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مت عً للمعير الجضائُت املعؤولُت  الىاضح إلاهماٌ حٍش
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 امللخص:

مت إلاهماٌ الىاضح بلى كىانض زاضت في إلاؾىاص ًسػو مؿحر     ،املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت في حٍغ

مىاٌ الهامت والخاضت مما فُخدمل املؿاولُت الجىاثُت نً فهل جابهُه إلزالله بىاحباث الغكابت والخغص نلى لا 

 ًاصي بلى بلخاق غغع ماصي بها ؾىاء بخهٍغػها للؿغكت ؤو الازخالؽ ؤو الخلف ؤو الػُام مً كبل مؿخسضمُه. 

  ،ولم ًىظ املشغم  ضغاخت نلى ؤجها مؿاولُت حؼاثُت نً فهل الغحر
 
اث بال ؤه ه ًمىً اؾخيخاحها مً الىكٍغ

مت 119ة الفلهُت املفؿغة لها ومً جدلُل هظ املاص وهكغا لخغوج هظا الىىم  .مىغع مً ق م التي جىاولذ ؤعوان الجٍغ

خغص املشغم نلى جؿبُلها ، مً املؿاولُت نً اللىانض الهامت للمؿاولُت الجؼاثُت  هصخطُت املؿاولُت والهلىبت

 في ؤغُم هؿاق مً زالٌ حملت مً الػىابـ.

م نً ف وبالغغم ؤن    هل الدؿُحر في مداولت مىه الخفاف نلى الىفاءاث املشغم الجؼاثغي كام بغفو الخجٍغ

  ،وحصجُو الاؾدثماع
 
مت إلاهماٌ الىاضح بالغغم مً ؤن  بال ؤه إلاهماٌ  املاصي بلى غغع ماصي مً  ه ؤبلى نلى حٍغ

 ضمُم فهل الدؿُحر.   

مت إلاهماٌ الىاضح.املاؾؿت الهمىمُت؛  اليلماث املفخاحُت:  املؿاولُت الجؼاثُت؛ حٍغ

:Abstract 

     The Manager of the Public Economic Corporation In the crime of gross negligence is 

submitted to particular rules of Attribution, so he bears criminal responsibility, for the act of 

following the violation of duties of control, and taking care of Public and Private Funds 

Causing material damage, whether by exposing them to theft or misappropriation, damage or 

loss by its users. 

    The legislator did not provide explicitly that it is a criminal responsibility for the act of 

others, but it can be inferred from the doctrinal theories explaining it and from analyzing the 

text of the article 119 bis of PL, which has treated the crime elements, and considering the 

exit of this type of responsibility from general rules of the Criminal Responsibility as Personal 

responsibility and punishment, The legislature ensures applying them in the narrowest range 

through a set of controls.   

   Although the Algerian legislator has lifted the criminalization of the act of governance as 

an attempt to maintain the competencies, and to encourage the investments, he has kept the 

crime of gross negligence, although negligence leading to material damage is from the core of 

the act of governance. 

Keywords : Public institution;Criminal liability; The crime of gross negligence.  
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 ذمت:مل

هاث الخضًث اؾخلغ مبضؤ " شخطُت الهلىبت" هلانضة مؿلم بها الهلىبت ال ًىاٌ  ومهىاه ؤن   ،تفي حمُو الدشَغ

مت التي وكهذ.   ؤطاها بال مً جلغعث مؿاولُخه الجىاثُت نً الجٍغ

هاث كض ؤكغث ؤهىانا مً املؿاولُت ألشخاص مهُىحن نما اعجىبه غحر  ومو طلً، هجض ؤن   هم الهضًض مً الدشَغ

مً ؤزؿاء وكض هثر طلً في مجاٌ املؿاولُت املضهُت، وبطا وان هظا لامغ ملبىال واؾخثىاء مً لاضل في اللاهىن املضوي، 

لامغ لِـ بهظه البؿاؾت في اللاهىن الجؼاجي فهي مً الخاالث املثحرة للللم لخهللها بالهلىباث الجؼاثُت، هإن  فةن  

 ٌؿإٌ شخظ حؼاثُا نً فهل غحره.

الىىم مً املؿاولُت ًجض جؿبُلا له في هؿاق الجغاثم الاكخطاصًت بلى خض ؤن كاٌ بهؼ الفلهاء ننها ؤجها وهظا 

غضث حشيل كانضة نامت في كاهىن الهلىباث الاكخطاصي، وما حهمىا هىا هى املؿاولُت الجؼاثُت ملؿحري املاؾؿاث 

مت إلاهماٌ الىاضح الهمىمُت الاكخطاصًت نً ؤفهاٌ جابهيهم وبالخطىص املؿاولُت الج ىاثُت للمؿحر نً حٍغ

مىغع مً ق م، التي جثحر صعاؾتها الهضًض مً الدؿائالث خٌى لاؾاؽ الظي جلىم نلُه  119املىطىص نليها في املاصة 

 هاجه املؿاولُت.

مت إلاهماٌ الىاضح في م  فما طبُعت املعؤولُت الجضائُت ملعير املؤظعت العمىمُت الاكخصادًت عً حٍش

شس؟ هل هي هىع مً املعؤولُت الجضائُت عً فعل الغير؟ ما مذي جطبُلها على املعير؟ وما أثش رلً على مى 111

ىت البراءة؟   دظخىسٍت هزا الىص اللاهىوي باليعبت للاعذحي الشخصُت وكٍش

اجبهىا املىهج الىضفي الخدلُلي لخجؼثت املفاهُم الهامت والىكىف نلى  ،ختى هجُب نً هظه إلاشيالُت

مت إلاهماٌ الىاضحالىط  ، ملؿمحن صعاؾدىا بلى: بالخدلُل ىص املىكمت للمؿاولُت الجؼاثُت للمؿحر نً حٍغ

مت إلاهماٌ الىاضح -ؤوال  مفاهُم نامت ملؿاولُت املؿحر حؼاثُا نً حٍغ

مت إلاهماٌ الىاضح ضىعة للمؿاولُت الجؼاثُت نً فهل الغحر -زاهُا  املؿاولُت الجؼاثُت نً حٍغ

 ٌ مت إلاهماٌ الىاضحمعؤولُت املعير حض عً  مفاهُم عامت: املطلب ألاو   ائُا عً حٍش

مت إلاهماٌ الىاضح البض ؤوال مً غبـ املفاهُم التي  كبل الخؿغق لؿبُهت املؿاولُت الجؼاثُت للمؿحر نً حٍغ

مت إلاهماٌ حٍغو مً املؿحر في املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت،  جدىم هظا الىىم مً املؿاولُت، مً زالٌ جدضًض ول  

 الىاضح وؤزحرا املؿاولُت الجىاثُت نً فهل الغحر بطفت نامت.

 :  املشهض اللاهىوي ملعير املؤظعت العمىمُت الاكخصادًت: الفشع ألاٌو

 
 
ً  وؿم مؿحرك ً الىهالء واملؿحًر املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت خؿب اللاهىن الخىحُهي الظي ًدىمها بلى: املؿحًر

 . 1الىهالء لاحغاء

ً الىهالء:أوال:  هغع ملفهىم خؾي، و املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت ًخدضص هاالء خؿب الشيل الظي جدبهه  املعيًر

ت  .املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت وؤشياٌ ؤحهؼتها إلاصاٍع

 املعير الىهُل للمؤظعت العمىمُت الاكخصادًت أثىاء ظيرها:   - أ

 

                                                                    
ضة الغؾمُت الهضص  1988ًىاًغ  12املاعر في  01-88ؤهكغ اللاهىن 1  . 50املخػمً اللاهىن الخىحُهي للماؾؿاث الهمىمُت الاكخطاصًت، الجٍغ
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  : املؤظعت العمىمُت الاكخصادًت مفهىم-1

ت زاغهت ألخيام شغهت املؿاهمت، وؾبلا ألخيام ق ث ٌهخبر املؿحرون الىهالءشهي  للماؾؿت   1غهت ججاٍع

محز املشغم املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت التي ًمخلً ؤخض ؤشخاص اللاهىن  الهمىمُت الاكخطاصًت ؤحهؼة بصاعتها، ٍو

ت الهامت ول  الهام حؼء مً عؤؾمالها، فخسػو لشيل نام لإلصاعة، وزظ التي ًمخلً   فيها ؤخض لاشخاص املهىٍى

 . 2عؤؾمالها بشيل زاص لإلصاعة

 الشيل العام ألحهضة إداسة املؤظعت العمىمُت الاكخصادًت: -1

 املؤظعت العمىمُت الاكخصادًت اللائمت على مجلغ إلاداسة: -

ق ث،  610املاصة  01نلى لاهثر ف 3ًخيىن مجلـ إلاصاعة مً زالزت ؤنػاء نلى لاكل وازني نشغ نػىا

ؾىىاث كابلت للخجضًض بال بطا هظ اللاهىن نلى زالف طلً، ًماعؾىن  06جسخاعهم الجمهُت الهامت الهاصًت ملضة 

شترن الهماٌ في الدؿُحر بىاؾؿت ممثليهم  4مهامهم بملابل،  . 5هظا َو

ًباملؤظعت العمىمُت الاكخصادًت  -  :مجلغ مشاكبتو  مجلغ مذًٍش

ً ٌهحن ؤنػاثه مً يىن نضصهم مً زالزت بلى زمؿت ؤنػاء نلى لاهثر  مجلـ املضًٍغ ؾغف مجلـ املغاكبت ٍو

ً مً  643م  01ف ق ث، وهم جدذ ؾاثلت البؿالن ؤشخاص ؾبُهُحن، هما ًمىً ؤن ًيىن ؤنػاء مجلـ املضًٍغ

 ق ث. 645مً املاصة  02الهماٌ خؿب ف 

ق ث،  675ني نشغ نػىا نلى لاهثر م ا باليؿبت ملجلـ املغاكبت فُخيىن مً ؾبهت ؤنػاء نلى لاكل وازؤم   

 
 
شترؽ في ؤنػاثههما ؤه ق ث  659ؤن ًيىهىا مؿاهمحن م  6ه ًجب ؤن ٌشخمل مجلـ املغاكبت نلى ملهضًً للهماٌ، َو

هملىن ملابل ؤحغ.  7َو

 الشيل الخاص بأحهضة إداسة املؤظعت العمىمُت الاكخصادًت: -2

ت لشغواث اثخماهُتاوسخبذ الضولت مً حؿُحر املاؾؿت الهمىمُت الاكخط   8اصًت، فإوولذ ؤمىالها الخجاٍع

وكض مغث بهضة  ،مىكمت في شيل شغواث حؿُحر املؿاهماث، وهي جلً الشغواث امليلفت بدؿُحر مؿاهماث الضولت

                                                                    
ؤهكغ:   .الىوالت: هي نلض ًفىع بملخػاه شخظ ؤزغ بهمل ش يء لخؿاب املىول وباؾمه وهى ملؼم بإصاء الىوالت صون ؤن ًخجاوػ الخضوص املغؾىمت 1

 ، املخػمً اللاهىن املضوي املهضٌ واملخمم.1975ؾبخمبر  26املىافم ٌ 1395عمػان نام  20ماعر في  75/58مً لامغ عكم  575و 571املاصجحن 

، )مظهغة ملضمت لىُل شهاصة املاحؿخحر في اللاهىن الهام ،فغم الخىكُم املؿاولُت الجىاثُت ملؿحري املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًتحمُلت خغواحي،  2

 .07 (، ص:2013مهت كؿىؿُىت، الاكخطاصي، ولُت الخلىق، حا

ضة الغؾمُت، الهضص 2004غشذ  14املاعر في  04/08مً اللاهىن عكم  08ؤهكغ: املاصة 3 ت، الجٍغ  .14، واملخهلم بشغوؽ مماعؾت لاوشؿت الخجاٍع

الظي ًخػمً اللاهىن  1975ت ؾبخمبر ؾى 26املىافم ٌ 1395عمػان نام  20املاعر في  59-75مً اللاهىن الخجاعي لامغ  632ؤهكغ: هظ املاصة 4

 الخجاعي، املهضٌ واملخمم.

املخهلم بدىكُم املاؾؿاث الهمىمُت الاكخطاصًت وحؿُحرها وزىضطتها،  2001غشذ  20املاعر في  01/04مً لامغ  05مً املاصة  02ؤهكغ: الفلغة 5

ضة الغؾمُت الهضص  .11الجٍغ

مً ؾغف الجمهُت الهامت الهاصًت في ؤي وكذ، هما جيخهي مهام ؤنػاء مجلـ املغاكبت باهتهاء ؤنػاء مجلـ املغاكبت وهالء ًجىػ بجهاء ووالتهم  بن  6

تهم في املجلـ م  ق ث. 662مضة نػٍى

ضة الغؾمُت املاعزت في ؾىت 2004غشذ  14املاعر في  04/08مً اللاهىن  08ؤهكغ: املاصة  7 ت الجٍغ ، املخهلم بشغوؽ مماعؾت لاوشؿت الخجاٍع

 .52عكم  2004

، )مظهغة ملضمت لىُل شهاصة املاحؿخحر، فغم كاهىن لانماٌ، ولُت شغواث حؿُحر مؿاهماث الضولت بحن زصخطت الدؿُحر والخىضطتؤمحرة بىصعام، 8

 .    19و 18(، ص: 2008الخلىق والهلىم الؿُاؾُت، حامهت كؿىؿُىت، 
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ؤنػاء مهُىحن مً ؾغف  09بلى  05ًضًغه مجلـ ًخيىن مً ضىضوق  ول  جؿىعاث بضؤث بطىاصًم املؿاهمت، 

هخبر ؤنػاء مج خىلى عثاؾت مجلـ إلاصاعة عثِـ مىخسب  1لـ بصاعجه مىقفحن ؤحغاء للضولت املؿاهمت،الخيىمت َو ٍو

، وحؿىض إلاصاعة الُىمُت للطىضوق 2مً ؤنػاء مجلـ إلاصاعة غحر ؤهه ٌهخبر مىقف ألن جيلُفه ًيىن بمىحب مغؾىم

 .3ملضًغ نام ٌهحن مً ؾغف مجلـ إلاصاعة

ت للضولت، بإج   ف الشغواث اللابػت الهمىمُت املمثلتوحهغ    ها شغهت للىمـ الجضًض لدؿُحر لامىاٌ الخجاٍع

  4مؿاهمت نمىمُت،
 
ً، وبطا ماعؽ وقاثفه شخظ واخض فةه ه ًإزظ اؾم املضًغ الهام ًخىلى بصاعتها مجلـ مضًٍغ

خيىن مجلـ املغاكبت مً ؾبهت ؤنػاء حهُنهم الجمهُت الهامت، املاصة  5الىخُض،  .95/25مً لامغ  11ٍو

ً  6اث حؿُحر مؿاهماث الضولت الخالُتا شغوؤم   ًماعؽ الؿلؿت الخىكُمُت نلى فُخىلى حؿُحرها مجلـ مضًٍغ

وجلىم الجمهُت الهامت بخهُُنهم بهض مىافلت عثِـ الخيىمت ًخيىن مً زالر ؤنػاء مً بُنهم الغثِـ، املؿخسضمحن، 

(، نلى جغشخهم وبهض ؤزض عؤي مجلـ مؿاهماث الضولت، جيخهي مهامهم بىفـ لاشياٌ ونىضما  )خالُا الىػٍغ لاٌو

ً فةهه ٌؿمى املضًغ الهام الىخُض.  7ًماعؽ شخظ واخض مهام مجلـ املضًٍغ

ٌهخبر وهُال للمؿاهمحن وللماؾؿت الهمىمُت 8ٌههض بخطفُت املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت للمطفي، املصفي:-ب

خىلى الدؿُحر إلاصاعي   .794بلى 788لماؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت مواملالي ل9الاكخطاصًت ؤزىاء الخطفُت، ٍو

 معير املؤظعت العمىمُت الاكخصادًت " الىهُل ألاحير": ثاهُا: 

  وهم: ض الهمل الخاص بمؿحري املاؾؿاثًجمهىن بحن نلض الىوالت ونل ؿحرونم الىهالء لاحغاء

 :املؤظعت العمىمُت الاكخصادًت بمجلغ إلاداسة -1

الظي ًخىلى وقُفخحن: لاولى هي عثاؾت مجلـ إلاصاعة بمىحب  10مجلـ إلاصاعة ٌهخبر مؿحرا وهُال ؤححرا عثِـ 

ىلط ي نلض نمله بؼواٌ الىوالت وبهظه الطفت فهى ٌؿمى  نلض الىوالت، والثاهُت هي إلاصاعة الهامت للماؾؿت، ٍو

مىً له الاكتراح نلى مجلـ إلاصاعة حهُحن شخظ ؤو ازىان لللُام بمؿ انضجه في إلاصاعة الهامت الغثِـ املضًغ الهام،  ٍو

ونلُه فاملضًغ الهام في هظه الخالت هى  ق ث 644و 639للماؾؿت جدذ مؿاولُخه الصخطُت بطفخه مضًغا ناما م

ت الظًً ٌؿانضون املؿحر لاححر الغثِس ي في شغواث عئوؽ  90/290مً ؤؾماه املغؾىم الخىفُظي  بؾاعاث املضًٍغ

                                                                    
 .49ؤهكغ: ؤمحرة بىصعام، املغحو هفؿه، ص:  1

 . 23، ص: املغحو الؿابم :  حمُلت خغواحي، ؤهكغ 2

 املخهلم بطىاصًم املؿاهمت. 1988حاهفي  12املاعر في   88/03مً اللاهىن  15و  14ؤهكغ املاصجحن  3

ضة الغؾمُت، 1995ؾبخمبر  25املاعر في  25-95مً لامغ  01الفلغة   05ؤهكغ: املاصة  4 ت الخابهت للضولت، )الجٍغ ، املخػمً حؿُحر عئوؽ لامىاٌ الخجاٍع

 .(1995، 55الهضص الغؾمُت، 

 .24ؤهكغ: حمُلت خغواحي، املغحو الؿابم، ص:  5

املخػمً الشيل الخاص بإحهؼة بصاعة املاؾؿاث الهمىمُت  2001ؾبخمبر  24املاعر في  283 -01ؤهكغ: املاصة لاولى مً املغؾىم الخىفُظي  6

ضة الغؾمُت  . 55الهضص  ،الاكخطاصًت وحؿُحرها، الجٍغ

 .283-01املغؾىم الخىفُظيمً  03ؤهكغ: املاصة 7

خىلى حهُِىه ؾبلا ألخيام املاصجحن 8 ق ث، ونؼله وجدضًض مهامه وؾلؿاجه ؾبلا ألخيام اللاهىن لاؾاس ي للماؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت  783و 782ٍو

 ق ث. 795بلى  765الاكخطاصًت وؤخيام اللاهىن الخجاعي الؾُما م مً 

 مً اللاهىن الخجاعي.  775، 767، 838، 773، 789،  787ؤهكغ: املىاص:  9

 مً اللاهىن الخجاعي. 638، 635ؤهكغ املاصجحن  10
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 1لامىاٌ.

ًاملؤظعت العمىمُت الاكخصادً -2  :ت بمجلغ مذًٍش

ً له ضفت املؿحر لاححر الغثِس ي ؾبلا لم  بن    ا نً ، وؤم  290-90مً املغؾىم الخىفُظي  02عثِـ مجلـ املضًٍغ

عثِـ مجلـ مضًغي شغواث حؿُحر املؿاهماث ؤو املضًغ الهام الىخُض خؿب الخالت، فةهه ًغجبـ بهلض حؿُحر مو 

 2لً مضة نهضتهم.الجمهُت الهامت، ًدضص خلىكهم وواحباتهم وهظ

مت إلاهماٌ الىاضح:الفشع الثاوي:    حٍش

 بال ؤنالخؿإ الجؿُم والخؿإ الِؿحر مبضؤ املؿاواة بحن  ،في اللاهىن الفغوس ي ؿاثضال ججضع إلاشاعة بلى ؤن  

، وؤكغ الخفغكت في خالت الؿببُت غحر 2000ًىلُى  10املشغم الفغوس ي كام بةخضار حهضًل هام باللاهىن الطاصع في 

مت غحر نمضًت،  املباشغة ما بحن الخؿإ الجؿُم والخؿإ الِؿحر واؾخلؼم مً زم إلكامت املؿاولُت الجىاثُت نً حٍغ

 .  3غغوعة جىافغ الخؿإ مو الخىكو

ا فُما ًسظ املشغم الجؼاثغي، فلض هطذ  ضفغ نام  18املاعر في  156-66مً لامغ عكم 289، 288املاصجحن ؤم 

ع الخؿإ بطضص اللخل والجغح ضى نلى ، املخػمً كاهىن الهلىباث، املهضٌ واملخمم، 1966 ًىهُى ؾىت 8املىافم  1386

، فما جػمىذ حمُو ضىع الخؿإ غحر الهمضيمً هفـ لامغ التي  442الفلغة الثاهُت مً املاصة ، فػال نً الخؿإ

 امللطىص باإلهماٌ الىاضح؟

 امللصىد باإلهماٌ الىاضح:أوال: 

غإلا إلاهماٌ الىاضح لغت:  -1 الش يء جشهه ولم  وأهمل، هماٌ مً الفهل ؤهمل بمهنى اغفل وتهاون وكط 

ومىه ما هى حؿُم، وإلاهماٌ الىاضح هى إلاهماٌ  لاهُض  هىان مً  إلاهماٌ ما هى  بؿُـف : وهى هىنانٌعخعمله 

ان ٌ نً بجُإلاغفا الظي بلغ صعحت مً الىغىح ًمىً بصعاهه  فال ًسخلف ازىان نلى وحىصه، ومهىاه الامخىام و

  4.الىاحباث بغفاال ماهضا وقاهغا

ف الفلهي لإلهماٌ الىاضح:   -2 هى  ؤخض ضىع الخؿـإ غحر ًغي مهكم الفلهاء ؤن  إلاهماٌ الىاضح  الخعٍش

، ؤي ؤهه مىكف ؾلبي ًخمثل في إلازالٌ هدُجت لالمخىام ؤو إلاحجام  نً اللُام بىاحب ؤو ؤمغ  مهحنالهمضي 

 .ظع املفغوغحن نلى الغحل الهاصي الظي ًخطغف باهدباه ملىو إلاغغاع  بمطالح الغحربااللتزاماث الخُؿت والخ

التي  421غىء هظ املاصة  هىان حملت مً اللغاعاث الطاصعة في الخعٍشف اللظائي لإلهماٌ الىاضح:  -3

املخمثل    مىغع  119 الظي جػمىخه املاصة 5ؤلغاها املشغم والتي ًمىً الاؾدىاص بليها للىضٌى بلى مهنى إلاهماٌ الىاضح

                                                                    
فاملؿحرون الظًً ًضزلىن في هظه الفئت هم املؿانضًً الغثِؿحن لغثِـ املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت مهما واهذ وغهُخه خؿب اللاهىن  ،ونلُه1

ً الخلىُحن ؤي املضًغ ال م، مضًغ إلاهخاج...بلخ، ؤهكغ: حمُلت خغواحي، مغحو اللاهىن الخجاعي، هما ًؿلم نلى هاالء اؾم املضًٍغ خجاعي، مضًغ الدؿٍى

 .37ؾابم، ص: 

/ 09املاعر في  90/290ؤخيام اللاهىن الخجاعي وؤخيام املغؾىم الخىفُظي لالؾالم املفطل نلى لاخيام املؿبلت نل املؿحر الغثِس ي لاححر ؤهكغ:  2

 ؾؿاث.، املخهلم بالىكام الخاص بمؿحري املا 29/1990

 .35، 34ع النهػت الهغبُت، صث، ص ، الخؿإ الىاعي ؤو الخؿإ مو الخىكو في اللاهىن الجىاجي، مطغ، صؽ، صامجضي ؤهىع خبص يؤهكغ: 3

ش إلاؾالم:  4  nfowww.djelfa.i .35: 14، الؿانت 2018-06-16ؤهكغ: مىخضًاث الجلفت، إلاهماٌ الىاضح، جاٍع

 .277، ص: 1، نضص 1989، املجلت اللػاثُت، 03/04/1984، املاعر في 33186ؤهكغ: اللغاع عكم  5

، هاص الجؼاثغي في اللػاء الجىاجي، ؤهكغ: ؾاٌـ، )حماٌ(، الاحت ص: مً  ،2013كغاعاث املدىمت الهلُا، الؿبهت لاولى، ميشىعاث ولًُ، الجضء ألاٌو

 .151بلى  147
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 1في الامخىاع عً أخز الاحخُاطاث الالصمت للحُلىلت دون إلحاق الظشس عً املاٌ العام.

مت إلاهماٌ الىاضح:ثاهُا:   أسوان حٍش

مت إلاهماٌ الىاضح ا ملاصي بلى إلاغغاع باملاٌ الهام ؤو الخاص ، البض مً جىفغ الغهً ختى هيىن ؤمام حٍغ

الخػىم  لؿبب مً مىغع مً ق م ج، ونضم  119غونت للفهل واملؿخمضة مً هظ املاصة الشغعي وهى  ضفت غحر املش

 الغهً املاصي، الغهً املهىىي والغهً املفترع. ؤؾباب إلاباخت، فػال نً 

  الشهً املفترض:  - أ

مت  ً الجٍغ خمثل في الطفت التي جؿلبها الىظ في شخظ الجاوي بانخباعها اخض الهىاضغ التي جضزل في جيٍى ٍو

وجخمثل هظه الطفت في  كبل بضضاع خىم إلاصاهت جدذ ؾاثلت الىلؼالتي ٌؿخىحب نلى اللػاء الخثبذ مً جىفغها و 

مت إلاهماٌ الىاضح التي وغهذ لامىاٌ في خغاؾخه  مً  02وفلا لىظ املاصة 2  عمىمُامىظفا ؤن ًيىن املهني بجٍغ

مت إلاهماٌ الىاضح.كاهىن الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وجسلف هظه الطفت ًىجم نى    ه اهخفاء حٍغ

  الشهً املادي: - ب

مت  : العلىن إلاحشامي -1 ، وإلاهماٌ الىاضح امللطىص 3باإلهماٌ الىاضحًخدلم الغهً املاصي لهظه الجٍغ

مً كاهىن ميافدت  02مىغع هى الفهل إلاحغامي الؿلبي الظي ًطضع نً املىقف الهمىمي بمفهىم م 119بىظ م 

بؿلىن مهحن ًفغغه اللاهىن وهى الخفاف نلى لامىاٌ، بزالال بىاحباث الخغص والهىاًت الفؿاص، لترهه اللُام 

 بؾاع في  ولاهكمتاملىقف الهمىمي بالىاحباث التي جفغغها اللىاهحن واللىاثذ  بزالٌؤي  الالػمت للمدافكت نلى لامىاٌ

شتر 4هاالاؾخؿانت واللضعة لللُام ب له متى جىفغث ؤوولذاملهمت التي  مت ، َو ؽ ؤن جيىن خُاػة املىقف للماٌ مدل حٍغ

ؾلمذ له ؤجها  ؤي 6،مىغع مً ق م، ؤي هدُجت مباشغة لؿبُهت الىقُفت التي ٌشغلها119م  5إلاهماٌ الىاضح كاهىهُت

ًيىن املىقف الهمىمي مسخطا بدُاػة املاٌ باؾم ضاخبه ولخؿابه، فةطا ؤن ُجب ، فبؿببها ؤو بملخط ى الىقُفت 

ؼ ؤو ووالتزخطاص نىضما ًدىػ املاٌ زاعج الا  اوهضم لضًه هظا فخيىن   هؿاق وقُفخه وصون الخطٌى نلى جفٍى

بلى ؤمغ بزباث وحىص فهل الدؿلُم مً نضمه زاغهت لللىانض الهامت  مت ٍو الخُاػة  غحر كاهىهُت ومىه نضم كُام الجٍغ

   .7لإلزباث في اللاهىن املضوي

                                                                    
ش إلاؾالم: ؤهكغ: مىخضًاث ال 1  www.djelfa.info .35: 14، الؿانت 2018-06-16جلفت، إلاهماٌ الىاضح، جاٍع

، الظي ؤهض نلى ؤن ضفت املىقف مً نىاضغ 255، ص: 02، نضص 1990املجلت اللػاثُت،  ،12/03/1985املاعر في  ،40330ؤهكغ: اللغاع عكم  2

مت ولِـ ق  غفا مشضصا.الجٍغ

، الاحتهاص الجؼاثغي في اللػاء الجىاجي، ؤهكغ: ؾاٌـ، )حماٌ(،   . 335بلى  332، ص: مًملغحو الؿابماالجضء ألاٌو

مت إلاهماٌ الىاضح مً كاهىن الهلىباث الفغوس ي الجضًض في ماصجه 3  432/16وكض اؾخمض املشغم ؤخيام حٍغ

ش إلا  4  www.djelfa.info.35: 14، الؿانت 2018-06-16ؾالم: ؤهكغ: مىخضًاث الجلفت، إلاهماٌ الىاضح، جاٍع

مت إلاهماٌ الىاضح، هكغ: خفُل كؿاف  5 ت التربطاث، الضفهت الغابهت نشغ، حٍغ ، 2005، )مظهغة ملضمت لىُل بحاػة املضعؾت الهلُا لللػاء، مضًٍغ

 .45و12، ص:2006، (، 2005

ش وهى ما ؤهضجه املد6 مً كاهىن  119، والظي حاء فُه " ال جىفي مهغفت ضفت الجاوي لخؿبُم املاصة 03/04/1984ىمت الهلُا في كغاعها الطاصع بخاٍع

مت مىغىم جدذ ًضي املىقف بملخط ى الىقُفت ؤو بؿببها" ؤهكغ: اخؿً بىؾلُهت، الىححز في اللاهىن  الهلىباث بل ًجب ؤن ًيىن مدل الجٍغ

، هلال نً حمُلت خغواحي، 32، ص: 2011حغاثم التزوٍغ، الجؼء الثاوي، الؿبهت الخاصي نشغ،  -الفؿاص حغاثم املاٌ ولانماٌ حغاثم -الجؼاجي الخاص

 .96و 95مغحو ؾابم، ص: 
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مت -2 مت إلاهماٌ ال :محل الجٍش وهي لامىاٌ ولاشُاء التي   1والخاص ىاضح في املاٌ الهامًخمثل مىغىم حٍغ

  .جلىمً ملامها والىزاثم والؿىضاث والهلىص ولامىاٌ املىلىلت

مت إلاهماٌ الىاضح في خطٌى   :الىدُجت إلاحشامُت -3 ًلخم باملاٌ   طشس ماديجخمثل الىدُجت إلاحغامُت في حٍغ

الػغع هظا ج،  ؾبُهت هظا الػغع مً زالٌ خطغها لىىم مىغع مً ق م  119ًخدلم فهال، وكض خضصث املاصة 

  صون ؾىاها. الػُام ؤو الخلف  ؤو  الازخالؽ ؤو  نً الؿغكت ا فلـهاحمالظي ًيىن املاصي 

بحن إلاهماٌ وخضور ؾغكت املاٌ ؤو ازخالؾه ؤو جلفه ؤو  2البض مً وحىص نالكت الؿببُت عالكت العببُت:  -4

متؤي نالكت بحن املضًغ الفه 3غُانه، مت بطا جدلم ؤن  4لي والجٍغ دضص اللػاء مؿاولُت املؿحر في هظه الجٍغ  ، ٍو

 الػغع الظي لخم باملاٌ ما وان ؾُلو لى خغص املؿحر نلى الهىاًت به. 

  الشهً املعىىي: -ج

إلازم هى ؤؾاؽ الغهً املهىىي وبالخالي فهى ؤؾاؽ املؿاولُت الجىاثُت، فالخؿإ الجىاجي هى زغق للانضة   

م بىظ كاهىوي ومهاكب كاهىه ُت آمغة ؤو هاهُت ؤكغهذ بهلىبت حؼاثُت، ًخدلم الخؿإ هدُجت لفهل بًجابي ؤو ؾلبي مجغ 

مت إلاهماٌ الىاضح وبطا وان لاضل  ،5نلُه بهلىبت حؼاثُت في الجغاثم ؤجها نمضًت بال ما اؾدثني بىظ هجض ؤن  حٍغ

ؤال وهي إلاهماٌ    6،مهُىت مً ضىع الخؿإ غحر الهمضي الجغاثم غحر الهمضًت فخؿلب الىظ جىافغ ضىعةجىضعج غمً 

متلهظه االغهً املهىىي ؤن  الىاضح ؤي  لىم نىض نضم جىكو الىدُجت الػاعة   7 "،إلاهماٌ الىاضح" ًخمثل في  لجٍغ ٍو

 8.باألمىاٌ ووان بةمياهه جىكهها وججىبها لى وان ؤهثر اهدباها ومباالة

                                                                    
ى ول  ما ًىضعج جدذ الظمت املالُت للضولت ؤو اخض هُئاتها وما ًضزل في ماٌ املاؾؿت الخاغهت لللاهىن الهام وما هى في طمت الغحر الظي ه املاٌ العام 1

هض املاٌ ناما بطا واهذ الغاًت مىه جدلُم املىفهت الهامت وؤن ًسطظ لالؾخهماٌ املباشغ للجمهىع   وؤن ًسطظ للمغفم الهام.خم لها َو

ا  مت إلاهماٌ الىاضح، هى املاٌ املىلٌى ؾىاء واهذ نلُه الخلىق ؤشُاء ؤو وزاثم ؤو ؾىضاث ؤو  املاٌ الخاصؤم  مىغىم ومدل الخماًت الجؼاثُت في حٍغ

ي وهظه لامىاٌ جيىن مملىهت نلىص وما بلى طلً والتي لِـ للضولت نليها خم مً الخلىق الهُيُت ؤو الخلىق الصخطُت املىفىلت بػمان نُن

 .ألشخاص ؾبُهُحن
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 وهؿاكا مً الثاوي فهى ٌشمل إلاؾىاص املاصي الظي هى حهبحر نً نالكت إلاؾىاص الجىاجي ونالكت الؿببُت مطؿلخان مخماًؼان، فاألٌو ؤوؾو مضلىال  2

في  الؿببُت هما ٌشمل إلاؾىاص املهىىي ؤًػا، هما ؤن  هؿاكه ٌشمل اللىانض املىغىنُت والشيلُت نلى زالف عابؿت الؿببُت الظي ًىدطغ هؿاكها

 اللىانض املىغىنُت.

فياوي، ، كُى   ص إلاؾىاص في اللاهىن الجىاجي، صعاؾت ملاعهت، صاع الىخب اللاهىهُت، صاع شخاث لليشغ، مطغ ؤهكغ: صلشاص نبض الغخمان البًر

 . 79،80.، ص  2016إلاماعاث، 

 .64ؤهكغ: اخؿً بىؾلُهت ، املغحو الؿابم، ص:  3

اؾت عؾالت، ولُت الخلىق، حامهت اللاهغة، ، ) هىم الضع اللاهىن الجىاجي الاكخطاصي بحن املؿللت والظاجُت صعاؾت ملاعهتعخاب نمغ مدمض مدمض ؾالم،  4

 .196ص:  (،2016

 . 44،45، ص:1982مطؿفى الهىجي، املؿاولُت الجىاثُت في املاؾؿت الاكخطاصًت، الؿبهت لاولى، بحروث، لبىان، ماؾؿت هىفل،  5

صة الجاوي جخجه بلى الؿلىن إلاحغامي صون بعاصة جدلم الخؿإ غحر الهمضي  وهى اججاه هفس ي ًخمثل في نضم الاهترار باملطلخت املدمُت حىاثُا، فةعا  6

ه لم ًخسظ الاخخُاؽ اليافي لخالفي خضوثها، فىال مً اللطض الجىاجي والخؿ إ غحر الهمضي الىدُجت ؾىاء لم ًخىكو خضوثها ؤو جىكو بمياهُت خضوثها ولىى 

ان نلى  هما ًىؿٍى  بعاصة آزمت بالىكغ بلى الىحهت التي اهطغفذ بليهاًلىم نلى اججاه بعاصي مىدغف هدى مسالفت اللاهىن ؤي ؤج 

، صؽ، مطغ، صاع الىخب اللاهىهُت، صاع دساظت جحلُلُت جطبُلُت ملاسهت"ؤهكغ: ناصٌ ًىؾف الشىغي، املؿاولُت الجىاثُت الىاشئت نً إلاهماٌ" 

 264،، ص  2011الشخاث لليشغ والبرمجُاث، 

ت طاجُت زاضت فهى ؤكل شمىال بما ًجهله غهُفا فىثحرا ما ٌؿىي بحن الهمض والخؿإ ؤهكغ: مدمىص نثمان للغهً املهىىي نمىما في الجغاثم الاكخطاصً 7

 .245، ص: 1969املؿاولُت الجىاثُت نً فهل الغحر، ؽ لاولى، مطغ، صاع الفىغ الهغبي، الهمشغي، 

 .99كؿاف خفُل، مغحو ؾابم، ص:  8
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 بانخباع سخلف نً بلُت الطىع لازغي للخؿإ، الهمضي ً طىعة مً ضىع الخؿإ غحر هوإلاهماٌ  
ّ
 الشعىهتأن

هىم مً الخطغف ًترن في ؾُاجه مهنى ؾىء الخلضًغ ؤو الؿِش والخفت في نمل ًخهحن بفانله ؤن ًيىن نلى نلم به، 

 فهي جفُض ؾىء جلضًغ الصخظ وهفاءاجه في اللُام بالهمل الظي كام به.

ا   ه ًمىً ؤن جترجب نلُه هخاثج غاعة نفُخىفغ   ،عذم الاحخُاطؤم 
 
هلم ؤه ىضما ًضعن الفانل ؾبُهت نمله َو

ه ٌؿخؿُو ؤن ًخجىب الىدُجت
 
مط ي في نمله قىا مىه بإه ه مو طلً ٌؿخسف باألمغ ٍو  .1ولىى 

ا  مت فُدكغه جىكُا مً عذم مشاعاة ألاهظمت واللىاهينؤم  ، فلض ًغي املشغم ؤن  ؾلىوا مهُىا حهضص اعجياب الجٍغ

هض ؾلىن الجاوي نىض اعجيابه املسالف لهظه لاهكمت اعجي ابها ومً هظا اللبُل اللىاثذ ولاهكمت واللىاهحن الهامت، َو

مت مسالفت هظه  ؾلىوا زاؾئا فةطا وان اللاهىن ًغجب حؼاء نلى هظا الخؿإ فُهض الجاوي نىض اعجيابه كض اعجىب حٍغ

 اللىاهحن. 

ضم اللُام بالىاحب هما ًيبغي، وهى بظلً امخىام ًترجب نلُه نلى طلً هى ن إلاهماٌ وعذم الاهدباه في خحن ؤن  

مت، فاإلهماٌ هى ؾلىن ؾلبي هاش ئ نً بزالٌ الجاوي بىاحباث الخُؿت والخظع التي جفغغها كىانض  وكىم في الجٍغ

جت إلاحغامُت اللاهىن ؤو الخبرة إلاوؿاهُت الهامت، ونضم خُلىلخه جبها لظلً صون ؤو ًفط ي جطغفه بلى بخضار الىدُ

ه لم ًلبلها ووان بةمياهه الخُلىلت صون خضوثها  .2ؾىاء جىكهها ؤو وان نلُه جىكهها، لىى 

في  ؤن ًيىن واضخاصعحت مهُىت في إلاهماٌ وهى  املشغم الجؼاثغي  جؿلبفي ما الهبرة الدؿاٌئ املؿغوح هىا لىً 

ه لم 
 
، هجُب دلم الىدُجت وهي بلخاق الػغع باملاٌبخ  واهخفى ًفغق بحن إلاهماٌ الجؿُم وإلاهماٌ البؿُـ خحن ؤه

ونلى  3في حاهب الفانل نً الدؿاٌئ باللٌى ؤن  الىظ هىا ًخؿلب جىافغ الخؿإ مو الخبطغ ؤو الخؿإ مو الخىكو 

والظي ًلخط ي نضم مؿابلت ؾلىن املىقف الهمىمي اللاض ي الانخماص نلى املهُاع املىغىعي إلزباث وحىص إلاهماٌ  

غص والاهدباه والخُؿت التي  ًخطف  بها الغحل الهاصي مً هفـ الىقُفت وفي هفؿا لكغوف ، ومسالفخه ملؿخىي الخ

للىانض الخُؿت والخغص التي جفغغها نلُه اللىاهحن واللىاثذ والخىكُماث وامليشىعاث الخاضت بالىقُفت التي جمىو 

 4جدلم الىدُجت إلاحغامُت املػغة باملاٌ.

مت إلاهماٌ الىاضح ومذي فاعلُتها: راجُت العلىباث ثالثا:   امللشسة لجٍش

مت إلاهماٌ الىاضح ؾبلا للماصة   ؤشهغ بلى  06، هي الخبـ مً ج مىغع مً ق م 119بن الهلىبت امللغعة لجٍغ

مت الاكخطاصًت مً انخضاء نلى ماٌ  200.000صج بلى  50.000زالر ؾىىاث وغغامت مً  وهالخل ؤن ما جدمله الجٍغ

نلى الؿُاؾت الاكخطاصًت للضولت، ؤوحب ؤن جيىن املهاملت الهلابُت بػائها مً ؾبُهت مسخلفت بدُث ملترن بانخضاء 

ًيىن الجؼاء مً حيـ الهمل، فياهذ الغغامت باهكت ملهاملت املؿحر بىلُؼ ملطضه جدلُلا للغصم، ختى ًيىن ؤهثر 

                                                                    
ٌ ، اللعم العامالجؼاثغي،  ؤهكغ: نبض هللا ؾلُمان، شغح كاهىن الهلىباث 1 مت(، ، الجضء ألاو صًىان املؿبىناث الجامهُت ،صؽ، الجؼاثغ)الجٍش

 . 272 :، ص1998الجؼاثغي، 

 .69، ص:مغحو ؾابمؤهكغ: ناصٌ ًىؾف الشىغي،  2

 .35، 34، ص مجضي ؤهىع خبص ي، مغحو ؾابم 3
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 1خغضا في املدافكت نلى لامىاٌ املىغىنت جدذ ًضه.

 عؤولُت الجىائُت عً فعل الغير في كاهىن العلىباث الاكخصادي: املالفشع الثالث: 

م فيها وطاجُت الغهً  حهض زؿىعة الجغاثم الاكخطاصًت، خماًت جىفُظ اللىاهحن الاكخطاصًت واحؿام هؿاق الخجٍغ

 2. املهىىي، مً الهىامل التي ؾانضث نلى احؿام كانضة املؿاولُت الجىاثُت نً فهل الغحر فُه

مت بلى مغجىبها ؾىاء املفهىم اله ام إلؾىاص املؿاولُت الجىاثُت بلى الغحر في الجغاثم الاكخطاصًت: هى وؿبت الجٍغ

ا، مو غغوعة بًلام الجؼاء نلى مً ًخدلم لضًه، ولامغ في الجغاثم الاكخطاصًت ًمثل  ؤوان هظا إلاؾىاص ماصًا ؤو مهىٍى

غ لىحىص نالكت مهُىت بُنها جفترع ؤن ًيىن الطىعة التي ًخم فيها مؿاءلت شخظ نً فهل كام به شخظ آز

 .3الصخظ لاٌو مؿئىال نما ًطضع مً الثاوي

 املزاهب الفلهُت امللشسة للمعؤولُت الجىائُت عً فعل الغير:أوال: 

ت حؿىضها  غ املؿاولُت الجىاثُت  نً فهل اعجىبه الغحر في مجاٌ كاهىن الاكخطاصي حججا كٍى ، 4ًدخاج  جلٍغ

اث  جلؿم بلى مظهبحن عثِؿُحن: فبرػث الهضًض مً   الىكٍغ

 املزهب املىطىعي املعدىذ إلى طبُعت اليشاط الاكخصادي: - أ

  
 
ه ًلىم نلى مجمىنت مً لاؾـ بن ؾبُهت اليشاؽ الاكخطاصي هي الغهحزة التي ًيبني نليها هظا املظهب أله

 5التي جمحزه نً غحره مً املُاصًً.

ت املخاطش: -1 م به مضًغ املشغوم الاكخطاصي الىثحر مً املساؾغ الجىاثُت التي ًلبل ٌشىب اليشاؽ الظي ًلى  هظٍش

بها، فما ًغجىبه هاالء الهماٌ مً مسالفاث الاكخطاصًت ألخيام اللىاهحن الاكخطاصي ًخدمل هى جبهتها حؼاثُا ومضهُا، 

 . 6وهظا ًلؼمه خؿً ازخُاعه ملؿخسضمُه ومخابهتهم لػمان نضم اعجيابهم هظه املسالفاث

ت العلطت:ه -2 فاملؿاولُت الجؼاثُت ملضًغ املشغوم نً فهل الغحر هي مؿاولُت وقُفُت وملابل خخمي للؿلؿت  ظٍش

والىقاثف املدخفل بها، فمً ًلبل بمثل هظه الطالخُاث التي جمىً املخبىم مً فغع الؿلؿت الفهلُت نلى جابهُه، 

 . 7لخىحُه ملىو الجغاثمًيىن ملؼما بالُلكت التي جفىق خغص الغحل الهاصي بالغكابت وا

 عهؼ هظا املظهب نلى عب الهمل. املزهب الشخص ي: - ب

مت الخابو  وان باالمخىام، خُث وان كاصعا نلى اجساط إلاحغاءاث فىشة الاشتران الجشمي-1 : فاشتران املخبىم في حٍغ

مت وهدُجتها مت ولىىه لم ًلم بظلً عغبت في جدلُم الجٍغ  .8الالػمت ملىو وكىم الجٍغ

مت بُضه ولىىه  الفاعل املعىىي: فىشة-2 مت ولىىه لِـ فانال ماصًا ألهه لم ًغجىب الجٍغ انخبر عب الهمل فانال للجٍغ

                                                                    
 .99ؤهكغ: خغواحي حمُلت،  مغحو ؾابم، ص:  1

 .249مدمىص نثمان الهمشغي، مغحو ؾابم، ص:  2

 . 342،  ص: 2009، صاع الثلافت لليشغ، ؤهىع مدمض ضضقي املؿانضة، املؿاولُت الجؼاثُت نً الجغاثم الاكخطاصًت، صعاؾت ملاعهت، ؽ لاولى، لاعصن 3

 .284بلى  266مدمىص نثمان الهمشغي، مغحو ؾابم، ص: مً  4

 . 345و 344ؤهىع مدمض ضضقي املؿانضة، مغحو الؿابم، ص:  5

 ، 134ُت، صث، ص: مدمض ؾامي الشىا، املؿاولُت الجىاثُت الىاشئت نً املشغوناث الاكخطاصًت الخاضت، صؽ، اللاهغة، مطغ، صاع النهػت الهغب 6

الهضص  صعاؾاث، حامهت لاعصن، املجلض الؿابو نشغ،)ؤ(،)املؿاولُت الجؼاثُت نً فهل الغحر في اللاهىن لاعصوي(، هاثل نبض الغخمً ضالح، واهكغ: 

 .42، ص: 1990الغابو، 

 .138،137مدمض ؾامي الشىا، مغحو ؾابم، ص:  7

 .351، 350ؤهىع مدمض ضضقي املؿانضة، مغحو ؾابم، ص: 8
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مت التي جم اعجيابها مً كبل مؿخسضم1اعجىبها بىاؾؿت غحره، ولظلً فهى فانل مهىىي   . 2للجٍغ

 فىشة الخطأ الشخص ي )املفترض(-3

ؿإ شخص ي ميؿىب بلى املخبىم، إلزالله بىاحب كاهىوي ًفغع نلُه بن مؿاولُت املخبىم نً فهل الخابو ؤؾاؾها ز

 .3الهمل في خضوص مهُىت نلى مىو الخابو مً إلاغغاع بالغحر

 اد املعؤولُت الجضائُت إلى الغيرششوط إظى ثاهُا:

  :ن للُام هظا الىىم مً املؿاولُت البض مً جىافغ شغؾح 

بطضص عثِـ للمشغوم وفلا للبىاء الهُىلي للمشغوم جىافغث له نلى  جلىم نالكت الخبهُت بطا هىا عالكت الخبعُت:-1

الخابو ؾلؿت فهلُت جىلض نلى ناجله التزاما ناما باملخابهت وجدلُم لامً صازل املشغوم، ؤؾاؾها نلضي عغاجي ؤو 

   4نالكت وقُفُت ؤو نلض نمل، ولِـ مً الػغوعي ؤن جيىن ؾلؿت شغنُت.

: البض ؤن جيىن هىان مسالفت مً الخابو ختى خابع في حالت جأدًت الىظُفت أو بعببهااسجياب املخالفت مً كبل ال-2

 5جخدلم الهالكت الؿببُت بحن الهمل املىوٌى للخابو وبحن املسالفت التي كام باعجيابها.

مت إلاهماٌ الىاضح صىسة للمعؤولُت عً فعل الغير:املطلب الثاوي:   املعؤولُت الجضائُت عً حٍش

مت إلاهماٌ الىاضح: ٌ: الفشع ألاو  ً عً حٍش  أظاط املعؤولُت الجضائُت للمعيًر

عي للمعؤولُت الجضائُت عً فعأوال:  غ الدشَش مت إلاهماٌ الىاضحالخىَش  ل الغير في حٍش

مت إلاهماٌ الىاضح - أ  املصذس اللاهىوي للمعؤولُت الجضائُت للمعير عً فعل الغير في حٍش

املشغم لم ًػو هطا ناما ًلغع املؿاولُت  بالغغم ؤن   ج، ىغع مً ق مم 119املاصة  هظًخمثل هظا املطضع  في 

 
 
ه كبل بها في بهؼ الجغاثم، فىُف ًمىً الجؼم بإن مؿاولُت املؿحر في املاصة الجؼاثُت نً فهل الغحر، غحر ؤه

 مىغع هي مؿاولُت حؼاثُت نً فهل الغحر؟119

مً زالٌ  خاالث جؿبُم املؿاولُت الجىاثُت نً فهل الغحر ،خالت مً  ؤن  هظه املاصة ًمىً ؤن جيىن  ،في جلضًغها    

مت إخالٌ املعير بىاحباث الشكابت والحشص على ألامىاٌ مما "  هفؿه فهي:  نضة مبرعاث جىمً في حهٍغف هظه الجٍغ

ظها للعشكت أو الاخخالط أو الخلف أو الظُاع غجىب املؿحر امل ؤي ؤن   6،" ًؤدي إلى إلحاق طشس مادي بها ظىاء بخعٍش

مت إلاهماٌ الىاضح هى الغثِـ في الؿلم إلاصاعي له ؾلؿت الغكابت والخىحُه للمدافكت نلى لامىاٌ،  امل غجىب لجٍغ

فِؿإٌ نً بهماله في اللُام بهظا الىاحب ملىو ؤي فهل مً شإهه بلخاق الػغع باملاٌ، هلُام ؤخض مغئوؾُه بازخالؽ 

كض ؤغفى نلى اللىانض التي جدىم مؿاولُت املؿحر حؼاثُا نً  املشغم املاٌ الظي جدذ خىػجه، ونلُه ًمىً اللٌى ؤن  

مت إلاهماٌ الىاضح هىنا مً الخطىضُت،  فإكغ غمىا  املؿاولُت الجؼاثُت للمؿحر نً فهل الغحر.  حٍغ

مت إلاهماٌ الىاضح:   - ب عي للمعؤولُت الجضائُت عً فعل الغير في حٍش  الخطىس الدشَش

مت إلاهماٌ الىاضح التي هظ نليها املشغم في املاصة ن  ؤبلى ججضع  إلاشاعة في باصت لامغ،  مىغع مً  119حٍغ

                                                                    
 .133و 132ؤهكغ: مدمض ؾامي الشىا، مغحو ؾابم، ص:  1

 .117ؤهكغ: مدمىص نثمان الهمشغي، مغحو ؾابم، ص: 2

  135، ومدمىص نثمان الهمشغي، مغحو ؾابم، ص: 43و 42اهكغ: هاثل نبض الغخمً ضالح، مغحو ؾابم، ص:  3

 .197:  اب نمغ مدمض مدمض ؾالم، مغحو ؾابم، ص، وعخ361، 360ؤهكغ: ؤهىع مدمض ضضقي املؿانضة، مغحو ؾابم، ص: 4

 . 362ؤهىع مدمض ضضقي املؿانضة، املغحو ؾابم، ص:  5

 .  09ؤهكغ: كؿاف خفُل، مغحو ؾابم، ص:  6
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  .1مً كاهىن الهلىباث الفغوس ي 16فلغة  432كاهىن الهلىباث الجؼاثغي حهىص  بلى هظ املاصة 

مت في املاصة هظه المغث  وكض و الجؼاثغي جبها لخغحر الىكام  مىغع املهضلت 119جٍغ بهضة مغاخل في الدشَغ

، وكض جم حهضًل هظه املاصة 74-75املهضٌ بمىحب لامغ  2ج، ق م  421ي، خُث هطذ نليها ألٌو مغة املاصة الاكخطاص

والتي ؤضبدذ حهاكب فلـ مً ًترن للػُام ؤو الخلف ؤو 3 04-82ؤهثر مً مغة، خُث جم حهضًلها بمىحب اللاهىن 

 
 
لطُاغتها الغامػت والتي ؤصث  4بلغاء هظه املاصة ه جم للفؿاص ؤو جبضًض ؤمىاٌ نامت لكغوف ضاصعة نً بعاصجه، غحر ؤه

ً لها لخىافيها مو مبضؤ الشغنُت الظي ًلخط ي الىغىح في هطىص  بلى جؿبُليها الغامؼ مً اللػاة وبلى عفؼ املؿحًر

م والهلاب مت والتي جم بلغائها فُ 422، مو إلابلاء نلى املاصة 5الخجٍغ ما والتي حهاكب نلى الطىعة الهمضًت لهظه الجٍغ

 .6بهض

مت إلاهماٌ الىاضح:ثاهُا:  غ الفلهي للمعؤولُت الجضائُت عً فعل الغير في حٍش  الخىَش

مت إلاهماٌ الىاضح   لم ًإزظ املشغم الجؼاثغي خؿب عؤًِىا في جإؾِؿه ملؿاولُت املؿحر الجؼاثُت نً حٍغ

ت املس اث الفلهُت التي جغص املؿاولُت الجؼاثُت نً فهل الغحر بلى هكٍغ يا   7اؾغ والؿلؿت،بالىكٍغ ولم ٌهخبر املؿحر شٍغ

 9ولم ٌهاكبه  هفانل املهىىي لها. 8فيها، 

    
 
مت إلاهماٌ الىاضح ًبضو لىا ؤه ه ؤزظ باالججاه الفلهي الظي ًيبني نلى ؤؾاؽ الخؿإ فمً زالٌ حهٍغف حٍغ

 الصخص ي، فاملؿحر ٌؿإٌ نً لازؿاء التي ًغجىبها غحره مؿاؾا بإمىاٌ التي جىغو جدذ ًض
 
ه تهاون بىاحب ه، أله

الغكابت والخغص ملىو ؤي فهل مً شاهه ؤن ًلخم الػغع بهظا املاٌ والضلُل نلى طلً ؤن املشغم كض ناكب املؿحر نلى 

مت إلاهماٌ الىاضح التي لها نلىبت زاضت بها حغاء زؿئه غحر الهمضي، وناكب املىقف الهمىمي الخابو له نلى  حٍغ

مت ؤزغي وهي الازخالؽ مثال  والتي لها ؤًػا نلىبتها الخاضت ؤي "مؿاولُت حؼاثُت نً فهل الغحر جلغع مؿاولُت  حٍغ

 ".  10نً ؾلىن وزؿإ شخطحن

مت إلاهماٌ الىاضح: ثالثا:  غ اللظائي للمعؤولُت الجضائُت عً فعل الغير في حٍش  الخىَش

وباليؿبت لللػاء  11يؽ الاحتهاص اللػاجي الفغوس ي هظه املؿاولُت وخغص نلى بقهاع ؾابهها الاؾخثىاجهغ  

                                                                    
ش إلاؾالم: ؤهكغ:  1   jelfa.infowww.d .35: 14، الؿانت 2018-06-16مىخضًاث الجلفت، إلاهماٌ الىاضح، جاٍع

ً بلى زمؿت ؾىىاث وبغغامت  جتراوح 758ص. 53، ) ج.ع 1975ًىهُى  17املاعر في  47-75لامغ عكم  2 (،  خغعث هما ًلي " ٌهاكب بالخبـ مً شهٍغ

الهُئاث املشاع بليها في ص ج ول مً ؤخضر ؤزىاء الدؿُحر بؿبب بهماله البالغ والكاهغ غغعا مباشغا وهاما بإمىاٌ الضولت ؤو بةخضي 10.000بلى 2000مً 

ً بلى ؾيخحن وبغغامت  119املاصة  هاكب بالخبـ مً شهٍغ مً قغوف ضاصعة نً بعاصجه ًترن للػُام صج ول  10.000بلى  2000جتراوح مً مً ق م، َو

 . 119لهُئاث املشاع بليها في املاصة ؤو الخلف ؤو الخبضًض ؤمىالا ؤو مىخىحاث ضىانُت ؤو فالخُت ؤو مىاصا ؤو كُما ؤو وزاثم جملىها الضولت ؤو بخضي ا

 (. 328ص.  7.) ج.ع 1982فبراًغ  13املاعر في  04 -82اللاهىن  3

 (.1035ص.   28) ج.ع  1988ًىلُى  12املاعر في  26-88ؤلغُذ باللاهىن عكم  4

 .    95و 94عخاب نمغ مدمض مدمض ؾالم، مغحو ؾابم، ص:  5

 (.19ص. 34) ج.ع  2001ًىهُى  26ي املاعر ف 09-01ؤلغُذ بمىحب اللاهىن  6

 .349و 348وما بهضها وؤهىع مدمض ضضقي املؿانضة، مغحو ؾابم، ص:  135:  ؤهكغ: مدمض ؾامي الشىا، مغحو ؾابم، ص 7

 .128ؿابم، ص: الغحو املؤهكغ: مدمض ؾامي الشىا،  8

 .354نضة، مغحو ؾابم، ص: وؤهىع مدمض ضضقي املؿا 105بلى 95مدمىص نثمان الهمشغي، مغحو ؾابم، ص: مً   9

 .153ؤهكغ مدمىص نثمان الهمشغي، مغحو ؾابم، ص:  10

 .97، 76مدمض ؾامي الشىا، مغحو ؾابم، ص:  11
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غغفت الاتهام ؤخالذ بلى مدىمت  بهظا الخطىص، فثبذ في اللػُت ؤن   1الجؼاثغي هىان كغاع كضًم للمدىمت الهلُا

مت جغن ؤمىاٌ الضولت للػُام  الجىاًاث املخبىنحن املتهمحن مىخفُت اللٌى في حؿبِب كغاعها ؤجهم ؾاهمىا في حٍغ

مت الازخالؽ التي اعجىبها الخابو املؿئٌى بطفتهم مىقفحن، بهضم كُامهم بالتزام اتهم الىقُفُت وهي مؿاولُت نً حٍغ

ق م انخماصا نلى املؿاولُت  422نً ووالت البىً الىؾني بلؿىؿُىت، الفهل املىطىص واملهاكب نلُه في املاصة 

الجؼاثُت مً ؤحل الغحر في الىاججت نً إلازالٌ بالتزاماث الىقُفُت صون بزباث نىطغ الهمض للُام املؿاولُت  2املهىُت

خم املخبىنحن، فلطغث بظلً غغفت الاتهام في حؿبِب كغاعها، ونلُه فاملؿاولُت الجؼاثُت هىا هي مؿاولُت شخطُت 

كاثمت في خم املسخلـ وخضه، وال ًجىػ لللاض ي الجؼاجي ؤن ًإزظ باملؿاولُت املهىُت بال بطا جػمً الخؿإ املنهي نىاضغ 

مت الجؼاثُت، وف ق م، ونلُه لافهاٌ املغجىبت مً ؾغف  422ي كػُت الخاٌ جم بخالت املتهمحن نلى ؤؾاؽ م الجٍغ

مت املىطىص نليها في املاصة املظو  3لها ؤي وضف حؼاجي ىعة لخسلف اللطض الجىاجي ولم ًىًاملتهمحن ال حشيل الجٍغ

 مما ًجهل اللغاع املؿهىن فُه صون ؤؾاؽ كاهىوي فُخهحن هلػه.

ً عً فعل الغير:الفشع الثاوي:   حذود جطبُم املعؤولُت الجضائُت للمعيًر

ً نً فهل الغحر لخغوحها  نً مبضؤ  -نىض حاهب  مً الفله–هكغا لخؿىعة جؿبُم املؿاولُت الجىاثُت للمؿحًر

و مجمىنت مً الػىابـ لخؿبُم هظه املؿاولُت.   شخطُت املؿاولُت والهلىبت، وغو الدشَغ

ع الجضائشي ششوط جطبُم املعؤولُت ا أوال:  : لجىائُت للمعير عً فعل الغير في الدشَش

ت ملؿاثلت املؿحر حؼاثُا نً فهل  119مً زالٌ جدلُلىا لىظ املاصة  مىغع ًمىً اؾخسالص الشغوؽ الػغوٍع

مت إلاهماٌ الىاضح وجخمثل فُما ًلي:  الغحر في حٍغ

ًماعؽ نلى املخبىم ؾلؿت  5ىن،بىظ اللاه 4، فاملؿحر همىقف نمىميالششط ألاٌو هى جىفش عالكت الخبعُت

فهى الغثِـ في الؿلم إلاصاعي نلى مغئوؾه ومؿئٌى  الت ؤو بىاء نلى كىاهحن الىقُفت،فهلُت ومطضعها هى نلض الىو

مىغع ق م، إلهماله وتهاوهه بىاحب الغكابت وإلاشغاف ملىو ؤي  119حؼاثُا نً فهل الازخالؽ الظي كام به الخابو في م 

 الػغع باملاٌ. فهل مً شإهه بلخاق

، فهى شغؽ جؿلبه املشغم بىظ املاصة ا الششط الثاوي هى أن ًشجىب الخابع املخالفت أثىاء أداء وظُفخه أو بعببهاأّم 

مىغع ضغاخت، فُجب ؤن جخدلم الهالكت الؿببُت بحن نمل الخابو واملسالفت التي كام باعجيابها ختى ٌؿإٌ املؿحر  119

 حؼاثُا، 

خمثل  مىقف  مىغع املهضلت ول   119، خُث ؤزػو املشغم ألخيام املاصة في صفت املىظف العمىمي الششط الثالثٍو

                                                                    
ش  املاعر في  ،152292عكم كغاع املدىمت الهلُا، اهكغ:   1 املجلت اللػاثُت، نً كؿم الىزاثم للمدىمت الهلُا، الهضص الثاوي، ، 23/04/1997بخاٍع

 .173، 172، 171ص:  1999الؿىت 

 .  149، 148، 147، 146، 145،  144ؤهكغ: عخاب نمغ مدمض مدمض ؾالم، مغحو ؾابم، ص:  2

م إلاهماٌ ملغاة بمىحب اللاهىن عكم  422مً ق م التي جىؿبم نلى وكاجو كػُت الخاٌ مىطىص نليها في املاصة  421املاصة  بن   3 -88ق م لىً بؿٍغ

 (. 1035ص. 28. ) ج.ع 1988ًىلُى  12املاعر في  88-26

 . 06/01مً كاهىن الىكاًت مً الفؿاص عكم  02هظ املاصة  4

 1966حىان  02املاعر في  133/66مً لامغ عكم  17هظ املاصة  هظهغ باليؿبت لألؾاؽ اللاهىوي لفىغة الؿلؿت الغثاؾُت في اللاهىن الجؼاثغي  5

 مً هفـ اللاهىن. 20و  19غة الؿلؿت الغثاؾُت نلى املؿخىي الىقُفي، وؤًػا هظ املاصة املخػمً اللاهىن لاؾاس ي للىقُفت الهامت والتي عسخذ فى
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 . 1مً كاهىن ميافدت الفؿاص 02نمىمي باملفهىم املاصة 

ت للُام املؿاولُت الجؼاثُتالشغوؽ ال ونلُه ًمىً اللٌى ؤن   ملضًغ امليشإة الاكخطاصًت نً فهل الغحر  ػغوٍع

ت للُام املؿاولُت الجؼاثُت ملضًغ املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت نً كض جدللذ واهؿبلذ نلى الشغ  وؽ الػغوٍع

مت إلاهماٌ الىاضح، ؤي ؤجها ضىعة للمؿاولُت الجؼاثُت نً فهل الغحر.  حٍغ

 إعفاء  معيري املؤظعت العمىمُت الاكخصادًت مً املعؤولُت الجىائُت عً فعل الغير:ثاهُا: 

ػه ختى ٌهفى عثِـ املاؾؿت مً املؿا  مت املغجىبت مً ؾغف مؿخسضمُه لخفٍى ولُت الجىاثُت نً الجٍغ

ً الفىُحن وعئؾاء املطالح بهؼ ضالخُاجه خؿب الخىكُماث الضازلُت في املاؾؿاث واهخلالها بلى املفىع  املضًٍغ

ؼ صخُدا مً الىاخُت الشيلُت واملىغىنُت ؼ ، لىً  هل ؤحاػ املشغم للمؿحر جفٍى 2بلُه، البض ؤن ًيىن الخفٍى

ؼ املهترف به لغثِـ مىغع ق م؟  119ازخطاضه في املدافكت نلى لامىاٌ املىطىص نليها في املاصة  بن الخفٍى

ؼ املهترف به في اللاهىن إلاصاعي لطالح بهؼ املىقفحن املىول بليهم بصاعة بهؼ املغافم  املاؾؿت ٌشبه طلً الخفٍى

ت الهامت، زاضت ؤن هظ املاصة  ؼ ؤم ال،  بطا  مىغع لم جدضص 119إلاصاٍع لىا ما بطا وان املشغم كض ؤزظ بمبضؤ الخفٍى

ؼ وهدً هغي غغوعة حهضًل املاصة  ؼ  119فال ماوو هىا مً بحغاء مثل هظا الخفٍى مىغع بدُث حشمل مبضؤ الخفٍى

  3وشغوؾه
 
 ه ًلؿً في بلضة ؤزغي وال ٌشغف نلى ول  فدىم بهضم مؿاولُت الغثِـ املاؾؿت حؼاثُا بطا ؤزبذ ؤه

 4فغونه.

 
 
ه لم ًغجىب بهماال واضخا هما جيخفي املؿاولُت الجىاثُت للمؿحر نً فهل جابهُه باهخفاء زؿئه، فُثبذ ؤه

مت إلاهماٌ الىاضح، وال  حؿُما وان ؤو بؿُؿا لخدلم الىدُجت وهي إلاغغاع باملاٌ، وبظلً جيخفي مؿاولُخه نً حٍغ

ىً لللاض ي اللجىء ٌؿإٌ ننها الغحل الهاصي للُاؽ وحىص الخؿإ وحض في هفـ الكغوف، فجاء  ملهُاع  بال فانلها، ٍو

عثِـ املاؾؿت جلُضه باألهكمت وفغع عبـ ؤخؼمت الؿالمت نلى نمله  في خىم ملدىمت الىلؼ الفغوؿُت بطا زبذ ؤن  

مىً ؤن ًىفي املؿحر  .5بالغغم مً طلً خطل الخاصر فال مؿاولُت نلُه، ٍو

مت إلاهماٌ  الضفو بهضم صؾخىعٍت املؿاولُت الجؼاثُت ،به املؿاولُت الجىاثُت ومما جيخفي للمؿحر نً حٍغ

مت إلاهماٌ الىاضح جلىم نلى الافتراع، ؤي زؿإ شخص ي  ،الىاضح بطا واهذ املؿاولُت الجؼاثُت للمؿحر في حٍغ

                                                                    
، املخهلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه نلى 2006فبراًغ ؾىت 20املىافم ٌ  1427مدغم نام  21املاعر في  06/01مً اللاهىن   02جىظ املاصة  1

:" املىقف الهمىمي: ول   اجىفُظًا ؤو  ؤو هُا شخظ ٌشغل مىطبا حشَغ ؤهه  في ؤخض املجالـ الشهبُت املدلُت املىخسبت، ؾىاء ؤوان  ؤو ؤو كػاثُا  بصاٍع

، بطغف الىكغ نً عجبخه ؤو ؤكضًمخه، ول  شخظ آزغ ًخىلى ولى ماكخا، وقُفت ؤو  لاحغغحر مضفىم  ؤو مهُىا ؤو مىخسبا، صاثما ؤو ماكخا، مضفىم لاحغ 

ؿاهم  بهظه الطفت في زضمت هُئت نمىمُت ؤو ماؾؿت نمىمُت ؤو ؤًت ماؾؿت ؤزغي جملً الضولت ول ؤو بهؼ عؤؾمالها، ووالت بإحغ ؤو بضون ؤحغ، َو

و والخىكُم املهمٌى بهما.".       ؤو ؤًت ماؾؿت ؤزغي جلضم زضمت نمىمُت، ول شخظ ؤزغ مهغف بإهه مىقف نمىمي ؤو مً في خىمه ؾبلا للدشَغ

ؼ ؤزاعه البض مً  2 ؼ ضاصعا مً اجىافغ ؤعبهت شغوؽ وفم ما بِىه اللػاء الفغوس ي في الهضًض مً كغاع وليي ًيىن للخفٍى جه: ًجب ؤن ًيىن الخفٍى

ال فهلُا للؿلؿت مً الغثِـ ؼ جسٍى  عثِـ املاؾؿت شخطُا، وؤن ًيىن املفىع مخمخها بلضعة فىُت وكضعة نلى بضضاع لاوامغ، ؤن ًخػمً الخفٍى

ؼ في مىغىم مدضص مو م ؼ في ماؾؿت وؤن ًيىن الخفٍى جب ؤن ًيىن الخفٍى ىده حمُو الىؾاثل  التي جدُذ له مماعؾت الؿلؿت التي فىغذ بلُه ٍو

ؼ نلى ناجم عثِـ املاؾؿت  ؤهكغ: هاثل نبض الغخمً ضالح، مغحو ؾابم، ص:  لو نبء بزباث وحىص الخفٍى  . 39هبحرة  ٍو

ؼ في مؿاثل مثل حشغُل ؤحغاء ؤحاه 3  ب غحر كاهىهُت.كط ي بهضم حىاػ الخظعم بالخفٍى

 .364ؤهكغ: ؤهىع مدمض ضضقي املؿانضة، مغحو ؾابم، ص:  4

 .365ؤهكغ: ؤهىع مدمض ضضقي املؿانضة، مغحو ؾابم، ص:  5
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ىت كاهىهُت ميؿىبت  له همخبىم   جبمجغص وكىم املسالفت مً الخابو، مفترع هلٍغ
 
ي ًلؼمه ه ؤزل بىاحب كاهىوفترع ؤه

بهماٌ اللُام بىاحبه ؾُاصي  الهمل في خضوص مهُىت نلى مىو الخابو مً إلاغغاع بالغحر مو افتراع غغوعة جىكهه بإن  

ىت  1خخما بلى إلاغغاع بها، مما ًغفو نلى واهل الىُابت الهامت نبء إلازباث،  وبطا وان هظا  الافتراع ًخهاعع مو  كٍغ

ا عفؼ الافتراع في اللاهىن الجؼاجي فهل ًمىً للمؿحر املخلاض ي في هظه الخالت البراءة هلانضة صؾخىعٍت ًىبثم ننه

عي في م مىغع الظي ًخىكف نلُه مأٌ  119الضفو بهضم الضؾخىعٍت بطا اصم ؤمام الجهت اللػاثُت ؤن الخىم الدشَغ

اث التي ًػمنها له الضؾخىع؟   الجزام ًىتهً الخلىق والخٍغ

 كبل إلاحابت نلى هظا الدؿاٌئ ج
 
ه كض جم حهضًل كاهىن الهلىباث ملسح حىذ الدؿُحر في جضع إلاشاعة بلى ؤه

م نً إلاهماٌ الىاضح املػغ باملاٌ نىض حهضًل هظ  اللؿام الهمىمي، فهل جػمً هظا الخهضًل عفو ضفت الخجٍغ

مت مغجبؿت مباشغة بإنماٌ الدؿُحر؟ 119املاصة   مىغع ق م بانخباعها حٍغ

م عً فعلثالثا:   الدعُير سفع الخجٍش

ً مً حهت ومىههم مً جغن املىطب ملً هى ؤكل منهم  م نً فهل الدؿُحر خماًت للمؿحًر عفو املشغم الخجٍغ

  2هفاءة ؤو ججىبهم املباصعة في ؤنماٌ الدؿُحر بؿبب الخىف مً الىكىم جدذ ؾاثلت الجؼاء الجىاجي.

ً باهخفاء الهمضاهخفاء املؿاولُت اومهنى طلً  غج املشغم مً كاثمت لافهاٌ املجغمت إز، فلجؼاثُت للمؿحًر

 . "لازؿاء التي ًغجىبها املؿحر صون نمض وهلطض بالخؿإ هىا " الخؿإ في الدؿُحر

م عً فعل إلاهماٌ الىاضح:-1  عذم سفع الخجٍش

مت إلاهماٌ الىاضح املىطىص نليها في املاصة   م نً فهل الدؿُحر في حٍغ مىغع بل اهخفى  119لم ًغفو املشغم الخجٍغ

  صفت املىظف العمىميبخهضًل 
 
مت، غحر ؤه لجىت  مىغع هجض ؤن   119ه وبلغاءة مشغوم حهضًل املاصة املغجىب للجٍغ

مت إلاهماٌ  اث لم جدبنى الخهضًل الظي ٌهلم جدٍغً الضنىي الهمىمُت في خالت حٍغ ت والخٍغ الشاون اللاهىهُت وإلاصاٍع

مت جبضًض املاٌ الهام ؤو الخالنب به بغغاعا مً ؤحهؼة  الغكابت للشغهت، نىض ا 3الىاضح نلى شيىي  عجياب حٍغ

 باملاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت. 

ً عً فعل الغير: -2  أهمُت املعؤولُت الجضائُت للمعيًر

ً نً فهل الغحر  ؤهمُت املؿاولُت جخمثل الخىحُه لافػل للىانض الهلاب وحهله ؤهثر في  الجؼاثُت للمؿحًر

مت بلى ؤؾبابها الخلُلُتمً  بخىكُهه نلى ول   4فهالُت ب ؤو مً بهُض ؤي عص الجٍغ مت مً كٍغ ونضم  5،ؾاهم في الجٍغ

، ولها صوافو 6كطغها نلى الخابو صون املخبىم بانخباع ؤن هظا لازحر املؿئٌى نً إلاصاعة الفهلُت للصخظ الانخباعي 

للجغاثم  7غاف صفها للخؿغ الاحخماعيوعاء تهضًض مؿحر املاؾؿت بالهلاب لخمله نلى الخُؿت والخظع في الغكابت وإلاش

                                                                    
 . 144عخاب نمغ مدمض مدمض ؾالم، مغحو ؾابم، ص:  1

 . 86ؤهكغ:مدمض ؾامي الشىا، مغحو ؾابم، ص:  2

 .66بىؾلُهت اخؿً، مغحو ؾابم، ص:  3

 . 112، ص: 2005، نمان لاعصن، صاع الثلافت واليشغ والخىػَو 01غهج الهُتي، الخؿإ املفترع في املؿاولُت الجىاثُت، ؽ مدمض خماص م 4

الهضص الغابو،  صعاؾاث، حامهت لاعصن، املجلض الؿابو نشغ،)ؤ(،هاثل نبض الغخمً ضالح، )املؿاولُت الجؼاثُت نً فهل الغحر في اللاهىن لاعصوي(، 5

 .  36، ص: 1990

 .196:  صمغحو ؾابم، عخاب نمغ مدمض مدمض ؾالم،  6

 .240، ص: مغحو ؾابممدمىص نثمان الهمشغي،   7
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 .1الاكخطاصًت

 مىشس: 111جضائُت عً فعل الغير على دظخىسٍت هص املادة الأثش معؤولُت املعير الفشع الثالث: 

 
 
ه ال ًمىً الضفو ؤمام املجلـ الضؾخىعي النخباع الىطىص اللاهىهُت املىكمت للمؿاولُت خؿب عؤًىا ؤه

مت إلاه مً  188وفم ما هى ملغع في هظ املاصة  ماٌ الىاضح مشىبت بهُب نضم الضؾخىعٍتالجؼاثُت للمؿحر نً حٍغ

مىغع ًخجؿض في إلاهماٌ  119في م  3زؿإ املؿحر هى مً كبُل الخؿإ الصخص ي ألن   20162الخهضًل الضؾخىعي لؿىت 

 
 
  ، وبن  4ه  لم ًغص الىدُجت ولم ًلبل بهاهطىعة مً ضىع الخؿإ، بالغغم ؤه

 
حباث الغكابت  ومو طلً ه كام بىاؤزبذ ؤه

مىغع نلى 119اعجىبذ املسالفت اهخفى الخؿإ نىه، هما ًمىً الضفو بهضم الضؾخىعٍت إلكامت مؿاولُت املؿحر في املاصة 

ىت البراءة  .6نبء إلازباث جم هلله مً الىُابت الهامت بلى املؿحر ،  ألن  5الافتراع اهتهاوا ملبضؤ كٍغ

 خاجمت:

مت إلاهماٌ الىاضح في املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًت  مً زالٌ صعاؾدىا ملؿاولُت املؿحر حؼاثُا نً حٍغ

هُت وبالغغم مً ؤن  وؿخيخج ؤجها هىم مً املؿاولُت الجؼاثُت نً فهل الغحر لهضة مبرعاث، فاليؿبت للمبرعاث الدشَغ

مت إلا  119املشغم الجؼاثغي لم ًلغ ضغاخت ؤجها هظلً في املاصة  هماٌ الىاضح جكل الخؿبُم مىغع مً ق م، بال ؤن حٍغ

مت فاملؿحر هغثِـ في الؿلم إلاصاعي له  لامثل ولاهم  للمؿاولُت نً فهل الغحر ووؿدشف طلً مً حهٍغف الجٍغ

 
 
ه ٌؿإٌ نً بهماله وتهاوهه بىاحب الغكابت ؾلؿت الغكابت والخىحُه نلى مغئوؾُه للمدافكت نلى لامىاٌ فةه

ق الػغع باملاٌ بطا كام ؤخض مغئوؾُه مثال بازخالؽ املاٌ الظي ًدىػه كاهىها، وإلاشغاف ملىو ؤي فهل مً شإهه بلخا

 
 
مىً اللٌى ؤن املشغم كض ؤزظ باملظهب الصخص ي نىض هما ؤه اث الفلهُت املفؿغة لها ٍو ه ًمىً اؾخيخاحها مً الىكٍغ

غها في املاصة   مىغع. 119جلٍغ

هظا ال ًىفي  فهل الغحر غمً خضوص مهُىت بال ؤن   وكض خغص املشغم ؤن ًيىن جؿبُم املؿاولُت الجؼاثُت نً 

مؿللا فىغة ؤجها حهض اهتهاوا ملباصت مىغؾت صؾخىعٍا همبضؤ افتراع البراءة وشخطُت الهلىبت، مما كض ًفخذ املجاٌ 

 مً الضؾخىع. 188ؤمام الضفو بهضم صؾخىعٍتها ؤمام املجلـ الضؾخىعي مً املخلاض ي خؿب  م 

 

 

                                                                    
 .                                133عخاب نمغ مدمض مدمض ؾالم، مغحو ؾابم، ص:  1

 .157، مغحو ؾابم، ص: ؤهكغ: مىكف املشغم املطغي مً املؿاولُت الجىاثُت املفترغت، عخاب نمغ مدمض مدمض ؾالم 2

 .97ؤهكغ: مدمض ؾامي الشىا، مغحو ؾابم، ص:  3

، الظي ؤهض نلى ؤن  املؿاولُت الجؼاثُت مؿاولُت 171، ص: 02، نضص 1997املجلت اللػاثُت، ، 23/04/1997املاعر في  ،152292ؤهكغ: اللغاع عكم  4

، ص 2013، الؿبهت لاولى، الجؼاثغ، ميشىعاث ولًُ، الجضء الثاويي، ؤهكغ: حماٌ ؾاٌـ، الاحتهاص الجؼاثغي في اللػاء الجىاجو  مؿاولُت شخطُت. 

 .  747بلى  744مً 

م والهلاب في كػاء املدىمت الضؾخىعٍت الهلُا، الجؼء الثاوي، املؿاولُ 5 ت ؤهكغ: ؤشغف جىفُم شمـ الضًً، )الػىابـ الضؾخىعٍت لىطىص الخجٍغ

مت في اللػاء الضؾ ، 14، الهضص املجلت الضؾخىعٍت التي جطضعها املدىمت الضؾخىعٍت الهلُا بمطغخىعي(، املؿاولُت الجىاثُت والغهً املهىىي للجٍغ

 . 23بلى  20، ص: 2008

يي، صاهكغ:  6 النهػت اع نبض الهكُم مغس ي وػٍغ، ، افتراع الخؿإ هإؾاؽ للمؿاولُت الجىاثُت، صعاؾت ملاعهت في الىكامحن الالجُني ولاهجلىؤمٍغ

 ومابهضها. 129ص:  مغحو ؾابم، ،مغهج الهُتيؤهكغ: ؤًػا مدمض خماص و  .128، 127، ص: 1988الهغبُت، اللاهغة، مطغ، 
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 عكائمت املصادس واملشاح

 (.2016ماعؽ  07، املاعزت في 14، )ج.ع عكم 2016ماعؽ  06املاعر في  01-16الخهضًل الضؾخىعي عكم  :/الذظخىس 1

 :/اللىاهين 2

ت، )ج.ع، الهضص 2004غشذ  14املاعر في  04/08اللاهىن عكم -1  (.14، واملخهلم بشغوؽ مماعؾت لاوشؿت الخجاٍع

ت، )ج.ع عكم 2004 غشذ 14اللاهىن املاعر في  04/08اللاهىن -2 ، املاعزت في ؾىت 52، املخهلم بشغوؽ مماعؾت لاوشؿت الخجاٍع

2004.)، 

 املخهلم بطىاصًم املؿاهمت. 1988حاهفي  12املاعر في   88/03اللاهىن -3

 . 1982فبراًغ  13املاعر في  04 -82اللاهىن -4

  1988ًىلُى  12املاعر في  26-88اللاهىن عكم -5

  2001ًىهُى  26اعر في امل 09-01اللاهىن -6

 املخػمً الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه.  2006فبراًغ ؾىت  20ماعر في  06/01كاهىن عكم -7

 ألاوامش:/3

 (. 50املخػمً اللاهىن الخىحُهي للماؾؿاث الهمىمُت الاكخطاصًت، )ج.ع الهضص  1988ًىاًغ  12املاعر في  01-88لامغ -1

 ، املخػمً اللاهىن املضوي املهضٌ واملخمم.1975بر ؾبخم 26ماعر  75/58لامغ عكم -2

 ، املخػمً اللاهىن الخجاعي، املهضٌ واملخمم.1975ؾبخمبر ؾىت  26املاعر  59-75لامغ -3

 (.11املخهلم بدىكُم املاؾؿاث الهمىمُت الاكخطاصًت وحؿُحرها وزىضطتها، )ج.ع، الهضص 2001غشذ  20املاعر في  01/04لامغ -4

ت الخابهت للضولت، )ج.ع 1995ؾبخمبر  25املاعر في  25-95لامغ -5  (. 55، الهضص 1995، املخػمً حؿُحر عئوؽ لامىاٌ الخجاٍع

 ، املخػمً كاهىن الهلىباث املهضٌ واملخمم.   1966ًىهُى ؾىت  08املىافم  1386ضفغ نام  18املاعر في  156-66لامغ عكم -6

 ، 1975ًىهُى  17املاعر في  47-75لامغ عكم -7

 املخػمً اللاهىن لاؾاس ي للىقُفت الهامت. 1966حىان  02املاعر في  133/66لامغ عكم -8 

 املشاظُم الخىفُزًت:/4

املخػمً الشيل الخاص بإحهؼة بصاعة املاؾؿاث الهمىمُت الاكخطاصًت  2001ؾبخمبر  24املاعر في  283 -01املغؾىم الخىفُظي -1

 (. 55وحؿُحرها، )ج.ع، الهضص 

 ، املخهلم بالىكام الخاص بمؿحري املاؾؿاث.29/1990/ 09املاعر في  90/290ملغؾىم الخىفُظي ا-2

ش /اللغاعاث اللػاثُت: كغاع املدىمت الهلُا، 4 ، املجلت اللػاثُت، نً كؿم الىزاثم للمدىمت الهلُا، 152292،  عكم 23/04/1997بخاٍع

 .173، 172، 171ص:  1999الهضص الثاوي، الؿىت 

 :شاساث اللظائُت/ الل5

 .171، ص: 02، نضص 1997، املجلت اللػاثُت، 23/04/1997املاعر في  ،152292اللغاع عكم  -1

ش 152292عكم  كغاع املدىمت الهلُا، -2 ، املجلت اللػاثُت، نً كؿم الىزاثم للمدىمت الهلُا، الهضص 23/04/1997، املاعر في جاٍع

 .173، 172، 171ص:  1999الثاوي، الؿىت 

 .255، ص: 02، نضص 1990، املجلت اللػاثُت، 12/03/1985، املاعر في املاعر في 40330كم اللغاع ع  -3

 .277، ص: 1، نضص 1989، املجلت اللػاثُت، 03/04/1984، املاعر في 33186ؤهكغ: اللغاع عكم  -4

 الىخب:/6

حغاثم التزوٍغ، الجؼء الثاوي، الؿبهت  -ٌحغاثم الفؿاص حغاثم املاٌ ولانما -اخؿً بىؾلُهت، الىححز في اللاهىن الجؼاجي الخاص -1

 .2011الخاصي نشغ، 

 .2009ؤهىع مدمض ضضقي املؿانضة، املؿاولُت الجؼاثُت نً الجغاثم الاكخطاصًت، ؽ لاولى، لاعصن، صاع الثلافت لليشغ، -2

فياوي، ، كُىص إلاؾىاص في اللاهىن الجىاجي، صعاؾت ملاعهت، صاع ال-3 ىخب اللاهىهُت، صاع شخاث لليشغ، مطغ صلشاص نبض الغخمان البًر

 .2016إلاماعاث، 

ٌ ، اللعم العامنبض هللا ؾلُمان، شغح كاهىن الهلىباث الجؼاثغي، -4 مت(، ، الجضء ألاو صًىان املؿبىناث الجامهُت ،صؽ، الجؼاثغ)الجٍش

 .1998الجؼاثغي، 
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، صؽ، مطغ، صاع الىخب جحلُلُت جطبُلُت ملاسهت"دساظت ناصٌ ًىؾف الشىغي، ، املؿاولُت الجىاثُت الىاشئت نً إلاهماٌ" -4

 . 2011اللاهىهُت، صاع الشخاث لليشغ والبرمجُاث، 

يي، صعا  -5 نبض الهكُم مغس ي وػٍغ ، افتراع الخؿإ هإؾاؽ للمؿاولُت الجىاثُت، صعاؾت ملاعهت في الىكامحن الالجُني ولاهجلىؤمٍغ

 .1988النهػت الهغبُت، اللاهغة، مطغ، 

 2005، نمان لاعصن، صاع الثلافت واليشغ والخىػَو .01ص مغهج الهُتي، الخؿإ املفترع في املؿاولُت الجىاثُت، ؽ مدمض خما-3

 .مدمض ؾامي الشىا، املؿاولُت الجىاثُت الىاشئت نً املشغوناث الاكخطاصًت الخاضت، صؽ، مطغ، صاع النهػت الهغبُت، صث-4 

 .1969اثُت نً فهل الغحر، ؽ لاولى، مطغ، صاع الفىغ الهغبي، املؿاولُت الجىمدمىص نثمان الهمشغي، -5  

 مجضي ؤهىع خبص ي، الخؿإ الىاعي ؤو الخؿإ مو الخىكو في اللاهىن الجىاجي، صؽ، مطغ، صاع النهػت الهغبُت، صث. -6

 .1982، هىفل ماؾؿتبحروث، لبىان، ، املؿاولُت الجىاثُت في املاؾؿت الاكخطاصًت، الؿبهت لاولىمطؿفى الهىجي،  -10

 /املىظىعاث: 07

، الؿبهت لاولى، الجؼاثغ، ميشىعاث ولًُكغاعاث املدىمت الهلُا، الجضء الثاوي، حماٌ ؾاٌـ، الاحتهاص الجؼاثغي في اللػاء الجىاجي، -1

2013 . 

ٌ الاحتهاص الجؼاثغي في اللػاء الجىاجي، حماٌ ؾاٌـ، -2  .2013ولى، ميشىعاث ولًُ، ، كغاعاث املدىمت الهلُا، الؿبهت لا الجضء ألاو

 :الشظائل ألاوادًمُت/08

، )مظهغة ملضمت لىُل شهاصة املاحؿخحر، فغم كاهىن شغواث حؿُحر مؿاهماث الضولت بحن زصخطت الدؿُحر والخىضطتؤمحرة بىصعام، -1

 .(2008لانماٌ، ولُت الخلىق والهلىم الؿُاؾُت، حامهت كؿىؿُىت، 

، )مظهغة ملضمت لىُل شهاصة املاحؿخحر في اللاهىن الهام ثُت ملؿحري املاؾؿت الهمىمُت الاكخطاصًتاملؿاولُت الجىاحمُلت خغواحي، -2

 (.2013،فغم الخىكُم الاكخطاصي، ولُت الخلىق، حامهت كؿىؿُىت، 

مت إلاهماٌ الىاضحخفُل كؿاف،  -3  ت التربطاث، الضفهحٍغ ت الغابهت نشغ، ، )مظهغة ملضمت لىُل بحاػة املضعؾت الهلُا لللػاء، مضًٍغ

2005 ،) ،2006. 

، ) هىم الضعاؾت عؾالت، ولُت الخلىق، اللاهىن الجىاجي الاكخطاصي بحن املؿللت والظاجُت صعاؾت ملاعهتخاب نمغ مدمض مدمض ؾالم، ع -4

 .(2016حامهت اللاهغة، 

 امللاالث:/09

م والهلاب في ك-1 ػاء املدىمت الضؾخىعٍت الهلُا، الجؼء الثاوي، ؤشغف جىفُم شمـ الضًً، )الػىابـ الضؾخىعٍت لىطىص الخجٍغ

مت في اللػاء الضؾخىعي(،  ، املجلت الضؾخىعٍت التي جطضعها املدىمت الضؾخىعٍت الهلُا بمطغاملؿاولُت الجىاثُت والغهً املهىىي للجٍغ

 .2008، 14الهضص 

 ، املجلض الؿابو نشغ،)ؤ(،صعاؾاث، حامهت لاعصنوي(، هاثل نبض الغخمً ضالح، )املؿاولُت الجؼاثُت نً فهل الغحر في اللاهىن لاعص-2

 .1990الهضص الغابو، 
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