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 الدور اإلجرائي ألولياء الدم في الدعوى الجنائية 
 والتشريع الليبي بين الشريعة اإلسالمية

 *الفالقإبراهيم مفتاح                                                                                  
 

 الملخص:
يسعى البحث إذل دراسة دور أولياء الدم أمام القضاء بعد صدور عدة أحكام من اكمة العليا استبعدت 
ىذا الدور اظتهم ُب ظل الغموض التشريعي الذي دل يفصح صراحة على دور أولياء الدم ُب وقت أورد فيو قانون 

عن كيفية اظتطالبة هبذا اضتق وتنظيمو إجرائياً، وقد  القصاص والدية مستحقي القصاص وسكت ُب الوقت ذاتو
استخدم الباحث اظتنهج االستقرائي والتحليلي والنقدي طتدمة أىداف البحث، وقد توصل إذل عدة نتائج 
دتثلت ُب أن الشريعة اإلسبلمية عرفت دور أولياء الدم من خبلل االستيفاء الفعلي وىو القود ودور آخر ُب 

ولة القاتل وىو دور القسامة، فضبًل عن أن قانون اإلجراءات اصتنائية اللييب نظم أدوارًا مشاهبة جرائم القتل غته
لدور أولياء الدم ومها اجملين عليو واظتضرور من اصترمية، كما توصل الباحث إذل نتيجة أن اكمة العليا استبعدت 

إجراءات جنائية، وزاد ىذا اظتوقف باضتكم  381دور أولياء الدم ُب الطعن بالنقض إعمااًل ألحكام اظتادة 
ببطبلن إجراءات ااكمة أمام ػتكمة اظتوضوع ُب حال اشرتاك أولياء الدم فيها، وخلص الباحث إذل إمكانية 

من قانون القصاص  2أن ميارس أولياء الدم دورىم أمام قضاء اظتوضوع تأسيساً على استحقاقهم الوارد ُب اظتادة 
م وتعديبلتو، وعلى اعتبار أن صفة أولياء الدم تعد مزجيًا من صفيت اجملين عليو 1994ة لسن 6والدية رقم 

 واظتضرور ُب اصترمية.

 (.الدية –القصاص  -اظتضرور  –اجملين عليو  –أولياء الدم الكلمات اظتفتاحية )
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 المقدمة: 
اكمة العليا اليت قّوضت دور أولياء  من أحكام ليبيا حتواًل كبًناً بصدور عدد شهدت الساحة القضائية ُب

الدم ُب الدعوى اصتنائية، وجعلت تلك األحكام وجود ىذا الطرف مبطبًل إلجراءات الدعوى اصتنائية برمتها 
بعدما كان ميارس دوره بشكل طبيعي تأسيساً على أحكام الشريعة اإلسبلمية اليت تعد اظتصدر األساسي لقانون 

ًا من قانون اإلجراءات اصتنائية الذي تضمنت متونو جواز إشراك أطراف ُب الدعوى القصاص والدية، وانطبلق
اصتنائية تشبو ُب دورىا أولياء الدم بات من اظتهم إجراء ىذا البحث الذي يهدف إذل دراسة مكانة أولياء الدم 

م ومقارنتو بدوره، كما شرعًا وقانوناً، فضبًل عن البحث بٌن متون القانون الوضعي عن أقرب مركز ألولياء الد
يسعى إذل الكشف عن األسباب اليت دعت اكمة العليا للحكم ببطبلن إجراءات الدعوى اصتنائية اليت شارك 
فيها أولياء الدم ، وعما إذا كان ىذا الدأب ينسجم مع أحكام الشريعة اإلسبلمية وقانون القصاص والدية 

سواء بطلب القصاص أو العفو عن الفاعل بشكل يفهم منو  الذي تضمن ُب أول نسخة منو دور أولياء الدم
 اجتاه نية اظتشرع إذل اإلقرار بدورىم اإلجرائي.

 مشكلة البحث:
برزت اظتشكلة بعد صدور أحكام اكمة العليا اليت اعتربت أن وجود أولياء الدم ُب الدعوى اصتنائية يبطل 

ض بٌن األصل التشريعي وأحكام القضاء، واصطدم مع العلة إجراءات ااكمة األمر الذي خلق نوعاً من التعار 
الظاىرة من وراء إصدار اظتشرع لقانون القصاص والدية الذي أقر بدور أولياء الدم وعلق على مشيئتهم طلب 
القصاص أو العفو ُب أول نسخة لو، وىو الدور اظتقارب ألدوار أطراف الدعوى اصتنائية كاجملين عليو واظتضرور 

 ي باضتق اظتدي، األمر الذي انتهى إذل خلق حالة غموض يستلزم إلزالتو اإلجابة على التساؤالت التالية:واظتدع

 ؟ من ىم أولياء الدم وما ىو الدور الذي أجازتو الشريعة اإلسبلمية عتم -1
 من ىم أطراف الدعوى اصتنائية اظتتقاربة مع أولياء الدعوى وما دورىم فيها ؟. -2

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إذل الوصول لآلٌب:

 . حتديد مفهوم أولياء الدم وحدود واضتدود اظتقررة عتم وفقاً ألحكام الشريعة اإلسبلمية.1

 .وقضاء. بيان أطراف الدعوى اصتنائية اظتماثلٌن لدور أولياء الدم واضتدود اظتقررة عتم قانوناً 2
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 أهمية البحث:
حداثة موقف اكمة العليا الذي استبعد أولياء الدم من الةدعوى اصتنائيةة ميثل البحث أمهية كربى بالنظر إذل 

وترتةةب بطةةبلن كافةةة اإلجةةراءات اظتتخةةذة فيهةةا وتةةأثًنه ُب السةةاحة القضةةائية خصوصةةاً بعةةد تةةواتر وجةةود أوليةةاء الةةدم 
حةق مقةرر عتةم  أمام ااكم اصتنائية وؽتارستهم دور أحةد أطةراف الةدعوى األمةر الةذي خلةق لةديهم انطبةاع بوجةود

 قانوناً وتأثر ىذا الدور بصدور أحكام اكمة العليا مؤخراً.
وزادت األمهية بعد حتسس خطورة موقف اكمة العليا وما لو من تأثًن ُب الشارع اللييب نتيجة اسةتبعاد أحةد 

بعاد مةن آثةار قةد أىم أطراف الدعوى ؽتن ميارسون حقهم الشرعي ُب اظتطالبة بالقصاص أو الديةة ومةا عتةذا االسةت
توصةةف بالسةةلبية إذا مةةا أخةةذنا ُب االعتبةةار مةةا دتةةر بةةو الةةببلد مةةن ؼتةةاطر نتيجةةة انتشةةار السةةبلح واجتةةاه الةةبعض إذل 

 فكرة استيفاء اضتق بالذات بعيداً عن رقابة القضاء.
 منهجية البحث:

ونيةةةةة والشةةةةرعية اسةةةةتخدم الباحةةةةث ُب جثةةةةو اظتةةةةنهج االسةةةةتقرائي مةةةةن خةةةةبلل جتميةةةةع واسةةةةتعراض النصةةةةوص القان
وأحكام القضاء فيما يتعلق بأطراف الدعوى اصتنائية عموماً وأولياء الدم خصوصةاً، وأراء فقهةاء القةانون، واظتةنهج 
التحليلي وذلك بتحليل تلك النصوص واألحكام القضةائية وارراء، والنقةدي بنقةد بعةض األحكةام القضةائية الةيت  

 لياء الدم من الدعوى اصتنائية. كان عتا الدور اظتباشر ُب استبعاد دور أو 
 حدود البحث:

من خبلل ما سبق فإن حدود البحث تتمثل ُب إخضاع نصوص قةانون اإلجةراءات اصتنائيةة وقةانون القصةاص 
والدية وأحكةام اكمةة العليةا اظتتعلقةة بةدور أوليةاء الةدم، كمةا تطلبةت الدراسةة البحةث ُب النصةوص الشةرعية الةيت 

 جرمية القتل.تناولت ورل الدم ُب 
 خطة البحث:

 المطلب األول: المفهوم الشرعي ألولياء الدم، والدور المرسوم لهم وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 أواًل: تعريف أولياء الدم.                
 ثانياً: اضتدود اظتقررة عتم شرعاً.               

 .دم ودورهم المقرر قانوناً وقضاءً ولياء الالمطلب الثاني: أطراف الدعوى الجنائية المشابهة أل
 أواًل: أطراف الدعوى اصتنائية اظتتقاربة مع أولياء الدم.             
 ثانياً: الدور اظتقرر ألولياء الدم وفقاً لقانون القصاص والدية، وقضاء اكمة العليا.            

 الخاتمة:
 اجع.النتائج          التوصيات.          اظتر 
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المطلب األول: المفهوم الشرعي ألولياء الدم، والدور المرسوم لهم وفقًا ألحكام الشريعة 
 اإلسالمية.

بشةةكل عةةام ال يعةةد مصةةطلح أوليةةاء الةةدم مصةةطلحاً غريبةةاً عةةن غتتمعاتنةةا اإلسةةبلمية والعربيةةة، فقةةد ع ةةرف منةةذ 
اولةةت أحكةةام الشةةريعة اإلسةةبلمية تفصةةيل القةةدم نظةةراً لوجةةود حةةوادث القتةةل والثةةأر مةةن قبةةل أىةةل القتيةةل، وقةةد تن

اظتسةةائل اظتتعلقةةة بةةورل الةةدم ُب جةةرائم القتةةل، وال شةةك أن اظتةةربرات الةةيت انطلقةةت منهةةا الشةةريعة اإلسةةبلمية ىةةي أن 
جرمية القتل ترتك ُب نفس ورل الدم أثةراً سةلبياً قةد يصةل إذل درجةة اضتقةد األعمةى الةذي ال ينتهةي ُب أحيةان كثةًنة 

القاتةةل واسةةتيفاء حقهةةم ُب القصةةاص رنةةأى عةن رقابةةة الدولةةة، ومةةن ىنةةا جعلةةت الشةةريعة اإلسةةبلمية  إالّ بالثةأر مةةن
سةلطات ػتةةددة ألوليةاء الةةدم علةى القاتةةل الةذي يثبةةت عليةو القتةةل لكةي تةةذىب أحقةادىم و ةةدأ نفوسةهم وتسةةرتد 

ا حةل ال تةذىب عبثةاً حقوقهم فبل خيرجون عن مقاصد الشريعة اليت تضع اضتفاظ على النفس على سةلم أولويا ة
باالنتقام الذي تةرا  بةو دمةاء بريئةة نتيجةة رواسةب اضتقةد الةذي ينةزرع ُب النفةوس، فقةد نةرى ورل الةدم يوسةع دائةرة 
االنتقةةام فيطةةةال أقةةةارب القاتةةةل وػتيطةةةو االجتمةةةاعي، وحةةةل ال أصةةةل اإلسةةةراف ُب القتةةةل بةةةأن ي قتةةةل القاتةةةل وغةةةًن 

واحداً من قبيلة شريفة فأولياء ذلك اظتقتول كانوا يقتلون خلقاً مةن القبيلةة  القاتل، ذلك ألن الواحد منهم إذا قتل
الدنيئةة وال يكتفةةون بقتةل القاتةةل، فنهةةى ا عةز وجةةل عنةةو وأمةر باالقتصةةار علةةى قتةل القاتةةل وحةةده مةن غةةًن تعةةد، 

 .1الساقط فقد كان أىل اصتاىلية يقصدون أشراف القاتل ٍب يقتلون منهم قوماً معينٌن ويرتكون القاتل

وقةةد دلةةت وقةةائع كثةةًنة خصوصةةاً ُب غتتمعنةةا بسةةبب االنفةةبلت األمةةين وانتشةةار السةةبلح علةةى حصةةول أعمةةال 
 .2انتقام من القاتل أدت إذل حصول أحداث دامية بسبب تلك األعمال

وفقةاً  من ًب وجب بيان مفهوم ورل الدم، واضتدود اليت رشتتها الشريعة اإلسبلمية رناسبة استيفاء حقهةم اظتقةرر
 ألحكامها.

  

                                                           

ن، ج اصتزيري، عبد الرزتن، كتاب الفقو على اظتذاىب األربعة، كتاب اضتدود، سلطان أولياء الدم على القاتل، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنا - 1
 .233م، ص 2003، سنة 2، ط 5

م شر  مصراتة، واصتزئي رقم 2020لسنة  8الكلي، رقم  م جنائي مصراتة2020لسنة  99نذكر على سبيل اظتثال ال اضتصر القضية رقم  - 2
م اليت نظر ا دائرة اصتنايات رحكمة استئناف مصراتة حيث شهدت وقائعها 2021/  10/  13م جزئي الزرو ، بتاريخ 2019لسنة  401

 قم القضية وتاريخ اضتكم فيها.حصول وقائع انتقام للثأر من القاتل، وحفاظاً على سرية القضية وأطراف فإن الباحث يكتفي ببيان ر 
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 أواًل: تعريف أولياء الدم.      
 اشتمل تعريف أولياء الدم على معنيٌن، اظتعىن اللغوي واظتعىن االصطبلحي. 

يستدعي ضبط ىذا اظتصطلح اإلظتام بو لغًة، وأولياء رتع مفرده ورل، والورل لغة: ىو الناصر،  في اللغة: -1
وقيل اظتتورل ألمور العام واطتبلئق القائم هبا وىو من أشتائو عز وجل الوارل، وقيل الورل ىو الصديق والنصًن، 

كم عليها، ومصدرىا الوذْل  وىو القرب والورل التابع اب وىو ضد العدو، وورل اظترأة ىو صاحب أمرىا واضتا 
 .2، وورل الدم ىو ارخذ بالثأر1والدنو

ويعود أصلو الشرعي إذل قولو تعاذل ﴿ َوَمن ق ِتَل َمْظل وًما فَةَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّو س ْلطَانًا َفبَل ي ْسِرف  اصطالحاً: -2
 . 3ُبِّ اْلَقْتِل ِإنَّو  َكاَن َمنص ورًا ﴾

من يلى أمر اظتقتول ولو اظتطالبة جق القصاص من القاتل كأبيو وابنو وأخيو وغًنىم من أقاربو  واظتراد بوليو
 .4الذين عتم اضتق ُب اظتطالبة بدمو

وتأسيساً على ذلك أوردت اظتذاىب الفقهية تعريفات عدة، فقال األحناف واضتنابلة والشافعية أنو كل وارث 
 .5العصبة، أي رتيع الورثة نساء ورجال أزواج وزوجات يرث اظتال سواء أكان من ذوي الفروض أم

أما اظتالكية فقالوا أن ورل الدم ىو العصبة الوارث من الرجال دون النساء ألن العصبة الوارث من الرجال 
أقرب من غًنه للمجين عليو بدليل اختصاصو رعظم تركتو، فضبًل عن أنو ىو الذي يعقلو إذا ارتكب جناية، 

 ، وذكر الظاىرية أنو كل قريب للمجين عليو سواء أكان من 6العصبات الوارثٌن أولياء دم فكل ذلك جيعل
                                                           

 4920ابن منظور، لسان العرب، دار اظتعارف، القاىرة، حتقيق عبد ا علي الكبًن و ػتمد أزتد حسب ا و ىاشم ػتمد الشاذرل، ص  - 1
 .4923حل 

 .772م، ص 2008، سنة 1ط ، منشورات عادل الكتب، القاىرة مصر، 1عمر، أزتد ؼتتار، معجم اللغة العربية اظتعاصرة، اجمللد  - 2
 .33سورة اإلسراء ارية  - 3
م، مطبعة اظتصحف 1992، سنة 3التفسًن الوسيط للقرآن الكرمي، تأليف صتنة من العلماء بإشراف غتمع البحوث اإلسبلمية باألزىر، ط  - 4

 .754حل  752الشريف، ص 
، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، 7ُب ترتيب الشرائع، كتاب اصتنايات، ج الكاساي، عبلء الدين بن أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع  - 5

اضتصفكي، ػتمد بن علي اضتنفي، الدر اظتختار ) شرح تنوير األبصار وجامع البحار ( للشيخ ػتمد بن عبد ا  – 242م، ص 1986سنة 
الشربيين،  -709م، ص 2002الكتب العلمية، بًنوت لبنان، سنة  اضتنفي التمرتاشي، حتقيق عبد اظتنعم خليل إبراىيم، كتاب اصتنايات، دار

مشس الدين ػتمد بن اطتطيب، مغين اتاج إذل معرفة ألفاظ اظتنهاج، حتقيق علي ػتمد معوض وعادل أزتد عبد اظتوجود، كتاب دعوى الدم 
 .379م، ص 2000، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، سنة 5والقسامة، ج 

 .250، مكتبة النجاح، طرابلس ليبيا، ص 6أبو عبد ا ػتمد بن ػتمد بن عبد الرزتن، مواىب اصتليل لشرح ؼتتصر خليل، اجمللد  اضتطاب، - 6
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، 1العصبات أم من غًنىا باعتبار أن العار يلحقو بقتل قريبو، فكل من يتأدل لقتلو ولو نفع منو يعترب ورل دم لو

يث اعتربوا رابطة الوراثة ىي أقرب ويرى رتهور الفقهاء أنو كل وارث للمجين عليو سواء أكان ذكراً أم أنثى، ح
، وعلى ىذا استقر الفقو اظتعاصر على رأي اصتمهور فعرف أولياء الدم بأهنم ورثة 2رابطة بٌن اظتقتول وأقاربو

 .3اظتقتول رتيعاً من الرجال والنساء كبارىم وصغارىم

ن قرب ودنو إليو عن غًنىم من وميكن القول أن أساس جعل ورثة اجملين عليو الشرعيٌن أولياء دم لو ظتا عتم م
ػتيطو العائلي واالجتماعي، وألهنم أقرب من يفقده وىم اظتستفيد األول من تركتو ومالو وتتحقق مصلحتهم 
وىي شرط الدعوى وأساسها ُب إقامة اظتطالبة ضد اصتاي، وىم ُب الغالب األقوى عبلقة بو عن غًنه من ذوي 

 القرىب. 

 شرعاً. ثانياً: الحدود المقررة لهم

دل تغفةةل الشةةريعة اإلسةةبلمية  تقريةةر دور أوليةةاء الةةدم عنةةد حصةةول واقعةةة القتةةل، فكةةان ىةةذا الةةدور ػتةةل اىتمةةام 
 ألىل الفقو. 

ومةةةن خةةةبلل الفسةةةحة الةةةةيت جعلتهةةةا الشةةةريعة اإلسةةةةبلمية إلجيةةةاد دور ألوليةةةاء الةةةةدم ميكةةةن حصةةةر وجةةةةودىم ُب 
 صورتٌن ميكن بياهنما ُب ارٌب.

نقةةيض السَّةةوِ ، فيقةةود الدابةةة مةةن أمامهةةا ويسةةوقها مةةن خلفهةةا، فةةالقود مةةن األمةةام، والقةةود  القةةود لغةةة القــود: -1
قتةةل الةةنفس بةةالنفس، واقتةةد القاتةةل بالقتيةةل أي قتلةةو بةةو، فيقةةال أقةةاده السةةلطان مةةن أخيةةو، واسةةتقد اضتةةاكم أي 

 .4سألتو أن يقتد القاتل بالقتيل

وعةةرِّف القةةود اصةةطبلحاً بأنةةو ، 1( قةةود العمةةد ) ملسو هيلع هللا ىلصوقةةد جةةاء ُب الشةةريعة اإلسةةبلمية مةةن حةةديث النةةيب 
 .2القصاص وىو أن يفعل بالفاعل اصتاي مثل ما يفعل باجملين عليو

                                                           

 .482م، ص 1988، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، سنة 10ابن حزم، أبو ػتمد علي بن أزتد بن سعيد، الى بارثار، ج  - 1
 .242ابق، ص الكاساي، اظترجع الس - 2
، 11التوجيري، ػتمد بن إبراىيم، ؼتتصر الفقو اإلسبلمي ُب ضوء القرآن والسنة، دار أصداء اجملتمع بالقصيم، اظتملكة العربية السعودية، ط - 3

 .931م، كتاب القصاص، قتل عمد، ص2010سنة 
 .3771و  3770ابن منظور، لسان العرب، اظترجع السابق، ص  - 4
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لَةى﴾ ، وقولةو تعةاذل 3ودليلو من القرآن الكرمي قولو تعاذل ﴿يَا أَيةَُّهةا الَّةِذيَن آَمن ةوا ك تِةَب َعلَةْيك م  اْلِقَصةاص  ُب اْلَقتةْ
َنا َعَلْيِهْم   .5، ﴿ َوَلك ْم ُب اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا أ ورل اأْلَْلَباِب َلَعلَّك ْم تَةتةَّق وَن﴾4ِفيَها أَنَّ النةَّْفَس بِالنةَّْفِس ﴾﴿ وََكَتبةْ

 غضةةةبو، و  ا لعنةةةة فعليةةةو دونةةةو حةةةال ومةةةن قةةةود، فهةةةو عمةةةداً  قتةةةل ومةةةن) ملسو هيلع هللا ىلصأمةةةا مةةةن السةةةنة فقةةةول النةةةيب 
 .6ال يقبل منو صرف وال عدل (

البحةةث عةةن الةةدور اإلجرائةةي الةةذي أجازتةةو الشةةريعة اإلسةةبلمية ألوليةةاء دم القتيةةل عنةةد طلةةب ومةةا يهمنةةا ىنةةا 
القصاص أو القود حل نتمكن من تأصةيلو وفقةاً ألحكةام الشةريعة اإلسةبلمية ؽتةا ميكةن اعتبةاره مةربراً شةرعياً تثبةت 

 من خبللو صفة أولياء الدم ُب ااكمات اصتنائية.

ألولياء الدم فيما يعةرف بواليةة اسةتيفاء القصةاص شةرعاً، ويقصةد هبةا حةق تنفيةذ  وتظهر صورة الدور اإلجرائي
 .   7القصاص على اصتاي الذي ثبتت عليو جرمية القتل

ويةةرى رتهةةور الفقهةةاء أن للةةورل حةةق االسةةتيفاء، وعلةةى اإلمةةام أن ميكنةةو مةةن ذلةةك، فةةإذا كةةان واحةةداً وأسةةن 
غًنه ُب ذلك ألن االستيفاء حق ويكون كسةائر اضتقةو ، أمةا إذا كةان االستيفاء مكنو اإلمام ولورل الدم أن يوكل 

 .8ال أسن االستيفاء فبل جيوز لو االستيفاء ويوكل غًنه عنو

 
                                                                                                                                                                                 

بن عباس رضي ا عنهما، علي بن عمر بن أزتد بن مهدي بن مسعود بن النعمان، سنن الدار قطين، كتاب الصيام، باب  رواه عبدا - 1
 .3182، حديث رقم 447، ص 7اضتدود والديات وغًنىا، ج 

اظتملكة العربية السعودية، الرياض، سنة العتييب، أزتد ػتمد بن علي الفيومي، اظتوسوعة اصتنائية اإلسبلمية اظتقارنة باألنظمة اظتعمول هبا ُب  - 2
 . 638، ص 1، ج 2م، ط 2006

 .178سورة البقرة ارية  - 3
 .45سورة اظتائدة ارية  - 4
 .179سورة البقرة ارية  - 5
لشافعي، اظتدينة اظتنورة، البزار، أزتد بن عمرو بن عبد اطتالق، مسند البزار، حتقيق ػتفوظ الرزتن زين ا وعادل بن سعد وصربي عبد اطتالق ا - 6

، حكمو صححو 211، ص 16، ج 9353مكتبة العلوم واضتكم، اظتدينة اظتنورة، كتاب الديات باب من قتل ُب عمياء بٌن قوم، حديث رقم 
 األلباي.

ة والعربية للبنات شاىٌن، خليفة عبد الباسط، استيفاء القصاص ُب جناية القتل العمد، جث منشور رجلة كلية الدراسات اإلسبلمي - 7
 . 720، ص 24، ع 6باإلسكندرية، مج 

بة ابن عابدين، ػتمد أمٌن بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي اضتنفي، رد اتار على الدر اظتختار ) حاشية ابن عابدين ( الناشر مكت - 8
ن رشد، أبو الوليد ػتمد بن أزتد بن ػتمد بن أزتد واب - 389، ص 5م، ج 1966، سنة 2ومطبعة مصطفى البايب اضتليب وأوالده رصر، ط 

 .405، ص 2م، ج 2004بن رشد القرطيب، بداية اجملتهد وهناية اظتقتصد، الناشر دار اضتديث القاىرة، 
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ِل ِإنَّةو   وأدلة اصتمهةور علةى ذلةك قولةو تعةاذل ﴿ َوَمةن ق تِةَل َمْظل وًمةا فَةَقةْد َجَعْلنَةا ِلَولِيِّةِو س ةْلطَانًا فَةبَل ي ْسةِرف ُبِّ اْلَقْتة
 أن وبةةٌن العقةةل، يأخةةذوا أن بةةٌن: خًنتةةٌن بةةٌن فأىلةةو قتيةةل لةةو قتةةل مةةن) ملسو هيلع هللا ىلص، وقةةول النةةيب 1َكةةاَن َمنص ةةورًا ﴾

 .2(يقتلوا

وإذا تعةدد األوليةةاء وكةةان كةةل واحةةد مةنهم أسةةن اسةةتيفاء القصةةاص فةةبل جيةوز أن يتولةةوا رتيعةةاً االسةةتيفاء ظتةةا ُب 
منو، فإما أن يوكلوا واحداً منهم أو من غةًنىم ليسةتوُب القصةاص، فةإن دل يتفقةوا علةى  ذلك من تعذيب للمقتص

توكيةةةل أحةةةدىم أ قةةةرع بيةةةنهم ومةةةن خرجةةةت قرعتةةةو اسةةةتوَب بغةةةًن أن يوكلةةةوا البةةةاقون ُب ذلةةةك، وإذا اسةةةتوَب ورل الةةةدم 
يفاء كةةأن يعةةذب القصةةاص فإنةةو يكةةون جضةةرة وإشةةراف اإلمةةام أو مةةن ينيبةةو ُب ذلةةك حةةل يةةؤمن اصتةةور ُب االسةةت

 .3اظتقتص منو قبل االستيفاء أو ميثل جبثتو بعد االستيفاء وىذا على رأي أكثر الفقهاء

 ملسو هيلع هللا ىلصأنةةو ال يشةةرتط حضةةور اإلمةةام مسةةتدلٌن رةةا روى أن رجةةبلً أقةةر بالقتةةل أمةةام رسةةول ا  4ويةةرى الةةبعض
ثبةةت إالّ بةةنص أو إرتةةاع أو وألن اشةةرتاط حضةةور السةةلطان ال ي 5فسةةلمو لةةورل اظتقتةةول فةةذىب بةةو وُب عنقةةو نسةةعة

 .6قياس ودل يثبت ذلك

ونةةرى أن التنفيةةذ ىةةو اختصةةاص أصةةيل للحةةاكم وفةةبل جيةةوز أن يةةرتك لةةورل الةةدم لوجةةود شةةبهة العةةداوة الةةيت قةةد 
تةةةؤدي إذل اصتةةةور ُب االسةةةتيفاء مةةةع اإلقةةةرار جةةةق ورل الةةةدم ُب الطلةةةب، وُب ىةةةذا يقةةةول الشةةةيخ ػتمةةةود شةةةلتوت أن 

 ن من استيفاء حقو بنفسو ألن ختليص الناس بعضهم من بعض من وظيفة اضتاكم، األصل عدم دتكٌن اإلنسا

                                                           

 .33سورة اإلسراء ارية  - 1
قةةرئ، هبةةاء الةةدين أيب ااسةةن يوسةةف بةةن أخرجةةو أبةةو داود، وأصةةلو ُب البخةةاري ومسةةلم، دالئةةل األحكةةام مةةن أحاديةةث الرسةةول عليةةو السةةبلم، اظت - 2

شةر رافع بن شداد اضتلةيب الشةافعي، وثةق أصةولو وخةرج أحاديثةو وقةارن مسةائلو وصةنع فهارسةو وعلةق عليةو ػتمةد شةيخاي  وزيةاد الةدين األيةويب، النا
 .18، ص 4م، ج 1992، 1دار قتيبة دمشق، ط 

 . 720شاىٌن، اظترجع السابق، ص  - 3
، ص 9الدين أبو اضتسن علي بن سليمان، اإلنصاف ُب معرفة الراجح من اطتبلف، الناشر دار إحياء الرتاث العريب بًنوت، ج  اظترداوي، عبلء - 4

 .487ص 
 ص ،3 ج بًنوت، الفكر دار الناشر ،ملسو هيلع هللا ىلصأخرجو البخاري ومسلم، ناصف، منصور علي، التةاج اصتةامع لؤلصةول ُب أحاديث الرسةول  - 5

34. 
ىةة،  1347اظتقدسي، عبد ا بن أزتد بن ػتمد بن قدامة، اظتغين ويليو الشرح الكبًن، الناشر دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، سنة النشر  - 6

 . 398، ص 9ج 
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 القاتةل سةلم)  قةال ملسو هيلع هللا ىلصوقد أبيح للحاكم أن جيعل استيفاء القتل للةورل وذلةك اتباعةاً ظتةا ورد مةن أن النةيب 
 دون فيمةةةا الةةةدم لةةةورل تفويضةةةو جيةةةوز ال أنةةةو حةةةل اظتةةةذكور األصةةةل علةةةى القتةةةل عةةةدا مةةةا وبقةةةى(  عليةةةو اجملةةةين لةةةورل
 .1النفس

وىنا ميكن القول بوجود دور أولياء الدم ُب الطلةب ألنةو االسةتيفاء الفعلةي وىةو اظتقةرر ُب الشةريعة اإلسةبلمية، 
وحةةل مةةع وجةةود االخةةتبلف الفعلةةي حةةول القةةود وتطبيةةق القصةةاص مةةن قبةةل أوليةةاء الةةدم إالّ أن صةةفة أوليةةاء الةةدم 

ا ػتةةل االعتبةةار حةةل ال ينكةةر منكةةر ىةةذا الةةدور وال ينةةزع ىةةذه تظةةل قائمةةة ضةةمن أحكةةام الشةةريعة اإلسةةبلمية وىةةذ
الصةةفة، وىةةذا مةةا نسةةعى إليةةو مةةن خةةبلل إثبةةات ىةةذه الصةةفة واإلقةةرار هبةةذا الةةدور ألوليةةاء الةةدم وعةةدم نزعةةو بشةةكل  

 كلي، فبل تقوم دعوى بدوهنم وىذا ما خيفف من لوعتهم ويطفأ نار االنتقام لديهم.

قود الذي بّينا من خبللو حق أولياء الدم ُب طلب القصاص وىو االستيفاء وليس بعيدًا عن الالقسامة:  -2
اضتقيقي الذي يثبت وجودىم الشرعي ُب دعوى الدم، عرفت الشريعة اإلسبلمية صورة أخرى لتواجد أولياء 

الدور الدم ُب دعاوى الدماء وىي ما يعرف بالقسامة اليت تضمنت أيضًا دوراً إجرائيًا ألولياء الدم ودل تقصر 
 اإلجرائي عند اضتاكم فقط.

والَقسةةةامة لغةةةة ىةةةي أن اصتماعةةةة يقسةةةمون علةةةى شةةةيء أو يشةةةهدون عليةةةو، ميةةةٌن القسةةةامة منسةةةوبة إلةةةيهم، وُب 
، والقسامة مصدر أقسم قسةامة، ومعنةاه حلةف حلفةاً، قةال القاضةي ىةي 2حديث اإلميان تقسم على أولياء الدم

 .  3اللغو يذىبون إذل أهنا القوم الذين ألفون شتواً باسم اظتصدراألميان إذل كثرت على وجو اظتبالغة، وأىل 

وقةةد ع رفةةت القسةةامة لةةدى علمةةاء اللغةةة أيضةةاً بأهنةةا نةةوع مةةن اليمةةٌن يقسةةمو ستسةةون مةةن أوليةةاء الةةدم إلثبةةات 
 .4حقهم أو ستسون من اظتتهمٌن لدفع التهمة عنهم " َحَكَم القاضي بالقسامة "

هةةا اضتنفيةةة بأهنةةا اليمةةٌن بةةا تبةةارك وتعةةاذل بسةةبب ؼتصةةوص وعةةدد ؼتصةةوص أمةةا اظتعةةىن االصةةطبلحي فقةةد عرف
وىو اظتدعى عليو على وجو اطتصوص وىو أن يقول ستسون من أىل الة إذا وجد قتيةل فيهةا بةا مةا قتلنةاه وال 

 .5علمنا لو قاتبًل فإذا حلفوا يغرمون الدية
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ء الةةةدم ستسةةةٌن ميينةةةاً ُب اظتسةةةجد األعظةةةم بعةةةد الصةةةبلة ٍب أمةةةا اظتالكيةةةة فقةةةالوا أن القسةةةامة ىةةةي أن ألةةةف أوليةةةا
، وقةةال الشةافعية ىةةي اسةم لؤلميةةان الةيت تقسةةم علةى أوليةةاء الةدم مةةأخوذة مةن القسةةم 1اجتمةاع النةاس أن ىةةذا قتلةو

 .3، أما اضتنابلة فعرفوىا بأهنا األمان اظتكررة ُب دعوى القتل2وىو اليمٌن وقيل اسم لؤلولياء

ت السابقة دل ختتلف كثًناً، فهي دل خترج عن أهنةا أميةان ألفهةا أوليةاء الةدم، وخيتلةف أىةل ونبلحظ أن التعريفا
 الفقو اضتنفي عن غًنىم بأن يبدأ اليمٌن اظتدعى عليو.

ومن ىنةا نةرى أن القسةامة ىةي نةوع مةن اإلجةراءات الةيت دتةس ُب دعةوى الةدم وجتعةل ألوليةاء الةدم صةفة فيهةا، 
شةةةروعة مةةةن قةةةول ا تعةةةاذل ﴿ َوَمةةةن ق تِةةةَل َمْظل وًمةةةا فَةَقةةةْد َجَعْلنَةةةا ِلَولِيِّةةةِو س ةةةْلطَانًا فَةةةبَل ويةةةرى أىةةةل الفقةةةو أن القسةةةامة م

، والداللةةة أن ا جعةةل لةةورل اظتقتةةول سةةلطاناً وقةةوة ُب اسةةتيفاء دم اظتقتةةول 4ي ْسةةِرف ُبِّ اْلَقْتةةِل ِإنَّةةو  َكةةاَن َمنص ةةورًا ﴾
 ومنها القسامة.

ة ُب السةةةنة النبويةةة، فعةةةن سةةةهل بةةن أيب حثمةةةة قةةةال: انطلةةق عبةةةد ا بةةةن سةةةهل وقةةد اسةةةتدل عليهةةةا بأدلةةة كثةةةًن 
وػتيصة بن مسعود بن زيد إذل خيرب وىي يومئةذ صةلح، فتفرقةا فةأتى ػتيصةة إذل عبةد ا بةن سةهل وىةو يتشةحط 

 النةةيب ُب دمةةو قتةةيبًل، فدفنةةو ٍب قةةدم إذل اظتدينةةة، فةةانطلق عبةةد الةةرزتن بةةن سةةهل وػتيصةةة وحويصةةة ابنةةا مسةةعود إذل
، فةةةةذىب عبةةةةد الةةةةرزتن يةةةةتكلم فقةةةةال: كةةةةرب كةةةةرب، وىةةةةو أحةةةةدث القةةةةوم فسةةةةكت فتكلمةةةةا، فقةةةةال: حتلفةةةةون ملسو هيلع هللا ىلص

وتسةةتحقون قةةاتلكم أو صةةاحبكم، قةةالوا: وكيةةف ؿتلةةف ودل نشةةهد ودل نةةر، قةةال: فتةةربيكم يهةةود  مسةةٌن، فقةةالوا:  
 .5عنده من ملسو هيلع هللا ىلصكيف تأخذ أميان قوم كفار، فعقلو النيب 
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ستسةون مةنكم علةى رجةل مةنهم فيةدفع برمتةو، قةالوا: أمةر دل نشةهده   يقسةم: ملسو هيلع هللا ىلصوُب رواية قال رسةول ا 
 .1كيف ؿتلف، قال: فتربئكم يهود بأميان ستسٌن منهم، قالوا: يا رسول ا قوم كفار

أن  ملسو هيلع هللا ىلصوعةةن أيب سةةلمة عةةن عبةةد الةةرزتن وسةةليمان بةةن يسةةار عةةن أنةةاس مةةن األنصةةار مةةن أصةةحاب النةةيب 
علةةى مةةا كانةةت عليةةو ُب اصتاىليةةة وقضةةى هبةةا  ملسو هيلع هللا ىلصالقسةةامة كانةةت ُب اصتاىليةةة قسةةامة الةةدم فأقرىةةا رسةةول ا 

 .2بٌن أناس من األنصار من بين حارثة ُب قتيل ادعوه على اليهود ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا 

دم فةبل شةك ونرى أن القسامة تقوم مقام اإلقةرار والبينةة ُب حةال عةدم توافرىةا، وإذا مارسةها أطةراف دعةوى الة
 أنو اعرتاف بالدور اإلجرائي عتذه األطراف وىو ما يعد ؽتارسة لدور اإلثبات ُب الدعوى ؽتا يؤكد الصفة فيها.

ومةةن ىنةةا ميكةةن القةةول أن الشةةريعة اإلسةةبلمية اعرتفةةت بةةدور أوليةةاء الةةدم ُب الةةدعوى اصتنائيةةة مةةن خةةبلل مةةا ًب 
 استعراضو حول صورٌب القود والقسامة.

 .لدم ودوهم المقرر قانوناً وقضاءً ي: أطراف الدعوى الجنائية المشابهة ألولياء االمطلب الثان
حافظت التشريعات الوضعية على مكانة اظتتضرر من اصترمية، وفسحت لو اجملال ظتمارسة دوره اإلجرائي 

اضتق ُب اللجوء  للمطالبة جقوقو اليت يعتقدىا، وكل ذلك تطبيقاً للقاعدة الدستورية اليت تقضي بأن لكل مواطن
إرل القضاء وفقاً للقانون، وأن حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة ولكل م واطن حق االلتجاء إذل قاضيو 

 الطبيعي، فضبلً عن استهداف حتقيق وظيفة من وظائف الدعوى اصتنائية وىي حفظ السلم االجتماعي. 

قانون الستيفاء حقوقو، وكما رأينا أن أولياء الدم وغالبًا يكون اظتتضرر من أدل الواقعة ىو من يلج طريق ال
يلحقهم عار وجرح موت القريب فإن عتؤالء تؤام يشرتكون معو ُب اإلحساس باظتعاناة، وقد بٌن اظتشرع من 
خبلل قانون اإلجراءات اصتنائية اللييب الذي نظم الدعوى اصتنائية األطراف اليت حتس رعاناة الواقعة اصتنائية، 

عتم دورًا يبدأ من تقدمي الشكوى أو الدعوى مرورًا بإجراءا ا وصواًل إذل اطة األخًنة وىي استيفاء وقد رسم 
اضتق اظتدعى بو، ومن ىنا كان لزاماً علينا أن نبٌن أطراف الدعوى اصتنائية اظتتضررين، وكيف رسم اظتشرع دورىم 

 وفقاً ألحكام قانون القصاص والدية سعياً الستظهار  اإلجرائي، ٍب بيان دور الطرف اظتشابو عتم وىم أولياء الدم
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القاسم اظتشرتك بٌن تلك األطراف وأولياء الدم الذين جتمعهم اظتصلحة اليت تعد من شروط وجود اضتق ُب 

 ، وأخًناً بيان موقف اكمة العليا من ىذا الدور وتقييم مسلكها. 1الدعوى

 مع أولياء الدم. أواًل: أطراف الدعوى الجنائية المتقاربة
ومن خبلل قراءة ترتيب متون قانون اإلجراءات اصتنائية اللييب يبٌن جببلء أن أطراف الدعوى اصتنائية 

 اظتشاهبٌن ألولياء الدم كوهنم من اظتتضررين ىم كالتارل:

 .المجني عليه -1

ظتةةن وقةةع عليةةو الةةذنب، وىةةو يعةةد اجملةةين عليةةو أحةةد أطةةراف الةةدعوى اصتنائيةةة، ويعةةّرف اجملةةين عليةةو لغةةة بأنةةو اسةةم 
مشتق من اصتنائية اليت ىي مصةدر جةىن الةذنب، أي مةا يفعلةو اإلنسةان ؽتةا يوجةب عليةو العقةاب أو القصةاص ُب 

 .2الدنيا وارخرة

جىن الذنب عليو جينيو جناية، وجىن على قومو جنايةة، أي أذنةب ذنبةاً يؤاخةذ بةو، وىةو  3ويقول علماء اللغة 
 لتجرم "، وىو أن يدعي ذنباً دل يفعلو، رعىن تقولو عليو وىو بريء منو.على خبلف التجين مثل " ا

، ويبلحظ على ىةذا التعريةف أن توسةع ُب توصةيف اجملةين 4أما اصطبلحاً فهو كل شخص أضرت بو اصترمية 
عليةةو حيةةث مشةةل كةةل متضةةرر ُب الوقةةت الةةذي قةةد يكةةون فيةةو اظتتضةةرر لةةيس اجملةةين عليةةو، ففةةي جرميةةة القتةةل يكةةون 

 ين عليو ىو القتيل، ويكون اظتتضررين منها ىم أفراد أسرتو.اجمل

وقد ع ّرف أنو الشخص الطبيعي أو اظتعنوي الذي وقع االعتداء باصترمية على إحةدى مصةاضتو اميةة جزائيةاً،  
 .5سواء أصابتو اصترمية بضرر أم عرضتو جملرد اطتطر

                                                           

ون علم القضاء، النشاط القضائي ) اطتصومة القضائية والعريضة (، منشورات اظتركز القومي للبحوث والدراسات اعبوده، الكوي علي، قان - 1
 .33م، ص 2003، سنة 2العلمية، طرابلس، ط

م، ص 2013سنة  النعيمي، أسامة أزتد ػتمد، دور اجملين عليو ُب الدعوى اصتزائية، دراسة مقارنة، الناشر دار اصتامعة اصتديدة االسكندرية، - 2
16. 

 .114، ص 1982الرازي، ػتمد أيب بكر، ؼتتار الصحاح، الناشر دار الرسالة الكويت، سنة  - 3
 .43، ص 1م، ج 1962اصتاسم، زتودي، دراسة مقارنة ُب أصول ااكمات اصتزائية، مطبعة العاي بغداد، سنة  - 4
الظاىرة اإلجرامية وحقوقو ُب التشريع اصتنائي اظتقارن، دراسة ُب علم اجملين عليو، الناشر دار عبد العزيز، داليا قدري أزتد، دور اجملين عليو ُب  - 5

 .28م، ص 2012اصتامعة اصتديدة اإلسكندرية، سنة 
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لعليا الليبيةة، فقةد عرفةت اجملةين عليةو بأنةو مةن وقعةت ويقرتب ىذا التعريف من التعريف الذي وضعتو اكمة ا
 . 1عليو اصترمية ُب شخصو أو مالو الذي ىو ملك لو أو ُب حيازتو قانوناً 

 3وقةةد ورد ذكةةر صةةفة اجملةةين عليةةو ُب عةةدة نصةةوص مةةن قةةانون اإلجةةراءات اصتنائيةةة وأوعتةةا مةةا جةةاء ُب اظتةةادة  
إجراءات جنائية اليت نصةت علةى أنةو ) ال جيةوز أن ترفةع الةدعوى اصتنائيةة إالّ بنةاء علةى شةكوى شةفهية أو كتابيةة 

 من اجملين عليو...(.

الةةيت نصةةت  50واد قةةانون اإلجةةراءات اصتنائيةةة ومنهةةا اظتةةادة وجةةاءت صةةفة اجملةةين عليةةو ُب مةةواطن أخةةرى مةةن مةة
علةةى أنةةو ) إذا أصةةدرت النيابةةة العامةةة أمةةراً بةةاضتفظ، وجةةب عليهةةا أن تعلنةةو بكتةةاب مسةةجل إذل اجملةةين عليةةو...(، 

اليت نصت على أنو ) وجيوز للمجين عليو ولو دل يكن مدعياً بةاضتقو  اظتدنيةة أن يقةدم مةذكرات  2/  65واظتادة 
شةةًن فيهةةا إذل أدلةةة اإلثبةةات أو يقةةرتح إجةةراءات معينةةة للوصةةول للحقيقةةة (، وتكةةرر ذكةةر اجملةةين عليةةو ُب نصةةوص ي

 (. 183 – 167 – 2/  139 – 132 – 68عدة نذكر منها أيضاً اظتواد ) 

دة ويعد اجملين عليو أحد اطتصوم ُب الدعوى اصتنائية وإن دل يدعي مديناً، وىةذا مةا يفهةم مةن صةراحة نةص اظتةا
الةةيت نصةةت علةةى )...ويكةةون توجيةةو األسةةئلة مةةن النيابةةة العامةةة أواًل. ٍب مةةن اجملةةين عليةةو، ٍب مةةن  3.  2/  244

إجراءات جنائية الةيت نصةت علةى أنةو ) بعةد شتةاع شةهادة شةهود  245اظتدعي باضتقو  اظتدنية...(، ونص اظتادة 
عرفةةة اظتسةةؤول عةةن اضتقةةو  اظتدنيةةة، ٍب رعرفةةة النيابةةة اإلثبةةات يسةةمع شةةهود النفةةي ويسةةألون رعرفةةة اظتةةتهم أواًل، ٍب ر
 العامة ٍب رعرفة اجملين عليو ٍب رعرفة اظتدعي باضتقو  اظتدنية...(.

ويبلحظ من ظاىر النصٌن السابقٌن أن اظتشرع فر  بٌن صةفة اجملةين عليةو والصةفات األخةرى، فجعةل لةو حةق 
يةةة اظتشةةرع ُب ترسةةيم دور اجملةةين عليةةو كخصةةم ُب الةةدعوى مناقشةةة شةةهود النفةةي وشةةهود اإلثبةةات وىةةذا مةةا يؤكةةد ن

 اصتنائية.

وؾتةةد أن اظتشةةرع قةةد أتةةاح للمجةةين عليةةو مباشةةرة أدوار إجرائيةةة أخةةرى ُب الةةدعوى اصتنائيةةة، ومنهةةا علةةى سةةبيل 
 اظتثةةال حةةةق اسةةةتئناف القةةرار باألوجةةةو إلقامةةةة الةةدعوى اصتنائيةةةة وىةةةو دور إجرائةةي، وىةةةذا مةةةا أكدتةةو اكمةةةة العليةةةا

لةيس عتةا حةق اسةتئناف قةرار غرفةة اال ةام  –مةا دامةت دل تةدع مةدنياً  –بقوعتا ) إن قول الطاعن بأن اجملين عليهةا 
مةةةن قةةانون اإلجةةةراءات اصتنائيةةةة الةةيت أعطةةةت للنيابةةةة العامةةةة  167باألوجةةو إلقامةةةة الةةةدعوى، ينقضةةو صةةةريح اظتةةةادة 
 .2(واظتدعي اظتدي واجملين عليو اضتق ُب االستئناف
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أقةةةر اظتشةةةرع الليةةةيب بةةةدور اجملةةةين عليةةةو ُب الةةةدعوى اصتنائيةةةة حةةةل دون أن يطالةةةب بةةةالتعويض ويتخةةةذ صةةةفة  وقةةةد
اظتدعي باضتق اظتدي، ويأٌب ىذا الةدور اإلجرائةي انطبلقةاً مةن مصةلحتو ُب الةدعوى اصتنائيةة مةع كةون العقةاب حقةاً 

تفاصةةيل الواقعةةة وحيثيا ةةا وأدلتهةةا، ومةةن ىةةذا للدولةةة، فةةاجملين عليةةو أول مةةن يقةةع عليةةو االعتةةداء وىةةو أدرى النةةاس ب
اظتنطلق أجازت اكمة العليا الليبية التعويل على شهادة اجملين عليةو واعتبارىةا دليةل إثبةات ُب الةدعوى، وأجةازت 
لةةو ُب إطةةار ؽتارسةةة دوره اإلجرائةةي تقةةدمي كةةل مةةا يؤيةةد أقوالةةو، حيةةث قضةةت بأنةةو ) مةةن اظتقةةرر أن اجملةةين عليةةو ُب 

 .1اصتنائية يعد شاىداً جيوز االستناد إذل أقوالو وبالتارل يكون لو تقدمي ما يراه مؤيداً لتلك األقوال (اظتسائل 

وُب كةةل األحةةوال فةةإن اجملةةين عليةةو يعةةد خصةةماً أصةةيبلً ُب الةةدعوى اصتنائيةةة ولةةو حةةق ؽتارسةةة األدوار اإلجرائيةةة 
إجةةةراءات  221ا نسةةةتظهره مةةةن نةةةص اظتةةةادة اةةةددة علةةةى سةةةبيل اضتصةةةر أينمةةةا وردت ُب متةةةون القةةةانون، وىةةةذا مةةة

جنائية اليت نصت علةى أنةو ) للخصةوم رد القضةاة عةن اضتكةم...(، واسةتخدم ىنةا صةفة العمةوم وىةذا دليةل علةى 
نيتةةو ُب جعةةل اجملةةين عليةةو خصةةماً ُب الةةدعوى (، وتأكةةد ذلةةك مةةن قولةةو ُب ذات الةةنص ) ويعتةةرب اجملةةين عليةةو فيمةةا 

  الدعوى (.يتعلق بطلب الرد رثابة خصم ُب

إجةةراءات جنائيةةة  268وقةةد تكةةرر ذلةةك ُب مواضةةع عةةدة نةةذكر منهةةا علةةى سةةبيل اظتثةةال مةةا نصةةت عليةةو اظتةةادة 
اليت قضت بأن ) للنيابة العامة ولسائر اطتصوم ُب أية حالةة كانةت عليهةا الةدعوى أن يطعنةوا بةالتزوير ُب أيةة ورقةة 

اد اظتشةةرع لعبةةارة ) لسةةائر اطتصةةوم ( وذكةةرىم علةةى سةةبيل مةةن أورا  القضةةية ومقدمةةة فيهةةا (، ويتضةةح جليةةاً أن إيةةر 
العموم إمنا قصد اعتبار اجملين عليو من ضمن اطتصوم ُب الدعوى اصتنائية ولةو أراد عكةس ذلةك لكةان قةد ذكةرىم 
على سبيل اضتصر مثلما فعةل ذلةك ُب إيةراد دورىةم اإلجرائةي عنةد تقةدمي االسةتئناف كمةا تبةٌن مةن نصةي اظتةادتٌن 

إجةةراءات جنائيةةة ُب   381إجةةراءات جنائيةةة، وعنةةد تقةةدمي الطعةةن بةةالنقض الةةذي حصةةرتو اظتةةادة  366و  365
 كل من النيابة العامة واكوم عليو واظتسؤول عن اضتقو  اظتدنية واظتدعي هبا.

أمةةا تقةةةدمي الشةةكوى فةةةإن رفعهةةةا مةةن اجملةةةين عليةةةو قةةد يكةةةون شةةفاىة أو كتابةةةة، ويةةةتم تقةةدميها إذل النيابةةةة العامةةةة 
مينةةة علةةى الةةدعوى العموميةةة أو إذل أحةةد مةةأموري الضةةبط القضةةائي، واألصةةل تقةةدميها إذل النيابةةة العامةةة ألهنةةا األ

مةن قةانون  3وىذا الرتتيب يستشف من الرتتيةب الةوارد بةنص اظتةادة  –كما قلنا   –األمينة على الدعوى العمومية 
  أحد مأموري الضبط القضائي...(.اإلجراءات اصتنائية اليت ذكرت )...إذل النيابة العامة أو إذل
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وقةةد يأخةةذ تقةةدمي الشةةكوى شةةكبلً أخةةر وىةةو االدعةةاء اظتباشةةر الةةذي نةةص عليةةو قةةانون اإلجةةراءات اصتنائيةةة ُب 
، رغةم أن االدعةةاء اظتباشةر أو حتريةةك الةدعوى اصتنائيةةة بالةدعوى اظتباشةةرة يسةتلزم االدعةةاء بةاضتق اظتةةدي 205اظتةادة 

 أنةةو يظةةل طريقةةاً مةةن طةةر  تقةةدمي اجملةةين عليةةو لشةةكواه، وىةةو دور إجرائةةي ال خيتلةةف عةةن تبعةةاً للةةدعوى اصتنائيةةة إالّ 
إجراءات جنائيةة، حيةث قضةت اكمةة العليةا أن رفةع الةدعوى اظتباشةرة  3دوره الذي سبق بيانو من خبلل اظتادة 

 . 1من اجملين عليو إذل القضاء يعد رثابة شكوى

لةةةدعوى اصتنائيةةةة مةةةن قاعةةةدة أن ااكمةةةة دتكةةةن مةةةن الوصةةةول إذل اصتةةةاي وتنطلةةةق فكةةةرة إشةةةراك اجملةةةين عليةةةو ُب ا
واضتكةةم عليةةو ت نهةةي بقةةدر قصةةة اصترميةةة ُب اجملتمةةع ودتنةةع اسةةتعمال العنةةف مةةن اجملةةين عليةةو أو أوليةةاء الةةدم، وتعطةةي 

ة صةناعة دور ، ومن ىنا نةرى قيةام فكةر 2ألفراد اجملتمع ارخرين نوع من االطمئنان على حيا م وحريا م وأمواعتم
ألوليةةةاء الةةةدعوى ُب دعةةةوى الةةةدماء الةةةيت اسةةةتبعد ا اكمةةةة العليةةةا عنةةةد حكمهةةةا بةةةبطبلن إجةةةراءات ااكمةةةة الةةةيت 
اشةةرتك فيهةةا أوليةةاء الةةدم كطةةرف، وكمةةا تكةةون الةةدعوى اصتنائيةةة وسةةيلة الدولةةة ُب إقةةرار وإعمةةال حقهةةا ُب العقةةاب 

تةةو اعتبةةارات تتماشةةى مةةع السياسةةة اصتنائيةةة اضتديثةةة الةةيت وكةةون أن اجملةةين عليةةو لةةيس صةةاحب ىةةذا اضتةةق الةةذي أمل
تسعى إذل إجيةاد نةوع مةن التةوازن بةٌن حةق اجملةين عليةو ُب طلةب عقةاب اصتةاي وحةق اجملتمةع ُب اافظةة علةى أمنةو 
واسةةتقراره ظتةةةا أققةةةو مةةةن إرضةةةاء لشةةعور اجملةةةين عليةةةو بعدالةةةة اإلجةةةراءات اظتتخةةذة وىةةةو اعتبةةةار ىةةةام لتحقيةةةق الةةةدفاع 

جتماعي وإبعاد اجملين عليو عن دائرة االنتقام الشخصي فهذه الفكرة اليت تقوم عليها ضةرورة إجيةاد دور ألوليةاء اال
الةدم وىةم ورثةةة القتيةل ُب الةدعوى اصتنائيةةة نظةراً لوحةده القاسةةم اظتشةرتك بيةنهم وبةةٌن مةا يصةبو إليةةو اجملةين عليةو مةةن 

 خبلل الدعوى اصتنائية.

وتأييةةةداً لوجةةةو النظةةةر ىةةةذه ؾتةةةد أن اظتشةةةرع الليةةةيب قةةةد سةةةاوى اظتركةةةز القةةةانوي بةةةٌن اجملةةةين عليةةةو وورثتةةةو ُب جرميةةةة 
القةةذف، بشةةكل يكشةةف أن نيةةة اعتمةةاد اظتشةةرع الليةةيب لوجةةو آخةةر لصةةفة اجملةةين عليةةو ُب الةةدعوى اصتنائيةةة، حيةةث 

القةذف علةى أنةو ) ال تقةام الةدعوى ُب م ُب شةأن إقامةة حةد 1974لسةنة  52من القانون رقةم  9نص ُب اظتادة 
جرميةةة القةةذف إال بنةةاء علةةى شةةكوى اظتقةةذوف أو ورثتةةو خةةبلل ثبلثةةة أشةةهر مةةن العلةةم هبةةا وررتكبهةةا (، ويبةةٌن مةةن 
ىةةذا الةةنص أن اظتشةةرع ّوحةةد اظتقةةام بةةٌن مةةن وقةةع عليةةو الفعةةل وورثتةةو وذلةةك بةةأن اعتةةرب الورثةةة غتةةين علةةيهم أيضةةةاً، 

 إجةةراءات جنائيةةة الةةيت قصةةرت حةةق الشةةكوى علةةى اجملةةين  3ى اسةةتثناًء مةةن اظتةةادة وجعلةةت عتةةم حةةق تقةةدمي الشةةكو 
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عليةةو أو وكيلةةو حةةال حياتةةو، وهبةةذا نسةةتطيع القةةول أنةةو ميكةةن اعتبةةار ورثةةة الشةةخص غتةةيٌن علةةيهم ُب جرميةةة القةةذف 

 ويكون من حقهم تقدمي الشكوى وحتريك الدعوى اصتنائية بناء عليها.

م  ُب شةةةأن إقامةةةة حةةةد القةةةذف جيةةةد أنةةةو اسةةةتهل 1974لسةةةنة  52لقةةةانون رقةةةم ولعةةةل اظتطّلةةةع علةةةى صةةةياغة ا
البنةةاءات بقولةةو ) نةةةزوالً علةةى أحكةةام الشةةةريعة اإلسةةبلمية الغةةراء ( وعلةةةى ذات السةةيا  جةةاء تعةةةديل ىةةذا القةةةانون 

لسةةةةنة  52م بشةةةةأن تعةةةةديل بعةةةةض أحكةةةةام قةةةةانون رقةةةةم 2016لسةةةةنة  14حيةةةةث ورد ُب ديباجةةةةة القةةةةانون رقةةةةم 
لسةةةةنة  25... قةةةةرار رئةةةةيس الةةةةوطين العةةةةام رقةةةةم -إقامةةةةة حةةةةد القةةةةذف ) بعةةةةد االطةةةةبلع علةةةةى:  م ُب شةةةةأن1974
وعلةى مةا  -م بشأن تشكيل صتنة من اطترباء ظتراجعة القوانٌن وتعديلها وفقا ألحكةام الشةريعة اإلسةبلمية. 2015

ظتصةدر التشةريعي عتةذا عرضتو صتنة مراجعةة القةوانٌن رةا يوافةق أحكةام الشةريعة اإلسةبلمية ( وكةل ذلةك يةوحي بةأن ا
 القانون ىو أحكام الشريعة اإلسبلمية.

وال شةةك أن األسةةاس القةةانوي لشةةكوى الورثةةة ُب ىةةذا الةةنص ىةةو اصترميةةة، مةةن ًب تكةةون الشةةكوى ذات طةةابع 
، وال ميكةن اعتبارىةا ذات طةابع شةخص ذلةةك أن الشةكوى ذات الطةابع الشخصةي تكةون ُب العبلقةة بةةٌن 1عيةين

 اصتاي واجملين عليو.

أما علة القانون ُب إنزال الورثة رنزلة اجملين عليو ُب تقدمي الشكوى فهي ظاىرة من خبلل التشةريع اإلسةبلمي، 
فحياة اظتقذوف غًن مشرتطة، فيستوَب اضتد من القةاذف سةواء أكةان اظتقةذوف حيةاً أم ميتةاً ألن اظتطالبةة باسةتيفاء 

و أبيةو ومةا عةبل، فةإذا قةذف رجةل رجةبل ُب حياتةو ٍب حد القذف حق ينتقةل إذل مةن ينسةب إذل اظتيةت مةن ولةده أ
مات اظتقذوف قبل اظتخاصمة انتقل حق اظتطالبة إذل من ينتسبون إذل اظتيت، وإذا ًب القذف بعد اظتةوت جةاز عتةم 
أن يطةةةالبوا باسةةةتيفاء اضتةةةدّ ألن اظتعةةةرّة تصةةةيبهم فيثبةةةت عتةةةم اضتةةةق ُب طلةةةب اسةةةتيفاء اضتةةةد، إذ اإلنسةةةان جةةةزء مةةةن 

سيما اجملتمعات اإلسةبلمية، والعةار الةذي يصةيب اصتةزء الكةل عتةا أةق لوالةد اظتيةت ومةا نةزل وألبيةو ومةا  األسرة وال
 .2عبل أن يطالبوا باستيفاء اضتد للتخلص من اظتعرة اليت تصيبهم

وإذا تةوُب اظتقةذوف فةةإن حقهةم ُب الشةةكوى يظةل ػتفوظةةاً، ومةن ىنةةا رأى أصةحاب اظتةةذىب اظتةالكي أن اضتةةق 
ذف ينتقةةل إذل ورثةةة اظتقةةذوف بعةةد موتةةو وقبةةل إقامةةة الةةدعوى، ٍب جيةةوز للةةوارث اظتطالبةةة بتطبيةةق اضتةةد ُب دعةةوى القةة

  –أي أقةام الشةكوى  –بشرط االّ يكون اظتورث قد سةبق لةو العفةو عةن اصتةاي، فةاضتق للةوارث إن شةاء قةام باضتةد 
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قبةل اظتطالبةة ويغلةب وأمةا بعةد اظتطالبةة وإن شاء عفا ذلك أن اضتد اظتقرر صترمية القذف وإن كان حق العبةد يظهةر 

 .1فيظهر حق ا ويغلب

غلةى أن وفةاة اظتقةذوف ال تةأثًن عتةا علةى دعةوى القةذف وال يسةقط حةد القةذف سةواء  2كما ذىب الظاىرية
أكةان ذلةك قبةل إقامةة الةدعوى أم بعةد إقامتهةا وذلةةك ألن حةد القةذف مةن اضتقةو  اطتالصةة  تعةاذل والةيت لةةيس 

أي حةةق، إذ أن القةةذف مةةدعاة إلشةةاعة الفاحشةةة بةةٌن اظتةةؤمنٌن، وقةةد توعةةد ا سةةبحانو وتعةةاذل الةةذين للعبةةد فيهةةا 
بُّةةوَن أَن  أبةةون أن تنتشةةر  مةةة الزنةةا بةةٌن اظتةةؤمنٌن بالعةةذاب األلةةيم ُب الةةدينا وارخةةرة، فقةةال تعةةاذل ﴿ ِإنَّ الَّةةِذيَن أِ 

نْةَيا َواْرِخرَِة َتِشيَع اْلَفاِحَشة  ُب الَِّذيَن آَمن وا عَت ْم عَ   .3 تَةْعَلم وَن ﴾اَل  َوأَنت مْ  يَةْعَلم   َواللَّو   ۚ  َذاٌب أَلِيٌم ُب الدُّ

ومن ىنا اظتنطلق كان من العمل على إرسةاء دور إجرائةي لورثةة القتيةل ُب الةدعوى اصتنائيةة ظتةا يلحقهةم مةن أدل 
نةاتج عةن الواقعةة اصتنائيةة، وظتصةلحتهم اظتباشةرة ُب إثبةات اصتةرم وتأييةد دليةل اإلثبةات الةذي قةد يعصةب ُب أحيةةان  

ظتا قد تتضمنو الواقعةة مةن أسةرار ومةا يكتنفهةا مةن غمةوض  كثًنة عن النيابة العامة اليت دتثلهم ُب الدعوى اصتنائية
ال ميكن كشفو إالّ بوجود أولياء الدم، وهبذا يتساوى دورىةم بةدور اجملةين عليةو ُب الةدعوى اصتنائيةة الةذي أجةاز لةو 

 اظتشرع دوراً ُب الدعوى اصتنائية. 

 المضرور. -2
اد مةن قةانون اإلجةراءات اصتنائيةة، حيةث ورد ىةذا استخدم اظتشرع اللييب وصف اظتضرور من اصترمية ُب عدة مو 

بقولو ) لكل من يدعي حصول ضرر لو من اصترمية أن يقيم نفسو مةدعياً جقةو  مدنيةة ُب  17الوصف ُب اظتادة 
بقولةةو ) ظتةةن  60الشةةكوى الةةيت يقةةدمها إذل النيابةةة العامةةة أو إذل أحةةد مةةأموري الضةةبط القضةةائي (، ونةةص اظتةةادة 

بقولةةو ) ظتةةن  173ميةةة أن يةةدعي جقةةو  مدنيةةة أثنةةاء التحقيةةق ُب الةةدعوى...(، ونةةص اظتةةادة ضتقةةو ضةةرر مةةن اصتر 
بقولةةو ) ظتةةن  224ضتقةةو ضةةرر مةةن اصترميةةة أن يةةدعي جقةةو  مدنيةةة أثنةةاء التحقيةةق ُب الةةدعوى...(، ونةةص اظتةةادة 

 الدعوى اصتنائية...(. ضتقو ضرر من اصترمية ان يقيم نفسو مدعياً جقو  مدنية أمام اكمة اظتنظورة أمامها
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ويعةّرف الفقةةو اظتضةةرور بأنةةو كةةل مةن ضتقةةو ضةةرر مةةن اصترميةةة، سةةواء أكةان الضةةرر ماديةةاً أم معنويةةاً، وسةةواء أكةةان 
 .1شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً 

ويبلحظ من خبلل التعريةف السةابق أنةو يسةتغر  كافةة اظتضةرورين مةن اصترميةة رةا فةيهم أوليةاء دم القتيةل الةذين 
يتةةأثرون مةةن الفعةةل اإلجرامةةي سةةواء علةةى الصةةعيد اظتةةادي بفقةةدان مصةةدر اإلنفةةا  والعةةول وحتقةةق اطتسةةارة وفةةوات 

وي رةةا خيلفةةو مةةن مةةس ُب اصتانةةب النفسةةي الكسةةب ؽتةةا أقةةق اظتصةةلحة ُب مبلحقةةة اصتةةاي، أو علةةى اظتسةةتوى اظتعنةة
واضتسةةي جةةراء األدل وكسةةر ُب خةةاطر ورل الةةدم الةةذي يفقةةد مصةةدر العطةةف واضتنةةان إذا مةةا كةةان اظتقتةةول أبةةاً، وقةةد 
يشةكل ضةرراً أدبيةاً أيضةةاً إذا كةان القتيةل ؽتةةن تربطةو عبلقةة تقةةوم علةى ابةة والعاطفةةة وروابةط أسةرية كفقةةدان األخ 

 وؿتوه.     

سةةتقر قضةةاء اكةةم العليةةا علةةى أن أسةةاس الضةةرر الةةذي يصةةلح أن يكةةون عمةةاداً للجةةوء إذل القضةةاء ىةةو وقةةد ا
الضرر اظتباشر والناشئ عن اصترمية، فإذا دل يكن إالّ نتيجة لظرف ال يتصل باصترمية إالّ عن طريق غةًن مباشةر فإنةو 

 .2ال جيوز االستناد عليو أمام القضاء

ار مصلحة اظتضرور والةيت دتكةن ُب إثبةات اظتسةؤولية اصتنائيةة للجةاي وعقابةو ظتةا ُب وقد أخذ اظتشرع بعٌن االعتب
، وعتةةةذا دلةةةت رتيةةةع 3ذلةةةك مةةةن تةةةأثًن علةةةى سةةةهولة حصةةةولو علةةةى حكةةةم ُب صةةةاضتو مةةةن حيةةةث التعةةةويض اظتةةةدي

نصةةةوص قةةةانون اإلجةةةراءات اصتنائيةةةة الةةةيت أوردت لفةةةظ اظتضةةةرور بشةةةكل صةةةريح علةةةى تغةةةًّن ىةةةذه الصةةةفة مةةةن صةةةفة 
رور إذل صةةةةفة اظتةةةةدعي بةةةةاضتق اظتةةةةدي عنةةةةد تدخلةةةةو ُب أيةةةةة مرحلةةةةة مةةةةن مراحةةةةل الةةةةدعوى اصتنائيةةةةة ابتةةةةداء مةةةةن اظتضةةةة

 االستدالل ومروراً بالتحقيق وانتهاء بااكمة. 

وحةةةري بةةةالقول أن صةةةفة اظتضةةةرور تتسةةةع لتشةةةمل غًنىةةةا مةةةن أطةةةراف الةةةدعوى اصتنائيةةةة أي اظتضةةةرور اجملةةةين عليةةةو 
ال يكفةي لبلدعةاء اظتةدي ُب الةدعوى اصتنائيةة أن يكةون للشةخص صةفة اجملةين عليةو،  واظتدعي باضتق اظتةدي، فمةثبلً 

فقةةد أةةدث أن تتةةوافر تلةةك الصةةفة ُب الشةةخص ومةةع ذلةةك ال يقبةةل منةةو االدعةةاء اظتباشةةر إذا كةةان دل يلحقةةو ضةةرر 
بعةض الفةروع من اصترمية أو ضتقو ضرر وتنازل عنو أو حدث أن استوَب حقةو ُب التعةويض قبةل رفةع الةدعوى، وُب 

 األخرى ؾتد أن اجملين عليو قد ال يلحقو ضرر مباشرة بينما يلحق ىةذا الضةرر شخصةاً آخةر فهنةا أةق عتةذا ألخةًن 
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فقةةط االدعةةاء اظتباشةةر برفةةع الةةدعوى اصتنائيةةة دون اجملةةين عليةةو، ومثةةال ذلةةك الضةةرر الةةذي يصةةيب اظتةةودع مةةن سةةرقة 

 .1اظتال اظتودع لدى اجملين عليو

اظتضرور من اصترمية ال ميلك حق تقدمي الشكوى إذا دل يكن غتنياً عليو ُب اصترمية، وىةذا مةا يفهةم ويبلحظ أن 
إجةةراءات جنائيةةة الةةيت قصةةرت حةةق تقةةدمي الشةةكوى علةةى اجملةةين عليةةو، ألن حةةق تقةةدمي  3صةةراحة مةةن نةةص اظتةةادة 

كثةةًنة مةةن قةةانون   الشةةكوى ىةةو حةةق شخصةةي يتعلةةق بشةةخص اجملةةين عليةةو، وال ينةةال مةةن ذلةةك مةةا ورد ُب مواضةةع
العقوبات بقولو ) ترفع الدعوى بناء على شكوى الطةرف اظتتضةرر (، ألن فةتح البةاب أمةام اظتضةرور الةذي ال يعةد 

 من قانون اإلجراءات اصتنائية. 3غتنياً عليو بتقدمي الشكوى يصطدم مع صراحة نص اظتادة 

خصوصةةةاً إذا مةةةا أخةةةذنا بعةةةٌن االعتبةةةار  وىنةةةا تثةةةور إشةةةكالية حتديةةةد أي الصةةةفتٌن أقةةةرب إذل صةةةفة أوليةةةاء الةةةدم
تأسيسةاً علةى أن اصترميةة مسةتهم وأضتقهةم هبةم إمةا الضةرر اظتةادي  2تعريف اكمة العليا للمضرور وىو اجملين عليو

 إذا كان أولياء الدم ؽتن يعوعتم اظتقتول، أو الضرر األديب إذا كانوا من ورثتو الذين ال ينفق عليهم.

طدم مةةع قاعةةدة أن مطالبةةة أوليةةاء الةةدم بةةالتعويض يعةةد ُب حقيقتةةو طلبةةاً للديةةة حةةل غةةًن أن ىةةذه الفرضةةية تصةة
 .3وإن أسبغ عليو وصف التعويض، وىذا ما يعد تنازاًل ضمنياً على القصاص اصتاي

أخةًناً فقةد يكةةون اظتةتهم ُب الةةدعوى اصتنائيةة مضةروراً، وتكةةون ىةذه اضتالةةة عنةدما يتسةبب اظتةةدعي بةاضتق اظتةةدي 
ضةةةرراً بةةةاظتتهم الةةةذي جيةةةوز لةةةو أن يطالبةةةو بةةةالتعويض عةةةن الضةةةرر أمةةةام اكمةةةة اصتنائيةةةة نفسةةةها، ولةةةو أن بادعائةةةو 

 .4التعويض ُب ىذه اضتالة ليس ناشئاً عن اصترمية، ولكنو كان نتيجة الزمة للدعوى اظتدنية اليت رفعت تابعة عتا

 المدعي بالحق المدني. -3
الةدعوى اصتنائيةةة، واظتةدعي بةةاضتق اظتةدي ىةو اظتضةةرور الةذي يلجةةأ إذل يعةد اظتةدي بةةاضتقو  اظتدنيةة أحةةد أطةراف 

، وقد عرفو فقهاء القانون بأنو من يطالب بالتعويض عمةا ضتقةو 5القضاء اصتنائي للمطالبة بالتعويض الذي أصابو
 .1من ضرر بسبب اصترمية

                                                           

 .101سبلمة، اظترجع السابق، ص  - 1
 م.1978/  4/  4 ، الصادر جبلسة  24/  239الطعن اصتنائي رقم  - 2
 661م، والطعن اصتنائي رقم 1999/  1/  27 ، الصادر جبلسة  44/  403ائي رقم يراجع ُب ذلك حكمي اكمة العليا ُب الطعن اصتن - 3

 م.2000/  12/  13 ، الصادر بتاريخ  44/ 
 من قانون اإلجراءات اصتنائية. 240ويعد ىذا األمر تطبيقاً ظتا نصت عليو اظتادة  - 4
 .98سبلمة، اظترجع السابق، ص  - 5



 إبراهيم مفتاح الفالق                  والتشريع الليبي الدور اإلجرائي ألولياء الدم في الدعوى الجنائية بين الشريعة اإلسالمية          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

[122] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                0772 2710 -446× (Print) 
 

 

 

ئة عةن اصترميةة الةيت ال تضةعها النيابةة وأساس االدعاء باضتق اظتدي أمام القضاء اصتنائي ىو مصاحل األفةراد الناشة
العامةةةة ُب اعتبارىةةةا حيةةةث تبلئةةةم بةةةٌن رفةةةع الةةةدعوى اصتنائيةةةة وعةةةدم رفعهةةةا، إذ مةةةا تسةةةعى إليةةةو النيابةةةة العامةةةة ىةةةي 

 اظتصلحة العامة للمجتمع باعتبارىا األمينة على الدعوى العمومية. 

 3وأمةةام قاضةةي التحقيةةق 2ضةةبط القضةةائيوجةةدير بالةةذكر أن حةةق االدعةةاء بةةاضتق اظتةةدي متةةاح أمةةام مةةأمور ال
، إالّ مةةا 5ابتةةداًء، أو بطريةةق االدعةةاء اظتباشةةر 4وأمةةام النيابةةة العامةةة عنةةد التحقيةةق وكافةةة درجةةات القضةةاء اصتنةةائي

 .6استثين بنص خاص

، فمةن اصتةائز أن يوجةد غتةين 7وقد يكون اظتدي باضتق اظتدي ىو اظتضةرور مةن اصترميةة وقةد يكةون شخصةاً آخةر
ودل يصةةةبو ضةةةرر أو يوجةةةد مضةةةرور مةةةن اصترميةةةة لةةةيس غتنيةةةاً عليةةةو فيهةةةا، فصةةةفة اظتضةةةرور مناطهةةةا الضةةةرر كمةةةا عليةةةو 

أوضحنا سابقاً، وكل من أصابو ضرر من اصترمية تثبت لو ىذه الصفة ولو دل يكن غتنيةاً عليةو، وقةد يكةون اظتةدعي 
ثلو القةانوي، وإذا وقعةت جرميةة فةإن ضةررىا باضتق اظتدي شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً وترفع دعواه ىذه من ؽت

قةةد ال يقتصةةر علةةى اجملةةين عليةةو وحةةده إذ يتعةةداه إذل غةةًنه كاربةةاء واألبنةةاء واألقةةارب والةةدائنٌن، فالقاعةةد العامةةة أن 
صةةفة اظتةةدعي بةةاضتقو  اظتدنيةةة مناطهةةا الضةةرر، فمةةن تةةوافرت ُب حقةةو صةةفة اظتضةةرور جيةةوز لةةو اللجةةوء إذل القضةةاء 

 .  8البة بالتعويض عن الضرر الذي أصابواصتنائي للمط
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ويتطلب لكي يكون الشخص مدعياً باضتق اظتدي توافر شرطٌن ومها أن يكون متضرراً من اصترميةة، وأن يكةون 
لديةو األىليةة القانونيةة للتقاضةةي، فةإذا دل تتةوافر لةةو أىليةة التقاضةي فةإن صةةفة اظتةدعي بةاضتق اظتةةدي ال تثبةت لةو بةةل 

 .1قانوناً  تثبت ظتن ميثلو

 ثانياً: الدور المقرر ألولياء الدم وفقاً لقانون القصاص والدية، وقضاء المحكمة العليا.

م بشةةأن أحكةةام 1994لسةةنة  6دل يعةةرف القةةانون اصتنةةائي الليةةيب لفةةظ ورل الةةدم إالّ بعةةد صةةدور القةةانون رقةةم 
اظتةةدي تبعةةاً للةةدعوى اصتنائيةةة الةةيت كانةةت ، حيةةث كانةةت متاحةةاً أمةةام ورثةةة القتيةةل االدعةةاء بةةاضتق 2القصةةاص والديةةة

، وكانةت جةرائم القتةل 3ينظم إجراءا ا قةانون اإلجةراءات اصتنائيةة وذلةك للمطالبةة بةالتعويض مةن وفةاة اجملةين عليةو
منظمة وفقاً أحكام قانون العقوبات، إالّ أنةو وبعةد صةدور قةانون القصةاص والديةة اعتةربت النصةوص الةيت تناولةت 

، وضةةمن مةةا اسةةتحدثو قةةانون القصةةاص والديةةة ىةةي صةةفة أوليةةاء الةةدم، 4مةةد ملغةةاة بشةةكل ضةةمينجرميةةة القتةةل الع
وقد تناولت اكمة العليا ىذه الصفة ُب العديد من أحكامها، وبان ذلك ُب العديد من األحكةام الةيت ثةار فيهةا 

والديةةة، ٍب نبةةٌن موقةةف اضتةةديث عةةن وصةةف الديةةة، لةةذلك فإننةةا نبةةٌن ىنةةا دور أوليةةاء الةةدم وفقةةاً لقةةانون القصةةاص 
 اكمة العليا من ىذا الدور.

 دور أولياء الدم وفقاً ألحكام قانون القصاص والدية.-1
 مر ىذا القانون بعدة مراحل، وىنا نتوذل بيان ىذه اظتراحل واليت جاءت كالتارل:

م، 1994اير ين 29م بتاريخ 1994لسنة  6: صدر قانون القصاص والدية بداية حتت رقم المرحلة األولى
على ) يعاقب باإلعدام قصاصا كل من قتل نفس عمدا إذا طلبو أولياء الدم ويسقط  1ونصت اظتادة 

) يثبت اضتق ُب القصاص ألولياء  2القصاص بالعفو ؽتن لو اضتق فيو وتكون العقوبة الدية (، ونصت اظتادة 
 اضتق ُب القصاص (. دم اجملين عليو العاقلٌن البالغٌن سن الرشد، وإذا عفا أحدىم سقط

أن اظتشرع رسم ألولياء الدم دوراً إجرائيةاً وىةو أن القصةاص يكةون بطلةب مةنهم،  1ويبلحظ من خبلل اظتادة 
 وال يتسةةةةىن كمةةةةة اظتوضةةةةوع أن تقضةةةةةي ُب الةةةةدعوى إالّ إذا وقفةةةةت علةةةةى حقيقةةةةةة رغبةةةةة أوليةةةةاء الةةةةدم ُب اختيةةةةةار 
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دور إجرائي ألولياء الدم ُب الةدعوى اصتنائيةة، وىةذا مةا قضةت  القصاص أم الدية ؽتا يعكس رغبة اظتشرع ُب إجياد

بةةو اكمةةة العليةةا حيةةث جةةاء ُب أحةةد أحكامهةةا ) ظتةةا كةةان ذلةةك وكةةان مةةن اظتقةةرر وفقةةاً ظتقتضةةى اظتةةادة األوذل مةةن 
بشةةةأن أحكةةةام القصةةةاص والديةةةة أن ألوليةةةاء الةةةدم أن خيتةةةاروا بةةةٌن   - 1994 –م 1423لسةةةنة  6القةةةانون رقةةةم 
اص وبةةٌن العفةةو لتكةةون العقوبةةة الديةةة، وىةةو مةةا يرتتةةب عليةةو أنةةو ال جيةةوز للمحكمةةة اظتعروضةةة عليهةةا طلةةب القصةة

الةةدعوى أن حتكةةةةةم مةةن تلقةةاء نفسهةةةةةةا بإحةةةةةةدى العقةةوبتٌن دون أن تقةةف علةةى حقيقةةةةة اختيةةةةار أوليةةاء الةةدم، وأن 
 .   1الدية (تطلب منهم حتةةةديد طلبهم أما القصةاص وأما العفو لتكون العقوبة 

ودل يكةةةن ىنةةةاك إشةةةكال حةةةول مثةةةول أوليةةةاء الةةةدم أمةةةام القضةةةاء وؽتارسةةةتهم لةةةدور إجرائةةةي ُب الةةةدعوى اصتنائيةةةة 
 تأسيساً على النص السابق الذي علق توقيع العقاب أو العفو على مشيئتهم.  

م بشأن 1997/  12/  29م الصادر بتاريخ 1997لسنة  4: وكانت بصدور القانون رقم المرحلة الثانية
م بشأن أحكام القصاص والدية، حيث نصت ُب مادتو 1994لسنة  6تعديل بعض أحكام القانون رقم 

م ميبلدية بشأن القصاص والدية النص 1423لسنة  6األوذل ) يستبدل بنص اظتادة األوذل من القانون رقم 
ا عمداً، ويسقط القصاص اظتادة األوذل. القتل عمداً. يعاقب باإلعدام قصاصا كل من قتل نفس -ارٌب:

 بالعفو ؽتن لو اضتق فيو فإذا سقط القصاص بالعفو فتكون العقوبة الدية (.

وهبةةذا التعةةديل بانةةت مبلمةةح اسةةتبعاد الةةدور اإلجرائةةي ألوليةةاء الةةدم، حيةةث عةةّدل اظتشةةرع الةةنص اصتديةةد الةةذي 
البةةةة بالقصةةةاص فجعلهةةةا اسةةةتبعد منةةةو طلةةةب أوليةةةاء الةةةدم للقصةةةاص، وقصةةةر دورىةةةم علةةةى العفةةةو فقةةةط، أمةةةام اظتط

مقصةةورة علةةى جهةةة االدعةةاء وىةةي النيابةةة العامةةة وال يتوقةةف توقيةةع القصةةاص علةةى طلةةب أوليةةاء الةةدم، وقةةد قضةةت 
م بتعةديل أحكةام القةانون رقةم 1427لسنة  4اكمة العليا بذلك بقوعتا )...إال أنو وبعد أن صدر القانون رقم 

م الةنص ارٌب " 1423لسةنة  6اظتادة األوذل من القانون رقةم  م اظتشار إليو والذي استبدل بنص1423لسنة  6
يعاقةةةب باإلعةةةدام قصاصةةةاً كةةةل مةةةن قتةةةل نفسةةةا عمةةةداً، ويسةةةقط القصةةةاص بةةةالعفو ؽتةةةن لةةةو اضتةةةق فيةةةو، فةةةإذا سةةةقط 
القصةةاص بةةالعفو فتكةةون العقوبةةة الديةةة "، وكةةان اظتسةةتفاد مةةن ىةةذا الةةنص أن اضتكةةم بعقوبةةة القصةةاص ُب جرميةةة 

يعةةد متوقفةةاً علةةى طلةةب أوليةةاء الةةدم رةةا يعةةد ذلةةك إلغةةاء ضةةمين ظتةةا ورد ُب نةةص اظتةةادة األوذل مةةن القتةةل العمةةد دل 
 .2م أن عقوبة القصاص ال تطبق إال إذا طلبها أولياء الدم (1423لسنة  6القانون رقم 
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م 2000/  3/  1م الصةةادر بتةةاريخ 2000لسةةنة  7: وىةةي الةةيت جةةاءت بصةةدور القةةانون رقةةم المرحلــة الثالثــة
ميبلديةة بشةةأن  1423لسةةنة  6حيةث نصةت اظتةةادة األوذل منةو ) يسةتبدل بةةنص اظتةادة األوذل مةةن القةانون رقةم 

اظتادة األوذل. القتل عمةداً. يعاقةب اإلعةدام قصاصةا كةل مةن قتةل نفسةا  -أحكام القصاص والدية النص ارٌب:
 لدية (.عمداً، وُب حالة العفو ؽتن لو اضتق فيو، تكون العقوبة السجن اظتؤبد وا

ومةةن خةةبلل ىةةذا الةةنص يتضةةح أن اظتشةةرع أضةةاف عقوبةةة السةةجن اظتؤبةةد إذل عقوبةةة الديةةة، ولكنةةو بقةةى علةةى 
موقفةةو الةةذي اسةةتبعد مةةن خبللةةو دور أوليةةاء الةةدم ُب طلةةب القصةةاص بشةةكل يةةوحي علةةى تأكيةةد موقفةةو السةةابق 

تأكةد ىةذا النظةر رةا صةدر م، وقةد 1997لسةنة  4الذي بان من خبلل التعديل الذي جاء روجب القانون رقةم 
م بشةةأن 1430لسةةنة  7ٍب صةةدر بعةةد ذلةةك القةةانون رقةةم )عةةن اكمةةة العليةةا ُب احةةد أحكامهةةا حيةةث قضةةت 

م اظتةةذكور ونةةص ُب مادتةةو األوذل علةةى أن " يسةةتبدل بةةنص  1423لسةةنة  6تعةةديل بعةةض أحكةةام القةةانون رقةةم 
يعاقةةب باإلعةةدام  -صةةاص والديةةة الةةنص ارٌب:م بشةةأن أحكةةام الق1423لسةةنة  6اظتةةادة األوذل مةةن القةةانون رقةةم 

قصاصةةا كةةل مةةن قتةةل نفسةةاً عمةةداً وُب حالةةة العفةةو ؽتةةن لةةو اضتةةق فيةةو، تكةةون العقوبةةة الديةةة والسةةجن اظتؤبةةد ويقةةدم 
ف علةةةى طلةةةب أوليةةةاء دم اجملةةةين إخل " وقةةةد جةةةاء ىةةةذا الةةةنص مؤكةةةدا علةةةى أن عقوبةةةة القصةةةاص ال تتوقةةة….العفةةةو
 .  1(عليو

 23م عةن اظتةؤدتر الةوطين العةام ُب 2016لسةنة  18اءت ىةذه اظترحلةة بصةدور القةانون رقةم : وجالمرحلة الرابعة
م بشةةةأن أحكةةةام القصةةةاص والديةةةة 1423لسةةةنة  6م بشةةةأن تعةةةديل بعةةةض أحكةةةام قةةةانون رقةةةم 2016/  2/ 

الذي نصت اظتادة األوذل منو ) يعاقب باإلعةدام قصةاص كةل مةن قتةل نفسةاً معصةومة عمةداً، وُب حالةة امتنةاع 
مةن ىةذا  7قصاص بسبب العفو ؽتن لو اضتق فيو أو غةًنه مةن األسةباب اةددة شةرعاً حسةبما تقتضةيو اظتةادة ال

القانون تطبق أحكام قانون العقوبات، وجيوز االتفا  بٌن اصتاي وأولياء الدم على إسقاط القصةاص رقابةل أو 
أو التعةويض، كمةا ال جيةوز اظتطالبةة بةالتعويض  بدونو، وال جيوز اصتمع بٌن اإلعدام قصاصاً أو تعزيزاً وبةٌن الديةة

ُب حال اضتكم بالدية أو االتفا  على اإلعفاء منهةا، ُب حالةة عةدم وجةود اتفةا  بةٌن اظتسةتحقٌن للديةة واظتلةزم 
قانوناً بأدائها تطبق على الديةة أحكةام الةدعوى اظتدنيةة التابعةة، وُب كةل األحةوال ال ترتةب الديةة ارثةار اصتنائيةة 

الةةةواردة ُب قةةةانون العقوبةةةات، وإذا طالةةةب ورثةةةة اجملةةةين عليةةةو أو بعضةةةهم بالديةةةة ودل ميكةةةنهم االتفةةةا  مةةةع  للغرامةةةة
مكررا  من ىذا القانون على القاتةل، ويسةري العفةو عةن  3اصتاي بشأهنا حكم القاضي بالدية اظتقررة ُب اظتادة 

ام إذا ًب بعد صةدور اضتكةم البةات وقبةل القصاص ُب أي مرحلة قبل تنفيذ اضتكم، ويقدم العفو إذل النائب الع
 التنفيةذ، وعلةى النائةةب العةام ُب ىةةذه اضتالةة رفةةع األمةر إذل اكمةةة الةيت أصةةدرت اضتكةم ظتعاقبةةة اصتةاي بالعقوبةةة 
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منةةو علةى ) مةةن يثبةةت لةو حةةق القصةةاص: يثبةت اضتةةق ُب القصةةاص  2اظتقةررة ُب الفقةةرة األول (، ونصةت اظتةةادة 

 اقلٌن البالغٌن، وإذا عفا أحدىم سقط اضتق ُب القصاص (.لورثة اجملين عليو الع

من ىذا القةانون بشةكلها الةيت صةيغت ُب النسةخة األوذل  2ومن وجهة نظرنا نرى أن إبقاء اظتشرع على اظتادة 
لو ترجح اإلقةرار الضةمين بوجةود دور إجرائةي ألوليةاء الةدم، فعبةارة ) مةن يثبةت اضتةق ُب القصةاص ( أن عتةذا اضتةق 

و، وال شةةك أهنةةم أوليةةاء الةةدم، ولكنةةو دل يبةةٌن ُب أي مرحلةةة ميكةةن التقةةدم بطلةةب القصةةاص رغةةم إلغةةاء ىةةذا طالبيةة
الةةدور بصةةدور حكةةم اكمةةة العليةةا سةةالف البيةةان، ومةةن ىنةةا تثةةور إشةةكالية حةةول البحةةث عةةن ىةةدف اظتشةةرع مةةن 

أوليةاء الةدم وفقةاً ظتةا انتهةت إليةو النص على إيراد عبارة من يثبت لةو القصةاص إذا كانةت نيتةو تتجةو إذل إلغةاء دور 
 اكمة العليا.

م 1974لسةنة  52مةن القةانون رقةم  9لذلك فإننا نرى أن ذتة حاجةة للتفكةًن ُب عقةد قيةاس مةع نةص اظتةادة 
مةن قةانون  2ُب شأن إقامة حد القذف اليت أقرت صراحة جق ورثة اجملين عليو ُب تقدمي الشكوى مع نص اظتةادة 

لةةة األوذل علةةى اضتالةةة الثانيةةة فةةإن القصةةاص والديةةة الةةيت ذكةةرت مةةن لةةو اضتةةق ُب طلةةب القصةةاص، فةةإذا أسةةقطنا اضتا
األمر يستدعي السماح ألولياء دم القتيل رمارسة دور إجرائي ُب الدعوى اصتنائية قياساً على ورثة اجملةين عليةو ُب 
دعةةةوى القتةةةل بةةةنص خةةةاص خصوصةةةاً ُب ظةةةل التفسةةةًن الةةةذي اعتةةةرب أن اإلحالةةةة علةةةى أحكةةةام الشةةةريعة اإلسةةةبلمية 

القصةاص والديةة فيمةا دل يةرد بشةأنو نةص تكةون ُب غةًن مسةائل التجةرمي والعقةاب، األكثر مبلئمة لنصوص قةانون 
وخلةةو قةةانون القصةةاص والديةةة مةةن الةةنص علةةى حكةةم إجرائةةي كةةدور أوليةةاء الةةدم مةةثبلً ال يةةربر إعمةةال اإلحالةةة ألن 
ن األخةةةًنة وردت ُب نةةةص قةةةانون موضةةةوعي يةةةنظم الشةةةروط اظتوضةةةوعية لتطبيةةةق القصةةةاص والديةةةة ؽتةةةا يتضةةةح معةةةو أ

اظتشةةرع ال يهةةدف مةةن ىةةذا القةةانون تنظةةيم األحكةةام اإلجرائيةةة اظتتعلقةةة بااكمةةة، بالتةةارل فإننةةا يظةةل األمةةر رىينةةاً 
بتطبيةةق قةةانون اإلجةةراءات اصتنائيةةة علةةى اظتسةةائل اإلجرائيةةة بشةةكل عةةام وفقةةاً ظتةةا أكدتةةو اكمةةة العليةةا بقوعتةةا ) وظتةةا  

ن القصةاص والديةة دل يةورد ضةمن أحكامةو أدلةة إثبةات جرميةة م بشأ1423لسنة  6كان ذلك وكان القانون رقم 
القتل العمد اظتعاقةب عليهةا رقتضةى نصوصةو، فةإن مةا ذىةب إليةو دفةاع الطةاعنٌن مةن وجةوب االسةتناد ُب اإلدانةة 
عنهةةا إذل الةةدليل الشةةرعي مةةا جيعةةل القةةانون اظتةةذكور ىةةو األصةةلح وأن اضتكةةم اظتطعةةون فيةةو قةةد أخطةةأ عنةةدما طبةةق 

انون العقوبةةات ارل ال يشةةرتط لئلدانةةة عةةن ىةةذه اصترميةةة تةوافر أدلةةة معينةةة كةةل ذلةةك ال يقةةوم علةةى أسةةاس بشةأهنما قةة
 صحيح من ىذه اصتهة ذلك أن اظتشرع لو كان يريةد أن جيعةل إثبةات جرميةة القتةل اظتعاقةب عليهةا قصاصةاً ػتصةوراً 
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لةةنص علةةى ذلةةك صةةراحة أسةةوة رةةا أورده ُب  ُب أدلةةة معينةةة خروجةةاً علةةى مبةةدأ حريةةة اإلثبةةات ُب اظتسةةائل اصتنائيةةة

 .      1قانون السرقة اضترابة (

 موقف المحكمة العليا من أولياء الدم.-2
مةةن قةةانون القصةةاص والديةةة الةةذي تنةةاول مسةةتحقي القصةةاص إالّ أن الةةدور الكاشةةف  2رغةم بقةةاء نةةص اظتةةادة 

وألن اظتقةةام ال يّتسةةع لةةذكر رتيةةع األحكةةام الةةذي دتارسةةو اكمةةة العليةةا أفصةةح صةةراحة عةةن اسةةتبعاد ىةةذا الةةدور، 
 الصادرة عن اكمة العليا ُب ىذا الشأن إاّل أننا نورد أمثلة عتذا القضاء.

م الةذي 2020/  1/  1  الصةادر جبلسةة  64/  356فقد أصدرت اكمة العليا ُب الطعن اصتنةائي رقةم 
مةن قةةانون اإلجةةراءات  381فإنةةو ظتةةا كانةت اظتةةادة قضةت فيةةو ) حيةث أنةةو بالنسةةبة لطعةن ورثةةة اجملةين عليو........

اصتنائيةةة تةةنص علةةى " لكةةل مةةن النيابةةة العامةةة واكةةوم عليةةو وكةةذا اظتسةةؤول عةةن اضتقةةو  اظتدينةةة واظتةةدعي هبةةا فيمةةا 
خيةةةتص جقةةةةوقهم فقةةةةط الطعةةةةن أمةةةةام ػتكمةةةةة الةةةةنقض ُب األحكةةةةام النهائيةةةةة الصةةةةادرة مةةةةن آخةةةةر درجةةةةة، وذلةةةةك ُب 

، وكةةان اظتسةةتفاد مةةن ىةةذا الةةنص أن الطعةةن بةةالنقض ال يكةةون إالّ ظتةةن حةةدد م ىةةذه اظتةةادة، األحةةوال ارتيةةة....."
أي أنو ال أق لغًنىم مباشرة الطعن بالنقض ُب األحكةام النهائيةة الصةادرة مةن آخةر درجةة، وظتةا كةان ذلةك وكةان 

باضتق اظتدي، ولذلك فهةم ليسةوا ورثة اجملين عليو اظتذكور واظتذكورين سلفاً دل يتدخلوا ُب الدعوى بصفتهم مدعٌن 
من اطتصوم ُب الدعوى وال طرفةاً فيهةا وُب اضتكةم اظتطعةون فيةو، وبالتةارل ال صةفة عتةم ختةوعتم حةق الطعةن بةالنقض 
ُب اضتكم، ومن ٍب يكون طعنهم بطريق النقض ُب اضتكم اظتطعون فيو قد أقيم من غةًن ذي صةفة، وىةو مةا جيعلةو 

 (. غًن مقبول ويتعٌن القضاء بذلك

م. ) حيةةث 2021/  5/  2 ، الصةادر جبلسةةة  67/ 512وُب حكةم آخةةر قضةةت ُب الطعةن اصتنةةائي رقةةم 
إنو عن شكل الطعن اظتقدم من اامي..........بوصفو وكيبل عن أولياء الدم، فإنةو مةن اظتقةرر قانونةا وفقةا لةنص 

وكةةذلك اظتسةةئول عةةن اضتقةةو  اظتدنيةةة،  إجةةراءات جنائيةةة، أنةةو لكةةل مةةن النيابةةة العامةةة واكةةوم عليةةو، 381اظتةةادة 
واظتدعي هبا، فيما خيتص جقوقهم فقط، الطعةن أمةام ػتكمةة الةنقض ُب األحكةام النهائيةة. ومقتضةى ىةذا الةنص، 
أن علةةى ػتكمةةة الةةنقض أن تتقيةةد بصةةفة الطةةاعن، فةةبل جيةةوز طةةرح الةةدعوى أمامهةةا، إال إذا كةةان الطةةاعن خصةةما 

ت فيةو إحةدى الصةفات اظتةذكورة ُب تلةك اظتةادة. وكةان ال يبةٌن مةن أورا  فيها، وخصوم الدعوى ىم كل من تةوفر 
الةةةةدعوى، أن اةةةةامي اظتةةةةذكور كةةةةان مةةةةدعيا بةةةةاضتقو  اظتدنيةةةةة أمةةةةام اكمةةةةة اظتطعةةةةون ُب حكمهةةةةا، ودل يكةةةةن أحةةةةد 

 قيةةام اظتةةذكورين األخةةًنين بتلةةك اظتةةادة، وىةةو بصةةفتو أنةةو ػتةةامي أوليةةاء الةةدم فحسةةب، يكةةون غةةًن ؼتةةول قانونةةا ُب ال
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مةةن غةةًن ذي صةةفة ويتعةةٌن  مرفوعةةا –واضتالةةة ىةةذه  -بةةالطعن بةةالنقض هبةةذه الصةةفة وحةةدىا، ؽتةةا يكةةون معةةو طعنةةو

 (.عدم قبولو

إجةةراءات جنائيةةة الةةذي حةةدد  381ويبةةٌن مةةن ىةةذا القضةةاء أن اكمةةة العليةةا قةةد طبقةةت صةةريح نةةص اظتةةادة 
نهائيةةة، ويبلحةةظ أن ىةةذا الةةنص اسةةتبعد اجملةةين أطةةراف الةةدعوى الةةذين جيةةوز عتةةم الطعةةن بةةالنقض علةةى األحكةةام ال

عليةةةو واظتضةةةرور مةةةن طائفةةةة اظتسةةةموح عتةةةم بةةةالطعن رغةةةم أن اجملةةةين عليةةةو يعةةةد مةةةن أطةةةراف الةةةدعوى اصتنائيةةةة بصةةةريح 
الةةذي أجةاز للمجةين عليةو ولةةو دل يكةن مةدعياً بةةاضتقو   2/  65نصةوص قةانون اإلجةراءات اصتنائيةةة كةنص اظتةادة 

يشةةةًن فيهةةةا إذل أدلةةةة اإلثبةةةات أو يقةةةرتح إجةةةراءات معينةةةة للوصةةةول للحقيقةةةة وغًنىةةةا مةةةن اظتدنيةةةة أن يقةةةدم مةةةذكرات 
 النصوص اليت ًب بياهنا عند اضتديث عن صفة اجملين عليو.

وزاد توسةةع اكمةةة العليةةا ُب اسةةتبعاد أوليةةاء الةةدم مةةن الةةدعوى برمتهةةا، حيةةث قضةةت ُب الطعةةن اصتنةةائي رقةةم 
م قضةةةةت بأنةةةةو ) وحيةةةةث أنةةةةو وبغةةةةض النظةةةةر عمةةةةا ينعةةةةى 2022 / 5/  11  الصةةةةادر جبلسةةةةة  66/  1011

اكةوم عليةةو " الطةاعن " فإنةةو مةةن اظتقةرر أن القاعةةدة وفقةةاً للمةادة األوذل مةةن قةةانون اإلجةراءات اصتنائيةةة أن النيابةةة 
العامةة ختةةتص دون غًنىةةا برفةةع الةةدعوى اصتنائيةةة، ومباشةر ا طبقةةاً للقةةانون، وأن اختصاصةةها ُب ىةةذا الشةةأن مطلةةق 
ال يرد عليو قيد، إالّ باستثناء صريح من اظتشرع، وأن اطتصومة اصتنائية ال تنعقد إالّ بٌن النيابةة العامةة واظتةتهم، وال 
جيوز ألحد من غًن اظتضرور من اصترمية أن يتدخل ُب إجراءات ااكمة كخصم إالّ إذا كان مةدعياً بةاضتق اظتةدي. 

م القتةةل العمةةد اظتعاقةةب عليةةو قصاصةةاً وفقةةاً للمةةادة األوذل مةةن القةةانون وينبةةين علةةى ذلةةك أن دور ورل الةةدم ُب جةةرائ
م يقتصةر العفةو عةةن 2000لسةةنة  7م بشةأن أحكةةام القصةاص والديةة اظتعةةدل بالقةانون رقةم 1994لسةنة  6رقةم 

القاتةةل العمةةد مقابةةل الديةةة إذ رأى ذلةةك، وال جيةةوز لةةورل الةةدم أن ينصةةب مةةن نفسةةو خصةةماً ُب الةةدعوى اصتنائيةةة 
خل فيها، ويباشرىا ُب حضور النيابة العامة إذ كةل مةا لديةو مةن حقةو  وفقةاً للقةانون أن يطلةب الديةة إذا مةا ويتد

اجتهةت إرادتةو إذل العفةو عةن القاتةةل، ويةرتك النيابةة العامةة وشةأهنا ُب مباشةةرة الةدعوى اصتنائيةة وطلةب اضتكةم طبقةةاً 
أن ػتةةامي أوليةةاء الةةدم حضةةر  7ػتضةةر اصتلسةةة ص للقةةانون. ظتةةا كةةان ذلةةك وكةةان يبةةٌن مةةن اضتكةةم اظتطعةةون فيةةو و 

اصتلسات، وتدخل فيها بصفتو خصم وباشر لطلب القصاص فيها، وناقش ػتةامي اظتتهمةٌن ُب األدلةة اظتقدمةة ُب 
الدعوى واعرتض على تضامن النيابة العامة مع ػتامي اظتتهم األول ُب عةدم وجةود ارتبةاط بةٌن اصتةرائم وترافةع بةأن 

حة، وأنةةو سةةوف يقةةدم مةةا يفيةةد ذلةةك وطلةةب تعةةديل القيةةد والوصةةف، كةةل ذلةةك ُب حضةةور صةةور االشةةرتاك واضةة
النيابةةة العامةةة وبالتةةارل فةةإن اكمةةة اظتطعةةون ُب حكمهةةا عنةةدما شتحةةت بةةذلك قةةد جعلةةت مةةن ػتةةامي أوليةةاء الةةدم 

 عةةةد ؼتالفةةةاً خصةةةماً جديةةةد ُب الةةةدعوى اصتنائيةةةة دل يةةةرد الةةةنص عليةةةو ُب قةةةانون اإلجةةةراءات اصتنائيةةةة، األمةةةر الةةةذي ي
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للتنظةةيم اإلجرائةةي للمحاكمةةات وبالتةةارل ؼتالفةةاً للنظةةام العةةام ؽتةةا يرتتةةب عليةةو الةةبطبلت اظتطلةةق إلجةةراءات ااكمةةة 

 وبطبلن ما ينجم عنها من أحكام (.

وال شك أن ىذا اظتوقف ألقةى بظبللةو علةى إجةراءات ااكمةة حيةث أصةبحت ػتةاكم اصتنايةات تسةتبعد ؽتثةل 
حضةةةور جلسةةةات ااكمةةةة علةةةى اعتبةةةار أن حضةةةوره يةةةؤثر ُب إجةةةراءات ااكمةةةة وجيعلهةةةا باطلةةةة أوليةةةاء الةةةدم مةةةن 

بطبلنةةةةةاً مطلقةةةةةاً، بةةةةةل أن بعةةةةةض اةةةةةامٌن اضتاضةةةةةرين عةةةةةن أوليةةةةةاء الةةةةةدم ُب الةةةةةدعاوى اظتنظةةةةةورة أصةةةةةبح يقةةةةةدم طلبةةةةةاً 
ق اظتةةةدي للمطالبةةةة باالنسةةةحاب مةةةن ااكمةةةة واعتبةةةار دوره دل يكةةةن، ومةةةنهم مةةةن يغةةةًن دوره إذل ؽتثةةةل اظتةةةدعي بةةةاضت
 .  1بالتعويض عن جرمية القتل من غًن أولياء الدم اظتذكورين ُب الفريضة الشرعية كاألخ أو األخت

 تقييم مسلك المحكمة العليا من استبعاد أولياء الدم من الدعوى الجنائية.-3
تررتةة لةنص اظتةادة   ىةو يعةد  67/ 512 ، و  64/  356إن قضاء اكمة العليةا ُب الطعنةٌن اصتنةائيٌن  

إجةراءات جنائيةةة الةيت حةةددت أصةحاب اضتةةق بةالطعن بةةالنقض، ودل ختةرج اكمةةة العليةا عةةن نطةا  تطبيةةق  381
 القانون ُب ىذا الشأن.

 ، والةةةذي  66/  1011أمةةةا موقةةةف اكمةةةة العليةةةا الةةةذي نةةةراه خطةةةًناً ىةةةو مةةةا تضةةةمنو الطعةةةن اصتنةةةائي رقةةةم 
إلجةةةةراءات السةةةةابقة عليةةةةو وىةةةةي إجةةةةراءات ااكمةةةةة أمةةةةام ػتكمةةةةة خرجةةةةت فيةةةةو عةةةةن حةةةةدود الطعةةةةن وعةةةةادت إذل ا

اظتوضةةوع، حيةةث اعتةةربت أن مثةةول أوليةةاء الةةدم أمةةام اكمةةة عةةن طريةةق ػتةةاميهم يعةةد مةةبطبلً إلجةةراءات الةةدعوى 
 برمتها تأسيساً على أنو خصم جديد دل تتضمنو متون قانون اإلجراءات اصتنائية.

ًناً بةةالنظر إذل مةةا تشةةهده الةةببلد مةةن بعةةض مظةةاىر االنفةةبلت األمةةين ونةةرى أن ىةةذا اظتوقةةف يعةةد تصةةعيداً خطةة
وانتشار السبلح وميول البعض إذل الثأر ُب قضايا القتل نظراً لفقد الثقةة ُب دور مؤسسةات الدولةة العدليةة نتيجةة 

لظةروف م وحل ارن، فكان على اكمة العليا النظر إذل كل ىةذه ا2011عدم تنفيذ أحكام اإلعدام منذ سنة 
حةةةل وإن دل يةةةنص قةةةانون اإلجةةةراءات اصتنائيةةةة علةةةى أوليةةةاء الةةةدم كطةةةرف ُب الةةةدعوى اصتنائيةةةة مضةةةافاً إليهةةةا بعةةةض 
االعتبةةارات الشةةرعية والقانونيةةة لكةةي تقةةر دور أوليةةاء الةةدم اإلجرائةةي ُب الةةدعوى اصتنائيةةة، ونةةذكر ىةةذه االعتبةةارات 

 على سبيل اظتثال وليس اضتضر.

 

                                                           

 197رصد الباحث تقدمي مثل ىذه الطلبات أمام دائرة اصتنايات رحكمة استئناف مصراتة مثلما حصل من ػتامي أولياء الدم ُب القضية رقم  - 1
م الذي قدم طلبًا بانسحاب أولياء الدم من إجراءات ااكمة وتقدمي طلب االدعاء باضتق 2022/  9/  7جبلسة  م جنائي مصراتة2017/ 

 اظتدي من قبل أحد إخوة القتيل.
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دوراً ألوليةةاء الةةدم وىةةو مةةا ًب  –اظتصةةدر األساسةةي لقةةانون القصةةاص والديةةة  -سةةبلمية وىةةي إقةةرار الشةةريعة اال-1
 بيانو عند اضتديث عن القود والقسامة.

إيةةةراد اظتشةةةرع لعبةةةارة " مةةةن يثبةةةت لةةةو حةةةق القصةةةاص " ُب النسةةةخة األوذل مةةةن قةةةانون القصةةةاص والديةةةة، وعةةةدم -2
دليةةةل علةةةى اظتكانةةةة الةةةيت أتلهةةةا أوليةةةاء الةةةدم لةةةدى اظتشةةةرع حذفةةةو عتةةةذه العبةةةارة ُب التعةةةديبلت البلحقةةةة إمنةةةا ىةةةو 

 تأسيساً على أحكام الشريعة اإلسبلمية.

إذا كان ألولياء الدم الدور اظتباشر ُب ىدم عرى الدعوى اصتنائية بعفةوىم عةن القاتةل فكةان مةن بةاب أوذل أن -3
 ة إزىا  روح القتيل.يكون عتم دور ُب متابعة طلب القصاص وتقدمي أدلة اإلثبات على توافر ني

اضتةق ُب تقةدمي  -ومصةدرىا الشةريعة اإلسةبلمية  –إذا كان اظتشرع قةد جعةل لورثةة اظتقةذوف ُب جرميةة القةذف -4
الشةةكوى الةةيت ينبةةين عليهةةا متابعةةة كافةةة إجةةراءات الةةدعوى اصتنائيةةة واالدعةةاء مةةدنياً فكةةان علةةى اكمةةة العليةةا 

 الدية باعتباره قانون خاص.البحث عن ذات العبّلت لدى قانون القصاص و 

كةةةان علةةةى اكمةةةة العليةةةا أن تنظةةةر إذل دور أوليةةةاء الةةةدم باعتبةةةاره أمةةةل ُب طياتةةةو خليطةةةاً مةةةن دوري اظتضةةةرور -5
 واجملين عليو ُب الدعوى اصتنائية وفقاً لنصوص قانون اإلجراءات اصتنائية.

ألولياء الدم ظتا ُب حضةورىم أمةام القضةاء مةن كان على اكمة العليا أن تقدر اظتصلحة العامة ُب إجياد دور -6
تطييب طتواطرىم وإشعارىم بأمهية قضيتهم وسداً للذرائع أمام ػتاولة الثأر واستيفاء اضتةق بالةذات بعةد انتشةار 
السةبلح ووجةةوده ُب يةةد الكثةةًنين خصوصةةاً أمةام الةةدور التقليةةدي الةةذي دتارسةةو النيابةة العامةةة الةةيت تكتفةةي عةةادة 

اال ةةام واإلحالةةة تطبيةةق أقصةةى عقوبةةة دور التأجيةةل لبحةةث دفةةاع اظتةةتهم وػتاولةةة الةةرد عليةةو رةةا  بالتمسةةك بقةةرار
 يفنده.
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 :الخاتمة

 بعد أن وفقين ا سبحانو وتعاذل من إهناء ىذا البحث اظتتواضع فقد توصلت لنتائج تكمن ُب ارٌب. 

 :النتائج

الرجةةال والنسةةاء كبةةارىم وصةةغارىم، وقةةد عرفةةت الشةةريعة اإلسةةبلمية . أوليةةاء الةةدم بةةأهنم ورثةةة اظتقتةةول رتيعةةاً مةةن 1
 تطبيقات إجرائية كالقود والقسامة.

. وجةةود أطةةراف مقاربةةة لصةةفة أوليةةاء الةةدم ُب القةةانون الليةةيب وىةةم اجملةةين عليةةو واظتضةةرور الةةذين تعتةةرب صةةفة أوليةةاء 2
 الدم مزجياً من ىاتٌن الصفتٌن.

ول نسةةخة لةةو إقةةرار دور ألوليةةاء الةةدم وىةةو طلةةب القصةةاص، وقةةد ًب اسةةتبعاد . قةةرر قةةانون القصةةاص والديةةة ُب أ3
 ىذا الدور ُب التعديبلت البلحقة عتذا القانون.

اسةةتبعدت اكمةةة العليةةا صةةفة أوليةةاء الةةدم وذلةةك بعةةدم قبةةول الطعةةن اظتقةةدم مةةنهم لعةةدم ورود صةةفتهم ضةةمن  .4
اسةتبعادىم مةن ااكمةات اصتنائيةة لعةدم الةنص علةى  األطراف اصتائز عتا الطعةن بةالنقض، وقةد تطةور األمةر إذل

 صفتهم ضمن قانون اإلجراءات اصتنائية كأطراف ُب الدعوى اصتنائية.

يةةرى الباحةةث أنةةو مةةن اظتمكةةن أن ميةةارس أوليةةاء الةةدم دورىةةم أمةةام قضةةاء اظتوضةةوع تأسيسةةاً علةةى اسةةتحقاقهم  .5
 من قانون القصاص والدية. 2الوارد ُب اظتادة 

 :التوصيات

يدعو الباحث إذل العمل على ضرورة عقد ورش عمل ومؤدترات  صوص إجياد تأصيل فقهي وقانوي لصفة -1
أولياء، وحث الباحثٌن على زيادة إجراء البحوث العلمية اظتتخصصة لرتسيخ فكرة وجود أولياء الدم ُب 

ياع ولتمكينهم من الدعوى اصتنائية خدمة للمصلحة العامة وضمانة ضتفظ حقو  ىذه الطائفة من الض
 خدمة دعواىم بتقدمي أدلة اإلثبات ُب الدعوى ومناقشة دفاع اطتصم.

أث الباحث وزارة العدل ونقابة اامٌن ومؤسسات اجملتمع اظتدي بتقدمي مقرتح مشروع تعديل قانون -2
ليكون دوراً مشاهبة اإلجراءات اصتنائية يتضمن الدور اإلجرائي الصريح ألولياء الدم ُب قانون القصاص الدية 

 لدور اجملين عليو ُب قانون اإلجراءات اصتنائية.

يوصي الباحث اظتشرع اللييب بضرورة تعديل نصوص قانون اإلجراءات اصتنائية وذلك بضم أولياء الدم إذل -3
 بتداءأطراف الدعوى اصتنائية، واإلشارة إليهم ُب كافة النصوص اإلجرائية ُب ؼتتلف مراحل الدعوى اصتنائية ا
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ررحلة الطعن بالنقض، وفسح اجملال أمامو ظتمارسة حقهم ُب التقاضي كبقية  من مرحلة االستدالل وانتهاء

اطتصوم من أصحاب اضتقو  كاظتضرور واجملين عليو واظتدعي باضتق اظتدي، كما يوصي بتعديل قانون 
لدور إجرائي ُب ؼتتلف مراحل  القصاص والدية وذلك باستحداث نص يتضمن جواز ؽتارسة أولياء الدم

 الدعوى اصتنائية.

 المراجع:
 أوالً / القرآن الكريم.

 ثانياً / الحديث النبوي الشريف.
 .ثالثاً / كتب التفسير

، 3التفسًن الوسيط للقرآن الكرمي، تأليف صتنة من العلماء بإشراف غتمع البحوث اإلسبلمية باألزىر، ط -1
 الشريف.م، مطبعة اظتصحف 1992سنة 

 رابعاً / كتب الحديث.
، سنة 1أيب حسٌن مسلم بن حجاج القشًني النيسابوري، صحيح مسلم، الناشر دار اضتديث القاىرة، ط -1

 م.1991

هباء الدين أيب ااسن يوسف بن رافع بن شداد اضتليب الشافعي اظتقرئ، دالئل األحكام من أحاديث -2
حاديثو وقارن مسائلو وصنع فهارسو وعلق عليو ػتمد شيخاي  الرسول عليو السبلم، وثق أصولو وخرج أ

 م.1992، 1وزياد الدين األيويب، الناشر دار قتيبة دمشق، ط 

أبو عبد ا أزتد بن ػتمد بن ىبلل بن أسد الشيباي بن حنبل، مسند اإلمام أزتد بن حنبل، اقق -3
 م.2001، سنة 1شعيب األرناؤوط وعادل مرشد، الناشر مؤسسة الرسالة، ط 

أيب عبد ا بن ػتمد بن إشتاعيل البخاري، صحيح البخاري، الناشر رتعية البشرى اطتًنية باكستان، سنة -4
 م.2016

 الناشر دار الفكر بًنوت.  ،ملسو هيلع هللا ىلصمنصور علي ناصف، التةاج اصتةامع لؤلصةول ُب أحاديث الرسةول -5
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 خامساً / كتب الفقه.
قدامةة اظتقدسةي، اظتغةين ويليةو الشةرح الكبةًن، الناشةر دار الكتةاب العةريب للنشةر  عبد ا بن أزتد بن ػتمد بةن-1

 ىةة. 1347والتوزيع، سنة النشر 

ػتمةةةد أمةةةٌن بةةةن عمةةةر بةةةن عبةةةد العزيةةةز عابةةةدين الدمشةةةقي اضتنفةةةي ابةةةن عابةةةدين، رد اتةةةار علةةةى الةةةدر اظتختةةةار -2
 م.1966 وأوالده رصر، سنة )حاشية ابن عابدين( الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البايب اضتليب

 م.1968عبد ا بن أزتد بن ػتمد اظتقدسي ابن قدامة اظتقدسي، اظتغين، الناشر مكتبة القاىر، ط -3

عةةةبلء الةةةدين بةةةن أبةةةو بكةةةر بةةةن مسةةةعود الكاسةةةاي، بةةةدائع الصةةةنائع ُب ترتيةةةب الشةةةرائع، كتةةةاب اصتنايةةةات، دار -4
 م.1986الكتب العلمية، بًنوت لبنان، سنة 

و ػتمةةةةد علةةةةي بةةةةن أزتةةةد بةةةةن سةةةةعيد، الةةةةى بارثةةةار ابةةةةن حةةةةزم، دار الكتةةةةب العلميةةةة، بةةةةًنوت لبنةةةةان، سةةةةنة أبةةة-5
 م.1988

علةةةى اطتطيةةةب، حتفةةةة اضتبيةةةب علةةةى شةةةرح اطتطيةةةب ) حاشةةةية البجًنمةةةي (، الناشةةةر دار الفكةةةر بةةةًنوت، سةةةنة -6
 م.1995

اجمللةى، الناشةر دار إحيةاء الةرتاث بةًنوت، ابن حزم أبو ػتمةد علةي بةن أزتةد بةن سةعيد الظةاىري، الةى شةرح -7
 م.1997

علةةي ػتمةةد معةةوض وعةةادل أزتةةد عبةةد اظتوجةةود، اظتنهةةاج، كتةةاب دعةةوى الةةدم والقسةةامة، دار الكتةةب العلميةةة، -8
 م.2000بًنوت لبنان، سنة 

األبصةةار ػتمةةد بةةن عبةةد ا اضتنفةةي التمرتاشةةي ػتمةةد بةةن علةةي اضتنفةةي اضتصةةفكي، الةةدر اظتختةةار ) شةةرح تنةةوير -9
وجةةامع البحةةار ( حتقيةةق عبةةد اظتةةنعم خليةةل إبةةراىيم، كتةةاب اصتنايةةات، دار الكتةةب العلميةةة، بةةًنوت لبنةةان، سةةنة 

 م.2002

عبةد الةرزتن اصتزيةري، كتةاب الفقةو علةى اظتةذاىب األربعةة، كتةاب اضتةدود، سةلطان أوليةاء الةدم علةى القاتةل، -10
 م.2003دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، سنة 

أبةةو الوليةةد ػتمةةد بةةن أزتةةد بةةن ػتمةةد بةةن أزتةةد بةةن رشةةد القةةرطيب، بدايةةة اجملتهةةد وهنايةةة اظتقتصةةد، الناشةةر دار -11
 م.2004اضتديث القاىرة، 

 

 



 إبراهيم مفتاح الفالق                  والتشريع الليبي الدور اإلجرائي ألولياء الدم في الدعوى الجنائية بين الشريعة اإلسالمية          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

[121] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                0772 2710 -446× (Print) 
 

 

ػتمةةد بةةن إبةةراىيم التةةوجيري، ؼتتصةةر الفقةةو اإلسةةبلمي ُب ضةةوء القةةرآن والسةةنة، دار أصةةداء اجملتمةةع -12
 .م2010بالقصيم، اظتملكة العربية السعودية، سنة 

 أبو القاسم ػتمد بن أزتد بن ػتمد بن عبد ا الكليب الغرناطي، القوانٌن الفقهية. -13

أبو عبد ا ػتمد بن ػتمد بن عبةد الةرزتن اضتطةاب، مواىةب اصتليةل لشةرح ؼتتصةر خليةل، مكتبةة النجةاح، -14
 طرابلس ليبيا.

الةرزتن زيةن ا وعةادل بةن سةعد وصةربي  أزتد بن عمرو بن عبد اطتالق البزار، مسةند البةزار، حتقيةق ػتفةوظ-15
 عبد اطتالق الشافعي، اظتدينة اظتنورة، مكتبة العلوم واضتكم، اظتدينة اظتنورة.

عبلء الدين أبو اضتسن علةي بةن سةليمان اظتةرداوي، اإلنصةاف ُب معرفةة الةراجح مةن اطتةبلف، ، الناشةر دار -16
 إحياء الرتاث العريب بًنوت.

ة الكربى، رواية األمام سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمةام عبةد الةرزتن بةن القاسةم مالك بن أنس، اظتدون-17
 العتيقي، إصدار وزارة الشؤون اإلسبلمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اظتملكة العربية السعودية.

 سادساً / كتب اللغة.
 م.1982ػتمد أيب بكر الرازي، ؼتتار الصحاح، الناشر دار الرسالة الكويت، سنة -1

، سةةةةةنة 1أزتةةةةةد ؼتتةةةةةار عمةةةةةر، معجةةةةةم اللغةةةةةة العربيةةةةةة اظتعاصةةةةةرة، منشةةةةةورات عةةةةةادل الكتةةةةةب، القةةةةةاىرة مصةةةةةر، ط -2
 م.2008

ابةةن منظةةور، لسةةان العةةرب، دار اظتعةةارف، القةةاىرة، حتقيةةق عبةةد ا علةةي الكبةةًن و ػتمةةد أزتةةد حسةةب ا و -3
 ىاشم ػتمد الشاذرل.

 سابعاً / القوانين.
 م وتعديبلتو.1953نوفمرب  28نائية اللييب الصادر ُب قانون اإلجراءات اصت-1

 م ُب شأن إقامة حد القذف.1974لسنة  52القانون رقم -2

 م بشأن القصاص والدية.1994لسنة  6القانون رقم -3

 م بإصدار قانون اإلجراءات اصتنائية العسكرية وتعديبلتو.2000لسنة  1القانون رقم -4
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The procedural role of blood guardians in the criminal case 

Ibrahim Meftah Alfellag 
 

Abstract: 
The research seeks to study the role of blood guardians before the judiciary 

after several rulings passed by the Supreme Court, which ruled out this 
important role in light of the legislative ambiguity that did not explicitly disclose 
the role of blood guardians; at a time when the retribution law mentioned the 
ransom of those who deserve retribution, and at the same time remained silent 
about how to procedurally claim and organizing this right. The researcher has 
used the inductive, analytical and critical approach to serve the research 
objectives. He has reached several results, that the & quot; Islamic sharia & quot; 
defined the role of the guardians of blood through actual fulfillment, which is 
the & quot; gawd & quot; request for retribution and another role in the 
murdering of unknown killers, which is the role of Qasama, “the oath of 50 
oaths”; in addition to the fact that the Libyan Criminal Procedure Code 
organizes similar roles to the role of the blood guardians, namely the victim and 
the victim of the crime. The researcher has also reached a conclusion that the 
Supreme Court excluded the role of the blood guardians in the appeal in 
cassation, pursuant to the provisions Article 381 of the Criminal Procedures. 

This situation was further complicated by the ruling invalidating the trial 
procedures before the matter court in the event of participation of the blood 
guardians in it . 

The researcher has also concluded that it is possible for the blood guardians to 
play their role before the court of the matter based on their entitlement 
contained in Article 2 of the Retribution and Ransom Law, giving that the 
characteristics of the blood guardians are a mixture of the characteristics of the 
victim and the aggrieved in the crime. 

Keywords ( blood guardian - the aggrieved - the victim - retribution  -
Ransom). 


