
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٤٥٤ فريح العنزي. د.إعداد أ

  عبد جابر محيبس ثـــــاسم الباح
  المحرض الصوري ثــــعنوان البح

  القاهرة ةـــــــجامع
  الحقوق ةــــــــكلي
  القانون الجنائي  مــــــــقس

  )م١٩٨٩ (دكتوراه ةـــــــالدرج

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
 في الجريمة يثير كثيرا – المحرض الصوري –أن تدخل رجل الضبط 
  .  ثم أنه يمثل صورة الصراع بين الخير والشرةمن المسائل القانونية المعقد

الضبط وصراع بين سيادة القانون على الجميع بما في ذلك رجال 
القضاء أثناء ممارستهم ألعمال البحث والتحري وبين حقوق األفراد 
وحرياتهم فان يكونوا بمنأي عن تداخل رجال الضبط في أمورهم الخاصة 

 ممثلة ،حيث يرى البعض أن الحكومة. حتى وأن تعلق األمر بارتكاب جريمة
بالنسبة  مجرد أداة لبلوغ الهدف المتمثل في األمن واالستقرار ،بموظفيها

  .لحقوق األفراد الخاصة وغير القابلة للتنازل
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 ٤٥٥ فريح العنزي. د.إعداد أ

 فإن ،ذلك أن رجال الضبط القضائي حينما يلجأون للتدخل في الجريمة
هذا التصرف منهم أنما ينبع لشعورهم بالتكلفة الباهظة التي تلقيها الجريمة 

  .على عاتق الدولة
ه نألس كبار المسئولين عن األمن ووهذا التدخل يجد هوى في نف

 ثم أنه يوفر الوقت ،يعتبر سالحا موثوقا به للقبض على المجرمين من ناحية
  .والجهد من ناحية أخرى إذا ما قورن باللجوء لألساليب المشروعة

  
  منهج الدراسة

لقد أثرت دراسة موضوع المحرض الصوري في ثالثة أبواب يشمل 
  .كل منهما مشكلة من المشكالت لتي يثيرها هذا الموضوع

لباب األول تعرضت إلى نشأة المحرض الصوري من الناحية ففي ا
التاريخية في فصل أول ثم استعرضت تحديد مدلول وماهية المحرض 

 مبينا في ذلك نشاط المحرض الصوري والتعريف ،الصوري من فصل ثان
  .بهذا المصطلح

 لة فاعيوفي الباب الثاني تناولت أثر التحريض الصوري على مسئول
 ،ض الصوري على عقوبة فاعل الجريمةيحرتحيث أثر ال ومن ،الجريمة

وأخيرا من حيث مدى صحة أو بطالن اإلجراءات المترتبة على تداخل 
  .المحرض الصوري في المشروع اإلجرامي
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 ٤٥٦ فريح العنزي. د.إعداد أ

وفي الباب الثالث استعرضت مدى توافر المسئولية الجنائية للمحرض 
لدراسة هذه ثم رأيت أن أفراد مبحثا خاصا . الصوري في الفقه والقضاء

  .المشكلة على هدى من أحكام الفقه الجنائي اإلسالمي
  استنتاجات الدراسة

  .مشكلة التحريض الصوري مشكلة على درجة كبيرة من األهمية
تصدى لدراسة هذه المشكلة نظرا لما تمثله من أهمية نوقد حاولنا أن 

وقد . اصركبيرة في الصراع الدائر بين المجرم وأجهزة األمن في عالمنا المع
  .قسمنا دراستنا لهذا الموضوع إلى ثالث أبواب

 التحريض الصوري والفرق بينه ةرضنا ماهيعففي الباب األول است
ورأينا أن الدور الذي يقوم به . ي على الجريمةدوبين التحريض العا

. رض العاديحور الذي يقوم به المدالمحرض الصوري أكثر اتساعا من ال
، أي ،سع للتحريض واالتفاق والمساعدةتصوري ي الضذلك أن نشاط المحر

ومع ذلك أثرنا تسميته بالمحرض . لجميع أشكال المساهمة التبعية في الجريمة
 ،الصوري وليس الشريك أو المساهم التبعي نظرا الستقرار هذه التسمية

وشيوعها على ألسنة الكثيرين لدرجة أنها أصبحت تشكل مصطلحا متفقا عليه 
تداخل رجال الضبط في الجريمة يبدأ بالتحريض عليها من  وألن ،من جهة

  .جهة أخرى
 أو ،وخلصنا إلى أن المحرض الصوري هو رجل الضبطية القضائية

 بغية ، الذي تداخل في الجريمة،من يتعاون معه ويعمل لحسابه وتحت إشرافه
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 ٤٥٧ فريح العنزي. د.إعداد أ

 من شأنه أن يدفع – معنوي او مادي ٠ بنشاط ،ضبط فاعلها متلبسا بها
  .اد ألن يرتكب الجريمةبشخص معت

ة ين له بالمسئولأواألجدر باإلتباع هو أن تدخل المحرض الصوري ال ش
  .الجنائية لفاعل الجريمة

ولكننا أثرنا الرأي الذي قال به القضاء األمريكي بتوافر دافع إجرائي 
  .في حالة التحريض الصوري

في له خادوقد انتهينا إلى أن المحرض الصوري مسئول جنائيا عند ت
  .جريمة الفاعل األصلي

 في الحالة التي والخالصة أن التحريض الصوري ال يعد متوفرا إال
يكون فيها من شأن نشاط رجل الضبط أن يدفع بشخص معتاد ألن يرتكب 

  . وهنا نكون بصدد تحريض صوري معاقب عليه. الجريمة
ثم أن رجل الضبط القضائي األصل أنه ال يجوز له التداخل في 

هذه .  ولكن يباح له ذلك بشروط، ودفع األشخاص إلى ارتكابهاالجريمة
الشروط تتمثل في أال يكون من شأن نشاطه أن يدفع بشخص معتاد ألن 

 وأن يكون بهدف ،يرتكب الجريمة، وأن يتم التداخل بناء على سبب معقول
  . الجريمة ارتكاب دليلىالحصول عل

  
  
  
  


