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 القيد اإلجرائي جلرائم املساس بالرشف واالعتبارااللكرتونية

  ( تعليق عىل أحكام القضاء بشأنه )

 إعداد

   عبد الرازق املوايف عبد اللطيف د . 

 مىجز عه انبحث

الؿصري بشلن الؼقد واإلمارايت ئقـ اأحؽام الؼضلبعض هذا البحث تحؾقؾ وتلصقؾ يتـاول 

، حقث صدرت طدة أحؽام مـ اإللؽرتوكقةاإلجرائل لؾجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار 

الؼضاء اإلمارايت أحدثت جداًل: وقد رأيـا مـاقشتفا، واإلدالء برأيـا يف هذا الشلن. ومـ 

قة الخاصة، وبقـ قاكقن الؿشؽالت التل أثارهتا تؾؽ األحؽام: العالقة بقـ الؼقاكقـ العؼاب

قاكقن اإلجراءات الجـائقة. وأوضحـا أهؿقة وجقد قاكقن لإلجراءات والعؼقبات العام، 

الجـائقة، وكطاق تطبقؼف مـ حقث الجرائؿ، ومدى دخقل الجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار 

قػقة تطبقؼ شؽقى، وكالؼقد اإلجرائل الؿتؿثؾ يف الاإللؽرتوكقة، ضؿـ كطاق الجرائؿ الؿؼقدة ب

قاطدة الخاص يؼقد العام، ومتك كرجع إلك الؼقاطد العامة، وأوضحـا أن بعض الجرائؿ الؿاسة 

أن وتدخؾ ضؿـ الجرائؿ التل ققدها الؼاكقن بالؼقد اإلجرائل،  اإللؽرتوكقةبالشرف واإلطتبار 

اكتفت أحؽام هذا الؼقد اإلجرائل تسري طؾك هذه الجرائؿ اإللؽرتوكقة، وهذا طؾك طؽس ما 

      إلقف أحؽام الؼضاء اإلمارايت. 
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Abstract :  

This research deals with an analysis and rooting of some judgments of the UAE and 

Egyptian courts regarding procedural restriction for electronic crimes against honor and 

consideration, as several rulings were issued by the UAE judiciary that caused 

controversy. We have seen discussion of it, and our opinion on this matter. Among the 

problems raised by those provisions: The relationship between the special penal laws, 

and the General Penal Code, and the Criminal Procedure Law. We explained the 

importance of a criminal procedure law, the scope of its application in terms of crimes, 

and the extent to which crimes affecting honor and electronic consideration enter, 

within the scope of crimes restricted by the procedural restriction represented in the 

complaint, and how to apply the rule of private restricting the public, and when we 

return to general rules, and we explained that some crimes against honor The electronic 

consideration is included among the crimes that the law has recorded under procedural 

restriction, and that the provisions of this procedural restriction apply to these 

electronic crimes, and this is in contrast to what the UAE judiciary rulings have 

concluded. 
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 مقدمة
طؾك معالجة فروض كظرية التـال كثقرًا مـ يف كتاباتف الػؼف يؼتصر أن الؼضاة يرى   

هذ الؼقل ، و: حقث  يرون أن هذه الؽتابات ال تعالج الؿشؽالت العؿؾقة لؾؿجتؿعاهتؿامفؿ

الػؼف ال يستطقع أن يتـبل بؽؾ الػروض : فنكف يرجع إلك أن الحؼقؼةوإن كان لف ضالل مـ بعض 

 حؾقلرتح اللؽل يبحثفا ويؼالتل تقاجف الؼضاء لققمقة والؿستحدثة االعؿؾقة الت والؿشؽ

وجقد تعاون بقـ  يؿؽـ أن تتحؼؼ اإلحاصة بتؾؽ الؿشؽالت إال مـ خالل لفا، والالؿـاسبة 

  .الػؼف والؼضاء

يعّؾؼ طؾقفا وأن يؼقم بنيضاح يـاقشفا وويؽقن التعاون بلن يشقر الػؼف إلك أحؽام الؼضاء و

الؿتعؾؼة باألحؽام مـ خالل التلصقؾ والتحؾقؾ لؾؿشؽالت التل تثقرها لؿبادئ الؼاكقكقة ا

 وطؾك مجرد، قاكقين لؿـطؼ يستخؾص تؾؽ الؿبادئ وفؼًا الػؼف : حقث إنأحؽام الؼضاء

 فؼفل مـ قضائل حقار أحؽامف، وبالتالل يـعؼد أسباب يف الػؼف إلك اإلشارة يفؿؾ أال الؼضاء

 ، هققن وتقحقدها : فالفدف مـ تعؾقؼ الػؼف طؾك أحؽام الؼضاءالؼاك كؾؿة إيضاح أجؾ

ومـ هـا رأيت أخذ ذلؽ يف  اإلطتبار ،  .الؿستؼبؾ يف الؼضاة أمام تؽقن قاكقكقة مبادئ استجالء

والتعرض لبعض أحؽام الؼضاء التل تثقر الجدل بشلن الؿشؽالت الؼاكقكقة التل تثقرها، 

والفدف مـ كؾ ذلؽ هق إيضاح الؼاكقن بداء الرأي بشلهنا. ومـاقشتفا والتعؾقؼ طؾقف وإ

ومـ هذه الؿقضقطات التل أثارت جداًل مقضقع وتقحقد تطبقؼف طؾك الققائع الؿتؿاثؾة. 

 .الؼقد اإلجرائل لجرائؿ الؿساس بالشرف واإلطتبار اإللؽرتوكقة

 الؿقاد مـ كص قاكقن العؼقبات الؿصري طؾك الجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار يفوقد 

الجرائؿ تحت طـقان الجرائؿ تؾؽ ، وكص قاكقن العؼقبات اإلمارايت طؾك  310إلك  302

مـ قاكقن مؽافحة جرائؿ  20، ويف الؿادة  375إلك  371القاقعة طؾك السؿعة يف الؿقاد مـ 

، وهل جرائؿ السب والؼذف وإفشاء األسرار والبالغ الؽاذب، وتشرتك (1)تؼـقة الؿعؾقمات

لجرائؿ يف أن الحؼ محؾ اإلطتداء هق الشرف واإلطتبار، أي الؿؽاكة التل يحتؾفا هذه ا

الشخص يف الؿجتؿع مـ خالل تصرفاتف وسؾقكف فقف، وذلؽ بالرغؿ مـ اختالف أركان كؾ 

. وققد الؿشرع سؾطة الـقابة العامة يف تحريؽ الدطقى الجـائقة يف بعض (2)جريؿة طـ األخرى 

                                                        

 ة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات .بشلن مؽافح 2012لسـة  5الؿرسقم بؼاكقن اتحادي رقؿ     (1)

يف تػصقالت هذه الجرائؿ، د. أحؿد فتحل سرور، القسقط يف قاكقن العؼقبات، الؼسؿ الخاص، الؽتاب الثاين،  اكظر   (2)
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واإلطتبار بؼقد يؿـع التحؼقؼ فقفا أو الؿحاكؿة طـفا إال بعد رفع هذا  الجرائؿ الؿاسة بالشرف

  .(1) يؿـع مـ السقر يف الدطقى الجـائقة هذا الؼقد ذات صبقعة إجرائقةيعد الؼقد، و

يتعؾؼ مقضقع البحث بؿـاقشة أحؽام كؾ مـ الؼضاء الؿصري والؼضاء موضوع البحث: 

طؾقف الؿشرع يف قاكقن اإلجراءات الجـائقة وكظؿ  اإلمارايت بشلن الؼقد اإلجرائل الذي كص

ؽة بأحؽامف، بشلن بعض الجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار، والتل يتؿ ارتؽاهبا مـ خالل الش

قماتقة أو بقسقؾة مـ بقسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات، وكبحث بشلكف مدى سريان أحؽامف طؾك ؾالؿع

قة، وبعبارة أخرى، يتعؾؼ مقضقع البحث هذه الـقطقة مـ الجرائؿ، أي الجرائؿ اإللؽرتوك

باإلجابة طؾك تساؤل مػاده: هؾ الجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار الؿـصقص طؾقفا يف قاكقن 

العؼقبات والؿؼقدة بؼقد إجرائل، تخضع لذات الؼقد يف حالة الـص طؾقفا يف قاكقن خاص، هق 

 قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات ؟. 

تليت أهؿقة مقضقع البحث وسبب اختقاره مـ أكف يتعؾؼ بجاكب بحث: أهؿقة موضوع ال

طؿؾل تطبقؼل، وهق صدور طدة أحؽام مـ الؿحاكؿ الؼابعة طؾك رأس السؾؿ الؼضائل بشلن 

الجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار، والؿـصقص طؾقفا يف قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة 

عؾقماتقة وبقسقؾة مـ وسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات، وتؿ ارتؽاهبا مـ خالل الشبؽة الؿ

الؿعؾقمات، وقد أثارت تؾؽ األحؽام جداًل واسعًا بقـ مميد ومعارض لفا، ويدل هذا 

طدة إشؽالقات الجدل طؾك دقة وأهؿقة الؿشؽالت التل أثارهتا تؾؽ األحؽام: حقث أثارت 

ة األثر الذي يرتتب قاكقكقة طؿؾقة تتعؾؼ بؿبادئ قاكقكقة وبؼقاطد تػسقر الؼاكقن، وكذلؽ ألهؿق

طؾك رأي معقـ: فؼد يمدي رأي معقـ إلك إصدار أمر بالحػظ أو أو أمر بلال وجف إلقامة 

الدطقى أو حؽؿ بعدم قبقل الدطقى أو باكؼضائفا بحسب األحقال، وبعؽسف قد يؽقن حؽؿ 

 قبفا. باإلداكة أو بالرباءة، ولذلؽ رأيـا مـاقشتفا، واإلدالء برأيـا بشلن هذه األحؽام وتسب

                                                                                                                                                                     

وما بعدها ، د. فتقح طبداهلل الشاذلل  319ص  2019جرائؿ اإلطتداء طؾك األشخاص واألمقال، دار الـفضة العربقة 

الؼسؿ الخاص، الؽتاب الثاين، جرائؿ اإلطتداء طؾك األشخاص واألمقال ، دار الؿطبقطات  شرح قاكقن العؼقبات،

 .وما بعدها 299ص  2001الجامعقة 

 2016د. أحؿد فتحل سرور، القسقط يف قاكقن اإلجراءات الجـائقة، الؽتاب األول، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة،  اكظر  (1)

اكقن اإلجراءات الجـائقة، وفؼًا ألحدث التعديالت التشريعقة، دار ، د. محؿقد كجقب حسـل، شرح ق16ص 

، د. طبدالرءوف مفدي، شرح الؼقاطد العامة  126ص  2018الؿطبقطات الجامعقة، اإلسؽـدرية، الطبعة السادة، 

ءات د. أشرف تقفقؼ شؿس الديـ شرح قاكقن اإلجرا، 607ص  2003لإلجراءات الجـائقة، دار الـفضة العربقة صبعة 

 . 74ص  2012الجـائقة الجزء األول الطبعة الثاكقة دار الـفضة العربقة 
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أثارت األحؽام الؼضائقة مقضقع التعؾقؼ طدة مشؽالت طؿؾقة هامة: اتضحت مـ خالل  

تؽققػ وصؾبات وصعقن الـقابة العامة بشلن الققائع، ومـ خالل األحؽام بدرجاهتا التل 

، الخاصةصدرت يف الققائع وتسبقبفا: حقث أثارت بحث صبقعة الصؾة بقـ الؼقاكقـ العؼابقة 

 الخاصةوبقـ قاكقن العؼقبات العام أو األساسل، وكذلؽ صبقعة الصؾة بقـ الؼقاكقـ العؼابقة 

وقاكقن اإلجراءات الجـائقة العام. وكذلؽ أثارت مدى أهؿقة وجقد قاكقن طام لإلجراءات 

الجـائقة ودوره يف الـظام الؼاكقين وما يرتتب طؾك طدم وجقده، وكطاق تطبقؼف مـ حقث 

يف قاكقن التل وردت ، الجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار اإللؽرتوكقةدخقل ى ومدالجرائؿ، 

يف قاكقن قارد جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، ضؿـ كطاق الجرائؿ الؿؼقدة بالؼقد اإلجرائل ال

اإلجراءات الجـائقة، والتؼقد باألحؽام الؿـظؿة لف واألثر الذي يرتتب طؾك طدم اإللتزام 

 بلحؽامف. 

كقػقة تطبقؼ قاطدة الخاص يؼقد العام وأولقية تطبقؼف، وقاطدة الؿطؾؼ يظؾ  وأيضًا أثارت

يف  وردتطؾك إصالقف ما لؿ يلت ما يؼقده، ومتك كرجع إلك الؼقاكقـ العامة، وكحـ بصدد 

قاكقن خاص. وكذلؽ أثارت ققاطد تػسقر الـصقص الؼاكقكقة وبصػة خاصة الجـائقة مـفا، 

ػسقر، وطدم جقاز الؾجقء إلك التػسقر واإلجتفاد فقف إال يف حقث تحؽؿفا ققاطد خاصة يف الت

حالة غؿقض الـصقص. ومـ الؿشؽالت أيضًا حؽؿ طدم كؼؾ قاكقن خاص ألحؽام 

مقجقدة يف قاكقن طام، وهؾ يعـل ذلؽ إلغاء هذا األحؽام واإلستغـاء طـفا، وطدم جقاز 

ت التل آثارهتا تؾؽ األحؽام تطبقؼفا بشلن ماورد يف الؼاكقن الخاص. تؾؽ هل أهؿ الؿشؽال

 محؾ التعؾقؼ والصادرة مـ الؿحاكؿ الؼابعة أطؾك السؾؿ الؼضائل. 

التل تبدو كتـاول مقضقع البحث، وفؼ مـفج تحؾقؾل تلصقؾل لؿشؽالت تؾؽ األحؽام  

ألحؽام االدفقع التل دفع هبا الؿتفؿقن، و، ومـ خالل تؽققػ وصؾبات الـقابة العامةواضحة 

التل صدرت مـ محاكؿ الؿقضقع، ورأي الؿحاكؿ العؾقا بشلهنا: وذلؽ وفؼ خطة طؾك الـحق 

الؿبحث الثاين، مؾخص األحؽام محؾ التعؾقؼ بشلن الؼقد اإلجرائل. : األولالؿبحث التالل: 

الؿبحث الثالث، التل أثارهتا األحؽام محؾ التعؾقؼ. الؼاكقكقة الؼاكقين لؾؿشؽالت  صقؾالتل

   .ؼقب الباحث بشلن األحؽام محؾ التعؾقؼتع
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 األولانمبحث 

 مهخص األحكاو محم انتعهيق بشأن انقيد اإلجرائي 
مـ خالل الققائع التل ارتؽبفا الؿتفؿ، وتؽققػفا الؼاكقين  (1)م احؽكعرض هـا  مؾخصًا لأل

 التل تؿأول درجة، والطعقن  كؿابف الـقابة العامة إلك الؿحؽؿة، وأحؽام مح فالتل أحالت

  .ئل سؾؿ الؼضاالأمام الؿحاكؿ العؾقا الؽائـة أطؾك  حتكتؼديؿفا

الؼقد ومققػ كؾ مـفؿا بشلن  (2)مؾخصًا ألحؽام الؼضاء اإلمارايت والؿصري هـا كعرض 

ء يف اإلمارات أو يف سقاتجريؿ بؼاكقن خاص هذا اليف ضؾ طدم الـص طؾك  اإلجرائل

 .وكػصؾ فقؿا يؾل : (3)مصر

سب الؿجـل طؾقفا  بطريؼ  بلكف ... :إهتؿت الـقابة العامة: (4)األولمؾخص الحؽم  -أوالً 

 أيدت الحؽؿ. االستئـاف محؽؿة  أداكتف.الفاتػ .حؽؿت محؽؿة أول 

قبؾ صدور الجريؿة الؿحالة هل جريؿة سب وحصؾ تـازل  أن قةطاصعـت الـقابة العامة ك

حؽؿ بات فنكف كان يتعقـ الحؽؿ باكؼضاء الدطقى الجزائقة ولقس طدم الؼبقل. قضت محؽؿة 

بلكف يف حالة التـازل طـ الشؽقى يف جريؿة السب مؿـ لف حؼ التـازل تـؼضل بف  التؿققز

  .الدطقى الجزائقة

لؿجـل طؾقفا سب الؾؿتفؿ جريؿة الـقابة العامة أسـدت : (5)مؾخص الحؽم الثاين -ثاكقًا 

رباءة. بالبللػاظ خدشت اطتبارها يف رسالة مستعؿالً الفاتػ الـؼال. محؽؿة أول درجة قضت 

وقضت محؽؿة االستئـاف باإلداكة. صعـ بالـؼض قضت محؽؿة الـؼض بـؼض الحؽؿ 

                                                        

 الفدف مـ التؾخقص هق أن تؽقن مشؽالت الحؽؿ تحت بصر الؼارئ بصقرة مركزة ومبسطة.     (1)

 لؿحاكؿ دبل، كقد أن كشقر مـذ البداية إلك أن مصادر كؾ األحؽام الؼضائقة التل سرتد يف البحث هل: الؿققع اإللؽرتوين  (2)

 والؿققع اإللؽرتوين لقزارة العدل اإلماراتقة، والؿققع اإللؽرتوين لؼقاكقـ الشرق.  

، التل تؼع مـ خالل وسائؾ تؼـقة لجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار اإللؽرتوكقةا حقث لؿ يجرم الؿشرع اإلمارايت  (3)

كص ولؿ يرد  بشلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات. 2012لسـة  5الؿعؾقمات بؼاكقن خاص قبؾ الؿرسقم بؼاكقن رقؿ 

، واكتػك بالتجريؿ  2018لسـة  175رقؿ خاص هبذه الجرائؿ يف قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات الؿصري  

 الؿـصقص طؾقف يف قاكقن العؼقبات

 .2008-01-21تاريخ الػل  جزاء  454 / 2007الطعـ رقؿ محؽؿة تؿققز دبل  اكظر  (4)
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وإحالة الؼضقة ... قضت محؽؿة اإلحالة اإلستئـافقة باإلداكة. الؿجـل طؾقفا تـازلت طـ 

قابة العامة دفعت باكؼضاء الدطقى الجزائقة بالتـازل. الؿحؽؿة قضت بلن ما شؽقاها. الـ

 دفعت بف الـقابة العامة سديد وتـؼضل الدطقى. 

قذف وسب إلك بجريؿتل الـقابة العامة إهتؿت الطاطـ :  (1) مؾخص الحؽم الثالث -ثالثًا 

ؿة االستئـاف أيدت . محؽأول درجة قضت باإلداكةمحؽؿة . الؿجـل طؾقفا طـ صريؼ الفاتػ

مؽرر مـ  308الدطقى الجـائقة بشلن جريؿة الؿادة حؽؿ.. محؽؿة الـؼض قضت بلن ال

 .ال تـؼضل بالتـازل.  قاكقن العؼقبات

يف قاكقن يف ضؾ الـص طؾقفا  الؼقد اإلجرائلألحؽام الؼضاء اإلمارايت، بشلن هـا كعرض 

 وذلؽ طؾك الـحق التالل: ، (2)مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات

سب باستخدام شبؽة لؾؿتفؿ جريؿة أسـدت  الـقابة العامة: (3)األولمؾخص الحؽم  –أوالً 

 .باكؼضاء الدطقى الجزائقة بالتـازل قضت محؽؿة أول درجة .معؾقماتقف )بركامج القاتساب(

 لحؽؿ الؿستلكػ.قضت محؽؿة االستئـاف بتليقد ا

قضك باكؼضاء الدطقى االجزائقة سـدًا لتـازل الشاكل  بلكفطؾك الحؽؿ  الـقابة العامة صعـت

طـ شؽايتف رغؿ أن التـازل الذى تـؼضل بف الدطقى يؼتصر طؾك الجرائؿ الؿؼقدة بشؽقى 

 .خالف جريؿة السب باستخدام الشبؽة الؿعؾقماتقة ففك غقر مؼقدة هبذه الشؽقى

باستخدام وسائؾ الغاية من تجريم السب ذلؽ أن  الـعى سديداإلتحادية العؾقا: الؿحؽؿة 

تؼـقة الؿعؾقمات هك طدم اإلساءة لفذه القسائؾ وأن الـتقجة اإلجرامقة فقفا تتعدى األفراد إلك 

الؿجتؿع والؿمسسات خالف جريؿة السب العادى. فالحؿاية الؼاكقكقة فقفا تؼتصر طؾك 

مـ قاكقن  16,10هؿ.  وبالتالك فنن تطبقؼ أحؽام الؿادتقـ سؿعة األشخاص ومشاطر

اإلجراءات الجزائقة طؾك جريؿة السب باستخدام وسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات ال يحؼؼ غاية 

                                                        

. ويعد هذا 2006مـ إبريؾ سـة  20الؼضائقة بتاريخ   67لسـة  4202الطعـ رقؿ محؽؿة الـؼض الؿصرية يف  اكظر  (1)

ك تقجف الؼضاء اإلمارايت، وكبقـ ذلؽ طـد كان ذات تلثقر طؾ -ربؿا-الحؽؿ ذات أهؿقة كبقرة مـ وجفة كظري: ألكف

 التعؾقؼ طؾقف ال حؼًا.

 بشلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات. 2012لسـة  5الؿرسقم بؼاكقن رقؿ   (2)

 . 2/01/2017بتاريخ   2017جزائل لسـة  2016لسـة  619الؿحؽؿة االتحادية العؾقا الطعـ رقؿ    (3)
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الؿشرع السالػ ذكرها وإكؿا يفدر حؼقق اآلخريـ ضحايا هذه الجريؿة ومـ ثؿ ال مجال 

 ا.إلطؿال اكؼضاء الدطقى الجزائقة بتـازل الشاكك فقف

قذف طرب الربيد بجريؿة : الـقابة العامة إهتؿت الؿتفؿ (1)مؾخص الحؽم الثاين -ثاكقًا 

باكؼضاء  قضت اإللؽرتوين. محؽؿة أول درجة: قضت بنداكة الؿتفؿ. محؽؿة اإلستئـاف:

 .الدطوى الجزائقة بالتـازل

جرائؿ صعـت بالتؿققز مؼررة، إن جريؿة الؼذف محؾ الحؽؿ لقست مـ  الـقابة العامة:

الشؽقى التل يجقز فقفا التـازل، والتل وردت طؾك سبقؾ الحصر، وأكف ال يغقر مـ ذلؽ خؾق 

قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات مـ أية ققاطد إجرائقة خاصة بف، وأن قاكقن مؽافحة 

جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات قد أفصح طـ ققاطد إجرائقة بالؼدر الالزم لحسـ تطبقؼف مـ الؿادة 

مـف. ولؿ يقرد كصًا لتـؼضل بف الدطقى الجزائقة بالتـازل رغؿ طؾؿف بقجقد مثؾ  51وحتك  40

 .هذا الـص يف قاكقن اإلجراءات

أن الؿحؽؿة الجـائقة وهل تحاكؿ متفؿ طـ  محؽؿة تؿققز دبي تؼول يف حؽؿفا:.....

كقن جريؿة بؿقجب قاكقن طؼابل خاص ال ترجع إلك قاكقن آخر طام كؿا ال ترجع إلك قا

 اإلجراءات الجزائقة إال طـد إحالة صريحة طؾك حؽؿ مـ أحؽامف. 

مـ الؿرسقم بؼاكقن  20أن طبارة سب الغقر يف كص الؿادة  ويؼول الحؽم أيضًا:.....

يف شلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات تشؿؾ سب األشخاص  2012لسـة  5اتحادي رقؿ 

الؿعـقي باستخدام الشبؽة الؿعؾقماتقة أو الطبقعققـ والؿعـقيقـ ومـ يعؿؾقن لدى الشخص 

التل جاءت متعؾؼة  374وسقؾة تؼـقة الؿعؾقمات خالف ما أفرد إلقف قاكقن العؼقبات يف الؿادة 

 باألشخاص الطبقعققـ فؼط.

مـ الؿؼرر إكف إذا وجد كص يف قاكقن اإلجراءات الجزائقة لؿ وكذلك يؼول الحؽم:..... 

يف شلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة  2012لسـة  5قن اتحادي رقؿ يـؼؾف الؿشرع يف الؿرسقم بؼاك

الؿعؾقمات فنن أول فرض يؿؽـ افرتاضف هق أن الؿشرع يؼرر مخالػة ما قرره يف قاكقن 

اإلجراءات الجزائقة وفقؿا ذهب إلقف ومـ ثؿ ال يصح تطبقؼف الؾفؿ إال إذا وجدت اطتبارات 

اد بعدم وضع كصقص قاكقن اإلجراءات الجزائقة قاكقكقة يؿؽـ هبا االقتـاع بلن الؿشرع إكؿا أر
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 أمرًا آخر غقر مخالػة أحؽامف.

أن طبارة )مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة اإلسالمقة كؾ مـ ويؼول الحؽم أيضًا:..... 

جاءت قاصرة ( 2012لسـة  5مـ الؿرسقم بؼاكقن اتحادي رقؿ  20سب الغقر يف كص الؿادة 

طزوف الؿشرع طـ الرجقع لؼاكقن  وهو ما يعـى العبارة بصريح طؾى تطبقق ذلك الؼاكون

اإلجراءات الجزائقة ويؼرر مخالػة ما قرره قاكقن اإلجراءات الجزائقة، وأن الؿشرع أخرج 

سالػة البقان الذي كان تحت بصره ولق  20قاكقن اإلجراءات الجزائقة مـ سقاق كص الؿادة 

أو بؼاكقن آخر لذكر ذلؽ يف صدر الؿادة، كؿا فعؾ أراد تطبقؼف أو الرجقع إلقف أو االسرتشاد بف 

مـف. وأن قاكقن العؼقبات خاص بسب األشخاص  48، والؿادة 47، والؿادة 37يف الؿادة 

 الطبقعققـ، واإلحالة إلقف تؼتصر طؾك وجقد طؼقبة أشد فقف أو يف أي قاكقن آخر. 

 جرائؿ السب والؼذف أكف ال يصح تطبقؼ قاكقن اإلجراءات الجزائقة يف ويؼول الحؽم:..

اكؼضاء الدطقى بالحؽؿ  قضكباستخدام الشبؽة الؿعؾقماتقة ووسقؾة تؼـقة الؿعؾقمات وإذ 

 الجزائقة لتـازل الؿجـل طؾقف، فنكف يؽقن قد خالػ الؼاكقن ه.

قذف باستخدام جريؿة الـقابة العامة أسـدت لؾؿتفؿة :  (1)مؾخص الحؽم الثالث -ثالثًا 

مات. محؽؿة أول درجة: قضت بنداكة الؿتفؿ. محؽؿة االستئـاف: أيدت وسائؾ تؼـقة الؿعؾق

الحؽؿ الؿستلكػ. محؽؿة التؿققز كؼضت الحؽؿ وأحالت الدطقى إلك محؽؿة االستئـاف. 

تل ن جريؿبل. الـقابة العامة صعـت باكؼضاء الدطوى الجزائقة بالتـازلمحؽؿة اإلحالة: قضت 

ؿعؾقمات لقست مـ جرائؿ الشؽقى التل تـؼضل هبا الؼذف والسب مـ خالل وسائؾ تؼـقة ال

 الدطقى بالتـازل. 

لن الؿحؽؿة الجـائقة وهل تحاكؿ متفؿ طـ جريؿة بؿقجب قاكقن بمحؽؿة التؿققز قضت 

طؼابل خاص ال ترجع إلك قاكقن آخر طام كؿا ال ترجع إلك قاكقن اإلجراءات الجزائقة إال طـد 

 إحالة صريحة طؾك حؽؿ مـ أحؽامف. 

أكف إذا وجد كص يف قاكقن اإلجراءات الجزائقة لؿ يـؼؾف الؿشرع يف الؿرسقم  :ؼقل أيضًاوت

بؼاكقن اتحادي بشلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات فنن أول فرض يؿؽـ افرتاضف هق أن 

 الؿشرع يؼرر مخالػة ما قرره يف قاكقن اإلجراءات الجزائقة ومـ ثؿ ال يصح تطبقؼف. 
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الؿؼرر أن طدم قبقل الدطقى أو الصؾح أو التـازل لؽل يؽتسب كقاكف  إكف مـ :وتؼقل كذلؽ

الؼاكقين ويـتج آثاره يف الدطقى الجزائقة البد أن يؽقن يف جريؿة مـ الجرائؿ الجائز التـازل 

والصؾح طـفا ذلؽ أكف لقس سببًا طامًا يف الدطقى الجزائقة يف جؿقع الجرائؿ وإكؿا هق سبب 

  خاص ببعض الجرائؿ فؼط.

لسـة  5مـ الؿرسقم بؼاكقن اتحادي رقؿ  20ن بدء كص الؿادة إ :وأيضًا تؼقل الؿحؽؿة

يف شلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات بعبارة: مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة  2012

اإلسالمقة يعاقبؽؾ مـ سب الغقر.. مػاده أن طبارة مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة 

غقر جاءت قاصرة طؾك تطبقؼ ذلؽ الؼاكقن بصريح العبارة وهق ما اإلسالمقة كؾ مـ سب ال

يعـل طزوف الؿشرع طـ الرجقع لؼاكقن اإلجراءات الجزائقة بشلن التـازل أو الصؾح يف 

جرائؿ السب والؼذف باستخدام وسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات والتل تشؿؾ األشخاص الطبقعققـ 

التل جاءت متعؾؼة باألشخاص الطبقعققـ  374خالف قاكقن العؼقبات يف الؿادة بوالؿعـقيقـ 

 فؼط. 

: 20ن الؿشرع أخرج قاكقن اإلجراءات الجزائقة مـ سقاق كص الؿادة إ :وتؼول الؿحؽؿة

لذكر حقث كان تحت بصره ولق أراد تطبقؼف أو الرجقع إلقف أو االسرتشاد بف أو بؼاكقن آخر 

قاكون فضالً طـ أن  .48والؿادة  47والؿادة  37الؿادة كؿا فعؾ يف  ذلك يف صدر الؿادة

واإلحالة إلقف مؼتصرة طؾك حالة وجقد طؼقبة  العؼوبات خاص بسب األشخاص الطبقعققن

أشد يف قاكقن العؼقبات الخاص بسب األشخاص الطبقعققـ فؼط أو قاكقن آخر يشؿؾ 

 األشخاص الطبقعققـ والؿعـقيقـ أو أحدهؿا.

راءات الجزائقة يف جرائؿ السب والؼذف ال يصح تطبقؼ قاكقن اإلج :وتؼقل الؿحؽؿة

باستخدام الشبؽة الؿعؾقماتقة، وإذ قضك باكؼضاء الدطقى الجزائقة لتـازل الؿجـل طؾقف 

 مـ قاكقن اإلجراءات فنكف يؽقن خالػ الؼاكقن. 16استـادا إلك الؿادة 

طـ  : الـقابة العامة إهتؿت الطاطـ بسب الؿجـل طؾقف (1)مؾخص الحؽم الرابع -رابعًا 

محؽؿة  .داكةاإلمحؽؿة أول درجة: حؽؿت ب .صريؼ إرسال رسالة إلك بريده اإللؽرتوين

. الؿحؽقم طؾقف صعـ بالتؿققز ويـعك طؾقف إداكتف بجريؿة السب رغؿ ليدت اإلداكةاالستئـاف
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مرور أكثر مـ ثالثة أشفر طؾك العؾؿ هبا. وأن الؿبّؾغ قام بػتح البالغ بصػتف وكقالً طـ الؿجـل 

فا وهق لقس لديف تقكقؾ مـ الشركة الؿجـل طؾقفا. وأن اطتؿد طؾك أققال الؿبّؾغ بصػتف طؾق

مجـقًا طؾقف ولقس هق الؿجـل طؾقف ولقس يف األوراق ما يدل طؾك أن العبارات القاردة يف 

 الرسالة وجفت إلقف.

ؿ يؼؿ كف مـ الؿؼرر أكف إذا ورد يف الـص التشريعل لػظ مطؾؼ ولإ :وتؼقل محؽؿة التؿققز

قد كصت طؾك  20الدلقؾ طؾك تؼققده أفاد ثبقت الحؽؿ طؾك اإلصالق ولؿا كاكت الؿادة 

أكف.... كؾ مـ سب الغقر أو أسـد إلقف واقعة مـ شلهنا أن تجعؾف محالً لؾعؼاب أو 

االزدراء...وجاءت طبارة سب الغقر يف الـص السالػ مطؾؼة دون ققد لفذا اإلصالق يف الؾػظ 

السب األشخاص الطبقعققـ والؿعـقيقـ ومـ يعؿؾقن لدى األشخاص  مؿا مػاده شؿقل

 الؿعـقيقـ. 

، وأن ما ورد يف قاكقن الحؽم إذ داكه يؽون التزم صحقح الؼاكونلؿا كان ذلؽ ... فنن 

بسب هق خاص  "أو يف رسالة بعث هبا إلقف بلي وسقؾة كاكت "بؼقلف: 374العؼقبات يف الؿادة 

   األشخاص.

يعالج ما قام بف الجاين مـ سب وقذف باستخدامف وسقؾة  جد قاكون خاصووما دام أكف 

 . 374تؼـقة الؿعؾقمات فنكف ال يصح بعد ذلؽ االحتجاج بؿا ورد يف قاكقن العؼقبات يف الؿادة 

كف مـ الؿؼرر إكف إذا وجد كص يف قاكقن العؼقبات وقاكقن إ:وكذلؽ تؼقل الؿحؽؿة

م يف شلن 2012لسـة  5ع يف الؿرسقم بؼاكقن اتحادي رقؿ اإلجراءات الجزائقة لؿ يـؼؾف الؿشر

مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات فنن أول فرض يؿؽـ افرتاضف هق أن الؿشرع يؼرر مخالػة ما 

قرره يف قاكقن العؼقبات واإلجراءات الجزائقة وفقؿا ذهب إلقف ومـ ثؿ ال يصح تطبقؼف. وأن 

اكقن طؼابل خاص ال ترجع إلك قاكقن آخر طام الؿحؽؿة الجـائقة وهل تحاكؿ متفؿ بؿقجب ق

 كؿا ال ترجع قاكقن اإلجراءات الجزائقة إال طـد إحالة صريحة طؾك الحؽؿ.  

بعبارة مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة اإلسالمقة  20بدء الؿشرع كص الؿادة 

اإلسالمقة  مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعةيعاقب...كؾ مـ سب الغقر... بؿا مػاده أن طبارة 

 374يف حقـ الؿادة  كل من سب الغقر جاءت قاصرة طؾى تطبقق ذلك الؼاكون بصريح العبارة

مؽرر مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة قد جاءت متعؾؼة  20، 16، 10طؼقبات والؿقاد 

 باألشخاص الطبقعققـ فؼط.  
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قن اإلجراءات أن الؿشرع طزف طـ الرجقع إلك قاكقن العؼقبات وقاك :...وتؼقل الؿحؽؿة

فقؿا ذهب إلقف حقل شؿقل أكقاع  -طؼقبات وإجراءات -ويؼرر مخالػة ما قرراه الؼاكقكقـ

السب لألشخاص الطبقعققـ والؿعـقيقـ واالكؼضاء بالتـازل والصؾح وبذلؽ يؽقن الؿشرع 

 تؼـقة الؿعؾقمات سالػة البقان.   20قد أخرج كال الؼاكقكقـ مـ سقاق كص الؿادة 

أن قاكقن العؼقبات وقاكقن اإلجراءات كاكا تحت بصر الؿشرع ولق  :....ؿةوتؼقل الؿحؽ

أراد تطبقؼفؿا أو الرجقع إلقفؿا أو االسرتشاد هبؿا لذكر ذلؽ يف صدر الؿادة كؿا فعؾ يف 

مـف. وتؼقل الؿحؽؿة كذلؽ أن اإلحالة مؼتصرة طؾك حالة  48والؿادة  47والؿادة  37الؿادة 

العؼقبات الخاص بسب األشخاص الطبقعققـ فؼط أو قاكقن آخر  وجقد طؼقبة أشد يف قاكقن

 يشؿؾ الطبقعققـ والؿعـقيقـ أو أحدهؿا. 

ال يصح تطبقؼفا يف جرائؿ السب والؼذف باستخدام الشبؽة  :...وتؼقل الؿحؽؿة

الؿعؾقماتقة ووسقؾة تؼـقة الؿعؾقمات ومـ ثؿ تؽقن الدطقى فقفا مؼبقلة. لؿا كان ما تؼدم فنن 

 .يؽقن متعقـ الرفضالطعـ 

سب باستخدام لؾؿتفؿ جريؿة الـقابة العامة أسـدت : (1)الحؽم الخامس مخؾص -خامسًا 

اإلداكة. بتليقد إلداكة. محؽؿة االستئـاف قضت باالقاتساب. محؽؿة أول درجة قضت 

الؿحؽقم طؾقف صعـ بالـؼض كاطقًا طؾك الحؽؿ أكف لؿ يؼض باكؼضاء الدطقى الجزائقة يف حؼف 

مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة والتل تـص  16تـازل الشاكقة مخالػًا بذلؽ كص الؿادة  رغؿ

  طؾك اكؼضاء  الدطقى الجزائقة بالتـازل. 

الؿحؽؿة االتحادية: رفضت الطعـ وقضت بلن الؿشرع حصر حؼ التـازل طـ الشؽقى 

السب باستخدام أن جريؿة الذي تـؼضل بف الدطقى الجزائقة طؾك الجرائؿ الؿؼقدة بشؽقى و

مـ قاكقن مؽافحة  20ك مـ الؿادة األول) القاتساب( الؿـصقص يف الػؼرة  شبؽة معؾوماتقة

غقر مؼقدة بتؼديم شؽوى  -وهق قاكقن خاص - 2012لسـة  5جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات رقؿ 

ومـ ال تدخل يف خاكة الجرائم التي تـؼضي فقفا الدطوى الجزائقة بالتـازل ، وبالتالل لتحريؽفا

ثؿ يؽقن الحؽؿ الؿطعقن فقف صادف صحقح الؼاكقن طـدما لؿ يؼض باكؼضاء الدطقى 

 تـازل.بالالجزائقة 

                                                        

 . 24/10/2016بتاريخ  جزائل 2016لسـة  333يف الطعـ رقؿ رقؿ  الؿحؽؿة االتحادية العؾقا اكظر ( 1)
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بطريؼ  جريؿة سب: الـقابة العامة أسـدت لؾطاطـ (1)الحؽم السادس مؾخص -سادسًا 

 م وسقؾة تؼـقة معؾقمات بركامج القاتساب. ااستخدوالفاتػ 

الؿحؽوم محؽؿة االستئـاف قضت بنداكة الؿتفؿ.  الؿتفؿ.ببراءة  محؽؿة أول درجة قضت

بالـؼض ويـعل طؾك الحؽؿ أن الشاكل لؿ يتؼدم بشؽقاه خالل مدة الثالثة أشفر التل  طؾقه صعن

الشؽوى  كص طؾقفا قاكقن اإلجراءات الجزائقة يف الؿادة العاشرة: حقث كص طؾك طدم قبقل

 .ريؿة ومرتؽبقفابعد مرور ثالثة أشفر من يوم طؾم الؿجـي طؾقه بالج

الؿحؽؿة االتحادية العؾقا: قضت برفض الطعـ مؼررة أن جريؿة السب باستخدام الشبؽة 

يف شلن جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات  2006لسـة  2الؿعؾقماتقة يسري ىف شلهنا الؼاكقن رقؿ 

وهى غقر مؼقدة بتؼديم شؽوى  2012لسـة  5والؿعدل بالؿرسقم بؼاكقن اتحادي رقؿ 

ومـ ثؿ فنن الـعل بعدم تؼديؿ شؽقى خالل األجؾ  التالي ففي غقر محددة بلجل،لتحريؽفا وب

 يؽقن طؾك غقر أساس.

                                                        

 . 9/12/2016جزائل بتاريخ  2016لسـة  483يف الطعـ رقؿ الؿحؽؿة اإلتحادية العؾقا  اكظر ( 1)
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 انمبحث انثاوي

 انقاوىوي نهمشكالت انتي أثارتها األحكاو  صيمانتأ
الؼقد اإلجرائل طدة مشؽالت طؿؾقة تتعؾؼ باألحؽام الؼضائقة محؾ التعؾقؼ،  أثارت

ؼتضل التعرض إلك صبقعة الصؾة بقـ تر اإللؽرتوكقة، لجرائؿ الؿساس بالشرف واإلطتبا

الؼقاكقـ العؼابقة الخاصة وقاكقن العؼقبات األساسل وكقػقة تطبقؼفؿا، وكذلؽ صبقعة الصؾة 

ؼتضل التعرض لألحؽام وتبقـ هذه الؼقاكقـ وقاكقن اإلجراءات الجـائقة العام، التطبقؼقة 

الجـائقة: وألحؽام الؼقد اإلجرائل لجرائؿ العامة لؾؼققد اإلجرائقة بشلن تحريؽ الدطقى 

مدى سرياكف طؾك تؾؽ الجرائؿ يف حالة الـص طؾقفا يف ققاكقـ والؿساس بالشرف واإلطتبار، 

 طؼابقة خاصة:  

بقة الخاصة تقضقح صبقعة الصؾة بقـ الؼقاكقـ العؼا ما يفؿـا هـا يف كطاق بحثـا هق

والتؽؿقؾقة مـ جفة، وقاكقن العؼقبات األساسل مـ جفة أخرى، وتقضقح كقػقة تطبقؼ 

الؼقاكقـ العؼابقة، ولؽـ يـتفل يف الـفاية إلك أهنا يؿقز بقـ هذه : وإن كان الػؼف (1)أحؽام كؾ مـفا

 . (2)فقؿا يؾلػصؾ كوغقر مـؼطعة الصؾة بؼاكقن العؼقبات األساسل 

 ف بؼاكون العؼوبات األساسي:  التعري –أوالً 

ُيطؾؼ قاكقن العؼقبات األساسل طؾك الؼقاطد التل تحؽؿ التجريؿ والعؼاب يف الؿجتؿع: 

قاكقن  ، ويسؿك أيضًا(3)أي الؼقاطد التل تحدد األفعال التل تعد جرائؿ والعؼقبات الؿؼررة لفا

                                                        

 طالقة دراسة ذلؽ بؿقضقع البحث هل أن قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات يعد قاكقكًا خاصًا.   (1)

العظقؿ مرسل وزير، شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، الجزء األول، الـظرية ؼقاكقـ ، د. طبديف التؿققز بقـ هذه ال اكظر ( 2)

وما بعدها، د. أحؿد شققل طؿر أبق خطقة شرح  9ص  2009العامة لؾجريؿة، الطابعة السابعة ، دار الـفضة العربقة، 

محؿقد طؾل حؿقدة، شرح  د. طؾل.  16،  15ص  2003األحؽام العامة لؼاكقن العؼقبات، دار الـفضة العربقة، صبعة 

وما بعدها.  7ص  2008األحؽام العامة لؼاكقن العؼقبات االتحادي لدولة اإلمارات ، الؼسؿ العام أكاديؿقة شرصة دبل، 

 . 18،  17، 16ص  2015د. أحؿد فتحل سرور، القسقط يف قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، دار الـفضة العربقة، ، وقارن 

طبد الستار، شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، وفؼًا ألحدث التعديالت دار الـفضة العربقة، الطبعة  د. فقزية اكظر - (3)

، د. فتقح  13، د. أحؿد فتحل سرور، القسقط يف قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، الؿرجع السابؼ ص  3ص  2018الثاكقة 

ب األول، الـظرية العامة لؾجريؿة، دار الؿطبقطات الجامعقة، طبداهلل الشاذلل، شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، الؽتا

 . 7، د. طؾل محؿقد طؾل حؿقدة، الؿرجع السابؼ ص  4ص  2018
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، األوللـصقص: الـقع العؼقبات العام. وتـطقي ققاكقـ العؼقبات العامة طؾك كقطقـ مـ ا

ويطؾؼ طؾقف الؼسؿ العام، وهق يشؿؾ الؼقاطد العامة التل تطبؼ طؾك كؾ الجرائؿ وكؾ 

، ومـ تؾؽ الؼقاطد كصقص تطبقؼ قاكقن (1)العؼقبات إال ما استثـاه الؿشرع بـص خاص

. والطائػة فاالعؼقبات مـ حقث الزمان والؿؽان، والـصقص التل تحدد العؼقبات وأحؽام

قة، ويطؾؼ طؾقفا الؼسؿ الخاص: وهل تشؿؾ الـصقص التل تحدد طدة جرائؿ مختؾػة الثاك

 .(2)وتبقـ أركان كؾ جريؿة والعؼقبات الؿؼررة لفا

 التعريف بالؼواكقن العؼابقة الخاصة والتؽؿقؾقة:  –ثاكقًا 

ُيؼصد بالؼقاكقـ العؼابقة الخاصة، تؾؽ التل يؽقن لفا أحؽامفا الخاصة التل تختؾػ طـ 

ألحؽام العامة. وُيؼصد بالتؽؿقؾقة تؾؽ التل تعدل أو تؽّؿؾ الـؼص يف بعض أحؽام قاكقن ا

. وال يؼتصر مصطؾح الؼقاكقـ الخاصة فؼط طؾك الؼقاكقـ (3)العؼقبات األساسل أو العام

الؿتعؾؼة بؿجؿقطة معقـة مـ الجرائؿ، ويخصص الؼاكقن بلكؿؾف لؾـص طؾقفا، ولؽـ هذا 

كصقص التجريؿ والعؼاب التل ترد يف بعض الؼقاكقـ التل تـظؿ الؿصطؾح يتسع لقشؿؾ 

كصقص غقر جـائقة وكصقص جـائقة، ومـ مقضقطًا معقـًا تـظقؿا متؽامالً: أي يـطقي طؾك 

 .. إلخ. .ذلؽ قاكقن البقئة

ويربر وجقد الؼقاكقـ الخاصة أكف قد يقجد سبب أو أكثر يـحق بالؿشرع كحق سـ ققاكقـ جـائقة 

يؽقن السؾقك مجّرمًا بـص تشريعل، ولؽـ ارتؽابف يف ضروف معقـة أو مـ قبؾ خاصة: فؼد 

أشخاص معقـقـ لفؿ صػة خاصة، يجعؾ الؿشرع يرى أكف مـ الؿالئؿ سـ قاكقن خاص ومستؼؾ، 

قن العؼقبات وقد يشدد العؼقبة قاكيف يضقػ أحؽامًا جديدة قد تؽقن مغايرة لألحؽام العامة 

   .  (4)يخػػفا أو

بة لؾتؽؿقؾقة، فنكف قد يالحظ يف القاقع العؿؾل وجقد بعض جقاكب الـؼص يف التشريع وبالـس

                                                        

تػصقالت د. محؿد طقد الغريب، شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ الخاص، دار الػؽر العربل، صبعة رابعة اليف  اكظر   (1)

 .بعدها وما 5 ص الؼضائقة، األحؽام وأحداث تعديالتال آلخر وفؼًا ومـؼحة مزيدة 2003 – 2002

وما  19ص  2018د. ملمقن محؿد سالمة، قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، الجزء الثالث، سالمة لؾـشر والتقزيع صبعة   (2)

بقة، بعدها. د. فقزية طبد الستار، شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ الخاص، وفؼًا ألحدث التعديالت، دار الـفضة العر

، د. رمسقس هبـام، قاكقن العؼقبات جرائؿ الؼسؿ الخاص، مـشلة الؿعارف 1، ص 2012الؼاهرة، الطبعة الثالثة، 

 وما بعدها. 6ص  2005باألسؽـدرية، صبعة 

 وما بعدها. 18د. ملمقن محؿد سالمة، قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، الؿرجع السابؼ، ص    (3)

  41ص  2011فدي، شرح الؼقاطد العامة لؼاكقن العؼقبات، دار الـفضة العربقة د. طبد الرءوف م اكظر   (4)
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الجـائل الؼائؿ، وهـا يتدخؾ الؿشرع الجـائل لسد الـؼص، ويجرم بعض األفعال بؼقاكقـ خاصة 

الحؼة، قد تختؾػ أحؽامفا طـ أحؽام قاكقن العؼقبات األساسل وقد ال تختؾػ: وذلؽ بحسب ما 

 . (1)ؿشرع يف حؿايتف لؾؿصؾحة العامة لؾؿجتؿع يفدف إلقف ال

وقد يرى الؿشرع تجريؿ بعض السؾقكقات يف ققاكقـ خاصة، وطدم تجريؿفا يف مجؿقطة قاكقن 

العؼقبات األساسل: وذلؽ لؽل ال تتعرض هذه األخقرة لتعديالت كثقرة ومتعددة: حقث قد تؽقن 

، ويجب أن يحافظ الؿشرع طؾك (2)و صارئةالؿصالح محؾ الحؿاية هبذا التجريؿ، مصالح متغقرة أ

  قدر مـ االستؼرار وطدم التعديؾ الؿتؽرر لؿجؿقطة قاكقن العؼقبات إال يف الحاالت الؿؾّحة.

واستؼرار قاكقن العؼقبات يؼتضل أن يؼتصر بسط حؿايتف طؾك الؿصالح الؿستؼرة الثابتة، ومـ 

لح الؿتغقرة فحسـ السقاسة التشريعقة تؼتضل أن أمثؾة هذه األخقرة حؼ اإلكسان يف الحقاة، أما الؿصا

 . (4)قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات  ، ومـ أمثؾة ذلؽ(3)يحؿقفا قاكقن خاص

وقد يؽقن مـ الؿالئؿ بالـسبة لبعض السؾقكقات محؾ التجريؿ إصدار قاكقن إجرائل 

قاكقكًا جـائقًا خاص يـص طؾك بعض اإلجراءات الجـائقة الخاصة، ومـ ثؿ يصدر الؿشرع 

 خاصًا يتضؿـ األحؽام الؿقضقطقة واألحؽام اإلجرائقة الخاصة هبذه السؾقكقات.

ويالحظ طادة أن الؼاكقن الخاص ال يتضؿـ فؼط األحؽام الؿقضقطقة الؿتعؾؼة بالتجريؿ 

والعؼاب، ولؽـف يتضؿـ أيضًا بعض األحؽام اإلجرائقة الؿتعؾؼة بؽشػ الجرائؿ التل كص 

ؼة الؿتفؿقـ بارتؽاهبا: فؿصطؾح الؼاكقن الجـائل يشؿؾ الؼاكقن الجـائل طؾقفا ومالح

الؿقضقطل وهق قاكقن العؼقبات، والؼاكقن الجـائل اإلجرائل وهق قاكقن اإلجراءات 

  . (5)الجـائقة

ولقس الفدف القحقد لسـ الؼقاكقـ الجـائقة الخاصة هق سد كؼص مقجقد يف قاكقن 

مقضقطقة أو إجرائقة  -ف إلك ذلؽ سـ أحؽام خاصة العؼقبات األساسل، وإكؿا يضا

                                                        

 . 15ص  الؿرجع السابؼ،د. ملمقن محؿد سالمة، الؿقضع السابؼ، د. أحؿد شققل طؿر أبق خطقة   (1)

لؼادر : د. طؾل طبد ا15ص الؿرجع السابؼ د. أحؿد فتحل سرور، القسقط، يف قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام،   (2)

 وما بعدها. 38، ص 2002الؼفقجل، شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، مـشقرات الحؾبل الحؼقققة، 

: د. أحؿد طقض بالل، مبادئ قاكقن العؼقبات الؿصري،  16ص الؿرجع السابؼ، د. أحؿد شققل طؿر أبق خطقة   (3)

 بعدها.وما  4، ص 2006-2005الؼسؿ العام، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، 

 جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات.  ل 2018لسـة  175والؼاكقن الؿصري رقؿ  2012لسـة  5الؿرسقم اإلمارايت رقؿ  ( 4)

: د. محؿد  4، ص 2012د. محؿقد كجقب حسـل، شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، دار الـفضة العربقة، صبعة  اكظر   (5)

العؼقبات الخاص، الؿمسسة الجامعقة لؾدراسات والـشر والتقزيع،  زكل أبق طامر ود. سؾقؿان طبد الؿـعؿ، قاكقن

 وما بعدها.  5: د. طؾل طبد الؼادر الؼفقجل، الؿرجع السابؼ، ص  7، ص 1999بقروت، 



–

  600    

بسؾقكقات معقـة، قد يؽقن لفا مثقؾ يف قاكقن العؼقبات، ولؽـ الؿشرع رأى  -معًا  االثـقـ أو

 استؼالل هذه السؾقكقات بلحؽام خاصة مختؾػة سقاء مقضقطقًا أو إجرائقًا.

 وقاكون العؼوبات األساسي:الؼواكقن العؼابقة الخاصة والتؽؿقؾقة  كقػقة تطبقق –ثالثًا 

سـ ققاكقـ جـائقة خاصة أو تؽؿقؾقة طدم وجقد صؾة بقـفا وبقـ قاكقن العؼقبات  ال يعـل

العام: حقث تؿتزج تؾؽ الؼقاكقـ مـ الـاحقة الؼاكقكقة يف قاكقن العؼقبات العام، حقث إن 

سقاء جاء الـص األحؽام العامة لفذا األخقر يؿؽـ تطبقؼفا طؾك الجرائؿ وفؼ شروط معقـة، 

طؾقفا يف قاكقن العؼقبات ذاتف أو يف أي قاكقن آخر، بؾ وتسري طؾك الجرائؿ الؿـصقص طؾقفا 

اكقـ تقصػ بلهنا ققاكقـ مؽؿؾة يف الؼقاكقـ الخاصة أو التؽؿقؾقة ويميد ذلؽ أن تؾؽ الؼق

قاكقن  مؾحؼة بؼاكقن العؼقبات: وهذا يعـل أهنا تراطك طـد تطبقؼفا األحؽام العامة يف أو

 . (2)، ما لؿ تـص طؾك استبعادها أو مخالػتفا(1)العؼقبات

ولؽـ قد يـص الؿشرع يف الؼقاكقـ الخاصة طؾك أحؽام مختؾػة طـ األحؽام العامة لؼاكقن 

العؼقبات، ويف هذه الحالة فنن الحؽؿ الخاص يؽقن هق القاجب التطبقؼ: وهذا يعد تطبقؼًا 

مـ قاكقن العؼقبات الؿصري ،  8مارايت والؿادة مـ قاكقن العؼقبات اإل 3لـص الؿادة 

. ومضؿقن تؾؽ الـصقص (3)وتطبقؼًا لؼاطدة أن الـص الخاص مؼدم طؾك الـص العام ويؼقده 

يف الؼقاكقـ العؼابقة األخرى، مثؾفا مثؾ تل ترد يعـل سريان األحؽام العامة طؾك الجرائؿ ال

يخالػفا فقؽقن هق القاجب ما لخاصة جرائؿ الؼسؿ الخاص، ما لؿ يرد كص يف الؼقاكقـ ا

 .  (4)التطبقؼ

وتحتػظ األحؽام العامة يف قاكقن العؼقبات بلهؿقتفا تجاه الؼقاكقـ الخاصة والتؽؿقؾقة: 

حقث إن كصقص التجريؿ والعؼاب القاردة يف هذه األخقرة يتؿ تػسقرها طؾك ضقء األحؽام 

يف تؾؽ الؼقاكقـ مـ أحؽام متعؾؼة العامة، وتظؾ واجبة التطبقؼ واإلطؿال بشلن ما جاء 

                                                        

 .23 ص ،1996 بقروت، الجامعقة الؿمسسةد. سؿقر طالقة، شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام،   اكظر  (1)

، د. محؿد طقد الغريب، شرح  16لقسقط يف قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، الؿرجع السابؼ، ص د. أحؿد فتحل سرور، ا (2)

 . 7ص  1994قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، الجزء األول الـظرية العامة لؾجريؿة صبعة 

يؽـ يف الؼاكقن  الؼاكقن رقؿ ... هق قاكقن خاص والخاص يؼقد العام ما لؿ"قضت الؿحؽؿة االتحادية العؾقا بلن    (3)

بتاريخ  2002لسـة  2002لسـة  1الطعـ رقؿ  "الخاص كص يقجب إطؿال حؽؿ مـ أحؽام الؼاكقن العام 

مع ققام قاكقن خاص ال يرجع إلك أحؽام الؼاكقن العام إال فقؿا فات قضت الـؼض الؿصرية بلكف: و،  23/12/2002

 .2012/03/06الؼضائقة يف  79لسـة  516كؼض جـائل الطعـ رقؿ  اكظرالخاص مـ األحؽام  الؼاكقن

 .1960/02/01الؼضائقة يف  29لسـة  1461تطبقؼًا لذلؽ كؼض جـائل مصري الطعـ رقؿ  اكظر   (4)
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بالتجريؿ والعؼاب، مادامت لؿ تـص طؾك أحؽام تخالػفا، بؾ قد تـص الؼقاكقـ الخاصة يف 

صؾبفا طؾك تطبقؼ األحؽام العامة يف قاكقين العؼقبات واإلجراءات الجـائقة فقؿا لؿ يرد بف كص 

 .(1)فقفا 

 لؽثقر مـ الدول ققاكقـ طؼابقة مستؼؾة كخؾص مؿا سبؼ إلك أكف قد يقجد يف الـظام الؼاكقين

قائؿة بذاهتا إلك جاكب قاكقن العؼقبات األساسل، وقد تسؿك ققاكقـ خاصة أو تؽؿقؾقة، وهل 

تضؿ كؾ الؼقاكقـ التل تتـاول بالتجريؿ والعؼاب سؾقكقات ال تدخؾ ضؿـ كصقص قاكقن 

ومفؿة ققاكقـ العؼقبات العؼقبات األساسل أو تتضؿـ ققاطد جـائقة خاصة غقر مقجقدة بف، 

التؽؿقؾقة أو الخاصة أهنا تؽؿؾ قاكقن العؼقبات األساسل. وقد يتؿ دمج كصقص الؼقاكقـ 

الؿؽؿؾة لؼاكقن العؼقبات ضؿـ كصقص قاكقن العؼقبات األساسل ذاتف طـد تعديؾف تعديالً 

 شامالً .

قة معالجتفا، فبعضفا وبالـسبة لؾجرائؿ اإللؽرتوكقة، فنن التشريعات الؿؼاركة تختؾػ يف كقػ

يدخؾ تعديالت طؾك كصقص الؼقاكقـ العؼابقة األساسقة الؼائؿة، بحقث تستقطب الجرائؿ 

اإللؽرتوكقة الؿستحدثة: وال تػرد لفا قاكقكًا خاصًا، والبعض اآلخر يصدر قاكقكًا خاصًا هبا. 

تحدة مـ وقد تجؿع بعض الدول بقـ إسؾقبل الؿعالجة. وتعد دولة اإلمارات العربقة الؿ

الدول التل جؿعت بقـ إسؾقبل الؿعالجة: حقث لديفا قاكقن لؿؽافحة جرائؿ تؼـقة 

الؿعؾقمات، وأيضًا قام الؿشرع اإلمارايت بتعديؾ قاكقن العؼقبات االتحادي، وكص فقف طؾك 

. والؿشؽؾة التل أثارهتا األحؽام محؾ التعؾقؼ ال تثقر إال بالـسبة (2)بعض الجرائؿ اإللؽرتوكقة

 جرائؿ الؿـصقص طؾقفا يف قاكقن خاص أو تؽؿقؾل. لؾ

ؼاكقن اإلجراءات األحؽام الؼضائقة محؾ التعؾقؼ أثارت مشؽالت هامة تؼتضل التعريػ ب

جرائقة أهؿقة وجقد قاكقن لإلجراءات الجـائقة، وتحديد مصدر الؼاطدة اإلالجـائقة، و

الجـائقة، وأهؿقة الشرطقة اإلجرائقة، وصبقعة الصؾة بقـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة العام 

الؼقاكقـ الخاصة ألحؽام الؼقاكقـ العامة، وكػصؾ والؼقاكقـ الخاصة، ومدى إلغاء أحؽام 

                                                        

 بشلن مؽافحة االتجار بالبشر. 2008لسـة  126مـ الؿرسقم السؾطاين العؿاين رقؿ  21الؿادة  اكظر  (1)

 مـ قاكقن العؼقبات اإلمارايت . 2رًا مؽر 197طؾك سبقؾ الؿثال الؿادة  اكظر   (2)
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 ذلؽ طؾك الـحق التالل:

 ؼاكون اإلجراءات الجـائقة : الؿؼصود ب -أوالً 

راءات الجـائقة مجؿقطة الؼقاطد الؼاكقكقة العامة التل تـظؿ اإلجراءات ؼاكقن اإلجٌيؼصد ب

التل تتخذها السؾطات الؿختصة طؾك أثر وققع جريؿة لؽشػ الجريؿة وجؿع األدلة بشلهنا 

: ففـاك تالزمًا بقـ تطبقؼ قاكقن العؼقبات (1)ومعرفة مرتؽبقفا وتؼديؿفؿ لؾؼضاء لؿحاكؿتفؿ

ت الجـائقة، وال يؿؽـ تطبقؼ قاكقن العؼقبات بدون قاكقن وبقـ تطبقؼ قاكقن اإلجراءا

 . (2)اإلجراءات

ويؼصد باإلجراءات الجـائقة، تؾؽ اإلجراءات التل تتخذها السؾطات الؿختصة بعد وققع 

الجريؿة، والتل تؿر بثالث مراحؾ: مرحؾة جؿع االستدالالت، مرحؾة التحؼقؼ االبتدائل، 

إلجراءات هل القسقؾة الضرورية لتطبقؼ قاكقن العؼقبات وأخقرًا مرحؾة الؿحاكؿة، وهذه ا

 . (3)وكؼؾف مـ حالة السؽقن إلك حالة التطبقؼ

 أهؿقة وجود قاكون لإلجراءات الجـائقة :  -ثاكقًا 

إلك أكف يؾعب دورًا أساسقًا يف أكف القسقؾة  (4)ترجع أهؿقة وجقد قاكقن اإلجراءات الجزائقة 

بقة، وإذا لؿ يقجد هذا الؼاكقن فنن األحؽام العؼابقة تظؾ ققاطد لتطبقؼ أحؽام الؼقاكقـ العؼا

: حقث ال يؿؽـ تقققع طؼقبة طؾك أي شخص إال مـ (5)كظرية ال تجد الطريؼ إلك تطبقؼفا 

خالل الدطقى الجزائقة التل يـظؿفا قاكقن اإلجراءات الجزائقة: فبدون هذا األخقر لـ يطبؼ 

يرسؿ الطريؼ القاجب اتباطف لالكتؼال مـ التجريؿ إلك قاكقن العؼقبات: حقث إكف هق الذي 

ويتؿ تحريؽ الدطقى الجـائقة بالؼقام بلي إجراء مـ إجراءات التحؼقؼ االبتدائل، ، (6)العؼاب

                                                        

د. ملمقن محؿد سالمة، قاكقن ، 3د. محؿقد كجقب حسـل، شرح قاكقن اإلجراءات الجـائقة، الؿرجع السابؼ ص  اكظر ( 1)

 .7، ص 2009اإلجراءات الجـائقة ، الجزء األول دار الـفضة العربقة، الطبعة الثالثة 

 . 8اكقن اإلجراءات الجـائقة، الؿرجع السابؼ ص :  د. ملمقن محؿد سالمة، قاكظر  ( 2)

 . 13اإلجراءات الجـائقة، الؿرجع السابؼ ص د. أحؿد فتحل سرور، القسقط يف قاكقن : اكظر ( 3)

أثارت األحؽام محؾ التعؾقؼ الحديث طـ هذه األهؿقة، حقث تؼقل طدم جقاز تطبقؼ أحؽام قاكقن اإلجراءات الجـائقة    (4)

 ةالؿعؾقمات ، بالرغؿ مـ طدم وجقد أحؽام إجرائقة يف الؼاكقن الخاص.طؾك جرائؿ تؼـق

د. فتقح طبداهلل الشاذلل، ،  6و  5ص د. محؿقد كجقب حسـل، شرح قاكقن اإلجراءات الجـائقة، الؿرجع السابؼ  اكظر   (5)

كقن اإلجراءات د. أشرف تقفقؼ شؿس الديـ شرح قا، 3شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، الؿرجع السابؼ ص 

 . 6ص 2012الجـائقة الجزء األول الطبعة الثاكقة دار الـفضة العربقة 

 .16اإلجراءات الجـائقة، الؿرجع السابؼ ص د. أحؿد فتحل سرور، القسقط يف قاكقن . اكظر ( 6)
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وبعد ذلؽ إما أن يصدر أمرًا بلن ال وجف إلقامة الدطقى أو يصدر أمرًا بنحالتفا إلك الؿحؽؿة. 

: حقث إن (1)ؿؽـ أن يؽقن الؿؼصقد بف هق مجرد تحريؽفا ويؼصد بنقامة الدطقى: رفعفا وال ي

 األمر بلن ال وجف يصدر بعد التحؼقؼ يف الدطقى.

وهق يؼقم بعدة مفام أهؿفا: تحديد السؾطات التل تؼقم باإلجراءات التل تعؼب وققع 

الجريؿة، تحديد اإلجراءات التل يجب اتباطفا طـد وققع جريؿة معقـة. كذلؽ فنن قاكقن 

اءات الجزائقة هق الؼاكقن الذي يحؿل حؼقق األفراد تجاه السطات العامة التل تتؿتع اإلجر

بصالحقات كثقرة ومـ ذلؽ: الؼبض والحبس االحتقاصل وتػتقش األشخاص وتػتقش 

 الؿساكـ.

كذلؽ تحديد مدى صحة ومشروطقة الدلقؾ: أي تحديد مدى صحتف أو بطالكف: حقث إكف 

طقة الدلقؾ أن الؿحؽؿة قد تصدر حؽؿفا بالرباءة مـ يرتتب طؾك طدم صحة وطدم مشرو

ـ الؿؼرر أكف يشرتط يف التفؿة بسبب بطالن الدلقؾ: وذلؽ طؾك الرغؿ مـ وققع الجريؿة.فؿ

دلقؾ اإلداكة أن يؽقن مشروطًا إذ ال يجقز أن تبـك إداكة صحقحة طؾك دلقؾ باصؾ يف الؼاكقن: 

الجـائقة أن كؾ متفؿ يتؿتع بؼريـة الرباءة إلك أن ذلؽ أكف مـ الؿبادئ األساسقة يف اإلجراءات 

بؼدر ما يمذيفا والعدالة  تربئة مذكب مذيفايال ،فالفقئة االجتؿاطقة يحؽؿ بنداكتف بحؽؿ هنائل

 .  (2)إداكة بريء

طامًا ، مضؿقكف تـاول  (3)ومـ الؿعؾقم أن قاكقن اإلجراءات الجـائقة يعد قاكقكًا إجرائقًا 

اإلجراءات يف الدطقى الجـائقة، بقـؿا الؼقاكقـ العؼابقة ققاكقـ مقضقطقة:  الؼقاطد التل تحؽؿ

ؽؾ مـفؿا مدوكة مختؾػة، ولمضؿقهنا تحديد ما ُيعد جرائؿ والعؼقبات الؿؼررة لؽؾ جريؿة، 

ومع ذلؽ يؿؽـ أن كجد بعض الـصقص ذات صابع مقضقطل كص طؾقفا الؿشرع يف قاكقن 

 اإلجراءات الجزائقة.

                                                        

اإلجراءات ط يف قاكقن أحؿد فتحل سرور، القسقيف التػرقة بقـ تحريؽ الدطقى ورفعفا واستعؿالفا ومباشرهتا، د.  اكظر ( 1)

 .218الجـائقة، الؿرجع السابؼ ص 

 75لسـة  76701، والطعـ رقؿ 2015/01/24الؼضائقة تاريخ  84لسـة  20238الطعـ رقؿ كؼض مصري  اكظر   (2)

 . 2001/11/15الؼضائقة تاريخ  71لسـة  10228، والطعـ رقؿ  2006/11/26الؼضائقة تاريخ 

م، د. فتقحة محؿد ققراري، الؿبادئ العامة يف قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي لدولة د. غـام محؿد غـا اكظر   (3)

أيضًا كؼض مصري  اكظروما بعدها. و 14، ص  2011اإلمارات العربقة الؿتحدة، اآلفاق الؿشرقة كاشرون، الطبعة الثاكقة 

 . 2012/11/13الؼضائقة يف  75لسـة  18292الطعـ رقؿ 
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قة اإلجراءات يف الؿحاكؿات، فنن قاكقن اإلجراءات الؿدكقة يؽِؿؾ قاكقن وكظرًا ألهؿ

اإلجراءات الجزائقة يف حالة وجقد كؼص تشريعل يف هذا األخقر أو يف حالة اإلحالة الصريحة 

أن ذلؽ مشروط بلن يؽقن األمر متعؾؼًا بؿسللة تدخؾ يف الؼقاطد  (2). ويرى بعض الػؼف(1)إلقف

محاكؿات جزائقة أو محاكؿات مدكقة، أما إذا تعؾؼ األمر بؿسللة تتؿقز هبا العامة، سقاء أكاكت 

اإلجراءات الجـائقة طـ اإلجراءات الؿدكقة، فنكف لقس مـ القاجب طـدئذ الرجقع إلك قاكقن 

 اإلجراءات الؿدكقة. 

، وتعترب (3)خاصة تتضؿـ أحؽامًا مقضقطقة وبعض أحؽام إجرائقة  كذلؽ كجد ققاكقـ

ت صبقعة مقضقطقة طـدما تتعؾؼ بالتجريؿ والعؼاب، وتعترب ذات صبقعة إجرائقة الؼاطدة ذا

طـدما تتعؾؼ بسقر الدطقى الجزائقة والعدالة الجـائقة: فعؾك سبقؾ الؿثال اختصاص الؿحاكؿ 

الجزائقة وقبقل الدطقى الجزائقة واإلجراءات التل تتخذ يف مرحؾة جؿع االستدالالت 

 . (4)ؿحاكؿة، تخص قاكقن اإلجراءات الجزائقةومرحؾة التحؼقؼ ومرحؾة ال

 شرطقة اإلجراءات ومصدر الؼاطدة اإلجرائقة الجـائقة:  -ثالثًا

الشرطقة اإلجرائقة أن الؿشرع هق الؿـقط بف الـص طؾك اإلجراءات الجزائقة واجبة بُيؼصد 

اشرة الدطقى ، وكذلؽ تـظقؿ الجفات الؼضائقة التل تتقلك مب(5)االتباع يف الدطقى الجزائقة 

، قد يؽقن مصدر الؼقاطد اإلجرائقة  (6)الجزائقة، وذلؽ لتعؾؼ األمر بحؼقق األفراد وحرياهتؿ 

الجـائقة الدستقر، وقد يؽقن الؼقاكقـ العادية الؿتؿثؾة يف قاكقن اإلجراءات الجزائقة، وغقره 

 مـ الؼقاكقـ التل تسـّفا السؾطة الؿـقط هبا التشريع يف الدولة. 

ـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي لدولة اإلمارات بابًا تؿفقديًا بعـقان: وقد تضؿ

                                                        

 45لسـة  18522الطعـ رقؿ وكؼض مصري،  اكظر قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت. مـ األولك  الؿادة اكظر  (1)

   .1973/12/03الؼضائقة يف  43لسـة  973، والطعـ رقؿ 1976/02/22يف  الؼضائقة

فتحل سرور، د. أحؿد ،  21و  20د. محؿقد كجقب حسـل، شرح قاكقن اإلجراءات الجـائقة، الؿرجع السابؼ ص  اكظر   (2)

   وما يعدها. 14القسقط يف قاكقن اإلجراءات الجـائقة، الؿرجع السابؼ ص 

 65و  1مؽرر  65مؽرر و 61الؿقاد  اكظرومـ ذلؽ يف اإلمارات قاكقن مؽافحة الؿقاد الؿخدرة والؿمثرات العؼؾقة    (3)

 . 49الؿادة  اكظر 2012لسـة  5، وقاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات رقؿ  3مؽرر  65و  2مؽرر 

د. فقزية طبدالستار، شرح قاكقن اإلجراءات الجـائقة وفؼًا ألحدث التعديالت، دار الـفضة العربقة، الطبعة الثاكقة  اكظر  (4)

وما بعدها: د. مدحت رمضان، القجقز يف شرح قاكقن اإلجراءات الجزائقة، مطبقطات جامعة اإلمارات  10، ص  2010

 . 3ص   44رقؿ 

 .  22ص د. محؿقد كجقب حسـل، شرح قاكقن اإلجراءات الجـائقة، الؿرجع السابؼ  اكظر   (5)

 .15ص  2003د. طبد الرءوف مفدي، شرح الؼقاطد العامة لإلجراءات الجـائقة، صبعة كادي الؼضاة،  اكظر   (6)
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ققاطد طامة، وقد حدد الؿشرع يف هذا الباب كطاق تطبقؼف مـ حقث كقع الجريؿة: حقث كصت 

ك مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي طؾك تطبقؼ هذا الؼاكقن طؾك الجرائؿ األولالؿادة 

ؾؼة، وطؾك جرائؿ الحدود والؼصاص والدية وفؼ قققد معقـة: وذلؽ قائؾة: التعزيرية بصػة مط

ُتطبؼ أحؽام هذا الؼاكقن يف شلن اإلجراءات الؿتعؾؼة بالجرائؿ التعزيرية، كؿا ُتطبؼ يف شلن 

اإلجراءات الؿتعؾؼة بجرائؿ الحدود والؼصاص والدية فقؿا ال يتعارض مع أحؽام الشريعة 

 اإلسالمقة .  

لـص سالػ الذكر، فنن جرائؿ الحدود والؼصاص والدية، تختص هبا الؿحاكؿ ويف ضقء ا

إال يف حالة تعارض  (1)الشرطقة، وتطبؼ طؾقفا ققاطد قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي

. فالؿحاكؿ الشرطقة وهل الؿختصة، تطبؼ مـ الـاحقة (2)تطبقؼف مع أحؽام الشريعة اإلسالمقة

اإلجراءات الجزائقة االتحادي، ولؽـ بشرط طدم التعارض مع  اإلجرائقة ما يؼرره قاكقن

. وهذا يعـل طدم التعارض بقـ اإلجراءات الجزائقة والؼقاطد (3)أحؽام الشريعة اإلسالمقة

الشريعة اإلسالمقة كؿا حددها الػؼف اإلسالمل. وكذلؽ يعـل أن قاكقن اإلجراءات الجـائقة 

 ذو تطبقؼ طام.

 لؼواكقن الخاصة وقاكون اإلجراءات الجـائقة: كقػقة تطبقق ا –رابعًا 

الجرائؿ  طؾكتتضؿـ بعض الؼقاكقـ الخاصة مجؿقطة مـ األحؽام اإلجرائقة التل تطبؼ 

. وبالتالل تؽقن غقر كافقة (4)ال تـص طؾك كافة األحؽام اإلجرائقةفا التل كصت طؾقفا: ولؽـ

ًا قـ  مع األحؽام العامة، وأحقاكالؼقاكهذه تقققع الجزاء، وقد تتعارض أحؽام لؾقصقل إلك 

تتصػ بعدم الدستقرية. وطـدئذ يثقر التساؤل طـ الؼقاطد اإلجراءئقة واجبة التطبقؼ بشلن 

                                                        

 .  23/  2006/1يخ الؼضائقة صادر بتار 27لسـة  117طعـ رقؿ الؿحؽؿة االتحادية العؾقا يف ال اكظر (1)

مـ تطبقؼات ذلؽ التعارض أن ققاطد اإلثبات يف مجال الحدود والؼصاص ال يسري طؾقفا مبدأ االقتـاع الحر لؾؼاضل   (2)

الجزائل. فنثبات الحدود يؾزم فقف تقافر إقرار الؿتفؿ أو شفادة رجؾقـ أو رجؾ وامرأتقـ )ماطدا حد الزكا(، طؾك تػصقؾ 

طبد الؼادر طقدة، التشريع الجـائل اإلسالمل مؼاركًا بالؼاكقن القضعل، ممسسة الرسالة  اكظريف ذلؽ بقـ الػؼفاء. 

 .   612وص  316، ص 1998

 ،سـة  18ومثال ذلؽ تطبؼ الؿحاكؿ الشرطقة الؿػفقم الشرطل لؾبؾقغ )طالمات البؾقغ ( وال ُتحدد سـ الحدث ببؾقغف   (3)

 الؼضائقة. 19لسـة  141، 123، 119لطعقن أرقام ، ا2001/ 12/ 29عؾقا التحادية اال اكظر

أحقاكًا تؼتصر طؾك ققاطد الضبط الؼضائل، وإجراءات جؿع األدلة ، وأحقاكًا تـص طؾك بعض اختصاص الؿحاكؿ،   (4)

مـ الؼاكقن اإلمارايت يف شلن األحداث الجاكحقـ  5كص الؿادة  اكظروفقؿا طدا ذلؽ مـ إجراءات ال تـص طؾقفا. 

 .الؼاكقن اإلمارايت يف شلن مؽافحة الغش التجاريمـ  21الؿادة ـ، ووالؿشردي
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كؼابؾ طدم تـظقم الؿسللة يف الؼواكقن الخاصة:  – 1الجرائؿ الؿـصقص طؾقفا يف تؾؽ الؼقاكقـ 

يف  كقن اإلجراءات الجـائقة:اإلحالة الصريحة إلك قا -األولالػرض يف هذه الحالة فرضقـ: 

هذا الػرض يـص الؼاكقن الخاص طؾك سريان قاكقن اإلجراءات الجـائقة فقؿا لؿ يرد بشلكف 

. ويف هذا الػرض يسري (1)كص خاص، وقد ورد الـص طؾك ذلؽ يف بعض الؼقاكقـ الخاصة 

 قاكقن اإلجراءات الجـائقة دون مشؽؾة يف تطبقؼف. 

الػرض يف هذه الحالة أن الؼاكقن الخاص لؿ يـص  :الخاص صؿت الؼاكقن -الػرض الثاين

قاكقن اإلجراءات الجـائقة. ويف القاقع، طؾك ققاطد إجرائقة خاصة، وكذلؽ لؿ يحؾ إلك 

يؿؽـ الؼقل أن الذي ُيَطّبؼ يف هذا الػرض هق قاكقن قاكقن اإلجراءات الجـائقة العام. وبعبارة 

ـصقص طؾقفا يف قاكقن اإلجراءات الجـائقة: حقث أخرى، هل الؼقاطد واألحؽام العامة الؿ

مـ  الؼاكقن الخاص يتؿ الرجقع إلك أحؽام الؼاكقن العام أو الؼقاطد العامة فقؿا يؽقن قد فات

 أحؽام. 

فػي حالة وجود قاكون طام وقاكون خاص، وفات الؼاكون الخاص تـظقم مسللة معقـة، ال 

يف التطبقق ويؼقد العام، ويطبق الؼاكون العام رغم قة األولتثور مسللة تطبقق قاطدة الخاص له 

وال يجقز االحتجاج . (3)، (2)وجود قاكون خاص: حقث إن هذا األخقر لم يـظم الؿسللة

 الؼاكقن العام، لعدم تقافر مجال تطبقؼفا.  الخاص يؼقد بؼاطدة

ال تصح الؿحاجة بؼاطدة أن محؽؿة الـؼض الؿصرية بلكه قضت يف هذا الصدد و

الؼاكقن العام وتعترب استثـاًء طؾقف وققدًا وإصارًا يف تػسقره وتلويؾف: ذلؽ  الخاص يؼقد كقنالؼا

تـتؿل إلك الؼاكقن الجـائل   -كؼاكقن الؿرور -أن قاكقن العؼقبات والؼقاكقـ الجـائقة الخاص

الؿقضقطل ويـتؿل قاكقن اإلجراءات الجـائقة إلك الؼاكقن الجـائل اإلجرائل باطتباره 

 .(4)سؾقب الػـل لتطبقؼ الؼقاكقـ العؼابقةاأل

الؼاكقن  بلن الرجقع إلك الؼاكقن العام مع ققام قاكقن خاص، يؽقن لتؽؿؾةأيضًا وقضت 

                                                        

بشلن كظام اإلجراءات الجزائقة العسؽرية  2009لسـة  12مـ الؿرسقم بؼاكقن اتحادي رقؿ  62الؿادة  اكظرومثال ذلؽ   (1)
 وتعديالتف . 

الؼضائقة  70لسـة  396والطعـ رقؿ  ، 2002/03/21الؼضائقة يف  71لسـة  509كؼض مدين مصري الطعـ رقؿ  اكظر ( 2)
 .    1150/4/86مؾػ  3/1/1990يف  44، لسـة  90تقى مجؾس الدولة الؿصري رقؿ وف 2001/02/18يف 

ققادة سقارة تحت تلثقر مخدر أو مسؽر ، ولؿ يـظؿ اإلجراءات التل يجب اتباطفا ومثال ذلك قاكون الؿرور كظم جريؿة    (3)
 . الحالة يطبؼ الؼاكقن العام وهق قاكقن اإلجراءات الجـائقةيف حالة التؾبس، ويف هذه 

 . 2012/11/13يف  الؼضائقة 75لسـة  18292كؼض مصري جـائل يف الطعـ رقؿ  ( 4)
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، (2)، وبعؽس ذلؽ يعد مـافاة صريحة لؾغرض الذى مـ أجؾف وضع الؼاكقن الخاص(1)الخاص

 . (3)ـظقؿ لؾؿسللةمـ ت الؼاكقن الخاص ألن إطؿال أحؽام الؼقاطد العامة مـاصف خؾق

فؿـ الؿؼرر قاكقكًا أكف مع ققام قاكقن خاص ال يرجع إلك أحؽام الؼاكقن العام إال فقؿا فات 

الؼاكقن الخاص مـ األحؽام: والرجقع إلك الؼاكقن العام مع وجقد قاكقن خاص يؽقن لتـظقؿ 

 و. ما لؿ يتؿ تـظقؿف يف هذا األخقر
ّ

العام مع ققام قاكقن لؾرجقع إلك الؼاكقن  بلكف ُيشرتطُقضل

وهذا يعـل أن ما لؿ يرد بشلكف كص يف الؼاكقن : (4)الؼاكقن الخاص خاص أن يؽقن ذلؽ لتؽؿؾة

 إلك الؼاكقن العام.بشلكف ؿ ؽتحالخاص ي

الػرض هـا وجقد مسللة معقـة يـظؿفا قاكقن تـظقم الؿسللة يف الؼواكقن الخاصة:  - 2

أيضًا الؼاكقن العام وفؼًا لؼقاطده، ويف هذا  خاص وفؼًا لؼقاطد إجرائقة خاصة ويـظؿفا

الػرض يثقر التساؤل طـ أي الؼقاطد اإلجرائقة واجبة التطبقؼ، وكقػقة تطبقؼ الؼقاطد العامة 

 والؼقاطد الخاصة ؟. 

وُيؼصد بالؼقاطد العامة لإلجراءات الجـائقة، مجؿقطة الؼقاطد اإلجرائقة التل تـظؿ 

لسابؼة طؾقفا أمام جفات الؼضاء العادية والجفات الؿعاوكة لفا الدطقى الجـائقة واإلجراءات ا

والتل تطبؼ طؾك كافة الجرائؿ وأيًا كان شخص مرتؽبفا: أي التل ترد يف قاكقن اإلجراءات 

 الجـائقة األساسل.

وُيؼصد بالؼقاطد الخاصة لإلجراءات الجـائقة، تؾؽ الؼقاطد التل تـظؿ اإلجراءات الجـائقة 

ة أو بالـسبة ألشخاص معقـقـ أو التل تـظر أمام محاكؿ معقـة خالف الؿحاكؿ يف دطاوى معقـ

  .(6): أي التل يرد الـص طؾقفا يف ققاكقـ خاصة (5)العادية 

                                                        

 661حؽؿ غقر مـشقر، والطعـ رقؿ  21/01/2016قضائقة بتاريخ   79لسـة  5162الطعـ رقؿ كؼض مصري مدين   (1)

د. حسـل الجـدي، قاكقن قؿع الغش والتدلقس يف دولة اإلمارات  اكظر. و01-08-2005قضائقة بتاريخ  72لسـة 

 وما بعدها.  8، ص 2009العربقة الؿتحدة، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، الطبعة األولك، 

 . 2008/12/22الؼضائقة يف  76لسـة  10334الطعـ رقؿ  كؼض مصري ( 2)

الؼضائقة  70لسـة  396، والطعـ رقؿ  2002/03/21الؼضائقة يف  71 لسـة 509كؼض مدين مصري الطعـ رقؿ  اكظر  (3)

 .  1998/07/11الؼضائقة يف  67لسـة  1069والطعـ رقؿ  2001/02/18يف 

 الؼضائقة، سبؼ اإلشارة إلقف. 72لسـة  661الطعـ رقؿ حؽؿ محؽؿة الـؼض الؿصرية كؼض مدين يف  اكظر   (4)

 .8كقن اإلجراءات الجـائقة، الؿرجع السابؼ ص د. ملمقن محؿد سالمة، قا اكظر   (5)

، وقد تؿ إلغاء هذا  1976لسـة  97رقؿ مـ قاكقن تـظقؿ التعامؾ بالـؼد األجـبل الؿصري  14الؿادة  اكظرذلؽ ثال وم  (6)

ؼؾقة قاكقن مؽافحة الؿقاد الؿخدرة والؿمثرات الع مـ 1 مؽرراً  65الؿادة الؼاكقن ولؽـ كذكره كؿثال أكثر وضقحًا، و

  .1995لسـة  14اإلمارايت رقؿ 
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قية يف التطبقؼ تؽقن ألحؽام الؼاكقن الخاص وقد كص األولالؼاطدة يف هذا الػرض هل أن 

هذا دلقؾ قاصع طؾك أن الؼاكقن الخاص و، (1)الؿشرع اإلمارايت يف الؼقاكقـ الخاصةطؾك ذلؽ 

هق الذي يؽقن لف أولقية التطبقؼ طؾك الؼقاطد العامة يف قاكقن اإلجراءات الجـائقة، وبالتالل 

هق الذي يطبؼ، وهذا يعد تطبقؼًا لؼاطدة الخاص يؼقد العام. فعـدما أراد الؿشرع الخروج 

م الؿخالػة إذا لؿ يلت الؿشرع طؾك الؼقاطد العامة جاء بـص خاص وبلحؽام خاصة، وبؿػفق

بـص خاص وبلحؽام خاصة، فنكف تطبؼ الؼقاطد العامة، وهل هـا الؿـصقص طؾقفا يف قاكقن 

 اإلجراءات الجـائقة. 

وقضت محؽؿة الـؼض الؿصرية بلكه ال يجوز إهدار الؼاكون الخاص إلطؿال الؼاكون العام، 

، فال يجوز إهدار (2)الؼاكون الخاص فنن ذلك فقه مـافاة صريحة لؾغرض الذي من أجؾه وضع

يتعقـ االلتزام بلحؽامف: ألن يف غقر ذلؽ  بذريعة إطؿال قاطدة طامة، بؾ  الؼاكقن الخاص

فقجقد قاكقن خاص ممداه . (3)مـافاة صريحة لؾغرض الذي مـ أجؾف وضع الؼاكقن الخاص

ر يف تػسقر الؼاكقن أكف ال وقضت أيضًا بلكف: مـ الؿؼر .(4)طدم الرجقع إلك أحؽام الؼاكقن العام

مادام أكف تقجد كصقص خاصة لتـظقؿ  -قاكقن اإلجراءات الجـائقة -يرجع إلك الؼاكقن العام

 . (5)اإلجراءات يف الؼاكقن الخاص 

تعارض الؼواكقن الخاصة والؼواطد العامة: يف الواقع، أن األصل هو طدم حدوث مثل  - 3

اطد مجال سرياكه، فالؼواطد العامة تسري طؾى هذا التعارض: حقث إن لؽل من كوطي الؼو

طؿوم األفراد أو الحاالت، يف حقن تسري الؼواطد الخاصة طؾى صائػة خاصة من األفراد أو 

الحاالت. وطؾى فرض حدوث تعارض يف حالة معقـة فتؽون أولوية التطبقق لؾؼواطد الخاصة، 

 الخاص أولى ويؼقد العام. اطدةوذلك تطبقؼًا لؾؼاطدة الؿعروفة بؼ ولقس لؾؼواطد العامة،

                                                        

مـ  1مؽرر  65الؿادة  و .يف شلن مؽافحة الجرائؿ اإلرهابقة 2014لسـة  7 رقؿمارايت االؼاكقن مـ ال 52الؿادة  اكظر   (1)

 قاكقن مؽافحة الؿقاد الؿخدرة والؿمثرات العؼؾقة.

 . 2003/11/22يف  72لسـة  510عـ رقؿ والط 2012/03/06يف  79لسـة  516كؼض مصري يف الطعـ رقؿ  اكظر  (2)

كؼض جـائل مصري يف الطعـ رقؿ و، 2000/12/21الؼضائقة يف  63لسـة  6664كؼض مدين مصري الطعـ رقؿ  اكظر  (3)

 .        2001/09/19الؼضائقة يف 61لسـة  23968

الؼضائقة يف  63لسـة  4753ؿ ، والطعـ رق 2003/11/22الؼضائقة يف  72لسـة  510كؼض مدين الطعـ رقؿ  اكظر   (4)

 . 1996/12/01يف  60لسـة  2691. والطعـ رقؿ 1999/12/19

 .1954/10/11الؼضائقة تاريخ  24لسـة  1002الطعـ رقؿ كؼض مصري جـائل    (5)
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وهذه الؼاطدة تعـل أن الؼاكقن الخاص الذي يـظؿ مسللة معقـة بؼقاطد وكصقص خاصة 

قية يف التطبقؼ، ومثال األولويشرتك معف قاكقن طام يف تـظقؿفا، فنن الؼاكقن الخاص تؽقن لف 

وبالتالل فنن ذلؽ قاكقن العؿؾ ففق يعد تشريعًا خاصًا لتـظقؿ طالقات العؿؾ الخاصة، 

قية يف التطبقؼ طؾك األحؽام الؿتعؾؼة بعالقات العؿؾ التل ترد يف األولأحؽام هذا الؼاكقن لفا 

 الؼاكقن الؿدين: حقث إن هذا األخقر يعد الشريعة العامة والؼاكقن العام.  

وال يجقز الرجقع يف تػسقر كصقص الؼاكقن الخاص الذي يـظؿ مسللة معقـة بطريؼة 

كؼص إلك ققاطد الؼاكقن العام: وذلؽ لؽل ال يػؼد الؼاكقن الخاص مربر وجقده مػصؾة دون 

بلكف: مـ الؿؼرر أكف ال  (1)يف غالب الحاالت، ويف هذا الؿجال قضت محؽؿة الـؼض الؿصرية

يرجع يف تػسقر الؼاكقن الخاص إلك ققاطد الؼاكقن العام مادام أكف تقجد كصقص خاصة 

الؼاكقن العام ويعترب  الخاص يؼقد ن الخاص باطتبار أن الؼاكقنلتـظقؿ اإلجراءات يف الؼاكق

 استثـاء طؾقف وإصارًا يف تػسقره وتلويؾف.   

الرجقع إلك أحؽام قاكقن طام ولق كان الحؼًا طؾك قاكقن خاص: حقث إن وال يجقز 

بؾ يظؾ االخاص وهق الذي يطبؼ، ، التشريع العام الالحؼ ال يـسخ ضؿـًا تشريع خاص سابؼ

 . (2)حقـفا يطبؼ التشريع العامص طؾقف ال فقؿا لؿ يـإ

ومع أن الؼاطدة هل ما سبؼ، فنكف يف حالة وجقد قاكقن خاص ولؿ يرد بف أي كص يؼرر 

اكػراده بؿسللة مـ الؿسائؾ دون غقره: فنكف يجقز الرجقع إلك أحؽام الؼاكقن العام، ومثال 

محاكؿ خاصة يف بعض األحقال، ومع  ذلؽ أن بعض الؼقاكقـ تجقز إحالة جرائؿ معقـة إلك

ذلؽ فنن هذه اإلحالة ال تسؾب الؿحاكؿ العادية واليتفا بالػصؾ يف تؾؽ الجرائؿ، سقاء كاكت 

لؿ يرد بف أي  الؼاكقن الخاص تؾؽ الجرائؿ مـصقصًا طؾقفا يف الؼاكقن العام أو الخاص، ما دام

ي أكف لؿ يحصر االختصاص كص يؼرر اكػراد الؿحؽؿة الخاصة باالختصاص دون غقرها: أ

 . (3)لفذه الؿحاكؿ الخاصة

الػرض يف هذه الحالة أن الؼاطدة الخاصة شائبة طدم دستورية الؼواطد الخاصة:  – 4

تتصػ بعد الدستقرية: أي أهنا مخالػة لـص دستقري، فػل هذه الحالة ال يجقز العؿؾ هبا، 

                                                        

 .  2003/11/12الؼضائقة يف  72لسـة  30508الطعـ رقؿ  كؼض مصري جـائل   (1)

 .9/3/1981الؼضائقة يف  50لسـة  2310كؼض مصري جـائل الطعـ رقؿ  ( 2)

 . 2010/01/05الؼضائقة يف  79لسـة  10308كؼض مصري جـائل الطعـ رقؿ  اكظر ( 3)



–
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الـص الؼاكقين الجـائل بقجفقف العام إذا تعارض  حقث إكف وتطبؼ الؼاطدة العامة بداًل مـفا:

والخاص مع الدستقر: فػل هذه الحالة يؼدم الدستقر طؾك الؼاكقن، ألن الدستقر يعؾق يف 

 .  (1)التدرج طؾك كافة الؼقاكقـ

يثقر تساؤل بشلن مدى إلغاء الؼواكقن الخاصة وإلغاء أحؽام وردت يف قواكقن طامة:  - 5

 الؿصري يف الؼاكقن العام ؟ كص الؼاكقن الؿدين أحؽام وردت يف قاكقن خاص ألحؽام

، طؾك أن إلغاء كص تشريعل يؽقن بتشريع الحؼ يـص (2)الؿعامالت الؿدكقة اإلمارايتو

صراحًة طؾك هذا اإللغاء، أو يشتؿؾ طؾك كص يتعارض مع كص التشريع الؼديؿ، أو يـظؿ مـ 

 .جديد مقضقع سبؼ أن قرر ققاطده ذلؽ التشريع

الؼقاطد يؾزم لفا شروط معقـة أوضحتفا فتقى لؾجؿعقة العؿقمقة لؼسؿل  وإلطؿال هذه 

الػتقى والتشريع بؿجؾس الدولة الؿصري قائؾة: أكف وفؼًا لحؽؿ الؿادة الثاكقة مـ التؼـقـ 

الؿدين أن إلغاء التشريع قد يؽقن صريحًا أو ضؿـقًا ويتحؼؼ اإللغاء الصريح بقجقد كص يف 

ة بنلغاء العؿؾ بالتشريع السابؼ، أما اإللغاء الضؿـل لؾؼاطدة التشريع الالحؼ يؼضل صراح

الؼاكقكقة ولف صقرتان ففق يتحؼؼ إما بصدور قاكقن جديد يـظؿ الؿقضقع الذي سبؼ أن قرر 

ققاطده تشريع سابؼ وإما بقجقد حؽؿ معارض يف التشريع الالحؼ لحؽؿ يف التشريع السابؼ 

اء أحدهؿا وطـدئذ يعترب الالحؼ كاسخًا والسابؼ بحقث ال يؿؽـ التقفقؼ بقـفؿا إال بنلغ

مـسقخًا، غقر أكف يشرتط يف هذه الصقرة مـ صقر اإللغاء الضؿـل أن يؽقن الحؽؿان 

الؿتعارضان مـ صبقعة واحدة أو أن يؽقن الحؽؿ السابؼ طامًا والحؽؿ الالحؼ خاصًا 

إذا حدث العؽس بلن كان فحقـئذ يعترب الحؽؿ الخاص كاسخًا لؾحؽؿ العام السابؼ طؾقف أما 

الحؽؿ السابؼ خاصًا والالحؼ طامًا فال يتحؼؼ الـسخ يف هذه الحالة طؿالً بالؼاطدة األصقلقة 

التل تؼضل بلن الـص الخاص يؼقد الـص العام ولق كان سابؼًا طؾقف وذلؽ صالؿا أن التشريع 

بؼ طؾقف فالحؽؿ العام لؿ يـص صراحة طؾك تـظقؿ الؿسللة التل يحؽؿفا الـص الخاص السا

الخاص ال يـسخ إال بحؽؿ خاص مثؾف أما العام فؼد يؾغك بحؽؿ طام أو بحؽؿ خاص الحــؼ 

 . (3)طؾقف 

                                                        

 . 21/12/1989الؼضائقة يف  59لسـة  15008كؼض جـائل مصري الطعـ رقؿ  اكظر ( 1)

 .1ت الؿدكقة اإلمارايت البـدفؼرة أولك قاكقن الؿعامال 4مـ الؼاكقن الؿدين الؿصري والؿادة  2الؿادة  اكظر ( 2)

 . إلقفا سابؼ اإلشارة  44سـة الػتقى  90فتقى مجؾس الدولة الؿصري رقؿ  اكظر ( 3)
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التعرض لألحؽام العامة لؾؼققد اإلجرائقة بشلن الدطقى  األحؽام الؼضائقة محؾ التعؾقؼ، تؼتضل

هؿ أليؽقن  ـا لفا ئقة: حقث تطبؼ طؾك الؼقد القارد بتؾؽ األحؽام وهق الشؽقى، ولؽـ تعرضالجـا

 بالؼدر الضروري فؼط لؾتعؾقؼ:واألحؽام العامة 

 األصل العام هو حرية الـقابة العامة يف تحريك الدطوى الجـائقة: -أوالً 

باشرهتا لؾدطقى الجـائقة سقاء الؼاطدة العامة هل أن الـقابة العامة تتؿتع بسؾطة تؼديرية يف م

، بحػظفا أو بنصدار أمر بلن ال وجف إلقامة الدطقى أو بنحالتفا إلك (1)بتحريؽفا أو طدم تحريؽفا

 الؿحؽؿة: أي أن مبدأ الؿالءمة هق الذي يسقد اإلجراءات يف قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت

التقـل، فؾقس السائد هق مبدأ التزام الـقابة الؿصري مثؾفؿا يف ذلؽ مثؾ الؼقاكقـ ذات األصؾ الو

 العامة بالتحريؽ أو اإلحالة. 

تباشر "مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة طؾك أن الـقابة العامة  5ويف هذا الصدد تـص الؿادة 

قاكقن اإلجراءات ك مـ األولؿادة . وتـص ال"التحؼقؼ واالهتام يف الجرائؿ وفؼًا ألحؽام هذا الؼاكقن

طؾك أكف: تختص الـقابة العامة دون غقرها برفع الدطقى الجـائقة ومباشرهتا وال ة الؿصري الجـائق

فالؼاكقن ال ُيؾِزم الـقابة العامة يف جؿقع األحقال ترفع مـ غقرها إال يف األحقال الؿبقـة ىف الؼاكقن.... 

 قى لؾؿحؽؿة. برفع الدطقى، فؾفا أن تحػظ التحؼقؼ أو تصدر أمرًا بلن ال وجف أو تحقؾ الدط

 اإلستثـاء وضع ققود طؾى حرية الـقابة العامة يف تحريك الدطوى الجـائقة:   -ثاكقًا 

جرائؿ طؾك قققد تتؿثؾ يف شؽقى تعؾؼ كثقر مـ التشريعات تحريؽ الدطقى الجـائقة لبعض ال

لتحؼقؼ إال وهذه حاالت طؾك سبقؾ االستثـاء ال يجقز فقفا لؾـقابة العامة أن تبدأ ا صؾب أو إذن: أو

 .  (2)حصقل طؾك إذنأو تؼديؿ شؽقى أو صؾب بزوال هذه الؼققد: 

ويف ضقء ما تؼدم، ال يجقز رفع الدطقى الجزائقة طـ الجرائؿ الؿؼقدة بتؾؽ الؼققد إال إذا 

ارتػع الؼقد مـ صاحب الحؼ، وهذه الؼققد تتعؾؼ بالـظام العام وتبطؾ اإلجراءات التل تتخذ 

لؼقد قائؿًا، وال يجقز تصحقح اإلجراء بعد ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال يف الدطقى متك كان ا

                                                        

 2012د. أشرف تقفقؼ شؿس الديـ شرح قاكقن اإلجراءات الجـائقة الجزء األول الطبعة الثاكقة دار الـفضة العربقة  اكظر ( 1)

 وم. 73ص 

وما بعدها،  328ص  2005د. محؿد زكل أبق طامر، اإلجراءات الجـائقة، دار الجامعة الجديدة يف الؼققد تػصقالً  اكظر ( 2)

 .85ص د. مدحت رمضان، القجقز يف شرح قاكقن اإلجراءات الجـائقة االتحادي، الؿرجع السابؼ 



–

  612    

 . (1)بتؼديؿ شؽقى الحؼة

 تحريك الدطوى الجـائقة دون رفع الؼقد اإلجرائي:لاألثر الؼاكوين  -ثالثًا 

يتعقـ طؾك الؿحؽؿة أن تؼضل بعدم قبقل الدطقى، يف حالة تحريؽ الـقابة العامة الدطقى 

فقفا الؼاكقن تحريؽفا بؼقد معقـ دون أن ُيزال هذا الؼقد: وذلؽ  الجـائقة طـ جريؿة يؼقد

لرفعفا بغقر الطريؼ الذي رسؿف الؼاكقن، ويف حالة صدور حؽؿ يف مقضقع الدطقى: فنكف 

ويف هذ الصدد . (2)يؽقن حؽؿًا مـعدمًا لعدم اتصال الؿحؽؿة بالدطقى طؾك القجف الصحقح

رر أكف إذا كاكت الدطقى الجـائقة قد أققؿت طؾك قضت محؽؿة الـؼض الؿصرية بلكف: مـ الؿؼ

الؿتفؿ مؿـ ال يؿؾؽ رفعفا قاكقكًا، فنن اتصال الؿحؽؿة هبذه الدطقى يؽقن معدومًا قاكقكًا 

 .(3)وال يحؼ لفا أن تتعرض لؿقضقطفا...

ولؽـ قققد تحريؽ الدطقى الجـائقة يتحدد كطاقفا بنجراءات التحؼقؼ والتصرف يف 

ؿال التل تسبؼ إجراءات التحؼقؼ، فال يؾزم إزالة الؼقد بشلهنا: حقث إهنا الدطقى، أما األط

تؼتصر طؾك التثبت مـ كقع الجريؿة وما إذا كاكت مـ الجرائؿ الؿؼقدة بؼقد إجرائل أم ال: أي 

 . (4)الجرائؿ الؿؼقدة بشؽقى أو صؾب أو إذن

 أثر رفع الؼقد اإلجرائي طؾى تحريك الدطوى الجـائقة:  -رابعًا 

بالـسبة لؾدطقى الجزائقة إذا قدم صاحب الحؼ يف  تسرتد الـقابة العامة سؾطتفا يف التحؼقؼ

الشؽقى شؽقاه أو تؿ تؼديؿ الطؾب أو الحصقل طؾك اإلذن، ولؾـقابة العامة أن تحػظ التحؼقؼ 

 –الشؽقى أو اإلذن أو الطؾب  -أو أن تحقؾ الدطقى إلك الؿحؽؿة،.  ولؽـ متك ضؾ الؼقد 

فال يجقز تحريؽ الدطقى الجزائقة مـ خالل التحؼقؼ أو اإلحالة إلك الؿحؽؿة قائؿًا، 

الؿختصة. وفقؿا يؾل كتحدث طـ األحؽام التل تـظؿ الؼقد اإلجرائل لجرائؿ اإلطتداء طؾك 

   .الشرف واإلطتبار اإللؽرتوكقة 

                                                        

ؿمسسة الجامعقة لؾدراسات د. سؾقؿان طبدالؿـعؿ، أصقل اإلجراءات الجزائقة يف التشريع والؼضاء والػؼف، مجد ال اكظر ( 1)
 . 239، ص 1997والـشر والتقزيع، بقروت، 

د. حسـ الؿرصػاوي، الؿرصػاوي يف الؼاكقن الجـائل، قاكقن اإلجراءات الجـائقة، الجزء الثالث، مـشلة الؿعارف،  اكظر  (2)
 .  1988فرباير  22ق  57لسـة  4522، وكؼض جـائل مصري الطعـ رقؿ  77بدون تاريخ  ص 

يف  57لسـة  3690، والطعـ رقؿ  16-05-2013الؼضائقة يف  4لسـة  323كؼض جـائل مصري الطعـ رقؿ   (3)
1988/10/27. 

 . 1988/06/16الؼضائقة بتاريخ  57لسـة  39 55الطعـ رقؿكؼض جـائل مصري يف   (4)
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ؾؼقد اإلجرائل تعؾقؼ تؼقد إلك ضرورة التعرض لألحؽام الؿـظؿة لاألحؽام محؾ ال

: وقد كظؿ جرائؿ اإلطتداء طؾك الشرف واإلطتبار اإللؽرتوكقة والؿتؿثؾ يف الشؽقىالؿتعؾؼ ب

. (1)كؾ مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت واإلجراءات الجـائقة الؿصري أحؽام هذا الؼقد

 وكػصؾ ذلؽ فقؿا يؾل:

 الؿؼصود بالؼقد اإلجرائي لجرائم اإلطتداء طؾى الشرف واإلطتبار:   - أوالً 

ُيؼصد بالؼقد اإلجرائل لجرائؿ اإلطتداء طؾك الشرف واإلطتبار اإللؽرتوكقة الشؽقى، وتعرف 

يف  (2)الشؽقى بلهنا تعبقر الؿجـل طؾقف طـ رغبتف يف بدء الـقابة العامة السقر يف إجراءات التحؼقؼ

، ومـ ذلؽ (3)ائؿ التل ققد الؿشرع تحريؽ الدطقى بشلهنا بضرورة تؼديؿ شؽقىجريؿة مـ الجر

جرائؿ اإلطتداء طؾك الشرف واإلطتبار اإللؽرتوكقة، والحؽؿة مـ ذلؽ هل إتاحة الػرصة 

لؾتصالح بقـ الجاين والؿجـل طؾقف: بالـسبة لجرائؿ معقـة تؿس حؼًا لؾؿجـل طؾقف بدرجة أكرب 

 . مـ مساسفا بالحؼ العام

 الؿصدر الؼاكوين لؾؼقد اإلجرائي لجرائم اإلطتداء طؾى الشرف واإلطتبار:  -ثاكقًا 

الؿصدر الؼاكقين لؾؼقد اإلجرائل لجرائؿ اإلطتداء طؾك الشرف واإلطتبار اإللؽرتوكقةيف تشريع 

مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة التل تـص طؾك طدم جقاز رفع  10دولة اإلمارات هق كص الؿادة 

قى الجزائقة يف جرائؿ معقـة حددها الـص إال بـاء طؾك شؽقى خطقة أو شػقية مـ الؿجـل الدط

 طؾقف أو مؿـ يؼقم مؼامف قاكقكًا. 

التل تؼضل بعدم جقاز  مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة 3الؿادة ويف التشريع الؿصري هق كص 

طؾقف أو مـ وكقؾف ـل رفع الدطقى الجـائقة إال بـاء طؾك شؽقى شػفقة أو كتابقة مـ الؿج

الؼققد القاردة طؾك ويتضح مـ الـصقـ سالػ اإلشارة إلقفؿا أن الشؽقى تعد مـ  ،(4)الخاص

                                                        

ويف ، 16و  15و 14و 13و  12و  10قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت يف الؿقاد اآلتقة: جاءت كصقص الشؽقى يف    (1)
 . 7و  6و  5و  4و  3قاكقن اإلجراءات الجـائقة الؿصري يف الؿقاد اآلتقة: 

 . 2012-12-31جزاء بتاريخ  559/  2012جزاء و  555/  2012محؽؿة تؿققز دبل الطعـ رقؿ  اكظر   (2)
الؿرجع اكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي، يف أحؽام الشؽقى تػصقالً د. مدحت رمضان القجقز يف شرح ق اكظر   (3)

 . وما بعدها 75د. أشرف تقفقؼ شؿس الديـ، الؿرجع السابؼ ص ، وما بعدها 85ص  السابؼ
، إذا كان الؿجـي طؾقه فقفا موضػًا طامًا أو شخصًا ذا صػة كقابقة طامة أو مؽؾػًا بخدمة طامة مع استثـاء بعض الجرائؿ   (4)

بسبب أداء الوضقػة أو الـقابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحؼقق فقفا دون حاجة إلى  وكان ارتؽاب الجريؿة
 الػؼرة الثاكقة من الؿادة التاسعة. اكظرتؼديم شؽوى أو صؾب أو إذن.  
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سؾطة الـقابة العامة يف تحريؽ الدطقى: وذلؽ بالـسبة لجرائؿ معقـة، ومـفا بعض الجرائؿ الؿاسة 

 بالشرف واإلطتبار.

 تخضع لؾؼقد اإلجرائي:الجرائم الؿاسة بالشرف واإلطتبار التي  -ثالثًا  

سبؼ أن ذكركا أن الجرائؿ التل التل تؿس الشرف واإلطتبار هل: السب والؼذف وافشاء 

ه خضع لؾؼقد اإلجرائل، وقد حددهق الذي ياألسرار والبالغ الؽاذب، ولؽـ بعضفا فؼط 

ل مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت بجرائؿ سب األشخاص وقذففؿ، وبالتال 10الؿادة 

ففل طؾك سبقؾ الحصر، وال يجقز الؼقاس طؾقفا وتؼرير ققد الشؽقى طؾك جرائؿ لؿ ترد حتك 

 .  (1)ولق تقافرت ذات العؾة 

جرائؿ سب األشخاص  10مـ الؿادة  4ويالحظ أن الؿشرع اإلمارايت ذكر يف البـد 

واليجوز تؼققدها والخروج طؾى مضؿون الـص بدطوى وقذففؿ، بصقغة مطؾؼة وطامة، 

ػسقره إستفداء بالعؾة التي أمؾته: ألن ذلك ال يؽون إال يف حالة غؿوضه: والحال لقس كذلك ت

ذلؽ، تشؿؾ الشؽقى السب والؼذف أيا كاكت وسقؾتف: تؼـقة طؾك و. 11من الؿادة  4يف البـد 

معؾقمات أو تؾقػقن أو غقر ذلؽ: وبعبارة أخرى أيا كان التشريع الذي كص طؾقفا، قاكقن 

 . (3)خاصأو قاكقن  (2)العؼقبات

ويختؾػ األمر يف التشريع الؿصري: حقث حدد قاكقن اإلجراءات الجـائقة، الجرائؿ 

 3الؿؼقدة بضرورة تؼديؿ شؽقى برقؿ الؿادة التل تعـل جريؿة معقـة، وذلؽ يف كص الؿادة 

 . 308، 307، 306، 303، 293، 292، 279، 274، 185الؿقاد التالقة: حقث ذكرت 

تالف بقـ الؼاكقن الؿصري والؼاكقن اإلمارايت، يؽقن يف غاية األهؿقة طـد تعؼقبـا وهذا اإلخ

طؾك تؾؽ األحؽام، فالؼاكقن الؿصري لؿ يذكر اسؿ الجريؿة وإكؿا ذكر رقؿ الؿادة، فحصرها 

الؼذف والسب بطريؼ بشلن  مؽررا 308، ولؿ يذكر الؿادة 308، 307، 306، 303يف الؿقاد 

. يف حقـ أن (4)خرج هذه الجريؿة مـ كطاق الجرائؿ الؿعؾؼة طؾك شؽقىالفاتػ، وبالتالل ت

الؼاكقن اإلمارايت ذكر إسؿ الجريؿة وبعبارات مطؾؼة، وبالتالل تشؿؾ السب والؼذف أيًا كاكت 

                                                        

شؽقى الطبعة د. إبراهقؿ حامد صـطاوي، قققد حرية الـقابة العامة يف تحريؽ الدطقى الجـائقة، الجزء األول ال اكظر (1)

 . 40و 39ص  1994األولك 

  مـ قاكقن العؼقبات اإلمارايت. 374الؿادة  اكظر ( 2)

 جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات. بشلن  اإلمارايتمـ الؿرسقم  20الؿادة  اكظر تؼـقة الؿعؾقماتومـفا ققاكقـ   ( 3)

  33د صـطاوي، الؿرجع السابؼ ص د. إبراهقؿ حام اكظرتخرج جريؿة السب غقر العؾـل، ويف اكتؼاد ذلؽ ،  و (4)
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الؿصري  قـال يجقز تؼققده بقسقؾة معقـة. وهذا يعد فارقًا جقهريًا بقـ الؼاكقكووسقؾتف، 

ـ بشلن الؼذف والسب بطريؼ اختالف أحؽام الؼضائق وجقبمدي إلك اإلماريت، يو

 . (1)الفاتػ

وقد قضت محؽؿة الـؼض الؿصرية بلكه: من الؿؼرر يف قضاء هذه الؿحؽؿة أكه ال يجوز 

تؼققد مطؾق الـص بغقر مخصص بحقث إن كان صريحًا جؾى الؿعـى قاصعًا يف الداللة طؾى 

وى تػسقره إستفداء بالحؽؿة التي أمؾته وقصد الؿراد مـه فال محل لؾخروج طؾقه أو تلويؾه بدط

 .(2)الشارع مـه ألن ذلك ال يؽون إال طـد غؿوض الـص أو وجود لبس فقه

أكف ال يجقز الؼقام  ويرتتب طؾك تعؾقؼ الدطقى الجـائقة طؾك شؽقى أثرًا قاكقكقًا هامًا هق

بعد تؼديؿ الشؽقى،  وبالتالل ال تتحرك الدطقى الجزائقة إال ،بنجراء مـ إجراءات التحؼقؼ

بطالكًا مـ الـظام العام يف حالة طدم تؼديؿ  وتؽقن إجراءات التحؼقؼ أو الؿحاكؿة باصؾة

الشؽقى: حقث كان يجب طؾك الـقابة العامة أن تصدر أمرًا بالحػظ يف هذه الحالة، ويجب 

ى يف طؾك الؿحؽؿة أن تؼضل بعدم قبقل الدطقى إذا ُرفعت الدطقى أمامفا بدون تؼديؿ شؽق

الجرائؿ التل تستؾزم تؼديؿ شؽقى، وقضت محؽؿة تؿققز دبل يف إحدى الؼضايا بلن كعل 

الطاطـ طؾك الحؽؿ بعدم تؼدم ولل أمر الؿجـل طؾقف الصغقر بشؽقى، ال محؾ لف صالؿا 

 .(4)،  (3)الجريؿة لقست مـ الجرائؿ التل يستؾزم الؼاكقن تؼديؿ شؽقى بشلهنا

 الؼقد وأهؾقته بشلن الجرائم الؿاسة بالشرف واإلطتبار:  صاحب الحق يف رفع -رابعًا 

يرتبط الحؼ يف رفع الؼقد اإلجرائل بالحؼ يف التـازل طـف، وصاحب الحؼ فقفؿا هق الؿجـل 

طؾقف، وبعبارة أخرى الؿجـل طؾقف هق صاحب الحؼ األصقؾ يف تؼديؿ الشؽقى ويف التـازل 

 . (5)طـفا 

   .(6) ـ غقره، إذا كان هذا الغقر يؼقم مؼامف قاكقكًاومع ذلؽ أجاز الؼاكقن تؼديؿفا م

                                                        

 .ماسقليت فقؿا بعد بشلن األثر الذي ترتب طؾك اختالف الصقاغة اكظر ( 1)
الؼضائقة  58لسـة  3581، والطعن رقم  1996/4/11الؼضائقة يف  56لسـة  949الطعن رقم كؼض مدين مصري  اكظر ( 2)

 .   24/2/1994يف 
 .  2010-10-25جزاء بتاريخ  492/  2010ـ رقؿ حؽؿ محؽؿة تؿققز  دبل يف الطع اكظر ( 3)
، يجقز تحريؽ الدطقى طـ هذه األخقرة دون  ال تستؾزم شؽقىبجريؿة  ويف حالة إرتباط جريؿة السب أو الؼذف  (4)

 .1993/ 9/ 22ق، بتاريخ  15لسـة  39الؿحؽؿة االتحادية العؾقا الطعـ رقؿ  شؽقى ،
مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الؿصري  4الؿادة  اكظر .ؽػل تؼديؿ الشؽقى مـ أحدهؿيف حالة تعدد الؿجـل طؾقفؿ ي و   (5)

أشرف تقفقؼ شؿس الديـ شرح قاكقن اإلجراءات الجـائقة، د.  اكظرمـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت ،  12الؿادة و
 .  80صالؿرجع السابؼ 

  إجراءات جـائقة مصري.الؿادة الثالثة و ،جزائقة إمارايت إجراءاتالؿادة العاشرة  اكظر   (6)
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ووفؼًا لؼاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت تؽػل القكالة العامة يف حالة تؼديؿ الشؽقى 

مـ وكقؾ الؿجـل طؾقف، وال يؾزم وكالة خاصة. يف حقـ يستؾزم قاكقن اإلجراءات الجـائقة 

بقكالة خاصة: وال تؽػل القكالة العامة. الؿصري أن يؽقن وكقؾ الؿجـل طؾقف مقكالً 

. ألن الحؼ يف الشؽقى حؼ شخصل (1)ويـؼضل الحؼ يف الشؽقى بقفاة الؿجـل طؾقف

اليقرث، ولؽـ إذا حدثت القفاة بعد تؼديؿ الشؽقى، فتستؿر الدطقى: حقث ال تمثر القفاة 

 طؾك سقرها.

قى مـ غقر الؿجـل طؾقف إال جقز تؼديؿ الشؽوقد قضت الؿحؽؿة االتحادية العؾقا بلن ال ي

الزوج طـ جريؿة سب  إذا كان مؿثالً قاكقكقًا لف: حقث قضت بعدم جقاز تؼديؿ الشؽقى مـ

وقذف مقّجف إلك زوجتف باطتبار أن الؿجـل طؾقفا هل الزوجة، وهل صاحبة الحؼ يف 

 .  (2) الشؽقى، ولقس زوجفا وإن تضرر مـ الجريؿة مادام لؿ يؽـ هق مؿثالً لفا قاكقكًا

واألصؾ أن يتؿ تؼديؿ رفع الؼقد مـ الؿجـل طؾقف أو مؿـ يـقب طـف قاكقكًا إلك أحد 

ؼدم الشؽقى مـ الؿجـل طؾقف أو مؿـ أي ت: (3)ملمقري الضبط الؼضائل أو إلك الـقابة العامة 

يـقب قاكقكًا، ولؽـف قد يؽقن قاصرًا فُتؼدم الشؽقى مـ القلل طؾقف، وقد تتعارض مصؾحتف 

ة مـ يؿثؾف، فتؿثؾ الـقابة العامة الؿجـل طؾقف قاكقكًا، وقد ال يقجد مـ يؿثؾف فقؽقن مع مصؾح

 . (4)الـائب العام ولقًا لؿـ ال ولل لف 

 سؼوط الحق يف رفع الؼقد اإلجرائي يف الجرائم الؿاسة بالشرف واإلطتبار:  -خامسًا 

والؼاكقن الؿصري،  يؼصد بذلؽ سؼقط الحؼ يف الشؽقى، يـص كؾ مـ الؼاكقن اإلمارايت

طؾك وجقب أن يؼدم الؿجـل طؾقف شؽقاه خالل مدة ثالثة أشفر مـ يقم طؾؿف بالجريؿة 

: وبالتالل تبدأ مـ يقم تقافر هذا العؾؿ، (6)، وقد يتلخر طؾؿ الؿجـل طؾقف بؿرتؽبفا(5)ومرتؽبفا

                                                        

 مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت. 15الؿادة  و قاكقن اإلجراءات الجـائقة الؿصري.مـ  7الؿادة  اكظر   (1)
 .1994/ 2/ 16ق، بتاريخ   15لسـة  119الؿحؽؿة االتحادية العؾقا يف الطعـ رقؿ  اكظر  (2)
 اكظراءات تؼديؿفا إلك جفة مـ هذه الجفات، ولق لؿ تؽـ هل الجفة محؾ ارتؽاب الجريؿة. ال يمثر يف صحة اإلجر   (3)

. ويف حالة التؾبس يؿؽـ لؾؿجـل طؾقف 2004-04-17جزاء بتاريخ  491/  2003محؽؿة تؿققز دبل يف الطعـ رقؿ 
 39الؿادة  ائقة إمارايتإجراءات جز 11تؼديؿ الشؽقى إلك مـ يؽقن حاضرًا مـ رجال السؾطة العامة، كص الؿادة 

 12الؿادة  -ضد أحدهؿ يعـل أهنا ضد الباققـوإذا تعدد الؿتفؿقن، فنن تؼديؿ الشؽقى إجراءات جـائقة مصري . 
 .مـ إجراءات جـائقة مصري 4. الؿادة إجراءات جزائقة إمارايت

 إلجراءات اإلمارايت.قاكقن ا 14،  13الؿادتان وقاكقن اإلجراءات الؿصري،مـ  6 ، 5الؿادتان  اكظر ( 4)
 مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت، الؿادة الثالثة مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الؿصري.  10الؿادة  ( 5)
قبؾ أن يعؾؿ الؿجـل طؾقف بقققع التؼادم : حقث قد تؿر مدة بالتؼادم قبؾ تؼديؿ الشؽقى وقد تـؼضل الدطقى الجزائقة   (6)

 يف حقـ يبدأ اكؼضاء الدطقى مـ يقم وققع الجريؿة، ولقس مـ تاريخ العؾؿ. مرتؽبفا، والجريؿة 
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بدأ مـ يقم طؾؿ فالثالثة أشفر ال تبدأ مـ يقم وققع الجريؿة بشؽؾ مطؾؼ. فؿدة الثالثة أشفر ت

 .(1)الؿجـل طؾقف بالجريؿة ومرتؽبفا

ويعـل طؾؿ الؿجـل طؾقف بالجريؿة ومرتؽبفا، طؾؿف القؼقـل الؿمكد ولقس طؾؿف الحؽؿل 

أو الؿػرتض: ويف هذا الصدد قضت محؽؿة الـؼض الؿصرية، بلن طؾؿ الؿجـل طؾقف 

فرتاضقًا فال يجري الؿقعاد يف يجب أن يؽقن طؾؿًا يؼقـقًا ال ضـقًا وال ابالجريؿة ومرتؽبفا 

حؼ الؿجـل طؾقف إال مـ الققم الذي ثبت فقف ققام هذا العؾؿ القؼقـل، واليجقز ترتقب طؾؿ 

 . (2)الؿدطل بالحؼ الؿدين طؾك طؾؿ وكقؾف: ألكف ترتقب حؽؿل يؼقم طؾك االفرتاض

ارتػع الؼقد إذا تؼدم الؿجـل طؾقف أو مـ يـقب طـف قاكقكًا بالشؽقى خالل الثالثة أشفر 

، ولؽـ قبؾ اسرتداد سؾطتفا: فال  (3)واسرتدت الـقابة العامة سؾطتفا ولفا أن تباشر اإلجراءات 

يجقز لفا ذلؽ وإال تؽقن هذه اإلجراءات باصؾة بطالكًا مطؾؼًا، ألن هذا الؼقد مـ الـظام 

 .(4)وقتيحؼ التؿسؽ هبذا البطالن  يف أي والعام، 

فر دون أن يتؼدم الؿجـل طؾقف أو مـ يـقب طـف قاكقكًا وإذا اكؼضت مدة الثالثة أش

: وتسري هذه الؿدة (6)وال تؼبؾ الشؽقى بعد هذه الؿدة (5)بالشؽقى سؼط الحؼ يف تؼديؿفا

طؾك الـقابة العامة وطؾك الؿدطك بالحؼقق الؿدكقة، فنذا تؿ إطالن صحقػة الدطقى الؿباشرة 

قبقل الدطقى الكؼضاء الحؼ يف رفعفا، والزطؿ بعد فقات هذه الؿدة، فنكف يصح الدفع بعدم 

بلن مدة الثالثة أشفر ققد طؾك حرية الـقابة ىف رفع الدطقى دون الؿدطل بالحؼقق الؿدكقة، ال 

 .       (7)سـد لف مـ الؼاكقن

 التـازل طن الؼقد اإلجرائي وتوققته يف الجرائم الؿاسة بالشرف واإلطتبار:  -سادسًا 

لؼقد اإلجرائل يف الجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار، التـازل طـ كؼصد بالتـازل طـ ا

                                                        

 . 1970/04/06الؼضائقة يف  40لسـة  220الطعـ رقؿ كؼض جـائل مصري يف  اكظر ( 1)

 .1976/03/29يف  الؼضائقة 45لسـة  1495كؼض مصري الطعـ رقؿ  اكظر ( 2)

 .127اءات الجـائقة، الؿرجع السابؼ، ص د. محؿقد كجقب حسـل، شرح قاكقن اإلجر اكظر   (3)

 .  78، ص  1988د. محؿقد محؿقد مصطػك، شرح قاكقن اإلجراءات الجـائقة، دار الـفضة صبعة  اكظر   (4)

 .17/09/2012جزائل بتاريخ  2012لسـة  318رقؿ الؿحؽؿة االتحادية العؾقا يف الطعـ  ( 5)

محؽؿة تؿققز دبل  اكظريعد قريـة طؾك التـازل طـ الحؼ يف الشؽقى ، ى دون تؼديؿ شؽق وفقات مدة الثالثة أشفر    (6)

 جزاء. 2001/ 11/ 13، بتاريخ 2001لسـة  175الطعـ رقؿ 

  .1979/03/12يف  الؼضائقة 47لسـة  995الطعـ رقؿ كؼض جـائل مصري    (7)
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الشؽقى، ويف هذا الصدد يتعقـ التؿققز بقـ التـازل طـ الشؽقى، والتـازل طـ الحؼ فقفا: 

فالتـازل طـ الحؼ يف الشؽقى يؽقن قبؾ تؼديؿ الشؽقى، أما التـازل طـ الشؽقى فقؽقن بعد 

 .(1)ن يتـازل طـفاقدم الشؽقى أ لؿـ تؼديؿفا: فقحؼ 

ولؿـ قدم الشؽقى أن يتـازل طـفا يف أي مرحؾة مـ مراحؾ الدطقى سقاء يف مرحؾة 

، ولؽـ يف هذه الحالة األخقرة يشرتط أال (2)التحؼقؼ أم الؿحاكؿة أو حتك بعد صدور حؽؿ

 : وتطبقؼًا لذلؽ قُ (3)يؽقن الحؽؿ أصبح باتًا
ّ

بلن مـ قدم الشؽقى هق صاحب الحؼ يف  ضل

 .(4)ازل طـفاالتـ

يف حالة تعددهؿ، وال يمدي تـازل  الشؽقىويتعقـ تـازل كؾ األشخاص الذيـ تؼدمقا ب

أحدهؿ إلك اكؼضاء الدطقى: حقث إن لؽؾ واحد مـفؿ حؼًا مستؼالً يف استؿرار الدطقى : 

ذلؽ أن كالً مـفؿ لف حؼ يف تحريؽ الدطقى يف مقاجفة الؿتفؿ بتؼديؿف لؾشؽقى. ولؽـ تـازل 

 . (5)تـازاًل لؾباققـ يف حالة تعددهؿ يعدبالـسبة ألحد الؿتفؿقـ ل طؾقف الؿجـ

ويؽقن التـازل طـ الشؽقى صحقحًا مرتبًا آثاره يف اكؼضاء الدطقى الجزائقة يف حالة 

، ويؽقن التـازل مؿـ لف (6) خؿس طشرة سـة 15صدوره مـ الؿجـل طؾقف الذي أتؿ مـ العؿر 

يف تؼديؿ  -كؿا كص الؼاكقن -ؾ، ألن القلل هق صاحب الحؼ القالية طؾقف إذا كان طؿره أق

التـازل ولق كان مقعاد الشؽقى ما زال ساريًا. ويـتؼؾ الحؼ  الشؽقى. وال يجقز الرجقع يف

يف التـازل إلك كؾ القرثة مجتؿعقـ يف حالة وفاة صاحب الحؼ يف الشؽقى بعد تؼديؿفا، 

نذا تقىف الشاكك فال يـتؼؾ حؼف يف التـازل ف  ولؽـ األمر طؾك خالف ذلؽ يف الؼاكقن الؿصري

 . (7)إلك ورثتف 

                                                        

 . 642 ،  ص2003الـفضة، دار د. طبدالرؤوف مفدي، شرح الؼقاطد العامة لإلجراءات الجـائقة،  اكظر ( 1)

 مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الؿصري. 10الؿادة . مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت 16الؿادة  ( 2)

 . 91ص  الؿرجع السابؼد. مدحت رمضان القجقز يف شرح قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي،    (3)

 13568كؼض جـائل مصري يف الطعـ رقؿ و . 2008-01-21ء يف جزا 454/  2007تؿققز دبل الطعـ رقؿ  اكظر (4)

  .1983/11/22يف  قضائقة 53لسـة  1826الطعـ رقؿ . و1992/02/06يف  الؼضائقة 59لسـة 

 مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الؿصري . 10الؿادة إجراءات جزائقة إمارايت. وكذلؽ  3/ 16الؿادة  اكظر ( 5)

د. رؤوف طبقد، مبادئ  اكظر، الجرائؿ التل يؼقد الؿشرع تحريؽ الدطقى بشلهنا طؾك تؼديؿ شؽقىويـحصر التـازل يف    (6)

تؿققز دبل الطعـ رقؿ ووما بعدها،  86، ص  2005اإلجراءات الجـائقة يف الؼاكقن الؿصري، دار الػؽر العربل، صبعة 

يف  الؼضائقة 79ة لسـ 3099كؼض جـائل مصري الطعـ رقؿ و، 2010-10-04جزاء يف  458/  2010

 .2005/  6/6يف  33لسـة  215طعـ رقؿ االتحادية العؾقا الو.2011/03/15

 .مـ اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت  16،  13ؿادتان المـ اإلجراءات الؿصري، و 10،  5الؿادتان  اكظر  (7)
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ويحؼ لصاحب الحؼ يف الشؽقى أن يتـازل طـفا يف أي وقت مادام لؿ يصدر مـ الؿحؽؿة 

، وبالتالل يجقز التـازل يف أي مرحؾة مـ مراحؾ الدطقى الجـائقة، (1)حؽؿ بات يف الدطقى

، أو يف مرحؾة التحؼقؼ االبتدائل أمام الـقابة سقاء حدث ذلؽ  يف مرحؾة جؿع االستدالالت

 . (3)أو يف مرحؾة الؿحاكؿة أثـاء كظر الدطقى  (2)العامة 

ويختؾػ الؼرار الذي يصدر بعد التـازل، بحسب الجفة التل حدث التـازل يف مرحؾتفا. 

ـاء التحؼقؼ أث ولقتصدر الـقابة العامة أمرًا بالحػظ، يف حالة التـازل قبؾ التحؼقؼ االبتدائل، 

االبتدائل تصدر أمرًا بلن ال وجف إلقامة الدطقى. ويف حالة التـازل أثـاء كظر الدطقى فنن 

.  (5): وهذا اإلكؼضاء يتعؾؼ بالـظام العام (4)الؿحؽؿة تصدر حؽؿًا باكؼضاء الدطقى الجـائقة

 هق تـازل الؿجـل طؾقف طـ الشؽقى.يف كؾ تؾؽ الؿراحؾ والتسبقب 

 لتـازل طن الؼقد اإلجرائي يف الجرائم الؿاسة بالشرف واإلطتبار: شؽل ا -سادسًا

كؼصد بذلؽ شؽؾ التـازل طـ الشؽقى: لؿ يشرتط الؼاكقن شؽالً معقـًا يف التـازل طـفا، 

مثؾؿا لؿ يشرتط شؽالً معقـًا يف تؼديؿفا، فؼد يؽقكا شػاهة، وقد يؽقكا كتابة أمام الؿحؽؿة، 

حالة استعؿال الؿجـل طؾقف لػظ التـازل وقد يؽقن ضؿـقًا بؾػظ وقد يؽقن التـازل صريحًا يف 

. ولؽـ يجب أال يؽقن معؾؼًا طؾك شرط: وبالتالل فال أثر لؾتـازل الؿعؾؼ (6)الصػح أو العػق

 طؾك حدوث أمر معقـ.

أو صقرة خطاب  (7)وقد يؽقن التـازل يف صقرة طؼد صؾح بقـ الؿجـل طؾقف والؿتفؿ

قف إلك الؿتفؿ أو إلك شخص لقؼدمف، وال يشرتط أن يؽقن ذلؽ أمام مؽتقب يرسؾف الؿجـل طؾ

                                                        

 349، ص 2005ـشر، األسؽـدرية، صبعة د. محؿد زكل أبق طامر، اإلجراءات الجـائقة، دار الجامعة الجديدة لؾ اكظر  (1)

 .1989/12/11يف  الؼضائقة 58لسـة  46433كؼض جـائل مصري يف الطعـ رقؿ وما بعدها، و

 .2002/09/29يف  الؼضائقة 66لسـة  19319يف الطعـ رقؿ كؼض جـائل مصري    (2)

د. طبدالرءوف مفدي، شرح  اكظري ، احة صريشؿؾفا وال تلثقر لفذا التـازل طؾك الدطقى الؿدكقة إاّل إذا كان هذا التـازل   (3)

الطعـ رقؿ كؼض جـائل مصري  اكظر، و 652، ص 2003الؼقاطد العامة لإلجراءات الجـائقة، دار الـفضة العربقة، 

 . 1994/12/12يف  الؼضائقة 59لسـة  27476

 .ن اإلجراءات الجـائقة الؿصريمـ قاكق 10مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت، والؿادة  16الؿادة  ( 4)

 .1990/04/05الؼضائقة يف  59لسـة  12962كؼض جـائل مصري يف الطعـ رقؿ  ( 5)

 . 2005/11/24الؼضائقة يف  75لسـة  12152الطعـ رقؿ كؼض جـائل مصري يف  ( 6)

 .1975/03/03يف  45لسـة  90كؼض جـائل يف الطعـ رقؿ  ( 7)
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: ويف حالة التـازل مـ وكقؾ الؿجـل طؾقف، فنكف يؽقن بتقكقؾ خاص: حقث إن (1)الؿحؽؿة

التـازل ُيػؼد الؿجـل طؾقف حؼًا مـ حؼققف، ومـ ثؿ وجب أن يؽقن مـ الؿجـل طؾقف شخصقًا 

 أو مـ يؼقم مؼامف بتقكقؾ خاص. 

سبة لؾؼاكقن اإلمارايت، فقؿؽـ استـتاج ذلؽ مـ الـصقص الؿتعؾؼة بالصؾح الجزائل وبالـ

: وذلؽ زيادة يف الحػاظ طؾك حؼقق الؿجـل طؾقف، وذلؽ لقجقد فارق بقـ (2)مـ ذات الؼاكقن

تؼديؿ الشؽقى والتـازل طـفا فتؼديؿ الشؽقى هق استعؿال ومؿارسة لؾحؼ أما التـازل ففق 

 إسؼاط لؾحؼ.

 الؼقد اإلجرائي والجرائم الفاتػقة الؿاسة بالشرف واإلطتبار: - تاسعًا

الؿؼصقد بالؼقد اإلجرائل والجرائؿ الفاتػقة : هق ققد الشؽقى بشلن جرائؿ الؼذف والسب 

طاقب الؿشرع الؿصري واإلمارايت طؾك جرائؿ الؼذف  وقد، (3)التل تؼع مـ خالل الفاتػ

د ساوى يف العؼقبة بقـفؿا وبقـ الؼذف العؾـل، وترجع ، وق(4)والسب التل تؼع بطريؼ التؾقػقن

هذه الؿساواة إلك ما يـطقي طؾقف مـ إزطاج، والتخػل تحت ستار السرية التل يؽػؾفا 

 االتصال التؾقػقين.  

، فالجريؿتان متشاهبتان مـ حقث (5)وتتػؼ هذه الجريؿة مع جريؿة اإلزطاج الفاتػل

الؿصرية بلن اإلزطاج، وفؼًا اج قضت محؽؿة الـؼض ويف تعريػ اإلزط. الؿدلقل والقسقؾة

مؽررًا مـ قاكقن العؼقبات، اليؼقم طؾك السب والؼذف فؼط، بؾ يتسع لؽؾ  166لـص الؿادة 

سؾقك يضقؼ بف صدر اإلكسان مـ ققل أو فعؾ، ويؾزم أن يبقـ حؽؿ اإلداكة الؼقل أو الػعؾ 

تحديد ما إذا كان الػعل الؿرتؽب و. (6)الذي يتصػ بلكف مصدر أو سبب اإلزطاج أو الضقؼ

 يشؽل إزطاجًا أو مضايؼة من طدمه مسللة موضوطقة يؼدرها قاضي الؿوضوع.

                                                        

 .90ح قاكقن اإلجراءات الجـائقة، الؿرجع السابؼ، ص د. محؿقد محؿقد مصطػك، شر  ( 1)

 مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي. 348و  347و  346الؿادة الؿقاد :  اكظر ( 2)

الشؽقى بشلن الؼذف والسب واإلزطاج الفاتػل هـا، أكـا كعتؼد بتلثر أحؽام الؼضاء اإلمارايت محؾ التعؾقؼ سبب تـاول  ( 3)

 ام تؿققز دبل بلحؽام محؽؿة الـؼض الؿصرية التل صدرت بشلهنا. وبصػة خاصة أحؽ

 من من قاكون العؼوبات اإلماراتي 374والؿادة  .مؽرر مـ قاكقن العؼقبات الؿصري 308كص الؿادة  اكظر ( 4)

من  76لؿادة من من قاكون العؼوبات اإلماراتي وا 298من قاكون العؼوبات الؿصري، والؿادة  مؽرراً  166الؿادة  اكظر ( 5)

 قاكون تـظقم االتصاالت اإلماراتي. 3مؽرر  72قاكون تـظقم االتصاالت الؿصري، والؿادة 

 .1998/05الؼضائقة يف  61لسـة  2741كؼض جـائل مصري الطعـ رقؿ  ( 6)
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كليت لؾتساؤل األهؿ يف مقضقطـا وهق: هؾ تدخؾ جرائؿ الؼذف والسب الفاتػل، وجريؿة 

اإلزطاج، ضؿـ الجرائؿ الؿؼقدة بتؼديؿ شؽقى؟ وكربط بقـفؿا طؾك أساس أن الؼذف والسب 

 لألشخاص؟.  ؽؾ إزطاجًايش

يف القاقع، كرى أكف إذا كاكت الققائع التل تتصػ باإلزطاج تـطقي طؾك قذٍف أو سٍب، فنن 

األمر يختؾػ يف الؼاكقن اإلمارايت طـ الؼاكقن الؿصري. فػل الؼاكقن الؿصري ال تتؼقد 

اءات بشؽقى كظرًا ألن الؿشرع الؿصري حدد تؾؽ الجرائؿ برقؿ الؿادة يف قاكقن اإلجر

الجـائقة، ولؿ تذكر ضؿـ هذه الؿقاد الؿادة التل تـص طؾك جريؿتل الؼذف والسب 

بالتؾقػقن، وجريؿة اإلزطاج، وبالتالل  ال يؾزم تؼديؿ شؽقى. ويف الؼاكقن اإلمارايت تدخؾ 

جريؿتا الؼذف والسب بالتؾقػقن ضؿـ الجرائؿ الؿؼقدة بشؽقى: ألكف ذكر هذه الجرائؿ 

سب األشخاص وقذففؿ، وبالتالل كـظر إلك الققائع فنذا كاكت سبًا أو بنسؿفا حقث فؼال: 

قذفًا أو إزطاجًا يـطقي طؾك سب وقذف: فنهنا تؼقد بشؽقى وإذا لؿ تتضؿـ سبًا أو قذفًا، 

اإلزطاج أوسع كطاقًا مـ الؼذف والسب، وبالتالل فؿـ الؿؿؽـ أن فنهنا ال تؼقد بشؽقى، ف

 يـطقي اإلزطاج طؾك سب وقذف.



–
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 بحث انثانث انم

  تعقيب انباحث بشأن األحكاو محم انتعهيق
يف حالة طدم تجريؿفا بؼاكقن خاص، ثؿ كتـاول هـا التعؼقب طؾك الؼقد اإلجرائل       

 كتـاولف يف حالة  تجريؿفا بؼاكقن خاص: وذلؽ طؾك الـحق التالل:

جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات يف يف ؼقد اإلجرائل ) الشؽقى ( مققػ الؼضاء بشلن الهـا حث كب

حالة طدم تجريؿفا بؼاكقن خاص، ويؽقن ذلؽ مـ خالل اتجاه الؼضاء الؿصري والؼضاء 

 ذلؽ طؾك الـحق التالل : اإلمارايت يف هذا الشلن. و

ت الطاطـ بلكف سب الؿجـل طؾقفا الـقابة العامة اهتؿ: (1) األولالحؽم تعؼقب بشلن  -أوالً 

طؼقبات.  1/374، 371بطريؼ الفاتػ، وكان ذلؽ برسائؾ كصقة وصؾبت معاقبتف بالؿادتقـ 

حؽؿت محؽؿة أول درجة بحبس الؿتفؿ . الؿحؽقم طؾقف صعـ باالستئـاف لقجقد تـازل. 

كان يتعقـ  حؽؿت الؿحؽؿة بعدم قبقل الدطقيقـ الجزائقة والؿدكقة. صعـت الـقابة مؼررة أكف

 الحؽؿ باكؼضاء الدطقى الجزائقة ولقس طدم الؼبقل.  

...يف القاقع، كميد الؿحؽؿة يف  بالـسبة لحؽم محؽؿة اإلستئـاف بعدم الؼبول لوجود تـازل

قبقل التـازل وترتقب أثر قاكقين طؾقف، ولؽـ اليؿؽـ مسايرهتا يف فقؿا ذهبت إلقف بالؼقل بعدم 

التـازل طـ الشؽقى يف أي مرحؾة مـ مراحؾ الدطقى، وبطبقعة الؼبقل: ألن الؼاكقن سؿح ب

فؾق حدث الحال يختؾػ الؼرار الذي يصدر طؾك أثر التـازل بحسب الؿرحؾة التل حدث فقفا 

التـازل خالل مرحؾة اإلستدالل وقبؾ التحؼقؼ االبتدائل، فنن الـقابة العامة تصدر أمرًا بحػظ 

بتدائل، فنن الـقابة العامة تصدر أمرًا بلن ال وجف إلقامة الدطقى. ولق حدث أثـاء التحؼقؼ اال

فنن الؼرار الدققؼ ، وهذا هق الحال هـا، الدطقى. ولق حدث أمام الؿحؽؿة أثـاء كظر الدطقى

 .(2)وفؼًا لـص الؼاكقن، هق الحؽؿ باكؼضاء الدطقى الجـائقة ولقس طدم الؼبقل

                                                        

 جزاء 2007/ 454 محؽؿة تؿققز دبل يف الطعـ رقؿ   (1)

 راجع ما سبؼ بشلن التلصقؾ العؾؿل .  ( 2)
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يف القاقع باكؼضاء الدطوى الجزائقة ......طعن الـقابة العامة الي يطؾب الحؽم وبالـسبة ل

كميد الـقابة العامة يف صعـفا وصؾبفا: حبث إن هذا هق التطبقؼ الصحقح لـص الؼاكقن: حقث 

 سؾػ ذكره.كؿا كص طؾك اإلكؼضاء ولقس طدم الؼبقل، وذلؽ 

ؿة يف القاقع كميد محؽ...وبالـسبة لؼول محؽؿة التؿققز أن الحؽم أخطل يف تطبقق الؼاكون .

 التؿققز فقؿا ذهبت إلقف: ألن ماقضت بف هق ما يتػؼ وصقح كص الؼاكقن . 

يف هذا الحؽؿ أسـدت الـقابة العامة إلك الطاطـ أكف :  (1)تعؼقب بشلن الحؽم الثاين -ثاكقًا 

 سب يف رسالة كصقة بالفاتػ الـؼال. جريؿة 

تف. الـقابة العامة محؽؿة أول درجة قضت برباءة الؿتفؿ. محؽؿة االستئـاف قضت بنداك

 .طـ الشؽقى  تـازلؾدفعت باكؼضاء الدطقى الجزائقة ل

يف القاقع، هذا الدفع مـ قبؾ بالـسبة لدفع الـقابة العامة باكؼضاء الدطوى الجزائقة بالتـازل ..

الـقابة العامة أصاب صحقح الؼاكقن: حقث إن جريؿة السب الؿسـدة لؾؿتفؿ مـ الجرائؿ التل يؾزم 

دطقى الجـائقة بشلهنا تؼديؿ شؽقى مـ الؿجـل طؾقف، وبالتالل فعـدما يتـازل الؿجـل لتحريؽ ال

 طؾقف طـ الشؽقى، تـؼضل الدطقى الجـائقة بالتـازل، ولذلؽ كميد الـقابة العامة فقؿا ذهبت إلقف.

وبالـسبة لؼول الؿحؽؿة االتحادية العؾقا: ... بلن ما دفعت به الـقابة العامة سديد وتـؼضي 

 دطوى الجزائقة بالتـازل. ال

هـا أن يف القاقع، ققل الؿحؽؿة أصاب صحقح الؼاكقن، وكحـ كميدها يف هذا الؼقل، ويالحظ 

الؿحؽؿة قضت باكؼضاء الدطقى الجزائقة بالتـازل طـ الشؽقى، أي أهنا اطتربت الجريؿة مـ 

 الجرائؿ التل تستؾزم شؽقى لتحريؽ الدطقى الجـائقة بشلهنا.

ريؿة استعؿؾ الجاين الفاتػ الـؼال يف ارتؽاب الجريؿة، وهق مـ وسائؾ تؼـقة ويف هذه الج

اطتبار هذه  رفضت 2012لسـة  5الؿعؾقمات، ولؽـ الؿحؽؿة بعد أن جاء الؿرسقم بؼاكقن رقؿ 

الجريؿة مـ الجرائؿ التل تستؾزم شؽقى، وتـؼضل الدطقى بشلهنا بالتـازل، وذلؽ رغؿ أن 

ؼة بالشؽقى لؿ يحدث هبا أي تعديؾ أو تغققر، وهق مققػ جاكبف الصقاب الـصقص الؼاكقكقة الؿتعؾ

 كؿا سبؼ أن ذكركا.

إهتؿت الـقابة العامة الطاطـ بلكف وجف يف هذا الحؽؿ   :(2)حؽم الثالث تعؼقب بشلن ال -ثالثًا 

                                                        

 جزائل . 2011لسـة  248حؽؿة االتحادية العؾقا يف الطعـ رقؿ الؿ   (1)

 جـائل 2006لسـة  4202الطعـ رقؿ محؽؿة الـؼض الؿصرية يف   (2)



–

  624    

مؽرر مـ  308، 306، 303طبارات قذف وسب طـ صريؼ الفاتػ، وصؾبت طؼابف بالؿقاد 

 . (1)اتقاكقن العؼقب

. الؿحؽقم طؾقف صعـ بالـؼض لقجقد (2)محؽؿة الجـح قضت بحبس الؿتفؿ سـة مع الشغؾ

مؽرر مـ  308الدطقى الجـائقة بشلن جريؿة الؿادة تـازل طـ الشؽقى. الؿحؽؿة قضت بلن 

 . (3)ال تـؼضل بالتـازل  قاكقن العؼقبات

لفاتػ الؿـصقص طؾقفا بداية هذا الحؽؿ الذي يتعؾؼ بجريؿة الؼذف والسب طـ صريؼ ا

الدطقى الجـائقة مؽرر مـ قاكقن العؼقبات، وقضت محؽؿة الـؼض فقف بلن  308يف الؿادة 

ال تـؼضي الدطوى مؽرر لقست مـ الجرائؿ الؿؼقدة بشؽقى و 308بشلن جريؿة الؿادة 

 الجـائقة بالـسبة لفا بالتـازل.

جف أحؽام الؼضاء اإلمارايت كحق ربؿا كان لف تلثقر كبقر يف تقيؿؽن الؼول أن هذا الحؽم 

قسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات مـ الجرائؿ التل يستؾزم الؼاكقن برفض اطتبار السب والؼذف 

لتحريؽ الدطقى الجـائقة بشلهنا ضرورة تؼديؿ شؽقى مـ الؿجـل طؾقف أو مـ يؿثؾف، وبالتالل 

 ففل لقست مؼقدة بشؽقى. 

تفم.... وتليقد محؽؿة االستئـاف بالـسبة لحؽم محؽؿة الجـح الذي قضى بحبس الؿ

 لؾحؽم ...:

يف القاقع، إن محؽؿة الجـح طـدما قضت بالحبس طؾك الؿتفؿ، فنن حؽؿفا هذا يتػؼ 

 وصحقح الؼاكقن، وتليقد محؽؿة االستئـاف لف أصاب صحقح الؼاكقن.

 318طن صريق الفاتف الؿمثؿة بالؿادة  جريؿة الؼذفوبالـسبة لؼضاء محؽؿة الـؼض بلن  

، ال تدخل ضؿن الجرائم الؿؼقدة بشؽوى والتـؼضي الدطوى الجـائقة فقفا (4)ؽررًا طؼوبات م

وذلك يف ردها طؾى دفع الؿحؽوم طؾقه باكؼضاء الدطوى لتـازل الؿجـي طؾقه طن  بالتـازل.

 شؽواه.

                                                        

 . 2006/04/20الؼضائقة يف  67لسـة  4202الطعـ رقؿ كؼض جـائل مصري   (1)

 . 2006لسـة  147العؼقبة قبؾ التعديؾ حقث تؿ إلغاء طؼقبة الحبس بالؼاكقن رقؿ  ( 2)

 بف تلّثر قد اإلمارايت، الؼضاء أن اطتؼادي إلك  –مـ وجفة كظركا -وترجع أهؿقة هذا الحؽؿ لؿحؽؿة الـؼض الؿصرية   (3)

 .خاص بؼاكقن والؼذف السب تجريؿ بعد كحقه وكحك

 مؽرر مـ قاكقن العؼقبات الؿصري. 308ؿادة ل اكظر ( 4)
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يف القاقع، إن حؽؿ  محؽؿة الـؼض هـا صادف صحقح الؼاكقن: ألن الجريؿة التل أديـ 

مؽررًا مـ قاكقن  308الغقر طـ صريؼ التؾقػقن الؿمثؿة بالؿادة  قذف ، وهلالطاطـ هبا

العؼقبات، ال تدخؾ ضؿـ الجرائؿ الؿؼقدة بضرورة تؼديؿ شؽقى، والتل تـؼضل الدطقى 

 الجـائقة فقفا بالتـازل طـ الشؽقى.

 يف بشؽقى الؿؼقدة الجرائؿ طؾك كص الؿصري الؿشرع إن - كظركا وجفة مـ –وتربير ذلؽ 

كص الؿادة الثالثة مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الؿصري بلرقام الؿقاد وفؼًا لقرودها يف قاكقن 

وهذه الجرائؿ وأرقام  (1)سبقؾ الحصر يف الؿادة الثالثة العؼقبات، وقد وردت هذه الجرائؿ طؾك

مـ قاكقن  308، 307، 3.6، 3.3، 293، 292، 279، 274، 185مقادها هل: الؿقاد 

 ت .  العؼقبا

مؽرر مـ قاكقن العؼقبات، لؿ  308وبالـظر إلك أرقام الؿقاد سالػة الذكر كالحظ أن الؿادة 

تلت ضؿـ هذه الؿقاد، وبالتالل التدخؾ جريؿة السب والؼذف طـ صريؼ التؾقػقن 

 الؿـصقص طؾقفا فقفا،ضؿـ الجرائؿ الؿؼقدة بالشؽقى.

ؾؼاكقن، وذلؽ وفؼًا لصقاغة طبارات وهذا الحؽؿ يؽقن صحقحًا، ويتػؼ والتػسقر السؾقؿ ل

كصقص الؼاكقن الؿصري، التل تختؾػ إختالفًا جقهريًا طـ صقاغة طبارات كصقص الؼاكقن 

 اإلمارايت يف هذا الصدد.

وما سبؼ مـ إختالف يف الصقاغة، يػسر االختالف بقـ الؼاكقن اإلمارايت والؼاكقن الؿصري 

خاصة جرائؿ الؼذف والسب: فالؼاكقن اإلمارايت  بشلن الجرائؿ الؿؼقدة بؼقد الشؽقى، وبصػة

، ولقس برقؿ الؿادة كؿا فعؾ الؼاكقن " سب األشخاص وقذففؿ "كص طؾقفا بؿسؿك الجريؿة 

الؿصري: ولذلؽ فجريؿة الؼذف والسب أيًا كاكت وسقؾة ارتؽاهبا يـطبؼ طؾقفا أحؽام ققد 

مارايت، يف حقـ أن جريؿة السب الشؽقى أيـؿا وردت، ويف أي قاكقن يف الـظام الؼاكقين اإل

والؼذف التل يتؿ ارتؽاهبا مـ خالل التؾقػقن تخرج طـ أحؽام ققد الشؽقى يف الؼاكقن 

                                                        

ال يجقز أن ترفع الدطقى الجـائقة إال بـاء "التل تـص طؾك أكف قة الؿصري مـ قاكقن اإلجراءات الجـائ 3الؿادة كص   ( 1)

، مـ 308، 307، 3.6، 3.3، 293، 292، 279، 274، 185طؾك شؽقى .... يف الجرائؿ الؿـصقص طؾقفا يف الؿقاد 

أشفر مـ يقم طؾؿ قاكقن العؼقبات، وكذلؽ يف األحقال األخرى التل يـص طؾقفا الؼاكقن. وال تؼبؾ الشؽقى بعد ثالثة 

 ."الؿجـل طؾقف بالجريؿة وبؿرتؽبفا ...
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الؿصري. وكرى أكف مـ الؿالئؿ تعديؾ الؼاكقن الؿصري لقؽقن السب والؼذف بالتؾقػقن مثؾف 

 مثؾ السب والؼذف بغقره مـ القسائؾ، حقث ال مربر لفذا اإلختالف.

جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات يف يف ؼقد اإلجرائل ) الشؽقى ( مققػ الؼضاء بشلن الهـا كبحث 

ذلؽ طؾك الـحق حالة تجريؿفا بؼاكقن خاص، ويؽقن ذلؽ مـ خالل الؼضاء اإلمارايت. و

 التالل :

سبت باستخدام شبؽة معؾقماتقف )بركامج  الجريؿة : (1)ولاألالحؽم تعؼقب بشلن   –أوالً 

محؽؿة االستئـاف  .باكؼضاء الدطقى الجزائقة بالتـازل قضت محؽؿة أول درجة .القاتساب(

 الحؽؿ الؿستلكػ.أيدت 

ويف القاقع، كحـ كميد حؽؿا محؽؿة أول درجة واإلستئـاف ألهنؿا صبؼتا صحقح الؼاكقن 

 ـازل طـ الشؽقى، وهق إكؼضاء الدطقى.وأطؿؾت األثر الؼاكقين لؾت

التـازل الذى تـؼضل بف الدطقى يؼتصر طؾك قائؾة : أن الحؽؿ تـعي طؾى الـقابة العامة 

الجرائؿ الؿؼقدة بشؽقى خالف جريؿة السب باستخدام الشبؽة الؿعؾقماتقة ففك غقر مؼقدة 

 .هبذه الشؽقى

ى تـؼضل بف الدطقى يؼتصر طؾك الجرائؿ التـازل الذيف القاقع، وبالـسبة لؼقل الـقابة  أن 

الؿؼقدة بشؽقى خالف جريؿة السب باستخدام الشبؽة الؿعؾقماتقة ففك غقر مؼقدة هبذه 

: ففق ققل ال يسـده كص قاكقين: حقث لؿ يػرق الؿشرع يف كصف طؾك ققد الشؽقى الشؽقى

ؼقد بالؼقد بشلن جرائؿ الؼذف والسب بقـ قذف وآخر وبقـ سب وآخر فؽؾ الؼذف والسب م

اإلجرائل وهق الشؽقى وتطبؼ طؾقف كافة أحؽام الشؽقى ويخصـا مـفا بشلن هذا الحؽؿ ما 

 يتعؾؼ بالتـازل، وبالتالل ال كتػؼ مع الـقابة العامة يف صؾبفا وصعـفا.

باستخدام وسائؾ الغاية من تجريم السب ن أل الـعى سديد: تؼقل الؿحؽؿة اإلتحادية العؾقا

هك طدم اإلساءة لفذه القسائؾ وأن الـتقجة اإلجرامقة فقفا تتعدى األفراد إلك تؼـقة الؿعؾقمات 

مـ  16و  10الؿجتؿع والؿمسسات خالف جريؿة السب العادى. تطبقؼ أحؽام الؿادتقـ 

                                                        

 . 2/01/2017بتاريخ   2017جزائل لسـة  2016لسـة  619الؿحؽؿة االتحادية العؾقا الطعـ رقؿ  (1)
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قاكقن اإلجراءات الجزائقة طؾك جريؿة السب باستخدام وسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات ال يحؼؼ 

  يفدر حؼقق اآلخريـ ضحايا هذه الجريؿة. غاية الؿشرع السالػ ذكرها وإكؿا

هذا الؼقل مـ الؿحؽؿة يخالػ ققاطد التػسقر ، وهل أكف ال يجقز الرجقع إلك ويف القاقع ،

مـ الـص يف حالة وضقحف وصراحتف وقطعف يف الؿؼصقد مـف، فال اجتفاد أو الحؽؿة الغاية 

اكقن اإلجراءات الجزائقة مـ ق 16والؿادة  10الؿادة  وال تػسقر مع صراحة الـص، وكص 

يف طدم استثـاء أي سب أو قذف طادي أو بالفاتػ أو بقسائؾ  انوصريح انواضحاإلمارايت 

الؼاكقين ثر حؼ الؿجـل طؾقف يف التـازل وإطؿال  األتؼـقة الؿعؾقمات مـ أحؽام الشؽقى ومـفا 

ن تطبقؼ أحؽام وال يؿؽـ قبقل الؼقل بل .وهق اكؼضاء الدطقى الجزائقةالذي يرتتب طؾقف 

: ألن الذي يفدر الحؼقق هق طدم تطبقؼ أحؽام التـازل طـ التـازل هتدر حؼقق الضحايا 

الشؽقى: ألن هذا حؼ لؾؿجـل طؾقف خقلف لف الؼاكقن وال يجقز حرماكف مـ استعؿالف وفؼ 

   الؼاكقن، وبعؽس ذلؽ يؽقن تؿ إهدار حؼف يف التـازل.

يف هذا الحؽؿ إهتؿت الـقابة العامة الؿتفؿ بلكف قذف :  (1)تعؼقب بشلن الحؽم الثاين  -ثاكقًا 

مـ الؿرسقم  42، 20/1، 1الؿجـل طؾقف طرب الربيد اإللؽرتوين، وصؾبت معاقبتف بالؿقاد 

  .بؼاكقن اتحادي يف شلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات

ائقة محؽؿة أول درجة قضت بنداكتف، وقضت محؽؿة االستئـاف باكؼضاء الدطقى الجز

 بالتـازل: حقث تـازل الشاكل طـ شؽقاه.

الـقابة العامة صعـت وتؼول:... أن جريؿة الؼذف لقست من جرائم الشؽوى التي يجوز فقفا 

 .التـازل أو الصؾح التي وردت طؾى سبقل الحصر

ويف القاقع، إن ققل الـقابة العامة بلن جرائؿ الشؽقى التل يجقز فقفا التـازل أو الصؾح 

أن جريؿة الؼذف ققل صقاب، وكتػؼ معفا يف ذلؽ، ولؽـ ققلفا  الحصر هو ؾك سبقؾوردت ط

جاكبف الصقاب: حقث إن السب والؼذف وردا ضؿـ كص لقست من جرائم الشؽوى هو قول 

مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي. وحؽؿ محؽؿة االستئـاف باكؼضاء  10الؿادة 

ـ كطاق الحصر: أي لؿ كؽـ بصدد جريؿة غقر الجرائؿ الدطقى الجزائقة بالتـازل لؿ يخرج ط

الؿذكقرة حصريًا يف الـص وصبؼ صحقح الؼاكقن: فالـص يؼقل سب األشخاص وقذففؿ، 

                                                        

 / جزاء.  2016/  81الطعـ رقؿ الخاص ب  (1)
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ولؿ يحدد كقطًا معقـًا مـ الؼذف والسب: أي أيًا كاكت وسقؾة ارتؽاب الؼذف والسب: حقث 

 جاء الؾػظ مطؾؼًا دون تؼققده بـقع معقـ. 

لعامة أيضًا:..... إكه ال يغقر من ذلك خؾو قاكون مؽافحة جرائم تؼـقة وتؼول الـقابة ا

الؿعؾومات من أية قواطد إجرائقة خاصة به: أي ال يغقر من قولفا: إن جريؿة الؼذف لقست من 

 جرائم الشؽوى، خؾو قاكون مؽافحة جرائم تؼـقة الؿعؾومات من أية قواطد إجرائقة خاصة به.

الؼقل: حقث إكف اليتػؼ وققاطد التػسقر السؾقؿ، بؾ إن هذا الخؾق وكحـ ال كميدها يف هذا  

هق الذي يجعؾـا كؾجل لؾؼاكقن العام، وهق قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي، وبعؽس ذلؽ 

يثقر التساؤل طـ الؼقاطد اإلجرائقة التل كطبؼفا لؾقصقل لؾحؼقؼة سقاء كاكت الرباءة أو 

دون اتباع إجراءات قاكقكقة؟ اإلجابة بطبقعة الحال، هل إكف ال  اإلداكة ؟ هؾ كققع جزاء جـائقًا

يجقز ذلؽ وإال سـصطدم بؿبدأ الشرطقة اإلجرائقة: فتطبقؼ صحقح الؼاكقن والتػسقر السؾقؿ 

يف هذه الحالة هق الرجقع لؾؼقاطد العامة يف قاكقن اإلجراءات الجـائقة مادام ال يقجد كص 

أحؽام قاكقن قـ اإلجراءات كص الؿشرع طؾك الرجقع إلك خاص، بؾ إمعاكًا يف أهؿقة ققاك

 . (1)يف حالة خؾق قاكقن اإلجراءات الجزائقة مـ تـظقؿ مسللة معقـة االجراءات الؿدكقة 

وتؼول الـقابة العامة أيضًا:... إن قاكون مؽافحة جرائم تؼـقة الؿعؾومات قد أفصح طن 

مـه: حقث طالج طدة  51وحتى  41لؿادة قواطد إجرائقة بالؼدر الالزم لحسن تطبقؼه من ا

مسائل مثل الؿصادرة واإلبعاد والشروع والظروف الؿشددة وحاالت اإلطػاء من العؼوبة 

 وغقرها من الؿسائل. 

ويف القاقع، الكستطقع مجاراة الـقابة العامة يف ققلفا أن قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة 

وحتك  40لالزم لحسـ تطبقؼف يف الؿقاد مـ الؿعؾقمات قد افصح طـ ققاطد إجرائقة بالؼدر ا

مـف ، فؿا أفصح طـف مـ ققاطد يف هذه الؿقاد تتعؾؼ بالؿصادرة واإلبعاد والشروع  51

والظروف الؿشددة وحاالت اإلطػاء مـ العؼقبة، وتؾؽ ققاطد مقضقطقة تتعؾؼ بالتجريؿ 

كص ؿشرع هذا االختالف والجزاء، وتختؾػ يف جزئقات مـفا طـ الؼقاطد العامة، ولؿا أراد ال

فؿا أشارت إلقف الـصقص وتستشفد بف الـقابة العامة مـ مسائؾ هل لقست مسائؾ  طؾك ذلؽ،

 إجرائقة.

                                                        

 قاكقن أحؽام وتسري – 5.... طؾك الؼاكقن هذا أحؽام تطبؼ – 1قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت :الؿادة االولك مـ  ( 1)

  .الؼاكقن هذا يف خاص كص فقف يرد لؿ ما طؾك الؿدكقة الؿحاكؿ أمام االجراءات
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وتؼول الـقابة العامة:... إكه ُيػفم من إصدار الؿشرع لؼاكون مؽافحة جرائم تؼـقة 

ة الؿوصولة الؿعؾومات أكه أراد تغؾقظ العؼوبات الؿتعؾؼة بلي شؽل بالشبؽة الؿعؾوماتق

 سؾؽقًا والسؾؽقًا بالؽؿبقوتر أو مشتؼاته والفواتف الـؼالة الذكقة. 

وكحـ ال كميد الـقابة العامة يف ققلفا هذا: حقث يؿؽـ الؼقل إن الؿشرع  أراد تـظقؿ 

الجرائؿ التل يتؿ ارتؽاهبا يف هذا الؿجال بـصقص قاكقكقة صريحة وواضحة مـعًا لإلختالف 

م قاكقن العؼقبات العام مـ طدمف طؾقفا، وأراد أن يحدد لفا الجزاء حقل مدى اكطباق أحؽا

الذي يراه رادطًا، وحتك لق كان ذلؽ كذلؽ، فتغؾقظ العؼقبات مسللة مقضقطقة، والتـازل طـ 

الشؽقى مسللة إجرائقة، وطدم التـازل اليعـل بالضرورة تشديد العؼقبة، فتشديد العؼقبة لف 

ات، هق الزيادة يف مؼدار العؼقبة أو وجقب الجؿع بقـ مػفقم محدد يف قاكقن العؼقب

طؼقبتقـ... إلخ، ويؽقن كذلؽ بعد كظر الدطقى ووقت الـطؼ بالحؽؿ باإلداكة طـدما يؽقن 

الؼاضل مخقرًا بقـ حد أدكك وحد أقصك لؾعؼقبة فقختار الؼاضل الحد األقصك، أما التـازل 

 فا.فقؿـع الؿحؽؿة مـ كظر الدطقى، وتؼضل بعدم قبقل

وتؼول الـقابة العامة أيضًا:.... إن الؿشرع لم يورد كصًا لتـؼضي به الدطوى الجزائقة 

بالتـازل رغم طؾؿه بوجود مثل هذا الـص يف قاكون اإلجراءات الجزائقة: أي أن الـقابة العامة 

ذا تعـي بذلك أكه مادام لم يرد كص يف قاكون مؽافحة جرائم تؼـقة الؿعؾومات يجقز التـازل: فف

 يعـي طدم جواز اكؼضاء الدطوى بالتـازل:

وكحـ ال كميدها يف ققلفا هذا: حقث إن الؿشرع يؽتػل بالـص العام الؿقجقد يف قاكقن  

اإلجراءات الجزائقة، ويرتفع ويتـزه طـ تؽرار الـصقص يف التشريعات الخاصة، بؾ يؿؽـ 

ات الجزائقة، وهق الؼاكقن العام الؼقل إن طدم الـص يعد اكتػاء بؿا هق مؼرر يف قاكقن اإلجراء

لؽافة اإلجراءات التل تتخذ بشلن الجريؿة والؿتفؿقـ، ولق أراد الؿشرع مخالػة الؼاكقن العام 

لـّص طؾك ذلؽ صراحة يف الؼاكقن الخاص بتؼـقة الؿعؾقمات، كؿا فعؾ بالـسبة لبعض 

 األحؽام الؿقضقطقة الؿتعؾؼة بالتجريؿ والجزاء، وهق ما لؿ يحدث. 

 -حؽم محؽؿة االستئـاف  -تؼول الـقابة العامة أيضًا:..... إن قضاء الحؽم الؿطعون فقه و

 .باكؼضاء الدطوى الجزائقة بالتـازل يؽون معقبًا يستوجب كؼضه

وكحـ اليؿؽــا أن كجاريفا يف ققلفا هذا وال كميدها فقف: حقث يعد الحؽؿ صحقحًا  

الؼاكقن باكؼضاء الدطقى الجزائقة  يستقجب تليقده ولقس كؼضف، فالحؽؿ صبؼ صحقح

 بالتـازل. 
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تزام الدقة يف ذلك ويؼول حؽم التؿققز:..... وجوب التحرز يف تػسقر الؼواكقن الجـائقة وال

متى كاكت طبارات الـص واضحة جؾقة يوجب اطتباره تعبقرًا صادرًا طن إرادة الؿشرع فال 

يجوز االكحراف طـفا طن صريق التػسقر أو التلويل بدطوى االستفداء بالحؽؿة التي تغّقاها 

ص الشارع مـفا ذلك أن االستفداء لحؽؿة التشريع ودواطقه ال تؽون إال طـد غؿوض الـ

 ابفامه واألحؽام تدور مع طؾتفا ال مع حؽؿتفا وال مجال لالجتفاد مع صراحة الـص. أو

وققل الؿحؽؿة هذا صحقح، ولؽـ الحؽؿ يتـاقض مع كػسف ألكف هق الذي يستفدي 

بحؽؿة الـص،  والؼقل بلن الؿشرع أراد تغؾقظ العؼقبة، وبالتالل ال يجقز التـازل طؾك اطتبار 

 يعد تشديدًا وتغؾقظًا لؾعؼقبة.  أن طدم جقاز التـازل

ويؼول الحؽم:..... أن الؿحؽؿة الجـائقة وهي تحاكم متفم طن جريؿة بؿوجب قاكون 

 طؼابي خاص ال ترجع إلى قاكون آخر طام.

وكحـ كميد الؿحؽؿة يف هذا الؼقل  كؿبدأ أو قاطدة، ولؽـ لؽل يطبؼ هذا الؿبدأ تطبقؼًا  

قن الخاص مـ ذات صبقعة الؼاكقن العام: وقاكقن مؽافحة صحقحًا يؾزم  لذلؽ أن يؽقن الؼاك

جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات قاكقن ذات صبقعة مقضقطقة ولقس ذات صبقعة إجرائقة: أي قاكقكًا 

يتعؾؼ بالتجريؿ والعؼاب كذلؽ، ويؾزم أن يؽقن الـص العؼابل يعالج كػس الققائع، وهق ما 

 ؿ كصًا إجرائقًا مـ خالل كص مقضقطل. لقس متقافرًا يف هذا الحؽؿ: حقث يستبعد الحؽ

ويؼول الحؽم:..... أن الؿحؽؿة الجـائقة ال ترجع إلى قاكون اإلجراءات الجزائقة إال طـد 

 إحالة صريحة طؾى حؽم من أحؽامه. 

وكحـ ال كميد الؿحؽؿة وال كستطقع مجاراهتا يف هذا الؼقل: ألن الرجقع إلك أحؽام قاكقن 

ؼتصر طؾك اإلحالة الصريحة إلك حؽؿ مـ أحؽامف، ولؽـ أيضا يتؿ اإلجراءات الجزائقة ال ي

الرجقع إلقف يف حالة خؾق الؼاكقن الخاص مـ كص يعالج ذات الؿسللة، فالؼاكقن العام يتؿ 

 الرجقع إلقف فقؿا فات الؼاكقن الخاص مـ أحؽام ولقؽؿؾ ما بف كؼص. 

ؤل طـ الؼاكقن اإلجرائل القاجب بؿا تؼقلف الؿحؽؿة، فنكف يثقر التسا -جدالً  -وإذا سؾؿـا

التطبقؼ وبصػة خاصة أن قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات يعد قاكقكًا مقضقطقًا يحدد 

الجرائؿ والجزاءات، ولؿ يحؾ إلك قاكقن اإلجراءات الجزائقة صراحة، فقفؼ أي قاكقن تتخذ 

لحؼقؼل أو الحؽؿ اإلجراءات لؾقصقل إلك الحؼقؼة، سقاء بتقققع الجزاء طؾك الجاين ا

 بالرباءة، وذلؽ حتك ال كصطدم بؿخالػة بالشرطقة اإلجرائقة ؟.
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 5من الؿرسوم بؼاكون اتحادي رقم  21ويؼول الحؽم:..... أن طبارة سب الغقر يف الؿادة  

يف شلن مؽافحة جرائم تؼـقة الؿعؾومات تشؿل سب األشخاص الطبقعققن  2112لسـة 

خص الؿعـوي وأن أي سب أو قذف يتم من خالل وسائل والؿعـويقن ومن يعؿؾون لدى الش

 374تؼـقة الؿعؾومات يخضع الجاين لؾعؼاب وأن السب والؼذف الؿـصوص طؾقه يف الؿادة 

 من قاكون العؼوبات يتعؾق باألشخاص الطبقعققن فؼط.

تشؿؾ سب  20وكحـ كتػؼ بشدة مع الحؽؿ يف أن طبارة سب الغقر القاردة يف كص الؿادة 

الطبقعققـ والؿعـقيقـ، ومـ يعؿؾقن لدى األشخاص الؿعـقية، وكميد الحؽؿ يف  األشخاص

: حقث ال يقجد دلقؾ يف طباراهتا طؾك 374ذلؽ: ولؽـا ال كميده فقؿا ذهب إلقف بشلن الؿادة 

أهنا تتعؾؼ باألشخاص الطبقعققـ وحدهؿ وتطبؼ طؾقفؿ فؼط، فعبارات الـص جاءت مطؾؼة 

، والقققف طؾك صحة ما كؼقل بف يؽقن بالرجقع 20كص الؿادة  دون ققد مثؾفا يف ذلؽ مثؾ

: حقث وردت فقفؿا طبارة: مـ أسـد إلك غقره... مـ رمك 373و  372إلك كص الؿادتقـ 

ما يشقر إلك قصرها وربطفا  374غقره... فؽؾؿة غقره جاءت مطؾؼة دون ققد ولؿ يرد يف الؿادة 

لؼذف والسب الؿذكقر يف الؿادتقـ سالػتل باألشخاص الطبقعققـ وحدهؿ: ففل تتؽؾؿ طـ ا

الذكر، وبالتالل تشؿؾ قذف وسب األشخاص الطبقعققـ والؿعـقيقـ ومـ يعؿؾقن لدى 

الشخص الؿعـقي: حقث يظؾ الؾػظ الؿطؾؼ طؾك إصالقف مادام لؿ يـص الؿشرع طؾك تؼققده، 

ا التلويؾ والؼقل بغقر ذلؽ يعد استحداثًا لحؽؿ مغاير لؿ يلت بف الـص مـ خالل هذ

والتػسقر، وال يتػؼ وإرادة الؿشرع، وهذ ما قضت بف محؽؿة الـؼض الؿصرية يف كثقر مـ 

 بلكف مـ الؿؼرر يف قضائفؿا 
ّ

األحؽام التل صدرت طـفا وكذلؽ الؼضاء اإلمارايت: حقث ُقضل

متك كان الـص مطؾؼًا فال محؾ لتؼققده باستفداء الحؽؿة مـف إذ يف ذلؽ استحداث لحؽؿ  أكف

 ديد مغاير طـ صريؼ التلويؾ.ج

ويؼول الحؽم:..... أكه من الؿؼرر إكه إذا وجد كص يف قاكون اإلجراءات الجزائقة لم يـؼؾه 

يف شلن مؽافحة جرائم تؼـقة  2112لسـة  5الؿشرع يف الؿرسوم بؼاكون اتحادي رقم 

قاكون الؿعؾومات فنن أول فرض يؿؽن افتراضه هو أن الؿشرع يؼرر مخالػة ما قرره يف 

اإلجراءات الجزائقة وفقؿا ذهب إلقه ومن ثم ال يصح تطبقؼه الؾفم إال إذا وجدت اطتبارات 

قاكوكقة يؿؽن بفا االقتـاع بلن الؿشرع إكؿا أراد بعدم وضع كصوص قاكون اإلجراءات الجزائقة 

 أمرًا آخر غقر تؾك الؿخالػة.
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الؼقل لقس مجال تطبقؼف  يف القاقع، إن ما تؼقل بف الؿحؽؿة صحقح كؿبدأ، ولؽـ هذا

الحالة التل كحـ بصددها: حقث يؾزم لتطبقؼف أن يؽقن هـاك كصقصًا إجرائقة يف قاكقن 

مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، ويؽقن يف حالة صدور تشريع يـظؿ مقضقطًا معقـًا 

 ويتضؿـ ققاطد معقـة، ثؿ يتؿ إلغاء هذا الؼاكقن ويليت قاكقن آخر جديد يعقد تـظقؿ ذات

الؿقضقع وال يـؼؾ ما كان مقجقدًا يف الؼاكقن الؼديؿ، يف هذه الحالة يؿؽـ الؼقل أن الؿشرع 

يؼرر مخالػة ما كان مؼررًا يف الؼاكقن الؿؾغل، وهذا لقس هق الحال يف هذا الحؽؿ، ويؿؽـ 

الؼقل كذلؽ أن الؿشرع يف قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات أراد بعدم وضع كصقص 

جراءات الجزائقة أمرًا آخر غقر مخالػة أحؽام هذا األخقر، وهق طدم تؽرار الـصقص قاكقن اإل

 وهذا ما تؼتضقف حسـ السقاسة التشريعقة والؿـطؼ الؼاكقين.

إلغاء التشريع  ووفؼا لـص الؿادة الرابعة مـ قاكقن الؿعامالت الؿدكقة اإلمارايت فنن

، ويتحؼؼ اإللغاء الصريح بـص تشريعل إما أن يؽقن صريحًا أو ضؿـقًا وقف العؿل به أو

الحؼ يؼضل صراحة بنلغاء أو وقػ العؿؾ بالتشريع السابؼ، ويتحؼؼ اإللغاء الضؿـل 

يتعارض مع حؽؿ التشريع السابؼ لؾتشريع أو وقػ العؿؾ بف طـدما يشتؿؾ طؾك حؽؿ 

أو وقػ يـظؿ مـ جديد الؿقضقع الذي سبؼ أن قرر ققاطده ذلؽ التشريع، ففذا اإللغاء  أو

العؿؾ لف صقرتان: ففق يتحؼؼ إما بصدور قاكقن جديد يـظؿ الؿقضقع الذي سبؼ أن قرر 

ققاطده تشريع سابؼ، وإما بقجقد حؽؿ يف التشريع الالحؼ يتعارض مع حؽؿ يف التشريع 

السابؼ بحقث ال يؿؽـ التقفقؼ بقـفؿا إال بنلغاء أحدهؿا، وطـدئذ يعترب الالحؼ كاسخًا 

، ولؽـ يشرتط يف هذ الػرض األخقر أن يؽقن الحؽؿان الؿتعارضان مـ والسابؼ مـسقخًا

ذات الطبقعة أو أن يؽقن الحؽؿ السابؼ طامًا والحؽؿ الالحؼ خاصًا، فحقـئذ يعترب الحؽؿ 

الخاص كاسخًا لؾحؽؿ العام السابؼ طؾقف، أما إذا حدث العؽس بلن كان الحؽؿ السابؼ 

سخ يف هذه الحالة طؿالً بالؼاطدة األصقلقة التل تؼضل خاصًا والالحؼ طامًا، فال يتحؼؼ الـ

بلن الـص الخاص يؼقد الـص العام ولق كان سابؼًا طؾقف وذلؽ صالؿا أن التشريع العام لؿ 

يـص صراحة طؾك تـظقؿ الؿسللة التل يحؽؿفا الـص الخاص السابؼ طؾقف: فالحؽؿ الخاص 

 . (1)حؽؿ طام أو بحؽؿ خاص الحــؼ طؾقفال يـسخ إال بحؽؿ خاص مثؾف أما العام فؼد يؾغك ب

                                                        

 يؼضل الحؼ تشريعل بـص إال بف العؿؾ وقػ أو تشريعل كص إلغاء يجقز ال – 1التل تـص طؾك أكف:  4الؿادة كص  اكظر ( 1)
 قرر أن سبؼ الذي الؿقضقع جديد مـ يـظؿ أو السابؼ التشريع حؽؿ مع رضيتعا حؽؿ طؾك يشتؿؾ أو بذلؽ صراحة
ألغل الـص التشريعل الالحؼ فال يرتتب طؾك هذا  ثؿ تشريعقًا كصا تشريعل كص ألغك وإذا – 2. التشريع ذلؽ ققاطده

  اإللغاء إطادة العؿؾ بالـص السابؼ إال إذا كص صراحة طؾك ذلؽ.
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مع طدم  "من الؿرسوم بؼاكون بعبارة  21ويؼول الحؽم:..... أن بدء الؿشرع كص الؿادة 

يػقد أن طبارة مع طدم  "اإلخالل بلحؽام الشريعة اإلسالمقة يعاقب... كل من سب الغقر... 

ة طؾى تطبقق ذلك الؼاكون اإلخالل بلحؽام الشريعة اإلسالمقة كل من سب الغقر جاءت قاصر

بصريح العبارة وتعـى طزوف الؿشرع طن الرجوع لؼاكون اإلجراءات الجزائقة ويؼرر مخالػة 

ما قرره قاكون اإلجراءات الجزائقة حول اكؼضاء الدطوى الجزائقة بالتـازل أو الصؾح وقبول 

 21ص الؿادة الدطوى وبذلك يؽون الؿشرع قد أخرج قاكون اإلجراءات الجزائقة من سقاق ك

الذي كان تحت بصره ولو أراد تطبقؼه أو الرجوع إلقه أو االسترشاد به أو بؼاكون آخر لذكر 

 ذلك يف صدر الؿادة.

هذا الؼقل مـ الؿحؽؿة ال يؿؽـ مجاراتف وال كتػؼ معفا فقف: حقث إن بدء الـص هبذه 

ؼضاء اليتؼقد إال بلحؽام ال تعـل أن ال -مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة اإلسالمقة -العبارة 

الشريعة اإلسالمقة فؼط، وال تعـل طزوف الؿشرع طـ الرجقع إلك قاكقن اإلجراءات الجزائقة 

وال تعـل مخالػة ما قرره قاكقن اإلجراءات الجزائقة فقؿا ذهب إلقف حقل اكؼضاء الدطقى 

ا تقافرت شروط حد الجزائقة بالتـازل أو الصؾح: بؾ إن التػسقر السؾقؿ لؾعبارة تعـل أكف إذ

ك مـ قاكقن العؼقبات االتحادي طؾك أكف األولالؼذف تطبؼ أحؽام الحد: حقث كصت الؿادة 

تسري يف شلن جرائؿ الحدود والؼصاص والدية أحؽام الشريعة اإلسالمقة، وبالتالل اليؿؽـ 

تؼـقة  20الؼقل أن الؿشرع قد أخرج قاكقن اإلجراءات الجزائقة مـ سقاق كص الؿادة 

ؿعؾقمات، فالعزوف يؽقن طزوفًا طـ الرجقع إلك قاكقن طؼابل آخر متك قام الحد، ولقس ال

طزوفًا طـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة: ألكف حتك أحؽام الشريعة اإلسالمقة ال تؿاكع يف جقاز 

 التـازل طـ الشؽقى. 

لؿشرع  وكحـ ال كميد الؿحؽؿة يف ققلفا بلن قاكقن اإلجراءات الجزائقة كان تحت بصر ا

ولق أراد تطبقؼف أو الرجقع إلقف أو االسرتشاد بف أو بؼاكقن آخر لذكر ذلؽ يف صدر الؿادة: ألكف 

ال يشرتط لتطبقؼ قاكقن اإلجراءات الجزائقة أن يذكر ذلؽ قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة 

ت هق الؿعؾقمات أو غقره مـ الؼقاكقـ الجـائقة الخاصة، واكؿا استبعاد تطبقؼ قاكقن اإلجراءا

الذي يحتاج ذكر ذلؽ صراحة يف الؼاكقن الخاص أو تعارض أحؽامفؿا بحقث اليؿؽـ 

ك مـ هذا الؼاكقن تـص طؾك تطبقؼ أحؽامف يف شلن األولالتقفقؼ بقـفؿا: ألن الؿادة 

اإلجراءات الؿتعؾؼة بالجرائؿ التعزيرية، بؾ تطبؼ طؾك جرائؿ الحدود والؼصاص والدية يف 
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 .(1)أحؽام الشريعة اإلسالمقةحالة طدم التعارض مع 

والذ جاء فقه : مع مراطاة األحؽام الؿـصوص طؾقفا يف قاكون  37وبالـسبة لـص الؿادة 

غسل األموال والذي تستشفد به الؿحؽؿة يف استبعاد قاكون اإلجراءات الجزائقة، وتؼول لو 

بشلن قاكون غسل كان الؿشرع يريد تطبقق قاكون اإلجراءات والرجوع إلقه لػعل مثل ما فعل 

 األموال. 

ويف القاقع، الكتػؼ مع الؿحؽؿة يف هذا الؼقل: ألكف ال يـسجؿ وققاطد التػسقر السؾقؿ: 

فـحـ هـا أمام قاكقكقـ خاصقـ بالـسبة لؼاكقن العؼقبات وقاكقن اإلجراءات الجـائقة: قاكقن 

ؽـ تعترب خاص بغسؾ األمقال وقاكقن آخر خاص بؿؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، ول

كصقص قاكقن غسؾ األمقال كصقصًا طامة بالـسبة لـصقص قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة 

الؿعؾقمات الؿتعؾؼة بغسؾ األمقال: أي يعترب قاكقن غسؾ األمقال قاكقكًا طامًا بالـسبة لؼاكقن 

مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات بشلن ما يتعؾؼ بغسؾ األمقال، ألن قاكقن غسؾ األمقال هق 

ؼاكقن الذي يـظؿ مقضقع غسؾ األمقال برمتف، وتطبقؼًا لؼاطدة الخاص يؼقد العام ولف ال

أولقية التطبقؼ، فالؿػروض أن الخاص وهق األخقر يؼقد العام ولف أولقية التطبقؼ: أي طدم 

تطبقؼ الؼاكقن العام، ولؽـ لؿا أراد الؿشرع الخروج طؾك هذه الؼاطدة واإلبؼاء طؾك الـص 

قية يف التطبقؼ، كص صراحة طؾك ذلؽ، كذلؽ مبدأ الؼاكقن الالحؼ يؾغل األولف العام وجعؾ ل

السابؼ ولف أولقية التطبقؼ لق كان الؼاكقكقـ مـ الؼقاكقـ الخاصة ويـظؿان ذات القاقعة، وال 

 يـطبؼ ذلؽ إذا كان الؼاكقن الالحؼ طامًا فال يؾغل السابؼ الخاص.

مع طدم اإلخالل بلحؽام الػصل الثاين من الباب التي تـص طؾى أكه  47وبالـسبة لؾؿادة 

من قاكون العؼوبات بسريان الؼاكون من حقث الؿؽان واألشخاص.  األولالثاين من الؽتاب 

مـه أيضًا التي تـص طؾى أكه ال يخل تطبقق العؼوبات الؿـصوص طؾقفا يف هذا  48والؿادة 

 ات أو أي قاكون آخر. الؿرسوم بؼاكون بلي طؼوبة أشد يـص طؾقفا قاكون العؼوب

يف استبعاده لؼاكقن اإلجراءات الجزائقة: بؼقلف إن  48و  47يستشفد الحؽؿ بالؿادتقـ 

. ويف القاقع، 48و  47الؿشرع لؿ يـص طؾك تحػظ بالـسبة لف كؿا فعؾ بالـسبة لـص الؿادتقـ 

بالـسبة لـص  كحـ ال كميد الحؽؿ فقؿا ذهب إلقف يف استشفاده بلن طدم فعؾ الؿشرع مثؾؿا فعؾ

                                                        

  .1992 لسـة 35 قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت رقؿالؿادة االولك مـ  اكظر ( 1)
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معـاه أن الؿشرع استبعد قاكقن اإلجراءات الجزائقة: وذلؽ  48وكص الؿادة  47الؿادة 

الختالف صبقعة الـصقـ: فـص الؿادتقـ يتعؾؼ بجقاكب مقضقطقة وما كص طؾقف الؿشرع 

بشلن أحؽامفؿا كان ضروريًا: ألن قاكقن العؼقبات هق قاكقن طام بالـسبة لؼاكقن مؽافحة 

قة الؿعؾقمات، والقضع الطبقعل تطبقؼ قاطدة الخاص يؼقد العام ولف أولقية التطبقؼ جرائؿ تؼـ

قية ستتجف كحق تطبقؼ أحؽام قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة األولطؾك العام، وبالتالل كاكت 

الؿعؾقمات، ولؽـ لؿا أراد الؿشرع الخروج طؾك قاطدة الخاص يؼقد العام كص صراحة طؾك 

: ألكف لق لؿ يـص طؾك ذلؽ لطبؼت 48و 47تحػظ بشلن الؿادتقـ ذلؽ بـصف طؾك هذا ال

قاطدة أولقية تطبقؼ الخاص، وبـصف هذا أبؼك طؾك تطبقؼ أحؽام الؼاكقن العام وططؾ تطبقؼ 

أحؽام الؼاكقن الخاص، وهق قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات وذلؽ بـص فقف. وهذان 

ريؿ والعؼاب، واليؿؽـ أن كستـتج مـ كصقصفؿا الـصان ذات صبقعة مقضقطقة يتعؾؼان بالتج

 استبعاد قاكقن ذات صبقعة إجرائقة: حقث ال يقجد بقـ طباراهتؿا ما يمدي إلك استبعاد األخقر.   

إلقه .... أن قاكون العؼوبات خاص بسب األشخاص الطبقعققن وأن اإلحالة  ويؼول الحؽم:

من الؿرسوم  21تي كصت طؾقفا الؿادة مؼتصرة طؾى حالة وجود طؼوبة أشد فقه .... من ال

 بؼاكون االتحادي بشلن مؽافحة جرائم تؼـقة الؿعؾومات. 

مـ قاكقن طؼقبات: حقث  374وقد سبؼ طدم اتػاقـا مع الحؽؿ فقؿا ذهب إلقف بشلن الؿادة 

ال يقجد بعبارات كص تؾؽ الؿادة ومصطؾحاهتا ما يدل طؾك أهنا تتعؾؼ باألشخاص الطبقعققـ 

طبؼ طؾقفؿ فؼط: فعبارات الـص جاءت مطؾؼة دون ققد، والؼاطدة أن الؿطؾؼ يظؾ وحدهؿ وت

طؾك إصالقف ما لؿ يلت ما يؼقده، وبالتالل يطبؼ الـص طؾك األشخاص الطبقعققـ والؿعـقيقـ 

 يف طؾقفا مـصقص الؿعـقية األشخاص طؾك تطبؼ التل وهل وخصقصًا أن طؼقبة الغرامة

 .طؼقبات 374 الؿادة

الؿحؽؿة بالـسبة لؾـتقجة التل تقصؾت إلقفا بـاء طؾك تػسقرها السابؼ، وهل التل  وال كميد

قالت فقفا: .... ومـ ثؿ فال يصح تطبقؼ قاكقن اإلجراءات الجزائقة يف جرائؿ السب والؼذف 

باستخدام الشبؽة الؿعؾقماتقة ووسقؾة تؼـقة الؿعؾقمات: وذلؽ ألن تؾؽ الؿؼدمات التل 

تستؼقؿ مع التػسقر السؾقؿ لؾؼاكقن، وبالتالل ووفؼًا لؾتػسقر الذي كؼقل قالت هبا الؿحؽؿة ال

بف، فنن الصحقح هق تطبقؼ قاكقن اإلجراءات الجزائقة بشلن جرائؿ السب والؼذف باستخدام 

 الشبؽة الؿعؾقماتقة ووسقؾة تؼـقة الؿعؾقمات.
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ل الؿجـل طؾقف وكرى إذ قضك الحؽؿ باكؼضاء الدطقى الجزائقة قبؾ الؿطعقن ضده لتـاز

مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة، فنكف يؽقن قد أصاب صحقح الؼاكقن،  16استـادًا إلك الؿادة 

واليؿؽـ الؼقل أن الحؽؿ الؿطعقن فقف قد تردى يف خطل، بؾ وكان يجب طؾك محؽؿة التؿققز 

  أن تميده وترفض صعـ الـقابة العامة طؾقف. 

يف هذا الحؽؿ أسـدت الـقابة العامة إلك الؿتفؿة :  (1)تعؼقب بشلن الحؽم الثالث  -ثالثًا 

قذف الؿجـل طؾقف باستخدام وسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات، وصؾبت معاقبتفا. محؽؿة أول درجة 

قضت بنداكة الؿتفؿة وأيدهتا محؽؿة االستئـاف، محؽؿة التؿققز كؼضت الحؽؿ وأحالت 

لتـازل الؿجـل طؾقف طـ  الجزائقةالدطقى إلك محؽؿة االستئـاف التل قضت باكؼضاء الدطقى 

 . الشؽقى

أن جريؿة الؼذف والسب التي ترتؽب من خالل  .....الـقابة العامة صعـت بالتؿققز قائؾة: 

من الؿرسوم بؼاكون بشلن مؽافحة  21وسائل تؼـقة الؿعؾومات الؿـصوص طؾقفا يف الؿادة 

فا الدطوى بالتـازل جرائم تؼـقة الؿعؾومات لقست من جرائم الشؽوى التي تـؼضي ب

 من قاكون اإلجراءات الجزائقة.  16الؿـصوص طؾقه يف الؿادة 

جريؿة الؼذف والسب التل ترتؽب مـ خالل وكحـ ال كتػؼ مع الـقابة العامة يف ققلفا أن 

وسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات، لقست مـ جرائؿ الشؽقى التل تـؼضل الدطقى الجزائقة بشلهنا 

جريؿة  ؼدم الـقابة العامة السـد أو التػسقر الؼاكقين السؾقؿ إلخراجحقث لؿ ت بالتـازل طـفا:

مـ كطاق الجرائؿ الؿؼقدة بضرورة تؼديؿ شؽقى قسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات، ب الؼذف والسب

لتحريؽ الدطقى الجـائقة بشلهنا، فعؾك أي أساس ووفؼ أي تػسقر أخرجتفا الـقابة العامة: 

تستقطب  16الؿجـل طؾقف، ألن طبارات كص الؿادة  ففل مـ الجرائؿ الؿؼقدة بشؽقى مـ

 هذه الجرائؿ.

وتؼول الؿحؽؿة: .... حقث إن من الؿؼرر إكه يجب التحرز يف تػسقر الؼواكقن الجـائقة 

والتزام الدقة يف ذلك متى كاكت طبارات الـص واضحة جؾقة يوجب اطتباره تعبقرًا صادرًا طن 

طن صريق التػسقر أو التلويل بدطوى االستفداء  إرادة الؿشرع فال يجوز االكحراف طـفا

بالحؽؿة التي تغقاها الشارع مـفا ذلك أن االستفداء بحؽؿة التشريع ودواطقه ال تؽون إال طـد 
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 غؿوض الـص أو إبفامه واألحؽام تدور مع طؾتفا ال مع حؽؿتفا. 

ل بف ال هذا الؿبدأ الذي تؼقل بف الؿحؽؿة صحقح، وكتػؼ معفا بشلكف، ولؽـ ما كؼق

يتعارض معف ولقس اكحرافًا وال استفداء بحؽؿة التشريع ودواطقف، واكؿا هق التػسقر السؾقؿ 

لتطبقؼ الؼقاطد العامة أو الؼاكقن العام  يف حالة خؾق الؼاكقن الخاص مـ كص يعالج الؿسللة 

 محؾ الؿشؽؾة.

 .......  أكه ال مجال لالجتفاد مع صراحة الـص، :.....وتؼول الؿحؽؿة

بشلن الشؽقى  اليقجد كصمع الؿحؽؿة ، ولؽـ فقف ويف القاقع، هذا ققل صحقح، وكتػؼ 

وبالتالل المجال  الؿرسقم بؼاكقن بشلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات،والتـازل طـفا يف 

 لفذا الؼقل. 

أن الؿحؽؿة الجـائقة وهي تحاكم متفم طن جريؿة بؿوجب قاكون  :.....ويؼول الحؽم

 ........ال ترجع إلى قاكون آخر طام،طؼابي خاص 

صحقح، ولؽـ مجالف يؽقن طـدما يـظؿ الؼاكقكان ذات الؿسللة، وأن يؽقكا مـ وهذا الؼقل  

ذات الطبقعة، فؿـ الؿؼرر يف قضاء محؽؿة الـؼض أكف ال يرجع يف تػسقر الؼاكقن إلك ققاطد 

 الؼاكقن الخاص باطتبار أن الؼاكقن العام مادام أكف تقجد كصقص خاصة لتـظقؿ اإلجراءات يف

 الؼاكقن العام ويعترب استثـاء طؾقف وققدًا وإصارًا يف تػسقره وتلويؾف.  الخاص يؼقد الؼاكقن

أكفا ال ترجع إلى قاكون اإلجراءات الجزائقة إال طـد إحالة صريحة  :.....وتؼول الؿحؽؿة

 طؾى حؽم من أحؽامه، ...... 

ؿة يف هذا الؼقل: فؾقست هذه الحالة القحقدة لؾرجقع ويف القاقع، كحـ ال كتػؼ مع الؿحؽ

لؾؼاكقن العام، وهق قاكقن اإلجراءات الجزائقة، واكؿا يرجع إلقف أيضًا يف حالة خؾق الؼاكقن 

 . (1)الخاص مـ كص يعالج الؿسللة محؾ البحث

وجود قاكون  الؿصرية، أن يف حالةمحؽؿة الـؼض وتطبقؼًا لؿا سبؼ يف هذا الصدد تؼقل 

اص ال يجوز الرجوع إلى قاكون طام إال فقؿا فات الؼاكون الخاص. وتؼول كذلك من الؿؼرر خ

قاكوكًا أكه مع ققام قاكون خاص ال يرجع إلى أحؽام الؼاكون العام إال فقؿا فات الؼاكون الخاص 

 من األحؽام: ألن بغقر ذلك فقه مـافاة صريحة لؾغرض الذي من أجؾه وضع الؼاكون الخاص.

                                                        

 راجع ما سبؼ بشلن التلسقس  العؾؿل.   ( 1)
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الؼاكقن  قع إلك الؼاكقن العام مع ققام قاكقن خاص يؽقن لتؽؿؾة كؼص اطرتىلرجفا 

مـ تـظقؿ لؾؿشؽؾة  الؼاكقن الخاص خؾقوإطؿال أحؽام الؼقاطد العامة مـاصف  الخاص،

الحؼ: ويظؾ هذا األخقر مطبؼًا ولف أولقية التطبقؼ، حتك ولق جاء تشريع طام الؿعروضة، 

الالحؼ اليـسخ ضؿـًا التشريع الخاص السابؼ بؾ يظؾ  مـ الؿؼرر أن التشريع العام حقث

ومادام الؿشرع لم يـص يف الؼاكون الخاص طؾى أحؽام خاصة  .(1)التشريع الخاص قائؿًا

لؿا أطقزه ومختؾػة، فنن األحؽام العامة هي التي تطبق فؾو أراد الخروج طؾى األحؽام العامة، 

 ققاكقـ كثقرة. الـص طؾك ذلؽ صراحة طؾك غرار ما جرى طؾقف يف

ويؼول الحؽم: .... أكه إذا وجد كص يف قاكون اإلجراءات الجزائقة لم يـؼؾه الؿشرع يف 

يف شلن مؽافحة جرائم تؼـقة الؿعؾومات فنن أول  2112لسـة  5الؿرسوم بؼاكون اتحادي رقم 

فقؿا فرض يؿؽن افتراضه هو أن الؿشرع يؼرر مخالػة ما قرره يف قاكون اإلجراءات الجزائقة و

 ذهب إلقه ومن ثم ال يصح تطبقؼه.... 

يف القاقع، ما يؼقلف الحؽؿ يعد صحقحًا اذا كان قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات 

كص طؾك إجراءات معقـة ولؿ يؾتػت إلك كص قاكقن اإلجراءات الجزائقة، ولؽـ يف حالة خؾق 

وقاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة  الؼاكقن الخاص مـ كص، فنكف يتؿ الرجقع إلك الؼاكقن العام.

الؿعؾقمات لؿ يـص طؾك مسائؾ إجرائقة إال طـ الضبطقة الؼضائقة: ففؾ معـك ذلؽ أن بؼقة 

اإلجراءات الجزائقة ال يصح تطبقؼفا وتؽقن معطؾة ؟ لق سايركا الؿحؽؿة يف كصقص قاكقن 

، وهذا ما لؿ  (2) ققلفا ورأيفا تؽقن اإلجابة باإليجاب: ألن هذا ما يرتتب طؾك حؽؿ الؿحؽؿة

 يؼؾ بف أحد. 

وتؼول الؿحؽؿة:... ال يرجع إلى قاكون اإلجراءات الجزائقة الؾفم إال إذا وجدت اطتبارات 

قاكوكقة يؿؽن بفا االقتـاع بلن الؿشرع إكؿا أراد بعدم وضع كصوص قاكون اإلجراءات الجزائقة 

 أمرًا آخر غقر تؾك الؿخالػة )أي مخالػة أحؽامه(. 

                                                        

الؼضائقة يف  56لسـة  4442الطعـ رقؿ و،  9/3/1981يف  الؼضائقة 50لسـة  2310كؼض جـائل الطعـ رقؿ  اكظر ( 1)

 72لسـة  661و الطعـ رقؿ  2008/12/22الؼضائقة يف  76لسـة  10334الطعـ رقؿ مدين  كؼض، و10/12/1986

تاريخ  3/1/1990بتاريخ الػل  44سـة الػتقى  90فتقى مجؾس الدولة رقؿ  اكظرو 2005/08/01الؼضائقة يف 

 .  593رقؿ الصػحة   1150/4/86رقؿ الؿؾػ  18/1/1990الػتقى 

 .تجـبًا لؾتؽرار ققؾ يف هذا الصدد راجع الحؽؿ األول بشلن ما ( 2)
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أراد أمرًا آخر غقر تؾؽ الؿخالػة، فاالطتبارات هل قع، يؿؽـ الؼقل أن الؿشرع ويف القا

تطبقؼ الؼقاطد العامة يف حالة طدم وحقد كص يف الؼاكقن الخاص، ويف هذه الحالة ال يعؼؾ أن 

يـؼؾ الؿشرع كؾ كصقص قاكقن اإلجراءات الجزائقة إلك قاكقن خاص مادامت ستطبؼ كؿا 

خاصة، بؾ إن الؿؼرر هق أن الؿشرع إذا أراد الخروج طؾك الؼقاطد  هل دون مخالػتفا بلحؽام

 .  (1)العامة وطدم تطبقؼفا، فقؽقن ذلؽ بـص خاص

ويؼول الحؽم: .... من الؿؼرر أن طدم قبول الدطوى أو الصؾح أو التـازل لؽي يؽتسب 

جرائم الجائز طدم كقاكه الؼاكوين ويـتج آثاره يف الدطوى الجزائقة البد أن يؽون يف جريؿة من ال

 قبول الدطوى فقفا والتـازل والصؾح طـفا.  

هذا، وال يقجد تعارض مع هذا الؿبدأ بشلن جرائؿ ويف القاقع، كحـ كتػؼ مع الحؽؿ يف 

 الؼذف والسب: حقث تدخؾ ضؿـ الجرائؿ الجائز التـازل طـفا والصؾح فقفا بـص صريح. 

طامًا يف الدطوى الجزائقة يف جؿقع  وتؼول الؿحؽؿة:... أكه )أي التـازل( لقس سببًا

 ... الجرائم ..

هذا الؼقل صحقح، ولؿ يؼؾ أحد بلن التـازل طـ الشؽقى أو الدطقى سببًا طامًا، ففق و 

مربقط بجرائؿ محددة حصرًا بـصقص الؼاكقن، وفقؿا طداها تؽقن الـقابة العامة حرة يف 

ك مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة ألولاتحريؽ الدطقى الجـائقة، وهذا ما كصت طؾقف الؿادة 

الؿصري، والؿادة الثامـة مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة اإلمارايت، ولؽـ الجرائؿ محؾ 

 الحؽؿ تدخؾ ضؿـ أحؽام الشؽقى والتـازل طـفا بصريح الـص.

سبب خاص ببعض الجرائم فؼط كص طؾقفا  -أي التـازل  -وتؼول الؿحؽؿة إكؿا هو 

 .. الؿشرع...

هذا الؼقل، ولؽـ الؿشرع  يف الـص ذكر مـ هذه الجرائؿ، ـ كتػؼ مع الؿحؽؿة يف وكح 

جرائؿ السب والؼذف بؾػظ مطؾؼ، فؾؿ يؼقدها بجرائؿ الؼذف والسب الؿـصقص طؾقفا يف 

الؼسؿ الخاص مـ قاكقن العؼقبات، ولؿ يؼؾ أحدًا أكف سبب طام لؽؾ الجرائؿ: أي لؿ يؼؾ 

السرقة مثالً ، وإكؿا يطبؼ طؾك السرقة التل تحدث بقـ األصقل  أحدًا أكف يطبؼ طؾك كؾ جرائؿ

 والػروع واألزواج فؼط.

                                                        

 .تجـبًا لؾتؽرار راجع الحؽؿ األول بشلن ما ققؾ يف هذا الصدد  ( 1)
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فنكه يتعقن أن  -أي يجقز التـازل -وتؼول الؿحؽؿة: ... إذا أراد الؿشرع الخروج طن ذلك

من قاكون اإلجراءات الجزائقة التي  8يـص صراحة طؾى ذلك يف الؼاكون، تطبقؼًا لـص الؿادة 

ال يجوز التـازل طن الدطوى الجزائقة أو وقف أو تعطقل سقرها إال يف األحوال ه: تـص طؾى أك

 الؿبقـة يف الؼاكون.

فالؼاطدة هل طدم جقاز التـازل طـ الدطقى  وكحـ كتػؼ مع الؿحؽؿة يف هذا الؼقل، 

الجزائقة، واالستثـاء هق جقاز ذلؽ إذا كص الؼاكقن طؾك ذلؽ، وبشلن الجريؿة مقضقع 

الؿادة العاشرة مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة صراحة طؾك أن جرائؿ سب  الحؽؿ كصت

األشخاص وقذففؿ مؼقدة بضرورة تؼديؿ شؽقى، وجاء الـص بؾػظ مطؾؼ دون أي ققد، 

مـ ذات الؼاكقن طؾك  16وبالتالل يدخؾ يف كطاقف كؾ جرائؿ السب والؼذف، وكصت الؿادة 

 الدطقى بالتـازل.جقاز التـازل طـ الشؽقى، وبالتالل تـؼضل 

 5من الؿرسوم بؼاكون اتحادي رقم  21لؿا كان البقن من كص الؿادة  :.....وتؼول الؿحؽؿة

يف شلن مؽافحة جرائم تؼـقة الؿعؾومات أكه بدء بعبارة )مع طدم اإلخالل بلحؽام  2112لسـة 

اإلخالل الشريعة اإلسالمقة يعاقب... كل من سب الغقر...( ، بؿا مػاده أن طبارة مع طدم 

 بلحؽام الشريعة اإلسالمقة هي التي يتؼقد بفا فؼط.  

يالحظ أن الحؽؿ فسر طبارة مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة اإلسالمقة أهنا ويف القاقع، 

فؼط هل التل يجب االلتزام والتؼقد بلحؽامفا، وبالتالل يؿؽـ مخالػة الؼقاكقـ األخرى، 

 -إن التػسقر السؾقؿ يعـل أن الؿؼصقد بعبارة الـصولؽـا ال كتػؼ مع الحؽؿ يف ذلؽ: حقث 

أكف إذا تقافرت أركان جريؿة الؼذف الحدية،  -مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة اإلسالمقة

فنكف يتؿ معاقبة الؿتفؿ بؿقجب أحؽام الشريعة اإلسالمقة: أي تقققع حد الؼذف مع اتباع 

يف إثباهتا، ومدى إمؽاكقة التـازل طـفا. اإلجراءات التل ترسؿفا ققاطد الشريعة اإلسالمقة 

وصحقح أيضًا أكف يؿؽـ طدم االلتزام بلحؽام قاكقن اإلجراءات الجـائقة والخروج طؾك 

ققاطده العامة، ولؽـ بـص خاص: وحقث اليقجد هذا الـص الخاص فال يجقز الخروج 

 طؾك الؼقاطد العامة، بؾ وجقب تطبقؼفا تطبقؼًا دققؼًا. 

بعبارة )مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة  21أن بدء كص الؿادة  :.....ؽموكذلك يؼول الح

اإلسالمقة يعاقب... كل من سب الغقر...( يعـي طزوف الؿشرع طن الرجوع لؼاكون 

اإلجراءات الجزائقة بالتـازل أو الصؾح وقبول الدطوى لغاية ارتلها الؿشرع يف هذه الـوطقة من 
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ؾومات من خطورة أفرد لفا قاكون خاص يحؽم ضوابط الػعل الجرائم لؿا لوسقؾة تؼـقة الؿع

الؿربوط أو الؿتصل باستخدام تؾك الوسقؾة يف جرائم السب والؼذف التي تختؾف من حقث 

 الشؽل والوسقؾة الؿستخدمة يف تطبقؼفا لشؿولة األشخاص الطبقعققن والؿعـويقن. 

ة الؿذكقرة لقس معـاه طزوف ويف القاقع ال كميد الؿحؽؿة فقؿا تؼقلف: والبدء بالعبار

لؼاكقن اإلجراءات الجزائقة بشلن التـازل أو الصؾح يف جرائؿ السب الؿشرع طـ الرجقع  

 .(1)والؼذف

جاءت متعؾؼة  374أن ما أفرد إلقه قاكون العؼوبات يف الؿادة  :.....وتؼول الؿحؽؿة كذلك

بسب ال تتعؾؼ  374الؿادة ويف القاقع هذا الؼقل غقر صحقح:  فباألشخاص الطبقعققن فؼط. 

 .(2)األشخاص الطبقعققـ فؼط

أن الؿشرع قد أخرج قاكون اإلجراءات الجزائقة من سقاق كص  :.....وتؼول الؿحؽؿة  

تؼـقة الؿعؾومات سالػة البقان الذي كان تحت بصره ولو أراد تطبقؼه أو الرجوع إلقه  21الؿادة 

 صدر الؿادة. أو االسترشاد به أو بؼاكون آخر لذكر ذلك يف 

ؼاكقن ويف القاقع، اليؾزم لتطبقؼ قاكقن طام أن يذكر الؿشرع يف الؼاكقن الخاص ذلؽ، وال

 . (3)عؽس هق الذي يحتاج كصالالعام هـا هق قاكقن اإلجراءات الجزائقة، و

ويستشفد الحؽم الستبعاد قاكون اإلجراءات الجزائقة بؼوله:.... أكه لو أراد تطبقؼه لذكر 

مـه بؼوله مع مراطاة األحؽام الؿـصوص طؾقفا يف قاكون  37ل بالـسبة لؾؿادة ذلك كؿا فع

 غسقل األموال. 

الؼاكقكقـ مـ الؼقاكقـ الخاصة بالـسبة لؼاكقن ويف القاقع، ذكر الؿشرع هذا الـص: ألن 

غسؾ األمقال يعد قاكقكًا طامًا بالـسبة لؼاكقن العؼقبات وقاكقن اإلجراءات الجزائقة، وقاكقن 

ووفؼًا لؼقاطد التػسقر، فنن الؼاكقن الالحؼ يـسخ السابؼ إال  ؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقماتم

ما استثـل بـص خاص، فؾؿا أراد الؿشرع استؿرار سريان قاكقن غسؾ األمقال كص طؾك ذلؽ 

 .  (4)صراحة

                                                        

 الحؽؿ األول.  اكظرتؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ األول،  ( 1)

 الحؽؿ األول. اكظرتؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ األول،  ( 2)

 ول.الحؽؿ األ اكظرتؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ األول،   (3)

 الحؽؿ األول. اكظرتؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ األول،  ( 4)
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قؼه بؼوله:.... أكه لو أراد تطب وكذلك يستشفد الحؽم الستبعاد قاكون اإلجراءات الجزائقة

التي تـص طؾى أكه: مع طدم اإلخالل بلحؽام الػصل  47لذكر ذلك كؿا فعل بالـسبة لؾؿادة 

من قاكون العؼوبات بسريان الؼاكون من حقث الؿؽان  األولالثاين من الباب الثاين من الؽتاب 

 واألشخاص.

حة : ألن  قاكقن العؼقبات قاكقن طام، وقاكقن مؽافذكر الؿشرع هذا الـصويف القاقع، 

جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات قاكقن خاص، وبالتالل كان سقطبؼ وفؼًا لؼاطدة الخاص يؼقد العام 

ويسبؼف يف التطبقؼ إال ما استثـل بـص خاص، فؾؿا أراد الؿشرع استؿرار سريان قاكقن 

 .  (1)كص طؾك ذلؽ صراحة -وهق قاكقن طام -العؼقبات

أكه: ال يخل تطبقق العؼوبات  التي تـص طؾى 48وكذلك يستشفد الحؽم بـص الؿادة 

الؿـصوص طؾقفا يف هذا الؿرسوم بؼاكون بلي طؼوبة أشد يـص طؾقفا قاكون العؼوبات أو أي 

 قاكون آخر.

ألن قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات قاكقن ويف الحؼقؼة، ذكر الؿشرع هذا الـص: 

بعاد الؼقاكقـ الخاصة التل خاص، وققاطد التػسقر تمدي إلك استبعاد قاكقن العؼقبات، واست

ك بالتطبقؼ، ولؽـ قد األولصدرت قبؾ قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، وبالتالل ففق 

أي تطبقؼ الـص  -تؽقن العؼقبة فقف أخػ مـفؿا، والؿشرع يرغب يف التشديد واليجقز ذلؽ

هذا ما فعؾف إال بالـص طؾك ذلؽ صراحة يف الؼاكقن الخاص، و -العام ذات العؼقبة األشد

 .(2)الؿشرع

ويف وتؼول الؿحؽؿة: ..... أن قاكون العؼوبات خاص بسب األشخاص الطبقعققن....،

ال سـد قاكقين لفذا الؼقل مـ الؿحؽؿة، بؼصر قاكقن العؼقبات طؾك السب القاقع طؾك القاقع، 

 .(3)األشخاص الطبقعققـ وحدهؿ

ود طؼوبة أشد يف قاكون العؼوبات، تؼول الؿحؽؿة:.... أن اإلحالة مؼتصرة طؾى حالة وج

الخاص بسب األشخاص الطبقعققن فؼط أو قاكون آخر يشؿل األشخاص الطبقعققن 

                                                        

 الحؽؿ األول. اكظرتؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ األول،    (1)

 الحؽؿ األول. اكظرتؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ األول،   (2)

 الحؽؿ األول. اكظرتؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ األول،  ( 3)
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بشلن  2112لسـة  5والؿعـويقن أو أحدهؿا من التي قررها الؿرسوم بؼاكون اتحادي رقم 

 مـه. 21مؽافحة جرائم تؼـقة الؿعؾومات يف الؿادة 

ؿسائؾ الؿقضقطقة، الؿتعؾؼة بؼاكقن العؼقبات، ـ الهذا الؼقل يتعؾؼ بالعؼقبة، وهل م

 .(1)ولقس بؼاكقن اإلجراءات الجـائقة

تؼول الؿحؽؿة:... أكه ال يصح تطبقق قاكون اإلجراءات الجزائقة يف جرائم السب والؼذف 

 باستخدام الشبؽة الؿعؾوماتقة ووسقؾة تؼـقة الؿعؾومات. 

ؾك فرض جدلل أكف صقاب: فؿاهق قاكقن هذا التػسقر جاكبف الصقاب، وطويف الحؼقؼة، 

 .؟ (2)الذي يطبؼ اإلجراءات

أكه وإذ خالف الحؽم الؿطعون فقه بؼضائه باكؼضاء الدطوى  :.....وتؼول الؿحؽؿة أيضًا

من قاكون اإلجراءات  16الجزائقة قبل الؿطعون ضدها لتـازل الؿجـي طؾقه استـادا إلى الؿادة 

ذكورة مؼصورة طؾى سب األشخاص الطبقعققن يف قاكون الجزائقة فضال طؾى أن الؿادة الؿ

لسـة  5من الؿرسوم بؼاكون اتحادي رقم  21العؼوبات االتحادي دون السب الؿعـي بالؿادة 

باستخدام الشبؽة الؿعؾوماتقة وتؼـقة الؿعؾومات. حؽؿت الؿحؽؿة: بـؼض الحؽم  2112

 الؿطعون فقه وإحالة الدطوى إلى محؽؿة االستئـاف.

لقاقع، كان يجب طؾك الؿحؽؿة أن تميد الحؽؿ ال أن تـؼضف: ألكف ال يقجد يف ويف ا

سالػة الذكر ما يميد ققل الؿحؽؿة وقصرها طؾك سب األشخاص  16طبارات الؿادة 

الطبقعققـ يف قاكقن العؼقبات االتحادي دون السب الذي يتؿ مـ خالل استخدام الشبؽة 

 .(3)الؿعؾقماتقة ووسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات

جريؿة يف هذا الحؽؿ إهتؿت الـقابة العامة الطاطـ ب: (4)تعؼقب بشلن الحؽم الرابع  -رابعًا 

/  41, 1/  20, 1سب طـ صريؼ إرسال رسالة إلك بريده اإللؽرتوين، وصؾبت معاقبتف بالؿقاد 

مـ مرسقم بؼاكقن بشلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات. محؽؿة أول درجة ومحؽؿة  42

                                                        

 الحؽؿ األول. اكظر، تؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ األول ( 1)
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قضت بنداكة الؿتفؿ، الؿحؽقم طؾقف صعـ بالتؿققز إلداكتف بجريؿة السب رغؿ مرور  االستئـاف

 أكثر مـ ثالثة أشفر طؾك العؾؿ هبا.

وتؼول محؽؿة التؿققز:..... من الؿؼرر أكه إذا ورد يف الـص التشريعي لػظ مطؾق ولم يؼم 

 الدلقل طؾى تؼققده أفاد ثبوت الحؽم طؾى اإلصالق.   

ال كختؾػ مع الحؽؿ يف ققلف أكف إذا ورد يف الـص التشريعل لػظ مطؾؼ  ويف القاقع، كحـ

ولؿ يؼؿ الدلقؾ طؾك تؼققده أفاد ثبقت الحؽؿ طؾك اإلصالق، بؾ كرى أن هذا هق حؽؿ الػؼرة 

مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي، ويف  20، وكذلؽ حؽؿ الؿادة 10مـ  الؿادة  4رقؿ 

: فؾػظ السب والؼذف يف  374و 373و  372و  371لؿقاد قاكقن العؼقبات االتحادي ا

 الؿقاد سالػة الذكر ورد مطؾؼًا مـ أي ققد.

مطؾؼة دون ققد مؿا  21وتؼول الؿحؽؿة:.... لؿا كاكت طبارة سب الغقر يف كص الؿادة 

مػاده شؿول السب األشخاص الطبقعققن والؿعـويقن ومن يعؿؾون لدى األشخاص الؿعـوية، 

بة فنن أي سب أو قذف يخضع الجاين لؾعؼاب والحؽم إذ داكه يؽون التزم صحقح وبفذه الؿثا

 الؼاكون. 

أو يف رسالة  "بؼوله  374وال يغقر من ذلك ما ورد يف قاكون العؼوبات االتحادي يف الؿادة 

، فنكه يوجد قاكون خاص  (1)فضالً أكه خاص بسب األشخاص"بعث بفا إلقه بلي وسقؾة كاكت 

به الجاين من سب وقذف باستخدامه وسقؾة تؼـقة الؿعؾومات، وبالتالي ال يصح  يعالج ما قام

 . 374بعد ذلك االحتجاج بؿا أفرد إلقه قاكون العؼوبات يف الؿادة 

أن الشؽقى والتـازل طـفا يخص الؼذف والسب يف الحؼقؼة، الحؽؿ يريد أن يؼقل 

ص الؼذف والسب الؿـصقص مـ قاكقن العؼقبات، وال يخ 374الؿـصقص طؾقف يف الؿادة 

 مـ قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة معؾقمات.  20طؾقف يف الؿادة 

ويف القاقع، الـصقص الؿتعؾؼة بالؼذف والسب التل وردت يف قاكقن العؼقبات جاءت 

مـ تؼقل:  373والؿادة  مـ أسـد إلك غقره..... واقعة،تؼقل:  372مطؾؼة دون تؼققد: فالؿادة 

تؼقل:... إذا وقع الؼذف أو السب...،  374إسـاد واقعة معقـة، والؿادة رمك غقره ......دون 

وهق  373و  372هق الذي تؿ ذكره يف الؿادتقـ  374والؼذف أو السب الؿذكقر يف الؿادة 

                                                        

 . 374و الؿادة  373والؿادة  372الؿادة  اكظر ( 1)
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الؿسـد إلك الغقر، والغقر تشؿؾ الشخص الطبقعل والشخص الؿعـقي، فؾقس صحقحًا قصر 

قث جاء لػظ الغقر مطؾؼًا دون ققد، وال يجقز تؼققد طؾك األشخاص الطبقعققـ: ح 374الؿادة 

الؿطؾؼ دون مؼقد، وما كؼقل بف يؼقل بف ذات الحؽؿ كؼاطدة، لؽـف لؿ يطبؼف طؾك الققائع محؾ 

 .  (1)الحؽؿ

وتؼول الؿحؽؿة:.... إكه إذا وجد كص يف قاكون العؼوبات وقاكون اإلجراءات الجزائقة لم 

م يف شلن مؽافحة جرائم تؼـقة 2112لسـة   5اتحادي رقم  يـؼؾه الؿشرع يف الؿرسوم بؼاكون

الؿعؾومات فنن أول فرض يؿؽن افتراضه هو أن الؿشرع يؼرر مخالػة ما قرره يف قاكون 

 العؼوبات واإلجراءات الجزائقة وفقؿا ذهب إلقه ومن ثم ال يصح تطبقؼه.

حقح طؾك إصالقف، ويف القاقع، الكستطقع مسايرة الحؽؿ يف هذا الؼقل: حقث إكف غقر ص

فؿـ غقر الصحقح أن الؿشرع يؼرر مخالػة ما قرره يف قاكقن العؼقبات واإلجراءات الجزائقة 

 5يف حالة ما إذا وجد كص يف هذيـ الؼاكقكقـ لؿ يـؼؾف الؿشرع يف الؿرسقم بؼاكقن اتحادي رقؿ 

 .(2)2012لسـة  

كون العؼوبات واإلجراءات وتؼول الؿحؽؿة:..... إكه يؿؽن تطبقق ما قرره الؿشرع يف قا

بعدم وضع  -الجزائقة إذا وجدت اطتبارات قاكوكقة يؿؽن بفا االقتـاع بلن الؿشرع إكؿا أراد 

كصوص قاكون العؼوبات واإلجراءات يف الؿرسوم بؼاكون بشلن مؽافحة جرائم تؼـقة 

 أمرًا آخر غقر تؾك الؿخالػة )أي مخالػة أحؽامه(.  -الؿعؾومات 

م كؼؾ الؿشرع لـصقص قاكقن اإلجراءات الجزائقة هق الطتبارات مؼـعة، ويف القاقع، طد

وهل أكف اليؿؽـ طؼالً ومـطؼًا كؼؾ كؾ كصقص قاكقن اإلجراءات الجزائقة إلك قاكقن جرائؿ 

تؼـقة الؿعؾقمات. وهؾ ترك الـصقص الخاصة ببؼقة إجراءات الدطقى الجزائقة وطدم كؼؾفا 

ؾقمات تعـل مخالػتفا أو طدم تطبقؼفا؟ وإذا كاكت اإلجابة لؼاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿع

 .(3)بـعؿ فلي قاكقن إجراءات كطبؼ ؟ 

ويؼول الحؽم:.... إن الؿحؽؿة الجـائقة وهي تحاكم متفم بؿوجب قاكون طؼابي خاص ال 

ترجع إلى قاكون آخر طام كؿا ال ترجع إلى قاكون اإلجراءات الجزائقة إال طـد إحالة صريحة 

                                                        

 الحؽؿ األول. اكظرتؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ األول،  ( 1)
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 حؽم.طؾى ال

ويف القاقع، هذا الؼقل ال أساس قاكقين لف وغقر مـطؼل: فحقث التقجد إحالة صريحة 

لؼاكقن اإلجراءات الجزائقة، هؾ معـك ذلؽ أكف معطؾ بالؽامؾ بالـسبة لجرائؿ تؼـقة 

 .(1)الؿعؾقمات؟، ال أطتؼد ذلؽ

بعبارة:  م بدء2112لسـة  5من الؿرسوم رقم  21وتؼول الؿحؽؿة:....... أن كص الؿادة 

مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة اإلسالمقة يعاقب... كل من سب الغقر... بؿا مػاده أن طبارة 

مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة اإلسالمقة كل من سب الغقر جاءت قاصرة طؾى تطبقق ذلك 

مؽرر من قاكون  21، 16، 11طؼوبات والؿواد  374الؼاكون بصريح العبارة يف حقن الؿادة 

 إلجراءات الجزائقة قد جاءت متعؾؼة باألشخاص الطبقعققن فؼط.ا

يف القاقع، هذا الؼقل غقر صحقح: ألن الـصقص الؼاكقكقة جاءت بعبارات مطؾؼة، تشؿؾ 

كؾ األشخاص، الطبقعققـ والؿعـقيقـ، وكذلؽ كؾؿة الغقر تشؿؾفؿا، ولقست متعؾؼة 

 .(2)باألشخاص الطبقعققـ فؼط

ن طبارة مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة اإلسالمقة تعـي طزوف وتؼول الؿحؽؿة:..... أ 

الؿشرع طن الرجوع لؼاكون العؼوبات وقاكون اإلجراءات ومخالػة ما قرراه الؼاكوكان فقؿا 

ذهب إلقه حول شؿول أكواع السب لألشخاص الطبقعققن والؿعـويقن واالكؼضاء بالتـازل 

 .(3)والصؾح وقبول الدطوى

 يد الؿحؽؿة يف ققلفا إن طبارة مع طدم اإلخالل بلحؽام الشريعة اإلسالمقةيف القاقع، الكم

تعـل طزوف الؿشرع طـ الرجقع لؼاكقن العؼقبات وقاكقن اإلجراءات، ومخالػة ما قرراه 

الؼاكقكان فقؿا ذهبا إلقف حقل شؿقل أكقاع السب لألشخاص الطبقعققـ والؿعـقيقـ واالكؼضاء 

 .(4)طبارات الـص ما يمدي إلك هذا التػسقر بالتـازل : حقث ال يقجد يف

                                                        

 الحؽؿ األول. اكظرتؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ األول، ( 1)

 الحؽؿ األول. اكظرتؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ األول،   ( 2)

 إال طام قاكون إلى الرجوع يجّوز ال خاص قاكون وجود: ) الـؼض محؽؿة تؼول  ،لـص العامتعارض الـص الخاص مع ا ( 3)

 إال العام الؼاكون أحؽام إلى يرجع ال خاص قاكون ققام مع أكه قاكوكًا الؿؼرر من كذلك وتؼول( الخاص الؼاكون فات فقؿا

إلطؿال الؼاكون العام، فنن ذلك فقه مـافاة حؽام، وال يجوز إهدار الؼاكون الخاص األ من الخاص الؼاكون فات فقؿا

 .1942/  6/  11الؼضائقة يف  12لسـة  2صريحة لؾغرض الذي من أجؾه وضع الؼاكون الخاص ) كؼض مدين الطعن رقم 

 .ثاين الحؽؿ ال اكظر، ثاين تؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ ال ( 4)
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وتؼول الؿحؽؿة:..... أن الؼاكوكقن ) قاكون العؼوبات وقاكون اإلجراءات ( خرجا من سقاق 

ا تحت بصره ولو أراد تطبقؼفؿا تؼـقة الؿعؾومات سالػة البقان الؾذان كاك 21كص الؿادة 

 لؿادة. الرجوع إلقفؿا أو االسترشاد بفؿا لذكر ذلك يف صدر ا أو

 -ويف القاقع، ال كتػؼ مع الؿحؽؿة يف هذا الؼقل، ويثقر التساؤل هؾ تطبقؼ الؼاكقكققـ 

يستؾزم إحالة صريحة إلقفؿا؟ اإلجابة هل أن تطبقؼفؿا  -قاكقن العؼقبات وقاكقن اإلجراءات 

ال يستؾزم ذلؽ،  فؼد يؽقن تطبقؼفؿا مـ خالل إحالة صريحة أو يف حالة خؾق قاكقن مؽافحة 

 .(1)رائؿ تؼـقة الؿعؾقمات مـ كص خاص يـظؿ الؿسللةج

وتستشفد الؿحؽؿة يف استبعاد قاكقن العؼقبات وقاكقن اإلجراءات، بلكف لق أراد الؿشرع 

مـف: وحقث لؿ  48والؿادة  47والؿادة  37تطبقؼفؿا لػعؾ بشلهنؿا ما فعؾف بالـسبة لؾؿادة 

تخدام الشبؽة الؿعؾقماتقة ووسقؾة تؼـقة يػعؾ فال يصح تطبقؼفا يف جرائؿ السب والؼذف باس

الؿعؾقمات ومـ ثؿ وإذ التزم الحؽؿ ذلؽ وأدان الؿتفؿ، فنكف يؽقن قد أصاب صحقح 

الؼاكقن، وأن الطعـ يؽقن طؾك غقر أساس متعقـ الرفض، وكحـ الكتػؼ مع الؿحؽؿة يف هذا 

 .(2)الرأي

دت الـقابة العامة إلك الطاطـ يف هذا الحؽؿ أسـ: (3)الحؽم الخامس تعؼقب بشلن   -خامسًا

مـ الؿرسقم  20/1أكف سب الؿجـل طؾقفا مـ خالل القاتساب، وصؾبت معاقبتف بالؿادة 

 بنداكة الؿتفؿ. الشاكقة تـازلت 
ّ

بؼاكقن اتحادي يف شلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات.  قضل

باكؼضاء الدطقى طـ شؽايتفا. الؿحؽقم طؾقف صعـ بالـؼض كاطقًا طؾك الحؽؿ أكف لؿ يؼض 

 الجزائقة لتـازل الشاكقة طـ شؽايتفا. الؿحؽؿة رفضت الطعـ. 

وتؼول الؿحؽؿة:.... أن الؿشرع حصر حق التـازل طن الشؽوى الذي تـؼضي به الدطوى 

الجزائقة طؾى الجرائم الؿؼقدة بشؽوى. وأن جريؿة السب باستخدام شبؽة معؾوماتقة 

من قاكون مؽافحة جرائم تؼـقة  21ى من الؿادة األول)الواتساب( الؿـصوص يف الػؼرة 

 غقر مؼقدة بتؼديم شؽوى لتحريؽفا.   -وهو قاكون خاص- 2112لسـة  5الؿعؾومات رقم 

                                                        

 .ثاينالالحؽؿ  اكظر، ثاين تؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ ال ( 1)

 .ثاينالالحؽؿ  اكظر،  ثاينتؿت مـاقشة ذلؽ يف الحؽؿ ال ( 2)

 جزائل 2016لسـة  333الخاص بالطعـ رقؿ     (3)
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ويف القاقع، كحـ كميد الؿحؽؿة فقؿا ذهبت إلقف يف ققلفا إن الؿشرع حصر حؼ التـازل طـ 

بشؽقى وكتػؼ مع الحؽؿ يف  الشؽقى الذي تـؼضل بف الدطقى الجزائقة طؾك الجرائؿ الؿؼقدة

 ذلؽ تؿامًا.

ولؽـ ال كتػؼ معفا يف ققلفا أن جريؿة السب باستخدام شبؽة معؾقماتقة ) القاتساب(   

 5مـ قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات رقؿ  20ك مـ الؿادة األولالؿـصقص يف الػؼرة 

ا يف قاكقن خاص: وطدم غقر مؼقدة بتؼديؿ شؽقى لتحريؽفا: معؾؾة ذلؽ بقروده 2012لسـة 

تليقدكا لؾؿحؽؿة أهنا لؿ تعط األساس الؼاكقين لؼقلفا هذا سقى أهنا وردت يف قاكقن خاص 

وهذا يف حد ذاتف اليمدي إلك هذا التػسقر: وأن هذا الؼقل ال يتػؼ وققاطد التػسقر السؾقؿ: ألن 

كان مـ الؿؿؽـ أن الؿشرع لؿ يـظؿ الشؽقى يف الؼاكقن الخاص، ولؿ يلت بلحؽام مغايرة، و

لق كظؿفا وكص طؾقفا الؼاكقن الخاص تـظقؿًا مغايرًا لتـظقؿفا يف  يؽقن ققل الؿحؽؿة سؾقؿًا

 قاكقن اإلجراءات الجزائقة. 

وتؼول الؿحؽؿة:..... أن جريؿة السب باستخدام شبؽة معؾوماتقة )الواتساب( الؿـصوص 

عؾومات ال تدخل يف خاكة الجرائم التي من قاكون مؽافحة جرائم تؼـقة الؿ 21طؾقفا يف الؿادة 

 تـؼضي فقفا الدطوى الجزائقة بالتـازل.

ويف القاقع، كحـ ال كتػؼ مع الؿحؽؿة يف هذا الؼقل، وتدخؾ جريؿة السب باستخدام 

شبؽة معؾقماتقة ضؿـ الجرائؿ الؿؼقدة بؼقد الشؽقى وفؼًا لـص قاكقن اإلجراءات الجزائقة، 

رجفا مـ كطاق قاكقن اإلجراءات الجزائقة، واليحررها مـ هذ وورودها يف قاكقن خاص اليخ

الؼقد، ولؽل تتحرر مـف حسبؿا يريد الحؽؿ يؾزم أن يـص الؼاكقن الخاص، وهق هـا قاكقن 

مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، طؾك ما يخرجفا مـ كطاق الجرائؿ الؿؼقدة بشؽقى، وهق ما 

كقن اإلجراءات الجزائقة كصت طؾك جرائؿ لؿ يحدث وخصقصًا أن الؿادة العاشرة مـ قا

السب والؼذف بصقغة مطؾؼة، والؼاطدة هل أن الؿطؾؼ يظؾ طؾك إصالقف ما لؿ يلت ما يؼقده، 

وبالـسبة لفذه الجريؿة لؿ يلت ما يؼقد كص الشؽقى والتـازل بشلهنا ويؼصر كطاقفا طؾك كقع 

ائؿ التل تـؼضل فقفا الدطقى معقـ مـ جرائؿ السب والؼذف، وبالتالل تدخؾ يف خاكة الجر

 الجزائقة بالتـازل. 

وقد رتبت الؿحؽؿة طؾى التػسقر الذي قالت به وال كميدها فقه قولفا: .... من ثم يؽون 

الحؽم الؿطعون فقه صادف صحقح الؼاكون طـدما لم يؼض باكؼضاء الدطوى الجزائقة فقفا 
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 بالرغم من تـازل الشاكي طن شؽايته.

كتػؼ معفا يف ذلؽ، ومـ ثؿ يؽقن الحؽؿ الؿطعقن فقف لؿا أدان الطاطـ ويف القاقع، كحـ ال

بالتفؿة الؿسـدة إلقف، ولؿ يؼض باكؼضاء الدطقى الجزائقة فقفا بالرغؿ مـ تـازل الشاكل طـ 

شؽايتف، فنكف يؽقن قد جاكبف الصقاب ولؿ يصادف صحقح الؼاكقن. وكان يجب طؾك 

ائقة يف حؼ الؿتفؿ لؾتـازل طـ الشؽقى، وذلؽ الؿحؽؿة أن تؼضل باكؼضاء الدطقى الجز

مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي والتل تـص طؾك اكؼضاء  16تطبقؼًا لـص الؿادة 

 الدطقى الجزائقة بالتـازل.

يف هذا الحؽؿ أسـدت الـقابة العامة إلك الطاطـ :  (1)الحؽم السادستعؼقب بشلن  -سادسًا 

 خالل بركامج واتساب،.بطريؼ الفاتػ مـ  جريؿة سب

قضت الؿحؽؿة بنداكة الؿتفؿ، وصعـ الؿحؽقم طؾقف بالتؿققز كاطقًا أن الشاكل لؿ يتؼدم 

بشؽقاه خالل مدة الثالثة أشفر الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة العاشرة مـ قاكقن اإلجراءات 

 الجزائقة.

دام الشبؽة الؿحؽؿة االتحادية العؾقا قضت برفض الطعـ مؼررة أن جريؿة السب باستخ

يف شلن جرائؿتؼـقة الؿعؾقمات  2006لسـة 2الؿعؾقماتقة يسري يف شلهنا الؼاكقن رقؿ 

 . 2012لسـة  5والؿعدل بالؿرسقم بؼاكقن اتحادي رقؿ 

من قاكون العؼوبات  374/1بالـسبة لطؾب الـقابة العامة معاقبة الؿتفم صبؼًا لؾؿادة 

يف شلن  2116لسـة  2اكون االتحادي رقم من الؼ 42، 21/1، 11/1االتحادي، وبالؿواد 

 .2112لسـة  5مؽافحة جرائم تؼـقة الؿعؾومات والؿعدل بالؿرسوم بؼاكون اتحادي رقم 

 374/1ويف القاقع، كحـ ال كميد الـقابة العامة يف صؾبفا ووصػفا خضقع الجريؿة لؾؿادة 

 42، 20/1، 10/1 وتعديالتف، والؿقاد 1987لسـة  3مـ قاكقن العؼقبات االتحادي رقؿ 

يف شلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، والؿعدل  2006لسـة  2مـ الؼاكقن االتحادي رقؿ 

: حقث إن الـقابة العامة جاكبفا الصقاب: 2012لسـة  5بالؿرسقم بؼاكقن اتحادي رقؿ 

، ألكف قاكقن خاص وقام بتـظقؿ  2012لسـة  5مـ قاكقن  20فالجريؿة تخضع لـص الؿادة 

 الجريؿة. هذه 

                                                        

 جزائل. 2016لسـة  483الطعـ رقؿ الخاص ب   (1)
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وتؼول الؿحؽؿة االتحادية العؾقا:..... بلن جريؿة السب باستخدام الشبؽة الؿعؾوماتقة 

يف شلن جرائم تؼـقة الؿعؾومات والؿعدل بالؿرسوم  2116لسـة  2يسري يف شلكفا الؼاكون رقم 

 . 2112لسـة  5بؼاكون اتحادي رقم 

ؿ إلغاؤه ولؿ يعدل وحؾ محؾف ت 2006لسـة 2ويف القاقع، بداية كـقه أن الؼاكقن رقؿ 

، والصحقح أن التفؿة الؿسـدة إلك الؿتفؿ تخضع لؾؼاكقن 2012لسـة  5الؿرسقم بؼاكقن رقؿ 

 . 2012لسـة  5

ويؼول الحؽم:...... إن جريؿة السب باستخدام الشبؽة الؿعؾوماتقة .... غقر مؼقدة بتؼديم 

   شؽوى...... وبالتالي ففي غقر محددة بلجل......

القاقع، ال كميد الؿحؽؿة يف ققلفا:..... مـ الؿؼرر أن الجريؿة غقر مؼقدة بتؼديؿ  ويف

شؽقى لتحريؽ الدطقى بشلهنا، وبالتالل ففل غقر محددة بلجؾ: وهذه الجريؿة مستحدثة 

، فؽقػ كؼقل مـ الؿؼرر أكف 2006لسـة  2الذي ألغك الؼاكقن رقؿ  2012لسـة  5بالؼاكقن 

 (.2006لسـة  2ؿ يـص طؾقفا ولؿ يرد لفا ذكر فقف )الؼاكقن رقؿ يسري يف شلهنا قاكقن ل

وققل الحؽؿ بخضقع الجريؿة لؼاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، ال يؿـع مـ  

خضقطفا لؼقد الشؽقى، وبالتالل تؽقن محددة بالـطاق الزمـل لؾشؽقى: وهق وجقب 

 ومرتؽبقفا.  تؼديؿفا خالل أجؾ ثالثة أشفر مـ تاريخ العؾؿ بالجريؿة

والؼقل بلهنا غقر مؼقدة بتؼديؿ شؽقى جاكبف الصقاب: حقث ال سـد قاكقين لفذا الؼقل، فؾؿ 

يف شلن جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات لؾشؽقى بشلن  2012لسـة  5يتعرض الؿرسقم بؼاكقن رقؿ 

 السب والؼذف.

مـ  10وقد ورد ذكر جريؿة السب والؼذف ضؿـ الجرائؿ الؿؼقدة بشؽقى يف الؿادة 

، وبالتالل تؽقن الجريؿة مؼقدة بؼقد (1)قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحادي بؾػظ مطؾؼ

 ققاطد وفؼ –الشؽقى، وضرورة تؼديؿ شؽقى لتحريؽ الدطقى الجـائقة بشلهنا: حقث يظؾ 

، ويشؿؾ جؿقع أفراده دون ققد، إال إذا ققدت بـص إصالقف طؾك الؿطؾؼ - السؾقؿ التػسقر

، وهق ما لؿ يحدث: وبالتالل يتؿ الرجقع إلك قاكقن  2015لسـة  5بؼاكقن خاص يف الؿرسقم 

                                                        

طؾقف ال يجقز أن ترفع الدطقى الجزائقة يف الجرائؿ التالقة اال بـاء طؾك شؽقى خطقة أو شػقية مـ الؿجـك  - 10الؿادة  ( 1)

وال تؼبؾ الشؽقى بعد ثالثة أشفر مـ يقم طؾؿ  ..... – 5. وقذففؿ األشخاص سب – 4أو مؿـ يؼقم مؼامف قاكقكا: ..... 

 الؿجـك طؾقف بالجريؿة ومرتؽبفا ... .
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اإلجراءات الجزائقة وتطبؼ ققاطده: وقد أوجب هذا األخقر ضرورة تؼديؿ الشؽقى خالل 

 ثالثة أشفر، وبالتالل يؾزم تؼديؿفا يف خالل الؿدة الؿحددة.

قه إلى قولفا:..... ومن ثم وقد اكتفت الؿحؽؿة بـاء طؾى تػسقرها الذي جاكبفا الصواب ف

 فنن الـعي بعدم تؼديم شؽوى خالل األجل يؽون طؾى غقر أساس. 

ويف ضقء رأيـا فنن الـعل بعدم تؼديؿ شؽقى خالل األجؾ يؽقن يؽقن كعقًا سديدًا 

وجقهريًا، يرتتب طؾقف طدم قبقل الدطقى، لؽل ال تظؾ سقػًا مسؾطًا طؾك رقبة الجاين فرتة 

وكان يجب طؾك الؿحؽؿة أن تدقؼ فرتة الثالثة أشفر ويف حالة تؼديؿفا بعد  ،صقيؾة مـ الزمـ

 هذه الؿدة يؽقن الحؽؿ بعدم قبقل الدطقى.



–
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 انخاتمة
بعد التلسقس الؼاكوين لؾؿوضوطات التي أثارتفا األحؽام، وتحؾقل وتلصقل تؾك األحؽام، 

 وتعؼقبـا بشلكفا، خؾصـا إلى الـتائج والتوصقات اآلتقة : 

الجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار التل تؼع مـ خالل الشبؽة الؿعؾقماتقة أو بقسائؾ  أن – 1

تؼديؿ  -تؼـقة الؿعؾقمات تعد مـ الجرائؿ التل تخضع لؾؼقد اإلجرائل ويؾزم رفع الؼقد

 لتحريؽ الدطقى الجـائقة بشلهنا.  -شؽقى

ؽة الؿعؾقماتقة أو بقسائؾ أن الجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار التل تؼع مـ خالل الشب – 2

تؼـقة الؿعؾقمات يتعقـ تؼديؿ الشؽقى بشلهنا خالل ثالثة أشفر مـ يقم طؾؿ الؿجـل طؾقف 

 بالجريؿة وبؿرتؽبفا طؾؿًا يؼقـقًا.

أن الجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار التل تؼع مـ خالل الشبؽة الؿعؾقماتقة أو بقسائؾ  – 3

فقفا أو مـ يؼقم مؼامف التـازل طـ الشؽقى بعد  تؼـقة الؿعؾقمات يحؼ لؾؿجـل طؾقف

 تؼديؿفا.

أن الجرائؿ الؿاسة بالشرف واإلطتبار التل تؼع مـ خالل الشبؽة الؿعؾقماتقة أو بقسائؾ  - 4

 تؼـقة الؿعؾقمات يرتتب طؾك التـازل طـ الشؽقى بعد تؼديؿفا إكؼضاء الدطقى الجزائقة. 

ؼ ويؼقد العام، يف العالقة بقـ الؼاكقن العام والؼاكقن يؽقن لؾؼاكقن الخاص أولقية التطبق – 5

الخاص، ويتؿ الؾجقء إلك أحؽام الؼاكقن العام لتؽؿؾة الـؼص يف الخاص، أي يتؿ الؾجقء 

بشلن جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات إل الؼاكقن العام، وهذا يعـل أكف يتعقـ الؾجقء إلك األحؽام 

 ص يف قاكقن تؼـقة الؿعؾقمات .  العامة يف قاكقن العؼقبات طـد طدم وجقد ك

تطبقؼ مبادئ وأحؽام قاكقن اإلجراءات الجـائة طؾك الجرائؿ الؿـصقص طؾقفا يف قاكقن  – 6

 مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، فقؿا لؿ يرد بشلكف كص يف قاكقن تؼـقة الؿعؾقمات.

رة تؼديؿ جريؿة الؼذف والسب التؾقػقين تدخؾ ضؿـ كطاق الجرائؿ الؿؼقدة بضرو - 7

شؽقى يف الؼاكقن اإلمارايت ، وال تدخؾ ضؿـفا يف الؼاكقن الؿصري: ألن صقاغة طبارات 

 الـص الؼاكقين مختؾػة يف كؾ مـفؿا . 

مثؾ السب والؼذف  ؿاكرى تعديؾ الؼاكقن الؿصري لقؽقن السب والؼذف بالتؾقػقن مثؾف - 8

 . حقث ال مربر لفذا اإلختالف وتطبؼ طؾقفؿا أحؽام الؼقد اإلجرائل:بغقره مـ القسائؾ، 

 ،،، ؼهقوتوف تم بحؿد اهلل
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 انمراجع
 (  بترتقب أبجدي مع حػظ األلؼاب) 

د. إبراهقؿ حامد صـطاوى قققد حرية الـقابة العامة ىف تحريؽ الدطقى الجـائقة، الجزء  -

 .1994ك األول، الشؽقى الطبعة األول

شرح األحؽام العامة لؼاكقن العؼقبات، دار الـفضة العربقة، د. أحؿد شققل طؿر أبق خطقة  -

 . 2003صبعة 

د. أحؿد طقض بالل، مبادئ قاكقن العؼقبات الؿصري، الؼسؿ العام، دار الـفضة العربقة،  -

 .2006-2005الؼاهرة، 

، دار الـفضة األولاإلجراءات الجـائقة، الؽتاب د. أحؿد فتحل سرور، القسقط يف قاكقن  -

 . 2016بقة، الؼاهرة، العر

د. أحؿد فتحل سرور، القسقط يف قاكقن العؼقبات، الؼسؿ الخاص، الؽتاب الثاين، جرائؿ  -

 . 2019اإلطتداء طؾك األشخاص واألمقال، دار الـفضة العربقة 

د. أحؿد فتحل سرور، القسقط يف قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، دار الـفضة العربقة، الطبعة  -

 . 2015قرة ومحدثة، السادسة مط

الطبعة الثاكقة دار  األولد. أشرف تقفقؼ شؿس الديـ شرح قاكقن اإلجراءات الجـائقة الجزء  -

 . 2012الـفضة العربقة 

د. حسـ صادق الؿرصػاوي، الؿرصػاوي يف الؼاكقن الجـائل، قاكقن اإلجراءات الجـائقة،  -

 الجزء الثالث، مـشلة الؿعارف بقن تاريخ كشر.

حسـل الجـدي، قاكقن قؿع الغش والتدلقس يف دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة، دار د.  -

 . 2009ك، األولالـفضة العربقة، الؼاهرة، الطبعة 

د. رمسقس هبـام، قاكقن العؼقبات، جرائؿ الؼسؿ الخاص، مـشلة الؿعارف باألسؽـدرية،  -

 . 2005صبعة 
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 الؼاكقن الؿصري، دار الػؽر العربل، صبعة د. رؤوف طبقد، مبادئ اإلجراءات الجـائقة يف -

 مزيدة ومـؼحة. 2005

د. سؾقؿان طبدالؿـعؿ، أصقل اإلجراءات الجزائقة يف التشريع والؼضاء والػؼف، مجد  -

 . 1997الؿمسسة الجامعقة لؾدراسات والـشر والتقزيع، بقروت، 

 . 2011الـفضة العربقة  د. طبد الرءوف مفدي، شرح الؼقاطد العامة لؼاكقن العؼقبات، دار -

طبد الؼادر طقدة، التشريع الجـائل اإلسالمل مؼاركًا بالؼاكقن القضعل، ممسسة الرسالة، د.  -

1998   . 

د. طبدالرءوف مفدي، شرح الؼقاطد العامة لإلجراءات الجـائقة، دار الـفضة العربقة،  -

2003 . 

، الـظرية األولؿ العام، الجزء د. طبدالعظقؿ مرسل وزير، شرح قاكقن العؼقبات، الؼس -

 . 2009العامة لؾجريؿة، الطابعة السابعة ، دار الـفضة العربقة، 

د. طؾل طبد الؼادر الؼفقجل، شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، دراسة مؼاركة، مـشقرات  -

 .2002الحؾبل الحؼقققة، بقروت، 

العؼقبات االتحادي لدولة  د. طؾل محؿقد طؾل حؿقدة، شرح األحؽام العامة لؼاكقن -

 .2008اإلمارات ، الؼسؿ العام أكاديؿقة شرصة دبل، 

د. غـام محؿد غـام، د. فتقحة محؿد ققراري، الؿبادئ العامة يف قاكقن اإلجراءات الجزائقة  -

االتحادي لدولة اإلمارات العربقة الؿتحدة، اآلفاق الؿشرقة كاشرون، الطبعة الثاكقة، 
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