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 ماهية التكييف وبيان أهميته

  

يعرف البعض عمليةةا الييييف بةة عمةة  عمليةةا يةة عاعيةةا يياا اليةة  ةةةةةةةةةةةةةة   يمةة  
على ال عل الائ دخل     ب لبحث عن االسةةةةةةةةةةةةةا الي عاع  الائ ييعين    ةةةةةةةةةةةةة    

حازي ، أا ها بي ت حيا العص الي عاع  الائ يخ ةةةةةا ل  الاايعا االائ يحيمم  
عط ؤه االسا الي عاع .  ايع يب عليم ، اا ها ارج ع الاايعا  لى عص جع    اا 

ابعب رة مبسطا   ن الييييف الي عاع  ها بحث الي    عن العص الي عاع  
ا ةةةةةةةا علي  الالل   ن الييييف ييطلب  ةةةةةةةرطين الائ يخ ةةةةةةةا ل  الاايعا المعر 

 -الزمين:

ان يعص الم ةةةةةةةةةةةةةةرع  على اع   اا ياا رت اايعا مجردة لم   -1
خصةةةةةةةةة  ص معيعا   عم  يعدر  يحت احد االاصةةةةةةةةة ف الي  

 يعر م  الي عان ايريب عليم  اثرا ي عاعي  معيعً .
ان يعلن الي  ةةةةةة  ان الاايعا المعرا ةةةةةةا علي  يياا ر  يم   -2

المجردة الي  ا  ى عليم  لي عان ا عً   خص  ص الاايعا
 ي عاعيً  معيعً .

 

ا  اا ي ن األصةةةةل بلن العي با الع ما اه  صةةةة حبا االخيصةةةة ص االصةةةةيل 
   يمثيةةةل المي ةةةا االجيمةةة عيةةةا ام حيةةةا الجرا ا ايعيةةةب مرييبيمةةة ،  ةةة عمةةة  اععةةةد 

ن ياالعيم ء من  جراءات اليحييق من سم ع لل ماد اعدب الخبراء، اي ييش المس 
بحث  عن االدلا اغيره  من اإلجراءات   عم  يعييل الى خطاة اخرى اه  اصةةةف 
الاايعا الي عاعيا ما ةةةةةاع اليحييق ااعط  م  الاصةةةةةف الي عاع  الصةةةةةحي  الم عبر 



عن الاايعا أا الاي  ا محل اليحييق، أئ بي ن الييييف الي عاع  لم  اه  ييالى 
ليلل الاي  ا غض الطرف عن  الل، ال يجاز أن يييصةةةةةةةةةةةةةةر عهره  ععد يييي م 

بعض اري ن الجرا اعع صره، يم  ال يجاز لم   اليي    عن الهراف الم ددة  
 الي  ييريب عليم  يغيير اصف اليمما.

االعي با الع ما اه  يياا بماا الدار   عم  يم رس دارا  ةةةةةةةةبيمً  ب لي ةةةةةةةةخيص 
      الع   مج ل الطب،  ا ان الي ةةةةةخيص السةةةةةليا لح لا المريض يريب  عط 

الائ يياا ق ما المرض الائ يع ع  مع  االي ةةةخيص السةةةليا يمثل ي  ءة الطبيب 
 المع لج.

اهةاا الييييف الةائ ييااله العية بةا العة مةا ال يلزا المحيمةا،  اا يةد يجةد بة ن 
هاا الييييف لا يصةةةةةةةةةةة دف صةةةةةةةةةةةحي  الي عان أا ان هع لل عص ي عان  خر على 

عد ا ييالى المحيما اع دة الييييف على الاايعا المعرا ةةةةةةةةةةةةةةا على المحيما، اع
 عحا يحيق العدالا على عحا  م  سيلي  الحديث عع  الحيً .

ًً ي ن االمر   ن هاا الييييف الائ ييااله العي با الع ما  ل  اهميا     اأيً 
يحديد الجريما الي  سيح يا ععم  الميما، امن ثا بي ن المحيما المخيصا بعهره 

اإلجراءات االيدابير االحيرازيا ي لياييف مث  من عدم ، اامي عيا ايخ ا بعض 
أا اجاب ايخةة ا خطاات اخرى ير ا الملف  لى العةة  ةةب العةة ا ما حةة لةةا يييف 
ال عل ب ع  من عاع الجع يا ابي ن  يم   اا ي ن م ةةماال ب لع ا الع ا من عدم     

ان ح ل صةةةةةةةةةةةةةةدار ي عان ع ا ع ا ااسةةةةةةةةةةةةةةيثع ء  بعض الجرا ا من أحي م ، غير 
الععاان الر يس الهميا هاا الييييف يبرز    عه ا ييسةةةةةةةةةةةةةةيا الجرا ا  لى جع ي ت 

 اجع  امخ ل  ت ام  لالل من  ث ر ايبع ت.

الم  ي عت م ةة يل الييييف ال ييف ععد حد يي ا العي با الع ما ب سةةع د يمما 
معيعا  لى الم ةةةةةييى علي  هعيً  أا ميممً ،   ن يلل الم ةةةةة يل يهمر اي ةةةةة  أثع ء 



سةةةةةةةير الدعاى الجزا يا أم ا الي ةةةةةةة ء ااا لا يين يد اعي ةةةةةةةت  يلل الدعاى أثع ء 
 مراحل اليحييق اها م  سييع ال     المطلب الي ل .

 تعديل وصف التهمة من قبل المحكمة

ععةةد دخال الةةدعاى     حازة المحيمةةا  ةة عمةة  ييييةةد بحةةداد الةةدعاى الي   
 -الحداد:دخلت    حازيم ، اعليم  أن يليزا بعاعين من 

ايعع  الحداد ال ةةةةةةةخصةةةةةةةيا للدعاى يييد  حدود شخخخخخ صخخخخخية  -1
المحيما ب ةةةةةةةةةةخص الميما الائ اييمت الدعاى  ةةةةةةةةةةده،    
يجاز للمحيما ان يي ةةةةةةة  ب لبراءة أا االداعا على  ةةةةةةةخص 
غير الائ اييمت علي  الدعاى ام مم ، حيى لا ي عت يربط  

 ب لميما الائ اييمت علي  الدعاى صلا مس هما جع  يا.
 اييصةةةةةةةةةد بعيعيا الدعاى يييد حدود عينية للدعوى الجنائية  -2

المحيما بعين الاي  ا المر اعا بم  الدعاى اال يجاز مع يبا 
الم ةةةةييى علي  عن اايعا لا ير ا بم  الدعاى، االاايعا الي  
يعحصةةةةةر  يم  سةةةةةلطا المحيما ه  يلل الي  اردت    يرار 

 الهن أا يرار االيم ا.

( من ي عان أصةةةةةةةةةال المح يم ت الجزا يا 202ة )اعلى الل  عصةةةةةةةةةت الم د
 -على اع :

"ييالى المدع  الع ا بع سةةةةةةةةةةةةة  اا بااسةةةةةةةةةةةةةطا احد مسةةةةةةةةةةةةة عدي  االدع ء على 
الميممين ب لجرا ا الااردة    يرار االيم ا، اال يسةا  ل  ان يدع   على الميممين 

 ب  ع ل خ رجا عن معطاق يرار االيم ا".



أصال المح يم ت الجزا يا على اع   ( من ي عان111/1يم  عصت الم دة )
:- 

"" ال ي يدا ائ  ةةةةةةةةةةةةخص للمح يما أم ا محيما بدا يا من اجل الجرا ا الي  
يخر  حق العهر  يم  عن اخيص ص ي  ة الصل  اا الجرا ا الم زما لم  ، م  

 يصدر بحي  المدع  الع ا يرار هن من اجل مح يمي  بيلل الجرا ا". لا

بحداد الدعاى ييمن    مبدأ ال صةةةةةل بين سةةةةةلطي   العلا من يييد المحيما
االيم ا االي ةةة ء الائ ها  ةةةم ن لحيدة الي  ةةة  حيى ي صةةةل    الدعاى دان 
ان ييان سةةةةبق ل  ايخ ا مايف ايياين رأئ  يم ،    يجاز للي  ةةةة  ان ي صةةةل 
   دعاى لا ي ر ا  لي  ب لطريق الي عاع   ممن ل  الصةةةةةةةةةةةةة ا    ر عم  اسةةةةةةةةةةةةةلطا 

 حبا الص ا    الل.االيم ا ه  ص 

يم  اع  ال يجاز حرم ن الم ييى علي  من حق الد  ع ب ن ي  جل بمح يمي  
عن اي  ا جديدة، لا يين يد علا بم  ب لطريق األصةةةةةةةةةال  مم  يمس بحق الد  ع 

 اي خل ب لعدالا.

اا ي ن هاا ها المبدأ الع ا   عع  عجد بلن الم ةةةةةةةةةةةةةرع يد اسةةةةةةةةةةةةةا من عط ق  اا 
الدعاى، بحيث حالم  العديد من  حدادين    عط ق سةةلطا محيما الما ةةاع ال

الصةةةةةةةةةةة حي ت من بيعم  يعديل اليمما اها م  سةةةةةةةةةةةعيع ال  ي صةةةةةةةةةةةي   على العحا 
 -الي ل :

 سلطة المحكمة في تعديل وصف التهمة

أ ةةةةةةةةةةرع  من يبل بلع  من الم يرض ابيداًء بلن العي با الع ما  ه  من ييالى 
يق اااليمةةة ا    معها الجرا ا، اال ان الييييف بةةة عيبةةة رهةةة  ه  من يملةةةل اليحي

الييييف ليس حيةةً    حصةةةةةةةةةةةةةةريةةً  للعيةة بةةا العةة مةةا  ا ان هعةة ل أعااع ميعةةددة من 



الييييف،  مع ل الييييف الائ يجري  الخصةةةةةةةةاا    ح لا االدع ء المب  ةةةةةةةةر أم ا 
محيما الصةةةل ، اهع ل الييييف الائ ييااله الي  ةةة  اي ةةةً     يل عزاع ي عرض 

م طا علي ، الل ان  الي  ةة  يد يجد ع سةة  أم ا عصةةاص يحي    لى الي سةةير، اا 
اللث ا عم  اييع م  من غماض خ  ً  للي سةةةةةةةةير  الائ رأي  العي با الع ما، يم  ان 
ليس من ال ةةرارة بمي ن ثبات يل الاي  ا الي  اارديم  العي با الع ما االي  ثبت 

د يلما أثره على يحدي على أسةةةةة سةةةةةم  يييي م  لل عل، ايل الل ال بد من ان ييرل
الي عان، اها م  ييطلب من الي  ةةةةةةةةةةةة  بال مجماد  يرئ ععد اعزل  حيا الي عان 

 على الاي  ا بغيا الاصال   لى الييييف السليا.

الالل  يد أعطت الي ريع ت اإلجرا يا سلطا يغيير الاصف الي عاع  لل عل 
  عسب اصف أ د ممالمسعد  لى الميما، احيى لا ي ن هاا اليغيير سيعيم   لى 

  لي     االيم ا.

امرد  عط ء الي  ةة  يلل السةةلطا ها اسةةيي ل الي ةة ء عن سةةلطا االيم ا 
االي  ياجب  عط ء الي  ةةةةةة  يلل الميعا، امب  ةةةةةةرة ع ةةةةةة ط ايج ب ، اا ال يمين 

 ييييد الي    بعمل   بغير يلل اليااعد الي  ييرره  الي عان.

لخبير الي عاع  االعلى    الدعاى اي  ف  لى الل ان الي     اعم  ها ا
المعرا ةةةةةةةا علي ، ااعط يً  من يلل العهرة   ن صةةةةةةة حيي  يعلا يل رأي  ياهب 

  لي  الخصاا    ادع  ما.

يم  ان العي با الع ما اان ي عت خصةةةةةمً   ةةةةةري ً  اع داًل، اال أعم     عم يا 
سداءه  اص ً  معيعً  على ال عل ال يعدا ان  المط ف ه  خصا للم ييى علي  اا 

ييان طلبً  ميدمً  من احد الخصةةةاا  لى الي ةةة ء االي عدة ب ن الي ةةة ء غير م ييد 
بطلب ت الخصةةةاا،  ل  ان يطرحم  اييال ب لاصةةةف الصةةةحي     ييديره، اها م  

 ياجب  عط ء الي    يلل الص حيا اسيع دًا  لى يلل المساغ ت.



ملل لي عان الي  ياهاه الصةةةة حيا المعط ة للي  ةةةة  اعم  ييعلق بمسةةةة  ل ا
الي  ةةةةةة   اليعرض لم   من يلي ء ع سةةةةةة  دان طلب من الخصةةةةةةاا ب عيب ره  من 
ميعلي ت العه ا الع ا، بل ان  ث رة أحد الخصةةاا لمثل هاه المسةة لا ال يعدا ياع  

 ياييرًا للمحيما بااجبم  من  عط ء ال عل اص   الي عاع     الحق.

يما اخ اًل بحق الد  ع، ألن ال يعيبر يعديل اصةةةةف اليمما من يبل المح
ًً  يجب ان يع يب علي  سةةةةةةةةااء  الم ةةةةةةةةييى علي  ط لم  ارييب  عل ي ةةةةةةةةيل جرم ب
اص ي  العي با الع ما بماا الاصف أا اال،   لخطل    الاصف الي عاع  للاايعا 
ال ييسةةةةةةةةب الم ةةةةةةةةييى علي  حيً  حيى لا ي ن من  ةةةةةةةةلن الل اليعديل يعري ةةةةةةةة  

 لاصف جرم  ا د.

االعيب رات السةةةةةةةةةةةةةة بق بي عم  ام  يد يطرأ على الييييف من  اازاء يل يلل
( من ي عان 232يعديل خ ل سةةةةةةةةةةةةةةير  جراءات المح يما،  يد عصةةةةةةةةةةةةةةت الم دة )

 أصال المح يم ت الجزا يا  على  عط ء المحيما الل الحق ييالم :

يجاز للمحيما ان ي عدل اليمما ا يً  لل ةةةةةةراط الي  يراه  ع دلا على ان  "
اا ي ن اليعديل ال يبعى هاا  اليعديل على اي  ا لا ي ةةةةةةةةةةةةةةملم  البيعا الميدما،  اا 

يعرض الميما لعيابا ا ةةةةةةد يؤجل الي ةةةةةةيا لمدة يراه  المحيما  ةةةةةةراريا ليميين 
 الميما من يح ير د  ع  على اليمما المعدلا".

ااسةةةيع دًا لالل العص  اعع  عجد بلن السةةةلطا المعط ة للمحيما ال يعحصةةةر 
 يط    يغيير الاصةةةةةةف الي عاع  للاايعا  لى اصةةةةةةف أ ةةةةةةد ، بل  ن اليعديل  يد 
يعيم   لى اصف أخف، حيث ج ء العص بصيغي  االط ق  يؤخا على اط ي  

 لي مل الح ليين.

ه  سةةةةةةةةةةةلطا جاازيا  يم  أن العص اان ي ن يد " جعل من يلل السةةةةةةةةةةةلطا
بيال " يجاز للمحيما" اال ان الل ها من يبيل اسيخداا الم رع لعب رات  اليلدب 



   مخ طبا السةةةةةةلطا الي ةةةةةة  يا، اب لي ل    ن هاا الجااز    حيييي  ها اجاب 
الالل ي ةةةةةةةةةةةةةةت محيما اليمييز" ان محيما الما ةةةةةةةةةةةةةةاع غير مييدة    حيمم  

 مم  عليم  ان عبحث الاي  ا من جميا ييصةةف الي عان على الاايعا المطراحا أم
الاجاه ايعط  اال اع  ا   يل األحاال ااسةةةةةةةةيع دًا لالل العص   ن المحيما ا   
اط ر مم رسةةةةةةةةةةةةيم  لماا الااجب الي عاع ،  ان عليم  ان ييييد بمبدأ عيعيا الدعاى 

 لالجزا يا    يمين ان يبع  اليعديل على اي  ا لا ي ةةةةملم  البيعا  الميدما، الال
 - يد اهبت محيما اليمييز    أحد أحي مم   لى اليال:

( من ي عان أصةةةةةةةةةةةةةةال المح يم ت 232" ال محل ليطبيق أحي ا الم دة )
الجزا يا الميعيلا بيعديل اصةةةةةةةةةةةةةةل الجرا، الع  ال يجاز مح يما  ةةةةةةةةةةةةةةخص أم ا 
محيما الجع ي ت اال  اا صةةةةدر بحي  يرار ايم ا، احيث ان محيما الما ةةةةاع لا 

 يان يراره  مخ ل ً  للي عان  امسياجبً  العيض من هاه الع حيا"ي عل الل  ي

 (.0/00/0202تاريخ  568/0202تمييز جزاء رقم )

 

 -اي ت أي  :

"  اا لا يصدر الع  ب الع ا أا من يياا مي م  يرار ايم ا بحق ألهع ء عن جع يا 
 دة ( من يةة عان العيابةة ت ابةةداللةةا المةة333احةةداث عةة هةةا دا مةةا طبيةةً  للمةة دة )

( من اات اليةةة عان  ةةة ن محيمةةةا جعةةة يةةة ت اليرل ال يملةةةل حق م حيةةةا 333)
األهع ء امع يبيما عن هاه الجع يا اال يملل حق يعديل اليمما من جعحا االيااء 

  لى جع يا احداث ع ها دا ما..."

( وانظر ايضخخخخخخخخخا 6/00/0225تاريخ  0101/0225تمييز جزاء رقم )
 ( 0131/0225تمييز جزاء رقم )



اع  ال بد من ياا ر جميا ال ةةةةراط ال ةةةةيليا ابيداًء ليبال الدعاى، اان أئ 
ييان ايصةةة ل المحيما ب لدعاى الجع  يا ايصةةة ال ي عاعي  حيى ييمين من مب  ةةةرة 

 اخيص صم  بيعديل اصف اليمما.

يم  اع  ال بد على المحيما من ايب ع اإلجراءات المعصةةةةةةةةةةةةةةاص عليم     الل 
ء محيما اليمييز ععد يعديل اصةةف اليمما االي  العص االي  اسةةيير عليم  ي ةة 

 -سعيالى الحديث ععم     البعد الي ل :

 

 إجراءات تعديل وصف التهمة 

( من ية عان أصةةةةةةةةةةةةةةال المحة يمة ت الجزا يةا  ةةةةةةةةةةةةةةيً  232لا يحةدد المة دة )
لإلجراءات الي  ييعين  يب عم  ععد يعديل اصف اليمما، ايل م  أاردي     هاا 

يل الدعاى للمدة الي  يراه  المحيما  ةةةةةةةةةةةةةراريا ليميين ال ةةةةةةةةةةةةةلن ها اجاب يلج
الميما من يح ةةةةةةةةةةةير د  ع  على اليمما المعدلا، اها م  ييي ةةةةةةةةةةة  مع  العرض 
ليلل اإلجراءات     ةةةةةةةاء م  اسةةةةةةةيير علي  ي ةةةةةةة ء محيما اليمييز اعلى العحا 

 -الي ل :

حه نأواًل:التزام المحكمة بتنبيه المتهم في حالة تعديل التهمة لوصخخخخف اشخخخخد وم
 أدجال للدفاع عن نفسه.

 

( من ي عان أصةةةةةةال المح يم ت الجزا يا   ن المحيما 232بماجب الم دة )
يليزا بيلجيل الدعاى للمدة الي  يراه  مع سةةةةةةةةةةةةةةبا، ااا ي مت بيعديل اليمما  لى 
اصف أ د ليمييع  من يح ير د  ع  االعلا من الل ه  احيراا حياق الد  ع،  

د ا ةةةةا خطي  الد  عيا على اسةةةة س اليمما الي  اعلن اا ان الميما أا الهعين ي



ععم   اعلى اسةةةةةةةةة س الاصةةةةةةةةةف الي عاع  الائ أسةةةةةةةةةبغ  االيم ا عليم ،   اا ادخل 
اليعديل على الل يجب يمييع  من الد  ع عن ع سةةةةة  اييعين مع  يلجيل الدعاى 
ليمييع  من الل، اااا أخلت  المحيما ب ليزامم  هاا،  ان الل ي ةةةةةةةةةةةةةةيل اخ اًل 

 اق الد  ع ، ايجعل من حيمم  معر    لل سخ ععد الطعن ب .بحي

 -ااسيع دًا لالل ي ت محيما اليمييز    احد احي مم :

( من ي عان أصةةةال المح يم ت الجزا يا اعم  232" يسةةةي  د من عص الم دة 
اج زت للمحيما يعديل اصةةل اليمما م ةةيرطا يلجيل الي ةةيا ليميين الميما من 

ما المعدلا ااا ي عت يعر ةةةةةةةة  لعيابا ا ةةةةةةةةد، احيث ان يح ةةةةةةةةير د  ع  عن اليم
محيما الجع ي ت اليبرى يد ياصةةةةةةةةةةةل  لى ان من  ةةةةةةةةةةة ن هاا اليعديل للاصةةةةةةةةةةةف 
الجرم  ل  ع ل الي  يععت ب ريي ب المميزين لم   ان يعر ةةةةةةةةةةةم  لعيابا أ ةةةةةةةةةةةد، 
  عم  لا يبلغ المميزين هاا اليعديل لييميع   من يح ةةةةةةةةةةةةةةر د  عمم  عن اليمما 

..،احيث ان الل ييعلق بحق الد  ع  الائ ال يجاز المسةةةةةةةةةة س ب  اها المعدلا،.
من العه ا الع ا المحيميع  اث ري  من يلي ء ع سم ،   ن الحيا المميز يغدا س بيً  

 الااع  امسياجب العيض".

( وتمييز جزاء رقم 08/3/0222تاريخ  012/0222تمييز جزاء رقم )
 ( 00/0/0335تاريخ  101/0335

حيةةةث ي  ما من الةةةل اليرار اجاب يعبيةةة  الميما  لى الةةةل اليعةةةديةةةل الةةةائ 
يعر ةةة  لاصةةةف أ ةةةد، رغا أن العص يد اييصةةةر حيم  على بي ن اجاب يلجيل 
الدعاى ليح ر د  ع  غير ان الي سير السليا للعص ييي ى بلن ييا يبيع  لالل 

 اليعديل اا اع  لا يعبي   ييف ساف ييالى يح ر د  ع .

االمر  ةة عةة   اا يةة مةةت المحيمةةا بيعبيةة  الميما العةةداد د ةة ع على  اأيةةً  يةة ن
اسةةةةةةةةةة س اليمما المعدلا،   ن الل يؤدئ  لى اسةةةةةةةةةةيبع د الاصةةةةةةةةةةف االال الائ يا 



م حيي  على اسةةةةة سةةةةة ، امن ثا يخل بحق الد  ع ان يبعى المحيما حيمم  على 
 اس س م  اسيبعدي .

لي  يييا اليةةة جةةةل ا  اا يةةة ن العص يةةةديرل للمحيمةةةا يحةةةديةةةد يلةةةل المةةةدة ا
خ لم    ن الل ال يمين ان يجعلم  يم رس يلل السةةةةةةلطا الييديريا يعسةةةةةة يً  على 
عحا يمين من خ ل  مصةةةةةةةةةة درة حق الد  ع، اعلى الل ي ةةةةةةةةةةت محيما اليمييز 
)ب ع  يياجب على المحيما ان يؤجل الي ةةةةةةةةيا للمدة الي  يراه  مع سةةةةةةةةبا ليميين 

اييل الميما ان ييرا ا ح ال عن  الميما من يح ةةةةةةةةةةةةةةير د  ع  ال ان يطلب من
اليمما اا ان االجراء ييان ب طً  ااا ي ن جاهري  ايؤدئ  لى المسةةةةةةةةةةةةة س بحياق 
الد  ع، يم  اع   اا ي ن هاا اليعبي  ها ميرر من حيث االصةةةةةةةل للميما من اجل 
يمييعةة  من الةةد ةة ع عن ع سةةةةةةةةةةةةةةة ، ايةة مةةت المحيمةةا بااجبمةة     يعبيةة    لى الةةل 

  ب ليع زل عع  من اات الجلسةةةةةا اا    جلسةةةةةا الحيا ال يعيب اليعديل،   ن يي م
الحيا ، اال يجاز ل  ب لي ل  اليمسةةةةةةل بالل الحق ععد طعع  من الحيا الصةةةةةة در 

 لسياط االحيج   ب .

 ( .06/1/0361تاريخ  06/0361وتمييز جزاء رقم )

( من ي عان اصةةةةةةال 232يم  اع  من ميي ةةةةةةي ت يطبيق حيا عص الم دة )
الجزا يا    ح ل يعديل الجرا  لى اصةةةةةةةةةةةةف أ ةةةةةةةةةةةةد، الغ ي ت يميين المح يم ت 

الميما من اعداد د  ع    ن اليعديل يجب ان ييان يبل اصةةةةةةةدار الحيا العم   ، 
 اعلى الل ي ت محيما اليمييز.

"  ن يغيير المحيما لاصةةةةف اليمما    يراراه  االخير ال يعيبر يعدي  لم   ا ي  
ن اصةةةةةةةةةةةةةةال المح يم ت الجزا يا  الي  يجب ان ( من ي عا 232الحي ا الم دة )

 ييان يبل اصدار الحيا اليس من خ ل ".

 ( 008/0300تمييز جزاء رقم )



يم  أن يعديل المحيما لاصةةةةةةةةةف الجرا  لى جرا ا ةةةةةةةةةد يد ييريب علي  عزع 
االخيصةةةةةةةةةةةةةة ص ععم  ا   هاه الح لا   ع  ييعين عليم  اح لا الدعاى  لى الجما 

مسةةةةةةةةةللا يخر  عن اخيصةةةةةةةةة صةةةةةةةةةم ، ألن يااعد  المخيصةةةةةةةةةا، ال ان يي ةةةةةةةةة  من
ريب   ً االخيصةةة ص من المسةةة  ل الجزا يا ه  من ميعلي ت العه ا الع ا، الائ ئ 

 مخ ل يم  البط ن.

 ال أن م  يثير اليسةةةة ؤل ها يي ا المح يا الخ صةةةةا بيعديل اليمما  لى يمما 
 نيخر  عن اخيصةةة صةةةم ،  مل يملل البت    يلل الجرا ا باصةةة م  المعدل أا أ

 األمر ييي    ح ليم   لى جما الي  ء المخيصا.

يد ييان االج با على الل بلن يلل المح يا يد يا يحديد اخيص صم   على 
سةةةةةةةةةةةةةةبيل الحصةةةةةةةةةةةةةةر    ي عاعم ، اب لي ل    ع  ال يجاز لم  الياسةةةةةةةةةةةةةةا    الل 
االخيصةةةةةةةةةةة ص االسةةةةةةةةةةةيثع    أا اليي س علي   اهاه المح يا ليس لم  االيا ع ما 

الجرا ا، اهاا الرأئ الائ عراه يعبي  محيما اليمييز    بعض يرارايم   لعهر ي  ا 
الس بيا، االي  اعيمت من أحد يرارايم  بلع  :" ال يجاز للمحيما العر يا العسيريا 
 اا اعيبرت ال عل المسةةةةةةةةةةةةةةعد للميما ال يؤلف جع يا بل جعحا أا مخ ل ا ان يبيى 

( من ي عان أصةةةةال 221ا  232) يده  على الدعاى ايحيا بم  عم  ب لم ديين
المحة يمة ت الجزا يةا، الن هةاا العص اعمة  ييعلق بةاجراءات المحة يا البةدا يةا    
الي ةةةة ي  الجزا يا الي  ها اات االيا ع ما اه  من المح يا الع ديا    حين ان 
المحيما العر يا العسيريا  ه  محيما اسيثع  يا  ال يجاز الياسا    اخيص ه  

 ي س على ص حيا المحيما البدا يا ..."عن طريق الي
بل ان المحيما    هاا اليرار يد بيعت اععداا اليرار الصةةةةة در عن المحيما 
العر يا العسةةةةةةةيريا ، ااعيبرت ان حيمم  بماا الخصةةةةةةةاص ال يجاز ياة ال ةةةةةةة ء 

 المحياا ب  ايحاز الطعن ب  ام ا المح يا الع ديا لياع  ب طً  بط عً  مطليً .
 ( 08/0/0350تاريخ  052/0350ء رقم )تمييز جزا



ام  ب لعسةةبا ل ةةيل اليعبي  الائ يياا ب  المحيما   ن الم ةةرع اان لا يين يد 
حدد  ةةةةةةةةةيً  معيعً  لليعبي ، اال اع  ي يرض مع  ان ييا صةةةةةةةةةريحً ، بحيث يا ةةةةةةةةة  
المحيما للميما اليغيير الائ ادخلي  على الاصةةةةةةةةةةةةةةف ايطلب الي  ان يدا ا عن 

 ، اها م  يعد مسيلزمً  اس سيً  يي ق ما احيراا حق الد  ع.ع س  على اس س 

ايد جرى االجيم د االميبا ام ا مح يا الما ةةةةةةةةةةةةاع ان ييا يعديل اصةةةةةةةةةةةةف 
اليمما بيرار يسةةةةةةبق اليرار ال  صةةةةةةل    الدعاى اعلى مح  ةةةةةةر الدعاى ، اه  
اات اليرار ييا يعبي  للد  ع عن ع سةةةة  اسةةةةؤال  عن اليمما المسةةةةعدة الي  باصةةةة م  
المعدل، اا م م  ان من حي  ييديم  البيعا الد  عي  عليم  اها م  ايري  محيما 
اليمييز    العةةةديةةةد من يرارايمةةة  امن الةةةل يالمةةة :)) .... احيةةةث ان األ عةةة ل ال 

( عياب ت ااعم  ي ةةةيل 202ي ةةةيل أري ن اعع صةةةر جع يا السةةةريا بحداد الم دة )
عدلت الجريما المسةةعدة للميما عياب ت   212 ةةراء أماال مسةةراي  بحداد الم دة 

من االصةةةةةةةةال الجزا يا اسةةةةةةةة لت  232ا ي  لصةةةةةةةة حييم  الممعاحا لم     الم دة 
الميما عن هاه الجريم  باصةةةةةةةةةةةةةة م  المعدل ...  ييان يد طبيت الي عان يطبيي  

 سليم ن ايراره  اايا    محل  ..(( 

 (. 8/3/0220تاريخ  0080/0220) تمييز جزاء رقم 

رار اخر  ةاعمة  اعيبرت ان الةل ييي ةةةةةةةةةةةةةة  يبليغ الميما بةالل اال اعمة     ي
 اليعديل امن الل يالم  

ال ... احيث ان محيما الجع ي ت يد ياصلت الى ان من  لن هاا اليعديل 
للاصةةةف الجرم  ل  ع ل الي  **** بم  المحيما ان يعر ةةةمم  لعيابا ا ةةةد ، 

مما ير د  عمم  عن الي  عم  لا يبلغ المميزين هاا اليعديل لييميع  من يح ةةةةةةةةةةةةةة
 المعدلا ...(

 (08/3/0222تاريخ  012/0222تمييز جزاء رقم )



ايبدا ان محيما اليمييز اهبت    الل الى م  اهب الي  ي ةةةةةةةةةةةة ء محيما 
العيض المصةةةةريا الي  اعيبرت ب ن اليعبي  ييان ب يا يي يا يراه  المحيما محييا 

صةةةةةةةةةةةةةةريح  اا ب يخ ا أئ اجراء يعا عع      لماا الغرص سةةةةةةةةةةةةةةااء اي ن  اليعبي 
مااجمي  الد  ع ايصةةةةةرف مدلال  الي ،  يجاز ان ييخا صةةةةةارة سةةةةةؤال الميما عن 
الاايعةا الي  ية ا عليمة  الهرف الم ةةةةةةةةةةةةةةةدد ااعبعى عليمة  يعةديةل اليممةا اا اا ية ا 

 الد  ع بييديا د  ع  على الاصف المعدل اعلى اس س الل اليعديل.

ل  يسةةةةةةةةةةةةةةيعد الى ي عدة ان العلا اليييع  يياا مي ا ا   يصةةةةةةةةةةةةةةارع  ان الل ي
 اليبليغ .

 ثانيًا : عدم التزام المحكمة بالتنبيه  

من ي عان اصةةةةةةةةةال المح يم ت الجزا يا  232حصةةةةةةةةةر الم ةةةةةةةةةرع    الم دة 
اليزامم  بيعبي  الميما ايمييع  من اعداد د  ع  عبر يلجيل الدعاى لماه الغ يا 

ليعديل ال يعر ةةةة  لاصةةةةف ا ةةةةد ، امععى الل بح لا احيده اه     ح ل يان ا
 اعم  ال يلزا بالل  يم  عدا يلل الح لا . 

   يلزا المحيما ب ليعبي  ااا ي ن م   علي  ها مجرد خطل م دئ يد ارد    
عب رات يرار االيم ا اا يرار الهن ، اا ان الل ال يريب يعدي     خطا الد  ع 

ى اصةةةةةةةةةةةةةةف أخف   ن الل ال ياجب على ، اا    ح لا م  ااا ي ن اليعديل ال
المحيما مع  الميما اا الهعين  رصةةةةةةةةا لييديا د  ع  عن الل الاصةةةةةةةةف المعدل 

 اها م  اسيير علي  ي  ء محيما اليمييز    العديد من يرارايم  امعم  .

 (  03/3/0202تاريخ  000/0202)تمييز جزاء رقم 

ن يجعةةل الةل يمةة  ان الةةل يريةةب اي ةةةةةةةةةةةةةةة  بةة عةة  ال يياجةةب على المحيمةةا ا
اليعديل    يرار سةةةةةةةةةةةة بق لليرار ال  صةةةةةةةةةةةةل    الدعاى بل من الممين اث ري     



اليرار العم    ال  صةةةةل    ما ةةةةاعم  اليعم  ان ي عت يد يرري     يرار سةةةة بق 
   ن الل ال يريب بط عم  .

ا   يةةةةل االحاال  ةةةة ن ريةةةة بةةةةا محيمةةةةا اليمييز يميةةةةد الى ييييف محيمةةةةا 
 را ا عليم  اعلى هاا اسيير اجيم ده .الما اع  للاي  ا المع

  
 

 االستجخخواب
 

الي  ييالى المدع  االبيدا    االسةةةةةةةةةةةةةةيجااب ها من أها  جراءات اليحييق 
المسةةةةةةةةةعد  ب لجرا الم ةةةةةةةةةييى علي  الع ا ايب عم  بغيا البحث عن األدلا الي  يربط

للاياف  ي اا الم ةةةةييى علي   لي ،  ما  جراء يياج  بااسةةةةطي  المدع  الع ا  لى 
يل يثبت اليمما المعسةةابا  لي  أا  لى دل  على الحييييا االاصةةال  لى اعيراف مع

 يدح م .

ال سةةيجااب طبيعا مزداجا،  ما اسةةيلا يحييق ما الم ةةيي  علي  ييخاه  
ها من الي يا ا ل  مجري ت  يعيرالمدع  الع ا  بغيا الحصال على دليل اثب ت 

مما ي  علي   رصةةةةةا اثب ت براءي  اع   اليع حيا اخرى اسةةةةةيلا د  ع ييي  للم ةةةةةي
المعسةةةةةةةةابا  لي  ان ي ن بري   أا يخ يف مسةةةةةةةةؤاليي  عن طريق يا ةةةةةةةةي  هراف 
اييرا   الجريما ان ي ن ماعبً    السةةيجااب    حيييي  ال يعصةةرف  يط  لى سةةؤال 
الم ةةيي  علي  عن الجرا الائ يا اسةةع ده  لي  بل يي ةةمن اي ةة  مااجمي  ب الدلا 

 ده اسؤال  ععم  امع ي ي  ب يل ي صيل     يل الل.الي  ما  



ام  سةةةةةةةةةؤال الم ةةةةةةةةةييى علي    ع  اجراء  يييصةةةةةةةةةر على مجرد اط ع  على 
 األ ع ل المعسابا  لي  اطلب جااب  ععم  دان الدخال مع     مع ي ا ي صيليا.

ايي ةةةةةة     دة هاه الي ريا بين اإلجرا ين    ان سةةةةةةؤال الم ةةةةةةييى علي  ها 
يخ اه    ايا مرحلا من المراحل بم     الل مرحلا البحث االال   جراء ج  ز ا

حيث يجاز لل  بطا العدليا سؤال الم يب  ب  ااالسيم ع  لى اياال  بيعم  ليست 
 لم  اسيجااب  ألن الل من اعم ل اليحييق االبيدا   الي    

. ااا اسةةةةةةةةةةةةةةيمر يحييق 1وجاء فيه )(163/0335)رقم انظر تمييز جزاء 
ل ةةة ائ ما المميز لمدة اربا سةةةة ع ت الى ان يا يداين ا  دي  خطيً     المحيق ا

اي ن اثع ء اخا هاه  1991/ 10/ 22السةة عا الث عيا االعصةةف صةةب حً  من ياا 
اال  دة يع ي ةةةةةةةةةةةةةة   يم  يدل  ب  ااع  لا يين يداعم  اااًل ب ال ااعم  داعم     ايت 

المميز س.ح. ععةةدمةة  يا  ميةة خر يمةة  اير الميةةدا بةة عةة  يةة ن يةةد يةة بةةل المميز ما
. اان مع ي ةةةةةا  1991/ 10/ 23اح ةةةةة ر االخير الدارة مي  حا المخدرات ليلا 

المميز ي صيً   يم  ادلى ب  يعيبر اسيجاابً  ل  احيث ان اللجاء الى االسيجااب 
من ي عان اصةةةةةةةةةال  23ها من صةةةةةةةةة حيا المدع  الع ا  يط عمً  بعص الم دة 

ي ل  ممعاع على غيره من ا راد ال ةةةةةةةةةةةةةة بطا العدليا المح يم ت الجزا يا ااع  ب ل
اللجاء الي   اعلي    ن م  ي ا ب  المحيق من هاه الجما مخ لف للي عان احيث 

من ع س الي عان يداين ا  دة  3/ 13ان من المياجب يالل اعمً  بعص الم دة 
ف اال ةةخ ص الاين يجرئ اليحييق معما اثع ء االدالء بم    ن يي ا المحيق بخ 

الل ب لعسةبا للمميز مخ لف للي عان يالل . احيث ان ه يين المخ ل يين يعصةب ن 
على حياق اس سيا للد  ع   ن اال  دة المعسابا للمميز ما اع الطعن ه  ا  دة 

 ب طلا اال يجاز اليعايل عليم     الحيا علي  . 



. الي عدة الجاهريا    الي ةةةةةةةةةةةةةةة ء الجزا   االي  لا ب ن الميما برئ حيى 2
يثبت اداعي  ياجب ان ال ييع ال االع ا بي  ا اعااع  م  يثلا اا يعيص من هاه 

 الي عدة .

اهاا اإلجراء)االسةةةةةةةةةيجااب(الائ ييااله المدع  الع ا يحيق صةةةةةةةةة ل  يل من 
المجيما    بع ء ي ةةةةةةةةيا ع جحا ايا ير األدلا على اريي ب ال  عل لم ، الل ان 
االسةةةةيجااب يد يعيم   لى اعيراف الم ةةةةييى علي  ب لجرا المسةةةةعد  لي  اها م  يد 

را  طا على اريي ب  الجيؤدئ  لى االييصةة د    االجراءات االاصةةال  لى دليل ي
المدع  الع ا ا ي  لم  اسةةةةةةةيير علي  ي ةةةةةةة ءع  المسةةةةةةةعد  لي ، الل ان االعيراف ام ا 

 األعلى اعم  يعد اعيراًف ي   ي .

 

 ( وجاء فيه:0833/0200انظر تمييز جزاء رقم) 

من المسةةةةةةةةةةةةةةةيير علي  أن االعيراف الملخاا لدى المدع  الع ا المخيص ها اعيرا    )
ن  يةة   ال بةة ليزاير ايؤخةةا بةة  يةةلسةةةةةةةةةةةةةةةةة س لبعةة ء حيا عليةة . ا   الحةة لةةا ي ةةةةةةةةةةةةةةةةة    ال يطع

المعرا ةةةةةةةةةةةةةةةا  ان مدع  ع ا محيما الجع ي ت أ ما الميما صةةةةةةةةةةةةةةة ي  الي ةةةةةةةةةةةةةةة  يا اأجريت 
اليحييي ت    مي ن مسةةةةةةةةةةييل امع صةةةةةةةةةةل اخ ل  من أئ من رج ل األمن الع ا سةةةةةةةةةةاى ي يب 

  لي .ال بط يم  يلى علي  ي صيً  اليما المسعدة 

.  0) -والخخخنص ني فيخخخه:( 8/8/0200تخخخاريخ   120/0202 )جزاء   وتمييز
 عياب ت ليحييق هاه الجريما يا ر األري ن الي ليا : 131/1ييطلب أحي ا الم دة 

. ااا اعيرف الميما ام ا مدع  ع ا محيما أمن الدالا ااعيرف أي ً  لدى ال رطا 3
رب   ااخيي ره دان أن ييعرض لل ةةةةةاان العي با يدمت الدليل على اع  يد أدلى بلياال  بطاع

أا اإليراه الا ييدا أئ بيعا يثبت يعر ةةةةةةةة  لإليراه اال ةةةةةةةةرب يم  أن المحيما لا يعيمد    
عم  اعيمدت على اعيرا   أم ا مدع  ع ا محيما  حيمم  على أياال الميما لدى ال ةةةةةرطا اا 

 ن.امن الدالا ا ماد العي با الاين يعر اا علي    ن يراره  ماا ق للي عا 



 -( وجاء فيه:600/0220)وتمييز جزاء  رقم 

. ااا اسةةةيح ةةةر مدع  ع ا أمن الدالا الم ةةةييى علي  اأ مم  اليمما المسةةةعدة  لي  1)
من  13الم دة  يم  أ مم  أن من حي  أن ال يجيب على اليمما  ال بح ةةةار مح م  ) ا ق

ي عان أصال  المح يم ت الجزا يا (   خي ر اإلج با بع س  ااعيرف الم ييى علي  ) الميما 
المميز ( بيي م  بعيل م دة مخدرة حباب يبي جان من سةةةاري  عبر األرا ةةة  األردعيا  لى   -

ا جما  السعاديا بسي رة ي ن يياده  .  لن اعيراف المميز أم ا المدع  الع ا ها اعيراف أم
 (.ي   يا 

 

 -( وجاء فيه: 885/0226تمييز جزاء رقم )و 

. اهب االجيم د الي ةةةةةةةةة    أن االعيراف    المسةةةةةةةةة  ل الجزا يا يعد ععصةةةةةةةةةرًا من 0)
عع صةةةةر االسةةةةيدالل الي  يملل محيما االسةةةةي ع ف ابصةةةة يم  محيما ما ةةةةاع ي مل الحريا 

ان مج دلا يا االاايا ، اب لي ل      ييدير صةةةةةةةةحي  اييمي     اإلثب ت م  داا مط بيً  للحييي
المميز    صةةةةةةةةةةةةةحا هاا االعيراف ه  مج دلا ما ةةةةةةةةةةةةةاعيا    ييدير أدلا الدعاى الي  ال 
يجاز المج دلا  يم  أا مصةةةةةةةةةةةة درة عييديم      ةةةةةةةةةةةةلن البيع ت م  داا أن الحيا اسةةةةةةةةةةةةيخلص 

لع ا االحيييا اسةةةةةةةةيخ صةةةةةةةةً  سةةةةةةةة  غً  ال يع يض  ي  . احيث أن اعيراف الميما أم ا المدع  
ي يرض  يةة  أن ييان بطاعةة  ااخييةة ره اأعةة  يؤخةةا بمةةاا االعيراف دان حةة جةةا إلثبةة ت مةة  لا 
يثبت ببيعا ي عاعيا ييعا بم  محيما الما ةةةةةةةةاع أع  لا يين اليد  رادة حرة ، اهاا م  اسةةةةةةةةيير 
علي  اجيم د محيما اليمييز    العديد من الي ةةةةةة ي  . احيث أن محيما االسةةةةةةي ع ف أخات 

لميما / المميز أمةةة ا المةةةدع  العةةة ا ، اثبةةةت لمةةة  من خ ل البيعةةةا الميةةةدمةةةا    بةةة عيراف ا
الدعاى أن هاا االعيراف يي ق ما هاه البيعا ،  ان الطعن بعدا ي عاعيا هاا االعيراف غير 

 صحي  اأعم  أعطيت عييجا ال رب ااإليراه مرداد لمخ ل ي  للاايا االث بت من البيعا .

 

من يبل  ةةةةةةرط  ال يؤثر على سةةةةةة ما اليحييق الج رئ بمعر ا  . ان يداين األياال3 
المدع  الع ا ، م  لا ييدا البيعا على أن هاه األياال أخات عن طريق اليمديد أا اإليراه ، 



احيةث أن المميز لا ييةدا البيعةا على أن أياالة  أمة ا المةدع  ية عةت يحةت يةلثير اليمةديةد أا 
    غير محل  أي ً  .اإليراه  ييان الطعن من هاه الع حيا 

 -وجاء فيه: (0001/0228 تمييز جزاء رقم ) و 

. يعيبر االعيراف الائ يدل  ب  الميما ام ا المدع  الع ا اعيرا ً  ي ةةةةةةةةةةةةةةةة  يً  ابيعا 0
ي عاعيا ، م  لا يثبت اع  لا يين اليد ارادة حرة ، يجاز لمحيما الما اع    الح لا األالى 

عليمةة     الحةة لةةا الثةة عيةةا طرحةة  من عةةداد البيعةة ت . ا   اعيمةة ده ااا يععةةت بةة  ، اييعين 
الح لا المعرا ةةةةةةةةةةةةةةةةا ،  لا يثبت المميزان بلن اياالمم  لدى المدع  الع ا يمت يحت يلثير 

 ال غط اااليراه االمر الائ ييعين مع  رد هاه األسب ب . 

المدع  الع ا ب سةةةةةةةةيجااب الم ةةةةةةةةييى امن جما أخرى   ن يي ا  هنا من جهة
اسةةةةةةةةةيلا د  ع لفخير عن ع سةةةةةةةةة ، الل اع  ي مين الم ةةةةةةةةةييى علي  من ي عيد  علي  يعد

االدلا الميدما  ةةةةةةةةةده ايد يعيم   لى يياين يع عا لدى المدع  الع ا بعدا صةةةةةةةةةحيم  
 اها م  يد يجعب الم ييى علي  بعض اإلجراءات االحيرازيا ي لياييف مث .

 ط الم ةةةةةةةةةةةةةرع اعهرا لمةةةة  يةةةةد يريبةةةة  االسةةةةةةةةةةةةةيجااب من  ثةةةة ر يةةةة عاعيةةةةا  يةةةةد احةةةة
المسةةيجاب)الم ةةييى علي ( ب ةةم ع ت يي ل ل  ان ييا الل االسةةيجااب دان اإلخ ل 
بيلل ال ةةةةةةةةم ع ت اان أئ مصةةةةةةةة درة اا مسةةةةةةةة س بيلل ال ةةةةةةةةم ع ت يريب بط ن الل 

 االسيجااب ام  يد يع ل عع  من اعيراف

 -(  نصت على ما يلي:من قانون األصول الجزائية 61/1)المادة 

من هةةاه المةة دة  3ا 2ا 1ا يييةةد المةةدع  العةة ا بةة حيةة ا ال يرات . ييريةةب على عةةد2)
 بط ن اال  دة الي  ادلى بم  الم ييى علي .(

 

 -( والنص ني فيه :183/0202)انظر تمييز جزاء رقم 



( من األصةةةةةال الجزا يا ، اع  ييريب على عدا يييد 13. يسةةةةةي  د من أحي ا الم دة )2
( من هةاه المة دة بط ن اإل ة دة الي  أدلى بمة  3ا  2ا  1المةدع  العة ا بةلحية ا ال يرات )

الم ةةةةةييى علي . اب لرجاع  لى أياال الم ةةةةةييى علي  )الميما المميز( الملخااة أم ا المدع  
الع ا االي  اعيرف  يم  بم  أسةةةةةةةةةةةةةةةعد  لي  . احيث أن اإل  دة الي  أدلى بم  مايعا من يبل  

الع ا اعلي   ان هاه اإل  دة ال ي ةةةةةةةابم  امن يبل ي يب ال ةةةةةةةبط ايالل مايعا من المدع  
 البط ن.

 

 -( وجاء فيه:151/0221)وتمييز جزاء رقم 

على المدع  الع ا  من ي عان اصةةةةةةةةةال المح يم ت الجزا ي  ، 13. ااجبت الم ده 0) 
ان ال يجرئ اليحييق ما الم ةةةةةةةةييى علي   ال بح ةةةةةةةةار مح ا ااج زت اسةةةةةةةةيثع ء اجراءه دان 

 ح ار مح ا    ث ث ح الت ه  :

 ااا ر ض الم ييى علي  ياييل مح ا  -1

 ااا لا يح ر مح ا    مدة اربا اع رين س ع   -2

 السرع  بسبب الخاف من  ي ع االدل   -3

 ل الم ةةةةييى علي  لياييل مح ا خ ل مدة اربا اع ةةةةرين سةةةة ع  ، اااا   اا لا ييا امم
لا ييا دعاة مح مي  للح ةةةةةار    االحاال الي  عص الي عان عليم  ،  اع  ييريب على الل 
بط ن االسيجااب ام  ييريب على الل من ادل  بط عً  مطليً  ب عيب ره ييعلق بحريةا الد  ع 

م  الي عان لحياق الم ةةييى علي  احرصةةً  على حق الد  ع ، اب ل ةةم ع ت األصةةلي  الي  ي ل
ايلييدًا لسةةة م  اجراءات اليحييق.   اا علل المدع  الع ا يراره الي  ةةة  ب سةةةيجااب المميز 
 ةةةده بدان ح ةةةار مح ا  ليان الايت عطل  رسةةةمي  الهراف اليحييق  ان الل يعد يبريرًا 

من ي عان اصةةةةةال  2/ 13الم ده صةةةةةحيحً  السةةةةةيجااب  بدان ح ةةةةةار مح ا ايي ق ما عص 
المح يم ت الجزا ي  الي  يجيز للمدع  الع ا اسةيجااب الم ةييى علي  بدان مح ا    ح لا 

 السرع  بسبب الخاف من  ي ع االدل  اييان اعيرا   ال يخ لف الي عان . 



. ااا دللت العي با الع م  على صةةةةةةةةةحا  عيراف المميز  ةةةةةةةةةده ام ا ال ةةةةةةةةةرط  اب عم  2
راده حره دان  غط اا ايراه  ان هاه اال  ده ي يل دليً  صحيحً     االثب ت صدرت عن ا

اان اسةةةةةةةةةةةةةةةيبع ده  من يبل محيما الجع ي ت اليبرى    غير محل  ، اب لي ل   ان اصةةةةةةةةةةةةةةةرار 
محيما الجع ي ت اليبرى على يراره  السةة بق المعياض ليس سةةليمً  ايخ لف م  ها ث بت    

ي  ، هاا ما اليعاي  ان المحيم  بعد مم رسةةةةةةةةةةةةةةةة  خي ره  الدعاى ااسةةةةةةةةةةةةةةةب ب اليمييز يرد عل
 ب الصرار   عم  ال يملل حق مع ي   عي ط العيض ا ق م  اسيير علي  االجيم د .

 

 -وجاء فيه: (0/0/0202تاريخ  0606/0223)وتمييز جزاء رقم  

. يعيبر اإل ة دة المعطة ة من المميز  ةةةةةةةةةةةةةةةةده أمة ا المةدع  العة ا جة ءت بة طلةا ااا 1)
الي عان من حيث أن مدع  الجم رل لا ييل علي  اليمما المسةةةةعدة  لي  الا ي مم  أن  خ ل ت

من حي  عدا اإلج با عليم   ال بح ةةةةةةةةةةةةةار مح م . ابالل يغدا م  ياصةةةةةةةةةةةةةلت  لي  محيما 
الجم رل االسةةةةةةةةةةي ع  يا ب سةةةةةةةةةةيبع ده  هاه البيع ت ليس  ي  مخ ل ا للي عان ألن من الم راض 

اا ر األدلا االحجج اليطعيا الثبات الي  ي يد الجزا االييين ألن  ع ن براءة الميما حيى يي
 .(الحيا ب إلداعا يصدر عن االييع ع اليييع  بصحا م  يعيم   لي  من اي  ا البيع ت

 -( وجاء فيه:131/0221اجتهاد م الف ) 

من االصال الجزا ي  اع   13* من المي ق علي   يمً  اي  ًء ام  عصت علي  الم دة 
جاز سةةةم ع  ةةةم دة الميما ي ةةة هد للحق الع ا  ةةةد  ةةةريي     يمما ااحده اا    ايم ا ال ي

ااحد ، ايعيبر هاا االجراء من العه ا الع ا اعلى محيمي  الجع ي ت ااالسةةةةي ع ف اليصةةةةدئ 
من يليةة ء اايممةة  لمةةاا االجراء البةة طةةل ااسةةةةةةةةةةةةةةةيبعةة ده من عةةداد البيعةة  ،  ةة اا لا ي ع   ييان 

 ي عان من هاه الجما .يرارهم  مخ ل ين لل

من ي عان العياب ت العيب ر ال خص ميدخً  ب لجريم  ان ييان  30* ي يرط الم دة 
 ال عل الائ ي ا ب  س بيً  أا مع صرًا للجريم  .



* اهب االجيم د الي ةةةةةةةةةة    الى اع  ال يي   العيب ر الميما ميدخً  بجع يا الي عب 
د مراجعا ماهف غير مخيص    الدا رة ب ةةةةةةةةةةةةةةةم دة من  ةةةةةةةةةةةةةةةم دات االحاال المدعي  لمجر 

احصةةةةةةةال  مع  على  ةةةةةةةم دة ه  من اخيصةةةةةةة ص ماهف  خر حيى لا ي ن المايار ع لمً  
بلن الماهف الائ زاده ب ل ةةةةم دة يخ لف يااعد االخيصةةةة ص أا ااجب ت الاهي   بل ال بد 

من ي عان  30من ثبات اليدخل على صةةةةةةةةةةةةارة من صةةةةةةةةةةةةاره المعصةةةةةةةةةةةةاص عليم     الم دة 
 ( . 1933لسعا  1301ا  32/ 192ت ) يمييز جزاء العياب 

زارة م * ان ثبات جريما اسةةةةةةةةةةيعم ل اثييا مزارة يسةةةةةةةةةةيلزا بااي  ثبات ان هاه الاثيي 
ابيداًء اان ثبات اليزاير    اثييا يسيلزا اي ً  من المحيما اليدليل على ماا ا اليحريف 
   المحرر الرسم  االبي ع ت الي  ايا عليم  اليحريف ااس  ل  ايي ي  اياع  ا ث ره ب لعسبا 
لحجيا المحرر يحديدًا ألاج  ال ةةةةةةةةةرر يعع صةةةةةةةةةر يجب ياا ره     جريما اليزاير اال يياا 

من ية عان العيابة ت بةلعة  ) يحريف  10داعمة  حسةةةةةةةةةةةةةةةةب يعريف الجريمة  الاارد    المة دة بة
 (  000للحييي     الاي  ا االبي ع ت الي  يراد اثب يم  بمحرر يحيج ب  اعجا ععةةةة   رر 

* ان الي عده    االحي ا الجزا ي  اجاب ا ةةةةةةةةةةةيم لم  على االدل  ااالسةةةةةةةةةةةب ب الماجب  
سةةةةةةةةب ب يعع  اسةةةةةةةةيهم ر اري ن الجريم  اعع صةةةةةةةةره  المياع  لم  طبيً  لليجريا ابي ن هاه اال

لليعريف الائ عص علي  الي عان ابي ن  يم  ااا ي ن اليزاير ب لمععى المايار  مل المحرر 
ااي  اا اليصةةةةةةةديي ت ال حي  ب  ااال ي ن الحيا معيبً  ام ةةةةةةةابً  بعدا ي  يا االسةةةةةةةب ب خ  ً  

 من ي عان اصال المح يم ت الجزا ي  . 1/ 231 دة لل راط الي  ييطلبم  احي ا الم

* ااا لا يلي ت محيما االسةةةةةةةي ع ف الى المخ ل   االصةةةةةةةالي     الحيا الصةةةةةةة در عن 
محيما جع ي ت عم ن الي  يسةةةياجب ال سةةةخ يم  اعم  لا يسةةةيدري     يراره  اعم اًل الحي ا 

 العيض .من ي عان االصال الجزا ي   ييان حيمم  مسياجبً   231الم دة 

* ااا عيدا الزاا  يبل صةةةدار الحيا اليعسةةة  ب لي ريق بين المميزة ازاجم  السةةة بق ، 
  ع  ال محل لليال بلن المميزة رغد يد اعيعيت االسةةةةةةةةةة ا يبل هاا العيد لعدا اراد أئ دليل 
ي عاع     الدعاى سةةةةةاى م  ارد بطلب ا ةةةةةم ر اسةةةةة ا الميدا الائ ادعت  ي  ب عم  يم رس 



سة مي  ، اهاا ال يعيبر دليً  ي عاعيً  ، يم  لا ييدا المميزة ايا بيع   ةخصةي  اا الطياس اال
 خطي  على اعم  اعيعيت االس ا يبل عيد الزاا  الم  ر الي  .

من ي عان االحاال ال ةةةخصةةةي  اع  اعيبر عيد زاا  المسةةةلم   33* يسةةةي  د من الم دة 
 من مسيح  ب طل .

عيبر الزاج  غير المسلم  الميزاج  من غير المسلا * ان ي عان االحاال ال خصي  ي
ه  امرأي  حيى يعرض علي  االسةةةةة ا  ان اسةةةةةلا بييت على امي  ااال  رق الي  ةةةةة  بيعمم  

 ايسيائ ان ي ن دخل بم  اا لا يدخل بم  .

* يسةةةةي  د من احي ا ي عان االحاال ال ةةةةخصةةةةي  ااالجيم دات الي ةةةة  ي  الصةةةة درة عن 
عي  ان المرأة غير المسةةةةلم  الميزاج  من غير المسةةةةلا ااا اسةةةةلمت محيما االسةةةةي ع ف ال ةةةةر 

يبيى الزاجي  ي  م  بيعمم  الى ان ييا الي ريق بيعمم  بحيا صةةةةةةةةةة در عن المح يا ال ةةةةةةةةةةرعي  
 ا ق االجراءات الس بق ايره  .

/ 3ي ريةةةةةةةةةةةةخ  11232) اعهر اليرارات الي لي  الص درة عن محيما االسي ع ف ال رعي  
ا  1919/ 2/ 13يةةةةةة ريخ  20331ا  1913/ 1/ 1يةةةةةة ريخ  11311ا  1911/ 3

/  30ي ريخ  23210ا  1991/ 3/ 19ي ريخ  22231ا  1992/ 2/ 1ي ريخ  31023
اهاه اليرارات مع ةةةارة    يي ب اليرارات االسةةةي ع  ي     االحاال ال ةةةخصةةةي  الجزء  93/ 1

 ( 321الى  323االال ص ح  

ي عاع  اعيدا زااجمم  اثع ء اجاد الزا  على ييد * ااا لا يسةةةةةةةلل المميزان الطريق ال
من ي عان العياب ت ،   ع  ال محل ل حيج   ب ل ياى اا  230الحي ه خ  ً  الحي ا الم دة 

المراجا ال ةةةةةةةرعي  المر ي  م  داا لا يرد عص    ي عان االحاال ال ةةةةةةةخصةةةةةةةي  ييرر البط ن 
 ا البط ن الحيم  اه  ليسةةةةةةت ملزم الحيم  ، ا ةةةةةة  ا الى ان ال ياى المر ي  لا ييرر ها
من ي عان االحاال ال ةةةخصةةةي  الي   23للمح يا ااا خ ل ت العص الي عاع  الاارد    الم دة 

ياجب الرجاع الى الي ةة ء للي ريق بين الزاجين االائ يليد ب الجيم دات الي ةة  ي  ال ةةرعي  
 الم  ر اليم  .



ال المةةدعيةة  ااداعةةا المميزين بمةةاا /ب من يةة عان االحا 29* ان مخةة ل ةةا احيةة ا المةة دة 
الجرا ييايف على بي ن  يم  ااا ي ن عيد الزاا  المعها ا ةةةةةةةةةةةةةةم دة االدة الط ل مزارة أا ال 

.، 

 -اقتطاب على الوجه التالي:ببيان أهمها  وهنه الضمانات ستتولى

 ا ةةةةةةةاح االيم ا ايحديده( حيى ييمينا م ا الم ةةةةةةةييى علي  الجرا المسةةةةةةةعد  لي )أواًل: 
الم ةةييى علي  من الد  ع عن ع سةة  ال بد من اط ع  على اليمما المسةةعدة  لي  
االل يبل االسةةيجااب،  على المدع  الع ا ععدم  يمثل الم ةةييى علي  ام م  ان 
يثبت من هايي  اييلا علي  اليمما المعسةةةةةةةةةةةةةابا  لي  ايطلب جااب  ععم  الم دة 

 عان اصال المح يم ت الجزا يا.( من ي 13/1)

المدع  الع ا ب السةةةةةةيجااب يب يرض أن هع ل دال ل يي   على يي ا الل ان يي ا 
الل الجرا اعسةةبي  لل ةةخص المسةةيجاب ايي ا المدع  الع ا ب السةةيجااب ااا ال يمين 
مع ي ةةةةةةةةةةةةةة  الم ةةةةةةةةةةةةةييى علي  امااجما دان ياا ر م  يمين مااجمي  ب  ااال ي ن الل 

سةةةةةة يً  يعلى أئ مدع  ع ا اها خصةةةةةةا ع دل ا ةةةةةةريف  اها خصةةةةةةا االسةةةةةةيجااب يع
 للجريما ان يلجل  لي .



 -المشتكى عليه في الصمت: حقثانيًا: 

يليً  اأسةةةة سةةةةيً  من مب دة العدالا االي  ال يحي    الي عدة الميررة االي  يعد مبدءً 
 لى عص ييرره ، اع  ال يجبر اعسةةةةة ن على ييديا دليل  ةةةةةد ع سةةةةة  يم  أن م ةةةةةراعيا 
الدليل حيى ييان ص لحً  لبع ء حيا ب السيع د  لي  ي يرض الل ا اق هاا ااال يريعا 

ت،   الصةةةةةةةةمالبراءة الميررة ليل  ةةةةةةةةخص ام  يعبثق ععم  من حق الم ةةةةةةةةييى علي   
اعلي   ان اليزاا الم ةةةةةةةةةةةييى علي  الصةةةةةةةةةةةمت امن ثا اجب ره على االج با بميي ةةةةةةةةةةةى 
اسةةةيخداا اسةةة  ل غير م ةةةراعا ليحييق الل ي اليراه ب  ةةةي ل  ياصةةةا اعم ل المدع  
الع ا بعدا الم راعيا اها أمر يعلى المدع  الع ا  بع س  عن اليي ا ب  اييريب علي  

 عدا م راعيا الدليل.

اخرى االسةةةةةةةيجااب يجب ان يجرئ بمعزل عن يل ا ةةةةةةةي ل ال ةةةةةةةغط أا ابعب رة 
 اليلثير الم دئ أا المععائ على اإلرادة احريا الم ييى علي  ااال ي ن ب ط .

 -على اع  :  (من قانون العقوبات025المادة ) ني

 . اعيزاع االيرار االمعلام ت :2)

  الي عان بيصةةةةةةةةةةةد . من سةةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةة  ائ عاع من اعااع اليعايب الي  ال يجيزه1
الحصةةةال على ايرار بجريما اا على معلام ت ب ةةة عم  عايب ب لحبس من سةةةيا ا ةةةمر الى 

 ث ث سعاات .

. لغ ي ت هاه الم دة ييصد ب ليعايب ائ عمل يعيج عع  الا اا عااب  ديد جسدي  2 
ي ن اا عيلي  يلحق عمدا ب ةةةةةةةةةةخص م  بيصةةةةةةةةةةد الحصةةةةةةةةةةال مع  اا من  ةةةةةةةةةةخص اخر على 

اعيراف اا مع يبي  على عمل ارييب  اا ي ةةةةةةةةةةةةةةةيب     اع  ارييب  ها اا  معلام ت اا على
غيره اا يخايف هاا ال ةةةخص اا ارغ م  ها اا غيره ، اا ععدم  يلحق ب ل ةةةخص مثل هاا 
االلا اا العااب الئ سةةةةةةةةةةةةةةةبب يياا على اليمييز اي  ي ن عاع  ، اا يحرض علي  اا ياا ق 

 صرف بص ي  الرسميا . علي  اا يسيت عع  ماهف رسم  اا ائ  خص يي



. اااا ا  ةةةةةى هاا اليعايب الى مرض اا جرح بليغ ي عت العيابا اال ةةةةةغ ل ال ةةةةة يا 3
 المؤييا . 

( من هاا الي عان ال يجاز 100( ميرر ا)32. على الرغا مم  ارد    الم ديين )2
جاز لم  يللمحيما ايف يع يا العيابا المحياا بم     الجرا ا الااردة    هاه الم دة يم  ال 

 .(االخا ب السب ب المخ  ا

 

 حق الدفاع: ثالثا:

علي  على اال ع ل المعسةةةةابا  لي  ايطلب  بعد ان ي طلا المدع  الع ا  الم ةةةةييى
جااب  ععم  يجب علي  ان يعبم   لى اع  من حي  ان ال يجب ععم  اال بح ةةةةةةةةةةةةةار 
مح م  ايدان هاا اليعبي     مح ةةةةةةةر اليحييق   اا ابدى الم ةةةةةةةييى علي  رغبا بعدا 
ياييل مح م  أا ان يح ةةةر مح مي     مدة اربا اع ةةةرين سةةة عا جرى االسةةةيجااب 

 المح م . بمعزل عن

 -والتي نصخخخت على:( من قانون أصخخخول المحاكمات الجزائية 61/0المادة )  
ععدم  يمثل الم ةةةةةةةةةةةةةيي  علي  ام ا المدع  الع ا ييثبت من هايي  اييلا علي  اليمما )

المعسةةةةةةةةةةةةةابةةا اليةة  ايطلةةب جاابةة  ععمةة  معبمةة  ايةة ه ان من حيةة  ان ال يجيةةب ععمةة  اال 
مح ةةةةةةر اليحييق   اا ر ض الم ةةةةةةييى علي   بح ةةةةةةار مح ا ، ايدان هاا اليعبي    

ياييل مح ا اا لا يح ةةر مح ميً     مدة اربا اع ةةرين سةة عا يجرئ اليحييق بمعزل 
 عع  .

ااالسةةةيثع ء من الل جااز اسةةةيجااب الم ةةةييى علي  يبل دعاة مح مي  للح ةةةار 
( من ي عان 31/2االل    ح لا السةةةةةةرعا بسةةةةةةبب الخاف من  ةةةةةةي ع االدلا الم دة )

 -المح يم ت الجزا يا االي  عصت على م  يل :اصال 

 



 -(جاء فيه:002/0220رقم )انظر تمييز جزاء 

ااسةةةةةةةةةةةةةةيما  21/3/2003ألي  اليبض على الميما من يبل ال ةةةةةةةةةةةةةةرطا بي ريخ  . ااا1)
 ان الل يريب مخ ل ا ألحي ا الم دة  21/3/2001المحيق ال ةةةةةةةةةةةةةةةرط   لى أياال  بي ريخ 

ايعدي ي .  1911لسةةةعا  9(  يرة )ب( من ي عان أصةةةال المح يم ت الجزا يا ريا 100/1)
رس ل  خ ل أربا اع االي  ياجب سم ع أياال الم ييى علي   ار  لي رين  ء اليبض علي  اا 

( 100س عا  لى المدع  الع ا المخيص ما المح ر الم  ر  لي     البعد )أ( من الم دة )
الم ةةةةة ر  ليم . اب لي ل   ان    دة )الط عن / الميما( أم ا ال ةةةةةرطا    مثل هاه الح لا ه  

 ت عاعيا. احيث أن محيما الجع ي   دة ب طلا اال يصةةةةةةل  يدليل لإلداعا ألعم  ليسةةةةةةت بيعا ي 
اليبرى أخات بلياال الميما أم ا ال ةةةةةةةرطا ااعيمديم  يبيعا ي عاعيا    الدعاى  ييان يراره  

 مخ ل ً  للي عان من هاه الع حيا  يط ايسياجب العيض .

. ااا اسةةةةةةةةةةةةةةةيما المةةةةدع  العةةةة ا إل ةةةة دة الميما )الطةةةة عن(  ار ياديعةةةة   ليةةةة  بيةةةة ريخ 2
من  ةةةةةةةةةي ع األدلا المعا اخي ط الم ةةةةةةةةةييى علي  بغيره يرر المدع  اخا ً   29/3/2003

الع ا سةةةةةؤال  عن الجرا المسةةةةةعد  لي  دان ح ةةةةةار مح ا  اييل، ا يً  للصةةةةة حيا المعط ة ل  
( من ي عان أصال المح يم ت الجزا يا.   ن يراره 13بماجب ال يرة )ب( من المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دة )

 (ي عانماا ق لل

 

 -( جاء فيه :801/0222رقم )انظر تمييز جزاء 

( من ي عان اصال المح يم ت الجزا يا للمدع  الع ا الحق 2/ 13اعطت الم دة ) ))
   اسةةةيجااب الم ةةةييى علي  دان ح ةةةار مح مي  بسةةةبب الخاف من  ةةةي ع االدلا احيث 
ان المدع  الع ا يد اسةةةةةةةيعمل حي  المعصةةةةةةةاص علي     هاه الم دة   ن اسةةةةةةةيجااب  للمميز 

رة الي  يا بم  ال يخ لف الي عان هاا ب ال ةةةةةة  ا الى ان المميز لا يايل مح مي  على الصةةةةةةا 
للد  ع عع  بعد ان اسيجاب  المدع  الع ا ابعد ان احيل الى المحيما حيث يمت مح يمي  
عم  اسةةةةةةةةةةةعد الي  احيى صةةةةةةةةةةةدار اليرار المميز ما اع  ي ن ب مي ع  ياييل مح ا للد  ع عع  

 (.الين لا ي عل



 

 -جاء فيه : (066/0222رقم )ييز جزاء انظر تم

. ال محل لليال بلن اعيراف المميز لدى المدع  الع ا ليس معيبرًا بحجا اع  مزار )
الع  يال مجرد من يل دليل اال محل لليال بلن االسةةةةةةةةةةةةيجااب لا ييا بح ةةةةةةةةةةةةار مح ا الع  

ل دعاة بيجاز    ح لا السةرعا بسةبب الخاف من  ةي ع االدلا اسةيجااب الم ةييى علي  ي
 من ي عان اصال المح يم ت الجزا يا . 13/2مح ميا للح ار بميي ى الم دة 

. ان ييرير م  ااا ي ن ال عل الائ اي ه المحياا علي  من يبيل الييل العمد اليس 2 
الييل يصةةدًا معاط بمحيما الما ةةاع ايع عيم  اا ان سةةبق االصةةرار ح لا اهعيا يياا بع س 
الج ع  يد ال ييان لم     الخ ر  اثر محسةةةةاس يدل عليم  مب  ةةةةرة ااعم  يسةةةةي  د من اي  ا 

خلصةةةم  الي  ةةة  اسةةةيخ صةةةً  أئ ان عيا الييل ايا ر اا اعي  ء سةةةبق اهراف خ رجيا ليسةةةي
االصةةةرار من المسةةة  ل الما ةةةاعيا الي  ييدره  محيما الما ةةةاع حسةةةب م  ييدا لديم  من 
االدلا . ا   الح لا المعرا ةةةةةةةا  يد ياصةةةةةةةلت محيما ال ةةةةةةةرطا بيراره  المميز اع  لا يثبت 

بصةةةةة ا محيميع  محيما ما ةةةةةاع  ان لم من خ ل البيع ت يا ر ععصةةةةةر سةةةةةبق االصةةةةةرار ا 
الح ح المحياا علي  على المغدار ياا الح دث للح ةةةةةةةةةةةةةةةار الي  ال يي   بحد ااي  لليدليل 

ديع ر ال يي   اي ةةً  الثب ت  300على سةةبق االصةةرار يم  ان اع ةةغ ل اما المغدار بمبلغ 
ر مسةةةةةبق االصةةةةةرار .  اعلي  ييان محيما ال ةةةةةرطا يد اصةةةةة بت بيعديل اصةةةةةف اليمما اال

 .(الائ ييعين مع  رد هاا اليمييز

 

 -جاء فيه : (80/0333رقم )انظر تمييز جزاء 

* للمدع  الع ا بسةبب الخاف من  ةي ع االدلا اسةيجااب الم ةييى علي  يبل دعاة )
من يةة عان اصةةةةةةةةةةةةةةةال المحةة يمةة ت الجزا يةةا، احيةةث اجةةد  2/ 13محةة ميةة  االةةل ا يةة  للمةة دة 

يلزا االسةةةةةةةراع    اسةةةةةةةيجااب الميممين دان دعاة المدع  الع ا ان ميي ةةةةةةةي ت اليحييق يسةةةةةةة
 (مح ميما   ن م  اهب الي  ال يخ لف الي عان.



 -جاء فيه : (162/0338رقم )انظر تمييز جزاء 

( من ي عان اصةةةةةةةةةةةةةةال المح يم ت الجزا يا اليحييق ما 1/ 13* يي ق احيا الم دة ))
  سةةةةةةةةةةةةةيممل لماه الغ يا  الميما دان ح ةةةةةةةةةةةةةار مح ا عع  ط لم  عبم  المدع  الع ا الى الل
 (ااممل  المدع  الع ا اال اع  لا يعين مح مي  عع  بعد اعيم ء المدة.

 

 ا ب لمدع  الع  الم ةةةرع حصةةةرًا اع ط ث رئ اسةةةي صان االسةةةيجااب ها اخيصةةة  :رابعا
اهاا  ،  لعلى اسيي رع ب م ع ت يي ل عدا الع  ا المسيج  الائ ها ي ض 

االخيصةةةةةةة ص ال ييبل الي ايض اا اع  ااا ي ن الم ةةةةةةةرع يد اب ح للمدع  الع ا 
ي ايض اليي ا ببعض اإلجراءات لل ةةة بطا العدليا المسةةة عدة   ع  يد حهر ان 
ييان االسيجااب مح  للي ايض ايد اع ط الم رع االسيجااب ب م ع ت ي اق 

ييف اها االسةةيجااب اليا  غيره من  جراءات  اليحييق الهميي  االع  يد يسةةييبا
 حق  حصرئ  للمدعى الع ا ا م ع  اس سيا من  م ع ت الميما. 

 


