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املقدمة

نبينا  واملر�شلني،  الأنبياء  اأ�رشف  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
حممد واآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد:

التحقيق  �شلطة  اأن  هو  املقارنة،  اجلزائية  الإجرائية  الأنظمة  يف  املقرر  الأ�شل  فاإنَّ 
والدعاء العام متلك الخت�شا�ص املطلق يف حتريك الدعوى اجلنائية، ولكن هذا الأ�شل 
حيث  –من  القيود  هذه  راأ�ص  على  وياأتي  ال�شتثناءات،  اأو  القيود،  بع�ص  عليه  يرد 

الأهمية– قيد )ال�شكوى( . 
اجلزائية  الإجــراءات  نظام  يف  القيد  هذا  اأحكام  لتبني  الدرا�شة  هذه  جاءت  ولذا 

ال�شعودي،والقوانني الإجرائية اجلنائية املقارنة، وتاأ�شيل ذلك يف الفقه الإ�شالمي. 

اأواًل: اأهمية البحث: 

 ميكن اخت�سار اأهمية البحث يف النقاط التالية:
اأقليم  على  ومقيم  مواطن  بكل  يتعلق  لأنه  تطبيقاً،  القيود  اأكرث  القيد  هذا  اأنَّ    -١
القيود  اأّن نظام الإجراءات ال�شعودي ن�ص عليها دون �شائر  الدولة، ولذا جند 

الأخرى، التي هي: الطلب، والإذن. 
احلاجة امللحة لبيان اأحكام هذا القيد، ول �شيما اأنها تخفى على الكثري من النا�ص،    -٢



17
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

بل رمبا خفيت على بع�ص اأع�شاء هيئة التحقيق والدعاء العام، وبع�ص الق�شاة . 

ثانيًا: م�شكلة البحث: 

ميكن اخت�شار م�شكلة البحث يف الآتي: 
اأّن نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي قرر اأ�شل قيد ال�شكوى، واأهمل كثرياً   -١

من اأحكامه، مثل: حالته، و�رشوطه، واآثاره، وانق�شائه، واآثار النق�شاء. 
فجاء هذا البحث ليكمل هذا النق�ص، ببيان هذه الأحكام يف القوانني الإجرائية 
الناحية  اأو  العملية،  الناحية  من  �شواء  املخت�شون،  ذلك  من  لي�شتفيد  املقارنة، 
النظرية، وليفيد من ذلك املنظم عند ا�شتكمال هذا الفراغ املوجود يف النظام. 

اأن جملة منها تخالف الفقه  تاأ�شيل، ول �شيما  اإلى  اأحكام هذا القيد حتتاج  اأّن   -٢
الإ�شالمي. 

ول اأعلم اأن هناك درا�شة �شابقة اأ�شلت اأحكام هذا القيد وبينت اأحكامه يف الفقه   -٣
الإ�شالمي. 

اأن بع�ص املخت�شني ل يفّرق بنّي ال�شكوى ب�شفتها قيداً على حرية هيئة التحقيق    -٤
العام،  مبفهومها  ال�شكوى  وبني  اجلنائية،  الدعوى  حتريك  يف  العام  والدعــاء 

فجاء هذا البحث لتجلية هذا الفرق. 

ثالثًا: اأهداف البحث:

تقدمي درا�شة مقارنة لهذا القيد ) ال�شكوى ( جتمع اأحكامه، وتظهرها للنا�ص .    -١
بتقدمي هذه  العام،  والدعاء  التحقيق  هيئة  واأع�شاء  والق�شاة،  الق�شاء،  خدمة    -٢
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الأحكام بعد جمعها، ومقارنتها، وتاأ�شيلها . 
اإكمال الفراغ املوجود يف نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي بخ�شو�ص قيد    -٣
ال�شكوى، وخدمة اجلهات املعنية ب�شن الأنظمة عند اإرادتها مراجعة هذا النظام. 

رابعًا: منهج البحث:

الإجــراءات  نظام  يف  القيد  هذا  اأحكام  اأذكر  حيث  املقارنة،  اأ�شلوب  اتبعت    -١
وقانون  امل�رشي،  اجلنائية  الإجــراءات  بقانون  ذلك  بني  اأقارن  ثم  ال�شعودي، 
قانون  اإلى  اأ�شري  املوا�شع  بع�ص  ويف  الأردين،  اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول 
الإجراءات اجلزائي اللبناين، وكذا الُعَماين، ثم بعد ذلك كله اأذكر حكم ذلك 

يف الفقه الإ�شالمي، ليكون حاكماً ومهيمناً على اجلميع . 
كما اتبعت الأ�شلوب ال�شتنتاجي اأي�شاً .    -٢

عزو الآيات القراآنية الواردة يف البحث اإلى �شورها، وذلك ببيان ا�شم ال�شورة،    -٣
ورقم الآية . 

تخريج الأحاديث عند اأول ورودها يف البحث، مع بيان درجتها اإن مل تكن يف    -٤
ال�شحيحني اأو اأحدهما . 

العتماد على امل�شادر الأ�شلية يف كل م�شاألة بح�شبها .    -5
تكون الإحالة اإلى امل�شادر واملراجع يف حالة النقل منه بالن�ص بذكر ا�شمه واجلزء   -6
وال�شفحة،ويف حالة النقل باملعنى يذكر ذلك م�شبقاً بكلمة »انظر« اأو »ينظر«. 
العتناء ب�شحة املكتوب و�شالمته، من الناحية اللغوية والإمالئية، والنحوية .    -7

الكتفاء بذكر املعلومات املتعلقة بامل�شادر - عدا ا�شم املوؤلف -، يف الفهر�ص    -٨
اخلا�ص بها يف نهاية البحث، ول اأذكر �شيئاً من ذلك يف احلا�شية . 
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خام�شًا: تق�شيمات البحث: 

يتكّون البحث من متهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، وفهر�ص للم�شادر واملراجع .
التمهيد: تعريف ال�شكوى . 

املبحث الأول: �شروط ال�شكوى و�شكلها . 
وفيه مطلبان:  

املطلب االأول: �رشوط ال�سكوى .   
املطلب الثاين: �شكل ال�شكوى .   

املبحث الثاين: علة ال�شكوى وحالتها . 
وفيه مطلبان:  

املطلب الأول: علة ال�شكوى .   
املطلب الثاين: حالت ال�شكوى .   

املبحث الثالث: اأثر ال�شكوى وانق�شاوؤها . 
وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: اأثر ال�شكوى .   
املطلب الثاين: انق�شاء ال�شكوى .   

اخلامتة . 
فهر�ص امل�شادر واملراجع .    
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التمهيد
تعريف ال�شكوى

اأ- تعريف ال�شكوى يف اللغة: 
ال�شوء  عن  الإخبار  ومعناه:  و�شكاوى،  �شكواً  ي�شكو  �شكا  من  ا�شم  لغة:  ال�شكوى 
املكروه،  من  غريك  به  ي�شفك  ملا  اإظهار  ِكية:  وال�شَّ كاية  وال�شِّ الإن�شان،  يلحق  الذي 

وال�شتكاء: اإظهار ما بك من مكروه اأو مر�ص اأو نحوه))). 
ب- تعريف ال�شكوى يف ال�شطالح: 

 تعريف ال�شكوى يف ا�شطالح الفقه الإ�شالمي: 
مل اأعرث على تعريف لل�شكوى عند علماء الفقه الإ�شالمي املتقدمني، ولعل مرد ذلك 
اأن م�شطلح ال�شكوى مرادف عندهم مل�شطلح الدعوى اإذ يتفقان من حيث املعنى، وعليه 
ينطبق تعريف الدعوى يف الفقه الإ�شالمي على تعريف ال�شكوى، وتعريفاتهم للدعوى 

تعددت، وهي م�شهورة ومقررة، لذا نرى عدم احلاجة لذكرها هنا.
ج- تعريف ال�شكوى يف النظام الإجرائي اجلزائي ال�شعودي:

عرفها نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي باأنها: 
ادعاء من املجني عليه اأو من ينوب عنه �شد �شخ�ص ارتكب جرمية، يقدم لل�شلطة 
العامة، اأو لأحد رجال ال�شبط اجلنائي، اأو ع�شو الهيئة املخت�ص، �شفاهة اأو كتابة، اأو 

اإلى اجلهة الق�شائية املخت�شة))). 
وهذا التعريف ت�شمن عدة اأمور: 

ما  مع  يتفق  وهذا  دعوى،  باأنها  كّيفها  ال�شكوى،حيث  ماهية  يبني  اأنه  الأول:  الأمر 
قلناه بخ�شو�ص تعريف ال�شكوى يف الفقه الإ�شالمي يف اجلملة، اأما من حيث التف�شيل 

انظر: ل�صان العرب،البن منظور 4/4)3، وخمتار ال�صحاح للفيومي )/))3.   (((
م�صروع الالئحة التنفيذية لنظام االإجراءات اجلزائية، الباب االأول ) اأحكام عامة ) الفقرة 6).   (((
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فيتفق مع الفقه الإ�شالمي عندما تقدم ال�شكوى اإلى اجلهة الق�شائية املخت�شة، لأن الفقهاء 
ي�شرتطون ل�شحة الدعوى اإقامتها يف جمل�ص الق�شاء اأو اأمام القا�شي)3) ، ولكن تكييف 
ال�شكوى باأنها دعوى يخالف ال�شطالح امل�شتقر عند �رشح قوانني الإجراءات اجلزائية 
ال�سكوى  �رشوط  تختلف  ولذلك  الدعوى  عن  خمتلفاً  اأمراً  ال�سكوى  يعتربون  حيث 

عندهم عن �رشوط الدعوى)4).
الأمر الثاين: اأنه يبنّي ممن تقدم ال�شكوى، حيث ل تقبل اإل ممن له �شفة كالدعوى، 

فال ت�شح اإل من املجني عليه، اأو من ينوب عنه . 
الأمر الثالث: اأنه يبنّي اأي�شاً اجلهة املخت�شة التي تقدم لها ال�شكوى . 

الأمر الرابع: اأنه اأكد على اأنه ل حتديد ل�شكل الدعوى، في�شح اأن تكون خطية اأو 
�شفهية . 

الأمر اخلام�س: اأنه ربط ال�شكوى بكونها من املجني عليه اأو من ينوب عنه، وبذلك 
تخرج الدعوى املدنية املتعلقة باجلرمية لأنها قد تكون من امل�رشور وامل�رشور ل يلزم اأن 
تكون وقعت عليه اجلرمية، وعليه تبني اأن التعبري باملجني عليه هو الذي ي�شدق على 
التحقيق والإدعاء  اجلنائية من جهة هيئة  الدعوى  على حتريك  قيداً  بو�شفها  ال�شكوى 

العام . 
 د- تعريف ال�شكوى عند �شراح القانون الإجرائي اجلزائي املقارن:  

ذكر ال�رشاح عدة تعريفات لل�شكوى، نذكر منها ما يلي:
من  املخت�شة  العامة  ال�شلطات  اإلى  املقدم  البالغ  باأنها:  ال�شكوى  عرف  من  هناك 
هذه  من  ويطلب  معني،  �شخ�ص  قبل  من  �شده  جرمية  بوقوع  عليه  املجني  الإن�شان 

انظر: درر احلكام)/9)3، والعناية على الهداية 37/6)، وجملة االأحكام العدلية املادة )3)6)).   (3(
و�صوف ياأتي بيان هذا يف املبحث االأول من هذا البحث .   (4(
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ال�شلطات اتخاذ الإجراء الالزم لرفع الدعوى على اجلاين))). 
ويوؤخذ عليه اأنه ح�رش تقدمي ال�شكوى من املجني عليه، يف حني اأنه ي�شح تقدميها من 

نائبه، وعليه يكون التعريف غري جامع . 
ب- وهناك من عرفها باأنها: اإبالغ املجني عليه اأو وكيله للنيابة العامة اأو لأحد اأفراد 

ال�شابطة املدنية عن جرمية معينة طالباً مبا�رشة الإجراءات القانونية �شد مرتكبها)6).
قيد    اأورد  ال�شابق، حيث  التعريف  الذي ذكرناه على  املاأخذ  اأنه تالفى  هنا  ونلحظ 
) اأو وكيله( مع اأننا نرى اأن التعبري بـ ) اأو نائبه ( اأدق، لأن النيابة اأعم من الوكالة، اإذ 
الولية على القا�رش اأو القوامة عليه ل ي�شدق عليها م�شطلح الوكالة، لأن الوكالة ل 

تكون اإل من جائز الت�رشف . 
ثم تعبريه بكلمة ) اإبالغ ( اأدق من البالغ، كما هو يف التعريف ال�شابق، لأن البالغ 
من  ي�شدر  اأن  ي�شح  كما  اجلرمية،  عليه  وقعت  ممن  يكون  اأن  ح  ي�شّ اإجرائي  م�شطلح 

غريه)7).

الوجيز يف اأ�صول املحاكمات اجلزائية د/ حممد علي احللبي �ص 34 .   (((
اأ�صول االإجراءات اجلزائية، د/ حممد �صعيد منور، 77) .   (6(

انظر: املرجع ال�صابق �ص77) .   (7(
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املبحث الأول:
�شروط ال�شكوى و�شكلها

وفيه مطلبان: 
املطلب االأول: �رشوط ال�سكوى.
املطلب الثاين: �شكل ال�شكوى. 

 املطلب الأول: �شروط ال�شكوى

ي�سرتط ل�سحة ال�سكوى �رشوط، وهذه ال�رشوط منها ما يتعلق بامل�ستكي، ومنها ما 
يتعلق مبن تقدم �شده ال�شكوى ومنها ما يتعلق باجلهة التي تقدم لها ال�شكوى، ومنها ما 

يتعلق بالغاية من تقدمي ال�شكوى. 
اأوًل: ال�شروط املتعلقة بامل�شتكي: 

ال�شكوى ل ت�شح وفق نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي اإل من املجني عليه، اأو 
من ينوب عنه، اأو وارثه))). 

ال�سفة  هذه  واأن  امل�ستكي،  يف  ال�سفة  �رشط  توافر  من  البد  اأنه  منه  ن�ستفيد  وهذا 
تتحقق بكون ال�شكوى مقدمة من املجني عليه، اأو من ينوب عنه اأو وارثه. 

والنيابة هنا اأعم من الوكالة، اإذ ت�شمل النيابة ال�رشعية، فيدخل فيها الويل والو�شي 
والقيم، كما ت�شمل النيابة التفاقية املتمثلة يف الوكالة ويجب هنا اأن تكون الوكالة ثابتة 

انظر: املادة )))) من نظام االإجراءات اجلزائية .   (((
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متقرر �رشورة،  اأنه  اإال  يذكره،  واإن مل  النظام  فاإن  االأهلية  اأّما �رشط  ر�شمية)9)  بطريقة 
اإل من جائز الت�رشف، وميكن ال�شتدلل  لأن ال�شكوى من الت�رشفات التي ل ت�شح 
على ذلك مبا قرره الفقهاء -رحمهم اهلل تعالى- بخ�سو�س ا�سرتاط االأهلية فيمن يرفع 

الدعوى)1)). 
ال�شكوى للمجني عليه وحده؛  املقارنة يعترب حق  القوانني الإجرائية اجلزائية  ويف 
لأنه هو الذي وقعت عليه اجلرمية، فاأهدرت حقه الذي يحميه القانون اأو انتق�شت منه، 

اأو هددته باخلطر)))). 
كما اأن املجني عليه هو الذي عهد اإليه املقنن باأمر مالئمة حتريك الدعوى اجلنائية، 
وبناًء على ما تقدم ل يجوز تقدمي ال�شكوى من غريه اإن مل يكن نائباً عنه، حتى ولو كان 
حق الغري قد حلقه من اجلرمية �رشر، وهذا ل ينفي حق امل�رشور يف تقدمي دعوى مدنية 
بالتعوي�ص، بغ�ص النظر عن عقاب املجني عليه من عدمه)))). واإذا تعدد املجني عليهم 

فيكفي اأن تقدم الدعوى من اأحدهم؛ لأن حق كل واحد منهم م�شتقل عن الآخر)3)). 
واإذا ارتكبت اجلرمية على �شخ�ص معنوي، فاإن �شاحب احلق يف تقدمي ال�شكوى، 

هو ممثله القانوين )4)). 
وي�سرتط يف القانون توافر �رشط االأهلية فيمن يقدم ال�سكوى، ومناط اأهلية ال�سكوى 

انظر: املادة )47) من نظام املرافعات ال�صرعية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/)7 وتاريخ 1)/)/))4)هـ   (9(
والئحته التنفيذية ال�صادرة بقرار وزير العدل رقم 4649 وتاريخ )/3/6)4)هـ .

انظر: البحر الرائق 7/)9)، والفتاوى الهندية 4/)، وتب�صرة احلكام )/33)، ومغني املحتاج 7/4)4،   ((1(
واإعانة الطالبني 4/)4)، وك�ّصاف القناع 77/4). 

نظر: اأ�صول االإجراءات اجلزائية، د/ حممد �صعيد منور، �ص77)، و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية د/   ((((
حممود حممود م�صطفى �ص)). 

انظر: املرجع ال�صابق، �ص77)، واالإجراءات اجلنائية، ماأمون �صالمة �ص)9.   ((((
انظر: اأ�صول االإجراءات اجلزائية، د/ حممد �صعيد منور، �ص79.   ((3(

االإجــراءات  قانون  و�صرح   ،(3(/( ح�صني  جنيب  حممود  د/  اجلنائية،  االإجــراءات  قانون  �صرح  انظر:   ((4(
اجلنائية د/ حممود حممود م�صطفى �ص)). 
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يف القانون هو بلوغ خم�شة ع�رش �شنة، وتنتفي هذه الأهلية عندما يكون �شن امل�شتكي 
اأقل من هذه ال�شن، اأو كان م�شاباً بعاهة يف عقله، و�شابط هذه العاهة التي تنتفي معها 
اأهلية ال�سكوى: اأن يكون من �ساأنها هبوط درجة التمييز واخلربة اإلى دون ما يتوافر لدى 
من بلغ اخلام�سة ع�رشة. وي�ستفاد من هذا املناط الأهلية ال�سكوى اأن املحجور عليه ق�سائياً 
م�رشوع  ا�سرتط  وقد  ال�شكوى))))،  اأهلية  عنه  تنتفي  ل  واملفل�ص  كال�شفيه  قانونياً،  اأو 
الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي اأن يكون مقدم ال�شكوى عاقاًل 

بالغاً)6)).
 واإذا انتفت عن املجني عليه اأهلية ال�شكوى قدمت ممن له الولية عليه)ولية النف�ص( 

واإذا كانت اجلرمية واقعة على املال فتقبل ال�شكوى من الو�شي اأو القيم)7)). 
واإذا تعار�شت م�شلحة املجني عليه مع م�شلحة من ميثله اأو مل يكن له من ميثله، فاإن 

النيابة تقوم مقامه)))). 
يكون  اأو  الو�شي،  اأو  الويل  من  القا�رش  على  اجلرمية  تقع  اأن  التعار�س:  ومثال 

اأحدهما م�شئوًل عن احلقوق املدنية النا�شئة عن اجلرمية)9)). 
وذلك  ال�سكوى،  منه  تقبل  عليه حتى  املجني  معينة يف  �سفة  القانون  ي�سرتط  وقد 
يف جرائم معينة، كا�سرتاط �سفة الزوجية يف جرمية زنا املراأة اإن كانت متزوجة، واإال 
كان ملن له الولية عليها تقدمي هذه ال�شكوى)1))، و�شفة ال�شهر والقريب حتى الدرجة 
انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية د/ حممد جنيب ح�صني )/39)، والوجيز يف اأ�صول املحاكمات   ((((
اجلزائية .د/ حممد احللبي �ص)3، و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/ فوزية عبد ال�صتار �ص)1)، 

و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية . د/ حممود حممود م�صطفى �ص)) . . 
انظر: املادة )))/)) من م�صروع نظام االإجراءات اجلزائية .   ((6(

)7))  ينظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/ حممد جنيب ح�صني )/39.
ينظر: الوجيز يف قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية د/ حممد �صبحي جنم �ص79، و�صرح قانون االإجراءات   ((((

اجلنائية د/ حممد جنيب ح�صني )/41. 
انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية د/ حممود حممود م�صطفى �ص)).  ((9(

انظر: اأ�صول االإجراءات اجلزائية، د/ حممد منور �ص)7).   ((1(
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الرابعة يف جرائم ال�شفاح بني الأ�شول والفروع والإخوة... الخ)))). 
ول ُيعتد بال�شكوى اإل اإذا كانت ال�شفة التي يتطلبها القانون قائمة وقت وقوع اجلرمية 

ووقت تقدمي ال�شكوى)))) .
وي�سرتط -اأي�ساً- اأن يكون املجني عليه قد ت�رشر مبا�رشة من اجلرمية ومن نتيجتها 

الإجرامية)3)). 
واإذا توفى من له احلق يف ال�شكوى قبل تقدميها؛ فاإنه ل ي�شح تقدميها من وارثه)4))؛ 
لو قدمها قبل  ما  للمجني عليه وحده))))، بخالف  ال�شكوى حق �شخ�شي  وذلك لأن 

وفاته، فاإن وارثه يقوم مقامه)6)).
ت�شّح  ال�شكوى  اأن  ال�شعودي،  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  ن�ص  من  يفهم  ولكن 
اإقامة  من وارث املجني عليه، حتى ولو تويف قبل تقدميها، حيث ورد فيه: )ل يجوز 
الدعوى اجلزائية، اأو اإجراءات التحقيق يف اجلرائم الواجب فيها حق لالأفراد، اإل بناًء 

على �شكوى من املجني عليه اأو من ينوب عنه، اأو وارثه من بعده()7)). 
الفقه  يف  مقرر  هو  ما  مع  يتفق  ال�شعودي  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  يف  ذكر  وما 
الإ�شالمي، حيث يقرر الفقه الإ�شالمي اأن من خ�شائ�ص حق العبد انتقاله باملرياث)))).

هذا وعند مقارنة �رشوط مقدم ال�سكوى يف القانون بالفقه االإ�سالمي، جند اأن الفقه 
�سكوى  ب�رشط  يتعلق  ما  مثل  بال�ساكي  اخلا�سة  ال�رشوط  ببع�س  يعرتف  ال  االإ�سالمي 
انظر: الوجيز يف قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية، د/ حممد جنم �ص1) و�صوف نذكر هذه اجلرائم يف   ((((

مطلب احلاالت التي تكون فيها ال�صكوى . 
انظر: اأ�صول االإجراءات اجلزائية . د/ حممد منور �ص)7) .  ((((

انظر: الوجيز يف قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية، د/ حممد جنم �ص1) .  ((3(
انظر: الوجيز يف اأ�صول املحاكمات اجلزائية، د/ حممد احللبي �ص36.  ((4(

انظر: اأ�صول املحاكمات اجلزائية .د/ حممد منور �ص9)).  ((((
انظر: الوجيز يف اأ�صول املحاكمات اجلزائية . د/ حممد احللبي �ص36 .   ((6(

املادة ) ))) من نظام االإجراءات اجلزائية .   ((7(
انظر: �صرح املنار وحوا�صيه، �ص6))، وما بعدها، و�صياأتي مزيد بيان لذلك عند تاأ�صيل حاالت ال�صكوى.  ((((
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بني  ال�شفاح  الزنا، ومثل جرائم  الزوجة يف جرمية  اأجل مالحقة  الويل من  اأو  الزوج 
الفقه  لأن  وذلك  الزوجني،  اأو  والفروع  الأ�شول  بني  ال�رشقة  جرائم  ومثل  املحارم، 
الإ�شالمي يعترب هذه احلقوق حقوقاً عامة، اأو حقوقاً م�شرتكة، ولي�شت حقوقاً خا�شة 
حم�شة؛ وعليه متلك �شلطة التحقيق والدعاء العام حتريك الدعوى اجلنائية فيها دون 

قيد)9)). 
ثانيًا: ال�شروط املتعلقة مبن تقدم �شده ال�شكوى ) امل�شتكى عليه (:

اأن تقدم ال�سكوى �سد امل�سئول جنائياً عن اجلرمية، �سواء كان فاعاًل لها،   ي�سرتط 
تقدم  فال  بالذات،  ومعيناً  عليه حمدداً  امل�شتكى  يكون  اأن  ويجب  فيها)31)،  �رشيكاً  اأو 
ال�سكوى �سد جمهول، وهذا ال يعني ا�سرتاط معرفة امل�ستكى عليه معروفاً با�سمه، اإذ 
ال�شكوى �شد  اأن تقدم  ال�شاكي، وعليه ي�شح  ال�شخ�ص جمهوًل لدى  ا�شم  قد يكون 
�شخ�ص معني بو�شفه))3). بل ذكر بع�ص ال�رشاح جواز تقدمي ال�شكوى �شد جمهول، 

ب�رشط حتديد اجلرمية ب�سكل ال يدع جمااًل خللطها مع اأخرى))3). 
اإذن نخل�س اإلى اأن بع�س ال�رشاح يرى اأنه ال يجوز اأن يفهم من ن�س القانون ا�سرتاط 
اأن تت�شمن ال�شكوى حتديد �شخ�ص يتهمه مقدم ال�شكوى بارتكاب اجلرمية، بل ي�شح 
اأن تقت�رش ال�شكوى على الإ�شارة اإلى الفعل الذي قامت به اجلرمية، ويرتك لل�شلطات 

املخت�شة مهمة التحري عن مرتكبي هذه اجلرمية)33). 
وقد ذكر بع�ص ال�رشاح �رشطاً يتعلق بامل�شتكى عليه، يعترب يف غاية الأهمية، وهو اأن 
ال�شكوى ل تقدم اإل �شد مرتكب اجلرمية الواردة يف القانون على �شبيل احل�رش، والتي 

و�صياأتي تاأ�صيل ذلك يف الفقه االإ�صالمي، عند بحث حاالت ال�صكوى.   ((9(
انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/ حممد جنيب ح�صني )/41).   (31(

انظر: اأ�صول االإجراءات اجلزائية .د/ حممد �صعيد منور �ص)))، و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية. د/   (3((
فوزيه عبد ال�صتار،�ص13)، 14)، )1) . 

انظر: �صرح قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية . د/ ح�صن جوخدار،�ص)9 .   (3((
انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية د/ حممد جنيب ح�صني )/41).   (33(
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قيد فيها املقنن النيابة العامة ومنعها من التحرك)34). 
اجلرمية  عن  امل�شئول  اأو  اجلرمية،  مبرتكب  التعبري  لأن  مهم،  امل�شتكي  يف  قيد  وهذا 
عام يدخل فيه القيود الواردة على حرية النيابة العامة يف حتريك الدعوى وغريها،  ول 
�شيما اأن الأ�شل هو اخت�شا�ص النيابة العامة املطلق بتحريك الدعوى اجلنائية، واأن هذه 

القيود حالة ا�شتثنائية. 
ويف حال تعدد املتهمني، فاإن تقدمي ال�شكوى �شد اأحدهم يكفى لتحريك الدعوى 
�شدهم، فتعترب الدعوى مقدمه �شد اجلميع، لأن ال�شكوى ل يجوز جتزئتها يف الواقعة 

الواحدة))3).
 ولأن امتداد اأثر ال�شكوى اإلى اجلناة الآخرين مل يتقرر نتيجة لتف�شري اإرادة امل�شتكي، 
بل هو حكم يفر�شه القانون حتى ل ي�شاء ا�شتعمال حق ال�شكوى من قبل املجني عليه 

فيقدمها �شد من ي�شاء، وي�شتثني منها من ي�شاء)36). 
ثالثًا: ال�شروط املتعلقة باجلهة التي تقدم لها ال�شكوى: 

ي�سرتط ل�سحة ال�سكوى اأن تقدم للجهة التي حددها النظام اأو القانون، ونحن يف 
هذا املقام نبني -بعون اهلل تعالى- اجلهة التي تقدم لها ال�شكوى يف النظام الإجرائي 

اجلزائي ال�شعودي، ثم نتبعه ببيان اجلهة التي تقدم لها ال�شكوى يف القانون. 
اجلهة التي تقدم لها ال�شكوى يف النظام الإجرائي اجلزائي ال�شعودي:

اأو  اجلزائية  الدعوى  اإقامة  يجوز  )ل  اأنه  على  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  ن�ّص 
اإجراءات التحقيق يف اجلرائم الواجب فيها حق خا�ص لالأفراد اإل بناًء على �شكوى 
من املجني عليه، اأو من ينوب عنه، اأو وارثه من بعده، اإلى اجلهة املخت�شة ؛ اإل اإذا 

انظر: الوجيز يف اأ�صول املحاكمات اجلزائية ./ حممد احللبي .�ص36 .  (34(
انظر: الوجيز يف اأ�صول املحاكمات اجلزائية .د/ حممد �صبحي جنم �ص1) .   (3((

انظر: اأ�صول االإجراءات اجلزائية . د/ حممد �صعيد منور،�ص))) .   (36(
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راأت هيئة التحقيق والإدعاء العام م�شلحة عامة من رفع الدعوى والتحقيق يف هذه 
اجلرائم(هـ)37). 

لكن ما اجلهة املخت�شة التي تقدم لها ال�شكوى؟ 
بعد اإمعان النظر يف مواد نظام الإجراءات اجلزائية، نخل�ص اإلى اأن هذه اجلهة هي 

ما ياأتي: 
رجال  )على  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  اأوجب  حيث  اجلنائي،  ال�شبط  رجال  اأ- 
اإليهم  اأن يقبلوا البالغات وال�شكاوى التي ترد  ال�شبط اجلنائي كل ح�شب اخت�شا�شه 

يف جميع اجلرائم...( الخ))3). 
وتتحد هذه اجلهة ب�شفة اأدق عند بيان من يقوم باأعمال ال�شبط اجلنائي حيث ن�ص 
نظام الإجراءات اجلزائية على اأن يقوم باأعمال ال�شبط اجلنائي، ح�شب املهام املوكلة 

اإليه، كل من: 
 اأع�شاء هيئة التحقيق والدعاء العام يف جمال اخت�شا�شهم، وهوؤلء ياأتون على 
من  ميلكون  اخت�شا�شهم-  -ح�شب  املحققني  اإن  بل  اجلنائي،  ال�شبط  رجال  راأ�ــص 

اإجراءات التحقيق ما ل ميكن غريهم من رجال ال�شبط اجلنائي . 
 مديري ال�رشطة ومعاونيهم يف املناطق واملحافظات واملراكز. وهوؤلء -اأي�شاً- لهم 

اخت�شا�ص مو�شع فيما يتعلق بتلقي ال�شكاوى املتعلقة باجلرائم . 
و�سباط  اجل���وازات،  و�سباط  العامة،  املباحث  و�سباط  ال��ع��ام،  االأم��ن  �سباط   
و�سباط  فيها،  وال�سباط  ال�سجون  ومديري  املدين،  الدفاع  و�سباط  اال�ستخبارات، 
حر�س احلدود، و�سباط قوات االأمن اخلا�سة، و�سباط احلر�س الوطني و�سباط القوات 
امل�شلحة، كل بح�شب املهام املوكولة يف اجلرائم التي تقع �شمن اخت�شا�ص كل منهم. 

املادة )))) من نظام االإجراءات اجلزائية .   (37(
املادة )7)) من نظام االإجراءات اجلزائية .   (3((
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 حمافظي املحافظات وروؤ�شاء املراكز. 
 روؤ�شاء املراكب ال�شعودية البحرية واجلوية يف اجلرائم التي ترتكب على متنها. 

روؤ�شاء مراكز هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حدود اخت�شا�شهم. 
اأنظمة  مبوجب  اجلنائي  ال�شبط  �شالحيات  ُخولوا  الذي  والأ�شخا�ص  املوظفني   

خا�شة. 
به  تقت�شي  ما  بح�شب  بالتحقيق  يكلفون  الذين  والأ�شخا�ص  واللجان  اجلهات   

الأنظمة)39). 
جرائم  يخ�س  فيما  ال�سف،  و�سباط  و�سباطها  امل��خ��درات  مكافحة  م��دي��ري   

املخدرات)41).
لهم  تقدم  اأن  ميكن  جهات،  عدة  ميثلون  وهم  اجلنائي،  ال�شبط  رجال  هم  هوؤلء 

ال�شكوى املتعلقة باجلرمية. 
ب- ال�شلطة العامة: 

اجلزائية  الإجــراءات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  م�رشوع  تعريف  من  ماأخوذ  وهذا   
على  املحافظة  بهم  اأنيط  الذين  املوظفون  هم:  العامة  ال�شلطة  ورجال  لل�شكوى))4)، 

النظام، والأمن العام، ومنع اجلرائم واملخالفات))4).
 املحكمة املخت�شة: 

من  ولوارثه  عنه،  ينوب  من  اأو  عليه  اأّن)للمجني  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  قرر 
بعده، حق رفع الدعوى اجلزائية يف جميع الق�شايا التي يتعلق بها حق خا�ص، ومبا�رشة 

املادة )6)) من نظام االإجراءات اجلزائية .   (39(
وتاريخ  )م/39)  رقــم  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  املــخــدرات  مكافحة  نظام  مــن   (66( املـــادة  انــظــر:   (41(

))/6/6)4)هـ .
م�صروع الالئحة التنفيذية لنظام االإجراءات اجلزائية، الباب االأول: اأحكام عامة، الفقرة )3)) .   (4((

املرجع ال�صابق، الفقرة )))) .   (4((
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هذه الدعوى اأمام املحكمة املخت�سة وعلى املحكمة يف هذه احلالة تبليغ املدعي العام 
باحل�شور ( ١هـ)43). 

وهذا يف حقيقته لي�ص �شكوى، بل اإدعاء �شخ�شي، لكنه ُيّعُد مبثابة ال�شكوى عندما 
يتقدم به املجني عليه اإلى حمكمة الدرجة الأولى املخت�شة)44). 

ال�شابطة  �شبط  يف  عليه  املجني  ت�رشيح  اأن  امل�رشية  النق�ص  حمكمة  ق�شت  كما 
العدلية باإقامة الدعوى مبثابة �شكوى كافية لتحريك الدعوى العامة))4). 

ماأموري  اأحد  اأو  العامة،  للنيابة  ال�سكوى  تقدمي  ا�سرتط  امل�رشي،  القانون  ويف   
ال�شبط الق�شائي)46).

مبثابة  ذلك  اعترب  اجلنائي  الق�شاء  اأمام  املدنية  دعواه  عليه  املجني  اأقام  اإذا  ولكن   
�شكوى)47)،كما يجوز تقدمي ال�شكوى يف )حالة التلب�ص( ملن يكون حا�رشاً من رجال 

ال�شلطة العامة))4). 
ويف القانون الأردين:

 تقدم ال�شكوى اإلى اجلهات العامة املخت�شة، واملمثلة يف الآتي: 
 رجال ال�شابطة العدلية. 

 املدعي العام، والنيابة العامة. 
 رجال ال�رشطة املخت�شني بتلقي البالغات وال�شكاوى عن اجلرائم، كما يجوز تقدمي 

املادة )7)) من نظام االإجراءات اجلزائية .   (43(
انظر: �صرح قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية .د ح�صن جوخدار .�ص93.  (44(

نق�ص يف 7)/)/963)م جمموعة القواعد القانونية، رقم 314)، �ص))7.نقاًل عن املرجع ال�صابق.�ص93.  (4((
انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية، د/ حممود جنيب ح�صني،�ص)4).   (46(

انظر: املرجع ال�صابق، وقد اعتمد يف ذلك على جمموعة من اأحكام حمكمة النق�ص، وانظر: �صرح قانون   (47(
االإجراءات اجلنائية د/ فوزية عبد ال�صتار �ص14). 

انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/ فوزية عبد ال�صتار �ص14)، و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية.   (4((
د/ حممود حممود م�صطفى �ص7) .
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ال�سكوى ملن يكون حا�رشاً من رجال ال�رشطة يف حاالت اجلرائم امل�سهودة �سباط الدرك 
وال�رشطة، وروؤ�شاء املخافر يف املراكز التي ل يوجد فيها مدعي عام خمت�ص بتحقيقها . 
املخت�شة،  واملحكمة  مبا�رشة،  لها  ال�شكوى  تقدمي  يجوز  املخت�شة، حيث  املحكمة   
هي حمكمة ال�شلح فقط ل غري، اأّما حماكم البداية، اأو حمكمة اجلنايات الكربى، فال 
يجوز تقدمي ال�شكوى لها مبا�رشة، بل يتعني تقدميها اإلى ال�رشطة، اأو اإلى النيابة العامة 

ليتم التحقيق فيها ثم حتال بعد ذلك بقرار اتهام اإلى املحكمة املخت�شة)49). 
لآثارها  فقدها  املخت�شة  اجلهات  غري  اإلــى  ال�شكوى  تقدمي  عــدم  على  ويرتتب 

القانونية)1)).
رابعًا: ال�شروط املتعلقة بالغاية من تقدمي ال�شكوى: 

تقدميها هي حماكمة اجلاين،  امل�ستكي من  غاية  تكون  اأن  ال�سكوى  ل�سحة  ُي�سرتط 
وتوقيع العقوبة عليه يف حالة ثبوت اإدانته، وي�سرتط هنا اأن تكون اإرادة امل�ستكي حا�سمة 
وم�ستقرة على حماكمة امل�ستكى عليه،وعليه ال ت�سح ال�سكوى املعلقة على �رشط،كاأن 
يطلب ال�شاكي يف �شكواه تقدمي امل�شتكى عليه للمحاكمة اإن مل يعتذر له عالنية،اأو اإن 

مل يدفع له تعوي�شاً منا�شباً)))).

انظر: فيما �صبق: الوجيز يف اأ�صول املحاكمات اجلزائية، د/ حممد �صبحي جنم، �ص)) . و�صرح قانون   (49(
املحاكمات اجلزائية .د/ كامل ال�صعيد،�ص )9 . 

انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية. د/ فوزية عبد ال�صتار،�ص14).   ((1(
انظر: اأ�صول االإجراءات اجلزائية. د/ حممد �صعيد منور، �ص1))، و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية، د/  ((((

فوزية عبد ال�صتار. �ص13) . 
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املطلب الثاين: �شكل ال�شكوى 

جاء ن�س نظام االإجراءات اجلزائية يف قبول ال�سكوى مطلقاً، فلم ي�سرتط اأن تكون 
ال�شكوى مكتوبة))))، مما ن�شتنتج منه اأنه مل يحدد لل�شكوى �شكاًل معيناً، وعليه ي�شح اأن 
تكون �شفوية اأو كتابية، ومما يوؤيد هذا الفهم، اأن م�رشوع الالئحة التنفيذية للنظام عندما 

عّرف ال�شكوى، �رّشح بجواز تقدمي ال�شكوى �شفاهًة)3)). 
لل�شكوى،  معيناً  �شكاًل  يحدد  مل  حيث  امل�رشي،  القانون  قرره  ما  مع  يتفق  وهذا 

فاأجاز تقدميها �شفوية اأو كتابية)4)).
وُيعد يف حكم ال�شكوى ا�شتغاثة املجني عليه من اجلاين اأمام اأحد ماأموري ال�شبط 

الق�شائي)))). 
ومثله القانون االأردين، حيث مل ي�سرتط �سكاًل حمدداً لل�سكوى، فال ي�سرتط فيها 
الكتابة، ول �شيغة اأو قالباً معيناً، بل يكفي اأن تف�شح عن اإرادة املجني عليه يف تقدميها 

من اأجل معاقبة اجلاين)6)). 
ال�سكوى  تكون  اأن  ي�سرتط  االأردين  القانون  اأن  يرون  ال�رشاح  من  طائفة  ولكن 
مكتوبة، الأّن القانون ن�س على اأنه جتري يف ال�سكوى اأحكام االإخبار، والقانون ا�سرتط 

اأن يكون الإخبار مكتوباً)7)). 
كما اأن القانون العماين يتفق مع القانون امل�رشي)))).

انظر: املادة )7)) من نظام االإجراءات اجلزائية .  ((((
انظر: م�صروع الالئحة التنفيذية لنظام االإجراءات اجلزائية، الباب االأول، الفقرة ))))، وقد تقدم معنا   ((3(

تعريف ال�صكوى راجع التمهيد من هذا البحث . 
انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية . د/ حممد جنيب ح�صني )/)4)   ((4(

انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/ فوزية عبد ال�صتار �ص)1)، 13).  ((((
انظر: الوجيز يف قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية .د/ حممد �صبحي جنم،�ص)) .   ((6(

انظر: �صرح قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية االأردين . د/ ح�صن جو خدار �ص93، و�صرح قانون اأ�صول   ((7(
املحاكمات اجلزائية .د/كامل ال�صعيد .�ص97 . 

انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلزائية العماين . د/ مزهر جعفر عبيد .�ص )7) .   ((((



34
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

 املبحث الثاين:

علة ال�شكوى وحالتها

املطلب الأول: علة ال�شكوى. 
املطلب الثاين: حالت ال�شكوى. 

املطلب الأول: علة ال�شكوى

ال�شكوى  املقنن على جعل  اأو  املنظم  الذي حمل  ال�شبب  ال�شكوى،  بعلة  املق�شود 
قيداً على حرية �شلطة التحقيق اجلنائي والدعاء العام يف حتريك الدعوى اجلنائية. 

اإذا تقرر هذا، فاإننا نقول: 
اإن علة ال�شكوى هي تقدير املقنن اأن املجني عليه -يف بع�ص اجلرائم- يكون اأقدر 
من �شلطة التحقيق اجلنائي والدعاء العام ) النيابة العامة ( على تقدير مالءمة اتخاذ 

الإجراءات اجلنائية)9)).
الدعوى  لتحريك  ال�شكوى  ا�شتلزام  يف  تدخل  اأمور  عدة  ذكر  ال�رّشاح  وبع�ص   
اجلنائية من قبل النيابة العامة، وهي م�شتنتجة من احلالت التي ن�ص فيها القانون على 
علة ا�سرتاط وجود �سكوى من املجني عليه لتتمكن النيابة العامة من حتريك الدعوى 

اجلنائية بخ�شو�شها وهذه الأمور كالتايل: 
 لكون هذه اجلرائم �شغرية ل تتعدى حدود اجلنح. 

 لأن احلق اخلا�ص فيها اأقوى واأ�شد من احلق العام، اأي اأن ال�رشر اخلا�ص فيها اأقوى 
االإجــراءات  قانون  �صرح   ،((9/( ح�صني،  جنيب  حممد  .د/  اجلنائية  االإجـــراءات  قانون  �صرح  انظر:   ((9(

اجلنائية د/ فوزية عبد ال�صتار، �ص94 . 
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واأ�شد من احلق العام، اأي اأن ال�رشر اخلا�ص فيها اأظهر من ال�رشر العام. 
 اأو لأن هذه اجلرائم ت�شكل اإهانه �شغرية يف�شل املجني عليه كتماناً تخل�شاً من اإهانه 

اأكرب وهي العلنية . 
 اأو ل�شتحالة اكت�شاف هذه اجلرمية بدون موؤازرة من وقعت عليه)61). 

هذا وقد وجدت كالماً لبع�ص املالكية يتفق مع بع�ص ما ذكره �رّشاح القانون يف بيان 
ح  علة ال�شكوى، وذلك اأن املالكية ذهبوا يف اأ�شهر الروايات عندهم))6) اإلى اأنه ل ي�شّ

العفو عن القذف اإل يف حالتني: 
احلالة الأولى: اإذا اأراد �شرتاً. 

ح عفو كل منهما عن الآخر.  احلالة الثانية: اإذا قذف الأب ابنه اأو البن اأبيه، في�شّ
ومن الأدلة التي �شاقوها لهذا القول: اأّن املطالبة بالعقوبة قد يرتتب عليها ك�شف 
�شرت املجني عليه، اإذ قد يخ�شى املقذوف اأن يثبت القاذف زناه، اأو قد يكون �رشب 
احلد من قبل ويخاف اأن ُيظهر القاذف ذلك كي ل ُيحّد، اأو اأن يقال: مِلَ ُحدَّ فالن ؟ 
اإقامة  اأن  اإلى  باملقذوف، فيوؤول  ُي�شاء الظن  فيقال: لقذفه فالناً، في�شتهر الأمر، ورمبا 
احلّد على القاذف اأ�شنع على املقذوف من القذف، فاإذا عفا حينئٍذ كان فيها منجاة له 

من ذلك كلِّه))6). 
فهذا التعليل يتفق مع بع�ص ما ذكره ال�رّشاح علة جلعل ال�شكوى قيداً على �شلطة 

النيابة العامة يف حتريك الدعوى اجلنائية،والتي تقدمت معنا اآنفاً. 

االإجــراءات  قانون  و�صرح  �ص91،  خدار،  جو  ح�صن  د/  اجلزائية،  املحاكمات  اأ�صول  قانون  �صرح  انظر:   (61(
اجلنائية، د/ فوزية عبد ال�صتار،�ص94، والوجيز يف نظام االإجراءات اجلزائية ال�صعودي . د/ زكي حممد 

�صناق �ص76. 
انظر: املدونة 6)/6))، )))، وبداية املجتهد )/443، واملنتقى 4/)4).   (6((

انظر: املنتقى 7/)4)، وبلغة ال�صالك 6/)))، مطبوع بحا�صية ال�صرح ال�صغري .   (6((
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املطلب الثاين: حالت ال�شكوى

مل يحدد النظام االإجرائي اجلزائي ال�سعودي اجلرائم التي ي�سرتط لتحريك الدعوى 
املجني عليه، مل  �شكوى من  توافر  العام  والإدعاء  التحقيق  هيئة  قبل  فيها من  اجلنائية 
حمل  الق�شية  كون  وهي  �شابطاً،  و�شع  واإمنا  احل�رش،  �شبيل  على  اجلرمية  هذه  يحدد 
)ل  اأنه  على  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  ن�ص  حيث  خا�ص،  حق  فيها  يجب  الدعوى 
يجوز اإقامة الدعوى اجلزائية اأو اإجراءات التحقيق يف اجلرائم الواجب فيها حق خا�ص 
لالأفراد اإل بناًء على �شكوى من املجني عليه اأو من ينوب عنه اأو وارثه من بعده اإلى 
اجلهة املخت�شة اإل اإذا راأت هيئة التحقيق والإدعاء العام م�شلحة عامة يف رفع الدعوى 

والتحقيق يف هذه اجلرائم()63). 
ونحن نلحظ على هذا الن�ص اأمرين: 

الأمر الأول: اأن �شابط )حق خا�ص( لي�ص دقيقاً، اإذ لي�ص كل حق خا�ص يعترب قيداً 
مينع حتريك الدعوى اجلنائية من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام، لأن بع�ص اجلرائم 
تقع عل حق خا�ص من حيث الأ�شل لكن يتعدى �رشرها اإلى النظام العام، وامل�شلحة 
العامة، ولذا جند اأن م�رشوع الالئحة التنفيذية بنّي اأن املق�شود باجلرائم التي فيها حق 
خا�ص لالأفراد، هي اجلرائم التي يقت�رش ال�رشر فيها على املجني عليه ومل يتجاوزه اإلى 

الإخالل بالنظام العام)64).
ومع اأن هذا التف�شري لهذا الن�ص جيد اإل اأننا نرى اأنه لي�ص كاٍف، بل نرى اأنه يتعني 
على املنظم الن�ص ب�شفة احل�رش على اجلرائم التي تعترب ال�شكوى فيها �رشطاً لفك الُغل 
بخ�شو�شها،  اجلنائية  الدعوى  حتريك  يف  العام  والدعاء  اجلنائي  التحقيق  �شلطة  عن 

املادة ) )) ) من نظام االإجراءات اجلزائية .   (63(
انظر: املادة )))/)) من م�صروع الالئحة التنفيذية لنظام االإجراءات اجلزائية .   (64(
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وذلك لأن قيد ال�شكوى يف الدعوى اجلنائية له طبيعة ا�شتثنائية، لوروده على خالف 
الأ�شل، لذا نرى وجوب الن�ص على حالته على �شبيل احل�رش، ومما يوؤكد وجود هذا 
ت�شتلزم  التي  اجلرائم  حـدد  للنظام  التنفيذية  الالئحة  م�رشوع  اأن  النظام،  يف  الفراغ 

ال�شكوى، وهي كالآتي: 
القذف وال�شب يف مكان غري علني.  اأ- 

ال�رشقة والختال�ص، وخيانة الأمانة بني الأ�شول والفروع. ب- 
ق�شايا العقوق. ج- 

المتناع عن اأداء النفقة اأو اأجرة الر�شاعة، اأو احل�شانة، اأو امل�شكن املحكوم بها  د- 
بحكم واجب التنفيذ. 

المتناع عن ت�شليم ال�شغري ملن له احلق يف ح�شانته اأو اأخذه بق�شد ح�شانته من  هـ- 
يد من يتوله اأو يكفله بحكم واجب التنفيذ))6). 

اإذا راأت هيئة التحقيق  ال�شابقة بقوله: )اإل  اأن املنظم ختم ن�ص املادة  الأمر الآخر: 
والإدعاء العام م�شلحة عامة يف رفع الدعوى والتحقيق يف هذه اجلرائم(. وهذا الن�ص 
يف واقع الأمر ي�شادر ما قرره النظام من اأنه ل يجوز ل�شلطة التحقيق والإدعاء العام 
اإقامة الدعوى اجلزائية اأو اإجراءات التحقيق فيها اإل بناًء على �شكوى من املجني عليه 

اأو من ينوب عنه اأو وارثه متى كانت اجلرمية واقعة على حق خا�ٍص لالأفراد. 
هذا ما يتعلق بالنظام الإجرائي اجلزائي ال�شعودي، اأما القانون فاإنه ين�ص على �شبيل 
احل�رش على اأنواع اجلرائم التي ي�سرتط فيها وجود �سكوى من املجني عليه، لتحريك 

الدعوى اجلنائية بخ�شو�شها. 
ت�شتلزم  قانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي ن�ص على جرائم معينة،  اأن  فمثاًل جند 

انظر: املادة ال�صابقة .  (6((
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وجود �شكوى لتحريك الدعوى اجلنائية وهذه اجلرائم هي: زنا الزوجة وزنا الزوج، 
والفعل الفا�شح غري العلني، وعدم ت�شليم ال�شغري اإلى من له احلق يف طلبه، والمتناع 
والقذف،  بها،  املحكوم  امل�شكن  اأو  الر�شاعة  اأو  احل�شانة  اأجــرة  اأو  النفقة،  دفع  عن 

وال�شب، وال�رشقة بني الأزواج وبني الأ�شول والفروع)66). 
واأي�شاً جند اأن قانون الإجراءات اجلنائية الأردين ح�رش اجلرائم التي ل متلك النيابة 

العامة احلق يف حتريك الدعوى اجلنائية اإل بعد تقدمي �شكوى من املجني عليه اأو من 
ميثله قانوناً، وبيان هذه اجلرائم على النحو التايل: 

 جرائم الزنى، ل تالحق املراأة الزانية اإل بناًء على �شكوى زوجها حال قيام الزوجية 
حقيقية اأو حكماً، واإذا مل تكن متزوجة وزنت فالذي ي�شكوها وليها . 

 جرائم ال�شفاح بني الأ�شول والفروع والإخوة والأخوات ومن هم مبنزلتهم �رشعيني 
كانوا اأن غري �رشعيني، ل تالحق هذه اجلرائم اإل ب�شكوى قريب اأو �شهر اأحد املجرمني 

حتى الدرجة الرابعة. 
 جرائم الذم والقدح والتحقري، واإف�شاء الأ�رشار توقف دعاويها على اتخاذ املعتدى 

عليه �شفة املدعي ال�شخ�شي. 
 جرائم الإيذاء كال�رشب واجلرح واإعطاء املواد ال�شارة اإذا جنم عنها مر�ص اأو تعطيل 

عن العمل مدة ل تتجاوز ع�رشة اأيام. 
 جرائم خرق حرمة املنزل. 

 جرائم اإ�شاءة الئتمان، وكتم اللقطة، وا�شتعمال مال الغري بدون حق . 
 جرائم ال�رشقات بني الأ�شول والفروع)67). 

انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/ حممود جنيب ح�صني )/31) .   (66(
انظر: الوجيز يف قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية .د/ حممد �صبحي جنم �ص76،77 .، واأورد القانون   (67(
اللبناين اجلرائم التي ت�صتوجب تقدمي ال�صكوى وذكرها على �صبيل احل�صر، وفيها ت�صابه كبري مع ما ذكره 

القانون االأردين، انظر: �صرح اأ�صول املحاكمات اجلزائية . د/ علي حممد جعفر، �ص69- 71 . 
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وبعد ذكر هذه اجلرائم، يح�شن التنبيه اإلى اأن بع�ص ال�رشاح ق�شم هذه اجلرائم اإلى 
ق�شمني:

الق�شم الأول: اجلرائم املطلقة، وهي اجلرائم التي يعلق القانون الدعوى النا�شئة 
عنها على �سكوى، دون اإ�سرتاط وجود عالقة خا�سة تربط بني اجلاين واملجني عليها، 

ومن الأمثلة على هذا الق�شم، جرمية القذف، وجرمية ال�شّب. 
الق�شم الثاين: اجلرائم الن�شبية، وهي اجلرائم التي يعلق القانون الدعوى النا�شئة 
عنها على �سكوى، مع ا�سرتاط وجود عالقة بني اجلاين واملجني عليه، ومن االأمثلة على 

هذا الق�شم: جرمية الزنا بني الزوجني، وجرمية ال�رشقة بني الأ�شول  والفروع))6). 
ارتكاب  الن�سبية حلظة  ال�رشط يف اجلرائم  توافر هذا  التحقق من  يتعني  فاإنه  وعليه 
حتريك  يتقيد  مل  الوقت  هذا  يف  ال�رشط  هذا  يتوافر  مل  فاإن  للجرمية،  املكّون  الفعل 

الدعوى على �شكوى . 
اإذا تقررت حالت ال�شكوى يف كل من نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي، وقانون 
الإجراءات امل�رشي، وقانون اأ�شول املحاكمات الأردين، فاإننا ننتقل اإلى املقارنة بينها، 

فنقول: 
على  ال�شكوى  حالت  على  ن�ّص  الأردين  والقانون  امل�رشي،  القانون  من  كاًل  اإن 
�شبيل احل�رش، بخالف النظام الإجرائي اجلزائي ال�شعودي فاإنه و�شع معياراً مو�شوعياً 

يتمثل يف كون اجلرمية حمل ال�شكوى يجب فيها حق خا�ص. 
ونحن يف هذا املقام نرى اأن هذا املعيار لي�ص دقيقاً لأنه ل ميكن القول باأن كل جرمية 
تعلقت بحق خا�ص ل يحق لهيئة التحقيق والإدعاء العام حتريك الدعوى اجلنائية فيها 
اإل بناًء على �شكوى من املجني عليه اأو من ينوب عنه، لأن كثري من هذه اجلرائم واإن 

انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية، د/ حممود جنيب ح�صني )/31)، )3).   (6((
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كانت تتعلق بحق خا�ص، اإل اأن �رشرها يتعدى اإلى احلق العام ويف مقدمة هذه اجلرائم 
جرمية القتل. 

ومما يوؤكد �شحة ما قلناه اأن م�رشوع الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية، 
بينت اأن املراد باجلرائم التي فيها حق لالأفراد، هي اجلرائم التي يقت�رش ال�رشر فيها على 

املجني عليه، ومل يتجاوزه اإلى الإخالل بالنظام العام)69). 
ونحن نرى اأن هذا التقييد لي�ص كافياً اأي�شاً، بل لبد من الن�ص على اجلرائم التي تعترب 
فيها ال�شكوى قيداً مينع هيئة التحقيق والإدعاء العام من حتريك الدعوى اجلنائية على 

�شبيل احل�رش، لأن قيد ال�شكوى وارد على خالف الأ�شل، وهو ميثل حالة ا�شتثنائية. 
اجلزائي  الإجـــراءات  نظام  بني  فــارقــاً  ــم  ثَّ ــاإن  ف ــرى  اأخ ومــن جهة  من جهة،  هــذا 
فيها  تعترب  التي  اجلرائم  اأنواع  يتمثل يف  الأردين  وكذا  امل�رشي  والقانون  ال�شعودي، 
ال�شكوى قيد يغل �شلطة التحقيق اجلنائي من حتريك الدعوى اجلنائية، وهذا الختالف 
يعترب اختالفاً جوهرياً، لأنه ل يقت�رش على الختالف يف املادة الإجرائية بل هو راجع 
اأو حالتها مبني  ال�شكوى،  اأن نطاق  املادة املو�شوعية، وبيان ذلك  اإلى الختالف يف 
على القانون املو�شوعي -اأعني هنا قانون العقوبات- واململكة العربية ال�شعودية تطبق 
اأو يف  النظام املدين،  ال�رشيعة الإ�شالمية، �شواء يف  اأنظمتها  املادة املو�شوعية من  يف 
النظام اجلنائي)71)، ومل ت�شع اأي�شاًَ مدونة لهذه الأحكام، وعليه مرجع الق�شاء هو الفقه 
الفقه  يف  اجلنائية  الدعوى  حتريك  على  قيداً  تعترب  ل  ال�شكوى  فاإن  وعليه  الإ�شالمي، 
الإ�شالمي يف كثري من اجلرائم التي ن�ص عليها القانون فيما يتعلق بقيد ال�شكوى، فمثاًل 
قرر القانون اأن املراأة الزانية ل تالحق جنائياً اإل بناًء على �شكوى زوجها يف حال قيام 

انظر: م�صروع الالئحة التنظيمية لنظام االإجراءات اجلزائية، املادة )))/)) .   (69(
اأنظمة  فيها  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صنت  حيث  للتعزير،  املوجبة  اجلرائم  بع�ص  ذلك  من  ي�صتثنى   (71(

مو�صوعية. 
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الزوجية، واإن مل تكن متزوجة فبناء على �شكوى وكيلها. 
وهذا يخالف ما جاءت به ال�رشيعة الإ�شالمية اإذ اأن املراأة الزانية تطبق عليها اأحكام 

حد الزنا دون تقييد بوجود �شكوى من زوجها اأو وليها. 
والإخوة  والفروع  الأ�شول  بني  ال�شفاح  جرائم  بخ�شو�ص  القانون  ذكر  ما  ومثله 
والأخوات، ومن هم مبنزلتهم، حيث ن�ص القانون على اأن هذه اجلرائم ل تالحق اإل 

ب�شكوى قريب اأو �شهر اأحد املجرمني حتى الدرجة الرابعة. 
فهذه اجلرائم تدخل �شمن موجبات احلدود يف الفقه الإ�شالمي، ول تتوقف املالحقة 
فيها على �شكوى من اأي اأحد، بل هي داخلة �شمن حقوق اهلل -تعالى- التي يطالب بها 
ويل الأمر اأو من ينيبه، ولذا فهي داخلة �شمن �شميم اخت�شا�ص هيئة التحقيق والإدعاء 

العام، ول قيد عليها البتة يف مبا�رشة هذا الخت�شا�ص. 
فاإن  والفروع  الأ�شول  بني  وال�رشقة  الأزواج،  بني  ال�رشقة  يخ�ص  فيما  يقال  ومثله 
ال�رشقة يجتمع فيها حق اهلل، وحق العبد، ومتى رفعت اإلى الإمام اأو من ينيبه ل ي�شقط 
بالتنازل �شوى حق العبد، ويبقى حق اهلل -تعالى- املتمثل يف القطع، واإن �شقط احلد 
لوجوه ال�شبهة، فيبقى التعزير للحق العام ول �شيما عندما تكون ال�رشقة ملال يف مكان 

عام، مثل املحالت التجارية. 
احلقوق يف  اإن  فنقول:  تف�شيلها،  نزيد يف  فاإننا  البحث  من  اجلزئية  ولأهمية هذه 

ال�رشيعة الإ�شالمية تنق�شم اإلى ثالثة اأق�شام: 
الق�شم الأول: احلقوق اخلال�شة هلل تعالى، وقد عرف ال�شاطبي -رحمه اهلل تعالى- 
حق اهلل تعالى باأنه: ما فهم من ال�رشع اأنه ل خرية فيه للمكلف، كان له معنى معقول، 

اأو غري معقول))7). 

انظر: املوافقات، )/))3 ، )37  (7((
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بينما عرفه القرايف -رحمه اهلل تعالى- باأنه اأمره ونهيه))7). 
باأنه: ما يتعلق به النفع العام من غري اخت�شا�ص  اأ�شول الفقه،  وعرفه بع�ص علماء 
اهلل  اإلى  نُ�شب  واإمنا  قبلة،  اإياه  اتخاذهم  وهو  عام،  نفعه  فاإن  البْيت،  كحرمة  باأحد، 
-تعالى- تعظيماً، لأنه -تعالى- يتعالى عن اأن ينتفع ب�شيء)73). وكحرمة الزنا، فاإن 

نفعه عام، وهو �شالمة اأن�شابهم.
وحق اهلل تعالى يثبت له حكمان: 

الأول: اأنه ل يجوز ا�شقاطه، بعفو، اأو �شلح، اأو غريهما . 
والثاين: اأن للنا�ص جميعاً املطالبة به والدفاع عنه)74). 

مال  به م�شلحة خا�شة، كحرمة  يتعلق  ما  به:  وُيق�شد  العبد،  الثاين: حق  الق�شم 
الغري، وكبدل املتلفات، واملغ�شوبات، واأثمان املبيعات، اإلى غري ذلك من م�شاحله يف 

الدنيا))7). 
وقد و�شع الفقهاء – رحمهم اهلل تعالى – �شابطاً حلق العبد، وهو اأن حق العبد، 

هو الذي يقبل: االإ�سقاط، وال�سلح، واملعاو�سة عليه)76). 
الق�شم الثالث: احلقوق امل�شرتكة، بني حق اهلل تعالى، وحق العبد . 

فهذا النوع من احلقوق م�شرتك بني اهلل تعالى، والعبد، ولكن حق اهلل تعالى يكون 
غالباً تارة، وحق العبد يكون غالباً تارة اأخرى)77).

وفيه حق  للزجر،  لأنه �رشع  تعالى  اهلل  فيه حق  اإذ  القذف،  بحد  الق�شم  وميثل هذا 
للعبد لأن فيه دفعاً لعار الزنا عن املقذوف. 

انظر: الفروق، )/)4).   (7((
انظر: �صرح املنار وحوا�صيه، �ص7))،6))، 93)، ومراآة االأ�صول،)/))4 .   (73(

انظر: نظرية احلق الأبي �صّنة، �ص77)،واملدخل للفقه االإ�صالمي – حممد �صالم مدكور،�ص4)4.  (74(
انظر: املوافقات: )/))3، والفروق: )/)4)، و�صرح املنار وحوا�صيه: 6))، 93)، ومراآة االأ�صول، )/))4 .   (7((

انظر: اإعالم املوقعني،)/)1) .  (76(
انظر: املوافقات،)/)3، و�صرح املنار وحوا�صيه، 6)) .  (77(
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ولذا جند اأن الفقهاء -رحمهم اهلل تعالى- اختلفوا يف حد القذف، هل الغالب فيه 
حق اهلل تعالى، اأو حق العبد، وخالفهم يف ذلك على قولني: 

القول الأول: اأن الغالب فيه حق العبد، وهو قول ال�شافعية))7)، ومذهب احلنابلة)79) 
وقول عند احلنفية)1))، وقول عند املالكية)))). 

وعليه يحق للمقذوف العفو عن قاذفه، واإذا عفا عنه �شقط احلّد . 
القول الثاين: اأن الغالب فيه حق هلل تعالى، وهو قول جمهور احلنفية))))، وقول عند 

املالكية)3))، وقول عند احلنابلة)4)). 
وعليه ل يجري اإ�شقاطه بعفو، و�شبب اخلالف هنا هو اختالفهم يف حد القذف هل 

هل الغالب فيه رعاية حق اهلل تعالى، اأو رعاية حق العبد)))). 
الق�شا�ص، لوقوع اجلناية  العبد، حق  التي يغلب فيها حق  ومن احلقوق امل�شرتكة 
وي�شح  وال�شلح،  باملال،  عنه  العتيا�ص  وي�شح  الإرث،  فيه  يجري  ولذا  نف�شه،  على 

العفو عنه مع وجود حق اهلل تعالى، وهو اإخالء العامل عن الف�شاد)6)).
اإذا تقرر ما �شبق فاإننا نقول: اإن ما كان حقاً هلل -تعالى- حم�شاً، اأو املغلب فيه حقه 
�شبحانه، فاإنه ل يجوز اأن جتعل ال�شكوى قيداً على �شلطة التحقيق والدعاء العام يف 

حتريك الدعوى اجلنائية بخ�شو�ص هذه احلقوق. 
وعليه يتبني اأن ما قررته القوانني الإجرائية اجلزائية املقارنة من ا�شتلزام تقدمي �شكوى 

انظر: املهذب )/)7) .   (7((
انظر: املغني )/7)) واالإن�صاف 1)/11)، واملبدع 4/9).   (79(

انظر: املب�سوط 19/9)، 1))، وفتح القدير )/)9 .  ((1(
انظر: بداية املجتهد )/443، والقوانني الفقهية �ص317، واأ�صهل املدارك 74/3) .   ((((

انظر: بدائع ال�صنائع 6/7)، و�صرح فتح القدير )/7)3، وخمت�صر الطحاوي �ص )6) .   ((((
انظر: بداية املجتهد )/443، واأ�صهل املدارك 74/3).   ((3(

انظر: االإن�صاف 1)/)1)، واملبدع 4/9).  ((4(
انظر: بدائع ال�صنائع 6/7)، وبداية املجتهد )/443.   ((((

انظر: �صرح املنار وحوا�صيه، �ص6)) وما بعدها .   ((6(
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من املجني عليه لتحريك الدعوى اجلنائية يف جرائم الزنا، وكذا يف جرائم ال�شفاح بني 
الأ�شول والفروع والإخوة والأخوات، يتبني اأنه ل يجوز يف الفقه الإ�شالمي. 

 اأما ما يتعلق بقيد ال�شكوى املتعلقة بال�رشقة بني الأزواج، وبني الأ�شول والفروع، 
فاإن حكمه يف الفقه الإ�شالمي يحتاج اإلى تف�شيل، وعليه نقول:

يعترب  القيد  هذا  فاإن  نوابه،  اأحد  اأو  الإمــام  اإلى  ترفع  مل  ال�رشقة  جرمية  كانت  اإن 
اأبي  احلنفية)7)) عدا  الفقهاء، وهو مذهب  اأقوال  من  الراجح  مع  يتفق  وهو  �شحيحاً، 
يو�شف - وال�شافعية)))) واحلنابلة)9)) يف الرواية الراجحة عند كل منهما، حيث يرون اأن 
عقوبة ال�رشقة ل تقام اإل اإذا طالب امل�رشوق منه باملال، اأما لو ترك املطالبة، فاإنه ل ي�شح 

ا�شتيفاء العقوبة احلدّية لأنها متوقفة على الطلب، من املجني عليه . 
وخالف يف ذلك املالكية)91) واأبو يو�شف من احلنفية))9) وال�شافعية))9)، واحلنابلة)93) 

يف رواية مرجوحة عند كل منهما. 
وقلنا برتجيح القول الأول، لحتمال اأّن املالك ُيقر اأنه اأباح املال له، اأو اأذن له يف 
)94)، ول  اإخراجه، اأو ا�ستعماله، اأو يقّر له بامللكية، اأو غريها مما يرتتب عليه �سقوط  احلدَّ
خالفاً  ونحوه،  والبذل،  بالإباحة،  يباح  املال  لأن  الأخرى،  احلدود  على  قيا�شه  ي�شح 

ل�شائر موجبات احلدود كالزنى))9). 
اأّما اإن كانت جرمية ال�رشقة بني الأزواج، اأو الفروع والأ�شول قد رفعت اإلى الإمام، 

انظر: املب�سوط 3/9))، وجممع االأنهر )/4)6 .   ((7(
انظر: مغني املحتاج 76/4) وحا�صيتا قليوبي وعمرية 97/4).   ((((

انظر: املغني )/7))، واالإن�صاف 1)/4)).  ((9(
انظر: املدونة 67/6)، وجواهر االإكليل )/91).  (91(

انظر: البحر الرائق )/)6 .  (9((
انظر: مغني املحتاج 76/4).  (9((

انظر: االإن�صاف 1)/))).   (93(
انظر: مغني املحتاج 76/4)، وحا�صيتا قليوبي وعمرية 97/4) .   (94(

انظر: الكايف البن قدامة 91/4) .  (9((
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اأو نائبه، فاإنه حينئذ ل ي�شح جعل ال�شكوى قيداً على  اأو اأحد نوابه، من املجني عليه 
اأو ال�شتمرار  العام يف حتريك الدعوى اجلنائية �شد اجلاين،  التحقيق والدعاء  �شلطة 
ميلك  ول  متحتماً،  يكون  نوابه  اأحد  اأو  الإمــام  اإلى  رفعه  بعد  ال�رشقة  حّد  لأن  فيها، 
امل�رشوق منه ول غريه العفو عن العقوبة يف هذه احلالة، وقد دّل على ذلك الكتاب 

وال�شنة والإجماع، قال اهلل تعالى: ڇ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹ 
ٹ ٹٹ ڤ ڤ  ڤ ڤڇ)96). 

اأمية  بن  التي �رشقت)97)، وحديث �شفوان  املخزومية  ذلك حديث  يدل على  كما 
-ر�شي اهلل عنه- وهو ن�ٌص يف امل�شاألة))9). 

واأجمع امل�شلمون على وجوب قطع ال�شارق)99).
اأّما اإذا كان احلق للعبد، اأو املغّلب فيه حقه فاإننا ننظر اإن كانت من اجلرائم الي�شرية 
التي يكون ال�رشر اخلا�ص فيها اأظهر من ال�رشر العام، اأو ال�رشر فيها يقت�رش على املجني 
عليه، ومل يتجاوزه اإلى الإخالل بالنظام العام، فاإنه يجوز لويل الأمر اأن يقّيد �شلطة 
املجني  الدعوى بخ�شو�ص هذه اجلرائم على وجود �شكوى من  التحقيق يف حتريك 
عليه اأو وليه، ويدخل يف هذه جرائم الختال�ص وخيانة الأمانة بني الأ�شول والفروع، 
والأزواج، والمتناع عن اأداء النفقة اأو اأجرة الر�شاعة اأو احل�شانة اأو امل�شكن املحكوم 

االآية ))3) من �صورة املائدة .   (96(
اإلى ال�صلطان  اإذا رفع  – باب كراهية ال�صفاعة يف احلد  – كتاب احلدود  اأخرجه البخاري يف �صحيحه   (97(
)/6) واللفظ له، كما اأخرجه م�صلم يف �صحيحه – كتاب احلدود – باب قطع ال�صارق ال�صريف وغريه، 

والنهي عن ال�صفاعة يف احلدود 3/))3). 
اأخرجه اأبو داود يف �صننه –كتاب احلدود – باب من �صرق من حرز -4/)3)، والن�صائي يف �صننه – كتاب   (9((
 – – كتاب احلــدود  – )/69، واحلاكم يف امل�صتدرك  – باب ما يكون حــرزًا وما ال يكون  ال�صارق  قطع 
1/4)3، والبيهقي يف ال�صنن الكربى – باب ما يكون حرزًا وما ال يكون )/)6)، و�صححه االألباين يف اإرواء 

الغليل 7/)34. 
انظر: االختيار لتعليل املختار 19/4)، 1))، واملنتقى 67/7)، و�صرح رو�ص الطالب 4/)))، 3))، وغاية   (99(

املنتهى 6/3)3. 
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اأو  له احلق يف ح�شانته،  ملن  ال�شغري  ت�شليم  التنفيذ، والمتناع عن  بها بحكم واجب 
اأخذه بق�شد ح�شانته من يد من يتوله اأو يكفله بحكم واجب التنفيذ . 

كما يدخل فيه جرمية ال�شب، بل وحتى جرمية القذف على القول باأن الغالب فيه حق 
العبد، ول �شيما عندما يكون ذلك يف مكان غري علني، اإّما اإن كانت من اجلرائم اخلطرية، 
ل  فاإنه  العام،  بالنظام  الإخالل  اإلى  ويف�شي  عليه،  املجني  فيها  ال�رشر  يتجاوز  والتي 
ي�شوغ لويل الأمر تقييد �شلطة هيئة التحقيق والإدعاء العام لتحريك الدعوى اجلنائية 
العامة فيها على تقدمي �شكوى من املجني عليه، وذلك مثل جرمية القتل، فاإنه كما قررنا 
من احلقوق امل�شرتكة الذي يغلب فيه حق العبد لكن ال�رشر فيه يتجاوز املجني عليه . 
ويخّل بالنظام العام، ولذا يتعني عدم تقييد حرية �شلطة التحقيق يف حتريك الدعوى 
اجلنائية العامة بخ�شو�شها، حتى لو وقعت هذه اجلرائم بني الأ�شول والفروع، ولو مّت 

العفو عنها من قبل املجني عليه اأو وليه فاإن احلق العام ل ي�شقط . 
ومما �شبق يتبني لك عمق الختالف بني الفقه الإ�شالمي والقوانني الإجرائية اجلزائية 
باملادة الإجرائية فقط، بل  يف هذه اجلزئية من اأحكام ال�شكوى، وذلك لأنها ل تتعلق 

تتعلق باملادة املو�شوعية اأي�شاً . 
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املبحث الثالث:
اأثر ال�شكوى وانق�شاوؤها

وفيه مطلبان: 
املطلب الأول: اأثر ال�شكوى. 

املطلب الثاين: انق�شاء ال�شكوى. 

املطلب الأول: اأثر ال�شكوى 

ال�شكوى زوال  تقدمي  فاإنه يرتتب على  اجلزائية،  الإجــراءات  نظام  لأحكام  وفقاً    
العامة،  الدعوى  حتريك  يف  �شلطتها  العام  والدعــاء  التحقيق  هيئة  وا�شتعادة  القيد، 

والتحقيق فيها)11)). 
املقارنة، حيث  اجلزائية  الإجرائية  القوانني  مقرر عند �رشاح  ما هو  يتفق مع  وهذا 
قرروا اأنه متى قدمت ال�شكوى من املجني عليه، اأو نائبه، فاإن الأثر املرتتب على ذلك 
هو: اأن تتحرر �شلطة التحقيق )النيابة العامة( من القيد الوارد على �شلطتها التقديرية 

يف حتريك الدعوى اجلنائية))1)). 
وكونها تتحرر من هذا القيد ل يعني اأنه يتحّتم عليها حتريك الدعوى اجلنائية، بل 
لها اأن ت�شدر اأمراً بحفظ الأوراق اإذا راأت اأنه ل حمل لرفعها، ولها اأن تبا�رش اإجراءات 
التحقيق، واأن تت�رشف فيه وفقاً لتقديرها، اأي اأن لها اأن ترفع الدعوى، ولها اأن ت�شدر 

االإجــراءات اجلزائية. د/ زكي  والوجيز يف نظام  االإجــراءات اجلزائية،  املادة )))) من نظام  انظر:   ((11(
حممد �صّناق، �ص79 . 

))1)) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية. د/ حممود جنيب ح�صني، )/6)) . 
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اأمراً باأل وجه لإقامة الدعوى))1)).
كما يرتتب على تقدمي ال�شكوى حرية �شلطة التحقيق ) النيابة العامة ( يف حتريك 
الدعوى �شد اأي �شخ�ص يرّجح م�شاهمته يف اجلرمية، حتى ولو مل ت�رش اإليه ال�شكوى، 
كما اأنها ل تتقيد بالو�شف الذي يعطيه املجني عليه للواقعة التي وردت يف ال�شكوى، 
الواقعة  اإلى الو�شف الذي تراه �شحيحاً على �شوء ظروف  اأن تغرّي الو�شف  لها  بل 

ومالب�شتها، دون احلاجة اإلى ا�شتئذانه اأو موافقته)13)).

املطلب الثاين: انق�شاء ال�شكوى 

مل ين�ص نظام الإجراءات اجلزائية على احلالت التي ينق�شي فيها احلق يف ال�شكوى، 
تنق�شي  فيه:  ب�شفة عامة، حيث ورد  اخلا�شة  الدعوى  انق�شاء  واإمنا ن�ص على حالت 

الدعوى اجلزائية اخلا�شة يف احلالتني الآتيتني: 
- �شدور حكم نهائي. 

- عفو املجني عليه اأو وارثه)14)). 
ول �شك اأن احلالة الأولى التي هي �شدور حكم نهائي ل تنطبق على ال�شكوى، لأن 
املق�شود بانق�شائها هنا هو قبل تقدميها، اأو بعد تقدميها وقبل �شدور حكم نهائي فيها. اأما 
بعد �شدور حكم نهائي يف الق�شية فال يرد انق�شاء الدعوى اإل عن طريق التنازل عن 

االإجــراءات  قانون  و�صرح  .�ــص16)،  ال�صتار  عبد  فوزية  د/   . اجلنائية  االإجــراءات  قانون  �صرح  انظر:   ((1((
.د/ مزهر  العماين  االإجــراءات اجلزائية  قانون  و�صرح  د/ حممود حممود م�صطفى،�ص))،  اجلنائية، 

جعفر عبيد،�ص))) . 
والوجيز يف  اأ�صول املحاكمات اجلزائية، د/ حممد �صبحي جنم، �ص))،4)،  الوجيز يف قانون  انظر:   ((13(

اأ�صول املحاكمات اجلزائية، د/ حممد علي احللبي،�ص37 . 
)14)) املادة )3)) من نظام االإجراءات اجلزائية . 
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تنفيذ احلكم، وهو يدخل يف احلالة الثانية. 
اأما احلالة الثانية، فهي عفو املجني عليه اأو وارثه، وهو ميثل تنازًل من املجني عليه اأو 
وارثه، ول ريب اأن هذه احلالة ي�شح اعتبارها من حالت انق�شاء ال�شكوى واإن اأوردها 

املنظم يف �شياق انتهاء الدعوى اجلزائية اخلا�شة ب�شفة عامة. 
يف  احلق  انق�شاء  حالت  على  تن�ص  فاإنها  املقارنة  اجلزائية  الإجرائية  القوانني  اأّما 

ال�شكوى ب�شفة خا�شة، وبيان هذه احلالت على النحو التايل: 
 - وفاة املجني عليه. 

حيث ين�ص القانون على اأن احلق يف ال�شكوى ينق�شي مبوت املجني عليه))1)). 
اإذا ح�شلت  اإل  ال�شكوى  احلق يف  لنق�شاء  �شبباً  عليه  املجني  وفاة  تعترب  ل  ولكن 
قبل تقدمي ال�شكوى،اإما اأن مل حت�شل الوفاة اإل بعد تقدميها فاإن الوفاة ل تاأثري لها على 
الدعوى اجلزائية، لأن القيد الوارد على �شلطة النيابة العامة قد ارتفع، وعليه يحق لها 

حتريك الدعوى، وا�شتعمالها دون اأن تنتظر عوناً على ذلك من املجني عليه)16)).
وهنا يثور �شوؤال، هل ينتقل حق ال�شكوى اإلى ورثة املجني عليه بعد وفاته؟

وفق مقت�شى ن�ص نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي، فاإن حق ال�شكوى يف هذه 
احلالة ينتقل اإلى الورثة، �شواء مّت تقدمي ال�شكوى من املجني عليه قبل وفاته، اأو مل يتم 
تقدميها بعد؛ وذلك لأن نظام الإجراءات اجلزائية -كما تقدم معنا- ن�ص على اأنه )ل 
يجوز اإقامة الدعوى اجلزائية اأو اإجراءات التحقيق يف اجلرائم الواجب فيها حق خا�ص 

))1)) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/ حممود جنيب ح�صني )/46) . 
االإجــراءات  قانون  و�صرح  �ــص)))،  ال�صتار،  عبد  فوزية  .د/  اجلنائية  االإجـــراءات  قانون  �صرح  انظر:   ((16(
اأ�صول املحاكمات اجلزائية. د/ ح�صن  اجلنائية. د/ حممود جنيب ح�صني )/46)، 47)، و�صرح قانون 
قانون  و�صرح  �ص73،  جعفر  حممد  د/علي  اجلزائية.  املحاكمات  اأ�صول  قانون  و�صرح  �ص1)،  جوخدار، 
االإجراءات اجلزائية العماين . د/ مزهد جعفر عبيد،�ص)))، و�صرح قانون اأ�صول املحاكمات،د/ براء 

منذر عبد اللطيف �ص 39.
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لالأفراد اإل بناًء على �شكوى من املجني عليه اأو من ينيبه اأو وارثه من  بعده()17)) اهـ فجاء 
ن�ص النظام �رشيحاً يف انتقال حق ال�شكوى بعد وفاة املجني عليه اإلى وارثه، كما اأن 
ن�ص املادة جاء عاماً ي�شمل انتقال هذا احلق اإلى الورثة، �شواء وقعت وفات املجني عليه 

قبل تقدمي ال�شكوى، اأو وقعت بعد تقدميها. 
واملنظم ال�شعودي عندما اجته اإلى هذا الراأي خالف ما هو مقرر يف كثري من الأنظمة 
الإجرائية اجلزائية يف الدول العربية، حيث تقرر اأّن احلق يف ال�شكوى ل ينتقل بعد وفاة 
املجني عليه اإلى وارثه، ويعللون ذلك: باأن احلق يف ال�شكوى يعترب حقاً �شخ�شياً يتعلق 

ب�شخ�ص �شاحبه، فال ينتقل اإلى الورثة))1)). 
قد  وفاته  قبل  كان  ولو  عليه،  املجني  بوفاة  منق�شياً  ال�شكوى  تقدمي  يف  احلق  وُيعد 
اأجرى توكياًل خا�شاً لغريه بتقدمي ال�شكوى، طاملا ثبت اأن الوكيل مل يتقدم ب�شكواه اإل 

بعد وفاة الأ�شيل)19)). 
اإلى وارثه، ل مينع  وكون احلق يف ال�شكوى ينق�شي بوفاة املجني عليه، ول ينتقل 
بهم  حلقت  التي  الأ�رشار  عن  بالتعوي�ص  املتهم  ملطالبة  مدنية  دعوى  اإقامة  من  الورثة 
نتيجة فعله، لأنه ل توجد �شلة بني تعليق حتريك الدعوى العمومية على تقدمي �شكوى، 

وبني املطالبة باحلق املدين)1))).
وما قرره نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي، هو الذي يتفق مع الفقه الإ�شالمي، 
حيث تقدم معنا يف هذا البحث، اأن من خ�شائ�ص حق العبد انتقاله باملرياث، اإ�شافة 

)17)) املادة: )))) من نظام االإجراءات اجلزائية . 
االإجــراءات  قانون  و�صرح  ال�صتار،�ص)))،  عبد  فوزية  .د/  اجلنائية  االإجـــراءات  قانون  �صرح  انظر:   ((1((
اأ�صول املحاكمات اجلزائية .د/ علي حممد  اجلنائية، د/ حممود جنيب ح�صني، )/46)، و�صرح قانون 

جعفر، �ص73، و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/ حممود م�صطفى،�ص91. 
)19)) انظر: اأ�صول االإجراءات اجلزائية .د/ حممد منور،�ص91)، و�صرح قانون االإجراءات اجلزائية العماين 

د/ مزهر جعفر عبيد �ص))).
)1))) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلزائية العماين .د/ مزهر عبيد،�ص))).
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اإن  اإلى الوارث، بل  بانتقال حق املطالبة بحد القذف  الفقهاء �رّشح  اأن كثرياً من  اإلى 
بع�شهم -املالكية- يثبت هذا احلق للوارث حتى ولو كان حمروماً، اأو حمجوباً، لأّن 

املعّرة تلحق اجلميع))))). 
كما اأثبت ال�شافعية للوارث حق املطالبة بحد القذف، واإن اختلفوا فيمن يرثه))))). 

وكذا احلنابلة، يرون انتقال حق املطالبة بحد القذف للوارث، لكنهم ي�شرتطون اأن يكون 
الوارث قد طالب به قبل وفاته، وهناك وجه يف املذهب اأنه ُيورث مطلقاً التنازل )3))). 

كما ينق�شي احلق يف ال�شكوى بوفاة املجني عليه، فاإنه ينق�شي بتنازل املجني عليه 
اأحكام  بحث  يف  املهمة  امل�شائل  من  يعترب  ال�شكوى،  عن  التنازل  ولأن  �شكواه،  عن 

ال�سكوى، لذا �سوف نتناوله ب�سيء من التف�سيل، وفق النقاط التالية: 
تعريفه، و�شكله، ووقته، ومن ميلك هذا احلق؟ واأثره. 

اأ- تعريف التنازل عن ال�شكوى، و�شكله: 
ُيعّرف التنازل عن ال�شكوى باأنه: تعبري املجني عليه عن اإرادته يف األ تتخذ الإجراءات 

اجلنائية، اأو األ ت�شتمر)4))). 
ويتبني من التعريف اأن حقيقة التنازل، تعبري عن اإرادة، ومنه يوؤخذ اأن القانون 
اأن يكون كتابياً و�سفوياً، كما يجوز  للتنازل، وعليه ي�سح  ي�سرتط �سكاًل معيناً  مل 
اأمكن  اإذا  اأو �شمنياً، وذلك كال�شلح بني املجني عليه، واملتهم،  اأن يكون �رشيحاً 
تف�شريه يف معنى النزول عن ال�شكوى، وباجلملة ميكن ا�شتنتاجه من كل عمل يدل 
عليه . لكن ل ي�شح افرتا�ص التنازل والأخذ به بطريق الظن، لأنه نوع من الرتك 

))))) انظر: حا�صية الد�صوقي 494/4، والفروق 79/3). 
))))) انظر: نهاية املحتاج 14/7)، )1)، واملهذب )/)7) . واأ�صنى املطالب 3/)37.

)3))) القواعد البن رجب �ص)34، 343 . 
)4))) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية د/ حممود ح�صني )/47).
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لبد من اإقامة الدليل على ح�شوله))))). 
هذا وكما اختلف �رشاح قانون املحاكمات اجلزائية االأردين يف ا�سرتاط الكتابة يف 
التنازل عنها، فمنهم  الكتابة يف  بينهم يف ا�سرتاط  ال�سكوى من عدمها، وقع اخلالف 
من مل ي�شرتطها بل يرى اأنه ي�شح التنازل �شفاهة اأو كتابة)6)))، ومنهم من ا�سرتط تقدمي 

التنازل كتابة)7))). 
واإذا نظرنا اإلى التعريف ال�شابق يتبني لنا اأنه ا�شتمل على التنازل عن ال�شكوى قبل 
تقدميها، والتنازل عنها بعد تقدميها و�شري الإجراءات فيها، وهذا يخالف ما ذهب اإليه 

بع�ص ال�رشاح من اأن التنازل ل ي�شح قبل تقدمي ال�شكوى))))). 
وبعد الرجوع اإلى نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي جند اأنه قرر ملن اأ�شابه �رشر 
اأ�شابه �رشر  ال�شكوى املقدمة ممن  فيه )تُّعد  تنازله عن حقه، حيث ورد  ب�شبب اجلرمية 
اأمام املحقق نزوله عن حقه(  اإذا قرر �رشاحة  اإل  ب�شبب اجلرمية مطالبة بحقه اخلا�ص، 

)9))) اهـ

ول �شك اأن عبارة )ممن اأ�شابه �رشر( اأعم من )املجني عليه( ولذا تدخل فيها الدعوى 
املدنية واجلنائية معاً. 

جنده  ال�شكوى  يف  احلق  عن  التنازل  بخ�شو�ص  النظام  ن�ص  اإلى  الرجوع  وعند 
ا�ستمل على عدة �رشوط: 

 اأن يكون التنازل �رشيحاً ولي�ص �شمنياً، وبهذا يفارق ما ذكره بع�ص �رشاح القوانني 

))))) انظر: املرجع ال�صابق، والوجيز يف قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية .د/ حممد جنم،�ص6) . 
املحاكمات  اأ�صول  قانون  و�صرح  �ــص94)،  منور  �صعيد  حممد  .د/  اجلزائية  االإجــراءات  اأ�صول  انظر:   (((6(

اجلزائية د/ كامل ال�صعيد،�ص16).
)7))) انظر: �صرح قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية االأردين .د/ ح�صن جوخدار،�ص96 . 

))))) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلزائية .د/ فوزية عبد ال�صتار،�ص)))،4))، و�صياأتي تف�صيل هذا يف 
بحث وقت التنازل . 

)9))) املادة: )9)) من نظام االإجراءات اجلزائية . 



53
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

من اأن التنازل ي�شح اأن يكون �شمنياً اأي�شاً، كما ذكرناه اآنفاً. 
 اأن يكون التنازل اأمام املحقق، وهذا -اأي�شاً- يغاير ما ذكره بع�ص �رشاح القوانني 
اأن  اإلى جهة معينة، فيجوز  يقدم  اأن  التنازل  ي�سرتط يف  اأنه ال  االإجرائية اجلنائية، من 
يقدم اإلى ماأموري ال�شبطية الق�شائية، اأو اإلى النيابة العامة، اأو اإلى الق�شاء، كما ي�شح 

اأن ي�شدر يف �شكل خطاب من ال�شاكي اإلى املتهم، اأو اأحد اأقاربه)1))). 
ومع اأن نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي ق�رش تقدمي التنازل عن ال�شكوى اإلى 
اأولى،  باب  املخت�شة من  املحكمة  اإلى  يقدم  اأن  ي�شح  اأنه  نرى  اأننا  اإل  التحقيق،  جهة 
اإلى  وو�شلت  البتدائي،  التحقيق  مرحلة  جتــاوزت  قد  الق�شية  كون  حال  يف  وذلك 
مرحلة التحقيق النهائي، اأو يف حال كون ال�شكوى اأخذت �شفة الإدعاء املبا�رش، وذلك 

باأن قدمت اإلى املحكمة املخت�شة مبا�رشة. 
�شلطة  من  اأو�شع  املحكمة  �شلطة  لأن  اأولى  باب  من  ي�شح  ذلك  اإن  نقول:  ونحن 
التحقيق، ويت�شح ذلك يف موا�شع عدة، منها اأن �شلطة التحقيق ممثلة يف هيئة التحقيق 
والدعاء العام، ل متلك توقيف املتهم )احلب�ص الحتياطي( اأكرث من �شتة اأ�شهر، بعد ذلك 
يتعني عليها اإما اأن تفرج عنه، واإما اأن توجه له التهمة، وحتيله اإلى املحكمة املخت�شة))))). 
وعند رفع الق�شية اإلى املحكمة، تكون املحكمة هي املخت�شة بالأمر بالإفراج عنه، اأو 

بال�شتمرار يف توقيفه))))).
اأن الطعون التي توجه �شد اإجراءات التحقيق، عندما ي�شوبها البطالن تقدم   كما 
اأعمال هيئة  رقابة على  بذلك متثل  فيها، وهي  تبت  التي  املخت�شة، وهي  املحكمة  اإلى 

التحقيق والإدعاء العام)3))). 
)1))) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلزائية . د/فوزية عبد ال�صتار،�ص)))،4)) .

))))) انظر: املادة )4))) من نظام االإجراءات اجلزائية . 
))))) انظر: املادة )3))) من نظام االإجراءات اجلزائية . 
)3))) انظر: املادة )91)) من نظام االإجراءات اجلزائية . 
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 اأن ُيثبت التنازل يف حم�رش التحقيق من املحقق نف�شه. 
 اأن يتم الإ�شهاد عليه. 

املحكمة  من  والق�شا�ص  الــقــذف،  حد  يف  احلــق  عن  التنازل  على  ُي�شادق  اأن 
املخت�شة)4))). 

تعترب  التي  تعيني اجلرائم  اأنه كما ق�رشّ يف  ال�شعودي، ونرى  املنظم  نتعقب  ونحن 
العامة، ق�رشّ هنا -اأي�شاً- يف حتديد  الدعوى اجلنائية  قيد على حتريك  فيها  ال�شكوى 
ال�شابق الوارد يف نظام  اإلى الن�ص  اأ�شباب انق�شاء ال�شكوى، ونحن واإن كنا ا�شتندنا 

الإجراءات اجلزائية، اإل اأننا نرى اأنه عام ل يخ�ص ال�شكوى، وعمومه من وجهني:
الأول: اأن عبارة )ممن اأ�شابه �رشر( اأعم من )املجني عليه( ولذا تدخل فيها الدعوى 
)تعد  ــادة:  امل ن�ص  �شدر  املنظم  اأن  مع  اجلنائية،  بالدعوى  خا�شة  ولي�شت  املدنية، 
ال�شكوى... الخ(. وفرق بني ال�شكوى مبعناها ال�شطالحي والقانوين، وبني الدعوى 

املدنية، وال يلزم من التنازل عن ال�سكوى، �سقوط احلق املدين))))). 
الثاين: اأن املنظم يخلط بني ال�شكوى كقيد، وال�شكوى العادية، والدليل على ذلك 
اأنه ورد يف عجز ن�ص املادة املذكورة: )... مع ت�شديق املحكمة املخت�شة على نزوله 
عن  احلد  لعقوبة  املوجبة  اجلرمية  فاإن  اهـ،  والق�شا�ص()6)))  القذف  حد  يف  احلق  عن 
القذف واملوجبة لعقوبة الق�شا�ص ل تدخل �شمن جرائم ال�شكوى قطعاً، مما يوؤكد اأن 
املنظم ق�شد بهذا الن�ص �شموله للحقوق اخلا�شة املتعلقة بالدعاوى اجلنائية ب�شفة عامة، 
ول �شك اأن التنازل عن ال�شكوى -ب�شفتها قيداً على حتريك الدعوى اجلنائية العامة من 
�شلطة التحقيق- يختلف يف اآثاره عن التنازل عن ال�شكوى العادية؛ حيث يرتتب على 

)4))) اأخذنا هذه ال�سروط من املادة )9)) من االإجراءات اجلزائية . 
))))) انظر: املادة )9) ) من نظام االإجراءات اجلزائية . 
)6))) انظر: املادة )9)) من نظام االإجراءات اجلزائية . 
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اجلنائية  املالحقة  و�سقوط  اخلا�س  احلق  �سقوط  قيداً-  ال�سكوى -ب�سفتها  عن  التنازل 
من �شلطة التحقيق والإدعاء العام؛ وذلك كما يف جرائم ال�شب وال�شتم، يف حني اأن 
التنازل عن ال�سكوى العادية، يرتتب عليه �سقوط احلق اخلا�س، دون احلق العام، وذلك 
التعزير  بالتنازل، وتبقى عقوبة  الق�شا�ص  ي�شقط  فاإنه  القتل،  ال�شكوى يف جرمية  مثل 

للحق العام)7))). 
واإذا تقرر اأن التنازل عن ال�شكوى ب�شفتها قيداً على حتريك الدعوى اجلنائية العامة 
يجدر  فاإنه  العادية،  ال�شكوى  عن  التنازل  عن  اآثاره  يف  يختلف  التحقيق،  �شلطة  من 
انق�شاء  ال�شكوى، ول يخلطها مع حالت  اأن يذكر احلالت اخلا�شة لنق�شاء  باملنظم 
الدعوى اجلزائية العادية لأن ال�شكوى لها �شفة ا�شتثنائية، تفارق بها الدعوى اجلزائية 

العادية -�شواء كانت عامة اأو خا�شة-. 
التنازل  والقوانني الإجرائية اجلزائية املقارنة تن�ّص على حق من قدم ال�شكوى يف 

عنها، واأن الدعوى اجلنائية تنق�شي بالتنازل))))).
اأما حكم التنازل عن ال�شكوى يف الفقه الإ�شالمي، فاإننا نقول: اإن ذلك مبني على 
تقرير حق املجني عليه يف تعليق حتريك الدعوى اجلنائية على تقدميه لل�شكوى، ونحن 
حتريك  يف  العام  والدعــاء  التحقيق  �شلطة  حرية  تقييد  يجوز  ل  اأنه  -�شابقاً-  قررنا 
اأو التي  الدعوى اجلنائية العامة بوجود �شكوى من املجني عليه، اإل يف حقوق العبد 
يغلب فيها حق العبد، ويكون ال�رشر اخلا�ص فيها اأظهر من ال�رشر العام، كما اأن ال�رشر 

)7))) انظر: املادة )3)) من نظام االإجراءات اجلزائية، حيث تقرر اأنه ال مينع عفو املجني عليه اأو وارثه من 
اال�صتمرار يف دعوى احلق العام . 

االإجراءات  قانون  و�صرح  �صعيد، �ص74)، )7)،  االإجــراءات اجلنائية، د/ حممد حممود  قانون  انظر:   (((((
. د/ حممد  االإجــراءات اجلزائية  اجلزائية ./ حممود حممود م�صطفى، �ص9،91) والوجيز يف قانون 
قانون  و�صرح  �ــص3)،  جعفر،  حممد  علي  د/   . اجلزائية  املحاكمات  اأ�صول  قانون  و�صرح  �ــص))،  جنم، 

االإجراءات اجلزائية العماين، د/ مزهر عبيد، �ص6)) . 
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فيها ل ي�شكل خطورة على النظام العام)9)))، وعليه متى تقرر هذا احلق له قبل حتريك 
الدعوى؛ تقرر حقه يف التنازل عنه بعد حتريك الدعوى. 

وقد تقدم معنا -اأي�شاً- اأن من خ�شائ�ص حق العبد، اأو ما يغلب فيه حق العبد اأنه 
يقبل: اال�سقاط، وال�سلح، واملعاو�سة عليه)31)).

ب- وقت التنازل عن ال�شكوى: 
مل يرد يف ن�شو�ص الإجراءات اجلزائية ما يدل على الوقت الذي يجوز فيه التنازل 

عن ال�شكوى.
اأما يف القوانني الإجرائية اجلزائية املقارنة، فاإنها تن�ص على اأن ملن قدم ال�شكوى اأن 
يتنازل عنها يف اأي وقت اإلى اأن ي�شدر يف الدعوى حكم نهائي، واأن الدعوى اجلنائية 
تنق�شي بالتنازل. وهذا يعني جواز التنازل عن ال�شكوى طاملا كانت الدعوى ل تزال 

قائمة، اإذ يكون ثمة حمل لينتج التنازل اأثره يف اإنهاء الدعوى))3)).
واملق�شود باحلكم النهائي، احلكم البات لأن ذلك هو الذي يتفق مع اإرادة املقنن))3)).

اإذا تقرر ما �شبق، فاإنه ينبغي معرفة اأن القانون ي�شتثنى من قاعدة انق�شاء احلق يف 
التنازل ب�شدور حكم بات يف الدعوى حالتني: 

للمجني  اأجاز  حيث  والأزواج،  والفروع  الأ�شول  بني  ال�رشقة  جرمية  يف  الأولى: 
عليه اأن يطلب وقف تنفيذ احلكم النهائي على اجلاين يف اأي وقت �شاء. 

)9))) انظر: ما ذكرناه بخ�صو�ص تاأ�صيل حاالت ال�صكوى .. 
)31)) انظر: اإعالم املوقعني،)/)1)، و�صرح املنار وحوا�صيه ن�ص6)).

االإجــراءات  قانون  و�صرح  االإجــراءات اجلنائية د/ حممود جنيب ح�صني، )/49)،  قانون  �صرح  انظر:   ((3((
. د/ ح�صن  االأردين  اجلنائية، د/ حممود حممود م�صطفى، �ص)9، و�صرح قانون املحاكمات اجلزائية 

جوخدار �ص96. 
ــراءات  االإج قانون  و�صرح  �ــص)))،  ال�صتار،  عبد  فوزية  د/  اجلنائية  االإجـــراءات  قانون  �صرح  انظر:   ((3((
اجلنائية. د/ حممود م�صطفى،�ص)9،)9 وي�صتدلون على ذلك باأن وا�صع القانون ي�صتعمل اأحيانًا تعبري 

احلكم النهائي وهو يق�صد به احلكم البات، وي�صت�صهدون ببع�ص ن�صو�ص قانون العقوبات . .
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الثانية: اأنه يحق لزوج الزانية اأن يطلب وقف تنفيذ احلكم ال�شادر عليها يف جرمية 
الزنا بر�شائه معا�رشتها له كما كانت)33)).

ومما �شبق يتبني لنا اأن وقت التنازل عن ال�شكوى يف القوانني الإجرائية اجلزائية يبداأ 
من تقدمي ال�شكوى، اإلى اأن ي�شدر فيها حكم بات. 

لكن -هنا- يثور �شوؤال، وهو: هل يجوز التنازل عن ال�شكوى قبل تقدميها؟
اختلف راأي ال�رّشاح يف ذلك على قولني:  

القول الأول: يرى اأن وقت التنازل عن ال�شكوى اإمنا ين�شاأ منذ الوقت الذي تقدم 
فيه ال�شكوى، ول يعتد بالتنازل ال�شابق على تقدمي ال�شكوى، وم�شتند هذا القول اأن 
اأن يتنازل عن ال�شكوى(، كما ي�شتند اإلى  القانون ن�ص على )اأن ملن قدم ال�شكوى 
هذا  اآثار  اإزالة  اإلى  هادفاً  ا�شتعماله،  وبعد  احلق  ن�شوء  بعد  اإل  يتحقق  ل  التنازل  اأن 

ال�شتعمال)34)). 
قبل  ال�شكوى  يف  حقه  عن  يتنازل  اأن  عليه  للمجني  يحق  اأنه  ويرى  الثاين:  القول 
باٍت  الدعوى حتى �شدور حكم  عليها  تكون  مرحلة  اأية  تقدميها، ويف  وبعد  تقدميها، 

فيها))3)). 
الرتجيح: 

الراجح هو التفرقة بني حق املجني عليه يف ال�شكوى، وبني ال�شكوى نف�شها، وعليه 
يحق له التنازل عن حقه يف ال�شكوى، لأن حقه يف ال�شكوى قد ن�شاأ من الوقت الذي 
وقعت فيه اجلرمية، ويوؤكد ذلك اأنه يدخله ال�شلح واملعاو�شة، اأما التنازل عن ال�شكوى 
فاإن وقت التنازل عنها اإمنا ين�شاأ من الوقت الذي تقدم فيه؛ لأن ال�شكوى ل تن�شاأ فعاًل 
)33)) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية . د/ فوزية عبدال�صتار، �ص)))، 6))، و�صرح قانون االإجراءات 

اجلنائية، د/ حممود جنيب ح�صني،)/49) . 
)34)) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية . د/ فوزية عبد ال�صتار .�ص)))،�ص ))) .
))3)) انظر: �صرح قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية االأردين، د/ ح�صن جوخدار،�ص96 .
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مب�شماها وحكمها القانوين اإل بعد تقدميها. 
جـ- من له حق التنازل عن ال�شكوى: 

�شاحب ال�شفة يف التنازل عن ال�شكوى هو �شاحب احلق يف تقدميها، ويقوم مقامه 
النائب عنه يف حال كون املجني عليه لي�ص اأهاًل لل�شكوى، اأما الوكيل عن املجني عليه 
الذي يتوافر فيه �رشط االأهلية لل�سكوى فاإنه ال ميلك التنازل عن ال�سكوى اإال عندما يكون 

توكيله خا�شاً بذلك، اأي من�شو�شاً على حق التنازل عن ال�شكوى يف الوكالة)36)). 
ي�شقط  ل  اأحدهم  تنازل  فاإن  ال�شكوى،  منهم  وقدم كل  عليهم،  املجني  تعدد  واإذا 
الدعوى اجلنائية، بل يتعني اأن ي�شدر التنازل عنهم جميعهم، ولكن لو قدمت ال�شكوى 
من اأحدهم فقط دون الآخرين، فاإن تنازله وحده يكفي لنق�شاء الدعوى اجلنائية)37)). 
التنازل  فاإن  جميعاً،  اإليهم  بالن�شبة  م�شرتطة  ال�شكوى  وكانت  املتهمون،  تعدد  واإذا 
لأحدهم ُيعد تنازًل للباقني، وعليه تنق�شي الدعوى اجلنائية قبلهم، وهذا بخالف ما اإذا 
كان من بني املتهمني من ال ي�سرتط القانون توافر ال�سكوى لرفع الدعوى عليه، فاإنه ال 

ميتد اإليه اأثر التنازل))3)). 
وعليه  بــالإرث،  ينتقل  ل  عنها  التنازل  فاإن  �شخ�شي،  طابع  لها  ال�شكوى  اأن  ومبا 
القانون  ولكن  عنها،  التنازل  احتمال  ينهي  �شكواه  تقدمي  بعد  عليه  املجني  وفاة  فاإن 
امل�رشي ا�شتثنى من ذلك حالة واحدة، حيث قرر بخ�شو�ص جرمية الزنا اأن لكل واحد 

)36)) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية د/ حممود جنيب ح�صني، )/)4)، والتعليق على قانون االإجراءات 
حممد  علي  د/  اجلزائية.  املحاكمات  اأ�صول  قانون  و�صرح  هرجة،�ص41)،  اأبو  م�صطفى  د/  اجلنائية، 

جعفر، �ص73 . 
االإجراءات اجلنائية  وقانون  ال�صتار، �ص7))،  االإجراءات اجلنائية. د/ فوزية عبد  قانون  انظر: �صرح   ((37(
اأ�صول  قانون  و�صرح  �ــص)7)،  �صعيد،  حممود  حممد  د/  الق�صاء،  واأحكام  الفقهاء  ــاآراء  ب عليه  معلقًا 

املحاكمات اجلزائية .د/ علي حممد جعفر،�ص73 .
))3)) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية د/ فوزية عبد ال�صتار، �ص7))، و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية. 

د/ حممود جنيب ح�صني )/49) .
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ال�شكــوى وتنق�شي  يتنازل عن  اأن  منه  امل�شكو  الزوج  ال�شاكي من  الزوج  اأولد  من 
الدعوى بذلك)39)). 

اأما يف الفقه الإ�شالمي فاإن التنازل عن ال�شكوى ينتقل بالإرث، لأنه حق للعبد، فهو 
ياأخذ حكم انتقال حق ال�شكوى بالإرث كما قررناه يف ذلك املو�شع فاإذا ثبت للوارث 

حق ال�شكوى، ثبت له حق التنازل عنها.
د- اأثر التنازل عن ال�شكوى: 

اإل  ال�شكوى،  التنازل عن  اأثر  ال�شعودي على  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  ين�ص  مل 
من  ال�سكوى  تقدمي  املنظم  ا�سرتط  اأجلها  من  التي  العلة  مقت�سى  باأن  القول  ميكننا  اأنه 
املجني عليه يف بع�ص اجلرائم من اأجل مالحقة املتهم، وهي اأن احلق اخلا�ص فيها اأقوى 
واأظهر من احلق العام، واأن معظمها يقع بني اأ�شخا�ص تربطهم ببع�شهم رابطة القرابة اأو 
امل�شاهرة، فاإنه ميكن القول باأن اأثر التنازل عن ال�شكوى، هو انق�شاء الدعوى اجلنائية، 

و �سقوط احلق العام. 
يف  ال�شتمرار  ميكنها  بل  العام،  والإدعــاء  التحقيق  لهيئة  ملزماً  لي�ص  ذلك  ولكّن 
الدعوى اجلنائية اإذا راأت وجود م�شلحة عامة تربر ذلك، واملنظم ال�شعودي مل ين�ص 
اأثر التنازل من حيث الأ�شل، واإمنا نحن  على هذا يف واقع الأمر، كما مل ين�ص على 
نخرج ذلك على ما قرره املنظم من و�شع هذا ال�شتثناء على حق ال�شكوى -ب�شفتها 

قيداً- من حيث الأ�شل)41)). 
وقد نقدنا هذا ال�شتثناء يف ذاك املو�شع، وبّينا اأنه ي�شادر هذا احلق يف واقع الأمر، 
ال�شكوى  عن  التنازل  اأن  على  تن�ّص  فاإنها  املقارنة،  اجلزائية  الإجرائية  القوانني  اأّما 
)39)) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/ حممود جنيب ح�صني )/49)، 1))، و�صرح قانون االإجراءات 
حممد  علي  د/  اجلزائية  املحاكمات  اأ�صول  قانون  و�صرح  ال�صتار،�ص4))،  عبد  فوزية  د/  اجلنائية 

جعفر،�ص74، و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية د/ حممود حممود م�صطفى،�ص91 . 
)41)) انظر: املادتني )))) و)9)) من نظام االإجراءات اجلزائية . 
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يرتتب عليه انق�شاء الدعوى اجلنائية))4)).
 وهذا الأثر ي�شمل الدعوى قبل حتريكها من قبل النيابة العامة وبعد حتريكها للدعوى، 
وعليه اإن مّت التنازل قبل حتريك النيابة العامة للدعوى فاإنها ل متلك حتريكها، واإمنا ت�شدر 
اأمراً بحفظ الأوراق، اأو باأن ل وجه لإقامة الدعوى ب�شبب انق�شائها، واإذا مّت بعد حتريك 
الطعن يف  بعد  مّت  الدعوى، واإذا  ا�شتمرار نظر  فاإنه يرتتب عليه عدم جواز  الدعوى، 

احلكم ال�شادر فيها، فاإنه يرتتب عليه عدم جواز ا�شتمرار نظر الطعن))4)). 
وباجلملة فاإن اأثر التنازل هو انتهاء الدعوى باحلق العام، يف اأي مرحلة كانت عليها 
الدعوى، ما مل ي�شدر فيها حكم بات على ما قررناه يف وقت التنازل، وهذا يرتتب عليه 
�سقوط احلق العام، والنيابة العامة ملزمة بذلك، وال خيار لها يف هذا االأمر، وهذا ما 

قررته معظم القوانني الإجرائية اجلزائية)43)). 
ولكن القانون الأردين مل يجعل هذا الأثر قائماً يف كل الأحوال، بل قرر اأن دعوى 
احلق العام ل تنتهي بالتنازل عن ال�شكوى يف اجلرائم التي يلزم لتحريك الدعوى فيها 

تقدمي مثل هذه ال�شكوى، اإل اإذا ن�ّص القانون على ذلك �رشاحة)44)). 
ولكن ينبغي معرفة اأّن تاأثري التنازل يقت�رش على الدعوى اجلنائية، اأما الدعوى املدنية 
فال تاأثري له عليها، ولكن قد يكون له تاأثري فيما يتعلق بالق�شاء املخت�ص، وذلك يف حال 
ح�شول التنازل قبل رفع الدعوى اجلنائية، فاإنه يف هذه احلالة ميتنع رفع الدعوى املدنية 
اأ�صول  قانون  و�صرح  �صعيد �ص)7)،  عليه، د/ حممد حممود  معلقًا  االإجــراءات اجلنائية  قانون  انظر:   ((4((
املحاكمات اجلزائية . د/ علي حممد جعفر،�ص73، و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية . د/ عبد الفتاح 

مراد،�ص)). 
االإجــراءات  قانون  و�صرح  ال�صتار،�ص6))،  عبد  فوزية  .د/  اجلنائية  االإجـــراءات  قانون  �صرح  انظر   ((4((
اجلنائية د/ حممود حممود م�صطفى،�ص)9، و�صرح قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية . د/ علي حممد 

جعفر،�ص73.
)43)) انظر: املراجع ال�صابقة . وانظر: اأ�صول االإجراءات اجلزائية، د/ حممد �صعيد منور،�ص)9) . 

املحاكمات  اأ�صول  قانون  و�صرح  منور،�ص)9)،  �صعيد  حممد  د/  اجلزائية،  االإجــراءات  اأ�صول  انظر:   ((44(
االأردين، د/ ح�صن جوخدار،�ص97 . 
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الأخرية  وهذه  اجلنائية،  للدعوى  تبعاً  اإل  رفعها  يجوز  ل  لأنه  اجلنائية،  املحكمة  اأمام 
على  تاأثري  ل  فاإنه  اجلنائية،  الدعوى  رفع  بعد  التنازل  ح�شل  اإذا  اأما  رفعها،  امتنع  قد 
اخت�شا�ص الق�شاء اجلنائي بالدعوى املدنية التي ات�شلت بوليته و�شاغ اأن ت�شتمر اأمامه 

م�شتقلة))4)). 
يح�شن  فاإنه  اجلنائية،  الدعوى  انق�شاء  هو  ال�شكوى،  عن  التنازل  اأثر  اأن  تقرر  اإذا 

معرفة اأن ذلك يتعلق بالنظام العام، وهذا يرتتب عليه ثالثة اأمور: 
 اأن املحكمة تق�شي بذلك من تلقاء نف�شها، ولو مل يدفع به املتهم، بل ولو كان يف�شل 

ا�شتمرار املحاكمة ليثبت براءته. 
 اأنه يجوز الدفع به يف اأية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة اأمام حمكمة 

النق�ص. 
يزال  ل  ال�شكوى  ميعاد  كان  ولو  تنازله،  يف  الرجوع  عليه  للمجني  يجوز  ل  اأنه   

ممتداً)46)). 
اأّما يف الفقه الإ�شالمي، فاإننا قررنا اأنه يجوز لويل الأمر تقييد حتريك �شلطة التحقيق 
والإدعاء العام يف حتريك الدعوى اجلنائية على تقدمي �شكوى من املجني عليه يف جرائم 
حمدودة وب�شابط ذكرناه)47))، واإذا ثبت له هذا احلق قبل حتريك الدعوى، فيجوز لويل 
الأمر اأن يثبت له حق التنازل عنه، واإذا ثبت له حق التنازل عنه فاإنه ينبغي اأن يكون اأثره 

انق�شاء الدعوى اجلنائية يف احلق العام، واإل مل يكن لتقريره فائدة. 
))4)) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائة .د/ حممود جنيب ح�صني، )/)))، و�صرح قانون اأ�صول املحاكمات 
اجلزائية،د، علي حممد جعفر، �ص73، و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/ حممود حممود م�صطفى 
اأ�صول  قانون  و�صرح  �ــص17).،  ال�صعيد،  كامل  .د/  اجلزائية  املحاكمات  قانون  اأ�صول  و�صرح  �ــص)9، 

املحاكمات اجلزائية االأردين . د/ ح�صن جوخدار �ص)9 .
)46)) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية، د/فوزية عبد ال�صتار،�ص6))، و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية. 

د/ حممود حممود م�صطفى،�ص)9 . 
)47)) راجع ما ذكرناه بخ�صو�ص تاأ�صيل حاالت ال�صكوى، وتاأ�صيل التنازل عن ال�صكوى .
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٣- م�شي املدة: 
اأي�شاً يعترب من اأ�شباب انق�شاء ال�شكوى م�شي املدة، اأو مرور الزمن املحدد لتقدميها. 
ال�شعودي؛ جنده مل يحدد  اجلزائية  الإجراءات  نظام  ن�شو�ص  اإلى  الرجوع  وعند 
مدة يتعني تقدمي ال�شكوى فيها من قبل املجني عليه، كما اأنه مل يجعل مرور الزمن �شبباً 
من اأ�شباب انق�شاء الدعوى اجلزائية العادية -غري جرائم ال�شكوى- �شواء كانت عامة 

اأو خا�شة))4)).
واإذا تقرر هذا فاإنه ل يعترب مرور الزمن �شبباً من اأ�شباب انق�شاء ال�شكوى . 

اأما يف قانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي، فاإنه ن�ّص على عدم قبول ال�شكوى بعد 
ثالثة اأ�شهر من يوم علم املجني عليه باجلرمية، ومبرتكبها ما مل ين�ّص القانون على خالف 

ذلك)49)). 
 وعليه يجب اأن تقدم ال�شكوى يف خالل املدة املحددة، وهي ثالثة اأ�شهر، تبداأ من 
يوم علم املجني عليه باجلرمية ومبرتكبها، ولي�ص من يوم وقوع اجلرمية، وذلك ليكون 
يف ا�ستطاعته اأن يقدر ظروف اجلرمية ويتخذ قراره عن بينة، كما ي�سرتط اأن يعلم املجني 
مبرتكب  يعلم  اأن  ي�سرتط  كما  �سكوى(،  )جرمية  اجلرمية  من  جتعل  التي  بالوقائع  عليه 

اجلرمية، ويراد بذلك اأن يعلم ب�شخ�شيته. 
تاريخ علم املجني عليه  املدة حت�شب من  فاإن  اأو متتابعة  ولو كانت اجلرمية م�شتمرة 

بابتداء اجلرمية. 
فاإنها  لتقدميها؛  املحددة  املدة  انق�شاء  بعد  ال�شكوى  قدمت  اإذا  تقدم  ما  على  وبناء 

))4)) انظر: املادتني )))) و )3)) من نظام االإجراءات اجلزائية . 
والتعليق على قانون  االإجراءات اجلنائية معلقًا عليه، د/ حممد حممود �صعيد، �ص)))،  )49)) انظر: قانون 
الفتاح  عبد  د/   . اجلنائية  االإجـــراءات  قانون  و�صرح   ،(4/( هرجه،  م�صطفى   . اجلنائية  االإجـــراءات 

مراد،�ص9) . 
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تكون غري مقبولة)1))). 
والعلة يف ا�سرتاط تقدمي ال�سكوى خالل هذه املدة، هي كفالة اعتبارات اال�ستقرار 
القانوين، وهذه املدة هي مدة �سقوط، ولي�ست مدة تقادم، ومن ثم ال تعر�س لها اأ�سباب 

النقطاع، والإيقاف، ول متتد ب�شبب العطلة اأو امل�شافة))))). 
كما اأن الدفع بعدم قبول ال�شكوى لتقدميها بعد هذا املوعد يتعلق بالنظام العام))))).
اجلنائية  الإجــراءات  قانون  قرره  ما  العماين مع  اجلزائية  الإجــراءات  قانون  ويتفق 

امل�رشي)3))). 
اأما قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية الأردين، فاإنه مل ين�ّص على مدة معينة غري اأنه 
قد ن�ص على اأن ال�شكوى بالن�شبة جلرمية الزنا ل تقبل بعد مرور ثالثة اأ�شهر اعتباراً من 
اليوم الذي ي�شل فيه خرب اجلرمية اإلى امل�شتكي، وعليه فاإن ال�رشاح يقي�شون على هذا 
ثالثة  مدة  يف  تقدميها  ي�سرتط  فاإنه  الزوج،  زنا  بجرمية  املتعلقة  ال�سكوى  تقدمي  احلكم 
اأ�شهر ابتداًء من اليوم الذي ي�شل فيه خرب اجلرمية اإلى الزوج اأو الويل، واإذا فات هذا 
الوقت ومل تقدم ال�سكوى فاإنها ال تقبل، ولكن ذلك م�رشوط باأن يكون العلم باجلرمية 
يقينياً ولي�ص مبنياً على الظن، اأو الحتمال، واأن يكون مرتكبها معلوماً لدى ال�شاكي، 
وذلك باأن يتوافر لديه معلومات كافية عن اجلاين، حتى ولو كانت هذه املعلومات غري 

موؤكدة)4))). 
وعلّة ا�سرتاط كفاية املعلومات تتمثل يف متكني املجني عليه من تقدير ظروف اجلرمية، 

)1))) انظر: يف ما �صبق جميعه �صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/ حممود جنيب ح�صني، )/)4)،43)، 44)، 
و�صرح قانون االإجراءات اجلنائية، د/ فوزية عبد ال�صتار،�ص))) . 

))))) انظر: املرجعني ال�صابقني . 
))))) ينظر: �صرح قانون االإجراءات اجلنائية .د/حممد جنيب ح�صني )/43) . 

)3))) انظر: �صرح قانون االإجراءات اجلزائية العماين، د/ مزهر جعفر عبيد، �ص3))، 4)) . 
)4))) انظر: الوجيز يف اأ�صول املحاكمات اجلزائية . د/ حممد علي احللبي،�ص)3، 39، ومبادئ قانون اأ�صول 

املحاكمات اجلزائية االأردين . د/ ممدوح خليل البحر، �ص76 . 
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واتخاذ قراره بخ�شو�ص تقدمي �شكوى من عدمه))))). 
الأردين، لكن جند  املحاكمات اجلزائية  اأ�شول  قانون  ما قرره عدد من �رشاح  هذا 
هناك من يخالفهم، ويذهب اإلى اأن القانون االأردين ي�سرتط العلم باجلرمية فقط، وال 
ي�سرتط العلم مبرتكب اجلرمية اأو ب�سخ�سيته، خالفاً ملا ي�سرتطه القانون امل�رشي من العلم 

ب�شخ�شية مرتكب اجلرمية، اإ�شافة اإلى العلم بوقوعها)6))).
 كما اأن قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية اللبناين مل ين�ص على مدة معينة يجب اأن 
تقدم ال�شكوى خاللها، وعلى ذلك يبقى حق املجني عليه قائماً حتى ت�شقط الدعوى 

مبرور الزمن العادي)7))).
وما ذكرناه من اأن قانون الإجراءات امل�رشي ن�ص على اأن املدة تبداأ من علم املجني 
عليه بوقوع اجلرمية قد خالفته حمكمة النق�ص امل�رشية حيث ق�شت باأن تطبق يف ح�شاب 
هذه املدة ما هو مقرر يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، بحيث ل يحت�شب يوم 
اليوم  املدة من  يبداأ ح�شاب  للميعاد، وعليه  قانوناً جمرياً  املعترب  الأمر  باعتباره  العلم 

التايل للعلم))))). 
هذه هي اأ�شباب انق�شاء احلق يف ال�شكوى، وي�شاف اإلى ذلك دخولها يف الأ�شباب 
العفو  اأو  الزمن  مرور  خا�شة  وب�شفة  العامة-العادية-،  الدعوى  بها  تنق�شي  التي 

العام)9))).  

))))) انظر: �صرح قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية . د / كامل ال�صعيد، �ص99 .
)6))) انظر: املرجع ال�صابق، �ص99، 11) . 

)7))) انظر: �صرح قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية . د / علي حممد جعفر �ص )7 . 
))))) انظر: �صرح قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية . د/ كامل ال�صعيد، �ص11) . 

)9))) انظر: �صرح قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية . د/ علي حممد جعفر .�ص)7 . 
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اخلامتة:

اإلى خامتته، والتي عقدناها،  باإمتام هذا البحث، ن�شري  اأن مّن اهلل تعالى علينا  بعد 
لنتائج البحث، وتو�شياته . 

اأوًل: النتائج:  
مراعاة  مع  اإليها،  ن�شري  النتائج،  من  كثري  اإلى  تعالى-  هلل  -بحمد  البحث  تو�شل 

الخت�شار. 
- ل ت�شح ال�شكوى، وفق نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي، اإل من املجني عليه، 

اأو من ينوب عنه، اأو وارثه. 
- ل جتيز القوانني اجلنائية املقارنة تقدمي ال�شكوى اإل من املجني عليه، اأو نائبه، ول 

جتيز تقدميها من وارث املجني عليه. 
اإليه نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي من قبول تقدمي ال�شكوى من  - ما ذهب 
وارث املجني عليه هو ال�شحيح، وهو الذي يتفق مع اأحكام الفقه الإ�شالمي، لأن من 

خ�شائ�ص حقوق العباد، انتقالها باملرياث. 
القوانني  يف  ومناطها  االأهلية،  �رشوط  توافر  ال�سكوى  يقدم  فيمن  ي�سرتط   -
االإجرائية اجلزائية املقارنة خم�س ع�رشة �سنة، خالفاً ل�رشط اأهلية الدعوى، اإذ مناطها 

ثمان ع�رشة �شنة. 
- ي�سرتط اأن تقدم ال�سكوى �سد امل�سئول جنائياً عن اجلرمية، �سواًء كان فاعاًل لها، اأو 
�رشيكاً فيها، ويجب اأن يكون امل�شتكي عليه حمدداً، فال تقدم ال�شكوى �شد جمهول. 
- ي�سرتط ل�سحة ال�سكوى اأن تقدم للجهة التي حددها النظام، وهذه اجلهة ت�سمل 

الآتي: 
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اأ- رجال ال�شبط اجلنائي، ويف مقدمتهم اأع�شاء هيئة التحقيق والدعاء العام.
ب- ال�شلطة العامة . 

ج- املحكمة املخت�شة . 
اأن تكون غاية امل�ستكي من تقدميها هي حماكمة اجلاين،   ي�سرتط ل�سحة ال�سكوى 

وتوقيع العقوبة يف حالة ثبوت اإدانته . 
- مل ي�سرتط نظام االإجراءات اجلزائية ال�سعودية �سكاًل معيناً لل�سكوى، وعليه يجوز 
تقدميها �شفوية اأو كتابية، وهو بهذا يتفق مع اأغلب القوانني الإجرائية اجلزائية املقارنة . 
التحقيق  �شلطة  على حرية  قيداً  ال�شكوى  املنظم على جعل  الذي حمل  ال�شبب   -
اأقدر  يكون  اجلرائم-  بع�ص  -يف  عليه  املجني  اأن  تقدير  هو  العام،  والدعاء  اجلنائي 
اإلى اأن احلق  من �شلطة التحقيق على تقدير مالءمة اتخاذ الإجراءات اجلنائية، اإ�شافة 

اخلا�ص يف هذه اجلرائم اأظهر واأقوى من احلق العام. 
ال�شكوى  فيها  التي تعترب  ال�شعودي اجلرائم  - مل يحدد نظام الإجراءات اجلزائية 

قيداً على �شلطة التحقيق والدعاء العام يف الدعوى اجلنائية. 
- يف حني جند اأن القوانني الإجرائية اجلزائية املقارنة تن�ص عليها على �شبيل احل�رش. 
- ل يجوز يف الفقه الإ�شالمي تقييد �شلطة التحقيق والدعاء على حتريك الدعوى 

اجلنائية اإل ب�رشطني: 
اأن يكون ذلك يف حقوق العبد، اأو يكون الغالب فيه حق العبد.  اأ-  

اأظهر  فيها  اخلا�ص  ال�رشر  يكون  التي  الي�شرية،  اجلرائم  من  اجلرمية  تكون  اأن  ب- 
من ال�رشر العام؛ اأو ال�رشر فيها يقت�رش على املجني عليه، ومل يتجاوزه اإلى الإخالل 

بالنظام العام. 
- اإذا ُقّدمت ال�شكوى من املجني عليه، اأو نائبه، فاإن الأثر املرتتب على ذلك هو: اأن 
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تتحرر �شلطة التحقيق )النيابة العامة( من القيد الوارد على �شلطتها التقديرية يف حتريك 
الدعوى اجلنائية. 

- مل ين�ص نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي على احلالت التي ينق�شي فيها احلق 
يف ال�شكوى، واإمنا ن�ص على حالت انق�شاء الدعوى اخلا�شة ب�شفة عامة، وهي: 

اأ- �شدور حكم نهائي . 
ب- عفو املجني عليه اأو وارثه . 

- ن�شّت القوانني الإجرائية اجلزائية املقارنة على حالت انق�شاء احلق يف ال�شكوى 
ب�شفة خا�شة، وهي كالآتي: 

اأ – الوفاة . 
ب- التنازل . 

ج- م�شي املدة . 
- يقرر نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي انتقال حق ال�شكوى اإلى ورثة املجني 
عليه، �شواء مت تقدمي ال�شكوى من املجني عليه قبل وفاته، اأو وقعت الوفاة قبل تقدميها. 
وهذا يتفق مع الفقه الإ�شالمي، لأن من خ�شائ�ص حقوق العبد، انتقالها باملرياث. 

اأن احلق يف ال�شكوى ل ينتقل بعد وفاة  - تقرر القوانني الإجرائية اجلنائية املقارنة 
املتهم  اإقامة دعوى مدنية ملطالبة  الورثة من  اإلى وارثه، لكن ذلك ل مينع  املجني عليه 

بالتعوي�ص عن الأ�رشار التي حلقت بهم نتيجة فعله. 
- كما ال ي�سرتط لل�سكوى �سكاًل معيناً، فكذلك التنازل عنها ال ي�سرتط له �سكاًل معيناً. 
- مل يحدد نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي، وقتاً معيناً للتنازل عن ال�شكوى، 
بخالف القوانني الإجرائية اجلزائية املقارنة، فاإنها تن�ص على اأن ملن قدم ال�شكوى اأن 

يتنازل عنها يف اأي وقٍت اإلى اأن ي�شدر يف الدعوى حكم نهائي.
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- تقرر القوانني الإجرائية اجلزائية املقارنة اأن التنازل عن ال�شكوى ل ينتقل بالإرث، 
انتقاله  العبد  حق  خ�شائ�ص  ومن  للعبد،  حق  لأنه  الإ�شالمي،  للفقه  خمالف  وهذا 

بالإرث، فاإذا ثبت للوارث حق ال�شكوى ثبت له حق التنازل عنها. 
العام،  احلق  و�سقوط  اجلنائية،  الدعوى  انق�ساء  ال�سكوى،  عن  التنازل  اأثر  اأّن   -
ومعظم القوانني الإجرائية اجلزائية تقرر اأن النيابة العامة ملزمة بذلك، ول خيار لها فيه. 
التنازل عن ال�شكوى يطال الدعوى اجلنائية فقط، دون الدعوى املدنية،  اأثر  اأن   -

النا�شئة عن اجلرمية ذاتها. 

ثانيًا: التو�شيات:  
- نو�شي ال�شلطة التنظيمية بالن�ص على اجلرائم التي تعترب ال�شكوى فيها قيد على 
حرية هيئة التحقيق والدعاء العام يف حتريك الدعوى اجلنائية، وليكن ذلك على �شبيل 
احل�رش، لأن هذا القيد وارد على �شفة ال�شتثناء، وليكن ذلك �شمن نظام الإجراءات 

اجلزائية نف�شه، ولي�ص يف الالئحة التنفيذية للنظام. 
نظام  من   )١٨( املادة  عجز  يف  الوارد  الن�ص  بحذف  التنظيمية  ال�شلطة  نو�شي   -
الإجراءات اجلزائية وهو )اإل اإذا راأت هيئة التحقيق والدعاء العام م�شلحة عامة يف 

رفع الدعوى والتحقيق يف هذه اجلرائم(. 
لأن هذا ال�شتثناء ُي�شادر يف واقع الأمر هذا القيد اأعني قيد ال�شكوى، كما يناق�ص 
ما قررته املادة نف�شها، اإ�شافة اإلى اأن قيد ال�شكوى يتعلق بالنظام العام، وهذا يعني اأنه 
اأو مبا�رشة التحقيق فيها قبل تقدمي �شكوى من املجني  متى مت حتريك الدعوى العامة، 
عليه، اأو وليه، اأو وارثه فاإن هذا الإجراءات تقع باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، 
التحقيق،  بها جهة  قامت  التي  الإجراءات  الالحقة ل ي�شحح  ال�شكوى  تقدمي  اأن  كما 
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كما يرتتب على ذلك -اأي�شاً- اأنه يجوز الدفع بالبطالن لعدم تقدمي ال�شكوى يف اأية 
مرحلة و�شلت اإليها الدعوى، مبا يف ذلك الطعن فيها اأمام املحكمة العليا، كما يرتتب 
على ذلك اأن على املحكمة اأن تدفع بذلك من تلقاء نف�شها، كل ذلك مبني على اأن لزوم 
العيوب  من  يعترب  ذلك  واأن خمالفة  العام،  النظام  من  احلالة  �شكوى يف هذه  تقدمي 

اجلوهرية املطلقة. 
الإجرائية  القوانني  يف  املقررة  اجلوهرية  القاعدة  هذه  ي�شادم  املذكور  املادة  ون�ص 
املقارنة، والتي اأخذ بها يف كل من نظامي املرافعات، والإجراءات اجلزائية كما هو مقرر 

يف مباحث البطالن. 
 نو�شي بالأخذ بال�شابط الذي تو�شل اإليه الباحث يف حتديد جرائم ال�شكوى. وهذا 

ال�شابط يت�شمن اأمرين: 
الأول: اأن تكون اجلرمية متعلقة بحق العبد، اأو يكون الغالب فيه حق العبد . 

الثاين: اأن تكون اجلرمية من اجلرائم الي�شرية التي يكون ال�رشر اخلا�ص فيها اأّخف 
من ال�رشر العام، اأو ال�رشر فيها يقت�رش على املجني عليه، ول يتجاوز اإلى الأ�رشار 

بالنظام العام. 
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فهر�س امل�شادر واملراجع: 

• 	 – العربي  الفكر  دار   – �شالمة  حممد  ماأمون   – امل�رشي  الت�رشيع  يف  اجلنائية  الإجــراءات 

 . – ١9٨٨م  الأولى  – الطبعة  القاهرة– م�رش 

• – دار 	 – بريوت  الثالثة  – الطبعة  – عبد اهلل بن حممود بن مودود  املحتار  لتعليل  الختيار، 

املعرفة – ١٣95هـ . 

• – الطبعة 	 الألباين  الدين  نا�رش  بن  – حممد  ال�شبيل  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 

الأولى – بريوت – دم�شق – املكتب الإ�شالمي-١٣99هـ. 

• اأ�شنى املطالب – لأبي يحيى زكريا بن حممد الأن�شاري – املطبعة امليمنية – م�رش – ١٣١٣هـ . 	

• اأ�شهل املدارك – لأبي بكر الك�شناوي – الطبعة الثانية – عي�شى البابي احللبي و�رشكاه . 	

•  اأ�شول الإجراءات اجلزائية، للدكتور / حممد �شعيد منور – دار الثقافة – الأردن – الطبعة 	

الأولى -٢٠٠5م . 

• اإعانة الطالبني – لأبي بكر امل�شهور بال�شيد البكري ابن ال�شيد حممد – املطبعة اخلريية – الطبعة 	

الأولى -١٣٢٠هـ . 

• اإعالم املوقعني – للعالمة ال�شيخ – حممد بن قيم اجلوزية– دار اجليل – بريوت – لبنان . 	

• الرتاث 	 اإحياء  – دار  الثانية  – الطبعة  املــرداوي  �شليمان  بن  علي  احل�شن  – لأبي  الإن�شاف 

العربي– ١٤٠٠هـ . 

• البحر الرائق – لزين الدين بن اإبراهيم بن جنيم – مطبعة دار الكتب العربي الكربى – م�رش-	

١٣٣٣هـ . 

• بداية املجتهد ونهاية املقت�شد – ملحمد بن ر�شد – الطبعة ال�شاد�شة – دار املعرفة – ١٤٠٢هـ . 	

• بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�رشائع – للكا�شاين – الطبعة الثانية – بريوت – دار املعرفة . 	

• بلغة ال�شالك – لأحمد ال�شاوي، مطبوع بهام�ص ال�رشح ال�شغري – مطبعة عي�شى البابي احللبي. 	

• للطبع 	 – دار حممود  – د/ م�شطفى جمدي هرجه  قانون الإجراءات اجلنائية  التعليق على 

والتوزيع – القاهرة – طبعة ٢٠٠٨م . 

• جواهر الإكليل �رشح خمت�رش خليل – �شالح الآبي – بريوت – دار الفكر.	
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• احللبي 	 البابي  عي�شى  مطبعة   – الد�شوقي  عرفة  بن  اأحمد  بن  ملحمود   – الد�شوقي  حا�شية 

و�رشكاه– م�رش . 

• حا�شيتا قليوبي وعمرية – �شهاب الدين القليوبي وال�شيخ عمرية – م�رش - دار اإحياء الكتب 	

العربية . 

• درر احلكام– حممد بن فراموز بن علي ال�شهري مبنال خ�رشوا املطبعة العامرة ال�رشقية – ١٣٠٤هـ. 	

• �شنن اأبي داود . لأبي داود . دار الفكر للطباعة والن�رش . 	

• ال�شنن الكربى، للبيهقي، مع ذيله اجلوهر النقي لبن الرتكماين – دار الفكر 	

• �شنن الن�شائي – ب�رشح ال�شيوطي – حا�شية ال�شندي – الطبعة الأولى – بريوت – دار الفكر– 	

١٣٤٨هـ . 

• �رشح اأ�شول املحاكمات اجلزائية –د/ علي حممد جعفر، الطبعة الأولى – ١٤٢٤هـ -٢٠٠٤م. 	

املوؤ�ش�شة اجلامعية للدرا�شات والن�رش والتوزيع – بريوت – الطبعة الأولى -١٤٢٤هـ -٢٠٠٤م. 

• �رشح فتح القدير – لبن الهمام – الطبعة الأولى – م�رش – مطبعة البابي احللبي ١٣٨9هـ . 	

• �رشح قانون اأ�شول املحاكمات – د/ براء منذر عبد اللطيف – دار احلامد للن�رش والتوزيع – 	

الأردن – الطبعة الأولى – ٢٠٠9م . 

• �رشح قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية – د/ ح�شن جوخدار – مكتبة دار الثقافة - الأردن – 	

الطبعة الأولى – ١99٣م . 

• �رشح قانون الإجراءات اجلزائية العماين – د/ مزهر جعفر عبيد – دار الثقافة – الأردن – 	

الطبعة الأولى، ٢٠٠9م . 

• �رشح قانون الإجراءات اجلنائية – د/ عبد الفتاح مراد – الطبعة الأولى – بدون معلومات 	

عن الن�رش . 

• 	 – العربية  النه�شة  – دار  النا�رش  ال�شتار،  فوزية عبد  – د/  اجلنائية  الإجــراءات  قانون  �رشح 

القاهرة – مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي – الطبعة الثانية – ١99٠م. 

• �رشح قانون الإجراءات اجلنائية – د/ حممود جنيب ح�شني – دار النه�شة – القاهرة – الطبعة 	

الرابعة – ٢٠١١م . 
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• �رشح قانون الإجراءات اجلنائية، للدكتور / حممود حممود م�شطفى – مطبعة جامعة القاهرة 	

والكتاب اجلامعي – الطبعة الثانية ع�رشة -١9٨٨م . 

• �رشح قانون املحاكمات اجلزائية – د/ كامل ال�شعيد – دار الثقافة، الأردن، ٢٠٠5م. 	

• �رشح منار الأنوار يف علم الأ�شول – عبد اللطيف بن عبد العزيز امللقب، بعز الدين، وال�شهري 	

– لل�شيخ:  الأنوار  منار  – ١٣١5هـ، ومعه حا�شيته على �رشح  العثمانية  – املطبعة  امللك  بابن 

يحيى الرهاوي امل�رشي . 

• �شحيح البخاري – لالإمام البخاري – املكتبة الإ�شالمية – ١9٨١م – توزيع مكتبة العلم بجدة. 	

• 	 – الباقي  فوؤاد عبد  – حتقيق حممد  الني�شابوري  بن احلجاج  م�شلم  – لالإمام  م�شلم  �شحيح 

رئا�شة اإدارات البحوث العلمية والفتاء – الريا�ص – ١٤٠٠هـ. 

•  العناية على الهداية – حممد بن حممد بن حممود اأكمل الدين البابرين، مطبوع بهام�ص فتح 	

القدير – مطبعة املكتبة التجارية الكربى مب�رش، ١٣56هـ . 

• – الطبعة 	 احلنبلي  يو�شف  بن  – لل�شيخ: مرعي  واملنتهى  القتناع  بني  املنتهى يف اجلمع  غاية 

الثانية – الريا�ص – املوؤ�ش�شة ال�شعيدية – مطبعة الكيالين . 

• الفتاوى الهندية – تاأليف جماعة من علماء الهند – املطبعة الكا�شتلية – م�رش - ١9٨٢م . 	

• الفروع – لأبي عبد اهلل حممد بن مفلح املقد�شي – مطبعة املنار – م�رش – الطبعة الأولى – ١٣٣9هـ. 	

• الكتب 	 اإحياء  دار  – مطبعة  القرايف  اإدري�ص  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  الدين  – ل�شهاب  الفروق 

العربية – الطبعة الأولى – ١٣٤6هـ . 

• حممود 	 حممد  – د/  الق�شاء  واأحكام  الفقهاء  بــاآراء  عليه  معلقاً  اجلنائية  الإجــراءات  قانون 

�شعيد– دار الفكر العربي – القاهرة – الطبعة الأولى -١٤٣٠هـ - ٢٠٠9م . 

• القواعد – للحافظ اأبي الفرج عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب – طبع نبع الفكر العربي – 	

الطبعة الأولى ١٣9٢هـ - النا�رش: مكتبة الكليات الأزهرية 

• القوانني الفقهية – لبن جزّي – دار الفكر . 	

• 	 – الأولى  – الطبعة  ال�رشقية  العامرة  – املطبعة  البهوتي  يون�ص  بن  – ملن�شور  القناع  ك�ّشاف 

١٣١9هـ . 
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• وتاريخ 	  ٤6٤9 رقم  العدل  وزير  بقرار  ال�شادرة  ال�رشعية،  املرافعات  لنظام  التنفيذية  الالئحة 

١٤٢٣/6/٨هـ . 

•  ل�شان العرب – جمال الدين حممد بن منظور – دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت، لبنان – 	

الطبعة الثانية -١٤١7هـ ١997م . 

• مبادئ قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية الأردين – د/ ممدوح خليل البحر – مكتبة دار الثقافة 	

 . – ١99٨م  الأولى  – الطبعة  – الأردن 
• املبدع �رشح املقنع – لأبي اإ�شحاق اإبراهيم بن مفلح – بريوت – دم�شق – املكتب الإ�شالمي 	

– ١9٨٠م . 
• املب�سوط – ال�رشخ�شي – الطبعة الثانية – بريوت – دار املعرفة . 	

• جملة الأحكام العدلية – اأعدها: جلنة من علماء احلنفية يف القرن الثالث ع�رش الهجري . 	

• جممع الأنهر – عبد اهلل بن ال�شيخ حممد املعروف بداماد اأفندي – بريوت – دار اإحياء الرتاث 	

العربي . 

• خمتار ال�شحاح – حممد بن اأبي بكر الرازي – دار ومكتب الهالل – بريوت، لبنان – الطبعة 	

الأولى – ١97٣م . 

• خمت�رش الطحاوي – الطحاوي – الهند – جلنة اإحياء املعارف النعمانية بالهند – القاهرة – 	

مطبعة دار الكتاب العربي – ١٣7١هـ . 

• 	 – العاملية  – املطبعة  العربية  النه�شة  – دار  مدكور  �شاّلم  – حممد  الإ�شالمي  للفقه  املدخل 

القاهرة – ١٣٨6هـ- ١966م . 

• املدونة – لالإمام مالك – رواية �شحنون – بريوت – دار �شادر . 	

• مبنال 	 ال�شهري  علي  بن  فراموز  بن  حممد  – للقا�شي  الو�شول  مرقاة  �رشح  يف  الأ�شول  مراآة 

خ�رشو، املطبعة العامرة،١٣٠9هـ . 

• امل�شتدرك على ال�شحيحني – للحاكم – بريوت – دار املعرفة . 	

• م�رشوع الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية . 	

• مغني املحتاج – ل�شم�ص الدين ال�رشبيني – مطبعة م�شطفى احللبي -١٣5٢هـ ١9٣٣م . 	
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• املغني- لأبي حممد عبد اهلل بن قدامة – الريا�ص – مكتبة الريا�ص – ١٤٠١هـ . 	

• املنتقى – للباجي – الطبعة الرابعة – ١٤٠٢هـ - بريوت، دار الكتاب العربي . 	

• املهذب – لأبي اإ�شحاق ال�شريازي – الطبعة الثانية – بريوت، دار املعرفة – ١٣79هـ . 	

• ال�رشق 	 مطبعة   – ال�شاطبي  الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  مو�شى  بن  اإبراهيم   – املوافقات 

 . – م�رش  الأردين– القاهرة 

•  نظام الإجراءات اجلزائية، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م /٣9، وتاريخ ١٤٢٢/7/٢٨هـ . 	

• نظام املرافعات ال�رشعية – ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م /7١، وتاريخ ١٤٢١/5/٢٠هـ . 	

• نظام مكافحة املخدرات – ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م/٣9، وتاريخ ١٤٢6/6/١٢هـ .	

• – مطبعة 	 ال�شغري  بال�شافعي  ال�شهري  الرملي  اأحمد  بن  الدين حممد  – ل�شم�ص  املحتاج  نهاية 

م�شطفى احللبي – ١٣5٨هـ - ١9٣9م – النا�رش: دار املكتبة الإ�شالمية . 

• 	 – الثقافة  – دار  احللبي  – للدكتور / حممد علي  اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  الوجيز يف   

الأردن، الطبعة الأولى -٢٠٠5م . 

• الوجيز يف قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية –د/ حممد �شبحي جنم – دار الثقافة – الأردن– 	

الطبعة الأولى – ٢٠٠5م . 

• الوجيز يف نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي – د/ زكي حممد �شناق – الطبعة الأولى-	

١٤٣١هـ -٢٠١٠م جدة – و يوجد على املرجع معلومات عن جهة الطباعة والن�رش . 


