقات االدتُاع١ٝ اييت تسبط احملهّٛ عًٝ٘، ضٛا٤ بأؾساد اضست٘ اّ مبذتُع٘ ايرٟ وٝط 
عٞ ايرٟ ب٘، ٚعدّ تعسضٗا اىل ايتصدع ٚايتؿهو اييت تٓتر عٔ ؾصً٘ عٔ ايٓطٝر االدتُا

ٜعٝؼ ؾٝ٘ ٚشد٘ يف فتُع اخس ٖٚٛ فتُع ايطذٔ بهٌ َا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ عادات ض١٦ٝ 

                                                                                                                              

الحمقة الجكلية لمسعاممة  ،كمشيا ... الخ.االلكتخكنيةكالعسل لمسشفعة العامة كالسخاقبة =
كمؤتسخ االمػ الستحجة الثاني  ،9151العقابية الحجيثة التي عقجت في ستخاسبؽرغ عاـ 

كالسؤتسخ الخامذ  ،9142لسكافحة الجخيسة كمعاممة السجخميؼ الحي عقج في لشجف عاـ 
في كاراكاس عاـ  ، كالسؤتسخ الدادس الحي عقج9175الحي عقج في جشيف عاـ 

 لمتفريل يشعخ :  .9195كالسؤتسخ الدابع الحي عقج في ميالنؽ عاـ  ،9192
مجمة العجالة  –بجائل العقؽبات الدالبة لمحخية  –( يشعخ : رياف شخيف عبج الخزاؽ 9)

 .342ص  - 0297 - 9ع  – 9مج  –كالقانؽف 
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ٚبر١٦ٜ قد تؤثس ب٘ ضًبا ٚتؤدٟ اىل اؾطاد خًك٘ ٚتػٝرل ضًٛن٘ يٝتٓاضب َع ضًٛى اجملتُع 
 .(1)ايرٟ مت شد٘ ب٘، ٚبايتايٞ ػعٌ َٓ٘ اْطاْا َٓبٛذا ادتُاعٝا

ٗس اُٖٝتٗا بهْٛٗا تؤدٟ اىل اؿًٝٛي١ بني احملهّٛ عًٝ٘ اَا ع٢ً املطت٣ٛ ايٓؿطٞ، ؾتع    
ٚبني ايعدٜد َٔ املػانٌ ٚاالضطسابات ايٓؿط١ٝ اييت تطببٗا ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ 
ٚالضُٝا قصرل٠ املد٠ َٓٗا، ناالنت٦اب ٚايكًل ٚايهسا١ٖٝ ٚاالسباط ٚايسغب١ يف تدَرل ايرات 

ٕٓٛ، ٚال غو إ ٖرٙ املػانٌ ايٓؿط١ٝ تؤدٟ ٚتدَرل االخسٜٔ، ٚاييت قد تصٌ اىل سد اؾ
اىل َطاعؿات ضاز٠ ػاٙ احملهّٛ عًٝ٘ تدؾع٘ اىل تعاطٞ املٛاد املددز٠ يًٗسٚب َٔ ايٛاقع 
ايرٟ ٜعٝػ٘، َٚٔ ثِ ايتعسض ألَساض عط١ٜٛ اخس٣ دسا٤ اضتعُاٍ االدٚات املًٛث١ 

نٌ ايٓؿط١ٝ االخس٣ اييت نااليتٗاب ايهبدٟ ٚاؿ٢ُ ايػٛن١ٝ ٚايطٌ... اخل، اىل داْب املػا
تٓتر عٔ اؿسَإ اؾٓطٞ ٚاييت قد تدؾع احملهّٛ عًٝ٘ يًطكٛط يف ٖا١ٜٚ االمساف 
اؾٓطٞ إلغباعٗا بايطسم غرل املػسٚع١ اييت تػٌُ كتًـ صٛز ايػرٚذ اؾٓطٞ 

 .(2)ناإلغباع ايراتٞ ٚايًٛاط ٚايطشام، ضٛا٤ أناْت تتِ بسضا٥٘ اّ بإنساٖ٘ عًٝٗا
نٌ َا تكدّ، ؾإ ا١ُٖٝ ايػسا١َ ايبد١ًٜ تعٗس اٜطا يف ايكطا٤ ع٢ً ظاٖس٠  ؾطال عٔ     

اشدساّ اٚ انتعاظ ايطذٕٛ اييت تعد َٔ اخطس املػانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا املؤضطات 
ايعكاب١ٝ ْتٝذ١ شٜاد٠ اعداد احملهّٛ عًِٝٗ، ٚاييت تؤدٟ اىل عذص ايكا٥ُني عًٝٗا عٔ تٛؾرل 

اَر االصالس١ٝ ع٢ً ايٛد٘ االنٌُ، ٚؼكٝل اشلدف اٚ ايػسض املتطًبات ايالش١َ يتٓؿٝر ايدل
َٔ ايعكٛب١، ٚايكا٤ اعبا٤ اقتصاد١ٜ َتصاٜد٠ ع٢ً االقتصاد ايكَٛٞ يًدٚي١ املتُجٌ بصٜاد٠ 

                                                      

كإحجى العقؽبات البجيمة العقؽبات السجتسعية  –( يشعخ : رفعات صافي عمي ابؽ حجمة 9)
 -جامعة الذخؽ االكسط  –كمية الحقؽؽ  –رسالة ماجدتيخ  –في التذخيع االردني 

 .61ص  - 0291
مجمة  –مداكئ العقؽبة الدالبة لمحخية القريخة السجة  –. قؽادري صامت جؽىخ أ( يشعخ : 0)

 –لعمـؽ الدياسية كمية الحقؽؽ كا - 96ع  –االكاديسية لمجراسات االجتساعية كاالندانية 
 .77ص  - 0295 -جامعة الذمف 
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اؿاد١ اىل بٓا٤ َؤضطات عكاب١ٝ ددٜد٠ الضتٝعاب نِ اندل َٔ احملهّٛ عًِٝٗ بايعكٛبات 
 .(1)ايطايب١ يًشس١ٜ 

 ادلبحث الثاني
 ط فرض الغرامة البذيلة واثارهاشرو

ْتٓاٍٚ يف ٖرا املبشح غسٚط ؾسض ايػسا١َ ايبد١ًٜ ٚاالثاز املذلتب١ عًٝٗا، ٚذيو يف َطًبني 
 ٚناالتٞ :

 ادلطلب االول
 شروط فرض الغرامة البذيلة

تكدّ ايكٍٛ بإ االػاٙ املعاصس يف ايطٝاض١ ايعكاب١ٝ ايطاعٞ اىل اقساز ايعكٛبات ايبد١ًٜ،     
ٗا ايػسا١َ امنا دا٤ يتذاٚش االثاز ايطًب١ٝ يًعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ، ٚالضُٝا قصرل٠ َٚٓ

املد٠ َٓٗا، َٚع ذيو ؾإ املػسع يف ايكٛاْني اييت اقست اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ 
بايػسا١َ، قد قٝدت ذيو مبذُٛع١ َٔ ايػسٚط اييت ًٜصّ تٛاؾسٖا إلَها١ْٝ االضتبداٍ، ٚبكدز 

َس مبٛضٛع عجٓا، ؾاْ٘ ميهٔ يٓا إ مدد ٖرٙ ايػسٚط ٚؾكا ملػسٚع قإْٛ تعًل اال
 اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ ايعساقٞ باالتٞ : 

 اٚال : إ ٜهٕٛ اؿهِ قد صدز بعكٛب١ ضايب١ يًشس١ٜ 
 ًٜصّ يؿسض عكٛب١ ايػسا١َ ايبد١ًٜ إ ٜهٕٛ اؿهِ ايصادز عل احملهّٛ عًٝ٘ قد قط٢    

اييت ْصت ع٢ً  َٔ املػسٚع (1)املاد٠بعكٛب١ ضايب١ يًشس١ٜ، ٖٚرا ايػسط ٜطتؿاد َٔ ْص 
يًُشهّٛ عًٝ٘ ٚداٖٝا اّ غٝابٝا بعكٛب١ ضايب١ يًشس١ٜ اٚ ايتدابرل اييت ال تصٜد  َدتٗا اْ٘: "

ب اؿهِ دزد١ ايبتات اّ مل عٔ مخظ ضٓٛات ؾاقٌ اضتبداٍ املد٠ بايػسا١َ، انتط
 ".ٜهتطب

: "ايعكٛبات اييت تتطُٔ سسَإ احملهّٛ عًٝ٘ َٔ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜاد بٜٚس     
، أٟ إ (2)"ب١ٝ طٛاٍ املد٠ احملهّٛ بٗا عًٝ٘سسٜت٘ ٚذيو بإٜداع٘ يف اسد٣ املؤضطات ايعكا

دٖٛس ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ ٖٛ سسَإ احملهّٛ عًٝ٘ َٔ سك٘ يف اؿس١ٜ ٚذيو ع٢ً اٌَ 
                                                      

العقؽبات الدالبة لمحخية قريخة السجة كبجائميا / دراسة  –د. ايسؼ رمزاف الديشي : يشعخ( 9)
 .992ص  – 0225 –القاىخة  –دار الشيزة العخبية  – 0ط –مقارنة 

 .913ص  -مرجر سابق  –: د. عمي عبج القادر القيؽجي يشعخ( 0)
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ٚدف٘ يف اجملتُع، ٖٚٞ ٚؾكا يًكإْٛ ايعساقٞ ْٛعإ ايطذٔ اصالس٘ ٚاعاد٠ تأًٖٝ٘ 
، ٚقد اختاز املػسع ايعساقٞ عكٛب١ اؿبظ اٚ ايتدبرل اييت ال تصٜد عٔ مخظ (1)ٚاؿبظ

 ضٓٛات ؾاقٌ نأضاع إلَها١ْٝ اضتبداٍ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا بايػسا١َ.
د٠ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ : ٌٖ إ ؼدٜد املػسع ايعساقٞ ملٜجاز ايتطاؤٍ االتٖٞٚٓا     

مبد٠ مخظ ضٓٛات ؾاقٌ ٜتٛاؾل َع االػاٙ اؿدٜح يف ايطٝاض١ ايعكاب١ٝ ايداع١ٝ اىل اقساز 
 ؟يعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ  َٔ عدَ٘بدا٥ٌ ا

ٚيإلداب١ ع٢ً ٖرا ايتطاؤٍ ميهٔ ايكٍٛ، بإ ايؿك٘ ٜهاد هُع ع٢ً إ االػاٙ اؿدٜح     
ايطايب١ يًشس١ٜ ٜستبط ازتباطا ٚثٝكا بايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ  مٛ اهاد بدا٥ٌ يًعكٛبات

قصرل٠ املد٠، َٚٔ ثِ ٜطتبعد اعُاشلا نًُا ناْت ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا ط١ًٜٛ املد٠، اال إ 
ٖرا االمجاع اثاز ددال َٔ ْاس١ٝ اخس٣ سٍٛ املعٝاز اٚ املعاٜرل اييت ميهٔ االعتُاد عًٝٗا 

يًشس١ٜ تعد قصرل٠ املد٠، ال ضُٝا يف ظٌ غٝاب ايتعسٜـ  يًكٍٛ بإ ايعكٛب١ ايطايب١
 ايتػسٜعٞ شلرا ايٓٛع َٔ ايعكٛبات.

ٚيكد تبآٜت ازا٤ ايؿك٘ سٍٛ املعٝاز احملدد يًعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠ اىل      
شلا، ثالث١ ازا٤، االٍٚ ٜعتُد ع٢ً َعٝاز ْٛع اؾسمي١ اييت تكسز ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ نذصا٤ 

ٚؾكا يريو تعد ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠ اذا ناْت َكسز٠ يًذسا٥ِ ق١ًًٝ اـطٛز٠ 
االدسا١َٝ، ٚذيو يف ايكٛاْني اييت تعتُد تكطِٝ اؾسا٥ِ اىل دسا٥ِ عاي١ٝ اـطٛز٠ ٚدسا٥ِ 

٠ ق١ًًٝ اـطٛز٠ االدسا١َٝ، نُا تعد ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠ اذا ناْت َكسز
نذصا٤ ٜؿسض ع٢ً َستهيب دسا٥ِ املدايؿات، ٚذيو يف ايكٛاْني اييت تعتُد تكطِٝ اؾسا٥ِ 
اىل دسا٥ِ اؾٓاٜات ٚاؾٓح ٚاملدايؿات، اَا ايجاْٞ ؾٝعتُد ع٢ً َعٝاز ْٛع املؤضط١ ايعكاب١ٝ 

                                                      

الدجؼ ايجاع السحكـؽ عميو في احجى السشذآت العقابية السخررة قانؽنا ليحا ( يخاد ب9)
الغخض لسجة عذخيؼ سشة اف كاف مؤبجا كال اكثخ مؼ خسذ سشؽات الى خسذ عذخة 

اما الحبذ فيخاد  ،كاذا اطمق القانؽف لفظ الدجؼ عج ذلغ سجشا مؤقتا ،سشة اف كاف مؤقتا
كىؽ  ،ت العقابية السخررة قانؽنا ليحا الغخضبو ايجاع السحكـؽ عميو في احجى السشذآ

 ،عمى نؽعيؼ الحبذ الذجيج كمجتو ال تقل عؼ ثالثة اشيخ كال تديج عمى خسذ سشؽات
: يخاجع .كالحبذ البديط كمجتو ال تقل عؼ اربع كعذخيؼ ساعة كال تديج عؼ سشة كاحجة

 .السعجؿ 9141لدشة  999مؼ قانؽف العقؽبات العخاقي رقػ  (91 ،99 ،97)السؽاد 
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اييت ٜتِ تٓؿٝر ٖرٙ ايعكٛب١ بٗا، ؾاذا ناْت املؤضط١ كصص١ يتٓؿٝر ايعكٛب١ ايطايب١ 
قصرل٠ املد٠ ؾتهٕٛ ايعكٛب١ قصرل٠ املد٠ ٚايعهظ صشٝح، بُٝٓا ٜتدر ايجايح َٔ يًشس١ٜ 

َد٠ ايعكٛب١ َعٝازا  يتشدٜد ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠، ٚقد تعددت اآلزا٤ ضُٔ 
ٖرا ايساٟ سٍٛ اؿد االقص٢ شلرٙ ايعكٛب١، ؾُِٓٗ َٔ سددٖا مبد٠ ال تصٜد عٔ ثالث١ اغٗس، 

د٠ ال تصٜد عٔ ضت١ اغٗس اٚ تطع١ اغٗس، ٖٚٓاى َٔ سدد اؿد االقص٢ َِٚٓٗ َٔ سددٖا مب
شلا مبد٠ ض١ٓ، ٚذيو قٝاضا ع٢ً إ َد٠ ايط١ٓ تعد املد٠ ايهاؾ١ٝ يتٓؿٝر بساَر االصالح 

 . (1)ٚايتأٌٖٝ اييت تطبل ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘
دت ايعدٜد َٔ ؾكد اعتُ -ٚبكدز تعًل االَس بايػسا١َ ايبد١ًٜ   –اَا ع٢ً صعٝد ايكٛاْني    

ايكٛاْني ايػسب١ٝ ع٢ً َعٝاز َد٠ ايعكٛب١ يتشدٜد ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠، 
ؾايكإْٛ ايْٝٛاْٞ اٚدب ع٢ً ايكاضٞ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ اييت ال تصٜد َدتٗا 

ايطايب١ عٔ مثا١ْٝ عػس غٗسا بعكٛب١ ايػسا١َ، نُا اداش ايكإْٛ االملاْٞ اضتبداٍ ايعكٛب١ 
يًشس١ٜ اييت تكٌ َدتٗا عٔ ضت١ اغٗس بايػسا١َ، ٚيٛ مل ٜتطُٔ ايٓص ايعكابٞ عكٛب١ ايػسا١َ، 
ٚنريو ايصّ ايكإْٛ ايدلتػايٞ ايكاضٞ باضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ اييت ال تصٜد َدتٗا 

ْٕٛ عٔ ضت١ اغٗس بايػسا١َ، اذا ناْت اعتبازات ايسدع ايعاّ تكتطٞ ذيو، نُا اداش ايكا
االضباْٞ اضتبداٍ عكٛب١ اؿبظ ايرٟ ال تصٜد َدت٘ عٔ ض١ٓ اٚ ضٓتني بايػسا١َ، اذا ٚدد 
ايكاضٞ َٔ ظسٚف ايكط١ٝ َا ٜطتدعٞ ذيو، ٚنريو اداش ايكإْٛ ايؿسْطٞ اضتبداٍ عكٛب١ 
اؿبظ يف دسا٥ِ اؾٓح بايػسا١َ ع٢ً إ ال تتذاٚش عدد اٜاّ ايػسا١َ بايٓعس اىل دطا١َ 

" ٜٛزٚ َع االخر بعني االعتباز  1000" َٜٛا، ٚإ ال تتذاٚش ق١ُٝ ايػسا١َ "  360اؾسمي١ " 
 .(2)دخٌ احملهّٛ عًٝ٘ ٚاعبا٥٘ املاي١ٝ

                                                      

عمسا اف السعيار الستسثل بسجة العقؽبة كاف مثار لمشقاش في السؤتسخ الجكلي السشعقج في ( 9)
كقج خمص السؤتسخ  ،حؽؿ بجائل العقؽبة الدالبة لمحخية كتطبيقاتيا 9190البختغاؿ عاـ 

الى اف العقؽبة الدالبة لمحخية قريخة السجة ىي تمغ العقؽبة التي ال يديج حجىا االقرى 
 –د. ايسؼ رمزاف الديشي لمسديج مؼ التفريل حؽؿ اراء الفقو يشعخ : عؼ ستة اشيخ. 

ص  – مرجر سابق -ا. قؽادري صامت جؽىخ؛  32 - 02ص ص  –مرجر سابق 
  .76-73ص 

مجى صالحية الغخامة  –( لمتفريل حؽؿ مؽقف القؽانيؼ اعاله يشعخ : دمحم الؽريكات 0)
 =مجمة جامعة –السجة في التذخيع االردني كالسقارف بؽصفيا بجيال لعقؽبة الحبذ قريخ 
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نُا اعتُدت بعض ايكٛاْني ايعسب١ٝ اييت اقست ْعاّ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ     
يكإْٛ االزدْٞ اداش بايػسا١َ ع٢ً املعٝاز ذات٘ ايرٟ اعتُدت عًٝ٘ ايكٛاْني ايػسب١ٝ، ؾا

يًُشه١ُ اضتبداٍ عكٛب١ اؿبظ احملهّٛ بٗا ٚاييت ال تصٜد َدتٗا ع٢ً ثالث١ اغٗس بايػسا١َ 
ع٢ً اضاع دٜٓازٜٔ عٔ نٌ ّٜٛ، اذا اقتٓعت بإ ايػسا١َ عكٛب١ ناؾ١ٝ يًذسمي١ اييت ادٜٔ 

 -ٛب١  يف ْطام ؼدٜدٙ يًعسٚف املدؿؿ١ يًعك -، نريو اداش ايكإْٛ اؾصا٥سٟ (1)بٗا
يًُشه١ُ اذا نإ املتِٗ يٝظ َٔ اصشاب ايطٛابل ايكطا١ٝ٥، ٚناْت عكٛب١ اؿبظ ٖٞ 

" 500000" دٜٓاز ٚال تصٜد عٔ "  20000املكسز٠ يًذسمي١ اضتبداشلا بايػسا١َ اييت ال تكٌ عٔ " 
دٜٓاز، اَا اذا نإ املتِٗ َٔ اصشاب ايطٛابل ايكطا١ٝ٥، ؾاْ٘ ال هٛش يف اٟ ساٍ َٔ 

 .(2)اضتبداٍ اؿبظ بايػسا١َ االسٛاٍ
ٚع٢ً ا١ٜ ساٍ، ؾإ ايجابت مما تكدّ اختالف َٛقـ ايؿك٘ ٚايكٛاْني َٔ َد٠ ايعكٛب١      

ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠ اييت هٛش اضتبداشلا بايػسا١َ اٚ بك١ٝ االْع١ُ ايبد١ًٜ شلا، ٚإ 
 ايطٓتني، ٖٚٛ َا ٜسدع نإ ايػايب ؾٝٗا إ ٖرٙ املد٠ تٓشصس َا بني ايجالث١ اغٗس اىل

باعتكادْا اىل إ تًو املد٠ ٖٞ املد٠ اييت يف ذٖٔ املػسع يًعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ 
املد٠ ٚاال ملا اداش اضتبداشلا بايػسا١َ، ؾطال عٔ إ ؼدٜد ٖرٙ املد٠ ٜستبط بطبٝع١ نٌ 

ٚتطتٛدب اؿهِ  فتُع َٔ ٖرٙ اجملتُعات، ٚاْٛاع اؾسا٥ِ اييت ٜصداد اٚ ٜهجس ازتهابٗا
 بٗرٙ ايعكٛب١.

َٚٔ ٖرا املٓطًل ْس٣ إ اػاٙ املػسع ايعساقٞ اىل ؼدٜد َد٠ ايعكٛب١ اييت هٛش     
اضتبداشلا بايػسا١َ غُظ  ضٓٛات اٚ اقٌ ٖٛ اػاٙ ال ٜٓطذِ َع االػاٙ ايػايب يف ايؿك٘ 

ٜكصس ذيو ع٢ً ْٛع َعني ٚايكٛاْني املكاز١ْ، الضُٝا اذا اخرْا بٓعس االعتباز إ املػسع مل 
َٔ اؾسا٥ِ، نذسا٥ِ اؾٓح ٚاملدايؿات، ٚامنا دا٤ ايٓص َطًكا، َٚٔ ثِ ميهٔ سلٍٛ مجٝع 

                                                                                                                              

 9251ص ص  - 0293 – 5ع  – 07مج  -الشجاح لألبحاث " العمـؽ االندانية " =
- 9242 . 

  .9142لدشة   94( مؼ قانؽف العقؽبات االردني رقػ  0/ 07يخاجع : السادة )( 9)
عمسا اف  ،0295لدشة  خي رقػقؽبات الجدائ( مؼ قانؽف الع6مكخر/  53( يخاجع : السادة )0)

جة تتجاكز الذيخيؼ الى ( مؼ القانؽف ذاتو ىي الحبذ لس5مجة الحبذ كفقا لمسادة )
  .خسذ سشؽات
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باضتجٓا٤ اؾسا٥ِ ايٛازد٠ يف املاد٠   –اؾسا٥ِ اييت وهِ ؾٝٗا باؿبظ باالضتبداٍ بايػسا١َ 
قا١ْْٝٛ َطتكس٠ ست٢ ٚإ ناْت َٔ دسا٥ِ اؾٓاٜات، اذ اْ٘ نشكٝك١  -" َٔ املػسٚع  6" 

إ احمله١ُ ميهٔ شلا إ تٓصٍ بايعكٛب١ اذا مت االخر بايعسٚف املدؿؿ١ ايتكدٜس١ٜ ٚاالعراز 
ايكا١ْْٝٛ املدؿؿ١ اىل َا دٕٚ اؿد االد٢ْ يًعكٛب١، ٚبايتايٞ اؿهِ بايعكٛب١ املكسز٠ ؾسا٥ِ 

و ؾاْ٘ ال ىؿ٢ بدال عٔ ايعكٛب١ املكسز٠ ؾسا٥ِ اؾٓاٜات، ؾطال عٔ ذي -اؿبظ  _اؾٓح 
عٔ املتتبع إ تٛقٝت طسح املػسٚع ايرٟ دا٤ يف ظٌ اتطاع ٚاْتػاز ظاٖس٠ ايؿطاد االدازٟ 
ٚاملايٞ يف ايعسام، قد ٜجرل ايهجرل َٔ اؾدٍ سٍٛ اَها١ْٝ اضتػالي٘ إلهاد َٓؿر قاْْٛٞ 

 يًُتٛزطني يف ازتهاب اؾسا٥ِ ع٢ً اختالف اْٛاعٗا.
ػسع ايعساقٞ اعاد٠ ايٓعس يف َد٠ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا اييت عًٝ٘ ؾإْٓا ْكذلح ع٢ً امل    

"، سا١َ، ْٚكذلح إ تهٕٛ املد٠ ٖٞ "اؿبظ ملد٠ ال تصٜد عٔ ضٓتنيميهٔ اضتبداشلا بايػ
 ٚذيو يألضباب ايتاي١ٝ :

تتكازب َع االػاٙ ايػايب يف َٛقـ ايؿك٘  ٕ َد٠ "اؿبظ ملد٠ ال تصٜد عٔ ضٓتني"ا -1
َٔ ؼدٜد َد٠ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠، ؾطال عٔ إ  ٚايكٛاْني املكاز١ْ

احملهَٛني بٗرٙ ايعكٛب١ ِٖ يف ايػايب االعِ َٔ االغداص ايرٜٔ ال ٜتصؿٕٛ باـطٛز٠ 
االدسا١َٝ، ٖٚٛ َا ٜٓطذِ َع االضباب املٛدب١ يتػسٜع ايكإْٛ، ؾطال عٔ ؼكٝل 

يب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠ ٚػاٚش ضًبٝات ايػا١ٜ االضاض١ٝ َٔ اقساز بدا٥ٌ ايعكٛبات ايطا
 اؿهِ بٗا.

يتشكٝل َصاحل   -اييت ْٓصٙ املػسع ٚايكطا٤ عٓٗا  –دز٤ غب١ٗ اضتػالٍ ايكإْٛ  -2
 َستهيب اؾسا٥ِ املدتًؿ١.

 ثاْٝا : زضا٤ احملهّٛ عًٝ٘ باضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ
عٔ ايعكٛبات املكسز٠ مبٛدب ايكٛاْني ايعكاب١ٝ، اال  تٓؿسد ايػسا١َ ايبد١ًٜ غاص١ٝ متٝصٖا     

ٖٚٞ خاص١ٝ زضا٤ احملهّٛ عًٝ٘ بؿسضٗا بدال عٔ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ احملهّٛ بٗا 
عًٝ٘ اصال، ٚع٢ً ايسغِ َٔ إ املػسع ايعساقٞ مل ٜٓص ع٢ً ٖرا ايػسط صساس١ ضُٔ 

( 1)املاد٠ال اْ٘ ٜطتؿاد ضُٓا َٔ َػسٚع قإْٛ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ، ا
( اييت 3)املاد٠يًُشهّٛ عًٝ٘ ٚداٖٝا اّ غٝابٝا... "، َٚٔ املػسٚع اييت ْصت ع٢ً اْ٘: "

اعالٙ تكدِٜ طًب يػسض االضتبداٍ اىل احمله١ُ  (1)يًُػٍُٛ بأسهاّ املاد٠: "دا٤ ؾٝٗا
: "ٜكدّ ع٢ً اْ٘ ( اييت ْصت5)و املاد٠"، ٚنرياصدزت اؿهِ يًبت بطًب االضتبداٍاييت 
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طًب االضتبداٍ َٔ قبٌ املػٍُٛ بأسهاّ ٖرا ايكإْٛ اٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ قاْْٛا اىل احمله١ُ 
  املدتص١.... ".

ٕ املػسع ايعساقٞ اضتددّ َؿسد٠ "اعالٙ" يإلغاز٠ ا (3)ابتدا٤ً ٜالسغ ع٢ً ْص املاد٠    
يف صٝاغ١ ايٓصٛص  عًٝ٘، ٚسٝح إ ٖرا االضًٛب غرل َتعازف (1)اىل َا ٚزد يف املاد٠

اييت ؼٌٝ َا تتطُٓ٘ َٔ اسهاّ اىل َٛاد اخس٣ يف ايكإْٛ ذات٘، نُا اْ٘ ال ايكا١ْْٝٛ 
ٜطتكِٝ َع َا تتُٝص ب٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ نْٛٗا يػ١ االختصاز ٚايدالي١ ع٢ً املطُٕٛ باقٌ 

" َٔ ٙيف ساٍ اصداز ايكإْٛ سرف يؿغ "اعال عدد َٔ املؿسدات، ؾإْٓا ْكذلح ع٢ً املػسع
 َٔ ايكإْٛ. (3)ْص املاد٠

نُا ٜتطح اٜطا، تعًٝل املػسع يًشهِ بايػسا١َ ايبد١ًٜ ع٢ً تكدِٜ طًب َٔ احملهّٛ      
صاسب اؿل يف طًب عًٝ٘ بايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ قاْْٛا، َٚٔ ثِ ٜتشدد 
االٍٚ يف تكدِٜ ايطًب،  االضتبداٍ باحملهّٛ عًٝ٘ بايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ، ؾٗٛ صاسب اؿل

ٚي٘ إ ٜٛنٌ غرلٙ بريو، ٚاذا نإ احملهّٛ عًٝ٘ يٝظ اٖال يتكدِٜ ايطًب ؾإ اؿل يف 
تكدمي٘ ٜٓتكٌ ملٔ ميجً٘ قاْْٛا، ضٛا٤ انإ ايٛيٞ اّ ايٛصٞ اّ ايكِٝ عًٝ٘، ٚبايتايٞ ال 

هِ بٗا اال بعد ايًذ٤ٛ يًػسا١َ ايبد١ًٜ َٔ تًكا٤ ْؿطٗا، نُا ال هٛش شلا اؿ هٛش يًُشه١ُ
تكدِٜ ايطًب َٔ احملهّٛ عًٝ٘ بايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ، ٚبٗرا ىتًـ َٛقـ املػسع 
ايعساقٞ عٔ َٛقـ املػسع يف ايكٛاْني املكاز١ْ اييت اخطعت اؿهِ بايػسا١َ ايبد١ًٜ يًطًط١ 

 ايتكدٜس١ٜ يًُشه١ُ، ٚمل تعًل ذيو ع٢ً َٛاؾك١ اٚ زضا٤ احملهّٛ عًٝ٘.
ي٘ َا ٜدلزٙ َٔ  –باعتكادْا  –ٕ تطًب ٖرا ايػسط َٔ قبٌ املػسع ايعساقٞ ٚال غو ا      

سٝح ضُإ اضتعداد احملهّٛ عًٝ٘ إلدا٤ َبًؼ ايػسا١َ  َٔ د١ٗ،  ٚػٓب ايطًبٝات اييت 
تتٓر عٔ اؿاي١ ايعهط١ٝ املتُج١ً بإبداٍ ايػسا١َ بطًب اؿس١ٜ اذا مل ٜتُهٔ احملهّٛ عًٝ٘ 

، َٚٔ ثِ عدّ ؼكل (1)طٞ ب٘ اىل خص١ٜٓ ايدٚي١ َٔ د١ٗ اخس٣َٔ دؾع َبًؼ ايػسا١َ املك

                                                      

فقج اكجب السذخع ابجاؿ  ،( لتجشب عجـ تشفيح االحكاـ الجدائية كتحقيقيا ألثخىا في الخدع9)
خامة  كبسعجؿ يـؽ كاحج الغخامة السحكـؽ بيا بالحبذ كؽسيمة إلجباره عمى دفع مبمغ الغ

" خسديؼ الف ديشار مؼ مبمغ الغخامة كعمى اف ال تديج مجة الحبذ  52222عؼ كل  " 
 =مؼ قانؽف تعجيل الغخامات الؽاردة (6)يخاجع : السادة  .في كل االحؽاؿ عؼ ستة اشيخ
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ايػا١ٜ َٔ اقسازٖا، ضٛا٤ َا تعًل  بتذاٚش ايطًبٝات املذلتب١ ع٢ً ؾسض ايعكٛب١ ايطايب١ 
 يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠ اّ َا تعًل َٓٗا بتشكٝل اغساض ايعكٛب١ يف االصالح ٚايتأٌٖٝ.

 سا٥ِ اييت هٛش ؾٝٗا االضتبداٍ: إ ٜهٕٛ اؿهِ قد صدز عٔ دسمي١ َٔ اؾثايجا
ًٜصّ إلَها١ْٝ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ، إ ٜهٕٛ اؿهِ بٗا قد صدز عٔ    

دسمي١ َٔ اؾسا٥ِ اييت هٛش االضتبداٍ ؾٝٗا، ٖٚرا ايػسط ٜٓؿسد ب٘ املػسع ايعساقٞ ٚذيو 
دٜد ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ اييت باملكاز١ْ َع ايكٛاْني اييت اعتُدت َعٝاز َد٠ ايعكٛب١ يف ؼ

قصست ذيو ع٢ً ْٛع َعني َٔ اؾسا٥ِ، هٛش اضتبداشلا بايػسا١َ، ٚنريو ايكٛاْني اييت 
نذسا٥ِ اؾٓح ٚاملدايؿات، ٚذيو َٔ خالٍ قٝاَ٘ باضتجٓا٤ فُٛع١ َٔ اؾسا٥ِ اييت وهِ 

" َٔ  6يف املاد٠  " بٗا بعكٛب١ ضايب١ يًشس١ٜ َٔ اـطٛع ألسهاَ٘، ٖٚٞ اؾسا٥ِ ايٛازد٠ 
 : َستهبٖٛا َٔ اـطٛع ألسهاَ٘ ٖٚٞ املػسٚع اييت دا٤ ؾٝٗا تعداد يًذسا٥ِ اييت ٜطتج٢ٓ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              

 (4)السعجؿ كالقؽانيؼ الخاصة االخخى رقػ  9141لدشة  999في قانؽف العقؽبات رقػ =
  . 0292/  6/  5في  6961السشذؽر في الؽقائع العخاقية بالعجد  0229 لدشة
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، ٚدسا٥ِ (3)، ٚدسا٥ِ االػاز بايبػس(2)، ٚدسا٥ِ املددزات(1)دسا٥ِ ايؿطاد املايٞ ٚاالدازٟ
 ، ٚدسا٥ِ غطٌ ايعاز .(4)غطٌٝ االَٛاٍ

 27ػدز االغاز٠ اىل إ املػسع ايعساقٞ قد ضُٔ قإْٛ ايعؿٛ زقِ  ٚيف ٖرا ايصدد،      
ْصا أداش مبٛدب٘ يًٓصٌٜ اٚ املٛدع ايصادز عك٘ سهِ بات ٚأَط٢ َا ال ٜكٌ  2016يط١ٓ 

، (5)عٔ ثًح املد٠ احملهّٛ بٗا طًب اضتبداٍ املد٠ املتبك١ٝ َٔ ايعكٛب١ أٚ ايتدبرل بايػسا١َ 
تهيب "دسمي١ تٗسٜب املطذْٛني اٚ احملبٛضني اٚ ٚسدد املػُٛيني بريو، ِٖٚ َس

املكبٛض عًِٝٗ، دسمي١ اٜٛا٤ احملهَٛني اٚ املتُٗني عٔ اؾسا٥ِ املطتجٓا٠ َٔ تطبٝل 
اسهاّ ايكإْٛ َامل ٜهٔ احملهّٛ اٚ املتِٗ شٚدا اٚ قسٜبا َٔ ايدزد١ االٚىل، دسمي١ االػاز 

١ًُ اٚ اٚزام ايٓكد اٚ ايطٓدات املاي١ٝ، باملددزات، دسا٥ِ تٗسٜب االثاز، دسمي١ تصٜٝـ ايع

                                                      

( لدشة 32قانؽف ىيئة الشداىة كالكدب غيخ السذخكع رقػ )( كىي الجخائػ السحجدة في 9)
قزية )( مشو عشج تحجيجىا لمسقرؽد بػ 9السعجؿ التي اشارت الييا السادة ) 0299

دعؽى جدائية يجخي التحقيق فييا بذاف كالتي نرت عمى أف السخاد بيا" كل  (،فداد
تجاكز السؽظفيؼ  ،الكدب غيخ السذخكع ،االختالس ،الخشؽة ،سخقة امؽاؿ الجكلة)جخائػ 

، 079، 036، 033حجكد كظائفيػ كاي جخيسة مؼ الجخائػ السشرؽص عمييا في السؽاد 
 9141( لدشو 999مؼ قانؽف العقؽبات رقػ ) 014، 013، 012، 074، 075، 070

جخائػ الفداد كبزسشيا خيانة االمانة التي تختكب مؼ السشعسات غيخ الحكؽمية  ،عجؿالس
السسشؽحة صفة الشفع العاـ كفي الجسعيات السيشية التي تديػ الجكلة في امؽاليػ اك التي 
 ،مشحت امؽاليػ صفة امؽاؿ عامة اك التي مشح مشدؽبؽىا صفة السكمفيؼ بخجمة عامة

 ،لخاص الؽطشي كاالجشبي في االعساؿ الستعمقة بالقطاع العاـجخائػ الخشؽة في القطاع ا
 (.جخائػ رشؽة السؽظف االجشبي

  .0297لدشة    (52)( كىي الجخائػ السحجدة في قانؽف السخجرات كالسؤثخات العقمية رقػ 0)
  .0290لدشة  (09) ( كىي الجخائػ السحجدة في قانؽف مكافحة االتجار بالبذخ رقػ3)
لدشة  (31)ئػ السحجدة في قانؽف مكافحة غدل االمؽاؿ كتسؽيل االرىاب رقػ ( كىي الجخا6)

0295 . 
  .0294لدشة   (07)مؼ قانؽف العفؽ العاـ رقػ  (/ اكال 4)( يخاجع : السادة 5)
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ٚظٝؿ١ٝ يف َالى دسمي١ تصٜٚس احملسزات ايسزل١ٝ اييت ادت اىل سصٍٛ املصٚز ع٢ً دزد١ 
 .(1)ؾُا ؾٛم"ايدٚي١ َدٜس عاّ 

ٚباملكاز١ْ بني َٛقـ املػسع يف َػسٚع قإْٛ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ      
سا٥ِ املطتجٓا٠ َٔ االضتبداٍ يف االٍٚ ٚاؾسا٥ِ اييت هٛش ٚقإْٛ ايعؿٛ َٔ سٝح  اؾ

االضتبداٍ سصسا ؾٝٗا يف ايجاْٞ، لد  إ املػسع قد ػاٚش ايطًبٝات اييت تذلتب ع٢ً 
سلٛي٘ َستهيب دسا٥ِ االػاز باملددزات باالضتبداٍ يف قإْٛ ايعؿٛ، ٚذيو  َٔ خالٍ 

ُٓٗا دسمي١ االػاز باملددزات َٔ تكسٜسٙ اضتجٓا٤ َستهيب دسا٥ِ املددزات َٚٔ ض
االضتؿاد٠ َٔ االضتبداٍ يف َػسٚع ايكإْٛ، اال إ َا ٜؤخر عًٝ٘ ٖٛ عدّ قٝاَ٘ باضتجٓا٤ 
َستهيب دسا٥ِ تٗسٜب االثاز ٚدسمي١ تصٜٝـ ايع١ًُ اٚ اٚزام ايٓكد اٚ ايطٓدات املاي١ٝ ٚدسمي١ 

ايٛازد٠ يف َػسٚع ايكإْٛ،  تصٜٚس احملسزات ايسزل١ٝ َٔ اَها١ْٝ االضتؿاد٠ َٔ االسهاّ
 بايسغِ َٔ خطٛز٠  ٖرٙ اؾسا٥ِ ع٢ً َصاحل اجملتُع ٚآَ٘ ٚاضتكسازٙ.

ٚبكدز تعًل االَس مبػسع  –ٚع٢ً ا١ٜ ساٍ، ؾإْٓا ْس٣ اْ٘ ال غساب١ يف قٝاّ املػسع     
ز باضتجٓا٤ َستهيب دسا٥ِ ايؿطاد املايٞ ٚاالدازٟ ٚدسا٥ِ املددزات ٚدسا٥ِ االػا -ايكإْٛ 

بايبػس ٚدسا٥ِ غطٌٝ االَٛاٍ َٔ االضتؿاد٠ َٔ اسهاّ ٖرا ايكإْٛ، اذ إ ذيو ٜأتٞ ضُٔ  
ايطٝاض١ ايعكاب١ٝ املعاصس٠ ملهاؾش١ ٖرٙ االْٛاع َٔ اؾسا٥ِ اييت اضشت تتصـ بهْٛٗا 
ظٛاٖس ٜٓبػٞ ايتصدٟ شلا ٚايكطا٤ عًٝٗا بػت٢ ايٛضا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ، ؾطال عٔ اـطٛز٠ اييت 

تهيب ٖرٙ االْٛاع َٔ اؾسا٥ِ، اال إ َا ٜجرل ايػساب١ ٚايدٖػ١ اضتجٓا٤ َستهيب ٜتصـ بٗا َس
 دسا٥ِ غطٌ ايعاز َٔ االضتؿاد٠ َٔ اسهاّ ايكإْٛ، َٚجاز االضتػساب ٜتأت٢ َٔ االتٞ :

إ َصطًح  دسا٥ِ غطٌ ايعاز َٔ املصطًشات اييت مل تسد يف اٟ َاد٠ َٔ َٛاد قإْٛ  -1
 مله١ًُ ي٘.ايعكٛبات اٚ ايكٛاْني ا

َٔ قإْٛ  (409)اذا نإ املكصٛد باالضتجٓا٤ َستهيب دسا٥ِ ايكتٌ ٚؾكا يًُاد٠  -2
، ؾإ اضتجٓا٤ َستهيب ٖرٙ اؾسمي١ ٜتعازض َع (2)1969يط١ٓ  111ايعكٛبات زقِ 

                                                      

    .0294لدشة   (07)مؼ قانؽف العفؽ العاـ رقػ  (/ تاسعا 4)( يخاجع : السادة 9)
يعاقب السعجؿ عمى انو: " 9141لدشة  999ؽبات رقػ مؼ قانؽف العق 621( نرت السادة 0)

بالحبذ مجة ال تديج عمى ثالثة سشؽات مؼ فاجأ زكجتو اك احجى محارمو في حالة 
تمبديا بالدنا اك كجؽدىا في فخاش كاحج مع شخيكيا فقتميا في الحاؿ اك قتل احجىسا اك 

 =كال ،ىة مدتجيسةاعتجى عمييسا اك عمى احجىسا اعتجاء افزى الى السؽت اك الى عا
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َٛقـ املػسع يف قإْٛ ايعكٛبات ايرٟ دعٌ َٔ ساي١ االضتؿصاش اييت ٜتعسض شلا 
ا كؿؿا يعكٛب١ دسمي١ ايكتٌ ايعُد، َٚٔ ثِ تكسٜس عكٛب١ َستهب اؾسمي١ عرزا قاْْٛٝ

اؿبظ ملد٠ ال تصٜد عٔ ثالخ ضٓٛات ملستهبٗا، ؾطال عٔ عدّ دٛاش اضتعُاٍ سل 
ايدؾاع ايػسعٞ ٚتطبٝل اسهاّ ايعسٚف املػدد٠ ضدٙ َٔ د١ٗ، نُا اْ٘ ٜتعازض َع 

حملهَٛني يف االضباب املٛدب١ ملػسٚع ايكإْٛ املتُج١ً بإعطا٤ ايؿسص١ يبعض ا
اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ اييت ال تتصـ باـطٛز٠، اذا َا اخر بٓعس االعتباز إ َستهب اؾسمي١ 
ال ٜتصـ باـطٛز٠ اييت تدلز اضتجٓاؤٙ َٔ اسهاّ ايكإْٛ، ٚإ ازتهاب٘ يًذسمي١ نإ 

 بطبب ساي١ االضتؿصاش ايػدٜد اييت تعسض شلا ٚدؾعت٘ اىل ازتهاب اؾسمي١. 
ٚذيو  (6)ٍ اصداز ايكإْٛ تعدٌٜ ْص املاد٠كذلح ع٢ً املػسع يف ساعًٝ٘ ؾإْٓا ْ    

عرف دسا٥ِ غطٌ ايعاز َٔ اؾسا٥ِ اييت ٜطتج٢ٓ َستهبٖٛا َٔ االضتؿاد٠ َٔ اسهاّ 
 ايكإْٛ.

 زابعا : َٛاؾك١ احمله١ُ املدتص١ ع٢ً طًب االضتبداٍ
سض عكٛب١ ايػسا١َ بدال عٔ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ احملهّٛ بٗا َٛاؾك١ ٜػذلط إلَها١ْٝ ؾ    

احمله١ُ املدتص١ ع٢ً طًب االضتبداٍ ايرٟ تكدّ ب٘ احملهّٛ عًٝ٘ اٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ 
اييت ْصت ع٢ً اْ٘ : َٔ َػسٚع ايكإْٛ  (4)قاْْٛا، ٖٚرا ايػسط ٚزد ايٓص عًٝ٘ يف املاد٠ 

زؾط٘...... "، ٚاحمله١ُ املدتص١ ٖٞ احمله١ُ اييت يًُشه١ُ قبٍٛ طًب االضتبداٍ اٚ "
اصدزت اؿهِ بايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ، ٚيف ْطام ٖرا ايػسط ؾإ َٛقـ املػسع ايعساقٞ 
ٜتؿل َع َٛقـ املػسع يف ايكٛاْني اييت اقست ْعاّ ؾسض عكٛب١ ايػسا١َ بدال عٔ ايعكٛب١ 

يدع٣ٛ امله١ٓ ايكا١ْْٝٛ يًشهِ بريو ايطايب١ يًشس١ٜ َٔ سٝح اعطا٤ ايكاضٞ املدتص بٓعس ا
َٔ عدَ٘ ٚؾكا يطًطت٘ ايتكدٜس١ٜ، اذا َا ؼكل ايػسط  املتعًل مبد٠ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ 
احملهّٛ بٗا ع٢ً ايتؿصٌٝ ايرٟ بٝٓاٙ اْؿا، َع االخر بعني االعتباز إ قساز احمله١ُ بكبٍٛ 

َٔ املػسٚع اييت ْصت  (4)د٠ضعا يًطعٔ اضتٓادا ألسهاّ املاايطًب أٚ زؾط٘ ٜهٕٛ خا
يًُشه١ُ قبٍٛ طًب االضتبداٍ أٚ زؾط٘ ٜٚهٕٛ قسازٖا خاضعا يًطعٔ متٝٝصا ع٢ً اْ٘: "

                                                                                                                              

يجؽز استعساؿ حق الجفاع الذخعي ضج مؼ يدتفيج مؼ ىحا العحر كال تطبق ضجه =
  ."دةاحكاـ العخكؼ السذج
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يط١ٓ  (23)ٚؾل طسم ايطعٔ املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ أصٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ زقِ 
 ".املعدٍ 1971

اعُاٍ احمله١ُ  َٚع ذيو ؾإ ايتطاؤٍ ايرٟ ميهٔ إ ٜطسح يف ٖرا ايصدد ٖٛ: ٌٖ إ    
يطًطتٗا ايتكدٜس١ٜ باضتبداٍ ايعكٛب١ اٚ زؾطٗا ٖٞ ضًط١ َطًك١ اّ البد َٔ تكٝٝدٖا 

 مبذُٛع١ َٔ ايطٛابط اييت هب َساعاتٗا عٓد ْعس ايطًب ؟ 
إ االداب١ ع٢ً ٖرا ايتطاؤٍ باالضتٓاد اىل ايٓصٛص ايٛازد٠ يف َػسٚع ايكإْٛ تكتطٞ     

ملٛاؾك١ ع٢ً ايطًب َٔ عدَ٘ ٖٞ ضًط١ َطًك١، اذ مل ٜسد ايكٍٛ بإ ضًط١ احمله١ُ يف ا
ضُٔ ْصٛص َػسٚع ايكإْٛ ْصا ود َٔ ٖرٙ ايطًط١، اال عدٚد ؼكل ايػسٚط 

ع املتعًك١ بؿسض عكٛب١ ايػسا١َ ايبد١ًٜ اييت مت اؿدٜح عٓٗا اْؿا، َٚع ذيو ؾإْٓا ْتؿل َ
١ احمله١ُ ايتكدٜس١ٜ غصٛص بدا٥ٌ ، ايرٟ ٜدعٛ اىل عدّ اطالم ضًط(1)ايؿك٘ ايساٟ ايػايب يف

بدا٥ٌ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠ َٚٔ ضُٓٗا ايػسا١َ ايبد١ًٜ، ٚضسٚز٠ تكٝٝدٖا 
مبذُٛع١ َٔ ايطٛابط اييت ميهٔ َٔ خالشلا ؼكٝل االٖداف املسد٠ٛ َٔ ٚزا٤ االػاٙ مٛ 

طٛا٥ـ  تبين ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛبات اييت ٖٞ يف االصٌ اَتٝاش َكسز إلصالح بعض
اجملسَني املبتد٥ني ٚابعادِٖ عٔ االثاز ايطًب١ٝ يًعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠ 
ٚتػذٝعِٗ ع٢ً عدّ ايعٛد٠ يإلدساّ، َٚٔ ثِ ضسٚز٠ إ ٜهٕٛ املطتؿٝد َٓٗا ِٖ ؾ١٦ 

"، ني ايرٜٔ ٜطًل عًِٝٗ ٚصـ "اجملسَني بايصدؾ١االسداخ، ٚنريو تًو ايؿ١٦ َٔ اجملسَ
دل َٔ اؾساد اجملتُع اييت تكع يف بساثٔ االدساّ  بطبب عٛاٌَ طاز١٥ اٚ ٖٚٞ ايؿ١٦ االن

عازض١ تدؾعٗا اىل ازتهاب اؾسمي١، ؾطال عٔ ضسٚز٠ ٚصٍٛ احمله١ُ اىل قٓاع١ ٜٚكني 
ظد٣ٚ ايعكٛب١ ايبد١ًٜ يف ؼكٝل اٖداؾٗا يف اصالح احملهّٛ عًٝ٘ ٚتأًٖٝ٘  املبين ع٢ً 

دَٗا عًُا٤ َتدصصٕٛ ٜدزضٕٛ ساي١ نٌ قهّٛ عًٝ٘ تكازٜس ع١ًُٝ ٚادتُاع١ٝ ْٚؿط١ٝ ٜك
 يتكسٜس َد٣ ددازت٘ يالضتؿاد٠ َٔ ٖرٙ ايعكٛبات َٔ عدَٗا.  

                                                      

استبجاؿ  سياسة –( لمتفريل يشعخ : د. احسج كيالف عبج هللا كبالؿ عبج الخحسؼ محسؽد 9)
 –لبحؽث العمسية السخكد العخبي لمجراسات كا –/ دراسة مقارنة الرفة الجشائية لمعقؽبة

ص ص  –مرجر سابق  –؛ احسج مؽسى هياجشة  001ص  – 0291 –القاىخة 
كرقة بحثية مشذؽرة  –متطمبات العقؽبات البجيمة  –؛ ـ. رجب عمي حدؼ  349 -344

ضسؼ كقائع مؤتسخ العقؽبات البجيمة تطؽيخ لمقؽانيؼ العخاقية الحي اقامتو محافعة دىؽؾ 
  .57 -55ص ص  – 0290/ اذار /  93-90لمفتخة 
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 ادلطلب الثاني
 اثار فرض الغرامة البذيلة

ٜذلتب ع٢ً تٛاؾس ايػسٚط املتطًب١ يؿسض ايػسا١َ ايبد١ًٜ اثاز َتعدد٠، َٓٗا َا ٜتعًل     
َا ٜتعًل مبصرل احملهّٛ عًٝ٘ بايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ، مببًؼ ايػسا١َ احملهّٛ ب٘، َٚٓٗا 

 ٖٚٛ َا ضٓعسض٘ يف ٖرا املطًب ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ : 
 : ايصاّ احملهّٛ عًٝ٘ بإدا٤ َبًؼ ايػسا١َ دؾع١ ٚاسد٠اٚال
تتؿل ايكٛاْني املكاز١ْ اييت اقست ْعاّ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ ع٢ً     

عًٝ٘ بإدا٤ َبًؼ ايػسا١َ اىل خص١ٜٓ ايدٚي١ ٚؾكا يطٛابط ٚأضظ َع١ٓٝ، ضٛا٤ ايصاّ احملهّٛ 
 –َٔ سٝح ؼدٜد َبًؼ ايػسا١َ اّ َٔ سٝح ؼدٜد نٝؿ١ٝ ادا٥٘، اذ لد إ املػسع ايؿسْطٞ 

مل ودد َبًػا َعٝٓا ٜتٛدب اؿهِ ب٘ باملكاز١ْ َع  –ايرٟ ٜأخر بٓعاّ ايػسا١َ اي١َٝٛٝ 
شس١ٜ، ٚامنا َٓح ايكاضٞ ضًط١ ؼدٜد َبًؼ ايػسا١َ بػهٌ ٜتٓاضب َع َد٠ ايعكٛب١ ايطايب١ يً

َكداز ايدخٌ ايَٝٛٞ كصَٛا َٓ٘ االعبا٤ اي١َٝٛٝ يًُشهّٛ عًٝ٘، ٚ بػسط إ ال تتذاٚش 
" ٜٛزٚ، ٚإ ال ٜتذاٚش عدد اٜاّ ايػسا١َ بايٓعس اىل دطا١َ اؾسمي١  1000ق١ُٝ ّٜٛ ايػسا١َ " 

اضتشكام املبًؼ االمجايٞ يف ْٗا١ٜ املد٠ املطابك١ يعدد اٜاّ ، نُا اٚدب (1)" َٜٛا 360" 
ايػسا١َ احملهّٛ بٗا، َٚع ذيو اداش يًُشه١ُ إ تكّٛ بتكطٝط َبًؼ ايػسا١َ اٚ تأدٌٝ دؾع٘ 

 عطب ايعسٚف احملٝط١ باحملهّٛ عًٝ٘، ضٛا٤ ايعا١ًٝ٥ اٚ ايصش١ٝ اٚ امل١ٝٓٗ  َٓٗا.
يػسا١َ ع٢ً اضاع دٜٓازٜٔ عٔ نٌ ّٜٛ َٔ اٜاّ اَا املػسع االزدْٞ ؾكد سدد َبًؼ ا    

ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ ٚاييت ٜٓبػٞ إ ال تصٜد عٔ ثالث١ اغٗس، ؾُٝا مل ودد يف ايٓص 
نٝؿ١ٝ ادا٤ َبًؼ ايػسا١َ، ٚبايتايٞ ٜتِ ايسدٛع اىل ايكٛاعد ايعا١َ  يف تٓؿٝر عكٛب١ ايػسا١َ 

 .(2)١ ٚاسد٠ٚاييت تكطٞ بطداد املبًؼ اىل خص١ٜٓ ايدٚي١ دؾع
" عػسٜٔ ايـ دٜٓاز عٔ نٌ   20000بُٝٓا سدد املػسع ايعساقٞ َبًؼ ايػسا١َ ع٢ً اضاع "  

ّٜٛ َٔ اٜاّ َد٠ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ احملهّٛ بٗا ٚاييت ٜٓبػٞ إ ال تصٜد عٔ مخظ 
ٜهٕٛ َبًؼ االضتبداٍ َٔ َػسٚع ايكإْٛ بكٛشلا " (2)و املاد٠ضٓٛات، اذ ْصت ع٢ً ذي

"، نُا اٚدب إ ٜتِ تطدٜدٖا َبًؼ االضتبداٍ عٔ نٌ ّٜٛ َٔ املد٠ (ٔ ايـ دٜٓازعػسٜ)
                                                      

  .9110مؼ قانؽف العقؽبات الفخندي لدشة  (5 -939)( يخاجع : السادة 9)
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 (7)دؾع١  ٚاسد٠ بعد انتطاب قساز قبٍٛ طًب االضتبداٍ ايدزد١ ايكطع١ٝ، اذ ْصت املاد٠ 
ٜطدد َبًؼ االضتبداٍ دؾع١ ٚاسد٠ ٚؾل ايطسم ايكا١ْْٝٛ : "َٔ َػسٚع ايكإْٛ ع٢ً اْ٘
بات احملانِ ٜٚكٝد اٜسادا ْٗا٥ٝا ـص١ٜٓ ايدٚي١ بعد انتطاب قساز اؿطاب١ٝ املتبع١ يد٣ سطا

 ".ٍٛ طًب االضتبداٍ ايدزد١ ايكطع١ٝقب
ٚاملالسغ َٔ ايٓص اعالٙ اختالف َٛقـ املػسع ايعساقٞ َٔ ؼدٜد املبًؼ ايرٟ ٜتِ     

 ع٢ً اضاض٘ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ احملهّٛ بٗا، عٔ َٛقؿ٘ َٔ املبًؼ ذات٘ يف
، اذ سدد املبًؼ ايرٟ ٜتِ ع٢ً اضاض٘ اضتبداٍ 2016يط١ٓ  27قإْٛ ايعؿٛ ايعاّ زقِ  

عٔ نٌ ّٜٛ َٔ اٜاّ املد٠  (عػس٠ االف دٜٓاز)ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ احملهّٛ بٗا مببًؼ 
 .(1)احملهّٛ بٗا

ػسا١َ داز َبًؼ ايٖٚٓا ٜجٛز ايتطاؤٍ سٍٛ االضباب اييت دعت املػسع اىل االزتؿاع مبك    
َٔ اٜاّ االضتبداٍ، ٚعُا اذا نإ املػسع قد دعٌ َٔ ؼصٌٝ االٜسادات  املكسز يهٌ ّٜٛ

املاي١ٝ ٖدؾا اضاضٝا َٔ اٖداف االقساز بٓعاّ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ 
عاد٠ ٚا –بٓٛعٝ٘ ايعاّ ٚاـاص  –ؼكٝل اٖداف ايعكٛب١ املتُج١ً يف ايسدع باملكاز١ْ َع 

 ؟احملهّٛ عًٝ٘ ٚتأًٖٝ٘ اصالح
بايتتبع يٓصٛص َػسٚع ايكإْٛ َٚكازْتٗا بكإْٛ ايعؿٛ املرنٛز اْؿا، ميهٔ يٓا ايكٍٛ     

بإ املػسع ايعساقٞ قد غًب داْب ؼصٌٝ االٜسادات ع٢ً داْب ؼكٝل اٖداف ايعكٛب١، 
 ٖٚرا ٜتطح بػهٌ دًٞ َٔ خالٍ االتٞ : 

هّٛ عًِٝٗ بايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ اييت ال إ املػسع قد سلٌ بايكإْٛ مجٝع احمل -1
تصٜد َدتٗا عٔ مخظ ضٓٛات، ٚضٛا٤ انإ اؿهِ ايصادز عكِٗ قد صدز ٚداٖٝا اّ 

 غٝابٝا، ٚضٛا٤ انإ قد انتطب ايدزد١ ايكطع١ٝ اّ مل ٜهتطبٗا.
 –إ املػسع قد سلٌ مجٝع اؾسا٥ِ ع٢ً اختالف دزد١ دطاَتٗا بأسهاّ ايكإْٛ  -2

اييت وهِ ؾٝٗا بايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ  –"  ٤6 اؾسا٥ِ ايٛازد٠ يف املاد٠ " باضتجٓا
اييت ال تصٜد َدتٗا عٔ مخظ ضٓٛات ع٢ً ايتؿصٌٝ ايرٟ بٝٓاٙ عٓد بٝإ غسٚط ؾسض 

 عكٛب١ ايػسا١َ ايبد١ًٜ.
إ املػسع قد اٚدب دؾع َبًؼ ايػسا١َ ايبد١ًٜ دؾع١ ٚاسد٠، ٚمل ميٓح احمله١ُ ضًط١  -3

طٗا اٚ تأدٌٝ دؾعٗا ٚؾكا ؾطا١َ اؾسمي١ ٚخطٛز٠ اؾاْٞ َٚد٣ ثسا٥٘، ٖٚٛ االَس تكطٝ
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ايرٟ ٜٗدد نٌ ؾا٥د٠ َسد٠ٛ َٓٗا يإلصالح بٛصؿٗا عكٛب١ بد١ًٜ عٔ ايعكٛب١ ايطايب١ 
يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠، ؾطال عٔ ذيو ؾاْ٘، اٟ املػسع مل ٜتؿاد٣ اِٖ اْتكاد ٜٛد٘ 

اخالشلا مببدأ املطاٚا٠ يف ايعكٛب١، ٚبايتايٞ ؾكدإ  ٖٚٛ -بػهٌ عاّ  -يعكٛب١ ايػسا١َ 
قٛتٗا يف ؼكٝل ايسدع بٓٛعٝ٘ ايعاّ ٚاـاص، ألْٗا ضتهٕٛ تاؾ١ٗ بايٓطب١ يػدص 
ثسٟ َكاز١ْ بػدص ؾكرل اٚ قدٚد ايدخٌ. ٚع٢ً ا١ٜ ساٍ، ؾإ ؼصٌٝ االٜسادات 

كد إ ال ٜهٕٛ ع٢ً املاي١ٝ نٗدف َٔ اٖداف اقساز عكٛب١ ايػسا١َ ايبد١ًٜ هب نُا ْعت
سطاب ؼكٝل اٖداف ايعكٛب١ يف ايسدع ٚاصالح اؾاْٞ ٚاعاد٠ تأًٖٝ٘، َٚٔ ثِ ؾإْٓا 

ٚتطُٝٓٗا َا  (7)ْكذلح ع٢ً املػسع ايعساقٞ عٓد اصدازٙ يًكإْٛ تعدٌٜ ْص املاد٠ 
ٜؿٝد َٓح احمله١ُ ضًط١ تكطٝط ايػسا١َ اٚ تأدًٝٗا ٚؾكا ؿاي١ احملهّٛ عًٝ٘ املاي١ٝ 

اع١ٝ ٚظسٚف ازتهاب اؾسمي١، ٖٚرا االَس عطب زأٜٓا ٜٓطذِ َع َٛقـ ٚاالدتُ
املػسع َٔ عكٛب١ ايػسا١َ ٚنٝؿ١ٝ تكدٜسٖا  سٝح اٚدب ع٢ً احمله١ُ عٓد تكدٜسٖا 
ملبًؼ ايػسا١َ َساعا٠ ساي١ احملهّٛ عًٝ٘ املاي١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ َٚا اضتؿادٙ َٔ اؾسمي١ 

 .(1)ٚظسٚف اؾسمي١ ٚساي١ اجمل٢ٓ عًٝ٘ اييت ازتهبٗا اٚ نإ ٜتٛقع االؾاد٠ َٓٗا
 ثاْٝا : اخال٤ ضبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘ 

تستب ايكٛاْني املكاز١ْ ع٢ً ؾسض عكٛب١ ايػسا١َ ايبد١ًٜ اثسٖا يف اخال٤ ضبٌٝ احملهّٛ     
عًٝ٘ بٛصؿٗا عكٛب١ ؼٌ قٌ ايعكٛب١ االص١ًٝ احملهّٛ بٗا ع٢ً َستهب اؾسمي١، ٚاالَس 

يًشس١ٜ بايػسا١َ، اذ  اقٞ عٓد اقسازٙ يٓعاّ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ذات٘ زتب٘ املػسع ايعس
ى٢ً ضبٌٝ ايٓصٌٜ اٚ املٛدع اٚ احملهّٛ : "َٔ َػسٚع ايكإْٛ ع٢ً اْ٘ (9)ْصت املاد٠

"، ٜٚعين ذيو بإ االضتبداٍ َا عٔ قط١ٝ اخس٣عٓد تطدٜد َبًؼ ايػسا١َ َا مل ٜهٔ قهٛ
تب ع٢ً املؤضط١ ايعكاب١ٝ اييت ٜٓؿر ايٓصٌٜ اٚ املٛدع اذا سلٌ ايٓصٌٜ اٚ املٛدع ؾاْ٘ ٜذل

ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ ؾٝٗا اخال٤ ضبًٝ٘ ؾٛزا َا مل ٜهٔ قهَٛا عٔ قط١ٝ اخس٣، اَا اذا 
سلٌ االضتبداٍ احملهّٛ عًٝ٘ يف َسس١ً احملان١ُ ٚقبٌ اٜداع٘ يف اسد٣ املؤضطات ايعكاب١ٝ 
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ؾٝٓبػٞ ع٢ً احمله١ُ اصداز اؿهِ بإخال٤ ضبًٝ٘   املكسز٠  يهباز اٚ االسداخ عطب االسٛاٍ
 .(1)ٚاإلؾساز عٓ٘، ٚاذا نإ َٛقٛؾا استٝاطٝا ٜؿسز عٓ٘

نُا قسز املػسع عدّ تأثرل قساز اخال٤ ضبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘ املذلتب ع٢ً تٓؿٝر     
ت ايعكٛبات ايتبع١ٝ ٚايته١ًُٝٝ ٚايتدابرل االسذلاش١ٜ احملهّٛ بٗا، نُا ال ىٌ ذيو بطًبا

ػسٚع ايكإْٛ َٔ َ (10)هّٛ عًٝ٘، اذ ْصت ع٢ً ذيو املاد٠ايتعٜٛض املكد١َ ضد احمل
ال ىٌ االضتبداٍ بتٓؿٝر ايعكٛبات ايتبع١ٝ ٚايته١ًُٝٝ ٚايتدابرل االسذلاش١ٜ بٓصٗا ع٢ً اْ٘: "

"، ٖٚرا اؿهِ ال ٜعدٚ إ ٜهٕٛ تطبٝكا يًكٛاعد ايعا١َ باعتباز إ ايػسا١َ يتعٜٛضٚطًبات ا
١ًٜ عكٛب١ ؼٌ بدال عٔ ايعكٛب١ االص١ًٝ احملهّٛ بٗا، َٚصطًح ايبد١ًٜ ال ٜػرل َٔ ايبد

 ٚصؿٗا نعكٛب١، ٚبايتايٞ ضسٜإ ناؾ١ ايكٛاعد اييت تطسٟ ع٢ً ايعكٛبات عًٝٗا.
ٚع ايكإْٛ َٔ َػس (8) االضتػساب ٖٛ َا دا٤ يف املاد٠َٚع ذيو ؾإ االَس ايرٟ ٜجرل    

تهب املػٍُٛ بأسهاّ ٖرا ايكإْٛ اسد٣ دسا٥ِ اؾٓاٜات اذا ازاييت ْصت ع٢ً اْ٘: "
 ايعُد١ٜ خالٍ َد٠ ثالخ ضٓٛات َٔ تازٜذ سلٛي٘ ٜعاد تٓؿٝر ايعكٛب١ املطتبدي١ ٚدٕٚ إ

 ".ٜهٕٛ ي٘ سل بإعاد٠ َبًؼ ايػسا١َ
ؾاملالسغ َٔ خالٍ ايٓص اعالٙ إ املػسع قد دعٌ َٔ ْعاّ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١     

سا١َ صٛز٠ َعدي١ َٔ صٛز ْعاّ ٚقـ تٓؿٝر ايعكٛب١، اذ قسز ابكا٤ احملهّٛ عًٝ٘ يًشس١ٜ بايػ
قٝد االختباز ملد٠ قدد٠ ٜٓبػٞ إ ٜجبت خالشلا سطٔ ضًٛن٘ ٚددازت٘ باالضتبداٍ ٚاال 
عادت احمله١ُ اىل تٓؿٝر ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ اييت مت اضتبداشلا بايػسا١َ، ٚقد سدد املد٠ 

ذلط إ ال ٜستهب احملهّٛ عًٝ٘ خالشلا اسد٣ اؾسا٥ِ املعتدل٠ َٔ قبٌٝ بجالخ ضٓٛات، ٚاغ
اؾٓاٜات ايعُد، َٚٔ ثِ اذا َطت املد٠  َٔ دٕٚ إ ٜتشكل ايػسط اضتؿاد احملهّٛ عًٝ٘ 
َٔ االضتبداٍ، اَا اذا ؼكل ايػسط ٚازتهب احملهّٛ عًٝ٘ دسمي١ خالٍ املد٠ احملدد٠ ٚدب 

اييت مت اضتبداشلا، ؾطال عٔ ذيو ؾكد قسز ضكٛط سل  تٓؿٝر ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ
 احملهّٛ عًٝ٘ يف اعاد٠ َبًؼ ايػسا١َ.

ال  –باعتكادْا  –ٚال غو إ اػاٙ املػسع  اىل تطُني َػسٚع ايكإْٛ يًٓص اعالٙ    
 بهد ي٘ َدلزا  الٕ االضتبداٍ مت ع٢ً اضاع اسالٍ عكٛب١ قٌ عكٛب١ اخس٣، ٚذيو ال ضبا

املػسع اىل اقساز االضتبداٍ، ٚمل ٜتِ ع٢ً اضاع تعًٝل تٓؿٝر ايعكٛب١ َٚدلزات دعت 
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احملهّٛ بٗا يؿذل٠ قدد٠ ايرٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ْعاّ ٚقـ ايتٓؿٝر، نُا إ اؿهِ بإعاد٠ تٓؿٝر 
ايعكٛب١ املطتبدي١ ٜٛدب اعاد٠ َبًؼ ايػسا١َ اىل احملهّٛ عًٝ٘، َٚٔ ثِ ؾإ اؿهِ ايرٟ 

ٛط سل احملهّٛ عًٝ٘ يف اعاد٠ َبًؼ ايػسا١َ ضٝذعًٓا اَاّ دا٤ ب٘ املػسع ٚاملتُجٌ بطك
تعدد ايعكٛبات املؿسٚض١ ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ عٔ دسمي١ ٚاسد٠، ٖٚرا ٜتعازض َع املبدأ 

 ايعاّ ايرٟ ٜكطٞ بعدّ دٛاش اؿهِ ع٢ً ايػدص بعكٛبتني عٔ دسمي١ ٚاسد٠.
 2016يط١ٓ  27ايعاّ زقِ  َٚع ايتٜٓٛ٘ اىل إ املػسع ايعساقٞ مل ٜطُٔ قإْٛ ايعؿٛ    

َٔ َػسٚع ايكإْٛ، ؾإْٓا ْكذلح ع٢ً املػسع ايعساقٞ يف ساٍ  (8)ْصا مماثال يٓص املاد٠ 
اصدازٙ يًكإْٛ ٚيألضباب اعالٙ  ايػا٤ املاد٠ املرنٛز٠، ٚاالقتصاز ع٢ً دعٌ عكٛب١ 

   ايػسا١َ بدٜال يًعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠.
 ةـاخلامت

/ دزاض١ َكاز١ْ،  ؾإْٓا ْدزز ١ عجٓا املٛضّٛ ايػسا١َ ايبد١ًٜٝٓا َٔ نتاببعد إٔ اْتٗ
 -:ٛصٝات اييت تٛصًٓا ايٝٗا ٚناآلتٞادْاٙ اِٖ االضتٓتادات ٚايت

 : االضتٓتاداتأٚال
وطب يًُػسع ايعساقٞ اػاٖ٘ ضُٔ َػسٚع قإْٛ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ  -1

بات ايطايب١ يًشس١ٜ ٚال ضُٝا قصرل٠ املد٠ َٓٗا، ٚمبا االخر ببدا٥ٌ ايعكٛ بايػسا١َ اىل
ٜتٓاغِ َع اٖداف ايطٝاض١ ايعكاب١ٝ املعاصس٠ ٚاػاٙ املػسع يف ايكٛاْني املكاز١ْ، 
ٚاييت ؼتٌ ايػسا١َ ايبد١ًٜ  َهإ ايصداز٠ بٝٓٗا ْعسا ألُٖٝتٗا ٚؾاعًٝتٗا يف ػاٚش 

قتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايٓؿط١ٝ َطاٚئ  ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛبات، ٚع٢ً املطتٜٛات اال
ناؾ١، ؾطال عٔ ايكطا٤ ع٢ً ظاٖس٠ اشدساّ اٚ انتعاظ ايطذٕٛ اييت تعد َٔ اخطس 

 املعاٖس اييت تعاْٞ َٓٗا املؤضطات ايعكاب١ٝ.
عكٛب١ َاي١ٝ َطُْٛٗا ايصاّ احملهّٛ عًٝ٘ بإ ٜدؾع اىل خص١ٜٓ ٖٞ: "إ ايػسا١َ ايبد١ًٜ  -2

ّٛ َٔ اٜاّ َد٠ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ احملهّٛ بٗا بدال ايدٚي١ املبًؼ احملدد يهٌ ٜ
عٓٗا، اذا َا زأت احمله١ُ اْٗا ؼكل أٖداف ايعكٛب١ يف ايسدع ايعاّ ٚايسدع اـاص، 

"، ٖٚٞ بٗرا املع٢ٓ اصالح اؾاْٞ ٚاعاد٠ تأًٖٝ٘ٚتؤدٟ ٚظٝؿتٗا يف ؼكٝل ايعداي١ ٚ
 اصس.تطتذُع نٌ خصا٥ص ايعكٛب١ يف ايٓعاّ ايعكابٞ املع
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إ املػسع ايعساقٞ ٚاملػسع يف ايكٛاْني املكاز١ْ قد اغذلطا تٛاؾس فُٛع١ َٔ ايػسٚط  -3
إلَها١ْٝ اضتبداٍ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ ع٢ً اختالف بٝٓٗا يف ٖرٙ ايػسٚط، 

 نُا زتبا ع٢ً االضتبداٍ أثس اخال٤ ضبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘.
قد غًب داْب  املػسع يف ايكٛاْني املكاز١ْٛقـ إ املػسع ايعساقٞ ع٢ً خالف َ -4

ؼصٌٝ االٜسادات ع٢ً داْب ؼكٝل اٖداف ايعكٛب١ ضُٔ َػسٚع قإْٛ اضتبداٍ 
ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ بايػسا١َ، ٖٚرا ٜتطح بػهٌ دًٞ َٔ خالٍ سلٍٛ مجٝع 
احملهّٛ عًِٝٗ بايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ اييت ال تصٜد َدتٗا عٔ مخظ ضٓٛات 

ٕٛ، ٚضٛا٤ انإ اؿهِ ايصادز عكِٗ قد صدز ٚداٖٝا اّ غٝابٝا، ٚضٛا٤ انإ بايكاْ
قد انتطب ايدزد١ ايكطع١ٝ اّ مل ٜهتطبٗا، ٚنريو سلٍٛ مجٝع اؾسا٥ِ ع٢ً اختالف 

اييت  –"  6باضتجٓا٤ اؾسا٥ِ ايٛازد٠ يف املاد٠ "  –دزد١ دطاَتٗا بأسهاّ ايكإْٛ 
اييت ال تصٜد َدتٗا عٔ مخظ ضٓٛات، ؾطال عٔ  وهِ ؾٝٗا بايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ

اهاب٘ دؾع َبًؼ ايػسا١َ ايبد١ًٜ دؾع١ ٚاسد٠، ٚعدّ َٓح احمله١ُ ضًط١ تكطٝطٗا اٚ 
 تأدٌٝ دؾعٗا ٚؾكا ؾطا١َ اؾسمي١ ٚخطٛز٠ اؾاْٞ َٚد٣ ثسا٥٘. 

 ثاْٝا : ايتٛصٝات 
ٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ ْكذلح ع٢ً املػسع ايعساقٞ يف ساٍ اصداز قإْٛ اضتبداٍ ايعك    

 بايػسا١َ َا ٜأتٞ :
د٠ يإلغاز٠ اىل َا ، اذ إ املػسع اضتددّ املؿس(3)سرف َؿسد٠ "اعالٙ" َٔ ْص املاد٠ -1

َٔ املػسٚع، ٚذيو الٕ ٖرا االضًٛب غرل َتعازف عًٝ٘ يف صٝاغ١  (1)ٚزد يف املاد٠
 ايكإْٛ ذات٘، ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ  اييت ؼٌٝ َا تتطُٓ٘ َٔ اسهاّ اىل َٛاد اخس٣ يف

نُا اْ٘ ال ٜطتكِٝ َع َا تتُٝص ب٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ نْٛٗا يػ١ االختصاز ٚايدالي١ ع٢ً 
 املطُٕٛ باقٌ عدد َٔ املؿسدات.

سا١َ، ْٚكذلح إ تهٕٛ اعاد٠ ايٓعس يف َد٠ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا اييت ميهٔ اضتبداشلا بايػ -2
 ذيو يألضباب ايتاي١ٝ :"، ٚاملد٠ ٖٞ "اؿبظ ملد٠ ال تصٜد عٔ ضٓتني

تتكازب َع االػاٙ ايػايب يف َٛقـ ايؿك٘  إ َد٠ "اؿبظ ملد٠ ال تصٜد عٔ ضٓتني" -أ
ٚايكٛاْني املكاز١ْ َٔ ؼدٜد َد٠ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠، نُا إ 
احملهَٛني بٗرٙ ايعكٛب١ ِٖ يف ايػايب االعِ َٔ االغداص ايرٜٔ ال ٜتصؿٕٛ باـطٛز٠ 

دسا١َٝ، ٖٚٛ َا ٜٓطذِ َع االضباب املٛدب١ يتػسٜع ايكإْٛ، ؾطال عٔ ؼكٝل اال
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ايػا١ٜ االضاض١ٝ َٔ اقساز بدا٥ٌ ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠ ٚػاٚش ضًبٝات 
 اؿهِ بٗا.

بطبب تؿػٞ   -اييت ْٓصٙ املػسع ٚايكطا٤ عٓٗا  –دز٤ غب١ٗ اضتػالٍ ايكإْٛ  -ب
 َصاحل َستهيب اؾسا٥ِ املدتًؿ١.ظاٖس٠ ايؿطاد يتشكٝل 

ٚذيو عرف دسا٥ِ غطٌ ايعاز َٔ اؾسا٥ِ اييت ٜطتج٢ٓ  (6)تعدٌٜ ْص املاد٠ -3
َستهبٖٛا َٔ االضتؿاد٠ َٔ اسهاّ ايكإْٛ، اذ إ َصطًح  دسا٥ِ غطٌ ايعاز َٔ 
املصطًشات اييت مل تسد يف اٟ َاد٠ َٔ َٛاد قإْٛ ايعكٛبات اٚ ايكٛاْني امله١ًُ ي٘، 

َٔ قإْٛ  (409)ذا نإ املكصٛد باالضتجٓا٤ َستهيب دسا٥ِ ايكتٌ ٚؾكا يًُاد٠ ٚا
، ؾإ اضتجٓا٤ َستهيب ٖرٙ اؾسمي١ ٜتعازض َع َٛقـ 1969يط١ٓ  111ايعكٛبات زقِ 

املػسع ايرٟ دعٌ َٔ ساي١ االضتؿصاش اييت ٜتعسض شلا َستهب اؾسمي١ عرزا قاْْٛٝا 
ٔ ثِ تكسٜس عكٛب١ اؿبظ ملد٠ ال تصٜد عٔ ثالخ كؿؿا يعكٛب١ دسمي١ ايكتٌ ايعُد، َٚ

ضٓٛات ملستهبٗا، ؾطال عٔ عدّ دٛاش اضتعُاٍ سل ايدؾاع ايػسعٞ ٚتطبٝل اسهاّ 
ايعسٚف املػدد٠ ضدٙ، نُا اْ٘ ٜتعازض َع االضباب املٛدب١ ملػسٚع ايكإْٛ 
املتُج١ً بإعطا٤ ايؿسص١ يبعض احملهَٛني يف اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ اييت ال تتصـ 

ـطٛز٠، اذا َا اخر بٓعس االعتباز إ َستهب اؾسمي١ ال ٜتصـ باـطٛز٠ اييت تدلز با
اضتجٓا٤ٙ َٔ اسهاّ ايكإْٛ، ٚإ ازتهاب٘ يًذسمي١ نإ بطبب ساي١ االضتؿصاش ايػدٜد 

 اييت تعسض شلا ٚدؾعت٘ اىل ازتهاب اؾسمي١. 
ٝط ايػسا١َ اٚ ٚتطُٝٓٗا َا ٜؿٝد َٓح احمله١ُ ضًط١ تكط (7)تعدٌٜ ْص املاد٠ -4

تأدًٝٗا ٚؾكا ؿاي١ احملهّٛ عًٝ٘ املاي١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚظسٚف ازتهاب اؾسمي١، ٖٚرا 
تكدٜسٖا ايرٟ ضُٓ٘  االَس بسأٜٓا ٜٓطذِ َع َٛقـ املػسع َٔ عكٛب١ ايػسا١َ ٚنٝؿ١ٝ

املعدٍ، اذ اٚدب ع٢ً  1969يط١ٓ  (111)َٔ قإْٛ ايعكٛبات زقِ  (91)اسهاّ املاد٠
تكدٜسٖا ملبًؼ ايػسا١َ َساعا٠ ساي١ احملهّٛ عًٝ٘ املاي١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ َٚا احمله١ُ عٓد 

اضتؿادٙ َٔ اؾسمي١ اييت ازتهبٗا اٚ نإ ٜتٛقع االؾاد٠ َٓٗا ٚظسٚف اؾسمي١ ٚساي١ 
 اجمل٢ٓ عًٝ٘.

َٔ َػسٚع ايكإْٛ، ٚاالقتصاز ع٢ً دعٌ عكٛب١ ايػسا١َ بدٜال  (8)ايػا٤ ْص املاد٠ -5
يًشس١ٜ قصرل٠ املد٠، اذ إ ْص املاد٠ اعالٙ يٝظ ي٘ َا ٜدلزٙ  الٕ يًعكٛب١ ايطايب١ 

االضتبداٍ مت ع٢ً اضاع اسالٍ عكٛب١ قٌ عكٛب١ اخس٣، ٚمل ٜتِ ع٢ً اضاع تعًٝل 
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تٓؿٝر ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا يؿذل٠ قدد٠ ايرٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ْعاّ ٚقـ ايتٓؿٝر، نُا إ 
اعاد٠ َبًؼ ايػسا١َ اىل احملهّٛ عًٝ٘، اؿهِ بإعاد٠ تٓؿٝر ايعكٛب١ املطتبدي١ ٜٛدب 

ٚاملتُجٌ بطكٛط سل  (8)َٚٔ ثِ ؾإ اؿهِ ايرٟ دا٤ ب٘ املػسع يف ْص املاد٠ 
احملهّٛ عًٝ٘ يف اعاد٠ َبًؼ ايػسا١َ ضٝذعًٓا اَاّ تعدد ايعكٛبات املؿسٚض١ ع٢ً 

ٛاش احملهّٛ عًٝ٘ عٔ دسمي١ ٚاسد٠، ٖٚرا ٜتعازض َع املبدأ ايعاّ ايرٟ ٜكطٞ بعدّ د
 اؿهِ ع٢ً ايػدص بعكٛبتني عٔ دسمي١ ٚاسد٠.
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 .2012 –اإلضهٓدز١ٜ 
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