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 : المستخلص
لقدددوردت ولردليعددد دة لرتدددواردعددديبد  دلرتةدددمرهمدددودرمددد د اردلهدددي  ري ددددورميمدددد و رد وتد ر 

تجة رتب ردبمد لرمةداردلتئد علرتةدمرتد يتردلهدي   رت دطدرهد رد ةدترتةددرردل قدررمق ددد رد وددد ر
دلق دتدددد ردليددمرييهبددد ر ددمردتدددواردلاددت يدا ردهدد رد يددد داردلدد  اردلهددد و رلةج دهدد  ردترد يددد دار
دل  اردلهةدت رلةج ده .ردض   ردلدمرد يد داردلقضد  ر هد رهةددارمد لد  ردلدمردلتئد علردلهتد د ر
دليمرد ةترتةد  رئ دد رد ودد ردلقض عد ردتردلةهةد  رلقورج  ردلخد ت رتداردلهمد ولردلهعديق ار دمر

ر بم لر تيم  دلرهةدد رييهب ردم ز  ر مر مدة ردلج ده رتاةتم ردبم ي  .د
Abstract : 

     The legislations mentioned several exceptions to the principle of 

innocence of the accused according to the exchange of roles and the 

burden of proving some of the facts on the accused, and this is what is 

called jurisprudence by the presumption of legal conviction, which is in 

one of the pictures either assumption of the physical element of the 

crime or presumption of the moral element of the crime. In addition to 

the assumption of justice for a certain order in view of the surrounding 

facts and called the presumption of judicial conviction or operation, the 

departure from the principles established in the evidence for certain 

considerations is the most prominent nature of the crime and the 

difficulty of proving. 
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 المقدمة:
داردلق توار مردليع دة لردلجزدعد ر دمرداردلمد د اره ي ضد رتيدمردقدت رولدد رب مدلرتةدمرر

دليج د ردترد ودد  رت طدردتي رتةمردليع دة لردلجزدعد رتضلرهجهتتد رهداردلضده د لردلق دتددد ر
 طهردلضه د لردلقد  رتدب ردبمد لرتئدتجردلج دهد ردليمري   رتو ردلهع سرم طدردلهمود رتهارد  ر

تدعد و  ردلمردلهي  رتةمرت يتردلهوتم رمهةدمردخ رداردلهي  ر ردقو ردلدولد رتةدمرم د يدررهدار
دلي هدد ردلهدعدددتم ردلددددرنرتطلددعر اردلهعددد جرد يددد اردلمدد د ار دددمرج دمدددررتتةددمرهدددارددددوتمرت دددسر

رد ا ريقود ردلولد .
مر ددطدرد يجدد هرهددارخدد  ردلقدد  رتددب رد بمدد لرتةددمرلقددورعدد  لردليعدد دة لردلجزدعددد ر ددر

تد يتردلهدوتم ر ق ضدمردليتقدددتردتردلدد مد ردلة هد ردترئ ضدمردلت دد ره ة دتارميقدود رد ولد رتةددمر
تئتجردل ة رتدعد وهردلمردلهدي   رتةدمردارئ ضدمردليتقددتره ةدبرم لمتدالرتدارد ولد ردله ددواردتر

دلمردلقضد  رمتاد ررههبد رتداردلهجيهدل ردطرد هدررردلد  د رلةي ه ردلهدعتم ردلمردلهي   رتيقوده  
دبمددد لرمددد د اردلمددد   ر هددد رد هدددرردبمددد لردوددددد ردلهدددودا رد ردار دددطدردلهمدددودر دددد ره ةدددتردطردت ولر
دليعدد دة لردعدديبد  دلرتةدددررد دددوريمدد و رد وتد رتجةدد رتددب ردبمدد لرمةدداردلتئدد علرتةددمرتدد يتر

ر.(1)دره رد ةترتةدرردل قررئ دد رد ودد دلهي   رمهةدمرداردلهي  رهودارتيمريبملرم د ير رت ط
لقورئو ردلهع جرردلجزدعمرت تيم  دلرهةدد ردلخ ت رتاردلهمد ولردلهعديق ار دمرد بمد ل رر

تدقدد رتددب رد بمدد لردلددمردلهددي   ر  لقدد دتاردتهدد ردلهددي  رتددب ردبمدد لرم د يددررهددارخدد  ردئدد د هر
رلق دعارئ دتدد رتئض عد ريو رتعبردل    رتةمردودد ردلعخص.

                                                             
 ر1811 رود ره دد ملردلعددةب ردلقدد   ا ر1هتهددتورهتهددتورهادد  م رعدد  رئدد دتراردججدد د دلردلجد عددد  ر ر((1

ر.414ص
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دةددور ددطدردلهعددةعردليعدد دةمرد تيددود رد  بدد رجعدد ه رتةددمرهمددودردلمدد د ا ر  ددمرتدد  ردارر
رتجزردلهي  رتاردبم لرم د ير ردت  رتةدررم جودد رهارخ  رد ي دارد ي  مررلة ة ردلهج  .

دارئ دددد رد ودددد رلدعددلرمدد له  ت ردلجودددور ددمردلقددتدددارد ج دعددد  ر ةقددورمددودر  ت  دد رهدددطرر
تعد رتددوه رمدودردلد د  رد ي دد همر دمرد ضدهت   رلد عدلردلهجد  رلد د  ردليتدد  ردلقد اردلب لدالر

تدليدقدددبرردلددط ريت ددوري مدقددررماددت ار  هةدد ر ددمردلقدد اردلعدد وسرتعدد  رت ددمر ددطدردلد دد  رتةددلر
ئ دددد رد ودددد رهتدد رئ دددد ردلمدد د ا ر قددورداددمتلرهاددةت ردلهجيهددلر ددمرر عددبردلج دهدد رتجهددلر

ةددمرهاددةت ردل دد ور ددمرته ددد رت ديددر ر  دد ارد يدد ار ددمردلهددي  رد ولدد رلهة  دد ردلتقدقدد ره ةمددررت
د ي  مددررلةج دهدد  رد ردار ددطدرد  يدد دارلدد ردادد ردلددمرتددوردلق دددد ردلق دتدددد  ر دقددلرتةددمردلهددوتمر
تددب رد بمدد ل رتدلتدئددلر ددمرد هدد رددددررتيددمرهددلردلقدد  رتددب رد بمدد لرتةددمردلهددوتمرد رددددررلدد ر

رة ة ردلهج  ر.د ي ارم د ير ر قورد ي ار دررد ي  مررل
تهدد رزدلددلردليعدد دة لردلجزدعددد ر ددمردلةادد ردلتددودالريةيدد برمق دددد رد ودددد رتيق  دد ر ددمرر

مةاردلج دع  رهه رو ةد ردلمردلمتالر دمردليعد دة لردلجزدعدد رلةتئدتبرتةدمرتقدقد رئ ددد رد وددد ر
ر مردليع دلردلجزدعمردل  دعمرتدلها  رتدلة دئمر.

  اواًل: اهمية البحث
دارئ دتاردات ردلهت  ه لردلجزدعد رتضلرم  ع سرليد د ره  زردلهي  رديج هريةعرر

د ج د دل ر  درردجبرداري تارئتدتوهرجهدة  رهمدد رهارهمودرداد رت دعخرد رت ترهمودر"ر
رددصرتةمر رئو ردلهع ج ردا ردجو رطلع رتهل ر"  ردوددير ريبمل رل  ره  ردلم د ا ردلهي   ر م د ا 

لهمودر د ي ارداردلهي  رهودارتد  لمررميقود رد ول ر بم لرم د ير.رلطدردعيبد  دلريخ لبر طدرد
رئ دتار ردت     ردليم رهواردلته د  رتمد ا رتةدر  ردلتد وا رد عيبد  دل رد   رهارو دع  ر مو   ا
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ر درر ردلضةب رهتد ا رمد ا رد ه  ا رئو  رهت تلدا ردلم د ا  رلهمود ردلجزدعد  ردلهت  ه ل دات 
رضه د لرلته د ر طدردلهمود.م لدعم رليد دهررئتدتورتر
 ثانيًا: اشكالية البحث

هتضتجردلمتالردد ت رتةمردع  لد رئ دتدد رتوعيت د  ر ةةمردلاةدوردلق دتدمرتدلتدئلرر
رلعد ر ردلة دت رجه ت د  روعيت  ردصرتةدر ردلهي  ( رم د ا ر)همود رد ت  ردلة دت ر م دلوعيت  

ودورهارد عيبد  دلردليمريخ تر طدردلودع  رت   رطلعر  ليع دة لردلة دئد رييضهاردلةر5002
ردلهمود رهه ردقيضمردلمتالر م:

 هوارهع تتد رتجتور طهردلداتص؟ر -
ت  ردارهج وردلية  ارمداردلهاةت ردلة ه رتدلهاةت ردلخ ا ريقيضمرد ود ر -

 دلتقتتردلعخاد رلةهي  رتددي  عرتقرر مردليهععرم  ا ردلط ردقيضدررمم د ير؟
 البحثثالثًا: مسوغات اختيار 

ردلهتضتج      ر  لق دتار دت م ردلق دتا  ر  تج رها ر  تدا رمدا ردجهل رل تدر رد  ودهد  مت هد 
ردلجد عمر رتدلق دتا رد ع عد   ردلوعيت د  ردلتقتت رها رمتا ر ردلهمود دلوعيت  رددصرتةمر طد

ردد  ردلتوتوردلق دتدد رل طدردلهمود ر ه ردد  رد عيبد  دلردلتد وارتةدر.
 رد   ودهد رل طدردلهتضتجريم زرهارخ  رئة ره ر يبرتدرر مردليع دة لر ه ردارد  هدررررر

ردلم د ار ردل ي م لرددتا لر مردلهق  لرتد مت الردليمري  زرتةمرهمود دلة دئد  رتدارهة  
وتاردلي  تردلمرد عيبد  دلردلق دتدد ردلتد وارتةدر رتمد ارهوارهع تتدي   رتدل ةع  ردلجد عد ر

ر  .دليمردئيضلريع دة
ر
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 رابعًا: منهجية البحث
و دعيد رعيةيهورتةمردلهد جردليتةدةم ردلهق  ارلألت   ردلق دتدد ردلتد وار مرئ دتاردات ررررررر

رتهار رلةيع دة لرد جدمد   رد ج د دلردل  دعمرددهتطجً  رتئ دتا ردلة دئم  دلهت  ه لردلجزدعد 
رلةيع ر رددهتطجً  ردلها   ردليع دل رتةم ردخيد    رتئل رهارج دبردخ  ردةو ردلط  ردلة مد  دة ل

دت تردليع دة لردليمريد تللرهمودردلم د ار مردلت اردلة مم ر ه رعديمد ردلهد جردلي  دخمر ةه ر
رلمةاردلهتدضدلر ردلي  دخم ردليتاد  رمد ا ر م ريي ةبرطلع ردلو دع  ر تا رطلع ي ةبرد ه 

ردلتد وار مرخ  ردلمتال.
 خامسًا: خطة البحث

د عيبد  دلردلهق  ارتةمرهمودرم د اردلهي   ريقعدهررتةمرب ب ريقيضمرو دعيد رلهتضتجرررررر
رهم تالرت   يم:

 المبحث االول : مدى مشروعية قرينة االدانة . -
 المبحث الثاني : قرينة االدانة القائمة على افتراض الركن المادي للجريمة . -
 .ررللجريمةالمبحث الثالث : قرينة االدانة القائمة على افتراض الركن المعنوي  -

 تهارب ردخي ر طهردلو دع رمخ يه  ريعيه رتةمرد  رد عيدي ج لرتدلهقي ت ل.رر
ر
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 المبحث االول
 مدى مشروعية قرينة االدانة

يةورئ دد رد ودد رخ تجً رتدارد اد ردلةد   رطلدعردارد ي  ئدد لردلوتلدد رتدلقتدتدوردلة هد ر
د م تددد  رتداردلهدددي  رمددد   رتيدددمريبمدددلرتدلدادددتصردلق دتددددد ريقضدددمرمددد ارد اددد ر دددمرد عدددد  ر

دودديرر مرهت  ه رئ دتدد رت ول  ر ه  ت رئ دد رد ودد رد دورت سرطلع ردطردار طهردلقد دعارعدتد ر
  دددلرئ دتدددد رد رئضدد عد رئ عهدد رتةددمرد يدد داردودددد ردلعددخصرتدقدد رتددب ردبمدد لرم د يددرردلددددر ر

ر.(1)د   د  رتدعمي  ردلمردلهي  تمطلعردة مردلهوتمرهارتب ردبم لرئد  ردلج ده رهار    ر
  لداتصردليع دةد ردليمريةي برمق دد رد وددد ري دوبردلدمرد يد داردلد  اردلهد و ردتردلهةددت رر

لةج دهدد رتدعدددميرردلددمردلهدددي   رم ددوبردت ددد  ردلهددوتمرهدددارتددب ردبمددد لرئددد  ردلج دهددد رهددار   ددد ر
ردلم د ا.د   د  رتدعمي  ردلمردلهي  رهع ةرر مرطلعرهخ ل  را دت رلهمودر

تلمد ارطلعرد ارهاردلضد ت  رداردعدية اردلدمرهتئدبردلهت هد رد ت مدد رلتقدتترد دعد ارهدار
ئ دددد رد ودددد ر ددمردله ةددبرد ت  رتهددواريتد ددتردلداددتصردلهةي  دد رمق دددد رد ودددد رهددلردلهمدد ولر

ردلق دتدد ردل   ة رلهمودردلم د ار مره ةبرب دمرتتةمردلدتتردلي لم:
 المطلب االول

 محكمة االوربية لحقوق االنسان من قرينة االدانةموقف ال
(رهددار6/5إَارهتئددبردلهت هدد رد ت مددد رلتقددتترد دعدد ارديهبدد ريتودددوًدر ددمردددصردلهدد وار)رررررر

د ي  ئددد رد ت مددد رلتقددتترد دعدد اردليددمريدددصرتةددمردار)ردلهددي  رمدد   رتيددمريبمددلردودديددررمت دد ر

                                                             
ر.168 رصر5014د  تت رو يت ده ر ةد ردلتقتت رج هة ردلجزدع  رخ  بر  ده  رئ دد ردلم د ا ر(ر(1
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لداددتصردلهتددووارلق دددد رد ودددد رهخدد لبرئضدد عمرمدد ل( ر  ليعدد   ردلددط رد دد  ر ددد  ر دد ريةددورد
ر(رهارد ي  ئد رع ل  ردلط  ؟ر6/5لدصردله وار)

ئدددوردج مدددلرتةدددمر دددطدردليعددد   ردلهت هددد رد ت مدددد رلتقدددتترد دعددد ار دددمرئضدددد رعددد  مد  تررررررر
م لقت :ر)د رد   رئد دتدمردةيد برمد لق دعاردلق دتددد رتدله ودد  رتد ي  ئدد ر ريةيمد رت عقدً ردهد  ر دطدر

دددتجرهدداردلقدد دعارهددارتدددالردلهمددود رل ددارد ي  ئددد ريجمدد ردلددوت ردلهية ئددوارتةددمرتددو ريجدد تزرتددوردل
ر(.(1)هةدارتدوردئ د   رلهب ر طهردلق دعار مردلهع ع ردلجزدعد 

دع  لردلهت ه رد ت مد رل طهردلتدوتورتمعد  راد دلر دمرددصردلقد د ردلاد و ر دمرئضدد ررررررر
(رهددارد ي  ئدد رد ت مددد رلتقددتترد دعدد ار6/5مددََاردلهدد وار)عد  مد  ترند دد ردلددط   رتدددوه ردئد لر)ر

 ري   ردلق دعاردلق دتدد رتدله ود ردلهداتصرتةد د ر دمردلقدتددداردلودخةدد رلةدوت رد  د دب رتل دار
ي ةبرهاردلوت ردليمريدصرتةد  ر مرئتدددد  رداريضلرئدتوًدرييهب رمتارد تاردلدصرتةد د ر دمر

رم  رجع ه ردلج ده رتدلهت    رتةمرتقتتردلو  ج(.توتورهةقتل رهلرد خطررم  تي
لقور  ارئد د ردلهت هد رد ت مدد رمهد عدم ردل ةداردلدط ريقدو رمدرردلعددورعد  مد  تردلدمرر

دلهت ه ردلهط ت ارمخاتصردودديررمج  ردلي  دبردلجه  دمرلهجد ورتد زيدرر هدتد رودخد رهد قد ر
تةد د  رهددوتدً ر دمر ةدددرردارددصردلهدد وارردلجهد  عروتاردلددو لرلة عدت ردلق دتدددد ردله  تضد رئ دتددد ًر

(رهدددددارئددددد دتاردلجهددددد  عردل  دعدددددمردلدددددط رتتئدددددبرمهتجمدددددرردةدددددورهخ ل دددددً رلهمدددددودردلمددددد د ار285/1)
(رهارد ي  ئد رد ت مد رلتقتترد دع ا رتةدمردتيمد  ردارددصر6/5دلهداتصرتةدرر مردله وار)

                                                             
هتهدددوردل ددد   ر تددد   ردلقدددد دعاردلق دتددددد رتهدددوارتجدي دددد ر دددمرد بمددد ل رمتدددالرهدعددددت ر دددمرهجةددد ردلمتددددتالر(ر(1

ر.571 رص5012 ر11تدلو دع لرد دع دد  رج هة رع د وا ردلةوو
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 زارلألهددددتد ر ددددد ر(رهددددارئدددد دتاردلجهدددد  عرد يدددد اردودددددد ردلعددددخصرلهجدددد وردلتددددد285/1دلهددد وار)
ر.(1)دلهعيت د ردل عت ردلجه  د 

(ر285/1تد ددولردلهت هدد رد ت مددد ر ددمر و دد رتةددمردل ةدداردلعدد مترداردددصردلهدد وار)ر
هددارئدد دتاردلجهدد  عردل  دعددمرلدد رديضددهارئ دددد ردودددد ره ةقدد رتيددمرده دداردتيمدد  هرهخ ل ددً رلهمددودر

ضدهاردلددصردلعد مترهدارئد دتار(رهدارد ي  ئدد  ر ةقدوري6/5دلم د اردلهدادتصرتةددرر دمردلهد وار)
دلجه  عرئ دد رئ دتدد رمعد  رده دارلةهدي  ردبمد لرت عد   رتةدمرعدمد ردلهبد  رددو لرميدتد  ردلقدتار
دلقد   ار بمد لرم د يددر ر هد ردارئدد دتراردلجهد  عرلد ردتدد  ردلهدي  رهددارتقدرر دمردلددو  جرتدارد عددرر

تض ردلضم ردلجه  دمردلدط ر مرهتدج  رئ دد رد ودد ردله ي ض  رهارخ  ردل ةارم ليزتد رله
ر.(5)د دورد ي  مررلج ده ردلي  دبردلجه  م

تدعي  ورهاردلت  ردلع متردارئض  ردلهت هد رد ت مدد رلتقدتترد دعد ارد عدبرم د رر
تضت رتارئمت رئ دد رد ودد  رهلرتضلرمةداردلقددتورتيدمر ريد و ردلدمرددي د عرهمدودردلمد د ا ر

دلة ددسرتتددو ريجدد تزر ددطهردلقدد دعارلةتددوتوردلهةقتلدد رتوتارتهدداريةددعردلقدددتورئ مةددد ردلق دددد ر بمدد لر
رد خ  رمتتردلهي  ر مردلو  جرتارد عررهاردلج ده ردله ي ارد ي  مررل  .

لقدورط د لردلهت هدد رد ت مدد رلتقدتترد دعدد ارتةدمرداره هي د رييضددهاردلمتدالر دهدد رر
دقد رييه عدمرهدلرهمدودردطدر  اردلداتصردليمرجد  لرمق ددد رد وددد ريد ري مدق د رتةدمردلهدي  رم  ر

دلمدد د ا رتددددرردتددترلةهعدد جردلددت دمر ددمردلددوت رد  دد دبر ددمرد ي  ئددد رداردتدد  ردلق ضددمردلددت دمر
هددارمةددارادد تد يرردليقود ددد ردلهيةةقدد رميقددود رئدهدد ردولدد رد بمدد لردلهقوهدد رهددارئمدد ردلهددوتم ر

                                                             
دلجزدعددد ر)و دعدد رهق  ددد ( رمتددالرهدعددت ر ددمرهجةدد رو.رهتهددوردددتدبردل ددتدت ا رئ دددد رد ودددد ر ددمردليعدد دة لر(ر(1

ر.212 رصر5015 ر48دلع دة رتدلق دتا رج هة رد ه  دلردلة مد ردلهيتوا ردلةوو
ر.216دلهاو رد عر رص(ر(5
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اددتصرتد دد دمرهمددودردلمدد د ارهددارهضددهتدرر ددمرمةددارد تددد ارمعدد  رداردددي رطلددعرهددارخدد  رد
ر.(1)ئ دتدد ري   رتتردلهي  ر مردلو  جرتارد عرر مرهتدج  ر طهردلق دعا

   
رالمطلب الثاني

 موقف القضاء الدستوري من مشروعية قرينة االدانة
دلضدت رتةدمرهتئدبردلقضد  ردلددودخةمرهدارئ ددد رد وددد رتعيقياد رو دعديد رتةددمرردعدةد رر

دلقضدد  ردلوعددديت   رمتددددالردي دد تردلدددمرهتئدددبردلهجةددسردلوعددديت  ردل  دعدددمر ددمردل قددد ارد تلدددم ر
تهتئدددبردلهت هددد ردلوعددديت د ردلةةدددد ر دددمرهاددد ر دددمردل قددد اردلب ددددد ردهددد ر دددمردلةددد دترتد ددد ًدرلتودبددد ر

هدد رد يت وددد ردلةةددد رلدد ريياددوار  رئضددد رماددوورهعدد تتد ر ددطهردلقضدد  ردلوعدديت  ر ددتاردلهت 
ردلق دد .

 اواًل: موقف المجلس الدستوري الفرنسي من قرينة االدانة
ل ريةَترئ دعارد ودد رعجمً رئتدً رهار  بردلقض  ردلوعيت   ردطردئد ردلهجةدسردلوعديت  ر

لق دددددد رد ودددددد رتتددددو رموعدددديت د ردلداددددتصردلهيضددددهد رر16/6/1888 ددددمرئدددد د دهردلادددد و ر ددددمر
ديهخارتارئ دد ردلم د ارهدارتددالرر: (ية  ض  رهلردلهم ولردلوعيت د ر مر  دع  رهتضتً رددر

دلهمود رداردلهع جر رده دررتضلرئ دد ردودد ر مردلهع ع ردلجزدعد  رل دارده داردتهد  رهبد ر دطهر
مادد  ردلد  عددد ردترردلقدد دعارتخاتاددً ر ددمرئضدد د ردلهخ ل دد لرهيددمرهدد ر  دددلر ددطهردلقدد دعار رييعدد 

                                                             
ر.170خ  بر  ده  رهاو رع مت رصرر((1
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دله ةقدد رتيضددهاردتيدد د رتقددتتردلددو  ج رتداردلتئدد علردتر دد   ردلتدد  ردددول رمعدد  رتق دددمرتةددمر
ر(.(1)    رد ودد 

دصردلهجةسردلوعيت  ر دمرئد د هردلعد مترتداردجد زارئ ددد رد وددد ر دمردلهخ ل د ل رد رداردلقد د رر
 قد  رتددهد ردج ز د ر دمردلجددل رتطلدعرردلع مترل رددتا رتةمردج زارئ دد رد وددد ر دمردلهخ ل د ل

هددارخدد  ردلةمدد  دلردلهعدديخوه رهدداردلهجةددسردلوعدديت   ر دد لهجةسردعدديخو ر ةهدد رخاتاددً رتلدد ر
دعدديخو ر ةهدد رتادد دً  رههدد ردةدددمرداردجدد زارئ ددددد رد ودددد ر ددمردلهخ ل دد لرلدد ردددتلرتةددمرعدددمد ر

ر.(5)دلتا رتدده رتةمرعمد ردلهب  
 ر ددددً رهعدد م ً رلدد د ردلهت هدد ر16/6/1888د هردلادد و ر ددمرتداردلهجةدسردلوعدديت  ريمدددمر ددمرئدد رر

د ت مددددد رتل ددددارمه دددد ودلردئدددد رادددد دت رهددددارد خددددد ا ر مةددددوردارادددد  رمددددتاردلهعدددد جردلجزدعددددمر ر
دعددي دلرهدددارتدددالردلهمدددودردلددددصرتةددمرئددد دعارد وددددد رتدد ورتعدددهلرمدددطلعرتل ددارمعددد  ردعددديبد عمر

رةوعيت رت م:تدضةً رتوارع ت رل مريمقمرهب ر طهردلق دعاره  مق رل
دار ري ددتارئ دددد رد ودددد رئ ةددد ردترد  عددد :رتدقاددورمددطلعرداري ددتارئ دددد رد ودددد رئ مةدد ر بمدد لر -1

 دلة س ر ق دد رد ودد ردلق  ة ري تار د روعيت د رت ردعهلرلةهع جرد خطرم  .
تددددو رد خدددد  رمتقددددتتردلددددو  ج:رمهةدددددمردارد يدددد داردودددددد ردلعددددخصر رده دددداردارد ددددتارهمدددد  ًدر -5

 رمتقتئددررلةددو  جرتددارد عددرردهدد  ردلي هدد ردلهتج دد ردلدددر رمهةدددمردخدد ردجددبريه ددداردلهددي  رلإلخدد 
 هاريقود رد ول ردليمريوتارد ي  مررلةج  ردلهدعتبردلدر.

                                                             
رم:ئ د ردلهجةسردلوعيت  ردل  دعم ردع  ردلدررد عي طرمتادوار دا رتةمردلهتئلرد ل ي تد(ر(1

https://sites.google.com/site/bouseidafaissal/archives/2013/pagecommentaires/dr
alqanwnyte/karain-alsyaghte-wsر.6/1/5011يت دخردخ رزد  ا:رر

ر.222و.رهتهوردتدبردل تدت ا رهاو رع مت رصر(ر(5

https://sites.google.com/site/bouseidafaissal/archives/2013/pagecommentaires/drws-alsyaghte-alqanwnyte/karain
https://sites.google.com/site/bouseidafaissal/archives/2013/pagecommentaires/drws-alsyaghte-alqanwnyte/karain


 

  
 االستثناءات املقررة على مبـدأ البــراءة

 ل عبداللطيفبــراء منذر كما أ.د
 كايم كامل الباحث وسام

 

 

 

 

 
11 

داردول ر    ردلتد  رتمعد  رتق ددمرتةدمر د   رد وددد :رتدلهقادتورمدطلعردارد يد دارد وددد ر -3
تمعددد  رهد قدددمردلدددمر ددد   رد وددددد  رد ردارردجددبردارد دددتارهمدددددً رتةدددمرتئددد علردترو عددد ريعددد 

 .رر(1) د عردع  دلردترو ع رهد قد رتتق دد ريعد ردلمرد ي  بردلهي  رلة ة ردلهدعتبردلدر
 ثانيًا: موقف المحكمة الدستورية العليا في مصر من قرينة االدانة

دلهجةدسردلوعديت  رلقورددي جلردلهت ه ردلوعيت د ردلةةدد ر دمرهاد رهد جدً ره د د ًدرلهتئدبررررررر
دل  دعمرهارئ دد رد ودد  رتدالرياولردلهت هد ردلهدط ت ارلةةوددورهداردلدادتصردلق دتددد ردليدمر
ي د سرئ ددد رد ودددد رتلد رييدد وور دمردلت دد رمةدو روعديت د ر ددطهردلدادتص ر هدد رد دولرتةددمردا:)ر

  رتدخد ً ردق رتب رد بم لردلمردلهي  ردةوردديت ً ر خيا صر  ةدرردلوعديت رلةعدة  ردلقضد عد
لهتجمددد لردل اددد رمدد ددد رتمدددداردلعدددة  ردليعددد دةد  رتهد ئضدددً ر دددطلعر  يددد دارمددد د اردلهدددي  رهدددار

( رتئدددورت هدددلردلهت هدد ردلوعددديت د رميددد  دخر(5)دلي هدد ردلهتج ددد ردلددددرر ددمر ددد رتئ عة ددد رتتد ادد   
(ر66هددارئدد دتاردلجهدد  عر ئدد ر)ر117 ر21 ر27مةدو روعدديت د رهدد ريضددهديرردلهددتدورر1/5/1887

هدداردتيمدد  رهجدد وردلدددقصر ددمرتددووردل دد توردله   دد ردترهتيتد ي دد ر هدد ردو  ر ددمرر1862رلعددد 
ر.(2)ئ عه ردلعتارئ دد رتةمري  دم  رهعيتجمً ردل  ده ردلهداتصرتةد  ر مردلق دتا

دخةصرهه رعمتردلمرتجتوريم دار مرهتئبردلقض  ردلوعيت  ر مر  رهار  دعد رتهاد رتدت رر
دلوعدديت  ردل  دعددمردارئ دددد رد وددد ردعدديبد  رتةددمرد ادد رده دداررئ ددد رد ودددد  ر قددورتددَوردلقضد  

                                                             
ر.171خ  بر  ده  رهاو رع مت رصر(ر(1

(رئضدد عد روعدديت د  رهعدد  ردلد دد ر ددم:رو.رهتهددور15(رلعددد ر)12 ردلقضددد ر ئدد ر)5/5/1885وعدديت د رتةددد رر(5)
ر.226دتدبردل تدت ا رهاو رع مت رص

(رئضدد عد روعدديت د  رهعدد  ردلد دد ر ددم:رو.رهتهددور11(رلعددد ر)75 ردلقضددد ر ئدد ر)1/5/1887وعدديت د رتةددد ر(2)
 .227دتدبردل تدت ا رهاو رع مت رص
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د خطرمررهارئم ردلهع ج رل ارئَدور طهردلق دد رمهجهتتد رهداردلضده د لرد ه د :رداري دتارئ مةد ر
 بمدد لردلة ددس رتتددو رد خدد  رمتددتردلهددي  ر ددمردلددو  جرتددارد عددر رتدخددد ًدردجددبرداردددول رتدئددلر

ودددد  رتمخدد برطلددعر ددتاردلدددصرتةددمرئ دددد رد ودددد رد ددتاردلتد  رتمعدد  رهد قددمرتةددمر دد   رد 
 دددد روعددديت   ردهددد ردلقضددد  ردلوعددديت  ر دددمرهاددد ر قدددورديخدددطرهتئ دددً ره ددد د ًدرلةقضددد  ردلوعددديت  ر
دل  دعددم ر قددوردتيمدد ردارئ دددد ردلمدد د ارهمددودروعدديت  ره ةددتردجددبرتةددمردلهعدد جردلددت دمردتي دهددرر

ق دتدد ردله  ع رلق دد رد ودد ره هد ر  ددلر مر  رد تتد  رهه ردةدمرتو روعيت د ردلداتصردل
رد تيم  دلردلةهةد ردليمردتجملردلدصرتةمر طهردلق دد .
 المبحث الثاني

 قرينة االدانة القائمة على افتراض الركن المادي للجريمة
داردل مدةدد ردلخ ادد رلددمةاردلجدد دع رجةةددلره هدد ردلهددوتمر ددمردبمدد لرد ي دد بردلهددي  ررر

ً  رههد رتدطدرم لهعد جردليدوخ رمدادتصراد دت ري يد ارد ي د بردلهدي  رلة  اردله و ردهد ًدرادةم
لةعددةتعردلهدد و رلةج دهدد رتيددمردبمددلردلة ددس ردلددط ردةيمدد ردلهمدد  رد ع عددمردلددط ردعدديدولرتةدددرر
دليعدد دة لردلجزدعددد رلةدددصرتةددمرئ دددد رد ودددد  ردارد يدد دارئددد  ردلدد  اردلهدد و رلةج دهدد ردةدددمر

ر.(1)  ا رتيتهد ردلهي  رتب ردبم لردلة سدت   ردلهوتمرهارتب ردبم لر طدردل
 ددطدردلدددتجرهدداردلقدد دعاريدد ردلدددصرتةدددررادد دت ر ددمرمةددارهددتدورئدد دتاردلةقتمدد لرم جضدد   ردلددمرر

ردلداتصردلتد وار مرمةاردلقتددداردلخ ا .

                                                             
 ر5002 رهدعدتاردلهةد  ب رد عدد دو د  ر1و.رهتهدتوردتهدور در رتدب ردبمد لرد تدتد رد ادةلرلةهدي   ر ر((1

ر.77ص
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  رطلعردتي رتةدد ريد ت رئ دد رد ودد ردلق عه رتةمرد ي داردل  اردله و ر دمرئدتددداردلةقتمد لرر
 ةبرد ت (رتئ دد رد ودد ردلق عه رتةمرد ي داردل  اردلهد و ر دمردلقدتددداردلخ اد ر دمر مر)دله

ر)دله ةبردلب دم(.
 المطلب االول

 قرينة االدانة القائمة على افتراض الركن المادي في قوانين العقوبات
داردله ةدددلرتةدددمرئددد دتاردلةقتمددد لردجدددورداردلهعددد جرئدددوردت ورتددد  لر  يددد داردلددد  اردلهددد و رر

لةج دهد  ردد ئً رمدطلعرتدب رد بمد لرتةدمرتد يتردلهددي   ر دطهردلقد دعاريد ردلددصرتةد د ر دمرجدد دع ر
رهيةووا رديد ت ر ً رهد  رت تردلدق  رد يد :

 اداء الواجبراواًل:
(رهددارئدد دتاردلةقتمدد لردلة دئدمردلد  ددط رتةددمرددددر:)ر رج دهدد ردطدرتئددلر40دادلردلهدد وار)رر

ره رت ه ر مردلت  لردلي لد :دل ة رهارهت بردترعخصره ةبرمخو
ردتً :ردطدرئ  رمع ه ردد رم ة ريد دطًدرله رده لرمرردلقتددداردتردتيقورداردج د هرهاردخيا ار.

ب ددددً :ردطدرتئددلردل ةدد رهدددرريد دددطًدر هدد رادد و ردلدددررهددار عدددسريجددبرتةدددررد  تيددرردتردتيقددوردار
ر  تيررتدجم رتةدر.

وردل  ت رمهع تتد ردل ة ر د ارهمدددً رتةدمردعدم برهةقتلد رتدجبر مردلت ليدارداردبملرداردتيق ر
تددددررلدد رد ي مددررد رمةددورديخدد طردلتد دد ردلهد عددم رتهددلرطلددعر دد رتقدد بر ددمردلت لدد ردلب دددد ردطدر دد ار

ر(.(1)دلق دتار ردعهلرلةهت برمهد ئع رد ه ردلا و ردلدر

                                                             
ردلهةو .ر1868(رلعد ر111ئمر ئ ر)(رهارئ دتاردلةقتم لردلة د40دله وار)ر(1)
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ب ردبم لردددرر د ارل مردعي دوردلهي  رهارت  ر طهردله وا ردلقمردلهع جرتةمرت يقررترر
تعددداردلددددد  رهةيقدددوًدرهعددد تتد ردل ةددد ردلهقيددد بردلهخددد لبرلةقددد دتا رتداردتيقددد ور ددد ارهمدددددً رتةدددمر
دعددم برهةقتلدد  رتددددررلدد رد ي مددررد رمةددورديخدد طردلتد دد ردلهد عددم  ر   ادد ر ددترئددد  ردلهعدد تلد ر

دلردطدردبمددلردلجزدعددد رتةددمرتدد يتردلهت ددبر ددمرت لدد رد ي  مددررتهددً ر ددد رهعدد تج رد رددددرردعددي 
)تعدداردلدددد ( رد ردتيقدد وهرمهعدد تتد ردلةهدد ردلددط رديدد ه رداردد ددمردلقاددوردلجددد عمردلدد ز رلقددد  ر
دلهعدد تلد رتدداردلج دهدد ردلةهوددد  ردطدر دد اردلةهدد ر ددد ردلهعدد تجردلددط ردم عدد هردلهت ددبريقددت رمددرر

يخدد طرج دهدد ر ددد رتهوددد  رتجددبرتةدددررلد ددمردلخ ددتردلةهددو  رداردبمددلرددددررلدد رد ي مددررد رمةددورد
ر.(1)د تيد   لردلهد عم 

تهارتج  رد  د ردلهيتدضة ردارهعد تد ردلة دئدمرئدوردتعدارم دي د  ر دطدردلهعدةعنر ددرررر
دطدر  اردع ت رمداردل ة ردلق دتدمرتدل ة ر د ردلق دتدمرل مر ردد و ري وددوردلهت دبرمهعد تلد ر

م لهادةت ردلة هد  ره ةق ردلمري ووهر مردج د ره ر ترهاردخيا صرت د ير رهه ردةتدترضد  ر
ر هاردلهيةدارهق م رطلعردار رد   رج دبرد   دوردلطدارده اردارديةوارتةمرتقتئ  .

 ثانيًا: قذف الموظف
(رهددارئدد دتاردلةقتمدد لردلة دئددمرتةددمرددددر:)رت ردقمدد رهدداردلقدد طبر422/5يدددصردلهدد وار)رر

برمخوهدد رت هدد ردتردئ هدد ردلددولد رتةددمرهدد ردعدددوهرد ردطدر دد اردلقددطبرهتج ددً ردلددمرهت ددبردتره ةدد
دلمرعخصرط را  ردد مد رت ه ردتر  ارديتلمرتهً رديةةترمها للردلجه ت رت  ارهد ردعددوهر

ردلق طبرهياً رمت د  ردلهقطتبردترتهةرر  طدردئ  ردلولد رتةمره ردعدوهرإدي لردلج ده (.

                                                             
خةبره دو راد لل رضده د لردلهدي  ر دمرد جد د دلردله عد رم لت دد ردلعخادد ر)و دعد رهق  دد ( رد  تتد رر(1)

ر.44 رصر1880و يت ده ر ةد ردلق دتا رج هة رم ودو ر
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ديضدلرهددار ددطدردلدددصردارتددب رد بمدد لردةقدمرتةددمرتدد يتردلهددي  رت ددترت ددسردلق تددواررر
 ر ددمرد بمدد ل ر ةدد ردةددَترتةددمرتدد يترج دد رد ي دد  رتددب ردبمدد لر ددطبردلتئدد علردليددمردعددم  ردلة هدد

دلقدد طبردلددمردلهجدددمرتةدددر رمدد ردتجددبرتةددمردلهددي   ر دهدد ردطدرد دورداردة ددمرهدداردلهعدد تلد ر ةةدددرر
دبمدد لراددت ر دد رتدئةدد رهدداردلتئدد علردليددمردعدددو  ردلددمردلهت ددب ر دد طدردئدد  ردلددولد رتةددمر دد رهدد ر

ر.(1)لج ده  رتطلعرخ ت رتاردلق تواردلة ه ر مرد بم لدعدوهرددي لرد
داردلهعدد جردلة دئدددمردجددد زرلةهددي  رم لقدددطبر دددمرتددتردلهت دددبردترهدددار ددمرت هدددرردئ هددد ررر

دلدددولد رتةدددمرادددت رتئددد علردلقدددطبر دددمرددددد ره تةددد ر  ددددلرتةد ددد ردلدددوتتاردلجزدعدددد رت قدددً رلةقتدتدددور
ليد دددددد ردت ددددد  ردبمددددد لرادددددت ر رمخددددد بردلهعددددد تداردل  دعدددددمرتدلهاددددد   ر قدددددورط مددددد ر(5)دلة هددددد 

د وت  دلر مردلقطبردلهم  رضهارهتدتدورهتووارعتن رهاري  دخريمةغردلهي  رم لوتتاردترتددور
ر.(2)دت رتضت رلةهي  ر مرجةع لردلهت  ه 

 ثالثًا: جرائم النشر
(رهددددارئدددد دتاردلةقتمدددد لردلة دئددددمرتةددددمرددددددر:)ررهددددلرتددددو رد خدددد  ر11إريدددددصردلهدددد وار)

 لدعم ردلمره لبردل ي بردترتدضدلردل عد ردلدمر دد رطلدعرهدار د تردليةمدد رم لهع تلد ردلجزدعد رم
دة ئبر عدسريت د ردلادتد  رماد يرر د تً رلةجد دع ردليدمري ي دبرمتدعد  رادتد يررتدطدرلد رد دار
به ر عدسريت د ردة ئبردلهت  ردلهع ت رتداردلقعد ردلدط ردتاد ر ددرردلدعد .رتهدلرطلدعردة دمر

                                                             
 ر1886 ر( ره مةدد ردلزهدد ا رم ددودوو.ر خدد  رتمددوردلدد زدتردلتددودبم رعدد  رئدد دتاردلةقتمدد لر)دلقعدد ردلخدد ص(ر(1

 .561ص
دلد ضدددد ردلة مددددد  ردلقدددد   ا ررو.رهتهددددتورهتهددددتورهادددد  م رعدددد  رئدددد دتاردلةقتمدددد لر)دلقعدددد ردلخدددد ص( رود (ر(5

 .272صر 1885
ر(رهارئ دتارد ج د دلردلجد عد ردلها  .152(رهارئ دتاردلات   ردل  دعم رتدله وار)22دصردله وار)ر(2)
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دبد  ردليتقدترداردلدع رتاد رمدوتارتةهدررتئدو ر د رهد رلوددررهاردلةق برد رهد ه ردطدربملر مر
رهاردلهةةته لرتد ت دتردلهع توارتةمرهة   ردلد ع ردلتقدقم(.

هارخ  ر طدرديةدارتةمر عدسريت د ردلاتد  ردتردلهت  ردلهعد ت ر دمردلقعد ردلدط ررر
ادد روتارتادد ر دددرردلدعدد ردلددط ردعدد  رج دهدد ردة ئددبرتةد دد رم لقدد دتا رداردبمددلرداردلدعدد رت

تةهر رتداردولمرم  ره رلودررهارهةةته ل رتداردقو ر  ره رلودررهاردت دتريع تورتةدمرهة  د ر
ردلد ع ردلتقدقم ر ارتب ردبم لرم د يرردقلرتةدر.

لقوردي تردل قررتدلقضد  رتةدمرداردعد سرهعد تلد ر عددسردليت دد ريقدت رتةدمردعد سر تددرر
(ر11 م رتد ع دب رت دطدرهد ردادلرتةددرردلهد وار)دل عدسردل ةةمرل   رتمطلعردقلرتةدررتدجبردل ئ

هددارئددد دتاردلةقتمددد لردلة دئدددم ر هدد ردخدددطردلقددد دتاردلهاددد  رمددطدلرد يجددد ه رتعددد  رتةددددرردلقضددد  ر
دلهادد  رددضددً  رتدددالرط مددلرهت هدد ردلدددقاردلهادد د ردلددمردا:)ر عدددسردليت ددد ر ددتردلهعدد ت ر

 مقدددً ر ت ددد  رئددد دتاردله متتددد ل رجد عددددً ر مقدددً ر ت ددد  رئددد دتاردلةقتمددد لرت دددتردلهعددد ت ردود ددددً ر
تدجدددبردادددً ردارد دددتار عدعدددً ر ةةددددً  رد ردجدددبرداردم عددد ردليت دددد رمد عدددرردتردعددد برتةددددر ردتر

ر(.(1)د تار مردعي  تيرر طدرد ع دب...
ده رتار مدة ردلهع تلد ردلجزدعد رل عدسردليت د ر قور  د لرد  ديد ار دمر دطدرد يجد ه رد تلدمرر

رة ردل د رتدلب دد رييةةترم لخ تردله ي ا.رعدتجزر  رهد  ر   يم:ييةةترم لهع تلد رتار 
ط دبرج ددبرهداردل قدرردلدمرده  ددد رهعد  ل ردلعدخصردعديبد  ًدرراواًل: المسؤولية عن فعل الغيـر:

م تيمد  هر د تً رداددةدً رلةج دهد ردليددمرد ي مدلرهدارئمدد ردلعدخصرد خدد ر دهد رلدتر دد ار دطدرد خددد ر
قد ردلعدخصردلدط ردتجدور دمرئهد ر دطدردلي يددبردتردليعةعد ر د طدر د اري مةً رلألت  رمتدالردعدت ر 

                                                             
ر(رهارئ دتاردلةقتم لردلها  .182دله وار)ر(1)
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 ددد رهةدد تبردعددت ردلعددخصردلددط ردةدددرر ددمردلي يدددب رتتةددمرطلددعر دد ار  دد اردلهعدد تلد رم لييدد ملر
يقت رتةمرد  ي دارمَعد و  ردلهعد تلد ردلجزدعدد ردلدمردعدخ صرئدور رد تددتاردة  دتارعددعً رتدار

ليتددوردلط رتضمرمرر طدردل د رهاردل قررتدلقضد  ر د ارطلدعردلج ده ردله ي م  رتتةمردل   رهارد
لدد ردهدددلرهدداريتجدددرردلدقددوردلدددر ردعدديد وًدردلددمرددددرر رده ددارهدداردلد تددد رد ج دعددد رئمددت رد  ديددمر

ر.(1)دلهخ   ارتدلدد م ردلق دتدد ر تع سرلةهع تلد ردلجزدعد رتار ة ردل د 
 ر رده اردارديتقتر دمردلج دهد ردتيهد وًدرتةدمردارد عد ور مردلهع تلدرثانيًا: الخطأ المفترض:

دل  اردله و روتاري ةبردلد  اردلهةددت  رمهةددمردخد ردارد دتاردعد  ردلجد دمرئ عهدً رمطديدرروتار
دلت جد ردلدمردارداد تبرطلدعرد دواردترتةد رم لدعدد  ردله ي دب رتمدطلعر  ددرردعد  رخ دًتره ي ضددً ر

دلمتدالرتدارتقدقد ر دطدردلخ دترتدبم يدر رتدارددوهجر مردلدع  ر دقلرمتئتتررهاروتاردلت جد ردلدمر
هع تلد ر عدسردليت د ريقت رتةمردع سره و رتةد رمهتيدتارهد ردعد ردترلد ردةةد  ردارد  يد دار
دلق دتدمر ترد ع سردلط رمددلرتةدررهعد تلد ر عددسردليت دد رم ددررد ةدلرتةدمر د رهد ردعد ر دمر

قدد دتدمرلدددسرلددررئ دددد رئ  ةدد  رتددهدد ردلج دددوارتلددترلدد رد ةددلرتةدددرر ةددً  رد ردار ددطدرد  يدد داردل
دجدتزردبمد لردلة دسردطدرده داردلهدي  ردبمدد لرتدو ردعدي  تيرردلتدةتلد روتارتئدتجردلج دهد رمعددمبر

ر.(5)دلقتاردلق   ا
ر
ر

                                                             
 رصر1816ود ردلد ض ردلة مد  ردلق   ا رر1هتهتوردجدبرتعدم رع  رئ دتاردلةقتم لر)دلقع ردلة  ( ر ر(1)

ر.610
دمدد د د ر ددرردلزددددو رد دد تردلهعدد تلد ردلجزدعددد رتددارجدد دع ردلددط رتدلقددو رتدليتقددد ردله ي مدد رهددارخدد  ردلهتدئددلر(ر(5

ر.18 رصر5011ع  رد ل ي تدد  ر ع ل ره جعيد  ر ةد ردلتقتت رج هة ردلع ترد تر
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 رابعًا: جريمة االعتياد في العيش على الدعارة
(رهددارئدد دتاردلةقتمدد لردل  دعددمرتةددمرددددر:)ردةتددترم لددوت  ار552/6 قددورداددلردلهدد وار)رر
تدو ردعدي  تيرردبمد لردلهدتد وردله لدد ردلهق مةد رر-2دة ئبرمةقتميدررد ر ةد رهدارد  ةد  رد يدد :رتر

لده رتد ير رل  رهاردع  ارعخصرده  سردلوت  ارمات اردتيد ود  ردتري م ررت ئ ردتيد ودد ر
هددددلرعددددخصردترد بدددد رده  عددددتاردلددددوت  ا ردتردعدددد  ارعددددخصرلددددررت ئدددد رمتعددددخ صرده  عددددتار

ردلوت  ا(.
دلهعددد جر دددمر دددطهردلج دهددد رد ي ددد بردلهدددي  رلج دهددد رد تيدددد ور دددمردلةدددد رتةدددمررد يددد ارر

دلددددوت  ا رلهجددددد ورهعدددد  ديرردترهة تويدددددررلعدددددخصردتردعددددخ صرده  عدددددتاردلددددوت  ا ر ةدددددو رئدددددو ار
دلعخصرتةمردبم لرهتد وهردله لد ردليمرييه عمرهدلرده درردلهةدعدمردل د   ردجةد رهددرره ي مدً ر

هدتد وه رمتددالرديت دورمد ارهد ردتاد رتةددررهداردهدتد ردترهد ررلةج دهد رد ردددرردطدردبمدلرهعد تتد 
دد ددترهددداردهددتد رهدددارهاددو رهعددد تج رتلددد رد ددارهادددو ردهتدلددررهيتيددددً رهدداردعدددخ صرده  عدددتار

ر.(1)دلوت  ا
داردلقض  ردل  دعمرت ت رتدوري مدقررلةدصردلعد متر دمريتوددورد  ةد  ردلهج هد رتد دوررر

دلدوخ رل د رهداردعد  اردلمد  مردتردلهدتهس رد رتةمرداردلج ده ريقلرمهجد وردلةجدزرتداردبمد لر
داري م  ه رت ئ رهةدعد رهيتوارتلهوارهةدد  رمتدالرديق عهتاردلهع ار ده رمدد  رتديعد   تار
 دددر ردهدد رهجدد وردلزددد  دلردلهي دد  ارلةهددتهسر دد ردةدددمرهعدد  دي  رتدلةددد رهة دد ر دد ردد مددترتةدددرر

ر.(5)دلدصردلع مت

                                                             
ر.172خ  بر  ده  رهاو رع مت رصر(ر(1

ر.261و.رهتهوردتدبردل تدت ا رهاو رع مت رصرر(5)
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 رتةدددمر ددد رعدددخصردةدددد رمَ دويدددررت ضددد هرهدددلردقدددلرتدددب رد بمددد لر دددمر دددطهردلج دهدددرر
دلهددتهسروتاردارد ددتارهضدد  ًدردلددمرطلددع رتتةدددرر ددتاردلددزت ر رده ددارهعدد  ليررتددارهبدد ر ددطهر
دلج ده نر اردلة ئ ردلزتجدد ري يد ارم مدةي د ردلةدد ر دمرهعد ارتدتدو ر د لدصردلعد مترددي ة ر

 ارمتدددالرداردليقدد و رتدداردعددخ صرنخدد تار ددد رد زتد  ر هدد ردارج دهدد ردلهعدد  د رج دهدد رهعدديه
 ددمر ددطهردلج دهدد ردمددودرهدداريدد  دخريدد عردلهعدد ارتهعدد    ردلهددتهسرلهعدد د   رتلدددسرهدداريدد  دخر

ر.(1)دلهع  د 
 ه رداردلج ده ريقت رم اردلد  رته ردطدر  دلردلهع  د ردترد ئ هد ر دمردلهتد ردلدط ررر

 هدد ر ردةدددز رداريهدد  سر دددرردلهددد داردلم دد  ردتر ددمرهتددد رنخدد رمةدددوًدرتدددارهتدد رهه  عدد ردلم ددد   ر
 ر ار  ددد ردلهعدد جر ددمردليجدد د ر(5)يادتبرد ئ هدد ردددد رهعدد تواردترهة تددد رتةددمرهه  عد ردلم دد  

 ددمردلهةتلدد رتةددمر عددبردلهددتهس رتلدددسرهعدد  دي  رمتددورطديددر ر  لهةتلدد رتةددمر عددبردلهددتهسر
دجة رهداردلعدخصرهعدجةً رتهت ضدً رل د رتةدمردل ةد رتادت ارهدارادت ردعدي   رم د  ردل دد  ر

ةتل رتةمر عبردلهتهسريه رهاردلاةتم ردبم يرر مر بد رهارد تدد انرتلدطلعرد يد ارتداردله
دلهعدد جر ددمر ددد رعددخصردعددد  ارهددتهسردددددرردةددت ر دددمر عددمررتةدددمرهدد ريجدددددررتتةدددررداردبمدددلر

ر.(2)دلة س

                                                             
ر.265دلهاو رد عر رصرر(1)
و.ر  هدددد ردلعددددةدو ردلجدددد دع ردلتدئةدددد رتةددددمرد خدددد ترتد ودبرتد عدددد ا رود ردلبق  دددد رلةدعدددد رتدليتزدددددل رتَهدددد ا رر(5)

 .124 رصر1882
 .262هاو رع مت رصرهتهوردتدبردل تدت ا رر(2)



 

  
 االستثناءات املقررة على مبـدأ البــراءة

 ل عبداللطيفبــراء منذر كما أ.د
 كايم كامل الباحث وسام

 

 

 

 

 
20 

 هدد رداردلهعددد جردلهادد  رلددد ررد  ددد رد عددية د رم دددطدردلدددتجرهددداردلقددد دعا رتهددارطلدددعرهددد ررر
ئ دتاردلةقتم لردلها  رهاردا:)رد ول ردليدمريقمد رتي دتارتجد رر(رها576يدصرتةدرردله وار)

رتةمردلهي  رم لزد ر مرتجتوهر مرهدز رهعة ر مردلهت ردلهخاصرلةت د (.
تدعددي  ورهددار ددطدردلدددصردارئ دددد رد عددي دعر دددمردلزددد رييتقددترهددارهجدد ورتدئةدد رضدددم ررر

عردلتدئةدد رد يدد ار ددمردلهددي  ر ددمرهدددز رهعددة  رت ددمره دد ارهخاددصرلةتدد د  رتدليددمردطدربميددلريةدد
ر.(1)تقررد عي دعر مردلزد  رتدقلرتةمردلهي  رتب ردبم لردلة س

 خامسًا: جريمة حيازة اموال غير مشروعة
دت وردلهعددد جردل  دعدددمردادددً رتةدددمرئ ددددد رد وددددد ر دددمردلجددد دع ردلهةتقددد رمتدددد زاردهدددتد ر دددد رررررر

دل  دعددمرمدد لتمسرهددواربدد الر(رهددارئدد دتاردلةقتمدد لر215/6هعدد تت رتدددوه رت ئددبر ددمردلهدد وار)
عددددتدلرتدل  دهددد  ر ددد رعدددخصردةجدددزرتددداردبمددد لرهدددتد وهردله لدددد ردلهق مةددد رلده دددرردلهةدعدددم ردتر
دةجزرتاردبم لرهاو رد هتد ردليدمردتتز د  ر دمرتد  رد يم  دررمة ئد رهةيد وارهدلرعدخصردتر
تدددواردعدددخ صرههدددارد ي مدددتدرجددد دع رهة ئدددبرتةد ددد رمددد لتمسرلهدددوار ريقددد رتدددارخهدددسرعددددتدل ر

ر.(5)يتاةتدرهار طهردلج دع رتةمرهد ة رهم ع اردتر د رهم ع اتر
 هددد رداردلهعددد جردلهاددد  ردت ور دددمردل قددد اردلب ددددد رهددداردلهددد واردلب ددددد رهددداردلقددد دتاردل عدددبر دددد رر

هددارددددر:)ردةددور عددمً ر ددد رهعدد تجر دد رهدد  رتادد رتةدددرردتددورر1872(رلعددد ر65دلهعدد تجر ئدد ر)
 ددد هرمعددمبردعددي   ردلخوهدد  ردتردلادد   ردترديدجدد ردلخ ضددةدار ت دد  ر ددطدردلقدد دتارلد عددر ردترل

                                                             
 رصر1881و.رهتهدددتوردجددددبرتعددددم رعددد  رئددد دتارد جددد د دلردلجد عدددد  رود ردلد ضددد ردلة مدددد  ردلقددد   ا رر((1

12. 
و.ردتهورل  مردلعدوره تم ردتدتريدوتد رهمدودرداد ردلمد د ار دمرد جد د دلردلجد عدد  رود ردلد ضد ردلة مدد  رر(5)

ر.206 رصر5001 ر1دلق   ا ر 
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لعدددةتعرهخددد لبرلددددصرتقددد مم ردترلدددعودبردلة هددد  رتيةيمددد رد يجددد رمعدددمبردعدددي   ردلخوهددد  ردتر
دلادد  ر دد رزددد واري دد درمةددوريددتلمردلخوهدد  ردترئددد  ردلادد  رتةددمربدد تاردلخ ضددلرل ددطدردلقدد دتاردتر

هدتد و   رتتجددزرتداردبمد لرهاددو رتةدمرزتجيدر ردتردت وهردلقادد  رهيدمر  ددلر رييد عددبرهدلر
رهع تجرل  (.

 دددتار دددطدردلددددصرددعدددترئ ددددد رئ دتددددد رتةدددمرداردلزدددد وار دددد ردلهيد عدددم رهدددلردلدددوخ ردليدددمررر
  دلرتةمردلهت ب ردده ر تر عبر د رهعد تجرتدد ج رتداردعدي   ردلت د د  ردتردلاد   ردتر

دلزد وار مربد تاردلهدي   رتتدو رهخ ل يررلعةتعرهت ت  رت  طدر ري ةبردلدد م ردلة ه رد رمتبم لر
يد عددبردلزددد وارهددلروخةددر ر ددمرتددداردقددلرتةددمردلهددي  رداردددوتارهددارج دمددرر ددطهردلق دددد رمتبمدد لر

ر.(1)دلهاو ردلهع تجرلب تير
تادد تاردلقددت ردارئ دددد رد ودددد ريةيمدد ردعدديبد  رلدد رديتعددلردلهعدد جردلجزدعددمر ددمرد خددطرمددررمتدددالرر

رلةقتم ل.ئةه ردجورهب ر طهردلق دد ر مرئ دتارد
 المطلب الثاني

 قرينة االدانة القائمة على افتراض الركن المادي في القوانين الخاصة
دعدددد رمدددوً ردلدددمردددددرر رده ددداردلمتدددالرتدددارئددد دعارد وددددد ر دددمرجهددددلردلقدددتددداردلخ اددد  رلدددطلعرر

عيقياددد رو دعددديد رتةدددمردليةددد ارلدددمةارئددد دعارد وددددد ردلهدادددتصرتةد ددد ر دددمرمةددداردلقدددتدددار
ردلخ ا .

ر

                                                             
 رعد بردلعددم دم ر ردلته دد ردلجد عدد رلةتدتر دمرداد ردلمد د ا ر عد ل رو يدت ده رج هةد رتددارتموردلهدة رع ل(ر(1

ر.246 رصر5015عهس ردلق   ا ر
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 : قانون الجماركاوالً 
د يد ارئ ددد رد وددد ر دمرتدوارر1881(ردلاد و رعدد ر81إَارئ دتاردلجه  عردل  دعمر ئ ر)ررررر

(رهدددررتةددمرددددر:)ر ددمر دد روتددتارييةةددترمدد لتجزري ددتار411داددتصرهدددر ردطريقضددمردلهدد وار)
دلمدددد رتةددمرتددو رد ي دد بردلهخ ل دد رتةددمردلهتجددتزرتةدددر( رد رددددررد رمضدد علردددي رضددم   ر ددمر

ق ردلجه  عرموتارد ردطاردتريا دلرئد دتدمردعدهلرمَوخ ل د ردترمه ت  د ريةيمد ردد د روخةدلرهد 
م  دتردلي  دب رتدقلرتةمردلهي  ردله ي ارد ي  مررلةج ده ريقدود رولدد ردبمد لرم د يدررهداري هد ر

ر.(1)دلي  دب
(رهددررتةدمردددر:)ردةيمد رهعد تً رتداردل د ر د رعدخصردتدتزرمضد علر202 ه رج  لردله وار)ر

هتددد ر ددد ( رتطلدددعرهددد رد ويدددرردلهت هددد ردلةةدددد ر دددمرئددد د رل ددد  رجددد  ر ددددر:)ر...رتددددالرداردلهددد وار
(رهددارئدد دتاردلجهدد  عريدددصرتةددمردار دد رعددخصردتددتزرتةددمرمضدد علرهتدد ر دد ردةيمدد ر202)

( رتتةددمرضدت ريتةدد ردلددصردلهددط ت ر(5)هعد تً رتداردل د رتم داردلد دد رتدارد ردتيمد  ردخد 
دلجه  مر مرهج ورت ئ ره ود ريجة ر طدرد خدد ردقدلريتدلر  عةد رديمدارداردلتد زارمه  ته  ر

(رهددارئدد دتاردلجهدد  عرتطلددعرعددتد ريهددلر ددطهردلتددد زارتددار  دددتردلهة ددد ردترتددار202دلهدد وار)
ر  دترنخ .

(رهددارد ددسردلقدد دتاردليدددمريدددصرتةددمرددددر:)رتددد عزر285/1ددضددً رهدد رجدد  ر ددمردلهددد وار)رر
دب( ر  لدصردلع مترديتوالرتاردلد ئ رتد يد دارتةهدرردلمض علردله  م ردةيم رهع تً رتاردلي  ر

ر مرد عد  ردله  م ردليمرددقة  رتيمردبملرت سرطلع.
                                                             

 دد  رهتهددو رهمددودردادد ردلم د ا)و دعدد رهق  ددد ( رد  تتدد رو يددت ده ر ةددد ردلتقددتترج هةدد رنمددمرم دد رمةق دددو رر(1)
ر.216 رصر5011دلجزدع  ر

ر.176 ردع  ردلدر:رخ  بر  ده  رهاو رع مت رصر50/6/1814(رميت دخ:ر20258ئ د ر ئ ر)(ر(5
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 ثانيًا: قانون المرور
تمتعددددبرر–إَاردلهعددد تلد ردلجزدعددددد رتدددداردلجددد دع ردله ي مدددد رخ  ددددً رلقددد دتاردلهدددد ت ريقددددلررر

لق تدددوار دددمرمةدددارتةدددمرتددد يترعددد عتردله  مددد  رد رداردلهعددد جرئدددوردخددد  رتدددار دددطهردر–د اددد ر
د تدد ا رت ددطدرهد ردخددطرمددرردلهعد جردل  دعددمر مةدورداردئدد رداردلهعدد تلد رتداردلهخ ل دد لردله ي مدد ر
دلد جه رتارئد واردلعد  اريقلرتةمرت يترعد عتردله  مد  رتد ورتخد  رتدار دطهردلق تدوار دمرددصر

دل  دهدد رر(رهددارئدد دتاردلهد ت ردل  دعددمردليددمريددصرتةددمردا:)ره لددعردلعدد  ارديتهدد 51/1دلهد وار)
دله لد ردلد جه رتارهخ ل  ردليةةدهد لردلهيةةقد رمتهد  اردلتئدتبرتد اد   ب رد ردطدردبمدلرت لد ر

ردلقتاردلق   ا ردتردطدردت مرهةةته لريعهلرم عبردل  ت ردلتقدقمرلةج ده .
ت مرت  رداردلعد  اره ج ارلة د ر  لهع تلد ريقلرمد سردلعد ت ردلعد مق رتةدمردلهد ج  ررر

دلعددد  ارههةت دد رلعددخصرهةدددت ر دد اردلهعدد تلد ريقددلرتةددمرتدد يتردلههبدد ردلقدد دتدمررت ددمرتدد  ردا
رلةعخصردلهةدت (.

  لهدد واردلعدد مق ري يدد اردودددد ره لددعردلعددد  ارتددارهخ ل دد لردلتئددتبرتدليتئددبر ددمره دد اررر
 د رهعهت  ره ي ضً ر مرد دسردلتئدلرداره لدعردلعدد  ار دتردلدط رئد  رمد عدررم  ي د بردلج دهد  ر

ر.(1) رميقود رهةةته لري دورم عبردل  ت رد اةمرلةهخ ل  د ردطدرئ 
(رهارئ دتاردله ت ردل  دعمرد ي ضدلرهعد تلد ره لدعردلعدد  ارتدار51/1 ه رداردله وا)رر

دل  ده لردلد جه رتارهخ ل د لريجد تزردلعد ت ردلهعدهت رم د  رتتدو رد هيبد  رجعد  دلردلتئدتب ر
  برئ   رنخ  رتدقو رد ول ردليمريبمدلردددررلددسره ل ردبملردله لعرداردلعد  ارهع تئ ردترد ر

ردل  ت رلهب ر طهردلهخ ل  ل.

                                                             
ر.216   رهتهو رهاو رع مت رصر(ر(1
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(رهداردلقد دتاردلهدط ت رعدهتلرلةه لدعرمتبمد لرهد ردد دمر51/1تمطلعرد ت رداردله وار)رر
دودديرر مرت ليدار ه :ردلقتاردلق   ا رتيقدود ردلهعد توارل عدبردل  تد  ر دمرتددارداريقدود ردلدولد ر

دددررلددسردل  تد ردلتقدقدمرلةهخ ل د  ر ردةيمد رهداردلتد  لردليدمريه ددررهدارهارئم ردله لعرتةمر
( رتلددطلعر51/5دلدديخةصرهدداردلهعدد تلد ردلجزدعددد رتدداردلهخ ل دد لردله ي مدد رهبةهدد ر ةةددلردلهدد وار)

يدددوخةلرهت هددد ردلددددقاردل  دعدددد رجزدلددد رهبددد ر دددطدردليةددد  ار دددمردلدادددتصردلعددد مق  رتدعددديق لر
جزدعدً رتاردلهخ ل  لردله ي م رهارخ  ره  ميدر ردطدربمدلردددررردت  ه  رتةمرداردله لعر ردعت 

ر.(1)لدسره ي بردلهخ ل  رتيمرتدارل ردقو رهةةته لري دور مر عبردل  ت ردلتقدقمرلةج ده 
داردلهعددد جردل  دعدددمر دددمرئددد دتاردلهددد ت رد دورت تيمددد  دلرهد قدددد رتتهةدددد رتضدددلرئددد دعاررر

 طهردلقد دعاريقد درهداردلد تدد ردلق دتددد رتةدمردد د رئد دعارردودد رمعد  رلةهع تلد ردلجزدعد  رتدارهب 
دودددد رمتددتردلهددي   رت رده دددرردلدديخةصرهدداردلهعدد تلد ردله ي ضدد رمج دمددررتدبمدد لرم د يددررد رهددار
خدد  ريقودهددرردلددولد رتةددمريددتد  رت لدد ردلقددتاردلقدد   ا ردتر عددبردل  تدد رد اددةم ردتردبمدد لرددددرر

ج  لردت   رهت هد ردلددقاردل  دعدد رلي  دوردارهبد ر دطهرلدسردل  ت رد اةمرلةج ده  رتمطلعر
دلقدد دعار ددمردعدديبد  رتةددمرد ادد  رت رده دداردب  ي دد رد ر ددمردلتدد  لردليددمرتددوو  ردلهعدد جرتةددمر
عمد ردلتا  ر قورئضدلردلهت هد رمد ارهخ ل د ردعديخود ردل د يبردلخةدت ردبدد  رئدد واردله  مد ر ر

هة  ددد ردل  تددد ردلتقدقدددمرلةهخ ل ددد نر ارئددد دتاررديتهددد رهعددد تلدي  ره لدددعردله  مددد ر دددمرتددد  رتدددو 
دلهدد ت رلدد ردتهدد ردله لددعردلهعدد تلد رتددارطلددعرمدددصرادد دل رتتةدددررديتجددبردل جددتجردلددمردلدددصر

                                                             
 .270و.رهتهوردتدبردل تدت ا رهاو رع مت رصرر(1)
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دلةدددد  ردلددددط ردتهدددد رعدددد عتردله  مدددد ردلهعدددد تلد ردلجزدعددددد رتدددداردلهخ ل دددد لردله ي مدددد ردبددددد  رئد ويددددرر
ر.(1)لةه  م 

 ردلخادبر دمردلقدتددداردلخ اد رمخدد بردخةدصرههد ريقدو ردارئد دعارد وددد ريجددورهج ل درر
ئ دتاردلةقتم ل رته ورطلعرخاتاد رمةاردلج دع رتاةتم ردبم ي د رهدارئمد ردلهدوتم ردضد  ً ر
دلمرتو رجع ه ردلةقتم لردله  تض رتةمرهب ر طهردلج دع  ر د رددرريمقمردلاد  ردلههددزارلهبد ر

لقددتددداردلخ ادد ردد دد رئدد دعار ددطهردلقدد دعارعددتد ريةددعردلهداددتصرتةد دد ر ددمرئدد دتاردلةقتمدد لردترد
معد  ر د ره ةق  ريقم ردبم لردلة سرم   د ر د ترد بمد ل رت دطدرهد ردةهعدررهدارتمد  ار)رتيدمر

ردبملردلة س(ردلتد وار مردلداتصردله  ع رلق دارد ودد .
رالمبحث الثالث

 قرينة االدانة القائمة على افتراض الركن المعنوي للجريمة
  ددارهةدددت  رتداردبمدد لريددتد  ر ددطدردلدد  اردقددلرتةددمرتدد يترد ادد رددددرر رج دهدد روتاررر

رعة  ردليتقدت ر  رده ارد ي داردلخ تردتردلقاور مرج دبردلهي   رتل اردجبردبم لريتد  ه.
دارهعدتل رد يدد داردلد  اردلهةدددت ر دمرج دددبردلهددي  رد دتارهج ل دد رضددتردلددمردمةدوردلتددوتور ددمرر

طدرهدددد رد يددد ارئددددد  ردلقاددددور ددددمرج دددددبردلهددددي  رئددد دتاردلةقتمدددد لنرتطلددددعر ارئدددد دتاردلةقتمدددد لرد
عدددي يبرتةددمرطلددعرددقدد جرتقتمدد لرئ عددد رمتقددرروتاردليت ددورهدداريددتد  ردلدد  اردلهةدددت رمج دمددر ر
تلددددطلعر ددددتاردلقدددد دعاردلهياددددة رمدددد ل  اردلهةدددددت ر ريخددددصردلجدددد دع ردليقةدوددددد ردليددددمريهددددسردلقددددد ر

ر.(5)ي ترتجع ه ردلها للردلهتهد تدلها للرد ع عد رلةهجيهلرتدليمرئ  رل  ردلق دتارتق مً رد

                                                             
ر.271و.رهتهوردتدبردل تدت ا رهاو رع مت رصر(ر(1

ر.207و.ردتهورل  مردلعدوره تم ردتتريوتد رهمودردلم د ا رهاو رع مت رصرر(5)
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دهدد ر ددمردلجدد دع ردلهداددتصرتةد دد ر ددمردلقددتددداردلةق مددد رد خدد ارطدلردل دد ملردليد دهددمررر
دليددمر ددمرهددارادددلردلهعدد ج ردترهدد رد ةددترتةد دد رمدد لج دع ردلهادد دة  ر دد ارهبدد ر ددطهردلقددتدددار

 ردله عدد رميد ددد ريعددةمردلددمردتدد  ره  ددت ردل دتدد ردلة هدد ر ددمردلهجيهددل رهددارخدد ريجدد د رد  ةدد 
مةاردله داردتردلتد بردليدمريهدسرد هدارتدلادت رت دد رطلدع رت دوبردلهعد جرهداريجد د ر دطهر
د  ةددد  رد دددتارمقادددورته دددد رهادددةت رهددد رد د ددد رجدددود ارم لته دددد  رم جضددد   ردلدددمرداردلةقتمددد لر
دلهداددتصرتةد دد رتمدد  ارتددارتقتمدد لرمعددد   رتدارد يدد داردلدد  اردلهةدددت ر ددمر ددطدردلدددتجرهددار

 رج  رليعد د ره هد ردل د بردلهدوتم رتدقدلرتةدمردلهدي  ردبمد لردلة دس رهدارخد  ردبم يدرردلج دع
ر.(1)م دررئ  رم  رتع ع ردلتد  رتدلتط رلهدلرتوتالر طهردلج دع 

ه هدد رد ددارهدداردهدد  ر دد ارد يدد داريددتد  ردلدد  اردلهةدددت ر ددمرج دددبردلهددي  ردددتيمر ددمررر
مرطلدع رت دترهد ردةد برمق ددد رد وددد رات يدا:ردلات ارد تلمرتدوه رددصردلهع جرا دتً رتةد

دلق دتدد  رت طدره رعدمتبرر دمردله ةدبرد ت  ردهد ردلادت اردلب ددد :رتددوه رد يد اردلق ضدمرمدد  ر
تةمردلتئد علردلهة تضد رده هدرريدتد  ردلد  اردلهةددت رت دطدرهد ردةد برمق ددد رد وددد ردلقضد عد ردتر

رله ةبردلب دم.ئ دد رد ودد ردلةهةد ردليمرعي تارهود رمتبد ر مرد
 المطلب االول

 قرينة االدانة القانونية القائمة على افتراض توافر الركن المعنوي للجريمة
لةتئددتبرتةددمرتقدقدد رئ دددد رد ودددد ردلق عهدد رتةددمرد يدد داريددتد  ردلدد  اردلهةدددت ر ددمردليعدد دة لرر

دلجزدعد  ر مورلدد رهداردعدية دارهتئدبردليعد دة لرهداردلد  اردلهةددت  رتهدواردعدي د   رلةد  ار

                                                             
 ر5004 رود ردلد ضد ردلة مدد  ردلقد   ا ر1هتهدورتعداردلعد دب ردلد  دد ردلة هد رلألبمد لردلجدد عم  دلعدورر(1)

 .270صر
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دلهةدددت ر ددمر دد رد تددتد رت ددطدرهدد رعدددمددرر ددمردل دد جرد ت  ربدد ردمددداردلي مدقدد لردلةهةددد رلق دددد ر
ردد ر مردليع دة لردلهق  د ر مردل  جردلب دمرت ه ردتيم:د و

 الفرع االول
 موقف التشريعات الجزائية من افتراض الركن المعنوي

رلقوردخية لردليع دة لردلجزدعد ر مردلدصرتةمرهب ر طهردلق دعارتتةمردلدتترد يم:رر
 رت ددطدرهتئددبروصــري انكــرت مثــل هــذا القــرائن بشــكل واضــ  راواًل: التشــريعات الجزائيــة التــي

مةداردليعدد دة لردلج ه ددد رتيتودددوًدردليعدد دلرد لهد دمرتدليعدد دلردلدهعد ت رتدليعدد دلردلعتدعدد   ر
دادددلرتةددمردددددر:)ر رر1872 دد اردلهدد واردل دمةددد رهددارئددد دتاردلةقتمدد لردلدهعدد ت ردلاددد و رعددد ر

ردة ئبرد رهاريا برم  دق رخ  ع (.
ر1872دلةقتمد لرد لهد دمردلاد و رعدد ر(رهدارئد دتار12 طلعردلت  ر مردصردلهد وار)رر

دليددمرداددلرتةددمرددددر:)ردة ئددبرتةددمردل ةدد ردلهقاددتور قدد  رد ردطدردددصردلقدد دتارمعدد  رادد دلر
(رهددارئدد دتاردلةقتمدد لردلعتدعدد  ر15تةددمرهة ئمدد ردل ةدد ر ددد ردلهقاددتو(.ر هدد رداددلردلهدد وار)

دتدد ردليددمردئددو رتةددمرددددر:)رهدد ل رددددصردلقدد دتارتةددمرخدد برطلددع ردة ئددبره ي ددبردلجد ددد ردتردلج
رتةد  رتارئاو(.

هددداردليعددد دة لرعددد ل  ردلدددط   ر ردعدددي دلردلقضددد  ردعددديخ صرئددد دعاردوددددد  رتد يددد داررر
دلقاوردلج همردتردلخ تر مرج دبردلهي   رهاروتاردارددت وردلقد دتاردادً رتةدمرطلدع رتديتجدبر

ر.(1)دضرتةمردل  بردلهوتمر مر  رد تتد ردبم لردل  اردلهةدت ر مردلج ده رتلدسرد ي ر

                                                             
ر.272و.رهتهوردتدبردل تدت ا رهاو رع مت رصرر(1)
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 رت دمرتد  رلم تأخـذ موقفـًا واضـحًا مـن هـذا النـوع مـن القـرائنرثانيًا: التشريعات الجزائية التي
مةددداردليعددد دة لردلجزدعدددد ردل  مدددد رهبددد ر  دعددد رتمةجد ددد  ر  لهعددد جردلمةجد دددمرلددد رديدددماردتضددد تً ر

يدمريقدت رهع م  رلةيع دة لردلج ه دد  رل داردلقضد  ر  دارد بد رهدارهد ار  د اردلجد دع ردله ودد ردل
 ق رتةمردل  اردلهد و ردله دتارلةج دهد روتاردليتقدترهداريدتد  ردلقادوردلج هدم ر ديتجدبرتةدمر

ردل  بردلهوتمردبم لردلج ده رم    رد   د  .
ده ر مر  دع ر  د ارد هد رد بد ريةقددوًد ر  دمردلقد اردلي عدلرتعد رعدهلردلقضد  رتمعد  ررر

  و دد رداردلهعدد تلد ردلجزدعددد رلةهددي  ريقددت رادد دلرل  دد اردلخ ددتردله يدد اردتردلج دهدد ردله وددد  رته
مهج ورد ي  مدرر ةدً ره وددً رهة ئدبرتةددررئ دتددً  ردتردهيد تدررتدارديدد ار ةد ردتجدبردلقد دتاردلقدد  ر
مر روتاردارد تاردلق ضمرهةزهً رم لمتالرتاردلقاوردلج همردلط ردتيم هردلقضد  ره ي ضدً رلدوار

 تلد ردطدردبمدلرت لد ردلقدتاردلقد   اردترت لد ردلجددتاردلج دم رل دارد خدد رده ددرردارديمد درهداردلهعد
ر.(1)دتر مرت  ردبم يررلةو رد  ه  

  دد ردار  دد اردلج دهددد ردله وددد رهدداردمي ددد  ردلقضدد  ردل  دعددمرد رداردليددد وورمددودرتدضدددتً ررر
تةددمردل قددرردل  دعددمرمخاددتصردلجدد دع ردله وددد  رتئددور  دد ر ددطدرد يجدد هرجةدددً رمةددوراددوت رئدد دتار

(رهدررتةمردددر:)ر رجد دد ر151/2تدالردالردله وار)ر1885يهتزرر55  دعمر مردلةقتم لردل
ت رجدتدد روتاريةهددورد ي  م دد ( ر  لهعدد جرد ددورتةددمرتجددتبريددتد  ردلقاددوردلج هددمر ددمردلجد ددد لر
تدلجدل رل دررت ورتدصر مرد سردله وارع ل  ردلط  رتةمرده  دد رهعد  ل ردلعدخصرتدارجدتد ر

لرطلدعر دمرت لد ررهد ردطدرددصردلقد دتارتةدمرطلدعرييدتد  ردلجدتد ر د رهقاتواردطرج  ر د  :)رتهد

                                                             
عة ود ردلةدو رد بم لر مردلهتدوردلجه  د  رد  تت رو يت ده ر ةد ردلتقتترتدلةةت ردلعد عد  رج هة ردلت  ر(ر(1

 .181 رصر5002م لخدض  ر
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 ددمرت لدد رتددو رد تيددد  ردترد  هدد  ردتريةددد ارعددخصردل ددد رلةخ دد  رت ريقددت ردلهخ ل دد ر دددمر
ت لدد ردلقددتاردلقدد   ا( رت ددطدردلدددصر ددتردلادددت اردلتتدددواردلم ئددد رهدداردلجدد دع ردله وددد رمةددورادددوت ر

دلج دهدد ردله وددد ري ددتارئددوردخي ددلرهددارد دد تردليعدد دلرردلقدد دتاردلجودددو رت دهدد رتددودرطلددعر دد ار  دد ا
ر.(1)دلجزدعمردل  دعم

دخةصرهه رعمترداردلهع جردلجزدعمردل  دعمر مرئ دتاردلةقتم لرل ردةدوردةيد برم  د اررر
دلجددد دع ردله ودددد ر دددمردلجددددلردلهدادددتصرتةد ددد ر دددمرئددد دتاردلةقتمددد ل ردهددد ر دهددد رديةةدددترمددد لجدلر

قتددداردلجزدعد رد خ ا ر  اردلهعد جر دمر بدد رهدارد تدد ارتدلهخ ل  لرردلهداتصرتةد  ر مردل
د ي اردل  اردلهةدت  رليج تزراةتم ردبمد لرهبد ر دطدردلددتجرهداردلجد دع  رتيتوددوًدر دمردلجد دع ر

ر.(5)دليمريي ةبرلقد ه  ريتد  ردلقاوردلخ صرم جض   ردلمردلقاوردلة  
(رهددارئد دتاردلةقتمدد لرم دددر:)ر24دهد رتددارهتئددبردليعد دلردلة دئددمر قددوردت ور دمردلهدد وار)رر

ري تاردلج ده رتهود ردطدريتد  ردلقاوردلج همرلوار  تة  رتيةوردلج ده رتهود ر طلع:
دطدر  اردلق دتاردترد ي د ترتدجمدً رتةدمرعدخصرتدهيددلرتداردودعدررئ ادوًدردتدودالردلج دهد ردليدمر -رد

 دعتلرهم ع ًارهار طدرد هيد ج.
   ئو رتةدررئ مً ردلهخ   ارمتوتب  (.ردطدريتئلردل  ت ردي عجردج دهد رل ةةر -رب

                                                             
دعدي طرمةجدد دبرعدد هد  ري مدددترد  يد داردليعدد دةمرلةدد  اردلهةدددت ر ددمردلهد واردلجه  ددد  رمتددالرهدعددت ر ددمر(ر(1

ر.11 رصر5014 ر1مع  ا رتوورر–هجة ردلةةت ردلق دتدد رتدلعد عد  رج هة رم لخدض ر
 تتدد رو يدت ده ر ةددد ردلتقددتترزتزتر دوا رد بمدد لرمد لق دعار ددمردلهددتدوردلهوددد رتدلجزدعددد ر)و دعد رهق  ددد ( رد ر(5)

ر.542 رصر5011تدلةةت ردلعد عد  رج هة رهتهورخدض  ر
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(رهددارد ددسردلقدد دتار قددورط دد لرم دددر:)ري ددتاردلج دهدد ر ددد رتهوددد ردطدر22دهدد ردلهدد وار)
تئةددلردلديدجدد رد ج دهددد رمعددمبرخ ددتردل  تدد رعددتد ر دد ار ددطدردلخ ددترد هدد ً ردتر تتددد ردتترتددو ر

ر(.دديم هردترتو ردتيد  ردترتو ره دت اردلقتدددارتد د ه رتد تده 
 الفرع الثاني

 تطبيقات افتراض الركن المعنوي في التشريعات الجزائية
د ا ردار رج ده رموتار  ارهةدت  رتتةمرت يتردلهدوتمردقدلرتدب ردبمد لريدتد  ه ررر

د رددددررئددوردخدد  ردلهعدد جر ددمرمةددارد تددد ارتددار ددطهردلق تددوا رتد يدد اريددتد  ردلدد  اردلهةدددت ر
ددتاد روت رعدة  ردليتقددتر دمردبمد لرد ي د بردلجد دمرمتتردلج دمرتيمردبملردلة س رمتددالر

 رت دددطدر(1) دددمردبمددد لريدددتد  ردلددد  اردلهةددددت ر دددمرج دمدددررد ر ررلةعةتعردلج همروتاردلختا
د هدد رهدادددتصرتةدددرر دددمرد ةدددبردليعدد دة لردلجزدعدددد ردليدددمرلدد رييدددمَارهتئ دددً رتدضددتً رهدددارئ ددددد ر

 دتددد ردله  عد رلق ددد رد يد داردلد  ارد ودد  رتلطلعرعدي  تر مرو دعيد ردلمرط  ردلداتصردلق
ردلهةدت ر مردليع دة لردلجزدعد .

راواًل: القانون الفرنسي
هدددداري مدقدددد لردلقدددد دعاردليددددمري يدددد ارئددددد  ردلدددد  اردلهةدددددت ر ددددمردلج دهدددد ردددددصردلهددددتدوررر
(رهدارئدد دتاردلجهدد  عردل  دعددمردطرد يدد ارئادورد يجدد  رم  عددد  ردله  مدد ررلددمةار400 288)

    ر مردلق دتا رد ردطدردبميدتدردد د رئد هتدرمدطلعر دمرت لد رضد ت اردترخ دتر رد عخ صردلتد ورط

                                                             
ر.140 رص5012 رود رتدع رلةدع  رتَه ا 1و.رج  وردل عتددم رئ دد ردلم د ا ر (ر(1
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ده اريود  در ردترم لدعدم رلألعدخ صردلدطداردعدي تدردتردتدتزتارتةدمرمضد ت رم هدد لرد مد رهدار
ر.(1)دل هد لردلهق  ارل عي  عردلة عةم

لهيةةدتردر58/7/1111(رهدارئد دتاردلادت   ردل  دعدمردلاد و ر دمر22ت طلعردله وار)رر
مت دددد لردلادددت   رتددددالردتيمددد ل:)ردار ددد رهددداردتددد وردديددد  رهددد ردد دددت رتةدددمرئدددطبر دددمرعدددمد ر

ر(.(5)دليع د  ر عتبرد ي ار دررعت ردلدد  ره ل ردبملردلق طبرت سرطلع
تدارر– ه رداردلقض  ردل  دعمرهارج دمررتضدلرئد دعاردخد ا رهدارخد  رددجد ورت ئد ررر

و رتدلدد  اردلهةدددت رتدددالرداردلبدد دمردةيمدد رئ عهددً رهدد رمددداردلدد  اردلهدد ر–  دددلرتةددمرعدد  رضدددتر
  لهدد ردارد ت ريدد ردبم يددر رتهبدد  رطلددعرجدد دع ردلددط ر هجدد وردبمدد لراددوت ر ةدد ردلددط ردتردلعددةتعر

ر.(2)دلج همر  اردل  اردلهةدت ره يم رمررد يم  ً رتبدقً ر رده ار اةر
جرهداردلجد دع  ر دتارداره رو لردلهع جردلمرتضلرهب ر دطهردلقد دعار دتردددرر دمر دطدردلددتررر

دتيهددد  لردلخ دددتريةيمددد ردددد و ارجدددوًدردارد ري دددارهةوتهددد نر اردلقادددوردلجدددد عمردعددديخةصرهدددار
ر.(4)دلتئ علرد ع  

 ثانيًا: القانون المصري
لقددوردعددي  لردلقدد دعاردلهياددة رمدد ل  اردلهةدددت ر ددمردليعدد دلردلهادد   رتهددارد ه دد رهدد ررر

لهت ددبردلةدد  ردلددط رد ي ددبر ةددً ردعدديةه ً ر(رهددارئدد دتاردلةقتمدد لرمدد ارد62يقضددمرمددرردلهدد وار)
لعددة  رت د يددرردتيقدد وًدرهددارددددررتدجددبرتةدددررئ دتدددً  ر ردعددت رجزدعدددً  رهيددمردبمددلرددددررلدد رد ي ددبر

                                                             
 .211   رهتهو رهاو رع مت رصرر(1)
 .241تموردلهدة رع ل رع بردلعدم دم رهاو رع مت رصرر(5)
ر.271دل تدت ا رهاو رع مت رصرو.رهتهوردتدبرر(2)
 .261دلعدورهتهورتعاردلع دب رهاو رع مت رصرر(4)
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دل ةدد رد رمةددوردليبمددلرتدليتدد  رهددارهعدد تتد ر ةةددر رتداريبميددرر دد ارهمددددً رتةددمردعددم برهةقتلدد  ر
(رهدار116 رت طلعره رج  ر دمردلهد وار)(1)د عمهه ردةدمرددررتعاردلدد  ر ددي مرلودرردلقاوردلج

دلق دتاردلهط ت رتدليمريدصرتةمردا:)ر  رهاردخ رتهدوًدرميد ددطر د ردترمةدارد ليزدهد لردليدمر
د  ضددد  رتةددددررتقدددوردلهق تلددد ردتردقددد ردتريت ددددوردتردليدددزد ردتردعددد   رت هددد رد يدددم رمدددررهدددلردتدددوار

دلهعدد  ه رتي يددبرتةددمرطلددعرضدد  رر(ردترهددلردتددواردلعدد   ل118دلج دد لردلهمدددد ر ددمردلهدد وار)
جعد  ردتردطدرد ي برد ر د ر دمريد ددطر دطدردلةقدوردة ئدبرم لعدجا...رت د رهداردعديةه ردترت ور
مضدد ت ردترهددتدوره عتعدد ردتر  عددواريد دددطًدر  رتقددورهدداردلةقددتورعدد ل  ردلددط   رتلدد ردبمددلر عددرر

دلددبرجددددرردتردتددواررل دد  ردترتةهددررم عدد  ردتر عدد و  ردة ئددبرمدد لتمسرتدل  دهدد ردليددمر رييجدد تز
 د يداردلةقدتميدارتطلددعرهد ل ردبمددلردددررلدد رد دار ددمرهقدوت هردلةةدد رمد ل  ردتردل عدد و...(رتهدارطلددعر
د  د رد يد داردلخ دتر دد ردلةهددو ر دمرتدتردلهعديةه ردتردلهدت ور  لهدد رلد ردبمدلردلقادورئمة هدد  ر

دلةةد رمد ل   رتتةمر    ردبم لرت سر طدرد  ي دا رهارخ  ردبم لردددررلد رد دار دمرهقدوت هر
ر.(5)دتردل ع و رد ردبم لردتجرهاردلقتاردلق   ارت للروتاردلةة 

(رهدارئد دتاردلضد دم ردلة هد رتةدمردلهمدةد لر47/8تهارطلعرددضً ره رج  ر دمردلهد وار)رر
تدليدمرداددلرتةدمردددر:)رهدلرتدو رد خد  رمتدد  لرر1881(رلعدد ر111دلاد و رم لقد دتار ئد ر)

(رهدددار دددطدردلقددد دتاردةدددوري  دمدددً رم لدعدددم رل دددطهردلعدددةلردة ئدددبرتةد ددد ر44دلي  ددددبردلدددتد وارم لهددد وار)
تددددد زاردلعددددةلردلخ ضددددة رلةضدددد دم رمقاددددورر-ارميةددددعردلهدددد واردلتدددد  لرد يددددد :ردم لةقتمدددد لردلهقدددد  ر

                                                             
ر.248تموردلهدة رع ل رع بردلعدم دم رهاو رع مت رصر(ر(1
ر.270دلعدورهتهورتعاردلع دب رهاو رع مت رصر(ر(5
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د يجدد  رهددلردلةةدد رم د دد ره  مدد  رتد يدد اردلةةدد ردطدرلدد ردقددو رهددارتجددولر ددمرتد زيددرر ددطهردلعددةلر
ر(.(1)دلهعيدودلردلودل رتةمرعودوردلض دم 

 ثالثًا: القانون العراقي
دلادد و رهددارتزد اردليجدد  ار ددمردل قدد ارر1812(رلعددد ر1م  عدديد وردلددمردددصردلمددد ار ئدد ر)رر
(رهددددر رديدددمارلدددد ردارهعددد تلد راددد تبردلهتددد ر دددمر دددطدردلددددصره ي ضددد ريعددديدوردلدددمرئ ددددد ر52)

د ع دبرتةدمردلهتد  رتةدمردار دطدردلخ دتردله يد اردجدتزرد ددر رعدتد رم  عديد وردلدمرد عدم بر
 ددت ر دد ج  دهرتت لدد ردلضدد ت ا ردلد  ددد رلةهعدد تلد ردلجزدعددد  رد رم  عدديد وردلددمرد عددم بردلد  ددد رلةخ

ت طلعردعي دلرد مرهع تلديرردطدردبملردددررئد  رمتدجدبرد عد دبرتدله دئمد رتعدمه رددم دم رتتةددرر
ر.(5) هع تلد ردلهي  ره ي ض رتدطدره رد دوريم ع رد عر رتد مردلي ه رتدر ر ةةدرردبم لرطلع

 المطلب الثاني
 لركن المعنويقرينة االدانة القضائية القائمة على افتراض ا

م د رد ت   رم لق دعاردلقض عد رعدقع ردله ةبردلمر  تدا رديد ت رهدولت ردلقد دعاردلقضد عد ر دمرر
ردل  جرد ت  رب ردمداردلي مدق لردلقض عد ر مردل  جردلب دم.

ر
ر
ر
ر

                                                             
ر.201و.ردتهورل  مردلعدوره تم ردتتريوتد رهمودردا ردلم د ا رهاو رع مت رصرر(1)
تهدددددوردلعددددةو  رضدددده د لردلت ددددد ردلعخاددددد رلةهددددي  ر دددددمرهد تدةددددد ردليتقدددددترد ميددددودعم ر عدددد ل رر ددددد رتةددددم(ر(5

 .48 رصر5007ه جعيد  رج هة ردلد  دا ر ةد ردلتقتت ر
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 الفرع االول
 مدلول القرائن القضائية

هارتدئةد رهةةتهد ردتر دمرية بردلق دد ردلقض عد رمتد  ردعيدم  ردلق ضمرتدئة رهج تل ررر
.رتمدطلعر دتار(1)دعيدم  ردلق ضدمردهد ر دد رب مدلرلوددررهداردهد رب مدلرلوددرر دمردلدوتتاردلهد دت ا

دلق دددددد ردلقضدددد عد ر ددددمردليددددمردعيخةادددد  ردلق ضددددمرهدددداردلتئدددد علردلب ميدددد رلودددددرردترده هددددررم  دددددتر
 تيم   د رديد عردهد رد عيدي   رت د عرهارد ةترتةمر دطدردلددتجرهداردلقد دعارم ل ةةدد ردتردلةهةدد رم

يقود   ررلةق ضمرردعيديجرهد  ره ردع   رتطلدعرمهق دعدي  رتت ضد  رتةدمردلهد دترتعدد رد هدت ر
دله ودددد رتدلتئددد علردلب ميددد رهددداردلعددد  ودلردترد تي د ددد ل رتهدددارد هبةددد رتةد ددد رتجدددتوردبددد الرد ددددسر

تد رتعددج ور دد لمردلددبهارلددوارعددخصردق ددار ددمر ددتترادد د ر ددده ارد عدديدي  رمدد اريةددعرد هدد
دلهتجددتوارلددواردلتدد عزر ددمردهددتد رهيتاددة رهددارج دهدد رعدد ئ رتهددلرطلددعردجددتزرلةتدد عزرداردبمددلر

ر.(5)متارتد زيرر  دلرمتعاردد رتدارد هتد ردليمرضم لرلودرر مرتودة رهب ًر
يقت ردلق دد ردلقض عد رتةمرتداد داره هدداردتدو ه رهد و رت دتربمدتلردلتدئةد ردترتدواررر

دلدددوتتارل عدديو  رم ددد رتةدددمر د  ددد رتدار دددطهردلتئددد علر دددد ررتئدد علرلدددواردلهت هددد رهدددارتد اددد 
هقاتوارلطدي  .رده ردلةدا ردلب دمر  ترتداد رهةددت رت دترد عديدم  ردلدط رديدت هردلق ضدمردتر
دلهت هدد رهدداردلتدئةدد ردلهةةتهدد رم ددوبردلتاددت ردلددمردلتدئةدد رد خدد اردلهج تلدد رتدلهدد دوردبم ي دد  ر

داردلددتدئةيداراددة رت دم دد رئتددد رت زهدد ردقمة دد ردلةقدد رتهدداردلضدد ت  رتدلتدجددبرداريتجددورمدددار دد ي
تدلهد ترتدد  ر ريتيه ريتتدً ردخ ر د ره ريتا ردلدررد عيدي  .ردةجتردلق ضمر دمرد عديدم  ر

                                                             
ر.1868(رلعد ر107/ردتً (رهارئ دتارد بم لردلة دئمر ئ ر)105دصردله وار)(ر(1
ر.518 رصر1874ه مة ردلهة  ب رم ودو ر ر5تمورد هد ردلةقدةم ردات ردلهت  ه لردلجزدعد  ر (ر(5
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دلددمرتهةديدددارد تلددمردليتةددد  رد ريتةددد ردلتئدد علرتدعدديق د رتد ادد   رد ع عددد  رتدلب دددد ردلي يدددبر
 ضدمردلدمردليت دورهدارعد ه رتادت ردلديد عجردليدمردواردلد د رت مرتهةد رط ددد رديتاد رهد د ردلق

ر.(1)دليتةد 
(رهارئ دتاردات ردلهت  ه لردلجزدعدد ردلة دئدمردلهمدودردلةد  ر512/1تلقوردئ لردله وار)رر

 ددمريقدددود رد ولددد ردلجزدعدددد رتدليدددمردعددد  لرمدددتارلةق ضددمردلت دددد ر دددمريقدددود رئدهددد ر ددد رولدددد ر مقدددً ر
 دطدردلهمدودر دتارلةق ضدمرداردعيقادمرئد تيدررهدارد رولدد رد هدعارلقد تيرردلقض عد رتهارخ  ر

دلدررتدالر ردتجورهد ردةزهدرردلهعد جرمتجديدرردلهعدمق ر هد رلدرر د  رد ولد ردليدمر رد هدعاردلد د  ر
تل ارد ورتةدمرهمدودرتدو ردلزدهدد ردلهعد جرلةق ضدمرمتجدد رد ولد ردعديبد  رت دترهد رديةةدترم لق ددد ر

دجددتزردبمدد لرت عدد  ر دد اردلهعدد جرئددوردلددز ردلق ضددمرهقددوهً رمقدهي دد ر ددمردلق دتدددد ردلق  ةدد ردليددمر ر
د بم لر   ي دارددةود ردليهددزرهدارلد رددي ردلي عدة رهدارتهد هرت دطلعرد يد داريدتد  رد و دعردتر
د  دوارمه ي بردلج ده ردطدر  ار قدورد و دعردترد  دوارد يجدً رتدارهدتدورهعد  اردترهخدو اريد تل د ر

 رده ارلةق ضمرداردبملريتد  ردلقاورلةا د ردلط رل ردي ردلي عدة رهدارتهد هرم خيد  هرتتةهرر 
ر.(5)ه ه ريتد  لرد ول رتدئدلردلق ضمرم  ر  لهع جردلزهررم دةود ردليهددزرلودر

داردلق دعاردلقض عد رعتد  رعتارمقد رد ول رئوردعدتم  رمةداردلةددتبرئدورياددبردلد  اررر
علردلهةةتهدد ردليددمردعدديدوردلد دد ر ددمردعدديدم  ردلتدئةدد ردلهج تلدد ردلهدد و رلةق دددد رهيددمرهدد ر  دددلردلتئدد 

ها دة ررت د رتقدقد ر ي تاردلدي عجردليمرييتلورتارتهةد رد عديدم  ررخ  عد رت دد رادتدت ر

                                                             
 ردلعددد ر1 عدد اردلتعتدعددم ردلقدد دعار ددمرد بمدد لردلجزدعددم رمتددالرهدعددت ر ددمرهجةدد ردلقضدد   ردلادد و ارتددوور(1)

ر.64 رصر5001 رم ودور22
 رصر5002 رود ردلبق  د  رتهد ا ر1و.ر  ض رزدودارهتهو رعدة  ردلق ضدمردلجدد عمر دمريقدود رد ولد  ر ر((5

117. 
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تئدوريادددبردلةددتبردلدد  اردلهةددت رلةق دددد رت دترد عدديدم  رتلهد ر  دددلر دطهردلةهةددد ريةيهدورتةددمر
  لريي د تلرمددارد عدخ صر قدورد  د ردلق ضدمرتدئةد رهد ردل  د رتدلط   رتتعداردليقدود رت دمراد

مادددت ار دددد رادددتدت رلةتدهددد رتهددد ب دلرعخادددد رييةةدددترمط  عدددررتئدددتاره ت يدددررتئو يدددررتةدددمر
ر.(1)ي تداردل د ردلقض عمرت ة  رعي ب رتةمرتهةد ردعيدم  ردلق دد ردلاتدت 

خ د  رلهد رل د رهدارلطلعر قورط بردلمةاردلمردلقت رمتارد بم لرم لق دعاردهب ر    اررر
هعد سرم عدديق د ردلةودلد ردلجد عددد رمتجدد رداردليتةدد ردل  دد  رتدلهد قددمرلةتئد علر عدديخ صرولددد ر

ر.(5)دلت  رهد  ر رده اردارد تارمةدوًدرتاردلزل 
دارد عددديد وردلدددمردلقددد دعار دددمردبمددد لردلقادددوردلج هدددم رئدددورد دددتار دددتردلتعددددة ردلتتددددواررر

  لريجورعة  رد ي   رادةتم لر مدد ار دمرد بمد ل رتدطدرلألبم لر مرمةارد تد ا ر  د عرت
ه ردلزهد ر طهردلج  رمتبم لرجهدلردلةد ا ردله تد رلةج ده  ر  درردخعمر مر طهردلت لد رد د لر
دلهجدد هدارهدداردلةقدد ب رمتدددالرد ددتارهدداردلاددةبردبمدد لردودددد ردلهددي  ر ددمرمةددارددددتدجردلجدد دع ر

مرد خصردل  اردلهةدت نرلطلعرتت   ً رتةدمريتقددتردليمردجبر د  ردبم لرد   اردلج ده  رتتة
دلةودل  رئ  ردلقض  رمتضلرهب ر طهرد  ي دضد لرلضده اريتقددتردلةودلد ردله ةتمد رتتدو رد د لر

ر.(2)دلهج هدارهاردلةق ب
تدي يددبرتةددمرد  يدد داردلقضدد عمردقدد رتددب رد بمدد لرهددارعددة  رد ي دد  ردلددمردلهددي   ررر

رد مر طدرد  ي دا.متدالرداملر طدرد خد رهةزهً رم

                                                             
ت هددلر  هدد ا ردلقدد دعارتوت  دد ر ددمرد بمدد لردلجزدعددم رمتددالرهدعددت ر ددمرهجةدد ر ةددد ردلقدد دتارتدلةةددت رتمدد سر(ر(1

 .115 رموتاريت دخ رصر8دلعد عد  رج هة ردل ت   ردلةوو
ر.280و.رهتهوردتدبردل تدت ا رهاو رع مت رصرر(5)
  .211دلعدورهتهورتعاردلع دب رهاو رع مت رصر(ر(2
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 الفرع الثاني
 التطبيقات القضائية لقرينة االدانة القضائية

ددتادد ردلةجددت ردلددمردلقدد دعاردلقضدد عد ر بمدد لردلدد  اردلهةدددت ر ددمردلتدئددلردلةهةددمرتةددمر
دلجددد دع ردلةهودددد  رتددددالرداردلقضددد  ردةجدددتردلدددمردلقددد دعاردلةهةدددد ردتردلقضددد عد ر دددمرمةدددارد تدددد ار

تد  دوارلدواردلجد دمردترهد ردةد برم لقادوردلةد   ردتردبمد لرددد رم  ددد ر بمد لرهدواريدتد  ردلةةد ر
د هلردلج دمردلمريتقدق  رم جض   ردلمردلقاوردلةد  ردعدي  ردلهعد جرتجتو د ر عدي ه  ردلقادور

ر.(1)دلج همرت تره رده اريعهديررم لقاوردلخ ص
ع رتدلدد رد ي  م د رتداردبم لردل  اردلهةدت رمعقدرردلة  رتدلخ صريخيةدبرمد خي بردلجد درر

تدل دد تبردلهتد دد رم  ي دد بردل ةدد رتتعدد ع ردلجدد دمر ددمرد ي دد بردل ةدد  رتلددطلعرعدقيادد رتةددمر
رت اردلق دعاردلقض عد ر مرمةاردلج دع .

ج دع ردلقي :رداردلقاوردلج همر مر طدردلدتجرهاردلج دع رده ارد عديو  رتةددررهدارخد  رراواًل:
تعدد ع ره وددد  رهبدد ردودارد ي دد بردلج دهدد  ره دد ارد ادد م  ردترتددووردل ةددد لردتردلضدد م لر ددمر
جعدوردلهجدددمرتةددر رديجدد هردتروئد ردلياددتدب ر دد ارهبد ر ددطهردلدو ع ريعددد رمعد  رتق دددمرتةددمر

لج هددمردتردددد ردلقيدد رهددارتوهددر رتدئدد لرهت هدد ردلدددقاردل  دعددد رمتدددرر رده دداريددتد  ردلقاددورد
تقدً ردلقددت رميددتد  ردلقاددوردلخ ددترتةهددً رمددتاردله دوت ردتهدد ر ددمرجعددوهرتددوار ةقدد لرت ددمردهدد  ار

.رتئورط دبردلقضد  ردلة دئدمردلدمرداريةدوورد د تردلةدد  دلردلد  دد رديجد هردلهجددمر(5)ئ ية رم لجع 
دد ردلقي رلواردلج دمر ه ردعيو رتةمر طهردلدد رهدارددتجرد وداردلهعديةهة ررتةدرردو رتةمريتد  

                                                             
 ر1816ود ردلد ضد ردلة مدد  ردلقد   ا رر1ئد دتاردلةقتمد لر)دلقعد ردلةد  ( ر و.رهتهتوردجدبرتعدم رع  ر(ر(1

 .142ص
ر.285و.رهتهوردتدبردل تدت ا رهاو رع مت رصر(ر(5
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تهتضددلرد ادد م ر دددمرج دهدد ردلقيدد  رتددددالرئضددلرهت هدد ردليهدددددزر ددمرئدد د رل ددد رمدد اردلعددد  وار
دلةد دد ردلهد  واردله دوارمع  ودلرتةمردلعه جرتدلهةدززارم ل عدتبرتةدمردليقد  د ردل مدد رتمق ددد ر

 م لرد ي  برج ده ردلقي .  تبردلهي  ري  مر ب
جد دع ردليزدددب:ر قدوردعديق ردلقضد  ردل  دعدمرهددطرزهدارمةددورمدتاردل بدد رهدارجددلردليزدددبررثانيًا:

دليمريي ةبردل  اردلهةدت  ر رد ي ار د  رتعاردد ردلهي  رتتةمردلهقةورداردبمدلرتعداردديدر ر
دلقضددد  ردعددديق رتةدددمرتمدددطلعر ددد ارعدددة  ردليتقددددتر ييتهددد رتدددب ردبمددد لردلددد  اردلهةددددت نر ار

 .(1)د ي دارعت ردلدد ر مردليقةدو
ج دع ردلزد :رداردلقض  ردلها  رئورد ي ارتة ردلع دعر دمردلزدد رمدزتد رهدارزد  د  رتتةد ررثالثًا:

دلجدد دمرمددداردلهجدددمرتةد دد ر ددمرج دهدد ر يددعردلةدد ارم ددد رئددتاردتري ودددو رتدددالرئضددلرهت هدد ر
دلدد مدد ردلة هدد رداريبمددلر ددمرج دهدد ردلزددد رداردلدددقاردلهادد د رم دددرر دد رهدد ردتجمددرردلقدد دتارتةددمر

دله داردليمرزد رم  رهيزتج  رتلدسرتةد  رداريبملرتة ردلع دعرمدطلعنر ارتةهدررم تد د رهيزتجد ر
ده ره  تا رتتةددرر دترداردد دمرطلدعرمتبمد لرداردل د تبر  ددلر ريه ددررهدارهة  د رطلدعرلدتر

دارد ه لدرر دمردلمتدالرتهد ردطدر  ددلردعيقامرتدر رديمدارهار دطدردلت د رداردلهت هد ردتيمد لر
ر.(5)دله داردليمرزد رم  رهيزتج رئ دد رتةمرددررئورئاورد ي  بردلزد رتيمرلتر  دلرهيزتج 

تهدداردلجددود رم لددط  رداردلهعدد جردلجزدعددمرئدددوردعددمغرتةددمرهت ضدد ردليتقدددترتهت ضددد ر
يدررتدار  دددترجهدلرد ولد رتجد ر دمردبمد لردلة دس رإطردددررعددهلرلةهدي  رد دمرد ي د  رتدبمدلرم د 

(رهددددارئدددد دتارداددددت ر550 ر قددددورداددددلردلهدددد وار)(2)دبمدددد لرت ددددسرهدددد رت ور ددددمر ددددطهردلهت ضدددد 
                                                             

 .251   رهتهو رهاو رع مت رر(1)
ر.276دلعدورهتهورتعاردلع دب رهاو رع مت رصر(ر(5
ر.44خةبره و را لل رهاو ردلع مت رصر(ر(2
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دلهت  هددد لردلجزدعدددد ردلة دئدددمرتةدددمردا:ر)يةيمددد رهت ضددد ردليتقددددترتهت ضددد رجهدددلرد ولددد رتهددد ر
يتتدددررهدداردجدد د دلردل عددبرتدلي يددد رتدلهت ضدد ردل عددهد رد خدد ارهددارتد ادد رد بمدد لردليددمر

 رتلةخاددت رداردد ئعددت  ردتردبميددتدرت ددسرهدد رت ور د دد ( ر ددطلعرهدد ردددصريخضددلرليقددود ردلهت هدد
(رهاردعديبد  رمةداردلهت ضد ردل عدهد ردليدمردت   د ردلهت  دتار551تةدرردلهع جرر مردله وار)

تدالردجدتزرلةهدي  رداردبمدلرت عد  رمد لدصرتةدمردددر:)ريةيمد ردلهت ضد رتدل يدبردل عدهد ردليدمر
خ ل ددد لرتجدددد رم لدعدددم رلةتئددد علردليددددمردعددديهةلرتةد دددد ردت   ددد ردلهت  دددتارتدلهعدددديخوهتار دددمردله

تلةهت ه ردارييخط  رعممً رلةت  ر مردلهخ ل د روتارداري دتارهةزهد رمد ليتقدترتدارادتي  رتهدلر
رطلعر ةةخات رداردبميتدرت سره رت ور د  (.

 : الخاتمة
االستثناءات مةور طدردلعت ردلهيتدضلرهاردلمتالردلةةهمرهلرهتضتجرو دعيد رلدر)ر

ر( ريتاةد ردلمرهجهتت رهارد عيدي ج لرتدلهقي ت لرت مر ه ردتيم:المقررة على مبدأ البراءة
رر-تتةمردلدتترد يم:
 اواًل: االستنتاجات

إَارجة رتب ردبم لرمةاردلتئ علرتةمرت يتردلهي  ردتيمرخ  ً رلةقتدتوردلة ه رلألبم لر مر -1
يبملردودديررتدق رتب رد بم لرتةمرت يتردلقتددداردلجزدعد  ر   ا رداردلهي  رم   رتيمر

 دلهي  ر ترخ ت رتار طدرد ا ردلة  .
رم د ارر -5   ار د عريم دار مرهتئبردلهع جرتدلقض  ر مرد خطرم  عيبد  دلردلتد وارتةمرهمود

دلهي   ر  د عر ع ردج زلرد خطرم طهرد عيبد  دلرل اردلقض  ردلز ردلهع جرتدوردلدصرتةمر
 دلردارد دتمرهجهتت رهاردلضتدم رد ه  :رداري تارئ مة ر بم لردلة س رهب ر طهرد عيبد 
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رهد قمرتةمر رمع   ردلت   رتدئل ردو  رتدا رد عر  ردلو  جرتا ر م ردلهي   رمتت رد خ   تتو 
ردليع دلر ر ت ردل ع  رتهب  ر طه رتمخ برطلعرد تارد ردعيبد  ر د روعيت        رد ودد  

د عيبد  دلر مرئتدددد  ردلودخةد رل اردلقض  ردلوعيت  ردل  دعم رت د عريع دة لردخطلرم طهر
ر طهر ردهبة  رتها ردلوعيت د  رمةو  رد عيبد  دلرتدةي   ر طه رلهب  ردلداتصردلهيضهد  ردجز ل 

 دليع دة لردلق دتاردلها  رت طهريهب ردل ع ردلب دد .
رلةخ ترر -2 رهم  ًد ر عبردلتقدق  رمض ت ا ردلهيهبة  رلةهجيهل ردلةةد  ر  دلردلها لل  رتارهمودرلقو

رمتدالردلقمر رد ارهعيتدً   رل  ردا راةمً  رد بم لر در ر مرمةاردلت  لردليمردةيم  دلم د ا
 تب رد بم لرتةمرت يتردلهي  رمخ بردلقتدتوردلة ه ر مردلقتددداردلجزدعد .

لقور  ارلةقتددداردلجزدعد ردلخ ا ردلدادبرد ت  ر مرد خطرم  عيبد  دلردلتد وارتةمرهمودرر -4
 ا رمخ برئ دتاردلةقتم لردلط رد ت ر دررئة ردلداتصردله  ع رل طهردلق دعا.دلم د 

رد تارهارخ  رر -2 رتئو ردلق دتدد   رد ودد  رمدصرئ دتدمرتدعهمرئ دد  ردتيمرد ي دارد ودد  ئو
ردلقض عد ردتر د ي داردلقض  ر ه رهةدارم لد  ردلمردلتئ علردلهتد  رتدعهمرمق دد رد ودد 

 هةد .ئ دد رد ودد ردلة
ردترئض عد ر ري ي ارئ دد ردودد ر  هة رتةمردلج ده رر -6 دارئ دد رد ودد رعتد ر  دلرئ دتدد 

ردل  ار ردت ردله و  رم ل  ا رد ه  ريةةت رعتد  ردلج ده  رتد ا  رها رتدتو ريهسرتدا  تدده 
 دلهةدت رلةج ده رلطلعردقت ردارتب رد بم لرجزعم.

لق دد رد ودد ر ترده رخ د ردجبردليدمررلر ردار ب اردلداتصرتد ت   ردلقض عد ردله  ع رر -7
خاتاً ردطدره رلجتردلمرهب ر طهردلق دعار مرئ دتاردلةقتم لرمتدالردتعلرهارودع ارد عيبد  ر
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رهمودر رد  دم ردلط رد و ردلم رد ه  ردلم د ا(  ر)ئ دد  رد ا  رودع ا رتدقةصرها رد ودد ( )ئ دد 
 دلم د ارتجةةررهج ورتم رتةمرت ت.

 المقترحات:
رتدار  دلرل -1 ردلقتا قورد و ردلهع جردلة دئمرئ دد ردلم د ارهارخ  ردلدصرتةمرجتدزردعيخود 

رداردلقمار تردت ر ردط ردتردلعجاردله مو  رم جتود  رتةد   رمج ده رهة ئمً  ر  ارهي هً  ئ ية ردطد
رمعتارد ي  مرر ر ري تار د عرهة   ري ه ردترد دوه د ج د دلردليمرييخطرمتتردلهي  رتتدو  

ريق د ردلج رد ر رتم لي لمر ردجتزرداردي  رلتر  ارهطدمً  رته  ردلهد مق رمعتد    ده ردتردلةقتم 
(رهارئ دتار101دلةقتم رهعمقً ردطردار درردودد رهعمق رلةهي  .رتتةدرردقي  ريةود رتجزردله وار)

رئ ت ردلهي  ردلقمارتةدرردترت تر ردطد  ردات ردلهت  ه لردلجزدعد رتداري تارم لع  رد يم:)
رداردعيةه ردلقتاردلهد عم ردليمريه دررهار رم لقمارتةدررئ دتدً  دل  بر دجتزرلهار  ارهتطتدً 

 دلقمارتةدررتيتت روتار  تمررتةمردار رد و رطلعرمتد رت  ردلمرهتير(.
دجبردارد تاردلود لردلةهةمرلةهع جرتدوردخطهرمق دد رد ودد ر تراةتم ردبم لردلج ده رهار -5

تدالرد دتمردلهع جرداردل مدة ردلخ ا رلةج ده رت  دق رد ي  م  ريقبرئم رج  ردليتقدت رم
 ت عً رده  ردلعة  ردليتقدقد ر بم لرد ي  بردلهي  رلةج ده .

(ر111(رهارئ دتاردلةقتم لردلة دئمر ئ ر)40لقوردعي  ردلهع جردلة دئمرل عي  وارهاردله وار) -2
ورديمردلةه ر د ردلق دتدم رهةيقوًدر ردارد تاردلهت بردتردله ةبرمخوه رت ه رئ1868لعد ر

متعاردد ر مرهع تتدير رتداردبملرداردتيق وهرمهع تتد ردل ة ر  ارهمددً رتةمردعم بر
هةقتل  رتددررل رد ي مررد رمةورديخ طردلتد  ردلهد عم  رد رددررج  ر مرد  د ردله واردت هرمت  ر

 و ردلدررهار عدسريجبرتةدرر  تير ره ةتره  وهرددرر رتق بردطدرتئلردل ة ريد دطًدر ه را
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دتردتيقوردار  تيررتدجم رتةدر ردطدر  اردلق دتار ردعهلرلةهت برمهد ئع رد ه ردلا و ر
دلدر.رتدلت  ردله ةتر طدردتتمرت تار د عرهتً رلةه  د ار مردلت  رمدارت ليمردلهت بر

لةع  د ردلا و ار ود ردلةع   رتدلهت بردلهودم ر تار  ار طدراتدتً ر مرت  لرد تده رد
دلتدجم لردلةع  د ردلهةي واردتر مردل  تبرد عيبد عد ر ت ل ردلت بردتردض  دبرد هاردلة  ر
تدليمريي ةبردج د دلر ت د رتع دة رلوت ردلضم رتد دي   ردلةع   رت ج ردلهت    رتةمر

اردخ ار ق دتارع ه رتدهاردلقتدلردلهعةت  رد ردار طهردلت  لرئورتتلجلرهارئم رئتددد
تئ دتاردلةقتم لردلةع    رد ه ردلط رر5004(رلعد ر1دلو  جرتاردلع ه ردلت دد ر ئ ر)

(رع ل  ردلط  رتدليمريوتتردلمردل  ت ردلةهد  ردتر40دجة رهارتجتوردل ق ارد خد ارهاردله وار)
 دل  ت ردله ةق ر د رهم  ا.

عد ردموتر د روئدتر قورط  ر مر(رهارئ دتاردات ردلهت  ه لردلجزد551داردصردله وار) -4
او ردله وار)دلهت ض رتدليق  د رتدل يبر...ريةيم رتج (رت مرتجزردله وارط  ردلهع جر)دار
لةخات رداردبميتدرت سره رت ور د  ( رتهةدمر)تج (رددرر رده اردل ةارم  رد رم  دترتدتور

 هً ر دقي  ردارد تار تردليزتد ر   ارد جو رم لهع جرداردتضلرطلعرمو رهاري عرد ه رت
دلدصر)يةيم ردلهت ض رتدليق  د رتدل يبردل عهد ردليمردت    ردلهت  تارتدلهعيخوهتار

 تج ...رتهلرطلعردجتزردل ةار د  رم ليزتد (.
ر
ر
ر
ر
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 المصادر:
 اواًل: الكتب

دتهورل  مردلعدوره تم ردتتريوتد رهمودردا ردلم د ار مرد ج د دلردلجد عد  رود ر -1
ر.5001 ر1دلة مد  ردلق   ا ر دلد ض ر

ر.5012 رود رتدع رلةدع  رتَه ا 1ج  وردل عتددم رئ دد ردلم د ا ر  -5
ر  -2 ردلجزدعد   ردلهت  ه ل ردات  ردلةقدةم  رد هد  رم ودو ر5تمو ردلهة  ب  ره مة   

ر.1874
ر  -4 رد ول   ريقود  ر م ردلجد عم ردلق ضم رعة   رهتهو  رزدودا ردلبق    ر1  ض  رود   

ر.5002ته ا ر
ردلزه ا ر خ  رت -2 ره مة  ردلخ ص(  ردل زدتردلتودبم رع  رئ دتاردلةقتم لر)دلقع  مو

ر.1886م ودو ر
رلةدع ر -6 ردلبق    رود  رتد ع ا  رتد ودب رد خ ت رتةم ردلتدئة  ردلج دع  ردلعةدو    ه 

ر.1882تدليتزدل رتَه ا ر
ردلجد عم   -7 رلألبم ل ردلة ه  ردلد  د  ردلع دب  رتعا ردلة مد  ر1هتهو ردلد ض  رود   

ر.5004 ا ردلق  
ر  -1 رلةهي    رد اةل رد تتد  ردبم ل رتب  ر ر  ردتهو ردلهة  ب ر1هتهتو رهدعتا  

 .5002د ع دو د  ر
 رود ره  ملردلعةب ر1هتهتورهتهتورها  م رع  رئ دتراردجج د دلردلجد عد  ر  -8

 .1811دلق   ا ر
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هتهتورهتهتورها  م رع  رئ دتاردلةقتم لر)دلقع ردلخ ص( رود ردلد ض ردلة مد  ر -10
 .1885ق   ا ردل

ر  -11 ردلة  (  ر)دلقع  ردلةقتم ل  رئ دتا رع   رتعدم  ردجدب ردلد ض ر1هتهتو رود   
ر.1816دلة مد  ردلق   ا ر

هتهتوردجدبرتعدم رع  رئ دتارد ج د دلردلجد عد  رود ردلد ض ردلة مد  ردلق   ا ر -15
ر.1881

رواالطاري رثانيًا: الرسائل
ارج دع ردلط رتدلقو رتدليتقد ردله ي م ردم د د ر رردلزددو رد  تردلهع تلد ردلجزدعد رت -1

 .5011هارخ  ردلهتدئلرد ل ي تدد  ر ع ل ره جعيد  ر ةد ردلتقتت رج هة ردلع ترد تع  ر
 .5014خ  بر  ده  رئ دد ردلم د ا رد  تت رو يت ده ر ةد ردلتقتت رج هة ردلجزدع  ر -5
دلعخاد ر)و دع رخةبره و را لل رضه د لردلهي  ر مرد ج د دلردله ع رم لت د ر -2

 .1880هق  د ( رد  تت رو يت ده ر ةد ردلق دتا رج هة رم ودو ر
ردليتقدتر -4 رهد تدةد  ر دم رلةهي   ردلعخاد  ردلت د  رضه د ل ردلعةو   رتهدو رتةم  د 

 .5007د ميودعم ر ع ل ره جعيد  رج هة ردلد  دا ر ةد ردلتقتت ر
رتدلجزدع -2 ردلهودد  ردلهتدو ر م رد بم لرم لق دعا ر وا  رد  تت رزتزت رهق  د (  ر)و دع  د 

ر.5011و يت ده ر ةد ردلتقتترتدلةةت ردلعد عد  رج هة رهتهورخدض  ر
رتدلةةت ر -6 ردلتقتت ر ةد  رو يت ده  رد  تت  ردلجه  د   ردلهتدو رد بم لر م ردلةدو  عة ود 

 .5002دلعد عد  رج هة ردلت  رم لخدض  ر
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ردلته د ردلجد عد رلةتت -7 ر  ردلهدة رع ل رع بردلعدم دم   مردا ردلم د ا ر ع ل ررتمو
 .5015و يت ده رج هة رتدارعهس ردلق   ا ر

   رهتهو رهمودردا ردلم د ا)و دع رهق  د ( رد  تت رو يت ده ر ةد ردلتقتترج هة ر -1
ر.5011نممرم  رمةق دو ردلجزدع  ر

ر
 ثالثًا: البحوث

رمةج دب -1 ردلجه  د  ررع هد  ردله وا ر م ردلهةدت  رلة  ا رد  ي داردليع دةم ري مدت  
ر رم لخدض  رج هة  رتدلعد عد   ردلق دتدد  ردلةةت  رهجة  ر م رهدعت  رر–متال رتوو  ر1مع  ا 

5014. 
ر مرهجة ر -5 رمتالرهدعت  ر مرد بم لردلجزدعم  رتوت    ردلق دعا تم سرت هلر  ه ا 

  رموتاريت دخ.8 ردلةوو ةد ردلق دتارتدلةةت ردلعد عد  رج هة ردل ت  
ردلقض   ر -2 رهجة  ر م رهدعت  رمتال ردلجزدعم  رد بم ل ر م ردلق دعا ردلتعتدعم   ع ا

 .5001 رلعد ر22 ردلعد ر1توو
ر مر -4 رمتالرهدعت  رد بم ل  ر م رتهوارجدي   ردلق دتدد  ردلق دعا ر ت    ردل     هتهو

ر.5012 ر11هجة ردلمتتالرتدلو دع لرد دع دد  رج هة رع د وا ردلةوو
رمتالررهتهو -2 رهق  د (  ر)و دع  ردلجزدعد  ردليع دة ل ر م رد ودد  رئ دد  ردل تدت ا  دتدب

 .5015 ر48هدعت ر مرهجة ردلع دة رتدلق دتا رج هة رد ه  دلردلة مد ردلهيتوا ردلةوو
ر

ر
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 رابعًا: القوانين
 ..1820(رلعد ر120ئ دتارد ج د دلردلجد عد ردلها  ر ئ ر) -1
 ..1868لعد ر(ر107ئ دتارد بم لردلة دئمر ئ ر) -5
ردلهةو .ر1868(رلعد ر111ئ دتاردلةقتم لردلة دئمر ئ ر) -2
 .ر1871(رلعد ر52ئ دتاردات ردلهت  ه لردلجزدعد ردلة دئمر ئ ر) -4
 .5000(رلعد ر82ئ دتاردلات   ردل  دعمر ئ ر) -2
ر

 خامسًا: قرارات المحاكم
(ر15(رلعد ر)12 ردلقضد ر ئ ر)5/5/1885دلهت ه ردلوعيت د ردلةةد ردلها د ر مر -1

رئض عد روعيت د .
(ر75 ردلقضددددددددددد ر ئدددددددددد ر)1/5/1887دلهت هدددددددددد ردلوعدددددددددديت د ردلةةددددددددددد ردلهادددددددددد د ر ددددددددددمر -5

ر(رئض عد روعيت د .11لعد ر)
 سادسًا: مواقع االنترنت

1- https://sites.google.com/site/bouseidafaissal/archiv
-alsyaghte-es/2013/pagecommentaires/drws

alqanwnyte/karainر
ر
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