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دّس الوٌظوبد األُلَ٘ فٖ رفؼ٘ل 

الحك فٖ اإلثالؽ ػي الجشائن

ّفمًب للذسزْس ّالزششٗؼبد الْعٌَ٘

إثالؽ السلغبد الؼبهَ حك دسزْسٕ

:هي الذسزْس ػلٔ أًَ ( 63) ًظذ الوبدٍ 

، ّال   لىل فشد حك هخبعجخ السلغبد الؼبهخ وزبثخ ّثزْل٘ؼَ” 

ال للِ٘ئبد  إسن الجوبػبد أرىْى هخبعجخ السلغبد الؼبهخ ث

”الٌظبه٘خ ّاألشخبص االػزجبسٗخ

ّّفمًب لمبًْى اإلجشاءاد الجٌبئَ٘ 

:ٌُبن ًْػبى هي الغشق المبًًَْ٘ لزحشٗه الذػْٕ الجٌبئَ٘ 

األطل أى الٌ٘بثَ الؼبهَ ُٖ الجَِ الْح٘ذٍ الوٌْط ثِب 1.

رحشٗه الذػْٓ الجٌبئَ٘ هي رلمبء ًفسِب ضذ هشرىجٖ  

(ثْطفِب سلغخ األرِبم ّهوثلخ الوجزوغ ) الجشائن 

ّلىي ٌُبن جشائن هؼٌَ٘ ّهحذدٍ ػلٔ سج٘ل الحظش ال  2.

ٗجْص رحشٗه الذػْٕ الجٌبئَ٘ فِ٘ب إال ثٌبء ػلٔ شىْٓ هي 

.الوجٌٖ ػلَ٘ أّ الوضشّس هجبششح أّ ّو٘لَ الخبص

فبلجٌسجَ لجشائن الشىْٓ هثاًل 

 ِيٍ قاَىٌ اإلجزاءاث انجُائيّ عهً (  3) َصج انًاد:

ال يجىس اٌ حزفع انذعىي انجُائيت اال بُاء عهً شكىي شفهيت او  ” 
كخابيت يٍ انًجًُ عهيت او يٍ وكيهّ انخاص انً انُيابت انعايت او  

يىري انضبط انقضائً فً انجزائى انًُصىص عهيها فً  أانً احذ ي
  306،  303،  293،  292،  279،  277،  274،  185انًىاد 

يٍ قاَىٌ انعقىباث ، وكذنك فً االحىال االخزي  308،  307، 
”  انخً يُض عهيها انقاَىٌ 

 

أهب ثبلٌسجَ لجبلٖ الجشائن 

 25(الوبدح فمذ ًظذ(:

ٗجْص للٌ٘بثخ الؼبهخ سفغ  -َلىل هي ػلن ثْلْع جشٗو” 

أى ٗجلؾ الٌ٘بثخ الؼبهخ أّ  -الذػْٓ ػٌِب ثـ٘ش شىْٓ أّ علت 

” أحذ هأهْسٕ الضجظ المضبئٖ ػٌِب

 (26)الوبدح وزله ًظذ

ٗجت ػلٔ ول هي ػلن هي الوْظف٘ي الؼوْه٘٘ي أّ الوىلف٘ي  ” 

ثخذهخ ػبهخ أثٌبء رأدٗخ ػولَ أّ ثسجت رأدٗزَ ثْلغ جشٗوخ هي 

الجشائن ٗجْص للٌ٘بثخ الؼبهخ سفغ الذػْٓ ػٌِب ثـ٘ش شىْٓ أّ 

علت أى ٗجلؾ ػٌِب فْسُا الٌ٘بثخ الؼبهخ أّ ألشة هأهْس هي 

”هأهْسٕ الضجظ المضبئٖ
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 أٗضًب ػلٔ (  24 ) انًادةكًا َصج:

ٌ يقبهىا انخبهيغاث  أيىري انضبط انقضائً أيجب عهـً ي” 
ٌ يبعثىا بها  أٌ انجزائى ، وأوانشكاوي انخً حزد انيهى بش

ويجب عهيهـى وعهـً يزؤوسيهـى اٌ   انً انُيابت انعايت فىرًا
يحصهىا عهـً جًـيع االيضاحاث ويجزوا انًعايُاث انالسيـت  
نخسهـيم ححقيق انىقائـع انخـً حبهغ انيهـى ، او انخـً يعهُىٌ 

يت كيفيت كاَج ، وعهيهـى اٌ يخخذوا جًـيع انىسـائم أبها ب
”..... .انخحفظيت انالسيت نهًحافظت عهً ادنت انجزيًت 

:هي راد المبًْى ػلٔ  29ًّظذ الوبدٍ 

سخذالالث اٌ ثُاء جًع اإلأيىري انضبط انقضائً أنً” 

يسًعىا اقىال يٍ يكىٌ نذيهى يعهىياث عٍ انىقائع 

“.....انجُائيت 

 أيضًا  “ 2”فقزِ ( 43 ) انًادةوَصج

 

ونكم يٍ عهى بىجىد شخض يحبىس بصفت غيز قاَىَيت ،  

عضاء أحذ أٌ يخطز او فً يحم غيز يخصض نهحبس أ

وعهيّ بًجزد عهًّ اٌ يُخقم فىرا انً  -انُيابت انعايت 

انًحم انًىجىد بّ انًحبىس واٌ يقىو باجزاء انخحقيق واٌ 

يز باالفزاج عٍ انًحبىس بصفت غيز قاَىَيت وعهيّ اٌ  أي

.يحزر يحضز بذنك 

ّفٖ لبًْى الغفل

ٍ126الوضبفَ ثوْجت المبًْى هىشس 98 -ًظذ الوبد 

 2008لسٌخ 

عهً كم يٍ عهى بخعزض انطفم نهخطز أٌ يقذو إنيّ يا فً  ” 

يكُخّ يٍ انًساعذة انعاجهت انكفيهت بخىقً انخطز أو سوانّ  

”عُّ

لبًْى حوبٗخ الوسزِله 

 ٍهي المبًْى هؤسسبد الوجزوغ  (  12) ح٘ث أػغذ الوبد

الوذًٖ الحك فٖ رمذٗن الشىْٕ ً٘بثخ ػي الوسزِلى٘ي

 ٍالزٖ اػغذ هؤسسبد الوجزوغ الوذًٖ  (  23) ّوزله الوبد

:راد االخزظبص الحك فٖ 

هجبششح الذػبّٕ الزٖ رزؼلك ثوظبلح الوسزِلى٘ي -

رلمٖ الشىبّٕ ّالزحم٘ك فِ٘ب ّالؼول ػلٔ اصالخ اسجبثِب-

رمذٗن الوسبػذٍ المبًًَْ٘ للوسزِلى٘ي الزٗي ّلغ ػلِ٘ن ضشس-

هِبساد ط٘بؿخ الشىْٓ

 ْٓحذد الجِبد الوسئْلَ ػي فحض الشى.

 ال رٌسٔ الج٘بًبد الجُْشَٗ لألعشاف .

 َ٘أسشد ّلبئغ الشىْٓ ثغشٗمَ ػلو.

 َساػٖ ػذم األعبل.

 رخ٘ش لـَ هزْاصًَ ثؼ٘ذٍ ػي الزجشٗح.

 ْٕ(.لبًْى ّعٌٖ/ دسزْس / أرفبلَ٘ دّلَ٘ )حذد األسبس المبًًْٖ للشى

 ٍرأوذ هي رْافش الوسزٌذاد الوؤٗذ.

 َحذد علجبره ثظْسٍ هجبششٍ ّّاضح.


