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 :مقدمة

الحمد هلل والصالالالو والمالالالال  يلن سالالاليدنا محمد عسالالالوه   ويلن  لمن و الالالح من وم    

 وااله.

 وبعــــــــــد،

العادلة والذي يعت ر سياجاً يقي الحريات الشخصية  أحد أبرز مقومات المحاكمة يعد     

 ر القانوني الذي يعت أجهزو التحريات األولية والتحقيقن الم دأ م  أي تعمف م  طرف

ء ييفترض معاملة اإلنمان يلن أنم شخص بروالذي  الشخص بريئاً ما لم تث ت إدانتمن

نائي دانتم بحكم جإحتن تتم محاكمتم وتث ت ـ  أياً كانت جمامتمـ م  اتها  مما نمب إليم 

تتمثل في ضالالالالالمان حرية األفراد ظاهرو وجلية  الحكمة م  إقراع هذا الم دألعل و بات.

 الحكمة تقضاليكما أن عقابة القضالاءن  تويد  االيتداء يليها إال في إطاع القانون وتح

أنم إذا يومل اإلنمان يلن أنم متهم ثم قضي ب راءتمن فإن ضرعاً جميماً يكون  ـأيضاً ـ 

؛ يةالجنائحيالم خاله الديوى  تتخذات التي قد حاق بم بدون مقتضالالالالالالنن نتيجة اإلجراء

 .ج ر هذا الضرع ومحوهلذلك يتعي  

 إشكالية البحث: 

  الجوهري اآلتي:التماؤه  تتمحوع إشكالية هذا ال حث حوه اإلجابة ي   

ومالالاهي الضالالالالالالواب    ي م  ممالالالالالالالالالالة التعويا ي  ال راءو ع الليمشالالالالالالر  مالالا موقف ال -

م   أخرى تتفرع ينالالم مجمويالالةالجوهري  وهالالذا التمالالالالالالالاؤه اإلجرائيالالة للملالالال الالة بالالم 

 :أهمهاالتماؤالت 

نوايها  وهل كل م  يحكم القضالالالالالاء ب راءتم بريء أما المقصالالالالالود بال راءو  وماهي  -

ن كل ما تعرض لم م  إجراءات اسالالالالالالتثنائية م  تفتي  إبحقن بحيالث يمك  القوه معم 

  المللات وق ا وح س احتياطي قد وقع خلأ وبغير احتراز م  جانب 

 أنم يشمل األضراع ور التعويا ي  ال راءو يلن األضراع المادية فق   أهل يقتصال -

 المعنوية أيضاً  

وهل تمالالأه الدولة المتهم بعد ث وت براءتم  هي الجهات الممالاللولة ي  تعويا م    - 

 ي  أخلاء وتجاوزات تلك الجهات  -أيضاً -
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   أهمية البحث:

فحواهن ضالالالالالالرعاً قليالً ما يلتفت إليم أحدن تكم  أهمية هذا ال حثن في كونم يتناوه في   

فال يمالالالالالل  يليم التعويان حيث إننا نجد أن المتهم ي ذه قصالالالالالاعى جهده ليث ت براءتم 

ال راءو  مما نمالالالالب إليم م  اتهامات كيديةن ويكتفي القضالالالالاو باسالالالالتصالالالالداع هذا الحكم  

ى المنقو الالالالةن دون التلرق لزاوية أخرى ةائ ة ي  ذه  الجميعن ال يشالالالالعر بها سالالالالو

المتهم ال ريء وذويم؛  فكثيراً ما يشت م بأشخاص ويتم توقيفهم أو كثيراً ما يحدث تلفيق 

االتهامات وكيديتها؛ مما يم ب الضرع المادي والمعنوي والنفمي واالجتمايي لل ريء 

م  خاله اإلجراءات الجنائية التي تتخذ ضالالده تفتيشالالاً وق ضالالاً وح مالالاً احتياطياً ومهانة 

؛ ن1 مة ومثولم أما  المحاكمةن وتلك الحاالت موجودو في الواقع لألسالالالالالالفوإهداعاً للكرا

   دون خلق يمنع أو دي  يردع. لوجود بعا األشخاص المجحفي  الظالمي

 أهداف البحث: 

نهالالدف م  وعاء بحثنالالا هالالذا إلن تعويا المتهم ال ريءن دلالالك أن فكرو التعويا     

ريء ن ولما كان المتهم ال باآلخري باألساس تقتضي التعويا لج ر الضرع الذي لحق 

  اتهامم ضرعاً مادياً ومعنوياً فجعل لم القانون تعويضاً يج ر الضرع الذي متضرعاً م

 لحق بم.

أيضالالالالالالاً إلن عدع  الالالالالالاحب التهمة الكيدية ي  فعلتمن حيث أن ث وت براءو نهدف كما   

ا التهمة بحد ذاتهالمتهم م  التهمة الكيدية التي وجهت لمن يث ت بشالالالكل ضالالالمني أن هذه 

وةير مشالالالالالالروعن ولذلك يندما يضالالالالالاللر  الالالالالالاحب التهمة الكيدية ألن يقو   فعل مجر 

بتعويا ال ريءن فالإن هالذا يعت ر بمثالابالة يقوبالة عادية لمن كي ال يعود لمثل هذا الفعل 

 مرو أخرى.

 منهجية البحث:

ع تالء  مالمنه  الذي ي كونالم ؛المقالاعن التحليليايتمالدنالا في هالذا ال حالث يلن المنه    

ن وط يعتمن وذلك م  خاله شرح وتوضيح العديد م  نصوص القانون موضوع ال حث

ة ذات العالقالال قالانون اإلجراءات الجنالالائيالةن قالانون المرافعالاتن قالانون العقوبالاتن  اللي ي

األخرى التي يالالالجالالت هالالذا  تشالالالالالالريعالالات الالالدوهوتحليلهالالان وإجراء مقالالاعنالالة بينهالالا وبي  

 الموضوع. 
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 خطة البحث:

 صالالناخصالال: اإللما  بموضالالوع ال حث واإلحاطة بم أن يتم تقمالاليمم إلن ملل ي  يقتضالالي  

ثاني في المللب ال تلرقنا بينما نفكرو ي  التعويا ي  ال راءوعرض لاألوه المللب 

  ال راءو.لتعويا ي  األساس القانوني للحديث ي  ل

   :البراءة فكرة عن التعويض عن ــ ولاأل طلبالم

 في تحقيق العالالدالالالةن سالالالالالالوف نتنالالاوهلألهميالالة ال الالالغالالة للالالدوع الالالذي تلع الالم ال راءو  نظراً   

مفهومهالالا م  خاله الوقوف يلن  يرض فكرو موجزو ي  التعويا ي  ال راءو م 

األحكالالا  العالالامالالة للتعويا ي  ال راءو م  جهالالة أخرى وذلالالك في فريي  بيالالان  جهالةن ثم

 كما يلي:

بيان هذا المفهو  م  خاله الوقوف يلن  نتناوه مفهوم البراءة: ــــــــــ الفرع األول

ن يءرن اتها  شخص بإلخر ي قد تلدي بشكل أو بآتعريف ال راءون ثم بيان األس اب الت

 ثم بيان أنوايها ت اياً كما يلي:

ــــــــــــ  تعددت التعريفات التي أطلقها ال احثون لل راءون حيث يرفها  :(2)تعريف البراءةـ

اءو م  بر يعود الفرد إلن مالا كان يليم ق ل االتها ال عا بالأنهالا: لالحكم الالذي بموج الم 

بينما يرفها ال عا  .ن3 دلة أو يد  كفايتهالوذلك إما يند انتفاء األ ذمتالم مما وجم إليمن

يصدع ي  جهة قضـالالالائية مختصـالالالةن يتضـالالالم  اإليالن ي  الذي  اآلخر بأنها:ل الحكم

يلن س يل  س يل القلعن أووذلك يلن  تخليص المتهم م  التهمة التي أسـالالالالالندت إليـالالالالالمن

                                                                      . )4 لالترجيح

 ومن خالل هذين التعريفين يتضح اآلتي:

 وعاق فيتتقرع إال بموجب حكم قضائين وهوما يميزها ي  حفظ األ ال راءو الإن  -أ

إلقامة الديوى الذي يصدع ي  سللات مرحلة االستدالالتن وي  األمر باألوجم 

 التحقيق.

إنم ال يكون حكما منشئاً لمركز قانوني جديد للمتهمن وإنما هو كاشف ي  أ ل قائم  -ب

 وثابت لديمن ولدى كل إنمان ةيره.

يالن ال راءو بالحكم القضائي قد يكون يلن س يل القلع يندما تتث ت المحكمة إإن  -ج

د يد  ين - ن وقد يكون يلن س يل الترجيحـ فاء األدلةيند انتـ تماماً م  هذه ال راءو 

 كفايتهاـ.
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 اتها هناك يدو أس اب قد تلدي إلن  :شخص بر ء اتهاماألسـبا  التي تدد  إل  ـــــــ 

 :ال ريء أهمها

 :مسرح الجريمة أو في مركز االتهام الصدف التي توقع الشخص فيالظروف أو  -1

شخص  دفة في ممرح الجريمـةن مـع أن يتواجد  :واألمثلة يلن ذلك كثيرو منها

كأن يتوجم شخص لزياعو  خر في بيتمن ويجد ال ـاب  هروب الجاني الحقيقي:

مفتوحاًن ويدخل ليجده مقتوالً... فال يمـعفم ذهنـم لحمـ  التصرف حتن تأتي 

الشرطةن وتق ا يليم بايت اعها حالـة تل سن فمثل هذا الشخص يتعرض إلجراءات 

اليت اع؛ كـالق ا والتفتـي ن وعبمـا تفتـي  منزلـمن والتحقيقات ماسة بالحريـة وا

الملولةن ثم الح س االحتياطي الذي عبمـا قـد يلوهن والنيل منم بالصحف وم  

 .يائلتم بالت عيةن ثم ينتهـي األمر بالحكم ب راءتم بعدما تتضح الحقيقة إذا أسعفم الحظ

عضي   ـالالالالالال  د يلي ب  أبي طالبيه: أيضالا م  قضية واقعية حدثت في ومثال ذلك  

 بد  اً تي برجل وجد في خربة بيده سالالكي  وجد متللخأ   ن نوجز وقائعها كاآلتي:ـالالالالالالال ينم

لوه. في دممن فمألم فقاه: أنا قتلتمن قاه: اذه وا بم فاقتوبي  يديم قتيل يتشالح    يتخ  ن 

 نمعضي   ي ـالالي إلن يل يا قو  ال تعجلوا عدوه: فلما ذه وا بم أق ل عجل ممرًيا فقاه

ا لألوه م ييا أمير الملمني  ما هذا  الالاح م أنا قتلتمن فقاه يل: فقاه الرجل فردوهن ـالالالالالالال

أنا قاتلم ولم تقتلم  قاه: يا أمير الملمني  وما اسالالالتليع أن أ الالالنع   حملك يلن أن قلت:

في دمم وأنا واقف وفي يدي الشالالالالرطةن يلن وجم عجل يتشالالالالح     وقد وقف العمالالالالس

أثر الد  وقد أخذت في خربة فخفت أن ال يق ل مني وأن يكون قمالالالالالالامةن سالالالالالالكي  وفيها 

: بئمالالالما -عضالالي   ينم -فايترفت بما لم أ الالنع واحتمالال ت نفمالالالي يند  ن فقاه يلي

قاه: إني عجل قصالالالالاب  جزاعنن خرجت إلن حانوتي في   الالالالنعت فكيف كان حديثك 

أتيت في يدي أخذني ال وهن ف ف ينما أنا أسلخها والمكي فذبحت بقرو وسلختهان  ن5 الغلس

خربة كانت بقربي فدخلتها فقضالالالاليت حاجتي ويدت أعيد حانوتين فإذا أنا بهذا المقتوه 

فوقفت أنظر إليم والمالالالالالالكي  في يدين فلم في دممن فرايني  أفزينين أمرهن  يتشالالالالالالح 

أشعر إال بأ حابك قد وقفوا يلي فأخذونين فقاه الناس: هذا قتل هذان ما لم قاتل سواهن 

 - ينمعضالالالالالالي   -فقاه يلي لهم لقولين فايترفت بما لم أجنمن وفأيقنت أنك ال تترك ق

 ةواني إبليسن فقتلت الرجل طمعاً فيقصالالالالالالتك  فقاه: أللمقر الثالاني: فالأنت كيف كانت 

مالمن ثم سالالمعت حس العمالالس فخرجت م  الخربة واسالالتق لت هذا القصالالاب يلن الحاه 

العمالالالالس فأخذوه وأتوك بمن فلما  نحتن أتالتي و الالالالفن فاسالالالالتترت منم ب عا الخربة 

اء وكان في مجلس القضن فايترفت بالحق ـأيضاً ـال أمرت  بقتلم يلمت أني سأبوء بدمم 
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يتمرن يلن القضالالالاءن فدياه والده لي دي عأيم في  -عضالالالي   ينهما-الحمالالال  ب  يلي 

بجرأتالالم إن كالان قالد قتالل نفمالالالالالالاً فقالد أحيالالا نفمالالالالالالاً ر الملمني  ل يالالا أمي:ذلالك الموقف فقالاه

وايترافم عةـالالالم دقـالالالة الموقفن وعةم أنم كان في مأم  بعد الحكم يلن ال ـالالالريءن وقد 

ا :قالاه تعالالن يعـ  م  ًَ  َِ ا ا النـا ا أَْحيـَ َََّامـَ ا فَكـَ اهـَ )َوَمْن أَْحيـَ
وأعى يا أمير الملمني  أن  ن" )6(

 رجمن وأخيلن هذا الـالرأين وأخلـالالن س يل ـال عضي   ينمـال تخلي س يلمن فصادق يلي 

فهنا كنا بصدد حالة تل س كاملة بجريمة قتلن دون إنكـالالالالالاع  .ن7 الماه دية القتيل م  بيت

م  المتهمن حتن حكم يليم بالقصاصن ومع ذلـالالك ظهـالالرت براءو هذا المتهم بعد الحكم 

 نهائياً يليمن واإليداد للقصـاص منمن ولوال ظهوع القاتل الحقيقي لهلك هذا ال ريء.

يعد هذا المالالالالال ب م  أخلر األسالالالالال اب التي تلدي إلن اتها   وكيديته:تلفيق االتهام  -2

شالالالخص بريءن أياً كان مصالالالدع هذا الكيدن لما فيم م  معاناو شالالالخص بريء م  عه ة 

 .ن8 اإلجراءات الجنائية التي تتخذ ضده خاله الديوى الجنائية 

إن ال راءو بصوعتها ال ميلة تعني انتفاء ما نُمَب أو وجم للمتهم م   :أَواع البراءةـــــ 

 ولك  قد تتجلن أمامنا يدو  وع أخرى لل راءون نمتعرضها فيما يلي: اتهاماتن

يحكم القاضي بهذا النوع م  ال راءو يندما يتث ت م  : البراءة الموضوعية الكاملة -1

ن ولك  لماذا نجد ن9 يالد  توافر أعكالان الجريمالة كما ذكرها نص التجريم في حق المتهم

مثل هذه ال راءو الكاملة في الواقـالالالع   أو بع اعو أخرى كيف تحاه الديوى إلن القاضي 

أو تمـالالالرع أو إجحاف م  م  جهات التحقيق  أال تعني هذه ال ـالالالراءو وقـالالالوع تعمـالالالف 

وهل تقو   ال راءو جانب سالالللات التحقيق التي حققت وعجحـالالالالالالالت احتماه اإلدانة يلن 

هذه الجهات باإلحالة إلن المحاكمـالالة الجنائيـالالة بغير توافر األدلة الكافية والالزمة إلدانة 

 المتهم 

ر أمرها إنها جميًعا أسالالالئلة مهمةن تقتضالالالينا أن نلرحها يلن جهـالالالالالالالالات التحقيقن لتتدب  

وتعيد النظـالالر دائمـالالاً فـالالي مواقفهـالالا المتمريةن والتي تميء فيها إلن بريء بغير ذنـالالب 

  .جنـاهن ولمجرد سوء حظم العاثر الذي أوقع بم في مركز االتها 

وهي تعني كما يده ممالالالالماها أن هناك أدلة : البراءة الموضــــوعية لعدم كفاية األدلة-2

ولكنها ةير كافية لتكـالالالالالالالالوي  يقيدو القاضالالالي  في الـالالالالالالالالديوىن قدمتها سالالالللات التحقيقن

واقتنايم بإدانة المتهم؛ وألن األ ل في المتهم ال راءو حتـن تتوافر األدلة القاطعة يلن 

إدانتم؛ فإن القاضالالالي يدقق ويمحص ويتحرى الحقيقة حتن يصالالالل إلن عأي حاسالالالم؛ إما 

ا إذا انعدمت األدلةن أو باإلدانـالالالالالالالالالالة إذا توافرت تلك األدلةن وإما بال راءو التامة كما عأين
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وألن  ؛ن10  الملت مة بشك وش هةن لعـالالالالالالد  كفاية ما قد  إليم م  أدلة بال راءو ةير التامة

ن ولوال هذا الم دأ لحكم القاضالالالي ن11 الشالالالك في اإلث ات ين غي أن يفمالالالر لصالالالالح المتهم

 .باإلدانة

ملسالالالس يلن قايدو هذا النوع م  ال راءو  :البراءة الشـــكلية لبطالي في ااًراءا  -3

وال خالف حوه وجوب  ."شالالالالالريية ممالالالالالتقرو ملداها أن لما بني يلن باطل فهو باطل

االلتزا  بهـالالالالالذه القايـالالالالالدون ولكـالالالالال  تل يقها في نلاق اإلجراءات الجنائية قد يلدي إلن 

اسالالالالتغاللها م  جانب ال عا للو الالالالوه إلن ال راءو يلن أي نحون اسالالالالتناداً إلن بلالن 

راء باطل كالتفتي  ال اطلن أو الق ا يلن أشالالالخاص بايت اعهم الدليل الممالالالتمد م  إج

في حالة تلـالالالال س دون أن تكون هذه الحالة م  الحاالت المحددو قانونًـالالالالا يلـالالالالن سـالالالال يل 

  الحصر في القانون.

وإن القضاء إذ يتشدد في وجـالالوب سـالالالمة اإلجـالالراءات الجنائيةن بايت اعها إجراءات    

مثل م دأ لاأل ل في اإلنمان ال راءو..ل؛ فإنم يمعن اسالتثنائية تخرق م اد  أ الـالالالالالاليلة 

لفردية ضالد تعمـالالالالالالف بعا عجاه م  وعاء ذلك إلن كفالة  اليانة الحقوق والحريات ا

ن ليكون أفراد المجتمع في مـالالالالالأم  مـالالالالال  ذلك؛ فالعدالة ال يضيرها إفالت مجر  المللة

والق ا يليهم يلن حقوق الناس وحرياتهمن  لتجاوزمـالالال  العقـالالالاب بقـالالالدع ما يضيرها ا

فإذا قضالالالالالالن حكم مثالً ب لالن التفتي  الذاتي الذي وقع  نن12 ومعالاق تهم بغير وجم حق

يلن أنثن بواسالالالالاللة عجل؛ فإنم يكون حكما  الالالالالائ اًن ويترتب يليم أن تلرح المحكمة 

جان اً الدليل الذي تحصل يليم عجل المـالالالللة م  هذا اإلجراء ال اطلن مرجحاً في ذلك 

لحريات الفردية وحمايتها يلن يقاب المتهم بموجب مثـالالالالالل هذا  ـالالالالاليانة الحقـالالالالالوق وا

ويمك  للقاضالالي أن يعاقب المتهم ذاتم ي  الواقعة إذا توافرت ضالالده أدلة أخرى  نالدليل

؛ كما لو أقر المتهم طواييـالالة بالتهمـالالةن أو إلدانتم ةيـالالر ذلـالالك الدليل ال اطلتكفي بذاتها 

قاضالالي إدانتمن مادا  قد طرح الدليل الممالالتمد إذا توافر شالالهود اإلث ات العدوهن فيمك  لل

 .ن13  م  اإلجراء ال اطل جان اً 

ل إحدى وسائ لما كان التعويا :األحكام العامة للتعويض عن البراءة ــــــ الفرع الثاَي

ن العامة محكامأحمالايالة الحقوق التي وقع االيتالداء يليهان كان البد لنا م  الوقوف يلن 

 اياً تثم الحديث ي  ال راءو الموج ة للتعويا  نانمأعكون تعريفم بيان وذلك م  خاله

 :كما يلي
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بعدو تعريفات اختلفت  فقهاء القانون المدني التعويايرف   :(14)تعريف التعويضـــــــ 

أن التعويا هو:ل الحكم الذي يترتب يلن تحقق : هام  بيني الاعاتهالا وتوحالد معنالاهالان 

زالة الضرع أو إ:ل وسيلة القضاء إلن وأن التعويا هو .ن15 المماللولية وهو جزاؤهال

التخفيف منالمن وهو الجزاء العالا  ي  قيالا  الممالالالالالاللوليالة المالدنيالةن وهو ليس يقالابالاً يلن 

 تعريف التعويا بأنم وسالالالاليلة نايمكنوم  جان نا   .ن16 الممالالالاللولية ي  الفعل الضالالالالاعل

ان كن الحالة التي إيادو المضالالروع إلبج ر وإزالة الضالالرع الناشالال  ي  الفعل الضالالاع ل

  .يليها ق ل وقويم

 ةلثالثالتعويا يلينا التمييز بي  أنوايم ا أعكانق ل التعرف يلن  التعويض: أركايـ  

 وهي:

 -اتفاق بمقتضالالالالاه يلتز  شالالالالخص بالقيا  بأمر معي  ي اعو ي  : هوالتعويض االتفاقي-أ

 ن متمذفي حالة إخاللم بالتزا  أ الالالالالاللي مقرع في  -يكون في الغالالب دفع م ل  م  النقود

لالالم يلن هالالذا اإلخاله أو التالالأخير  أو تالالأخر في الوفالالاء بالالذلالالك االلتزا  األ الالالالالاللين جزاءً 

 .ن17 وتعويضاً للدائ  يما يصي م م  ضرع بم ب ذلك 

مقداعه في  ع بتحديد: ويقصد بم ذلك التعويا الذي يتكفل المشر  التعويض القاَوَي- 

 مالي التأخير في الوفاء بالتزا أمثلتم: التعويا القانوني ي  تشالالريعيةن وم  نصالالوص 
 .ن18 

هو التعويا الذي يقدعه القاضالالالالالي كجزاء مدني ناشالالالالال  ي    التعويض القضـــــا ي:-ج

  .ن19  خر إخاله شخص بالتزا  قانوني أو بالتزا  يقدي نشأ ينم ضرع لشخص

ألن التعويا ي  ال راءو ال يمك  أن  ؛في هذا المقا  هو التعويا القضالالائي وما يعنينا

 م بشكللم ينص يلي تعويا قانوني؛ ألن المشرعتعويا اتفاقي أو  نتصوعه في شكل

واضالالح و الالريح في نصالالو الالم القانونيةن ويليم م  هنا سالالنتلرق للحديث ي  أعكان 

 كما يلي:التعويا القضائي 

ي  الملوك المعتاد المفروض قانوناً  نمالاناإل انحراف بمويقصالد  :الخطَّ /الركن األول

ن م  611المادو   لرك  م  أعكان الممالالالالالاللولية بموجبوقد تم النص يلن هذا ان ن20 ل

القانون المدني اللي ي حيث جاء فيها أن: ل كل خلأ س ب ضرعاً للغير يلز  م  اعتك م 

ويقع هذا الخلأ إذا أتن اإلنمالان يمالً كان  ين غي يليم أن يتحاشاه أو  نن21 بالتعويال

امتنع ي  يمل كان يتعي  يليم القيا  بمن ومفاد ذلك أن الخلأ قد يأخذ  الالالوعو  فعل أو 

يجابياً وفي الحالة الثانية يمالالمي خلأ إ الالوعو تركن وهو في الحالة األولن يمالالمن خلأ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

157



بإهماه والخلأ الجميم واليمير وم  المتعذع حصر سالل ياًن وهناك الخلأ العمد والخلأ 

  .)22 حاالت الخلأ التي تندعج تحت أي م  النويي 

حيُث ال يكفي للقوه بوجوب التعويا لمجرد وجود خلأن بل  :الضــــرر الركن الثاَي/

لك الخلأن ويعرف الضالالالالالالرع بأنم: البد أن يكون هناك ضالالالالالالرع أ الالالالالالاب المديي م  ذ

جراء المماس بحق م  حقوقم أو بمصلحة مشروية ذى الذي يصيب الشخص م  لاأل

 .ن23ل   بمالمة جممم أو ياطفتم أو مالم أو حريتم أو شرفم أو ايت اعه سواء كان متعلقاً 

 ويليم فإن التعويا ي  الضرع يلن نويي :

ي هو الضرع الذي يصيب الضرع الماد :التعويض عن الضرر الماد  ــــــــــــــ النوع األول

وتتعدد  .ن24 جمالالالمم أو مالم أو في حق م  الحقوق التي تدخل في تقويم ثروتم اإلنمالالالان في

الضالرع التي قد تحدث نتيجة اتها  شخص ظلماً وخلاً ودون التث ت م   هذا النوع مظاهر

ن وتفويت يءعزق المتهم ال رانقلاع مصالالالالالالدع  أبرزهام  اعتكالابم ما ي رع اتهاممن ولعل 

  .ن25 أو تجاعو اً يملية أو عبح يلمية أو اً فر العديد م  الفرص يليم سواًء أكانت 

دبين الضرع األ ـالالال ًأيضاـالالال ويقاه لم  التعويض عن الضرر المعنو : ــــــــ النوع الثاَي

وتتعدد ن ن26ل ل اإليذاء الذي يلحق الذمة المعنوية للفرد:فيويتمثل هذا النوع م  الضرع 

م  شالالالالخص سالالالالوي إلن  الذي اتهم ظلماً  أن يتحوه الشالالالالخصا أهمهالتي م  ه ومظاهر

شالخص فاسد وحاقد يلن المجتمعن نتيجة خلأ ما كان يجب أن يحدثن لذا فإنم يحق لم 

  ابم.أويا أدبي يمحو الضرع الذي أن يلالب بتع

وقد اختلفت التشالالالالريعات المقاعنة حوه ممالالالالألة تعويا األضالالالالراع األدبيةن فمنها م    

م  ترى ـالالالالالالالال تمثل الغال ية وـالالالالالالالال ومنها  ند  جواز التعويا ي  الضالالرع األدبيترى ي

وجوب أن يشالالالالالالتمل التعويا الضالالالالالالرع األدبي إلن  جانب الضالالالالالالرع المادين فال وجم 

ن وهو الرأي الذي نرجحم؛ ذلك أن األضراع النفمية لها ن27 للتفرقة بينهما في التعويا

كذلك وقعها في نفس اإلنمان ولها  ثاعها  المل ية التي قد تلوه مدتها لمنواتن بخالف 

 .ن28 لمادي الذي قد يعال   خاله فترو وجيزوالضرع ا

سالالالالالالواء كالان الضالالالالالالرع مالادياً أو معنوياً فإنم ال يكون قابالً إلن أنالم  وتجالدع اإلشالالالالالالاعو  

توافرت فيم شالالالالالروط معينة بأن يكون الضالالالالالرع م اشالالالالالراً ومحققاً إذا للتعويا ينم إال 

 .ن29 وشخصياً ناشئا ي  اإلخاله بمصلحة مشروية

 يتشالالالالكل يالقة المالالالال  ية العنصالالالالر الثالث لقيا  الحق ف: الســــببيةالركن الثالث/عالقة 

بي  الخلأ والضالالالالالالرعن ويكون بها هذا األخير نتيجةً  التعويا فهي الرابلة التي ترب 
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يمالالالالالاليراً وشالالالالالالاقاً  أمراً ن والتحقق م  وجود هذه العالقة قد يكون ن30 حتمية للفعل األوه

 اب بل قد تتعدد األس ن س ب واحد بالنمال ة للقاضالي؛ ذلك ألن الضالرع ال ينشأ يادو ي 

ن الضرع قد يتعاقب فال أ المضالروع أحد هذه األس ابن كما أحداثمن وقد يكون خلإفي 

 .ن31 يكون األثر الم اشر للفعل الضاع

مما ال شك فيم أن ال راءو التي تتقرع بحكم المحكمة هي  البراءة التي تلزم التعويض:ـ 

 بعده العديد حاه االتها ن وهو األمر الذي تثاعالغاية التي ي حث ينها كل شالالالالالالخص في 

ن أو بمعنن  خر هالالل جميع أنواع  م  التمالالالالالالالاؤالت أهمهالالا: هالالل ال راءو تلز  التعويا

ال راءو توجالالب التعويا بحيالالث يمالالالالالالتحق المتهم المحكو  لالالم بالالال راءو أيالالاً كالالان نويهالالا 

ء اتهامم التعويا الكالامالل يما تعرض لم وما ألم بم م  أضالالالالالالراع مادية ومعنوية جرا

  دون وجم حق

 دأ ال يمكننا أن نقرع م  ـ ونح  نليدهم ـالحقيقة أنم وبحمب االتجاه الغالب في الفقم    

براء باللم حكم ب راءتمن وإنما نرى أن يكون ذلك للمحكو  لم  عَ د     أُ التعويا لكل م  

ن دلةلعد  كفاية األال راء وللمحكو  لم باًن الذي تحدثنا ينم سالالابق النوع األولأي  الكاملة

. فالالمحكو  لالم بالال راءو التامة هو ن32 دون المحكو  لالم بالال راءو لل لالن في اإلجراءات

ثم يكتشالالالالالالف مركز االتها ن وإما لكيد كائدن  شالالالالالالخص قالد ظلم إمالا لظروف أدت بالم إلن

القضاء أنم بريء مما أسند إليمن ولم تتوافر في حقم أعكان الجريمة المتهم بهان ولم يقم 

أي دليل يلن ذلك؛ ولذلك فهو يمالالالتحق التعويا يما أ الالالابم م  ضالالالرع مادي  ضالالالده

ومعنوين وما فاتم م  كمالالالب بمالالال ب ما تعرض لم م  إجراءات جنائية ماسالالالة بحريتم 

 .بغير حق

و كما يتضح م  الع اع ـالال فإن هناككفاية األدلة(  لعدم  أما في ال راءو م  النوع الثاني  

أدلة مقدمة ضد المتهمن ولها قيمتها ووزنها في نظر القاضين ولك  القاضي ال  ـالالالالذاتها 

يلمئ  إلن كفايتها للحكم بإدانة المتهمن فيضاللر إلن تفمالير الشالك في اإلث ات لمصلحة 

فهل هذه ال راءو كمابقتها  النوع األوهن التي لم يتوافر فيها دليل  المتهم فيحكم ب راءتم.

 ؟المتهم تصلح للملال ة بالتعويا واحد  الح لإلث ات ضد

فال عا يرى: إيلاء القاضالالالي المدني حرية  :تلفت  عاء الشالالالراح في هذه الممالالالألةاخ  

في التعويا م  يالالدمالالم؛ وحجتهم في ذلالالك أن نفي التهمالالة ليس تالالامالالاً ومللقالالا  ثال الال

بينما يذهب االتجاه الغالب إلن القوه:  ،(33 للقاضي في ذلك واألحمال  ترك تقدير األمر
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بأن الحكم بال راءو لعد  كفاية األدلة يعت ر بمثابة يد  وجود دليل أ الالالالالًن وم  ثم يأخذ 

 .ن34 حكم ال راءو الموضويية الكاملة فيكون محالً للتعويا

ن فالالإن في ااًراءا  لبطالي   لالالث م  أنواع ال راءو وهو ال راءووأمالالا في النوع الثالالا  

أو  ذن التفتي نشالالالالالالائ ة ال لالنن كانعدا  إا تشالالالالالالوبم الجريمالة واقعةن ولك  الدليل يليه

للحدود الممموح بها قانوناً ويلن س يل سالللة الض   الق ا بغير وجم حق أو تجاوز 

االسالالالتثناءن وفي هذه الحالة يتعي  يلن القاضالالالي أن يضالالالحي باإلدانة في سالالالال يل حماية 

الغاية ولكننا نرى اسالالالالالالتغاله ال عا لهذه  .ن35 الحقوق والحريالات م  التجاوز والع ث

الن يلة اسالالتغالالً سالاليئاً بافتعاه هذا ال لالن يلن أي نحو؛ األمر الذي تتزايد معم حاالت 

ال راءو بالنم ة لشخص هو في الحقيقة مجر  خلير؛ وهو ما يهدد  الح المجتمع يلن 

وهو موضالالالوع في ةاية األهميةن ن نحو أك ر م  تحقيق الغاية التي يمالالالتهدفها القضالالالاء

النظر فيمن ووضالع يالج تشالريعي يتضالم  التوفيق بي  المصلحتي   ويحتاج إلن إيادو

 المتقابلتي  دون الجوع لصالح إحداهما يلن حماب األخرى.

والخال ة في شأن التعويا الذي يجب منحم لألبرياءن أنم ال ين غي أن يتقرع قانوناً   

 أي الثالثالنوع ا  النوع األوهنن وال ريء لعد  كفاية األدلةن أم إال لل ريء براءو تامة

ال راءو ل لالن في اإلجراءاتن فالإننا نرى يد  اسالالالالالالتحقاقم للتعويا ي  إي إجراءات 

اتخذت ضالالالدهن خا الالالة إذا كان م  ذوي المالالالوابقن أو المشالالالتهر ينهم اإلجرا ن ويكون 

التعويا للنويي  األولي  كامالً لتغلية كل ما أ الالاب المتهم ال ريء م  ضالالرع مادي 

كمالالالبن حمالالال ما يقدمم م  أدلة يلن ذلك إلن القاضالالالي المختصن  ومعنوي وما فاتم م 

وتل يقا للقايدو العامة التي تقضالالالالالالي بأن كل خلأ سالالالالالال ب ضالالالالالالرعاً للغير يلز  مرتك م 

 بالتعويا وإيماالً للم اد  العامة للشريعة اإلسالمية الغراء.

 :البراءةألساِ القاَوَي للتعويض عن ا ــ المطلب الثاَي

وقف م بيان األساس القانوني للتعويا ي  ال راءون البد لنا م  لوقوف يلنم  أجل ا  

يرض بعا المالالالالالالوابق القضالالالالالالائية في هذا  أوهن ثمالتشالالالالالالريعات الوضالالالالالالعية في فرع 

 كما يلي:فرع ثانن الموضوع في 

ـــ الفرع األول ــــ ن إ عن البراءة في التشريعا  الوضعية:األساِ القاَوَي للتعويض  ـ

بالالحقوق والحريالالات الفرديالة يمالداً أو خلالأ م الالدأ م الدأ وجوب التعويا ي  الممالالالالالالاس 

أو  ن37 ن وإن نصالالالالت يليم الدسالالالالاتير واالتفاقياتن36 أسالالالالاسالالالالي مقرع بمقتضالالالالن الشالالالالرع

 
 
 
  

 

160



التشالالالالالريعات بعد ذلك في الدوه التي تلتز  أحكا  الشالالالالالرع اإلسالالالالالالمين فإن النص يأتي 

 مقرعاً أو كاشفاً ال منشئاً.

 راءون الوالحقيقة أن مواقف التشالريعات الوضالعية اختلفت حوه ممألة التعويا ي    

ي  المللات القضائية أو ي  جهاز مأموعي الض    اً ما إذا كان الخلأ  الادع بحمالب

 : ت اياً كما يلي مديي الحق المدنين وهو ما نتناوه يرضمأو ي   القضائي

يحي  المشرع القضاء بأك ر قم  م   :(38)السـلطة القضـا يةالتعويض عن أخطاء ـــــــ 

وجمن ومع هذا فإن أخلاء المالللة القضائية أكمل  الضالمانات لكفالة تحقيق العدالة يلن

في قضية مان وترتب يلن هذا الخلأ ن فإذا أخلأ القضالاء في الحكم ن39 لةيليمالت ممالتح

 فهل يمك  ملال تم أو ملال ة الدولة بالتعويا ي  هذا الضرع   نضرع

سالال يل للحق في التعويا ي  أخلاء المالالللة القضالالائية في القانون ال أنم  الواقع في    

إال مع توافر سالالالالال ب م  أسالالالالال اب المخا الالالالالمة   -حتن تاعيخ إيداد هذا ال حث –اللي ي 

والتي جاء  ن40 ن  م  قانون المرافعات027في المادو   المنصالالالالالوص يليها القضالالالالالائية 

 تية:اآلفيها:ل تق ل مخا مة القضاو وأيضاء النيابة في األحواه 

إذا وقع م  القاضي أو يضو النيابة في يملهما ة  أو تدليس أو ةدع أو خلأ  -6

 مهني جميم.

إذا عفا القاضي أو أهمل دون س ب مشروع اإلجابة يلن طلب أو يريضة ألحد  -2

حكم ومنظوعو لديمن وال تق ل الخصو  أو عفا أن يقضي في ديوى  الحة لل

الديوى ضد القاضي في هذه الحالة إال إذا أودع  اح ها يريضة موجهة إلن 

القاضي بقلم كتاب المحكمة التي يعمل بها ومتضمنة طلب اإلجابة أو الفصل في 

 الديوى ومضن يلن إيدايها يشرون يوماً بدون نتيجة.

ملولية القاضي والحكم يليم في األحواه األخرى التي يقضي فيها القانون بم -3

وتكون الدولة مملولة يما يحكم بم م  التضمينات يلن القاضي أو  بالتضميناتن

 يضو النيابة بم ب هذه األفعاه ولها حق الرجوع يليمل.

م تحدث يندنا بعد؛ حيث قرع تعويا أما في فرنمالا؛ فقد تدخل المشرع بخلوو عائدو ل

 حالة ال راءو بعد اإلدانة بناءً : ألول ا:ن41 المتهم ال ريء في أحواه إضالالالالالالافية أخرى هي

إلقامة حكم بأال وجم  إ  الالالالالالداعحالالالة  :الثـاَيـة .ن42 يلن الحكم في التمالاس إيالادو النظر

حالة اعتكاب  الثالثة: .ن43 االحتياطي ب راءو متهم بعد قضالالالالالالائم مدو الح سالالديوى أو 

 القضائية خلأ جميماًن أو انكاعاً للعدالة.أحد عجاه المللة 
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غلالالاو م في القالالانون اللي ين أمالالا الثالالالثالالة فهيلهمالالا والثالالانيالالة ال نظير والحالالالتالالان األولن    

 لذكر.سالفة ا –بقوايد مخا مة القضاو المنصوص يليها في قانون المرافعات اللي ي 

ن منم وما بعدها 272نظم في المادو   ن44  الالحيح أن قانون اإلجراءات الجنائية اللي ي  

حكم  عَ د     أُ ن ولك  هذا القانون لم يعترف بالتعويا إذا ن45 حاالت التماس إيادو النظر

أال ع حكم بإ الالالالالالداال راءو بنالاًء يلن االلتماسن كما أنم  لم يعترف بالتعويا  في حاه 

لن ي ـالالالالالذه اللحظة هذا باإلضافة إلن أنم لم تصدع في لي يا حتن ه وجم إلقامة الديوى؛

أية نصوص تشريعية  ريحة للتعويا ي  الح س االحتياطي يلن ذمة   ـالالالالالحد يلمنا

 ـفي األحواه المالالابقة ـالالالالالالالقضالالية تنتهي بال راءون يلن ةراع ما فعلم المشالالرع الفرنمالالي 

يان ؛  ونأمل أن يخلو المشالالالرع اللي ي في ن46 والمالالالعودي  الجزائري ونظيراه المشالالالر 

 العادلة .أقرب فر ة هذه الخلوو 

إال أنم وم  الجدير بالذكر في هذا الخصوص أن نشير إلن أنم وإن كان القانون اللي ي   

يلن تعويا م  تم ح مم بدون وجم حق وأن تحصل يلن إفراج أو  لم ينص  راحةً 

حكم بال راءون وسواء كان الح س  حيحاً ط قاً لإلجراءات القانونية أو باطالً وتعمفياًن 

للمح وس أن يلالالالالالب بتعويا ي  ذلالالك الح س ي ر األسالالالالالالالاس القالالانوني ولك  يمك  

/ 62/ 23ق بجلمالالالالالة 6/70تقضالالالالالي المحكمة العليا في اللع  الدسالالالالالتوعي عقم  التالي:

ل أن االتفالاقيالات الالدوليالة التي ترت    بها الدولة اللي ية تكون نافذو    م  المقرع:2763

م اشرو بمجرد إتما  إجراءات المصادقة يليها م  المللة التشريعية في الدولة وتكون 

لها أسالالالالالال قية التل يق يلن التشالالالالالالريعات الداخليةن بحيث إذا حدث تعاعض بي  أحكامها 

 .ن47 تفاقية هي األولن بالتل يقلوأحكا  التشريعات الداخلية فإن أحكا  اال

وحيث أن الدولة اللي ية م  ضالالم  الدوه المصالالادقة يلن العهد الدولي للحقوق المدنية   

والمالالالالالاليالاسالالالالالالية وبذلك يعت ر نافذا في حقهان وبالرجوع ألحكا  هذا العهد نجد أن الفقرو 

أو الخاممالالالة م  المادو التاسالالالعة منم  تنص يلن أنم: للكل شالالالخص كان ضالالالحية توقيف 

 .ن48  لايتقاه ةير قانوني الحق في الحصوه يلن التعويا

الم يل القانوني الوحيد  ذكرهاـالالال بايت اعهاالمابق ونظراً ألهمية ديوى المخا مة ـالالال   

اء أيضالال القضالالاو أوالذي منحم المشالالرع اللي ي للمضالالروع للملال ة بالتعويا م  خلأ 

 وحاالتمن نم  خاله بيان المقصود بها وذلك ؛التفصيلالنيابة فأننا سنتناولها بشيء م  

 :  ن ت اياً فيما يليالحكم فيها فيهان وأثروالحكم  نوإجراءاتها
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يتمثل نظا  مخا مة القضاو في ديوى يمك  عفعها يلن قضاو  مخاصـمة القضاة: )أ(

ن أو يلن ممالالالتشالالالاعي محاكم االسالالالتئنافن أو المحكمة ن49 المحاكم الجزئية أو االبتدائية

يمك  عفعها يلن أيضالالالالالالاء النيابة العامة بجميع دعجاتهمن حتن النائب العا ن   العليا كما

قاضالالالالالالين لممالالالالالالألتم مدنياً ي  أخلاء تتعلق بعملم  فهي ديوى ترفع م  خصالالالالالالم يلن

حددها المشالالرع اللي ي يلن سالال يل الحصالالرن وملال تم بالتعويا فضالالالً ي   القضالالائين

 ه.بلالن الحكم  الذي يكون قد أ دع

   المخاصمة:حاال  

أي يقع من القاضي في عمله القضا ي غش أو تدليس أو غدر أو  ـالالالالالـالالالالال الحالة األول  

والغ  والتدليس والغدع جميعها  وع ومظاهر النحراف القاضي  خطَّ مهني ًسـي::

 .ن50 ا ة تتنافن مع النزاهة والعدالةفي يملم بموء نية اليت اعات خ

كل إجراء م  شالالالالالأنم أن يوقع الظلم بأحد الخصالالالالالو  م  ةير حق  : ويقصـــــد بال ش  

 ولهذا .ن51 اسالتناداً إلن وسالائل ةير مشروية أو بدافع كراهية أحد الخصو  أو محاباتم 

اً ي  ي  قضية فيكت م محرفها: أن يكلف القاضي بكتابة تقرير م  بين الوع يدو غ لا

قي ما اشتمل يليمن حتن يخدع بافي القضية بغير  قصدن وذلك بأن يصف ممتندا مقدماً 

فإنم يقع يندما يصالالالدع الحكم أو األمر أو أي يمل أما التدليس:  .(52 أيضالالالاء المحكمة

 خر م  أيماه القاضالالالي مخالفاً للعدالةن نتيجة لخضالالالوع القاضالالالي إلن يامل المح ة أو 

ال غضالالاء أو المصالاللحة الشالالخصالاليةن فال يوجد فاعق يذكر بي  الغ  والتدليسن فالجامع 

وسالوء قصد بينهما هو سالوء النية وقصالد اإلضالراع بالخصالم وذلك باالنحراف ي  يلم 

كل تصالالرف للقاضالالي يتعمد بم الحصالالوه  قصالالد بمفيأما ال در:  .ن53 ي  جادو الصالالواب

لنفمالالالالالالم أو لغيره يلن منفعالة مالاديالةن يلن حمالالالالالالاب الخزانالة العامةن وإضالالالالالالراعاً بأحد 

الخصالو ن مثاه ذلك: اسالتغاله القاضالي للنفوذن ولو بلريق اإليها  للحصوه يلن فائدو 

 .ن54 م  أي سللة يامة أو أي هيئة أو شركة أو ملسمةأو ميزو  ذاتية لنفمالم أو لغيره 

فيقصالد بم الخلأ الفاح  الذي ال يرتك م القاضالي المت صر  أما الخطَّ المهني الجسـي::

واقعة معينة عةم بعد  وجود أن تقضي المحكمة وم  أمثلتم: ن ن55 الحريص في أيمالم

 .ن56 ظاهرو م  األوعاق بملف الديوىأن هذه الواقعة 

إذا امتنع نكاع هذا اإل قويتحق إَكار العدالة أو التَّخر في أدا ها: ــــــــــــــــــــ الثاَيةالحالة 

القاضالالي ي  اإلجابة يلن يريضالالة قدمت لمن أو ي  الفصالالل في قضالالية  الالالحة للحكم 

في قيا  هذا الم بن أن يظهر هذا االمتناع في  وعو إيجابية  تتمثل  فيهان وليس شرطاً 
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العريضةن أو الفصل في الديوىن وإنما يكفي في عفا القاضي  راحة اإلجابة يلن 

لوجود هذا المالالالال ب وقياممن مجرد اتخاذ موقف سالالالالل ي يتجمالالالالد في يد  بذه القاضالالالالالي 

لنشالاطمن ولو لم يصالرح بذلكن كما ال يشالترط أيضالا  لقيا  هذا الم ب أن يكون القاضي 

ة ق واقعاالمتناع ي  م اشالالالالالالرو وظيفتمن وإنما يتحقق إنكاع العدالةن بمجرد  تحق يالامداً 

 .ن57 االمتناعن بصرف النظر ي  قصد القاضي سيئاً كان أ  حمناً 

 يوجد ن فالوإنما يجب أن يكون االمتناع ةير م رع قانوناً وال يكفي االمتناع في ذاتمن   

إنكاع للعدالةن إذا كان امتناع القاضالي لم ممو  قانونين كما لو كان قد يرض للقاضي 

ن ولك  ال يعد ن58 ياعض شالالالالالخصالالالالالين كمرض حاه دونم ودون الفصالالالالالل في الديوى

ن أو ةموض هذا النصن أو اه االحتجاج بعد  وجود نص قانونيفي حال االمتنالاع م رعاً 

تفمير النص يند ةموضمن وتكملتم حاه نقصانمن يد  كفايتم؛ ألن واجب القاضالي هو 

وال حالث ي  القالايالدو الواج الة التل يق حالاه يالد  وجود نص يمك  تل يقالم يلن الحالالالة 

 .المعروضة يليم

ـــــــ الحالة الثالثة ــــــــ وتتحقق هذه التي ينص عليها القاَوي صــراحة: الحاال  األخرى  ـ

المرافعات أو في قانون الحالة م  حاالت المخا الالالمة كلما وجد نصن سالالالواء في قانون 

 خر يقضالي بممالاللولية القاضالي والرجوع يليم بالتعويا بمالال ب خلأ اعتك من وم  ثم 

أي حالة في التشالالالريع اللي ي تقرع  يجوز عفع ديوى المخا الالالمة يليمن وال توجد حالياً 

ممالالالالاللولية القاضالالالالالين والرجوع يليم بالتعويان وأن كان وجود مثل هذه الحاالت في 

 مكناً.الممتق ل أمراً م

 :ترفع ديوى المخا مة بالنم ة لكافة القضاون يدا  إًراءا  دعوى المخاصمة

ممتشاعي المحكمة العليا بتقرير في قلم كتاب محكمة االستئناف التابع لها 

في المحكمة العليا فإن ديوى المخا مة ضدهم ترفع ن أما الممتشاعي  ن59 القاضي

 بتقرير قلم كتاب المحكمة.

المخا الالمة إما أن تكون ناشالالئة ي  خلأ يمالالتوجب الممالاللولية المدنيةن أو ديوى و هذا 

فإذا كانت ناشئة ي  خلأ مدني؛ فإنها تمق   نولية الجنائيةي  جريمة تمالتوجب الممالل

بمضالالالالي ثالث سالالالالنوات م  تاعيخ يلم المضالالالالروع بالضالالالالرع الواقع يليمن وبالشالالالالخص 

و  وقوع العمل ةير سالالالالنة م  ي 67الممالالالاللوه ينمن فإن لم يعلم فإنها تمالالالالق  بمضالالالالي 

ة ناشئة ي  جر  جنائي؛ فإنها تمق  بالمدد مأما إذا كانت ديوى المخا  .ن60 المشروع
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المحددو قانوناً لتقاد  الديوى الجنائيةن والتي تختلف بحمالالب ما إذا كان الجر  جناية أو 

 .ن61 جنحة أو مخالفة

 :لن األومتعاق تي :   مة  بمرحلتي تمر ديوى المخا الحك: في دعوى المخاصمة

ن فإذا حكم بجواز ق ولها تأتي جرد النظر في جواز ق وه المخا مة: تقتصر يلن م

 .ن62 المخا مة أما  المحكمة المختصة المرحلة الثانية: وهي النظر في موضوع

 :ال يخلو الحاه م  أحد أمري : إما أن تنتهي  أثر الحك: في دعوى المخاصمة

 هان أو تنتهي إلن  حتها وق ولها:ق وه المخا مة أو عفض المحكمة إلن يد   جواز

فإذا انتهت المحكمة إلن يد  جواز ق وه المخا مةن فإنم يجب الحكم يلن اللالب 

وال تزيد يلن مائة ديناع مع التضمينات  مة ال تقل ي  خممة ويشري  ديناعابغرا

لع  فيم بالنقا إذا . ويكون هذا الحكم قابالً للن63 التعويضاتن إن كان لها وجم  

 ادعا م  المحكمة العليا فإنم ال م  محكمة االستئنافن أما إذا كان  كان  ادعاً 

 .ن64 يق ل اللع  فيم بأي طريق

القاضالالي أو يضالالو  حكمت يلنأما إذا انتهت المحكمة إلن  الالحة ديوى المخا الالمةن  

 .ن65 التصرفالمخا م بالتضمينات وبالمصاعيف وب لالن  النيابة

مدى مسدولية الدولة عما يحك: به عل  القاضي أو عضو ما  مفادهتمالاؤه  ثاعوهنا يُ  

ي بالنظرية التي تقض أخذ المشرع اللي ي ؟من تضـمنيا  النيابة في دعوى المخاصـمة

حجة استقاله المللة القضائية ي  لدولة ي  أيماه المالللة القضائية ببعد  مماللولية ا

وترك األمر في ذلك للقوايد العامة في القانون المدني الخا الالالالالالة بممالالالالالاللولية  الحكومة

في  أو يضالالالالالالو النيابة ن وم  ثم إذا ما حكم يلن القاضالالالالالالين66 المت وع ي  يمل  تابعم

؛ ألنها  عية ولك  يجوز للدولة الرجوع يليممخا الالالالالالمة مان كانت الدولة ممالالالالالاللولة بالت

 ن .67  مملولة ينم ال معم

م القضائي بو ف الض   :القضا ي وزا  وأخطاء مَّمور  الضبطالتعويض عن تجاـ 

المتصالالوع أن تقع منم بعا ن م  ن68 جهازاً ممالالايداً للمالالللة القضالالائية في أداء مهمتها

 و التجاوزاتن التي قد تلدي ظلماً إلن إدانة بريء بغير وجم حق.األخلاء 

يلن الحق في التعويا ي   بشالالالالالالكل  الالالالالالريحاللي ي  وفي الواقع لم ينص المشالالالالالالرع  

ن إاألضالالراع المادية والمعنوية التي تصالاليب المتهمي  األبرياء جراء تلك التجاوزاتن و

 أن تلسس الملال ة بهذا الحق وفقاً للقوايد العامة. كان م  الممك  
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أن القالانون اللي ي كفالل العقالاب الرادع لمثل تلك التجاوزات هالذا وم  الجالدير بالالالذكر    

ما نصالالالالالت : ن69 ي مجموية م  نصالالالالالوص قانون العقوبات اللي ي م  بينهاواألخلاء ف

حالالد ن م  أنالالم:ل يعالالاقالالب بالالالح س كالالل موظف يمومي يقو  بتفتي  أ232يليالالم المالالادو  

ن م  ذات القانون 233وأيضاً ما نصت يليم المادو  ل. ماألشخاص متعدياً حدود سللات

حد األشالالالالالالخاص متعدياً أ م  أنم:ل يعاقب بالح س كل موظف يمومي قا  بالق ا يلن

ن م  ذات القانون م  أنم:ل كل 237وكذلك ما نصالالالالالالت يليم المادو   .حدود سالالالالالالللاتمل

موظف يمومي يالأمر بتعالذيالب المتهمي  أو يعذبهم بنفمالالالالالالم يعاقب بالمالالالالالالج  م  ثالث 

 سنوات إلن يشرل.

 6996ن لمالالالالالنة 27ن م  قانون تعزيز الحرية عقم  62ن المادو  فإيضالالالالالاف إلن ذلك   

ن أنم: ل ال يجوز سالالاللب أو تقييد حرية أي إنمالالالان أو تفتيشالالالم إال في األحواه نصالالالت يل

 والمدد الم ينة في القانونل.

إذا تحصل المتهم يلن حكم بال راءو تأسيماً  أنم في هذا الشأن ومما تجدع اإلشاعو إليم  

يلن أن الق ا يليالم أو تفتيشالالالالالالم كان باطالً أو أن ايترافم كان نتيجة إلكراهن كان م  

حقم الملال ة بالتعويا ط قاً لقوايد القانون المدني الخا الالالالالة بممالالالالاللولية المت وع ي  

ع لها التابـالالالالال  لنائب العا العامة ويمثلها ا النيابةالعامة ـالالالالال يمل تابعمن بحيث تلز  الجهة 

مأموع الضالالال   القضالالالائي ي  تعويا ذلك المتهمن ذلك أن مأموعي الضالالال   القضالالالائي 

  .ن70 الم اشر للنيابة العامة  فيما يتعلق بأيماه وظيفتهم لإلشرافيخضعون 

ن 227جاز المشرع اللي ي بموجب نص المادو  أ التعويض من مدعي الحق المدَي:ـــ  

م  قالانون اإلجراءات الجنالائيالة للمتهم أن يلالالالب المالديي المالدني بالحقوق المدنية أما  

ان ك بم ب عفع الديوى المدنية يليمن إذاالمحكمة الجنائية بتعويا الضرع الذي لحقم 

مترتب يلن  لذلك وجمن ومعنن ذلك أن هذا االدياء هو ادياء بالتعويا ي  ضالالالالالالرع

سلوك المديي المدني في إقامة الديوى المدنية التابعة بافتراض أنم اعتكب خلأ تم ب 

ن م  القانون 611يليم وهو المتهم  تل يقاً لنص المادو  ن في إلحالاق الضالالالالالالرع بالمدي

 للغير يلز  مرتك م بالتعويا.  المدني والتي تقرع بأن كل خلأ س ب ضرعاً 

وبالتالي فإن هذه الديوى المقابلة التي يقيمها المدين يليم وهو المتهم ليمت ملسمة   

يلن الجريمالة المرفويالة ينهالا الديوى الجنائيةن وإنما يلن فعل  خر وقع  م  المديي 

المدني يتمثل في تمالالريم واندفايم في عفع ديواه دون أن يكون لم حق فيهان ومع ذلك 

ئية سللة الفصل فيم م  جانب هذه المحكمةن بعد أن كونت خوه القانون المحكمة الجنا

يقيالدتهالا ممالا تم  أمالامهالا م  إجراءاتن وعة الة في تجنيالب المتهم مشالالالالالالقة االلتجاء إلن 
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القضالالالالالالالاء المالالدنين وال يكفي إلجالالابالالة المتهم إلن طل الالم أن تقضالالالالالالي المحكمالالة برفا 

ن أن يث ت أ التعويضالالالالالات التي يلل ها المديي المدنين وإنما يشالالالالالترط فضالالالالالالً ي  ذلك

قا  الديوى بمالالالالوء قصالالالالد أو يلن األقل  بغير ت صالالالالر وال أالمديي بالحقوق المدنية قد 

 .ن71 ترون فال يكون للتعويا سند إذا كان قد أقامها بحم  نية وبناًء يلن ش هات قوية 

قالالامهالالا في مواجهالالة أوال تكون ديوى المتهم مق ولالالة أمالالا  المحكمالالة الجنالالائيالالة إال إذا   

ي ق الل انتهالاء الالديوى المالدنيالة المرفويالة م  هالذا األخيرن إذ بانتهاء هذه المالديي المالدن

الالالديوى بالالالحكم فيهالالا مع الالالديوى الجنالالائيالالة تكون المحكمالالة قالالد فقالالدت واليتهالالا بنظر 

الديوىن كما لم يعد للمديي المدني  الفة في الديوى حتن تمتليع المحكمة أن تفصل 

ولم ي ق أمامم سالالالالالالوى ولوج اللريق في مواجهتم في طلب التعويا المقد  م  المتهم 

 .ن72 المدني لللب التعويا إن كان لذلك مقتضن

يليهم  أن معظم ديالالاوى التعويا المقالالابلالالة التي يرفعهالالا المالالدين والجالالدير بالالالالالذكر  

  بالالالحقوق المالالدنيالالة تكون قالالد عفعالالت بلريق االديالالاء المتهمونن في مواجهالالة المالالد يي 

الم الاشالالالالالالر ي  جريمتي االفتراء واختالق الجريمالالة المنصالالالالالالوص يليهمالالا في المالالادتي  

حيالالث تفقالالد النيالالابالالة العالالامالالة سالالالالالالللتهالالا في عفع الالالديوى  ن73 يقوبالالات لي ي ن216-212 

 قن وممالاعسالالالالالالة مالا تملكالم في هذا الشالالالالالالأن م  تقدير المالحقة الجنائية م  يدمها وال ي

االدياء الم اشالالالالر سالالالالوى  أمامها يند عفع الديوى م  المضالالالالروع م  الجريمة بلريق

 ن وقد يتضالالح م الديوىها في م اشالالرو الديوى أما  المحكمة بعد اتصالالالها بالقيا  بدوع

هالالا نالمجر  لهالالا بقالالانون العقوبالالاتن أو أ خاله المرافعالالات أن الجريمالالة لم تقع وفق النص

الم اشالالرن قد أقامها بمالالوء  عافع الديوى بلريق االدياء لمتهمن وأنةير ثابتة في حق ا

نية لغرض استعماه القانون والقضاء وسيلة لألذى المعنوي في المقا  األوهن فكان البد 

يليم وهو المتهم بحقم في التعويا ي  المماع الذي سلكم المديي  نم  اإلقراع للمدي

 بالحقوق المدنية بموء نية.

 المالالوابق ألهمية نظراً : للتعويض عن البراءة القضــا ية ســوابقلا ــــــــــــــــ الفرع الثاَي

ل لح هذه المالالالوابق باسالالالتخدا  التأثير يلن االقتناع الشالالالخصالالالي للقاضالالالي في القضالالالائية

و أة قايدو ما تعد بمثاب قضية في ذلك أن المابقةفي القضايا الحاليةن  ثالغموض في ال 

ن مثل هذه إوحيث ن لما تالها م  قضالالالالالالايا مماثلة م  حيت الموضالالالالالالوع مرجع قانوني

الدياوى تعت ر م  الديوى النادعو التي ترفع في المحاكمن وبعد ال حث تحصالالالالالاللنا يلن 

بعا األحكالالا  التي قضالالالالالالت بالالالتعويا لمتهمي  أبريالالاء ي  اإلجراءات الجنالالائيالالة التي 
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ي ف النيابة العامة تقصالالاليرو الجنائية كالح س االحتياطيناتخذت ضالالالدهم خاله الديوى 

 . والتأخير في محاكمتهمن لجلمات المحاكمة م  المج  همجل 

قضالالالالت المحكمة الجزائية في جدو بتعويا مواط  بم ل   :القضــــاء الســــعود في ف   

 62ألف لاير بعد أن ث تت براءتم في قضالية جنائية كان قد سج  بم  ها أكثر م   077

 .ن74  حكم نهائي بذلك اكتمب القلعية عَ د     أُ شهراًن وث ت الحقاً براءتمن و

الحكم إلن األمر الذي يلكد يلن ما نصالالالالالت يليم هذا واسالالالالالتندت المحكمة في حيثيات   

التعليمالات م  كفالالالة حقوق األفراد ويالد  اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات 

التعويا يلن إال في الحدود المقرعو شالالالالالرياً ونظاماً. وقدعت المحكمة حمالالالالالاب م ل  

سالالايةن  22ن كون اليو  3أسالالاس عاتب  الالاحب الديوى اليومين ثم ضالالرب الم ل  في 

فتراتن  3سالالالالالاياتن فيكون عاتب اليو  الواحد مضالالالالالروباً في  8وفترو العمل الل يعية 

 وهي محاس ة تقديرية تعود للمحكمة في  لية تحديد التعويا.

ن 2763/70/27لرباط بتاعيخ لمحكمالة اإلداعيالة باحكمالت ا :القضــــــاء الم ربيوفي   

دعهمن مع النفالالاذ المعجالاللن  677.777.77بتعويا قالالدعهن 163/62/2762ملف عقم 

لفائدو متضالالالالالرع م  تفويت فر الالالالالة المحاكمة العادلة يليم وبقائم أكثر م  سالالالالالنة بدون 

 .ن75 محاكمة في حالة ايتقاه احتياطي

ي النيابة العامة فإن تقصالالالالير  حيث :فيما يلي الحك: القضــــا ي اهذ ســــبا أوتتلخص   

الرقابة يلن الشالرطة القضائيةن بإلزامها بتنفيذ اإلجراءات القضائية بإحضاع المتابعي  

 ة لم دأ المحاس أما  المحكمة الزجريةن وتحريك الوسائل القانونية في مواجهتها تدييماً 

م  قانون الممالالاللرو الجنائيةن  312و27و27و30و68والممالالاللولية وتل يقا للفصالالالوه 

تداعك الخلأ عةم الللب المتكرع للدفاع و المحكمة لعدو جلمالاتن بشالالكل أ  ح ويد  

يرتب ممالاللولية النيابة العامة ي  الخلل في سالالير مرفق  ايتياديان تأجيل المحاكمة أمراً 

مما جعل  الالوعو المرفق تتضالالرع م   نالقضالالاءن ويرقلة نشالالاطم المعت ر خلأ جمالاليماً 

بم اد  المحاكمة العادلة  ن مما شالالالالكل إخالالً ةوي ثية إجراءات المحاكم كثرو التأجيالت

ن م  الدسالالتوع والسالاليما قرينة ال راءون وم دأ 627و  23 الفصالالل  في جميع  الالوعهان

واحترا  كرامالة األشالالالالالالخاص المتابعي  و حرياتهمن وهي ة  المحالاكمالة في أجالل معقوهن

 م  ما يفرضالالالماس بمالالالمو القانون نفمالالالمن والقضالالالاء و الدفاع و عجالم إن لم يك  الممالالال

جودو الخدمة القضالالالائية التي أسالالالاسالالالاها احترا  حقوق وحريات المواط  كان متابعا أو 

 ضحيةن وضمان األم  القانوني والقضائي.
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ن بإحضالالالالالالاع المتابعي  الزجريالة إن يالد  تنفيالذ النيالابالة العالامالة لمقرع المحكمالة وحيالث  

 والدوليةن ألحقلجلمالالالالالالات المحكمة بالمخالفة لألسالالالالالالس الدسالالالالالالتوعية والقانونية الوطنية 

في تفويت فرصــة المحاكمة العادلة عليه للمديي تمثل  و معنوياً  مادياً  م اشالالراً  ضالالرعاً 

ن ةير م رع مس لاعتقال احتياطي"وبقـا ـه أكثر من ســــــنـة بـدوي محـاكمة في حالة 

بم دأ قرينة ال راءو و بحريتمن وما سالال  م ذلك م  أثر نفمالالي ومعاناو وألم م  جراء هذه 

لقوايد حمالت مالاديالة ي  مصالالالالالالاعيف الدفاعن فقد اعتأت المحكمة ت عا وت اإلجراءاتن

لمالالالالالالللتها التقديرية في تحديد التعويا المناسالالالالالالب ج ر نصالالالالالالافن وت عالاً العالدالالة واإل

 ل .دعهم 677.777.77الالحقة بالمديي في م ل   عاضراأل

محكمة بنغازي المدنية يرضالالالالالت إحدى القضالالالالالايا يلن فقد  :القضـــــاء الليبيفي أما   

نن  067/2767 الديوى عقم  الملعون ضده  قا لأ :ما يليلخص وقائعها فيالجزئيةن ن

 اللايني  بصفاتهمن وقاه شرحاً لها: مختصالماً  -بنغازي -المدنية الجزئية المحكمةأما  

دا ن فلع  مع  خر م  ق الل محكمالة جنالايات بنغازي باإلي دي تهم بالالقتالل العمالد وأاإنالم 

 ن بنقا الحكم 68/1/2772مة العليا قضالالالالالالت بتاعيخ كوالمحيلن هذا الحكم بالنقان 

إال خرىن أهيئة مجدداً م   الملعون فيمن وإيادو الديوى إلن محكمة الجنايات لنظرها

م، وبق  طيلة هذه 5/11/2002إال بتاريخمـام تلك المحكمة أ: تحـدد لـه ًلســــــة أَـه ل

سالاءو استعماه المللة إاألمر الذي يشالكل جريمة  المدة في اَتظار المحاكمة من ًديد،

م  قانون العقوباتن  230و 237م  ق الل النيالابالة العامةن ومعاقب يليم بنص المادتي  

 ضراعاً مادية ومعنوية.ألحق بم هذا التأخير أوقد 

 ن يدفعوا لم م ل  مليون ديناع تعويضاً ي أوانتهن إلن طلب إلزا  اللايني  بصفاتهم ب

 الضرعي .

ن يدفعوا لم م ل  س عي  ألف ديناع تعويضاً ي  متضامني  بأ بإلزامهموالمحكمة قضت 

 الضرعي .

  االبتدائية في موضالالوع االسالالتئنافيوقضالالت الهيئة االسالالتئنافية بمحكمة شالالماه بنغازي 

 .ن76 الممتأنفلبرفضهما وتأييد الحكم  م  اللرفي  المرفويي 

 :ةـــــالخاتم

نأتي في الختا  لنعرض أهم ن التعويا ي  ال راءو موضالالوعتعرضالالنا ل حث بعد أن    

 :ن كما يليومقترحات ما تم التو ل إليم م  نتائ  وتو يات
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 :لنتا جـ ا 

إن حماية الحقوق والحريات الفردية أولن م  العقاب مع الظ  والشكن وإن القاضي  .6

 في العقوبة.  في العفو خير م  أن يخل أخلأإن 

الذي يصدع ي  جهة قضائية مختصةن وبموج ها يعود الفرد إن ال راءو هي الحكم  .2

إلن ما كان يليم ق ل االتها  م  براءو ذمتم مما وجم إليم م  اتها ن وذلك إما يند 

 انتفاء األدلة أو يد  كفايتها.

هناك العديد م  األس اب التي قد تلدي بشكل أو بآخر إلن اتها  شخص بريء منها:   .3

ع الشخص في ممرح الجريمة أوفي مركز االتها ن الصدف والظروف التي توق

 االتهامات وكيديتها. وكذلك تلفيق

اية ف: ال راءو الموضويية الكاملةن ال راءو الموضويية لعد  كةلل راءو أنواع ثالث .2

 في اإلجراءات. لالن  األدلةن ال راءو الشكلية ل 

لم ينص المشرع اللي ي بشكل م اشر يلن تعويا المتهم الذي ث تت براءتم بحكم  .7

باتن وترك األمر في ذلك للقوايد العامةن والم اد  العامة للشريعة اإلسالمية الغراء 

 المصادع الرئيمية للتشريع اللي ي. أحدالتي هي 

ء براءو إال لل ري إن التعويا الذي يجب منحم لألبرياءن ال ين غي أن يتقرع قانوناً  .1

في اإلجراءات فال يمتحق  ل لالن  لعد  كفاية األدلةن أما ال ريء  تامة وال ريء

 التعويا ي  أي إجراءات اتخذت ضده.

ثناء مماعستهم العمل أإن القضاو ليموا إال  دميي  وقد تصدع منهم أخلاء مهنية  .0

 القضائي ال يجوز المكوت ينها.

خلاء المللة القضائية في القانون اللي ي إال مع ال س يل للحق في التعويا ي  أ .8

 توافر س ب م  أس اب المخا مة القضائية.

لم ينص المشرع اللي ي بشكل م اشر يلن مملولية الدولة ي  أخلاء المللة  .9

القضائية وترك األمر في ذلك للقوايد العامة في القانون المدني الخا ة بمملولية 

 المت وع ي  يمل تابعم.

تعلق ي العامة فيماشراف الم اشر للنيابة لإلعي الض   القضائي يخضعون إن مأمو .67

 بأيماه وظيفتهم.

إذا تحصل المتهم يلن حكم بال راءو تأسيماً يلن أن الق ا يليم أو تفتيشم كان  .66

باطالً أو أن ايترافم كان نتيجة إلكراهن كان م  حقم الملال ة بالتعويا ط قاً لقوايد 

 ة بمملولية المت وع ي  يمل تابعم.القانون المدني الخا 
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 والمقترحا : التوصيا  ـ

ع اللي ي أن يحذو حذو المشرع الفرنمي بالنص  راحة يلن تعويا المشر   نو ي -6

المتهم إذا تقرعت براءتم بناًء يلن الحكم في التماس إيادو النظرن أو بأمر بأن ال 

 وجم إلقامة الديوى الجنائية ق لم.

عع اللي ي شر  نديو الم -2 إيراد ب والمعودي الفرنمي والجزائري أن يحذو حذو المشر 

تهي حتياطياً يلن ذمة قضية تني  ريحن يقرع فيم تعويا المح وس انص تشريع

 بال راءو.

لضمان حصوه المتضرع م  االتها  يلن التعويا بأسرع وقت نو ي المشرع   -3

قضائية للات الالدولة بتحمل ما يقضن بم م  تعويا يلن ياتق الم بإلزا اللي ي 

 والض لية.

نقترح إضافة نص  ريح في التشريع اللي ي يضم  تعويا المتهم إذا تقرعت   -2

 براءتم بحكم نهائي. 

نأمل أن يحظن هذا الموضوع باهتما  كاف  يلن  عيد الفكر القانوني في لي يان  -7

لن ي م  الناحيتي  العملية والنظريةألهميتم وةيرها م  الدوه العربية؛ وذلك نظراً 

 حد سواء.

ز ي ن فإن أ الال نا ف توفيق م   نكون قد وفقنا ب حث هذا الموضالالوع أن وأخيراًن نتمنن

 ن و خر ديوانا أن الحمد هلل عب العالمي .أنفمنان وإن أخلانا فم  يند وجل

 الهوامش:

 يوهو ف ل الذي ايتقلًاموأكوام  ل لألسف: قضيةهذه الحاالت الموجودو في الواقع م  بي    (6)

م  يمرهن واتهموه بالقتل وتم الحكم يليم بالمج  مدى الحياون وبعد أن قضن لكوامي أجامول  60

سنة م  يمره في المج ن ظهرت بعا األموع في مالبمات قضيتم ليتم فتح القضية م   27

 وفي جلمة ت رئة لكوامي ياما.  70جديد ويث ت براءتم ويتم االفراج ينم وهو ي ل  م  العمر 

جامول طلب منم القاضي لعيتشاعد بيكاعل أن يقوه لهيئة المحكمة ي  التعويا المناسب والذي أ

وامي كيق ل بم بعد يمره الذي ضاع في المج ن وحينها فوج  الجميع بالتعويا الذي طل م ل

ظلمم ويادو النظر في القواني  التي تم  ت في ايتقالم إ حيث طلب م  المحكمة أن يتم ل أًامو"،

 . ينظر: في يرض هذه الواقعة الموقع التالي:ل فق 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&c

ad=rja&uact 

 مماءً  66:77الماية  7/9/2727الم تتاعيخ الدخوه:  

إذا نزع وت ايدن  :: إذا تخلصن وبر  ال راءو م  الشالالاليء معناها التخلص منمن بر ن  ال راءو لغةً:2 

ول ه   ل تعالن:ومنم قولم  وأنذعإذا أيذع  :وبر  َن َّللاا  َوَرســل م   6: اآلية نأي إيذاع وإنذاع " بََراَءةٌ م 

ينظر: اب  منظوعن لمالالالان العربن إحياء التراث العربين بيروت ل نانن الل عة األولن  التوبة.سالالالوعو 
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الخلو م  الالالذنالالب أو الالالدي  أو نحوهمالالا. ينظر: محمالالد ب  أحمالالد  . وال راءو بمعنن:6/371هن 6261

تحقيق إبراهيم األبيالالاعين داع مكت الالة الخالالانجي بالالالقالالاهرون الل عالالة األولنن  اللغالالةن األزهرين تهالالذيالالب

 .67/219ن 6991-6901

بحث منشوع في مجلة دنيا الوط  ن ينظر: نوع الدي  يلايا عجب ابو زعن التعويا ي  ال راءون 3  

 ن ي ر الموقع التالي:2768لكترونيةن اإل

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&c

ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi72Nzp2tzrAhXfQkEAHfOKANQQFjAAe

gQIBBAB&url=https3%A                       

 .مماءً  0:37الماية:  27/8/2727تاعيخ الدخوه:   

 .1ص بدون داع نشرن بدون سنةن األبرياءنينظر: د/ ي د الفتاح خضرن ال راءو وتعويا   ن2 

ن 1 الجزء لمان العربن اب  منظوعن ينظر:الص اح.  اختللت بضوءالغلس: ظلمة  خر الليل إذا ن 7 

 .671سابقن ص  مرجع

 ن .32ن  سوعو المائدو: جزء م  اآلية  1 

ن ينظر: الميد المريشنين شرح إحقاق الحقن تحقيق تعليق: الميد شهاب الدي  المريشني النجفين 0 

 .     768ون سنة نشرن ص ن بدون داع نشرن بد60الجزء 

لكترونيةن ي ر اءون مقاه منشالالالالالالوع ضالالالالالالم  مجلة ق س اإلن ينظر: يالذعاء الرفالايين تعويا ال ر8  

 الموقع التالي:    

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&c

ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcs9ys 7                       

 مماًء.   7:77الماية:  28/0/2727تاعيخ الدخوه: 

ن للمزيالد ينظر: د/ ي الد الحكم فودهن ال راءو ويالد  العقاب في الديوى الجنائيةن منشالالالالالالأو المعاعف 9  

 . 698ن ص 2777باإلسكندعيةن 

ترقيمن يالالذعاء الرفالالايين موقع  سالالالالالالابقن بالالدونن  ينظر: نوع الالالدي  يلالالايالالا عجالالب أبو زعن موقع 67 

 وما بعدها. 26سابقن بدون ترقيم؛ د/ ي د الفتاح خضرن مرجع سابقن ص

ن  يقصالالد بهذا الم دأ أنم يندما يمالالتشالالعر القاضالالي شالالكاً في حدوث الواقعة الجنائيةن أو نمالال تها إلن 66 

ع اليقيني للب االقتناب راءتمن إذ اإلدانة تت المتهم والقضالالالالالالاءالمتهم فإنم يتعي  تفمالالالالالالير ذلك في جانب 

/ ي د الحكم ينظر: دالكالامالل وال مجالاه فيهالا للشالالالالالالك أو االحتمالاه أو الترجيح. للمزيالد حوه هذا الم دأ 

 .211فودهن مرجع سابقن ص 

 .22ن  ينظر: ي د الفتاح خضرن مرجع سابقن ص62 

 .23ي د الفتاح خضرن المرجع المابقن ص ينظر: ن63  

وُضن والعوض معناه ال دُه والخلُف ويقاه  ياضالالالالالالمُن بكذا وينم ومنم : هو الع  التعويض ل ة   ن62   

َوض يعني ال دهن  -ياضالالالم يوضالالالاً: أيلاه إياه بده ما ذهب منمن فهو يائان وم  ذلك أيضالالالاً أن الع 

وتعو ض منالمن وايتالاض: أخالذ العوضن ويالاضالالالالالالم أ الالالالالالاب منالم العوض. ينظر: محمد ب  أحمد ب  

داع إحيالاء الترا ث  مريالبنتحقيق: محمالد يوض  اللغالةن تهالالذيالب منصالالالالالالوعنأبو  الهرويناألزهري 

 . 22 ن ص 2776الل عة: األولن,  بيروتن –العربي 

ينظر: د/ي د الرزاق أحمد المالالالالالالنهوعين الوسالالالالالي  في شالالالالالالرح القانون المدنين تحديث وتنقيح ن 67  

االلتزا  بوجم يا ن مصادع االلتزا ن ملسمة  األوهن نظريةالممتشاع/ أحمد مدحت المراةين الجزء 

 . 083 ن ص2770األملن 

ن 6996مصادع االلتزا ن بدون داع نشرن  -ينظر: د/ منذع الفضاللن النظرية العامة لاللتزاماتن 61  

  .306ص 
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ن 6916ن  ينظر: مرقس سليمانن موجز أ وه االلتزاماتن مل عة لجنة ال يان العربين القاهرون 60 

 .107ص 

 ن  ينظر: نوع الدي  يلايا عجب أبو زعن موقع سابقن بدون ترقيم.68  

لية المدنية ف ضالالالالوء الفقم و لووعي, ي د الحميد الشالالالالواعبي, الممالالالالن ينظر: يز الدي  الدنا الالالال69  

 .6779القضاء, الجزء الثاني, بدون داع نشر, بدون سنة, ص

 االلتزا نمصالالالالالالادع  األوهنالقمالالالالالالم  لتزا نلالالنظرية العامة  الالدليمين ي الد  ن ينظر: د/محمالد 27  

 .266ص ن6998سنة  المفتوحةنالجامعة 

 .6972ف راير  27ن  القانون المدني اللي ي المنشوع في الجريدو الرسمية بتاعيخ 26  

ن ينظر: محمد أحمد يابدي ن التعويا بي  الضالالرع المادي واألدبي والموعثن منشالالأو المعاعف 22  

 .28ن ص2771باإلسكندعيةن 

مانن اإلنينظر: محمد الماليد الدسالوقين التعويا ي  األضالراع األدبية المتعلقة بحياو وسالالمة   ن23 

 .39ن ص2770ن الجديدون مصرمقاعنة بي  الفقم اإلسالمي والقانون المقاعنن داع الجامعة  دعاسة

 .06سابقن صن  ينظر: محمد أحمد يابدي ن مرجع 22  

المالالالالالاليدو ع فعالً ألحدى مدعاء المداعس الحكومية باألعدن تدين ن وقد وقعت مثل هذه األضالالالالالالرا27 

 27يلن يقبن ف عد خدمة  دامت لمدو يوما كانت كفيلة بقلب حياتي عاسالالالاً  60 منننن حيث تقوه بأن 

ياًمان  أحلت للمديي العا  بتهم تتعلق باسالالتثماع الوظيفة والتهاون بواج اتي واالختالسن وأن كنت قد 

يلن ال راءون إال انها براءو منقو الالالة  ف عد أن  الالالرت في أيلن المراتب ولدي  تحصالالاللت في  النهاية

إنجازاتي حتن أن أبناء منلقتي طل وا مني الترشالالالح لعضالالالوية مجلس النوابن فجأو وجدت نفمالالالي في 

كما تمالالالالالتذكر منن والدتها التي تعرضالالالالالت لجللة دماةية بعد توقيف ” أدنن المراتب خلف القضالالالالال ان

توفيت عحمها   بعد  الالدوع حكم ال راءون ةير أنها لم تك  مدعكة  …ن خرت بي للالما افت“ابنتها: 

 ”.لما يجري حولها جراء ت عات المرض

ال أزاه أخشن مواجهة المجتمع الذي لوعةم  دوع حكم قاطع بت رئتها ق ل خممة أيوا ن تقوه منن 

التقايد بعد فترو وجيزو م  يودتي لم ي رئنين إذ تعللت ي  يملي مدو ثالث سالالالالالنواتن ثم أُحلت إلن 

 الموقع التالي: في يرض مثل هذه الوقائع .  ينظرلللعمل و دوع ال راءو

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&c
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 مماءً  9:77الماية:  69/2/2726تاعيخ الدخوه:  

مقاعنةنن بحث مقد  لمجلة  ال اطل  دعاسةن  ينظر: د/ لمن يامر محمودن التعويا ي  التوقيف 21 

 .727كلية التربية األساسيةن جامعة نابلن بدون سنةن ص

وضالالالالالالعي مقالالاعنالالاً بالالالشالالالالالالريعالالة يالالاده محمالالد الفقين حقوق المجني يليالالم في القالالانون ال: ن  ينظر20  

 .33ن ص6982مصرن شمسناإلسالميةن عسالة دكتوعاهن جامعة يي  

/ 29/1ق بتاعيخ 73/ 671ن وفي هالذا الصالالالالالالدد يمكننالا أن نشالالالالالالير إلن اللع  المدني اللي ي عقم 28 

أما  محكمة مرج االبتدائية  12/98والذي تتلخص وقائعم فيما يلي:ل أقا  اللاي  الديوى عقم  2778

ن لم يك ن ثانياً: أالملعون ضالالالالالالدهما طال اً أوالً: إيادتم للعمل وايت اع قراع إنهاء المشالالالالالالاعكة كيلن 

إلزا  المدين يليهما بصالالالالرف ممالالالالتحقاتم م  المرت ات وتمالالالالوية ممالالالالتحقاتم م  المكافآت والعالوات 

همالالا بالالدفع م ل  وقالالدعه ييلن ثالالالثالالاً: إلزا  المالالدي نوالمزايالالا واالجالالازات منالالذ اتهالالامالالم وحتن تالالاعيخ الحكم

   نفمالالاليةاآلديناع تعويضالالالاً ي  الضالالالرع النات  ي  اتهامم وما تعرض لم بمالالال ب االتها  م   07777

لديواه أنم يعمل بمجمع لصناية ال لاطي  منذ  وجمالدية واجتمايية وم  أضالراع ماديةن وقاه شاعحاً 

التهالامم  70/6992قم ن وقالد تم انهالاء مشالالالالالالاعكتالم بموجالب قراع أمي  اللجنالة الشالالالالالالع يالة ع6/1/6981

باعتكاب فعل يعد جريمة وقد مضت محكمة الجنايات ب راءتهما األمر الذي يتضح معم أن قراع انهاء 
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 لعد  انتظاع الفصالالالالالل في الديوى يليهما بإيادو المديي إلن سالالالالالابق يملم المشالالالالالاعكة جاء متمالالالالالرياً 

ا من لم يك ن ثانياً: وإلزامهوتمكينم يلن الدعجة المالالالادسالالالة زائد يالوتي  وايت اع قراع المشالالالاعكة كأ

بأن يدفعا للمديي م ل  يشالالالرو  الف وثمانمائة وخممالالالة وأعبعي  ديناعاً تعويضالالالاً ي  انهاء مشالالالاعكتم 

تعماليفاًن وبرفا ما يدا ذلك م  طل اتن وقضت محكمة استئناف بنغازي في االستئنافي  المرفويي  

 م الممتأنف وعفا الديوىل.م  طرفي الديوى بق ولها شكالً وفي الموضوع بإلغاء الحك

 .268ن ص مرجع سابق ن ينظر: د/ محمد ي د   الدليمين29  

ن 6يدد  اللي يةنحكمة العليا م ن مجلة ال6907/ 63/2قن جلمالالة  27 -03 لي ي عقمن طع  مدني 37  

 .73ص 

  .268 سابقن صن ينظر: د/ محمد ي د   الدليمين مرجع 36  

يذعاء الرفايين موقع سالالالالابقن بدون ترقيم؛ د/ ي د الفتاح خضالالالالرن  ه:االتجان م  أ الالالالحاب هذا 32 

 .21مرجع سابقن ص

 ن  م  أ حاب هذا االتجاه: نوع الدي  يلايا عجب أبو زعن موقع سابقن بدون ترقيم. 33  

ي د الفتاح خضالالالالالرن  ترقيم؛ن  م  أ الالالالالحاب هذا االتجاه: يذعاء الرفايين موقع سالالالالالابقن بدون 32  

  .23مرجع سابقن ص

 ن  ينظر: يذعاء عفايين موقع سابقن بدون ترقيم.37 

الن وية التي تده داللة قاطعة يلن أن م  أخذ  القر نية واألحاديثن هنالاك العديد م  النصالالالالالالوص 31 

م  ماه اآلخري ن أو الحق بهم ضالالرعاً مادياً أو معنوياًن فهو ممالاللوه ي  عد ما أخذهن وي  ج ر هذا 

ْثللها تعالن: ل ا: قولةمنه واآلخرونالضالرع في الدنيا  َةٌ م  يَئ َة  سـَ يَئ َزاءل سـَ ًَ م  سوعو  22....ل  اآلية:  َو

أهدت إليم طعاماً  - لن   يليم وسلم -الشالوعىن وما ث ت في الصحاح م  أن إحدى زوجات الن ي 

القصعة بيدها فكمرتهان فوقع ما فيها م  طعا  يلن  -عضالن   ينها –في قصالعةن فضالربت يائشالة 

عضن فقاه عسالالوه   ل الاللن   يليم وسالاللمل لعائشالالة: ل طعا  بلعا ن وإناء بإناءل.  وقولم  الاللن األ

:ل م  أوقف دابة في سالال يل المماللمي ن أو في سالالوق م  أسالالواقهمن فاوطات بيد أو وساللم أيضالالاً   يليم 

 د ي تحقيق محمدينظر: محمد ب  إسماييل ب   الح ب  محمد يلي الصنعانين  ل.فهو ضام  عجلن

 .621ن ص ه6309ن 2ط  بيروتنن داع احياء التراث العربين 621/ 3العزيز الخولين 

ن منم يلن 29ن وم  بي  أهم هذه الدسالالاتير واالتفاقيات: الدسالالتوع الجزائري حيت نصالالت المادو  30 

يلن الخلأ القضالالالالالالائي تعويا م  الدولة ويحدد القانون شالالالالالالروط التعويا وكيفياتمل.  يترتب” أنم:

ن منم يلن أنم:ل تكفل الدولة 70  الذي نص في المادو  6906الدسالالالالالالتوع المصالالالالالالري لمالالالالالالنة  وكذلك

 المادو نصالالت تعويضالالاً يادالً لم  وقع ايتداء يلن حريتم الشالالخصالالية أو حرمة حياتم الخا الالةل.  كما

ن م  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والمالالياسالالية يلن أنم:ل لكل شالالخص كان ضالالحية توقيف 9 

ق وعبية لحقواألكما نصالالالالالالت االتفاقية  لنايتقالاه ةير قالانوني الحق في الحصالالالالالالوه يلن التعوياأو 

ن يلن أنم:ل لكل م  كان ضالالالحية ق ا أو حجز مخالف ألحكا  7ن م  المادو  7االنمالالالان في الفقرو  

 .66/ لمن يامر محمودن مرجع سابقن صينظر: دهذه المادو حق وجوبي في التعويال. 

 حالة قيا ئي: هو ما ينت  ي  القراعات الصالالادعو ي  محاكم الجزاءن ويرتكب في ن الخلأ القضالالا38 

خلالأ بالإدانالة بريء بقراع نهالائي دون أن يكون هناك إمكانية لللع  العادي فيم. ينظر: مزيود  محكمالة

بصالاليفين ممالاللولية الدولة ي  الح س الملقت ةير الم رع والخلأ القضالالائين عسالالالة ماجمالالتيرن كلية 

 .77ن ص 2766/2762معة وهرانن الحقوقن جا

تمع اهتز لها النظا  والمج التاعيخ التين يتجلن ذلك م  الشالالواهد الفظيعة لألخلاء القضالالائية ي ر 39 

انتحاع ابنم أنم قاتلمن جناية  أثريلن  ن كاالسحيث اتهم  :جون كاالس بصالالالفة يامة وم  بينها قضالالالية

حشالالي اقتيد إلن المشالالنقةن هزت القضالالية الرأي ن بعد تعذيب و6012ماعس  67القتل يمد نمالال ت إليم 
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العالا  ونقلالت وقالالائعهالا لفولتير الالالذي يمالل خاله ثالث سالالالالالالنوات بعز  حتن تو الالالالالالل إلن إث الات براءو 

 .6017بعد إيادو التحقيق في القضية نلقت المحكمة بال راءو سنة و ننكاالس 

www. Wikipedia.org/wiki/affair-Jean-calas     

 .12ص  ينظر في يرض هذه القضية: مزيود بصيفين المرجع المابقن 

   وتعديالتم.6973 اللي ي لمنةن قانون المرافعات 27  

ن ينظر في يرض هذه األحواه: د/ يمالالالالالالري العصالالالالالالاعن القضالالالالالالاء اإلداعين دعاسالالالالالالة مقاعنةن 26  

 وما بعدها. 98ن ص2772ط عة

براءو  إلث اتى نص يليم المشالالالالالالرع كوسالالالالالاليلة ن التمالاس إيالادو النظر هو طريق طع  ةير ياد22  

المحكو  يليم. للمزيد ينظر د/ مأمون محمد سالالالالمةن اإلجراءات الجنائية في التشالالالريع اللي ين الجزء 

 .709 ن ص6906داع الكتبن بيروتن ل نانن الل عة األولنن  الثانين مل عة

ن أنم : ل دون االخاله بأحكا  ن م  قانون اإلجراءات الجنائية الفرنمالالالي يل629تنص المادو  ن 23  

ن م  قانون التنظيم القضالالائي فأن للشالالخص الذي كان محالً 6-086الفقرتي  الثانية والثالثة م  المادو  

لح س احتياطي خاله إجراءات جنائية انتهت ق لم بإ الالالالالالداع أمر باألوجم أو بإخالء سالالالالالال يلم أو بحكم 

يلن طل م في تعويا كامل ي  الضالرع االدبي والمادي الذي س  م لم هذا  نهائي بال راءون الحق بناءً 

وحيد وهو تقرير يد   يلن سالالال  اً  الح س وال يتوجب التعويا إذا كان هذا القراع قد  الالالدع ملسالالالمالالالاً 

ن  م  قانون العقوباتن أو لصالالالالالدوع يفو الحق يلن األمر بالح س 6-622ممالالالالاللوليتم تل يقا للمادو  

شالالالخص قد  الالالدع بحقم أمراً بالح س االحتياطي طويية منم وبرضالالالائم أو سالالالمح االحتياطي أو كان ال

لمن  /د ي  المادو نقالً هذه ل. باتهامم ي  خلأ كي ي يح للفايل األ لي باإلفالت م  المالحقة الجنائية

  .720يامر محمودن مرجع سابقن ص

نوفم ر  28ه الموافق 03ه عبيع ا ألو 26ن ينظر: قانون اإلجراءات الجنائية اللي ي الصالالالالالادع في 22 

 المعدلة لم.   والقواني 6973

ن م  قالانون اإلجراءات الجنالائيالة اللي ي يلن أنالم:ل يجوز طلب إيادو 272ن حيالث تنص المالادو  27  

 النظر في األحكا  النهائية الصادعو بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في األحواه اآلتية:

 ة قتل ثم وجد المدين قتلم حياً.إذا حكم يلن المتهم في جريم   -6

إذا  الالالدع حكم يلن شالالالخص م  أجل واقعةن ثم  الالالدع حكم يلن شالالالخص  خر م  أجل الواقعة   -2

 يينهان وكان بي  الحكمي  تناقا بحيث يمتنت  منم براءو أحد المحكو  يليهما.

إذا حكم يلن أحد الشالالهود أو الخ راء بالعقوبة لشالالهادو الزوع وفقاً ألحكا  قانون العقوبات أو إذا   -  3

حكم بتزوير وعقالة قالدمالت أثنالاء نظر الالالديوىن وكالالان للشالالالالالالهالادو أو تقرير الخ ير أو الوعقالالة تالأثير في 

 الحكم.

األحواه الشالالالالخصالالالالية إذا كان الحكم م نياً يلن حكم  الالالالادع م  محكمة مدنية أو م  إحدى محاكم  -2

 وألغي هذا الحكم.

إذا حالدثالت أو ظهرت بعالد الحكم وقالائع أو إذا قالدمالت أوعاق لم تك  معلومالة وقت المحاكمةن وكان  -7

 م  شأن هذه الوقائع أو األوعاق ث وت براءو المحكو  يليمل .

-6عقم  ن مكرع: م  القانون630ن  حيالث نص قالانون اإلجراءات الجزائية الجزائري في المادو  21 

ح س  يلن أنالم: ليمك  أن يمنح تعويا للشالالالالالالخص الالذي كان محل 2776يونيو  21 الملعخ في 8

 ة أوباألوجم للمتابعملقت ةير م رع خاله متابعة جزائية انتهت في حقم بصالالدوع قراع نهائي قضالالن 

لمالالالابقة للفقرو اويكون التعويا الممنوح ط قا  هذا الح س ضالالالراعاً ثابتا ومتميزاً. ألحق بمال راءو إذا 

يلن ياتق خزينة الدولة مع احتفاظ هذه األخيرو بحق الرجوع يلن الشالالالالالخص الم ل  سالالالالالاليء النية أو 

ب في الح س الملقتل.  ينظر: قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري منشالالوع  شالالاهد الزوع الذي تمالال

 ي ر الموقع التالي:
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&c

ad=rja&uact 

 مماءً  8:28الماية  9/2727/  1األحد  الدخوه:تاعيخ 

 بعد المائتي  م  نظا  االجراءات الجنائية المعودي يلن أنم:ل لكل م  أ ابم ن60  كما نصالت المادو

ضالالالالالالرع نتيجة إطالة مدو سالالالالالالجنم أو توقيفم أكثر م  المدو المقرعو الحق في طلب التعويال. ينظر: 

 ه.6222/ 0/ 28بتاعيخ ن 39نظا  اإلجراءات الجنائية المعودي الصادع بالمرسو  الملكي عقم   / 

القانون عقم الخاص بعد  دسالالتوعية  6/70المحكمة العليا اللي يةن اللع  الدسالالتوعي عقم  ينظر: ن20  

. كما ال يفوتنا أن 7ن 2ن ص العا  سالالابقاً بشالالأن يالقات العمل الصالالادع م  ملتمر الشالالعب 2762/ 62

بشأن تعويا المجناء المياسيي   2762ن لمالنة 77نشالير إلن أن المشالرع اللي ي أ الدع القانون عقم  

دنيي ن مكريي  أو المالذي  حجزت حريتهم في المجون والمعتقالت بم ب اعاءهم المياسيةن سواء الع

وحالالدد القالالانون قيمالالة التعويا بواقع  2766/ ف راير/62ن حتن تالالاعيخ 6919/ سالالالالالال تم ر 6م  تالالاعيخ 

 ديناع لي ي ي  كل شهر سج . 8777

 :الموقع التالي ي رن منشوع 6911ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والمياسية 28 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&t

=8&ved=2ahUKEwjP_eSc6NzrAh  

 مماًء. 6:22 ن الماية2727/ 7/9تاعيخ الدخوه: الم ت 

ةير منشوعن نقالً  2777/ 61/2ق جلمالة  232/32ن ينظر: حكم محكمة اسالتئناف مصالراتم عقم 29 

ي  د/ يلي ممالالالعود محمد بلقاسالالالمن شالالالرح قانون المرافعات المدنية والتجاعية اللي ين داع ومكت ة ب  

 .672زليتي  لي يان بدون سنة نشرن ص حمودون

اللي ين منشالالوعات الجامعة اللي يةن بدون سالالنة ينظر: د/ مصالاللفن كامل كيرون قانون المرافعات ن 77 

 .617نشرن ص 

 .617ن ص المرجع المابقن ينظر: د/ مصلفن كامل كيرون 76 

ن ص 2770ن ينظر: د/ أحمالد هنالدين قانون المرافعات المدنية والتجاعيةن داع الجامعة الجديدون 72  

20 

 وما بعدها. 20ن ينظر: د/ أحمد هندين المرجع المابقن ص73  

ن ينظر: محمالالد ي الالد الوهالالاب العشالالالالالالمالالاوين قالالانون المرافعالالاتن الجزء األوهن بالالدون داع نشالالالالالالرن 72 

 وما بعدها.607 ن ص6970

ذي الخلأ ال بأنم لن وفي هذا الصالالالالالالدد تذكر المحكمة العليا اللي ية الخلأ المهني الجمالالالالالاليم بقولها:77  

 لن الواقعة الملروحة يليم قدعاً يرتك م القاضالالالالالي نتيجة وقويم في ةل  فاح ن ما كان ليقع لو أنم أو

كالافيالاً م  االهتمالا ن أو إلهمالالم في يملم إهماالً بيناً ما كان ين غي أن يقع فيم ل.  طع  مدني لي ي عقم 

ةير منشوع نقالً ي  د/ يلي ممعود محمد بلقاسمن مرجع سابقن  2770/ 2/ 21ن قن جلمة 22/27 

 .677ص 

 .671سابقن صسمن مرجع ن  ينظر: د/ يلي ممعود محمد بلقا71  

 .671ن ينظر: د/يلي ممعود محمد بلقاسمن المرجع المابقن ص 70  

 .670ص ن  ينظر: د/ يلي ممعود محمد بلقاسمن المرجع المابقن78  

ق جلمالالالالالالة  239/72قالالانون المرافعالالات اللي ين طع  مالالدني عقم  ن م 026ن ينظر: نص المالالادو  79  

 .679مرجع سابقن ص  بلقاسمنممعود  ةير منشوع نقال ي  د/ يلي 27/0/2770

 ن م  القانون المدني اللي ي.670 ن  ينظر: نص المادو 17  

 ن م  قانون العقوبات اللي ي. 77ن 72 ن73ن  ينظر: نصوص المواد  16  
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ن فإذا كان المخا الالم أحد قضالالالاو المحكمة االبتدائية أو أحد أيضالالاء النيابة تنظر مخا الالالمتم أما  12  

دائرو أخرى م  دوائر محكمة االسالالالتئنافن أما إذا كان المخا الالالم ممالالالتشالالالاعاً بمحكمة االسالالالتئناف أو 

يتهم مالنائب العا  فتنظر مخا المتم أما  دائرو خا الة مللفة م  خممالة ممالتشالاعي  بحمب ترتيب اقد

 بينما إذا كان المخا الم أحد ممتشاعي المحكمة العليا فتنظر ديواها أما  إحدى دوائر المحكمة العليا.

 .619ينظر: د/ مصلفن كامل كيرون مرجع سابقن ص 

  اللي ي.ن م  قانون المرافعات 020ينظر: المادو   ن13  

 اللي ي. قانون المرافعات ن م 029ينظر: المادو   ن 12 

 قانون المرافعات اللي ي. ن م 020نظر: المادو  ن ي17  

ن وذلك يلن خالف العديد م  الدسالالاتير والتشالالالريعات التي اقرت  الالراحة ممالالاللولية الدولة ي  11  

ونذكر م  بي  هذه  أخلاء المالللة القضالائيةن وع دت للمضروع م  الخلأ القضائي تعويضاً يادالً 

يلن  2766ن 622توع المغربي الذي نص في الفصل الدسالاتير والتشالريعات يلن سال يل المثاه: الدسال

ن وكذلك قانون لأنم: ل يحق لكل م  تضالالالرع م  خلأ قضالالالائي الحصالالالوه يلن تعويا تتحملم الدولة

مكرع والمادو  736   الذي خوه في المادو  6988ن لمالالالالالالنة220اإلجراءات الجنالائي االيلالالي  عقم  

ئتم الحق في تعويا يقرع حمالالالب  مدو العقوبة منم  لكل  م   الالالدع لم حكم إيادو النظر بت ر 736/6

ط أال اإلدانةن وبشر الناتجة ي العائلية  الشخصية أوأو اإليداع التي قضالاها المتهم فعال حمالب اآلثاع 

يكون هو المتمالال ب في الغل  القضالالائي ي  يمدن أو بناَء يلن خلأ جمالاليم منم وللدولة في حالة الحكم 

اج ح بدع الدي  المالالالالالال نمالالالالاللوه ينمل. ينظر: ي د   ي د بالتعويا أن تحل في الضالالالالالرع محل الم

المترت ة يلن بلالن الق ا يلن المتهم في القانون اللي ين بحث منشوع في مجلة  إبراهيمن المملولية

. كما 620ن ص2769ن اةمالالالالالاللس 37ن 8ن العدد 3العلو  االقتصالالالالالالادية واإلداعية والقانونيةن المجلد 

ن مكرع: م  القانون عقم 630 قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري الذي نص في المادو  نذكر أيضاً 

 محل ح سيلن أنم: ليمك  أن يمنح تعويا للشالالالالخص الذي كان  2776يونيو  21 الملعخ في 6-8

 ة أوباألوجم للمتابعملقت ةير م رع خاله متابعة جزائية انتهت في حقم بصالالدوع قراع نهائي قضالالن 

ويكون التعويا الممنوح ط قا للفقرو المالالالابقة  هذا الح س ضالالالراعاً ثابتا ومتميزاً. ألحق بمذا ال راءو إ

يلن ياتق خزينة الدولة مع احتفاظ هذه األخيرو بحق الرجوع يلن الشالالالالالخص الم ل  سالالالالالاليء النية أو 

 ب في الح س الملقتل.  ينظر: قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري منشالالوع شالالاهد الزوع الذي تمالال

 ي ر الموقع المابق.

ن ينظر: هشا  ي د الرحم   د  دفع  ن يد  مملولية الدولة ي  األيماه القضائيةن بحث منشوع 10 

 ي ر الموقع التالي:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&c

ad=rja&uact=8&v                                                                                       

مماءً  8:37الماية:  1/9/2727األحد تاعيخ الدخوه:   

هي جمع االسالالالالتدالالتن وأن  الضالالالال   القضالالالالائين م  المعلو  أن الوظيفة األسالالالالاسالالالالية لمأموعي 18 

 ي نص يليها القانونن لك التحقيق هو م  اختصالالاص النيابة العامة أو م  يقو  مقامها في األحواه الت

الضالال   القضالالائي القيا   لمأموعيـالالالالالال يملية لظروفـالالالالالال  فأجازالقايدو المشالالرع اللي ي خرج يلن هذه 

ب عا إجراءات التحقيق بصالالالفة اسالالالتثنائية كما هو الحاه في حالة التل س بالجريمةن أو إلنجاز بعا 

د/  .  للمزيد ينظر:المختصالالالالالة بالتحقيقإجراءات التحقيق تنفيذاً ألوامر الندب الصالالالالالادعو ي  الجهات 

ي الالد الرحم  محمالالد أبو توتالالمن شالالالالالالرح قالالانون اإلجراءات الجنالالائيالالة اللي ين الجزء األوهن داع الكتالالب 

 .237 ن ص2760األولنن  بنغازين الل عةالوطنية 

  .6973نوفم ر  28ن  ينظر: قانون العقوبات اللي ي الصادع في 19  
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م  قانون اإلجراءات الجنائية اللي ي والتي جاء فيها:ل يكون مأموعو  ن62ن اسالالتناداً لنص المادو  07 

الض   القضائي تابعي  للنيابة العامة وخاضعي  إلشرافها فيما يتعلق بأيماه وظيفتهمن وللنيابة العامة 

 أن تللب إلن الجهة المختصة النظر في أمر كل م  تقع منم مخالفة أو تقصير في يملم....ل.

 .610ن مرجع سابقن ص توتمد/ ي د الرحم  محمد أبو  ن  ينظر:06  

 .618المابقن ص توتمن المرجعن ينظر: د/ ي د الرحم  محمد أبو 02 

ل ثالث سني  ك سالنة إلنيعاقب بالح س م  أنم: ل نلي ي يلن يقوبات 216ن حيث تنص المادو  03  

قوع فعل يعد جريمة قانوناً أو ا الاللنع  ثاعه بشالالكل بو باً المالاللات المختصالالة أو ابلغها كذ شالالكا إلنم  

يمك  معالم م الاشالالالالالالرو أي إجراء جنالائي للوقوف يلن الحقيقالة ولو كالانت الشالالالالالالكوى أو الت لي  مجهولة 

ن يقوبات لي ي يلن أنم:ل يعاقب بالح س كل 212اإلمضاء أو تحت اسم ممتعاعل. كما نصت المادو  

مع يلمم بأن ذلك الشالالالالخص بريء أو اختلق  ثاع جريمة م  اتهم شالالالالخصالالالالاً بفعل يعت ر جريمة قانوناً 

إذا حصل االتها   المتهم كذباأي إجراء جنائي ضد  معم م اشرووكان االتها  أو االختالق بشكل يمك  

أو االختالق أما  المالللات المختصالالةن ولو كانت الشالكوى او الديوى مجهولة اإلمضالالاء أو تحت اسالالم 

ال يجاوز النصالالف إذا اتهم الشالالخص بجريمة يعاقب يليها باإليدا  أو وتزداد العقوبة بمقداع  ممالالتعاع.

المج  الملبد أو المج  الذي يزيد أقصاه يلن يشر سنوات. وتكون العقوبة المج  مدو ال تزيد يلن 

خمس سالنوات إذا ترتب يلن االتها  أو االختالق دون ةيره حكم بالمالج  لمدو تزيد يلن خمس سني  

 بد كانت العقوبة المج  مدو ال تزيد يلن يشر سنواتل.فإذا حكم بالمج  المل

يالالالالالالنالالالالالالظالالالالالالر فالالالالالالي يالالالالالالرض هالالالالالالذا الالالالالالالحالالالالالالكالالالالالالم الالالالالالالمالالالالالالوقالالالالالالع الالالالالالالتالالالالالالالالالالالالالي:   02ن  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&c

ad=rja&uact 

ن حكم 163/62/2762: عقم ن ملف2763/0/27حكم المحكمالالة اإلداعيالالالة بالالالربالالالاط بتالالاعيخ ن 07  

 بالرباطنضالالالالالالم  اجتهادات المحكمة اإلداعية  نmarocdroit.comمنشالالالالالالوع بموقع العلو  القانوني 

www.marocdroit.com  أوه حكم قضالالالالالالائي إداعي في المملكالة المغربيالة يقرع الممالالالالالاللولية في

 التعويا ي  الخلأ القضائي. 

    2760/ 62/66قن بتاعيخ  79/ 227ن عقممدني لي ين طع  01  
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