
 

 

 ة القانون بدعوتكم لحضور تتشرف كلية الدراسات العليا وكلي

 رسالة الماجستير مناقشة 

 وانــنـالع
 القانون اإلنجليزي وفي قانون اإلجراءات الجزائية اإلتحادي حقوق المشتبه فيه   

 )دراسة مقارنة(
 

 للطالب 
 يفيصل صالح الخور

 
 المشرف 

  العامقسم القانون ، أبوالوفا أبوالوفا محمدد. 
 كلية القانون 

 
 المكان والزمان 

 عصرا   05:00
  2019نوفمبر  18 ،االثنين

 األول بالطابق( 1005) االجتماعات قاعة ،طالب القانون كلية مبنى
 

 الملخص
حا  قانو  تتناول هذه الدراسةةةةةة  لموت الميةةةةةةتحل  ال  د مرلل  السةةةةةةتدلل م  خ ل دراسةةةةةة  ممارن  

حعرض سةةةةةار الدلوز الجزائا    ا ما ، و  ال  وذلك الحراطاند ،  اإلجراءات الجزائا  اإلتلادي حالنظام
لموت الميةةةةةةةتحل  ال ، وكلا  ذلك  د    النظاما  ، وحاا  ما طذا اسةةةةةةةتطعنا تلمات الموازن  حا  اللموت 

 .ستمرارهواللراات ال ردا  ولت المجتمع حل ظ أمنل وا
ماها   ث طلذ محلث تم ادي هو:ولمد لاولْت الدراسةةة  اإلجاح  للذ هذه اإليةةة الا  م  خ ل تمسةةةام الحل

ا ، يم تعرا  ا  د  مرلل  السةةةةتدلل وإةةةةول طلذ ماها  الميةةةةتحل  ال التطرت طلذ معر   ذلك ل، ث و  م ث
الت اقاات الدولا  والتيراعات األجنحا  والعرحا  ، أما ال إل األول  اتناول لموت الميتحل  ال قحل وحعد 

ار إِّص لحاا  دور النااح  والمضاء  د   ال  لموت الميتحل  ال واآليتمااد لراتل ، وال إل الياند  إنل خ  
 المترتح  للذ ذلك.

ولم ا   المراد م  هذه الدراسةةة  طاجاد مإةةةطلت الميةةةتحل  ال    لحرب حالل ظ حل حالملتوز الذي ا  ر ل 
 درب د ل ظ رقات مع لموت مللذ أرض الواقع  نل  نسةةةعذ ل،اا   قانونا  واقعا  ل  اا  ل،وا  ال    ا ا

ا  انت تسماتلأو ار موجودب ، و ا  ممإودنا م  هذه الدراس  تمااز اللموت الذي ا  تمتع ح ا اليخص أاث
قد و   التلمات اإلحتدائد أو الن ائد. د مرلل  جمع السةةةتدلل ل  اللموت المإةةةان  والم  ول   د مرلل

 .أهم النتائج والتوإااتن انا الحلث حخاتم  ايتملت للذ أ
 

مأمور الضةةةحط المضةةةائد ، الدور الرقاحد ، لموت الميةةةتحل  ال ، ميةةةتحل  ال الكلمات البحث الرئيسيييية: 
 .م و المانو  الحراطاند1992لسن   35والمضاء ،  قانو  اإلجراءات الجزائا  التلادي رقم    النااح  

 


