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 ابلتدخل يف الدعوى اجلنائية رضرر ادعاء امل
 ركيل الشئون العلمية جبامعة السيد حممد بن على السنوسي اإلسالمية - فرج حممد طيبد. 
 

 ملخص البحث
من املراحل اليت يتناول هذا البحث حق املدعي يف التدخل يف الدعوى اجلنائية يف أي مرحلة  

  متر هبا.
 يُعد شكاًل من أشكال االدعاء، وأجازه القانون ملن له احلق فيه،والتدخل مبفهومه الواسع  

واملتدخل يف الدعوى اجلنائية هو كل شخص خالف النيابة العامة واملتهم، أيخذ مكانه يف الدعوى 
الباحث مل يتوسع يف بيان مدى جواز املدعي املدين ملمارسة و  ألي سبب من األسباب بعد حتريكها،

خطة البحث كانت تتناول احلق يف التدخل ابلنسبة للمضرور فقط، كما تتناول  عتبار أنحلق ابهذا ا
  اإلجراءات املتبعة لتدخل املضرور.

وحق التدخل ابلنسبة للمضرر قد اقتصر على بيان أساس احلق فيه، سواًء كان ما خيص  
نون االدعاء وي. فالشخص الطبيعي املضرور بعد أن أجاز له القانالشخص الطبيعي أم الشخص املع

، ذلك عندما يقوم املدعي املدين بتحريك الدعوى أمام القضاء اجلنائي للمطالبة بطريق الدعوى املباشرة
املدنية، ويستطيع اجملين عليه ابلتعويض أم بطريق االدعاء فيما ُيسمى ابلشكوى مع االدعاء ابحلقوق 

 عن طريقها حتريك الدعوى اجلنائية أمام قاضي التحقيق.
الدعاء مدنيًا أمام القضاء اجلنائي بطريق التدخل لك كان ابإلضافة حق اجملين عليه ابذكل  

  .يف دعوى جنائية مت حتريكها ابلفصل من قبل النيابة العامة
إليه، وهذا احلق  مستنداً  ،يُعد تصرفًا الحقًا على حتريك الدعوى اجلنائية -هنا–فالتدخل  

 رر إال بنص صريح يف القانون.ناءات عليه ال تتقجلنائي، واالستثمقيد يف القانون ا
 الباحث
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Research Summary 

 This research deals with The right of the plaintiff to intervene in 

the criminal proceedings at any stage of the process and intervention in 

the brood sense is a from of law-authorized claim for those who have the 

right to intervene in the criminal case is for every one other than the 

public prosecution. Civil rights to exercise the right because the research 

plan deals with the right to intervene for the victim only and also deals 

with the complementary procedures for the intervention of the injured and 

the right of. Intervention of the victim limited to the statement of the basis 

of the right whether natural person or legal person natural person 

authorized by direct law when the civil defendant investigate this 

invitation to the criminal court to. Demand compensation and the victim 

can move the criminal case before the examining magistrate all this adds 

to the right of victim to claim in principle be for the criminal court by 

intervening in the criminal case and then moved already by the public 

prosecutor's intervention here is a subsequent action to move the criminal 

case and this right are restricted in the criminal law and the exception to it 

are determined only by express  provision in the law. 

researcher 
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 موضوع البحث
ضرر من خيتص القضاء املدين بنظر الدعوى املدنية، وكذلك الفصل فيها، فتعترب دعوى امل 

اجلرمية للمطالبة بتعويضه عما أصابه من ضرر دعوى خاصة، ميكن له أن يتنازل عن احلق، وميكنه 
ال أن القضاء اجلنائي خيتص بنظر الدعوى هتدف إىل مصلحة خاصة، إ عليه ألن هذه الدعوىالتصاحل 

إهنا ملك لكافة أفراده، و مصلحة عامة لكافة أفراد اجملتمع،  حتمياجلنائية، واملعروف أن هذه الدعوى 
ك ومما ال ش هنا أتيت أمهية أنه ال ميكنه التنازل عنها أو التصاحل هبا. مسه، ومنوم النيابة مبباشرهتا ابوتق

خرى، وقد العامة من جهة، واملتهم من جهة أ ان أساسيان مها النيابةة هلا طرففيه أن الدعوى اجلنائي
آخرين هبذين الطرفني، واعتبارهم أطرافًا أخرى، وألن اجلنائية إىل احلاق أشخاص  اعتادت التشريعات

اختصاص القضاء املدين ابلدعوى املدنية أصياًل فإن بعض التشريعات اجلنائية أجازت نظر الدعوى 
نية أمام القضاء اجلنائي سواء بطريق االدعاء املباشر أم بطريق نظر الدعوى املدنية الناشئة عن املد

م دعواه أمام القضاء اجلنائي لنظرها احلقه ضرر انشئ عن اجلرمية، أن بقي يتأتى ملناجلرمية، وذلك 
عن ذلك توفري الكثري من والفصل فيها تبعاً الختصاصه، بنظر الدعوى اجلنائية املرفوعة أمامه، وما ينتج 

وبطبيعة احلال أن ينظر القضاء  ،اءضااللتزامات والوقت على املدعي املدين، وأيضًا على جهة الق
ذلك، ودعوى املدعي لضاء املدين ما دام هناك مسوغًا تشريعيًا اجلنائي يف مسائل قد خيتص هبا الق

كان االدعاء من قبل أاشئ عن اجلرمية سواء ر الناء اجلنائي قد هتدف إىل تعويض الضر املدين أمام القض
وقد أييت كل ذلك يف ظل  ،ل عن احلقوق املدنيةعن طريق ورثته، أم عن طريق املسؤو  أم ،املدعي ذاته

يف هذا احلق ابعتباره حقاً  تغّولإشباع عاطفة الثأر من قبل اجملين عليه ضد املتهم، وإن كان ال ميكن ال
 .(i)استثنائياً 

الناشئة عن اجلرمية، وكذلك  ال جمال للشك يف قبول دعوى املدعي ابحلقوق املدنية وهبذا فإنه 
ول عن احلقوق املدنية، ونتيجة لذلك قد أضيفا إىل األطراف األصيلة يف الدعوى اجلنائية، ومها املسؤ 

املتهم عن احلقوق املدنية حيقق فائدة ملصلحة  سؤولالنيابة العامة، واملتهم كما أن الثابت تدخل امل
 ابعتباره لن يتواىن يف تقدمي كل ما لديه من أدلة إلثبات براءته.

. وقبل اخلوض يف (ii)ويرى الفقه أن ذلك يساعد يف حتقيق درجة أخرى من درجات العدالة 
 ابلتدخل يف اجملالني املدين واجلنائي.ابملتدخل و هذا البحث نرى من املناسب حتديد املقصود 
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أيخذ مكانه يف  -خالف اجملين عليه واملتهم–هو كل شخص  عوى اجلنائية:املتدخل يف الد -أرلا 
 الدعوى ألي سبب بعد حتريكها.

يرى البعض أن التدخل يكون إرادايً عندما أيخذ الشخص بنفسه  التدخل يف الدعوى املدنية: - اثنياا 
قد أتثرت هبذه وحيدث ذلك عندما يرى املتدخل أن مصلحته  (iii)مكاانً يف دعوى ليس له فيها مكان

 الدعوى، ولذا فإن التدخل يف هذه احلالة ينقسم إىل نوعني التدخل األصلي والتدخل التبعي.
شخاص آخرون شخص أو أ دعى بهاويتحقق عندما يدعي املتدخل حقاً غري ما  التدخل األصلي: -

 .(iv)يف الدعوى األصلية، وابلتايل يكون مدعياً حبق خاص به
 ييدويقع عندما يقوم املتدخل بعدم املطالبة حبق لنفسه، بل يقتصر تدخله على أت التدخل التبعي: -

 .(v)طلبات أحد طريف الدعوى
دخال الغري يف الدعوى اجلنائية بناًء ن جربايً، وهو ما يطلق عليه اسم إوكما يكون التدخل إراداًي يكو 

 مة من تلقاء نفسها.على طلب أحد اخلصوم األصليني، أو بناء على أمر يصدر من احملك
ال شك أن هناك صعوبة إلرساء نظرية التدخل يف اجملال اجلنائي،  التدخل يف الدعوى اجلنائية: -اثلثاا 

ولعل ذلك يعود إىل التشتت التشريعي، وتعدد غاايت التدخل، وأهدافه، ومع ذلك ميكن وضع حماولة 
، وللوصول إىل ذلك يتعني معرفة كيف يتم لتحديد املقصود ابلتدخل يف الدعوى اجلنائية حتديدًا دقيقاً 

جياد غاية جلميع حاالت التدخل، إال أن هناك حماوالت فقهية لتقسيم ورغم صعوبة إهذا التدخل، 
يقع عندما يطالب مجيع  فالتدخل اهلجوميالتدخل إىل نوعني، تدخل هجومي، وتدخل حتفظي. 

فإنه يضم مجيع الذين ال  تدخل التحفظيأما ال املتدخلني بشيء معني غالبًا ما يكون التعويض.
 يهدفون من تدخلهم سوى احملافظة على حقوق أحد اخلصوم األصليني.

 
  أمهية البحث راهلدف منه:

أن املفرتض أن املدعي املدين عليه  إذألن االدعاء ابلتدخل يقع استثناء من أصل   
سع فيه حبجة أن مثل هذا التدخل قد ظهر القضاء رغبة يف عدم التو يتجه إىل القضاء املدين، وقد أ

يصرف القضاء اجلنائي عن مهمته ووظيفته األساسية، وذلك ابلنظر يف دعاوى ذات طابع مدين، األمر 
خل ووضع ضوابط وحدود هلذا ة التدالذي جيعل دراسة هذا املوضوع حيوز أمهية كبرية إلرساء نظري

 التدخل.



 2018يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

830 

 

 منهجية البحث:
ة العملية والعلمية، سوف يتم اتباع منهجاً حتليلياً مقارانً نتعرض من وألمهية البحث من الناحي 

وعلى وجه اخلصوص يف القانون اللييب والقانون املصري وأيضًا احللول خالله إىل احللول القانونية 
 القضائية والفقهية.

هما مبحثاً وتسهياًل لذلك فإن الباحث سيتناول ابلدراسة املوضوع بتقسيمه إىل مبحثني اثنني يسبق
 متهيدايً.

 املبحث التمهيدي
 نطاق احلق يف التدخل يف الدعوى اجلنائية

 
 املبحث األرل

   احلق يف التدخلصدم
 املطلب األول: الشخص الطبيعي 
 املطلب الثاين: الشخص املعنوي 

 املبحث الثاين
 إجراءات تدخل املرضرر 

 املطلب األول: التدخل يف مرحلة االستدالل والتحقيق 
 طلب الثاين: التدخل أمام قضاء احلاكم امل

 النتائج والتوصيات اليت مت التوصل إليها تتضمنويف النهاية سيتبع هذه الدراسة خامتة 
 رهللا املوفق
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 املبحث التمهيدي
 نطاق احلق يف التدخل يف الدعوى اجلنائية

نائية عدا النيابة مت التعرض يف ما سبق إىل أن هناك أشخاص حيق هلم التدخل يف الدعوى اجل 
العامة، واملتهم، وهذا احلق ال ميكن التوسع فيه أسوة بذات احلق يف القانون املدين فاحلق يف التدخل 

لذا خول  (vi)ن يؤسس إال على نص صريح يف القانونأأمام احملاكم اجلنائية كاحلق يف الدعوى ال ميكن 
عن احلقوق املدنية،  مسؤولشرة من اجلرمية وللالقانوانن اللييب واملصري هذا احلق للخصم املضرور مبا

عن احلقوق املدنية، حق مستمد بقوة القانون  سؤولوتدخل املضرور من اجلرمية إىل جانب تدخل امل
( من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب بقوهلا "ملن حلقه ضرر من اجلرمية أن 60حيث نصت املادة )

عنها" فاحلق يف التدخل  سؤول( من ذلك القانون "وامل61) يدعي حبقوق مدنية" وأيضًا نصت املادة
أمام احملاكم اجلنائية مؤسس على نص صريح كما ورد سابقاً، ولرفع اللبس عن هذه املسألة أنه مىت 
وقعت اجلرمية ينشأ عنها حق للدولة يف العقاب على مرتكبها، ومتارسها من خالل دعوى تقوم هبا 

الدعوى اجلنائية، وعندما تقع اجلرمية يرتتب عنها ضرر يلحق أبحد  تسمىع، النيابة العامة ابسم اجملتم
األفراد هذا ابعتباره عماًل غري مشروع، فينشأ حق للمضرور يف تعويض الضرر، وليست من وسيلة 

، دعوى جنائية دعواتنللحصول على هذا احلق سوى الدعوى املدنية، فاجلرمية الواحدة ينشأ عنها 
يف العقاب، ودعوى مدنية حتمي حق املضرور يف التعويض عن الضرر الذي حلقه من  حتمي حق الدولة

 .(vii)اجلرمية
فالقاعدة أن ال حيق للمجين عليه أن يباشر الدعوى اجلنائية، إال أنه يستطيع أن يقوم  

يق بتحريكها عن طريق رفع دعواه املدنية بتعويض الضرر الناشئ عن اجلرمية أمام القضاء اجلنائي بطر 
االدعاء، ويعد عماًل إجرائيًا ينتج عنه افتتاح الدعوى اجلنائية أمام القضاء اجلنائي ويتحقق ذلك يف 

يف هذه الصورة يقوم اجملين عليه برفع الدعوة املدنية مباشرة أمام  صورتني األوىل وهي اإلدعاء املباشر.
يض الضرر الناشئ عنها وقد أخذ القضاء اجلنائي فتحرك الدعوى اجلنائية عن اجلرمية املطالب بتعو 

( من قانون اإلجراءات اجلنائية اليت تنص على أن حتال 205املشرع اللييب هبذه الصورة يف املادة )
الدعوى يف اجلنح واملخالفات بناًء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة االهتام، أو بناًء على 

 النيابة أو من املدعي ابحلقوق املدنية(. تكليف املتهم مباشرة ابحلضور من قبل أحد أعضاء
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أما الثانية فهذا الصورة يف اإلدعاء ابحلقوق املدنية أمام قاضي التحقيق حيث نصت املادة  
( من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب أيضًا على أنه )ملن حلقه ضرر من اجلرمية أن يدعي حبقوق 60)

 مدنية أثناء التحقيق يف الدعوى(.
ذا احلق ميكن للمجين عليه االدعاء مدنيًا أمام قاضي التحقيق، أي أنه حيرك الدعوى فبه 

اجلنائية أمام قاضي التحقيق، كما يستطيع اجملين عليه االدعاء مدنياً يف الشكوى اليت يقدمها إىل النيابة 
ات اجلنائية ( من قانون اإلجراء17العامة، أو إىل أحد مأموري الضبط القضائي، وذلك وفق املادة )

اللييب، وابألوىل أن يستطيع اجملين عليه االدعاء مدنيًا أمام القاضي اجلنائي، وذلك بطريق التدخل يف 
دعوى جنائية مث حتريكها من قبل النيابة العامة، فبهذا اإلجراء يعد الحقًا لقيام النيابة العامة بتحريك 

 الدعوى اجلنائية.
عن احلقوق املدنية  سؤولدخل ما بني املضرور من جهة واملونظرًا التساع نطاق احلق يف الت 

 .يف هذا البحث بتدخل املضرور فقطمن جهة أخرى فإننا نتجه الكتفاء 
 املبحث األرل

 مصد  احلق يف التدخل
 الدعاء ابحلق املدين: -

فقه ين ال يقع إال ممن إصابة ضرر شخصي ومباشر من اجلرمية، وقد اجته الداالدعاء ابحلق امل 
 .(viii)إىل هذا املنحى فاملدعي املدين إذن هو املضرور من اجلرمية

( من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب إىل ذلك صراحة بقوهلا )ملن 224وقد أشارت املادة ) 
( من 25حلقه ضرر من اجلرمية أن يقيم نفسه مدعيًا ابحلقوق املدنية( وذلك ما نصت عليه املادة )

ويف هذا االجتاه يرى الفقه أن من  جلنائية املصري بقوهلا )من حلقه ضرر من اجلرمية(.قانون اإلجراءات ا
اجملين عليه غالبًا ما يكون مضرورًا من اجلرمية، ولكن ال يوجد ما مينع أن يكون املضرور من اجلرمية 

كل من يدعي هذا و  (ix)شخصًا أخر غري اجملين عليه، ومادام ثبت قيام الضرر، وكان انجتًا من اجلرمية
ابحلق املدين جيب أن تتوفر لديه األهلية الالزمة هلذا االدعاء، وهو ما يطلق عليها احلق يف التقاضي، 
فأهلية االلتجاء إىل القضاء حق يتمتع به الشخص الطبيعي، والشخص املعنوي مىت ما اعرتف القانون 

 رمية بتوافر احلق يف االدعاء.أبهليته هذه فعندما يتوفر الضرر املباشر الشخصي املرتتب عن اجل
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غري أنه ينبغي التفريق بني األشخاص املعنوية اخلاصة، واألشخاص املعنوية العامة،  
ن فإنه حيق له االدعاء، ضرر شخصي يصيب الكيا الفعلفاألشخاص املعنوية اخلاصة مىت ما ينشأ عن 

الضرر الشخصي، وابلتايل ال جيوز صاب فرد من أفراد هذا الكيان فإنه ال يعترب من قبيل أما إذا أ
أما األشخاص املعنوية العامة فإنه ينبغي التفريق أيضًا بني ما إذا اصاب الضرر الذمة املالية  االدعاء.

صابة األوىل فإنه حيق له االدعاء عما أصاب املصاحل اجلماعية اليت ميثلها، ففي احلالة ذا الشخص، أم أهل
 .(x)فإنه ال حيق له االدعاء من ضرر، أما يف احلالة الثانية

وابإلضافة إىل ما سبق فإنه يشرتط بقبول االدعاء املدين أمام القضاء اجلنائي أن يتوافر شرط  
ال حصابة ضرر تبني أنه أ املصلحة يف هذا االدعاء فمن ليس لديه مصلحة فال حيق له ذلك إال إذا

لدى الشخص املعنوي أيضاً، فالقاعدة وشخصي ومباشر، كما أن شرط املصلحة يف االدعاء يتوافر 
القانونية تنظم سلوك األشخاص، ومعامالهتم، وحتدد لكل منهم حداً أدىن من احلقوق فهي ال ختاطبهم  
كأشخاص، إمنا تُبني لكل شخص اجملال الذي تسود فيه إرادته فهي حتملهم ابلواجبات، واحلقوق فال 

لشخص يف لغة القانون عبارة عن كيان تتوجه إليه فا .(xi)واجبات وال حقوق بغري أشخاص تلحق هبم
شخصية القاعدة القانونية ابخلطاب سواء تعلق ابحلقوق أم ابلواجبات، مبعىن جيب أن تكون هناك 

لقانون، وليست هذه الشخصية مرتبطة ابلكلية ابإلنسان فتقدم اإلنسانية قانونية، وهي فكرة من خلق ا
ية )الشركات، اجلمعيات، مؤسسات الدولة، وفروعها( ومن فرض أشخاص جدد وهم األشخاص املعنو 

هنا يتضح أن الشخص، كما يكون طبيعيًا يكون معنواًي وكالمها له احلق يف االدعاء، وجيب أن يكون 
 لديه مصلحة فيه، وأن يصيبه ضرر.

 الشخص الطبيعي: املطلب األرل
ية، فإذا كانت الدعوى املدنية سبب الدعوى املدنأن اجلرمية ينشأ عنها ضرر، وهو  املعلوم 

ويقصد  .(xii)تقوم على املطالبة ابلتعويض، فإن التعويض ال يكون أال بناًء على ضرر اصاب املدعي
ابلضرر األذى الذي يصيب الشخص يف حق من حقوق الشخصية، أو املالية أو يف مصلحة حيميها 

 .(xiii)القانون
الضرر االجتماعي يعرفه البعض أبنه الضرر وقد يكون هذا الضرر اجتماعياً، أو معنوايً، ف 

كبرياً من الناس مادايً، إال أالذي يصيب عدد ، ويتمثل يف خمالفة الناس ن الطابع االجتماعي فيه أغلبا ً
 .(xiv)القوانني االقتصادية واألنظمة اإلدارية واالجتماعية
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نه أو استقراره من ويرى البعض أن الضرر االجتماعي هو ما يصيب اجملتمع يف كيانه، أو أم 
والعقوبة  ،وهذا الضرر قد يكون مادايً، وقد يكون معنوايً  .(xv)أذى بسبب اخلروج على قوانينه، وأنظمته

والضرر املادي ما يصيب  .(xvi)تكون ابلتعويض االجتماعي، وتطالب به النيابة العامة ابسم اجملتمع
فه البعض أبنه ما يلحق املضرور من وقد عر  (xvii)الشخص يف حق من حقوقه املالية املتعلقة ابلذمة

 .(xviii)اجلرمية من خسارة، وما يفوته من كسب وميكن حتديده مببلغ من املال
أنه هو الذي فهومه فقهاء القانون، ففريق يرى أما الضرر األديب فقد اختلف حول حتديد م 

فريق الثاين أما ال (xix)هابحري املالية، واليت تتعلق بشخص صايصيب الشخص يف حق من احلقوق غ
 .(xx)هنم يرون أنه ما يؤدي إىل املساس ابعتبارات اجملين عليه األدبية كالشرف، والكرامة، والعاطفةفإ

تى به أصحاب الرأي الثاين ذلك أبنه يشمل ما يعين مساًس حبق أو مصلحة، وأنه لدينا ما أ واملرجح
 يشمل ما يعترب مساساً ابلشرف واالعتبار وكذا العاطفة.

 لبة ابلتعويض عن األضرار واليت متس الشرفستقر الفقه والقضاء على جواز املطاوقد ا 
وبناًء على ذلك فإن التعويض يشمل كل من الضرر املادي والضرر األديب، وقد أخذ  (xxi)واالعتبار

( )على أن يشمل 222/1القانون املدين املصري مببدأ التعويض عن الضرر األديب فنص يف املادة )
 لضرر األديب أيضاً(.التعويض ا
 مث حددت الفقرة الثانية من هذه املادة األشخاص الذين حيق هلم املطالبة ابلتعويض عن 

مل من جراء موت املصاب، وهم األزواج واألقارب إىل الدرجة الثانية، الضرر األديب الذي يتخذ صورة األ
كون املضرور واراثً للمجين عليه، إذ وال يشرتط يف هذه احلالة للحكم ابلتعويض عن الضرر األديب أن ي

ويشرتط يف الضرر الذي يطالب املدين بتعويضه أن يكون مباشراً  (xxii)أن الضرر األديب ال ينتقل ابلوراثة
 وحمققاً وشخصياً.

 الرضر  املباشر: الفرع األرل
ض يشرتط االختصاص القضاء اجلنائي بنظر الدعوى املدنية، أن يكون الضرر املطالب ابلتعوي 

عنه انشئاً عن اجلرمية، وابلتايل عند تدخل املدعي ابحلق املدين أمام هذا القضاء جيب أن يكون الضرر 
مرتتباً مباشرة على اجلرمية، أي أن تكون اجلرمية شرطاً الزماً حلدوث الضرر، ذلك أبن األصل يف دعاوى 

مصدره من شيء أخر غري اجلرمية احلقوق املدنية أن ترفع إىل القضاء املدين، وإذا كان الضرر يستمد 
لطريق اجلنائي حىت ولو كان مرتبطًا ارتباط وثيقًا بضرر يستمد ابفإن التعويض ال ميكن أن يطالب به 
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 ، أما كونه انشئًا عن اجلرمية فهوطالقكن عام يف الدعوى املدنية على اإلفالضرر ر  مصدره من اجلرمية.
اليت خيتص القضاء اجلنائي بنظرها، وهذا العنصر اخلاص  عنصر خاص يف ركن الضرر يف الدعوى املدنية

 .(xxiii)هو مناط اختصاص القضاء اجلنائي هبذه الدعوى
ويعد ضرراً انشئاً عن اجلرمية مباشرة ذلك الضرر الذي يصيب اجلسم نتيجة املساس بسالمته  

ر عن العمل، وفقد فيجوز املطالبة أمام القضاء ابلتعويض املتمثل يف مصاريف العالج، وأيضًا العج
منزل عمداً، ويتمثل يف انعدام املآوى ابلنسبة للمضرور، وأيضاً هدم األجر وللضرر املادي املرتب على 

الضرر األديب الناشئ عن حادثة قتل اجملين عليه، وفقدان أسرته لعطفة وحنانه وإعالته هلذه األسرة،  
كل هذه  املساس ابلشرف واالعتبار. كذلك الضرر الناشئ عن جرائم السب والقذف، واملتمثل يف

صابه من عّما ما أالقضاء اجلنائي للمطالبة ابلتعويض  مجيوز للمضرور التدخل يف دعاوى وقعت أما
 ضرر انشئ عن هذه اجلرائم، وعلى العكس ال يقبل التدخل يف دعاوى ال يعد الضرر الناتج عنها

يمها شركة التأمني أمام احملكمة اجلنائية، وبطلب ، ومثال ذلك ال تقبل الدعوى املدنية اليت تقمباشراً 
لضرر اجلرمية الواقعة عليه، وتنفيذاً  غطيةً احلكم عن املتهم ابلتعويض الذي دفعته هي للمجين عليه، ت

لعقد التأمني املربم بينها وبينه ألنه إن كان التزام الشركة املعنية بدفع التعويض حركة وقوع اجلرمية، إال أن 
 باشر عقد التأمني.مصدره امل
ونتيجة لعدم اختصاص احملكمة اجلنائية بدعوى تعويض الضرر الناشئ عن اخلطأ املدين  

 القضاء اجلنائي. مالثابت واملفرتض فإنه ال جيوز التدخل يف هذه الدعوى أما
ها امضاؤه أن يدعي مدنيًا يف زّور وقد قضى أبنه ليس للمجين عليه يف جرمية تزوير شيكات  

التزوير املقامة على املزور ضد البنك الذي صرف قيمة هذه الشيكات، ألن فعل البنك مميز عن  دعوى
فعل املزور املتهم يف الدعوى اجلنائية وال يعد نتيجة مباشرة له بقدر ما هو نتيجة تفريط موظف البنك 

 .(xxiv)قدام على صرف قيمتهبه الشيك قبل اإل يف التحقق من صحة اإلمضاء املذيل
ينبغي تدخل املدعي ابحلق املدين يف الدعوى اجلنائية املرفوعة أمام لستفاد مما تقدم أنه وي 

القضاء اجلنائي، أن يكون الضرر انشئًا عن اجلرمية مباشرة، أي تكون هناك عالقة سببية بني اجلرمية 
 .(xxv)وبني الضرر الذي يطالب املدعي املدين ابلتعويض عنه
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ضرار الناشئة عن قيمة الشيك يف موعده، ترتب ابلتعويض عن األاجملين عليه لب غري أنه ط 
على ذلك اضطراب يف معامالت كانت دعواه مقبولة ألن هذا الضرر يعد انشئًا مباشرة عن إصدار 

 .(xxvi)الشيك بدون رصيد
 الرضر  الشخصي: الفرع الثاين
قد أصابه ضرٌر  يكون املدعييشرتط الختصاص القضاء اجلنائي بنظر الدعوى املدنية أن  

صيب بضرر من جمنيًا عليه بل يكفي أن يكون قد أ، وابلتايل ال يشرتط أن يكون املدعي شخصيٌ 
اجلرمية حىت توافرت يف هذا الضرر ابقي الشروط املتطلبة الختصاص القضاء اجلنائي بنظر الدعوى 

 جيوز أن يطالب ة، فالصابه ضرر شخصي من اجلرميولذا فيجب أن يكون املدعي قد أ (xxvii)املدنية
صاب غريه، وتطبيقاً لذلك قضت حمكمة النقض املصرية يف حكم قدمي هلا أبنه إذا بتعويض عن ضرر أ

أجاز القانون للمدعي ابحلق املدين أن يطالب بتعويض عما حلقه من ضرر أمام احملكمة اجلنائية، أما 
ابلتجائه مباشرة إىل احملكمة املذكورة  عن طريق تدخله يف دعوى جنائية أقيمت فعاًل على املتهم، أو

مطالبًا ابلتعويض، وحمركًا للدعوى اجلنائية، فإن هذه اإلجازة إن هي إال استثناء من أصلني مقررين 
حاصل أوهلما أن املطالبة مبثل هذه احلقوق إمنا تكون أمام احملاكم املدنية ومؤدى اثنيها أن حتريك 

ه النيابة العامة وحدها، ومن مث يتعني عدم التوسع يف االستثناء الدعوى اجلنائية إمنا هو حق متارس
املذكور، وقصره على احلالة اليت يتوافر الشرط الذي مصدره الشارع أن جيعل االلتجاء إليه منوطاً بتوافره، 

مل صابه ضرر شخصي مباشرة، وملا كان، احلكم هو الشخص الذي أوهو أن يكون املدعي ابحلق املدين 
صاب املدعي ابحلق املدين، وهو أساس االدعاء مدنياً، واحملرك للدعوى وجه الضرر الذي أيستظهر 

نه ال يقبل فإوهلذا  .(xxviii)اجلنائية ابلطريق املباشر فإن احلكم املطعون فيه يكون مشواًب ابلقصور
ليغاً جرحًا ب أحدثصابتها من حادث سري تصادم ملرفوع من زوجة عن األضرار اليت أاالدعاء املدين ا

 .(xxix)بزوجها ألن الضرر املطالب ابلتعويض عنه ليس شخصياً 
وأيضاً ال يقبل االدعاء املدين أمام احملكمة اجلنائية لتعويض الضرر الناشئ عن اجلرائم اليت تقع  

فاجلرمية اليت تسبب ضررًا شخصيًا هي  (xxx)ابملخالفة اللتزام تقرر ملصلحة عامة أو حلماية النظام العام
يب مصاحل للمدعي املدين، فاالدعاء املدين ال يقبل بتعويض الضرر الناشئ عن اجلرائم اليت تقع اليت تص

فالضرر الناشئ (xxxi)ابملخالفة لقوانني تستهدف حتقيق مصلحة عامة، مثل قوانني اجلرائم االقتصادية
ن أخد األفراد عنها، والذي يصيب أحد األفراد ليس ضررًا شخصيًا وال يقبل االدعاء املدين املرفوع م
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ضد متهم ارتكب جرمية مل يصب منها بضرر بدعوى أنه أحد أفراد اجملتمع، وقد عربت عنه حمكمة 
النقض املصرية بقوهلا القلق أو االضطراب الذي يتولد عن اجلرمية لدى أحد املواطنني ال جيوز االدعاء به 

 هو املضرور من اجلرمية، ولكن يشرتط ويف كل األحوال املدعي املدين (xxxii)مدنيًا أمام احملكمة اجلنائية
 يف املضرور أن يكون جمنياً عليه.

 الرضر  احملقق: الفرع الثالث
يشرتط يف الضرر املكون لسبب الدعوى املدنية أن يكون حمققاً ال يكفي أن يكون حمتماًل أو  

شكل هنائي، أو ويقصد ابلضرر احملقق أن يكون قد وقع ابلفعل وتوافرت عناصر تقديره ب .(xxxiii)ممكناً 
يكون حتققه يف املستقبل مؤكداً، هلذا يرى الفقه يكون الضرر حمققاً إن كان قد حتقق فعالً أو كان حتققه 

فالضرر احملقق مستقباًل يصلح  (xxxiv)يف املستقبل ضمنيًا لتوافر األسباب املؤدية إليه حتمًا يف احلاضر
جلنائي للمطالبة ابلتعويض، وبناًء على ذلك فإن أساسًا لالدعاء مدنيًا عن طريق التدخل أمام القضاء ا

وقد اثر جداًل طوياًل حول تفويت  الضرر احملتمل ال يصلح أساسًا للمطالبة ابلتعويض عن الضرر.
صاب املدعي، أو اجملين عليه، وهل يعترب عن ضرر أالفرصة، وهل تصلح أساسًا للمطالبة ابلتعويض 

ولكن نؤيد ما جاء به البعض من أن تفويت الفرصة يف حد  (xxxv)ضررًا حمققاً، أو جمرد ضرر حمتمل
ذاته ضرر حمقق وحال، وابلتايل يصلح أساسًا للمطالبة ابلتعويض فيجوز التدخل أمام القضاء اجلنائي 

تفويت هذه الفرضة، هي نتائج قد توجد  ائج اليت حيتمل ترتبها علىللمطالبة هبذا التعويض، ولكن النت
تمل وجودها، يشمل عدم وجودها، ومن مث ال تصلح أساسًا للمطالبة أو ال توجد فهي كما حي

 .(xxxvi)ابلتعويض
وقد انربت تساؤالت عدة حول مسألة تفويت الفرصة، وما ينتج عنها من ضرر يصيب  

أصحاب حرفة ومهنة ال يسمح مبباشرهتا أال ألشخاص توفرت فيهم صفات معينة، أو مؤهالت 
رمية أو املهنة بدون ترخيص، هل يعترب ضررًا حمققًا جييز هلم االدعاء خاصة، من جرمية مزاولة هذه اجل

املدين أمام احملاكم اجلنائية أم ال؟ وابلتايل هل جيوز التدخل يف مثل هذه املسائل أمام القضاء اجلنائي؟ 
رأي إىل  فذهبوأورد عدة آراء  .كثرياً ومل حيسم حسماً هنائياً هذه املسألةففي هذه احلالة استطرد الففه  

 .(xxxvii)أن الدعوى ال تقبل يف هذه احلالة
خر إىل أن هذه الدعوى ال تقبل يف هذه احلالة إال إذا رفعت ابسم أعضاء وذهب رأي آ 

وذهب رأي إىل أن  (xxxix)ن الدعوى تكون مقبولة يف مجيع األحوال، وذهب رأي إىل أ(xxxviii)النقابة
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ف على الظروف والوقائع، اترة وخيتلف عن املناسبة العربة يف هذه احلالة ال ترجع إىل مبدأ مقرر بل يتوق
يف البلد الكبري عنه يف البلد الصغري، ففي األخري تقبل الدعوى خبالف البلد الكبري، ألن الضرر  يكون 
حمققًا وال يقوم الشك إال يف تقدير فتقبل الدعوى، ويقدر التعويض مبعرفة احملكمة، ومن مث جيوز 

واملرجح لدينا الرأي األخري فالعربة بتحقق الضرر، وهي مسألة وقائع ختتلف  (xl)االدعاء ابلتدخل
 ابختالف الظروف احمليطة بكل واقعة على حدة، وللقاضي تقدير ذلك بكل واقعة منفردة.

 
 املطلب الثاين 

 الشخص املعنوي
ذين الشخص املعنوي كيان اجتماعي له نظامه األساسي الذي يعمل وفقًا له وله أعضاؤه ال 

 (xli)ونه، وله ذمة ماليه وهذا الكيان يصبح شخصاً جمرد اعرتاف القانون بهه، ويدبرون شؤ يتصرفون ابمس
ولذا فإن املناط يف قبول الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي هو وجود ضرر من اجلرمية، وقد نصت 

كل شخص مادي أو   الدعوى حقأن ) يق اجلناايت املصري امللغى، على( من قانون حتق54املادة )
 صابه ضرر من اجلرمية(.معنوي أ

( من القانون املدين الدعوى على أن )الشخص االعتباري يتمتع 53وقد نصت املادة ) 
اإلنسان الطبيعية، وبذلك يف احلدود اليت قررها القانون،  لصفةجبميع احلقوق إال ما كان منها مالزمًا 

 فتكون له:
    ذمة مالية. -أ

 نشائه واليت يقرها القانون.احلدود اليت بينها منذ إ أهلية يف -ب
 حق التقاضي. -ج
اليت يكون مركزها موطن مستقل ويعترب موطنه املكان الذي يوجد فيه قرار مركز إدارته والشركات  -د

يف اخلارج، وهلا نشاط يف مصر، ويعترب مركز إدارهتا ابلنسبة إىل القانون الداخلي املكان الذي  الرئيس
 د فيه اإلدارة احمللية.توج
 يكون له انئب يُعرب عن إرادته -ه

 ولكن اجلدل يثار وهبذا فإن الشخص املعنوي حيق له رفع الدعوى املدنية أمام القضاء املدين 
خل أو طريق االدعاء املباشر حقيته يف االدعاء أمام القضاء اجلنائي وذلك بطريق التدعند البحث عن أ
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القضاء الفرنسي القدمي عنه يف القضاء اجلديد، ففي السابق مل يعرتف القضاء األمر خيتلف يف  مثال.
الفرنسي حبق الشخص املعنوي يف رفع الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي، أو التدخل فيها، ذلك 
ابعتبار أن املصلحة اليت يدافع عنها تندمج يف املصلحة االجتماعية العامة اليت حتافظ عليها النيابة 

لعامة وهبذا ال يقر للشخص املعنوي العام رفع الدعوى املدنية أو التدخل فيها، ذلك أبن النيابة العامة ا
غري أن أحكام حمكمة النقض الفرنسية احلديثة قد أعطت احلق . تعد ممثلة الدولة يف هذا الشأن

وز له التدخل فيها للشخص املعنوي العام يف رفع الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي، وابلتايل جي
 .(xlii)ابشرتاط أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً 

 موقف الفقه املصري من هذه املسألة: الفرع األرل
الفقه يف مصر ال يعرتف إبعطاء احلق للشخص املعنوي ابالدعاء أمام القضاء اجلنائي فشرطه  

بت له صفة املدعي املدين، نظراً التمتع ابلشخصية املعنوية، ورغم ذلك كانت آراء خمتلفة، ومنها ال تث
 .(xliii)الختالط الضرر االجتماعي الذي تتبعه النيابة العامة ابلضرر اخلاص

 رلكن هناك اجتاه للبعض حنو التفرقة بني حالتني:
أنه حيق للشخص املعنوي رفع الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي، وذلك بطلب  األرىل: 

 التالف أو السرقة أو خيانة األمانة، أو النصب.تعويض عن األضرار الناشئة عن ا
عدم املطالبة لشخص املعنوي فإن هذا الفقه يرى بأما عن الضرر األديب الذي يلحق ا الثانية: 

 ابلتعويض عنه أمام القضاء اجلنائي ألن هذا الضرر حبسب مصلحة اجملتمع.
 موقف القانون رالقرضاء املصري: الفرع الثاين
( من قانون اإلجراءات اجلنائية، عرفت املدعي املدين أبنه )من حلقه ضرر من 251املادة ) 

اجلرمية( ولفظ املدعي املدين عام يشمل الشخص الطبيعي والشخص املعنوي، وابلتايل من جيوز له 
أما قضاء النقض كان أكثر  االدعاء ابحلق املدين، وجيوز له التدخل يف الدعوى أمام القضاء اجلنائي.

، حيث قضت حمكمة النقض أبن )اجملين عليه هو كل من يقع عليه الفعل أو يتناوله الرتك املؤمت صراحة
ه حماًل للحماية القانونية اليت قانواًن سواًء كان شخصًا طبيعيًا أم معنوايً، مبعىن أن يكون الشخص نفس

 .(xliv)هدف إليها الشارعي
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اإلدارات العامة واملديرايت واحملافظات  مما تقدم أنه جيوز للشخص املعنوي العام مثل وخنلص 
لتدخل أمام القضاء اجلنائي نتيجة ضرر مباشر اصاهبا، وذلك عن طريق ابواملنشآت العامة واالدعاء 

 .(xlv)انئب يعرب عن ارادهتا
 حق الشخص املعنوي اخلاص يف التدخل: الفرع الثالث

محاية  إىل حتقيقترمي  الشخص املعنوي اخلاص يعترب من أشخاص القانون اخلاص، وهي 
 املصاحل ملؤسسيها أو للغري. 

م الذي 5/4/1913بصدور حكم من الدوائر اجملتمعة حملكمة النقض الفرنسية يف  النقاابت املهنية:
أقر حبق النقاابت املهنية يف رفع الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي فإن ذلك اعترب توسعًا يف حتديد 

 .(xlvi)فكرة املصلحة اجلماعية
م يف فرنسا الذي وسع من أهلية النقاابت حيث ورد يف املادة 12/3/1970وبصدور قانون  

اخلامسة من هذا القانون أنه )جيوز للنقاابت املهنية أن تباشر أمام مجيع احملاكم كافة، حقوق املدعي 
وبناًء  هنة اليت متثلها(.املدين بشأن الوقائع اليت تضر مباشرة أو بطريق غري مباشرة املصلحة اجلماعية للم

على هذا القانون فإنه جيوز للنقاابت املهنية االدعاء أمام القضاء اجلنائي أو القضاء املدين أو قضاء 
ميها هذه النقاابت، ومن مث فإنه جيوز هلا حلقوق اليت حتالتحقيق، إذا ما ترتب على اجلرمية ضرر ميس اب

 .(xlvii)مثل األشخاص الطبيعيني التدخل يف دعوى رفعت أمام القضاء اجلنائي
أما يف مصر فإنه ال يوجد تشريع خاص يعطي احلق للنقاابت املهنية ابالدعاء أمام القضاء  

( من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص يف فقراهتا األوىل 251اجلنائي، ومن مث التدخل غري أن املادة )
حبقوق مدنية أمام احملكمة املنظورة أمامها على أنه )ملن حلقه ضرر من اجلرمية أن يضع نفسه مدعيًا 

الدعوى اجلنائية( وبناًء عليه فإنه حيق للنقاابت املهنية التدخل يف دعوى مدنية رفعت أمام القضاء 
 اجلنائي.

أقرهتا بعض القوانني يف فرنسا وهي عبارة عن هيئات مهمتها القيام ابحملافظة على  األنظمة املهنية:
إىل جانب أهنا متثلها، كما أن هلا الشخصية املعنوية املستقلة، وهلذا فإنه جيوز هلا صيانة وكرامة املهنة 

االدعاء املدين أمام القضاء اجلنائي دفاعًا عن املنتسبني هلا، وهلا أن تتدخل يف دعوى عمومية مرفوعة 
 .(xlviii)من النيابة العامة عن جرمية رفعت إليها
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( على أنه )للنقاابت حق 16م يف املادة )1942( سنة 85أما يف مصر صدر القانون رقم ) 
التقاضي، بنوع خاص مباشرة مجيع الدعاوي الناشئة عن العمل املشرتك، واالدعاء ابحلق املدين املرتتب 

وهذا النص كان واضحاً  على اجلرمية اليت تلحق ضرراً ابملصاحل املشرتكة ألرابب املهنة اليت متثلها النقابة(.
لنقابة أن تقوم برفع الدعوى املباشرة إذا أوقعت اجلرمية ضررًا ابملصلحة العامة عندما أعطى احلق ل

مث تواىل صدور القوانني يف  .(xlix)اجلماعية هلذه النقابة، إضافة إىل إعطاء هذه النقاابت حق التقاضي
 91لغى القانون رقم م، حيث أ1981لسنة  137اجلديد رقم مصر إىل أن صدر قانون العمل املوحد 

م، ومل يرد هبا ذكر تنظيم نقاابت العمال، مما يعين أن ترك تنظيم النقاابت العمالية للقانون 1976نة لس
اخلاص هبا، وهلذا فإن من املستقر عليه فقهيًا وتشريعًا أنه جيوز للنقاابت رفع الدعوى املدنية أمام 

اء إذا ما كانت لديها مصلحة القضاء، وابلتايل فإنه جيوز هلا التدخل يف دعوى مرفوعة أمام هذا القض
 .(l)وتعرضت لضرر مباشر حمقق

م إبصدار قانون العمل اجلديد، فقد قررت 2003( لسنة 12وأخريًا صدر القانون رقم ) 
( من )إن للمنظمة النقابية واملنظمات أصحاب األعمال اليت تكون طرفًا يف االتفاقية 165املادة )

خالل أبحكام ئها، مجيع الدعاوى الناشئة عن اإلأعضااجلماعية أن ترفع ملصلحة أي عضو من 
وذلك دون احلاجة إىل توكيل منه بذلك، وللعضو الذي رفعت من  -اتفاقية العمل اجلماعية-االتفاقية 

ويؤخذ من هذا  مستقاًل عنها(. املنظمة ملصلحته أن يتدخل فيها كما جيوز له رفع هذه الدعوى ابتداءً 
م القضاء اجلنائي سواء بطريقة مباشرة أو يغريها من الطرق، كما جيوز النص جواز رفع الدعوى أما

 التدخل فيها أن توفرت له الشروط اخلاصة يف مثل هذه احلاالت.
اجلمعيات أشخاص معنوية تستطيع التقاضي أمام القضاء اجلنائي، وحتريك دعوى مدنية  اجلمعيات:

 دخل يف دعوى مرفوعة أمام هذا القضاء.أمامه إذا ما تعرضت مصاحلها لألضرار كما جيوز الت
بقى على حق التقاضي واكتساب األهلية م فقد أ2002( لسنة 84فق القانون )وهلذا فإنه و  

القانونية، فللجمعية أن تكتسب جمرد اشهارها الشخصية االعتبارية، ويكون هلا أهلية وجوب، وأهلية 
ومن مث يرتتب هلا حق التدخل يف دعوى  (li)قاضيأداء، وذمة مالية مستقلة وابلتايل يكون هلا حق الت

ضرت مصاحلها مباشرة إبحدى اجلرائم املاسة ابلشرف، أو ة أمام القضاء اجلنائي، وإذا ما أمرفوع
 ابلسرقة أو النصب مثالً. ، أو االعتداءاالعتبار
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 املبحث الثاين
 إجراءات تدخل املرضرر 

املدين يف أي مرحلة من مراحل الدعوى اجلنائية،  قدمنا أنه للمضرور من اجلرمية االدعاء ابحلق 
 وذلك إىل حني اقفال ابب املرافعة.

ومبا أن الدعوى اجلنائية متر مبرحلتني مها مرحلة االستدالل والتحقيق ومرحلة احملاكمة، ولذا  
مباشرة أمام فإن للمضرور االدعاء ابحلقوق املدنية خالل كلتا املرحلتني، كما حيق له رفع الدعوى املدنية 

 .(lii)احملكمة يف األحوال اليت جييزها القانون للمجين عليه
وجيوز له إذا كان التحقيق مفتوحًا أن خيتار الوقت الذي ميكن أن يتدخل يف هذه الدعوى،  

 .(liii)فيحق له االدعاء ابحلقوق املدنية أمام قضاء التحقيق وأمام قضاء احلكم
 :لتالينيرفيما يلي نتعرض هلما يف املطلبني ا

 املطلب األرل
 التدخل يف مرحلة الستدلل رالتحقيق

 التدخل يف مرحلة الستدلل : الفرع األرل
( من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب أنه )لكل من يدعي حصول ضرر 170أوردت املادة ) 

بة العامة، أو إىل أحد له من اجلرمية أن يقيم نفسه مدعياً حبقوق مدنية يف الشكوى اليت يقدمها إىل النيا
 مأموري الضبط القضائي(.

وهذا النص يوضح مبا ال شك فيه أن يدعي ابلتدخل أثناء مرحلة مجع االستدالالت، ويف  
هذه احلالة ال يشرتط ثبوت ضرر ابلفعل بل يكفي أن يدعي حصول هذا الضرر، وهلذا يرى الفقه أنه 

دعي احلق املدين، وما يرتتب عليه من اعتباره خصماً ال جيوز لعضو الضبط القضائي أن يرفض ادعاء امل
 .(liv)يف االجراءات استناداً إىل أنه مل يصب بضرر

ح بذلك يف شكوى أو يف ورقة مقدمة منه وال يعترب الشاكي مدعيًا أو متدخاًل إال إذا صرّ  
من قبل التبليغات  وابلتايل فإن الشكوى اليت يدعي هبا حبقوق مدنية ال تعدو إال أن تكون (lv)بعد ذلك

( إجراءات لييب، وهبذا فإنه يلزم القبول بتدخل املدعي ابحلق املدين أمام هذه اجلهة أن 180)املادة 
يكون بطلب صريح يف الشكوى املقدمة منه لعضو الضبط القضائي وعليه فإنه يستوي أن يكون 

 .(lvi)الطلب أو الشكوى شفاهية، أو كتابة
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ئة تدخل من قبل املدعي ابحلقوق املدنية، جيب على مأموري والشكاوي اليت ترد على هي 
( 14الضبط القضائي أن يقوموا إبحالتها مباشرة إىل النيابة العامة مع احملضر الذي قام بتحريره )املادة 

إجراءات لييب وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إىل قاضي التحقيق أن تقبل الشكوى املذكورة 
 (.3جراءات لييب فقرة )( إ17)املادة 

 التدخل يف مرحلة التحقيق: الفرع الثاين
التحقيق يقصد به البحث عن احلقيقة، وهي عبارة عن جمموعة من اإلجراءات واألوامر اليت  

وتقدير مدى   تتوىل سلسلة التحقيق القيام هبا وفق قواعد إجرائية حمددة، بغية مجع األدلة، ومتحيصها،
ويقصد بقضاء التحقيق يف هذا السياق إجراءات  .(lvii)رمية املرتكبة ملتهم بعينهسناد اجلكفايتها يف إ

التحقيق مبعرفة النيابة العامة، والتحقيق مبعرفة قاضي التحقيق، والتحقيق مبعرفة مستشار التحقيق أو 
 التحقيق مبعرفة قاضي الغرفة.

ري أنه وفقًا لنص املادة فالنيابة العامة هي اجلهة املختصة ابلتحقيق من حيث األساس، غ 
ن تكلف املتهم ابحلضور أمام احملكمة نيابة العامة يف مواد املخالفات أ( إجراءات إذا رأت ال51)

وأيضًا هلا يف مواد اجلناايت واجلنح قبل بدء التحقيق أو بعده أن نطلب إىل رئيس احملكمة  املختصة.
ا جيوز للمتهم يف مواد اجلناايت أن يطلب االبتدائية ندب قاضي للتحقيق، أو مستشار للتحقيق كم

 قاضي التحقيق.
( من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب حبق االدعاء ابلتدخل للمضرور 60وقد أقرت املادة ) 

( من هذا 61من اجلرمية أبن يدعي حبقوق مدنية أثناء التحقيق، مبعرفة قاضي التحقيق بل املادة )
للمدعي  قوق املدنية أن حيضر مجيع إجراءات التحقيق، كما جيوزالقانون أعطت احلق للمدعي ابحل

 ( إجراءات جنائية.173ثناء التحقيق الذي تباشره النيابة العامة )املادة املدين االدعاء ابلتدخل أ
وقد أقر املشرع املصري ذات احلق للمدعي املدين يف التدخل أمام النيابة العامة، وأمام قاضي  
 .(lviii)شرهتما هلذه الدعوىمبا دالتحقيق عن
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 املطلب الثاين
 التدخل أمام قرضاء حبكم

األصل أن حيق للمضور أن يدعي حبقوق مدنية أمام حمكمة أول درجة، وال يقبل منه ذلك  
( إجراءات جنائية فقد نصت هذه املادة على أنه )ال جيوز أن 224أمام حمكمة االستئناف املادة )

املدنية أتخري الفصل يف الدعوى اجلنائية وإال حكمت احملكمة بعدم  يرتتب على تدخل املدعي ابحلقوق
ن اجلرمية قد تدخل لالدعاء مدنيًا أمام قضاء التحقيق فإن الدعوى وإذا كان املضرور م قبول دخوله(.

 (.224لفقرة الثانية من املادة )مع الدعوى املدنية التبعية لاجلنائية حتال إىل قضاء احلكم 
م فقه مسألة مهمة حول مدى قبول املضرور من اجلرمية لالدعاء مدنياً ألول مرة أماوقد أاثر ال 

تنظرها املعارضة فريى البعض أبنه إذا مل يكن املضرور من اجلرمية قد ادعى مدنياً  حمكمة أول درجة عند
نظر  ه أن يدعي مدنيًا ألول مرة أثناءيف الدعوى اليت صدر فيها احلكم الغيايب، فإنه ال جيوز ل

 .(lix)املعارضة
ويرى جانب من الفقه أنه ليس ما مينع من تدخل املضرور من اجلرمية لالدعاء مدنياً ألول مرة  

د الرأي األخري القضاء املصري يف احلديث من أيوقد  .(lx)عارضةأمام حمكمة أول درجة عند نظرها امل
 .(lxi)أحكامه

ول مرة أمام حمكمة أول درجة عند نظرها ألأنه حيق للمضور االدعاء مدنيًا  ونرى من جانبنا 
ذلك أيضًا يف املادة  ؤيد( إجراءات جنائية مصري وما ي251نص املادة )تطبيقًا لعارضة وذلك امل
 ( إجراءات جنائية لييب.224)

 خل يف القانون اللييب:كيفية التد
أبن يقوم املدعي يتم التدخل ابالدعاء مدنيًا أمام احملكمة املنظورة، أمامها الدعوى، ذلك  

أمام احملكمة قبل بتكليف املدعي عليه ابحلضور مباشرة أمامها، وجيوز االستغناء عن التكليف ابحلضور 
انعقاد اجللسة بيوم كامل يف املخالفات وبثالثة أايم كاملة على األقل يف اجلنح، على أن تتضمن ورقة 

وأن تعلن هذه الورقة إىل شخص  لعقوبة.التكليف ابحلضور التهمة، ومواد القانون اليت تنص على ا
 املعلن إليه يف حمل إقامته والطرق املقرر يف قانون املرافعات املدنية والتجارية.

( فقرة 206عالن ورقة التكليف ابحلضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة املادة )وجيوز إ 
(1( ،)2( ،)3( ،)4.) 
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 ع الرسوم القضائية، وأن يودع األمانة اليت تقدرهاكما على املدعي ابحلقوق املدنية أن يدف 
على ذمة اتعاب ومصاريف املقررة للشهود وغريهم، وأيضاً ، أو احملكمة النيابة العامة، أو قاضي التحقيق

 ( ويف مجيع األحوال ال جيوز229عليه إيداع األمانة التكليمية اليت تلزم أثناء سري اإلجراءات املادة )
ذا صدر من غرفة االهتام أو من قاضي التحقيق، أو من النيابة العامة أمام احملكمة، إ االدعاء ابلتدخل

( 205، أو طعن فيه ورفض الطعن املادة )امليعادأبنه ال وجه إلقامة الدعوى، ومل يطعن فيه من قبله يف 
 إجراءات لييب.

 قانون اإلجراءات أما عن كيفية التدخل أمام احملكمة يف القانون املصري فإنه ال فرق بني 
 املصري وقانون اإلجراءات اللييب، ويكاد تنطبق ذات اإلجراءات املتبعة يف القانون اللييب.
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 اخلامتة
بعون هللا وتوفيقه فقد مت االنتهاء من هذا البحث بعد تقسيمه إىل مبحث متهيدي تعرض إىل  

لدعوى اجلنائية يعد حقاً استثنائياً منه نطاق احلق يف التدخل يف الدعوى اجلنائية، حيث أن التدخل يف ا
املشرع للمجين عليه، وال ميكن التوسع يف هذا احلق، كما وقد أعطى املشرع هذا احلق للمسؤول عن 

فقد تعرض حلق املضرور يف التدخل سواًء كان هذا املضرور شخصاً  األولواملبحث  احلقوق املدنية.
 مضرورة وهي أن يكون مباشراً، وحمققاً، وشخصياً.عامة للطبيعياً أم معنوايً، وتعرض إىل الشروط ال

 أما املبحث الثاين فقد مت التعرض فيه إىل اإلجراءات املتبعة لالدعاء ابلتدخل. 
وبعد هذ احملاولة لصياغة نظرية للدعاء ابلتدخل يف الدعوى اجلنائية فإنه مت التوصل إىل  

 النتائج التالية:
خل لتعويض الضرر الناشئ عن اجلرائم اليت تقع ابملخالفة اللتزام تقرر ال يقبل االدعاء ابلتد -1

 ملصلحة عامة، أو حلماية النظام العام.
 ال يقبل االدعاء ابلتدخل ضد متهم ارتكب جرمية مل يصب اجملين عليه بضرر نتيجة ذلك. -2
 للمطالبة ابلتعويض عن ضرر أصاب املدعي.تفويت الفرصة بصلح أساساً  -3
شخاص املعنوية العامة جيوز هلم التدخل إذا ما أصاب الضرر الذمة املالية أما إذا أصاب املصاحل األ -4

 اجلماعية اليت ميثلها فإنه ال جيوز له االدعاء.
املعنوية اخلاصة، حىت ما نشأ عن الفعل ضرر شخص يصيب الكيان فإنه حيق له  األشخاص -5

راده فإنه ال يعترب من قبيل الضرر الشخصي وابلتايل ال جيوز االدعاء ابلتدخل، إما إذا أصاب فرد من أف
 االدعاء.

يتعني املشرع اللييب أن حيذو حذوا املشرع املصري وذلك بتعديل  أرلا  رأخرياا نقرتح اآليت: 
ونقرتح أن يقوم املشرع اللييب إبضافة  اثنياا: ( إجراءات جبوز االدعاء أمام قاضي التحقيق.224املادة )
( إجراءات أيضاً، بعدم جواز االدعاء ابحلقوق املدنية أال عن الضرر 224على املادة ) تعديل

 .مستقبالً الشخصي احملقق الوقوع حاالً أو 
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