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مجلة العلوم القانونية والسياسية

يهخص انبحث

يتكون القانون الجنائي من قواعد القانون الموضوعي وقواعد القانون اإلجرائي حيث
يحدد القانون الموضوعي االفعال المخالفة للقانون وىي الجرائم وكذلك الجزاءات الالزمة
لها ،أما القانون اإلجرائي فإنو يحدد اإلجراءات التي يجب اتباعها منذ وقوع الجريمة وحتى
صدور الحكم الجنائي فيها وتنفيذه .
إن أىمية البحث تكمن في أىمية القانون الجنائي بحد ذاتو ،وذلك ألن ىذا القانون
يهدف إلى حماية مصالح المجتمع سواء كانت ىذه المصالح ىي مصالح عامة تتعلق بكيان
الدولة والمجتمع ككل أو مصالح خاصو تتعلق بحقوق األفراد وحرياتهم .فمشكلة البحث
تتمثل في كيفية تكامل القاعدة القانونية الجنائية االجرائية ،وىدف البحث يتمثل في بيان
كيفية التكامل الجنائي للقاعدة الجنائية االجرائية.
لذلك سنقسم ىذا البحث إلى مقدمة ومبحثين ،حيث سنخصص المبحث األول لبيان

تكامل اإلجراءات الجنائية عن طريق اإلدعاء العام ،ويكون ذلك من خالل بيان مفهوم اإلدعاء

العام ،ومسألة الفصل والجمع بين سلطتي االتهام والتحقيق ،ومن ثم بيان مدى تكامل
اإلجراءات الجنائية عن طريق اإلدعاء العام ،أما المبحث الثاني سنخصصو للبحث في تكامل
اإلجراءات الجنائية عن طريق اإلنابة القضائية الخارجية ويكون ذلك من خالل بيان مبررات
اإلنابة القضائية الخارجية ،واألساس القانوني لإلنابة القضائية الخارجية ،وكذلك موضوعها
وشروطها وإجراءاتها ،ثم ننتهي من ىذا البحث بخاتمة تتضمن اىم النتائج والمقترحات.
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Abstract
The criminal law consists of the rules of substantive law and the
rules of procedural law. The substantive law defines the offenses that
are contrary to the law, namely the crimes and the penalties
necessary for them. Whereas the procedural law defines the
procedures that must be followed from the crime accomplishments up
till the issuance of the criminal rule and its execution.
The importance of this research lies in the significance of the
criminal law itself, because this law aims at protecting the interests of
society, whether these interests are public interests relating to the
entity of the state and society as a whole or special interests relating
to the rights and freedoms of individuals. The problem of the research
is represented in the manner designated by the integration of the
criminal legal procedure rule. The purpose of the research is
represented in demonstrating how the criminal integration for the
procedural criminal rule is designated
Therefore, this research will be divided into an introduction and
two sections. The first section is devoted to demonstrate the
integration of criminal procedures through the public prosecution. As
this will be done through demonstrating the concept of such public
prosecution, separating or combining both authorities, accusation
and investigating, then stating the extent of the integration for
criminal procedures by means of prosecution.
While the second section will be devoted to the integration of
criminal proceedings through external judicial representation
through manifesting the reasons for external judicial representation,
the legal basis for such assignment, as well as its subject matter,
conditions and procedures. We come to the end of this research by a
conclusion of the most important results and proposals.
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