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ووالديوالدتي إلى…


ذين ا الل يآان رل ونخي ىع لعل اقتحّم ذامش ثه 
البح

.بإتمامهقمتحتىلي وتشجيعهما


وأصدقائي،وأسرتي،إخوتي إلى…



انتهيتحتىوشجعونيبجانبيووقفوا،بجهودهمساهموا الذين

.البحثهذا من

ًاجميع إليهم…



جهديثمار أهدي… 
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أشكرهالبحثهذاإلتماموفقنيالذيوتعالىسبحانهاهللا أشكر
وجيهيفيساهممنآلوأشكر ،بعبادهالرحيمفهو سبحانه 
ت
ىاتذةاألس من يأسرأسوعل والمشومعلم رفتاذيهم 


مالذيالقرنيمحمدبن موسى 
ّي لعيبخلل
ى عل

 / الدآتوررسالتي
 .الكريمة بتوجيهاته

ىالشكرأوجهآما دآتورسعادةإل 
ال /
د ز عب نالعزي صقرب
دي ى الغام اعل هوميقم نب امم الغاهتم  ة
 ّيالعلمالبحوث بب

.وتطويرها األمنية
ا هآم دآتورألسالشأوج د
/ ال دني محم 
بوسالم اقتاذيكر
ان والذي هآ الغل رب داألث ياهللابع ةإجراءاتتسهيلف آتاب

وإتـمامهالبحث هذا.


أل ياهللا أس ديرالعل لأنالق كيجع يذل وازينف ـهمم 
حسنات
 .والعلماءللعلمعونخيريجعلهم وأن
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حممـداربهللا احلمد نبينـا واملرسلني األنبياء أشرف على والسالم والصالة  لعاملني
بعد أما الدين يوم إىل وصراطه جه على سار ومن أمجعني وصحبه آله  : وعلى

، الكاملة التامة بشريعته وسلم عليه اهللا صلى رسوله أرسل قد وتعاىل سبحانه اهللا  فإن
أل ؛ القيامة يوم إىل واخللود البقاء هلا مـا كتب كـل على واحتوت تضمنت  نـها

الناس الـذييف حيتاجه والصالح يرجون، الذي اخلري هلم حيقق تشريع من حياتـهم
على اإلسالمي التشريع اشتمل وقد املستقيم، وصراطه دينهم بأتباع وأمرهم  يبغون،

عليها ومن األرض اهللا يرث أن إىل البشرية اتمعات حاجات تليب وقواعد  . أسس
اجلناياتف ولذا فقه الفقهيةيف إن والقواعد واألسس باملبادئ حافل اإلسالمية الشريعة

كما ونظم شرائع من غريها إىل احتاجوا ملا للناس خرجت لو اليتيف اليت البالد بعض
الزمنيـة املدة اعتبار أن نعلم وكما الشريعة، به جاءت ما غري وضعية بقوانني  أخذت

واحلكم يف باحلقوق األنظمـةاملطالبة علـى نفسها تفرض اليت املوضوعات من  ا
فترة انقضت إذا به املطالب احلق بسقوط األنظمة هذه قضت فقد الوضعية  القانونية

آلخر حق من تقديرها خيتلف طويلة  . زمنية
األصـلية فالقاعـدة الصحيح هو العكس جند فإننا اإلسالمي الفقه إىل انتقلنا إذا  أما

ال الذي وهوحم واملبدأ عنه الزمان " يد بتقادم يسقط ال احلق فـإن " أن عليـه  وبناء
تنقضي ال احلدود جرائم عن اجلنائية العهـديف الدعوى طال مهما اإلسالمي الفقه

املدة عنصر أغفل قد اإلسالمي الفقه أن أيضا يعين ال كلياً،يف وهذا اجلنائية الدعوى
أتناوله سوف كله اليتيف هذا الدراسة مـنأهذه املاجسـتري درجـة لنيل ا  تقدم

بعنوان وهي األمنية للعلوم العربية نايف 
يف
اجلنائيـةالـدعوى تقادم " أكادميية

 والـذي " الوضـعيوالقانوناإلسالميالفقهضوءعلىالسعوديالنظام
األكمل الوجه على أقدمها أن على يوفقين أن القدير العلي اهللا  . أسأل
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التمهيـدي الفصل

وًالأ :

البحث مشكلة:


البحث مشكلة العقابيف تكمن حق إسقاط قـديفأن املدة مبضي العامة الدعوى
خصوص الناس بني والضغائن األحقاد بالنسـبةاً يولد الواقعـة نسيان على مبين وأنه

املدة مبضي الدعوى املـدةيف لسقوط مبضي العقوبة سقوط أن كما الوضعية القوانني
اإلنزجار من املدةا يوهن مضي وأساس ، اإلسالميةيف لعام اليتيفالشريعة األحوال

ا يوهنيف ينادى الزمان مضي فإن حال أي وعلى خمتلف، أساس له املذاهب بعض
مهمـا قـائم العدل ميزان أن على الناس تطمئن الدعوى إقامة أن إال اإلثبات  أدلة

ارتكاب نفسه له وسوست من تردد إىل ويدعو العهد  .اجلرمية طال


ًاثاني:

البحث أهمية:

احلق صاحب ومها باحلماية جديرين أمرين إىل النظر خالل من تتضح املوضوع  أمهية

والنظر إليه احلق بإعادة املتهماًضيأ وذلك وهو عليه املدعى بتهمةيفإىل البحث هذا
املواز من فالبد ولذا ، آثارها من اتمع وختلص طويل وقت عليها مضى بـني قد  نة

االعتبارين  . هذين


ًاثلاث:

البحث أهداف: 
(1) 

(2)

(3)

املتناثرة األحكام ونظريةيف جتميع مقارنة دراسة ذلك ودراسة ، املوضوع هذا

وطبيعتها وأمهيتها اجلنائية الدعوى  . توضيح

.


التقادم ماهية وطبيعتهيف بيان اجلنائية والقـانونيفالدعوى اإلسـالمي الفقه
 . الوضعي
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لال التقادم التطرق عمومية مبدأ على الواردة  . ستثناءات

وآثاره وعوارضه كسريانه التقادم أحكام  . إبراز

للتقادم السعوديةيف التطرق العربية باململكة السارية األنظمة

والتوصيات النتائج أهم إىل  . الوصول

البحث منهج ًاعبار
االستقرائي املنهج املوضوعيف سأستخدم جزئيات تتبع

األصلية املصادر إىل بالرجوع مذهبيف سألتزم كل

الفقهية املذاهب آراء بينـهايف مجع واملقارنة أدلتها وإثبات املوضوع مسائل
الدليل لقوة وفقا والترجيح الوضعي القانون علماء إليه وصل ما  . وبني

املعتمدة القانون كتب على اعتمد القانون املصرييف ويف 
القانون

ختر وكتب ويف كالصحيحني املعتمدة التخريج كتب إىل سأرجع األحاديث  يج
األخرى  . السنن


ًا مساخ

املقدمة

البحث خطة

التمهيدي الفصـل

البحث :والًأ 
. مشكلة

البحث :ًاثاني 
. أمهية

البحث :ًاثالث 
. أهداف
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(6)
. 

(7)

: : 
(1). 

(2). 

(3)

(4). 

(5)

: : 

: 
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البحث :اًعبار 
. منهج

البحث :اًمساخ 
. خطة


األولالفصل :


اجل الدعوى وأمهيتها تعريف طبيعتها وبيان  : نائية

مباحث ستة  : وحتته

األول لغة : املبحث بالدعوى  . التعريف

الثاين الدعوى : املبحث مطلبنياًصطالحا تعريف ويضم ،:


األول الدعوى : املطلب اإلسالمييف تعريف 
الفقه.


الثاين الدعوى : املطلب الوضعييف تعريف القانون

الثالث لغةتع :املبحث اجلناية  . ريف

.


الرابع اجلناية : املبحث مطلبنياًصطالحا تعريف 
ويضم:


األول اجلناية : املطلب اإلسالمييف تعريف 
الفقه.


الثاين اجلنائية : املطلب الدعوى الوضعييف تعريف 
القانون.


اخلامس مركب : املبحث كاسم اجلنائية الدعوى اإلسالمييف تعريف الفقه

الساد اجلنائية :س املبحث الدعوى  . أمهية

.


مباحث :الثاين الفصل أربعة حتته ويضم منه، الفقهاء وموقف التقادم 
: تعريف

األول التقادم : املبحث 
.غةًل تعريف

الثاين التقادم :املبحث مطلباناًصطالحا تعريف 
وحتته:


األول التقادم : املطلب اإلسالمييف تعريف 
الفقه. 

(6)



الثاين التقادمتعر : املطلب الوضعييف يف 
القانون.


الثالث اجلنائي : املبحث التقادم من اإلسالمي الفقه  . موقف

الرابع مطالب : املبحث ثالثة وحتته اجلنائي للتقادم ختضع ال اليت  : اجلرائم

األول للتقادم : املطلب ختضع ال اليت اإلسالمييف اجلرائم 
الفقه

الثاين ال : املطلب اليت للتقادم اجلرائم الوضعييف ختضع 
القانون

.


.


الثالث للتقادم :املطلب ختضع ال اليت اجلرائم بيان حيث من وحتليل 
. مقارنة

الثالث التقادم : الفصل 
: أحكام

مباحث ثالثة الفصل هذا 
: ويضم

األول مطلبان : املبحث وحتته التقادم 
: سريان

األول م : املطلب حتته ويضم ، التقادم مواعيد 
: سألتني تدرج

األوىل التقادم : املسألة مواعيد تدرج اإلسالمييف مبدأ 
الفقه

الثانية التقادم : املسألة مواعيد تدرج الوضعييف مبدأ 
القانون

.


.


الثاين مسائل : املطلب عدة ويضم التقادم ميعاد احتساب 
: كيفية

األوىل التقادم : املسألة ميعاد احتساب اإلسالمييف مبدأ 
الفقه

الثانية التقادم : املسألة ميعاد احتساب الوضعييف مبدأ 
القانون

.


.


الثالثة التقادم :املسألة ميعاد احتساب كيفية بيان حيث من وحتليل 
. مقارنة

الرابعة التقادم : املسألة مدد املختلفةيف بيان اإلسالمييفاجلرائم الفقه

حتتها تضم املسألة  : وهذه

: 

املعتربة(1) والسرقةتيف املدة الزنا حد 
. قادم
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(2)
املعتربة اخلمريف املدة شرب حد 
تقادم.


اخلامسة التقادم : املسألة مدة التقادميف بيان عمومية ملبدأ اخلاضعة الوضعييفاجلرائم 
.القانون

السادسة التقادم : املسألة مدد بيان حيث من وحتليل 
. مقارنة

الثاين م : املبحث حتته ويضم التقادم 
: طلبني عوارض

األول حتته : املطلب ويضم التقادم 
: انقطاع

التقادم :والًأ مدة بانقطاع 
. املقصود

االنقطاع :ًاثاني 
. تربير

للتقادم :ًاثالث القاطعة اإلسالمييف اإلجراءات 
الفقه.



اًعبار:
للتقادم القاطعة الوضعييف اإلجراءات 
القانون.


اإل :اًمساخ بيان حيث من وحتليل للتقادم مقارنة القاطعة 
. جراءات

للتقادم
: اًدساس القاطعة اإلجراءات صحة اإلسالمييف شروط 
الفقه.



اًعباس :
للتقادم القاطعة اإلجراءات الوضعييف شروط 
القانون.


للتقادم : اًنماث القاطعة اإلجراءات صحة شروط بيان حيث من وحتليل 
. مقارنة

ال : اًسعات تقطع ال اليت اإلسالمييف تقادم اإلجراءات 
.الفقه


اًشراع :
التقادم تقطع ال اليت الوضعييف اإلجراءات 
القانون.


عشر التقادم : احلادي تقطع ال اليت اإلجراءات بيان حيث من وحتليل 
. مقارنة

عشر التقادم : الثاين مدة سريان قطع على املترتبة اإلسالمييف اآلثار 
.الفقه

عشر امل : الثالث التقادم اآلثار مدة سريان قطع على الوضعييف ترتبة 
القانون.


عشر التقادم :الرابع سريان قطع على املترتبة اآلثار بيان حيث من وحتليل 
. مقارنة
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الثاين حتته : املطلب ويضم التقادم 
: إيقاف


والًأ:
التقادم مدة سريان حتتهيف إيقاف ويضم اإلسالمي 
الفقه: 

( 1)

( 2)

التقادم سريان إيقاف 
. معىن

املدة ملضي املوقفة 
. األسباب

التقادم :ًاثاني مدة سريان حتتهيف إيقاف ويضم الوضعي 
القانون: 

( 1)

( 2)

( 3)

التقادم وقف 
. معىن

واالنقطاع اإليقاف بني 
. الفرق

املختلفة واآلراء اإليقاف التقادميف أسباب مدة 
إيقاف.


التقادم :ًاثالث مدة سريان وقف بيان حيث من وحتليل  . مقارنة

الثالثامل مطالب :بحث ثالثة حتته ويضم اجلنائية الدعوى تقادم  : آثار

األول اجلنائية : املطلب الدعوى تقادم اإلسالمييف آثار 
الفقه.


الثاين اجلنائية : املطلب الدعوى تقادم حتتهيف آثار ويضم الوضعي 
القانون

ومرتكبي
:والًأ للجرمية بالنسبة اجلنائية الدعوى تقادم 
.ها آثار

العام :ًاثاني بالنظام يتعلق أمر  . التقادم

الثالث املدنية :املطلب الدعوى على اجلنائية الدعوى تقادم  . تأثري

الرابع اجلنائية : املطلب الدعوى تقادم آثار بيان حيث من وحتليل  . مقارنة


الرابع الفصل:
السعودييف التقادم 
النظام.


والتوصيات  . النتائج

املصادر  .واملراجع قائمة

 الفهرس
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األول  الفصل
وأهميتها طبيعتها وبيان الجنائية الدعوى  تعريف

مباحث ستة  : وتحتـه
األول  .: املبحث

الثاين اً : املبحث  :ا

األول  .يف: املطلب

الثاين يف: املطلب  . ى

الثالث ل : املبحث

الرابع اً : املبحث  :ا

األول  .يف: املطلب

الثاين  .يف: املطلب

اخلامس يف: املبحث  . مركب

السادس  .: املبحث

لغة الدعوى  تعريف

مطلبني ،ويضم صطالح الدعوى  تعريف

اإلسالمي الفقه الدعوى  تعريف

الدعو الوضعي تعريف القانون

غةً اجلناية  تعريف

مطلبني ويضم صطالح اجلنايـة  تعريف

اإلسالمي الفقه اجلناية  تعريف

الوضعي القانون اجلنائية الدعوى  تعريف

كاسم اجلنائية الدعوى اإلسالمي تعريف الفقه

اجلنائية الدعوى  أمهية
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.(1)
 
يف
اللغة -


-


-


(2)
) 
(4) (3)(. 

) 
. (5)( 

(6). 
(7) -

.(8)

 ( ) 
(9) تدعون " امللك به كنتم الذي هذا 
وقيل. " 

.(57/14) 1956 ،
 /  (1)
.(89/1)  (2) 

.(57) (3)
.(89/1 ) (4) 

.(10) (5) 
.(257/14 ) (6) 

.(26/10)  (7) 
(394/1 ) ( )
 (8)


/1)



األول المبحث

لغةبالدعوى التعريف

يدعى : الدعوى ملا اسم أنـها أي املصدر، وهو االدعاء من  اسم

،يف وهلا الطلـب وهـو واحد أصل إىل يرجع معظمها ولعل متعددة إطالقات 
اللغة
الدعوى والتمين :للغةايف فتطلق الطلب كما على تعاىليف، فاكهةقوله فيها  هلم

يدعون ما فيها املالذ وهلم أصناف مجيع من وجدوا طلبوا مهما  أي

الدعوى تطلق كمااًضيأكما الدعاء تعاىليفعلى قوله
احلمد أن دعواهم وآخر سالم فيها وحتيتهم العاملنيرهللا اللهم  ب

سبحانك فيها  دعواهم

العربيفوجاء قلت : لسان أشركنا : لو دعـوىيف اللهم أو املسـلمني دعـاء 
صاحل

جاز  املسلمني

بالسؤال إليه واالبتهال اخلري من عنده فيما تعاىل اهللا إىل الرغبة  وتطلـق . والدعاء
الزعماًضيأ الدعوى على

الشيءقوله أوكااًحقيل زعمتهادعيت عزوجلاب ن اهللا وقول ، سـورةيفطالً
عمرو أبو احلسن قرأ وفسره ، مثقلة ، تدعون

، والنشر للطباعة ببريوت صادر دار ، منظور البن العرب هـ1375 لسان
، السابعة الطبعة ، القاهرة ، األمريية املطبعة ، للفيومي املنري  هـ،1928 املصباح

يس  آية : سورة
، للفيومي املنري املصباح

يونس  آية : سورة
منظور، البن ، العرب لسان

، األوىل الطبعة املنريية، املطبعة الزبيدي، مرتضى حملمد العروس  هـ1306 تاج
مبصر املعارف دار مطابع ، الوسيط املعجم

252، 253.( 
،هـ1392 الثانية الطبعة املـنري –،  واملصباح

.(27)  (9) 

(11)

امللك 
آية : سورة



1
2
3
4
5

تأويله ، يكون ال ما وتدعي الباطل تدعي قولك من مـنيف تكونون كنتم الذي هذا 
اللغة
واألكاذيب األباطيل تدعون (1)
أجله."


ع اتفقوا ألن ولكنهم والربهـان باحلجة املدعوم القول على التطلقها العرب أن 
لى

أو مطالبـة جمرد هي الدعم قبل ألنـها الدعوى، معىن عن يرقى املدعوم  فالقول
تك اليت املعجزة هو باألدلة املدعوم والكالم احلجة، عن جمرد قول أو يدي إخبار على  ون

سـيدنا نبوة على الدعوى لفظ يطلق فال السالم، عليهم الرسل وهم املعجزات  أصحاب
مقرو به جاء ما ألن وسلم عليه اهللا صلى مسيلمةاًن حممد مسي وهلذا املعجزة، وهي باحلجة

مدع للنبوةاًي الكذاب

بـها ويراد الدعوى تطلق شيئ :كما نفسه إىل اإلنسان هـذااًءاسوًا إضافة  أكان
م مساًكل الشيء أو املساملةاًحقتله أو املنازعة حبالة يتقيد أن غري من

ومشتقاته الدعوى لفظ أخرىٍمعانيف ويستعمل

قوهلم ذلك عليه " ومن بعضهم " تداعوا دعا أو عليه، جتمعوا جيتمعوااًعضب أي 
حىت

قوهلم فالن " ومنه بين على القبائل تآلبو " تداعت ثوبـانا إذا حـديث ويف 
عليه
قصعتها على األكلة تداعى كما األمم عليكم تداعى أن 
يوشك

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن احلديث ناقة " ومن حيلب أن األزور بن ضرار 
أمر
ابق أي جتهده، ال اللنب داعي دع له كلهيلقالضرعيف وقال تستوعبه وال اللنب، من 
الً

تبقي الذي فينـزله فإن اللنب من وراءه ما يدعو فيه  ه

، العرب لسان
، مصر ، السعادة مطبعة للسرخسي، ،1324 املبسوط األوىل الطبعة ،  هـ

، األوىل الطبعة لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار للجرجاين، ص1983هـ1403 التعريفات  م،

الدعم ذا يصري املدعوم القول هذا مدعاًقحم صاحب 
.اًيال

.(2)

.(3)

: 

.(5)

-


-


-


. 

: 
(4)." 

.( 261/14 ) ( )
.(1/17)  ( )

.(104)  / ( )
.(262/14)  ( )

.(127/10)  ( )

(12)


العرب 
: لسان
العروس 
تاج




الثاني المبحث

ًاالحطصاالدعوى تعريف

مطلبان 
: وحتته


األولالمطلب :

اإلسالميالفقهفيالدعوى تعريف
تـدور فهـي ألفاظها اختلفت وإن متقاربة تعريفات بعدة الدعوى الفقهاء  عرف

اتفقوا وقد ، القولية التصرفات شروطأ حول هلا لـدىاًنّ لتقبـل توافرها جيب  خاصة

الدعوى احلنفية عرف وقد بأنـهايفاحلاكم، القاضـي : " االصطالح عند مقبول  قول
حق طلب به نفسهق يقصد حق عن اخلصم دفع أو غريه (1)
ِبل."


طلب " فقوله به يقصد القاضي عند مقبول الـيت " : قول الدعوى سـتوفتا أنـها
وقوله ، قبل " شروطها الوقف " : غريه حق ناظر أو وكيله أو نفسه للشخص الدعوى  يشمل

نكرة حق كلمة ألن الويل وبقولهملأو ، فتعم نفسه " ختصص حق عن اخلصم دفع  أي " أو
القضاء بواسطة عنه األذى بدفع 
محايته.(2)


بأنـها الدعوى عرفوا فقد املالكية ما " وأما أو معني مـايف طلب أو معني ذمة
عل شرع يترتب معتربة أحدمها العادة
( اًيه (3)
التكذا (
. 

التعريف هذا شرح عند القرايف معني " فقوله : ( قال السـلعة ": طلب  كدعوى

منه غصبت أو منه اشتراها اليت قوله
) املعينة ما : " والثاين معنييفأو 
كالـديون " ذمة

يدعىمث والسلم الذي معينيفاملعني يكون قد كدعوىبالشخًاذمته بالصفة أو كزيد 
ص

م أتلفوا أنـهم أو مجاعة على والقتل العاقلة على وقولهتالدية ، عليـه " موالً يترتب 
ما

مقاصد "أحدمها فهي املعني املرياث له فيترتب زوجها على الردة أو الطالق املرأة 
كدعوى

(1)
، مصر ، احلليب البايب مطبعة للحصفكي، املختار، ،1386 الدر 
2 هـ/
فتح .198 تكملة األفكار  ونتائج
املعروف الدين لشمس زاده( القدير 
152.)بقاضي مصر، احلليب، البايب مصطفى مطبعة ، 8/

املختار(2) /2 . الدر 
2 شرح/
تك 198 األفكار نتائج القدير ، فتح 
8 ملة

 (3)
للقرايف 
4 الفروق. 73-72/

(13)



وقوله شرع " صحيحة الي " اًمعتربة احلاكم فإن مسسمة حبة دعوى من مثل احتراز  سمع

شرعي نفع وأمثاهلا الدعوى هذه على يترتب ال ألنه الدعوى  . هذه

قوله العادةوأما العـادةالتكذا تصـدقه قسـم أقسام ثالثة الدعاوى  فإن

دار ملك األجنيب احلاضر كدعوى العادة تكذبه وقسم الوديعة القريب زيديف كدعوى يد

طول مع ويؤجر ويبين يهدم يراه حاضر مـنا وهو الطلب عن يزعه وازع غري من  لزمان

فـإذا الصدق لتوقع هو إنـما والسماع كذبـها لظهور دعواه تسمع فال رغبة أو  رهبة

ما الثالث والقسم الصدق توقع امتنع عادة الكذب والمل تبني بصـدقها العـادة تقض

مالـ فقـال العادة تكذبه ما وأما اخللطة فيها ويشترط املعاملة كدعوى يف ك بكذبـها

أن إال احلاضـرة الدعوى تقطع سنني عشر ربيعة وقال بالعشرة حيد ومل سنني  األجانب

أعار أو أسكن أو أكرى أنه بينة  يقيم

الدعوى عرفوا فقد الشافعية بأنـهايفوأما وجـوب : " االصطالح عن  إخبار

حاكم عند غريه على  حق

حق "فقوله وجوب عن به " : إخبار لكونها املراد احلق يقيد ومل يشململ لدعوى

وقوله ، للوقف الناظر أو ملوكله الوكيل أو موليه مبال الويل ادعى لو حاكم : " ما  "عند

ما أو القاضي احملكميف أي وهو معناه

الدعوى احلنابلة بأايفوعرف استحقاق : " االصطالح نفسه إىل اإلنسان  إضافة

أويف شيء غريه متهذيفيد

للقرايف 4 الفروق
والنشـر، للطباعـة الفكـر دار مطبعة ، الشربيين حملمد ، املنهاج ألفاظ ملعرفة احملتاج  هــ،1398 مغين

( ) 

.(1)

 . (3)

(2)." 

(4)." 

. 74/  (1)
 (2)

.461/4
 . 461 احملتاج /4 مغين

قدامة البن 10 املغين
 (3)

 (4)
. 242 / 

(14)



شيء " فقوله استحقاق نفسه إىل اإلنسان غريهيفإضافة املـدعي " . يد كان 
إن


،ًاعين )

ذمتهيف) (أو (
دين كان إن الغري وحنوهًا أي غصب أو قرض (1)
من
.



املختار التعريف:


نضع أن ميكن السابقة التعريفات خالل إلسـالمياالفقـهيفللدعوىاًفيعرت من
بأنـه :ا فنقول

شيء "  استحقاق به يقصد القاضي عند مقبول مايف قول أو غريه مـايفيد أو 
ذمتـه
شرع معتربة أحدمها عليه العادةاً يترتب 
.التكذا


الثاني المطلب

الوضعيالقانونفيالدعوى تعريف

الوضعي القانون علماء اختلف للدعوىيف لقد حمدد تعريف 
بكاًفالتخاوضع
القانون " ضهمبع احترام إىل الوصول بقصد القضاء إىل االلتجاء سلطة 
بأنـها


اًري
(2)."


عرفها فقد

آخرون معونتـه : " وعرفها على للحصول القضاء إىل االلتجاء سلطة 
تقريـريف بأنـها
محايته أو 
".(3) احلق

أنـها على الدعوى عرف القضاء " والبعض أمام باحلق (4)
مطالبة."


الدعوىمث ومن كلمة القانوينيف تطلقفإن إىلةًراتاالصطالح يقـدم الذي الطلب على
احلق محاية بـها يقصد وتارة  .. القضاء

(1)
اإل منتهى والنشر، شرح للطباعة الفكر دار البهويت،مطبعة ملنصور ، 
3 رادات/
على .518 القناع  وكشاف
، مصر ، العامرة املبطعة ، للبهويت اإلقناع /412 .6 منت

الدفوع(2)  ،يف نظرية ثانية طبعة املعارف، دار مطبعة ، الوفا أبو ألمحد ، املرافعات 
ص 1924قانون.(89)
املدني(3)  ، املرافعات مصر املعارف، مطبعة هيف، أبو احلميد لعبد والتجارية ص1133 ة ، 
هـ.(16)
نـوري،(4)  إلياس اهللا فتح مطبعة فهمي، حامد حملمد ، والتجارية املدنية 
هــ1359 املرافعات /
 م،1940
( ).356 ،355ص

(15)




الثالث المبحث

لغةالجناية تعريف

إليه : اللغةيفاجلناية جره أي جناية جينيه الذنب جىن مصدر  الـذنب :واجلناية . هي
أو العقاب عليه يوجب مما اإلنسان يفعله وما واآلخرةيف القصاص واجلرم الدنيا


الرابع المبحث

ًاحالطصاالجناية تعريف

مطلبني  : ويضم


األول المطلب

اإلسالميالفقهفيالجناية تعريف
اإلسالمية الشريعة فقهاء بأنـهايفاختلف احلنفية فعرفها اجلناية، حمرم " تعريف فعل 
كل

واألطراف بالنفوس  حل

بأ املالكية أو " نـها وعرفها عضـوه أو معصـوم إنسان نفس حريب غري مكلف 
إتالف

باب حتت يذكرونـها ألنـهم بـها خاص تعريف على نعثر فلم الشافعية عند تعريفها 
أما
اموع تكملة صاحب ذكره ما هو عليه عثرنا ما بأنـهايفاجلراح،وغاية 
هـي " تعريفها

، اخلامسة الطبعة ، الرسالة مؤسسة آبادي، للفريوز احمليط  .1640 ص م1996–1416 القاموس
، منظور البن العرب 14 لسان

.(2)


(1)

: 

(3)" 

. (4
) معىناصتا أو جبسمه 
بهاًمئاقالً

(5."
 ) و والقصاص الذنب العقاب عليه يوجب مما اإلنسان يفعله وما واآلخرةيف اجلرم 
الدنيا

/  (1)
. 154/  (2)

. 244 ، األوىل الطبعة األمريية، املطبعة الرومي، الدين لشمس ، األفكار ،1337 نتائج /8 هـ
العدوي، لعلي القريواين، زيد أيب لرسالة الرباين الطالب كفاية املسمى احلسن أيب شرح على العدوي  حاشية

(3)
 (4) 

. 3/
اموع)5( 185 . 
/17 تكملة

(16)


األمريي ، املطبعة مصر ، بوالق الثانية، الطبعة الكربى، ،1317 ة 
8 هـ



بأنـها احلنابلة على " هي : وعرفها عدوان لكنهان فعل مال أو خمصوصةيففٍس 
العرف
و ، األبدان على التعدي فيه حيصل غصمس مبا األموال على اجلنايات 
وسـرقةًاوبـاًبوا

(1)
اًفالتإوً وخيانة."



الثاني المطلب

الوضعيالقانونفيالجنائيةالدعوى تعريف

الوضعي القانون رجال اختلف اجلنائيةيف لقد الدعوى 
طبيعـةيفالختالفهماًعبتتعريف
بأنـها بعضهم فعرفها ، عامة بصفة يبدو " الدعوى إجرامي مـنلطيف نشاط موجه 
ٍب

هذه املشرع خوله ممن غريها أو العامة بشـأن النيابة حكـم إلصدار القاضي إىل 
السلطة
جرمية (2)
إخطار."


بأنـها البعض عرفها الوصول " كما وتستهدف القانون حيددها اإلجراءات من 
جمموعة

تطبيق يقرر قضائي حكم معنييفللقانونًاصحيحًا إىل إجراء وضع 
".(3)شأن

بأنـها البعض عرفها ات" كما باسم القضاء إىل النيابة علـى مطالبة العقوبة يوقع أن 
مع
 ".(4) املتهم

(1)
 (2)
 (3)
 (4)

األوىل الطبعة ، الشرفيه العامرية املطبعة ، للبهويت القناع 
3 كشاف. 332/

، للكتاب العامة املصرية اهليئة عثمان، آلمال اجلنائية اإلجراءات قانون ص1989 شرح  .51 م

قا ، شرح العربية النهضة دار ، حسين حملمد اجلنائية اإلجراءات ص1988 نون  .62 م
اجلنائية اإلجراءات ،يف مبادئ عشـر السـابعة الطبعة للطباعة، اجليل دار ، عبيد لرؤوف املصري القانون

ص1989 ، 
 .39 م

(17)





الخامس المبحث

اإلسالميالفقهفيمرآبآاسمالجنائيةالدعوى تعريف

الدعوى عرفنا أن وعرفنايف سبق اإلسالمي وبناءيفاجلنايةاًضيأالفقه الفقهاء اًاصطالح
واجلناية للدعوى تعريفنا نضعيف على أن ميكن اإلسالمي اجلنائيـةللاًفيعرتالفقه  دعوى

مركب القاضـييف كإسم لدى إنسان مطالبة بأنـها فنقول اإلسالمي جملـسيفالفقه
شرعا احملرم الفعل على يترتب الذي باحلق  .ً القضاء


السادس المبحث

الجنائيةالدعوى أهمية

والسـنة بالكتـاب الدعوى مشروعية من ثبت ما خالل من اجلنائية الدعوى أمهية  تظهر
وهـي واإلمجاع الدعوى مشروعية على تدل كثرية آيات هناك الكتاب فمن  واملعقول،

عامة كانت وفضيف وإن احلكم هو واحد أثرمها كلمتان والقضاء الدعوى أن إال القضاء
و دليلهما فكان احلصراًحدا النـزاع ال املثال سبيل على اآليات بعض أذكر سوف ولذا

ذلك تعاىل :ومن ال " قوله وربك بينهمي فال شجر فيما حيكموك حىت جيدوامث ؤمنون ال
حرج يف ويسلموااًأنفسهم قضيت 
اًميلستمما

دل وقـد اخلصومة، وقبول الدعوى رفع بعد إال يكون ال التحكيم بأن العادة جرت  وقد
القرطيب قال حيث الكرمية اآلية نـزول سبب ذلك نـزلت " على طائفة الزبرييف قالت

األنصاري، اخلصومة مع للزبرييف وكانت السالم عليه فقال ، بستان أرضك"سقي  اسق
املاءمث جاركيفأرسل اخلصم "أرض فقال رسول : ، وجه فتلون عمتك ابن حتاىب  أراك

للزبري وقال ، وسلم عليه اهللا صلى فنـزلتمثسِقا: " اهللا اجلدر يبلغ حىت املاء 
احبس
يؤمنون ال وربك تع ." فال الناس : ( اىل وقال بني لتحكم باحلق الكتاب إليك أنزلنا  إنا

خص للخائنني تكن وال اهللا أراك اًمي مبا

آية النساء  سورة

. 

(1)." 

" 
(2)

(3).( 

. (65)  (1)
.(266/5)  (2)

.(105)  (3)

(18)


دار مطبعة ، للقرطيب القرآن ألحكام املصرية، اجلامع 
هـ1368 الكتب
آية النساء  سورة



وتقومي إليه وتفويض له وتكرمي ، وسلم عليه اهللا صلى للنيب تشريف اآلية 
علىاًضيأ ففي
املتداعنييف اجلادة من املقدمة واحلجة الدعوى مساع بعد إال يكون ال الذي ويفاحلكم ،

اهللا " قوله أراك سنن " مبا على جار بنظر أو بوحي إما الشرع قوانني على أي شامل 
معىن

أصل وهذا (1)
القياسيف الوحي."

كثرية أحاديث وردت فقد السنة من يلييف وأما ما منها نذكر 
الدعوى:


أن عنـهما اهللا رضـي عباس ابن عن السنن وأصحاب وأمحد ومسلم البخاري رواه 
ما
قالر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رجـال : "سول دمـاء الدعى بدعواهم الناس يعطى 
لو

عليه املدعى على اليمني ولكن ، (2)
وأمواهلم." 
الدعوى مشروعية على دال ـرداًفظل فاحلديث مدع قول يقبل أن ينبغي ال وأنه ومعىن

املد تصديق أو الدعوى صحة تؤيد اليت البينة من البد بل شرعا دعواه املقر باإلقرار  .ً عي
قال ،حيث قدامة ابن نقله فقد اإلمجاع نصـب : وأما مشـروعية على املسلمون  أمجع

بدونه اليستقيم الناس أمر ألن الكفايات فروض من القضاء و ، الناس بني واحلكم  القضاء
و أمحداًبجافكان قال ، واإلمامة كاجلهاد أتـذ : " عليهم ، حاكم من للناس  هب فالبد

اهللا جعل ولذلك فيه، احلق وأداء به القيام على قوي ملن عظيم فضل وفيه ؟ الناس  حقوق

فيهاًجرأ فيه وألن اخلطأ حكم عنه وأسقط اخلطأ وأداءاًمرأمع للمظلوم ونصرة باملعروف
ورد مستحقه إىل واً احلق ظلمه عن وختليصاًصالحإللظامل الناس بعـضًابني من لبعضهم

أبو من فكـانوا وذلك قبلـه واألنبياء وسلم عليه اهللا صلى النيب تواله ولذلك القرب  اب
ع وبعث ، ألممهم اليمناًيلحيكمون فيـه .. اًيضاقاًذامعاًضيأوبعثاًيضاقإىل  والقضاء
ملن كبري ووزر عظيم عنـهمل خطر ميتنعون اهللا رمحهم السلف كان ولذلك فيه احلق يؤد
على وخيشون االمتناع خطرهأ أشد (3)
نفسهم." 

السابق(1) 
املرجع.( 5 / 375 – 376 ) 
الفتح : انظر (2) بشرح البخاري 
8 صحيح/ 

النسائي 47/ وسنن ، 8


النووي 213 بشرح مسلم وصحيح ، 12/
/

الترمذي 2 وجامع ، 
العون 570 بشرح داود أيب وسنن ماجـة 10218 ، ابن وسنن التحفة ، /4 بشرح

للبيهقي 2778/ الكربى 
10 والسنن/
. 252


)3( ، الرياض ، احلديثة الرياض مكتبة ، قدامة البن ، 
/9 املغين. 34 
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الثاني  الفصل
منه الفقهاء وموقف التقادم  تعريف

مباحث أربعة تحته  : ويضم
األول  .: املبحث

الثاين اً : املبحث  :ا

األول ا  .يف: ملطلب

الثاين يف: املطلب  . قادم

الثالث  .: املبحث

الرابع  :.: املبحث

األول  .يف: املطلب

الثاين يف: املطلب  . للتقادم

الثالث  .: املطلب

لغة التقادم  تعريف

مطلبان وحتته صطالح التقادم  تعريف

اإلسالمي الفقه التقادم  تعريف

الت الوضعي تعريف القانون

اجلنائي التقادم من اإلسالمي الفقه  موقف

اجلنائي للتقادم ختضع ال اليت مطالباجلرائم ثالثة  وحتته

اإلسالمي الفقه للتقادم ختضع ال اليت  اجلرائم

ختضع ال اليت الوضعي اجلرائم القانون

للتقادم ختضع ال اليت اجلرائم بيان حيث من وحتليل  مقارنة

(20)




..


ويضعهاد األشياء استحقيفم فمن 
مواضعها َق
.(1)


ي
وجلّق التقَدم عز اهللا هو اإلطالق على فالقدمي َدمه

رضي مسعود ابن حديث عنه ففي وهو " اهللا عليه يرد فسلّم فلم 
صلي ي

.(3) (2)

. 3552 / (1)


األول المبحث

غًةلالتقادم تعريف

قـال هول التقادم وتِعلاغةً ولاق والِقدملاِقدم، القدمي، مصدر ماحلدوث،اًضيأِقد يفنقيض
ومادقَواًمدِقدمْقيدمقَ وهواقَتة واجلمعقدم، ،دُقَِدميموشيءا وقُدامى، كقِدميادقُء م

تعاىل اهللا أمساء الذيلا فمن وهو مقَدـم

فأخذين قال عليه
،ق ما باحلديثة وأتصلت القدمية أحزانه عاودته أنه يريد والكآبة، احلزن أي حدث وما 
َدم

ع :وقيل غلب التفكرل معناه رديفي لتـرك سبب كان أيـهما واحلديثة، القدمية 
أحوايل
علي والقُدمة السالم األمريف السابقة : والقَدم

، املعارف دار ، منظور البن العرب 5 لسان
.19/  (2) 

. 3552 / 
 (3)

(21)

، لبان ، بريوت ، احلياة مكتبة دار العروس، 
9 تاج

، العرب 5 لسان




الثاني المبحث

ًاصطالحاالتقادم تعريف


مطلبان وحتته:



األول المطلب

اإلسالميالفقهفيالتقادم تعريف

ميتنـع : الفقهيفالتقادم تنفـذ، أن دون بالعقوبة احلكم على الزمن من معينة فترة 
مضي
العقوبة تنفيذ الفترة هذه 
(1). مبضي

هو إثب : أو بعـد تأخر العقوبـة تنفيذ تأخر أو الزمن من لفترة القاضي عند اجلرمية 
ات
السببني هذين بإحدى العقوبة فتسقط ارم على 
(2). ثبوتـها

هو القاضـي : أو أمام الدعوى مساع مينع احلق أداء وجوب على معينة مدة 
مضي.(3)


هناك أن نالحظ فإننا واالاًيوقاًطبارت وعليه اللغوي املعنني فالتقادمبني 
اللغةيف صطالحي
و والعتق، الِقدم املشتركاًصطالحا من فاملعىن العقوبة تسقط احلكم بعد أو قبل فترة 
مضي

هو وتِعلا بينهما ملاقِقد
. 

(1)
 (2)

مقارنا اإلسالمي اجلنائي ،ً التشريع الرسالة مؤسسة ، عودة القادر لعبد الوضعي، 
بالقانون. 778/1


للدراسـات العريب باملركز النشر دار ، اايل احلميد لعبد منها احملتسب وموقف التعزيرية العقوبة  مسقطات
بالرياض، والتدريب 
/ 344 .هـ1412 األمنية

(3)

.


الع ، مسقطات األوىل الطبعة ، األصالة دار مقارنة، فقهية دراسة ، احلدية 403
م1989– هـ1409 قوبة / 

(22)




الثاني المطلب

الوضعيالقانونفيالتقادم تعريف

أثناءها : التقادم الدولة تتخذ ال معينة مدة مضي املقترفةاجليفإمااًءاجرإ هو 
عناًثحب رمية
وإما وقوعها إليه يعزى مقترفهايف من بعقاب الصادر فينقضياًذيفنتاحلكم ، العقاب 
هلذا
حقها املدة هذه اجلرميةيف بانتهاء عن التقصي أويفمداومة األوىل 
مالحقـةيفاحلالـة
بعقوبتها عليه الثانيةيف احملكوم 
احلالة

ونشأ جرمية وقعت اتمع فإذا حتدثهيف حق ملا يداه جنت ما على ومعاقبته فاعلها 
حماكمة

إخالل احلقيف من هذا يبقى مىت فإىل وأمنه، مرتكـباًمئاقنظمه مؤاخـذة جتوز 
وهل
معينة؟ مبدة مقيد احلق ذلك أن أم األمد عليه طال مهما فعلته على 
اجلرمية

(1)."


.(2)

. 391/  (1)
. 144 / (2)

(23)

اجلنائية ويصأت اإلجراءات باألسكندرية،يلحتالً املعارف منشأة نام، لرمسيس ، 
م1984الً
باألسكندرية املعارف منشأة ، للمرصفاوي اجلنائية اإلجراءات أصول




الثالث المبحث

الجنائي قادمالتمناإلسالميالفقه موقف
والعقوبات اجلرائم وتعـازير،يف تنقسم وقصاص حدود أقسام ثالثة إىل اإلسالمي الفقه

حق جتب مقدرة عقوبة حقهللااً فاحلد جيب ولكنه مقدرة عقوبة فهو القصاص أما ، اًتعاىل
شرعا مقدرة غري فعقوبة التعزير وأما حلقً للعبد، رعاية إما وجيب شرعاً، حمدد غري لفعل

للتقادم مقرر حكم هناك وليس ، اإلمام لتقدير موكول فيه واألمر ، العبد حلق أو يف اهللا
الشريعة وصدر ، اإلمام شئون من برمته التعزير تنظيم ألن ، يتسعيف التعازير اال هذا

املختلفة النظر املناطيف لوجهات ألن ، التقادم املصلحة،يفموضوع هو عام بوجه التعزير
التقادموهل بنفي يصرحون ال الشريعة فقهاء فإن السبب علـىيف ذا هـو وإمنا ، التعازير

اجلرميـة ذات حمله كان وسواء منعه شاء وإن قرره شاء إن ، األمر ويل شأن من  أصوهلم
شرع مقدرة عقوبة ألنه التقادم يلحقه فال القصاص أما ، عقوبتها وهـذااً أو العبد، حلق

ال فيه احلق يسـقطقضى وإنــما بالتقادم يسقط ال فالقصاص ولذلك ، دعوى ي بغري
باإلبراء أو بالصلح أو  بالعفو

العلماء اختلف فقد احلدود قولنييف أما إىل تقادمها

األول املالكية : القول وهم اجلمهور والشافعية ذهب والظاهرية ، واملعتمـد ، ، 
احلنابلة التقادم عند أن إىل ، ، قبوهلا من مينع ال الشهادة تأخري وأن احلدود إقامة مينع  ال

بطالنه على اليدل احلق قول تأخري  . ألن

اجلامعيةيفدراسات املطبوعات دار ، حممد لعوض ، اإلسالمي اجلنائي الفقه

.(1)

: 
(4) (3) (2)

(5)

. 235 / (1)
. 286 ، مصر السعادة، مطبعة مالك، لإلمام الكربى /6 املدونة

مصـر ، وأوالده البـايب مصطفى مطبعة الشربيين، حممد للشيخ املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج  مغين
(2)
 (3)

. 151 1378، /4 هـ
 (4). 144/


قدامة البن 
 .207/8 املغين (5) 

(24)

، مصر ، املنريية املطبعة ، حزم البن ،1352 احمللى 
11 هـ



الثاين احلنفية : القول قول (1)
وهو
ثبوتـها تأخر أو احلدود إثبات تقادم إن قالوا حيث ،

شبهة ويعترب ، تنفيذها من مانع احلاكم يفرقـويف عند وهم ، مرتكبه عن احلد 
نإسقاط

سقطت الشهود شهادة الدليل كان فإذا اإلقرار أو الشهود شهادة الدليل كان إذا ما 
بني
باإلقرار كانت وإذا املدة مبضي املدةمل اجلرمية مبضي 
تسقط.



األولالقولأصحاب وأدلة: 
( 1)

( 2)

احلقوق من بغريه واإلقرار كالشهادة هنا، احلد يوجب بـما واإلقرار الشهادة  إن
أمواا سو أكانت دمًء كانت أم اإلثباتاًءا الً اليسقط والتأخري احلقـوقيف، هذه

هنا اليسقطه  . فكذلك
األساس داميف أن مـا بالتأخري يتأثر ال وهذا الصدق هو واإلقرار الشهادة قبول

مس واملقر عدوالً التهمـةئ الشهود لغـرض الشـهادة ترد أن يصح وال ، يفوالً
امل أو العدل شهادة رد فإن مبني التأخري، يكون أن جيب العاقل يقينيةًا قر أمور على

مفترضةيف تقدح أمور على والتبىن 
العدالة.(2)



الثاينالقولأصحاب أدلة:

ثبت إذا ما وبني الشهود بشهادة احلد ثبت إذا ما بني يفرقون احلنفية بأن ذكرنا أن 
سبق

مبضي احلد سقط الشهود بشهادة احلد ثبت فإذا ، باإلقرار ثبـت احلد إذا أمـا ، 
املـدة
القـادر عبد األستاذ إليه أشار ما التفرقة هذه وأساس بالتقادم، اليسقط احلد فإن 
باإلقرار

اجلنائييف عوده التشريع 
كتابه:-
يشترطون احلنفية الشهادةيف أن احلدوديفقبول 
جرائم

أل القذف، جرمية إال ذلك من واليستثنون ، تقادمت قد اجلرمية تكون ال شـكوى أن 
ن
الشـكوى قبل يشهد أن الشاهد يستطيع فال العمومية الدعوى لتحريك شرط عليه 
اين

(1)

.


، بريوت ، الثانية الطبعة العريب، الكتاب دار ، للكاساين الصنائع ،1974–هـ 1394 بدائع 46
7 م / 

الع(2) ./ 78 الفكر دار زهرة، أبو حممد لإلمام والعقوبة 
ريب اجلرمية

( 25)




حتريـك يتوقـف وال عنها بالتبليغ يتقدم أن إنسان فلكل اجلرائم من القذف عدا ما 
أما
عليه اين تبليغ على فيها العمومية 
الدعوى.(1)


الشاهد بأن إليه، ذهبوا ما على احلنفية يـؤدي ريخم واستدل أن بـني اجلرميـة شهد 
إذا
حسبة تعاىلهللالشهادة لقوله الشهادة
" تعاىل سـكت "هللاوأقيموا فـإذا ، الستر 
وبني

بعد شهد فإذا الستر، جهة اختياره على ذلك دل عليها العهد قدم حىت اجلرمية عن 
الشاهد
اليت هي ما ضغينة على دليل املتأخرة الشهادة هذه فإن ع ذلك ومثـلمحلته الشهادة، 
لى

.(2)
شهادته تقبل ال فيه املشكوك الشاهد  هذا

قوله من عنه اهللا رضي عمر عن روي مبا هذا رأيهم احلنفية يؤيد علـى " و شهدوا قوم 
أميا
حضرتهمل حد عند هلم –يشهدوا شهادة وال ضغن على شهدوا فإنـما وقوعه عند 
". أي

إنه أنمل ويقولون الصحابةاًحدأينقل ومنمن إمجاعاً، فيكون القول هذا عمر على 
أنكر
اهللا صلى لقوله ملتهم شهادة وال التهمة تورث املتأخرة الشهادة أن عمر قول من 
املستفاد

وسلم ظنني " عليه وال خصم شهادة تقبل متهم " ال 
أي.(3)


احلنفيني رأي كـانيف وخالصة أيـا بالتقادم تسقط التعازير عقوبات أن العقوبة 
سقوط

إذا بالتقـادم تسقط القذف عدا فيما احلدود عقوبات وأن احلكم، عليه بين الذي 
الدليل
حينئـذ يسـقط فال اإلقرار هو اجلرمية دليل كان فإذا الشهادة هو فيها اجلرمية دليل 
كان

يوسف وأىب حنيفة أيب رأي على اخلمر شرب حد 
سوى.(4)


ظاهر احلنفية عند التقادم أثر فإن فـالالزنايف وعليه القذف أما ، والسرقة اخلمر 
وشرب
.(5)
فيه بالتقادم 
يسلمون

(1)
عوده، القادر لعبد اإلسالمي، اجلنائي 
1 التشريع. 780/
حممديفدراسات (2)  لعوض اإلسالمي، اجلنائي 
الفقه /
صـادر 238 دار اهلمـام، أليب القدير فتح وشرح ، 
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1 ر.780/
اإلسالمي(4)  اجلنائي 
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اإلسالمييفدراسات (5)  اجلنائي 
الفقه. 237 / 
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والراجح )
أعلم خطر ) : واهللا مزلق التقادم وألن ، أدلتهم لقوة وذلك اجلمهور، إليه ذهب  ما
اهللا حدود عطلنا به أخذنا حديف إذا ارتكب من على الصعب من فليس حدوداًاألرض، 
من

متض حىت يتوارى أو يهرب أن م اهللا هروبه فيكون مدة، عنهاًررب ي احلد  .إلسقاط
شرع مقدرة عقوبة ألنه التقادم يلحقه فال والديات القصاص الاً أما احلق وهذا العبد، حلق

أو بـالعفو يسقط وإنـما بالتقادم يسقط ال فالقصاص ولذلك ، دعوى بغري فيه  يقضى
باإلبراء أو 
بالصلح.(1)


مق حكم هناك فليس التعازير للتقادم وأما مـنيف رر برمتـه التعزير تنظيم ألن ، التعازير
الشريعة وصدر ، اإلمام املختلفةيف شئون النظر لوجهات يتسع اال موضـوعيفهذا

املناط ألن ، اليف التقادم الشريعة فقهاء فإن السبب وهلذا املصلحة، هو عام بوجه التعزير
التقادم بنفي هالتعازيريف يصرحون وإمنا شـاء، إن ، األمر ويل شأن من أصوهلم على  و

، عقوبتها أو اجلرمية ذات حمله كان وسواء منعه شاء وإن  قرره

(1)
اجلامعيةيفدراسات املطبوعات دار ، حممد لعوض ، اإلسالمي اجلنائي 
الفقه. 235 / 
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الرابع المبحث

جنائي لاللتقادمتخضعالالتي الجرائم
س كان وإن اجلنائي ذلكاًيرا التقادم أكان سواء اجلرائم بعض أويفعلى اإلسالمي 
الفقه

فإن يف الوضعي، للتقـادمالقانون ختضع ال اليت اجلرائم من بعض وجود من مينع ال 
ذلك
ذلك وسنوضح الوضعي، القانون علماء باتفاق وكذلك اإلسالمية، الشريعة فقهاء 
باتفاق

مطالب يف 
ثالثة:



األولالمطلب :

اإلسالميالفقهفيللتقادمتخضعالالتي الجرائم:

اإلسالمي الفقه استثىن اجلرااًعضب لقد وهيمن التقادم أحكام من 
: ئم

(1)
وذلك :القذف جرمية غالب فيه اهللا وحق وربه العبد بني مشترك حق القذف  حد

خالصـة الزنا وحرمة ، بالزنا القذف بسبب جيب القذف حد واحلـدهللا ألن ، 
تعـاىل
خالص عليه خالصهللا الواجب بالزنا القذف على احلد يكون أن يوجب وهذا ، 
هللا
ًاتعاىل

حرمة ىلتعا هتك فيه أن وذلك العبد، وحق اهللا حق ففيه آخر وجه ومن ، الوجه هذا 
من
حق املقذوف وحقهللااً عرض خالصاًتعاىل، القذف فحد ذلك ،وعلى 
تعاىلهللاللمقذوف
وحق وجه، اهللاهللا من حق فيه الغالب يكون أن يوجب وهذا آخر، وجٍه من للعبد 
وحق.


الشافعي حق : قال فيه وتعاىل الغالب تبارك الرب وغىن حقه، إىل حلاجته (1)
العبد

،فحد
دون بالتقـادم القذف حد سقوط عدم على الفقهاء اتفق حيث بالتقادم اليسقط  القذف
الشاهد على تتوجه ال التهمة أن احلدود بقية وبني بينه الفرق ووجه األخرى، احلدود  بقية

الق حد أن ذلك ، الشهادة أداء عن سكوته عند علـى فيه فيـه الرد حتري يتوقف  ذف
الشهود وتأخري ، عليه اين من احلـدوديف شكوى كبقية التهمة حيدث ال الشهادة أداء

ومن عليه اين من شكوى على فيها الدعوى تتوقف ال حيث ، يكـونمث األخرى فقد

 (1)
للمعامالت العامة اليف النظريات دار مطبعة ، سنه أبو فهمي ألمحد ، مصرالشريعة ،  – هـ1387 تأليف
ص1967  .64 م

(28)




معذور ويفاً الشاهد عليه اين من الدعوى بتحريك علمه لعدم الشهادة أداء  هـوعدم
أما عنها، بالتبليغ مكلف الشـهادةيف غري وأداء الدعوى حتريك يتوقف فال احلدود بقية

خيتاره أن على عليها التستر أو عنها بالتبليغ مكلف وهو عليه اين من شكوى اًورف على
مدة الستر اختار كانتمث فإن وإذا التبليغ إىل دفعته قد اليت الضغينة شبهة تثور عنها ابلغ

مضيجر بعد اإلقرار يقبل أن أوىل باب فمن املتقادمة بالشهادة تثبت وعقوبتها القذف  مية
اًضيأ املدة

والديهالقصاص جرائم

حق والديه القصاص جرائم على وذلكهللا فالعقوبات غالب، فيه العبد وحق للعبد، وحق
وإلخ للزجر شرعت أنـها جهة من اهللا حق فيها العقوبات هذه الفساد أن من العامل  الء

، منـه جـزء وعلى نفسه على اجلرمية وقوع جهة من العبد حق وفيها ، للفعل  وجزاء
والصلح العفو إىل املقتول ويل ندب وتعاىل سبحانه اهللا أن بدليل العبد حق فيها  . والغالب

تعاىل ذلـك : " قال بإحسـان إليه وأداء باملعروف فاتباع شيء أخيه من له عفي  فمن
ورمحةخت ربكم من  فيف

،احمللى
و 779 مصـر ، املنرييـة املطبعة ، حزم  البن

.(1)

" (2)

(2)."


عوده،(1) ( ) القادر لعبد اإلسالمي اجلنائي /1 التشريع
. 144/

.( 178 ) (2)

(29)

1352، 
11 هـ

آية البقرة سورة



هـذه ألن وذلك املدة مبضي والدية القصاص دعوى سقوط عدم على الفقهاء اتفق  وقد
مكلـف غري والشاهد عليه، اين من الشكوى على فيها الدعوى حتريك يتوقف  اجلرائم
الشهادة بأداء مكلف غري ألنه التهمة يورث ال مدة فيها الشاهد فسكوت عنها  باإلبالغ

ومن إال عليه، اين من الدعوى إقامة الشهادة،مث بعد تسقط اليت التهمة يثري ال فسكوته
مباشر غري بطريق تؤثر الدعوىيف واليت (1)
سقوط
تقبل الشهادة كانت وإذا هـذهيف ،

املدة مضي بعد ا اإلقرار يقبل أن أوىل باب فمن املدة مضي بعد  . اجلرائم

(1)
عودة القادر لعبد اإلسالمي اجلنائي 
1 التشريع. 789/
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الوضعيالقانونفيللتقادمتخضعال يالت الجرائم : الثاني
المطلب:

اليت اجلرمية نوع عن النظر بغض اجلنائية الدعوى النقضاء عام سبب التقادم أن من  بالرغم
حددت وقد ، بالتقادم السقوط مبدأ من الدعاوى بعض القانون استثىن فقد عنها،  نشأت

املادة من الثانية الفقرة الدعاوى اإلجراءات 15 هذه قانون بالقـانون من املضافة  اجلنائية
بقوهلا1972 لسنة 37 رقم وذلك عليهايف أما " م املنصوص  و 117املواديفاجلرائم


مكرر 309واً مكرر 309 و 282 و 127 و 126)
(1)
أ (
املنصـوص واجلـرائم ،

األوليف عليها الثاينيفالقسم الكتاب من الثاين بعديفالباب تقع واليت العقوبات 
قانون

ويتضمن ، املدة مبضي عنها الناشئة اجلنائية الدعوى تنقضي فال القانون ذا العمل 
تاريخ
وجرائم احلريات جرائم مها عنهما اجلنائية الدعوى تتقادم ال اجلرائم من نوعني النص 
هذا


اإلرهاب.(2)



والًأ:

احلرياتجرائم :

هياجلرائم هذه: 

)(1
العمال سخرة 
جناية )

) . ع 117 م

)
(2
بهجناي واألمر التعذيب 
ة )

). ع 126 م

(3)
بـذلك األمر أو ا احملكوم العقوبة من أشد عليه احملكوم على عقوبة تنفيذ 
جناية

 )

). ع 127 م

(4)
بصـفة اتصاف أو احلكومة بزي التـزيي يصحبه حني حق بدون القبض 
جناية

تعذيب أو بالقتل هتديد او مزور أمر إبراز أو 
).ع282 م
( كاذبة

(5)
الع او جرمية حمادثاتـه إىل السمع بإستراق للمواطن اخلاصة احلياة حرمة على 
دوان
له صورة خاصيفالتقاط ع 309 م
( مكان 
). مكررا

(1)
اإلج قانون جامعـة مبادئ مطبعـة العربية، النهضة دار نشر رمضان، السعيد عمر للدكتور ، اجلنائية  راءات
، اجلامعي والكتاب /1.172 م،1988 القاهرة

وأثره (2)  اجلنائي العربيـة،يف التقادم النهضـة دار طنطـاوي، حامد إلبراهيم ، العقوبة وسقوط الدعوى إاء
/26.م1998 القاهرة،
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(1)
( ) (6
)
.
 املسـترقة التسجيالت إذاعة تسهيل أو إذاعة ع 309 م
جرمية 
مكـررا
س املبينة اجلرائم عن الناشئة اجلنائية الدعاوي تقادم لعدم تكـاًقبا ويشترط  ونبأن

رقم بالقانون العمل بعد ارتكبت قد اجلرائم  .م1972 لسنة 37 هذه

رقممث ومن بالقانون العمل على السابقة الوقائع الدعاوي1972 لسنة 37فإن ختضع 
م
التقادم ملبدأ عنها الناشئة 
اجلنائية

اإلرهــــاب جرائم

املواد جرائم عليها 89 وحىت 86 وهي األولالقيف املنصوص قانونيف سم من الثاين 
الباب
وأخـذ النقـل، وسائل واختطاف احلكم نظام وقلب اإلرهاب جرائم وتشمل 
العقوبات،
وااللتحـاق القـومي، باالقتصاد األضرار بقصد والتخريب ، السلطات ومقاومة 
الرهائن،

ب ثالمطل 
الثال

للتقادم تخضع

ة ل مقارن نوتحلي ثم انحي رائمبي يالج 
الالت

اجلنـائي للتقادم ختضع ال اليت اجلرائم عن بيانه سبق ما خالل اإلسـالمييف من 
الفقـه
اإلسالمي الفقه عن خيتلف الوضعي القانون أن جند الوضعي ويتفـقيف والقانون 
مواضع

أخرىيف معه مواضع

اإلسالمياالتفاق مواضع الفقه مع الوضعي القانون لـهيف يتفق منهما كالً أن
مبدأ على التقادماستثناءات عمومية

اجلن ويصأت ائية اإلجراءات ،صيلحتالً نام لرمسيس ، الً

.(2)



اًيناث: : 

.(3) األجنبية املسلحة والتخابر بالقوات ، املختصة احلكومية اجلهة من إذن 
بدون

 :


:



والًأ: : 
.


. 395 (1)
. 27 وأثره اجلنائي طنطاوييفالتقادم إلبراهيم ، العقوبة وسقوط الدعوى  /إنـهاء

،ص السابق  .30 املرجع
(2)
 (3)

(32)




اًيناث:

االختالف مواضع:
اإلسـالمي الفقـه عـن الوضـعي القانون أنيف وخيتلف
التقادم عمومية مبدأ على الواردة عنيف االستثناءات ختتلف اإلسالمي موجودالفقه هو 
ما

الوضعي يف 
.القانون

التقادم عمومية مبدأ من اإلسالمي الفقه استثىن وهياًعضب فقد اجلرائم 
من: 

(1)

 (2)

القذف  جرمية

والديات القصاص  . جرائم

اختلفوا بينما اجلنائي للتقادم خضوعها عدم على اإلسالمي الفقه علماء اتفق اجلرائم 
وهذه
لل يف احلدود جرائم الوضعيخضوع القانون واستثىن مبـدأاًعضب تقادم مـن اجلرائم 
من

املادة من الثانية الفقرة حددتـها واليت التقادم (15)
عمومية
اإلجـراءات قـانون  مـن
رقم بالقانون املضافة بقوهلا 1972 لسنة 37 اجلنائية املنصـوصيف أما " وذلك 
اجلرائم


مكـرر 309واً مكـرر 309 و 282 و 127 و 126 و 117املواديف عليها)

أ(

وقد احلريات وجرائم اإلرهاب جرائم مها اجلرائم من نوعني النص هذا 
بيـانمت ويتضمن

اجلرائم السابقيف تلك  .املطلب

(33)



الثالث  الفصل
التقـــادم  أحكـــام

: 

األول  :: املبحث

األ  .: ول املطلب

الثاين  .: املطلب

الثاين  :: املبحث

األول  .: املطلب

الثاين  .: املطلب

الثالث  :لب : املبحث

األول  .يف: املطلب

الثاين  .يف: املطلب

الثالث  .: املطلب

مباحث ثالثة إىل الفصل هذا  وينقسم

مطلبان وحتته التقادم  سريان

مسألتني حتته ويضم التقادم مواعيد  تدرج

مسائل عدة حتته ويضم التقادم ميعاد احتساب  كيفية

مطلبان وحتته التقادم  عوارض

التقادم  انقطاع

التقادم  إيقاف

مطا ثالثة وحتته التقـادم  آثار

اإلسالمي الفقه اجلنائية الدعوى تقادم  آثار

الوضعي القانون اجلنائية الدعوى تقادم  آثار

اجلنائية الدعوى تقادم آثار بيان حيث من وحتليل  مقارنة
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األول المبحث

التقـــادم ســـريان

مطلبني حتته 
: ويضم


ولاأل المطلب :
التقادممواعيد تدرج

:مسألتني ويضم


األوىلاملسألة :

.اإلسالميالفقه
يف
التقادمميعادتدرج مبدأ

والتنقيب البحث ،يف بعد اإلسالمي الفقه مواعيـدملمؤلفات بتـدرج يسمى ما أجد
به املعروف النحو على اإلسالمييف التقادم الفقه أن حيث الوضعي، إىلملالقانون ينظر

اتمـع تـأثر مدى إىل نظر وإنـما ، خفتها أو املتقادمة للجرمية املقررة العقوبة  شدة

ارتكاا على مدة مضي رغم العقوبة إىل حاجته ومدى هلا وتذكره  . باجلرمية

اإلسالمي الفقه أن النظر من الوجهة هذه يؤيد التقـادممل ومما مبدأ اجلـرائميفيعرف
وأع العباد حبقوق وأيضـ ين املتعلقة للعباد اخلالص والتعزير والدية القصاص جرائم ًابذلك

الفقهاء بني خالف على عباده وبني تعاىل اهللا بني مشترك كحق القذف تغليبيف جرائم
اإلسالمي الفقه أن يتضح هذا ويف اآلخر، على عليهمل أحدهم املتعارف املبدأ هذا يفيقر

الوضعي اجلنائي  . القانون


الوضعيالقانون
يف
التقادممواعيدتدرج مبدأ : يةالثان املسألة:


م تعرف ال اجلنائية التشريعات أن املعلوم اجلرائماًحداواًداعي من مجيع على يسري 
للتقادم
وتباينه تدرجه تقرر وإنـما أنواعها، اجلرميةاًعبت مبختلف 
.لنوع

املصري القانون اعتنق 
وقد )
و التقادم مواعيد تدرج منلاًقف مبدأ لكل فحدد اجلرمية  نوع
م واملخالفات واجلنح فنصاًداعي اجلنايات اإلجـراءات يف
(15) املادةيفخاصاً، قانون

أنه على اجلنائية
( اجلنائية الدعوى سننييفتنتقضي عشر مبضي اجلنايات 
مواد (
يوم 
من

(35)




 (
 ) 
(25)

مبضي اجلنح مواد ويف ، اجلرمية سننيوقوع املخالفـاتثالث مـواد ويف  مبضـي ،
رقم العسكرية األحكام قانون اعتنق وقد ذلك خالف على القانون ينص  سنةمامل

عليه فنص املبدأ هذا املادةاملادةيف م تقابل قـانون واليت  1966 لسنة من
أحكـام من استثىن قد العسكرية األحكام قانون أن يالحظ ولكن ، اجلنائية 
اإلجراءات

اهلرو جرائم م التقادم والفتنة مبضـي ب فيها اجلنائية الدعوى التتقادم اجلرائم  فهذه
املادة .. أن بالذكر مدد يف واجلدير بينت أن بعد اجلنائية اإلجراءات قانون

ذلك .  رقـم يفاملادةيف ومثال بشـأن1956 لسـنةالقانون  م

الدولة سلطة األحول،يفانقضاء عوض حملمد ، العقاب
السابق ص : املرجع ، األحول عوض  حممد

س1974 ديسمرب نقض النقض أحكام جمموعة  .808 ص 173 رقم 25 م
ص حسين جنيب حملمد اجلنائية اإلجراءات قانون  .208 شرح

(
15)  (64)

 (65)
املدة(

و نصتاًقفالتقادم اجلرائم حتفظيةيفألنواع عبارة على على " عجزها القانون ينص  مامل
ذلك  ". خالف
املادة هلا وهذه مغايرة مدد على النص دون حتول ال أو متنع والقاعدةيف ال ، اخلاصة احلالة

علـى القانون خرج مبقتضاها واليت اخلاصة التقادم مدد قبيل ومن ، العام يقيد اخلاص  أن
اجلنائية الدعوى انقضاء على نص حيث العامة، زمنيةيف القاعدة فترة مبرور اجلرائم بعض

(1(15)

أقل(
 مباشرة

أا على املادة هذه نصت فقد السياسية واملدنيـة " احلقوق العمومية الدعوى يف تسقط
عليها املنصوص أويف اجلرائم االنتخاب نتيجة إعالن يوم من أشهر ستة مبضي القانون هذا

(2(73
)  " 50 " 

) مت عمل آخر تاريخ من أو بالتحقيق االستفتاء  علق
مدد اجلرائم لبعض حيدد قد القانون فإن وذلـكاً ولذا منها أكثر أو املقررة املدد من أقل

بنظـاماًقفو االعتـداد عليه أملت اليت التشريعية للعلة حمققة أنـها يرى اليت لالعتبارات

(3. " 

الدعوى(  تقادم
امليالدي بالتقومي حتسب التقادم مدة أن بالذكر قـانون 56للمـادةاًقبط واجلدير  مـن
املبينة املدد مجيع أن على تنص واليت اجلنائية بـالتقومييف اإلجراءات حتسب القانون هذا

.(4

. 103 / (1)
.(105)  (2)

 (3)  (3)
 (4) 

(36)



قضت قد املصرية النقض حمكمة وكانت اجلنايـاتيف ، حتقيـق قـانون 
ظل 
امليالدي(1)
. 
املتهم(2) مصلحة حتقق أو اهلجري للتقومي وفقا التقادم مدة  حبساب

فرباير أول س1955 نقض النقض أحكام جمموعة اجلنائيـة164 رقم 6 م اإلجـراءات قانون شرح ، 
(1) ص
عثمان آلمال
ج م1930 أبريل 17 نقض القانونية القواعد  .24 ص 27 رقم 2 جمموعة

.55 / 
(2)

(37)



:


لثانيا المطلب


ويضمالتقادمميعاداحتساب آيفية
اإلسالميالفقهالتقادمميعاداحتساب مبدأاألوىلاملسألة

وهو اهلجري التقومي وهو التقادم ميعاد به حيتسب الذي التقومي اإلسالمي الفقه حدد 
لقد
استناد تعاىلاًوذلك قوله عن " إىل هي يسألونك قل  األهلة

تعاىل قوله شهر " وكذلك عشر اثنا اهللا عند الشهور عدة خلـقيفاً إن يـوم اهللا 
كتاب

ض الشمس جعل اًورنوالقمراًءاي الذي

م احلق استحقاق كان إذا الشرط حتقيق يوم مشس غروب من اًفقوت أو

بالنسـبة  هـذا
 يسـألونك

واحلج للناس مواقيت هي قل األهلة  عن

لكلية مقدمة دكتوراه رسالة ، حممد حامد للدكتور والقانون، الشريعة بني للتقادم الدعوى مساع عدم  نظرية
، والقانون ص1976 الشريعة ،  .238 م
آية البقرة 
سورة

آية التوبة 
سورة

آية يونس 
سورة

: 
 يف  : 

القمري(1) التقومي على 
املبين
واحلج(2) للناس 
". مواقيت

. 

أنفسكم( فيهن تظلموا فال القيم الدين ذلك حرم أربعة منها واألرض  السموات
وأيض اهلجري بالتاريخ احلرم األربعة الشهور الكرمية اآلية حسبت تعاىلاً فلقد  هو " قوله

(3." 


واحلساب( السنني عدد لتعلموا منازل وقدره
التقادم مدة بالسـاعاتيف وحتتسب حسـاا ألن بالساعات ال باأليام اإلسالمي الفقه

املدة تبدأ ذلك وعلى ، عسري أمر فيها املدة بدأت اليت الساعة مـنيف ومعرفة السـريان
مؤجالًغ احلق كان إذا األجل انتهاء مشس غروب أومن احلق استحقاق يوم الشمس  روب

(4
."


واقف شرط  .على
اليوم ألن وذلك ، املطالبة حق فيه ثبت الذي اليوم مشس غروب فمن عرفيف وباجلملة

) مشس بغروب يبدأ واملسلمني مشسه العرب بغروب وخيتم السابق  اليوم
تعاىل لقوله اهلالل بظهور يبدأ فهو الشهر بداية وأما ، ونـهايته اليوم لبداية

(5

 ) 
.(6) ( 

(1)

.( 189)  (2)
.( 36)  (3)

.(5)  (4)
ص(5)  حممد حلامد ، الدعوى مساع عدم 
 .239–238 نظرية

آية البقرة (189 ). سورة  (6)

(38)



آلخره ونـهاية للشهر بداية اهلالل ظهور فإن ذلك إذا .وعلى العمل ما 
يتمكنمل ولكن
جوية؟ الناس أحوال أو غيوم نتيجة اهلالل رؤية  من

ثالثني يف العدد أساس على الشهر حيسب احلالة أواًءاسواًوميهذه فعـالً، ثالثني أكان
وسلم عليه اهللا صلى بقوله عمالً وذلك وعشرين لرؤيتـه " تسعة وأفطروا لرؤيته  صوموا

ينتـهي أما وبظهـوره حمرم شهر هالل بظهور يبدأ العام فإن ونـهايته العام بداية 
حتديد

شهر عشر اثنا معروف هو كما اهلجرية والسنة قبله، الذي تعاىلاًالعام لقوله 
إن " وذلك
شهر عشر اثنا اهللا عند الشهور منـهايفاً عدة واألرض السـماوات خلق يوم اهللا 
كتاب

ولكن "  منها، يوم آخر مشس بغروب املدة وتكتمل 
هذا

املدة املـدةيف وتبدأ تبدأ حيث باحلق، املطالبة وقت حلول يوم من احلقـوقيفالسريان
ذلكيف الثابتة قبل املدعى ألن ، استحقاقها وقت من فاليكنملالذمة حبقه يطالب أن  له

اإلمهال احلـق،يف يتحقق استحقاق وقت من الدعوى وترك اإلمهال يتحقق وإمنا جهته
حلـول بعـد الـدعوى مساع لعدم املوجهة املدة تبدأ املؤجل الدين فدعوى ذلك  وعلى
حلـول قبـل بـه واملطالبـة الدين بذلك االدعاء صالحية للمدعي ليس ألنه  األجل،

بلفظ البخاري  صـحيحرواه

آية التوبة  سورة

." 
(1
) ثالثني شعبان عدة فاكملوا عليكم غم 
اًومي فإن

) الدي ذلك حرم أو القيم أربعة  ن
عمـل يوم أول إىل املدة متتد احلالة هذه ففي القضاء دور فيه تعطل اليوم هذا يصادف  قد

حيتسب ولكن املدة، لقطع إجراء فيه يتخذ أن وأعياديف ميكن مواسم من يتخللها ما املدة
القضاء دور فيها كانت "تعطل وإذا فإن ، منها يوم آخر مشس بغروب إال التكتمل  املدة

(2

.(3) ترفع املدةيف الدعوى وتقطع أثرها لتنتج باحلق باملطالبة اليوم 
هذا

األجل(4).

ثالثني شعبان عدة فأكملوا عنكم غيب فإن لرؤيته وأفطروا لرؤيته  )صوموا
. 89 

) (1)
الكرماين بشرح /9 البخاري

.(36)  (2)
.(242)  (3)

 .( 242)  (4)

(39)

السابق صحام : املرجع الرمحن عبد حممد 
د
السابق ص : املرجع الرمحن عبد حممد 
حامد



التقادمأ كما مدة واملدةيف ن والسرقة، الزىن جرمية وقوع يوم من تبدأ والسرقة الزىن 
جرمية

و شهر األحناف عند الراجح الرأي على اجلرمية هذه لتقادم ذلكا املقررة وعلى ، ـالفحد


قال أنه حنيفة أيب عن روي فقد شهر مضي بعد املدعى دعوى القاضـي " تسمع سأل 
لو

التقادمميعاداحتساب مبدأالثانيةاملسألة

بوقوع التعبري  ولكن

املبدأ عمومية أن إليه التنبيه جيدر مما أنه و " على بيوم التقادم بداية اجلرميـة حتديد  " قوع
إذا اجلرميـة وقـوع يوم غري آخر وقت من التقادم مبدأ احتساب مبدأ حتديد من متنع  ال

ذلك على خاصة قوانني  . نصت

املادة نصت بينـت "15" فقد أن بعد بأنـها ذلك على اجلنائية اإلجراءات قانون 
من
ذلك أردفت اجلرمية، وقوع يوم من احتسابه ومبدأ التقادم 
يـنصمل مـا "قوهلاب مواعيد

ذلك خالف على م "القانون حتدد قد اخلاصة القوانني أن يعين مااًداعي وهذا خالف 
آخر

املطبعـة ، وتكملته القدير فتح شرح وامش ، البابريت حممد الدين أكمل لإلمام ، اهلداية مع العناية  شرح

، األوىل الطبعة ببوالق، ،1316 األمريية  هـ

. 
(1
) فقال زىن مىت شهر الشهود قالوا وإن احلد، أقيم شهر من أقل منذ احلداً وا عنه 
درأ

:
 
الوضعيالقانون يف  : 
اجلرمية(2) فيه وقعت الذي باليوم التقادم مدة بداية القانون حدد  لقد

فهو الغموض من شيء فيه التيف اجلرمية إىل اجلرميـةحاجة عناصـر ألن وذلـك  وضيح
العربة يكون فأيـهما ، وقوعها تاريخ حيث من بينها فيما اخلالف يقع وقد يف متعددة،

فهـل الفعل ارتكاب حلظة عن النتيجة حتقيق حلظة تتراخى فقد ، اجلرمية وقوع تاريخ  حتديد
العربة حتققيف تكون بيوم أم الفعل ارتكاب بيوم التقادم بداية بأناحتديد ذلك ومثال  لنتيجة

ضحيته اجلاين السـماًمس يعطي إعطـاء بني يطول قد زمن ويفصل قتله بنية املفعول بطيء
. 
الوفاة(3) فيه حصلت اليت باليوم أم السم فيه أعطي الذي باليوم العربة فهل 
والوفاة

. 
(4
) و تعني وكذلك ، املادة ذه التقادماًتق ذكر ميعاد احتساب ملبدأ 
آخر

 (1)
.(282/5)
اإلجراءات(2) 155 . قانون عثمان شرح آلمال  /اجلنائية،
حسين جنيب حملمد ، اجلنائية اإلجراءات قانون (3) / 210 – 211 .شرح

.( 36)  (4) 

(40)

الدولة سلطة صيف انقضاء األحول حملمد 
العقاب،



60
املشرع نص وقد املادةيف هذا نصت إذ امليالدي التقومي على احلايل اجلنائية اإلجراءات 
قانون

(1."
 ) القانون يف املبينة"هذا املدد مجيع أن امليالدييف على بالتقومي حتسب 
القانون ( )

: : 

: 

(1)

 (2)

يف : 
يف  : 

التقادمميعاداحتسابكيفيةبيانحيثمنوحتليل مقارنةالثالثةاملسألة

التقادم ميعاد احتساب كيفية عن ذكره تقدم ما خالل اإلسـالمييف من الفقه من 
كل

ه أن جند الوضعي الوضـعي والقانون القانون أن فنجد اختالف، وأوجه اتفاق أوجه 
ناك
إليه وصل اإلسالمييف فيما الفقه مع يتفق الصدد وجهنييفهذا

يتفقان التقادميف فهما مدة تبدأ حيث للدعوى املسقطة املدة منيفحساب السريان
باحلق املطالبة أو اجلرمية وقوع  . يوم

مدةيف اتفاقهما فحاهلااحساب يكـونيف لتقادم الوضعي والقانون اإلسالمي الفقه
املدة تبدأ حيث عسري أمر بالساعات حساا ألنّ بالساعات ال مـنيف باأليام 
السـريان

اجلرمية وقوع أو االستحقاق يوم مشس  . غروب

اإلسالمي الفقه يعتمد حيث به يعمل الذي التقومي حيث من مليعـاديف وخيتلفان حسابه
الوضعيالتقاد اجلنائي القانون يعتمد بينما اهلجري، التقومي على التقـومييف م على حسابه

 .امليالدي

اإلسالميالفقهاملختلفةاجلرائمالتقادممدد بيانالرابعةاملسألة

التقادميف سنتناول مدد بيان املسألة احلدوديفهذا كمـايفجرائم اإلسـالمي الفقـه
بعد فيما التقادم سنتناول مدد احلدوديف بيان ملوجبات واملقابلة املختلفة القانونيفاجلرائم

التقادم ميعاد احتساب مبدأ خيتلف حيث إنيف الوضعي، اجلرمية، باختالف اجلرائم هذه
بسـيطة جرمية كانت أو ، األفعال متتابعة جرمية كانت أو مستمرة أو وقتية جرمية  كانت

لذلك العادة جرائم من الذيي أو الوقت لبيان اجلرائم من املختلفة األنواع بني التفرقة  نبغي
اإلسـالمي الفقـه بني واالختالف االتفاق أوجه توضيح سيتم كما التقادم فيه  حيتسب

. ( 139)  (1)
. 74/

(41)

السابق ص : املرجع األحول  حممد

رمضان السعيد لعمر اجلنائية، اإلجراءات قانون 
1 مبادئ



الوضعي الصدديفوالقانون غـري .هذا للحد املسقط بالتقادم يقولون الذين هم  فاحلنفية
اختلفوا املعتربيف أنـهم التقادم أنــهمحتديد كما واحدة مدة على كلمتهم تتفق  ومل

و اخلمر شرب لتقادم فجعلوا بعض عن بعضها احلدود بني ميزوا عـناًتق كذلك خيتلف
كالمهم تفصيل وإليك احلدود،  . بقية

والسرقةالزناحدتقادماملعتربة املدة
احلنفية فقهاء كلمة عيف اختلفت التقادم العتبار معني زمن وهـيتوقيت آراء ثالثة  لى

يلي  : كما

اإلمام والفرق : وحجة والناس الشهود أحوال معـنييف ختتلف أن حـد ووضع 
ذلك

مالحظ املدة يعني أن األمر ولويل ، القاضي إىل موكل فيها اً التقدير

هو الشهر أن دونهأ وحجتهم ما فكان األجل يف دىن

، لبنان بريوت، ، الثانية الطبعة العريب، الكتاب دار اهلمام، البن القدير فتح واملبسـوط شرح ، 
، لبنان بريوت، ، الفكر دار ، هـ1409م1989 للسرخسي

، اهلمام البن القدير فتح 5 شرح

زهرة أبو حملمد ص اجلرمية العريب دارالفكر ، 

:
 يف  (1)

(1) األول للحاكم : القول التقادم مدة تقدير ترك وهو حنيفة أيب اإلمام 
رأي. 
(2) حنيفة أيب اإلمام عن يوسف أبو يفعـل : يقول فلـم لنا يقدره أن حنيفة بأيب  جهدنا

القاضي رأي إىل عصريف وفوضه  .كل

متعذر( أمر  باالجتهاد
حنيفة أبو اإلمام قول ذكر أن بعد زهرة أبو حممد الشيخ حنيفـة : " يقول أيب مل وكون

يقدرها أن األمر ويل مينع ال فقها املدة نص،اًماظن يقدر فيها يكون ما إال يقدر ال فالفقه
نص وال نص، على قياس أمايف أو ، أمـراملوضوع فـإن العرف على تبىن اليت  األمور

(3. 

واألحوال( العرف
الثاين احلسن : القول بن حممد هذا: قول وروي عاجل، دونه ما ألن شهر املعتربة املدة  أن

(4. 

يوسف(5) وأىب حنيفة أيب عن 
القول
العاجل(6). 
حكم

(282/5)  (1)
.( 70/9 ) / 

. 282/  (2)
السابق)3( 282 . 
/5 املرجع

.(78)  (4)
. 282 ، اهلمام البن ، 5/

. 47/
 ( )

 (6)

(42)

السابق ) ( 5 املرجع
، للكاساين الصنائع 
7 بدائع



1
2
3
4
5

الثالث أشهر : القول ستة املعتربة املدة 
. أن

احلسن بن حممد أشهريف أشار ستة إىل الصغري اجلامع

ال باإلشارة التوقيت هلذا  فاستدلوا

كلم ألن ، تطلق بالنص حني إذايف ة احلـالف مـن ذلك وأخذها أشهر ستة على 
عبارة

حين االمتناع على ًا حلف

فيهـا : الترجيح وبالنظر قول، كل أدلة إىل بالنظر الثالثة األقوال هذه بني الترجيح  ميكن

ال هو اإلسالمي التشريع أصول مع واملتفق األوفق القول أن عـدم جند وهـو األول  قول

القاضي ألمر يترك بل حمدد بوقت  . التوقيت

األمر :الترجيح وسبب فيوقف كذلك خيتلف والعرف ختتلف والشهود الناس أحوال 
أن

النظر أعرافهايف على ختتلف والبلدان ختتلف والوقائع تأخري، فيها واقعة كل

اخلمرشربحدلتقادماملعتربة املدة

أئ احلنفي اختلف املذهب الشهادةيف مة تقادم رأيانيفمدة املذهب ويف الشرب، حد

األول وهذا : الرأي التقادم مدة حيث من والسرقة الزنا وحدي الشرب حد بني 
التسوية

الثاين اخلمر :الرأي رائحة بزوال التقادم وأيبيف جيعل حنيفـة ايب رأي وهـذا 
الشارب

، الفكر ،دار الثانية الطبعة املرغيناين، الدين لربهان املبتدئ بداية شرح اهلداية
القدير املبسوط فتح ، 
أل ص اجلرمية  بوزهرة

: 
املرغيناين(1) 
يقول. 

حني(2) بعد حنيفة أيب قول من املدة هذه استمدوا 
وهم

أشهر(3) ستة إىل انصرف الزمن 
من. 

. 

(2): 

: 

احلسن(4) بن حممد 
رأي. 


يوسف(5). 

.( 282/5 ) ( )
.(70/9)  (282/5)  ( )

.(78)
  ( )
.( 171/9)  ( 283/5
)  ( )
.(171/9) (283/5
)  ( )

(43)

القدير فتح املبسوط شرح ، 
القدير فتح املبسوط شرح ، 



1
2
3
4
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:
 األدلـــة

الزنـا شأن شأنه الفعل أثر بقاء إلقامته يشترط فال اإلمام عند سببه ظهر حد  أنه

د تكون أن الميكن الرائحة وجود مـعيل ألن اخلمـر رائحة زوال يتكلف فقد الً
مما فرائحة  اخلمر

أو الشهود بشهادة بل فقط الرائحة بوجود يقام ال بشربهارقإ احلد ٍر

الثاينالرأي أدلة

وهـو ثبت مبا أخذ واإلمجاع بالكتاب، ال باإلمجاع ثبت إنـما الشرب حد أن يف قالوا
أخذ إذا ما فإنب حال فيه من تنبعث اخلمر رائحة كانت أو سكران وهو يكنمل الشرب

هذا يف على اجلواب سبق فيما بينا وقد ، يثبت ال باألحرى أو يسقط احلد فإن احلال هذه
 .الدليل


الترجيح

كما للقاضي التوقيت ترك هو يترجح حـديف الذي افتـراق لعدم والزنا السرقة احلدين
وال الزنا حد عن  .سرقة الشرب

للسرخسي  املبسوط
السابق 9 املرجع

اخلمر رائحة فيه ظهرت السفرجل أكل من إن 
. يقولون


:األولالرأي أدلة

(1)


(2)



والسرقة(1).

) اخلمر أثر مخريف بقاء غري من رائحة توجد وقد الشارب 
بطن
) بغريها(3) بذهاا يتلبس وال بوجودها األحكام من شيء يناط 
فال

(2

.(4

.(5) (3)

: 

: 

. (171/9)  ( )
. 171/  ( )


 ( )

.(203/5)
  ( )

.(171/9) ( )

(44)

القدير فتح 
شرح

 املبسوط



ةدأ 
عمومي لمبعة الخاضرائم ادمدةان يالتق الجف : 
: 

الة ةالمس م بيالخامس

الوضعيالقانونفي التقادم

التقادم مدة احتساب جرميـةيف خيتلف أكانـت سواء اجلرمية باختالف الوضعي 
القانون
أو إجيابيـة وإمـا مسـتمرة أو وقتية إما البسيطة واجلرمية العادة، جرائم من أو 
بسيطة

الوقتية اجلرمية

النقضـاء املقـررة املدة وتبدأ حمرم واحد فعل إثبات مبجرد تتم اليت هي الوقتية 
فاجلرمية
ينبغـييف و الوقتية اجلرمية

املـدة بأن البعض ويرى ، 

للفعل أثر هي الوفاة أن نرى وحنن ، 

ويف التقادم واحد نوع من اجلايناًقفجرائم يرغبها اليت النتيجة تأخر أو لتقدم

للج اإلجرامـي، وبالنسبة السلوك مباشرة وقت عن النتيجة حدوث فيها يتراخى اليت 
رائم

مجيـع تـوافر بعد إال اليبدأ التقادم أن باعتبار النتيجة، لتوافر التايل اليوم من التقادم 
يبدأ

التقادم ،يف أحكام الشواريب احلميد لعبد ، والفقه القضاء ضوء
، املرصفاوي حلسن اجلنائية اإلجراءات  .148 أصول


سلبية(1). 

: : 
والًأ

هلا( املكون الفعل ارتكاب تاريخ من فيها اجلنائية  الدعوى
ففي السلبية، واجلرمية اإلجيابية اجلرمية بني تاريخ التفرقة من املدة حتتسب اإلجيابية  اجلرائم

جرائم من كانت إذا وذلك ، اجلرمية لعناصر املكملة باعتبارها املشروعة غري النتيجة  وقوع
السـلوك جرائم من كانت إذا اإلجرامي السلوك ارتكاب تاريخ ومن والنتيجة،  السلوك

(2
.


(3
الوفاة( تاريخ من املدة حتتسب العمد القتل جرمية ففي  ارد
إحـداث مبجرد املدة تبدأ القتل جرمية ففي للجرمية املكون الفعل ارتكاب تاريخ من  تبدأ
حتقـق بتاريخ عربة وال شروع جمرد أو تامة اجلرمية أكانت سواء القتل إىل املؤدي  الفعل

ع يطلق فمن بعداًيراناًراي النتيجة وفاته إىل تؤدي إصابة يصيبه آخر يبـدأعلى أيام  عدة
(4
الناري( العيار إطالق وقت من التقادم مدة  حساب

مـدة اخـتالف إىل يؤدي األول بالرأي واألخذ السالح، ألعمال نتيجة أي  اإلجرامي
. 

. 510 (1)
 (2)

. 298/1  (3)
 (4)

(45)

اجلنائية ،يف اإلجراءات سالمه ملأمون ، املصري 
التشريع
، املرصفاوي ،حلسن اجلنائية اإلجراءات 
 .148 أصول



وتطبيق اجلرمية، أركان التقادمًا عناصر فإن اليبـدأيفلذلك اخلطأ اإلصابة أو القتل 
جرمية

اإلصابةااليوميف إال أو الوفاة حلصول منيف و .. لتايل التقادم يبدأ السلبية الوقتية 
اجلرائم

ذلك مثال اجلاين على املفروض االلتزام ملباشرة القانون حدده الذي املوعد انقضاء 
تاريخ

جيب السلبية اجلرائم أن البعض الترك ويرى أو باالمتناع االرتكاب جرائم بني فيها  التفرقة

وقـوع تاريخ من التقادم مدة حتتسب األول للنوع فبالنسبة اردة، السلبية اجلرائم  وبني

التقـادم مدة فإن قتله بقصد وليدها إرضاع عن متتنع اليت فاألم املشروعة غري يف النتيجة

الوفاة حصول تاريخ من حتتسب اجلرمية من هذه حتتسب فهي اردة السلبية اجلرائم أما ، 

يقع وهو االمتناع وقوع دونيف تاريخ الواجب بالسلوك لإلتيان املقررة املدة انتهاء تاريخ

احملـددة اجللسـة تاريخ من حتتسب احملكمة أمام الشهادة عن االمتناع كجرمية به  القيام

هناك أن ،ًنوعا ويالحظ الزمن من فترة عليها املترتبة اآلثار فيها تستمر الوقتية اجلرائم 
من

 أواملستمرة اجلرائم

يست : هي فاجلاين اليت الزمن، من مدة اجلنائية احلماية حمل املصلحة على االعتداء فيها 
مر

سلوك فيها ويشكلاًحداواًيماجرإًا يرتكب زمنية فترة احملميةاًءادتعايستمر املصلحة 
على

املدة تبدأ املستمرة اجلرائم حالـةيف ففي النقطاع التايل اليوم

التقادمأحك ،يف ام الشواريب احلميد لعبد والفقه، القضاء ضوء
اجلنائية سالمةيف اإلجراءات ملأمون املصري، التشريع
التقادم ،يف أحكام الشواريب احلميد لعبد والفقه، القضاء ضوء

، املرصفاوي حلسن اجلنائية اإلجراءات  .149 أصول

احملدد(1). األجل خالل اجلمرك شهادة تقدمي بواجب اإلخالل 
جرمية

ا(2) اإلدالء دون الشهادة 
لسماع. 

آثارها(3) تستغرقها اليت املدة عن النظر بغض وقوعها تاريخ من التقادم فيها يبدأ 
وهذه. 


(4) التجـدد: أو لالستمرار قابل حمرم فعل من تتكون اليت 
وهي 
اًيناث: 

االستمرار(5) فترة 
طوال. 

. 510 (1)
. 299 – 298/1  (2)

. 510 (3) 
(4)

. 300/1  (5) 

(46)

اجلنائيةا سالمةيف إلجراءات ملامون املصري 
التشريع
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ذلك .  أو : ومثال جنايـة مـن املتحصلة أو املسروقة األشياء إخفاء 
جرمية 
االستمرار(1)
) اجلرمية .جنحة موضوع للمال الشخص حيازة انتهاء وقت من املدة  تبدأ

، املسروقة األشياء إخفاء منها احلكم هذا عليها يسري مستمرة جرائم القضاء اعترب  وقد
ال مراقبة من واهلرب ، اجلنائي عـن واالتقان واالمتنـاع العسكرية اخلدمة ومن ،  بوليس

احلق له ملن طفل املضـرةيف تسليم احملـالت بقـانون اخلاصة واجلرائم شرعاً، حضانته
جر تعترب كما العمومية، احملالت وبقانون واخلطرة للراحة واملقلقة 
مسـتمرةاًمئا بالصحة

(2. 


(3) وا والتشرد حق وجه بدون الناس وحبس اجلناة إخفاء من إخل كالً 
… الشتباه

الوقتية( اجلرائم  معاملة
العربة يف ترى أنـها ذلك اللصق فيه حمظور إرادةيفمكان بتـدخل تكـون االستمرار

متتابعت اجلاين تدخلاًجددتومًادخالً إىل الحتتاج اليت اجلرائم دون االستمرار حالة إلبقاء ،

(4


اجلاين(5) سلوك من 
متجدد.


: ( ) 
: اًثلاث

"
(6
الفعـل( فيها تردد اليت املرات عدد باكتمال اال اجلرمية تقوم وال مرات عدة معني 
فعل
الفاحش(7) بالربا اإلقراض 
كجرمية

. 157/  ( )
للمرصفاوي اجلنائية اإلجراءات  /أصول

اجلنائية اإلجراءات عبيديفمبادئ لرؤوف املصري القانون
. 149 ( )

 ( ). 127 / 
. 45 لعبدالرحيم اجلنائية الدعوى  /صدقي تقادم

. 128 / 
( )

 ( )


املستمرة باجلرائم يتعلق مضطردًاثابتاًرامرتسا وفيما القولاًأو إىل النقض قضاء رأي 
يتجه
تعامـل أنـها أي آثارها اختفاء وقت من ال ارتكاا وقت من التقادم مدة سريان 
ببدء

ولصق ، التنظيم خط خارج جدار بناء جرمية ذلك ومن  إعالن ،

 االعتيادالعادةجرائم

هي العادة من : "جرائم تكرار نوع من يتكون للجرمية املادي الركن فيها جند اليت 
اجلرائم

اجلرائميف والعربة من النوع هلذا التقادم مدة حساب

عثمان آلمال اجلنائية اإلجراءات قانون  شرح

عبيد لرؤوف اجلنائية اإلجراءات مبادئ
. 301/1  ( )

. 153 / ( )

(47)

اجلنائية سالمةيف اإلجراءات ملأمون ، املصري 
التشريع
للمرصفاوي اجلنائية اإلجراءات أصول
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أر فيه تكتمل فعل آخر تاريخ من ذاتــها هو االقتـراض بعقود هي والعربة اجلرمية 
كان

الفوائد(1). باقتضاء 
وليس

املدة دونيف فتبدأ الثـاين بالفعـل تتـم وقد اجلرمية تكوين متام تاريخ من العادة 
جرائم

وط ينبغياًقب األخري، النقض سـنواتيفلقضاء ثالث مضت قد تكون أال العادة 
جرائم

األفعالاملتتابعة اجلرائم ًارابع

دفعات " هي على تتم الوقتيةاليت اجلرائم من اًذيفنت صورة

هي بوحـدة : " أو وتتميز دفعات عدة على تنفيذه يتم واحد إجرامي تفكري عن 
عبارة
جر ". جيمـع فهي ومتماثلة متعددة بأفعال تقوم  مية

األفعال املتتابعة اجلرمية ومثال ، فيهاملستهدف ارتكب منـزل حمتويات املتهم يسرق  أن
على وبناء األفعال، هذه بني الفاصل والزمن ا تقوم اليت تتراخى األفعال التقادم فإن 
ذلك

داخل فعل آلخر التايل اليوم إىل اجلرميةيف بدايته تكوين


التقادممددبيانحيثمنوتحليل مقارنةالسادسةالمسألة
اإلسالمي الفقه يوافق الوضعي القانون أن لنا يتبني سبق وخيالفهيف مما مواضعيفمواضع

 : أخرى

التقادم ،يف أحكام الشواريب احلميد لعبد والفقه القضاء ضوء
اإلجراءات ،يف اجلنائية مبادئ عبيد رؤوف املصري، القانون

، عثمان آلمال اجلنائية اإلجراءات قانون  .158 شرح
املرصفاوي حلسن اجلنائية اإلجراءات  .152 أصول

(2) يليه الذي والفعل فعل كل السنوات بني الثالث 
مدة. 

: : 

واحد(3) ". إجرامي 
ملشروع

عليه( املعتدى احلق ووحدة  الغرض
مـن فعـل ا،وكل املستهدف اإلجرامي الغرض ووحدة عليه املعتدى احلق وحدة  بينها

جرمية هو األفعال املتتابعة اجلرمية ا تقوم اليت لعوقبيف األفعال املتهم به اكتفى ولو ذاته،
ومن أجله، مقتضيمث من الطبيعي الوضع جرًاكان تتعدد أفعالـه،أن عدد بقدر املتهم  ائم

وحدة من أفعاله بني ملاجيمع واحدة جرمية اعتربها الشارع والغرضيف ولكن االعتداء حمل

(4


 ) 

.(5)

: : 

. 512 ( )

. 128 ( )

 ( )

 ( )


جنيب حملمود اجلنائية اإلجراءات قانون 
 .207/ شرح ( )

(48)



االتفاق :والًأ ال :أوجه مع إن ينشأ أو يتفق أن ميكن إليه وصل فيما الوضعي اجلنائي  قانون
اإلسالمي تنقضـييف الفقه حيـث بالتقادم اجلنائية الدعوى بعدها تسقط مدة حدد أنه

مبضييف الدعوى اجلنح مواد ويف اجلرمية، وقوع يوم من سنني عشر مبضي اجلنايات مواد
أم ، سنة مبضي املخالفات مواد ويف سنني مدة ا ثالث جعل قد فإنه تعاىل اهللا حلق ًبالنسبة

مقام تقوم اليت احلسبة شهادة وأن اتمع، حلق أو تعاىل اهللا حلق بالنسبة احلد فيها  يتقادم
بيانه السابق التفصيل على املدة تلك بعد تسمع العامة  . الدعوى


اًيناث:

االختالف أوجه:


اإلسالمي الفقه الوضعي القانون 
: يأيتمايف خيالف

(1)
التقادم اجلرميةيف أن يسقط الوضعي جـرائميفالقانون أكانت سواء اجلرائم كل
التقادم جند بينما ، األفراد على اعتداء جرائم كانت أم اتمع على الفقهيف اعتداء

إال يكون ال لـهيف اإلسالمي وليس والشرب والسرقة الزنا وهي الثالثة احلدود
في اليت احلدود على القذف أثر حد مثل العبد حق  . ها

(2)
مدد يضع الوضعي القانون للتقادماً أن عنهايفأطول اإلسالمييفاجلرائم 
الفقه–


، سنوات ثالث مبضي تسقط اجلنح ويف سنوات عشر مبضي تسقط اجلنايات 
ففي
الفقهاء قرره حد أقصى وبينما سنة مبضي تسقط املخالفة اإلسـالمييف ويف 
الفقه

ست هو والسبب للتقادم أشهر زهـرةيفة أبو الشيخ يقول كما 
كتابـهيفذلك

 )
فيهـا ) : " اجلرمية الشهادة أو الدعوى مساع فيها التقادم مينع اليت اجلرائم 
يف أن

اسـتثناها وقـد ، العام بالنظام كلها تتعلق ثالثة حمدودة جرائم اإلسالمي  الفقه
واضحة شدة من فيها ملا استثنوها الذين بالشـبهاتأ الفقهاء تسـقط ألنـها  و

عـم فألنـه الوضعي القانون أما ، صيانتها جتب اليت العباد حقوق من  وخللوها
فيه التقادم مدة فاألشد ، اجلرمية ملقدار تابعة وجعلها املدة، أطال بالتقادم  السقوط

س فكان أقل فيه التقادم مدة دونه وما منطقهاًرئا أطول، 
مع.(1)

صيف اجلرمية(1)  زهرة أبو للشيخ ، اإلسالمي 
الفقه. 99-98


(49)




الثاني المبحث

التقــــادم عــوارض

اجلنائيةيف سنتناول الدعوى تقادم عوارض بيان البحث والقانونيفهذا اإلسالمي 
الفقه
واحلديث االنقطاع وتربير التقادم مدة بانقطاع املقصود عن احلديث تشمل واليت 
الوضعي

للتقادماًضيأ القاطعة اإلجراءات شروطيفعن بيان مع الوضعي والقانون اإلسالمي 
الفقه
هذا يشتمل كما التقادم التقطع اليت اإلجراءات وبيان ، للتقادم القاطعة اإلجراءات  صحة

إيقاف عن احلديث يشتمل كما ، التقادم سريان قطع على املترتبة اآلثار بيان على  املبحث
الوضعي والقانون اإلسالمي الفقه بني املقارنة أوجه بيان مع التقادم مدة هـذايف سريان

مطلبنيو . الصدد إىل املبحث هذا سنقسم  : لذا

األول التقادم : املطلب 
. انقطاع

الثاين التقادم : املطلب 
. إيقاف


األولالمطلب :

التقادم انقطاع
نقوم أن البد للتقادم القاطعة اإلجراءات ببيان نقوم أن بانقطـاعأ قبل املقصود ببيان والً

االنقطاع هذا وتربير ، التقادم  . مدة


وًال أ:

التقادممدةبانقطاع المقصود:

انقضت اليت املدة سقوط يـتعنييف هو احلالـة هذه ويف معني إجراء لوقوع التقادم فترة

ابتداء احملمولة املدة تنقضي أن التقادم مبـاً لتوافر اعتـداد دون القاطع اإلجراء تاريخ من
ما إىلسقوط يؤدي االنقطاع أن ذلك ومعىن عليه، سابقة مدة من مـدة مضى من  فات

إجـراء آخر تاريخ من أو ، التقادم قطع الذي اإلجراء تاريخ من جديدة مدة  واحتساب
القطع إجراءات تعددت 
إذا.(1)

اجلنائية(1)  اإلجراءات صيف مبادئ عبيد لرؤوف املصري، 
القانون.(149)

(50)




:االنقطاع تبرير : ًا 
ثاني
ومنيف قيل اجلرمية إىل األذهان تنبه له القاطعة واإلجراءات األفعال أن التقادم قطع 
تربير
لنسياا مث أخرى مدة ماثلةتلزم الدعوى جيعل فهو جديد تـدرجيف من ومل 
يفاألذهان


اإلسالميالفقهفيللتقادمالقاطعة اإلجراءات
باحلق املطالبة

ألن وذلك عليه، الذي بالدين أو باحلق مدينه مبطالبة الدائن يقوم عندما املدة مضي  ينقطع
دعواهس ترك الذي املهمل املدعى جزاء هو للتقادم الدعوى عليهيف قوط املدعى مواجهة

هـو املدة مبضي الدعوى سقوط فعلة ذلك وعلى الدعوى مساع لعدم املوجبة املدة  املنكر
ظاهر احلق عدم على يدل ذلك ألن ، حبقه املطالبة املدعي حبقـهاً ترك طالـب ما فإذا ،

ذلك فإن املدة مـن أثناء ألنه الدعوى؛ سقوط وهو املعلول فينتفي الترك وهو العلة  ينفي
وجود علته مع يدور املعلول أن تكـوناًوعدماً املعلوم أن البـد باحلق يف واملطالبة
الودية املطالبة تكفي فال القضاء  جملس

باحلق اإلقرار

للتقادم القاطعة اإلجراءات اإليف ومن اإلسالمي بإقرارالفقه املدة تنقطع حيث باحلق، 
قرار
يسـقط ال احلق أن على الفقهاء آراء أمجعت ولقد الدعوى، موضوع باحلق عليه 
املدعى

لـ ، اجلنائية اإلجراءات باألسـكندرية، .د .أأصول املعارف منشأة ، املرصفاوي صادق  م،1982 حسن

الشـيف البهجة مطبعـة احلكام، حتفة على التسويل السالم عبد بن احلسن أليب التحفة؛ مبصـر،شرح  رق
2 هـ،1344

للسقوط(1) علة الشارع جعله الذي النسيان 
حيز.



ًاثلاث: : 
: 

.(2)

.(3)

 (2): 

مقامه(4) يقوم ما أو باألداء إال اليسقط وإنـما املدة 
مبضي. 

(1)
.(165) 
ص

(2) 
.240/

مبصر )3( 512 . املصرية املطبعة ، عابدين البن املختار، الدر على احملتار ،1286 رد 
/4 هـ
.248
 )4( ، أوىل ،طبعة مبصر التعليمية املطبعة ، جنيم البن ، الرقائق كرت شرح الرائق ،1311 البحر 
/7 هـ

(51)
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لكي يشترطون للتقادم الدعوى مساع بعدم القائلون احلنفية من واملتأخرون املالكية 
وفقهاء
م ال عليه املدعى يكون أن املعلومة املدة مضي بعد الدعوى وناسـباًكرن تسمع 
ًاللحـق

املعلومـة، املدة دعواه ترك الذي املهمل املدعي دعوى تسمع ال فقط وهنا لنفسه، 
احلق
والتلبيس التزوير خشية 
وذلك

التزوير من للخوف حمل فال للمدعي باحلق عليه املدعى أقر فإذا ذلك 
والتلبـيس، وعلى
تسمع فإنـها للدائن باحلق املدين أقر فإذا املدة مضت مهما اليسقط احلق أن على 
وبناء

مضت مهما الدائن 
دعوى

هـذا كـان ولـو حىت منها مضى ما ويلغي املدة يقطع باحلق اإلقرار أن أقول هنا  ومن
املد اعترف فإذا الدعوى مساع لعدم املوجبة املدة مضي بعد بـاحلق االعتراف عليـه  عى

ألن ، هـذا بدفعه عربة فال املدة مبضي الدعوى لسقوط ودفع املدة، مضي بعد  للمدعي
وقد أما فقط، اإلنكار عند الدعوى يسقط املدة موضوع مضي باحلق عليه املدعى اعترف

عليه وحيكم باعترافه عليه املدعى ويؤاخذ املدة، مضت مهما الدعوى تسقط فال  الدعوى
هذا الفقهاء باحلق كالم خالل ومن حـىتيف ، القاضـي أمام يكون بأن اإلقرار اشتراط

املدعي منه يكـونيف يستفيد أن اليشـترطون انـهم كالمهم من يظهر فإنه املدة قطع
املدعي منه يستفيد حىت القاضي أمام للمدعي باحلق عليه املدعى إذيف اعتراف املدة، قطع

الش لذكروا ذلك اشترطوا لو مقترن أنـهم فقدًا رط للمنازعة بالنسبة ذكروه كما باإلقرار

اشترطت قد العدلية األحكام اسـتطاعيف جملة إذا ولكن القاضي، أمام يكون أن 
اإلقرار
وح عليه املدعى خبط مكتوب إقرار على حيصل أن فيـهٍوا املدعي يعترف خامته أو 
توقيعه

القريواين زيد أيب رسالة على الدواين الطبعـة الفواكه مبصـر، السـعادة مطبعة النفراوي، غنيم بن ألمحد ، 
3 هـ،1332 األوىل،

، عابدين ألبن ، املختار الدر على احملتار 4 رد

.(1)

.(2)

(3) املدعي منها يستفيد حىت القاضي عند تكون أن فيها املدةيف اشترطوا 
قطع. 

(1)
.146/

.532/
.(360)  (2) 

امل الدر على احملتار عابدين، رد البن ، 
.531/4-532 ختار (3) 

(52)

الفتوى أرباب ،يف عدة األمريية املطبعة ، أسعد بن اهللا عبد للشيخ ، حنيفة أيب ص1344مذهب ، 
هـ



1
2

3
4
5

تسمع الدعوى فإن اإلقرار هذا تاريخ من املدة متض ومل الدعوى موضوع 
هذهيف باحلق
اكتماهلا .  بعد أو املدة تكتمل أن قبل سواء باحلق عليه املدعى أقر إذا فإنه 
وعليه (1
احلالة(

بإقرا عليه املدعى ويؤاخذ تسمع الدعوى فإن املدة، مبضي الدعوى مـا وسقوط ومىت  ره،
.(2
) احلق هذا كان الدعوى موضوع باحلق عليه املدعى وملحقاتهاًرارقإ أقر وتوابعه 
باحلق

(3) ( ). 

عليه( استكرهوا وما والنسيان اخلطأ  أميت
ضرر الضارة التصرفات من باحلق اإلقرار وليس التقادم، يشـترطاًضحماً قطع فال وعليه ،

بـدين يف يقر أن القيم أو الوصي أو الويل ويستطيع ، الكاملة األداء أهلية ذمـةيفاملقر
املدة مضي يقطع وإقراره عليه احملجور أو يتر .املتأخر فإنه إلغاء وعليه املدة قطع على  تب

كأن واعتبارها مضت اليت املـدعىمل املدة لدى احلق استمر إذا جديدة مدة وتبدأ تكن
إقـرار هو القطع سبب كان إذا أما باحلق، املطالبة هو القطع سبب كان إذا وذلك  عليه،

ح ويقف املدة من مضى ما يلغي هنا اإلقرار فإن باحلق عليه سريانـئا املدعى دون  ـهاالً

الدعوىيف ثانية مساع جييز اإلقرار فإن بعدها أما املدة، اكتمال قبل وهذا املدعي مواجهة

(4

باحلق(5). إقراره على بناء عليه وحيكم عليه املدعى 
على

.390-389/  ( )
. 74/  ( )

. 103/  ( .)
.659  ( ) ( )


 ( )


اإلقرار فكذلك املدة مضي بعد الدعوى مساع وجييز املدة يقطع الصريح اإلقرار كان  وإذا
املدة اكتمال بعد ولو الدعوى مساع وجييز املدة يقطع فإنه  . الضمين

الضمين الوقائع: واإلقرار من يستفاد أن ميكن ما هو

أثرهيف ويشترط ينتج حىت اإلقرار،يفاإلقرار على مكره غري املقر يكون أن التقادم 
قطع
لكذبه املرجحة القرينة لوجود وسلميفوذلك عليه اهللا صلى ولقوله عـن " اإلقرار 
رفع

ذلك " . اإلقـرار وعلى أثر يلغي يف فاإلكراه

، ،بريوت األدبية املطبعة ، باز رستم سليم شرح الة، ،1889 شرح 2 م
، الرائق 7 البحر

، مبصر احلليب مطبعة ، فرحون البن ، احلكام 2 م،1937– هـ1356 تبصرة
بلفظ ماجة ابن أم رواه عن وضع اهللا عليهيت إن استكرهوا وما والنسيان ،اخلطأ ماجة ابن /1 سنن

، الـرمحن عبـد حممـد حامد للدكتور ، دكتوراة رسالة والقانون، الشريعة بني الدعوى مساع عدم  نظرية

).272(ص

(53)




الوضعيالقانونفيللتقادمالقاطعة اإلجراءات
ًاعبار
للتقادم القاطعة اإلجراءات املصري القانون حدد اإلجراءاتاملادةيف لقد قانون  من

: 
(17)

(1) نفياً، صاحلهيفأو ضد أو املتهم صاحل
يكونانقطيف أثرها أن يشترط ولكن خمتص غري قضاء أمام جرت ولو التقادم  اع

صحيحيف اإلجراء وتطبيقاًذاته العامـةًا، النيابة تكليف التقادم يقطع فإنه لذلك

(1)

احملكمة(2) أمام باحلضور 
املتهم
:


. 
(2) 

) اجلنائيةيفللتحقيق الدعوى
املقرر هو كما اجلنايات االهتاميف حتقيق إجراءات إال تقطعها ال املدة أن الفرنسي القانون

القض الضبط رجال ا يقوم اليت االستدالالت مجع إجراءات أما ، التحقيق تأثري أو فال  ائي
املادة من أخذه جديد مببدأ جاء اجلنائية اإلجراءات قانون ولكن ، املدة مضي على  27 هلا

املادة فنصت امللغي، املختلط القانون املدة 17 من أن على اجلنائية اإلجراءات قانون  من
اختذتاًضيأ تنقطع إذا االستدالل بويفبإجراءات ـا أخطر إذا أو املتهم  جـهمواجهة

(3. 

(1)
.(163)

بقوله اختذت " اجلنائية إذا االستدالل بإجراءات املدة أخطريف تنقطع إذا او املتهم مواجهة
االنقطاع يوم من ابتداء جديد من املدة وتسري رمسي بوجه هـذه ". ا ببيان  وسنقوم

حدة على إجراء كل  : اإلجراءات

اإلجر :االهتام إجراءات جمموعة ا االهتـام ويقصد سـلطة تتخذها اليت 
اءات
الدعوى عرض إجراءات وكذلك القضاء، على األمر عرض صالحية من 
للتحقق
تتعلـق الـيت اإلجراءات كافة فيها فيدخل ، أمامه مباشرتـها وإجراءات ، 
عليه

ثبوت االهتـام . ًا بالتهمة إجراءات  وتنتج

االستدالل إجراءات
األدل جلمع القضائي الضبط مأمور ا يقوم اليت اإلجراءات ا بوقـوع ويقصد اخلاصة 
ة

ومرتكبها املقرراًديهمت اجلرمية من كان قـانونيف وقد

معلق اجلنائية، اإلجراءات الطبعـةًا قانون العـريب، الفكر دار سالمة، حممد مأمون للدكتور ،عليه،  األوىل
ص1980  م،

.(219)  (2)
. 311 (3)

(54)

، حسين جنيب حملمود اجلنائية، اإلجراءات قانون  شرح

اجلنائية صيف اإلجراءات سالمة حممد ملأمون املصري 
التشريع



-1 
-2 


رمسي(1)
(2)


املعاينـات .  إجـراء مثل القضائي الضبط إلجراءات املتهم حضور فإن 
وعليه
التقـادم مدة قطع إىل يؤدي اخلبري رأي تعرف أو عليه اين أو الشهود أقوال  مساع

شرطني أحد بتوافر إال اإلجراءات ذه التقادم ينقطع  : وال

اإلجراء يتم املتهميف أن 
مواجهة
خيط اإلجـراء أن اختاذ فيكفي األول للشرط بالنسبة أما ، رمسي وجه على به يف ر

قبـل خيطـر أن يستوي فإنه ، الثاين بالشرط يتعلق وفيما ، املتهم وكيل  مواجهة
األخطار واليكفي للمتهم األخطار يتم أن وجيب بعده، أو اإلجراء حمليف مباشرة

أو ميعاديف اإلقامة يبدأ وال ، اإلدارة أوجهة اإلجـراء تـاريخ مـن إال  التقادم

األدلةالتحقيق إجراءات مجع تستهدف اليت اإلجراءات اجلرميـةيف هي شـأن
أم املتهم مصلحة ضد أكانت سواء عنها، ويف واملسئولية ، اليتاًيأمصلحته السلطة 
كانت

طاختذتـ بذلك خمتصة كانت طاملا صحيحاًقب ها إجراؤها وكان أنًاللقانون فسـواء ،

الضبط مأمور او التحقيق قاضي أو العامة النيابة التحقيق إجراء نـدباًءانب يباشر 
علـى

اإلحالة سلطة أو 
صحيح

الضـبط :التحقيقإجراءاتأمثلة ومن وأوامـر احلضـور وطلـب املتهم  استجواب
وا إخل واإلحضار اخلرباء وندب الشهود ومساع االحتياطي  .. حلبس

اجلنائي األمر

اجلنائي على : األمر بناء الدعوى بنظر املختصة اجلزئية احملكمة قاضي من يصدر قرار 
هو
أدلـة أو االستدالالت مجع حماضر على بناء املتهم على العقوبة بتوقيع العامة النيابة 
طلب

غري من األخرى مرافعة اإلثبات مساع أو حتقيق 
أوامر

ص األحول حملمد بالتقادم العقاب سلطة  .243 انقضاء
ص طنطاوي حامد إلبراهيم اجلنائي  .106 التقادم

ص ، عثمان آلمال اجلنائية اإلجراءات قانون  .163 شرح
الرابعـة، الطبعة العربية، النهضة دار ، العام القسم ، حسين جنيب حممود للدكتور ، العقوبات قانون  شرح

. 

األخري(3). بالتاريخ فالعربة التارخيان اختلف وإذا معاً، 
اإلخطار
: (3)

.(4)

 (4): 

.(5)

 (1)
 (2)
 (3)
 (4)

.(219)
. 310/1  (5) 

(55)

ص1997  م،
اجلنائية القاهرة،يف اإلجراءات العربية، النهضة دار ، سالمة ملأمون املصري التشريع



الفقه اختلف عمالًيف وقد ليس أنه إىل رأي فذهب اجلنائي لألمر القانوين التكييف 
حتديد

حكم ليس وهو احملاكمة، وال التحقيق وال االهتام أعمال إذاً من حكـم مبثابة كان 
وإن
إىل آخر رأي ويذهب نـهائياً، صار حىت اجلنائية الدعوى به اجلنـائيأ تنقضي األمر 
ن

يتخذيف وينبغي أن التقادم يقطع حىت اجلنائي بوجهيفاألمر به خيطر وأن املتهم 
مواجهة

مساو اجلنائي ٍ واألمر

مد حول جدل هناك حصل حكم وقد اجلنائي األمر اعتبار باإلدانةًاجنائياً ى

والسائد الراجح الرأي ذهب هويف وقد اجلنائي األمر أن إىل حكـميفإيطاليا حقيقتـه
صدوره من الرغم على اجلنـائييف باإلدانة احلكـم بأشكال تقيده وعدم خاص شكل

 . وإجراءاته

اجلنائي األمر أن على أدل حكميف وال يعد هـذاًاجنائياًحقيقته آثـار عليه يترتب أنه
وقوته باحلجية يتعلق فيما فيهيف احلكم الطعن طرق تستنفد عندما اجلنائية الدعوى انقضاء

اجلنـائي األمر اعتبار على صراحة نص قد القانون فإن هلذا املدين، القضاء أمام  وحجيته
االنقطاعاًطعاق ملبدأ سليم بتطبيق أتى قد ويكون إذابللتقادم، وحـىت احملاكمة،  إجراءات

السـليم القـانوين التكييـف ضوء على ميكن كان فإنه النص هذا عن القانون  سكت

وأثره اجلنائي ،يف التقادم القـاهرة العربية، النهضة دار طنطاوي، إلبراهيم العقوبة وسقوط الدعوى إنـهاء
ص1998  .102 م،

اجلنائية اإلجراءات عبيديف مبادئ لرؤوف املصري القانون

(1
) إذا اجلنائي احلكم آثار له حكم عليهمل هو  .ي
عترض


رمسي(2).
(3) الفاصل األحكاميفللحكم شأن شأنه فيكون 
الدعوى. 

. 

للتقادم(4). القاطع بأثره اجلنائي لألمر 
االعتراف

(1)

. 21 (2)
.(212)  (3)

 (4)

(56)

دار ، الثانية الطبعة جنيب، حملمود اجلنائية اإلجراءات قانون العربية، شرح  ، 1988 النهضة
ص األحول عوض حملمد بالتقادم العقاب سلطة  .242–241 انقضاء



:
 (5) 

المحاآمة إجراءات
إليها الدعوى رفع مبجرد احملكمة تتخذها اليت اإلجراءات مجيع احملاكمة بإجراءات  يقصد

ال كسؤال حىت احملكمة به تقوم الذي النهائي التحقيق إجراءات حتتها فيندرج فيها،  فصل
وقـف أو أخـرى جلسة إىل املوضوع نظر وتأجيل اخلرباء وندب الشهود ومساع  املتهم

أسبابيف السير من لسبب أكانتالدعوى سواء وأحكام قرارات من وكذلك الوقف،

قد الدعوى كانت أو ، خمتص غري قضاء عن صدرت ولو األثر هذا احملاكمة  وإلجراءات
القبول عدم أو االختصاص بعدم حكم إصدار ان ذلك قانوناً، رفعها ميلك ال ممن  رفعت

حتقيق عنًا يقتضي تتحرى أو للدعوى بالنسبة اختصاصها حدود على احملكمة به تتعرف
أو القبول شروط توافر مـن طريقة إجـراءات يقتضي التحقيق هذا ومثل توافرها  عدم

التقادم تقطع أن املتـهمق وقد . شأنـها يكلف أن دون الصادر الغيايب احلكم بأن ُضي
يكون واب باحلضور التأجيليفُضيق ، قرار بأن فرنسا

االس احملكمة تأجيل احملاكمة إجراءات قبيل باحلضـور ومن املتهم إلعالن جلستها 
تئنافية
احلاضر املتهم على التنبيه باحلضوريف أو بنييفاجللسة مضت اليت املدة فإن تالية، 
جلسة

بالرباءة الصادر االستئنافية احملكمة حكم وتاريخ باإلدانة درجة أول حمكمة حكم 
يف تاريخ

للتق قاطعة تكون املتهم من إليها املرفوع 
ادم االستئناف

اجلنائية سالمةيف اإلجراءات ملأمون ، املصري 
التشريع
ص ، جنيب حملمود ، اجلنائية اإلجراءات قانون  .211 شرح

عوض حملمد بالتقادم العقاب سلطة ،ا انقضاء  .251 ألحول
اجلنائية ويصأت اإلجراءات ،يلحتالً األسكندرية املعارف منشأة ، نام لرمسيس ص1984الً ، 

.
(1) فاصلة غري أو الدعوىيف فاصلة 
موضوع

(2
للتقادم( قاطع أثر أي والينتج طالً
الذي تالية جلسة لعدممل إىل إما املتهم به يعديعلم به إعالنه لعدم أو والاب حضوره طالً

ذلك قبيل ومن ، للتقادم أثره فهـواًضيأ ينتج بالتأجيل اجللسة رئيس من الصادر القرار
ومـن احملاكمـة، إجـراءات من كإجراء صحته شروط يستويف ال إداري قرار مث حمض

. 
التقادم(3) 
فاليقطع

.(4)

. 309/1  (1)
(2) 
(3)

.(401)  (4) 

(57)



احلكم يكون أال للعقوبة،اًتاب ويشترط املسقطة املدة وتبدأ اجلنائية الدعوى به تنقضي إذ
بات غري أنه من الرغم فعلى ، اجلنايات حمكمة من الصادر الغيايب احلكم ذلك من  ويستثىن

ح يبطل أنـهاًمت إذ إال جديد، من اإلجراءات وتعاد عليه قبض أو عليه احملكوم حضر إذا
و إنـما الدعوى لسقوط املقررة املدة مبضي العقوبـة،اًقف اليسقط لسقوط احملددة للمدة

غيابييف وروعي عليه احملكوم يكون أال حًاذلك حضوراأحسن عليه حكم ممن فكلاًيالً
حـىت املدة يقطع احلكم قضاء أمام الدعوى بسري متصل احملاكمة إجراءات من يف إجراء

الشا ألن املتهم دون غيبة االستدالل إلجراءات بالنسبة باإلجراء املتهم مواجهة يستلزم  رع
الطعن احملاكم إجراءات من ويعترب ، واإلشـكاليف غريها املتهم ضد الصادر يفاحلكم


التنفيذ(1).



للتقادمالقاطعةاإلجراءاتبيانحيثمنوتحليل مقارنةمساخ  :ًا
يو الوضعي القانون أن جند سبق ما إىل اإلجـراءات بالنظر حيث من اإلسالمي الفقه 
افق

للتقادم وخيالفهيف القاطعة أخرىيفمواضع 
:مواضع


والًأ:

االتفاق مواضع:


هنـاك جعـل قـد منهما كالً أن حيث من اإلسالمي الفقه مع الوضعي القانون  يتفق
للتقادم قاطعة  . إجراءات


اًيناث:

االختالف مواضع:


الفقه عن الوضعي القانون للتقادميف اإلسالمي خيتلف القاطعة اإلجراءات 
القـانونيفأن
للتقادم القاطعة اإلجراءات عن ختتلف القاطعـةيف الوضعي فاإلجراءات اإلسالمي 
الفقه

هييف للتقادم اإلسالمي 
الفقه: 

(1)

(2)

باحلق 
. املطالبة

باحلق 
. اإلقرار

(1)
ص ، عثمان آلمال اجلنائية اإلجراءات قانون 
شرح.(162 )


(58)



:
 فهيالوضعيالقانون أما
يف
االهتام  . إجراءات
االستد  . الل إجراءات
التحقيق  . إجراءات

اجلنائي  . األمر
احملاكمـة  . إجراءات

اإلسالميالفقهفيللتقادمالقاطعةاإلجراءاتصحة شروطًا دساس
للتقادم القاطعة اإلجراءات عن حتدثنا أن أنيف سبق سبق ما خالل ومن اإلسالمي 
الفقه

شروط هناك أن نستنج أن ميكن اإلجراءات تلك عن القاطعـةلاً ذكرناه اإلجراءات 
صحة

كالتايليف للتقادم الشروط وهذه اإلسالمي الفقه

األول  : الشرط

الوضعيالقانونفيللتقادمالقاطعةاإلجراءات شروطًاعباس
السابق لكي اإلجراءات أثرهاحدث اآلتيةيف ة الشروط فيها تتوافر أن يلزم التقادم 
قطع ت

ص اإلجراء يكون معينـةاًدرا أن سلطات املشرع خوهلا جهة ويفمن 
مباشـرة
ص اإلجراء كان إذا ولذلك فيها، الفصل أو العمومية الدعوى 
مـناًدرا استعمال

يكون فال اجلنائية للدعوى بالنسبة هلا والية ال أنللتاًطعاق جهة  فالبـد

الرسالة ص  . من
الرسالــةص  . من

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

: : 

: 
(1) باحلق املطالبة تكون القضاءيف أن 
جملس (1)
. 

(2) الثاين القاضي :الشرط أمام اإلقرار يكون 
أن (2)
. 

: : 
: 

قـادم(3)
قضائي اإلجراء موظـفًا يكون مـع إداري حتقيق التقادم يقطع ال لذا إدارياً، ال

اإلدارية(4) النيابة 
أجرته. 

( 48)  (1)
 ( 49-48 )
 (2) 
اجلنائية سالمةالتيف اإلجراءات ملأمون املصري 1 شريع
التقادم األسكندرية،يف أحكام املعارف، منشأة الشواريب، احلميد لعبد والفقه القضاء 
ضوء

. 314/  (3) 
. 515 (4) 

(59)

-1 



اإلداري التحقيق ذلك مبناسبة :ومثال مأذون مع التحقيق جيري ارتكبهيزوت بأن 
عقديفٍر

ويشترط(1
) التقادم اليقطع اإلجراء هذا فمثل اجلنائييف الزواج، بالتزويرالدعوى اخلاصة  ة

جنائياًضيأ التحقيق يكون احملكمةًاأن جترية قد حتقيق أي التقادم يقطع ال ولذا مدنياً، 
ال

صحيح اإلجراء يكون عليـهاًيفوتمسًا أن يترتب حىت واملوضوعية الشكلية الشروط
فاإلجرا التقادم، و انقطاع الباطل ينـتج يفللمادةاًقف ء ال اجلنائية اإلجراءات قانون
التحقيـقاًوبناء أو االهتام إجراءات من بإجراء املدة تنقطع ال فإنه عليه

اإلجراء وقع بالنظاماب إذا يتعلق ال البطالن وكان بـهاطالً الدفع يتعني ولكن  لعام
ويترتب بطالن من اإلجراء فيه وقع ما يصحح به الدفع عدم فإن اخلصوم قبل  من

التقادم قطع ذلك  . على

اجلنائية سالمةيف اإلجراءات ملأمون املصري التشريع
التقادم ،يف أحكام الشواريب احلميد لعبد والقضاء الفقه 
ضوء

عثمان آلمال اجلنائية اإلجراءات قانون شرح

(2) بالتزويريف املدنية عليه مطعون 
عقد. 

(2)
336 

قانوين( أثر  أي
إذا للتحقيق الندب بأمر أو اختذه، ملن احمللي االختصاص حدود شرائطهمل جياوز يستوف

شفهاًءا سو كاناًيأكان رفعـتاًدراصأو إذا التقادم يقطع ال كما ندبه، جيوز من لغري
رفعت لو كما رفعها ميلك ال ممن العـاميف الدعوى احملامي أو العام النائب غري من جناية

رفعت إذا أما ، اجلرمية من املضرور صفة له تتوافر ال ممن املباشرة اجلنحة دعوى رفعت  أو
صفة ذوي من صحيحة بإجراءات التقادم يف الدعوى قطع رفعها على يترتب فإنه رفعها

لصـحة شـرط احملكمـة اختصاص ألن وذلك ، بنظرها خمتصة غري احملكمة كانت  ولو
االهتـام إجراءات من بوصفه الدعوى به ترفع الذي اإلجراء لصحة ال احملاكمة  إجراءات

فقـط، الصحيح اإلجراء هو التقادم يقطع الذي اإلجراء كان إذا أنه جتـدرف غري  ممـا
فإن به التمسك بعدم يزول مما اإلجراء شاب الذي للبطالن كان إذا أنه ذلك مع  مالحظته

احلق صحيحيف سقوط اإلجراء جيعل بالبطالن منتجًاالدفع وبالتايل رجعي يفألثرهًابأثر

(3. 

اختاذه(4). تاريخ من املدة 
قطع

(3)

. 315/1  (1)
. 515 (2) 

. 164 / (3) 
. 168/  (4) 

(60)

رمضان، السعيد لعمر اجلنائية اإلجراءات قانون 
1 مبادئ

حسين جنيب حملمود اجلنائيه اإلجراءات قانون 
 .213 شرح



احملكمة عليه ترد أن البد الدعوى بتقادم الدفع فإن احلال وتـبنييف وبطبيعة 
حكمهـا
) مشو حكمها كان وإال التقادم به انقطع الذي 
بالقصوراًب اإلجراء.(1



ًانماث:
ة ل مقارن نوتحلي ثم روطانبيحي راءاتحةصش ةاإلج القاطع

: للتقادم

للتقـادم القاطعة اإلجراءات صحة شروط عن ذكرناه أن سبق ما خالل 
الفقـهيف من

اإلسـالمي الفقـه عن خيتلف الوضعي القانون ان جند الوضعي والقانون 
يف اإلسالمي

معه ويتفق أخرىيف مواضع 
مواضع: 

اإلسالمي :االتفاق مواضع(1) الفقه مع الوضعي القانون قـديف يتفق منـهما كال أن

شروط للتقادماً جعال القاطعة اإلجراءات  .لصحة


االختالف مواضع(2): 
اإلسالمي الفقه عن الوضعي القانون صحةيف وخيتلف شروط 
أن

للتقادم القاطعة صـحتهايف اإلجراءات شروط عن ختتلف اإلسالمي القـانون يفالفقه

 .الوضعي


هياإلسالميالفقه
يف
للتقادمالقاطعةاإلجراءاتصحة شروط:

باحلق ) أ (  القضاءيف املطالبة 
.جملس

 )
القضــاءب أمام باحلق 
) . اإلقرار

للتقادم القاطعة اإلجراءات صحة شروط فهييف أما الوضعي 
:القانون

 )

أ (
ص اإلجراء يكون املاًدرا أن خوهلا جهة معينةمن سلطات واستعماليف شرع مباشرة

فيها الفصل أو العمومية  . الدعوى

(1)
اجلنائية سالمةيف اإلجراءات ملأمون املصري 
التشريع. 314/1


(61)



 )

ب (
صحيح اإلجراء يكون واملوضوعيةاًيفوتمسًا أن الشكلية 
شروطه.


ج (  (
اإلجراء وقع بـهاب إذا الدفع يتعني ولكن العام بالنظام يتعلق ال البطالن وكان 
طالً
و ما يصحح به الدفع عدم فإن اخلصوم قبل علـى من ويترتب بطالن من اإلجراء فيه  قع

التقادم قطع  . ذلك


ًاسع ات :
اإلسالميالفقهفيالتقادمتقطعالالتي اإلجراءات
للتقادم القاطعة اإلجراءات عن حتدثنا وأن سـنتناوليف سبق وهنـا ، اإلسـالمي 
الفقه

التقادم تقطع ال اليت وهييف اإلجراءات اإلسالمي  :الفقه

الودي(1) الشهود، :ة املطالبة أمام ولو الودية املطالبة التقادم تقطع ال اليت اإلجراءات 
من

(2)


تكون أن الدعوى شرط ألن القضاءيف وذلك جملس

باحلق اإلقرار على  : اإلكراه

.(1)


غري املقر يكون أن يشترط ألنه ، اإلقرار على اإلكراه التقادم تقطع ال اليت اإلجراءات  فمن
ينت حىت اإلقرار على أثره مكره لكذبهيف ج املرجحة القرينة لوجود وذلك التقادم يفقطع

 .اإلقرار
(2) وسلم عليه اهللا صلى عليه " ولقوله استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أميت عن 
". رفع


الوضعيالقانونفيالتقادمتقطعالالتي اإلجراءاتشراع  : ًا
وذكرناه سبق مما إىليف خنلص التقـادم تقطع اليت التاليـةاإلجراءات اإلجـراءات  أن

كالتايل وهي التقادم قطع عليها  : اليترتب

(1)
واإلذن والشـكوى البالغ مثل اجلنائية الدعوى حتريك على السابقة 
اإلجراءات
الشكوى ترتبط أن ذلك من ويستثىن الـدعوىيف والطلب، برفـع الوقت 
ذات

 (1)
 (2)

مساع عدم ،ا نظرية الرمحن عبد حممد حلامد ، للتقادم  .264 لدعوى
ص السابق  .272 املرجع

(62)




اليق لفحصها الشرطة إىل الشكوى وإحالة القضاء، أمام إذا املباشرة إال التقادم 
طع
(1
) اإلحالة الشكوىاًمرأ تضمنت لتحقيق القضائي الضبط مأموري أحد 
بندب.


موظفيهـا أحد مع احلكومية املصاحل بعض جتريها اليت والفنية اإلدارية  التحقيقات
عبـارة ألنـها اجلرمية ذه املتعلق التقادم التقطع بوظيفة تتعلق منه وقعت  جبرمية

إداري حتقيقات تدخل عن ال تطبيقيف ة قضى وقد ، اجلنائية الدعوى لذلكًانطاق
جتريه الذي التحقيق ال بأن زواج عقـد رسم اختلس مأذون مع الشرعية احملكمة

ألنه اجلرمية هذه عن املدة الشرعيةادإقيقحت يقطع احملاكم اختصاص لعدم حمض ري

يقدم وما ودفوعه املتهم سو طلبات طعن أويفاًءا من احملقـق 
األحكـاميفأوامر
أو احملاكمة أو أوالتحقيق االتـهام إجراءات من ليست فهي احملكمة، من 
الصادرة

ولـو اجلنائية للدعوى املسقطة املدة تقطع ال املدنية بالدعوى املتعلقة 
اإلجراءات
ال حمل الواقعة تطبيق كانت جرمية، تشكل الذيُقلذلكًا تحقيقات التحقيق بأن ضي

مدنية حمكمة حتقيقـيف جتريه ليس بالتزوير فيه مطعون تـأثريًاجنائيـًاعقد 
وال

، عثمان آلمال اجلنائية اإلجراءات قانون  .165 شرح
وأثره اجلنائي طنطاوييف التقادم إلبراهيم العقوبة وسقوط الدعوى إاء

عثمان آلمال اجلنائية اإلجراءات قانون  .166 شرح
األحول عوض حملمد بالتقادم العقاب سلطة  .258 وانقضاء

وأثره اجلنائي طنطاوييف التقادم إلبراهيم العقوبة وسقوط الدعوى إنـهاء
عثمان آلمال اجلنائية اإلجراءات قانون  .166 شرح

(2)

اجلنائية(2) 
باملسائل. 

(3)

(4)

اجلنائية(3) األوامر قبيل من أو 
االستدالل.


اجلنائية(4). الدعوى على املدنية 
للتحقيقات

. 
(5
) اليت )5( الباطلة بطالنـهامل اإلجراءات 
يصحح

 (1)
. 110 (2)

 (3)

. 111 (4)
 (5)

. 133 

(63)

اجلنائية اإلجراءات ،يف ومبادئ عبيد لرؤوف املصري 
القانون



يتع التحقيق إجراءات من إجراء الندب مسـتوفي ني فأمر يكـون أن لشـروطهًالصحته
فإذا يكونمل القانونية، فإنه صحته شروط الندب أمر أثـريفابيستوف من له وليس طالً

الضـبط مـأموري غـري من املندوب كان لو كما للدعوى، املسقط التقادم مدة  قطع
مباشـر القضائي الضبط مأمور على حمظورة إجراءات ملباشرة الندب كان أو  ته القضائي،
مستقبلية جرمية لضبط اإلذن إصدار أو احملامني، أحد مكتب تفتيش أو املتهم  كاستجواب

شفاهة( العامة النيابة من الندب صدر 
أو
:


.(1


ادي رح عش
 التقادم

ة ل مقارن نوتحلي ثم راءاتانبيحي ياإلج عالالت تقط

للتقادم القاطعة غري اإلجراءات عن ذكرناه أن سبق ما خالل اإلسـالميالفقـيف من 
ه
اإلسالمي الفقه مع يتفق الوضعي القانون أن جند الوضعي وخيتلـفيف والقانون 
مواضع

معهيف معه وخيتلف أخرىيفمواضع 
.مواضع
(1)

االتفاق مواضع:


الوضـعي القـانون أن جند للتقادم القاطعة غري اإلجراءات عن ذكره سبق ما خالل 
من
اإلسالمي الفقه مع كالًيف يتفق للتقادمأن قاطعة غري إجراءات جعل قد متصل 
. منهما

(2)

االختالف مواضع:
اإلسالمي الفقه عن الوضعي القانون اإلجراءاتيف وخيتلف أن
للتقادم القاطعة للتقادميف غري القاطعة غري اإلجراءات عن ختتلف الوضعي 
الفقهيفالقانون
فهي اإلسالمييف اإلسالمي، :الفقه


أ (  (
الودية املطالب 
. ة
)

ب(
باحلق اإلقرار على  . اإلكراه


فهيالوضعيالقانون
يف إن:


أ ( (
والطلب واإلذن البالغ مثل اجلنائية الدعوى حتريك على السابقة 
. اإلجراءات

)

ب(
والفنية اإلدارية 
. التحقيقات

(1)
طنطاوي إلبراهيم اجلنائي 
 .110 التقادم
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سواء
ج طعن من به يقوم وما ودفوعه املتهم أويف طلبات احملقـق األحكـاميفأوامر
احملكمة من  . الصادرة

(
 )


اجلنائيةد للدعوى املسقطة املدة التقطع املدنية بالدعوى املتعلقة 
. اإلجراءات

اليتهـ الباطلة بطالنـهامل اإلجراءات يصحح

 ( )

. ( )
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اإلسالميالفقهفيالتقادممدةسريانقطععلىالمترتبة اآلثار
عشرثاني :

للتق القاطعة اإلجراءات عن حتدثنا أن عـنيف ادم سبق حتـدثنا وكذلك اإلسالمي الفقه
للتقادم القاطعة اإلجراءات صحة عـنيف شروط احلديث سنتناول وهنا اإلسالمي الفقه

التقادم مدة سريان قطع على املترتبة اآلثار مـدةيف بيان سريان قطع فإن اإلسالمي الفقه
امل هذه واعتبار السابقة التقادم مدة إلغاء عليه يترتب كأن التقادم مدةمل دة وتبدأ ، تكن

هـو التقـادم مدة قطع سبب كان إذا وذلك عليه، املدعى لدى احلق استمر إذا  جديدة

تكون اليت باحلق عليهيف املطالبة املدعى إقرار هو القطع سبب كان إذا أما ، القضاء جملس
مض ما يلغي هنا اإلقرار فإن ، ال أم القاضي أمام اإلقرار أكان سوءا املـدة، باحلق من  ى

ح ثانيةئا ويقف سريانـها دون أمايفالً ، التقادم مدة اكتمال قبل وهذا املدعى مواجهة

م اآلث

انق مضت إذا اليت املدة سقوط ذلك على ترتب السابقة اإلجراءات من بإجراء التقادم  طع
االنقطاع فيه حدث الذي اليوم من جديدة مدة تبدأ لكي ، االنقطاع سبب توافر  . قبل

، الرمحن عبد حممد حلامد للتقادم الدعوى مساع عدم  .272 نظرية
للدكتور اجلنائية الدعوى ، .تقادم صدقي الرحيم  .92 عبد

، املرصفاوي حلسن اجلنائية اإلجراءات  .165 أصول

(1
) عليه وحيكم عليه املدعى على الدعوى مساع جييز اإلقرار فإن إقرارهاًءانب بعدها 
على.


ادمدةريان يالتق انونالقف ةار ىالمترتب ععل سقط ث رثال  : عش
 الوضعي

(2
) املدة تقطع اليت اإلجراءات تعددت إجراء فإذا آخر تاريخ من يبدأ املدة سريان فإنفإن ، 
الدعوى التحيف كانت وإندور املـدة، لسريان مبدأ فيها إجراء آخر يعترب االبتدائي  قيق

ميف كانت إجراء آخر اعترب احملاكمة يسـتويأًدبدور املدة، تكـونيفملضي أن هـذا
حكـم فيهـا يصـدر حىت وذلك الثانية الدرجة أم األوىل الدرجة حمكمة أمام  الدعوى

ال وحتسب للعقوبة املسقطة املدة تبدأ فحينئذ كاملـة نـهائي مدة اجلنائية الدعوى  نقضاء
جديد(3) من ابتداء املدة حتسب أي االنقطاع تاريخ 
من. 

(1)
 (2)
 (3)
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االنقطاع عينية وهي مشكلة االنقطاع موضوع 
. ويثري


االنقطاععينية :

للمتهمني بالنسبة: (1)

يترتب 18للمادةاًقبط ألحدهم بالنسبة املدة فإن املتهمون تعدد إذا اإلجراءات قانون  من
ولوع للباقني، بالنسبة انقطاعها ،مل ليه للمـدة قاطعة إجراءات ضدهم اختذت قد تكن

بغض للمدة القاطع اإلجراء بشأنـها اختذ اليت الدعوى إىل أثره ينصرف عيين  فاالنقطاع
النقض حمكمة تقول وكما فيها املتهمني شخصية عن تعترب "النظر اليت اجلرمية بابيف أن

قائمة وحدة ال التقادم للتجزئة، قابلة واليف غري املدة، مبدأ تعيني مـايفحكم حكـم
نومهـا بعـد العموميـة الدعوى يوقظ إجراء أي كان وهلذا ، اإلجراءات من  يقطعها

خاًطعاقعترب اإلجراء هذا كان ولو التقادم منـهم،اًصاملدة مبجهول ولو املتهمني ببعض  ي
ساهم من كل على االنقطاع سريان ولويف وحكمة اختذتمل اجلرمية قد اإلجراءات تكن

اختـذت من بني تفريق بدون ومبرتكبيها باجلرمية اجلمهور تذكر اإلجراءات هذه أن  ضده

.(1) ومن منهم قبلهمل ضده 
تتخذ

 (2)

واجلرائمللدعاوي بالنسبة:


تكـون أن ودون غريهـا دون معينـة جلرمية بالنسبة القاطع اإلجراء يتخذ أن حيدث 
قد
أنمر أساس على تذكر صعوبة تثور ال هنا ، العادي الفرض هو وهذا أخرى، جبرائم 
تبطة

بصددهاي االنقطاع اإلجراء بوشر اليت اجلرمية عن الناشئة للدعوى بالنسبة فقط أثره 
.باشر
ارتباط بغريها مرتبطة جرمية بصدد اختذ قد اإلجراء كان إذا تثورًا أما فهنا التجزئة يقبل 
ال

ارتباطالصع املرتبطة للجرمية بالنسبة التقادم يقطع اإلجراء هذا هل التجزئةًا وبة، يقبل 
ال

تطبيق فقط بشأنـها اختذ اليت اجلرمية على يقتصر أنه العامةاً أم االنقطاع؟يفللقاعدة أثر

ارتباطـ املرتبطتني اجلرميتني إحدى لتقادم القاطع اإلجراء أن إىل القضاء تقبـلاً ذهب ال
األخرىالت للجرمية بالنسبة التقادم يقطع  . جزئة

(1)
الس لعمر اجلنائية اإلجراءات قانون رمضان مبادئ 
1 عيد/
الـرحيم 188 لعبـد اجلنائيـة الدعوى وتقادم ، 
، 94 صدقي، حسين جنيب حملمود ، اجلنائية اإلجراءات قانون وشرح ، 215. 
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وبـني جهة من والتحقيق االستدالل إجراءات بني التفرقة إىل الفقه علماء بعض  وذهب
أثرها حتدث فإنـها لألوىل فالنسبة االهتام، التقادميف إجراءات للجرميةاًضيأقطع بالنسبة

تباشر ولو للثانيةيف املرتبطة بالنسبة أما ، انصـرفتفصددها اليت باجلرمية مقيدة  إنـها
 .إليها

فرضني بني التفرقة يرى رأي للجرمية : األول : وهناك بالنسبة اإلجراء يباشر حيث 
وهو
أو حتقيـق أو اسـتدالل إجـراءات أكانت سواء اإلجراءات مجيع أن نرى وهنا 
األشد،

التقادم تقطع حماكمة أو األخفاًضيأ اتـهام للجرمية 
بالنسبة.


تقطـع : اينوالث الغـرض هـذا ويف األخف، للجرمية بالنسبة اإلجراء يباشر حيث 
هو
التقادم واالستدالل التحقيق االهتـاماًضيأ إجراءات إجراءات أما األشد، للجرمية 
بالنسبة

.(1) أثرها بصددهايف قيقتصر بوشرت اليت األخف اجلرمية على التقادم 
قطع

عشر رابع
 التقادم

:

سريانقطععلىالمترتبة اآلثاربيانحيثمنوتحليل مقارنة

التقادم سريان قطع على املترتبة اآلثار عن ذكرناه أن سبق مما اإلسـالمييف يتضح الفقه
املترتبة اآلثار حيث من اإلسالمي الفقه مع يتفق الوضعي القانون أن جند الوضعي  والقانون

التقادم سريان قطع معهيف على وخيتلف  :أخرىمواضعيفمواضع

(1)

االتفاق أوجه:
اإلسالمي الفقه مع الوضعي اجلنائي القانون منهمايف يتفق كال 
أن
ومن للتقادم قاطع االنقطاع جعل للـدعوىمث قد املسقطة املدة انقطاع الفقـهيففإن

التقادم انقطاع يشبه منيف اإلسالمي يتفقان وكذلك ، املعىن حيث من الوضعي القانون
امل اآلثار قطـع حيث على يترتب اإلسالمي الفقه ففي التقادم، مدة سريان قطع على  ترتبة

كأن واعتبارها مضت اليت املدة إلغاء لدىمل املدة احلق استمر إذا جديدة مدة وتبدأ تكن
هنـا اإلقـرار وإن باحلق عليه املدعى إقرار هو القطع سبب كان إذا وذلك عليه،  املدعى

ويقف املدة، من مضى ما ثانية يلغي سريانـها اكتماليف دون قبل وهذا املدعى مواجهة

 (1)
اجلنائية سالمةيف اإلجراءات ملأمون املصري 
التشريع. 319/1


وأثره اجلنائي طنطاويف والتقادم إلبراهيم العقوبة وسقوط الدعوى صإنـهاء ، 
 .116 ي
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على بناء عليه وحيكم عليه، املدعى على الدعوى مساع جييز اإلقرار فإن بعدها أما ،  املدة
أما باحلق، إلغـاءيف إقراره التقادم مدة سريان انقطاع على يترتب فإنه الوضعي، القانون

لسري القاطع اإلجراء على السابقة الذي املدة اليوم من جديدة مدة وحتتسب التقادم مدة  ان
االنقطاع فيه  . حدث

(2)
حيـث :االختالف مواضع مـن اإلسـالمي الفقـه عن الوضعي القانون  خيتلف

وهي للتقادم القاطعة اإلسالمييف اإلجراءات :الفقه


أ (  (
القاضي أمام باحلق 
. اإلقرار

)

ب(
القاضي أمام باحلق  . املطالبة

فهيالقيف أما الوضعي : انون

 )

أ (
اإلتـهام 
. إجراءات

)

ب(
االستدالل 
. إجراءات

)

ج(
التحقيق 
. إجراءات

)

د(
اجلنائي 
. األمر

)

هـ(

. احملاكمـة
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الثاني المطلب

التقـــادم إيقـــاف

 :ويضم

يليماويضماإلسالميالفقهفيالتقادممدةسريان إيقاف
 مالتقادسريانإيقاف معىن

املـدعي مينع أثناءها الشرعية األعذار من عذر لوجود الزمن من مدة سريانـها عدم 
هو

املدةملضياملوقفة األسباب

وجـوده فترة املدة مضي حكم يوقف الشرعية األعذار من عذر وجود أن بالذكر  جدير

يلي ما األعذار هذه  : ومن

فاقد-أ املدعي يكون ناقصها أن أو املدة األهلية ملضي تأثري فال مـايف ، املدعي حق
وال السـفه أو اجلنـون أو للصغر األهلية فقد كان وسواء ، ناقصها أو األهلية فاقد  دام

سرت اليت املدة وإذايف حتتسب واكتماهلـا إليهم األهلية عودة تاريخ من إال هؤالء حق
احلاالت هذه سريانيف حدثت يقفإف ملدةاأثناء املدة حساب فيهايفنّ حصل اليت الفترة

هل ولكن لزواله الالحقة الفترة على وال عليه السابقة الفترة على له تأثري ال ولكن  العذر
معذور األهلية فاقد املدةاً يعترب سريان أميفويقف ويل له أكان سواء ـهليكنملمواجهته

رأيان ؟، عذرإ ) : أوهلما : ( ذلكيفويل يعترب ال األهلية فقد إذااً ن أماملإال ، ويل له يكن

وليه يف مواجهة

عبدالرمحن حلامد والقانون الشريعة بني الدعوى مساع عدم 
نظرية


: وًال
(1)


أ: 

: 

الدعوى(1) رفع 
من. 

(2): 

(2)

.(3) املدة فتسري ويل له كان أهليتهيف إذا اكتمال بعد دعواه وتسمع حال، أية على 
مواجهته
عذر : ثانيهما يعترب األهلية فقد أماً أن ويل له كان املدةملسواء تسري وال ويل له 
يكن

. 

.248/  (1)
.533 ، مصر ، املصرية املطبعة ، عابدين البن املختار الدر على احملتار /4.هـ1286 رد

املختار الدر على احملتار  .533/4 رد
(2) 
(3)
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أنه فـاليف ويالحظ األهليـة ناقص هو من بينهم ومن فيها املدعون يتعدد اليت  الدعاوي
من يستفيد فال األهلية كامل هو من أما األهلية ناقص كان من إال العذر هذا من  يستفيد
وال خيصه ما بقدر األهلية ناقص كان ممن الدعوى تسمع فإنـها ذلك وعلى ، العذر  هذا

املد لباقي بالنسبة الدعوى اكتملت تسمع قد املدة تكون أال بشرط وذلك ، حـقيف عني
أهليته كمال بعد األهلية  ناقص

عليه املدعى أو املدعي كان :غيبة وسواء املدة، مضي يوقف األعذار من عذر  والغيبة
األحناف من املتأخرين عند عليه املدعى أو املدعي هو  الغائب

املالكية فقط : أما املدعي عندهم فغياب العذر  هو
عذر تعترب اليت الغيبةاً والغيبة هي املدة مضي شرعيفيوقف بعيدة احلقاًبالد وبني بينها ،

األقـدام، ومشـي اإلبل بسري فأكثر أيام ثالثة مسرية وهي سفر، مدة الدعوى  موضوع
م كيلو ومثانني بستة املسافة من متراًرت وتقدر كيلو وتسعني وبستة األحناف عنـد اًعند

الغائب يلقاها اليت للمشقة تأثري وال املسافة ببعد ،والعربة السفريف الشافعية ألن يفالسفر
التخفيف أسباب من مطيف الشرع بنفسه عدمها،اًقلالواجبات أو مشقة إىل نظر غري من

قائمة التخفيفات هذه تظل املذكورةيف فلذا املسافة قطع من بالرغم سـاعاتيفعصرنا
حكمـ املالكية أضاف وقد بالنسـبةاً هذا

يوم مبسرية تقدر مسافة الدعوى موضوع احلق  مكان

والعقود4 السابق املرجع للموجبات العامة والنظرية حممصاين،يف ، لصبحي ، الشريعة

الفار مكتبة نشر الزحيلي، وهبة للدكتور بالقانون، مقارنة الشرعية الضرورة دمشق، نظرية  هــ1389 ايب،
 .127ص

.(1)


ب) )
.(2)

.(3)

) احلديثةحمدو واملواصالت النقل بوسائل  دة
املدة تسري وال غائبه تعترب حيث غائبةيف للمرأة كانت إذا عنيفمواجهتها يبعد مكان

(4


.(5)

.533 املختار الدر على احملتار /4 رد
533 

(1)

 (2)
.324/2 /

مصر، حممد، مطبعة الدسوقي، عرفة حممد للشيخ الكبري، الشرح على الدسوقي 
.233/4 هـ،1373 حاشية (3)
 (4) 

الشـرق،يف البهجة مطبعـة احلكـام، حتفـة علـى التسـويل السالم عبد بن احلسن أليب التحفة، شرح
2 هـ،1344مصر،
 (5)

.244/

(71)



تسق ال املدة، مضي توقف اليت األعذار من كعذر فيظـل والغيبة ، وجوده مع الدعوى  ط

وثالثـنياًفقاو ثالث مبضي معه الدعوى تسقط وال باقياً، العذر دام طالت، مهما للمدة
ذوي ذلـك مـن استثنوا املدة مبضي الدعوى بسقوط القائلني الفقهاء ألن وذلك  سنة،

عليه أو له الغائب من يتأتى ال الترك أن املقرر من أنه ذلك الغائب ومنهم  لعـدم األعذار
التزوير خشية والعلة منه اجلواب  تأيت

شوكة ذو عليه املدعى مستند : كون كونه اجلائراً أو كاحلاكم وذلك ، شوكة لذي
شاكلتهم على ومن هؤالء، من واحد لدى حق الناس ألحد كان ما فإذا إليه، يستند 
ومن

فقد منهم، ظلم يناله أن حبقه طالب هو إن نفسه على وخاف تـرك ، الفقهـاء له 
أجاز
أن إىل مدة مـنحتني الدعوى خصـمه فيها كان اليت املدة حتتسب وال للطلب، 
الفرصة

التغلب زوال وقت إىل 
املتغلبة

ثـالث من أكثر دعواه عن املدعي سكت ولو شوكة ذا كان من على الدعوى 
وتسمع
العذر دام ما سنة فيهااًمئاق وثالثني سكت اليت الفترة للعـذر،طوال املطالبة عن 
املدعي

معذور دام ما املدة هذه مبثل دعواه التزويـراً والتسقط عدم يؤكد العذر بقاء ألن ،، 
الفقهاء ذكرها واليت املدة مضي لوقف ذكرهتا اليت األعذار فهذه سبيلمل وبعد على 
تكن

املثال سبيل على وإنـما 
. احلصر،

عذر يعترب ذلك املداً وعلى مضي فتـرةيوقف دعواه ترك الذي املدعي منه ويستفيد 
يف ة،

هو إن عليه املدعى من املدعي كخوف املطالبة من مينع مانع وجود عليه، املدعى 
مواجهة

،يف البهجة التحفة الدسوقي 240
شرح وحاشية ، 4


.(1)


ج) )

.(2)

(3)

يعيطه(4) أين من جيد وال بدينه يطالبه أن حبقه 
طالبه. 

.533 املختار الدر على احملتار /4 رد
/2

 (1)

 (2)
.234/

.533  (3) 
(4) 

املخت الدر على احملتار /4 ار رد
طبعـة السعادة، مطبعة ، الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أليب خليل، الضياء أيب خمتصر لشرح اجلليل  مواهب

، مصر ، ،1329 أوىل 
.222/6 هـ

(72)





األصـولبـنيمـاكالعالقةعليهواملدعىاملدعيبنيالقائمةالعالقةاملانعيكون وقد

أواصـركانتإذااملدةمضييوقف اًعنامتعتربفهيالزوجنيبنيماالعالقةاو والفروع
بينهمتربط احلب


عـن اًجزاعـاملدعيجتعلاليتاملاديةالظروف،املدةمضييوقفاًعذريعترب وكذلك
قيامأو ء،القضادورإغالقإىلتؤديالدولةعاماضطرابحالةكقياموذلكحبقه، املطالبة

،عامأضرابنتيجةاملواصالتانقطاعأوالشعب،طوائفبنيفتنةنشوبأو،احلرب حالة
حتتتدخلاحلاالتهذهكلفإنالعدو،يداًريسأاملدعيوقوعأو،عامةفيضانحالة أو

 دةاملوقف أثر


الـيتاملـدةاحتسابعدمعلىالشرعيةاألعذارمنعذرلوجوداملدةوقفأثر يقتصر

السـابقةاملـدةحتتسبولكنالدعوى،فيهاتركتاليتاملدةضمنالعذرفيها حدث

اًموجودالعذركانوسواءعليهما،للعذرتأثريفال،لزوالهالالحقةواملدةالعذر حلدوث
بـدءعنـدالعذروجودأنهنالكما،غايةأثنائـهاحدثأو ةاملدسريانبدء عند


املدةيسقطفإنهاملدة،سريانأثناءحدوثهأماالبداية،مناملدةحسابيوقفاملدة سريان

واملـدةالعـذرحلـدوثالسـابقةاملدةحتسبولكن،احلسابمنفيهاحدث اليت

يليما ويضـم

التقادموقف معنى
إذاحبيـثاملدةسريانمنمينعأنشأنهمنسبب قياممعناهالتقادممدةسريانإيقاف
التقادمحساباجلديدةاملدةإىلعليهالسابقةاملدةأضيفت زال

،التحفةشرح البهجة
التحفةشرحوالبهجة ،،املختارعلىالدراحملتار رد

.(1)

يف

يف
.(2) 
املدةمضيويوقفاملطالبةمنكمانعالشرعيبالعذرالفقهاء تعبري

: (3)

يف

 الالحقة(

الوضعيالقانون فيالتقادممدةسريان إيقاف : ًا

(3
.


ثاني: 

(1): 
: 

(4) 
يف. 

.240/2 يف  (1)
. 240/2 يف 533/4  (2)

.324/2 يف  (3). 
. 157 (4)

(73)

دالشريعةوالعقودللموجباتلعامةا النظرية ،حممصاين صبحي،
املرصفاويحلسن،اجلنائيةاإلجراءات أصول




التقـادممدةضمنحتسب عليهوالالحقةاإليقافسببعنالسابقةاملدةأنيعين وهذا
 .اًمعجمموعهماأساس على


أوبالتحريكسواءاجلنائيةالدعوىمباشرةإمكاندونحتولموانعتتوافرأنحيدث فقد

عليهالترتبالسريان
يفاستمرتلوعليهااملنصوصالتقادممدةأنذلكومعىن، بالرفع

قانونيةتكونقداملوانعوهذهاملوانع وأالعوائقهذهوجودرغمبالتقادمالدعوى انقضاء

وقـدعليهالدعوىرفعإمكاندونحتولاملتهمايصاباليتاجلنونحالةذلك ومثال

املسلحالعدوانكوقوعماديةتكون .

مـدةإيقـافشأنـهامنيكوناملوانعهذه فهل

للتقـادم،املقررة دةاملحسابمنتسقطاملوانعهذهتستغرقهااليتاملدةأنمبعىن التقادم

التقادممدةسريعلىهلاالتأثرياملوانعهذهأنأمزواهلا؟بعدإالالتقادممدةحتتسب وال

(1)
وجودهارغمالدعوى وتتقادم

؟

(2)

واالنقطاعاإليقافبين الفرق:


بينـهمااًـقرفهنـاكأنجندواالنقطاعاإليقافمنكٍللالسابقةالتعريفاتخالل من


اآليت
يف ينحصر: 


املدةحيثمن(1) :
علـىالسـابقةاملدةحيثمناالنقطاععنخيتلف فاإليقاف

زوالبعدالتقادممدةباقيإليهافتضافالتقادمحساب
يفتدخلحيث اإليقاف

منالقاطعاإلجراءعلىالسابقةاملدةيلغياالنقطاعأنجندبينما،اإليقاف سبب

مـنتبدأكاملةجديدةتقادممدةالقاطع اإلجراءاختاذبعدفتبدأالتقادم حساب

االنقطاعلتاريخالتايل اليوم.(2)


األثرحيثمن(2) :
حتقـقمـنعلىإالأثرهاليظهرأنهأيشخصياإليقافأن جند

بهاملسامهنيكافةعلىيسريأنهأيعينيةطبيعةذواالنقطاعبينمااإليقاف بشأنه. 


،سالمةملأمون،املصريالتشريع
يف
اجلنائية اإلجراءات(1). 303/1

ناملرمسيسالً يلحتوالًيصأتاجلنائية اإلجراءات(2) . 408


(74)





اإليقـــاف أسباب

نصتحيثكانسببأليالتقادمسريانإيقافجوازبعدماملصريالقانون ذأخ لقد

: (3)

يأيتماعلىاجلنائيةاإلجراءاتقانون من

كانسببألياجلنائيةالدعوىبـهاتسقطاليتاملدةسريانيوقف ال


فيهـا السريأواجلنائيةالدعوىرفعدونحتولوأسبابوظروفموانعتوجدقدأنه إال
كلاملدةسريان يوقفاجلنائيةاإلجراءاتقانوناملادةعليهنصتما وهو
 اًيدامأو ًاقانونيكانًءاسوالتنفيذمباشرةدونحيول مانع

تتبعواستحالةاحلربأثناءاجليشللعملالبوليسقوات تعبئةاملادياملانعقبيلفمن

الظروفهذهطيلةسريانـهافيوقفبدأتقدالتقادممدةتكون أنبعداهلارب اجلاين

 االستثنائية

رفـعإمكانيـةدونفتحولاملتهمايصاباليتاجلنون حالةالقانويناملانعقبيلومن
عليه الدعوى

التقادممدةإيقاففيالمختلفة اآلراء
املوانـعهذهتأثريبشأناًصنامللغى ناياتاجلحتقيققانونيتضمنيكنأنهبالذكر جدير
هذاوكانالفرنسي،املشرعجعلىذلك اًيجراجلنائيةالدعوىتقادممدةسريان على
اجلنائيـةالدعوىالتقادممدةأنإىلرأيذهب فقدالفقهالرأيالختالفالً اثم

حمكمة بهأخذت وقد

،الشواريباحلميد لعبدالتقادم أحكام
السابق،املرجع

،بـهناملرمسيسالً يلحتوالًيصأتاجلنائية اإلجراءات
سالمهملأموناملصري،التشريعاجلنائية اإلجراءات
السعيدلعمراجلنائيةاإلجراءاتقانونمبادئ

16

املادة:
(1)." " 

(532) يف "
(2)." 

يف  : 

.(3)

 : 
.(4)

: 

يف
مل

يف(5).  يف

النقض(7). (6
) 
عوائقمنهناككانمهماالوقف التقبل

. 517 (1)
. 549 / (2) 

. 408 (3) 
. 303 /1 يف  (4) 

. 189 / (5) 
. 303/1 يف  (6) 

. 189 / (7) 

(75)

سالمةملأموناملصريالتشريع يةاجلنائ اإلجراءات
السعيدلعمراجلنائيةاإلجراءاتقانونمبادئ



هـوماعلىاًسايقاجلنائيةالدعوى
يف
التقادمبوقفالقولإىلاآلخرالبعضذهب بينما

املدينالقانون
يف مقرر.



الثاينالرأيأصحابعلىاألولالرأيأصحاباعترضوقد :
علىللقياسحملالأنه إىل
علـةعنختتلفاملدنيةاملسائل
يف
سقوطها
يف
العلةألناملدينالقانون
يفاحلالعليه ما

تنـازلقرينـةعلىمبيناملدنيةاملسائل
يف
الدعوىفسقوطاجلنائية،املسائل
يف سقوطها

المـنبـأناملدينالقانونقررلذلكاملدةطولبهمطالبتهلعدمحقهعناحلق صاحب


احلقفسقوطاجلنائية ئلاملسا
يفأما،القرينةتلكالنتفاءاملدةضدهالتسرياملطالبة ميكنه

عنبسكوتـهاالدعوىرفععنالعموميةالنيابةتنازلقرينهعلى ًامبنيليسالدعوى
يف


مـنالواقعةنسيانعلىمبينبلحالبأيالدعوىعنالتنازلمتلكالالنيابةإذ رفعها
 تإجـراءامباشرةعدم
يفالسببأكانسواءحيصلالنسيانوهذااملدةمبضي اجلمهور


(1).العذرأواإلمهال الدعوى

القانونيةاملوانعحالة
يف
املدةسريانبإيقاففقالاملتقدمنيالرأينيبنيثالثرأي وتوسط

قانونمشروعيأخذكاناألخريالرأيوذابالواقع،اًمتعلقاملانعكانإذاإيقافها وعدم

الـرأيترجيحرأتالشيوخ جلس
مباجلنائيةاإلجراءاتجلنةأن،غرياجلنائية اإلجراءات
نصجاءوقد ،
(2)بالتقادماجلنائيةالدعوىسقوطعلةمع اًيشمتاألكثرألنهاًظرن األول

يليمااًمقرراجلنائيةاإلجراءاتقانونمن
16 املادة "
تسقطاليتاملدةسريانيوقف ال

".(3)كانسببألياجلنائيةالدعوى ا


ًاثلاث:

التقادممدةسريانوقفبيانحيث منوتحليل مقارنة:

اإلسـالميالفقـه
يف
التقـادممدةسريانوقفبيانعنذكرناهأنسبقماخالل من

الصددهذا
يفاإلسالميالفقهعنخيتلفالوضعيالقانونأنجندفإنناالوضعي والقانون

وذلـك تقادمالمدةإيقافجوازمببدأأخذقداإلسالميالفقهأناالختالفهذا ووجه

 (1)

الشواريباحلميدلعبدالتقادمأحكام

السعيدلعمراإلجراءاتقانونمبادئ

. 517 / 
(2). 190 / 

ناملرمسيسالً يلحتوالًيصأتاجلنائيةاإلجراءات (3).410 /


(76)





عـناملسـافةبعدأوكاملرضاإليقافلذلكاملربرةالشرعيةاألعذارأحدوجود بسبب

يف
ختضـعاليتالشرعيةاألعذارمنوغريهسلطةأوجاهصاحبمناخلوفأو القاضي


التقادم،مدةوقفعليهافريتببـهايعتدأنحقهمنيكونالذيللقاضيتقديرها شأن
احتساب
مثاملدةسريانوقفإىلأدىالذيالعذرفيهاحدث اليتاملدةحسابعدم أي

.العذرتوافرقبلمدةمنمضىمامعللعذرالتالية املدة


الوضعيالقانون
يف
أما : 

جوازمدىشأن
يف
الصددهذا
يف
الفقهياخلالفتناولنا فقد


أو،القانونية املوانعأواألعذارلوجوداجلنائيةالدعوىتقادممدةلسرياناإليقاف قبول

أخذوقدا،االعتدادعدمأوكلهاااالعتدادأوالبعضدونببعضهاواالعتداد املادية

يف
نصحيثكانسببأليالتقادممدةسريانإيقافجوازعدممببدأاملصري القانون


املادة)
16

أنهعلىإجراءات ) "
ألي اجلنائيةالدعوىاتسقطاليتاملدةسريانيوقف ال

شـأن
يف
املصريالقانونوخطة،اًقانونيأو اًيداماملانعأكانسواء وذلك
" كانسبب


قررحيثالعقوبةتقادمبشأنقررهعماختتلف،اجلنائيةالدعوىتقادممدةإيقاف عدم

أكـانسواءالتنفيذمباشرةدونحيولمانعوجدكلماالعقوبةتقادممدةسريان إيقاف

إجراءات 532مادة، اًيداماملانعكانأو، ًاقانوني ع املان.



الفقـهأننالحـظالتقـادممدةسريانوقفبيانعنذكرناهأنسبقماخالل ومن

فـإذااإلمامإىلاملصاحلتلكأوكلحيثواجلماعيةالفرديةاملصاحلراعىقد اإلسالمي


الشرعيةاألعذارأحدبسبب دمالتقامدةسريانوقفمنمامصلحةهناكأناإلمام رأى

املادة
يف
صنحيثذلكالوضعيالقانونيراع
مل
بينما أوقفها (16)
 أنه"على إجراءات

 "كانسببأليالدعوىاتسقطاليتاملدةسريانيوقف ال

(77)




الثالث المبحث

مطالبثالثةوتحتهالجنائيةالدعوىتقادم آثار:



األولالمطلب :

اإلسالميالفقهفيالجنائية وىالدعتقادم آثار:

اجلـرائمأنوعرفنـااجلنائيالتقادممناإلسالميالفقهعلماءموقفذكرناوأن سبق

اتفـقوالديـةفالقصاص،وتعازيروقصاصحدودأقسامثالثةإىلتنقسم والعقوبات
العبد حلقًشرعامقدرةعقوبةألنهيلحقهوالعليهللتقادماثرالانهعلىمجيعهم الفقهاء
يسقطوإنـماعليهاللتقادمأثروالبالتقادمالديةتسقطوالالقصاصيسقطفال وعليه


باإلبراءأوبالصلحأوبالعفو القصاص.(1)



الثاينالقسمأما :
العقوبـةسـقوطجوازعلىاملسلمنيفقهاءاتفقفقدالتعزير جرائم
العفـوحقاألمرلويلألن،عامة ملصلحة ًاحتقيقذلك
يفأناألمرويلرأىإذا بالتقادم
عـنيعفوأناألمرلويلكانوإذاالتعازيرجرائم
يفالعقوبةعنالعفووحقاجلرمية عن

ذلك
يفأنرأىإنمعينةمدةمضيعلىسقوطهايعلقأنلهفإناًورففيسقطها العقوبة
التعـازيرجرائمعلى ثريتأللتقادمفإنوعليه ،
(2)مضرةيدفعأوعامةمصلحةحيقق ما


عامةملصلحة ًاحتقيقذلك
يفأناألمرويلرأىإذاالعقوبةبسقوط وذلك.



الثالثالقسمأما :
جـرائمعلىالتقادمتأثري
يف
العلماءاختلفوقداحلدودجرائم فهي
 :قولنيعلى احلدود

الشافعية(4)(3)
تأثريالالتقادمفإنوعليهاحلدودجرائمعلىاجلنائيللتقادمتأثريالبأنه ،

(5)
 احلنابلـة دعنـواملعتمـد ،
،املالكيةوهم اجلمهوراألولالقول :
، 
(6) والظاهرية


لعوضاإلسالمياجلنائيالفقه
يف
راسات د(1) 
 (2)

عودهالقادرلعبداإلسالمياجلنائي التشريع

. 235
/حممد
.779/1


،مالكلإلمامالكربى املدونة (3) . 286/6

،للشربييناحملتاج مغين(4) . 151/4

قدامةالبن املغين(5) . 207/8

،حزمالبن احمللى(6) .144/11
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تـأخريوأناجلـاينعلىالعقوبةإيقاعواحلدودإقامةمينعوالاحلدودجرائمعلى له

بطالنهعلىيدلالاحلققولتأخريألنقبوهلا،المينع الشهادة.


(1)
احلنفية رأي
ين : 
الثا القول
مـابالتقادماحلدعقوبةسقوطهواحلنفيةرأيوخالصة ،

فـإذاالشهادةهواإلثباتدليليكونأنبشرطبالتقادميسقطالفإنهالقذفحد عدا

يف
احلنفيةوقصرهابالتقادمتسقطاحلدعقوبةفإنهالشهادةهواحلد
يفاإلثباتدليل كان


شـربحدإاليسقطفالاإلقرارهواإلثباتدليلكانإذا أماوالشرب،والسرقة الزنا


(2). اخلمر


والراجح :
عطلنابهأخذناإذاخطرمزلقالتقادمألنّ؛احلدودعلىاجلنائيللتقادمتأثريال أنه
 مـناًحدارتكبمنيتوارىأويهرببأنتذكرصعوبةهناكفليس،األرض
يفاهللا حدود

أعلم واهللا
. عنهاحلدإلسقاطاًرربمهروبهفيكونالتقادم،مدةيمتضحىتاهللا حدود.



الثانيالمطلب :
الوضعيالقانونفيالجنائيةالدعوىتقادم آثار
أنباعتبـاروذلـكالعقاب
يفالدولةسلطةإنـهاءاجلنائيةالدعوىتقادمعلى يترتب

آثـاراجلنائيةالدعوى انقضاءعلىويترتبالعقوبة،اقتضاء
يفالدولةوسيلةهي الدعوى
وللعقوبةوبالنسبةللمتهمنيوبالنسبةللجرمية بالنسبة املدنيـةللـدعوىبالنسبةاًضيأ،
بالنظـاماملتعلقـةالدفوعمنبالتقادمالدفعيعدوهل،اجلنائيةللدعوىبالتبعية املرفوعة
كذلك؟ليسأنهأم العام


والًأ :

ومرتكبيهاللجرمية لنسبةبااجلنائيةالدعوىتقادم آثار:



اجلنائيةاملسئوليةلتقريراحملكمةأمامالسبيلانغالقالعموميةالدعوىاقتضاءعلى يترتب

الفعـليظلإذللجرميةاإلجراميالتكييفعلىتأثريلهليسذلككانوإناجلرمية، عن

) 
املشروعةغريبصفتهاًفظتحم(3. 


، للكاسأينالصنائع بدائع(1). 46/7

عودهالقادرلعبداإلسالمياجلنائي التشريع (2) . 781/1

،طنطاويإلبراهيمالعقوبةوسقوطالدعوىإنـهاء
يف
وأثرهاجلنائي التقادم (3) . 121 
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عـنيرفعوأنهالعقوباتقانونإلغاءأوالشامل فوالعيشبهالتقادمأنإىلالبعض وذهب

الدولةحقمباشرةميسالالتقادمألننظر،حملرأيوهوالتجرميصفةاإلجرامية الواقعة

باعتبـارالعقاب
يف
الدولةحقميسسوفمباشرغريبطريقولكنه،اجلنائيةالدعوى
يف

) 
اًحابمعالًفأصبحتاجلرميةأناًقلمطالتعينالنتيجةوهذهخصومة،بغريعقوبةال أنه.(1



اجلرميـةسـقوطانقطاعدونللجرميةاملقررةالتقادممدةانقضاءعلىالقانون ويرتب
اليتالعموميةالدعوىانقضاءوبالتايلالعقاب
يفالدولةحقسقوطمعناهاجلرمية وسقوط

عـناملتـهم مسئوليةسقوطإىليؤديبذلكوالتقادم،العقوبةاقتضاء
يفوسيلتها هي
العامةالنيابةفعلىالتحريكمرحلة
يفكانتوإذاعنها،مساءلتهجيوزوالاملرتكبة اجلرمية
كانـتوإذا ،
(2)بالتقـادمالنقضائـهااجلنائيةالدعوىإلقامةبأالوجهاًرارقتصدر أن


الـذيواحلكـمبالتقادم،بانقضائـهاتقضيأناحملكمةعلىتعنيرفعتقد الدعوى

ولـيس " الدعوىقبولبعدم
" حكمهومدتهالتقادماستكمالثبتإذاالقاضييصدره

علىميتنعماوهوفيه،صالًفوللموضوعاًحصفيفترضبالرباءةاحلكمإذ،بالرباءةاً حكم

اإلجرائيللطابعنتيجةهواحلكملنوعالتحديدوهذاالدعوى،انقضاءثبتإذا القاضي

 للتقادم(3).


جيوزوالبهاملتهميضارفالتكميلية،أوتبعيةأوأصليةعقوبةبأيةاحلكمفالجيوز ليه وع

حيـولالفالتقادمذلكومع،احلكمهذا
يفالطعنحقالعامةللنيابةويبقىفيهالطعن له

(30) املادةمنالثانيةللفقرةاًقفوباملصادرةاحلكم دون) 
العقوباتقانون من(4
. 



واملصادرة :
عـناًهرقجبرميةصلةذاتأشياءالعامةالسلطاتمتليكإىليـهدف إجراء
 ".مقابلوبغري صاحبها


،الشواريباحلميدلعبد،والفقهالقضاءضوء
يف
التقادم أحكام(1). 517 

املصريالتشريع
يف
اجلنائية اإلجراءات(2). 319/1 – 320

،حسينجنيبحملموداجلنائيةاإلجراءاتقانون شرح(3) . 217 

،عثمانآلمال،اجلنائيةاإلجراءاتقانون شرح(4). 169
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املخالفـاتويفعامبوجهواجلنحاجلنايات
جوازيةتكميليةعقوبةتكونأنإما وهي
 ًاوجوبيـ ًاوقائيـعقوبات 1 املادةالقانونعليهانصاليت


يف


اًريبدتتكونأنوإما 30( /
  ) 
/30  ) 

مث

(1) ( 14 ) 
يف

(2

اجلنائية(

مل

مث يف
يف

.(3) 
لسواه بالنسبة

(4
) 
املختصةاحملكمةأوالطبيعةأواجلسامةحيثمناختالفمن بينها.



اًيناث: : 


للدعوى(5). يف

. 123 (1)
( ) (2 ) يف 134 .

. 516 ( ) 
. 217 (
 3 ) ( )

 ) . عقوبات 2 ادة امل


باملصـادرةحيكـمانيسـتطيعالالقاضيفإنتقادمتقداجلنائيةالدعوىكانت فإذا
أنيستطيعالومنالدعوى،ملوضوعالتعرضعليهميتنعالقاضيألنوذلك كعقوبة،

كتدبرياملصادرةأماتكميلية،كعقوبةباملصادرةاحلكمإىلمعهسبيلالمماباإلدانة حيكم


بــهااحلكـمألنبــهاالقضـاءدونحيولالاجلنائيةالدعوىانقضاءفإن وقائي

الـدعوىبسقوطأوبرباءتهقضىولوااحلكمجيوزبل،املتهمبإدانةاحلكميقضيال

التقادم،كانقطاعاألثرعيينبالتقادمالدعوى وانقضاءجنائية إجراءات املادة
نتائجهاسقوطسوىعليهواليترتباملتهمني،جلميعبالنسبة الوقتنفسيكون فهو

ومناجلرميةاملسامهنيجلميعالسابقأثرهأنتجمدتهالتقادماستكملفإذا ،
واسـتمرارهااجلرميةاملسامهنيألحدبالنسبةالدعوىبانقضاءالقولاًمقصوريكن


مـاعلىاجلرائمبنيتفرقهفالبالتقادم،اجلنائيةالدعاويمجيعانقضاءهو العام واألصل

العامبالنظاميتعلقأمر التقادم


أنـزم ليالأنه كذلعلىويترتبالعام،بالنظاميتعلقأمرهوبالتقادماجلنائيةالدعوى انقضاء
مرحلةأينفسهاتلقاءمنبهتقضيأناحملكمةعلىيتعنيبلاملتهمبه يدفع

،طنطاويإلبراهيماجلنائي التقادم
،عبيدلرؤوفاملصريالقانوناجلنائيةاإلجراءاتمبادئ
،الشواريباحلميد لعبدالتقادمحكام وأ

،حسينجنيب حملموداجلنائيةاإلجراءاتقانونشرح
،السابق املرجع

سالمةملأموناملصريالتشريعاجلنائية اإلجراءات
. 217 (4)

. 320/1 يف  (5)
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1
2
3
4
5


يتنازلأنللمتهم وليس


إجراءإىلالنقضحمكمةحتتاجأالبشرطالنقضحمكمةأماممرةألولولوإثارته وجيوز


عنه(1).


الالزمةالبياناتعلىينطويفيه وناملطعاحلكمكانإذاكماصحتهموضوعي حتقيق
متحصهاأناحملكمةعلىيتعنياليتاجلوهريةالدفوعمنوهوالدفع،هذاصحة للفصل
إذايفندهامباعليها وترد
وتفصـلالدفعهذاتناقشأن ةاحملكمعلىوجببالتقادمالدعوىبسقوطاملتهمدفع وإذا
طالًاـبحكمهـاكانيفندهمباعليهتردأولهتتعرضأندونباإلدانةقضتهيفإن فيه،
إجـراءاتهناكأنأساسعلىبالتقادمالدفعاملوضوعحمكمةرفضتوإذا،نقضه ًا متعين
حملكمـة سىنيتحىتاختاذهاوتاريخاإلجراءاتهذهماهيةتبنيأنعليهاوجباملدة قطعت
اإلجراءاتشأنمنكانإذاممابالتحققالدعوىقبولمنإليهانتهتفيمامراقبتها النقض
اإلامكانوإالاملدةتقطعأن املذكورة

تـاريخحكمهـاحتددأنبالتقادمالدعوىبانقضاءحكمهاعنداحملكمةعلى وجيب

مـنالواقعـةتاريخوحتديدالقانونية،الرقابةأعمالالنقضحملكمةليتسىن ةاجلرمي وقوع

مـنرقابةدونالوقائعمنباستخالصهااملوضوعقاضييستقلاليتاملوضوعية املسائل
لهيلزمكانوإنالنقض حمكمة

المدنيةالدعوىعلىالجنائيةالدعوىتقادم تأثيرالمطلب

قيامهممعهحيقمماذويهأوعليهاينيصيبضرراجلرميةعلىيترتبفقد ،

،الشواريباحلميدلعبدالتقادم أحكام
،عثمانآلمالاجلنائية إلجراءاتاقانون شرح
،السعيدلعمر،اجلنائيةاإلجراءاتقانون مبادئ

يف
يف

 . (2
) تاًورداًإيراداحملكمةلهتعرضأنجيبإذ،بهاألخذر
 مل

.(3) 
ويبطلهاحلكميعيب ًاسببالبيان يف

يف

. (4
) 
أسبابهيف

:
 
: الثالث

الـدعوىأما،بانقضائـهااجلنائيةالدعوىعلىإاليؤثرالبالتقادماجلرميةسقوط إن


الدولةحقفقطيسقطهنااملدةفمضى،التقادمذاتتأثرفالاجلرميةعنالناشئة املدنية
(5
) 
العقاب يف

. 516 ( )
. 170 ( )

. 191 ( )
. 321/1 يف  ( )

. 321/1  ( )
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،سالمةملأموناملصريالتشريعاجلنائية اإلجراءات
السابق املرجع




غـريالفعلجراءمنمحلقتاليتاألضرارعنبتعويضهمللمطالبةمدنية دعوى برفع

املشروع(1).



املادةنصتوقداملدين،القانون
يف
املقررللتقادمختضعاملدنية فالدعوى (172)

مـدين

سـنواتثالثهياملشروعغريالعملعنالتعويضدعوىلتقادماملقررةاملدةأن على


وتنقضـى،عنهاملسئولوبالشخصالضررحبدوثاملضرورفيهعلم الذياليوممن تبدأ
غـريالعمـلوقـوعيوممنسنةعشرةمخسبانقضاءاألحوالمجيع
يف
الدعوى هذه


اجلنائيةالدعوىوكانتجرمية،عنناشئةاملذكورةالتعويضدعوىكانتفإذا املشروع،

إالتنقضـيالالتعـويضدعـوى نفإالذكر،السالفةاملواعيدانقضاءرغمتنقض
مل


.اجلنائيةالدعوى بانقضاء


أواملدنيـةللدعوىاملقررةللمدةاًقبطإمايتمالتبعيةاملدنيةالدعوىانقضاءأن فالقاعدة

إجـراءات 259
( املادةلنصاًقبوطأطول،أيـهمااجلنائيةالدعوىتقادمملدةاًقبط (



يف
اجلنائيةاحملكمة تستمر) 
اجلنائيةالدعوىانقضاءرغماملدنية وىالدعنظر.(2



الرابع المطلب:
الجنائيةالدعوىتقادمآثاربيانحيثمنوتحليل مقارنة
والقـانوناإلسـالميالفقه
يفاجلنائيةالدعوىتقادمآثارعنذكرهسبقماخالل من


يف
عـهمويتفـقمواضع
يفاإلسالميالفقهعنخيتلفالوضعيالقانونأنجند الوضعي


اجلنائيةالدعوىتقادمآثاربيانحيثمنوذلكأخرى مواضع.



والًأ:

اإلتفاق مواضع:
قـدمنهماكالًان
يف
اإلسالميالفقهمعالوضعيالقانون يتفق
 .اجلنائيةالدعوىعلىاًرثأللتقادم جعل


االختالف مواضع
: اًيناث:



آثـارقصرقداإلسالمي الفقهأنحيثمناإلسالميالفقهعنالوضعيالقانون خيتلف

لـهاألمرويلفإنوعليهالعبادحقوقدونتعاىلاهللاحبقوقاملتعلقةالتعازيرعلى التقادم

1 ) ( )

اجلنائيالتقادم (

،طنطاوي إلبراهيم. 125 

الشواريب، احلميدلعبدالتقادم أحكام(2). 518 
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ذلـك
يف
أنرأىإذا،اجلرميةوقوععلىمعينةمدةمضتإذاالعقوبةإسقاط
يف
اخليار

مـعخـالف علىاحلنفيةيرىبينمااإلسالميالفقهعلماءباتفاقوذلكعامة مصلحة
القذفحدعدامااحلدود،جرائم
يفالشهودشهادةقبولوعدمالعقوبةإسقاط اجلمهور


اإلثباتدليليكونأناحلدعقوبةإلسقاطاحلنفيةويشترط،بالتقادمعقوبتهتسقط فال

هواإلثباتدليلكانإذاأماوالشرب،والسرقةالزنا
يفاحلنفيةوقصرهاالشهود شهادة

أثرفالوالدياتوالقصاصالقذفجرائموأما،اخلمرشربحدإاليسقطفال رار اإلق


آثـارقصـرعلىاإلسالميالفقهعلماءاتفاقفإنوعليه،الفقهاءباتفاقعليها للتقادم
القانونأناملقابل
يف
جندالعبادحقوقدونتعاىلاهللاحبقوقاملتعلقةالتعازيرعلى التقادم
اجلنائيـةالـدعوىتقادمآثارفبيناجلنائيةالدعوىتقادمآثاربيان
يف عتوسقد الوضعي

اجلنائيةللدعوىبالتبعيةاملرفوعةاملدنيةالدعوىعلىتأثريهاوومرتكبيهاللجرمية بالنسبة

وعليه،كذلكليسأنهأمالعامبالنظاماملتعلقةالدفوعمنهوهلبالتقادمالدفع وبيان .

إذاوذلـكمنـهوحقهاالعقاب
يف
الدولةسلطةإاء
يف
توسعقد الوضعيالقانون فإن


.اجلنائيةالدعوىعلىمعينةمدة مضت


اإلسالميالفقهأننالحظاجلنائيةالدعوىتقادمآثاربيانعنذكرهسبقماخالل ومن

نعتمقداإلسالميةالشريعةأننالحظحيثومحاهاواجلماعيةالفرديةاملصاحلراعى قد

ومصلحتهعامحقاحلدودوهذهتعاىلاهللاحلقاخلالصةاحلدود
يف
اجلنائيةالدعوى تقادم
خـالالًإتقادمهـا
يفأنإذاتقادمهامنعبأنالشرعمحاهافقدبأكملهللمجتمع عائدة

أنـهحيـثالفرديةاملصاحلراعىبينما،حقوجهبغريتعاىلاهللاحلدود ًاوإسقاط لألمن
مـنيـراهماحسبلإلمامكلهذلكوأوكلالتعازير
يفاجلنائية الدعاوىتقادم أجاز

 .عامبشكلاتمعأوباألفرادتلحقاليت املصلحة

(84)




الرابع  الفصل
 التقـادم
 في

السعــودي  النظـــام

(85)





السعوديالنظامفي التقادم
اليتاألنظمةومنالسعودية ةالعربياململكة
يف
الساريةاألنظمةبعض
يف
مقررالتقادم نظام
نظـام من
27املادةحددتـهاكماالتقادمومدةواملرافئ،املوانئنظامالتقادمنظام قر ت


املادةوحددتاخلارجي،للنقلوسنةالداخليللنقلبالنسبةأشهرثالثةالتجارية احملكمة

تاريخمنابتداؤهايكوناملهلتنيهاتنيأن )( "

مع " منهادفعةآخرأوءاألشيا استالم


أنـواعجبميعوإنـمافقط،للبضائعالربيبالنقلتتعلقانالاملادتنيهاتنيأن مالحظة

علىتقاماليتالدعاوىمجيععلىتنطبقالتقادمأحكامأنفيهالشكوممااألخرى، النقل

لوقفبالنسبة اوأمالتقادم،مدةذلكومنالسواء،علىوغريهموالربينيالبحريني الناقلني
إالالتقـادموانقطاعوقفيفيدمايوجدفالالسعوديالبحريالنظام
يف
التقادم انقطاع

التجاريـةاحملكمةنظاممن
28املادةعليهنصتمابأنالقولميكن أنه "
أنظهـر إذا

وقـتأي
يفالدعوىتقاماملكارينفسمنخيانةأوحيلةعنحصلالضياعأو التلف
إليهاملرسلأثبتإذاالتقادممدةانقطاع يعين
" املذكورتنياملهلتنيمرورهامينعوال كان
علىينطويعمالًارتكبواتابعيهأحدأوالناقلأنبالتعويضاملطالبة
يفاحلقصاحب أو


مـدةقطـعشأنـهامناليتالعامةلألسبابالتقادمانقطاعأمرويبقىاخليانةأو الغش

(1).للتقادمجديدةمدةعلىاتفاقهماأوبفقدها الناقلكإقرار التقادم


كلمةاستعمالجتنبالسعوديةالنظمبعض
يف
جرىوقد )

تقادم (

بــ وإبداهلا)
 عـدم

كلمةاستعمالدونهلاحدووضعاملنازعاتحلسمكأسلوب
) الدعوىمساع )

تقادم(
،


ماوهومعني،أجلعند ازعاتاملندابرقطعوهيواحدةالغايةفإنالصياغةاختالف ومع

صـراحةإليهأشارتإذواحدةالغايةولكن،السعوديالتجاريةاألوراقنظامبه أخذ


املواد)
84 ، 85 ، 116
(
يف
املادةنصت حيث 116

أنهعلىالسعوديالتجاريالنظام
 "

امللتزمنيمنوغريهمواملظهروالساحبعليهاملسحوبعلىالرجوعدعاويتسمع ال

رجـوعدعاويتسمعوالالشيك،تقدميميعادانقضاءتاريخمنشهورستةمضي د بع

 (1)
محـودبنفهدللدكتورالسعودي،البحريالنظام
يف
الشحنسندمبقتضىللبضائعالبحريالناقل مسئولية

هـ1421،مقارنةدراسة، احلقباين /

صم2000.303-300


(86)
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وىفالذياألولاليوممنشهورستةمضيبعداًعضببعضهمجتاهالشيكبوفاء امللتزمني
(1)
عليهالدعوىإقامةيوممنأوامللتزم فيه."



مـنيعداجلرمية ابارتكحلظةمنذطويلةفترةإنقضاءأنعلىاملظاملديوانجرى وقد
الضـرورةعلـى ًنــزوال وذلكإيقافإىلبالقاضيحتدواليت االعتبارات


املدةسريانويستمرالتأديبأوالتحقيقإجراءاتمنإجراءأيباختاذاملدةهذه وتنقطع

إىلبالنسـبةالدعوىحتريكفإناملتهمنيتعددحالةويفإجراءآخرمنابتداءجديد من


انقطاعهاعليهيترتبأحدهمإىلبالنسبةاملدةانقطاعفإنكذلكاجلميع،يشمل أحدهم

 لسـنةرقـمالدعوىالسعوديةالعربيةباململكةالتأديبهيئةقرارأوضح وقد
املخالفـةتنسـىالـزمنمبرورأنهتتمثلواليتالنصهذااحلكمةأن هـ

 أوكان ًاجنائيالعقابحقأركانأحدهياليتوالعربةالزجرإىلاحلاجة

املوظـفويكفي،نفيهاأوإثباهتافيتعذراملخالفةيطمسالزمنمرورأنكما ًا تأديبي

انتهتاملدةتلكانقضتفإذاالنصإليهايشرياليتاملدةطوالاًمهدديظلأناحلالة هذه

وعلىالعامالصاحلمقتضىعلىـزوالًنالتأديبيةالدعوىوسقطتاإلداريةاملساءلة معها
عنالتغاضيوترىاحلالةهذهمثلالعقوبةتوقيعمنتتأذىقداليتالعدالة بارات اعت


املوظـفكانإذااألخصوعلىاجلزاءتوقيعمنواالعتباربالرعايةأوىلهوما املخالفة

اإليضـاحية،ومذكرتـه ،بـرقم، هــالصادر،التجاريةاألوراق نظام
 هـ1409سنة ،رقمالوزراءجملسقرارمبوجبعليهالصادرة والتعديالت
جلسة هـ،سنة ،رقمالقضيةرقماملظاملديوان قرار


التنفيذ(

مـنأقلفالالعقابمنالبدكانوإذاالتهمة،عنللتجاوزاملؤيدةالعلمية واالعتبارات


عشـرمبضيوتسقطتتقادمالتأديبيةالدعوىفإناملوظفنيتأديبنظامويفالتنفيذ وقف

(2. 

(3) 
وقوعهاتاريخمن نوات س.



للباقني بالنسبة. 

(16) يف
يف يف 1395 

مث 
من وتنقضي
يف

يف يف

 (692) 1383/10/11
يف  (1)
 (155). 

1397 (343
) 
يف 
، هـ 1400

لسنة(9/1
 
/ هـ(  (2)
. 5/1 1400/1/23

.(42)  (3) 

(87)

اجلزائية،الديوانقراراتجمموعة، هـ
رقماملادةاملوظفنيتأديب نظام




الالعقوبـةتوقيعأنجبالءيظهرممافيهالشائبةاًكلمساملدةطوالوسلكحالهصلح قد


التأديبأهدافمعويتعارضشيء
يف
العملمصلحة حيقق.(1)



سنواتثالثمضيبعدعليهاملوقعةالتأديبيةالعقوباتحمويطلبأنللموظفوحيق هذا


(2).املختصالوزيرمنبقرارالعقوبةحموويتم،مبعاقبتهالقرارصدورتاريخ من


املادة
يف
السعودياالجتماعيةالتأميناتنظامنص وقد)

منهاالثالثاجلزء ) يف59)

أنـه

املعاقباملخالفاتعنالناجتةاملدنيةوالدعاويالعامةالدعاويسنواتمخسمبرور تسقط

مـروريوقفالعامةالدعوىعلىالزمنمروريوقفوماآنفااملبنيةاألحكاموفق عليها

بالعكسوالعكساملدنيةالدعوىعلى الزمن.(3)"


قـدالسـعوديةالعربيةاململكة
يف
الساريةاألنظمة
يف
اًعض بهناكأنلنايتضحسبق ومما
اجلـرائم
يف
الفكـرةـذهاألخذمنمانعالأنهرأيي
يفوأنا،التقادمبفكرة أخذت
يرىأنمنمانعفالاألمر،ويلقبلمنعنهاالعفوجيوزأصلها
يفالتعازيرألن، التعزيزية

منوقوعهاعلىطويلةمدةمضيبسبب تعزيريةجرمية
يفالدعوىمساععدماألمر ويل
 .الشرعيةالسياسة باب


رقمالدعوى
يف
السعوديةالعربيةباململكةالتأديبهيئةقرار راجع(1) (16)
1395
لسـنة

بتـاريخ، هــ
4/18

صاهليئةألحكامالثانيةاموعة،
هـ1395/)
.(83


رقم املادة(2)  (45)

.املوظفنيتأديبنظام من
(3)
3/59
املادة

.االجتماعيةالتأميناتنظام من

(88)





يف يف
يف

 :يف

(1) 

يف يف

 :. 

يف ( )
 .مت

يف ( )
 .يف

يف ( )

. 

يف ( )

والقـانوناإلسـالميالفقـهاجلنائيةالدعوىتقادمموضوعحبثيخالل من
قدبأنينالقولميكنفإنه،عامبشكلالسعوديةاألنظمةالتقادموكذلك الوضعي
 ييلماأمههاأمورإىلالبحثهذا توصلت


عدمعلىاإلسالميالفقهعلماءاتفققدوالقذفوالدياتالقصاصجرائم أن

األمـرويلرأىإذاللتقادمالتعازيرخضوععلىواتفقواللتقادم، خضوعها

احلـدودجـرائمواختلفوا،عامةمصلحةحتقيقللتقادمخضوعها أن

احلـدود،تقادم زجواإىلاحلنفيةوذهبتقادمها،عدمإىلاجلمهور فذهب
أدلتهملقوةاجلمهورقول هووالراجح

احلرياتجرائموهيالوضعيالقانونللتقادمخاضعةغريجرائمهناك أن
ذلكتفصيلوقداإلرهاب وجرائم

املـبيناهلجريالتقوميحسبيتماإلسالميالفقهالتقادممدةحساب أن
امليالديالتقوميحسبيتمالوضعي قانونالوحسابهالقمريالتقومي على

سـواءاجلرميةباختالفخيتلفالوضعيالقانونالتقادممدةاحتساب أن

أواملستمرةاجلرائممنكانأو،العادةجرائممنأو،بسيطةجرمية أكانت
األفعالاملتتابعةاجلرائم من

ثالثـةوذلك احلدودبعدهاتسقطاليتاملددحددقداإلسالميالفقه أن

قـدالوضـعيالقانونوكذلكاخلمروشربوالزناالسرقةحدوهي حدود
موادالدعوىتنقضيحيث،اجلنائيةالدعوىبعدهاتسقطاليتاملدة حدد يف

(89)

2

3

4

5



6


ثالثمبضياجلنحموادويفاجلرمية،وقوعيوممنسننيعشرمبضي اجلنايات

سنةمبضياملخالفاتموادويف، سنني. 

)( 

)( 

(8)

(9)

بـاحلقاملطالبةوهياإلسالميالفقه
يف
التقادممدةتقطعإجراءاتهناك أن

الوضعيالقانون
يفالتقادممدةتقطعإجراءاتهناكأنكماباحلق، واإلقرار

اجلنائيواألمراالستداللوإجراءاتالتحقيقوإجراءاتاالهتامإجراءات وهي


يلـزماإلجـراءات هلذهاًشروطهناكأنكما،احملاكمةإجراءات وكذلك

التقادمملدةقاطعةلتكون توفرها.



مناً عضبهناكانحيثاإلسالميالفقه
يف
التقادممدةتوقف ًاأسبابهناك أن

للفقـهبالنسـبةهـذاالتقادم،مدةإيقافيتمبسببهااليتالشرعية األعذار

الـيت دةاملسريانإيقافعدمعلىنصفقدالوضعيالقانونأما، اإلسالمي

وظـروفموانعتوجدقدولكنكان،سببألياجلنائيةالدعوىا تسقط
قـانون
(532) يف
املـادةنصتفقدوعليهاجلنائيةالدعوىرفعدون حتول

التنفيذمباشرةدونحيولمانعكلاملدةسريانيوقف أنه
" اجلنائيةاإلجراءات

". اًيدامأو ًاقانونيأكان اًءا سو


مناواملدةحيثمنذلكأكانسواءواالنقطاعاإليقافبني اًفرقهناك أن

.األثر حيث


الفقهعلماءمجهورعندوالدياتوالقصاصاحلدودعلىللتقادمتأثريال وأنه

رأىإذاالعقوبـةبإسقاطأوبالتخفيفإماالتعازيرعلىوتأثريه، اإلسالمي

،عامملصلحة ًاحتقيقذلكتطبيق
يف
أناألمر ويل القـانونأنجنـدبينمـا ة
املختلفـةاجلـرائمعلىبك ثأتاجلنائيللتقادمجعلقدالوضعي اجلنائي


يف
الدولةسلطةإاء
يف اًوسع تم

اًرياًري
معينةمدةمضتإذافيهحقهاوإاءالعقاب


اجلنائيةالدعوى على. 

(90)

7



)
(10
 السـعوديةالعربيةاململكة
يف
الساريةاألنظمةبعض
يف
مقررالتقادمنظام إن

املـوظفنيتأديـبونظامالتجاريةاألوراقونظامواملرافئاملوانئ نظام : مثل

. االجتماعيةالتأميناتونظام


البحثهلذااملقترحةالتوصياتومن :
التعازيرجرائم
يف
التقادممدةحتديد هو
جرميةكلتقادممدةوتقننيببيانوذلكالسعوديةاألنظمة
يفباجلرائم اخلاصة

اًضـ يأتأثريهوبيانالدعوىعلىالتقادمذلكتأثريوبيانالتعازيرجرائم من
 .بتخفيفهاأواملدةملضيبسقوطهاإماالعقوبة على

(91)



 :


-


:


الكرمي القرآنوالًأ

 :التفسري كتب اًيناث


القرآنألحكاماجلامع(1) .
،القـرطيباألنصـاريأمحدبنحممدعبداهللا أليب

. هـ1368مصر،املصرية،الكتبدارمطبعة ، هـ371سنة املتوىف

 :احلديث كتب اًثلاث


ماجةابنسنن(1) .
حممـدحتقيـق،القزويينزيدبنحممداهللاعبدأيب للحافظ

هـ273
(سنةاملتوىف،الباقيعبد فؤاد (
احللـيب،البـايبعيسـىمطبعة ،

 . هـ1373


داودأيبسنن(2) .
السجسـتاين شـعثاألبنسليمانداودأيباحلافظ لإلمام

الناشرمبصر،ادمطبعة
(275) سنةاملتوىف األزدي، :
السـلفية املكتبـة
 .املنورة باملدينة


الكربىالسنن(3) :

البيهقـيعلـيبناحلسنيبنامحدبكرأيباحلافظلإلمام .


سنة املتوىف (458)

آبادحيدر،العثمانيةاملعارفدائرة مطبعة. 


النوويبشرحمسلم صحيح (4).
النيسـابوريحجاجبنمسلماحلافظ لإلمام

مصراملصرية،املطبعة،النوويليحىيوالشرح ،
(261) املتوىف. 


البخاريصحيحبشرحالباريفتح (5) .
،العسـقالينحجربنعليبن ألمحد

مصر،بالروضةالسلفيةاملطبعة هـ،
852سنة املتوىف. 

(92)
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:
 احلنفي الفقه

املتـوىفاملصري،جنيمبنالدينزين للشيخقالدقائكرتشرحالرائق البحر

هـ1311مصر،،األوىلالطبعة،املطبعةالعلمية، هـ سنة

ابنمسعودبنبكرأيبالدينعالء لإلمامالشرائعترتيبالصنائعبدائع
،الثانيـةالطبعة،العريبالكتاب،دار هـسنةاملتوىف،الكاساين أمحد
 هـ1394، بريوت

أمـنيحممد للشيخعابدينابنحباشيةاملسمىاملختارالدرعلىاحملتاررد
املطبعـة م،سنةاملتوىفعابدينبابناملشهورالعزيزعبدبنعمر ابن

 هـ1286مصر املصرية،


السيواسـيالواحـدعبـدبنحممدالدينكماللإلمامالقديرفتحشرح
للطباعـةصـادردار، هــسنةاملتوىف فياحلناهلمامبابن املعروف
 هـ1316بريوت،،األوىلالطبعة والنشر،

شـيخأسـعدبناهللاعبد للشيخحنيفةأيبمذهبالفتوىأربابعدة
 هـ1344،األمرييةاملطبعة،باملدينةواملفيت اإلسالم


السرخسـياألئمةمشسبكرأبوأمحدبنأمحدبنحممدلإلمام، املبسوط
 هـ1324مصر،،األوىلالطبعة،السعادةمطبعة هـ،سنة املتوىف

حممودبنأمحدالدينمشس لإلمامواألسرارالرموزكشفاألفكارنتائج
 هـ1317،سنةاملتوىفزادهبقاضياملعروف الرومي

 بكـرأيببـنعليالدينبرهاناإلسالم لشيخاملبتدئبدايةشرحاهلداية
الثانيةالطبعة،الفكردار ،سنةاملتوىف املرغيناين،

(1)
. 
. 758 

يف ( ). 
587 

. 

(3). . 
1252 

.


(4). 
861 

. 

يف ( ). 
. 

. 

(6)
. 
490. 

يف ( ). 

(8). 
(593)
. 

(93)

5

7



1

املالكي الفقه

 املتوىف . التسويلالسالمعبدبنعلياحلسنأيبللفقيهالتحفة،شرحالبهجة
: 
يف ( )

1258 
. 

يف ( ).

799


.


. 

(3). 
1230. 

(4)


هـ1189 . 
. 


الفروقأنواء 
يف  " ( ). 
684 

. 

(6).


هـ،مطبعة1125سنةاملتوىف النفراوي. 

179 (7). 
. 

(94)

 هـ1344،مبصرالشرقمطبعة،احلكامحتفةعلىمطبوع هـ،
سنة

الـدينبرهـان للقاضياألحكامومناهجاألقضيةأصولاحلكام تبصرة
،احللـيبمطبعة، هـسنةاملتوىفاملالكيفرحونبنعليابن إبراهيم
 م1937 هـ1356 مصر،

الدسـوقيعرفهحممدالدينمشس للشيخالكبريعلىالشرحالدسوقيحاشية
 هـ1373مصر،حممدمصطفىمطبعة، هـسنة املتوىف


الربـاينالطالـبكفايةاملسمىاحلسنأيب اإلمامشرحعلىالعدوي حاشية
الصـعيديعلي للشيخهـ386سنةاملتوىفالقريواينزيدأيبابن لرسالة
الثانيـة،الطبعـةالكربى،األمريية املطبعةسنةاملتوىف العدوي
 هـ1317مصر، بوالق

أمحدالعباس أيبالدينشهاب للشيخالربوقأنوارالفروق
، هـسنةاملتوىفبالقرايفاملشهورالصنهاجيالرمحنعبدبنإدريس بن

 هـ1346،األوىلالطبعةالعربية،الكتبإحياءدار مطبعة

مهنـاـنبغنيمأمحدبن للشيخالقريواينزيدأيبابنرسالةعلىالدواينالفواكه
 هـ1332مصر،األوىل،الطبعة دةالسعا

، هــ
املتـويفاألصبحيأنسبنمالكعبداهللا أليبالكربىاملدونة
مصر،السعادة مطبعة

2

5



عبـدبـنحممداهللاعبد أليب
خليلالضياءأيبخمتصرلشرحاجلليلمواهب
واإلكليـلالتـاجوامشه هـسنةاملتوىفباحلطاباملعروف الرمحن

 . (8)
954 

. 
هـ1329،مصر،األوىلالطبعة،السعادةمطبعة خليل، ملختصر

(95)




:
 الشافعي الفقه

أمحـدبـنحممـدالـدينمشس لإلماماملنهاجألفاظمعرفةإىلاحملتاجمغين
والنشر،للطباعةالفكردارمطبعة، هـسنةاملتوىفالقاهرياخلطيب الشربيين

 هـ1378 صر،،موأوالدهالبايبمطصفىومطبعة، هـ

احلنبلي الفقه

املتـوىفالبهويت،إدريسبنيونسبنمنصور للشيخاإلراداتمنتهىشرح
والنشرللطباعةالفكردار هـ،مطبعة

البهويتإدريسبنيونسبنمنصور للشيخاإلقناعمنتعلىالقناعكشاف
مصر،العامرةاملطبعة، هـسنة املتوىف

سـنةاملتـوىفاملقدسـي،قدامهبنحممدبنأمحدبناهللاعبد للفقيه
الرياضاحلديثة،الرياضمكتبة، هـ

الظاهري الفقه

األندلسـيحزمبنسعيدبنأمحدبنحممداإلماموهو،حزم البن
 هـ1352،بالقاهرةاملنرييةاملطبعة، هـسنةاملتوىف الظاهري،

املصطلحات كتب

سـنةاملتـوىفباجلرجاين،املعروفعليبنحممدبنعلي للفقيهالتعريفات
 هـ1403،لبنان،بريوتاألوىل،الطبعةالعلمية،الكتبدار، هـ

اإلسالميةالشريعةوحديثةعامة كتب

 (1)
. 
977 

1398. 

: 

(1). 
1051 
سنة. 

(2). 
1051. 


املغين (3)
. 
620. 

: 


احمللى (1)
. 
456. 


اًس خام: : 

(1).

816 

. 

يف 
اًدساس: : 

(1) . .الرسالة مؤسسةعوده،القادرعبد للدكتوراإلسالمياجلنائيالتشريع

(96)



3

،العـريبالفكـردارطبعة،زهرةأيبحممداإلمام للشيخ
والعقوبةاجلرمية
 م1976

. (2)
. 

اجلامعيةاملطبوعاتدار،حممد لعوضاإلسالمياجلنائيالفقهدراسات

 م1889بريوت،األدبيةاملطبعةباز،رستمسليم شرحالةشرح


دار،اـايلاحلميدلعبدمنهااحملتسب فوموقالتعزيريةالعقوبة مسقطات
 هـ1412بالرياض،والتدريباألمنيةللدراساتالعريبباملركز النشر

األوىل،الطبعـة،األصالةدارمقارنة،فقهية دراسةاحلديةالعقوبةمسقطات
 هـ1989– هـ1409

 أمحـدرالدكتو لألستاذاإلسالميةالشريعةللمعامالتالعامةالنظريات
 م1967– هـ1387،مصر،التأليفدارطبعة،سنهأيب فهمي

مكتبةنشرالزحيلي،وهبة للدكتوربالقانونمقارنةالشرعيةالضرورةنظرية
 هـ1389،دمشق الفارايب،

،حممصـاينصبحي للدكتورالشريعةوالعقودللموجباتالعامةالنظرية
 م1948بريوت، طبعة

القانونية املراجع

الشـورايباحلميـد عبـدللدكتور . والفقهالقضاءضوءالتقادمأحكام
باألسكندريةاملعارفمنشأة،عثمان وأسامة

النهضةدارسالمه، مأمونللدكتور . املصريالتشريعاجلنائيةاإلجراءات
القاهرة العربية،


،املعـارفمنشـأة،بـهنام مسيس لر . ًوحتليالالًيصأتاجلنائيةاإلجراءات

يف ( ). .


(4). . 

(5)
. 

(6). 
. 

يف / ( ). 
. 

(8). 
. 

يف ( ). 
. 


اًعباس: : 

يف / ( )
. 

يف / ( ) 
.


(3)
. 

(97)


م1984، األسكندرية

7

9

1

2



5

املعارفمنشأةاملرصفاوي،صادقحسن للدكتور
اجلنائيةاإلجراءاتأصول
 باألسكندرية

. (4)
. 

حامـد إلبـراهيم
العقوبـةوسقوطالدعوىإاءوأثرهاجلنائيالتقادم
 م1998القاهرة،العربية،النهضةدار، طنطاوي

جامعـةاحلقوقكليةصدقي،احلميد عبدللدكتور . اجلنائيةالدعوى تقادم
 م1991-1992، القاهرة

اهليئـةعثمان،الرحيمعبد آمالللدكتورة . اجلنائيةاإلجراءاتقانونشرح
 م1989للكتاب،العامة املصرية

النهضـةدارحسين،جنيب حممدللدكتور . اجلنائيةاإلجراءاتقانونشرح
 م1988 العربية،

النهضةدارالعام،حسين،القسمجنيبحممد للدكتورالعقوباتقانونشرح
 م1977الرابعة،الطبعة العربية،

معسالمةحممدمأمونللدكتورعليه، ًا معلقاجلنائيةاإلجراءاتقانون اًقـل،
 م1980األوىل،الطبعةالعريب،الفكردار عليه،

دارنشـررمضان،السعيد عمركتور للد . اجلنائيةاإلجراءاتقانونمبادئ
 م1988مصراجلامعي،والكتابالقاهرة،جامعةمطبعةالعربية، النهضة

اجليـلدارعبيـد، لـرؤوفاملصريالقانوناجلنائيةاإلجراءاتمبادئ
 م1989،عشرالسابعةالطبعةوالنشر، للطباعة

مصر،املعارف،دارمطبعة ،هيفأبواحلميد لعبدوالتجاريةاملدنيةاملرافعات
 هـ1133

يف ( ). 
. 

. 

/ ( )
. 

/ ( )
. 

/ ( )
.


(9). 
. 

(10). 

/ (11)
. 

يف (12). 
. 

(13).

. 

(98)
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15

،نوريإلياساهللافتحمطبعةفهمي،حامد حملمد
والتجاريةاملدنيةاملرافعات
 م1940– هـ1359

. (14)
. 

،املعـارفدارمطبعة،الوفاأبو ألمحداملرافعاتقانونالدفوعنظرية
 م1924الثانية، الطبعة

 تخصصةاملاجلامعيةوالبحوث الرسائل

رسـالةاألحـول،عـوضحممد للدكتورالعقابالدولةسلطةانقضاء
 م1964القاهرة،حلقوقمقدمة دكتوراة

حبثالصبحي،إبراهيمبن حملمداإلسالميةالشريعةبالتقادمالعقوبةسقوط

معهـد،األنظمـةدراساتدبلومعلىاحلصولمتطلباتالستكمال مقدم
 هـ1420،العامة اإلدارة

حممدحامد للدكتوروالقانونالشريعةبنيللتقادمالدعوىمساععدمنظرية
 م1976،والقانونالشريعةلكليةمقدمةدكتوراهرسالة،الرمحن عبد

اللغة كتب

سـنةاملتـوىفالزبيـديمرتضىحممد للشيخالقاموسشرحالعروستاج
،بـريوت،احلياةمكتبةودار،األوىل عةالطب،املنرييةاملطبعة، هـ

 هـ1406

سـنةاملتـوىفآبـاديالفريوزيعقوببنحممدالدين داحمليطالقاموس

م1996– هـ1416،اخلامسةالطبعةالرسالة،مؤسسة، هـ

صادردار ،سنةاملتوىفاملصريمنظوربنبكربن حملمدالعربلسان
 م1956– هـ1375،املعارفودار والنشر،للطباعة ببريوت

يف ( ). 
. 


اًنماث: : 

يف . ( ) 
. 

يف ( ). 

. 

(3). 
. 


اًسع ات : 

(1)
. 
1205 

. 

(2). 
817. 

711 (3). 
. 

(99)
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4

5

 هــ،633سـنةاملتـوىف للرافعي
الكبريالشرحغريب
املنرياملصباح

هــ،770سـنةاملتوىفالفيومي،املقريعليبنحممدبنألمحد واملصباح

.
 يف ( )

. 

جم  :
 ( )
. 

: : 

يف ( )
 /– 

. 

(2). 

(3). 

(4). 

(5).


 م1928السابعةالطبعةالقاهرة،األمريية، املطبعة

دارمطـابعالعربيـة،اللغـة مععلماءمن خنبةتأليف . الوسيطاملعجم
 هـ1392،مصر،الثانيةالطبعة املعارف،

السعوديبالنظاماملتخصصة الكتب اًشراع

البحـريالنظـامالشـحنسندمبقتضىللبضائعالبحريالناقل مسئولية
 هـ1421،مقارنةدراسةاحلقباين،محودبن فهدللدكتور . السعودي
 م2000

التجارية راقاألو نظام

املوظفنيتأديب نظام

االجتماعيةالتأمينات نظام

املوانئ نظام

(100)


1



4 
4 
5 
5 
10 
11 
13 
13 
15 
16 
16 
16 
17 

1 
2 
3 
4 
4 : 

: 
: 
: 

: 
: 

: 
: 

يف  :. 
يف  :. 

: 
: : 

يف  : 
يف  :. 

يف  : 
. 

:. 


الفهــــــــارس
 إهــداء

وتقدير شكر
 مقدمــة

املنهجي اإلطار
البحث مشكلةوالًأ

البحث أمهية ًاثاني
البحث أهداف ًاثالث
البحث منهج اًعبار
البحث خطةاً مساخ

وأمهيتهاطبيعتهاوبياناجلنائيةالدعوى تعريفاألولالفصل
 غةًلبالدعوى التعريفاألولاملبحث

مطلبنيويضماًصطالحاالدعوى تعريفالثايناملبحث
اإلسالميالفقهالدعوى تعريفاألولاملطلب
الوضعيالقانونالدعوى تعريفالثايناملطلب
 غةًلاجلناية تعريفالثالثاملبحث
مطلبنيويضماًصطالحااجلنائيةالدعوى تعريفالرابعاملبحث
اإلسالميالفقهاجلناية تعريفاألولاملطلب
الوضعيالقانوناجلنائيةالدعوى تعريفالثايناملطلب
الفقـهمركـبكاسم ائيةاجلنالدعوى تعريفاخلامساملبحث
 اإلسالمي
اجلنائيةالدعوى أمهيةالسادساملبحث

.
 : 

(101)

منهالفقهاءوموقفالتقادم تعريفالثاينالفصل

18 

18 
20 



21 
22 
22 
23 
24 
27 

27 

29 
30 

32 
33 
33 
33 
33 

 :
. 
: 


لغةالتقادم تعريفاألولاملبحث
مطلبانوحتتهاًصطالحاالتقادم تعريفالثايناملبحث


يف  :. 
يف  :. 

يف  :. 
: 

: 
يف
الفقـه  : 

. 

اإلسالميالفقه يف  : 

: 
. 

: : 
: : 

: : 
يف  :. 
يف  :. 

35 : 
35 
اإلسالميالفقه يف  :. 


الوضعيالقانون يف  :. 
: 

. 

اإلسالميالفقه قادمالت تعريفاألولاملطلب
الوضعيالقانونالتقادم تعريفالثايناملطلب
اجلنائيالتقادماإلسالميالفقه موقفالثالثاملبحث
ثالثـةوحتثـهاجلنائيللتقادمختضعالاليت اجلرائمالرابعاملبحث
 مطالب
اجلنـائي للتقـادمختضـعالاليت اجلرائماألولاملطلب

 اإلسالمي
اجلنائيللتقادمختضعالاليت اجلرائمالثايناملطلب
ختضـعالاليتاجلرائمبيانحيثمنوحتليل مقارنةالثالثاملطلب
اجلنائي للتقادم

مباحثثالثةحتتهويضمالتقادم أحكامالثالثالفصل

مطلبنيحتتهويضمالتقادم سرياناألولملبحث ا

مسائلعدةويضمالتقادممواعيد تدرجاألولاملطلب
اإلسالميالفقهالتقادمميعادتدرج مبدأاألوىلاملسألة
الوضعيالقانونالتقادمميعادتدرج مبدأالثانيةاملسألة
مسائلعدةويضم،التقادمميعاداحتساب فية كي : الثايناملطلب
التقادمميعاداحتساب مبدأاألوىلاملسألة
التقادمميعاداحتساب مبدأالثانيةاملسألة
ميعـاداحتسابكيفيةبيانحيثمنوحتليل مقارنةالثالثةاملسألة
 التقادم

اإلسالميالفقه يف 
يف  : 

(102)

املختلفةاجلرائمالتقادممدد بيانالرابعةاملسألة

37 
38 

38 



39 
40 

42 
45 
47 

47 

48 

48 

51 

55 

56 

56 

58 

59 

59 


والسرقةالزناحدتقادم  .يف

عموميـةملبدأاخلاضعةاجلرائم 
يف 
التقادممدة بيان :


املعتربة املدة
اخلامسةاملسألة
 التقادم
التقادممددبيانحيثمن لوحتلي مقارنةالسادسةاملسألة
الثايناملبحث

األولاملطلب

والًأ

االنقطاع تربير ًاثاني

 ًاثالث

اًعبار


للتقادمالقاطعةاإلجراءاتبيانحيثمنوحتليل مقارنةاًمساخ

اًدساس

اًعباس

للتقادمالقاطعةاإلجراءاتصحةشروطبيانحيثمنوحتليل مقارنة اًنماث

اًسع ات

اًشراع

تقطع الاليتاإلجراءاتبيانحيثمنوحتليل مقارنةعشراحلادي
 التقادم


التقـادممدةسريانقطععلىاملترتبة اآلثارعشرالثاين


الوضعيالقانون  .يف
. : 

: 
مطلبنيحتتهويضمالتقادم عوارض : 

: 
حتتهويضمالتقادم انقطاع : 

. 
التقادممدةبانقطاع املقصود : 

:. 

. 
اإلسالميالفقه 
يف 
للتقادمالقاطعة اإلجراءات :



الوضعيالقانون 
يف 
للتقادمالقاطعة اإلجراءات :. 

:. 


اإلسالميالفقه 
يف 
للتقادمالقاطعةاإلجراءاتصحة شروط :



الوضعيالقانون 
يف 
للتقادمالقاطعةاإلجراءات شروط :. 

: 

. 
اإلسالميالفقه 
يف 
التقادمتقطعالاليت اإلجراءات :



الوضعيالقانون 
يف 
التقادمتقطعالاليت اإلجراءات :. 

: 
. 

يف
الفقـه  : 

اإلسالمي. 
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61 

62 



62 

64 

66 

66 

66 

66 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

74 

74 

75 

يف
القانون  : التقادممدةسريانقطععلىاملتربة اآلثارعشرةالثالث
. 

: 
. 

: : 

: 
حتتهويضماإلسالميالفقه 
يف 
والًأ : 

. ( 1)

( 2). 

( 3).



حتتهويضم وضعيالالقانون 
يف 
ًاثاني: : 

( 1). 

( 2). 

. 
التقادممدةإيقاف يف  ( )


ًاثالث:. 

: : 


اإلسالميالفقه يف  :. 


ويضمالوضعيالقانون يف  : 

حتته:

. 
والًأ :


 الوضعي

قطـععلـىاملترتبةاآلثاربيانحيثمنوحتليل مقارنةعشرالرابع
التقادم سريان

حتتهويضمالتقادم إيقافالثايناملطلب

التقادممدةسريان إيقاف


التقادمسريانإيقاف معىن


املدةملضياملوقفة األسباب

املدةوقف أثر

التقادممدةسريان إيقاف

التقادموقف معىن

واالنقطاعاإليقافبني الفرق

املختلفةواآلراءاإليقاف أسباب


التقادممدةسريانوقفبيانحيثمنوحتليل مقارنة

مطالبثالثة حتتهويضماجلنائيةالدعوىتقادم آثارالثالثاملبحث

اجلنائيةالدعوىتقادم آثاراألولاملطلب

اجلنائيةالدعوىتقادم آثارالثايناملطلب


ومرتكبيهاللجرميةبالنسبةاجلنائيةالدعوىتقادم آثار

. 
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 :
العامبالنظام قيتعلأمر التقادم ًاثاني

3

75 

77 



78 

79 

81 

85 

.
 
املدنيةالدعوىعلىاجلنائيةالدعوىتقادم تأثري :
 الثالثاملطلب

الـدعوىتقـادمآثاربيانحيثمنوحتليل مقارنة : 
. 

. 
السعوديالنظام يف  : 

. 
88 . 
96 

الرابعاملطلب
 اجلنائية

 التقادمالرابعالفصل

والتوصيات النتائج

 عواملراجاملصادر قائمة

 الفهرس
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