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 اجليايئ اخلاصاًلاهون 

 

 

 ملسمة 
ف اًلسم اخلاص من اًلاهون اجليايئ   ثـًص

ىل حتسًس  يه ما ؿىل صلك ؾلوابت أأو  ال حصامِة الأفـالاًلواؿس اًلاهوهَة اًيت معس املرشع من ذالًِا ا  واجلزاءات امللصرة ًِا ويه ا 

ا حصامئ، ، فاملرشع يف اًلسم اخلاص من اًلاهون اجليايئ ًدٌاول ابًخـساثساتري وكائَة د ؿىل سخِي احلرص اكفة الافـال اًيت ًـخرُب

وحيسد اًـيارص اخلاظة جلك حصمية ؿىل حسة، وحيسد اجلزاء املياسة ًِشٍ اجلصمية واًؼصوف اًيت من صبأهنا أأن جضسد اًـلاب أأو 

ًـامة ٌَمسؤوًَة اجليائَة يف ختفف مٌَ، وتشزل ٍمتزي اًلسم اجليايئ اخلاص ؾن اًـام جىون ُشا الأذري خيخط فلط تخلٍصص الأحاكم ا

و اجملصم، حِر ثيعحق ُشٍ الأحاكم اًـامة ؿىل اكفة اجلصامئ، تُامن خيخط  و اجلصمية ويف خاىهبا اًضريص ُو خاىهبا املوضوؾي ُو

ا لسم اخلاصً ا يه املسامه و اٍمتَزي تني اًفاؿي الأظًل واملضارك وذلزل اكن ، توضؽ كامئة مبفصدات اجلصامئ واجلزاءات املياس حة ًزحُص

سُا وثيوع أأصاكًِا من ادذعاص اًلاهون اجليايئ اخلاص.واكن ثسرج اًـلوتة ، اًلاهون اجليايئ اًـام ادذعاظات من مصمي    وثفًص

ن ثلري فِو ًخلري ثضلك معَق نٌل يف حاٌك اسددسال هؼام راسٌليل تيؼام اصرتايك،  اًلسم اجليايئ اًـام كي ما ًخـصض ًخلَريات وا 

َا مداد  اًخرص م  واًـلاب، أأما اًلاهون اجليايئ اخلاص فِو ًخلري  ل حني حسة مذعَحات اجملمتؽ وثعورٍ وحتهرٍ، حِر ثخلري ك 

حصاءات حلى أأن الك اًلاهوهني ًـخربان كاهون موضوع، تُامن ًيفصد كاهون املسعصة اجليائَة جىوهَ كاهون ا   .ًو

 دعائط اًلاهون اجليايئ اخلاص 

ة يف اًلاهون اجليايئ اخلاصجليائَة : احرتام مدسأأ اًرشؾَة ا -1 ة الافصاد ومعاحلِم اخلاظة  ،فِو جحص اًزاًو فِو اًضٌلهة احللِلِة حلًص

ويف هفس اًوكت جيسس املعَحة اًـامة من مٌعق أأهَ مٌاط ثعحَق حق ادلوٌك يف اًخرص م واًـلاب . ومضمون مدسأأ اًرشؾَة أأهَ 

ل ما فاً ،ًيط ؿىل اجلصامئ واًـلوابت اخلاظة هبا لاهون اجليايئ ًلسس مدسأأ اًرشؾَة وحيرتمَ ول أأدل ؿىل ذزل من أأهَ ل جيصم ا 

و ًلِس سَعة اًلايض اجليايئ يف ال ثـامي مؽ اجلصم ،اكن رصحيا تيط اًلاهون يا حتهر معََة اًخىَِف اًلاهوين فاًلايض  ،ُو ُو

ا دفاؿا رشؾَا من ؿسهما .نٌل كس خيع ،كس حينك ؿىل كضَة ؿىل أأهنا رسكة تُامن يه هعة واحذَال  ئ اًلايض يف اؾخحاُر

و اًيط اًدرشًـي املىذوب اًكاهون أأحادي املعسر :  -2 ظساٍراعُو   .در ؾن اًسَعة اخملخعة اب 

خلري ؿىل ادلوام كاهون مذحصك :  -3  وثلري اًس َاسة اجليائَة.اجملمتؽ  مذعَحات تخلريفِو كاهون كري خامس تي مذحصك ًو

ىل حزئني الأول ًخـَق ابجلياايت واجليح واًثاين ٌَمزاًفات وكس أأفصد املرشع اجليايئ اًىذ اب اًثاًر ٌَلسم اجليايئ اخلاص وكسمَ ا 

 أأتواب اكليت :  11خاء اجلزء الأول مذضميا 
 اجلياايت واجليح ضس أأمن ادلوٌك ادلاذًل واخلاريج (1

ة املواظيني  (2  اجلياايت واجليح املاسة حبًص

 ملوػفون ضس اًيؼام اًـام اجلياايت واجليح اًيت ٍصحىهبا ا (3

 اجلياايت واجليح اًيت ٍصحىهبا الافصاد ضس اًيؼام اًـام  (4

 اجلياايت واجليح ضس الامن اًـام  (5

 حٌاايت و حٌح اًزتوٍص واًزًتَف والاهخحال  (6

 اجلياايت واجليح ضس الاصزاص  (7

 اجلياايت واجليح ضس هؼام الارسة والاذالق اًـامة  (8

  موالابلأ اجلياايت واجليح املخـَلة  (9

 اجلصامئ املاسة ابملـاخٍك الاًَة ٌَمـعَات  (11

ؿساد : فوزي أأهص م  ا 

 2119كَة احللوق ظيجة، 
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 اجلصامئ املاسة تبأمن ادلوٌك : الأول احملور
فبأمن ادلوٌك ُو أأمن اًدرشًؽ وكس أأفصد املرشع امللصيب مجٍك من  ،يه من أأكسم اجلصامئ املـاكة ؿَهيا وذزل راحؽ خلعورة ُشٍ اجلصامئ

اجملموؿة اجليائَة حتت ؾيوان "يف اجلياايت واجليح ضس أأمن ادلوٌك" اتخساء من اًفعي اًيعوص يف اًحاب الأول من اًىذاب اًثاًر من 

ىل  163 حساث ثلَري يف هؼام ادلوٌك اًس َايس وأأمهِا حصمية  218ا  ىون اًلصض مهنا ا  وكسمَ اىل كسمني حصامئ أأمن ادلوٌك ادلاذًل ٍو

ىون  وأأمه هلط الادذالف  اكرتافِا ذا دعص ؿىل امللصب وأأمهِا اخلَاهة واًخرسس .املؤامصة وحصمية الاؾخساء مث حصامئ أأمن ادلوٌك اخلاريج ٍو

 تني اجلصميخني ثخَرط يف : 

ا معَحة ؿََا: فصمغ أأهن ادذالفٌِل يف ظورة املعَحة احملمَة -1 ًىن اخلالف تُهنٌل أأن الاوىل  ،ا ثخوحس يف احلفاظ ؿىل هَان ادلوٌك ابؾخحاُر

ىل احلفاظ  تُامنثلذرص ؿىل حٌلًة هؼام احلنك  َخهتا أأمام ادلول .اًثاهَة حصيم ا   ؿىل س َادة ادلوٌك واس خلالًِا ووحسة أأراضهيا ُو

جفًس َة اجلاين حىون ّلي اؾخحار يف حصامئ أأمن ادلوٌك اخلاريج فال تس أأن حىون ذا خًس َة ملصتَة أأما :  ادذالفٌِل يف ظفة اجلاين -2

 امللصيب أأو الأحٌيب . ،ي ؿىل خًس َة اًفاؿي فٌِل ؿىل حس سواءخبعوص اجلصامئ املاسة تبأمن ادلوٌك ادلاذًل فال ثـوً

فوكت احلصب ٍىون ذا اؾخحار لأمن ادلوٌك اخلاريج فِو اًـيرص املفرتض ٌَرصمية فِىون من ػصوف :  ادذالفٌِل يف زمن ارحاكب اجلصمية -3

 ن احلصب أأو اًسمل .اًدضسًس تُامن يف حصامئ أأمن ادلوٌك ادلاذًل ل ًوخس اؾخحار ٌَزمن سواء ارحىدت زم

واملرشع امللصيب اثحؽ س َاسة أأنرث حِعة جسمى اًخرص م اًخحوظي أأو  اًوكايئ وذزل يف دعوة اسدداكِة ًخرية وكوع حصامئ ثلَري اًيؼام 

و ما ٌضلك دعصا ؿىل حلوق الافصاد ،ويه س َاسة كامئة ؿىل أأساس الافرتاض ،اًس َايس ٌَحالد أأو ما ًخـَق تبأمٌَ اخلاريج ا يف ًىهن ،ُو

 فال تس من حٌلًة اًيؼام اًس َايس يف امللام الأول  ،هؼص اًحـغ س َاسة انحـة اؾخحارا أأن املعَحة اًـََا ٌَحالد أأنرث أأمهَة من حلوق الافصاد

 املفِوم اًـام جلصامئ أأمن ادلوٌك ادلاذًل 

 ظاحة تيؼام احلنك أأو ثلَري اًيؼام اًس َايس .يه اجلصامئ اًيت ٍىون اًِسف مهنا املس تبأهجزة ادلوٌك أأو اٍمتصد ؿىل اًسَعة أأو ال  

ا ػصفا مضسدا ًحـضِا اًحـغ جياتَة وسَحَة ،وحمتزي ُشٍ اجلصامئ ابؾخحاُر فبأما الاجياتَة فِيي "ال ؾفاء  ،نٌل حمتزي ابس خـٌلل وسائي مزدوخة ا 

ممىن ووضؽ حس خلعورهتا وجسَِي  من اًـلاب" و "اًخحََف ؾن اجلصمية" ويه وسائي من أأخي اًلضاء ؿىل ُشٍ اجلصامئ تبأرسع وكت

و اًخـاون ؿىل املس تبأمن ادلوٌك . ًـينأأما اًوسائي اًسَحَة فِيي "اًخرعَط" اذلي ، و اندضافِا  املصاحي املخحـة و "الثفاق" ُو

 ُيا ٍمتخؽ ثسَعة ومـياٍ اخلصوج ؾن مدسأأ اًرشؾَة اجليائَة فاًلايض ،ؿالوة ؿىل ذزل حمتزي حصامئ أأمن ادلوٌك ادلاذًل تعفة الاس خثٌائَة

س ثلَري اًيؼام اًس َايس تبأنرب كسر من اًضسة ة هحرية ثدِح هل اًخـامي مؽ من ًٍص وحصامئ أأمن ادلوٌك يه حصامئ س َاس َة ابدلرخة  ،ثلسًٍص

 اًلامئ .اًس َايس الأوىل نلاؿسة ؿامة لأن هَة اجلاين حىون املساس ابًيؼام اًس َايس ٌدلوٌك وثلَري اًوضؽ 

 جلصامئ أأمن ادلوٌك الأحاكم اًـامة 

ة و موضوؾَة . ىل كسمني أأحاكم مسعًص  ثخضمن أأحاكما ؿامة جلصامئ أأمن ادلوٌك هلسمِا ا 

ة   أأول : الأحاكم املسعًص

 .ًيؼص فهيا دلى اًلضاء اًـادي أأما اخلاريج فاًلضاء اًـسىصي اجلصامئ الأمن ادلاذًل:  من حِر الادذعاص -

حساُا ل ٌس خفِس مبا ٌس خفِس مٌَ ممازٍك ٌَرياايمن حِر ثيفِش اًـلوتة :  - ت واجليح اًـادًة رمغ ظاتـِا اًس َايس أأي أأن املهتم اب 

 218فعي  اجملصم اًس َايس خبعوص ثيفِش اًـلوتة .

وًة يف اًخحلِق واحملاهكة :  - وًة يف اًخحلِق واحملاهكة كدي فصار املهتمني ونشا من من حِر الأًو ِا  الأًو ثـس من اًلضااي املس خـجٍك ًو

 216فعي  ظمبأهة اًصأأي اًـام . أأخي

 112ميىن اًلِام تَ من ظصف وهَي املسل أأو كايض اًخحلِق حىت ابٌََي ويف أأي ماكن . فعي من حِر ثفذُش امليازل :  -

 اثهَا : الأحاكم املوضوؾَة 

ص اًـامة فضَق من مساحة الافرتاض وجضسًس اًـلاب حِر دصج ؾن مداد  اًلاهون اجليايئ اخلامللصيب س َاسة اًخحوط واؾمتس املرشع ا

 معَحة املهتم وذزل خلعورة الأمص ؿىل اًيؼام اًس َايس.
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 (175-172) : حصمية املؤامصة أأول

ل ؿىل اًسَوك اخلاريج احملسوس اذلي ًؼِص يف صلك  ونٌل ُو مـَوم من مداد  س َاسة اًخرص م يف اًدرشًؽ اجليايئ أأن املرشع ل ًـاكة ا 

ًىن يف ما خيط حصامئ أأمن  ، اجلصمية فال ًـاكة ؿَََ املرشع اجليايئ فال ؾلوتة ؿىل ِلصد اًخفىري يف اجلصميةمادي أأما اًيوااي واًخفىري يف

و مل ٌسمى مؤامصة وِلصد الثفاق تني خشعنيفهيا ادلوٌك مفرصد اًخفىري  ىل حزي اًوحود ٌسمى مؤامصة ًـاكة ؿَهيا  أأو أأنرث ؿىل ذزل ًو خيصج ا 

 "املؤامصة يه اًخعممي ؿىل اًـمي، مىت اكن مذفلا ؿَََ وملصرا تني خشعني أأو أأنرث.: "  175اًفعي اء يف خ ،اًلاهون اجليايئ اخلاص

 : من مجٍك اخلعائط ،وس خًذج من ُيا اًعحَـة اًلاهوهَة اخلاظة جلصمية املؤامصة ؾن سائص اجلصامئ اجليائَة

الأول أأهَ سَوك خشيص ؿرب ؾيَ ظاحدَ واًثاين ٍوكن يف أأن ُشا  ُشا اًسَوك اًيفيس أأساسَ ؿامالن ::  املؤامصة سَوك ّلخواٍ هفيس -1

و أأساس ؾلاب ُشا اًسَوك  ًََ ُو  .اًخـحري دًَي ؿىل اهرصاف الارادة ا 

رادة خشط واحس:  املؤامصة حصمية فاؿي مذـسد -2 ىل حصامئ اًفاؿي املخـسد فال ثخحلق اب    .ثًمتي ا 

     ،فِيي فصع لأظي اجلصمية املًضودةة مـَية مؽ س حق اًـزم واًخعممي ؿىل ارحاكهبا املؤامصة وس ٍَك ًلاً:  جتص م املؤامصة فصع من أأظي -3

ذا اكهت حصمية كامئة تشاهتا فا هنا ثؼي من حِر اًلاًة   اتتـة جلصمية أأدصى . أأي أأن حصمية املؤامصة ا 

 أأراكن حصمية املؤامصة

 اًصهن اًلاهوين

متثي يف افرتاض كِام معَحة ؿََا ثلذيض اذلاًة ا  وحىت ىىون تعسد حصمية مؤامصة اصرتط املرشع رشظني : ،جليائَةٍو

 .مؤامصة ضس املسل أأو  ويل اًـِس أأو اًيؼام املًَك أأو زؾزؿة ولء اًصؿااي امللارتة ٌَمسل -1

 وحوب الاذش ابملؤامصة امليعوص ؿَهيا يف اًلاهون اجليايئ ل يف كرٍي من اًلواهني .  -2

ؿساد ثيفِشُااملؤامصة ضس حِاة امل: "  172اًفعي  ذا ثحـِا اًلِام تـمي أأو اًحسء فَِ من أأخي ا   .سل أأو خشعَ ًـاكة ؿَهيا ابًسرن املؤتس، ا 

ىل ؾرشٍن س ية. ؿساد ثيفِشُا، فا ن اًـلوتة يه اًسرن من مخس ا   "فا ذا مل ًددـِا معي أأو تسء يف معي من أأخي ا 

 اًصهن املادي

ن رنهنا املاد منا ٍىفي حسة اًفعي املؤامصة يه من حصامئ اخلعص وذلزل فا  ؿىل وحود اثفاق  175ي ل ًخعَة حتلق اًيدِجة الاحصامِة، وا 

حسى اجلصامئ اًواردة يف اًفعول من ظصف خشعني أأو أأنرث  اًخيفِش رادة املسامهني ؿىل اًخب مص ؿىل اكرتاف ا  ، والثفاق امللعود ُو ثوافق ا 

ذا اكن الثفاق مٌعحا 211و  174و  173و  172 ن الأمص ل ًخـَق  من ق.ج، أأما ا  ؿىل حصامئ أأدصى كري اًواردة يف اًفعول اًساتلة فا 

  مبؤامصة.

 ويف ما ًًل تَان ملاَُة الثفاق وؿسد املخفلني وحلؼة متامَ .

 مي ماَُة الثفاق رادة أأفصاد صفواي أأو نخاتَا أأو ا  ول  ،اءا: مل ًـصفَ املرشع امللصيب ًىٌَ تعحَـخَ ًفرتض مؼِصا ماداي مَموسا نخـحري ؾن ا 

 ٌضرتك أأن ٍىون رساي فميىن أأن ٍىون ؿَيَا نٌل ًو أأؿَن ٍلوؿة من الافصاد ؾن هُهتم ثلَري هؼام احلنك .

 ويف حاٌك اكن خشعا واحسا نيا أأمام اجلصمية امليعوص ؿَهيا يف كي ؿسد ُو خشعنيبأ ف ،: املؤامصة من حصامئ اًفاؿي املخـسد ؿسد املخفلني ،

زم مبفصدٍ ؿىل ارحاكب اؾخساء ضس حِاة املسل أأو خشعَ، أأو ضس حِاة ويل اًـِس، مث ارحىة مبفصدٍ ودون من ؾلس اًـ: "  178اًفعي 

ىل ؾرش س يوات. ؿساد اًخيفِش، ًـاكة ابًسرن من مخس ا   "مساؿسة أأحس معال أأو تسأأ فَِ تلعس ا 

 س خوكي اًصهن املا حلؼة متام الثفاق  ،دي ٌَمؤامصة ؾيارصٍ سواء متت املؤامصة أأم مل ثمت: مبرصد ثوافق الارادات ًـخرب الثفاق اكئيا ٌو

رتثة ؾن ُشا أأن اًـلوتة ثلؽ رمغ ؿسول املخب مٍصن ؾن املؤامصة فِشا اًـسول ًحلى ِلصد ثوتة وهسم ول ًوكف اًـلوتة ، جفصمية املؤامصة ثلوم ًو

 .ؾن املخب مص ال دص مبرصد الثفاق، وؿَََ فا ذا فلس أأحس املخب مٍصن أأََُخَ مل جسلط املسؤوًَة اجليائَة

هالحغ يف ُشٍ اجلصمية دصوج املرشع ؾن مدسأأ ؿسم جتص م مصحٍك الثفاق، ذلزل فِياك دعص اؾخحار ِلصد اًخساول اثفاكا ٌس خوحة اًـلاب، 

ل من حني اًحسء يف اًخيفِش، ول هسري ذالل اًخساول ؿىل املؤامصة ؿىل س َـلس اًـزم ؿىل  114ذزل أأن ف  اًخيفِش أأم ل .ل ًـخرب احملاوٌك ا 
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 ياًصهن املـيو 

شا اًلعس اًـام ذا ثوفص اًلعس اجليايئ دلى اًفاؿي من ذالل ؿَمَ تعحَـة الثفاق ُو ل ا  فاًصهن املـيوي  ،املؤامصة حصمية معسًة ل ثلوم كاهوان ا 

ُو الادراك ابرحاكب ًلعس اخلاص ُيا فلري مذعَة ًلِام اجلصمية، واأأما اًلعس اخلاص  ًخحلق يف حصمية املؤامصة تـيرصي اًـمل والارادة،

وال دراك أأن اًلصض ُو كَة هؼام احلنك وثلَري اًيؼام،  ،من اًلاهون اجليايئ 211-174-173-172اًفعول وفق حصمية مؤامصة ًـاكة ؿَهيا 

زحات ذزل، ذزل أأن ظالحات س َاس َة وؿىل اًيَاتة ا  ًـخرب حصمية حٌائَة ذاثَ يف حس فذلَري اًيؼام  ،ل ًـخرب هحي ادلافؽ مثي اًلِام اب 

 ابمذَاز .

 املؤامصة صمية حؾلاب 

ن املسؤوًَة اجليائَة ثخحلق سواء اكن اًفاؿي مساٌُل أأو مضاراك ذا ثوفصت مجَؽ الاراكن يف حصمية املؤامصة ابًضلك اذلي رأأًياٍ فا  ، وحصمية ا 

 .وثرتثة ؿَهيا ٍلوؿة من ال اثر  املؤامصة ثـخرب حٌاًة،

 :ػصوف اًخرفِف

 172اًفعي ،س ية جسيا 21-5 ،ب مص ضس حِاة املسل أأو خشعَ دون اًحسء يف اًخيفِشاًخ -1

 173اًفعي  ،س ية جسيا 11-5 ،اًخب مص ضس حِاة ويل  اًـِس دون اًحسء يف اًخيفِش -2

 169اًفعي  169)اًفعي  174س ية اًفعي  11-5 ،169املؤامصة اًيت من أأخي اًلاايت املشهورة يف اًفعي  -3

ىل الاؾخساء اذلي ٍىون  -4 ما دفؽ اًياس ا  كامة هؼام أ دص ماكهَ أأو ثلَري اًرتثُة ًورازة اًـصش، وا  ما اًلضاء ؿىل اًيؼام أأو ا  اًلصض مٌَ ا 

 "محي اًسالح ضس سَعة املسل ًـاكة ؿَََ ابًسرن املؤتس.

  211اًفعي  ،س ية 5-1 ،املؤامصة اًيت ل ًددـِا ارحاكب معي أأو رشوع فَِ -5

ىل املؤامصة اًيت مل ًمت -6 ِاادلؾوة ا   س ية . 5-2ثلَري اًيؼام :  ،س ية 11-5ابملسل : ، كدًو

اثرة حصب أأََُة تدسََح : "  211اًفعي  ما ا  ـاكة ابل ؿسام، من ارحىة اؾخساء اًلصض مٌَ ا  ًؤاذش جبياًة املس ثسالمة ادلوٌك ادلاذََة ًو

ة واًخلذَي وا حساث اًخرًص ما اب  ق أ دص وا  ىل اًدسَح ضس فًص ق من اًساكن أأو دفـِم ا   .ٍهنة يف دوار أأو مٌعلة أأو أأنرثفًص

ذا ثحـِا ارحاكب معي أأو اًرشوع فَِ ل ؿساد ثيفِشُا ىل ؾرشٍن س ية من دجص مؤامصة ًِشا اًلصض ا  ـاكة ابًسرن من مخس ا    .ًو

ىل مخس س ي ذا مل ًددؽ ثستري املؤامصة ارحاكب معي ول اًرشوع فَِ ل ؿساد اًخيفِش، فا ن اًـلوتة حىون احلخس من س ية ا   .واتأأما ا 

ىل ثستري مؤامصة ومل ثلدي دؾوثَ. ىل زالث س يوات من دؿا ا  ـاكة ابحلخس من س خة صِور ا   "ًو

 ػصوف اًدضسًس

ىل اًسرن املؤتس يف حاٌك اًخب مص ؿىل حِاة املسل، اًفعي  ن اًـلوتة حصفؽ ا  ثحاع اًخب مص تـمي حتضريي فا  ذا مت ا  املؤامصة ضس حِاة : "  172ا 

ؿساد ثيفِشُا.املسل أأو خشعَ ًـاكة ؿَهيا اب ذا ثحـِا اًلِام تـمي أأو اًحسء فَِ من أأخي ا   "ًسرن املؤتس، ا 

ذا ثحؽ املؤامصة معي ًـس رُش  أأما   وؿا يف اًخيفِش فٌحن تعسد حصمية "اؾخساء" .ا 

ىل سلوط اجلصمية.  اًـسول الادذَاري يف حصمية املؤامصة ل ًؤدي ا 

 

 (171-163): حصمية الاؾخساء  اثهَا

ةالاؾخساء ًلواي  و الاؾخساء اذلي ًعال  571ف ًفِس املساس حبق من احللوق واس خـمهل  اًلاهون اجليايئ يف الاؾخساء ؿىل الامالك اًـلاًر

فضاء الارسار ف ، والاؾخساء ؿىل احلَاة ابًلذي،575ف املَىِة الأدتَة واًفٌَة اًفلَ حرصٍ  ًىن تـغ، 442والاؾخساء ؿىل اًرشف وا 

ع امللصيب ذالل ثيؼميَ جلصامئ أأمن ادلوٌك اس خـمي مععَح الاؾخساء، وؿَََ جفصمية الاؾخساء يف اًلاهون اجليايئ واملرش  ،يف حصامئ أأمن ادلوٌك

ىل  163امللصيب ًلعس هبا تـغ حصامئ أأمن ادلوٌك اًواردة يف اًفعول ما تني  فِـاكة ؿَهيا  ،وِلال جتص م الاؾخساء ًحسأأ من احملاوٌك، 171ا 

 "ًخحلق الاؾخساء مبرصد وحود ّلاوٌك مـاكة  ؿَهيا " . 171اًفعي خاء يف  ،ًخامةتـلوتة حصمية الاؾخساء ا
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 جلصمية الاؾخساء اًصهن اًلاهوين

 "ول ثعحق أأتسا الأؿشار اًلاهوهَة يف ُشٍ اجلصمية. الاؾخساء ؿىل حِاة املسل أأو خشعَ ًـاكة ؿَََ ابل ؿسام.: "  163اًفعي 

راكة دم ول حصحا ول مصضا، ًـاكة ؿَََ الاؾخساء ؿىل خشط امل: "  164اًفعي  خَ ول ٌسخة هل ا  سل، اذلي ل ًًذج ؾيَ مساس حبًص

 "ابًسرن املؤتس.

 "الاؾخساء ؿىل حِاة ويل اًـِس ًـاكة ؿَََ ابل ؿسام.: "  165اًفعي 

راكة دم ول الاؾخساء ؿىل خشط ويل اًـِس ًـاكة ؿَََ ابًسرن املؤتس. فا ذا مل ًًذج ؾيَ مساس حبص : "  166اًفعي  ًخَ ومل ٌسخة هل ا 

ىل زالزني س ية. هَ ًـاكة ؿَََ ابًسرن من ؾرشٍن ا   "حصحا ول مصضا فا 

الاؾخساء ؿىل حِاة أأحس أأؾضاء الأرسة املاًىة ًـاكة ؿَََ ابل ؿسام. والاؾخساء ؿىل خشط أأحسمه ًـاكة ؿَََ ابًسرن : "  167اًفعي 

ىل ؾرشٍن س ية. هَ ًـاكة ؿَََ ابحلخس من فا ذا مل ًًذج ؾيَ مساس  من مخس ا  راكة دم ول حصحا ول مصضا، فا  خَ ومل ٌسخة هل ا  حبًص

ىل مخس س يوات.  "س يدني ا 

اناث،  ًـخرب من أأؾضاء الأرسة املاًىة يف ثعحَق اًفعي اًساتق: : "  168اًفعي  دوثَ وأأولدمه، ذهورا وا  أأظول املسل وفصوؿَ وزوخاثَ وا 

 "وأأدواثَ وأأؾٌلمَ.

ما الاؾ : "  169اًفعي  كامة هؼام أ دص ماكهَ أأو ثلَري اًرتثُة ًورازة اًـصش، وا  ما اًلضاء ؿىل اًيؼام أأو ا  خساء اذلي ٍىون اًلصض مٌَ ا 

ىل محي اًسالح ضس سَعة املسل ًـاكة ؿَََ ابًسرن املؤتس.  "دفؽ اًياس ا 

 "ًخحلق الاؾخساء مبرصد وحود ّلاوٌك مـاكة ؿَهيا.: "  171اًفعي 

 

 ؾخساءجلصمية الا اًصهن املادي

حبَر ل ًَزم أأن ثخحلق اًيدِجة الاحصامِة اًيت اس هتسفِا  171معال مبلذضَات اًفعي  جلصمية الاؾخساء ٍىفي وضاط مادي ٌضلك ّلاوٌك

 مالحؼات :  4اًفاؿي، ودلًيا ُيا 

منا جية أأن ًحسأأ يف ثي  -1 ة وا  ذا أأىت اًفاؿي وضاظا مىوان فلط ًلأؾٌلل اًخحضرًي  فِش اجلصمية.حصمية الاؾخساء ل ثلوم ا 

جية أأن حىون مـاكدا ؿَهيا، وملا اكهت احملاوٌك مـاكة ؿَهيا فلط يف اجلياًة ومـاكة ؿَهيا يف اجليحة تيط  171احملاوٌك وفق اًفعي -2

 ذاص فا ن احملاوٌك يف حصمية الاؾخساء ؾيسما حىون حٌحة ل ثـخرب لهـسام اًيط اخلاص، تُامن ثلوم ثَلائَا يف اجلياًة.

حصمية الاؾخساء ًـاكة ؿَهيا سواء اكهت موكوفة أأو ذائحة أأو مس خحٍَك، ًىن اًـسول الارادي ل ثلوم مـَ اجلصمية ًـسم انامتل  احملاوٌك يف -3

ثَان وضاط ًـخرب تسءا يف اًخيفِش أأو حيلق ؿىل الاكي ّلاوٌك مبفِوم ف ل اب   .114اًصهن املادي اذلي ل ًلوم ا 

ل ابثفاق خشعني أأو أأنرث، ًىن يف حصمية الاؾخساء فا ن اًخـسد كري معَوب ًلِاهما.رأأًيا أأن اًصهن املادي يف حصمية املؤام -4  صة ل ًلوم ا 

 جلصمية الاؾخساء ًصهن املـيويا

رادثَ احلصة  زحات اًلعس ًلؽ ؿىل ؿاثق اًيَاتة اًـامة جبمَؽ ظصق وؾن ؿمل، جية أأن ٍىون اجلاين ؿاملا تعحَـة اًفـي اذلي ًلسم ؿَََ اب  وا 

ما أأن ٍىون الاؾخساء ؿىل حِاة املسل فا فهيا اًلصائن اًيت ثلٌؽ احملوكةالزحات مب أأو  165، أأو ؿىل حِاة ويل اًـِس ف163، ُشا اًلعس ا 

اثرة حصب أأََُة ف169، أأو الاؾخساء ؿىل اًيؼام اًلامئ ف167ؿىل حِاة أأحس أأفصاد الارسة املاًىة ف  .211، أأو ا 

 حصمية الاؾخساءؾلاب 

وػصوف ، 163فًـخسي ؿىل املسل أأو ويل اًـِس أأو الارسة املاًىة  خشطوالاؿسام ٌس هتسف  ل  ،أأو املؤتس امال ؿس :ػصوف اًدضسًس

ىل اًـيف وحة اًدضسًس ؿادة اًدضسًس   .لاؿسة ؿامةنحىون يف حاٌك اس خـٌلل اًـيف حفَامث جلئ ا 

س يوات، ابًًس حة  5اىل  2اكة املـخسى ؿَهيم من ) ابًًس حة لأفصاد  الارسة املاًىة ًـ يف حاٌك ؿسم اراكة ادلماء :ػصوف اًخرفِف

 ابًًس حة ًالؾخساء ؿىل املسل اًـلوتة يه املؤتس(. – س ية 31-21 ًالؾخساء ؿىل ويل اًـِس



6 

 

 721-211ف سَحةامل ـعاتة اً: حصمية  اثًثا

ثَان الاؾٌلل اًواردة يف اًفعي ل ميىن ثعورُا يف خشط واحس  ، مبـىن أأن ُشٍ اجلصمية213اًـعاتة املسَحة ٍلوؿة من الافصاد اثفلوا ؿىل ا 

ذا اكهوا مذرمـني ومـِم سالح ومل ٍىن  فالتس من ثـسد ًالصزاص وكِادة ًِشٍ اًـعاتة وختعَط مس حق، مبـىن أأن ٍلوؿة من الاصزاص ا 

ثَان الافـال اًواردة يف ف خـٌلل أأسَحة فال ميىن اؾخحارمه ؾعاتة مسَحة، نٌل ًو احذج ؾٌلل ابس   213تُهنم اثفاق وختعَط مس حق ؿىل ا 

حىون وجية أأن  213أأمام مىذة معويم ؿىل ؿسم رصف رواحهبم وكاموا ابلؾخساء ؿىل املىذة، فاًـعاتة جية أأن حىون ًِا أأُساف ف

ومجَؽ الأهجزة والأدوات أأو َؽ الأسَحة اًياًرة واملخفرصات ًـس سالحا يف ثعحَق ُشا اًلاهون، مج : "  313مسَحة وفق مفِوم اًفعي 

 "وادزة أأو اًصاضة أأو اًلاظـة أأو اخلاهلة .الأص َاء اً

سواء مست تبأموال ؿامة أأو ؾلارات أأو مصاهة ٌدلوٌك  ،211تبأمن ادلوٌك حسة اًفعي  ماسةحصمية اًـعاتة املسَحة املرشع امللصيب  اؾخرب

ىل ثلَري اًيؼام اًس َايس ٌَحالد ،أأو جهوم ؿىل كوات معومِة اتَة هتسف ا  ا حصمية اُر وختخَف ظور اًـعاابت حسة  ،نٌل ميىن اؾخحاُر

 اًِسف املًضود : 

ن ؾعاابت مسَحة تلعس ااثرة فذية أأو حصب أأََُة -1  حفاػا ؿىل أأمن اًحالد . ابل ؿساموؿاكة ؿَهيا اًلاهون اجليايئ  ،حصامئ حىٍو

ن ؾعاابت مسَحة يف ظورة متصد ؾسىصي -2 اًـسىًصة أأو ْلاًفة اكوضلاق يف اًلوات املسَحة أأو اًس َعصة ؿىل أأحس املصانز  ،حصامئ حىٍو

 . ابل ؿسامواخلعص من ُشا ُو اوضلاق يف اجلُش وكِام حصب اََُة فاكن اًـلاب ؿىل ُشٍ اجلصمية  ،أأوامص اًلِادة

ن ؾعاابت مسَحة  -3 اندساح مسَح جلزء من اًحالد  -1وؾلوجهتا الاؿسام وحىون يف زالزة حالت  ،فذَي اًثورة ل صـالحصامئ حىٍو

 اًِروم ؿىل اًلوات اًـمومِة اًـامٍك ضس مصحىيب ُشٍ اجلصامئ.  -3هنة أأموال ادلوٌك  -2من س َادهتا ادلوٌك واًيَي  ل ضـاف

 سَحةامل ـعاتة اً جلصمية اًصهن اًلاهوين

اهون املرشع امللصيب اصرتط رشظني ٍمتثي الأول يف معَحة ؿامة ثلذيض اذلاًة اًدرشًـَة واثىهيٌل ٍمتثي يف حرص ُشا اًصهن فامي هط ؿَََ اًل

ا ؾن ابيق اجلصامئ املضاهبة ًِا .  املعَحة اًيت حيمهيا املرشع اجليايئ ثلوم ؿىل ثوفري الأمن داذي ادلوٌك هبسف ؿىل سخِي احلرص ٍمتَزُي

ن  و الاذش ابًصهن اًلاهوين يف حصمية حىٍو احلََوٌك دون حسوث ىزاؿات مسَحة من صبأهنا هتسًس سالمة ادلوٌك . أأما اًرشط اًثاين ُو

ذا مل ًمتؾعااب ذا ادذي الامن داذي ادلوٌك مما ٌضلك هتسًسا ملعاحلِا ومؤسساهتا وا  ل ا   ت مسَحة مفـياٍ أأن ُشٍ اجلصمية ل ميىهنا أأن ثلوم ا 

 فال ىىون أأمام حصمية ؾعاتة مسَحة . 213-211املساس ابملعاحل امليعوص ؿَهيا يف اًفعول 

اثرة حصب أأََُة تدسََح ًؤاذش جبياًة املس ثسالمة ادلوٌك ا: "  211اًفعي  ما ا  ـاكة ابل ؿسام، من ارحىة اؾخساء اًلصض مٌَ ا  دلاذََة ًو

ة واًخلذَي واٍهنة يف دوار أأو مٌعلة أأو أأنرث. حساث اًخرًص ما اب  ق أ دص وا  ىل اًدسَح ضس فًص ق من اًساكن أأو دفـِم ا   فًص

ذا ثحـِا ىل ؾرشٍن س ية من دجص مؤامصة ًِشا اًلصض ا  ـاكة ابًسرن من مخس ا   ارحاكب معي أأو اًرشوع فَِ ل ؿساد ثيفِشُا.  ًو

ىل مخس س يوات. ذا مل ًددؽ ثستري املؤامصة ارحاكب معي ول اًرشوع فَِ ل ؿساد اًخيفِش، فا ن اًـلوتة حىون احلخس من س ية ا   أأما ا 

ىل ثستري مؤامصة ومل ثلدي دؾوثَ. ىل زالث س يوات من دؿا ا  ـاكة ابحلخس من س خة صِور ا   ًو

ـاكة ابل ؿسام:: "  212اًفعي   ًؤاذش جبياًة املس ثسالمة ادلوٌك ادلاذََة ًو

ة أأو أأنرث أأو  - 1 حسى وحسات اجلُش أأو سفِية حصتَة أأو أأنرث أأو ظائصة ؾسىًص من ثوىل أأو ابرش تلري حق ول مربر مرشوع رئاسة ا 

 ماكن ّلعن أأو مصنز ؾسىصي أأو مِياء أأو مسًية. 

ة، أأاي اكهت،  - 2  ضس أأوامص احلىومة.من احذفغ جصئاسة ؾسىًص

  ل كائس ؾسىصي اسددلى كواثَ مذرمـة تـس ظسور أأمص تدرسحيِا أأو ثفصكِا. - 3

َفِا. أأو كام ابس خزسام أأو جتيَس حٌود أأو أأمص تشزل أأو  - 4 َف فصق مسَحة أأو أأمص تخبًأ ذن من اًسَعة اًرشؾَة تخبًأ من كام تسون أأمص أأو ا 

 "أأمسمه أأو زودمه تبأسَحة أأو ذذائص. 
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ـاكة ابل ؿسام  ل من حصأأس ؾعاتة مسَحة أأو ثوىل فهيا وػَفة أأو كِادة : "  213اًفعي  ًؤاذش جبياًة املس ابًسالمة ادلاذََة ٌدلوٌك، ًو

ما تلعس اندساح ؾلارات أأو أأمالك أأو ساحات أأو مسن أأو حعون أأو مصانز أأو ْلازن  ما تلعس الاسدِالء ؿىل أأموال ؿامة، وا  ما، وذزل ا 

ما تلعس هنة أأو اكدسام املمخَاكت اًـامة، سواء اكهت كومِة أأو ممَونة ًفئة  أأو مس خودؿات أأو موائن أأو سفن أأو مصاهة، ممَونة ٌدلوٌك، وا 

ما تلعس اًِروم ؿىل اًلوات اًـمومِة اًـامٍك ضس مصحىيب ثسل اجلياايت أأو ملاومهتا.  من املواظيني وا 

َفِا، أأو كام تدٌؼميِا أأو أأمص تدٌؼميِا، أأو زودُا أأو أأمسُا معسا وثعحق هفس اًـلوتة ؿىل من ثوىل جس َري اًـعاتة اًثائصة أأو ث َفِا أأو أأمص تخبًأ بًأ

مساداتوؾن ؿمل تبأسَحة أأو ذذرية أأو أأدوات اجلياًة أأو تـر ًِا  ىل أأدصى وس ٍَك تبأي مساؿسة كسم أأو املؤن من اب   أأو اًـعاتة مسريي ا 

 .كوادُا

حسى اجل : "  214اًفعي  ٍهيا يف اًفعي يف الأحوال اًيت حصحىة فهيا ا  ، أأو ثلؽ ّلاوٌك ارحاكهبا تواسعة ؾعاتة، فا ن 211ياايت املضار ا 

ٍهيا يف اًفعي  ، ؿىل مجَؽ الأصزاص امليرصظني يف اًـعاتة، تسون 171اًـلوابت امللصرة يف ذزل اًفعي ثعحق، وفق اًرشوط املضار ا 

 "متَزي ثسخة اًصثة.

ٍهيا يف اًفعي يف حاٌك اًخرمؽ اًثوري اذلي ٍىو: "  215اًفعي  حسى اجلياايت املضار ا  ، فا ن الأصزاص 213ن اًلصض مٌَ أأو ًًذج ؾيَ ا 

ىن كدغ ؿَهيم يف ماكن اًخرمؽ ًـاكدون ابًسرن من مخس  اذلٍن اخنصظوا يف ثسل اًـعاتة دون أأن ًحارشوا فهيا كِادة ول وػَفة مـَية، ًو

ىل ؾرشٍن س ية.  "ا 

ىل ؾرشة ًؤاذش جبصمية املس ابًسالم: "  216اًفعي  ىل مخس س يوات، وقصامة من أأًف ا  ـاكة ابحلخس من س ية ا  ة ادلاذََة ٌدلوٌك، ًو

ق مدارش أأو كري مدارش، من خشط أأو حٌلؿة أأحٌحَة، تبأي ظورة من اًعور ُحات أأو ُسااي أأو كصوضا أأو أأًة  أ لف درمه، من جسمل، تعًص

ي وض اط أأو دؿاًة من صبأهنا املساس توحسة املمَىة امللصتَة أأو س َادهتا أأو فوائس أأدصى ْلععة أأو مس خزسمة كَا أأو حزئَا ًدس َري أأو متًو

 "اس خلالًِا أأو زؾزؿة ولء املواظيني ٌدلوٌك امللصتَة وملؤسسات اًضـة امللصيب.

ٍهيا يف اًفعي اًساتق، جية حامت احلنك مبعادرة اًيلود أأو الأص َاء اًيت سَمت ٌَمرصم.: "  217اًفعي   يف الأحوال املضار ا 

ٍهيا يف اًفعي وجي  ".41وز ؿالوة ؿىل ذزل أأن حينك حبصماهَ كَا أأو حزئَا من احللوق املضار ا 

 

  سَحةامل ـعاتة اً جلصمية اًصهن املادي

 رشوظا أأمهِا :  امللصيب ًلِام حصمية اًـعاتة املسَحة اصرتط املرشع اجليايئ

ذا اكن أأحس ؾيارص اًـعاتة فِرة أأن ٍىون اًسالح اًوس ٍَك املس   ،ورة أأن حىون اًـعاتة مسَحةض  -1 خـمٍك يف تَوغ الأُساف أأما ا 

خاء يف  ،مسَحا فال ميىن اؾخحار اًـعاتة مسَحة ول هيم أأن ٍىون اًسالح انراي تي أأي سالح ٌضلك ثواخسٍ رشظا ًلِام اًصهن املادي

 اضة واًلاظـة واخلاهلة ""ًـس سالحا مجَؽ الاسَحة اًياًرة واملخفرصات والاهجزة والادوات واًوادزة واًص  313اًفعي 

 ،ادلامعني ،اًرشاكء ،امللكفني ابملِام ،وػائف اًـعاتة ،ومـياٍ رئاسة اًـعاتة ،وحوب كِام اًـعاتة ؿىل ثوزًؽ املسؤوًَات تني أأفصادُا -2

 امليفشٍن .

ىل اًيؼام اًس َايس -3 الحغ من ذالل ثـًصف اًفعول  ،وحود ؾعَان كامئ يف صلك جتمؽ زوري موخَ ا  ن اًِسف من أأ  215-211ًو

ُس اذلٍن  حالل أ دص ماكهَ واملـاكدون مه اذلٍن كدغ ؿَهيم يف اًخرمؽ ًو سلاط اًيؼام اًس َايس اًلامئ وا  ن اًـعاتة املسَحة ُو ا  حىٍو

 وخسوا يف اًخرمؽ .

ىل اًفعي  َفِا 213ابًًس حة ا  أأو ثيؼميِا أأو  حتسث ؾن أأؾٌلل مادًة جضلك اًصهن املادي ويه حصأأس اًـعاتة أأو ثويل وػَفة فهيا أأو ثبًأ

ة وس ٍَك، تُامن حتسث اًفعي  ؾن أأؾٌلل أأدصى حمتثي يف واكـة الاخنصاط يف  215حزوًسُا ابلأسَحة أأو اذلذرية أأو مساؿسة مسريهيا تبًأ

هتا دون مدارشة اًلِادة فهيا، وهالحغ أأن حصمية اًـعاتة املعَحة ؿىل قصار حصامئ أأمن ادلوٌك يه م ن اًـعاتة املعَحة أأي اندساب ؾضٍو

حصامِة ًلِاهما.حصامئ اخلعص حبَر ل ًخعَة الأ   مص حعول هدِجة ا 
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 سَحةامل ـعاتة اً جلصمية اًصهن املـيوي

ل تخوافص اًلعس اجليايئ ؾيس رئُس اًـعاتة أأو أأي خشط ثوىل وػَفة أأو هم مة حصمية اًـعاتة املسَحة يه من اجلصامئ اًـمسًة اًيت ل ثلوم ا 

من أأخي الاسدِالء ؿىل أأموال ؿامة اكًيلود من اًحيوك أأو اندساح ؾلارات أأو مس خودؿات ٌدلوٌك أأو  فهيا أأو زودُا تبأسَحة أأو مـسات

ساف اًفاؿَني الاظََني  .اًِروم ؿىل كوات معومِة، أأما اًلعس اجليايئ ابًًس حة ًلري اًفاؿَني فِخحلق تًِة املساؿسة والاحاظة اًخامة تبُأ

  حصمية اًـعاتة املسَحةؾلاب 

شا اًدضسًس مربرٍ  ،اذلي كصر ؾلوتة الاؿسام 213صسد املرشع اًـلوتة يف ُشٍ اجلصمية حسة ما هط ؿَََ اًفعي   ،سػصوف اًدضسً ُو

 ُو هتسًس اًيؼام اًس َايس اًلامئ واسددساهل وثـىري اجلو ابًسالح نٌل جيس مربرٍ يف اًـيف املٌلرس ابًسالح .

ىل اًسرن املؤكت  ،ػصوف اًخرفِف ٍن مل ًحارشوا وػَفة يف اًـعاتة املسَحة وكدغ ؿَهيم يف ماكن اًخرمؽ ٌرلس ية  21-5خيفف ا 

هشار واًلصض ُو ثفذَت اًـعاتة ويه س َاسة حٌائَة حتوظَة حىميةنٌل ًُ  ،اًثوري ، ًىن ُشا ـفى من اًـلاب  ل من اوسحة مؽ أأول ا 

 .214مبوحة اًفعيالاؾفاء  ل ٌضمي اجلياايت واجليح الادصى اًيت ارحىدت أأزياء اًفذية أأو ثسخهبا 

 

 اٍمتَزي تني حصمية اًـعاتة املسَحة و حصمية  اًـعاتة الاحصامِة 

 

 أأوخَ الادذالف أأوخَ اًدضاتَ

 اًدسمَة : ؾعاتة 

 ثـسد اجلياة 

 الكٌُل من اجلصامئ اخلعرية

 اثفاق اؾضاهئا ؿىل ارحاكب حصامئ مـَية

 ل ٌضرتط فهيٌل حتلق اًيدِجة الاحصامِة 

 

 : اًِسف س َايس اًـعاتة املسَحة

 اًـعاتة الاحصامِة : اًِسف كري س َايس

 حصامئ اًـعاتة املسَحة ثيسرج مضن حصامئ أأمن ادلوٌك ادلاذًل 

 حصمية اًـعاتة الاحصامِة ثيسرج مضن اجلصامئ املاسة ابلأمن اًـام 

 ًُس ابًهرورة وحود سالح يف اًـعاتة الاحصامِة

 

ؿساد أأو ارحاكب حٌاايت ضس   ل ؾعاتة أأو اثفاق،: "  293خاء يف اًفط  همٌل حىن مسثَ أأو ؿسد املسامهني فَِ، أأوضئ أأو وخس ٌَلِام اب 

 "الأصزاص أأو الأموال، ٍىون حٌاًة اًـعاتة ال حصامِة مبرصد زحوت اًخعممي ؿىل اًـسوان ابثفاق مضرتك.

ُس أأتسا  ىل ارحاكب حصامئ مـَية ًو و اكن تـغ أأفصادُا مسَحني فِو اًـعاتة الاحصامِة دورُا مٌوط فلط جىوهنا هتسف ا  ابًدسََح حىت ًو

ىل اًـعاتة املسَحة.  ل ًيلي أأتسا حصمية اًـعاتة الاحصامِة ا 

 

 اٍمتَزي تني حصمية اًـعاتة املسَحة وحصمية اًـعَان 

 أأوخَ الادذالف أأوخَ اًدضاتَ

املسامهون يف كخا اجلصميخني ًـفون من اًـلاب يف 

هيم كِادة أأو وػَ فة واوسححوا ؾيس أأول حاٌك ؿسم ثٍو

هشار ٌَسَعة اًفعي  ٌَـعاتة  213ٌَـعَان و 316ا 

 املسَحة 

ا املرشع من اجلصامئ املاسة ثسالمة ادلوٌك ادلاذََة يف حني  اًـعاتة املسَحة اؾخرُب

 اًـعَان من اجلصامئ املصحىدة ضس الامن اًـام 

 اًـعَان  ل ميىن أأن ٍصحىة حصمية اًـعاتة املسَحة خشط واحس ذالفا جلصمية

ق كَة هؼام احلنك يف  اًِسف من اًـعاتة املسَحة ُو الاذالل ابلس خلصار ؾن ظًص

حني ُسف اًـعَان ُو امذياع اًلوات اًـمومِة ؾن ثيفِش الاوامص أأو اًلصارات 

ىون مدسئَا تسون ساتق اثفاق تُهنم ًِا من اًسَعة اًـامة ٍو  اًعادرة ا 



9 

 

 اجلصامئ املاسة تبأمن ادلوٌك اخلاريج

ًىن  ،ابٍمتَزي تـضِا تحـغ اؾامتدا ؿىل مـَار خًس َة اًفاؿي مما ًعـة مـَ حرص هعاق ُشٍ اجلصامئ ًـصفِا املرشع  امللصيب تي انخفى مل

واًِسف من جتص م ُشٍ الافـال ُو ، اًفلَ ثعصق ًِشٍ اجلصامئ وؾصفِا ابجلصامئ اًيت متس وحسة اًرتاب اًوظين وسالمة مصفق ادلفاع اًوظين

وكس ثعصق ًِا املرشع يف اًفصع اًثاين من اًحال الأول من  ،ؿىل اس خلالل اًحدل ووحسثَ اًرتاتَة وسالمذَ من أأي ؿسوان ذاريج احلفاظ

 واخلَاهة واًخرسس ٌُل أأدعص ُاثَ اجلصامئ . ،211اىل  181اًىذاب اًثاًر من اًلاهون اجليايئ من املواد 

 (185-182) : حصمييت اخلَاهة واًخرسس راتـا

وحِا وأأساًَة اًخرسس .اخل   َاهة واًخرسس من أأدعص اجلصامئ اًيت هتسد ادلوٌك وأأمهنا ل س امي يف اًوكت احلايل حِر ثلسمت اًخىًٌو

اخلَاهة ثـين هلغ اًـِس يف اًولء والاذالص ًوظيَ املفصوض ؿَََ دس خوراي، ابؾخحاٍر مواظيا هل حلوق وؿَََ واحدات من أأمهِا 

غ أأمٌَ ٌَرعص الاذالص ٌَوظن واذلوذ ؾي ، أأما اًخرسس فِو اس خلعاء الاددار والاظالع ؿَهيا جىِفِة كري مرشوؿة، َ وؿسم ثـًص

َة.  واخلَاهة واًخرسس حصميخان مذعوراتن سواء ؿىل املس خوى اًضرط أأو ؿىل مس خوى ادلول، وكس حصمهتٌل مـؼم املوازَق ادلًو

 اًصهن اًلاهوين جلصمييت اخلَاهة واًخرسس

ـاكة ابل ؿسام،  ل ملصيب ارحىة، يف وكت اًسمل أأو يف وكت احلصب، أأحس الأفـال ال ثَة:: "  181اًفعي   ًؤاذش جبياًة اخلَاهة، ًو

 محي اًسالح ضس امللصب. - 1

ما تدسَِي ددول  ابرش اثعالت مؽ سَعة أأحٌحَة تلعس محَِا ؿىل اًلِام تـسوان ضس امللصب أأو زودُا ابًوسائي اًالزمة ذلزل، - 2 ا 

ة وس ٍَك أأدصى.  اًلوات ما تبًأ ة أأو اجلوًة وا  ة أأو اًححًص ذالص اًلوات اًرًب ما جزؾزؿة ا  ىل امللصب، وا   الأحٌحَة ا 

ما أأراىض أأو مسان أأو حعوان أأو مًضب ت أأو مصانز أأو ْلازن أأو مس خودؿات  - 3 ما كوات ملصتَة وا  ىل معالهئا ا  ىل سَعة أأحٌحَة أأو ا  سمل ا 

 ة أأو مًضب ت أأو أ لت ٌَمالحة اجلوًة، ممَونة ٌدلوٌك امللصتَة. حصتَة أأو ؾخادا أأو ذذائص أأو سفٌا حصتَ

ة وس ٍَك اكهت، رسا من أأرسار ادلفاع اًوظين أأو - 4 ىل معالهئا، تبأي صلك اكن وتبًأ ىل سَعة أأحٌحَة أأو ا  ة وس ٍَك اكهت،  سمل ا  متىن تبًأ

ىل معالهئا. ىل سَعة أأحٌحَة أأو ا    من احلعول ؿىل رس من ُشا اًيوع، تلعس جسَميَ ا 

أأثَف أأو أأفسس معسا سفٌا أأو أ لت ٌَمالحة اجلوًة أأو أأدوات أأو مؤان أأو تياايت أأو جتِزيات كاتٍك لأن جس خـمي ٌدلفاع اًوظين، أأو  - 5

  "أأحسث معسا يف ُشٍ الأص َاء ثلَريا من صبأهَ أأن مييـِا من اًـمي أأو ٌسخة حادزة، سواء اكن ذزل اًخلَري كدي متام ظيـِا أأو تـسٍ.

ـاكة ابل ؿسام،  ل ملصيب ارحىة، يف وكت احلصب، أأحس الأفـال ال ثَة: : "  182اًفعي   ًؤاذش جبياًة اخلَاهة، ًو

ىل ذسمة سَعة أأحٌحَة أأو سِي هلم وسائي ذزل أأو كام تـمََة اًخريَس حلساب  - 1 ة ؿىل الاهضٌلم ا  حصض اًـسىًصني أأو حٌود اًححًص

 سَعة يه يف حاٌك حصب مؽ امللصب. 

 لت مؽ سَعة أأحٌحَة أأو مؽ معالهئا، وذزل تلعس مساؿسهتا يف دععِا ضس امللصب.ابرش اثعا - 2

 سامه معسا يف مرشوع ل ضـاف مـيوًة اجلُش أأو الأمة، اًلصض مٌَ ال ضار ابدلفاع اًوظين. - 3

ة من الأخاهة اًـامَني يف ذسمة امللصب ممازَني ٌَملارتة فامي ًخـَق تخع   ون وحٌود اًححًص ـس اًـسىًص  ". 181حَق ُشا اًفعي واًفعي ًو

 

 جلصمييت اخلَاهة واًخرسس املادياًصهن 

حصايم ًبأثََ فاؿهل تلعس حتلِق أأحس الأُساف امليعوص ؿَهيا يف اًفعول ما تني   5ويه  ،من ق ج 185-181ُو  ل وضاط أأو سَوك ا 

خني املشهورثني يف املادة صميخني اجلًىن هلذرص ؿىل  ،افـال ٌل حصمية  181الأًو سَعة أأحٌحَة محي اًسالم ضس امللصب وحصمية اًخواظي مؽ ُو

ما جزؾزؿة  تلعس محَِا ؿىل اًلِام تـسوان ضس امللصب أأو زودُا ابًوسائي اًالزمة ذلزل، ىل امللصب، وا  ما تدسَِي ددول اًلوات الأحٌحَة ا  ا 

ة أأو اجلوًة ة أأو اًححًص ذالص اًلوات اًرًب  ا 
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 لصباًصهن املادي جلصمية محي اًسالح ضس امل

ٌيب احلامي ٌَسالح ل ميىن مؤاذشثَ جبياًة محي صيب ذو اجلًس َة امللصتَة أأما الأح فِؤاذش ؿَهيا املل ،اجلًس َة امللصتَة ملصحىة اجلصمية (1

 ضس امللصب. اًسالح

 نٌل ثخحلق واكـة محي اًسالح ؾيس ثلس م مـَومات أأو اسدضارات ٌَـسو . ُش امللصيباجل أأي ضس  محي اًسالح ضس امللصب (2

 

 اًصهن املادي جلصمية اس خـساء دوٌك أأحٌحَة ٌَلِام تـسوان ؿىل امللصب

ذا مارسِا أأحٌيب ذا ابرشُا ملصيب وجتسسا ا  واًيت حرصُا  181من اًفعي  2وثخحلق ابكرتاف أأحس الأفـال مبلذىض اًفلصة ،وجسمى دِاهة ا 

 املرشع يف ما ًًل :

 م تـسوان ضس امللصب مدارشة اثعالت مؽ سَعة أأحٌحَة تلعس محَِا ؿىل اًلِا (1

ة . ،حزوًس اًسَعة الأحٌحَة ابًوسائي اًالزمة ٌَـسوان ؿىل امللصب (2 ة أأو حوًة أأو حبًص ق جسَِي ددول كوات مـادًة جًص  ؾن ظًص

 

 اًصهن املـيوي جلصمية محي اًسالح ضس امللصب

ىل محي اًسالح يف خُش مـاد ٌَملصب وثـمس مساؿسة  مبا أأن ُشٍ اجلصمية معسًة فال تس من ثوفص اًلعس اجليايئ أأي أأن هَة اًفاؿي ثخجَ ا 

ذا اكن  ل ا  هصاَُ ؿىل محي اًسالح ضس تدلٍ .اًفاؿي اًـسو من أأخي الاضار تحدلٍ ومن مث ل ثًذفي اجلياًة ا   جيِي تبأهَ ملصيب أأو مت ا 

 اًصهن املـيوي جلصمية اس خـساء دوٌك أأحٌحَة ٌَلِام ابًـسوان ؿىل امللصب

ذا مل ٌس هتسف ُشا الثعال أأي ل تس من ثوفص اًلعس  اجليايئ اًـام واخلاص دلى اًضرط حىت ميىن مساءًخَ ؾن ُاثَ اجلصمية وابًخايل ا 

  مثال ذزل جرسًة ضاتط يف اجلُش امللصيب مـَومات حبسن هَة ًضاتط أ دص كام تدرسٍهبا. ،فال ثلوم ُشٍ اجلصمية معَلاؿسوان 

 

ًََ ف ال ظار اًلاهوينأأما  حصامِة ّلسدة ل ميىن اًخوسؽ فهيا أأو اًلِاس ؿَهيا اذلي مل هخعصق ا  من ذالل لس حرصٍ املرشع امللصيب يف مناذج ا 

لذيض ُشا اًصهن أأن ًعال اًفـي الاحصايم  ،185-181اًفعول ما تني  املعاحل اًيت حيمهيا اًلاهون اجليايئ وكت احلصب أأو وكت اًسمل ًو

حسى ُشٍ املعاحل : اًلوة اًـس ةمىت أأحلق ضرا اب  ذزل أأن املساس هبشٍ املعاحل ٌسِي اًس َعصة  ،د اًرتاتَةاحلسو  ،اًس َادة اًوظيَة ،ىًص

 حصمييت اخلَاهة واًخرسس .أأىت   من ل اًـلاب ؿىل ؿىل اًحدل وابًخايل اكن ظحَـَا أأن ٌضسد املرشع 

 

 حصمييت اخلَاهة واًخرسس  اًـلاب يف

 سد يف اًـلاب ؿَهيا اترة ودفف اترة أأدصى .وكس جض 185-182-181دعط ؿَهيا ٌَـلاب املرشع اًفعول 

 الاؿشار املضسدة 

 181اًفعي ،ابل ؿسامنلاؿسة ؿامة ؿاكة املرشع ؿىل حصمييت اخلَاهة واًخرسس مبرخَف ظورٌُل 

حلى اًِسف اًصئُيس ُو اسدئعال ُشٍ اجلصامئ يف همسُا ومن أأوخَ  وكس رقة املرشع يف ردع ُاثني اجلصميخني دعوظا وكت احلصب ًو

عي اًدضسًس أأهَ مل ًفصق تني اًفاؿي الاظًل واملسامه واملضارك فلكِم يف ؾلوتة الاؿسام سواء فضال أأهَ مل ًخلِس ابًلِود املشهورة من اًف

 ل ختضؽ ٌَـفو أأو اًخلادم . ُشٍ اجلصمية نٌل أأن ،714-711

 الاؿشار اخملففة 

ذا اكن اًفـي وكت احلصب سواء اكن  ،ؿسم جضىِي أأي دعورةًثاين وا ،184ارحاكب اًفـي وكت اًسمل فعي ، أأوهلٌل تخوافص رشظني أأما ا 

 . 184و 183ني اًفعَحسة دعورة فاًـلوتة يه الاؿسام أأي دعريا أأو ل ٌضلك 
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 اًثاين : حصامئ الاذالل ابًثلة اًـامة احملور

ىل زؾزؿة  ىل كسمني، هوع ٍصحىدَ اجلصامئ املاسة ابًثلة اًـامة يه ثسل اجلصامئ اًيت ٍىون اكرتافِا مفضَا ا  زلة الافصاد ابدلوٌك، ويه ثيلسم ا 

املوػفون اًـمومِون وثضم حصامئ اًصصوة واس خلالل اًيفوذ والادذالس واًلسر، وكسم أ دص ثخـَق ابًىشب وثلَري احللِلة واخلساع وثضم 

َف والاهخحال.  حصامئ من كدَي اًزتوٍص واًزًت

 249-248 : حصمية اًصصوة أأول

هتا ادلوٌك ثـخرب من مؼا ُص ثسُور الاذالق و رمز اًفساد وأأدعص الامصاض اًيت ثعُة اًوػَفة اًـمومِة فِيي ثدٌاىف مؽ اًثلة اًيت أأٍو

ًََ واس خلالل اًسَعات اخملوٌك هل ، ٌَموػف اًـمويم وميس هبَحة ادلوٌك وهصامة اًوػَفة اًـمومِة فاًصصوة اجتار املوػف ابًوػَفة املوهوٌك ا 

ئمزل فصض اًلاهون اجليايئ ؾلوابت حٌائَة ؿىل ذلحلساتَ اخلاص،   اًـاتثني ابملعاحل اًـََا ٌَوظن . أأًو

 اًصصوة  ؾيارص حصمية

 اًصهن ًلاهوين

248 اًفعي 
  " :

ىل مخس ـاكة ابحلخس من س يدني ا  ىلمخسة أ لف  وتلصامة من  س يوات ًـس مصحىدا جلصمية اًصصوة ًو ف مائة  درمه ا  أًأ

 و وؿسا أأو ظَة أأو جسمل ُحة أأو ُسًة أأو أأًة فائسة أأدصى من أأخي: درمه من ظَة أأو كدي ؾصضا أأ 

أأو الامذياع ؾن ُشا اًـمي، سواء اكن معال مرشوؿا  كاضَا أأو موػفا معومِا أأو مذوًَا مصنزا هَاتَااًلِام تـمي من أأؾٌلل وػَفذَ تعفذَ  - 1

ل أأن أأو كري مرشوع، ظاملا أأهَ كري مرشوط تبأحص. ونشزل اًلِام أأو الامذياع  و أأهَ ذارج ؾن ادذعاظاثَ اًضرعَة ا  ؾن أأي معي ًو

 وػَفذَ سَِخَ أأو اكن من املمىن أأن جسِهل. 

تساء رأأي ملعَحة خشط أأو ضسٍ، وذزل تعفذَ  - 2 ظسار كصار أأو ا  ة أأو اًلضائَة أأو ادذاٍر الأظصاف.  حىٌل أأو ددرياا   ؾًَذَ اًسَعة ال داًر

 .رخال اًلضاء أأو احملَفني أأو أأحس أأؾضاء َُئة احملوكةوذزل تعفذَ أأحس  الاحنَاز ًعاحل أأحس الأظصاف أأو ضسٍ، - 3

ؾعاء صِادة اكذتة توحود أأو ؿسم وحود مصض أأو ؿاُة أأو حاٌك محي أأو ثلس م تَاانت اكذتة ؾن أأظي مصض أأو ؿاُة أأو ؾن سخة  - 4 ا 

 . ظحُدا أأو حصاحا أأو ظحُة أأس يان أأو مودلةوفاة وذزل تعفذَ 

ذا اكه ىل ؾرش س يوات واًلصامة منثوة اًصصت كمية ا  ف درمه حىون اًـلوتة اًسرن من مخس س يوات ا  ىل  فوق مائة أًأ مائة أأًف درمه ا 

 ".امللسمة أأو املـصوضةمََون درمه، دون أأن ثلي كميهتا ؾن كمية اًصصوة 

ىل زالث س يوات وتلصامة من مخسة ،ًـس مصحىدا جلصمية اًصصوة: "  249اًفعي  ـاكة ابحلخس من س ية ا  ىل  درمه أ لف ًو ف مائة ا  أًأ

، من أأي هوع اكن ظَة أأو كدي ؾصضا أأو وؿسا، أأو ظَة أأو جسمل ُحة أأو ُسًة أأو ؿامي أأو مس خزسم أأو مو ل تبأحص أأو مبلاتيدرمه؛  ل 

ق وس َط، دون موافلة ْلسومَ ودون ؿَمَ، وذزل من أأخي اًلِام تـمي أأو الامذياع ؾ ن معوٌك أأو دعٌل أأو ماكفبأة، مدارشة أأو ؾن ظًص

ىن ذسمذَ سَِخَ  أأو اكن من املمىن أأن جسِهل.  معي من أأؾٌلل ذسمذَ أأو معي ذارج ؾن ادذعاظاثَ اًضرعَة ًو

ىل  ىل ؾرش س يوات، واًلصامة من مائة أأًف درمه ا  ذا اكهت كمية اًصصوة ثفوق مائة أأًف درمه حىون ؾلوتة اًسرن من مخس س يوات ا  ا 

 "وة امللسمة أأو املـصوضة.مََون درمه، دون أأن ثلي كميهتا ؾن كمية اًصص

ل  حصامئ اًعفة، حِرأأهنا من  حصمية اًصصوةهالحغ أأن  ، من ظصف أأصزاص حسدمه املرشع ؿىل سخِي احلرصل ميىن ارحاكهبا كاهوان ا 

ول ، وكوناًـٌلل واملس خزسمون وامل ،الأظحاء واجلصاحون وأأظحاء الاس يان واملودلات ،احملوكون واخلرباء، اًلضاة  ،املوػفون اًـمومِون

 أأو حىون وػَفذَ سَِت هل الارجضاء. اذلي كام أأو امذيؽ ؾيَ جية أأن ٍىون اًفاؿي ْلخعا ابًـميٍىفي ثوافص ُشٍ اًعفة وحسُا تي 

اًـمويم ذزل أأن املرشع امللصيب معي مبحسأأ مس خلٍك ؾن املصجيش فميىن أأن ًسان أأو ًربأأ ابس خلالل ؾن املوػف حصميخَ ذـخرب ف أأما اًصايش 

من اس خـمي ؾيفا أأو هتسًسا، أأو كسم وؿسا أأو ؾصضا أأو ُحة أأو ُسًة أأو أأًة فائسة أأدصى : "  251اًفعي ، خاء يف يائَة يف جتص م اًصصوةاًث 

ًََ يف اًفعول  ة أأو فائسة مما أأصري ا  ىل  243ًًك حيعي ؿىل اًلِام تـمي أأو الامذياع ؾن معي أأو ؿىل مًز ، ونشزل من اس خجاب 251ا 

و ت هصاٍ أأو ٌَصصوة هدِجة أأم ل.ًعَة رصوة ًو  "سون أأي اكرتاح من خاهحَ، ًـاكة تيفس اًـلوابت امللصرة يف ثسل اًفعول، سواء أأاكن ًال 
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 ًخخني أأن ؾيارص حصمية اًصصوة ابًًس حة ٌَمصجيش يه ظفة املصجيش و اًفـي اًعادر مٌَ مث اًلعس اجليايئ. 249و  248من اًفعَني 

ا يف املصجيش -1  اًعفة اًواحة ثوافُص

  خيسم ادلوٌك أأو مؤسسة معومِة.املوػفون اًـمومِون :  ل خشط يف وػَفة كارة يف سمل من أأسالك الادارة 

 اًخاتـني ٌَرِاز اًلضايئاًلضاة واحملَفون وأأؾضاء َُب ت احلنك ، 

 احملوكون واخلرباء 

  ة واًعياؾَة واًفالحِة.، اكؾضاء ِلَس اًيواب وأأؾضاء اجملاًس اًحدلًة وأأؾضاء اًلص املخوًون ٌَمصانز اًيَاتَة  ف اًخجاًر

 سواء يف اًلعاع اًـام أأو اًلعاع اخلاص.الاظحاء واجلصاحون واملودلات ، 

 اًـامَني يف اًرشاكت واملؤسسات اخلاظة.اًـٌلل واملس خزسمون واملوكون ، 

 الادذعاص ابًـمي -2

خَلى ؾيَ رصوة ٌَلِام تَ، اكملسٍص يف املسرسة اذلي ويه احلاٌك اًيت ًعَة فهيا اًلاهون من املوػف اًلِام تـمي أأو الامذياع ؾن مع ي، ًو

ة تدسرَي  ل ظفي تَف  ل تـس ثَلي رصوة، أأو اكًرشظي اذلي ل ًلوم تواحدَ ًفائسة  6ثَزمَ املشهصة اًوزاًر س يوات ول ًلوم تشزل ا 

ذا حؼص ؿَََ اًلاهون اً  ـخرب املوػف كري ْلخط ا  ل تـس ثَلي مدَف من املال، ًو لِام ابًـمي املـني، اكًرشظي اذلي ميخيؽ ؾن املض خًك ا 

ىل احملامك وحسُا.  اًفعي يف اًزناع يف كضَة ٍصحؽ فهيا الادذعاص ا 

 جلصمية اًصصوة اًصهن املادي

 ابًًس حة ٌَمصجيش 

ر مسـة اًوػَفة اًـمومِة كِاهمال ًخعَة اًصصوة يه من حصامئ اخلعص، و ثَان وضاط من صبأهَ ثًَو حفسة  ،حسوث هدِجة تي ٍىفي ا 

ة فائسة أأدصى من ظاحة املال أأو ابًـصض أأو اًِحة أأو اًِسًة أأو  ؾيس ثلس م ظَة جلصمية اًصصوة ًخحلق اًصهن املادي 249-248 نياًفعَ تبًأ

و مل ٌس خرة ظاحة املعَحة .   احلاخة ملاتي أأداء معي أأو امذياع ؾن معي ًسذي يف ادذعاظاثَ اًوػَفِة حىت ًو

 اًدسمل . ،اًلدول ،: اًعَة أأحس ُشٍ الافـال   حالثخحلق حصمية اًصصوة يفُىشا 

رادة مٌفصدة من خاهة املوػف ٌَحعول ؿىل ملاتي هؼري اداء معهل،  أأول : اًعَة صلك ظَة وؿس  ًخزشوكس  ،وػَفياً ُو ثـحري ؾن ا 

تعَة اًِحة ًـني هوع اًصصوة  واملصجيش ،ظَة ُحة وجسمى ُيا اًصصوة املـجٍكأأو ًخزش  ،املعَحة تخلس م ملاتي يفِىون اًوؿس من ذ

، ول ٌضرتط أأن حىون امليفـة ملعَحة املصجيش خشعَا، فلس ًعَهبا ًفائسة زوحذَ أأو اتيَ أأو أأتياء معَ ًىن اًـربة تعَة ووكت دفـِا 

 اًفائسة ملاتي أأداء اًـمي اًوػَفي.

ىل ثَلي امللاتي هؼري اًلِام ابًـمي اًوػ  ،اثهَا : اًلدول رادة مذرِة ا  و ا  شا اًلدول ٌس حلَ ؾصض ٌَصصوة من ظصف ظاحة احلاخة ،َفيُو ، ُو

مبـىن أأن اًصصوة ُيا ثخزش ظورة معي سَيب ممتثي يف اًلدول ؾىس حاٌك اًعَة اًرصحي، ويف الك احلاًخني ثخحلق اًصصوة ؿىل اؾخحار أأن 

ضرتط أأن ٍىون  ل ٌَعَة واًلدول هفس اًيدِجة ويه اس خلالل اًوػَفة ًخحلِق ماكسة خشعَة ٌو اًعَة أأو اًلدول خادا من املوػف وا 

 ملا حتللت اجلصمية.

ىون ؿىل صلك هلسي أأو ؾَين أأو  ،اثًثا : اًدسَمي لعس تَ أأذش املوػف مثن كِامَ ابًـمي اًوػَفي ملعَحة ظاحة احلاخة مـجال ٍو ًو

شٍ اهكواكـة امصأأة ملاتي أأداء حاحهتا، مٌفـة  زحاهتا ملارهة مؽ ُو ، ؿىل أأن حعول واكـة اًدسَمي ل ٌضرتط اًعَةاًلدول أأو ًعورة ٌسِي ا 

 فهيا أأن حىون خشعَة تي مذعورة حىت يف حاٌك الاس خـاهة ثسمسار .

 اًصهن املـيوي جلصمية  اًصصوة ابًًس حة ٌَمصجيش

منا لتس من ثوافص اًلعس اجل  ٌُلل أأو ثلعري أأو رؾوهة وا  يايئ دلى املصجيش ، اًصصوة يه من اجلصامئ اًـمسًة فال ًخعور كِاهما هدِجة دعبأ اك 

ظار ادذعاظَ  خحلق ُشا الأمص تيُذَ ظَة أأو كدول أأو جسمل ُسًة أأو مدَف مايل أأو مٌفـة خشعَة ملاتي اًلِام تبأؾٌلل ثسذي يف ا  ًو

ًلاع ابملصجيش. ذا ثؼاُص تشزل من أأخي الاًلاع ابًصايش، هفس الأمص ابًًس حة ٌَصايش ؾيس ال   اًوػَفي، مبـىن أأن اجلصمية ل ثلوم ا 
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 ابًًس حة ٌَصايش : 

و ًخضح أأن اًصهن املادي ٌَصايش 251من ذالل اًفعي   :ًخزش زالزة ظور مس خلي ؾن اًصهن املادي يف حصمية املصجيش، ُو

حدار املوػف ؿىل ْلاًفة واحداثَ اًوػَفِة . ،أأول : اس خـٌلل اًـيف أأو اٍهتسًس  من أأخي ا 

قصاء املوػف  اًصايش فِىفي أأن ًلوم ،اثهَا : ثلس م ؾصض أأو وؿس جتاراب  داهةتوػَفذَ ذلزل مفرصد ثلس م اًـصض أأو اًوؿس اكيف  ًال  سواء  ًال 

 أأو رفغ . اًـصض ػفو كدي امل

ساؿسٍ ؿىل الاجتار توػَفذَ ،اثًثا : الاس خجاتة ًعَة اًصصوة  .فُس خرَة ٌَموػف اذلي ًعَة اًصصوة ٌو

 

 اًصهن املـيوي

متثي يف اًلعس اجليايئ واًصصوة من اجلصامئ  اًـمسًة ًَزم فهيا ثوافص ؾيرصٍن ُو اًـمل والارادة . ٍو

ىل املوػف اًـمويم ٌ : ًَزم أأن ٍىون م ابًًس حة ٌَصايش س ضحط  َلِام تـميسراك تفـهل ا  ذا اكن ًٍص ل ا  ًعاحلَ سواء حتلق أأو مل ًخحلق ا 

 املوػف مذَخسا ابجلصمية فال ًـخرب راص َا .

اًلِام  أأراكن اجلصمية وأأن ٍىون مسراك وؿاملا وكت اًعَة أأو اًلدول أأو اًدسمل أأن امللاتي ُو: جية أأن ًـمل تخوافص مِؽ  ابًًس حة ٌَمصجيش

وضؽ أأما يف حاٌك فاس خلالل اًوػَفة ٌَحعول ؿىل فائسة أأمص كري مرشوع  ،تـمي أأو الامذياع ؾيَ ًسذي يف اظار ادذعاص وػَفذَ

.ذري فال ثـخرب حصمية رصوةظاحة احلاخة مدَلا من اًيلود يف درج املوػف دون ؿمل ُشا الا  ، لأن الأمص كس ٍىون جملصد الاًلاع تَ واتزتاٍز

 ؾلاب حصمية اًصصوة 

ضافِة مؽ وحود أأؿشار  كصر املرشع ؾلوابت مذفاوثة وْلخَفة ثدٌاسة مؽ دعورة اًفـي اًعادر ؾن اجلاين فِياك ؾلوابت أأظََة وؾلوابت ا 

اجليحَة ثلصرت يف  ٌَصصوة ُياك اًـلوابت اجليحَة واًـلوابت اجليائَة، اًـلوابت ابًًس حة ٌَـلوابت الاظََة مضسدة وأأدصى مـفِة .

ؽ اخلاظة فاًـلوتة ما تني س ية حخسا  5-1فذىون اًـلوتة من   251-249-248اًفعول  ؿىل املصجيش و اًصايش ؿىل حس سواء أأما يف املضاًر

ذا اكن اًلصض من اًصصوة اًلِام تـمي ٍىون حٌاًة اًـلوابت اجليائَة فاملرشع كَغ من ؾلوتة اًص أأما  ، س يوات 1-3 صوة ًَرـي مهنا حٌاًة ا 

 21يف هؼص اًلاهون، هصخي اًسَعة اًيت ًلوم تخَلي رصاوى ملاتي جسَِي معََة اًرسكة يف ّلعات أأو موائن أأو معارات فذىون اًـلوتة من 

ىل ظسور حنك تـلوتة حٌ 31اىل  ذا اكهت اًصصوة كس أأدت ا  ائَة ضس مهتم ل ٌس خحق ذزل، أأو يف حاٌك ثَلي رصوة ثفوق س ية جسيا، أأو ا 

 س يوات جسيا. 11اىل  5مالًني س يدمي، فذىون اًـلوتة من  11

ياك  ٍهيا يف  255ؿَهيا اًفعي ؾلوابت اضافِة هط ُو هكزاوٌك اًوػَفة اًـمومِة  41فويه املعادرة واحلصمان من تـغ احللوق املضار ا 

ىل اًصايش الأص َاء اًيت كسهما ول كميهتا، تي جية أأن : "   255خاء يف اًفعي  ،تس يوا 11مثال ملسة ل حًزس ؾن  ل جيوز معَلا أأن حصد ا 

ية ادلوٌك، ابس خثٌاء احلاٌك امليعوص ؿَهيا يف اًفعي  ىل  ل ما ُو مذحعي من  .أأسفهل 256-1حينك مبعادرهتا ومتََىِا خلًز متخس املعادرة ا 

 "من ُشا اًلاهون، من ًس أأي خشط اكن وأأاًي اكن املس خفِس مٌَ. 251و 249و 248اًفعول  ارحاكب اجلصامئ امليعوص ؿَهيا يف

يف احلالت اًيت حىون فهيا اًـلوتة امللصرة، ظحلا لأحس فعول ُشا اًفصع ؾلوتة حٌحَة فلط، جيوز أأًضا أأن حينك ؿىل : "  256اًفعي 

ٍهيا يف اًفعي  مصحىة اجلصمية ابحلصمان من واحس أأو أأنرث من احللوق املضار ىل ؾرش، نٌل جيوز أأن حينك ؿَََ  41ا  من مخس س يوات ا 

س ؾن ؾرش س يوات.  "ابحلصمان من مزاوٌك اًوػائف أأو اخلسمات اًـامة مسة ل حًز

عي ل ميىن مذاتـة اًصايش ابملـىن اًوارد يف اًف: "  مىصر 256اًفعي و  79.13: مبوحة ثـسًي كاهون من حصمية اًصصوة  الاؿشار املـفِة

ذا اكن املوػف ُو  251 ًََ ا  ذا كام تشزل كدي ثيفِش اًعَة امللسم ا  من ُشا اًلاهون اذلي ًحَف اًسَعات اًلضائَة ؾن حصمية اًصصوة، ا 

ذا أأزخت أأن املوػف  اذلي ظَهبا. ٍمتخؽ تـشر مـف من اًـلاب اًصايش ابملـىن اًوارد أأؿالٍ، اذلي ًحَف اًسَعات اًلضائَة ؾن حصمية اًصصوة ا 

واًِسف من س َاسة اًخرص م ُاثَ ُو حتفزي الاصزاص ؿىل اًخحََف ؾن اًصصوة واًىضف ؾن " اذلي ظَهبا وأأهَ اكن مضعصا دلفـِا.ُو 

 املصجضني.
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 اًخيؼمي الاحصايئ ٌَصصوة 

ًزامِة يف اًخحََف ؾهنا مبفِوم اًفعي ثيؼص فهيا احملوكة الاتخسائَة،  حصمية اًصصوة كاًحا ما حىون حٌحة ول ثيلَة ، 299ومبا أأهنا حٌحة فال ا 

ذا هط اًلاهون ؿىل ذزل  ل ا  ىل قصفة اجلياايت مبحوكة الاس خٌُاف، أأما ابًًس حة جلِة يف حاٌك اًدضسًس حٌاًة ا  فِـود تشزل الادذعاص ا 

اثرة ادلؾوى اًـمومِة يف حصمية اًصص م ادلؾوى فاًيَاتة اًـامة ًِا حق ا  ؾٌلل سَعة املالءمة اًثاتخة ًِا من دون حتًص وة ثَلائَا يف حسود ا 

ًلاء ّلوكة اًـسل اخلاظة.  كِس، دعوظا تـس ا 

 

 225ف : حصمية الاؾخلال اًخحوكي اثهَا

و رأأس  فِيي حصمية ،ثسذي يف ابب اًضعط يف اس خـٌلل اًسَعة متس حًصة املواظيني واملوػف ملكف حبٌلٍهتا لأهنا َلَة من ادلس خور ُو

من ادلس خور ل جيوز اًلاء اًلدغ ؿىل اي خشط او اؾخلاهل او مذاتـخَ او اداهخَ الا يف  احلالت  23اًفعي خاء يف وهَة . ًرتساهة اًلاها

وظحلا ًالحصاءت اًيت ًيط ؿَهيا اًلاهون . الاؾخلال اًخـسفي أأو اًرسي أأو الادذفاء اًلرسي من أأدعص اجلصامئ وثـصض ملرتفِا لأكىس 

 . "اًـلوابت

ة اًضرعَة ومتيؽ الاؾخلال اًخـسفي َة اًيت ظادق ؿَهيا امللصب حتمي احلًص و ما أأنسٍ اًفعي الاول من اجملموؿة  ،نٌل أأن الثفاكِات ادلًو ُو

داهخَا ل مهتم أأو مضددَ ابرحاكب حصمية ًـخرب جًصئا  اجليائَة : "  . "ىل أأن ثثخت ا 

اًفلَ ؾصفَ تبأهَ  ل اؾخلال ل حيرتم الاحصاءات واًرشوط واًضواتط اًيت وضـِا املرشع اًلاهون اجليايئ مل ًـصف الاؾخلال اًخـسفي ًىن 

ة أأو سَح ة . اسواء اكن اؾخلال احذَاظَا أأو حصاسة هؼًص  ٌَحًص

 الاراكن اخلاظة جلصمية الاؾخلال اًخـسفي أأو اًخحوكي 

 جلصمية الاؾخلال اًخـسفي اًصهن اًلاهوين

و موػف معويم، أأو أأحس رخال أأو مفويض اًسَعة أأو اًلوة اًـمومِة ًبأمص أأو ًحارش تيفسَ معال  ل كاض، أأ  " 225يف اًفعي  خاء

ذا أأزخت أأهَ ثرصف تياء  حتوكَا، ماسا ابحلصايت اًضرعَة أأو احللوق اًوظيَة ملواظن أأو أأنرث ًـاكة ابًخرًصس من احللوق اًوظيَة. ًىن ا 

هَ ٍمتخؽ تـشر مـف من اًـلاب، ويف ُشٍ احلاٌك ؿىل أأمص ظادر من رؤسائَ يف مادة ثسذي يف هعاق ادذ وحة ؿَََ ظاؾهتم، فا  عاظِم ًو

ة اًفصدًة كس ارحىة أأو أأمص تَ ًلصض ذايت  ثعحق اًـلوتة ؿىل اًصئُس اذلي أأظسر الأمص وحسٍ. ذا اكن اًـمي اًخحوكي أأو املساس ابحلًص وا 

رضاء أأُواء خشعَة، ظحلت اًـلوتة امللصرة يف اًفعول  ىل  436أأو تلعس ا   ".441ا 

ىل ؾرش س يوات  ل من خيخعف خشعا أأو ًلدغ ؿَََ أأو حيخسَ أأو حيرٍز دون أأمص من : "  436اًفعي  ًـاكة ابحلخس من مخس ا 

ذا اس خلصكت مسة احلخس أأو احلرز  اًسَعات اخملخعة ويف كري احلالت اًيت جيزي فهيا اًلاهون أأو ًوحة ضحط الأصزاص. ًوما أأو  31وا 

ىل  11ًسرن من أأنرث اكهت اًـلوتة اب  "س ية. 21س يوات ا 

 

 جلصمية الاؾخلال اًخـسفي اًصهن املادي

 :ًخىون من ؾيرصٍن

ة اًفصدًة : ظحلا مللذضَات اًفعي  -1 و اًصهن  225اًخرصف املاس ابحلًص خزش صلك اؾخلال ثـسفي أأو حتوكي ُو ة اًفصدًة ًو ُو املس ابحلًص

ىون ثـسفِا كٌل اكن ل ًربرٍ اً ،املادي ٌَرصمية لاهون أأو تسون أأمص اًسَعات اًـامة أأو مٌـَ من اًخرول أأو الاس خلصار أأو اًخعوًت ٍو

ة الاحامتع أأو ثبأسُس ادلـَات  وتعفة ؿامة ُو  ل مساس حبًصة اًفصد . ،أأو اًرتص َح أأو احلصمان من اًوػائف اًـمومِة أأو حًص

، وجية أأن ظة اًلضائَة ومفديش اًرشظة ورخال الامنٌضمي اًلضاة و والكء املسل وهواهبم واًرش  225ظفة اجلاين : ظحلا ٌَفعي  -2

 ًخحلِق معَحة خشعَة . أأو ٍىون اًخرصف تسافؽ خشيص
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 جلصمية الاؾخلال اًخـسفي اًصهن املـيوي

ما تـسم احرتام اًضلكَات اًلاهوهَة أأو اًخرصف يف ِلال ًُثلذيض اًلعس اجليايئ أأي اًلعس الاحصايم اجتاٍ  خَ ا  س اًضرط وحصماهَ من حًص

ذا اكن ل ،من مضن الادذعاص أأو اجلِي ابًلاهون ًـشر أأحس جبِهل ابًلاهون فىِف ًـشر  ًىن اًـمل ابًلاهون مفرتض ابًلامئني ؿىل ثعحَلَ وا 

 رخال اًلضاء واًسَعة جبَِِم ٌَلاهون .

 ؾلاب الاؾخلال اًخحوكي 

س من احللوق اًوظيَة 225حسة اًفعي  هؼصا خلعورة اًـمي اًخحوكي املاس حبًصة الاصزاص  ويه ؾلوتة حٌائَة ،ؾلوتخَ يه اًخرًص

ذا اكه ،احملمَة دس خوراي وهفس احلنك ًعحق ؿىل اًصئُس اذلي ًبأمص املصؤوس ابًـمي اًخحوكي ًلصض ذايت أأو أأُواء خشعَة ت اًلاًة أأما ا 

ىل  436فذعحق اًـلوتة امللصرة يف اًفعول  ىل ذزل مسؤوًَة مسهَة خشعَة ؿىل ؿ 441ا   اثق مصحىهبا .نٌل ثيضاف ا 

 الاؿشار املضسدة

س من احللوق  225حسة اًفعي  رضاء أأُواء وىزؿة فصدًة اًوظيَةاًخرًص ىل الاؿسام حسة  ، نٌلًىن يف حاٌك ا  ميىن أأن ثعي اًـلوتة ا 

 ؾيس وحود ثـشًة تسين . 438اًفعي 

 الاؿشار اخملففة أأو املـفِة

ظاؾخَ لأوامص اًصئُس نٌل  ،س أأو احلرز اًخـسفيلاء هفسَ ٌَحخٌس خفِس من اًخرفِف  ل من وضؽ حسا من ثَ ًـفى املصؤوس يف حاٌك ا 

 .225حسة اًفعي 

 231ف : حصمية اىهتاك حصمة مزنل اثًثا

واُمتت  ل  ،كال ثـاىل " اي أأهيا اذلٍن أ مٌوا ل ثسذَوا تَوات كري تَوحنك حىت جس خبأوسوا وجسَموا ؿىل أأَُِا " اًيور ،ٌَمزنل ماكهة ذاظة

حصاءات امليعوص ؿَهيا يف اًلاهون .ادلساثري وا ل ظحلا ًال  َة حبٌلًة املسىن واحرتام دعوظَاثَ ول ًلذحم او ًفدش ا         ملوازَق ادلًو

داري أأو كضايئ أأو رشظي أأو رخي سَعة أأو كوة  231فعي اًمن ذالل و  حصم املرشع اكذحام أأي تُت من ظصف موػف معويم أأو ا 

حصاءات اًلا ، واملرشع مل ًخحسث ؿىل املسىن ـخرب حصمية ًـاكة ؿَهيا اًلاهونو ل ْلاًفة ث هوهَة امليعوص ؿَهيا كاهوان معومِة دون احرتام ًال 

 حلسًلة أأو اخملزن أأو اكذحام اًس َاج .اكثواتـَ  حىت فلط تي

 الاراكن اخلاظة جلصمية اىهتاك حصمة مزنل 

أأو أأحس رخال أأو مفويض اًسَعة اًـامة أأو اًلوة اًـمومِة ًسذي،  ل كاض أأو موػف معويم، تلوهل "  231حصمَ اًفعي  ،اًصهن اًلاهوين

ىل س ية وقصامة من  هبشٍ اًعفة، مسىن أأحس الأفصاد، رمغ ؿسم رضائَ، يف كري الأحوال اًيت كصرُا اًلاهون، ًـاكة ابحلخس من صِص ا 

ىل مخسٌلئة درمه.  "مائخني ا 

ف ،اًصهن املادي و ددول  -1 ،ؾيارص 3من  ًخبًأ ددوهل يف كري احلالت اًيت  -2املوػف اًـمويم هبشٍ اًعفة مسىن اًلري فـي مادي ُو

  .اهـسام رىض ظاحة اًحُت -3كصرُا اًلاهون 

خجىل يف اًلعس اجليايئ . ،اًصهن املـيوي  ًو

 ؾلاب اىهتاك حصمة مزنل

ىل س ية حخسا مؽ قصامة ما تني  ظا 511-211ؿاكة ؿَهيا اًلاهون من صِص ا  ـفى يف حاٌك ا  ؿة الأوامص اًـََا ويف ُشٍ احلاٌك ثعحق درمه ًو

من  441أأما اكذحام مزنل من ظصف خشط ؿادي كري موػف فِرضؽ ٌَفعي  ،231اًفعي  حسة اًـلوتة ؿىل اًصئُس اذلي أأظسر الأمص

ىل مسىن اًلري، ابس خـٌلل اًخسًُس أأو اٍهتسًس أأو اًـيف ضس الأصزاص أأ  : "  اًلاهون اجليايئ و الأص َاء، من دذي أأو حاول ادلدول ا 

ٌل. ىل مائخني ومخسني دُر ىل س خة أأصِص وقصامة من مائخني ا  ذا اىهتىت حصمة املسىن ًَال، أأو ابس خـٌلل  ًـاكة ابحلخس من صِص ا  وا 

ذا اكن اًفاؿي أأو أأحس اًفاؿَني حيمي سالحا ػاُصا أأو ْلحبأ، فاًـلوتة احلخس من س خة  اًدسَق أأو اًىرس أأو تواسعة ؿسة أأصزاص، أأو ا 

ىل  ىل مخسٌلئة درمهأأصِص ا   ."زالث س يوات واًلصامة من مائخني ا 
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 231ف : حصمية اًخـشًة راتـا

ة داهخَ وهل احلق يف مـامٍك حس ية ذالل الاحصاءات اًلضائَة والاداًر وحصمية اًخـشًة يه أأنرب اىهتاك حللوق  ،املهتم جصيء حىت ثثخت ا 

سذي يف ابب صعط املوػفني وسوء اس خـٌلل اًسَعةكاهوان ًخـَق تخرص م مما 2116وكس أأظسر امللصب س ية  ،الاوسان  ،رسة اًخـشًة ًو

 مٌَ. 22نٌل أأن ادلس خور امللصيب هط رصاحة ؿىل مٌؽ اًخـشًة يف اًفعي 

ًلعس ابًخـشًة مبفِوم ُشا اًفصع،  ل فـي ًًذج ؾيَ أأمل أأو ؿشاب  " حصمية اًخـشًة فلال :من اًلاهون اجليايئ مىصر  231اًفعي  ؾصف 

ركامَ أأو صسًس حسسي  أأو هفيس ٍصحىدَ معسا موػف معويم أأو حيصض ؿَََ أأو ًوافق ؿَََ أأو ٌسىت ؾيَ، يف حق خشط ًخروًفَ أأو ا 

ركام خشط أ دص ؿىل ال دلء مبـَومات أأو تَاانت أأو اؿرتاف هبسف مـاكدخَ ؿىل معي ارحىدَ أأو ٌضددَ يف أأهَ ارحىدَ ُو أأو خشط أ دص،  ا 

ول ًـخرب ثـشًحا الأمل أأو اًـشاب اًياجت ؾن  .ـشاب لأي سخة من الأس حاب ًلوم ؿىل اٍمتَزي أأاي اكن هوؿَأأو ؾيسما ًَحق مثي ُشا الأمل أأو اً

 ."ؾلوابت كاهوهَة أأو املرتثة ؾهنا أأو املالزم ًِا.

 املعَة الأول : الاراكن اخلاظة جبصمية اًخـشًة 

 اًصهن اًلاهوين

 .يايئ من اًلاهون اجل  231واًفعي  43.14حصمَ اًلاهون رمق 

 اًصهن املادي

و  ل فـي مادي حيسق أأملا ماداي أأو مـيواي  ٌل : اًرشوع يف اًخـشًة و الأمص  231فاًفعي ابلأصزاص، ُو ًـعي ظورثني ٌَخـشًة ُو

خزش صلك هتسًس أأو ختوًف أأو موافلة أأو مدارنف ،ابًخـشًة ة أأو بأما اًرشوع يف اًخـشًة فِخزش صالك ماداي أأو مـيواي اجياتَا أأو سَحَا ًو

غ أأو فـي ق ثـَاميت لؾامتد اًخـشًة هوس ٍَك ،حتًص ىل املصؤوس ؾن ظًص أأما يف حاٌك اًوفاة من  ،أأما الامص ابًخـشًة فِعسر ؾن اًصئُس ا 

ٍهيا اًفعي   . 6-231حصاء اًخـشًة فلس ثعصق ا 

 اًـمس اجليايئ .:  اًصهن املـيوي

 املعَة اًثاين : ؾلاب حصمية اًخـشًة 

كِا ثيط ؿىل ؾلوابت كاس َة ملن ميارس اًخـشًة من املوػفني اًـمومِني ٌدلوٌك يف حق  231من اًفعي  1/2/3/4/5/6/7/8املواد 

 .جسيا اىل املؤتس وذزل ًخحعني امللصب من اًصحوع ًس يوات اًصظاص والادذعاف واًخـشًة  تس يوا 5الاصزاص ثرتاوح ما تني 

 

 (354-352) ذامس : حصمية اًزتوٍص

ذا أأىت اًفاؿي واكـة مهنا  حس املرشع اجليايئ ل ا  من هعاق اًىشب املـاكة ؿَََ حٌائَا، نٌل كصر وكائؽ ّلسدة ؿىل سخِي احلرص ل ًمت اًزتوٍص ا 

و صلكت ثلَريا ٌَحلِلة ل هبا ًو ا من اًوكائؽ اًيت ل ًخحلق ا  ما أأن  354اىل  352، وتلصاءة اًيعوص من دون كرُي هالحغ أأن اًزتوٍص ا 

 مـيواي. ٍىون ماداي أأو ٍىون

 أأراكن حصمية اًزتوٍص

ًـاكة ابًسرن املؤتس  ل كاض أأو موػف معويم و ل موزق أأو ؿسل ارحىة، أأزياء كِامَ توػَفذَ، حزوٍصا : "  352اًفعي 

حسى ومني أأو اسددسال أأصزاص  - ثلَري احملصر أأو اًىذاتة أأو اًخوكِؽ؛ - وضؽ ثوكِـات مزورة؛ -اًوسائي ال ثَة:  اب  وضؽ أأصزاص مُو

ا أأو ادذخاهما. - ٍصن؛تب د ضافِة أأو ملحمة يف اًسجالت أأو احملصرات اًـمومِة، تـس متام حتٍصُص  نخاتة ا 

ًـاكة ابًسرن املؤتس  ل واحس من رخال اًلضاء أأو املوػفني اًـمومِني أأو املوزلني أأو اًـسول ارحىة، ثسوء هَة، أأزياء : "  353اًفعي 

ما جىذاتة اثفاكات ختاًف ما رمسَ أأو أأمالٍ الأظصاف حتٍصٍص وركة مذـَلة توػَفذَ، ثلَريا يف حو  ا، وذزل ا  ا أأو يف ػصوف حتٍصُص ُُص

زحات وكائؽ ؿىل أأهنا اؿرتف هبا دلًَ، أأو حسزت أأمامَ ابًصمغ من ؿسم ح ما اب  زحات حصة وكائؽ ًـمل أأهنا كري حصَحة، وا  ما اب  عول املـيَون، وا 

ما حبشف أأو ثلَري معسي يف اًخرصحيات اًيت   "ًخَلاُا.ذزل، وا 
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ٍهيم يف اًفعي اًساتق، ٍصحىة حزوٍصا يف ّلصر : "  354اًفعي  ىل ؾرشٍن س ية  ل خشط، ؿسا من أأصري ا  ًـاكة ابًسرن من ؾرش ا 

حسى اًوسائي ال ثَة: ف يف اًىذاتة أأو اًخوكِؽ؛ - رمسي أأو معويم اب  َف أأو اًخحًص جصاء  - ابًزًت ابظعياع اثفاكات أأو ثضمَيات أأو اًزتامات أأو ا 

ا؛أأو  ضافهتا يف ثسل احملصرات تـس حتٍصُص ف اًرشوط أأو اًخرصحيات أأو اًوكائؽ اًيت دععت ثسل احملصرات  - اب  ضافة أأو حشف أأو حتًص اب 

زحاهتا أأو ال دلء هبا؛  "خبَق أأصزاص ومهَني أأو اسددسال أأصزاص تب دٍصن. - ل 

ىل: "  355اًفعي  ىل مخس س يوات، وقصامة من مائخني ا   مخسٌلئة درمه  ل خشط ًُس ظصفا يف احملصر، أأدىل ًـاكة ابحلخس من س ية ا 

ٍهيا يف اًفعول  أأمام اًـسل تخرصحيات ًـمل أأهنا ْلاًفة ٌَحلِلة. ىل  143ومؽ ذزل ٍمتخؽ تـشر مـف من اًـلوتة، ابًرشوط املضار ا  ، من 145ا 

ثة ؿىل اس خـٌلل احملصر أأي ضر ٌَلري وكدي أأًة اكن كس أأدىل، تعفذَ صاُسا، أأمام اًـسل، تخرصحي ْلاًف ٌَحلِلة، مث ؿسل ؾيَ كدي أأن ًرت 

 مذاتـة ضسٍ.

ٍهيا يف ُشا اًفصع، مؽ ؿَمَ : "  356اًفعي  ىل ؾرش س يوات من ٌس خـمي اًوركة املزورة، يف الأحوال املضار ا  ًـاكة ابًسرن من مخس ا 

ا.  "تزتوٍُص

 اًصهن املادي جلصمية اًزتوٍص   

 اًرشط الأول : 

 وضؽ ثوكِـات مزورة 

 احملصر أأو اًىذاتة، ويه اظعياع ّلصر واملساس ابحملصر الاظًل مبا ثضميَ من نخاتة أأو ثوكِؽ. ثلَري 

 .ومني أأو اسددسال أأصزاص تب دٍصن  وضؽ أأصزاص مُو

 .ا أأو دمتِا ضافِة أأو ملحمة يف اًسجالت أأو احملصرات اًـمومِة تـس متام حتٍصُص  نخاتة ا 

 نخاتة اثفاكات ختاًف ما رمسَ الاظصاف املـيَون. 

 .زحات حصة وكائؽ ًـمل اًفاؿي أأهنا كري حصَحة  ا 

 .ازحات اًفاؿي وكائؽ ؿىل أأهَ اؿرتف هبا أأو حسزت أأمامَ ابًصمغ من ؿسم حعول ذزل 

 )حشف أأو ثلَري معسي يف اًخرصحيات املخَلاة ) من موػف ضائة مثال أأو اكثة ضحط 

 ذَق أأصزاص ومهَني أأو اسددسال أأصزاص تب دٍصن 

 

ن اكن ُياك ادذالف يف كسر اًـلاب ؿىل  ،اًصمسَة أأو اًـصفِة ىون ثلَري احللِلة حاظال يف ّلصر من احملصراتأأن ٍاًرشط اًثاين :  وا 

 اًزتوٍص يف كهيٌل، وامللعود ابحملصر  ل يشء مادي ًخضمن نخاتة ثفِس مـىن ؾيس كارهئا همٌل اكهت اٌَلة اًيت ظسرت هبا اًىذاتة.

 

 اًصهن املـيوي يف حصمية اًزتوٍص

 حصمية معسًة، ًَزم ًلِام اًصهن املـيوي فهيا أأن ًخوافص دلى اجلاين ؾيس ارحاكتَ ٌَرصمية اًلعس اجليايئ اذلي ًخىون من كعس ؿام و ذاص يه

ىل ثلَري احللِلة يف ّلصر رمسي أأو ؾصيف أأو تيًك أأو جتاري ابًعص  رادة اًفاؿي ا  ذا اجتِت ا  يت ق اًواًلعس اًـام ًخوافص معال ابملحاد  اًـامة ا 

ذا اكن اًفاؿي حسن اًيَة هدِجة اًلَط أأو هجال حبلِلة اًوكا ئؽ اًيت حسدُا اًلاهون، وتشزل فا ن اًلعس اجليايئ اًـام ًًذفي يف حصمية اًزتوٍص ا 

هنا يف رمس  لومان تخسٍو ىل حعول اًزتوٍص، ومثال ذزل اًـسلن اٌرلان ًخَلِان ثرصحيات أأو اثفاكات دون ؿمل مهنٌل ابًىشب، ًو ؿسيل أأدت ا 

ىل خشط أ دص ىل اًلدغ ا   .ًَخضح تـس ذزل أأهنا اكذتة، أأو كأن ًورد كايض اًخحلِق يف احملهر اسٌل ّلصفا لأحس املضارنني فِؤدي ذزل ا 

سوء اًيَة مبـىن اس خـٌلل احملصر املزور يف كاًة مرشوؿة ويه كاًحا الاضار ابًلري أأو حتلِق ماكسة كري مرشوؿة، اما اًلعس اخلاص فِو 

و ما  ًفِس تبأن حسن اًيَة ًًذفي دلًَ اًصهن املـيوي، ول ثلوم مـَ تشزل اجلصمية. ُو
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 : اجلصامئ املصحىدة من كدي الأفصاد ضس اًيؼام اًـام احملور اًثاًر

ُاهة موػف معويم والاؾخساء ؿَََ  أأول  263ف: حصمية ا 

ىن ًُس  ل ممثًل ،ثـخرب حصمية ؿىل اؾخحار ثوفري اذلاًة ملمثًل ادلوٌك ومه اذل م ٍمتخـون  263 ادلوٌك تي فلط اذلٍن حسدمه اًفعي ًو

ُس املوػفني اكملـَمني مثال. ،وحىون أأزياء أأداء واحداهتم املِيَةثسَعة اظسار الاوامص   ًو

ُاهة موػف والاؾخساء ؿَََ   الاراكن اخلاظة جلصمية ا 

 .ملوػف واحرتاهمم من ظصف اًياسٍمتثي يف حٌلًة املعَحة اًـامة من ذالل ثـٍزز وكار ا ،اًصهن اًلاهوين

ىل مخسة أ لف درمه، من أأُان أأحسا من رخال  : " 263اًفعي خاء يف  ىل س ية وقصامة من مائخني ومخسني ا  ًـاكة ابحلخس من صِص ا 

صارات أأو اًلضاء أأو من املوػفني اًـمومِني أأو من رؤساء أأو رخال اًلوة اًـامة أأزياء كِاهمم توػائفِم أأو ثسخة كِاهمم هبا، تبأكوا ل أأو ا 

رسال أأص َاء أأو وضـِا، أأو جىذاتة أأو رسوم كري ؿَيَة وذزل تلعس املساس ثرشفِم أأو ثضـورمه أأو الاحرتام اًواحة  هتسًسات أأو ا 

ن احلخس ٍىون من س ية  ًسَعهتم. ذا وكـت ال ُاهة ؿىل واحس أأو أأنرث من رخال اًلضاء أأو الأؾضاء احملَفني يف ّلوكة، أأزياء اجلَسة، فا  وا 

 "ىل س يدني.ا  

خحلق ابًوسائي املشهورة يف اًفعي  ،اًصهن املادي  ،اًىذاتة ،ارسال أأص َاء ،الاصارات ،ويه الاكوال 263ُو وكوع فـي الاُاهة ًو

 املوػفون اًـمومِون.أأو  اًلوة اًـمومِةأأو  ضس اًلضاة، اًصسوم

رادثَ يف ا ،اًلعس اجليايئ ،اًصهن املـيوي  واحرتام اًلضاة أأو املوػفون أأو رخال اًلوة اًـمومِة . ملساس ثضـوراملمتثي يف اًيَة الاحصامِة وا 

ُاهة موػف معويم والاؾخساء ؿَََ   ؾلاب حصمية ا 

ىل س ية حخسا وقصامة ما تني  263حسة اًفعي  ذا ظاًت أأحس رخال اًلضاء أأو احملَفني ، درمه  5111و  211من صِص ا  حصفؽ اًـلوتة ا 

ًشاء املوػف اًـمويم . وأأ وحىون ػصوف اًدضسًس يف حاٌك اًـيف   يا .أأزياء اجلَسة من س ية اىل س يدني جس   ا 

 

 314-311 : حصمية اًـعَان اثهَا

زورة أأو ملاومة ضس أأوامص يه  أأدصىوتـحارة  ، ل ملاومة تواسعة اًـيف يف وخَ رخال اًسَعة اًـمومِة أأزياء كِاهمم توػائفِم يه

 .ًـعَان اًياس ثسخة املٌِلت اًعـحة املَزم تدٌفِشُا  موػف اًسَعة أأنرث خشط مـصضومـصوف أأن  ،اًسَعة

 الأراكن اخلاظة جلصمية اًـعَان 

ـاكة ؿَََ اًفعي  ،اًصهن اًلاهوين متثي يف اًيط اًلاهوين ًو  ل جهوم أأو ملاومة، تواسعة : "  311، خاء يف اًفعي  314و اًفعي  311ٍو

ًشاء ضس موػفي أأو ممثًل اًسَعة اًـامة ا ًلامئني تدٌفِش الأوامص أأو اًلصارات اًعادرة من ثسل اًسَعة أأو اًلامئني تدٌفِش اًلواهني اًـيف أأو ال 

 "واٍهتسًس ابًـيف ًـخرب ممازال ٌَـيف هفسَ. أأو اًيؼم أأو أأحاكم اًلضاء أأو كصاراثَ أأو الأوامص اًلضائَة ًـخرب ؾعَاان.

خىون من فـي اًِروم ،اًصهن املادي  أأو امللاومة ابًـيف او اٍهتسًس ضس موػفي اًسَعة اًـمومِة . اًفـي اذلي حيلق الاؾخساء ًو

 اًلعس اجليايئ والادراك أأن امللاومة ْلاًفة ٌَلاهون . ،اًصهن املـيوي

 ؾلاب حصمية اًـعَان 

خسا فا ذا وكـت يف حق خشط أأو خشعني حىون اًـلوتة من صِص اىل س ية ح  ،ختخَف ابدذالف املصحىدني ًِا واس خـٌلل اًسالح من ؿسمَ

ىل  ذا اكهت لأنرث من خشعني فاًـلوتة من س ية ا   .س يوات 3تُامن ا 

ىل اصِص اىل س يدني ومن  3صسد املرشع اًـلوتة يف حاٌك اس خـٌلل اًسالح أأزياء اًـعَان فِىون اًـلاب من  ،الاؿشار املضسدة  5س يدني ا 

 اصِص اىل س يدني . 3اًـلاب ابحلخس من ف أأما املـرتضني ؿىل اصلال معومِة ،اذا اكن يف الاحامتع أأنرث من خشعني س يوات

هشار من اًسَعة اًـامة والاوسحاباملسامهة ابًـعَان دون اًلِام ابي وػَفة أأو معي  316اًفعي حسة  ،الاؿشار املـفِة ، مؽ أأول ا 

 ثـفي من اًـلاب.
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 احملور اًصاتؽ : اجلصامئ املاسة ابل داب

 دضمي حصامئ اًـصض اكًفساد  واخلَاهة اًزوحِة والاقخعاب واًضشوذ اجلًيس و ُخم اًـصضيه حصامئ ثيايف الاذالق وكمي اجملمتؽ اًـََا، ف 

ا، س يلذرص ؿىل دراسة زالزة حصامئ ثسذي مضن اجلصامئ املاسة ابل داب، و يه والاجتار يف اًحلاء وادلؿارة اىهتاك حصمة ال داب اًـامة وكرُي

 حصمية الاقخعاب واًفساد واخلَاهة اًزوحِة.

 486حصمية الاقخعاب أأول : 

ىل ؾرش س يوات" :  486خاء يف اًفعي  ـاكة ؿَََ ابًسرن من مخس ا  ذا  .الاقخعاب ُو مواكـة رخي لمصأأة تسون رضاُا، ًو كري أأهَ ا 

اكهت سن اجملين ؿَهيا ثلي ؾن مثان ؾرشة س ية أأو اكهت ؿاحزة أأو مـاكة أأو مـصوفة تضـف كواُا اًـلََة أأو حامال، فا ن اجلاين ًـاكة 

ىل ؾرشٍن س ية .  "ابًسرن من ؾرش ا 

 اًصهن اًلاهوين جلصمية الاقخعاب

حـي حصمية الاقخعاب من حصامئ ذوي اًعفة حِر ًَزم أأن ٍىون اًفاؿي الاظًل فهيا ذهصا واجملين ؿَهيا أأهىث، ًىن الامص  486اًفعي 

ذا اكهت املصأأة مضاراك كأن ثلسم ٌَجاين وس ٍَك أأو جساؿس يف الاؾٌل ىل مزنل اجلاين.ٍىون مذعورا ا   ل اًخحضرًية لس خسراج اجملين ؿَهيا ا 

ل أأن اًخىَِف اذلي ًـعى  واملرشع ؾيسما حتسث ؾن امصأأة ورخي مل ًخحسث ؾن زوج وزوخة وابًخايل ميىن احلسًر اقخعاب زويج، ا 

 أأحِاان ٌَيازٌك ُو حصمية الاًشاء اًـمس.

 اًصهن املادي جلصمية الاقخعاب 

ًالج اًصخي ذهٍص يف ُو مواكـة رخي لمصأأة ت رتثة ؿىل ذزل أأن ا  ق اًالج ؾضٍو اذلهصي يف فصهجا اكمال أأو حزئَا، ًو سون رضاُا، ؾن ظًص

ًالج يشء كري اذلهص يف فصهجا اكًوسائي الاظعياؾَة أأو الاظحؽ ل ًـخرب ل ًـخرب حصمية اقخعاب،  أأو يف ماكن أ دص دجص املصأأة ونشزل ا 

وحصمية الاقخعاب ل ثخعَة أأن حىون امللخعحة جىصا، تي ثخعَة أأن  ة أأدصى ورصمية ُخم ؾصض.حصمية اقخعاب، تي ميىن حىَِفَ حصمي

حىون امصأأة، فاًحىص ًَحلِا ضر فلس اًحاكرة، واملزتوخة كس ًَحلِا ضر اًعالق، والاقخعاب يف حس ذاثَ مس جىصامة املصأأة املزتوخة 

يا وهصامة اًزوج، الأنرث من ذزل أأن حصمية الاقخعاب مذعور ة حىت يف حق امصأأة مـصوفة ابًحلاء مادام أأن الأمص كس وكؽ تلري رضاُا، ُو

 ميىن اؾخحار الاهصاٍ املادي واملـيوي، نلذي اًزوج أأو الاجن أأو اس خلالل فلس ؾلي املصأأة ؾلَِا ثسخة ػصوف ذاظة.

 جلصمية الاقخعاب املـيوياًصهن 

وؿَََ فا ذا واكؽ رخي امصأأة مـخلسا أأهنا زوحذَ فال ثلوم حصمية الاقخعاب، كأن  سًة، ًخعَة كِاهما اًلعس اجليايئ،الاقخعاب حصمية مع

هصاٍ اًصخي ؿىل مواكـة امص  ذا مت ا  لوم اًزوج ًَال مبواكـة املصأأة مـخلسا أأهنا زوحذَ، نٌل ل ثلوم اجلصمية ا  أأة حتت ثسذي امصأأة فصاصا دعبأ ًو

ػصوف احلال اكًرصاخ والاسدٌجاد وال صِاد من اجلريان أأو وحودُا حتت ثبأزري اٍهتسًس والاهصاٍ، ُشا ورىض اجملين ؿَهيا ٌس خًذج من 

زحات ؾىسِا.  ْلسر أأزياء اًلدغ ؿىل اجلاين أأو وحود ؿالمات ؾيف ؿىل حسس اجملين ؿَهيا، ُشٍ كِا كصائن ثس َعة ٌس خعَؽ اجلاين ا 

 ؾلاب حصمية الاقخعاب 

ذا اكهت  21اىل  11س يوات، ًىٌَ كَغ من اًـلاب من  11اىل  5ن ابًسرن املؤكت م 486ؿاكة املرشع امللخعة يف اًفعي  س ية ا 

 س ية، أأو اكهت ؿاحزة أأو مـاكة أأو حامال.  18اجملين ؿَهيا ًلي س هنا ؾن 

ذا اكن اًفاؿي من أأظول اًضحَة أأو ممن هلم سَعة ؿَهيا أأو وظَا ؿَهيا أأو ذادما ابلأحص فلس ؿاكة ابًـلوابت اًخاًَة : "  487أأما اًفعي  ة ا 

ؾيسُا أأو ؾيس أأحس من الأصزاص اًساًف ذهصمه، أأو اكن موػفا دًًِا أأو رئُسا دًًِا، ونشزل أأي خشط اس خـان يف اؾخسائَ ثضرط أأو 

ٍهيا يف اًفعي  - تـسة أأصزاص فا ن اًـلوتة يه: ىل ؾرش س يوات، يف احلاٌك املضار ا  ىل  - .484اًسرن من مخس ا  اًسرن من ؾرش ا 

ٍهيا يف اًفلصة الأوىل من اًفعي ؾرشٍن س ية، يف احلاٌك املض ٍهيا يف  - .485ار ا  ىل زالزني س ية، يف احلاٌك املضار ا  اًسرن من ؾرشٍن ا 

ٍهيا يف اًفلصة الأوىل من اًفعي  - .485اًفلصة اًثاهَة من اًفعي  ىل ؾرشٍن س ية، يف احلاٌك املضار ا  اًسرن من  - .486اًسرن من ؾرش ا 

ىل زالزني س ية، يف احلاٌك ا ٍهيا يف اًفلصة اًثاهَة من اًفعي ؾرشٍن ا   ".486ملضار ا 
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 491 اثهَا : حصمية اًفساد

ـاكة ؿَهيا ابحلخس من : "  491خاء يف اًفعي   ل ؿالكة خًس َة تني رخي وامصأأة ل حصتط تُهنٌل ؿالكة اًزوحِة حىون حصمية اًفساد ًو

ىل س ية. ل تياء ؿىل ّلهر رمسي حيصرٍ  491و 491اًفعَني اجلصامئ املـاكة ؿَهيا يف : "  493نٌل خاء يف اًفعي  "صِص واحس ا  ل ثثخت ا 

 "أأحس ضحاط اًرشظة اًلضائَة يف حاٌك اًخَخس أأو تياء ؿىل اؿرتاف ثضميخَ ماكثُة أأو أأوراق ظادرة ؾن املهتم أأو اؿرتاف كضايئ.

 اًصهن املادي جلصمية اًفساد

دذال ؾضٍو اًخياسًل يف فصهجا، ول ًخحلق اًصهن املادي يف حصمية اًفساد مبواكـة رخي لمصأأة دون أأ  ن ٍىون تُهنٌل ؾلس زواج وذزل اب 

ن من ًواكؽ ظََلذَ أأزياء فرتة اًـسة من ظالق رحـي ل ًـخرب حصمية  ٌضرتط الاؾخَاد ؿىل املواكـة تي ٍىفي ذلزل وطء واحس، وذلزل فا 

ىل ؾعمخَ، فاًـربة يف  كِام اًصهن املادي مذـَلة ابهخفاء ؿالكة اًزوحِة تني اًصخي فساد، حِر ًـخرب الامص اسرتخاع اًصخي ٌَمصأأة املعَلة ا 

ُس ابسدِفاء اًضلك اذلي ثخعَحَ مسوهة الارسة لهـلاد اًزواج وازحاثَ واًلامئ ؿىل ضورة حضور ؿسًني وكدول اًزوخة  واملصأأة، ًو

ًزوحِة واؾامتد اًحٌُة اًرشؾَة يف ازحاهتا دون ذزل أأن املرشع أأابح سٌلع دؾوى اوالاصِاد ؿىل ذزل وافصاغ ؾلس اًزواج يف ظم مىذوب، 

شا مـياٍ أأن املخاتـني جبصمية اًفساد ميىهنٌل ازحات كِام ؿالكة اًزوحِة تُهنٌل  جاكفة اثحاع اًضلك اذلي ثعَحَ املرشع يف ازحات اًزواج، ُو

 يف مسوهة الارسة. وسائي الزحات ظحلا لأحاكم اًرشًـة الاسالمِة اًيت ل ثـخرب اًضلكَات امليعوص ؿَهيا

 اًصهن املـيوي جلصمية اًفساد

فا ذا  ًخوافص اًصهن املـيوي اذا اكن اًعصفان ًـٌَلن ابهخفاء ؿالكة اًزوحِة تُهنٌل، زايدة ؿىل ذزل جية أأن ٍىوان ًلعسان اص حاع رقحة خًس َة،

ذا تـ 491حتلق اًلعس اجليايئ تـيرصًَ اًـمل والارادة وحة مساءٌك اًفاؿَني ظحلا ٌَفعي  لوتة ثرتاوح تني صِص واحس وس ية حخسا، أأما ا 

ت الارادة ؿىل ارحاكب اًفـي رمغ اًـمل ابهخفاء اًـالكة اًزوح  ِة اهخفى اًلعس اجليايئ ًلَط أأو هجي يف واكـة وحود راتعة اًزوحِة أأو أأهُص

ن حصمية اًفساد ل ثلوم ابًًس حة ٌَعصف اذلي اهخفى كعسٍ اجليايئ.  فا 

 ازحات حصمية اًفساد 

من املسعصة اجليائَة واًلامئ ؿىل حًصة اًلايض يف  286دصج املرشع ؾن املحسأأ امللصر يف الزحات يف املَسان اجليايئ امليعوص ؿَََ يف املادة 

ًََ، حِر أأًزمَ اًفعي  ن كٌاؿاثَ من أأي دًَي ًعمنئ ا  زحات حصمية اًفساد تبأدٌك ّلسدة مس حلا مفصوضة ؿَََ ل جيوز هل  493حىٍو ؾيس ا 

صوج ؾهنا ويه احملهر احملصر من ظصف أأحس ضحاط اًرشظة اًلضائَة يف حاٌك اًخَخس ابجلصمية ، أأو الاؿرتاف املخضمن يف وركة ظادرة اخل

ذا اكهت اًرشًـة الاسالمِة كس اصرتظت صِادة  صِود فا ن املرشع مل ًـرتف ثضِادة اًضِود يف  4ؾن املهتم أأو الاؿرتاف اًلضايئ، وا 

واؾخرب فلط ّلهر اًرشظة اًلضائَة يف حاٌك اًخَخس، ويه ظورة من ظور اًضِادة، رمغ احامتًَة أأن ٍىون ضاتط  ازحات حصمية اًفساد

 اًرشظة اًلضائَة اكذاب.

 493-491ف اثًثا : حصمية اخلَاهة اًزوحِة

ىل س يدني أأحس اًزوخني اذلي ٍصحىة حصمية اخلَاهة اًزوحِة، ول جت: "  491خاء يف اًفعي  وز املخاتـة يف ُشٍ ًـاكة ابحلخس من س ية ا 

ل تياء ؿىل صىوى من اًزوخة أأو اًزوج اجملين ؿَََ هَ ميىن ٌَيَاتة  .احلاٌك ا  كري أأهَ يف حاٌك قَاب أأحس اًزوخني ذارج حصاب املمَىة، فا 

 "اًـامة أأن ثلوم ثَلائَا مبخاتـة اًزوج ال دص اذلي ًخـاظى اخلَاهة اًزوحِة تعفة ػاُصة .

 ِةأأراكن حصمية اخلَاهة اًزوح 

ذن أأراكن ُشٍ اجلصمية يه هفس  هفس اًفـي اذلي ٌضلك حص م اًفساد ٌضلك حصمية اخلَاهة اًزوحِة مؽ فارق أأن ٍىون اًفاؿي مزتوخا، ا 

أأراكن حصمية اًفساد املشهورة أ هفا، ًىن ُياك دعوظَات ابًًس حة جلصمية اخلَاهة اًزوحِة، أأول ُشٍ اخلعوظَات يه أأن املرشع يف اًفعي 

ىل )س ية-اًـلوتة فصفـِا من )صِص جضسد يف 491 عصح اًدساؤل ابًًس حة ٌَعصف كري املزتوج اذلي ٍزين تعصف -س ية( ا  س يدني(، ًو

ذا اكن ًـمل تبأن اًعصف الادص مزتوج ًـاكة هكضارك يف حصمية اخلَاهة اًزوحِة تُامن ًـاكة  يا سار اًـمي اًلضايئ ؿىل أأهَ ا  مزتوج، ُو

ذا اكن جيِي أأن اً  عصف الادص مزتوج.تـلوتة اًفساد ا 
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زحات اخلَاهة اًزوحِة   ا 

ن زحوت حصمية اخلَاهة اًزوحِة ًثخت مبا ثثخت تَ حصمية اًفساد ابًوسائي امليعوص ؿَهيا يف اًفعي ويه ّلهر ضاتط اًرشظة  493ا 

ضحط اًزوج زوحذَ يف دِاهة وكام اًلضائَة أأو الاكصار، ومفاد ذزل أأن ازحات حصمية اخلَاهة اًزوحِة ل ميىن ابًضِود واًلصائن، أأما يف حاٌك 

زحاهتا جبمَؽ الادٌك مبا يف  زحات ػصوف اًخرفِف ثعحح واكـة اخلَاهة اًزوحِة كأي واكـة حٌائَة جيوز ا  هَ يف ا  ذزل تلذَِا أأو كذي ؾض َلِا فا 

 .421و  418اًواردة يف اًفعي  اًضِود واًلصائن من أأخي متخَؽ اًزوج تؼصوف اًخرفِف

 ة اخلَاهة اًزوحِة كِود املخاتـة يف حصمي

املخهررة، ابًًس حة جلصمية اًفساد فاًيَاتة اًـامة كري ملِسة، أأما يف حصمية اخلَاهة اًزوحِة فاًيَاتة اًـامة ملِسة ثضىوى من اًزوج أأو اًزوخة 

ذا اكن اًزوج أأو اًزوخة كائحا يف اخلارج واكن املهتم يف امللصب ًخـاظى اًفسا ل ا  د تعفة ػاُصة، ويف مجَؽ ول ثخحصر من ُشا اًلِس ا 

ذا وكؽ اًخيازل تـس ظسور حنك كري  الاحوال فا ن ثيازل أأحس اًزوخني ؾن صاكًخَ ًضؽ حسا ملخاتـة املض خىك تَ جبصمية اخلَاهة اًزوحِة، وا 

ىن املضارك ل ٌس خفِس معَلا من ُشا اً  هَ ًضؽ حسا لأاثر احلنك ابملؤاذشة اًعادر ضس احملىوم ؿَََ، ًو  خيازل.كاتي ٌَعـن فا 

عَة، واملرشع تشزل اؾخرب أأن اًصاتعة اًزوحِة حصتط تني اًزوخني وهتمٌِل وحسٌُل دون ابيق أأفصاد اجملمتؽ، ؿىل اؾخحار أأهنا من حلوكٌِل اًضر 

 وأأن ًِا مساس ابلأرسة.

ماكهَة الاس خفادة من ثيازل أأحس اًزوخني ؾن صاكًخَ ثس   492مالحؼة أأذرية ويه أأن ظَاكة اًفعي  ححَ ًِا كري واردة، ًىٌيا ثويح تبأن ا 

 ىصى اًـىس وهوحض ذزل مبثاًني : 

س تخلس م اًضىوى  ل ضس زوخَ، فا ذا حسث  املثال الأول : س املزتوج ثسمَة املزتوخة فلام  ل من معصو زوج مسَة وهبَة زوخة ًز زان ًز

سا املضارك ل ٌس خفِس  من ُشا اًخيازل ما مل ثلم هبَة ابًخيازل تسورُا وكام معصو وحسٍ ثسحة صاكًخَ اًيت ٍىون كسهما ضس زوحذَ فا ن ًز

 ؾن اًضاكًة اًيت س حق ًِا وكسمهتا ضسٍ.

: ًيفرتض أأن معصو ُو وحسٍ اذلي كسم اًضاكًة ضس زوحذَ دون هبَة اًيت مل ثلسم صاكًة ضس زوهجا، فَو حسث أأن ثيازل  املثال اًثاين

هَ ل ميىن مذاتـة مسَة لأن زوهجا حس م ادلؾوى ؾن صاكًخَ فسحهبا فا  ة صاكًخَ هبا، ول ًزسا لأن زوحذَ مل ثلسم صاكًة تَ جسمح تخحًص

 اًـمومِة ضسٍ.

ي  ل أأثص ٌَخيازل ؾن اًضاكًة ؾن اًرشًم ًُست معَلة. ىل أأن اًعَاكة اًلاظـة اًيت حًز ىشا هعي ا   ُو
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 : اجلصامئ املاسة ابلأصزاص احملور اخلامس

ىل حٌلٍهتا وظَاىهتا من اًلذي والاًشاء واٍهتسًساًيفس اًخرشًة ذروة ما هيمت تَ اًلاهون ا  ،جليايئ فِيي ثبأيت يف ملسمة اًلمي اًيت ٌسـى ا 

 .كري اًـمسالاًشاء مث حصمية الاًشاء اًـمس حصمية و   اًـمسكرياًلذي  وحصمية سًدحر حصمية اًلذي اًـمس

 399-392: حصمية اًلذي اًـمس  أأول

ف اًلذي  اق روح ثـًص ُز وسان اب  وسان اًـمس : كِام ا   .تسون مربر رشؾيأ دص ا 

ـاكة ابًسرن املؤتس. ًىن ًـاكة ؿىل اًلذي ابل ؿسام يف احلاًخني  " : 392اًفعي  خاء يف  ل من جسخة معسا يف كذي كرٍي ًـس كاثال، ًو

ذا س حلذَ أأو حصحخَ أأو أأؾلدخَ حٌاًة أأدصى؛ - ال ثَدني: مت - ا  ؿساد حٌاًة أأو حٌحة أأو جسَِي ارحاكهبا أأو ا  ذا اكن اًلصض مٌَ ا  ام ثيفِشُا أأو ا 

 "جسَِي فصار اًفاؿَني أأو رشاكهئم أأو ختََعِم من اًـلوتة. 

 "اًلذي اًـمس مؽ س حق ال رصار أأو اًرتظس ًـاكة ؿَََ ابل ؿسام.: "  393اًفعي 

أأو  س حق ال رصار ُو اًـزم املعمم ؿَََ، كدي وكوع اجلصمية، ؿىل الاؾخساء ؿىل خشط مـني أأو ؿىل أأي خشط كس ًوخس: "  394اًفعي 

و اكن ُشا اًـزم مـَلا ؿىل ػصف أأو رشط.  "ًعادف، حىت ًو

 "اًرتظس ُو اًرتتط فرتة ظوًٍك أأو كعرية يف ماكن واحس أأو أأمىٌة ْلخَفة ثضرط كعس كذهل أأو ارحاكب اًـيف ضسٍ.: "  395اًفعي 

 "معسا أأحس أأظوهل ًـاكة ابل ؿسام. من كذي: "  396اًفعي 

َسا ًـاكة ابًـلوابت امللصرة يف اًفعَني من كذي معسا ظفال : "  397اًفعي   ، ؿىل حسة الأحوال املفعٍك فهيٌل.393و 392ًو

ىل ؾرش. ول ًعحق ُشا اًيط ؿىل  َسُا، ثـاكة ابًسرن من مخس س يوات ا  ل أأن الأم، سواء اكهت فاؿٍك أأظََة أأو مضارنة يف كذي ًو ا 

 "مضارههيا ول ؿىل املسامهني مـِا.

لة اًيت اس خـمَت أأو من اؾخسى : "  398اًفعي  ؿىل حِاة خشط تواسعة مواد من صبأهنا أأن جسخة املوت ؿاخال أأو أ خال أأاي اكهت اًعًص

ـاكة ابل ؿسام.  "أأؾعَت هبا ثسل املواد وأأاي اكهت اًيدِجة، ًـس مصحىدا جلصمية اًدسممي ًو

 "ًخيفِش فـي ًـس حٌاًة. ًـاكة ابل ؿسام  ل من ٌس خـمي وسائي اًخـشًة أأو ٍصحىة أأؾٌلل وحض َة: "  399اًفعي 

 جلصمية اًلذي اًـمساًصهن املادي 

حصامِة ال تس أأن ًخزَف وضاط اجلاين يفحصمية اًلذي اًـمس يه من حصامئ اًيدِجة، ف  ُيازل حىون، مث ٌضرتط أأن  حصمية اًلذي ؾن هدِجة ا 

 الزة ؾيارص أأساس َة : ثخعَة زجلصمية اًلذي اًـمس فاًحًِة املادًة  ،ؿالكة س حخِة تني اًًضاط و اًيدِجة

رادي مَموس يف اًـامل اخلاريج جسخة حِر أأن املرشع ل ًـاكة ؿىل اًيوااي، فاجلصمية ُيا ؾحارة ؾن :  وضاط ظادر ؾن اجلاين -1 سَوك ا 

اق روح اوسان تلغ اًيؼص ؾن اًوس ٍَك املس خـمٍك  أأووكس ًخزش ظورة اجياتَة اكًهرب ابًـعا أأو اًعـن ابًسىني أأو اخليق  ،يف اُز

، واًدسخة يف اًلذي ًُس امللعود مٌَ أأن ًلوم اجلاين وكس ًخزش ظورة سَحَة اكلمذياع ؾن الاكازة ،أأو اًدسممياًصيم ابًصظاص 

اجملين ؿَََ هفسَ كأن حيثَ ؿىل ملس سسل وِصابيئ ؿىل أأساس أأهَ ل دعص فَِ، أأو  خشعَا تدٌفِش اًلذي، تي ميىن أأن ًيفش تواسعة

لَ أأو ٍزرع هل كٌحٍك، نٌل ميىن ثعور حىت اًفـي اًسَيب والامذياع ؾن الاكازة.ٌس خـمي ِليوان أأو حيفص   هل حفصة يف ظًص

ُس من حصامئ اخلعص فِرة أأن:  حتلق اًيدِجة -2  ؿىل اًفـي اجلصيم رتثة هدِجة احصامِةث مبا أأن حصمية اًلذي يه من حصامئ اًيدِجة ًو

وسان يحويه موت  ِشا  ،ُشا اًًضاط الاحصايم ثسخة ا  ذا اكن اجليني ما ٍزال يف ل ثلوم حصمية اًلذي يف حق من ًلذي حِواانًو ، أأما ا 

هجاض وفق اًفعي   .449تعن أأمَ فال هخحسث ؾن حصمية كذي تي حصمية ا 

و موت اًضحَة تًضاط اجلاين أأي  وحود ؿالكة س حخِة تني وضاط اجلاين واًيدِجة الاحصامِة -3 : اي وحوب ارثحاط اًيدِجة الاحصامِة ُو

ذا اكهت معسًة ارثحا ذا اكهت حصميخَ كري معسًة أأما ا  ط اًسخة ابملسخة . وحني اهخفاء ُشٍ اًـالكة اًس حخِة ثًذفي مسؤوًَة املهتم ا 

ظار احملاوٌك اًيت افصد ًِا املرشع هعوظا ذاظة . واحلنك اذلي ًلفي تَان اًـالكة اًس حخِة ًـس حىٌل كارص اًخـََ ي فذخحسد مسؤوًَخَ يف ا 

صاكل فا ن ثـسد الاس حاب ًعصح اًىثري من الاصاكًَات يف حتسًس املسؤوًَة  ،و ًخوحة هلضَ ذا اكن اًسخة اًواحس ل ًعصح أأي ا  وا 

ة ٌَلضاة املوضوع  ا من وسائي اًخحلِق، وثحلى اًسَعة اًخلسًٍص يا ميىن ٌَلايض اجليايئ أأن ٌس خـني ابخلربة اًعحَة وكرُي اجليائَة، ُو

ل اكن  احلنك م  ـصضا ٌَيلغ.رشًعة اًخـََي وا 
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 جلصمية اًلذي اًـمس اًصهن املـيوي

اق روح اًضحَة ُز ىل ا  رادة اجلاين ا  خعَة ُشا اًصهن ثوخَ ا  ل ثبأزري ًِا ؿىل وحود اًلعس اجليايئ اكحلسس مثال أأو  اًيفس َةتُامن ادلوافؽ  ،ًو

ًذفي اًلعس اجليايئ مىت اهخفى ؾيرص اًـمل والارادة دلى اًفاؿي كأن ًعَق  ،الاهخلام رادة اًيار ؿىل اوسان مـخلسا أأهَ حِوانًو ، وثوخَ ا 

اق روح اجملين ؿَََ ُو ما ميزي تني حالت اًلذي اًـمس ُز ىل ا  ، حِر أأن 413والاًشاء املفيض اىل اًلذي 432واًلذي اخلعبأ  392اًفاؿي ا 

اق روح اًضحَة. ُز ىل ا  رادة اًفاؿي ا   اًفـي ًخبأثص مبسى ثوخَ ا 

ئا تسافؽ اًضفلة مثال أأو اًصمحة فِو ابؾر ًدساوى مؽ ابؾر احللس واحلسس واًصقحة يف واًصهن املـيوي ُيا  ًلوم همٌل اك ن اًحاؾر هؼَفا وجًص

 الاهخلام، لأن اًحواؾر أأمور هفس َة ول أأثص ًِا ؿىل كِام اًلعس اجليايئ، ًىهنا يف حاٌك اًلذي اًصحمي حىون ّلي اؾخحار دلى اًلايض.

 اًؼصوف املضسدة يف اًلذي اًـمس 

وحود ؾيرص هفيس ؿىل الاؾخساء ؿىل خشط مـني " مبـىن  ،" اًـزم املعمم ؿَََ كدي وكوع اجلصمية 394: ؾصفَ اًفعي  ق الارصارس ح -1

وؿٍك  ،أأن اًفىصة دعصت ؿىل ابل اجلاين وس َعصت ؿىل هفسَ واىهتت ابًخعممي ؿىل ارحاكب اجلصمية تـس ثلََة الامصوؾيرص زمين، أأي 

ُيا ُو اًفـي املعمم ؿَََ فاذلي ًفىص ثفىريا ُادئا يف اجلصمية تـَسا ؾن أأي ػصف من ػصوف اًلضة املرشع ؿىل جضسًس اًـلاب 

" اًلذي اًـمس مؽ س حق الارصار واًرتظس ًـاكة  393حسة اًفعي  ابل ؿسامواًضلط فِو خشط دعري هيسد أأمن اجملمتؽ ذلزل ًـاكة 

 ." ابل ؿسامؿَََ 

ٍك أأو كعرية يف ماكن واحس أأو أأمىٌة ْلخَفة ثضرط كعس كذهل " واهعالكا اًرتظس " :  395: ؾصفَ اًفعي  اًرتظس -2 ُو اًرتتط فرتة ظًو

 من ُشا اًفعي ل تس من ثوفص ؾيرص اًزمن أأي فرتة ظوًٍك أأو كعرية ٌَرتظس مث ؾيرص املاكن سواء واحس أأو مذـسد مٌخؼصا اًفصظة .

متؽ فَِ  ل ظفات اًصذًٍك وادلانءة واخلَاهة ويه حصمية صلكَة ل ٌضرتط فعاحهبا جت  ،398: اًـلوتة يه الاؿسام حسة اًفعي  اًدسممي -3

 فهيا حسوث هدِجة فاًـلاب دامئا الاؿسام .

ويف حاٌك املسامهة أأو املضارنة ًـاكة   ،" من كذي معسا أأحس اظوهل تـاكة ابلؿسام" 396: الاؿسام حسة اًفعي  كذي أأحس الأظول -4

 صوف ختفِف يف حاٌك ثسذي ودل مليؽ أأب ُلور من الاؾخساء ؿىل افصاد الارسة .ومؽ ذزل كس حتهر ػ ،ًسرن املؤتساب

مثال ادذعاف كارص مث  ،فِـاكة ابلؿسام يف حاٌك اًلذي اذا س حلذَ أأو حصحخَ أأو اؾلدخَ حٌاًة أأدصى 392: اًفعي  اكرتان اًلذي جبياًة -5

ضرتط ُيا رشظني أأن حىون حٌاًة مـاكة ؿَهيا وأأن حىون حصمي ،كذهل   .ة كامئة تشاهتا ومس خلٍك تبأراكهنا ؾن حصمية اًلذيٌو

ذا ارحىة اجلاين حٌاًة أأو حٌحة ًـخلس أأهَ ل ميىٌَ ارحاكهبا الا تلذي  ارثحعا اًلذي اًـمس جبياًة أأو حٌحة -6 ل ا  شا الارثحاط ل ًخحلق ا  : ُو

 اًضحَة اًيت ٌضلك وحودُا ؾلدة أأمام حصميخَ .

 الاؿشار اخملففة يف اًلذي اًـمس 

فلس دفف املرشع اجليايئ ؾلوتة اًلاثي  ،422" اًفعيل ًوخس معَلا ؿشر ْلفغ ٌَـلوتة يف حٌاًة كذي الأظول" ابس خثٌاء كاثي اظوهل 

ىل اًسرن احملسد كٌل ثوفصت أأحس الاؿشار اًلاهوهَة اًخاًَة :   معسا من اًسرن املؤتس أأو الاؿسام ا 

ذا اكن اًلذي أأو اجلصح أأو اًهرب كس ارحىة هدِجة اس خفزاز انصئ ؾن " ًخوفص ؿشر ْل 416: هط ؿَََ اًفعي  الاس خفزاز -1 فف ٌَـلوتة ا 

اؾخساء ابًهرب أأو اًـيف " واًخرفِف ُيا ُو ثسل احلاٌك اًيفس َة اًيت ثخودل دلى من ًلؽ حتت اًـيف واًهرب فِفلس ثوازهَ اًيفيس 

لؽ مٌَ حصمية اًلذي ل ميىن كذي اًرشظي  حِر ،ؿسم مرشوؾَة اًهرب ثاين ُو، واًرشط اً  اًـيف اجلس ميُو  الأولواًرشط  ،ًو

ىل كرٍي ثوخَ رد اًفـي ا ىل املس خفِسواًرشط اًثاًر ُو  ،أأزياء ثلَِس أأو اؾخلال ِلصم ما ُس واًرشط اًصاتؽ ُو  ،ل ا  رد اًفـي املحارش ًو

مرشوع الاًس خفزاز فِىون تـس اىهتاء اًـيف . و اًلذي تـٍك ادلفاع اًرشؾي ٍىون أأزياء اًخـصض ٌَـيف تُامن اًلذي تفـي الا تـس مسة

 اًواكؽ. واًلضاء ُو اذلي ًلسر ُشٍ احلاٌك من ؿسهما .

ىل مزنل اًلري ل  ،417: هط ؿَََ اًفعي  اًلذي املصحىة هنارا دلفؽ الاؾخساء ضس املزنل -2 وحتهر ُيا ػصوف اًخرفِف لأن ادلدول ا 

ل ًسخة كري رشؾي فلاًحا ما ٍىون اًلذي أأو ُس جبواٍر حىت ًو  ٍىون ا  اًرسكة أأو الاقخعاب . ول تس أأن ٍىون كس اكذحم املزنل ًو

 ؾصف أأهَ خيعط دلدول اًحُت فِرة اهخؼار ددوهل .
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متخؽ اًزوج ُيا تؼصف ختفِف  ،كري املرشوؿة من أأحس ظصيف ؾلس اًزواج: يه اًـالكة اجلًس َة  كذي اًزوج زوحذَ يف اخلَاهة اًزوحِة -3 ٍو

ُس معَلالو ،418مبوحة اًفعي  ِا أأن ٍىون زوخا ًو اذلي ًودل دلى اًزوج  املفاخبأةواًرشط اًثاين ُو ؾيرص  ،تس من رشوط أأًو

ذا كاب ؾيرص املفاخبأة أأما  ،صـورا كاضحا من فـي اخلَاهة اًزوحِة فِخرصف تلضة  ال ٍمتخؽ اًزوج تؼصوف اًخرفِف .فا 

َس -4 َسا مث أأن ل جس خفِس الام اًلاثٍك تي : حيهر ػصف اًخرفِف ثرشوط وحود ؿال كذي الام ًعفَِا اًًو كة أأمومة مث أأن ٍىون اًعفي ًو

َسا ًـاكة ابًـلوابت امللصرة يف اًفعَني : "  397اًفعي  خاء يف ٍىون اًلذي ذو ظحَـة خشعَة. ، 393و 392من كذي معسا ظفال ًو

ل أأن الأم، سواء اكهت فاؿٍك أأظََة أأو مضارنة .ؿىل حسة الأحوال املفعٍك فهيٌل َسُا، ثـاكة ابًسرن من مخس س يوات  ا  يف كذي ًو

ىل ؾرش. ول ًعحق ُشا اًيط ؿىل مضارههيا ول ؿىل املسامهني مـِا.  "ا 

 432ف : حصمية اًلذي اخلعبأ  اثهَا

 تلوهل "  432وكس هط ؿَهيا اًفعي  ،اجسؽ هعاق ُشٍ اجلصمية ثسخة ثعور احلَاة و ػِور حوادث اًسري وأألت املـامي وكرٍي

ٌُلهل أأو ؿسم مصاؿاثَ اًيؼم أأو اًلواهني، كذال كري معسي،من ارحىة، ت  أأو جسخة فَِ ؾن  ـسم ثحرصٍ أأو ؿسم احذَاظَ أأو ؿسم اهدداَُ أأو ا 

ىل أأًف درمه. ىل مخس س يوات وقصامة من مائخني ومخسني ا   "كري كعس، ًـاكة ابحلخس من زالزة أأصِص ا 

 جلصمية اًلذي اخلعبأ  اًصهن املادي

 رشوط 3ٌس خَزم كِام اًصهن املادي جلصمية اًلذي ؿىل قصار اًلذي اًـمس 

و حسوث اًوفاة تفـي وضاط اجلاين دون كعس ظسور وضاط من اجلاين -1 رادة، ًىهنا ثؤدي تلري معس، والامص : ُو يا هخحسث ؾن ا  ، ُو

رادة اكذلي ثيلَة تَ س َارثَ فدسلط ؿىل خشط فذلذهل أأو يف حاٌك حٌو ن، ًىٌيا هخحسث خيخَف ؾيسما حتسث اًوفاة مؽ ؿس وحود ا 

رادي ٌسخة اًوفاة ًىن من دون هَة اًلذي اًـمس اكذلي ل ٍصاؾي اًلواهني أأو اكملِمي اذلي ًدسخة يف وفاة اًلري أأو  ؾن وضاط ا 

 جسََط حِوان أأو اكذلي حيفص ترئا دون جسُِجَ أأو من ل حيخاط يف ُسم تُذَ فُسلط ؿىل اًياس.

ذا مل ميت اجملين ؿَََ.: اي موت اًضحَة تفـي وضاط اجلاين اًيدِجة -2  ، وؿَََ فا ن اًيدِجة ل ثخحلق ا 

 : تني وضاط اجلاين واًيدِجة أأي موت اًضحَة . اًـالكة اًس حخِة -3

  جلصمية اًلذي اخلعبأ  اًصهن املـيوي

رادة ووؾي ًىن دون هَة اًلذي ثَان اجلاين سَواك ذاظئا ؾن ا    ظور يه : 5ظور اخلعبأ يف  432وكس ؿسد اًفعي  ،ٌضرتط ُيا ا 

 أأو اًعَادٌك . اكلأظحاء ،كاًحا همين ،: فِلؽ اًلذي ًسوء ثلسٍص ؿسم اًخحرص -1

  .اكملزاح ابملسسس ،: حيسث ذزل ذالل ظُش أأو كٍك حتصز ؿسم الاحذَاط -2

لذي اًلري ؿسم الاهدداٍ -3 و اخلفة واًرسؿة هكن ًلود كحا رشسا مث ًفَت مٌَ ًو   .: ُو

و ؿسم اًـياًة اًالموكف سَيب، :  الاٌُلل -4  .زمة هكن ًرتك س َارثَ دون ضحط فصامي فذزًنق ًخلذي خشعاُو

 هكن ًسدن يف ّلعة تزٍنن . اًلواهني اًدرشًـَة أأو اًخيفِشًة واٌَواحئ: ويه ْلاًفة  ؿسم مصاؿاة اًيؼم واًلواهني -5

تػ اًسَوك اًعادر ؾن  فاملـَار اًضريص ًلاس ،واملـَار اذلي تَ منزي ؿسم الاحذَاط او الاٌُلل ُو مـَار خشيص أأو مـَار موضوؾي

وفأأما املـَار املوضوؾي فلوامَ كِاس سَوك املهتم ثسَو  ،اًفاؿي يف ػصوف مـَية وفلا ٌَسَوك املـخاد  .ك خشط ؿادي ًخرصف ابًلسر املبًأ

اجلياة فاؿَني  وؿَََ فا ن قَاب ؾيرص اًـمس يف حصمية اًلذي اخلعبأ جسلط مـَ احملاوٌك حِر ل ميىن ثعور احملاوٌك فهيا، نٌل ًـخرب مجَؽ

سلط اًحياء فِخاتؽ  ل مهنٌل نفاؿي أأظًل، نٌل ل ًخعور أأظََني ول وحود ملسامهني ، حفني ًويص ظاحة اًحياء املِيسس مبزاًفة اًلواهني ٌو

ا هون اًوفاة خاءت تلري كعس. من كدَيػصوف جضسًس يف ُشٍ اجلصمية   اًرتظس أأو الارصار وكرُي

 حصمية اًلذي اخلعبأ ؾلاب 

  .جضسد اًـلوتة يف حاٌك اًسىص أأو اًفصار من حادث 434حسة اًفعي  ،ر املضسدةالاؿشا

ًلاف اذا ثحني ٌَلايض من ذالل ػصوف وأأحوال اًيازٌك 149ظحلا ٌَفعي  ،الاؿشار اخملففة ىل صِص مؽ ا  ، نٌل ٌَلايض أأن ًزنل ابًـلوتة ا 

 .55اًخيفِش وفق اًفعي
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 413-411ف شاء اًـمسًةً: حصمية الا اثًثا

حلاق الأذى ابًضح يه ثسل اجلص   .َة دون أأن ٍىون اًلعس مهنا اًلذيامئ اًيت ًلعس فهيا اًفاؿي ا 

ًشاء سواء مل ًًذج ؾيَ مصض أأو جعز ؾن : "  411اًفعي  من ارحىة معسا ضس كرٍي حصحا أأو ضاب أأو أأي هوع أ دص من اًـيف أأو ال 

ىل الأصلال اًضرعَة أأو هخج ؾيَ مصض أأو جعز ل ثخجاوز مسثَ ؾرشٍن ًوما، ً ىل س ية وقصامة من مائخني ا  ـاكة ابحلخس من صِص واحس ا 

حسى ُاثني اًـلوتخني فلط. ويف حاٌك ثوفص س حق ال رصار أأو اًرتظس أأو اس خـٌلل اًسالح حىون اًـلوتة احلخس من  مخسٌلئة درمه، أأو اب 

ىل أأًف درمه ىل س يدني واًلصامة من مائخني ا   ."س خة صِور ا 

ذا اكن اجلصح أأو: "  411اًفعي  ن اًـلوتة  ا  ًشاء كس هخج ؾيَ جعز ثخجاوز مسثَ ؾرشٍن ًوما، فا  ٌل من أأهواع اًـيف أأو ال  اًهرب أأو كرُي

ىل زالث س يوات وقصامة من مائخني حىون احلخس من س ية ا 
 

ف درمه. ىل أًأ ويف حاٌك ثوفص س حق ال رصار أأو اًرتظس أأو اس خـٌلل اًسالح،  ا 

ىل مخس، واًلصا ىل أأًفي درمه.حىون اًـلوتة احلخس من س يدني ا  وجيوز أأن حينك ؿىل مصحىة اجلصمية، ؿالوة ؿىل  مة من مائخني ومخسني ا 

ٍهيا يف اًفعي  ىل ؾرش. 41ذزل، ابحلصمان من واحس أأو أأنرث من احللوق املضار ا   "وابمليؽ من ال كامة من مخس س يوات ا 

ًشا: "  412اًفعي  ٌل من وسائي اًـيف أأو ال  ذا اكن اجلصح أأو اًهرب أأو كرُي ء كس هخج ؾيَ فلس ؾضو أأو ترٍت أأو احلصمان من مٌفـخَ أأو ا 

ىل ؾرش س يوات. ن اًـلوتة حىون اًسرن من مخس ا  ويف حاٌك ثوفص س حق ال رصار أأو اًرتظس أأو  معى أأو ؾور أأو أأي ؿاُة دامئة أأدصى، فا 

ىل ؾرشٍن س ية.  "اس خـٌلل اًسالح، حىون اًـلوتة اًسرن من ؾرش ا 

ذا اكن اجلصح: "  413اًفعي  ىن دون هَة اًلذي، ومؽ ذزل حصثة  ا  ٌل من وسائي ال ًشاء أأو اًـيف كس ارحىة معسا، ًو أأو اًهرب أأو كرُي

ىل ؾرشٍن س ية. ويف حاٌك ثوفص س حق ال رصار أأو اًرتظس أأو اس خـٌلل اًسالح، حىون  ؾيَ املوت، فا ن اًـلوتة حىون اًسرن من ؾرش ا 

 "اًـلوتة اًسرن املؤتس.

 ًشاء اًـمسجلصمية الا اًصهن املادي

 حصامئ الاًشاء معوما اكهت معسًة أأو كري معسًة جضرتك كِا يف اًصهن املادي اذلي كوامَ :

ًشاء اًضحَة يف حسمَ أأو حصخَ اًًضاط الاحصايم (1 ىل ا  ا املرشع يه اًهرب اذلي ًرتك ثورما املؤدي ا  ، وظور الاًشاء اًيت ذهُص

ف داذًل، واًـيف اذلي ٌضمي اًهرب واجلصح مث أأو أأثصا ، واجلصح نلعؽ ثسىني أأو جسَخ يف اجلدل أأو  هرس يف اًـؼام أأو ىًز

و ل ما ًؤذي الاوسان يف حسمَ أأو حصخَ مبا يف ذزل احلصمان من اًخلشًة.  الاًشاء ُو

ؿاكة دامئة 411ف ًوما 21حاظٍك ثَحق الاذى ابًضحَة س حخت اًـرز لأنرث  من  هدِجة احصامِة (2 أأو  412ف أأو ترت ًـضو أأو ا 

 .413عس فموت دون ك

 تني اجلصمية واًيدِجة . ؿالكة س حخِة (3

 

  جلصمية الاًشاء اًـمس اًصهن املـيوي

ىل ارحاكب اجلصمية رادة اجلاين ا  ىل املساس ثسالمة حسم اجملين ؿَََ  ،ًخحلق ُشا اًصهن يف حاٌك اهرصاف ا  رادة اجلاين ا  مبـىن اهرصاف ا 

ول ؿربة الادراك، أأما ادلوافؽ اًيفس َة اكلهخلام أأو احلسس فال ؿربة هبا، وؿَََ فال وحود ًلعس ذاص تي ٍىفي ثوافص ؾيرصي اًـمل و

خاجئ اًيت اسفصت  حبسة اًي  ل حسة حصميخَ و فال ملاظة يف املَسان اجليايئ تي ًـاكة املدضاحصان مـا  ،ابًهرب املخحادلأأًضا ُيا 

ىن ابًيخاجئ اًيت حعَت، مفؾهنا املضاحصة  ن كعس اجلصح مث حسث اًحرت فِـاكة ؿىل اًحرت.، فاًـربة ًُست تلعس اجلاين ًو

 حصمية الاًشاء اًـمسؾلاب 

ا اترة حٌاًة واترة أأدصى حٌحة واترة اثًثة ْل اًفة، واحض أأن املرشع ؿاكة يف حصامئ الاًشاء اًـمس ؿىل اًيدِجة الاحصامِة، وؿَََ فِو ًـخرُب

  اًوظف اجلصيم ًًضاط اًفاؿي.ختخَف حسة واًـلوتة 

 



26 

 

 جلياًة حصامئ الاًشاء اًـمس املىوهة لاب ؾأأول : 

ىل املوت -1 ًشاء أأو اًـيف كس : "  413: هط ؿَهيا اًفعي  حٌاًة الاًشاء اًـمس املفيض ا  ٌل من وسائي ال  ذا اكن اجلصح أأو اًهرب أأو كرُي ا 

ىل ؾرش  ن اًـلوتة حىون اًسرن من ؾرش ا  ىن دون هَة اًلذي، ومؽ ذزل حصثة ؾيَ املوت، فا  ويف حاٌك ثوفص  ٍن س ية.ارحىة معسا، ًو

هط ؿىل أأهَ يف حاٌك اكن اًفاؿي  414" ؿىل أأن اًفعي س حق ال رصار أأو اًرتظس أأو اس خـٌلل اًسالح، حىون اًـلوتة اًسرن املؤتس.

 س ية جسيا. 31اىل  21فصؿا ٌَمرين ؿَََ أأو زوخا أأو اكفال حىون اًـلوتة من 

ىل ؿاُة مس خسمي -2 : اًـاُة  ل فلس أأو ثهرر دامئ ًـضو من حسم الاوسان أأو هلط كوثَ أأو ثلََي  ةؾلاب حٌاًة الاًشاء اًـمس املفيض ا 

ًشاء كس هخج ؾيَ فلس أأهَ : " ؿىل  412وكس هط اًفعي  ،ملاومذَ ٌَعحَـة ٌل من وسائي اًـيف أأو ال  ذا اكن اجلصح أأو اًهرب أأو كرُي ا 

ىل ؾرش س يوات.ؾضو أأو ترٍت أأو احلصمان من مٌفـخَ أأو معى أأو ؾور أأو أأي ؿاُة دامئة   أأدصى، فا ن اًـلوتة حىون اًسرن من مخس ا 

ىل ؾرشٍن س ية.  ."ويف حاٌك ثوفص س حق ال رصار أأو اًرتظس أأو اس خـٌلل اًسالح، حىون اًـلوتة اًسرن من ؾرش ا 

 جليحة حصامئ الاًشاء اًـمس املىوهةؾلاب اثهَا : 

خاء يف اًفعي  ،ًوما 21و خيَف مصضا أأو جعزا ل ثخجاوز مسثَ الاًشاء اًـمس اذلي ل خيَف مصضا أأو جعزا ؾن الاصلال اًضرعَة أأ  -1

ًشاء سواء مل ًًذج ؾيَ مصض أأو جعز ؾن الأصلال  : "  411 من ارحىة معسا ضس كرٍي حصحا أأو ضاب أأو أأي هوع أ دص من اًـيف أأو ال 

ىل اًضرعَة أأو هخج ؾيَ مصض أأو جعز ل ثخجاوز مسثَ ؾرشٍن ًوما، ًـاكة ابحلخس من صِص واحس  ىل س ية وقصامة من مائخني  ا  ا 

حسى ُاثني اًـلوتخني فلط ويف حاٌك ثوفص س حق ال رصار أأو اًرتظس أأو اس خـٌلل اًسالح حىون اًـلوتة احلخس من  .مخسٌلئة درمه، أأو اب 

ىل أأًف درمه. ىل س يدني واًلصامة من مائخني  ا   "س خة صِور ا 

ٌل من أأهواع اًـيف  : " 411خاء يف اًفعي  ،ًوما 21الاًشاء اًـمس اذلي ًًذج ؾيَ جعز ثخجاوز مسثَ  -2 ذا اكن اجلصح أأو اًهرب أأو كرُي ا 

ىل  ىل زالث س يوات وقصامة من مائخني ا  ًشاء كس هخج ؾيَ جعز ثخجاوز مسثَ ؾرشٍن ًوما، فا ن اًـلوتة حىون احلخس من س ية ا  أأو ال 

ىل مخس، واًلصامة من ويف حاٌك ثوفص س حق ال رصار أأو اًرتظس أأو اس خـٌلل اًسالح، حىون  أأًف درمه. اًـلوتة احلخس من س يدني ا 

ىل أأًفي درمه. وجيوز أأن حينك ؿىل مصحىة اجلصمية، ؿالوة ؿىل ذزل، ابحلصمان من واحس أأو أأنرث من احللوق املضار  مائخني ومخسني ا 

ٍهيا يف اًفعي  ىل ؾرش. 41ا   .  "وابمليؽ من ال كامة من مخس س يوات ا 

 خملاًفة مس املىوهةحصامئ الاًشاء اًـؾلاب اثًثا : 

اًـلوتة قصامة ما  ،ل ًرتك أأثصا ؿىل حسس اًضحَة ول ًَحق تَ أأي أأمل اكًحعق يف اًوخَ أأو امساك زوتَ ثضسة أأو حتلرٍيدفِف  ل اًشاء 

 .42.11من اًلاهون املخـَق تدٌؼمي كضاء اًلصب  16حسة املادة درمه  711-311تني 

 

واخلَاهة  ثدضاتَ مؽ ػصوف اًخرفِف يف اجلصامئ اًـمسًة اكلس خفزازػصوف يه  418ة  417و  416ل و : حسة اًفع الاؿشار اخملففة

 وكرٍي . اًزوحِة ودفؽ اًدسَق هنارا

 

 435-433ف : حصمية الاًشاء كري اًـمس راتـا

ٌُلهل أأو ؿسم مصاؿاثَ اًيؼم أأو اًلواهني، يف : "  433اًفعي  حصح كري معسي من جسخة، تـسم ثحرصٍ أأو ؿسم احذَاظَ أأو ؿسم اهدداَُ أأو ا 

ىل س يدني، وقصامة  س مسثَ ؿىل س خة أأايم، ًـاكة ابحلخس من صِص واحس ا  ظاتة أأو مصض، هخج ؾيَ جعز ؾن الأصلال اًضرعَة حًز أأو ا 

حسى ُاثني اًـلوتخني فلط. ىل مخسٌلئة درمه، أأو اب   "من مائخني ا 
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ذا اكن اجل: "  434اًفعي  و يف حاٌك سىص، أأو اكن كس حاول ثضاؾف اًـلوابت امللصرة يف اًفعَني اًساتلني، ا  اين كس ارحىة اجليحة ُو

ة وس َ ٍك اًخزَط من املسؤوًَة اجليائَة أأو املسهَة اًيت كس ًخـصض ًِا وذزل تفصاٍر ؾلة وكوع احلادث أأو تخلَري حاٌك ماكن اجلصمية أأو تبًأ

 أأدصى.

ٍهيا يف اًفعي : "  435اًفعي  ق هخج ؾيَ 618( من اًفعي 5وابًفلصة ) 617من جسخة ؾن كري معس، يف الأحوال املضار ا  ، يف حًص

ـاكة هبشٍ اًعفة، ثعحَلا ٌَفعول اًثالزة اًساًفة. ظاتخَ جبصوح، ًـس مصحىدا ٌَلذي أأو ال ظاتة دعبأ، ًو  "موت خشط أأو أأنرث، أأو ا 

 

 صمية الاًشاء كري اًـمسجبالاراكن اخلاظة 

ىل  ،وحصخَ يف حسمَ أأو خشعَ حصامئ الاًشاء كِا جضرتك يف اًـسوان ؿىل سالمة الاوسان واًصهن املادي ُو  ل سَوك أأو وضاط ًؤدي ا 

اق اًصوح تُامن ل  ،املساس ثسالمة اًضرط وؿافِخَ ول خيخَف ُيا اًصهن املادي ؾن مثَهل يف حصمية اًلذي اخلعبأ سوى أأن يف ُشٍ ًمت اُز

ًشاء ًلعس فا ذا اهخفى اًلعس فٌحن تعسد أأما اًصهن املـيوي فِو ا ،حتعي اًوفاة يف حصمية الاًشاء كري اًـمسًة فاًصهن  ،كري معسًةحصمية ا 

 املـيوي يف حصمية اًلذي اخلعبأ ُو هفسَ يف حصمية الاًشاء كري اًـمسي .

 ؾلاب اجلصمية وػصوف اًخرفِف 

ٍهيا املرشع يف اًفعول   511-211قصامة من اايم حىون اًـلوتة من صِص اىل س يدني و  6ففي حاٌك جعز فوق  435و  434و  433ثعصق ا 

ذا كَت املسة ؾن  ،اٍمتَط من مسؤوًَة مسهَة أأو حٌائَة اًـلوتة يف حاٌك اًسىص أأو ّلاوٌك درمه وجضسد اايم أأو ؿادٍهتا فٌحن امام  6و ا 

ح درمه 211-12ًوما وقصامة  15ابحلخس من ًوم اىل  يايئػصف ختفِف فذعحح ُشٍ اجلصمية ْلاًفة ًـاكة ؿَهيا اًلاهون اجل  سى أأو اب 

 اًـلوتخني.

 

 431ف : حصمية ؿسم ثلس م املساؿسة ًضرط يف دعص ذامسا

ذا اكن ثلس م املساؿسة معال هخِال أأذالكِا والامذياع ؾيَ ًـس معال  ،من الاُساف املثىل ٌَلاهون اجليايئ حتلِق اًخاكفي والامن واًسمل وا 

ىل حصمية ًـاكة ؿَهيا  اًلاهون اجليايئ . مشموما كاهوان ورشؿا وذَلا فا ن ُشا اًـمي ًيلَة ا 

 الاراكن اخلاظة ابجلصمية 

 اًصهن املادي

ُشا اخلعص كس ٍىون فِضاان أأو قصكا أأو ظـلا أأو ادذياكا أأو  ،الامساك ؾن ثلس م املساؿسة ًضرط يف حاٌك دعص ل ٍزال ؿىل كِس احلَاة

أأن ل ٍىون ُشا اًخسذي واثًثا  ،ة املس خلَركسرة املخسذي ؿىل جنسو صسة اخلعص وأأمهَة اًخسذي اثهَا  وؿىل اًضحَة أأن ًثخت ،مصضا

ق .اًمٌَ اهلاذ  ًعَةفاذلي ل جيَس اًس حاحة ل  ،ًـصض حِاة امليلش ٌَرعص  لًص

 اًصهن املـيوي

ذا اكهت معسا ؿىل ُشٍ اجلصميةاًلاهون اجليايئ ل ًـاكة  ل ا   عسفص اًلاثو  ول ٌضرتط ،امذيؽ اراداي ؾن ثلس م املساؿسة املمخيؽ مبـىن أأن ،ا 

منا ٍىفي اًلعس اًـام  ،اخلاص اجليايئ و الامذياع الارادي ؾن املساؿسة.ًخلوم اجلصمية أأي سوء اًيَة دلى اجلاين وا   ُو

 ؾلاب اجلصمية 

ُس حٌاًة ذلزل اكهت احملاوٌك يف اظار ُاثَ اجلصمية كري مـاكة ؿَهيا من أأمسم معسا : "  431، خاء يف اًفعي وحنن ُيا أأمام حٌحة ًو

ما تعَة ال كازة، دون ثـًصغ  ؾن ثلس م ما تخسذهل اًضريص وا  مساؿسة ًضرط يف دعص، رمغ أأهَ اكن ٌس خعَؽ أأن ًلسم ثسل املساؿسة ا 

ىل س يدني وقصامة من  هفسَ أأو كرٍي لأي دعص، ىل  2.111ًـاكة ابحلخس من زالزة أأصِص ا  ذا اكن  درمه. 11.111ا  ثضاؾف اًـلوتة، ا 

 َلا أأو أأحس الأظول أأو أأحس اًفصوع أأو أأحس ال دوة أأو اكفال أأو خشعا هل ولًة أأو سَعة ؿىل اًضحَةمصحىة اجلصمية زوخا أأو ذاظحا أأو ظَ 

ؿاكة أأو مـصوفة تضـف كواُا اًـلََة، ونشا يف حاٌك اًـود ذا اكن حضَة اجلصمية كارص أأو يف وضـَة ا  ".أأو ملكفا جصؿاًخَ، أأو ا 
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 : حصامئ الاؾخساء ؿىل الاموال احملور اًسادس

وحق املَىِة واحلَازة والاموال امليلوٌك .  ؾَين قأأو املس حب ن ثلوميِا ابملالميىخشعَة امئ متس الاموال وثـخسي ؿىل معَحة يه حص  

ىل كسمني ىل الاسدِالء ؿىل مال اًلري أأو متسل مسل اًلري  ،وميىن ثلس مي اجلصامئ اًواكـة ؿىل الاموال ا  اًلسم الاول ثخجَ فَِ هَة اًفاؿي ا 

ظسار ص َم تسون رظَس ل رسكة واًيعة والاحذَاورصامئ اً  واًلسم اًثاين ُو  ،و ؾلارمٌلول أأ  مال َىِةم ودِاهة الاماهة وثلؽ ؿىل حق وا 

حَ وافسادٍ والاضار تَ اكحلصق واًخرًصة ىل الاسدِالء ؿىل مال اًلري تي ختًص  .والثالف واًخـَُة حصامئ ل هتسف ا 

 مث حصمية اًيعة. الاؾخساء ؿىل الاموالحصامئ ؿىل اًرسكة كأجصز ظور سًذـصف 

 539-515اًرسكة حصمية : أأول 

من ادذَس معسا مال ممَواك ٌَلري : "  515اًفعي اًرسكة امليعوص ؿَهيا يف  حصميةثخزش ظورا ْلخَفة ًىٌيا س يدٌاول فلط  الأموالحصمية 

ىل مخس س يوات وقصامة من مائخني ـاكة ابحلخس من س ية ا  ىل مخسٌلئة درمه. ًـس ساركا، ًو  "ا 

ىل س يدني وقصا: "  516اًفعي  َسة اًلمية ًـاكة ؿَهيا ابحلخس من صِص ا  مة من اس خثٌاء من أأحاكم اًفعي اًساتق، فا ن رسكة الأص َاء اًُز

ٌل. مائخني ىل مائخني ومخسني دُر ًََ يف اًفعول  ا  ذا اكرتهت ُشٍ اًرسكة تؼصوف مضسدة، مما أأصري ا  ىل  517ؿىل أأهَ ا  ظحلت ؿَهيا  511ا 

 "اًـلوابت امللصرة يف ثسل اًفعول.

ذا اكن اًساركون أأو أأحسمه حامال ًسالح، حسة مفِوم اًفعي: "  517اًفعي  ، سواء اكن 313 ًـاكة ؿىل اًرسكة ابًسرن املؤتس ا 

و ارحىة اًرسكة خشط واحس وتسون ثوفص أأي ػصف أ دص من اًؼصوف املضسدة. ذا احذفغ  ػاُصا أأو دفِا، حىت ًو وثعحق هفس اًـلوتة، ا 

ىل ماكن اجلصمية أأو دععت ًِصوهبم.  "اًساركون أأو احذفغ أأحسمه فلط ابًسالح يف اًياكٍك ذات احملصك اًيت اس خـمَت ًيلَِم ا 

اًرسكات اًيت حصحىة يف اًعصق اًـمومِة أأو يف انكالت جس خـمي ًيلي الأصزاص أأو اًحضائؽ أأو اًصسائي، أأو يف هعاق : "  518اًفعي 

ذا اكرتهت تؼصف واحس ؿىل الأكي من اًؼصوف  ف، ا  اًسىم احلسًسًة أأو احملعات أأو املوائن أأو املعارات أأو أأرظفة اًضحن أأو اًخفًص

ٍهيا يف اًفعي اًخايل ىل زالزني س ية.املضسدة املضار ا   "، ًـاكة ؿَهيا ابًسرن من ؾرشٍن ا 

ىل ؾرشٍن س ية ؿىل اًرسكات اًيت ثلرتن تؼصفني ؿىل الأكي من اًؼصوف ال ثَة::"   519اًفعي   ًـاكة ابًسرن من ؾرش ا 

 .اس خـٌلل اًـيف أأو اٍهتسًس تَ أأو حزي تلري حق جزي هؼايم أأو اهخحال وػَفة من وػائف اًسَعة  

 .ارحاكهبا ًَال 

 .ارحاكهبا تواسعة خشعني أأو أأنرث 

  اس خـٌلل اًدسَق أأو اًىرس من اخلارج أأو ادلاذي أأو هفق حتت الأرض أأو مفاثَح مزورة أأو هرس الأدذام ٌَرسكة من دار أأو صلة أأو

 قصفة أأو مزنل مسىون أأو مـس ٌَسىىن أأو أأحس مَحلاثَ. 

 ًِذا اس خـمي اًساركون انكٍك ذات ّلصك ًدسَِي اًرسكة أأو ا  صوب.ا 

  ًََ و وكـت اًرسكة ؿىل كري ْلسومَ ممن وخسوا يف مزنل اخملسوم أأو يف ماكن أ دص ذُة ا  ذا اكن اًسارق ذادما أأو مس خزسما تبأحص، ًو ا 

 حصحة ْلسومَ. 

  ذا ذا اكن اًسارق ؿامال أأو مذـٌَل ملِية، وارحىة اًرسكة يف مسىن مس خزسمَ أأو مـَمَ أأو ّلي معهل أأو ّلي جتارثَ، ونشزل ا  اكن ا 

 "اًسارق ممن ًـمَون تعفة مـخادة يف املزنل اذلي ارحىة فَِ اًرسكة. 

ذا اكرتهت تواحس من اًؼصوف ال ثَة:: "  511اًفعي  ىل ؾرش س يوات ا   ًـاكة ؿىل اًرسكة ابًسرن من مخس ا 

ارحاكهبا من خشعني  - َال.وكوؾِا ً  - اس خـٌلل اًـيف أأو اٍهتسًس تَ أأو حزي تلري حق جزي هؼايم أأو اهخحال وػَفة من وػائف اًسَعة. -

و اكن املاكن اذلي ارحىدت  - أأو أأنرث. اس خـٌلل اًدسَق أأو اًىرس أأو اس خزسام هفق حتت الأرض أأو مفاثَح مزورة أأو هرس الأدذام، حىت ًو

ق أأو الاهفجار أأو الاهنسام أأو  -فَِ اًرسكة كري مـس ٌَسىىن، أأو اكن اًىرس داذََا.  اًفِضان، أأو اًلصق أأو ارحاكب اًرسكة يف أأوكات احلًص

ذا وكـت اًرسكة ؿىل يشء ًخـَق ثسالمة وس ٍَك من وسائي اًيلي، اخلاص أأو اًـام. -اًثورة أأو اٍمتصد أأو أأًة اكرزة أأدصى.   "ا 
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 الأحاكم اًـامة جلصامئ الاؾخساء ؿىل الاموال 

أأص َاء كاتٍك ٌَمتسل ويه اًيت ًيعة ؿَهيا اًًضاط الاحصايم  ؿىل مس خوى اًفـي اجملصم ًخخني أأن اجلصامئ اًواكـة ؿىل الاموال ثفرتض وحود

أأما ؿىل مس خوى اًهرر فَُس  ل ضر ؿىل الاموال ًـاكة ؿَََ  ،ول ًخعور مثال رسكة اوسان أأو أأن ٌرسق اًضرط هفسَ ،ٌَفاؿي

ق الا ا ؾن ظًص ة أأو تـغ الاؾخساءات ؿىل امليلولت ًمت خرُب ىل كواؿس املسؤوًَة املسهَة ولفبأكَة الاضار ؿىل الامالك اًـلاًر  حذاكم ا 

ل يف احلالت اًيت ًلسر فهيا املرشع ضورة ثـٍزز اجلزاءات املسهَة تبأدصى حٌائَة  .ًخلصر جتص م الاؾخساء ا 

 اًرسكةصمية جبالاراكن اخلاظة 

و تعحَـخَ ساتق ؿىل أأراكن اجلصمية ومس خلي ؾن وضاط فاؿَِا ،اذلي حتمََ اًلاؿسة اجليائَةُو املصنز اًلاهوين و:  اًرشط املفرتض ول  ،ُو

منا ؾيسما ثلؽ ؿىل مَىِة اًلري اذلي جية  ،ًخعور وكوع اًرسكة تسون اًرشط املفرتض وؿَََ فال ثلوم حصمية اًرسكة ؿىل معَق الاص َاء وا 

 .ىون ممَواك ٌَلريوجية أأن ٍىون مٌلول وجية أأن ٍ، أأن ٍىون مال 

سذي يف ؾيارص اذلمة املاًَة  ظفة املال يف ّلي اًرسكة -1 : ٌضرتط أأن ٍىون مال واملال ُو  ل يشء مادي كاتي ٌَمتسل وهل كمية ماًَة ًو

ىل اخملخَس.ٌَضرط ضرتط فَِ أأن ٍىون مما ميىن هلهل ا   ، ٌو

 ول ميىن ادذالسِا ؿىل حني قصة. اًـلارات ل ميىن هلَِافمٌلول  أأي ،ميىن هلهل جية أأن ٍىون مما:  ظفة املال امليلول -2

ؿسة عصح ُيا ثو  ،فال ًـاكة من رسق مال مث اندضف أأهَ ًـود هلًلري، جية أأن ًلؽ الادذالس ؿىل مسل ا:  خَسمَىِة اًلري ٌٌَلل اخمل  -3

صاكل اكحملافغ ن حاٌك اًض َاع ًخـشر مـِا مـصفة احلعة املفصزة، أأما الأموال املفلودة ثـخرب رسكة رمغ أأ املال املضاع ادذالس ف ت،ا 

حصاهبا فال ثـخرب س يوات من ضَاؾِا حصمية رسكة، أأما الاموال املرتونة اًيت ثيازل ؾهنا أأ  3ذالل فِـخرب الاسدِالء ؿَهيا ًضائـة ا

ار يف  موال املحاحة، أأما الاهكن ٍصيم مالثس مث حيوزُا كرٍي س ثياًزوا ؾن مَىِهتاىل  اؾخحار أأن أأحصاهبا كحِازهتا رسكة ؿ اكًعَور والاُز

 اًرباري فِيي لأول واضؽ ًس ؿَهيا.

 اًرسكة حصمية اًصهن املادي يف

ماهةواخلائن  241اخملخَس فُضرتك فَِ اًسارق واملوػف ملفِوم ًحلى كري ّلسد ادللٌك فـ ُشا ا ،أأو فـي الادذالس  ، وكس  547ف ًلأ

 ؿمل ظاحدَ .  تبأهَ الاسدِالء ؿىل مال اًلري دفِة دون ال دذالس اًحـغ صفؾ

 ؾيارص الادذالس

 ضافذَ حلَازثَ سَة اجلاين ٌٌَلل دصاخَ من حِازة اجملين ؿَََ وا   اب 

  َََدصاج املال من حِازة اجملين ؿ  . دون رضاٍا 

ىل اًضرط حيول دون ثوافص رهن الادذالس يف حلَ وهخحسث ُيا ؾن  ،اًدسَمي اًيايف ًالدذالس اًدسَمي اًياكي ٌَحَازة جسَمي املال ا 

ُس ما ًعَق ؿَََ " متىني اًَس اًـارضة " .  ًو

 ؟  مىت ًـخرب الادذالس اتما

رتثة ؾن ذزل أأن اًخلادم ًخذس  من حلؼة قعة احلَازة ذا حتللت  ،حصمية اًرسكة يه حصمية فورًة ًو ـخرب اًصهن املادي ٌَرسكة اتما ا  ًو

ىل حِازة اجلاينمبرصد دصوج اًيشء امل أأهَ أأي  ،مجَؽ ؾيارصٍ و مل ًضـَ يف ماكهَ املـس  رسوق من حِازة اجملين ؿَََ ا  وس َعصثَ ؿَََ حىت ًو

ومتام اًلول أأن متام اًرسكة من ؿسمَ أأمص ًلصرٍ اًلايض تياء ؿىل ثلسٍٍص مس خـَيا ابًؼصوف املوضوؾَة  ،أأما كدي ذزل فِيي ِلصد رشوع ،هل

دصاج اًيشء من حِازة اجملين ؿَََ واظحح ذاضـا ًس َعصثَواملالثسات اًيت ٌس خفاد مهنا أأن اجلاين كس ث ىل ا  . وجتسر الاصارة وظي ابًفـي ا 

ىل أأن م ٍهيا اجلاين ٌَحعول ؿىل مال اًلري ففي اًرسكة ًيزتؿَ تلري ا ًفصق تني حصامئ اًرسكة واًيعة ا  ودِاهة الاماهة ُو اًوس ٍَك اًيت ًَجبأ ا 

ىن حتت ثبأزري ظصق احذَاًَة ويف دِاهة الاماهة ًلري اجلاين هُذَ يف حِازة رىض ظاحدَ ويف اًيعة حيعي ؿَََ ابدذَار ا جملين ؿَََ ًو

ىل حِازة اكمٍك تلعس اٍمتسل ىل ذزل أأن اًرسكة ثلؽ اكؾخساء ؿىل احلَازة واملَىِة أأما اًيعة ودِاهة  ،اًيشء من حِازة وكذَة ا  ًضاف ا 

ىل اجلاينالاماهة فالكٌُل ًيعة ؿىل املَىِة وحسُا حِر ٌسمل اجمل تياء  ثلؽدِاهة الاماهة و هدِجة الاحذَال  ًلؽاًيعة ف ،ين ؿَََ املال ا 

 ويف كَخا احلاًخني ل ٍىون مثة ؿسواان ؿىل احلَازة . ،ؿىل الئامتن
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 ًرسكةيف حصمية ااًلعس اجليايئ 

ىل اكرتاف حصمية اًرسكة مؽ ؿَمَ حبلِلهتاحصمية اًرسكة يه من اجلصامئ اًـمسًة ًَزم ثوافص اًلعس اجليايئ فهيا تبأن ثخجَ  رادة اجلاين ا  فِي  ،ا 

 ؟ ٌضرتط اًلعس اًـام أأم اًلعس اخلاص

 أأول : مفِوم اًلعس اجليايئ يف حصمية اًرسكة 

ىل ادذالس املال امليلول ؿىل اًصمغ اًـمل تبأهَ ممَوك ٌَلري ايئ ًلوم ؿىل وؿَََ فاًلعس اجلي ،ًخحلق اًلعس اجليايئ ابهرصاف ا رادة اجلاين ا 

ىل الاسدِالء ؿىل املال واًؼِور مبؼِص املازل -1ؾيرصٍن :  رادة اجلاين ا  و ثوخَ ا  اًـمل : ُو أأن ٍىون ؿىل ؿمل أأن ُشا  -2 ،الارادة : ُو

كة وهبشا ًخضح أأن رهن الادذالس هصهن مادي يف حصمية اًرس  ،اًيشء امليلول ُو يف مَىِة اًلري وأأن ُشا الادذالس تسون ؿمل املازل

الن مـا ؾيرص هَة متٌض   اهنٌل ًليَان ؾن اًلعس اجليايئ اخلاص ما دامفضال ؾن اًلعس اجليايئ اًـام تـيرصًَ الارادة واًـمل هصهن مـيوي 

   .متسل اًيشء املرسوق واًؼِور مبؼِص املمتسل

  اًوكت اذلي ًَزم فَِ ثوافص اًلعس اجليايئاثهَا : 

ة اًلعس اجليايئ ضورة اك ذا اكن اًلعس لحلا فال ؿربة تَمن اًلواؿس امللصرة يف هؼًص فا ذا اكن اًضرط  ،رتان أأو مـارصة اًلعس ٌَفـي أأما ا 

 وكت حِازة اًيشء جيِي أأهَ ممَوك ٌَلري فا ن حصمية اًرسكة ل ثخوفص يف حلَ لهخفاء اًلعس اجليايئ حىت ًو ثحني لحلا حلِلة مَىِخَ من

جصنيهيا املادي واملـيوي يف وكت اهخفى فَِ اًـمل تـيرص يف اجلاهة املادي  وؿٍك ذزل أأهَ مت الاسدِالء ؿىل حِازة ايشء ،ظصف خشط أ دص

و أأن املال ممَوك ٌَلري  فِيخفي تشزل اًلعس اذلي ًخـني أأن ًـارص الاسدِالء ؿىل احلَازة جصنيهيا . ،ٌَرصمية ُو

 يف حصمية اًرسكةاحملاوٌك 

ثَان رنهنا املادي أأي ابًرشوع يف معََة  114ٌَلواؿس اًـامة ٌَمحاوٌك يف اًفعي ثعحَلا  فا ن ّلاوٌك اًرسكة ثلوم ابًحسء يف ثيفِشُا وا 

ىل اًيشء  ادذالس رادثَ، هكن ًسذي ًسٍ امليلول، فِخوظي اجلاين ا  ىل مَىِخَ ًؼصوف ذارخة ؾن ا  ضؽ ًسٍ ؿَََ، ًىٌَ ل ٌس خعَؽ هلهل ا  ًو

ىل ًخوكف ًس اخملخَس، فذخحلق احملاوٌكد ًىن ًسا ثخسذي يف حِة كرٍي وميسم مبحفؼة اًيلو  ، نٌل ثخحلق تبأؾٌلل ل ًخس يف هوهنا هتسف ا 

ىل   وحبوزثَ مفاثَح مزورة حياول فذح ابب مزنل اًلري.أأو اكذلي ًضحط  سور احلسًلة مذجاوزا مزنل اًلريمدارشة ارحاكب اًرسكة، هكن ًلفز ا 

 حصمية اًرسكة  يفاًـلاب 

ىل اؾخرب املرشع امللصيب حص  ،515حسة اًفعي  -211س يوات وقصامة من  5مية اًرسكة اًخس َعة حٌحة وؿاكة ؿَهيا ابحلخس من س ية ا 

ل أأن اًـلاب ؿىل اًرسكة ًعحح ذارج ُشٍ  ،فضال ؾن حصمان اجلاين من أأحس احللوق اًوظيَة ،واحملاوٌك تيفس اًـلوتة ،درمه 511 ا 

عحح أأنرث ثـلِسا حِامن ًلرتن تؼصوف مـَية فِخبأثص  اًـلاب جضسًسا أأو ختفِفا . اًعورة اًخس َعة ًو

 ػصوف اًدضسًس : أأول 

ىل  517من ذالل اًفعول  ذو ظحَـة ٍىون ػصوف اًدضسًس حىون ذات ظحَـة خشعَة مثي ذادم أأو مس خزسم وتـضِا ًخخني أأن  511ا 

 موضوؾَة اكس خزسام اًـيف واٍهتسًس ابًسالح واؿرتاض اًعصق اًـمومِة .

ًـاكة ؿىل اذلي هط ؿىل أأهَ : "  511ف واحس من ا ًؼصوف اًواردة يف اًفعي وحود ػص :  س يوات 11-5اًؼصوف املـاكة ؿَهيا من 

ذا اكرتهت تواحس من اًؼصوف ال ثَة: ىل ؾرش س يوات ا   اًرسكة ابًسرن من مخس ا 

 اس خـٌلل اًـيف أأو اٍهتسًس تَ أأو حزي تلري حق جزي هؼايم أأو اهخحال وػَفة من وػائف اًسَعة. -1

 َال.وكوؾِا ً  -2

 ارحاكهبا من خشعني أأو أأنرث. -3

و اكن املاكن اذلي ارحىدت فَِ  -4 اس خـٌلل اًدسَق أأو اًىرس أأو اس خزسام هفق حتت الأرض أأو مفاثَح مزورة أأو هرس الأدذام، حىت ًو

 اًرسكة كري مـس ٌَسىىن، أأو اكن اًىرس داذََا. 

ق أأو الاهفجار أأو الاهنسام أأو  -5  اًفِضان، أأو اًلصق أأو اًثورة أأو اٍمتصد أأو أأًة اكرزة أأدصى. ارحاكب اًرسكة يف أأوكات احلًص

ذا وكـت اًرسكة ؿىل يشء ًخـَق ثسالمة وس ٍَك -6  . "من وسائي اًيلي، اخلاص أأو اًـام ا 
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ىل  11اًؼصوف املـاكة ؿَهيا من  ًـاكة اذلي هط ؿىل أأهَ : "  519اًفعي  اًواردة يفؿىل الاكي من اًؼصوف  تؼصفنيثلرتن :  س ية 21ا 

ىل ؾرشٍن س ية ؿىل اًرسكات اًيت ثلرتن تؼصفني ؿىل الأكي من اًؼصوف ال ثَة:  ابًسرن من ؾرش ا 

 اس خـٌلل اًـيف أأو اٍهتسًس تَ أأو حزي تلري حق جزي هؼايم أأو اهخحال وػَفة من وػائف اًسَعة. -1

 ارحاكهبا ًَال. -2

 ارحاكهبا تواسعة خشعني أأو أأنرث. -3

اس خـٌلل اًدسَق أأو اًىرس من اخلارج أأو ادلاذي أأو هفق حتت الأرض أأو مفاثَح مزورة أأو هرس الأدذام ٌَرسكة من دار أأو صلة أأو  -4

 قصفة أأو مزنل مسىون أأو مـس ٌَسىىن أأو أأحس مَحلاثَ. 

ذا اس خـمي اًساركون انكٍك ذات ّلصك ًدسَِي اًرسكة أأو اًِ -5  صوب.ا 

6-  ًََ و وكـت اًرسكة ؿىل كري ْلسومَ ممن وخسوا يف مزنل اخملسوم أأو يف ماكن أ دص ذُة ا  ذا اكن اًسارق ذادما أأو مس خزسما تبأحص، ًو ا 

 حصحة ْلسومَ. 

ذا  -7 ذا اكن اًسارق ؿامال أأو مذـٌَل ملِية، وارحىة اًرسكة يف مسىن مس خزسمَ أأو مـَمَ أأو ّلي معهل أأو ّلي جتارثَ، ونشزل ا  اكن ا 

 اًسارق ممن ًـمَون تعفة مـخادة يف املزنل اذلي ارحىة فَِ اًرسكة. 

ئؽ أأو ويه اًرسكات اًيت حتعي يف اًعصق اًـمومِة أأو انكالت أأصزاص أأو تضا ،518: اًفعي  س ية 31-21اًؼصوف املـاكة ؿَهيا من 

 31-21ًـاكة ؿَهيا ابًسرن من  519من اًؼصوف املضسدة يف اًفعي  واحساًسىم احلسًسًة أأو املوائن أأو املعارات فا ذا اكرتهت تؼصف 

 اًـلوتة اًلاس َة من أأخي اس خدداب الامن يف اًعصق واًسالمة ٌَمسافٍصن .ُشٍ  ،س ية

ذ 517: هط ؿَهيا اًفعي  اًؼصوف املـاكة ؿَهيا ابًسرن املؤتس سواء  313ا اكن اًساركون أأو أأحسمه حامال ٌَسالح حسة مفِوم اًفعي ا 

واًدضسًس ُيا لأن وحود اًسالح مؽ  ،ػاُصا أأو دفِا حىت ًو ارحىة اجلصمية خشط واحس وتسون أأي ػصف أ دص من ػصوف  اًدضسًس

 ن ؾزم ؿىل الاؾخساء ؿىل الاصزاص زايدة ؿىل رسكهتم .ماجلاين ًربر ما دلًَ 

 الأؿشار اًلاهوهَة يف حصمية اًرسكة 

ىن : الاؿشار اًلاهوهَة اخملففة  -أأ  ؾن اًـلوتة امللصرة يف  أأن ًزنليه موضوؿة حلالت رأأى املرشع أأن ل ًـفي اًسارق كَا من اًـلاب ًو

 وكس حسدُا يف حاًخني أأساس َدني :  ،ْلففا تشزل ؿىل اًسارق 515اًفعي 

َسة ا -1 ىل س يدني وقصامة ما تني  ،516: هط ؿىل ذزل اًفعي  ًلميةرسكة الاص َاء ُز ؿىل أأهَ  ،درمه 251-211فِـاكة ؿَهيا من صِص ا 

ذا اكرتهت تؼصف من اًؼصوف   ظحلت اًـلوابت املضسدة .  511-517يف اًفعي  اًدضسًسا 

ىل س يدني و قصامة من  15فِـاكة ابحلخس من  ،519-518: هط ؿَهيا املرشع يف اًفعول ما تني  رسكة احملاظَي اًفالحِة -2 -211ًوما ا 

ذا ارحىدت ًَال أأو درمه  251  .511-211س يوات وقصامة من  5-1الاس خـاهة تياكالت أأو دواب فاحلخس من متت ـسة أأصزاص أأو ت. وا 

 ـفِةُـ الأؿشار اًلاهوهَة امل  -ب

فـلوتة اًرسكة ل ثعحق ؿىل الاتياء اذلٍن رسكوا أأموال  ،535-534ظحلا ٌَفعَني  ،زواج ،معاُصة ،: وسة اًلصاتةوثـود يف حالت 

ل تياء ؿىل صاكًة والاخساد اكل ابءالأظول  ذا أأما يف حاٌك ،535ف ا   ،535ف ٌَفصوعأأو اكن ممَواك  ٌَزوجاكن املال املرسوق ممَواك  ا 

ؾفاء معَق، خاء يف اًفعي  ضات املسهَة، اًسارق يف الأحوال ال ثَة:: "  534فٌىون أأمام ا   ًـفى من اًـلاب، مؽ اًزتامَ ابًخـًو

ذا اكن املال املرسوق ممَواك ًزوخَ. - 1 ذا اكن املال املرسوق ممَواك لأحس فصوؿَ. - 2 ا   "ا 
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 542-541حصمية اًيعة  :اثهَا 

ىل اًفاؿي تھا ًخوظي اًيت اجلصامئ من اكًرسكة اًيعة حصمية  يف اجلاين أأن يف فلط ٍوكن اخلالفو  ؿَََ،، اجملين أأموال ؿىل ال سدِالء ا 

 موضوع املال ؿىل اًفاؿي ٌس خويل يف حصمة اًيعة أأن حني يف ، ؿَََ اجملين رىض تسون املال أأو اًيشء ؿىل ابل سدِالء ًلوم اًرسكة

ًََ ٌسَمَ اذلي ؿَََ اجملين جصىض اجلصمية  . ؾن ظواؾَة ا 

ىل مخسة أ لف : "  541خاء يف اًفعي  ىل مخس س يوات وقصامة من مخسٌلئة ا  ـاكة ابحلخس من س ية ا  ًـس مصحىدا جلصمية اًيعة، ًو

دفاء وكائؽ حصَحة أأو اس خلالل ماهص سفـَ  درمه، من اس خـمي الاحذَال ًَوكؽ خشعا يف اًلَط تخبأهَسات ذادؿة أأو ا  خلعبأ وكؽ فَِ كرٍي ًو

ىل أأؾٌلل متس معاحلَ أأو معاحل اًلري املاًَة تلعس احلعول ؿىل مٌفـة ماًَة هل أأو ًضرط أ دص.  تشزل ا 

ذا اكن مصحىة اجلصمية أأحس الأصزاص اذلٍن اس خـاهوا ابدلِور ىل مائة أأًف درمه، ا  ىل اًضـف واحلس الأكىص ٌَلصامة ا   وحصفؽ ؾلوتة احلخس ا 

ظسار أأس  ة أأو ظياؾَة.يف ا   ِم أأو س يسات أأو اذهوات أأو حعط أأو أأي أأوراق ماًَة أأدصى مذـَلة ثرشنة أأو مبؤسسة جتاًر

ىل  534ال ؾفاء من اًـلوتة، وكِود املخاتـة اجليائَة، اًيت كصرهتا اًفعول :"   541اًفعي  ثعحق ؿىل حصمية اًيعة املـاكة ؿَهيا يف  536ا 

 "اًفلصة الأوىل من اًفعي اًساتق.

 من ٍصحىة ثسوء هَة أأحس الأفـال ال ثَة: 541ًـاكة تـلوتة اًيعة امللصرة يف اًفلصة الأوىل من اًفعي : "  542اًفعي 

 أأن ًخرصف يف أأموال كري كاتٍك ٌَخفوًت. - 1

ضارا مبن س حق هل اًخـاكس مـَ ثضبأهَ.  - 2 ؾعاء حق اهخفاع أأو هصاء أأو أأي ثرصف أ دص، ا  يَ ؾلاراي أأو حِازاي أأو ا   أأن ًخرصف يف مال جُص

 "أأن ٌس متص يف حتعَي دٍن اهلىض ابًوفاء أأو اًخجسًس. - 3

 

 جلصمية اًيعة  املادي اًصهن

 (ال حذَال)  ال حصايم اًًضاطأأول : 

و حذَال ابًوسائي اًيت حسدُا اًفعي  اًًضاط الاجيايب أأو اًسَيب ُو ثَان اجلاين ًال   مسًول ًـط مل واملرشع امللصيب، 541املمتثي يف ا 

حذَالً منا و ، ٌَيعة املادي اًصهن يف الأول ٌَـيرص املضلك ال   : تھا ًخحلق اًيت اًوسائي حبرص كام ا 

ل ًخحلق ل اخلادع اًخبأهَس و:  ذادؿة ثبأهَسات – أأ  ذا ا  ىل اجلاين جلبأ  ا  ن أأما ،اًىشب ا   ال سدِالء من تشزل متىن و حصَحة واكـة ادؾى ا 

هَ ، اًضحَة مناًيشء  ؿىل ذا اًىشبو . اًيعة جلصمية مصحىدا ًـس ل فا   ًُس ، تَ امللعود فا ن اًيعة يف املادي اًصهن ًلِام ضوراي اكن ا 

 ھو ٌضلكَ أأن ميىن ما أأكىص و،  مٌَ ال حذَاط ثسخة ؿادة اًياس تَ ًيزسع ل اًيوع ھشا لأن ، اجملصد و اًياس تني ادلارجاًىشب  ذزل

 اًفعي يف اس خـمَھا اًيت اًـحارة ذالل من مضيَا فھمً  ًىٌَ و ، اجليايئ اًلاهون تلواؿس َلَا ثبأزرٍي حتت اًواكؽ ٍىون فال املسين اًخسًُس

ل ، اًيعة تھا ًخحلق حٍِك ًـس ل امللصيب اًلاهون يف اًىشب أأن ضوئھا يف اًلول ميىن حبَر  ذادؿة تخبأهَسات 541  اجلاين دمعَ ذاا   ا 

ىل ثًذھيي اًيت اًضحَة ؿىل ال هعالء صبأهھا من ٍىون ذارحِة توكائؽ  أأو اًوكائؽ ھشٍ و ، أأموال من دأأرا ما هل جسمل و اجلاين مزامع ثعسًق ا 

 اًحشٌك ٍصثسي و دريك تبأهَ خشط ًؤنس أأن ذزل مثال ، اًلري أأموال ؿىل ال سدِالء أأخي من ظفة اهخحال ، مهنا ةري نث اخلارحِة املؼاھص

 اًرباءة ؿىل حعوهل جسھَي ؿىل اجلصامئ من حصمية يف ؿََھم امللدوض املخھمني أأحس ؿائٍك مؽ ًخفاوضو  ، اًلري من ؿََھا اس خوىل اًيت اًصمسَة

ذا حىت ٌَضحَة ًسفـَ املال من مدَف ملاتي  .ادذفى مٌھم جسَمَ ا 

دفاء -ب  حصَحة وكائؽ ا 

منا و ، اًيعة يف الأول اًـيرص مبثاتة ھو اذلي ًالحذَال مضالك حصَحة ًواكـة اًضرط نامتن ِلصد ًـخرب ل  اًىامتن ھشا ٍىون أأن جية ا 

 ذات ؾٌلرات حياءأأهنا ظاحلة ً  ٍزمع ل دص أأرض تلـة ؽتخِ خشط ًلوم أأن ذزل مثال ؿَََ، اجملين ؾيس كعوى أأھمَة ًھا واكـة ؿىل مٌعحا

 .اخلهراء ٌَمياظق ْلععة ٌَحياء امليؼمة اًلصارات و اًلواهني مبلذىض أأظححت أأهھا حني يف ، مذـسدة ظحلات
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ذا اًىامتن أأن ذزل ؿىل ًرتثة و ن ، ؿَََ ال حذَال املصاد ؾيس كعوى أأھمَة حتخي ل واكـة ؿىل اهعة ا   لأن وذزل هعحا ٌضلك ل اًىامتن فا 

ؾٌلل يف حبشر ًخرصف أأن ؿَََ اذلي ٌَلايض مرتوك الأمصو ،  ٌَحصج دفـا ال دٍصن ؿىل اًوكائؽ تـغ نامتن ؿىل اًـادة حبنك و درحوا اًياس  ا 

 ؿىل اًهرب و ، ھجة من اًىامتن حضااي حٌلًة وحوب ال ؾخحار تـني أ ذشا ، معوما ٌَيعة اًـائسة الأحاكم املرشع تھا ظاغ اًيت املصوهة

 . أأدصى ھجة من ةاملصوءو  اًضمري مٌـسيم أأًسي

 اًلري فِؽ وكؽ خلعبأ  ماهص اس خلالل -ج

 : أأمٍصن حتلق ًلذيض اًلري خلعبأ  اهصامل ال س خلاللو 

ھٌل  كري أ دص خشط من مسجصا اكن أأو ثَلائَا، اًلَط ھشا أأىت سواء و ،حلِلذھا ذالف ؿىل واكـة ًخوھم جيـهل كَط يف ؿَََ اجملين وكوع:  أأًو

 . ٌَجاين املال ؿىل ٌَخزًل اثھَؤ  أأو اس خـساد ؿَََ اجملين دلى ىونٍُ  أأن اًلَط ھشا صبأن من ٍىون و ، اجلاين

 ذالل من ًفھم ًىن و املىص، ملفھوم ًخـصض مل امللصيب املرشع و ، ؿَََ اجملين فَِ وكؽ اذلي اًلَط ًھشا ماهصة جىِفِة اجلاين اس خلالل:  اثهَھٌل

 ؿَََ اجملين اجلاين ًرتك ل حبَر ، ددر و تسھاء اًلَط يف اًضحَة وكوع فصظة حتني ؿىل ًيعة أأن ًًدلي ال س خلالل أأن ٌَيط ظَاقخَ

 . ًعاحلَ املال ؾن ختَََ تلعس ؿَََ ًخحاًي و ذزل ًخجاوز أأمنا و ، نفى و كَعَ ثبأزري حتت واكـا

 حصامِةال   يدِجةاثهَا : اً 

ىل ال حذَاًَة اًوسائي حتت اًضرط دفؽ يف حمتثي اًيعة حصمية يف ال حصامِة اًيدِجة نأأ  ج.ق 541 اًفعي من ًخضح  متس تبأؾٌلل اًلِام ا 

ًَھا جلبأ  اًيت احلَي حىون أأن هرورةت اجلصمية ًلِام انخفى امللصيب اجليايئ فاًلاهون، املاًَة اًلري معاحل أأو معاحلَ  اجملين دفـت كس اجلاين ا 

ىل ؿَََ ذا ؾٌل اًيؼص تلغ اًيدِجة ھي ھشٍ و ، املاًَة كرٍي معاحل أأو معاحلَ متس أأفـال ارحاكب ا   من ابًفـي املال جسمل كس اجلاين اكن ا 

ق فلام ادلائن ؿىل مـَ املخواظئ أأو املسٍن حتاًينٌل ًو ، ذزل حيعي مل أأم ؿَََ اجملين ظصف  ثربأأ  مل املسٍن أأن من ابًصمغ ادلٍن س يس جمتًز

ق س يس ا تبأدائَ ؿَََ احلنك ل ماكهَة ادلٍن من ذمذَ ذا مل ًمت متًز  .دلٍنا 

 اًس حخِة ؿالكةاثًثا : 

 ثخحلق أأن ًخـني أأمنا و املاًَة معاحلَ متس تبأؾٌلل ًھا ثـصض من كِام و احذَال وسائي وحود ٍىفي فال ، اًيدِجة حصامئ من اًيعة حصمية

 ٍصحؽ اًس حخِة ؿالكة و . املاًَة مبعاحلَ أأض اذلي ابًـمي ابًلِام اًضحَة دفـت اًيت ھي ال حذَال وسائي حىون تبأن ، تٌُھٌل اًس حخِة ؿالكة

زيني أأمٍصن مصاؿاة ثلسٍصھا يف ؿَََ اذلي و ، املوضوع ًلايض اهخفائھا أأو وحودھا ثلسٍص  : ا 

( املسمل املال ظاحة)  ؿَََ اجملين ؿىل ٌَحَي اجلاين ًدسََط لحلا أأىت كس ٌَلري أأو ؿَََ ٌَمرين املاًَة ابملعاحل املساس ٍىون أأن:  الأول

ذا اًضحَة أأن ذزل ؿىل ًرتثة و ىل املال سمل ا  ىل اجلاين جلبأ  ذزل تـس و ، احذَال تسون و ةظواؾَ ؾن اجلاين ا   اًفصار و اًضحَة ذساع ا 

 . اًيعة حصمية ثخحلق فال ابًخايل و ، ال حذَاًَة اًوسائيو  ال حصامِة اًيدِجة تني مذوافصة اًس حخِة ؿالكة حىون فال ابملال

ًَھا اًخجبأ  اًيت ال حذَاًَة اًوسائي حىون أأن ًًدلي:  اًثاين ىل ؿَََ ابجملين رئُس َة جىِفِة دفـت اًيت ھي ، اجلاين ا   املاًَة مبعاحلَ ال ضار ا 

ن أأما ، اًلري معاحل أأو  تني اًس حخِة ؿالكة فا ن ٌَجاين املال سمل ذزل مؽ و ، ًھا مسراك و ؿَََ سَعت اًيت ال حذَاًَة ابًوسائي ؿاملا اكن ا 

 اًوسائي اكهت ًو فامي ًيعحق الأمص هفس ، اًيعة حاٌك مواھجة يف ھشٍ احلاٌك و ىىون فال ، جسلط اًيدِجة و الأذري ھشا وضاط

 . املاًَة معاحلَ متس أأفـال رحاكبل ؿَََ ابجملين ثسفؽ درخة ثحَف مل اجلاين ظصف من املخحـة الاحذَاًَة

 

 جلصمية اًيعة املـيوي اًصهن

هھا ، اًـمسًة اجلصامئ من اًيعة حصمية دامت ما ل ثلوم ل فا  ذا ا  ذا ًخوافص اًلعس ھشا و، اجليايئ اًلعس اجلاين دلى ثوافص ا   : اًفاؿي اكن ا 

حذَاًَة وسائي ٌس خـمي تبأهَ ؿاملا ىل دفـَ و ؿَََ اجملين ثلََط صبأهھا من ا   أأهَ ذزل ؿىل ًرتثة و ، املاًَة كرٍي مبعاحل أأو مبعاحلَ املساس ا 

ذا ما ، حصخھا مـخلسا هفسَ ھو ٍىون كأن هَة حسن ؾن اًساتلة اًوسائي اًضرط اس خـمي ا  ماو  ثَلائَا ا   اًلري، ظصف من ًخلََعَ هدِجة ا 

ن  .مٌخفِا ٍىون دلًَ اجليايئ اًلعس فا 
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سا  و ،(  اًيعة يف اخلاص اجليايئ ابًلعس اًحـغ ٌسمََ ما وھشا)  ال حذَاًَة ٌَوسائي اس خـٌلهل من ًلرٍي أأو هل ماًَة مٌفـة حتلِق مًص

ىل ٌَحَي ياملس خـم اًفاؿي هَة اجتاٍ أأن اجليايئ اًلعس يف اًثاين اًـيرص ھشا ؿىل ًرتثة  حصمية مـَ ثًذفي ، ماًَة كري معَحة حتلِق ا 

و حىت ، اًيعة ىل أأدت ًو ىل اًخجارة يف مليافسَ اتحص دفؽ ذزل مثال و ، املاًَة اًضحَة مبعاحل املساس أأو ال ضار ا   ظفلة يف ادلدول ا 

ىل اًوظول و جتاراي ؿَََ اًلضاء تلصض ذارسة ؿالن ا  فالسَ ا   .كري ل فَِ جضفِا و مٌَ اهخلاما ا 

ىل الأذري يف وضري أأن حلىً  زحات وھو اجليايئ اًلعس زحوت أأن ا  فذخبأنس  ، دلًھا اًثاتثة اًوكائؽ ذالل من ٌَمحوكة ثلسٍٍص ٍصحؽ هفيس لأمص ا 

 ، ٌَجاين املال جسَمي تواكـة اخلعوص ؿىلو  ، ابًلصائن ذزل ؿىل جس خـني و اهخفائھا أأو اجلصمية كِام ابًخايل و ؿسمَ من اًلعس ھشا ثوافصمن 

ية ٌضلك اذلي ة كًص ضافذَو  متَىَ ًلعس ٍىن مل أأهَ ًثخت مل ما ظصفَ من تَ ال س خئثار هَة ؿىل كًو ىل ا   اكن تبأهَ مثال حيخج كأن ، أأمالنَ ا 

رخاؿَ و اًيشء اس خـٌلل ًيوي  تبأهَ ًـخلس اكن تبأهَ أأو ظاحدَ فلط ميازح اكن أأهَ أأو ، جسَمَ أأخي من ال حذَاًَة ٌَوسائي اس خـٌلهل رمغ ا 

 .ميَىَ

 اًيعة حصمية ؾلاب

ىل س ية من خسحل اب اًيعة ؿىل املرشع ؿاكة ىل مخسٌلئة من قصامةو  س يوات مخس ا   وھشٍ ،( ج.ق 541 اًفعي)  درھم أ لف مخس ا 

ىل و ، الأظََة اًـلوتة ھي ضافِة تـلوتة اجلاين ؿىل احلنك ٌَمحوكة ج.ق 546 اًفعي يف أأخاز املرشع جنس الأذرية ھشٍ خاهة ا   يف حمتثي ا 

ًَھا املضاراًوظيَة  احللوق من أأنرث أأو واحس من احلصمان ىل س يوات مخس من ال كامة من وابمليؽ 41 اًفعي يف ا   . ؾرش ا 

ىل اًـلوتة املرشع رفؽ نٌل ىل س يدني من ًخعحح اًضـف ا  ىل ٌَلصامة الأكىص احلس و ، س يوات ؾرش ا  ذا ، درھم أأًف ا  ذا اكن ا   مصحىة اكن ا 

ظسار يف ابدلھور اس خـاهوا اذلٍن الأصزاص أأحس اجلصمية  مبؤسسة أأو ثرشنة مذـَلة أأدصى ماًَة أأوراق أأي أأو حعط أأو س يسات أأو أأسھم ا 

ة  . ظياؾَة أأو جتاًر

ىل مدارشة ورائَ من ًھسف و اًفاؿي تَ ًلوم فَِ ًخس ل معي تبأي ثخحلق اًيت و ، اًيعة يف احملاوٌك أأما ن اجلصمية ارحاكب ا   كس املرشع فا 

 .546 اًفعي مبوحة اًخامة اًـلوتة جبصمية ؿََھا ؿاكة

 و 534 اًفعول يف يف اًواردة و اًرسكة يف املعحلة اجليائَة املخاتـة كِود و اًـلاب من ال ؾفاء أأس حاب فا ن ج.ق 541 اًفعي مبلذىض و

 . اًيعة حصمية ملصحىيب ابًًس حة ضاأأً فدرسي اجلاين ًضرط اًـائسة و ، ج.ق 536

ذا ما حاٌك يف اًـلاب من ال ؾفاء ًخحلق ھىشا  تـس اًلضاء ؿىل جية حبَر فصوؿَ لأحس أأو اجلاين ًزوج ممَواك ؿَََ املس خوىل املال اكن ا 

ىل اجلصمية وس حة زحوت ؾفائَ احلنك ، اًساتلة اًعفة ؿىل ًخوافص من ا  ًزامَ و اًـلاب من اب  ضات فلط ا   ؿََھم اجملين مواھجة يف املسهَة ابًخـًو

 . ج.ق 534 اًفعي أأحاكم وفق

ذا ما حاٌك يف ذخحلقف  اجليائَة املخاتـة ًلِود ابًًس حة أأما ىل أأظھاٍر أأو اكصابئَ أأحس أأو اًفاؿي أأظول لأحس ؿائسا ؿَََ املس خوىل املال اكن ا   ا 

ىل ثضىوى هرورامل ًخلسم أأن دون مذاتـخَ جيوز ل حِر ، اًصاتـة ادلرخة ىل ًؤدي ًھا حسحَ أأن نٌل اًـامة اًيَاتة ا  هھاء ا   وفق املخاتـة ا 

 . 535 اًفعي

 

 . 
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