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  :البحث ملخص 

كل جمتمع مسود بعدد من النظم مهمتها تنظيم سلوك األفراد يف كافة جماالت احلياة     

  .وبدوهنا ال يمكن أن تستقيم احلياة أو تستمر

وهبذه القواعد تتحدد مسئولية األفراد وحقوقهم جتاه بعضهم البعض وجتاه املجتمع    

  .اه الفردالذي يعيش فيه، وكذلك مسئولية وواجبات املجتمع جت

ًوكثريا ما نقرأ يف بعض التقارير الصادرة من جهات أمنية، دولية كانت أو حملية ما يفيد      

َّبوجود جرائم عجز األمن عن اكتشاف مرتكبيها ويعرب عنها  َ  "باجلرائم جمهولة الفاعل"ُ

يف مما يتناىف مع التقدم العلمي يف عرصنا احلديث كام أنه ال يعقل أن هيدر حق الفرد 

  .هذا العرص

ففي املجتمعات احلديثة توجد مواثيق تبني حقوق األفراد ومسئولية الدولة يف     

ضامهنا ومحايتها بإجيابية، وهي عبارة عن تعاقد بني الدولة ومواطنيها، واملقيمني 

عىل أراضيها تقرر حقوق وواجبات األفراد والتـزام الدولـة بحاميـة هـذه احلقـوق 

  .وتنفيذ الواجبات

فمسئولية الدولة بكفالة حقوق األفراد وضامهنا ليست مـسئولية سـلبية تكتفـي بمجـرد    

هتيئـة الوسـائل  النص عليها والنهي عن املساس هبا، لكنها مـسئولية إجيابيـة متتـد إىل

  .الالزمة لكفالة ممارسة ومحاية هذه احلقوق والعقاب عىل االعتداء عليها

 عىل بعض هذه احلقوق يتولد عنها جرائم ختل لكن يف بعض األحيان تقع اعتداءات   

باألمن واألمان وحترم األفراد من بعـض حقـوقهم، وبعـض هـذه اجلـرائم قـد ال يمكـن 
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فـإذا كـان هـذا . الوصول إىل شخص فاعلها ملعاقبته، وتعويض املجني عليه أو ورثتـه

ً أصبح أمـرا غـري ًاألمر مقبوال يف العصور السابقة إال أنه مع التقدم العلمي يف هذا العرص

  .ًمقبوال

ًوملا كان هذا األمر يعد حتديا إلرادة وقدرة الدولة يف إقرار األمن ومنع وقوع اجلريمة     

ًوقدرهتا يف معرفـة اجلـاين وتقديمـه ملحاكمـة عادلـة حفاظـا عـىل حقـوق املجتمـع 

  .واملجني عليه وورثته من بعده

 فهو قديم ظهر مع انتشار اجلرائم واجلـريمة جمهولة الفاعـل ليست بمصطلح حديث    

  .ًيف املجتمعات اإلنسانية؛ ألن طبيعة اجلاين غالبا التخفي من عقاب الدنيا

وقد عاجلـت الـرشيعة اإلسـالمية هـذا النـوع مـن اجلـرائم يف بـاب القـسامة وأحكامهـا 

فألزمت الدولة الضامن يف حالة عدم معرفة اجلاين أو وجود القتيـل يف وضـع عـام مـع 

، )أنـا وارث مـن ال وارث لـه أعقـل عنـه وأرثـه: (ًوذلك تطبيقـا لقولـه .  اجلاينجهالة

  ."ال يبطل دم يف اإلسالم": ًوإعامال للمبدأ الذي أرسى قواعده اإلمام عيل 

م اا  عا ا نمف االواقعة التي تشكل من الناحية القانونية جريمة : و

يتوصل إىل حتديد هوية فاعلها وإقامـة الـدليل عـىل مرتكبيهـا يعاقب عليها القانون ومل 

بعد التحقيق القـانوين لكـي يقـام عليـه اجلـزاء املقـرر حلاميـة املجتمـع وجـرب رضر 

  .املجني عليه أو ورثته

جـرائم الظـل وهـي ": وتتعـدد أشـكال اجلـريمة جمهولة الفاعل منها عىل سبيل املثال

 واجلـرائم التـي تـصل إىل علـم اجلهـات –ختـصة التي مل تصل إىل علم اجلهات امل

 واجلرائم التي تفشل اجلهـات األمنيـة يف القـبض –املختصة ومل يتوصل إىل الفاعل 

  .".....عىل مرتكبيها

  ط د زعزعـة الثقـة يف كفـاءة األجهـزة ":  ، وتتمثـل هـذه املخـاطر يف

 –وع مـن الفـوىض وعـدم االسـتقرار خلق ن– قلة اإلحساس باألمن واالستقرار –األمنية

  "..... هروب رأس املال والقوة البرشية–ضعف الدولة وكرس هيبتها 
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 أرا  وا اط   وا  :  
فاحلياة هبة اخلالق للمخلوق، واعترب اإلسالم اجلامعة مسئولة عن محاية هذا احلق،     

ُ عام يعرضـها للخطـر، ومل تقـف الـرشيعة اإلسـالمية عنـد وأمر باملحافظة عليها وهنى

جمرد النهي أو إعالن حق احلياة وأمنها وسالمتها، لكنها فرضت من احلاميـة مـا يكفـل 

فاملتتبع ألحكام الرشيعة حول كفالة حق األمن واحلياة جيـد مـن اإلحاطـة . هذا احلق

  .والشمول ما يتناسب مع أمهية هذا احلق

ٍبعض إهدار ما كفله الرشع اإلسالمي للفرد واجلامعة مـن أمـن وطمأنينـة فإذا حاول ال     ٍ

ٍوكرامة وحقوق فإن الدولة بال ريب هي املسئولة األوىل عن محاية هذه احلقوق وهي 

  .الضامنة يف حالة جهالة املعتدي أو تعثر تقديمه للعدالة

عىل أجهـزة الدولـة وتعد الوقاية من اجلريمة يف العرص احلديث هدف قومي ويتعني     

العرصية أن تتطور وتتقدم بالقدر الذي يسمح هلا باملواجهة واحلـد مـن اجلريمـة فهـي 

قضية تعني كل من الفرد واملجتمع ومؤسسات الدولة وأصبح مـن الـرضوري أن يقـف 

املجتمع كله يف مواجهتها، وإذا خالفت الدولـة هـذا االلتـزام تكـون بـذلك مـسئولة يف 

  .ألرضار التي أصابته من جراء ذلكمواجهة الفرد عن ا

    ا وت اوا أ  هـو كفالـة وضـامن محايـة مواطنيهـا واملقيمـني عـىل 

أراضيها بـدفع التعـدي علـيهم واختـاذ كافـة الوسـائل والتـدابري التـي حتـول دون وقـوع 

  .اجلريمة

الـدويل واملحـيل ويف حالة وقوع اعتداء تلتزم الدولة وفق الفقه اإلسالمي والقـانون     

بتقديم املعتدي إىل املحاكمة العادلة وتوقيع اجلزاء عليه وجرب رضر املجني عليه أو 

  .ورثته

فاألصــل أن الدولــة وأجهزهتــا األمنيــة ســاهرة ترعــى األمــن والنظــام وتطبــق القــانون،     

وتقصري الدولة بالقيام بواجبها يف قمع املخالفـات وضـبط املخـالفني أو عجزهـا عـن 
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 ال يعفيها بأي حال من القيام بمسئولياهتا جتاه األفراد املقيمني عـىل أراضـيها مـن ذلك

  .حفظ حقوقهم وتعويضهم عام يصيبهم من أرضار بسبب تقصريها

ا  ورا  وا اا :  
د فكرة التزام الدولة بتعويض املجني عليه مل تكن وليدة العرص احلديث بل هلا وجو    

  .يف بعض القوانني القديمة مثل قانون محورايب

ــة بتعــويض      ــزام الدول ــق قواعـــد إل وكــان للــرشيعة اإلســالمية الــسبق يف تنظــيم وتطبي

ــه  ــاين أو إعــساره أو تعـــذر تقديم ــة اجل ــة عـــدم معرف املــرضور مــن اجلريمــة يف حال

  .للمحاكمة

ًإال أن هنـاك قـصورا . حـيل ثم تبعها القوانني احلديثـة عـىل املـستويني الـدويل وامل    

  .ًترشيعيا يف ذلك من جانب الدول العربية

وأقامت الرشيعة اإلسالمية مسئولية الدولة عـن تعـويض املجنـي عليـه أو ورثتـه عـىل     

  ). أحدمها ترشيعي واآلخر اجتامعي(أساسني خمتلطني 

سئولية الدولـة عـن أما الفقه القانوين قد تنازعه نظريتان أساسيتان يف حتديد أسـاس مـ    

تعويض ضحيا اجلريمة جمهولة الفاعل  مها األساس القانوين، واألساس االجتامعي 

  .وقد انتاب كل منهام عيوب وبني عليه نتائج ناقصة

القانوين، (ًوانتهيت يف هـذه املداخـلة إىل وجوب األخـذ باألساسني خمتلطني معا     

رضور تالفيـا لقـصور األخـذ بأحـدمها دون يف التزام الدولة بتعويض امل) واالجتامعي

  . األخر هديا بالرشيعة اإلسالمية

فاألصل أن اجلاين هو املسئول عن جـرب الـرضر الـذي حلـق بالـضحية أمـا إذا كـان     

ــتمكن الدولــة مــن تقديمــه للمحاكمــة وتعــذر عــىل الــضحية  ًاجلــاين جمهــوال أو مل ت

  . ر الدولة يف التزامها بالتعويضاحلصول عىل تعويض من أي جهة أخرى فهنا يظهر دو
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  :و اا او  اور  اق وم 
ً فلام كان التزام الدولـة بـالتعويض هـو التـزام اسـتثنائي احتيـاطي فوفقـا للفقـه الـرشعي    

والقانون الوضعي أنه ال جيوز التوسـع يف االسـتثناء وخاصـة يف احلـاالت التـي يكـون 

  .يها متعلق بخزينة الدولةاألمر ف

فهذا االستثناء يلزم حتديد نطاق ورشوط التزام الدولة بتعويض املرضور من اجلريمة     

ًحتديدا واضحا ً.  

ذهب أغلب الفقه وهو ما أرجحـه  إىل القـول بوجـوب أن يقتـرص . من حيث اجلرائم    

ئم األشـخاص دون التزام الدولة بتعويض الضحية يف حالة عدم معرفة الفاعل عىل جـرا

  .جرائم األموال إلمكانية تغطيتها التأمينية

فلم يقترص احلق يف مطالبة الدولـة بتعـويض الـرضر . ومن حيث مستحقي التعـويض    

  .ورثته عىل املجني عليه فقط بل امتد إىل

اى إوأ  و ا    و:  
  وتـوافر – وحتقـق الـرضر –) اخلطأ(ًاقب عليها قانونا وقوع جريمة مع" ا 

  ." وجهالة الفاعـل–عالقة السببية بينهام 

 امنها ما هو سابق عىل الفصل يف طلب التعويض هي إبالغ اجلهات األمنية، و ا 

ًوأن يتم اإلبالغ خالل مدة حمددة قانونا، تقديم طلب التعـويض إىل اجلهـة املختـصة، 

  .ر بواجباته والتزاماته قبل الدولةوقيام املرضو

  .ومنها ما هو الزم لنظر طلب التعويض

ًأن يتقدم طالب التعويض بالطلب إىل اجلهات املختصة خالل املدة املحددة قانونا     

 ويصدر القرار يف طلب التعويض إما بالقبول أو بالرفض وجيوز الطعن –ًمستوفيا بياناته 

 مقرر يف قانون الدولة إما عن طريق الطعن يف األحكام أو عن ًفيه طبقا لطبيعته وفق ما هو

  .ًطريق التظلم إن كان صادرا من جهة إدارية
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فقد تبني أن موضوع تعويض الدولة لضحايا اجلرائم جمهولة الفاعل موضوع ختتلـف 

  .حوله االجتاهات الفقهية وتتقاطع فيه مجلة من الترشيعات املقارنة

 - : خلة إىل عدة توصيات نجمل أمهها فيام ييلوقد انتهيت يف هذه املدا

رضورة تعـــديل التـــرشيعات املتعلقـــة بـــالتعويض ملواكبـــة التطـــور الـــرسيع  - ١

 .ملتغريات احلياة وفق الرشيعة اإلسالمية والقانون املقارن

ًعىل الدولة أن تبنـي نظامـا حتـدد فيـه مـسئولياهتا يف تعـويض ضـحايا اجلـرائم  - ٢

 واملقيمـني الـرشعيني عـىل إقليمهـا وبيـان جمهولة الفاعـل يـشمل املـواطنني

 .رشوطه وضوابطه

تسهيل إجراءات احلصول عىل تعويض يف اجلرائم جمهولة الفاعل من خالل  - ٣

 .القضاء عيل والروتني والبريوقراطية التي تعاين منها معظم الدول العربية

عل يلزم أن تكون قواعد مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرائم جمهولة الفا - ٤

قواعد عامة جمردة ال ترتبط بمستوى دخل الضحية أو حاجاهتا، وأن يكون معيار 

 .التعويض هو وقوع اجلريمة وحتقق الرضر وعالقة السببية بينهام فقط

ــرائم  - ٥ ــل ج ــة مث ــرائم معين ــويض ج ــة يف التع ــسئولية الدول ــانون م أن خيــصص ق

 املجتمع األشخاص؛ ألهنا خارجة عن التغطية التأمينية وأكثر رضرا عيل 

أن تكون اجلهة املختصة بالفصل يف طلبات التعويض عـن اجلـرائم جمهولـة  - ٦

الفاعل جهة ذات طبيعة قضائية ملا يتطلبه من بحث جوانـب قانونيـة، وأن تكـون 

 .األحكام الصادرة فيه قابلة للطعن وفق نظام قانون املرافعات
 

رب ا  ن واا وا 
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Abstract: 

   In modern societies, there are constitutions that indicate the rights of 

the individual and the responsibility of the state to safeguard these rights 

positively. The constitution is like a contract between the state and its 

citizens and the people living on its land that indicates the duties and 

rights of the individual and the state’s commitment to protect those 

rights, to monitor the implementation of those duties, and to punish those 

who do not abide by that contract. Sometimes, crimes are committed and 

their perpetrators cannot be identified. The Islamic Shari‛ah treats this 

type of crime under the title of the Qissāmah (swearing oaths in a trial of 

a murder crime) and sets its rulings. The Islamic Shari‛ah obliges the 

state to guarantee the rights of the victim if the criminal is not known. 

This is in accordance with the saying of the Prophet (p.b.u.h.), “I am the 

inheritor of one who has no inheritor; I pay compensation instead of him 

and inherit him.” It is also in accordance with the principle laid by Imam 

Ali, may Allah be pleased with him, “In Islam, no one may be murdered 

and left uncompensated with blood money.” Therefore, the state is 

responsible for protecting the lives of its citizens and those of the people 

living on its land. Protection from crime in our modern age is a national 

objective for which the state’s departments must be developed and 
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equipped with the necessary technology. However, the state’s 

commitment to recompense the victims of crime is not a new concept. It 

dates back to some ancient legislation such as the law of Hammurabi. 

The Islamic Shari‛ah has had the initiative to organize and apply 

regulations that bind the state to pay compensation to the victim when 

the crime perpetrator is unknown, insolvent, or if it is impossible to bring 

him/her to trial. Modern legislation at the national and international 

levels followed suit, but the legislation in the Arab countries is still 

lagging behind in this respect. Here are some of the recommendations of 

the present study: 1. amending the legislation regarding compensation 

payments, 2. making laws that specify the state’s responsibility towards 

the victims of crimes with unidentified perpetrators, and stipulating the 

damages and their terms, 3. facilitating the payment of the due damages.      

Keywords:  crime – unidentified perpetrator – state’s commitment – 

compensate – damages 
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 املقدمة

احلمــد هللا الــذي أنعــم عــىل عبــاده بــاحلق واإلجيــاد، واحلمــد هللا الــذي خلــق 

 يف أحسن تقويم وكرمه عىل مجيـع املخلوقـات، وتـوج تكريمـه بـأن نساناإل

ًاستخلفه يف األرض وسخر له الكون، وأنعم عليه بنعمة العقل، محـدا نـسلك 

 .نح به دخول جنة النعمبه منهاج العارفني، ونم

ٌ هبجـة ًونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، ونشهد أن سيدنا حممـدا  َ ْ َ

املوحدين، وإمام العاملني، ونصيل ونسلم عىل آله األطهار وصحبه األبـرار، 

  ،،و ،ومن اهتدى هبدهيم وسار عىل درهبم إىل يوم الدين

نزل عليهم رشيعته الكاملـة لكـل أمـور  عىل عباده أن أ-تعاىل-فمن فضل اهللا 

ِّاحلياة الدنيا واآلخرة؛ لتحقق مـصالح النـاس وتـدفع عـنهم املفاسـد فـام مـن  َ ُ

 .مصلحة إال ودعت إليها، وما من مفسدة إال وهنت عنها

إقرار األمـن واألمـان، والوقايـة مـن اإلجـرام، وحفـظ الـنفس : فكان من مبادئها

ــدوان وا ــوال، ورد الع ــرض واألم ــدي، وجــرب رضر والع ــن املعت ــصاص م لق

ْاملجني عليه وورثته من اجلاين أو عاقلته فإن مل يمكن تلتزم الدولة بذلك
ِ

ْ ُ. 

ٍفلم تغفل ما يقع عىل األفراد من رضر جراء جرم وقع عليهم ْ َُّ ََ ٍ.  

فالعيش يف جمتمع يرتتب عليه طبقـا لطبيعـة األشـياء وجـود قواعـد وقـوانني، 

 .ان اجلمعي عىل األفراد احرتامها وإتباعهاوعادات وتقاليد يفرض الكي



 

)٥١٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ٍفكل جمتمع مسود بعدد من النظم اال  التـي مـن مهمتهـا األوىل تنظـيم جتامعيةٍ

سلوك األفراد يف كافة جماالت احلياة، وهذا التنظـيم الزم ورضوري يف كـل 

 .جمتمع إذ بدونه ال يمكن أن تستقيم احلياة أو تستمر

األفراد وحقوقهم جتاه بعضهم الـبعض وجتـاه وهبذه القواعد تتحدد مسؤولية 

املجتمع الذي يعيش فيه، وكذلك مسؤولية وواجبـات املجتمـع جتـاه الفـرد 

 .لكي ال تضيع وال هتدد احلقوق

ًوإذا كـان كثــريا مــا نقــرأ يف بعــض التقـارير الــصادرة مــن جهــات أمنيــة، دوليــة 

بيهـا، ويعـرب كانت أو حملية تفيد بوجود جرائم عجز األمن عن اكتـشاف مرتك

 ممــا يتنــاىف مــع التقــدم العلمــي يف "بــاجلرائم جمهولــة الفاعــل"عنهـا عــادة 

ْعـرصنا احلــديث كـام أنــه ال يعقـل أن هيــدر حـق فــرد يف جمتمـع مــا يف هــذا  َ ْ ُ

 .العرص

ففـــي الـــدول واملجتمعـــات احلديثـــة توجـــد مواثيـــق تبـــني حقـــوق األفـــراد 

 .ومسؤولية الدولة يف ضامهنا ومحايتها بإجيابية

ــىل  ــني ع ــدول ومواطنيهــا، واملقيم ــد بــني ال ــارة عــن تعاق ــق عب وهــذه املواثي

ــذه  ــة ه ــة بحامي ــزام الدول ــراد والت ــات األف ــوق وواجب ــا حق ــرر فيه ــيها تق أراض

 .احلقوق وتنفيذ الواجبات

فالدولــة ملتزمــة بكفالــة حقــوق األفــراد وضــامهنا ومــسؤولية الدولــة يف ذلــك 

ىل احلقـوق وتقريرهـا والنهـي ليست جمرد مسؤولية سـلبية تكتفـي بـالنص عـ

عن املـساس هبـا، لكنهـا مـسؤولية إجيابيـة متتـد إىل هتيئـة الوسـائل الالزمـة 

 .ًلكفالة ممارسة ومحاية هذه احلقوق عمليا والعقاب عىل االعتداء عليها



  

)٥١٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
لكن يف بعض األحيان تقع بعض االعتداءات عىل بعـض هـذه احلقـوق يتولـد 

رم األفـراد مـن بعـض حقـوقهم، وبعـض عنها جرائم ختل باألمن واألمان وحت

هــذه اجلــرائم قــد ال يمكــن الوصــول إىل شــخص فاعلهــا ملعاقبتــه؛ العتدائــه 

عىل حق املجتمع وحق الفرد املجني عليه وتعويض املجني عليـه أو ورثتـه 

ًفإذا كان هذا األمر مقبـوال يف العـصور الـسابقة . عن األرضار التي حلقت هبم

 الـذي تـشهده البـرشية يف كافـة املجـاالت عامـة ويف إال أنه مع التقدم العلمي

ً أصـبح أمـرا غـري خاصـةجمال الكشف عن اجلرائم وحتديد شـخص فاعلهـا 

 .مقبول

ًوملا كان هذا األمر يف صوره يعد حتديا إلرادة وقدرة الدولـة يف إقـرار األمـن  ُ

ٍومنـع وقــوع اجلريمـة وقــدرهتا يف معرفـة اجلــاين وتقديمـه ملحاكمــة عادلــة  ٍ

 .ًظا عىل حقوق املجتمع واملجني عليه، أو ورثته من بعدهحفا

وتثور اإلشكالية يف حالة عدم معرفة اجلاين وعدم متكـن تقديمـه للمحاكمـة 

ْأو إعـساره، فمـن هـو املـسئول عـن تعـويض املجنـي عليـه أو ورثتـه يف هـذه  َ

بمـسئولية الدولـة، ولكـن مـا هـو نـوع هـذه املـسئولية : احلالة؟ فمنهم من قال

 اسها ونطاقها ونظام تنفيذها؟وأس

ًتقــديرا ، فلمعاجلـة هــذه اإلشــكالية وجــدنا أمهيــة هــذه املداخلــة لبيــان ذلــك 

 .ًحلق املجني عليه وورثته وتطبيقا ملبدأ العدالة واملساواة

ا أ :-  

 :تتجىل أمهية موضوع البحث يف عدة نواحي من أمهها



 

)٥١٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

اد حيــث كثــرت يف أمهيــة املوضــوع ذاتــه بالنــسبة للمجتمــع واألفــر -١

اآلونة األخرية اجلرائم التـي ال يمكـن الوصـول إىل فاعلهـا للقـصاص 

 .منه وجرب رضر املجني عليه أو ورثته

عدم معاجلة معظم القانون املقارن وخاصة القانون يف الـدول العربيـة  -٢

وخاصــة مــرص هلــذه املــسألة مــع أمهيتهــا وانتــشارها وخمالفــة ذلــك 

 .ية واإلقليميةللمعاهدات واملؤمترات الدول

ــا  -٣ ــساواة بــني املجنــي علــيهم مجيع ــة وامل ــق العدال ًالــسعي إىل حتقي

ًسواء كان اجلاين معلوما أم جمهوال ً. 

ُّحث الدولة عىل اختاذ كافـة الوسـائل والـسبل للقيـام بـدورها الوقـائي  -٤

ًوالعقايب طبقا اللتزامها الدسـتوري ووفقـا للمعاهـدات واملـؤمترات  ً

 .الدولية واإلقليمية

  -:  واتا

معاجلــة إخــالل الدولــة بالتزامهــا بالوقايــة مــن وقــوع اجلريمــة وإقــرار  -

ـــة،  ـــة اجلـــاين وتقديمـــه ملحاكمـــة عادل األمـــن، وإخفاقهـــا يف معرف

 .ومتكني املرضور من احلصول عىل التعويض اجلابر العادل

ــة  - ــراغ تــرشيعي ملعاجلــة هــذه اإلشــكالية يف القــوانني العربي وجــود ف

ن املرصي خاصة، مع إقرار التزام الدولـة بتعـويض املـرضور والقانو

مــن اجلريمـــة يف الفقــه اإلســـالمي واملعاهــدات الدوليـــة املتعلقـــة 

ــوق اإل ــسانبحق ــدى ن ــود أي ص ــة دون وج ــاتري املقارن ــض الدس  وبع

 .لتطبيقها يف القوانني العربية عامة والقانون املرصي خاصة



  

)٥١٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 ا  :-  

تمدت يف هذه املداخلـة عـىل منـاهج عـدة تتكامـل ًنظرا ألمهية املوضوع اع

 .فيام بينها

 ا ا :- 

تم اعتامده لعرض فكرة تعويض الدولة للمجنـي عليـه أو ورثتـه وبيـان 

 .موقف الديانات الساموية والقانون املقارن من هذه الفكرة

 رنا ا :- 

ــالمية والقــ ــة بــني الــرشيعة اإلس ــم اعــتامده يف املقارن ــارن ت انون املق

ــن  ــة ع ــن مــسئولية الدول ــنهم م ــل م ــف ك ــة وموق ــدات الدولي واملعاه

 .ضحايا اجلرائم جمهولة الفاعل

 طا ا :- 

 يف مناقشة الفقـه اإلسـالمي والقـانون املقـارن واملعاهـدات إتباعهتم 

واملــؤمترات الدوليــة وبيــان موقــف املــرشع املــرصي والعــريب يف 

 .هذه اإلشكالية

ا  :-  

 :وعىل هدي ما سبق تسري خطة البحث يف هذه الدراسة عىل النحو التايل

 .اجلرائم جمهولة الفاعل وأشكاهلا وخماطرها: ا اول

 -: ويتكون من مطلبني

 .اجلريمة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: املطلب األول



 

)٥١٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

ـــاين ـــب الث ـــكاهل: املطل ـــة الفاعـــل وأش ـــة جمهول ـــصود باجلريم ا املق

 .وخماطرها

ما مسئولية الدولة عن محاية مواطنيها واملقيمني عىل أراضيها: ا. 

 -: ويتكون من مطلبني

 .التزام الدولة بالوقاية واحلد من اجلريمة: املطلب األول

 .التزام الدولة بحامية مواطنيها واملقيمني عىل أراضيها: املطلب الثاين

ا تعويض املرضور من اجلريمةالتزام الدولة ب: ا. 

 -: ويتكون من مطلبني

 .تأصيل فكرة تعويض الدولة للمرضور من اجلريمة: املطلب األول

 .أساس التزام الدولة بتعويض املرضور من اجلريمة: املطلب الثاين

اا نطاق ورشوط التزام الدولة بتعويض املرضور من اجلريمة: ا. 

 -: ويتكون من مطلبني

 .نطاق احلق يف التعويض: لب األولاملط

ـــاين ـــة : املطلـــب الث ـــة الدول ـــة ملطالب ـــرشوط املوضـــوعية واإلجرائي ال

 .بالتعويض

ا .



  

)٥١٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  املبحث األول

  اجلرائم جمهولة الفاعل وأشكاهلا وخماطرها

:  

 عـــىل الفطـــرة الـــسليمة التـــي ال تعـــرف األذى أو اإلجـــرام، نـــسانولـــد اإلُي     

بيئــة املحيطــة بـه يف تــشكيل شخــصيته والتـأثري فيــه، وقــد يتعــرض وتـساهم ال

بعــض األشــخاص لتــأثري ســلبي مــن قبــل البيئــة املحيطــة هبــم ممــا جيعلهــم 

ينحرفون نحو فعل السلوكيات املرضة وارتكـاب املامرسـات غـري املقبولـة 

 مما يقودهم إىل األعامل غري املرشوعة والتي تـشكل جريمـة نسانبالنسبة لإل

 .يةنساناإليف حق 

ًوكثريا ما نجـد مـن اجلـرائم التـي تطالعنـا هبـا التقـارير الـصادرة مـن اجلهـات 

األمنية جرائم عجز األمن عن اكتشاف مرتكبيها وهـي مـا يعـرب عنهـا يف العـادة 

 .باجلرائم جمهولة الفاعل

ولبيان ذلك نتناول من خالل املطلبني التاليني تعريـف اجلـرائم وأنواعهـا مـن 

 .اعلها، وأشكال اجلريمة جمهولة الفاعل وخماطرهاحيث معرفة ف



 

)٥١٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

  املطلب األول

  اجلرمية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

املقصود بمصطلح اجلريمة عند أهل اللغة، وفقهـاء : نتناول يف هذا املطلب

 .الرشيعة اإلسالمية، وعلامء القانون

أو :ا  ا :-  

ًجرم، جرما ْ َ َُ َأذنب،: َ َ ْ َ وجرم عليهم وإليهمَ َ َوأجرم. جنى جناية: َ َ ًارتكـب جرمـا، : ْ ْ ُ

ُواجرتم الذنب ْْ َّ َ  )١(ُارتكبه : َ

ُواجلرم ْ ًالذنب وأجرم ارتكب جرما فهو: ُ ْ َُ ْ َُ ْ ِجمرم: َّ ْ ُ) ٢( 

ــال ــو.. ويق ــرم ه ــارم واملج ــب، فاجل ــا إذا أذن ــرم جرم ــرم وأج ُج ُ ً ْ َ َ َِ ِ ْ َ َُ ْ ــذنب، : َ ِامل ْ ُ

ُواجلرم واجلريمة بمعنى ْ ِفعل الذنب : ُ ْ َّ ُ ْ
ِ)٣( 

َأن جـرم بمعنـى جنـى جريمـة، وجـرم إذا : وجاء يف لسان العـرب البـن منظـور َ َ ََ َ

ُعظم جرمه أي أذنب  ُُ)٤(. 

                                                           

  معجم اللغة العربيـة طبعـة خاصـة بـوزارة الرتبيـة والتعلـيم سـنة–املعجم الوجيز )  ١(

 ."١٠٢ و١٠١راجع صـ") م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨(

 إخـراج دائـرة - لإلمام حممـد بـن أيب بكـر عبـد القـادر الـرازي -خمتار الصحاح ) ٢(

 .م١٩٨٩ طبعة ٨٩ بريوت صـ–املعاجم مكتبة لبنان 

. داود عبـده وآخـرون. أمحـد خمتـار عمـر، د. املعجـم العـريب األسـايس، د)  ٣(

 والعلوم، جامعة الدول العربية توزيع األويس عـام املنظمة العربية للرتبية والثقافة

 .٢٤٣ و٢٤٢م صـ١٩٨٩

 .٩١م صـ١٩٩٠ بريوت عام– دار صادر للطباعة ١٢ج. لسان العرب البن منظور)  ٤(



  

)٥١٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ارتكــاب كــل مــا هــو خمــالف للحــق والعــدل ": وتطلــق كلمــة جريمــة عــىل

َّإن":  واشــتقت منــه كلمــة إجــرام وأجرمــوا قــال تعــايل"والطريــق املــستقيم ِ 

َالذين أجر ْ ََ ِ َموا كانوا من الذين آمنوا يضحكونَّ ُ َُ َ َْ ُ ََ َ ُ
ِ َِّ")١( 

َفانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نرص املؤمنني": -تعاىل-قال  ِ ِ ِ ِْ َُْ ُ ْ ْ ُ َ َْ َ َ َ ََ ََّ َ َ ْ َ َ� َ ََ")٢( 

َكلوا ومتتعوا قليال إنكم جمرمون": -تعاىل-وقال  ْ ُُّ َِ ُ َّ ِ ً ُِ َ ُ ََّ َُ")٣( 

 . هي فعل ما هنى اهللا عنه، وعصيان ما أمر اهللا بهفتبني هذه اآليات أن اجلريمة

م :ا ا  ا :-  

مصطلح اجلريمة مصطلح غري متداول عىل لـسان فقهـاء الـرشيعة اإلسـالمية، 

ًفمنهم من يستخدم لفظ اجلناية ويقصد به عمـوم اجلريمـة، سـواء كـان معاقبـا 

ًعليها حدا أو قصاصا    .اًأو تعزيرً

ــبفاجلر ــة يعاق ــورات رشعي ــاء حمظ ــطالح الفقه ــة يف اص ــدا أو يم ــا ح ً عليه

ًقصاصا أو تعزير  ) (اً

ا  : "َهي كل ما حظره الشارع وزجر عنه بعقوبة َ َ". 

                                                           

 .من سورة املطففني) ٢٩(اآلية ) ١(

 .سورة الروم) ٤٧(من اآلية ) ٢(

 .من سورة املرسالت) ٤٦(اآلية ) ٣(

) (ًه اإلسالمي بوجـه عـام ال تـستخدم لفظـا واحـدا يـشمل كـل املالحظ أن كتب الفق ً

األفعال التي تستوجب العقوبة، بل تناولت كتب الفقه هذه األفعـال يف كتـب أو أبـواب 

 .، والتعزير"وهي العدوان عىل النفس واألبدان"احلدود، واجلنايات : ثالثة وهي



 

)٥٢٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

ًويستعمل الفقهاء لفظ اجلناية للداللة عىل اجلريمة أيا كـان نوعهـا يف الـنفس 

 )١(. والدماء أو األقوال أو األعراض

م ا ا ف ا :"٢(. "كل فعل عدوان عىل نفس أو مال( 

  م ورديا عنهـا بحـد أو -تعـاىل-حمظـورات رشعيـة زجـر اهللا ": و 

 )٣(. "تعزير

  ما ًهي كل فعل حمظـور يتـضمن رضرا عـىل الـنفس ": و

 )٤(. "أو غريها

رشع، ممـا رشع عليـه العقـاب، بأهنا عصيان وخـروج عـام قـرره الـ": و

ًسواء أكـان هـذا اخلـروج أمـرا أم هنيـا ومـع اخـتالف عبـارات التعريفـات . )٥("ً

                                                           

ي اإلسالمي، جهينة للنـرش  املبادئ العامة للترشيع اجلنائ–رائف حممد النعيم . د) ١(

 ).م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥( عام – ٧والتوزيع، األردن طبعة أوىل صـ

 بمجلة – التقسيم الثالثي للجرائم يف الفقه الرشعي رؤية معارصة –عوض حممد عوض . د) ٢(

 .٢٩ صـ١٣٠ العدد –م لبنان ٢٠٠٨ ديسمرب عام ١املسلم املعارص جملة دورية حمكمة 

 دار – األحكـام الـسلطانية والواليـات الدينيـة – املـاوردي عيل بن حممد حبيـب) ٣(

ــب العلميــة  ــة األوىل ســنة - بــريوت –الكت ، ٢٧٣صـــ) م١٩٨٥ -هـــ ١٤٠٥( الطبع

 .١٩٢م، صـ١٩٨٣ مرص سنة –واألحكام السلطانية للاموردي طبعة دار الفكر 

 دار - ي حتقيق إبراهيم اإلبيار– كتاب التعريفات –عيل بن حممد عيل اجلرجاين ) ٤(

 .١٠٧، صـ)م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(، سنة ٢الكتاب العريب بريوت طبعة 

 ٢ ص"اجلريمة والعقوبة يف اإلسالم"الشيخ عبد اهللا بن حممد بن سعد آل حنني ) ٥(

 ).م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦(سنة 



  

)٥٢١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ُّللجريمة؛ نظرا الختالف زاوية نظر كل منهم حيـث تنـصب بعـض التعريفـات  َ ْ َ ً

عـىل اجلانـب اجلزائـي يف حــني يركـز الـبعض اآلخــر عـىل الـرضر املرتتــب 

ــد عــىل فعــل اجلــاين، إال أن النتيجــة  يف النهايــة واحــدة وهــي أن اجلــرائم عن

ًخمالفات فقهية رشعية يرتتب عىل مقرتفيها جزاء زاجرا: الفقهاء ً. 

 :نما  ا :-  

ًفعـل أو امتنـاع خيـالف قاعـدة جنائيـة يقـرر هلـا القـانون جـزاء ": عرفت بأهنا

 .)١ ("ًجنائيا

 ويقرر القانون هلـا عقوبـة عمل غري مرشوع ناتج عن إرادة جنائية": وقيل إهنا

 .)٢( "ًااحتياطيًأو ترصفا 

النــشاط الــذي يقــوم بــه ": وعــرف اجلانــب الغالــب مــن الفقــه اجلريمــة بأهنــا

ًالشخص إجيابيا كان أو سلبيا يقرر القـانون لـه عقوبـة مـن العقوبـات املقـررة  ً

 يقـع باملخالفـة لقاعـدة امتنـاعكـل فعـل أو ": أو هـي. )٣("يف قـانون العقوبـات

                                                           

الكويت جامعة الكويت سـنة   - علم اإلجرام وعلم العقاب : عبود الرساج. د) ١(

 .٣٤م صـ١٩٨١

 واالقتصادية للعائـدات جتامعية اخلصائص اال– بنت عبد اهللا التوجيدي أسامء. د) ٢(

 .٣٥ الرياض جامعة نايف العربية للعلوم األمنية صـ– الطبعة األوىل –للجريمة 

 املكتـب " انحـراف الـصغار وجـرائم الكبـار"سلوى عثامن الصديق وآخرين . د) ٣(

 .٢٣م صـ٢٠٠٠ اإلسكندرية سنة –اجلامعي احلديث 



 

)٥٢٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

نائية منصوص عليها ويتقرر له جزاء جنائي يتمثل يف عقوبة جنائيـة أو تـدبري ج

 .)١("احرتازي

فتعريـف اجلريمــة مــرتبط بقــانون العقوبــات مـن جهــة، وبــاملجتمع مــن جهــة 

كل فعل يعاقب عليه املجتمع ممثال يف مرشوعه ملـا ينطـوي ": أخرى، فهي

لـرشوط األساسـية عليه هـذا الفعـل مـن املـساس بـرشط يعـده املجتمـع مـن ا

 .)٢( "لكيانه أو من الظروف املكملة هلذه الرشوط

 اً بـوعي أو إرادة خيـالف بـه نـصنـسانفاجلريمـة كـل فعـل أو امتنـاع يرتكبـه اإل

 . حيدد له عقوبتهًاقانوني

 أوسع رقعه؛ ألهنـا تعنـي كـل جتامعيةاالفعىل ذلك تكون اجلريمة من الناحية 

 .)٣( يف املجتمع فعل أو امتناع ترفضه قواعد السلوك

                                                           

 الــدفاع االجتامعــي مــن منظــور –جــالل الــدين عبــد اخلــالق، والــسيد رمــضان . د) ١(

 .١٢م صـ١٩٩٤ اإلسكندرية طبعة " اجلريمة واالنحراف" جتامعيةاخلدمة اال

 اإلسـكندرية – منشأة املعارف – "اجلريمة يف الواقع الكوين"رمسيس هبنام . د) ٢(

 .٣٤صـ) م١٩٩٦-١٩٩٥(سنه 

 جملـة – بحث التعاون الدويل ملكافحـة اجلريمـة –ومد عبد الوهاب ح. راجع د) ٣(

جملة فصلية تعنى بالدراسات القانونيـة والـرشعية الـسنة اخلامـسة "احلقوق والرشيعة 

عبد القادر عودة . ، ذات املعنى د١١٢م صـ١٩٨١هـ فرباير ١٤٠١ٍالعدد األول ربيع ثان 

 .٢٦ صـ١الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارن بالقانون الوضعي ج



  

)٥٢٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 منـذ بـدايتها وسـوف تبقـى جتامعيـة مالزمـة للحيـاة االاجتامعيـةفاجلريمة آفة 

فهـي ال تـرحم الـشعوب املتطـورة وال . عىل األرض حتى يرثها اهللا ومن عليها

ــا  ــد منه ــىل احل ــل ع ــن العم ــن يمك ــة لك ــات املختلف ــىل املجتمع ــشفق ع ت

 .وختفيف آثارها عىل الفرد واملجتمع

تعريفات الواردة للجريمـة يف كـل مـن الفقـه اإلسـالمي والقـانون ومن خالل ال

أن الفقــه اإلســالمي يتفــق مــع القــانون الوضــعي احلــديث يف : يتبــني بوضــوح

وهذا التالقـي بيـنهام . تعريف اجلريمة، وهذا االتفاق يرجع إىل وحدة اهلدف

 يف "العقـايب"ًقارصا عىل اجلانب اإلجرامي فقط بخالف اجلانب اجلزائـي 

 .ثري من اجلرائم خاصة املتعلقة باحلدودك

 



 

)٥٢٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

  املطلب الثاني

  تعريف اجلرمية جمهولة الفاعل وأشكاهلا وخماطرها
 

 يف اللغـة "اجلـاين"نتناول يف هذا املطلب مفهوم اجلريمة جمهولة الفاعل 

العربية، والفقه اإلسالمي، والقانون الوضعي لتحديد املقصود هبذا النوع مـن 

 مـن خــالل جتامعيـةأشــكال هـذه اجلـرائم، وخماطرهــا االاجلـرائم، ثـم نبـني 

 -: العرض التايل

أو :ا  ا :-  
ا   :-  

ِّقد تناولنا املقصود باجلريمة تفصيال يف املطلـب الـسابق ونفـصل هنـا معنـى  َ ُ ً

 ."الفاعل"جمهولة اجلاين 

 )ل (أي ا  :غري معلوم. 

َغريه جهال، وجهالـةٌوجهل فالن عىل  َ َجفـا وتـسافه : ً . مل يعرفـه:  الـيشء وبـه-َ

ِحيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف": ويف القرآن الكريم ِ ِ ُِّ َ َ ُ َّْ ََ َ ُ َْ َ ُ َْ ُ")١(. 

ُاجلفاء والـسفه وعـدم العلـم ويقـال أرض : ُنسبة إىل اجلهل، واجلهل: و

ــا  ــدي فيه ــل ال هيت ــة -جمه ــن – املجهول ــت م ــا خل األعــالم  مــن األرض م

 .)٢ (واجلبال

                                                           

 .سورة البقرة) ٢٧٣(من اآلية ) ١(

َينظر املعجم الوجيز جممع اللغة العربية ) ٢( ْ  طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم سنة –ُ

 .١٢٤صـ) م١٩٩٧/هـ١٤١٨(



  

)٥٢٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 غــري :ورجــل جمهــول أي. ًمــا كــان فاعلــه جمهــوال: واملجهــول مــن األفعــال

َجهــل جيهــل، جهــال وجهالــة، فهــو جاهــل، املفعــول . معلــوم، غــري معــروف ْ َ ََ َ ْ ًَ ُ َ

ً واجلهل نقيض العلـم، وقـد جهـل فـالن جهـال وجهالـة )١( للمتعدي -جمهول 

ًإن فعــل فعــال بغــري العلــم، : واجلهالــة.. وجهــل عليــه جتاهــل وأظهــر اجلهــل َ َ َ ْ ِ

 .)٢(إذا كانت غفلة ال سمة عليها : جمهولة وجمهوالت وجماهيل: ويقال

ــة ــل يف اللغ ــة الفاع ــة جمهول ــك فاجلريم ــل ": وعــىل ذل ــرك فع ــاب أو ت ارتك

ــوم أو مل  ــخص غــري معل ــق املــستقيم مــن ش ــدل والطري خمــالف للحــق والع

 ."يتوصل إىل اجلاين فيها

ء ا  :-  

 .عرفنا فيام سبق مصطلح اجلريمة عند فقهاء الرشيعة اإلسالمية

      ما   دا  بوقـوع فعـل أو تـرك حمظـور : وم

 ."اجلاين"معاقب عليه جمهول فاعله 

 ى اأن اجلريمة جمهولة اجلاين ليست بمصطلح حديث فهو قـديم : و

ية؛ ألن مــن نــسانم يف املجتمعــات اإلقــدم اجلريمــة فظهــر مــع انتــشار اجلــرائ

 .ًطبيعة اجلاين غالبا التخفي لإلفالت من عقاب الدنيا

                                                           

 " عــريب –قــاموس عــريب "قــاموس املعجــم الوســيط اللغــة العربيــة املعــارصة ) ١(

 .١٠٥صـ

َينظر لسان العرب مرجع سابق سنة ) ٢( ْ   .٢٣٠ و٢٢٩ صـ٣م ج٢٠٠٣ُ



 

)٥٢٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

ــاب القــسامة  وقــد عاجلــت الــرشيعة اإلســالمية هــذا النــوع مــن اجلــرائم يف ب

وأحكامها وضـامن الدولـة يف حالـة عـدم معرفـة اجلـاين أو وجـود القتيـل يف 

 .وضع عام مع جهالة اجلاين

 ومل --قتل باملدينة قتيل عىل عهـد رسـول اهللا ": ل   ا س  

َيعلم من قتله فصعد النبـي  ْ ُ--ٌأهيـا النـاس يقتـل قتيـل وأنـا ":  املنـرب فقـال ِ َ َْ ُ

َفــيكم وال يعلــم مــن قتلــه؟ لــو اجتمــع أهــل الــسامء واألرض عــىل قتــل امــرئ  ْ ُ

 .)١("لعذهبم اهللا إال أن يفعل ما يشاء

رمــة الــدم واســتحقاق احليــاة واالعتــداء واملــسلم وغــري املــسلم ســواء يف ح

ــىل  ــداء ع ــشه كاالعت ــره وفح ــاب هــو يف نك ــل الكت ــن أه ــساملني م ــىل امل ع

 .)٢ (املسلمني وله سوء اجلزاء يف الدنيا واآلخرة

ًمـن قتـل معاهـدا مل يـرح ": ل   أن رل ا     و و  اص   

 .)٣("ًرائحة اجلنة وإن رحيها لتوجد من مسرية أربعني عاما

                                                           

ـــي) ١( ـــرقم . رواه البيهق ـــرشيف ب ـــديث ال ـــب يف احل ـــب والرتهي ـــاب الرتغي ). ٣٦٨١(كت

: حتقيـق. عبد العظيم بن عبد القوي بـن عبـد اهللا أبـو حممـد زكـي الـدين املنـذري: املؤلف

 .٩١٠هـ صــ١٤١٧دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل سنة . إبراهيم شمس الدين

 بـني تعـاليم اإلسـالم وإعـالن األمـم نـسان حقـوق اإل–مد الغزايل الشيخ حم) ٢(

 .٥م صـ٢٠٠٥ عام ٤املتحدة طبعة 

لإلمام أيب عبد اهللا حممد بـن إسـامعيل البخـاري ) ٦٩١٤(صحيح البخاري برقم ) ٣(

ترقيم وترتيب حممد فؤاد عبد الباقي تقديم العالمة أمحد حممد شاكر طبعـة أوىل دار 



  

)٥٢٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ُفقد بني النظام اجلنائي اإلسالمي عىل قواعد العـدل واملـساواة وجـرب الـرضر 

ٍومراعاة حقوق املتهم واملجني عليه يف آن واحد ٍ. 

ًفقد نظم حقوق ضحايا اجلرائم سواء كانوا جمنيا علـيهم مـن االعتـداء العمـد 

 أو )١(أم نتيجة اخلطأ؛ وذلك بحصوهلم عىل الدية سواء من اجلـاين أو عاقلتـه 

ًإذا كـان اجلـاين جمهـوال أو معـرسا أو إذا مل ) الدولة(من بيت مال املسلمني  ً

ًتستطع عاقلته دفع الدية، وذلك إعامال للمبدأ الذي أرسى قواعده اإلمـام عـيل 

 ."ال يطل دم يف اإلسالم":  بقوله طالب أيببن 

  ل ال ر  وذ  :"أنـا وارث مـن ال وارث لــه أعقـل عنــه 

 .)٢("وأرثه

  

                                                                                                                                              

ًم كتاب الديات باب إثم من قتل ذميا بغري ٢٠١٢/ هـ ١٤٣٤نرش سنة التقوى للطباعة وال

 .٨٤٣جرم صـ

َهم العصبية، وهم القرابة من قبل األب الذين يعطون دية القتل، ينظر تعويض : العاقلة) ١( ْ ُ

بحث لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق ختصص القانون . املجني عليه من طرف الدولة

 كلية احلقوق والعلوم – بجاية –جامعة عبد الرمحان مرية  –اخلاص والعلوم اجلنائية 

 .١٣ و١٢ صـ-كامل جاجة، كهينة دهلي . أ: السياسية قسم القانون اخلاص، إعداد

لإلمــام احلــافظ أيب داود ) ٢٨٩٩ /٢٩٠١(خمتــرص كتــاب ســنن أيب داود بــرقم ) ٢(

 رضـوان اختـصار وتقـديم) هـ٢٧٥ – ٢٠٢(سليامن بن األشعث األزدي . السجستاين

 باب مرياث ذوي األرحـام طباعـة اهليئـة –جامع رضوان اجلزء الثالث كتاب الفرائض 

 .٢٤١م صـ ٢٠١٥العامة للكتاب سنة 



 

)٥٢٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

  -:  امن

مــع التقــدم العلمــي يف جمــال الوقايــة مــن وقــوع اجلــرائم ووســائل اكتــشافها 

ومالحقـة مرتكبهــا إال أنـه مــا زال هنـاك جــرائم ال يتوصـل إىل فاعلهــا وتعجــز 

َّأجهزة األمن عن كشف هوية مرتكبيها لعدم توافر أي دليـل يقـود إىل شـخص  ِ َ

 .مرتكبها

القــانوين أنــه ال يوجــد مــا يــسمى بتقييــد القــضية ضــد وقــد أكــد بعــض الفقــه 

حيـث إن .  جمهول، وأن هذا املفهوم الشائع عن إغالق القضايا غـري صـحيح

األمر القانوين الصحيح الذي يـدل عـىل هـذا املعنـى هـو أن يكـون هنـاك أمـر 

بأنــه لــيس هنــاك وجــه إلقامــة الــدعوى اجلنائيــة حــسب مــا نــص عليــه قــانون 

ــن ) ٦١( املــرصي يف املــادة اإلجــراءات اجلنــائي وأن القــضايا التــي ال يمك

ًمعرفة فاعلها ال تغلق حتى بعد مرور عرشات السنني، لكن يـتم إغالقهـا مؤقتـا 

بعد التحقيق فيها لعدم توافر األدلة، فإذا مـا ظهـر دليـل أو قرينـة أو معلومـة مـن 

 )١(يـق هبـا شأهنا إفادة املحققني يف القضية يتم فتحها مرة أخرى وإعادة التحق

وقيل هـي تلـك القـضية اجلنائيـة أو الواقعـة التـي استقـصيت مـن بـالغ رسـمي 

ــبالغ  ــبط لل ــن ض ــة م ــراءات اجلنائي ــة اإلج ــق كاف ــة التحقي ــا جه ٍواختــذت فيه

ًوانتقــال ومعاينــة كإثبــات ملحــل الواقعــة وكــان الفاعــل جمهــوال ومل يــستدل 

صــل إىل هويــة التحقيــق مــن إجراءاتــه عــىل مرتكــب اجلــرم وبالتــايل مل يتو

الفاعل من خالل تلك الوسائل التحقيقية، وسجلت احلادثـة جمهولـة الفاعـل 

                                                           

 : أمحد اجلنزوري موقع نت. راجع د) ١(

 http://www.youm7.com/story/2016/7/15    



  

)٥٢٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة  ــه الكــشف عــن هوي إىل حــني اكتــشافها أو بــروز دليــل جديــد يــتم مــن خالل

 .)١(مرتكبيها

ــا  ــالغ عنه ــتم اإلب ــي ال ي ــرائم الت ــن اجل ــة م ــك النوعي ــي تل ــل ه ــري "وقي اجلــرائم غ

َ أو مل يعر" جرائم الظل–املنظورة  ف مرتكبيهـا أو تلـك التـي يـنجح مرتكبيهـا يف ُْ

اإلفــالت مــن يــد الــرشطة عنــد ضــبطهم يف حــاالت التلــبس بارتكــاب اجلريمــة أو 

ــشف  ــساعد يف الك ــل ي ــر أو دلي ــل ألث ــة هــويتهم أو التواص ــا دون معرف الــرشوع فيه

 .)٢ (عنها

بأن مصطلح اجلريمة جمهولة الفاعل يقصد به الواقعة التـي : و ال  -

شكل مــن الناحيــة القانونيــة جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون ومل يتوصــل إىل تــ

حتديد هوية فاعلها وإقامة الدليل عـىل مرتكبيهـا بعـد التحقيـق القـانوين لكـي 

يقام عليه اجلزاء القانوين املقرر حلامية املجتمع وجرب رضر املجنـي عليـه 

 .أو ورثته

ًم :ا  ال اأ :-  

 -: ومنها عىل سبيل املثال. دد أشكال اجلرائم جمهولة الفاعلتتع

                                                           

 أكاديمية –أساليب التحقيق والبحث اجلنائي . ن عاشور بحثحممد محدا. مقدم) ١(

) م٢٠١٠ -هــ ١٤٣١(قـسم املنـاهج عـام / فلسطني للعلوم األمنية الشئون التارخيية 

 .٢١ و٢٠صـ

 اإلدارة – "اجلـرائم املجهولـة وأشـكاهلا"دورة بعنـوان . حممد عبد املطلب. د) ٢(

 : موقع نت.  املتحدة وزارة الداخلية دولة اإلمارات العربية–العامة لرشطة الشارقة 

www.dmamdooh.com/images/lectues/la979-ppt  



 

)٥٣٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

  ـــضائية ـــة والق ـــات اإلداري ـــم اجله ـــصل بعل ـــي مل تت اجلـــرائم الت

 ).جرائم الظل، اجلرائم غري املنظورة(املختصة يف الدولة 

  ـــضائية ـــة والق ـــات اإلداري ـــم اجله ـــصل إىل عل ـــي ت ـــرائم الت اجل

 .املختصة دون معرفة مرتكبيها

 فـشل األجهـزة األمنيـة والقـضائية يف القـبض عـىل اجلـرائم التـي ت

مرتكبيها يف حالة التلـبس هبـا أو الـرشوع فيهـا دون التعـرف عـىل 

 .هويتهم

  اجلـرائم التـي تفــشل األجهـزة األمنيــة والقـضائية يف التوصــل إىل

 معرفة مرتكبيها

فهناك مـن اجلـرائم مـا ال تـصل إىل علـم اجلهـات األمنيـة والقـضائية بـأي 

 . يف الغالب أو أسباب سياديةاجتامعيةب صورة ألسبا

واجلرائم التي نحن بصددها يف البحث هي اجلرائم التـي تفـشل األجهـزة 

األمنيــة والقــضائية يف الدولــة الوقايــة مــن وقوعهــا عــىل الفــرد واملجتمــع 

ومنع رضرها عليهام، ثم ال تتمكن األجهزة األمنيـة والقـضائية مـن معرفـة 

اكمـة العادلـة للمحافظـة عـىل املجتمـع وجـرب هوية فاعلها وتقديمه للمح

 .رضر املجني عليه أو ورثته

ً :ا  اا ط :-  

ــة الفاعــل تــشكل العديــد مــن املخــاطر  ــه أن اجلــرائم جمهول ممــا ال شــك في

ًفلم يعد مقبـوال لـدى الـشعوب يف هـذا العـرص ومـع كـل وسـائل . جتامعيةاال

ــري  ــتقطاع جــزء كب ــدم واس ــائل التق ــىل الوس ــاق ع ــشعوب لإلنف ــل ال ــن داخ م



  

)٥٣١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أن جيد الشعب دولته غري قـادرة عـىل تـوفري الوقايـة . واألجهزة األمنية وغريها

فهذا العجز يؤدي إىل خمـاطر عديـدة مـن . واحلامية األمنية للمجتمع وأفراده

 : أمهها عىل سبيل املثال

 زة زعزعة الثقة لدى املواطنني واملقيمني يف قدرة وكفاءة األجهـ

 .األمنية عىل محايتهم

 قلة اإلحساس باألمن والشعور باخلوف وعدم االستقرار. 

  تزايـد الـسطوة والـشوكة اإلجراميـة لـدى مرتكبـي اجلريمـة والفئــة

 .اإلجرامية

  خلـق نــوع مــن الفــوىض األمنيـة تــؤدي إىل قلــة اعــتامد املــواطنني

 .واملقيمني عىل احلامية األمنية هلم من قبل أجهزة الدولة

 ن عجز األجهزة األمنية يف الدولـة وعـدم قـدرهتا عـىل الكـشف بيا

 .عن مرتكبي اجلرائم وتقديمهم للمحاكمة القانونية العادلة

 ضعف الدولة وكرس هيبتها القانونية. 

  ُهروب رأس املـال والقـوة البـرشية املنتجـة وكـل عوامـل التقـدم

 .والتنمية

 لفسادانتشار الفوىض والفقر وكل عوامل اجلوع والتخلف وا. 

ولذلك جيب حماربة هذا النوع من اجلرائم والعمل عىل جـرب رضر املجنـي 

علــيهم وورثــتهم إلظهــار قــوة الدولــة يف الوقايــة مــن اجلريمــة وقــدرهتا عــىل 



 

)٥٣٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

تقديم اجلاين للمحاكمة العادلة وجرب ما تولد عن هـذا العمـل غـري املـرشوع 

 .قة يف أجهزة الدولةمن أرضار لتحقيق العدالة والتوازن بني أفراد وزرع الث



  

)٥٣٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  املبحث الثاني

   )(مسئولية الدولة عن محاية مواطنيها 

   على أراضيها)(واملقيمني 

:  

 هي أغىل وأثمن ما يف الدنيا، وقـد اعتـربت الرسـاالت الـساموية نسانحياة اإل

ــن  ــية م ــق قاعــدة أساس ــة هــذا احل والدســاتري واملعاهــدات والقــوانني الدنيوي

 .دت إىل محايته واحلفاظ عليهقواعدها فعم

 وبعـده تبـدأ احلقـوق األخـرى وتطبـق، نـسانفحق احليـاة هـو احلـق األول لإل

 .وعند انتهائه تنتهي أغلب احلقوق األخرى وتنعدم

ً، فــأي اعتـداء عليـه يعتـرب جريمـة واعتــداء نـسان لإلوهـذا احلـق منحـه اهللا 

 .عىل الفرد واملجتمع بأرسه

ًحفظه ورعايته وعدم االعتـداء عليـه دون مـربرا فحق احلياة حق مقدس جيب 

ًأو سندا رشعيا وقانونيـا، والقـصاص مـن املعتـدي وتعـويض املعتـدى عليـه  ً ً

                                                           

) (هو الشخص الذي حيمل جنسية الدولـة ويقـيم عـىل إقليمهـا : املقصود باملواطن

املواطنـة بـني الـسياسة الـرشعية . عالء الدين عبد الـرازق جنكـو. راجع د. وفق القانون

 .٣٣كوردستان العراق صـ. مية البرشية يف السليامنيةجامعة التن. والتحديات املعارصة

: موقع نت

http://neelain.edu.sd/mmacpanel/includes/magazines/pdf/3_11_3.pdf 

) (هو الشخص الذي حيمل جنسية دولة ويقيم إقامة مرشوعة وفق : املقصود باملقيم

 :راجع موقع نت. القانون عىل إقليم دولة أخرى

              ar.Wikipedia.org/wiki 



 

)٥٣٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

ًمن هذا االعتداء سواء تم هـذا التعـويض مـن املعتـدي أو عاقلتـه ) املرضور(

إن أمكن، أو التزمت به الدولة باعتبارهـا املقـرصة واملـسئولة عـن حفـظ هـذا 

ه، وال شـك أن محايـة الدولـة ملواطنيهـا واملقيمـني الـرشعيني احلق ومحايت

عىل أراضيها مطلـب وحـق مهـم لتحقيـق مبـدأ سـيادة القـانون أو مـا يعـرب عنـه 

 .بمبدأ املرشوعية الذي تقوم عليه الدولة القانونية

بل إن الدولة تقوم لتأكد احلقوق واحلريات وحتقـق األمـن والعدالـة وحتفـظ 

 .للناس حياهتم

ِّ وال تقتلوا النفس التي حرم اهللاَُّ إال باحلق": -تعاىل-اهللا فقال  َْ َّ َِ ِ َ َّ َ َ َ
ِ َّ ُْ َّ ُ َْ")١( 

َ يا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتىل ": -تعاىل-وقال  َْ ُ ُْ ْ َ َِّ ُ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ُ ْ َ َُ َ ُّ َ")٢( 

اب": - تعــاىل- وقــال  ا أويل األلب اة ي صاص حي م يف الق ِ ولك ــ َ َ َ َْ ْ ََ ِْ ِِ ُ ــ َ ــ َ ٌْ ــ ِ ــ م ُ ْ لعلك ــ ُ َّ ََ

َتتقون  ُ َّ َ")٣(  

ل ": - تعاىل- وقال  ن قت ه م ي إرسائيـل أن ا عـىل بن ك كتبن َ من أجل ذل َ ٰ َـَ َـ َ ََ َـ ُْ َ ْ ْ َّـْ َ َِ ِـ ِـ ِ
َ ِ َ ِ

ن  ا وم اس مجيع ل الن أنام قت ساد يف األرض فك س أو ف ري نف سا بغ ْنف َ ــ ً َ ــْ َ ْ َ ْ ً
ِ ٍ

َ ــ َّ ــ ََ َ َ ــ ََ َّ ــ َ َ ــ َ ََ ِ ْ ٍَ ِ َِ ــ ْ ــ ِْ

ِأحياها فكأنام أحيا الناس مج
َ َ ْ َ َّْ َ ََ ََ َّ ََ  )٤("ًيعا َ

                                                           

 سورة اإلرساء ) ٣٣(من اآلية ) ١(

 .سورة البقرة) ١٧٨(من اآلية ) ٢(

 .سورة البقرة) ١٧٩(من اآلية ) ٣(

 .سورة املائدة) ٣٢(من اآلية ) ٤(



  

)٥٣٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 دون تفرقة بـسبب عـرق أو جـنس إنسانويتمتع هبذا احلق دون متييز كل 

ــن ــوع أو دي ــال اهللا . أو ن ــاىل- فق ــنفس ": - تع ا أن ال يهم فيه ا عل َ وكتبن َ ْ َْ َّ ــ َ َ ََّ َ ــِ َ ِ
ْ ْ ــ َ

األذن والــسن بالــس األنف واألذن ب العني واألنــف ب ني ب النفس والع ِّب ِّ ْ ِْ ــ ِ ــ ِ ــ ِ ــ َِّ َ َ َ َ ــ َ َِ ُ ُ ْ ُْ ُ َ َ ِْ ْ ْ ْ َِ ِ َ َ ْ ِّن َّ

ٌواجلروح قصاص  َ َ َ
ِ

ُ ُ ْ")١(. 

ــنهج كــل املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة والدســاتري  وقــد ســار عــىل نفــس ال

 .والقوانني الداخلية

 وأمنـه واختـاذ كافـة الوسـائل للوقايـة مـن نـسانفألزمت الدول بحفـظ حيـاة اإل

االعتـداء عليهـا وإقامــة العقوبـات عـىل مــن يعبـث أو يعتـدي عــىل هـذا احلــق 

عتدى عليه من القصاص العادل بواسطة الدولة وجـربه بـالتعويض ومتكني امل

 .جلرب ما وقع عليه من أرضار مادية ومعنوية

ًوكام أن تعويض املجني عليه أو ورثتـه مـن املواضـيع األكثـر طرحـا يف هـذا 

ًاألمر إال أن جمال التعويض يضيق كثريا يف حالـة عـدم معرفـة اجلـاين، أو يف 

 يف الدولـة مـن القـبض عـىل املـتهم، أو يف حالـة حالة عدم متكـن الـسلطات

فمـن الـذي يلتـزم بـدفع هـذا . ًكون اجلاين معرسا ال يمكـن أخـذ تعـويض منـه

 التعويض؟

ــالل  ــن خ ــك م ــاول ذل ــة ونتن ــذه األطروح ــر ه ــث ننظ ــذا املبح ــات ه ــي طي فف

 :املطلبني اآلتيني

                                                           

 .سورة املائدة) ٤٥(من اآلية ) ١(



 

)٥٣٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

  املطلب األول

  التزام الدولة بالوقاية واحلد من اجلرمية
 

 ورضوري ال يقـل أمهيــة عـن املطالــب إنـساين واالسـتقرار مطلــب ) (األمـن

ية األخرى كالغذاء والكساء والعالج بـل هـو أهـم املطالـب السـتمرار نساناإل

 . أن يامرس حياته اليوميةنساناحلياة، وبدون األمن ال يستطيع اإل

 إىل رضورة األمن وأمهيته منذ بداية احليـاة وظـل يعـرب عـن نسانوقد اجته اإل

 .هذه احلاجة بشتى الوسائل

 وتطورهــا عــرب عــن تلــك احلاجــة وغريهــا مــن جتامعيــةومــع تقــدم احليــاة اال

احلاجـات بالدولـة والقــوانني واملعاهـدات لتـوفري األمــن العـام والعمـل عــىل 

احلد والوقاية من اجلرائم وحسب مـا ينـشأ مـن خـصومات ورصاعـات هتـدد 

وفيام يـيل نتنـاول .. دم استقرارأمن املجتمع، وتواجه ما هيدده من أخطار وع

 . يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي) (التزام الدولة بالوقاية من اجلريمة

                                                           

) (منــه األمــن االقتــصادي واألمــن النفــيس : وهــو أنــواع. األمــن نقــيض اخلــوف

ذع والقلق عىل املستقبل، وما هيمنا يف هذا البحث واجلسدي، ضده اخلوف واجل

 عـىل حياتـه، مالـه، وعرضـه، فـاألمن نعمـة نـسانوهو أمن اإل. هو األمن اجلسدي

 ليس ألحد إال اهللا أن إنسان عىل عباده، وهو حق لكل - تعاىل- عظيمة من نعم اهللا 

 .يسلبه منه ووفق رشع اهللا

) (أبرزهاتتعدد مفاهيم الوقاية من اجلريمة ومن : 



  

)٥٣٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 أو :ا ا  ا  ا :-  

ً وجعــل محايتهــا كــال وجـــزء، نــسان نعمــة احليــاة لإل-تعــاىل -وهــب اهللا  ُ � ُ

أبرزهـا الـدين، وحتـدث فيهـا وصيانتها مادة ومعنـى يف طليعـة األهـداف التـي 

فإن القـران الكـريم يعـد إزهـاق الـروح جريمـة ضـد . الرسل مبرشين ومنذرين

-فقـال . )١ (ية كلهـانـسانويعد تنجيتها من اهلـالك نعمـة عـىل اإل. ية كلهانساناإل

                                                                                                                                              

 جمموعـة مـن التـدابري الوقائيـة التـي جيـب أن تتخـذ –أن الوقاية من اجلريمة  .١

ملنع حدوث اجلريمة وبخاصة لـدى األشـخاص ذوي امليـول اإلجراميـة أو التـي 

 . بارتكاب اجلريمة يف املستقبلجتامعيةتنذر حالتهم اال

 .منع اجلريمة من الوقوع أصال .٢

ب التـي تتـدخل يف حـدوث اجلريمـة تركز اجلهـود حلـرص العوامـل واألسـبا .٣

واختاذ التدابري واإلجراءات حيال إزالتها بغية محاية األفراد من احتامل الوقوع يف 

 بأكاديمية سعد العبد هللا للعلـوم –طارق عيل أبو السعود . راجع بحث أ. (اجلريمة

 األمنية بدولة الكويت منشور عىل موقع مركز اإلعالم األمني 

(Police Media Center) 

 بحث ومعرفة أسباب اجلريمة "أن الوقاية من اجلريمة هتدف إىل : ويرى الباحث

واختاذ التدابري الالزمة من قبل أجهزة الدولة وإداراهتا املعنية وتكـاليف املجتمـع 

تؤدي إىل منع وقوع اجلريمة ومحاية الفرد واملجتمع من االعتـداء عليـه وانتـشار 

معرفة اجلاين ومالحقته لتقديمـه للمحاكمـة القانونيـة األمن عىل أقاليمها وإمكانية 

 .العادلة

، وإعـالن األمـم " يف تعاليم اإلسالمنسانحقوق اإل"راجع الشيخ حممد الغزايل ) ١(

 .٤٦م صـ٢٠٠٥ عام ٤املتحدة ط



 

)٥٣٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

َ أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فـساد يف األرض فكـأنام": -تعاىل َّ َ َ َ َ ََّ َ َ َِ ْ ٍْ َ ْ ً ََ ِ ٍِ
ْ َُ َْ ِْ َ َ قتـل النـاس َ َّ ََ َ

ًمجيعا ومن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيعا  َ ْ َ ْ ْ َ ً
ِ ِ

َ ََّ َ َ ََ ََ َّ ََ َ")١(. 

لـزوال الـدنيا  (ًوتوكيدا حلق احلياة حتى ال يضار فيها أحد يقول رسول اهللا 

 .)٢ ()أهون عىل اهللا من قتل رجل مسلم

ا مل ًمـن قتـل معاهـد: ( قـالأن رسـول اهللا :  قـالوعن عمرو بن العـاص 

مـن قتـل قتـيال مـن أهـل الذمـة حـرم اهللا (، ويف رواية أخـرى )يرح رائحة اجلنة

 .)٣ ()عليه اجلنة

ــا،  ــاة وأمنه ــتحقاق احلي ــدم واس ــة ال ــواء يف حرم ــسلم س ــري امل ــسلم وغ فامل

واالعتداء عىل املساملني مـن أهـل الكتـاب هـو يف نكـره وفحـشه كاالعتـداء 

 .واآلخرةعىل املسلمني وله سوء اجلزاء يف الدنيا 

فاحليـاة مـصونة واالعتـداء عليهـا أو عـىل جـزء منهـا يف نظـر الفقـه اإلسـالمي 

 .عدوان أساس العقوبة فيها القصاص

                                                           

 . سورة املائدة) ٣٢(من اآلية ) ١(

، املحقق املؤلف حممد نارصالدين األلباين). ٩٧٧(صحيح سنن الرتمذي برقم ) ٢(

 هـ١٤٠٨الطبعة األوىل سنة . النارش مكتبة الرتبية العربية لدول اخلليج. زهري الشاوييش

 –املؤلـف حممـد نـارص الـدين األلبـاين ) ١٣٥٥٩(صحيح سنن أيب داود بـرقم ) ٣(

ــدون  ــنة -املحقــق ب ــيج الطبعــة األوىل س ــدول اخلل ــة ل ــة العربي ــب الرتبي  النــارش مكت

 .هـ١٤٠٩



  

)٥٣٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــال اإل ــث ين ــاف املجتمــع بحي ــة التامــة يف أكن ــسانفاإلســالم أشــاع الطمأنين  ن

ٍمسلام كان أو غري مسلم نصيبا موفورا من أمن وطمأنينة احلياة واستقرارها ً ً ً. 

 من املخاوف واملظامل البد مـن إثباتـه يف حيـاة اجلامعـة اآلمنةياة وحق احل

 .)١ (وقد اعترب اإلسالم اجلامعة مسئولة عن محاية هذا احلق

 باملحافظـة عـىل حياتـه نـسانُفاحلياة هبة اخلالق العظـيم للمخلـوق، وأمـر اإل

ُوهني عام يعرض حياته للخطر ِّ َُ ُ. 

ُ وال تلقوا ": -تعاىل-فقال اهللا  ْ ُ َ ِبأيـديكم إىل التهلكـة َ َِ ُُ ْ َّ ْ ْ َ ، وتتكـرر النهـي عـن )٢("ِ

قتل النفس يف مواضع كثرية يف القرآن الكريم وذلك داللة عىل عظـم مـا هنـى 

 .اهللا عنه أال وهو إزهاق الروح أو إتالف جزء من اجلسد دون حق

ــق اإل ــىل محايــة ح ــالم ع ــسانوحــرص اإلس ــنفس ن ــل ال ــرم قت ــاة وح  يف احلي

ر، وأحاط ذلك التحريم بعقوبات رادعة منها القـصاص يف والتعدي عىل اآلخ

ٍالنفس واألطراف مما تتحقق فيه املثالية دون حيف أو جور ْ َ َ
ٍ

ْ. 

 -تعـاىل-وذلك لـضامن حـق احليـاة وأمنهـا وبقـاء املخلـوق الـذي كرمـه اهللا 

ألن االعتـداء عـىل حيـاة : عىل سائر املخلوقات واستخلفه يف عامرة األرض

                                                           

، مرجع سابق " يف تعاليم اإلسالمنسانحقوق اإل"مد الغزايل راجع الشيخ حم) ١(

 .٤٨ و٤٧صـ

 .سورة البقرة )١٩٥(من اآلية رقم ) ٢(



 

)٥٤٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

، وزيــادة عــىل )١ (نــساين األمــن مــن أبــرز مهــددات الوجــود اإل وانعــدامنـساناإل

ــاة اإل ــه احلي ــالم عــىل ترفي ــد حــرص اإلس ــسانذلــك فق ــك إال ن ية وال يكــون ذل

 .)٢ (باألمن بكل صوره سواء كان أمن الفرد يف نفسه أو مع اجلامعة

ومل تقف الرشيعة اإلسالمية عنـد جمـرد النهـي أو إعـالن حـق األمـن واحليـاة 

 .نسانولكنها فرضت من احلامية ما يكفل حياة اإل، نسانلإل

فاملتتبع ألحكام الرشيعة حـول كفالـة حـق األمـن واحليـاة جيـد مـن اإلحاطـة 

، وأثـره نـسانوالشمول ما يتناسب مع أمهية هذا احلق؛ ألنه أثمن ما يملـك اإل

ــروح جريمــة يف حــق  ــان االجتامعــي باعتبــار أن إزهــاق ال بــالغ يف حفــظ الكي

 تعـد نعمـة وانتـشار األمـن تعـد مـن أعظـم الـنعم نـسانام أن حياة اإلية كنساناإل

 . )٣ (يةنسانعىل اإل

 حق طبيعي يف التمتع باألمن فال جيوز تعكري صفو حياتـه وجعلـه إنسانفلكل 

أسـري اخلــوف واحلــزن واألســى مــن خـالل التهديــد والوعيــد باالعتــداء عــىل 

 .حياته أو عرضه أو ماله

                                                           

دراسة " واإلجراءات األمنية نسان حقوق اإل–معجب بن معدي احلويقل . راجع د) ١(

 الطبعة األوىل.  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية مركز الدراسات والبحوث– "مقارنة

 ).٣٩-٣٨(صـ ) هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦(

بـدون ( يف املصادر األساسـية نسان حقوق اإل–عبد اللطيف بن سعيد الغامدي . د) ٢(

 .١٠٧٤صـ) دار نرش وسنة طابعة

 .٤٢ مرجع سابق صـ–معجب بن معدي احلويقل . راجع د) ٣(



  

)٥٤١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َّفاألمن نعمه كربى من  عىل عباده، وهو حق هلـم ال جيـوز سـلبه -تعاىل - اهللا َ

منهم إال بحق رشعي ثابت، وقد جاء اإلسالم ليقر األمـن بـني النـاس وحيفـظ 

ــنفس، والنــسل، والعــرض، والعقــل، "علــيهم رضورات مخــس  ــدين، وال  ال

فكل اعتداء عىل حق من هذه احلقوق فإنه سلب حلق األمـن الـذي . "واملال

ِ ومن هنا فقد رشعت العقوبات واحلـدود، وفرضـت التـدابري نسانكفله اهللا لإل ُ

التي حتفظ عىل الناس أمنهم وحياهتم بداية مـن تكـوين األرسة والتعامـل مـع 

أفرادهــا والتعــايش مــع اجلــريان واجلامعـــات والدولــة حلفــظ أمــن الفـــرد 

، وألزم الرشع اإلسـالمي الدولـة )١ (واملجتمع من االعتداء والتعدي واإلرهاب

 . جتمع والفرد بذلكوامل

وق ا  ن وردما  :  

 مقدسة ال جيوز ألحـد أن يعتـدي عليهـا فقـال اهللا نسانحياة اإل) أ(حق احلياة  

َ أنه من قتل نفـسا بغـري نفـس أو فـساد يف األرض فكـأنام قتـل النـاس ": تعايل ْ َُّ َ ََ ََ َ َ ََ َّ َ َ َ َ ََّ ِ ْ ٍْ َ ْ ً ََ ِ ٍِ َ َْ ِْ

                                                           

َينظر د) ١( ْ ام  يف النظـنـسان مـصادر حقـوق اإل–إبراهيم طلبه حـسني عبـد رب النبـي . ُ

مرشوع ممول من كريس الشيخ عبد الرمحن "اإلسالمي والنظام الوضعي دراسة مقارنة 

 بجامعـة اإلمـام بـن سـعود اإلسـالمية يف اململكـة نـساناجلرييس لدراسات حقـوق اإل

 .٤٠ و٣٩صـ) هـ١٤٣٤/م٢٠١٣(العربية السعودية 



 

)٥٤٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

َمجيعا ومن أ ْ َ ًَ
ِ

ًحياها فكأنام أحيـا النـاس مجيعـا َ َ ْ َ ْ
ِ

َ َّ َ ََ َ َّ ََ ، وال تـسلب هـذه القدسـية )١("َ

 .)٢ (إال بسلطان الرشيعة واإلجراءات التي تقررها

ــادة  ــص يف امل ــوق اإل) ، أ، ج، د٢(ون ــالمي حلق ــالن اإلس ــن اإلع ــسانم ) أ (ن

ة  وعىل األفراد واملجتمعـات والدولـإنساناحلياة هبة اهللا وهي مكفولة لكل "

محايــة هــذا احلــق مــن كــل اعتــداء عليــه وال جيــوز إزهــاق روح دون مقتــىض 

 ...رشعي

 .املحافظة عىل استمرار حياة البرشية إىل ما شاء اهللا واجب رشعي) ج(

ــسانلكــل "أ / ١٨ونــص يف م ــه إن ــا عــىل نفــسه ودين ً احلــق يف أن يعــيش آمن

 ."وأهله وعرضه وماله

 االعتــداء عليهـا، كــام ال جيــوز  مــصونة، وال جيـوزنـسانسـالمة جــسد اإل) د(

 .)٣ (املساس هبا إال بمسوغ رشعي وتكفل الدولة محاية ذلك

لكـل فـرد احلـق " نسانمن امليثاق العريب حلقوق اإل) ٥( ونص يف املادة -

 .)٤("يف احلياة ويف احلرية يف سالمة شخصه وحيمي القانون هذه احلقوق

                                                           

 .سورة املائدة) ٣٢(من اآلية ) ١(

 سلــسلة التنــوير – نــساناإلســالمي حلقــوق اإل اإلعــالن –حممــد ســامل العــوا . د) ٢(

 .٥٥ دار هنضة مرص للطباعة والنرش صـ–) ٥٠(اإلسالمي 

 .٧٨ املرجع السابق صـ–حممد سامل العوا . د) ٣(

 اعتمـد ونـرش عـىل املـأل بموجـب قـرار جملـس نـسانامليثاق العريب حلقـوق اإل) ٤(

 .م١٩٩٧ سبتمرب ١٥ املؤرخ يف ٥٤٢٧جامعة الدول العربية 



  

)٥٤٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
مي للفـرد واجلامعـة مـن أمـن فإذا حاول البعض إهدار ما كفلـه الـرشع اإلسـال

وطمأنينــة وكرامــة وحقــوق، فــإن الدولــة بــال ريــب هــي املــسئولة األوىل عــن 

 .محاية هذه احلقوق وتطبيق القانون

ــع وقــوع مثــل هــذه االعتــداءات  ــدابري التــي متن ــأن تتخــذ مــن األســاليب والت ب

ومتكينهــا مــن معرفــة املعتــدي لتقديمــه للعدالــة وإذا مل تفلــح الدولــة بــذلك 

 .تزمت هي بضامن وكفالة الرضر الواقع من هذا االعتداءال

وعىل هذا النهج سارت القوانني يف الـدول اإلسـالمية والتزمـت بتـوفري األمـن 

 .واحلفاظ عىل حقوق األفراد واجلامعات يف األمن وضمنت ذلك

م :نما  ا  ا :-  

مي فقـد شــهدت البــرشية الوقايـة مــن اجلريمـة يف العــرص احلــديث هـدف قــو

خالل هذا القرن تطـورات هائلـة يف مجيـع منـاحي احليـاة كـان مبعثهـا الثـورة 

اإللكرتونيــة الــشاملة يف االتــصاالت واملواصــالت وانعكــس هــذا عــىل كافــة 

ــشطة اإل ــساناألن ــاهرة ن ــن اجلريمــة كظ ــةية، ومل تك ــذا اجتامعي ــن ه ــأى ع  بمن

 بـأرسه يف نـساينجتمـع اإلالتطور بل كان هلا نصيب واضـح ومـؤثر عـىل امل

مواجهة تطور وتزايد معدالت اجلريمة بشتى صورها وهو مـا تثبتـه الدراسـات 

ًحمليــا وإقليميــا ودوليــا، وكــان مــن املتعــني عــىل أجهــزة الــدول العــرصية أن  ً ً

تتطــور وتتقــدم بالقــدر الــذي يــسمح هلــا باملواجهــة، واحلــد مــن اجلريمــة ال 

العدالة اجلنائية األخـرى، بـل جيـب أن يرتكز فقط عىل عمل الرشطة وأجهزة 

ــصية  ــسئولية الشخ ــضمن االعــرتاف بامل ــة تت ــة فعال ــىل سياســة وقائي يعتمــد ع

واملجتمعية نحو اجلريمة، ومن هنا تعد اجلريمـة قـضية تعنـي كـل مـن الفـرد 



 

)٥٤٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

واملجتمع ومؤسسات الدولة وأصبح مـن الـرضوري أن يقـف املجتمـع كلـه 

 .يف مواجهتها

ى إىل تـوفري احلاميـة مـن اجلريمـة بـشكل أسـايس عـن فالدولة العـرصية تـسع

طريق إنفاذ القانون ونظم العدالة اجلنائية وحتاول احلكومات حتـسني فعاليـة 

تلك األنظمة بوسائل عديدة من أمهها االهتامم بالرشطة وتعزيـز قوهتـا حيـث 

 .)١ (تضطلع الرشطة بمجموعة من املهام أمهها منع اجلرائم والتحري عنها

قة أن الرشطة يف أي دولة من دول العامل مهام كانت قوهتـا ال تـستطيع واحلقي

فاملـسئولية عـن منـع اجلريمـة وإن كانـت تقـع يف . بمفردها أن متنع اجلريمة

املقام األول عىل عاتق الرشطة واجلهاز األمني، لكن الوفـاء هبـذه املـسئولية 

 .جهزة الدولةعىل الوجه األكمل يتطلب ما هو أكثر ويستلزم تضافر كافة أ

فمنع اجلريمة والتحري عنها والوصول إىل مرتكبيها وتقديمه للعدالـة يعتمـد 

ًاعتامدا حاسام عىل مستوى ونوعيـة التعـاون بـني األجهـزة األمنيـة واملجتمـع  ً

 .الذي ختدمه

فال بد من تضافر جهود رجال السياسة وأعضاء اهليئات القـضائية واملؤسـسة 

ُة واملؤسسات العامة واخلاصة واألفـراد إذا أريـد األمنية واملجتمعات املدني

للجهود املبذولة من أجل الوقاية من اجلريمة والتحري عنها أن حتقـق نتـائج 

                                                           

)١ ( David H. Bayley, Police For The Future, - Oxford – Oxford 
University - Press,1994,p,3.  



  

)٥٤٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــنجم بالــرضورة عــن االكتفــاء  ــائج غــري املرضــية التــي ت أفــضل مــن تلــك النت

 .)١ (بمحاولة إنفاذ القوانني

ــ ــة وجــود ص ــم املتحــدة أمهي ــضاء يف األم ــدول األع ــت ال ــم فأدرك ُك حمك

ًيعكس ما يمكن وما ينبغي أن يسهم به يف منع اجلريمة منعا فعـاال بالنـسبة إىل  ً

أمــن وســالمة األفــراد يف شخــصهم ويف ممتلكــاهتم ويف املجــاالت العامــة 

واخلاصة عىل السواء، ويوفر مبادئ توجيهية عملية عـن كيفيـة إمكـان حتقيـق 

قـشات أسـفرت عـن تبنـي ذلك؛ وكان ذلـك بمثابـة نقطـة االنطـالق إلجـراء منا

ــــم  ــــصادي واالجتامعــــي لألمــــم املتحــــدة يف قرارهــــا رق املجلــــس االقت

م واملتعلق بتدابري تعزيز منع اجلريمـة ٢٠٠٢ يوليو ٢٤بتاريخ ) ١٣/٢٠٠٢(

ًمنعا فعاال ً . 

ــوع  ــة املجتمــع مــن وق وألمهيــة األمــن ورضورة العمــل وبــذل اجلهــد لوقاي

ة واإلقليميــة واملحليــة عــىل اجلريمــة فقــد ســارعت كافــة التجمعــات الدوليــ

النص والعمل عىل التـزام الـدول بالوقايـة مـن وقـوع اجلـرائم والتزامهـا بأخـذ 

ــع اجلريمــة ــة التــدابري ملن ــدات الدوليــة . كاف ــضمنت االتفاقــات واملعاه فت

 . ) ( والدساتري الداخلية للدول النص عىل ذلكنساناملتعلقة بحقوق اإل

                                                           

، نـساين والقـانون اإلنـسانحقوق اإل:  اخلدمة واحلامية–سبييس دي روفر . راجع) ١(

م ٢٠٠٠ جنيـف عـام –دليل لقوات الرشطة واألمـن اللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر 

 .١٦٥صـ

) (لدول واملجتمعـات الدوليـة توجـد مواثيـق تبـني حقـوق األفـراد فيهـا ومـسئولية يف كل ا

ــة  ــا بإجيابي ــامهنا ومحايته ــة يف ض ــدول –الدول ــني ال ــد ب ــن تعاق ــارة ع ــق عب ــذه املواثي  وه



 

)٥٤٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

 حجــر األســاس )١(م ١٩٤٥دة الــصادر يف فمنــذ أن أرســى ميثــاق األمــم املتحــ

 وأمنه وحرياته توالت النـصوص الدوليـة التـي قـررت ونـصت نسانحلقوق اإل

 . األساسيةنسانعىل ما يضمن وحيمي حقوق اإل

لكـل فـرد حـق يف " -٣ يف املـادة )٢ (نـسانفنص اإلعالن العـاملي حلقـوق اإل

 ."احلياة ويف األمن عىل شخصه وعائلته

 ٦/١ يف املـادة )٣ ( اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسيةونص العهد الدويل

ــل " ــالزم لك ــق م ــاة ح ــق يف احلي ــسان احل ــذا إن ــي ه ــانون أن حيم ــىل الق  وع

 لكل فرد احلق يف احلريـة واألمـان عـىل " ٩/١، ونص يف املادة "...احلق

 ."...شخصه

                                                                                                                                              

 ومحايـة هــذه احلقــوق، نــسانومواطنيهـا تعــزز مـن خالهلــا احلقـوق التــي تــضمن كرامـة اإل

 كـام تلتـزم بموجـب نـسان تـضمن أمـن وكرامـة اإلفالدولة ملتزمة بكفالـة هـذه احلقـوق التـي

ــا  ــوق عملي ــة احلق ــة ومحاي ــة ممارس ــة لكفال ــائل الالزم ــة الوس ــاتري بتهيئ ــات والدس ًاالتفاقي

 .والعقاب عىل االعتداء عليها

َينظر ميثاق األمم املتحدة الـصادر يف ) ١( ْ ـام / حـذيران ٢٦ُ ـان فرانسـسكو يف ١٩٤٥يونيـة ع م يف س

ــذا يف ختــام مــؤمتر األمــم امل ــة وأصــبح ناف ــة الدولي /  تــرشين األول ٢٤ًتحــدة اخلــاص بنظــام اهليئ

 م ١٩٤٥أكتوبر 

َينظر اإلعالن العاملي حلقوق اإل) ٢( ْ ُ الذي أعتمد بموجب قرار اجلمعية العمومية نسانُ

 .م١٩٤٨ديسمرب /  كانون األول ١٠يف ) ٣-د( ألف ٢١٧لألمم املتحدة رقم

قوق املدنيـة والـسياسية الـصادر بموجـب قـرار نص العهد الـدويل اخلـاص بـاحل) ٣(

ديـسمرب /  كـانون ١٦يف ) ٢١-د( ألـف ٢٢٠٠اجلمعية العمومية لألمم املتحدة رقـم 

 .م١٩٦٦



  

)٥٤٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاق العــريب حلقــوق اإل ــسانكــام نــص يف امليث ــرد "): ٥(املــادة . )١ (ن لكــل ف

ــ ــانون هــذه احل ــي الق ــصه وحيم ــة ويف ســالمة شخ ــاة ويف احلري ق يف احلي

 عـىل إنـسانحتمي الدول األطراف كـل "): ١٣(ونص يف املادة . "احلقوق

ًإقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامـل معاملـة قاسـية أو ال ية أو إنـسان ً

 ممارسـة هـذه مهينة أو حاطه بالكرامة وتتخذ التدابري الفعالة ملنع ذلك وتعترب

 ."الترصفات أو اإلسهام فيها جريمة يعاقب عنها

وهنجت الدساتري والقـوانني األجنبيـة والعربيـة هنـج االتفاقـات واملواثيـق الدوليـة 

، ونـصت كافـة الـدول احلديثـة يف قوانينهـا نـساناملقررة حلاميـة أمـن وحقـوق اإل

 أي اعتـداء غـري  وحتـافظ عليـه مـننـسانعىل القواعد التي حتمي أمـن وحقـوق اإل

 .مرشوع

 لكـل شـخص احلـق يف "): ٢/٢( يف املـادة )٢ (أملانيـا فنص الدسـتور يف -

 "): ١٧/١( يف املـادة )٣ (ونص الدستور اإلسـباين. "احلياة والسالمة البدنية

 للجميــع "): ١٥(ويف املــادة . "...لكـل شــخص احلــق يف احلريـة واألمــن

ونــص دســتور اإلحتــاد . "..ويــةاحلــق يف احليــاة والــسالمة اجلــسدية واملعن

                                                           

ُ أعتمـد ونـرش عـىل املـأل بموجـب قـرار جملـس نـسانامليثاق العريب حلقوق اإل) ١(

 .م١٩٩٧ سبتمرب ١٥ يف ٥٤٢٧جامعة الدول العربية رقم 

َينظر الدست) ٢( ْ  . م٢٠٠٤ًم شامال تعديالته حتى عام ١٩٤٩ور األملاين الصادر عام ُ

 www.constituteproject.org/search?.lang=ar         : موقع الدساتري

 ."املوقع السابق"م ٢٠١١واملعدل بعام / ١٩٧٨الدستور اإلسباين الصادر عام ) ٣(



 

)٥٤٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

. "...نـسانجيب أن حتمي الدولة كرامـة اإل"): ٢١/١( يف املادة )١ (الرويس

 حيمـــي القـــانون حقـــوق ضـــحايا اجلـــرائم أو إســـاءة "): ٥٢(ويف املـــادة 

ــول إىل  ــة الوص ــضحايا إمكاني ــة أن تــوفر لل ــىل الدول ــب وع اســتعامل املناص

 )٢ (ونـص دسـتور إندونيـسيا. مالعدالة والتعويض عن األرضار التي حلقـت هبـ

ــدفاع عــن حياتــه إنــسانلكــل " -أ): ٢٨(يف املــادة   احلــق يف احليــاة ويف ال

 احلـق أنثـى سـواء ذكـر أو إنسانلكل ": ١/ز٢٨ونص يف املادة . "ووجوده

 احلـق يف إنـسانيف محاية نفسه وأرسته وعرضه وكرامتـه وممتلكاتـه ولكـل 

 ."...الشعور باألمن واحلامية من اخلوف

احليـاة اآلمنـة حـق لكـل "): ٥٩(يف املـادة ) ٣ ( ونص يف الدستور املـرصي-

 وتلتــزم الدولــة بتــوفري األمــن والطمأنينــة للمــواطنني ولكــل مقــيم عــىل إنــسان

 . "أراضيها

                                                           

م ٢٠١٤م شــامل تعديالتــه حتــى عــام ١٩٩٣دســتور اإلحتــاد الــرويس الــصادر عــام ) ١(

 ."املوقع السابق"

ًم شـامال تعديالتـه حتـى ١٩٥٩م املبدأ العمل به عام ١٩٤٥دستور إندونيسيا الصادر عام ) ٢(

 ."املوقع السابق". م٢٠٠٢عام 

 .م٢٠١٤الدستور املرصي الصادر عام ) ٣(



  

)٥٤٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة الــسعودية ــايس للحكــم يف اململكــة العربي ــادة )١ (ونــص النظــام األس  يف امل

، ويف املـادة " اإلسـالمية وفق الـرشيعةنسانحتمي الدولة حقوق اإل"): ٢٦(

 ." توفر الدولة األمن جلميع مواطنيها واملقيمني عىل أقاليمها"): ٣٦(

وعــىل هــذا الــنهج جــاءت كافــة دســاتري الــدول احلديثــة فنظمــت حــق األمــن 

ــان لإل ــسانواألم ــىل ن ــة ع ــة للمحافظ ــدابري الالزم ــاذ الت ــة باخت ــت الدول  وألزم

 .الوقاية من وقوع االعتداء عليه ومحايته وحتقيق األمن له ونسانحقوق اإل

 

                                                           

هــ املوافـق ١٤١٢النظام األسـايس للحكـم يف اململكـة العربيـة الـسعودية الـصادر عـام ) ١(

ـــاألمر امللكـــي رقـــم م ١٩٩٢ ـــز آل ســـعود ب ـــن عبـــد العزي أ /٩٠يف عهـــد امللـــك فهـــد ب

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢يف



 

)٥٥٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

  املطلب الثاني

  التزام الدولة حبماية مواطنيها واملقيمني على أراضيها
 

مل يعد نشاط الدولة يف العرص احلـديث يقتـرص عـىل وظائفهـا التقليديـة كـام 

كان حاهلا يف املايض، بل امتد نشاطها وأصـبح يغطـي كافـة جوانـب احليـاة، 

ــةد تعقــد احليــاة االفــصار مــن املحــتم عليهــا بعــ  وتنــوع املــشكالت جتامعي

ًوالصعوبات وتوايل التقدم العلمي أن تبارش نشاطها إجيابيـا بتغلغـل يف حيـاة 

 .الفرد واجلامعة

وأهـــم واجبـــات الدولـــة احلديثـــة هـــو كفالـــة محايـــة مواطنيهـــا واملقيمـــني 

 الرشعيني عىل أراضيها بدفع التعـدي علـيهم واختـاذ كافـة الوسـائل والتـدابري

ًالتي حتول دون وقوع هذا التعدي أيا كانت صوره إذ بـدون هـذه احلاميـة تعـم 

 .الفوىض ويضطرب األمن ويشعر املواطن واملقيم بعدم الطمأنينة

ويف حالــة وقــوع اعتــداء تلتــزم الدولــة بتقــديم املعتــدى عليــه إىل املحاكمــة 

 وإزالـة العادلة وتوقيع اجلزاء املقرر عـىل املعتـدي وإلزامـه بجـرب املـرضور

فاألصـل أن الدولـة وأجهزهتـا األمنيـة . )١ (آثـار التـرصف الـضار أو بعـض آثـاره

                                                           

َينظر د) ١( ْ  أساس مسئولية الدولـة عـن تعـويض املجنـي عليـه يف –حمسن العبودي . ُ

القـانون اجلنـائي واإلداري والــرشيعة اإلسـالمية مداخلـة منــشورة يف جمموعـة أعــامل 

املؤمتر الثالث للجمعية املرصية . اءات اجلنائيةمؤمتر حقوق املجني عليه يف اإلجر

 .٥١١ صـ١٩٨٩للقانون اجلنائي مرص 



  

)٥٥١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ســاهرة ترعــى األمــن والنظــام وتطبــق القــانون، ومهمتهــا األساســية املحافظــة 

 .عىل األمن وحفظ احلقوق من الضياع ومنع االعتداء عليها

ًفاملواطن وإن كـان خاضـعا للقـانون وملتزمـا باملحافظـة عـىل النظـ ام، إال أنـه ً

 بتطبيـق القـانون اآلخرينغري مسئول عن قمع املخالفات والتحري عن التزام 

 .وضبط اجلاين

ــام بواجبهــا يف قمــع املخالفــات وضــبط املخــالفني أو  وتقــصري الدولــة بالقي

حتى عجزها عن ذلك ألي سـبب ال يعفيهـا بـأي حـال مـن األحـوال مـن القيـام 

 .)١ (بواجبها ومسئولياهتا

يام يــيل توضــيح التــزام الدولــة بحاميــة املــواطن واملقــيم وتقــديم ونتنــاول فــ

 .املعتدي عليه إىل املحاكمة العادلة يف الرشيعة والقانون

أو :ا ا  :-  
 

 وتقـوم نـسانجاءت الرشيعة اإلسالمية بأحكام شمولية وثابتـة بـشأن حقـوق اإل

اس واحلفاظ عىل حقـوقهم عىل أساس الوسطية واالعتدال واملساواة بني الن

والقصاص من املعتدي وجرب املرضور، فأدى ذلك إىل حتقيق العدل ورفـع 

 يف اإلسـالم فــروض نــسانفحقـوق اإل. الظلـم والعـدوان واإلفــساد يف األرض

وواجبات رشعية، وهلذا ال جيـوز االعتـداء عليهـا أو تعطيلهـا أو جتاوزهـا أو 

 نـــسانا رضورات واجبــة لإلنــسخها، حيـــث إن هلــا حـــصانة ذاتيــة باعتبارهـــ

                                                           

َينظر األستاذ) ١( ْ  بحث بعنوان مسئولية الدولة ومؤسساهتا عـن –أمري إبراهيم ترييس / ُ

 .لتعويض يف حال جهالة مسبب الرضرا



 

)٥٥٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

َوحرمات تفضل هبا اهللا عىل اإل َّ ولقد سـبقت الـرشيعة .  وأحاطها بحاميتهنسانََ

اإلســـالمية الغـــراء املعاهـــدات واإلعالنـــات واملواثيـــق الدوليـــة والقـــوانني 

 ومحايتـــه مـــن االعتـــداء وتقـــديم نــسانالوطنيــة كافـــة يف جمـــال حقـــوق اإل

 .)١ (منهاملعتدى للمحاكمة العادلة والقصاص 

 وجعلـه خليفـة يف األرض فالوضـع الطبيعــي نــسان اإل-تعـاىل-فلقـد كـرم اهللا 

 ألن هذه احلقـوق إنـام أضـيفت نسان قبل العناية بحقوق اإلنسانهو العناية باإل

َ ولقـد كرمنـا بنـي آدم ": -تعـاىل-فقال اهللا . )٢ (اإنسان واستحقها لكونه نسانلإل ْ ََّ َ َ
ِ َ َ ْ َ َ

ِومحلناهم يف ا ْ ُ َ ََ ْ ْلرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفـضلناهم عـىل كثـري ممـن َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ََّ ِّ ٍ ِ َِ َ َّ َ َْ ِّ ِّ َْ ْ َْ َّْ ِ ِّ

ًخلقنا تفضيال  َِ ْ َ َ َْ")٣(. 

 يف الوجــود نــسان يف احليــاة أغــىل وأثمــن مــا يمتلكــه اإلنــسانويعــد حــق اإل

واعتربت الرشيعة اإلسالمية هذا احلق قاعدة أساسية مـن قواعـدها فهـو احلـق 

َ أنه مـن قتـل ": -تعاىل-فقال اهللا .  وبعده تبدأ احلقوق األخرىنسانول لإلاأل َ َ َ ُ َّ َ

                                                           

ســالمية  بــني الــرشيعة اإلنــسان بحــث حقــوق اإل–فــاروق فــالح الزعبــي . راجــع د) ١(

 بمجلة احلقوق جملة فـصلية علميـة حمكمـة –والقانون الدويل دراسة حتليلية مقارنة 

/ هـ١٤٢٦ ذو القعدة ٢٩ السنة ٤تصدر عن جملس النرش العلمي جامعة الكويت العدد 

 .  وما بعدها١١٠م صـ٢٠٠٥ديسمرب 

َينظر د) ٢( ْ أمم رشقية  قضية اخلالقة وتطورها لتصبح عصية –عبد الرزاق السنهوري . ُ

 .٤٥م صـ١٩٩٣ اهليئة املرصية العامة للكتاب – القاهرة –

 .سورة اإلرساء) ٧٠(اآلية رقم ) ٣(



  

)٥٥٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َنفـسا بغـري نفـس أو فــساد يف األرض فكـأنام قتـل النــاس مجيعـا ومـن أحياهــا  ْ ْ َ ً َ َْ َ ْ َ ْ ًَ َِ ٍ

َ َّ ََ َ َ ََ َّ َ َ َ ََ ِ ْ ٍَ ِ ِْ ِْ

ًفكأنام أحيا الناس مجيعا  َ ْ
ِ

َ َّ َ َ َ َّ ََ اس دون متيـز وهذا احلـق يتمتـع بـه مجيـع النـ. )١("َ

َ وكتبنـا علـيهم فيهـا أن الـنفس بـالنفس والعـني ": -تعاىل-أو تفرقة، فقال اهللا  َْ ْ َْ َ َ َ ْ َْ َِ ْ َّْ َّ َ َ َِ َّ َ ِِ

ٌبالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص  َ َ َ ِّ َّ َ َ َ َ
ِ ِ

ُ ِّ ِّ ُْْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ُ ُ ُْ ُ َ َ َِ َ")٢(. 

ــالمية الدولــة ب ــد ألزمــت الــرشيعة اإلس ــىل حقــوق اإلفق  نــساناملحافظــة ع

ومحايته وأمنه والتزامها بتقـديم املعتـدي إىل املحاكمـة العادلـة والقـصاص 

 .منه وجرب الرضر الذي حلق باملعتدى عليه وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية

 نـسانأن اإل":  يف اإلسـالمنـسانفقد جاء يف الوثيقـة النهائيـة لنـدوة حقـوق اإل

ــة إىل  ــس احلاج ــوم يف أم ــصيته اإلالي ــة شخ ــسانمحاي ــادي ن ــا امل ية وتكامله

والروحـي وأن اإلســالم الــذي كــرم بنــي آدم وأكــد أنــه مل يــأت إىل هــذه الــدنيا 

ًشقيا مطرودا بل تائبا مهتديا للنهوض برسالة معينـة ألقيـت عـىل عاتقـه بـصفته  ًً ً

 مـن -تعـاىل-املؤهل حلملها دون سواه من املخلوقات بفضل مـا منحـه اهللا 

ــدرة ٍعقــل وق ــديا ٍ ــإذن اهللا مهت ــا ب ــون خليفــة اهللا يف األرض ليعمره ً وهــي أن يك

بإرشــاده يف احلكــم بــاحلق ومراعــاة العــدل وإفاضــة اخلــري والــرب هــذا الــدين 

ًالذي جاء مصدقا ملا بـني يديـه مـن كتـب ورسـل ومؤكـدا أن الرسـاالت كلهـا  ً

هــدى ونــور ورمحــة والــذي ال يعــرف التمييــز العنــرصي ويــرى يف اخــتالف 

                                                           

 .سورة املائدة) ٣٢(من اآلية ) ١(

 .سورة املائدة) ٤٥(من اآلية ) ٢(



 

)٥٥٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

ــا ــالق الن ــرا حلكمــة اخل ــوان واللغــات مظه ــاس واألل ــد واألجن ًس ويف العقائ

 .وآيات صنعه

أن لإلسـالم فـضل يف الـسبق يف :  أ ا ا أت  اوة      

تقرير مبـدأ املـرشوعية وسـيادة أحكـام القـانون، وأن الدولـة اإلسـالمية تـسبق 

ذ حلظــة ميالدهــا، وأن الــنظم الــسياسية املعــارصة يف كوهنــا دولــة قانونيــة منــ

الرشيعة اإلسالمية قد جاءت بأعـدل املبـادئ واألصـول اجلنائيـة اهلادفـة إىل 

ــق التــوازن الــرضوري بــني حــق الفــرد يف  ضــامن حــق األمــن الفــردي وحتقي

 وتقـديمهم )١ (احلرية واألمن وحق املجتمع يف منع اجلرائم وتتبع املجرمني

دع املجـرمني مـن العبـث بـأمن للعقاب العادل؛ جلرب رضر املجنـي عليـه ور

 .الفرد واجلامعة

فكان ألحكام الرشيعة اإلسالمية السبق يف تنظـيم منـاهج احليـاة عـىل األرض 

ًبأن جعلت لألفراد حقوق وعليهم واجبات ووضعت إطارا وحـدودا لكـل مـن  ً

احلقـوق والواجبــات، وألزمـت املجتمــع والدولـة هبــذه احلقـوق وحراســتها 

ــا ومحا ــة عليه ــاواملحافظ ــن أمهه ــا، وم ــات، : يته ــراد واجلامع ــة األف محاي

وتقديم املتعدي عىل أي مـن حقـوقهم للمحاكمـة العادلـة وقـد ورد يف ذلـك 

                                                           

 املنعقـدة يف الكويـت – يف اإلسـالم نـسانراجع الوثيقة النهائيـة لنـدوة حقـوق اإل) ١(

م يف جملــة احلقــوق والــرشيعة جملــة فــصلية تعنــي ١٩٨٠مرب  ديــس١٤ إىل ٩بتــاريخ 

/ هــ١٤٠١ ربيـع الثـاين –بالدراسات القانونية والرشعية الـسنة اخلامـسة العـدد األول 

 .م تصدرها كلية احلقوق والرشيعة بجامعة الكويت١٩٨١فرباير 



  

)٥٥٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الكثـري مـن اآليــات القرآنيـة واألحاديـث النبويــة وعـىل هـذا وردت اإلعالنــات 

 .واملواثيق اإلسالمية

حلقـوق ، وإعـالن القـاهرة )١ (نـسانفقد نص يف اإلعـالن اإلسـالمي حلقـوق اإل

، وعـىل إنـساناحلياة هبة اهللا وهي مكفولة لكل ": أ/٢ م)٢ ( يف اإلسالمنساناإل

األفــراد واملجتمعــات والــدول محايــة هــذا احلــق مــن كــل اعتــداء عليــه، وال 

 .جيوز إزهاق روح دون مقتىض رشعي

 ....... . -ب

 .  املحافظة عىل استمرار احلياة البرشية إىل ما شاء اهللا واجب رشعي-ج

 مــصونة، وال جيــوز االعتــداء عليهــا كــام ال جيــوز نــسان ســالمة جــسد اإل-د

 ."املساس هبا بغري مسوغ رشعي وتكفل الدولة محاية ذلك

 التمتع بأهليته الرشعية من حيـث اإللـزام وااللتـزام إنسانلكل ": ٨ونص يف م

 ."وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه

                                                           

َينظر اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإل) ١( ْ ثـق هـذا  انب– منظمة املؤمتر اإلسالمي – نسانُ

اإلعالن من املؤمتر احلادي عرش لوزراء اخلارجية لـدول منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي 

ونوقشت بعض مـواده يف مـؤمتر القمـة اإلسـالمي الثالـث ومتـت صـياغته النهائيـة يف 

انعقـاد املـؤمتر التاسـع عـرش لـوزراء اخلارجيـة لـدول منظمـة املـؤمتر اإلســالمي يف 

  –م ١٩٨٩طهران سنة 

Likaetarbia.over-blog.com        

هو إعالن تم إجازتـه مـن قبـل جملـس :  يف اإلسالمنسانإعالن القاهرة حلقوق اإل) ٢(

 .م١٩٩٠ أغسطس عام ٥وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي بالقاهرة 



 

)٥٥٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

ً يف أن يعــيش آمنــا عــىل نفــسه ودينــه  احلــقإنــسانلكــل " -أ/١٨ونــص يف م

 .وأهله وعرضه وماله

لكـل فـرد احلـق يف ": ٥م . )١ (نـسانكام نـص يف امليثـاق العـريب حلقـوق اإل

 ."احلياة ويف احلرية ويف سالمة شخصه وحيمي القانون هذه احلقوق

 عـىل إقليمهـا مـن أن إنـسانحتمـي الـدول األطـراف كـل "): ١٣(ونص يف م 

ية أو مهينـة أو حاطـه إنـسانًفسيا أو أن يعامل معاملة قاسـية أو الًيعذب بدنيا أو ن

بالكرامة وتتخـذ التـدابري الفعالـة ملنـع ذلـك وتعتـرب ممارسـة هـذه التـرصفات 

 ."واإلسهام فيها جريمة يعاقب عنها

 "إنسان الشخصية القانونية صفة مالزمة لكل "): ١٨(ونصت يف م 

لدولة واجلامعة بحامية حقوق الفـرد، وهبذا تكون الرشيعة اإلسالمية ألزمت ا

وأقرت حقوق األفراد واجلامعـات وألزمـت الدولـة بحاميتهـا ومنـع االعتـداء 

 .عليها وتقديم املعتدى إىل املحاكمة العادلة

م :ن اما  :-  
 

، نـسانية عرب تارخيها الطويل بموضوع حقـوق اإلنساناهتمت املجتمعات اإل

تص عىل نحو منفرد بتحديـد حقـوق وواجبـات كـل فـرد فكان كل جمتمع خي

 بـاهتامم متزايـد عـىل الـصعيد الـوطني نـسانيف املجتمع، وحظيت حقوق اإل

 .من خالل وضع القواعد الداخلية التي تنظم هذه احلقوق

                                                           

 أعتمد ونرش بموجب قرار جملس جامعة الدول – نسانامليثاق العريب حلقوق اإل) ١(

 .م١٩٩٧تمرب  سب١٥ املؤرخ يف ٥٤٢٧العربية 



  

)٥٥٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 واملحافظـة عـىل نـسانومع تطور العالقات الدولية ثبت أن احـرتام حقـوق اإل

 وأمن املجتمع الدويل، السـيام أن الـدول حياته أمر أسايس ورضوري لتنمية

املختلفة أعربت عن رغبتهـا يف إقامـة عالقـات عـىل أسـس أخالقيـة تـستطيع 

حفظ السالم وحتقيق التعاون املـشرتك، األمـر الـذي ال يمكـن حتقيقـه إال إذا 

 ومحايـة حقوقـه، نسانشاع بينها مبدأ االلتزام الدويل باملحافظة عىل حياة اإل

 وحقوقـه بـات يمثـل قيمـة نـسانه أن االهتامم العاملي بحياة اإلومما ال شك في

ــوق  ــة بحق ــسائل املتعلق ــبحت امل ــام أص ــانوين، ك ــام الق ــن النظ ــستهدفة م م

ية مجعــاء، نــسان وســالمة حياتـه مــسائل عامليـة مــشرتكة تتقاسـمها اإلنـساناإل

 ومحايـة حقوقـه نـسانوترتب بروز االلتزام الـدويل باملحافظـة عـىل حيـاة اإل

ــع الــذي ــانون عــىل مجي ــسية التــي يفرضــها الق ــد االلتزامــات الرئي  يــشكل أح

 ذات نـسانالدول، وقـد ترتـب عـىل ذلـك اعتبـار القواعـد اخلاصـة بحقـوق اإل

طابع شامل وعاملي تنـدرج ضـمن القواعـد اآلمـرة التـي تتجـاوز االختـصاص 

ــة يف  ــأن هلــا مــصلحة قانوني ــدول أن تعتــرب ب الــوطني بحيــث جيــوز جلميــع ال

وترتب عىل هذا االهتامم صدور عدة إعالنـات ومواثيـق . ذه احلقوقمحاية ه

 وكـل مـا ينبثـق عنهـا نـساندولية وإقليمية تلزم الدول باملحافظة عـىل حيـاة اإل

من حقوق لكل األشخاص املتواجـدين عـىل إقليمهـا واخلاضـعني لواليتهـا، 

حلاميـة إضافة إىل التـزام الـدول باختـاذ مجيـع اإلجـراءات والتـدابري الالزمـة 

 .هذه احلقوق



 

)٥٥٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

 ق ا ن اا  ن١( :م( 

 ملــا كــان االعــرتاف بالكرامــة املتأصــلة يف مجيــع أعــضاء األرسة البــرشية "

وبحقوقهم املتساوية الثابتـة هـو أسـاس احلريـة والعـدل والـسالم يف العـامل، 

جيـة آذت  وازدراؤها قـد أفـضيا إىل أعـامل مهنسانوملا كان تنايس حقوق اإل

 ...نساينالضمري اإل

 لكــي ال نــسانوملــا كــان مــن الــرضوري أن يتــوىل القــانون محايــة حقــوق اإل

 ...يضطر املرء آخر األمر إىل التمرد عىل االستبداد والظلم

وملا كانت شعوب األمم املتحـدة قـد أكـدت يف امليثـاق مـن جديـد إيامهنـا 

 ... األساسية وبكرامة الفرد وقدرهنسانبحقوق اإل

وملــا كانــت الــدول األعــضاء قــد تعهــدت بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة عــىل 

 . واحلريات األساسية واحرتامهانسانضامن اطراد مراعاة حقوق اإل

ً يولــد مجيــع النــاس أحــرارا ومتــساوين يف الكرامــة "): ١(ونــص يف املــادة 

ًواحلقوق وهم قد وهبوا العقـل والوجـدان وعلـيهم أن يعـاملوا بعـضهم بعـضا 

 ."وح اإلخاءبر

                                                           

َينظر اإلعالن العـاملي حلقـوق اإل) ١( ْ  وثيقـة تارخييـة هامـة يف تـاريخ حقـوق – نـسانُ

 صاغه ممثلون من خمتلف اخللفيـات القانونيـة والثقافيـة مـن مجيـع أنحـاء – نساناإل

 كـانون ١٠ بـاريس نـسانالعامل، واعتمدت اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق اإل

  – ألف ٢١٧ بموجب القرار ١٩٤٨ديسمرب / األول

       www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  



  

)٥٥٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 حـق التمتـع بجميـع احلقـوق واحلريـات إنـسانلكـل "): ٢(ونص يف املادة 

 "...املذكورة يف هذا اإلعالن، دونام متييز من أي نوع

 لكل فرد احلق يف احليـاة واحلريـة ويف األمـان عـىل "): ٣(ونص يف املادة 

 ."شخصه

ــادة  ــص يف امل ــل "): ٦(ون ــسانلك ــإن ــرتف ل ــأن يع ــق ب ــان احل ــل مك ه  يف ك

ــة ــصية القانوني ــادة . "بالشخ ــص يف امل ــام "): ٧(ون ــا ســواء أم ــاس مجيع ًالن

 ."القانون وهم يتساون يف حق التمتع بحامية القانون دونام متييز

 ١ (وتضمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية(. 

ًوفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمـم املتحـدة فـإن االعـرتاف ". يف الديباجة

 الكرامة املتأصلة وحقوق مجيع أفرادب

 األرسة البرشية املتساوية وغري القابلـة للتـرصف هـو أسـاس احلريـة والعـدل 

ــلة يف  ــة املتأص ــن الكرام ــوق مــستمدة م ــذه احلق ــامل إذ أن ه ــسالم يف الع وال

 ."نساناإل

                                                           

 أعتمد وفتح باب التوقيع –العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) ١(

املؤرخ ) ٢١- د( ألف ٢٢٠٠والتصديق واالنضامم بموجب قرار اجلمعية العامة 

ًم وفقا ١٩٧٦مارس /  آذار٢٣، تاريخ بدء النفاذ م١٩٦٦ديسمرب /  كانون األول١٦

 ).٤٩(ملادة 



 

)٥٦٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

تتعهـد كـل دولـة طـرف يف هـذا العهـد بـأن حتـرتم "): ٢/١(ونص يف املادة 

ـــع األفـــ ـــضمن جلمي راد املوجـــودين يف إقليمهـــا واخلاضـــعني لواليتهـــا وت

 ... .احلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد دون متييز من أي نوع

ويف احلاالت التي ال تنص عليها بالفعـل التـرشيعات أو التـدابري األخـرى ) ٢(

ًالقائمة تتعهد كل دولـة طـرف يف هـذا العهـد باختـاذ اخلطـوات الالزمـة وفقـا 

رية وأحكــام هـذا العهــد العـتامد هــذه القـوانني أو التــدابري إلجراءاهتـا الدسـتو

 .ًاألخرى ما قد يكون رضوريا إلنفاذ احلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد

بـضامن أن يكـون ألي شـخص ) أ(تتعهد كـل دولـة طـرف يف هـذا العهـد ) ٣(

انتهكـــت حقوقـــه أو حرياتـــه املعـــرتف هبـــا يف هـــذا العهـــد ســـبيل إنـــصاف 

 ."....فعال

 احلق األصيل يف احلياة جيب محايـة هـذا إنسانكل "): ٦( املادة ونص يف

 . "ًاحلق، وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا

ـــص يف املـــادة  ـــق يف احلريـــة ويف األمـــان عـــىل "): ٩(ون لكـــل فـــرد ح

 "....شخصه

ــــة "): ٢٣/١(ونــــص يف املــــادة  األرسة هــــي الوحــــدة اجلامعيــــة الطبيعي

 ."يف احلامية من املجتمع والدولةواألساسية للمجتمع وهلا احلق 

 أمام القـانون حيـق هلـم نمتساوومجيع األشخاص "): ٢٦(ونص يف املادة 

 ."دون أي متييز احلامية املتساوية أمام القانون



  

)٥٦١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ١ (ونص ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب(. 

 ."ية مقدسة وجيب احرتامها ومحايتهانسانالكرامة اإل"): ١(املادة 

 ."لكل شخص احلق يف احلياة"): ٢/١( املادة ونص يف

لكــل شــخص احلــق يف احــرتام ســالمته "): ٣/١(ونــص يف املــادة 

 ."البدنية والعقلية

 ."لكل شخص حق احلرية واألمن"): ٦(ونص يف املادة 

 ٢ (نسانونصت االتفاقية األوروبية حلقوق اإل(. 

 ."...ن يف احلياة حيميه القانوإنسان حق كل "): ٢/١(يف املادة 

ــادة  ــصت يف امل ــل "): ٥/١(ون ــسانلك ــن إن ــة واألم ــق احلري ــه ح  ل

 ."لشخصه

 الـــنص عـــىل هـــذه )٣ (نـــسانوتـــضمن امليثـــاق األفريقـــي حلقـــوق اإل 

 .احلقوق

                                                           

 -م ٢٠٠٠ميثاق احلقوق األساسية لالحتـاد األورويب بـدء العمـل بـه يف ديـسمرب ) ١(

 .نسان مكتبة حقوق اإل-جامعة مينيسوتا 

    html.charter-rights-eu/arab/edu.umn-Hrlibrary  
ــة حقــوق اإلا.. نــساناالتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإل) ٢(  يف نطــاق نــسانتفاقيــة محاي

 ٥١م بعد ما صدقت عليها ١٩٥٣م نفذت عام ١٩٥٠ روما يف نوفمرب –جملس أوروبا 

 ."املوقع السابق". دولة

 والشعوب متت إجازته من قبل جملس الرؤساء نسانامليثاق األفريقي حلقوق اإل) ٣(

ــم  ــة رق ــه العادي ــة بدورت ــريويب ١٨األفارق ــا – ن ــو ســ- كيني ــع ". م١٩٨١نة  يوني املوق

 ."السابق



 

)٥٦٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ـــادة  ـــنص يف امل ـــام "): ٣/٢(ف ـــساوية أم ـــة مت ـــرد احلـــق يف محاي ـــل ف  لك

 ومـن حقـه نـسان ال جيوز انتهـاك حرمـة اإل"): ٤(ونص يف املادة . "القانون

حرتام حياتـه وسـالمة شخـصه البدنيـة واملعنويـة وال جيـوز حرمانـه مـن هـذا ا

 ."ًاحلق تعسفا

 ." لكل فرد احلق يف احلرية واألمن الشخيص"): ٦(ونص يف املادة 

 تتعهد كـل دولـة "): ٣/١( يف املادة )١ (نسانونص امليثاق العريب حلقوق اإل

ا حـق التمتـع طرف يف هـذا امليثـاق بـأن تكفـل لكـل شـخص خاضـع لواليتهـ

 ."...باحلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا امليثاق دون متييز

) ٢. (احلـق يف احليـاة حـق مـالزم لكـل شـخص) ١("): ٥(ونص يف املادة 

 ."ًحيمي القانون هذا احلق وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا

 بـاألمن واحليـاة نـسانوعىل ذلك نجد أن املجتمـع الـدويل اهـتم بحـق اإل     

ــدابري  ــة الت ــاذ كاف ــق واخت ــذا احل ــة ه ــدول بحامي ــدويل ال ــع ال ــزم املجتم وأل

ــدويل حلقــوق اإل ــوىل القــانون ال ــه، فت ــات نــسانللمحافظــة علي ــع التزام  وض

ًيتحـــتم عـــىل الـــدول أن حتـــافظ عليهـــا، وعنـــدما تـــصبح الـــدول أطرافـــا يف 

معاهــدات دوليــة يراعــي أهنــا تــضطلع بالتزامــات وواجبــات يف إطــار القــانون 

 .نسانويل تتصل باحرتام ومحاية وتطبيق حقوق اإلالد

                                                           

 النـسخة األحـدث أعتمـد مـن قبـل القمـة العربيـة نـسانامليثاق العريب حلقـوق اإل) ١(

م جامعـة مينيـسوتا مكتبـة ٢٠٠٤أيـار / مـايو٢٣السادسة عرش التـي استـضافتها تـونس 

 .نسانحقوق اإل

                      hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html  



  

)٥٦٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــوق اإل ـــدات حق ـــىل معاه ـــصديق ع ـــالل الت ـــن خ ـــسانوم ـــد ن ـــة تتعه  الدولي

ــة تتــسم باالتفــاق مــع التزاماهتــا  احلكومــات بوضــع تــدابري وتــرشيعات حملي

ــإن النظــام القــانوين املحــيل يــوفر احلاميــة  وواجباهتــا التعاقديــة، ومــن ثــم ف

 . املكفولة يف إطار القانون الدويلنسانق اإلالقانونية األساسية حلقو

للجميــع احلــق يف "): ٢٠/١( املــادة )١ (فقــد نــص دســتور اإلحتــاد الــرويس

 ."احلياة

ــادة  ــص يف امل ــة اإل"): ٢١/١(ون ــي الدولــة كرام  وال نــسانجيــب أن حتم

 ."جيوز االستناد إىل أي يشء كأساس لإلنقاص منها

 مــصونة نــسان تكــون كرامــة اإل"): ١/١( يف املــادة )٢ (ونــص دســتور أملانيــا

 ."وتضطلع مجيع السلطات يف الدولة بواجبات احرتامها وصوهنا

 . "لكل شخص احلق يف احلياة والسالمة البدنية"): ٢/٢(ونص يف املادة 

 احلـق إنـسان لكـل " -أ): ٢٨( الـنص يف املـادة )٣ (وتضمن دستور إندونيـسيا

 ."يف احلياة والدفاع عن حياته ووجوده

ــادة و ــص يف امل ــل " ١/ز): ٢٨(ن ــسانلك ــق يف إن ــى احل ــر أو أنث ــواء ذك  س

 ."محاية نفسه وأرسته وعرضه وكرامته وممتلكاته

                                                           

 .م٢٠١٤ًم شامال تعديالته حتى عام ١٩٩٣ام دستور اإلحتاد الرويس الصادر ع) ١(

 .م٢٠١٤ًم شامال تعديالته حتى عام ١٩٤٩دستور أملانيا الصادر عام ) ٢(

ًم شامال تعديالتـه ١٩٥٩م وأعيد العمل به عام ١٩٤٥دستور إندونيسيا الصادر عام ) ٣(

 .م٢٠٠٢حتى عام 



 

)٥٦٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

 واالرتقــاء هبــا نــسانتعتــرب محايــة حقــوق اإل" ٤/ط): ٢٨(ونـص يف املــادة 

وإقامتهــا واســـتيفائها مـــن املـــسؤوليات التـــي تـــضطلع هبـــا الدولـــة الســـيام 

 ."احلكومة

ــا ــة الــسعوديةونــص النظــام األس ــادة )١ (يس للحكــم يف اململكــة العربي  يف امل

ونـص يف . " وفـق الـرشيعة اإلسـالميةنـسانحتمي الدولة حقـوق اإل"): ٢٦(

ـــا واملقيمـــني عـــىل "): ٣٦(املـــادة  ـــع مواطنيه ـــة األمـــن جلمي ـــوفر الدول ت

 ."...إقليمها

لكـل مـواطن ":  يف ديباجتـه الـنص الكامـل)٢ (وقد تـضمن الدسـتور املـرصي

ًبالعيش عىل أرض هذا الوطن يف أمن وأمـان وأن لكـل مـواطن حقـا يف احلق 

 ."...يومه ويف غده

 وال جيـوز املـساس هبــا إنــسانالكرامــة حـق لكـل "): ٥١(ونـص يف املـادة 

 . "وتلتزم الدولة باحرتامها ومحايتها

 وتلتـزم الدولـة بتـوفري إنـساناحلياة اآلمنة حـق لكـل "): ٥٩(ونص يف املادة 

 ."أنينةاألمن والطم

 الدوليـة وتبعتهـا الدسـاتري يف العـرص واالتفاقاتفقد ألزمت كافة املعاهدات 

 وصــيانة نــساناحلــديث والقــوانني الداخليــة الــدول باحلفــاظ عــىل حقــوق اإل

وألزمـت الـدول . كرامته ووضع كافة التدابري الالزمة لتـوفري األمـن واألمـان لـه

                                                           

 ).قاملصدر الساب(النظام األسايس للمملكة العربية السعودية ) ١(

 .٢٠١٤دستور مجهورية مرص العربية الصادر عام ) ٢(



  

)٥٦٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــدا ــوع أي اعت ــع وق ــة ملن ــدابري الالزم ــاذ الت ــراد باخت ــىل أف ــة ع ــشكل جريم ء ي

 .املجتمع

ــوع  ــة وق ــة يف حال ــزام الدول ــداءوإل ــة اعت ــدي للمحاكمــة العادل ــديم املعت  بتق

 .ومتكني املعتدي عليهم من جرب ما حلقهم من رضر

ًفقد وضعت هذه النصوص عـىل عـاتق الدولـة التزامـا أساسـيا باختـاذ التـدابري  ً

ــع وقــوع اجلري ــان ومن ــوفري األمــن واألم ــاذ الالزمــة لت ــة منهــا واخت ــة والوقاي م

الوسائل الالزمة ملعرفة اجلاين يف حال وقوع اجلريمـة وتقديمـه للمحاكمـة 

 .العادلة

فإذا حدث أي إخالل هبذه االلتزامـات حتملـت الدولـة التبعيـة حلفـظ حقـوق 

 .ًمن وقع عليهم الرضر حتقيقا للعدالة واملساواة



 

)٥٦٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

  املبحث الثالث

  يهمالتزام الدولة بتعويض اني عل
 

: 

مل تكـن معروفــة منــذ ظهــور ) ضــحايا اإلجــرام(فكـرة تعــويض املجنــي عليـه 

البرشية عىل وجه األرض لكنها بدأت تتبلور وتظهر إىل الوجـود، ويكـون هلـا 

 . واملجتمعاتنسانصداها مع تطور اإل

ــق  ــام تراعــي تطبي ــن والنظ ــاهرة عــىل األم ــساهتا س ــة ومؤس ــل أن الدول فاألص

 ومنـع االعتـداء نـسانهمتها األساسية املحافظـة عـىل حقـوق اإلالقانون وأن م

 .عليها

ًوأن الفرد وإن كان خاضعا للقانون وملتزما باملحافظة عىل النظـام إال أنـه غـري  ً

 بـاحرتام اآلخـرينمسئول عن قمع املخالفات والتحري عن مرتكبيهـا وإلـزام 

 .القانون وضبط اجلاين

 يف قمـع املخالفـات وحفـظ األمـن وضـبط فإن تقصري الدولة بالقيـام بواجبهـا

 أو حتـى عجزهـا عـن ذلـك ألي اآلخـريناملخالفني واملعتدين عـىل حقـوق 

سبب كان ال يعفيها بـأي حـال مـن القيـام بمـسئولياهتا جتـاه األفـراد املقيمـني 

عىل أراضيها من حفظ حقوقهم وتعويضهم عام يـصيبهم مـن األرضار بـسبب 

نون الدولـة التـي يعـيش عـىل إقليمهـا وقيامـه بـام تقصريها، فإن التزام الفرد بقا

تفرضه عليه من واجبات وأعباء يبني عليه وجـوب قيـام الدولـة بحاميتـه وأمنـه 

 .ومنع اإلرضار به أو االعتداء عليه يف ماله ونفسه وعرضه



  

)٥٦٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تأصيل فكرة تعويض الدولـة للمجنـي عليـه، وأسـاس : ولذلك نتناول فيام ييل

  -: جني عليه من خالل املطلبني اآلتينيالتزام الدولة بتعويض امل

  املطلب األول

  تأصيل فكرة تعويض الدولة للمجني عليه

نتناول يف هذا املطلب تأصيل فكرة تعـويض الدولـة للمجنـي عليـه وتطورهـا 

 -:عرب العصور وذلك من خالل اآليت

أو :ات اا :-

اخلـاص فلـم تكـن الدولـة قـد مرحلة االنتقام الشخـيص أو مـا يـسمى بالقـضاء 

نشأت بعد حيث كان الشائع عدم االسـتقرار يف األرض بكثـرة الرتحـال وكـان 

الناس تعيش يف مجاعات متفرقة يف صور قبائـل أو عـشائر، وهلـذا فقـد كـان 

الفرد هو الذي يقدر ما إذا كـان الفعـل الـذي وقـع عليـه يـستوجب العقـاب مـن 

اب ومقـداره كـام كـان الفـرد هـو الـذي ًعدمه، وهو أيضا الذي يقـدر نـوع العقـ

 .)١ (يوقع العقاب بنفسه أو بواسطة أهله

ًفكان اقتضاء احلـق والوفـاء بـه معتمـدا عـىل قـوة الـشخص ومنعتـه حتـى كـان 

جيمع لنفسه بني صفة الضحية يف اجلريمة وبني صـفة املـدعي والقـايض يف 

 .آن واحد

                                                           

 ٧٩ دار جامعـة بـريوت صــجتامعيـةهشام عىل صادق تاريخ النظم القانونية واال. أ) ١(

 .بدون سنة نرش



 

)٥٦٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

َويف ظل فوىض االنتقام الـذي خـيم عـىل البـرشية يف ّ  عهودهـا األوىل مل يكـن ً

هنـاك جمـال للحـديث عـن حقـوق الـضحية أو عـن واجبـات اجلـاين، فــالقوة 

 .وحدها كانت هي مصدر احلقوق

ثم جاء بعـد ذلـك مرحلـة التـصالح يف مرحلـة تكـوين اجلامعـات، ومـع هـذه 

اجلامعات نشأ اإلحساس برضورة التآزر بني أفـراد اجلامعـة الواحـدة لنـرصة 

وكـان رئـيس اجلامعـة . )١ (ي عليها عضو أخر يف اجلامعـةالضحية إذا ما اعتد

ًغالبا ما يلجأ إىل إجبار اجلاين عىل تعـويض الـضحية عـام أصـاهبا مـن رضر 

ــا  ــرده وإم ــا بط ــاين إم ــن اجل ــام م ــأ إىل االنتق ــان يلج ــك ك ــذر ذل ــة تع ويف حال

ًبالتخلية وعندها يصبح دمـه مهـدورا، وحيـرم عـىل أي شـخص مـن اجلامعـة 

 .ايتهإيواؤه أو مح

أمــا إذا كــان اجلــاين والــضحية منتميــان إىل مجــاعتني خمتلفتــني فقــد كانــت 

القوة هي الـسبيل الوحيـد للحـصول عـىل احلـق وكـان االنتقـام ال ينحـرص يف 

شخص اجلاين وإنام يمتد ليـشمل بـاقي أفـراد اجلامعـة وغالبـا مـا كـان ذلـك 

 .)٢(يؤدي إىل حروب مدمرة بني اجلامعات 

                                                           

َينظر د) ١( ْ تعويض ضحايا اجلريمة يف الرشيعة والقانون : حممد مؤنس حمب الدين. ُ

) م٢٠١٠/هــ١٤٣١(ياض الطبعة األويل سـنة الر. بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 . وما بعدها٢١صـ

َينظر د) ٢( ْ  دار احلامد للنرش والتوزيع – حقوق املجني عليه –سعد مجيل العجرمي . ُ

 . وما بعدها٣١صـ) م٢٠١٢/هـ١٤٣٣( عامن األردن الطبعة األوىل سنة –



  

)٥٦٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــ ــرت بعــض ال ــذلك ظه ــار ول ــف وطــأة اآلث ــسعى إىل ختفي ــت ت ــي كان نظم الت

النامجة عن حتول االنتقـام الفـردي إىل حـروب طاحنـة بـني عـائلتي الـضحية 

واجلاين، ومن ثم ظهر نظام طرد اجلاين من اجلامعـة وكانـت اجلامعـة تلجـأ 

 . ًإىل ذلك حسام للرش وحمافظة عىل بقية أفرادها

ــ ــات البدائي ــه املجتمع ــر عرفت ــام آخ ــاك نظ ــاين وهن ــسليم اجل ــام ت ــو نظ ة وه

وبمقتضاه يتم تسليم املعتدي إىل املعتدى عليه أو مجاعته لكـي يقـتص منـه 

ًكام يريـد، وشـمل هـذا النظـام أيـضا تـسليم احليوانـات واألشـياء التـي سـببت 

ًوكان هذا النظام مـدخال حلقبـة جديـدة يف ، )١ (الرضر أو سامهت يف اجلريمة

) التعــويض(حلــة أخــرى هــي مرحلــة الديــة تــاريخ البــرشية ومقدمــة لبلــوغ مر

 .باعتبارها مظهر من مظاهر التصالح بني مجاعتي اجلاين والضحية

ية نظــام القــصاص وخفــت شــهوة االنتقــام نــسان اجلامعــات اإلتألغــفبعــد أن 

قبلت فكرة التعويض عن األرضار التي أحلقها اجلـاين بالـضحية، وذلـك بـأن 

يـه، وقـد بـدأ اللجـوء إىل نظـام الرتضـية ًيدفع اجلاين وأهله ماال للـضحية وذو

والدية يف اجلرائم التي تقع بني األفراد املنتمية إىل عشرية واحـدة، والعـشائر 

ــة، ورسعــان مــا عــم ليــصار   كأســلوب متبــع يف حــل إليــهالتابعــة لــذات القبيل

النزاعـات املتولـدة عـن اجلـرائم بـني القبائـل املختلفـة، ولعـل مـا ســاهم يف 

                                                           

ازي الطبعـة الثانيـة  جامعة فاريونـيس بنغـ– النظم العقابية -فرج صالح اهلرييش . د) ١(

 .٤٠م صـ١٩٩٨عام 



 

)٥٧٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

ام هو سعي الوسطاء إىل التحكـيم بـني طـريف النـزاع واالتفـاق انتشار هذا النظ

 .عىل ترضية مناسبة حتقن الدماء من خالهلا

ــدير  ــرتوك لتق ــاري أي م ــده اختي ــة عه ــان يف بداي ــويض ك ــة أو التع ــام الدي فنظ

ــة  ــة مرتوك ــول الدي ــرة قب ــت فك ــام كان ــنهام، ك ــل م ــز ك ــسب مرك ــرفني بح الط

 .لتقديرمها

ًمــة بنظـام الديــة، بوصـفه نظامــا متطـورا وكــان وقـد أخـذت أغلــب الـنظم القدي ً

أغلبها يوجب تطبيقها سواء يف اجلرائم العمدية أو غري العمدية، بيـنام اقتـرص 

، ومـع )١ (البعض اآلخر عىل تطبيق الدية يف حاالت اجلرائم غري العمديـة فقـط

ية ظهـر العديـد مـن القـوانني نـسان وتكـوين املجتمعـات اإلنسانتطور حياة اإل

َّ سعت إىل تنظيم حياة الفرد داخل اجلامعة، ومـن ثـم داخـل الدولـة ومـن التي َ

ًأشهر القوانني أو املدونات التي ظهرت قديام
) ( ما ظهر يف بـالد النهـرين بـام 

 .يسمى قانون محورايب

                                                           

َينظر أ) ١( ْ  تعويض ضحايا اإلجرام بني الرشيعة والقانون –محيدة سعد اهديوة سعيد . ُ

كليـة احلقـوق ) املاجستري(ًرسالة مقدمة استكامال ملتطلبات درجة التخصص العايل 

 . وما بعدها٥٤ قسم الرشيعة اإلسالمية صـ–جامعة بنغازي 

) (ًقوانني التي ظهرت قـديام وتـضمن حيـاة األفـراد داخـل اجلامعـة ونظـم حيـاة من أشهر ال

مـــا ظهــر يف بـــالد النهـــرين كمدونـــة أنـــور وارنـــامو . األفــراد واجلامعـــات داخـــل الدولـــة

مدونــة صــولون "ومحــورايب، ومــا ظهــر يف مــرص كمدونــة بوخــوريس، ومــا ظهــر يف أثينــا 

واملتتبــع هلــذه املــدونات جيــد عــدم ، ويف رومــا مدونــة األلــواح اإلثنــي عــرش، "ودراكـون



  

)٥٧١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ) (قانون محورايب

ترجع فكرة التزام الدولـة بتعـويض املجنـي عليـه إىل قـانون محـورايب الـذي 

يف حالة عـدم ) القتل والرسقة(بتعويض املجني عليه يف جريمتي ألزم الدولة 

 .معرفة اجلاين فألزم الدولة بدفع التعويض للضحية

من قطع الطريق وسلب الناس يعـدم يف مكـان إلقـاء "): ٢٣(فنص يف املادة 

القبض عليه، فإذا مل يعثر عليه تلتزم املدينـة واحلـاكم الـذي وقـع الـسلب يف 

 ."سلوبمنطقته بتعويض امل

عىل أنه إذا أدت الـرسقة إىل خـسارة يف األرواح فعـىل ) ٢٤(ونص يف املادة 

املدينة واحلاكم أن يدفع لورثة املجني عليه يف القتل قيمة معينـة مـن الفـضة 

وهكذا يتضح لنا أن قـانون محـورايب قـد بلـغ درجـة . )١ (عندما ال يعرف القاتل

                                                                                                                                              

سـوى قــانون ) ضـحايا اإلجـرام(تنـاول أي مـنهم الـنص عــىل تعـويض الدولـة للمجنـي عليــه 

 .محورايب هو الذي نص عىل ذلك

) ( وهو أهم وأقدم مدونة قانونية تصل إلينـا بحالتهـا األصـلية وكانـت عـىل درجـة مـن

القانون هـو محـورايب سـادس التطور الذي يعكس أعىل درجات املدنية، وواضع هذا 

 –حممـد نـور فرحـات . راجـع د.  مـادة٢٨٢ملوك بابل وأشهرهم وتضمن هذا القانون 

 .١٨٠ دار الثقافة القاهرة صـ– والقانونية جتامعيةتاريخ النظم اال

 حق املجني عليه يف التعـويض عـن رضر الـنفس يف –زكي زكي زيدان . راجع د) ١(

عي دار الفكــر اجلــامعي اإلســكندرية بــدون ســنة نــرش الفقـه اإلســالمي والقــانون الوضــ

أمحد شوقي عمر أبو خطوة تعويض املجني عليهم عـن األرضار الناشـئة . ، د١٨٨صـ

 .١٧م صـ١٩٩٥عن جرائم اإلرهاب دار النهضة العربية مرص سنة 



 

)٥٧٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ا مـن حقـوقهم يف التعـويض يف ًكبرية من التقدم وكفـل لـضحايا اإلجـرام نوعـ

 .عرص كانت اللغة السائدة فيه هي القوة واالنتقام

ًم :وا اا :-   

ــاة -تعــاىل-فقــد أرســل اهللا   الــرشائع الــساموية لكــي تــستقيم مــن خالهلــا حي

َنــزل عليــك  ": -تعــاىل-قــال اهللا " فهــي واحــدة لوحدانيــة مــصدرها نــساناإل ْ َ ََ َّ َ

َْالكتاب باحل ِ َ َ ِ َق مصدقا ملا بني يديه وأنـزل التـوراة واإلنجيـل ْ َِ ِ ْ ََِّ ْ َ َ ََ َّ َ َ َِّ ْ َ ْ َُ ِ َ ً ِّ مـن قبـل هـدى ً ُ ُْ َ ِ

ٌللناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات اهللاَِّ هلم عذاب شديد َ َ َِّ ِ َِ ٌَ َ َ ََ َّ ْ َ ِّْ َ ُ َُْ ِ َ َُّ َِ َ ِ")١(. 

ــدف إىل ســعادة البــرشية وتقــدمها، واملح ــىل فالــرشائع الــساموية هت افظــة ع

 حقـوق املجنـي علـيهم --حقوقهم وعـدم إهـدار دمـائهم وقـد راعـى اهللا 

ونبـني ذلـك يف كـل . ًوكفل هلم حقا عام أصاهبم مـن أرضار جـراء اجلريمـة

 .من اليهودية، واملسيحية، واإلسالم

دا ا:-  

 تـدعو إىل  عـىل موسـى -تعـاىل-فالرشيعة اليهودية املنزلة من عند اهللا 

ُضيلة ال للرزيلــة، وتــدعو للخلــق احلــسن وحــسن املعاملــة واحلــوار وال الفــ

 .)٢ (تدعو إىل القتل والكذب والضاللة

ال تقتــل، ال تــزن، ال تــرسق، ال تــشته بيــت "وجــاءت معظمهــا يف صــيغة نــواه 

 .)٣("...اجلار وال امرأته

                                                           
  .من سورة آل عمران) ٤ و٣( اآليتان رقم )١(

َ ينظــر د)٢( ْ ريــة العامــة اللتــزام الدولــة بتعــويض  النظ–ســيد عبــد الوهــاب مــصطفى . ُ

 ٩٤م صـ٢٠٠٢ سنة ١ دار الفكر العريب طـ–املرضور من اجلريمة 

َينظر د) ٣( ْ  املدخل إىل علم الرشيعة بنغازي بدون دار نرش –ثروت أنيس األسيوطي . ُ

 .٢٩م هامش صـ١٩٨٧سنة 



  

)٥٧٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  أمـا يف"ًا فـامت يقتـل قـتالإنـسانمن رضب "وقد ورد فيها جزاء القتل العمد 

 فأنـا ) (ولكـن الـذي مل يتعمـد بـل أوقـع اهللا يف يـده"غري العمد فقد جـاء فيهـا 

 .") (ًأجعل لك مكانا هيرب إليه

وال " كام حثت الرشيعة اليهوديـة عـىل عـدم أخـذ الديـة يف القتـل فجـاء فيهـا 

ٌتأخذوا فدية عن نفس القاتل املذنب للمـوت بـل إنـه يقتـل، وال تأخـذوا فديـة 

 .)١(" ملجأه فريجع ويسكن يف األرض بعد موت الكاهنليهرب إىل مدينة

وبالرغم من ذلـك إال أهنـا حفلـت بالعديـد مـن النـصوص التـي تقـرر تعـويض 

إذا ختاصـم رجـال وصـدموا ": فجاء فيها. الضحية كجزاء عن بعض اجلرائم

ُامرأة حبىل، فسقط ولدها ومل حيصل أذية يغـرم كـام يـضع عليـه زوج املـرأة 

                                                           

) ( تـل، بـل ربـام  أي القاتل الذي مل يكن قاصـد الق– "أوقع اهللا يف يده"يقصد بقوله

 .وقع خصمه يف مشاجرة عادية قدر اهللا أن يكون هذه الدفعة سبب يف موت القتل

) ( أن اهللا وضـع يف إرسائيـل سـتة مـدن "ًاجعل لك مكانا هيـرب إليـه"ويقصد بقوله 

القـس انطونيـوس فكـري رشح الكتـاب . ملجأ يلجأ إليهـا القاتـل غـري املعتمـد فينجـو

 : موقع نت٢١ اخلروج –فر اخلروج املقدس العهد القديم تفسري س

https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-
Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/02-Sefr-El-
Khoroug/Tafseer-Sefr-El-Khroug__01-Chapter-21.html 

 .٣٥ العدد– تفسري سفر العدد -راجع القس انطونيوس فكري) ٢(

https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-
Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/04-Sefr-El-Adad/Tafseer-
Sefr-El-3adad__01-Chapter-35.html  



 

)٥٧٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

فـالزوج يقـدر الغرامـة وإذا حـدث خـالف عـىل القيمـة . ضاةويدفع عن يـد القـ

 .)١("يلجؤون إىل القضاة

فقد اعتمدت اليهودية نظام التعويض ملا يـصيب املجنـي عليـه مـن رضر إىل 

 .ًجانب نظام العني بالعني والسن بالسن الذي كان سائدا قديام

 حالـة ومل جتد فيها ما يتضمن تعـويض الدولـة أو اجلامعـة للمجنـي عليـه يف

 .جهالة الفاعل

ا ا:-  

ــدعو إىل  ــضيلة وت ــضموهنا عــىل الف ــا وم ــة حتــث يف جوهره املــسيحية ديان

التسامح والعفو عن امليسء، فقـد ورد يف الكتـاب املقـدس حـث املـسيحي 

عــىل عــدم اللجــوء إىل الثــأر ذلــك إن إقــدام الــضحية عــىل االنتقــام لــيس مــن 

فقــد ورد يف . وب االستــسالم للــرشمقاومــة العــدوان بــل هــو رضب مــن رض

ــدعون"املــسيحية  ــاء اهللا ي ــسالم؛ ألهنــم أبن ــصانعي ال ــث "طــوبى ل  فهــي حت

أحبـوا أعـداءكم بـاركوا العنـيكم، "الضحية عـىل العفـو عمـن اعتـدى عليهـا 

 "أحــسنوا إىل مبغــضيكم، وصــلوا ألجــل الــذين يــسيئون إلــيكم ويطــردونكم

                                                           

راجع القس أنطونيوس فكري رشح الكتـاب املقـدس العهـد القـديم تفـسري سـفر ) ١(

 : املوقع٢١اخلروج 

 https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-
Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/02-Sefr-El-
Khoroug/Tafseer-Sefr-El-Khroug__01-Chapter-21.html  



  

)٥٧٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًأليمـن فحـول لـه اآلخـر أيـضا، وال تقاوموا الرش، بل من لطمك عىل خـدك ا"

 .)١("ًومن أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا

ــىل الديــة أو التعــويض  ــة ومل تــنص ع ــرشيعة املــسيحية بعقوب ــم تــأيت ال فل

ٍللمجني عليه يف أي صورة من صـور االعتـداء بـل أمـرت بالتـسامح والغفـران 
ِّ

 .والعفو عن امليسء بدون مقابل

ا ا:-  

-نزلت الـرشيعة اإلسـالمية عـىل خـاتم املرسـلني سـيدنا حممـد بـن عبـد اهللا 

- يف اجلزيـــرة العربيـــة وكـــان للعـــرب عـــادات وتقاليـــد متعـــارف عليهـــا 

ً منهـا مـا هـو حـسن، ومنهـا مـا هـو ممقوتـا ومـذموما نسانومستقرة يف حياة اإل ً

 .)٢ (تشمئز منه النفوس

ُمل يقتـرص فيـه عـىل االنتقـام مـن القاتـل وكان من هـذه األعـراف نظـام الثـأر، و

ًنفسه، فكل فرد من أفراد القبيلـة التـي ينتـسب إليهـا القاتـل يعتـرب قـاتال بالنـسبة 

للضحية وأفراد قبيلته، وتتحمل القبيلة بكاملها مـسئولية فعلـه، وملـا كـان هـذا 

ُالنظام يـؤدي إىل اإلخـالل بـاألمن والـسالمة، فاسـتبدل بالقـصاص مـن القاتـل 

                                                           

 .راجع القس منيس عبد النور تأمالت يف موعظة املسيح عىل اجلبل موقع نت) ١(

 https://alkalema.net/sharea.htm 

النظرية العامة اللتزام الدولة بتعـويض "سيد عبد الوهاب حممد مصطفى . راجع د) ٢(

 .٥٧م صـ٢٠٠٢دار الفكر العريب عام . ١الطبعة . املرضور من اجلريمة



 

)٥٧٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

ه، أو قبول مصاحلته عىل مبلغ من املال يـسمى الديـة، وكانـت الديـة عنـد نفس

 .)١ (العرب ختتلف باختالف درجات القبائل وقوهتا ومنازل القتىل فيها

وفيـه يقـسم . كام عـرف العـرب نظـام القـسامة، وذلـك يف حالـة جهالـة القاتـل

ًمخسون رجـال مـن أوليـاء القتيـل يمينـا عـىل أن القـوم الـذين وجـد ال قتيـل يف ً

حيهم هم الذين قتلوه، فإن أقسموا استحقوا دية قتيلهم، وإن مل يقـسموا أقـسم 

وجـاء اإلسـالم . )٢ (املتهمون عـىل نفـس القتـل، فـإن أقـسموا مل تلـزمهم الديـة

فأقر من هذه األعراف مـا هـو حـسن ونـزع منهـا مـسحة اجلاهليـة، ومـا أضـفى 

فقـد . )٣ (لعـدل واملـساواةعليها مسحة اإلسالم السمحة وأقامهـا عـىل أسـاس ا

ًأولت الرشيعة اإلسالمية ضحايا اإلجرام اهتامما بالغا وكلفت هلـم حقهـم يف  ً

التعويض عام أصاهبم من رضر بسبب اجلريمة فجعلت القصاص يف القاتـل 

ِ ومن قتل مظلوما فقد جعلنـا لوليـه " -تعاىل-فقال . فقط ومل تتعداه إىل غريه ِ ِ ِ
ِّ ً َ ََ َ َ ََ ْْ ُ ََ َ ُْ

َسلط ْ ًانا فال يرسف يف القتل  إنه كـان منـصورا ُ َ ْ ُُ َُ َ َّْ ًِ ِ َ َْ ِّ ُ وال تـزر " -تعـاىل-، وقـال )٤("َِ ِ َ َ َ

                                                           

َينظر د) ١( ْ ، جامعة "الوسيط يف تاريخ القانون والنظم القانونية" عبد السالم الرتمانيني. ُ

 . وما بعدها٥١٨صفحة ) م١٩٨٢/هـ١٤٠٢( سنة ٣الكويت الطبعة 

القاهرة . دار هنضة: تعويض الدولة للمرضور من اجلريمة. أبو العال عقيدة. راجع د) ٢(

 .٦١صـ). م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(سنة 

 .٥٢٥سابق صـاملرجع ال. عبد السالم الرتمانيني. راجع د) ٣(

 .من سورة اإلرساء) ٣٣(اآلية ) ٤(



  

)٥٧٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ٰوازرة وزر أخرى  ََ َ َْ ْ ٌُ ِ ال يؤخـذ الرجـل بجنايـة أبيـه، وال جنايـة : (--، وقال )١("ِ

 .)٢ ()ال يؤخذ الرجل بجريرة أبية وال بجريرة أخيه(ويف رواية أخرى ) أخيه

ً ومـن قتـل مؤمنـا خطـأ " -تعـاىل-فقـال . يعة اإلسـالمية الديـةكام أقرت الرش َ َ ً َِ ْ ُ ََ َ َ

ِفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله ِ ِ ٍ ِ ٍ
ْ َ َ َْ ٰ َ ٌ ٌ َ َِ َ َ ُّ َ ُّ َ َُّ َ َْ والديـة يف الـرشيعة اإلسـالمية ال . )٣("ِ

ختتلف باختالف الرشف والنـسب، ويف العمـد تكـون الديـة يف مـال اجلـاين 

قوبـة، أمـا يف اخلطـأ فالديـة يتحملهـا العاقلـة، كـام بلـغ فقط ألهنا جزء من الع

ــا مل هتمــل  ــيانتها وإهن ــدماء وص ــىل حفــظ ال ــالمية ع ــرشيعة اإلس ــرص ال ح

ــة اجلــاين ــان . الــضحية يف حالــة عــدم معرف ــام القــسامة الــذي ك فأخــذت بنظ

 . )٤(ًموجودا يف اجلاهلية 

                                                           

 .سورة الزمر) ٧(من اآلية ) ١(

- ٤١٣٨- ٤١٣٧(حممــد نــارص الــدين األلبــاين رقــم / صــحيح ســنن النــسائي تــأليف) ٢(

 – املجلـد الثالـث مكتبـة املعـارف للنـرش والتوزيـع بالريـاض –كتاب حتريم الدم ) ٤١٣٩

 .١٠٩، ١٠٨م  صـ١٩٩٨هـ ١٤١٩ة سنة  للطبعة اجلديد–السعودية الطبعة األوىل 

 . سورة النساء) ٩٢(من اآلية رقم ) ٣(

مدى التـزام الدولـة بتعـويض ضـحايا اجلـرائم . هشام حممد عيل سليامن. راجع أ) ٤(

ًاسـتكامال ملتطلبـات . بحـث مقـدم: اإلرهابية بني الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي

اجلنائيـة بجامعـة نـايف العربيـة للعلــوم احلـصول عـىل درجـة املاجـستري يف الــسياسة 

الريـاض .  ختصص سياسة جنائية–كلية الدراسات العليا قسم العدالة اجلنائية . األمنية

 . وما بعدها٣٢صـ). م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(عام 



 

)٥٧٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

للــضحية باإلضــافة إىل اســتحداث الــرشيعة اإلســالمية فكــرة تعــويض الدولــة 

ًإمعانا يف صون الدماء وهذه الفكرة مل جتد طريقها إىل القـوانني الوضـعية إال 

ًيف العقود األخرية من القرن العرشين بل إن معظمهـا ال تـزال خلـوا منهـا رغـم 

 .)١ (الدعوات املتكررة إىل تطبيقها

فقد أرشنا أن الدية يف األصل تقع عـىل عـاتق اجلـاين أو عاقلتـه غـري أن ذلـك 

ًس أمـرا مطلقـا فهـو قابــل التغـري، وينقلـب عـبء دفــع الديـة عـىل بيـت مــال لـي ً

 -: املسلمني يف حاالت خاصة هي

 وجود القتيل يف وضع عام مع جهالة قاتله. 

فــإذا وجــد القتيــل يف وضــع عــام ومل يعــرف قاتلــه وجبــت ديتــه عــىل 

مجاعة املسلمني وكذلك من مات يف زمحة الناس فديتـه عـىل بيـت 

 .مال املسلمني

 فالدية تكون واجبة عىل بيت مـال املـسلمني . إذا مل يكن للقاتل عاقله

أنـا وارث مـن ال  (--بعد التحري والتأكد من عدمها لقول الرسول 

 .)٢ ()وارث له أعقل عنه وأرثه

                                                           

وضع ضـحايا اإلجـرام يف النظـام اجلنـائي دراسـة : مصطفي مصباح ديارة. راجع د) ١(

رسـالة دكتـوراه كليـة احلقـوق . ات علـم الـضحيةنقدية للنظام اجلنائي يف ضوء معطيـ

 .٦٤م صـ١٩٩٦جامعة اإلسكندرية سنة 

 .يراجع التخريج السابق) ٢(



  

)٥٧٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  إذا كان للقاتل عاقلة وعجزت عن دفع الدية كلها أو بعضها، فـإن بيـت

فبيـت املـال يـضمن . )١ (منهـااملال يتحمل عبء دفع الدية أو ما تبقـى 

ًتطبيقـا . دية املجني عليه وتعويضه عندما يتعذر معرفة املسئول عنهـا

 . أي ال هيدر دم يف اإلسالم"ال يبطل دم يف اإلسالم"ملبدأ 

وإذا مل يعــرف  (...٣٠/٢وقــد نــص يف مــرشوع تقنــني الــرشيعة اإلســالمية م

 ).لعامةاخلزينة ا(القاتل وجبت دية املقتول يف بيت املال 

ًأن نفـرا ":  عن سـهل بـن أيب حثمـة--وأصل ذلك ما روي عن رسول اهللا 

ًمن قومه انطلقوا إىل خبـري فتفرقـوا فيهـا ووجـدوا أحـدهم قتـيال وقـالوا للـذين 

-ًما قتلنا وال علمنا قـاتال فـانطلقوا إىل النبـي : اقتلتم صاحبنا، قالو. وجد فيهم

-ًيـرب فوجـدنا أحـدنا قتـيال فقـال الكــرب يـا رسـول اهللا انطلقنـا إىل خ: ا فقـالو

ــم ــل: (الكــرب فقــال هل ــىل مــن قت ــأتون بالبينــة ع ــة: قــالوا.). ت ــا بين ــال. مــا لن : ق

                                                           

تعـويض الدولـة للمـرضور مـن اجلريمـة دراسـة . حممد أبو العـال عقيـدة. راجع د) ١(

ــة ط ــة والنظــام اجلنــائي اإلســالمي دار النهــضة العربي  ٢مقارنــه يف التــرشيعات املقارن

تعويض املجنـي عليـه مـن طـرف : كامل جاجة، كهينة دهىل. ، راجع أ٩صـ ٢٠٠٤سنة

مذكرة لنيـل شـهادة املاسـرت يف احلقـوق ختـصص القـانون اخلـاص والعلـوم . الدولة

كليـه احلقـوق والعلـوم الـسياسية قـسم .  بجاجة– جامعة عبد الرمحان مرية –اجلنائية 

 . وما بعدها٢١ صـ٢٠١٤-٢٠١٣ص سنة القانون اخلا



 

)٥٨٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

 أن يبطـل --فكـره رسـول اهللا . ال نـرىض بـأيامن اليهـود: قـالوا). فيحلفون(

 .)١("دمه فوداه مائة من إبل الصدقة

ماء وصــيانتها وعــدم فالقاعــدة العامــة يف الــرشيعة اإلســالمية هــي حياطــة الــد

 .)٢ (.إهدارها، والدية مقررة بدل عن الدم وصيانة له عن اإلهدار

ً :ن اما :-  

مل تظهر فكرة تعويض الدولة للمجني عليـه إال يف أوائـل القـرن التاسـع عـرش 

ــويض  ــة بتع ــام الدول ــوب قي ــادوا بوج ــاء، فن ــفة والفقه ــالل آراء الفالس ــن خ م

 عجـز اجلـاين عـن تعويـضهم ومـن بـاب أوىل إذا مل يكـن املجني علـيهم إذا

ًمعروفــا، وذلــك بعــدما عجــزت الدولــة عــن محــايتهم ووقــايتهم مــن أخطــار 

 .)٣ (اجلريمة وبعدما حظرت عليهم أن يقيموا العدالة ألنفسهم

وما لبس أن انزوت هذه الفكرة بسبب انشغال العامل بـاحلرب العامليـة الثانيـة 

 اإلنجليزيـة جتامعيـةم من قبـل املـصلحة اال١٩٥٠ عام إىل أن تم إحياؤها يف

                                                           

ترقيم وترتيـب . اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري. حيح البخاريص) ١(

دار التقـوى للطباعـة والنـرش . حممد فؤاد عبد الباقي تقديم العالمة أمحد حممد شـاكر

 .٨٤١ صـ٦٨٩٨ رقم –م باب القسامة ٢٠١٢هـ ١٤٣٤والتوزيع الطبعة األوىل 

- ١٩٧٨ جملس الشعب املرصي سنة مرشوع تقنني الرشيعة اإلسالمية من مضبطة) ٢(

عادل عبد . اعتنى به د. م حتت إرشاف جلنة من علامء الدين والسياسة والقانون١٩٨٣

 .٣٤٩املوجود دار الكتب صـ

دار الفجر للنرش . أمحد عبد اللطيف الفقي الدولة وحقوق ضحايا اجلرائم. راجع د) ٣(

 .٦٤م صـ٢٠٠٣والتوزيع القاهرة الطبعة األوىل سنة 



  

)٥٨١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 التي نـادت بـالتزام الدولـة بتعـويض املجنـي علـيهم حيـنام "مارجري فراي"

ًتفشل يف منع وقوع اجلريمة، وأن تنشئ نظاما عامـا لتعـويض املجنـي علـيهم  ً ِ ْ ُ

يف جرائم العنف عىل أن يتم متويل هذا النظام عن طريق فـرض رضيبـة عـىل 

ًن بالغ ال تتجاوز بنسا واحدا سـنويا وهـو مبلـغ ضـئيل ال يثقـل كاهـل كل مواط ًً

 . )١ (املواطن

ثم تزايد االهتامم بفكرة تعويض الدولة للمجنـي علـيهم بظهـور نظريـة الـدفاع 

ــة اال ــادت بالرعاي ــي ن ــي الت ــةاالجتامع ــه جتامعي ــن أوج ــع م ــة املجتم  ومحاي

ــت ــشمل االه ــي ت ــي، والت ــسلوك االجتامع ــراف يف ال ــه االنح ــاملجني علي امم ب

وبتقديم املساعدة والرعاية له لتمكينـه مـن تفـادي اآلثـار الـسلبية التـي تلـم بـه 

 .)٢ (وتعويضه عام يلحقه من خسائر ال ذنب له فيها

وكـان مـن نتيجـة جهــود الفالسـفة والفقهـاء أن بــادرت العديـد مـن الــدول إىل 

لتـي تعــد أول إصـدار تـرشيعات خاصـة بــالتعويض، ويف مقـدمتها نيوزيالنـدا ا

دولة يف العامل تقرر تعويض املجني عليه عام أصـابه مـن رضر مـن اجلريمـة 

                                                           

حق املجني عليه يف التعويض عن رضر الـنفس . زكي كزي حسن زيدان. راجع د) ١(

 .٦٥أمحد عبد اللطيف الفقي املرجع السابق صـ. ، د١٩٠املرجع السابق صـ

َينظر د) ٢( ْ احلامية القانونية للضحية يف القانون الكويتي، . إبراهيم الدسوقي أبو الليل. ُ

 .٨م صـ٢٠٠٤، ٢٨س٢لكويتية ملحق عحلقة نقاش عقدهتا جملة كلية احلقوق ا



 

)٥٨٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

م، ثم بريطانيا والتي تعد أول دولة أوروبية تقـر التعـويض ١٩٦٤وذلك يف عام 

 .)١ (م ثم تبعتها بعد ذلك العديد من الدول األوروبية١٩٦٤يف عام 

واليـة أمريكيـة تتبنـى فكـرة ويف الترشيع األمريكـي تعـد واليـة كاليفورنيـا أول 

ــام  ــة وذلــك يف ع ــالتعويض عــن اجلريم ــزام الدولــة ب ــه )٢ (م١٩٦٥الت ــم عدلت  ث

م وسارت عىل هنج واليـة كاليفورنيـا كـل مـن ١٩٦٧بالقانون الصادر يف عام 

واليــة نيويــورك وواليــة ماثوســتش، وبعـــد ذلــك صــدر القــانون االحتـــادي 

ــام  ــيهم ع ــي عل ــويض املجن ــيض ١٩٨٤لتع ــذي يق ــابع م ال ــندوق ت ــشاء ص بإن

 .)٣ (للخزانة العامة يتم متويله من الغرامات والكفاالت املصادرة

م ١٩٧٧ويف فرنسا صـدر أول قـانون يف فرنـسا لتعـويض ضـحايا العنـف عـام 

وألـزم الدولــة بتعــويض ضــحايا جــرائم املاسـة بــسالمة اجلــسم عنــدما يكــون 

ًاجلاين جمهوال أو معرسا، إال أن هذا القانون مل يوف ر إال محايـة جزئيـة بملـغ ً

م ١٩٨١حمدد ال يتناسب مع آثار اجلرم، ويف تطـور الحـق صـدر قـانون عـام 

الذي وسع فيه املرشع الفرنيس نطاق التعويض ليشمل ضحايا جـرائم الـرسقة 

م الـذي أقـر ١٩٨٣واالحتيـال وخيانـة األمانـة، ثـم صـدر بعـد ذلـك قـانون عـام 

                                                           
)١( Dr. Jogoody, Compensation victims of violent Crime In The                  

European Union With Aspecial Focuson Victims Of Terrorism, The 
National Center For Victims Of Crime, Washingtion, 2003, p:5.         

)٢( Dan Eddy, State Crime Victim Compens Ation Programs: Nature 
And Scope, The National Center For Victims Of Crime, 

Washingtion, 2003 p:2. 

َينظر د) ٣( ْ حممد يعقوب حيايت، مسئولية الدولـة عـن تعـويض األرضار الناشـئة عـن . ُ

 .١٧٧اإلسكندرية، منشأة املعارف صـ. جرائم األشخاص



  

)٥٨٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ة عن التجمهر، ثـم صـدر القـانون مسئولية الدولة عن تعويض األرضار النامج

م الذي ألزم الدولـة بتعـويض ضـحايا األعـامل ١٩٨٦لسنة ) ١٠٢٠، ٨٦(رقم 

 .)١(اإلرهابية

ول اا و:-  

عىل الرغم من أهنا أقدم الدول يف التنظيم القانوين، وكـان هبـا أقـدم القـوانني 

 الــرشيعة التــي نظمــت فكــرة التــزام الدولــة بــالتعويض عــن اجلــرائم، وجــاءت

 .ًاإلسالمية بتنظيم ذلك، خالفا للوضع الراهن يف معظم الدول العربية

  اا ًمـع أن الثابـت قـديام أن قـانون محـورايب يف بـالد : ا

ًالنهرين هو أقدم القوانني تنظيام لفكرة التزام الدولة بتعويض املجنـي 

إال يف علــيهم، وعــىل الــرغم مــن ذلــك مل يأخــذ هبــا القــانون العراقــي 

 ٩٠املهمــة اخلاصــة لتعــويض ضــحايا النظــام الــسابق رقــم قــانون فريــق 

 .)٢ (م٢٠٠٤لسنة 

  ريا بالبحث يف جممـل أحكـام القـوانني الـسورية عـن : وا

مــسئولية الدولــة عــن جــرب الــرضر يف حالــة جهالــة املتــسبب بالــرضر 

                                                           

 –تعويض األرضار الناشـئة عـن جـرائم اإلرهـاب . دةأمحد السعيد الزمر. راجع د) ١(

 وما بعدها، رباب ٢٠٢م صـ١٩٩٧ سنة ٢١ س٣القسم األول جملة احلقوق الكويتية ع

. عنرت تعويض املجني عليه عن األرضار الناشئة عـن جـرائم اإلرهـاب رسـالة دكتـوراة

 ٣٧٠م صـ٢٠٠١جامعة املنصورة كلية احلقوق 

 :"نت"قي راجع موقع النواب العرا) ٢(

 www.corira4.net/ara/meetings.aspx?id=59 



 

)٥٨٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

نجدها سكتت عن هذه احلالة ومل تنظمها ومل تبني من هـو املـسئول 

 .)١ (عن التعويض يف حال حدوثها

 ا مــدين عــىل أن الدولــة ) ٢٥٦/١(تــنص املــادة : ا

ــنفس إذا تعــذر الوصــول إىل املــسئول أو  مــسئولة عــن ضــامن أذى ال

الــضامن، وممــا ال شــك فيــه أن التــزام الدولــة هــذا يــشمل أذى الــنفس 

اشـرتط الناتج عن اجلرائم جمهولة الفاعل واجلـرائم اإلرهابيـة، وقـد 

ًاملرشع الكـويتي رشوطـا عـدة لتحقـق مـسئولية الدولـة يف التعـويض 

 :هي

 . أن تكون بصدد أذى أو رضر واقع عىل النفس )١(

 . أن يكون الرضر واقع بطريق املبارشة ال التسبب )٢(

ــة خاصــة  )٣(  أن يقــع الــرضر باســتعامل يشء يتطلــب ممارســته عناي

 .ملنع وقوع الرضر

ويف حالة معرفته فـال تقـوم  عدم معرفة حمدث الرضر أو ضامنه،  )٤(

 .مسئولية الدولة حتى لو ثبت إعسار املسئول

 .)٢ ( أال يكون للمرضور دور مقصود من جانبه أدى إىل وقوع الرضر )٥(

                                                           

بحث بعنوان مسئولية الدولة ومؤسـساهتا عـن التعـويض يف . أمري إبراهيم ترييس. راجع أ) ١(

 .موقع نت. حالة جهالة مسبب الرضر
 www.startimes.com/?t=21585508 

َينظر أ) ٢( ْ  "ة عـن جـرائم اإلرهـابتعويض املجني علية عـن األرضار الناشـئ"رباب عنرت . ُ

 .٢٢٦املرجع السابق صـ



  

)٥٨٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  يا جاء القـانون املـرصي خاليـا مـن نـص يـنظم مـسألة :ا ً

ــل؛ واجلــرائم  ــرائم جمهولــة الفاع ــن ج ــي علــيهم م ــويض املجن تع

القواعد العامـة يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة متنـع اإلرهابية، كام أن 

 )١ (.املترضر من االدعاء باحلق املدين أمام حماكم أمن الدولة

ــادة  ــنص يف امل ــرصي نجــده ي ــصوص الدســتور امل ــالرجوع إىل ن وب

ــادئ "): ٢( اإلســالم ديــن الدولــة واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية، ومب

وبذلك حتل قواعـد . )٢("ترشيعالرشيعة اإلسالمية املصدر الرئييس لل

الرشيعة اإلسالمية يف حالة عدم الـنص والتنظـيم للمـسألة املطروحـة 

 .وتكون املبادئ العامة للرشيعة اإلسالمية واجبة التطبيق

 وتلتـزم الدولـة إنسان احلياة اآلمنة حق لكل "): ٥٩(ونص يف املادة 

 .)٣("ضيهابتوفري األمن والطمأنينة للمواطنني ولكل مقيم عىل أرا

حتمـي "): ٢٦(نص النظام األسـايس للحكـم م: ويف النظام السعودي

 ." وفق الرشيعة اإلسالميةنسانالدولة حقوق اإل

توفر الدولـة األمـن جلميـع مواطنيهـا واملقيمـني "): ٣٦(ويف املادة 

فلــم يتـــضمن أي مـــن القــانون املـــرصي والنظـــام . "عــىل أقاليمهـــا

                                                           

أحكامها املوضـوعية وإجـراءات . جرائم اإلرهاب. حممد حممود سعيد. راجع د) ١(

 . وما بعدها١٨م صـ١٩٩٥دار الفكر العريب سنة ) ١(مالحقتها طبعة 

 .م٢٠١٤الدستور املرصي الصادر عام ) ٢(

 .م٢٠١٤دستور مجهورية مرص العربية الصادر عام ) ٣(



 

)٥٨٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

بتعـويض ضـحايا اإلجـرام يف اجلـرائم السعودي ما ينظم التزام الدولة 

 . جمهولة أو جرائم اإلرهاب

ًونجد يف هذا األمر قصورا تـرشيعيا بـام يوجـب عـىل الدولـة التـدخل بتـرشيع  ً

ــام الــرشيعة  ــىض أحك ــق مقت ــرائم وف ــذه اجل ــي علــيهم يف ه ــصاف املجن إلن

 .اإلسالمية وتنفيذ االتفاقات الدولية

ًرا :وت اات وااوا :-  

انعقـد العديـد مـن املـؤمترات الدوليــة التـي اهتمـت بحقـوق املجنـي علــيهم 

 .وعىل رأسها حقه يف التعويض

م فقـد جـاء ١٨٩٥وكانت بدايتها مع املؤمتر الدويل للسجون يف باريس عام 

 أنــه حــان الوقــت ألن ":  املقــدم للمــؤمتر"أدولــف برانــز"يف تقريــر الفقيــه 

َملجنـي عليـه وأن تراعـى ظروفـه وأحوالـه أسـوة باجلــاين تلتفـت الدولـة إىل ا ْ ُ

الذي يلقي كل رعاية من جانب الدولة من مأكل، ومـسكن، وملـبس، وتأهيـل، 

 بيــنام تــرتك املجنــي عليــه يقــايس مــن جــراء اجلريمــة يف "وتــدريب وخالفــه

الوقت الذي يساهم هو نفسه بطريق غري مبارش يف رد اعتبـار ورعايـة املجـرم 

 .)١ (به من خالل الرضائب التي يدفعها إىل الدولةالذي أرض 

                                                           

 )١ (William Tallack, Reparation To The Injured And The Rights Of 

The Victims Of Crime To Compensation, London, 1966, P:18. 



  

)٥٨٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
م قـد أوىص بوجـوب ١٩٠٠ وكان املـؤمتر الـدويل للـسجون ببلجيكـا عـام -

إال أن ظروف احلـرب العامليـة األوىل . التزام الدولة بتعويض املجني عليهم

 .)١ (والثانية حالت دون إجياد صدى هلذه الفكرة

م والـذي اختـتم أعاملـه ١٩٦٨عـام وعقد مـؤمتر لـوس أنجلـوس بكاليفورنيـا 

بالتوصية بأنه ينبغي تعويض املجني عليهم من الدولة كام جيب أن ينظـر إىل 

 .)٢ (هذا التعويض عىل كونه حق للمجني عليهم وليس منحة من الدولة

ــة لــضحايا اجلريمــة  ــوفري العدال ــية لت وصــدر اإلعــالن بــشأن املبــادئ األساس

 ٣٤/٤٠ة العامـة لألمـم املتحـدة بـرقم وإساءة اسـتعامل الـسلطة مـن اجلمعيـ

م، وقد نص يف املادة الرابعة منه عىل حق ضـحايا اإلجـرام يف أن ١٩٨٥لسنة 

يعاملوا برأفة واحرتام لكرامتهم مع متكيـنهم مـن الوصـول إىل آليـات العدالـة 

 .واحلصول عىل اإلنصاف الفوري

ــنام ال يكــون مــن املمكــن احلــصول  عــىل ونــص يف املــادة الثانيــة عــرش حي

تعويض كامل من املجرم أو من مـصادر أخـرى، ينبغـي للـدول أن تـسعى إىل 

الضحايا الذين أصـيبوا بإصـابات جـسدية بالغـة ) ١: (إىلتقديم تعويض مايل 

                                                           

 حـق املجنـي عليـه يف التعـويض عـن رضر الـنفس –زكـي زكـي زيـدان . راجع د) ١(

 .١٩٠املراجع السابقة صـ

َينظــر د) ٢( ْ  حــول أســاس تعــويض الدولــة لــضحايا  مقــال قــانوين–ســعاد الــزروايل . ُ

 .اإلرهاب

 /http://www.mohamah.net/law: موقع نت



 

)٥٨٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

أرس األشـخاص ) ٢. (أو اعتالل الصحة البدنية أو العقلية نتيجة جرائم خطرية

ًاملتوفني أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نت  .يجة اإليذاءً

ونص يف املادة الثالثة عـرش ينبغـي تـشجيع إنـشاء وتعزيـز وتوسـيع الـصناديق 

 .)١(الوطنية املخصصة لتعويض الضحايا

) األسبوع الرابـع للفقـه اإلسـالمي(هو . وعقد أول مؤمتر عريب يف هذا الشأن

نـوقش فيـه موضـوع تعـويض .م١٩٧٤ ديسمرب ١٩-١٤يف تونس خالل األيام

 "ال يبطـل دم يف اإلسـالم" اإلجرام، وبحث املبـدأ اإلسـالمي الدولة لضحايا

 -:وكان من بني توصياته

ــة " ــق احلامي ــة ح ــىل اجلامع ــرد ع ــالمية أن للف ــرشيعة اإلس ــادئ ال ــن مب إن م

والرعاية فقد أخذت الدولة اإلسالمية عىل عاتقها منع اجلريمة، وإذا مل تـسفر 

ــد التــواز ــا أن تعي ــب عليه ــق ذلــك وج ــن حتقي ــه جهودهــا ع ــت ب ــذي أخل ن ال

ُاجلريمة، واألصل أن عبء ذلك يقع عىل اجلاين، فـإذا مل يعـرف اجلـاين أو 

 .عجز هو وعائلته عن دفع الدية وجبت عىل بيت املال

إذ ال يـسوغ أن خيتلــف حــظ املجنـي علــيهم يف جــرائم القتـل بحــسب مــا إذا 

ًعرف القاتل أو مل يعرف، وبحسب ما إذا كان مؤرسا أو معرسا ً ُ) ٢(". 

                                                           
 بشأن املبادئ األساسية لتـوفري العدالـة لـضحايا اجلريمـة وإسـاءة اسـتعامل إعالن) ١(

 ٤٠/٣٤أعتمد ونرش عىل املأل بموجب قرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة . السلطة

 .م١٩٨٥مرب نوف/  ترشين الثاين٢٩املؤرخ 

 .  موقع نت
http://www.ohchr.org/ar/professionall.nterest/pages  

َينظر د) ٢( ْ  .حق املجني عليه يف اقتضاء حقه يف التعويض من الدولة. عبد الرمحن خلف. ُ



  

)٥٨٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وجــاء يف املــؤمتر الثالــث للجمعيــة املــرصية للقــانون اجلنــائي املنعقــد يف 

الــدعوة إلنــشاء ": م، وجــاء يف توصــياته١٩٨٩ مــارس ١٤-١٢القــاهرة مــن 

ــوال املــصادرة وحــصيلة التربعــات ملواجهــة  ــتم متويلــه مــن األم صــندوق ي

 ."حاالت عجز اجلاين عن دفع التعويض للمجني عليه

عويض للمجني عليه أو ألرستـه يف حـال وفاتـه أو عجـزه والتزام الدولة بدفع ت

ــام  ــال بأحك ــك عم ــا وذل ــة الفاعــل أو كــان هارب ــة إىل معرف ًإذا مل تــصل العدال ً

ــالمية ــة ) ١ (الــرشيعة اإلس ــة واإلقليمي ــيات هــذه املــؤمترات الدولي ــم توص ورغ

ــويض  ــسمح بتع ــالمية ت ــة واإلس ــدول العربي ــن ال ــد بعــض م ــا نج ــة فإنن والعربي

 ولـيس جتامعيـةكنوع من املـساعدة اال. م القتل من أموال الدولةضحايا جرائ

ًكحق قانوين ملن أرضوا مـن اجلريمـة وتعويـضا هلـم عـن اخلـسائر املاديـة 

 .وبحد أقىص ال يصل إىل قدر الرضر. واملعنوية

 .ونجد البعض اآلخر مل يسمح بأي تعويض من أموال الدولة

ًدال للمجنـي علـيهم يف حالـة عـدم ًمع أن الرشيعة اإلسالمية تفرض تعويضا عا

 .معرفة اجلاين أو إعساره كام هو ثابت يف طي هذا البحث

ًويرى البحث رضورة وضع الدولة نظاما يقرر حق املجني علـيهم أو ورثـتهم 

يف مطالبة الدولة بتعويضهم وجـرب مـا حلـق هبـم مـن أرضار مـن جـراء وقـوع 

 وفـق ضــوابط ورشوط اجلريمـة وعــدم الوصـول إىل اجلــاين أو عـدم معرفتــه

 .ًمقررة قانونا

                                                                                                                                              
 جامعـة عبـد –املجلة األكاديمية للبحث القانوين يف جملة سداسية تصدر عن كلية احلقوق 

 .١٦، وما بعدها هامش رقم ٢٤ صـ٢٠١٠، سنة ١ ع بجاجة،–الرمحن مريه 

حقـوق املجنـي . املؤمتر الثالث للجمعيـة املـرصية للقـانون اجلنـائي. توصيات) ١(

 .٦م صـ١٩٩٠عليه يف اإلجراءات اجلنائية دار النهضة العربية سنة 



 

)٥٩٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

  املطلب الثاني

  الدولة بتعويض اني عليهم ) (أساس التزام
 

نتناول بيان ذلك يف كل من الرشيعة اإلسـالمية والقـانون املقـارن عـىل النحـو 

  -: التايل

أو :ا ا :-  

مراعـاة حقـوق يقوم النظام اإلسـالمي عـىل العدالـة واملـساواة وجـرب الـرضر و

فقـد نظـم حقـوق ضـحايا جـرائم الـدم . املتهم واملجنـي علـيهم يف آن واحـد

ونظـم حـصوهلم . ًسواء كانوا جمنيا عليهم من اعتـداء عمـدي أم غـري عمـدي

، أو مـن بيـت مـال املـسلمني إذا كـان ) (عىل الدية سواء من اجلاين أو عاقلتـه

ًاجلاين جمهوال أو معرسا، أو مل تستطع عاقلته د  .فع الديةً

فأقام فقهاء الرشيعة اإلسالمية مسئولية الدولة عن تعويض املجنـي عليـه عـىل 

 . اجتامعي: ترشيعي، واألخر: أحدمها: أساسني

                                                           

) (السبب الذي من أجله يضع القـانون عـبء تعـويض الـرضر : يقصد بأساس االلتزام

ىل عاتق شخص معني، فأساس مسئولية الدولة يقـصد بـه الـسبب الـذي مـن احلاصل ع

 .أجله يضع القانون عبء تعويض الرضر عن تلك اجلرائم عىل عاتق الدولة

) (إذا مل تكـن العاقلـة أصـال : وقال إسـحاق. هم العصبة القرابة من قبل األب: العاقلة

 دار "كلمة العاقلة" البن منظور لسان العرب. وال هتدر الدية. فإنه يكون يف بيت املال

 .٢٤٣صـ١٠م ج٢٠٠٥ سنة ٤ لبنان ط-بريوت . صادر للطباعة والنرش



  

)٥٩١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
األســاس التــرشيعي ملــسئولية الدولــة عــن تعــويض املجنــي عليــه هــو العقــد ) ١(

 )١ (.ثانية عند العقبة وهو ما سمي ببيعة العقبة األوىل، وال- - الذي تم بني النبي 

ــة  ــه الدول ــىل أساس ــت ع ــة وقام ــد العقب ــرتني عن ــدث م ــذي ح ــد ال وهــذا العق

اإلسالمية هـو عقـد حقيقـي تـم فيـه االتفـاق بـني إرادات حـرة واعيـة مـن أجـل 

وأصبح اجلميع بموجب هـذا العقـد . حتقيق رشيعة السامء عىل أهل األرض

ً حتقيقــا ورفـع الـرضر عـن املـرضورين. ملتزمـون بمنـع ارتكـاب مـا حــرم اهللا

 )٢("ال رضر وال رضار": --لقوله 

ال يبطـل دم يف "ومن املقررات الرشعية التـي تؤيـد األسـاس التـرشيعي مبـدأ 

ً فعىل القاتل أن يدفع الدية فإذا كان معرسا وجب ذلك عىل عاقلتـه )٣("اإلسالم

ًفإذا مل يستطيعوا أو كان القاتل جمهـوال وجـب عـىل بيـت مـال املـسلمني أن 

                                                           

طه .  حتقيق–راجع أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلميدي املعافري ) ١(

 .٢٧٩ صـ٢هـ ج١٤١١ بريوت طبعة –السرية النبوية البن هشام . عبد الرؤوف سعد

) ابـن ماجـه(أيب عبـد اهللا حممـد بـن يزيـد : تـصنيف) ٢٣٤١(سنن ابن ماجه برقم ) ٢(

 بيت األفكار الدولية للنرش والتوزيع بالرياض السعودية اعتنى –) ٣٧٣-٢٠٩(القزويني 

م باب من بنى يف حقه ما يرض بجـاره ١٩٩٩هـ ١٤٢٠به فريق بيت األفكار الدولية سنة 

 أبــو –املؤلـف . بـري وتلخـيص احلبــري يف ختـريج أحاديـث الرافعــي الك-. ٢٥٢صــ 

هــ ٨٥٢الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العـسقالين املتـويف سـنة 

ــارش دار الكتــب العلميــة الطبعــة األوىل عــام  م بــاب القــسامة ١٩٨٩/ هـــ١٤١٩الن

 .٤٧٥/٤صـ

بـدون . ٧٩صــ١بـريوت ج. عيل حيدر دار العلـم للماليـني. جملة األحكام العدلية) ٣(

 .سنة نرش



 

)٥٩٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

فعىل الدولة للمجني عليه حق احلامية ولورثته حق الرعاية، فـإن . ديةيويف بال

عجزت الدولة عن الوصول إىل اجلاين وتوفري احلامية للمجنـي عليـه فالديـة 

تكون واجبة عىل بيت املال، ووجوب الديـة ال يتوقـف عـىل درجـة ثـراء أهـل 

 .)١ (املقتول فهي تدفع للغني كام تدفع للفقري عىل السواء

بناء الدولة اإلسـالمية قامـت بتنظـيم مرافـق الـدفاع واألمـن والقـضاء وعهـدت وبعد 

بكل مرفق إىل جهاز متخصص يف هذا الشأن يقـوم بـه نيابـة عـن أفـراد الدولـة، فـإذا 

ــد  ــون ق ــة تك ــا األمني ــة ممثلــة يف أجهزهت ــإن الدول ــالغري ف ــة أرضت ب وقعــت جريم

ــ ــد أخل ــون ق ــايل تك ــه، وبالت ــي علي ــة املجن ــرصت يف محاي َّق ــع َ ــااللتزام الواق ت ب

عليهـا، ويرتتـب عليهــا التـزام رشعـي بــالقبض عـىل اجلـاين، كــام تلتـزم بتعــويض 

 .املجني عليه يف حالة إعسار اجلاين أو عدم القبض عليه أو جهالته

األسـاس االجتامعـي ملـسئولية الدولـة عـن تعـويض املجنـي عليـه مبنــي ) ٢(

راد الدولــة وشــعور اجلميــع عــىل مبــدأ التكامــل االجتامعــي والتكافــل بــني أفــ

باملسئولية جتاه بعضهم البعض وأن كل واحد مـنهم يـسأل عـن نفـسه ويـسأل 

عن غـريه، وهـذا املبـدأ يفـرض عـىل الدولـة االلتـزام بـدفع تعـويض للمجنـي 

. )٢ (عليهم يف حال إعـسار اجلـاين أو عـدم معرفتـه مـن اخلزانـة العامـة للدولـة

                                                           

ْين) ١(  مطبعـة "املغنـي"َظر عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد بـن قدامـة ُ

 ٣٢١ صـ٩هـ ج١٣٤٨ عام ٦املنار بمرص ط

 عــام ٦دار الــرشق مــرص ط. اإلســالم عقيــدة ورشيعــة. حممــود شــلتوت. راجــع د) ٢(

 .٤٥٥م صـ١٩٧٢



  

)٥٩٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ٌالكـريم والـسنة الـرشيفة كثـري مـن اآليـات ًوتطبيقا هلذا املبدأ وردت بـالقرآن 

ِّ وتعـاونوا عـىل الــرب ": -تعـاىل-واألحاديـث التـي تـدعوا إىل التكافـل، فقـال  ِ ْ َ َ َ َ َُ َ

ــدوان  ــم والع ــىل اإلث ــاونوا ع ــوى  وال تع ِوالتق َ ُ َ َ َ َ َ ٰ َ َْ َ َّْ ِ ُْ َ ِْ ْ ــال . )١("َ ــاىل-وق ــى ": -تع َ وآت َ

ْاملال عىل حبه ذوي القربى وال ْ َ ََ َ ِّ ُ َٰ ْ ُ َِ ِ
ٰ ِيتامى واملساكني وابن السبيل والـسائلني ويف َْ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ

َّ َّ َ ٰ َ َِ َِْ َ

ِالرقاب  َ َ ولتكن منكم أمـة يـدعون إىل اخلـري ويـأمرون ": -تعاىل-، وقال )٢("ِّ َُ ُ َ ْ َ َّ ْ ِّْ َ ُ َِ َْ ْ ٌَ ُ ُ ُ ْ

َباملعروف وينهون عن املنكر  وأولئك هم املفلحون  َُ ُ َ َ ْ َ ْ
ِ ِ ِْ َُْ ُْ ِ َُْ َ َُٰ ُ ِ َِ َ ْ")٣(. 

ــه " : --وقــال  ــرآة املــؤمن واملــؤمن أخــو املــؤمن يكــف عن  املــؤمن م

 .)٤("ضيعته وحيوطه من وراءه

: ، وقـال)٥("ً املؤمن للمؤمن كالبنيـان املرصـوص يـشد بعـضه بعـضا": وقال

   مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه "

                                                           

 .سورة املائدة) ٢(من اآلية ) ١(

 .سورة البقرة) ١٧٧(من اآلية ) ٢(

 .من سورة آل عمران) ١٠٤(ية اآل) ٣(

لإلمـام احلـافظ أبـى داود السجـستاين ) ٤٩١٨(خمترص كتاب سنن أيب داود رقم ) ٤(

 الطبعـة األوىل ٣ وتقديم رضوان جامع رضوان جاختصار. سليامن بن األشعث األزدي

 .٣٠٢مطابع اهليئة املرصية للكتاب صـ . م٢٠١٨سنة 

ني مسلم بن احلجاج القشريي النيـسابوري صحيح مسلم لإلمام احلافظ أبى احلس) ٥(

 ١٤٣٤ طبعة أوىل ٧٨٢صـ) ٢٥٨٥(ترقيم وترتيب حممد فؤاد عبد الباقي حديث رقم 

م دار التقوى للطباعة والنرش، صحيح البخاري لإلمام أيب عبد اهللا حممـد بـن ٢٠١٢هـ 



 

)٥٩٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

 .)١("عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر واحلمى

ــي و ــه ه ــي علي ــويض املجن ــن تع ــة ع ــسئولية الدول ــك إىل أن م ــن ذل ننتهــي م

ــني ــني جمتمع ــىل األساس ــوم ع ــسئولية تق ــاس . م ــرشيعي، واألس ــاس الت األس

 .االجتامعي يف آن واحد

                                                                                                                                              

عة  الطب٧٤٨صـ) ٦٠٢٦(إسامعيل البخاري ترقيم وترتيب حممد فؤاد عبد الباقي رقم 

 .م دار التقوى للطباعة والنرش٢٠١٢هـ ١٤٣٤األوىل 

، صــحيح البخــاري رقــم ٧٨٢املرجــع الــسابق صـــ) ٢٥٨٦(صـحيح مــسلم رقــم ) ١(

 .٧٤٨ املرجع السابق صـ٦٠١١



  

)٥٩٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًم :ن اما ) (: 

                                                           
) ( انقسم الفقه القانوين حول التزام الدولة بتعـويض املجنـي عليـه عـن اجلريمـة إىل

رض هلـا؛ ألنـه يـرى أن نظـام التعـويض  رافض هلذه الفكرة ومعا":  األول".اجتاهني

القائم عىل مبدأ املسئولية الشخصية للجاين فيه الكفاية جلرب الرضر، فال حمل لتقريـر 

ًمـسئولية الدولــة عـن التعــويض؛ وذلــك اعـتامدا عــىل أن التــزام الدولـة بــالتعويض عــن 

اطر اجلريمة يؤدي إىل التمييز بني ضحايا اجلريمـة وضـحايا الكـوارث الطبيعيـة وخمـ

العمل واملرض، وأن التزام الدولة بالتعويض يؤدي إىل إهدار مبدأ املـسئولية الفرديـة 

وشخصية العقوبة مما يـضع معـه وظـائف العقـاب الرادعـة، كـام أنـه يقلـل مـن حـرص 

األفراد ملنع وقوع اجلريمة ضدهم لعلمهم بأن ثمة تعويض سيحصلون عليـه؛ كـام أنـه 

 حلقت بغريهم دون ان يكونوا هم مرتكبيها، كـام أنـه يؤدي إىل حتميل األفراد ألرضار

تعـويض الدولـة . يعقـوب حممـد حيـايت. راجـع د" –تؤدي إىل إهـدار أمـوال الدولـة 

 يف عـام ٨٧صــ. جامعـة القـاهرة. رسـالة دكتـوراه. للمجني عليه يف جرائم األشخاص

يف التــزام الدولــة بــالتعويض عــن جــرائم اإلرهــاب . عــامد فاضــل ركــاب. م، د١٩٧٨

 "." ومـا بعـدها بـدون سـنة صـياغة ودار نـرش٨صــ. جامعـة البـرصة. الترشيع العراقـي

 مؤيد لفكرة التزام الدولة بتعويض املجني عليه يف احلـاالت التـي ال يـتمكن ":الثاين

إذا كـان اجلـاين هـو : ًفيها املرضور من احلصول عـىل تعـويض؛ وذلـك اعـتامدا عـىل

ًيه فإن هذا األمر ليس ميسور املنـال غالبـا ففـي املسئول األول عن تعويض املجني عل

كثري من األحوال يكـون اجلـاين جمهـوال؛ كـام أن الدولـة حظـرت عـىل األفـراد إقامـة 

العدالة ألنفسهم، وأخذت عىل عاتقها منع اجلريمة وإعادة التـوازن الـذي اختـل بـسبب 

ة، كام أن من وقوع اجلريمة ومن مقتضيات إعادة التوازن تعويض املرضور من اجلريم

مقتضيات مبدأ املساواة الذي تنص عليه الدول يف دساتريها أال حيصل شـخص عـىل 

ًحقه وحيرم اآلخر لعدم معرفة املسئول عن رضره وحتقيقـا هلـذا املبـدأ وجـب عـىل 

كـام أن . الدولة التدخل بتعويض املرضورين الذين تعذر معرفة املسئول عن رضرهم

ــه و ــا الدولــة وارث مــن ال وارث ل ــه وهــذا يوجــب عليه يف املقابــل ويل مــن األوىل ل

عبد الـرمحن . راجع د". تعويض املرضور إذا مل حيصل عىل تعويض من طريق آخر



 

)٥٩٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

تنازع الفقه القانوين نظريتان أساسيتان يف حتديد أساس مـسئولية الدولـة عـن 

ــي  ــويض املجن ــانوين، تع ــاس الق ــا األس ــه يف اجلريمــة، مه  واألســاسعلي

 .االجتامعي، ولكل منهام مزايا وسلبيات

  -:اس امم) أ(

ًيرى أنصار هذا الرأي أن هناك عقدا تم إبرامه بني الفـرد مـن جهـة والدولـة مـن 

جهة أخرى، يلتزم بمقتـضاه الفـرد بـأداء واجباتـه والتزاماتـه جتـاه الدولـة التـي 

 إقليمهـا ويـستفيد مـن محايتهـا ورعايتهـا وخـدمتها، وتلتـزم الدولـة يقيم عـىل

باملقابل بتحقيق األمن واألمان ومكافحة اإلجرام والسهر عىل تطبيـق القـانون 

 .)١ (وخاصة أهنا حتتكر لنفسها بحق العقاب يف العرص احلديث

رائـــد فكـــرة التـــزام الدولـــة بتعـــويض  Benthamويعتـــرب الفقيـــه اإلنجليـــزي 

ور من اجلريمة عىل أساس قـانوين؛ ألن الدولـة تلتـزم بتـوفري احلاميـة املرض

                                                                                                                                              
 مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلريمة األساس والنظام جملة الرشيعة –احللقي 

حممـد نـرص رفـاعي الـرضر .  ومـا بعـدها، ود٣١٩م صــ٢٠١١ سـنة٤٧والقانون العدد

م ١٩٧٨جامعة القاهرة سنة . رسالة دكتوراة. كأساس للمسئولية يف املجتمع املعارص

ونحن نؤيـد االجتـاه القائـل بـالتزام الدولـة بتعـويض املـرضور عنـد تعـذر . "٤٥٤صـ

معرفة املسئول عن اجلريمة أو إعساره أو عدم متكن املرضورين مـن احلـصول عـىل 

ملساواة، والتكافل االجتامعي وشـعور تعويض ألي سبب ألن ذلك يؤدي إىل حتقيق ا

 .الضحية بالعدل واالستقرار النفيس ويتفق مع ما نصت عليه معظم املعاهدات الدولية

 أساس ومسئولية الدولة عن تعويض املجني عليـه يف –حمسن العبودي . راجع د) ١(

. ة مـرص القـاهر– دار النهـضة العربيـة –القانون اجلنائي واإلداري والرشيعة اإلسـالمية 

 .٥م صـ١٩٩٠طبعة عام 



  

)٥٩٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
واألمن ألفراد املجتمـع سـواء أكـانوا مـواطنني أم مقيمـني خاضـعني لقانوهنـا 

بموجب فكرة العقد االجتامعـي املـربم بـني الدولـة وهـؤالء األفـراد، وتتعهـد 

ــدفاع عــن حقــ ــوفري أقــىص درجــات احلاميــة هلــم وال ــه بت وقهم الدولــة بموجب

ومــصاحلهم والقـــصاص مـــن اجلنـــاة مقابــل التـــزام األفـــراد بكافـــة قوانينهـــا 

ويرى أنصار هـذا الـرأي أن التعـويض . )١ (وتعاليمها وعدم اإلرضار بمصاحلها

يف هذه احلالة هو حق خالص لضحايا اجلريمـة تلتـزم بـه الدولـة ويـستطيعون 

ــة ألي  ــذه املطالب ــة هل ــع الدول ــضائيا دون دف ــه ق ــا ب ــوع ًمطالبته ــبب ألن وق س

ًاجلــرائم وحــدوث أرضار لألفــراد، يعــد إخــالال مــن جانــب الدولــة بالتزامهــا 

وهـذا اإلخـالل قرينـة عـىل خطئهـا، وكـذا . بتوفري األمن والوقايـة مـن اجلـرائم

ــزم  ــاب، فتلت ــن العق ــه م ــه أو إفالت ــاين أو هرب ــة اجل ــىل معرف ــدرهتا ع ــدم ق ع

 .باملقابل بتعويض املرضور

دى كبري يف بعض املـؤمترات الدوليـة واإلقليميـة التـي وكان هلذا االجتاه ص

 .ناقشت مسألة تعويض املجني عليه من اجلريمة

أ ة م   سا ا وا:-  

تعويض ضحايا اجلريمـة واجـب عـىل الدولـة وحـق هلـم، فـال جيـوز  -١

يـد النظر إىل هذا االلتزام عىل أنه منحـة تقـدمها الدولـة، وال جيـوز تقي

هذا احلق بحاجة املرضور، وال يلتزم من يطالب هبذا احلق أن يثبـت 

                                                           

َينظر د) ١( ْ  تعـويض الدولـة للمـرضور مـن اجلريمـة دراسـة –حممد أبو العال عقيـدة . ُ

 دار النهضة العربية القاهرة -مقارنة يف الترشيعات املعارصة والنظام اجلنائي اإلسالمي

 .٢٨م صـ٢٠٠٤الطبعة الثانية سنة 



 

)٥٩٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

تقصري الدولـة يف منـع وقـوع األرضار التـي حلقـت بـه، وقبـضها عـىل 

 .)١ (اجلاين وتقديمه للمحاكمة

التعويض من الدولة ال يقترص عىل نوع معني من اجلرائم، فـالتعويض  -٢

دون االكــرتاث بنــوع البــد أن ينظــر إليــه باعتبــاره وســيلة جلــرب الــرضر 

 .اجلريمة املرتكبة

إن االلتزام الواقع عىل الدولة بمقتـىض هـذا األسـاس القـانوين ال يميـز  -٣

بـني أنــواع الـرضر ألنــه التـزام عــام بـالتعويض عــن جـرب األرضار التــي 

 .)٢ (حتدثها اجلريمة دون متييز

ــة  -٤ ــون جه ــب أن تك ــويض جي ــسائل التع ــصل يف م ــي تف ــة الت أن اجله

 .)٣ (خمالفة االلتزام القانوين تقتيض املساءلة أمام القضاءقضائية؛ ألن 

  
  

                                                           

َينظر د) ١( ْ ية الدولـة عـن تعـويض املجنـي عليـه يف  أساس مسئول–حمسن العبودي . ُ

القانون اجلنائي واإلداري والـرشيعة اإلسـالمية، مداخلـة منـشورة يف جمموعـة أعـامل 

ــة  ــراءات اجلنائي ــه يف اإلج ــي علي ــوق املجن ــؤمتر حق ــة "م ــث للجمعي ــؤمتر الثال امل

 .٥١١م صـ١٩٩٠املرصية للقانون اجلنائي مرص سنة 

وق األساســية للمجنــي عليــه يف الــدعوى احلقــ. حممــد حنفــي حممــود. راجــع د) ٢(

 .١٦٨م صـ٢٠٠٦ دراسة مقارنة الطبعة األوىل دار النهضة العربية، مرص –اجلنائية 

َينظر د) ٣( ْ الدولة وحقوق ضحايا اجلريمـة املرجـع . أمحد عبد اللطيف الفقي. ُ

 .٨١السابق صـ



  

)٥٩٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ة ام ها ا إ و ١ (اتدو)(( أ: 

 أن األساس القـانوين ملـسئولية الدولـة عـن تعـويض املجنـي عليـه ال -١

يطـابق الواقــع ويــصطدم مـع القواعــد القانونيــة الـسائدة والقائمــة عــىل 

سئول عـن تعـويض الـرضر هـو مـن امل": قاعدة راسخة تنص عىل أن

 "صدر منه الفعل املتسبب للرضر

                                                           

يف القـانون الوضـعي عادل الفقي حقوق املجني عليـه . د. راجع تفصيل هذه االنتقاضات) ١(

 ومـا ٢٧٩م صــ١٩٨٤رسـالة دكتـوراة حقـوق عـني شـمس سـنة . مقارنا بالـرشيعة اإلسـالمية

 رسالة –حممد يعقوب حيايت، تعويض الدولة للمجني عليه يف جرائم األشخاص . بعدها، د

 . وما بعدها١٢١صـ. م١٩٧٧دكتوراة كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية سنة 

) (توجــه فقهــاء الــرشيعة اإلســالمية القــائلني بــأن مــسئولية الدولــة عــن وهــذه االنتقــادات ال 

تعويض املجني عليهم تقوم عىل أساس ترشيعي، واجتامعي، وذلك ألن الرشيعة اإلسـالمية 

منذ بدايتها فرقت بني مسئولية املبارش واملتسبب يف الـضامن، وأوجبـت الـضامن يف حالـة 

ب، وأن العقد القائم بني الدولة وأفرادها عقد حقيقي اجتامع اإلثنني عىل املبارش دون املتسب

ًوتارخيي يف الرشيعة اإلسالمية وليس ومهيا كام بينا آنفا ً. 

ًوالقول بأنه ال يعتقد أن عـىل الدولـة واجبـا مطلقـا وعامـا يف محايـة كـل فـرد عـىل إقليمهـا ال  ً ً

ة ومحاية اآلخر وهـذا يصدق عىل الدولة يف حكم الرشيعة اإلسالمية ألن كل فرد عليه منارص

ًأيضا واجب تقوم به الدولة من خالل مرفق األمن نيابة عن اجلميع؛ ومسئولية الدولة هنا مقيـدة 

وبالتــايل يكــون لــوىل األمــر ســلطة حتديــد اجلــرائم األكثــر خطــورة عــىل . بــرشط اإلمكــان

دات فكلـام زادت إيـرا. املجتمع والتي جيب التعويض عنهـا بحـسب مـوارد اخلزينـة العامـة

حمـسن .  ومـا بعـدها، د١٨صــ. اخلزينة العامة زادت تغطية الضامن حتى تعم مجيع اجلرائم

 .٥٢٠العبود املداخلة السابقة مرجع سابق صـ



 

)٦٠٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

أن األساس القانوين ملسئولية الدولة قـائم عـىل فكـرة ومهيـة ال سـند  -٢

العقد االجتامعي وهو عقد ومهـي ال يمكـن أن "هلا يف احلقيقة وهو 

 .تؤسس األحكام القانونية عىل األوهام

ألنـه ال يعتقـد أن  -وهذا األساس مزعـوم وخطـر يف آن واحـد مزعـوم  -٣

ًعىل الدولة واجبا مطلقا وعاما يف محاية كل فرد عىل حده ً ً. 

ــه تبــدو بــأن مــسئولية الدولــة عــن اجلــرائم املاســة -وخطــر  وخطورت

ــا  ًباألشــخاص مــسئولية قانونيــة عــىل إطالقهــا يمكــن أن يكــون منطلق

ًللقول بمسئولية الدولة أيـضا عـن اجلـرائم الواقعـة عـىل األمـوال ويف 

 .ميل خلزينة الدولة أكثر مما تتحملذلك حت

  -:اس ا) ب(

ــويض  ــزام الدولــة بتع ــاس الت ــأن أس ــانوين إىل القــول ب ذهــب بعــض الفقــه الق

ضــحايا اإلجــرام يقــوم عــىل أســاس اجتامعــي حيــث يقــع عــىل الدولــة التــزام 

أديب، واجتامعي بمـساعدة ضـحايا اإلجـرام بالقـدر الـذي تـسمح بـه ميزانيتهـا 

ــن املــساعدات اإلالعامــة ــوع م ــو ن ــة ه ــه الدول ــذي تقدم ــالتعويض ال ــسان ف ية ن

ـــةواال ـــحايا . )١ (جتامعي ـــة بتعـــويض ض ـــزام الدول واألســـاس االجتامعـــي اللت

اإلجرام يقوم عىل فكرة التزام الدولـة ببـذل أقـىص مـا يف وسـعها للحيولـة دون 

ــاين  ــة اجل ــىل معرف ــل ع ــا أن تعم ــب عليه ــت وج ــإذا وقع ــة، ف ــوع اجلريم وق

                                                           

َينظر د) ١( ْ  حلقة نقاش بعنوان – دور الدولة يف تعويض املجني عليهم –داوود الباز . ُ

 ٢ملحـق ع. حلقـوق الكويتيـة جملـة ا"احلامية القانونية للضحية يف القـانون الكـويتي

 .٨٠أمحد الفقي املرجع السابق صـ. ، د٦٥صـ.م٢٠٠٤ سنة ٢٨س



  

)٦٠١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــإذا وتقديمــ ــويض، ف ــضاء التع ــن اقت ــيهم م ــي عل ــني املجن ــة ومتك ه للمحاكم

ًعجزت عن معرفته أو ظهر أنه معـرسا مل يبـق أمامهـا إال التـزام أديب بتعـويض 

 .))(١ ( يف مساعدة املرضورينجتامعيةاملرضور من منطلق وظيفتها اال

أ ة م   سا ا ا.  

ـــه -١ ـــويض الـــذي تدفع ـــرضور مـــن اجلريمـــة أن التع  الدولـــة إىل امل

 وصـورة مـن صـور املـساعدة اجتامعيـة هـو جمـرد إعانـة "الضحية"

 .ًوبالتايل ال يمكن اعتباره حقا للضحية

ــه  -٢ أن قيــام الدولــة بــدفع التعــويض للمــرضور مــن اجلريمــة يــشرتط في

 )٢ (حاجة املرضور ملساعدة الدولة

عـني مـن اجلـرائم أن الدولة هلا احلـق يف تقـدير التعـويض عـن نـوع م -٣

ــراد،  ــىل األف ــأثريا ع ــورة وت ــد خط ــرائم األش ــل اجل ــرى، مث ًدون األخ

 .واجلرائم املاسة بسالمة البدن دون غريها

                                                           

َينظر د) ١( ْ . خريي أمحـد الكبـايش. ، د٣٤املرجع السابق صـ. حممد أبو العال عقيدة. ُ

بحث منشور يف أعامل املؤمتر الثالث حلقوق املجني عليه يف اإلجـراءات اجلنائيـة 

 .٥٨٣جلنائي صـللجمعية املرصية للقانون ا

) (القانون اإليطايل، والفرنيس، واإلسباين، والنيوزيالنـدي، .. وأخذت هبذا األساس

 .واإلنجليزي

َينظر د) ٢( ْ حق املجني عليه يف التعويض عن الرضر النفيس . زكي زكي حسني زيدان. ُ

 .١٩٧املرجع السابق صـ



 

)٦٠٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ٍوحيق للدولة وضع حد أدين وحد أقىص للتعـويض بحـسب املقـدرة  -٤ ٍ

 .املالية هلا

ـــويض  -٥ ـــن تع ـــة ع ـــسئولية الدول ـــي مل ـــول باألســـايس االجتامع أن الق

 مسألة التعويض إىل جهات إدارية فقـط دون املجني، يعهد بالنظر يف

احلاجـة إىل عـرض النـزاع عـىل القــضاء عـىل اعتبـار أن األمـر جمــرد 

 .)١ (ية من جانب الدولةإنسانمساعدة 

زدات أة ام ها ا إ و و:-  

تضمنه ملعنى الرب واإلحسان والشفقة من جانب الدولة نحـو املجنـي  -١

 )٢ (ريمة عليهعليه بسبب وقوع اجل

عدم االعرتاف بتقصري الدولة وقيامها بام تلتـزم بـه يف مواجهـة األفـراد  -٢

من األمن واألمان ومالحقة اجلناة وتقديمهم ملحاكمة عادلـة وفـق مـا 

 .هو مقرر باالتفاقيات الدولية واإلقليمية والدساتري الداخلية

 .اإلخالل بمبدأ املساواة والعدالة والتكافؤ بني األفراد -٣

عدم تقرير تعويض مع وقوع الـرضر وتقـصري الدولـة يف دور احلاميـة  -٤

ـــة الوســـائل  ـــا مـــن كاف ـــا جيـــب عليه ـــذل م ـــن وعـــدم ب ـــوفري األم وت

 . واإلجراءات لتقديم اجلاين إىل املحاكمة العادلة

                                                           

َينظر د) ١( ْ مطبعة . القانون املقارنحقوق املجني عليه يف . حممود حممود مصطفى. ُ

 .١١٢م صـ١٩٧٥جامعة القاهرة مرص طبعة أوىل سنة 

 .٣٤حممد أبو العال عقيدة املرجع السابق صـ. د) ٢(



  

)٦٠٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وبالبحث يف معظم قوانني الدول األجنبية، والعربية نجد أن معظمها يأخذ 

ــزام الد ــي يف الت ــاس االجتامع ــرام دون باألس ــحايا اإلج ــويض ض ــة بتع ول

األســاس القــانوين، والــبعض يــرى عــدم التــزام الدولــة بتعــويض ضــحايا 

مع خمالفة ذلـك مـا تـنص عليـه املعاهـدات الدوليـة واإلقليميـة . اإلجرام

املتعلقة بحامية حقوق املجني عليه، واملتعلقة بالتزام الدولة باملحافظة 

مالحقة مرتكـب اجلريمـة وتقديمـه عىل األمن وحتقيق األمان والتزامها ب

للمحاكمة العادلة ومتكني ضحايا اجلريمة من اقتضاء التعويض العـادل، 

 .ًوعىل ذلك نصت أيضا معظم الدساتري الداخلية للدول

  ى اًوجـوب األخـذ باألساسـني معـا، األسـاس القـانوين، األسـاس : و

حالـة وقـوع جريمـة االجتامعي يف التزام الدولة بتعويض ضـحايا اإلجـرام يف 

ًإخــالال بالتزامهــا باملحافظــة عــىل األمــن واختــاذ كافــة التــدابري واإلجــراءات 

الالزمة ملنع وقوع اجلريمة وجهالة اجلاين وعدم إمكانية معرفتـه أو التوصـل 

ــه لتقديمــه للمحاكمــة أو  ــحايا إعــسارإلي ــة تعــويض ض  اجلــاين وعــدم إمكاني

 الدولــة حتمــل مــسئولية اجلريمــة عــن الــرضر الــذي حلــق هبــم فيجــب عــىل

ًتعويض املجنـي عليـه اسـتنادا لألسـاس القـانوين وذلـك بـسن قـانون يوجـب 

 .هذه املسئولية بتوافر رشوط وضوابط

قيام األفراد بواجبها جتاه الدولة، ويف املقابل التزام الدولـة بالوفـاء بـام عليهـا 

ًجتاه األفراد واألخذ باألساس االجتامعي أيضا وفقـا ملبـدأ الت كافـل والتعـاون ً

ًوالتـضامن يف رفـع آثــار اجلريمـة عـن كاهــل املـرضور واملجتمـع وحتقيقــا 

 .ملبدأ العدالة واملساواة



 

)٦٠٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

  املبحث الرابع

 نطاق وشروط التزام الدولة بتعويض ضحايا اإلجرام

:  

األصل يف الفقه الرشعي والقانوين أن اجلاين هو املـسئول عـن جـرب الـرضر 

 . من جراء فعله اإلجراميالذي حلق بالضحية

كام أن اجلـاين مـسئول عـن تعـويض ضـحية إجرامـه عـن كـل مـا أصـاهبا مـن 

 .رضر أيا كان نوع هذا الرضر وأيا كانت اجلريمة أو اخلطأ الذي ارتكبه

ًأما إذا كـان اجلـاين جمهـوال، أو مل تـتمكن الدولـة مـن القـبض عليـه أو تعـزر 

فهنـا .  أو مـن أي جهـة أخـرىعىل الضحية احلصول عىل تعويض من اجلاين

ًيظهر دور الدولة بالتزامها بـالتعويض حتـى ال يـضيع دم هـدرا وحتفـظ حقـوق 

 .األفراد

لكن هل يشمل التزام الدولة يف هذه احلالة بالتعويض عن كل أنـواع اجلـرائم 

 .أم يقترص عىل نوع دون آخر

ــالتعويض  ــة ب ــزام الدول ــانوين أن الت ــرشعي والق ــه ال ــسائد يف الفق ــحايا فال ض

 .اإلجرام هو التزام ذو طبيعة استثنائية احتياطية

ًووفقــا لقواعــد الفقــه الــرشعي والقــانوين أنــه ال جيــوز التوســع يف االســتثناء، 

وخاصة يف احلاالت التي يكون فيها األمر متعلق بخزينة الدولة وأمواهلـا، لـذا 

ا ًجيب حتديد نطاق ورشوط التـزام الدولـة بتعـويض ضـحايا اإلجـرام حتديـد

ــحا ــويض . ًواض ــن التع ــستفادة م ــخاص امل ــرائم، واألش ــوع اجل ــث ن ــن حي م



  

)٦٠٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
والرشوط املوضـعية واإلجرائيـة اللتـزام الدولـة بـالتعويض وذلـك مـن خـالل 

 -: املطالب اآلتية

  املطلب األول

  نطاق احلق يف التعويض
 

بيان نطاق احلق يف التعويض لضحايا اإلجـرام يقتـيض تنـاول نطـاق التعـويض 

ائم حمل التعويض، واألشخاص الذين يمكنهم االسـتفادة مـن من حيث اجلر

 -: التعويض وذلك من خالل اآليت

أو :اا   ق ام:-  

ًأوضــحنا ســابقا أنــه وفقــا للفقــه اإلســالمي أن مــسئولية تعــويض الــضحية عــن  ً

الرضر الذي أصابه تقـع عـىل اجلـاين يف اجلـرائم العمديـة وعـىل العاقلـة يف 

 . بحسب األصل) (ئم العمديةاجلرا

أما يف احلاالت التـي يتعـذر فيهـا حـصول الـضحية عـن تعـويض لعـدم معرفـة 

ففـي هـذه احلـاالت حتـى ال هيـدر دم .. اجلاين أو إعـساره أو إلعـسار عاقلتـه

 واجلرائم التي تلتزم فيهـا بتعـويض ) (.يف اإلسالم تكون الدية عىل بيت املال

                                                           

) ( إذا مل يوجد نظام العاقلة كام يف أغلب الدول يف هـذا العـرص، فينبغـي أن تتحمـل

حتقيق أغراض الرشيعة ًاخلزانة العامة للدولة تلك الدية حتقيقا للمساواة والعدالة وكذا 

 .اإلسالمية

) (أن كل مكان يكون الترصف فيه للدولة أو لعامة الناس ال لواحد مـنهم : ضابط ذلك

 –وال جلامعة حمصورين فال قسامة، وال دية عـىل أحـد وإنـام الديـة عـىل بيـت املـال 

 ."الغرم بالغنم"خزانة الدولة؛ ألن 



 

)٦٠٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

 أو تعذر احلصول عىل الديـة منـه بـسبب عـدم الضحية يف حالة جهالة اجلاين

ونـص يف . )١ (إمكانية القبض عليه هي اجلرائم الواقعة عىل الـنفس دون غريهـا

كـام جتـب الديــة يف ":  مـن مـرشوع تقنـني الــرشيعة اإلسـالمية٤٧/٣املـادة 

 )٢("بيت املال يف كافة احلاالت التي ال يعرف فيها اجلاين

م بيـت املـال بالديـة متـى جهـل املـسئول عـن واتفق معظم الفقهـاء عـىل إلـزا

 .)٣ (الرضر أو تعزر حصوهلا منه

ُ أنه عندما قتل عبـد اهللا بـن سـهل يف خيـرب --ًعمال بام روي عن رسول اهللا 

أنـا ": --وقـال . )٤ (وتعذر معرفة قاتله دفع ديتـه رسـول اهللا مـن بيـت املـال

أنـا وارث ":  أيب داوودويف روايـة. )٥("وارث من ال وارث له أعقل عنه وأرثـه

                                                           

 –املوســوعة القانونيــة املتخصــصة . ةوهبــة الــزحييل املوســوعة العربيـ. راجـع د) ١(

 .العلوم الرشعية الدية

  موقع نت
 arab-ency.com/law/details/163646>wergild/blood.money-

wergeld/prix dee l'homme. 

َينظر مرشوع تقنني الرشيعة اإلسالمية) ٢( ْ  .٣٧٣املرجع السابق صـ. ُ

.  دار اهلجـرة١ة يف املـسائل الفقهيـة طاألدلة الرضية ملتن الدرر البهيـ: راجع الشوكاين) ٣(

أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب : ؛ القرطبي٣١٦م صـ١٩٩١صنعاء سنة 

ســعيد : ، حتقيــق٢٣التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ج : النمــري القرطبــي

 .٢١١م صـ١٩٩٠مطبوعات وزارة الشئون اإلسالمية باملغرب سنة . أمحد أعراب

َينظر صحيح البخاري دار التقوى للطباعة والنرش والتوزيـع الطبعـة) ٤( ْ م ٢٠١٢ سـنة ١ُ

 .٨٤١املراجع السابق صـ

 .سبق خترجيه) ٥(



  

)٦٠٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َّمن ال وارث له، افك عنيه  هـو مـا يتعلـق :  ومعنـى األرس"، وأرث مالـه)ارسه(ُ

وروي أن . )١ (به ذمته ويلزمه بسبب اجلنايـات التـي سـبيلها أن تتحملهـا العاقلـة

 فلـم يعـرف قاتلـه ًرجال قتل يف زحام يف زمن اخلليفة عمـر بـن اخلطـاب 

. وهكـذا فعـل عـيل بـن أيب طالـب . )٢ ( املـالمن بيـت: ًفاستشار عليا فقال

ــوم اجلمعــة،  ــة ي ــامع بالكوف ــسجد اجل ــوا يف امل ــاس ازدمح ــد ورد أن الن فق

 )٣ (.فأفرجوا عن قتيل فوداه عىل بن أيب طالب من بيت املال

 يف "خزينــة الدولــة"فـاجلرائم التــي يلــزم تعـويض ضــحيتها مــن بيـت املــال 

 . الواقعة عىل النفسهي اجلرائم.. حالة عدم معرفة فاعلها

                                                           

سنن ابن ماجه وبحاشيته تعليقات مصباح : أبو احلسن احلنفي املعروف بالسندي) ١(

 ١يحة طبعـة خليل مأمون شـ:  حتقيق٣الزجاجة يف زوائد ابن ماجه لإلمام البوصريي ج

 .٢٧١م صـ١٩٩٦دار املعرفة بريوت سنة 

: أبو عمر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب النمـري القرطبـي: القرطبي) ٢(

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمـصار وعلـامء األقطـار فـيام تـضمنه املوطـأ مـن 

 عبد املعطـي : حتقيق٢٥معاين الرأي واآلثار ورشح ذلك كله باإلجياز واالختصار ج

 رقم ١٩٩٣ دار قتيبة دمشق بريوت وأدلة الوعي حلب والقاهرة سنة ١أمني قلعجي طبعة 

 .٢٣١ صـ٣٧١٨٦

  . املكتبة اإلسالمية.  ويبإسالم. موقع نت) ٣(

  http://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=   

االستذكار ملذاهب علامء األمصار فيام تضمنه املوطأ من :  كتاب–نداء اإليامن 

  www.al-eman.com           : موقع نت . معاين الرأي واآلثار



 

)٦٠٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

وهكذا سبق الترشيع اإلسـالمي كافـة األنظمـة الوضـعية وأسـبغ احلاميـة لكـل 

املرضورين وأكمل الترشيع اإلسالمي دائرة احلامية من خـالل مبـدأ ال يبطـل 

 .دم يف اإلسالم وقاعدة حياطة الدماء وصيانتها وعدم إهدارها

- مما ا و:- 

ــول ــة أن نق ــرضور إن: مــن البداه ــاه امل ــة جت ــه الدول ــزم ب ــذي تلت  التعــويض ال

يفرتض وقوع جريمة وارد نموذجها اإلجرامي يف قـوانني العقوبـات العامـة أو 

 .اخلاصة املعمول هبا يف البالد

وذلك ألن الرضر إذا كـان نـاتج عـن أفعـال ال تـشكل جريمـة فهـي ختـرج عـن 

 .نطاق بحثنا

جني عليـه عـن األرضار التـي ومما ال شك فيه أن اجلاين مطالب بتعويض امل

وعــىل أي نــوع منهــا ســواء كانــت جــرائم . ســببها لــه باجلريمــة املــسندة إليــه

 .أشخاص أم جرائم أموال

لكن التزام الدولة بتعويض املجني عليه عن اجلريمة جمهولـة الفاعـل يـشمل 

 .تعويض الدولة كال النوعني من اجلرائم أم يقترص عىل نوع دون اآلخر

مجاع يف الفقـه القـانوين عـىل اسـتبعاد التعـويض عـن األرضار يكاد يكون اإل

فــإن اجلــرائم التــي تقــع عــىل . النامجــة عــن اجلــرائم التــي تقــع عــىل األمــوال



  

)٦٠٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــان، كــام أن األمــوال  ــب األحي ــه يف أغل ــي علي ــة للمجن ــل كارث األمــوال ال متث

 )١ (واملمتلكات غالبا ما يتم التأمني عليها بام يغطي كامل التعويض

لك يقترص التزام الدولة بتعويض املجني عليه عـىل جـرائم األشـخاص  وبذ-

 :ًوذلك تأسيسا عىل احلجج التالية

  من الصعب عىل أي دولة مهام كانت حالتها املادية مورسة أن تواجـه

 .مجيع طلبات التعويض عن األرضار التي تلحق األموال

 ــعة لتغطيــ ــسهيالت واس ــة جتعــل ت ــة احلديث ة إن التــرشيعات املقارن

 .التأمني أموال األفراد وممتلكاهتم

  مبالغـة األفـراد يف كثــري مـن األحيـان يف تقــدير األرضار التـي أصــابت

 .ممتلكاهتم عن طريق الغش

  إن التعويض عن جـرائم األشـخاص يتجـاوب مـع الـشعور العـام لـدى

 )٢ (األفراد يف الدولة

                                                           

َينظر د) ١( ْ حق املجني عليه يف التعويض عن رضر الـنفس . زكي زكي حسني زيدان. ُ

دون ذكـر طبعـة . المي والقـانون الوضـعي دار الفكـر اجلـامعي يف مـرصيف الفقه اإلسـ

 .١٩٥والسنة صـ

ًحقــوق املجنـي عليـه يف القـانون الوضـعي مقارنــا . عـادل حممـد الفقـي. راجـع د) ٢(

 .٣١٥م صـ١٩٨٤مرص سنة . رسالة دكتوراة، جامعة عني شمس. بالرشيعة اإلسالمية



 

)٦١٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

زامهـا بتعـويض إال أن قلة من الفقه يرون بوجوب أن تشمل الدولـة يف حالـة الت

ــيهم مجيــع اجلــرائم بــدون اســتثناء فيــشمل التعــويض األرضار . املجنــي عل

 .الناجتة عن جرائم األشخاص، وتلك الناشئة عن جرائم األموال

ألن التعويض مرتبط بالرضر الذي أصـاب املجنـي عليـه مـن اجلريمـة ولـيس 

 . الدولة بالتزامهاإخاللمع افرتاض . بنوع اجلريمة

ام يكون نتيجة لعـدم معرفـة اجلـاين، وهـذا العجـز مـثلام حيـدث كام أن االلتز

 )١ (.يف جرائم األشخاص، حيدث يف جرائم األموال

- إ ا الــرأي األول القائــل بوجــوب أن يقتــرص التــزام الدولــة : و

بتعويض املجني عليهم يف حالة عدم معرفة اجلاين وعدم إمكانيـة احلـصول 

 .جرام األشخاص دون جرائم األموالعىل تعويض من أي جهة عىل 

والبعـد عـن التكـاليف . حتى ال نضع الدولة أمام التزامات تعجز عن الوفاء هبـا

الباهظة التي سوف تتحملها الدولة والتي تؤثر حينها عىل بـاقي التزاماهتـا، مـع 

 .سعي الدولة للتوسع يف تسهيل التغطية التأمينية لكافة األموال واملمتلكات

ًم :صما   ق ا:-  

ــن اجلريمــة  ــرضر الناشــئ ع ــة بتعــويض ال ــة الدول ــق يف مطالب مل يقتــرص احل

جمهولة الفاعل عىل املجني عليه فقط، بل امتد إىل ورثته ونوضح ذلك فـيام 

 .ييل

                                                           

َينظر د) ١( ْ د عـىل املتابعـة اجلزائيـة احلق يف الـشكوى كقيـ. عبد الرمحان الدراجي خلفي. ُ

 .٣٢٦م صـ٢٠١٢ة حتليلية مقارنة، منشورات احللبي احلقوقية بريوت سنة يليصأدراسة ت



  

)٦١١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ) (املجني عليه

ــخص  ــول ش ــة ح ــحايا اجلريم ــويض ض ــة بتع ــوانني اخلاص ــب الق ــدور أغل ت

َاملجني عليه الذي يش َكل حجر الزاوية فيهاُ َ ُ ِّ)١(. 

ــق يف  ــاحب احل ــو ص ــة وه ــل رضر اجلريم ــذي حتم ــو ال ــه ه ــاملجني علي ف

املطالبــة بتطبيــق العقوبــة عــىل اجلــاين أو العفــو عنــه، ومالحقــة اجلــاين 

واحلصول عىل تعويض منه؛ ألن اجلريمة هي عدوان يقع عىل املجنـي عليـه 

                                                           

)( فقد اختلف الفقه حول وضع تعريف حمدد للمجنـي عليـه بحـسب نظـرة كـل فريـق إىل 

. ة للخطـرهـو صـاحب احلـق الـذي تـصيبه اجلريمـة أو جتعلـه عرضـ: الضحية فقال البعض

هـو صـاحب احلـق الـذي حيميــه القـانون بـنص التحـريم ويقـع الفعـل اإلجرامــي : ٍوقـال ثـان

ًعــدوانا مبــارشا عليــه، وقــال ثالــث هــو الــشخص الطبيعــي أو املعنــوي صــاحب احلــق أو : ً

راجـع .  املصلحة املشمولني باحلامية والذين أرضت هبام اجلريمـة أو عرضـتهام للخطـر

وقيـل يف تعريـف املجنـي عليـه .  وما بعـدها١٧ة املرجع السابق صـحممد أبو العال عقيد. د

 إحـدى مـصاحله املحميـة بنـصوص أهـدرتهو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي : ًأيضا

 شـكوى املجنـي عليـه جملـة القـانون واالقتـصاد –حسنني صـالح عبيـد . د. قانون العقوبات

 .١٠٣م صـ١٩٧٣ سنة ٣العدد 

بأنـه الـشخص الـذي يتحمـل اآلثـار : Manziniم�انزیني   –تعريفـه  وقال الفقـه الفرنـيس يف - 

 بأنه الشخص الذي يمتلـك احلـق املحمـي مـن Garraud  جارو وقال –املبارشة للجريمة 

رضـا املجنـي عليـه : حممـد صـبحي حممـد نجـم. نقال من د. اجلريمة أو املعرض للخطر

م ١٩٩٣بوعـات اجلامعيـة اجلزائـر  ديـوان املط–وأثره عىل املسئولية اجلنائية دراسة مقارنة 

 .الذي تقع عليه اجلريمة ويصاب برضر منها. واجلميع يتفق حول أن املجني عليه. ٧١صـ

 .١٨٠يعقوب حممد حيايت املرجع السابق صـ. د) ١(



 

)٦١٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ضـه أو اعتبـاره وتـرتك آثارهـا مبارشة فتصيبه يف حياته أو جسده أو مالـه أو عر

فـاملجني عليـه هـو . املادية واملعنوية عليه لسنوات قد متتـد إىل آخـر عمـره

الضحية احلقيقية وهو صاحب احلق دون غـريه يف العنايـة والرعايـة وبـاهتامم 

 .)١ (القانون

 و ا  ق ا و:-  

 .مة أن يصاب برضر شخيص ومبارش من اجلري -

فالقاعـدة تقــيض . أال يكـون املجنـي عليـه مــساهم يف أحـداث الـرضر -

بأن خطأ املجني عليه ال يستبعد مسئولية اجلـاين متـى كـان خطـأ هـذا 

 )٢ (ًاألخري سببا يف النتيجة التي وقعت

. وهــذا باإلضــافة إىل رشط أن يكــون املجنــي عليــه يف حاجــة إىل التعــويض

يــه يف التعــويض بوضــعه املــادي، إال فالقاعــدة أنــه ال صــلة حلــق املجنــي عل

فاإلصـابة التــي تعجـز رجـل أعـامل أو ريـايض حمــرتف . بـصورة غـري مبـارشة

ــه نفــس اإلصــابة إذا حلقــت بعامــل  ًيتطلــب تعويــضا يفــوق يف قيمــة مــا تتطلب

بحسبان مـا فـات املـرضور مـن كـسب مـا حلقـه مـن خـسارة مهـا مـن . بسيط

فمركز املجني عليـه يلعـب . تعويضالعنارص التي تنبغي مراعاهتا يف تقدير ال

                                                           

 ضحايا اجلريمة بحث مقـدم للنـدوة العلميـة احلاديـة والعـرشين –عبود الرساج . راجع د) ١(

الريـاض . املركز العريب للدراسات األمنيـة والتـدريب. ١٩٨٨ير  فربا١٧- ١٥يف الفرتة من 

 . وما بعدها١٤٣ جمموعة أعامل املؤمتر صـ١٩٩٠)  ط- د (

َينظر د) ٢( ْ  دار احلامـد للنـرش والتوزيـع – حقـوق املجنـي عليـه –سـعد مجيـل العجرمـي . ُ

 .٢٠٥ صـ–عامن 



  

)٦١٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
دوره يف حتديد أي من العنرصين، وهذا ليس من شـأنه أن يمـس أصـل احلـق 

ًيف التعويض، فالضحية أيا كانت درجة حاجته يستحق تعويضا عـن مـا أصـابه 

 .)١(من رضر إذا توافرت باقي الرشوط 

ا ا ا  رمت اا ا و:  

ــبعض إ ــذهب ال ــسب ف ــويض بح ــىل التع ــه ع ــي علي ــصول املجن ــق ح ىل تعلي

َّوعـد إعطـاء التعـويض جلميـع املجنـي علـيهم. حاجتـه فـالتعويض يف هــذه . ُ

احلالـة يأخـذ صـورة اإلعانـة والتـربع، وذهـب آخـر إىل عـدم االعتـداد بحاجـة 

 .)٢ (املجني عليه الستحقاقه التعويض فالكل أمام الدولة سواء

ليــه ويــرتجح لــدينا العــتامده عــىل مبــدأ العدالــة وهــذا االجتــاه هــو مــا نميــل إ

 .واملساواة وتبني معيار موضوعي يبعد عن التمييز والعنرصية

 ا ور:  

من املعلوم أن أثر اجلريمة ال يقترص عىل املجنـي عليـه وحـده بـل يمتـد إىل 

ــل  ــدأ التكاف ــا ملب ــه، وحتقيق ــي علي ــة املجن ــم ورث ــخاص وه ــن األش ــريه م ًغ

يقــع عـىل الدولــة واجـب توســيع جمـال التعــويض بحيـث يــشمل االجتامعـي 

 .ورثة املجني عليه حال وفاته

                                                           

َينظر د) ١( ْ  .٩٣أمحد عبد اللطيف الفقي املرجع السابق صـ. ُ

حق املجني عليه يف اقتضاء حقه يف التعويض . عبد الرمحن خلفي. راجع د) ٢(

 املجلة األكاديمية للبحث القانوين جملة سداسـية تـصدر عـن كليـة –من الدولة 

 .٣٠صـ/ ٢٠١٠ سنة ١ بجاية ع–احلقوق جامعة عبد الرمحان مرية 



 

)٦١٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

أولياء الـدم هـم " من مرشوع تقنني الرشيعة اإلسالمية ٢١/٢وجاء يف املادة 

 )("ورثة القتيل وقت وفاته

لـه ويل  يف فقرهتا األخرية النيابة العامة ويل دم مـن لـيس ٢٣واعتربت املادة 

ًأو كان وليه جمهوال أو غائبا تعذر إعالنه  ً)١(. 

وجاء يف توصـيات املـؤمتر الـدويل احلـادي عـرش لقـانون العقوبـات عنـدما 

أن احلـــق يف املطالبـــة ": نـــاقش موضـــوع تعـــويض الدولـــة للمجنـــي عليـــه

َّبالتعويض جيب أن خيـول ألقـارب املجنـي عليـه الـذين يعـوهلم إذا كـان قـد  َ ُ

 )٢ (."وسائل عيشهمحلقهم رضر يف 

                                                           

) (ىل أن ويل الـدم هـم مجيـع فـذهب رأي إ. ًاختلف الفقه اإلسالمي فـيام يعتـرب وليـا للـدم

ًالورثة صغريا أو كبريا أو عاقال أو جمنونا أو سفيها حـارضا أو غائبـا ً ً ًً ً ورتبـوا عـىل ذلـك عـدم . ً

 إىل أن أوليـاء الـدم هـم العـصبة –ٍجواز انفراد أحد الورثة دون الباقيني باسـتيفائه، وذهـب ثـان 

وقـد مـزج املـرشع يف . من النـساءفاعتربوا الوالية دون الوراثة وتكون للعاصب من الرجال و

فأخذ بالرأي األول يف خصوص حتديـد أوليـاء . مرشوع تقنني الرشيعة اإلسالمية بني الرأيني

ًومن الرأي الثاين أخذ به يف حالة ما إذا كان وىل الـدم جمنـون أو معتوهـا. الدم وأهنم الورثة ً .

م ١٩٧٨املـرصي سـنة راجع مرشوع تقنني الرشيعة اإلسالمية من مـضبطة جملـس الـشعب 

 بـه الـدكتور عـادل واعتنىم حتت إرشاف جلنة من علامء الدين والسياسة والقانون ١٩٨٣ –

 . وما بعدها٣١٧صـ. عبد املوجود دار الكتب العلمية

مرشوع تقنني الرشيعة اإلسـالمية مـن مـضبطة جملـس الـشعب املـرصي املرجـع ) ١(

 .٣١٨، ٣١٧السابق صـ

 احلادي عرش لقـانون العقوبـات املنعقـد يف بودابيـست توصيات املؤمتر الدويل) ٢(

 .م١٩٧٣ سبتمرب عام ١٥ – ٩يف الفرتة من 



  

)٦١٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــد أ ــص يف البن ــوفري ٢/ون ــية لت ــادئ األساس ــشأن املب ــدويل ب ــالن ال ــن اإلع  م

ًويشمل مصطلح الضحية أيـضا حـسب اقتـضاء ... "العدالة لضحايا اجلريمة 

 .)١(العائلة املبارشة للضحية األصلية أو معاليها املبارشة 

 ا ر وا  ل ا ا و:-  

منهم من ذهب إىل رفض تعويض هؤالء؛ بل وأوجـب قـرص التعـويض عـىل ف -

ــة، ــسبب اجلريم ــه وحــده ب ــي علي ــصيب املجن ــي ت ــا أرضار األرضار الت  ألهن

 )٢(شخصية قارصة عليه 

ــوهلم  - ــذين يع ــخاص ال ــوب تعــويض األش ــب إىل القــول بوج ــن ذه ــنهم م وم

 .املجني عليه

ستحقني للتعــويض، غـري أن هــذا االجتــاه اختلــف حـول حتديــد األقــارب املــ

ـــضهم ـــذهب بع ـــة واألوالد : ف ـــىل الزوج ـــويض ع ـــرص التع ـــضييق وق إىل الت

 .واألبوين

 اجلــدين، –ووســع الــبعض اآلخــر فجعــل التعــويض يــشمل بجانــب مــا ســبق 

 )٣ (.ووالد الزوج، األخ، األخت، واألخوة غري أشقاء

                                                           

 بشأن املبادئ األساسية لتـوفري العدالـة لـضحايا اجلريمـة وإسـاءة اسـتعامل إعالن) ١(

/ ٤٠اعتمد ونرش عىل املأل بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقـم . السلطة

 .م١٩٨٥نوفمرب / ين الثاين  ترش٢٩ املؤرخ ٣٤

ــا . راجــع د) ٢( ًعــادل حممــد الفقــي حقــوق املجنــي عليــه يف القــانون الوضــعي مقارن

 .٣٢١ صـ١٩٨٤بالرشيعة اإلسالمية رسالة دكتوراه جامعة عني شمس مرص سنة 

 عمرو حممد املارية مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا العمليات. راجع د) ٣(



 

)٦١٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

  ــة الفاعــل للجريمــة ــة جهال ــالتعويض يف حال ــزام الدولــة ب وأرى أن الت

 .عىل املجني عليهيقترص 

أما يف حالة عدم وجـود املجنـي عليـه تلتـزم الدولـة بـالتعويض لورثـة 

 .املجني عليه دون غريهم

 وا  ا  ا   :  

وفـاة املجنــي عليــه فــإن بقــي املجنـي عليــه عــىل قيــد احليــاة بعــد  -١

 .ًاجلريمة فإنه يستحق التعويض كامال وحيرم غريه

 .إصابة ورثة املجني عليه برضر بسبب اجلريمة -٢

عـدم إمكانيـة حـصول ورثـة املجنـي عليـه عـىل التعـويض مـن أي  -٣

 .جهة أخرى

                                                                                                                                              

مـصطفى مـصباح دبـارة املرجـع . ، د٤٢، ٤١أو دار طباعة صــاإلرهابية بدون سنة نرش 

 .٧٢٠السابق صـ



  

)٦١٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  املطلب الثاني

  الشروط املوضوعية واإلجرائية ملطالبة الدولة بالتعويض

ًوقوع جريمة غالبا ما يؤدي إىل اضطراب األمـن والنظـام العـام ويـسبب رضرا  ً

تمع، وهـذا مـا يعطـي احلـق للمـرضور باملطالبـة بـالتعويض ألحد أفراد املج

ًللـرضر الــذي حلــق بـه ســواء كــان رضرا ماديـا ومعنويــا أو أحــدمها  ً وهــذا . )١(ً

التعويض يعد وسيلة ملحو آثار اجلريمة أو التخفيـف مـن وطائهـا إن مل يكـن 

 .ًحموها ممكنا

ا كـان امللـزم ًومن هنا يتضح أنه ال يمكن احلديث عن التعويض بصفة عامة أي

بأدائه سواء كان اجلاين أم املسئول عـن احلـق املـدين أم الدولـة أم أي جهـة 

أخـرى إال بتـوافر عـدة رشوط موضـوعية وأخـرى إجرائيـة نبـني كالمهـا فـيام 

 :ييل

أو : وا  ا وا:   

 إذا كـان اجلـاين إال بام أن التزام الدولة بالتعويض هو التـزام احتيـاطي ال يقـوم

 . أو استحالة احلصول عىل تعويض من أي جهة أخرى) (ًجمهوال

                                                           

َينظـر د)  ١( ْ  الــدعوى املدنيـة أمــام القـضاء اجلنــائي مداخلــة –حممــد عيـد الغريــب . ُ

. حقــوق املجنـي عليــه يف اإلجـراءات اجلنائيــة. منـشورة يف جمموعـة أعــامل مـؤمتر

 .٣٨٧م صـ١٩٨٩ي مرص سنة املؤمتر الثالث للجمعية املرصية للقانون اجلنائ

) (ًالتزام الدولة بالتعويض أيضا إذا كان اجلاين معرسا ومل يمكـن : وبعض الفقه يرى ً

ونتناول تقديم ذلك وتأسيـسه يف . للمرضور احلصول عىل تعويض من أي جهة أخرى

 .بحث آخر



 

)٦١٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

 -:فيشرتط لنشوء احلق يف التعويض من الدولة عدة رشوط موضوعية هي

 ).ارتكاب خطأ(ًأن تقع جريمة معاقب عليها قانونا  -١

 .حدوث رضر للمطالب بالتعويض -٢

 وجود عالقة السببية بني اجلريمة والرضر -٣

 جهالـة الفاعـل – هذه احلالة حمل البحث إضافة رشط رابع وأرى يف -٤

 .وعدم إمكانية حصول املرضور عىل تعويض من أي جهة أخرى

١-  ًمم    عو"ا":- 

 "ارتكـاب خطـأ"فيجب أن يكـون الـرضر املؤسـس للحـق يف التعـويض جريمـة 

اص املعمـول بـه يف الـبالد باملعنى املحـدد هلـا يف القـانون اجلنـائي العـام واخلـ

ًسواء متثل يف فعـل أو امتنـاع يرتـب القـانون عـىل وقوعـه جـزاء جنائيـا يوقـع عـىل  ً

 .)١(اجلاين 

وهذا الرشط يستنتج من قوانني التعـويض املقارنـة، ومفـاد هـذا أن الـرضر إذا 

ًكان ناجتا عـن فعـل ال يعـد جريمـة فـال يـستحق املـرضور منـه تعويـضا مثـل . ً

استعامل شخص حلقه القانوين كإحساس املرضور بـاخلوف املرضور من 

ٍمن سري شخص ليال، فأرسع يعدو ثم سقط فأصيب بسبب اخلوف فال يمكـن  ً

ًالقول بأن سري الشخص ليال يعترب خطأ بـل هـو سـلوك عـادي مـألوف ومـن ثـم 

                                                           

َينظر د) ١( ْ  الطبعـة مأمون حممد سالمة قانون العقوبات القسم العام دار الفكر العـريب. ُ

 .٩٣ صـ١٩٨٤الرابعة عام



  

)٦١٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تنتفي املسئولية، وكاملرضور من الكوارث الطبيعيـة فـال حيـق للمـرضور أو 

 .))(١( بالتعويض ورثته املطالبة

 وكـان ) (ًفإذا وقعت جريمـة وفقـا للقـانون سـواء كانـت عمديـة أو غـري عمديـة

ًاجلاين فيها جمهوال ومل يمكن حصول املرضور عىل تعويض مـن أي جهـة 

 .تلتزم الدولة بتعويضه

                                                           

ــد احلكــم فــودة . راجــع د) ١( ــة –عب ــة التقاعدي ــسئولية املدني ــويض املــدين امل  التع

والتقــصريية يف ضــوء الفقــه وأحكــام الــنقض دار املطبوعــات اجلامعيــة بــدون تــاريخ 

 الدولة وحقوق ضحايا اإلجرام دار الفجر سنة –أمحد عيد عبد الطيف الفقي . ، د٢٨صـ

 .٨٥ صـم٢٠٠٣

) ( وإن كانــت بعــض الــدول أصــدرت قــوانني للتعــويض عــن األرضار النامجــة عــن

، والقـانون ١٩٧٦ أغـسطس١٣الكوارث الطبيعية مثـل القـانون البلجيكـي الـصادر يف 

إال أن ذلك عىل أساس التكافـل واملعاونـة . م١٩٨٢ يوليو سنة١٣الفرنيس الصادر يف 

 .من الدولة

) ( استبعاد اجلرائم غري العمدية مـن نطـاق تعـويض الدولـة تذهب بعض القوانني إىل

لـضحايا اجلريمـة، وقـرصت التعــويض فقـط عـىل اجلــرائم العمديـة، ومـربرة ذلــك أن 

اجلرائم العمدية هـي التـي يـشعر اجلمهـور بجـسامتها، باإلضـافة إىل أن اجلـرائم غـري 

َينظر د. العمدية يمكن أن تغطيها التأمينات ْ فقـي الدولـة وحقـوق أمحد عبد اللطيف ال. ُ

 .٨٦ضحايا اجلريمة مرجع سابق صـ

ويرد عىل ذلك بأن قوانني التعويض ال تبحث يف مدى مسئولية اجلاين وخطورة سوكه 

من الناحية املعنوية، بل هتدف إىل تعويض املرضور من اجلريمة متـى اسـتحال عليـه 



 

)٦٢٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

 :ألنه يمكن تصور اخلطأ من جانب الدولة يف مرحلتني 

 وا إخالهلـا بواجبهـا يف إحـالل األمـن  هو"قبل وقوع اجلريمة": ا 

واألمــان والوقايــة مــن وقــوع اجلــرائم عــىل املــواطنني واملقيمــني الــرشعيني 

 .عىل أراضيها

 ما هو إخالهلا بالتزامها بمعرفة اجلـاين "بعد وقوع اجلريمة": وا 

والقبض عليه وتقديمـه للمحاكمـة العادلـة ومتكـني املـرضور مـن احلـصول 

 .ادل ومتكني املجتمع من أخذ حقه من اجلاينعىل تعويض ع

وإخفاق الدولة يف املرحلتني يعد خطأ يوجب مسئوليتها فـإذا وقعـت جريمـة 

ًطبقا للقانون وأخفقت الدولة يف منعها والوقاية منهـا، وكـذلك مل تـتمكن مـن 

 .معرفة اجلاين وتقديمه للمحاكمة العادلة تلتزم بتعويض املرضور منها

  -: ار-٢

ر هو أحد أركان املسئولية فال يكفي لتحقـق املـسئولية أن تقـع جريمـة؛ الرض

 .ًبل جيب أن حيدث اخلطأ رضرا

                                                                                                                                              

دي أو غري احلصول عىل تعويض من سبيل آخر وهنا يستوي أن يكون مصدر الرضر عم

َينظر د. عمدي ْ كـام أن التـأمني اإلجبـاري . ٥٢حممد أبو العال عقدة مرجع سـابق صــ. ُ

ــيس  ــرائم فهــو ل ــن اجل ــسئولية ع ــسيارات فــال يغطــي وارداضــد امل  إال يف حــوادث ال

املسئولية إال يف نطـاق حمـدود، وقـد ال يـشمل الـضحايا يف احلـوادث التـي يرتكبهـا 

 .بحثجمهولون وهو األول يف هذا ال



  

)٦٢١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  م رف ااألذى الذي يصيب الـشخص جـراء املـساس بحـق مـن ": و

حقوقـه، أو بمـصلحة مـرشوعة لـه، سـواء كـان ذلـك احلـق أم تلـك املـصلحة 

يتـه، أو رشفـه واعتبـاره، وغـري متعلقة بسالمة جسمه أو عاطفته أو مالـه، أو حر

 ")١(ذلك

هو ما يصيب املـرضور يف جـسمه أو مالـه، أو كرامتـه، أو رشفـه، أو ": و

ًإذا ال يكفـي وقـوع . )٢( "أي معنى آخر من املعاين التي حيـرص النـاس عليهـا

اجلريمة اللتزام الدولة بتعويض املرضور يف حالة جهالة الفاعل، وإنـام البـد 

 .جراء اجلريمةأن يقع رضر من 

مى اا   ر .م ر إا و:  

   دي ر : وهـو اإلخـالل بحـق أو مـصلحة للمـرضور ذات قيمـة

وهـو كـل مـا : والرضر املـادي قـد يكـون رضر جـسامين. )٣(مالية 

يتمثل يف : وقد يكون رضر مايل.  وبدنهنسانيكون حمله جسم اإل

 كله أو بعضه، أو إتالفهاء أدى ذلك إىل التعدي عىل مال الغري سو

                                                           

 الطبعة اخلامسة مطبعة ٢االلتزامات ج. سليامن مرقس، الواقي يف رشح القانون املدين. د) ١(

 .١٧عبد احلكم فودة مرجع سابق صـ . ، د١٣٣ مكرر صـ٥٩م قيد ١٩٨٨السالم بالقاهرة 

َينظر أ) ٢( ْ  املسئولية املدنية للطبيب دراسة مقارنة رسالة –وائل تيسري حممد عساف . ُ

 .٩٣م صـ٢٠٠٨ كلية الدراسات العليا عام –جامعة النجاح الوطنية ماجستري 

َينظـر د) ٣( ْ  نظريــة ١ الوسـيط يف رشح القـانون املـدين ج–عبـد الـرزاق الــسنهوري . ُ

م نقابة حمامني اجليـزة ٢٠٠٦أمحد مدحت املراغي طبعة . االلتزام بوجه عام تنقيح م

 .٧٢٧صـ



 

)٦٢٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ــال أو ــب امل ــه أدي إىل تعي ــص قيمت ــرشيعات . )١( نق ــت الت ــد اتفق وق

املقارنة عىل تعويض الدولـة للـرضر البـدين، إمـا بخـصوص الـرضر 

 )٢(. املايل فكان حمل خالف يف القانون املقارن

  ي ر" ٣( هو رضر يصيب مصلحة غري مالية ":أد(.  

  و م  :"٤( "رضر يصيب املـرضور يف رشفـه وكرامتـه وعاطفتـه( .

ويـشرتط يف الــرضر . نـسانفهـو يتمثـل يف اإليـذاء الــذي يلحـق الذمـة املعنويــة لإل

 .الذي تلتزم الدولة بالتعويض عنه باإلضافة إىل الرشوط السابقة

-ًم رن ا أن : )( 

رائم جمهولـة الفاعـل ينحـرص يف فالتزام الدولة بتعـويض املـرضور عـن اجلـ

 وبدنـه وجيـب أن يتـوافر نـساناألرضار اجلسامنية، وهي التـي متـس حيـاة اإل

 -:يف الرضر اجلسامين عدة رشوط من أمهها

يكون املرضور هو الذي يطالـب : ًأن يكون الرضر شخصيا، أي )١(

 .بالتعويض

                                                           

َينظر د) ١( ْ  .٥٥ سابق صـزكي زكي حسني زيدان مرجع. ُ

َينظر صـ ) ٢( ْ  . من البحث٣٨، ٣٧ُ

َينظر عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق صـ) ٣( ْ ُ٧٣٦. 

 .٥٥زكي زكي حسني زيدان مرجع سابق صـ. د) ٤(

) ( مبـدأ مقـرر يف كـل الدسـاتري .  احلـق يف سـالمة حياتـه وسـالمة جـسدهإنسانلكل

 .نسانواملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإل



  

)٦٢٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .ًأن يكون الرضر مبارشا فال تعويض عن الرضر غري املبارش )٢(

ــب أن يمــس  )٣( ــرشوعة لطال ــة م ــصلحة مالي ا أو م ــرضر حقــا ثابت ــال ً

 .)١(التعويض 

ًأن يكون الرضر حمققا، فيجب أن يكون الرضر قد وقـع فعـال أو  )٤( ً

ًسيقع حتام 
)٢(. 

-  ر أنوث ا  ً ورن ا:  

ال يمكــن للمــرضور أن يطالــب بــالتعويض إذا كــان هــو املتــسبب يف الــرضر 

 املرضور قام بعمل أو امتنع عن عمـل وأدى ذلـك إىل الذي حلق به، فإذا كان

ًإحداث ما أصابه من رضر امتنع عليه كليا املطالبة بالتعويض جلـرب مـا أصـابه 

 .من أرضار

أمــا إذا ســاهم املــرضور يف وقــوع الــرضر فــيمكن ختفــيض التعــويض بقــدر 

مسامهته يف الرضر؛ فعندما يكون خطأ املرضور جمـرد سـبب مـن األسـباب 

امهت يف وقوع الرضر فإن إعفاء املطالب بـالتعويض ال يكـون إال يف التي س

 .حدود نسبة اخلطأ الذي ساهم به املرضور

  )٣(. وللمحكمة سلطة تقديرية يف حتديد ذلك

  
                                                           

عبد احلكم فودة املرجع . ، د٧٣٠عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق صـ. جع درا) ١(

 .١٩السابق صـ 

 . وما بعدها١٨عبد احلكم فودة املرجع السابق صـ . راجع د) ٢(

 oudennaji.canalblog.com    : موقع نت) ٣(



 

)٦٢٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

  -:  ا  ا وار-٣

 والــرضر الــذي "وقــوع اجلــرم"معناهــا أن توجــد عالقــة مبــارشة بــني اخلطــأ 

 .)١(ب التعويض أصاب املرضور طال

فعالقة السببية هي الرابطة التي تـربط مـا بـني الفعـل غـري املـرشوع والنتيجـة، والتـي 

 .)٢(من شأنه إثبات أن وقوع الفعل هو الذي أدى إىل حصول النتيجة 

والسببية هي الركن الثالث من أركان املـسئولية، وهـي ركـن مـستقل عـن 

 ) (.اخلطأ

                                                           

َينظر د) ١( ْ  .٧٤٥عبد الرزاق السنهوري املرجع السابق صـ. ُ

ــر د) ٢( َينظ ْ ــود ال. ُ ــيالوي حمم ــامعي –ف ــب دار الفكــر اجل ــة للطبي ــسئولية اجلنائي  امل

 .٨٢م صـ٢٠٠٥اإلسكندرية عام 

) ( ًفقد توجد السببية وال يوجد اخلطأ كام إذا أحدث شخص رضرا بفعل صدر منه فال

فالسببية هنا موجودة واخلطأ . يعترب خطأ، وتتحقق املسئولية عىل أساس حتمل التبعية

ًطأ وال توجد السببية مثل أن يدس شخص آلخر سام، وقبل غري موجود، وقد يوجد اخل

فهنا خطا هـو دس . ِأن يرس السم يف جسم املسموم يأيت شخص ثالث فيقتله بمسدس

السم، ورضر وهو موت الشخص املصاب، لكن ال سببية بينهام، إذا املوت كان سبب 

 .طلقات املسدس ال دس السم فوجد خطأ ومل توجد السببية

كـم فـودة عبـد احل. ، د٧٤٦، ٧٤٥د الرزاق السنهوري املرجع السابق صـــعب. راجع د

 . وما بعدها١٤٢املرجع السابق صـ



  

)٦٢٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تعويض عن الرضر النـاتج عـن اجلريمـة إال إذا فمن املسلم به أنه ال حيكم بال

كانت تربطه عالقة سببية مبارشة، بمعنى أن اجلريمة هـي الـسبب املبـارش يف 

 .حدوث الرضر

وال يشرتط أن تكون اجلريمة قـد وقعـت مبـارشة عـىل مـن إصـابة رضر منهـا، 

فقد تقع اجلريمة عىل شخص ويتعدى رضرها إىل شـخص آخـر فيكـون مـن 

 . املطالبة بالتعويضحق هذا األخري

َوهلــذا مــنح القــانون ورثــة املجنــي عليــه احلــق يف املطالبــة بــالتعويض عــن  َ َ

 .األرضار التي أصابتهم من جراء اجلريمة

وعالقة السببية ركن لقيام احلق يف التعويض وهو ال يقـل أمهيـة عـن الـركنني 

 .، ألنه أمر تفرضه قواعد املنطق ومقتضيات العدالة واإلنصافاآلخرين

فال يكفي لقيام مسئولية الدولة يف التعـويض وقـع اجلريمـة وحـدوث الـرضر، 

 .)١(بل يلزم أن تكون اجلريمة هي السبب لذلك الرضر 

فإذا كانت اجلريمة هي منـاط املطالبـة بـالتعويض، سـواء كـان املطلـوب منـه 

التعويض هـو اجلـاين أو املـسئول عـن احلـق املـدين أو كـان الطلـب موجـه 

يف حال التزامها بـالتعويض وجـب أن يكـون الـرضر الـذي يطالـب إىل الدولة 

 )٢ (.ًبالتعويض عنه ناشئا عن جريمة

                                                           

)١ (Marteau (V)، Causalite dans La Responsabilite civil, These  

aiss 1914.P:7.   

 . وما بعدها٧٤٨املرجع السابق صـ. مصطفى مصباح دبارة. راجع د) ٢(



 

)٦٢٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

٤-  أم ى اعـىل إقلـيم "فعل غري مـرشوع"يف حالة وقوع جريمة : و 

الدولــة، وعجــز الدولــة عــن منــع وقــوع اجلريمــة، أو معرفــة الفاعــل وتقديمــه 

ــذه ا ــة يف ه ــن الدول ــأ م ــون اخلط ــة يك ــن للمحاكم ــتج ع ــرتض، ون ــة مف حلال

ــدفع  ــة ب ــزم الدول ــة تلت ــذه احلال ــراد يف ه ــد األف ــسببها رضرا ألح ــة وب ًاجلريم

 .التعويض للمرضورين من اجلريمة جمهولة الفاعل

ًفإذا وقعت جريمة وترتب بسببها رضر وكان الفاعـل جمهـوال التزمـت الدولـة 

 .التعويضبالتعويض وإذا ختلف أي من هذه الرشوط انتفى التزام الدولة ب

وإذا قامت الدولة بتعويض املـرضورين حيـق هلـا الرجـوع عـىل اجلـاين بـام 

 .دفعته متى تم الوصول إليه

ًم :  وا  اا وا:  
 

خيضع طلب احلصول عىل تعويض من الدولة لعدة رشوط إجرائية، منهـا مـا 

تعــويض، ومنهــا مــا يتعلــق يتعلـق باملرحلــة الــسابقة عــىل الفــصل يف طلــب ال

 -: بمرحلة الفصل يف طلب التعويض نعرض هلام فيام ييل

١ -ا ط  ا  ا وا :-  

 :وتتمثل الرشوط اإلجرائية يف السابق عىل طلب التعويض يف اآليت

: إغ ات ا-أ

ًكـون مـسبوقا تستلزم معظـم التـرشيعات املقارنـة لقبـول طلـب التعـويض أن ي

ــة  ــة املعلومــات املتعلق ــات املختــصة، وتقــديم كاف ــإبالغ املــرضور للجه ب



  

)٦٢٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ِباجلريمــة هبــدف مــساعدة أجهــزة األمــن يف الكــشف عــن اجلنــاة وتقــديمهم  َ ُ

 .)١(للمحاكمة 

ًوال يتطلب القانون لإلبالغ شكال معينـا، واألصـل أن يكـون اإلبـالغ مـن الـذي  ً

ًاجزا بـسبب اجلريمـة أو بـسبب آخـر أو وقع عليه اجلرم مبـارشة، فـإذا كـان عـ

 ."خلفه العام"أفقدته اجلريمة حياته، فهنا يكون البالغ من ورثته 

واإلبالغ عن وقوع اجلريمة بصفة عامة يتم من أي شخص حتـى ولـو مل يكـن 

 .)٢) ((مرضور من اجلريمة ألنه واجب قانوين عىل من يستطيع ذلك 

و املرضور للجهـات األمنيـة هـو حـث واهلدف من إلزام إبالغ املجني عليه أ

املــرضور عــىل املــسامهة مــع أجهــزة الدولــة يف الكــشف عــن اجلــرائم 

 .ًوالتعرف عىل مرتكبيها، متهيدا للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة

:غ ل اة ادة ممً أن  ا-ب

ــبالغ  ــا ال ــن خالهل ــدم م ــب أن يق ــة جي ــدة معين ــارن م ــانون املق ــدد الق إىل حي

اجلهــات األمنيــة املختــصة، وخيتلــف القــانون املقــارن بالنــسبة لنطــاق هــذه 

 ) (.املدة من دولة إىل أخرى

                                                           

َينظر د) ١( ْ  .٩٠، ٨٩بو العال عقيدة مرجع سابق صـحممد أ. ُ

) ( وإذا علمت األجهزة األمنية باجلريمة من أي مصدر آخر غري املجنـي عليـه أو املـرضور

 .فعليها أن تقوم بواجبها؛ ألن الغاية من اإلبالغ قد حتققت وهي علم السلطات باجلريمة

ام الدولة بتعويض  النظرية العامة اللتز–سيد عبد الوهاب حممد مصطفى . راجع د) ٢(

 . وما بعدها٣٤٢م صــ٢٠٠٢ دار الفكر العريب طبعة أوىل سنة –املرضور من اجلريمة 

) (ونص بعضها عىل رضورة التبليغ الفوري عقب وقوع اجلريمة مثل القانون 



 

)٦٢٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

ورتب القانون املقـارن جـزاء عـىل عـدم إبـالغ اجلهـات األمنيـة باجلريمـة أو 

عدم التعاون معها متمثل يف رفض التعويض، إال إذا قدم سبب أو عـذر مقبـول 

 )١ (.ًقانونا

: ا إ ا ا ط - ج

بعد االنتهاء من اإلبـالغ ومـا يرتتـب عليـه مـن إجـراءات، مجـع االسـتدالالت 

والتحقيق يف الواقعة بمعرفة السلطات املختصة، ال بد أن يقدم املجنـي عليـه 

ًأو املرضور من اجلريمة طلبا للحصول عـىل تعـويض ملـا حلقـه مـن أرضار 

 )٢ (ًلقـانون، وجيـب أن يكـون هـذا الطلـب كتابيـاوفق اإلجراءات التي حيددها ا

 .وأن يقدم إىل اجلهة املختصة خالل مدة معينة ختتلف من دولة إىل أخرى

وقد رتب القانون املقارن جزاء يف حالة عدم مراعـاة املـدة املحـددة لتقـديم 

طلب التعويض إىل اجلهات املختصة، أو عـدم مراعـاة اإلجـراءات املقـررة 

 )٣ (.لطلب متمثل يف رفض طلب التعويضًقانونا هلذا ا

                                                                                                                                              

 ونص ثاين عىل رضورة التبليغ دون تراخي أو تأخري مثل. الدنامركي، القانون األملاين

 ونص ثالـث عـىل رضورة التبليـغ خـالل مـدة –، والقانون النروجيي القانون الربيطاين

حممـد أبـو العـال عقيـدة .  راجـع د–زمنية حمددة من تاريخ علـم املـرضور باجلريمـة 

 . وما بعدها٩٠مرجع سابق هامش صـ

 . ٩١حممد أبو العال عقيدة مرجع سابق صـ. راجع د) ١(

 .٣٤٤ابق صـسيد عبد الوهاب حممد مصطفى مرجع س. راجع د) ٢(

حممـد أبـو . ، د٣٤٥سيد عبد الوهاب حممـد مـصطفى مرجـع سـابق صــ. راجع د) ٣(

 .١ هامش رقم ٩٢العال عقيدة مرجع سابق صـ



  

)٦٢٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

: أن ن ام -د 

ــاين  ــون اجل ــه أن يك ــه أو ورثت ــي علي ــويض املجن ــة بتع ــة الدول ــزم ملطالب فيل

 .ًجمهوال؛ ألن يف هذه احلالة يفرتض اخلطأ يف جانب الدولة يف مرحلتني

-    ع او    :يكفـي بأهنا مل تتخذ مـن الوسـائل والتـدابري مـا 

ملنع وقوع اجلريمة ومـا يلـزم حلفـظ األمـن العـام والوصـول إىل املخـالفني 

 .مع التقدم اهلائل يف التقنيات احلديثة يف هذا املجال

-     ع او    : حيث إنه يقـع عـىل الدولـة التـزام بحفـظ األمـن

العام ومنع وقوع اجلريمة، فإذا أخلـت بـذلك ووقعـت اجلريمـة وجـب عليهـا 

الوصـول إىل اجلــاين وتقديمـه للمحاكمــة ليــتمكن املـرضور مــن احلــصول 

 ) (.عىل تعويض جيرب ما أصابه من رضر

وملا كان التزام الدولـة بـالتعويض هنـا ذات طبيعـة احتياطيـة فإنـه يرتتـب عليـه  -

 : هيمراعاهتاعدة نتائج قانونية هامة يتعني 

١ -  أ  از ا  .

لمرضور من اجلريمة سواء أكان املجنـي عليـه أم غـريه أن يـستفيد فال جيوز ل

 .))(١(من أكثر من تعويض واحد للجريمة املرتكبة 

                                                           

) ( وأرى انطباق نفس االلتزام يف حالـة هـروب اجلـاين وعـدم إمكانيـة الوصـول إليـه

 . ألي أمر آخرواستحالة اقتضاء التعويض من أمواله إما لعدم وجود مال أو إلعساره أو

)١ (Stafani, Ievasseur et Bouloci; Droit (Penal, 18 editon,). Dalloz, Paris, 

2003, P:308 no.336. 

) (وليس معنى ذلك عدم جواز تعدد اجلهات التي تؤدي هذا التعويض فيمكن أن 



 

)٦٣٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

٢-ما   ا  ول ا  .

ــل  ــالتعويض يكــون هلــا أن حتــل حم ــة للمــرضور ب ــإذا أوفــت الدول ف

ــى تــم التوصــل إليــه فيكــون ، ) ١ (املــرضور يف حقوقــه قبــل اجلــاين مت

 .للدولة أن تطالب بام دفعته من مبالغ مالية كتعويض عن اجلريمة

  . ا  د   ز و اع -٣

فيجـوز للدولـة أن ترجــع عـىل املــستفيد مـن التعـويض بــام سـبق هلــا 

 :أداؤه إليه يف حاالت خاصة وهي

 .رىإذا حصل املرضور عىل تعويض من أي جهة أخ  -       

ــة واحــدة ــن واقع ــه ع ــي علي ــويض آخــر لــنفس املجن ــول تع ــن قب ــال يمك . ف

فيجــوز للدولــة أن ترجــع عــىل املــرضور بــام ســبق . "ازدواجيــة التعــويض"

 .أداؤه له كله أو جزء منه حسب األحوال

إذا ثبـــت أن أداء الدولـــة هلـــذا التعـــويض كـــان بـــسبب غـــش قـــام بـــه  -

ة أو اإلجرائيــة املــرضور أو عــدم مراعــاة بعــض الــرشوط املوضــوعي

 .)٢(الالزمة للتعويض 

                                                                                                                                              

 الدولة وجهـات أخـرى مثـل رشكـات أدائهحتكم املحكمة بالتعويض مجلة وتتقاسم 

 . أو املسئول عن احلقوق املدنية أو اجلاين املعرسالتأمني

.  تعـويض الدولـة للمجنـي عليـه يف جـرائم األشـخاص-يعقوب حيـايت . راجع د) ١(

 .٣٧٧م صــ١٩٧٧رسالة دكتوراه بجامعة اإلسكندرية عام 

 املبادئ التوجيهية حلاميـة ضـحايا اجلريمـة يف –حممد أبو العال عقيدة . راجع د) ٢(

 ١ منشور يف جملة العلوم القانونية واالقتصادية العدد–لعربية دراسة مقارنة الترشيعات ا

 . وما بعدها١٧٠ صـ١٩٩٢ يناير ٣٤صـ



  

)٦٣١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــي يقــدمها  - ــزور يف األوراق الت ــتعامل حمــرر م ــت تزويــر أو اس إذا ثب

 .املرضور للدولة يف رصف التعويض أو القضاء به

-ورا  وا  اوا ا :

 ى ا : لكي حيـق للـشخص أن يطالـب الدولـة بتعـويض مـا أصـابه مـن

فيجـب عليـه أن يكـون قـد .  جراء جريمة وقعـت عليـه مـن جمهـولأرضار من

أوىف بالتزاماته وواجباته التي يفرضها عليه قـانون الدولـة املطالبـة بـالتعويض 

 .ال فرق يف ذلك بني وطني وأجنبي

ُفإذا وقعت جريمة ضد أجنبي يعوض املرضور من اجلريمـة حيـثام يـستحيل  ْ َ

ًعليه كليا أو جزئيا احلصول عىل تع  .ويض من سبيل آخرً

ــىل  ــصول ع ــاملواطن يف احل ــي ب ــساواة األجنب ــىل م ــل ع ــرشيعات تعم فــبعض الت

تعـويض مــن الدولــة التـي وقــع عــىل إقليمهــا اجلريمـة جمهولــة الفاعــل، طاملــا أن 

ــان هــذا  ــويض، وك ــة التع ــة دافع ــاق اإلقليمــي للدول ــل النط ــت داخ ــة وقع اجلريم

 .أن يمنح احلامية واألمنفيجب . األجنبي موجود بصفة رشعية عىل إقليمها

ــات  ــانون العقوب ــرش لق ــادي ع ــدويل احل ــؤمتر ال ــيات امل ــاء يف توص وج

ـــن  ـــرتة م ـــاملجر يف الف ـــست ب ـــد يف بوداب ـــام ١٥ – ٩املنعق ـــبتمرب ع  س

ـــة. م١٩٧٤ ـــاقش موضـــوع تعـــويض الدول ينبغـــي أن يعامـــل ": عنـــدما ن

ـــة  األجانـــب معاملـــة املـــواطنني، وإذا وقعـــت علـــيهم اجلريمـــة املوجب



 

)٦٣٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ض عىل إقليم الدولة أو عىل سفينة حتمل علمهـا أو طـائرة حتمـل للتعوي

 .)١) ( (جنسيتها دون أن يتوقف ذلك عىل رشط املعاملة باملثل

 احلـق يف احلـصول عـىل تعـويض إذا األجنبـيوبعض الترشيعات تعطـي 

توافر رشط املعاملة باملثل بني الدولة التي وقعـت فيهـا اجلريمـة ودولـه 

والبعض اآلخر ال تنظم تعويضا من الدولة للمرضور . )٢()  (جنسية املترضر

يف اجلريمة جمهولة الفاعل سواء أكان املرضور من مواطنيهـا أم أجنبـي 

 .) (إقليمهامقيم عىل 

ان التمييز بني املواطن واألجنبي فيام يتعلـق بمـدى االسـتفادة : ويرى الباحث

 األعبــاءختفيــف مــن قــوانني التعــويض؛ وإن كــان هيــدف يف جانــب منــه إىل 

املالية عن الدولة؛ إال أنه منتقد ألن حق األمن جيب أن توفره الدولـة للجميـع 

 .دون متييز، وواجبها منع وقوع اجلريمة ال فرق بني وطني وأجنبي

                                                           

) (من هذه الترشيعات إنجلرتا، وايرلندا، وهوالندا. 

َينظر د) ١( ْ  مرجع سابق – الدولة وحقوق ضحايا اجلريمة –أمحد عبد اللطيف الفقي . ُ

 .٩٤صـ

) (ن األملـاين، والتوصـية الثالثـة عـرش مـن القـرار الـصادر للمجلـس من ذلـك القـانو

 .م١٩٧٧األورويب عام 

َينظر د) ٢( ْ  .٤٠٥سيد عبد الوهاب حممد مصطفى مرجع سابق صـ. ُ

) (منها القانون املرصي، والنظام السعودي، وباقي القوانني العربية. 



  

)٦٣٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــت  ــة، فيثب ــارشة للدول ــت املــسئولية املب ــة وإن مل يثب ــوع اجلريم كــام أن وق

ــوع اجل ــن وق ــة م ــب الوقاي ــاإلخالل بواج ــسئوليتها ب ــة م ــوفري احلامي ــة وت ريم

ــة  ــدي للمحاكمــة العادل ــا بتقــديم املعت ــز، والتزامه ــع دون متي واألمــن للجمي

ومتكني املرضور من أخذ تعويض جابر ملـا سـببه لـه مـن أرضار دون تفرقـه 

ــامال للمبــدأ املقــرر يف الدســاتري املقارنــة  ــرش وذلــك إع ــك بــني الب ًيف ذل

ـــة واإلقليميـــة املتعلقـــة بح ـــسانقـــوق اإلواملعاهـــدات الدولي  احلـــق يف - ن

 . القانون وعدم التمييز يف احلقوق وإقامة العدلأماماملساواة 

٢-ا ط  ا و : - 

اختلفت الترشيعات املقارنة التي تقرر حق املرضور يف طلب التعويض مـن 

ــا  ــل إليه ــي يوك ــة الت ــد اجله ــة الفاعــل يف حتدي ــة جمهول ــن اجلريم َّالدولــة ع َ ُ

 .ر يف طلب احلصول عىل تعويض من الدولةاملرشع النظ

فأوكل بعضها األمر إىل جهات قضائية، وأوكل ثان األمـر إىل جهـات إداريـة، 

وأوكل ثالـث األمـر إىل جهـات خمتلطـة جتمـع يف ثناياهـا العنـرص القـضائي 

 .)١(والعنرص اإلداري 

وجاء يف توصـيات املـؤمتر الـدويل احلـادي عـرش لقـانون العقوبـات عنـدما 

بـأن يـرتك للمـرشع الـوطني . ش موضوع تعويض املجني عليـه مـن الدولـةناق

تقدير ما إذا كان اقتضاء التعـويض يـتم بنـاء عـىل إجـراءات إداريـة أو قـضائية، 

وكـذلك فــيام إذا كــان للنيابــة العامــة أن تــستعمل حــق املــرضور يف املطالبــة 

                                                           

 .٣٤٥سيد عبد الوهاب مصطفى مرجع سابق صـ. راجع د) ١(



 

)٦٣٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

جلنـائي عنـد بالتعويض من اخلزانة العامة، وفيهـا إذا كـان مـن سـلطة القـايض ا

 .)١) ((احلكم يف الدعوة اجلنائية أن يقرر تعويض املرضور من مال الدولة 

ــويض إىل  ــصل يف طلــب التع ــري إســناد مهمــة الف ــع مــن ي ويتفــق الباحــث م

اجلهات القضائية، ألن التعويض وتقديره وتقريـره يقتـيض البحـث يف مـسائل 

 أن يـصدر املـرشع قانونية ال حيسن تقديرها إال رجال القضاء فمـن األصـوب

ًاملـرصي قانونـا خاصـا بتعـويض الدولــة للمـرضورين مـن اجلريمـة جمهولــة  ً

القـضاء (الفاعل ويسند االختصاص يف هذا األمر إىل حماكم جملس الدولـة 

ــة ) اإلداري ــوعية واإلجرائي ــضوابط املوض ــرشوط وال ــانون ال ــضمن الق ــع ت م

 .للقضاء هبذا التعويض

 ة رنن اما وأ ا ط   و:

ــه  -١ ــصل في ــتص للف ــة املخ ــويض إىل اجله ــب التع ــدم طل ــب أن يق جي

 .خالل مدة حمدده ختتلف من دولة إىل أخرى

ال ينص القانون املقارن عىل شكل معني لطلب التعـويض، إال أنـه يف  -٢

الترشيعات التـي تـسند أمـر هـذا الطلـب إىل جهـات قـضائية جيـب أن 

 .كل وبيانات صحيفة الدعوىيأخذ الطلب فيها ش

                                                           

) (ــد يف ر ــرش لقــانون العقوبــات املنعق اجــع توصــيات املــؤمتر الــدويل احلــادي ع

 .م١٩٧٤ سبتمرب ١٥ – ٩بودابست باملجر يف الفرتة من 

َينظر د) ١( ْ  .٨٠٠مصطفى مباح ديارة مرجع سابق صـ. ُ



  

)٦٣٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ويف الترشيعات التي تسند أمر هذا الطلـب إىل جهـات إداريـة تلـزم أن 

يتـضمن الطلــب بيانـات معينــة كافيـة لبيــان املـرضور والــرضر الواقــع 

 .عليه وسببه

ًففي مجيع األحوال جيب أن يكون طلب التعـويض مكتوبـا ومتـضمنا  ً

 .)١(بيانات وفق ما يقرره القانون 

يقـدم طلـب التعـويض أو دعـوى التعـويض حـسب مـا يـنص جيب أن  -٣

واملثبتـة للطلبـات . عليه القـانون مـصحوبة باملـستندات املؤيـدة هلـا

الواردة هبا وأمهها تلك املستندات املثبتة لوقوع اجلريمـة وحـدوث 

الرضر املطلوب التعويض عنه، وعالقة السببية بيـنهام ومـا يفيـد عـدم 

ــري ــة أخ ــن جه ــويض م ــىل تع ــصول ع ــه احل ــب ب ــن املطال  إن مل يك

 .تعويض تكمييل، وما يثبت جهالة الفاعل للجريمة

-  ا ا أ ا ط م:-

بعد السري يف إجراءات التقايض ونظـر طلـب التعـويض وعنـدما يـصبح طلـب 

ــد  ــرة أح ــصة بنظ ــة املخت ــن اجله ــصدر م ــه في ــصل في ــاحلا للف ــويض ص ًالتع

 -:قرارين

ا ر: 

ًفض هنا موضوعيا نظرا لعدم استحقاق الطالب للتعـويض، ويرجـع ويكون الر ً

 -:ذلك إىل عدة أسباب من أمهها

                                                           

 .١٢٦حممد أبو العال مرجع سابق صـ. راجع د) ١(



 

)٦٣٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

  ًعــدم تــوافر الــرشوط الالزمــة واملقــررة قانونــا للحــصول عــىل التعــويض مــن

 . الدولة

  ١( أخرىأو ألنه سبق له احلصول عىل تعويض كامل من جهة(. 

ل ا:

 .ً جزئياأوا ًالقضاء بالتعويض املطالب به كلي

ففــي هــذه احلالــة يكــون طالــب التعــويض قــد ثبــت حقــه يف كامــل التعــويض 

فتقيض له اجلهة املختصة بتعويض كامل عام أصـابه مـن رضر، أو تقتـيض لـه 

ًبجـزء مـن التعـويض إذا اسـتبان هلـا عـدم اسـتحقاق التعـويض كـامال، أو كــان 

رضور املرضور قد حصل عىل تعويض مؤقـت مـن جهـة أخـرى، أو كـان املـ

 .قد اشرتك بخطئه يف إحداث الرضر

 موا وا  ة  دإ: 

 :وهذه العالقة تتمثل

ــانون : أو ــرر بق ــا هــو مق ــق م ــايب للجــاين وف ــو معلــوم يف حقهــا العق كــام ه

 .العقوبات

م : حق الدولة يف التعويضات التي أدهتا للمرضور والتي كـان جيـب عـىل

جييــز للدولــة بموجــب هــذه العالقــة مطالبــة اجلــاين بــام اجلــاين أدائهــا، بــام 

ً أصبح اجلاين معلوما بعد أن كان جمهوال متىدفعته من تعويض  ً)٢(. 

                                                           

 .٩٩راجع د، حممد أبو العال عقيد مرجع سابق صـ) ١(

 . من البحث٤٦، ٤٥، صـ ٣٧٧يعقوب حيايت مرجع سابق صـ. راجع د) ٢(



  

)٦٣٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 ا ط  درةارات اأو ا ا  از ا ى:-

ــصادرة يف  ــام ال ــرارات أو األحك ــة الق ــة بقابلي ــوانني املقارن ــة الق ــيض غالبي تق

 للطعن عليه؛ سواء كانت اجلهة التي أصدرهتا جهـة قـضائية طلبات التعويض

 وهــذا األمــر يــستقيم مــع مبــدأ )(أم جهــة إداريــة أم جهــة ذات صــبغة خمتلطــة 

 .التقايض عىل درجتني التي تأخذ هبا معظم الترشيعات املقارنة

فإذا كانت جهة التعويض حمكمـة أو جلنـة ذات صـبغة قـضائية فمـن الطبيعـي 

ًا قابلة للطعن عليها طبقا لألحكـام الـصادرة مـن حمـاكم أول أن تكون أحكامه

 .درجة وفق نظام التقايض يف الدولة

وإذا كان مصدر قـرار التعـويض جلنـة إداريـة فـإن الطعـن عـىل هـذه القـرارات 

ًتكون طبقا لنظام التظلم من القرارات اإلدارية وفق القـانون املقـرر يف الدولـة 

                                                           

) ( إال أن املرشع الفرنيس خـرج عـىل هـذه القاعـدة ونـص عـىل قـرارات اللجنـة املختـصة

وجييـز للـضحية )  من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة الفرنـيس٧٠٦/٤م(بطلب التعويض هنائية 

ًد حتصل عىل حكم من القضاء يقـرر لـه تعويـضا املطالبة أمام اللجنة بمبلغ تكمييل إذا كان ق

تزيد قيمته عىل القيمة التي قررهتا جلنـة التعـويض رشيطـة أن تـتم هـذه املطالبـة خـالل سـنة 

 مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة ٧٠٦/٨م (مــن تــاريخ صــدوره احلكــم بــالتعويض هنــائي 

َينظر د.. الفرنيس ْ  ).٣(امش  ه٨٠١مصطفى مصباح دبارة املرجع السابق صـ. ُ

وينتقد هذا املسلك من املرشع الفرنيس ألن حق االستئناف جيب أال حيرم منه طالب 

ــن الــضامنات  ــة م ــرارات اإلداري ــضائية أو الق ــام الق ــن يف األحك ــويض، ألن الطع التع

الترشيعية التي حترص عليها أغلب القوانني املقارنة لتحقيق العدالـة وتـصحيح مـا قـد 

 .نساين القرار اإلداري من أخطاء وهي من لوازم العمل اإليقع فيه حكم أول درجة أو



 

)٦٣٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

التعويض هو جـرب رضر املـرضور مـن جريمـة فإذا كان هدف الدولة من وراء 

جمهولة الفاعل إذا استحال عليه احلصول عـىل التعـويض مـن طريقـه أخـرى 

فيجب عـيل الدولـة أن متكنـه مـن احلـصول عـىل تعـويض عـادل، وتـوفر مـن 

الضامنات ما حيقق له ذلك، ومن أهم هذه الـضامنات احلـق يف الطعـن عـىل 

 .يض أو التي تقيض بتعويض غري عادلالقرارات أو األحكام الرافضة للتعو

فقد يستشف مـن حرمـان الدولـة لطالـب التعـويض مـن الطعـن عـىل حكـم أو قـرار 

التعــويض أن الدولــة تنظــر للتعــويض عــىل أنــه مــساعدة أو منــة مــن الدولــة لطالــب 

وهـذا خـالف مـا . )١(التعويض وليس له احلـق أن يعـرتض عـىل منحـة أو منعـه عنـه 

عـويض الدولـة للمـرضورين مـن اجلريمـة جمهولـة الفاعـل حـق انتهينا إليه من أن ت

ــه يف القــانون، ولــيس مــن  ــة بمجــرد الــنص علي للمــرضور ولــيس منحــة مــن الدول

 .)٢(ًالعدل أن يقرر القانون حقا ثم حيرم صاحبه من الضامنات الكافية الستيفائه

    ي اا ا  نونيـة عـدم مـسايرته التـرشيعات واألنظمـة القا: و

 لتعـــويض املجنــي عليـــه مــن قبـــل الدولــة ومل يقـــم محايتــهاملقارنــة يف قـــرار 

املــرشع املــرصي حتــى اآلن بـــإبراز أي حماولــة ملــسايرة التقــدم املطـــرد يف 

الترشيع املقارن يف محايـة املجنـي علـيهم وإقـرار مـسئولية الدولـة عـن األرضار 

 .التي حتدث هلم

                                                           

َينظر د) ١( ْ  .١٠١حممد أبو العال عقيدة مرجع سابق صـ. ُ

َينظر د) ٢( ْ  . من البحث٣٥، راجع صــ ٨٠٢مصطفى مصباح دبارة مرجع سابق صـ. ُ



  

)٦٣٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
حلقوق املجني عليـه، فـبعض التـرشيعات وتتنوع احلامية الترشيعية املقارنة 

ًتفرض نصوصا خاصة داخل قانون اإلجراءات اجلنائية تلـزم بموجبهـا الدولـة 

 والـبعض اآلخـر إنـشاء مكاتـب وأجهـزة متخصـصة )(بتعويض املجني عليـه 

 .)١) ((لدعم ضحايا اجلريمة 

ــل  ــع النــداءات التــي وجهــت إليــه مــن قب ُوقــد أغفــل املــرشع املــرصي مجي ِ َ ُ

فقهــاء واملـــؤمترات والنــدوات الدوليـــة واإلقليميـــة التــي حرصـــت عـــىل ال

ًمناشدته للتدخل تـرشيعا يف إقـرار محايـة لـضحايا اجلـرائم جمهولـة الفاعـل 

ًتكون بذات الرشوط املقررة يف القانون املقارن وطبقـا للتوضـيح والرتجـيح 

جهالـة يف هذه املداخلة يف التزام الدولة بتعـويض ضـحايا اجلـرائم يف حالـة 

الفاعــل، وحالــة إعــسار اجلــاين إذا تــوافرت الــرشوط الــشكلية واملوضــوعية 

 .الالزمة هلذا التعويض

ى اــة : و ًرضورة إصــدار تــرشيع مــستقل يكــون كــامال شــامال لكاف ً

الـرشوط اإلجرائيــة واملوضــوعية إلقــرار حـق املجنــي علــيهم أو ورثــتهم يف 

عـىل أن . لة الفاعـل أو إعـسارهاحلصول عىل تعويض من الدولة يف حالة جها

                                                           

) (مثل الترشيع الفرنيس، واألمريكي فهب تفرد ترشيعات خاصة هلذا الغرض. 

) ( ًم مكتبا خاصا بمدينة جالسجو اسامه ١٩٧٩الترشيع اإلنجليزي الذي أنشأ عام مثل ً

 .ًمكتب دعم ضحايا اجلريمة

 www.cica.sou.uk: موقع نت) ١(



 

)٦٤٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

 حتديد كل ما يتعلق باجلرائم التي جيـوز التعـويض مـن –يشمل هذا الترشيع 

 .قبل الدولة عنها ورشوطها

وكــذلك مــا يتعلــق بالــرضر الواقــع عــىل املجنــي عليــه أو ورثتــه وعالقــة 

السببية بني اجلريمة والرضر، وما يتعلق باجلاين واملجني عليه وورثتـه، 

جلهة املختصة بنظـر التعـويض وإجـراءات نظـر وتقـدير طلـب وحتديد ا

ـــة وإجـــراءات الطعـــن عليهـــا واألثـــر املرتتـــب عليهـــا  التعـــويض وكيفي

 .وإجراءات التنفيذ هلذه األحكام

 



  

)٦٤١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  اخلامتة

ــوق  ــريس حق ــو تك ــسريي نح ــانوين ي ــه الق ــة أن الفق ــذه املداخل ــدنا يف ه وج

هم، أو عــىل األقــل املجنــي عليــه، بعــد أن ظــل فــرتة مــن الــزمن لــصالح املــت

ًحياول املوازنة بني حقوق املتهم واملجني عليه باعتبار أن كـال مـنهام طرفـا  ً

 .يف اخلصومة

ومن خالل هذه املداخلة تبـني أن موضـوع تعـويض الدولـة لـضحايا اجلـرائم 

ــه  ــات الفقهيــة وتتقــاطع في ــوع ختتلــف حولــه االجتاه ــة الفاعــل موض جمهول

ن اسـتخالص صـدأ لـه مـن املعاهــدات مجلـة مـن التـرشيعات املقارنـة يمكـ

 .نسانواملؤمترات الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق اإل

فقد عرجنا يف هـذه املداخلـة عـىل أحـد أهـم اجلوانـب األساسـية يف حقـوق 

أال وهي حق املجنـي عليـه أو ورثتـه يف اقتـضاء التعـويض مـن : املجني عليه

 .الدولة

ــة وامل ــف اجلريم ــا تعري ــا فيه ــد تناولن ــل وق ــة الفاع ــة جمهول ــصود باجلريم ق

 .وأسباب تسجيل اجلرائم ضد جمهول

ثم تناولنا نشأة وتطور حق املجني عليه يف اقتـضاء التعـويض مـن الدولـة مـن 

خــالل التطــرق إىل األصــل التــارخيي، وموقــف الــرشيعة اإلســالمية ثــم تــأثري 

 .الفقه واملؤمترات الدولية واإلقليمية عىل ذلك

س الــذي يقــوم عليــه حــق املجنــي عليــه أو ورثتــه يف كــام حتــدثنا عــن األســا

باألسـاس : سواء من قـال"اقتضاء التعويض من الدولة يف حالة جهالة الفاعل 



 

)٦٤٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ـــال ـــانوين، أو مـــن ق ـــن قـــال: الق باألســـاس : باألســـاس االجتامعـــي، أو م

 ."املختلط

وتطرقنا إىل حدود ونطاق تطبيق فكرة مـسئولية الدولـة عـن تعـويض املجنـي 

ائم األشـــخاص واألمــوال واملناقـــشات الفقهيــة والتـــرشيعات عليــه يف جــر

 .املقارنة بشأهنا

من وقـوع جريمـة معاقـب (وتناولنا أركان املسئولية ورشوط التزام الدولة هبا 

 ).عليها قانونا، وحدوث رضر، عالقة سببية وجهالة الفاعل

، وتناولنا تقدير التعويض الناشئ عن هذه اجلرائم وإجـراءات احلـصول عليـه

 .واجلهة املختصة بالفصل يف التعويض وطرق الطعن عليه

وبتامم هذه املداخلة عىل هذا الوجه أرجـو مـن اهللا العـيل القـدير أن أكـون قـد 

وفقت فيام وصلت إليه وإن كـان فيـه تقـصري فمـن نفـيس، ومـا كـان مـن توفيـق 

 .--فمن اهللا 

 .ويمكن تلخيص أهم نتائج وتوصيات هذه املداخلة يف اآليت

  :أهم النتائج: والأ

أن قيـام الدولـة بتعـويض املجنـي عليـه لـه أصـل يف القـوانني القديمــة  -١

 .ًوليس قرصا عىل قوانني العرص احلديث

ــة  -٢ ــالمية والديان ــرشيعة اإلس ــره ال ــي علــيهم تق ــة للمجن ــويض الدول تع

 .اليهودية واملسيحية



  

)٦٤٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ال يمكــن أن تــرتك الدولــة املجنــي علــيهم أو ورثــتهم يواجهــون رضر  -٣

مة وحدهم، بل جيب عىل الدولة التي ترك هلا الدستور واجـب اجلري

محايتهم واملحافظة علـيهم أن تبـادر إىل جـرب مـا أصـاهبم مـن رضر 

نتيجة عجزها عن محايتهم من أخطار اجلريمة وعـدم تقـديم اجلـاين 

 .للمحاكمة

ــا  -٤ ــة ملواطنيه ــان واحلامي ــوفري األمــن واألم ــة ت ــات الدول أن أهــم واجب

ني عـــىل أراضـــيها وتقــديم مـــن يعتـــدي علـــيهم واملقيمــني الـــرشعي

 .للمحاكمة العادلة

أن تعويض الدولة للمجني عليهم أو ورثتهم هو حق هلم وليس منحـة  -٥

 . من الدولةاجتامعيةأو مساعدة 

ــة  -٦ ــة جهال ــتهم يف حال ــيهم أو ورث ــي عل ــويض املجن ــة بتع ــزم الدول تلت

ن الفاعل بغض النظر عن حاجـة املجنـي عليـه أو مـستوى دخلـه، ودو

احلاجة إىل إثبات تقصري الدولة يف منع وقوع اجلريمـة والوقايـة منهـا 

 .أو تقصريها يف تقديم اجلاين للمحاكمة

أن التزام الدولة بتعويض املجني عليهم أو ورثتهم ينطبق عىل جـرائم  -٧

 .األشخاص فقط دون جرائم األموال

 األحكام أو القرارات الصادرة يف طلـب اقتـضاء التعـويض مـن الدولـة -٨

ًقابلة للطعن فيها وفقا ملا هو مقرر بالقانون أخذا بمبـدأ التقـايض عـىل  ً

 .ًدرجتني وحتقيقا ملبدأ العدالة



 

)٦٤٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

يمكـن تـوفري متويـل ملثـل هـذه التعويـضات مـن خـالل فـرض بعـض  -٩

الرسوم، وحصيلة األحكـام والغرامـات املاليـة وعائـد عمـل وتـشغيل 

 .املحابيس

  :التوصيات: ثانيا

ِوالتـي آمـل أن يأخـذ هبـا مـن يعنـه األمـر أو يـضعها يف أقرتح بعض التوصيات  ِ
ْ ُ

 .حسبانه

رضورة تعـــديل التـــرشيعات املتعلقـــة بـــالتعويض ملواكبـــة التطـــور  -١

 وفـــق التكنولــوجي والتقــدم جتامعيـــةالــرسيع ملتغــريات احليــاة اال

 .متطلبات الرشيعة اإلسالمية والقانون املقارن

ياهتا يف تعـويض ضـحايا ًعىل الدولة أن تبنـي نظامـا حتـدد فيـه مـسئول -٢

ــني  ــات املــواطنني واملقيم ــل يــشمل كــل فئ ــة الفاع اجلــرائم جمهول

 .الرشعيني عىل إقليمها وبيان رشوطها وضوابطها

تسهيل إجراءات احلصول عىل تعويض يف اجلرائم جمهولـة الفاعـل  -٣

ِمن خالل القضاء عىل الروتني والبريوقراطية
ُّ)( التي تعاين منها معظـم 

 .ةالدول العربي

                                                           

) (مشتقة من كلمتني األوىل التينية : البريوقراطية(Bereau) تعني املكتب، والثانية 

ــ(Cracy)إغريقيــة  ــم فهــي تعن ــن ث ــسلطة أو احلكــم وم ــي ال حكــم أو ســلطة "ي  تعن

النظام احلكومي : بأهنا) هارولد جوزيف السكي(، وعرفها املفكر السيايس "املكتب

الذي يرشف عىل إدارته عدد من املوظفني ممن هلم قدر من القوة متكنهم من التحكم 



  

)٦٤٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
يلــزم أن تكــون قواعــد مــسئولية الدولــة عــن تعــويض ضــحايا اجلــرائم  -٤

جمهولة الفاعل قواعد عامة جمردة ال تـرتبط بمـستوى دخـل الـضحية 

أو حاجتهــا، وأن يكــون معيــار التعــويض هــو حتقــق الــرضر، ووقــوع 

 .اجلريمة وعالقة السببية بينهام فقط

عينـة مثــل جـرائم م. أن خيـصص قـانون مـسئولية الدولــة يف التعـويض -٥

 .جرائم األشخاص؛ ألهنا خارجة عن التغطية التأمينية

أن تكون اجلهة املختصة بالفصل يف طلبات التعـويض عـن اجلـرائم  -٦

جمهولة الفاعل جهة ذات طبيعـة قـضائية ملـا يتطلبـه هـذا الطلـب مـن 

 .بحث جوانب قانونية

وأن تكـــون األحكـــام الـــصادرة فيـــه قابلـــة للطعـــن وفـــق نظـــام قـــانون 

 .اتاملرافع

                                                                                                                                              

بحث بعنوان البريوقراطيـة، . أيمن قاسم الرفاعي. راجع أ. بحريات املواطنني املدنيني

 . تها، تقييمها، رؤيتها من منظور إسالميماهيتها، جترب

  alrefay.files.woress.com/2015                : موقع نت

ــة  ــني، وجــه يعــرب عــن الكفاي وهــي كمفهــوم اجتامعــي وســيايس وإداري ذو وجه

واملوضوعية والدقـة وحتقيـق األهـداف، والوجـه اآلخـر يعـرب عـن الـروتني وبـط 

البريوقراطيـة "و بريجـر  مـود–اإلجراءات اإلدارية وسيطرة العالقـات الشخـصية 

. دار النهضة املـرصية.  ترمجة حممد توفيق رمزي"واملجتمع يف مرص احلديثة

 .٣٣م صـ١٩٥٩القاهرة طبعة 



 

)٦٤٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

ال ": ويف اخلتام اعتقد أنه من املناسب أن أكرر قول العـامد األصـفهاين

ً كتابا يف يومه إال قال يف غده لو غري هـذا لكـان أحـسن، ولـو إنسانيكتب 

زيد كذا لكان يستحسن، ولو ترك هذا املكان لكان أفضل، وهذا من أعظم 

 ."العرب وهو دليل عىل استيالء النقص عىل مجلة البرش

 

ة والسالم على سيد اخللق أمجعني دعونا أن احلمد هللا رب العاملني والصالخروأ



  

)٦٤٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  قائمة املراجع

ا اا:  

لـسان العـرب  -) ابـن منظـور(أبو الفضل مجـال الـدين حممـد بـن كـرم  -١

ــزء  ــزء )٣(ج ــة ) ١٢(، وج ــادر للطباع ــام–دار ص ــريوت ع ، )م١٩٩٠( ب

 ) .م٢٠٠٣(

 إخـراج - خمتار الصحاح -در الرازي اإلمام حممد بن أيب بكر عبد القا -٢

 .م١٩٨٩ بريوت طبعة –دائرة املعاجم مكتبة لبنان 

ـــار عمـــر، د. د -٣ ـــده وآخـــرون. أمحـــد خمت ـــريب -داود عب ـــم الع  املعج

األسايس، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربيـة 

 .م١٩٨٩توزيع األويس عام 

 –قــاموس عــريب "عربيــة املعــارصة قــاموس املعجــم الوســيط اللغــة ال -٤

 ."عريب

ــة  -٥ ــة العربي ــع اللغ ــوجيز جمم ــم ال ــة –املعج ــوزارة الرتبي ــة خاصــة ب  طبع

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨(والتعليم سنة 

ا اا:  
  

    ا :  

ــسندي -١ ــو احلــسن احلنفــي املعــروف بال ــيته : أب ــن ماجــه وبحاش ســنن اب

 ٣إلمــام البوصــريي جتعليقــات مــصباح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه ل

 .م١٩٩٦ دار املعرفة بريوت سنة ١خليل مأمون شيحة طبعة : حتقيق



 

)٦٤٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

ــالين -٢ ــن حجــر العق ــىل ب ــن ع ــد ب ــري يف ختــريج : أمح التلخــيص احلب

 . مؤسسة قرطبة١ ط٣أحاديث الرافعي الكبري ج

ــري -٣ ــث الرافعــي الكب ــريج أحادي ــري يف خت ــأليف شــهاب . تلخــيص احلب ت

ن حممــد ابـــن حجــر الكنـــاين الــدين أيب الفـــضل أمحــد بـــن عــيل بـــ

 الـشيخ –حتقيـق وتعليـق . هــ٨٥٢ سـنة  املتـويف–العسقالين الشافعي 

 اجلـزء الثالـث –عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عيل حممد معوض 

 . دار الكتب العلمية بريوت لبنان–

ــصنيف -٤ ــه ت ــن ماج ــنن اب ــد : س ــن يزي ــد ب ــد اهللا حمم ــه(أيب عب ــن ماج ) اب

األفكـــار الدوليـــة للنـــرش والتوزيــــع  بيـــت –) ٣٧٣-٢٠٩(القزوينـــي 

هــ ١٤٢٠بالرياض الـسعودية اعتنـى بـه فريـق بيـت األفكـار الدوليـة سـنة 

 . م باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره١٩٩٩

صحيح البخاري لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخـاري تـرقيم  -٥

ــاقي الطبعــة األوىل  م دار ٢٠١٢هـــ ١٤٣٤وترتيــب حممــد فــؤاد عبــد الب

 .تقوى للطباعة والنرشال

. اإلمــام أبــو عبــد اهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري. صــحيح البخــاري -٦

تــرقيم وترتيــب حممــد فــؤاد عبــد البــاقي تقــديم العالمــة أمحــد حممــد 

ــع الطبعــة األوىل . شــاكر هـــ ١٤٣٤دار التقــوى للطباعــة والنــرش والتوزي

 .م٢٠١٢



  

)٦٤٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 املحقـق – املؤلف حممد نارص الدين األلباين. صحيح سنن أيب داود -٧

 النارش مكتب الرتبيـة العربيـة لـدول اخللـيج الطبعـة األوىل سـنة -بدون 

 هـ١٤٠٩

املؤلـف حممـد نارصالـدين األلبـاين، املحقـق . صحيح سنن الرتمذي -٨

ــة العربيــة لــدول اخللــيج. زهــري الشاويــيش الطبعــة . النــارش مكتبــة الرتبي

 .هـ١٤٠٨األوىل سنة 

 الــدين األلبــاين املجلــد حممــد نــارص/ صــحيح ســنن النــسائي تــأليف -٩

 الــسعودية الطبعــة –الثالــث مكتبــة املعــارف للنــرش والتوزيــع بالريــاض 

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩األوىل للطبعة اجلديدة سنة 

صـــحيح مـــسلم لإلمـــام احلـــافظ أيب احلـــسني مـــسلم بـــن احلجـــاج  -١٠

القشريي النيسابوري ترقيم وترتيب حممـد فـؤاد عبـد البـاقي طبعـة أوىل 

 .التقوى للطباعة والنرشم دار ٢٠١٢ هـ ١٤٣٤

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب النمـري : القرطبي -١١

االستذكار اجلـامع ملـذاهب فقهـاء األمـصار وعلـامء األقطـار : القرطبي

فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثـار ورشح ذلـك كلـه باإلجيـاز 

 دار قتيبـة ١ عبـد املعطـي أمـني قلعجـي طبعـة:  حتقيق٢٥واالختصار ج

 .م١٩٩٣دمشق بريوت وأدلة الوعي حلب والقاهرة سنة 

ــرشيف -١٢ ــديث ال ــب يف احل ــب والرتهي ــاب الرتغي ــف.  كت ــد : املؤل عب

. العظــيم بــن عبــد القــوي بــن عبــد اهللا أبــو حممــد زكــي الــدين املنــذري



 

)٦٥٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

دار الكتب العلمية بـريوت الطبعـة األوىل . إبراهيم شمس الدين: حتقيق

 . هـ١٤١٧سنة 

 كتــاب سـنن أيب داود لإلمــام احلـافظ أبــى داود السجــستاين  خمتـرص -١٣

اختـصار وتقـديم رضــوان جـامع رضــوان . سـليامن بـن األشــعث األزدي

 .مطابع اهليئة املرصية للكتاب. م٢٠١٨ الطبعة األوىل سنة ٣ج

ا اا:  
  

بحـث بعنـوان البريوقراطيـة، ماهيتهـا، جتربتهـا، . أيمن قاسم الرفاعي/ أ -١

 .  رؤيتها من منظور إسالميتقييمها،

ــة واال/ أ -٢ ــنظم القانوني ــاريخ ال ــادق ت ــىل ص ــةهــشام ع  دار جامعــة جتامعي

 .بريوت بدون سنة نرش

 الـسرية –أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلميـدي املعـافري  -٣

 بــريوت طبعــة -طــه عبــد الــرؤوف ســعد .  حتقيــق–النبويــة البــن هــشام 

 .٢هـ ج١٤١١

ــيس دي ر -٤ ــة مــن سبي ــر ترمج ــة–وف ــة واحلامي ــوق اإل:  اخلدم ــسانحق  ن

، دليل لقوات الرشطة واألمن اللجنة الدوليـة للـصليب نساينوالقانون اإل

 م٢٠٠٠ جنيف عام –األمحر 

احلاميـة القانونيـة للـضحية يف القـانون . إبراهيم الدسـوقي أبـو الليـل/ د -٥

الكـويتي، حلقــة نقــاش عقــدهتا جملــة كليــة احلقــوق الكويتيــة ملحــق ع 

 .م٢٠٠٤ ،٢٨س٢



  

)٦٥١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــد رب النبــي / د -٦  يف نــسان مــصادر حقــوق اإل–إبــراهيم طلبــه حــسني عب

مـرشوع ممـول مــن "النظـام اإلسـالمي والنظـام الوضـعي دراسـة مقارنـة 

 بجامعـة نـسانكريس الشيخ عبد الرمحن اجلرييس لدراسـات حقـوق اإل

ـــــسعودية  ـــــة ال ـــــن ســـــعود اإلســـــالمية يف اململكـــــة العربي اإلمـــــام ب

 )هـ١٤٣٤/م٢٠١٣(

. دار هنـضة: تعويض الدولة للمرضور مـن اجلريمـة. و العال عقيدةأب/ د -٧

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(القاهرة سنة 

 مـسئولية الدولـة عـن تعـويض املجنــي –أمحـد الـزين أمحـد حامـد / د -٨

جامعـة القـران وتأصـيل العلـوم بالـسودان . دراسـة تأصـيلية مقارنـة. عليه

 .بدون سنة طباعها دار نرش

ـــردة/ د -٩ ـــسعيد الزم ـــن جـــرائم . أمحـــد ال ـــويض األرضار الناشـــئة ع تع

ـــاب  ـــة ع–اإلره ـــوق الكويتي ـــة احلق ـــسم األول جمل ـــنة ٢١ س٣ الق  س

 .م١٩٩٧

أمحد شوقي عمر أبو خطوة تعويض املجني عليهم عـن األرضار / د -١٠

 .م١٩٩٥الناشئة عن جرائم اإلرهاب دار النهضة العربية مرص سنة 

دار . ئمأمحـد عبــد اللطيـف الفقــي الدولــة وحقـوق ضــحايا اجلــرا/ د -١١

 .م٢٠٠٣الفجر للنرش والتوزيع القاهرة الطبعة األوىل سنة 



 

)٦٥٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

 جتامعيــــة اخلــــصائص اال–أســــامء بنــــت عبــــد اهللا التوجيــــدي / د -١٢

ــة  ــصادية للعائــدات للجريم ــاض جامعــة – الطبعــة األوىل –واالقت  الري

 .نايف العربية للعلوم األمنية

ــيوطي / د -١٣ ــيس األس ــروت أن ــازي–ث ــرشيعة بنغ ــم ال ــدخل إىل عل   امل

 .م١٩٨٧بدون دار نرش سنة 

 الدفاع االجتامعـي مـن –جالل الدين عبد اخلالق، والسيد رمضان / د -١٤

 اإلسـكندرية طبعـة " اجلريمـة واالنحـراف" جتامعيةمنظور اخلدمة اال

 .م١٩٩٤

 شـــكوى املجنـــي عليـــه جملـــة القـــانون –حــسنني صـــالح عبيـــد / د -١٥

 .م١٩٧٣ سنة ٣واالقتصاد العدد 

ــاز / د -١٦ ــيهم  دور ا–داوود الب ــويض املجنــي عل  حلقــة –لدولــة يف تع

 جملــة "نقــاش بعنــوان احلاميــة القانونيــة للــضحية يف القــانون الكــويتي

 .م٢٠٠٤ سنة ٢٨ س٢ملحق ع. احلقوق الكويتية

 املبادئ العامة للترشيع اجلنائي اإلسـالمي، –رائف حممد النعيم / د -١٧

ــــع، األردن طبعــــة أوىل  ــــرش والتوزي ــــة للن ـــــ ١٤٢٥( عــــام –جهين  -ه

 ).م٢٠٠٥

 منـشأة املعـارف – "اجلريمة يف الواقـع الكـوين"رمسيس هبنام / د -١٨

 ).م١٩٩٦-١٩٩٥( اإلسكندرية سنه –



  

)٦٥٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
حــق املجنــي عليــه يف التعــويض عــن . زكــي زكــي حــسني زيــدان/ د -١٩

رضر النفس يف الفقه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي دار الفكـر اجلـامعي 

 .دون ذكر طبعة والسنة. يف مرص

 دار احلامـد للنـرش – حقوق املجني عليه –مي سعد مجيل العجر/ د -٢٠

 ).م٢٠١٢/هـ١٤٣٣( عامن األردن الطبعة األوىل سنة –والتوزيع 

 انحـــراف الــصغار وجـــرائم "ســلوى عــثامن الـــصديق وآخــرين / د -٢١

 .م٢٠٠٠ اإلسكندرية سنة – املكتب اجلامعي احلديث "الكبار

 ٢مـات جااللتزا. سليامن مرقس، الواقي يف رشح القانون املـدين/ د -٢٢

 . مكرر٥٩م قيد ١٩٨٨الطبعة اخلامسة مطبعة السالم بالقاهرة 

 النظريـة العامـة اللتـزام الدولـة –سيد عبد الوهاب حممد مصطفى / د -٢٣

 دار الفكـر العــريب طبعــة أوىل ســنة –بتعـويض املــرضور مــن اجلريمــة 

 م٢٠٠٢

عادل عبد املوجـود كتـاب مـرشوع تقنـني الـرشيعة اإلسـالمية مـن / د -٢٤

ـــ ـــنة مـــضبطة جمل ـــشعب املـــرصي س م حتـــت ١٩٨٣ –م ١٩٧٨س ال

دار الكتـب . إرشاف جلنة من علامء الدين والسياسة والقانون وأعتنى بـه

 العلمية

ـــودة / د -٢٥ ـــم ف ـــد احلك ـــة –عب ـــسئولية املدني ـــدين امل ـــويض امل  التع

التقاعديـة والتقـصريية يف ضـوء الفقـه وأحكـام الـنقض دار املطبوعـات 

 .اجلامعية بدون تاريخ 



 

)٦٥٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

 الوسـيط يف رشح القـانون املـدين جـزء – زاق الـسنهوريعبد الر/ د -٢٦

أمحــد مــدحت املراغــي طبعــة . نظريــة االلتــزام بوجــه عــام تنقــيح م) ١(

 .م نقابة حمامني اجليزة٢٠٠٦

 قـضية اخلالقـة وتطورهـا لتـصبح عـصية –عبد الرزاق الـسنهوري / د -٢٧

 .م ١٩٩٣ اهليئة املرصية العامة للكتاب – القاهرة –أمم رشقية 

ــ/ د -٢٨ ــدراجي خلفــيعب ــ. د الرمحــان ال ــشكوى كقي ــىل احلــق يف ال د ع

ــي أاملتابعــة اجلزائيــة دراســة ت ــة، منــشورات احللب ــة مقارن ــلية حتليلي ص

 .م٢٠١٢احلقوقية بريوت سنة 

ــي / د -٢٩ ــرمحن احللق ــد ال ــحايا –عب ــويض ض ــن تع ــة ع ــسئولية الدول  م

ــــدد ــــانون الع ــــرشيعة والق ــــة ال ــــام جمل ــــاس والنظ  ٤٧اجلريمــــة األس

 .م٢٠١١سنة

ــد الــرمحن خلــفع/ د -٣٠ ــضاء حقــه يف . ب ــي عليــه يف اقت حــق املجن

املجلــة األكاديميــة للبحــث القــانوين يف جملــة . التعــويض مــن الدولــة

 بجاجـة، – جامعة عبد الرمحن مـريه –سداسية تصدر عن كلية احلقوق 

 .٢٠١٠، سنة ١ع

ـــانيني / د -٣١ ـــسالم الرتم ـــد ال ـــنظم "عب ـــانون وال ـــاريخ الق الوســـيط يف ت

 ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٢( سنة ٣الكويت الطبعة ، جامعة "القانونية

ــانون / د -٣٢ ــارن بالق ــالمي مق ــائي اإلس ــرشيع اجلن ــودة الت ــادر ع ــد الق عب

 .١الوضعي ج



  

)٦٥٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 يف املــصادر نــسان حقــوق اإل–عبــد اللطيــف بــن ســعيد الغامــدي / د -٣٣

 )بدون دار نرش وسنة طابعة(األساسية 

ــرساج/ د -٣٤ ــود ال ــاب : عب ــم العق ــرام وعل ــم اإلج ــة -عل ــت جامع  الكوي

 .م ١٩٨١يت سنة الكو

املواطنــة بـني الــسياسة الــرشعية . عـالء الــدين عبــد الـرازق جنكــو/ د -٣٥

ــــسليامنية. والتحــــديات املعــــارصة ــــرشية يف ال ــــة الب ــــة التنمي . جامع

 .كوردستان العراق

 حتقيــق – كتــاب التعريفــات –عــيل بــن حممــد عــيل اجلرجــاين / د -٣٦

 -هــ ١٤١٣(، سـنة ٢ دار الكتاب العريب بريوت طبعة -إبراهيم اإلبياري

 ).م١٩٩٢

التزام الدولة بـالتعويض عـن جـرائم اإلرهـاب . عامد فاضل ركاب/ د -٣٧

 .بدون سنة صياغة ودار نرش. جامعة البرصة. يف الترشيع العراقي

عمـــرو حممـــد املاريـــة مـــسئولية الدولـــة عـــن تعـــويض ضـــحايا / د -٣٨

 .العمليات اإلرهابية بدون سنة نرش أو دار طباعة

يم الثالثي للجرائم يف الفقه الـرشعي  التقس–عوض حممد عوض / د -٣٩

ــارصة  ــة مع ــة –رؤي ــة حمكم ــة دوري ــارص جمل ــسلم املع ــة امل  ١ بمجل

 .١٣٠ العدد –م لبنان ٢٠٠٨ديسمرب عام 

ـــالح الزعبـــي / د -٤٠ ـــاروق ف ـــث حقـــوق اإل–ف ـــسان بح ـــرشيعة ن ـــني ال  ب

 بمجلــة احلقــوق –اإلســالمية والقــانون الــدويل دراســة حتليليــة مقارنــة 



 

)٦٥٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

حمكمـة تـصدر عـن جملـس النـرش العلمـي جامعـة جملة فـصلية علميـة 

 . م٢٠٠٥ديسمرب / هـ١٤٢٦ ذو القعدة ٢٩ السنة ٤الكويت العدد 

 جامعـة فاريونـيس بنغـازي – الـنظم العقابيـة -فرج صالح اهلرييش / د -٤١

 .م١٩٩٨الطبعة الثانية عام 

ــر / د -٤٢ ــام دار الفك ــسم الع ــات الق ــانون العقوب ــالمة ق ــد س ــأمون حمم م

 ١٩٨٤ابعة عامالعريب الطبعة الر

 أسـاس مـسئولية الدولـة عـن تعـويض املجنـي –حمسن العبـودي / د -٤٣

عليه يف القانون اجلنائي واإلداري والرشيعة اإلسـالمية مداخلـة منـشورة 

ـــراءات  ـــوق املجنـــي عليـــه يف اإلج يف جمموعـــة أعـــامل مـــؤمتر حق

ــة املــرصية للقــانون اجلنــائي مــرص . اجلنائيــة املــؤمتر الثالــث للجمعي

 .م١٩٨٩

 أساس ومسئولية الدولـة عـن تعـويض املجنـي –حمسن العبودي / د -٤٤

 دار النهــضة –عليــه يف القــانون اجلنــائي واإلداري والــرشيعة اإلســالمية 

 .م ١٩٩٠طبعة عام .  القاهرة مرص–العربية 

ــدة / د -٤٥ ــال عقي ــو الع ــد أب ــحايا –حمم ــة ض ــة حلامي ــادئ التوجيهي  املب

 منشور يف جملـة العلـوم –اجلريمة يف الترشيعات العربية دراسة مقارنة 

 .م١٩٩٢ يناير ٣٤ صـ١القانونية واالقتصادية العدد



  

)٦٥٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 تعـويض الدولـة للمـرضور مـن اجلريمـة –حممد أبو العال عقيـدة / د -٤٦

 دار -دراسة مقارنة يف الترشيعات املعارصة والنظام اجلنائي اإلسـالمي

 .م٢٠٠٤النهضة العربية القاهرة الطبعة الثانية سنة 

تعـويض الدولـة للمـرضور مـن اجلريمـة . عـال عقيـدةحممد أبـو ال/ د -٤٧

دراســة مقارنــه يف التــرشيعات املقارنــة والنظــام اجلنــائي اإلســالمي دار 

 ٢٠٠٤ سنة٢النهضة العربية ط

ــود / د -٤٨ ــي حمم ــد حنف ــه يف -حمم ــي علي ــية للمجن ــوق األساس  احلق

ــة، –الــدعوى اجلنائيــة  ــة الطبعــة األوىل دار النهــضة العربي  دراســة مقارن

 .م٢٠٠٦مرص 

 سلـسلة – نـسان اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإل–حممد سامل العوا / د -٤٩

 . دار هنضة مرص للطباعة والنرش–) ٥٠(التنوير اإلسالمي 

ــد نجــم/ د -٥٠ ــد صــبحي حمم ــىل : حمم ــه وأثــره ع ــي علي ــا املجن رض

ـــة دراســـة مقارنـــة  ـــة –املـــسئولية اجلنائي ـــوان املطبوعـــات اجلامعي  دي

 م١٩٩٣اجلزائر 

ــد الغر/ د -٥١ ــد عي ــب حمم ــائي –ي ــضاء اجلن ــام الق ــة أم ــدعوى املدني  ال

حقـوق املجنـي عليـه يف . مداخلة منـشورة يف جمموعـة أعـامل مـؤمتر

املـــؤمتر الثالـــث للجمعيـــة املـــرصية للقـــانون . اإلجـــراءات اجلنائيـــة

 .م١٩٨٩اجلنائي مرص سنة 



 

)٦٥٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

أحكامهــا املوضــوعية . جــرائم اإلرهــاب. حممــد حممــود ســعيد/ د -٥٢

 م١٩٩٥دار الفكر العريب سنة ) ١(وإجراءات مالحقتها طبعة 

تعويض ضحايا اجلريمـة يف الـرشيعة : حممد مؤنس حمب الدين/ د -٥٣

الريـاض الطبعــة األويل . والقـانون بجامعـة نـايف العربيــة للعلـوم األمنيـة

 )م٢٠١٠/هـ١٤٣١(سنة 

 دار – والقانونيــة جتامعيــة تــاريخ الــنظم اال–حممــد نــور فرحــات / د -٥٤

 .الثقافة القاهرة

ــويض األرضار حممــد ي/ د -٥٥ ــن تع ــة ع ــسئولية الدول ــايت، م ــوب حي عق

 .اإلسكندرية، منشأة املعارف. الناشئة عن جرائم األشخاص

ـــيالوي / د -٥٦ ـــود الف ـــر –حمم ـــب دار الفك ـــة للطبي ـــسئولية اجلنائي  امل

 م٢٠٠٥اجلامعي اإلسكندرية عام 

 ٦دار الـرشق مـرص ط. اإلسـالم عقيـدة ورشيعـة. حممود شـلتوت/ د -٥٧

 م١٩٧٢عام 

حقـــوق املجنـــي عليـــه يف القـــانون . حممـــود مـــصطفىحممـــود / د -٥٨

 م١٩٧٥مطبعة جامعة القاهرة مرص طبعة أوىل سنة . املقارن

 واإلجـراءات األمنيـة نـسان حقوق اإل–معجب بن معدي احلويقل / د -٥٩

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة مركـز الدراسـات – "دراسة مقارنة"

 )هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦(الطبعة األوىل . والبحوث



  

)٦٥٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ١األدلة الرضية ملتن الدرر البهيـة يف املـسائل الفقهيـة ط: لشوكاينا -٦٠

 .م١٩٩١صنعاء سنة . دار اهلجرة

اجلريمـة والعقوبـة يف "الشيخ عبد اهللا بـن حممـد بـن سـعد آل حنـني  -٦١

 ).م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦(  سنة "اإلسالم

 بـني تعـاليم اإلسـالم وإعـالن نـسان حقـوق اإل–الشيخ حممد الغزايل  -٦٢

 م٢٠٠٥ عام ٤ طبعة األمم املتحدة

 "املغنـي"عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممـد بـن قدامـة  -٦٣

 .٩هـ ج١٣٤٨ عام ٦مطبعة املنار بمرص ط

 األحكــام الــسلطانية والواليــات –عــيل بــن حممــد حبيــب املــاوردي  -٦٤

 -هـــ ١٤٠٥( طبعـة أوىل ســنة - بــريوت – دار الكتــب العلميـة –الدينيـة 

 ).م١٩٨٥

 ١بـريوت ج. دار العلـم للماليـني. ألحكـام العدليـةعيل حيـدر جملـة ا -٦٥

 .بدون سنة نرش

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب النمـري : القرطبي -٦٦

ـــد ملـــا يف املوطـــأ مـــن املعـــاين واألســـانيد ج : القرطبـــي ، ٢٣التمهي

مطبوعــات وزارة الــشئون اإلســـالمية . ســعيد أمحــد أعـــراب: حتقيــق

 .م١٩٩٠باملغرب سنة 

 ترمجــة "البريوقراطيــة واملجتمــع يف مــرص احلديثــة" بريجــر مــودو -٦٧

 .م١٩٥٩القاهرة طبعة . دار النهضة املرصية. حممد توفيق رمزي



 

)٦٦٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

ا ا:   
    ا ر:  

 تعـويض ضـحايا اإلجـرام بـني الـرشيعة –محيدة سعد اهـديوة سـعيد / أ -١

صص العــايل ًوالقــانون رســالة مقدمــة اســتكامال ملتطلبــات درجــة التخــ

 . قسم الرشيعة اإلسالمية–كلية احلقوق جامعة بنغازي ) املاجستري(

ــيل ســليامن/ أ -٢ ــحايا . هــشام حممــد ع ــة بتعــويض ض ــزام الدول ــدى الت م

ــعي ــالمية والقــانون الوض ــرشيعة اإلس ــة بــني ال ــث : اجلــرائم اإلرهابي بح

ـــات احلـــصول عـــىل درجـــة املاجـــستري يف . مقـــدم ًاســـتكامال ملتطلب

كليـة الدراسـات . ئية بجامعة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـةالسياسة اجلنا

الريــاض عــام .  ختــصص سياســة جنائيــة–العليــا قــسم العدالــة اجلنائيــة 

 ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(

ــساف / أ -٣ ــد ع ــسري حمم ــل تي ــة –وائ ــب دراس ــة للطبي ــسئولية املدني  امل

 كليـة الدراسـات العليـا –مقارنة رسالة ماجستري جامعـة النجـاح الوطنيـة 

 م٢٠٠٨عام 

كـامل جاجـة، كهينــة دهلـي بحــث لنيـل شــهادة املاسـرت يف احلقــوق / أ -٤

 جامعة عبـد الرمحـان مـرية –ختصص القانون اخلاص والعلوم اجلنائية 

 . كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم القانون اخلاص– بجاية –

  :ر اراة    

ارنـــا عـــادل الفقـــي حقـــوق املجنـــي عليـــه يف القـــانون الوضـــعي مق/ د -١

 .م١٩٨٤رسالة دكتوراة حقوق عني شمس سنة . بالرشيعة اإلسالمية



  

)٦٦١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًعادل حممد الفقي حقوق املجني عليـه يف القـانون الوضـعي مقارنـا / د -٢

ــرص ســنة  ــني شــمس م ــة ع ــوراه جامع ــالة دكت ــالمية رس ــرشيعة اإلس بال

 .م١٩٨٤

ًحقوق املجني عليه يف القانون الوضـعي مقارنـا . عادل حممد الفقي/ د -٣

مــرص ســنة . رســالة دكتــوراة، جامعــة عــني شــمس. عة اإلســالميةبالــرشي

 .م١٩٨٤

ـــاس للمـــسئولية يف املجتمـــع / د -٤ ـــاعي الـــرضر كأس ـــرص رف حممـــد ن

 .م١٩٧٨جامعة القاهرة سنة . رسالة دكتوراة. املعارص

ــرائم / د -٥ ــه يف ج ــة للمجنــي علي ــويض الدول حممــد يعقــوب حيــايت، تع

ــة احلقــوق جامعــة –األشــخاص  ــنة  رســالة دكتــوراة كلي اإلســكندرية س

 .م١٩٧٧

وضــع ضــحايا اإلجــرام يف النظــام اجلنــائي : مــصطفي مــصباح ديــارة/ د -٦

رســالة . دراسـة نقديــة للنظــام اجلنــائي يف ضـوء معطيــات علــم الــضحية

 .م١٩٩٦دكتوراه كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية سنة 

 تعــــويض الدولــــة للمجنــــي عليــــه يف جــــرائم -يعقــــوب حيــــايت / د -٧

 .٣٧٧م صــ١٩٧٧وراه بجامعة اإلسكندرية عام رسالة دكت. األشخاص

ــرائم . يعقــوب حممــد حيــايت/ د -٨ ــه يف ج ــة للمجنــي علي ــويض الدول تع

 .م١٩٧٨يف عام . جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه. األشخاص



 

)٦٦٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ــرائم  -٩ ــن ج ــئة ع ــن األرضار الناش ــه ع ــي علي ــويض املجن ــرت تع ــاب عن رب

 .م٢٠٠١جامعة املنصورة كلية احلقوق . اإلرهاب رسالة دكتوراة

رما وا وا وات اا:  
  

 يف نـساناتفاقيـة محايـة حقـوق اإل.. نـساناالتفاقية األوروبية حلقوق اإل -١

م ١٩٥٣م نفــذت عــام ١٩٥٠ رومــا يف نــوفمرب –نطــاق جملــس أوروبــا 

 .  دولة٥١بعد ما صدقت عليها 

 .م١٩٨٣  مرص سنة–األحكام السلطانية للاموردي طبعة دار الفكر  -٢

 انبثـق – منظمة املـؤمتر اإلسـالمي – نساناإلعالن اإلسالمي حلقوق اإل -٣

هذا اإلعالن من املؤمتر احلادي عـرش لـوزراء اخلارجيـة لـدول منظمـة 

املـؤمتر اإلســالمي ونوقــشت بعــض مــواده يف مــؤمتر القمــة اإلســالمي 

الثالث ومتت صياغته النهائيـة يف انعقـاد املـؤمتر التاسـع عـرش لـوزراء 

 .م١٩٨٩خلارجية لدول منظمة املؤمتر اإلسالمي يف طهران سنة ا

ــوق اإل -٤ ــاملي حلق ــالن الع ــساناإلع ــاريخ – ن ــة يف ت ــة هام ــة تارخيي  وثيق

ــوق اإل ــف اخللفيــات القانونيــة – نــسانحق ــاغه ممثلــون مــن خمتل  ص

والثقافية مـن مجيـع أنحـاء العـامل، واعتمـدت اجلمعيـة العامـة اإلعـالن 

ــاملي حلقــوق اإل ــاريس  نــسانالع  ١٩٤٨ديــسمرب /  كــانون األول١٠ب

  ألف ٢١٧بموجب القرار 



  

)٦٦٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
هـو إعـالن تـم إجازتـه مـن :  يف اإلسـالمنـسانإعالن القـاهرة حلقـوق اإل -٥

ـــة منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي بالقـــاهرة  ـــل جملـــس وزراء خارجي  ٥قب

 .م١٩٩٠أغسطس عام 

 بشأن املبادئ األساسية لتـوفري العدالـة لـضحايا اجلريمـة وإسـاءة إعالن -٦

أعتمد ونرش عىل املأل بموجب قـرار اجلمعيـة العامـة . استعامل السلطة

 .م١٩٨٥نوفمرب /  ترشين الثاين٢٩ املؤرخ ٤٠/٣٤لألمم املتحدة 

حقـوق . توصيات املؤمتر الثالـث للجمعيـة املـرصية للقـانون اجلنـائي -٧

 .م١٩٩٠املجني عليه يف اإلجراءات اجلنائية دار النهضة العربية سنة 

متر الدويل احلـادي عـرش لقـانون العقوبـات املنعقـد يف توصيات املؤ -٨

 .م١٩٧٤ سبتمرب ١٥ – ٩بودابست باملجر يف الفرتة من 

م شـامل تعديالتـه حتـى ١٩٩٣دستور اإلحتـاد الـرويس الـصادر عـام  -٩

 .م٢٠١٤عام 

 .م٢٠١١واملعدل بعام / ١٩٧٨الدستور اإلسباين الصادر عام  -١٠

ــام  -١١ ــام م شــام١٩٤٩الدســتور األملــاين الــصادر ع ــه حتــى ع ًال تعديالت

 .  م٢٠٠٤

 .م٢٠١٤ًم شامال تعديالته حتى عام ١٩٤٩دستور أملانيا الصادر عام  -١٢

 .م٢٠١٤الدستور املرصي الصادر عام  -١٣

م ١٩٥٩م املبـدأ العمـل بـه عـام ١٩٤٥دستور إندونيسيا الـصادر عـام  -١٤

 ..م٢٠٠٢ًشامال تعديالته حتى عام 



 

)٦٦٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

ت إجازتـه مـن قبـل  والـشعوب متـنـسانامليثـاق األفريقـي حلقـوق اإل -١٥

 يونيـو - كينيـا – نريويب ١٨جملس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم 

 .م١٩٨١سنة 

م يف ١٩٤٥ عـام يونيـه/ حـذيران ٢٦ميثاق األمم املتحدة الصادر يف  -١٦

سـان فرانسـسكو يف ختـام مـؤمتر األمـم املتحـدة اخلـاص بنظـام اهليئـة 

 م ١٩٤٥أكتوبر /  ترشين األول ٢٤ًالدولية وأصبح نافذا يف 

ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب بـدء العمـل بـه يف ديـسمرب  -١٧

  .نسان مكتبة حقوق اإل-جامعة مينيسوتا  -م ٢٠٠٠

ُ أعتمــد ونــرش عــىل املــأل بموجــب نــسانامليثــاق العــريب حلقــوق اإل -١٨

 .م١٩٩٧ سبتمرب ١٥ يف ٥٤٢٧قرار جملس جامعة الدول العربية رقم 

ــ -١٩ ــل نــسانوق اإلامليثــاق العــريب حلق  النــسخة األحــدث أعتمــد مــن قب

ــونس  ــضافتها ت ــي است ــرش الت ــسادسة ع ــة ال ــة العربي ــايو٢٣القم ــار / م أي

 .نسانم جامعة مينيسوتا مكتبة حقوق اإل٢٠٠٤

ــصادر  -٢٠ نــص العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية ال

-د( ألـف ٢٢٠٠بموجب قرار اجلمعيـة العموميـة لألمـم املتحـدة رقـم 

 .م١٩٦٦ديسمرب /  كانون ١٦ يف) ٢١

النظــام األســايس للحكــم يف اململكــة العربيــة الــسعودية الــصادر عــام  -٢١

م يف عهد امللك فهد بن عبد العزيـز آل سـعود ١٩٩٢هـ املوافق ١٤١٢

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢أ يف/٩٠باألمر امللكي رقم 



  

)٦٦٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــوق اإل -٢٢ ــدوة حق ــة لن ــة النهائي ــسانالوثيق ــالم ن ــدة يف – يف اإلس  املنعق

م يف جملة احلقـوق والـرشيعة ١٩٨٠ ديسمرب ١٤ إىل ٩ريخ الكويت بتا

جملة فصلية تعني بالدراسات القانونية والـرشعية الـسنة اخلامـسة العـدد 

م تـصدرها كليـة احلقـوق ١٩٨١فربايـر / هــ١٤٠١ ربيع الثـاين –األول 

 .والرشيعة بجامعة الكويت

  أعتمـد وفـتح–العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية  -٢٣

 ٢٢٠٠باب التوقيع والتصديق واالنضامم بموجب قرار اجلمعيـة العامـة 

م، تـاريخ بـدء ١٩٦٦ديـسمرب /  كـانون األول١٦املـؤرخ ) ٢١-د(ألف 

 ).٤٩(ًم وفقا ملادة ١٩٧٦مارس /  آذار٢٣النفاذ 

  :اث وات

بحـث بعنـوان مـسئولية الدولـة ومؤسـساهتا عـن . أمري إبراهيم تريـيس/ أ -١

 . حالة جهالة مسبب الرضرالتعويض يف

ــسعود / أ -٢ ــو ال ــارق عــيل أب ــوم –ط ــد هللا للعل ــعد العب ــة س ــث بأكاديمي  بح

 األمنية بدولة الكويت منشور عىل موقع مركز اإلعالم األمني

)                                                                        Police Media Center( 

ـــتاذ -٣ ـــراهيم/ األس ـــسئولية الدولـــة – تريـــيس أمـــري إب ـــث بعنـــوان م  بح

 .ومؤسساهتا عن التعويض يف حال جهالة مسبب الرضر

بحــث منــشور يف أعــامل املــؤمتر الثالــث . خــريي أمحــد الكبــايش/ د -٤

حلقـــوق املجنـــي عليـــه يف اإلجـــراءات اجلنائيـــة للجمعيـــة املـــرصية 

 للقانون اجلنائي



 

)٦٦٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

لدولـة لـضحايا  مقال قانوين حول أساس تعـويض ا–سعاد الزروايل / د -٥

 .اإلرهاب

 – بحـث التعـاون الـدويل ملكافحـة اجلريمـة –عبد الوهـاب حومـد / د -٦

ــرشيعة  ــة احلقــوق وال ــة "جمل ــات القانوني ــي بالدراس ــصلية تعن ــة ف جمل

هــــ فربايـــر ١٤٠١والــرشعية الـــسنة اخلامــسة العـــدد األول ربيـــع ثــاين 

 .م١٩٨١

يـة احلاديـة  ضحايا اجلريمة بحث مقـدم للنـدوة العلم–عبود الرساج / د -٧

ـــن  ـــرتة م ـــرشين يف الف ـــر ١٧-١٥والع ـــريب . ١٩٨٨ فرباي ـــز الع املرك

 جمموعـة أعـامل ١٩٩٠)  ط-د (الرياض . للدراسات األمنية والتدريب

 .املؤمتر

أســاليب التحقيــق والبحـــث . حممــد محــدان عاشــور بحــث/ مقــدم -٨

قــسم /  أكاديميــة فلــسطني للعلــوم األمنيــة الــشئون التارخييــة –اجلنـائي 

 ).م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١( عام املناهج

ا اا:  
  

1- Dan Eddy, State Crime Victim Compens Ation 
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Victims Of Crime, Washingtion, 2003 



  

)٦٦٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
4- Marteau (V)، Causalite dans La Responsabilite civil, 

These aiss 1914 

5- Stafani, Ievasseur et Bouloci; Droit (Penal, 18 editon,). 
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 وا ا ا)مما(:  
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)٦٦٨(  وا  اا  ا "درا رم"  
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)٦٦٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفهرس

 

 ا اع

 ٥١١ مقدمة

 املبحث األول

 ٥١٧ اجلريمة جمهولة الفاعل وأشكاهلا وخماطرها: املبحث األول

 ٥١٨ اجلريمة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: املطلب األول

 ٥١٨ اجلريمة يف اللغة: ًأوال

 ٥١٩ اجلريمة يف الفقه اإلسالمي: ًثانيا

 ٥٢١ اجلريمة يف القانون: ًثالثا

ـــاين تعريـــف اجلريمـــة جمهولـــة الفاعـــل وأشـــكاهلا : املطلـــب الث

 وخماطرها
٥٢٤ 

 ٥٢٤ اجلريمة جمهولة الفاعل: ًأوال

 ٥٢٩ أشكال اجلرائم جمهولة الفاعل: ًثانيا

 ٥٣٠ خماطر اجلرائم جمهولة الفاعل: ًثالثا

 املبحث الثاين

مسئولية الدولة عن محاية مواطنيها واملقيمني عـىل : املبحث الثاين

 أراضيها
٥٣٣ 



 

)٦٧٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

 ٥٣٦ التزام الدولة من الوقاية واحلد من اجلريمة: لاملطلب األو

 ٥٣٧ الوقاية من اجلريمة يف الفقه اإلسالمي: ًأوال

 ٥٤٣ الوقاية من اجلريمة يف القانون: ًثانيا

ــاين ــىل : املطلــب الث ــني ع ــة مواطنيهــا واملقيم ــة بحامي ــزام الدول الت

 أراضيها
٥٥٠ 

 ٥٥١ يف الرشيعة اإلسالمية: ًأوال

 ٥٥٦ ييف القانون الوضع: ًثانيا

 املبحث الثالث

 ٥٦٦ التزام الدولة بتعويض املجني عليه: املبحث الثالث

 ٥٦٧ تأصيل فكرة تعويض الدولة للمجني عليه: املطلب األول

 ٥٦٧ يف املجتمعات البدائية: ًأوال

 ٥٧٢ يف الرشائع الساموية: ًثانيا

 ٥٨٠ يف القانون املعارص: ًثالثا

 ٥٨٦ ليمية الدولية واإلقواالتفاقاتيف املؤمترات : ًرابعا

 ٥٩٠ أساس التزام الدولة بتعويض املجني عليهم: املطلب الثاين

 ٥٩٠ يف الرشيعة اإلسالمية: ًأوال

 ٥٩٥ يف القانون الوضعي: ًثانيا



  

)٦٧١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 املبحث الرابع

 ٦٠٤ نطاق ورشوط التزام الدولة بتعويض ضحايا اإلجرام: املبحث الرابع

 ٦٠٥ نطاق احلق يف التعويض: املطلب األول

 ٦٠٥  من حيث اجلرائمنطاق التعويض: ًأوال

 ٦١٠ نطاق التعويض من حيث األشخاص: ًثانيا

ــة : املطلــب الثــاين الــرشوط املوضــوعية واإلجرائيــة ملطالبــة الدول

 بالتعويض
٦١٧ 

 ٦١٧ الرشوط املوضوعية ملطالبة الدولة بالتعويض: ًأوال

 ٦٢٦ الرشوط اإلجرائية ملطالبة الدولة بالتعويض: ًثانيا

 ٦٢٦ ب التعويضالرشوط السابقة عىل الفصل يف طل -١

 ٦٣٣ رشوط الفصل يف طلب التعويض -٢

 ٦٣٥ نظر طلب التعويض أمام اجلهات املختصة

مــدى جــواز الطعــن يف األحكــام أو القــرارات الــصادرة يف طلــب 

 التعويض
٦٣٧ 

 ٦٤١ اخلامتة

 ٦٤٧ قائمة املراجع

 ٦٦٩ الفهرس


