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معدددددددض  لددددددبع   2020( لسددددددنة 14صدددددددر المرسددددددوم بقددددددا و  إ حددددددادي ر دددددد   

و ددددددد أحددددددد    1993( لسددددددنة 18أحكددددددام  ددددددا و  المعددددددام   الت ا يددددددة ر دددددد   

للمشددددرم اإلمدددداراتي فددددي  الت ريميددددةهددددلت التعدددددي    بييددددرا  كبيددددرا  فددددي السياسددددة 

جدددددرائ  الشددددديكس بعدددددد أ  أسدددددقص الت دددددري  عدددددن جريمدددددة إصددددددار  ددددديك بددددددو  

 2رصددددديدس وبموجدددددب القدددددا و  ال ديدددددد الدددددلي سدددددو  ي بددددد  إعتبدددددارا  مدددددن يدددددوم 

( مددددددددددن  403و  402و  401ألبددددددددددل المشددددددددددرم المددددددددددواد أر ددددددددددام   2022يندددددددددداير 

 دددددددا و  العقوبدددددددا  وهدددددددي النيدددددددوح ال اصدددددددة ب دددددددرائ  الشددددددديك   وأصدددددددبح  

 ددددددددا و  المعددددددددام    موضددددددددع الي جددددددددرائ  الشدددددددديك المعا ددددددددب علي ددددددددا بالتددددددددا

 الت ا ية وليس  ا و  العقوبا  .

العامدددددة وليدددددر المت ييدددددين مف دددددوم  دددددا   مفدددددادت البدددددا  لدددددد  و دددددد  ولدددددد 

الت ددددري  عددددن جميددددع جددددرائ  الشدددديك بينمددددا حقيقددددة ا مددددر أ  القددددا و  ال ديددددد 

بالشدددددديك عددددددن صدددددورص واحدددددددص مدددددن صدددددور ال ددددددرائ  المتعلقدددددة  الت دددددري  ألبدددددل

علددددص اليددددور ا  ددددر س  دددد  أضددددا  جددددرائ  جديدددددص  واسددددتمر العقدددداب والت ددددري 

سددددددريا  القددددددا و  ال ديددددددد  سددددددتعر    فعدددددداك لدددددد   كددددددن م رمددددددةس ومددددددع بددددددد 

 الت بي .بإي از مضمو  هلا التعديل واآل ار المتر بة عليه عند 

 موضع جرائم الشيك قبل التعديل 

 (14ال رائ  المتعقلة بالشيك  بل صدور المرسوم بقا و  إ حادي ر      كا 

موزعة بين  ا و  العقوبا  وبين  ا و  المعام   الت ا ية   فقد  2020لسنة 

( من  ا و  العقوبا  اض حادي جرائ  إع ا  بسددددددو   ية 401 ضددددددمن  المادص  

فة إلص   ري   ددددددددديكا  ليس له مقابل وفا  كا   ائ  و ابل للسدددددددددحب   باإلضدددددددددا

صر   مالمقابل بعد إع ا  الشيك   وإصدار أمر للمسحوب عليه بعد استرداد

الشدددددديك   و عمد  حرير الشدددددديك أو  و يعه بيددددددورص  منع من صددددددرفه   و   ير 
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 ابل للسددحب    ائ  يفي بقيمته الشدديك لحامله مع العل  به ه ليس له مقابل 

حاك م الفة أمر المحكمة بسدددددددددحب  البنككما  يددددددددد  ةا  المادص علص  بري  

إع ائه دفا ر جديدص   بينما  يدددددددددد   فتر الشددددددددديكا  من المحكوم عليه ومنعد

من القا و  علص عقاب المسدددددحوب عليه إة  رر بسدددددو   ية وجود ( 402المادص  

 مقابل أ ل من الرصيد الموجود لديه للسحب والقابل للسحب .

 العقوبا  لدولةموجب  ا و   لك كا   ا فعاك ال اصددددددددة بالشدددددددديك الم  مة ب

و عددي  ده. وإلص جدا دب هدلت  1987( لسدددددددددندة 3ر    اإلمدارا  العربيدة المتحددص 

 1993( لسدددددددنة 18اليدددددددور كا   ا و  المعام   الت ا ية لدولة اإلمارا  ر    

 بل  عديله بالمرسدددددددددوم ال ديدس يتضدددددددددمن الت ري  والعقاب لبع  ا فعاك 

( علص عقوبة الحبس والبرامة 641لمادص  ا  ر  المتعقلة بالشدددديك. فنيدددد  ا

لكل من ييرح عمدا  و  فا  للحقيقة بعدم وجود مقابل وفا  للشيك أو بوجود 

مقابل وفا  أ ل من  يمتهس والرف  بسدددددددددو   ية وفا   ددددددددديك مسدددددددددحوب علص 

الميدددددر  وله مقابل وفا  لحامل ل   قدم بشددددده ه معارضدددددة صدددددحيحةس وامتنام 

  لحامل الشددديك إل با  اضمتنام عن دفع  يمة المحسدددوب عليه عن إصددددار بيا

 الشيك عند  قديمه في الميعاد.

 اآلثار المترتبة على التعديل: - 

( لسددددددددنة   14لقد  ر ب علص التعدي   بموجب المرسددددددددوم بقا و  إ حادي ر    

الت ا ية لدولة اضمارا   بير كامل   التي إد ل  علص  ا و  المعام  2020

في من ومددة جرائ  الشددددددددديددكس وفي السددددددددد ور التدداليددة  تندداوك بددإي دداز   ددا  هددلت 

التعدي   واه  اض ار المتر بة علي ا وكيفية   بيق ا في الوا ع وةلك من وج ة 

   ر الباحث.
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 أوالً: نطاق تطبيق القانون.

تي بالقددددددددا و  ال ديددددددددد بموجددددددددب التعدددددددددي   التددددددددي أد ل ددددددددا المشددددددددرم اضمددددددددارا

أصددددددبا كددددددل مددددددا يتعلدددددد  بت ددددددري  اضفعدددددداك المتعقلددددددة بالشدددددديك محيددددددورا  فددددددي 

( مدددددددن  دددددددا و  المعدددددددام   الت ا يدددددددةس بعدددددددد 2مكدددددددرر 644إلدددددددص  641المدددددددواد  

و ددددددد  ر ددددددب علددددددص  الشدددددديكسالبددددددا  مددددددواد  ددددددا و  العقوبددددددا  ال اصددددددة ب ددددددرائ  

  بينمددددا اسددددتمر   ددددري  بعدددد الشدددديكسةلددددك البددددا  الت ددددري  عددددن أهدددد  جددددرائ  

اضفعدددداك ا  ددددر  التددددي كا دددد  م  مددددة مددددن  بددددل سددددوا  فددددي  ددددا و  العقوبددددا  أو 

و ددددد اسددددتحد  المشددددرم جدددددرائ   التعددددديلس ددددا و  المعددددام   الت ا يددددة  بددددل 

  -التالي: جديدص عن أفعاك ل   كن م رمة من  بل وةلك علص النحو 

 إلغاء تجريم إعطاء شيك. (أ

بموجب التعدي   أسقص المشرم العقاب علص جريمة إع ا  بسو   ية  يكا  

له مقابل وفا  كا   ائ  و ابل للسحبس وهي ال ريمة اضكثر  يوعا  في ليس 

وأصبا هلا الفعل لير  في اس البالبةم اك جرائ  ا مواك و شكل النسبة 

افر عند  يام وكا   هلت ال ريمة  تو التعديلسمعا ب عليه فور بد  سريا  

الساحب بإع ا  الشيك إلص المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفا  له  ابل 

إة يت  بللك  رح الشيك في التداوك باعتبارت أداص  اضستحقا سللسحب في  ا يخ 

ومن المقرر أ  اع ا  الشيك هو  المعام  .وفا    ري م ر  النقود في 

حياز ه ود وله في حيازص المستفيدس  عن سليمه الص المستفيد أي   لي الساحب 

أمر مباح و ارج   ا  الت ري  مع كل ما با  وإع ا  الشيك علص هلت اليورص 

يتر ب علص  لك اإلباحة من آ ار فور د وك سريا  القا و  من حيث الزما    ا  

( لسنة 14ة من المرسوم بقا و  إ حادي ر    و د  ي  المادص الرابع النفيلس
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بتعديل بع  أحكام  ا و  المعام   الت ا ية اليادر بالقا و  اض حادي  2020

الرسمية ويعمل به علص أ  ينشر المرسوم في ال ريدص  1993( لسنة 18ر    

 .2022يناير  2اعتبارا  من  ا يخ 

 

 جرائم استمر تجريمها:  (ب

عقوبا  ( من  ا و  ال403   402   401وهي ا فعاك الواردص بنيوح المواد  

ول  يسقص المشرم عن ا الت ري  وأوردها في  يوح المرسوم بقا و  ا حادي 

مع بع  التبييرا  ال فيفة في الييالةس وكللك ا فعاك الواردص من  بل في 

 ا و  المعام   الت ا ية المعا ب علي ا ول  يسقص عن ا العقاب وةلك علص 

  -النحوك التالي: 
 

بيرت أو سلمه  يكا  لحاملهس وهو يعل  أ  الشيك ليس له كل من ظ ر ل (1

 (.1مكررا   641  المادصأو أ ه لير  ابل للسحب  بقيمتهسمقابل  ائ  يفي 

أ فل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه  بل إصدار الشيك أو  (2

  بل  قديمه للمسحوب عليهس أو كا  الحساب م مدا .

 بيورص  منع من صرفه. عمد  حرير الشيك أو  و يعه  (3

بعدم صر   يك أصدرت  السحبسأمر أو  لب المسحوب عليه  بل  ا يخ  (4

من هلا القا و   (625   620في لير الحاض  المنيوح علي ا في الماد ين  

 (.2مكررا   641والمادص  

م الفة أي مير  لألمر اليادر من المحكمة بسحب دفتر الشيكا   (5

 (.643  المادص

و  فا  للحقيقة بعدم وجود مقابل وفا  للشيك أو بوجود  التيريا عمدا   (6

 (.641  المادص  يمتهمقابل وفا  أ ل من 
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الرف  بسو   ية وفا   يك مسحوب علص المير  وله مقابل وفا   (7

 (.641  المادصلحامل ل   قدم بشه ه معارضة صحيحة 

صادر من المسحوب عليه  الدفعاضمتنام عن وضع بيا  اضمتنام عن  (8

 641.) 

 

 مستحدثة:ج( جرائم 

وهي ا فعاك التي أصبح  م  مة بموجب التعديل ول   كن م رمة  بل  -

ةلك سوا  في  ا و  العقوبا  أو  ا و  المعام   الت ا ية  بل صدور المرسوم 

  -و شمل ا فعاك التالية:  2020( لسنة 14بقا و  ا حادي ر    

 

إصدار   ادص بللك أو  سلي  أصل اضمتنام عن الوفا  ال زئي للشيك أو  (1

 (.د/641( من المادص  2الشيك وفقا  لألحكام المنيوح علي ا في البند  

زور أو اص نع  يكا  أو  سبه للبير به  أد ل في بيا ا ه باإلضافة أو الحل  أو  (2

( من المرسوم بقا و  251ببيرها من ال ر  المنيوح علي ا في المادص  

إحدا  بإصدار  ا و  ال رائ  والعقوبا  بقيد  2021( لسنة 31إ حادي ر    

 (.3مكررا   641ضرر للبير وببر  استعماله فيما زور من أجله  المادص 

 (3مكررا   641أستعمل  يكا  مزورا  أو مي نعا  مع علمه بللك   (3

ل مبالغ مدفوعة عن  ري   يك مزور أو ا تفع به ببير وجه ح  أو ار باط  ب   (4

 (.3مكررا   641احتياك  استعماله ب ريمة 

وجه ح  او ار باط البير أو ا تفع به ببير  باس استعماك  يكا  محررا  صحيحا   (5

 (.3مكررا   641استعماله ب ريمة احتياك  
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استورد أو صنع أو حاز أو بام أو عر  أو  دم معدا  أو أدوا  أو برامج  (6

التزوير  كنلوجية أو معلوما  أو بيا ا  مست دمة في ار كاب جريمة 

 (.3مكررا   641المنيوح علي ا في هلت المادص  

مع عدم اإل  ك بهي عقوبة أ د ينص علي ا أي  ا و  آ ر   يعا ب بالس ن  (7

(  مسمائة ألف دره  وض  زيد 500.000الم بد والبرامة التي ض  قل عن  

( مليو  دره  إةا ار كب  ال رائ  المنيوح علي ا في 1.000.000علص  

 641( من هلا المرسوم بقا و   نفيلا  لبر  إرهابي  3مكررا   641 المادص 

 (. 4مكررا  

( 15عدم  سلي  المحكوم عليه دفا ر الشيكا  ال اصة به للميار    ك   (8

يوما   مسة عشر يوما  من  ا يخ إ  ارت با مر اليادر من المحكمة بسحب ا 

 643.) 

( 50.000لتي ض  قل عن  يعا ب بالحبس مدص ض  قل عن سنة والبرامة ا (9

( مائة ألف دره  أو بإحد  100.000 مسين ألف دره  وض  زيد علص  

العقوبتين كل عائد إلص ار كاب ةا  ال ريمة بعد صدور ا مر من المحكمة 

 .  (2مكررا   643بح ر ممارسة المحكوم عليه  شاط   اري او م ني  

 

 التجريم:ثانياً: اآلثار المترتبة على الغاء 

وال رائ  المستحد ة  الدراسةسال رائ  المستمرص الواردص في البند  ب( من 

الواردص في البند  ج( يت  التعامل مع ا وفقا  لإلجرا ا  المعتادص وض  ه  ل ا 

والعقاب ل ريمة الشيك في صور  ا  الت ري بالنتائج المتر بة علص البا  

 للسحب( يك بسو   ية ليس له مقابل وفا  كا   ائ  و ابل   إع ا التقليدية 

 التالي:و وجز هلت اآل ار علص النحو 
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 الجديدة:الوقائع  (أ

لن  كو  هناك  02/01/2022مع بد  سريا  التعديل إعتبارا  من يوم 

وبالتالي  عن اسالمشرم العقاب  أسقصجريمة إع ا   يك بسو   ية بعد أ  

بشه  ا   نائية جديدص أو  حريك للدعو  ال زائية ض ي وز فتا أي ب لا  ج

بعد أ  فقد  الركن الشرعي وهو  ص الت ري  اللي أسق ه المشرم   

وعلص فر  فتا الب غ أو  حريك الدعو  فه ه يتعين علص النيابة العامة 

كز الشر ة عدم  حفظ هلت الب لا  إدا يا  لعدم ال ريمة   وي ب علص مرا

هلت ال ريمة أو ح ز المشكو في حقه أو التعمي  عليه فتا اية ب لا  عن 

  وكللك يتعين علص النيابة العامة عدم إصدار أية أوامر ضبص وإحضار أو 

 أوامر  ب  دولية بشه  ا .

 

 الوقائع السابقة على الغاء التجريم:  (ب

الو ائع السابقة علص سريا  القا و  ال ديدس  وجد في الوا ع العملي في 

كز الشر ة ل  يت  عدص صورس  فقد  كو  م رد ب لا  مفتوحة في مرا

 حويل ا إلص النيابة العامة بعدس أو دعاو  متداولة لد  النيابة العامة ول  

يت  التير  في ا بعدس و د  كو   ضايا متداولة أمام درجا  المحاك  

الم تلفةس أو  ضايا صادر في ا أحكام لير   ائية وأ يرا   د  كو   ضايا 

در في ا أحكام با ه   و د  ر ب علص البا  الت ري  ا  با   واعد القا و  صا

 ا صلا علص جميع هلت اليور.

 2021( لسنة 31وبالرجوم إلص أحكام المرسوم بقا و  ا حادي ر    

بإصدار  ا و  ال رائ  والعقوبا  واللي حل محل القا و  اض حادي ر   

بإصدار  ا و  العقوبا  واللي يعمل به أيضا  إعتبارا   1987( لسنة 3 
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( منه  نص علص أ  " يعا ب 13    د أ  المادص   2022يناير//2من 

 ريمة  بقا  للقا و  النافل و   ار كاب ا والعبرص في  حديدت بالو   علص ال

 اللي  م  فيه أفعاك  نفيلها دو  الن ر إلص و    حق   تي ت ا ".

( علص أ  " إةا صدر بعد و وم ال ريمة و بل الفيل 14و ي  المادص  

 دو  ليرت. ي ب في ا بحك  با   ا و  أصلا للمت   ف و اللي 

صيرورص الحك  با ا   ا و  ي عل الفعل أو الترك اللي حك   وإةا صدر بعد

و نت ي آ ارت علص المت   من أجله لير معا ب عليه يو ف  نفيل الحك  

 ال زائية مال  ينص القا و  ال ديد علص     ةلك.

 

فإ ه ي وز للمحكمة التي  فقصسفإةا كا  القا و  ال ديد م فضا  للعقوبة 

 -بنا ا  علص  لب النيابة العامة او المحكوم عليه–الحك  البا    أصدر

 ب ا في ضو  أحكام القا و  ال ديد.إعادص الن ر في العقوبة المحكوم 

 

 كيفية التصرف في الوقائع السابقة على القانون الجديد:

القا و  ال ديد جعل فعل إصدار  يك بسو   ية لير معا ب عليهس وهو 

به ر رجعي علص ا فعاك التي ار كب  بللك القا و  ا صلا اللي ي ب  

 بل صدورت أيا  كا   الحالة التي علي ا هلت الو ائع لح ة بد  سريا  

 القا و س وةلك علص النحو التالي:
 

كز الشرطة. (1  البالغات لدى مرا

وهي الب لا  التي مازال  بحوزص ج ا  الضبص ول  يت   حولي ا إلص 

ل  يت   حريك الدعو  ال زائية  او ر  أ ه  الم بعدسالنيابة العامة 

في ا أو إ  اة أي إجرا  من إجرا ا  التحقي  فه ه يمكن  سديد القيود 
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ك والبا  التعامي  واوامر المنع من  وللق اسالشر ة  زفي ا بمعرفة مرا

الو ائ   و سليم  السفر اليادرص في ا  بل المشكو في حق   

را  علص الب لا  ويتعين أ  يكو  ةلك  اص لكفالت  .المح وزص 

 الت ري  ألبيال اصة ب ريمة الشيك في صور  ا التقليدية التي 

لي التي ما زال  م رمة علص النحو الدو  باقي ال رائ  ا  ر   بشه  ا

  هييدا  أ ر ا اليه كما أ ه ي ب  سلي  المبلغ المستندا  المقدمة منه 

 ا  ر . وا ورا للب غ مثل الشيكا  
 

كللك ي ب مراعاص أ  البا  الت ري  ض ين ب  علص ال رائ  ا  ر  

ل اضحتياك أو لشيك حاك ورودها في ةا  الب غ مثب ريمة ا المر ب ة

يكو  من المناسب لحسن الت بي  أ  يت  التنسي  في  التزوير و د

 هلا الشه  بين ج ا  الضبص والنيابا  العامة الم تية.

إل   هلت الب لا  ض يمنع النيابة العامة من  در باإل ارص إلص أ  و 

إعادص فتح ا مرص أ ر  إةا  بين عدم صحة التير  سوا  من  لقا  

 فس ا أو بنا  علص   ل  ةوي الشه  إةا كا  لللك محل أو مبرر 

  ا وني.
 

 القضايا قيد التحقيق  (2

وهي الب لا  التي  ام  ج ا  الضبص بتحويل ا الص النيابة الم تية 

و    يدها بر    ضية جزائية ول  يت  التير  في ا من  بل النيابة 

وين ب  علي ا البا  الت ري . ويتعين  2022يناير  2يوم  حتلالعامة 

ا علص النيابة العامة   بي  أحكام القا و  المشار الي ا في الدراسة   فإة

كا   ل   ت ل بشه  ا أي اجرا  من اجرا ا  التحقي   يدر في ا ا مر 
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بحفظ اضورا  إدا يا    وإةا كا   ا  ل  أي إجرا  من إجرا ا  التحقي  

 يدر أمر به  ضوجه إل امة الدعو  ال زائية لعدم ال ريمة   وإةا كا  

 المت   محبوس احتيا يا  علص ةمة  ضية الشيك ي ب اضفراج عنه

بد  سريا  القا و  ال ديد   كللك يتعين البا  أوامر الضبص مع فورا  

واإلحضار والمنع من السفر وأومر القب  الدولي والبا  أوامر التحفظ 

وح ر التير  و  ميد الحسابا  كما ي ب  سلي  الضما ا  

والكفاض    وإجماض  إ  اة كافة القرارا  ال زمة التي  تف  وإسقاط 

 جريمة اع ا  بسو   ية  يك . العقاب عن
 

 القضايا المتداولة أمام المحاكم  (3

وهي الدعاو  ال زائية التي رفعت ا النيابة العامة إمام المحكمة 

الم تية بت مة إصدار  يك بسو   ية  بل سريا  القا و  ال ديد 

أوك درجة أو محكمة محكمة وا  كا   ما زال  متداولة أمام س

ويتعين علص عضو النيابة الحاضر امام المحكمة  التمييزساضستئنا  أو 

( 14الم تية أ  ي لب إعماك أحكام المرسوم بقا و  ا حادي ر    

ص اضصلا الواجب الت بي  واللي اسقباعتبارت القا و   2020لسنة 

ويتعين علص المحاك  بم تلف درجا  ا إعماك  ال ريمةسالعقاب علص 

من  لقا   فس ا بعد أ  أصبا ي  أحكام القا و  ال ديد الواجب الت ب

الفعل مباح   فعلص محكمة أوك درجة أ   قضي بالبرا ص   وعلص 

محكمة اضستئنا  أ   لبل حك  اإلدا ة المسته ف و قضي بالبرا ص   

( من  ا و  اإلجرا ا  ال زائية لدولة اإلمارا  ر   246كما أ  المادص  

  الحك  لميلحة اجاز  لمحكمة النق  أ   نق 1992( لسنة 35 

المت   من  لقا   فس ا إةا صدر بعد الحك  الم عو  فيه  ا و  
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( 249يسري علص وا عة الدعو    ووفقا  لنص المادص  أصلا للمت   

من ةا  القا و  للمحكمة أ   نق  الحك  و تيد  للفيل فيه 

ا جد  في الحاض  دو  إعاد ه للمحكمة التي أصدر ه وةلك هو 

 ويتعين علص   الشيك التي أصبح  لير م رمة .ال اصة ب رائ

إر ه   هجيل   ر الدعو   ي سبب  همر  الم تية إةاالمحكمة 

إة أ  باإلفراج عن المت   اللي با  مقيد الحرية علص لير جريمة 

مقتضل  حقي  العدالة واحترام التشريعا  السا ية يقتضي عدم 

منل صدور القا و  وجود   ص مقيد الحرية علص ةمة هلت الدعاو  

 ال ديد.
 

كما أ ه يمكن للمت مين والمحكوم علي   المحبوسين علص ةمة  نفيل 

ا حكام اليادرص في هلت القضايا التي ل   يبا با ة بعد أ  يتقدموا 

 جلسا   .للمحكمة الم تية ب لبا  لألفراج عن   أو  ع يل   ر 

 

  متداولة:القضايا الصادر فيها أحكام غير نهائية وغير  (4

وهي القضايا اليادر في ا أحكام باإلدا ة لير با ة  ابلة لل عن علي ا 

بالمعارضة أو اضستئنا  أو النق  ول  يت  ال عن علي ا بعد رل  

 ابليت ا لللكس وبما أ  ا لير با ة ض   تص النيابة العامة با  اة أية 

ا ل   يبا إجرا ا  بشه  ا  يما يتعل  بت بي  القا و  ا صلا  الم

ويتعين علص المحكوم علي   أ  يتقدموا بال عن  با ةساضحكام في ا 

من اوجه دفام حتل  يشاؤو علي ا بال ر  المقررص  ا و ا  وابدا  ما 

يمكن للمحكمة الم تية إعماك صحيا القا و  بشه  ا علص النحو 

 البيا .سالف 
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 االحكام الباتة. (5

  وص اضمر المقضيالبا  اللي حاز  بالحك  ال زائية  نقضلالدعو  

ل  ي ز المشرم   بي  لللك  الم ادلةسحقيقة ض  قبل  عنوا وأصبا 

القا و  ا صلا إةا صدر بعد هلا الحك س وإةا اسقص القا و  ال ديد 

وصف الت ري  عن الفعل كما هو في الحالة محل الدراسة   فقد رأي 

ترام  وص ا مر المقضل أ  المشرم للتوفي  بين اعتبارا  العدالة واح

( 14يو ف  نفيل الحك  و نت ي آ ارت ال نائية حسبما  ي  المادص  

  الحك  العقوبا    وبنا  علص هلا النص فإمن  ا و  ال رائ  و

فقد استمرار ص حيته كسند دا ة المت   ي ل با يا    ولكنه ياليادر بإ

سالبة للحرية وجب  نفيلي فإةا كا  المحكوم عليه يقضل مدص عقوبة 

علص النيابة العامة اضفراج عنه فورا    وإةا كا  الحك  صادرا  عليه 

بالبرامة ف  ي وز  حييل ا منه   وو ف  نفيل الحك  يقتير أ رت علص 

ما لديه من  وص  نفيلية مستقبلية   وما     نفيلت علص المت   سوا  

د الص الحك  تن عل  بالبراما  أو بالعقوبا  السالبة للحرية يس

التنفيل يعني عدم اضستمرار في  نفيل الحك  بالنسبة  ال نائي   وو ف

للمستقبل ض البا  ما  فل في الماضي  نفيلا  صحيحا  . كما أ  البا  

إزالة اض ار ال نائية للحك  وهي جميع النتائج  يقتضيالت ري  

 العود وهيفي  القا و ية التي ير ب ا الحك  ال نائي مثل اعتبارت سابقة

 آ ار مستمرص  نت ي بيدور القا و  ا صلا.
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 االبعاد. تدبيروضع  (6

 د يتضمن الحك  البا  اليادر في جريمة الشيك الملباص  دبير 

فإ ه يت  عاد بوإةا كا  المحكوم عليه ل  ينفل بشه ه  دبير اض اضبعادس

علص  ( سالفة اض ارص يتر ب14ف  نفيلت   ه وفقا  لنص المادص  و 

البا  الت ري  و ف  نفيل الحك  بكل ما يتضمنه من عقوبة مقيدص 

 للحرية أو البرامة أو  دبير.

   ابعاده  بالفعل  نالمحكوم علي   اللي بشه ويثور التساؤك 

والقاعدص أ  و ف  نفيل الحك  ض أ ر له علص ما     نفيلت من الحك  

ا مر  وا ت لير  فل سوا  كا   العقوبة أو التدبير وإةا كا  التدب

اض ا ه يتعين البحث عما إةا كا  الوضع علص  وائ  المنع  لهسبالنسبة 

يعد من اض ار ال نائية من د وك الب د المتر ب علص اضبعاد هل 

( 14المستمرص للحك  التي ي ب إزالت ا حسبما  ي  عليه المادص  

هلت القوائ   منوبالتالي ي ب رفع اس  المحكوم عليه  الي ا؟المشار 

حتل يمكنه الد وك الص الدولة إةا ل   كن هناك موا ع ا ر  ويت لب 

 ةلك مزيد من البحث والدراسة عند الت بي .
 

 أثر الغاء التجريم على الدعوى المدنية التبعية.
 

بإلبا    ري  فعل اع ا  بسو   ية  يك ض يقابله رصيد أصبا ض وجود 

للدعو  المد ية المر ب ة بالدعو  ال زائية اض ا ه ض  ه ير لللك علص 

ح  المستفيد في الل و  الص التقاضي وفقا  لنيوح  ا و  المعام   

 (15  و ا و  اضجرا ا  المد ية ر     2020( لسنة 14الت ا ية ر    

 التنفيلية.وضئحته  2021لسنة 


