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نفوقبكلبةللساعد-الجنائىالفانونأ-نائ

الظعرةمجامة

تأئيفلا

للجريمةالعامةالنظوية





الجنائيةلموموالعبلعقوباتبقانونيفةائغعر

القواعدمنمجموعةموالعقرباتفانوق:نلمفوبهاتقانرشتمرفف-1

قانونيضمو5لهاالمقررةالعقوباتوتبينجرائمتعدالتىالأفعالتحددالقانونية

أغليه!أوالجرائمكلعلىتسرىلحمةقواعد:القواعدمننوعينللعقوبات

أركانهاتبينحدةكليمةجريخاصةوقواعدئغلبهاأوباتالعقبركلوعلى

هىوالعقوبةقانونيةوافعةهىالعقوباتقانونفىوالجريمة.عقوبتهاوتحدد

التىالشروطباتالظقوقانونقواءدوتحدد،عليهايال"ةاقترالقانونيةالنتيجة

اثارقانونيةعليهاتترتبلأنوتصلحيمةجرفتعدفانونيةأهميةالواهم،بهاتكقممب

ء"+جنائيةنظممنجيايلحقوماالعقوبةهى،خاصنوعمن

كاالعقوباتقانونيفم:آيطنىوئلفانرفىللعفوبهاتقانوفى-2

قانون"تعبيرولكن،العقوباتونبينالجرائمتحددفواعدقدمنا

الجرائم،تحديددونباتالعقو؟يانعلىمقتصبرموضوعهبأنيوبى،باتالعقو

الشارعفإنذلكإلىلإالإضافةو.موضوعهعلىكلدالغيرتعبيراثمكانومن

يؤرإنهبل،العقوبةتوفيعمجردكلالجريمةثارأيقصريعدلمالحديث

علىالجزاءصفةلهاليستبل،العقوبةصفةلهاليست"يةاحترازتدابير"

السابقالإجراىمسلكاأجلمنالجانىلومبهايستهدفال.ذمل،الإطلاق

ناالبيانعنوغنى؟شخصيتهفىالكامنةالخطورةالمجتمعوقايةمجردبنماو

هذاثهكانومن،الاحترازيةالتدابنرعلهايصدقلا،باتالعقوقانون"تعبير

يرىولذلك.موضوعهعلىكلالدلالةعنفاصرا-أخرىناحيةمنالتعبير-
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،"الجنائىالقانون"تعبيرالسابتةبالتعبيريسقبدلأنالفقهاءمنكثير

الجنائى،"لفظأنباعتباريمةللجرالقانونىالتنيمعلىالأخ!راهذيصدقإذ

التدابير"علىيصدفكذلكوواهمهاالجرائمأخطروهى"الجةايه"منمشتت!

تعرضالتعبيرهذاولكن.خالصا"فلأجنائيابئاماباعتبارها"يةالاحتراز

،جناياتالجرائمكلفليست،الجرائمأنيلأحليقالجناية:للنقدبدوره

ءيك"موضوعهلكلجامعغيرتعبيرانمكانومن

قانرن"تعبيربأنقالقول:فيهامباليالسابقةالانتقاداتأننعتقدونحن

الجريمةأنينقضعهالعقوباتبيانعلىموضوعهباقتصراريرحى"العقوبات

أجلهامن-الجنائىالمعنىفى-بةعقوفلا،متلازمتانفكرتانبةوالعقو

هذاأنحتمامفترضاباتالهفوبقانونالتعبيرثمكانومن،يمةجريعدلافعل

قانون"تعبيربأنوالقولءعقوباتأجلهامنيقررثمجرائميحددالقانون.

زالتمابةالعقوأنقيعتهمنيقلليةالاحترازالتدابيرعلىيصمدقكالاباتالعقو

قليلمكانلهاالاحترازيةالتدابقروأن،للجريمةوالأهمالأولالجنائىالأثر.

بجزئهاليىعنيعبرأنلغةالساغومن،باتبالعقوقورنتمااإذالأهمية

نتكافإذا:كاحاحماانجنائىالقانون"تعبيرلمليالموبالنقدوليس.الأهمر3"

:ر!+ءكلاهـتمددءنهيهحمعييقجر5جنهدلعكئمن(9،،8!جر..كه4."جنة-ء"لهقكأ(؟،

5ظنة،آ+كلأال!ة4.48نء+دلعهنه*يظققققد؟كرعخمبقصرهثدلي!تمعنه!كه

.نهالشصرمحهقكممفنهيج.بف9،ئ)ر"،9ميجمك"

منت!*:تهجمتنه+مجكةءطميج+يهو"تمعمحفتعيجء"ةبهم56"ـه،2،

*5مكد"ء+مآ0،4

(؟96؟-5966)العامالفم،العفوباتثنونحشر:مصطنىعودعودكبنورا

كا.س؟رفم

يميزمافأخص،واحدةطبيعةداتوالعفوباتالأحتراذبةالتدابيرئنفعتقدلا،كا(

اط:إوجزاءليسالاحنرازىالتدبيرأنحابقفىعليهيوخمنمسئوابةيفترفنجزاءأنهائلعفوبة

محكةكلنتوبفا.المسمملفىلهيمعرفىفدخطراالجتمو"يةيسغهدقاجتماىفعلهودمجرد

برنهر=لمكانتولن،الأحداثللمجرصرةائؤالفوغيةالجزاءاتئن"قررتقدالنقضة
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اهماماالشارعمنتلتىوهى،أهمهاشكبيرفهخالجرائمأنواعأحدقلجنابات

علىالمجرمينأعنرهموصتكبوها،الجرائممنالأخرىالأنقلحبهتحظة.لا

أنفمنالسيرغكذلكيةعنالتدايرالاحقرازباتبالعقويعبرإذاساغأنو،للمجتمع

اننعتقد-بننابلءالأهمبجزئهللكلتعريفاالجرائممنكلبالجنايات.يعبر"

"،.الضيقمدلولهجانبإلىواسعكابكدلولالجناية"لتعبيرتعترفالقانونية.اللنه!-

الجنائى""تعبيرإطلافهامنذلكيتخمحؤ،الجرائمالواسعكلالمدلوليشملو

-.لكلتتمحوإنما،وحدهابالجناياتنختصلاالتىوالمبادىءالنظممنعددعوا

والممناهمة"،"الجنائى"والقصد،"الجنائيةاءاتالإجر".:ذلكمثال،الجرائم

ذلكى!عالقانونيةاللنةبقرارالمملحةومن،"الجنائيةوالمسئولية"،"الجنائية

نون"قافتعبيراءمدلولاصرمحددترفكواكتسابهافيهاالمممطلحاتهذهرسوخإلىلضطربا.

كترادفين،اسةممالهاالساغومن،محيحان."الجنافىوالقانون"،"باتنلعقو

بعذ.فيمانتبينهسوفالذىالنحوعلىأثهللأ.معنىفىالثانىيستصلانجازلمنسى

قانؤنأنفدمنا.:ايمابىفالوبىلوئتوقافرفىللهنوبهاتنرفىقاسه3

يتفعمها-.التىالقواعدولكن،لهاالمقررةباتانعقويبينوالجرائميحددباتفلعقو

أنحهاإلا،والتبعيةالأصليةنلعقوباتلأنولالمببنة،.العقوباتعلنونمنبليهاوما9بالمواد=

الجةاةمنفاعلصنفدأخرىموادفىالضوباتظمونعبيهاشنحفبقيةعقوباتالواخ.فى

71ففنة،،أنهقهمتفويمفىقببا.وأعظملأحوا!ملاءمةكرأرتهالأنهالأح!اثم

ممب936سنةكابنابر!ل6ء؟6عن42رقم؟ءالفنفوقيةالفوأعدجمجعة؟9مم"سخةبلبرأ

بفصرهالحكةفإنمذهب،(؟كاءص؟كأهرغجع؟793منةدبعسبر2..؟85من7هرتم

بفتفىكا،القوباتعنمستفلالاحزاولحةكنغاامالتداببربعرفلاالحاليالعفوبانةفافونئن

الواصحبالقرقةالاعزافدونيحولةلاذلثاولهكن6العقوباتمن.فوعآالتداببرهذهاعتبار

الغرعن.أوالطعيعةحبثمنسواء.ب!نها

صللق"9.؟8نسجكبفلفخل،الأجنببةاللنتأغلبفىموجودالمعنىفىالازدواجوهذا(؟،

بحكلنهعبكمحهولفنذ،عامةبعفةكلجىكلةبمايطنقكاالجنحةنىافرنسيةاللنةف

جريعة.طهاكلللدلالةيضلكاالجنايةفىالألمانبةاقنةفىبطلتة



توغان-محددةبجراهاتبغير-يسوغلاإذ،للتطبيقبعفردهاضالحآغير

.نثاطالإجراءاتهذهوتضطم،لهاارقكابهبمجرديمةالجريرتكبفيمنبةالعقو

وتهدفه،فيهبةالبقووتنفيذعرتكبهاومحاكةيمةالجرتحقيقفىالعامةالسلطات

الفردحقوفحمايةإلىوتهدفالعقابمنالجانىيفرئلابغينالمجتمعحمايةإلى

ولذلك5ايرفين"ف"بينالاتساقتحقيتلأفىوتجتهد،برمحءيداقألا.بضمان

تنطوى.بإجراعابوتسلحهاالحقيقةعنالكشفوسيدقلالعامةالسلطاتتخول

إنبراعتهلاببات.وسائلنفسهالوتفىدلمتهمتتيحولنههاجباروالإالقهرعلة.

تصدرلموتاغيليهنسبتبنمسئولعهنطاقتحديدأوصحغيراتهاودكان

عنهءكلها

الجنائيةوالإجرالحتباتالعقوقانونىبينوثيقةاكمحرهذاعلىامملةوا

طبقا-ويمتحيلالاخرمتهمايبأنكلافيهالقوليمكنالذىالحدإلى

القانون"تعبيراستعلناوإذا.دونهوجوده-الحديتةالقانونيةللأفكار

وقانونالعقوباتقانون:القانونينيشملنهوواسعمعنىقى،الجنائى

العقوباتقانونإننقولانالاستعمالهذافىونستطيعةالجضالهيةالإجراجا!

القانون"هوالجةائيةاهابجرالإقانونإنو"الموضوهىالجنائىالقانون"هو

كا.الإجرائىالجنائى

فسمين:إلىالعقوباتفانونينقسم:للعفربهاتقانرفىئفمامم-4

الجرائملماتخضعالتىالأحكاميضمالعامفالقسمءاغاصوالقمالعامالقععم

كأناتحددالتىالقواعديجمعا:لماعيهاوالقعم،أنواعهااختلافعلهاباتوالعقو

التقسيم:بهذاالمصرىالشارعأخذوقد5لهاالمقررةبةوالعقوحدةعلىيمةجركل

التلابةوالكتبالعامالقممأحكاميفمباتالعقوفانونمنالأولفالكتاب

.الهلممالقسمأحكامتضمالتالبة

،966961،ء،اجنايةالإجراطتفون؟شرحةمبشفىدعرءودلتوزا"ث(ص.

ء6عن6وفم



القسمأنث"ذةالعقوباتقإنونأحكايواسةئساساالتقممميمهذايعدو

يننينا،ئغلجهاأو:باتوالعقوالجرائمكلفيهاتشتررأحكامبايقبجمعه،قلعام

إلىبالإضافةوسر،حدةعلىيمةجركلدراسةعندحكامهذمالأ-عغتكرار

التىالأساسيةالمباجصءبمثابةتعدالتىالعامةالأحكامواعنةصؤرةفىيبرزغلك

الحديثءالجنائىالقانونعليهامقوم

بالنظامننى:3الماللفانوئ3ئلننةفىالهماقئلقانوفىموضمع-5

القواعدوهذه،معينةدولةفىةدل!نسلاالقانونيةالقواعدمجموعةالعامالقانونى

فهااختهمنلرغماعلىولكن،تنظمهاالتىالموضولحتطبيعة؟اختلافمختلفة

لعض،ءقبعغهايخنىفلاالمجتمغتنظتمفىلهنهافيماتتضامنأى،متكاملةفهخ

فتطبيق،متساندةالتهايةفىوهى،ثعارضبتتهاألايخون!متسقةهىثم.

جبزءالجنائىوالقانون5ثلأ3الآخرالبعضإلىالرجوعمقتضمياقديهونبعضها

التساولهذاعلىجابةالإتثير؟أجزائهبسيمرعلاقتهفما،العامالقإنونىالنظابممشلأ

منأوالعامالقانونمنقرعاالجنائىالتانونبذاكانما"!انلررولة:أصين

قروعوصيهرنلجغائىالقانونبيناللاقةطبيعةتحديدلتانىط،ا:لاصقلقانون

.للقانون

كلاعتقاءألجريمةققع:.آلعاجللقانرشمحفرعنليناىئلفانوفى-6

قردإلىنصبتهتستحيلهاإذ،مجموعهفىدلمجعمعالحتةهذاوقديكون،حق

الوظيفةتراهةفىوخهاالداخ!أواغارحيالأمنفىاوولة،كتلأ؟الذات

كلالحقوقاوالجسمسلامةئوالحياةفىلفردكالحقالحقوتديكون،الهامة

العلاهـةأنلىجدالللمجقعفلاحقعلىاعتداءيمةالجراريهبعتفإذا.اولل.

االولةموإجهةقىالجأنىتفعبذ،العامالقانونجيايختصبارتكاجهاتافثمأالتى

:مالنههجب.غكر؟منهييمحج8،لمةطد8مق(؟)
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ضىلفردحتةعلإاعتداءالجريمةارتكبتاإذولحكن5قف"المجتمعتمثلالتى

حقايحعلاالجنابىالشارعأنذلك،المجتمعمواجةفىالجانىتضعكذلك

التىالمظظةبالحايةجديرالايهونذلكبنيرلمذ،للمجتمعأهميتهقدربذاإلالفرد

فى-أنهكلدليل"حتةالجنائيةالحايةأنذلكويعنى،الجنائىالجزاءيممالييا

ذلك.وتوضيح،للفردلا"خاكونهجانبإلىللمجعمعحق-الثارعشذير

متتاححتىالأساسيةخوقهمعلىادالأقريومنأنتقتضىالمجتمعمصلحةأن

للمجتمع-خااقوقهذهتأمينثمكانآومن،المجتمعنشاطفىالمساهمة

وتاتهت"العامالقانونمنفرعفواعلمهالحنائىيالقانونأنذلكوخلاصة

وانولة،للابلةلحماسبباليسعليهالمجنىفرضاء:هامةنتائجذلككل

ذلكولها،الجنابيةالدعوىجالباتالمختممةهى-العامةالنيابةطريقعن-

سلطة-يمةالجرمنالمصرورئوعليهللمجنىوليس،الجانىعنعنيهالمجنىعناولو

بة.العقوبتنفيذشانلهوليها،تحريبههابعدالجنائيةالدعوىكل

الجنائيةالدعوىتحريك4علبالمجنىشكوىعلىيعلقالشكعوإذاكان

والفروعالأصولبينوالسرقةوالسبوالقذفكالزناالجرائمبعضعنالناشنة

سببا.عليهالمجنىرضاءاعتبارإلىينمبالفقهمنجانباكانإذو،والأنواج

عنينفىماذلكفىفليس،الحيواناتوقتلالجرائمكالإتلافبعضفىللاباحة

فالأحكام،العامالقانونمنجزءأتياالجرائمبهذهالمتعلقةالجنائىالقافونقواعد

يفسرإذ،الحقوق5"لمالاجتماعيةالقيمةتنفىلاازضاءأوبالعثضكوىافلاصة

ملاءمة-تحديديستطيعالذىهوعليهالمجنىأنالشارعتقديرالشكوكةتطب.

ضنهنهع.كع!"نديح7قممنمحيهنصريجممء4قييجرنهفةءث++تلهصء(؟،

لخنهكيهحمرنحا،فقةء)كعة.م+ءوى+.8لءنهثبعةكعبي؟ءدلعغيكأفهحعب

.5ود3مكجء".880

!حملممحوء.مع3يج".،ئ.(2)

.خعة2رتمالعامالفم6العفوباتظفونشرح:معطفىعودعودلتووا
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عليهالمجنىرضاءاعتباريفسرو،ذلكملاصةعدمأوجراطخالحنائيةالإاتخاذ

فيهبماالتصرفصاجهايستطيعضوقاينالالفعلأنالجرائمبعضلإبلحةسببا

ه"ب"،ؤحلاعلىالاعتداءوصفالفعلعنينفىماالرضاءفىقيكون

يحة:-ئلفانربهفروعراعرئلمبفىللقانرنمبىللهفوقملميع!ه7

خوقايحصيفهو:أخرىقوانينوتنظمامياتعترفحقوقاالجنائىالقافون

والنص!امرقةكلبعقابهللملكيةحمايتهذلكمثال،المدنىالقانونيقررها

الأحوالقوانينتقررهاحقوقاويحع"والإتلافوالحريقالأمانةوخيانة

الحفانةحقوحمايتهالزناعلىبعقاباروجيةحقوقحمايتهذلكمثال،الشخصية

حذلكويححعءحفمانتهفىالحتطلهمنإلىطفلتسيمعنيمتنعمنبعقابه
فىالدولةحتهاكمايتهالإدارىوالقانونالدستورىالقانونيقررهاللدولاخوقا

انولةبأمنالمخلةالجرائمعلىبعقابهالدستوريحددهالذىالحكمبشكلتحمعنزأن

وحقوقهاالرشوةكلبعقابهالعامةبلوظيفةنزاهةفىحقهاوحمايتهالداعنيةمن

موطفوهاي!متعأنفىوحقهاةيرم!مألاالأموالاخلاسعلىبعقابهعلى.أموالها

يعنىوءالموظفينولالاعتداءجرائمعلىبعقابهعليمفىنينةوادلأبالاستقلال

..،الأخرىالقوانينتفررهالذىالجراءنقصيواجهالجنائىالقانونأنذلك

بهشهاتمكينهافىيساهمو،أحكامهااحتراميكفلالذىالقوىالجزاءلهافيقدم

الاجطعيةهوظيفتهاأداء

فىياثانودوراالجنائىللقانونأنذلكمنالفقهاءبعضاسبتخلصوقذ

الأخركعينهنينالنواماتتررهيحىبنماويتررحقوفالاباعتبارهالعامالقانونىالنظام

نر"كلبح،لحالقسك"كلقئنهكيجلخظهلهث،ئىاجزنونفهوفا،اتءاوضعجزيقعنطرحقوف

الأخرىالقوانينمنالجنائىالقانوناستمدبذاأنهأيفماذللتمنواستنتجوا

حدومشع*50ءمها،+..بمعر(؟"

.هص2رفممصطفىعودكودكمووا

ي8!علالق!9فمدوب!ةمءمحجمج".7فكع،كنقععيج!ة.عع\89+حلخي(2)



-ب8-

لهالاعترافتعيننمموصهصياغةفىبهيتعيناويحميهنظاماكلأوفكرة

نفسالجغائىالقانونفىلهافالملكية:القوانينهذهلهتقررهالذىالمعنىبنفس

فىمدلولهيهةالجنائىالقانونفىلهالعاموالموظفج،الحنىقانونفىمدلولها

الإدارمحةءالقانون

حقوفحمايةعلىيقتصرلاالجنائىقالقانون:المموابيجانبهازأىوهذا

قروعمنبعينهلاينظمهافرعضوقاولمغابححد،الأخرىالقوانينتقررها

ضلامةأوالحياةفىمجموعهكللحقفىالقانونىالنظاممنتستخلصولكنالقانون

فهومعينانظاماالأخرىالقانونأفرعمنالجنائىالقانوناستمداوإذ.اجبممم

نفعىوفىالممورةبنفسبحميهولاالفروعهذهفىمدلولهنفندائمالايعطيه

الإداركة،القانونفىدلالتهعينلهليستالرشوةيمةجرفىالعامفالموظفذءالنطاق

ئشخاصاالعامبالموظفيعمبهوالتعبةترهذامدلولمنالجنائىالشارعيوسعإذ

ء(؟اتالعتوقانونمن1((المادة)الإدارىالفانونفىالصفةهذهمئيست

قانونمناستمدهالذىالنظاممدلولعلىتعديلاالجنائىالقانونيدخللمو)ذا

للاعتداءمعينةوسائلعلىيقصرهائونظاقهبعضعلىحمايتهيقصرفقدآخر

بهيحهمخالذىالنونفسعلىالعقارملكيةلايحيةالجنائىقالشارع،عليه

عليها،لاعتداءصورضدكلالمنقولملكيةولايحى،المنقولملكية

للملكيةأنذلكويعنىءمعينةصورعلىمقتصراحمايتهنظافيحعلوإنما

المدنية.اطايةحيشمننطاقهاعنيختلفنطاقا-الجنائيةالحايةحيعثمن-

دوناخرقانونبهيعترفالذىالحتةحمايةمجردعلىالجنائىالقانوناقتعرولمذا

دوراالجنائىللتانونأنذلكمعنىفبيمننطاقهئومدلولهعلىتعديلايدخلأن---

إلىالمجتمعوحاجةلآخرالقانونيقررهالذىالجزاءجمزتدخلهيعنىإذ،يانانو

فروعاحدفىلهتعبيرأالجنائىالقانوناستعملبذاو.الجنائىبالجراءتدعيمه

الدلالة،عينالجنائىالقانونفىلهتكونأنقالأصل،محددامدلولاالقانون

القانونىالةظاميفسرهكونإبكاو،الفرعلهناالجنابىالقانونتبعيةذلك؟منىولا

المدلولعينفىالواحدالتعبيريفهمأنوجومج-يصتكممماأجزاوهنتسقكلاهصر
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القانونيقررالتىالحالاتنادرةفبيستذلكومع؟اسضالهرفلأموضعكانأيا

ءرث"الأخرىالقوانينمنيستمدهاالتىللغعبيراتخاعمدلولآفيهانلجقائى

اككةالرأىتدعمووآالفةفتفثنقعهل(بندنجالألمافةالفقيهحاولوقد

يليهاءاستندالتىالحججقيمةيرلضمديتهنظركلضمتعينايكونولذلك،ناهانتقك

للفعلالمشروعةغيرالمفةمصدرأنبندنجيرى:بهمعيجنجننرممه8

قاعدةمصكرهاولمنما،العقوبةيقررالذىباتالعقوقانونذمي!ليىجراىالإ

يغمع-الذىالخ!أوالأعرتتضمنالعقوباتفانونعنمصعضلة،-،ه*(قانونية

قاعدةوجودتفترضجنائيةقاعدةفكلةعليهالخروجاءمجباتالعقوةانون

الاعمداءجزاءتحددوتالخالقانونبحيهالذىالحتهاتقررنهذه:جنائيةغير

بذاإلائتطبيقهامجاللاابخنائيةالقاعدةإنبقولهنظريتهبندنجيدممو5عئيهلهل"

إلى-طجةقىالمجعمعولكن،مقترفهاعبهاالهقابتوقيعيتعينيمةالجرارتكبت

وهذه،نشاطهمجالشخصلكلفتحددكافةالناسإلىتوجهسلولشقواعد

جنائيةصفةذاتغيرأجلمنوهى،جريمةنكبترلمولوتطبتكأ.فلقواعد

.بندنجيقرروءيمةالجراتحقكابتفترضالثىالجنائيةالقاعدةعنتماماشمتيز

أغلبففى،صراحةالقانونيةالقاعدةعلىالشارعينصأنبشرعزليىأنه

الجئائىءالجراءوجودمن!ئاتستخلصنهالأحوال

طلقول:حاعةليستعليهاتعتمدالتىقالحجة:صحيحةغيريةالنظروهذه

قبيةلتطجيفهلامجالوأنهيمةالجرترتكبأنمحلهاالجنائىالقانؤنوظيفةعان

9،ئفبءم+ءوى+م-لهب(؟"

مابو؟3مة:الماماكولىللقانون؟بلنسبةاتقلألةمنالجنائىللقافونمامظقفىأنظر

؟959سنةفبراير؟505،9ع؟3هوقم9سالنقنهخمحكةأحكلمجموعة1958سنة

-.669عن37رتم؟.ص

ئيفنعكعء-ى:كئمحعثمحة5ممةقييجأعحمالوبى-نيييح(2،

محفه+*ثلا56،،ء.عع34ء"مكه50

قع!:محعق!تمحقعكبهن؟اكاكمححمعذتحهم!فء*،؟بىصآنهجمحةيعرعكه9-،مم(



العامالردعوظيفةالجنائيةللقواعدأنمنبةمسمماهويهدمه،ارتكابها

وتبصرهمتنذرهمكلكافةالناسإلىتتجهباتتبارهالقهحتمالج5"دنهالجلتهردكيح

بعدهاقفلأهوظيفتهولهيمةالجرقبلوظيفتهالجنائىفالقانون،للاجرامالسيتةلهالعاقبة

ثمجناليةغيرقاعدةالحقتقرر.حيمايررهامابندنجلنظريةيهونوقد

بحتجالدستوريعترفحين،كللوضععليهالاعتداءجزاءابئنائيةالقاعدةتضع

الاعتداءجزاءالجنائىالقانونيضعوتنظيهاالمدنىالقانونيتولىثمالملكية

هذهولكن.الملكيةعلىالاعتداءجراتممنوغيمارها..السرقةيمهبتجرعيها

لمحقعلىالاحداءجزاءالجنائىالقانونيضعحينماالسندإلىتفتقرالنظرية

سلامةاوالحياةعلىالاعتداءاتمجرفىكللشأنجنائيةغيرقاعدةقبلمنتقرره

الحتع.يقررالجنائىالقانونبأنالقولمنبدفلايكون،ئوالعرضالجمعم

القانونجرمهثممشروعاالفعلكانأنافترضنابذاو.نفسهالوتتفىويحميه

نصيوجدلاإذ،التجريمنصبأنهنقللميذاالمثروعةغيرعفتهبهصدرفما

أنهبندنجنظريةإلىيوجهالذىالأسامىفالنقد."2"الفعلهذالهيخضعآخر

هذهموضعمابذ،الجنائىالنصبمنهقوبينهافطنابذاالقانونيةللقاعدةلاوجود

النعطإنبندنجيقول؟صرعنصيتضمتهاالتىالقليلةاءلملاتغييمرفىالقاعدة

الجناىالنصإنفقولأنالمنطقإلىالأقربأليسولكن،يفترضهاالجنإئى

يتصرفبذ،جناىغرنصقررهاولوالأحوالجيعفىمنهجزءفهى،يتضمتها

ء"3،طابعهعليهايسجغوالجناىالقانونفيها

مجردالجغائيةالدراساتتعدلم:ئلينافىللقانرفىئبمماعرةللعبر09-3

عنونالقانصوصثرحمجردعلىمقتصرةتعدلمانيأمحأ،اسمةخاطنونيةدراسات

بئف+1.م+4"+تم.كاد880(؟)

ككلدخيهوعية+:كاائيح+2"،عة،جيمحمحمممنهيكهنهدكمقمك(2،
محرعنهجغقنقعء!ع*ن،)ئكعقةميج3.
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ملاحظةكلتتوم-التىالتجريبيةايواساتئهميةعناللىالبثت!دش

انراساقة.هذهواهميةءتحكمهاالتىالعلميةنينالنواواستخلاصواسمعرانياالوفأغ

مكالخةإلىالجنائىالقانونيهدف:التانىالنحوعلىنوضحهاالجنائىللقانون

يتبينالجرائمتحددالتىالنصوصالهدفهذاتحقيتةعمبيلفىويمحالإجرام

ثوالعقابالتجريمفىمعينةسياسةمتبعآلهاالمقررةيةالاحترازوالتدابيرباتالعقو

-،محخأمحعنددقحنهققنكننهيح.الجنائيةالسياسة"تعبيرالسياسةهذهعلىيطلتهاو

ئمامهيوضعأناقتعينفمنسبيمةجضائيةء،ماسةالشارعيرسمنكاانهوبديهر

وتوضيحلأسبابهاوبياناجتماعيةطاهرةباعتبارهاالجريمةلماهيةدقيقتحديد

ويطبقةالفقيهيفسرولكاةالاحترازىوالتديهربالعقوبةالمبتفاةللأعراض

،للثارعالجنائيةبالصياسةالإلمامعليهماالمتعينفمنالقانوننصوصالقاضى

والأعملىبظغامةبأعصهاالإلماميقتضىمعينتشريعفىالسياسةبهذهحاطةوالإ

...لرحمنغاقف،الممحجح

العقاب2وجرامالإعا:وأهميا،عديدةالجنائىللقانونالمساعدةوالعلوم

العلويمهذهتتعادلولا"الشرىوالطبالفنىوالبوليسالجنائىالإحصاءوعا

وفهمدراستهاكلمقدرتهءيثومنالقانونزجلأهميتهاحيثمن

وعلمالإجرام2:علمانالقانونإلىمنالاصراهب-رفأوالعلومهذهوأهممشاصطهاء

بيما.التعريفلاكلكفيماونقتصر.العقاب

بالدراسةاهلاقرلألخنلأالإجبرامكنع5عايتناول:للامباعمعلم-51

يمةالجريدرسالذىالعاأخرىعبارةفىفهو،اجتماعبةكظاهرةيمةالجراصباب

طباخءبم:ئلائةفروعاالإجرام2ينتظموءالحياةطواصمنواقعيةكظامرة

الكامنةيمةالجرأسباباسةباوريتناولو،-كعنهنهجمحمطفئككمحلأحمعنعفتخألمجرم

الجنائىالنفمنوعلم"والجمانىاغلتىتكوينهإلىترجعالتىالجانىشخصفى

محجث6:علنجضحكنيحئ+ممنمإ+مخيجهيحم؟ءمههج"+عكقحآ(؟)

ءلالهشآبصة.مةظ(،9ء،ثر"حة.ء3.



نفسيةإلىترجعالتىيمةالجرئسبابفىويبحتس!نعيالهلألمحكيحمحلل!؟لنسن-لحا

أسباببالدراسةيتناول-ك"45ثعقعوالاجغعالجأئىنهللم+نجكلاال-قصةوعا"لجانى2

اخلافهالهاللأ.علىالبيئةوعواملالمجخمعفىالحياةظروفإلىترجعالتىنلجريمة

هومجموعةمحكئعنلمحمح!نكنكعكفيبكيحالعقابعلم:ئلعفابعلم-66

والتدابيرباتالعقوتنفجذيهونكلالاتباعالواجبةالأصولتحددالقواعدمن

الجنابية.؟عاتالتشرتقررهامنأجلهاالتىالاحتيعيةاضالأغرغقاالاحقرازبة

الئالاجتماعيةالأغراضتحديدهوالعقاب2فيهيبحطماأولأنفللثيعنىو

يةزاومنلمليهماالعقابعاينظرولا،يةالاحترازوالتدابيرباتازقوتستهدفها

نظاميقتضيهمااجتماعييننظامينباعتبارهافيهمايبحثولمنمامعينتشريع

وقذلكبعدالعقنبعايجتهدو؟يمةالجرمكالخةإلىالحاجةوتفرضهاابخع

محققاالاحترازيةوالمدابيرالعقوباتتنفجدتجعلالتىالقواعداستخلاص

الانسافتحقمقإلىنتجهأنهائى،الصحيحالنحوكلالاجتماعيةأغراضها

."جقيةالاحترازوالندابيرباتالعقوتتفيذوأسلىبالمجتمعحاجاتبينوالتوازن

ئىالحناالقانرلنهتطور

الفرورىبالقدر.الجنائىالقانونلتعاورفىفيمانعرض:قبر

الجنائىالقافونتطوراللراسةهذهوتشمل،الوقتالحاضرفىوضعهومعاكلتوضيح

إلىاوراسةهذهتقصتموفىءالجنائيةوالدراصاتالفقهتطورتشملاك+اذفى

المورةعلىالسابقةالعهودفىالجنائىالقانونلتطورنخممهقعسم:قسين

عليهءاللاحقةوالعهودالشورةهذهغيدفىلتطورهنخصعهوقسم،فلفرنسية

:كيحكعتمحضقمهمفهقفدصر،"الكمجفة.ءخج(؟،

.4ة3رقم(آ959)العتابمجلمقلأروحى:حسنىنجيبكود(2"
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"فرنسيةالثورةكلبقةالسا"هودفىئىالجناالقانونةتطور-آ

العقوبة"بنشوءالجنائىالقانوننشأ:ئلينايفلفانرفىفأة-13

صورةفىبةالعقوعىفقدالمجتمعاتفأقدم،الإنسانىالمجتمعفدمفديمةبةوالعقو.

قدمقديمالجنائىالقانونأنذلكيعنىو."ف3أجلهمنيوقعوشرايقابلشر

ءالقانونفروعأقدمصمكبشيروهو،نسانالإ

انعدامكان:للعفرءةئرتحلىللصررةهرالزاللى3ايرتهنفا-46

عنةالتعبيرصورةبةالعقولاتخاذسبباالبدائيةالمجتهعاتفىالمركؤةيةالقوالسلطة

رد-فكان،ضدهيمةالجرارتكابعليهالمجنىلدىيولدهاالتىالانتقامشهوة

ينتقمللبليهالآقربينبعونعليهالمجنىيهبأنهويمةالجريعقبالذىالفعل

والمجفددالجافىعائلتىبينالصعبرةالجربصورةالابنهقاميتخذو،لبانىمن

سملطةالأسرةلربنتفقدكابةللعقوالبدائيةالمورةهذهجانبإلىو."22عليه

يمكزو،طردهأوالمدنبفتلحدإلىتصلالسلطةهذهنتكأ،أقرادهاتأديب

ء"3لاالمجتمعداخلفىتوخالتىبةللعقوايةولىللمورةالتأديبهذااعتبار

باننلم2العشيرةنشأت:فبنائىنلنانرفىظررقىللمعمرةرور-؟5

لنشأتهذلأن،المشتركةوالممنلحالضروراتضخطتحتالعائلاتمن.نجوعة

منالحدعلىالعشرةعمنتناحيةفمن:الجنائىالقانونتطورعلىواضحتأنير

نطاقهكاتساععلىتترتبالتىالأضرارإلىبالنظرداخلهافىالفردى0الانةمام

للمجنىفليس،القصاصنطاقفىحصرههوعليهوردتالتىالقيودأبز*ن

الذىالشرجسامتهومقدارنوىفىيادلالذىالشربالجانىينزلأنغيرعليه

"6)

بم.2"

"ك(

،تحعلم!حة؟29.ءةكج8آ!جح!بةكة.م"هه9+.صع،

العد*مكعكله"الجعه"،+5.،ك"ج.قه8

مح+"آمحب!بيجقث6نحث!ممعيح4محد28ءنه!يصرأمميرمحدأ+5ة-
قعة85*+ء"1*!ءيح5نهغممحدد(،947،م.ء+،9م+.،6.
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داخلفىالأديبنطاقانسعفقد،اخرىناحيةومن."ف"يمةالجربهأصابته

علىأحمهمالمجومينإلىالنظرةنتفكا،المبثمتركةالممملحةفكرةبررتلمذ،العشيرة

قكانت،الاجتماىالانتقامصورةنذلكتبعاالعقوباتواتخذت،الجتمعأعدأء

عشيرته،حمايةمنالمطروديحردالذىالعشيرةمنالطردأهمها*ن،ظسية

العشيرةمنالطرديرتبطوءعليهالإعتداءيجرملامباحاشخصامنهويحعل

علىاعتدىقدفالجانى،المجتمعاتهذهفىالجريمةعنيهافامتالتىبالفكرة

الذىكانتالسلاممنفيعحرمبهتتتعالعشيرةكانتالذىالاجتماكىالسلام

به.تظد

حالةعلىنطافهافتصرفدللعقابالعشيرةبهجاءتالذىالتنظيمولكن

مفرمنفلاأخرىعشيرةإلىمنتميااكانإذأما.إليهامنتمياالمجرمبذاكانما

نشوءأنذلكويعنى،عليهالمجنىوعشيرةفانىاعشيرة:ائعشيرتينبيناليب

هوعليهترتبماحال،العشيؤبراختلافعندالبدائىالانتقاميمسلمالعشيرة

فيههتسامانا)"شيبرتينانباعتبارجماىإلىفردىمنالأنتقامهذاتحولأن

بياكان:!ةلمبئالتانرفىنلورفىومممامخاللبئفرر-66

المجنةعشبرةغيرعشبرةإلىالجانىانهحماءحالةقىمستؤاعرفاالجماهىالانتقام

وخاصة،المثتركةمصمالحهابليهدعتالذىالعشيمربينالعحاربفان،عليه

جسامةبرراقد،مشترلشعدولمواجهةواحدةقيادةتحتالتحالفإلىاضطرارها

اليهاالتجأتالتىالوسيلةوقدكانت"الانتقامهذامحلىيترتبالذىالضو

الهطدةفىتفخىالحربنتفإذاكا:الحربنظعمنمستمدةمنهللحدالعشائر

علىستبتالقةوالمشاكلالجربثارتأالتىكلالمشاتحسمصلحاتفافيةبعقد

يرادحسهاالتىالمسائلينظعاتفاقاطريقعنتخهاالأففملمنفإنه،معامها

الىمالبيسيمالمتهزمالفريتةلملزامهوالصلحاتفاقياتتتضمنهماواهم،بالعنف

عشيرةبلزام-وابتداءالاتفاقهذابعقدستطاعالجربوتجنب5اننتصرلملفريت!

58يفج2ء"مخرءعيةءظ*4،50\+.،"30(9)
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اويةفكرةنشأت،النحوهناوعلى"عليهالمجفةعشيرإلىمالبتسئيمنلجانى

فىاكيةتكونأنوطبيعى.عشيرتينبينللصلحتمنالانت،،كن!يح"ق!تمالذ(

ينعقدلمفإنالمةعاديين،الفريقينبرضاءإلاإفرارهامجنلايةرا!تخاأمرهاأول

الجرمجرفلأ.منمفرفلااتناقجمينهما

هذ!ويرجعءإجباريةصارتحينماهاماتطوراالديةانظامتطوروقد

جعلمما،واحدةقبيلةفىاندمأجياثمالعشائربينالصلاتتوثتهاإلىلتطورا

معمتفقغيرأمراواحدةقبيلةإلىتنتميانعشيرتينبيناليرلهبقياماحتمال

عندالواجبةالديةمقادبريحددعرفنشوءذلكعلهاترتبوقدءالقجيلةمصلهسيج"

بأدائها،.الإلزامفىالقببلة)سلطاتحقوقونشوء،المختلفةالجراتمارآكلب

إلىليوولجكأكا(بر)حالديةمنجزءافتطاعالحقوفهذهاستتبعتوفد

الجرءهذاازدادوقد،عليهالمج!إلىمساجلبةمنتقد!4مامقابلالسلطاتهذه

."23عقوبةباءةبارعابة"كالعامةالمفةبهاتفحتنحوعلى

العواملمقدمةفىالدينكانئلمبفىتالررئلقانرفىقىلهورئهرمخ-17

المشتركةالمصلحةإلىفبالإضافة،القديمةوالمدنالقبائلنشوءقىساهمتالتهخ

التهخالعواملأهممنالدينيةالعقائدفىالتقارب،كانالعش!ئربينجمعتالتى

تكوينفىالمساهمةغلىمقتصراالديندوريكنولمءالعشائربينوحدت

دينيةصبغةالحاكمسلطاتفأعئةالسياسىنثماطهاتوجيهانىامتدبلها،الدولة

والإبقاءالدينحمايةواجباتهأممنالحاكمحجعلأنذللثاستتبعوقد،واضحة

الجنائى،القانونتطورعلىواضحتأثيربذلكللدينوقدكان"الا"ةرضاءعلى

عنالتكفيرهدنهاوأصبحدينىانتقامإلىاجتماىانتقاممنالعقوبةفمحولت

يرضامهامنبدفلا،يمتهبجرالالهةأغفمبقدالجانىأنذلكوتفسير.يمةالجر

بالمجتمعصطه،الآلمةغفعبيحلالعذاببغيرو،بهالعذابإترالطريقعن

هم:كجعننمحقعء.فءمجةمقتصلمةتحفتنهتحلأ84ء8مح+مةمحهمشءتئح،آ2+..كر(؟،

كمحفقننهرم*1".سر7ء(2"
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هذآمنلذلكتبعاالمجتمعولهطهريحملهغدااكىالإنممنالجانىيطهرلعذلىقا

إد،وتمفيذهابهاالئطتهاتلمجراءافىللهقوبةاالينيةالصفةاتغحتوقد"الإم

ضحيةأنهالجانىإلىالنظرةوكانتتمتعددتةدينيةطقوسذلكتصحبكانت

اخر،مظهرابةللعقؤالدينيةالممفحةواتخذتءلغفجهالهثلأدفعاالآلمةإلىتقدم

تمممنالنيالجرانمغن)يردحبهأسلوأصبحتأى،الدينلحايةوسيلةغدتبذ

والإلحادوالشعوذةدينياكالمحرالجراتمكانمنالأكبرظلجانب،الدين

ء"3"الدينيةللجرائممقررآكانماموالعقولإاتوأشد،كنالعبادةأماوتدنيس

يتضتةفالتكفير:بالقسوةاتسمتأنباتللهتوالدينىالطايععلىترتبوقد

ذلكإلىبالإضافةو،،لجافىينزلالذىالعذاباشقدنحوصلهاأصعلها.

الدينسيادةوهى،المجتمعدطعمأهمبفعلهيهدملأنهةديدش-ىناجلافنطورة.

الآلهة.ورضاء

دلمطورللمسيحيةكان:ئليناقنلفانوفههلىنفوراللممبهمضرلح-67

منأساسإلىواستندعميقةعورةاتخذفالتكفير:الجنائىالقانونتطورقى

انه،رغباتهاالقسوةنشبع-لالمةبوضاءبالجانىتضحيةمجرديعدفا،العدالة

انبطيئةوفهاجمرة5)مخطمغئماافبطيئةمحوالعادلالإلهبهيريدلادلغداصجزاء

:أهميةكبيرةيمةالجربلىالنظرةلمذهوقدكانت،الدينيةيمةالجرأساسهى

بوادتهالىالعناية.ووجهالجانىفيخصيةالاهتمامأثاراغطيئةمحوالىفالاتجاه

لهنهلأ-ييريمةاقعنوىالركننظريةلنشوئساسانهن

باستبعادسواء،باتالعقو.فسوةمنالإقلالموالمسيحيةالعاموالاتجاه

،القسوةءلىتنطوىالنيالتنفيذوسائلبتجنبأوالشدةفىالمفرطةباتالهقو

الكنيسة،رجالتريبمحلنكنلمالإعدامعقوبةألق-ذتمظاهوومن

،"محقدء+لا9-ود،كسهيمء*ئ9+مد5كعنالشفعؤ9*ممييتج.)لأ،

فعدبحءكجءنععيرهة.معمحعة".غة-(2،

!ثجحنافمحثعكهميج.آكه.()مم
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،"ثجر+،كمحنيعسممآهال!يج!نطلاالمرافةالدماءتفزعهاالكنيسةإن:ذلكققيلبىقد

صمبممنوالتسامحالرحمةأنأولهما:عببانالاتجاهولهذا5محودالق!ددمحد!يي

الخطيةبينتوازناتضطلبالعادلالجزاءفكوةأنوثانيهما؟المسمحية-الأخلاق

افبطيئةهإثمتجاوزقسؤاستبعادكلإلىيودىالتوازنوهذا،ءالعقاب

اتصفتقدباتالعقوفإن،باأوروفىسادتقدالمسييةأنمنارغموكل

إلىذللتيرجعو،البالغةبالقصوة-الفرنسيةالثورةمبقالذىالعهدطوال-

والانتقامالملطانلتوطيدكلداةبةبالعقوالاستعانةعلىالمستبدينكلماطحرص

القسوةهذهإنبلءوالبطشللارهابوسيلةأيديهمفىفكانت،اخبمومحن

نكرةنثسلطتهبصنطدعلىاءطكمحرصبذأن،الدينباممنتمح

الدين.علىيعتدونبمنالعقابأشدبإتراليهتمحعلهقدالإ!ع"لتفويض

الفرنسيةالثورةعهدفىئىالجنانوقالقاتطور-2

عنيهااللاحقةوالعهود

بنمناطالفونسية.الثورةعلىمبامؤالصابتةالعهدامناز:تمميب-69

علبلحبتانتقاديةبروحوامغازكذلكالجنلؤيةالنظمأهمتناولتبرى

ذلككلترتبوقد.بهاتصفتماأخصالعهدذلكفىادتقرةنلأوضاع

الفشاطيقتعممرولم.اكورةخلالالممادرةالقوانينعنهعبرتجومرىتطور

وقد.عليهاللاحقةالهكودبهكذلكامتازتإغاو،العمدذلكعلىالفكرى

فلسفةعلىتقومالفةالمدرصةطاخمنهاوانخذج،يةالفكرالانجاهاتتحاقبتء

،اقدارسهنهلأهمبلىفيماضونر.محددةأهدافإلىوفمعأبهافاصة

منغمياباءتبارهمصرفىالجنانىالتعثريعتارخفىبالبحثالدراسةهذهونختتم

.الودهذهإلى

2!ببءآءالهحعه،!ة.ج+،8ء"م!رةمحكاالتنهبنهحلائه+معحئظيج5-،ثح(

الفو؟اتقافون-2
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الثامنهالقرنفىالحرصةهذهنثأت:الزرلىللمفليرقيئبيرصمه502

بيطالياو.؟نتماآفى-تحضخ-كة+ك"++ءبيكازياهمد،تهاوأهمةعشر

ءلئكلحمنالكثي*طجةطتققفكلباخيروفوانجلترافخمحنعقثم7+ععقهدد

القائمةالجنائيةالنظعإلىاندرصةهذهوحتهاالتمةلانتقاداتوتنخصءائنيافى

أى،باتالعقووخلتةالأفعالتجريمفىالقاضىنحكمهوالأول:آمرينقى

باتالعقووجعلالأفرادحقوقاهدراتذىالحدإلىالتقدبريةسلطتهفىالانساع

العقوباتقسوةهو.والثاف.الةاسبينوانتفرقةالاستبدادلشرأنولمجالا

النحولىهذاوهالمجتحعمصملحةأوالقانونىالمنطقمناعتباراتإلىتتندلافسؤ

باتىقووالثالجرائم!رعبةمبدأ!قرأر:ينأمرفىالمدرسةهذهافآهكنركزت

..،(3باتالعقوقسوةمنفلالوالإ

اقولةحتةأحاسيدلمحكقالاجتماالعقدةفكرإلىيابيكاراستندوقذ

أشحاءحمهمه.عنالدفاعقىالأفرادحقوقجماعهىبةالعةوبأنفقال،العقابقى

نتيجتين:النظريةهذهعمناستخاوقد."1للمبنيعهانزلواالتىوأموالهم

الحقوقمنقدرعنللمقمعتهلقدقردلأنكلالعقابفىالناسبينللمتاواة

يبيههوالجراتميحددفانونوجودالمساواةهذهوتقتضى،غيرهعنهقللمامعادل

الإفلالكهىالثانيةوالنتيجة؟القاضىلنحكامجالثمةلايهونحتىالعقوبات

اللاز2الفرورىالقدرنىإلاللمجقمع؟نزلوالمالأفرادلأنباتالعقوقسوةمن

93ك.بةموضوعالعقويهونأنبجوزفلالأنفسهمبهاحتفظواذلكعداوما،لافثموئه

ء؟796سنةالمادرالفرنسىباتالعقوقانونيابيكارباراءتأثروقد

وجعلكللقاضىيةالتقديرالسلطةعلةوقضيباتوالعقوالجراتجشرعيةقاعدةفأقر

شنهققنمنهفعو9+.مةكج(؟،

8عد"ءآ!،لمةسعع*"1ميج*899".مقم!(؟"

القهقعع،كج+.لثع(لع



والمصادرةبدةالموالعقوباتواستبعدالعفووالعحتمةواحد!حدايمعقوبات

التشريعفىحالةا(5نتأنكابعدحالةممل32إلىعدامالإبحالاتوهبطبملعامة

.الثورةكلكولسابق

العقابفىالدولةسلطةفأقاماترائهفىبيكاريايرباخوفوبنتامخالفةوفد

فائرتهةهوبةالعقويبررماأنالفكرةهذهوتعنى،المنفعةفكرةأصاسعلى

ماكانهىالمجدية!ةالعقيبأنبنتاموفالءلحفظكيانهضرورتهاأى،للمجتمع

يسعخالتىاللذةكلنظرهفىراجح!ايتوفيعهاعليهافييصيبالذىالأذكة

غنالردعفىغرضهاالعقوبةتحقتهاالشرطبهذابتءيمةالجربارتكابناجتحا

كألاقننهلقيماالنفعىالإكراه"بذظريةقالفقديرباخفوأماءرف"الجريمة

يخفرهمجميعاعلىالناسيمنفأثرابةللعقوئنومضمو:يا،"محتنينعماليجتبأنهكمم

لدييمتخلقأنهاإذ،القانونخيتفقمسلكاتخاذعلىيحملهمويمةالجرمن

ه"2رالإجرامسبيلبسلولشيهمتعنالتىالدواخجيايواجهونصقاومة

القليرالذكأيجاوزالعقوباتبتشديدفىتسمحالنفعيةالأفكأرأنونلاحظ

بةالعقومجاليقيدونفهولاء،بةللعقوالتعافدىالأسا!هابنكرةالقائاونبههمسصح

ابنلقىكليطلؤنهوئولتكحقوقغممنالأفرادعنهترلالذىالقدريحدود

حالصادرالفرنسىالعقوباتقانوناستوحىوقد"الاجماعيةالمنفعةتقضضيه:الذى

الصادرابمافارىاباتالعقوفانوناشوحاهاكاالنفعيةالأفكار018(5صنة

عيدابئمنقىاضطرابإلىفىفرنساالنفعيةألأفكارذيوعيربحوء6813سنة

فجاء،المجتمعحمايةعن179(سنةفانونيقررهالهلتىباتالعقووفصورالثورة

منوزادبدةالموباتالظقوأعادنهأذلك،صابقهمنأشد5186سنة.قانون

واعتريتالعامةالمصادرةوألحدعقوبةبالإءدامفيىالحهعيجوزالتىلحالاتا

واعات!افهأقصىو!داثدنىحداعقوبةلكلبتقريرهنقديريةة!سبللقاضى

.يينفروعشرخمسةيمةالجريجالإرضررألاوبشرعذفقطفىالجنحبالظروفاقفة

كيجهبعع!1ط"350"99".8لهة"آسنهقدنهلأعصء5مح+ءنهكطةي.ء*،م+.2ه(؟،

كعنهيحهمق!لاالجة+طج8،كج.ءفؤة*8؟هحلأعع!مةحردرتة+.82"(2،



لمدرصة2إلىنقدمنوجهماأهمكان:ليمرسضىئلرر-آدمفيربئ-26

المجممععليخطورتهاومقدارالجريمةفىاهتمامها!زتأنياالأونىالتقليدية

توبفلمالجماكهاالردععلىالعقوبةأغرلضوقصرتالجانىسسحصواغفلت

لاستردادبتهعقوتنقضىانبعدولمعدادهعليهالمخكومإصلاحإلىاهتماما

الققيضإلىالمدرسةهذهجهافادتالتىالمساواةانقلبتوفد،المجتمعفىمكانته

ظرونهمكلفىيختلفونأشخاصواحدلمصيريخضعأنإلىأدتيذ،متها

."ث"واحدةجريمةيرتكبواأنهملمجردالاختلاف

الأولى"التقليديةالمدرسةأنقاصعلىالحديثةالتقليديةالمدرصةفامتوقد

*+يبه5وأورنولانكلنجوروسىالحعيثةالمدرسةرجالمقدمةوفى

قىكققيجثةوهوسإيطاليافى+ئكلليربىوكلارافرتافةود.5كأمحفييناومولينيه

..ألمانيافىوميقرمايركلنهنة*الق!ثثفثلا!نه!ءكنهحمجلىيشنبرووبلجيكا

جعلت.يلهكاشطالتىعمانوبفلسفةيثةاءكالتقليديةالمدرسةرجالتأثروقد

-هذهتحقيقومنالعقوبةأساس"لخةمحكنفكئئذالمطلقةنهفالجكظ+العدالة"من

نأإذ،ذلكشطلبالعدالةلأنيعاقبفالجانى:تستهدفهالذىالغرضالعدالة

ترضىبالشرالشرفمقابلة،يقابلهشربهيتلأنيتعبنبالمجتمعشراأترلمن

يوذىوالعدالةيهدربهينزلشردونيمةالجرب!رمترلشأنحينفىالعدالة

بينالمدرسةهذهرجالجمعوقدء"2رالمجتمع!يرقىاستقرالذىجياالشعور

وغرضهوالعدالةأساسهافالعقوبةءالاجتماعيةالمنفعةوفكرةالعدالة.فكرة

بمايعاقبأنخللمةفنيس،الاجتماعيةالمنفعةبحدودمحدودةولنههاتحقيقها

النطاقهفىإلامشروعةتكونلافالعقوبة،مصلحتهتتطلبهاالتىالحدوديجاوز

"سشعكفةلع،دو"أملكيح"*نهثكفنل9كجلكقفيبر"والمصنحةالعداكفيهتجتمعالذى

.،ق،ةملثىلول-ككلفلاكجنهعشج*"

مثمطنقبرنهقحه+.كج60(؟،

9آئعح!مجحة.م-451.كل84ةخةمحنةجرعلخ+همح+،عمحلجثي*5.،،نهكه"..كج(2،

بمحقهبمح+مجظعث6*5550،"..ثثيجلميج+بيه"ءعككحجة!ع؟
.ء-،كهظتج+.2مه



الأشخاصبينجميعالمجردةالمساواةيثةالحدالمدرسقاتقليديةجالرهاجموقد

المسئوليةمناعذبذاكانبأنهوقالوا،المسئولةمنماغلديهميتوافر!لالذبن

ايوافعمقاومةعلىالمقدرةهوهذمالجريةضابطفإنه،الاختيارهوحريةلبنيهبية

المقدرةوهذه،محهالم؟صركةمحشب*حمةدفتقنهكأ*با،ظييمةبالجفا)مخاتغرىيرةالشر

تصرفحدنلواا"ثمخصبالنصبة-تتفاوتنها!بل،منشخصلآخرتتفاوت

استخلصوقد.قلأ3محفمامجازاالناسبينالمفترضةالمساواةتكونبذلكو،لآخر

تمثلنتيجتينالنحوهذاعلىالاختيارجريةضابماتحديدمنالمدرسةهذهأنصؤار

المسئوليةامتناعمناطأنئبيولى:الجنائىالقانونفقهفىهاماتطورامتهماكل

؟الاختيارجريةانتفاءمجردإغاو،الطبىثهمامهفىالعتهاوالجنونليسالجنائية

الأسبامج.التىحال،الفنيةدلالتهفىالعقلىالمرضعنمتميزةنفسيةحالةوهو

الجنائيةالمسئوليةبنظامالاعترافوجوبوللتانبم5سواء22"الحالةهذهإلىتودى

المتهينمنطائفةبوجودوالتسايم،شنهثننطيجلى،"ئكيحمحلجددعالمخففةنهتنهئنقثك+

ومنالإطلافعلىالجنائيةالمسفوليةلديهماتمتنعمنبينالوسلىالمنزلةيحتلون.

المتهملدىقنقصأنألمخففةالجنائيةبالمسئوليةالاعترافومحل،يتحملونهاكاملة

حالةاضابتهفدالمتهمأنتعترضوهى،تماماتنمحىأندونالاختيارحرية

بطلاقا،الفدرةجهذهنذهبأندونالشرنوارععلىمتاومةبمقدرتههبطتنفسية

العقوباتفانونيضمن!أعلىالشارعيتعيننهأإلىالمدرلخمةنصارهذهأيذهبو

ترافرها،عندالعقاببتخفيفالقاضىيلزمواالصئولية:،دهفيهيعترفيحاصرفصا

ظروفقبافرتإذاالجوازممةالتحفيفجانبإلىيقومالوجوبىائتخفجفوهذا

.،+مخففة

.28فىأملتبذ،الوضعيةيعاتالتشرعليالمدرسةهذهتعاليمأثرتوفد

ءكنهقلفنهقعح".6.آ.(؟"

العكهكممحفرلبحء".مغآ(2)

الننمحفعجكجو+.077-(مم"
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التخفيفبإلىاتجهالفرنسىالعقوباتلقانونجوهرياتعديلا6832سنة(بريل

قبل،أبيهقاتلهايدكقطعالقاسيةياتالعقوبعضفألغيت،باتالعقوقسوةمن

على.وعرضهالحديدمنحلقةفىعليهالحكومرقبةووضعفيهالإعدامتتفمد

المخففةنصاقالظروفالشار-كفىوتوسع،كلجبما(4)بىكبوالومم()*قهكأ-ئرىالجهور

بينوميز،بتوافيرهاالقولالمحلفينحتةمنوأصبحالجرائمعنثهلتحق

ثمنوعلكلالمقررةالعقوباتحيثمنالعاديةوالجرائمالسيلمسعةالجرائم

نحء1ئ8سنةفبرايرج9فىالسياسيةالجرائمفىعدامالإعقوبةألغيت

.ف875سنةالصادرالألمانىبات(لعقوفانونعلىتأئيرهاالمدرسةهذهقععايم

.كلا\9سنةالصادوالإيطالىباتالعقووفانون

الحديثةالتقليديةالمدرسةتعايماسغدفت:فلرعنممصر-للرر-22

لمشاكلالحاعيةالعمليةالحللوضععنمجزهاواتغحأساسيةلانتقادات

شرأنييحوهى،المدةالقصيرةباتللعقوالمجالتفسحالمدرسةفهذه:وف"الإجرام

يجعلالمخففةبالمصئوليةالاعترافأنذلك،بالجتمعإضراراوأكفرهاالعقوبات

*المدةقصميرةبات؟مقوالنطقإلىذلكفيودىالعقاببتخفيفملزماالقاضى

الأولى:درجصينعلىالهقابيتخفيفالقاضىيسمحونالمدرسةهذهوننصار

يعنىيرو،الخففةالظروفأحدلتوافروالثانية،مخففةبمسئوليةجديراالمتهملكون

لاختلاطالفرصةاتاحةمجردءلىفتقتصرضتيلفدرإلىالعقوبةتهبطأنذلك

كحإصلالبرنامجتخفعهئنبجرامادونمنعئعرقبأشخاعبهاعليهاغكوم

المجرمينيهعكبارالتسامحإلىالمدرسةهذهمضطقيودىو"ملائمةمدةيستغرق

ماعرفناهخبذاالاختيارجريهلدينهمتنقصانذينفهم،خطراالمجتمععلىوأشدهم

بمقدارتنقصالمقدرةهذهبذان،جرامالإدواخعلىمقاومةالمقدرةبأتها

فيه-والعريقينمحترفيهتمامالدىاتنعدمحتىالإجرامعلىالجانىيعتادما

4ءكلمقننهنعكه".78.كج.*فقبكه(؟)
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الغدالاتحقيقعلىالعقوبةأغراضقصرتأنهاالمدرصةكذلكهذهكليعأبو

بعدادهلديهوجرامالإنواوعواستئصالالجانىأمرإصلاحوأهملتالعاموالردع

صورةفىالعيوبهذهتبلورتوقد.عنهالإفرأتبعدالمجتمعفىمكانتهلاصترقاد

النقليدىالتشريعمجزيعنىالنمىالأمر،فلأ3ائمالجيعددفىواضحازدباد

الذممةالأمر،الإجرامإلىالعودحالاتفىواضحوازدباد،جرامالإحكالخةعن

رسالته.أداءعنالتقليدىنظامهفىالشهاءبئيعنى

ومنشئوما،السابقةبالانتقاداتمومنةبيطاليافىالوضعيةاندرسةوقدنشأت

وأهم.وجاروظلوالرع2ء-قخأعنقيكاوفيرىعهكلظعيجمة5لمبروؤو:هم

يةالجبرفكرةواعةماقالاختيارحريةلمنكارهوالمدرسةهذهمبادىء

لعواملحتيةنتيجةهوالإنسانعنيصدرنشاط!!ف،محب+نبرالنةالمكشح+

منهنوعينثمرةأفئايعفةيمةالجرعلذلكوتطبيق،داخابةوعوامللأخاوجية

بالتكوينتتعلقالتىوالنفسبةالعنريةالعواملهوالأولالنوع:العوامل

."23العارضةالاجتماعيةالعواملهوالثانىوالنوع؟للجانىوالنفمعىالجسدى

التقليدية،صورتهالىالجنائيةالمسئوليةإنكاريقتضىالاخ!ارحريةإنهرو

إذ،القانوفيخالفلامسبكاويسلوعأنيستطيعكانلأنهيسآللافالجانى

لأنلمجراءاتهقبلالمجتمعيتخذإنماو،حخضعلتأثيرهالعوامللازمةنتيجةيمةالجر

يواجة-طبييىردفعلعنهيممدروأنعنكيانهيداخأنلهتجعلالأشياءطبيعة

النكة-وجودهلهشأنكلكاشذلكفىالمجتمعوشأن،بهةرا"زيلاتأثيرالعواملبه

تسقوجبالتىالظاهرةليستالجريمةبأنالقوكذلكويستتبع"حم"هنعيداغ

يها،الاهمامالعبثفمن،بزاقهاالاستطاعةفىتعدفاارتكبتتدبذ،الهقاب

صعلالذىالإجراءقبلهيتخذأنفيتغين،الجانىشخصفىايبطرإنمايهنو!

عم**ج"ةقحمآ9مح+كثظةي5*5064ء+.جت"50(؟)

ثةكةي،كج،الجودءلخقة،،.مرد32،+،.5مت"(2)

خةمحنكج*رعء+مح+2"محكظةكةر.ءرع6ءمم+.ثج60(3)
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ج-قفقمحبط5صررالبالجممعينزلأنغ!لراستطاعتهفىتجعلظروفقىوضعه

نونيةقاكظامرةوجودهايمةالجرتفقدأنالذظرةهذهوتعنى،خك.لخة6سنهة8مح-الفقت

الشخميةأعراضمن*ودسنهلعقنكمسنهضثعبكوكدعرضدمجرإلىتستحعلوأن

وجودهايفلأ.وليسعلىودليلالشخصيةلهدهمظهرجياافكلأهميتها،الإجرامية

المسئوبةنستتبعفإنكار،ألجراءصفةالجانىفبلالمجممعيتخذهالذىللاجراء

وسينةمجردإلىيستحيلوأنبةالعقوصفةيفقدأنذلكيعنىو،الجزاءإنكأر

.،ثي-كالئتثتمبنه5شنهكمحلثاحترازىتدبيرمجردأى،عنكيانهالمجتمعبهايداخ

سببيوجدقلا،المسئوليةيواخلمنكاروالجزأءالمسئوليةبنكارعلىو.يقرتب

ذلكويستتبع5بانفطريهددهمنضدعنكيانهالدفاعبينوالجتمعبينيحول

مقدارئونوعهحيثمنسواء-الاجتماىالإجراءبينارتباطلابأنهالقول

بينهكذلكارتباطولا،بالمجتمعئفرالذىالفعلهامادياتوبين-جساممه

مخثفلنطفستهث.بخطورةيرنبطإغاو،الفعلطهذاتكبمرمسئوليةدرجةبينؤ

لآخرشخصمنيختلفافبطورةهذهفمقدار:المجتععلىالإجراميةالشخصية

الاجتماىالإجراءيهونأنينبغىولذللث،يختلفكذلكاف!ورةهذهونوع

ه"3اخفطورةوهذهمعمتةلسبم

المجرمين،طو6ففةبينيتمييزالمجاليفح.الإجراءنوعفىوالاخلاف

الآخر،النوععلىجرامالإإلىالمودبةالعواملنوعخاحدغلبةاقييزهذاوئيجإس

.العكن"8"أوالاجتماعيةلهلعوايهاءإىالنفسيةئويةالعضوالعواميهاغنبةئى

النفسيةأوالعضويةلالعواملتاثيرعليهميغلبالذينالمجرمينطائفةفنهالش

حمفنقنهقعكدجم+.،مم9ة(؟،

عمحفلقنهقعد،2(مجم،.+9

العد"يكحرثيجرعءخود"ءمه+45ر+.4*050(3"

الوضبة،المفرصةلتعاليمعنبقأامجرمديخقفسيمفىأفنير(،)

8نمحنةنهععمهمحدركمصرغثي.ءرعحتلأ+.كه7لقعيفئالجةالجي،حم،آعءنمحعدد،ء
.م+349+.38آع.*ثتفح



وتنقمم.الاجغاعيةالظواملتأثحهعاجهميغلبالذينالمحرمينطائفةوءةالش

مصابينولذواالذينوهم،بطبيعتهماجالرمينيفمفممم:قسمينإلىالأولىالطائفة

المجرمينيضموفسم؟تقديرهمفىالمختافةالقتمنشويهإلىيودىورافىباختلال

افملقيةفالقيم،تمرفاتهمخلىالىيمطرةيفقدهمبفعفالمصابونوهم،بالعاطفة

دونيمةالجرعلىفيقدمون.تصرفاتهمءلىلاتسيطرولنههامنعدمةليستعندهم

إلىكذللثالتانيةالطيهبفةوتنقممم.فوىانفعالبتأثيرمنسافينفيهاتفكير

عواملئمامضعافولكخهعاأمناءالأصلفىوهم،بالممادفةمونالج:قسمين

وهم،المعتاكونوالمجرمون،يقةانرتلىفيقدمونلهاينقاقونافبارجيةالإغراء

الاجتماعيةالعوامللتأثيرنتيجةسبيلهاالفواثمميرةلأوليمةالجرارتكبوانيذين

المجرمينيخمخاما.نضيفأنيتعينالعابقةالأربعةالأقساموإلى.المفسدة

".العقولمعتلى

الذىالقمسمباختلاففيختلفاتخاذهالمجتحعكليتعينالذىالإجراءأما

بمجرديمةالجرءلىيقدمفهو،صلاحهفىأمللايطبيعتةفالمجرم:بليهالمجرميقتمى

استئماله،يسبدفأنيتعينضدهيتخذالذىوالإجراء،قرصتهالهتتاحأن

زراعية.مستعمرةفىبالإفامةالإزامئوبدالموالنفىأوالإعدامهوالإجراءوهذا

العقليةمراضللامستشفىفىبيداعههوالمجنونالمجرمضديتخذالذىوالإجراء

مصيرغةينفلهالمعةادالمجرمأما"العقولمعتلى-للمجرمينمخمصمكانفىأو

المجرمبينمايميزحال،استةمالهفيتعينصلاحهفىأمللالمذ،.بطبيعتهالمجرم

تعددتبذاإلاللاعولبالنسبةلهلامحلالاستئصمالأنبطبيعتهوالمجرمالمعتاد

اريهبكلحردللثانىبالنسبةيتخذآنهحينفىالإجرام.علىاعمادهت!ثوجراتمه

هدفهيهونانيتعينبالممادفةالمجرمضديتخذالذى.والإجراء.الأولىيمةالجر

جتماعيةالإالعواملتأثيرنتيجةمعتادمجرمإلىالمجرمهذايتحولأنتجنب

الوضعيةالمدرسةأنصارويرى،السجونقىءانسىالاختلاطوخاصة،المفسدة

يتعينفالأحداث،والبالغينالأحداث:؟الممادفةالمجرمينمننوعينبينالتمجر
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ببنهمالفملمعزراعيةمستصابفىاعتقامأويقةشرعيةئلاتإلى.تسليهم

يمةالجرضررتعويضبغيرنلزمونفلاالبالغونأما،نهارابالعلوإلزاديملبلا

بذاأما،الموقتالنفىمصيرهمخطرهاكانزادفإن،الخطورةقليلىإنكاشب

معجواز.مقدمامحكدةغبرلمدةرراعيةمستصرةفىاعتقلوااظ!ررةشديدةكانت

الجريمةةرربتعويضيلزمونبالعاطفةوالمجرمونءالثرطخالإقراجمنحهم

إهـامةمحلعنبعيدامساكتهميتخذونبحيتبقامتهممحالتغييرعليهيايفرضو

المدرسةأنهاريوصىالساممةتالإجراءاجانبوإلى.ذويهأوعليهالمجنى

التىالإجتماعيةاعواملاتأنيرمنتقللالجريمةمنمانعةتدابيرباتخاذالوضعية

التشرديروالقفماءوالممعكراتالمخدراتمكالخةذلكمثال،باننكابياتغرى

.الدعاوةومكالخة

اقعطرفهوالوضعيةالمدرسةعيوبأبرزإن:للنرفبيدممعبآرص-23

هذمايدرسةأنصارأجرفقد،المعارضينلآراءبنكاركلتيمةقىالرأممثوالمبالغةفى

قدالاراءهذهأنمنازنمءلى3عإآالسابقونالفقهاءبهاقالالتىالاراءكل

فالهمايكنكلفاذللثجانبإلىو،الصوابمبأجانباشكدونتضمنت

المدرسةأنماربيندارالذىالجدلأعقبوقد.صوابمالوضعيةالمدرسةرجال

المدرصتين.بينالفوفيقتحاولمدارسظورالوضعيةالمدرصةنصاروأيةالتقليك

الآراءنفصملنمالوضعيةالمدرسةإلىوجيت"التىالابعقاداتلأهمفيمالمهاونعرض

التوفيقمدارسأهميهافالتالتى

وحرصهاالمجرمبشخصعنايتهافىحقعلىالوضعية"المدرسةكانتبذأ

إهمالفىأخطآتفقدظروفهمعمتفقاضرهيتخذالذىجراءالإنوعجعلعلى

وعارضمظهرمجردأنهالىاليهاوالنظرماديةيمةكواقعةالجرفىالبحث

الخرربالمجتمحقنزلباعتبارهافيخيابغيرشكفالجريمة،الإجراميةيشخصية

المدرسةرجالاستندوقد"أخرىإلىجريمةمندرجاتهتتفاوتالذى

الطبيبأنفمح:الجنائبةطوموالثالطببينالمقارنةإلىخطخبمفىالوضعية



ينبغىفكذلكالمريضعلاجإلىيتجهونهاكنذاتهفىالمرضبدراسةيهتملا

هذهولكن.يمةالجردونالمجرمدراسةإلىالجنائيةالعلمفىالباحثيتجةأن

أعراضمجموعةالمرضأنذلك،كالجريمةالمرضفليس:صحيحةغيرالمقارنة

الذىالشارعخلق.منيمةالجرانحينفىالإنسانصنعمنليستفسيولوجية

ذلكيعنىو،العقابلهاوتقررامبةالإجرالصفةعليهاتسبغالتىالنصوصيضع

عارضمجردليستفالجريمةالشارعجرمهفعلااقرفمنإلامجرمالايعدأنه

بعنايةجديرلذلكوهى،الشخصيةهذهمصدرولكنهاالإجراميةللشخصية

وجسامةنوعيحدداعتباراخطورنهاتكونأنينبغىو،الجنائيةفىالعلومالباحثين

فكرةأنكذلكالوضعيةالمدرسةيعيبومرتكبهاقثكءضديتخذالذىالإجراء

أنصاراعتمدفقد،المنطقمنسندلايدعمها،أفكارهاأهموهى،بطببعتهالمجرم

،ولكنبطبيعتهمالمجرمينلتحديدوخلقيةجسديةمميزاتبعضعلىالمدرسةهذه

بةالتجرإنثم،للاجراميزىالغروالإتجاهالمميزاتهذهبينعلاقةيتصورلاالعقل

يوجدولايمةجريرتكبوالمأشخاصالمميزاتهذهيحملإذ،القولهذاتكذب

،جرامالإسبيليسلكونسوفبأنهمالاعتقادعلىمايحملحيانهمطروففى

دليلايكونقدالمجرمينبعضفىهذهـالمميزاتوجودفإنذلكإلىبالإضافةو

،.الإجرامأسبابمنالانحلالاهذيكونوقد،عقلىأونفسىانحلالعلى

الاتجاهعلىالقاطعالدأيلوجودهادمجرمننستخلصأنلانستطيعولكنا

بينأساسيةتفرقةتقيمأنهاالوضعيةالمدرسةيعيبوء"2"الإجرامإلىالغريزى

والثانىجرأءأتالإأقسىضدهتتخذفالأول6المجنونوالمجرمبطبيعتهالمجرم

،حوهرىفارقالنوعينبينفليسذلكمنالرغموعلى،مصحفىبوضعهتقنع

المدرسةهذهوتقرر5بمقاومتهالهلاقبلعواملالجريمةإلىتدفعهكلاهماإذ

يمة،الجرضرربتعويضلزامةبإفتكتفىنطفةبالهللمجرمبالنسبةلهلامبررتسامحا

الجريمةإلىيعودلنأنهوترجحالمجرمهذامستقبلإلىتنظرانباذلكويعنى
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منضدهيتخذأنتقتغىالظدالةوأصبعتيمةالجرشوهتهالذىماضيهغعهل

رسالةتتجاهلأنهاالهايةقالوضمعيةالمدرسةيجيبوالملائذف".الإجراءأجاثا

وتلقينهمالأفرادترببةيستهدفاجتماىنظامفالقانون:الجضحعفىالقانون

الهدفهذاالقانونولايحقق.المجتسعومصلحةيتفنهلأالذىالسلولشكيفية

أفرادهعديدهعنمعبرةاقمعفىتموداللةالأساسيةوالقيبممتفقابتاكاقإلا

العدالةتققضيهثجزاءالإجتماءيةالقمبينمنزلتهاوللعقوبةءالعدالةمبادىءفى

الأفرادتقديرقىافىشكانتهذاافعقوبةالتزمتفإذا،يسقحقهبمنوينزك

الوضعيةالمدرسةولكن،-جوهريةمصلحةللمخمعوحققتالبهريمةمندنفرا

الإجراميةالشخصيةعلاجغبروسائلالعقوبةفىولاترىايقيقةهذهتتجاهل

وتنطوىبةللعقوجيىالإبالدورتيبطالنظرةوهذه،المجتمععندفاعوسائلو

تحقيقهاءعكالمجتمعيحرصأساسيةلاعتباراتتجاهلكل

الوضعيةوالاراءالتقليديةالاراءجمخالتوفيقحاولتالتىالمدأرسواهم

إيطالياكارنفانىفىأصسعهاالتىحمعالعء5ج"5رعدالثالثةالمدرسة:مدرستان

ةث*رف5*باتالعقولقانونالدولىوالاتحاد"2رجيعففىواليمينانهبنهكللاقعق!

ا)ق!-الاراء"برضكل!لطفيماوصصب،محنلأغلاقمنبير*كلحج*ةمحلفيلاتعبرفيج-الة

المدرستينهئهمباعتبارهالدولىالاتحادرجاليهانال-

هاملفانالاتحادهذاأسس:دلعقوبهافلقانحوفىدلولىلبرتماتر-24

--الاتحادنمارأيرىو،عك-ث،وليصتوبرنهالأنككلي+مهآممقئبهب

،بصفتهابهزاءبةللعقوالاعتراف-التقليديةلهندرسةرا"هنأمعذللثفى"ضفقين

التخويفبما:الأحوالبحسبهى،متعبلىةأغراضبةللعقوانإلىيذهبونو

العقوبةتننيذامملىبجملوجوبو؟منونءالاستنصمالوإماالإصلاحوبنا..

حب+عفع2ءلمهحعوعود1"،.ء*4"غ+.490(ة"

المدرسة:5هذتعاليمفىأنظر(2،

+.:لاالنهعفنملا"نةقلفعة5مكننمنخ5جآكخنة5محلمعلا"كبر(8894).



تبعاعليهمالمخكومتصنيفذلكويقتضى،عيهمحكومطروفكلمعفتفقا

متأنرين،الاتحادأنصاريردوءعلهنه"ف"الإجرامعواعل!بعضتاثيرلغابهة

بالتكوينتتعلقعوامل:نوعنإلىجرامالإعوامل،الوضعيةبالمدرسةذلكفى

فيها،عامىالتىبالدي"تتمللمجماعيةوءواملعليهللمحكوموالنفمىالجسدى

لتأثيرخضمواالذينةفدا.هملابالمجرمين:المجرمينمنطائفتينبيناقييزيرونو

يتجهونالذينالطبيعةأوبالاعتيادوالمجرمينالإجرامإلىدفعتهماجتماعيةعوامل

فهناكالطائفتيننبهايح!جاإلىو.اشخاصهمفىثيرعواملح!منةبمآجرامالإإلى

درجةيبغلانفبمىأوعقلىاختلالإلىلمجرادثميرجعالشواذمنثالثةفتة

تححخءلإحوسائلبلييحتاجونلمذ،لهمبالنسبةالعقوبةلاتجدىوءولاء،الجنون

ثعل!كالنههج+لخةكير1خطرةحالةمممدرالطائفةهذهأفراديعدو،خطرهمالمجتمع

جانبإلىالتدابيرهذهوتتخذ،يةالاحترازالتدابيرطريقعنمواجههايتعين

ولأتحملالإيلامإتراللاتستهدففىكونهاعتهاوتخقلف،متهابدلاصرأوبةنيهقو

جرامالإإلىالعودةبينوبينالشخصاءملولةمجردتستهدفإغاو،الجراءصفة

كلبعلاجهأوبالمجتمعيضرأنعليهالمستحبلمنتجعلظروففىبوضعهسواء

شخصيةفىالكامنانيطرنوعباختلافالتدبيرنوعويحتلف،شذوذهيزيلنحو

انقفيهبههبمجردوينتهىالخطراستمرطالماويستسروسببهالجانى

فانالوضعبةالمدرسةبتعالتمالدولىالاتحادأنصارتأثرمنالرغموعلى

الاتحادأنماربهقالالذىفالتممنمف:عدةنواحمنيتضحعخهااستقلالهم

حتيااختلافاولايستتبعالوضعجةالتصنيفعابالذىالتعقيدوبعيد-عنمنطفى

تننيذدللأءبهينيةئساسايتعلقإنماوالاحترازىالتدبيرأوبةالعقوجسامةنوعاوفى

المجرمينبعضبهايعرفخلقيةأوجسديةممزاتبوجودالاتحادنمارأيقلولم

يةالاحترازببروالضداءيمةجرتكمبترندونأمابيرتدبانخاذالقولمجالاولميحعلوا

أنذلكويعنى،جنبإلىجنباالنظامانيقومولكن،العقوبهاتتمحولا

وحدهاوتوخ،الجزاءصفةولها،وجودهالهالايزالالتقليدىمعناهافىالعقوبة

8يلمعة،كعجتهسكعهمءظ.ج*بى!آىب+نع"+م،ك!.آء.*كققثه-(؟)
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إحاطةعلىالدولىالاتحادأنصاوحرصوقد"المجرمينطوائفهالبعنهأبالنسبة

الفوديةالحرياتوحمايةالعدالةصيانةتكفليالقةبالفماناتيةالاحترارالتدابير

لدولىالاتحادارجالأقروقد.توقيعهافئوالفاضىالثارعتدخلبوجوبوظزا

الاراساتفىييالتجربالمنهجالاستعانةوجوبالوضعينالمدرسةبليهذهبتما

العواميهاتأثيرمنالإلالإلىتتجهالتىالمانعةالتدابيربأهميةسلمواالجنائيةكا

الجرائم.بارتكابتغرىالتىالاجتمامجة

الجنائىالقانونفقهاءمنعددكبيرتأييدالدولىالاتحاد6كثءمبالقيتولقد

العقوباتلقانونالدوليةالجمعية:منحها،تعايىعبهاتسيرمدارسوأسست

يىبارفىئسستالتى،دلهلمقيجآكمثككنهةلعسيجلكيج!كأكآثلأكنه+)ئعظتمكل

131التى(قغ+اك-تقبفلم-5كلهمنقدكح*نة4)"كئةنونيةالقاالفنيةوالمدرسة(92غسنة

محاليججكأ()نهقة،نفعلالأقيجكأتيالعمليةوالمبرسة(5جيط+؟فين)ساباتينىرومافى

ه"قو(ألخييجفىلعكهناسالدايدمدرنىأسمهاقتى

:يك"الدولىالاتحادتعالتمالمعاصرةالجنائيةالتشريعاتأغلبوتستوحع

ظلفىوصدوره،عليهالهكدتقادممنالرمعلى،الفرنسىالعقوباتفقانون
الأولى:جوهرياتعديلامرتينعدلقد،الأولىالتفليديةالمدرصةمبادىء

ئأضيفت،الحديثةالتقليديةالمدرسةبممعاليمثرامتأ6863سنةوالتانية1832سنة

القوانينهذهوئهم،الوضعيةالمدرسةمبادىءبعضاستوحتعديدةقوأنينإليه

ئغسطمها-(4وتانون،الإجرامعلبالمعتادينا:ياص(مك5سنةمايو2كلقانون

ا:ياص189(سنةمارس26وفابون،الشرطىبذفراجصا(:امذ(5سنة

تمثلالفرنسىالجنائىالتشريعفنصوص،النحوهذاوعلىء"3التخفبذربإيقاف

أنصاربهيقولالذىالنحوعلىوانتعالهالوضعيةالتقليديةالمبادىءتوفيقا-بين

"قجقدمحرد*5"عد،كىييظ+يميج*8بك+.4.لم(؟،

كةي*8مقعععتب"قهبة*ميج64كنهحم+.نحكع(3)

.يحةلالهعثمحفجآع.يحمئالئعجعنهمحية8.م"6يك+..670(3)



تأئرفدباعةمارهالطايعنفسمصرفىالسائدالجنائىوللتشريع.الدولىلاتحاد

.مالطاقهذاتحملأخرىوفوانينالغرنسىبالقانوند

خلالير-مصرقىسادت:ممرفةئفيفىللتتمرج:ارغ!25

الأاسيةومبادئهاأصولهايثمنتختلفمغعددةمراغ-الطويلتاريخها

منبتةالصملةلمذ،تفصيلالأحكامهأفعرضأننستطيعولا.كببرآ"فلأاخنرفا

بنيرالشراغهذهأهمصلاميةالإوالعثريعةةالحالىالجنائىالتشريعببنوشها

بالإضافةو،"المتاحبأحكامهايقينىعلىمحوالإلمامبأنئرهاطعلىوتمتاز،شك

أهمومن،الحانىالتمثريععلىنأثبر-محددةمواضعفى-لها.زالفماذلكإلى

من65للمادةطبقا-استطلهيعدالذىللحقاعتبارهامنرااقواضعهذه

خلاليمصرقىالإصلاميةيعةصادهالشروقد.ةحا؟اللسببا-باتالعقوقانون

القرنفىالقضائىبالإعلاحوامهىاالساجفىالقرنبىالعربالفتحابتدايلطوعهد

يهنلمالعهدهذامنكبيرشطرخلالالثربعةتطبيقولكن.عشرالتاسع

الممهماصىسلطانهملتدعمحوسيلةبةالعقوإلىالحهكلمأغلبنظرلمذ،دقهماينهلأ

العتابواضهدفالعثريعةتواعدمحلالحاكمبرادةلخلتخصومهمولمرهاب

الإصلامية.يعةالشرأحكامعليهاتقومالتىالأساسيةالمبادىءمعتنتئملاظياث

القانونإلىالتاريحيةأصولهفىيرجعمصرفىالحالىنلجنائىوالتشريع

تطبقها،القنينالقواصدرتثمالمختلطةالحاكمأنشفت(875ففىسخة:نسىالفر

فىيهماوعملصكرااللذانالجماياتتحقين!وقانونياتالعقوؤنفاب!تهاومن

الاختصاصملحوظلأنأثرلهمجنلمالقانونينهذينصدورولكنء(876شة

ىفيقحلا-خترافلايعدولذلك"ضيقنظاقحصرقىفدالمختلطةللمحاكمالجناقى

(؟5.889بالجائيةلفوسوعة،المكجندمحفعبدالأستاذالنرانعمذهفىأنظر(؟،

بمفا.وما877!ع

فىوادقوقهالربمة،ذهرةأبوىالشبخستبذالأ:الاسلامبةالثريعةفىأنظر(2)

-.لاىال!الفعه

(؟957،العقو؟اتقافونفىالمفمةا؟حكام:السعيدمصطفىالسعيدالربهتور(3،

ص



العقوباتقانونصدرحين(هم3سنةنوفمبر(3هوالحديث.الجنائىللتشريع

فىالعامأنشئتالتىالأهليةالمحاكملتطبقهماالأهلىالجناياتتحقيقوقانونالأهلى

بدورهالذىكانالمختلطالتشريعمنالقانونينهذينالثمارعافتبسوقد،نفسه

الفرنسىءالقانونمنمقتبسا

التىكانتالقوانينعنالاختلافمختلفاكلالجديدالتشريعجاءوقد

الجنائية،للأحكامواضحاتقنيناتضمنفقد-:صدورهقبلمصرفىسائدة

الحديثة،الجنائيةيعاتالتشرفىالراسخةالمبادىءفيهاتمثلتأساسيةقواعدسىوأر

الجنائيةالمسئوليةشخصية"بمبدأوسلم،باتوالعقوالجرائمشرعية"مبدأفأقر

ذلكإلىوبالإضافة،كاالقانونأمامالناسبينبالمساواة"واعترف"والعقوبة

بةالعقوتهدفجديدةأغراضمنأساسعلىباتللعقوالقانونىالتنظمأقامفقد

،باتالعقونونلقاالدولىتحادالاأنصاربهاقالالتىالأغراضجمالالإفىهى،إليها

المكانوتأهيلهحهإصلااحتل%مماو،الجانىمنالانتقاممحللاستهدافيعدفلم

البلادأولمصرتكنولم.بليهاالعقوبةتهدفالتىالأغراضبينمنالأول

تركياذلكإلىسبقتهافقد،بيةالأوروالقوانينمناقتبستالتىالإسلامية

العقوباتفانونعننقلالذى(858سنة"العثمانىألجراءفانون"بإصدارها

،؟ال..
نينبينالقواالبعيدلاختلافاملاحظةتفتهلمالمصرىالشارطولكنءدمى"العر

قانونصدرفىفوضع،الجديدةوالقوانينطويلوقتخلالالبلادألفتهاالتى

إلىااستناالقانونإصدارفيهبرر-منهالأولىالمادةهو-نصاالعقوبات

قررتهبحقيخللنتطبيقهأنإلىالناسطمأنثم،العقابفىسلطةمنللدولةما

-الجديدةالقوانينصدورثارهاأالتىالمخاوفبعضتحققتوقد.الشريعةلهم

تقديرفىكانبهانسمتالذىالعقابفىوالاعتدالقررتهاالتىكالضمانات

منوخاصةالجرائمفكثرت،الدولةسلطةفىوقصورضعفمظاهرالناسبعض

فىغيركافيةالجديدةالقوانينأحكامأنالشارعوقدر،المسلحةالعصابات

فىغهك(سنةبركتوأ(غفى،التحقيقفومسيونات"فشكل،مواجهتها

الجزاءقانونشرح،الهاشمىابراهيمالأستاذ:الجزاءقانونفىأنظر
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القبلىالوجهمديرياتفىمك(5سنةأبريل؟2يىالبصرالوبمديريات

بالقواعدتتقيدأندوناغطيرةالجناياتبعضفىوالحةكةالصحقيقلتتولى

طريق،بأىللطعنفابلاحكمهايكونأنبغيروالجناياتتحقيققانونقىلملقررة

علهاصاحبلما(هيي9سنةمايو(هقىذلكبعدالقوسيوناتهذهوفدألفيت

القوانين.هذهقررتهاالتةوالحقوقالفمافاتلأهمإهدارمن

الأهليانالجناياتوتحقجقباتالعقوقانوناألغى(954سنةفبراير(4وفى

منهكثتبماأحكامهماوضعلىالشارعاصتفادجديدانفانونانمحلهماوحل

التشريعاتفيهمايدمجكلأنوحرص،(883سنةقانونىتطبيقأثناءاكحربة

استعانوقدء(95خسنةإلىنهدد(سنةمنالفرفى.صدرتالتىالجنائية

الفرنسى-القانونإلىبالإضافة-(954سنةقانونىأحكلموضعفىالشارع

علىالتعديلهذااقتصروقد.والصودانىوالمندىوالإيطالىالبلجيرعبالقوانين

5(876سنةالممادرينانحتلطينالقافونينيمسفلم،الأهلييزالقانونين

إلىالحاجةعنكشفتواقنماديةسينسيةمنمتموعةعواملولكن

منيدالعكللبلادللسياسىالوضعأصابفقد:(495سنةلقانونىشاملتعديل

ثمعليهايطافيةالبرالحايةفأعلنت،(954سنةءلىالتاليةالفقرقىالتطورات

ودخلتالصياسيةالأحزابوتعددت(92نهسنةوصدرالدستورالاستقلالاعلن

جهودبذلتفقدفلكإلىوبالإضافة،الحزبىالتنافىمنعهدايهامبلاد

مايو8فىمنترواتفافيةالجهودهذهوأئمرت،الأجنبيةالامتيازاتلإلعاءعديدة

.(9كللأسنةبرأكعو15مناعتباراالامتيازاتالعاهقررتالق(93كلسنة

عدد"ممالملحوظنحوعلىوازدادالبلادنمواضطردفقدالافتصاديةالناحيةومن

،التطوراتهذهالجنائىكلالتشريعيوابأنالمختممنوأصبح"الصناعين

أعدوقد.باتالعقولفانونالمكملةالقوانينمنالعديدطريقعنواجههاوقد

بعدوالأجانبالممريينعلىيرىكلالعقوباتلقانونممثروع(9(7سنة

واضحةءالأنجلومحصونيةالصبغةالمشروعهذافىبدتوفد،الامتيازاتلملعاء

-؟937سنةحتىباقيةظلتالامتيازاتلأنيطبقالمشروعأنلمذايقدرلمولكن

العقوباتقانونه3



فىفصدرواحدعقوباتقانونبصدارعلهاكذلكانفقلملغائهاعلىاتفقفلما

العقوباتقانونمحلليحل(93كل85-لسنةرفمبالقانون(93كلسنةيولية3(

وقر،67ودسنةالصادرالمختلطالعقوباتؤنوقا(954سنةالصادرالأهلى

،(495سنةقانونيشصشهاالتىكانالأحكاممنعلىالغالبنونالقاهذابافظ

أحكامهفىوالإضافةالتعديلمنالملحةالحاجةلمليهدتماعلىاقتصرلمذ

بعضفىكيلالتسمنوالأجانبالمصريينعلىتطبيقهيمتهافتفماهوما

بناياتتحقيققانون(19!ظلكسنة)نفسهالوقتفىصدروقد.النصوكرث؟

بهمعمولا195غسنةالصمادرالأهلىالجناباتتحقيقفانونفيءوىفىمختلط

الحالىئيةالجنااتجرنءالإنونقاصدر(595سنةسبتمبر3وفىءالوطنيةالحاكمأمام

الجناياتتحديقفانونمحلبذلكوحيها؟95(سنةنوفمبز(همنابغداءبهوعمل

الوقتهذلكحتىبهمعولاظلالذى1954سنةاصادرالأهلى

لسنة58رتمالقانونهوالحالىالعقوباتقانونفإن،النحوهذاوعلى

.،(93كلسنةبرأكضو(5منذبهوالمعول(9مملأيولية3(فىالصندر(93كل

الصادر!(95ءلسنة655رقمالقانونهوالحالىالجنائيةجراءاتالإوقانون

5(95(سنةنوفمبر(همنذبهوالمول6950سنةسبتمبر3فى

تهتواالعقوباتلةننونمشروعلوضعلجنة(946سنةفىشكتوفد

أعدت(959سنةونى"يطبقانلهلقدرلمولكن1952سنةوضعهمن

اقليىقىتطبقوالأحداثكلالجناشةجراجا!والإباتالعقولقوانينمشرولحت

المراجعة-موضعالحاضرالوقتفىالممثمروعلتوهذه،المتحدةالعربيةالجمهورية

يمة،للجرالعامةهوالنظريةالمولفةهذاموضوع:لبررلضمخق-26

بالأحداثالمتعلقةوالأحكامالاحترازىوالتدبيرلأمقوبةالعامة4النظبأما

يمةلل!العامةالنظريةدراسةافتقحناوقد.آخرمولقةإلىفهاالبحثءفنرجع

دراستهاهفىسيتبعالذىالتقستمببياناتبعناهالأونىلمبادئهابعرض

-القانونلمثروحال!!ناحبةالمذكرة(؟،



لاجريمة.افامةيةلئظرمبادحطءا

اقةالأوفةهوالمبادىهاقهيديةأببراسةهذهموضوع:تفمميم-27

بالجريمةالتعريفةازراسةهذهوتتضمن.للجريمةالعامةنلنظريةعليهاتقوم

تقسيماتها.فىبالبحتوتختتموطروفهاأكلياوبيان

بالجريمةالتعربفة-آؤ

فى"الجريمة"تعبيريسغعمل:،لليريمم"لمعبيرايملفمئلعانى-آ8

النظر:وجهاتباختلافيختلفخاصمدلولموضعفىكلوله،متعددةصمواضع
،مغعبدةعلومنراسةمحلدالجريمةكونإلىالاختلافهذايرجعو،يليه

مواضعوأهمانتعبيرهجهذايعنيهماضوئهفىيحددالذئغرضهعمولكل

!لاجتماعيةالوجهةمنفالجريمةءوالقاونلأجتماع2:هىالتعبيرهذااستعيل

يعاقب،لمامعليهالوضعدالشارعأودمبسواء،بالعقابجديرسلولشكلهى

فىالجريمةضابطهى)لمحفنهعةكلفنقبمميجثث"!بالعقابالجدارةأنفلكيعنىو

منمعينمجتمعفىالسائدالعامبالرأىرهنالجدارةهذهوتحديد،المنىهذا

هذافىوالجرممة..الأحاسيةياللأمصالحةتمسالأفعالبعضأنتقديرهحيث

3.تمهولأماكنالعصورباختلافتختننهئى،آخرإلىمجتمعمنتختلفالمعفع

.تصمدقئلمدلولهذافى-يمةللجفثابتةفكرةبوجودالقولإلىرأىذهبولكن

وفىة،كفبشنههف!عئفةلخ+الطبيعيةالجريمة"قعبيرعليهاماطلقمجتمععلهاكل

الجريمةضاجطجعلالذىحالقتخ()ءجاروقالوازئىبهذاالقيوبلينمتدمة

،والبلاد؟3"العصورفىكليسومتوسطأخلاقىضورعلىعدوانأفياالطبيعية

-ننهطلصرعقيجء:محهمضعهـلقيرمحنهجعفمقجك!!كعل!ق!!785،+،؟تمعد

مدلهعصرعح!،،جج++،+--مقمة-..(2)

عغهحبحالفعقحئزىمحدددمحلا1ميظخمةفهيجكقعالم+)ك(
برفهمهآ."م*4009
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ئزريتصورلاالأخلاقيةالقيممنأدنىقدرعلىعدوانأنهاذلكويعفة

الوعة.القانونجريمة"تقابلالطبيعيةوالجريمةءإنسانىمجتمعمنهيتجرد

معينةسياسةضوءقىالوضيىالثارعيخلقهاالتى"كفنتهة-حمةيكينكةمميهفى

والنظرية*..-والمروروالضرائبالنقدلها،جراموأبرتح.مثال،المجتمحقعنيم

الأفضلمل.إلىالشارعانتباهتوجهإذ،واضحةأوةذاتللجريمة"لاجتماعية

وفكرة5والعقامجؤف"اةحريماعلةتحديدعلىالمفسروتعين،بالتجريمالجدير

-،صحتهافىشكلاالوضعىالقانونجراتمبينوببهاوالمقابلةالطبيعيةالجريمة

من.بالتغليظوأجدرللمجعمععداءأشد.:الطبيعيةالجرائممرتكبىأنوئهميتها

الوضيى.القانونجرائممرتكبى

الجريمةتتناولالتىالقانونأفرعبتعلمدمسعددةمعالنهالقأنونفىوللجنريمة

جريمةوثمةكنطةكة()ئشينمدنيةجريمةوثمةجنائية.جريمةفثمة.بالدراسق

لفظ5ئطلقاإذنهأالبيانعنوغنى.كنالتمة(+لأبنلنيننهثنل)محنج-تأديبيةئوإداتحية

أهمهاهبهاعةمارهالجنائىالمدلولإلىأنصرففقد"-الجريمة"

آلشراحمنكثبريذهب:للينايمرلولاقىئليريهرضابما-29

الجريمةوضابط،"23،عقاباالقانونلهيفرضفحل"بأنهاالجريمةتعريفإلى

-لهماتعريففهو،لهاالشارعيقررهالذىالعقابهوالتعريقةهذافى

عناصرحددماالكاملهاهوالتعريفأنعندناوالرئى،؟مناصرهالابأثرها.

ء5ينرها؟يانهجانبإلىالجريمة

بوادةعشهاصادرمشروعغييوفعلاببريمة:.لبربممشرجمة-35

يا.احترازتدبراأوعقوبةالقانونلهريقرجنائية

.عناصرهاتخلاصيتجةالتعريفهذاولتوضيح

*نهمنهققعوع؟7.*همء.تمد(؟،

محببة:+5سرئمحع:يرسصرغكلخهـءفيسإ9+م،ة+ع2-ام2ة

**+جيب"ب.ءب!غويم.!مم.
.39آن938ابخنفيبىالغانونفىالعامةنلأحكم:بذوىفئالآضنإذا
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:النالية؟ت"العناعرعلىالجهممةتعريف؟قوم:للنعمضهنامرب3؟

فلا،لهاالمادممةالجانبفيهيتثلفعلارةكلبالجريمةتفترض:ئوير

صورته،أياكانتجراىالإالسلولتبالفعلونعنىءفعليرتكبلمبذاجريمة

النشاطيشملواسعااصطلاحيامدلولاالفعلتعبيريتخذالنحوهذا-رعلى

لاختلاسيبهالجانىتحريكالإيجابىالتشاطومثال؟للامتناعيتعالإكليةكا

حقه،لىقذفاتعدبعباراتللنطقلسانهئولرصلههقدمهأوعليهللمجنىمال

الأميحجامأوعليهطرحتدعوىفىاءععنالقاضىإحجامالامتناعومثال

فيهايتمثلثاراالفملعلىتترتبأنوالأصل"ليهالثطفلهابوعماععن

جريمةفىعليةالمجنىوقاةذلكمثال،القانونيحميهالذىالحقكلعتداءالإ

فالوفاة،الجافىحيارإلىعليهبلمجنىحيارمنالمختلسالمنلوا"مقالالقتل

وتعدوالحيارالملكيةجملىاعتداءالحيازةوانتقالالحياةفىالحقعلىاعتباء

ولكها"ةالنتيجة"تعبيرعليهايطنقو،يمةالجرمادياتاتنجزالفعلثارأ

لمأنهمنالرنمعلعليهالقانرنيعاقبفاأثروع،جريمةفىكلعنصراليصت

مجرد؟امتناعتقومالتىالبسيطةالسلبيةالجرائمفىالوضع!ذللث،نتيجة-يحقتها

نذكر.لمولذلك.عليهطرحتدعوىفىالحكمعنالقاضىكإحجامثارهاعن

الجريمة.تعريف!قى.قلنتيجة

أوالعقيقهلقانونطبقامثوعغيرالفعلأنالجريمةتفترض:عامجآ

المشروعية-ولانعدامهمشروعبفملجريمةتقوم،فلالهالمكملة!لقوانين

معتتتفقلاوهى،تحددهالتىاغاصةالقواعد-الجنائىللقانونطيقا-

النانونفىللفعلالقانرنىالتكييفاختلافإلىيودىمماالجنابيةغيرالقواعد

االناصرهذهسنكجنلمد،الجريمةتعرفعناصريبانفىمزاجململىنثميرلن(؟)

مرابهاءفيهاقذكرتفصيليةدفاةبعدكلمخيما



-8مم-

ببتقوملاالجنائىللقانونطبقاالمشروخفالفعل،اخرقانونفىعنه.ابختةئى

جغيرمشروعبأنهالفعليوصفو.اخرلقانونطبقامشروعغيرولوكانجريمة

خاضعافيهاارتكبالتىالظروففىيهنولميجرمهنعماالقانونتفممنلمفا

يجرمهباتالهقوفانونلأن؟شروعغيرفعلالحياةعلىفالاعتداء"لمباحةلسبب

أنه"منكدالتأيقتضىاقشروعةغيرصفتهمناكحققولكن،(234)المأدة

وأالنفسثحرعياعندفاعابرتكبالذىقالعتل،لمباحةعمببيسرعليهلم

صفنلامنجردهتد،بباحةسببوهو،الدناغالشرىلأنمشروعفعلهواناك

!ءغيرللشروعة

فنيست،جنائيةإرادةعنغيرالمشروعالفعلصدوريمةالجرتفترض:لت!لح

العقابويتحملعنهايسألإنسانعملهىبل،خالمةماديةظاهرةالجريمة

بينالعلاقةبغيرو،نفسيتهفىأصولما!تكونأنيحبولذلك،أجلهامن

عنها.مسئوليتهتقومشخصتحديديستحيليمةالجرومادياتالجانىشخصية

إذ.،لمنسانعنصدورهاشتراطيعنىبرادةعنالنعلصدورواشتراعز.

تعدحتىقانونامعتبرةرادةالإتكونأنيتعينوءنسانالإلغيرالإرادةلاتنسب

وحرةمد!مميزةلمذاكانتإلاكذلكتكونلاوهى،يمةالجرفىعنصرا

علهـويطلق،الجريمةعنالمسئوليةبهاتقومفلاذلكعهاانتئفإن،مختارة

الجابية"المسئوليةمواغ"قعبيرالقانونيةالقيةمنتجردهاالتىلأسباب

الضورةءوحالةكراهوالإالاختيارىغيروالسكرؤالجنونالسنصغرومئالها

،،جنائيةبرادة"بأنهختوصفأنتعينفانونامضبرةالإرادةأنثبتفإن

محلبذلكفكانتالجريمةمادياتعلىسيطرتإنكذلكالإرادةوتكون

الدىهغيروبغطأالجناقالقصد:عورتانالجنانبةوللارادةءالقانونلوم

العمدىغيرالخطأيفترضو؟نتيجضهوالفعلإلىاتجاهـالإرادقالجنائىالقصديعنمةو

ومنابمانىويبمفىأنهكانمناونماءلىالنتجحةدونالفعلإلىالإرادةاتجاه

صورةالعمدىغيروللخطأ،حدوثبادونيحولوأنالنقيجةيتوقعأنواجبه



-*بح-

وبكنةحدوثهادونبيولأنوأرادالئتيجةتوخقدالجانىأنتفترض.ثاجه-

ذلك.منالرغمغلىلخدثتغيركافاحةماطعلهااعتمد-

يا،احترازتدبيراأوعقوبةلهايقررالقانونأنالجريمةتفترض:رنجعآ

بطابعهيمتازخاصنوعمنأثرتحققارتكاجهاعلهايرنبأنهذلكويعنى

البحت.الجنائى

من163المادةتقضى:نلرنهممولليربهيجئشئفيئلييرجيىئلفرممة-032

اتعويض"بامرتكبهيلزمللغيرضرراسببعنأ"كلبأنالمدنىالقانون

وجزاؤها،المدنبة.يالجريمةضررابالغيراغدثخطأعنالصادرالفعليوصفو

أسابىوالفرق"للالتزاممصدرالمحوهذاعلىوهى،بالتعويضمرتكبهافيام

فالأولىتتحدد،مشروعةمنهماغيرنتكلفإنكا،نيةالمديمةوالجرالجنائيةيمةالجربين

هذهصفتهاتتحددوالثانية،باتالعقوقانونلنصوصطبقاالمشروعةغيرصفتها

المشروعيةنعدامافضابط:ذلكفىيختلفانوالقانونان،المدنىايانونلقواعدتطبيقا

--،بباحةلسببخفموغهوعدمتجريملنصالفعلخضوعهوالعقوباتقانونفى

بخطأ.وافراتضررالمحداثالفعلهوالمدنىالقانونفىالمشروعيةانعداموضابط

يحددباتالعقوفقانون:القانونينمنخطةكللىواضااختفانلمسبذلكو

القانونولكن،مشروعةغيريعتبرهاالتىالأفعالعديدةنصوصفىتفصيلا

مقالجريمتينبينوالاختلاف.واحدنصيتضمنهالحمةبقاعدةيهغفىلفدنى

لخيث،الفررهوللدنيةالجريمةئوكانفأهم:واضحكذلكالأكأنحضث

الأهميةهذهمثل"فعررليسولكن،"فلأبالتعويضالتزاميتصورلاضرلا

.ضرركالوضعأنه،اغمحدثمنالرغيمعلىالجريمةتقومفقد،باتالعقو!انونفى

ولايل.المعنوىءرخيصدونالسلاحوحملالجنائىوالانفاقالشروعفى

؟بابىبدالمدقالقافون!شرحفىالوسيعذ:السهورىأحمذالرؤاقعبدايهتورا(؟،

.-.85،عي568رتم(؟9ه2)

"كاتهععع!مبر*ثه،.ء+طب5م-.(2،
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ابخنانيةالجرائمفبعض،المدنيةالجريمةفىأهميتهتفوفأهميةالجنائيةالجرممةقى

عرتبهها،لدىالخبنائىالقصدتوافراإذبلاتقوملا"لمرضوهنككللسرفة

منإنهبل،العمدىغيرانبطأتوافرلحمةالمدنيةالجرائملقياميكفىأنهحينفى

الإطلافعلىمعنوكةركندونأممة،"ف"أطخقونالمدنيةالجريمةفيامالمتصور

.لهك"الجنائيةيمةللجربالنصبةاصلايتصورلاذلكولكن

بحدامابالفملتقومأنالمتصورفمن،يمتينالجربينالاختلافلهداونتيجة

أنذلتومحل،الجنيجيةدونالمدنيةالجصربمةتقومفقد:الأخرىدون
تجريم،لنصفاضالكونلاولكنهبخطأويقتهنضرراالفعليحدث

دونالجنائيةالجريمةتقوموقد.عمددونالغيرمنقولاتإتلافذلكومثال

ذلكمثال،بالغيرصرايحدثلمفعلاالقانونيجرمأنفللتومحل،المدنية

منيجعلالجريمتينبينالتقارمجءولكن.ترخيصدونالسلاحوحملالشروع

وأنتجريملنصفاضعاالفعليكونأنومحلذلك،واحدبفعلقياعهاالمتصور

05والجريقةوالسرقةالصربأووالجرحالقتلذلكمثال،ضررعئيهيترتب

القضلهأماموالمدنيةالجنائيةالدعويينتحريكجوازإلىالةماربهذايودىو

الإجراطتفانونمن25(المادةمعا)فيهمابالفصليختص4الذىالجنائى

أمامفيهالمخكومالشىءحجيةالجنائىالحكمحيازةإلىيودى،كا(الجناتعة

جراءاتالإقانونمنغ56،المدنىالقانرنمن456المادتان)المدنىالقيزماء

يممدرحتىاندنيةالدعوعةفىالفصللميقافالمدنىالقفاءاقجزامإلىو(الجنائية

.(الجنائيةجراءاتالإقانولتمن265المادة)ائهائىالجنائىالحكم

الغأديبيةيمةالجر:للمأربقضىوئليرعهزئليناشضردليريىبهيىدلفرلهة-033

،إباساوهعاتقهعلىيلقيهاالقةبالواجباتهيئةإلىينضيشنحصيخلجلهى

نصتهدفلقواعدالفاعيلأبليهاينتصيالتىالهيتةحخفوغالتأديبيةالجريمةوتفترض

!766عة25.رنم؟بالسنهووىالرؤاتعبدالإكتوز(؟،

ة89عة28سوالاخعبدالفافونمجغ،الجنائئالفعد.:حسئنجيبعرد(2)
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-الجرائممثالوام،فيهاالعملسيرحمشهااوكنالةكرامتهائوهيبتهاصيانة

أعمالفىالواجبمقتضيىعلىخروجاالعامونالموظفونيرتكبهماالتأديبية

معدلة(95(لسنة2(5رقمالقانونمن83المادةانظر)"فةالعامةالوظيفة

.(19كلهلصنة73رقم6مانون؟ا

عدوانقالأولى:واضحالتأديبيةوالجريمةالجنائيةالجويمةبينوالفرق

منخطورةأشدأولاماأنذلكيعنىو،هجئةعلىعدوانوالثانيةالمجتمععلى

العقوباتعنطبيعتهافىمختلفةالتأديبيةالجريمةالمقررةباتقوواله.نانيهما

فيمنالهيئةثقةعدمعنتعبيرأنهاالتأديبيةباتالعقوبينوالجامع،"2"الجنائية

التأديبيةباغاكةالمختممةوا"مئات.رابطةمنحيايملهلماقطعأوبنظاعه!أخلها

ذلكلهعدو،الجنائىالقفاءعنتتبعهاالتىالتحقيقوقواعدتشكينهافىتختلف

كللإحدأهاتعليقفلا،الجنائيةعدن-الدعوىالتآديببةالدعوىلاستقلالنتيجة

والأصل،الأخرىتحريكدونيحوللالمحداف!فىالحكموصدوز،الأخرى

لقفاوتونتيجة.يبه"الأخرىعلبحدامافىالهاادرالنهائىالحكمحجية%لا

الشارعيحرص،منهالهكلالمقررةباتالعقووجسامةخطورتهجافىالجريمتين

الجرائمبالنصبةذلكلعفي-النيحفىاءصرسبيلعلىالجنائبةالجرائمتحديدعلى

كدسنيمان!تووا:العاعابةللموظفايقبالفسبةالتأهـببيةالجرجث"معنىمخقبدقأظر(1)

الإداريةالحكةت66هعن،؟69؟)والعربىالمصرىالإدارىالقافونمبادىء،"الطماوى

؟سالعلياالإداريةالحكةقروحها6نئالغافوفيةالمبادىءمجوعة9556فوفبر5ىالعليا

.ع؟عن7رقى

،+"آهحعح!بة.ء*د550".مكمئج(2،

ر+ميبرلهع!.!عة،ء.م"د"5لقء.ينرقجةبدالفعجلعحم!بة.عدد،ب"ةوىة،كا(
العد+لي!مقهحعههمةميج+،كيقطبميج7ع

2*كأ.سنةكتوبرأ03فقنة:الجنائبةالدعوىعليالنادييامحلأثيرانعدامفىأنظر

.6عء7رفم5مج؟939سنةنوفبر02ء69عة78رقم3بالقانوفيةا)فياعزمجعرعة

.98عن3غرنم؟سالنفننمحكةئحكممجوعة1989سنةنونهبر22

قى2اذدارىالقضاءمحكمة:جةالنأدالحاكةكلالجناينافىحقأقيرافعدامفىرل"أو

.84ممحنغ26زقم8سالإدأرىالقفاءلأحكمالدوأ،مجلهمجوعة956غسنةمارس
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.لهال!واسعةتقديريةبسلطةالتأديبئللقضاةؤمعترفالحمبهتحديدمكتفياالتأديبية

الاقرابةبليانتأديبىئونالقاهوميلالحديثالتشريعفىنلملخوظولكة

الغماناتالتاديببةالحاكةتتوفرفىفىأنبالرغبةذلكيعللو،-الجنائىالقانونمن

الجرأئمفإذاكانت:"23التعصفتاحتمالعنجيانأياالجنائىالشارعيقررهاالتى

تحديدعلىالغالبفئيحرصالشارعفإقالحصرسبيلئمحددةغيرالتأديبية

توحأنالضأديبيةللهيئةيجورلابحيثالحصرسبيلعلىالتأدي!يةالعقوبات

باتباغملزمةغيرائتأديبيةا،مئاتاكانتإذو5"ك3عايهاالقانونينصلمعقوبة

الواجبنهمشها!فالجنيهممبةاهاتانيجرثونقاعليهاينصالنيوالمخاكةقواعدالتحقيتها

وقد،للمتهمجوهريةضاناتمقررامايهونالقواعدهذهمنتتبعأنعنيها

رفمالقانون:العامينللموظفينبالنسبةانظر)الإزامهذانفسهالشارعيقرر

التآديبىللقفماءيجوزوء(2،28،29كل،8،26المواد،فى958لسنة(67

يهونأندونالجنائىماءيصدرحنيالتأديبيةالدعومحةفىالفصمليوقفأن

لما.ومراماةالأحكامبينالتناقضدرع-المصلحةبذلتهالإيقاف"؟"ءومنملزما

الجنائىللحكمتكونأن-الحقيقةعنمنوسائلالكشفالجنائيةالمحاكمتحوزه

هذهأن.تقتمرعلى،الإدارىالقضاءمامأفيهالمخكومالشىءحجبةالضهائى

حجيةلاأنهذلكويعنى،ةرورياإثباتهلأنوقاغمنأثبتهماعلىالحجية

تكييفءمنقررهفيماالجنائىللحكم

لاجريمةالعامةالاركانة-52

:جانبانالأقلعلىولها،مختلطةطبيعةذاتالجريمة:نمرئمعيج-34

ب!لمحةأكعيجمعية93!كع5"9+مد55،مبرمهقلا-(؟،

مةلمنبالعالععكةممعمة5+ممهالج-(2)

لأء859لسنة؟؟7وتمالقاةونمن93الماجةالعن!ةللموظفعينبالننبةأنظر(3،

1958سنةديسمبر37السنياقالإكاتحيةالحكة:العامبةللموظنةمنبالنسبةأنظر(8،

.غ58منكا7تمرغحتالعلياالإكاتحبةالحكةقررتيااليالفانوفيةالمبادىءمجيعة



ء!اثاعليهامنيترتيبوماأفعالمنمرتكبهاعنيصدر-فيمايتمثلمادىجانب

علممنلديهيتواقرماأى،مرتكجهانفسفىيدورفقييغمثلنفممى.وجانب

بةنكتقومأنمجنلاالجريمةأنفلكيعنىو.لمرادةمنغنهيصدروما.

-كياف!الجريمةعاغوهو-للانسانأنإلىائتعددهذاويرجع،واحد
معافيهماتدوريمةوالجر،نفسىوكيانمادى

نفمعى،ن!ومادى!ن:.كمينعلىتقوميمةالجرأنلأولوهيةيبدوو

ثللأنةءأكأنعلىقياعهايثبتلفكرتهاالدفمقالتحليلولكن

ثلاثة:أكأنعلىيمةالجرتقوم:للبريرئلعازنبؤر"فى؟مافى-35

!شلأ:ماهبةكلفىفيماونحددءالمعنوىوالرجنالماسىوالركنالشرىإلركن

لهتواقربذاويهتشها،للفعلافشزوعةغيرالصفةهو:نلشرعةنلرفى

خضوعهوعدم،يرتكبهلمنعقاباالقانونفيهيقررتجريملنصخفوعه:أمران

بالعفةمحقفظآالفعلليظلشرعزالإباحةئسبابانتفاءأنإذ،بباحةلسبب

التجريمءذصلهكممبهاأالقةالمشروعةغير

العالمإلىبهتابزالذىالمظهرأى،الجريمةمادياتهو:اقارقةىل"رلئ

وعلافةوالنتيجةالفمل:ثلانةعناصرعلىعادةالمادىالرفييقومو.ا:فارجى

الجانى،إليينسبالذىالسقبىالموقفئوالإيجابىالنشاطهوفالفعلءالسببية

،القانونبحميهحتهالأالامحعداءفيهيتمثلالذىا:يارجىأبرههىوالنتيجة

حدوثأنونبتوالنتيجةالفملبينماتصلالتىاوابطةاهىالسببيةوعلاهـة

الفعلءارتكابإلىيرجهالنتيجة

صورةاتخذتسواء،الفعليهايققرنالتىالإرادةهو:البنرىئلركج1

اغطأصورةاتخذتأو،عمديةبأتهاالجريمةتوصفوحينئذ،الجنائىالقصمد

كنهعصب:،ءنهلامنهيرخمنهعكيج49،8.ءوى(؟"
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-.عمديةغيروانهايمةالجرتوصفوعندئذ"العمدىغير

ئنيحعبالسابتةالعاتهالأكأن:ليبريرائفىئنؤر"فى--31

لكلولكنءالإطلاقعلىيمةجرفلاأحدهاابعفىفإن،يمةمجلكلتتواقر

سبيلوعلى،6مالجرمنعداهاتميزهاعمابهاطصةئركانحدةعلىجريمة

وقتحياعليهألمجنى:كونهىالعمدللقتلاغاصةلأركانلمننقولالمثال

الجنمائىوالقصد،الوقاةعليهنقرتبالذىالحياةيرالاعتداءوفعل،يمةالجر

علوكامنقولاالمال:كونهىنلسرتةوأكأنةالروحبزهاقنيةيتطلبالذى

اليكهنيةيتطلبالذكةالجنائىوالقممد،الاختلاسملؤ،للغير

العامةللأركانتطبيتهامجردتكونغيرانالخاعةالأركانتعدوولا

الجريمةوقىحياالهدىالقتلفىعليهالمجفهاكونفتطلب:معينةجريمةعلى

علىنلمشروعةغيرالصفةبسباغعلةانباعتبارللجريمةالشرىباركافهامتصل

لميهة،الاعتداءثبوتمتصنانمكانومن،الحياةعلىعدوانأنهالجانىفعل

كونوتطلب،يمةالجروفتللمجنى.عليهمتواقرةالحياةكونذلكيقتضىو

تجريمعلةأن!ائمبارللسرالعثرىبالركنيتصلللغيرولكامنقولأالشىء

الاعتداءهذايفرضو،وحيازنهاالمنقولاتملكيةعلىالاعتداءهىالاختلاس

الوفاةوتحقتمةالحياةكلالاعتداءفعلأماالشىفىالساضهالشروطتوافر

افدىالركنسريورهوالاختلاس،القتلالمادىالرعنهوفذلكلهفتيجة

القغلفىالضىحبزهافنيةتطلبمنبهيتصلوماالجنائىالقصدئما،للسرفة

يمتينهللجرالمعنوىالركلقهوفذلكالسرفةفىاقبثويه

ركانللأتطبيقنهاأالجرائمفىكلافباعةالأركانءلخإصدقهلولكة

زناوفى،مختصاموطفايىنأنازشؤمرتكبفىبلشارعتطلبنإذأ2ألعامة

ذللثيهونأفلا،علنيايهونأئالقذفوفى،اروجيةمفزلمحلهيكونأناروج

فقة:نرىلا؟الهلممةكانلأتطبيقأنهاعليهايه5لمفلاخاصةلأكأنتطلبآ
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العامةءالوظيفةتراهةالاعتداصعكلتعورمىطمختصماموظفاتشىالمرفكون

تواقرهوعلةئى،الرشوةعلىالممثعروعةغيرالصفةلمحثاغعلةهوالاعتداءيهذا

فىمنزلا-اروجزنالاشتراعذكونبالنسبةنقولهوللثل،يمةالجرلهذهالشرهىالركن

الهلإنيةأمبا،الشوطحهذأإلاالقانونيجرمهالذىالاءتداءيتحققلالمذازوجية

الفعلءارتكابوسيلةباعةمارهاالمادىركنهمنجزءفهىالقذففى

كاكا*حفنلأ"عنلاتةصهنأعتبلز"العنصرالمفترضلانرىفنحنالنحوهذاوعلي

بعضفىخاصا!ن!،نشاطه-الفاعلوقمتحباثرةقيامهيفترضالذىالعنعروهو

ينالج!ون،الرشوةفىالمختصالموظقةصفةالمفترضالعنصرومثالى؟الجرائم

عوالمفترضالعنصربهيتميزماكلأنذلكفىوحجتنا.قف"القتلفىحياعليه

جثمن.الأشقيةوهذه،أشاطهالفاعلارتكابعلىوجودهفىسابقماحونه

-المفترضللعضعرآساقالتىقالأمثذةبالإضانةو،قانونيةئهميةذاتغيرالزمن

!.-يجلامتهنةالعتابصرطأما.يمةللجرالعامةالأكلنأحدقىخالهاإذيسهل

ولكشير،يمةكي!تهايتوافرللجرلللا،القانونيتطلبهوهوما،طقعفبرنهةغكفا

توعللقرطالمش،الدخعنالتوقف"ومثاله،"2لحالاالمقررالعقابلوقع

بةعقوالعقو؟اتقانونمن328المادةفىعليهاالمنصوصالأفعالمرتكبعلى

عنخارجةهوواقعةولمنما،يمةالجرقنينمنليسفهو،بالتدليسالإفلاس

قانونيةفكرةوتغدوالمعهودةأكلتهابدونهالجريمةتستكملإذ،.كيانها-

جريمةأجلمنالعقوبةتوخأنهو-قيةمنالعقابلشرعذما!ح،كلملة

أكلفياخملأ.قبليمنتوافرت

بلميج:عج88نة"عبررحةةكةكيةكلءخمضقث2ىسغعجهمحدقسسيآبرفبهة(؟)

(،5ب-،855"ذ.م+م"،هـ،كولكء05قصر

.2عمن69ونممصطنىعردعودلووا

ء-لهيىقععم+86.5"5+.ر0900-(*"

..52صخ96رقممصطنىعودكلدابزكتور

ممعع:كعهئهمحف+محتمم!!ة!جكلعجيركا(،9"،ء808.ء.يي،كل(

.-635ص28سوالإتصادئاظفونة!جم،الجنا!الفعد:حسنىنجيبعود



--غ6--

يمةالجرطروف-3ؤ

؟جمفنوءيق!اقييزيتبينالظروفيدماهيةلتحد:فدنررفءاهيز-3ول

العقوبة-مأتغيرالتىوالظروفالجريمةوصفمنتغيرالتىالظروف:متها

.نوعماهيةكليلىفيماونحدد

منتغيرالتىالظروف:ئليلابرعفبرمكاوصفئلنررفةالق-38

مجموعةبينالقانونىوصفهاتحددتكويتهاكلفىتدخلعناصرهىيمةالجروصف

يقسمالقانونأننقررالتعريفهذاولتوضيح.واحدئيف"امخاتحمل6مالجرمن

الذىتحمله،القانونىقىالاممأفرادهايشترلشمجمولحتلمليغلجهاينصالتىنلجرائم

قانونمف3(9-3(3المواد)السرقةاممتحملالجرائممنمجموعةفهنالش

33غ-235العمد)المواداممالقتلتحملالجرائممنوهنالةمجموعة،بات(العقو

الرضاممهتكتحملالجرائممنمجموعةوهناك،بات(العقوفانونمن2كلنهو

وتشقرلشءبفقرتيهاباتالعقوفانونمن2لهلأالمادةعليهاوتنصأواقهديدبالقوة

حالاتهافىكللهامثلافالسرقة،ا:لاصةفىأكلنهاواحدااحماتحلالتىالجرائم

الهديد.أوبالقوةالعرضوهتكالعمدالقتل!ذلك،اغاصةالأكأنعين

يعنىوقد،تهالقانونىامعهافقدتيمةللجراثراصةالأكأناحدانتفىاوإذ

يعنىوقد،السرقةفىالجنائىالقصدلوانتفىكامباحفعلإلىتتحولأنذلك

حلاولكنالسرقةفىالاختلاسلوانتفىأخرىكاجريمةإلىتتحبرلأنذلك

..ءنجمبإلىالجريمةتتحوليذ،محلبالتدليس

جبنفعغعهنهع9غ85ءمحقه*:الظروفيةمافىأنظر(؟،

ءئعقي*!ع،شفة5)،+ملهلأ70+مب30ةق!+5*:8ظمحة!محبهد،كة
ءيثخك!جيج!قحم،-)ءي،.نهكعهئة)م+.د88ة+ك+)5ءتلا.ع!،"،+.8مثعه

فى.نلجنيثلهمةللمسبجة:حسنئنجيبعود.26بى03وتممصطنىعودءود!نورأ

ء؟85من79تموا696؟)العرجعةالقثحريمات



-ممذ؟-آ

+الأكأنعينفىوتشترلشواحدااطتحملالتىالجرائمالشارعويقسم

الذىالعنمرعنيعبرو؟محدداقاةونياوصفامهايحلكلأفرادإلىا:ءاصة

فهذاوءلىذلكءومفهاكامنينبرالذئبالظرف"يمةللجرالقانونىالوصفيحدد

،اشباصن!اشأنذلكفىوشأنه،يمةالجرفطعنصرالظروفمنالنوع

يردورهيقتمروإنما،القانونىباحمهالهشأنلاقىكؤنهعنهيختلفولكنه

بسيطةصورةلهافالسرفة:الإممنفشالجرانمتحملمنمجوعةبينوصفهاتحديد

ولعن،(باتالعقوقانونمن368المادة)الخاصةأركانهاتوافر:طجردتقوم

-لمضراراالسرقةارتكبخادما.السارففيكؤنلمضافىعنصرلهايتواقرفد

السرفةترمجبأو،(السماب،الفقرة،باتالعقوفانونمن3كل().المادةبمخدومه

منفصذزغيرمحصولاتأوغلالعلىتقعأو(الرابعةالفقرةء3(7المادة)لبلا

.قانونمن(نم9المادة)قرساوعشرينخمةقيمهافىمتجاوروغيرالأرضعن

ظروقاوقيمتهاالمسوقاتنوعأواييلاوا:فادمصفةفتكون،(العقوبات

أركانهتواقرطحردتقومبسيطةصورةلهالعمكوالفتلءوصفهامنتغيريسرقة

له.يتواقرقدولكن،(الأولىالفقرة،العقو-باتقانونمن234)المادةا:اصة

العقوباتفانونمن23.اقادة)الفرصدأوالإصراركمبتهاإضبالىعنصر

الجانىيهونأو(باتالعقوفانونمن2(+2المادة)السمطريتهاعنيريبأو

نهة.كلت!2الهدةيهالإيياومنهىالحالفىفتتنهابالزنامتلبصةزوجتهفاجأزوجا

وصفههمنتغيرللقتلظرولحالعناصرهذهفتعد،(العقوباتقافون

ئ.عليهيدلمظهرالتغييرلحذاكانيمةالجروصفمنالظرفغير.واذا

كافتالذىالنصعنمختلفقانونىلنصبالظرفمقترنةيمةالجرخضوعهو

ذاتمادةالقانونىبالنصانعنىولسنا.الظرفهنامنمتجودةوهىلهتخضع

قانون!رعتقررعبارةأيةبهنعنىإغاو،الجنائىالتشريعموادمنمعينرقم

أوكثيرةيقلحلةالألفاظمنمجموعةوالبارة،الجديدةصورتهاقىيمةبالجرطصا

فىجملةدمجرأومادةفقراتمنفقرةيكونأنغيرالنصيعدولافقدوكلك

هالفقؤاتنحدى
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يقغعرالظروفمنالنوعهذا:ئلعقوبئمكاضيرئلقئلنروف-39

النصلنذيةخذوعه!علىومبقياوصفهاعلىللجريمةمبقياالعقوبةكلقآقيره

جدارةبمقدارتتصلوإنما،يمةالجربعناصرلهاشأنلاالظروفففثءالقانونى

أهلينهيمقدارأو،الإجرامةكالعودبماضيهممعلقةتكونوقد،بالعقابنلجانى

للاهصلخلافا-المجتمعمصملحةتجعلصفةعلىتقومأو،السنآلجنائيةكصعر

انوجيةصلةذللثومثال،لابتوقيعه"مقابتوقعبعدمتقحقق-العام

قانونمن(44المادة)الفضاءوبمنالفارينلمخفاءفىالبنوةأوالأبؤأو

!ونهاثارهاانوعمنمستمدالظروفمنالموعهذافىقالفابط5(باتألعقو

خطورةمقدارتحديدعلى"لذلكتبعاواقتمارهاالجلايمةبعناصرصلةذاتغير

مقمعينةلطابفةبالنسبةأوعلمةبعفةسواء،للجابىالإجراميةنلشخصية

:5،آ،الجرائم

اق!الاسنبتعددمتعدفىةالظروفتقسبات:الزرفعفمبم-54

"2،
عنيهاتهوم

اقييزاستطعنابةالعقوعلىتأثبرهامقدارهوتقسيمهاأساسجحلنافإذا

مخففةوظروفالقنلفىالإصراروسبقيهلعومشددظروف:ئةنلاأنقلبين

الأرضعنمنفصلةغيرمحصولاتأوغلالاالمسروقات!ونالسنكممز

انوجيةكصلةمعفيةوظروفقرشاوعشرينخمسةقيمبافىمتجاور5ـوغير

النارينءبخاءفىالبموأوالأبؤ(و

جوازبمفبهالنشديديهوننوع:نوهانبدورهاالمثددةوالظروف

والظروفءقىالقملالإصزاركمبتةبياوجوفيهالتثمديديهونونوع،كالعود

الظروفهذهوتحديد،ياجوازيهالتخفيفيهوننوع:نوعانكذلكآلمخففة

.؟89من79رقمحسنىنجيبعود(؟،

ة؟89مش8رفىهحسنىنجيبعود.26ص12رقممصفةكودكودنلدبهتور(2،
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يجرىو"السنكعغربياوجوفيةالتخفيف،مجونونوع،القاضىلفطنةمترولش

النوعإيثاروالتانىالتوععلى،القانونيةالأهذلر"رم!بعتلمطلاقعلىالاصطلاح

تعبير"المعفيةالظروف"علىويطلقء،اقفةالظروف"يتعبيرالأول

ه"العقابمواخ"

اقبيزاستطعنانطاقهااتساعمقدارهوالظروفتتستمأساسبلنابذاو

إلىكل.نطاوديمتدلمذ،أغلبهاكللعودأوالجراتملهاكلتحضععامةظروفبين

محددةكسبتهااتمجرأويمةجرعلىنظافهايقتصرخاصةوظروف،والجنحالجنايات

.ءالفانةالموادوإعطاءالضربأووالجرحالقتلعلىنظاقهيقتصرالذىعرارالإ

ذاتالظروفبينميزناطبيعتهااختلافهوتقسيمهائساساعتبرنابذاو

الظروف"ئو"العينيةالظروف"تعبيركذلكعليهايطلقو،الماديةالطبيعة

المادىبالجانبيتعلقالأولفالنوع.شخصيةطايعةذاتوظروف،،الموضوعية

الفعلهوالجانبهذاوفوام،تفاولهاأوخطورتهازديادويفترضللجريمة

بالفعلتتعملهاقدالماديةالظروفأنذلكيعنىو،بينهماالسببيةوبؤقةوالنقيجة

معينةوسجلةاسةممالإلىذلك.يرجعوقد،عنورتهمقدارفىتغيراوتفقرض

السر4كوفوعمعينمكأنفىارتكابهإلىيردوقد،القتلفىالمممكاستعيل

السرتةكارتكابمعينزمانفىوتوعهإلىئو،عبادةمحلأوسكونمحلفى

الغربكافضاءبالنتيحةالماديةالظروفتتصلوفد،ليلاالحيواناتتملئو

غخرمنعصلة.-ممولاتأوغلالاالمسروتات!ونالموتئوالعاهةإلىالجرحئو

الشخصيةالظروفأما5قرشاينوعثرخسةقيمسهافىمجاوزةوغيرالأرضعن

ازدياداتفترضالأولىفىالصورة:صورتانيلها،يمةللجرالمعنوىبالجانبفتتصل

والاستنزبز؟الإصرارسبقذلكومثالالجنيجبيةالإرادةخطورةفىتضاؤلاأو

خطورةمقدارعلىتأثيراوتعنىالجانىفىصفةتفترضالثانيةةرو.هلاوفى

فىالطبيبوصفةالسرقةفىا:يادمصفةذلكومثال6الإجراميةالشخصية

.الاجهاض

النو؟اتفانون-4



-50-

متعددةلتقصيماتمحلهالذلكوهى،متنوعةالجرائم:عني-046

يمةالجركأنأمنمستمدةنلأسىوهذهعليياهتقومالأسيثالتىباختلافتختلف

المعنوىءاوالمادىأوالشرىالركنمنمضدةأسهاكلتعتمدتقسيماتفثمة

ينمقتصر،بهتتصلالقةالتقسيماتركنكلبدراسةنلحقأننونرونحن

ومخالفاتوجنحجناياتإلىالجرائمتقسبيردراسةعك-الموضعهذافى-

يةالنظراسةلدوةآهدابهالإلمامبلىكونبالإضافة،بعيهبرفييتصللاباعتباره

يمة..للصرالعامة

بننهافيماالجرائماختلافهوالتقستمهذاأصاس:انفيمأ-ابى-24

هىجسامةواقلهاالجناباتهىجسامةالجراتمفأشد:جممامتهامقدارحيثمن

ينصيمةجرجسامةكلقدرللشارعوقدمةالنوءينقنالجنحوتتوسطالخالفات

صهاجساحيتمنالجراتمرتبثموتناعرهاجوانبياكلإلىناظراعليها

التطبمقصحهلواضحامعياراوضعذلكبعدو،انسابقةاثلانهالأقمامعلىووزعها

هذا،السابقةالأقسامأحدقىموضعهايعرفويمةجركلجصامةبهتقاس

،بالجنا)إتخاصةعقوباتفيممة.قلأ3لهارةالمؤبةالعقوومقدارنوعهوالمعيار

ذلكيعفةو،جنايةكانتباتالعقوهذهبحدىالقانونلهاقررجريمةحكلؤ

جريمةفكل،والخالفاتللجنحعقوباتوئمة؟جصلمةالجرائمأشدمنأنها

بة،العقؤلمقدارتبعامخالفةأوجنحةهىإحداهاأوباتالهقرهذهالقانونلهاقرر

جسامةهالجناباتمنأقلأفياذللتيعنىو

،بات(العقوفانونمن9)المادةصراحةالتقستمعلىهذاالشارعنصوفد

العد،يلكج"نهسرهبحةمم+89-75،".8مث!ععهل+هن*معر1محة،ة*50-قج(؟،

الجرتممنقعميما

ومخالفاتوجنحجناياتإلى6مالجرتقستم
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-،عدام:الإالآيهبالعقو؟اتعليهاالمعافبالجرائمهىفالجناباتءمعيارهحددثم

قانونمن56-المادة)السجن،قتةالموالثافةالأشمغال،الموبدةالشافةالأشغال

الذىالحبس:الاتينينبالعقويتينعليهاابعافبالجرائمهىوالجنحءبات(العتو

مصرىجنيهعلىمقاارهاأقمىيدبزالتىوالنىامة،مدقعكلىأسبوعأفصىيزيد

بتينبالعقوعليهاالمعافبهىالجرائموالمخالفات.(باتالعقوقانونمنآ()المادة

يزيدلاالتىوالغرامةأسبوععلىمدتهأفصىيديزلاالذىالحبس:الآتيقين

.(باتالعقوقانونمن(2للادة)مصرىجنيهعلىمقدارهاأقصيى

عقوباتجعلأفهالمعيارهذاكلنلاحظ:ئلمفمميمتلبيقءميار-43

لهذيمطالقسمينجملوأنه،والمخالفاتالجنحباتعقونوعمختلفعنمنالجنايات

والخالفاتالجنحبينزييحكا-رايعملامذايجعلوءالعقوباتنفممبالنولخبممن

الأفميىحشباإلىبالرجوعيكونبةالعقومقداروقياس،بةالعقوبمقداررهنا

الجدزادأوأسبوععلىللحبسالأفصىالحدزادفإذا:الأدنىحدهاروون

للحبسالأنصىبنماكان.الحدأما،جنحةقالجريمةجنيهعلةللغرامةالأتصى

ذلكمنأفلأوجنيهاامةللمنالأقصىالحدأوكانذلكمخاقلأوأسبوعا

فىأهميةلهنيستب!ينللهقوالأدنىالحدأننلاحظبذلكوءمخالفةيخةظلجر

بالنسبةساعةوعمثرونيعأرفيو،فيهمايتحدإذ،والمخالفاتالجنحبيناقييز

كانتأمجنحةيمةالجركانتأسواءللمنامةبالنسبةقروشىوخمسةللحبس.

مخالفةء

قفخالقانوننصيقررهاالتىهى"بالعقوبةالمعيارهذاتطبيقفىوالعبرة

اءبماعقوبةالبسيطةللسرقةيقررفاأقانون.القاضىجياينطنهاالتىالعقوبةلا

،(باتالهقوفانونمن3(8المادة)سنتينعلهامدتهأفصىيزيدلاابزى

ويظل،ئسبوءلخيزيدللحبسالأفصىالحدلأنجنحةانهامللثويعنى

.،*مي(7596،بختالعقرظنوقفىادمبدصصلةالسعيدالأحكامالعامةفورالايح0(6،
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خسبماباغبس-يةالتقديرسلطتهمستعلا-القاضىحولوالوصفةهذالها

العقوبةءبهذهعبرةلاإذ،فقطأيام

ععبرة.فلا،.الأصليةالعقوبةلمليهوالمعيارهذاطبيرقفىوالمرجع

نطاقهااذمعإذاالةكحوفاإصادرةهذاوعلة،التكميليةأوالتبعيةبالعقوبات

الذىبالوصفالعبرةوليست.للعياريقلألهداطبقآيمةالجرجسامةمقدارتحددلا

العامةالنيابةحركتفإخا،المحكمةتقررهبالوصفالعبروإنما،الدعوىبهترفع

لمايكمةولكنجنايةعقوبةالقانونطبقممستوجبةالجريمةمعتبرةالدعوى

يةحنحةكعقوللقانونطبقامستوجبةالجريمةفاعتبرت،بليهذهبتماإلىتقرها

."2راغكمةراتهبكافالعبرة

نأذلك،بأشدهانهثرفالظبمرةأأوبتينعتوالجريمةالقانونحددوبذ

التى.الجسامةتقديرهفىبالغةأنباذلكفيعنىبةالعقوهذهيمةيجريقررالقانون

الصجنعقوبتىلجريمةالقانونقررفإذالذلكوتطبيقا،هذم-العقؤبةتحددها

."3"جنايةفالجريمةبحداهماأوواطلهس

يحعلهبذ،يجرائمتقستمئهمالتقسيمهذامد:للتفممبمأهيم-44

الجنيجلية.الإجراءاتوفانونالعقوباتقانونحكامأمنالغالبأساساالشارع

لانلائمالقواعدبعضأنالشارعتقديرباتالعقوقانونقىالتقسيمفأهمية

والجنح"الجناياتعلىأو،الجناباتعلىنطاتهافيقمرالجصيمةالجرائمغير

علىالمصرىباتالعقوقانونيسرى(():القواعدهذهئهمملفيماونستخاص

طبقاجنحةئوجنايةاعتبراإذالمصرىالإفليمخارجمصرىيرتكبهفعلكل

.2ء7عن؟84رتم6بالفانوفيةالقواعدجموعة؟943سنةس:ام22فتضة(؟،

.2ء25منةج؟وتم6سالنفنىأحكمبكؤعة؟955صنةمايو17قضة(2)

-8غالىمبدرمصطقانسعيدقوزبجا(بكل
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الشووعأحكامتقتصر(2).مخالفةيعدماكللهسربانفلا،ؤللت.القانون

معلامبالجناباتفىالشروعأبئوالقاعدة،المخالفاتدونوالجنحا-بناياتعلى

لهمصثطحيتعليهمعاقبالجن!سمفىالشروعوأنذلكبغيرالقانونيقضمالمعليه

وأجنايةموضوعهبذاكلنالجنائىالاتفاقعلىيعاقب؟3)ءذلكعاحخالقانون

الجنابات"مودعلىمممالتقتصراحكا)ءلفةموضوعهظكانبذافلاعقالملليه،جنحة

والجنحالجناياتعلىالتضعيذلميقافنظاميشق(5)ءالمخالفاتدونوالجضخ

الجنخدونالجناباتعلىالمخففةالظروفأطاقيقتصر(6).الخالفاتدون

للحممحلهافلا،والجنح.الجناياتعلخمقتصرالمصادرةمجال(7).والخالفاف

ءلفاتالمخاقىببا

الجناياتأنالشارعتقديرالجنائبةالإجرا"اتقانونفىائتقسيمواهمية.

ومحاكة.محقيتهالمجراءاتتتطلب-لهاالمقررةباتالعقوجسامةإلىبالنظر-

بالجناياتتختص(():اخفطةمظاهرهذهأهميلىفيماونحددةالفماناتبهاتحيط

التحقيق(2)ءالجرئيةالمحاعوالخإلفاتبالجنحتختصحينفىالجناياتمحاكم

إلىالجنايةتحاللا(3).والمخالفاتالجنحدونالجناياتفىبواىالابتدائى

مباصرةبحاقعهافتجوزوالخالفاتالجنحأما،الاتهامغرفةمن؟قرارإلالملحكمة

منينتخبلمبجنايةلكلمتهممداختعيينالقانونيوجب(4).المخكةإلى

يوجبولا،(الجنائيةالإجراءاتقانونمن(لممةالكالمه)عنهبالدفاعيقوم

فىالجنائيةالدعوىتنقغى(5)ءوالمخالفاتبالجنحللمتهمينبالنصبة.ذلك

المخالفاتوفى،سنواتثلاثبمضىالجنحوفى،سنواتعشربمفجةالجنايات

تسقط(6).(الجنائيةالإجرامابقانونمناءالمادة)واحدةسنةبمضي

تسقطفلاعدامالإعقوبةلملاسنةعشرينبمضىجنايةقىجيااغكومظعقوبة

،بمضىخهاسنواتفىجنحةبهاالمحكومبةالعقووشقط،بمغبثلا""نسنةإلا

الإجراءاتفانونمن528المادة)سنتينبمضىمخالفةفىبهانرالمخكوم

.(الجنائية
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بماطةمنالرغمكل:النفيممعمارتلميقنععرفنتا؟ومص-45

انموطتهاباتالصعومنعددايثيراءلملاتبعضفىتطبيقهفإنالتقستممعيار

قد-مختلغهنوعمنبعقوبةجأنعليهيوجبأوللقاضىالقانونيسمح

يمةءللتجرأعلاالقانونيقررهاالتىبةالعقومذ-ئخفيكونوتدئشديهون

بهانطتهاالتىللعقوبةوفقايتحدديمةالجرنوعإذاكانعماالتصاولحينئذفيغور

لهاالصعوباتوهذه.أصلايمةللجرالقانونيقررهاالتىبةللعقووضا%مالقاضى

بةبهعقوالحبموصورةالقانونيقررهمماأخفةبةبعقوالحكمصورة:صورتان

.أشده

ثننفنرض:عابرةئلنانرفىبفررهكةاؤف!نربئهماكللسكم-46

،4جنحبعقوكةإلاجالقاصى-لمولكنجةإيةمجقوبةيمةلانجريقررالقانون

جنحةتعدأملهاالقانونيقررهاالتىالعقوبةباعتبارجنايةيمةالجرقعدفهل

خلافاالتساولهذاعلىالإجابةأثارت؟الفاضىجيانطقالتىالعقوبةباعتبار

إلىبالجنايةيهبطالقاضىأننلاحظالخلافلهذانعرضانوقبل..الفقهفى

ويهون،بالتخفيفدمذمافيهايهونحالة:حالتينلمحدىفىالجنحةبةعقو

فيها.انتخفيفيكونوحالة،مثلاالسنكصغرمخففقانونىعذرتوافرعندذلك

يتركولكنالقانونيحددهاولا،المخففةالظروفحالةهىوهذه،ياجواز

استخلاصها.القاضىلفطنة

أكانسواء،جنحةإلىتتحولالجريمةبأن.القولإلىرئىيذمب

القانونأنذلكفىوالحجة؟مخففلتوافرطرفأمفانونىعذرلتوافرالتضعف

التخفيففإذاكان،الغاضيبهانطتهاالتىالمخففةبةالعقويمةالجريقررالذىهو

نحوءلمأتوافرهعنكالعقوبةوحددالعذرعلهانصالذىهوفالقانونعذرلتوافر

خولالقاضيهوالذىفالقانونظرفلتوافرالتخفيفلمذاكانئما،؟قاضىملزم

أنوسعهفىيهنولممجردنحوعلىالجريمة:جسامةحددأنهلمذ،التخفيفسلطة

يعديقررهفما،ذلكفىعنهالقاضىفأنابحدةعلىحالافىكلجامتهايحدد
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جناية،تظليمةالجر؟انالقولأاثانرئىيذهبو.التانون"1"عنصادرا

ذلكفىوالحجة؟مخففدظرفلتوافرمأقانونىعذرلتوافرالتخقيفأكانسواء

منمادياتهاخطورةأى،الموضوعيةبخطورتهاهىيمةالجرنوعتحديدفىالبرةأن

ذلكتبهها،مرأوصفاتإلىظروفتهوبحالتىالشخصيةلابخطورتها،ونتيجةفمل

واك.أشخاصايعرفيهنلمنحومجردعلىائمالجرجسامةتحديدهفىالقانونأن

وتتجردالمثخصيةاعتباراتءلىتقوموالظروفالأعذارنتولماكا،أفعالايحرف

يحدديرالذىنوعها.لهايظلهانهبأنقولأنالمنطقىفمنيمةالجرالتأثقرعلىمادياتمن

.،8ومصر،3نصارنرفىالقغاءلدىالرئث،هذارجحوهد،يةتعديلدونالقانون

هـيلأقنككظبةنهنن!+:نهيح"مخق+نه8كهمفرءفقيررفو2*ءستلممحعنحضيلهة.ثة(؟،

(8866)".ءيح"5"55آ".567م.

6لجرحوالقتلوجرائماقوبات1فانونمنالماهاالقمشرح:العرابىزكلعلخالأصتاذ

5ـكا؟س(؟529،ونلضرب

أك.-ط:*،ئم!كجممفصر"هيحمحءممييجئمحعغعتة8ءجفهي*ء!2ة"(ئ2،آء(2،

8ملر".92ةلمقمحند،نهلأتلاله+++ءءكنهكظعث6++.86ءه+..دو

ة32عا26رتممصطنىعودحلأالاجمتورة86ئدعبدخمصفىالسعيدتتوزا

كا9وتم(؟995)ئلفوباتفانونفىالعامةحنهبمالأشرح:اصعاعلابراميمعودستاذالأ

متلكلمجيزالجنائبةالاجراماتفانونلأنالرئىحذاأترفدالبارعبنيقالوقد

ئيكةبلىالبمعوىإحالةالاسغثةافيةواغمحةالجزئيةوالحكأالاتهاموغرفةالنحقيئفاضى

كل؟58)انوادمخففةبظروفآوالقانونبةالاعذاربأحداقنرنتقدالجنابةئنرإىلمذئبزئية

اثازع1أنلاويبدو.33صمصطنخءودعودالايهتووآنظر(4؟5،مم-66؟79

بالاجراءاتىمتعلقةمصماكليمظمأنأرادبله،الحلافهذافىبىأىيبتئنذعنهإيهيردلم

الجركةىطبيعةفىالبحثعلبهبنبنىماوحو،الخففالظرفأواليذربتوافرالفوللنثج

ابوضوع-فىتنصلالئامخكةشأنمنولكمنه6ةلا-الاتفرراليالساطةشأنمنئية

2ثعتخغلأءفهميمكيتعة5جمجرث"ءهعيتعد4الفمهمحكهرع0(3،

"؟5ءمي؟55وتم3ءالفافوبيةالقواعدجموعة6933سنةماوس2.ففضه(،،

يأنالفولللىذهبتالغقفىمحكةولكن.؟56ص؟72رنمغب1937ننةمارحمن7

زوجتهالزوجبفتيدالهامةالعقوباتفانونمن337المادة.فىعليهاالمنصومنالفتلجريمة

وليستجنحةهىالحسكلةهذه،الحالفىالفتلظرتبههتاباكمنبسةفاجأهابذابهايزفىومة

.الظروف-قهوالثأنكاجوازالاوجوبآالحبسهىئدنكلنفبتهاذالثفىوجها،جخاية

عة
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ظرف.لتواقروالتخفيفعذرلتوافرالتخفيفخيينالتفرفةإلىئالثرئىيذهبو

الحالةفىجنايةتظكبالماالأولىالحالةفىجنحةإلىتتحوليمةالجرأنوالقول

ذلكمعنىفيكونبىوجوالعذرحالةفىالتخفيفأنذلكفىوالحجة؟الئانية

مخقفظرفتوافراإذأما،ا!حةبةعقوسوىللجريمةيقررلاالقانونأن

العقابفيخففيةيرالتقدنهملطتهالقاضىيصقعملوفينما،جوازىحينئذفالتخفيفد

فيهفىذاتهوالفعلةعلىخطورثيرتأذىغيزوهو،منصنعالقاضييهونلتخفيففا

.تطبيتهامجردغيرلا-يقتضىاغلافبذافىبرأىالبتاننعتندونحن

الفافونيقورهاالقةباتالعقوتعددتاإذنهأملاحظينالشارعوضعهالذىالمعيار

فلامناصواحدةبةغديعقوالجريمةالقانونيتررلمبذاأما،بأشدمافالبرةيمةلاجر

غفةعذريتوافروحينما"الجريمةنوعلتحديدالعقوبةبهذهالاعتدادمن

بتوقيعإلالهيسمحلاأنهذلكيعنىو،العقاببتخفيعاالقاضىيلزمفااقانون

يمة،يجرالقانونيقررهاالقةوحدهاهىبةالعقوهذهفتكون،الجنحةعقوبة

توافربذاأما"جنحةاعتبارهامنمفرصرلخنلميمةالجرنوعلتحبيدلمليهاربنافإذا

خبايخيرهأنهذلكيعنيو،بالتخفيفالقاضىيكملاقالقانون،مخففظرف

العبرةفتكون،بسنهأعقوالقانونلهايقرريمةفالجر،الجنحةبةوعقوالجنايةبةعقو

القضاءفىيراجحالرأىأنونلاجظ.جنايةاعتبارهاذلكيقتضىو،بأعمد!

بافالطورةيعتدالقانونبأنالقولالصوابليسمنبذ،صحيحةحجةإلىيستندلا

تقسيمهقى-القانونأنذلك،الشخصيةخطورتهادونللجريمةالموضوعية

-تحميعواعتدجوانيهاكلمنيمةالجرإلىنظرقدجسامتها-حسبالجرائم

الجنب.أنفىجدالولا،اغطورة-منمعيناقدرالهاتحددالثىالاعتبارات

القافونيةالقواعدجموعةلأ349سنةديسبر؟3،نفننفيةالفانوالأعذارأوالخففة=الفضائبة

تذمبالذىأىازفىاستثناءونعنلمالحكةأنذللةويعنى.(كا05عن272رفم6مج

الخففة.والظروفالقانونيةينارالأعدادمنالحالةمذءأخرجتولكها،البه

حد،ئحعع!جة.م+بى،5مج2ةكجثج8يالعدآجمةعصبمةمعوع7م3-،9+.9نح(؟،

.؟66مة752رتم(؟015،الجنائىالقافونءمباقق:راضدكلتتورا
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--المادىكاعتبارجابهاعثالشارعنظوفىأهميةيقللايجريمةالشخصى

جنايةعمديةيمةجريعتبرقدالقانونأنذللثعلىوالدليل،يمةالجرجسامةيحدد

أنهمع،القتلذلكومثال،جنحةاعتبرهاغيرعمديةنفسياهىفإذاكانت

معنوياتهما،بيهافىقرفلار.هحنياغإو،مادياتهماحيثمننوعيهبينفارقلا

الجريمة.بأنالقولإلىيذهبالذىالرأىأنونلاحظ.عناعرشخصميةوهى

لماإذلأنه،كذللثسيمغيرظرفأوعذرلهاتوافرسواءجتحةإلىقتحول

ذللثيعنىو،الجنايةبةبعقوجأنيستطيعفالقاضىمخففظرفصرىيتوافر

إلى.مصتندغيرجنحةباعتبارهاالقولفيكون،بةالعقوهذهلهايقورالقانونأن

.القانونمنأساس

نانفترض:عاوةالقاسرفىبيررءتحااقيربعقوج!ليلمءئلى-47

فنطقمشددظرفلهاتوافرولكنالحنحةعقوبةأصلايمةالجريقررالقانون

صورتهافىلهاالمقررةبالعقوبةالعبرةتكونفهل،الجنايةبعقوبةالقاضى

خعمحولالقاضىيهانطقالتىالمشددةبالعقوبةتكونئمجنحةفتظلالبسيطة

نونقامن318المادة)الجنحةبةعقوالقانونلهاانبسيطييهقررلسرقةقا؟جنايةإلى

أنترنابذولىكق،(باتنلعقو

معيفةشروعذلعودهوتوافرتعيربدأمرتكيهاكانإذاو،(باتالعقوقانونمن

ءأالعقوباتقانونمن5(المادة)الجنايةبةبعقوعليهالحكميجيزالقانونةإن

القاضىالتزمبيةوجوكانتفإن:يةوجوازبيةوجو-نوعانالتشديدمأسباب

فالقاضىيةجوازإنكانتو؟السرقةفىالإكراهومثالها،الجنايةبةبعقوالحكم

.العودذلكومثال،والجنحةالجنايةبتىعقوبينالخيرة

التشديدسبببذاكانجنايةإلىتتحولالجريمةأنعلىالرئىيجمع

نأإلىبالإضأفة،الجنايةبةعقوبغيريحأنالقاضىيستطيعلالمذ،بياوجو

ءألقهل،ءاجالاوخطرهالفعلجسامةمنيدتزالأسبابهذه

رء"ئلاعح!"مم+هـالججبمممقلا(6)

مم.8من27رتممصطفىعج!عودايهتوراة47السعيدنمصطنىالسغبد!تووا

لمائاالجنايةبةعقوفررالقانونلهاالإكراهبها
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نوحكلأثرهقىالرأىاخقفففقدياجوازالتشديدسبببذاكانأما

جنحةأوجنايةيمةالجريجعلالسببهذاأنإلىالنقضمحكةفذهبت:الجريمة

يمةالجروصفيهيفالذىهونفسهالقاضىفعمل"القاضىبهجمابحسب

لمذهىالنوعقلقة"فالجريكة،يث""حالهاعلىجنحةيبقيهاأوجنايةيمجعلها

يعيعب-وء"كي،اهيفايكةحهاتقضىالتىبةاعقولنوعتبعاجنايةئوجنحةيهون

ءلةينطوىلاالنوعفلقةجرائجبوجودفالقول:المشكةيحلمأنهالرأىهذا

هذاإنثم،جنةئوجنايةاكانتإذلممابيانايتضمنأمحلا،لطبيعتهاتحديد

ا.أنلمماي!ايةتكونأنلممافالجريمة،الفانونيعرفهلاالجرائممنالنوع

ىأإلىلا.تنتمخقلقةجرائىاتوجدولا،مخالفةتكوفأنوإماجنحهتكون

اتبريقةوصفيكيفالذىهوالقاضىعملبأنوالقولءالأنيلحهذهمننوخ

نأفبليمةالجرنوعمخديدبلىحاجةفىأننايعمعهجنحةيبقيهاأوجنايةفيجعلها

ينبغىالتىالتحقيقلمجرا"اتوحمياالمختصةالمخكمةنحددحكهكلالقاضىيسمدر

الجنايةبةبعقوفيهاعولوجنحةتظلنلجريمةأنإلىرأىوذمبءفيهااتباعها

علىوالردلهنهكءالفاعلشخضفىإنماكانعلةوالفعلنىلعلةيئلمالتشدبدلأن

لخسبمادياتهاغلىبناءيهنلميمةالجرجسامةدرجةالشارعأنتحديدالرأىأهذ

هذهبينومأ.خطووتحامقدارتحددالتىالاعتباراتبجميمالثارعاعتدبغاو

ييك.للجريمةالشخصيةالعناصرالاعتبارات

مجردذلكفىوسندنا،جنايةإلىالجريمةتحولهونرجحهالذىوالرأى

يقررالقانون-أنيعنىالجوازىفالتشديد.القانونيحددهالذىالمعيال!تطبيق

.861عن766وتم6ءنبةالقافوالفواعدمجوعة؟929سنةفبراير2؟ضن(؟،

7846كن732رقم2ءفيةالفافوالفواعهمجوعق-؟932سنةفبرايرأولققني(2،

كا.99ة2؟؟وتمهب؟982سنةفبرابر؟7

.غ8منالمعيدمصعلقىالنعبدالتور(3)

،.كا5عن27وقممعطفىمحودعودلنورا(8،
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ولماكانت،جنايةعقوبةىوالأضرجنحة.عقوبةبدائ:عقوبتينلاجريمة

جناية-يمةالجراعتبارمنمفويئلمالأشدبةبالعقويمةالجرنوعتحديدفىالعبرة

:الفقاء،ف،خهالنقدمحلاا)تقسيمهذا:كاناللتفسبمتحفبرجر-ة8

خطورةعلىالجريمةجسامةتعليقيفترضإذ،غيرمنطفىلأنهانتقدناحيةفمن

"قنلجزخطورةعلىبةالهقرجسامةتعلقبأنيقضىالمنطتةأنحبنثبئالعقو

انمتقسمالجرأنفالواجب،أساسعلمىإلىيستندلالأنهنتقداأخرىناحيةومت

أصحابيرىوءعليهاالمترتبالأثرفىلاختلافياتبعالاطبيعخهافىلاختلافهاتبعا

محلوالخالفاتالجنحبيناقييزعلىيقومثنائىتقسيمإحلالالانتقاداتهذه

عن.الجنحاحختلافهوالتقسيمهذامعفيإرأنوعندهم،السابتهاالثلافىائتقسيم

الثانيةءدونالأولىفىمتطلبالجنائىفافصد:طبيعخهافىالخالفات

لتعليقكعرمنطقخالثلافىنتقسيبمابأنفالقول:حاصيةغخرالانتقاداتوهذه

كل-جسامةحددالشارعلأنتجسىغيرالعقوبةخطورةعلىيمةالجرجسامة

عناصرذلكفىمعيارهكلن،جسامتحهافلاختلافهاتبعاالجرائمرتبثمجريمة

جسامةبهتحددالتطبيتهامهلواعنامقياساوضعثم،المخسلفةنهاوجوايمةكلجر

خطورةولكن،العقوبةخطورةءلىمعلقةيقةالجرجسامةفليعست،يمةجركل

الجرائمالثلافىالتقسيمبأنوالقوليكك.يمةالجرلجسامةومقياسمظهرمجردبةالعقو

كةجسامةفدرالشارعلأنبدورهغيرصحيحطبيعتهافىاختلافهاعلىيعتمدلا

طبيععهافىاختلافهاإلىناظراجسامتهاحيثمنالجرائمبيتوفرقيمةجر

علمية،تقسيماتيقررأنمنهيطلبلاقالشارعذلكإلىبالإضافةو."3"وعتاصرها

التقسي:ضدفطأنظر(؟)
1*+مككعع!.لةحة.ءوى35ة1+8فعصرعع!مة.مظ،ه"3ء
+.6"وىةةت+ةلاءال5+ءهع!،كجمظ.ء*وئ+.960

،فع+،نهعح!مجط*50د54".لمحة5ةبمحذءمحصمم+مح+عيىصط*يب50يقم،..دو(2،

529ءن23رقممصطفىمحودمحمودلتوراتع9عنالسعيدمصطفةالسعبدقغورة

ىءىي!حءبءة!؟.ط*5،.لهكع.،كما
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بحيتواضحايقررهالذىالتق!تميهونأنيكفىإنهو،ازنر!ءصريةوىلك

إلىللجرائمالثنائىوالتقسيم.استخلاصهايرادالتىالعملبةللنتائجأصاسايعلح.

التىالجرائمبعض!ون،معيارهلدفهتطبيقهصعوبةتعجبهومخالفاتجشح

قدراانبطورةمنتمئل،العمدغيركالقتلجنائيافصداالقانونفيهايتطلبلا

التنيميلاتملاالتقسيموهذا،الخالفاتبينراجهاإذالساغغيرمنيجعل

نمستمءيقابلثلاثياتقصيماالحاكمتقسمءيم!نحاكفربعفالدولقىالقضائى

نوعاختماصمنكلياالجنحتجعلأنالملائممنليسالنهايةوفى،الجرائم

التىالتشريعاتئلزممماالجسامةفىتفاوتمنبيتهاماءلىاغاكممنواحد

أهميةالأقلوالجنحالهامةالمحبينفتفرقتعودانالثنائىبالتقشمأخذت

فهاء3الثلافىالتقسيمإلىبذلكفرجعت

***

إلىللجريمةالعامةالنظريةدراسةنقسم:للررئبىعفبمه49

ءحدةعلىبابااركلنهامن!نلىكلمخصمينثلانةأبواب

ب!علء؟ءبعع+*"وظ++.،كنظهـ7+.98ةمة،نعجيح!كة.مرد96ه،مبر؟تمم"لم

.49صالسعيدمعطغةالسعيدالايهنور



لأودصبالبماا

.-للجريمةالشرىالوفي

أصامميةمبادىء

:غيرمشروع"آ"فعلالجريمة:للربممئلترعىئركىءاهيسه49

يمةالجرفانوعمعثرغيرنهأثبتاإذأما،مشروعاالفعليذاكانيمةلجرقيامفلا

.الأخوىأكلياتواقرتإن!تحم

تكصعهفجوهره،للفعلالمشروعةغيرالصمفةهويمةللجرالشرعنوالركن

ءباتالهقوقانونفواعدإلىهوتحديدهفىوالمرجع،الفعكعلىيخلعقانونى

وهو،فانونىتكييفمجردباعتبارهالمادىالكيانمقيتجردالمثرهىوالركن

موضوكةذوطايعذلكإلىبالإضافةوهو،للجريمةالمادىالركنعنيتميزبذلك

وجودهأنذلكيعنىو،الفعلعلىالقانونفواعدتطبيقخلاصةباعتبارهننب

المعنوىالركنعنيتميزبذلكوهو،الفاعللإرادةخاعيهالجتيهمرتهنغيمار

يمة.للجر

حيثوالمصرىالفرنسىالفقهينفىالسابلىنيسبهنقولالذىوالرأى

الواجبالتجريمنص"بأنهالشرهىالركنتعريفإلىالفقهاءأغلبيذهب

نصاعتبارالعسيرمنإذ:للنقدمحلالتعريقةوهذا+تة""الفعلعلالتطبيق

ءنهنهجءمحدد*الحقة!حظ؟ذ8،كه.،82\ءءطى!ةآ!كطنهف!تقفكأ8تج5،.ءمثبة(؟)

قتؤرا780منالسعيدمصطفىالسعبدلتورا.151عنبدوىعبطستاذالأ(2،

محودستماذالأة؟؟؟ص؟؟7وفموالموجز؟53عن؟92،ءرفمهمبفدىء:راشدعلى

.؟3ةص6آ3؟ص65رقماسىاعبيهابراميم
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العقليتصورولا،وجودهاومصبوفالقهاأنهحينفىيمةالجرئركناالتجريم

اريهبتإذافإنه.ذلكإلىبالإضافةو،خلققف"فيماعنصرمجردافبالتهااعتبار

الاندماجذلكلنهمايتحققفلاانتميزعهاوجودهائتجريملنصظلهايمةالجر

منيمةالجرقيامأننلاحظانجايةوئ،لآخرركثاأحدهمااعتباريقتفعيهالذى

يتطلبكذلكبلتجريملنصالفعلخضوعمجردعلىيتوففلاالقانونيةنلناحية

هذاإذإشارةالصابيهاالتعريفبيتضمنولا،إباحةلسببالفعلخضوععدم

يمةكأنالجرأبينمنالشرعىالركقبغفالإلىالاراءبعضذهبتوتدءالعنصر

اعتباربةصعوفيللثفىوالحجة،المضوىالمادىالر!ن:فقط!نينعلىبقامتهاو

الحجةهذهولكن."23خالقهاأنهمنالرغمعلىالجريمةفىركناالتجريمنص

للفعل،المشروعةعيرالصفةبأنهللجريمةلهبشرسالركنحددناإشالهامحللا

نصعنمتميزةفهى،الجريمةفىركناالصمفةهذهاعتبمارالمنطقيأيلمذلا

علىجكةالجربقامةفإن،ات4إلىبالإضانةو،منهمستخلصمةإنكانتوالتجريم

بفعلهفيامهاالمتصورمنيجعلانشرعةجانبهابغقالووالمعنوىالمادىالركنينء

الإباحةئصبابموضعتحديدصعوبةإلىالاراءهذهتودىالنهايةوفى،مشروع

منقطعة.غدتقديقةالجرأركانبينوبيهاالما4إذ،يمةللجترالعامةالنظريةفى

فىالواغةئهميتهالشرسللركن:للبرمحمئتعرسئلرلملحةهبم-55"

البحثإلىلذلكتبعاحاجةولاالرحمنهذاانتفىبنلهاوجودلاإذيمةالجرا؟

فالركن:والمعنوكةالمادممةينالربىبينوبينهوامخةوالصلةءالأخرىئركانهافى

منإذ،المعثروعةغيرالمفةعليهاالشارعيسبغالتىالمادياتيحددالشرس

يقررأنفبلالقانونىالتكييفبهيتعلقالذىالموضوعالقانونيحددأنالبديهى

الركنينالصلةأماءالمادىالركقجومرهىالمادياتوهذه،التكيعفذلك

الجانىشخصيةبينغلاقة.الأخيرجوهرأنفتوضميجحهاالمعنوىوالركنالشربى

.82من86وقم،مصطةىمحودمحودالدبهنور(؟)

--.42ص86رقممحطف!محودمحودقتورا(2،
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لهذهأناللومهذائأساس،تف"القانونللومكلالعلاقةوهذه،يمةالجرومأديات

جيا،علاقةالجانىلشخصيةئلاتكونينبنهخفكان،مشروعةغيرصفةيات9الما

منالتحقتهاأنذلاقيعنىو،القانونللوم-سرلاكانتالعلاقةهذهقامتفإن

ء"2المعنوىو!هابتوافرالقولتهيسبقالجريمةالمضرهىالركنترافر

هوللجريمةالشرحمةاوكن:للربميجفترهىعاممرللر/لح-5؟

وقواعدالفعلبينتعارضالصفةهذهوامؤ،للفعلالمثروعةغيرالصفةإجمالا

استيفاههأى،تجريملنصالفعلخضوعالثىسالركنيفترض:القالونينه"

النصهذاومنةعليهالتطبيقواجبالتجريمفمىتجعلالتىالشوطجمع

للزوالقابةهىبذ،مستقرةعرصفةولنههامثروعةغيزصفةالفعلطيكتسب

،باتالإأسبابانتفاءالثرسالركنيفقرضو.إباحةلصببالفعلهاخضعإن

ممثروعاةفعلاصيرورتهأى،أصلهإلىالفعلارتداديعنىأحدهانوافرأنإذ

أفعالانطافهمنفتخرجالمحريمنصعلهقيوداالإباحةأحبابتمئلهاوبذلك

لنصافبضوع:عنصرينحةالعثرللركنأنذلكيعفةو.لهخاضعةكانت

بباحة.لسبباغضوعوعدبم-تجريم

الشرسللركنئنفنمنا:ئلغسرعةللركحالرضرهىاللاعصه52

قواعدبينمباشرةعلاقةوثمرةقانونىتكييفمجردباعتبارهموضوعياطابعا

برادتهأولعلمهجورولا،بياالجانىلثهحصيةشأنلاعلافةوهذه،والععلالقانون

الجانىاعتقدولوممشروعهوالقانونبراعدنحظرهلاالذىفالفعل.تحديدهافى

ولوممشروعغيرالقانونقواعدتحظرهالذىوالفعلة،مشروعغيرأنهيأتيهحين

مثروعهأنهفاعتقدمرتكبهنيةحسنت

.ثلائي:ءلاننبحي+ةيمحيىالجةكالةكقنةنهتمنههلى(ن"35)،44-ق(؟)

.9لأعن2لإسوالاقةمادالفافونمجه،الجنائىالفصد:حسنىنجيبمحود(2،

م85عكه،!بمحك4+5!رأ؟،8،.ءمرمم،ةعهعء5"13م،.ءءآ4،لمحمعنج+،كأ(
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الفقها"تسبممحلدائماتكشهالمالشرعةالركنإلىالموضوعيةالنظرةوهذه

أصلافعللكلأنوحجتها"شخصياطابعاالآراءبعضعليهأسبغتفقد

يتجهبليهو،الفعلفىينيناماهوالأصلوهذا،مرتكبهإرادةفىشخصياكلمنا

يناقضلافيوءلىالأفراديسالثأنهوالقانونيبشيهفما،ونهيهالشارعأمر

براداتهمتوجيهعلىحملهممستهدفابتواعدهيخاطيهملذلكوهو،المجتمعمصطحة

بأنهوالقانونقواعدالآراءاهذهأنماروصفوقدءلهميرعخهالذىالطريقفى

."؟"،لهنهدد"تتيج*كعلأ"مققبلا"النككيعفردىسلولشقواص

المهالححمايةهوالقانونلقواعدالأولىفالمدف:صحيحةغيرالآراءوهذه

ذاتهفىالماجكةبالسلوكالأولاهمامهثمكانومن،تعارضتإنبيمئاوالتنسجتها

يهتمولأ"بالحايةاببديرةالمصالحنهدرالتىالسلولشأنولدخعلىحرصهلان

،الاجتماسمدلولهوتحديدالماجىالصلوكلتفسيراللازمبالقدرإلابالنواياالقانرن

النظرةفمكانت!وءوالأخلاقالقانونبينالفروقأهميهنذلكوقى

بينمنزكتاتبيننى،الأفعالفيمتحددقواعدأنهاالقانونفواعدإلىالصحيحة

ء"2+ك-ظه*كعلألفة؟-تنهي6المشروعيةوعدمالمشبروعية

المقامفىننهى:مزدوجذاتكيانالقانونقواعدإننلناالدنةئردنابذاو

مجموقةتحمرعقاعبةوعنجال،المشروعةوغيرالممشروعةالأفعالتبينقواعدالأول

يتجنببأنللقانونيخفممشخصكلإلىالشارعيوجهياوالنواهىالأوامرمن

إلىللجريمةالمعنوىاركنوجوديفسرالازدواجوهذاالحظورةلا"ءالسلونش

للتانىالموضوهىوالطايعللاعولالشخصىالطايعيوضحوالشركة!تهاجانب..

لم؟أءالمثا.سبيلعبةنظرأ(6،

ريلاء*عكهن2+ئقيدلج5:عيممحفةغععهخدممفتة،دمدلع*وقه-محمقنه

كحبرءكبدنىخمننهيهميييظنهعكيي*قممكنهجثعيح+ءسىممكاحعى"ء8ك*"كمح،ء
(ل95"5)ء.يح49،.ت

ئمحالة:*نهفه*محكامحفيجرقبرخمث5ءمحممقييلمهممغلاللأحجكامميحى(2،
ممقصر"نهكهيىىءحع89(4نهتعة)*.لخهة

خقنهجحجيىةكييك!يرري!8،وو+96أك(3)
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ري!فصذاتهفىاكتسابهووقواعدالقانونالفعلتعارضيفترضالشرىفالربهن

ئوامرمقتضىعلىبرادنهيوجهلم.الجانىأنفيفترضالمعنوىالركنأما،مثروعة

القانونفواعدبينيميزماوأهمءالقانونقواعدمنالمستخلممةونواهيهالشارع

خاصةوالثانيةموضوعيةعامةالأولىئنونواهىأوامرمنعهايتفرعمابينو.

لايتغيرالواحدالفعلفىوحكمهاالناسكافةإلىموجهةالقانونفقواعد.،شخصية

-الشارعفيوجههاوالنواهىالأوارأما؟مجتهميصدرمنظروفاختافتوإن

الظروفإنئم،للقانونيخضمونبتعددمنمةعددةفثة،حدةعلىفردإلىكل

نقصتومن،بليهتؤجهلافهىأهلغيرفمنكان،للاعتبارمحلالشخعمية

خاصاهطابعالهبالنسبةاتخذتأهليته

الدقيقالتحليلإلىهوالسبيلالموضوسبطابهالشرىللركنوالاعتراف

الشرسالرعنبيناقييزإلىالسبيلفهوالتحديدوجهوعلى،الجريمةلفكرة

المسئولية.ومواغباحةالإأ-باببينلذلكتبعااقييزإلىو،المعنوىوالركن

يركنالموضوهىالطايعهل:اترعةللرفيائصممبمئلعنامر-53

استثناءيعتدقدالشارعأنالإطلاقبهياالقولدونيحول؟مطلقالعثرهى

الجانىلنيةوزنايقتمأى،المشروعيةمنالفملنصيبلتحديدشخصية؟عناصر

نشيرالمثالسبيلوعلى"مشر،عغيماوأومعثروعفعذلمذاكانمالتحديدبواعثهو

الضمارهمسه.نيةيفاكانتإلاالتآديبلحقاستمالاالضربيببحلاالقانونأن%نى

الموضوعيةالحعودولوالزمإباحةفلاالانتقامإلى2اتجهتفإن،التهذلصإلىمتجهة

استهدفعتفإنالمريضشفاءباعثهنذاكانإلاالطبيبعملابقانونيبيحولا،لحقه

الت!نولق؟يتطلبهاالتىالموضوعيةالشروطتوافرتولوبباةتلاقير!ةلمجفا+

فإن،الطافىنيةحسنتبذاإلاعامموظنةأعمالفىالطعنالقانونيبيحولا

شروطهاه!مائرتوافرتولولم!احةفلاالشرطهذاانتئ

ممخعيةلسحديدبعنامرالشارعفيهايعتدالتىالحالاتنلاحظأنولكنا

العفويات:فيق-05
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:الشارعخطةإلىبالنسبة-ولها،فلينةحالاتهىاطشروعيةمنالفعلنصيب

ائكفيقىالأصلبأنالقولدونتحوللالذلكوهى،البكتالاستثناءصفة.

وهو،الحديثطلفقهالرأىهذاويسود.موضوعدعز("طايعذوأنهالشركة

إلىذهبالمعاعزفلتسلالألمانىالفقيهولكن،تقديرنافىابعمحيحللرأي

رأيهدراسةمتعينايهونولذلك،الشرهىالركنعلىشخصىطايعلمعباغ

لمليها.يستئدنلتىالحجةقيمةتقصدير

فلتصلذهة:فالنعالزئللافةللرعةالمصهمضللى"لحئلعننصبر-45

6مللجرالشرىالركنعنصرقىالجنائىالقصدبأنالقولإلىب+-ددع)محعنثلأ

اكانإذلملاالإجراىبإلنشاطيعتدلاالقانونأنذلكفىوحجته،العمدية

أناشهدافذلكويعنى،معينةغايةتحقيقبهيستهدفمرتكبهأىكلن،غائيا

غيرالتكييفعليهالقانونبخلعالذىجراىالإالننماطنىعنصرالغايةهذه

يسخهدفغائىلأنهإلاالتكييفهذاعليهيحلعلاالقانوبئإنبل،المشروح.

الغائىالانجاهاعتبارهىلذلكالحتيةوالنتيجة.مشروعةغيرمعينةغايةتحقيتها

موصوعمحيقعك!هالطقكهمحفنهنهنهلحفهشج*ئعيجالمثروعيةعدمفىالعنلصرالشخصمة(6،

-المعثروعية،لعدمالموضوفىبالطاجتسلمايزاسات5وهذ،لمافىالأالففهفىغدلجةيراسات

يفبمعدمالمغمروعبة-سببلهالا.متبناءوفىضنالحالاتق-الشارعلملىأننذبولكنها

العناصرهفهظاقمخديدفىفوسحأنهاالآراءمذهءلىيوخذولكنءشضبةعناصرعلي

منقعتبرهالهاصفاافمد:الغعرىالركنفىسيةالأائوفوعيةالعناعركلتنلبلتكدضى

ايومح،هذافقرلاومخن.لمئيهاينتىكذلنةالثروعفىالجائىوالقصدالغنامرهذه

فىالمخصبةالعغاصرمجالةأنونرى،للجسممةالمعموىالركنفىدائمآمحلهاطاقفالفصد

الأشيماطبيعةبهتشىأوذللةفهااثارحايقررالىالحيلاتعبةمفتعرالثرعةللربهن

فىولكها،شخصيةعناصرعلى-"ا2لمالاباحةققومءالاتهى-رناهاالئوالأمثة

فيةتونفرأنلمذ،شخصبةعناصرشالمشروعيةاشدامفعهابفيمطالاتئمثهففسهالوقت

الايحةخرىالأالشروطمثروعولوكلختغرالنعلأنبعنىالفانونشطلبهماغيرباعثئو

العلبىالعملةذللنامثخل،الشضىالعنصرمذاعلىالعثرعةالركنفيامذلكويعنى،متوافرة

)ذاالحقلهذ!يخنعمنقبي!19أديبحتظلهكنالفربأوغلبةنجربةبجراءاستهدفلمذا

ءكقاملابمفلمستهد



-67-

القامننيخلعهاالتىالمشروعةغيرةفصلل.اساسأ،الجنائىقصدهاى،للجانى

."؟"العمديةللجريمةالشرهىالرفيفىعنمراأى،النشاطعنة

عنصرعلىالإجراىاكشاطباشتمالفالقول:للنقدمحلالنظريةوهذه

هذائالثرهىالركنفياميعنىلالمرتكبهالغأئىالاتجاهفىمتمثلشخصى

!خهاعنمتميزوهو،يمةللجرالمادىالركنإلىالنشاعذينتمىإذ،للعنصر

الانجاهعلىفلتسلرأىفىينصبلاشوعغيرانتكييفكاناإذو،لشرهىا

قالاتجاه،التكييفذلكمنجزءهوالاتجاههذاأنيعنىلاذللثفانالغائى

فىالتكييفبينافييزالمتعينومن،الممثروعغيرالتكييفموضوعهوالغائى

الركنعنصرافىالجنائىالقصدباعتبارالقولفانالنهايةوفى"وموضوعهذاته

أنهحينفىعرهى!نلهايتوافرالعمديةغيرالجراتجأنيدحضهالشركة

علىبقاءالإصوابيتفعحالنظريةهذهبرفضو5"جنائى"فممدفيهايتوافرلا

-.الثرك!للركنللوضوهىالطايع

جراسةهىللجريمةالشرهىالركنقوامة:ائررئضرغفسيم-55

ونخصصةإباحةلصببخفوىوعدمتجريملنصالفعكخفوع:لعنصريه

تقسيماتنالثفصلفىبايراسةونتناولةحدةعلىفصلاعنصركللدراسة

الشرعي.الركنمنمسضمدةأسسعلىتعمتدالتىالجرائم

ولطأاالبرمزاإعة

تجريملنصالفعل-خضوع

هالقانوننصهوللفعلغيرالمشروعةالصفةمصدر:تمبهر-56

الذىالقانونىالنصفإنالجنائىالقانوننظفىمشروعةغبرصفةنعنىبذاكناد

8.عبمحه5مقة5معمأ1)
:+سعه+كظجقحه-ءطنة"يكج+..دو(2)
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له5المكمبةالقوانينأوباتالعقوقانونفىنصهوالصفةهذهنعنيهكصدر

."القجريمنص"النصلهدأيقالو

تجريمتم.نصالقانونيتضمنلا:ئلفانرئنلفمللهلنرؤجملابهفمه57

نصوصمنعدقايتفهنولمنما،حظرهايريدالتىالأفعاللهكلتخضعلحم

نصفىكلالشارعويحدديحظرهالهالك..التىالأفعالطوائفعددبقدرالتجريم

غيرالصفةمنهويستمدالنصلهذايخفعكلالفعلقىيمطلجهاالتىالشروط

تكونانينبغىلماغوذجانصفىكلالشارعيحددأخرىعباردوفى،المشروعة

لذلكيخضعحتىاقوذجلحذاتكبمطابقاالفعلالمريكونويةطلبحأنيمةالجرعليه

الفعلمطابقةنت،كاالنحوهذاوعلى.المشروعةغيرالصفةمنهيستمدوالنص

ذلكيحدداكىللنصنبفموعهمرطاكثضبكة+رع؟كعبكير*،فكنع8معينفوذج

الركنعليهيقومحدةعلىعنصراالمطابقةهذهإعتبارنرىولا5افوذمجإلهك"

ثهميتهاتنحصروإنما،يمةللجرركنااعقبارهاأولىبابمننرىولا،الثرسى

أنياأى،التجريمنصوصمنمعينلنصالفعلفالضوعصنهرطمجردفىكلنها.

يمة.الحرالشركخالركنءنعرىأحدلغوافرضرط

،قنهكنمحصر".ه".ت(؟"

بيلنج؟بلى،الفانوقللةموذجالمطاعه"ةبر)فنبالقولنيالفضليرجي(0.2

صيع(:ءجنرحعمحقعمحيبجوة+9"بىييعخميى(،ـه58،ء8،53،ثمر

المطابقة،"مكنمخديدفىالفقاءاخشلفةوين،الألمانىالفقهفىالمظزةهنهسادتوقد

المشروعبةانعدامأساداعتبارهاإلىالراجحالرأىوبذمب،للجسكلةالمامةالنظريةفى

فاضعآيهنوممعبنآةافونبأنموذجأطابتةلمذامثمروعغبرظلفعيط6منلكعع()قةجنهغح

5قئععخ-المثروعبةانمدامعلخ.قرينةمجر-أنهابالففهاءوبرى.بباحةلسبب

!ممحكصروىرقغرد

نأبذ،فيهانافصأالنناريةهذهلمليوالمصرىالفرنىالفقهيشاوةعدهاقنرىولسنا

.المبفةيةموذجالفعلجعلابفةوجوبمنذينيفتضبهيحاالتجريجننمهالفعلرلمحضوعفكرة

سليةءمنطنبةئسةكلنلشرسىالرفيلثمةتكفيطالنصفى
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لنعنالفعلخضوعاشتراطإن:القريمرنلعقفبرربا،همرصم-58

فىوالعقابالتجريممجادرحصريعنىالمثروعةغيرالصمفةلهتكونىتجريخ

الجراتم-"شرعيةمبدأهو،أساسىمبدأيقومالحصروبهذا،القشبريعيةنلنموص
نأالمبذأهذاومضغى،"يصرتها8تجةكنهةرئكاكككفالتمةعنهعن!والعقوبات

."فلا"،فانونىنصغيريقررهالابةوأنالعقوفانونىنصإلاي!شوهالايمةالجر

:.ه"ائئةودلالختةلأالهلأسنهالع*8"طبئحمعيصر5محهمنمحايحنونبناهكلىفاولاعقويقإلايمةجر

فإن،الفعلجانبإلىتجريمنصوجودمقتفعياالعممابفخالمبدأاكانإذو

،القانوذطللنصليسبذ،لهالفعلغةركافكل.يخضعالنصهذاوجودمجرد

النصكل:سلطانحدودفىالفعلدخولمتعيناثمكانومن،مطلقسلطان

ء"؟"المشروعةغيرالصفةمنهفيستمدلهخاضعابهون

فىندرس:مبحثينإلىالفصلهذانقسم:لدرابىصبم5ة-59

الجنائى.النصصربانفطاقليهماثافىونحددباتوالعقوالجرإئمنثرعيةمبدأأولها

يقعئلملاد

-..باتوالمعقوالجراتمثحرعية

.تحديدتقتضىباتوالعقوالجرائمشرعيةمبدأدراسة:تحفمممم-65

المقصودنحديدذلكبعدالدراسةهذهوتتطلب؟القانونيةممتهبيانوحدلوله

التجريممصادر-المبدألهذاوفقا-فيهاتنحصريعيةالتىالقشرجمالنصوص

المببأ.جهذاالتسنيمعلىتترتبالتىالنتائجاستخلامةالتهايةفىيتعينو؟قابمحلله

.علىحدةمطلباالثلالةالموضولحتهذهمنموضوعكللدراسةونخمص

+"قيع،ج.ء+طثعد+.مقهج؟؟،
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ئرررلئلللب..

القانونيةقيمقهبيانوباتوالعقوالجرائممرعيةمبدأمدلول

حمبروالعقوباتالجراتممرعيةمبدأيعنى:الببرامرلولسه66

جرائمتعدالتىالأفعالفتحديد:القانوننصوصفىوالعقابالضحريممصادر

مقدارها،أونوعهاحيتمنسواءلهارةالمزباتالعقووتحديدأكلنهابيانو

بومالهحال،ذلكفىشأنللقاضىوليسالشارعاختهاصمنذلككل

فاصلاحدايضعفالمبدأءالنأن"("هذافىنصوصمنالشارعيضمهماتديى

الأولاختماصفىدخولهقرروما،القاضىواخته،اصالشارعاختماصبن

الثانىهاختصماصعنبذللثيخرج

فيه-جرمنصاوجداإذإل!يمةجرمعيمافعلايعتبرأنيستطيعلاقالقاضى

يمق.جرالفعلاعتبارإلىسبيلفلاالنصهذامثليحدلمفإن،الفعلهذاالشارع

الضرهأبلغبالمجتمعضارأوالدينأوالأخلاقوأللعدالةمناقفيبأنهافتنعولو

مئتزميفالقاضىمعينةعروطتوافريمةجرالفعللاعتبارالشارعتطلببذأو

الأجة.قليلرأيهفىولوكانأحدهايغفلأنلهيحوزفلا،الشروعذهذه

أجلهمنيوقعأنيحوزللقاضىفلاالتجريملنمقالفعلخفموعيثبتوحيث

ومقدارها.ثابنومتقيداالنصهذافىالثارعحددهاالتىالعقوبةغبر

الأعظمالعهدإلىالمبدالهذا.الأولىالأصولترجع:ئلمرايختحا-62

--ب،(2(6سنةلرلحياهجوننلمال!انجلفأفىمنح،الذى+تئصق!ىو++4

مهمنشصرهنتصج4"عهيجمحقهممء!ع+يه.*ىيعحمئ!عقكفشهكأكمحء(؟،

كغ؟إيكبى+ترى*ةمحيجقءتمقمدةآء*يهغك)،لمحهقحمبر92ةنهكاعئقمجغعهع
بركميج+ءيمم+5آ8+.3مكدة+قعكممهيقم5"لمحققكثعحمحدبم789.5.ء8ل

ئخود-الدبىفتور780منالمعبدهصطغخالسبدلتوواث؟52!عبدوىعلىالأستند

.،غمحى31رتممصطفىصر



-7؟-

الولاياتفىذلكبعدالمبلىأعرفوفد،العهدمن.ودالماجةعليهالنصقضمنت

قانونالمبدأعرفوفد."ثغممقذ(3سنةالحقوقإعلانفىوظهرالأعىيكية

تحاعطوهالفرنسيةالثورةرجالتبناهنم،(787سنةالمادرافصاوىالعقوبات

فىادادرالإنسانحقوفبعلانمنالثانيةالمادةفىمحددةواعنةصياعة

به،يتمسكالفرنسىوالشارعالحاللأذلكومنذ،كلذخملأ89سنةأغسطس21

مادتهفىعليهينصالفرشىباتالعقووقانونتقرهالمتعاقبةالفرنصيةساتيرفالك

نئرابعه.

المادةتم(923سنةدسنتورمنالسادسةمصرالمادةفىالمبدأأقرتوفد

الممادرالموقتالدعمتورمنالتامذلآالمادةالانوتقره،(956سفةدحنتورمن32

قانونعلىبناءإلابةعقوولايمةجرلا"أنهعلىتنصالتى(958سنةفبرايرفى

وأهميةء،عليهاينصالذىالقانونلصدوراللاضةالأفعال.على.إلاعقابولا

تتفقالمبدأعلىدستوريةقيةبسبلغكلمقتصرةالمابقةالدستوريةالنصوص

باتالعقوقانونمنالخامسةقالمادة،عليهاصابقهوإذ،تنشفهلمفهخ،وأهميته

وقتبهالمعهولالفانونبمقتضىالجرائمعلىيعاقب"بقولهاقررتهقد

علىالعقوباتقانوناشتمالمنكنلكمستخلصوهو؟،"بحارتكابها

وضعإلىحاجةفىالشارعيكنلمإذ،تفصميلاالجرائمتحددعديدةنعموص

:"لهنهعحنهبهـطكنقظكظعة"-،5ء+م.حم،؟"

بغاءالاأحديعاقبلا.ء.،انهكلالإأسانحنهفلعلانمنالثامنةالماكيجتضعن(2،

."فانوفىمخوكلومبقالجرممةارتكبقبيهعاهـوقافونكل

لأ،88كاسنةالحدبتةالفواجخمدورمنذالمبدأبهذاللعرئاثارح1اعترف(3،

كلفة-"تنعب!السنةهذهبىالصادرةالأهليةالحاعترتيبمخةلامن28المادةفصتلمذ

الهصرقةالقوايحةقتبحأناغاعوكل،عليهوبالتعلببقالفافونمنشنبظفتفىقصدرالأحكاتم

مخالقةغيركلمهاأكلنتمئالانبثوجبهاالعمل!الجارىواللوائحونح!الأونىللةستنسرالي

*المقروةمجمسب"الفواعدبعدفيماونغعترر!صتالئواللوائحوالأواصجاذكورةفخالفوالنعن

عكالعقابيهون"علىأن؟838سنةاصبدراالعفوباتقانونمن؟9المادةوفصتكفانك

النظوهذا.،ارتكلبهاوتفىبهالمعمولةالفانونحسبعلىوانلفاتوالجنحاجنايات

أطرلى.الفوباتقانونمنالحامسةالمادة-سينغتهقفبيهجد-أممبحبالىهو
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شمأجها،ويحددأكانهايبينبنصغيرمرتهنيمةالجرقيامكاناإذالنصوصهذه

مناعقرافيقتفيهوماللمجتمعالسياسىالتنيمطبيعةسهـنيلازمالهايةفىوالمبدا

..المواطنينبحقوقالعامةالسلطات

والعقوباتانجرائمشرعيةلمبدأالأولىالأهميةإت:للمجيرأئتحبم-63-

لحذاطبقا-هوالقانونبجرمهلمفعلايأتفمن،الأفراد!وقظانأنه

تلومهأنالعامةالسلطاتوسعفىوليسالجنائيةالمستوليةمنمأمنقى-المبذأ.

المشروعبينتفصلواعنة.حدوداللافرادبنلكيضعوالمبفأفعيؤف"ءماأجلمن

يمكتهموالعقاباممينوهمالمشروعةالصبلسلولشعلىفيشجعهم،المشروعوغير.

الرئىلدىالواضحةفيمتهذلكبعدوللمبدأ.اتجمعنشاطفىالمساهمةمنبذلك

سبيلفىنوخباعتبارهامقبوقهيجعلهافانونياأساساالعقوبةيعطىإذ،العام

بذ\أما،استبدادوسيلةإنكانتبغيفمةوهى،خطيرةبةفالعقي،العامةالمملحة

الدورالمبدأيدموومشزوعة"2"ءلحدلةفهىلنصوصهوطعقاالقانونبامموقعت

يجعلاغددبالعقابونواميهالشارعأواصرتعربزأنذلك،للقانونالوقائى

هلا"الاحتمالإلىأقربامههالها

عنبم!ضعفهو،المجرمينغيريحيىالنحوهنماعلىالمبدأ-ياداكان.

وتتمتررامماكانأشدعقوبةتوتيعاحتمالعنهميدرأبذ،للمجرمينكذلك

الفعلءنوتكاب

مطلقة،قيمةالأصأولفىالمبدألهداكانت:نلبراقبغتفربر-64

نوع:نوعانالانتقاداتوهذه،بليهوجمتأنلبثتماالانتقاداتولكن

كيابم-الجريمةيفقرضأنهالمبدأعلىويعيبالعقلبتفريدبغروراتيتعلق

ع!بك9ج1.مع،م38ء"*"503يهمحنيهجهمود9ءحمكظعك6-مه969+..3مكد(؟)

.7محنالسعيدمصيفيالسعيداقتورة؟52صبدوىكلبناذالأ

:"لنه!هرطكتبظكلأالمنهقة"ءه،+-حم(2،

بقه"*+،مبرقك
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يمةللجراقاديةالأضراروفقانعقوبةيحددومرتكياشخصعنمتجرداقانونيا

نصموممايضعالشارعأنذللت،.مرتكياشخصفىالكامنةأغطورةوفقلا

العقوبةيجملأنوسعهفىوليس،الجريمةجسامةقدرعلىالعقوبةفيهايحدد

بظروفهم(العايستطيعولاأشخاصهميعرفلالأنهمريخبيهالظروفملائمة

لتواجهالجانىشخصإلىالعقوبةتتجهأنيتعينبذ،صانبةغيربلنظرة.مهذه

التمةالعقوبةيوخالنصحمحخخمنالقاضىيتحؤرأنذللتيقتضىو،خطورته

صرورةإلىيردالانتقادآتمنالثافىوالنوع.الجانحرآ"خبطورةملائمةيراها

أنهالمبدأعلىيعيبو،بالتجريمذاتهافىالجديزةالأفعالمنالمجتمعحماية

من.مجموعةغيرذهنهإلىتردلاالشارعأنذلك،الحايةتلكللمجتمعيهفللا

وتعقدهاالحياةظروفولكن،بالتجريمالجديرةوحدهاأتهايقدرالأفعال

يستطيغ*فلا،؟المجتمعضارةأخرىأفعالعنيكشفالخترعاتوذيوعالهلم.وتقدم

.ءابتدأء"3(يجرمهالمالشارعلأنعليهايعاقبانالقاضى

بينوالقاضىبينيحولبأنهفالقول:المبدأتهدملاالانتقاداتوهذه

،مردودفولهوالجانىشخصفىالكامنةانفطورةلمؤئمالتىبةالعقوتوقيع

،واصعةيةتقطيربسلطةالقاضىالاعترافعلىالحديثةالتشريعاتصقيلمذ

اتساعمظاسرومن،الجانىظروفتلائمالتىالعقوبةيحددأن:الهاباعش.يستطيع

مقدايهاالقاضىيحددحتىأفمىوحدأدنىحدبينبف.العقووضع:السلطة.هذه

ينتقىحتىالجرائملبعضأكثرأوبتينعقويروتقرملاتمايراهالذىاكنحوكلى

لمصملحةتوافبراذاللعقابالأدنىالحددونبالهبوطلهوالمعماحالملاتمةالعقوبةنحها

وي-ةبهايقفيىالتىالعقوبةتنفيذبإيقافلهوالترخيصمخففظرفلملتهم
عنالشرفىالإفراجبختةالعقوبةتنفيذعلىالقائمةللسنطةالاعتراف.ذلك

!ي!ئهح!.مميةمه.معء-(؟،

.85عةالسعبدمصطفىالسعيدككموو

ء+-هفبيح"نحه(2،

.8ءصالسعيدمصطفىنلسعيدقوكتور
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بعفها"؟"-أوصلههابةالعقوعنالعقوسلطةالدولةرئيسوتخويلعليهالمحكوم

شخصيةتلائمالتىبةالعقويحدلمحأنالقضاءوسعفىغدافقد،النحوهذاى!عو

هذافىالقضاءعودتمأنالعقابتنفيذعلىالقائمةالسلطةغثهاوسعالجانى

يعترفالذىهوالشارعأنإذ،القانونحدودفىهىاللاعمةوهذه،الشاق

شرعيةمبكأبينتعارضلاأنهذلك؟يعنىو6حدبهايرموالسلطةحهذه

بحرمالمبدأهذابأنالقولئما+"2العقامجؤتفريدإلىوالحاجةباتوالعقوالجرائم

بأنغليهفمردودبالصحريمذاتهافىالجدبرةالأفعالضدالواجبةالحايةمنالمجتع

بينالتوازنبهايحقتةءباراتالتجربمنصوصفىيستعملأنالشارعوسعفى

مقتصرةالقاضىمهحةتجعلهاضيقةقلاتكون،الأفرادوحقوقالمجتمعمصلحة

منالمجتمعحمايةإلىالوسينةفيهايجدأنعنعاجزاوتجعلهلهاالحرقىالتطبيفعلى

هذاوتحقيق؟الأفرأدحقوقإهدارلهفتتيحواسعةولاتكونبهالفمارةالأفعال

إذا"والشارجيستهدفهاالتىالتجريمبسياصةترتبط!يفيته،يسيرالينالتوازن

ين:ئمربينمخيرانفسهفيجدالتوازنهذاتحقيقعنأحياناالنارعيعجزثبتأن

قالأفضملوالعقوباتالجراثمشرعيةمبد!عنالتخلىأوجامدةنموصوضع

عللاالعقوبةيرحىوالأقرادحقوقيصونأنبهالأجدرفمن،المبدأبهذاتمممكا

بعضفىالتسامحهوذلكمقابلهايدفعهالذىاقنماولوكانالقانوننحنأساس

مصلحةللمجتمعتحققالأقرادحقوقصيانةوا!خاصة،المجتمعمه،الحبعض

."8مصالحومنالمبدأ!ذأىل-كايفميعهقدماءلىاهميتهاترجحجوهرية

-8ءعنالسعبدمصطفىالسعبرقتووا(؟،

!عع!ف9+حئة،غههـ.م+مبر7نه(2،

،القباس)بلحةطربقعنفدمجونوالعفوباتائمالجبمبدأ)هارأننلاظ(3،

أقلرة،صىءللفلضىبمدتكدلافضفاضةضومخوضحنىءاربتةأبضأيتحقتةولكنه

"لهنهككعج!ء:متجنم+!ج2يييج!ت،8ءعوممخمحقلنهفقةسىلةءمحهقيه!نقءحفةقنفة*س!ص
ةيع-عس9عول5ءمحكامحغنهقنةءحهميحرم"52،+.الة،كء05نهد

والحاجةمحددةنصوبلىالحاجةيحلأالتوازنفصوصهفىبحقتةأنبالثارعمجدوولنفة

!فهيج.8مث.ءءآكعأنظر،فعالةمخوكلالجتعحمابةمقالفاضىتمكمينلملى

انعغ!الذىالعفوباتلفانونالراجالدوبةتمرالموفىدارتالئالماقشاتأسفرت(8)



-75-

ئلنايللب

يعيةالتشرالنصوص

صادرهبةمكتوفانونيةقامجليةكليعياتشرنصايعد:نعريفة-65

ه3"..ئريع""بامختممةسلطةعن

المكتوبةالنصوصبابقشريعكلنعنىأننانفررالتعويفهذاولتوضيح

بذلكمختصةسلطةعنعادرةتكونأنبشرطمجردةعامةقوامحدتقررالتى

اتؤولكون.:ينعنصريقوميعيةالتشرللنصوصالميزفالمعيار.للدستورطبقا

الإقاريةالقراراتنستبعدوبذلك،مجردةلحمةفواعدتضعالةصوصهذه.

صادرةالنصوصهذهرلدتافىكونءلا"بالذاتمحددةتواجممالاتالفرديقلتى

الدشورءيحددهللدولةكاالعامالقانونىللنظامطبقابذلكمختمةسلطةعن

التشريعيكالنصوصفىيشترعذلا:يعيالفترئلنصرمف!انولم-لإ6

بالتشريع؟مخمصةسلطةعنصدورهايكفىإغاوالتشريعيةالسلطةعنصدورها

فإنبالتشريعيعيةالتمنرالسفطةاختصاصهوالأمللمذاكاننهأفلكونوضيح

فتعد.،محدودايعياتشراخهماعناالتنفيذيةالسلطةيمنحفدالقانونأوالدستور

."والعقامجللسعريممصدرابذلكوتصلحتشريعاعتهاالمادرةالنصوص

6937سنةلاهاىاففدفىالمفارنالذى13افالفافونالدولىوالموتمر؟937سنةباوبظق-

فيته.بكاوالفوباتالجرائمشرعبةبدأالاعترافعن

كأ+الي"29.ء220(؟"

.962من(؟759،الإدارىالقانون:عثمانخليلهعثمانقصرقتورا(2،

335؟عيج"رقم؟"سالنفغنمحكةأحكمءجميثة؟959سنةينلبر؟2بقنهه(0.3

56س؟959سنةمارحمخ35ء3؟5عة75وغ15س؟9لأهسنةماوس؟6

--.377مق85رغ
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صادرةفالأولى"ولوائحرق"فوايحخ:ؤعانبذلكالتشريعيةوالنصوص

عنصاجرةوالثانية،أصلابالتمثريعتختصسلطةوهى،يعيةالتبشرالسلطةعن

الموقتالدستوريفت-ولم،استثناءبالتشريعتختصسلطةوهى،التنفيذيةالسلطة".

عقوبةولاجريمةلا"أنهمفهالتامنةالمادةتقررخم!،الحقيقةهذهملاحظة

،"قانونعلىبناهإلاعقوبةولاجريمةلا"4انقررتإغاكاوبقانرنإلا

كا.فانونعلىبناء"تصدرباعتبارهاللواثجالمجالتفمحبذلكوهى

"(الموقتالدستورمن22)المادةالأمةمجلعنيباثصرهايعيةالتشروالسلطة

اختمماصفىأصلايدخلمماقوارأوتشريعئىيصدرأن"يةالجمهورولرئيمى

عليهيعرضأنعلىالمجلسغيابقىاتخاذهإلىالصرورةدتبفاالأمةمجلس

ثلثمةبأغلببةالجمهوريةرئيىأصدرهماعلىالجلساءترضفإدا،انعقادهفور

.(الموقتالدستورمن53")المادة"الاعلتراضتارغمنثرأمنمالهسقطأعفمائه

ءولكدنالصفةالأحكاملحذهوفقاالتثمريعيةالسلطةصدرعنماإلافانونايعدولا

يعيةاقبشرالسلطةباشرتالتىالهاتعنصدرنصلكلئابتةتظلالقانونية

العقوباتقانونالنموصهذهوأهم،"33الحالىالمؤقتبالدستورالعملقبل

آلحالىه

القانونينقواعدصحتها-إلىوشروطأنواعهابيانفيفنحيلاللواعاما

نتالصحيحكاالقانونىالكيانلهاتوافرلمذاأنهمقرريندارىوالإالدسعورى

."يعيةالتعثرالنصوص"صفةلها

لدارىلاختصامنمباشرةولكنهتشربعآليمىايوائحبعدوأنالفقهاءبعفةيرى(؟،

نظربوجهةالأخذأنلمذ،الرأىبهنانأخذلمو.(29؟عنخلبلةعثمانتحورا،آميلة

بملر:أ،تعثريحاللاتحةأنففررمجعننا-شكلبةلا-مادبة

محكاغده:حجكعنفعا+يفق؟ثهنههكفهمقنهء-(ق9*3)ءملا.كعثمبرعج،

،1956صضةلدسنووطماالأمةمجلىعنصدوتالئالنصومنذبزمثالة(2،

فزةأ:اءأالوزراءمجلةمنبفراوأو،الجهوتحيةونينمنبفراوصدرتإلقبرالنعوعن

لدسنورطبفآوالنواباثبوخ1ومجلساالملكاعدارهافىاشتركالئإوالنمون،ألاكغال

.؟923سنةبدستورالعملقبيبمقرتالئوالمرامجالاليةوامروالأ6آ923به
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واللواخللقوانينأنقدمنا:وئللواعللفولفيىبهيىئلفردج67

فكرةإلىسردفروقاا)نوعينبينولكن""التشريعيةالنصيرص"محفة

كلن"أفىكنهةنهنكنةكليج-قمكجالعخممكنهقهتفلنلففر"ا"القانونيةالقواعدتدرج"

تبة:صاللائحةمنى!عا"قانون

وألاتحةملغياالقانونإهلموففد،اللائحةباحتراميتفيدلافالقانون

يعدله،أويفسخهفقدسابققانونبأحكاميتقيدلابنهبل،أحكامهامخالفا

اللامخةلمنبل،"2لاخالفتهإنمعيبةوهى،القانونباحترامتتقيداللائحةولكن

ينه"ءالإدارىالقانونلقواعدطبقامضهاأعلىأخرىلائحةباحكامتتقيدقد

تصدرأنلهاكانولذللث،أصيليعىتشراختماصيعيةالتشروللسلطة

مقيد،التنفمديةقسلطةيعلأالتشرالاختمماصولكن،مناهمجالأئفىالقانون.

وفءلا-تصاصها"8"اغدوداغالغهرفىاللائحةبصدارلهاجلانرولذلككانغير

فعلأىتجرمأنالتشريعيةللسلطةيجوز:الجنائىالقانونوجهةمنتعبيراخر

أن.التنفيذيةللسلطةيجوزلاولكن،ملاصخهاتقدرعقوبةأيةلهتقرروأن

ءايدودالتشريعىاختهإصهافيهتباصرالذىالمجالفىتدخلأفعالغيرتجرم

ببيانهارملأ-القانونيتكفلمعينةحدوداتقررهاالتىباتالعقوفىتلتزمأنوعلجها

ققررحينباتالعقوقانونمن395المادةعليهنصتماالحدودهذهفبيلومن

جهاتمتالصادرةالحليةأوالعومية"اللواخفىعلهاالمنموصباتالعقوأن

المقررةباتالعتوعلىتؤيدأنيحوزلا"ئواغليةالبلديةئوالظوميةدارقالإ

.297ميعانخلببهعثمانقنورا،ذ(

1)رقير،837عخ(؟559،الإداركرالفانونمبادئ:عحانهفوفبقالايهترو(2،

.297منعنمانخليلهعظن

مح5وئح+هظةفهملأ.بخي؟.ء.ءبلا79ء".2*80-(3،

.7"مممىغحاتهتوفيبئ(لةبهمور(8)

!.86عاادميدممهلفىالجد!تووا(5،
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اللائحة-وبذاكانت،إليبا-إنزالهاحتماوجبذللثعلىزادتنإن،.ئلمخالفات

تزيدلاالتىالغرامةعقوبتهأحكامفاكانتخالففمنماعقوبةيرتنصلا

المحدودالمجالاللائحةجاوزتإذاانهالبيانعشهاوغنى5قرساوعشرينبنهسةعللأ

غيرأصلالأنهالقانونبالنسبةالعيبهذالايعرضحينفى،معيبةلهاكانت

لم.مامعينبمجال.مقيد

منواللائحةالقانونبيننضلافثمةاكانإذعماالهايةفىالبحطيثورو.

القانونيراقبأنللقضاءأنفىلاجدال.منهمالكلالقفماءرفابةحيد

المطلوبكانالشكلخالف!قدأحد!أنتبينفإن،الشكلحيثمنواللائحة

التعغريعيةالسبطةعنصادراالقانونيهنلمفإذا:تطبيقهعنالامتناعواجبه

ءاكوايعدحتىالدستوريتطلجهاانتىالشكيةالإجراءاتلهبالنصبةتستوفأولم

لمأوبذلكمختممةسلطةعنصادرةاللائحةتكنلمئو،الممنطةيث"هذهعن

يروتبر.بأيهماالاعتدأدبندمملزمفالقفماء؟عايحلماقث"معينةهيئةبموافقةنخظ

تستوفلمنإن،اللائحةأوالقانونلنشومضطلبةالشكيةالإجراطتئنذلك

خملأ.قانونىوجودلأيهمايكنولم،لشيوظعليهالمعنقالشرمذانتفىفقد

،الموضوعحيثمناللائحةيراقبأنللقفماءأنفىولاجدالجذلك

فعليهالقانونأوللدسةورمخالفةنياأت!ثفإن،وقانونيتهايتهادستورمنفيتحقق

فىوالقافونالدستوربتطبيتةملزمالقفاءأنذلكيروتبرءقطبيقهاعنيمتنعأن

الدستوربينتعارضثمةلهأنتبينفإئ،اللائحةبتطبيقفيهيلأجبزمالوقتالذىنفمن

النصيرجحانعليهفإنأخرىناحيةمناللانحةوبينناحيةمنالقانونوة

قلايهتور.8،6ظ(؟9،9)النعتورىالفافونمبادهمء:مبرىالمسيداككتور(؟)

نلدستورمةوالاتجاهبت،كا9من(؟956،العامةالدستوويةنلمباجىء:عثمانخلييد-عان

.92من؟958.نلحدببة

5حعجهد+حة-مء+.كعدكه"مطقة-(3،

نلقتورمةالمباجقء:عثانخلتببعثمانايركتورء6،*مهمبرىالسبدق!فتورا(3،

.92صالفستووبةوالأنجاهات،39ن



-79-

نصويهنعلىالقانونأوالدستورنموصتغليعبذلكيعنىو،مرتبةالأءلى

..،(ياللاتحة

مقفيتحقق،الموضؤعحيثمنالقانونيراقبللقضاءئنهلولكن

الفصلمبدأهوبهيحتجماهموأ،جارذلكإإلىالتقليدىالفقهيذهب؟يعهدستبرر

إلى.لألكجاوزفإنالقانونتطبيقعلىمقتصرةالقضاءفوظممة:السلطاتبين

فيهدر،التشريعيةالسلطةعلىرقيبانفسهمنيجملفهودستوريتهفيالبحث

سيمبرءلىتعلوسياسيةسلطةإلىيتحولوبنهاوبينهالفاصليمحوواستقلالها

الاعترافإلىيذمبالحدهمثالفقهولكنلهك"هالأمةلمرادةوعلةبل،السلطات

بينبالتعارضالقولصحيحفغير:نون!ضلايةدستورفىالبحثبسلطةللقفماء

لا-يجاوزفالقاضى،القانونلدستوريةالقضاءورفابةالسلطاتبينالفصملمبدأ

يفعللادستورىغيرأنهمقرراالقانونتطبيقعنيمتنعحينلأنههصا4هتخا

ص!يميباشرذلكفىومو،درجةمتهاأدنىأخرىعلىقانونيةقاعدةترجيحغير

التطبينها،الواجبةظلقانونيةالقاعدمالمرنحددفىالنهلالفصليستطيعلالمذ،اختصاصه

أعلاهايرجحأنغيرالدرجةفىمتفاوتةفواعدبينالتعارضعنديستطيعلاوهو

القأضهلأنيعيةانتشرالسلطةعلىاعتداءثمةفلننذلكإلى5الاعافة؟،3،--
ء.ولبهمر

مبدأويدم"تطبيقهعنالامتناعمجردعلىبقتصروإنماالقانوبئبإاناءجلا

المبدأهذايقررو،الحديثالفقهكامذمب-حمينتبدلفالكل-كة4كبنهتهرالشرعية"

سالتشريعيةالسلطةخصوعذللثويعنى،"قانوننحملطانهابجميعالدولةخغوع

القانونيةالقواعدتلقزملمماصحجحةغيراعمالهاتن!حمثومن،للقانوننفسها

ممكظجكا!:طعتئع!محعهءمجقخمكعفهمك"بىوىمجنهتهدد(؟،

ءنهففهر.ترهيج؟قذكيع+نهممع9ف(5متهئمي.طعيج

الحجة:هذهن!رعفىأير(2)

كيركاء+:ننهةمحيجقمحعلامحعهعقهمنهظجإعمحدممضع4كهمفقممقددخبخ45،ء
ت.03جية

.؟35مىالدمتورقةونلاتجاهبت،8؟!مالدستوربةالمبادهمء:عنمانخليل!عثمان!تورا

اليمتورمهالمببدهمء:عثمانخنبلعثمانكتوراة688صسبىالسبدنورالدم(3،

ء؟65صالدستريةوالاتجامات،88س
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.الذستور"ال"قواعدوهى،عليهاالمفووضة

البحثبسلطةلنفسهيعقرففلاالتقليدىبالرأعةالفرنسىالقيزماءيتمسكو

هذهلنفسهالإدارىالقضاءأقرفقدمصرأماقى.م*3القوانيننحدستورية

ييك-محدودةاحكامعدافياالعأدىللقضاءالعامتجاهالاأنونعتقدلهنهك،السلطة

.لهم"السلطةجهذهلنفسهالاعترافهو

الدستوربةالمبادىء:عثانخليلعثمانقنوراء6.6عنعيىالسبدلتورا(6)

ء6ء8عةالبصتووبةوالاتجاهات،غ6مة

حخخلمرثعبجيثقد*.75مكعفكثءةمحهمملأ48ءقعفعم056ءتثعجة6ء(2)

ء.3جحعثيكلقم*-عال!قكنهب-.

لفيداوىالقناءأحكيككةجمكلة8496سنةفبراير؟ءفىالإداوىالفضاءمحكة(3)

.3؟5صههوتم2س

لمبفة)مدارفىتنطوىلاالفافونلد!متوربةالقهاءوظبةأنللىالحكةاستن!توفد

بالتبيق،أولىأجهايحددأنقماوعر"الفوانهلأعندالفاضىحتةمنوأن،السلطاتبحةالفصيلأ

صعوبف.يحمفهوذيةيضلحبنماوالفاضى،البانىقنليبوجبمعالدستورنلفافونتعارضةاذا

طالماالقمشيىمعبةالسنفةكلبذللةيعندىلاوصر6عيهالمطروحةالمناؤعةعنمتولدةظنوفبة

.ننفيذهبوقفهيأمرولاظنونمالعاءبففىولاقانوبابخعصهبنعلاأنه

مجلمعةجموعة؟952سنةبونيه3هفىالإدارىألفناءمحكة:المعنىنفسفىأنظرممدللة

6س2195سنةبونبه2؟.؟262من583رقم6س2ارقالإالفضاءلأحكعاالدولة

ء595!م362رتم66س6957سنةيوفبه25"؟357من587ونم

القوايحلأدكمتوتحيةرفابةمجقلنفسااعترنتئحكعأالعلباالاكاربةامحكةتئعدووقد

؟759فيممنةيو82فىالعلباالإداربةالحكآ:نظرا،اهق!ونسدفهميارعدماوالتشددت

،!ا؟5من؟؟7رتم2!الاداتحيقالعلميااقحكةقررحهاالئاكلمنونيةالمبادىءبكرعة

137ونم3س؟958سنةبولبه؟2"133همى؟مم7رغ2اس957صغةيوفيه29

عيئالرفابة:الجبأبوئحدكللالدكنور،الأخبرةحكامالأنقدفىعلرأء669؟مي

.\ء7عن(؟9أ5)المصرىوالاقنمالأمريهبةهرب+"ةللالولاياتفىاتهواجةادصتورية

وفى.3مم7ص953رفع7ءنيةبلفانواعبالقوجموعة؟749مابوشة2نفنة3،غ،

نزانبهالمثرعئرالعميمفىتخوخنأنعللمحاليمة"أنهالحكةقررتالحبمهذا

-ء"الفوا!ةسنسلطةفى

طابقها.اقطلوبالفواسدسخوتحيةفيهانحصتغدبقهأحنهمآ.النفنةمحكةأصدرت(5،-

ينابر-غصفنأنظر:،+لمهالفواضبدسغوربةلاعنرافلليحكلمالأحدهجمبعفىواخهت
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بتبرئةالتزامههووالقوانيناللوائحةرفابةبسلطةققفماءالاعترافوأهمبة

مبتنو!سضوريةغيرئوفانونيةغير-تطبيقه!المطرباللاتحةأنثبتاإذالمتهما

عرعية"مبلحأالاثزامهذأومصدر،دستورىغيرتطبيقهالمطلوبالقانونأن

الوجودمنيتجردالتجريملنصالقانونيةالقيمةبانكارلمذ،كاباتوالعقو6مالجر

المعفةلهلاتكونثمومن،تجريملنصخاضعاالفعلةيكونقلاالقانونى

المشروعة.غير

يحتهةلكا:يعييجالقشرللندرمىفةنرلفرهمبلقللاالعسرو-68

إلإبناءبةالعقوتوفيعئويمةالجرفيامعدمفيضمنتطلبهمنالعلةالتشريىالنص

الواجبةوالعقوبةجراىالإالفعلمبيناحونكاهلاأنيتعينفإنهقانونعلى

علىافلروجيعنىلهالقاضىتطبيقفإنالشرعذهذافيهيتواقرلمفإن.ائتطبيق

يةعقولهيقررولمفعلعنالشارعنهىفإذا.باتوالعقوالجرائمصرعيةمبدأ

هذهتطبيقإلىسدلىفلاأجلهمنتوخالذىالفعليببنولمعقوبةأوفرر

لهالكءباتوالعقوالجرأئممرعيةمبدأكلالخروجبغيرالنصوص

يتضمنئلاالمتصرفمنلائحةانتثرييىالنصموضعبذاكانأنهعلى

جموعقئحكليحكةلأ159بربلنةأ؟6906من63وقم33سالجموعةالرحمبة؟926=

؟7ة؟565صكا67رتم؟95آسنةأبربلة؟7ة974عمم57رقم3كنالنقنهه

ة25،عن؟98؟رفم259صنةمبرس293.3!م؟؟كأوغ3س؟59؟شةديسمبر

.12؟عن،6وقم4سيآ295سنةنوفبر؟؟

وفا!ةقافضاءامجقوامخآاعترافأقضختقدحكمالأهذهأنفىعندناشكولا

لخصعنبءنفسهاجشتودالحنذبهذالاقزفنلحكةيذلوكلت،الفواجةجعمتوربة

ولايتها،عنخروبمفررةبمدستورب!هارفننالدفمبمجردولاك!فتبحةلفوااهذهدستو!بة

كلةبت+ألا.؟؟6صالحدنةالفسمتووبةالاتجاعات:عثمانخليلعثمانلتوواأنظر،

منعب؟أنمحتبناليهظمعبماعكمنالففهاءبعنههويرى.(53امثية؟15مخبدوى

السبدايهتووعاأنظر،دستورىغيرالقافونانلديهاثبت)ذاإلاوامخآلابهونالمحكة

.ء،6ه9سسبرى

.81سالسعبدمصطفىانعيدقنورا(؟،

العقوباتقانون-6
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الذىالقانوننموصإلىبالإحالةمكتفيابةوالعقوالإجراىللفعلبياناكاملا

على"لقانونينصأنانتصموركذلكومن؟مهلأحكاتنفشذااللاتحةبهدرت

لهئك،الفعللذلاىالتفصيلىالبيانللائحةتاكلبىبتهعقويحددثممجملةبصورةالفعل

أجئه،منتوقممالذىالفعل؟يانللائحةتإغبةالعقوبتحديدالقانونديكتئؤ

العقوبةجبيانمناللائحةخكاإذأنهفقرربذلكباتالعقوفانرن-اعترفوقد

قرساوعشرينخمسةتجاوزلاالتىالغرامةعقوبتهأحكامياكانتفالق!فمن

-.(395اولدة)

التالتالللعدى

باتوالعقوالجرةمضسرعيةمبدأنتائج

:نتيجتانوالعقوباتالجرائممرعيةمبدأعلىتقهتب:عفبم-69

"لنصوصبتفصيرتتصاللألتانصى،والعقابالتجريمبتحديدمصمادرتمعلقنروتحلى

-"الجنيؤبية

والعقابالتحريممصاتؤ-56

قدمنا:دلتممرمعبمالمصومقفةلألعقابالقربمءمماررعمره70

ا!بحريمهىرسمادروالعقوباتأالجراضرعيةلمبدأالحتجيةالنديحةأن

المألوفةالممرادرساتراستبعادذلكيقتغىو،القمثريعيةالنصوصفىوالعقاب

القانونومبارمحءالإ"سلاميةيعةالشرومباديىءالأخرىكللعرفالقانونأفرعفى

يمةجرفلالذلكوتطبيقاء(المدنىمنالقانونالأولىة9انا)العدالةوقواعدالطبيعة

ئومبادى،يعةالسعرمبادىءأوالعرفظلفةولوتجريملنصيخصجلافعلفى

.377من58وقى؟ءسالضقننمحكةأحكلمكلعة؟9؟9مارنههسنة53نقضه(6)
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بة،عقوتنشىءولاجريمةتخلتمةلاالمصادرفهذه،العرالةوفواعدالطبيعىآلقانون

سبباالمصادرهذهتكونأن-صختشريع!نصبغير-يجوزلاإنهملط

!5العقامجرث"لتشديدظنونيا

يعفةلاوالعقابالتجريممصمادرعدادمقالسابقةالمصادرواسقبعاد

الجنائىالقانونأنذللتوتفصيلةالجنائىالقانونمصادرعدادمنلمستبعلىها

استبعادءالاتتنظيما-قابوالهالتجريمقواعدإلىبالإضافة-يتضمن

النصوصفىلهاالقانونىالتنيمتنحصرمه5اقرلاالحالاتوهذه،وتخفيقهئلعقاب

4لمءمبادأوالشسزعة4لهءمبادأوالعرفيكونأنيتصوروإنما،آلتمثريعية

مبدأمجالانالتفوفةهذهيروتبر5لهالهك"مصاكرالعدالةوقوامجد-الطبيعىالقانون

يكون.أنيهدمهولذلك،والعقابيمالتجرعلىمقتصرباتقووالهائم-الجرصرعية

بحالاتالمبدألهذالاشأنولكن،والعقابيمللتببيامصط؟التشريععالنصغير

مممدرايجاالتشرالنصغيرييونأنيجوزولذلك،نخفيفهأوالعقاباستبعاد

وألعقابالتجريممجالفىثانوىدورلهايهونقدالأخرىالمصمادرلمنبلة"+لها

بلمأ:عانحددهالذىالنحوكل

القانرفىربهاريرئلاصرمبمللترمعمومبالهكلرللعرفوور-76

أمجيلر،ذ:دورانالممادرلمذه:ابألةللتانرفيفىالعرالىوفولملااللالبعملأ

.والعقابالتجريممجالقىثانومحةوقورتخفيفهأوالعقاباستبعادحالاتئ

نقكغعنهئواعتاباستبعادحالاتفىالمصادرلهذهالأصيلالدورأما

مسقنداوالعقابالمحريممصادرعلىالواردالقيدوهوكونالقافونىأساسهجمينا.

يتقةالمبدأ.هذاسلطانينقضىنحيث،والعقوباتالجرائمثحرعيةمبدأإلى

بغ!مه8علأ.يحغية2بكط:محخظككةكههقيجنههكه،ءبىكل5محهمع-(6)
ممم،يةكعتخ؟علا.ء3نكهفلعطعنصى+لالكجعنئعب8آ9مءيآ

8آءمفنه5:تية6ء،ثيع؟ءعمحءز5ففيجعفممفهـككة،كلا+6550ء+.،.بى(2)

لأ.58ص88رقممصطنىكودكتورا"031



إلىترجحالتىالإباةحالاتلذلكأمثلةوأهم.القيدذلكنفسهالوقتفى

الشواطةءعلىوالظهورياضعةالرالألعابومباضرةلخادمهالمخدومالعرفكتأديب

..."ت3الاستحمامبملابن

مظيرين:ذووالعقالبيمالضجرمجالفىالمعادرلهذهالثاتوىوالدور

جنائية4غيماوفواعدتطبيقمتطلباالجوائمبعضعناصرتحديديكونفقد

هذأتوافرمنوالسحقتها،الجانىليرمملوكل.الشىءثبوتكونتقتضىفالسرفة

الملكيةاكتممباب-طرقتحددالتىبلمدنىالقانونفواعديتطبيقرهنالركن

كالإيحارالأمانةعقودمنعقلىوجودتقتقىالأمانةوخيانة،وانقضائهاوانتقالها

هذف.تواقرفىوالفصلها،عليهوالمجنىالجانىبينيطير.ء"الوكللةأوالعاريةأو

العقودهذهأكأنتحددالتىالمدنىالقانونقواعدنطبيتهايقتضىالركن

واحكامها.

التمثريحءلىيعتمدلاوتفسيرهاالقواعدههذتحديدأنالبيانعنوغنى

المدنى،القانونبهايعترفالتىالمصادربسائرالافعانةيقتغىوإنماوحده

ه"3والعقامجؤالتحريممجالإلىالمصادرهذهتنفذبذلكو

ضوابطإلىمباشرةمستنداالجراتمبعضأكأنتحديدالثارعيجعلوقد

حتمميفعلتتواقرأنيجبكاالتىبالحياءالإخلال"فصفة،العرفمنمستمبة

.،العرفإلىالرجوعبغيرتحديعهايمكنلا"الفاضحالفعل"يمةجربهتقوم

هذصأكأنتحددالتىالقانونيةاقعواعذبينمكانهالعوفيتخذوبذلك

بهوننمة،السياقهذاكافىابقفمائىالعرف"ندرجأنونستطيعء"يحيمةالجر

الشارحأغفلالتىالقانونيةالأفكارلبعضمعين!ديدعلىالقضاءاستقرار

.ء956ص88وقممصطفىكود"يتوو(،ة

حنهكلفطعصى؟2ءميج.5مك*.!2،

"!ععيج0220.28-"كأ(
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المرجعفيكونالجرائمبعضأكأنعليهاتعتمدالأفكاروهذه،محديدها

،الضرر"وفكرة"المحرر"ففكرة،""ةذلتةالعرفإلىالأكأنهذهيدفىت

."33الأفكارلهذهأمثلةالسرفةفى"الاختلاس"هوفكليرالروئ

الجنائيةالنموصتفسير52

الشارعيقصدهالذىالمثتحديدهوالتفسير:للمفبرعصرضسه72

اءماةينهلأهوفاغعلىللتديبخصالحالجعلهالنصألفنظمن

الثارعأرادهمعنىعنبحثهوالتقسيرأننقرريفالتعرهناولتوضيح

تحليلايفترضث"ذلومو،القانونىالضصمتهايتكون-التىهى،معينةجمألفاظ

المعيم.هوبالنصالشارعأرادهالذىوالمعنى؟مدلولهاعنوكشفاالألفاظلهذه

علىللتطبيقصالحاالنصجعلهو،هدفوللتعسير؟معينلموضوعالقانونى

.وفاخمنالقضاءفييعرضما

يثةتمثر:ثلاالةأنقلمصدرهمنحيثالتفسير:ندمفمرئنودح-73

القانوفيةالنصوصصورةيتخذوالشارععنيممدرفالأولء"43وفقهخوقضائى

هتم"التوضيحإلىحاجةفىأنهاالشارعقظرسابقهنمموصتفسيروي!هدف

وهدفه،عليهمعروضةواقعةفىيفملوهوالقاعىعنيصدرالقضعائىوالتفسير

توجيهوهدفه،فقيهعنيصدروالتفسديالفقهخ،الواقعةهذهعلىالقانونتطبيق.

بتفمميرهوالفقيه،القانونىالتنيمفىالاجماىبهزءغرضهتحقيقإلىالنص

8،محكعنمطيج.كج-مءج6ةلاثمكعنهعب58آ،ءم7ملأم(2)6(؟،

،كاءكحسد8قظ"لمحطحة،طج8هلم،مثه7مي(3،

!حجت*+دح.8ء*ء.،هيج"مثهلحء(،

ء56!طكا8رقيمصطفىعؤدعود!تورا

الأدةمنامانيةاالفقرةفىلدفرفعاتاثارع1تعريغهئلنشربعىالتفسيرأمضهمن(5،

جموعة5991فبرابرسنة2نقرفىللفسرالقشربعىأنظرمثلا.العتوباتنرنقامن(356،1

ء؟27عن29رفم؟"سالنقضنآحكام
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نقص-منبهمااستكلإلىالئارعيوجهوالنصتطبيقعلىالقاضىيعين

ذلك،مكم-والفقهىالقفعائىدون-يعىالتشرائتفسيرأنالتفرقةهذهوأهمية

هألت"اهتوقلهفتكونالقانونيةالنصوصحعكليتخذآنه

،القانوننصمحيةالتفصير:فلقاضنصرصفةئبزنهناكهلابرقى74

تحالعيدهىللثفسيراقهيديةافقطوثمكلنتومن،الألفاظمنمجموعةوالنص-.

الحالاتمنالأغابوفى.النصمتهايتكونالتىالألفاظحصرأى،محله

ير.تحرفىمادممةقخطأثمةإنكلنبةالصغوتثورولكن،صعوبةذلكيثيرلا

عنةيفعحالذىللفظاخمعارسبرءأمكانالطباعةفىخطأأكانسواء،النص

ذلكلىوالحجة،اخبطأهذاإصلاحللمفسرأنقىمجندنالاشك"الشارعفكرة

هنهعنيبرلالففاأنثبتفإن،الشارعلمرادةعافهاتعبيرالقانونىالنصأن

للمفسرالاعترافمحلولكن5"2"قيمةذاتهفىلهفليست؟ناففهايرأدةالإ

الهو.مننوطافبطأويهون،واعنةالشارعإرادةتكونأنهوبذلك

."3"الدقةعدمأو

الأعمالةكشفتبذاماوحالةالوضعهذابيناقييز-يجمبولكن-

لاشتهلمذ،ألفاظهعنهتعبرعمامختلفللشارعقصدعنللنصالتحغميرية

الديمة-كلالتحفميريةالأعمالدون-فيهتكمنلمذ،النصتغنيبوجوبفى

الشارعأنله!ينإنالنصيمصححأنللمفسركذلكيجوزولا5"8"القانونية

وجودالاعتباراتلهذهلينأنهوثبت،معينةاعتباراتبهاستهدفقد

نفسهءالتشريعقىعيوبفهذه،علجهأخلعهاالتىالأهميةلهاكلليستأو--

هع!ك"آهب9!ة+م."بى،+.ميمكر!(0،2

..56ص38وقممصطفىمحودمحعودتنووا

ء*،كنهنهددلمحالة؟ءطج"،،ء*.8مم(2،

.كثعلممك"+1793رائورع3مقيرتةة2ثعفة8كقعددكجتمة5رصحعع!حنيج(3،

-639من؟43رتمذءحمنالنفغىمحبهةئحكعاجموعة6959يونيهنة9نتنى(غ،
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.حهارق"إصلاالشارعغهزيملكفلا

منالشارعقصدعنالبحثموالتفسيرجوهر:ئدتارعقصعب-75

تذهب.القصدهذاماهيةعنالتساولذلكويقتضى،"3"النصألفاظ

النص،واضعفصدهوبلشارعقصدبأنالقولإلىالشخفيةالنظرية

نأوحجتها،للقانونائتحفميريةالأعمالفىعنهالننقيبيتج!لذلك

عنبهيعبرالذىالنحوعلىصاغهاوقد،واضعهصاغهاقدالنصألفاظ

فالأول،النصهوواضعالثارعفليس:صحيحةغيرالنظريةوهذه.أفكاره

القانونية،القيمةمنمتجردشخصوالثانىللمجتمعالقانونىآلتنظيمتفحسلطة

نتاجذلكإلىبالإضافةوهى،.قاصرةتكونقدالشخصهذاأفكارلمنثم

الذكةالزمنعنمختلفزمنفىالةصيطبقوقد،معينةوظروفمعينزمن

يهنبولمبل،واضعهبذمهاتخطرلمخالاتيحكمأنمنهجمرادوفيهوضع
عن،نفاذهيستقلالنصأنفترىالموضوعبةالنظريةأما"وضعهوقتوجود

وطيفتهولهالمجتمعفىالحقيكوجودهلهمتطوراحيافيصبحكائنا،واضعهشخص.

وئدىبدورهتطورالظووفتغيرتقان،تحتيقهاإلىيتجهالتىالإمجلمصركية

النحو،هذاوعلى.للمقمعالقانونىالتنظيمفىلمليهبهالعهودالدورمواجتهافى

عنالمسئولةالصلطةنصدموبنماو،النصواضعقصدليسالشارعنمعدظن

واجهاومناجماستطورتيكلالسلطة!هذه،-للمجتمعالقانونىالتنظم

تطبيققصدموقتمويعنيناالذىالشارعوفصدةاللامالنحويرتواجههأن

ه"33وضعهوقتلاالنمظ

الةصرصتفسيرفىخصيبةوهى،الصحيحةهىالموضوعيةوالنظرية

ةقحمء،جحمعر،فىقلةنظيفمحتيج8لهلأء.850(؟)

النص:مدلوللتحديد،فمدهأى،،الشارع"مرادإلىالرجوعوجوبفىنظبرأ،2،

.999عن502رتم02سالنقئةكحم.يعكحأمجوعة؟959سنةديسب8بمص

غكللأققجركك*281ء.يح.آتج"كأ(
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الحالاتبعفنإنبلة،معيمةحالاتالنجريمنصواضعيتوخلافقد،الجنائمة

فقدالمثالسبيلوعلى؟(1)النصوضععلىلاحتهاتطورنتيجةإلاتنشألاقد

الرغمعلىالكيربائىالتياراختلاسى!عبالسرفةاغاميهاالةعخالقضاءطبتخ

طبقوكذلك،للمرفاقوع"الحالةهذهخاطرهإلىتردلمالنصهذاواضعأنمن

لإحقاقتصادىتطورثموةهىحالاتعلىبالنصبا:باصالنصالقضماء

."+النصهذاوضععلى

تحليل:مرحلتينالنصتفسيريجتاز:فلىغباضمميرصرئمبة-71

:.مرحلةبهةالمقصودفبمالىونتبين،علتهوتحديدألفاظه

الألفاظوهذه،الألفاظمنمجموعةالةعن:المينئلئافىتهلمل-77

هىالتفصبرعنواتأوليهونولذلكةمعنىالتعبيرعنالثنارعبيابريدرموز

لفظكلدلالةتحديدالمرحلةهذهوتفقرض.الألعاظهذهمدلولعنالكشف

للمفمعرالأولىوالعدةلهالهكلأءالإجمالىالمعنمةتحديدذلك؟مدوتفترض،حدةعلى

وقد،لكللفظاللغةتعطمهالذىالمعنىعنيبحعثأنعليهفيتعيناللنههى

يكونإذ،الأسلوبهذأيجدىلاوقد.الشارعيعنيهماغوالمعنىهذايهون

المفسرعلةفينهون،خاصااصطلاحيامدلولاالنصألفاظببعضأرادقدالشارع

ع!مودعع!!صك.مظ65ةة+عقحئء"آ!،كبمحثعمحةمه+!9+.9لمة(؟ؤ

ء+محه+مح+جكيعك6مم+98،.".جم

الفرنمى:الفضى"اءفىأفظر(2)

هاثععزع3*ئء"نهقجعد50كتعرمقجعة*+5كأ-عئئصر

رقم2مجفيةنوانالفواعهجموعة؟9كا؟بلهسنةبرأ؟6ففنن:للعرىفىالفضاءنظروأ

1945منةديسبر؟63،3عن69؟مقر8بلأ9كأ7سنةأبربيه5ء298من4،2

كا..مي39رتم7ء

كلحمعك!5+9ممظ،ءف8غ5ككغءتةمعن؟شك.(3،

؟97عن(؟589"موائةالأجرائمفىباتالقونونفاشرح:القالىمصطفيبكلظلتووا

بضعا.وما

،مر؟منهكاعخقعهميجوكىمحخك.قنهثج888"ءطمئ(8"
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الوسائلييستعينللفسرأنيحتةوءمدققاعنالقانونيةاللغةفىيبحثأن

النصنارعفىيبحثأنفذ،النحوهذاعلىالنصألفاظتحليلمنتمكنهالتى

سواءيةالتحضيرالأعمالإلىيئجأأنوله؟إليهيرجعوالتاريخةمصدرهيحددو

محاضرأولحمةمناقشاتأوبرلمانيةمناقثاتأوإيفاحيةمذبهراتأكافت

فمنكز%أوملغتينالنصوضعاإذو.الضصبوضعبئيهاعهدالقةالفنيةايجان

إغاكانوسائلىمنذكرناهماحال."؟الالمتعددةصيغهبينيقارنأنالمفسرحق

فن،للمفسرملزمةليستوسيلةبلهاكلتقودالتىوالنتائج،المثالسبيلكل

.النارعقصمكعنبانهاتكثمفيقتنعلمبنبهاالأخذيرفضأنحقه

هو:غرظينابالنصنالشارعيستهدف:ندمصغقشسربى-78

يتضملأالتىالأحكامامغرضهذايحددو؟مسينلموضوعالقانونىالتنيمفىلملة

بهأنيقدوالثارعأنذلك:حقحمايةالجنائىالنصيستهدفوءالنص

؟عاقبنمموصافيضعالجميؤنيةباطايةيئةجديجعلهاالأهميةمنفدرابلغقدالحقوق

استطاعحمايتهالشارعيديرىكا،ؤحلابدقةالمفصرحددفإذاعليها-يعتدىمنيها

ء"2الحؤلمرهذاحمايةعليهابالعقابيديرالتىيمةالجراكأنتحديد

الشارعيستهدف.:ائتاليةالأمثلةنسوفللتفسيرالأسلوبهذاولتوضيح

الجسمسلامةفىالحتهاحمايةالعقوباتقانونمن21+،34غ-236،524بالمواد

صسيرأردنافإذا.الضارةالموادوإعطاءوالجرحالضربأفعالعلىلذلكفيعاقب

يحمفيا!ذىالح!تحديدفعليماالقانونيجرمهاالتىالأفعالبيانوالنصوصهذه

السيرظانقىالحتهاهوالجمسلامةفىالحتة:عناعرهوتفصيلدقيقاتحديدا

إعطاءاوجرعأوباضريعدالس!عرالعادىهذايمىفعكفكل،للجسمالعادى

الغمل،لذلكمتمعغبرالتعبيراتلهالهاللغوىالمدلولولوكانضارةمواد

جسمهإلىأشعةتوجيهنوعليهالمجنىإلىمرضجراثيمنفللذلككانوتطبيقا

-؟56صبدوىعلىدان+ألا(؟،

"نهئخدلخب؟429آتةةلأالعجعة8مح9.يح8،الخمؤقكحبنقعك98،+.لخلأ(2)
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أجهزتهمنلجهازالعادىبالسيرتخلولكهابسوا:يارجيةئعهابتةاللا

.."نقالقانونقعجريمخاضعابذلكلانالجسمسلامةفىبالحقمساصماافاحلية

الملكيةحمايةآلعقوباتقانونمن3؟(-32(بللوادالشارعويستهدف

علتهاأنأساسعلنهامنعوصهذهوتفسير،السرقةعلىلذلكفيعافبوالحيازة

التفسيرطريقعن%ليهاالوصولمجنلانتائجإلىيؤدىالحايةهذههىكفالة

الفعلبيانوالسرفةموضوعتحديذ:ينبأمرمتعلترالنتاتجهذهواع،اللغوى

يصلحشىءبأنكلالقوليقتضىالسرفةلموضوعالدقمقفالتحديد.بهتقومالذى

ونتيجة،للسرقةموصوغايكونأنلذلكتبعايمملحوالحيازةمحلالملهكية

،والحيازةللملكيةمحلزتصلحلأنها،للسرقةموضوعاتصنلحباءفإلكهرلذلك

بهوالانتفاعاستعيلهمنتمكنهشىءعلةلشخصسلطةهىالحيازةأقذلك

.بالإضافةوهى،.السلطةلهدهمحلزشكدونتصملحوالكهرباء،فيهوالتصبرف.

استطعنالمابللغوىالتفسيرعلىافتصرنانناأولو.للملكيةمحلزتصلحذلكإلى

عرفتالتمةباتالعقوفانونمن(نم(المادةأنإذ،النتيجةهذهإلىالوصول

تعبيو.وهو،"للنقولتعبير"الجريمةهذهموضوعكلللدلالةتسقعملالسرقة

منأساسولالرقةبهتقومالذىالفعلولتحديدءللكيرلجءيث"يتمعلغةلا

عليهالمجنىحيازةعلبالاعتداءبهيتحققفعلبأنهكلالقولينبغىالسابقةالعلة

وهذاءأخرىحيازةفىذلكبعدخالهإذواءيمازةهذهمنالشىءبإخراج

بليهسا،ثىءءلىشخصاستولىإذامإتثورالتىالمسوبةيحممالتحديد

التىالسلعةعلىالمثراءيزعممناستولىلمذا،كايفحةأويعاينةلل

لأنالسرفةبهتقومالاستيلاءهذا5لهاتمغايدقعأندونيفحصهابليهكلسلمت

نلحيازةزالتفما،الشىءحيازةبلجانىإلىينقللمالباغمنصدرالذىالتسلتم

العفوةاتفانونلهيهفلياالىالحايةومدىالجممسلامةقالحت!:حسنىنجيبكود؟لم"،

الفعم،العقوباتفانونفىوحروس6بعدهاوما53.عن29سوالافتصاداقمانونمجهه

..53؟عى233وتم(؟959،الحاعن

.264عن471تمالحانهة؟الشم،العقوباتدانونقوسةدو:.نجيبهعسنىكودالآ(



-91-

.لغيرهزالتماحينزةءلامعتدفهوالشىءالشرالىمدىاستونىفإن،للباغ

لماالقانونيستعملهالذى"الاختلامر"لتعبيراللزىبالمدلولتقيدنانناأولو

ءاحبه،يدمنالشىءترعينىالاختلاسأنلمذ،النتيجةبهذهالقولاستطعنا

-"ف"هنمتسلمهفداكانإذصاحبهيدمنالثىءشخصينرعأنيتصورولا

"أنمفترضايفسرهالذىالنصعلةعنديقفأنللمفسرصؤ!لولكن

يناقضأنحيتمذيأمنلالمذ؟القانونفضوصسائرعنمنفصلالنصهذا

نصبأنكليساأنينبغىإتماو.القانونفىآخرنحممبهيقولالذىالتفسير

العامةالوظيفةفىبهايساهمالتىوظيفتهلهوأنللدولةالقانونىالنظاممنجزءسر

القانونيةكافةالنصوصبينالانساقيتحققأنينبغىثمومن،القانوزللتنظيم

ا:فاصهمجالهمتهالكليخونأنذلكويقتضى،بينهاتنافضينتفىكلوأن

آنظامالعامةعةبالعيهتلحىأنالنصيفسرمنعلعواجياالنحوكانهذأوءلى

التنظتمنطاقفىالاجماعيةوطيفتهللنصيحددأنتفسيرهفىيحاولوأنالقانونى

فإخاكان:الجنائيةالنصوصتفسيرفىأهميتهاالقاعدةولمذه5"2"العامالقانونى

منأهميةكفرأالحقوقهذهيعضفلن،متنوعةحقوقابحع؟اتالعقوفانون

بهدارمقتفعياأحدماعلىبقأءالإكفرفكانأأؤحقانتعارضفإن،بعض

بباحةذلاقلأيعنىو،ماعداهبمداروقيمةكرهاأالإبقاء.ءلىالمتعينفمنسواه

سببيقومالتفسيرهذأمنأساسوعلى،القنيلةالقيمةذىاءشعلىالاعتداء

العامة.بالعلةوالاعتدادالنصوصبيننةالمقارثمرةهوعنهوالكشف،-للاباحة

للحقالاجتنعيةالقيمةتحديدعلىالمفسرجيايستعينالتىوالقحوالجط"للقانون

نةالمقارفعند،اءقلهع!علىللاعتداءالمقررالعقابمقداراهمهاومن،مضددة

للاعتدالى-يقررهمماأعمدعقاباأحذطءلىللاعتدااثارع1يقررحقبنبين

.غ59ص7.5رقمحسنىنجيبعود(؟)

1!غجمنهنهب-؟ملمد.كه8.له.(2"

،128"محكلعخفغءحي.م."كا(
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الأنريرعلىالاعتداه-وأنثانجهمامنأهميةكفرأأولمماءبنالقوليئمينالاضر

للاهولءإنقاذامباحتاقديكون

يذهب:2ة،امصرلفواغرلليناغصرالنصرمةهممبزجمفمعهلها-79

ضيقا"يكونانينبغىالجنائيةالنصوصتفسيربأنالقولإلىالفقهاءأغلب

بى،ة3-...
يكونأنيتبهةبيناخوونيتولو،كانب!ععهبر4آنحنك!+4،!عج*نمحككنهء

منمستمشةذلكفىوحجتهمكاوع".لمممنحتهوواسعاالمتهممصلحةضدضيقا"

التفسيرفىالجذائىالقاضىتومعأنذلك،"والعقوباتالجرائم".شعرعيةمبدأ.

يشملبحيثالجنائىالنصنطافامتدادإلىيؤدىإذ،المبدأهذايهدر

أنذلكإلىلصيفونوالذين5عقاباأجلهامنيقررولمالشارعيجرمهالمأفعالآ

ليسالتوحمعهذابأنيحتجون،المتهملمصلحةواسعا"يكونأنينبغىالتفسير

شرعيةبمبدأمساسفيهليسأى،عقوباتتقريرأوجرائمخلقشأنهمن

باتهوالعقوالجرائم

يكونأنينبغىالتفيرإنفالفوك:دقيقةغيرالسابعةالعباراتأنونعتقد.

عندذلك-يعنىوقد،للمفسرالذهنىالنشاطيرتحكميةقيودفرضيعنىضيقا

التفسيرتجردبشللثقلنافإذا،،حرفيآسكلفهقفآ"التفسيركونوجوبالبعض

أخوىقلكهوألفاظصيغفىالقانوناتثعبارترديدمجردإلىوتحولالعلمعالطايعمن

يجذبلها،الجببدةالظروفمواجههتنعبجزاالقانونيجملالضيقوالتفسير

عبارةتنطوممةأقيعقيها!لإذ،فيه!وضعالتىالظروففىالمجتمعحمايةعنعاجزا

ينطوىاقهايةوق،بالمجتمبجاضارة1إلحالاتإلىكلإسارةأوحصرعخالنصء

ي"حمك!5+ء.ثبرئةير++.كم2ةالعدثي؟ءب5جله+ج،ثةمه*89-+*5.ةكه،-آ(؟،
"ئمحفةمحددمح+ر*نهظك!*.بجت"".،ئنعيجآكللء،ئحكقمحعععث+50ثج+معج

273رتمء..مبادىء:واشدكللتوواة59السعيرطمصطفىالسعبد!نورا

هكا؟6ص66رتماحماعبيةابراحمعودنلأستاذ495مق5؟رتموالموجز2!"ص

:+عقهء+ء*ق*3كيىمحةغمنهد،لمهقتي+-مةثةله(8آ7،5.ء+،6"3"ألفمبرمكململأ(2-،

ر+ءحكعح!.تر++41*5.ميكج.(3،
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القولنةأماءواعناويكون،الشارعقممدءلىللألفاظتغليبعلىالتفمميرهذا

كذلك،دفيقفغير5"المتهملمصلحةواسعا"يهونأنينبغىالتفسيربأن

التوسعهذاإننم،ذاتهفىهدفايهونألاينبغىالتفسيرلىالتوسعأنإذ

عليه.خطراقديكونصمخصآالعقابمن"فىلأنهبالمجتمعضار

مرعية"يمبدأالمقعودتحديدقىالمبالغةثمرةالعباراتهذهأنوالحقيقة

طايعكانالذىبالقفماءالظنصرتمرةكذلكوهى،"باتوالعقوالجرائم

.دونالمعهمضوقضانفىبالغتاراءنةاجالتهايةفىوهى،الفرنسيةالثورة

بهذهيسلمالقفاءيعدولمء(1)المجتمعمصلحةبينوبيهاالتوازنقعحقيتهامحاولا

الفقهةءمنإنبلها،واسعاتقصبراالتجريمنموصبعضفسرفقد،العبنرات

ومعلنامقررا"بلضيقا.،يكونألاينبغىالتفسيرأنمقررامارفضها

-."جيك-راشلااتةبرعن،محممةنكوعكلحللنهة

عافةالكشف"سوىهدفليفسرألابهونيجبأنههمث،ونحن

القصد،ذلكيطابقبهيقولمابأنافتنعفإن،النصألفاظمن"الشارعقصد

القيمةكلإذ،واساأوضيقاجاءقدالشعسيرهذالكونذلكبعدأهمبةفلا

ةلقصدهذاطابتخفما،الشارعقصعدعنتعبيرافىكونهمنحصرةللنصالقانونية

.الشارعأنللمفععرتبين!إذأنهالبيانعنوغنىخمكهلينصالصحيحاقعفسيرهو

الشارعأنلهتبيناإذو،بذلكيساأنفعليهمتسعانظاقااكبحتحيملنصأرندفد

يسلمأنفعليهضيقانطاقاالمسئولةلامتخاعأوللاباحةسببايقررلنصأرادفد

بذلك.

لمققعكلحككصى:عجكعبخمنلأليجبرنهورعممهم،رنجمكدجصر؟5؟ماليم!جفسىنهنيصى(1)
محيجمحنهقثهومغعيئم!،9.نتع+م4؟ءءمحققة

+ققبى:سنهقنب8خمحفغفعاب"،سكأبرقيركمحر*عرعيبريىممء(3،

*5قييى"مههجهمثر+8عسىمحرلمهممحءتممء8ءيه+ممخئقحتهعصرجيعلا+--،"وكة
+ء53ممجكلكم-مج

والعفوباتالجرامشرعيةمبدأ.ديخالبتةتعارضلاأنهالشراحمنكثبرممفرى(3،

أنظر:.الشارحضدبطابقةالتفمبترهذاأنعلالماالجعانيةللغصبرمننسحالووالتفعممر

ئعة:الغغبرت!كدجصرءمح+ووصرنهفقمحفهـءفىبى*؟الكلاقءرعخمئمغء!!يع+ببء
لةخم!4أ5ء8\ءمحخمقنهمرحم،ىبةصى4.5محجنهلحمنهبلأئيح،3"تعرآ5مكثهـمبر
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نءبحثفوامهاالجنائيةالنصموصتفصيرخطةأنيتفهمحالنحوهذاوعلة

.-القانونبةالنجموصسائرتفسيرخطةسمانذلكفىوشأنيا،"الشارعقصد"

فيدا"باتوالعقوالجرائممرعية"مجدأيفرضألا؟مطلقاكاثاطهلولكن

؟النصوصهذهتفسيرعلى

يف!رالنصلمنبذاكان:لبخريمندرمةشرفىفل!ابىعنر-85

فبن،ذللثمنيمكنهأصلوبممعتعيضايالشارعقصلىعنيبحثأنالجنانى

نأعليهئنذلكويعنمة،"وألعقو؟اتالجرائمشرعبة"مبدأيحترمئنعليه

وأبجرائميقوليجعلهفدتفسيرهأنفيهلهيتبينالذىالحدعندبحثهفىيقف

القياسحظرإلىالقيدحهذاالتسيمويودى.القانونعليهاينصلمعقوبات

نصيردلمفعلايقيعنأنلهفليس،التجريمنصيفسرمنعلىحمدوهأ!لهك

بتعثمابهعتجاالثانىعقوبةلأولفيقرريتجريمهنصوردفعلعلىئخجريمه

علىالعقابيحققياالتىالممملحةنفسيحققالثانىكلالعقاببهونئوالفعلين

فعلعلىالمنفعةعلىالاستيلاءفليقيسأنالقاضىيتطيعفلا"الأول

سارقا6لغيوهمملوكشىءمنفعةعلىحتهادونيحصليتبرمنو"الاختلاستر

فىالقانونعايهانصالتىالتدليمنوسائللمحدىعلىيقيسانيستطيعولا

منيعتبروالمادةهذهفىعئيهماالنصيردلموسيئةباتالعقوقانونمن3نه6المادة

.)اةنصبجريمةمرتكباالوسي!ةهذهيتهايرعناليرمالعلىيستولى

التتجريمفصوعنتفسيرفىالفبدبأنالشليمعبماومصرفرنسافىالقضاءاصتقر،لأ(

أنه22عغ(كج؟+عةرعق"34ء.يح73*قمر،سفرالفرنسبةالنقنهلامحكةقررتفقدءمحغلور

غيرفىالضابوتوقبعالقانونشنإكلللملىالقيانهنطريقعنيسعيئنللغانحىيجوزلا

298؟سضةمايو؟9"نفضةالمعريةالنقننعكةودكرت.الثارحعنيهافصالىالحالات

يعرفبنصالأعقوبةلاأفهالمفررئتأ؟87؟بى259رنم50ءاقانونيةاالفواعدجموعة

الفافونفصوعةتفسيرفىالنوسععدممق!ناهكالهالموضوعةالعقوبةويبدينعلبهالمعاقبا)ةكل

جموعة؟956سنةمارس2.ففضنأظرنىنة،القباسبطريتةثجالأخذوعدمالجنحافى

.422مي؟22رنم7نهنالنفننمحكةأحكلم

-62افعفد-منالذىالجائىنونقظاندوعةعنةبارموتمرفىللبحثالموعوح.عرفنوفد
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ولكن.مباحقدمنافهوكا،الواسعالتفسيرحظريعنىلاالقياسوحظر

إذافبما-النصوعيهابعضتفسيرفى-الاراءتختلفوقد،عسيربينبمااقييز

معيارأنونرى.الواصعالتفسيرثمرةأوالقياسغرةهومعينجالقولكان

وتوضيحا.عنهخروجهأوالتجربمنصنطاقفىالحكمدخولهوبيتهااقمييز

لقصد.اق!اطميراهلماوفقمالمفسريحددهنطاقاالضحريملذصأننقررلذلك

أ"اعةكليكونلنيمهيتجرالقولفإنالنطاقهذافىالفعلدخلفإن،الشارع

عنبخروجهالمفسرسااإذأما،متعنحوكلالنطاقهذاولوحددالقياسمن

فلأ.3محظورقياسفذلكنفسهللنصطبقايتجريمهذلكمعوطلالنطاشةهذأ

القياسحظريستند:افمبربمنصرصغيرفىزئلفماحمةجمر-81

يكونلاالمبدألهذأمجاللايهوننحيث،باتوالعقوالجرائمضمرعيةمبطأإلى

النصكلناإذأما،التجريمفصوصهوالمبدأهذاومجال.القياسلحظروجه

به،المبدألمذافلاشأنالهقابلامتناعأوالمسنولبةلامتناعأوللاباحةسببميقرو

.بحقوقذللثفىمساسولا،نراجاتفس!عرعافىالقياسقإلىالالتجاءوكللثكلن

بضرارولا،العقابدائرةمنيخرجهالنصوصهذهتفسيرفىالقياسلأنالمتهم

يطابقخبهلأخذبأنيقطعحيعثإلابالقياسيأخذالمفممرلالأنباتجمعةس"ذك

سبباالشرسالدةعجعلوالقضاءالفقهاستطللذلكوتطبيقا5"2"الشارعفصد

نطاقهقصرتقدقرتحتهالتىالنمموصأنمنالرنمعلىالجرأئمكللإباحةلحما

،حم"(تابلعقونونامنفا2ءق-542)الموادالقتلوالجرحوالضرمجئماجرعلى

ىسا-أناةومو،والعقوباتشرعيفالجرانممبدأتمرئنففررالمو،؟9كا7يوايهسنة3؟بلى=

:نالقراونصأنظر،الجائبةالنصوعنتفسيرفىالقياسلمسفبعادحتماعنهيفتن،الأفرادلحقيج

ب5.+حممحكعطعهنمء،،9،379+م7ؤ

الواسع:والتفسبرالفينسيحنهالتفرفةفىأقلر(؟،

كتتافةمحكاكصهسير:"ئثممحنيجعبهيهتحجرىممحة،قم.*محةمحدمحمكحنهف
جبي9سلى9،".و87مئعن.حقكهعننهكمهـيم7نآكلأقب82.ءررى

،كجعتجقة8،فرمءةكجهلاه+بظمت8*ميجمب،2،
وكلن،36ص4.رتمغءالقافوفبةالفواعدجمجكة9376سنةفرايرآولبمفي(3،

.حبوانفتلهواقظعفط!
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من3(2المادةتقررهالذىكانتالعقابماغنطاقجعلجذلكواستطاعا

قيامثبتاإذ-(*كلةلسمة64رفمبالقانونتعدينهاقبلباتالعقوفانون

للأخر-نرعاأوأصلائحد!لان،عليهوالمجنىالجانىبينزوجيةعلؤفة

أنمنارغمكل"23بالتهديدوالغجمبفلأ3الأمانةوخيانةالنصبجراتمإلىممتدا

السرقةءيمةجرعلىتقصر5السابعةافدة

الجنائىالةعىاكانإذ:ةئليميعهزئلحكينرهل-82

مستعيناالشارعفصدفىالبحثمننلمفسريعفىلاذلكفإن،شديد.الغموض

بهيلمأنفعليهالقصمدذلكتحديذاستطاعإنو،التقسيرئساليبمنلديهبما

عليه-حلعمخالاإذولكنءمصلحتهغيرقأمإتهمامصلحةفىأكانسواء

يتعينفهلالهاوفقاالنصيوولأنيمكنمعددةوجوههنظيفىوتساوتتحديذه

فىالأصلإذ،ذلكنعتقد؟المتهممصلحةبةيتحققالذىالوجهيرجحانعليه

الإبقأءتعينالأصلذلكيخالفة:طاالقطعالمفسريستطعلمفإن،الإباحةالأفعال

الوضوحيتحرىالحديضقالشارع،نادرالفرضهذاأننرىولكناء"39عليه

الذىالقدرغوضهيبلغأنالمستبغدفمنغامضاالنصكانوإن،نصوصهفى

يصالمجالأننقررأنويهمنا5مستحيلاالثارعقصدعنافكمثفيجعل

الشارعفصمدعنالكشفاستحالةحالةهو،المخهملممملحةيفسر.الشك"فاعدة

هوالقاعدةهذهلنطبيتهاالرئيمعيىالمجالأنونلاحظ."8"كلذصعوبةمجردلا

الثانيةترجحمتعينافيكونالبراءةوأدكالإدانةأدلةتتعادلحيثالإثبات

.965ملا362رغ2بالقانوفيةالواعدجميعة؟933مسنةبوفيه37قق(؟،

..272عنلأ59رتم3مجآ93غفبرايرسنة؟9

.597ص322وتم5بالفراعدالفانويهجموعة؟94؟سنةديسبر؟"نفنن(3،

.-95عنالسنبدمصطفىالسع!داقنوز)كأ(

ءمعبملائ5+.+م"83*3ء+.مر860(8"

اسفبعدم!وفد،:محذالخغي!حة5ء؟20+.فةح:القنثةهنهبقدفىأنظز

.لألماقالفضنء
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الإنسانفىالأصلوأن،الثمكعلىلااليقينعلىتبنىدانةالإأنباعتبار

عليها.بقاءالإتعينينفيهابماالقطعممكنايكنلمفما،البراعة

فتجهيىق

الجنانىالنصسلطان

غيركافك!يخضعبمتجرنصوجودمجردأنقدمنا:ر!بمتهير-.83

زمنيةبحدودسلطانهيتحدداط:ملو،مطلقسلطانالقانوفىللضصليعتةبذ،العنلله

ذلك-حدودفىدخولهمقمصيىللنصالفعلخفوعئمكانومنثوحكانية

مشروحغيربانهيرصفأنالجيمنرغيرفمنعتهاخنوجاإذاكانأماةالسلطان

فيهءالحددالقانونىافوذجطابتهاإنوالنصكلذل.اقفو

مقتضيالاجريمةالشرىازكشهاتوافرمنالتقتهاالنحوكانهذاوعلى

بدخولذلكبعدوالقطعومكانهالفعلزمانتحديدثمنصالتجريمسلطانتحديد

ءالسلطانهذانطاققىالفعل

زمنيةحدود:الحدودمننوعيناكعيهالسلطانأننقدممماوبتفح

نخمصهقسم:فسمينإلىالدراسةتقشممتعيناثمكانومن،مكانيةوحدود

نرولم"المكانىسلطانهلدراسة:تحصصهوقعمللنصنومنىالسلطانفىللبحعث

الموضعمعتبرينالأشخاصيثمنالنصسلطانفىللبحثةسارد.صيممخت

لكعيهاءاىنىللسلطانالمخصصالبعهمتهوالدراسةلهذهالطبيعة

ئلئرلفالفلب

الزمانحيثمنالجنائىالنصسلطان

يعرفلا:ئلزمافىميتنهحنلمهيسيالافىنهرجرفىالقابما-84

فىسلطانهينقضىومعينزمنفىينشأفالنص،أبديةفصوعاالوضعىالقانون

بأتالعفوقانرن-7
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.لحظتنة:بينمحصوراننصارمنىالسلطانثمكانومن،كذلكمعينزمن

جدلهولاسلطلنالأولىاللحظةقبللهسلطانفلا،انقضائهولحظةنشوئهلحظة

."ث3اللحظمتينبينالفترةفىسلطانهكاملاوله،الثانيةاللحظة

منأيامعشرةانقفماءبعدمجلهابالقانونالعمللحظةالدستورحددوقد

لضفىكونهفتطلبالنشرهذاموعدوحدد،الرعيعةبالجريدةججرهتارغ

نأذلكيعتىو.(المبمفتالدستورمن67المادة)بصدارهايوممنئسبوعين

لايهتسبإنهبل،عليهالأمةمجلسنوافقةجكجردسلطانهلايهتسبالقانون

غيرالرصبيةالجريدةفىالفشرمجردإنبل،لهالدولةرئيسبإصدارالسلطانهذا

لايجوزفإنهثدلكوتطبيقا.نمترهتارعمنأيامعشرةمضيتعينلمذ،كاف

نأ.فبكارتكبفعلعلهايمالتجرنصتطبقأن-عامةكقاعدة-للمحاكم

هلهث"45-الصاللقواعدطبقاسلطاؤهالنصيكتسب

هىانقضائهووسيذد،ينقضى.حتىلهظلسلطانهالنصاكتسبفإذا

التثزيعاشتمالفالصريمبهعرضءونهرتملأصرنج:لغاءنوعانوالإ.،3بلغاومؤ

لحظةتكونوبذللث،السابقبالتشريعالعملانتهاءيقررععلىاللاحتة

يفترضوالضمنة.السابتهاالتشريعباحاءلحظةبعينهاهىاللاحتلأالتشريعنناذ

يتناولهكانالذىالموضوعنفستتناولأحكامعلىاللاحقالتسريعاشتمال

الأحكامتعارضمنلغاءالإيسةمادو،مخضنفةنحوعلىوتنظمهالسابتهاالتشريع

لقىهع!+،"،*48،05"،949+.كجس.(؟"

،795همنء2رقى2نهنالنفنىمحكةأحكمجموعة290؟سنة!مار2ءنقضن(2)

منالرنمعباولأللة،يفشرلملأفهالجانبةاتالإجراءبفانرنالاحتجاجالمحكةرفضتوقد

عليه.المنتهوتصديتةالبرلمانمجلىموافقة

.2كا9ع؟25رتم2بالفانوفبةانقولمعدجمزعة؟93،سنةدشسب4ففص،ك(

هح!9ئعيج+1"ء.معد49،+.3مدد(غ"

..المدنىالقانونمنالثافيةالماجقأفضر96غصنالسعيدمصطقىالسبحدقتورأ
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ءالئانيةيئ"كلالأولىتغليبووجوبالسابقةالأحكامغاللاحقة

أهميةفإنالإاخاءفىالنصالزمنىالسلطانانقضاءأسباببانحصمارقلناا+إو

النص،لذلكمخاقااتجاهاعرفطتضمنباسضراريزوللاالنملطانهذاأنذلك

بنشيئاينقصلاالنصتطبيقعنالعامةالساطاتامتناعفإنئولىبابومن

السالطه":أجخرىعبارةوفى،جنائيانمهمايلغىلافالعرف."2لاالإلزاميةقوته

به.الإلزامتملللأالتىالسلطةبعيباهىالنصإفاءتمالثنلتى

!صرةخلالالجريمةارتكبضبراأنهالبيانغنغنئ:نفصبم-85

،،صعوبةفلاالفترةكذلكهذهخلالمحجهامرؤوحوكمللنصالزمنىنلسلطان

ولكن.تءنصتطبيقفىتفكيرهيتصورولاالةعىهناالقاضىيطبتهاإذ

ألفةئملةعخالزمنىالسلطاننترةخلالفيالجريمةتبهتاراإذبةابصعوتضوز

يمة:الجريبمرمحاكةوقتالتطبيتهاالواجبوحدهأخركاننصوحلهامحله

يعدلمنصنوهو،يمةالجرارتكابوقتءمارياعالذمحكانالةالقاضىأيطبق-

وهو،نالمحاسةوقتالسارىالنصيطبقأممرتكبهامحاكةوقسصاطانله

."؟الجريمةارتكابوقتوصردلهيكنلمنص

الأصلهذاولكشها،رجعةثرأذاتغيرأنهاالجنمائيةالنصوصوقالأصل

الأصلحالنصوصوهى،رجعلأاثرلهالنمهوصهذهفبعض،مطنقالين

.ء،3"
-.عليهيردالذىالاستنناءندرسثماولاالعامالاصلفىونبحثء.-

الضقف!أحكم!كةجموعة9586سنةفبرابر68فقضىنرالضحنىللالغاءمثالانظرأ(؟،

.؟88عن54رقم9س

مج+ءكععمةطمتهـ،+.ثج0580-.(2،

.94صالسعبذمصطفشالسعيدل!ووا.

،بالعرفالجنانىافصإلناءجوازهوائافياقوقضاءففيآألىتخرالرأىأنويلاىظ

حكللأالعهـحمج.؟يلا1.ءهن.2،ةينهكاهمةلاقعه8جر.ء.5مكي:درأ

وهى.ةالموضعوعبةالنصوعنمنىاكسلنانحيانطاقفىفبحثالئالجنائيةصبالنصةنعنى(3)

العغابتمغعأوالأركلنهذءتنىالئالأسبابونحددعقوباخهاونسالجرائمن!رئمخقلىلق2

الجنئبة،يالإجرفىءا!اقنعلقةومى،الثكليةالنمرعأما.التخفبفأوبالتشدمدفبهتونرأو

تانونلثمرحانحصصةائوافاتهرالصحبحموصعهاأبئباعنبارباكواسةلهافرعنفلن

-ءالجائيةلالإجراءلت
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المرصنوعيةالنموصرجعيةعدمقاسى

الجنائيةالنصوصربيةعدمقاعدةتعني:ءامضردلفلمبرة-86

لحظةبعدترتكبالتىالأفعاليسرىلاعلىلاائتجريمنصأنالموضوعية

-"؟راللحظةهذهقبلارتكبتالتىالأفعالعلىيسرىلايذنفهو،نفاذه

وليممن،ارتكابهاوقتبهالمعمولالنصهوالجريمةعلىالتطبيققالنصالواجب

-مرتاطتاننتيجتانالقاعدةولهده5مرتكيهاقث"محاكةوقتبهالمعمولالنص

لانبهالعملقبلارتكبفعلعلىالتجريمنصيطبتهاأنيجوزلاأنه:لبنرلى

ة!عقابعليهيوخأنيجوزلاالفعلهذافمرتكب،الوقتذلكفىمباحا

نصيطبتهاأنمجرزلاأنه:وفاقانهضى5فعا4يجرمالذىبالنصالعملمنازنم

يقضىممائخفةبعقوبةعليهمعاقبالانبهالعملقبلارتكبفهلكلتجريم

عماكانيزيدعقابعليهيوقعأنيجوزلاالفعلهذافمرتكب،النصذلكبه

بحك.الفعلارتكابوقتبهسولاالذىكانالسابتهاالنصبهيقغى

-العفوبات،فونمنالحامصةلدادةالإيضنحيةالمذكرةنظرأ

فإنجالقاعدةهذهبحالتسليممنالرغمعلى:ئبفاهرةوعجه87

بهتختضاستثناءأنهاويون،صفتهاكقاعدةقىينازصرنالشراحمنفريقا

فوريطبقأنالقانونىالنصفىالأصلأنذلكفىوالحجة"الجنائيةالنصوص

العملهـلحظةكلنثمأتهافىسابقةعليهتطبيقهابرادالتىالوافعةولوكانتبهالعمل

نأالمجتمعمصلحةومنتشريعىإصلاحسىجديدفانونأنكلذلك،به

ىالهاىالحكمبصدورلإمركزهيتحددلاإلمتهملمنثم،فورامنهيستفيد

"+!قعع!.تحة+لمحيج4.تج4ةكة!5مي!ةعع!جة.مردبجكعد.يح3،ء(؟،

.هآغمى4؟2رتمممبالقانونةالغواعدجموعة29كا5سخةديسب؟ننعلا(2،

*ءزقي7ب؟945سةديسمبر3ث578ع46؟رقمغب؟9كا9سنةيونيه36

كد
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لاتعزضهيمةالجرعلىتطبيقهفإنالحكمذلكصدورقبلالجديدبالنصعملفإن

تطبيتةيعترضولكن،للنصالفورىالإرهىالعامةفالقنعدة.قانونيةعقبة

-العقابيغلظأومباعفعلاكانيجرمالذىالنصحالةفى-القاعدةهذه

تعطيلمقتضياالمبدأهذااحتراميكونبذلكو،باتوالعقوالجرائمصرعيةمبدأ

رجعع،أثرلهاليسالمتهمإلىتىءالتىالنصموصبأنوالقولالقاعدةهذه

الفورىالأثرقاعدةعلىيرداستثناءالنصموصهذهرجعيةعدمأنذللثويعنى

.لهنص"ا،

الموضوعيةالجنائيةالنصوصرجعيةفعكم:صحيحةغيرالنظريةوهذه-

الأفرا!،جرياتص!انإلىوييدف،؟اتوالقوالجرائمشرعيةمبدأإلىيستند

وجودهيستمدوالقانونيةالأهميةمنالقدرهذايمثلأصليوصفأنالعسيرومن

مركزالمتهمالايتحددبأنالقولصحيحاوليس.استفناءمجردبأنهأسامىمبدأمن

يقررها،لكنوأوالبراعةالإدانةينشىءلافالقاضى،الحكمصدوربعدإلا

الأجدرثمكانومن،ومرتكيهايمةالجرفىالجنائيةكامنةالمصتولةعناعرحال

ذلكجأنالأصلوأن،الجريمةبارتكابيمحددالمقهممرفيبأنالقول
،2ر

فشوبهوقتالسارىالقانوننلمركز

اوليرةالقاعنةهذهرعرر:عليا.للقاهبرةنسذنرئلقللنصرمتة-88

الأفعالعلىبلالاعقابء5.لأبأنهتقضىالنيالموقتالدستورمنالثاننة

اغامسةالمادةكذلكهاوتقرر،"عليهاينصالذىالقانونلصدوراللاحقة

القانونبمقتضىالجرائميعبقبحعلى"بأنتقضىالنىالعقوباتقانونمن

.."ارتكابياوقتبهالمعمول

3القخصككةجه*.ئوىة.حمقهثهالنهتع!كع"م*:ـهف+2مب(؟،.

محءعةمحلتكهمعغصركييثفهنههمنههجمخع4تلي؟نم!كغستهيج2،قب+ءجهعليمد+"نهج+عنضنهنة
آءحغض(،ككهق*".2مجو

حم!علا!؟.."،خجنعحعب5+ء!رتعةر،ول8ئ!ئعئنةعة-جسهة(2،
غممشعسكقبح؟صنهتر15ه"؟كأنهققحفحر*كةشقعنهعة،.خمج*+نهقنعةنه+حمحلائنة

ءصهدمبر8.كه

.؟مامتى97بىالسعيدمصصفيالسعيدقلدكتوز
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بعفةيقررهافالدستور،الجنيجبةالنعموصعلىمقتصرةالقاعدةوليست

يقعماعلىبلالهلقانونأحكأمتممرىلا،،بأنهتقضىالتىمنه66الماذةقىلحمة

غيرفىصزذلكومع5قبلهاوقعفيماأثرعليهايترتبولا،بهاالعملتارغمن

مجلسب!ئعضاءئغلبيةبموافقةذلكخلافعلىالقانونفىالنصالجنائيةالمواد

يجيزفبيما:فىغيرهيمثلهاتحظىلاقوةالمجالاالجنائىفىالقاءلمةولكن5"الأمة

نجدهالجنائيةالموادغهرفىالقاعدةهذهعلىتخرجأنالتشريعيةللسلطةالدستور

عبج-مفروضةالقاعدةبأنلهلقولصاغنمومنءالجنائيةالموادفىفددلهايجيزلا

غيرالموادفىوحدهالقاضىعلىمفروضةالجنانيةولنههافىاقوادمعااثارلخوالقاضى1

الهلممةلهثك،صفتهاجانبإلى.يةدستورصفةالجنائىالمجالفىوللقاعدة.قق"الجنائية

غيرنمماربياأثراالشارعلهيقررالذىالتجريمنصاعتبارذلكعلىيقرتبو

يطلبالتىالقوانينيةبفحصدستورمختمعاباعتباره-القاةىوالتزام،ستورممة2

حم.تطبيقهعنيمتمعبأن-تطبيقيامنه

الجرأمشرعيةمبدأمنمستمدةالقاعدةهذه:ئدقامحةعلمل-89

نتدعتمجدأيقكموما،الآخرإيروبأحدئالتسلتميعممورفلا،والعقوبات

."8القجريمؤنصوصرجعيةعدمظعدةلتأييدلهصلحوالعقوباتالجرائمشرعية

يتوافرأنيتطلبوالعقوباتالجرائمشرعيةمبدأأننقررالمملةهذهوقعوضيح

لمنصالفعلعلىطبقفإذا،يجر!4نص-المرتكبالفعلجانبإلى-

!د!ةهبعع!بيح50،*52،،.يحكعةكجة8قمحندمحعتيهع،نهدكمالظ+ي5*50،الئ*9(1،
+.95ه0

!حع3ي5*،لقي+.4*705"05(2""

ء62ميغ3رتممصطفىمحوداقتوومحودوكا(

!قت!!بف+9،كمممالظثينهد.+محككعة5،+.9"ءةظعممنهقكهناج"الالقمحثثعيجمحة(4،

-62من43وفممصطفىمحودمحودلنووا950عنانسيدمصطفظالمعيدقتورا

.85عن93رتموالهبز؟؟7من072وفم.--مبادىء:واضدفىالايهتور



-؟"-مم

أن.منازنمعلىالفعلعلىالعقابذلكمعنىفان،ارتكابهبعدإلابهيعل

يعنىالرجعيةعدمقاعدةفإمدار.ارتكابهوقتجانبهإلىبهنلمالنص.ذلك

مقررامماكانيأشدعليهالعقابأوارتكابهوقتمباحاكانفعلعلىالعقاب

،والعقوباتالجرائمثحرعبةلمبدأفيهلاشكبمدارذلكولى،وتتارتكابه

لفشاطهم.وسملالأفرادحرياتعلىعدوانلذلكتبعاوفيه

فايرموص،ةق)ء.ليستنهذمالقاذة.أقدمنا:هرةئلفافلاية509

ونعنى.لهاكذلكتخضعلايةالتفسيروالنضوص،لهاتخضعلاللمتهمالأعبلح

جبيبةأحكاملمضافةالشارعبهيسهدفلاالذىالتشريعيةالتفسيربالنصوص

والنصوص"صابقةنصوصتوضيحمجردبهبنمايستهدفو،قائمةتعكيللأأحكامأو

يترتبو،وتندمبهفيهالهاتفسيراصدرتالتىالسابقةبالنصوصتلحقيةالتفسير

دونيحولولا5لهد"النصوصهذهعليهتسرىمالك!لعصريانهاذلكعل!

إليهيذهبمماكانالمتهماكلأشدتفسيراتقرريةالتفسيرالنصوصذلككون

يكنمالمإلىالنصنطاقيتممعأنالجديدائتفسيربعائجمنولوكان،القفماء"3"

التفسيرىالقانونأنطالمااستثنا"ذلكوليسءالقديمللتعسيرطبقالهيتسع

السابقة-القواعدتقررهالذىكانتالعقابولائيشددتجريمقواعديضيفلا

بالوصفلالانصوصهتقررهمابحقيقةهىتفصيرىبأنهالقانونوصففىوالبرة

فةأنهالقاضىيرلحتفسيرىبأفهقانرناوصففان،الثارععليهيخلعهالذى.

56قهيسى-ك!.مكةء.ء+97ةالعهةقيكحبء+ء81حكةميج*ود8،+متصر8،ة(؟أ

كةسجثدمحعع"4محئظةممةنه+-مدد،كككج+.دو30

راشدعلىتتووا-96عنإالسعيدمععهاشالسعيدووالاج.؟؟7منبدوىكلالأستاذ

.؟؟4عىمكرر526وقمهمبادى.

+8لمعكءلكهبء+ءأ+كتجعع.ج98،".،طككع(2،

أحكمجميعة(9ه9سضةفبرابر2نفضظ:نلماصىكليصرىتفسيرىلقانونمثلاأنظر

.؟27عن29رتم؟.سالنقشمحكة
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ه"ث"الرجعيةعدملقاعدةيخضمعهأنعليهتعينحقيقغهكذلك

العملوقتيحددأنالقاعدةتطبيبنيقتضى:.الفاهرةنلببة-96

علىأوللثافئالأولسبتهايتبينوأنيمةالجرارتكابوقتيحددوأنبالقانون

فيهالمرجعإذ،بةصعويمفرلابالقانونالعملوقتوتحديد.تعاصرماالآقاط

اقترافوقتفهويمةالجرارتكابوقتأما.الدستوريقررهاالتىالقواعدإلى

اللحظتينبينللتمييزيكونوقد،-نتيجتهاوثلأتحققوقتلالهاالمكونالفعل

-يودلملأثربطبماءاخرملأشخصأعظةلوالنتيجةكانحققوقتتراخةبنأهمية

وتعليل"الوفاةبلعجظةلاالإعطاءبوقتقالعبرة،طويلوقتبعدإلاالوفاهإلى

هوالنشاطوهذا،الإجراىأشاطهالجانىإنيانوقتهوالفعلوقتانذلك

هذاصدورلحظةالتجريمنصوجودمقعينآثمكانومن،القانونتجريممحل

به.يتعلتةالذىافوضوعالنصمنالمستخنصالتكييفةيصادفحتىالنشاط

الجرائم،منأنفلمبعضفىصعوباتالجريمةارتكابوقتتحديدويثير

لهانعرضالصعوباتوهذه،الاغتيادوجرائموالمتتابعةالمسقمرةكالجرائم

-بعدهفيما

للمعهمالإصلحالنعو!بة-52!

ولكن،رجععأئرذاتللمتهمالأصلحالنصوص:تفيم-92

بعضتجردأنشأنهامنخاصةقواعدلتطبيتهامجالالفترةالحددةالقوانين

المعتادهالرجحعأثرهامنللمتهمالأصلحفلنصوص

اغاصةالقواعدندرسثمللمتهمالأصلحالنصوصرجعيةفىأولاونبحث

هالفقرةالمحددة؟القوإنين

ء62منتمموتممصطفىمحودعودالتور(؟،

محكامقظمنهكه2989.كه4"5،"أححئحصر؟جمج2حمر(2،



للمثهمالاعلحالنموصرجعية-6

التىالأفعألعلىيطبتخلفتهمالأصلحالنص:ايرقتنارماميه93

تؤبهسولاالذىكانآلنصاستبعادذلكيعمنىو،صدورهقبلارقكبت

للنصيكون،النوهذاوعلىءلهالأصفعالنصمنالمتهمواضفادةارتكايها

يرجعأنهذال!يعنىو،فيهساريايئلموقتإلىممتداسلطاناللمتهمالإصلح

عليهمعافبافعلاشخصارتكبفإذالذلكوتطبيقاءالوقتذللتإلىأثرهفى

لهالمقرر؟العقابيهبطأوجراميةالإصفتهعنهيمحوصدرقانوناتحتكابهثموقت

الجديد.القانونالمتهمعلىطبق

تقررهبذ،صرغنصإلىالمصرىلهلقانونفىالاستنناءهذاويستند

صدرلمذاهذاومع":بقولهاالتانيةفقرتهافىباتالعقوقانونمناغامسةالمادة

يتبعاكىفهوللمتهمإصلحقانوننهائيافيهالحموفبلالفعلوقوغبعد

ه"غيرهدون

المؤضوعيةالجنائيةالنصوصرجعيةعدمعلهاقاعدةالاستثناءهذابإدخالو.

التىالنصوصوهى،المتهمإلىتميىءالتىالنصوصعلىمقتصرانطافهايحدو

قبلهمنعليهمعاقبافعلكانعقابتغلظآومباحافعلاكانتجرم

الفولإلىذهبالشراحمنفريقاأنقدمنا:ئبرضتما،وعنع-94

يرداستغناءوإنمالحمةقاعدةليهاالموضوعيةالجنائيةالنصوصرجعيةقذمبأن

رجعيةبأنالقولإلىلذلكتبعايذهبونوهم،للقانونالفورىالأثرفاءدةعلة

،للقانونهمالفويىاكلقاعدةإغانطبيقواستثناءليستللتهمالأصلحالنصوص

بالنسبة.بهيسمحلمحينفىعقبةتعترضهلالأنهائضطبيق:يذايسمحوالشارع

ذلك.يأبىباتوالعقوالجرائمضرعيةمبدألأنالمتهمإلىقمىءالتىينصوص

،ضدهالنهائىالحكمبصدوربلايتحددلاالمتهممركزاننلكفىوحجتهم
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مرفياالقانونعادفالحكمذلكصدورقبلالأصلحالقانونصدرفبا

الطبيعىالوضعفيكون،ائتةكويقدووقىمركزاصادفأى،غيرمصتقر.

ه،؟،يحكمهأن

المصوصرجعيةعلىمإلىبالنصبةالنظريةهذهجكمطتهاالتسئيمرفضناوقد

ذلكويقتضى،العامةالقاعدةهواوجعيةانعدامأنورأيناالموضوعيةالجنانه

والحجة،هنطلقاعالةعلىيرداستثماناءللتهمالأصلحالنصوصرجعيةأننقررأن

(لطبيععمنفيكونيمةالجربارتكابيتحددالمتهممركزأنقدمناذلككافى

،غيرهقانونسبانالشارعقررفإن،-الوقتذللثفىالسارىالقانونأن.يحكمه

البحت.الاستثماناءسبيلعلىذلاتةبونفإنما

العقابتوقيعفىالمجتعسلطةأنالاستثنلمعلة:فير-فمناومك-95

تكنلمفإن،الإجتماعيةوالفيمدةئهالإجنماالضرورةفكرنىبحدودمحدودة

العقوبةالجديدالقانونألغعبذاو،لتوقمعهامحلفلافائدةئوصورةللعقوبة

للاصراروجهفلا،اعاجدهبعدمالشارعمنلضراففذلكمنهاخففأو

.،2توقيعهارعلى

مبدأاحترامهىالجنائيةالنصوصرجعيةعدمقاعدةعلةبأنسلمناوإذا

هذاتمسلاالنصوصبضنرجعيةأنثبتفإن،باتوالعقوالجرائمشرعية

النصوصرجعبةأنالواضحومنءالرجعيةعدمقاعدةعنالزولتعينالمبدأ

فلامجون،للحرياتارلممكعلىتنطوىلاإذ،المبدأهذاتمنلاللمتهمالأصلح

فىالفرضفإن،ذلكإلىبالإضافةو5علاهايلأ-زالت؟قاعقةالتمسكسائنا

1*ءحي+يح.يلاة4،-8650.كء5نئفثهةنهكعدد1"..مجلح(؟"

العم،يءكجءلمهيج+كلا"1*5.!هو،+.،"384ة،ئه!"دء"،.م+،مثعثع(2)

لخغتي"

صدعودلنوراة79منالسعيدمصطفىالععيدقنووا10؟9منبدوىعبةالأستاذ

.63عا4لمبرقممصطفى

"محلائلاعم+بجنةمح+يـه+*عك*5،ثي954+87
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فورصدورهميانهالمجتمعمصلحةوتتطلب،منالقديمأصلحنهأالجديدالقانون

المتهمومصلحةألمجتمعمصلحةتجتمعالنحوهذاوعلى،ذلكالمخهمممملحةولاتأبى

القوايحأهلهذهالفورىالهدروءو،الحلنفسوتمليان

حالةهوقدمناالاستثناهكامجالئلاقناهـ:تلبميةتروو9في."

كذلك،منلاكونهالتحققيتعينولذلك،للمتبمأعملحالجديدالقانونكون

الجديدالقانونصلأورهو:شرعذتوافرالإستثناءهذالإعمالالشارعويتطلعب

قىالشرطهذاتطلبعنالشارعيتغاضىو،تهائياالمخهمكلجأنقبل

بطلاتاهعليهمعانبغيرالنعلالجديدالقانونجعللمذاماحالة

القانوناكانإذماتحديد:مث!ن!ئايزصفج:الفانرفىللمعب97-

عتهماالناشئينالقانونيينالوضعينبينالمقارنةيقتضىالقديممنأصلحالجديد

متهمإلىبالنسبة-أففملالجديدالقانونينشئهالذىالوضعأنمنكدوالتأ

المقارنةهذهوتقتضى،القديمالقانونعنالنامىةالوضعمن-معين

المقارنةتكونأنينبغىوللمتهمالقانونىالوضععناصرالاعمبارحالفىتوخذأن

ظروفهمتتفاوتالمتهينمنمجموعةإلىبالنسبةلابالذاتمتهمإلىبالنسبة

القانون"نهبألبخبمالأصلحالقانونالنقضمحكمةعرفتفقد،و!نااهذوعلى

."2كاؤالقديمالقانونمنلهأصلح!ونوضعاأومرفياللمتهمينشىءالذى

-:التاليةالحقائقنقررذلكوقوضيح

ابهحثاقبل-ينبغخأنهئى،قانونبصددأننامنالتحققينبغى

يميزماوأخص،القانونصفةالةعي!"لماأنمنالتضق-النصصلاحيةفى

:حمنهجمحالةكطنبعنهلاقهة"8،ج6ةآلخغيثةء4نكرمنهئفلاقنثحه(2)

8مة.ء.ثه

.39ص؟فمكأ:5سثالنفقمحكةأحكامجموعةاة53سنةأكتوبر96فقضة(2)

.3،2من7عونم7سة(659سنةنوفبر2؟
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معينةبحالةخاماالجديدالنصبذاكانأما.مجردةلحمةقواعديضمعالقانونكونه

.تال"صلاحيتهفىللبحثمحلولاالقانونصفةلهفبيست

قانونيةلقواعدتطبيقهوئصلحهاوتحديدكنرأئوقانونينبينالمقارنة

شأنولاالقاضىعملمنائتطبيتهاوهذا،الزمانحيعثمنالنصسلطانتحدك

القانونينأصلحتحديديسألهوللتهمأخليرةيترلشأنللقاضىيجوزفلا"بهللمتمم

الأصلحالقانونبهافيحددمعينةبفموابمايسترشدأنالقاضىعلىيتينبلفي،له

يرىالمتهمولوكانداتماالحبعمنمنأخفةفالغرامة،برأيهاعتداددونللمتهم

ء"موضوعةأسسعلىتجرىظافارنة"،ذلكغير

ذلكيعنىو،مجردةتكونأنيحوزولاوافعيةالمقارنةتكونأنينبغى

متهما،لكةالعامالاتجاهحيثمنالقانرنينبينيقارنأنيجوزللقاضىلاأنه

يقارنأنيمنبغىإنماو،متهمانصوصكلأغلبيةمقارنتهمحليكونانصزولا

ذاتظروفجريمةفىأى،معينةواقعيةحالةفىمتهماعكليصمنبيخثما

الحالةهذهعلىتطبيقهيودىالذىفالقانون،معينةظروفذيمجرموفىمعينة

ئخرعةحالاتلىتطبيقهإنكانوهوأصلحهماتخفيفهأوالظقابتوقيععدمإلى

نأالمضصورفمن،النحوهذاوعلى."23تخرينمتهمينتحلىالتشديدإلىموديا

الآخريكونوأنمعينمتهماإلىبا)نصبةأصلعيجكماهوالقانونيناحديهون

يجيزالقديمالقانوفكانفإذا:مختلفةظروفئانذىمتهمإلىبالنسبةأصنحهما

نفسهالوقتفىولكنهالجديدالقانونذلكيجيزلاحينفىبةالعقوتنففيزبيقاف.

جديرمتهمبلىبالنسبةالقانونينأصلحالقديمفالقانون،العقوبةحدىيخفض

بإ؟قنفغيرجديرمتهمإلىبالنسبةئصلحهماالجديدوالقانونالتتفيذيايقاف

،48ه!ع922رتم8سالنففنمحكةأحكلمجموعةا759سنةكنوبرأ؟8ضنن(؟،

مسةلحلبالرخيع!امحافنذ+و!صبافكخالأمرعنصعلحالأالقانونصفةالمحكةنفتوقد

.القبفونمنا-نثناءالمحددالميمادبعدروحيةمثروباتبببصر

:كحصركدرطكته+علأقعة84ء88آة+*ج*أك8582ءنهكللالدجبجدنكلارع(2،

رسرمكهمك
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التنفيذو(،.

المجملفةموالأحكايمةالجربأكأنالمتنلقةالأحكامالمقارنةفىعناصرتعد

القمموأحكامباتالعقومنقانونالعامالقسمأحكامتعدكذلككا،بةبالعقو

منه.اغاص

فىوأفترىالمخهممصلحةقىأحكامءلىينصالجديدالقانونكانوإفا

بينهماالفمملكانطا"الثانيةدونللأولىبالنسبةتكونفالرجعيةمصلحتهعر

تانونكلأحكاميرتقكالمتعينفمنناقضهاإذئماةالشارعلفصدمناتضغير

ء"2"للتهمأصلحئيهمالتحديدبيهماواكارنةمجموعيافى

فلاالقانونينفىالجنائيةالآحكامسرالمقارنةموضوعيكونأنينبغى

ئاراايمةبالجرالقانونينأحدألحقفإن.الجنائىالطايعذاتغيربلآحكامعبرة

وفد-،جياعبرةفلاالاخرالقانونيقررهممااالئميرئشد..هيقاريةأومدنية

أصلح-الجنائيةالوجهةمن-هوالاثارهذهيقررالذىالقاثرنكلن

القانونين.

بليالتطببقاتهذهنرد:لنملبؤصلحئنفننوفىنحلبمفاتلفكرة-98

يمةألجرأكأنعلىالجديدالقانونيدخلهالذىبالنعديلمتعلقةتطبيقات:قسمين

بةهالعقوعلىالجديدالقانونيدظهالذىبالتعديلممعلقةوتطبيقات

دونفيوممثرمكاالفعلواصبحالتويمنصالجديدالقانونحذففإذا

آوماغإباحةصببالجديدالقانونأضافولمن،القديمالقانونمنأصلحشك

.706علا622ونمحمنكأالةعغنمحكةأحكامجموعةلأ259سنةمارس؟8ففنث(؟،

المتهبنأحدكلوففالتنفيذمجيزلاالذىالقاةونقطيمهفىالموضوعقاضىنلحكةأترتوقد

بخر.مضهمكلمجيزهاوىالقافونوتطبيفه

كا+صكيح9؟يرءكه.25ة8عةلهث6ءكملميردءهود+1*.28-955+.8"0386-(2،
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القانونسقئصلحسذلكفهوالمتهميستفيد.منهعقابئوماخمسئولية

إذأللمتهمأصاحفهوالجريمةإلىركنآالجديدالقانونأعافاوإذ5القديمؤفكا

بهيتوافرلمولكنالقديمالقانونيحبدهاكايمةانخرأكأن؟نشاطهتواقرت-

يبرأأنالأخيرهذاتطبيتهاعامحخيترتبإذ،الجديدالقانونأضافهالذىالركن

الفانونيفميف.أنذلكمثال"أركانيابيعلهاتتوافرلميمتهجرأنباعةاارالمخهم

أقىمنبراءةعلى.قطبيقهفصرتببىالاعتيد!ن"الجريمةأركانإلىالجديد

أصبحالذىعليهعتيادالإيتوافرلهلمولكنالقدبمللقانونطبقاعليهالفعلهاالمعافب

."3"الجريمةفىركنا-الجديدالقانون--

أخة،بعقابولكن،الجديدللقانونطبقاعليهمعافبااغعلاظلهالمخاو

المقررةبةالعقو-بيننةوالمقار5القديمتمينه"القانونمنللمتهمئصلحشكدونفهو

وفقاتجرىالجديدالقانونفىعليهاالمنموصقوبةوالهالقديمالقانونفى

التالية:للقواعد

الجنحبابوءقو،الجنحعقوباتمنأشدالجناياتعقوبات:ئويله

ءالخالفاتيي"باتعقومنأشد

أنهماظح:ايواحدنوعمنجرائمعقوبات!نالمقارنةعند:مننمأ

لأة66ن66وفمممسالنفضنمحكةأحكمجموعة؟956سنةنوفمبر62فقضث،آ(

عن4غرتم!لس6958سنةفبرابر2..؟غ3عن58رتم4سلأ952نوفمبرسنة24

.96غمى؟97رغ؟ءس؟959د؟س"أول.56غ

،22كاعن84رقمكاسالنقننمحكةأحكمجموعة؟95؟ضةنوفمبر27كص(2،

695؟اشة68رتمالفانونئنامخكةتررتوند،(حكان)229مي86وونم

كااوسةعب!اع!ياد!نيمةابىفىيتسلب5باعضمةزلدخهمصمنجهالأحوالدعارةمكالخةيثأن

.الدعلرةأوالفجور

.285ص78رنم9حمنالنقفىمحكةأحكاامجموعةلأ958سنةمارس67نقفة)كا،

كلستعيجب9.عتدد45+م،ميه.(4"
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؟اتالعقوأسدفالإعدام:القانونوغعهالذىللترتيبوفقالىالشدةضررجة

).المادتانفالغرامةفالحبيهافالسجنالموفتةالشافةقالأشغالبدةالموالأشغالوتنب

عن.المدةالنظربصرفالترتيببهذاويوخذء(العقوباتقانونمن11"(ه

سنواتخمميععلىمدتهاتزيدلاالتىالشافةفالأسغالي،"ا(عقوبةلكلاغددة

المقارنةاكانتإذو.سنةعشرةخمسإلىمدتهتملهاقدالذىالسجنمنأشد

وفقايختلفالمتارنةهذهئساسنإن،البسيطوالحبسالشغلمعاءلميلأبين

عقوبةبأخهاقلمافإن،متميزتينبتينأوعقووأحدةعقوبةالحبسنوىلاعتبار

أشدالبسيطالحبسيعدبذلكو،المقارنةضابماالمدةتكونأنتعينواحدة

متسيزتان؟ةانعقوبآنهماقلنالمذاأما؟المدةفىجاوزهإنالهثمغيهامعالحبسمن

ونحشهانعتقد.مدةأقلإنكانوالبسيطالحبسمنداظاأشدالشغلمعفالحبس

عقوبةأنهيااطبسلنوىالصحبلأائتكييفلأنئرجحالأولالرأىأن،

ه"كاالظانىإلىعنهعدلتثم2"ارآىبهذاالنقضمحكمةأخذتوقد،واحدة

مدةيقرر-فاالذىهوفآصلحهماالقانونينفىبةالضواتحدتاإذ:ظلئآ

بياهبطأوالأدنىبالحدجطأوالأقصيبالحدالجفهيدالقانونهبطفإذا:أفل

عليهءالشابتهاالقانونمنأصلحفهوة8)معا

فىوجط.الأقصىباردالجديدالقانونارتنعبذاالمقارنةتدقولكن

بالحدالوقتنفىفىوارتفعالآقصىبالحدهبطأوالأكنهاباءدنفسهالوقت

أنهإلىرئىفذهب:القانونينأصلحتحديدفىالاراءاختلفتوفدءالأجفى

اككةالقانونالأقمىنماالحدفيتمدالقانونينبينيمزبخأنالفاضىعلىيتعين

.+حىككةيح.لمك+4\ص.ثم،،؟،

.ءهعن28رتم28ستلرسبةالجموعة؟966ديسبرسنة23نفخ(2)

لأ-79ص62؟رنم3بمالفافوفبةالفواعدجموعة6933!ةمايو؟5نفنن،3،

.5535مي259رتم2حمنالنفنحنئحكلحيمحكةجموغة6956سنةيناي29نقضة)ء(+
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أحدأنذلكويعنىبههبطالذىالقانونمنالأدنىالحدويستمدبههبط-

ازئثثغيروهذا5احريئ"قانونمنمستمدالثانىوالحدقانونمنمشمدالحدين

عنيهبنماوقانونايصنعأنلهفليس،سلطاتهنطاقبهالقاضىبجاوزلمذ،مقبول

يطبق.لافهوالقانونينبينالقاضىيمزجوحيما،للشارعوضعهيطبقةكاأن

انهإلىرأىيذهبوءلهيث"برجاغيروذلك،ئالثامتهمايستخرجوإنمائحدما

همم"2لمصلحتهمطابقايراهالذىالقانونيفتتىللمتهمأافليبةيترلشأنالقاضىعلى

شأنمنالتطبيقالواجبالقانونتحديدأنبذ،كذلكمقبولغيرالرأىوهذا

الأدنىبالحدماهبطهوالقانونينئصلحانإلىرأىيذهبوه"8"المتهملاالقاضى-.

الذىهوالعقوبةالأجيلأالحدأنوحجته،الأفمىباءكنفسهالوقتفىارتفحولو

هوبهيهبطالذىظلقانون،تسامحهمدىعنويكشفالقانوناتجاهعنيعبر.

للمتهيايتيحاكىهونونالقاففاذلكإلىبالإضافةو،"53بالمتهمالرفقإلىميلهماأ

أنيحوزلالأنهمعيبوهذا*الرئى،التخفيفدرجاتأقصىمنيستنيدأن

يهونأنيتعينبتماوللقانونالعامبالاتجاهفيهالعبرةمجرداالمقارنةأطسيكون

للرتفعلآفصىبالحدعليهالحكملاحتمالالمخهميعرضالرأكةهذاإنثم،واقع!

المنخفض.الأدفىبالحدعليهيحبمأنفى-ضئيلايكونند-ئملنظير

فى-ارتفعإنوالأقمىبالحدهبطهوماالفانونينأصلحأنإلىرأىيذهبو

فلاكبيراحتمالالأدنىاطدتجاوزاحتمالأنوحجته،الأدنىبالحدنفصهالوقت

لذخهمودكن،الحدبهذايرتخالذكةالقانونالمتهمعلىطبقاإذالغالبفىضير

هذهورعاية،المرتفعالأقصيىالحدإلىبعقابهالقانحىيرتفعألافىمحققةمصلحة

محوىير؟محولمحيكحعال+:؟كتحلثمميممعحيج8كمحهعقلا!ءحي5+ءلكحم،"مبم(؟)

ئمخثجلألجيبرآع9أننهد86فة1.ء+33و+.وث"50

-؟.3السعبدالسجدمصعف!رو!تا(2،

ءققبدنيحمحنطتنهبكء:*نهالهيعكصرلألمءمحنمئممصنهةقبرحةبةصود.وى(3،

.؟53مالسعيدمصطغىالسحيدلتووا(4،

طبح:*+كهيلانههممسيعييصريحقء+9يم88"ىبى4ميفبيخبرهقهمج(5)

لهقكعيج8(د1،924مقك+ءكج*.31+.75-
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ذلكإلىيضيفونو،الأخيرالحدبهذايهبطالذىالقانونتطبيقتقتضىالمصلحة

ذلكلهيتيحأنلهلقاضىوسعفقمنخفضأدنىيحدجديراالمتهملمذاكانأنه

بنتاتجهسواهءلىامتازبنو-الرئىوهذا.قف"المخففةالظروفطريقعن

متهمايضيرفدإنهثم،مجردةأسىعلىالمقارنةيجرىأنهفعيبه-العملية

جريمتهفىممنوعةالمخففةالظروفبذاكانتالمنخفضالأدنىبالحدجديرا

تعتمدأنينبغىالمقارنةأنعندناوالرأى.الحةذلكببلوغلا.تسمحأوكانت

المعروضةالحالةفىبحثه!صرأنالقاضىعلىيتعينأنهأى،واقعيةأعصنكل

فإن؟بالذاتالمتهمهذابلىبالنسبةأصلحالقانونيناى:نفسهيسائلثمعليه

القانونبهايسمحبةعقوأفلعليهتوغبأنجديرا-لظروفه-المغهمكان

لرلمذ،الأقصىبالحدعبرةولاالأدنىبالحدهبطهومالهالقانونينفأصلح

لهبالنسبةالقانونينفأصلحبالتغليظجديراالمتهمكانبنوةإليهآلقاضىيرتفع

هفعهية"لهأمللابذ،الأدنىبالحدعبرةولا،الأقصىبالحدهبطهوما.

حينقىالوجونبسبيلعلىبتينعقويقررالقانوننأحدكانبذا:راممأ

يقرزالذىقالقانون"أصلحهمافهوفقطالعقوبتينهاتينلمحدىالثانىيقرر

والغرامةالحببلأيتررالذىالقانونمنأصلحوحدهاالغرامةأووحدهالحبس

يقررجزعفىالجوازسبيلعلىعقوبتينيقررالقانونينأحدولمذاكان.معا

ئخف.كانتإنواحدةعقوبةيقررهوالذىالقانونينفأصلحبحداما.،الثانى

هىالقاونينأحدعليهاينصالتىالوحيدةالعقوبةاكانتإذأماةالعقوبغين

بتينعقوالذمحيقررفالقانون.،الآخرالقانونفىعليهماالمنصوصبتينالعقوأشد

الأخقة"بالعقوبةالمتهمكلالحكمإلىالسبيل؟قاضييتيحلأنهالأصلحهو

الغرامة،اوالحبميلأيقررالنىالقانونمنأصلحفقطالغرامةفالهانونالذمحيقور

ر+مكاكعع!+.لككه.ء*3"لةةكمححط*ينهكاقبجنةمحرد+155.مرددءلمحمكج".958-(؟،

الجنلأبىافانونامبادىء:راشدكلالتور.؟53السعيدةعصطفخالسعبداأيهتور

..(26س668رقم

.66ص،هرقممصطفىمحمودمحمودال!بهتور(2)

العفوباتنرنقا-8
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-.فقطالحبسيقررفانونمنئعملحالأخيروهذا

العقوبةنفسمتهمايقرركلقانونينبينالمقارنةكانتاإذ:غاما

يكنلممجيليةأوتبعيةباتعقوبهايلحتةهوانذىفأشد!المدةعينلهاويحدد

الاخرياللأ-لهلقانونيقررهمماكانأشدلأرعميخضهاأوالاخرعليهاينص

يضتيفالذىفالقانونسنةعلىمدتهتزيدلاالذىالحببهاعلىالقانوناننصفإذا

القانونين.أشدهوالتنفيذبيقافالقاضيعلىيحظوأوالمصادرةالحبسإلى

"صدورالاستثناءهذالتطبيتهاالقانونيتطلب:للاستتمارقرط-099

الشرطهذاودراسة.،ضدهنهائىحمصدورقبلللمتهمالأصلحالقانون

صدور"بتعبيرالمرادوبيانالهائىبالحمالمقصمودتحديد:أمرينتتطلب

كاءالقانون

قوةاحقراموجوبمنيقانونالأساسيةالمبادئتقتفيهماالشرمزهذاعلة

ومن،الحقيقةعنوانفهوالقوةهذهالحمحازفإذأ،فيهايكومالشىء

صدوربهيمسأنيجوزفلا،قررهالذىالوضعباتنحوعلىيستهرأنالمضعين

وجودعدممنالرنمعلىفرنسافىوالشماءالفقهيتطلبهالشرطوهذاءجديد

ه"2والسابقةالأساسيةالمباقثثءإلىاستنادابهحاصنصقانون.

بطريقطعنايقبللاالذىارآهوالشرطهذاعوففىالنهائىوالحكم

يقبللاحمأنهلألكيعنىو،النظربعادةاكاسعدافيماةعلجةغيرأولحمك،

يكونأنذلكقىيستوىوالنقضر(،ةأوالاستئنافأو؟المعارضةطعنا

!عت!لكمم5+".للاتث4مء+هـودظ+عيح؟.سلأ60(؟،

اعتبرتوفد،62مللا2؟؟رقمهسالنفغنمحكةأحكمجموعة؟859مابوسنة؟فقنهه2

للمتهم.أصلحالتنفيذزشافمقةيخفنهالذىالظنوننلحكة

.ملائةعيجيسئعق4،.ء*خقعخصلرجدججمعع،589بمنجميك"ع+-(2،
دآنهنةمحعءكء"جعيجميج+95مثج،+م9ث50

.؟55المعبدرمصطفخالسعيدايركنور.؟27صإلوىكلذات.الا(3،

...مبادىء:راشدعلىالتور-68مة88وفممصطفىمحودنلربهتورمحود

ء؟29ميآ72دنم
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بهواعيدلانقضاءكذلكصارقديكونأنأو،بيافيهللطعنفابلغيرصدر.قد

للطعنقابلاالحكمفإذاكان"استنفدتقدفيهالطعنطرقلأنئوفيهلطعنا

الأصلحالجديدالقانونصدور.وقتالنتضأوالاستشافئوبالمعارضة

السبتجالوحيديكونأنويجوز،التطبيقالواجبهوالقانونفهذاللمتهم

يصدرأنوسواءةعنيهيفلأالقانونهذابتطبيتةعليهالحكوممطالبةهوللطعن

الدعوممةينالذىالوقتخلاليصمدرأنأوالطعنميعادثناءأالجديدالقانون

من؟اتالعقوقانونفىللاصطلاحاتوتوحيدا.انطعنمحكمةعلىفيهمطروحة

أنالأجدرفمن،أخرىناحيةمنالجنائيةجراطتوالإالمرافعاتوقانونىناحية

إذ،،محنظيجئخكاق،الباتاعم"تعببر،النهائىالحكم"بتعبيريستبدل

لاقاولوكانبالاستئنافالطعنيقبللاالذىاءععلىالأولالتعبيريطلق.

الطنيقبللاالذىالحكمعلىالثانىالنعبيريطلتهاحينفى،غبرهبطريقليطعن

وغنى."2"العقوباتقانونفىالمقصودللعنىوهو،عادمحةغيراولحدىبطريتا

وصفهدونيحوللاالنظرإ،دةباكاسللطعنظبلاالحكمكونأتالبيانعن

تطبيقمنمفوفلاالطريتةبهذ!فعلافيهطحنبذاولكن،"بات"بأنه

للبما.الأصلحالجديدلقانقنا

القاضيأنذلكيعنىو،لهالدولةرئيسلمصدارالقانونبممدوروالمراد

لابمظارحاجةدونصدورهبمج!دللمتهياالأصلحالجديدالقانونبسطبيتهايبزم

يتعينلمذ،أجلإلىالقانوننفاذأضيفلمذاالتحديدهذاأهميةسصحو،نقاذه

للمحكة(ناننقننمحكةأمامالطتويجراماتحيمالاتفانونمة"كاالمادةتنص،؟)

يركجعلفقفيهالمطعونامحبعدعدرلمذاظصهانلفاءعناثنهملمصلحةامحننقنىقن

.الدعوىونقعةش

(؟069،؟وا)نجبرنندنبةالمرافماتنون،شرحفىالوسيعذ:سبفظرمزىقنووا(2،

آلجنائهالإجرامالتفانونشرح:مصطف!كودعودقتوواء696س574تم-ر

.-396سكاه؟رنم(؟96؟-؟096"
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تمىءالتىالفصوصبينواضحبذلكوالفارقالأجلرفلأههذايحللمولوتطبيقه

والثانيةنفاذهاختازمنبلابهايعللافالأولى،لهالأصلحوالنصوصالمهمإلى

تطبقالأونىالنصوصأنالتفرقةهذهوتعليل؟صدورهابمجردعالحاتطبقها

عنجباعلموابفاإلابهاالناسيلزمألاالشارعفيريدعبيهالاحقسلولشعلى

تطبقفهىالثانيةئما،العاهذاعلىقرينةيعتبرالذىالمدةومضىلخرهاطريق

الشارعفيكتفىصدورهاقبلارتكبقدالفعلأنباعتبارعليهاسابتهاسلولشعلى

..نفاذماعلىبداهةمتوففغيرالعاوهذا،بهاالقفاءعإبمجردشأنهافى

الغافى:تحهلمبرللنملئرعفبجبنئلفزةفىللنرئننتمصرر-506

فبلصدرقدوثانجهماالفعلوقضنافذأحدحما:فانونينبصددنتاأافترضنا

والحكم-الفعلارتكاببينالفترةفىالقوانينتتعددقدولكن.التهائىاعع

ارتكاببعدصدرقانونوثانيهاالفملوقتالسارىالقانونهوفأولها:افهائى

وظلالهائىالحكمقبلصدرفانونوثالغهاالتهائىامحقبلوألغىالفعل

الجائزمنبذاكانمامعرفةحوليدورالوضعهذايثيرهالذىوالسوالءساريا

لأوليبدو:القوايقهذهأصلحأنهثبتاإذالمتهمعلىالأوسطالقانونتطبيق

متهمافطكلالحكموقانونالفعلةقانونبينتدورأنينبغىالمقارنةأنوهلة

وفتملغيالأنالفعلوفت%ساريكنفلمالأوسطالقانونأما،تطبيقهيبررما

الحمفيهيصمدرالذىالوقتأنالرأىهذاوعيب.لشطبعهوجهفلاامحء

منهخطأدونفيضمار،ذلكفىشآنللمتهميكونأن-دونيترأخعقدالنهائى

نركةلذلك،لهيث"القوانينأصلحوسر،الأوسطبالقانونالانتقاعمن4بحرمان

خ،؟8!م؟8كأرفمانقنهلاس!محكةئحكعاجموعة؟952-سغةفبراير7نقفن.(؟).

،؟.36من*8كارتم6953سنةيونبهكاة873مىكا25رقملأ952أيريسنة39

للمتهمنصلح%قافوباعتباوهاالجنانبةالاجراءاتقافونمن؟7المادةنلضعغنمجكةطيقتيفد

بعد.بعلقديهنلمالفانونهذا.أنمنالرفيظا

-*لأتعنهيح8ءمج.كحج"(2)
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-ثلقصاءيك"ئخذإلرأىوبهذا،"فلأالقانونهناتطبيقجواز

ئيلمجمرئلصاوررئبذصلحئلقانوفىمكا.لبعرتمنمفاترة-56؟

بلها،عاماالاستثناءهذالتطبيتةيتطلبهالذىالشرطالشارعيحعللم:ا)نهاق

فؤر،عليهمعافبغةوالفعليجعلطللمتهمالأصلحالقانونإذاكانعنهبحاوز

الفقرةنمتوفد"الباتالحكمبعدصدرولوالقانونذلكمنالمتهماستفادة

الفعليحعل:لمائىحبعدقانونرصديذا"أنهعلىاغامسةالمادةمنالتالثة

ثارهاى!توالحكمتنفيذيوتفعليهمعاقبغيمارئجلهمنالمجرمعلىع.الذى

ه،الجنائية.

معافبغبرالفعلجعلقدللضبمالأصلحالقانونأنالحالةههذوتفترض

ببا-سببأضافأوالتجريمنصحذففديهونأنذلكفىوسواء،عليه

التهائى.الحكمضدهصدرالذىالمتهممنهيستفيدعقابماغأومستوليةوماخة

.فإنكان-ذللثينه"منيستفيدونلاالفعلبنفسالمتهينمنغيرهولوكان

الحكوممنهيستفيدأنإلىسبيلفلاالقدرهذاصلاحيةفىيبلغلاالجديدالقانون

المساواةلتضيقالمتصوروالوسيلة،ضئيلفدرإلىبالعقابهبطولو،نيائياعليه

الفعلنفهاارتكبواقدباعتبارهمالجديدللقانونيخفمعونومنعليهاغكومبين

بته.عقومنجزءعشاالدولةرئيسيعفوأنهى

المشى"بقوةالمساسالشارعفيهيقررإذ،واعنةأهميةالنمقولحذا

يسمحولاكبيرةأهميةالقوةهذهعلىعادةيضفىأنهمنارغمعلىفيهالحكوم

ومصر:سا!رقالفقهذلكبلىبذهبو(؟،
ءلائمم!ئعع!.لةآلهوعك.ه+85ةكد،فعجكاعح!"م.ء+د،5"5،".كج2-3ز+5*-

كغ+،نعمحديةظ!جحي.ء!ككلر9،3"+.9.9مه

.؟ءتصالسعيدمصطقيالسعبد.اكتور

.؟68عن66رفم2ساعنقمنمحكةأحكمفبهوعة9ه0نوفبرنة52ففضة(2)

.؟.7منثدعيدمصطفيالعسعيدتتووا(3،
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دجح-وبذلك،معيبلهاالحابرالحكمأننحوفاطععلىت!ثولو؟إهدارها

.أسامبى"ف"قانونىمبدأعلىالعدالةاعتباراتالشارع

ضده-الصادرالحكمتنفيذئوقفةالجديدالقانونمنالمتهماستفاداوإذ

يحئلممنمركزفىعليهالمخكوماعتبارذلكيعنىو.الجنائيةئارهاوانتبت-
الاستمراريمكنولاتنفيذهابىالبدءيخكنلابهااغكومبةفالعقو،عليه

وإن.،عنهافرجمحبوسافإنكان،الجديدالقانونصدورقبلبدأقدإنكانفيه

."23استردادهافلهدفعهاقدبنكانوبهامطالبتهتجزلم؟الغرامةعليهمحكوماكان

قررالقانونلأندفعهاالتىالغرامةاععتردادللتهمليمىانهإلىرأىذهبوقد

ذللثيعنىو،القانونصدورتارعمنيكونوالإيقاف،الحكمتنفيذبيقاف

باسترداد-القولفإنذلكإلىبلإضافةو،قللأالماةىفىتمماعلىرجوعلاأنه

تنفيذادفعضقدتكونالتىالغراماتجميع"استردادلمليمودالغرامةمندخما

لها.بالتطبيقالأحكامهنهصدرتالتىالنصوصبلعاءبمجردسابقةلأحكام

يريدأنهفىواضحالشارعقصدأنوالحقيقة5"8"لأالوقتمنمهمامضى

،ضدهالباتالحكمصدورمنالرغععلىلهالأصالحالقانونمنالمخهماستفادة

.الباتالحكمقبلضادرالوكانعليهكاالقانونذلكتطبيقتعنيوالاستفادة

مباحا،نشاطاأنى-نهعفىبعتبارهإلىمودعلىالمغهمالجديدالقانونوتطبيق

قصدتغليبوجوبسندهالتفسيروهذا6عليهعقابلتوقجوجهلايكونثمومن

جميعاسةمردادإلىيودىالزأىهذابهأنالقولئما.النصحرفيةعلىالثارع

.قانونمنعلبهالحكومامتفادةئلظوسيهفرناقوالفضاءالففهبرىولا(1،

ضاعآنصآتصنلاالفرنمعىالعفوبا!قانونأناذ،العقببيمحوالباتامحبعدعماقر

نظر:أ6المصهزادونفبهالحكومالهثىءبفوةالمصاساخائزمنولين،الحاكجهذء

هـلالهميججخةث!م.ء+5.كلا،ة9+8؟ودمبعع!بة.ء+،م585+.8،نهك*ة-محعه+
محكاممقة.،5جيظعيج+859550ء".9لمق

.7ءصغ9رنممصطفيمحودمحمودا!تور(2،

.؟حامنىلأ39علابدوىءلىالأستاذ،كل(

.581صالسعبدمصطفىالسعبدابزءفغوو(4،
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إلىالإشارةيعدوفلاتقررهاالتىكانتظتجريمفصوصألتيتلمذاقفرئمللت

بالشارعيجدرأنهوفث،،بهنقولالذىيرئث،القأنونىأنسنكيمىلاعملىاعتبار

الجديد-القانونيصدرأنفيجرطوالباتالحكمتارغمنيبدأأجلزيحددأن

دفعهاءالتىالغرامةاس!تردادعليهللحكوميكونحتىخلاله

الفترةالمحفدةالقوانين!3

بالهتفنونالعقوفانقصماف:اةداملامنةالأخيرهالفقرنصت:عنفيمج-202

ذلك-فيهالأنبالإدانةعصدورأوالدغوىاتبجرانيامحاقهفىدأنهعلى

هذممابياءفانمحددةفترةفىارتكابهعنينهىلفانونمخالفماوقعفعلحمنهق

مم.قبهإاغكومالعقوباتتنفيذأوالدعوىفىالسيردونلايحولالفترة

كأللمغهمبف*الأصلحالنصوصرجعيةفكرةعلىخروجاالنصهذايتضمنو

الفنرةهذهانقفتثمالقانونمربانفترةخلاللومجبقدالفعلأنفالفرض

فكات،ئقلكبعقوبةعليهيعاقبآوالفعلهيجرملاالذىالعاسىباثشثريعوعمل

يقروالشارعولكن،لهالأصلحالعادىالتمثريعمنللتهميستفيدأنلأصلا

ارتكابه-وقتبهمعمولاالذىكانالفرةالحددللقانوقالفعلخفوع.استمرار

المذكرأوعنت.فلقرةآممقلاوة!الفوئننئنهمىئيلمعلبر-536

اهم.يستفيدأنيجوزلاأنه".فقررتارعهذاعلةللقانونالإييزماحية

ببيأمرأوفعلعافهاالقانونفيهايتهىالتىالمدةمضىمنعليهالحكوماو

المخددالقانونأنذلكوتوضيح."القانونمنالمقصودالغرضضاعويلا

انقفتبمافإذا،اسمتثنائيةتكونماوغالبا،خاصةطروفيصمدر.لمواجهةفلفترة

ذلكبهفعلانالفارتكبمنولكن(يبزرهماللقالونيعليلمالظروفهذه

،الظروفهذهيجتازوهوالمجتمعكلشكبغبراعتدىفدبهئلعلفقرةآثناءللقانون

القانونةوزالالظروفهذهفعلهبعدولوانقفمتبالعقابجديرايظللذلكجشقو

!7؟عنهءرقمالايهتورمخمودمحودمصطقىثآكا؟بدوىةى!عستاذالأ،لأ(
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من%نيعنىإغاو،بالعقابجديرايعدلمفعلهأنيعنىلاذلكأنبذ،نفسه

صدرفإذا"-بالعقابجديراليسالظروفتغيربعدالفعلهذامثليرتكب

فرةالشارعوحدد،فيهاباءولانتشارمغادرتهامضطقةسكانعلىيحظرقانون

خلالهاءباءالوعلىالقضاءفدرالتىالمدةوهى،أفهربثلانةنلقمانونجهذاالعمل

وهذا،باءالومقاومةيعرفلبذ،بالمجتمعشكدونيضرالقانونهذابخالفةفمن

فولهيمكنوالمثل.الوباءخطروروالالسابقةالمدةبانقفاءينتفىلاالفرر

للحربالاستثنائيةافظروفتبهرهاالتىالأعداءمعالتعاملحظرلقوانينبالنسبة

فاصة.اقتمماديةطروفتبررهاالتىالنقدعلىوالرقابةالجبرىالتسعيروفوانين

بالقانونالعملفترةانقفهاءبعدالعقابتوقيعبعدمالقولفإنذلكإلىبالإضافةو

ضدهم،التهائىايحقبلإلغا-يتوفعونإذ،أحكامهمخالفةعلىالناسيشجع

اغاكةتتمأنيستحيلإذ،الفوهذهنيايةفىالفعلارتكباإذوناصة

ناالمتهموسعفىإنهبلها،منهاالمتبقىالوقتخلالفىالهائىالحكميصدرو

يلغىأنمتوقعاضدهتصدرالتىالأحكامفىالطعنطريقعنمحاكتهيطيل

ءضدمرق"النهائىالحكميصدرأنفبلالقانون

المبادىءمعالفترةاغددةبالقوانينا:ذاصالنصيستقيمهلولكن

النعوصرجعيةبينوبينهالتوفيقمجنهل،أخرىوقىعبارةءللقانونألعامة

غيرالقاعدةبيناقييزطريتهاعنذلكالشراحبمضحاول؟للتهمالأصنح

الجنؤيةوالقاعدةعليهاالجنائىالجراءيرقكزالتىمحيوعستمك-ئآ!عالجنيةبية

بالقواعدفاصةللمتهمالأصلحالنموصرجعيةبأنوالقولالجزاءذلكتقررالتى

الجنائيةغيربالقاعدةمتعلقاالتشريعخالتعديلفإذاكايت،وحدهاالجنائية

.-"2رجعهؤأثرأصلالهاليسالجنائيةغيرالقوانينلأنالمتهممنهيستفيدفلا

8فنهبةء+عم+مح+!جمحكظ+ي+5."594ر".يت+50*لهيعدديحكج57(؟،

رتم8ونقدهاالنظرمةهذهشرحقأطر،بندنجنظسبةالىالثراحهولاءيستد(3،

المولفلا.هذامن9ص
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وأالصحعيةالحايةأوللمجتمعالإقتصادىالتتظتمإنيقولونذلكولتوضيح

الحمايةتدجغيرالجنائىالجزاءوما،جنائيةغيرقواعدعلىتعتمدلهالعسكرية

فمنالقواعدهذهعلىتعديلاالشارعيدخلوحيما،نواحيهبعضفىالتنظتمأو

غيرالقاعدةلأنمقبولةغيراكطريةوهذهءألف"هنمالمتهميمتفيدألاالطبيحخ

فيغدوتندمجانلهاجزاءتقررالتىالجنائيةوالقاعدةمعيناتنظيماتفمعالتىالجنيوبية

يمسقدالتشريعىالتعديلإنثم،"2"القانونىللمنطقمنافضابنهماالفصل

الاقهمادىالتنظيمعلىمبقياالعقابتخفيفعلىيقتصرالمثمارعكانالجنانيةالقاعدة

محتفياالعقابيستبعدفدإنهبل،تفاصيلهيالعسكرىأوالصحةئو

للمتهمالأصلحالنصوصرجعيةبأنالفولإلىرئىوذهب.الجنائىغيربالج!اء

هذهبعضأنويقرربخالفهاأنالشارع-وسعففى،دستوريةقاعدةليست

الأمور،قىبةفلاصوصراحةذلكفعلفإن،الأرالرجعظمنتتجردالنصوص

نمارهذاأيقولو،قصدهعنينقبأنالمفسرواجبفمنبشىءيصرحلمإنو

علىتطبتهاأنالشارعقصمدعنتكشفالفترةاغددةالقوانينأغلبإنالرأى

الضطبجق،صعبالرئىوهذابهايلكءالعملفترةخلالترتكبالتىالأنعالكل

ثم،موتتقافرنشأنكلفىالشارعتصدتىالكشفاليسيرمنليسيذ

غنرهميراهالرجعهاالأثرمنمجرداالبعفنبراهمابذ،لاخلافالمجالينممعحو

غيرأوكانتجنائية-القوانينفىالأصلأنلمدرئث،يذهبوءبههمتصفا

علىيطبقالذىفالقانون،الرمجالأثرمنمجردةتكونأن-جنائبة

.أنذلكبعدالشارعقررفإذا،اتحتكايهاوقضبهالمعمولالقانونصيبريمة

العانمالنظام"فكرةذلكعلىتبعثهفإنمازجعياأثراالجنائمةالقوانينلبعض

علىإلغيبريابعدالقوانينبعضتطبقئيسبتأبى-التى"مح-قةحةسخاللخمتتيح

+ن+سند،ءي*ه+ءنهع45نهلب+بدللا!مم3نهقظه*!عفف!نهعبر+دنهتنهمد!(؟)

.كادثج.

*كة،*لح"+.كجه"5ة+قنه"+.ء.8مكج(2)

ددع!فك5".36.آ(سذ)
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الطبيعيةالحدودقضعالتىهىالفكوةومذه،بهاالعملأتناءارتكبما

النظام"تخالفةالرجعيةهذهأنيتبينلخيث،للمتهماالأصلحالقوأنينلربعية

العلمدىالتشريعرجعيةأنذلكيحنيو،استبعادهاقق"المتعينمنجون"العام

النظاميخالفأصالفترةالمخددبالقانونخلالخالعملارتكبماعلىومربانه

ثناءأارمجبتالتئالأفعالنلىالفانونهذاقطبيقمتعينايهونولذلك،العام

إلىحاجةفىذاتهاالعامالنظامففكرة،الغموضيعيبهالرأىوهذا.بهالعملفترة

.مقبولبتفسيرتأنىولاصابطالاتصملحوهى،يحكمهاضابط

العفاءهوالفترةأغددخمبالقوانيناغاصللحاليحالغفسيرأنوفث،

اثرذاتالنصوص.فهذههللتهمالأصلحالنصوصرجعيةعليهاتقومالقالعلة

غيرأوضروريةغيرالسابقةالعقوبةبأنالشارعاعترافتعنىلأنهارجعع

سياسةفىتطورفثمة،توقيعهاعلىعرارللاالاعقرافهذأبعدمحلفلا،صنهيدة

العلةهذهولكن.السابتهاالتشريعفىبعيباعترافوثمةوالعقاباقعجريم

انقضاوهايعنىلاإذ،الفترةالحددبالقانونالعملفترةتنقضىحيمالهامحيهالا

يقتضيهوماالظروفتغيزمجرديعنيهماإغاكلو،يعيةالتشرالسياسةفىتطورا

عنةتنتفىلخيث،والتشريعالجديةالظروفبينالهتساقتحقيقمنذلك

يممصمنلايتأهميتهالتعليلهاولمذا.بهالهك"القولإلىسبيللايهونالربية

صيا،اغاصالحكميبررإذ،الفترةالحددةبالقوانينخاع!اصريحانمعاالقانون

علىيعينإذ،ابحذلكيقررنصاالقانونيتضمنحيثكذلكأهميتهوله

نطافههوتحديدتفسيره

وجودعدممنالرغمعلى:للضليالنفصعنمزهب-546

النقضمحكةفإن،الفرنسىالعقوباتقانونفىالقوانينبهذهخاصنص

ة+،نعكنم++.88-.(؟"

.؟ء9منادجيدمعطفشالسعيداذكتوزأقل(2،
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بلغاءببنتولالأمرفرقتوفدالقوأنينلافلأ.لهذهخاصاوضعاأقرتقدالفرنسية

فقالت،فيهعليهالمنصوصالعقامج-تخفيفومجردالحددةالفترةذىالقانون

عقابالمتهميريوقعلاأنهئى،الثانيةدونالأولىالحالةفىالمتهمبأستفادة

كانالذىالمشددالعقابالثاتيةاءلملةفىعليهيوقعولكنالأولىالحاكفى

التفرقةهذهعنذلكبعدالمحكمةعدلتؤفدء"334طيدعتقبلعاليهينصالقانون

ء"33الحالتينىالمتهماسففادةبعدموقالت

النقغرمحكمةلتحديدمذهب:يئالمحميئلنفهقعنمزهب-556

بنصفيهاموقتةقوانين:الفنرةاغددةالقوانينمننوعينييناقييزيتعينعندنا

فيحدد-بهالعلفترةفيهالشارعيعينالأولفالنوع.بطبيعتهاموفتةوقوانين

هذأحلولبمجردقوتهاتزولالقوانينوهذه،افتهائهاتارخنصوصهفىعراحة

تارغمقدمايعرفولذلك،إلغاعهايقررتمثريعصلحورإلىحاجةدونالتارخ

بتأقيتهاالشارعيصرحلاالقوافينهذةمنالتانىوالنوع.حهاالعلانقشاء

بعدتكونألايغلبإذ،تنظمهاالتىالأمورطبيعةمنيستفادذلكونكن

تاريخمقدمايعرفلاالقوانينوهذه،التنظمإلىحاجةفىالوقتمنفترة

ببغاءها.يقررلاحتهابتشريعإلاقوخةياتزولولا،حهاالعهلأنقضاء

علىالحامسةالماكةمنالأخيرةالفقرةنطاققمرط)ملالنقضمحكمةوتذهب

الموقتة.فالقوانين."8رالثانىابنوعدونالفترةاغددةالقوانينمنالأولالنوع

الفترةخليقوتهيمحولاالقزةالحددالفانونإلعاء؟أنقضاعماامخكةعالتوقد(؟)

لملناءاثهمناسهمادةقكونأنخمثيتياهوالحفينىالنعلبلةولكمن.بهمعمولاكاننلى

.ءآظعجكأ+قعك!ء.م+،،3آةكك*حاك9".كج570:لفنهكلمخاالاستشجيحيقإلىمودنونالفا

ئعيثعركععهتعر245+طتعة7،49ةكض:أمعلاحي"35محكلهيقهممحلى(2،

ءمح!جتح!رءو8يرستر-جييييحمحدمحجنكأ!حهميحءسيد".ثة50

حعع!كأكعهتعة48وحمجعق+ئعيج9نهعههعدةآعفهاالعهنكنهد،"ئفهمضة؟2،

صر50مح+5سنهغعنهب-صتالح!،وىهر"م7لختع

.63ص69ونم7بالفافوفيةالفواعدجموعة؟698سنةبنابر28ففضة(غ)
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منيصدرلمولوخمياالعملفرخلالارتكبفعلعلىكلتسرىفيهاجنص

قبلالقانونروالمنالمتهميستفيدلاأى،الفترهذهخلال!ائىأءلهم

الحكومةتستولىبأن؟قضىالذىالقرارمثالذلك؟ضدهالنهائىالحكمصدور

ديصمبرتخريتعدعةلاميعادفى(953سنةمحصولمنالشعيرالأرزمنعلىكية

.ظلفةمنإلغائهامنفيستفيدبطبيعتهاالموفتةالقوانينأما+ألث"(95نهسنة

يةالعسكرالأواصذلكمثنل؟نهائىعلملغيمحهافبلضدهيصدرلمولواحكامها

تجوزلاسملاحباحرازاتهمفمن،ءالعرفيةالأحكامظلقىتصدرا)غخكانت

الذىالعادممةللتعثريعتمطهيعاقبإنماوألةيتالتىالأوامرتلكبمقتضىمعاقبته

،الجبرىبالتصعيرا:لماعةوالقراراتالقوانينأيفماذلكومثال،"2محلهاؤحل!

بحذفقرارصدراإذتبزتهتتعينلهاالحددافنيجاوزبسعرسلعةببيعاتهمفمن

.الجبرىلأ"التسعيرجدولبهنالسلعةهذه

ذكرتالتىالنصعبارةعلىبالاعتمادمذهبهاالنقضمحكةدعمتوفد

بأنهانتعبيرهذامفعرة"محددةفترة"فىالفعلارتكابعنيقهىالقانونأن

منالسادصةالمادةلملىوأشارتكذلك،فيهابنصالموفتةالقوانينعلىيقتصر

الإيطالىباتالعقوفانونمنالثانيةوالمادةالفرنسىباتالعقوقانونمشروع

عياأنذكرتقدالإيطاليةةد!ملا!ونمتهماالمصرىالنصاستداللتين

-كلفعلتتقتصرولم،وفوانينالطوارىءالموفتةالقوانينطلتىعراحةيتناول

ء،8الموقتقرالقوانينذكرعلى-يةالمصرالمادة

356رتم6سالنتغىمحكةأحكمجموعة؟955صنةأكتوبر2ء"سى(2،

لأ.453ص4؟4رتم6س؟955سنةديسمبر5ففضهوأنظر،؟2؟7عيج

.63صن69رقم7بالفانونبةالقراعدجموعة؟9غ6سنةيغاير28نفضه(2)

.؟،8مي66رتم3سالنهفضنمحكةئحكمجموعة5195سنةنوفبر2ءنفنن)عئ(

.46مش؟6رتم؟سالنقغنمحكةئحكامجموعه؟9غ9سغةفبراير8نفضهنظرنىلك

.63ص69رغ7ءالقافونيةالفواعدجموعة1986سنةيناير28فقنن،4)
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ينهىالذىالقانون"تبيرأنذلك:للنقدمحلانعقضمحكمةومذهب

بطبيعنها،الموقةللقوانينلغةيتعع،محددةفترةئالفعلارتكابعن

وانكانت"محددةفترة"غيرتستمرلناستثنائيةظروفقواجهةتصدرلمذ

اريهبعنتنهى"أنهاعليهايعدقولذلك،مقدمامعروفةغيرانتهاحمالحظة

النقضمحكمةفمذهب.الظروفهذها+سرارفترةهى،كامحنزدةفترةقىالفعل

،الشارعقصديناففنفهوذلاثإلىوبالإضافة.النصألفاظمنلهسندلا

للقوانينبالنسبةنتحقتهابطبيعتهاكاالموقتةللقوانينبالنصبةتتحققعلةيستهدفبماإذ

العيا"أنمنيمظناالقانونمخالفةعلىالضاسبقدامفهـسية،سرابرزصالمولأته

الموفتةالقوانينحالةقىقائمةافبشيةهذه،العقابمنبهمتنجوبهالعملفترة

غئرعلىتوقعهكانإنو-يتوخأنابلمنىوسعفىوأنه.خاعة،بطبيعتها

."ف3مخالفتهكلذدكفيحملهالقانونبلعاءوالاستتنائيةالظروفانتهاء-أساس

ا)مملفترةانتهاءأنعنيها؟ممدقبنوعيهاالموفنةالقوايحأأننلاحظالنهايةوفئ

والعقابب،يمالت!سياسةفىتغيرالايفةالعادىيعالتشرإلىبالمجتمع"والعودةبها

،.لةتيمقث"الأصلحالنصوصرجعيةعليهاتقومالتىالعلةبهتتوافرلاأكة

قطبق:حمصىانتهعبدىستاذوالأث69؟صالعيدمصطفياذبهوتحالسعبد(؟،

.،؟)هامنى68عن7مجالغلفوفيةالقواعدجموعة29ع6سضةيناير"8نفضنعلي

القافونمعنىبهلابتحقتةالرغعغهوؤنبتخفجضالحاعالفراربأنانقنةعكةقفت(2)

الكومة،بسياسةتتصلةتحتةافتصاديةاعنباراتمخقيقجسغهدفبانهذبتة،للمتهمالأعلح

ثاب!أالهمبالنسبهالونحعلهظلهبلانحابنلأمحنبمصلحهالوزنفىالتعدظفة:يذا-تآئرفلا

؟9هممجنوبزنةأ؟9نفضن،اكقعاناؤبالزيادةلهلتعدبل+لماكلنأسواءبتنيرلا

73رغ7جة1956سنةفبرابر26ة39من؟كارتم5سالغقنيمحكةثحكامجموعة

بتحدبالحبمةفالقواخمنه6المحكةتثبعهالمنمتنلذىمحيقعغمقلاالقضاءومذا.-(243من

الاءمتثةائيةالطارئةالظروفائيهاتدعولمذ،بطبيعتهاموقتةبرايحهضىالرغيقهوزن

مقمصبةالحكةبه-تأخذالذىالمذهبكلنولذك،بها:السلئخ!ياءعتارمقدمآيعرفولا

-بهتحتجوما.مصلحتهفىقديلهأو)افائهمنالفانونهذامثكخالفالذىاثنهميستفيدئن

لابمف!اركومةبسياسةتتصلبحتةاقتصاديةاعتباراتتستهدفالقوا!خ5هذأنمنالحكة

=ضقئنافياو،للمجنمضمصلحةمخفيتةتستهدفكلالقواةنحةإذ،مذهبهافىخروجهااةدو،ر
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.؟34س؟77تموراشدفىالتور(2)

للاترةمعللأغبرةالففرهنهدالةمنللففرياوبعفباشممببق-566

حالةعلىمقصورالنصهذافىالوارداعمئنالفقهاءبعضيرى:"نححر

فهو،الهادىللتشريمطبقاعليهاعقابلايمةجرينمثىءالذىالموقتثلقانون

التشريعيجرمهفعلعقابالموفتالقانونفيهايشددالتىاءلملةإلىيمتدلإجمذلوع

التشريعئحكامإلىالعودةمنالمتهميستفيدالأخيرةالحالةهذهنفى،العادى

مجمةتبدأاغامسةالمادةمنالأخيرةالفقرةانالرأىهذاوحجة"العادى

الذىالقانونإلانشمللاوهذهعئيهاالسابقةالفقرةعمننالاستثناء.تفيد

العادىالتشريعأنتفترضبعبلزةتنتهىوأفياعليهمعاقبغيرالفعلةيحعك

تنفيذأوالدعوىفىالسيردونيحوللا":هىالعبارةهذه،الفعليرملا

فعلعنيهة"قانونعنيتكمالنصإنثم،"فلأ3بهااغكومالعقوبات

الموقمت.القانونبغيرعنهمضهيايكنلمالفعلأنيعنىمما،م*رمحددةفترةفى

الواضحفمن،الشارعقمدكلاللفظيغلبوالنصبحرفيةيتمسكالرأىوهذا

الفانونأكانسواءمقحققةالفيرةألمخددةبالقوانينا:إاصالحرعلةأن

مجردعلىيقتصرأمالعاسىالتشريععليهيعاقبلاقعلاابتداءيجرمالموقت

يهذاالقائلونيايهايصيرالتىوالألفاظ،العاسىالتشريعبجرمهفعلعقاب-تغنيظ

التىالحالةعلىتصلحقإذ،النصنطاقمنالضصييقواضعهابهايردلماؤاى

الحكمءهذامناستبعادهايدونبر

الفزةالمحددةبالقوانيناغاعهاالحكمأنالفقهاءكذلكهولاءويرى

بنشاطتقومالتىالجرائمأى،بيجابيةائمجرعلىتنصالتىالقوانينعلى.يسرى

حمابقتهبفقواخمدالحدتالنئريحفىوليظ،الجخمحومصلحةففتةالحكومة-سباة

ثمةولبن.الجتمحلهصلحةرعادونذاتهافىئلحكلمةشباسةحماأولطاثفةصعلحة

نتسافهم!.الفر!ةبلة،لهالأصلحنلقانونمن3اثممواصعادةالجخحمصنحةلجغخحمعبرعة

؟77وتم...مبادمحء:راشدكلادكنووثكا؟2مةبدوىفىصناذالأ(؟،

عن
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فىوججتهم،الامتناعبكجردتقومجرائمكلتنصالنيالقوانيندوذ،لميجابئ

التفمييقوهذاءفعيبف"عنيفىالقانونأنيفترض!ونهالنصظاهرذلك

أنصتسواءتتوافرخاصجالمؤقتةالقوانينإيثارعلةأنفلاشك:لهسندلا

مدلولهفىيقسع.كاالفعل"تعبير)نثم،عملبيةجرائمعلىأمإيجابيةجرامعلى

سلبيا.أوإبجابيامحنجراىالإالفشاطلنوىالقانوفى

بالقوانينا:لماصالحكملتطبيقمحللاأنهائهايةفىالفقاءهولاءوهمى.

وحجتهم،الإجرا+اتاتخاذفىالبدءفبلالنرةتلكانتهتبذاالفترةالمخددة

بجراءاتقيام"حالاإلىالإشارةعلىاقتصرتفدالنصعبارةأنذللثفى

الجانىضدبجراءاتاتخاذدونالمخددةالفترةأنقفاءانإلىبالإضافة،كاالدعوى

القيدةهذاصوابنرىولسنا."ثيا2:ايسنعلىأوبالجريمةالاهتمامقلةعلىدليل

يعنىلاذلكفإنالأذهانإلىالمتبادرةالواعنةالحالةلمليئشارقدالةمنكانفإذا

اتخاذعدمإنثم،الحاليهافىمتوافرةالعلمةوأنخاصة،سواهاماانحمتبعاد

فلةكلدلبلا-الأحول-فىكلليسنبالقانمالملفزةخلالالإجرأت

فىارتكبتقديمةالجرلمليكونمرجعهيكونفقد،نسياتهاأويمةبالجرالاهتمام

جراطخهم"ءالإهذهلاتخاذالوقتيتممعفابالقانونالهلةفترةيهاية

ئلتافىئالللب

المكانحيعثمنالجنائىالنصصلطان

تههمءفلفنئلفرامحبرعحئلرتحلىفالفربهافبهقلنوق-ئلنعيعر؟57

بطلاقإلىالفقهاءمنيذهبكثير:آلفقممتمحئبنافىئلصهالافى

علىللدلالة،كفهعفيج+تيبر!حئيجس!قظة"الدولىالعقوباتقانون"تعببر

ذلك-وليسءيكلأالمكانحيثمنالجنائىالنصصاطانتحدداكالقواعد

.؟32عةبدوىفىالأستة"2)و(1)

.؟؟؟السعبدمصطفخاصيداا"بهتور(3،

بمحقبغهعمح+6كع+ج+م،6ه8ء"م9فقولفيجعهه"(ة)
.ج.يرر92حببجبح؟يح.يحبهلححجءمخبرحه38،ميج49.
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دولةكلفىالتشريعيةتصمدرعنالسلطةوطنيةالقواصهذهأنبذ:صوابا-

،أخرىإلىدوكمنوهىتختلف،فجهاباتالعقوقانونالعالبفىيتضمهاو

القواعدهذهعلىالفقهاءبعضيطلقوالدولىتق".الطايعمنمتجردةبذلكفيى

كاوليممي!لجفقصيجسةكحة15كفكنهنقعدنتلالجنائيةالقوانبنتناخقواعد"تعبير

افىكأالمعروففىتنارعالجنائيةنينالقوابينيوجدلاإذ:باصوا5بدورالتعبيرهذا

فالأصل،بلادهلقوانينهىالقاضىأمامالغلبةأنذلك،ا:لماصالدولىالفانونفى

تعبيراستعيلنرىونحن."2"أجنبيةجنائيةبقوانينالجنائىيعتدالقاضىألاالعام

القواعد*هذهعاتللدلالة،الجنائىللنصالمكانىالسلطانتحديدقواعد"

للنقد.محلانراهلابذ

للنصانفنىللممالمافىنحبرقرلكلرعلبيا!فو3ئلنيللباقكببر581

للنصالمكانىالسلطانتحديدقواعدعليهاتقومالتىالمبادىءتعدولا:لبناق

عالمية،النصعينيةعالنصشخصية،النصإفليمية:بعةأرتكونأنالجنائى

ايالاضعالاقلتمفىترقكب.جريمةكلكليطبتهاأنالنصيهابإفليمةونعنىءالنص

علىيطبقأنالنصبشخميةونعنى؟مرتكبهاجنسبةأياكانتالدولةلسيدة

ارتكيهاالذىالإفنيمأياكانالدولةجنسيةيحملشخصيرتكبهاجريمةكل

للدولةوالأحماسيةالحقوقتمسجريمةيطبتهامجلىكلأنالنصبعينيةونعنى؟فيه

يطبقأنالنصبعالميةونعفة"ارتبهاومكانبهوتبههاجنسيةاياكانت

وحكانجنسيتهأيآكانتالدولةلمقليمفىمرنكبهاكليقبضجريمةعلىكل

33،"-
لتطبيقتحددهالذىالجالحيثمقبيه!فبماالمبادىءهذهوتختلفءيمتهجر

ددهنجك"1،دلكالهمكثنهج718.كهآثجةكطكغقالقعقلأ؟،51طفى،كقهـحئع+(؟،

86رء.2"3ةك"آحهئة+يح9ةب++.،8.+ءآ.9مالثع

كعئقع+عهبقإل98،51د.8م5.(2)

8؟،ظمنهعكقئعددنكجومء،؟؟ءكهنهئهعكه*همج8.مم)كا(
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النص.لحلميةمبدآهوشكبغيروأوسعها،المكانحيثمنالجنائى:النص

المبادممةء.،هذهمنواحدمبدأإلىالعادةفىالجنائىالتشريح!نولا

لتكملةالنصشخصميةبمبدأمتلافبستعين،بعضلتكملةببعفهايستعينوإنما

منشارعيستضرجهاكلالتىالنظمتتنوعأنيتصورولذللت،لمقبيميته-مبدأ

ثمنظامهئعاسفيجذالمبادىءهذهأحديرجحنعشريعحال."آالمبادىء3هذه

الجننئىالنصبقايصةومبدأءمعالمهوتحديدلتكملتهالأخرىالمبادىءإلىيلجأ

الفرنصيالنظامينأساسوهو،الحديثةالجنائيةالتشريعاتلىالراجحهو

والمصرىه

الجنائىاكعيهابقليميةمبدأفىاولانبحث:ئيررابىنه!-956

التثريعهذاطبقحدأىإلىنرىثم،الممرىالتشريعأصاعنةباعتباره

الناشئةالجناتيةالدعوىعلىتردالتىالقيودذللثبعدوفبين،الأخرىالمبادىء

للقانوبئلمشاكانعمابالتساؤلالدراسةونختتم،ا:لارجلىشكبةافىالجرائمعن

ءالمصرىقلتمالإفىسلطاقالأجنبيةوالأحكامالأجنبى

الجناتىالئصبفيميةمبدأ:(5

النصتطبيقحدوأنالمبدأهذايعنى:رنمانبرلنمعبةءاميخ-066

جريمةعلىكليطبقفالنص،الدولااغاضع.لسيادةفيمالإوحدودتتفقالجنائى

أكلنوسواء،أجنبياأموطنيامرتكجهاأكلنسواء،الإقلتمهذاقىترتكب

السيادةصاحبةللدولامصلحةهددتوسؤاء،أجنبياأموطنيافيهاعليهالمجنى

ء"ف"أجنبيةلدولةمصلحةهددتأولإفلتمعلة

عتمنهسعاله"،5"منهج.(؟)

8آن!عةمة+ج،69،+.35،ةالفهلا،آجء+حعه4+معهسمو(3،
".3يثمكم!ةهـكالقج*مة"مب،+.ةهب"آمحنب++معمحةهمظعيحمب*4لنه،"مئو

=ءودالدكتورة؟،9عننلعيدمصطفيالايهنورالسعبر،81،منبدوىعلينلأصتاذ

العقوبتفانون-9
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للقانونالشاملالتطبجقوهى،إيجابيةفيذرلى:نتيجتانالمبدأولهذا-

تطبيتخاستبعادذللتيقتضىو،الإفنتمفىترتكبالتى6مالجرعلىكلالإقليسى

القانونتطبيقعدموهى،سلبيةوفلمانهمم"الجرائمهنهعلةلاجنبيةالقوأنين

.الإفبيميف"حدودخارجب!رتجريمةأيةعلىفليمىالإ

بقليها،علىللدولةالتىالسيادةالمبداهذاتبررتللمجترأ"ضبر-166

بالحايةالجديرةاطفوقتأمينإلىالوسيلةباعتبايهالجنائىالقانونتطبيقأنذلك

عنتتفرعالتىالالقزاماتأهملأنهالافنيمعلىةللسياجمظهرأهمهو،الجنيرية

،السيادةيهذهتبطامرالجنائىلانالقانون،بقليمبةالسيادةنتفإذاكاءالسيادة

إقليميةفإنذلكإلىبيذضافةو.الجنائىالقانونباقليميةالقولذلكاستتبع

ارتكابمكانفىثباتالإتتوافرئدلةإذ،نحقيؤلمالعدالةإلىئجقالجنافىنونالقا

مسئوليةتحديدعلىأفدرالإقنيحةالقاضىفيكون،تحقيقهاويعهلالجريمة

محاكةأننلاحظالنهايةوفى.قانونهغيريطبقلاالقاضىوهذا،مرتكجها

.الرد-مملهث،إلىأدىيمتهجرمكانفىالجانى

تقتغىالجنائىالنصبقليميةمبدأ.دراسة:ئدرآبىضحم-621

عليههتردالتىالاستثناهابنحديدثمتطبيقه؟يانكيفية

الجنائىالنصبقليميةمبدأتطعيقة-(

إقنمتحديديقتضيالجنائىالنصإقليميةمبدأتطبيق:تحير-636

87مى؟65رقم.ءهمبادهمء:راشدكللتووا770عة55وقممعطقلا=عود

.55عن57رغوالموجز

كنهجخمت؟"آ+.3كي(؟)

ء55من58رتموالموجز79من572وقم.ءمبادى:رنشمدعليندكتور.

ثهمحنجمحععه+مخ+جيعظ!يتك،.مرد،8ركلاميج59ميةءكئقم*058يدميج،جح،2،
"كمحئفعء8ركهمكهمكم8
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دخولمنوالتحققالجريمةارتكابحكانتحددالتىالقواعدتفصيلثبمالدولة

قىالمصرىالشنرعخطةبيانالنهايةقىيتعينواالإفنتمنطاققىاىنهذا

.المبدأهذاتطبيق

القانونلقواعدبتلتمالدولةتحديديخصع:الروكافليهخقيميعب-466

يلىفيماوتكتفىبذلكرق"،خاصةقواعدالجنائىالقانونيتضمنولا،العامالدولى

الجنائى:القانونتعنىالتىالاوليةيقواعدوجيزلعرض

والإقيمالمائىوالإفليمالأرضىالإفليم:ثلاثةأجزاءالدولةبقيجيشمل

الحدوتعيتهاالنيالأرضيةالكرةمنالمنطقةهوالأرضىفالإفلنم."2"الجوى

هذطلمنطقةدونالأرضطبقاتالأرضىكذلكالإفليميشملو،للدولةالسياسية

داخلتقعالتىاقءمساحاتهوالمائىوالإفنيم.الأرضيةالكرةمركزإلى

الأنهاوالداخليةالماءمساحأتوتشمل.الإفنيصخبحرهاوهوكذلك،الدولةحدود

المغلقةوالبحاروالبحمراتالدوليةلأتهارمنللدولةاضابعةاوالأجزاءالوطنية-

قنيمىالإالبحراماثالبحريةوالموانىءاواخليةوالخلجانوالمضايتهاوالقنوات

للعرفوفقا-وعرضه،الدولةشواطىءيلاصئالذىالعامالبحرمنالجرءفهو

،الجزروفتالبحرينحممرعنهانقطةاخرمننحسببحريةئميالثلاثة-الدولى

بهيلتزمسرالذىالأخيرالتحديدوهذا،لا،أميالسمةالمصبعةالتشريعيجعلهو

مكانكلبلىيلد.الجغهيىالغانونفىخاصأمدلولاللاقليمبةنالفولئلةرأىدب(؟،

باعتبارالهالمشماملاكلالإفيميجعلةيذ،ميبالرأىمذاولكن،الفانونهذافيهيسرى

بننوعلىبلة،اربهمامكانأيأكلنالمواطنين6مجرعلىيطبققدالوطنىالفافون(ن

شوفكه:ورفضهالرئىهذاعرضفىأنظر،اخنبيأبرنكهامننهنولواسرةالىاغ

آء6من89رتم(آ898،الدوعنالعاماالفانونوجيز:جنبنةساىعودلتورا(2،

(؟59،حمالدولىالقافونصولةأ:العر!اناتعبدقتورواسلهلأنحامدتبورا.بعدكأكوما

بعدكل.وما885عن29،ءتم

.؟95؟سنة؟نابر؟5فىالصادربقانونالمرسوما،كا(

مخ
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الإملمتعلوالتىالهواءطبقاتاحبوىكلالإقلبميشملو.للمرىالقاضى

-.الارتماعفىلاظقيئإلىوالمائىالأرضى.

هوالجريمةارتبمكان:ابرير5البارءممفىنهعير؟65

تحقتهافإن.(("الركنهذامنجزءأواندى!نهافيهيتحقتةالذىالمكان

الإقايم؟فىهذامرتكبةشكبغبرتعديمةفالجردولةإقلممقىكلهبألاادىاركن

أنئوالإفبيمنفسفىالمجنى-ع!يهيموتوازصاصالجانىيطلقأنذلكمثال

نفسهءالإقيمفىعليهالجنىمالعلىيستولىوالاحتياليةأساليبهالجانىيستعمل

ئجزاوهـتحققتبيمالأجريمةالمادىالركنمنجزءفايمالإقىتحققبذاولكن

نآمي!ملولساطاتكل،الإفليمينفىمرتكبةتعديمةفالجرئانلمشمفىكةالأضر

يموتثمبقيمفىعجاضحيتهالجانىيعطىأنذلكمثالةفانونهاعليهاتطبق

ازصاصالجانى-يطاقأنأو،السمتناولهبعدلمليهسافراخرلمقنبمفىعنيهالمجنى

يعتحملةئنأو،مهايلأخرالجانبكلشخصافيصميبالحدودمنطقة.فىوهو

تخر"يبمفىعليهالمجنىمالعلىيستونىولمقاتمفىالاحتياليةاسائيبهالجابى

تحرإلى-معينيتئيموهوفى-شخصأرسلبذانإنهنفسها"قاعدةوتطبينا

وأضابهانفجرتسلمهفلما،متفجرةموادبهصندوقا-ثانإقليمفىيقيم-

تعدقالجريمة،ماتحيثنالشلمقنيمإلىاللاجعليهالمجنىصافرثم،بجراح

الثلاثة.الاكابنمفىمرتكبة

هعجعقة*مج*7،50!د"مةغهححبغذ.*ته8روىميج.طئالئير(؟،

ظةكمورا.؟،8يهطالسعبدمصطفةالسع!دقتورا155؟مىبدوىكلنحتاذالأ

.97مي851رفممبادئ:واضد

الفعليعد"أنفى3ممنالأخرةئلفقرةقفمعيالأمرالألمافىاعتوباتافانرنحموفد

اقكثبالمكنالبرةقكونالامتناعحالاوفى،نثنطهالفبكلفيهباشرمكنكلفىمرقكمبأ

صمجمهفهتحفقتاققالمكانقمرقكبآالفعليكلدللةوبعد،فيهالثاط)تيانيتعينكلن

.،فبهقتحفنةأنيجبكلنأو
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وعللأقةوالنتيجةالفعل:ثلائةعناصرعلىقهلحاندىالركناعتبرنااإذو

إن:بقولنامحددةصياغةفىالسابقةالقاعدةلمفرل!نصتطيعفإننابيهمالسببية2

الآثارفيهتتحققمكانحالالنتيجةوحكانالفعلمكانفىمرتكبةتعديمةالجر

الفعليبينماتصلالنيالسببيةاءلمقاتمنهاتتكونالتىللفعلالمباثحرة

فىمرتكبةيمةالجراعتبارإلىتذهبالتىالأراءنرفضبنلكونحنما.(فادالنتيجة

فيهيتحققالذىالمكانفىئووحدهالنتيحةن!مفىأووحدموع"الفعلمكان

هذمالأماكنأحدلقرجيحالقانونىالمنطتةمنمبررلاأنهذالت:الأثرالمباشرليفعي

،اولدىكهامنءحزتحققفيا4كلمكانفىبالأمنئخلتتديمةفالجر،-علىسواه

وفد،سلطننالأماكنهذهئحدعلىلهادولةكلبسيادةمساسبذللثوهى

علىللدوكالتىبالسيادةمساصمايمةالجرهوكونالإفنيميةمبدأئسبسأنقدمنا

لتفادممةعرورىفيهامرتكبةيمةالجرتعدالتىالأقايمفىالتعددوهذا-بقليمها

تحققاإذإلاإقايمفىمرتكبةنعدلايمةالجرلمنفكلماإذالعقابمنالجانىبرفر

التىالأماكننحدفىمرتكبةتعديمةالجرإنقلناأو.كلهبأالماجكأركنهافيه

تذارعنهذاعلىالسياسةصاحبةلةالدوتكنولمبينهاالمادىركنهاتجزأ

التشريعاتئغلبلأن،ضررذىغيرالتعددوهذا.العقابتوقيعفىمصلحة

وقعتفدأخرىدولةاكانتإذفعلأجلهامنشخصمحايهةجوازعدم-ءمرر

نفسه.الفعلأجلمنالعقابعنيه

.،دقيقاتحديايمةالجرالمادىالركلنخديديقتفجةالسابقةالقادةوتشيتها

التىوالأعماليمة"جريةالتحضيرالأعمالنطلاودمنتستبعدذلوع-أنيقتضىو

اشترىفإذا""3ومتميزة6مجرذاتهافىاعترتبنو،ثارهاالمخفاءت!هدف

تعدلاالقتلجريمةفإنتحرإقلتمفىالفتلبهارتكبثمإقيمفىالسلاحالجانى

ونهكلعقطليج8،ثه.ء3"ثهز+سكحقالئعة8ءه،.كه890(؟)

+85فمحنةمحعع+ءءكصرظةي.ء+،8"3+5،+.92آة+كءكا+89"39+.0،3،0320+
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غجالقتيلجثةأخفيتثمبقيمفىالقتلارتكبولمذا،الأولالإقنمفىمرتكبة

-مالأخيرهذافىمرتكبةتعتبرلايمةالجرفإنثانبتلتم

تعد-ةالمستريمةفالجر،يمةالجرطبيعةائةمريتعينالقاعدةهذهتطبيقوعند

فىبهوتنقلسروفاشيئاحازفمن،فيهالاستمراريتحققمكانفىكلمرتكبة.

بذاكانتو"الأقاليمهذهفىكلمرتكبةتعتبرخفاءالإفجريمةدولعدةأقاليم

فيهيقومأنالجانىعلىيتعينلمقليمكانقىكلتعدمرتكبةفهىسلبيةالجربمة

مجبةمرتعديمتهفجرالشروععندالجانىأشاطوقفاإذو.عنهامتنعالذىبالعمل

أنمتوقعاكانالذىالإفيمنه!تكبةصتعدكانشاطهفيهان!الذىفى.الإفليم

ثانإقليمقىوقاتهمتوقعالمقبمفىسامةمادةضحيتهأعطدفمن،فيهالنتيجةتتضتها

قالجريمةالطبىبالعلاجلإسعافهتتحققلمالنتيجةهذهولكنإليهينتقلسوف

ء"ث"الإقليمينفىمرتكبةتعد-

حددنااإذ:للوقلبمنالاقفةابربرء"فىبرغرلمعالنقية-666

قىحدودالمكانذللثدخولمنالغحققفإنالدولةبليموحددنايمةالجرمكان

مخالإفليميمةالجرمكاندخول.يستوىنهاالبيانعنوغفة،بةصعويثيرلاالإفيم

باتالصوبعضيثيرقدالأمرولكنءالهوائىالإقئيمأوالمائىفيمالإئوالأرضى

وقت-برةالطائوالسفينةكانتفإذا:ئوطلآسةسمينةفىيمةالجرارتكبتإذا

جنسيتهاتحملالتىللدولة"لتايعالجوىئوالمافىالإقليمقى-يمةالجرارتكاب

السفينةكانتاإذنفسهالحكمونقرر(الدولةهذهبقليمقىمرتكبةتعديمةفالجر

البحرالعامأنذلك،يعلوهالذىالجوممةالففاءفىالطائرةأوكانتالعاما)بهحرفى

فىيمةالجرارتكبتفإخا،مادولةدطدةيخهومانلايعلوهالذىالجوكةوالفضاء

يكقو5جنصيتها"3"الطيمرةأوالسفينةتحملالتىالدولةلقانونأيهماخضمت

+ينقعالة،يم98ه.89ة.+8"ههع+،\.م+،7،9مبركج880(1)

جنهنظتة*88ئآ،:+5تمه48مهمم!يعهكهمركأمصرثمكهة(5+.كثجم9(2،
+.84قة9آشمععع!كةمة.مه،75..ءكته4ةالعدحةخء.لمهحعالةهمعمج+9،ي"..ستعر



الجنسيةهوقانرنقليمالإقانونبينالتةازعيثورلمذ،أخرئبولهالجوىأويلائى

والطائراتوالسفنالحربيةوالطاتهبراتالسفنبيناقييزيتجةأقعنلزعهذاولحعم

التىالدولةلقانونفيهاالمرتكبةالجريمةخضتحربيةكانتفإن،الجربيةغير

عائمةهلاعبمثايةوتعدالدولةسيادةمناجزتحلهاأنهاذلك،جنصيتهاتحملها

:والطاتراتالسفنبيناقييزالمتعينفمنبيةغيرحرنتاكاإذأما."ث"طارةأو

الدولةتخفعلقانونتحملجنسيتهاالتىغيرلدولةال!!ليمىأبحرفىازاسيةفالسنن

السفيعةحدوديمةالجرتعدتاإذ:ثلاثءلاتفىالبحرهذاعلىالسيادةةأت

شأنمنأوكان،وبحارنهاكأيهاغيرشخصعلىأومنوتمتكان

غيروخا.الميناءسلطاتمن!المعونة!لبتأو،الميتاءفىبالأمنالإخلاليمةاتجر

نشأتوقد.جنسيتهاالسفينةتحملالتىالدولةلقانونهمكهالجرتخضعالحالاتهذه

الانجلومحسونيةالبلاداعدمعظهالدولافيمابياثمأخذ!نساؤك"قىفرالقوأعدهذه

غيرئراتالطائماالإننيمينهك.للقانونالأحوالفىكليمةالجرخضوعنهىالتى

فىفليىعلمهاتحملالتىغيردولةلسيادةالخاضعالجوىالفضاءفىايلقةبيةالحر

ا)مخةأئمابرخضوعيرىالفرنسىالقانونكانلمنو،مستقردولىعرفا،:أش

السيادةذاتللدولةمصهلحةتمسمالمعلمهانحملالتىالدولةلقانونفيهاترتكب

الإقيمفىهبطتأوجنسيتهاإلىمنتمياعليهالمجنىأوالجانىمأنكانبلفضاءعلى

."8ريمةالجرارتكابئدالأرضى

فيقررالسابقةالدوليةالقواعدئيالتديلبعضالمصرىالتشريعيدنيو

دلع!جردملا1مم*535،+.شقهة!حع*+آ8عدط.م+،75،+.355ةالعيبء؟ه(؟)

")ءصعببمجدد9ءي+م،3مهو

كميجدلخفيجآهئحكاقفبرنهثعهيحكنعيجمكععة4"ق25ء5مع،8".(2،

9ئعبح!يدمةميج،كلاثجمحفه+طة(3،

الففرفبن،العاشرةالمادة)لأ92غسنةمابو؟كاقالععبدرالقرشىالقانون(4،

ء(6.البةواالثافبة

الإقليمفىيمةالجرارتكابوقتئرةاوالطافالسفينةكانهتإذأالحا
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سواء،المصرىالعلمترغسفينةطهرعلىالتىترتكبوالجنحعلىالجناباتيريانه

ذلكيودىوقد،فلأ3أجنبيةلدولةكليىال!البحرفىأمالعامالبحرقىأكانت

التةازطالقاضىويحممم،الأجنبهاوالقانونالمصرممةالقانون؟ينالتنازعإلى

بالحكمفيهاالاعتداديتعبنالنيالحالاتملاحظةمعالمصرىالقانونبتغلمب

الأجنبىه

نأقدمنا:ئيوقي!مببراتلمبيةفىللممريللعارعخمهر-676

المكانىالسلطانتحددالنيالقواعدأساسالإقليميةجعلمبدأقدالمصرىالثارع

تسرى"أنعلىباتالعقوفانونمنالأولىالمادةفنصت،الجنائيةللنصوص

الجرائممنيمةجرالمصرىالقطرفىيرتكبمنءلىكلالقانونهذائحكام

التىالجرائمخفوعكلفىوصرجواضحالنصؤهذا.كافيهعليهاالمنصوص

إلىترجعتفرفةالمصرممادونباتالعقوقانونلسلطانالمصرممةالإفيمفىترتكب

يمة.الجرتمسهاالقالممالحنوعأوعليهالمجنىاوالجانىجنسية

أردف:للعفرعاتنرفىقامقللمانهيمللارهمحلبزتحلىللفدرة-186

تنصالتىباتمنقانونالعقوالثانيةالمادةمنالأولىبالفقرةبقالساالنصالثارع

أولا::ذكلهمالانىعلىالأشخاصألهضاالقانونهذااحكامتسرى"أنعلى

وتعتجريمةفىئومبريكافاعلايجعلهنعلاالقطوخارجفىارتكبمنكل

ء"المصرىالقطرفىبعضياأوصلهها

سياقولكن،الإفليميةلمبدأتطبيقايقررنهأيتضحالنصهذافىبالتآملو

الشارعبأنالاعتقايحعلىيحمل،يتضمنهالذى"أيضعا"لفظوخاصة،الغص

لقانونبيقررأنأى،الإقليميةمبدأإلىجديدةقاعدةيضيفأنبهيريد

الرأىهذانصيبولبيان.المبدأقك"ذلكبهيعترفنطافاجديظةالعقوبات

.؟939لسخة؟32رقمالفافون(؟،

56رتممعطنىعودعودلنورا.؟28بىالسعبدمصفةالسعبداتتوو،2)

49رتم(؟959،العقوباتقافونفىالامةالأحكم:ا-اعيلابراهيمعودصتاذالأ.58ما

نه!
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ذلكمنموضعهتحديدثمالنصهناتطبيقصجوطتخديديتعينالصوابمن-

عليه؟برداستثناءاملهتطييأهو:المبدأ

الثانيةالمادةمنالأولىالفقرةتفترض:انيىقببمقبىرط-916

.-وأن،المصرمحةالإقيمخارجفعلاارتكبقدالجانىأنباتالعقوفانونمن

هذافىبعفهاأوكلهاونعتجريمةفىكأثحرئوفاعلاجعلهتدالفعلهذا

يمةالجروقوعهوالنصهذالتطبيتهاالأساسىالشرطأنذلارعيعنىو.الإفلتم

النصيتطلبذلكجانبلملىو،المصرىالإفليمفى-منهاجزهائر-كلها

فىيمرأوفاعلابهصاروالذىالمتهمإلىالمسندالفعلهوكونئانياثسرطا

الصرممةهانيفيمخارجارتكبقديمةالجرهذه

لجريمةفاعلايجعلهأغارجفىفعلاالمتهمفيهايرتكبالتىالحالةومثال

متفجرةموادبهصندوقا-اغارجفىوهو-يرسلئنمصرفىعهاوقعت

الحالةومثال.حياتهعلىوقضىانفجرتسلمهفإذا،مصرفىالمقبمعليهالمجنىإلى

فىحطهاوقعتجريمةقىمريكايجعلهالخارجفىفعلاالمتهمفيهايرتكبالتى

يحرصهمصرفىمقنملهزميلبلي-كتاباا:لمارجفىوءو-يرسلئنمصر

التىالحالةومثال.ائتحريضذلكعلىبناءيمةالجرفيترتكبثالثقتلعلى

أنمصرفىبعغهاوقعتلجريمةفاعلايحعلهاننارجفىفعلااقهموريايرتس

عندمالهعلىيصتولىئمالخارجفىعليهالمجنىفبلالاحتياليةئساليبهيستعمل

يجعلهفعلا!هاافهميرتكبالتى-اءلملةومثال.المصرىالإفنيمإلىوصولهما

زميلا-فىالخارجوهو-يحرضأنمصرقىبعفهاوفعتيمةجرفىمريكا

يموتنمذلكفيفعلالأئربطعءسبممنجرعةعايهالمجنىبعطاءعلىممرفىله

.المتناولانبعدإليهسافرأجنبيةدولةلمفلنمفىعليهنلجنى

اللذينالشرطينسوىيتطلبلاالنارعأنالسابقةالأمثئةمنويتفيح
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المصرممةقليمالإلىبعفهاأوعهايمةالجروفوع:إليهماالإشارةسبقت

الإقلتم.ذلكخارجفيهائوشريكالهاناعلابهصارالذىنعلهالجانىوأرتكاب

ارتكبتفإذا:النصبذالتطبيتةمحلفلاالثرطينهذينأحديتوافرلمفإن

قدالمتهمولوكانص!لاهذافىتدخللافهىالمصرىالإقيمخارجالجريمة

الجانىيرتكبلماوإذ،نيهامريكائوفاعلالهابهصارفعلامصرفىارتكب-

الإفيم،داعنجرامحةصلههالإنثاطهئث،كان،المصرممةقيمالإخاريخفعلا

تطبيقالاباتالعقوقانونمنالأولىللمادةتطبيقاالمعريللقانونتخضعيمتهفجر

النص.لهدا

الجابىكونيتطلبلاأنهيضنىالسابقينالشرطينكلالشارعوافتصار

عليهمعاقبافىاغارجفعلهكونكذلكيتطلبولا،جنسيتهفسواء،مواطنا

بقاوهوالجانىعودةالظهايةفىوسواء،فبهارقكبهالذىالإفبيملقانونطبقا

.اغارتجر\،فى

الشر!زةأنفدمناةقجمبلبليمبرةعية!رواقمنا،ئلنياكل-012

الإقنيمفىالجريمةوقوعهوالنصهذالتطبيتهاالمثارعيتطلبهالذىالأسامى

الإفليمية.لمبداهومجردتطبيقالمصرىنونللقانخضوعهاأيعفةذلكو،للصرى

مبدأتبيقأنفىشكفلاالمصرىالإفلتمفىوقعتعهاكديمةالجرفإذاكانت

فإنبعضهاغيمارقيمالإفىيقعلماإذو،المصرىللقانونخفوعهايعنئاظ!فليمية

يمةالجراعتبارفىالضابطأنلمذ،نفسهاالنتيجقإلىيقودالإقليميةمبلمأتطبيتها

ابىدممة،!هامن-يسيرولو-جزءفيهيتحققأنالإفبيمفىارتكبتقد

يفترضالنصهذااكانإذوء،2،بأكلهفيهيتحققأنإذنبشرطقليس

.؟؟كأمنالسعبدمصطفىالسعبدا!توو(؟،

.88عن؟؟8رفم...مباقىء:راشمدعلىقتووا(2.0
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افىوجيمنىماذلكفىفلين،المصرىقنتمالإخلزجفعلاالجانىارتكاب

جثكيمةليجرالمادكةاركنالإقنيمفلكفىقدتحقتةأنهطالما،الإفليميةمبدأعلى

العقوباتقانونمنالأولىلملمادةأرادتدالشارعبنقيلأإذو.منهجزعاأو

ئرادتدنهأحينقىفيهموجودومويمةجرالمصرىالإنليمفىيرتكبمنطلة

الأفئمفىيمةجرا!ذارجفىوهويرتكبمنحالةالئانيةالمادةمنالأولىبالفقرة

فيها-وجودهعدمأومصرفىالجانىوجود-الفارقهذافإن،"ف"المصرى

الإقيمفىالحالتينفىارتكبتفديمةالجرأنطالما،الإقليميةبمبدألهلاشأن

5.الممرى

إلىفبالإضافة،القيمةمنمتجردالنصهذاانذلكمنىوليس

ماللقانونحولالأذهانفىيثورقدلشكواستبعاد"توضيحمنيتضمنهما

فيهالواردةالحالةبضماعفىأهميتهلهنإن،6مالجرهذهعلىسلطانمنالمصرى

الذكةالقيدوخاصة،باتالعقوقانونمنالرابعةالمادةعليهاتنصالتىللقيود

ممابرأتهقدالأجنبيةالحاعأنيثبت"منعلىالجنائيةالدعوىبقامةبجيزلا

تسرىالقيودوهذه5"4عقوشواستوفىتهائياعليهحكتانهائوئصندلمليه

..العقو!اتفانونمنوالثالثةالثانيةالمادتينفىعليهاالمنصوصالجرائمعلى

القيودهذهولسربان.منهالأؤلىالمادةعليهاتنصالتىالجرائمكلتسرىولا

قدإذ،وامخةاهميةالثانيةنلادةمنالأولىالفقرةلمليهاتشيرالتىالجوائمعلى

الإفليملقانونطبقاعليهمعافباانارجفىالجانىمجبهارالذىالفعليهون

فيكونة،بتهعقويستوفىويبانأويبرأوأجلهمنيحاكموقد،فيهارتكبهالدى

ممرءفىثانيةمرةضدهالجنائيةالدعوىتقامألاالعدالةمن

الجنافىالمصبقليعيةمبدأكلتردالتىالاممتثناءات-3

ترتكبالتىالجرائمبخضوعكلقليميةالإمبدأيقفبى:تمير-626
5

.؟28عظالسعبدمصطفةالسعيدكتورا،؟،



!
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تنرفة،الجرائمهذهمرتكبىبينتنرقةفلا،الدولةهذهلقانونالدولةبلتمفى

4لهءالمباداهممنالقانونأمامفالمساواة،مهتهمأوطوائفهمئوجنسياتهمإلىترجع.

المصلحيمامناعتباراتئمةولكن."ث3الحديثالعامالقانونعليه!يقومالتى

بعضعلىباتالعقوقانونتطبيتهابعدمنقضىالدولىوالمجتمعالوطنىللمجتعالعامة

بعدونبحثالعقوباتقانونتطبيقعدملحالاتكفيماونعرض،الأشخاص

فليميةتكلأ.الإمبدأعلىترداستثتاءا!اعتبارهامدىفىخمللث

يقررنصآالحالىالموفتالدعمتور:لايتضمناييقرربئرعيىه622

-التنيموطبيعةالدستورىالعرفئننعتقدولهكننا،الجمهوريةلرئيسحصانة

استقلالنهانوجوبالحصانةهذهوعلةءلهيرحصانةتقريقتفيانالدولاالسياسى

الاختصاصاتمنمباشرةلهتمكيناوالقفائيةيعيةالتثرالسلطتينالدوقكنرئيس

السلطتانهاتانقتدخلأنالاستقلالهذايهدربذ،الدستورلهيقررهاالتى

ولكن.اختصاصاتهمبامئرتهفى-الجنيرقيةتوالإجراءايقالتشريععنطر-

الجنائيةاطتوالإجرباتالعقولقانونىافبفموعمنأعفتهإن،الحصانةهذه

بينللغفرقةمحلبعدولم،الموقتالدستورن7المادةلدواطنين؟النشبةأنظر(؟،

سنةمايو8قمونترواتفنقيةبمقنفىالأجنبيةالامتياؤاتألنيتأنبعدوالأجانبللمواطنين

كافتةالئولىالأمادتهمنالأخبرةالعبارةاطالىنلعفو؟اتفافونمنحذفتوقد،؟937

قواجةفىبناءالأهليةالحاعلفضاءنانيغبر،الجسربمةمرقكبلمذاكلنسر"افهعصرققرو

.،مرعبةعاداتأومعاهداتأو

طنونتطبيقدونمخولةالئالاستثناماتغيراقوصممهذاقندرسلنأننايلاحظ(2،

جرائمفىالفافونهذاقطيقحالاتأما،المصرىالأفبمفىاوقكبت6مجرفيالعقوبات

ولكنالإفلبيةمبدأعبماسداصثناءاتباعتبارهاقدوسفلنالاقيمفارجاوتكمبت
العيفبةكبدأالمكلنحيتمنالفنفونتطبيقنظاقمخددأخرىلمبادئقبيفاتجماعنباوها

والشخعية.

أنفرى)ذ،الأشخننهةحيثمنالقافونلتطبيقمسعفةدواسة+يصعةلمأتاويلات

هىتانيعفخءحالاتأنباءةمارالمكلنالقافونننطبيققراسةقندخيةالدراسةحذه

.(85عماوراخأنظر،المكفىسلطافهكلتردقيودمجرد
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الدسةوريحددهاحاصةوإجراءاتلأحكامانلفوعمرتعفيهلانهة

وما(956سنةدستورمن(3.المادةعليهتنصنتماكاآنظر)والقانون

الجمهوريةرئيىبمحاصةا:ياص(956لسنة2كلغرقمالقانونبهيقضى

-(والوزرا+

نعاالحالىالموقتالدستوريتضمنلا:ابزمممملقأعفماو-623

(956سنةدستورمن(.8المادةنتوقدكا.الأمةمجبسلأعضاءحصانةيقرر

والآراءالأفكارمنيبدونهعماالأمةمجلةأعضاءيواخذلا"أنهكلتنص

يقررهاالتىكانالأحكامأنونعتقد."لجانهفىاوالمجلىقىأعمامأداءفى

يرتقرأنإلىبالإضافة،الدعمتورىالعرفعليهاستقرتعبيرعماهىالةعىهذا

الذىالنحوعلىأعمامأداءمنفكينيمصورةالأمةمجلسلأعيخماءالحممانة

والكتابيةالقوليةعلىالجراتممقتصرةالحهمانةوهذهء"ث3الموقتالدستوريحدده

نه،لجافىئوالعامةالمجلىفىجلساتءسوا،عملهالمحضوتأديةثناءأبهاتكااربمثنرط

العل.لأداءملا+متهاأوصرورتهاوثبوت

بحصانةالأجنبيةالدولروساءيمتع:ئيؤمحنببرللرولةرتراء624

هنهوعلةءو-اشياتهمأسرهمأفرادإلىوتمتدعنهمفعل-يصمدرتشملكللحمة

.-لدولةالإفنيميةالبادةلايخضمونفهم،ذاتهمميادةدولاصريمثلونجونهمالحهانة

بسيادةعلىمصاسينهاوىالسيادةبخفاعهملمذهلأن،بليمهافىبوجدونأجنبية

.يمثلوتها"2"التىالدولة

سيهبأنهامةالأمجلممظلأعناءالمقررةالحصانةتكيفبلىالنتهاءمنمنعبكثير(؟،

ولية،ماتبانفعلهحتةالفاعلمنأنبفنرفىسببالإ؟احةأنلمذ،الأخذبزأيهنمنرولم")باحة

نثاطه،مباشرتهأثناءجربمةيرتكبألاالأمللمذ،الأمةمجنظلضوبالنصبةالونيكذللة

معبنة.لاعتباراتمخفبفآلجركعهالتعرفىيتجنبالقننونأنالأبىقماوكل

ععثقسهم5+حءوىعمع(2،

العرهـاناتعبدل!فتورواسنملانقتووحنمدا.؟55نى12،رتمخينةساىنهنتورا

.؟28ص72ونم
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الساثخرباليتمتع:ئلأصىالماعىفلسلوعرجمال625

لمأمالدبلوماسىبالعملأتعلقتسواء،أفعامتشعلكللحمةبحصانةالسياسى

قىالأجنبىالصياسىالسالترجالكلإلىالحصانةوتمتد،بهمتعلقةتكن

السياسيةالوكالةموظفىجميعإلىوتمتدبذلك،فته3ودرجانهمالقابهماختلاف

بالحصانةيتمتعو.بقليمهافىيعملونالتىالدولةجنسيةيحملواألابشرمذوخدمها

المتحدةالأممكهينةالدوليةالهيتاتوكثراغاصةالسياسهالبعثاتعضاءأكذلك

يمثلونالسمامىالسلكرجالكونالحصانةهذهوعل.العريةالدولوجامعة

لأدانهمالمتطلبينوالاستعلاليةالجركفالةأنإلى:بالإضافة،شادةذاتدولا

السياسية.الوكالةداروحصانةاشخاصهمحصانةبقرارتقتغىأعمام

القنصلةيرتكبهماعلىتقتصرمحدودةبحصانةالقنصلىالسالةرجاليتمتعو

."2بسيهارأووطيفتهأدائهأثناءأفعالمن

خرغيعنبىلبلرلهفىبنهيمئلرررللزمن-للأفيللفبرا-لرجما-261

الذين-يةجوأوبحريةاونعتيةكابر-بيةالحرالقواترجاليتجغ:ععيا

نناءأيرتكبونياالتىللاعفعالتتعلحصانةمنهاشكرخيصالدولةلمقلتمفىسابطون

ارتكباإذنهأذلكيعنمةو،مالمخصعصةالمناطقداخلفىأوأعمالهمئدائهم

حصأنةفلاالإقيممسلطاتخصصتهاالتىالمناطقغيروفىرعث!عملغيرفىالفعل

"قتعسحهمحموعجمميهمبر.ءغيح(؟،

العرهانانتهعبدفنورواسلطانحامد!تورا8320ص؟87رنمجنيضةساى!تورا

6هرفمهسالنقننأحكمجمجهة؟9هممسخةحبسبر28ققنأنظر.؟كا6ص78وتم

ء؟95ص

مققعمئاله*مبكبه8ء".3نحكج(2،

.؟95مى؟59رتمجنبنة.ماىقتورا
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التىالدولةسيادةتمثلالحربيةالقوةكونةنا.هحلاهذهوعلة"فلأ.يرتكبهلمن

بيةالحررجالالقواتمنخضوعالعمكلىالنظاميقتغيهماإلىبالإضافة،تتبعها

تدعن!ونلحمالمخعجصةالمناطقفىأوالعحليفترةأثناءوحدهمروسائهم

القواترابطتلمذاأنهالبيانعنوعنى.النظامبهذامخلاالإفليحيةاليسلطات

6،أفرادهابهيتمتعلإعفاءكلفلامنهارضاءدونأجنبيةدولةلخليمفىبيةالجر

لة.الدولهذهالإفليمةالصيادةكلمعتدونهمإذ

الرأىيذهب:نلافلبهخللنمبعئبخافةمحئبكماقئتحببنط-6ال

إعقاءبأنياالإفليحخالجنائىالتشريعمنالحصانةتكيجفإلىالفقهفىالغالب

بايهميوجهمنعدادمنيخرجمنهيستفيدفمن،للتعشريعلذلكاغفوعمن

يعدلافهوالوافعيةالناحيةمنالجريمةارتكبفإن،ونواهيهأوامرهالشارع

وصفمعيتفتهاالذىص!ييفالهومذاء"22القانوذيةالناحيةمنلهامرتكبا

الجنائىءالقانونلمقليميةمبداعلىيرداعنتثناءبأنياالحصانةهذه

المستفيكيرتكبهالذئالفعلاستبعادأنذلك:لافقدمجلةالتكييفوهذا

الجن!ئىيعالشعريتضمنهاالتىالةجريملنصوصالحضنوعمنالحصانةهذهمن

هذاأنإذ،النصوصينهطبقامشروعغيربأنهوصفهإستحالةيعفةالإقنيسى

هىلذلكالحتميةوالنتيجةةالقاترنلقوأعدابتداءالخفموعيفترضالوصت

سانجإلىالقولهذايودئو.نعلاالممثروعةالأفعالعفىالفعلهذايعدأن

شخصفيهساهمأإذالجنائيةللمساهمةمحلاعالحغيرالفعليجعلفهو:مقبولةغير

.؟56مي135رتمجنينةساىايهتورا(؟،

الففهسائربهبفوله!سهوالرئى53755ونممصضغخعودعود!تورا(2)

مصطفىالسعيدتونآكنور:الإقلييةمبدأكلاصتثناءبردبانهاتوعفدالحعافةهذهباعتباو

.84ص..مببدى:راشدعلى!توروا،؟غ؟مةالسعيد



الأخير،هذاعلمةالعقابتوقيعيستحيلوبذلك،الحمبانةمنيسنعيدلا

يجعلو،ومالهنفسهعنالشرىاللفاعحقالفعلجهذاعليهالمتعق!يسلبو

يشترطفانونهالمذاكانمحاكتهعنطجزةالحمانةمنالمستفيديتبعهاالتىالدولة

يمكنلنتانجلااوهنه.فيهالذىطرتكبقيمالإنونلقامليقايمةجرالفعليعدأن6لدد

إلىبالإضافةو.حهايقولالذىالرأىفسادلإثباتنانظرتكفىفىوهى،جياالتسيم

الحصانةتقريرعلىحملعتالتىالاعتباراتمنطقةلىيحاوزالرئىهذافإن،ذلك

الاستقلالةصكانإلىالحاجةعلىالاعتباراتهذهتقومبذ،منهايستفيكونلمن

لمقيمفىوجودهمنناءأاومعيناعملاناشرتهمأنناالأشخاصلبعضالاحترامأو

منمنعدادالأشخاصهولاءلجبخرتقتضىلاالاعتباراتهذهوصيانة.الدولة

إمماوةللقانونانيضوعمنأفعالهمواستبعادونواهيهأوامرهلمليهمالشارعيوجه

واغاكةالتحقيتهاتبجراءاانخاذعنالإقلييةالسلطاتتمتنعأنلذلكمجفى

الاستقلالهءمانةشكدونالامقناعهذاويكفل،الأشخاصسىلاءضد

ضدالإجراطتاتخاذبينومنهايحوللانفسهالوقتفىوهو،لهمالاحترامأو

يمنلبولاالحصانةمنمستفيدايكونأندونالفعلهذافىيساهممنكل

الحصانةلهدهالضحيحالتكييفأنمنىومخنءالشرىالدفاعحقعليهالمعتدى

الحصانةهذهفمجال،للدولةالقضائيةالولايةعنالأفعالبعضبخروجتقررأنها

يحولبجرائيامانعامقررةتكونأنغيرلاتعدووهى،الجنائيةالاجرامحابهو

؟يذأوالقول.جريمةيعدفعلبممددمعينشخصضدتالإجراءااتخاذجون

إلىيردهاوالافليميةقاعدةعلىيرداستثناهأفهاالحصانةعنينفىاقعكييف

.الجنائبةيآ"جراهابالإفىالصحيحمكانها

قوسفحبثالعامنكولىالقانونرفتقالصاندالرقىمعفتظةبهنفولهنلذىوالرأى(؟)

ء.؟58؟2كارتمج!بنةساىتتورا:النشريحسىلاالفضاءمنإعفاءبأنهاالحم!فة

.5935عظ361رنمالعرياناتعبدموروالبحصقعلانحامدوالايهتور
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الجنائىالنصعيتيةمبأ-3ؤ

تطبيقهالجنائىالنصعينيةمبدأيفة:رامبنصرالبقراصرلول-628

ارتكاجهامكانأياكانوذلك،يدولةأساسيةمصلحةتمسجريمةكلعلى

الجنائىالنصسلطانتحذيدفىالفابطيجعلالمبدأفهذا.ارتكجنامنوجنسية

فيهارتكبتالذىالإقنيمعنالضطريصرفوالجريمةتهدرهاالتىالمصلحةأهمة

أهميةفىجدالولا"ءعرتكبهايف"يحملهاالتىالجنميةعنالنظركذلكيصرفو

التىالجرائمبإخفماعوتهتمالأساسيةمصالحهاعلىدولةتحرصكلإذ،المبدأهذا

عليهاءبالعقابالأخرىالدولاهتمامفىتثقلالأنها،وفضائيايعهالتشرتممها

أنتعدولاالشخصيةأوكالإقنيميةالأخرىالمبادممثءبأنالقولنستطيعلمننابل

قأسفىممملمحتهاأوالإفليميةمصجالحهابصيانةالدولةلاهنماممختلفةمظاهرتكون

عورتهافىالمملحةمبدأهوالعينيةمبدأييلىولدلكءرعاياهاعلىسلطانها

.،2"المجردة

النصعينيةمبدأعلى-العادةقى:الحديثةالتشريعاتتعتمدولا

الإقليميةمبدألتكملةإليهتلجأولكتها،ارعنىسلطانهلتحديدالجنائىكاساس

،حل!أينالمبدأهذينأحدبهلايسصحسلطاناالذمي!لإعطاءأى،الشخميةئو

معينةجرائمطريتةفىلممدارمايعدالتىالمههالحتحديدعلىتشريعيحرصكلو

التشريع.هذالسلطان-العينيةلمبدأطبقا-الجرائمهذهنبفموعسببا

الشارعحدد:لبصرىللفانوفىفىللينادلونعمفبئمبرأ-629

وجنسيةارتكايهامكانأيمكانالمصرممخللقانونتخمحالتمةالجرائمالممرممة

هى:الجرائىهوهذ،باتالعقوقانونمنالثانيةالمادةمنالتايحةالفقوةقىمرتكبها

الأولالبابينقىعليهاالمنصوصيذالحكومةبأمنالخلةالجنابات(1)

،كاجب!ممنهج؟هـ7.يحتجة!قعه،8هـككا"كعرةكلأقكعئفعب8ممد5.ـه50(؟،

كلاالكعجققعدد؟بم،4.هج(2)

القوباتفانون-6ء
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الجناباتالأولالبابيضمو:العقوباتقانونمنالثانىالكتابمنوالثانى

وتسهيلطأجنبيةدولةإلىالذسائسا:فارجكإلقاءيةمناطمحومةبأمنالمخلة

منالحكومةبأمنالمخلةالجناياتالثانىالبابيضمو،البلادفىالعدودخول

وقيادةالحكومةيأوالدولةدستورفلبفىبالقوةالداخلكالشروعجهة

علىالفانونافتصروقد.اركومةأواضىاغتصاببقصمدمساعحةعممابات

بأمنتخيهاالتىالجنحإلىيشرفاالحكومةبأمنالخلةالجناباتإلىشارةالإ

عليهاهالنصهذالتطبيقمحللايهونولذلك،الحكومة

وهذه،باتالعقوقانونمن562المادةفىعليهاتنصالتىالجنايات)ب(

يرهتزوئوالمذكورةالمادةعيباتنصالتىالأشياءمنمىءتقليدهىالجنابات

ارغموعلىءقلأ3يةالمرالبلادفىبدظلهأومتهامزورأومتلدهومااستعالأو

جناية"تصير-الثانبةالمادةمنالثانيةالفقرةفى-استعملقدالشارعأنمن

.،306المادةعليهاتنصالتىالجناياتإلىكليمتدالنصهذاعفإن،يرقوء

الواسعهمعناهفىيرتزوأنهاعليهايصكقبذ

عليهنصممانيةمعلىأوورقيةعملةتزويرأوييفتزأوتقليدجنايات)ء(

-مزورةئومزيفةأومقلدةوهى-)دخالهاباتأوالعقونونقامن2.2المادةفى

نصعليهمماوالتعاملأتجوبقصدالترأوجازتهايجهاووترامنهااجهالمخرومصرأإلى

مصر؟فىفانوبه!متداولةالعهلمةأنتكونبشرطالعقوباتقانونمن353المادةفى

المادة)قانونابإصدارهاالأذونالبنكنوتأوراقالصفبةالعملةفىعوتعد

الضصمدلولقىتدخللاأنهالبيانعنوغنى.(العقوباتقانونمن252

بالعملىهالمفعلقةالجنح

جمووىأع!:هيالعفوباتقانونمن2.6المبقةعليهاشنالئالأشباء(؟)

تمناتأوئختامأوالدوقهخاتمأوالحكومةمنسادرنرارأومرسومأوقانونأو

موطفىأحدعلامةأولممضاءأوختمأوالحكومةجهاتبحدقأوالممالحيحدقعلامات(و

خزينةمنضاقرةأخرىسنداتأوسرابرأوبوناتأومرقباتأوراقأوالحكومة

افضةءأأوالفعبمنتمنما!أوفروعهاأونلحكومةا
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لالصمرقة:للفانوفىفىلفيفىللمينيهنمممببراقلبيةضوك-635

أساسيةبممملجةماسةالجريمةغبركونيقتغىلاالهي!يةمبدأتطبيقأنجدمنا

يحملمرتكيهاأوكونمعينلمتلتمفىارتكبتفديمةالجريتطلبكونفلا،للدولة

غنالتطبيقيتطلبلافهوالحقيقةهذهالمصرىالشارعئدرلشوقد"معينةجنسية

عليهاطبقذلكثثتفان،السابقةالجناياتبحدىالجريمةغيركونالمبدأ

كبولمأجنبتممرتكببالانالمصرممخالإقيمخارجارتكبتولوالمصرىالقانون

الإفلتمفىالساركةطبقا.للقانونعليهامعا!بغير*نتمصرإلىارتكاحيابعد

هفيهقت،ارتكبتالذى

الجناقىأيةعخضخميةمجدأ-3ؤ

وجه:وجهانالجنائىالنصشخصيةلمبدا:لببرأمعيجلول-63ذ

يحملمنعلىحالالجنائىالنصتطبيتهايعنىالإيجابىفالوجه.سلبىووجه-بيجابى

فيضخللمبدأالطبىالوجهأماءبليمهاخارججريمتهارتكبولوالدولةجنسية

جنسيةإلىمغتميافيهاعليهالمجنىيهونجريمةعلىكلالجنائىالنصتطبيق

."3اروأقؤإقلتمخارجوالإتكجهاأجنبيايمةالجرهذهمريهبولوكانالدولة

كبثوةأهمبةيجابىالإوجههفى.الجنائىالنصشخصيةلمبدأوقدكان

الدولةرلحباتلاقةأنهاشخممبةكافةالقوانينفىالأصلإذكان،مضىفما

الدولةسيادةاصبحتحيمانفوذهتقلصالمبدأهذاولكك،أياكانوا"3"

..أصبحأنذلكيرترتبوقد،شخصىلابفليىأساسإلىمرتكنةالحديثة..

لهيلهالمالجنائىالنصشخمميةمبدأولكن"بقليميتهالجنائىالنصفىلأصل

بعطةءأى،الإتليمبةمبدأمجرديهلةعلةانتصرتددورهإنكانو،وجوده

الإفليمية.مبدأبةيسمحمماأومحنطاقاالجنائىللنص

.6؟رقمصعلفطعودكرداتتور5كا(3محنانهعيدمعطفةالسعيداكمووا(؟،

-ء8كاعن

،آنهقةنه+*!عمحد،كع!ظعيجمه+8687،مبر545.،كا(
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يجابةالإوجههفىالجنائىالنصشخصيةلمبدأ:آبراامبخ-132

يمتهجرارتكباإذالعقابمنالجانىفرارتجنبإلىالوسيدةهولمذ،واعنةأهمية

؟يانو؟الإفلمهذالملييمتهجربعدعادثمبمإسيتهايحملالتىالدولةافلتم.خارج

يمتهجريرتكبلمنهلأتعافبهأن-الإفليميةلمبدأطبقا-تستطيعلاذلكأندولته

لأنإحليمهافىيمةالجرارتكبالتىالدولةإلىتسليمهتستطيعلاوهى،بتليمهافى

وفى،محظور-الدولأغلبفىمستقرةدستوريةلقواعدطبقا-الرلحياتسليم

فدبذ،عقابافهتنفذأنفيهاالجريمةارتكبتالتىالدولةتستطيعلاالتهاية

نرارهنحمبإلىالوسايلةتكونوبذلك،الغالبقىبليهيعودولنبقليهاغادر

فإنذلكإلىبالإضافةو"معافبتهبنسيتهايحملالتىالدولةتتولىأنالعقابمن

تردعهأنأرضهاعلىالجانىيوجدالتىللدولةيتيحالجنائىالنصشخصيةمبدأ

عقامجزثلأ..دونئرلشإنهخيمابذلكفتتقىعليهالعقاببتوقيع

تمكينعلىمقتصرةفأهميتهالسلبىوجههقىالجناتالنصشخمميةمبداأما

فهو،إفليهاخارجفىوهمبجراىلاعتداءتعرضواإذارعاياهاحمايةمنالدولة

النصعينيةمبدأإلىأقرببذلكوهو،مصالحهابعضالدولةلحايةصورة

ءالجنائى"2،

لالصرقةفلفافيفىفىدفيئىفزغنقنممممصىاتاليق-633

نجفسية،السلبىوجههفىالجنائىالنصشخصيةمبدأالمصرفةالشارعيعرفلا

.المكانحيثمنالجنائىالنصتطبيقنطاقيحدداعاارا)لهستعليهالمجبئ

المادةفىطبقهوقد،الإيجابىوجههفىالجنائىالنصشخصيةمبدأيعرفولكنه

خارجفىوهوارتكبمصرى"كلبأنتقضىالتىالعقوباتقانونمنالثالثة

العدبحلكععنهحجعه+9.مدد،\دو+.نممير،+ثدمحمعيج+1ءت+عيج+(9،
.ء+،886،"م9مكه

عودعودقتوراة36عنكاالسعبدمصطفةالسعيدلتوراء751محنبدوىكلستاذالأ

.89من؟52رغ5ءهمبادىء:رنشدكل!تورا830من62رقممصطفى

ئهعيجء"ج9+8مثج.(2"
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لحداإذأحكامهبمقتضىيعافبالقانونهذافىجفمحتهئوجنايةيعتبرفعلاصرقلقطر

."فيهارتكبهالذىالبلدفانونبمقتضجةعلميهمعافباالفعل*نالقطوإلى

:ليهىللفانوفىفىلبةغبةلبخازقصيبهرأتلمبيدمضووو-634

الجانىيىنأن:بعةأرشوطتواقرالممرىالقانونفىالمبذاهذاتطبيقيتطلب

يىنوأن،الصرىللقانونطبقأجنحةأوجنايةفعلهيعدوأن،يامصرمواطنا

ونفصملهمصرإلىيعود.وأن،فيهارتكبهالذىالإفنيملقانونطبقاعليهمعافبا

منهاءضرطيالقانونيعنيهمافىفيما

متمقعاالجانىيهونأنيتعين:ممضأمرالس!لليانى-كوفى635

الإقيمإلىمنتمياذلكإلىبالإضافةيكونوأنالمتحدةبيةالهرالجمهوريةبجنسية

فىليسبذ،الجنسيةقانونإلىالرجوعيتعينالشرمزهذامنوللتحقق.المفرى

مواطناألجانىيهنلمبذاأنهالشرطهذاوأهمبة.بهافاصتحديدالجنائىالقانون

.لمبعادم.اوتسليمهمتيسرايهونإذ،عليهالعقابتوقيعإلىالحاجةقامتلها

قالها،يمةالجرارتكابوفتالشرطهذاتوافريتعينأنهالبيانعنوغنى

يمتهجروقتيهامتضاصارولكنهالوقتهذامملبالجنسيةمتمتعغيرفلوكان

وتطبيمتر.المصرىفاضعالقانونالحالينفىفيويمةالجرارتكبأنبعدفقدها%و

ابخسيةهذهيىلابذاكانىالمص-لاقانونيخضمعلابأنهالقوليقتنىكلك

القانوفةفىنمصبهعنذلافةويهشف،ذلكبعدقتسجهااولكنهالجريمةوفت

تجوزولامواطناصارندباعتبارهببعادهئوالشخصهذاتممئيميتيسرلمذلا

فىفهو،مواطناالجنسيةعديميعدولا-ملك(يمتهجرأجلمخمحاكتهكذللث

26رقممصطفىكودعودتتوراء63غصالسعبدمصطفةالسعبداذكمور(؟)

.8غ!ع

؟596نبرسنة!ف26فىانصافر؟القانونانفيجةهذهالفرذمىاثارع1اصقبعدوقد(0.2

الفرنصىبحافيهاسوىالجغاياتتحقيتمةقانونمنالحامةالمادةلملةئالثةنهبةئنحافاللذى

علىالألمانىالفانوقوينص،الجرممةارتكاطببعديلاالنرنيةالجنعيةبىلختسبلمومنئعلا

.(بحفقرةغ)مصراحةالحنةعذه



-؟50-

وتكونأكنرأوجنسيتينيحلهمنولكن،أجنبيةجنسيةيحلمنحم

مواطنا.يعدإحداهاالعربيةالجنسية

يستبعبالشارع:ئبممزىنرفىللفالبفأئوجمؤالفملجمنايئكرفى366

هذفىعليهيعاقبأولاالمصرىللقانونطبقامخالفةيعدفعلكلالشرطبهذا

.العقوباتبأشدفيهارتكبالإفليمالذىلقانونطبقاعليهمعاقباولوكانالقانون

لنلمذ،المصرىلهلقانونلتجربمخاضعاالفعلكونوجوبالشرعذهذاوعلة

تبرراظطورةمنقدرعلىكونهوجوبثم،القانونهذاسوىالقاضىيطبق

ء(آ)المصرىفنتمالإخارجفاارتكابهمنالرنمعلىبهالقانوناهحمام

رتحكب10فلزىقايملبليلفانرفىلقآعيممماقبآالفعللمليرفى-637

فيهءارتكبالذئالإفيمتقانونطبقاجريمةالفملالشارعكونيتطلب:قي

اذكونهأومعينبجراىومفذاكونهيتطلبفلا،بذلكالشارعومجتفى

بتهعقوتهاكونأوكلكالقانونطبقامخالفةيهونفقد،.الشدةمنفدرعلىبةعقو

قليمالإبقانونسلوكهيتقيدا:"ارجفىالمواطنأنالشرعذهذاوعلة.ضتيلةفيه

علةفإنذللثإلىبالإضافةو(لهمباحهوعليهيحظرهلممافكل،فيهالذمحيقتم-

يمتهءجرلمقليمبمغادرتهالعقابمنفرارهتجنبهوعليهالمصرىالقانونتطبيق

."2الفعلؤعلىيعاقبلاالإفليمذلكقانونلمذاكانلذلكمحلولا

يعودأنالشارعيتطلب:ليرىانرقليمالىئليفىعررهه138

محاكتهتجوزفلااغارجفىظلفإن،جريمتهبعدالمصرىالإيحإلىالجنى

أنالمخكةعلىتعينافمارجفىوهوضدهالجنائيةاوعوىأفيمتبذاو،غيابيا

التىهىالممركخالإقيم.إلىالجافىءودةانالشرطهذاوعلةءفبولهابعدمتقضى

يكونفلابعادهإأوتسليمهذلكبعديتيسرلاثم،الأجنبيةالسلطاتيدعنتبعده

.؟كا4عنالسعبدمصطفيىالسعبدلتورا(6)

26رقممصطفىعودعودقتوراة؟3غمنالسعيدمصطفىالسعيدقنووا،2،

.85من
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وسعالسلطات.نفىاغارجقىظلبذاأما؟العقابمنينرلامحاكتهكلمنبد

لصحةلهعمقرطفلامصرإلىعودتةثبتتلمذاو.وعقابهمحاكتهتتولىأنالأجنبية

أناختفاودعندالجائزفمن،الحاجةتلقائيايحضر-أوعليهيقبضأنمحاكته

غياب!.يحاكم

فىوالقفماءالفقهيتطلب2اختياريةعودتهتكونأنيشترطهلولكن

إلىبالإضافة،الثورةعهدإلىبرجعقديمنصذلكفىوالحجة،(1)فللتفرنسا

إنهثم،بلادهلقهماءاغفوعقبولهتعنىاليهىالإقيمإلىاخةماراعودتهأن

الفقهإليهايستندالتىالحججنرىولكنا.خطورتهإلىالأنظاريلفتبعودته

سريانإنثم،يكمنالاالقكيمالنرنسىفالنص:حاسجةغيرقرنسافىوالقفماء

التىالعامةالمصملحةإلىيسقندإغاوقبولهإلىيستندلاالجانىعلىالمصرىالقانون

يلفتالذىهوالاقيمفةوجودهمجردفإنالتهايةوفى،عليهالعقابتومعتبهر

تكونأنسواءآنهومنمحة.عودتهعنكيفيةالنظربصرفخطورتهلملىالأنظار

تعبيرإنثم،الحالينفىمتوافرةالعودةاشقراطفعلة،جبراأواختياراالعودة

،الأحوالئث،علىعودةهىبذ،الجبريةالعودةيتسع"القطرإلىعاداإذ"

كوالقضامزيحه2".الفقهالرئىهذايسودو

الإقلالمصرممةإلىلحدندالجانىلأنصحيحةالمخاكةتلمجراءابدأتبذاو

،العودةمجرديشترطالشارعلأن،الإقاي!هذا:ممغادرتهذلكبعدتبطللافيى

.(4"محاكتهتفهىحتىالمتهمابقاءيشترطولا،تحققتوقد

مة،قعمئمالعع!همة+550.رتعدميجةمممهالعد+مثيي1قهحعك"ميج+9ق2-(0.6
05برلهر4ة"قنهنةمحرد+5+محك"كنهكظ+ي+5م،7ه2ء"9*5*30

تتور.ا.؟3هصالمعيدمصطفىالسعيدشتيوا5؟95مخبدوىعلىستاذالأ(2،

.9؟عن؟22رقم...مبادىء:راشدفىتتوواة8هص62رقممصطفىعودعود

ء6؟3من2سالشرائخ96؟8سشةديسب؟2نفضنة(،)

ءكئبعحالعيج،،.ع+8لمحو9+.4مكه(8)

مصطفىعدءوداقنورذيةوعكس،230صالسعيدمصطفىالسعيداقتور

.85من12رقم
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خخالجناالنصعالميةمبدأ-54

وجوبالجنائىالنصعالميةمبدأينى:وامبمرالمبأصرلولة-639

الذىال!قلتمكانأيا،الدولةإقلتمقىمرقبههاكليقبضيمةجركلكلتطبيقه

ينصيقرربأنهالمبدأهذايمقازومرتبهها"ق".جفصيةكانتناوافيهارتةكبت

ارتكابلمكانيجعللاإذ،بأصرهالعالمإلىيمتدكادمتسعآنطاقاالجنإنى

الجانىعلىيقبضأنسوممةإصخرطولا،اعتباراببهاارمنلجنسيةئوالجريمة

هذاي!بقألاوءلمجملاء،23نشريعهاعليهتطبتهاأنيد!رف)االدولةإقليمفى

الجنائةالتشريعاتبينخطيرتنازعإلىذللثيودىلمذ،الجرائمكلعلىالمبدأ

الدوليةالمجموعةتهمالجرائممبنمجموعةعلىتطبيقهيقتصرلذلكو،اقلفةللدول

مصلحةعلىمعتديا!يامرةيعدبحيطكأنبنهالممج"4يحعةلحنهكبهلىيحلأتنهيح9عيا

فيها.الجانىعلىفبضا)قىالدولةبجنهاومن،الكوللكلممصئركة

نأذلك،اعديثالدولىجرامالإخطورةمنمستمدةافبدأهذاواهمية

مجرمينمنمكونةدوليةعماباتلنشوءالفرصةأتاحتفدالمواصلاتمهولة

ولذلك،عديدةدولئقاليمبلينشاطهميمتكومتعددةجنسياتإلىينتمون

وتتونىكل،بيبافيماالدولتتعاونأنمنالعصاباتهذهلمكانحةبدلايهون

مكانأوبجنسيتهاكتراثدونإفليمياقىيضبطالذىالمجرمعقابمخياواحمدة

أمثلةومن."3الدولىرالمجتمععننائبةباعتبارهاخلكالدولةوتفعل،يمتهجر

وتزييفةالرفيقفىوالاتجارلهلقرصنة:العصاباتتترتكيهاالتىالجرائم

بالحياالمخلةالمطبوعاتونشرالمخدراتفىوالاتجارالنقود

لايتضمن:للصرىفىللةفنرفىفيابنانلنيىعالسىمبرأنلبيية-541

3*يح"ءد،\.ء*،6"5ء".كاهـتجة"؟نهقدمح+عم+سنه"ألكه+ىصكء+87.5"39،(؟)

+ء968ةثع+بلأآجءثمددمء+مة،"!*50!59-2ءمكا،45،ز،*محعمجكة"ءآ.ى65ة
،5،85طكقفعالة9.كهة

.كنهدلهةكمجهكعودنهلأالهكمحج+القبنىمكنفاعىاختصاصالمبدأهذايقرر(2،

4ءكئلأ8ء+8\جةمحء،ءعظعيب8740.5و68،كا(
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ولكنا،الجنائىالنصلحيةبكبدأالاعرافيقررنصاالمصرىالعقوباتقانون

دولىلعرفطبقا-تعدالتىالقرصنةلجريمةبالنسبةتطبيقهالمبدألهذاأننرى

أنالقرصانتضمبطدولةلكليجوزبحيثالدولىضد-المجتمعجريمة-مستقر

جنسيتهايحمللافدأنهمنالرنمعلىيعهاتمثرع!يهوتطبقعاكهاإلىتقتاده

ء،ف3الدولمندولةلصيادةيخفعلاالذىالعامالبحرهويمتهجرمكانأنومن

عشأالناشئةالجنائيةالدعوىعلىتردالتىالقيود-95

--اغارقأفىالمرتكبةالجرائم

الناشتةالجنائيةالدعوىالشارعأخضع:وفلاقاللقبررماهبعن-646

هذهتحريكسلطةبهحمرلبةول:لقيديناظلمرجقىالمرتمحبةالجرائمعن

المحا2أنثبتإذاتحريكهابهحظروللماق(الهانةالنيابةيدفىالدعوى

بته.عقوواستوقئدانتهأوالمتهمبرأتفدالأجنببة

،انبارجفىالمرتكبةوالأفعالالجرائمعلىمقتمرالفيدينهذينونطاق

فانونمنوالثالثةالتانيةالمادتينفىعليهاالمةصوصالحالاتفبشملكل

محللهذينفلاالمصرىالإفيمفىارتكبمتقديمةالجرنتكااإذأما؟باتالعقو

فإنعقايهواستوفىأدين.أوبرممطيجيدىاغارجإلىتكبهاصرفرفإق،القيدين

.بقيديك".مقيدةغيرجيمنرةمصرفىنانيةمحاكته

،العقوباتقالونمنالرابعةالمادةفىالقيدينهذبنعلىالشارعنصوفد

ا:لارجفىنعلئوجريمةمرتكبعلىالعموميةالدعوىتقاملا"أنهفقرر

*القعنهعتبيهم*93،50كلكج+.طعيه(؟،

الويانعبدائقهلنورواكملطانحامدالكتورة56ءمن؟2؟زتمجنبضةساىقتوزا..

ء597عن36غوتم

-مبادىه:اصدرعلىتنوراء:ث38عنالعيدمصطفيالسعبدالدبهتور(2)

.96ملا؟29رفم



--؟54-.

برأتهالأجنبيةالمحاكمأنيثبتمنعلىلمقامتهاتجوزولاءالعموميةالنيابةمنلملا

ه"بتهعقوواستوفىنهائياعنيهحكمتأنهاأواليهأسندمما

مخالفهأوجنحةالجريمةبذاكانتأنهالأصل:اتؤولئلفيب-642

يخولهابل،العامةالنيابةبهاتستأثرلاعتهاالجنائيةالدعوىتحريكسلطةفإن

الإجرا،تقانونمن232،233المادتان)يمةالجرمنالمضزورالشارعكذلك

اريهبتفديمةالجرنتكابذاالأصلهذاءلىيخرمجالشارعولكن.(الجنائية

عتها،الناشئةالجنائيةالدءومحةتحريكمنهاللمضوريجوزفلا،اغارجفى

ةأعالدعوىهذهتحريكأنالقيدهذاوعلة.العامةالنيابةبذلكتستأثربل

عنه،التغاضىإلىالاعتباراتبعضتدعوفقد،والصعوبةالدفةمنيخلولا

يتركأنالمعلحةفتكون،دونهعقبةونفقاقهالتحقيقصعوباتتقفلاوقد

سروحدهاياللأ.العامةللنيأبةملاءمتهتقدير

مجبهضدمرالدعوكمالجنائيةإقامةالثارعيجيزلا:فىئلتائلقبب346

بإدانتهأوببراءتهنهيجلهيافقضتالأجنبيةالحاكمئمامحوكمإذااغارجفىيمةالجر

فيهكاغكومالشىءقوةاحقراموجوبالقيدهذاوعلةءعقوبتهواستوفى

-"23*5*اأطت+تعكاأنعلواحدمنئجلمرتينشخصبىكلكمانصزلاإذ

لحامامنالصهـادراطعكلنئن،ايبولى:صورتينفىالقيدهذايتحققو

واسرقىبإدانته!ضهقديىنأن،رئلمانمم"المتهمببراعةقفجةقدالأجنبية

.(،كلاهنعي*ججيطلاهن)باتاامحيكونأتيتصينالصمورؤننوئخ.بتهعقو

قوةعلىبناءالجنائيةالدعوئالهحهاءأنباتاالحكمكوناشتراطوعلة

إذأباتآالحكميعدو.لنه(باتعيعدرلممامتمورغيرفيهاغكومالشىء

لهةمحثةمحععه+.*"نهكطةقةنهك.م+1758.+.9.خمج-(؟،

حد،(ئكعيج!ج++م،98.ميج5"رىةسنه+"ئنهقدءحمععه+ءكنهكطعي.م+،75"3ء(2)
+م5م54.

(؟96؟-5966)الإجراءيخالجناثيةفون2شرح:مصطفىعودعودقتورا،كما

عخرتم



امحكاناإذماوتحديد.عادممةغيرأوعادىبطريقللطعنغديفابلكان

أعمدرتالذىلاقيمفىالنافذالقانونقواعدبتطبيتهايكونإغاباتغيرأوباتا

إلى-الرجوعيجوزفلاالقانونلمذاتطبيقاصدرفدفالحكم،الحكمهنامحاكه

،،ائهائى".الحكمتعببرالشارعاستعملوقد"عاطنوعلضحديدغيره

تنقفيىلاالجنائيةالدعوى"لأن"لهلباتاءع"الحقيقةفىيعنىولكنه

الإدانةحالةفىتهائيااعجكونالشارعاشترعذ.وفدهايخاهذطملإلا

انقضاءلأنبينالحالتينالمساواةتتعينولكن،البراعةحالةفىذلكيشترطولم

ء(1)الأحكاممنالنوعنفىالأحوالكلقىيتطلبالدعوى

يتطلبلافهوأجنبيةمحكمةمنايحصدوريفترضالشارعبذاكانو

التى.الدولةمحكمةمنصدورهيشترطلاأنهأى،معينةدولةمحاكممنصدوره

يحملالتىالدولةمحكةمنصادرايكؤنفقدإقليمهالىالجريمةارتكبت.

جنسيتهاءاتهم

ويعنى،الإدانةأوبالبراءةفاضياالحكمبذاكانإلاالقيديتحققولا

قىالفصهـلعلىسابقاالحكمكانلمذاأما،الموضوعفىفاصلاوحوبكونهذلك

ذىغيرمنكرفعهاشبهىلسببالدعوىفبولبعدمقاضياأوكانالموضوع

القيد.لهذامحلفلابالتقادمانقفميمهاوأصفة

لكتتعمعبحيثالظحوممنالشارخعباوةفإنبالبرامةالحكمفإذاكان
عليرأويمةالجروقوععلىالأدلةعدمكفايةسندهاكانأسواءالبراحةحالات

قلخولاءالفعلعللايعافبالأجنبىالقانونأنسندهاأمكانالمتهمإلىنسبتها

فىقكذلكولاثالأدلةعدمكفايةإلىالبرا-استندتاإذالقيدتحقتهافى

يلأنتالفعلعلىيعاقبلاالأجنىالقانونأنإلىالبراهةاستندتاإذتحققه

النصهذ!يشترطلمذ،الهقوباتقانونمنةالثالثةالمادةعلىبناءالمتهممحاكة

معنيفيكون،الفعلعلىيعاقبالأجنبىالقانونالمصرىكونالقانونلتطبيتها

ء(مم6عةاديدمصطفىالسعيدقتورا(6)
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للفانونالفعلنبفتوعالمتطلبةالشروطأحدتخلفالسببهذاكلبناءالبربمة

العقوباتقانونمنالثانيةالمادةعلىبناهصرالمتبممحاكةبذاكانتأما.ئلصرى

فيهزيالذىالإفيملقانونطبقاعليهمعافباالفعلتشدترطكونلاوهى-

تطبقهالذىالقانونأنإلىاستةاداالأجنبيةالمخاكممناله.أدرةالجراعةبعتبارفإق*

القانونهيتطلبهلاشرطإضافةيعنةمصرفىمحاكتهمنمافعةالفعلعلىلايعاقب

أنعاعتبارءلىمصرفىالمتهممحاكةجوازالفقهاءبعضيرىذلكأحبلمن
علىيعاقبلاقامنجبابأنالأجنبيةالحكةمنبعلاناإلاالسابتهائيسالبهاهة.

غيرحقيقضهفىيمدولاعلانالإاهذلأن،مقبولغتوالتعليلوهذانلفعيؤنلأ.

الاغدادعدمرىونحنءالفانوننصلعموميخضعبالبراعةحكمايكونأن

كلأنهاعلىتفسرأنيج!الفانوننصوصأنذللثفىوسندنا،ةالبرابهذه-

بكاالاستعانة"البرامةج"المقصودتحديدعنديقنينفإنهولذلك،يتجزألا؟

المادةلهذهبالذمحهالبرامةعوتخمهممصباتالعقوقانونمنلتانيةالمادةتقرره

الأجظبها..نرنالقافىنصوجودلعدمالبراعةباستبعاد

احمتيفاعالحكوم.يتطلبالشارعفإن،بالإدانةصادراالحمكاناإذو

سوىفيهينفذلمأوالعقوبةفيهننفذلمإذاأنهذلكيعنىو،بتهعقوعليهكل

مناستثناءهوللعقوبةالكاملاكمفيذواشتراط5القيديتحققفلامنهاجزء

الدسرىانقضجاءينسبأنالأصلإذ،فيهالحكومالشىءفوةفىالعامةللقواعد

حرصهالشارعخطةيفسرولكنتنفيذء"3"،إلىلاذاتل!قىبطعإلىالجنائية-

فيه.تنفذلمالعقوبةأنطالماأدينأنهلمجردالعقابمنالجانىألايفركل

الأجنبىالقانونفىيمةالجروصفولوكانللعقوبةالسبالتنفيذالفيديقحقىو

الحكمبيافضىالتىالعقوبةكأنتالممرىالقانونفىوصفهامنخطوتحةأفل

للقانونتطبيقاالمتهمعلىبهيقضىأنيحتلهاماكانلمليبالقياستافهةالأجنبى

.المصرى

.(كأ7عنادعبدمحصفياسبيدااذيهترر6،60صبدوىكلالاصاذ(9)

8فمحقدمحرد*م+ظهـينه+كع15.ء*975"3،+.9،ئ-(2،
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حالتىائبراءةفىنلدعوىتحريكمنالمانعةالفيوديحصرالشارعكاناإذو

الأسجابمنعداهامااستبعاديعنىذلكفإن،بةالعقوبتضفيذالمتبوعةوالإدانة

عقوأوشاملءفوصدورأوالأجنبىللقانونطبقاالعقوبةئوالدعوممةكتقادم

فهذه،قك"للدعوىالتحقيقسلطاتحفظاوألف"مهقالمصلحةالعقوبةعن

ءالمصرىالإقايمفىالجنائيةالدعوئتحريكدونتحوللاالأصبابكافة

الآجضىالجائىنونالقاتطبيتة-56

،"3نونهؤقافيرالجةائيةالمواد-قىيطبتمالقاضىلا:للقاعرة-446

.وحدهيسرىالوطنىنونفالقا،الجنائىنونالقابقليميةنقيجةلمبدااقاعدةا5هذوتعد

يطبقهالذىهووحدهالوطنىوالقانون،الإفلتمفىترتكبالتىالجرائمكل

وهذهالإفايم"4"هخارجفىارتكبتولوبيايختصيمةجرعلىكلارطنىالقفهـاء-

طبة!-القاضىيطبتهاحيثانجنيةيةغيرالموادفىفقررهوعمامحصلفالقاعدة

الفرفوهذا5أجنبيافانوبمالأحوالبعضقى-ا:لماصالدولىالقانونلقواعذ

يمسحيثالأجنبىالفمانونتطبيقمنممنوعالوطةقفالقاضى:تعلميلهيمكبن

،العامبالنظاممتعلقةا!ائى!طهاالقانونفواعدولماكانت،إلعامالنظامتطبيقه

يقررها.التىالقواعدمعبذلكيقستهاالأجنبىالجنائىالقانونتطبيقحظرفإن

"هالخصرهارولىإنقاف!ن

.4690سضةالصاقوالعفوباتفانونمنغالمادةعبطالحقافبةتعليفنتأفغار(؟)

.9غعطمكرر266وفم...مبادئ:راشدعلىلنورا،2)

!جثفعصرهع!يةمج+د66،+م349ة5لهئمحندنهلأعلائم4نهجمنه+عجعق6.ء+،6آ69(كا)

+.9مغف

.636عنبدوىعبةالأستاذء؟72منالىحيدمصطفىاصعيدالتورا

اقةافيائمءلىوحدهصريانه:مظهربنالجفائخالفانونلافلييةئنذثمةويعنى(8،

الإفلبم.فىوحدءونطبيقهالاقئمفىشقكب

الفوابحةقنازع،الرحنعبدجادبمابرثتووا:العاماكظامفكرةفىأقلر(5،

وعابعدمحا.535عن؟76رتم(6956"



تصليممحلالسابقةالقاعدةتعدلم:ئيرمتللفقمفئدلفاعرة-645

قدالأجنبىالجنانىالقانونأنمعارضوهاإليهيستندماوأهم،الحديثالفقه

انبريمة،على؟طبتهاأنيتعينالذىالطبينهخالفانونالأحوالبهعضفىيهون

إشيهون،الإفليمخارجاريهبتفديمهالجرتكونأنالأحواللهذهموضعوام

قدبهاعتبارهاالطبيعىفانونهاهوفيهارتكبتالذىالإقيمفىالسارىالقانون

يطبتها.أنالمتهمتوخالذىالقانونإنهثميحميهاحقؤقاوأهدرتبالاعتداءخماق

الإفليمداخل-فيهاالجريمةتريهبأخرىحالاتذلكإلىويضيفونهعليه

ئبزتحلى،:إئفتينهذءالحالاتوأهم،واجباعليهاالأجنبىالقانونتطبيقويين

فيكون،جنائيةغيرفواعدتطبيقمقتفميايمةالجرأركاناحدقواقريكونأن

،!ب!اغاولىالدنونيقاطبقامينا!عدالفواهذهيدلتحدالأخىنونا!لاإلىآلرمجوع

بم-رجباعتبارهاجيةالزوقياممناجمعحقتخا؟ححنهلاوبازناأجفب!همأنفلاتمثال

الأحوايظأسميالذىالأجنبةالقانونإلىالرجوغمحتاحونففيالجبرممةهذهفى

هلاف"يمةالجرأركانتوأفرمنوالتحققافشجيةفيامافىللفصلللمتهمالشخصية

الجناؤةةأهليتهببلومخهاالمتهميكقملمعيةسناالقانونيحددأن،رئدمانهبم

الحاينمنمعينبنوععليك.المجلأجدارةببلوغهاتلهتهىمعينةسنايحدداو

إلىافوجوعوجوبيرونو،العرضعلرالاعتداءجرائمفىالجنائيهكالوضع

لجنسيتها،المهميحملا)قخالدولةفىالنا؟ذالقانونوهو،الأجنبةالجنائىالقانون

بادنهاف!اصةالجنائيةالقوامحربأنذلكيلاونو5علهالمجهاوالمتهمسنلتحديد

الفانونإلىالرجوععليهينبنىمما،عليهالمجنىأوللمتهمشخمميةحمايةتقرر.

ئلشخهى"2،.

ئةالتعاونمننوعهوالأجنبىالقانونتهابهيتهاذللث-أنإلىيضيفونو

الطبيعى،لقانوتهايمةالجرلإخفماعالسبيليتيحيذ،الإجرامرعلخةالدول

+محقةنهعس+غة6كعي!+-رب5مهع،877ء+.9-س(؟)

+سهممحع4محءعكظعيج+جآة،8ءمبر5مكش(2)
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عتها.حيث،انلاافنل!دخعلىالقوانينأفدروهو

إلىذهبمامنهاإنبلها،الاتجاهاتبيذهالتشريماتبعضأخذتوفد

فانونمنأخف!لمذاكانقاؤونهعليهيطبتةأنقىالحقللتهموقررأبعدمدى

ونحوليفانونةيقررماالتىبالأسبابيخنجانقىحقهقررماومياالقاميىرفك،

."2رشكوىتقدبمعدمئوعدهكالتقادمالدعوممةقبولدون

الحقيقيةالعقبةمإن:ليرعتالففمفىللائرةايرتحاماتعفرير-461

القانحىيلاقيهافدالتىالصعوبةنيستالأجنبىالجنائىالقاتونتطبيتةتعترضالتى

الجنائيةغيرالموادفىمقررهوعمايختلفلافالوضع،بأحكمهالإلمامفىنوطنى

الأساسىالاختلافهىالعقبةولكن،متنوعةأجنبيةنينقواالقاضىيطبقحيث

الصجونوأنيلتقررماالتىباتالحقوأنواعحيثمنالجنيجنيةالقوانينبين

التى-العقوباتبعضيجعيقدالذىالأمر،بياتعترفالتىالعقابيةوالموسسات

الموسساتوجودعدمإلىبالنظرللتطبيقصالحةغبرالأجنبىالقانونيقررها

المجتمعحمايةبالعقابنستهدففالدولةذلكإلىبالإضافةو5لهاالمخصمةالعقابية

النظامإقرارفهدفيابقليمهافىارتكبتجريمةعلىعاقبتفإن،نظرهاوجهةمن

مصالححمايةفهدفهااغارجفىاريهبتجريمةعلىعاقبتوإن،فيهوالأمن!

الذىوحنههباعتبلزهقليمىالإالقانونتطبيقعلىالحرصذلكيفسرو،لها

القانونبأنالقولفسا-يتضحانحو،هذاوعلة.الدولةنظروجهةنىيعبر

ارتكبتالذىالإفلتمفىالسارىالقانونهوانفارجلىاريهبتلجريمةالطبيعى

القانونهذاأهدرتلأنهيايمةالجرهذهعلىتعاقبلاالدولةأنثبتفإن،فيه

لهاالطبيعىالقانونأنفىللشكمحلفلا،مصالحهابعضاهدرتلأنهاولكن

القاضى.قانونهو

سنةمايو22فىالهلميوالسوبسريةلوسرنمقاطعةقانوننلمثالسبييطعبطأنظر(؟،

.(6م)ادللىالسويسرىونلقانون،(2م)؟9ء

.(؟؟م)8786سنةالصادرالهنناوى؟اتالعفوفانونأنظر(2)
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تطبيقةذلكمعيتعنوالإفليمفىفجقاالجريمةرتكباللتانالجالنانأما

أحدتوافربذاكانأنهذللت،جدالا!تثيرفأولا!.لا،عليهمأالأجنبىالقانون

وتفسيرهاالقواعدهذهتحديدفإن،جنائيةغيرقواعدتطبيقامضفهيمةالجرأركان

أحكامهقفهـتفإن،إليهتنتحعالذىالقانونىالفرعلذلكوفقاإغايىن

حقيقتهاقىاءالة.فيذه،بهتقضىمابعمالتعينأجضىفانونإلىارجوع

طبيعتهاوأحكامهاءلهاجضائيةغيرتحكمهاقواعداغاونونالجنائىالفاتحكمهاقواعدلا

صحيح،غيمارالأجنبىالقانونتطبيتهانهارأبهيقولالذىفازأى،التانيةالحالةئما

للقواعدبيانهوالجنائيةأهليتهجتملكلالمتهميبلغياأنيتعينسنغحديد9

ئهلا،المتهميهةلمماالمضوىالرفييتواقرلاإذ،يمةالجرأكأنأحدتحمالتى

لأحدبيانهوكذللثمعينةجنائيةبحمايةجدارتهلتقديرعليهالمجنيسنوتحديد

القالحايةنطاقرممإنماو،شخصيةحماجةيرتقترالمقصودفلايص،يمةالجرأكأن

للرمجوعامبهولأيكونثمومن،حدودهابيانوللمجتمعالجنائىالقانونيسدحيا

القانونيقررهاالقةالأحكامعندالوفوفيتعينإغاو،الأحبىالقانونإلى

ابخنائيةالحايةومقدارنوعفىالمجتمعنظروجهةعنتعبرالتىباعتبارهاالوطنى.

تطبيقهيتطلبلاالإجرامحكالخةفىالدولبينالتعاونوتحقيق.تلزمهالتى

الحالاتفى"المجرمينتسليم"نظاميتلأطرعنتحقيقهيمكقبذ،الأجنبيةالقوانين

طبقآتحاكهأخرىكهدولةإلىالمتهمتسنيمالممملحةمنأنالدولةفيهاتقدرالتى

فىبالحقلذتهمالاعترافمناءديثةالتشريعاتبعضتقررهماأماءلقانونها

دونتحولالتىبالأسبابيحتجأنفىأوأضةإنكانفانحنهعليهيطبقأن

.الذىهوالوطنىالقانونبأنسلمآبذايدعمهماثمةفليسضالهالدعوىقبول

القانونإلىالرجوعيجعلالذىالأص،بليهااتجمعيحتاجالتىالحايةمقداريحدد

باظطر.للمجتمعوتهديداالحايةلهذهجزنيابمداراالأخقةالأجنى

قانونيجيزلا:الهرقخدلفانرفىلمجفآفيؤبهمةللقانوفىتلمبر147-5

الخارجقىالجريمةاربهبضولوأجنبياقانونايطبقأنللقاضى.الحالىالعقوبات

فىيأخذبآنمحدودةحالاتقىالقاضىيزمولكنه5أحبيامرتكبها*ن
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الوطنيةالقواعدتطبيقإلىبذلكيصلهاالأجنبىكلالقانونيقررهماالاعتبار

ا:ئارجفىمصرىيرتكبهالذىالفملاشتراطكونذلكمثال:معيننحوعلى

قانونمن3المادة)فمهارتكبالذىالإمنيمفىالسارى"قانونطبقاعليهمعاقبا

ا:لمارجفىأوفعلايمةجرارتكبمنضدالدعوىإقامةجوازوعدم؟(العقوبات

عالمادة)عقوبتهواستوفىنهائيائدابعهأوبرأتهفدالأجنببةالحاكمأنثبتاإذ

الأجنبى.للقانونقطبيقاالحالبطبيعةيصمدرالحكموهذا،(باتالعقوقافصرنمن

إغاو،لآجنبهاللقانونتطبيىعلىقدمناكاتنطويانلاالسابقتانوالحالتان

علىالمعرىالقانونيطبتهاالاعتباركلفىلأحكامهأخذمجردعلىتنطويان

:تحومظجنء

ابنجنبيةنيةالجناالأحكمآثارصه57

حكامللأالمننرعةرا"إلاترد:ءلمتىبصفةصرابناللاء"ممتارا-486

بتنفيذيلاقجزامئكة،كاالءةعكلنهكقتبتككمللحالتنفيذيةالقوة:إلىالجناتية

،ئآ3-كمحةمخ-ككمنأ-كغءقئرالمخكومفيهالشىءوقوة،باتمنعقوبهمايقفيى

بهنئانيةمرةتقامأنيجوزلابحيثالجنائيةالدعوىلانقضاءسببااءساارهأى

ضادراالحكمبذاكانأنهالبيانعنوغنىءنفسهالمتهمضدالفعلنفسأجل

أجنبيااعميحنإذأما(القانونلهيقررهاالتىالإنارفلهكلالوطنيةاغاكممن

التمثريعية.الحصرللاختلافوموضغللج!لمحلالإنارجيذهلهقالاعتراف

:ارما:،فيزجمنبصرصرابئلهزمحنممليوعرلفةمرللليرل-649

يها،يقغىالتىالأصليةباتالعقويثمنالأجنبىالحكمإلىنانظراإذ

لمماالتنفيذيةبقوةلهالاصلترافعدمسروالتشريعاتالفقهفىالعالبفالاتجاه

هذاوسند.أخرىدولةفىتنفيذيةفؤدولةفىالصادرفحكمتقررمحاهدةتوجد

حيثمتيكونأنفيتعينسيادتهاالدولةلمباثحرةمظهراالجنائىالحكمالرنىكون

الأجنبىادكاتنفيذبةصعوإلىبالإضافةهذا،السيادقؤث"بهنهمرتبطافوته.

،فبنهقجمحععبءكيحطعيبرك.مع،847ء+.متعمم،"(؟)-.

العقوبات،نون-؟؟
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النقدمحلالرأىوهذأالوطزف".التشريعفىمعروفةغيربعقوبةقاضيابذاكان

عنترولاليسالأجنبى.للحكمالتنفيذيةبالقوةفالاعتراف:الحديثالفقهفى

اختلافأما،"3رالإجراممكالخةفىالدولبينالتعاونمننوعولكنهالسيادة

دولةتحاولكلبأنعليهالتغلمبفيمكنالحديثةالجنائيةالقوانينفىالعقوبات

التشريعاتفىالمقررةوالعقوباتباتهاعقوبينوالتعادلالتقابلمننوعتقرير

ذللت.علىمنهافيماالدولتمفتطأنالأفضلمنيكونوقد6الأجنبية

واعتبارهعليهالمنرتبةوالتكيليةالتبعيةباتللعكمكللعقويةالثانوالاثارأما

استناداأجنبىامحكلإيرهاإلىالتقليدىالرئىفيذهبالودفىسابقة

نأيعيمهالرئىهذاولكن،بتليمهاعلىالدولةبسيادةمساسمنذلكفىماإلى

ضدلمصالحهاالدولةحمايةتقتفيهاضرورةالآثار:،دهالأجنبىلأمححمالاعتراف

وجدمافإذاا:ثارجفىشخصعلىجأنالمنطفىغيرفمن،عليهاخطرشخص

ير!خبوالممنإلابيايتضعلاومزايابحقوقلهواعقبفتبهوثصالدولةإفبيمفى

قنهلأ.6ملجرا

فيهاغكومالشىءبقؤالأجنبىللحمالاعترافأننلاحظ،الهايةوفى

جوازعدمفاخدةعليهاتقومالقةالعدالةاعتباراتأنبذ،صعوبةتصمادفلم

ولم،إيرهيمكنلانحوعلواعنةمرتينواحدفعلأجلهامنشخصمحاكة

يحوزحتىالحمفىتوافرهايتعينالتىالشرومزتحديدحولإلاالجداليثر

.القوةهذه

الفولهبلىالمدفبةحكاموالأالجأنيةالأحكامبفة.التفرقةتعبيلفىالفقهاءبعنةيذمب(،آ

فااقنضى،منالفبمةمجردةة!اوهذه6لهامقررةالثافبةتنفخحايخللحقوفمفشئةالأولىبأن

ج!انبةمسئولبةفيلميقررفيوبالإدانةنظقوبفا،!ررهاولكنفلمراءةيفثىءلاالجنائى

توقبعأوبالطلاقالقبضىكللحم،منشئةافدفيةالأحكامبعفة)نثم،الجربمةعننثأت

والافتصادالفانرنمجلأه،معرفىالأجنببةحكامالأأثر:جرافهزهيرعداقنور،الحجر

.(644عخ7س

5كالهبنهقدمحعهجألك+طحىع9مم+،آلمحج9.ء،هه"3-(2،

9نمحنيع"لعيج+مح+!ثسحظعي.ج*،5كقهـو+.985ه،كا(
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له-قعقهفأنتجلالأحجنبىالحمتراقبأنلاكولةأنهعلىالاراءوتتفق

يدولةوالقهائىالتشريعىالاختصاصمنتتحققكلالسابقةالآثارمن؟اثر

.الهلممالمطاميناقضلابهالاعترافأنومنصكرتهالتى

للممركخ:المتربهاتقانوفىفىلبزجمنبصرابنام!للأمفمعاصآ-565

الأصليةللعقوباتبالنسبةتنفيذيةبقوةالأجنبىللحكمالحالىالقانونتحعقرفلا

دوايةرفلأ.معاهداتعلىبناءالاعترافهذايهونقدولهكن،بهايقغىنلتى

الثانوية،لآثارهبالنسبةتنقيذيةبقوةالأجنبىللحكمالحالىالقانونيعترفولا

يعترفولهث"ءمحددةحالاتوفىخاعةنصوصىلانببذلكيعترفقدولكنه

عليهاتنصمعينةبشروطفيهالحكومالشىءبقوةالأحبىللحماءلملىالقانون

ء"3الظقوباخؤفانونمنالرابعةلاادة

فىالعضلعا

الإبلحةأمصعاب

لحمةفواعد

أسبابلهاتحضعالتىالعامةالقواعدفيماصلنحدد:-نحممفيبح656

ا:ناصةيالأحكامجانبإلىتطبقالقواعدوهذه،اختلافهاعلىالإباحة

ذلكأبتئوذلكعلالتانوننصاإذإلاتطبيقهايعطلولا؟حدةعلىسبب

منها.معينسببطبيعة

؟351سنةفويه9قالعربعفللموقععفبهادولالجامعةبةبنآسلالجصرميننظرإتفاقيةأأ؟،

سنةأغسطنة28مناعتبارا(-954صنةفوفبرممفىالوزراءمجدمخمنعديهادالمصقق

.هالحوةاقدارسشظيمشأنفى؟955لسنة58كارفمالفانونأنظر(2"

المولف.هذامن؟5،من283رقمر)قأ(3،
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ععيكيقونمعتصرالإباحةئسبابانتقاء:الإبهاممئمبابءامبئ-526

نجتأإذإلاممثروعغيربأنهيوصفلاالفعلأنأى،يمةللجرالشرىالرحن

الدورتحديدنسقظيعالفكرةهذهمنأ-اسوعلى"لمباحةلممبعبيخضعلاأنه

تجريملنصالفعلخضموعالإباحةسببيفترض:الإباحةلسببالقانونى.

فة؟احةالإلسببترنىالقاالدورينحصرو،مشروعةغيرصفةابتداءواكتسابه

إلىوردهعنهالمشروعةغيرالمفةوخلعالتجريمنصنطاقمنالفعلإخراج

فثمة،مطلتةليستالتجريمنصموصئنبذلكيتضحوالمشروعيةوف".منأصله

.أسبابهىالقيودعذه،فيهداخةأفعالاكانتمنهفتخرجنطاقهامنتحدقيود

الشرىالركنانتفاءحالات"؟أنهاالإباحةأسبابتعريفونرممة"الإبات

ء،الأفعالبعضمنهتستبعدالتجريمنصنطاقعلهاواردةقيودعلىبناء

إلىردهايمكنفهلمتعددةئسياب:فردعافىابابلحصيل-536

باحةالإأسباببأنالفولإلىرأممةذهب:طبيعتهاعنيهشفواحدأصل

اعقرفاإذأنهذلكيعنىو،"2مشرولمجرغرضلإدرالتملاتمةوسائلأتهايجعها

الأصلةفىولوكانتلإدرءلهالملاممةالوسلربليبيحكلفهومعينبغرضالثارع

المجئمعيعنىغرضاالعامةالجحةكلاغافظةفىيرىفالشارع،غيرمشروعة

ييبو"كحقيقهملائمةوسائلباعتبارهاوالجراحيةالطبيةالأعمالشرعيةفيقرر

الضابطفما،التوضيحإلىحاجةفأ"المشروعالغرض"فكرةأنالرنىهذا

هذاإنثم؟بعضدونالأغراضسصاعترافهفىالثمارعإليهيستندالذى

تكونمتىيبينلاأى،الؤضنتحقيتهاالوسيلةملاعمةمعياريحددلاالشارع

،كأعكلا8نغلأك،جالكلعقطغكه8،قكج5يحمعبك.كه3؟كةز8"هملاالعع!جة4(؟،
مه+ثث54"منة8يالعكءكحمن+سددبج.ء*.5مكد+.كجخه84+عكمكهمكجحعيجمحة

كععمحج*5م،55ء+م.بى..

255وتم..مبادىء:راشدفىكتورا.؟5؟عالسعبدمصطفةالممعيدتتورا

.32غمن3؟2رنموالموجز،35عخ

ءكثنةكعرد:،كدقظنهءدلةلهقجدلنهجكددربى"مةهقجعهككالمحكلمكةي(2،
كأ،37.)،*.،ة70
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لذلك.معياروضعارأكةهذايحاولولمكذلكلاتكونومتىملانمةالوسيلة

ولكنكليفك،الحتهااستعمال"فكرةإلىالإباحةأسبابردإلىرئىيذهبو

العامالموظففبعفهاكاستعمال،باحةالإآسبابلكلتتسعلاالفكرةهذه

نكرةعلىتقومتعبيرأدقأوفى،الواجبحيكلأئداءفكرةعلىتقومسلطته

ليسإذ،الحتهاعناعرلهاتتجمعلاالأخيرةوهنه،،الاختصاصمبامرة"

إنمسئولوهو،عنهيفزلأنلهوليى،الموظقةلمصلحةمقرراالاخةمماص

يتقيدبل،مباشرتهفىكيفيةيتصرفأنلهليممةالأحوالأغلبوفى،يستعملهلم

فىالعلةعنيكشفلاالنهايةفىارأىوهذا،القانونيحددهابقواعدذلكلى

نصوصعلىيعلوالذىالحدإلىبياوارتقيبر*الحقوقةمضالشارعاعتراف

التجريخ.

العلةبلىاستندماهوالإباحةلأحعبابالممحجحالتأصيلأنعندناوالرئى

عليها.تقومالتمخ

يمكنبحيثمرتبطتانباحةالإوعلةالةجريمعلة:للليلجفىعبير-546

يمنجرفعلة:ئومصلحةحقحمايةهىالتجريمعلة:ئولامامنثانيهمانستخلاص

فىالحقحمايةهىالجرحأوالضربتجريمة!عوالحياةفىالحتةحمايةهىالقتل

انتفاءهىالإباحةوعلة.ههيال"هالملكيةهىحمايةالسرقةتجريموعيةالجممسلامة

نقؤلأدقعبارةوفى.خايالاعتداءلاينالالمباحالفعلأىكون،التجريمعلة

انتفتماإذاالتجريمنصمن-الخالفةبمقهوم-يستنتجعباحةالإإن

علتهء

الفعلأنثبتمالمذامباشرةحالة:حالتنفىالتجريميتحقتهاعالةوأنتفاء

هذامضحا-معينةظروففخ-يعدلمحقعايهددأنفيهالأصلالذىكان

هغ3؟من545رغ.همبادهمء:راشدعلطالتور،آ(

.؟5؟صالمعيدمصطفةالعيدقخورا(2،

ءخمكلقجكييمحجن+لعنهشحنهعل!؟2م59مكهلخد،(3)
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ولكنهالاعتداءينتجلابزالالفعلأنثبتمابفامباشرةغيروحالة؟لإعمداء

نتجأولمن-الفعلأنذلكيعنىو،بارعايةأجدرحقايصوننفسهالوقتفى

مجموعيا،فىالمجغمعحقوقعلىاعتداءينتجفهولا-معينحتهاعلىاعتداء

الحالتينبينوالفرفيسواسواءالأولىالتجريمكالحالة!ةانتفاءفلكيعنىو

نصإلىالرجوخبمجودباحةالإسبباستخلاصالأولىاءالةفىأننا.نسمطيع

ومقارنةمجموعةفىالقانونىالنظامإلىارجوفتفترضالتانيةالحالةأما،التجريم

تستندالأولىظالالة5علىأوهائانيهاوترجيحالممهانوالحقعليهالمعتدىالحقبين

الثانيةوالحالة،جنععفيحدمحة+محة*محننهجهمحددئ"يحكثنهكع"الحتهاءاع،ةئامبدأإلى

"فكهعنحهمنالكلكنهة+محةنمحعمحنحعجطتةلثكنهالنهبدد5الحأرجحانمبدأإلىنستند

إلىالسبيلوهو،الإباحةلأسبابالعذىالتقسعمرأينافىهوالحالتينبينواقييز

علتهاهتحديد

حمايةالجرحأفعالالشارعيجرم:التالىالمثالنذكرالأولىالحالةولتوضيح

مستوإن-والجراتالطبأعمالأنيقدرولكنه،الجعممسلامةفىللحق

هذهتصونبللحدياسيرايسيرأنقتهدر!مصلحتهلافهى-الجسممادة

ثمومن،تحيهاولكنالجسمسملامةتمسلاأخرىعبارةفىنهع،المصلحة

باحةهالإوتتعينا)تجريمعلةوتزولالحقعلىالاعتداءينتفى

لحتةعيانةالقتلالشارعبجرم:المثالهذانذكرالتانيةالحالةولتوضيح

النفمعةعندقاكلم-معيمةبشروط-القتليبيحولكنه،الحياةقىعليهالمجنى

دنالمجتمععندأهمالحياةقىعليهالمعتكبمةحتهاأنتقذيرهالإباحةوعلة،نلمالئو

!ه،الاجتماعيةبالقيصةهبطقدالعدوانإلىالأخيرالتجاءأنلمذ،المعتدىحق

عليهالمعتبكةحقيصونولكنه،الحياةفىحقهعلىاعتدأءينتحالمعتدىفقتل

امحعداءينتجلمالقتلهذاأنذلكمعنىفيكون،المجتمععندأهموالثانى،الحياةفى

الإباحةءوتتعينالتجربملة-تزولثمومن،مجموعهافىألمجتمعحقوقعلى

الإباحةسببعلىالعقوباتقانونينصقد،لجضئبليمصاور-56د

كعهنسآ"جي!"82آ1مكه2مغر(؟)
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قانونمن63المادة)السلطةاصهمال:بىلكمثالينوأهم،عوطهيحكدو

النصوصهلولكن؟(25(-245المواد)الشرس(والدقاعللمقوبات

لها،مصدراقديهونالعرفأنقدمنا؟باحةالإمصدرهىوحدهاالتشريحية

غيرالإباحةمجالفىأننافللثوعلة،نصرصهاتفسيرجيهنرفىالقياسإنوقلنا

أوبالعرفالاعتداديودىلنبذ،والعقوباتالجرائمثحرعيةيمبدأمقيدين

أبعدإلىنذهبونحن-.باتعقوتقريرأوجرائمخلنةلمليالقياسيرالاعماد

معين،مصدرقانونىإلىالإباحةسببيسندأنبشرعذليمىأنهفنقررذلكمن

للنظامآلعامةالمبادء9ءإلىيرجموقد،القانونيةالنصوصمجموعمنبستخلصفقد

لحةصراحةالقانونينصانيثقرطلاأنهونقرركذلك،"ثلأوروحهالقانونى

وقفباتالهقوفانونيكونقدباحةالإأسبابموضعوأن،"2"باحةالإسبب

خلافا-تقدممما-ونستخلص،"ك"القانونأفرعمنصواهقرعيكون

طةالشارعيحددهالمالإباحةأسبابأن-والقضاءالفقهفىالسائدللرأى

الحصر.سبيل

كلاالعامالقانونىالنظامإلىكونباحةالإلأسبابالأولالأساسيرجع

مفرفلابهيرخصأوبفعليلزمالثارعأنتبينفإذاءقواعدهتتناقضلإمتسقا..

الاتاقةتحفمتةتعينيجرمهنصالقانونفىفإنكان،مشروعبأنهالقولمن

ه"8يمؤالتبرقاعدةعلىقيدالترخيصأورامالإفاعدةبأنوالقولالقاعدتينبين

،القانوننصوسقىمتنةرأوالنرخيصالإوامقواعذأنالبيانعنوغنى

سهعة8ء8مرثه6مةة،متنهعمركب8كلح9"ير9ج(؟،

يالكلمخطصر+م98ه(2،

جمع+اكمو،360-(كل"

ثعكب5!عغك-ء؟ء5فحةميج+98"5-دء"مثجكه4عقعةحة8ثج2ء"م2ه7ف(8"

ثققع!!ع:عظم+لخه"كيلاوفهـنهنهءكع+محروىإمحبكلمحيضصنهجيىكا5،7دلن("حقجمقثه

هنهمعوولافعلكللمباحةبعنىمهنة:كاااشرهاثارح1حماحمجردأنالبيانعنوغق

اختلافها-فىوالحراحيالطبىاللاجآمحال)إحةبفتنىالطببعهنةظنح،بدوتةلههنةة

9عد+ءكح9نجصحعبلج+حب،-ثعة"بم4مته--
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استخلاصهافقديكون،صراحةعايهاينصبأنملزمانفسهيعتبرالشارعولا

بمه،اعةيهذهالعقوباتقانوناعترفوقد5التفسيريحتمهامنطقيةصؤرة

يحكدلم(65المادة)للاباحةسببايعةالشرممقتغىالمفررالحتلأاضعمالاغبرلخيما

منتتضمضهما؟كلالقانونمنأخرىأفرعإلىأحالإغاو.،الحقوقهذه

إغاو،نصشأنهاقىيردلمالحقوفبعضو،مهمادرمنبهتعترفوما،قواعد

الفانونقواعدبهتتممأن؟نبغىلمالإزموأثرللقانونالعامةالمبادعنءثمرةهى،

اظاقهمن

أحدمنالخالفةبمفهومتستخلص-قدمنا-كاباحةالإوأسباب

الحقلمدلولتحديداتفترضالأولىالحاقهق"و،مجموء،1أومنالتجربمنصوعيها

وفة،اعفيمنلاالفعلبأنذلكبعدللقولونطاتهوعناصرهعلياقعتدى

بعضعلىلبعضحااوترجيحامختلفةتجريمفعموصبينمقارنةتفترضالثانيةالحالة

يتصورلاالحالتينوفى،لاخرصيانةحقميهدرالذىالفعلبإباحةللقول

باحةالإأسبابواذاكانت.تقدمماتحددكلنصوعبلمعريحةإلىالاستناد

أفةنستخلصذلكومن،فيهامحصورةغيرحتمافهخ،بنصوصمحددةغير

الحصر5سبيلعلىعلياينصلمالقانون

نصنظاقمنالفعليحرجهوأنالإباتننر:لجفىآير،ظآ-516

أحديمةالجرفقدتإذاو،.يمةللجرالعثرىازكنينتفىومشروعافيصبرالضحريم

-العقابهتوقيعلذلكتبعاواستحالالجنابيةالمسئوليةقياماستحالأركانها

جثمن-فرفنلا،مشروعنعلموبباحةلصبمانجيخضعالذىوالفعل

باحةالإوأثر-تجريمرت"لنصايتدأءيخضعلمفعلبينوب!نه-القانونيةالقيمة

-،ك3لمؤظةسيققهكتصر،الفايرشخصعللألا*ة(،حجكاالفعلعلىينصب

الصفةمنيجردهفهو،للفعلالقانونىبالنكييغهمتعلقأثرهأنذللثويعنى

جعالال!!-؟كؤ9ءم255.(1،

العد+يفجبعك+جين"حة.م+3مهكمعةر4آغثه،ككةهبلهعة،.معكبه4،+.40(2،
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اقييزينرف.أننهشأمنفايمن،الفاعلادةاويمسلاولكنه،المشروعةغير

ثك،3يمةللجرسلبيةأركانبأنهاالإباحةأشابوتوصف5الاختيارحريةقرلأو

الجريمةءتقومكلانتقاؤهايتعينأنهبلعنى

بتوافررهنالسابقأنرهالإباحةسببلمنتاج:عاقىئبنبنرارز-576

الإباحةسببانتفىأحدماتخلفةفإن"لهالقانونيحددهاالتىالثوطكل

الثروطعلىانبروجتعمدفدالجانىفبنكان"التجريملنصخاضعاالفعلوظل

شديدابمضرببنهيصربفمن،عمديةمصئوليةفعلهمنستي!القانونيقررهاالتى

إلىبهفضضربعنيسألموتهإلىذلكفيوقكةالتأديبحقحدودمت!اوزا

مئوليةفعلهعنسئلالهحدىغيرانالطأةثرعليهاخروجهن2إنو،المؤتقث"

المعتدىضدسلاحهفصوبعرسدفاعحالةفىكانفمن،بر"عمديةغيمار

سنلعنمرورهتصادفغيرهشخمما-يباكعوفىدقتهلعدم-فقتلعليه

ذلكغيرالقانونيقررمالمالسابت!الحهعباحةالإوكجاوز"عمدىغيرخل

من25(المادة)سنيمةبنيةالشرهىالدفاححدودتجاوزفى،كالوضععرأحة

ء(باتالعقو-قانون

موضوعية؟طبيعةباحةالإلأسباب:ئفوباقىاسبابلهبيعيج658

يهذا-قدمناكا-يتميزالذىيمةالحرالشرعىازفيفىعنصرأنهاذلك

الذىكيانياحيثمن:وجهينمنموضوعيةباحةالإوأسباب.الطاجلهي"

إلىلاالفعلإلىينصرفالذىأثرهاخيثومن،شخصيةعناعرأعلايفملا

الفاكل.صمخص

"!ع!بمء،*3"50(؟"

4؟90!ة؟36رقمكابمالفانوفبةالفواع!جموعة؟933سنةيوفيه5!ن!(2،

..؟88عا؟88رنم،مج؟938صنةمارس28

.؟53ص85وتممصطنىكودعودتمالابهنوو3،

!ظءكالعةهبالمعجر"9+ه.،8خمج!م!+.نككا*مععع!+ب"+م.ثمثهع+م5.(8،
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إلىيربهتوافرهاأنفتفسيرهالإ،باحةلأسبابالموضوهىالكيانأما

أسبابعنقالكشف،التجربمنصوصنطاقمنتقيكقانونيةقواعدوجود

نجربمقاعدة:قاعدنينبينوتوفيقمقارنةخلاصةيهونأنيعدولاالإباحة

الطايعهذاولكن"الجانىنفسيةفىبحثاأصلايتطلبأندونإباحةوقاعدة

حقذلكمثال8شخصيةعناعرعلىتعتمدالإباحةأسبابفبعص،اق!طمليس

والجراحيةالطبيةالأعمالومباثحرةالتهذيبإلىمضبنيةيفقرضالذىالتأقيب

لاندخلالشخصيةالعناعرولكن5يضوثلأالمرشفاءإلىممحهاباعثايفترضممة!ك

الطاجأما"موضوهىأنهفيهفالأصل،استثناءنلاباحةالإأسبابقىيهان

للفعلالقانونىباتضفالاثارهذهتعلقبهفنعنم!،الإباحةلأسبابالموضوى

الجنائيةهللمسئوليةالمنهمأهبيةدون

تأنيرسبعبالإباحةأن:أهمهاعدةنتائجالإباحةلأصبابوللطايعالموضوهى

الاستفاجةدونيحوللاةحا؟إلابالجهلوأن،يمةالجرفىساهمشخصإلىكليمتد

بثيجة.كليلىفيماونقصل-.ذانهاالإباحةيعدللاالإباحةفىايغلطوأن،مها

الفعلهفمارالإياحةسببنوافرالمء:ئبولجصرظرةغلابة-596

فاعلبين،الأصلفى،فرفلا،فيهساهممنكلذلكمناستفادمشروع

عنغيرهيدافعومن،الإباحةمنيستقيدمالهأونفسهعنيداخفمن"ومريك

يستنميدالشركخالدفاع!عيساعدهأوغيرهيحرضومن،متهاكذللثيصضعيد

الجنائيةللمساهمةمحلالايصلحالمشروعالفعلأنوتفسيرفلك"بدورهمنالإباحة

.ثريكا"2"أمفاعلاالمساهمأكانساء"

منأصبابنوعينبيناقيبزيتعيندقيتهانحوعلىالسابقةالقاعدةولتطبيتة

يتعهـورالأولفالنوع"النسبيةالإباحةوأبابالمطلقةالإباحةأ"نباب:الإباحة

مةكلمنهيستفيدبذ،الشرهىالدقاعومثاله.،شخصكلممهيممعيدأن

المولفه.هذامن65من53رفمأنظر(؟،

لحجينهةءآءمنهجحعبحجحم+محعرمبرمكه2..(*،..
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معيناب!زايحتلشخصبلامنهيستفيدلاالثاينوالنوعبؤغداةضتر

منكانموظفاإلامنهلايسخقيدإذ،الهلمطةاممتعيلومثاله،معينةصفةيحملأو

لهكاذتمنإلامنهيستفيدلابذ،والجراحيةالطبيةالأعمالومباشرة،لحما-

فىالفعل،يساهممنصرلمئمنهاستفادمطلقاالإباحةسببفإنكان"اطبيباصفة

منهبعكفيدفلانسبياباحةالإسببلمشاكانأما5مريكائوفاعلاأكانسواء

فلايستعيدوناماغيره،باحةالإالقانونلهيقررمنإلالهكفاعلفىالفعليساهممن

لى9غرمكانبامرهفإن،لطبيبإلايباحلاالجراحىأوالطبىفالعل،منه

ولوكانباحةالإمنيمعتفيديككسثرالفعلفىيبنهممنولكنءمشروعغير

يرتكبلمأنهذلك،القانونيحشلىهالذىالمركلأولابحتلالصقةيحمللا

لهالمباحالشخصارتكبهالذىالفعلقىساهموبنمابنفسهلةخرهالمباخالفعل

يعتفيدابىطالجرأوالطبىفىالعملالطبيبيسلمخدالذىالطبيبفنير،الفعلهذا

63،5باحةالإمن

بناحةالإسببتواقربالإلإاحةالجههيفترض:عافىبهانوئي-665

اعتقبدهأى،غديحتالتالفعلمرتكبواعتقادالقانونبحددهاالتىشروطهبهر

حالةبلإباحةالجيلومثال،هشوعغيرفعلهوأنيتوافرلمالإباحةسببأن

بتطل.أمرأنهمعتقداالتفتيشأوبالقبضمحيحاأمرينفذالذىالعامالموظفة

ينتجالإباحةصبببذاكانمامعرفةحوليدورالحالةهذهتثيوهالذىوالسوال

العمباشتراطالسوالهذاعلىاننقضمحكمةأجابتءبهل!امنالرغمعلىأثره

هنافيمةونتقدير."2منهريستفيكأنللمتهميتاححقةالإباحةسبببتوانر

العاكانفإن،القانونيحدهاكاباحةالإسبمبمعروطإلىالرجوخيتينالرئثط

ينتفىآنالصاغغيرفمنالقانونيقطلبهلمإذاأما،صحيحالرأىفهذاببنهامن

الإباحةأعبابفىوالقاعدة.شروطهتواقركلمنالمغمعلىالإباحةسبب

.ء65صكاعرتماحرببةاالقثريعاتفىالجناتبةالمساهمة:حسنىنجيبعود(،ة.

كا.9،عنلآ9كانمو2ب؟9كاعسنةديسبركأ،2(ففغى
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عنامرشخصيةرثلأ،علىيتوقفلاتوافرهاأنذلكيعنىو،موضوعيةانها

شخصيةعناصركلالاباحةئسباببعضتقوميثاستثناؤهاالقاعدةولهذه

أحدالعايكونوقد،متوافرةالاباحةتعدالعناصركلهذهتطلمبمتعممايخون

أنهبمالإباتالجل!فىالأصلإن"قولنافىنجملنافالقاءدة5العناصرهذه

ثة.توافرهادونيحوللا

توافرالجانىتوهمباحةالإفىالغلطيفترض:اي!جافىفةفلفلر-666

أخرىعبارةفىأو،متوافرغيرالسببهذاحينئنفىيثوطهللاباحةسبب

لمايهابالنظرالاباحةسببيقومالتىالوقاغتوافرالجانىاعتقادالغلطهذايفترض

خطراأنشخصيعتقدأنذلكمثال"متواقرةليستالوفاخهذهأنحينفى

صحيحاأمراأنلحمموظفةيعتقدأنأوالخطرمصعدرأنهظنمنفمعتليهدده

فيأتىشخصعلىالقبضأومسكنبتنتيشبطاعتهتجبرئيىمنبليهصدر

هذهتثيرهالذىوالسوالءباطلاالأمرصدرثوئمرريبصدلمنهأوا!يقةالنعل

توهمغرفىيتوافرلمالذىالإباحةلسبببذاكانمامعرنةحوليدورالحالة

اعتفدبذاباحةالإفىبالغلطلجلاعتدادذللتعلىالهممارأجاب.تأثيرالجانى

علوأسبابمحنيااعتقادهكأنفعلهمشروءيةسلطتهيباضعروهوالعامالموظقة

الوهمىكلحماسباغطروالاعتداد،(باتالعقوقانونمن6مم).المادةمضولة

أوالجراحالموتمنهبحدثأنيتخوفالفعلبذاكانالشركةالدفاعحالةلقيام

قانونمن249،255المادنان)معقولةأسبابالتخوفلحذا*نالبالغة

للاباحة،بمصببينتعلقتقدالسابقةالنصوصأنمنالرغموعلى.(العقوبات

تعرضإذ،الإباحةأسبابعلكلتسرىلحمةلقاعدةتطبيقالواخفىفش

هالاعتباراتنفسوتحكهاةالصموربنفمقنهفيهاالمشكة

النوضيح:إلىحاجةفىالنصوصهذهفىالشارعيقررهالذىوالحكم

فقدباحةالإفىالغلطتوافربزاالعقابتوفيععدمفذمحقاالشارعفإذاكلن

،+ثلعدمع:ععج2عالكةئمعودقيثكفةذئعنثهء.ء+6ءآميجمكيك،+(؟)

.؟هكاص82رقممصطفىعودكودقمووا



-؟-كي

والتحليل5ذاته!والإباحةباحةالإفىالغلطبينالمساواةتقريرهفىالدفةجانبته

فىالغلطان،ئررتحلى:ضيقتينإلىيقودباحةالإفىالغبطلفكرةالدقيق

وقد،الجنائىالقصدينفىبلحةالإفىالغلطأنرللماغمم،باحةالإيعدلىلاالإباحة

:العقابتوقيعدونفيحول،العمدممةكذلكغيرافبطأينفى

طابحفاتباحةالإأبابلأنذانهاالإباحةيعدللا؟احةالإفىقالغلط

ولايفنى،ثرهاأتنتجحتىلهاكلشروطهاوتتجمعفعلاتتوأقرأنبدفلاموضوس

الأشاءحقيمبقإلىيتجهالإباحةأسبابفىفالبحث،ذلكتوهممجردتوفرهاعن

الحقيقة.عنمعيدايكونقدالذىالجانىائقادلاإلىومادباتها

عليهالقومالوفاغأنوقفسيرذلك،ئىلفصدالجناينفدعاباحةالافىولكنالغلط

يتحققب!فاتهاكلامناقتفبتيحبأنيمعنى،يمةيجرسلبيةعناصرباحةالإصبب

بالغلطينمفىويمةالجربعناصرمحيطاعلمايفترضالجنائىوالقصد،وجودهايمةللجر

يمةللجريجابيةالعناعرالإبينالعااهذاشتراطفىفرقولا،العاهذأينغىالذى

فىالغنطأنذلكويعنى.الجريمةلقيامابعفاوهايتعينالتىالسلبيةوالعناصر

يمة،الجركأنأفىالغنط-القانونيةالقيمةحيثمن-يعادكباحةالإأسباب

غيرالعمدىاينطأباحةلىالإالغلطينفىوالقصدالجنافى"ثلأ.بهينتفىمنهمافكل

مستندااعتقاداالإباحةسمالبعليهايقومالقةالوفاخبتوافرالاعتقادبذاكلن

وجهفلايهون،انغماطهذافىيفعالمعةإدالشخصلمذكان،معقولةاسبابإلى

أىكان،خطأالىباحةالإفىالغلطاستندلمذاأما.الجانىإلىالتقصيرلنسبة

ختلائةينافخفالغلط،معقولةأسبابالىمصتندغيرالجانىلدىقامالذىالاعتقاد

.متوافراغيرالععبىاغطأإبهقىولكنهالجنائىالقصد

،؟(.+س،م+،هج.ء+*الهجمفمنه5

مجه،الجناقالفعد:حسنىنجببعودة؟25ج8؟رتممصطفىعودعودقصرقتورا

عودعودلتوراوبرى.افيهاالمنارالعدجةوالمراجع؟5،عخ28سوالاقتصادالقانون

9946سنةئرفبرآ؟نفق:الإباحةونلنلع!فكرةأقرتقدالغقغنمحكةئنةمصطفى

ء؟99بى522وقم7ترالفانوفيةلقمواعدجموعة
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يببىفهو،الإباحةيعدللاباعتباره،الإباحةفىفالغلط،النحوهذاوءلى

الجنائالقمدبنفيه،الإباحةفىالغلطولكن.متوافرايمةللجرالشرىالرين،

المسئولةلقياممحليهونفلايمةللبيالمعنوىالرعنيمدم،العملىىغيروانبطأ

غيرالخطأدونالجنائىالفصدالإباحةفىالغلطنفىلمذاو؟الظقابوتوفيعالجنائية

فيامدونيحوطلاولهكنالعمديةالجنائيةالمسئوليةقيامدونيحولفهوالعمدى

شوطهاهسائرنوافرتإنانعمديئغيرالجنائيةاظلسئولية

المسئبرليةمواخ:ئلئرليمرموانيجاممنبليابامبمجبىللنفرقم-662

منتجردهابأنقانونامعتبرةغيربرادتهفتجلالفعللمرتكبتعرضأسبابهى

الاخقيارىغيروالسكروالجنونالسنصغرومثالها،الاختيارحريةأوافييز

شخصمية،ذاتطبيعةمواغإلمسئوليةأنبذلكيتضحو.الضرورةوحالةوالإكراه

وتأئير،القانونبةنيمتهاعلىتوسئسبابمنلهاضيروماالجافىبرادةمجالهابذ

تقوملاوبذلك،فيهدمهجريمة6المعنوىالركقإلىينصرفالمسئوليةمواغ

المسئوليةلمواغلاشأنأنهذلكويعنى،عقابيوخولاالجنائيةالمسئولية

اركنيظلبذلكو،عليهعاكانكلتبقيهبذ،يفعلالقانونىيالتكجعف

فيه،توافرمنعلىيقتصرالمسئوليةماغوتأئيرمتوافرتلمث"ئللجريمةالعشرى

فىالمساهمونقعدداإذأنهأممة،يمةالجرنفسفىمعهساهمولوغيرهإلىيمتدفلا

يوخولامستولعهتقوملاالذى5فهووحدأحدهملدىماغالمسئوليةوتوافريمةالجر

يعافبونءوماجنيهفيسألونسواهأما،عقابعليه

علىالإباحةأسباببينوبيهاالفروقيوضحالمسئوليةلمواخالبيانوهذا

الإباحةفأسباب:متهايستفيدمنعلىلهلعقابتوقيععدممنبننهايجمعمماالرغم

المشروعغيرالتكييفتزيلوالأولى،شخصيةالمسئوليةومواخئعلاموضوعية

فىساهممنإلىكلالأصلتأثيرهافىيثتدوالجريمةالشرىوالركنللفعل

فعكنهفيج"كعءمةلمئجثكيلأمحة+.855ء+.97ةكلأالعك؟كعكوىرال5جة،؟،

.م+تج،8"ميجسلأ540

.94من7كارغمصطفيعودعودقمنورا
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الشرهىوالركنالفعلالفانونىبالتكبيندلهاشأنفلاالثانيةأما،الجريمة

المعةوىوالرفيالفاعللمرادةعلىتأهيرهاينحمرولكنما،للجريمة

المنطغة-قىليمنأنهونلاحظ.لديهتوافرتمن.علىأنرهاوهمقتصرللجريمة

مجنوندافعلوكا،المستوليةوماغالإباحةسببيجتمعأندونيحولماالقانونى

الصببين،بنىاستهادابداهةيوخلاوالعقاب،شرعيادفاعاغيرهأونفسهعن-

ماخفىالبحثعنغيفىيجعلهباحةالإععبببتوافرالقاضىافتةاعولوأن

الجانى.نفسيةيتناولباعتبارهعصيربحثالغالبفىوهو،المستولية

مواختفقرض:للعفابايربهاع!ومواعأءابيئئلتضقى663

ئن-ذلكمنالرغمعل-الشارعوتقديريمةالجرأكأنتوافركلالعقاب

المصلحةعنالاجيعيةالقيةحيثمنتقلالعقابتوقيعيحققهاالتىاقعلحة

أكأنأحدانتقاءليسالعقابامتناعفسندءالعقابيوغلماإذتتحققالتى

تحددالتىجفيجكنننكىجخل"،جمحالاجماعيةالمنفعةاعتباراتإغاو،الجريمة

مشة39(المادةتقررهالذىالإعفاءالعقابمواخوةمال.العقامجؤت"سياسة

الذىعفاءوالإ،مرعيازواجاخطفهابمنتزوجلمذاللخاطفباتالعقوقانون

بادراإذجنائىاتفاقفىطرفالمنكانالعقوباتقانونمنوىالمادةتقرره

جنحةأوجنايةأيةوقوعفبلفيهاغتركوابكنوالاتفاقبوجودالحكومةبإخبار

به.المتهمينعنوالتغتيننالبكعأوقبل

العقابمنأنالرغمعلىواضحالعقابومواعالإباحةأسباببينوالفرق

موأخولكنيجريمةالشرىالركنتتىالإباحةفأسباب:الحالينفىيوغلا

كلإلىتأثيرهايمتكالإباحةوأسباب،متوافرةالجريمةأكأنكلتبقىالعقاب

علىتأثيماوهايقتصرأنالهمابمواغفىالأصلأنحينفىيمةالجرفىصاهممن

امتناعيستهدفهاالتىالاجتماعيةالمملحةأنباعتبار،فيهوافرتمنشخص

-"23معينشخصعنأتوقيعهبعدمالغالبقىتتحققالعقاب

منهحهع!ءثءكع!8يجح+ججلخكعذبم2ججه(؟،

596عن75رقممصطفىعودكوداقنور

.2غ2من؟95وقمالجنائيةالمساهمة:حسنىنجيبدعر(2،
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:اثنانالإباحةئسبابزقسيمافأهم:ئررعافىئهابنقمبم-614

المطلقةالأسباببينواقييز،اغاصةوالأسبابالعامةالأسباببيناقييز

-.النسيةوالأسباب

الأسبابأما،الجرائملكلبالنصبةتوافرهايتصورالعامةباحةالإفأسباب

الشرىفالدفاع"محد،ةجرائمئوجريمةبصددبلاتوانرهايتصورنلاا:ياصة

أمامالدفاعوحق،ةتحوطهلهتتوافرفعليبيحكلإذ،للاباحةلحاسبب

غيريبيحلابذ،للاباحةخاصخبب(باتالعقوفانونمن359المادة)المحاكم

،352؟الموادفىعليها.المنصموصالجرائم)الكاذبوالبلاعوالسبالقذف

ء"1"(العقوباتقانونمن353،355،356،358

أنشمابطهالنسبيةالإباحةوأسبابالمطلقةالإباحةئسبببيناقييزأما

يستفيدلاالثانيةأنحينفىالشرىشخصكلكفاعأىمتهايستنيدفدالأولى

السلطة،اضعمالومثالها،معينةصفةيحملئومعيجمركزايحتلشخصإلامبا

المساهمةنظريةفىأهميتهالتقسينمولهذا5هاماموظفامنكانغيرمنهيستفيدلالمذ

توضيحه.سبقالذىالنحوعلىالجنائبة

الإباةأسبابمنصبببحمالىكل!اول:اللقلارئمنقممبم-665

والثافىالحتهالاستعمالىبنخصمهلأولفالمبحث،لهايخفحالتىالأحكامنحددكل

عليههالمجنىزضاءوالرايعالسلطةلاستعمالوالثالثالشرىللدفخ

ولةالمجثالا

اءفاستعمال

الوعميلةإباحةحتماذلكافتضىحقاالشارعقرراإذ:نهبمير-؟\6

صرا"،للحقالمشروعالاستعجالتستهدفالتىالأفعاللمباحةأى،استعمالهإلى

وأسانهة.سلطاتمنيخولهمائولمباثحعرةمزايامنيتضمنهماءلىللحصول

،القانونفواءدبينالاتساقتحقجق.وجوبللاباحةسبباالحقاسهممالاغتبار

-156منالسصبدمصبفىالعبدالتور(2،
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فك،3ا،:يستعملالتىالأفعالعلىيعافبثمضاالةارعيقررانالمنطتهايصمدمإذ-

قيمة.منكلالحقوتجريدالفانونقواعدالتنافضءبينذلكمعنىفيكون

-بأنهتقضىالتىالعقوباتفانونمن65المادةفىذلكالشارعقرووقد

بحقعملاسليمةبنيةارتكبفعلعلىكلالعقوباتقانونأحكامتسرمحةلا"

؟قانونمنالسابعةالمادةقىالشارعتصذلككالإوقبلالشريعةيمقتضىمقرر

باطقوقالأحوالمنحالئىفىالقانونهذائحكامتخللا"نهأءلىباتالعقو

ه"الغراءالشريعةفىالمقررةالشخصية

استخلاصهبذ،يقررهنصعنغنىفىللاباحةالسببهذاأنواتمعقة

ناف؟اسلاوالنصان"القانونقواعديسودأنيجبالذىالاتساقثمرةفدمناكا

الأخيرةالعبارةتقابلباتالعقونونقامنالسابعةفالمادة:معينةاتاعةبارتفسرئ

طمانةمجردوهدفها،(هك3سنةالصادرباتالعقوفانونمنالأولىة9المامن

قررتهحقايصيعلنتطبيقهابأنالحديثةبالقوانينعهدهمأولفىالناس

،(95غسنةاضيفتفقدالعقوباتقانونمن65المادةأما،يث"يعةالشر

الذىالتأديببحتهافا!الاحولالمحاكمفيثارالذىافلافحسموهدفها

نأالشارعرأىوقد،الضربأفعاللإباحةالإسلاميةكسبب(لشريعةتقرره

سببااستعمالهايعدالتىتلحقوقشاملاكلفيجعلهالنصهذانطاقمنيوسع

الثارعأننعتقدولاءالشأنهذافىالعامةللقاعدةمقورايهونحتىللاباحة

سلاميهيهلقهاصيالإيعةالشرتقررهاباتعقواستبقاءالسابعةبالمادةأرادقد

شاملاجاء؟اتللضوالوضعىالتشريعقررهالذىالتميمأنإذ،"8رالديةأو

ئنههوالنصهذابهيفسرأنيمكنماحال،الشرعيةللعقوباتومستبعدا

.،32من5ء5رتم...مبادىء:راشدفى"يهتور،؟،

.27السعبدصمصطفةالسعيداقتوو(2،

.؟9،بىبدوىعلىستاذالأ(3،

ءآ56منالسعيدمصطفىالسعبدكتورا(4،

العقو؟اتقانرن-؟2
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جانبهوإلى،للاباحةكسببالإصلاميةالمنريعةتقررهاالتىقف!ابيعترف

يقررهاالتىبالحقوقاعترافابلهومضينةالاعترافهذأجررة65المادةتقوم

لحمة.بمفةالوضععالتمشريع

أولهمانحصص:فسمينإلىالدراسةؤقسم:ئلررئممتحقيم-6!ن7-

لأهمئانيهماونخصصباحةالإئسبابمنالسببلهذاالعامةالعةئروطقىللبحث

تطبيقاته.

الؤرللبلب

الحقلاستعمالالعامةالشروط

نأمنالتضقغيرللاباحةنلسببهذايتطلبلا:فيبير-1ال

حتها،وجود-شروطهأولثمكانومن،حتهالاستعمالمشروعةوسيلةالفعل

لاستعمالهءمضروعةوسيلةالفعلأنتبوتيتعينذلكجاذبوإلى.

-العامالقانونىلمدلولهوفقا-بالحقيراد:وجمربرئيقمدءه619

لتحقيقهاملاتمهومايلذلكتبعافيسمحويحميهاالقانونيهايعترفمصلحة

.مقررةالمصلحةتكونأنبشرطوليس.مزايامنعليهتنطوىماواستخلاص

لخق؟للمجممعتق"أوغيرهلشخصمقررةتكونفقد،الإباحةمنيستفيدلمن

الطبيمبوحتها،والمجتعللأمرةمصملحةولهكنهيباشرهلمنمصلحةلينالغآديب

والمجممع.للمريضولكنلهمصلحةئيناللاجفى

بالمصلحةالقانوناعقرافمنكدالمايقتضىالحقوجودمنوالتأكد

باحة،للاسببايهونعنأنهاجزةالممملحةتظلالأعترافهنابغيرو،لهاوحمايته

اليبز؟منمالهربحرقىأنمصليةلهفإنللحاجزمدينغيرعليهالمحجوزكانفإذا

الحجوبنفىوالحافظةالحجزاحزامفىوأجبهاقعهماداءالنفننمحكةاعتبرتوفد(؟)

؟6نقنى:نونالقابمفخصىاقفروالحتةاصتعمالقبيلهمنوبأىعبةفيهالتصرفوعدم

ء435ص67رفم؟"سالنقغنمحكةئحكمجموعة6959سنةمارس
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الحجزكلالاعتداهلإباحةكسببالقانونبهايعترفلاالمصنحةههذ-ولكن

..التنفيذيف"ءتاءابجروخهـرقئة

التعبيرقى"نلشريعة"لفظباتالعقؤقانونمن65المادةاستعملتوفد

القاعدةمطلقسراللفظبهذاالمرادأنعايهالمجمعولكن،القانونكن

فان؟كذللثتكنلمأميعدتشرنصفىمفرغةكانتأسواء،يك"القانونية

فىمفرغةتكنلموإن؟القانونمجموءاتبينموضعهفسواءنصفىأفرغت

يعيةالتشرالنصوصمجموعمنقممتخلصوقد،مصمدرهاالعرفيهونفقدنص

قواعدأنالبيانعنوقى.المكتوبةغيرالعامةةئدابحي.خيرشتلاروحمنأو

-العامالقانونىالنظاممنجزهةفيهتعتبرالذىالقدر-فىالإسلاميةيعةالشر

،الحؤ"+"مرتبةإلىبالمملحةللارتقاءمصدراوتصلحالمعنىهذافىفانوناتعد

أمثئةفمن."8رالقوةهذهنيةالشريعةلقواعدفليسالقدرهذا:جاوزما-ئمما

عليهتنصالذىاياكمأمامالدفاعحقتشريعيةنصوصتقررهاالتىالحقوق

إلىيوبأنفىالحتهامتقاضكلبهوتعطةباتالعقوقانونمن359المادة

أوسباقذفاتعدالجائزأنمنعباراتكانالكتابىأوالشفوىالدفاعفىخمه

حتهاالإسلاميةالشريعةبهاتعترفالتىالحقوقأمثلةومن؟بلاغاكاذباأو

؟الضربجرائمقبيلمنئصلاتعدأفعالايبيحالذىزوجتهعلىللزوجانتأديب..

.398من2؟"رتم5مجالفافوفيةالفواعدجموعة194ةسنةفبراير17فقنهه(؟،

ء؟86مة؟27رقم6ب؟9غ3سشةمارس.أول

ةحة!ء1لفنلالفرنيةالفعخةفى،ا،ثربعة"تعبيريقابيه(2)

98وقممصطفىعودكودلنورات؟ه6منالسعيدمصطفىالسعبدالتور)كأ(

-.؟15عن

الجنينإجها!نتبيحنفيسلاميةالشرجةأنلملىاسنناداالاجهاضا؟اتتجوزيرلا(4،

الشقمن0محكةئحكامجموعة؟9هلإسنةنوفر23نفغه:مثعهورأربعةعرهيجووزلمئلذى

-.952ص؟95وتم؟"س

-827ص776رتم7ءفيةنوالقلمالقواعدجموعة؟9غ9سنةبنابر4فقنة(5،
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المكتو.بةغيرالعامة1ومبادئهالتشريعروحمنتستخلصالتىالحقوقأمثلةومن

الناسجمهورنهمبأمورالمتعلقةالتصرفاتونقدالأخبارنشرفىالصمحافةحتها

اءقوق-ئمثلةومن؟تذفارنلأتعدترأنالجامنعباراتكاناستعماليبيحالذي

خادمههقبلللمخذومالذى!صالقأدحتهاالعرفإلىوجعالتئ

وسيلةالفعليعد:ئاليدنوصنعالةمتررهمريبشالفعلي-كوفى670

.أنذلكيعنىو،مرتكبةنيةوحسفتحدودهالتزماإذالحقلاستعيلمشروت

مرطين:لىالحقيقةفىينطوىالشرعزهذا

عنكلمطلقةخوفاالقانونيعرفلا:للمقةمبىووانزلهما-676

فىالفعلدخولمنالتحققمتعيناثمكانوهمخ،نسبيةالحقوقصرطيابذ،قيد

.لثوطمنالقانونيتطلبهمالكلوفقامحددااءقنطاق

أن-لمجبولذلاى،الحقوقبتنوعمتنوعةاءقنطاقترممالتىوالحدود

نطاقه،بذلكويعينعليهتردالتىالقيودوتستخلصحدةعلىحتةيبحثكل

!علت!فىوقد.جميعاالحقوفلهاتخغمععامةقاعدةنضعأنالاستطاعةفىونيس

لشخص.نونالفايقررهقدإذالحؤلخ،استعماليجوزلهالذىيدالشخصيتحدالقيودهذه

إلاالقانونيقررهلااووجةتأديبفتلأ،ذلكغيرهمنيقبلولا،بالذات

مبامز،وحقبهيختجأنمتهامجرمرحمذاولوكانلغيرهيجوزفلا،فوجها

ولوحازيستعملهأنلغيرهيجوزفلا،لطبيبإلاالقانونبهيعترفلاالطبىالعمل

الشارخيرخصوفد.الطبيبلدىعادةيتوافرمايفوققدراوانلببةالعامن

وئيصت،بهالاحتجاجللغيريكونوعندئذ،غيرهإلىينقلهالحتهاأنلماحب

أكانإذمالتخديدحتهاكلبحثمتعينانمكانومن،فلكفىسواءاالوفا

زوجتهىتأديبحقغيرهإلىينقلللزومجانيجوزفلا.يجيزهلائمنقلهيجيزالشا،ع

الحرفةفىالمشرفئوالمدرسةفىالمعلمإلىينقلأنالصغيرلولىأننعتقدولكنا

يخنهأنيجيزالمدنىالقانونأنذلكفىوسندنا،تأديبهفىالحقالخدومأو

.؟آكامن93رفممصطفيعودعود!تووا(؟)
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،متلازمانوالتأديبوالرقابة،((73)المادةالاتفافعلىبناءالقاصرعلىالرقابة

المتأديبحيف".سلطةتدعمهادونأنمجديةصورةفىالرفابةتباشرأنيتصورلاإذ

التأديجي-لختة،حيايسضعملالتىالأفعالةجسامةبمقدارالحققيودتتعلقوفد

.اتباعالقانوناستكامإلىالقيودسرجعوفد.ا:لمفم!الفربغيريبيحلا

-أندونأملاالقانونيجرمهالذىالفعلياتفمن،استعمالهفىمعينةلحرالت

يضربأنلهيجوزلافانوجءبالحقيحتجأنلهلايهونالإجراءاتهذهيتبع

المضجع،فىوالمجرالوعظهما،للتآديبوسيلتينينمتنفدأنفبلتأديبازوجته

حتهاذافمنكان،لنفسهالعدالةيقيمأنلشخصيحوزولا.جدوا!عدمويثبت

حقه،لهيودىخصرمأنلإزامالفضماءإلىيلجأأنعليهتعينخصمهبهيسالا

،"2وفعلهلإباحةبحقهيحقجأنيهنلهلمخصمهلقيوا:لماصةوسائلعلىاعتمدفإن

.خم"فعا4عنيسألحقهنظيرلمديغهمالعلىبستولىالذىظلداش

سبيلعلىإنماكانالحتهاعلىالقيودأينمنبليهأشرناماأنونلاحظ

قيودهلتستخلصحدةكلحتهايفحصكلأنيتعينولذللث،الحصرلاالمثال

نظاقه.فىالفعلدخوليثبتو

القانونيقررهاأى،غائيةجميعاالحقهـق:للنيىءبى672

ئى،الغايةعنمجردةحقوقاالقانونيعرفولا،معينةئغواضلاستهداف

وحنءحهايريدونهالذممخافىفعنيسألواأندونمباصرتهاأصحاحهايستبيع

الذىالغرضنفسبفعلهالحتهاصاحبيستهدافهوالقإنونيتطلجهالذىالنية

مرذولولوكانغير،سواهغرصعابهيديرأنهنبتفإن؟"8لهوالحتهاقررأجلهمن

رنمه.ء2ىءمبا:ونثدعلىلتوواث؟59مظالسعبدمصطفيالسعيدالتور(8،:

.329ض3؟نرفموالميجز،،35عنههزل

.؟كا؟ص9كاونممصطفىعودعودلنورا(؟،

كأ.؟7من237رتمكأبالفانونيةالفواعدة!مج؟9كا4سنةآبريل53!نه!(2،

(؟92،)اخبمةالفعم،الأملىالعفوباتفانونشرح:أمغخأعدالأستبذ(3،

عة
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"بذ"الحت!بذلكفعلهلإباحةيحتجأنلهوليس،النيةسديءفهو،ذاتهفى

يرخصفالطبيب.الحؤلمرف"غايةتحددهاالتىالاجنماعيةوطيفتهمودياالفعليهن

غرضااستهدففإن،المريضعلاجابتغاءالطبيةالأعمالبمباشؤالقانونله

والغاية.،القانونلهخولهالذىبالحقيحتجأنلهفليمىعلميةبةنجراخركإجراء

غايةالحقهذالهمنايتغىفإن،يبالتهلىهىاكأديبفىالحتهايسيدفهاالئ

ءمشروعغيوففعلهالانةماممهوةبشباعأومالأداءعلىذلككالإكلاه-سوى

تحديد.يفترضبذ،شخصيةطبيعةذوالشرطهذاأنالبيانعنوغنى

هوالنيةحصنواشتراعذ5الحتهالغايةمطابقتهمنوالتضقالفعلطإلىالباعث

طبيعته.إلىباكظربذاتهقيةتماشرطاجعلناهوقد،الحقنطاقعلىيردقيذ

الحقهنطاقعلىتردالتىالقيودبينأهميتهوإلىالشخصية

الثافةالمطلب

الحقاستعمالتطبيقات

يبي!حتهاوكل،عديدةالقانونبهايرحةترف.التىاطوق:نفيم-736

حتهاكليبيحأنالمتصورغيرومن،الأفعالمنأوطوائف!محددةطائفة

هواةطبيقاتامذهلدراسةالصحيحالموضعاننرىولذلك،الجرائمأغنبأو

،تبيحهاتكالتىالحقوقيمةيجرتلحقباتعحيثالعقوفانونمنا:فاصالقمم

التأدتحبعحتها:وهى.التطبيقاتهذهأهمفىالبحثعلىالموضعهذافىونقتصر

باضية.الرالألعابمارسةوحتهاالطبيةالأعمالمباشرةوحتها

علاجكذلبثوواءمنبرىفلانمخدروصفقحقهاصتعماليىءالذىقالطبيب(؟،

القافونحمعليهيجرىعبيهاللمدمنينالخدوأتتعاطيتسهبلقصدءبهونبلمححطي

558رقم6بالقخنوفيةالفواعدجموعة؟945سنةبوفبهغ!فن:الناسيسانرأصوةالعام

..725ص

الثرفعلىالاعتداءجرامفىالحقامتطللاطببناتفرفىفلنذتةوعلى(2)

ناةهالجراثمهذهدواسةفىمونحهانرىبذ،وللاعتبار
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التاديبحتة-(5

،الأصىةمصلحةأنالشارعتقديرباحةالإعلة:نلربهافىصره174

،خصيرسلطةأفرادهالبعضتكونأنتقتضى،المجتمعمصلحةورائهاومن

المصلحةوهذه5عليهايخرجمنعلىالجزأءتوفيعفىبالحقالسلطةهذهتدعموأن

التاديبلسلطةالخاضعحقعلىترجحالمجتيعحقااعتيارهامرتبةإلىترقىالتى

علىوصجلهلهيخفعمنقيذيبهىانتاديببىمنوالغايةءجسمهسلامةفى

..المجتمعومصلحةالأسرةمصلحةمعيتفقالذىالسلولش

أفعالالتأديبحتمايبيح:دلمأو!بمبهعنبركاللنياتر3ؤكال0175

التعدىوأفعالباتالعقوقانونمن243الماخةأصلاتجرمياالتىاظفيفاالضرب

بديهىهو(باتالمقوقانونمن39عالمادةأصلاتجردنهاالتىاييفيفةوالإيذاء

نىمجزأومرضإلىالمفضىكالهضربجامةأشدأفعالاالحتهاهذايبيحألا

ويبيح.الأفعالهذهتأبىالمجتمعممملحةأنإذ،"ق"الشخصيةالأشغال

يهنلمأكة،لنهذيبالمتعينةالوشلةكانإنيةالحرتقييدالصامارتأديبحتة

الجركةمافهامنعاوتعذيبفيهييونألاوبشرط،أخرىوسيلةعنهنتغنى.

.لابدنلهة"إيلامأو

تأديب:اثنينإلىالتأديبحالاتترد:النأوع!ماللا--6.إل1

المغارءوتأديبانوجة

الزوجةتأديب-(

شروطالإسلاميةالعشريعةقواعدحددت:غمرودلابهاقى-677

-22هعن؟75وفمكابالقانونيةالقواعدجموعة؟933سنةدبسبر؟8نفنن(1،

.85ص62وتم6بالفانونيةالقواعبجموعة؟3،9سنةبناير8!ظ(2،
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أحالبذ،الوضعىالقانونمناجزتعدالشروطوهنه،"ف3افوجةتأديب

نطافهاهفىتآديباالضربنباحةوحصرإليهاالشارع

حدشأتهاقىيردلممعصيةأتتلمذاإلازوجتهتأديبحقللزوحينشأولا

السلطاتئر،،""الإمامإلىرختدالمعصيةهذهأصيكونألابشرعذو،بهقرر

:!ناحيتينمنمقيدفهوالحتهاهذانشأإفاو."2رالعامة

الوعظ:ئلاثيعةالشرفىالتأديبوسائل:ئلنأومبوصييش-678

النحوعلىبلجهاالالتجاءجوازحيثمنمرتبةوهى،والضربفىالمضجعوالهجر

ثمالوعظإلىلجآبذاإلازوجتهضربوجلكيحوزلاانهذللثيعنىو،السابتها

الالتجاءيجوزفلاالضربغيروسيلةأجدتاإذأما؟جدوا!عدمتوالهجر

،"يحءسبيلاعليهنتبغوانلائطعنكمفإن"،لمليه

علىاغلببذاو،شائناولاشديدا؟الايكونمقيدللتأديبوالضرب

للزوجيحوزفلاشائقأوشديدبضربإلايكونلاازوجةحالصلاحأنالظن

.إ)يه"8"؟لمجآأن

لنمسوزها،ومواجهةللزوجةتهذيباالتأديبشرع:النأوم!غابئ-796

فإن،الغايةهذهتحقيتهاهواسةممالهعلىللزوجالباعثيكونأنيتعينولذلك

الاحنجاجلهفليسمعصيةىلع!لحلاأوالإيذاءمجردأوإجرامياكالانتقامباعثاأخفى

ة...،5،الحقبهذا

واعرومنفنوهننشوزهنتخافونواللاقى،فعالىننقهقولههوالحنةهذاسند(؟،

.34رقمآية،النسنءسورة،،سببلاعليهنتبنوافلاأطعنمفإنواضربوهنالمضاجعفى

فىبسبدوماالزوجبةضوقاستعالمدىفىىالسعيدمصطفةالسيدقتورا(2،

.(2،وغوهفصن؟09(؟936،الحدثالمصرىواقهانونميةالإسلاالثريعة

.؟91عخالسعبدمعطفىالعبدتتورا(3،

.؟9كاعنالسيدمصطفىالسعيدا"بهتور(4)

.؟95بىالسعيدمعطغىالسعيدا"بهتوو(5،



-معلأ-.

هذاشأنفىالقضاءتردد:للففماوفىاعفممئلزوجمبرتارعب-685

أطلقهبعغهاويث"عليهالقنفوننصبعدممحتيجةأنكرتهالأحكامفبصض،ئلحتمة

التىالقيودفىبهالاعترافعلىالحاصرالوقتفىالقضاءاستقروقد،فيدمنكل

هذهفىانوجنعلخيهنلمبتاأنهذلكومودى،الشريعةتواعدله-تقررها

لغيرأوكان"2"بسيطةسمصححاتولوانوجةجسمفىئرأعليهترتب،كاناعدود

جنيرلهيا.عنهسمئولظنوج،فلتهذيب.

المغارتأديب-*

تأديبحغةسلاميةالإالمثريعةقررت:بهاممئبليقبروطه686

علةبالولايةتعلقهإلىبالنظرالتطبيقواجبقانونالمجالهذاقىوهى،لصغارا

انتئفإن،متعينالحت!لمذايعةالشرتقررهاالتىالشروطلملىواوجوع،النفس

الوضعىالشارعئضافاوإذ،جنائيافعلهعنالضربمرتكبسئل،أحدها

القانونيقررهماكلأنباعتبارتطلبهكذلكتعينجديداالشروطهذهإلى

هى:الشروطوهذهءالاتباعاجبو

وهوكذلك،يلاوالأموالوصىللأبهوالصغيرتأديمبحتها-(،

وملقنالمدرسةلمعاأيضامقررالحتةوهذا6الأبوجودعدمعندالنفسلولى

العثريعةقواعديرندخلأنونستطيع."83الولىأوالأبنإذبشرطالجرفة

فىالبدنبةباتالعقوطريقعنالتأديبالوضعىنونالقايحظرناحيةفمن:تعديلين-

هآ؟45سالقضاء8971سنةيناير9تفنة(؟،

ة22هة؟7هوقمكأبالفافوفيةالفواعدجموعة؟933سضةديسب؟8لهقنن(2،

92غ؟شةنوفبر؟.تفنههالزوجةموتليةالضربأففىلمذاالزوجيسألأولىبابنيمن

ههب7من298رنم5مج

.رأىعلىبضآأوللتأدببخلافبلاللتعيمللأممقررائتأدبفحتة(3،

"؟6غ،؟26عخالضوله!فىثنونالعامةالأحكم:السعيدصعلنىالسعيدالايهتور(،،

.2،*.بى(؟8،9،الجعكأئيةللسئوئبةفى:الققةمصطفىىدئلرحتور
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يعةالشرلهمقررتمنإلىيضافأخرممةناحيةومن،"ن"الحكوميةالتعيممعاهد

المعلمهمفافكذلكو،الحقهذايخولهالمستقرالعرفأنإذ،الحؤلمالمحدوم"3"اهد

إلىاستناداالأبلهايأفنلمولوالحرفةوملقنالحكوميةالتعلتمغيرمعاهدفى

انتقلتمنعاليللأالاديبوحقالرقابةسلطةيينالارتباطإلىوالوفكذلك

ءىالتأديبيحضعو.الضرورةأوالاتفاقيربناءالصغيرعلىالرقابةسلطةإليه

منكانحالالوصايةأوئالنفسللولايةخاضعامنكانبهونعفة،ائصغير

الرقابة.إلىحاجةفىفصرهبسبب

غيوغايةبهابتغيتفإن،التعليمأوللتهذيبمقورنئاديبحتلأ-2

.،43للاباحةبخالفلاذلك

تأرصنتأديبافالضرب،وسيلتهحيثمنمقيدالتأديبحف-3

":شروطهافذفيفويفربءلهمكامباحغبوفهوقاحعثحاكانفإنخفيفا-،سون

بهتتتهاوأن،النلاثيتجاوروالا،العصاأواليدكالسوط.بغيريهونألا-فيتعين

يهونأنجوازعلىالفضاءاستؤوفد.والوجهالجمممطلرأسمنالخوفةالمواضع

إيلامئوة!ءامنمنعأوتعذيعبفيهألايهونبمثرطالحريةبتقيبد"لتأديب

3يح.البدن

،6كاهمن333وغهبالقانونبةالفواعدجميهةة982سنةبنابر5نففه(6،

لهنة2؟؟رقممنالقانونغ8المادةالمثالسبيلعلى:بالتعبمالمحاصةالنشريعاتوانظر

.الثانوىالتعيمتخنليبثأنلأ9كأه

مصطفيقتوروا،59من3سالشراخ؟9؟5سنةأغسطمة2؟ففنه(3،

.250عناففالى

مز؟8ءعنآ71رتموانظر16آ9ص؟.؟رنممصطفىعودمحردالايهتور(3،

المولفءمذا

ء361منالسعبدمصطفدالسعبدقتورا(4،

وفد،؟9صه؟36رغ3بالقانونيةالقواعدجموعة؟93كسنةيوتيه5فمغظ(،ه

وفكا.صببتغننربناعندهاأحدئمةعنديهاقعكأربلأمجبلابنتهرجذوالدبمفابقى

.85عن62وغ6مجالقافوفبةننفواعدمجيكلة؟98كاسنةينايرةبعغن(6،
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الطبيةالأعالمثاشرةحق-53

فى-يغفقنهمماطهوانطبىالعمل:ئللبىللعلةآصربفه682

فىذاته"يتجهو،الطب2فىرةالمؤالقواعدمع-مباشرتهوظروفكيفيته

أنالطبىالعملفىوالأصل.يضالمرشفاءإلى،للأمورالعاغىالمجرىوفقأى.

تخفيقدمجردأوحدتهتخفيفاوالتخبيصمنموضيستهدفأى،علاجيايهون

عنالكشفيستهدفماالطبيةالأعمالقبيلمنيعدكذلكولكن(لامها

."ا"ضرممنالونايةمجردأوانصحةسوءئسباب

يثورالتساؤل:لللبيمئبؤممالءااقرةمهيميهيائلنىالزفىاله683

والجرحالفهارةالموادإعطاءقبيلمنهىأفعالايبيحالحرقهـذاكانلمذاعما

إلىالههايةفىتفضىدؤ،الجعممفىغريبةلمادةخالإذهوالدونءبعطاءأنباعتبار

التساولولكن.الجمفىلجرحبحداثهوالجراحيةالعمليةبجراءوئن،ضرر

المنىفىطياعملايعدنشاعذيبيحكلالحقهذالمذاكانمالمعرفةيثوركذلك

نأالبياقعنوغنى.جهاضوالإيث"المخدرةالموادبهمحيارةيرضطأوالسابتها

لاستعماله،الملائمةأوالضوريةالأفعالجميعبباحةيقتضىالحتهابم2لمائرافالا

ثمومن،معينوقتقىالسيرلدةالطبيةبالنظرياتيرتبطالأفعالهذهوتحديد

مجدية.غيرحعرهامحاولةكانت

ترخيصإلىالإباحةهذهوالففاءالفقهيسند:ىفا:ربئ:مليل-684

حايسمحفهو،مباثحرنهاوينظمكيفيةالطببكهنةيعترففالشارع،القانون

ازئىوالقضاءالفقهاستبعدوقدلمبامرتها"كلأالملائمةأوالضروريةالأعمالي

*حكظع*"دسن+ح:+عهنريممبحةقمكلكهثنهةتفما35،ةك.890(1،

مجوعة.؟299ديسمبرنة91نغص:للطبببالخدرةلنوادحينزة)باحةقأنظر(2،

.2كأ"من222رقم4ب؟938سضةمابو؟65406عىكا85وقم؟بالفواعدالفانوفية

ء!يحتخة!حتهمككاء+.ةتج5لايح.كاقركلأ*.،5عدد+.3رة،كا(
+محقهج+ع-محكظيحظعيممعمعه+م.كعلأ

قتور="اة؟65ميالجدالععبدمصطفىابىقتوواة4هكاصبدوىعبطالأستاذ



-همملأ-

الرضاءأنالقاعدةلمذ.،بالبؤجالمريضرضاءإلىالإباخةهذهباسنادلقائل004

واستبعدءالجممبسلامةالمساسجرائمفىمحدودةوقيمتهللاباحةعاماسبباليس

بانتفاءالجنائيةالمسقوليةمنالطبيبإغفاءيعللالذىالرأىوالففماءكذلكالفقه

الجسمسلامةعلىالاعتداءجرائملىالمتطلعبالقصدأنبذ،لديهالجنائىالقصمد

هذاإلىالإرادةواتجاهبالجمممالمساسالفعلسمانمنبأنالعاغيريقتضيلا

لدمحالطبيبحزف"همتوافريهبعنصرالقصدوهذا،منمساسعليهيترتبوماالفعل

نأقىجداللاإذ،شكدونصحيحوالقضماءالفقهبسودالذئوالتعليل

يرخصلماذاولكنءبياتباشرالتىبالأعماليرخصوالطببمهنةيعترفالقانون

الحقيقيةالظلةعنتكشفالسوالهذاعنالإجابةإن؟لملالأكلبهنهالقانون

فىالحقيرنكتداءتنتجلالأنهاالطجيةبالأعمالالشارعيرخص:للاباحة

الجمممسلامةالاعتدالىجراتمصياتقومالتىالأفعالأنإذ،إلجمسلامة

أنفىمصلحتهتمسالتىالأفمالولكخها،مادتهتمسالتىالأفعالهىليصت

الطبية،الأعمالأنالشارعفدروقد،طبيعياعادياسيرايسيروأنسلامتهلهتمان

ثمومن،ءانخهابل،مملحتهنهدرولمتوذهلمفهى،الجعممادةمستوإن

صحقهفىصمكلاالمعليلوهذا."2"القانونيحميهالذىالحقعلىاعتداءتنتجلم

؟8سوالاقتصادالفافونمجة،والجراجحطليخائيةالأطباءمسؤلية:مصشيعود=عود

راشد:محبطلعتوواتلأ2؟ص556وتمباتالعفوفانونوشرح،285!ع(؟988،

.7،4بى262رفماحماعبله)براهيمعودالأستاذ.غغ7عنه26رنممبادممئ.ء

82ث265من368رفم3ءالفافونيةالفونعدمجوعة؟933سنةأكتوبر2عنففه

ص8؟7وقم،مج؟939سنةأكتوبر2كأة؟84ةع؟88رغ4ب؟4كا8سنةماوس

.567بى4كا2وقم6مج؟9،4سنةديسمبر؟8ت585

الفواعدمجموعة؟938سنةمارس28بممة:الرأيجكاهذينرفنةقأطر،آ(

675ء32ظ754رغ،ء؟939سنةيوفيه63ة؟84ع؟88رغغمجالفانونية

.585محنغ؟7رتم،ب؟939سنة0أكتوبر

كعه+ةعفرتمعمحه+غلتنهتر!رحيعومفهءىئموسج(2،

كنهقمبر*محنهصر*ةخمبةفعنهتهيهميءجمصبىانهعيج.حهنة
ك!لهظصر6كعةغهةمكججككءع!مبلم(3،9ملاميج!م
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ولكنه،حدتهتخق!أومرضهمنالمريضفيتخلصالطبىالسليضحححينما

.يموتأويضالمرصحةفتسوءالطبىالعليفشلحينماحولقيمتهيئورقدالشك

لمذاماتحديدأنلمذ:نلفرضكذلكهذافىفيمتهالتعليللهذاأننرىولكنا

التىوالعواملهاالظروفإلىيالنظريكونإنمامشروعغيرأومشروعاالفعلكان

فإذا،ثارهواطبيعتهمنفتغيرذلكبعدتعوضالتىدون،ارتكابهعاصرت

التىالظروفوفطعتالعلميةالأعولالتزمقدبعلهفيامهعندالطبيبكان

تتغيرولا،مهثروعةصفةيهتسبالعملفانيضالمرشفاءإلىبابحاههبهأحاطت

منغيرت-بهايعاأنالطبيبوسعفىيكنلم-عواملبتدخلهذهـالمفة

.يث"سيئةنتيجةإلىتحأفضتاتجاهه

توافرالطبىالهحللإباحةيتعين:-تمررطايرلجكل185

الاتبة:الشروط

رفةشخصالطبىالعمليأنىأنيجب:الزممفةئلفانري-686

الترخيصهذالإعطاءالفانونيتطدبهماأهمومن،الطب"ثنةبمزاولةالقانونله

نأالشرمذهذاوعلة5،2لهذمالهةريعدهالذىالدراسىعلىالموهلطالبه-ممول

الذين-تقديرهفى-هملمذ،بالعلاجمرخصمنغيرفىيضقلاالشارع

يضهالمرشفاءإلىذاتهفىيتجهوالعليةالأصوليطابتمةطبىلعملالقياميستطيعون

ع!رىمققصرايكونوفد،الطبيةلأعمالشاملاكلعاماقديهونوالترخيص

العمللمذاكانإلاللاباحةمجاللايهونالأخيرةالحالةهذهوفى،بعفهاحم

القرخيص"8"ءحدودفىداخلد

كيهطعةمج".للعكأ:لافعععميممبمممحةمحشى؟84يج+محهموى+4(؟،
كانالتىلمحةء،هـخمهمكتلافلاي+فىكلالابعئعه6كقئعنهجنهقةمغيج-كب

(،9"38)ءم،.

الطب.مهنةمزاولةشأنفى؟459لسنة،؟5ونمالفانونمنالباقبةالماقةأنظر(2)

.الولبد(مخةشأنمزاولافىآ859لسنة84؟،الفافونرنمللموناتبالنصبةكللرعع(3،

به-الفانوالفواعدمججعة؟9كا9سنةأكتوبر23لعغن:المبيلهسيلعلىأنظر(8)

.585بى427وتمغتر
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رضىاإذلملامباحاالطبىالعمللايكون:ئرلقىءا.ةر-687

ولكنه،لذلكدعوهإنالمرضىعلاجللطبيبيرخصفالقانون،بهثلمريض

سببليسالمريضورضاءعهم"فلأءرعناللعلاجبخضاعهمفىالحتهايخوله.لا

الإنسانمالجعمرعايةتطلبهوعلة"شروطهمنشرعزمجردولكن،الإباحة

إلىتحصالمرذهبلوكاظنيايكونوقدصريحايهونقدوالرضاء.حصانةمن

الرضاءولكيهونءحالتهتقتضميهاالتىالعمنيةبنوععاأنبعدالعملياتغرفة

حتىللريضتفصيلاالجراحةاواللاجنوعتوضيحالمتعينفمنقانونيةقيمة.ذأ

الرضاءبأنالقولالسماغمنولبسالأمرلهك"ءمنبيغةعلىوهورضاوه-يصدر-

الطبيةالأعمالأنلمذيلك،الطبيبعيادةإلىيضالمرذهابمجردمنضنايستفاد

بمايعاأنمتعيناولذلككان،بعضدونببفهاالمريضيرضىوقد،متنوعة

به.الرضاءبليهعنسب

ومنممثلالهالقانونيمعيعهمنأو،نفسهالمزيضمنالرضاءيمدروفد

براقتهنىمنالتعبيرخكنهلاحالةفىالمريضكاناإذالرضماءيفترضأن*الجاتر.-

الطبى،العملبرفضهالاعتقاديريحلمايهنظروفهفىولم،يمثلهمنيكنلهولم

ئمرالحياةبنقاذ-أوالمرضمنالتخلصفىالرغبةأنالانراضهذاوأساس

شخص.عندكلطبيعى

التىغايتهلهالطبىالعملمبامرةفىاعق:للمعرجفصره688

هذهتحقيتهايأتيهمنيسبدفانمتعيناكانولذلك،القانونقررهأجلهامن

تخفيفئومرضهمنتخايعمهأى،يضالمر*جهىالطبىالعلوغاية"لغايةا

عنوالكشفمرضمنالوقاية:المدلولهذافىبالعلاج،ويالحقحدته

مسثوئية:مصطفىكودعودتتووا.؟67سالصعيدمصطفىارمدلغورا(؟،-

.283منالأطباء

"آكنقييجء.ـه80(2"

.285منالأطباءمشولية:مصصقىعودكودالدكنور(3،
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علىيقومباعنبارهشخصيةطبيعةذوالثرطوهنا."آ"الصحةأسبابوء

للعملالذانىالانجاهعنمتميزوهو،الطبىالعمليباشرمنلدىمعينباث

موضوعية.طبيعةوله،العهلالطبىفىعنصرالاتجاههذاأنإذ،شفاءالمريضإلى

ئبوبهاقى:غمكررمحتعررتهلفإز"فللبىللعلمكم-189

القولذلكاستتبعالإباحة+روعذمنمرطتخلفاإذأتالعامةالقواعدتقضى

عنيخرجفلا،تجريملنصخاضعأصلاأنهذلك،،شروععيرالفعلبأن

ذاته.الإباحةسببانتفاءيعنىضوطيإباحةسببتوافراإذإلا.نطاقه

كلتثورفلاها!حنوالذىللتعريفةطبقاطبياذاتهفىالعمليهنلمفإذا

يضربأنفللثمثال،طبيبايأتيهالذىولوكانالإباحةفكرةالإطلاق

العملصدراوإذ."2الجرتهؤمنيععهالجراحيةالعطيةأثناءالمريضالطبيب

رضىولو،يممهلا"جرعنعمدامسئولفهوبهلهمرخصغيرشخصعناطبىا

والحكم"المريضمصلحةفىلماتجإلىوأفضىالعلاجممهالقصدلأنبهالمريض

الترخيصنطاقبهيحاوزفيمالهمرخصشخصنىالصادرللعملنفررهنفسه

"++ىنهلغ!+ببة359-ملمقت!+8.5نكع+،قععقعئعح!ءي-.،98"55+.كج2"50(؟)

الحكةتقانتوقد،ة97عن؟2سالمحاماة؟93(سنةأبريل2كانغنن(2،

ففربهأتاعموالمرينيفتحركشعرهعلبةمجرىكلنطبببآالموتإلىاثعضىبالضرمجريمة

ويمنب5بعدهافتوفىواحدةجفعةوبالكفقفعغينيدهبفبضةوءدرهوأسهفىلطبببا

لمد(3؟9عة3بىوالاقنصادالقانونمجه،انيعذاعبةنعليفآالفالىمصعىقتووا

ضآيضللأنه.ذلبت،عديةغبرسئويصةسوىيسةلةئنبنبنهخكلنماهنا.-الطبببئن

الضربأنويرى،للنيرضررذللثعنفنشأاحقمذااستعالفىأهميهولكنه،مببحأ

النفض،محكةبليهذمبتماوالصبحبح"العلاجلإجراءالطبيبيليها!أوسبهلملايهنلم

هوإئييافالالضجاء،منهاالضربوليس،الطببةالأعمالكلمقشعرالاباحةنطاقئنلمذ

الجمبسلامةالمساسولمرادتهالطبيببعلممتوافرأالجنائىالفعدكلنولما،مشروحغبراعتداء

عمديةهتكونأنبلابتصورلاآقالمسئوئية

.896عن562رقم3الغقفنس-كفىأحكممجوعة؟259سنةفبراير(8قضة(3،
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إذاوالممرضيث"ضنةأعثدأويف"جراحيةعمليةأجرىبذاالصحةكلقو

الطبىالعملصدراوإذء"3الالمريضجسمفىتسطرةئدخلأوعلاجااجرى

المريضمنرضاءدونلهالممنوحالترخيصنطاقفىبهلهمرخصشخصعن.

؟"8ويضالمرمنهواستفادالهلإجبهقصدولوعمديةمسئوليةعنملهمستولاكان

.القانونينفذكانإنبلإباحةالاحتجاجالحالةهذهفىالطبيبيستطيعوقد

ذلكالقانونيقررو،يضالموبإرادةاعتداددونبعلهالقيامسلطةخولهالذى

.،العلاجفصدعدافيماالإباحةشروطتوافرتاوإذ.الأوبئةخطرانتشارعند

ية.العسكرانمدمةمنشخصإعقاءأوعمبيةبةتجرلمجراءالطبيباستهدفلوكا

ه"5ؤعمدانعلهعنمسمولنهوالانتقاممجردئو

موطبعضانتفاءمنالرغمعلىالجنائبةالمستوليةتقوملاقدولكن

تانونمن61المادةتحددهاكااضرورةاحالةتوانرتبذااوصرطهاالإباحة

لمأوالمريضرضاءبهيقنرنلمأوطبيبغبرعنالعملصدرفإذا:العقوبات

الوفوعوسكعلىجسيمخطرثمةأنثبتولكنطبياذاتهفىالعمليكن

مستولية.امتنعتالصلهذابغيردفعهإلىسبيلمنيكنولمالمريضصحةيهدد

عنههمرتكبه

.ث302؟ص،كارنم8ءالفافوفبةالفواعلمجعوعة6937سنة؟نابزخففض(؟،

5576ة574رتم4ء؟9كا9سنةيوفيه

855!ه،؟7رفم،بالفننوفيةاعبالقومجوعة؟9كا9سنةأكتوبر23!ى(2،

ء48غمن382وفمكأبالفانونيةالقواعدمججكلة؟93هسنةمايو27فقضن)كا(

فأحدتفبةغبرطزلفةالمريمنقبلفىفسطرةأدخيةلمذاالتررجيبأنئلحكةقضتوفد

ةادنبه:للنقذمحيهالقضاءوهذا5الحطأ(لقتيهجسعةعنيسالالفبلومقئمبالمنانةجرحةئن

عملدمنوهوكغاتة،العاجببلنبريباحلاالصفةجهذهوهو،علاجةمحيطمونقمسملرة

وقدالمرسقببنقغربجملمدخالعلىبنطوىباعتبارهالجمبسلامةللسنسشةنه

التمورجة.مسئونيةهونظرناقوالصكبح5ويريدءذلث"بعلمالفعليرتكبومن،؟ميقترن

هيدموتأضةجرحعن

لهعحمع+.يمعه،985و+ممخمك"(،،

+مععح!،معهكه*3يىبقة++.ي.(5،
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مشروعالطبىفالعملالإباحةموطتوافرتاإذللالبيم:لبذمخهاو-096

مسئوديةالطبيبستلبخطأالعلهذاافترنبذاولكن،يضالمرحالةولوصاهت

العلاجفقديفشل،الطبيبخطأعلىقاطعةينةقرفشلانعلاجيعتبرولاءعمديةغير

الحذرائيهايدعوالتىوالقواعدالعاليةالأصولا.الطبيبالتزاممنالرتمكل

الخطأتقديرلهايخضعالتىالعامةللقواعدالطبىاغطأتقديريخضعو"والاحتياط

فىوهواهااخرأومعقممجببسلاحعملميةأجرىاإذالطبيبفيمصأل:العمدىغير

لاحظنالمذاولكن."ققجراحيةئداةيضالمرجممفىسهوارلشأوسكرحالةفى

تطبيقخطأيعدلاأنهنقررفإننامستمروتطورخلافمحلالعلمبةالنظرباتئن

علماءبينيدونمولهايوجددامماعلمىخلافكلهىعلاجوسيلةالطبيب

مومناكانطالماالطبعافىمرجوحبرأىالطبيبأخذخطأيعتبرولاةالطب

اكانإذتجربتهاتسبتهالمجديدةعلاجوسيلةالطبيبتطبيقخطأيعدولا(به

.بتهايك"تجردمجرلاالمريضشفاءمتهاهدفهوكلنبجدواهامقتنعا

يثور.:لخرممرقلةوللأجمياد+لألمعقيمئبخملنهلمنتى691

كلنباإلىانبلافوبرجع،العملياتهذهلمباحةحولالفقهفىافلاف

برأىوللفصل،الإباحةمروطأحولهايتوافرلاأنهيعنىمماالثلإجتستهلحفلا

بذاائتجميلفعمايات.حدةيرمتهافىكلالبحثيتعينافبلافهذافى

الأصبعينكفصلالطبيعىالشكلوإعطائهعضولمصلاحتستهدفكانت

ترىباعتبارها*جيةأعمالضيقتهافىفهفيسادسلمصبجإزالة-أوالملتصقينء

مدلولهافىاكجيلعملياتأما،"3طبيعدعؤغيرعارضمنالجعممنخليصإلى

مسموئية:مصطفىعودعودأيهتورا.؟69منالسعيدمصطفىالسعبدقتورا(1،

ه؟26ص؟.9ونمالعامالنم،العقوباتفانونوشرح2926منالأطباء

ء؟كنتقغك*50مهكج،(2،

ء+دلعننهوع:طكغققعةةنهالعثةفع+ككنهصكنهممشنهتمنههييفييح،كأ(

(ث9جكهن.).88م+.6مثج

العفوبات؟نون-06
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أنهاإذ،بفررالصحةتنالأنشأنهامنبهنلمبذاإباحتهاالساخفمنالفميتها

إنهاثم،الادىالطبيعةالسيريسيرأنفىالجعممصهـلحةتهدرلابذلك

يباحلانهأناقرروالإجهاضالتعقتمعملياتتناولنافإذا.هميةأذاتمصلحةلهتحقق

ئوعرضهمنالمريضلإنقاذملاتمةأوضروريةبفاكانتإلاخمياالقيامللطبيب

غلهروفى،علاجيةأعمالاءتةرالحالةهذهففى،يتحملالإصحيةمتاعبوفايته

شكدونفهةالدمنقلعملياتأما.للاباحةيف"محلةيكونلاالحالةهذه

مشروعةكذلكوهى،تعدعلاجابذ،بليهالدمينتللمنأبالنسبةمشروعة

الفعل4يحدنالذىالمساساكانإذأنهذلكوتفسير،منهالدمينقللمنبالنسبة

وظينتهئداءوبينلهتعرضمنبينلايحولبحيثيسيراالجحعمبسلامة

.لإ؟احتهيك"سببايهونبهارضاءفإن،المألوفالعادىالنحوءلىالاجماعية

الرياصنيةنبالالهممارسةحق-53

العنفاصضعالتفترضالرياضبةالألعاببض:بافىايرعك-192

ذلدديفترضلابعضهاو،وألتحطيبوالمصعارعةالمنافىكايرئهةم!جعلى

بسلامةمساسعليهيترتبقدولكن،القدم!بهرةوالتنسازمحكقذف

علىالفقهيجمعو.وأصولهاالعبفواعدانباعكلمنالرنم4ءلاالمنافسجمم

المساسبلىئدتالتىالأنعالوإباحةالأولىالحالةفىالعنن!أنعالفماحةكل

اللاعباستعمالهىعليهاالإباحةتقومالتىوالعلة.الثانيةالحالةفىالجميسلامة

أنوأعياءاختلافعلىالرياضيةالألعابالدولةنشجعإذ،القانونأقرهضا

يرفضوة.رعايتهاينهلأعلىتقومالتىبا"مئاتطوتعترفالمالئجلهامنوترصد

1+ءكلكلح!ميدد359-"3ر،،+م58يةكاتبغعطءعع!9ويمه*د5،9مج".كج2مكج(؟)

،العفوباتنون،لهكفهاالئةالحايةومدىيةقسلامةالحت:حسنىنجببعود(2،

.568-29سوالافنصادالكلانرنمجلأه

ر+م!كعح!.للائثكج59كقفكج.ملا9نمكة"(هكثثخءي+5.تعد869+.3ةكلا(3)

"محردلاق+"نجقة4ء+*طمحءج+ء.ف*53ميج2مكهـه

مصطبى-السعبدالدكنووة562عنالفالىمصطنىلتو:ا،398كنبدوىعلىلهلأشايح



\
.-1--ءلأ

عليه،المجنىرضاءأوالجنائىالضدانتفاءإلىباحةالإأرجعتالتىالآراءثلفقه

الأعمالمباشرةحتهادراسةعنلىتبيناهالدىالنحوعلىمجيبةالآراءهذهأنإذ

الرباضيةالألعابأنالحتهاهذاالقانونيقررئجلهمنالذىوالبعبء"ف3الطبية

تصونذلكمنالعكمنعلهابلنما،عادياسيرايسيرأنفىالجععممصليةتهدرلا

بسلامةمساسئحياناعليهاترتبوبن،الجسمتقوىباعصمارهاالمصلحةهذه

-ءالمساسهذاءلىيرجحمصلحتهصيانةفىالغالبمنهاأفإنالجسم

:4ئلاموطتوافرباحةالإهذهتتطلب:لبربهافىبىوو-936

الرياضى،العرفبهايعترفالتىالألعابمنالبهة.مجونأنيتعين:ئونر

احقرامعلىفيهاالمشتركينتحملهاتاليدؤعليهامةمارفقواعدلهاتكونأنأى

هذايتطلبولاءمعينةجهاتئوجهةفىيمارسمماتكونوأن،القواعدهذه

تسبجأوعايهاالإثحعرافتتولىمنظمةهيئاتاوجمعياتيعبةنكونأنلشرطا

عليهاءفبالالإ

بسلا4المساسإلىأفضتالتىالأفعالأوالهنف!أفعالتكونأن:آتن!ا

بعدأوالمبارأةبدءفبلفإنكانت،الرباضيةالمباراةأثناءارتكبتفدلخمما

؟الاشتراررضىقدعليهالمجنىيكونالشرطانهذايقتتىوءيباح!فلااتمها!ا

فيها.يشقركمنرضاءبغيرمباراةلاإذ؟المباراةفى

لهللابفرجفإن،عليهاالمتعارفاللعبةوفواعدالفعلآساق.ايتعين:لتآلح

بفكانو،عمديةجريمةعشهامسئولاصركانمنافسهبيذاءمييداعامذاعفيها

بصابةمنفعلهعلىيترتبعمافهومسئولعمدىغيرخطأكلرةعيهاخروجه

عمدية.غيرمسئولية

ء؟2ءعن؟35رفمالعقوباتنونفاشعرح:مصطنىعودعوداككترر.؟57عخارجبد=

رتماحماعيلزاهيماعودالأستاذتةغ6من528رفم.ء.مبنثىء:راسندعلىاايهتوو

.ط452س36!مع

المولف.هذامن872عن؟84رقمأنظر(4،
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بمجظلإنى

الشرىالدفاع

خطر-حالهلصداللازمةالقوةاستيلهوالشرىالدفاع:!درجمة-496

نهنهيذملاالشارعأنبذلكيتضحو.نونالقايحميهحقايهددبالإيذاءمشروعغير

،العقامجرالمعتدىتوقيعلتتولىالعامةالنلطاتيبلخثميتحملهبانيتهدقمالحطر

ضروريايكونفعلطريتهاكلعناغطردخبنفسهيتولىأنلهيبيحولكن

وأعدوانهقىوالبدءالمعتدىبينبالحيلىلةيكونالخطرودخ،لذلكوملائما

هدفهونيس،إباحةسببالشرىوالدفاع.فعلابدأهإنفيهالاستمرار

مفهو("ءالانتقامأوالمعتدىعلىالعقابتوقيعسلطةعليهالمعتدىيلتخوالاجماى

الجرائمارتكابمنعئى،لهيغعرضالذىاظطرالحقوفايةمجردهدفهإغاو

فيها.التادممةمنعأو

وجوديفترضلالمذ،شخصيامالياحقاليميهاوهو،حتهاالشرىوالدفاع

الشارعيقررهعامحتةسىإغاو،الحتهاحقهقي"صاحبمنهيقتضىمدين

طريتةفىئتهاالعواوضعوعدم؟احترامهالناسائزاميقابلهو،الكافةمواجهةفى

بنبل،الاستعالذللتيعوقفعلمشروعكلغيريعدولذلك(اضعماله

فمقاومته-الحتهاحدودفىطالماكانت-الدفاعأفعالقاوملوالمعتدى

منالفقهاءومن.القامنلتيقررهالذىالحقعلىاعتداءلأنهامشروعةغير

إذ،قانونىواجمبأنهبذلكيعنونلاوهم،لأ"واجبالدفاعأنمنيرون

يرالحرصيفرضهاخماىواجبهووإنما،جزاءبهالوفاءعدمكليترتبلا

..الاجثماعبةالأهميةذأتالحقوقصيانة

يح"آهجمالثمةثة9+34،5م79".9،آجمبدد44ه1+.د*03(؟)

-هـ؟ةعن؟34ونمممطنىكودعودالتور(2)

8ي.فعةءكءكةن+وىعب+50مئدد".ثكي7ة9آمحنةععم+نهد25.نهكظة،كا(

-.تج4ء+.تيىةمح+لهح*:مقصقنم+قتمفمنهءممغعمحد؟فير5ممعمحيةكايييجكيجمحدنهدقذ5
العق"،،اليييحميج*2838".2مق8لخعثنهلجءكءطهئجعيغج*50ركقة+م،55.
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غيرالصفةيمىلافيوالدفاعأفعاليبيحالشرىالدفاعولمذاكان

أئناءإيذاءمنننلهمماالرعلى-المعتدىفيظل،الاعتداءلأفعالالمشروءة

يمتهءجرعنمستولا-الدفاعحتةلمستعمالا

الشرسالدفاعففترض:ئلفمرورةوءلمرابرقعسئلعرد-596

ةالضروهحالةوتنفترض،اغيرحتهايمسفعلطريفعندفعهمبخطرالتهديد

مننوعالمثركةاالفاعإنالققهاءمنكثةمريقولولذلك،نفسهالوضع

القانونى،بأنرهالغرورةحالةعنيمتازالشرعهاالدفاعولكن."ف3الضرورة

حالةأما،إباحةحببلهلشرسفالدفاع:عوطهيك"بعضفىعنهاويختلف

المسقولية،منماخمجرد-الأفلعلىالمصرىالقانونفخ-فهخالضرورة

ضرورةحالةفىيوجدمنفعلولكن،مشروعالمداخفعلأنفيلكيعنىو

الدفاعالن!وكانهذاوير؟ص!بهمسئوليةامتنعتوإنمشروغغير

الىكونالفارقهذايرجعوءالفورةحالةصورمنممتازةصورةالشرى

مثلعنيصدرلاحينفىممثروعغيرفعلفىصادراالمثرقالدفاعفىاغطر

لمفعلعنأوالطبيعةفوىعنناشتايكوففقد،الغيرورةحالةفىالفعلىهنا

،تهددهى)ايمةالجريدخأنفىءشضاحبالمداخمكانون؟القانونيجرمه

ضرورةحالةفىيوجدمنأما،لفعلهالفارةالاثاراليهترتدبأنأولىالمعتدى-إذ

فإن،فمهبرعنءشخيلةوضعبقاطعناففطرمنيتخلصأنفىحقلهفايس

نحتها؟عنهمستوليتهفتمتضعالعذرلهيلتسسوليكبأمشروعغيرلهسطكلفعل

ولكن،المعتدىحتط-الاجيعيةالقيمةثي.نم-يفوقعليهالمعتدى

بينأخرىفروقفثمةذلكالىبالإضافةو.الفورةحالةفىيتساويانالحقين

لحالةمحيهالاحينفىوالمالالنفسعندفاعايباحالشرسىفالدقاع:الوضعين

،فغفةمحع!5+محء،كظ+ي*39.5!ؤ!2آ()

فالضرووةوحالةالثرىالدفاعكليطلتةحيثلماقالأالففهفىالسائدهرالقولوهذا

.،*5.ك!،آ+الضرووةحق"قبير

متعك!"!ةكتةمب+ف51".نحر(2)
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الجسيبماغطرالشرعىالدفاعقىويستوىعالنفساظطرهدداذاالاالضرورة

إلرمول!،جاأنقطركونالضرورةحالةفىيشترحزحينفىالجستموغير

افيطرمنالتخلصالوسيلةكانإنذلايىعليهيتعبنحينفىبالمربالمدافع

.الضرورةحالة.بهنثأتالذى

العلةهذهتحديدحولىالفقهفى5الآرااختنفت:ئلهوبهاقىعك-196

:النظرياتامإلىالإشارةعلةقفيماونقتصر

الدقاعفعلمنهيصدرعليهفالمعمدىالإكراهبفثرةالقولإلىرئىذهب

لمصكوليته-كليكونلاثمنو،الاعغداءأفعالعشهاالنامىءالإكراهتأثيرتحت

إمماوباحلآللاسبببهيقوملاكراهفالإ:صحيحغيرارئىوهذا.عتهايف"

الشركة*حالاهالدفاعبعضقيتحققلاقدالإكراهإنثم،المستوليةبهتمتنع

بهقثلأىالميددالأذئتحلوسعهفىويهون؟الموئهعليهالمعتدىيحتفظيذ

يهذد.وحيثيسيراافوطريكونجثالدفاعيرلتبرالإكربهفكةتكفىولا

بالشر،الشربلمتاهوئساسالإباحةبأنالقولإلىرأىوذهب.الغيرالاحداء

ذممةغيربالعقابالقانونتدخلهتجعلالدقاعوئذىالاعتداءأذىبينمقاصةفثمة

العقابمننوعاالشركخالدفاعتجعلإذ:للنقدمحلألنظريةوهذهءمحليل"

ولكدن.عقالالا.يصتهدفالدفاعأنفدمناوقد،المعتدىءلىالمداخيوقعه

تتطلببالشرالشرمقابلةفكرةبنئم،؟ائدهخطرااطفوقايةمجرديستهكف

يكتفىوكلك،يتحقتهاأنيندرالتعادلوهذا،والدفاعالاعتداءبينتعادلاصر

هوالدفاعبأنالقولإلىرأىيذهبو."8التناسبحربيهماينعدمبألاالشارع

:الرئقهذاعرضنقخلرأ(؟"

ء+مكعئجح!+آءئة،سلأ؟.ء+كجةبلأالعدلكجلمهحعهه1كةميج"ةعت+إلء+.ئمكج

*نهكععك.حيجر*كمةكه28،+5.ثج.(2،

:3نهحمحع!5محفءممعضجبحهثةمممحقنهرمحمةمممهم(،85يح5طبج(3)

،+كقبمفجالجردئكد1،،.ء+،9غ1+.5،ثجه(غ،



لهذانفخوالدفاعالقانونيحنافعالاعتداءأنذلك،القانونلحكمبقرار

إقراراالدفامماكانإذنهأالرأكةاهذوعيبء،ثيبعينهالفانونفهوع،النفى-

جزام.الدفاعيهونإذ،المعتدمحخعل!العقابلتوقيعمحليكونفلأالفانونلحكم

غيرصقتهمنالاعتداءيجردلاالدفاعلأنصوابماهذاوليعى،لفعلهقانونيآ

لامصلحةنهأهىالإباحةعالةبأنبالقولالفقهاءمنويهتيخكخيرء،2"المشروعة

وعيانتها،الحقوقكيدتأفىفعلهيساهمإذ،المداخكلالعقابتوقيعفىللمجتمع

قدالتىالعواملهابينمنهىالدفاعلأفعالالتعرضالمجرمينخشيةوأنخاعة

وصمعهفىليسلأنهالدفاعيحظريستفعأنالمجتعلاإنثم،الجريمةعنتئنيهم

ليسالمداخفإنالممايةوفى،الملائمالوقتفهالفعالةالحايةءلميهللمعتدىيقدمأن

تحقيقئى،ءقهصيانةفىالرغبةغيرفعلهإلىتدفعهلاإذ،الجمحكلخطرا.

بتحليليأنىوهو،والوضوحبالبساطةيمتازالرأىوهذا.لهنهلأللمجتمعمصلحة

محددةفكرةفييجعهاأندونالإباحةعليهاتقومالتىوالعواملللاعتبارات

حتتهأهدروإن-الدناعنملأنهىالإباتعلةئننرىونحنءكاملة

منالمجتبعتقديرقىأهمالأخيروهذا،عليهتنىالمهحقصانفقد-تدىالمه

يعنىو،لحقهالاجتماعيةبالقيمةقدهبطالعدوانإلىالالتجاءأنإذ،المعتدىحق

الإباحةفعلة"مجموءكافىالمجتمعحقوقعلىاعتداءينتجلمالدفاعفعلأنذلك

أهدربنوأمهايصونالذى-الفعللمباحةيقتضىمماحقكلحقترجيحهى

ء،83أهميةأقلينا

حننهعمحبمخكفنخكلعيج8ءعةآفأءعبعحعبحة.م+سعد9+.ةكلا"3فغعكمجكيجفنج،لأ(

،كتقمحككصيجمحة.ع+جيد".،560

85آنهقةنهعلالهم،نه+كمغعطعي1مم+39*3،*.2ميلمح(2)

!حعئ!ها،+-ءمم+يى9ر+ملهةة!ععت+لكم+".ئةكة،وىلا".+5.ثمدة-محعسم+(3،
لهقهندمحةءاحمظعي.ء"3خه".:ممهـعر2لمعك52دقشعء+طجلاركأ.م+خة9،"75ء3ة

لححققمعآ+كأ26.5؟35ميجملأ،40

.830س(؟9غ8،الجنائبةالمسئوليةفى:الغالىمصطفىعدلتورا

ئرمصطفةعودكوداككتورقلروأةالمؤلفحذامن؟6هعن51غرتمأننلر(4)

نلدفاحاعةباويعنىالفكرةحذهلمقالاستنادأنالفقهاءمنويفرركثير،؟5غمن؟ممع

كا=55ص9بومافيولفيدال:علىسبيلاقثالفظرأ،العفابلامتناعصببمجردالشرى
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شروطهبيانالشرسالدفاعدراسةتتضشها:لبنهبرلسىنحفميم!69ال

شروطهتوافرتلمذاأرهوبياننطاتفيهاالشارعيحصرالتئالقيودوتحديد

حدودتجاوزخكمقىالبحثالدراسةتتناولالغهايةوفى،نطافهفىوانحصر

.المثرسالافاعلمء

أ"زرلافلالب.

العمرهىالدفاعمروط

يواجهوفعلابخطرييددفعلاالشرغخالدفاعيفترض:عبم-168

متهما.كلفىشروطاالفانونيتطلبو.ءئيصدهافلمطرهذا

اظطرفىالمطلبةالثروط-56

يتطلبياقىلمغاالقانونيطبهاالتىالثروطأننعتقد:نهير-0699

ذلك،افلمطرهذاعنهيصدرالذىالفعلهاقىلاعلبهالمبتدىييلمدالذىانيطر

هذامنعهويدفاعالاجتماىوالهدف،ئيممدهافلطرإلىيتجهالدفاعفعلأن

ارتكبنهأفيةفالفرضالاعتداءفعلئما،نعلىاعتداءإلىيتحولأنمنالخطر

إنما،مرتكبهمنينتتمأنمنهالمغرورحقدنأوليعبإزالتهالوسعفىفئين

يتطلبهاالتىفالشروط،ذللثإلىوبالإعافة.خطرهيتتىئرلهماكل

نشأالذىالفعلةإلىتنصرفمماأكزعليهوتممدقاغطرإلىقنصرفالقانون

انبطر.عنه

شأنهمنليممنالفعليعنئئنالفكرة5هذبلىالاستادئنوأبناولكنا6؟وتمهامش=

رفغىقمجدىولا.تجربعهواليالقوليقتضىكاجموعهافىامجضحعلى.حقوقماالاعتداء،

سيلهفىججضهاتغحىأنلاالحفوقكليمخاتهأنالدولةواجببأنالفولالفكمرةحذه

اقتةأؤعين،الحقينالإبقاعكللىاصتحمالةالفرغنبذ6(الموصعالمشاراليه6ومانبولفيدال)البعضى

قية.أكزهاصبيلفىقية؟أقنهمايضحىئنالجتحمصلحةفتم!ن
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يتحقتهالماعتداءنهأأى،ضللأافلفهـاعتداء:اقالر!عربهفة-552

التعديلإلدفاعيسخهدفو،للأمورالعادىالسيروفقمنتظرتحققهولكنجمعد

الاعتداءيتضقألايستوىواعتداإلىايبطريتحوللاالسيرحتىهذامنة

،متصور-والدفاعالحالينفىفافذعلرقائم،منهجزءتحةيمحقفائهاأوطلافالإعلى

.يدفاعمحلهافلاالاعتداءصرلههتحقىبناأما

فعلارتكبأوفعليرتكبلملأنهالإطلاقعلىخطرثمةيهنلمفإشا

-.،ت"ك-افدللمحلىفلابخطرييددلا

فيستوى،لهلمصركخالدفاعبهيقومالذىاغظرتحديدفىالقانونويتوسع

لكليبيحالةارعأنذلائةيعنىو،غيرهيهبدوخطرنقسهالمداخييددخطر
--."2،

يقطلبولا،حموقعيرهعنيداطانلهيبيححقوفهكاعنيداخانشخص

عليهءالمعتدىالحقوصمابطالدفاعفعلعنهيصدومنبينبماترصلةالقانون

جسماافبطركانأسواءجائزوالدفاع.المالوعنالنفىعنجائزوالدفاع

باتالعقوفانونمن245المادةفقررتبذلكالقانونوقدصرحجصيم+".غيرأم

أئنااستعيلقوضربهبجراحئصابهئوغيرهقتلمنءلىمطلقاعقوبةلا"أنه

ء".مالهأوغيرهنفسأومالهأونفسهعنالعثرىالدفل

يتصورلاالحالاتبعضو،إيجابىفعلعناخمطرينشأأنوالأصل

ء3؟صمم2ممثرتمآبنوفيةالفاالجواعدجموعة؟49ممسنةكنوبرأ؟8فقنن(؟)

سنةمارحى*5ة1؟8عة04وتم7سالمعنىمحكةئحكمجموعة؟956سنةيئبنا3؟

ة793ك؟9ممرنم9س؟958صنةأكموبر؟4ء35نهبلا؟56رقم7حمنلأ956

-؟7من3رقم؟؟س؟9.ةسنةبناير5

ة67غمن690رقم7ءالقأنونبةالفواعبجموعة؟986سنةيوفيه6ءنغشخ(2)

.45؟عنآ35رغ7سالنفضهمحكةئحكمجموعة؟956تنةمارس27

.683مي588رفم7ءفيةالفانوالفواعدجموعةآ9غ9سنةأبريية4فقضة(3)

.ث36عن6غ2رقم6سالنفضةمحكةأحكمجموعة؟955سنةيناير؟2
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نشوءالحالاتبعضقىيتصورولكن،يث"الفعلهذايرتكبلممافيهاافلطر

الجائزمنفيبهونليهلوعطفلهابرضاععنتمتنعكالأميك"امتناععشهاافبطر

لفطلا.ذاقنإلالملائمةالوسيةإلىالالتجاءالأقلتبةأو،الإرضاععلىبوغامها

إذاإلاالامتناععنالةنثىءباغطريضدلاأنهالبيانعنوغنىةالهلاات"3"من

.القانونيتطبهاالتىالشروطفيهتوافرت

توافرالخطرفىنونالقةيقطلب:ابزقروطئقمرمة-652

يحددهمماالمالضدئوالنفنضريمةبجرمثرولخوتهديدهغيمار:كونهالتاليةانعثروط

حالااخيما!ونه،الحصرسبيلكلالشلوع

سمتروععيراغطر-كوق؟5

غيرافمطريعد:متروعغيرليالراعممارفىالفملبر-202

يئددأىكان،الجنائىالشارعيحميهحقعلىباعتداءييبداكانإذمعةءروع

بفعلهينشىءغريمهجسم.فىالسلاحيعلفمنءمعينةبجراميةنديحةبتحقق

يهددو،الجنائىالةارعيحميهبىوهو،الحياةقىعليهالمجنىحتةيم2لمدخطوا

افمطريعدولذلك،القلهاجريمةبةياتقومبجراميةنتيجةوهى،الوفاةبشحقق

يكونبثرطكلليسونكشلأ.معثروعغيرخطراالفعلهذايفشنهالذى

عليكالجنىجممفىالسلاحبعمالحدلهءالمنشىالفعليبلغانمشروعغيرافبطر

كا+حئنهم1"ءككعكأككعةةإمجابيأحونأنالحهارؤالففهاءبعضويتطلب(6،.4

أحكمها؟بحض!فىبذلكاق!غنىمحكةصرتوفد،ك"اههقعع!8".م+ءثعه+م)مر

،27عنكارقم62سالنقننمحكةئحكماجموعة962.ينايىسخةهنقضه:ابىلثالسببيطعلى

ينشالحطرمجالاتدختكنلمة9الواطروفلأنذللثقروتقدالحكةئنلنايبدوولكنه

بيمابى.نعلبنيرمتصوراالحطرمجنلماى،الاةناعطربقعن

،كنهدد،كنهج،لاقكلهالظعلالنهقة؟لمك"،.ع.رم"0033(2،

.(3،رقمهامق؟58عةمصطفىكودكودقتووا،كأ(
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طروففى4حمامجردإنبل،بهالتهديدئوجسمهإلىالسنلأحتوجيهفمحرد

غيرخطراتظشىءأفعالهذدكل،محتلاالحياةعلالاعتداءفىاستعيلهتجعلها

يده!ضعةالجانىتوجيهفإن،نفصهالفمابطوتطبديا"الحياةفىالحتهاكلمشروع

الجسم،فئعلامة"عحقمهشداخطراينشىءفعليصبهنموإنالمجنىعليهوجهإلى

ءمشروعغيرخطرلذلكوهو

فقد،ذاتهفاالفعلعلةتسجغلاالمثروعةثيرالصعةأنيتضحذلائةومن

يعاقبلايمةجرفىشروعمجردأوذاتهفىعليهعقابلاعملتحفيرىمجرديهون

،القانونيحميهحقايهددخطرأينشىءحذلكوعنه،فيهاالشروحعلىالقاتون

دضروعا.ذاتهفىالفعلكانإنومثروعغيراغطجفيعد

!ملالتىالنتيجةالتساؤلاعشلأيقتغىمعضروعغيراغطراعتبارقىفالغهابط
يعنىو،القانونيحيهصعبةالاعتداءفيهايتمملأنهمنكدوالتأيحققياأن

غيردخولةلايقتضىإذ،خالصنموعوعيةعلىعناعريقومالضابطهذاأنذلاى

علىالضابطهذايعتدولا.اكجريمنصوصأحدنطاقفىالمحتملالاختداء

لبنائيةللمستوليةأهلزالمعتدىيهونأنبشرطفليس،شخصيةعناصر

ءرف"فصلهينثموهالذىالخطرالمشروعةغبربالصفةعالماأوللظقابمستحقاأو

قانونة-من346المادة)الجريمةبلفظالثرطهذاعنتيرالفانونوقد

مستجمعةكليمةجرالمعتدىبفعلتقومأنث؟ذبيعنىلاولكنه،(العقوبات

منصنباقانونيائمخيبيمةبالجريعنىإنماو،نوىالمعالركزعفذللثبما،اكلنها

.الحالاظطربعينههوالمختملهاوالاعتداء،الحتملالاعتداءعلى

.:لاحرءى.عابرقألهاقفمبسرفىئالضابهزفىائميم-253

:نتيجتانانشرهىللدفلمرطاالخطرالمشروعةغؤلرالصفةاعتبارءلىتترتب6

جواز،وئلتاممصرعا؟معشروالخطربذاكانالعثرهىللدفاعمحلهالاأنه،لبؤود

،كمحجسعك"لمكه..ء2غ34ة5محصىثقك5؟هك"39مءميدملأ(ق،-
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تعنيالأونىفالنتيجة.يئ"مشروعغيرحخطرضدكلكةالشربالدقاعالاحتجاج

إباحةلسببخاضعاللخطوءالمنشىلهلفعلاكانإذالعشرىللدفاعمحلهالاأنه

بالدفاعالاحتجاججوازتعنمةالتانيةوالنتيجة،مشروعالذلكتبعاالخطرقكان

لامتناعسببمنياتفيدأنشأهمنولوكانمشروعغيرخطرضدكلالشرس

فانونى.عذرمنيستفيدأوالعفابامتناعأوللمستولبة

لمذاكان:المعرعةلايرفاعانمفىفروبام!نوافرمبهازا-204

لمنيبوزفلامشروعاعنهالشاثحىءالخلرفكانبباحةلسببخاضعاالمعتدىفعل

"أنكلنذلك،كةالثربالدفاععتحالدرئهالعنفيصتعملئناظطرهذاحهبده

محلفلايكونيتحملهبأنلهيتعرضمنيكمالقانونأنهمعنىمشروعاالخطر..

غيرففصلهذلكسبيلفىعنفعنهصدر9غن؟منهبالتخلصليسمحلأن

،*"رع
فىحدودأبوهيرتكجهاضربلافعاليتعرضمنن!فلذلكوتطبيقا-مسرثه

بمعرضومن،الأفعالهذهقاومإذاشركادفاعحالةئيعتبرلاثالتآكحق

حقءستعلاصريعدلاالقانونبهيقضىماحدودفىعامموظفةمنصادرلفعل

بالقبضأصلتنفيذيتعرضمنذلكمثال،يقاومهحينالعثر!خلملدفاع

لتنفجذعيتعرضوقققانوناالمتطلبةالشرومزكلفيهتتوافرالسالتينىأو

حالةقىيعدلايمة؟الجرالمتلبىالمنهمفإقلذلوعوتطبيقا؟التنفيذواجبجمالإقدام

طبقاوالمحبوس،"3"عليهللقبضيتعقيهمنعلىالنارأطنقبذاحخمردفاع.

لخعئئعكاكلعح!كتةمح50وثفه"..تملا(6،

،++ينهكعع!.تحةكة08،نهكج.ء*دآ،1+كةه+بلمحعع!كتة*50ككث+.ر9ة5عقئمهمحة(2،

ثج؟89061،ءاليج،ي.آج8محردء+مةر،..ء+ءغقر+.364!5الهج،+محععيجمح+كمحكلظعي
.ء+،89مث!.كل2ةلهكم.،كعحفئع+.ء+!ع81".2له55ةثردعظجك*،كعمعتبمحثمنهعحمحة

مدد.8لهتج،".،058

قنوواة327مخالقالىمصطفةالةيهتور.؟95منالسعيدمصطقىالسعبدتتورا

ه8عوقم...مبادىء:راقءفىتنوراة6ه\عى6غ2رتمهـصطفعكودعود

مبادىء:عيدوءفقنووا.غ76س672رفماحملمعييهابراهيممحودذان+ألاح،46مي

.غء7بى(؟962،المصرىالعغابىالتةرعمنالعامقلقم

.؟77ص66ءرتم2؟سالرسبةالجوعة6192سنةينابركاآنفضة(3،
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القانونبتةفيديقوممنعلهااعتدىاإذالشرهىبالدفاعيحتجأنلهليسللقانون

اعتداءعنهيحدرمنفإن،نفممحهاللقاعدةوتطبيقا.الحبسرف"منليتخلص

بالدفاعبدورهيحتجأنلهيجوزلاشرسىدفاعحالةفىعليهالمعتدممةبهيصمير

-"2،
دقعفلا،حدودقهفىءلميهالمتدىمنالممادرةالافعالقاومإفاالشرسى

ءالدفاعضد

ازنرلهرمجبايزمبابلامنتنيةتعدلاالمشروعةغيرلهلممفةولكن

فالفعلهءدودهاالإلجحةجاوزتأوشرطنخلففإن،وقيودهاالإباحةتوعذ

الفعلخطرفيهيتصفالذىالقدرفىجائزضدهالعصرسوالدفاعمشر،عغير

متجاوزاكافقاومهاب"ضداعتداءأفعال!ا"ارتكبفإذاءمعثروعغيربأنه

يقاومحيماصرهىدفغحالةفىكايعدا"فإن،الشرسالدفاعفىحقهحدود

بذلكفصارتالافاعفىحقهنطاقأفعالهفيهاتجاوزتالتىالحدودفى"ب"
5-"3،

مسروعهعير

دفاعحالة5ـفىاعتباريتصورلاالمعتكى.بأنالقولإلىئكهرويذب

فىبخطئهنفسهوضعقدأنهذللث،حقهحدودعليهالمعتدىجاوزولوشرس

لدرءلازمغيردقنماءكفإنذلكإلىبالإضافةو،للخطرفيهايقعرضالتىالظروف

وهذاء،8غيرمؤعلىيعتدى؟الاابتداءيتفاداهانوسعهقىن!حاإذ،افبطر

،القانونيتطلبهلمشرطاالثرىالدفاخشروطإلىيضميففهو:صحيحغيرالرأممة

.ولذللثكان،بهانفطرحلملفىيدللمداخبهونألاالشروعزهذهمنليسلمذ

ارمجةأناسضفزازهقلىترتببفابالدفالخالمثرهىيحتجأنغيرهاستفزلمن

.**8عن2كا6وفم2بالقافوفيةنلفواتجموعة6936صنةأيريل؟6نفص(؟،

بة"قعنهيع!عتج.م+غه7،+.نمكجثعدةممة.كج9نهسرهبهـ،مج*2645ميجعلممك"(2)

ء؟كا2ص266رفم2بالقانوفبةالفواعدجموعة0932سنةفوفبر27نفنهه

!حههن،+خرتاك،بتطب7،بممكيا3،

هـودميكلعع!3؟ء-كة2،81+850م9.-(،،
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بضربغيرههددمنئنيقبللاالمنطتهالمنثم،بالخطرتهددءأشالابىخصمه

عنصدرتاإذكةالشرالدفاعفىحقهيفقدالقيمةتافهةأشياءببرقةأوبسيط

بأنالقولبصمحيحليسأننلاحظالهايةوفى.بالموتتهددهأفعالعليهالمجنى

ءلىيعتدىألاالمداخومحقىلأنهكانالاعتداءلدرءلازمغيرالدفاعفعل

عماالتساولويفقرضافبطرنشوءبعداليهينظراللزومثحرطأنذلك،غيره

للبحثمحلنلاالخطرنشوءنبلأما،4لدرئئخرىوسيلةالمداغلدىكاصباإذ

.العثرطهذافى

:آي!انممئرلغبرئلتى"فكولرللمرعة"لرفاععرنفر-552

إذ،بحتموضوعىضابطهومشروعغيربأنهاظطرفىوصفةالفابماانقدمنا.

فيهةيتعثلبجراميةنتيجةهوالحتملالاعتداءأنمناكحققغيريقتضىلا

مشروعغيرافلمطراعتبراإذأنهذلاثيعنىو"الفانونيحميهحقعلىالاعتداء

ماغلديهتوافرقدلهءالمنشىالفعلارمجبمنيهونعييوةفلاالضابطلهذاوفقا

مجنونعنصادرلاعتداءيشعرضفمنلذلكوتطبيقاءرف"الجنائيةالمسئوليةمن

الشرععبالدفاع!تجأنشكدونيسضطيعمكوهئوالسابعةيبلغلمصغيراو

ناالرأممةهذاعليها؟ضدالتىوالحبهةءهيتهددالذىانبطربالعنفيقاومحينما

عناعرشخصيةكل-الأملفى-تعتمدلاموضوعةفةكرةالمشرومجةانعدام

الجنائية.للمسئوليةالأهليةعنتمامامتميزةوهى

مصئولغيرشخصلاعتداءيتعرضمنبأنالقولإلىرئمم،ويذب

الفرورةهبحالةيحتجأنيصعهبنماو،الشرعىبالدفاعيحتجأنلهيكونلأجنائا

قكك،)محمخمئئل+ة(مشروعغيرنهبأيوصفلاالمسئولغيرفعلأنالرأىهذاوحجة

جي!س!9".3علأ5م،م5"5ةةقهن*،ءج!8مقتج4كلح4ةغكلعغظعكء5398"آ(

مكهمروىةءكاةآهعةعع!"+50وثثميج3جك"ةبعدثت6ءآج"الجعععدد،9مم*ملأ54ءكنظ

".كج084

.338عنالفالىمصطفيقضوراة942عنالسصيدمصطوالسعيدكتورا

،آمحفدمحعهعمحككج*هك96+50رأه4".ةلمحكهر9.آهكلتفه+.ء+2689"ملر80(2)
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لهدامحلولا،كاجريمة"بأنهالاعتداءيصفالقانونفإنخلكإلىبمالإضافةو

الرأىاوهذءغيرمشتولا"فلأالفعللأنمدناوتكبالمعنوى!هاانتفىاإذالوصف

،مشروعغيربأنهيوصفلاالمئولغيماوفعلبأنالقولمحيحافلين:محلالنقد

وعدمتجريملنصاغضوعضابطهاموضوعيةفكرةالمشروعيةانعدامأنذلك

للمسقوليةةالجانىأهليةعلىمتوففةتكآنمثمومن،بباحةلسبباغضوع

وصفااكتسابهيعنيهماكلفإنيمةجربأنهالاعتداءيصفالقانونلمذاكانو

.غيرالمسئوللفعلبالنسبةتوافرهوءتحمايتصور،مشروعغيروصفاأى،لمجراميا

المدافعينزلهالعقابمننوعاالشرعىالدفاعلوكانفبولهيمكزء.الرئنىوهذا

ولكنها،بالعقابجديرابونأهليتهكلاشترامذمدنالمنلىيكوننذ،بالمعتدى

كانبذاو.لهك"الأهليةتلكلاشتراطمحلهايهونلاثمومن،عقاباليسالدفاع

ملزمغيرالحقصاحبيكونأنفيكفىالقانونيحميهلحقوفايةمجردالدفاع

الخطرمصدريكونحينماشكبغيرذلكيتحققو،الاعتداءبتحملللقانونطبقا

عليهالمعتدىلاقيدىالمورةحالةأننلاحظالهايةوفىءمصمولغيرشخم!ا

أتحينفى،المالانبطريهندحيماأوجمميمغيرللنفمنالمهددالخطرحيمايكون

-الحالتين.هاتينفىيجديهالشرسالدفاع

م!عزرقانوفى:يقيرئبعمرىىف"رلو!عرعتلنممرافرللرفاع-602

وانمشروعغيرفعلهأنذلكفمعنىقانونىعذرمنيقدالمعتدىإذاكلنة

متالهسةزوجتهفاجأأإذقانوج"التخفيفسببالهينتسن.بنكانويعاقبهالقانون

معاقبالأنمشروعغيرفعلهحياكانيزبىومنهىالحالفىفتلهانحاولبالزنا*

للزوجةكاطلذلكونتيجة،(العقوباتفانونمن2نه7المادة)أجلهمن

طفلصغيريهفدهولمن5انوجلإ"فاومالمذاالثرسبالدفاعالاحتجاجوضريهها

ء082عة42.رغمصطفيكودعودتسووا(6)

+العع!"،دج-+5مغه7،+م0.33.(2،

1+ءحكعح!.معةكج28ء.م+87ن"نهقمء++ء+عجكظةينهك9.مه455ء+.23مر()كا

كا.28عنالفالىمصطنىالدكنرو6940عنالسعبدمصطفىالسعيدتنوو،
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يجتجأنكلملةسنةعشرخمسةعنوتقلسنةكاملةعشرةاثنئكلسنهتزيد

من66المادة)فانونىعنمرمنيصتفيدالصغيرأنمنالرنمعلىالشرسبالدفاع

ءأباتالعقوفانون

للاعتداكاداةالحيواناعهستخدمبذا:للبولنعنالمربرفج572

يهددهلمنقرافالالىللترددمحلفلا،صلهباعدوهعللأشخصأطلقلوكا

اطموانإلىينسبلاالاعتداءفعلأنذلك،شرىدقاعحالةقىنهبأانبطرهذا

يعنىو،فىالاعتداءتسقعلأداةيةأشتأنالحيوانوشأن،مجرضهإلىينسبإغاو

ثمخن،كذلكمشروحغيرعنهالنامىءوانلمطرمشروعغيرالفعلأنذلك

جاتزارقلأءضدهالعثرسىالدفاخكان

يهونأندونيوانفذطرشخصيتعرضحينماالمشكةتدقولكن

بفاالشرعةبالدفاعيحتجأنبافبطرللمهدديحوزهل:حدأتحريضنتيجةذلك

يحولة(باتالعقوقانونمن357-305المواد)بهأضرأوالحيوانفتل

المشروءيةبانعداملايوصفانعنهالناجموالخطرالحيوانعومأنبذلكدونالقول

وءقلقواعدلاتطبتة،القانونفواعدلتطبيتكأنتيجةيهونإتماالوصفهذالأن

مشروعغيرنهبأالخطرذلكيوصفأنثماستحالومن،الإفسانأفعالغيرعلى

للمهدد.يجوزأنهالبيانعنوقى.مواجهتهفىالشرهىللدفاعمحلفلايهون

اغطرلاتتطلبكونوهى،ضروطياتوافرتاإذالفرورةيحتبهبحالةأن؟الخطر

ولكن."3المالردونللنقسمهكداجصيماكونهتتطلبولكتهامشروع"غير

بذ،الضرورةيحالةالا-حتجاجإلىحاجةفى؟افبطرالميكديكونألايغلب

بغيرذلككانبذاإلابهاالاضرارأوالحيواناتفتلجريمةأكأنتتواقرلا

توافرفقدخطرلتفادىضرارالإأوالقتلاذاكان4أذالبيانعنوغنى،مقتض

.؟97جمنالسعبدمصطنىالسعبدتنورا(؟،

حي*3ع5*،.خق+8.ممك*رممظمودسق،(2،
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أنللقتلالملجثةالضرورةفىيشترطو"فلأ3يمةالجركأنااحدوانتفىالمقتضى

فيمةتكونوأنمالهاوإنساننفسعلىخطرافدكانالمقتولالحيوان.يهون

مأنبقتلهاتقاوهحصلالذىالفرربجاذبمذكوراشيئاليستالحيوانذللث

وماكانالقتلوقتحائقاخطراقدكانالقتلاستوجىالذىالحطريهون

وضعفىالمتهميجعلالمقتضىبتوافروالاحتجاج.لهة"أخرىبوسيئةاتقاوهيمكن

المالالحيوانخطرهددولوالمقتضىيتوافرإذ،الضرورةبحالةاحتجلومماأفضل

.الضرورةطلةبذلكتتواقرلاجخفى

أفعالفيأنىنحطرميددأنهشمخصيعتقدقد:دلوهمىئين-258

يجوزفهلومااعتقادهكانوأنوجودلهيكنلماظعارهذاأنيتبينفثمد

مقبلاشخصماالمصرمميبصرأنذللثمثال9أفعالهلإبإحةالشربىبالدفاعالاحتجاج

الرعاميهاعليهبإطلاقفيعاجلهاليهموجهاسلاحايخالهمىءبيدهوالظلامفىنحوه

يحملهماوأنللمتهمصديقالشخصهذاانذلكبعديتبينثميقتئهأوفيجرحه

،الموهومباظطريعتد.القانونأنيبكوءمنهامررلااداةإغاوسلاحايهنمالم

عندقاعاالعمدالقتلتبيحالتىالأفعالتحديدفى-قولهذلككلواوليل

اكانإذ-بالغةجراحأوالموتمنهيحدثأنيتخوففهل"-المالأوالنفس

،(باتالعقوقانونمن249،355المادتانكالممعقولةأسبابالتخؤفلهذا

البالغة،الجراحأوالموتبحداثنهمنشأالفعليشترطكونلاأنهذلكيعنىو

بذلك،القضماءساوقد.الشآنهذالهيهونأنمنالتخوفمجردإنمايهفىو

ولوكانالشرهىاوفاعحالةبقيامالقوليصحأنه،نديدةأحكامفى،ففرر

اعتداءهنالشأنالمذاخروعفىتلفىولللابساتوهميامتىكانتالظروفالاعتداء

يهونأنالونهخباخلطرللاعتداديشزطماسال،اليهموجهاوحقيقياجديا

غر.مبلدىء:راشدفيلنوراة؟96صالسعيدمصطفيالعنعيدقنورا(؟،

..468عنه؟ه

-.658من37غوقم2ء5الفانرالقونعدجموعة؟932أكغوو؟كابقنهه(2،

العقوباتفانون-؟،
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.مضولة"ف"اسبابإلىمستندابقيامهالاعتقاد

موضوعية،طبيعةذاتباحهالإأسبابأنذلك:للنقدمحلالنظرةوهذه

مجردتوافرهاعنيغفخولا،أثرهاتنتجحتىحقيقةتتوافرأنذلكويقتغى

يعنىذلكفإنتتوافرضيقةأنيتعينالإباحةأسبابإنفننااإذو،ذلكتوهم

ايبطريستلزمالقانونبذاكانو.مجشمعةتكونأنينبغىثحروطهاأنكل

فإن،فوعيوجدأنينبغىاغطرأنفمقتضىذلك،الشرعخالدفاعلقيامكشرعذ

النحوهذاعلخثبتفإن؟المداخمخيلةفىإلالهوجودلانهأذلكفمعنىكلدنوهميا

وجوديعنىالاعتقاداهذولكن"الشرسىالدفاعبقيامللقولمحلفلاانتفاوه

القصدينفىالغنطوهذا،عليهاالشرهىالدفاعيقومالتىالوقاغعلىمنمبغلط

غيرالعمدىكذلكاغطأينفىفهومعقولةأسبابعلىالامحمقادبنىوبذا،الجةإئى

والحقيقة.مشروعغيرذاتهفىالفعلإنكانوالجنائيةللمصئوليةمحيهايكونفلا

وفد،"3"،الإباحةفىيغلط"صورةيكونأنغيريعدولاالوهمىالخطرأن

ء"3حكمهاربيانسبق

المثركىالدفاعلقياممبرتحافطرتحققهايعدايتىالجراتم-3-2

تحققهامبرراخطريعدالتىالجراتمالشارعحدد:مخبرئبر-259

)الفقرةالنفسعلىجريمةيعتبرفعلضدكلالدفاعباحفأ،الشرععالدقاعليمام

ة369صكا89رقم7بالقانونبةا)قواعدبرعة؟9غ7سضةكنوبرا7بهحه(؟،

سنةفوفمبر2025كأ8ص79وتم6حمظاكفقمحكةأحكامجموعة519.5سنة!اير9

ء53آعن025رتم2س؟95؟سنة!اير022؟96ص75رنم2س؟950

7ء6رقم9س؟958سنةأبربل8ة92ءمةكأ.غرقم2س؟95؟صنةأ!ربل9

لأ.98عن84رتم؟"س1959شةفبراير66ءكا98من

3لهمتغح!كلأقع1مم"،جث+ممهة(2)

.؟7!ص515رقممصطفىبرديدالايهتور

..مذا.اقولغبمن-ث72مة66؟وقمأنظر(3،
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الأموالائمجرالحصرسبيلعلخوحدد،بات(العقونونمنقا642المادةمنالأولى

بذللتو.(باتالعقوفانونمن246المادةمنالثايهالفقرة)الدفاعتبيحالتى

جؤائمأنباعتبنرواضحةأهميةالمالوجرائمالنضجرائمبينالتفرقةتكتسب

الثافى.النوعجراتمبضغيريديحهلاحينقىالدؤعتبيحجميعاالأولالنوع

يرادو،كأفلتنهةمحقعهيكهأكنهلأبهك-قنه+الأشخاصجرائمهىالنفسوجرائم

لذلكقبعاوخارجاعليهالمجنىجسخصمرتبطاحقابالاعتداءتنالالتىالجرائمبها

بالاعتداءفتنالككفالتهةح5همكعانهيقظكقعنطالأموالجرائمأما،نلتعاملةئرعندا

التعاملهدائرةفىلذلكوداخلةاقتصماديةقيمةذاتحقوقا

بالاعتداءتنالفقد:متنوعةالجرائمهذه:للنفعةجمرلنمه526

الجريمةفتعدالجسمسلامةفىالحتةتمسوفد"فتلايمةالجرفتعدالحياةفىالحق

ذلكوهمال،الحريةفىالجتةتمقةوفدةضارةموادبعطاءاوضربااوجرحا

العرضصيانةفىالحتهاتمسوقد،حتهادونالأشخاصوحبساخفطفجرائم

الشرفمنتنالوقد،الفاضحوالفعلالعرضوهتكالوقغجرائمفتشمل

.الأمراربنشاءووالسبوالاعتباركالقذف

الشربى،الدفاعتبيحجميعافهى،ئماالجر5هذإلىبالنصبةواضحةالشارعوطة

التعدىبل،البسيطفالضرب:جسامتهاأونوعهاحسببيبايتفرقةمحلفلا

الذفاعيبيحذلك،كل..ءصورهأبسطقىالفاضحوالفل،افبنيفوالإيذاء

اتمعهغومقدارذاتهفىارفاعحتةوجودبينالتفرقةتجبولكنءالعثرهى

افففيفوالإيذاءالمغدىأوالبسيطالفربيهددهلمنالشارعأقرفإذا،نطافه

فىإيذائهأوالمعتدىبقمللهيصمحأنهذلكمعنىفليس،الشرهىالدفاعحتها

يبدده،الذىافبطرجسامةمعدفاعهتناسببوجوبيقيدهبللأ،جسيمابيذا،بدنه

عنذلكمعوسؤالهالشرسالدفاعبحقللمداخالاعقرافمتمعوراولذلككان

ءحدودهتجاوزه

محلفلا،تنوعياعلةالنفسجرائمبينمساواةيقرالشارعاكانوإذ
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الشركةالدفاعتبيحوالاعتبارالشمرفعلىالاعتداءجرائماذاكانتفيماللشك

الفرنى"فك،الفقهفىيبررهماالشكلهذابذاكلنانهوالحقيقة.تبيحهلائم

الجرائميحددنصايتضمنلاالفرنسىفالقانون:محيهاالمصرىالفقهفىلهفبيس

فىالاراءأخلافإلىئىمماوالقضاءللنقهذلكتاكأالشرهىالدفاعتبيحالتى

جرائم-الاعتبارجرائمإلىبالإضافة-مخها،الجرائمعددكبيرنظهع

الشارعولهكن.العرضجرائمبعضوائيسيرالبدنىالإيذاءوجرائمالأموال

محلفلايهونالنفسجرائمبينالمساواةبإفرارهخلافيلأحممالمصرى

شروطهتوافرتاإذالثرىالدفاعتبيحالاعتبارجرائمبأنالقولفىللتردد

الجرائمهذهعلىتطبيقهفىانبطرحلولاشتربطويقتضى."2حذودمروالتزمت

أوبقولتقوموإنماعليهالمجنيعلىيقعمادياعنفاتفترضلاجرائموهى-

الجانىلمنعضروريالمذاكانإلاللدفاعمحللاأنهنقررأن-إيماءأوكتابة-

ابتهكأبشاأما،نجهاالاسترسالمنأولمنعهبيميه+أوأوكتابهتهفىأقوالهالبدءمن

عنفمنذلكبعديصدرمافإنمثلاعباراتهيفنطقجراىالإنثاطهمن

همباحغيرانتقاماوإنمايكون،يعددفاعالا

تبيحالتىالأموالجرائمالشارعحدد:دلؤمردلجمرانم-21آ

والثامنالتانىالأبوابجقىعاالمنصرصالجرائمقىلخصرهاالشرهىاوفاع

والجرائمباتالهقوفانونمنالتاي!الكتابمنعمثرواراجعشروالثالمث

قانونمنوثالئةأولىفقرة389والمادةأولىفقرة387المادةفىعليهاالمنصوص

:النصوصهذهماتجرمهحلمأفيماونبينءباتالعقو

فانويتءن25،309كل،252المواد)العمديتهاالحرجرائم-(

1+مط!لاعع!ةهل!كي.!همركج.ء*56مؤ"عع!"بدكتة.م+،5جث+.ةورألك+جلاءآع(؟،

58محعلا".ء+ملأ5،،".3650

147رتممصطفيكودعودانايهتورت69؟صالسصبدمصطفيالسعيدقتووا(2،

تتورادفةويى،472من556رنمء..مبادىء:راشدعلاقتورات؟66مة

.3؟7عر،القالىمصطفى
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259المادةعبهاتنصالتىالجريمةعدافيماجناباتالجرائموهذه،(باتألعقو

غليهاتنصالتىالجريمة6مالجرهذهإلىنفيفأنونستطبع،جنةنهى

شانهمناستعمالاصرالمفرقعاتاس!عماكتجرم.القةباتالعقوقانونمند029المادة

ءيخطرر؟"الراموالتعويض

العقوباتقانونمن311الموللى)والاغتههـابالسرفةجرائم-2

جنحءبعفهاوجناياتالجرائمهذهبعضو،(بعدهاوما

قانوقمن354المواد)والإتلافوالتعج!بائتخريبجرائم-3

،359،366الموادعلمهتنصماجنحعداالجرائموهذه،(ومابعدهاالعقوبات

....جناياتفهحعباتالعقوفانونمن368

العقوباتفانونمن369المواد)الغيرملكحرمةانتهاك6مجر-4

-جنحر2".الجرائموهذه،(بعدماوما

محههولأوزرعفيهامبذورأوللزرعمهيأةئرضدخولجريمة-5

الركوبأواطلأوللجرالمعذةدوابهئوببهاثأوبكفودهبنفسهفيهامرورهأو

.فانونمن258اقادةفىعليهامضصوصآكلنالمادةهنهعليهاتعاتبالجرعت.الئ(؟)

البنبهوموضهائنباعتبار2،!لالمبدةمةاقعا!ةالففرة)شارةتشملهاوكانت،بلهقوبات

؟949لسنةه5رغبالفمانونألنيتقد258ائادةولكن،البالثالكتابمنالبافى

باعتبارهماالأخرةونعنينا،د؟35،ب؟.2للادشنهبلىعليهاننيكلنتنلقحكمالأوتفلت

لسنة42آرتمبفانونيلرسومتطببقفىشأنالنفمنمحثةقررتوقدءالأموالةبجراثمالمنعلفة

258نلمندةكعضتهاالئحكلعاالأيلغلماثارعاأنالجرنقمبعننعنبالعفوالحامن؟953

سة4النفغنمجكةةأحكلمجموعة؟953سنةيولبه7فضة،آخبرموغعالىنفلهاولكة

عابماشةكاق!اثىالجديمعةبأنالفولةنسنطبعالرأىجهذاوأخذا.(؟آ22صكأ79وفم

مبررةاعتبارماالأحكامهذهبينهومن،لهامخفعأقىالأحكمئتنيرولمتلخلم258للاده

.للثرىللفظع

ذلثاوبعنى،الفعليةباطباؤةسالغيرفلكحرمةاقهاكجرائمفىالعنرةأنرنلاحغذ(3،

؟9غ8سنةيناش28!فن:حينؤتهعبطجندىمنقبلىالثرىإنطحاالشلىللحلزأن

لم.388عن29آرفم6بالفافونيةالفواعدجمكلة
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من،387المادة)بغيمارحتهاذلككأنمنهاتمرالدوابأوالجهائمهذهبركأو

مخالفةءيمةالجروهذه،(نلأولىالفقرة،باتالعقوقانون

389الماقةالغير)منقولاتمنمىءإتلافقىعمداالتسببيمةجر-6

مخالفة.الجريمةوهذه،(الأولىالفقرة،العقوباتقانونمن

محصولةجياأرضقىبشبرحتهاترهىنركهاأوموامىرسىجريمة-7

الجريمةوهذه،(الثالثةةالفؤ،باتالهقوقانونمن389)بستانفىأو

.،آ3مخالفة

ذلكعلويترتب،الحصرسديلعلىالجرائمهذهالشارعحددؤد

جريمةعنناشقاالماليهبدالذىا:دلريهونحيثالشرسالدفاعلمنكار

.5،2وسواها

حالااغطركون-3

حالا،افبف!بذاكانبلالهلشرععللدناعمحللا:تميبعب-262

السلطاتيسعلاخطرمنالقانونيحميهحتهاوفايةيستهدفالدةعأنذلك

كاملاعتداإلىبعديتحوللمالخطرأنتفترضوالوقاية"عنهتدرأهأنالعامة

.92من76رقم؟بالفانوفيةالقواعدجموعة6928سنأديسمبر27!ضه(؟،.

.3*،ص252رنم5ء(*،؟سنةفبرايركا

فاعتدىئطانهلرىبداوتهامنليتمكنالساقيةمناقعهمبقرةحيهشحنحاولفإةا(2،

لرىإتمامأالاقبةلمدارةفىحقهعقشرعى2فاعحالةقبعدلافإنهذلكعنلردهعلبهاثهم

-(68!ع؟2وتم5بالقافوفبةالفواعدجموعة1939صنةنوفمبر27أ!م،أرنحمه

الآخرمبربتفندىكليهدمهأنالمتهمفأرادئرنحهاعنالنرقلمنعسداعليهماالجنىأقامولذا

فففن،شرعىدظححالةفى)يةفهوالناوعليهممافأطنقمنعهعنيهاالجنىعاولةأرفغرق

حاولةولمذا.(،89عن2،7رتم5=القواعدالفانوفيةمجموعة؟9،آسنةةل؟ريأ28

شرعةدفاعحبةفىبعدلاالأخيرهذافإنأرترىمناثنهملمنعمياهمجرىتنييرعليهالجنى

عنهالمدافعةتصحعاالرىكلالراعليىبذ،ةلكمنلمنعهعليهالجنىكلاعتدىمالمذا

552رتم7ستلخغ!نمحكةئحكممجموعة؟956صنةمايو؟،نفن!،النوةباستعمالقانو!ا

.(7لأ2ص



-3؟5-

تستطيعلاالعامةالسلطات!ون(محلللوقايةفليسالاعتداءتحقتهاإذالأنه

لايهونوحدهالفرضهذافىإذ،وعحعكالاعتداءأنيفترضافبطردرء

ءفعالنحوعلىقتدخللديهامتسعاتاقي

تين:صورفىإحدممةلخطرحالاايهون:؟ليلرمايرمزيموفى362

ونلتانهيم،يبدأأفوشكعلىولكنهبعديبدألمالاعنداءحيثين،لبؤرقة

الأولىالصورةمفىبعدرف"ينتهلم.ولكنهفعلابدأقدالاعتداءيهونحيمث

إلى.يتجهالثانيةالصورةوفى،عدوانهفىالبدءمنالمعتدىمنعإلىالدفاعيتجه

عدوانه.فىالاسترارمنالمعثدىمنع

الآتيتين:الحالتينقىاستبعادهيعنىبقتينالساالحالتينايفطرفىحلولوحصر

فعلاهتحقتةقدالاعتداءيهونوحيث،مستقبلاالخطريهونحيث

نيبدألمالاعتداءأنالوشيكاننلفيفترض:لنفلرللرقملعه264

العادىالسيروفق-المنتظرمنتجملأفعالالمعتدىعنصدرتولكن،بعد

يلزملاالشارعأنبذلكيشغحو.الفورالاعتداديبتدممخءأن-للأمور

لهيجيزبل،الدةعلهيباححتىعلبالاعتداءابتداءينتظرأنبالخطرالمهدد

انلطرفىصفةالحولأنذلكيمنىوة"2"الوشيكاغطرييخلمندهأنبمجردالدةع

أخرجثمبالقتلاخرشخصهددبذافإنه،لذلكوتطبيقا.الإعتلحاءفىلا

علىالدفاعلهيجوزايوطربهذافالمهدد،بالطلقاتيعبئهوئخذالمعبأغيرمسدسه

.حالييلمدهالذىانبطوأنبذ،بعديبدأملمالاعتداءأنمنالرنم

ءعلب+"كه30رعفكا،ممنهصىنهقة8نظقلأالنهةحظنلا؟3بق*مكلأرةمنهالخظكد(2)
،3"كج8.ء2ه،30

"+مكمعع!ة!مبهميثجمه+69ة9"،آهحح!"5.صر"250(2،

ديسمبر28ة؟26من73وقي5مجالفانويمةالفواعدجموعة؟9خ"سنةماوسن(؟نقض

ة*25ص؟ه2رقم6بآ9،اكسنةأ:ريلب67،5مى،8رتم6ب؟9،2نة

منةنوقبر7"380من628وقم؟عنالنغضةمحكةأحكامامجموعة؟595سنةمارس6

.؟52عن6؟رقم2س؟95؟
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الدقاعفىالحتةبهي!شأولا،مستقبلفهووشيكاافبطرمجنوبذالم

نأذلك"أسبوع؟مدسيقتنهبأنهتخرشخصيهبدأنذلكمثالالشرعرتك،

الالتجاءالوسعفىإنثم،طلاقالإعلىيتحقتهالافقد،محقتلأغيرالمسممبلانيير

العامة.السلطاتحمايةإلى

شخصافتراضيتعينمستقبلاأووشيكاانفطراكانإذماولتحديد

يراهمل،لهتقديرهعنيهفيةوالتساولبانيطرالمهددطروفبهمعتاجأحاطت

المعتاد،الشخصفوامهإذ،أصلهفىموضوهىفالمعيارمستقبلاكأموشيكا

نتجنبحتىموضوهىفهو:معينةواقعيةظرتحفةإلىبالنظريطبقولكنه

التىالظروفإغفاليجوزلالأفهواقعىوهو،بالخطرالمهلمدالمنحرفالتقدير

ء"2بالخطررالميددتفكيرعلىأثرت

الحالللخطرالصورةهذهتففرض:عرعصرلمنلزىئلاعغملائر-521

القدر-خطر-اننف!بعضؤالفما،بعدينتهلمولكنهقلابدأقدالاعتداءأن

فد-فالمعتدىةحالخطروهو،قائمم-بالحقبعدينزللمالذىالاعتداءمن

بعفىعلىاستولىأوتاليةضرباتبليهليوبوتأهبحمةعبيهالمجفهاصرب

لتفادممةجائزبغيرشكفالدقاع5"+أخرىأشياءعلىللاستيلاءواستعديمنكاما

يتحقق!أنك!ويالذىأفيطر

صفةعنهانتفتالحقيهقدالذىايفطركلوتحققالاعتداءاتهىفإذا

رد"هيعنغبحال.خطرايدرأاناذ،محلالشرع!للدفاعيكونفلا،الحول

ح!لهع!صلأكيجهيج1+75.5ة49قنهفلىءحهحمألقه+هعهنكب.ع+.+!جد3ءالثملح(\"
ءكقع*"،"ئ،".لهجةز؟رعكةئ-،*5.ئ75".ميتمر

"أقبمثرطفيهاكلنانئالظروففىالمداغبتقديرالبرةبةنانقنيمحكةوتمرح(7،

؟95ءسنةماوس6!غ!،قبروهآنشانهامنمقبولةأصبابفىمبنيأ5ققديريهون

رقم6س؟955سنةيونبه25ء؟26ص73رع؟سالنقننمحكةأحكممجموعة

.(لأ؟غغعنكامم3

رقممبادمح..:راشدفىكتووات؟98سىالسعبدمعطفىالسعبدلمورا،كل(

.878عن568
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وتطبيقاقلأء3الأفرادعلىمحظورانتقام.غيريكونلنغيرهأوعليهالمجنىعن

بهلحقحتىعليهألمجنىفتبعهفرثمبالغزب!تعلىشخصاعتدىفإنلذلك

المثرسللدفاعمحلها!ذلكولا!"33الثرهىبالدؤعالاحتجاجيسعهفلابهوضر

يلك"منفىعنهلإيمدرعزلافصارالمعضدىئلصلاحاعليهالمعتدىاستطاعاإذ

الناروضعأنبعدهربأولهث"المسروقاتعنمتخلياالجانىفراإذلهكلولا

بجرانه،ء،.يريدالذىالمكانفى

وتحققيريدهاالتىالأفعالالجانىإتمامهوالأعتداءانخهاءفىوالضابما

تحققهادونيحولأنعليهالمعتدىوسعفىلايهونبحيتالإجراميةالنتيجة

الجانى.نشاط!قفحيعثثانيةصورةالاعتدأءولاتهاء؟ازديادجسامتهاأو

نهددتاليةانعالعلىبتدامهمحتملايهوننلاعنهجبراأوبإرادتهسواء

الركنبتحقتةرهنافهاالاعتداءانتهاءيكونالأولىفالصورةءجديدبخطر

اياعةالأحكامإلىالرجوعيقتجىذلكمنوالتحقق؟للجزيمةكاملاالمادى

فإذاكانت:مستقوةنهائيةصورةاتخاذهامنكدوالتأنتيجخهايدلتحكيمة؟الجر

فالاعتدأءيفاحرنتاكاإذو؟المجنىعليهبوفاةمنغهيايعدفالاعتداءفتلايمةالجر

فالاعتلحاءصرقةكانتاإذو؟بحراقهاالمرادالأماكنفىالناروضعبمجردينتهى

حيازتهفىأدخلهثمعليهالمجنىحيازةمنالشىءالجانىأخرجاإذإلايتهىلا

.4؟7مةكا2ءونم4مجنلقافونيةالفواعدمجوعة؟938سنةدبسعبر26فقنن(2)

؟933سنةمايو؟5فقنه!:؟الفعربحالاعتداءاففعلأحبعدالدطع!رفىأنظو(2،

أحكاممجوعة5195سنةماوس37ة179عن؟52رتمممبالقانوفيةالقواعدجموعة

.،7؟من؟55رنم؟سالمقنههمحكة

.7كا6عن152رغ6بالقانوفبةالقواعدجميعة؟9غ5صنةيونيهلأ8فقنن(3،

،55مة2؟رتم7سالنفنىمحكةأحكامجموعة؟956سنةبناير66

ث؟35من؟؟8رقم2ءالفافوفيةالقواعدجمشكلة؟93ءصنةديسبرغهص،ة(

أنظركذلث؟ة723مخ271رقم3سالنقغيمحكةأحكمجموعة؟95آسنةمارس6

.3؟9!282رغ6بالقافوفيةالقواعدجموعة؟9كاغصنةأكتوبر35!نى

.8؟6مد22؟رفم5ءافافونيةاالقواعدجموعةلأ1،9مارسكافغنهه(5)
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هالسلطاتهذهوتغدوالحيازةسلطاتمباضرةعنعاجزاعليهالجنييصبحبحيث

حاولثمالشىءعلىيدهالسارقوضعلمذافإنهلذلكوتطبيقا،وحدهللجانى

الاعتداءفإنمنهاالتخنصلخاوللمقاومتهتعرضأوعليهالمجنىمنزلمنبهاظروج

علجالتغنبيستطيعأوعليهالمجنىمنزلمغادوةالجانىيستطيعحتىمنتهعبريعد

بالدفاعالاحتجاجعليهللمجنىأنذلكويعنى،لها"اللأيتعرضالتىالمقاومة

النحوعلالاعتداءينتهخأنفبلالسارقضدالعضفأفعالارتكباإذالشرى

اىالإجرالنشاطبوفوفرهناالاعتداءنتهاءايكوننيةالثاوفىالصورةءبؤلمقهعالسا

ثمعليهالمجنىيصبلمنارياععاراالمعتدىأطلقلو،كاالنتججةتضعققلمولو

اختياراذلكاكانسوأء،ثانياعيارايطلقفانشاطهفىالاستمارعنكفة

يتجنهأنهالبيانعنوغنى"لموادتهعنخارجسببذلافةبينوب!نهحالأم

ولكةالإجراعةالنشاطوفففإذا،وتصورهعليهىك-ىفاشفكيرالامحمداد

لدرءالعنفأفعالفأنىيقفلمأنهمعقولةأسبابعلىبناءاعتقدعليهلمعشدى

شخصمستصرةكبسيمةالجراكانتوإذءعليهمسصوليةفلاتوقعهالذىانبطر

51الاعتدفإنشخصإلىمتعافبةباتضركتوجيهمتتابعةاوكاذتحتهادون

المتتابعة.الأفعالآخرالجانىارتكباوالاستمرارحالةانقضتلمفابلايالحهىلا

الدفلمضفىالمتطلبةالمثروط-2ؤ

يدرأفعلاعليهالمعتدكةإتيانالشرسىالدفاعيفترضتهيبر:-266

ولكضه،الدقاعأفعالتحديدفىالقانونيتوسعو؟يهددهالذىانفطرالحقعنبه

،العقوباتقانونفىدووس،حسنىنجببعود:الرقةنماملحظةمخديدفىأظر(2)

.865عن56هوتم(؟959)الحاطالضمم

لوسرق،:العفوبلمتفانونمن2غ5الماجةكلالحقانيةتعلبقاتسولةذينوق(3)

تبخلئنفقبولة.ءالمسرو،شياءالأعلينستبلاتهبعدالفرارلمليعدثممثلاسارق

عبارةمنالمقصودةالأفعالعدادفىمرقبماانفراومنلمنعهقفخذالئالاحنياعنات

الؤةاستيلفىمطلقآحتةهغاكنلايهوننعلاالسنرصامرببناأما"سرتدغ"

."ويحامعليهيغبضىئنمجببل،يدهمختتوجدالتىالمسروقةالأشياءصزباعلا



-3؟9-

يتطلجهاشروطصورةفىشثلالتىالحدودلهيضعبيها،التوسعهذايطلتهالا

المتطلبة.الثوطنصتخلصثمالتوسعمظاهرأولاونبين"فيه

عنحونالدفاعأنالشارعانترض:ئلرناعئفعالنهفع-297

تقررباتالعقوقانونمن2غهفالماشة،الجرحأوبلفربئوالقتلأفعالطريق

استعمالهأثناءبهضرأوبجراحأصابهاوغيرهقتلمنعلمطلقاعقوبةلا"أنه

عنمحظورالدفاعأنبذلكيعنىلاالشارعولهكنء"..ءالشرسالدفاععتما

الجرحأوالقتلأنإذ،الغالبالوضعإلىأشارقدأنهذلك:أخرىأفعالطريتها

لهلسابتهابالنصالشارعيكونلانمومن،للدفاعالمعتادةهوالههورةالضربأو

يسمحالشارعاكانإذفإنهذلكإلىبالإضافةوةالأفعالهذهعدامامستبعدا

وعلى.خبمارامتهاالأقلبالأفعاليسمحأولىبابمنفإنهاففطبمارالأفعالبينه

لهتوافرتإنيباحودفاعل9يعداغطرلدرءيصهلمحفعلفكل،النحوهذا

يعتليهاالتىالدابةفتلطريقعناوفغفيجور:القانونفىالمتطلبةالشروط

اللازمالوقتحبسهأو،قملابسهتمزأويستعملهالذىتحطبمالسلاحأو"("المعتدى

."2رالعامةالسلطاتبرجالللاستبانة

يىنأنالدفاعفىالأصل:آيرءتناعلريقهدلرفاععى-268

الضرباتعليه-المعتدىيتلقىبحتاكأنسلبيادفاعاوقديهون،إيجابيافعلا

يكونوفد،الضربفىالمستعملةالأداةتحطعمإلىذلكفمودىبهيحتحعدرععلى

عدوانه،قىالاستمرارعنيصرفهحتىكممةالمتالمداخيضرباكانمغماعوما

الامتناعطريقعنالدفاعيهونوفد.تثيرشكاخملألاالحالتينفىوالإباحة

المعتدىفهاجمهصرلهبتحرعلىشخصاعتدىلمذاالخطركالدرءوسيلةقعين!ذا

كا.46ءرقم4بالغانوفيةالفواعبجموعة؟9مم7سنةفبرئيرأول!ض(؟،

رعمهحمكلعح!1يئ*.مج+مملحمرد.،9هة*5،كةا،ظةكح9+.،940(2،

،كلى+؟5كلح.يح8"560عكلعمخقجه5389ر.يحوى30،إآلا-



رثلأ.بجروحالمعتدممةأصابحتىالأخيرهذافئرصعليه

الحقصاحبيلجأقد:ئلدليخللرسا!لةلرجمههىنلرفاع-269

ذللثمثإل،خهعلىألاعتداءيحاولمنبالأذىفتصيبتلقائياتعملوسائللملى

متهاتنطلقخزانتهفىاكةأوفيهايدخلمنعلهايطبقحديقتهفىخفايضعأن

مدرب(مثلا)كلببحيواناستعاتهبذلكويلحق،يفتحهامنعلىالنار

بذاالشرسبالدنلالاحتجاجلهيجوؤفهل،صكنهيقتحمونمنمهاجمةعلى

توافرتإنذلكنىشكلا؟بجراحأصيبأوحقهالاعتدالىحاولمنقتلما

اغطرحلاإذإلاالوسائلهذهتعملألاأهمهاومن،الشرهىالدفاعشروط

معمتناسباأى،الدفاعحدودفىداخلاتحدثهالذىالأذىبهونوان؟الحق

العامةللقواعدطبقاالجنائيةالمسئوليةفامتالشرومزهذهانتفتفان(اظطررث"

معيتناسبلااذىأحدتنوخطرايفيهلحدأندونالالةلوعملتكا

افيطرء

الدفاعفعللإباءئ!سنرطءل:ئللافاعنهبيجالفانرفىعمللمبمي!-225

نيةتطلبنالو؟يبددهالذىافبطرحقهوفايةمجردمسخهدفاالمداخيهونأن

فكانيتهددهخطرثمةبأنالمدافعيعالمبذابأنهالقولذللثلاستتبعالدفاع

خطراعنهدرأفدالفعلهذاأنطفثمغيرهصعلىالاعتداءبفعاءمبتغيا

النارشخصيطلتهاأنذلكمثال(الشرسبالدفاعللاحمحاج-سرلفلاين

النارلإطلافمتأهباللقاتلبصامترالعدوكانهذاأنيثبتثمفيقتلهعدوهعلى

:الدفاعنيةلايتطلبالقانونأننعتقدللقتليل".لتعرضيقتئهلمبذاوأنه،عليه

.؟72ص1كأهرتممصطنىءودكودلنهتورا(؟،

9ئحجعع!مة"ممبغه6ء+.ةكسرحكا+عكيحذلامكج1.كه،م58.(2،

.؟68عنلأغ9رقممصطنىكردا"يهتورت386منالفظىمصطفةالتور

ككأ؟مبئي4.33"58،محكا+نهجقددةخمهد.كه3ممرة4:عنهجءمحعك-كققمحقئ(3)
لأالكنظ1؟45و.ء8880



-2.2؟-

فعلاشروطيالهاتوافرتفإن،موضوعبةطبيعةذاتالإباحةأسبابأنذلك

بابمنونرىمتهار("هيسعضيدلمنالنفسيةبالحالةالاعتداددونأثرهاأنتجت

إلى-المداخلدىتتوافرأنالشرهىبالدفاغالاحتجاجدونيحوللاأنهئولى

نفسهالوقتفىوابتغةحقهوفايةأبتغىكالوأخرىنية-الدفاعنيةجانب

-.ءدوهمنالتخص

القانونيتطدب:للرفا-مفملةفىئلملهصرتتوكاكتنعرميلا2آ6

معمتناسبابونهوالضالى؟لازما،كونهلبؤول:الدفاعفعلفىمرطينتوافر

انبطر.جسامة

الدفاعلزوم-(

منالتخلصيستطيعالمدافعبذاكاننهأالواضحمن:نميص-222

علكالإقداملهيباحلافإنهجريمةيعدلافعلطريقعنخهيهلمدالذىافبطر

الحطر،لدرءلازماليسالأخيرأهذبتيانأنذلك؟يمةالجربهتقومالذىالنعل

الدظملزومواشتراط.،2سوامزبحقمساسدونالحقحمايةممكناكانإذ

يستطيعالتخلصيكنلمأنالمداخثبوت،للأول:شرطينعلىالواخفىينطوكة

إلىالدفاعفعلاتجاه،ثبوتوالقاك؟ارتكبهالذىالفعلبغيرالخطرمن

افبطرهمصدر

قدالنقننمحكةكانتويذا.؟72ص؟هغرفمءودعشذمصطنىاتتور(؟،

ئحكا3جمشكلة(759سنةمارس21مصن،الهـاحالثرىننن!!قنموالاالاعتداءنبةأنرتقر

ة7920عن؟93وفم9س؟958أكتوبر؟854ـ2من*2رقم8سالنففظمحكة

الدظعنيةتتطلبأنهايعنىلاذلئةفإن،(؟155من3خ3رتم9س؟958ديسمبروأول

لهكلالشرهملاالدظعئنتقررهكلماغخولم،نيقالدفاعاتعفاءالاعتداءفبةمننوافروتستخلعة

.والأيذاءالاننفاممر؟لمآلإ+نباءبداولكنه5،رنحاولاثهمهدداءاعتبثمةمجنلمالفا

هح!ء++1ةئ!كبشرتج9نثهـ.م+ءكقفعيي،9؟،ككامءة.نهتعةفعد+"آء(2،
ةك+رس*ث5".له-2ه"35+...نهكثج



للزىالفملةبفيرلينمنالةفليبايربمليعلزلنحلملرفى-223

ارتكبهالذىالفعلالشرقخكونالدفاعشروطدنيكونأنبديهخ:كصرلر

مشكتين:الشرطهذافىالبحثيثيرو،انبطولدرءالمتعينةالوسيلةهوالمداخ

الاحتجاجدونتحولالعامةبالسلطاتالاحماءإلىالركوناستطاعةهل،آئؤتحبخ

فعلإباحةتحولدونالمعتدىمنالمرباستطاعةسلوالمام!؟الثرسى؟الدقاع

9الدفاخ

247المادةتنص:فىضئليالللاقبائبوءتمادليجكرفىالىعنقلاا-422

الممكنمنمتىكانوجودالحقهذائيس"أنهكلالعقوباتقذنونمن

نأذللثيعنىو،"العوميةبرجالاالسلطةالاحثماءإلىالمناشالوقتفىالركون

بباحةدونقصولبالاعتداءالمهدداءقلوفايةالعامةبالسلطاتالاستعانةاستطاعة

لهمحللاباعتبارهاحتياطيةصفةالشرهىللدفاعأنبذلكيقفمحو.الدظعفعل

إلىالركلناسضطاعةولكن.الحتهاحمايةعنالعامةالسلطاتمجزعندلملا

إذاإلاالشربىبالدةعالاحتجاججونئلاطليستالعامةبالسلطاتالاحتماء

طروفمنهةاك"كانأى،ئنمبالوفتفىقعااوكونذللزعكان

ة".بالفعلالاعتداءوفوعقبلالسلطاتهذهإلىبالرجوعيسمحماوغيرهازمن

اي!نإن،الاشداءوتوعتبلمتاحغيرالسلطاتهذهإلىازكلنإذاكانئما

."ف3نطافهفىكلقائمايظلالشرهىاوفاعفى

ينجوأنبافلطرالمهددوسعفىلمذاكان:للكاربئقلاكل-225

الدفاعبافالالخطرومواجهةالصودفضلولكنه،الهربطريقعنبحقه

فالدفاع:ذلكلهأنالقاعدة؟الشرسبالافاعالاحتجاجلهيهونفيل،الملا-ة

عنهالنزولا-علىحقصاحبيجبرولا،الجبنعلىيدللأنهمسمنههوالمرب،حتها

كاء9،من252رغ5مجالغافوفيةنلقونعدجموعة19؟غسنةفبرابر3ففنهط(6،

861رقي7ب6949سنةمارس162.28من17؟رفم7ء؟946مايوسنة27

عن
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غيو.الظروفبعضفىيكونقدالهربولكن.يشينهمسلكإلىءوالاا

هذهوفى،الجينعلىدلالتهعنهتنئاعتباراتتابيرهأنذلكومحل،مشين

المعضدىضدالعنفاسةممالعليهيحظروبليهيلجأأنبانفطرالمهددعلىيتعينالحالة

بدلاالحقتصونالتىالوسينةتعدولملازماالدفاعيعدلمإذ،ضوقهفىابذائهو

طفلأومجنونعنصادرلاعمدأءشخصيتعرضئنذلكمثال(مشينةعنه

بابخنرث".يصمماالحوبفىلايكونبذ،ئمأوأبعنعاكرأو

فسللإباحةمحلهالا:لقلرمممهمرالىللرفاعفمللنجاه-226

التدىترر)ذاأما،منهالتخلصيكفلالخطركلمصمدرإلىوجهاإذإلاالدفاع

عنهالخطريصدرلامىءاوشخصإلىفعلهووجهيهالدهاغطرمصذرعليه

منالتخلصقىجدوىذكذغيرالفعللأنالشرهىبالدفاعلاحتجاجهمحلفلا

دفاعهفعليوجهأنلهيجورلاشخصيهاجمهفمن:لذلكلازمغيرفهو،الخطر

علىالناريطلتروالكبيترلشأنلهيجوزلاكلبيهاجمهون،غيرميك"إلى

ويوبه!هاوأنلهيجوزلاودوابهالغيرموامىأرضهفىتدخلومن،مالكأ

ء"3حيمبزماوإلىفعلى

افلطرجسأمةمعالدفاحتناسب-2

القدرفىيبيحهفهوالدقاعفعلالقانونأباحبذا:نهص-227

6ء"عح!ه+5.!عة98ؤكه.م!26،حد،قعحمعح!متة.م+ةوى1ميج28ةهعفعهج(؟،
معالق!*8ممكي1".هة2ءءآم+.كج

ايهتورا3330عةالغالىمصطنىتنوراة2هكامنالسعيدمصطنىالعبدالتور

الغقننمحكةأحكلمجموعة؟952أكتوبر6بهصةةغ77ص562تحاشدرتمعلي

-..6صن6رفم4س

ء569عة6ء9رفم*بالفافونيةالقواعدجموعة(9غ6يضةمايو68هق(2،

ء؟595س265رفم9سالنفنيعكةأحكمجموعة؟958سنةديعمبر؟6

ء.92عة76رقم؟بالفانونبةالفواعدجموعةآ928سنةديسهبر27ننضن(3،
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ويعف!،لأباحتهمبررولالهصورةفلاذلكعلىزيروما،الخطرلدرءالضرورى

أنلهيباحفلامعينبفعلاغطويدرأأنعنيهالمعتدىومحفىلمفاكانأنهذلك

جسامةمعتناشالدفاعدراسةتثيرهاالتىبةوالصعوجسامفيفكءأشك-بفعليدراه

إلىبالنظرالدقةمنيخلولاأن-نحديدهإذ،التناسبمعياربتحديدتتعلقاغطر

المثالسبيلوعلى؟عكمهأوبالتناسبللقولمراعاتهاتتعينالتىالاعتباراتتنوع

للعتدممةيستعملهماتماثلأداةتصرفهنحمتلاتكونفدعليهالمعتدىأنإلىنشير

يفزعهفدعليهالمعتدىإنثم،كبيراتفاوتاالبدنيةالقوةفىيتفاوتانقدأنهماكا

الفعلجسامةئوالخطرجسامةتقديرهفىيصيبولاالشرفيحسنفلاالاعتداء

تحديدههعلىتعينالتىالاعتبارنتإلينشيرمحيارانضعأنوفبل"بهيدفحهالذخخ

يشترعزلا:نلنناص!عيارسرمرعي!آميئلقافومغمارات-5228

هذهمتلتكونلافقد،المعتدىيستعملهلمامماثلةئداةعليهالمعتدىيستعملأن

المعتدىيجعلفدالبدنيةالقوةفىبهنهماالتفاوتإنثم،يدهمتناولفىالأدأة

الكفايةيجعلوقدبدنامنهإنكانأضعفخطورةأكفرأداةإلىحاجةفىعئيه

بالوسيلةنفسةعنيداخنا"فللمداخبدنامنهأقومحةإنكانخطورةأقلأداةقى

هكايك"الظروفلاختلافتبعاتختلفوالتىالاعنداءلردلازمةيراهاالتى

الظروفمراعاةللتعينمنبل،للتناسبمجرد.ياريحكدأنصزولا

تصرفه،وجهتوعلىتفكيرهوسيطرفللنرضهنروقتبالمداخأحاطتالتى

يقوممةلاالذىالمطمنالهادممثءائتفكيرمقتضىعلىمحاسبتهسائغايهنلمنمومن

ءبهفطربين"3"وتصرفهتفكيرهيجعلويهددهوافبطرعليه

!كعحيج!بـهكك+عي!.م+،آ،مد،اهحقع!"ءهيهـ.ء+"+ةالعفييءآع-(؟،
عنهحعهه،ء*+.932مم".ء3"ةكجلهفنهقدنهععهع4محمح"ظةي5،مه+ىو"3ء+."،3ة

غكسئئمعميجط2آ،و+.ء7،ملا

.728من27،وقم2النفننسمحكةئحكمجموعة؟956سنةماوس6قضن(2،

.342من686رفم5بالقافونيةالفواعدمجموعة؟94ذسنةيغابرةفشع(3،

رتم7س6956سمنةأبريل24ة؟35(منمم96رفم6س؟955صنةفوفمبر19

.66؟كاعركا75رقم7س؟956سنةكتوبرأ663030عن؟!ل5



واالفاعالاعتداءبينألايهونيشترطبأنهبالقولالفقهاءبعضوبىلختفى.

نتطلبأنيمكنلاإذ"شكدونمححالقولوهذا،كاظاهرتناسبعدم"

وفكالظرتفرضهإذ،فيهيتسامحاختلاففثمة،الفعلمينبينالكاملةالمساواة

ء،(،تجنبهتدمعتادشخصيقوىولا

انلطرجسامةمعمتناسباالافاعمليعد:ءمبارللتناعب-229

يستخدمهالذىكانهالقدرلجوزلاالعنففدرمناستخدامانطوىلىلمتا

ئصلهلىفافىمار.بالمداقعاحاطتالتىالظروفنفسبهأحاطتمعتادشخص

لىيتمرفوالأموريقدرالذىالشخصأى،المعتادالشخصفوامهموصوكة

يعتبرأنو"قاضى،العامةالإنسانيةانلبرةمعالمتفتهاالمألوفالقمحوعلىمواجهتها

الخطريرداكانإذعماويتساءلالمداخموضعنفصهفيضعالشخصهذانفسه

هذاولكن.حامةأفلأفعاللملىيلجأأنهكانأماليهالتجأالذىبالفعل

بالمداخأحاطتالتىالظروفبغفاليجوزلالمذ،خالصاموضوعيالينالمعيار

المعتادالشخصافراضيتعينبل،بهتمرفالذىالنعوعلىيتصرفوجعلته

امى:لاتقبلالظروفوهذه،بالمداخأحاطتالتىالظروفبنفسمحاطا

وجنسهوسنهأعصابهدوءودرجةالبدنيةالمداخبقوةالمثالسبيلعلىفتتعلق

اكانإذفإ+،ذلكوتطبيقا..ه.للاعتداءفجيماتعرضاللذينوازماننوارع

عمايزيدالعنفمنقدرايستعملأنفلكبدناالمعتدىمنأضعفعليهالمعتدى

مكانفىارتكبقدالاعتداءبذاكانوتيفوقةأوقوةيعادلهلوكانلهيباح

فىمكانارتكبلوعمايديزمنالعنففدرعليهللمعتدىيباحفإنهاييلفىأومقفر

قدرلهأبيحاتزانهعليه-المعتدىأفقدفدالاعتداءويذاكانثالتهارفىأومأهول

قكك.بهدوئهمحتفظاطللوعمايزيدالعنفمن

"صىكلاع!بكهئةميتكأ8ءممعمكة(؟،

اكنووةمم38مىالفالىمصطفةالربىشووة2ء؟مةالسعبدمصطفىالعبدكنورا

.49؟مة579ونممبادىء،ونمثمدكل

.؟76ص؟57وقممصطفىعودعودالتور(2)

العفوبأتونلح-آ5
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يبيحلا"نهأعلىباتالهقونوبئمنقا3وىالمادةتنص:فعنصر-623

واجباتىلانببأمرقيامهأناءأالفمبطمأمورىئحدمقاومةالشرعةالدفاعحق

عنينشأأنخيفداإذإلاوظيفتهالمأمورحدوداتخطةهذولوحسنماالنيةمعوظيفته

هذايفترضء،معقولسبباخبوفلمذايلأنبالغةأوجروحموتأفعاله

ضروطتوافرتبذاأنهيقرروالفعبطمأمورىأحدعنالاعتداءصدورالنص

كأنتحالحطرجسامةخيقةيقكرالمداخإخاكانأنهذلكمنويخلص

التناسبفإنخطراأشدفعلإلىالتجأولكنهتمرفهتحتئهلدرالملائمةالوسيلة

اصتطاعتهفىويهونبالضربلاعتداءشخصيتعرضانذلكمئال5منتفيايعد

هذينأحدشأنمننهكانأيثبتو!ستجملهاالتىالأدأةتحطيمأوالمعتدىضرب

ءيقتلالزف"ولكنه،افبطردرءالفعنين

للتافةئلللب

الشرىالدةعقيود

ترتبالشرهىالدفاععروطتوافرتاذاأنهالأصل:ضبمهى235

قىامحهذاعطلقدالشارعولكنءالدفاعفعلبباخةوهو،حكمهعليه

غظرفى-العمدالفتلإلىالالتجاءوحظرالفمبطمأمورىمقاومةحظر!م،حالتين

غيمارالدفاعفعلاعةيرالتطيلهذاومؤدىءاحبسبيلءذىدةحالات

الشرهىءالدقايمشروطتوافركلمنالرغمعلىمشروع

وقد،89عن57؟رتمجعالفافوفبةالقواعدمجموعةآ928سنةديسمبر2هبهعه(؟،

فلرفىأفهالكرلإطلاقمعدةبندقيةمجملاعتبنرشعخنيمكنههـلاأفهالحمحةقررت

المحلرمذاأناعتببريمكنلاكا.فقبهفىالرغبةعصامجرديحملتحرأبدىمالذا.دام

فومهبجخالبندفبةمحماملكلنلذابلابالنارالقنلوىيمثىءيدفمأنالاستطاعةشلبى

.،وذويه

الضبطمورىمأمهمقاوحظر



-22ممذ-.

النصهذايقررهلذىاايحوتوضيحالاعتداهذاضدالدفاعيجوزفلامعينه

للاعتداءمقاومةالذفاعحظرموطبيانوالضبط:كأمورىالمرادتحديديقتغى

أحدهمهنىقلصاتر

الفمبطيةرجالالفهبطبمأمورىيراد:الضب!نقرئوبمأمررى!232

انخاذاختمماصهمفىيدخلهاالعامينالموظفينمنيقفروم،والقضائيةداريةالإ

عدادهمفىفيدخل،اروساءأوأوامرالقانونلحكمتنفيذاوالإجبارالقهرءاتيجرا

موظفةكلفليس5"والمسلحةوالقواتالبوليسورجالالعامةالنيابةأعفاه

يقتفىالضبطمأمورىمنالموظفةن+ذإماوتحديد،الفمبطىمأمورمنعام

بالقوةالاضانةيقضمنلمذاكانمماوالتحققلهالمخولالاختصاصفىلملبحث

ء.يتيزهـ-قذلكلاأميةالجبر

يفرضالضبطمأمورىاختماصأنالشارعفدر:دلقبعب-علم233

تحققلاالغالبوهىئ،والحزمبالسرعةتتممبأعمالالقيامميخولأوعليهم

تكونومدنثم،معينعلىنحوأومعينفئوقتنفذتاإذإلامنهاالمقصودالغرض

وفى،القانونيحددهالذىغرضهاتصيبأنبينوبالتهاحائلةلهاالأفرادمقاومة

ولوالدفاعالشارعحظروقدءالدولةبهيبةومسامنالعامةبللصلحةبضرارذلك

شروطاللحظروضعولكنه،السابقةللاغتباراتتحقيقامشروعغيرالعملكان

الكاملهدارالإشأنهمنلاحونمعقولكهظلمقفىيؤنأنجهامبقغيا

-5الأفرادلحقوف

فىالضبطمأمورعملبذاكانأنهالبيانعنغنى:ئلبنالاق-234

الشرهىللدقعمحللايهونوعندئذ،4ومشريهونيأنيةمافإنالقانونحدود

معثروع:غيرطراالمداخييالدالذىانبطرتتطلبكونالتىالعامةللقاعدةتطبيقا

للدفاعفليمقيقانونتطبيقاممكنهفتشأوالمتهمعلىالضبطمأمورفبضفإذا

آ8غرقممصطفىكودجموداركتور5ءـ52المبعيدصمصطفيالنعبدقتورا(؟،

صخ
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.شروعر!غعنفهوالمأمورعملمقاومةيصتهدفعنفحال،محلالشرهى

جاوزقدالمأموراكانإذماحالاتفىمنحصرالقيدنطاقأنذلكويعنى

إباحةتقتضىالعامةالقواعدكانتلمذ،مشروعغيرعملهفممارالقانونحدود

الإنحارةسبقتالتىبالاعتباراتأخذا-الشارعولكن،ضدهالشرسالدفاع

علىمتهمالقنائيةالفمبطيةمأموريقبضأنذلكمثال5استثناءيحظره-يليها

غبرشخصعلىيقبضأنأو،العنحيثمنباطلبالقبضآعىبمقتفيى

القبضتبيحجريمةيظنهفعلوقوعيشاهدأنأو،القبضأمرفىعينالذى

علىصتكبه.فيقبض

نهمأللضمبطمأمورالفعلأنصتكبثبتاإذ:دلفميرقوط-235

الدقاعلحظرثلاثةةروطتوافريتطلبرعالشافإن،القانونحدودبهجاوزقد

نأمنخوفثمةئيونوئلافىاختصاصهالهجلودخولنيتهحسن:مواجتههفى

.نعقولسبباغوفلهداكانبذابالغةجراحئوموفالفعلعشهاينشأ

فةعملهأنالفمبطمأموراعتقادالنيةبحسشهايراد:ئلنبسى221

المشروعة.الصفةعنهيخلعوعنلهيغيبالذىالصببجهلهئى،القانونحدود

أنهفالفرضافشكلحيثمنباطلبالقبضأمربمقتضىمتحعلىقبضفإذا

الذىغيرشخصعلىفبضاإذو،صحبحالأمرأنيعتقدوالشكىالعيبيجهل

المعيهجهوالشخصعليهيقثضمنأناعتقادهيعنىنيتهنحسنالقبضأمرفىعين

قانونمن63المادةفىمدلولهنفسالموضعهذاقىالنيةولحسن5قال"القبضأمرفى

التىالحالاتومنأمثئة.استعمالاالسلطةإلىالمستندةالإباحةيرتنصالتىباتالبقو

امرفىافىخنغيمارشخصضدبالقبضأمرتنفيذيحاولأنالمأمورنيةيهاتسو

بحيش"فانونالمخالفةظاهرفعلابريهبأنأو،لهعداءيحمللأنهتلقبض

عرضاههتكأومتهماءذبلوكاحسنةنيتهتكونأنيتصورلا

ر،بةعفبهربدونفبهاالفصلحتةالموضوعلحكةالئالمسائلةمنالنيةوحسن

رتم2مجانقننونيةالفواعدمجوعة؟93؟شةقبربيه؟6عنالنفنن.،خكةمن

عة
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لمالشرطهذا:ئلفمبوءأمورلشهمامقةفةئلعلوفرل-23ول

يريدالشاعأنإذ،القيدعلةمنمصتفادولكنه،بهالثارعيمصرح

نأدونالقانونيحددهالذىالنحوعلىاختصاصهالفمبطمأمورمباثحرة

فىأصلايدخللاالعملاكانإذاما،الأفرادخةمقاذلكعقتعوق

فىالشركةالدفاعحظرإلىالحاجةتؤومفلاانفمبطمأموراختصامب.

يمتخلصالشرطوهذا"العملاهذتنفيذالمجتعتقتضىمطحةلاإذ،مواجهته

المصرىالنصاستمدالتىالهندىالعقوباتفانونمن99المادةمنكذلك

كلكةمئة،محنةحمالفيجقيجع"13ءوظيفتهاتحتلو"عملهمورالمأيباشرأنتتطلبإذ،عها

.الشرطهذاتوافربوجوبالمصرىالقضاء!سوفد.كيجك،ق!جبىأقبه

بمعلوماتهللادلاءاطعمورعلىلإرغامهعلىشاهدئيةالقفاالضبطيةمآمورقبضفإذأ

أصلا،اختمماصهفىقاحلاليىالشاهدعلىالقبضجيبرنرلأنفالدةعأمامه

بينهعليهامتناعأرضفىشخصأفامهجدارهدمالشرطةرجالحاولاوإذ

رجالاختمماصلىيدخلةلاالهدملأنبائزفالدفاعالأوقافوزارةظةو

تملك"لاإذ،بالهدمالعامةالنيابةأمرطنصدورالوضعيغيرمنولا،الثرطة

ءقضائىيف"بحإلايكونلاالهدملأن،الأعرهذااصدارلاختماصهاوفقا

والتأكدالمأموراختصاصفىالبحديقتضىالشرطهذاتوافرمنوالتحقق

فيهءالعلهادخولمن

بهالعن:برئلفعلمرضأوجمرئعجعرعبمنلننهرفأيريموفىص-238

اغطركانلمذاالضبطمأمورضدالشرسىالدفاعحظرحدإلىالقانونيذهبلم

الخطرهذابهيهددالذىفالأفكة،المعسيهددجسياخطرافعلهعنالنامىء

ةلهنلمجردالأفرادحقوفاهمبمدارالمصلخةمنوليس،للاصلاحتابل!غير

طظنهعككد"كجة+:حئغي*مفههم8كل*"8محيح(؟،

(89"5،54منه!595مبر89.

ء768من6؟9رقم6بالقواعدالفانوفيةجمجكةآ985سنةأكقوبى22ففضظ(21



-523-

بأنهالنفمنضدالجسيماغطرالشارعحبدوقد"اخمصاصهالضبطمأموردباشرة

الخطربيذاالمهددلحوفيكونأنواشترط،البالغةبالجراحأوبالموتهددما

والتحقتهـ.للقاضىيةالتقديرللسلطةمقرولشثراحاوتقديرجسامة.معقولسبب

دارمالتقديرالنفسيةطلتهفىالبحثيقتفىباغطرالمهددلدىاظوفةقياممن

يعنىاففوفلهذامعقولسببوجودواشدتراط،هددهالذىانبطرعنذهنهفى

الظروفمراعاةتتعينولكن،وتفكيرهالمداختقديررقابةسلطةالقاضىيلنخو

كزيأايبطرفقدرخوفهفىباليفإذا،يخطرتعرضهوقتبالمدافعاحاطضالتى

علىقاغايعداظوففإنذلكيبررماظروفهفىكانولكن،حقيقتهمن

نأ،الشرطهذالانتقاءالدفاعفيهايجوزالظالحالاتومثالءمعقولسبب

وقتمنذجراحيةعميةلهأجريتشخصضدبالقبضأمرآالفجبطمأمورينفذ

بفوبصابنهأووفاتهالشرطةمحلإلىنقلهعلىيترتبأنيرجحبحيثفليل.

جستمهمحخ

إذأ:للفمبوءامررقخعصرفييا-الرفييمزئلنى-لييلوت239

يشترطولكن،الفمبطمأمورضدجائزفالدفاعالسابقةالشروطمنضرطانتفى

فعلولزومافبطرحلولأهمهاومن،الشرىارفاع"ثروطتوافركللذلك

سامتلمذاالغبطمأمورضدجائزفالدفاع.الخطرجسامة-معوتناصبهالدفالح

عليهيترتبأنيخشىأوكانهصا.هقخافىأصلاداخلآالفعليهنلمأو""نيته

عبح"المداخويحمل.معقولسببانبوفلهدا*نبالغةجياحئوموت

المأمورفىفالأصل،الدفاعحظرعيهاالقانونيعلقالتىالشروطانتفاءلمثبات

جسيمأذممةلمحداثيةعادىوأنهاخضماصهحدوديازموأنهالنيةحصنأنه

النفى.يهدد

عليهتنصالذىالقيد:للعاميلبرففيعهردلترعةللترفاع-524

فدمناوهمكا،الفبطمأمورىتلىمقضمبرالعقوباتقانونمن24همالمادة

!7؟؟من576رفم6ءالكأفونية0الفواعدجموعة؟9غ5سنةمابولأغففغنلأ(،
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فىالأفرادحتهاعلىيردفيدفلاعأداهممنأما،العامينالموظفينمنفريق

الدفاعمروطتوافرتطالمامشروعةر!غأخطارمنعنهميصمدرمامقاومة

ولابهمختصاعملايباعمرالنيةحسنالموطفكونأنذلكيعنىو،الشرى

فىاقرىابىتنماعدونيحوللابالغةجراحئوموتعليهيترتبأنيخشى

مالاأنيعتقدالذىالمستشفىفطبيبةثحروطهتفلأتوافرتفدطالمامواجهته

مقاومته.شكدونتجوزعليةالاستيلاءفيحاولللمستشفىمملوكامعينا

الحعرمعبيلكلمحدودةحالاتغيرفىالعمدالقتللأحظر-53

وجسامةالد!عفعلبينبالتنابالقيتبهذايتعبق:نمهمج-246

يتهاطرعنالدفاعفهابجيزمعينةحالاتالحصرسبيلخعلىيقد-فالشارع،الخطر

اغيجطلالردلارماولوكانالقانونيحظرهالحالاتهدهعداوفيما،العمدالقتل

بالقملخلجهلاالشارعأنيعنىذلكو+حددناهالذىالفابطوفقامعهومتناسبا.

إذأإلابهكذلكيسمحوهولا،الخطرجسامةخمتناسبأنهلمجردالعمد

الخطر.جسامةمعالفعلنناسببيتهاومنالشرقالدفاعوطمرتوافرتكل

ينص6التىالحالاتإحدىبتوافرمنوطةالعمدالقمللمباحةأنذلكوتوضيح

العاملمعيارق،الخطقجسامةمعمتناسباالقتلبهوننونومنوطةحذلكالقاعليها

-.لاستبماديطبئولكنههذهـالحالاتغيرفىالقتللإباحةيطبقلاللتناسب

..عنممكناالخطردرءإنكلنالحالاتهذهلمحدىتوافترمنالرغعءلةالإباحة

وهى-الجناياتمنتعدبسرقةييددفمنةجسامةالقتلمنأقلفهلطريق

عنخطرهادرءصعهوقىبنح!نالقتللهيباحلا-القانونعليهاينص،الة

.الجرحأوالضربطريق

الحالاتمنالحدفىالنارعورغبةالعمدالقتلخطورةهىالقدهذاوعلة

.المالتوالنفسفىدفاعاافيهلإلتجاءفيهايجوزالتى

-.مم30صالقالىمصظفىتتوراة525صالسعيدمصفةالعيدا"يهتور(؟)
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المعنافبطرفيهايهالدحالات:نوعانعليهاالقانونينصالتىوالحالات

.المالفيهايهددوحيلات

الحالاتهذهقلىنمهت:ئكفمىيىرقعائلعيرلمق،،لا-242

:ثلاثإلىوردتهاباتالسقو!انونمن2غ9المادة

لمذااكانإذبالغةجراحأوالموتمنهيحدثأنيتخوففعل":ئوفو

بأحديهددالفعلأنالنصهذافىالشارعيفترض."معقولةأسبابالتخوف

افبطرهذا؟قيامللاعتقاديكونأنيشترعذو.،البالغةالجراحأوالموت:خطرين

عرضأوعلعةلمحذاثشأنهمنيكونماالبالغةيالجراحيرادو.معقولسبب

علىقيامهمنليتحققعليهالمعتدىتقديريراقبأنوللقاضىءخطيرينجمزأو

فىيباليفجعلتهبهأحاطتالتىالظروفاهىيرأنعليهولكن،معقولةاسباب

خيقتهءمنكثوبأانبطرفيقدرايلوف

الثارعيعنىوة،بالفوةإنسانعرضهتكأوابرأةكرهالمنيان":عانبا-

267المادة)رضاهابغيرأنفهاوقاعيمةجربلمعتدئبارتكابانيطرنهديدبذلك

من218المادة)التهديدأوبالقوةالعرضهتكيمةجرأو(باتالعقوقانونمن

ء(باتالعقوقانون

تنصالتىالجرائمبذلكالشارعيعنىوة"إنساناختطاف":تالما

.باتالعقوفانونمن295،هم383،2الموادعليها

الحالاتهذهعلىنصت:ئللعنرفاعالشرالفمل-243

ئريع:إلىوردتهاالعقوةنتتانونمن375اولمة

منالثالثمن.الكتابالثانىالبابفىالمبينةالأفعالمئفعل:ارنو

عليهماتنصالتىالعمدالجريقجرائمبذلكالشارعيعنىو"العقوباتقانون

.؟اتالهقرفانونمن35،309كل-252المواد
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الشارعويعق،،الجناياتمنالمعدودةالسرفاتمنمرفة":ساعا

فانونمنثانيةمحررا3(6-3(3الموادفىعليهاالمنصوصالجرأئمبذلك

.باتالعقو

وهذهء"ملحقاتةاحدفىأوممكونمنزللىليلاالدخول":عالما

فيهاالعمدالقتلبباحةعلةتحددأنالمتعينفمن،التفصيلبعضتتطلعبالحالة

مروطيا:تبينوأن

فىيكونأنودون،رضائهدونلبلاالغيرسمكنيدخلهافمن

يكونفقد،مداهمعروفغيرشرايريد،بغرضهالعاالمسكنحيونروسع

اغتصابأوالسرفةأوالقتلغرضهيكونأنمنالمتصورإذ،الخطورةافصى؟الغا

نأيفرضحيماعلىحتهاالمعكنحيهنرالشارعاعتبرلذلك،عرضهتكاوامرأة

غبر-لدرئهلايصلحجسيمبخطريهددهالظروفهذهفىمسكنهيدخلهامن

العمد.فلقمل

منزلدخوليثبتأن:هىالحالةهذهفىالعمدالقتلإباحةوموط

الحلأنرجتلطمل+وأنالليلائناءذالمثيهونوانملحقاتهأحدئومسكون

.الدخولمنالنرض

-،بالفعلأكرأوشخصفيهيقتمالذىاىنهوادكونوالمنزل

علىالناسعرفجرىالتىالحياةومظاهرالومتخميمههوفيهالإقامةومظير

فلا،بالفعلمسكوناالمنزل!ونأنيشرطو.عليهاالغيراطلاععنحججها

للاعتقادمحللأيهونلابذ،بعدأحد!نهلمولكنللسكنىمعداكونهيكفى

وقتفيهسكانهوجودسطلب!لالقانونولكن5خطيرامرابريدالداخلبأن

وحيتمذ،موقتايفلأالسكان؟نادرهحينالاعتداءيقعفقد،المعتدىدخول

لأزالدفاعمباحاالفعلهذافيكون،الجيبانغيرهمكاحدعنالدفاعفعليصدر

لأ65رفممصطفةعودعودثنورا210ءعةالسعيدمصطفىالعبدالذبهتور(؟)

.342عةالفالىمصطفةالايهتووذبزوعكمىتآ8؟عخ
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مخصصةأومسكونةليستأماكنالمقزل:مملحقاتيرادو،مشروعالغيرعن

ويهونحرمتهتكتسبولذلك،المسكونباقزلمتصلةولكها،للمكنئ

المنزلكهفومثاها،ذاتهالمسكونارعنقىالدخولإلىممهدافيهاالدخول

الخصصةوالسطحفىالمقامةوالغرفالسيارةلإبواءالمخصمصوادكانوحديقته

ء-"الملابسغملأوالمونفبزن

الحصورةالةترة-النقضمحكمةفضماءعليهاستقرلماوفقا-باييليرادو

.عايه"ف"الناستواضعماموالمعنىهذاأنإذ،وشروقهاالشسىغروببين

،"+الدخولمنالمعتدىغرضبجيا4الحائزنيةحمنالفلنونيتطلبو

وهذا"للقانونطبقاالعمدالقتلنبيحيمةبجريهددبهعاالذىالغرضيكنلمما

القتلةإباحةعليهانقومالتىبالعلةبرتبطولكنه،عليهالفانونينصمالشرط

طبيعيايجلةممامداهفىمحدودعراينلبأنفدمناهىكاإذ،اطلملةهذهفى

فعليهيهددهالذىانفطربمقداربمأإذأماءالجسامةأقصىبال!أنهالحائزاعتقاد

جسيمااغطربياكانإلالهيباحلاالقتلأنأى،معهمتناصبادفاعهيحعلأن

شخصيبلغهفقد،سوأءالهلمممادرحال.يقتلمبيحاالقننونيعتبرهبحيعث

،منقوللمتلافأوفتاةلقاءيريمنزلهخليلمنأنالثانعايتةطريقعنيعاأو

ذلكمثال،علمهمصمدرالظروفتكونوفد،"3"مباحغيرالقتليهونوحيتعذ

أنكللديهيتققوحديقتهفواكلبعضيرالاستيلاءيحاولشخممايرىأن

علمإداواكن.كذلكمباحغيرالقتلفيكون،الاستيلاءذلكهوغرضه

جنايةارتكابأوإنساناختطافأواعرأةاغتصابيريدالمنزليدخيهامنان

كخ.الشرالدفاعضروطتوافرتبنمباحفالقتلصرقة

يكةلمالداخلأنأءتولوالعمدالقتلبيقطر.عنالدةعحتهاالمنزلولحلكانر

846ءن،83رقم7مجالقانونبةالقواعدجموعة؟948سنةيتاير6ففنن،؟،.

-572صغكا7رقم6بالفونوفيةالفواعدجموعة؟9غ8سنةديسمبر25ففنن(2،

ءغ96من588رتم-..مبادىء:راشدفىالتور(3،
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طهراةشرايريدأنهفافترضغرضهيلالحيهر:لهنأنطالماطق.ارعيريد

صديقأنهيتبينثمفيقتنهمنزلهسوريتسلتاشخصمايبصرأنذلكمثال

يتسللأنوسواء.البابطريقعنالدخولأءياهلماالتسورلجأإليفرابةذوأو

محاولةئناءأالدفاعفعليرتكبأنخوسوأء،يقتحمهأوأنالمممكنإلىالمعتدممة

فعلا.فيهدخولهبعدأوفىالممكنالدخولالمعتدى

لهذالمذاكانبالغةجراحئوالموتمنهيحدثأنيتخوففعل":رئبصا

اعتداءفعلالمعتبىتكاباراحالةالثارعبهذهيعفة."معقولةسبابأالتخوف

أنذلكمثال،الجمسلامةخطيرنحوعلىيهدداواءياةبالخطريهلحدالمالعلى

العاملينحياةعلىتقضىبحيثبانفجارهاذاكفيهددلةابتلافصحصيحاول

الشارعيعنيهمابينفرقفثمة،النحوهذاوير.بالغةبجراحتصعحهمأوعليها

باتالعقوفانونمن249المادةذكرتهاالتىالأولىبالحالةيعنيهوماالحالةخمهذه

فىولكنهمباشرةالنفمنييددإحدائلىفافبطر،الألفاظنفسوأقرفتهافى

علىالنصفقدكان،ذلكومع"النفسإلىنهديدهيمتدثمالمالييددثانيهما

الأخرىكذلك،نتعالحالةباعتبارهامباصعرةكافياالنفساينعلانهديدحالة-

التحهديدهذالكونالأهميةوليست،النفىهددفداغطرلكونالأهميةإذ

مباقؤقكءغيرأومباشرا

لتللثاالنلمث

الشرهىالدقاعأثر.

فىحكهتحديدالشرعةع9الدآثردراسةتتضمن:غفممبم-244

ءتوافرهمنوانتحقتهابحثهقىالقفاءسلطة؟يانوالفمل

الدقاخصروطتوافرعليترتبالذىالأثر:ئلرفاعقلا؟اء+-542

مشروعاالفعليصيرالإباحةوبهذه،الدفاعفعلإباحةهوقيودهوالتزامالشركة

.2آ2مدالسعيدممطفيللسعبدتتورا(؟،
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الإباحةويسنفيدمن"عقابمرتكبهعلىيوقعولامصئوليةأجلهمنتقومفلا

بالإضافةو،تبعيةأوأصليةمصاهمتهنتكاأسواء،الدفاعفعلفىيساهممنكل

غيرعنالمداخوسعقىفإنالغيرعنالدقاعالقانونبباحةإلىفاستنادا،ذلكإلى

فمنلذلكوتطبيقا.مباشرةفعقهيرمنصببهخاصإباحةبمعببيحتجأن

بضابتهمنعليهنلمعتدىفيمكنالمعتدىجركةيعثملومن،افلطرالغيرعنيدرأ

علىجيايصتعينتعليماتأوسلاحاعليهالمعتدىيعطومن،خطرهمنوالتخلص

الإباحةءمنيستفيدونأولئكعلالخطردرء

للشكمحلايهونفدفإنئها،بةصوتثيرلاالدفاعفعلبباحةوإذاكانت

المعتدىفيهايتعمدلاصورةتصووتانولذلك،المعتديغيمارحتهاالشلاصابلمذا

يخها.يتعمدهوصورةذلكعليه

موضوعفىالغلطحالتىبذلكنعني:همبتروقلنعرمحقإصاء246

عليهالمعتدىلمضابةالفعلموضوعفىالغلطيفترضوءتوجيههفىوافيبآألفعل

لهجومشخصيتعرضأنذلكمثان،للعتدمحةأنهيعتقدوهوالمعتدىغيرشخصا

أنحينفىعليهاعتدىمنأنهمنهظاخلفهيسيرمنعلىالنارعللرقالظلامفى

نعابةعليهالمتتدىمحاولةفيفقرضالفملتوبيهفىالخبأأما."ف3فرفدئلمعتدى

مرورهتصادفشخصمايصيبهدفهلمصابةلىدقتهلعدمولكنهنفسهالمعتكى

لمطالماالفعلبباحةهو،واحدالحالتينفىالقانونوحكم+الاعتداءلا"محلفى

النايةبذلكلقدعليهالمهدىأنثبتفإذأ،عمدىغيرءطأالمتدىيصدرن

لأسبابالغبرلمضابةولكنماحدثتوءدهالمعتدىلإصابةالمفرضينعليهوالاحتياط

الشرهىالدفاعمعروطتوافرتكلفدإذ،مباحفالفعلعليهالإرادنهسيطرةلا

عنمسئوكفالمعتدىعمدىغير-طأصدورثبتاإذأما؟قمودهوالتزمت

"+5*لهع!مقياليج*خمث"مهع.هـ8(؟،.

يعتعع!5+9معةخيجميج+8مكع،2،
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لهثكءغديعمديةيمةجر

إلىمضطرآنفسهالمدابخيحدقد:مرهىئلغبرمحق.إصابئه247

علىيستولىأنذلكمثال،الدفاعفعلإتيانيستطيعالنيركلبحقالمساس

الغيركلشجرةيتنفأناوسلاحهبهايعبىءللغيركلمملوكةناريةطلقات

الدفاعانالأنعالهذهفىالقانونوع.ءالدفاعيستعمياقعصاعلىبحممل

ظإوالمعتدممةإلىتوجهلمأكة،انبطرمصمدرإلىتؤجهلمإذ،يبيحهالاالثرى

بحالةيحتجأنالمداخيسضطيعولكن،!ط!فابلهشأنلاشخصإلىوجهت

متعيناولذلككان،الفعلهذاإتيانلمليضغطهاتحتالتجأقدإذ،رةية"الضر

وجسيماهللنفنمهدداالخطوأهمهاكونومن،مروطهاتتوافرأن

ئلعرعى:نلرفاعتحرانرمحاقفيجفىئلنضاوطلغ-248

متعددةمائلالشرسىللدفاعتوافرمنالتحققفىالقضماءسلطةفىالبحثيثير

رفابةمنالنقفىلمخكمةماومدىسوافرهالقولفىالموضوحمحكمةسلطة:أهمها"

هشرىدفاعحالةفىبأنهكانالمتهمتمسك!يفيةعلياا

ئلشرعى:الرفلحبهمرلؤسئلفزلفةللرعموعقيمطز249

ذلكنتيجةواستخلاصفيودهوائتزامالعثرهىالدفاعشروطتوافرمنالتحقق

تحنيلءلىيعتمدالدءوىموضوعفىبحثذلك،كلانتفابرأوبتوافرهبالقول

فيه"نهلأ."بتسلطةالموضوعلحكمةولذللثكان،ظروفهاودراسةوقائعها

.55غص695رنمواشدفىتتوواء2؟كأصالسعبدمصطفىالسعيدالدبهتور(1،

ح!ع!ة"،ثجكجرعخمعدةحنهكلعقطعكه8كي3ممثالة.(2)

-9هص980رتم2ءالفانوفبةالفواعكجموعة؟935صنةفوفبركا؟ففنى)كا(

*35رنم8-؟9كا8سنةيوفبه6ت33كاص؟79رتم3ب؟93غسنةيناير2

جميكلة؟956سنةفبراير2لإ.كا8!ع26رتمهب؟939سغةدبسبر26208عة

65رتم7س؟956سنةفبراير؟4ة57؟عةآ85رغ6سالنقنههمحكةأحكام

؟956صضةكنوبراكا.ة3هم2مة؟كأ؟رنم7س؟956سنةمارس؟09؟78بى

.7.كاصكا؟66رتم7س
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فىوالقولالشرىالدفاعحالةفىبالبحثملزمةالموضوعمحكمةوليست

ولمالحالةبيذهالمخهميتمسكلمطالمامتواقرةغيرأممتوافرةاكانتإذيماحكمها

ويعنمكأ،لفيابههاعرشحةبتوافرهاناطقةالمخكمةأثبتعهاالدعوىكاوفاغتكن

الدفاعحالةعنيتحدثلمبأنهالحكمعلىالنعىالمتهممنيقبلهالاأنهذللت

عرىالدوقاخنتفلمكارا"مبيتمسكلمكانلمتابمفائيااوأفىفيامهايفصلالشرسولم

.بتوافرهايك"ناطقةغير

بتواقرالقولفئالموضوعمحكمةشلطة:فلنغفيعنرفاجمه525

نواحمنالنقمنمحكمةلرفابةتخفعبلها،مطلقةليستانتفائهأوالشرىالدفاع

اصصصخلاصعهااى،الموضوعمحكمةاستنتاجتراقبأنالنقضفلمحكمة:عشعددة

محكةأثبتنهاالتىالوقاحفإشاكانت،الدعوىوفرغمنانتفائهأوالدفاعتوافر

بتوافرناطقةالوفاعلوكانتاليهاكاابحهتالتىالنتيجةإلىتوعللاالموضوع

هذاإلغاءالنقضركةفإن،بانتفائهفالتاغكةولكشهاالشرعحالدفاع

وتحديد.الشرعىالدفاعيفدتعرفهمفىاظطأيعنىاغاطىءالاشنتاجلأنالحكم

.ينه"القانونتطبيتهافىخطأوهو،نهأكا

ت7ءخكاءرفبم؟بالفنفونيةالقواعدجموعة؟928سنةديسمبر؟يحفقنن(؟،

أحكممجوعة؟9غ9شةفبرايى؟05؟؟9عن88رقم6ب؟94كاسنةفبرايرأول

.\؟5،عن322رتم6س؟955سنةيوفيه7ة82صكا"رفم؟سالغفنهةمحكة

ء6؟.9عنكا.6وتم7س؟956سنةكتوبىأ30

.530ص3كاهرفم؟ءالفانوفبةالفواعدمجوعة؟929سنةمابو9ففضنأ2)

مببونة2؟ء578منآ88وقمآبىاالنفننمحكةأحكاممجوعة؟955سنةمايو2

؟9051سنةأكتوبر؟55آ؟85عن4هممرقم3سالنفننمحكةأحكاممجوعة(9ه؟

ينايى؟77505من254ونم5س؟954سنةبونيه؟297506وفمكاس

ة،58ءن؟52رفم6س؟955ةسر!انب(9ءكأ9كلأ؟32رتم6س6955سنة

؟؟،رتم9كنه؟958ةنس!ييربأ28ءكأ55عن85رغ9س؟958سعنةماوس؟7

ء833جمة

ة؟7ةمن؟؟5رغ3بالقانوفبةالقواعدمجوعة19كاكاسضةمابو8هـقغن،كا(

وتم6بلأ98صنةديسبر27ء؟88كر633رفم3بلأ9كا3سنةمابو29

307رغ7سانقنيمحكةئحكممجعوعة؟956سنةأكغوبر35ة369عن38؟

.ء252س58رقم9س؟958سنةفبرابر25ء؟؟13ة
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فمحكمة:نسبيبهحيثمنالموضوعمحكمةعنراقبأنالنقضوغكة

حالتين:فىانتقائهأوتوافرهوتقررالمشرىالدفاعفىتبحت؟أنمكمةالموضوع

إذ،الشرىاشمالامحلحقالدفاعفعلهارتكببأتالمتهميتمسكحيض،ئبؤولى

علىقبولهأوورفضهوتفصميلجمعنايةفيهالبحثفيتعينجوهريادفعاذلكيكون

فاصرلخكمهاعلصهاردالموضوعمحكمةأغفلتيذاة،الصحيحةالأدلةمنأساس

لقيامعرشحةادلعأثبتهاالدعوىكاوقاغتكونحيث،وفلتانب."فلأالتسبيب

يرمتعيضافيكون"شروطهابتوافرالقولإلىموديةأى،الشرىالدفاعحالة

أنهأنكرولوبل،بذلكالمتهميتمسكلمولوجهاتعترفأنالموضوعمحكة

فهوالمتهمدفاعمهماجقإذ،بهايدخمحلهالذلنثيهنفايمةالجرارتكب

."2وقائحزمنعنهصدرلماالقانونىالتكييفةمنصالمايغيرلا

تذ:قرعةبرفاعمانصرفىثيهجأعنائخبمتمسك/ليفضى-625

بالبحثالموضوعمحكةالنزامينشىءباعتبارهأهميةالشرسالدفاعبحالةالمتهم

البهدىتظرالشرىبمالد؟لهعاقسكعنكيفيةوالتساؤل،بياالدفعكلوالردفها

يمة.بالجرالاعقرافبينوبينهوالعلافةوفتهواقصكةهذاصور:التاليةالأمورفى

نأيشترطلاأى،معينبلفظيكونأنيشترمذفلا،تهصورنىأما

يفهمعبارةأيةيفى،.بلهاالفانونىاصههمستعملاالشرصبالدفاعالمتهميتمسك

إنماوأنهمعقديا!نلم"إنهقولهذلكمثال،الحالةهذهفىالمقهمكانأنمنها

.؟كأ؟من؟؟3وتم؟بالفانوفبةالفواعدمجوعة؟929سنةينابر؟7ففضة(؟)

رنمكاب19كا5سنةديسمبر23ة852مي2؟؟رتم؟ب1929منةمارس28

مج،؟939؟نابرشة؟6ة29مى35ونمغء؟9كا6د!سمبر28ة528من825

أبريل2ءة257مي؟34رقم5ب؟985سنةأكتوبر98528ةس3؟كأرفم

ال!قف!محكةأحكاممجموعة؟95؟فوفبرسنة647069من395رتم5ب؟9ع2سنة

أكخوبر35ث؟يمذغص؟83وقم6س؟955بغايرسنة؟؟.؟90ص75وقمسمم

.؟9ماهرنم8س؟957سنةبنابر7ة6؟59عن356رتم7س؟956ضة

المولفءمذامن238ص(2)رنم!هاهفىايهاالمثارالاخكمأنظر(2)
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ة؟،9ع99رنمكابالقافوفيةالقواعدمجوعة؟9كأكاسضةمارس6ففضه(3،

-283وتمهء؟694سةيونيه23"264من696رتمكاب؟9كأ4سنةفبرايره

ص853ة59رتم8سالنفن!محكةأحكاممجوعة؟759نهةأبريلة2ققنن(3،

؟7ءمن53رتم؟مجاقننوفيةاالفواعدمجوعة6928صنةديسمبر1ممنقضة(،،

؟33رةم"4ب؟937سنةديسمبر02"2مر3وتمكامج؟933فوفمرمنة7

"959صنكأ36رقي3اكقنىنمحكةأحكاممجوعة؟95؟سنةأبريية2""38ص

3س؟95؟سشةأبىنتوبر؟5"لأ؟5،ميغ53رفم3س؟95؟مايونة2؟

؟955سنة؟وبه655،7ص3؟9رتم5س؟95؟مابوسنة؟7!75عى21ونم

-755عة3؟2رتم7عن1956سخةمايو2؟،؟؟ء،عن322رتم6س

-="؟49ص99رتم3بنلقبفوفيةالفواعدمجموعة؟933مغةماوس6شني(5،

أنيشترطولكن.،لأا"وفريقهعليهالمجنىمنعليهوخبعتداءيردكان

سبيلعلىاليهلمشارتهأما،أصليةو؟صورةجدىنحوعلىبهالمتهميتمسك

ءقة"القانونىالمعنىفىبهتمسكايعدفلاالامتراضمجر!أوالاحتياء!

الابتدائى:التحقيقأئناءيكونأنيسعترطفلا،بهاقكوفتعنأما

يثترطولكنء"3القضاهزئمامبهاقصكلهالتحقيقكانعندذلكأغفلفمن

النقضمحكمةأمامذلكيقبلفلا،الموضوعمحكمةأمامالثرىبالدفاعاقسك

لقيامترشحالموضوعمحكمةأثبتتهاكاالدعوىوقرحاكاذتإذإلاعرةلأول

.،83ا)مشرىالدفاع

أنذلك:-قةؤلهلشرىبالدفاحواقكيمةبالجرالاعترافبينوالعلاقة

ولكناليهالمسندالفعلارتكبأنهيعنىمرىدفاححالةفىالمتهمكون

المنطتطنمكانومنءالشركىالدفاعإلىاستتادامباحاجعلتهلهارتكابهظروف

بنكاركأن،الشرىعمل.دلابلمثواكيمةبالجرالاعترافبينالارتباطمقتغايا

بجعلطالمهاقضوهذا.المتهمموفففىتناقضاالثرىبالافاعواقصكيمةالجر

دونحكهافىتغفلهأنالموضوعلحكمةيبيحو،غيمارجدىالمثرسبالدفاعاقصك

شرطا.يمةبالجرالاعقوافيجنزلمالقانونأنيلاحظمعيبانولكنيكونأن

356رتم7سئانقنىمحكةئحكممجوعة؟956سغةاكتوبر"كانقنن،1)

نه!

من



-3غ؟-

ولكنيمةالجرالمتهمأنكرفإنثمومن،ذاتيافىالشرىالدفاعحلالقيام

فعلى،الشرهىالدقاععروطوتواقرالفعلبارتكابهناطقةالدعوىكانعتوقاغ

ذلك،لهت"معيبلخكهاتفعللمفإن،ثرىدفاعحالةفىتعتبرهأنالمخكمة

عنصدرلماالقلنونىالتكبيفيمىولاشيئاالواخمنيغيرلأالإنكارأن

طايعإسباغ-كلمقتصرةالاعقراففأهمية،النحوهذاوعلى.وقاغمنالمتهم

الشركهاءبالدفاخافصكعل!جدى

نلرئجلبذلب

الشرسىالدفاعحدودتجاوؤ

انتفاءموالشرسالدءاعحدودتجاور:ئئباوزءامبم-252

علىوذلك،عليهالمعتدىهددالدىوالخطرالدفاعفعلجسامةبينالتناسب

المحاوزيعنىتحرتعبةيروفى؟الشرىالدفاعةروعذصائرتوافربنالرغم

فليسذلكوعلى.انيطرئدرءكافياماكانعلىيديزالقوةمنقدراستعمال

ثحرطانتفاءالمقصودإنماو،الشرسالدفاعشروطمنمرطأىانتفاءالمقصود

الشرهىللذفاعفليمىسواهصرعذانغفىأمالمشا؟"2التناسبحؤمنهاهومعين
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.793من؟93ونم9سالنفغنمحكةأحكلمجموعة؟958سنةأكتوبر؟،

18083من؟ءرفم6بالقافونيةالفواعيججموعة1982سنةفوفبر9ققغن(1)

محكةأحنهممجوعة؟953سنةبناير27ة72ص52وغ6ب؟9غ2سنةهـيسمبر

.887مي2ع؟رقم8س؟957سنةنوفبر؟؟ث؟كأ،مى165رغ8سارءص

؟66رتممصطفىعودعودلتوواء2؟5صالصعبدمصطفىالسعيدقتورا(2)

مجموعة؟955سضةفبراير26لهعن!-55؟عن593رنمراشدكل!توراث؟87مة

26؟وتم7س؟956صشةكنوبرأأولة579ص188وتم6سالغفغنمحكةأحكلم
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أن.محلهالبحثلأنهذا،حدودهزفىتجاوللبحثمحلطلايهونولدلك،-وجود

.:نوعانالشرسالدفاعوط-مرفبن،النحوهذايعلى-.الحؤلمؤث"قيامأولايثبت

.حدودهفىللبقاءلازمونوعالحقلفياملازمنوع

انتئفقدالتةابانتفىبذا:نلنراوزفةللعاممئلنرنميجعلم-253

محل،-العامةللقواعدطبقا-لإباحةيكونفلاالشرغأللدفاعضرط

يتعينالمتجاوزمصئولية.ولتحديد.مشروعغيرالدفاعفعليعدوبذلك

عمديا،الشرعىالدفاعحدودعلىاظروجاكانإذ:ثلاثحالاتبينأقييز

ولكنهمعهتناشببفعلردهوسعهوفىافبطرجسامةمدكأالمداحكانأممة

إذاأما"عمديهكاملةمسئوليةمسئولفهوذنكعلىتزيدفوةإلىايجوءفممل

الخطرجسامةحددالعمدىكانغيراظطآثمرةالحدودهذهعلىخروبكان

الصحيحآلتحديدوصعةفىحينكانفىصحيحغيرنحوعلىالدفاعفعلجسامةاو

بذاالمداخلمسئوليةكللايكونالتهايةوفىءعمديةغيرمسئوليةمسئولفهو

الموقفؤدفةالاضطرابوليدالتجاوزلوكانكاوافبطأالعمدمنفعلهنجردثبت

هوابعفاءالممنئوئيةانتقاءوتعليل،عليهمالإرادتهسيطرةكلأزالحدابلغااللذين

-"."2"يمةللجرالمعنوىالرفي

فأفونمن25(نلماذةنصت:فبخأوزفىير،11فلفانويىغخ-425

جتهاحدودسليحةبفيةتعدىمنبالكيةانعقابمنيعفىلا"علةأنكباتالنقو

مماأشدصرربحداثفاصدآيكونأندوننباهاستالهأثناءالشرممةاالفاع

.يعدهأنجنايةالفعلكاناإذللقاضىيجوزذلكؤمعءالدفاعهذايستلزمه

فىالمقررةالعقوبةمنبدلا-بابحسعليهيخكموأنمحلالذلكرأكةلمذامنذورا

ة؟7عط3وكم؟؟سالنشةمحكةأحكعامجوعة؟965سنةبنايرهففنط(؟،

صنةديسمبز32855مى؟26يتم3س؟9ه؟سنةديسبر52!ف!آنظرجذللة

---!.؟83،س42كارقبم6..س؟95ه

غنخمجة.ء،آث!خظ!ح"تجبمء2موعه-(*)
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المصرىالقاونفىالتجاوزنبلأبيانيتعينالحكمهذأولدراسة-،ذالقانون

منالنقضلمخكمةماومدىالنصلهداطبقاالقاضىسلطةوتحديدنوعوعكل

نياقانوعذرايقررالنصهذألمذاكلنفيماالفصليتعينافهايةوفى،عليهرقابة

..مخففاظرفاأو

:التجاوزمننوعينبينالقانونيفرف:للهىاوزانزع-0255

وقد"النيةهوالتفرفةوضابط.النيةهذهدونوالتحاوزسليمةبفيةالتجاوز

مم!أشدرضصنحداثيقممدلامنبأن4السليمةالنبةذاالمدافعالفانونعرف

يخولهالقانونالمدانحأناتتقادالنيةحصنبعنىتعبيرئخروفى،الدفاع.يستذمه

قلأء3اغطرلدرءوالملامالوحجدالسبيلهوارتكبهماوأنت،ارتكبهماارتكاب

توافرأوالعحدىغيرانوطأتوافرهوالةحماوزنوىبنالتفرقةضابماأننرىو

تخطعالمداختعمداإذأما6سليمةبتيةفالتجاوزاغطأغيريتوافرلمفإن.لعمدا

النوءجة،هذينجانبوإلى.سنيمل!بنيةمقرنغيرفالتجاوزالدفاعحدود

علىالقانونيقصولم،خطأأوبعدالتجاوزيقترنلاحيثالثالثالنوعيوجد

المسئوليةتقومأنيتصورلاإذ،وحكمهوجودهوقشكلاولكن،النوعهذا

معئوىءصلدون

تيةبغيرالةحاوزكانلمذا:التاوزنرلمةمقنرعمحلمكل-256

تقرروهذه،العامةللقواعدحكمهيترلشفالقانونبالعمدمقتربمأىكان،سليمة

نأوللقاضى،لهاالمقررالعقابعليهيوقعوعمدايمتهجرعنالمداخيسألأن

غفا.ظرفالهاقىبذأالعقابعنهيخفف

فيجوز:المداخعقابتخفيقةيقررفالقانونسليمةبنيةالتجاوزلمذاكانو

والتخفيقة.القانونفىاقررةبةالعترمنبدلابالحبسعليهجأنللقاضى

يجكمأننلهبهجديرعبرالمتهمأنالتاصىتدرنإذا:جوازىالتانونيتررهيلذى

.67بخلهفةؤتر:به.؟+ضرالفاومةللقواعدجموعة؟29كلأسنةومبةأولثفففة(؟)
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يطبقهأنفلهبالضحفيفجدارتهرأىوإن"يمةيجرالمقررةالعاديةبالعقوبة

فىبالعقوبةوييبطالمخففةبالظروفا:فاصةالهقوباتفانونمن(7المادة

التخفيفمنلقدر.جديرالمتهمأنللقاضىتبيناوإذ؟تقررهاالتىالحدود

اغاصةمنه25آالمادةيطبقأنفلهالعقوباتقانونمن(7المادةبهتسمحلا

أنبجوزالذىبالحبسجانله-تسمحوهذه،سليمةبنيةاثقاتيرنبالهحاوز

رهيقرالذىوالحكمءحاعةيف"وعشرونثرجوهو،الأدنىحدهإلىيهبط

بذكلنت،العامةالقواعدعلىخروجايتضمنالتجاوزمنالنوعلهذاالقانون

العقوبةعليهؤوخ،عمديةغيرمسئوليةنجاوزهنىالمداخيسألبأنتقضى

الوصف،جيذاعليهايعافبالقانونبنكانعمديةغربوصفهالجريمتهالمقررة

عليهتوقعأنبجيزوبلها،القواعدبهذهتقيددونالعقابيخففالقانونولكن

ء"2عمدياقؤبوصفهايمتهلجرالمقررةبةالعقو

تاكأعليهالقانونبعنفا،خطأأوبعمدمقترنغيرالتجاوركاناوإذ

يتواقرلمإذ،المداخعلىالعقابتوقيعبعدمتقضىوهنه،العامةللقواعدحكمه

انتجاوز"قبيلمنيعدالنوعهذابأنيسونحالقولولا.معنوىركشهالجريمته

الشارعأنعلةدليللاإذ،أجلةمنيوخالمخففالعقابوأن،،سليمةبنية

فةالأساسيةالقواعدبحدىيخالف!أنالعقو.باتفانونمن25؟بالماجةأرادفد

ا)ضص.مطلقتقيدالقاعدةهذهأننرىولذلك،القانون

نهكشدروا-لج!اوزئلمقرلفةالرضوعفففةدؤ-257-

قاضىاختماصمناشرعةاالدفاعحدودالمداقخبتجاوزالقول:عكئلنفض

وجسامةافبيرجامةبين5ارنةوالدعوىوفاغفىبحئ!يتطلبإذ،الموضوع

قاضىشأنمنهوكذلكانتفائهااوالنيةالنيةبتوافتروالقول؟الدفاعفعل

.635س89آوتم6سللغافوفبةالفونكلدنجوعة؟9،5سنةفبرابر"فقضة(؟،"

ء262من73رقم9سالنقغىمحكةأحكلعاجموعة1958سنةمارس؟"

ء؟95مى؟6لأوتممصطنىعودعوداقبىقتور(2،
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بالتخفيفجديراالسليمةالنيةذوالمتجاوراكانإذماونحديد،ئلموضوع"فلأ

الذممةائتخفيفشعانهيهفىئأمباتالعقوقانونمن25(المادةتقررهالذى

الموضوعقاضىبهيختصلجريمتهالعاديةبالعقوبةجديرأنهام(7المادةتقرره

ولاءالتجاوزيث"بمقدأيتعلقماو-عةالدعوىوقاخمنيستخلصهلماوفقا

فاضىسلطةفىالسابتاالنحوعلهافيما.يدخلهاالنقضمحكمةأماماالجداليقمل

ءالموضوع

فإذاكان،الموضوعقاضىاستنتاجتراقبأنالنقضركةولبهن

حكمه،تصححأنالنقضفلمحكةوقاغأثبتهناوعقلايتفقلا4استخلصما

باعتباروقالالتناممبغيرالشرهىالدفاعشروطمنضعرطانتفاءأثبتلوكأ

أثبتأو؟الإطلاقكلينشألمالحقأنالفرضإذ،حقهحدودزا5محاوالمتهم

الدفاعفى.الحقالمتهمعلىنكوأثمالتنابعدافيماالبفاعالشرىطورش.رقاوت

يعدو.وتطبيقهالقانونفهمفىأخطأقدالحالاتهذهففالقاضها؟بلشرعع"ك"

ساممةبنيةالشرىالدفاعحدودتجاوزأثبتلمنكذلكمخطئاالموضوعقاضى

جوازىالتخفيفانمنالرغمفعلى،"8يمتهرلجرالأقصيىبالحدالمتهمعلىوقغى

بأشدعليهواءعنيةبحسنحقهحدودصحاوزاالمتهماعتباربينتنافضفثمة

فهوفىالأقصىالحددونبعقابالقاضىعبذاولكن،القانونيقررهعقاب

عليهءرقابةولايةالتقديرسلطتهحدود

ء62من68رنم8بالفانونبةدعا!قلاجموعة؟937سنةأبربل5غفى(؟)

ديسبرأولةء82ءعن398رتمغسالنقضطمحكةأحكمبنهرعة؟953سنةايو؟8

.؟38من42رتم5س.؟953سنة

.635مي49؟رتم6بانفافونيةالفواعهمجموعة؟9غ5سنةفبراير5نفنه(2)

.262من72رتم9سالنفنههعكةأحكممجوعة؟958سنةمارس؟ء

ت58مخ52رتم3بالقبفوقيةالقواعدمجوعة؟932سنةديسمبر5ففنن(3،

كا87رتم7ب،9غ7سنةأكتوبر7ت670من،؟5وقم5ب2،19سنةيوفيهأول

؟9كاهصنةدبسب2؟ء6؟7ص686وتم7ب؟948سنةأكتوبر4ة368عة

..\*6بى59وغ5كهالنقةمجكةأحكاممجوعة

الصحبفة.مذءمن(2،ونممامنفىلمئبهماالمثاراظبه!نظرأ(،،
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فانهرشمع25(ئلارةغكضعائلنىصبهصالقعمفنحلبمف0258

فالأولى.،قضائية.وظروفقانونيةأهذار:نوعانالتخفيفتسباب:فلعفو؟ا-

،جوازىالثانيةفىأنهجينفىتوافرما-وجوبىعندالتخفيفأنيميزها

.يقومالتمجالوقاغويحددالقانونىالعذرفىينصفالقانونذلكإلىبيلإضافةو

القاضى.لفطنةالقفائيةالظروفتحديديترلشحببفىعليها

"العقوباتقانونمن25(المادةعليهتمصالذىالتخفيفسببيجمعو

حرص.قدالشارعولكنجوازىلهوفقافالتخفيف:النوعينخصيوبصبين

ففمائيامسقندينظرفااعتبارهترجيحنرىونحنه"6سببالروتحديدعليهالنصعلى

،"32تخفيفهعدمتخفمدعالعقامجأولهتخولتقديريةبصلطةشأنهفىالقاضىتمتعإلى

تخولهاالتىالتقديريةالسلطةانالشارعتقديرفعلتهالقانونفىعليهالنصأما

الفاضى!يون،فيهاالتوسعفأرادغيركافيةباتالعقوقانونمن(7المادةللقاضى

ظرف!للتخفيفالسببهذااعتبارفىالضمابطهوالسلطةبهذهيحتفظةيزاللا

خامةءلعلهعليهالقانونينصقضانيا

لتايخظيحا

الصاطةلمل-بسما

الدستوريحددهاالاختصاصاتمنمجموعةالدولةتباثحر:نحربحه925

التى.والمصالحبالحقو:مساسايفترضالاختمماصاتهذهوبعض،والقانون

وقط،المجتمعمصلحةسبيلفىمولمساساهذاولكن،الجنمائىالشارعيحميها

ا-هعاصبماكاانولةوتباشرةلمباحتهمنبديهونلاثمومن،ونظمهالقانونأقره

.-.2؟8منالعبدمصطفىاضعيداوكتور(؟،.-

ك؟59عخ؟609وقم!مصطفىكؤدعودالدكتجوكا،65صالقالىممطغرالدكتور(2".

*93رتموالموضر5؟3من856وتم..مببدىء:واشدفىالدكنورذلكوعكى

.--ء......،...:.مم.---.399ن
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الأفعاليأتونبالذينفهم،ولحسابهابامعهايعلونالأشخاصمنعددمراسطة

-واختماصات.الإباحةتنصرفالأفعالهذهوإلى،والمصالحبالحقوقاقاسة

اختصاصعندهينخهىابخىالحدرمماليسيومنوليس،متسعةالحديثةالدولة

وحرمة،حصانةمنبمالهاالمساسالدولةعكيحظرالتىالحقوقمجالليبدأالدولة

ليدخل.لهالمخولالاخةمماصحدودالعامالمبرظفهايجاوزأنضلانمكانون
نطاققىمأزاليعتقدأنهوهوبصيانتهاالدولةتنتزمانئالحقوقمجالفى

المستوليةمنبعفائهولهالعذراكاسمنمفرنو!الالحالةهذهوفى،نختماصه

.ثكرئيةلجناا

باتالعقوقانونمن63المادةقىالسلطةاسةعمالعلةالشأوعنصوقد

)نولا(:الاتيةالأخحوالفخأميرىموطفمنالفعلوفعاإذجريمةلا"أنهفقرر

اعتقد-أوبطاعتةعليهوجبترئيسمنإليهمادرلأمرتنفيذاارتكبحالفعلاإذ

بةأمرتلماتنفيذافعلاوارتكبنيتهحنتبذا(ثانيا).عليهأنهاواجبة

الموظفةعلى!بحالوعلىكلءاختصاصهمنبجراعهأناغتقدمائوالقوانين

مشروعيتهيعتقدوأنهكانوالتحرئالتثبتبعدبلاالفعليرتكبلمأنهيثبتأن

كاهممقولةتصبابكلمبناكهادهكاناوأن

الموظفةتنفيذ،ايزولى:حالتيننصالقانونتضمن:-تحفبم526

الفعلارتكابه،"قعانضى،واجبةأنياأواعتقدبطاعتهعليهوجبترلهيىأمرالعام

هذهوضابط.اختماصهمنإجرامهأناعتقدماأوالقوانينبهأمرتلماتنفيذا

!لمخولةلسلطةاستعمالاأى،للموطفتلقائياتصرفاالفعلكونهو.التفرفة

وأهميةءاخرموظفةمنبليهضادرلأمرتنفيذائوكونه،لهمخولةأكايعتقدأو

يشتركحين:ملهمسئوليةوحدهيتحملالأولىالحالةفىالموظفةأنالتفرقةهذه

-حيث"منأهميةالتفرفةلمذهليستولكن،اخرموظفالثانيةالحالةفىمعه

مبالثرةمنادولااغكبننصهدربذ:الإباحةمنالعهتتضحالنحوانه.ىفو(؟،

لذوظفكةوالإستفلالطمأنبنةتوتيرحذلثةيتستهدف،موطفبهاطريقعناختمفماتها

..!"*"03النبةحننسئوليقطالما!كلفتهمجئىلاوخو.و%جبهبؤبقة
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بينتكونأنيتعينالمنطقيةالتفرقةانونرى"الإباحةمنالفعلفمميبتحديد

ىتنفيذالأعاوالقوانينبهأمرتلماتنفيذاالفعليهونحيث،ئلأرلى:حالتين

نأالموظفةاعتقدقاتنفيذاالفعليكصونحيث،وئذئغب"بطاءتهتجبرنيس

وئهمية.عليهواجبةبطاءتهأنيعتقدرئينلأمرتنفيذاأومناختصاصةلمجراءه

غيريفعللمالموظفبلمذ6شكاصرتثيرلاالأولىالحالةقىالإباحةألآالتفرقةهذه

الثانيةالحالةأما،لاطاعتهالقانونيلزمهرئينأمرتنفيذأوالفانونتنفيذ

أنىقدالموظنهلأنقانونىغيرما+فىالعمذإذ،للشكمحللأفيهافالإباحة

الفعلدخولاعتقدولكنهبطاعتهعليهنجبلاأمرانفذاواختصاصهقىليىما

الأمر.هذابتنفيذالتزامهأعتقدأواختمماصهفى

بتحديدالدراسةلهذهواقهيد،الحالتينبينالدراسةفىافييزونرى

.العامالموظف!مدلول

فبؤولةئلشب

العامالموظفةمدلولتحديد

هىالعامالموظفةمدلولتحديديثيرهاالتىالمشكة:تهالسى-266

الإداركةالقانونيحددهالذىبالمدلوليلمباتالعقوقانونبذاكانمامعرنة.

الاعتباراتمنأساسعلىمتميزامدلولايحبدأنهأم،كاالعامالموظفها"لمسير

وضعتحديدفىأهميةارأيينبأحدوللقولءللاباحةالسببهذاعليهايقومالئ

فىمليصتأنهمنالرغمعلىالدولةبهمتستعينالذينالأ"ثخاصبعض

.العامالموظقةصفةالإدارىالقانون

يعرفلا:آلإبرارىالقالعنشفةفالماممئلرففةملالول!-262

وجهاتشعددمدلولاتهتتعددإذ،انعامللموظقةواحدامدلولاالإدارىالقانون

أفعالهعلىتترتبمنبهنعنىلمتاكنامدلولالعامفالموظفة:(لنظرلمليهؤ؟"

غه8:مححهنصربلمعنهيقي!قءئ8قفنهنهكفصفهه،؟،
ء،سقأ"ممثة
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للدولة،التأديبيةللسلطةيخضعمنبهأردنالمخااخومدلولوله،الدولةمسثولية

ومزاباه.الإدارممةالكادر!اناتمنيستنيدمنبهنعنىكنابنماثالثمدلولوله

للموظقةييحالإدارىالقانونأغراضلأغلبيتسعالذىالشاملالمدلولولكن

يدارعامسيرمرفقفىعادىنحويريثارلششخصكل":التعريفهذاالعام

وضعالتعريفوهذا.كاياللأدانمةوظيفةفيهفيشغلالمبامرالاستغلالبطريق

فييهنولم،العامالقانونىالنظامقىووظييتهالإدارىالفانونأهلمافليلائم

من63المادةعليهتنصالذىلإباحة2سببنطاقلضحديدملاحتهواضعيهةهن

نطلانهمنيخرجإذ،ضمتهايفتعترذلكإلىبالإضافةوسى،العقوباتقانون

بالدولةتربطهماالذبنوالأجراءالفعليونوالموظفونعامةبخدمةالمكفون

تعلافدية.علاقة

ئلعفوجا-:قاعرقمح63الاوةفىئلعاممئيرففةصرلول-263

يكونأنيفبغىلأباحهالسببهذاتطبيق!والعامالموظف!مدلولتحديد

تمكينبهأرادفدفالشارع:الإباحةءلميهاتقومالييتالاغباراتمنئساسكل

الدولاوتباثر،القانونيحددهالذىالنحويراختسى،اعاتهامبامرةمنالدولة

كل"أنذللثيعنىو،يهمنستعيناشخاصطريقعنالاختصاصاتهنه

وتقومعاماموظفايعذ"الدولةاختصاهاتمناجزللقانونطبقايبامرشخص

هذالمباشرةالملاخهأوالفروريةالأفعالإتيانمنتمكينهإلىالحاجة

نظاففىضاةرةباعتبارهاالأفعالهذهلمباحةبداتذلكيقتضيىو،الاختهاص

فليس6داريةالإبالمعاييريتديدلالمذ،متممغبهنقولالذىوالتعريفد.القانون

تستعينوهومن،عامةبخدمةفالمكف:داتمةوظيفةالموظفيشغلأنبمثرعذ

-نهعننث"مبرةلهعؤحممكا"ولمحد9:محكجمعقرءمخثفمحنهفمممح!جإعود(1،

%ثعكلكفهمفعكيجئى5ه5"3،0"نكجعيد84مجكج

ء568عن(؟*55-؟958،الإداوىالفانونمببمىءءشحاتهتوفبقئلكتوو

(؟96؟)والريالمعرىنلإداوىالفبفونمبادىء:الطيوىعدسيطندلدكتوو

حمد
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وقت"الذولةتكفهالذىفالطبيب،فلأ2لحماموظفابعدنحوموقتعلىالدوقهبه

الأشياءإتلافسلطةتخولهأوولوجيراالواقىبالممملالناسيحقنبأنباءوانتشار

الفبلى،والموظفة.للاباحةالسببهذامنيستفيدباءالونشرفىنساهمفدالتى

.بعضفعلاباشرولكنه"+بتعيينهقراريصدرلماوباطلاتعيينهمنكانوهو

للقانونطبقاصحيحةتعدانبشرطأفعالهفتباحعاماموظفايعد،الدولةاختصاص

بيااعقرفعهمورةفىاختصاصهاليعضالدولامثاشرةيخهاتتمتلإذ،الإدارممة

جانباطريقهفىالدولةتباثحرشخصكذلككلعاماموظفاويعدءالقانون

مثال،ا:لماصالقانونعقودئحدهوبهايربطه!اولوكان،اختهاعصهامن

نا-أجنبياباغتباره-جائزا!نماولمالدولةبهاستعانتأجنبىخبيرذلك

هذاوتطبيفء،3دارممثؤالإللقانونطبقاموظفايكنلمأى،دائمةوظيفةفىيجة

صورة-فىيحولالقانونأنمنوالتحققالدولةاختصإعيهاتحديديقتضىالمعيار

،الاختصاصهذامنجزهاالإباحةإلىيستندالذىانشخص-المقورمن

القانونية،القواعدمنالعديدإلىالرجوعيقتضىالدولةاختماصوتحديد

لاكواتهيث"ءالعامةالسياسةباختر"ففطاقهيختلفو

مدلولةتحديدفىالإدارىالقانونعليهايعتمدالتىالفيوابطعنتخلينااإذو

الغوابماعنتخليهفىالإدارىالفقهنقرأولىبابمنفنحن،العامالموظف!

يتقاصجهأنبشرطثلين:المدلولهذاتحديدفىقيمةذاتغيرأنههايرىالتى

.؟79منالسعيدمصهلفيالسعيدئلدكتوو(16

محع،ئمخكعظ،؟هعةمه+8"5منهميجثه8"5-(2"*

الباب،الهيمةعنناوجةوظبفةفىالمعنوهو،المسضخدمفلمنذلثلمبةوبالاضلمفة(3"

موطفآمد(؟96ءلسنة؟؟؟وتموالفانون،195؟لنة2؟ءوتمالفأنونمنالثافى

الإباحة.ويستفيدمنلحعآ

بعفقربذ،والمماعيةالجارمةالعامةوالمرافقالالعقبلإماربةالمرافقيحخللتفرقةمحيهلا(8،

لموطفيالمرافنربالنسبة-محلولا،اختصنعاتهابعنههطربفهماعنتباشرالدولةأنفىالنوعان

مارس8الإقاتحى.قالغضاء،محكةصاقبهمحممببينهمللتقرقة-والصنفكلبة-افتجبدمةالعامة

--(6؟؟من368رتم7عننلإدارىالفضاءلأحكاماالدولامجلهمجوعة؟9كاهصنة
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بديرةتجارىأو.عناهىمرفقأوبدارىمرفقفىوسواه-عمذ،مرتباابموظف

بمثرطوليس،الأصكزيةا"مةاتأوالمركزيةللجكومةتبعجتهوسواء،الدولة

جرةمهنةجانبهإلىيحمعبأنلهيصرحفقدالرعكأىامملهيتفرغأنكذلك

فلأ.3خاصمشروعفىعملاأو

السلطةمنقدرايولىمئأ"بأنهالعامالموظفةالنقضمحكمةعرفتوثد

سوأءواللواعالقوانينبكقتضىالصفةهذهلهتمنحأوموقتةاودائمةبصفةالعامة

بالوزاراتالملحقينادتخدمينوالعامةكالموظفينةنا!ليامنمرتبايتقاضىكلنأ

والمجالةكالجامعاتالعموميةالصمفةذاتالمستقلةبا"مئاتئملهاالتابعةوالمممالح

ومنوالمشاخأجركللعمددونعامةبخدمةمكفمائمكانالكتبودارالبندية

وتوسعها،الإدارىالقانونفىالصاندلهفللتعراركةهجروواضحء"يثلأإليهم

فيماكلنللبضضرورياكانالذىبالقدرالعامالموظفةمدلولتحديدفى

-.عليهامعروضآ

نص63المادةتتضمنياالنيالأحكام:الرففغبرصر-264

لهفكنلممنمنهايستفيدلاثمومن،العامبالموظفبخاصةالعقوباتقانون

الطاعة!عليهتفرضالأمرئصدرمنبينوبينهالعلافةكانتإنوالصمفةههذ

أمرنفذاإذوالخادموالدهأمرنفذإنوالإبنزوجهاأمرنفذتاذافالزوجة

ذاتهفىالأمرانينإذأنهعلى."33المادةجيذهالاحتجاجلهملايكونمخدومه

الذىفالفعلعامموظفةبتنفيذهيقومأنيتطلبالشارعيهنولمللقانونمطابقا

فالفعلللقانونمخالفااكانإذأمأءالعامةللقواعدتطبيقامباحلهتنفيذابرتكب

الدحتوو5790سالغماوىصنبمانالدكتوؤة،55منشمحاتهوفيقالدكتوز()لأة

..كا؟8من؟22رتمممطفىكودكود

كا65وتم7سالنضىمحكهأحكممجوعة؟956سنةديس!25فقنة(2،

-ح.!--...ج.؟-33؟.-نع

ظنخ"يية6!غلخ!ءبةظئةهعبى+دغعمععشته+م.مج(3)
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رإن،جريمةفىمصاهمينبعتبارظ!ومنفذهالأمرمصدربنلو،مشروعغير

فىنقتهكانتلمذانيتهبحسنالمسئوليةمنللتخلصيحتجأنالأمرلمهفذكان

القصدقواعدفىيكنولمللقانونمطابقأنهيعتقدجعلتهقدالأمرأصدرفيمن

حالةأوبالإكراهيحتجأنولهكذلك،الاحتجاجهذادونيحولماالجنابى

شروط!هنضوافرفيطريعرضهالأمركانتنفيذهعدمأنت!ئأإنالضرورة

ء،آ3أوالضرورةكراهال!

للتافةاالللب

القانونىالعمل

إذاكان:حالتينقىقانونياالعامالموطفعمليهون:في-265

اطاعته.عليهتجبرئيسلأمرشعيذاأوكانالقانوقبهامرلماتنفيذاالفعل

بإطاعةيأمرهوبالعملالموظفةيأمرالقانونإذ،واعنةالحالتينفىوالإباحة

ءالقانوننطاقفىالحالينفىفهو،ارئيس

الحقيقةفىالحالةهذهتفم:للفانوفىئصربىلانحنفيرانلفعيةه266

يرخصأن،محل!رللمافخ؟بالعملالموظف!القانونيلزمأنمحل،ئررول:و!ين

القانونألزمنإذا.همأ!هلائويأتيهأنفىتقديريةسلطة4يمنحئى،بهله

الشروطهذهتوافرتبخاعليهوفرضهبهتمامهععروطحددأى،بالعملاقوظفة

ذلكفيقتضى،تقديريةلسلطةمجالولامحفدالموظفةفاختماعها،صعوبةفلا

لمخاكانعتأما.مباصرة"2"القانونمنالمثروعةصفمهيستمدالفعلبأنللقول

المتهمحبسفىسلطتهإلىبالنسبةالعامةالنيابة،كعضوتقديريةسلطةللموظفة

يكونالتقديريةالسلطةهذهحدودفىيأتيهمافإن،سكنهشي!فتأواحتياط!

جيه!*+ك*"مه+،ةيقهـم+(؟)

.-...؟8؟س؟32وععود.مصطفقجمودلهلدبىفتور(2،ء.



الأفعالمنيأنىأنلهورخصضعحهاالذىهوالقانونإذ،كذلكمشروعا.

التىالثرومزاكلتموافرأنيتعينولكن.نظاقه!فىهوداخلما

المنشىءالسببيتوافرأنفينبغى:انتقديريةالسلطةلمباشرةالقانونيتبلبها

النطةالموظفةتخويلعليهاالقانونيرتبالتىالواتهةئى،السلطةلمذه

الموظقهعمليكونأنيقعينو؟الواقعةهذهموايةفىيمصرفكلالتقديرية

نأالنهايةقيتعينو،القانونيتطبهاالتىوالموضوعيةالشكيةللهمروطمطابقا

نيةحعممبناشنراطيعنىالمشروعةالغايةواستهداف.يف"مشروعةغايةيستهدت

تفصيلا.نبحثهالثرطهذاولأهمية،الموظقة

استالفىمدلولهعينالمرضعهذأفىالنيةلحسن:النبممحصق-267

ضرغل(قيقحنائتقديريةالسلطةباستعمالالعامالموظفةيستهلحفأنفيتعينالحؤلم:

غيمارففكسواهاغايةاستهدففإن،السلطةهذهالقانونخولهأجلهمنالذى

3*،
هربهالتفادىاحةهاطياحبسهسلطةالحققيخولفالفانون،مشروع

توافرتولومشروعغئرففعلهالانتعاملمجردحبسهفإلت،الاقيامأدلةتثوييه

غرضابفعلهالموظفةاعتيدفاإذوءبالحبسالأمرسلطتهمنتجعلالتىالشروط

القانونة-حددهالذىالغرضاستهدافهجانبإلى-القانونحددهماغير

ذلكمتال،الفعللإباحةالقانونىكافالغرضابتغاءأنإذ،مشروعففعله

يبتغىوالتحقيقفصلحةبهيستهدفالاحتياطىبالحشامرايصد.الذىايقق

النيةىءسنفإن،النحوهذاوعلىء"3اقتهنمرمنالانتقامنفسهالوفتفىبه

حجثعيرقانوفىالموظف!عمللمذاكانمدلولهعنيختلفمدلولاالموضعهذا

.ءمشروعنهأواعتقادهفعلهعيبالموظفةجهلمعناهيين

.221مه367رتملوباديردى:التقدبريةالسلطاف.استمالةشروطببانقأنظر(؟،

الدكتوو:الإباحةلسبعببالتسبةأهميتهايعابئفىوانظر،835مةالطماوىءمنيمانالدكتوو

بعدهاءوما؟،3س؟28رتممصطفىعودكود

.س.\نة5عن؟380زتممصطفىكودعردالدكنور(3،،(2،
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:2ئرعيىونميجللنانوفىئمرابهناعالتانهرفىعمالقبهل-2لملأ

أمرصدوزذلكلمليبالإضافةيشترطأم،الفعللإباحةالقانونامرمجفىمل

فالشارغ،القانونئمر6كفايةممالمادةعبارةمنيستخلص؟بإتيانهرئيسمن

كلفيةمخئمايذكرحالتينكلوالإباحةحالاتعلىنمهفى"تو"لفظيستعمل

إلىبالنصبة.-الموظفلأيهونحيثذلكصحةفىشكولا.للاباحةبمفردها

عضوأمرذلكمثال،المخخص"فلأازئيسمركزفى-بهيقؤمالذىالعمل

بعضفىالقانونولكنءمسكنةتفتيمقأواحتياطياالمتهمبخبسنلعامة-النيابة

منأمرصدوربوجوبيقيدهوعملاعبيوجبئوللوطفيرخصالأصرال

مجهاالعمليهونحطذلكالقانونويفعل،العملذلكبإآيانرئين

مق.بهالأمرصدورورةضرقىشثلخاصةبنيناتإحاطتهالملائممنفيكون

أمريصكرلممأخمشرر!غالفعليهونالأحوالهذهوفى،مختصرئين

يصدرلممابهعليهحشخصقىعدامالإعتنفيذلهيجوزلافالجلاد،الرئيس

شخصبايحبسأنلهيجوزلاالسجنومأمور،المختصةالسلطةمنبذلكأمر

يكون،النحوهذاوعلى.المختصةالسلطةمنبذللثعليهموخأعرعلىبناءإلا

ءارئيسقث"وأجرالقانونأعراجماع-الأحوالهذهفى-متعينا

تثيرلاالإباحة:بلماعنمنجبرخمفقيؤمرتخصغبآفلفعل-269

الأمرتنفيذمجونبذلكو،رئيسهبإطاعةالمرءوسيلزمفالقننون،شكاعندئذ

منردا.هلاالأمرأناعلملةهذافىوالفرض؟نفصهالوقتفىللقانونقنفيذا

-دكافنعكنهمقصرءفد"كل"2ملة+8يمعة8.هقءحنههلمجي"(،8دو).(؟،

مي+59.آ+.بجبىمعح!+ءحهج49مه"مهآر

الفنلةجركلةتفومبهألابخى(327المادة،فآالفرنىالقوباتقانونشةتم.2)

والرئى.الثرعبةالسلطةبهقىكوأمرت؟الفعلنونالقاأمرلذاافربأوأطرحأو

!ط(طر"الفلانونوأمرالرنحقأمر:الئمرطياجتماحوجوبهوالفرن!الفنهفىنلمشقر

ء834من؟86رقم؟ءومافيولفبداله:المباليئه



-؟5-يم

ارئيسلهثلأ؟وئمرال!لنولبأمراجتماعذلكويعنى،مثروعالرئيس

ن!بتفتبثنالضبطمأمورإلىالعامةالنيابةمنالصمادرالأمرذلاثمثال

منونستخلص.شخصبحبسسجنمأمورإلىالعامةالنيابةمقالمادروالأمر

خالفلمذاأما،للقانونمطابقااكانإذإلابطاعتهتجبلاالرئيسأمرأنذلك

نطاقفىيدخلوقانونىغيريكونالأمرلهذاتنغيذاالمر.وسفجمل،القانون

ذلكويعنى،العقوباتقانونمن63المادةعليهانصتالتى4الثاالحالة

ءالعانونمخالق!فعلعلىمشروىصفةبسباغينلحجزوحدهالرئىأمرأن

مخالقةنهأاقتقدولومشروعمذهفتنةنونللقامطابقالجميهااؤأمركاناإذو

مروطياتوافرتفإن،موضوعيةطبيعةذاتاقباحةأسبابأنفلك،للقانون

بحوللابالإباحةفانجيل،الفعلارتكبمنبعقيدةاعتداددونأثرهاتحقتما

الموظقباستهدافهوالقانونيتطلبهالذىاليمةوحمن.منهاالاستفادةدون

لمصدارسلطةازئيسالقانونخولاجلهمنالذىالغرضتحيقالأمرسالمذ

انتفاءإلىللقانونمخالفبأنهالاءممادأوبالأمرلجهلايوكىوقدءالأمرهذا

منبذللثالأمرصدور!اهلاسمكناالضمبطمأمورلوفتش،كاالنيةحسن

مجردومةئدفاتقخميهالتحقيقمصلحةأنلذلاتةتبعاوجاهلاالعامةالنيابة

حسنانتفاءإلىيرجحولكنبهاالجهلإلىيربطلاباحةالإفابنهفاء؟الانتقام

.،2ؤالنية

وجبترنبسأع!سدورثبتاذائلالهاكللاالحبلةهذهأنالبيانعنوغنى(؟،"

يناير28ففنة،فعلاصدورهحفيفةمنالأصبصدورلفوطفاعتقبدبننىولا،ئطلعته

.(76من22رفم8سانعنىمحكةأحكمجمرعة؟957سعنة

29كأرتم3بللفانوفبةالغواعكجموعة؟93،سنةديسمبركا،النقغنمحكةقفت12،

الضابطكلنلذاإلأمحبحآمجونلارنحاهفيراقنهممترلةالبوليةنحابعذتفتيقبأن(939ص

لنمحبحالفضنءوهذاءفعلاانتفتبمىإجراءقبلالإذن:؟لماوعانبذللةالنيابةمنقاذومة

فىبنىلمنمحيحغبرولكمنه،نيغهحسناكعفاءبالتفتيشبذلإفنالضاسذجهلهمنأ.ستخص

ةاف(يناؤنطبقايفنءدووومو!بنلشرططلموعوهمللاباحةالجهلهمجردأنأساس

....،-ءذانهاللاباحة
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ئلتالتآلللص

القانرنىغيرالعمل

الموظفاعتقداإذ:حالتينفىقانونىغيرالعليهون:نحوبح-275

لمطاعتهأناعتقدرئيسأفرنفذئواخمصاصهمنالفعلأن-للحةجمةخلافا-

مصدرلمطاعةوأنالموظقةاختصاصمنليسالفعلأنذلكيعنىو،عليهواجة

فانونى.غيرعملهبونثمومن،عليهواجبةلبستالأمر

هذهفىالفرض:افمهإصممىالفعلئلةاعنفارفلزفمه-276

عنيهيحظرهنهاأى،بهقامالذىبالعملللموظفةيرخصلاالقانونأنالحالة

أمراالنيايةعضويعمدرأنذلكمثال،لاختصاصهالمرسومةالحدودلمجاوزته

مأموريقبضانئو،فيهاالقبضالقانونيجيزلايمةبجرمتهمعلهابالقبفر

القانونيةءللشروعذمستجمعبالقبضأمرفىعينالذىعرشخصعلىالضبط

فصلغهالموظقةاختصاصنطاقعنالعملخروجمنالرغمعلىأنهونلاحظ

الدفةعدموليداختمماصهتخطيهيهونبحيضحيايختصالتىبالأعمالواضحة

الموظقهعمليهونحبعنماالحالةلهذهمحليهونلاولذلك،حدودهمعرفةفى

ئصدرئوبناءبيدمالنبطئمرامأمورأصدرلو،كابهبختصعمامختلفنوعمن

اخياطيا،متهمبحبسثمرالمدارىموظقةاصكزئويتوتيععقابأعراالنيابةعفو

أنهوضعهيكونإنماو،اختصاصهحدودجاوزأنهالموظفهاوضعبهونلاإذ

هوإنماو،سلطةستعملاليسفهو،مختلفااخمصاعاباختصماصهاسقبدل

لهف،
..لهامغتعب

ممصلولكنهالفانونعلبهسمطلمباختصامهمرقبطأالموظفعلأضتراطكون،ا(

اخةصامهمباشرتهفىللموظفهالطمأنبنةنوفيريريدالثارحئنبذ،للسمولبةمنالإعفاءجة

نلعلمةالمصلحآمنمبروفلالهلبساختصاعأاغنصببذاأما،حدودهجاوز)نبألهفلا

مواجهةفىالعثرعةالدفاحلحناربالفسبةذللةالنفنمحكةأقرمشوقد،المسئولبةمنلإعفيهود

6؟9وتم6بالفافوفبةالفواعدجموعة؟5،9صنةأكغو!22ققخكا،الغبطمأمورى

.واحدةاطالتبنفىالعهأنوفرى6.(768من
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علىيهشهالمبذ،مشروعغبرعملاختصاصهجاوزالذىالموظنةوعمل

منلبياختماصهفىالعملدخولباعتقادهالموظفةوغلط،القانونمقتضى

،موضوىطايعذاتباحةالإأسبابأنإذ،عليهمشروعةصفةإسجخشأنه

الموظق!اعفىالشارولكن،موضوءيةقيمةمنكلمتجردغلطعلىتقومفلا

معينةءشروطتوافرتلمنالجنائيةالمسئوليةمن

!لي:ولبهب!إلامتمئفىاعنفررسسئحرئبزلفةعممصر-2ال2

سلطةالقانونيخولهلاشخصأمرنفذفدالموظقةأنالحالةجهذهالشارعلإيعنى

ليتلموارىموغلقةمنصادراأمرالضبطمأمورلونفذ،كابليهالأمربصدار

فبمانكان،واضحاءلملةمذهيخ،الفمبطمأمورممةإلىالأوامرتوجيهسلطةله

صكورهفيتطلبخاصةبغماناتيحيطهالشارعيكنولم"قانونمطابقاالأمر

إلىاستنادمشروعفالعملمعينموظف!طريقعنتنفيذهأومعينموظفةمن

منالأمرصدورالشا)عيعنىوإغا"مشروعغظروإلافيو،العامةالقواعد

،القانونمطابقغيرالأمرهذاولكن،هوسهمرإلىالأصتوجيهسلطةلهرئيس

عيبولكن،رئيسهبإطاعآملزمغيروللرعوس،التنفيذواجبغيربذلكفهو

وتتسع"واجبةفيهالرئيعنبطاعةإنيعتقدلذلوعفهو،المرهوسعلىخفىالأص

الأمرنقديهون:منالرئسالأمرالصادرتشولبالتىالهيوبلكلالحالةهذه

أوائتفتيش،بالقبضباطلامأموراغبملأمرانفذلوكاالشكلمنحيثمصبا

مرءوسهالزيسأمرلوكا،الموضوعحيتمنيقانونمخالناالعملنو!دنو

الدولةهأموالاختلاسئوأوراقيربتزو

ولاشك،سافيوأمرالقانونأمربينالتعارضعلىالحالةهذهتنطوى

فىلمخلوقطاعةفلا،القانونأمريتغليبإغايكونالمعارضهذاحمئنقى

يئلفإذ،ذاتهقىغيرمشروعالمرهوسفعلأنذلكيعنىو،القانونمعصية

الشارعولكنءتف"عيبهمنتجريدهعلةلايقوىيس%اوأمر،القانونقواعد

-النققمحكةذللةعليئجايت؟الرنيةباخنماصمرتبعلأمرالأبهونأنيشترط.هل(؟"

الرحميغ=الآمربشئونعلافةذاالأمريهوننالمسئوابفبنهذهمنللاعفاءيثترط"فولها

باتالعقيقانون-؟7
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فلأ.معمه43شروعذتواقرتإنالجناشةالمصنوليةعش!المرءوسبعفاءرأى

لليناعب:نبشولبيجمعللرففةيوعفاولالنللمماتروو:273

يتوافرأنالجنائيةالمسئوليةمنالموطفلإعفاءالحالتينقىالقانونيتطلب

بعدلملاالفعليرتكبلمأنهثبوت،ر"لمافى؟نيتهحسن،لرررلة:شرطان

معقولةءأسبابكلبنمهافدبمشروعيتهاعةقادهوأنوالتحرىالتثبت

الذىا)ميبجلالموظفهاالممةبحسنالشارعيدير:نلنيممحممى-2ال4

وانفابما،مشروعالفعلأن-ل!اهذاعلىبناء-واعقهادهفعلهيثوب

هذاوسند،الجنائىالقممدينفىالذىالحديبلغأنبالجهلالقانوناعمدادقى

منالموظفةلإعفاءعبيهالقانونيعتمدأنيتصورالذىالاعتبارأنالضابط

يمته،المعموىلجرالركننعدامهوا-يفانونفعلهمخالفةمنارغم-علىللسئولية

الجنائىهالقصداننفاءفىاركنهذاانعدامصوروأوضح

واعتقادهذلكجهلهيعنىنيتهنحسناخةضاصهحدودالموظفجاوزفإذا

7سمحكظلنفنههمجموعقةحكلم؟659سنةديسبر52ففنه،ةالفانوفبة-واختصامافه

المشوليةمنالاعفاءعقهئن)ذ،تفولهفيماحقعلخالنفنهلاومحكة،آ33؟مةكا65رفم

نبنةالعلةتوفيرلمدالحاجةتقوم)ذ،الأمر9اصداومختصآالرئبسكلن)ذاإلالهامحلهلا

ةباختصاعصلاهذىغبرالعملكلنلمذ!أنهوبلاحنذةرنبهبهنجتعظ.ماينفذوهوللمرءوس

منللاعفاءولامجونلديهالنبةحسنفينتنىذللةالمرءوسيدركأنفالمالبالرئبس

محيه.المسئولبة

الفاؤنكلنفامالممعرفةحول!ورالئالمشكةوضعهالذىبالتنغلماثارع1حم(؟،

لمنننفبذهعنالامتنماعثمالمشروعيةمنفعببهوتقديررنيسهأمربفحنللمرموسيرخة

التفبتن!شمنمجنولماقرءوسفىخفيأالأمرعببكلنفطالما:مثروعغيرأنهقدر

رئبسه-وببنبينهالصههتحمالىالاداربةللفواعدطبقآ-ملزمفهوكشفهوالتحرى

ابفواععتطبيقتعرعنعفبةكلبلينللسغوليةمنئة.اعفاالعقوباتنونفاأنذثة،مرالأبتغفيذ

،والنرىالبحثبعدأونفسهمنبلفاءسواءوامخآ9لعيبكلنولكدنالذا.السابقةالإقاربة

:رروأ،الننفعذعنبالامتناعالالزامنفسهالوقتفىبتضمنبالعقابةللعوطفالقونوننهديدفين

جربمة.بارتكبالأمرمجونأنالعببوضوحطلات
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لخصنبطاعتهعايهلانجبرئينئمرنفذ،ولمذااختصاصهنطاقفىنعلهدخول

حددنافلنما"عليهواجبتنقيذهوأنمحتهواعةعادهالأمرعيبجهلهيعنىنيته

احكامإلىالرجوعيتعينفإنه،الجنائىالقصدينفىالذئالجهلبأنهالنيهحسن

والقفاءالفقهفىالمصتقرةالقواعدققرر"الجالذلكمدلوللتحديدالجنائىالقمد

قانونإلىلاتنتىالتىالقانونيةالقواءدثوفيالوفاغفىانغلطأوله!ابالاءتداد

بايهلانلأعتداددمالقوادكذلكهذهؤقرر،الجنائىالقمدلنفىباتنلعقو

الموطفجهلفإنكان،لذلكوتطبيما5فلأ3العفوباتبقانونالمتعلقالغلطأو

فىباشتراكهامتأثراأءظالقبضفىالمعينغيرعلعشخصفبضلوبالوقاغكاضلقا

اعتقدلوباتكاالعقوقانونإلىلاننتمىقانونيةبقاعدةمتعلقايلهأوكان،مال!

الأفرادلأحدمىءملكيةالدولةتخولالإدارممخأوالمدنىالقانونأحكامان

بقاعدةمتعلقاجهلهلمخاكانولكن؟النيةحسنالحالينقىفهو،عليهفاستولى

يرالاعترافمتهمالحلهمأمورالضقبطلوعذبباتكاالعقوقانونإلىتنتمىقانونية

الأفرادلأحدسمكنبإجراقرئيسأمرنفذأوذلكلهيبيحالقانونانمعتقدا

.تث"النيةسيىءفهو،التنفيذواببيلأمرهذامعسعدا

طروففىيرمملايركمكلنإذاأنهفذكرتالنبمجسنالمرادالمفنهةمحكةببنت(؟،

الفانونعنهبحهةفعلاارقكبمافإذاالرصبةسبغتهلهمحلايباشركلنئعاأنهيعتفدمجعله

ءالأحوالأىى!عبىدلونعسحولالافإنهاطاعتهعديهالذهمنجبرئيسهمنبابهءاقرلأمرظنفينآ

باتالعفوفانونغيرآخرةانونقواعدأوبأحكامالجهلأنالمقررأنةيةببةوأنحافت

اقريهبالفعليجعل،الادارىئلفانونأسةفهمفىالهطأألحنلةهذهفىوعو،فيهااخطأ(و

365رتم7سالنفغنمحكةئحكامجموعة؟956سنةدبممبر25!نه!،غيرموثم

.(؟3؟نهحم!

فافونشواعدبالجهلبفومقدالموظقهنيةحسنبأنالقولةإقةالففهاءبصنوبذهب(2،

ء؟8غصالصعيدمصعلفىالسعبدازكتورت363عنالفالىمصطنىالدكتور)العقوبات

الغانونضنفىلبىأنهنلاتولكناة(353عن3،3رقمالموجز،واشد-عليندبهتور

انيةحسن!يةالئالعامةالفواعدفىللخروجمبروبهونلاثمومن،امحبهذايوحىما

الجهلةأواللملمنهفال-والقفاءالفنهفىالسائدللرئىطفآ-وتفررالفصعدلانتفاءمراول

=بهونحيثالنيةإنكاوحسنممالرئقلابقسقوهذاءعغبصرهايحخالعغوبانحمننونيئ
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ونشرانييجىجالالشةتببرالفعليىيمبلمالرففةأبك!مر--2ال5

الشرعذبهذاالمثارعيريد:ءمفوكنعماب*لىبهفةفهوبمتمروعبئفمتقاوه

منللضحققأى،فظلمشروعيةمنيتحققيسعهالذىالمجهودالموظفيبذلأن

ولابد"عيببهالرئيمنلايشوالأمرالصمادرمنأنأواختصاصهفىدانيالفعلأن

لذلكمنهيطلبالذىالمجهودمقدارلقحديدالموظقهاظروفبىالاعتدادمن

الوقتومدىخبرتهومقدارثقافتهقرجةتراهىأنفيتعين:يبذلهلمإنيلامو

مةذلكوغيرتصرفهعلىيقدمأنفبلخلالهيفكرأفلهمتاعالذكةكان

اخرتعبيروفي؟"ف3حصرهايسضحيلوالحالاتباختلافتختلفالتىالظروف

منالعةايةعادياقدراأعمالهفىيلزممعتادإموظقايفترضأنالقاضىيريتعين

المجيودمقداريتساعلنىو،.الموظقظالمتهمطروفنفسبهأحاطت،والاحتياط

باوتكبمرءوسهالرنبسكالوأمر،المرءوسلملىالصادرمرالأفىبدهىالإجراما=وجه

يهيأمرأنللرئبمظيحتةهاأخهافعلااعتقدولواوفكبهابذاالنبةسيىءفبلمرءوس،جربمة

9بالغمانوفيةالقواعدجموعةآ929سغةينابر3(قضظ،بنفذهأنالمرءوسفىيجبوها

99غ،مة46مايو؟كا.كأ35ض532رقم2ءآ93(شةمايو7.؟45عن؟،؟رتم

9؟سالنقنهخمحبكةأحكمجموعة6965سنةةل؟ربأ؟؟ة؟،2من؟،هوغ7ب

-(337عن67وقم

تنفيذاياتيهالذىللفعلالمروعةغيربالصفةبعلمالذىللمرءوسئنابباناعنوغنى

لوكلنكا،شروطهاتوافرئبتئذاالفرووةطلةأوالمعنوىبالإكراهمجتجأنلهسهؤلأمر

نههاللاقةفىالوغعهذاوبتحقق،ففسهييدجسيملحطرالفووفىيعرفالأمرفنفيذعقم

تضفيذعدميسغضبححيثالحربيةالعملياتسبرأثضاءوناصة،سيهمومربىاصكربحخاالروساء

أنظر:،قاسيةعقوباتتوقيمنلأمر

+عكنهفيحماليحعفع!:8"مج5دلنهيهم*ممي!5فقعجهععيج*(75غجق،،+م92ء.آ-*البئج

؟فاقمئنيمكنلااثعهمأنطبيعىءففالتالحقيفةبهذهالنفنهمحكةاعقرفتوفد(؟،

دائرةملتزمأالاعتقادكلنحذافىاثنهم،أنةينلملىوئفافت،،الففيهمنففثةالمسائيد

حدودمنئدفىحدودعناعتقادهفىامخدرقدافغهملمنالفولةيمكنولاوالتحرقاقثبت

ديسعبر52فقضن،،عليهازدحتالئوالموثراتوطروفههومركلوظيفنهمئلفىيلرجلالعادى

الدكتورأنظركذينتآ33(منكا65رتم7سالنفغنمحكةئحكمجموعة(956منة

كا.65عنالققىععطنى
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مجهودايبذل*أنهكانتبينفإن،الفعلمشروعيةمنالتضتةيبذلهكانالذى

ألاعتقادوقياموالتحرىالتثبتمرطفإيب،المتهمبذلهمماأقلأومعادلا

مجهودايببنلأنهكانئبتبذاأما،شوافرايعدمعقولةأسبابعلىبالمشروعية

طيشعقصادرااالتهمتصرفيكونوعندنذ،متوافرغيرالشرطفهذاكفرأ

ءالقانونيحيهاالتىبالحقوقياستهانة

الشرطيناجنماعالقانونيتطلبهل:لاتيجلهيىيقة:قلالقبب-اللأ6

بيناكانإذعمانتصاءلفإنناالتهايةوقى؟أحدطغيريتوافرلملمنالحكموما

:تعبيرأدفوفى،الآخرتواقركلمتوقفاحد!توافرأيعدبحيثتباطارالشرطين

عل!الاعتقادهذاقياميسطلبأنهأمالفعلبمشروعيةاعتقادمجردالنبةحسنهل

؟والتحرىالتثبتإلىوبصتتادهمعقولةأسباب

فالامحعقاد:ظالموظن!يسألفلامعاالبرطانتواقربذأأنهلىجداللا

العمدىغهرانبطأينفيانوالتغرىوالتثبعتالجنائىالقصعدينفىمثروعالفعل؟أن

يمةألاجروالقاعدة،منصورتيهأىفىيمةيجرافعنوىالركنلقياممحلفلايكون

الشرطين،أحدغيريثوافرلمإذاالعلعنعنساهلناإذاوءمعنوىركنبغير

النية.حسنمرتكبهإنكانالفعلحكمعنتساءلناإذا:التحديدوجهوعلى
التساولهذاعلالإجابةفإن،ازاجبينوالتحرىالتثبتدونارتكبهولكن

الفعلبمشروعيةإعتقادمجرداكانإذوما،النيةحسنمدلولتحديدعلىمتوقفة

بعدمعقولةأسبابعلىالاعتقادهنمافياميفترضذلكإلىبالإضاثةأنهأم

.--.والتحرىالتثبت

بأنالقولتعينالجنائىللقصدالنافىالجليعنىبأنهالنيةحسنفسرنالمذا

فانونيةقاعدةفىأوالوقاغفىغلطأوجملعلىبناءالفعلبشرعيةالاعتقادمجرد

-تثبتتمةيكنلمولو،النيةحسنلتوافرالعقوباتكاففانونإلىمنقميةغير

والعناءرالقةالوقاخيمحيطاعلمايتطلبالجنائىالقممدأنذلك،تحرأو
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ولوكانحتماالقصدالمفىالعلمهناانتفىفإن،فلأ3الجريمةأكأنعليهاتقوم

الجشمايبطأآيبالجنابىالقانونفىالقاعدةإذ،"23جستمخطأوليدالمجل

نيقصمدهلايعدك

بالائمقاديقوملاالنيةبأنسنالقولبلىذهبتالآراءبعضولكن

معقولة،أسبابعلىالاعتقادهذاوقيامواقحرىائتثبتيتطلبإغاو،مجردا

نقمجرداالفعلالمجردبمشروعيةالاعتقادوجعلتالشرطينبينمزجتبذلكو

العقوباتقانونمن52المادةإلىالآراههذهرجعتوقدءيالقانونىلإنر

الواجبينوالانتباهالعةايةبذللقيامهاوتطلبتالنيةحسنعرفتالتىالمندى

بذليقتضىالنيةحسشةأنذللثويعنى،"8"سحفئة"كعيكاميج+كعاث8"جعيج

غيرلفكرةسلبىبقبوليقوملاوأنه،الأشياءحقائقلإدرالشصادقمجهود

53،5محيحة

تعليقاتكرتذولم،السندبلييفتقرالهندىالقانونإلىالرجوعولكن

،المندىالقانونمنالنيةحسنفكرةاستمدفدالمصرىالقانونأنالحقانية

الهندىباتالعقوفانونمن78،ممقذالمادتينإلىلمشارةفيهاوردمابنماكلو

بم7الفانوفبةالقواعدمجوعة1986سنةنوفمبر؟؟ففننخاصةبصعةأنظر(8،

.؟99ص225رفم

!صكعدكامظلأقمكعهمكعةئ9ءتهكلعلااليعلأريح*"فة*،برصرنحكل،محيح(5،

!ججحيي+.ئ

ء؟؟5من28والافتصادسالغانونمجة،الجنةبىالفصد:حسنىغهعود(؟،

.؟85مة:الفصدالجنهبىحسنىنجيبعود(2،

كأه6رفم..ممبادىء:راشدفىالدكتورةكأ65منالفظىمصطفىالدكنور)كا(

*64؟من72؟رفم)"اعيلابراهبمكودستنذالأ"53همن538وفموالموجز54،عن

أكتوبركأ؟لهمنههة390صالمصرىانضابىالفمثرحمبادهمء:عبيدوءوفالديهور

؟935سنةمارس؟؟.؟؟6من38؟وقم2بالف!فونبةمجموعقالفواعد؟932صنة

225وقم7ب19غ6سنةنوفبر؟؟نقضةفىللةآنظرت487منكاغ7رتمكاب

نهة
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وهدف،المصرممةباتالعقوفانونمن63يمعنىالمادةأحكامعلىيانتحتواقتين

باعتبارالمادةهذهبهتقضىفيمالاشذوذأنهعلىالدليلبقامةمجردشارةالإهذه

الأساسىالاختلاففإنالنهايةوفىءعليهاالنصلمليسبقتقدأخرىنينقواأن

إلىالرجوعيجعلالجنائىالقصدتمريففىالهندىوالقانونالمصرىالقانونبين

لايكونثمومن؟محللاقلأذىغيربالقصدالجنائىمايتصلفىكلالأخيرالقانون

الأفكاربينالإآساففيهيتحققنحوئ!عالنيةحسنتحديدوجوبفىشك

هالمصرىالقانونعليهايقومالتىالأساسية

اعتقادهطالماكانفعلهمشروعيةالموظفةاعتقادهوالنيةنحسنأمنىونحن

فانونإلىلاتنتمةالتىالقانونفواعدآوالوفاخفىغلطأوجهللمليمستندا

الموظفةلمستوليةمحلفلايهونالجنائىالقصدالنيةحسنماوينفى،باتالهقو

فعنىالواجبينوالتحرىبالتثبتيقملمالموظفةأنتبينفإنءعمديةجريمةعن

المفروضةوالحذرالحيطةواجباتبهتقضىالذىأضحواعلىيتصرفلمأنهذلك

سيهرتوافرتبن-الهمدىغيرالخطأبتوافرالقولذلكيستتبعو،عليه

لاتعرضالأمورولكنه"2غيرعمديةؤيمةجرعنالموطفوسئولية-عناصره

فمن،فعلهمشروعيةيعتقدأنهكانالموظقةادىفإذا:البساطةبهذهالعملفى

الذىالدليلعنالوأفعةظروففىيبحثوأندفاعهبحققأنالقاضىواجب

ولكنذلكالموطفادهىبفاأنهالبيانعنوغنى،أويكذبهالدفاعيويد

شخصجهلمعقولالميهنبحيضالفعلمثوعة؟انعكامناطقةالظروفكافت

استناداالنيةحسنإيروالدفاعهذااستبعادالقاضىواجبهـنفإن،لهامعتاد

بفاتوافرهوفروت،الجنهبىالفصدالهندىالعفوباتفانونمن39المادةعرفت(؟)

الأصبابمنعندهكلنأوقردثياسوفأنحهابعلمكلنأوبافعالهالنتبجةئحداثالجانىأواد

ينافننمخوفىالجنمبىالقصدنظافمنيوسعائنعربفوهذا،بذلئةالاعتفادعلىمجكبهما.

فىمتوففغبرالقصدام!فاءمجعلالمنمعالتريفوهذا،المصرىالففهفىالأساسيةالمبادمحء

بهتنتهةماوالتصرحرىالنثبتمنبتطلبولكمنالننبجةمجدثلنالفعل؟أنالاعتقادمجرد

النفبجة.يردثقدالفعلبانالاعتفادعلخمخلالىسبابالأ

--.15؟من؟33رفممصعنفىعودعودكتورا(2،
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القاضيسخطيعبجثمعقولةئصبابإلىمستندايكنلمالموظفةاعتتادأنإلى

بمجهودالموظف!فيامفإنذلكإلىبالإضافةو؟بهلهيساوفيهمعهيعتركأن

علىبقدامهأنحينفىدفاىيدعمفعلهمشروعيةعنوالتحرىللتثبتإبجابى

فعلهعلىنفلحمبأنهالاعتقادعلىالقاضىيحملودفاعهيضمفخدونذلكالتمرف

."ق3مشروعغيرأنهيعلموهو-

فإذا،الجنائىالقصدانتفىاإذيقوماننبةحسنأنيهنقولماوخلاصة

اءتقادهولوكانعمديةجريمةعنالموظقبلمسموليةمحلفلابذللتالقاضىافضنع

نفيفولكنا،الواجبينوالتحرىبالتثبتيق!ولممعقولةأسبابعلىلايقوم

علىأسباباعتقادهقاماإذإلاالمتهمنيةبحسنالقاضىومتخألايغفبنهأذلكإلى

يتبينلمولكنحسنالنيةمنالقاضىتحققبذاو.والتحرىالتثبتبعدمعقولة

فالموظفةوالتحرىالتثبتبعدأسبابغعقولةكلالفعلبمشروعيةالاعتقادقيامله

الرأكةهذافىصوابولايطعن5توافرتكأكلنهاإنعمديةغيريمةجرعشهامسئول

تنتفىكلمتطلبينالشرطين.انذللت:معاالشرطينتطبفدالقانونكون

عدمفىالقانونلحكمويهونالعمديةوغيماريةالعمكصورتيهافىالجنيريهيلسئولية

محلءالعقابتوقج

محدبةمجرعةاثهمسهاأدانالئالحالاتففى،الففاءخطةهيهذهئنلناوببدو(؟،

كاتوبلتحرىالتثبتيحلىمعقولةأسبابكلبقملمالفعلبةمثروعيةاعتقادهئنأساسكل

أناعتفدالذىا:طاىاالمحفيرفإن،لا.61سببلهوفى،النمةحسنالمتهمادعاءتويلاالوعلغ

أفهلجرداصننما5أرضحهمالرىجاموستهاومعهماالليلفىخرجاايذينوأخاهعلبهالجنى

ئنيمكنلاالحفيرهذا،عليهالجنىففتلالرمامنعليهمافاطلقندا-يجممافنمعايمانادى

علبهالجنىبأنعنيدةلتكوينغيركلفبةالنداءلمجابةعدممجردلأنالنبةحسنلمنهعنهيقال

جموعة؟9كأ2سنةكتوبرأ3؟فقضن)فتلأحدهاغيرلإبفافهماوسبهلاوأفهلصانوأخاه

،اسليمةالمحكةالبهمااتعهتاليظلننبجةء(6؟؟مة38؟وقم2مجالقانونبةالفؤاعد

ففد،علبهدليلببنكانافان:والتحرىوالتفبتذاتهقالنبةحننهخالفعليجبوعن

لاقكونفالمسئولبةواقحرىالتئبتدونالنيةحسننبت)نالحالاهذءوفى،غبرهاأدلةفوجد

رفمه3بانقافوفيةالقواعدجموعة؟932سنةفوفبر7ففضةآنظركذير)بةيغيرئلا

.(،غ7عظ7،3رتمكاب؟935صنءمارس؟؟،4من
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غيرذانهفىالللمذاكان:لبممئولبممقفبرعفاوعالميف-2اللأ

أسبابإذ،إباحةسببفبلقلايهفىفانولىأنهالموظفةاعتقادفإن،قانونى

عقيدةيريسيطروهمعلىلاالواخفىتتوافرعناصرعلىتقومموضومجةباحةالإ

صمدن!المتهمفإنكان،الإباحةفىللغلطعورةهومنالمسئوليةوالإعفاء"المتهم

ا)بهحثبعدمعقولةئصبابعلىاعتقادهفيامئدتوإن،عمدايسألفلاالنبة

-"("إليهجسبلتقصيرلاوجهإذ،عمدبةغيرمسئولبةوالتحوىفهولايسألكذلك

بهيفتفىباحةالإفىغلطأنهللاعقاءالمعحيحالتكييفيكون،النحوهذاوعلى

.يمةيك،لاجىالمضوىحرا

ليخهلفيذيغ

عليهالمجنىرضاء

الأهميةبىالبحتتد:علمماييةبرمماوئلفانرنهضئلهزمم-2ول8

فإنكان،للاباحةسببايعدكانإذاعماالتساوليثورعليهالمجنيلرضاءالقانونية

لماإذو؟بعضالجرائممقتصرعلىنطافهانأمللاباحةعامسببفهلهوكذلك

الجرائم-لبعضبالنسبةأوعامةبممفة-سوأءباحةإسببعليهالمجنىيكنرضاء

الخاصةالأركانبعضعلىموثراباعتبارهأخرىوجهةمنقانونيةقيمةلهفيل

؟35رقعمصطفةعودعودالتور5آ8ةالمسعيدصمصطفىالسعبدتخورا(،لأ

عببدرءوفلتوواء353مخكا83رقمالهحز:واضدعيطالدجممورة476بهن

ء369صنالفالىمصطفىاتمورذلث9عكمسة395بهن

الفواعدمننصتخلاصهايمكنلاأحكعآالعفوباتفافونمن63الأدةقررتهله(2،

فىالنلطألبسةالفانونىالمنعلقةتام،ميدبلطعقآمباحآنلفانونىالملإتيانألبس؟العامة

العامة؟للفواعدطبقأالجنائيةالمسئولبةمنمعفيأ-ممفوئىغبراللكلنلمذا-الإباحة

العايحخيرظفابخبجبحالنعنهذائنالحفيقةولكن.فائ!ة6كاللمادةكلنتبذقبلماقلنالو

وتفتيثنكللفبنه!ا!ناقالثارحمجيهاحقوقكلاعتداءلأنها،-الغاسلأفرادتباحلاأفعالا

حإلاتفىالمسئوليةمنانوطفأ)عفاءكذلكهفا.خانىويقررءالحربةوسلبالمساكن

فائدتهاءتنصرذينوفى6العاققللفردبالنسبةذلئةفهابتصورلا
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هذهفىالبحثقليةعنهاالناشئةالجنائيةالإجراماتسيرعلىأوللجريمة

إذامابيانأى،عليهالمجنىلرضاهالقانونيةالأيةنطاقتحديديتعينكلالمشا

الجرائمءكلإلىبالنصبةالأهميةهنهفىالبحتمتصوراكان

الجراتمبعض:علملايقلرعماىالفانرصرلبؤهرصرنلاية-279

هىالجرائموهذه،عليهالمجنىلرضاءالقافونيةالقيحةفىالبحثفيهايثورلا

،الأقرادمنعليهمجنىيوجدلاإذ،وحدهاللدولةخابالاعداءنالتما

ئمالجرامثالذلك،للاعتداءإباضهاوعضحقوفهاالنزولقىصفةالدولةوأيسلممثلى

نونالقايصرحاتمالجربعضو.لهف"ه.هالعلةييفةتزائمالحكفمةوجربأمنالخلة

،"رضاهابغيرأبيوفاع"ذلكمثال،أكأنهاأحدالرضاءأنعداممانئها

القانونيةالأهميةتكونالجرائمهذهوقى،كاالتهديدأوبالقؤالهوضعتك"

ئفتينبينهاتينالطاو.يمةالجربكانأحدبهينتفىإذ،واضحةعليهالمجنىلرضاء.

عليهالمجف!وضاءماحولفجهاالبحضيثورالجراتممنةديدع!فئاوطتوجد

قيمة.دن

رضاءأنالأصل:الجقىببى/يقرفاورا!عامظكة-285

إلىبالنسبةالأثرهذالهكانإنأنهفللتيعنخو،لمباحةسببليسالمجنمطعليه

نأالأصهناوتعليل5الاستثناءسبيلعلىذلكيكونفإنما،الجرائمبعض

ةامتماالأهميةهذهولولا،اجماعيةأهمةذاتحقوفابالاعتداهتنالالجرائم

أهميةذاالحقفإنكان"مغلظبطبيعتهوهو،الجنائىبالجزاءحمايتهاإلىاءلمجة

منللمجتمعمابمداروعنهالنزولسلطةفردبخولأنالتنلأفصفمناجتماعية

بهرضىولومتوافرةجميعهاالقتلأكأنلذلككانتوتطبيقا.ميهنصيب ،2،ء

طعب8م+مغجطجءيءفككأ8"36ةىصن8*م،586مكمرم+،ه-(؟،.

!ععئ"عق،دمعتةحعكعه90+.68ةالعكقك6ج؟ء5نهلاععبهمةمم+2،لمحثجميجكة84ة(2)
،آمحقههععهيجظكجعيجد*5موى85مبرةفيفعر،كةقهلاهـة858ء+ممة8ة

*كعكنقعه.ه+ظ8مثج"م.آ،نهج

آه9رقمهمبادىه:راشدعلىقتوراة2؟9صاميحد1مصطفىالنعيدقغورا

!495كافى295رنماساعيلابراهيمعودستنذالأ،،8(عن
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ناذلك،طلبهفىوالحالحياةمنالتحلصعراحةطلبولوبل،عبيهالمجنى

استبقاءعلىحياتهمجرصأفرادهيعنيهاكىللمجتمعوحتهالهحتهاكلفردحياة-

كالحقعديدةحقوقعنيقالالحياةفىالحتهاعنيقالوما،لهودعمالكيانه

ء"2مؤ.ءالزوجيةوحقوقالجسمرف"سلامةفى

أتهاذللثعلةفليستالجراتمبعضلإباحةسببالرضاءإنقنناولمشا

طبعةفىكامنةالعلةولهكن،الاجتماعيةالأهميةمنمجردةحقوقعلىاعتدأء

عليهااعتداءمنتجغيرعليهالمجنىمنبرضاءبياالمساس!وناءقوقهذه

يهاهنصعيبمنللمجتحعمالذلكتبحاوغيرميدر

بهاهصرفا:لإلرضماوبمايعرللقلليلئمنمربلافىللفمابما-286

طبيعتهوتحديدابريمةتمسهالذىالحقبفحصرهنالغمابطهذاصياغة

فيهيتمرفأنعليهللمجنىالقانونيرخصمل:لهايخضعالتىوالأحكام

فرضاوهالسلطةهذهلهانثبتفإن؟السلطةهشهيخولهلاأمغيرهإلىينقلهو

يكونثمومن،بهيعترفالقانونلأنصحيحقانونىتمرفجبالحقيمىايحهبأن

فلا،ذلكتخولهسلطةذىننفيهتصرفابالحئمصاساالغيرمنالصادرالفعلها

سهم،
المنقولاتإتلافجرامإلىنشيوذلكولتوضيح"جريمهبهتقومأنيتصور

غيرمشروعةتعدلاجياتقومالتىفالأفعال،المزرولحتإتلافوا!يواناتوفتل

بذاأما،المالكرضاءبغيرارمجبتبذاإلاالملكبةعلىاعتداءباعتبارها

يناير؟88406بى238ونم3بفبةالقواعدالفانوجموعة؟9كأسنقهمابو2لهقضه7(؟،

ءه76من578رتم،ء؟939سنةبوفيه62تكا؟ص،كأرنم؟ب69كا7سنة

مجرمهولاالفعليببحلاناالقزوجهبارنكابأم!فمالزوجرعاءأنالصحبحالرأى(2،

رنمالحاصالفم،العفوياتفانونشرح:مصطنىعودعودلتووا:!وىاافىت

نلفم،العفوباتفافونفجروس:حسنىنجيبعودء265من355رقم(6958،

.3آ7من366رفم(2909"اخأصن

ءعبىب!حة+حظ2818.ء3"لمرةءط"قبفعب8تج51ميج25"5ة-"،عك!(3،
ئآ،ك""ءمهببى95+.8.آ

ه؟35عن2؟8ونمالعامالغممم،العفوباتفانونشرح:مصطنىعودعودتيتووا

منه.55المادةفىالعبعدءهزه5طالىنلإالعوباتقانونقشوفد



-268-

الحق،فىالتصرفمننوعفحىبرضائهالغير.ارتكبهاأونفسهالمالكارتكبها

الرضاءيندمحينماالملكيةعلاعتداءمنيتحولقالفعلةيمةجربهاتقومولا

الاستطاعةفىوليسالرضاتوافرمالمذاالملكيةمحلالشىءفىتصرفإلى

اءقالمعتدىتحديديقتضىذلكإذ،باحتهالإسبباا)وضاء-يعدالتىتمالجراحصر

القانونكانلمذأبماذلكبعدوالقوللهايخفعاشيةالأحكامواصقخلاصعليه

النحوهذاوعلى؟ذلكلايخولهأمغيرهإلىونقلهفيهالتصرفسلطةشحصمايخول

جريمةكلإلىبالنسبةللاباحةالرضاءكسبفجمةنتحديدالصحيحالموضعكان

ثلأه3باتالظقوقانونمناظلمصالقسمسىحدةعلى

:م!اهبللاصببالمنبارهعياةر-بمرفىلالضاو!:نؤئلفاالفبر-282

بالنسبة-تجردهمعنىليسولكن،إباحةسببليسنهأالرضاءفىالأصل

فيمةمنكلمتجردكذلكأنهللاباحةفيمتهكسبمن-الجرائماغلبإلى

عناصرأحدالرضاءينفىفد:-لىفيماأستضئهرهاالأهميةمنأوجهفللرضاء،قانوفية

النهايةفىوله،للاباحةعناصرسببأحدوفديهون،يمةللجرندىالمهالركن

الجنائية:الإجراءاتعلىتأئيره

يحددالجرائمبض:الري!للارىءةامركلالرضاوعأشر283

نلعناصر،هذهأحدالرضاءانعداميكونبحيثالمادى!نياعناصرالشارع

عليهيقومعنصربهقانتفىالرضاءتوافرمالمذاالمادىالركنانتفاءذلكيفتغىو

يتصورولا،المادى!نهافالاختلاس:الرفةالجرائمهذهومثالءالركنهذا

ودخولهمنحيازتهالشىءخروجعنراضغيرعليهالمجنىكاناإذإلاارتكابه

منفإنه،عامةبضةسلامنايعلطالاعنداءجراثملايببمحالرض!ءئنمنالرغمعلى(؟،

الاجتماعية،الوظبفة"بفكرةبالاسةعننةوذلك،الرعاءطريتةعنحالاتهابنإباحةانساغ

عودنجيهأنظر:بهالمخيهكلفنصوىلاارمسلامةكلالاعتداءصوربعننوكلن

القانونمجهه،العفوباتفانونلهمجفباالئالحخبةومدىالجممسلامةفىالحتة:حنى

الف3،العفوباتقانونفىدووسوانظركذير"بعدهاوما565ص29سوالافتصاد

"-ة652مي239رفمالبميا
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نلأ!فيامولاء"ث3سرفةولااختييسفلابذلكرضىاإذأما،الغيريازةفى

،رضاثيايك"بيزنهرعليهاالمجنيالجانىواقعلمذابلاالأناثاغتصابيمةجرفىالمادى

الجفعإذاكانإلاالتهديدئوبالقوةالعرضهتكيمةلجرخمم،املاالركنيقومولا

والقبضانبطفجرائمعلىتسرىنفسياوالقاعدةعنلهلفعل+"هراضغيرعليه

فيامدونيحولالرضاءوإذاكان5الغيرملكحرمةبهالشوايه"الأشخاصعلى

بذاالجريمةايعفاءعلةعنتختلفلطةذلكفإن،السابقةالاتالحيقىيمةالجر

ينتئالحالتينبحدىفىالمادىالركنينتفىفبيما،بباجةالرضاءكمسبتوافرما

.الأخرىالحالةقىالشركعالركن

رضاءلايقوىند:بهاقىلبليئماببعضفىالرفماءكمممعر-284

سببعليهيقومعنصرايعدولكنه،الأفعالبعضإجماحلآعلىوحدهعليهالمجنهع

.الإباحةسبببنيانقىيساهمباعتبارهفانونيةئهميةلهتكونبذلكو،لإباحتها

نبجاإلى-شرطالرضاءهذاولكن،يضالمرءرضايبيحهالاالطبيةفالأعمالا

تسفدلاالرياضيةوالألعاب"آلإباحةهذهلقيامعنةغنىلا-أخرىشروط

،المباراةئثناءالعنفيرتكبأنإباحتهاشرطوعن،يلرضاءلمدإباحتها

-،هباضيةالرايبنتقتفميهاالتىالأفعاليفيهاالمشقركينرضاءتفترضوالمباراة

تأثيرلاأنهالأصل:صرابئللاجمرئركعبةئرفماوعاعير-285

المجتمعلمملبجةالقانونيقررهاإذ،الجنيدنيةالإجراطتعلىعليهالمجنىلرضاء

القانونيجعلحيثاستفناءالأصلو"لماءالعامةالنيابةولحسابهباعثهوتباشرها

لرضاء-يكونبذلكو،عليهالجنىشكوىعلىمتوففاالجنائيةالدعوىتحريك

فلاالشكوىتقدمألاالطبيعيةنتيجتهأنإذ،جراعاتالإعلىتآثيرهعليهالمجنى

ء447من496رقمالهاسالقمصم،حسنىنجببعود(؟،

.هبعدهاوما278عنكا23رقمالحاعةالقسم،حسنىنجيبعود(2،

.292من335رقمانمنالفمم،حنىنجببعود)كا(

ء(99من278"رفمسالنفعنمحكةئحكاماجموعه5695سنةترفبر2هففغن(8،
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مواضعواهمةيمةالجرعلىلاحقاولوكانالأمنهذاويرضاء،الدعوىتتحرك

."ف"والسبوالقذفوالفروعالأصولبينوالسرقةالزناجراتيمالاستثناءهذا

تحريكها،بعدءلاالدتوىنيرهتأعليهالمجنىلرضاءيهونالجرامهذهبعضوفى

فيها،الصادرالحكمتنفيذإيقافوعليهاكانتحالةبةلىأالدعوىإيقافلهبذ

فىالرضاءتأثيرأنوللاحظءوالفروعالأصولبينوالسرفةالزنايث"ذلكومثالى

أركانعلىئيرتأذىغبرأنهأى،.الجنائيةالإجراءاتعلىمقتصرالجرانمهذه

عليهالجبئشكوىعلىالدعوىتحريكتعلميتهاأنكذلكونلاحظ.الجريمة

أنخأى،المجتمعضوقءلىعدوانمنعليهننطوىمااتمالجرهذهعنينفىلا

المثالسبيلوعلى؟عليهالمجنىتلىمقتصرضررهاأنالبتةيعنىلاالتعليقهذا

ولهكنهزوجهفبلعليهالمجنىالزوجحقوقعلىعدوانمجردليسنااكأننقرر

ه"33المجتمعإلىبالنصبةأهميةاطقوقمقدمةفىوهى،الزوجيةحقوقكلعدوان

الجنائيةالدءوىتحريكفىالعامةالنيابةسلطةعلىالقانونيوردهالذىالقيدوعلة

علأتحديدالعامةالنيابةمنأفدر-الجرائمهذهلمليبالفسبة-المجنىعليهأنهى

ذلك.ملاهمةعدمأويةالجنيةالإجراءاتاتخاذملاعدةمدى

بأنالقولإلىرأىذب:للرضماوالفانصرفيفلنكميف-286

شبايهقىفهو،المدنىالقانونلأحكاميخضعقانونىتصرفهوعليهالمجنىرضاء

وهى،الحتهاعنالنزولهو،معينقانونىأثرإحداثإلىاتجهتبرادةاخر

الجنائىفىالقانونالتكييفهذاوأهمية."النيةالمدللقواعدطضعةالاعتبار:ثذا

الجنائيةءالأجراءاتقانونمنكأالمادةالجرائمهذهييانفىانظر(؟،

عنالضوفله6"زوجمخوفهامغابباغهلأبىعصدورجدالعفوسلطةننبلات(2،

عنالغنولهالبسأى،للزوجةمخولاوليمت،(العنوبات،نونمن27غالأدة،روجنه

.نحدهنههبىحممدووبدزوجها

،غ7؟مخ259وقم5ءالقانونبةالقواعكجموعةلأ9غ؟سنةمايو69بن(3،

نيهاالجتعلماتمةالجراثمكيهسجرعةبلاايستالزناجرغةلن"الحكةننولذللةوفى

ء"الجاعةفيهتعيشالذىا:طام!واالأسرةقونمهوالذىالزواجبواجباتةل!خئمن

:++-ننهةالهنهنه"قلتفبهكاكعك"بىدعضكانهنبةفةمححنهتحق"ملأالعول(ة،

يفوع.كغعيع،كع.هـ5(،9هـه".9م
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القانونىفالتصرف،إباحةسببالرضاءاعتباريفسرناحيةفمن:شقينذات

بهيستعمللأنهيمةجربهتقومفلا،الفعلإتيانفىإليةللمتصرفحقاينشىء

منضثالرضاءفىالمتطلبةالشروطالتكييفهذايحددأخرىومنناحية5حقا

المدنىالقانونفواعدإلىفيحيل،احميفبامنوسلامتهعنهيصدرمنأهلية

يةالنطروهذه"الجنائىالقانونفىتئورالتىالمثاكلمنبذلككثمراويحمم

داترةقىيدخلحقمحلهأنيفترضمدنياتمرفاالرضاءفاعتبار:محيحةغير

حيثمنالحتهاهذاخفموعيفنرضكذلكو،فيهوف"التصرفيجوزوالتعامل

يحيهاالنياءقوقفبعض:صحيحاذلكوليسةالمدنىالقانونلقواعدتنظجمه

اووجيةكحقوففيهاالتصرفيجوزولاالتعاملترةدالاتدخلفىالجنائىالقانون

سلامةفىكالحقالمدنىالقانونينظمهلاماومنها،.ء.االعرضميانةفىوالحق

أفلحت.إنو.الجنائىالقانونيحميهاوالعامالقانونيقررهاالتىوالحقوقالجمم

ثبرهتأفىتعليليةيغيرفنهعللاباحةالرضاءكسببدورتفسيرفىيةالنظرهذه

الرجوعفإنفللثلملىبالإضافةو"الجنيهليةالإجراءاتعلىئوالمادىالركنعلى

سليصة،نقائجإلىمودمجرالرضاءصحةموطلتحديدالمدنىالقانونفواعدإلى

فإنالمثالسبيلوعلى،باتالعقوقانوننصوصتناقضل!ائجإلىمودلمنهبل

باتالعقونونقاأن4ينقضالمتمرفأهليةيدهاتحدفىالمدنىنونالفابقواعدالتقيد

يحددهاالتىللسناعتباردونالرضاءلممحةمعينةسناالجراتمبعضفىحددقد

العرضلهتكبالنسبةباتالعقوقانونمن269المادتينانظر)المدنىالقانون

تصهـرفعليهالمجفدرضاءأنالمحيحوالرأى.(للخطفبالنسبةمنه2ومك

:+روطوتحديدالمتنوعةالقانونيةئدوارهوتفسير،الجدائىللقانونيحنضمعقانونى

رمتضىذلكو،العامةومبادئهباتالعقوقانوننصوصإلىبالرجوعرهنصحته

الحايةنطاقورمممعينةجريمةعلىبالعقابالشارعيحميهالذىالحقتحديد

خجردمتصوراكاناإذوماعليهالاعتداءمدلولواستظهاربهايحيطهالتى

معينهشخصبوادةمنالرغمعلىالمساسهذاكونمقتضياأمبالحقالمساس

!يعكي"5رلم-بقيجي.ى،"3مآ("آ
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موضوىطاجتليهالمجنىلرضاء:للرعنماءللرعنموعةالالاع-287

فطابعهإباحةب!سعفىتنصرائوإباحةسببكانفإن:الأحوالجميعفى

منإنكانو.،الإباحةلأسبابالعامالموضوىالطايعمنمستخلصالموضوى

موضوكةوءوطايع،الربهنهذاطايعفلهالمادىالركنعناصرأحدنفىشأنه

هىالقانونيةثارهاالرضاءإنتاجقىةرب!علاأنالطايعهذامنيخلصوءكذلك

أنكذلكتبخلصو،بهالفعلمرتكبعاأوباعلانهلافعلابوجوده

إنو،أثرهلإنتابغيركافحقيقةمنواقرايكونأندونبوجودهالاءتقاد

الغير،عزروعلتيتلففمنالجنائى"ث":نفىالقصدالاعتقادهذاشأنمنكان

لمريض،جراحةيجرىالذىوالطبيب،يغيرمملوكامنقولاصرحيازتهإلىو!ينقل

وأعنهيعبرلمولوالحقصاب!رضاءثبتإنأفحالممفىلاجراتماولتككل

نأالسابقةالأمثلةفىالفعل5تحتكباعتقداإذو"الفعلارتكبمنبهيخطر

انتئإنومشروعاليىفالفعل،ذلكغيروالحديقةعنهراضالحتهاضاحب

الاءةقادهذاكانإنالعمدممةحذلكغيراغطأينتفىوقد،الجنائىالقصد

خطأ.إلىيستندلا

يتعينالقانويمهثارهاالرضاءينتجلل:للرفماومروواله8

الآت!ذيك":الشرومذفيهتتوافرأن

وجوبكونالشرعذهذاوعلة،مميزاعليهالجفعيكونأنيتعين:اونو

)محدنهنهطعغههمةظحج*محنب(الاوادةاتجاهنظتة:5تاننظرالألماتيالفقهتقنبزح(؟،

الرعاءبوجودنلعبرةقكةفالأولى،(غهمممحلأالثج+القكلأبنهقجنهنب،الإرادةلمعلاننظريةو

الفعلءمرقكبءلململىوبصلعاحبهعنهبعلنلمماأثرامنتجغيرتراهوائبافية،ذاقهفى

لمباحةسببباعتبارءللرضاءالموضوعبةالطبيعةمحالممعقةلأحهاالعحيحةهىالأولىوالنظربة

.؟كا8منوفرافثهء952منمغسجرنظرأ،اوددىالركنعناصرلأحدنافيأباعتاباوهأو

ممء55صوماوراخ

"فنهقةء+لاقم+مح+ئمتظعي5.مهف89".*8ة+كعحقئم!+285.5،"..!عيمر،2،

166رتمالعامالفم،مصطنىعودقنورا2265صالسعبدمصطنىالسعبدنينكتور

علا
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الفعلعلىوالاعتراضكانإلاو،تانونيةنيعةذاتبرادةعنمعبرا"لرضاء

محليرولا،المدنىالقانونقواعدإلىللرجوعاقيبزسىتحديدفىمحلةولا5سواء

الجنائية،الأهليةلبلوغباتالعقوفانوناه،دحبالتىالسنإلىللرجوعكذلك

فقد:ضابطانالشأنهذافىولديناءيفلأمختلفبموضوعالتحديدهذايتعلقلمذ

السنهذه،برضائهيعتدحتىعليهابخةيبلغهاأنيحبمعينةسناالشارعبحدد

والسادسة(باتالعقوقانونمن266انادة)العرضهتكفىعشرةالثامنةهى

سن!الشارعيحددلمن!فء(باتالعقوفانونمن2هكالماقة)انبطفقىعشرة

ولمدراكلالفعللطبيعةعنيهالمجنمعفهممدىفىيبحثأنالموضوعفاضىفعلى

البيانعنوغنى5يك"معينةبسنمقبدايكونأندونغطورتهوتقديرهلآثاره

أوطبععيايك"نومانائمااومخدراأواناينه"سكلأومجنوناعليهالمجنىأنكون

عنهاهالتعبيرعنمجردعابزايجعلهأوالقانونيةالقيمةمنبرادتهيجردمغنطيسيا

فالإرادة،يعيبهامماسليمةعليهالمجنىلمرادةتكونأنيتعين:عافبآ

.إكزاهأوتدليسأوغلطمخيةعليهالمجفظفإذاكانءبهاالقانونيعتدلاالمعيبة

يرفىرليلايدخلفمن:القانونيةالقيمةمنيتجردرضاءمنعنهيصدرفما

"،الجنعىبالاتصاللهفتسمحزوجهانهأالنومئيرتأتحتتزاللاوهىفتظنامرأة

يطنقةلمنبالنسبةنقررهنفسهوالحكم،"5الإناثراغتممابجريمةيرتكببها

تزالجلإانهامعتقدةبهااتصمالهفتقبلذلكعنيهاويخفىبلرنناطلاقازوجته

-سء-بى"يح
.يكونوقد،ودصرعييظيسالهمالهتسليمعلىشخممايثوهومن؟روجته

53م!ثعنهب"!لا.+.2له05(؟)

عمعنهب.+ئمبره8ب5ء.2مئت..(2،

نوفمبر2كاففنن:انعرفىهنكجربمةفىالسكرانلهارادةالاعندادعدمافىأنظر!3،

-؟8من؟6رقمغبالقانونيةالقوأعبجموعة؟936صنة

الفعل:وتنائمةعبيياالجنىكانتبذابالقوةالعرفىهتكج!غةةبامفىأنظر()غ

ءكاه8ن-؟74رفم؟سالنفننمحكةئحكعامجوعة؟595صنةأبربلد2خنتة

.2ء*9عة39لارقم2سالنفغنمحكةئحكامجموعة(595سنةمابو؟4شنة(5،

.22من؟6رقم6بالفانونبةالقواعدجموعةآ928+-سةفوفبر22ففي(6)

العقوباتقانون-؟8
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عقابملما"قكهيدلتشدسببااهحزالإ

فإن،يمةالجربهتقومالذىللفعلمعاعراالرضاءيهونانيتعين:لتآلح

كلنلمذاأما،الفعلهذايرتكبحتىفائمايظلأنفيجبعليهسابقاكان

اغدتة.الحالاتفىالإجراءاتعلىتأثيرهحيتمنبذالملالهنيمةفلاعليهلاحقا

منالنتيجةتحققوقتتراخةفإن،لذلكوتطبيقا.ذلكالقانونفيهايجيزالتى

النتيجةتحققتحينتوافرثمالفعلحينمتوافراالرضاءيكنولمالفعللحظة

فيبيحهالفعلعلىينمبالرضاءثيرتأأنالشرطهذاوعلةءالقيمةمنمجردفهو

لحظتةيث،ءمتوافراحونأنفيتعينالمادىالركنلتكوينصلاحيتهعنهيتىأو

الانتحارعلىالقانونيعافبلا:وئليجضىاءآبرخما!جيىللصك-2ال9

تعاقبالتىاننصموصمنكونالحقيقةهذهونستخلص،نفسهالسخصإضابةأو

شخصالجاكأأنتفترضالفهارةالموادبعطاءأوالضربأوالجرحأوالقتلعلى

شخصفىووقوعهشخصمنالاعتداءءالورتفترضاى،عليهالمجنىغير

شخصفىمجليهوالجنىالجانىاجتمعاذالتطبيعيامحللايكونثمومنتخر-،

فقدذلكإلىوبالإضافة5"+نفسهالشخصإصابةوالاككأحارفىواحدكالوضع

أوالضربوالجرحالقتلعنخنمتميزجريمتينمتهمابجعلنصمنالقانرنخلا

النفن-إضابةوالانهحارعنجراميةالإالصنةونفى5"8"الضارةالموادبعطاءأو

قمدامتجياالشروعيفترضلمذ،فيهاموعلاأنه،ئاترلى:نتيجتينإلىيقيلى

فيهما،للاشترالشمحللاأنه،وللمانهييج؟الحالتينفىيمةجرولا،جريمةإتمامإلى

ء8ه؟مي553رقمالهبمةالقم،حسنىنجببعود(؟،

بع!!ء"ئم2لم20(21

ء222!عنلصعبدمعطنىالسعيدال!فتور(3،

انحعبتأوالجروحيحداثعليفيهاالقاونبافبالئالحالاتملا!ةمعوفاتة(8،

العكربة.افمةتالتخلصبفصدبنفسهالثضمهمجدئهاالئ
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مثوعقني.غيرنعلامحلهالاشترالةكونأركانمنبذ

فالرضنءإلىكونالنفىلمضابةأو9هحارلإعلىالعقابعدميرجعولا

للبحثمحلبهونحتىيمتجولنصأصلايخضعلمالفعلأنذلك:الفعلأباح

أوعلىالحاةعلىالاعتداءلايبيحالرضاءإننم،ارضاءطريقعنإباحتةفى

العتابعدمقىوالعلة.غالبةا+بنماعيةأهميةللحقينإذ،عامةبمنةالجاصلامة

سلامةأوحياتهعليههانتفمن:بدواهعدمهىالنفرلمصابةأوالانتحارعلى

بإحداهماقيح،التضحيةعنماليةأوللحيةسالبةبعقوبةاقهديديقعدهلنجسه

شاذةنفسيةحالةيجنازهوشخصنفسهأصابأوففشلالابنهحارحاولممن

لهاحمهعلاجاالعقوبةتصملحلا

تسيييتماث

!ئالشربازفيمتصلأهاعتباراتإلىالمستدالجراثمتقممنيم

تقسيم!:اقذولللجرائمتقسانالنطاقهذافىيدخل:عنبهر529

عصكريةجرائمإلىتقسيمهارآلتافة،مجرسياسيةوجرائمشاسيةجرائمإلى

عاديةه6موجر

نهن7دبمم+الاوالغانونمجة،ألاةنحلرفىالاشزاك:هيفأبوماجقعلىلضورا(؟)

والعنتلواح+الافىالاشزاويحخاتبيزمجبولك!ء338(الفرنىالفسم)،93*

9محبرالافىناساعقةفىافىفعليقنعرلمفاذا:علبه-افبولالأدونظلثافى،بالرنحاء

ظعلا-الجنبنبةالمصبهمةلقواعدطبفأ-عاحبهييفتفينىعلبلقيبنلملىذثةباوزبية

الموتفىنلراغبكلالرسبمةطلقأنذلنةمثالة،الفتلجربمةعنمشولفهو،أسليآ

برغبتهتخفنضخآأنيفزضظلاهـمحلر،ذينئلىوبالإنحافة.ائثنقمجلعنفهمححعذأو

الواشةفكونفلذعليهالجىلملهالرغبةمذءنسبةاستحالااثهمفظهعلىترقبظن،الحياة!

نحارةغيرماكثهىالقاقةالمادةأنآخرئحمخصيومأنذللأمبالة،فتلاقكونظولمنننحارا

لجمق!وىعوءمنهغرلاالصاعتةالأبارمجميهالذىالسكأنأونناوفاكلويحمهـبذللت

ملىثغظ.و)كراءنلميئةمنالتخلصميةمجنونأوطفنهمخريمظلبتفيويلحق،لمه!لى-

هالحالاتمذهفىالفافونجهاصدوغبةلالمذ،ةك

لمعب2عكأملهسمبمهعععومبرمفىثة(2،

سههمححعب".كجغميج"50،وى+مكدد(3،
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وكلمالمب!ا

الصياسيةغييروالجلاائمالصياسيةالجرائم

عملالياسيةيمةالجم:العاي!لبرجميج3للعافلرلول!296

طريت!صاحبهتنكبالذىالسياسىللنشاطصورةفهخ،القانونيجرمهسميلسي

اغصوممواجهةفىالعنفإلىننيلأوأهدافهتحضققىالعجلةنحلتهثعانون

منيخلصو"يحظرهباأحلوالقااونبه5خصالذىبالأسلوبيستبدلأنعلظ

السياسيةالحقوقعلىالعيموانإلىتتجهأنالسياسيةالجريمةفىالأصلأنفقث

علىللدولةالسياسىالنمثاطبتوجيهتتصلبواثمرتكبهاتدخوأنللدولة

نحومعينه

يتناؤ!:نبا-لبرجميجكلفىللعقابئالنشر!شئلمباضى292

الجريمةكلقترمبالتىالأضرارإلىنظرنافإذا:منمبانالسياسةهذه

8الأفرادمنمحدودةمجموعةأوقردحقوقعلىلاتقتصرأضراروهى9السياسية

بصيادةالخارجىالمجالفىتعصفوفد،جلهبأالمجتمعإلىتمتدولكن

،كانوالاضطرابالفومىإشاعةإلىالداخلالمجالقىتودىأوايولا

نأللذهبهذايويدو.الجراتمهذهعلةالعقابقىالتمغليظحاملاعلةفقت

دنيئة؟واثالحقيقةفىيخفونجرائمهمإلىالسياسىالباعتيدعونمنبعض

5لهثكعنهمللتحعيفمبرربهونلامومن،العاد-ئئنالمجرمينعنجيالايفترقون

وهو،الياسىللفشاعذشاذةوسيلةهىالسياسيةيمةالجرأنلاحظنابذاولكن

الزعةلاالرعوفةوليدالامخرافيهونوقد،ذأنهفىالقافونلايجرمهفمثاط

لايكأإليهاالعادةفىيدخالذىالباعتأنقذلكإلىوأضفنا،اغطرةالإجرامية

بنهقةمحعتالبمحكءكجكطعيجمععثجة9+ممكعقر(؟،

ء72للعبدمعطفىالصيدادكتوو
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واقتنعضاحيهةبهاتمنمبادىءتطبيقإلىالسعخولكنه،خاصةمصلحةغيق

إلىبالشارعتميلالاعتباراتهذهفإن،للانسانيةصطهاأوللمجتمعافايصرفيهابأن

السياشبين،ف،ءالمجرمينعنآئتصيف

النورشقتالتىفالتشريعات"التشريعاتتترددالمذهبينهذينبينو

بالجرصوالجرائمهذهبخطورةمتأثرةالتصديدإلىبحت،عرتهااوالفرنسية

الترنتمثريعاتاما،"2الصرئؤمنالدولبوساءتحيطالتىكانتاذضانةعلى

التسامعإلىميلمنالقرنهذاسادبمامتأثرالتيسيرإلىمالتفقدعشر-التاسع

ه"ثرشاذةوسائلولوكانتوالمبادىءالاراءعنالتعبيروسائلعلىاربمفى

مةالغخمييقفىخاصةبمصفةيتمتلالتشديدإلىإتجاهاالحاضرالوقتيشهدو

الدوليةالعلاقاتاضطرابإلىالاتجاههذايرجعو،لملأ3السياسيةالجرلآمفطاق

السياسيةالجرائمبعضواتخاذالداخلفىالدولةوظائفونشعباءروبوتعاقب

ب"لخسبالسياسىاوولةنظاملااتجمعتيددكيانخطيرةصورة

ليستالضمابطهذاصياغة:ئلبابمئبربهمقريرفةللفمابما-293

ذانهافىعاديةهىأو،سواهدوننهاجواأحدفىسياسيةالجرائمفبعض:يسبرة

الغكبج؟ءءالهسرهبجةمهآ89مبرمكجه،.(6،

راشد:فىالكنورء72العجدةمصفةئنسعبدلنوزاة77بىبدوىعلخالأستاذ

لأء77من2؟5رنممبادممط،.ءه

العة*ء؟ءالعبثعه9بةمج+750مبر،52ة5"مجفةمحععهمحكءكمثظيجيممع(2،
898ء+.5مئة"كعصقعةمه+،23،"ممكمالة

8آمحفةءجصرمحد!ع!عظعي.م+ة!95+منمودلمعكقك6ءكجككعء+جيب"ة1إكا(
مبآ85"ميمد

!ميهأ28فىالصادرالقائونفرنسافىحففهانسياسبينالمجرديمةعنللتخفممةمظهرم(و

المؤرةالعفوباتعنمتميزةالعفوباتمنأنواعأالسباسبةللجرائمفروالذى؟8كأ2منة

6مالجرفىالإعدامعقوبةإلناءذللةتلاوفد،تنفيذهاطامفىمنهخوأخ!العادية6مللجر

ه؟8غ8سنةدورمنالهامةالمادةفىبهناءالسباسية

عم+-29مههةيت،ربممملمة،8".
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واضخةبغيبالسياسيةتبدو-صقتهاالحالينوفى،س!اسيةبجريمةمتصة:ءولبهئها

مذبباختلافةالةهـابطهذاويحنلف.وضعها.حقديةحوكلذالجلي..وينوز

الوفتقىيتجكالتيسيرإلىيممللخيث:السياسيةالجرائمعلىالعقابقىالقانون

إلىيتجهالتغليظإلىيميلوجيث،الجرائمهذهنطاقمنالتغكميقإلىنفسه

-.-ققكهالنطاقهذاتحديدفىالقوجمجء

موضوعيةءوننىأتحيةشخعجيةنظرية:نظريتانالفعابطاهذ.وتتنارع؟ج

بها،المستهدفةبلغايةأوإليهابالباعثالسياسيةيمةالجرتعرفالشخممية-فالنظرية

وتطبيقاءنحياسيةيك"تعدسياشابنيهاالباعثأومتهاالغايةتكونيمةرج+ىبف

احمنمن!املتغجير-دولةلهسرقئل:سياسيةالتابيةبلجرائمتعدالغظرمةلهذه

-عليه،-تقومالذىالنفاملتدعملاحركفمةمعارضفتل،لمضعافهأويمثلهنيلذى.

تحديدفىاقومحيعيبهايةظرإوبذها"شاسىحزبيلقوتبديدهأؤمال!ببرفهة

علبقا-وهماا)خايةأوالبادثعلىاعتمادهاويعبجها،السياسيةيمةالجرمدلول

وبئمب"الجريمةأكأنعدادقىداخا!نغير-يبمادةالمبالقانونيةللمبادكثء

الياسيةفالجريمة:ءلميهالمعتدىالحقبطبيعةالاعتدادإلىالموضوءدةالنظرية

نظابم!اعتبارهاالدولةحقوقأى،للدولةالسياسيةاطوقشبعاعغداء،تقع

القانونيةالشخضيةتمسالتىالجتحائمتسلالمدلولهذافىوهى،سياسعتريح

الجراثممجامتعييروفى،أراضيهاوسلامةاسهستلالهانهددابتىيبوامأى؟،للالرولة

تمس.لملنظام.التىيجرامكذللثوتتسع؟اغارججهةمنالدولةبأمنالمخية

واستعماللوظائفهاالعامةالسلطاتومباشرةالحكومةشبىأى،يحبمالماحللأ

الدولةبأمن.المخية6بمالجرنشملالمعنىهذافىوهى،العامةلحقوفهم.المواطئين

"5محغييلمهلمجقة+جعمحجظيج+8+5لمح52،"مجفة:-.(!ل،

تغع!معع!ث!صبة**.كغة7ةكننعبععنه.عة.ء+،2هم+.،آكلا-محة"لعمع-.(.2.فة.
."فيهن!محة.!ثيجط*ي+5مر!5،3ءمي.قعيةةكأأحمهكاالههياقمه+هـ5"بةخم،؟+عكمبهف+بر

ءكلبنبعكلجهمة:ه*2يو+.،6ملأ--
مرد+حغحف!مينة،م+50ة8بغة-ءكقد+كاجءيح8ء"+5م824،مبرسلأ67ة-ج+لالههع(3،

8ئمحقد+ء4.ءكط+ي.عدد25"39".هثةةالعدظكةلفء"نهجهعة،،به+76-"35"مةيهتة
،نمغمحئنع*.كة50+.5جمةةة"قنهقكه،آعءمنقصرعةهمةمج+م،8مجف+نا:،
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والتجمهرالانتخابمجرائمالعامةبالجرياتالمنملةوالجرأئماواخلجهةممبثه

المعنىهذاقىالسياسيةالجريمة:أنالبيانعنوغنى"المحافةو؟مض.جرائم

الرشؤبهرائمبداريةسلطةباءمبارهاالدولةحقوقتمسالتىللجرائمتتعمعلا

نستمدلمذ،بالترجيحأجدرالموضوعيةيةوالنطر5قاللأيةالأميرالأموالواختلاس

خطورةاتجاهشكبغيريحدذاعتباروهو،عليهالمعتدىالحقطبيصةمننمعيارها

عليهاقك"هيترتبالذىالضرروموطنيمةالجر

الجرائممنلأنقلبالفسبةباتصعوالسيانحميةيمة.الجرضابماتحديديثيرو

السياسيةالجرائم"تعبيرالعادةفىعئيهايطلقو،واعنةغيرالسياسيةصبنتهاتبدو

تمسالمختلطةفالجرائم؟ومرتبطةمختلطة:نوعانالجرانمعذه.النسبيةلهنهككا0

الثورةفىلاستعمالهائسلحةمتجرسياسىنههبغيروالآخرسياسىأحدهماحقين

ولكنهاسيامىغيربالاعتداعحقاتنالالمرتبطةؤالجرائم"لمك،العامةالسلطاتضد

آثنامنقولاتإتلافأومبانسياسىكتخريبباضطرابوئيقنحوكلتتممل

الجرائم،لهذهالصحيحبالتكييفدالشكيحيطوالحاكة"5"هالسلطاتضدتمر-

".الغالبةهىالعاديةصفتحهاأنأمعليهاتغلبالسينسيةالصفةماكانتاإذوما

الحاضرالوقتيشهد:دلبايمئبرلممنحلالةمحللمفمبميثة-294

بعضاستبعادفىيتمثلالصياسيةالجراتممنالمصييقإلىاتجاهاكاقظمغا

.:هى1لىتمعدةوالجرائم،نظاقيامنالجرانم

8هكبلفج"لممحعةبةمم*آ6-"3،مع8،5م(؟)

ا)مالة:سبمبةعيهاأنظر6الموضوميةبالنظرية"الأخذالىالفرنىالفغاءدغيل(2)

فانونلتجحيدوسى!االمونمرةيرظنلا.مذهبذخئو.عبكلابئمخةةخ"ئ5".قمد55مكهك

نلوجهة"!أنهاالسباسبةالجرايخعرفهإذ،؟9مم5سنةنجاه:؟وكىفافقدالذىالعفوبات

.،المواطنونبهايتتمالئالحقوقضد.أووظاتمهاوبهاشرتهاالمدولةتنظيمنحد

8هة،ي.كجةف+ىو5)ء8ء.مددآ6ف9+.8متبرلم(3)

مةيهبالعح!ج9*50قمية+.275ةالعةفيء؟،ب+4ء8مود7ه-4ء".8ءبمق(غ،

؟حمحنق54مج+39،ثج،".-قير...

.ىء3م5شيجك*ق.8ء-ممع86"5ة5ءكعالحنئقب*50،"متممبرمقؤ،(5)
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سياسيا،بليهالباعثولوكانالدولةرئيسحياةعلىالاعتداء:ارير

واستقبر،فلأ3الصياسيةلجرائمعدادامناستبعادهعلىالفرنسىالقفماءاستقرفقد

هذامرتكىتسلي!يجيزنصماالمجرميننسنيممعاهداتتضمينكلالدول.عرف

ا-.الاعتداء"يح

،"والخيانةكالتجسهاا:لمارججهةمنالدولةبأمنالخلةالجرائم:تاغمأ

عليهايترتبوما،الوطنضدخيانةولكهاالسيابحىالنشاطمننوعليستلمذ

-"العقامجئبأشدجديرينمرتكبجهايجعلضرمن

المجتمعأسمهابالاعتداءتنالجرائمبيايرادو،الاجماعيةالجرائم:غامعآ..

ونشمل،السياسىاتجاههاأواءمحومةبشكلالمساسعلىتقتصرولانلأولى

."8روالفوضويةالشيوعيةجرائمالطيمبفةهذه4-

خطراوتنشىءالذصتبعطجراتمجيابرادو،الإرهابجرائم:رابهمآ

يتناسعبلاوحشيةأساليبعلىوتعتمدالأشخاصمنمحددغيرعدد(يهددعاما

قاعاتخاصةبصمفةوالمبانىنسفذلكمثال،جهاالمستهدفالغرضمعصررها

مياهوتسمنمالحديديةالخطوعذوإتلافالناسفهايجضمعوقتفىالاجتلمع

كثععيح.مةمهيج؟ء؟يكمجر5م،9"4032ممثع(؟،

سنةمايو23فىوبلجيكأفونساعنةالمنعفدةالمعامدةفىمرةلأولةالغصمذاظهر(2،

المنعفدةالجرمايةنسيمأنفاقبةومسضمن،اقمالثنابليونحينةكلالاعتداءمحاولةبعد68560

.(الرابحةالمادة،المعنىهذافىضأالريةالجاةدولبابخ

من.بذلكفأخربهاالجرائمهذهلبفهالإعداماعقوبةافرنىاالمشرعقرروفد(3،

يونيه؟7فىالصبدربفانونالمرسومأنظر،نلضوبةهذهئيطتةبىالقالمينسيةالجرائجبداد

سنةيوبيه.29فىالمادربفانونوالمرسوم8،الجاسوسيةعلىالقابشأنفى؟9كا*منة

.اغاوججهةمنبأمدنالدونبماالخلاهالجرائمتمجخشننيق936ك

قعدلاأنه؟892كنةجنيففىافعفادءدورفىالدولىالفاخمونمعهد5رروقد(،،

اخاىقنظيمنيعليها!ومالئالأسعظنحدقوجهالئالإجراميةالأفعالة"سباسيةجرام

ء"للحكومةمعينبشكلآومعبنةبدولةالمصاسءلىجمتممربرلا-
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ء"فلشرمجرا

الجرائمعدادمنالختلطةالجرائماستبعادإلىابالغاالرئىيتجه:نهامأ

استبعادهاكذلك،إلىالميلمنالرنمفعلى،المرتبطةالجرائمأما،"2السياسيةر

لمداتوالهالمعاهداتطاتمتبذاسياسيةاعتبارهاإلىيذهبحجبتهلهوأيافإن

الحرمجهلأ.مبامرةتنطمالتىالدوية

المايع:غيرولبرئئممللمباسم!ئبرنربهيىفانميزاهبم-295

تتعددمثلاالفرنسىالقانهنففى،القشريعاتبعضفىأهميةكبيرةالييزلهذا

الجناباتالفرنسىالثارعتخصيص،وأهمياملحوظنحوكيةالقفرفةهذهنتائج

الصياسية،غبربالجناباتالخاصةالقائمةعنمتميزةباتالعقومنقائمةالسياسية

."8"السياسيةالجرائممنالبدنىوالإكاهعدامالإواستبعاد

لهولانذكر،ةالمصرىالقانونفىأهمهتهبيرةاقييزلهذاليستولكن

التاليتين:النديجتينغبر

اللاجئينتسلتم"أنالموفتالدستورمنالتاسعةالمادةتقرر:ئوقو

برفضالاثعزامالسلطاتعاتقعلىالنصهذايلتىو،،محظورالسياسيين

منالبلادإلىيلتجخءمنسمانفىالأجنبيةالدولبياتتقدمالتىالتسلتمطلبات

السياسيينءالجرمين

؟935سنةكوبنهاجنىالمنعقدالعفوبات،فونئتوحيدالدولىتمرالمزقرروقد(؟،

عفدفيهالمرغوبمنأنهفلكلملىوأعافةالسباسيةالجرأثمبينشقهلانلإرهلب36رجأن

لبةكندانحعررهاكلناذاالجرائمهذهمرتكبىلمحاكةدولىجنافىقضنءلإنثاءجولبأاففبفبة

جبفةثفىعقدتوقد،فيهاجىكلعهارقكبالىغيردولاللىالجافىفرأومتعددةدول

:6كلنحةتاسةولىالأ:دوليتاناتفافيتانالأممعصبةرعابةتحت6937سنةفوقبر؟6

6مهافىمذهمرتكبىلحاكةدولبةجنونبةمحكةبانشاءخبعةوالثانيةعليهوالعقابنلإرعبب

8فعحقع!غدسة.م+مصية"نر+8قجةص+ص5ءك6كع+،ء*مه+ءسة(2)
+ء،28.-

.؟892بجنبفنةاانظدهدورقالدولىانفانونمعهدبذلكآخذوقد،كأ(

حجعيجدلعء8،.ء+8س؟ءء5فمة(4،
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.عتة(952لسخة24(رقمبقانونالمرسوممنالأولىاقادة:تنصتانهيا

لسببارتكبتالتىفيهاوالشروعوالجنحالجناباتجدنماساملاعقوايعفى"آنه

بينالمدةقىوذلك،يبلادالدأخليةبالشئونءمعلقةوتكونسياسىلغرضأو..

السابقةيمةالجرعوتأخذ.(2ء9سنةيوليه22و(936سنةأغسطس26

التأهبحلفعلهامتهاالقصمديلأقتلأهائوتقدمتهاأوبهااقترشتأخرىيمةجركل.

ئوالهربعلىشركلئمأومرتكبيهامساعدةأوبالفعلارتكايهاأوتمبهيلهاأو

الجرائمالجنويشملولا"يمةالجرأدلةبخناءاوإيوائهمأوبةالعقومنالضحلص

258إلى252ومن2نه5إلى235ومن85إلى7(منالموادقىعليهاالمنصوعيا

."ف3"العقوباتقانون-من

الشخصيةالنظريةمناستمدهالسياسيةيمةالجرمعياراالنصهذاوضعوفد

الداخليةالشئونيمنفيماوحصرنطاقها،"لا"الغرض"السببحأوةعلىفكروأقامه

بجريمةارتبطتأواققرنتجريمةكلكلالسياسيةالصقةوأضبغ"3للبلأدر

ا:فارججهةمنالدولةبأمنالخلةالجراتمعدادهامناستبعدثم،يهلأسياسية

شولهامنهافوفنبفانونمعثرولخالمرسيميهاالمفدمالإمصاحبةالمذكرةبينتوقد(؟،

يمئلوخلافاتهضىائأخهلاءايأمنتغاالبلادعهشدأوضىيتالجبالغيضةنستهدفهماغثميأمع؟

وألسببوقتالئالجرائمئعىالنظرفىتحق،أئرهفىجرهاقلخلىوماالتطاحنالستارعبةفبه

.،شضىغرعنيحركلولمانانيةلإئبهتدنيلمنسبىفيهاايجرامأناعتبارعلىسياصى.لنرض

،بقانوقنلمرسومهذانطبيقكلقيشهتقرالميارهذاأنالبيانعنوغنى(2،

تحره:6حباوالأخذدونيحولمافلبثمة-الفسليمطلباتفىكالبت-ذلكعدامائم!

بماناتلمعطائهواقعةباشنادعانمموظنتحت!قبلقذ!:سباسيةجرائماعتبرتوون.نكأ(

محكةأحكمجموعة؟9كأهسشةمبرسكاسصظ،الصحفلبعفةالبربةالهعاتحيفيهن

كلالسنذعنللتعببرللخهووبخزنإتلافججزبعة،(.588ءن"2؟.مريقم8جخ.ايفض

سغةينابر25بومنلأمجاعيليةمقيةفىالممبةالأمنئواتكلالاخييهجنوداعتذبعات

وقعتتجهروجىكلة6(؟؟.7من37هرقمغس1953شةيولبه7ةصة،.؟9-52

سنةديسبرأولةففغن)م!افسهضدالبرلمانيعفوبةالا!خاباتالمرشحايلأقلأحدمناهبرة

-،.،.--.؟.ما2كاعى،؟ه.وتمس60953

الجىيقةكلفتلمذاأما6لأصلبةاالجسلمحةهىالسباصيةائحىكلةنكونأنويشترط.،،ة

سخةيوليه7فقضة!.نقبعآ.وقعتسياسيةجركلةعنهللعمومحيةفلاسسبالنمبةغرلأمعنبة

.(2؟3*منسذ82رفمأنلنمضسأحتهال.مخكةبث..جموء3نهة.9
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.يق"يقالحر.وجرائمالقتلوجرائم

..-.لمابلفي

-10العادية6موالجرالعمكريةالجرائم

عنضادرفعل!ريةالهيمةالجر:بئءللهبهابريممللمعرض-296

يفرضهالذىالعسكرىبالنظامإخلالايةالعسكرالأرعملقانونخاضعشخص

مريهبهابشخصتتميزيةالعسكليمةالجرأنبذلكيتفمحوه"2نلقانونرهذاعنيه

بالنظاملمخلهلعلىينطوىإذ،بهتقومالذىالفعلبنوعوتتميزكذلك

حددوقد5الهصكريةلهاللأالأحكامفانونلتجربملنلمتتبعايخضعوالعمكرى

مجتكتطبمدينلغرضارقكبتالقلجرائما.:لماسبةةثمالجراعدلدمنصرجوبفلله(؟)

8سالةقضىمحكةأحكلمجميكلة(9ه3سنةأبريل2؟قضظ)الخووتعاعليلمكلفةانة

العثيوعيةوجرلا!،(77من27رنم5س6955سشةنوذبر؟6"737عن267زتم

نهت4؟9ه3سشةبولبه58؟؟4ءصكا8غرتم4س؟9كاهسنةيولبه7شضن،

اضيلهوجرائم،(8؟صن28.مفر5-س29كاهسنةفوفبر؟7ء6؟4+ن+385رنم

؟8ةرغ!س؟953سنةفبراير(.نخ!،ريق41بصرائمملحفةباعةاارهاالمفرفعات

4س9536سنةبولبه7ت؟؟؟9عن378رقم،س؟953سنةيولبه7ء49همي

والاننقبمالنشفيبقصدالا"!خاباتظبجةنحلهورؤحغبالىوالجرائم،(؟226ص379رقم

9ممجراثنهمينتعذمهوجرائم،(؟9؟2عخ376رقم4س19كأهسضةيولبه7فضن،

.(؟؟35عن383رقم4بى؟9كأهسنةيوليه7!ضن،سياسبة-

الصمكرية:6مالجرتعربفانر(2)

لهقةحمعح!45هـج.ءكأشية5مبر2ةودالعدةيبكحمبه+ءهيةمة*5.آ608+.ةمقة
8قنهصر+5جهءك!قظث6+م،آ5و++د55ة5القمقممكء"ققعععة+م،مه!

""8ءآ

عودعودانابهورح67عنالضعدمصطفىالسعيدتتورا،93ءقيوىكل!لأسناذ

والموجز692من335رتم..ةمبادئ:واصعدءلىقنورا480منمم5تمومصطفى

..85صعغوقماساعيطابرايبرجمودسنماذالأ،؟غ-2من؟غ2رقم

لفافونالجافىعخضو:عةمربنعلىيفومالعكحريةنمالجرامعبارئنذقتويغى)كل(

.الفانونمذالتجريمنحانحععأفعلهوكونيةالعمكلالأحكم
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كذللثوحدد،(3البند)له"قلأا:ذاضعينالأشخاصالعمكريةالأحكامقانون

ء(بعدهوما(3نهالبند)العسكرىبالنظامالمخل!الأفعال

أشخاصإلايرتكبهالاإذ،التأديبيةيمةالجرمنصورةيةالعسكريمةوالجر

ا"لهوهم.عاتقهمعلىيلقيهاالتىبالواجباتبخلدلاوتضصيمنمعينةهيئةإلىينتمون

إذ،بخطورتهاالتأديبيةالجريمةمنالأخرىالصورعنشيزولكنهاءافيها

المجتمع،كيانبذلكتهددوتكادالمسلحةالقواتلهتخضعالذىالشظامتهدد

متميزبلوجهة5هذمنوهو،صارمبطبيعتهالعمبمكرىفالنظامذلكإلىبالإضافةو

تقتضىالتأديبيةالجريمةوتطورة؟"2رأخرىهيئاتلماتخضعالتىالنظمعن

هذهبعنىيجعلالذىالحدانبطورةهذهوتبلغ"لهاالمقررةالجزاءاتخطورة

خملأوالسجنوالليمانكالإعدامالجنائيةائممقررج.هومانوعمنالجراعلت

.(العسكريةالأحكامفانونمن67."البند-

ولاشخصأىيريههافدوهذه،العاديةالجريمةنقابليةالعكريمةوالجر

له.اؤكلةالقوانينأوباتالعقوقانونتجريمةعلىنصبفعلإلا.تقوم

جراتم:منعانالعممكريةالجرائم:الريىبخالبرالنمأفئع-29ول

قانونيجرمهابأفعالتقومولىفالأ.مختلطةعسكرية6موجربسيطة-عبمكرية

يعتدوإغا،المسلحةالفوانةرجالةعبةالعبكربةالأحكامفافونسلطانبقتعرلا(؟،

القواتهذهميالمستنحدمبنكالمدفبينالقانونمنالثالثالبندحددهاالأشخنم!منطوأنقدلمبة

.الميدانخدمةأشاء

8ليح8يع+عهحط*ينهكئ-"759ميج،55ة"هكع*+50كقثنجعر20(2)

الصحيحت)و،جندبىفافونهوالعسكريةالأحكمفانونبأنالقولببحليى(3،

أنذلثةفىوالحجة،العسكرىالنظامطمعةئليبالضظرخاعةباحكميتعبزناديىفاةونأنه

احتراملكفالةوضعتفدوأحكامهشخاعةالأمنىودةفثاتعبةغبريسرىلاالفانونمذا

شخصصكليسرىالعفوباتقانونئنجخفىالأشخاصهولاءعبطالمفروضةقلواجباث

يىالجتعتعنىومصاغحقوقاحترامليكفلوفد.وضفى،فيهعلبهامنصوماجىممةئرئيب

،الهعيهقللفانونفىمالعامةلد:ادىلإمحخعذللةبعدنلأحكلمالعيج"ممربةوفانون"وفماته5أفراد

لهلا.محلكاأحقدرجةيلىوالنتربل!اغدمةمنكالطردظلصةتألاييمةجزاماتيعرفهوثم

ءالعباتنونءفى



:-*8-د

((54البند)الأوامرلمطاعةفىالإهمالذلكمثال،وحفهيةالعسكلالأرعم

يمهاتخرفىيشترلشوالثانية،((غ4البخد)إذنبدوناغدمةيةتاعنوائتنيب

الأكلالضابطضربذلكمتال،باتالعقووقانونيةالعهكلالأحكامثنون

يشهتركو.((مهالضد)الرمعةالأوراقفىيروائزو((3كلالبند)تهديدهأو

هذايموتجرالصمكريةالأحكاملقانونيخضمونأشخاصعنفىصدورماالنوعان

يميتجريةالبمكرالأحكامقانونا-قئثارحيثيخملفازلممنولكنهما،لهماالقانون

الثانىهالنوعتجريمفىالعقوباتقانونمعواشتراكلأحدقا

الجراتملماتخغمعالتىالأحكامتحديدأنالنوعبنبينالتفرقةوأهمية

وحدهاالصمكريةتالجزاءاأجلهامنتوخإذ،صعوبةلايثيرالبحتةيةالعسكل

المختلطةيةالعكرالجرانمأما،العسكريةالمجالهابهاقىالاختصاصوينحصر

وسلطانعليهاالعقوباتقانونصلطانبينالفاصلةالحدودرممكلمشافتثير

يتنازعانهما.القانونينهذينباعتبار،العسكريةالأحكامقانون

أهم:نلماظبئبرئنمرئلملبخئليرئنمعيىآنمبزأههيغ-298

يشملو،نوعلهاكليخضعالتىالقانونيةالأحكاماختلافهوالأهميةهذهأوب

تخضع-ةائمالعمكرقالجر:ائيةجرالإوالأحكامالمونحوعيةالأحكامالاختلافهذا

عديدةمواضعفىمختلفةوهى،العمكريةالأحكامقانونيحددهاالتىالقواعد

ونذكر:الجنيهبيةاتالإجراهوقانونباتالعقوفانونيقررهاالتىالقواعدعن

ية"العسكترالجرانمفىلهليستباتوالعقوالجرائممرعيةمبدأانعلىسبيلالمثال

أنى""منكليةالععمكليمةالجرإذيرتكب،العاديةللجرانمبالنصبةقيمتهنفى

والربطوبالغنبطالابمظامبحسنمضرالمهمألاأواضطراتاأوسلوكاأوفعلا

تشملبحيثالانصاعمنالنصهذاوعبارة،((18البنك)"العسكلى

الأحكامقانونفإنذلكإلى9الإضافةو؟الأفالمنغرمحعورةطو6بقة

منوالطردكالجلدالعاديةللجراثمبالنسبةبهعروةغيرباتعقويقرريةالعكر

منيةالعسكرالجونئموتخفع،(؟75البند)أدنىدرجةلملييلوالتزأغدمة
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القواعدعنأساسيمااختلاقاتختلفلإجراءاتجهاالمتهمينكةومحاتحقيقهاحيه

الجنائيةهالإجراءاتقانونيةالعاللجرائمبالنسبةيقررهاالتى

اتقرماالعاديةالجرائمعنالعسكمريةالجرائمفيهاتفترقالتىالأحكامومن

لمنبالتسبةوإباحتهالعمكريين"؟"المجرمينتسيمحظرمنالذولىالعرفعليه

سيايةهالجريمةتكنمالمعداهم

3دقرةئلعالففماووئلعممكرضىئلمجلىبهنهجآبونهمممامبةشمازعه299

بالنسبةالبحثهنالايثور:ئلآسر3امانعرهامحئلما،رئوعافلفرفر

لاختصاصفلايهون،باتالعقوفانونلايجرمهابذ،البحنةيةالصكترللجرائم

يثورولكن.القفماءهذامنأحكامشأنهافىتمدرولامحلةجياالعاماقضاء

؟العامالقفماءجهاصصملي:المخغنطةالعصكريةللجرائمبالنسبةالبحثهذا

دونفيحولالجنائيةالدعوىالعسكرىالمجليمنالصادرايحيتهىوهل

؟-العمامالقفاءأمامثانيةءنهاالحأكة

العسكريةالمجالهاأنظلقاعدةالمختنطةالعسكريةبالجرائمالاختعاصأما

ضاحبهوالعامالقضاءأنحينفى""23استثنائيةقفائيةمحاكم"هى

المكملةالقواننأوباتالعقوقانونعليهايضصيمةب!جرالأعيلالاختصاص

مالمالعامالقضاءاختصاعةلايمحوالاستثنائىالقفاءاختمماصأنوالأعية،له

العسكريةالمحالةتخويلأنذلكويعنى،ذلكومحخلافالقانونيقرر

بهااختصاصهالعامالقفأءلايسلبالمختلطةالعسكليةبالجرامالاختصاص

."8الاخمصاصرهذامنالعامالقضاءحرمانعلىصراحةالثارعنصلمذالملا

،زغقعيجكأ-،هـية!عفكهظسرن!محظحظيج+م9هلا5مبرحأ(؟،

ه؟9ه7لسنة؟59زنمأفانونمنولىالأالماجةأنظر(2،

.582مة356رنم"بالفاكوفيةالفولعدجموعة؟9،؟سنةفوفبر؟7كقظزكا(

؟2؟رغ6ب؟983سنةفبراير9022؟"عن85ونم6ب؟9،3منةينابر؟8

.9ء8ط929وم7ب؟6،9سضةيونيه1756؟ءخ.

.،9ص35رغمصطقعودعود"يهتور(4)
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اوعوىإنهاءفىالعمبكرىالمجلمبهامنالصاكوالقرارأوالحكمقوةأما

لاختلافمحلانتفقدكاالعإملقضاءاأمامئانيةتحريههادونوالحيولةالجنائية

قفخمحكة-وفد،يةيق"الصكرمالأحكافانوننصوصعنوضإلىبالنظرالآراء

الوصف.أساسعلىالدعوىفىصادرا.العمكبرىالمجلسعلمذ+ننهيأالنعمفي

طبقا...توصفأنتحتلالواقعةكأنتالعسكريةالأحكامقانونيقررهالذى

فيهالمخبهومالشىءفوةبحوزلاعاءهذافانأشدبوصفةباتالعقولفانون

يوصقةطبقانفسهالفعلعنالعامكعالقضاءأمامالمقهممحاكةدونصلولا

تانونفىالمقررالوصتةأساسعلةاعسمكرىالمجلسععطربذاأما،الأشد

يهظالحكمهذافإنذنكأشدمنوصفامحتملة-الوافعةتكنفلم،باتالعقو

محكمةعدلتوقدءالعادكةية،القضاءأمامأغاكةدونيحولوالجنائيةاللكلوممة

العسكرىالمجلسمنعصدراإذ"أنهإلىنذهبت،الرئىهذاعناكقض

الشىءفوةيحوزلافإنهالجنائىالقانونفىالمقررةالعقوباتنوعمنبعقوبة

وفد،،لأكلأالعاديةمالمخاأمامجديدمنالجانىمحاكة"نييمنعولابهالمقضى

يقعماءلىالمجازاةبهيرادتأديبىع"بم!ابةالبسكرىالحكمالمخكمةاعتبرت

الأحكامسائرشأننهشأأنذلكيعنىو،"إلعممكرىللنظاممخالفةأفعالمن

فيهافاصلجيلاتنقضىلاالتىالجنائيةالدعوىأثريرلهفلبس،التأديبية

القانونفصمدرايلافهذالحمعمالشارعتدخيهاوفد"العامالقضاءعنيصدر

المجالبهاوأحكامقراراتفىالنظربلحدةالذاسشأنفى(9كلملسنة(59عفر

استثنائيةففمائيةمحا2يةالعسكل"المجالسأنالأولىمادتهفىمقرراالعسكرية

أمامأحكامهاأوقراراتهافىالطعنيجوزولافيهألمخكومالشىءقوةلأحكامها

مصطفةالسعيدالدكتور؟95مخبدوىعلىستاذالأ:الآراءهذهعرضفىأنظر(؟)-

ء69عنالسعبد

ة6؟9عد؟59رفم5بالقانوفيةالفواعدجموعة؟982سنةفبراير23بهي(2،

.؟88من؟92رفم2ب؟93؟سنةفبرابر22نشى(ظركذلئة

ه؟6هص78رنم8سنلنننيعلأكةئحكمجموعة9579فبرابرمخة؟9منن(3،
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ومذا."الفانونهذافىعليهنصماخلافبداريةأوقفائيةهيئةأية

الشىءبقوةواخكامهاالعصمكريةالمجالبهالفراراتالاعتراففىصخالنص

الدعوىلإنياءسبباباءتبارهالحكمأوالفرارأثرتعنىالقوةوهذه"فيهايكوم

أمامجديدمنيههاقرإلىسبيلفلاالدعوىهذهانففقتفإذا.لهف"الجنائية

ءالمادممثيج"القضاء

158رنم؟(سالنقننمحكةأحكامجموعة؟965سنةيونيه6غفقضظ(؟،

-.517مرج

؟95،لسنةه33وتميقافونوفقأخبعرمدلولة،العمكرمه6مالجر"لتعبيركلن(2)

قصدوأنلىواعيوالأللاعلاناتظلفةتفحالئالجراثمبعنىلمذكلن،العرفيةحكمالأضأنفى

مةوعااطفتةمنمثكلةعسكريةلحاعبنظرهاالاخةءامنوكلن،العسكرىاطاممن

الحاعويفررالعفوباتفانونعبييابنعخالئللجرامنئيربذعالمدلولةهذاوكلن،الجبش

محدوكل؟95غلسنة533رقمالقمانونألغةوقد.العكمربةالمحاملمدلطإفهاالعكرى

هذامنالحامسةالمنتةوتحدد،الطوارهمءلحلةشمأنفى؟*58لسنة؟62رقمالقانرن

يقوممنأوالجهوريةرنيسمنالصادرةالأواصنجالفونمنءلىنوغالئالعفوباتالفانون

محاع"فىلفبنونلهذاطبقآأنئئتوقد.الطوارممخءحالةتقتضحيااليالندابيرحمأنقمقامه

الممادة،الأوامر5هذلأحكميالخالفةنتمالئالجرائمفىئتفصلب،والعاباالجزثهادونةأمن

ويصدرالعفوباتقانونعلبيايعاقبالئبالجراثمالحامكذللةهذهوتختص.(الفننونمن7

الجهوريةتحنبيأعقروقد،(القانونمن9المادة)اليها.إ-+اقهاالجهووبةرثبسمنفراو

البيانعنوغنىءالمحاعهذءللةلمحالتهاالعامةلهنبابةمجوزالىالجرائمبببان64رتمالأعى

اب،فه"انحوىوقنهىفيهالمحكومالشيءقوةقروزالحامحذهمنالصادوةالأحكامأن

الجرائمغيرعلىلادلاثه،العمكريةالجرائم"نعببرلاستعمالكليعدلمالفانونهذاوبصدوو

نستعالهالأوفقمنويهون،بهيفلالآالعمكربةحكمالألقافونالحاضعونبرتكبهماالئ

..الدولاأمنمحاعحه!تختصالئالجرائمفىقدلالة،ازولةأمنجرائم5فعبير



للأالاشسأ.
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للجويمةالمادىألركق.

مادياتها،هويمةالركدنالمادىلأبب:هيمم9لبالهىئلصى/دوءامبخ-053

نولا!.انذواسفتلمسهماديةطبيعةلهو!ونفىكيانهايرخلهامائىكل

مادباتبغيربذ؟مادىرف"!نبغيرجراتمنونيعرفالقافلا:واعنةأهميةالمادى

؟عدوانبالحايهالجديرةالحقوقيصيبولااضطرابالمجتمعيقاللاملموسة

ازليلبإقامةيجعلمادىخمنماعلىألجريمةفيامفإنذلكإلىبالإضافةو

تواخذهمأنبحمالالأقراديقىهوثم،مهلافيادياتإثباتأنبذ،ميسورا

بأطنهموجرباتهمءفتعصفمحددمادىسلولشعتهميصدرأندونالعامةالسلطات

بيإن:ثلاثةأقساماالمادىالركندراسةتضم:الرراضىعصج-635

ودراصةمنهمبعشدةاعتباراتلليالمستندةالجرائمتقسيماتفىوالبحضعناصره

المتنوعةهصوره

عتقعنهجعح!جة+*مءكعلامر.يمغمربىفعجبمقم،نمضهالهيةحم*8مر+.:1لميرة(؟،

+فترععقة:ئلحعم+محجعنهفةمجةمخممققيجكفثقةممقمنهد.*ءكهيقصرء،6تجمئة+.ء

نلعفوببتنوقفا-؟9



ولماأاقبرملهلاعة

ا"دىالرنهنعخاصر

وعلافةوالنتيجةالفعل:ئلاثةالمادىالركنعناصر:!يه!-3ة02

.حدةولمبحثاعنمرلدراحةكةونخصصةبيهماالسببية

-../لححالاولا

الفمل

مدلولذوالرعناقادىعةاعرأحدباعتباره-الفعل:نمرفمتر-353

ويتحالجانىجسمفىعضوحركةالمفترضيجابىالإالسلولثيشملإذ،متسع

القانونىالاصطلاحفىساغنمومن،انىالإفللسلولشصورةباعتبارهللامتناع

المادىالركنفىعنصروالفعل"فلأ.السلبىالفعل"تعبيرالامتناععلىيطلقأن

عمدية.غيرأمعمديةأكانتسواءيمةللجر

الجنائى،الشارعسلطانحدودالفعليرم:نلفملنميبمه354

عتهاتنتفىوافعةحال،المثبارعيعنىماهو-إنسانياسلوكاباعتباره-فالفعل

فانونيةقيمةعلىالفعلينطوىواتجريميك"ءمحلاقنهونأنيتممورلاالفملصفة

القانونيقررأرتكابهأجلهاومنمشروعغيربأنهيوصفةذاتهفىفهو،ذاتية

بأنهوالقول،الفعلعلةالقيمةهذهإنكارإلىالآرأءبعضذهبتوفد"ئلعقاب

يعاقبلافالجانى،جراميةالإللشخصبومظهرعارضمجرديكونأنغيريعدولا

يردلوقدالمجنمععلىخطيرةشخصيتهلأنيعاقعبولكنفلاارتكبلأنه

منمسقخنصةولبكنهاذاتيةليستالفعلفقيمة،المرتكبالفعلخطورتها

8.،طعكأبعنقحب،5مرمء.ثشذ(؟،

.تحقنههكاكدد98+كلأبحة05عنة"عيةةفىتع5"بظنهقع+لاقجنهقتئب"ره،مهمكه(2،



-3*؟-

ؤهذه5خطورتها"ف"علهادلبلاوصلاحيتهمرتكبهشخميةوبينبينهالعلافة

بالفعلالقانوناعتدادنىالةصوصتفصحإذ،الشارعخطةتطابتهالايةالنفي

والقانون،بيهاواقييزئركلنهابيانوالجرائمتعريففىعليهواعمادهذاتهفى

الشارععنايةمنجراميةالإالشخصيةوحظ،والعقوبةالفعلبينيربطذلكهمعد

معيارلرممصلحتإن،النظريةفهذه؟متهاالفعلبحظماقيساإذمحدود

.لا"الحالىالتشريعتفسرلافهى،الجنائهللسياسة

وعياغةعناصرهبيانيقتضىالفعلماهيةتحديد:دلفعلءاهبخ535

سوأء،صورهجميعفىالفعلعلىاقمحديدهذايصدقأنويتعينةلهتعرلهفة

وتحديد.ومحعمديةغيرأمعمديةجربمةبهأقامتوسواء،سلبياأمإيجابياأكان

نظريتين:إلىالاراءهذهردوذقظيع"الآراءلاختلافمحلةالفعلماهية

الغائية.يةوالنظرالسببيةالنظرية

سبببأنهالفعلالنظريةهذهأنماريعرف:ئلببصرللننرمم-356

كيانويضم"متكبهلمرادةهو:سبببدورهوللفعل،الإجراميةللنتيجة

عفواالجانىتحريكأى،العضمويةئالحرص،"يزرل:ينعنصرالفعل

لهدهرادىالإالأصلهو،ردلماق؟اغارجعالعالمفىأثرلإحداثجسمهقى

رهنلهالدقيقوالتحديد،مادىهوكيانماهيتهحييثمنوالفعل5.الحركة

ودور،ثارهاوتعينأصلهعنتكشفالتىالطبيعيةالسببيةقوانينبتطبيتها

منلسيطرةخغموعهاوإنباتالعقهـويةلجركةاأصلتحديدعلىمقتصرالإرادة

قدالفعلمرتكبأنمنالتحققمجردهوالإرادةفىيعنيناوما،عنهصدرت

لمأمفيرتحقتهاقدأرادهمالمذاكانفيماالبحتيعنيناولاعنهماصدرأراد

آحمة+:++علننم*محفءمحثكءءعلةإ4كعنهتح-؟؟قوفييعجؤهـ*!يق!يمصر*ة-2ء!قنهر(؟)
حيعق!5"؟قيجهي.(،958".،.ود

،كجغصكلاهـشغلققحمهمنهلفلةكل"،7ريىكه(2)

هقيقهقةرد9"8"51.ء.آلمح،(3"
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الذكنةالمادىبرنههالايمةقجرالمعنوىبالركنيضعلقالبحثهذاأنإذ؟يقحقت

أفذلمإنيهخوجهنقدوأهم،يةالةظرهذهانتقطتوقد.عناعر5"("أحدالفعليعد

اثارع1يعتمدلاوهذه،الطبيعيةالسيبيةقوانينإلىوتركنالقانونعنتبعد

تبيووفى"الإجراميةالنتيجةخاحهاويقيمحيايعتدالتىالفعلاثارفى-تخديدعئيها

القانون!ن)و،نهايةغيرفىوت!والىعلحيدةالغضويةبطرجةاثارفإن،اخر

ينئصردضرلمنمانعةغيريةالنظر!وننمومن،متهامحدودبقدرإلايعتدلا

ه"3بيارتقوللهلتىالنتائجلشوهالقانونيةالقيمةمنمجردة

بالسيببةعرفتينةجليصورةالحاضرالوفتفىالممببيةالئظريةاتخذتوفد

قوانينمخكهالمواديةعضويهسرحركةالفعلأنخمياالقائلونيرىو،نلاجتماعية

الطبيعيةالسببيةقوانينمنينتتىالشارعأنذلكيعفةو،الاجماعبةالسببية.

معينة،جريقةإلىبالنسبةقانونيةأهميةذااهيرماللفعلالعديدةالآئارومن

النحويهذاوعلأ5يال"القانونحددهالذىاكطاقهذأفىالفعلينحصركيانو

صوتحتهافىالسببيةيةالةظرإلىوجهالذىالنقدالاجتماءيمةبالسببيةئلونالقويتفادى

أصلوذات4ءعضوحركةفهو،الهبياننفيهاللفعليزللمولكن؟الأولى

البعغثيفترضلائكلأ،الإرادىالاتجاهعناصرهبينمنانفعليضمولا،!رادى

يمة،لاجوالمعنوىبالركنذلكيتعكإذ،أيهإاتجهت-وماالإرادةاتجاهفىكيفية-

الاتجاكلأويةالعفوالحركةعلىه!والقانونتكييفكذلل!الفعليفمولا

علآ.ااجرالشرسبالركنذللثيتعلقإذ،الإرادى

عديدةلانتقاداتهدفالنظريةهذه:البممةلنطرضىنفعه-357

المدلوزرتتجاهلخياأ،رلايؤ:نتقاداناهمهاوأ،ئيةالغايةالةفينصارأجيايقول

ءعتنعةهة؟2عق+.،7فخحعقكعقةيحممنهطكظدلمخ*-2"هـ*دكرتحقهكج(؟،
7!قبرمح!يةدحت*عىبم*نيةلفهتححء7؟عنهتف+ءبمظىعيهـسىسمغيلحمرتع-بن+954"ـ،.ءطج،

ودبلألكحالفئوع-8-"59يح.8"3"50-.--.(3،

+نملهـطجنهظق!:!قدفقنهكهكأ،،قجنهملأ،منهة6شةىز*ا؟ر48ءثةممنهكنةخبم"62ء)(!،
حثنعد!تلا!خ+:"النهثجلاتنعيدنهشءيممتخوكانهجكمسنتنهيهكجخمنحددتعبنهكفنهئي

مهقممثثك"(ةمت"73)1.يح7.سر
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-يستهذفاقنسانأنالطبيعيةالوقاغعنننىالإفالسيولشبميزفما،للفمللققيقع

الوسيةاختياريتصورولا،وسيلةظلفعل،تحقجمهابلىيتجهمعيخةغاية.؟كصرفه

الإرادىالاتجاهكانالنحوهذاوعلى،بياالمستهدفةالننلميةإلىبىالنظرإلا

طبقابغفالهيهونثمومن،الفعلفىعنصرا-تحسبالإتحادىالأصللا-

فىتبعدلىصورتهاأنها،دتانىط.الفعلرث"لمدلولتثويهاالسببيةولنظرية

التولذلكمنيغيرولا،ذاتهافىماديةبظواهريهتملاالقانونبت،القانون

الإرادىبالاتجاهالقانونيهتمإغاو،القانونليموصطغاالظواهرهذهمتحديد

مقتضىعلةالاتجاهمذايكونأنيريدبذ،ونواهيهئوامرهبليهميوجهلمن

بهييتملاميدانفىأبحاثياىتجيالسبببةيةفالنظر،ونواهىأوامرمنيضمهما

ه"2رالحقيقىميدانهبذلكمغفلةلقانونا

سى-يةالنظرهذهنصارأعند--الفل:الفاعبمعمليخنر-358

بسلولشصاحبهعنهعبرمعينةغايةإلىبرادىاتجاهأن!ذلكيعنىو،غائىقشاط

وتوفعهبرغهاإلىووسيلةمعينةغايةالفاعلةتحديدالفعلويفقرض.خارجة

النملىلشبإتيانهالمادياتفىعالمعنتهقنفيذهثمالوسيلةحهذهالمرتبطةيةالتانوللنمانج

رادىالإالاتجاهالنوكانهذاؤعلها.غايتهتحقيقإلىالوسيةفمهتتمثل:الذى

الفعلئصيهاعلىكونهايقتصرلا5-9راالإفدور،الفعلعنادر!أمعينةنتيجةإلى

إلى-لتوجههاالسببيةالحلقاتتسلسلعلىتصيطركونياإلىذلكيجاوز-بلوصببه

منأنيةالنظيهذهوسند.بدتحاكباالفعليبمريديرالتىالغايةأوالضتجحة

تبعاوقدرتهسلوكهعلىتترتبالتىالنتائجتوغعلىقدوتهالإنسانخعائص

الفملبهيختصماأهمثمكانومن،بليهايتجهوأهدافغاياتيدتحنبعلى*لذللث

للفعل-يدهونجرالاتجاههذاإغفالأنذلاتةيعنىو،معينةغايةإلىالواعهااتجاهه

اليةالمدركةغيرالطبجعية.الوةساغ-مسقوع.إلىبهوبوطالأولقصرهحمشلأ

حتقحكحتتئعب8جكعدء.،"066(؟،

مححبج+889هـ؟.كة5،ثجحةآ.(3؟.
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هذ5أنصاريرىوءبرادةعنتعبيراتتضمنولاالسببيةالقوانينغيرتحكمهالا

الإرادىالاتجاهتحلباعتبارهاالبحتالقانونىطابعهاهويدعمهاماأهمأنالنظرية

هذهنصارأيضيفوءالصحيحموضعهفىنهيهأوالشارعأمرإليهيتجهاكى

مجردالشروعفليس:لهاتأييداتسصمنالشروعفكرةأنذلكإلىالنظرية

يعفةو،بجراميةنتيجةإلىمتجهةبرادةعلىينطوىفعلولهاكنهإرادىفعل

ءالشروعبهيقومالذىالفعلهافىعنصرالنتيجةهذهإلىرادىالإالاقياهأنذلك

تقوماكىالفعلفىعنصرلأتجاههذابأننقولأنالمنطتهاحتمبذلكسلمنافإن

."3الفعلمنكيانشيئايغيرلاالإجراميةالنتيجةتحققلأنالتامةيمةالجربه

عنمراأى،الفعل!لىعنصراالجنائىالقعداعتبارإلىتقودالنظريةوهذه

القصدهوالإجراميةالنتيج"لملىرادةالإاتجاهأنإذ،يمةلامجالمادممةالرفيفى

القصكيخرجبذلكو.""يفعلالأساسىالعضصرنفسهالوقتفىوهو،الجنائى

تكييفم.أى،قيمىعمجردعلىالرعنيقتصرهذاو،يمةللجرالمعنوىالركنمن

هذهوتقودءالشارلخزمحللوممحلافيجعلهالإرادىالأتجاهعلىينصمبقانونى

أن.باعتبارالشرسىالركنفىعنصر2الجنائىالقصدأعتبارإلىكذلكالنظرية

علىبانطو6"رهنالإنصانىالسلولشكلالقانونيسبنهاالتىالمشروعةغيرالصفة

غيرالجرائمءلىالنظريةهذهتطبيقويثيو."8بجراميةرنتيجةإلىلمرادكةاتجاه

نتيجةإلىبراديااتجاهاالجرائمهذه6تفترضلالمذ،الععوباتبعضالعمدية

الذىالفعلبأنفقالواباتالصعوهذهعلىالتغلبأنصارهاحاولوقدءلمجرامية

الفعلىغايةفيهاتتمئلمعينةنتيجةإلىبرادىاتجاهعلىذاتهفىينطوىبهشوم

النتيجةأما،الإجراميةالصفةمرمتجردةالغالبفىالنتيجةومذه

"لممححق"؟8"*.528.ك(؟"

رصجئ+اليك2.جقلا:جيح،ممقممغقه*4ءكهمليجكأ،تحعكةممفقضيينكةقةنهجهكل5يؤمتحير5(2،

.كل.د،

خقغعجتفعممة88،ثج،+.،480(3،

،الجعقنهصر؟8،،.يح.ئ(،،.



ذلكأزينبتو؟الإرادةيةتكونغا6*ونأنأ،سببىنحوفضحدثعلىاميةالإجبر

الفعلماهبةتحديدفىفيمتهولهالعهديةغيرالجرائمفىوجودهلهالاتجمالإرادى

معينليغايةإلىالإرادةاتجاهيفقرضلمذغائىسلولشالسيارةفقيادة:بهتقومالذى

فهذبم،السيارةبةاعطدمتبنسانجوفاةبجرامبةنتيجةحدثتفإن،مشروعة

انطوىفعلطريقعنحدثتفقد،الإرادةبليهاتتجهلمإنكانتو،ةجع!ضلا

العمديةغيرالجرائمءلىالعقابوأساس.أخوينتيجةلمليمتجهةبرادةعلى

إلىإرادتهيوجهأنواجبهومنوسعهقىالفعلهكانمرتكبأنالثارعافتراض

ذلكيعنىو،القانونيحميهحقعلىالهكوان"فيهايتمثلنتيجةكلمتفادياغايتها

يمةالجرأنيتفحبذلكو،للقانؤنمطابقةالغائياتجاههافىتكنلمالإرادةأن

.ظئحؤف"بوادىاتجاهبدورهاهىالعمديةغير

تنكر.أنهاالغائيةالغظريةييبماأهمإن.:ئلغا!ضللننرنمنقهب-3ب9

النظرية.علىالغموضيضفىنحوعلىبيتهافتمزجاستقلالهاالجريمةئركانعلى

إلىينتمى.الذى"لفعلفىعتصراالغائىالإرادىاينبحاهفامحعبار:يمةللجوالعامة

-وفى،الركنهذافىعنصراالجنائىالقصداعتبارإلىيقوديمةللجزالمادىالركن.

غيزالمفةفىعفصراالغاقىافيرادىالاتجاهاعتبارالنظريةهذهترىنفسهالوفت

فانونىيمةكياقالجرأنمنالرغموعبة.الشرىالركنفىعنصراأى،المشروعة

اليبحملأفىالوضوحفإنأكأنهبافةالوثيقةالصلةداخلهقىوتقومأجزاوهتندمج

ن!لكلوالأعترافالجريمةأكأنبيناقييزيقتفميانالتحليلقىوالدقة

لهاتخضعالتىالأجكامفىالبعتحثيغدوذلكو.بنير،اغاصةوطميعتهباستقلاله

هذهفماندلكإلىبالإضافةو.لا"بالغموضمتصفاشافابحثاالجريمةأكأن.

الفعليعناصرأهم،فإذاكانت:العبديةغيريحرائممقبولريت!فتبتف!لمالنظرية

آبمبة،جراميةالإالنتيجةإلىرادىالإالاتجاههوالعمديةيمةالجربهصوماثدى

لأتقومالذىللفعليتوافرهذالهلعنصبر.ل!فإن،القانوفية.الأهميةذاتالنتيجة

188،النهحقج+..ءمكجت"-.يحثج60،لأ(

جء3كنهض،تةص""مهشءدلمكقة8تعر،ءلمجكع-،./،،---..يمويي.:ي.ما
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نتيجةإلىفيهاتتجهلارادةالإأنيميزهاماأخصإذ،العمديةغيرقلجريمة

القانوثية-الأهميةمنمجردةنتيجةثى،مشروعةنتيجةإلى.تتجهإغاوامية!جر

المنطتهاحتمقانونيةأهميةذاتنتيجةإلىالإرادةاتجاهبأنهالغائىالاتجاهعرففافإذا

ذلكويعنما،العمديةغيرالجريمةفىلهوجودلاالاتجاههذابأننساأنعلينا

نفننكخحاولوأالنظريةهذهأنممارولكنما.عليهاتصدضةلاالغائيةالنظريةأن

غيرلمجراميةنتيجةبلىلخئياااتجاتفترضغيراغمديةألجريمةإنفقالواالنقدهذا

مجديةغيرالمحاولةوهذه،الإجراميةالنتيجةتجنبإلىالغائىالاتجاهءاف!بابوتقوم

أهميةذاتغيرالإرادةإليهاتتجهالقةالنتيجةكانتفإشا:النقدهذادفعفى

إ)يهاالإرادىالاتجاهأنذللتفمعنىإجراميةصفةعلهالاباعتبارهاقانونية

بآنالقولأما؟الفعلقىعنصراوغيرصالحالقانونيةالأهمبةمنهر:دبمجرد

تفترضأى،الإجراميةالنتيجةتجنبإلىغائيانجاهااتفترضغبرالعهديةيمةألجر

النتيجة،حدوثتفادىشأنهمننحويكونيرإرادتهيوجهبأنعريههاالتزام

القانونىالالنزامهذاأنإذ،الةديةغيرالجريمةأكأنبينمزجالقولهذا

علةأنباعتبارالشركةالر!نفىعنمرهوو!غاالمادىالركنفةعنصراليس

الالقزاملهفلأ.بهذأخلالالإهىللتجريم

إلىوجتالتىالانةماداتبصهتهسلمنابذا:ىيت!رنللتفعربر-635

أننممتطيعلالخحن،فوىمنطقإلىتستندانتقاداتوهى،انائيةآلنظرية

الفعل،لفكرةدآيقعاتحليلاالجنائىالفقهبلىأعمافت.أنهاالنظريةهذهعلىفنكر

غاية،يأتيهسدولشدكليحددالإنسانأنفىفلاشك.صحتحديلوسر

الإرادةعنتعبيرذاتهفىوالسلولت،الغايةهذهإلىنتجهإرادتهأنئشكولا

الاتجاهمنجعنتأتهاالنظريةلمذهالأساسىالعيبولكن"النائىاتجاهيافى

باعتبارهفىالفملعنمرانفشةيةعضوظاهرةباعتبارهالفعلعليهيقومالذىالغائى

الغائىقالاتجاه:اختلافمنلهلفطةنىفكلبينمماازغمعلةقانونيةظاهرة

+سثحب،محقحلة*لثجهرعمية8خرءرعخمع،.مجكي(؟،
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تكن-لمفإن،نانونيةئهميةذاتنتعحةإلىاتجهاإذإلاتانونيةأهمةيكتسبلا

وصردهمنارنمكلالقانونني(بظر4ئيرإليهاالعائىللاتجهفايىأهمهللنتيجة

الاتجاهمنجعلتحينمايةالتيهذهخطأيتضحبذلكو؟نفسيةفعلاكظاهرة

القانونية5الأهميةمنتجردهمنالرنمعلىغيرالعمديةالجريمةفىعنصراالغائى

ثفتفإن،الفعلفىعنصرأنهقانونيةأميةالغائىالاتجاهاكتسابمعنىوليس

القانونيةالناحبةمنالصحيحموضعهفقديكونالقانونيةأهميتهوتحققتوجوده

يةالنظرهنهبعرارمفهومايكونلاولذلك،الماق!الم!نغيرتخف!نهو

العامةالنظريةفىالطبييىموضعهمنبخواجهوالفعلفىالغائىالاتجاهماجإذكل

ءضويةظاهرةباءةمارهالإنسانىالمميولشأننلاحظأن"تعينومن.يمةلهجر

قصفعةتقتضيىالمنطفيةالدراسةولكن،يمةالجرغناعرمنالعديدسصمنفسية

كلالعناصر!نيفمكلكليجريمةالمختلفةالأكلنعلىيعهاوتوزالعةاصرهذه

.هتساندةعامةقواعدوتجمعهاطبيتهاتتستهاالتى

عمببالإرادةبأنقولهافىصحيحةالسببيةأنالنظريةفىشكولا

ليسولكن.النتيجةهوسببمادياباعماارهكياناالفعلوأن،وأصلهللفعل

باعتبارهالفعلةفىألعائىكعنصرالانجاهإكارالسببيةللنظرية-الحتميةالنتائجمن

بىىال!ائىالاتجاهاستبعادنتإئحهامنليسبةبي!،نفسبةعفهمويةطاهرة

علىالفعلبانطواءنسلمفقد:قانويهكظاهرةالفعلعننعربينمنالأحوال

ماديةءثارامنعليهيترتبلماسبببأنهنفسهفىالوفتونعترفالغائالانجاه

هذامنونستخلص؟"لمرادىسلولش"بأنةالفملتعريفمنىونحن

ةمد!نفسيةفوةفالإرادة.والسلولشالإرادة:عنصرينعلىفيامهيفةالعر

انقوةههذطبيعةومن،لإدراكهابهلأئمةووسائلمعينةلغاياتتصورعنتصدر

تتميزالإراخمةأنذلكيعنىو.سلولشمنضاحيهاعنمايصدرماعلىمصيطرةأخيا

علىو"لسيطرةالغائىفالاتجاه،رنههاإذوسياولولوسيطرتهاغايةإلىباتجاهيا

والسيطرةالغائىالاقيءاهبينوثيقةوالصملة؟للارادةلازمتانخهيصمتانالوسايلة

السيطرةأنأى،الغايهإسرالتأجلمنالوسيلزعلىالسيطرةإذ،الوسيلةكل
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الفعلفىكيانرادةالإودور.الغائىالاتجاهمجرىفىلهانوجيههىا"لوسيلةعلى

القانوننظرفىللفعلفيامفلا،الفعلسببة9الإرا"الآنىالنحوعلىنومخه

الصفةوتفمفىالفعلعلىتسيطرذلكبعدوادةوالإثبرادةعنصادرايهنلمما

سببىدورللارادةالأولفاكور،النحوهذاوعلىءأجزائهجميععلىالإرادية

ويعفة،الفعلعلىالسيطرةهوللارادةالثانىوالدور"الفعلمنشأباءمبارها

الفعل،قىعنصرهووتنوعهاتعددهاعلىالفعلمادباتإلىالإرادةاتجاهأنذلك

،المادىالكيانحيثمنمجنهمغميزلهأثروهى،النتيجةإلىالإرادةاتجاهولكن

الانجاهإن:نقولأخرتعبيروفىةالفعلفىعنصراليسخيرالأالاتجاههذا

وسائلإلىالإرادىالاتجاهولكن؟الفعلةفىعنمرالبسالغايةإلىالإراسى

-.نفسهالفعلمادياتهىالوسيجلوهذه،الفعلفىعنصرالغايةهذه

مننسانالإعنيصدرمابهكلونعنى،السلولشهوللفعلالئانىفرواله

السلبى4لللثيتسعالإيجابحكاللمسلكيتسع"السلولش"وتبير-تصرف

حيمثمناختلافئمةبيتهمااكانإذو،للفعلصورةفدمنامتهماكاحال

.الدورنفسفيهماللارادةلمذ،الإرادىعتصرئفىيشركانفهماالماديلت

ذلكإلىبالإضافةو،الفعلعامةنظريةفىبيهاالجمعيابرالأشترالشوهذا

مطلقاهليسالماديةالماحيةمنبيتهماقالاختلاف

نوعيه:بيناقييزالفعلدراسةتقتنى:دلررلضىنفسبم-366

ءالامتناعأوالسلبىوالفعلالإيجابىالعل

ئبؤولئلللب

يجابىالإالفعل

برادية.عضويةحركةالإيجابىالفعل:تعربفة-312

الحركة:جمقعنصرعلىيجابىالإالفعلقيامالتعريفهذامنونستخلص

الإرادية.وعمفتهايةالهضمو
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،محسوسمادممةالإبجابىكيانالفعل:دلمفمربئليبمك3:؟3

ابتغاءجسمهفىلأعضماءحركاتمنمرتكبهعنيصمدرفيماالكيانهذايثمثلو

بلوغهايريدالتىجراميةالإانتيجةيتصورفالجانى."ف"معينةماذيةثاراتحقمق

وهذه،النتيجةهذهتحقيقيقتضيهاالتىالماديةالجركةنفسهالوقتفىيتصهو*و

بنساي!بوفاةبحداثيديرفالجانى.جسمهفىعضويتهاءعنيوديياالجركة

علةالممغطيدهفيحرلشيصيبهنارىعيارانطلاققىذلكإلىالوسيلةيتصورو

فىذلكإلىالوسيلةيتصوروشخصبشرفالمساسبريدهوأي،السلاحزناد

جرمةحهالشابريدهوأو،يهايتفوهلسنمانهفيحركاعتبارهتخدشنإفاظبأ.النطق

فيحرلشالهلهربحوزهالذىالعقاردخولقىذلكإلىالوسيلةيتصوروغيرهملك

ءفيهلا"يدخلهاوفدميه

يتجردابغيرهاإذ،واعنةالإيجابىالفعلفىكيانةيو!هلاالحركةوأشة

طريقهعنيحدثأنأوبجراميةنتيجةعليهتترتبأنيتصهـورفلاالمادياتمن

عنصرايةالعضوالحرتىاعتبارعلىوتترتب.القانونيحميهاالتىقو!ابمساس

فىنفسحبيسةبفكرةيقوملاالإيجابىفالفعل:هامةنتائجالإيجابىالفعلفى

الغيربحقوقالمساسعلةالتممتماوالزمبمجرديقوملاإنهبل،صاحببا

اءصأننلاحظأنيجبولكشها.العفمويةالحرقيالحالينقى4تنقمصإذ

العضوهىاليدتكونأقبشرطفبيس،اليدويةالحرصدائماتعنىلايةالعضو

عضويةحركلالمجردالقولئمكانومن،اللسانيكونفقد،الجانىيحركهالذى

القوليعدء.ءالسبأوفوليةكالقذفجرائموثمة،الإيجابىالفعلبيايقوم

شخصكالمرضبهايتصفحالةبمتجردالفعليقومولاءفعلالهابالنسبة

--.لهك"يةعضوة!ءتتضمنلاالمجردةالحالةبذ،.الجنؤنأو

مكعثظن!همة؟،ئر-فىنئق!سيي:جقةع!6ئ!ح!دحمرع،؟(.كع"،هنحبع!كئء
53"تنخئ"8،.ء،2ةء"نهعمحنهعكته(لقجحمييمحج"د4ءرع،58+لاالقابرالكالرخميرميلاكل

-؟2"3ء.يح6،3ة،لألاثعح،فعبى"،8،مكه0.847/

.986عن؟7ءرقمعصطفشعردكودلنووتما3)

قأمح+!،"8ك.ءمئ،...:.:.(أكأ،.



.بءئج-

الإيحابط.الفعليهنفىدورانللارادة:بيلصصرللاراريئ314

إلىالجسمعضإءتدخأ،!مدنفسيةوهىقوةفالإرادة.الصمموية!فهىسبهلهط

فالفعل،الإرادةعنهتصمدرمنيبتغيهاالتىالشايةيحققالذىوح!ةلاعلهاالحر!

معينمصدرذاتعضويةبحركةيقوموإنما،أياكانتعضويةبحرصيقوملا

علاقهتوأفراشترامذيعنىللعضمويهالجركةسببالإرادةواعةمار"الإرادةجو

طبيعتهائوهىيلمفة،نفبةوهذمالعلافة،تحةاضواوالجرصرادةالإبماينسببية

فكه3ميةالإمجالنتيجةوامجموعهفىلفعلابينفرتتوان"يخ(1التىيلآالمادلصببيةعلاقةاعن

لهاوتوجيهياالعفمويةالحركةاءجزأكلءلاسيطرخيايعفةللارادةالئانىوالدور

يتعينالفعلمنهايضكونالتةالمادياتجميعأنذلكوتوضيح،معيننحوعلى

فمكانومن،معاكوتحددالإرادةترسىمعيناتجاهفىمتسقةتكونأن

الإرادية.الصفةقعصرايةالعفوة!ياأجزاءكلإلىرادىالإالاء-اه

الأصل:عصرشعلةتقوميةالعضموللحركةالإراديةالصمفةانتقدمماومجمل

أجزائيا.جميعبلىالإرادىوالاتجاهالضويةلشيجصالإرادى

ئنإلىتودكةمماذواصحةبىالإيالفعلفىكيمانالإراديةالصمفةواهمبة

أفةهص-وإنراديةالإالصفةمنمتجردةعفويةجرقيكلنطاقهمنتسممعد

الحركةهذهفمثل،القانونيحميهاالتىبالحقوفمصاسبئ-الماديةالناحيةمن

والحوكاتءعنهصدرتمنلحتقعلىجنائيةمستوليةبداهةيهاتقوملا

لمرادتهتسيطرلاممنالصمادرةالحركاتلهفم:ئررتحلىطائفتانالممنمتبعدةيةالعفمو

علىفوخبهسهأوهريس.ءانثأمفاجخءبإعناءاصيبفمن،جسمهأعفماءعلى

وأاتلاففعلمرتكبايعدلابجراحفأصابهطفلعلىأوالغيرفأتلفهمال

كة.يصلبهةادىلإكلاهيخضعممنالصادرةالجركاتتضموئلتانب!"لمصابة
يمسكشخص-لإكراهيعرضفمن.،جسهأفجزاءبعضعلىبواديةسيطرة

طعامفىالسامةالمادةبنرلخكلأومزورمحورعلىالتوتيعكلويرعنممده

هلا!مج!ءخمكالفجعنهيح!ة*"مئع!مبرنحع..-،آ،



لايرتكبعليهالمجنىجعممإلىالموجهالسبرزنادءلىالفمغطعلةأوعليهالمجنى

علىسيطرالذىالشخصعنصادراالفعلةيعدوإنما،الفانوناصطلاحفىفعلا

تكتسبالنحووءلىهذا.لهارتلأبرادةلائداةواتخذهجسدهحركات

العامةالنظريةقىامخةوأهميةالمعنوىوالإكراهالمادىالإكراهبينالتفرقة

صفخهاالعفمويةالحركةفبسلبالإرادةلهعدمالمادممةفالإبىراه:يمةللجر

المعنوممةالإكلاهولكن(الجريمةالماشكاالركربهفينحهارالإرادية

صدر!منيريدهاالتىالغايةإلىؤوجيههاعليهاواتتأثيرالارادةمخاطبةيفترض

ولذلك،يتغيراتجاهياولكنتنعدملافالإرادة،عنهالمضوىالإكراه

ازكةعيثلهتأثيرولاالإراديةصفتهاالعضويةالجركةكراهالإاهذيمنبلا

.المعنوىالركنعلىتأنيرهويقتصرمسئوليةماغيعدوإغا،المادى.

لناقئباللب.

الامتناع

إيجابىفعل؟ان!فىشخصما!حبهوالامتناع:قىيف-3آ5

نرنىقاواجبيوجدانبشرطمعينةظروففىمنهينقظرهالثارعمعينكان

برادته.عنهالممتنعاستطاعةفىيهونوأنالفعليهذايلزم

هوكيانإنماو،وفراغاعدماليميهاالامتناعانالتعريفطهذامنيتهـفحو

الماديةالناحيةمنالامتناعينإذوعليها.يقومالقةوعناصرهوجودهلهقانونى

لهقانونىموجودأنهأى،4ةبيجاظاهرةالقانونبةالوجهةمنفهوعملبيةظاهرة

الإحجام:ثلاثةعناصريرالامتناعفيامالتعريقةهذامنونستخاعيها..كيانه

واستطاعة،الفعلبهذايلزمفانونىواجبووجود،معينبيجابىفعللمتيانعن

.هنرادته

موقفةمجردالامتناعلييها:سسيةآكلفقىعن3الإعا-366

إلىبالقياسموقفدسلبىهوإنماو،مجرداإحجاماليمننهأئي،كابئأياسلبى

ء!عردب،60ء.غة7عظفننه+ة885ء.9ص+ةةقهنء+جهن2،ءدلببثكالج(6)
لمح!18.فىء5مه،ونهلة+ثشقع!نه!ةكلا8كعلأ9.كه64ةبد،ئعلععث!بة*50مح55+مصقص
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خصائصعؤفلأ.ثمالامتناعكيانهيستمدالفملهذاومن،معينإبجابىفعل

معينة،ظروفتلملىبالنفي-ضممائوصراحة-للقانونيحددهالفعلوهذا

على.شخصيقكمأنلتوقعهمصدراالظروفهذهيعتبرالشارعأنذلكويسنى

بالذاتالفعتهذايآتلمفإن،يحقوفالواجبةالحايةتقتفيهمعينإيجابىفعل

إلىينسبلماإذالتحديد.أنههذامنوذمتخلص"القانوننظرفىفهوممتنع

الفعلإتيافيفيهايتعيناكالفقبةخلاللىإذكلن،قطسلبههاموقفالجانى

لمولكنه،متنوعةإبجابيةبأعمالالقبامدائممنهالثارعينتظرهالذىالإيجابى

فإنهذللثمبقانعكسوعلى.للقانونطبقاممتنعفهوبالذاتالمنتظربالفعليتم

فىالامتناعاليهينسبفلافقطالفعلبهذافامولكنهءلممانحملبياموففااتخذاإذ

محنبحجامهتفترضالدعوىفىالحمعنالقاضىامتناعفجريمة.القانونىنلمعنى

فعلعنلافيهاوالفصلالدصعةفىللنظرالقانونيحددهاالتىيالإجرأءاتالقيام

الإدلاءعنبحجامهتفرضالشهادةأداءعنلهلشاهدامتناعوجريمة،ذللتسوى

امتنعتبذاالأمبمسئوليةفلناإذاو،القضاءيرالمروضةبالوفايعالمتعلقةبالأفوال

بعهابقيامعنأحجممتأنهابامتناعهانف!فنحنف!وعطفلهاإرصاعءق

سواها.فملعنلاذاتهاالإرضامم

إيجايفعلعنلمحجاماالامةةلنينلمذا:لامانوفىللوآجمب-317

التىالأهميةمنالقانونيةأهميتهيستمدالامتناعبأنالقولذلكاستتبعمعين

بذاإلاالقانونفىوجودللامتناعفليس:الإيجابىالفعلهذاكلالقانونيسبغها

وهو،بلزامايفترضقالامتناع،عنهامتنعمنعلىمقروضاالإيجابىالفعلكان

شرطالييهاتقديرنافىالفانونىوالواجبءفانونيالمزامايفقهضالقانونلغةفى

الركنعليهيقومعنصراليسأنهأى،للامتخاعالمشروعةغيرالصفةلثبوت

يقومعنحسرنهأأى،ذاتهالامتناعنىعنصرولكنه،الامتناعلجريمةالشرعخ

الواجبلموضعالتحديدهذاوأهمه."3الامتنالخؤلجريمةالمادىالركنعليه

كجب-كنهجءدلكلئجحمالعج8بكد4كمةءهمحةعنهلةكلهـيرمجثيي"!ج9مء7مث(؟،

غير=الصفةفىمجنعرالفانونىالواجببأنالنولإلىالفغهفىالصائدالرئىيذهب،2،-.
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هذامصمدريكونأنبشرطفنيس:واعنةالامتناعيمةجرأركانبينالقانونى

بمبدأنتقيدلاإذ،لهالمكملةالقوانينأوالعقوباتقانونفىنصاالواب!

الشرعى،الرفيتحديدبعددأكنلمطالما"والعقوباتالجرائمنرعية"

نأالجائزمنبلها،قانونيةقاعدةأيةالواجبلهذامممدراتكونأنيجوزإغاو

صلحبناالفماركالفعلمادىعملمجردئوتدكالةنانونياعملامصدرهيهون

نذكرذلكونتوضيح؟القانونىرفلأالواجبلنشوءمصدراالقانونلقواعدطبقم

مثالىوأظهر،القانوننصالقانوفىالواجبمصدريكونقد:التاليةالأمثلة

إبجابيةبأفعالتمرةتعدإذ،الامتناعمننولاكلتعاقبالتىالنصرصلذلك

الحهعواجبالقاصىعاتتةعلىتقررباتالهقوقانونمن(3آفالمادة،معينة

المبادمحءمنالقانونىالواجبيستخلصوفد"علي*تطرحازخاالدلحوىفى

وعلىالآخريةبرعاالزوجينمنكلءلىالمفروضكالالنزام-العامةالقانونهية

القانونى،الواببمصدرالعقديهونوفد؟بأطفالهمبالعنايةوالأمهاتلالاباء

عنعاجزإلىالطعامبتقديمأوأعمىبقيادةعقدعلىبناءشخصالنزامذللثمثال

سيجارةبقيةألقىفمن،الواجبهذامصدرالضمارالفعلوقديهون؟الحركة

يفعللمظ!ف،بإطفائهاللقانونطبقايبتزمبلقائيامكانفىالنارفاتقدتمثمتعلة

الامتماعيفسبفلاقانونىواجبمنيكنلمفإن.القانونىالمعنيفىممقنعفهو

يناقضمابحجامهفىكانوإن،الفعلهعنأحجملمن-القانونلغةفى-

النيرانفيهانقدتبناءيقتحملائونههرفىبنفسهيلقىلافمن،أخلاففيمواجبا

:كسىقتقعهمصقممفه!يحئغعغالةممءبنهفيقهقبه!ه،ث+تةفمنهدةللامغناعالمصروعة=
يلمج*شحم"*6هـكمييج.ية،8(،8"96)ر+5،،مكهـم+.8ةطعنفهب،\بمب2879"م254ن

بىبرعقمحنهقةكارمتنهج،آنهية8ءبر،ل8،كج"77ة،معنمةحة"كج5،"،بثيدد

فاعدةأىمنتسصحنصلاالعقوباتفىفانونالمئروعةغبرالصفةلأنالرئىجهذانأخذولم

نقدبرةلمفىمنصووةالامتنالخغير،ذبزبلىوبالاعافة،قيريمنصمنتستخسغااو،نيةنو،

ئنالمن!نفمنالقاثونبةالوجهةمنالامتنغفىنبحثوبذاكنا6بفرضهواجبيلىبالقياسلملا

فانونيآ.الواجبهذايهون

،لقحقعذعج"359.كانكتعةة8نهيحنهبءدلنهمةثعنهيج8،ممةطج،"389حنهيةكلا(آ)

ءجنهفقجعنه28988.ء7نئءفحصر*يح249.كج0.5فنقك
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المعنىفىبالامتناعمسلكالايوصف،علافةبهلاتربطكشخصلإنفاذ

لديناوتأكدالقانونىالواببمنتحققنابذاأنهالبياننىوغنى5لهال"القانونى

خيحبأنالشركة!هاتوافرثبتاإذإلاجريمةبهتقومفلاالامضناعوجود

."2إباحفؤئعبمببخاضعايكنولمتجريملنصالامتناع

الإيحابىكللفعلالامتناع:لعرممناعآ،ررللمبعللصفم،368

تتوافرئنأى،مصكرهالإرادةتكونأنذلكويقضى:لمرادمما+"

إلىبالإضافةو"الممتنعاتخذهالنمكاالسلبىوالممنلكالإرادةبينالسببيهعلاقة

إليهتتجهبأنمراحلهفىكلالامتناععلىالإرادةفيطرأنبلمتعينفمنذلك

المقنعمنرف!ةإالقانوناكانإذفإنهخراتعبيروفى،المراحل!هذهجميعفى

الفنرةهى،معينةفرةخلالمنهيتطلبهالغالبفهوفىمعينإيجابىبفعلالقيام

الصفةوتقتغى،القانونيحعيهالذىاءفالإيحابىالفعليصونلرعالملائمة

لمرادتهفيهاتجهتالذىانوقتخلالإلاالجافىإلىالإمتنغئنسبألا.الإرادية

ترتأوباعناءلإصابتهذلكبعدالارادىتجاهالإانعدمفان،حتجامالإإلى

خلالعا،،رالااليهينسبفلاالإيجابىبالفعلالفياموبينبينهحالمادممةلإكلاه

.51كرالإأوالاعناءفترة

،""النسيانائملجربالنسبة؟مضنلصعو؟اتللامتنغالإراديةالصفةوتثير

الحددةالمدةخلافىعنمولودالتبليغءدمومثالها،عمديةغلإرامتناعجرائموهى

هذهوتقوم،لذلكالحيردةالفترةضرلمؤلفىقرجصتجديدعدمئوالقانونفى

البرنمعلىأى،عليهالمفروضالإيجابىباغملالقيامالجانىنسيانبمجردالجرائم

حجمججكجالك5شلة"نهالنهربكنهيةبى288ءميجئة"نصكهب+..تعصر(1،

يسنخنصئنتعايخالامتناعفىعنعرا.الانوئىالواجباعتبريذاأنهالبيننعنفئ(2،

عنه6الاجابمائيهيفسبالذىالإيجانيلفعل.الكأياماقعتنعوسعفىمجونأناشتراطةبزمن

."هجننبسجمجء+ممقفكعجظميجساللاجلسنحجلاماثت!ل،لاقاعدةقطبيغآوفبز

،دلعكعمتئقينهك8،ود.كه866،،مكعة(،كا

سلور



بح-55-

متوافرةتعدراديةالإالصقةولكن"قممدهالامةمأعهنماإلىيتجهأنهمن

بذللواستطاعتهقىأىكان،امتناىيديرأنالجانىطوفىأنهكلنثبتإذا

يريدوهوبلاأدائهعشةيحجمفلابواجبهيعلمأنوالجرصبامنايةمنالمعتادالقدر

لهالكهالإحجامهذا

اتناعبأنهيوصففلاالإراديةالصفةمننجردقدالإجامأنثبتفإن

فىبإعناءالحديديةيالسشاراتالإعاملأصيبفإذا"القانونىالمعنىفى

الدخولوشكعلىنطارإلىتحذيربثارةبعطاءنيهعليهيتعينالذىكانالوتت

هذاخلالحجرةفىحبسهأوباءبهالقيدهشخصلإكراهتعرضأوالحطةفى

لغةفىممتنعإنهعنهيقالفلا،عليهالمفروضالإيجابىبالفعليتمفاالوقش

5،2،القانون

لمجةلهافى

النتيجة

ظاهرةمجردبائمبارهامادىمدلول:مدلولانللنتيجة:نميبر-369

لاختلافمنارنموعلى؟"محقانونيةفكرةياعتبارهافانونىومدلولمادية

التىوالأحكامالنتيجةماهيةتحديكنجعلوثيقةصلةبنهمافإنالمدلولينبين.

معا.لمليهمااوجوعمقتفميالهاتخفح

الجرانم:عذهفىمتطلبةغيرنلإرادةبانالقولالىالفقهبءمنكثيربذهب(؟،

جنهعحب5هيوكألةءكعجحة8658"قكم!هعنةق!قنكعهاكنهقق!8حية+مةكم!مح!ع!ج8مة
ءم8كه

نيقومتكفيومة،واضحمخوكلمتولمفرةلإرادةاستطاتلذ،الرأىجهذافأخذولم

نثوبهفيبنطوىالحيلاتمنهفىالإراقةباسنبعلدوالفوله،لامتاعىالإرلإالعنعرها

-انساقمنهاأعجزاءيودأنمجببماوبخيلالنعل:طربة

9ظغعقئعب"عة+9مهم..(2،

القانرنمجة،العفوباتفانرنفىالننبجةفكرة:رعمبنالسعبدعرالدكتور(3،

.؟.8من(؟966"3؟ولأخعادس

العؤله!قانرن-52



-!.كا-

التغييرهىماديةكظاهرةالنتيجة:لهقةلئمعبدنامافىللننيفي-532

ا:ارجيةفالأوضاع."ث3الإجرامعداسلولشكانراغارجىادلملمفىبحدثالذى

معدتجرنحوعلىصارتثمالسلولشهذايصدرفبلةنمعيننحوعلىكانت

يمةجرففىةالمادىمدلولهافىالنتيجةهووضعإلىوضعمنالتغييرهذا،صدوره

-ارتكلببعدميت!أصبحثمفعلهالجانىيريهبأنقبلحياعليهاين2القمل

حيازةقىالمالالمعنرقة!نجريمةوفى.القنلفىالنتيجةهىفالوفاة،الفعلهنا

ارتكاببعدأخرممةحيازةفىأصبحثمفعلهالجانىيرتكبأنقبلعليهالجنى

..السرفةفىالنتيجةهوالحيازةانتقالثمكانومن،الفعلهذا.

هىقانونيةكفكرةالنتبجة:الفانهوفىمرلولرذفى"لنقير-آ26

وفى."23الجنائيةبالحايةجدارتهالشارعقدرحقاأومصلحةينالالذىالعدوان

،الحياةفىالحقغكلىالعدوانهىالقتلجريمةفىالنتيجةإننقولالمدلولهذا

فىوهى،الجعمسلامةفىالحتلأعلىالعدوانالضربأوالجرحجريمةفىوهى

ءوالحيازةالمدكيةعلىالعدوانالسرقةيمةجر

مجموعةالمادىالمدلوليفترضفبينا:النتيجةمدلولىبينالاختلافوواضح

تكييفاالقانونىالمدلوليفقرضراكهالإ9الحسيةالملاحظةتكفىالماديةالاثارمن

الشارعئسبغهل:أصينلتخديدالقانوننصوصإلىالرجوعيتطلبوقانونيا

ومل؟السلوكثارالهبالنسبةتحققتالذىالحقأوالمصالحةعلىحمايتهالجنائى

القانونى؟المعنمةفىعليهاعتداءبافهاالآثارهذهتوصف

لمولذلك،وثيقةضلةبلمدلولينبين:النيهممنهيجلولىبهبهحدم!با-3ي02

الاخر.لمنكارمقتغميابأحدطالتسليميهن

وفى،المادكةلمدلولهاقانونىتكييفالحقيقةفىهوللنتججةالقانونىفالمدلول

جعفعةجة،شيلأ+ماله،ةءالمع"مر8"30(؟"

.؟55عنرمضانالسعيدمحرالتور

،رمضبنالنغبدمحرقتورا520،بى؟8؟رتممصطفيعودكود!ورا(2)

نهخ



.قانو5يكأتكييكجونلقانوئييحميهحق:اعتداهجلىبوجودالقولفاناخرتعبير

القانونى1المدلولأنذلكويعنى،الإجرامخالصلوكأنتجهاالتىالماديةثارنلإة

ينمنعزي-الذيمةالمبرضوعالأخيرهذا،-ويعد.المادئالمدلولمنأساسعلىيقوم،

.الأولعليه.

كهتبالتىفالآ:ار:المادممةمدلولهانطاقللنتيجةالفلمثونىالمدلولويحشذ

لفوانينالسبببة،طبقامتلاحفةتتتايعوهى،ومتضوعةعديدةالإجر(مىاللولشعلى.

فيهيهحثلالذىبعففايعنيهوإنما،الآثارهذهكلتعنيةلاالقانونولكن

جلرلإلى-الوسيلةهو.للنتيجةالقانونىوالمدلول،أوحقمصملحةعلى-الاعتداء

وعلى،أصاطموضعالقانونيجعلهاالنئتلكعنالقانونيةالأهمبةذاتغيرالآثار

عليه،المجنىوفاةهوالقتلجريمةفىالقانونيعنىماأننلاحظ،المثالسبيل.

دفتهاأوالجتةذلكجتشويهسوىثارامنافيجرامىالصلولشعلىيترتمبام.امإ.

القتل،لجريمةبالثسبةالقانوناهتمامموضعفليسرزقهاموردالقمملعائلةفقدأو

-...يفك.أخرىلجرائمبالنسبةاهتمامهمحلصونأنساغوإن

فنابفار:جصربمقيلكلئليكىللارىقىمنممرالنيقيمية-3آ3-

المادمحةالركنفىعضصربأنهانقولأنالمنطتهاحتمالقانونىمذلولهافىالنتيجة

هوالجنائيةبالحايةالجديرا!ف!أوالمصلحةعلىالاعتدأءلمذ،"2رجريمةلبى

كلهللتجريميهونلاالاعتداءبغيوهذاو،التجريمعلة

موضعايغكوالسابقالقولفإنالماديمدلوفافىالنتيجةفناعرأإذولكن

ماديانهاقىمتميزةواضحةالمدلولهذافىنلنتيحةفيهاتبدوالجرائمفبعض:للشك-

والضصبهوالسرقةالضربأووالجرحالقملذلكمتال،الإجرامعالسلوك-غن!

لذلكيأظهرمثبل؟الوضوحجهذاابنتيجةفيهنحظعلاالجرائممنعدداولكن

ةن!م،حة82ج!رب!:!غين..5لمىةالعج4قجعقعةجن.+محح+م95ة(؟،-

ط+م293....

لملسعيدومضانةعرا!ووت358من؟8؟رنمعودعودمصطفىتمالتور2-،

ص
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الصنبىالسلولشبمجردتقومالتىالامتناعجرائمأى،-البسيطةالسلبيةالجرائم

،بات(العقومنقانون(2()المادةالدعوىفىايحعنالقانحىللمتهمئمامتناع

ومثالذلكلهفك،خارجةأثرءلىتوقفدون،الامتناعيمجردتامةيمةالجرتعدلمذ

وجريمة،ايرفةفيالأمافىالناروضعيمجردتامةتعدالتىانيتةجريمةأيفما

الصلاحكلوجرائم،الآدميينمنخالمحلفىوتركلللخطرطفليضتعر

،2ر--
ماديةجرائم:نوعينإلىالجرائمفقمبذلكالفقهساوقد.رحيصقون.

أك،آءامحهطفنعهفحم؟4الضتيجةذاتالجرائمكذلكعتهايقالو*فنلغنهةكننهعنههعط

النشاطأواللولشجرائمكذلكعنهايقالىو،5آلالتنهةكننهيج2شكيةوجرائم

كلكمييم.طمحقظكنأ.ته*محكنككلعنآننمحةكظعلبحتا

بالنتيجةنعنىفإذاكنا:التوضيحإلىحاجةقىالفقهفىالسائدوالقول

فإظ،،الإجرامةللسلولشالخارجعكارالعالمفىيحدثففيرا"المادىمدلولهافى

السلوكعلةينرتبلمأنهمنالتحققيقتضىبتيجةدونبوجودجرائمالقول

ارمييرهذامثللاحظنايذائما،اغارجعالعالمفىتضبضوثفيهاالإمجاحمخ

يقةالجرجرائمعلىفلكطبقنمافإنةيدعمهماإلىمفتقرايدوالنتيجةإنكارفإن

يترتبتغييرثمةأنلنالتبينترخيصدونالسلاحوحملةللخطرطفلوتعريض

منفيهتكنلممكانفىوضعتقداغرقةفالمادة:فيهاالإجرامىالسلولشعلى

قدوالسلاح،جسمهسلامةأوحياتهعلىخطرموضعإلىنقلقدوالطفل،قبل

القامجدةهذهطبقنااإذولكن.قي"بحيازتهلهيرخصلمشخصحيازةفىاصبح

"لص-ميج2.ءلم(1،

ولكغةة(مم.؟للادة،شكبةيمةجرنلفزتىالعفوباتفاؤنقالنسيمجصربمةتعد(2،

الفانويحخ:ببناقفاتحنةفىأنظر،(2كا3المندة)ثهماجركلةالمعرىالعفوبخت،نونئ

.؟66ع182ونماخامنالقمعم،العقوباتفانونقحرومن،حسنىنجيبعود

ثعدبءآعمقهجكبحةمه+مفه+.،مةودسىؤلىعصعم+جكءمحمبر5*،ك(

مم+ءسر"مةلهئدقجعقحيجمكممئبقثشعحمحة9ميم"لهة85+.ئرآ،"-عنهالهعدلضج

دلكنة"5"8ج59مهو005

ءنع++مةم59...،8)!

.؟؟.عخمضبنرلسعبداكنورا
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عبيهمطروحةدعوىفةايحعنقاضكامتناعالبسيطةالسلبيةالجرائمعلغ

الامتناعقبلالخارجيةفالأوضىع،انعنىهذافىتنيرحدوثعدملناقعبين

ءبعدهبعيتهاهى

الفقهيقررهالذىاهقابلاإنةلدنبرضرانمئلفمررصرئئم-324

،الصر6مجربينالققايلمحلهيحلأنيجبالئكيةوالجرائمالمادية6مالجربين

وتخلفهاأحدهافىالشتعجةوجودالموعينبيناقييزمعياروليس،اغطروجرائم

سلوكاتفترضالضرريمةنجر"معينةصورةفىكلمتهمااتخاذهاولكنه،الآخرفى

يحميهالذىالحقعلةالحالالفعلالعدوانفيهايتمثلثاراعليهترتبت!جراميا

علىمحتملاعدواناتمثلفيهاالإجرامعالسلولشثارفآاغطرجريمةأما،القانون

بافبطر.لهتهديداأى،فعتخ

فعلياعدوابمتفترضانالفربأوالجرحوجريمةالقتليمةجرفإخاكانت

تفترضالخطرطفليضتعرجريمةفإنالجسمسلامةفىأوالحياةفىالحقعلى

فعلأنالحريقيمةجروتفترضةبافلطرنهديدهماأىمجردعليهماضلاعدوابم

.والمالالنفسعلىالحقرقلبعض؟إفبطرنهديدايتضمنالناووضع

-اجمالجهايتشأ،الماديةلآثازمنمجموعةئى،وافعيةحالةوالخطر

وفقاجهايعتدالتىالخطرحالاتالشارعيحددؤالجققالك.ينالاعتداءحدوث

حالاتعلىالتجريمنطاقيقتصرأنعلىالشارعيحرصو،ائتجربمفىلسياسته

تعارفماإلىبالقياسالثذوذطايعوتحعلالأهميةمنقدراتمثلالتىاغطر

بالعالبمرتبطمولمذ،الشارعيجرمهفلاالمألوفاليسيرانقطرأما،عليهالناس

انفطر،منفدراتمثلوالطائراتالسياراتف!ادة،الإنسانىالنشاطمظاهرمن

خالمكانفىطفلترلتأوعقارفىالناروضعأما،مألوفيسيرخطرولهاكنه

والمعيار."الالشارعيحرمهولذلك،مألوفغيرخطرئكبيرافمنشىءالآدميينمن

كسعىءعببحجبرقجح"محفج"9عؤطع:هـ29طنعب8،م،8.،آ(

عظم!"9ء+ءق،(2"
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إذ،موضوهىمعياربالتجريموجدراتهانطروجودالشارعبهيستظيرالذى

ذلك.يودكةأناحتمالومدئ،"لآمورالسيرالعاجكة"فكرةإلىيرجع

-"فيبالحقالاعتداءحلولإلىالسير

الاثارهى،الماقكةمدلولهافئنديحةالنحواهذءلىتفترضالخطر6موجر.

ننيجةالجرائمكذلكهذهوتفترض5الاحعداءحدوثباحتمالتنذرالتىالمادية

علهالمختملالاعدأءورأىالانارجهذهاعتدتدالشارجبذ،القانونىمدلولهافى

بالحاية.جديرةللمجتمعمصلحةكلحالافعليااعتذاءالحتة

سياسةتوجيهفىوامخةأهميةللنتيجة:لننقيئللنانونهممفلأهصر-32د.

؟الحاية-جديراالشارعيراهماءلىالحتملأوالفعلىالاعتداءأنإذ،انتجريم

ئهميةوللنتيجة5الاعتكاءهذامنشأنهالمنتاجالتىالأفعاليمهتجرعلةهوالجنائية

بتحقيقإلاعناصرهلاتكتملالمادىفالركنبللبهريمةالعامةالنظرنةفىكذلك

،تقتصركلالشروعفالمسئوليةالنتيجةوتختلفتعمديةيمةالجرنتفإنكا،النتيجة

إذ،نتيجتهاتتحققمالملهاقيامفلاعمديةغبرالجريمةتن!؟اذإأما

فيها.لاعروع

يخظثالث

السببيةعلاقة

التىالملةهىالسببيةعلاتة:الممببضىلمعرقمللفانرنهبمئبزميسه326

وثحكإلىأدىالذىهوالفعلارتكابئنوتثبتالفجلوالنتيجةبينمابطتر

تربطالنيفهى:البيانعنغنىفىالسببيةلعلاقةيهالقانووالأهمية.النتيجة

النتيجةتسندوهىا)قى"2"!يانهوحدتهبذلكفتقتمالمادىالر!نعنصرىبين!م

!جعحنهبءدلكققجحمجعج8كعد5+.ملاذ--(9،

:قبجءلممنه+محةح+-تنهقفقنفجعجفلقحكلأمة5"حب!2،

ء9.2ص؟8،وغمصطفىنحودعودنوبىنتور
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عنا)ةتيجةيفك،الفعلمرتكبلمسئوليةاساسىتواقرشرطبذلكفتقررالفعلإلى

ترتبدلايثباستبعادهاالجنائيةالمسنوليةنطاقتحديدفىآصاهمبنهثوهى

سبببا.ارتباطابالفعلالنتيجة

تلىازهروعتقتصرالفعلمرتكبمسئوليةفإنالسببيةعلافةانتفتاإذو

مروعلاإذ،عنهاصعئوليةفلاغيرعمديةكانتفإن،عمديةيمتهجرلمفاكانت

اركنفىعنصراالسببيةخلاقة،كانتالنحوهذاوعلى.العمديةغيرالجرائمفى

."23الجنائيةالمستوليةلقياموشرطاالمادى

قانونىكيانالسبديهلعلاقة:ئلصببضىللفانرصرلعدررئلالض-32لإ

فببحلالهاأوللمصئوليةالأخرئالعناصربينوبينهاالمزجثمكانومن،مستقل

ظاهريحةبينصلةاسببيةفعلاقة.لطبيعتهاينهلأنثبويهايمةللجرالمادىالرفينجيمار

بحداثفىنصميبمنللفعلكانما؟يانودورهاوالنقيجةالفعل:ماديتين

كذللث؟ماديةطثيعةالعلافةلهذهبأنالقولالمنطتهاخمئمومن،النتيجة

الاعتباراثعلىمعتمداطبيعتهامعمتسقامعيارهاتحديديكونئنيقتضىذلكو

اتسماعإلىذلكيودىأنباحمالللقولكلولا.القانونجهمايعتدالتىالمادية

المسئوليةتقوملاإذ،المجتمعمصهملحةنحولاتقتضيهيرالجنائهالمسئوليةنطاق

يمة،المعنوممثللجرازكنأهمها،عناعرأخرىتتطلبإنماو،وحدهاالمبببيةبعلاقة.

فىتحمربأأنكفيلةللمسئوليةالأخرىالعناصرفإنالسببيةعلافةامتدتفإن

السببيةلعلاقةالاعترافبينتعارضلافإنهذلكإلىبالإضافةو،"43نطاقحعقول

ادحيداذبهنورة39عظائقللىمصطفىالكتورة82آصنبدوىظاذات-ألا(،ة

وتموالمهز225ص562رفم...مبادهمءراشدعيهاا"يهنور586،عنالسعيدصطنة

رءوهعبيد،كتورا40؟7من235رقماساعجلهابرايمعودالأستاذ.958عخغء2

.؟77منالعفابىالنمثرعومبادهمء،؟1!عالجناىالفانونفىالسبببة

يردنة!ع!!ف!كأمحنعجفقهكلمملاظلة!عقهب4هئنهحيجقحشجء"ة-(2،
ع!جنندمحيهمكاقكغنهظمميجء3"!ئخ-ية5+مء

طننيجه*:نسه+محجسفةمح+بيممققهكفقهء"حيملح(3"

**مككمقئع!8+طكع!يلأقنة+،لكءععة55*حمعد5يير!ه-ء!ع!*(8،

برءيهي*ء(،9،952مءمهك"
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"..-.."ؤمل3وقعمحدودقىيضعهالهامعيارواختيار.الحقصقيةطميعتها

قانونيةفكرةالسببيةعلاقةليست:للبمضرععرقمءاميم-328

صلاتتحديدفىيجتهدعافكل،العاكافةلقروعنطاقهايتسعإنماو،ضالممة

أحلتهاأنالعمومهذاشأنمنوقدكان،يدرمهاالتىالظواهربينالممببية

بالتسبةأهميتهاالفلاضةبه!قالالتىوللنتائج،مشاصرلههايك"مقدمةفىللفلسفة

منها،كلقىالسببيةفكرةعليهتقومالذىالأساستعدإذ،العلومجميعإلى

النعائج:هذهيتجاهلأنللفقهوئين

أنيقررالسببيةفقانون:السببيةوفكرةالسبيةقانونبينالتفرقةتمعين

نلقانونهذاوئيس،الآئارعين6لحدينتجالواحدالسبعبوأنسبيهاواقعةلكل

فجوهرهاالسببيةةفكلأما.بهخملأفلم!السببيةنظراتفكل،جدالمحل

بحدا!بأنالقولالساجمنفتجعلواقعتينبينبطبرالتىالملةمعيارتحديد

الاراءأرجحولنهن"الرأممةفىللخرفمحلالتحكيدوهذا،لاءفرىسبب

هىالأحدامثهتسلسلفىالفرورممخالارتباطفكرةبأنالقولإلىذمبماهو

يستتبعمعينةواقعةحكوثأنعناللاحظةفإذاكشفت:السببيةعلافةمعيار

.يك"للثانيةسببالأولىأنذلكفمعنىبتاليةوافعةحدوثلازمنحوعلى

العسرفمن:التحديدإلىحاجةفىالسببيةمعيارباعضمارهاالفورة.وفكرة

كتووا،الامتناع6مجرفىمغصورةغيرمفديةالسبببةكصةعلافةبأنللقولمحيةلا(آ،

سبببةتفسيرعنجزوحدهالذهنىلإرنباجذأنذنة،(504!عالصعيدمصطنىنلسعبد

!ات،الماعالمكلالإطلاقفىلها!ولاسبيةعلاقةيفررالثارحأنوسعفىوليى،الامتبع

عبيهفنكرأنو)ماللبديةالناحبةمنلإمتناحبببيةفترفأنئعا:أمربنبهـبنبالمحباروغن

سببية.كل

ءتصركائة:كانهثع!ل!نهنه"بتهحهةلته،!ة%ءنههتحكألة-8تمثحث(2،
ممهفعمحء.(99"هي5+مء.

ء+نهجمححمميج9ةجظحعهءيثمءقة-مقيظهك+5نهكضه!الةث.-(3)
"،5"رخمع.ء8،50

+الققئ"فغعه:لحت+كضةمحدكأمحفلأ،بسنهة"كلثتف!8)-مةمتع".مثت*(ة،-
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حدوثأنالأصحبل،ضرورممةنحوعلىأخرىتنقج!معيفةواقعةبأنالقول

الطبيعيةالقوانينتوجيهفىمنهاآساهمكلالوفاخمنمجموعةتناقريقتضى1قعةو

ممفردها،واقعةليسالسببأقفلكيعنىو،الواقعةتلكبهتحدثنحوعلى

جونحددفقدالملاحخنةهذهمنئساسوعلى"الوقاغمنمجموعةولكنه

الإيجابيةالعوأملمجموعة"نهبأالسبب+طءآ(!ييجالهةجالاففدميلستيوارت

النظريةوهذه."فلألازمنحوعلىالنتيجةحدوصةنحققهايستتجالتىوالسلبية

الذىالأساساعتبارهاونستطيع،ايوضوعهذأفىالفلسفىالبحثخلاصةكأثل

السبببة.علاقةلىالقالونىالبحمثعليهيعتمد

ندبببئ:بعجارء!رزئلممابهبمملائبزتح!هليالقفىنوعنممللفائلنقائج-932

بأنسببالقولإلىيقودالسببيةلعلاقةالقانونيةالمثمكةميلمجلىنظريةتطبيقلمن

تتفمامنالعواملمنعديدةمجموعةولكنهبمفرده.عاملاليسالإجراميةالنتيجة

ئخرشخصئعطىاإذقانهالمثالسبيلوعلى.النتيجةهذهفتحدثشهافيما

كذلكولكنه،وحدهالإعطاءفعلعوالوفاهسببقليس،فماتسامةمادة

وعدممعيننحوعلىأنرهينتجالمعمجعلمتاكأاعليهللمجنىالصحيةالظروف

المجنىتقصيرالوفاهعواملمنوقديهون،الملامالوقتفىالطبىباللاجنصعافه

.المعاجالطبيبخطأأونفسهعلاجفىعنيه

فانونىمعيارإلىالنحوهذاءلىيودىلاالةظريةهذهتطبيقولكن

أحدهاإلافعلالجانىلايمثلالعوامزمنمجموعةالسبباعتبارأنذلك:مقبول

قيامواستحاكالإجراميةوالنتيجةالفعلهذابينالسببيةعلاقةبنكاريعنى

النظريةلهذهالقانونيةالأهميةتنحصرذلكأجلمن."2"لذلكتبعاللسئولية

هذهتعرضكيفبيانأى،نليببية*فةفىالقانونىالبحثأساستحديدفى

+ظهكء2!لىهنسبك!ع،كصرمم5ءىكام"منميجظ(،8ة2)ـه"مممكتي؟6،

ا!كن+:طمككشييجوقشييجمحدمةءنهظقهكلأقصرعقهذآتمقع(2،
رىممههنهة4سةقء0،8هتعئأ."ميح
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الجانىفعلفإذاكانءخسمهاإلىالطريتأورممالقانونيةالوجهةمقالمشكلة

تدوزحولالقانونيةقالمشكةالنتيجةلمحداثفىساهمتالتىالعواملهامنواحدا

بين-القانونىالمعنىفى-السببيةبتواقرالقولالسيهغمننذاكانمامعرفة

أنهأمالنتيجةعواملهاينمنئهميتهأئاكانتعاملالمجردكونهوالنتيجةالفعل

ء"ن"خاصةئهميةيمثل-سائرهاإلىبالقياس-أنهمنالتحققيتعين

بنفستعرضالسببيةمشكةأنمنعلىالرغم:للررئبىتحعميهم-335

الامتناعسببيةفإن،امتناحبمددأمإيجابىفعلبعمددكنااسواء.العورة

نحنصصمهقمم:قسمينإلىالدراسةتقصيمنرىلذلك؟خاصةمشاكلسير

ممببيةتثيرهاالتىالمشاكلفيهنبحثوفسمانسببيةلعلافةعاممعيارلتحنيد

.الامتناع

ئيزولىفلللب

السببيةعلافةمعيار

يدورحولالسببيةمعيارشلاقةتحديدأنفدمنا:وضعمنمبح-336-

عاملالمجردكونهوالنتيجةالفملبينتقومالعلافةهذهلمذاكانتفيماالبحث

فىاءالآااختلفت.خاصةأهميةذايهونأنشعينأنهأمعواملهامنأياكان

النتحة،عواملأحدالفعلبمجردكونكتفاءالاإلىراىفذهب:الشأنهذا

الأولازأىأنصاريمثلو،خاصةأهميةذااشقراطكونهإلىتخروذهب

بالرأممةالقهلينأما،كممحةنهغ*كلثحفئنيرجكلحة،ثنة+مجبينالأسبابمذدر"الظعادل

الأسباب؟ينالتعادلنظريةأولاندرسأنونرى.المذهبهذ!فينكرونالثانى

الصببيةنظريةوهى،التعادلهذاأنكرتالتىالنظرياتأهمبدراصةنعقبهاثم

النظريات-سيمرلدراسةذلكبعدونفربخ،فنهنلبثحبعةمحثبجمحة+-الكفية

9نعثمث++.،ث--.(؟،
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القضاءلدىالسبببةعلابةمعياربتحديدالدراسةونختم،التعادلتنكرالتى

المصرممة.

الأممثابتعادليةنظر-(ؤ

العواملجميعبةلأالمساواةالنظريةتقررهذه:للنيءصرلولب332

علافةالنتيحةبينوبينهتقوممتهافكل،النتيجةببحداثفىساهمتالتى

بينتقومالسببيةعلاقةيأنالقوليقتغىالقانونكلذلاتوتبمقةالسببية

نصيبةولوكان،إحداثهافىساهمعاملأنهدل!لمذاالإجراميةوالنتيجةالجانىفعل

نحوعلىالأهميةفىتقوفهصاملذللثفىععهوشا!ت،محدوداالمساهمةفى

الجانى.فعلمعساهمتبذا:الاتبةالنتائجإلىالنظريةهذهوتقود.ملحوظلمث"

يعانيهعليهالمجنىكالهبسابتهامرضأوصحىكضعفطبييةعوامل

إحداثفىساهمتوبذا"وا)نتيجةالفعلهذابينتائمةتظلالسببيةفعلاتة

عليهالجنىخفطأ:بذلكتذىلاالسببيةفيرفةأخرىأفعالالنتيجة

السببيةثعلإقةينفيانلاالنتيجةنفسإلىاتجهثانمجرمونثاطجسيماإنكانو

يدفنزفعلهالجانىارتكاببعدالسيىالتسلسلفىتتدخلالتىالعواميهاإنيل!

العلافه،هذهبتواقرالقولدونتحوللاالنتيجةإحداثإلىوتقودجسامتهمن

أواحتراقهلاحتهابمرضالمجنىعليهبمابةأوفاحمث!اإنكانوالمعاجالطبببففطأ

وفدأسى.السببية*نة!سلاذلك،كللعلاجهبليهنقلالذىالحستشفىفى

الجناقلفىألمانيالهك"لدمحالقفاءورجبحت،كلا(ي5*)نكقق+بورىيةالنظرهذه

الحديثءالألمانىالفقهفىوسادت

الةمادلالنظريةهذهنصارابهائميدالقةاءجة:لكبريئمبئ-ط333

قىساهمتالتىالعولملمجموعةالسببلمنماكانلمبأنهالقولهىالأسبابيين

نفصهالوتتفىهوالراملهذهمنكوئحدالجانىفعلفإن،-"ضتيجةبحداث

كمحقعنةيح:لمكردنهيءمحصر5ممكهتممنثهكسصىمحصرمجلي-مهعدقمهمثكنه+(؟،

محتمحدد2كتتعنثدمحبمكانهمتحكمهملة!سيجر)مؤمت(ميج2.مم

"لعثع++م9مر(2"
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النتيجةنحداثعنعاجزةفعلالجانىعداجميعاأنالعواملذللث،النتيجةسبب

صالحةالعواملهذهصارتفعلهارتكمبافإء،بهحدنتالذىالنحوعلى

العواملأعظخالذىهوالفعلىهذاأنذلكمعنىفيكونالنتيجةلإحداث

لسببيتها.فهوسبب،السببيةبقوتهاأمدهاالذىهوأى،الصلاحيةهذهالأخرى

سبببأنوقلنا،النتيجةلصببسببالفعلهابآنسلمنمافان،النحوهذاوعلة

اعقيقةفإن،جكتئيججمحيجعةنضخ+كئةثقختهجثئئخاثكيسبببدورههوالسبب

هذهأنص!ربعضويففملء"ث"النتيجةصببهوالفعلأنإليهانخلصاقى

جميعبينمساواةثمةبأنفيقولون،ذلكمنابسظحجةإلىالاستنادالنظرية

جميعاكوتهاالمساواةهذهومصدر،النقيجةلمحداثفىساهمتالنيالعوامل

يودىأحدهاتخلفأنإذ،بهحدثتالذىالنحويرالنتيجةلإحداثلازمة

مقدارحيطمنالنتيجةعواملاختلفتنتاأنهذلكيعنىو؟النتيجةانتفاءإلى

المساواةوهذه،لزومهامبدأحيثمنيةمتساوجميعافهىإحداثهاقىمساهمتها

الأخرىالواملعليهتمتازلأنلامبررإذ،للنتيجةسبثاالجانىفعلاعتبارتبرر

.ية"الصفةبيذهدونهفتستأثر

بهذاأنصارهايستعينالنظريةهذهلتطبيت!:ىق!نلئفالبببه-334

هذهانتفنءتخلفهعلىيزتباذاكانللنتيجةسبباالفعليعد"الضايط

علىمااذ،الضابطهذابففلميسورايغدوالنظريةونطبيتة."+"النتيجة

علىذللتأثهرعنيتساهلثمالفعلأرتكابعدميفترضأنالاالباحث

+ميجبنلاالقلأ+محة+ممقممفثه؟.لهءكلتحهميةكقعممنهءءرفثمقهمقهعهكعكأ(،8آ"3)(؟،

+،ةـهكف!هنقهحمعفتقخءمحهم5محن!ةةكءىككيءخقلأ،ةب!حتبت!فسمه،8ءقىقمحجنهمقه3كدد
لم(894،ء.مء7،ء

القولكلبفوم)ذ،الصافقعليهعابواالففهاءمنعددبهيرففدمحلبرالتبرهذاوقدكلن

وكل،حدةعلىعبعلهوكلالمببأننفسهالوفتفىو!روالمواملجمبمعوالسبببان

مففليةة!اهذهبلىبستمدونفنظربةارثوننعاوالأيعدولم.الآخرحهدمالقولينمن

الثانية.للحجةعنيها

معثمنقلأهمكة5"مثكهظبرنهمء،"57.(2،

*دظث+اكهن.+ةغةءقه++منحج(3،
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علاقةتواقركلقاطعادلبلاذلكلتحدثكلنماكلنتأنهاتبينعلن،النتيجة

ارتكابعدممنالرنمعلىتحدث!شتالنتيجةأنتبيناذاأما،ل!نهماالسببية

الأولالقرضفىءالسببيةعلافةانتقاءعلىالقاطعالدليلذلكفىفإنالفعل

الثانىللفرضوفى،النتيجةبحداثقىالماهمةمننصيبهكالفعلكانأنثبت

يهنلمعواصلإلىيرجعالنتيجةحدوثوأنذلكفىنعيبلهيهنلمأنهنبت

50الفعلذلكيفتهامن

علافةتوافرفيقرر،النظريةلهذهالصحجحالنطاقالضابطهذاو!دد

ئهمية،أقلهاولوكانءواملهامنواحدالمجردكونهوالنتيجةالفعلبينالسببية

ومساهمتهاالفعلجانبإلىئخرىعواملتدخلأنذلكمنويستخلص

ءشاذةالهواملهذهولوكانتالسببيةعلاقةيتىلاالنتيجةنحداثقىمعه

منصنىلمالفعلأنثبتاإذإلاالببيةعلافةبانةماءالضايطهذايعترفولا

لمحداثياقاللأ،فىالصورمنصورةأبةفىيساهملمأنهأى،النتيجةعوايهابين

نمالقيادةعنيعوقهلايسيربجرحقاربقائدالجانىيصميبانذلكومثال

بينمنتفيةالسببيةعلاقةتعدلمذ،قائدهويهلكالقاربفينقلبلحصفةنهب

ولكن.فهلهالجانىعنيصدرلمولونحدثكانتالوفاةلأن،والوفاةصابةالإ

العاصفةمقاومةيسصطعفلمفاربهقيادةعنعبيهالمجةلحققدالجرحأنئبتاإذ

السببيةفعلاقةيصبلملووسعهفىذلكحينكانفىخطرهامنبحياتهوالنجاة

.والوفاةالإعابةفعلبينمغوافرة

فىعيوبهتكشفتفقدللتطبيقالضابطهذاصلاحيةمنازغموعلى

دونبحولكانمافعالهالجانىارتكابعدمأنيتبينحيث،"قزتحلى:حالتن

مختلفة5صورةقىئومتآخروفتفىحدونهاإلىيودممةولكنهالنتيجةحدوث

مشضلةنارفىيفمعأنأويحتضرعلىشخصالرصاصالجانىيطلقأنفلكمتال

أنإذ،السببيةعلاقةبانتفاءا)قوللملييقؤدانفايطفتطبيق،الوقودمنكية

5له++ممكمم،(؟".
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اونالشىءاحتراقأولوفاةاحدوثدونيحولماكلنالفعلارتكابعكم:

واضحنحوعلىصاهمقدالفمللأنصواباالقولهذاوليس،فيهالنيراناشتعلت

كلرلؤنارسحةباث!فىيباهمحيى،لغانحبيجلأءقن؟النتيجةبحداثفئ

المجهاعليهطعامقىشخصيضخأنذللتةمال،لإحدفىياحدةعلهانيفمتهما

سنمةمادةنفسهالطعامقىثانشخصيضعثموفاتهلإحداثكافيةسامةمادة.

.فينوتالطعامعليهابئيأكلالهايةوؤط،الوفاهلإحداثبدورهاكلفبة"

السببيةعلافةبانتفاءلفلنافعلعلىكلالأسباببينلهلتعادلضابططبقنافإن.

للفعلكانرحدونهادونيحولماكانارتكابهعدملأنالوفاةبينوب!نه!

النتيجةإحداث9ضخحدةعلىفعلكلمساهمةلأنصواباذلكوئيمبة،الاخر

تعديلبرجوبفقالواالعيبينهذينعلاجالضظريةنظارأحاولوفد.وأعنةلا"

يريترتبلمذاكانلاةدحةشبباالفعليعد":الأنىالنحرعلىضابطهاعياغة.

صؤرة(لتعديلهذااتخذسواء،"3كاؤالنتيجةئكانأياتعديلحدوتنخلفه

فيهماحدثتايذينغيرمكانأوزمايبفىحدوثهماأوتماماالنتيجةنخلفة

سببيةحلقاتأووسيلةطريقعنحدوثهاأومختلفانطافاأوصورةاتخاذهاأو

الأولىالحالة.ففى:العيبينهذينالنظريةضابطيتفادىالثعديلبهذاو"مختلفة

مدىأوحدوثبابزمانيتعلقالنتيجةعلعتعديلطروءإلىالفعلتحنلفيودى

السببيةاءلمقاتعلىالتأثييرإلىالفعلهاتخلفيودىنلثانيةالحالةوفى،نطافها

التىالطبيعيةالفوانينفوةمن،ضيقنطقفىولو،.التعدييلأينالإذ،للنتيجة

يقررالسابتهاالتعديلفإن،النحوهذاوعلى.الععمطريقعنالوفاةتحدث

.غليهاضئيلولوتعديلوطروءبجمالاالنتيجةتخلفبينالمساواة

،قعكهب+سب+:هء*سفنجيج4ء؟8ضى8البةءعكلهتهلا+لة9"،9(؟،

+-7اهةخظععبكأ"ممقممتلعه،طمكعة

5حجمحعئ".بى.؟2،

"++عك+تت.ء7نثككنهعة9ءدلنهجخمالج"وكد.ءعه،.(3،
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-اتنتقادالامنيكللعدلأسبامجمدفاتعادليةنظر:يئئلنوعدر-533

نطاقفىالجنائيةبالمسئوليةالاعترافإلىتودىلأنهاالنظريةهذهانتقدت

مصلحة.تقتضيهلاحيثبالعقابوتعغىبذلكالعذالةفتجافىواسع

بينالسببيةعلافةبتوافرالاعترافأنإذ،فيهيلابم.دقنلاوهذاالجتمع"فكه.:

النتيجة،هذهفىالفعلمربببمسئوئيةذاتماالقوليعنىلاوالنتيجةالفعل

أخرىعناصرتوافر-بحيةالمبقلافةجانبإلى-تتطلمبألىقىليةأنمك.

تتواقرأنمتصررآولذلاىكان،(يمةالعنومح.للجرالركن4؟يقومماأهمها)

لأنياالنظريةهذهوأنتقنت."2المسضوليةؤذلكمنالرغمعلوتنتفىالسببيةعلاقة

ففعليكوالشرالفاشلبينالتفيرفةختتستنمالأإذ،القانونونصوصتصطدم:

."3را"ةابتفرقةكلإبج!ريقتغىمماحرللامعادلللنتيجةحببمتهماكل-

الشريكأشاطيعادلالفاعلهانشاطفإذاكان،الحقيقةيميبلاالنقدوهذا

أنهذلكيعنمةو،القانونيةالقيمةحيضمنيفترفانفقدالسببيةالقيمةحيثمن

ثمنتيجةسببيناعتبارهماحيطمنالفعلينتعادلالقانونيقررأنالمتصورمن..

يمةللجرالشرهىالربنمنمستمدةاعتباراتمنأساسعلىبيهاالتفرفةيقم.

اننظريةه.ذهوانتقدتءبياللسببيةشأنلاركنان!و،لهاالمعنوىالركقأو

سببفعلهآنباعتبنرجنائيامستولاالانتحارعلىالحرضاعتبارإلىقودئلأنيا

فإن"وفاةسبجاالانتحارءلىيضالتحريحنإذنهأيهدمهالنقدوهذاييلأ،للوفاة

المعثروعةغيرالصفةلفعلهتتوافرلابت،جنائماالمحرضمسئوليةيستتبعلاذلك

..تحريملنصيحضعلاباعتباره

علىيقومالأسباب.تعادلنظريةإلىوجهالذىالأساسىالةقدولكق

خقحنه!ب.ء76ةءطنهحجيجالح!+.8نيكييك**ه".ءمنهث"(2)

خنمقنبمحق+8،ئهءهـكقكفبه4ةكعة8+"+تعهممطنةميجطقة(2،

..375منالفالىمصطفىاكتورا،نه(

-ءكأ8مالققىمعطفطقنودا(غ)
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النتيجةإلىوتنظرالمجردالمنطتةءلىتعتمدإذ،قانونىطاجذاتغبربأنياالقول

القوانينمنلمجموعةئمرةحدونهاأنوتقررماديةظاهوةمجردباءتبارهاجراميةالإ

وفى"العواملمنعديدةمجموعةذلكعلىتتضافرلمماأثراتنتجلاالتىالطبيعية

يغغمالتىالهواملجميعاعتبارهافىتضعالنظريةهذهفإن،تخرتعبير

نطافاالفعلهنانرتتخذفيأنإلىذلكفيودىالجانىفعلثاراإلىتأثيرها

القانونىالبحثأنحينقىبعييرةبعائجوبينبينهالسببيةعلاقةموقتو-اعسأو

علخالافتصارثمسواهاماواستبعادالفانونيةالأهميةذاتالعواملانتقاءيقتغى

أننضمنبذلكو،الجانىفعلناراإلىالعوالمنالأولالنوعتأئيرضم

قىالسببيةعلافةفىالبحثيدوروننمحدودنطاقفىالجانىفعلثاراتنحصر

نظريةعليهفامتالذىبالأساسقدأوحىالنقدوهذا.لأ83القانونىالمجال

الكافيةءالببية

الكاصمةالسببيةنظبىبة-3ؤ

عواملبينائتفرقةلمليالنظريةهذهتذمب:الننرءمرلول-3لمآن

لازمةجميعافإنكلنتةبعضدونببعضهاوالاعتدادالإجراميةالنتيجة

اتحاهايتضمنفقطبعفهافإن،بهحدثتالذىالنحوعلىالنديحةلإحداث

الموضوعيةمكانياتالإ"لذلكتبعافيهومجننحوهاميلعنويعيرإليها

هنثأنصاريحىو،بحداتهاشأتهامنالتى"محنعيطءممننهكلتلاناجتهددحيلهنة

يقتضىو5سواهادونالعواملوهذهالنتيجةبينتقومالسببيةعلافةأنالنظرية

الأهمية،عكيرذاتالواقعيةمنملابناتهالسيىالتسلسلتجريدالنظريةهذهتطبيق

غيرالشاذةالعواملوهى،النديحذعواملبعضاستبعادمرحلةانوللتجريد

وحدهاالعوامل5وهذ،المألوفةبالعواملالطبيعيةالاعتدادعلىوالاقتههـار،المألوفة

المرحلةأماةحكانياتإمنعليهينطوممةمالتنمايدالفعلثاراإلىتآنيرهايضاف

تحددللالواقعيةظروفهاالنقيجةمنتعتبعدأنفتقتضىالتجريدمنائثانية

!هب:وبىءكاقلأكبهة8ميجدليبجيلأقعصربت!مملى".ثعة+ئة5سىكثبكعمحمة(؟،
و"،غةقبر8558ءع7،0
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يستمعلاالتجريدهناولهكن،جرايةالإالنتاتجمنمينانوعاباعتبارهاصر

لم!ن؟السببيةعلافةتوافرمنولكحت!"النديحةبياحدثتالتىالوسيلةإغفال

العاديةبالعواملمقترنا-الفعلكانبفاعماالتساؤلينبغىوالنتيجةالجانى

بحداثشأنهامنالتىالطبيعيةالقوانينتحريكعلىالقدرةيتضمن-المألونة

فعلافةلمثباتاالإجابةفإنكانت،بهاحدثتالتىالوسيلةطريقعنالنتيجة

نسضديةذلاتوقوضيح.فلأ3متوافرةغيرفيخننياكانتوإنمتوبقرةالسببية

يمتلمالجفةعليهولكن،قغلهظصدابجراحشخصاالجانىأصاب:اقعالى؟المنال

مماالمحققحاولنافاذا.بليهنقلالذىالمستشنىحريقفىملتو%غابجراحه

تخشلفقالإجابةوالوقاةالاصابةفعلبينمتوافرةالسببيةعلاقةاكانتإذ

الكافة.السببيةبنظريةفنناأمالأسبابتعادلبنظريةأخذنالمفاماباختف

إلىعليهالمجأنملماالجراحلولاإذ،متوافرةالعلافةهنهتللأونىفطبقا

فعلإلىتضيفالنظريةهذهأنفللتيعنىو،حريقهافىهللثوماالمستشفى

فنتفجخمالجريقبالتهاومنالوفاةبحداثفىساهمتالتىالعواملجميعالجانى

بهنظريةأخذنالمذأأما"الوقاةسبببأنهالقولمنطقياويغدوبذللثآثاره

وأنالسيىالتسلسلمنالمستشفىصريقيستبعدأنفيتعينالكافيةالسببية

،"يقالحرطريقعنبنسانوفاة"باعتبارهافتحددظروفهاالنيمحةمنتستبعد

،!عينطوىفعلبشخصجراحلمحداثهل:الأنىالسوالنضعذللثبعدو

من؟يقالحرعنطريقالوفاةيحداثشأنهمنتجعلالتىالموضوعيةالإمكانيات

السببيةعلافةامحعبارذلكمقتضىفيكون،بالنفىهىالاجايةأنالبديهى

"لخيوليجلأ"ة+ئذكخهب9كريسالنظريةهمذهأسسوقد"متوافرةغير

المدنى.الفقهمنجانبيدهاويو"2رالألمانىاقدنىالقفماءلدىورجحت

كنهلأالعظمال!+:عنهذئكأآث!هن"ءحم،ؤ!قق!صرخمعمغكاع"(؟،

ةع!شقوضى6صت!كرعمحههمتمةعهـءهـلههمفع4"ء2لمهمنههكأممتمخعةعغالكجه
نهقلىمحيينهفلأممإكاالحم*محكييجنةبنهقنهجميجقنعكلكع.نهئ،ءففججق(طة،آ590*محجكليج*مال)50

ئليب!":!+مح!مميي،*ءكهقعء!هكيمحم+*ريحم،*جيظ،(؟اك9،(2،

بحمهو

للعنوباتقانون-2؟
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كلأ.مصرفىالجنائىالقانونفقهاءبضبهايقولو،والمصرىلا"يفلأالفرنسى

ضمابطبحددأنالنظريةهذهتطبيقيقتضى:للننريئنلمببقة-3الم

الائمبارفىفتوخذمألوفةعاديةعواملبأنهاتوصفالتىالنتيجةعواملبينافييز

السببىالتسلسلمنفتستبعداستثمانائيةشاذةتعدالتىوالعواملالفملالىوتضاف

اططفما،ائعاهوالضابطهذا5وجودالاطلاقعلىلهايكنلمأنهيفقرضو

المرادتحديدولكن5شاذعاملهونطاقهعنخرجوماعادىهوعاملبهالعلم

!عإلى!نونفالبعض:النظريةهذهنمارأبهينالرأىفىللخلافمحلةبالعا

فعلهبتيانهتؤجياعالآالجانىن2التىبالعواملبالاعتداديقولونو،الجانى

الوقتذلكقىيجهلهاكانالتىالعؤاملأما،بهايعاأناسهطاعتهفىأوكان

القائلونيمملو4ذلكبعدجياعاولواستبعادهافينبغىلهمتاعبهاالعايكنولم

ضيق،نطاقلىالسببيةعلاقةويحصرون،شخصيةنظروجهةالراىحهذا

يفينونهاالعواملمنفليلعددعلىباقتصارمالفعلئارامريحدونبذ

العواملبجميعالاعتدادإلىالضطريةهذهأنصمارمنفريقويذهب."8"إليه

اكهنية،الإمكانياتبأوسعيتمتعمثالىلشخصمتاعبه!العايهونالتى

وقتالعايتاحأنوصراء،ملحوظنحولخةالمستوعةاهذدونالجابىولوكان

بوقتلاالدعوىفىالنظربوقتفالعبرة،ذللثبعديتاحأنأوالفعلإتيأن

وقتموجودةتكنلمالتىبالعواملالاحعدادإلىكذلاتريذهبونو،للفعل.

!ع+ثمنئ!:"بىالةءلهممفعءخعة7ءعغئلنيللة4+(؟،.

محالهتنرى!يى!غيتبىكأ-7غي!(65،،!ة"+حروى،"ندكج:كللالهعهجخع!
عجخمنخمهممحةمحكفتصة*،نهتمقءمححسنأفنهمحء8ء86ءئئ.تهةففخه

،محقفعجح.*صىحملاكعةمحة5تدفه.*النة(ن5"39)ـ،".05ء8

؟بالجديدقالحالقافونشرحفىالوسيط:السغهورىأحمدالرزاقعبدئمووا(2،

-9ههعن606متو(؟952"

كتووا.غ85ءلحالسعيدمصطفىالسمبدلنورا-الفالىنهه93مصطفىالدكتوو(3،

ة868ك2كا6رنماصاعيلبابراهبمعودالأستاذة2؟؟عةة8.هحمطفيرقمعودعود

ء؟85ص.ء.التشربعمبندهمء6عبيدوموفاوكتور

كمحقهب5ميجممصر(،"
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العا.للقاضىوأتيحالسببىالتسلسلفىوتدخنتذلكبعدطرأتولكتهاالفعل
نأسواهشخصاستطاعةفىيهنولممعينةبعواملالجانى2بذإنهبيها،جها

نظروجهةالرأىبهذأالقائلونيمثلوة:ياقاللأالاعتدادالواجبفمنبهايحيط

بهالعاماكانعداالعواملكلالاعتبارفىيأخذونلمذ،متطرفةموضوعية

وعلى؟قليلةالأحوالأمحةعلةوهى،4بءمولونالذىالمجرداشخيجصدونمغلقا

تختلفلاتكادبنتائجويقولونواسعانطاقاالسببيةالافةيحددونالضحوهذا

أنصارأغلبولكن.الأسبابتعادلنظريةأنهماربليهيذهبعماكثيرا

فيرون:الابقينالممطرفينالمذهبين!نيتوسطونالكافيةالسببيةنظرية

واستبعادكلفعلهالجانىارتكابوقتموجودةالتىكانتبالعواملصدادالإ

بهيأخذونالذىوالفمابه،النتيجةبحداثفىوساهمذلكبعدطرأعامل

نياتمكاالإبأوسعيتمتعمثالىلشخصمتاحاللفعلبالعواملالمعامرةالعمهوكون

الفعلوقتهوالعابستطاعةتحديدفىاعتبارهيتعينالذىوالوقض،الذهنية

عاصرتالقلأالعواملبستبعادوجوبذلكويعنى،الدعوىفىالنظرلاوقت

لاحق،متؤفىأتيحإنماوالوفتذللتفىمتاحايكنلمصهاالعاولكنالفعل

بففملالجانىبهاعاالتىبالعواملالاعتدادالمتعينفمنذلكإلىبالإضافةو

النحوهذاوعلىةالمجردو""للشخصمهاحغيرحياالعلمكانإنومعينةطروف

الفعل!بدطرأتالتىالعوامل:العواملمننوعبنالرأىهذاأنصاريستبعد

الوقت،ذلكفىمتاحغيرجياالعاولكنكانالفعلعاصرتالتىوالعوامل

موضوعيةنظروجهةيمثلونالذينوبينبيتهمالاختلافيتصحالقدرهذاوفى

متطرفة.

ميذومقدارثارهانطاقوتحذدالفعلإلىقضافالتىالعواملمجينتفإذا

عهنصندمحففهمءهنريعءسى+محقك،هكجيجرىءينقعنهعه(؟،

تحهمةءنوىءممرعء"يالرد!6كفنءع!محلأقنكقببفهبى+*-9ء)ستيما

ميج،899ءآلهج

آمحععطجي5م98مه(2"
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تطبقالنيالطبيعيةالقوانينتحددأنشلكبعديتعينفإنه،النتيجةلمحداثإلى

منموصوعيةبمكأنياتمنفيهمايهنلتحذيدالعواملمنالمجوعهذاعلى

الاعتدادوصربعلأالكافيةالسببيةنظريةأنعاريجمعو"الثتيجةتحقيقغانها

لحيكنفعلىوفتيجهلهاالجانىولوكانعتهاالعاكشفالتىالقوانيني

هذهعنيبثحهانالقاضىعلىأنذلكيعنىو،بهايحيمطأناستطاعتهفى

هذهمنالكفيةالسببيةنظزيةوتمثل،عيرت"كلفىاننبهةأهللدىالقوانين

ماكانأوالجانىبهعلمماإلى!نلاباعةمارماظلصاموضوعياطابصاالوية

.-بهيعاأنلهمتاع

واعنة:خصائصالكافيةالسببيةلنظرية:دلنرنىفممائين338

،الأسباببينالتعادلبذلكوترفضالنتيجةعواملبينالتقرفةعلىتقومفهى

المفاضيؤنجرىالتىالعواملتحددباعتبارهاائتعادلنظريةبأهميةتعترفولكنها

بليهتذهبمابصحةالتعادللنظريةتعترفالكافيةالسببيةيةنقإنبل5بيها

تعنينااكانتإذأنةذلك:يك"محددةواقعيةنظرةالسببيةمشكةإلىنانظرلمذا

وسيلةأومكانهاأوبزماتهاتعلقتصواء-ظروفهاكلالإجراميةالنتيجةفى

بينعواملها،بالمساوأةالإ"تهرافمنمفرفلا-هخطورتهامقدارأوحدوثيا

فيكون،عواما،1منلحملإلىنرجعالنتيجةخصمائصمنخصيصةكلأنيذ

ذلكإلىبالإضافةو؟العوامليالاعندادمقتضيااغصائصبجميعالاعغداد

يرجعميينغوعلىالنتيجةإحداثفىنما"ةتتالتىالطبيعيةالقوانينمجموعةفإن

الكافيةالسببيةيةنظرنصهارأيرىولذلكءبيتهاتفرقةدونإلىكلالعوامللأتأئيرها

الأسلوببيناختلافهوالأسبابتعادلنظريةرا+هنأوبينلختهمافلافأن

يقودالأسلوبينمنحال،افععالووالأسلوبالسببيةمشكةمعالجةفىالمجرد

نظريةخصائصمن،كانالضحوهذاوعلى"نظرهوجهةمنصحيحةنتائجلملي

2.نهشكا".كه5ميهد!كنهععيج.يححملامية(؟،

تتمكدد+ثع*1.ء؟م.(2"



كا-25-

منالصببىالتصلسلتجريدعلىتعتمدإذ،مجردةنظريةأنهاالكافيةالسببية

واصتبعادالإجراميةالةتاتجمنمعينانوعاباعقبارهاالنتيجةإلىوالنظرتفاصيله

الكافيةالسببيةنظريةوتمةازءلمحداتهايث"فىفعلاساهمتالقةالعواملبعض

تعادلنظريهلمليهتذهبممائضيقمجالفىالسببيةعلافةنطاقتحصربأنها

النتيجةعواملجميعالفعلإلىتضميفالتعادل.نظريةأنذلكوتفسير،الأسباب

فلاالكافيةالسببيةنظريةأما،بميدملىىإلىوتذهبفارهابذقثفتتفهمخم

.معقولنطاقفىثارهافتنحصرالعواملمنمحد؟ءعددغيرإليهتضيف

توقعإلىتركنلافهى،غالبةموضوعيةبصمفةكذلكالننماويةههذوتتصف

واجبهومناستطامجتهفىلمذاكانما.لمعرفةظروفهإلىترجعولاينتيجةاحبانى.

والرأى،موضومجةلمحكانياتمنالفعلفىمايهنعلىتعتمدبنماو،توفعها

العاوسعهقىئوكانالجانىجهاعاالقجبالعواملبالاعتداديكتفىلافيهاالراجج

بأوسعيتمقعمجردشخصيسمطيعاقىبالعواملالاعتدادإلىيذهبإنماوجيا

الوقوفيرونمنلدىالطايعهذانلمسيننابلها؟بهايعلمأنالذهنيةنياتالإمكا

يعتدونإذ،بيايعلمأناستطاعتهفىأوكانالجانىخمهاعاالتىعند-العوامل

التىبالقوانين-بهالمقترنةوالعواملللفجلالموضوعيةالإمكافياتمخديدفى-

ا!نايةوفى.!ارسأنغيراضطاعتهفىن3والجانىجهلهاولوالعاعنهاكشف

فعلاغتهاالسببىكاالتسلسلفىبالبحمثتهتمصميرالاالنظريةهذهأننلاحظ

لتقكربعدتتحققلمجراميةالإالنقيجةأنمفترضةذاتهفىالفعلتنمحصولكتها

النتيجة.لمحداثشأنهامنويهونعليهاينطوىالتىالإمكانيات

آنهارهاعنديةالنظرندمهذهالتىالحججأهمإن:ئدننضنفره339

فىالجنائيةبالمسئوليةالقولفتتفادىمعقولنطاقفىالسببيةعلافةتحصرأنهاهى

تجمعلاإذ،قانونىطايعيةالنظرفلهذهذلكإلىوبالإضإفة"تنلإعيهاالعدالةحالات

فانونية%هميةذاماكانفتنتفىبيهاتميزإنماو،تفرقةدونالنتيجةعواملبين

حعنهلأتكأمكهولهكةئمحعيج+مممج،)لأ(
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البنيةعلافةبتوافريةالنظرهذهتعترفلاالتهايةوفى"ذلكدونماوتستبعد

مستولية-أجلمنتقومرعصالحاالفعلهذايهونحيثإلاوفعلنتيجةبين

ذ"سةورأءمنتكونلاجثالسببيةعلاقةإفواربذلكفتتفادىجنائية

جدوممةه

الإمكانيات"فكرةألهبذلك:للنقدهدفالنظريةههذولكن

نكادبل،السببيةعناصرمشكةمنليستالنظريةجوهروهى،"الموضوعية

وتحددالفعلعليها؟نطوممةالتىالموضوعيةقالإمكانيات.بيتهماعلافةلاإنهنفول

الذممةاءفعلىمنخطورةيتضمنهماومدكةالإجراميةالنتيجةإحداثإلىاتجاهه

تصلالتىالرابطةقىلاوصفاتهالفعلخصائصفىبحثذلكجلالقانونيحميه

بتوافرالقولنستطيعأنناالنقدهذاصحةعلةوالدليل.النتيجقرفلأبينوبينه

لإطلاقاكلبجراميةنتيجةتتحققلمأنهمنالرغمءلىالفعلفىالإمكانياتهذه

اتجاهفيالرصاصشخصأطلقفإذا:السببيةعلافةفىبحثلذلكتبعايزولم

شأنهامنالتىالموضوعيةالإمكانياتفإن،الوفاةتحدثلمولكنفتلهبتيةاسخر

جودفلاذلكمنالرغموعلة،شكدونالفعلقىمتوافرةانتيبةهذهبمباث

معيارأنذللتويعنى،نفسهاالإجراميةللنتيجةلاوجودلأنهسببيةلعلافة

النظريةءبفساديقطعما-وفىذلك،قاتمةغيرالسببيةعلافةولكنمتضقيةالنظر

لمغفالوالنقيجةعواملبعضاستبعادعلىتقومالنظريةفهذهذللتإلىبالإضافةو

هذهتنسيرالمنطقفىالعسيرومن،النتيجةبحداثفىبهساهمتالذىتأثيرها

ساهمتعواملالنتيجةأسبابعدادمنيستبعدأنالعقليقبلكيفبذ،افلطة

نآنلاحظالتهايةوفى؟لئتحتقماكانتبذوتهاأنهوثبتبحلاثهافىفعلا

ببعضوالاحعدادالنسبىالتسلسلتجريدقىية5ـالنظرهذعليهتعتمدالذىالفابما

الكافيةالسببيةفأنصار:السندإلىمفتقرهوضابمابعضدونالنتيجةعوامل

إلىتضؤافالتىهىبهاالعايتاحالنيفالعوامل:اسنطاعتهأوبالاالبرةيجاولنه

+فودخممهج.يجمثؤ،("آ
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ولكن"استبعادهيتعيندوتهاوما،السببيةعلاقةتحديدفىجيايعغدوالفعل

أليست؟العاهذااستطاعةأوبهالعابينولعاملالسببيةالقوةبينالعلاقةما

بحداثفىتسامالتىالهواملمجموعفىوتدخلهالعاملبوجودرهيةالقوةهذه

؟"ف"هبالجهلأوالعاذلكبعدوصواء،النتيجة

للممببيةياخالآخرىالنظر-53

النظر!ةمنأهميةأقلأتهاالنظرياتهذهبين!مع:نمييعب-534

تحليلاتتضمنإذ،بالدراسةجديرةذلكمنالرغمءلىولهنهها،السابقتين

يحددأنينبغىالنظرمنوجهاتوتمثل،المختلفةصرافبهامنالسببيةلمشكة

..الصوابمننصيبها

نلعكأ،ببركبيرعنهكلاسكلعفظيةبهذمالنظرللآقرتحبقالللممبب!منفر-643

فىسماهمهاومقدارقوتهايثمنتتفاوتالنتيحةعواملكانتاإذأنهوعننه

.تث"للنتيجةسبباواعتبارهمساهمةقواهاأاختياريحتمالمنطتافإن،بحداثالنتيجة

العاملعلةالسببيةإنكارالمنطتهايناقضكاأنهالنظريةلهذهالأساسيةوالحجة

فعليكونأنالنظريةهذهتتطلمدولا"فوةدونهعاملعلىكاوخلهالأفوى

كةمنأقوممةكونهيكفىوإنما،مجتمعةالةسجةعواميهاسائرمن.أقوىالجانى

هحدةمنهاير

هوالنتيجةسببلمنقلنافإذا:عديدةلانتقاداتهدفالنظريةوهذه

ذلكيعنىو،واحدعاملفىنتيجةسببكلحمرذلكاقتضىالأقوىالعامل

تعدلاالسببيةعلابةأنبذ،ةالولالجريمةفىالجناةتعددفكوةاستبعاد

،الأقوىالعامليمثلالذىللفعلبالنسبةإلامتوافرة-النظريةلهذهطبقا-

جكأةلأقنهكه.ء2،ة!عثنة+ح!،كةثلأقعكيج!كمج.فى!680(2،

كككأ:نهنهحننعممقتمقتمعهكقمتحهمهمبرحفجق"كل-(2،
،ء*ءدلفيهصرعنمحلامملمععكددءممة+دليىآالجفحكع37(د88"5)ء.د2آ20
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فلاذلكمنأفلبنصيبالنتيجةإحداثقىساهمتالقةالأخرىالأفعالئخا

الأفعالهذهمرتكبىأنذلكيعنىو،العجةئنوبيتهاالسببيةعلاقةتقوم

51ليتفادنظريتهفعدلالنقدهذابصواببيريهبراعترفوقد.حغائيايصآلونلا

حدةعلىنكلمنها،الأفعالمنمجموعةالنتيجةإحداثفىساهمتبتاأنهوقرر

التعديلهذاولكنءئخرىعواملمساهمةمنأقوىمساهمتهأنطالمالهاسبب

أقلفاعدافيماجميعهاغداإغاو،العواملأقوىالسببيعدفا،النظريةشوهقد

بذ،الفانونللتطيىعلىغديصالحةأنهاهذهالنظريةإلىوجهنقدواممساهماقؤتك.

أفواهايبينوالنتيجةلمحداثفيعاملكلمساهمةمقداريحددم!اسيوجدلا

حئلخسبماديةظاهرةلينالإنسانففعلذلكإلىبالإضافةو؟مساهمة

النتيجة،بحداثقىتساهمالتىبلطبيعيةالعواملبينوبينهمثتركةلمقابيسيخضع

لمنماو،وحدمامادياتهفىمجنلاوفوته،نفسيةعفمويةظاهرةهوإغاو

الأخترىالعواملهاكليسيطرأنلهوتتيحواعيةصفةتعطيهالتىالإرادةفىتكمن

نسانىالإالفلطبسةتغفليةالنظرفوله."23فوةمنتتضمنةمالحسابهيستغلوأن

التطبيتة،عسيروهوضابه،الطبيعيةالقوىلغيرلايملحضابطمعليهوتطبتمة

مقبولةءنتائجإلىالأحوالأغلبفىيوسىولا

12+كا،جلألفيلائأ+بندنجيةيهنهيليزظرقال:اخممرلههلترئزشننربئ-243

بحداثهاإلىتتجهالتىالعوابهلةلضفوقثمزةهوالإجراميةالختبجبحةأنحدوثوعنده

أنهبندنجيقررلذلكوتوضيحا.حدوحيادونالحيلولةإلىتتجهالتىعلىالعوامل

اليالعوامل:العواملنوهى.بينوتوازنتعادلثمةكانالنديجةحدوثقبل

امشروطالما،ذلكدونالحيولةإلىتقجهالفةوالعواملالنتيجةإحداثإلىتتجه

التوازنهذااختلالمنلذلكيلالمذ،إلىدوخالنتيجةعمبيلفلاالتوازنهذا

الذىالعاملأنبفدنجيرىو،النتججةبحداثإلىتتجهالنىالعوامللمصملحة

كجءمحعكيج-9مء95.(1"

!محكمجكيمكه9ة+تم(2"



-ع29-

عنالاخظؤلهذايتحققأنوسواء"النتيجةسببهوالاختلالهذايحدث

تتجهالتىالعوامللمنحافأوالنتيجةلمحداثإلىتتجهاننىالعواملتدعيمطريق

.النتيحةرث"وتحدثبيهماالتوازنيخملالحالتينففى،ذلكدونالحيلولةإلى

تحسهالاولكناالسببيةلمشكةتحليلاالفقهإلىتضيفلهلنظريةوهذه

تبعاالنذحةوحلىوثالعواملنوىبينالتوازنفاختلال.لهابمعيارتأنىولا

مغحققافيهالتوازنيكونالذىالوقتفىيتدخلالذىالعاملإلىيرجعلالذلك

للضعلببىعاتتضامنلمذ(النتيجةاثبعدإلىتتجه"تيالعواملإلىكليرجعغاإو

العواملبغفالشأنلايجوزنهفإ،لملىدلكبلإضافةوءمنالعواملالثانىعنهالنوع

منالآخرالنوعقوةمنتحدأجهالمذ،النتيجةحدوثلاونالحيلولةإلىشحهالتى

بحداثفىتساهمبذلكفهى،محدودانطاتاالإجراميةجة8لكوترسم،العوامل

التوازنف!ترةأن،الهايةفىوللاحظ5بهيك"حدثتاكىالنحوعلىالنديحة

ولمذا،"3رالعملفىتصورهايصعبإذ،محضخيالهىالعواملنوعىبين

بندنج،بهايقولالتىنلتوازنحالةلملىمرجعذلكفليسنحدثلمالنتيجةنتكا

حدوثدوناعيلولةإلىتسجهالتىالعواملتفوقإلىذلكرجوعالأرجحإنماو

بحداثها.تتجهالتىتالثعلىالنتيجة

جق)جة،"كلرتمانأوالنظريةبهذهقال:انزمخبرئلمببننريئه342

التسلسلتد-خلافى-ىلؤلترتيبحااحيثحنمللعوااتخرأن5وعند،5كأثآ+هم

بينهاربهناحيةفمن:بججتيننظريتهتمانأوردموفد.النتيجة!بهوالسيى

وقتفىيتدخلالذىالباملهوالهبباكانإذبأنهوقالبندنجنظريةبينو

النتيجة،بحداثإلىتتجهالتىالعواملبهمط74!خلالتوازنتحقتههامه

لمجكأ:ءجفدحفعالنهف+*عتحهءكجةءهثثيحظعيحكا+،،6)

(د8"95)ر.ء،،مثه

.+رعكأ-:+محصربمكخمبر*لهقلك"1تمةءمل+دممقىءممقمنهيل!يه!آنهوء(2)

محقغجهكءيء(كللم(894،م6،ة،كرثمحعبلا"8حر

ءسكجفمة*ءي:كع+كلةء.محنهصعجييتةثعءءهلةثيحئءنهبهـتحيود-ييجكقئءكل!3،
دلاليمك!،،،ئدلقتئع!آ+ككنهقي9مةكغةلاالئة++ءيح.نهه.
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إذ،السببىالتسلسلفىتدخييالأخيريهونأنبلايمكنلاالعاملهذانإن

الثانيةالحجةأما"النتيجةحدوثيعقبهالذىالاختلالنممورأننستطيعبذلك

إذ،والنتيجةالأخيرالعاملبايخإلامباشؤلاصمونالسببيةعلافةأنفهى

فلأ.3العلافةهذهانقطاعشأنهمنإمابيهمايتوسطلا

أزمانبينالمقارنةغيرتطبيقهايتطلبلالمذ:بالبساطةالةطريةهذهوتمتاز

البساطقةهذهولكن.زمناأخرهاوترجيحالسببىاتسلسلافىالعواملتدخل

العامل.يساهمأنالمتصورفمن:نتائحهابعضوفسادالنظريةضعفعنتكشف

قد،تدخلاالأخبرليسأنهمنالرغمعلىالنيمحةإحداثفىواضحنحوعلى

وفد.الختيجةبينوبينهالمملةيقطعولادورهعليهاللاحتهاالعامليهدرلا

،"يبول:هاميناستثنائيننظريتهعلىفأدخلالنقدهذابمحةتمانأوراعترف

بينقانمةتظلالسببيةعلاقةفإنطبيعىعاملالإنسانىالفعلأعقمببذاأنه

نأذلكفىأورتمانوحجة"زمناالأخيرليعيلأأنهمنالرنملىوالنتيجةالفعل

لازمةنتيجةباعتبارهازمناالإنسانيةالأفعالأسبقداتماهىالطبيعيةالقوى

غيرشخصفعلالجانىفعلئعقببذاأنه،رللتافىءيك"قديمسببىلتسدل

ذللثختعدالسببيةعلاقةفإنبخطأمقترنغيرفعلأوالجنائيةللمسئوليةأهل

عنهالايسألالتىالأفعالأنذلكفىأورتمانبموححجةوالنقيجةبينفعلالجانىفائمة

مائمااعتبارمافىحكمهاتأخذأنفينبغى،سواءوالأحداثالطبيعيةهىمقترفها

اللنانفالاممتفناءان:مقبولةغيرالنظريةوهذهزمنا"3"الجانىفعلمنأسبق

ذلك،إلىبالإضافةو.عليهتقومالذىالمبدأمننطافاأوسععليهايردان

المعيارالزمناعةمارفىالعلةفما،يدعمهاالذىالسندلمليتفتقرالنطريةهذهفإن

نعلأتلااليجندكا*كودحثمحنهجعجئحةهييحجبهكصرإمكيركل(؟،

حمندليلهمكلقة86قحيحكممحدلددمنثج،لكدلكنه"لأكحالكييكعرم"3،.يح9*صر-.همصرمك"ته7،0

لأهمعجفكء".24ء.يح.وو(2"

ر+*خمصىستجهكع.مر"61كه.02720(3،
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ماالقؤمنحائزاالأخيرالهلممليعدولمماذا،للفعلالسببيةالقيمةيحددالذى

نظريتهربطأورتمانمحاولةأنفىشكلا؟عليهرآ"السابقةالعواملعليبهيرجح

لحعممالأخيرةهذهصلاحيةعدمتبينقدإنه،لهاتدعيمالاتمملحبندجبنظرية

مباشرةتكونلابينالفعلوالنتيجةالسببيةعلافةبأنالقولأما"السببيةمشكة

تهيقطعلاالفعليعقبالذكةالعاملبأنفمرلجود،زمناالأخيربذاكانإلا

يةالنظروهذه.فىتحقيقالنتججةمعهيساهموئارهاعلىيحافظفقد،العمببيةعلافة

الأموريدببأنغيرعنيهمابذ،المسئوليةمنالتخلصالوسيلةالجانىفىيدتضع

يستطيعوهو،فىالتصلسلالسببىتدخلهحيثالأخيرمنهوفعلهلايهونبحيث

أنللاحظافهايةوفى5"2"فعلهإنيانهبعدالاحداثسيرتوقعهيقترعنذلك

بأنالقولالتحكمفمن:السندإلىيفتقرانتمانأوربهمايقولايذينالاستثمانائين

العامللملىالنظريتعينإذ،تهالإنممانىالفعلمنأسبقهوطبيعععاملكل

لمنثم؟القديمةئصولهفىالبحثإلىحاجةدونالنتيجةإحداثفىساهمالذى

زمانه؟)تحديدإليهابالرجوعأحديقلولم،"3رالماضىفىأصولاالإنسانىالفمل

والأفعالبينالعواملالطبيعيةئورتمانيقررهاالتىالماواةن!فذلكإلىضافة؟الإو

محض.مجازهىبانفطأالمقرنةأوغيرللمسئوليةغيرأهلمنةردا5أهلا

يذهب:ئلممانروايفبوتئالمخر"فلفرىصيىللنوف!ن!يئ-34غ

فيهاتتمثلعواملها:النتيجةعواملهامننوعينبيناقيبزإلىيةالنظرهذهنصارأ

وعواملوالنشاطبالفاعليةوتتصفالنتيجةإحداثإلىمتجهةمتحركةفوى

تمثلباعتبارهاالنيمحةتحدثالتىوهىإيحابى-دورهافالأولى،مستقرةساكنة

ئمةالملاالظروفلمتاحةعلىمجرديقتصرسلبىفدورهانبةالثاأما،لهاا:لمالقةالقوى

سببأنالنظريةهذهرا"هنأيقررو،تأثيرهةالأولالنوععواملتنتجلكة

معنمككظني.كهةمجهجيفجيعع"؟هقكلك*+،.يح.خمي((،

عقعحجبميج،84.(2).

8ى؟عنه*عيظجم+.ثه70،،كا"
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فلاالثانىالةوععواملأما،الأولالنوخإلىب!يخعاملهوكلالنتيجة

النتيجةانلمليهايستنذونالغةوالحجة"النتيجةأسباببينمنتحسب

الننير-هذاينتجالمنطؤلمانقىيتصورولا،القائمةالأوضاعفىتغيرهىالإجرامية

لأنهقغيرعنهايتولدأنالمتصبررغيرفمنالسأكنةالحالاتأما،نوعهمنتغيرغير

نذكليةهذه-النظرولتوضيح.ذلكرا،اثبلشأنهامنقوةءنهاتهمدرلا

الصمحية،حالتهلسوالمجنىعليهفماتبجراحآخرشخصاصبببفا:التانىالمثال

المحة،وسوءالإصابة!و،الوفاةإحداثفىسا!اللذبنالعاملينبينفمن

سوأما،المتحركةالقوباعتبارهاالوفاةسببهىالإضابةإنالقولينبغى

بيا.الاعتداديجوزلاصاكنةفهوحالةا)صحة

لايدعمهاالعواملمنالهابقينالنوعينبينفالتفرفة:معيبةالنظريةوهذه

النتيجةلمحداثفىشكدوقبتساهمالساكنةفالحالات،المنطتهامنسند

هذاغيروفى،تآثيرهاالممحركةالقوةتباشرفيهرع)الملائمالوسطتخلقباعتبارها

بالإضافةو"النديحةتل"لمحداثعنتماماعاجزةالقوةهذهتكونقدالوسط

ماكافتأنغيرفىالمضحركةالقوىعنتفقرقلاالساكنةفاطالاتذلكإلى

الفرقفليس،والاستقرارالتبلورلهأتيحقدقوةمنالحالاتهنهلحيهتنطوممة

بقائهاأوالاستقوارمرحلةبلوغهاقىإنماووجودهاعدمأوالقوةوجودفىبيتها

ولذلك،زمنىفارقمجرديهونانإلىأقربالفارقوهبنا،المرحا4هذهدون

السيةءلعلافةمعيارعلهيقومأناغةالمبامنيهون

غازمشتملمصباحيضعفمن:ةيامعلا.اهجناخنمنضتمعيبةالنظريةوهذه

الناروأتقادالنإزانسكابإلىفيهاهتزازأقليودىبحيثثابتغيرموضعفى

كعالهءآع!:ممجحعةبىءء4نبع+سعمجةنمكأععنشككغ!(؟،

،خملتفلا*ء"كجبريةءصحيع*ء،9جعق(5م26ةكءقعلألعكنهم:خكاء+نهكءبمك*وىءنهكفة*كل
4*حدععبقبرءقفكلكل+"هفة*ءلمحرعجمحنهة+نهعي(قج9+9،3كأ،4،ينجلظففكأ:*محههمميح

كنه+لكهتف؟هقنثق!.،5ميجئة450

"+خمجمكهءلمكم،2"
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وضعأما،هتزازالإإحداثهىالمتحركةالتوةأنبذ،اعويقعنيسأللا

النظريةأفمارفالالنتائجهذهولتفادىهالاستقرارلهاأقيحلخالةالمصمباح

،علىالمبدأالاسةلمناءاتطنيانيعيبهاانفطةهذهولكنيثك،متعددةباستثناعات

.يدعمهاقث"الذىالسندإلىالاستثناهاتهذهافتقارإلىبالإضافة

الممرىالقضاءلدىالمببيةدلزقةمعيار-4ؤ

السببيةعلافةمعيارقىالبحثيثيرهاالتىالمشكة:قيبعبه345

مننظريةإلىيحتكمالقفماءهذااكانإذعاالفصلهىالمصنهرممةالقضاءلدى

..المعيارلحذاخاصبضحديديقولأمأسابقةاالنطريات

ءميارنهربرفى"ليمرىايفقماءجيابمزترئلقئثوهمبفرئت-346

أحدفهى:القانونىبدورهاالسببيةللافةالمصرىالقضاءتعترفلدمبيمهويوقغ

شفتافان،قيثيمةممطجرجوهر!نخراتعبيرفىاوهى،"محيمةللجرنيةنولعناصرالقاا

القة،اءينرقولااسكونةلها،ء،؟نونيةالقاالناصرتوافرأدلذميمةالجرندمتا

نونيةءالقانفعىالقيمةفيهاالسببيةفشلافة،يةالعمدوغيريةالعمدالجرائمبينقىذلك

السببيةعلافة؟يانيغفلالذىالحماعتبارعلىالنقضمحكمةفضاءوقداسمعر

6.كلمححعككل"؟(مث2

ى8جيععم+آممربط9".890(2)

.87؟ص26كارقم6سالننقعكةئحكمبرعة؟595صمهزبيةأ26نقنن(3)

ه؟غ2من،8رفم7س؟659صنةفبراير7

4،هرقم2سالنقغنمحكةأحكاماجموعة695؟صنةبونبهاغنقضة(،غ

.(222من

5458منكا8،رقم؟مجالفافوفيةالقواعدجميكلة؟9.كاسنةينابر35ففضن(5،

56؟وفم6ب؟9غ5صنةأبريل23ة2كاهعخ233رفم،ء؟938سنةمابو3.

جمرعة؟955سنةأبربله26ة67عة75رقم7ء؟9،6سنةينوير28ةة3ء7

84رتم7سآ956سنةنبرابر7ة87؟ص263رنم6سالنفننمحكةئحكاما

.؟42مرط
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.التسبيبحؤث"فامرحكماتوافرهاعلىالدليللايقيماو.

تبكأماديةعلافةطبيعتهاحيثمنهىالسببيةعلاقةبانالقضاءويسا

الناحيةمننرتبط"أنهانرىبل،الطايعهذايطلقلاولكنه،المتسبببفمل

أتاهاإذلفعلهالمألوفةالنتاتجمنيتوقعهانالمتسببكليجبيماكانالمعنوية

)حملوكهالماديةبالعواقبالتبصردائرةعنبخطنهيرتكبهفيماخروجهاوعمدا

وهلةلأولذلكمنيبدووفلي5"2كاؤ؟نلغيرضرراعمذيلحقأنمنوالتصون

الجرائميينذلكقىيفرقبلالسببيةللافةعامامعيارايقررلاالقضاءأن

الديةهغيروالجرائمالعدية

بذاتنتفىلاوالنتيجةالجانىفعلبينالسببيةعلافةأنالقضا"ويقرر

ولكن"ويحالنتيجةلمحداثفىأخرىعوامل-الفعلجانبإلى-ساهمت

التىالعواملاعتبارإلىيذهبالحالاتبعضففى:مطلقةليستالقاعدةههذ

الحالاتنوىبينوالتفرقة،ثك"السببيةللاقةنافيةالنتيجةيحداثفىتساهم

السببيةءعلافةمعيارنتطبجقنمرة

ة68ص75وفم2بالقانوفبةاعدالعنجموعة؟93ءصنةكتيأكا"قفعن!؟،-

561رتم6ب؟945سنةأبربيه023؟..عن75رتم6مج؟94كأسضةيغاير؟8

69غ9سنةديسمبر؟66409عن537رنم7ء؟948سهديسبر6ة753محن

02؟رغ8س؟957سنةمابو27ة؟72من57رقم6سافعغنمحكةأحكمجموعة

1965سنةفوفبر7ت754ع؟77رفم9س؟958سنة؟وفية548023ة

.8؟5ع؟56وقم؟؟س6965سنةفوفمبر22ة77؟ص247رقم؟؟س

.9؟عن23وفمآءسالنقضةمحكةأحكامبرعة2909سنةبناير.27ففني(2)

.954عة؟76وقم؟؟س؟965سنةديسمبر23

6بالفانوفيةالفواتجموعة؟988سنةبونيه؟2ففنه:افثالةسببلكلأنظر)ك،

279رقم7سالغقفنمحكةأحكامجموعة؟956سنةجنوبرأ؟80505بهن368رقم

.؟:2غملا

؟بالفافوفيةالغواعدجموعة؟9كأ.سنةينابر35فقني-المبالسببلفىأنظر(4)

سنة!ونبه25ة703ن56؟وتم6ب؟985صنةأبربل858023ص3*4وفم

.7ذ7من؟94رتم8سالضنغىمحكةئحكمجموعة؟957
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علاقةمعيارأنتعتقد:للسيبيجءخرترععيارعنامرمخمرعرنهه47

معنوممة.وعنصرمادكةعنصر4عنصرينعلىيقومالمصرىالقضاءلدىالسببية

والنتيجة،الفعلبينماتصلالتىالماديةالسلمذقةقوامهالماسىفالعتصر

النتيجةأنثبوتوضابطها،عوادلهاانتيجةأحدالفعلكوناسقةهذهوتفتضى

بقيامالقولعليهاقىنعتمدالتىوالحججء"ف"يرتكبلمالفعلأنلولتحدثنتكاما

القدرتمثلالسابقةالماديةقالع"قة:العنصرمتعددةهذأعلىالسببيةعلاقةمعيار

صلةانعدامكلذلكفمعنىنتفتاإنو،سببيةعلافةتقتفيهكلالذىالأدنى

وعهارات.معيارهاكانأياالسببيةعلاقةتصورواستحالة،والنتيجةالفعلبين

هىالسببيةعلاقةأنصراحةتقررفهخ،النظرهذاتأييدفىططعةالنقضمحكمة

الضابطعلىباعادهاالمحكهتعرحذلكإلىوبالإضافة،"ماديةعلاقة"

الغتيجة:عواملأحدالفعلأنمنللتحققالأسبابتعادلنظريةتقررهالذى

غيرمنالضرروقوعتصورمجنلا"أنهتفدترضالسببية*فةأنتقررفهى

يرتكبلمبذاالنذجةحدوثتصوريمكنلا"تعبيرأعمأنهوفى،،اغطأوتوع

حدوثتصمورأمكنلوبة":بقولهاالضمابماهذااغكمةوتوكد،"النعل

تصورئمةقنلمذا"أنهأى،"عقابولاجريمةفلاافبلأيقعلميرالقمل

."2،رمنتفيةالسببيةفعلافةالفريرتكبلمولوالنتيجةحدوث

بينبقةالسايةالمادالعلاقةتتوافرفقد،المادىلنمربالابىدلتفىالقفماءولكن

عليه.نعتهالذىوالضابطالأسبابتطجلسليةئهميةالعشصرينابالنبةنننح(()

.458منكا84رنم؟مجالفافوفبةالفواعدجموعة؟9كا"سخةيضايركأ"فقضن(2،

كا82رقمخب؟938سنةبونيه6ة253من2كأ3رنمغب؟938صنةمابو"كا

6-؟94،أتىوبرسنة2،؟ههعة7هرنم6ب؟94كا؟ضابرسغ"؟268،8من

57رنم؟سالنفنهلامحكةأحكمجموعة؟989ديسبر559069مةكأ7ءرقم

2901سنةفبراتن87.7؟!ع263وفم6س9556سشةا؟ريل26ء؟72عن

-(42ص48رقم7س
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معنوىعنصرفثمة،منتفبة!نهماالسببيةعلافةتعدذلكومع،والنتيجةالفعل

العنصرهذاأختلافالنقضمجكةوتقرر.السببيةعلافةبيمافتقوماليهيضاف

علاقةفإنعمديةفإنكانت:عمدبةغيرأوعمديةيمةالجربذاكانتماباختلاف

لمذاأما؟يتوفعهاأنالجانىكليجبالتىللفملالمألوفةالنمائجعندتقفالسببية

عنبخطئهيرتكبهفيما"الجانىخروجيقتضىالهنصرهذافإنعمديةغيرنتكا

."ف3"لغيرباضرراعملهيلحقوالتصونمنأن؟قلسلو!العادبالعواقبائتبمر6رد

يفقرضالعمديةالجراتمقىالسببيةللافةالمعنوىالعنصرأنذلكيعنىو

غيمارمنفصلينوالأمران،توقعهاالجانىعلىيجبوأنهمألوفةالإجراميةالنديحةأن

واستطاعة،يستطاعلابماتكليفلالأنهاستطاعتهيفترضالتوخوجوبأنبذ

غبرالعاديةالثاذةالنتائجأما،المعتادةالمألوفةللنتائجبالنسبةإلالهامحللاالتوخ

النحو،هذاوعلى"عليهواجباذلكوليسيتوقعهاأنالجانىاسقطاعةفىفليس

النتيجةتوخالجانىباسةطاعة"يقومإنهبقولناالعنصرهذاعنالتعبيرنستطيع

ءلىقوينةللنتيجةالمألوفةالصمفةاعتبارالساغ،ومن"عليهذلكووجوب

بالقتلبأنالمتهملذللثتطبيقاالنقضنمحكةقفتوقد.ووجوبهالتوتجاستطاعة

وخسينثمايهدامعلاجبعدبلاتحدثلمالتىعليهالمجفةوفاةعنمستولالعمد

،"3"النتيجةهذهينوقعأنواجبهومناستطاعتهفىكلنأنهطالمايوما

إحداثيافىعاهمتولوا)وفاةعنمسئولالعمدبالضربالمخهمبأنوقضت

الجنىلدىسابقةثمراضوجودأوالشيخوخدعهم"كالضمعف.متنوعةعوامل

المولقف.هذامن2334رقمهامشقاليهماالمنارالحكينأنظر(11

ء86مي185رتم؟!طالشراخ؟9كا؟سخةفوفبر22!نن(3،

،572صن؟57رقم3بالفانوفيةالقواعدبنهرعة؟93كأسنةنوفبر25فقنهه(3،

لعواملةالحركالأولالسببهواثهممنوخالذىالضربكلنمئبأنهالحظكةقفتوفد

،كللضعقةعلبهنلجنىوفاهإحداتفيمباشرغيرأومببشربطريقتعاونتمتنوعةأخرى

نظرنىيةأ.فدعلىستبتالىنجافعاكلفةعنسنولفاثهمالعلاجلمطلأوالشيخوخه

=5مج91غ2مارسطسنة9فقفنة؟27من؟8هرقم4ب؟938سنةمارس2؟ففغة
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نأالجانىعلىيجبكانإذ،فيههيوالتراخةادعلابخفىهمالالإأوعليهرث،

رفض.الوفاةعواملهامنولوكانبمسئوليتةوقفمت؟العواملهذهكليتوخ

آوتحلىثللخطرحياتهتعرضأنشأنهامنجراحيةعملميةيصحملأنعليةالمجفة

حدوثهاعواملمنكانلمذاالعاهةعنبمسئوليتهوقفمت،يلامبرحةلامااله

مغيىيىدفإنأولىبابومن؟عامؤ؟"الاعتداءبعدأرضاعليهالجنىسقوعذ

وعراضىمجبهتهجروحأعلبهبالجنىأحدثاثنهمأنالواقعةوكات6266من363ءفم

الحكةقورتوفدالجروحعنالناضىءالعفنالامتصنصفنبجةماتثمجسهمنأخبممة

علاجدونعليهالجنىتركحدوتهافىساعدفدكلنولمنالنقيجههذهعنمسئوللقهمأن

-والطحالوالكبدوالربرمبنفلبهوحالاأسبوعصدة

2؟،9عة.9رقم8بالفننونبةالفونكلبمجوعة؟9مم6سنةنرببر؟6نفضظ(؟،

حدوتأنلملظذهبتقدالحكةلمنبلهة755عن788رتم7ب؟988صنةديسب

ئسبرنة؟9هنه!:السببيةعلاقةبتىلابالمسذثكوجودهثناءأعليهئبنىيقأمرا!ن

)ما!ةالحكةاعتبرتوقدتكا.7!ع؟؟8رتم3سالمعنههمحكةأحكلممجموعة؟95؟

غيربوانخهاوابنهيىالعلاجمدةأئموءعنهرهاكلرقادهايسببحدثرئرممة6يابباعبييانمجنى

ع،هرنم،س؟953سنةيرفيه8هضكا:والوفاءلقنهمفعلبجخالسببيةعلافةبافية

..5ع9عة

ة565من3كأ6رفم5مجالفلنوفيةنلفواعدمجموعة؟942صنةبنابر؟2فقنى(2،

أحكممجومة؟956سنةيوفبه8ة884579رتم6ء؟985سنةينايرأول

-835من3؟كارفم7شالغنهخعكة

،627ص6؟8رقي6بفيةالفانوالقواتمجوعة؟589سنةكغوبرأ؟5غنهه،كأ(

شةنحهايهوننجراحبةمحليةبنحملعليهالجنىبلزمأنيمسحلاآنهالحكةقررتوفيه

مجونلارففهةانذلئةرفغرو)ذا.مبرحةآلامآلهمخدثأنئوللضرحباتهتعرغةنن.

كلنأنهباعتباوالنفيجةاثهميتحل!أنمجبالحالامنهوفى،اثع!أعىعندءفيهملحوطآ

؟694سنةأكتوبر28!ع"افروفمنبلابسهابثايموقعها(نفعلنبماارتكأبهوقتعليه

عليهالجنىأنللتهممسؤلبةيرفعلاأنالحكةفررتوفيه،؟95س2؟وقم.ة7ب

بنذرعأنلةمجوزلا)ذ،نيتهمعبمامجتلكلنالبتزهذاوأنساتنبترأنرفضواذوبهئو

منتيهعافضلاالهلىعظيةجراحيةمحلبةوهىساتبزتحملعنعلبهالجنىماححام

المبرححة.الالام

-،2679من436رقم2سمحكةالنقنيأحكام؟59؟جموعةمابوسنة29!فن(4،

العباتفانون-22
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"ثلأ.السببيةعلاقةعلىالتأثيرشإنهمنليبىالفعلقوالنتيجة-بينازمنمنفترة

يكنلملأنهالنتيجةتوغاستطاعتهفىيهنلمالجانىأنثبتافاولكن.

علافةفإن،إحداثهاقىفهلمهمعساهمتالتىالشاذةلهلعواملهايتوفعأنوسعهفى

لتجصنم.متعملاعليهالمجنىإسعاففىالتأخيرفإذاكان:متوافرةتبدلاالسببية

نتيجةسوأم!جخطأعليهالمجنىمنوقعوإ،"235زكرمءوتسوىالجانىمسئولية

السببيةفعلافة"3"خارجيةمظاهرعنهاتملاخاعةحصاسيةبجسصهنتالفعلاوكا

منتفيةء

يفقرضالسببيةلبلاقةالمعنوىالعنصرفإنعديةغرالجريمةاكانتإذأما

أنهأى،العمدىغيربانبطألمحدانيافيهيوصفتنحوعلىحدثتفدالنقيتجةنأ

وصفلمسباغشأنههامنيكونتيجةوالهالجانىبينذهنيةعلافةتتواقرأنيتعين

بسببهلم"باشرةالأوضعلى!سقعذأذنهفىبعطواةعنبهالجنىعرباقهمننالواقعةوكلفت-

افخكلالخغطإلىأدىبهشريانفانفعلعبالأرفنرئهامطدامالسقوطخذامنوثج

كه698هكأسنةبغالخر6هنظأفظرنىلكثالزبنةعبةيجراءافتضىكابالشلله.ويعايته

--.386عن؟كا5رنم

..؟ء7مي95رنم؟بالفافوفيةللفواعدجموعة1939سنةبنابر3عغن(؟،

066هعنكا36وتم5بالقانويهالقواسىصوعة؟94هسنةكنوبرأ56ففضخ(3،

بذاكلنأنهالمحكةفيهقررتوقد،763عة66عرتم6ب(5،9سنةجوبرأ؟5

صوا؟جسيمخطأمنهوتمقدكلنأو،فصدأشأشلاثهيممركزنصوىءقعدقدعليهالجنى

ذيةهيسببعليهالجنىحاللليهوصلتمحاللاهممسبملةتصحلافعندئذ،الفعةتشجة

اقهملهمألةفلارفضهالمذافإفه،المووفةالمعنادةالمداواةبتحلمطالاعلبهنلجنىكلنوبذا

."..ينهوغهمالهلامجونرفضهلأت،ذللةكلبترتبمحا

،7؟7مخ19غوفم8سالنفنهةمحكةئحكممجوعةآ957سنةبونيه25نفن(3،

بنلينحقةعفبنلمفاجيءالقلبلهبوطفتبجةحصلتالوظةكافتكئأفهالمحكةقررتوقد-

منبعر"يةهناكوليةفبهمجسهاكلمنةخاعةحسبصبةومىعبيهالمجنىحساسبةبسبب

افىفإن،علييالهسلطةولاائبومضىالطبلهابتحوطولمعليهاندلأوعغياتمفاوجية

مهنةبمزاولاقرخبعأمجللاأتمنالرفيكلحفنةإعطاءومو-كللمىجرحباحداث

الطيعبة،النتيجةبفكرةالحكةاضانتوقذ،الوظةعنمسئولايخونلا-الطب

مألوفةوغيرضاذعيةتدعنلسببمحشههولاطبينيةلاالنذجةكلتلمذانهأمنهاواسنخلست

قاالجرحأوالضربجرجيةعنلملاالجانىولايصالنغعدمالربطةفإنواننيجةالفعل؟كخ

.،..."-...لمئييماإتحدنهبفبرمت
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محبةعباراتانتحديدمستخامجمثقوهذاءالنتيجةإحناثةئكيفية،لخط!

التبفبر6رةدعنالجانىبخروجرهنااثعنمرهذ!توافرتجعلإذ،النقض

هذايقوافرولا،عليهالمفروضةوالحذرالحيطهبواجباتإخليلهأى،حؤانتمون

للفعل،النتاتجالمألوفةأى،الإجراىللسلولشالعاقيةللهواقببالتسبةإلاالعنصر

غيماوواتبطأالسببيةللاقةالمعنوىالضربين.تمزجالحبهةنأ.كلذ.-اهفعيو

وضعفه"آ"عليهالمجنىخطأأناغكمة"بقررالةحديد.لمذاووفقا-ء.نلعمدى

وحدوثهابنىفعلبينطويلةمدةومضىالعلاجفىلمئلهومظنزتالثميخوخع

ألنتيجةلمحداثفىساهمتلمذأإملالعوهذه،بى"3ثانرشخصوخطآلهث"وفاة

"529مب-3همممرقي2بالفانونبةالفوئعدجموعة؟93؟سنةأبرببة؟6ففضةلأ(،.

علاقة.بننةلاالمتحريحالبخارقةالألةعاصردمنباقترابهعليهالجنىخطأبابئالمحكةقنتوقد

يربيه؟2نفنهه"لأخطارهاالمافعةالرفايةطرئهخاغاذ5إهمالهالآلةمفبروضنأ.يعابتهبجخ.النمبنبة

السيارةجهةإلىاندفعأنهعليهالجنىخطاوكلن،هء8عخكأ68رقم6ء؟94تةسضة

،"؟غ63محة4.32وتم6س؟955سنةديسمبر؟2ففنههءدوائيبهامنبالقرب.عنسفط

بسفىلاماليهةمنلمليهمالموبالإخلاءلطلبالمترل"مكنيذعانعدمأنالخبهةفروتوفبه

أنظر"تهدمهبلىئدتبالمئزلإصلاحاتر)جراءعنالناشئةسكانهبعننوفاةعنالمصئولبةعنه

سنةماوس2؟.،؟52،مخ-279رقم7س؟956سنةأكتوبرآ5ففقهكذللة

.296صد59رقم؟؟س196.

،ء88من؟2،رقبم8.سالنقيهةمحكةئحبهممجوعة؟957مايونة6شة(2،

الاعابةعنحصولهاالحنخالنتكججمبحعةجنائيأمئولايهونالمتهمأنامخكةقضتوقد

الإهمالةأواللاجفىمباشركللنراخةغيرطريتةعنولوكانتعدأوخطأعنأحدحهانلى

مةالسنفىوتجدمهعليهالجئىمرعخأنكا،المعسولبةقعجسيممتعمداكلنأنهيثبمفبممامخيه

الجنىأمرللبه!اكهىالئوالننبجةالمتهمفعلهبحةالسببةرابطةجمطعلاالئالبافويةالأمورحن

وثلانبنسنةمضىبدحدثتةقدالوفاهئنكونالحكةقررت-وقد،يماينهيسبب.عببه

---السببيةمحلافةبنفىأنشأفهمنلبسالفعلحصولفىيومأ

،357لإ.لأنرقم،9جةالعافونبةالقواعدمجوعة.ث93؟سنةمارعة5قفغن،إ(

وإصابئسكرانوهو.بسرعةسيارةشخصقيادة!خالسببيةعلافةبفنالحكةقتدوفد

اصمعما4بعبماالواخخالفدقدالعربةفاندبهونتنتفىلانقلبيربهاعطدامهاعننالناجمركابها

=."غه!ل4بىم"مبرقم7،ء2!ل88ينايرسنة؟*فقفهنظركذلكألعربضه.."لهلنورلحسللفى
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وقفمتكذلك.الجانىفعل!منوبشهاالسببيةعلاقةتنفىلإفهىالإجرامية

أعطةولوالموتلإحدأثبذاتهاكلفيةعليهالمجنىلدىذأتيةحساسيةوجودبأن

المخدربعطاءبينالسببيةعلاقةتنفىلاالحساسيةهذه،القانونيةبابتسبةلهالخدر

."ف"والوفاةالطبيةللأصولمخالفنحوعلى

فيهلايوصفنحوءلىقدحدثتالغقيجةأنثبتإذاولكن

العلاقةهذهلموافرفلا،منتفيةتعدالسببيةعلافةفإنبالخطأمقترنلأنهحدوثها

لجانى1مركزفى.إنسانكلعقليقطعحيط"يالوفاةالجانىفعلبين

وأنهانهابخهامحددةمداهامحصويالإظ!لكائجبأنمقبولةصحيحةلاسباب

فعلاوعنيه+"المجنىخطأكلنفإةا."+،لمماتتهولاأحدإصابةإلىتجمللا

بوفبه93-08؟من359رةمهسالنننةمحكةأحكلم؟مججعةلأ5،سنةيوفيه2؟-

-2كأرتم؟.س؟959صشةيةنبر27-لأ؟2كأمي327رنم6س؟955سنة

".9؟عن

،9؟عن23رتمةءسالنفغىمحكةأحكلمجموعة؟959سنةينابر27ففنههالأ(

اطببمة.وجودلمناقثةمحيهلا،أنهمنالموةوعمحكةانبهذمبتماالنفنههمحكةافرتوقد

مخالفالفضاءحذائنونلاحظ."متوتعةكانتالوناةئنطالماعبهمنعبيهاافيفيى

وغير-شاذعاملمالحامميةأنمنالعمدالجرحجوجظةشةنقحكهافىالحكةانيهذهبتلما

رنم8س؟957سنة؟وفيه35ففنهه)والوفاةالجرحفعلهبجةالمبممةعلاقةبفعلممألوف

جركلةشأنفىمادراولالأامحكونالاخنلافحذابرلتبرولابهنة6(7لأ7؟69

وجونببفتضىالحاليخفىالسبببةعلاقةمعيارإذ،محدبةجرمحةمنمأنفىوالثاقعدبةغبر

للفعل.ومألوفأطعيأأثرأالإجرامبةالننبجةكون

.غ85من38غوتم؟بفيةالقافوالقواعدبىعة؟093سنة؟ةابركاءفقغن(2،

.غ58صن384رتم؟بالفافونيةالفواعدجمجغة؟9كا"سنةبنابركأءمعغه(3)

غاز!صهرجنابىمخزنمخويلهنفلةفىالحدبدالس!عاملةئجيهبذاانهالحنهةتررتوتد

مخنهفيهغآكلنشخعأففنلةجالعنهروعقمالمفوحةالتحويةعذهمنيضاعةقطارفدخيخ

نظارالأنىوالاختفاءتجالصهرمختالاستقرارلأنالشخصمذافتلعنيسأللاالعاملةفان

القافونه!جم،امحهذاكلالنالىمصطنىلتوواقلبىأنظرباناطرصرو!ردلاشعاةأعى

ك7.كاصه\؟وغ6ب؟945سنة!ل!ربأ23نفخي.(3ء6عة؟والافتصادس

نلفته=-وميضلة،علهاالفطاراتلسرللعدةالغضباننامكلظأعليهالجنىخطةوكلن
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منتيمة.بذلكتعدالسببيةعلاقةاغاطرفإنعلىلايردالذىالشذوذمنةيلغيرلهف"

علافة-أصلهافدلحببي!علاقة:ادبميعرق!ممبارصياعن-348

أحدالفعلبهونوتنشأوالنتيجةالفعلبينماتربهالتىالصملةقوامهامادية

النتيجة.حدثتماالفعلارصرعبلولاأنهيثبتأنوضابطها،النتيجةعوامل

الفعلعنبعيدةنتانجلملىممتدةيراهاإذ،الرابطةيهذهيعنعلاالقضاءولكن

الفعلمريهبيسألأنتأبىانعدالةاءةماراتأنيقدروبهضعيفةصلة.ذات

العنعرفإن،النحوهذاوعليءالمعنوىالعنصرطريتخعنيقيدهاولذلك،عنها

قانونيةأهميةلهتكونالذىالقدرمتهافيحددالماديةالصلةعلىيردالمعنوى

القانونيةءالأهميةمنفمجردذلكعداماأما،السبببةعلاقةبهفتقوم

العمديةالجرائم؟خنفارقثمةأنتقررالنقضمحكمةأنمناوئموعلى

فعلاتة:للنظركلالقولهذافإن،المعنوىالمنصرحيمثمنالعمديةوغير

ذلكووجوبالإجراميةالنتيجةتوخاستطاعةتتطلبالعمديةالجرائمفىالسباية

حروحي!فيهيوصفنحوعلىانتيجةتحدثأنالعماليةغير6مالجرفىوتتطلب

،ملكلأمريننههالحقيقةفىفرقلاولكن،العمدىغيربافبطأمقترنبأنه

بينمنويفترضمتوقعةلنتيجةبالنصبةبلايتوافرلاالعهدىغيرالخطأأن

دونييولوأنيتوفعفاأنواجبهومنالجالىاستطاعةفىئنهكانعناعره

انبطأ،ءمصرفىذلكووجوبمجالنتيجةتوقع،سنطاءةبتذلكيعنىو،حدوثيا

.العمكيةيك"الجرائمفىالصببيةللافةالمعنوىالعنصرقوامنفعهالوقتث!و

دثمن-يفرقلاالقفماءأنذلكمننستخلصفنحن،النحوهذاوعلى

؟9غ6سنةبنابر83ففنب.سائتةبالأىفىيىديهنأنلا-للمعفولهبلهاللهةلومظ=

مخلهوقطنبالاتفوقكابالغفمهامخذأنهعبهالجنىخطةوكلن.67عن75رخ7-

نظركنلكأ4وماتفمقمهمختهتمركاتدمنكوبرىاقرابهاعندوففثمهـقله-سيارة

ء8ه7ص؟5هوتم5سالنقغنمحكةأحكمجمرعة؟954سنةأبرلل5ءضنن

.253مخ333وتم8بالفانوبهالفواعدمجعوعة؟9كا8ضةمابو3.ففنهة(؟،

:العمدىغبرالهطأنعتففىخارأ(2،

ءكاةئعع!مج-5.كهب+مءتهكا.تمآهجمنهصر
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:آآ*يقولالئذلأتحاتحاد"الحلملعلى،"والدليلالجرائمنوسبينالمعنوىالعتصر

أنكلذلكتبعايستطيعوتوقعهاالجانىيستطيعالتىالمألوفةفالعواملها:الحالينفى

العوامل.أما،السببيةعلأقةتنفىلابحدانهافىالعواملظماهمهذهالتىالنتيهبحةيتوقع

فبلهمعآساهمالتىالنتيجةتوخلذلكتبعايسعهولاتوقعهايسعهلاالتىالشاقة

وغيماتح.عمكيةجريمةبينذلكفىلا.فرق،فلسببيةللاقةنافيةفحةإحدانهافى

ثكه3عمدية

الممرى.القضاءلدىالسببيةعلاقةمعيارنصوغأناستطعفابدلكسلمنا.فإذا

إذاالإجراميةوالنتيجةالجانىفعلبينالببيةعلاقةتتوافر":التالبةالعبارةفى

بافيضاقة-وثبتبهحدشتالذىالغحوعلىالنتيجةحدثتماالفعللولاأنهنبت

كا.عليهواجباذلكلأنيتوفعهاأنالجانىوسعفىأنهكانذ"ئةإلى

لدممطالقفتاءالجيةمحلافةصيارهمتمد:ئلصببشعمرقمءمبارمفر-934

الذممةيةالمادمنالعلافةلقدرايدكالتحدبهووجوائتوخاسةطاتة"ةعلفكرانجصرى

التوغاسةطاعة"وفكرة.القانبرنبه!يعتدصببيةعلاتةبهلتقوميصعلح

العمدكةغيرللخطأالأساسىفهعالعنمبريمةللجزالمعنوىالرقنكاموعتعهابهووجو

صلة.،باعثبارهامجرديمةللجرالمادكةالركنهوالسببيةعلاقةموضعأنجةفى

اركن.هذافىعنجرانشكدون!و،الإجراميةوالنتيجةالفعلبينمابطبر

وبدظجخالمعنومحة.الركنعنصرمناستمدادعلىالقضآء.خطةتقوموبذلك

وبيلهلدبهسابقمرفنوونجردعليهالجنىمحةنف:المألونةالعواملاومثاله(\إ"

نعلياة4-يخهعلةنجروجهاوالطبيبالى)نتجاثهبندمسواء؟يسيرأإهالا)سماننبهعلاجق

النبروفعلةالبسيرالطبيبعنألهلمةلوفةالعواملفجيلمنوسد،برائهعلاجوسائيهاو.باقباى

اليرجفىغلبهالجنىتفصير،ا"اثفالاذةالعواملةأما.الواقعةطروفىمعناداقدخلهكلنطالما

فعاله!كلعلىاد!طمعخريجأخروبأوالعحبةحالتهإلىالإجاعتكتعمدهجيماتفصبرا

منكلنةأيآالخيزأوالمعاجانطبببأؤعنيهللمجنىالفاحثىالحطةويعد،آغلبههااوالطبيب

جمرم!حبدفق-طربت!وأغتداءفةعليهالجنىلمعابةفانذللةبلىوبالاعافة،ائافةالعواميهقبيية

.شاذةفعواميدواغةنةمة.لعلاجةاليه-الذئالممممنشفةواخزأق+غليهثإق
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أركانمن!نين-ئنعلىظحلطتقوم::إذمعيبةالخطةوهذه.المادى.الركنئ

وهذأ،باستقلالهالقانوننظرلىمتهماويتيزكلطبيعتهمالىيختلفانالجريمة

الوضوحيقتقىبذ،للجريمةالعامةالنظريةعلىالغعوضبعضيضمفىانلظ

منضوءلىأرعمهتحددوأن؟عنامره!نيميزكلأنالتحليلهافىوالدفة

التوحوماهيةالسببيةعلاقةماهيةبينواضحوالاختلاف"وخصائصهطبيعته

تينددظاهربينبطترباعتبارهاماديةصلةالسببيةفعلاقة،وجوبهأوواستطاعته

انصرفعاهولمذ،ذهنىنثاطمحضالتوقعولكن،ملموسمادىكيانلهما

،المادىالكيانعنمجردنونىالقاالإزاممنفنوعبهوجوأما،ممتقبطةواقعةإلى

طبيعتينجينجاصالسببيةعلافةفىبهوجوأوملتوخبدماجيكونولذلك

....همختلفتين

انالففماءقدرشكغيرفمنةييرهاماإلىتفتقرالمصرىالفضماءوخطة

الجسانى.يجعللمذ،العدالةلممدارشآنهمنيحقةماديةصلةالسببيةعلافةاعةبار

علاقةمولكنواهنةغيرصلةبهتربطهالافعلهعنبعيدةنتائجعنمسئولا

عناصرجانهاإلىتقومإنماو،الجنائيةللمصتوليةالأوحدالعنصرليصتالسببية

علاقةتوافرثبتفإذا:الجنائية،ادجولبةلقيامضورىمنهاكل،أخرى

لأنذلكمنالرغميرعهاافبانىيسآل!لفقد6ئالنتيجةالفعلبينالسببية

اكوىفالرفي"عمدىغيرخطألهابالنسبةلديهيتوافرولمإليهايتجدلمقصكه

بمفته!السببيةللإقةاعترفناولوواصحةحدوداالجنانهللمسئوليةيرمميمةللجر

لعلافةالاعترافبينتعارضئمةفليسذلكإلىوبالإضافة.بحتةماديةكصلة

لمليالإشارةسبقتوفد،-نطافهامنيفيتةبمعياروالقولهذهبصفخه!السببية

إلىتؤدىالقضاءخطةاننعتتدبننابل.التهجهذانهجتعديدةنظريات

التوقعاستطاعة"بفكرةالاستعانة،!عتقومأنهاذلك:يهاالمرادنقيص

المسئوليةنطاقمنيحدكقيلىالسببيةعلافةفىعتصراباعتبارها،بهووجو

المبنوكةالركنفىعنصراباعةمارهاعينهاةلفبهرباءالقضايمه.معينوبعبذلك،نلجنائية
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بالفكرةالاستعانةشأنمنوليس،كذلكالجنائيةالمسئوليةمنللحدللجريمة

فلىكانذلكمنالعكبمىوعلى؟المسئوليةإلىجديدقيدلمضافةئانيةمرةنفسها

استطاعة"وبينبينهايميزوالحقيقيةبطبيعتهاالسببيةللافةيعترفالقضاء

نطاقالهايحددمستمدامنطبيعتهامعيارالهايفمعأنكالاستطاعبهووجوالتوغ

إلىو،الجنانيةالممئوليةعلىالتىتردالحدودمنجانبايضعالمعياربهذاو،معقولا

جديدةحدودانجريمةالمعنوىالركنفىيجدأنالقضاءيستطيعذلكجانب

الممحيحالنطاقرصمفىالحدودنوعايساهمبذلكو،الجنيه!ةللمسقولية

للمسئولية.

اكىالمعيارموضعنحددان-الصابتةالتحليلضوءفى-اردنااإذو

تعادلهنظريةإلىأقربأنهلنالبداالسببيةنظرباتبينالمصرىالففاءبهيقول

موضعهاكاإلىبهووجوالتوقعاععتطاغة"فكرةرددنااإذأنهذلك"الأسياب

بت!لماالسببيةمنعلاقةلذلكتبعاوأخرجناهمايجريمةالمعنوىن!اافىالممحجح

العجة،عواملمنواحداالفعلبهونتقومالتىالماديةالصلةغيراللاقةلهذه

نقولالذىالتكييفوهذا"الأسبابتعادلنظريةجياتقنعالتىهىالصلةوهذه

ووجوبه،التوقعإستطاعة"فكرةأنإذ،شيئاالعمليةالنتانجمنيغيرلابه

نطنفمنالحدفىورها2لهايزالولاالجريمةعناصربينوجودهالهايزاللا

جدوىمادونالدورهذاتكررمنأنبدلاسالأمرأنهوغاية،4الجناشالمسئولية

النماثج.عينإلىبهوتخلصئلةصرنفسعلىوأحدةمرةتوديه،انتكرارفى

معيارباب+ألابينفالتعادل،المصرىللقضاءنقدعلىالتكييفهذأينطوىولا

نلاحظولكنا،أخرىبلادفىالقضاءأخذبهوقد،للتطيىصالحالسببيةللافة

صلةأنهاالسببيةعلاقةءلىفأنكرالتعادلبرفضابتدآفداقصرىالقفماءأن

نبطتهنقفهابليهرجوعهبهونبذلكو،"("بحتةمادية-

افسببيةنظريةإلى:ممعيارهينغمالمصرىالقضاءبأنالقولصحيحاوأين

المولف.هفامن33هص7،3وقمهامنيةقالعهماللمثارالأركلمأنظر(لأ،
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التى"بهووجوالتوقعاسمطاعة"فكرةبينأساسىفالاختلافالكافيةيف"-ة

نظريةعليهاتعتمدكاالتىاقوضوعيةالإمكانيات"وفكرةالقضاءبهايستعين

."2موضوعيارطابعاللثانيةولكنشخصىطاجذاتفالأولى،الكايهأبسببية.

النتيجةتوقعقديهونأنيتطلبولاالجانىتقديرإلىبركخرلاالقفماءأنمجح

توقعهافديهشهالمولوواجبهومناستطاتوقنوفعهابهونيكتفىإغاو،فعلأ

حدكانأىإلىليتبينالجانىظروفإلىيرجعذلكتحديدفىولكنه،باللفعلة

النياية،فىالمعيارعليهايقومعناصرسمحصهفئمة،واجبهمعنوسعهالتوقىلى

الهواملببعضالهلمواجبهومنالجانىفئومحيهنلمنهأنبتاإذأنهيعنىذلكبر

سيطرتالتىالطبيعيةالقوانيننعضئوالنتيجةإحداثفىنعلهمعساهمتابتى

.شخصسواهاستطاعةقىذلكولوكانمنتفيةتعدالسببيةعلاقةفإنعلىحدوثيا

الشخصية،الجانىبظروفتعتدلا"اقوضوعيةالإمكانيات"فكرةولكن

احداثإلىالموضوىوميا4خطورتهمدىلتقدرذاتهفىالفملتفحصإغاو

الاعتبارفىتوضعأنيقعينالتىالطبيعيةوالقوانينالعواملهاتحددوحينما؟النتيجة

مفاعالتىكانبالعوامليعتدونأنهارهاأغلبفإنالإمكانياتهذهيرنتقك

ذلكإلىبيلإضافةو،الجانىاستطاعةغيرذ"ثحئولوكانبهامثالهئدنيعلملشخص

ولوكانعنهاالعاالتىكشفالبيعيةبالقوانينالاعتداديرونأنمارهاكلفإن

بهاءيعاانامتطاعتهفىيكنولميجهلهاالجانى

الصحمحالمعيارأننعتقد:المبممدععوقمئلممبحئلمبار-355

علاقةتحددالنظريةفهذه:الأصبابتعادلنظريةبهتقولماهوالسببيةلعلافة

متفاديةوالنتيجةالفعلبينماديةعلافةباعتبارهاا)عمحيحالنحوعلىالسببية

القانونى:ودورهاطبيعتهاخغيمارمتسقعليهاغريبماهوبايأوبينهاافباط

تتوووا.42!بى2كأ7وتما.اعبخابرنميمعودالأتاذجبذ+ىلينمب(1،-

.؟087ء.مبادىء:عبيد.وءوف

.يمقع،آ9ةءطمكتظكعهم6،4نءكججءحب"،،8.(2،
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أنشأنهامنوليى،ثك3المادىنكرلا:.ديدحنهىالببيةعلأقةفأهمية

المعنوىالركنبتوافرتقولأنأوقانونياتكييفان!ااهنانخلمعلها..

يمة.لللجرلمدئالم!ن!"نطاقرقىمنحصرالسببيةعلاقةدورجعانافإذا،يمةللجر

نظريةبهتقولالذىالنحوءلىماديةءلإقةباعتبارهاتحديدهاأننقفوفإننا

تعترفالنظريةهذهأنذلكيعيبولاءالصمحيحالتحديدهوالأسبابتعادل

لهاترصربأنكفيفةلذستوليةالأخرىفالعناصر،متععبنطاقالسببيةلعلاقة

انجردالمنطتةعلىباعتمادهاالقولالنظريةهذهبشأنيهبطولا.معقولانطافا

يمةالجر-لمدياتبلقانونيةالقيمةتحديدأنضلك،القانونىالطاجإلىوافتقارها

علاقةوظيفةمنليسالجنائيةالمسئوليةفىالقانونيةالاعتباراتسائرببرازو

يمة.الجروالمعنوىالثرهىالركنينشأنهووإنماالسببية

بينهلاصلةمعيارعلىتعتمدأنهاالكافيةالسببيةنظريةنقدقفلناوقد

مغعلقة"الموضوعيةالإمكاةيات"فكرةأنبميناكيفو،السببيةمشكةبينو

الذىالحقأوالممملحةءلىخطورتهمقدارنحددوأنيا.وصفاتهالفعلبخممائص

غيرالسببيةعلاقةأنمنالرغمدلالفلفىشوافرقدلذلكوهى،القانونيحميه

أهميهاالفكرةلهذهأنذلكإلىونفميف.الإجراميةالنتيجةبينوبينهمتوافرة

فالإمكانيات:السببيةعلاقةغيرطريقعنذلككانبنونلجنائيةالمستوليةفى

امية-بجرلنتيجةبالنسبةخطورتهمقداروتحددالفقلعليهاينطوىالقةالموضوعية

حيذها:لماصالقانونلمصبالنصبةغيرالمشروعةصفتهلثبوتشرطهىمعينة

يمه،تجرفىالعلةهىالحقعلىالفعلخطورةأنذللئهفىوالحجة."نتيجة+"

الذىيمالفعلتجرإلىالشارعسياسةيوبالذىالاحعبارهىالحتهاءاانةأننجلك

ببنوبينهصلةالفعلمفترض!اتجريمابنحوكانهذاوكل،عليهالاتضداءشأنهمن

6+"لهعلأنقيب8س!قنه*لكة:ءفءمحنههجلينه!نهقفلاء+ميينهع!يجبفكا،محجعيقيىيححمقل(؟،

ء!يحكلهم(؟9،35،و!ة.ء،و5م-..

الع!"+ئ:محتم+محنهصة.كلهء"،ء،يم!قيجبرمرى5*ل!رتحهمم+!!كعء(2،

*كددكفةكم*رودء"تةكهمحمكعة؟+مموعيى.قكلعطمةكحككء6كلننمحقةحشجعننكه++ثم
،تم،53،،+84ة-+لهفةء:متمبهنفبيمحفء5*ير،فلقع+4ءكك+-يقغحعبفخبهكيةءكلء

أهحئ-تمنه!كهتحدد4دللهحقمكنهنقهمكفهدلهكه،"جفهن(نيرثهحطحشعت!"ر"كيج
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فلامجردةصلةهىبذ،السببيةبلؤقةتقوملاالصلةوهذه،الإجراميةالنتيجة

المجردةالصذةوجوهر،سببيةعلإقةكلتفترضهاالتىالواقعية!الملابصاتترتهن

.اءقوفمنمعيننوععلالأفعالمنمعينةطانفةلىالكامنةاينبفرةهى

وتعادلالكافيةالسببيةنظريتىبينالجعالاستطاعةفىأننعتقدبذلكو

الفعلخمموعتقررفالأولى،متهمالكلالصحيحالموضعتحديدبعدالأسباب

السببيةعلافةتحددوالثانية،يمةللجرالشرىالركنوموضهائالتجريملمص

النطاقه.تحديدفىبذلكالنظريتانوتساهم،الجريمةانادىالركنفىوموضعيا

الجنائية.لالسئوليةالصحيع

الموضوعمحكمةتلقزم:ئالشرت!بنع!!اتللفقاءفةلذة-35لأ

فاعرحكياكانتفعللمفإز"اللافةهنهنوافر؟الإدانةحكميافىتثبتبأن

تقملمماالقانونقىمتصورةقرالإجراميةاكقيجةعنالمسنوليةلمت،التسبيبحؤف"

وقاخمنالدليلتقيمأنابىلمكةوشلى؟الجانىفملبينبامها؟والعلافةهذه

ملرمةفهىالسببيةعللأقةاغكمةنفتاوإذ"العلاقةهذهتوافرعلىالدءوعة

العلاقة،هذهفعلهبينوبمنهاتتوافرلمالتىالنتيجةعنالمسئوئيةمنالمتهمبتبز"

العلافةتلكتوافرتأخرىنتيجةعنمسئوليتهدونيحوللاذلككانإنو

فعلهبينالسببيةعلاقةلانتقاءالقتلعنالمتهميمممأللمفإذا،فعلهبينوبينها

؟بنها.العلاقةهذهتواقرثبتالعالإضابةعنيسألفقد،ءلميهالمجنىووقاة

..،ثيالفعل!ن-و

لإة8ود،8وتم6بالقانوفبةالقواعدجمجعة6928سنةديسبر؟كاففقه(؟،

57رتمتب؟983صنةيةابر؟756808وقم2مجآ9كا"سنةأكتوبر35

ء272ملا57وتم1سالنخغىمحكةأحكامجموغة؟9غ9سضةدبسبر69ة؟55عة

؟ه؟رفم8س؟957مايوسضة6.27*2ءاق5ع4رقي3س؟95؟سنةيوفه14

؟*6ءسنةفوفر07لأة8ص؟77رتم9س؟958سنقبوفبه2ممء5،8مخ

.8؟5ظ؟56رنم61س؟965سنةفوفبر*7703؟من؟47رنم؟؟س

..7آ7من؟9غرتم8النففكاسمحكةأحكاماجموعة؟957صنةيوفبه2هنقق(2،
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الدعوىمنوفاغالموضوعقاضىيسضحلصهاموضوعيةمسألأالسبببةوعلافة

النتيجةسببهومعينافعلاأنقررفإن،ذلكقىعليهالنقضلمحكةرقابةولا

وقاخفىثكلذلكلمذ،ياللأعليهالنقضغكمةتعقيبفلاعنهذلكننظأو

فصلهيثمنالموضوعقاضىتراقبأنالنقضلحكةولهكن.الدعومحوع"

يعنىو،يصلحلاأو4معب4أنتييبحسببايكونلأنقانوعايصلحمعيناأمراأنفى

صحيحغيربمعيارأخذفإن،القاضىبهيأخذالذىالمعيارعلهاالرفابةلهاأنذلك

ايكمةحرصمنذلكيتضحو،تقديرهافىالقانونىالمعيارإلىتردهأنفلها

المعيار-هذانح!ديدأنإلىبالإضبلفة،ءغيارهابيانوالسببيةعلافةتعريفعل

المسئوليةعناصرأحدتحكملقاعدةوضعاباعتبارهقانونيةمسألةفىهوفصل

الموضوطقاضىقيرالرفابةلهاإنبقولهاذلكعنالنقضمحكمةوتعر"الجنائبة

معينةلنتيجةسببايكونلأنقانوبميصلحمعينااصاأنقىالفصملضث"من

كاهم،.يصلحأولا

فى!ذ"للاللب

والنتيجةإلامتناعينالسببيةعلاقة

الامتناعأنفدمنا:ئلهبضىترلليرئغ:واعممنبلئبرانخبهبةئاتببز-235

يمةجر"تعبيريمةألجرعلىيطلقبامتناحالمادىالركنيقوموحين،الفعلمننوع

275رنم3بالف!نوفيةالفواعدجموعة؟93غسنةأكصو!ر؟ءمقغن(؟،.

"؟69مي68وفم،سالضعنهةمحكةأحبهمجموعةآ952سنةنوفبر25،كأ75خ

.958مر؟76وفم؟؟س؟965سنةديسبر؟3

الوفاثصردهيهفدبلب،السبببهعلاقةنوأفرلفظماامحيذكرأنيشنرطولا(2،

هسالعننمحكةأحكم؟جموعة958سنةبونبه22ففضه:العلاقةهذهبهنصصحغوعلي

.9كا2صة25غرنم7س؟956سنةبوفبه36"858لا260رغ

275ونمممبالقافوفيةالقواعدجمرعة؟93غمنةأكنوبر؟5م!نن(3،

كا.75حمة



غكا-9-.

تكابالاريمةجر"بذللثبلوتقا،كاالسلبيةيمةأوالجر*افدد*ه5*منلالااله+هةالامتناع

بفعلالمادممة!هايقومالتى"الإيجابيةالجريمةأوثفنتنهءهةفكيجمنب"قفخ5+

يتةتكامجعنطرارئم"وجرابسيطةسلبيةجرائم:نولحنالسلبيةئماوالجر"إيجابى

تبيرنطلتهاعنيها"لمونففملأنلنلهةعةسعخخلخبفج2"8كج++5+*منعئءالامتناع

النتيجةوجودهوالنوعينهذينبينالضيرفةومعيارة،ذاتالنتيجةالسلببةئماالجر"

يقومالبسيطةالسلبيةفالجرائم:انتقاوهاأوالمادىاركشهاعناصربينجراميةالإ

نوعمنلمجراميةنتيجةتعقبهأنإلىحاجةمادونمجردبامتناعالمادممة!ها

منالعقابفيقررالامضاعإلىشارةالإعلىيقتصرالتجريمفصأنأى،معين

حدوثيايهونبحسطلافالإعلىنتيجةإلىيمصخرولابهتامةيمةالجريعتبروأجله

لحكماقاضعنامتناعذلكمتال؟المادىالركشهاعنكيانحنرجةوافعةوعدمه

منإلىطفلتسننمعنوالامتناع،(باتالظقوقانونافها(2(اولدة)الدعوىفى

النفقة-دقععنوالامتنخ،(باتالعقوقانونمن392المادة)حضانتهفىالحتهاله

النتيجةذاتالسلبيةالجرائمأما5(-العقوباتفانونمن393المادة)الواجبة

.ن"رلليكونثمومن،"ث3لمجراميةنتيجةأعقبتهامتناعاالمادئركتهافيفترض

عن-الأمامتناعذلكمئال،عناعرهبينمنانديحةمتطلباالجرائملهدهالمادى

قائدوامتناع،وفانهإلىفلكأدىا-إالسرىحبلهربطعنأوطغلهابرضاع

الإشاراتعاملوادقناع،بجروحبضابتهإلىأفضىمماخطرإلىتنبيههعنالأعمى

بتحليلو.تصادمحدوثإلىذلكأدىاإذتطارإلىتحشلربشارةبعطاءنى

وافتراضه،الامتناعهو،سلبىعنصركلقيامهيتغمح6مالجرلمذهالمادىالركن

الماديفالناحيةباعتبارهان،جرنديةالإهوالنتيجةإيجابياعنصراذلكبعد

الإرضتععنالأمامتتماعاعقبتبفافالوفاة،اغارجبةالأوضاعفىتغيرا

بوحىلمذ،معيب،الامتناعطربتةعنالارتكلبحرائم"تعبيرأنبذفةوبنضح"(؟،

متنافنهه،موثمءذللةغبروالحفبقة،الجرائممذهفى،لبحابىفعلأى،ارتكبثمةبأن

قفديرفلأقئلأفقلولنلككلنءالواحدةبمةالجرفىوالامتناحالارتكباجتماعمنهيفهملمذ

ه"الننيجةذاتالسلببةالجرائم،قبيرامتعيلة



-يحفي5م-.

.حادةبآلةضربهأوخنق،الطفلأعقبتلمذاالوفاةعنماديانهافىتختلفلإ

السببيةعلافةفىالتجثيقتصر:ئلسببشععرقمفةالبئبال-353

بجراميةنتيجةالمادى!هايتضمنبء،النتيجةذاتالسلبيةالجرائمعلى

امتنأعههبينوبيهاالسببيةعلاقةتتوفرمالمعهاالمقنعلمسئوليةمحلبهونفلا..

."ف3البببةللاقةمحللايكونثمومن،نتيجةتفترضفلاالسلبيةالجرائمماأ

لتمصر:ذئىئنسلببخلبرانمفىللببيءفرفمفىعناصرئاليهت-354

فىعنصر-الجرائملسككفبالفصبة-كالشانالجرائمهذهفىالسببيةعلاقة

الركنلهدااكتملفقدوالنتيجةالامتناعنهههاتوافيثبتفإن،الممادىفلم!ن

نايتعينبل،وحدهالمادىبالركنلقوملاالجنائهالمستونيةولكنءكيانه

والمعنوىكذلك.المثرىالمينانيتواقر

هذمالصفةوتقتضى،للامتناعالمشريعةغيرالصفةهوالثرىوالركن

الإيحابىانعلباالملزمالقانونىالواجبيئلمنمومن،تجريملنصخضوعه

تحسبلافانونيةقاعدةنلوأجبهذامممدريكونفدلمت،الركنهذاقىعنصرا

لأن،ذاتهالامتنغفىعنصراالواجبيعدوإغا،"23التجربمقواعدبين

فانونحيللأءلواجبعنافضايكنلمماالقانونلغةفىامتماعايعدلاالسلتيالسلولش

المعنىفىامتناعوجودمنالتحققإذ،السبببةمشكةالواببهذايحممولا

بينيفصلانمقعيناثمكانومن،أعقبتهلنتيجةسببأنهيعنىلاالقانونى

السلبيةللجريمةالشرىالركنيقتضىولا5"8"السببيةوعلاقةالقانونىالوابب

!ف*لوكجتةء،قهنسعه*حةط،7،ة+،د"..كلابر(1،

الققيجممثتمء،؟+:ككجط+لالهنهعا+حغقنقظحالنهةءئجمه+"ور؟بكلأ(2،

عهمقثجفيحنعنغنعحهعته+.عبتقح5،)9+.7.شر

:-عذا-الموف3.كامنكأعن67انظررتم(3)

جى!!القتعبخة*عع!،آ+ممفعفىءب!ج2قععجحمهيجتعفهمهوف(95،1("ة-
+مقمكج،كمحجمحع*يمء6جلمح



--جبهة-؟ىق-

معايلأنوجإعقبهالامتناعمنمغينبنوعخاصتجريمنصوججودالنتيجةذات

أحدثجالذىالامتناعإلحاقأمكنإذانلركنهذايتوافرإنماو،النتائجمن

وسييلةكانتأياالنتيجةهذهإحداثيعاقيكلىالذىالضحربمبنصمعينةنتيجة

إذا1طنا،ضلمبرنىالأمامتنلمعلىيعاقبتجريمنصيوجدفلاءذلكيفلأ

قلناأإذمتواقرايمةالجرلهذهالثرسالرفياءةمارنسقطيعولكنا،موتهأعضه

فندورهاالسبببةوعلاقة؟الفتلعلىيعاقبالذىبالنصالامتناعجذابإلحاق!

المساوإةإقرارإلىنلسبيليقيحالذىهوسببحبلقتليالامتنيماعتبارأنلمذ،ذلك

الخياةهعلىللاعتداءالاتحاببةالوسائلبينوببنه

سواء،معنوىقشة.رلهاتوافربذاإلااننتيجةذاتالسلبيةيمةالجرتقومولا

معياريختلفألاينبغىأنهونلاحظءغديالعمدىأفذ!أأوالجنائىالقممدفىصورة

تعرضفالمثكة،غيرعمديةأوعديةيمةالجرنتكااإتما؟اختلافالسببيةعلافة

علهاالاخرحما.يصمدقالنوعينأحدكل؟صدقوما،نفسهعلىالنحوالحالينفى

ئتيي:ؤاتنلملمصرايرلنمقىنلعمببخععرف!فىلالبهترقم-35د

فظاهرةالإجراميةالنتيجةأما،عدمالبعضقولفىفهو،سايسلولتالامتناع

فكعلموجودسبسالهدمبأنالقوكالمنطتهافىيسوغفكيف،بيحابيةمادية

6مالجروجودإنكأروالامتنغسببيةبنكارتعينبذلكسلمناالمذ؟مادىكيان.

يفرقالاالشارغينقفمه.أنبطلاتهفةالقولهذاولكن،اننتيجةذاتالسلببة

ذلكأفلايكون،الإجرامبةالنتيجةلمحداثشأنيامنالتى4"الإبجاالوسيجلبين

والوسائل4تالإيحاالوسائلبينالمنملواةإقرارهوءلىبالوسهـئلةاتحداسهعذمعلىدليلا

باستبعادهالعامةالمصملحةيهدرالقولهذافإنذلكط!إوبالإضافةةالسلبية

المشكةءهذهفىالآراءتعددتلقد.بهجديرينأشخاصقبلالعقاب

-.عامة-كقاءكةالرأىهذايضكر:آلبمببيرءمرترإءإر-351

الشنرعيقررحيثاستثناءإلابهاءبعترفولاالنتيجةايعهلمييكبختالجرائمومجود

*فلادعب".جث07ء2--(!-ة
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سوىعمهينتجفلاوفرلغعكمالامتماعأنالرأىهذاوجة.أوصناصراحةذلك

الامتناعأنفلكيعىو."سينسنهودلمرد"ججبغج5يحلمردكهنهءالعدموالفرلغ

بينتنقطعالعلةالنحويرهذاالسببيةنكارعلاقةبماولشىبهونسببانأرو"هتيال

النتيجهفلانفسالماقئة!هايتضمنالتىبيةالإيحايمةوالجرلنقيحةااتيتاللينجالجر

وجودلانهيعنىذلئنماو،نيةالثاعلىيعاقبالذىبالنصالأولىنلحاقمتممورايهون

يستندوءألث"اهلعالعقابأوضينايقررالشارععراحةلمماةجيتنلهل"افقيبلسلايمةللجر

اتذالسلببةيمةلجرفا:باتوالعقوئماالجرثرعيةمبدأإلىفىذلكالرأىهذاأنممار

فيكون،النتيجةهذهإحداتعلىيعاقبالذىالعامبالنصملحقةغيرالنتيحة

."2را2مبخاصتجريمبنصرهنايمةالجرهذهوجودجعلالمبدأهذامقتضى

العمدية:غيروالجرائمالععديةلبراتمبينأساسيةتفرقةإلىالرأىهذايقودو

فصدمخهانستخلصأننسقطيمةفلا،ضيقةالعمديةبالجرائما:ااصةقالنصوص

بالجرائماغاصةالنصوصأما،والامتناعبينالفعلالإيحابىالمسنواةإقراررعالشا

+مم.المساواةجهذهالقولييررمافىعياراتهانجدأنونستطيع،فواسعةغيرالعمدية

334،باتالفربمميىالعقوقانونمن295المادتينعبارةبيننقارنذلكولتوضيح

فتل".عمنفتتبهمان،العمدالقملتعرفاناللنينالمصرىباتالعقومنحقانون

9(ممالماديحةوعبارة،بىنهةفنبفتقجن،نااتنودودقض،آلاثعنهبنهندقعماليجعمدانفسا

تجرماناللتينالمصرىباتالعقومنقانون238،نسىالفرباتالعقوفانونمن

تعمدولابغيرقصدفىقتلهاتسببأونفساخطأقتل"عمنفتتكالمنغيرالعمدالقتل

"9ء"لخصفرد-ءججتقهوعكألاعهةيلخة،ا+ءممبمعةئجالقعمن5"تقة5+فبنبم"،فء
ظكأل+حمفهوعتهقنهمبن"تعيلألاقكنجالقلائمنميقمقةكلجبركمقئخ80

العمريتوافرحيتلنتيجةاذاتالسلبيةئماالجربنكارهىالرأىأهذوخلاصة

،خممكأع*بى.لحود25"5ءمم+84،كحثقبك50ء+8"هيرعيجظ.مدد95+.2ال8ة(؟،
لمعكقكةطجءالمجهعةكأ.ء*7خئ+.53ال"ة5محفلحمبمحنةمح+.كهظعكث.مه*9،7ء

.كللمحآةء.قعمحققيع*+-99ء".تغمةهمعنقء*حج؟صيلح+.9آةمحقة،*+ىكفقصرسحكهع5م
88.،هميمجةة.كععمنهب-5كأ.كهتحة952"ميره"50

ءعققصىبة8خم!".س،كجمحفهع*.05"ممميقئذخر--(2،

.!لائةعهىككاعحة93عة*ءه،لمحيرمه+خميم!العه+مفبةلععكعبمععئ-4ء(3)
+.05يكء،



كا-هخمممه

الرأىهذارجحوتد.العمديغةوانبطأسوى؟توافر!لحيثبهاوبلإبحتراف

يعضو"3والمصرىالفقهمنجانببهوتأثرفرئممافىوالقفاء"2"ابافقهرق"لدى

.وك"المصرىالقفاءأصدرهاالتىاقيحكام

.-.المو)فمذامنكأ52مخ(؟،رتمهامشفىائيهااثارالمرابحأنظر(؟،

ئنهن!ققميج255.*ء+لمتعة51ءقةحكم+.،قشرميمتعةنهننفلنميجظعلا1*مصيمتعة(2،
2355ءسحك5+نيلمعج+،كمنهنققهيحآومقبءائؤمر035جهرسيهالث

803ص2غوقم.ه...مبادممخء:راشدعليتنووا-نج7ةصبدوىعلىسبتاذالأ(3"

فانونمن386بالمادةرأيهلنأييدبحوىلىالأشا"ؤيحنج.؟،8من؟48رتموافوجز

طلبوعدعيهاالفدرةمحمساعرةبذلعنالاءمنلحاغنتانحاعدادفىتعتبرالئالعقوبات

نزولةأوحرينةأوفيضانأوغرقةأوهباجآوحادثحصولةحالةقالهفمةالسلطةمنذية

جؤةلملىلابسيطةسلببةجريمةلمديشيرالنصهذاأنوالهقيفة.عومةئخرىمضائب

مصطنىالتور،الحجةيذهرقنفىأنظر،البحثبثونحوعلهفلاشمأن،نتبجةلأاتسلبية

..65عنالقليى

سدرتفقد..الموضوحهذافىعجلأرأىالمصرىالفضاءيلىينسبأنالصعبمن(أة

؟7سالحقوق،؟9ء2مايوسنة؟ءفىالا+نئناف:فرننافىالصاثدبالرأىمنأنرةأحكام

حضورهفىبجرىمحاالبوليسقابع!سكونةآنالمحكةفبال-سفوقد،؟65صه7وغ

شربكامجعلهولاالنعذبجرغةعنمسئولالا:مجلهالاعزافعلىلحلهايتعذيمبمت

الحبعاة؟925سنةفبراير9قيتةالزقازجخابات،الجروحإحدثثأوالضربتهةفىحى

لوليده،الصرىالحبلهنربصذلمأمشانفىامحكةقررتوفبه،688مخه58رقي5س

جتبرولا6الفتلتعمقتأنحهامنهبوخذابجابىعملأىاقهةمنيقحلم"أنهيهلمكيفركته

ول!كنمحكة."الموتعنهنسبببخنهسلمولوحئعلييامعفقبآيمةجرعكأمةبلاالمولودا!رت

بقاب73خن375رتم؟4سالحبماة؟933سنةفبرابر22فىفصتالجزئية!رن!ج

الزراعةتركأفهاليهنسبماوكلن،لهابدداباعتباؤعليهامحجوزقطنزراتعليحيرس

82فىحكأنلنفننمحكةأصدرتوقد.ازإحأتلفتهاضىفضجتننبعديجنيهاأنبحير

تعجيرأنفيهقررت27من28رقم،مجالفافوفيةئلفواعدمجوعة؟936سخةديسمبر

بعتبرالحياةوسانلمنمحرومةمنعزلهمكنفىونركلمبرحأنحعربأضربالحربهةعنشخص

اخمخ!هذاوءفعالدالألتلكمباشرةففبجةالوفاةوبهفتبلقملهبنيةذلكاقترنمىمحدأقتلا

كانالجانىعنسدرماأنيهاالفرض-)،المثكلةهنهفىالنفضمحكةرأىعنيهثفطلا

ثملمجراميةففيجةلمحداتقلةبهسعىمجابىإفعلهالجانىعةسدولمذاأما،خالعأامنةاعآ

فالجرجلةق،بذمالغتيجةئدتزجيههاو-الفعصلهثاراظخالحافظةالىبهبفعا:تابأعقبه

النقضن.محكةأمام:ثارتوالوقائمالي،الإطلاقنحكافىتثبرلاوالمسئولبةعغاإمجافةمجوعها

ابخوبتتانونه2نه



سبكا54-

فقدوفرلغعدملإمتناعبأنالقولصحيحافليى:للنقدمحلالرأىوهذ

التحديدهذافىوهو،إيجابيةنيةظنووجودهكظاهرةلهقانونىأنهكيانفدمنا

استحالفإذا:تناقضعلىىالرهذايقوموءالقانونى"لملولفىسببايصلج

يمكنالامتناعبأنالتصنيمالمنطتةغيرفمتبجراميةلنتيجةسبباالامتناعاعتبار

تقومنتيجةذاتسلبيةجريمةعلىخالثاينصحيماالنقيجةلمذهسببااعتباره

لهاوجودلاصببيةروقةيخلقأنيستطيعلاالشارعأنذلاث،الامتقاعيهنا

إنماو،الشارعاشكرهاقانونيةةفكلقدمناكاالسببيةفليسعت،المادبافلحلمفى

فيمةعليهايسبغومعينقانونىلمعيارطبقاالشارعيهايعترفماديةعلاقةهى

العمديةوغيرالعمديةإلجراثمبينارأىهذايقررهاالتىانتفرقةأما،لأف"قانونية

الامتنغبينادلهبيةبلاقةالاعترافساغفإذا:؟طلانهكلاوايلفتحمل

فىيعماحالامتناعأنينىهذافإن،الهديةعرالجرائمفىالإجراميةوالنتيجة

العمديةءالجرائمفىالعلافةجهذهالاعترافتعترضذلكبعدعقبةفلا،سبباذاته

المغعمدغيرالممتنعيعاقبأنالقانونىالمنطقمعيغفقلاممافإنهالهايةوفى.

فلالديهالعمدتوافربأنابختمععلىخطورتهزادتفإن،محدبمانتيجةباعتباره

يكلأهعليهيوقععقاسي

للنظريةبهذهقال:فلماصرلعوفناعئلايمايصببصرئلفعل-357

ظاهرة-لماديةاالناحيةمن-ليسالامتناعأنوعنده،)+محيود!ثمازدن

بيمنبةصعودونالسببيةقلاقةوتقوم،بيجابياعنصرافيهإنبيها،خالصةسلبية

(معبحتلذاحىمخوءعربتهفبججهالهاوةأحدمتلبنعداقىيذعربة3"سائقةعدنتخا-لاتختلقه

يحبىمنوحاقه،عليهالجنىكيهلملظبودىكانجرماالىالحيوافات)يفافمنامتخمنهقرببة

اقنورة3؟؟بى99رتم؟ءحاوو،فيموتالبهالطامنفد،عنجعتنعئم:مخصآ

.(55عخالسعيدمصسفةلليد

.الموافهذامن3؟3ص338ونمأنظر(؟)

.63سافدمصطفى"روالبى(2)-



يح-5-م

امتناعهحينلايكمنسانالإإنلوقنيقولولنفصيلفكرته،والنتيجة.العتصرهذا

هوالفعلهوهذا،معينإيجابىبفعلذلكخلال.يقومبعاو،محفماسلبياموقفا

بالواجبالإخلالفىالسببباعتبارهالقانونيةأهمشهالفملولهنا،النتيجةسبب

الفعلأننلاحظالنظريةهذهولتوضيح.قئ"الممتنععلىالمفروض"لقانونى

باعتبارهسبيهاولكنه،النتيجةصببفاتهفىليسللامتناعالمعاصرالإيجاق

الذىالإيجابةالعلأجزابهبينمنلينالإنسانىالسلولتمنكليإلىمنتميا

.القانونيتطلبه

!حج!ككأكروجقولكل-يودىفتطبيقها:غيرمحيحةالنظريةوهذه

ترضعأنفيهعايهةيقعينالذىكانالوقتفىنوبهاالأمياكةائمبارإلى

الفعلفهنا،مقبولآذلكوليس."33الطفلهالوفاةالقانونىالمعنىفىصبباطفلها

الشا،عبيعتدانالقانونىالمتطتةفىالمتصورغيرومن،قانونيةأهمبةلهلبست

بينموجودةغيرالسببيةالصلةإنبل.للجريمةالمادىالركةبهيقومكفعلها

النتيجة،دونحدوثذللثحاللماإتيانهءدمتصورنالولأنهوالنتيجةالفعلعذا

الدليلئذلكوفى،لماتالطفلترضعولمالسابهتهاالفعلتأتلمالأمأنفلو

يأنىألاالمتصورمنأنهنلاحظالنهايةوى."+والنتيجةالففىبينالصلةاشدام

مطلقا؟سلبياموفقايلأزمأنأى،الإطلافعلىبديابيافعلاامةماىحينالممغنع

للنتيجة.سبتحديدعنالنظريةتعجزالحالاهذهوقى

يةالنطربحهذهقال:انوعما-ربرئلابهقهئيريمابىآلفملةسببمم-358

الامتتعلمجونأن،و"8"،امحكلقنهود(وميركلعالعا(!،وحلاسرقييواكل(كروج

ةحمةكمث+*يل4،،عرءىبهقةءرص؟"ىبمئقبخمئد،كتهبهكاعحه(؟،

عة+-4آ5.يح

:ء9العكنيلاصءقهكال2ثةكالأ+"مميي،سكلعنهئكه4لخثه(2،

-قمحلأقنفصرههن*+رصح:نهايجممقممفرءكفة**نيجمحء+-"يهمصرئئ-محمكلء(3"

محثكقلعيكدء*لقرعدلئءقتءءعقفهكةآمخة*ئةمقة25،ء"رى

عع!"بىمحة:كالجهمنع!كرقفسهقائجميدنجحعة-لأ(،
!ج!ئههكهبمعهمححمم"،ءتبفةثبتةك:قنهكللاعءمحنهعنهةجيس.*"-



-سحععبابيهم

يحميهحقاومصملحةغل!خطبرآنشأفأسبقهبيجابح"فعلمنالقانوقىيستمدكيانه

.لأفعالامنمجموعةيألى؟أنفانونىالتزاممرتكبهخت!اععلىبهوقامالقانون

المعلحةعلىفعلياعدواناوصيرورتهاففطرهذاتحعنهانود.ايجيحولىيجابيةالإ

ذاتهفىليسولكنه،الأفنالهذهبتهانعنالإحجابمهوفالامتناعءالحقأو

أخ.ذلكفىواءجة؟عليهالسابقالإيجابىالفعلسبيها-وإنما،نلنتيجةسبعب

بعطتحولثمالحتهاأوالمعلحةهددالذىالخطرسوىليمنتالإجرامية+النتيجة

يجابىالإالفعلعنومتولدالامتناععلىسابتةانبطرؤهذا،فعلىعدوانإلىذلك

ولكن.؟الفعلذلكإلىيذممبأنيتعينوالامتناعإلىينسمب،أبئفيستحمل

الفعللصببج!كلفهو،!سببايكنلمفإن!إلأهميةمنييقآلينالامتةغ

اعتداءإلىيتحولأن.عنهالنامىءللخطريتيحباعتبارهعليهالصابتهاالإيجابئ

فىطبيبمرعبذأ:التالىالمثالأنممارهايمه"يذكرالنظرهنهولتوضيح..-فعلى

الأفبالةلمتيانعنامتغقاالمريضجمفىغضواقاستأصلجراءيهعمليةبجبراء

الامتشغذلكهوالموتسببفلين،بلمريضفماتالنزيفة.لوففوريةالفر

العملية.الطبيببهأجرممةالذىالإيجابىالفعلولكنه

بفعلبىمسبوقاالأحوالفىكلالامتناعفليس:النقذمحليةالنظروهذه".

تمتنعقدقالأم،القانونعميهالذىاعقأوالمهه(حةييلحدخخطرامنشىه.إيجاية

برضاعدفهعلحهايتعينالذىكانالوقتيسبقأندونفيهلكطفلهالمرضاععافها

طبقامستحيلايغدووعندئذ،بالخطرالطفلحياةتهديدشأنهمنإلمجابىفعل-

توضبيحهانهمارهاأبهأثكادالذممةوالمثال-"ث35لاوقاسبيه.نجديديةالنظرلهنه

الحبهوقالامتضاعيثيرفلا!البحتمحلالمشكةتحديدفىخثهمعنيكشف

إيجابيةآلجريمةؤثنذ،قلفعللحلثإلى.النتيجةتنسعببذ،بهضعوإيجابىبععل

قىصعوبةفلافماتطعامالمليهيقزملمثمشخمماافبانىحبسفإذا،خالمة

تثورحيمابةالصعوولكن؟.الإيجإيىفعلهأسابهبهاءلىالعتلعنبكستوليتهابقول



يح-لإهبح-

فالثيعفةو،إيجابن؟فعلط.مصبوقغيرأى،ظلصاامتنإمجا-الجافئمسالتيكون

تنخقض:علهاتقومالنظريةوهذه"مجالهاجمحجحغيرفىأبحاثياتجرئيهالنظرأن

من،تحابىالإالفعكيهلأنهتقررولكتها،عدمذاتهفىالامتناعبأنتمناعنع

هذاإلىالعذميضيفأنالمتصون.غيرمنأنهبذلكفاتهاوفد،سببيتهحيث

أساسيةفاعدةبيدارإلىالنظريةهذهمنطقيودىالنهايةوففءجديدت.قلفعل

،الإجزاىللسلولشالمعنوىالركنمعاصرةقاعدةوهى6الجنائىالقانونفواعدمن

هوسبعبالنتيجة،بذ،الامتناعءلىالسابتهاالإيجابىالفعلفعيتمثلاللوكقهذا

وهىطظة،الإمتناعلحقخبلاألعمدىلايتوافتصىغيرإلخطأئواجنائىولكنالقصد

.،(3الفعدءدلاحقة

سالبيةإنباتفىبلنظريةهذهتعتمد:ئاعدعرئدنفميفيفدممبمصر-359

التىالنفميةالظاهرةعنفيهاوتكشفالممتنعلنفسيةدقيتهاتحليلءلىالامتناع

بثعرطليسأنهالنظريةهذهأ-نمارو.يرى.الإجرايقللنتيجةسبببأنهاتوصف

،جيةنفسيةقوةمجرديكؤنأنالجائزفمن،ماديهظاهرةالبله!.يكوننأ

يصفحوالقوةهذهبهتتحققالامتناعأنقلعالدليلبتامةالغظريةهذهوتحاولى

منأنمضموتهابسيطةفكرةإلىالنظريةهذهوتستند.ينتيجةسببا-بذلك

.التخققإلىالسبيلبذللثلهافيتيحالنتيجةث:دحنعترضعقبةكانتبفعلهيزيل

هذايوصفو،النتيجةثحدومافاطه.العقبةلظلتلولاهلمذ،لهاسببافعلهيعد

فأزاذالغرقةيؤشذءلىشخصا"ا"ءماهدفإقا.للنتيجةسلبىعاملبأنهالفعل

+كإن،نلشخص.ذلكنغرق"مجكاننعةولكناليهنيةخزامبإأقاءبنتاذه

وتا-ماىفا-ءافلمل.،ا"لاستطاغلولاه-إ،انوفاهسشاشذ-بغيركايعدب"فعل

حالاتفىيتحققهوماالوضعهذاأنيةالنظرهذهنهارأيرىو..الوقاةحدثت

والعاملالنتيجةتحعقتعترضالتىالعقبةأنتعلحيلمنعليه-مايرد-حق،،لضمناع.



-لخيبح-

"ب"و"ا"إنقلناالسابقةبالمثالاسغعنااإذو،نفىطايعلممايلهايزالذى

الذىالتسلسلالسيىفىنفسيتهيدورالذىانمتنعهوواحدشخصفىيجتمعان

حينما:التالىالنحوعلىالامتناعسببيةالنظريةهذهوتحددء"8"النتيجةمجدث

غردوناتطاعتهفىويكونالتحققوشكعلةلمجراميةنتيجةشخصيلحظ

إلىمتجهةبرادةلديهتنشأفإنهعليهواجباذلكويهونجونهايحولأنيهدده

طريقعنالممتنعفإشاكبتها،النتيجةتعترضعقبةرادةالإوهذه،تفاديها

سببا.يعدالأخيرالإرادىالانجاهفإنجراميةالإالنتيجةلخدثتلهامصادةلمراجة

تحولعقبةكانتبذلكفأزالالأولراسىالإالانجاهأزنلباعتبارهالنديحةلمذه

والنتيجة.الثانىرادىالإالاقياهبينالسببيةعلافةتوافرعلىوالدليل،دوتها

ي.نحمئيهبوركةالنظريةهذهأنصارومن،ماحدثتلولاهأنهالإجراصية

لا،
.كائمح*برجرو

العمفىالامهماعسببيةيرلتبرصلحتلمنمهع:غيرمقبوذالنظريةوهذه

الإحجامإلىلمرادتهيوجهولكنهالحقيهددالذىاغطرالجافىينحظيث

حيشالعمدكةغيرالامتناعسببيةيرلتبرتصملحلافى،الامحعداءيتحققكل

فلاواجبهومناسةطنكمهفىكافةذلكأنبننمارعلىاغطرالجافيلحظلا

القولةمقصورايهونولاالاعتداءتحققدونالحيولاإلىمتجلأإرادةلديةتتشأ

؟ق-النظرهنهأنذلكيعنىوةالنتيجةحدوثبليهاينسبمضادةلمرادةبوجود

النظريةوهذهغيرعمدية"3".كانتبذاالنتيجةذات4اسيالجراتموجودتنكر

،الحالاتجميعفىتتوافرلاالنتيجةتحقت!دونةل!يعاإرادةأنقيمهامنيقلل

وشكعلىوهىالإجراميةالنتيجةاكنراثدونشخصيلحظأننادرافليى

!نهعنه!+.-ئ(؟"

!ننههننكلبرءعقيمحقنهبدع+،ةقفةحميجخمثه+ةههيركعقه(2،

حظنهديبح5++ء++:سمعقةخمصجسعظكفقددل5مهقهن7ظتكىبء--يح

كع+بعهكةعظمحخهمعنؤ5ب



.-ي*معن

لتسرمحلولايكون،دونهاالحيلولاإلىتجهةلمرادةلدبهننشأفلا،التقق

نقصهالوقتفىوقلنا،المكترثغيرمسقوليةبعدمقلنااإذو-"؟"مضادةبرادة

القولهنافإن،عيالمهبرادةلديهمنشئاالحقعلىحرصهكلنمنبمسئولية

النظريةوهنه-الثانىمنإلمجتمععلىئخطرالأولإذ،القانونىالمنطتهايناقض

تحنعفهةماديةكصملةإليهاتنظرأنمنفبدلا"،السببيةعلاقةطبيعةتتجاهل

الهاية-وفى.مادممةذىكيننغير.لمرادىاتجاهدمجرمتهاوتجعلنفسياطابعاعليها

فىينقبأنللقاضىميسورالينإذ،التطبيقعسيرةأنهاالنظريةهنثيعيب

بحداهمالا"ءإلىالنتيجةينمسبوأننلصابقينرادتينالإوجودعنالجانىنفسية

لاندسبرجالنظريةبهذهقال:لرممنرعاللببعصرئلبببيجه365

إنتاجهاأوالنتيجةخلتةبينالتفرقةأساسعلىوأظعها،"3"ةج*ةك5يحك

النتيجةنفلنة:5+ودقنيجي+محدلث4تسبيهاومجرد5+هكصج+فالحه!عب

تسبيبهاولكن،لذلكصاخماالامتناعيهنلمثمومن،ايجابيةقوةيتطلب

ومن،النتيجةقىخلتماساهمتالتىالعواملهامنواحداالعاملغيركونيقتصىلا

النحومساهمتههذاءفىثبتتفإن،العوأملههذئحدالامتناسايكونأنالمتصور

لازرسبرجيأتىيتهنطولتوضيح.النتمحةوبينلينهالسببيةعلاقةظمتفقد

ضغطعنماناتجمقرالباروعمودممةاحدقىالزشقشغطإنقلنااإذ:المثالبمهذا

منخلوهالاخرفىالعمودالزئبقصعودأسبابمنفإن،بديابيةقوةوهو،الهوأء

سلبىلحملومر،الهواءوجودعدمأنيتفمحالنحوهدأوكل،المواءضغط

نطنىالإالصلولشكلذلكوتطبيق،إيجابيةظاهرةأسباببينمنكان،بحت

نأنقررأننستطيعفإننا"نعزلمكانفىشخصقتلاإذ:التالىالمثاليوعنه

الحنلةهذهفتكون،نفسهعنبهيداخسلاحايحوزلاكونهقتلهأسبابمن

"ئححض+م88.(؟"

ئتعبطصكة"+.037(3"

ب!:!جةعءوىممهم*ئءسعير،-"ثصىسه،دلثعقد(3،

5*فبء8ممكمميجبة!ققة!ععلعق!طغولصرمحهعكفىأ.ههخق(ءجيج،2عة



الئخو-يرىغذاوفىءالوفاهأنحها(ببينمن،السلاحوجودعدمخ!و،انسابية

علافةب!وافروالقؤلسلبياالإنسانىالسلول!بينكونتعارضلاأنهلاندسبرج

لمجرامية.نتيجةبين"وبينهالسبديه

"ومجر؟خلقالنتيجة!نجهاتقولالتىفالتفرقة:للنقدمحلهاالنظريةوهذه

حتىواحدعاملثمرةاغلمقوليس.،تسبيبانفلقإذ،السئدإلىتفتقرتبمبيجها

العوامل.من.متتوحةمجميرعةثمرةهوبنماو،بيجابية.قؤيهونأنفيهطيشلأ

يهبرعقبماءواملالنتيجةأحدباعتبارهالامتناعبمبببةالقولفإن-ذلكإلىبالإفيآأفةو

يحاولهلمالإثباتوهذا،العواملمنالمجموعةهذهإلىالاءضنلمانتماءإثبات

نظريتهتدعجملاندنحمبرجبهماحاولاقذينالمثالينأننقررائهايةوقلاندسبرمجء

النتيجةوف":ففعوذإليهاتنسبإيحابيةعواملفيهماتوجدإذ،لننتصالحطغير

المثلنفنوالقتل،الاخرالعمودفىالمواء.ءمنطإنىبرجعرتمؤرا!لا.دومعفىبهتلابئ

يرجخالمجفهاءلميهلدىالسلاحوجودعدمن!حاإذو،الجانى!فعلإلىيرجعالتانحة

نلىالوفاهحدوثنعزوأنفىفنهرددلافإننا،إنلافهأوإيجابىعسمرشتهعاملإلى

.!لاالحالاتيرنظريتهتطبيقيحاوللمندسبرجلاأنذلكيعفةو،العاملهذا

غيرفيهأيعظئالاالتئالحالاتوتهع،ابقانوئيةالناحيةمنالمشكةفيهاتثور

-.-...بحتنحتناع

نبرسرامصر.تحفالتمحسىالن!ممناعيندلمممبب!.بعصرقيجايربضاف-316

الامتضاعويفم،الإنسانىللسلولشعصورةهوإنمأو.،وفراغاعدما.الامثناعليمى

ذلكإلىبالإضافةوالأمتناع،معيننحوتلأالمتجهةالإرادهبوإيجابياعمصرا

ا:لمارجع،ابعإلمفىغايةلبلولخ.وسيلةالماديةمنالناحيةوبو،ادةهنخالإرعنتيثر

!آالمنطتأيممدمإذ،سلبيةظاهرةنهبأعان!مالايوصفأندونقيووذلايىحال

مجردبممنالامتناعوليس.لميحابيةظاهرةعناعرهاجنمنسيبمةظأهرمجتقحنم

"فخيقة،ماديةظروفلمزاءيصدرفهوإنسانياسلوكافباخماره،نلردكقللكيان



-*+9أل-

ىكل.صورهـالإنسانىنلمنليلش1ولماكان؟موأجقتهافىصنحبهو-يمثل-تصرف

المخيطق:الماديةالظروفشلىسيطرةيكتسبالصفةهذهةبفضلفبو،مدكأواعيا

إليهتنسبالظروفهنعبأنالقول.ذلتثمودممةفيكون،:كايصةإلىيوجههاوبه

هذم.اندماجحدإلىذلكيصملو،العايةهذهلإقراكوسيهلهبعضجماعتبارها

فظروفلمرضاعطفاياعنتمتنعفالأم.مادياطابعامتهاواكتسابهفيهالظروف

لمطعامالملائمالوقتفىي!تطيعشخصوجودعدمة!االمةالع!مسيرمنها،نحعينة

والأم،حياتهيهنذالذىالحدجوعهبلوغونفسهبنقاذعنالطفكومجزافل

-الامتناععتهاصدرمافلم-ا"ازلمتستبمايم.هذاالافلءلىأوالظروفجيذهتا

عواميلأمنالالجموعفيه5محهذا،يتهاغاإلىوفوتوجههاالظر5يرهذبهفهدعتسيطر

إها!.منسوبا

ليعدوانعميبفهؤ،الفانونيةبممببيتهللامتناعالاعتراففئصعوبةولا

ينتظرالشارخأنبزلك؟يانو،القانون:تحمايةجديراحقماوبهمنامححةنالالذى.

الفعلهذامنشأنأنيفترضوعايهشلكيوجبوإيحابىفعلآيانإحادمئ!

نلا،الحؤقالعدوانننالالشارعتويهعهماابعتنعسلولشخالفنإذا،اءقاصيانة

الدليلبتحمليالقانونيةوالسببية.المنلىلشذلكهوالعدوانهذاسببأنفىشك

الذىالإيحابىالفعلاعتبارنافىوضعنالمذامإنوضحهاوهذه،الماديةالسببيةكل

نفسهالوفتيعدشلثمفىلمذ،الإجراميةبالنتيجةعلاقتهلناوثبقتالشارعينتظوه-

ذلكالجانىأنىلوأنهنجققدينافبتا-بنمتيجةاوهذهالامتنلبينللعلاقةلمثب!تا

حدوثلعدمعمبمبالفعلهذاأنذلكنجعفع،امية.الإجرالنتيجةحدئتلماالفعل

ءكوثسببالامتناعأننقررأنالعقلىاللزوميقبطرذلكبقتضىو،الشتيجة

-ذلكفمعبئوقانه.تحدثألا-الأيمطفلهالمرضاعشأقمنكانفإذاءالنتمحةرت"

ونلأححظ،نئمارئإ،فىالصمحيحهيرا)وأىوهذ!ءيفاته"هومببعبلمرضاغةعدمأن

فبالفقهيسودالذممةالرئيمابننوبينهفارقكبيرالهمليةالوجهةمنيوجدلاأنه

ءحمنهجمحنهليلإننهتفبغلاال89هـ،1جرع،جفعة5لاقنخ،آ+نهظجفعالنكل.+لالهرةمجرمءممث.ة(؟،.

مظعنلأء80ءلىمها-9نكءحمكلعةطنكء.-كيمكةمءنهة"ظنهكققعقد8ة8ممهآ،



-كعع-

بالفبةفارفةفلا:مصرفىالفقهجانبمنبهرالتاإلىيميلوالفرنسيينوالقغاء

ينحصرالفرقةبذلكو5فيهاالامتناعبسببيةالرئبانيصلملمذ،العمديةسكريجراتم

الممتنحلدىالجنائىالقصيرتوافر65باتباتصوشانومن،8عمديةالجراممفى

ينفىأنهبهنتولالذىالرئىميزةولكن.قق"الفرقهذاالعملفىيفميقان

فىوإنكارهاالعمدىغيراغطأحالافىالامتناعبسببيةالاعرافدبينتناقضا

بفاالمتعمدالممتنعمنالعقابيفرئلايكفلفلكإلىبالإضافةهوثم،العمدحاذ

يمته.جرأكانتوافركلقاطعنحوعلثبت

..!ئآلئحا.بم
ا

المادىبازكنضلةاعتباراتالىالمسقندالجرائمتقسيم.

نلآرل-يك"الجرامتقسيمانالنطاقهذافىيدخية:-أقيمبر362

بسيطةجرائمإلىتقصيمهاوئلماق،سترةوجرائموقتية3مجرإلىتخسيمها

الجرائمفكرةنحديدالتقسيمينهذيقلاراسةبعدويتعينةاعتيادوجرائم

-.الأفالخفىقعتابة

للجائأولة

المستموة6نموالجر!لوخية6مالجر

تحققةخرتالذىبارمنالمعيارهذايتعلق-ئلقيهخءمعار-363

ة6ةعةالققلاممطفىكتووا:مصرقالففياءجمهوونلرأىهذابلىويمبل(؟)

.197عن175رفممصطفخعودعودادكتور-54عةالسعبدمصطفىنلسعبدقتور.ا

ء.؟5دمحنعببدربىفالايهتورة97منه؟رتماحاعيل!ا!رايمعودالأستاذ

جرائمئى،وطبيةابايبةلملىا!رانم!سيمفىبحثفلااقفسيعبنيقمذفىففتصر(2،

"ة3رنمانظو،مببرماالىكلالمشوفىابحثصبققد)ذ،امتةلمعوجرانماونكب

الموئف!ءهذ!منبح،كط2-52ورنم3.-؟مة



بحتس

امتداإذأما،وفتيةقالجريمةيسيرةبرهةغيريستغرقلمفإن،عناصرللجريمة

بمةجريكونأنيخلبقالقتل."ة"مستمرةيمةقالجرنسبيايلطووقتخلال

قليل،وقتغيرلايسترقانالوقاةوتحققالحياةكلالاعتداءفعلإتيانلأنوقتعة

المتحصلةأوالمسؤجةالأشياءلمخفاءيمةجرولكن.للرفةلا"بانسبةيقالوالمثل

تمتدوالحيازة،مىءحيازةعلىتقومإذ،مستمرةيمةجرهىجنحةأوجنايةمن

استعاليمتىلجربالنبةيقالوالمضل،نسبياصر"يلطووقتخلالالغالبفى

قدالمستمرةوالجرائم.حق"ملأدونالأشخاصوحبس"83المزورةالحررات

الوقتية:الجربمةوبحةبيهاوالتفرفةالمسترةالجسعةقعربففىأنظر(1،

5+هىآع!م!ةمء-!ك7ب5"كهة+9فععتعع!بج+ه0لهة85"منكشة*8العةءآع--
"نعصىجةمهئ".كلا8ة"،+ءثةمحعغد*سىطعيجمع+خقد"-958ؤطكحعب

مه+،885+-،كم50

عودقتورا،56الصعيدظصعلفىالسحيد"يهتور.65منبدوىفىالأصناذ

"552كة6،6رغ...مبادممفء،راثحدفىنلمبهتور،552من؟83رفممعطفةعود

..مبادممخه،عبيدوموفقمتتوراث10؟مىكاهرنمليجبعببهابراهبمكودالأمنك

ء1--.؟خ5عخ

العاقمةكصغلاضخكأاممئفاط:وقتبةالتاليةالجرانمائنقفنمحنلتنتوقد(2،

الفراعكجموعة19غ.سنةنوبر؟؟فقنهه،العمكربةاخدتهمنلهأخصرنيعقبفعد

هوثخصآأنو)نبأتالقرعةكبقدفيالتوفمث(266عة14؟رنمهبالقافوفية

98رغةب982كاسنةفرايرأولةففنهة،الحفيفةيخالفذالهأنفىجةوالديهوحبد

النقنههمحكةأحكلمجموعة1965سنةأبريهعنهه،للاثنباهالعودة(؟25ن

.(807بى؟54رتم؟؟س.196ءسنةفوفبر3؟"335مخ6؟رتم؟لأس

ممة33ة2".رتم3مجالفافونيةئلفياعدجموعة؟933سنةآ!بل30مة!كا(

غيه.حياؤةمنللروقالثىءنجروجالاتغفطحلاالجربمةهذهئنئلحكمةقررتوفد

،*22عة89رقم*بىالنفننمحكةأحكامجمجحة؟589سنةماوس3،فضن(،غ

أظر.جهامنعسكاالورقةمعدمبفةمامشموةتبقةنلجربمةمذهأنالحكمة!رتوقيه

؟955سنةأبريله*5ة0،2ص8؟رنم6س1958سنةديسمبر6فقنةكنذفة

ء867عي262رنم6حم!

جموعة195-سنةنوفبر2.ننتغهالخيرةالموادبحرارجربمةانشرةالجرانمومنة5)

صخبمةبدونعوىمحيحلمداوةوجرغة،(؟8كأعج72وغ2سالنفغنمحكمةأحكم

."693عة535رتم6ءالفونعد.الفافونمبةجموعة؟945صنةأبرلهة؟6تحنظ)



--غ"تهمة-

عالم.السلببة.جويمةالمستمرةالجرائمومصال،سلبيةتكونوفد.إيحأبيةتبهون

..-.،-.فلأ3باحالأرعلنقرارالإتقديم

يستغرقيالقيمةالجربعناضراقصودفما،النوضيحإلىفىحاجةالمعينروهذا-

قصير!لمجاكانفيماوالفصلازمنهذاتحديدلمليالسبيلوما،معينازمناغهكا

9مستمرةفتعدطويلاأموقتيةيمةالجرفتعد

فىيدخلماكليمةالجربعناعرنراد:ايربمم:ممإممرئبرآو-364

لمصالملامستمرةلهعدلايمةنلجرأنذلكيعنىو،والمعنوىاولدى!نيهايهن

الوقتهذاأثناءفى.مادياتهاترتكبفكانس،يلطووقتخلال!ناهاامتد

نأذلثةيعمنىو.-الممادياتهئهعلىمميطرةخلالهتتدخلالجانىبرادةوكاثت

جريمةلقيامغيركافطويل!وفتامعنوياتهادويبةلجريمةمادياتاقاسغفر

23،---.

،المستميىةيمةبلجرلملىبلشارعنظرةمنمستخلصالتحدبدوهذائمستمرةء

ارتكابهاةأنأى،تصتغرةالذىالوقتعناتخلالترتكبأنهايفةقرصإذ

وتطبيقا"يمةالجرأركانمراتهفىكلتتوافرأنمقتضوالتكار،خلالهيتكرر

أماكنفىالإعلاناتولصتهاالتةظيملا"خطخارجالبناءيمتاجركانتلذتت

،ختثيلطووقتخلالياتهمامأدامتدتإنو،وفتيتينيمتين.نمللقجرفيهايحظر

وانمهـهك.البناءأفعالأثناءالجانىإرادةتتدخلغاإو،لكتمتدفىلاياتهمامعنوأن

"6؟4عن257رفبم5سانقنى.اأحكمجموعةآ945سمنةمايو؟2نقمن)لأ("

شرعأحفانتهفىالحقلهمنإلىطفلفسنيمعدميثةجركذلكالسلبيةالمستمرةالجرائمومن

وجريمة،(32ةمن258رقم2بفيةالقافوالقواعدجموعة؟93؟سنة-بو7نافضة،

جموعة0696سنةنوفمبر92بهص.والحددالميعادفىالوفاهأوايهدعقلإيلأخعنالنخلف

.،..:4.؟758.ص6601وقئ-؟؟..سجمحكةعالمععن!حكم

.براخث.بضلأخلههىالاستمرأرقالعبرة"ينبفولهاقكلذلكالنقنههمحكةعبرتةقدوبم2".

جموعة92.همئسنة-قبرا!رأولى-بنقمجددامممابآتلأحلامحي"لمعةفبا-عنلهفلجلجأفن

مجه1ف9-حمة"سغةفولهر19فقنلاأنظرنىلك"؟2ءعة89وقم6بالقانونيةالفوأعد

--..-..-...26لإ.نهةلإغ؟..ترنم

ة"08هب-عة38وقم!لسمحكة:النقغهأحكام؟جموعة595سنق.ماوس؟غكتنأ3،.-

-جة.-.،ت..-*+.-..+م..\.ج3؟صة.لإبم!.يقم2تحلخس؟59ا.تشةبشبلأ32



-غئ-

خلالهالبناءبستمرالذىالوقتحلالدورلهاذلك-فلايكونعندلأورهايقفةثم

فةتستمرالتىالجرائمعلىالفقهاهبعصويطلق.ملصقةالإعلاناتآوقاغا

ثابتا.استراراةالمسترالجرائم"تعبيرمعنويانهادونماديانها

فىالمستمرةالجرائمكليطلقونجخفى،بخنننتهةحنلحنكعئفهعنهعيجصصر

*ثفننهةكئفيرعقهج،يميدتجداراالمستمرماستر6مالجر"تعبيرتهاياومضوتهاياماد

الاستمرارمنإلأولالضوعبخفاعلمليذلكبعديذهبونولكنهم،كاكقنكثنهحفج

هىالقانونىالمدلولفىالمسترةيمةالجرأننرىونحن."(3الوتتيةيمةالجرلأحكام

فىمادياتهاتمتدالتىيمةالجرأما،يلوقتطوخلالتهاياومعنوياتهامادامتدتما

-.وجمعةفهىمعغويانهادون

تحديرفىمنهادوركلحيثمنسواءيمةللجرالمادىا!نمااعناعمر!ة

دهنالنتيجةالاستمراريلحقفقك:مستمرةأووفتيةيمةالجراكانتإذما

وأجنايةمنالمتحصلةأوالمسوقةالأشياءلمخفاءجريمةذلكمثال،"يةالفعل

النتيجةولكنفصيرةبرهةيرتكبحخلالالحيازةاكتسابوهوفالفعل،جنحة

الاستمراريلحتةوقد5زمناالغالعبفىنستغرقالجانىحيافيةفىالشىءبقاءوهى

كتداإجراميانشاطاتفترضنرخيصدوتمحلارةإذفجريمة،كذلكالفعل

تحقتةالتىفهى،دورهاالجانىلإرادةبهونأنيتعينالحالينوفى"زمنخلال

وهى،ذلكالجانىأرادلمذاإلالهاامتدادلاإذ،النتيجةامتدادالأونىالحالةفى

مراحلى.فىكلالإجراىالنثاطتصجبالتانيةالحالافى

بالجريمةاغاصالقانوننصإلىالرجوعيتعينأنةالبيانعنوغنى

ةفعلا+التاك5عة.م+فة85مبر24*5ةالعد8*ءآع5نمجكعبجةميج+77و+مكر.(؟،

واشعذكلقتوراة65منالسعبدمصطتىلبميدالايهتوو2ة68عنبدوىعبةالأستاذ

لحبو!نفنهه-؟-3مىنحماعبلابراهبمعودالآستاذ-2ء8مر2غ9رنم.-.مببدىء

.325مخ258رنم2-بالفبفونيةالفواعدمجوعةلأ93؟سنة

دائمأ"بالنفيجةبتعلتةالاسنرارأنعودعودمصفة"كتوروقىومن(3،

.---ء355ص؟8مموتم



يج-11-

يلا.طوأمقمميرازمنانصمعرقاكانتإذمماعناعرهاوالنضتةلاستخلاص

وإنالعناصرهذهعدادفىيدخللاماعنكلالنظرصرفوجوبذلكيعنىو

يسثغرقعناعرهاتحققكانلمذأوفتيةفالجريمة:و:يؤظيال"نحوتلىبيااتصمل

وقتيةيمةجرفالقتل،طويلزمنخلالممتدةثاراعليهاترتبتإنوقصيرازمنا

تدومحالةذاتهخةالموتكانبنوتصيرزمنغيريستغرقلاالوفاةتحققلأن

خالهوإذالمجفةعليهحيارمنالشىءلمخراجلأنوقتيةيمةجروالرفة،الأيإلى

تمتمرالسنرقحيازةكانتإنوقليلةزمنسوممةيستغرقلاأخرىجازةفي

العةنمربينتحسبانلاالحياروحالةالموتحالةانذلك،طويلوقتخلال

يمةءالجرلهانينآلقانونية

منئيها:عمامرنبربهمفقبةبننرقمئلزىئلوقمتنحمربى-365

أنحينفىزمنايستغرفلاالوفتيةالجريمةعناصرتحققبهأنالقولالممواب

يمطلبالوفتيةالجرائمفأبسط،زم!عناصرهانحقهقيستنرقالمستمرةألجريمة

الوقتية6مالجربأنالقولالأصوجةيكونولذلك5قصيراكانبنزمنا،وتغنيذها

للجرائمبالنسبةيتطلبذلكئنجنفىقصيرازمناءناصرهأتحققيستنرق

بيناقيبزفىعنماللفابطالتساوليثووبذلكو.نسبياطويلازمناالمستمرة

لايكونولذلك،صابطاالثارعيصع-لم5نسبيايلالشوازمنالقضيركمن

نطبيقفىالقاضىدوريهونثمومن؟الموضوعقاصىلتقديرالأصبرذمنجد

لاستححلاعبابالجريمةالخاصالنصإلىالرجوع:ئمرينمقتفمياانتقسيمهذا.

بىموزمنايمعيقنوقتحققهااكانإذمالتحديدتقديرهإلى(لركونثمعناعرها

بالظروفتقديرهفىالقاضىيستعينأنمنمقرولا،نسبباطويلأمقصير.رأيه

زمنههوحددتيمةالجربتنفيذأحاطتاليى

تقسنمومستمرةوجععةإلىألجرائمتقصيمهل:انقممبه!نببئ-361

نعتقدلاةمسقمرادانمابعغه!ودائماوفتياالجرائمبعضيكونصثحطلق.

-.56مةنلعبدمعطفىئلعبدادكتور!1،



-يمح-

نأيمكنوالقتلكللسرقةالوقتيةللجرائمتذكركامثلةالتىفالجرائم:فللث

اغرراتالمستمرةكاصتعمالللجرائمتذكركامثلةالتىوتلك،ةمستمركعمورها

تتصورفدجنةأوجنايةمنالمتحصلةأوالمسروقةالأشياءوإخفاءالمزورة

-"ا،-
عقتأيستغرفهالذىبازمنالعبرةطالماكانتأنهنقوكفيماوالحجة.ولتيه

التىالوافعيةبالظروفالاعتدايحمتمفرفلايهون،تنفيذهاأى،يقةالجرعناعر

هذاتطبيتطفىيةتضيربسلطةللقاضىالاعترافإنثم،يمةجرتنفيذكلتهأصر

وفتيةجريمةعورهاأغلبفىفالسرقة.نسبىبطايعلهالتصيمعلدينطوىالتقستم

عنمياهأوتياركهربائى،3،!برقةحالةفىمستمرة!ونقدولكن

إذارضائهدونمماههأوللنيرباءمواسيرميكهرأوالجانىأصلالشاتصاكطريتة

قدولكنا،وخيةيمةجرصورهأغلبفىوالخل.يلاطوزمناالاتصالهذادام

عليهالمجنىلمعطاءطريقعشهاارتكباإذماحالةفىمستمرةجريمةنضصور

تكفىلانتكلواحدخهااكاإذيلخلالزمنطوسامةمادةمنصخيرةجرلحت

أغلبفىالمزورةاتاغرروا+ةممال.مجموعهافهاأحدنتهولكتهاالوقاةلإحداث

أبؤلمذاما.حالةفىقك"وفتيةجريمةتصورهنستطيعولكنمامستمرةيمةجرموره

القبضالمطلوبغيرأنهالثرطةرجللإيهاممزووةشخصيةإنباتبطافةالجانى

بخفاءو-لحظاتسوىيستغرفالمعليهاالغيرواطلاعالبطاقةإبرازأنك،عليه

صورها،اغلبفىمستمرةيمةجرجنحةأوجنايةمنالمتحصلةثوالمسوقةالأصياء

نهلمنص:صهعع!هنهةقظعقعنهةكلحييدم4بئهـفةيقفثهكة(؟،

اكق!عدف""نه+!ققعنعهسةلقظققبرثققها4ءلمبر97ةفعقصالعيجمحءآلمةكنهير
همءمحهمةكر"دو5،8عحبخم*ةلهنهم.عصى"الحكعةمحة2ةمع+كععكم،)ءممق(+.طقة

بمجردوتعهىسموقتيةكلتن)و-الصرقةجركلةأنالنشةمحكةقروتوقد(2)

صاظعةجصعة،كهربافىةيارسرقةوعي،ابيوىعورةفىأ:هلمالا-اوتكابها

!ض!:ارتكهاعلىأقدمكلاعليهالمعافبافعلافىالجانىلمرادةتدخلفيياالمضى؟قتضيى

والحبفة.983بى؟9مموفم؟.سالنقنههمحكةأحكامجموعة1959فوفبنة3كا

الجانىأفعالأنبذ،الافعالمتغنبةبمةجرولبست6مصتمرةجثهجرالسرقةحنالعووة5ضأن

مسمر5حالهبذللةونثة!ة"عامةبالأسلاكأسلاكللوسعلومر6فعك3بىواعاةتنعددلم

بإوادنه.عبيهابصيعلر

.2؟3مة(؟92؟6مليالأنالعتونتقانونحشر،اميند3قالأسنبذ)كأ،



عإلم.وهوالمسروقالشىءالجانىاشقرىلو،كاوقئيةتصورهانستطيعولكننا

بعضبأنالقولنسقطيعلاكناولمذا.اخرلشخصالفورعلىباعهثمبذلك

الجرائمبعضبأنالقولنمتطيعفإننا،دائمامسقمرةبعغهاودائكاوقنعةالجرائم

.مسةمرةتكونأنيغلببعفهاووفتيةتكونأنيغلب

الأحكاماختلاففىشثلأهميةالتقسيم"لما:المفبماهمبى-367

ويرد،المستمرةائمالجرلهانحضعالقةتنكعنالوتتيةالجراتملهاتحنضعالتى

حينفىمحددزمنفىترتكبالوفتيةفالجراتم:واحدةفبهرةلملىلإختلاف

تستغرقه"الذىيلالطوالزمنلحظاتفىكلارتكأبهايتكررالمستمرةالجرائمان

نملميتعنقحينفىالموضوعبةبالأحكاممتعلقالأهميةهذه4أوجوبعض

-.6ليةالإجربالأحكام

:اثنانالأهميةهذهأوجه:ئلنفيمئبرضهرمسىئبزهبر-368ة

الفانونأنالعامةالقاعدةتقضى(الزمانيثمنالةمىسلطان:أوير

قبلبىارتكبماعلىيسرممةلاانهأى،.رجخاثرغهرذىالمهمعلىالأشد

القانونهذابأنالقوليقتضىالمستمرةالجرائمكلذلكوتطيى.به.العمل

ذلكولوكانالاستمرارحالةاتهاءقبلبهعملاإذالمستمرةيمةالجر.علىيسرى

ارتكابهاحالاتبعضفىتكررتقديمةأنالجردلكيعنىإذ،ابتدأتأنبعذ

الذىالزمنلقصرإذ،واضحنحكهاالوقايةالجريمةأما5فلأ3بالنانونالعملبعد

خلاءفخ.بقانون-جديدالعمللأمتصورالايهوننستغزقه

أنهالتجريمنصفىالأصل؟المكانخيثمنالنصسلطان:1،اع

يسرممهاعليها-ةمنهافقانونكلأفانيممتعددةفىالمستمرةيمةالجرامتدتفإفا،بليصع

تحققحينفىعناصرهابعض.المصرىالإفليمفعتحققتلمةاأنه.يرلكيعنىو

-1ة8رتم؟؟سنلنفغنمحكةأحكمجموعة؟960سنةفوفمبر29فمفصر(؟4ن

نهخ



أنفينلبالوتشيةيمةالجرأما.غايها"ة"يطبقالمرىقالقانونخارجهساترها

واحك.إقيمفىعناصرهاقتحقق

ثلاثة:الأهمبةهذهأوجه:نلمفمميمئلاصرئ-ئبؤمصر-369

نقدمسغمرةالجريمةلمؤاكانت"تليىالإالاختمماصحيشمن:ئوبدب

هذهجهاكلتختصوحيظذ،متعددةمحاعاختماصدوائرفةعناعرهاتمتد

فالعالبالوقتيةيمةالجرأماء(الجنائيةالإجرامابقانونمن2(8المافة)اياكم

.واحدةمحكمةاختصاصدائرةفىعناصرهاتتحققكلان

يمهـ"الجركانتاإذءالجنائيةللدءوىالتقفدمادقطخيثمن:تانيأ

ابهاءأى،الا!مترارحالةلاتهاءاتالىاليومإلىيتراخىالتقادمفمبدأمستمرة

يتحققلعندرجديدمحلهالايهون!دىعناعرهاتحققيستغرقهالذىارمن

منطويلةفترةالاسضجتحارحالةبقايةعناليومهذانفملوقد،ذلكبهعد

فاملتمةيهونلالمنماو،الوقشيةيمةلأجربالنسبةتتيرلاوالقاعدة."23الوقت

.الإجر(ىالنثاعذبدايةوالتقادممبدأبينواضحزمنى

الحكومالشىء.قؤتعنى"فيهالشىءالمخكومقوةحيثمننللنأ:

الدعوىأفقفاءومؤدى،الجنائيةالدعوىلمنهاءفىالباتالجنافئايحأئرفيه

وحدةثمكانتنو،الواقعةنفسأجلمنبانيةمرتحريكهاجوازعدم

الفع..روطاممن،(8شنههنثصة،محثتقكخنهةانسببوحدةأممة،الواقعة

إذاماباختلافالواقتهوحدةتقديرويختلفةفيهلا".ايكومالشىءبقوة

ء+مكامجعع!م؟كةجرمه+وىةممعم+لقعءقه.كج،بمة++.7آ5+منحملا8(؟،

كا.23ص528ونمكاءأوفبةالفاالجواعدجموغة؟938سنةأبريلكا.نفنن(2،

سنةمايو؟2ة؟83من72رنم3سالفننمحكةئحكمجموعة؟950توفبر2ء

كا.22عى89رتم9ص1958سنةمايو24ء6؟،ة357رتمهس؟958

*.،آجميج9آهع:كممقييح4ء،\0ممع:جمني.+ة""بى،1حمتمعةء،"أكءحةئ(3،
ىء،يء9++.مقيميعؤ"مثتةلىء5ممنظ

النوببت،نون-82



-5-.

الواقعةفوحدةمسنمرةالجريمةفإذنثنت:مسنصرةأووفتيةالجريمةنتمح

سطةولوكانتلمجرامةنشنطمنللبنتالحكمسبقماكلإلى-قنصرف

غيرهوكللمذ،شانهفىالحكميسمدرفلمبعضهجهلتقدالقضماءأوالاتهام

الغرضنقسيصتهدفنشنطمنالباتالحكميلحتةأماما،للتجزئةخمابللأ

الدعومحةتحريكثمكانومن،الواقعةوحدةتشلهفلااضفلالهقلهالإجرابى

عناعرها،كللهابديدةجريمةأنهذلكوتبرير،جيهنرتز؟"شأنهفىالجنائية.

الوفتيةظالجريمةأماءءلميهالابت!الفشاطوبينبيتهاالبئ!ارعفصلبرقد

التمهالإجرامهبالعناعرمحددةهىإذ،ميسورالوافعةوحدةاشتراعذمنفالضحقتة

لمتكنومنثم،الباتالحكمفؤتنصرفولمليها؟محدودوقتخلالتحققت

مستقلةولنهشةمماثلةوافعةأجلمنالجنائيةالدعوىتحريكمنمانعةالقوةهذه

هذهأهميةوتتفح-عليكلاحقةكانتأمالحيمذلكأسبقتسواءبهناصرها

التمةوهى-معنوياتهادونمادياتهاكلعدالتىالوقتيةللجرائمبالنسبةالتفرقة.

تنصرفإذ،-"ثاب!استمواراالمسترةللجرائم"تعبيرالفقهلىعنيهايطلق

اغاكةمنمانعةالباتالحمقؤتكونثمومن،مادياتهاإلىكلالواقعةوحدة

لأتمسنفلةجريمةيهاتقوملاإذ،اءعبمدتمتدالتىللادياتأجيةمن

عاصرتالنىالأولىالإرادةعنمتميزنجراميةبرادةجانيهاإلىتغواقرلا

منخيصدونبناءلمتمامةأجلمنحوكمفمن:قج"الحكمكلالسابقةالماديات

بىقائمازالماالبناءأنلمجردثانيةمحاكتهتجوزلاباتعشأنهفىوصدر

-للقانونالمخالقلاموضعه

.325مة258وقم2!اقمانويهنلفواعدجموعةآ93؟سنةمايو7شص(؟)

.697رج"+هوغ1ب؟598صنة(!ريك16

.325-س2*هوعجج-اقعانونيةنيواعبجمومة19!اصنةو!ام*نج!2)



-.؟بج-

.---بحسلثيافى

.لائباد6موجرالبسيطةلليائم

ىأ،التجريمبكوضوعالميار.هذايتعلق:"لنفيخءمبار-3"ول

ذاته.فىالفعلفإنكان:المثروعةغيرالصفةالشارععليهيسبغالذىآلموضوع

توافرتإننيةالجن!المسئوبيةوفياميمةالجرمادياتلتوافراعتبنرهكافياذلكاستتبع

اغيادالتجريمموضوعإذاكانأما؟بسيطةبذلكيمةالجروتعد،عناعرهاعيهر

لنوافرغيركافالواحدفالفعل،الإجرامةالفثماطمنمعيننوحعلىلبانى

العادةإذ،تكرارهيتعينإنماو،ألاعتيادعنبىلخشفلالمذ،الجريمةماديات

ثمكانومن،الفشاطمنمعيننوعمباشرةفىوالاضطرادالابعظامتفترض

انمالجروغالبهاعةماد"1".جريمةبانهاعندئذيمةالجروتوصف،جوهرهاالضكراو

كلانبطركونالآعلأنفيلكوتفسير،اعتيادجرائممنهاوالنادرلمبسيطة

الشذختقديرقىالفعليهونيذالاتمنالقليليوفى،نفسهالفلفىنلمجتمع

مننو094رهبتكوالجانىمجقسبهالذىاغلنةفىاغطركامناويعد،خطرغير

الأشيإءولمخقاهنلمزورةاغرراتواستعمالوالنصبوالسرقةفالفتل".نلأفعال

بفعلمهاتقومكلنذ،بصبطةجرائمجنحةأوجنايةمنالمتحملةأوالمسعوقة

قانونمن33*المادة)الفاحثخبالرباالإقراضعلىالاعتيادولكن،واحد

جالفقرة9ةد!لي)الدعاوةأوالفجور.عارسةعلىوالائمياد،(باتالعقو

،دايتعا-اتميرج"3"(اب!ارةمنهفةشأنفى(96؟لسنة(هرقمالقانونفى

،حيجدللا*!د+.م،جيع!هك5مةممعفة80مبرفلاالغبف(؟،
نهصالة،.+م.ئ+،ةوىمحكامحبعكةعيج*+ح،81،++8جهال

!ئبطة-.874ء+جك!

عودعود"يهتورة65مىالعبدمدنهدانسعبدندكتورة1ءبدوىظكلالأستاذ

-2؟2من2مهرثم.م5ميبجفء،واثحدفى-ء.اككتورلألأ؟بى؟71وتمحععلئى

.؟86نهنعبيدرءوتكعووأة؟85فط58وغابراهالصىاعبهعودالأستاذ

نن؟30همالجثوقفالعتبادجربمةوالتجووالنتننى%شبننمخربنىجرممةكاتفة(

حلوقد،نفثارةمكاخةثأنفى؟9ه؟لنة68رتمبالقانونأنتالقالؤباتعلؤن

.965؟لغة؟:يتماتمانرنعه



المعيارهذاويكنف.الدعارةأوأو،الفجورالإقراضافعالتكرأرتةطلبانإذ

غيرالبسيطةالجريمةبهتقومالذىفالفعل:الجرائمنوهىبينأءاسىقارق.عن

يمةجربباتقومالتىالأفمالمنحدةعلىفعلكلولكن،ذانهفىمشوح

القهالعادةعيةالصفةهذهنخاحوإنما،فلأ3لمجراميةصفةذىئرلاعتياذ-

:،.الجانىانهتشها

.لإعنيادعةاعرنحددأنالمعيارهذاقطبيقيقتغىو

نفمنهو!دلرارلإعتيادجوهرلمنقلنا5أب:ايرممباترعنأعر-ولم1

عكدعنالتساوليقجنيذ،مناصرهعنكللايكشفذلكفإن،الفعل

يهونأنبفبغىالنيالمدةتحديدفلث9بعدشعينو،الاعتيادلقيامالمتطلبةالأفعال

خلالهاءاربلتكر

الشارحيحددلم:آلاهنبارععبدلقففلشللبمنلأفعالطهمرالم2-

والبعغدبفعلينيخفىفالبعض:الفقهاءاراءذلكفىواختلفت،الأفعالعددهذه

لقاضأقحديداهذايترلشأنرأينافىوالأصوبأفةال"3".ثلانةالأدنىالحديرى

،الاعتيندعلىقرينةهووإنما،ذاتهفىمقطلبائيسالعلحدأنإذ،"3الموضولخر

الموضوعوقانحى،أفعالهالجانىبارتكابالمجطةبالظروفمرتبطةنمقرينةوفيمته

قىبياوالاستعانةدلاثهاواستخلاصالظروفهذهتقدير.يصتيعالذىمر

وفليءعنباغيركاشنةأمالعاتةعافةالمريهةكاشنةالأفعالبفاكانتمامخديذ

الإمراضءل!الاعتيادفجريمة:بفعلينالاكتفاءكلالنقضمحكمةاتقرت

!صع!شبء.ب!الثعة+ح.كة(؟،

9كاةتعمب+ة!.مم+بة8ء"م05كعم!0:(2،

جوائم،الغقىمصطفىقتورا:نلفبحمي!بالر!انلإقرنننفيالاععيدلجرمحةبالنصبةأنظر

،؟9ة3،نلفنحثىبالرباالإفرامةعناالاعتياد،الفتاحعبدححمنكتووا"39غنلإموملة.ص

--.-.ج-9؟ص

!حةدلهنتهـمعجة-ثكأثة



هبهبم

مختلفايةسواء+لشخصين،بويينرقرضينالجانيبعقدالفاحثن.تقؤم؟اوبا

"فجورحارسةئالاعتيادوجريمة،مختافين"8"وقتينفىواحدلشعضأو

ء"ف3المتهةعلىمرتينواحدشخصأوشخصينبترددتقومالدعارةأو

-لفياميتطلبهوالقانونيحددهمافبيلمنالمتعددةالأفعالتكونأنيربهغى.و

كانوإنالأفعالمنذلكعداعماالنظرصرفوجوبذللثيعنىو،يمةالجر

ققملىتتطلبالفاحقيابارأضالإقرعلىالاعتياديمةفجر:يمةبالجرالصلةفو

هوقرصةعنالجانىصدرمافإنكان"القرضعقودتعددأى،الإقراضأفعال

عنيسألفلااتىمميلفوائدهمتعددةبأفعالذللثبعدقامولكنهواحدبوىو

فىالقانونبهايعندالتىالأفعالمرلبميالفوائدتحايللأنجكةالجرهنه

اعةباردوننفوميمةفالجرالقرضعقودقعددتاإذأما.لهكلأالعادةعنالكمثف

قهك،يمةالجرقإمتمختلفينلأشخاصنفسالوقتفىالعقودتعودتفإذا:بخها):ار

،.237ص؟22وقم2بالفانرفيةالفونعدجمرعة؟93ءديبرة،ققنهة(؟،

؟59رقم2ب؟939سنةيناير؟8،؟85ص؟،8وتم2ب؟93لأسنةينابر*

؟936سنةديعمبر238،7عة؟8؟رفم2ء؟43؟.سنةفبراير2،15؟7ص

سنةبنابر9؟"566منغ-ءوقم،ب؟9مم9سنةمايو29"2ءعى؟9وقيي4مج

.67؟عنكاه4ونم6ب؟945سنةأبرلة2"66-مى4ء8رقمهء؟983

366رنم8سالنقمننمحكةنحكامجموعة1953سنةيونيه-.كاققضى،3)

.غ890عن؟غ3رتم7حمة؟659سخةلجيةأبركا،؟.28ص

جميكلة؟929سنةمايوة6قفني:والفجورالفقكلالتحريمةلجربمةبالتمبةنظروة

مم..6مة852رتم؟بالقافوفيةالقواعر

،66ءمحن،.8وفم5ءالفانوفيةالكلواعدجميكة؟982سنةمابو؟؟ففنة)كا(

إحكامجموعة؟9ه6صنةمنوس؟5"7؟منءهرنم6مج؟983سنةحبسبر38

.345ص؟ء2رقم7حمنالنفنىمحكة

6338عىة8ةوتم2ء"فبنوفيةالفواعدجمجكة؟9مم؟.سنةفبراير؟5فقنر،(8،

858وغ5ب؟983مايومنة؟؟"35عا؟*ريقم4ب؟93سهاللادنسمبر7

-.660عى



-قتهي-

ءسعذدوحجما."ث"ةميئليتقومفلاواحدعقدفىالمقترضونتعدداذاؤلكن

أما،"+يمةالجرةيمامقىشكفلامخغلفينوفتبنفىواحدلشخصالقرضمقود

فيماوحجنهكاقيامها"3"عدمإلىيذهبالسيهبدظزأىواحدوقتفىتعددتلمذا

الفعلحددنااإذولكن،واحداضبقرفعلغيرالجانىمنيصدرلمأنهيبلىو

لديناوئبت،القرضعقد"بأنهالعاذةعنللكشفالقانونيتطلبهالذى

ولا.؟الجريمة؟قيامالقولمنمفرفلاالعقودتعدد-المدنىللقافونطبقا-

وئحدوقتفىالعقودتعددتا-إماوحالةالوضعهذابينالحقيقةقىفرق

فثمةزمفيةرابطةالجانىأفعالبينكانتبتاأنهذلك،مخسلفينلأشخاص

جديدأقرضاالقرضنجديديعدو"القانونيتطلبهالذىعلىالنحوفىالعقودتعدد

يبدورهربوياالثانىالقرضيهوبئأنيصمئرطولكن،بهماالاعتيادفيقوم

."8"يةبورفائدةنظيماوالجديدالأجليكونأنذلكيقتفىو

البيازن.عنغنى:نهلالمائلتكرئريمرفهئفىمقفجةئلنينبلاه3ال3

واتخاذالاعتجادعنللكشفةمسطلبفعلاخربينينقضىالإيتعينأنه

ولكن،الجنائيل!الدعوىلمقامةقىالحتهالعقوعذاددةالمدةالجنائيةجرلما!الإ

ينيهأويسبقهومافعلبينكلتفصلالتىالمدةعنتساملنامالمغاتثوربةفلصعو

أنه-علىالنقضمحكمةقفاءاصتقر.معينازمناتجاوزألايشترعذكانبذاوما

للدةتجاوزمدةالاعتيادعنللكمثفالمتطلبينالفعلينبينيفمالأنيجؤزلا

.3كا8خ؟*؟رقم2بالفافونبةالقواعبمججعة؟9كأ؟سنةفبراير؟"شق(؟،

ء2؟لاة؟58رفم2بالقانوفبةالقواعبمجيكلة؟93؟سنةينالر؟8معنه(3،

..66ءمن85،ونم5ء؟982سنةمابو؟؟".

العواببمموعة؟93؟صنةفبراير؟5مفظ.39،منالخقىمصطندادكتور(3،

.2همكاعرلح1*؟رتم2بنلق!فوفية

؟93كاسنةديسعبر؟؟خضهكذينأنظر.*95مدالفقىمصطفةا"بهتوو(8،

*؟8رتم3ب؟9كا8عفةمارمه"ة322مة؟78رنمكاءافانوفبةاالفواعدمجوعة

ء62عظ67رنم8ب؟9كا7سنةأبربله5؟؟7،مى



-مبح-

الإقراضعلى!لاعتياديمةجرففى،الجنائيةالدعوىإفامةفىالحقلسقوعذاقعررة

،سنونتثلاثنجاوزمدةالقرضينبينتفصلأنبجوزلاالفاحسيربا

جرئمةتالإواتخاذاقيخيرضالشبينتفمملأنبجورفلاذلكإلىبالإضافةو

علىفعلكلأنذلك:للنقدمحلالرأىهذاء"آ"كلذعلتزيدمدةالجنائه

لاشقراطمحلفلايهون،جنائيةدعوىبذاتهعنهتتشآولايمةجريعدلاحدة

ولكن."2الجنائيةرالدعوىإفلمةفىالحتخلسقوطالمقررةالمدةعليهتمضىألا

نظرهاالصلطاتالعامةلإغه.اءكافيةالمدةهذهلمياكانتنهبأالنقدهذاعلىيرد

واقعةعنالنظرلإغفماءكافيةأئلةبابمنفهىأكلنهاتكاملتجريمةعن

الاعتيادعنللكشفمتطلبفبلكلأنوالحقيقة.قك"يمةجرمنقععجزلح

ينعنصربينالفاصل!اومنبهونأنيتطلبلاوالقانون،يمةللجرعخصرمو

فىالجريمةعةاصرباجت!يكتفىبية،معينةمدةمجاوزغيرجريمةفىمتتاليين

ازمناجنهبيةالإجراهابواتخاذللوقتهذابينيمضىألايشترطومعينوقت

الذىالرأىخجةو)ذاكانت.الجنائيةاكعوىبتامةفىاءقلستوطاغدد

العامةالسلطاتيجعلبينالفعلينالدعوىلمقامةفىسقوطاءىممىمدةأننننقده

كلنلمذانهبأالقولإلى؟تودالرثث،هذامنطقفبن،الأوذالفعلعنالنظرتنض

فمنالمدةهذهمجاوزاالجنائيةجراءاتالإواتخاذالأولالفلىبينالفاصلةارمن

لهالتالىالفعل!بينوبينهالفاصلةاقدةأنمنالرغمعلىعنهاينظرغضالمتعيهأ

الحقلسقوطالمقررةالمدةتجاوزلاالجنائيةجراهابالإواتخاذالأخيرهذابينو

بينالفاصلارمنتقديرترلشماهوالسنييمارأىأنونعتقد"الدعوىإقامةفى

*9ة6*عن63رنم8مجؤفيةالفواعدالت!مجوعة؟93لأصنةأبريي!5م!غ!(؟،

أحكممججعة؟955سنةأكتوبر؟06ه66ص504وتم8ب؟9نم9سنةحابو

،كا..عة؟.2رنم7س؟9هةسنةمارس؟5تغ5مى؟9ونم2سالنففىمحكة

المعى:هذافةأنظرفى3)

سددءلخهكالمح.38مكعجمةفه*4يلككا7ءآممةهر5مةحه2.همفلأ

9محفةنهععمبم4محء*،ءئطعيعع..،87ه+.ممقذم(3)



كلع--"بح

ذلكنومهىزمغاالفعلينتقارباشتراطعلةأنذلك،الموضوحلقاعىللفعلين

نحديدالسيرومن،الاعتيادبهايقومالمنتظمالتكرارمنحالةعنللكشف

وقاضى،ذللثقىدلالتهاجريمةلظروفكللمذ،مجردنحوعلىالزمنهذا

يعتبرأنوله،دلالتهاواستظهارالظروفهذهتحديديستطيعالذىهوالموضوع

."83الاعتيادكنالكاشفةالظروفأحدارمنىاققاربا

منقريبةلأحكامالاعتيبدجرائمع!ء:النفميمنق--!س74

يمةجراستغرافكلإلىذلكيرجعو،المممرةالجرائملهاتخضعالتئالأحكام

عنللكشفالمتطلبةقالأفعال،نسبيايلازمنا.طوالنوعينأحدإلىتتنمى

الذىارشخلالمرتكبةيمةالجروتعد،،ننالنالبفىبينهايفجلالاعتيند

التىالأحكامأهمإلىكفيماونثير.بالتهمافصلالذىوازمنالفعلاناستغرقه

محكمةلكلينعقدالاعتيندبجريمةقالاختجاص:الاعنيندجرائجلهاتخضع

الاعنيندعنللكشفالمتطلبةالأقعالمنفعلاخةمماصهادارةفىارقكب

المسقطالتقادمصعريانيبدأو؟(الجنانيةالإجراماففانونمن2(8الممادة)

متطنبفعلتخرلارتكابالتالىاليوممنالجنائيةالدعوىبفامةفىللحق:

الأفعالإلىكلفيهالحكومالشىهقوةوتضصرفةالاعتيند"2"عشهاللكشف

هىإذ،بعفهاالقضاءأوالاتهامسلطةالباتفولوجهلتايحيرعشورالسابقة

الأفعالكافمنعددالحكمبعداتحتكباإذولكن،ثواحدةجريمةجميعا

عهاالحاكةوجازتجديدةجريمة؟ذلكقامتالاعتيادعنللكشف

للكشفالمتطلبةالأفعالأحدغننامىءضررأصابهلمنيجوزولا؟اضتقلالا

الفانونمجلاه،للفلليمصطفىارركتور:ومنإقشتياالخنلفةراء21عرصنفىأفظر،؟،

ء99-صالفتاحعبدحسنواايهتوو،297ميالأمولجراثم،453منكاولافتصادس

+محفةجعء"آ+ءعجنهمعظةي+مج،88،ميجثة05(2،

ة2؟2ع2ء؟ومم8ءالقولحمالفانوفبةجموعة1938أءهميمانة؟؟فنمص(3)

كا.7*بى؟همهرتم5ء؟9؟غسنةيناير2لأ



-سج-

كلأنةإذ،يضهلهال"بترمطالباالجنائىالقضاءأمامنيامكيذهىأنالاعةيادعن

عنمباضرةنامىءبأنهعنهالمتولدالفررفلايوصف،يمةجريعكلاعلىحدةفعل

.الجنائى"2"القضاءأمامالمدنيةالدءوىلمقامةثحعروطأهميذىبذلاثو،جريمة

البمميطة.الجرانمعنبهاتتيزالاعتيادجرائمبهاتختصالتىا)حابقةوالأحكام

التجمثالت

الأفعالللتةابةيمةافى

بأفعنلتقوميمةجر"هىالأفهنلالمتتابعةالجريمة:نعيفة-375

المستهدفجراىالإالنرضووحدةعليهافىمدىاءقوحدةبيتهايجمععتعددة

-.-:ينبأصرتمميزشددةأفعالاتفترضالمتتابعةيمةالجرأنبذلكيشضحو.،بها

الجانىاكتفىولوذأتهفىجريمةيعدمتهاكلأنوئذلمقأتهامتماقة،نؤلرلة

وترييفباتالضرمنعدداعليهالمجنىضربذلكمثال،أءلهمنلعوقببه

و)ضا،فانو!اعيهلاعفابذاتهفىالاقرانحن"بنللنتصمحكةتقولدفلكوفى(؟،

الفعلمفارفتهإنرللقرفىبهاقصفةابىخقةوعفعبةأى،ففسهالاعنيادعبةحوالعةاب

لاثةنالعفابمناطوحفههوالذىالاعنببدومذا.نلاعتبادحممنىبهمخققالذىنلأخير

آنعتلايستحيللماهبتهملازمالمرسوفبذاتفلأتممجتوعفففوىهوبذ،بهللمفزضبرين

القواعدجموعة؟930سنةبنايركا.ففنهه،غيرممنولاالمقترصابرهؤلاءمنلابأحدضر

."رتم3ب؟935سنةدشبرغفففكاأفظزكذللةء4كاهعكا83رنم؟بالعانونية

؟9غ5سنةأ؟ربية2ء595منغ58رتمممب؟935ديسمبرسنة03؟كا7!ع123

.67؟عنكأهغوقم6مج

الاعتيادجيكةفىبلإدانةالحمبتضنهاأنبتعينالىالبياناتالغفنههمحكةحددت(2،

ابتالئماكبفدبالضوبة.الصبجرالحممىأنيجب،أنهفذكرتالفاحنيةبارباالافبلنحنعلى

ومئ،المعامههنسنلتوكيف،ذللةكلنعتارأىوفى،واثهمبعليهنتجنىنهةالتعادله

،.وأخرىحاذكليينالزمنمنمضىوع6دفعهفئككلن)نالربوبةالفواتددنمحية

المدةبكلغىسفطتقدأضهاأمقائمةتزاللاجربمةهناككافظلمذاماعلىالحميمكنحى

ي!اير8مص،الاعضلمد!نبكرعهامنبتكوناتىالحوادثبض!الأفلكلمنهامعقطقو

.؟85مي882وتم2بالقانوفهالفواعدجموعة؟9كا؟سنة



-*يح-

الوضمعوقدكلن."؟)دفعاتفىمتلمحموياتومرفةالنقودمنقطععشة

ءلةفعلكلأنطالماافعالهعكدبقدرالمتهمجراتمتتعددأنمقتضياالطبق

واحدةيمةجرالقانونفىتعكالأفعالالمتتابعةيمةالجرولكن،جريمةيعدحدة

.واحدةعقولةصوىأجلهامنتوقعفلا

يمةزربرالأطسىارضاءط:نلأفعالئلمتابضفليزبهمعمابو-376

الوحدةومذه؟مرتكبهاج"لدىالإجراىالغرضوحدةهوالأفعالالمتتابعة

الغرضبوحدةوالمراد.واحداإجراميامشروعاالممعددةالأفعالمنتجمل

إجراميةخطةثمةأنالإجراىالمشروعوحدةمنذلكيستتبعهوماالإجراى

لهايجعلوبيهايجمعرباعزفثمةتنفينعاووسائلعناصرهاتعددتفإن،وأحدة

بهذهعليهالمعتدىالحتةيكونأنالوحدةهذهوتقتضى-الواحدالصلحكم

الجسم،سلامهفىالحةالاحداءنالالسابقالفربمثالثفةواحدتؤكلأ:الأفعال

بأنالمنوطهوالموضوعوقاضى.الملكيةحتةالاعتداءنالالسرفةمثالوفى

التقاربيعدو،السابقةالوحدة-عناعروظروفهاالجريمةوقاغمنيستخلص

العناصر.هذهأستخلاصعلىالقاضىتعينالنيالقراشمنالأفعالبيناومنى

البنمثيتحدفقد:الباعثوحدةالإجرامةالغرضبوحدةالمرادوليس

واحدةجريمةبصددفلاتكونعليهاافىتدىويذفوقالأغراضتتعددولكن

مكانهفىيسرفالذىفالنشال،متعددةجرائمبضددولكنالأفمالمئتابعة

"آمحنتمنهعيج+ود*نهعة*مه+ءسذمبرالقدة+آعكائج++ميج+،79ء+م،5مآ

.ة378،9رتممصطنىعودعودللدبىشورة58ءنالسعيدمصطفىالسعيدالايهتور

ونمنعاعيلةا!راهيحعود+ناذالأء2؟ءعة252رقممبادهم.ء،واشدكلتغورا

جموعف-؟938صنةفوفبر8نفنة:ابجةالجىعةتعربففىلجركذللةأ.؟65عن55

النقنهثمحكةأخكامجموعة0962سنةأكتوبر؟05؟بى؟رنم؟بالفانوبهالقونعد

.856من؟2،رغ؟1س

السابتةهالهامسفىائييانلمثارالنقنههحكىأنظر(3،

.؟82حمث؟9لإرنم7مجالفانوفيةالفواعدمججكلة؟9ذ6منةيوفبه17فقنى(3،



-".--تنح

علةجراثتتعدبمالآثحخاصمنعددا(العامالنقلوسائلكإحدى)واحد

أنيهونعليهالمعتدممةالحقوحدةفقتضىولاواحد"".إليهاباعثهأنمناوغع

لشخصيهمملوكةمسكنمحتوياتدفعاتجملةغلىيسرقفمن،واحداعليهالمجنى

واحد،عليهالمعتدىالحقإذ،الأفعالمتغابعةواحدةيمةجريرتكبكثرأأو

ء"جعليهمالمجنطتعكدلمنو،الملكيةحنةومو

5ـهذتخفمع.:لبزفىئلةقلمتايئئليريهش"تهفحعللقايزمفمم-3لأ7

؟الاعتياديمةوجرالممتمرةيمةالجرمحضعلهااىاالأحكاممنقريبةلأحكاميمةالجر

طويلازمنالهاالمكونةائتنفيذيةالأفعالأرتكاباستغراقإلىذللثيرجعو.

يسركةالمتهمءلىالأسمدفالقانون:الأحكأمهذهاهمإلىيلىفيماونشير.نسبيا

ولوالأفعالهذهتحرارتكابقبدبهعملبذأالأفعالالمتتابعةالجريمةعلى

الإقئبمخارجفىالأفعالهذهبعضارقكباوإذةبعفحهاارتكاببعدكان

يسركةو"اهصرممةالقانونعليهاطبقداخلهفىبعفعهااريهبحينفىائصرى

داخلفعللآخرالتاهمخاليوممنالجنائيةالدعوممةلأطمةفىللحقالمسقطاتقادما

جميع.إلىفيهنلخكومالشىءقوةوتنصرف،الأفعالالمئتابعةيمةالجرينتكوفى

القصاءأوألاتهامسنطةجهلتولوالباتالحمصدورسبقتالتىئلأفعال

ذلكبعدعاثلفعلارتكبإذاولكن،واحدةجريمةجميعاتعدلمذ،بحضها

."كيثانيةأجلهامنالمخاكةوجازتجديدةجريمةبهقامتايح

نلتابهضولبرئغئلاممباتروجمرلغلبر،نمئبممنرةعنهجنلنارقى-378

زمناالجرائمهذهمنجريمةارتكابكلاستغراقمنابرغمعلى:لبزنعالة

بطبيعتهامتعلقةأصاسيةفروفافإنأحكامهامنالغالمبفىواتحادهانسبباطويلا

بهنفبخمعح!لج.ء+لهة8ء+مج"كة،؟(و،2(

مإنر؟07؟خ؟رغ؟ءالاقانرفيةالفواعهمجوعة9281سنةنوفبر8ففق(3)
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ولكنمتعالقةتفترضأفعالاالأفعالاقتهابعةوالجرائمألاعتيادفجرائم:بيهاتميز

نتيجتهقصتنرقواحديفعلتقومقدلمذ،حتماذللتتفترضلاالمستمرةيمةالجر

أوجنحةجغايةمنالمتحصلةأوالمنوققةالأشياءلمخفاءفجريمة،طوملارمنا

بقيءوهىالهثيجةولكنحيازتهفىالشىءالجانىلمدخالهوواحدافعلاتفترعي

جرأئماشترالشمنارغموءلآ-طويلزمنخلاتمتدقدحيازتهفىنلشىء

أنبنتهاالفارقفإنمتعددةعلىأفعالقيامهافىالأفعالالمنتابعةوالجرائمللاعتياد

بهتقومفعلولكنكلجريمةذاتهفىيعدلاالاعتيادجريمةبهتقومفعلكل

-،6"ذاتهفىيمةجرموالأفعالالمنتابةيمةالجر

.اشنمانثالضة--

الماجىازفي.صور

لهتوافرتلمذأعاديةصورةيمةللجرالمادىالركنيتخذ:تقيم-379

تامةالجريمةتعدلمت،واحدشخصسلولشإلىراجعاتوافرهالانعناصرهجميع

يقروباالتىبةالهقووحدهعليهفتوتجواحدشخصعنهاالناشئةالمسئوليةيتحملو

منالمشاكلفيهاتنشأغديعاديةصورايتخذقدالمادىالرجنولكن.لهاالقانون

اركشةءفاصهذابمضتتحقتهافقد:لتنظيمها.النثمارعتدخليقتضىماالقانونية

شروطهوعنالحالةهذهفىواججاالعقاباكانإذعماالتسنولفثوربعضنرن

بعضتحققوقديكون.كاالشروع"تعبيرالوضعهذاعلهاويطلق،ومقداره

التساولفيمورمتعبدينأشخاصسلولشلمليراجعا!صرطهاأالمادىالركشلأعةاصر

فهلعتهامسئوليتهمقامتفإن"الجريمةعنمسئولينجميعالكانواعماإذ

بيهمالشارعيفرقأمالعقابعينعليهمويوغواحدةلأحكاميخفبون

8عه+؟ء،،جعهسة.م+آ9-،.+م،"00330(11
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تعبيرالوضعهذاعلوبطلتةةخاصةلأحكاممتهمطائفةكلفيخضع

."الجنائيةالمساهمة"

جبهحملاولاءاءبىةآ

ألجريمةىوعائ!

52المادةضمنهيمةالجرفى"مثروعيفاتعرالشارعوضع:بحمةآمر538

بقصدفعلتنفيذفى.البدءهوالشروع"أنتقررالتىالعقوباتنونقمن

الفماعللإرادةلادخللأسبابأثرهنحابأوأوففإشاجنجةاوجنايةارتكاب

وفصد،فعلتنفيذفىالبدء:فيجعلهاالثروعأكأنالنصهذايحددو-كافيهأ

إلىراجعةغيرلأسبابخيبتهأوالفعلأثرولميقاف،حنحةأوجنايةارتكاب

تمامعدنموهى،النوعفىالأساسيةالفكلةالنصهذايبرزو.الجانىلمرادة

"خابأوأوتفوإنماالجريمةخمامحتىيسنمرلمالننفيذأنبذ،الجريمة

الهايةرفىءتامةيمةالجرارتكابإلىمعجهالجناىفالقسدذلكلمليبالإضافةو،

والجنحالجناياتوما،فيهاالثعروعالمتصورالجرائمنوقالنصهذاحددفقد

ءلفاتافىبذلكواستبعد

فد-أنهذللتويعنى،ناقعةجريمةالعثروع:الشروعمامب!-381

محل!ولاتلهةفالجريمةالعناصرجميعاهنهتواقرتبتاأما،عناعرغابعضتخلفت

الفعلفترفاقدنىقالجا:اميةالإجرالنتيجةهوالنقصوموضعءالشرولخلياللأفىللبخث

و)فحلفة."23ذلكإلىيفضلمفعلهولكنالنتيحةهذهتحقيقبهأراداذى

ذلك.مثال،الإطلاقعلىتتحققلمأن"نتيجةتفترضنرررلي:صورتانالنئيجة

النتيجةأنتفنرضوللعانصر؟يصيبهفلاقنلهبنيةعدوهعلىالنارشخصيطاقأن

حتنهثبظقظكعنهة8ك،+يح9ةمحعيى"ءثعه+ةكعجءحمنهظدد(؟).
"4ي35عبرنهظكهي+.935-
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أبئنى،فعلهغيراخرسببفىسبناءولكنتحققتقدالجانىأيادهاالتى

بنية-شخصيطلقأنذلكمثال،والنتيحةالفعلبينانتفتالسببيةمدعلافة

الوظةمخدثثمالغرقوشكعلةسفينةفىيوجدالذىعدوهعلىالرضاصألقتل

هاتينبينالمساواةاثارع1يقرروءأضابتهالتىاليسيرةللجروحلاللغرقكاثر

الفعلبينالببيةعلاقةاهـمفاءأنإذ،نهأكأفيهماتتوافرفالشروع،ئلصورتين

لهكابالنسبةالنتيجةفتعدأثراينتجلمالفعكوأنبيهاضلةلاأنهيعنىوالنتيجة

النتيجةتحققعدمفىالصورتانتنماثلثمومن،طلافالإعلىتضحققلملوكانت

..الفعلعلى؟ماء

ذلكفمعنىالإجراميةهوالنتيجةالشروعفىالنقصموضعاكلنوإذ

عناعرتواقركليفةلرضالشروعأنئى،يمةالجرعناصرلسيمربالفصبةنفصألا

الشروعبينقرقلاأنهفقررأنويهمنا"اللأءالنتيجةعدافياالتامةالجريمة

عبلأالشروعقىيتوافرالجنائىفالقصد،المعنوىأركنحيثمنالتامةيمةوالجر

انعةاءرلا"ءنفسعلىالحالينفىيقوموالتامةيمةئلجرفىبهيتوافرنفسالنحواقى

جنايةارتكابقصد"الشرةخأكأنبينمنفتطلببذلكالثمارعساوقد

...."جنحةأو

عندراياكانافىاإذآلهمروع؟فيامالقائل.الرأىنرفضبذلكومخن

لجتولىأنفيثمماللهنهك"ذلكجاهلاالجانىوكانيمةللجبالعناصرنلقانؤتيةمن

معتقدايطابتمهابلحقيقةمامحررفىيفبتأنأوغبمارهمالأنهمعتقدامالهعلىالجانى

بذ،الشروعجوهرالغنطاعةمارإلىازأىهذايذهبو؟يخالفهامايتررأنه-

م!طحته،-غيرفىالغلطوهدا؟خالق!ظنبماقدالجاىماحققهأنالفرعلأ

عنهصدرمامقتفنهرعلىلاالحقيقةعنابتعدالذىظنةمقتضىعلىبحابنذ

طحصر"ججه+.كة(؟"

8-ءانبقكعنهلأ!لح!"هـثال+*،(ا"رظين+"يم!5كهةة2،
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.والعقوباتالجرائمضرعيةمبدأمنمستمدة!وأىهذارفضفىوالححة.فعلا

منوليعمنالقانونيجرمهلمفعلأجلمنالجنائيةالمسئوليةتقومأنيجوزلاإذ

أرادأنهالشلرعإلىينسبأنمقصورفنير،بافبطرمصلحةأوتحيديد،حقشأنه

يثبتمنفهلتجريمأرأدآنهأوفيهتعرفهأومالهعلىالممالكاستلاءتجريم

منالثرىن!ايففلأنهنلراىهذاوخطأةتماماالحقيقةيطابتهامامجررفى

قانونمن45المادةفىبهيصرحلمالشارعفإذاكان،الشروعأركانبين

مبدأعلىاينروجالثروغعلىبالعقابيقصدلملأنهيفرضهفهو،العقوبات

غبربفغلإلايقوملاالشروعأنذلكويعنى،والعقوباتالجرائمثحرعية

الجريمةمنائتئاإذالجنائيةبالمسئوليةالقول"صيهغمنيكنلمولذلك،مشروع

النيةبأنالقوليجوؤولا،الفلعلىالمعثروعةغيرالصفةلإصباغصرورىعنصر

الحديعتالقانونيعرفلاإذ،الجنائيةالمسئوليةحهاتقوم-للكلفيةجراميةالإ

تعبيردلالةعنيبتعدازأىهذافإنالظيةوقى.ثك3ؤحدهابالنيةتقوم6مجر

بلوغها،عنوالعجزظيةلممرالشمحاولةإلىالدلالةهذهتنصرفإذ،"الثوع"

لهج".مشروعةالحقيقةوهىفىمعثروعةغيرظهانقيجةمنحققعلىذلكيصدفولا

الوهميةأوالظنيةيمةالجر:آلننضرلأبربهةنلغرععبهمئلفرلة-00382

ولكننون!قلالايجرمهقعلةهىثفالتهةةكفككقفبر+جملحبظعحنه*وى"

وسيزفالهابمثالينأتيناأيبشنةوفد،لهالقانوننجربماحعقدمرقكبه

نتيجته،تتحققلمولكنالقانونيجرمهفعلايفرضالذىالشروعبينومقها

نأمعتققراالقانونبهايسحبفوائدبقرضعمحمط:اخرينمثالينونفميف

القانونأنمعمعداوقاءمقابلبنبريعطىكبيال!وسخص،فائدةيحظركلنلثارع

أجلعقامجمنلا-إذ،منأجلهايوقععقابألاالظنيةيمة(لجروحكم.ذلكبجرم

الىلأالقانوننصوصإلىوالعقابيمانتجرفىوالمرجع،نلقانونيجرمهلمقعلأ

+كصصت1عمنهبءئكالمعة".5حر+.طح--،؟،-

طحيك8كهء+..00083(2،



-8-خ

وأنفعلهفىالقانونح!برثنبظنهيستطيعلالمذ،الفعلارتكبمناعتقاد

"ثلأءمشروعغيرفعلإلىمشروعفعلمنبحيله

التامةيمةالجرعلىالقانونيعاقب:فلمروعكلئلمفابهر-383

الاعتداءهذاولكن،الجنانيةبالحايةيرحقجدأومصلحةعلى"الوابمتقعلأنها

يتمثلالتىاميةالإمجالنتيجةتحقتةعدمفيهالفرضإذ،الثعوعفىيعحقتالا

لمخالحتةخلةالفعلىبالاعتداءرهناالتجريمجعلالثارعأنولو،ئداءالافيها

منالحتةحمايةهى،أخرىعلةءلىالشروعتجريميقومولذلك.الشروعجرم

-الاعتدأءلمحداثشأنهامنالشروعجهايقومالتىفالآفعال:يهلحدهالذىاغطر

كاناإذو،الحقءلخخطرخهأنذلكيعنىو،إحداثهنيةمرتكبهاولدى

صوركلمنوقايتهمقتفميةالحقالكاملةالحايةيلأنت،محتملااعتداءاغطر

.الشروعتجريممنبدجنلم،لإعتداه

اعتدادالمقعينومن،الإجراميةونيتهالجانىأفعال:مصدرانولأخطر

والإجاية،بالنرجيحاجدرهاتحديدحوليثورالنسلولولكن،بهما.الشارع

يتنازعاناللذينوالشخمىالموضوهىامذهبينبينقمحلالتساولهذاسلى

للنية:وامخةبأيةيعترفاثايء1بأنالقولمنمفرولا.الثروعأحكام

وا)دليلو،يمةالجرمندياتعلىحدودفىيرجحهابأنهالقولونستطيع،الإجرامية

.فعليك"ماأجلهامنلايفعلأنأوادماأجلمن.الجانىيسألأنهذلكعلى

تطلببذاأنهنللث،للعلمةالقواعدعلى.ايالروجمننوعالثروعبموتجر

يعدلمأ-لمهااننفىلمذاأنهذلاثفمعني،عناعمعينةتوبقريمةالجرلقيامابتانون

أحدوهى،جراميةالإالنيمحةتخلفيفترضالشروعولماكان،محلللعقاب

5تنهعثنهبء+ء"كطعظفة".قكب389كع+نهفحعه4"عظنخ"77هطة2ه90(ة،
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يعدولذلك،أجلهمنالعقابجتؤعدممقتضياذلكفقدكان،يمةالجرعناعر

فيهاتتواقرلاحالأفىيرهايتقرالجنائيةالمئولبةفىائتومحمننوعاعليهالعقاب

.ثروطهالهن،كل

-ئ2ءالصعظقةناقصةروعنولحدن:الثروع:ئالشموعئنولم-384

أما.آفتهم!قنهكصةالموقوفةالجريمةتعبيركذلكعليهويطلق،ةنيىونهقمحي

كذلكعليهي!لمفخو،محطكامحثهفة!طثفهجيعيالهامالنروعفهواكلمنىالنوع

النافصالثروعأنبنهماوالفرق.؟آلبهةشحققه+-ا:لمائبةالجريمةتعبير

نأفكمثاذ،يمةيجراللازمةالتنفيذيةالأفعالالجانىكلثبعانعدميفقرض

صحصالزنادعلىالضغطبينوبينهييولولكنعليهالمجنىنحوسلاحهيصوب

يمة-الجرلتنفيذالازمةاالأفعالالجانىكلبتيانفيفترضالمامالشروعأما،ثالث

علىالرضاصالجانىلوأطلق،كاذلكمنالرغمعلىنتيجتهاتحقتهاوءدم

التهليثورالنوعينبيناقييزمعيارتحديدوفى."2يصبالرلمولكنمحليهالمجنى

الأنعبلأقئكلندالجانىبذاكانبماالعبرةتركةموضوعيةنظىذ:نظرعنةبين

الشخميةالنظريةأما.بعضهاعلهاأقتصرأمالجريمةلتنفيذالحقيقةفىاللازمة

وطبقاتقديرهفى-اللازمةالأفعالأنىكلقدالجانىاكانإذبماالعبرةفةلرى

معيبةءالموضوعيةوالنظريةه"+كل؟بعضافتصرعلىأمالجريمةلتنفيذ-غطقه

تامةلغدتالجريمةلتنفيذ.الحقيقةفىاللازمةالأفعالالجانىكلأنىلولأنه

الشروططبيعةخفتتفقالشخضيةالنظريةأما،:روع"8"بصددوماكنا

لازممرأماأنىكلقدالجانىأنمفترضاالتامالشروعبرىباءمبارها

+هناث-ة!كلدخقنهحعهعرقئ!يحطك،لهإ953،ء8رنهه.فىءسلأ(؟،

"كانةئالح!كة.م+حيدد".نآود،قمحقدنهحع"محك*حقظعي++.9مدد(3،
+.!عةة8ع!جلأءآ"نهججعبط.م+!مم،ميجحمد

حمعهجنة،رطمبهقخكلظحة8معجكه.ثج098(كأ)
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بهنهوالأخذ."ف3لذلكيهنكافيالمأتاهماأنحينفىالجريمةئتنعمد

منتختلقبوقد،الجريمةبخطةرهناالشروعنوعتحديديجملالنظرية

جرلحتضرطريقعناخرفتلعلىشخص-طمفإذا:لأخرىحالة

تحدثلمولكبحلهفأعطاها،الوفاةلإحداثكفايتهاقدرسامةمادةمن

عليهابجدن.تسمعمانتجرشخصقدربنماولكن؟تامفالشروعاالوفاة

غيرإعطاههيستطعلمثمالسامةالمادةنفنمنجرعةعثرةخمهايققغى

-مناقصفالشوععسرفقط.

بختهماللتفرفةولكن،النافصالشروععقابنفسالتاموللشروع

الذىاكحوعلىالعقابدونيحولالذىالاختيارىللعدولبالنسبةأهميتها

بعد.فيمانفصلى

يتنازع:ئلشروعفىآلشفمىلأقنبمبانرعمرهىئلزهب-385

حيثأومنعليهوالعقابتجريمه.حيثمنسواء،الشروعالملأهبانهذان-

بأناعترافهمافىالمذهبانهذانيتفقوونطبيقها"2"هبهالمتعلقةلآحكامتفسير

يسلمانكذلكو،والعقايبالتجريمعلةهوالمصملحةأوالحتهايهددالذى.لمغطر

بأفعللعه!الغعبيرتطلب؟بنماو،وحدهاالإجراميةبالنيةيقوملاالثروع؟اني

اقوضوسالمنهبنمارفآ:ابخطرمصدرتحديدفىالمذهبانويختلف.مادية

ابىنفىنيةقىكامناونهيرالشخمىالمذهبوأفصارالجاقةأفعالفىيرونهكامنا

طبقايتطلبفالشروع:هامةنتائجالاختلافهذاعلىوتترتب.وشخصمينه

المذهبأنعمارعنديقومولكنهذاتهافىعنرةأفعالاالموضوهىللمذهب

"كنهعنهبآعكقبلمحظعة8غكة1.ى45ه1طنهظعنهنبتطؤكظة"8حفة-ءغئؤة(؟"
9محكابظنهء8مههـمء،مكه

لعصرآعمجهبمرهمج.ه+رئ".حميث-(3،

القانونمجة،الشروعقاربةقللعوىوالمذهبالثضىالمنعب::يرونالبير"-.

اوكنووت2؟ثبدوىةالأستاذكلة(للفرنىالفم،؟27من*ندالاكندند

ء622البجيدرجمصطفىففيد
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الجانى،شخصيةخطورةعن-قاطعنحوعلة-يكشقةفعليقلشخصى

قيعتهتعدولاحينفىذانيةقيمةالأولالمذهبفىيفعلأنذلكويعنى

يهونوبذلكءالإجراميةالشخصميةخطورةعلىقرينةأبالثانىاقذهبفى

6،الموضونىاقنهبفىمنهنطانائوسعالشخصىللمذهبطبقاالعتاب

بهايعتدفلاذاتهاقىخطرةغيرتكونقدالأفعالمنالكثيرأنذلكوتفسير

بهافيعتدالجانىنيةخطورةعنللكشفولكنهاكافيهاقوضوهىالمذهب

علىالعقابأنالموضوهىالمذهبأنصاوويرى-الشخميىالمذهبإذللت

بفراراأفلمتهالأنهاتامةايمةالجركلالعقابمنأفلأخيكونيدمةنلشروع

عقوبةتكونبحيمثالشروعحالاتكلالعقالهجتدرجونيربل،أالمخنمع
..سا..

"ستحيذدالجريمةفإذاكانت،النافصالشروععقوبةمنأشدالتامالشروع.

.بالضررالمجشمعتناللاباعتبارهاعقابعليهايوخالاالمذهبهذامنطقفإن

يمطقبأنيفبغىصورهلىكلالشروعأنفيوونالشخصىالمذهبأنصمارأما

هذهبحدىالمستحيلةالجريمةويعتبرونالتامةللجريمةالمقررةبالنوبةعليه

باختييفتختلفلاجراهيةالإالنبةخطورهأنمللثفى3وبىطبئ،الصعور

باختلافكذلكتختلفولا،يسنطعلمئمجريمتهإتمامالجانىاستطاعبذاما

نختلفألايتعينثمومن،مستحيلاأمالواخخيقةقىممكناتنفيذهالمذاكانما

كذلكءبةلمبعقو

وتقتفيىاكأنه؟يانالشروعدراعةتتضمن:فلررئضلقبم386

عقابهءنحديدذلكجمعد

ئئمهـرلئلللب

.الشروعأحلأن

:ظلاتقىالشيجوعئوكانحصرالقانونأنفدمنا:تميبر387

الجانى.إراذإلىترجعلالأسبابيمةالجر%تماموعبمالجنائىوالقصنكالتنفيذقىةلبدء
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مادياته،فيهكلمجناذ،للشروعالمادىالرعنالتنفيذفىءالبكيمثلو

الشروحبينالمميزفهوالتالثالركنئما،المعنوممةركنهالجشائى-القصدويعد-+

الذىالتنفيذفىالبدءوحالاتالشروعبينالممزكذلكوهوالتامةوالجريمة

محل9عالشرلأكلنالتحديدوهذأ.عقابفيهايوقعفلااخععارىعدوليعقبه

إلىبالإضافةوالمعنوىالمادىركنيهعلىقائماالشروعيعدأنفالأجدر:للنظر

شكاةاءلملاتأغلبفىتوافرهيثيرولامنهالتحققيتعينالذىالشرهىركنه

علىالعقابمنماخمجردالاختيارىالعدوليعدأنذلكبعدويتعين

بسياسةتتعلقاءتباراتإلىالماخهذاويستند،أكأنهجميعتوافرتعروع

والحجةلأه8"الجرائملمتمامعنالعدولتشجيععلىالجرصإلىوردألعقاب

أركانها،نفسعلىيقومولذلك،يمةالجرمنصورةالشروعأنبهنقولفيما

الثاوعقررفإن،إضافى!نلتطلبمحلولا،عليهالعقابحةوجبتواقرتفإن

.عقابماخأنهالصحيحفالتكييفمعينسبعبيربناءالعقابامتناع

التنفيذفىالبدء-(ؤ

استقراءيقغضىانتنفيذفىالبدءمدلولتحديد:ئليبرصرئمل-388

القانونفيهايتدخلالق!المرحلةوتحديد،الجريمةتجتازهاالتىالمراحل

ومرأحل5عقابافيهايقررلاالتىعليهاالصابقةالمراحلعنوتمييزهاباللعقاب

تنفينعا،فىالبدءثملهاالتحضيرثمعلجهاوالتصمتمفيهاالتفكير-:هىالجريمة

مرحلةعنديمةالجرفتظليقفيخيتجاووقدبهيمةالجرفقتمغايتهائتنفيذيئوقد

.للثروع

نحلهولمرنعرضثمعليهاالقانونلايعاقبالتىيمةالجرمراحلنبينأنونرى

.هعليهاالعقابالقانونينررالتى

5تقعكلى!ه-كةمه*2"34+.هه7ةعجنهعهنهنهعك8بط"اللأالعةءظمأ؟ءخمي4حعه(؟،

ة283ذلمعيدممطنىالسعدلمككتوو
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عليها"القانونيعاقبلاالتىالجريمةمراحل-(

مراكلمنمرحلتينعلىبالعقابالقانونلايتدخل:نهيبر-389

الأعمنلةهى،رللتاتهبيج،عليهاوآلتمميمفهاالتفكيرهى،ئيؤولى:الجريمة

لهاهالضحضيرية

النفسيةالمرحلةهىهذه:مهبياتحياتهءيمئبربرقذئلمفلير-395

المرحلةعلىهذهعقابولا"برادةمجردأونكرةمحضفلأيمةالجرلمذ،يمةللجر

أبئأوعاحبهباعترفلوفيهكالاشكنحوكلالتصميمئوالتفكيرثبتولو

--،؟3
مبن45المادةمنالثانيةالةقرةفقضعتبذلكالشارعصرحوكد،بهعره

علىالعزممجردالجنحةأوالجنايةفىشروعيعدلا"أنهالعقوباتجانون

واعنة-العقابطمفىوالعلةء،لذلكاكحفيلايةالأعمالاوارتكابها

ماديا،ركناتتطلب-شروعمجردولوكانت-الجريمةصورفكل

ولأ،عضويةحركةعلىيقومماسىوللفعلكيان،فعلاالركنهذأويقتضى

لايكونثمومن،لموادةمجردأوفكرةمحضيمةالجرتكونحينمالذللتوجود

تشجيجالمرحلةهذهعلةالعقابعدمفبنذلكإلىوبالإضافة.يم.محلللتجبر

منقوممةسندالشارعغطةيكونوبذلك،الجريمةتنفيذعنالعدولعلى

ءالعقابسياسة

على"القانونيعاقبحيلىاستثناماالقاعدةلهذهأنالذهنإلىيردوفد.

الاتفاقأو،(العقوباتقانونمنكلذ9،97،2مالمواد)ذانهفىيضالتي

من3مثجالمادة)التهديدأو،(باتالعقوقانونمن48،96المادتان)الجنائى

علىواردااستثناءليستالحالاتهذهأنالحقيقةولكن،(باتالعقوقانون

!حصاعع!خم!الة،ثج+5.كج2ة"تح!""ء.م+ءجميلأ+منمههالعكلأيءآسح(؟،
1قهععب.حة-9همق.كل7ك،ن،ئيقةمحعع"مح+ي*+بك،.م*يميعر9".لمكمرةعالع*

"89،غر"،نمموىتقمع+آ+م.آغة1ء.،6جج

-.218مخ!9؟رنممصطنىعودعود!تورا2280صالسعبدمصطفىالسعيدلتووا

.-226؟26زثماساعبيةابراهجءودنحتاذالأ
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إيماءأوبقولالإجراىتصيهعنالجانىتعبيرجميعاتفقرضبذ:القاعدة

فالجانى،.يمةللجرالمادىالركنهبهيقومفعلثمةأنذلكيعنىو،أوكتابة

الكاملةالتنفيفمرحلةإلىجاوزهابل،أوالتصبمالتفكيرمرحةعفديقفةلم

فإنذلكلمليبالإضافةو5التهديدأوالانفافأوالتحريضبفملتقوملجريمة

بضالتحرمحلالجريمةفىةروعالجعتبارهاالأفعالهذهعلىيعاقبلاالشارع

بذاتها.مستقلةمتميزةعبيهابهراتميعافبولكن،التهديدأوالاتفاقأو

كيانوالمرحلةهذهفىيمةالجرتتخذ:للريهيجيئفقهبرئبةممال-39ذ

التحفميريةبالأعماليرادو"ملموسةبأفعالتصميمهعنالجانىيسبرإذ،ماديم

المادةتجهيزأوالنلاحكشراءيمةالجرارتكابوسيلةالجانىبهيحوزفعلكل

كذلككلالتحضيريةالأعمالوتشمل،الخزانةفتحأداةاستعارةنوالسامة

علىذلكبعدفدامالإمنيمكنهالذىالموضعفىنفسهالجانىبةيضحفعل

سيرهأومستقليهابعضلسرقةالعامالنقلعربةفىمكاناكاتخاذهيمةالجرتنفيذ

السرقة.أوالقتلارتكابيريديثعليهالمجنمةمسكنإلىالموصلالطريتهافى

بهيهدففعلكلالضحفيريةبالأعماليرادأعمتبيروفى؟.ءنلافالإئو

هذهعلىعتابئلاوالقاعدةآك.3الجريمةلنننيذالملاتمالوسطخلقإلىالجانى

الشارخمرحوفد،التحضرمحلالجرائمفىشروطتعدلاأنهاأى،الأفعال

نأالقاعدةهذهوعةءباتالعقوقانونمن45المادةمنانتانيةالفقرةفىبذللث

يهددخطرعلىيضطوىلأإذ،القانونيةالأهميةمنمتجردائتحفيرىالعمل

صورةفىيهشفلالمذ،)محه5يفيرص(غامضذلكبعدوهو،مصلحةأوضا

وليكنكجريمةإلىاتجاهعلىيدلقدالسلاحفشراء،يجراميةنيةعنأكيذة

يدلةفدسامةمادةوتركيب،النفسعنالدفاعفىاسةممالهلملياتجاهعلىيدلقد

،الحشراتلمبادةقىاستطلهاإلىاتجاهمجليدلقدولكنهجريمةإلىاتجاهعلى

الإجراءاتضدعقبةتقف.الأجراميةبلنيةلابباتعنعوباتان-دللأومعنى

1"قكعيتةحمدد4208.كهير260(؟،



بالإضافةوفيهالأآ".للمثبوخصورةيمةيجرالقغفيرىالعملاءتبرمابفاالجنائية

عذالعقابعدمأنذلك:العقلبسياسةمنسندهاالقاعدةلهدهفإنذلكإلى

وهذهـ،الجريمةتنفيذفىالبدءعنالظدولعلىتشجيعهوالتحضيرىالعمل

طريقهعنتحقيقهاإلىيهالفللمجضمعمصلحةعلىكلتتقوقالممملحة

..."2العقامجؤتوقيع

إلى؟النصبةهوإغاالقانونيةالأهميةمنالتخضيريةالأعمالتجردولكن.

وجهة.منلهتكونقدالفحفهممرىالعملأنذلكيعنىو،التحضيرمحلالىائم

قانوثية.أهميةئخرى

أتهمنالرنمعلى:بنكلتهاقافئبمربميجلرهبرىئلمل-392

القانونيعتبرهفقد،ائتحفميرمحلالجريمةفىشرو،يعدلااكحمفرىالسل

ذلكالثارعيقررو.لهاالتحفميريستهذفالتىافبريمةعنمتميزةتامةجريمة

نحوعلىأويكشفضايهبدخطرعلىينطوىالتحضيرىالعملأنيقدرحينا

نرخيبههـبدونالسلاححيارتجريمخملكمثال:مرمجبةخطورةغن.واضح

ارتكابفىاستعمالهاتوخمعمااكةعننعأوفيهاالتغييرأوالمفافيحوتقليد

اعنةعندنلجانىوقفلمخا5مردفلئرميرىكنرفئالل-393

أوآتمهاالجريمةتنفيذفىفبدأجاوزهاإذولكن،عليهعقابفلاالتحضميرى

تكفهلماإذأنهذلكيعنىو،غقابهالتشديدسببامعيننحوعلىتحضيرهايعدفقد-

العقابمقدارتحكيدقىأهميةلهتكون،"فقذذأتهفىأهميةالتحضيرىللعمل

يسرنةتحفميرىعملالسلاحنح!ازة.انمحفمومحليمةالجرأجلمنيوخالذى

جريمةا
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طملاالجانىكأنالجريمةنفذتبذاولكن،الوصفبهذاعليهعقابولا

ءعقابها"ث"غلظسلاع

الجانىنشاطافتصراإذ:لقزلدكرمبشفثزمممركةالعل-394

ويينبينهربمابذاولكنه،عليهعقابفلاالتحضيرممةالعملاتيانمجردعلى

خبذلكيهالتحضيرىالعملفان،لتعفميدهوسيلةبحمثكانيمةالجرقاعلنشاعذ

ضريكاباعتبارهعتهامرتكبهلمسئوليةآأصاويكونالجريمةفىماهمةوسيلة

نثاطهلإوقفالقتلفىاسقعالهبنيةطحاالجانىطزفإذا.يك"بالمساعدةفيها

شخصإلىالسلاحساإذاولكن،القتلأجلمنعنيهعقابفلاذلكعند

فيها.شريكابائمبارهالجريمةهذهعنمسئولاكانالقتلفىاستعمله

عليهاالقانونيعاقبالتىالجرممةمراحل-2

فبدأيمةللجرالتحفمبرىالعملمرحلةالجانىجاوزبذا:أنمبم-395

أتمإذاالقانونيعاقبهئولىباب،ومنبالعقابالقانونتدخلتنفيذهافى

التنفيذفىالبدءمرحلةلملىالضحضيرمرحلةمنالانتقالئمكانومن؟قنفيذها

يتدخئاالتىالمراحلبدايةوتحديد.الضابمجالإلىباحةالإمجالمنانتقالهو

ونلببعالمحضميرىالعملبينالتفرقةمعيارتحديديقتغىبالعقابفيهاالقانون

يمةالجرعلىتطبيقهذلكبحدتعينمعينمعيارإلىخلصنافإفيا،التنفيذفى

التنفيذ.فىبدءبأنهامادياتهاتكييفالساغمناكانإذمالبياننلمستحيلة

(لتنفيذقىالبدءمعيار(1)

،ازأىفىلافلافالضمفيذعلفىمعيارالبدءتحديد:عن!-396

الموضوسالمذهب:مذهبنإلىوردهاالاراءتصنيفعلىالفقهجرىوفد

موقفتحديدائذهبينهذينمنكلدراسةبعديتعينو،الشخمىوالذهب

متهماه+منماء

،*مىكلمتعع!3.يثو+هم37ة5عىس++""+50يملامبر"8وى4.(؟"

!ععت!هئ"+،!مؤ.مردوج.!عهـ!(2،
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-يتطلبونالمذهبهذاأنهمارأنفدمنا:ئلوضوعةئبزمب-397

صياغةآعلىيتفقوالمولكهم،ذاتهافىخطرةأفهإلاالجريمةتنفيذفىللبدء

هوانتنفيذفىالبدءأنإلىرأىفذهب:طرهموجهةعنيعبرلمعيإرموحدة

وتطبيق.ء"3يمةليجرالمادىالرصنعليهيقومالذىالغملارتكابفىءالبك

معينةيمةجرتعريفهفىالقانونعليهينصالذىالفعلتحديديقتضىالرأىهذا

بفابطالرئىهذاويأنى"الفعلهذاارتكابفىبدأقدالجانىأنمنوالتحقق

الذىالفعلوتعيينالقانوننصإلىالرجوعغيريتطلبلابذ،التطبيقسهل

الجانىبدأاإذإلايقوملاالقتلفىفالمثروع،فيهالجانىبدءمنوالتحققيجرمه

لمذاإلالهمحلهالاالسرفةفىوالشروع،الحياةعلىالاعتداءفدلارتكابفى

التفمييتهافىلمغرانهالرئىهذايعيبو.ء"ءالاختلاسفعلاتيانفىالجانىبدأ

منالكسرأوظلتسور،المجتمعمصلحةيهدرالذىالحدإلىالشروعنطاقمن

خطرمنعليةيضطويانمماالرنمعلىالسرفةتنفيذفىالبدءبهمايقوملااغارج

التنفيذفىالبدءبأنفقالالنقدهذانجنبرئىوحاولءعليهالمجفةمبكيةيهكد

يمة-للجرالماخكةالركنعليهيقومالذىالفعلفىالبدءإلىبالإضافة-يشمل

منالكمسرأوالتسوريعدالنحوهذاوعلى،لهاممئعدداظرفايعدفعلكل

هذايعيبو.لهابح"مشددينظرفينباعتبارهماالسرقةتنفيذفىبدعااغارج

الجرائمفبعض:جزئىنحوعلىإلاالأولالرأىعيوبمنيمصلحلمأنهالرأممة

تطبيتريتصورلاالمشددةفو!ظلابعضومشكدةكللنصبظروفلهاليست

المن!أنالبايانعشةوغنى،للسرفةبالنسبةالجناةتعددأوعليهاكالليلالرأىهذا

تحضيزياعملايعكالذىالفعلبأن-الرأممةلهذاوفقا-القوللايقبل(لقانونى

وذهب"ليلاقعارتكبتنفيذها-إنقىابديصيرتهاراارتكبإنللسرقة

كةءسب9*منهقفدمحكأم++"كة062عيح،آصكع+،8آ49.ءهحم5ك-+38"50(؟،

ؤالبدءالتضيربةهمالةالأ،فرجودج!تورا:الرقىهذالملىالإشعاوةفىأنظر(2،

-(افقرنىالفمم،36غمةخوالافتصبدسالفافونمجه،ائتنفبذفى

ه؟كا7مىثبىونالنماسلينهذينفقدفىوانظر،كا6،منفرجوديعلنورا(3،
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جرايةالإالنيةى!عالدلالةالواصفحالفعلبأنهالتنفمدفةالبدءتعويفإلىرأممة

جريمةإلىالانجاهعلىالدلالةهى،واحدةدلالاغيريحتمللافيو)محئفهيجينيفا(

وجوهعلىالتأويليحتمليالذىإقحضرىاالبملعنبختلفوبذلك،معينة

النادرمنلمذ،سيمغيرأصاسعلىارتكانهالرأىهذايعيبو.قلأ3مخةلمفة

السرقةإلىاتجاهعلىيدلقدالمكنفتسور:واحدةدلالةللفعلتكونأن

اتجاهعليدلقدامرأةملابسفىاليدووضع،الإتلافإلىابحاهعلىيدلوفد

الرأىلهذاطبقاالصعبمنآنهذلاتويعنى،جسمهابعوراتالمساسبلي

ء"23معينةجريمةتقيذفىابذفعلأىاعتبار

عونالمذهب"صاأنصمارأنقدمنا:فتهصىاقزمب-3ولث
شخصيةخطورةعنواضحنحوكلمعبرةطالماكانتذاتهافىخطرةغيريأفعال

التىالصيعتعددتوقد،قرينةمجردأنهعندهمالفعلفقيمةة"3ونيتمؤالجانى

فىتهءقباعةبارهاجوهرىاختلافبيهاوليس،هذهفيمتهتحديدجهاحاولوا

مقدارحيثمنبيهافيماتهعاضلوإنما،إثباتهووسيلةاظطرممدرتيد

هوالتنفيذفىالبدءإنبالقولالمعيارهذاصياغةلمليالبعضفينمب.وضوحها

يهون.الذىالعمل"هوأوتهائية"يي"لمجراميةنبةعلىيدلالذىالعمل"

عخهاالرجوعبابأقفلقدالجانىإنيقالأنيمكنبحيضالجريمةمنقريبا

العملمرحلةفىالجانىبهيدخلالذىالفعل"أوهو"م"بمخاطرهاواضطلع

عيصىكلعنه!+!عشحكنع!لعدنيف"نجحعددظ+ء97+ملىمه4!1)

8يالعةءآج"قهوىشلامةمم-9آ1+.عة(3)

.3كا4عةللعيدنلسعيدمصطفىالويهنورةكا63عةفرجوديرتتووا

1عمكأ+!غ!.ئةعة،تج+50ثج5ة+محنةمحععيع4عمحكطةينه1+2.5."الكع،"ئ.)كا(

كا.6،بى.فرجودجئلربهفوو

*.هعنن!هنمث:ةءككع+نهالت!ك4ءءمحبئنمممفعنهةبققثكع!مح+.كلصىع!-8لالهيخ("غ

"ع2قععحة889آ1-".مهئة

+8.جتذء؟"هددوى،اليجة1مدد.97ء".،"055(5،
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-القول.مجنمحيثكلأالين!نهة*ست!.حا4رع+كعد4دآمحقالةيمةالجرتنفيذكل

مجالبذلكواخترقالحاعخةخطوتهيمةالجرنحووخطاخلفهسفنهئحرققدبأنه

ء،0.1--
ويكون،نيةرجعةلابجراىعزمعنيعلنمااكىالظل!"هواوعيرهصوق

:ثطاها"قة"هوشأنهالجانىتربشلويسيبرةإلاطوةعنهالايفصلهيمةالجرمنقريبآ

تعرفالتىهىوالقصاءالفقهفىتأييداكثرهاوأالصيغأوضعحولكن.

.ي"الجريمةإلىومباضىةطلايوسىالذىالعمل"بأنهانتنفيذفىالبدء

بالمذمبنلمصرممةالقضاءيأخذ:الففماءفبهمرىزهب-399

جزءبتنفيدالفاعليبدأأنالشروعلتحققيشترطلا"أنهفيقزرالشخمىلهيلأ

فىثرعأنهلاعتباريكفىيل،يمةللجرانادىللركنالمكونةالماديةالأعمالمن

لهاالمادىالركنتخفيذعل.مباشرةسابتهامافعلبتنفمديبدأأنجريمةارتكاب

هوابمانىباثرهالذىالفعليىنأنمجفىأخرممةوبنبارة.حتتمابليهومود.

وعنحالاموديابذاتهيكونوأنالجريمةارتكابسبيلفىالأولىاغطوة

ء*قفههممحقهوىحتمعكمقئهثهكجةغ+ي.ذست،،3ءهكئعت،*3.لرخلاء1...كجنهرفهيح،1(6،

مصر8.كل.ممه،..

85"محنةمحعلألهههـعحظثكلأنهك.ء*12فتع".نحثع،(2،

سعع!+حة.ء+جميث!+منهوى!عهكلكعةعك!.كة31ت5.-الكة(3،

ففضت،لوضوىبالمفعبأحكعياجضظفىئخذبقدللصربةالنففنمحكةئنببدو(،،

جسغةننفبذفىبدجآبعدعالبمنوملابسهابدهامنوجذبهاامرأةمنالفحشاءطلبصدبأن

مارسكا"!ف!،مخفعيربةأعالسوىتعتبرلاالوقاجمخمذهلمنبيه،رضوهاجبرألهىمواقعة

علمةالنؤضىفثر؟قنوقفة،(؟؟8عة59وقم؟3سالرسبةالجموعة؟9؟2سنة

الأمحي!ل!مةولكشهالتنفيذفىبدبمفبلابالمترلموجوجةخثبدمحوعلىعليهنلمجقمتلناتة

للتهموجودبانوقفت(؟"رتم،سالحبماة؟922سضةيونيه26ففنن)انتحضبربة

ئعمالةمةأوستةفىشروعآبحتبرلاومنتاحعمفبحةووبردياببالسهالنارجصهرغت

الحاماة1923سنةمارسبى6عغة)مخضيريةأكلالاكرالأعلىيعتبربيداقنفيذقالبدء

اتجاهبأنفلقولطدونمخولهولا،وقديمةقليلاهالأحبهعاهذهولكأ.(؟50ئموعس

الشضىص؟لملذهعبالأخذلملىموالالىالمصرىاكناء
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معلوماالفعلهذام!اشرةمنالجانىفممذدامما،ارتكابهاإلىمباضعرطريتها

وتآبيداالموضوكخللمذهبعريحارففم!العبارةهذهوتتضن.،تف"وثابتا

يناصونالذينالفقهاءبعضبهيقولالذىبالضابهوتسنيماالشخصىللمذهب

فىالسرقةبالشروعمتعلقالمذهبهذاالقيز"اءتطبيقاتمنوالفالب.المذهبهذا

مكانفىالدخول:يمةهذمالجرتنفمدقى.البدءفبيلبهنالتاليةالأفعالاعتبرتلمذ

منزلتسورأووتسوره"5""8اغارمجرمن!سره،ذللث+"محاولةأو"+السرقة

51الإكرأفعالإتيانو،فيهيلا"للدخولمصطنعةمفاتيحواستعمالحي"هلملاعتها

.ء375ص282رتمكاءالقافوفيةالقواعكجموعة193غسنةأكتوبر39منظ(؟،

8سالحاماة؟92ممشة5ـنوفبرنفنهه:صراحةالضابطهذائنرتئنلدحكةسبقوتد

المثالة:سبيلهعلىمنها،فتعددةأحكلمبىذيثجدالحكةوددتهوقد.46؟س788.مقر

مايو3؟ة567عنع52.ونم،بالقواعد.الفافويةجميعة؟9كا9سنةبوفيه5عص

ث283ص29.رتم7-؟9غ7سنةمايو2؟2756نهخ25؟رقى6ب19غ3سنة

مابر؟7ة؟ء68مة258رغ9الضفنهلاسمحكةئحكامجموعة؟958سنةديسمبر؟5

.463ص89رقم1؟س؟960سسنة

جموعة؟939!خةيوفيه05؟ء8!ن،سالفعناء؟897سنةر!!نب9!ن!(2،

اكغنىمحكةأحكمجموعة6952سنةمايو2.،30،567وتمانفانوفيةالفواعد

ء979س365وتم3س

مم.69سالنراخ69؟8مابوسنة؟؟عضة،كا،

جموعة؟983سنةأبوبل؟3809من،سالمنرانع؟9؟6سبتمبر27نقسى(4)

-22*من؟62رقم6بالقانوفيةالقواعد

!2؟7!م؟59رفم2ءالفافونيةالفوأعبجموعة؟93؟سنةيغاير؟8فففن(5،

أحكامجموعة؟958سنةدبسبر؟5ء895مي391رقم8ء؟939شةمايو59

ه؟685عة258وتم9صالنفشمحكة

.37هعن238رنم3بالقمانوفيةالفواتجمعة؟93غأكتوبرصنة92شن(6)

كا،58!م257رنمكابالفبفوفيةالفونعدجموعة؟9كأ8لمنةمايو28بهعن(7،

المعحوكالرقةجىممةفىسنرعآالجخنىلاعتببرمجنة،أنهعلمةبعفةالمحكةفروتوقد

.،اثددةللظروفللكونةالأنعالمنشطرابتبانهمثددةطروف
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بفرلغومحاولة،تث"عليهالمجنىجيبفىيدهالمتهمخالإذو،السرفة"آ"بتصد

الموتوربهاالمربوطالصوأملوفك،عليهؤمحالمجنىسيارةالموجودفىالبنزين

بيفأخرىكتزئمفىجراعلىالشروعبطالفماهذاالقغعاءطبقوقد.لهك"لسرقته

المالوابتزازلهق"يقوالحر"الوضوهتكروللأوالوظحقق"والقتل"5المسكوكلخر

."آ؟قكوالنصبر"يدلتهكبا

.55؟مخآ87وتم"سالنفعقمحكةأحكلمجمعة؟95غسنةمابوكاظخن(؟،

.ه؟9"ممه56وتم7مجالقانوفيةالفواعذجموعة؟988سنةفبرابر2عففخن(2)

.937ةع338رغ،صالنقنهخمحكةأحكامجموعة91هبحسنةيوفيه8ققفن،كأ(

كا..2من229وغ6مجالفانرفيةالفواعدجمجكلة؟9،كاسنةيوفيه31ة!ض!(،،

ة335صكا45رتم7بالقافونيةالقواعدجموعة؟9غ7سنةأبريلد7شق،مما

مابو؟63،07من؟52رقم؟سالنقضبمحكةئحكامجموعة956ءسضةمارس27

.46كاص89رغ؟؟س؟965سنة

!53؟ص3،7رقم2بالقانوفيةالقواعدمجيكلة؟932سغةمايو؟6(6،

كأ57رتمكامج؟9كاهسنةأ؟ريى؟8"569صكأ45وغ2ب؟932سنةمايو23

؟9كا8سنةديسبر106027مة،69رتم3مج؟936سنةمابو؟؟ة858عخ

نوفمبر65025عةغهموغ5ء؟939سنةديسمبر2اه"285من246دقي8مج

؟456سنةمايو3؟.؟6كأص66رنم4سالنفنيمحكةئحكاممجوعة؟952صنة

.786س2؟؟رتم7س

.99عا74رنم6بالفانوفيةاقمواعدمجوعة19غ3سنةبنوير؟؟سمن(7)

.234بىكا32رفم3بالفافوفيةالفواعدمجموعة؟9كأ"فبرابرسنة؟؟هص)هم(

ة492!خئم!89رتمكأمجالقافوفيةالقراعدمججية19كا"سنةيوفيه17عصن(9،

.360مخ8*رقم؟"سالغقغنعكةأحكاممجيكلة؟959سشةماوس35

؟86وتم"ذسالنفننمحكةأحكمبرعة؟959سنةفوفبر؟7نفنظ(؟.،

.-87عمرء

.8؟م؟9رتم؟5الرسبةظالجوعة؟9؟كاسنةديسمبر؟كانشن(؟؟،

النحوفىالتنفمذقالبدءمدلولمخاليدفىالتوسملمدالأجنبيةالبلاد*فىالقضاءويمبل

-شرو،يدمأفهالفبرنعميةالنفنىمحكةفضتففد:الشضىالمذهبأنهبربه!ولهالذى
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للذهبمالموضوى:تحالعزمىمحةللوضموعق!كلعنهحرضىئبفا-554

تدعلامحددةضوابطعلىيعتبدلمذ،التطبيقوصهولةالوضوحهى،هامةميز

أنهبليهوجهالذىالأسامىالنقدولكن.للقاضىالتقديريةللسلظةمجالاكبيرا

المصلحةتقتضىأفعالاالضابنظاقمنويخرجالتنفيذفىالبدءدلالةمنيضيتة

البدءدلالةفيتومعينالشخصىالمذهبأماءاجلهامنالعقابيوخأنالعامة

علىاعتمادهحيتمنمعيبولكنه،المجتمعمصلحة؟ذلكويححةايتنفيذفى

للقاضىانتقديريةالسلطةإلىالرحونتطبيقهاويتطلبالتحديدينقصهاصيغ

.الحلولاختلافمنيسيرغيرقدراوتفترض

قرنسار("فىالفقهيميلو،المذهبينعلىالحكمفىالسائدالرأىهوهدا

"2،
ترجيحإلىالألمانىالفقهيميلحينفىالشخمىالمذهبسجيحإلىوضر

حدد،متنهأثعهنعمهيهآيح85كعكسيدةبتةخةمحةالهارجوالكصرمنالتسورصرتة=فى

بأنوقضتةة879ءكه85نهكمثمكد6لحفقالقة،88،5ءقرآت5خمعنقه!5"هقجعد

فىشروحهومحصلهنفودمجلهاسقةبفمدمترلسلمأسفلفىئصلكةحاملبنا+ظاوشضابخ

ضمعل!انتبا5محاولةبانوحصت2ء2عك!3.*رعع،.الميدا،تجر3مقدد+محقه"*ققههمالرقة

حعيح(4ننممةقعر271اررقةفىشروعمومجوهرانهبمنعسرفةبفصدمجومراتتاء

مخديدفىأجدالىالىفنيةالأالبامحكةوتذهب.لأمد9وثعقعك)حممحقهيح

نلقحل،فىشروحهوذللةبعدفتلهنعةشخعخمخديربأنقضتففدالتنفيذقالبدءمدلولة

وقضت،العرعنهمدىشروعهوعرتهتكبنمةمكانهتجورإلىطفلنصطخابوأن

مرفة،قشروحهوسرقتهالمرادالمسكنمفتاحعيةكانتطريقةبأبةالحعول؟أنكذلك

كنرفىادلوفى-ووشوةللرقةنصنعدادااحونسةلإ؟دلدكلبالحكةفررتهنفسهواوععف

الألمانى:الفضاءعرضفىأنظر،ظسه

9كأكجبفةةهنقألك+؟،"ةلالء8بنهكج4كخ4ة،محخدليج8كه9كةة7ةخملاالكصتجب8كه
مكه.كملأ4

!حئ*م+ه.ص!ئث!لأ"ميج+!ك9ة!عع""+"،دبعةحب.+"ئك42نغه8يالعدممقج(؟،
،قه+كعئكهـ،+9750ء+.9نمكع+ء+"الحم+نهقةمح*عجكظة15.م"2لهك9+.،34ة-دل-

+آهيج.ء+8ج9ر+.،6مه

اوكتورة2كأ7عيالمعيدمصطنىالسعيدالدكتور،522عنطخبدوىالأصمناة(2،

3؟2رتم.مبلدئ،راشدشالدكتوو،222من295رتممععلنةءلأعود

ء23غمن؟62رفماحماعبلنبراهمعودالأصناد.بعذهاوما622عن
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الشخعىءالمذهبيدفيوجميعاالبلادهذهقىالقفماءأما،الموضوعطلأف"المذهب

المبادىءمعاتساقاكفرأأنههى،لهتذكرقلماميزةالموضوسللمذهبولكن

غيماوصفتهبتتحققماالشروطمنالفعلقىيتطلبأنهإذ،الأساسيةالقانونية

تطلبهعنانثارعينفللم!نوهو،للجريمةالشرسالركنبهيقوموالمشروعة

الجنائبةبالمشئولبةاعترافهالشارعإلىينسبأنيتصورلإلمذ،المثروعحالاتفى

هىالمشروعةغيرالصمفةومصدر"غيرمشروعالمرتكبالفعللايهونجث

هذهبأحدصلةذا!بالمرالفعليهونأنيتعينولذلك،التجريمنصوص

نأحتماذلكيستتبعو،الممفةهذهمهااستمدبأنهالقوليسوغحتىالنصوص

لنايبدو،النحوهذاوعلة"اصلةهذهبهتقومماالشروطمنالفعلفىيشترط

نأيفترضإذ،القانونمنمحيحأساسإلىيمتندلاالشخميىالمذهبأن

علىدليلاءلىكوفهمقتصؤالفعلقيمةويعتبريا6ذفىالإوادةبجرمالقانون

برادةيجرملاالحدبثالقانونإذ،صواباذللتوليمن،الإرادةهذهوجود

ضرمجمدرباعتبارهالفوعلىأساعيسبغهاالمثروعةغيروالصفة،يك"مجردة

أغلببهايقولالتىالضموابطأنذلكإلىبالإضافةونعتقد.المجتمععلهاخطرأو

فىهىبل،فيهالأساسيةالفكرةمعمتفقةليستالشخمىالمذهبآنصار

الذىالضابطإلىنشيرالمثالسبيلوعلى:الموضوسىالمذهبإلىئقربحقيقتها

يودىالذىالفعل"بأنهالتنفيذفىالبدءيحددووالقغماءالفقةتأييدهإلىيتجه

نكفلهاشروطاالفملفىالفمابطهذايتطلبإذ،كام"يمةالجرإلىومبامزحالا

:كعنب-ثءمحدلعة!يجمكاكأ!حظة!!ةء+"نهظ!يئصر+ثع(8،
8نهالككق!ر"،ممددءعقص!كل+،.ءتج7نكعبءكعبتيي:+تنهحعببىءئةىمقعهتمقك

أنميح8ع+خنهنةةممدممثكءكالخلنة.ءمركثةعظطيح48كج.ء86ةككيب
قمحة+مظن!8جؤثج5،سج+رلائمة"ئطنهخنهنحع؟781+مج4ة،طمثغققفهب؟4"31"حثه

رمعنهعححية،طبركئقطحظمحة؟،ثجع.ء"اليلح(2).

جع(يج+حمقهروعليهعابفقدالنفدعفمنأىقىالضابع!هذاليى(3)

"مباشرة"دففذظ!نى)ذ،أضارهجيايقولةالئالنتائجنناقننسباغتهأنثيككه3.يرسر

فيسى"حالا"لفنليثما،الجركلةتنفيذفىنلسابتةلملابالفعلبفوملاالشروعأن

=6الزمنمنفصيرةفترةغيرالجركلةننفيذوببنط50يفعيهلابفعلهالابقوملاالشروعأن
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منطقولهكن،مباشرةصورةفىبهواتصالهيمةللجرالمادىالركنمنقربه

كلدلالتهفىالهكفايةيرىوسروطالفعلفىتشقرطأنيأبىالشخصىالمذهب

فىوصياغتهامجردنحويرمخديدهايستحيلالدلالةوهذه،جراميةالإالإرادة

يترلتأنالمتعينمنبل،حالاتمنيعرضماعلىكلللتطبيقيصلحضابط

ارتكابلحصرتالتىالظروفدراسةيسقطيعالذىالموضوعقاضىإلىتحديدها-

نسبةأننهىالذحوهذاوعلى"دلالةمنمالهتحديدعلىجهاوالاصتعانةالفعل

ولتوضيح..اكفةتعوزهفولهووالقفاجرف"العقهإلىالشخصىالمذهبتأيجد

يعبرالذىالضا!طأننقررالشخصىالمذهبعلميهابقومالتىالأسمايةالفكرة

فىالبدءحينماعرف)سدلنبكلعكة(سالىبهقالالذىالفابطهوصحيحاتعبيراعتها

هذاأنوواضح،"2نهيائيةكارإجرامبةنبةعلىيدلهالذىالعل"بأنهانغنفيذ

الإجرامية؟النبةعلىبدلالغهإنمايهتفىومروطاالفعلذاتفىلايتطلبالضابط

.القافونفظمعأوالعمنيةاكلولمعيتسئلاالضابطهذاأنببدوالحاليةوفى-

له.وامخآمخديفأيهفلانلاالساشابةاللفظينأنإذ،غامصضابعذفهوذللةيليوبالانحانة

ءودادكتورآفغلر،،حالا"لفظبذللةويعستبعدونمباشرةبلفظالفقهاءبنههوبهتفة

ء223من؟95رغممطفىعود

لأحكلمطجفآالتنفيذالبدءمعبارمجددعابعذءماغخفرجوديحالدكنورحاول(؟،

قنفيذبفمدنرنكبفعلهكل،"التنفبذفىبدءايعدأفهففرر(37؟،الفرنىالفضرء

المذهببلى9قتيىالضابعذوهذا،،القانونيةالحا.موعوعالحالباخلصريهقدكلنلمذايمةجر

،الفانونمجيهالذىالحتةويهددالفعلعليهبنطوىالذىبالحطرالعبرةيجعلبذ،الموعوى

الأودفى،الهفىاقوضوعداذهبنماراجهاكولاليالفوابعذأممنهىالحروفكرة

ء؟37صشعيرون:النابطلهذاالمونحعوعيالطابحقأنظر

ءحملمنفبرنهفعكه+.84-(2،

حنهظ+ملاالنهكب-ةقعهوفلفسلفونكةالحدبثالألمانىالففهقالشضىالمذمبأفارمن

الهطةللىالتنفبذفىالبدءمعبارمخدبدفىيىجعانومحامكه63مةةحقنهمحلبر*8قعر+م8)ةمم

شعوفكهويعرف6للواقعمخالفآذلاتولوكلنالجانىبراهبماالعبرةتكونبحبثانججراصبة

لمحطةوففأ-تتجهالئالإجراميةالنمةوصوحفىببرزفعل"مملبةنهابفبذقالبدء

.،اقانونايهمميهالذىللحقالمباشرالنهديدلد-نبمانى
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الذىالفعل"بأنهالنففيذفىالبدءلمبهتعرف؟ضا؟طالألمانبةالعليابىلمحةاوقأخذ

،القانونيحميهالذىللحتهامباشرتهديدانهالإجراميةنبطتهطبقاالجنىبرممة

ء""،الحقهذاعلهاالاعتداءإلىيقودفسلسلسببىبدايةأنهلذلكتبعايرىو

يجعلولمنما،ذاتيةةروطاالفعلفىيتطلبلاالضابطهذاأنكذلكوواضح

أنرأيناوفى،كبيرابعداالحقيقةعنيبعدانوفد،وتقدير5الجانىبخطةالعبرة

وإذا.المذهبهذاعليهايقومالتىالأ-اسيةالفكرةعشهايعبرانالضابطينهذبن

التنفيذ"فىابد"يعدالذىالفعلفىيتطابلاالشخمىالمذهببأنسلمنا

انتنرقةمصملائةذلك،فيهأسامىعيبعنيكشففنكفإنذابةشروطا

عملكلأنإذ،مقبولةأسسعلىالثنفيذفىوالبدءالتحميرىالعملبين

الإجراميةعنالنيةكشفاإذتنفيذهافىابديعديمةالجربعدعنمهمانحضيرى

التىمنالظروفاستخلصتإغاو،ذانهمنهغيرضخلمةالدلالةهذهولوكانت

تجريملمجن4،المجتمعممطحةتررهلاالعقابفىاتساعذلكوفى؟بهاقرنت

توصفأنيمكنولاالقانونيحميهالذىللحنماتهدبدعتهايصعدرلالأفعال

استخلصتمجردةإجراميةلنيةتجريمذلكإلىبالإضافةوهو،مشروعةغيربأفيا

أننعنقدذلكبعدونحنءلمحداهاالفعلكانالفراشمنمجموعةطريقعن

منبتفييقهالمجتمعمصليجةيهررأنهمنالموضوخخالمذهبإلىوجهالذىالنقد

والدليل،انصارهجعضيهاقالالتىالضوابطإلىموبنقدهوالعقابنطاق

بفوابمايقولونالألمانىالفقهفعالمذهبهذاآنعارمنفريقاأنذلكعلى

التنفيذ"فلاجدء"مبارعنالبحثاننرممةوغن5الققدهذاعليهايمدقلا

هىفدمناكاالعلةهذه،العثروععلىالعقائبةعلةمنأساسعلهايكونأنفخيفه

اظطر،".فكرةنتثمكاومن،"2ييدرمؤالذى،اغطر"مناءقحماية

وليمي.الشروععلىلجلعقابالقانونبجرمهالذىالفعلتحديدإلىالوسيلةهى

تعاعربذ،وحذهاجراميةالإالنيةفىكايهنافلطر"بأنالقولالموابمن

+ظكحة8"*ب8،بى.ءمكيتك(؟،

لفءالموهذامنكا8،من383وةمأنظو(2،

النوببتفانون-26
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محلثمةبأناحديقلولمذلكقبلتوجدبلها،التحضيرىالعملالنيةهذه

نأالمشروعلقيامينبغىوإغا،فيهاالكلمناشبطرءلىوالعقابللتجريم

عليهءالمعثروعةغيرالصفةغ!صبيبهصررمافيوجدكذلكالفعلفىالخطرمجن

حقابافبطريهددفعلكل"نهبأالتنفيذبىالبدءتعريفةنعتطيعالذحوهذاوعلى

عنهيصمدرلاالذىالفعل"فهواقحضيرىالعملأما،"؟العقابالقانونيحميه

"الإم!نياتالموضوعية،فكرةهوالخطرمعيارأنونرى.،الحقيهددخطر

بالعواملمقتربمالفعلفإشاكان:الكاشيه"("السببيةنظريةعليهاتقومالتى

فكان،الإمكأنياتههذفيهتكمنارتكابهلحظةعامرتالقةالمألوفةالعادية

بدءسرثمومن،الحتةعلىخطرمصدرفهوالإجراميةالنتيجةبحداثشأنهمن

الركقمنجزاالفعليكونأنالضابماهذايقتضىولا.الجريمةتنفيذفى

فلكومعنظافهاعنخارجايكونفقد،لهادشدداظرفاأوللجريمةاندى

الإجرامية.النتيجةحدوثإلىتفغىأنثارهالتطورالعادىالسيرنفا

الفعل،فىالكامنافبطركمحديديةتقديربسلطةللقاضىالاعترافمنمفرولا

القوابحتيقبينوئارهااالفعلإلىيفميفوبهأحاطتالتىالظروفبحددأنفعليه

نألآثارهاالعادممةالسيراكانإذمايرىو،المجموعهذايحركهاالتىالبيعبة

مدلوللتحديد"الموضوسبة"الإمكانياتبفكرةوللاسشعانة."2النتيلا+سحةرتحدث

منالمالفعلنصيبتحددالفكرةهذهأنرأينافقد،يبهرهاماالتنفيذفى"لبدء

فى"البدءمدلولنحددحينماونحن،ماينةجريمةإلىبمالنصبةغةقرالممثروعةالمالة

إلىبالنسبةممضروحغيربأنهيوضفةاتذىالفعلتحديدإلىنهدفإنما،الضمفيذ

معينةءيمةجرفىالشروع

تحديد:ئرلىمزانهؤفرمعاقغقفىئلففماءسللك-654

المولف.مذاتكا25ص336رقمأنظر(؟،

غبرالحقجعلقدالنعلاتحتكبكلنلمذامحابالتساولةالهطريستظهرأنوللفاضى(2،

العبرةوليست،عبحهااطمئانهفلئومزنياهبدحرممجبثالمعتادالضحوعلىلماحبهمممتفر-

الشخعيههذانفسهبتبرأنوللفاضي،معتادشخعةبرأىولكنهاعليهالجئبرأى
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طضىسلطةفىيدخلةظروفمنومالحمرهاأفعالمنالمتهمعنصاصدر

وقاغفىبحثأنهإذ،ذلاى.فىعايهالنقضيكةولارقابة-للوضوع

معينةجريمةتنفيذفىبدءبأنهاالأفعالهذهتكصفولكن"الدعوى.

فيهاالموضوعقاضىيخضعفانونيةمسآلةفىفصلهولهاتحفميرىعملمجردوة

هوم،قانونىتكييفهوالتكييفدهذاأنذلك:"فلأالنقضمحكمةوقابة

فصملاهايةافىوهو،القانوننصفىوردكاالذىالتنفيذفىالبدءلمعبير"تفسير

أنالنقضلمحكمةتتيحالرقابةوهذه.والعقابالتجربمعليهيقوم!نقراقرفى

التكييفعلىرقابتهاانلمذ،التنفيذفىللبدءمعين:ممعيارالموضوعفاضىتلزم

لهوفقاتقدرمعينمعيارإلىبالرجوعتكونإمماالموضوعظصىيقررهالذى

يخهسىغيرأمصحيحاالتكييفهذااكانإذحا

المستحيلةيمةالجرعلىالتغيذفىالبدءمعيارقطبيق()ب

لماإذماحالةالمستيلةيمةبالجرننى:الممخيكلبرفىنريف-524

شخصوسعفىأو-فعلهفيهاأنىالتىالظروففى-الجانىوسعفىيكن

اغائبةيمةبالجرأشبهالمستحيلةيمةوالجرءالإجراميةاننقيجةيحققانمكانه3خر

النتيجة،تضحعىلمذلكمنالرنم،.وعلىنئماطهأفىكلفدابمانىانباعتبار

افترافوفتقيمممةفيهاكانتاغيبةأسباببأنالمسقحيلةيمةالجرتتميزولكن

مشروبفىالجانىبدءلحظةمنذمقدرةهىوإغا،لحرضةليستفه!،الفعل

9بع+"العح!!ة!ة+ه0ءلمحكعلأ+.4نجك8عكصرممكح،قمحعالة".هـمم+ء3م-7(؟،

+ملمحث،ة،فمحقدمح"تعم+نهك"كججظة5.م+228،+.مكمكعة

؟؟7رقماصهكيلخابراهمعودالأستلذة339الصعبدممطفىالسعبىالدصرقتوو

وقفبعه،الرأىمذاءلىأخيراواستفرالفرذبةالغفننمحكةففعاءفلوروفد،239ة

من.الصادرةالأحكامصدالطهونمنابهابفدمماشكاتفبلباعتبارهوالمربةالنفغنمحكة

حكمالأأنظر،التنفيذفىبدءأومخضيرنةأعمولبأنحهافعالالأقكبيفشأنةفىالموضوعمحام

نوهب.هبحلاأنالبيانعنوغنى.هذا.المولغظمنكأ97-كا951عخهوامثىفىلنيهانلمثاو

ينابر-6!نخ،الننقبذفىالبدءتوافريغررأندونبالشروخاثهمأدانلمذاالقسبيبعلصر

.خ78عن884وتم7مجالفافوفيةالفواعدجموعة،؟9غ6عنة
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حازولوالظروفنفمنفىالفعليأنىسواهشخصكلتوابوكانتاىالإجر

بدءعندمحتلةاغيبةاخرتعبيرووقاالجانىلدىمتوافرايكنمالمالمهارةمن

وأهم.المستحية"ف"يمةالجرفىبدئهءندمحققةولكنهااغائبةيمةالجرفىالجانى

ميتبهفبماذأقتذتربنيةاخرعلىفلرصاعيهاشخصيطلقأنالمسشحيلةيمةللجبرأمثلة

لهكلكبهفإدالغيرهكللشأنهيعتقدمالشلىالاستيلاءيحاولأنأوفبلمن

سامةأنهامعتقدآصامةغيرمادةلذلكفيستعملاخرفتلشخصيحاولأنئو

.الوفاةلإحداثتكفىلابهيةلليلةولكنسامةمادةيستعملأو

إذأمامعرفةحولالفقهفىالجدليدور:البهتمرععنهبر-534

باعتبنرهاعقاجيالهافيكونافلائبةيمةبالجرتلحئقحيلةالمهةالجزكانعت

فىشكلاءيلعقابالشارعتدخيددونتحولستجالةالإأنأمللثروعصورة

موضعولكن،ممكناللتضعيذيفترضفيوالتنفيذفىالبلحءكلكأبالنمارلخاداأن

التنيذيتطلبكلنهل:القانونيتطلبهالذىالإمكاننوعتحديدهوالجدل

اخذهباناختلف9وتقديرهالجافىذهنفىكذلكيكونهيتفىئاذاتهفىفي.

فليس،النحوهذاوكلءالتساولهذاعلىالإجابةفىوالشخصيالموضوهى

الآخروبغفالممكناالتنفيذحدهماكونأتطلبفىالمذهبينبينالإختلاف

موغوعيةفكلةالإمكانلمنماكلنماتحديدهوالإختلافولكن،ذلك

."3"الحقيقةعنبعيدةلمنكانتوالجالىلدىعقيدةهوأم

مرةلأولاشكاةهذهأنار:ادمخبرافيبرمسكرنحارع-454

وقد،المذهيالموضوعةمتبنيافيهابرأيه458(وأقلىسنةقنجدد!قنهقنءيحباخيرفو

عوفتوقد.الشخمىينه"المذبمرجحا+سعسكك،5تيتمانالفوركلعارضه

9آه!تعيجحدجة*5.ءكلا+.كج5آة8+عثحك+لكءمئقئحجحعيجمحة9+5م،8جؤ.ءكمر5،؟،

-6،2عنالسعيدمصطفىانسدلؤرا

مججبىكلا،ةعظت"+قتكمعء"جك"3ء"لأئالنحئخفكانهككج*حظأ2.798ءآه(2)

ءكنهعكالبمظمكتبظعظممة؟ثكي.ءوى.،كأ(ء
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المذمبتأييدلمليالفقهاءأغلباتجهحيثالفرنسىالفقهفىذلكبعدفقشكة

بلانثنوسنهفنننهقةوهيلىختن،عوق88قجنهيوسموفونكجيجكأروسىبيهمومن،لملموضوكد

ميترمايرقالحينماألمانيافىالموضوهىتطور.المذهبوفدءؤف"+ا++أل!

المطلقةالاستحالة:الاعمتحالةمننوعينبينبالتفرقة(8(6سنة*كنخئئجنهفففة

،"2عليهريعاقبالثانىوالنوععليهعقابلاالأولفالنوع،النسببةوإلاستحالة

أورتولانبهاقالمنأولفكانالفرنسىالفقهإلىالتفرقةهذهانتقلتوقد

السابقةالتفرقةنبذفدالموضوىالمذهبأنمارمنفريقاولكن."ك35تمق5+ميا

علىالعقابمقررافاديةوالاستخاله5القانونيةالاستحالةبينافييزمحلهأوئحل

الأ"نىييكوأيدهالفقةفةءجفدع+بيلنجالرأممةحيذانادىوفد،الأونىندوالتانية

من!ظلأنصارهالشخمىفقلالمذهبأما.نسايملأفرقكاقنيجحميقخجاروذلكبعد-

بورىناصرهحين(862سنةحتىكببرنجاحمادونعنهيدافعونتيتمانأتباع

ححالتاييكهوفدمالألمانيةالعليااغكمةفىعفهواءالذىصميعنقف+ ..س"يح

مايو2غفىشهيرأصدرتهعفىذلكبعدالمخكمةبهأخذتوفد،قوية

حتىالفقهاءمنعددكبيرتأييده.إلىاتجهالوقتذلكومنذ،"د8(لهلا"سنة

الاراءيلىفيماونوضحءوالمصرىالفرنسىالفقهينفىالراجحالرأىيمثلأصبح

..المشكةهذهحبسمفينتالتىلملختلفة

8آههئعع!مةعة+.ككأ59ءمحةمددرعم؟)

!محعحالبةفهنظجط"،أمقالء"جك"3،+.صروى(3)

*.5:+عفمفئ؟كبعجق+بئ5ممفرس"49بج.م+،ميمه،"..تعفه(3،

،ءمفلب938مثج.ء32.80(0.8

8"هحعع!عجبج.م+،يفعؤ".05+فثج"(15

ط5ء+:6"ئف+9،ءكمهمفققههمءقبكككعهسالدممييعجكلعنهعى(كة8مير(6)
ء.جك3550

مننجنلمأنه"قالرفيعبماالإجهافىفىالثروحبقوبةفاضمأارمهذامدو(71

فربحكاصمحالةجسنحبهكلتالمحربمةأنأى،افيجيجاضلحداتالمسنصلاهالماجةشعأن

قلوسبه.
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بذلكالقولإلىذهب:ئبوقاكمالبتءلكلءفابير-554

حجيتين:يرذلكفىويعتمدون،الموضوهىالمذهبأرمارمنالأوائل

الاستحالةتوجدلخيث،ممكنأفهيفترضتنفيذآكاملايمةافبرتنفيذأنئيزولى

التنفيذعلىكذلكيصدقالكاملالتنفيذسللىيصدقوما،التنفيذيتصورلا

يتممورقذيهلاالتنفيذيتصورلالخمث،التنفيذفىالبدءأى،الجزئى

العقوباتقانونمن35(الماخةمنفمستمدةللماضىاطجةاما.فيهيبلأالبدء

هذ9يعرفو،المصرممةالعقوباتقانونمننهعهمللمادةمماثلةوهى،الفرنسى

الموتعتهايتسبببجواهرأحداقتلمن"بأنهالتسميمجريمةمرتكبالنص

استيليتطلبابريمةلهذهالمادىالرفيأنذلكوينى،"تجلعأوعلجلا

إحداثشانهامنالوسيلةكونيتطلبأى،الوفاةلمحداثشأنهامنمواد

لهب،تخفمعطمةقاغدةهىبنماو،بالتسمتمخاصةالقاعدةهذهوليست،النتيجة

فيهاكذلك-الشروعءلىإه5لمقالتامةيمةالجرعلىيصمدقوما،الجرائمكافة

فيهدرالعقابنطاقمنفيةمبالينحوعلىيضيقأنهيعيبهالرأىوهذا

النقودءمنخالجيبقىالسرقةبقصديدهيفحفمن:المجتمعمصلحةبذللت

عماكانكافيافليلاتقلبهيةولكنسامةمادةعنيهالجنىقتلفىيسنعملومن

ذاتهحدفىمنهمافعلكلأنمنالرنمعلةعقابعليهايوخلاالوفاةلإحداث

البحتة.المصادفةغيرمنهتمذهلمحقمقيبخطرمهدداالمجنىعليهكانومنأنخطير

دنأساسذاتالرأكةهذاعئيهايعتعدالتىالحججفليستذلكإلىبالإضافةو

ترتكب.أنذلكفمحلممكناالننفيذيهونأنالقانونافرضففدا:آلقانون

المنطتةقىالمةءورفمنتملماإذأما،ذلكيمةالجرتماميقتضىلمذ،كاملةيمةلجر

ممكن،غبربعضمراحلهفىالتنفيذجعلتأسيابإلىراجعاتمامهاعدمكلنأن

لهخشأنولاالتامةيمةالجرأركانفتحددباتالعقوفانونمن23ةالمادأما

++مححتنعلا!ي،كءمجفنغب،،مه+2+5؟39.م"فجكج،محعنحكددك+لاه+جظحم:(؟،

؟كيلةمم*كنهر؟،فهيجكءجمئثقمحعئوىولمه،ق+حةحملاالة.مه،ج+.9م
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متعيتاقاللأ.البحثنظاقمناستبعادهايكونولذلك،فيها؟الثروع

الاصقحالة:تئلفرللاخاكلبللفررام-الفتيئلنفرقم564

وضابط"دونهتحوللاالنسبيةالاستحالةولكنالعقابدونتحولللطلقة

فىكلالحالاتقعرضمجردةلحمةاستحالةهىالمطلقةالاستحالةأنب!نهاالتقرقة

الوسيلة،عينمستععلانفصهالحتهاموضوععلىالاعتداءشخصفيهايحاولالتى

الا،متهحالةأماءالإلهلاقعلىلخطرمعرضايكنلمالحقبأنالقوليسوغثمومن

إلىترجعأى،يمتهجرارتكابالجانىفيهاحاولنلتىبالحالة:فاصبماالنسبية

وهذه،عليهالإعتداءوسيذأوالحقيموضوعأططتالتىالواقعيةالظروف

مساساأخرىظروففىنفسهايمةالجرارتكبتلوتعرضماكانتستحالةالإ

الحتهابأنالقوليصوغثمومن،أخرىوسيلةطريتهاعنأوللحقآخربموضوع

فدشوعيهاوالاستحالة.البحتةالمصادفةقرمنهتنقذهلمفغلىفنطرمعرظكان

للطلقةقالإستحأة.،2،عليهالاعتداءوسيلةإلىترجعوفدالحتلأموضوخإلىنرجع

محلالتصورهعنهالاغنئصفةفقدهأووجودهعدمتفترضالموضوعإلىالراجعة

ماتشخصءلىالقتلفيبنيةالرصاصبطلاقذللثمثال،عليهالمعتدىللحق

غيرلممرأةلمجهاضومحاولانفسهللجانىمملوكمالاختلاسومحاولةفبلمن

وسيلةالجانىاستعمالفتنترضالوسيلزإلىالراجعةالمطلقةالاسةحالةئما-حاملي

نأذلكمثاز،الإجرنميةالنتيجةلإحداثالحالاتمنحالةأيةفىصالحةغير

قىيستعملأنأوبالطلقاتمعبىءغيمارنارتاسلاعالقتلبنيةالجانىيستعمل

إلىالراجعةالنسببةالاستحالةوتفترض"طلاقالإءلىسامةغيرمادةالتسمتم

الجانىاعتقدماغيرمكانفىولكنةروطهكلوجودمواستيفا-الموضوع

المجفةاعتادالذىالمكانعلىالرصاصالجانىلمطلاقذلكمثال،فيهوجوده

خاليبمنالسرفةومحاواةمصادفةعنهوتغيبهمعينوقتفىفيهالوجودعليه

!ععئربم"،ةم؟و+هم2اله9"مةقكجالر.ه+ء3.لثءعمكا"تيفة5.(؟)

!جءعنهبطحة*حطأ3،8ءكب2حجةةمعنهحمهمة+5مءلمحمه،"3روىة(2)
ءثمعب8ء.ه+4لهج5"347عقعقققءي.
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بصعةعلاحيتهافتفترضالوسيذزإلىالراجةالنسبيةالاستالاأما.النقودمن

فف.مثال،اسنعمالهايحسنلمالجانىلأنجدواهاوعدم،النتيجةلإحداثعاهة

غيربهيةسامةمللىةاستمالأوحمامهابزالةدونالناسمنجمععلىقنبلةالقاء

التسميم.لإحداثكافية

غيرالمقبولفمن،واحدفوعالاءضلةلمذ.،مضطفىغيرأنةيصبهالرأىوهذا

تكونأنبماوممكنةتكونأنبماقالجريمة،وأنولدرجاتلهابأنآلقول

الحالإتإلىفظرنالوأنهذلكعلىوالدليل،لأمرينبينوسطولافستحيلة.

ظلتالفعلاوتكابطروفأنوافقرضنانمبيةفيهاالإستحالةإنيقالالتى

نوهىبينفالتفرقة-مستعيلايئلأيظلكذلكالنتيجة!قفإنتغييردون

هذاوليس،النسبيةالاستحالةحالةفىالظروفتغيرأفتراضأساسهلاعمتحالة

فىالجريمةالظووفنفسفىالفعلإلىنظرناإذاأما،مجازمحضغيرلافراض

دائما.مستحية

تهني:ئييءفيكاف-وبئوالفانهرضىكان!وبئعيئلمفرفين!457

الفتيجةتوصفأنيمكنلاصثيمةالجرأحد-عناصراب!فاءالقانونيةالاستعالة

وضعتحقيقإلىيسعىفهو،نجراميةنتيجةبأنهاتحقيقياإلىالجانىيسعىالتى

إلىفرجعالماديةستحالةالإأما.ءتك"عليهعقابلاثمومن،القانونيجرمهلا

لمنيها،يهدفالتىالاجراميةالنتيجةتحقيقلايسضطيعقالجاجعلتظروهمادية

نوهىبينالتفرفةوأساس،عبيهالمعافبالشروععناعربفعلهتراقرتبذلكو

الجريمة،عناصرجميعقيافرتلمذاإلابالعقابيتدخللاالقانونأنالإستحالة

نتيجتها،يمأالجرعناصرمننخلفتاإذلذلكوجدااستثناءيقررولكنه

فلامحلسواهاءضصرانتفىمااإذأما،شرو4باعتبنرهالوضعهذاعلىيعاقبإذ

9فنهقدمح!ع+محك"كمحكظعك6.عه2"5،ء+ميى،ة!عك!مع9ة!موكجمم+لهر50(؟)

حة،فعخعع!.+ميصلامه+بة05"ثكج0(2،
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فمن.ثروعا"ث"يعدلاالوضعهذاأنإلىبلإضافةضروطهأحدلانتفاءللعقاب

القتليمةجرأركانمنلأنعنيهعقابلافبلمنماتشخمىعلىالناريطلق

مالا.أنهمعتقدامالهعلىيستولومن،الجانىفعلوقتحياعليهالمجنىكون

الجانى.يخبولكامالامحاكاكونالسرقةأكأنمنلأنعليهعقابلاغيره

يمةالجرلقياميتطلبالقانوناكانإذأنهذلك:ئانيةحجةازأىهذايضيفو

المثوع،حدعندوقفتأمتامةأكانتسواءيتطلبيافهؤ،معينةعناضرتوافر

مجردعلىالعقابأردنافإنالجريمةعناعربيننذكره!أنالمقبولعيرجشها

نتيجةلمليقصدهيتجهالجانىانالثروعيفقرضالنهايةوفىتأغفلناهاالشروع

تتجردأنيمةالجرعنامربعضلمنتفاءشأنمنفإنكان،ذانفافىمشروعةغير

باستحالاالرأىهذايعتدولا-محيها"2"للشروعفلايكونالصقةهذهمنالندييجء4

صورهىالوسيلةإلىالراجعةالاستحالةطلاتأنكلأممة،الوشلةإلىتربح

القانونأنذلكوتفسير،العقامجهم"دونتحوللالذلكوهى،الماديةللاستحالة

شأنيامنطالماكانسوأءالوسائللمذكل،التتيجةبحداثبوسيلةلايعتد

كاوضعبالوسيلةالقانونيعتدضثاستئناءالأصلولمذا،الحتةعلىالاعتداء

عورةسامةغيرمادةطريقعنشخصقتلمحاولةتعدلمذ،التسمتمجريمةفى

القانونية.ستحالةللا

الرأىعنمىءفىلايفترفأنهالرأممةهذالملىوجهالذىالأساسىوالنقد

النقدهذاولكن.لهك"النسبيةوالاسمحالةللطلقةالاستحالةبينبالتفرقةالقائل

باستحالة.لايعترف-الآخردون-أحدهاأنفىيانالرايفترفإذ،صحيحغير

القانونى.الأساسحيثمنمختلفانفهماذلكإلىبالاضافةو،الوسيذ3إلىترجصر

هـء+لننه+؟ثج"39.يحثج2.8-.(؟،

،؟هبع!حدحة.م+،2وى+.ثكجء.(2)

...2!ه!بةلئعة9.م+2ميه+.جك،080(3)

+سنهععمفد8نج+جكهظيجي5+م.5ج،"+م،ت.(4)
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المذهبئنههاريرفض:لإ+مخاكءللاتفىكلالهماب-4-م8

وسندهم"عاياكافةالعقابيرونو،الاسهحالةطلاتبينفةتؤالشخمىكل

بالعقابإليهابلقانونيتجهالتىهىرادتللإجراميةالإلمن:التاليةالحججذلكفى

والتعببرالإرادةهذهوجودالاسةحالةحالاتوتفترظبكل،قاللأالشروعفى

يتطلبهماكلفيكون،النتيجةلتحقيتهاصاحبهتقديرفىيصنحبنشاعذعنها

بأنالقولذلكإلىالمذهبأنصارهذايضميفوءمتوافراالعقابلتوقبعالقانون

أهمبةالقانونعندوسواء،عناعرهاأحدالجريمةتفقدانالشروعطبيعةمن

،-القانهونيحيهالذىالحقعلهاالاعتداءيتحققلنإذ،فقدتهالذىالعنصر

الفعلأئرفيهايخيبالتىاعالاتتصنيفنحاولأنانعبثبهن4أأذلك.يصنيو

هذاكلثعتةفاذا؟سواءهىإذ،الاستحالةبحالاتخاصارعنقررأنأو

والاكتفاءالجالىتقديرإلىمنالركونفلامفوموضوسلمعيارلاوجودآنهالمحو

تخرجحالاتالمذبهذاأنصارولايرىممكنا"2"ءذهنهفىالنتيجةتحققيكون

عف!ةلملإليهاالجانىالتجأالتىالوسيلةأنيضصححيثبلاالهقاب6رةدكئأ

نلىاغطرانعدامتعنىالسذاجةإذ،الصحريتهاعنطرالقتليحاول،كنصذاجته

."+الشروععلىالعقابعلةوانتفاءالحتمذ

للقضاءالعامالاتجاهأنيبدو:الهعرىللنفماءعبمب-594

ونعقابوالنسبيةالمطلقةالاستبىفلةبينبالتفرفةالقائلالرأىترجيحهوالمصرى

المستعملةالمادةمتىكانت"أنهالنقضمحكةفررتفقد5الأولىدونالثانيةير

الجريمةبنظريةللاخذمحلفلاالمبتغاةالنتيجةلإحداثبطبيعتهأصالحةللتسميم

يمةالجرنحقتهاالامكانفىيكونألايةالنظريهذهالفولمقتضىلأن،المستحيلة

القجالوسيلةصلاحيةلعدمأويمةالجبرأجلهامنتكبتالقةارالغايةلانعداممطلقا

ح"تعقاءلا"5حكمث،ثج.م+لندة8؟نهنةمحععه+مح"طةي"5+50جمركلا+مملمحئر(؟)

"عنةق+5معك"3ء9مم(2"

"آنهنةمحعلألهم+محكظعثظعكلأمه+2"5"35مبر8ب،3)
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المستحيةيمةالجرنظريةيقرالقضماءأنذلكيعنىو،لهف"ءلارتكابيااستخدمت

العايةانعدامإلىفللثأرجعسواء،مطلقايمةالجرتحققحكانالإفىيهنلمبذا

،"مطلقايمةالجرتحقتةبمكانعدم"حالاتغيروفى،الوسيئةصلاحيةعدمأو

القتلفىالمستعلةالمادةلوكانت،ممنمبياالامكأنعدم-يهونحيثأى

الشروععلىالعقابفان،منهاكايك"المقصودةالنديجةإلىالصوربعضقى"تودى

إذاكانتالتسميمفىالشروععلى؟العقابفضىلذلاثوتطبيقاءمفعينايهون

السيىءمذاقهااوكانالوفاةلإحداثغيركافيةمجيحةاعطيتفدالمستعملةالمادة

بالعقابكذللثوقضى،منهاينهلأالكافيةالكميةعليهالمجنىتناولدونحيهبلا

منالرغمملىعليهالمجفةأذنفىزنيهاوضعطريتهاعنالتسنيمفىالشروععلة

وفي،جروحبالأذناكانتإذإلاالوفاهحدوثإلىيودىلاالفعلهذاأن

فىآلنصبالمةروععلىبالقابوففيى،(8"عليهالمجنىحالةفىمتحققايهنلمما

بحيلتهانخدأعهبحيثكانالجانىيكذبعالماعليهكانالمجنىأنمنالرغمعل!

.،63،،م3مستحيلا

صورعلى-العقابقررتقليلةأحكامفثمةالعامالانجاههذاجافبوإلى

"569ص35،وتم2مجالفانوفبةالفواعدجموعة6932سنةمايو2كاففنن،آ(

-665س869وتممممج؟936سنةمايو؟؟

.858عنكا57رتم3بالقمانرفبةالفواعدجموعة9356ة!سأبرل8فففظ(2)

"569سكاه4رنم2بالفانوفيةالزاعدجموعة(932صنةمايو2كاففضة،كا(

.660ص،69رتم3ب19مم6سنةماير؟؟

.858-من357وتم3بالعانوفبةالتراعدجموعة؟935سنةأبرلة8مكضة(،غ

.،؟عن؟9رنم؟5سالرميةالجترعة؟9؟3سنةديسمبر؟3نقضه(5،-

تماموعدم،ييامنقتلبفصدسيارةفىالرعاعةئطلاقلهنالنفننمحكةقغت(6،

فتيهفىشروعهونوافذهاومنلفةسبرهافىمرعةكلنتهادبارةأنبسببالجريمةهذه

،(65كالا8ونم5بالفافوفبةئلقواعدجموعة،؟939سنةدبسمبر25فقن)

علهمالجنىبهنلم)ذ،ئلموصعوعالىشجعنمببةاستحالامسنحيهالوافعةهذهفىوالجربمة

فبهءبصببهمالرعاعةأنالجاقاعتفدالنقالىيخفى
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القتلمحاولةأو"آ"ضارةغيرمادةباستيلالتسمتمكحاولةالمطلقةالاستحالةمن

ءانقذوف"2"لإخراجضالحغيرسلاحطريقعن

وقد،كا9مي؟8رقم؟5سالإسبةالمجموعة(9؟اكسنةدبسبر؟3فقنن((،

جربمة،ئن!فرتإة،الشخصىللمذهبإقراوهامنهامفهمعباراتالحكمةاضملت

مقازبةبأفعالئرتكبيافيةالفاعيدأظهرمىقافونأتوجدالمبواسطةعداالجحلةفىالئروح

المادةثنأوجدأخنيفةمجيةئعطىتدالموئماكونلهاالمكونةالظروفجميحومعثجنابة

قهريةطروفهغهفإنقانههصصتآنمنبدلامفرةغيرافاكلاعلمبدونكلتللستعمة

.،-قتلمنبدلاشروعأالفعلتجل

-كاه؟عن383رتم2بالفننونيةالفواعدجموعة؟932سنةمايو؟6!فخ(2،

والاستحرلةالمطلفةالاستحنلةبجةبالتفرقةالفائيهالرأىالفرنيةالنفنهخمحكةتبختوقد

-املأنهااجاقيعتقدامرأةإجهافىمحاولةبةنفقضت:لإولىدونالأخيرةعليوالعفابنلنسببة

،(مكمكعيح6ء*+اعة،8،59ـه.يح9مكجلى367.،لجهاضفىشروعآلاتعدنىبزليستأخهلأجخبى

عدينتئحكلمفىقضتالمحكةولكن.الموفوحإلىنرمحمطلفةالواقعةهذهفىوالا-نحالة

عندوقمنالرفةحاولشخخحنلةفىالعقابففررت:النسببةالاستحالةحالاتعليبالقاب

ئشلضىتوفد،(ئ*كشنة4.*ء+88آ581م77يقهحتهالنفودمنفالبهفإذافىكنيمة(لنذور

يشراونعترفىمطلقةاصمحالاتوجدلالأنهبالعفابتقنىأنحهابلى-كياقصرنحةاغكة

بالجيب-فإذاقةاليجبقصدعلبهالجأجببفىبدهوضحشخنبقابوقضت-غرفنلجافى

فىالثروعأركلنةنرافروقفت.-كثعيح(4مل+ي.ء5مقخ،+.96،لهيربصرقها!ل

فيهاموجودأيهونأنعليهالجنىاعتادالىالنرفةعلىمسدسهرعاع!أطلقضخىحذلة

بأنالحكةعرحتوفد،2عيح(رعلمحةالخب+،8آ،آط،9ميقعئه7عنهاضفبببهفإذا

يدالف!نسبةالنفننلحكةاربثالغفاءويتنهه.مظقةلبتالوقاخهذهفىالا.تحالا

عبيها،ئلعقاببلىيذبللطدقةالأضحالاصورفجانة،المستحبههيمةالجرعبةالضابفىلئتومح

والاستحانةأئطلفةالاستحاقهببنالتفرفةئلةنشيرأنركعاالأهنهآغلبفىلشكةونهعجنب

شأخهامنليمىماكةمضملاامرئةبجهافنحاولضفى-6الافىبالعافابقضتفقد:النعببة

ننوواضح6.كععيح(9+م5ءحئة+مآمكمرهة9محاله+،ئعنهبالإبح،ننةالحهاث

الذىالطبيببعقابقضتقدانهابيه،الوسيقهإلىراجعةمطلفةهىارفائعهذهفىالا+تجالة

حثعتا(غةالغب،دعك"34\+قعئثعكككعدةكجننعد*دعق"ال81حاملغيرامرأةبجهلفبنحاول

-الموةوحبليراجعةمطلفةالأ-قحانةنكنت-كاعك!عع+آ"خقجقعر92

صورعليكلئلعقابويفرراشضىابالمذمب؟088سنةمنذفيأخذلمانىالأا)ففلمنعا.

فبي!ماتكلنقدقتيدضضنمحاولةحانةفىبالعفابمافنىالعلباومنأحكامالحكة،الاستحالة

=إحهاثمثأنهامنلبةموادطربتةعنحاملةغيرامرأةبجهماضومحاولة،فعلهاجانى)نمان
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يمثل:فشمرابربمعنمتكلمفى"يملضئيررئكعيىئئفارن!-465

مصر.أوفىفرنسافىسواء،الحديثالفقهفىالآراءأرجحالشخصىالمذهب

الإرادةبأنفالفول:القانونىالأساسيرزهالمليهايستندالتىاءججولكن

نأينقضهالشروعحالاتفىبالعقابالقانونبليهايتجهالتىهىالإجرامية

فعلارتكابيتطلبوإنما،"آ3مجردةبرادةقلىيعاقبلاالحديثالقانون

فهرادةالإعلىيعافبالقانونولوكان،بالحايةالجديرةالحؤقباغطريالد

ولما،الشروعفخ!ناالتنفيذفىالبدءاعتبارإلىحاجةتمةلماكاذتذاتها

اءجةأما5عليهمالاسهابلهاوالتحضيرالجريمةعلىائتصيبمبأنالقولذالغ

يمةالجرتفقدأنالشروعطبيعةمناننجوهرهاالمذهبهذائمتدالتىالتانية

غيرالحجةوهذه(فقدتهالذىالعتسرالقانونعندسواءوأنه،عناصرهاأحد

يفةإتماو،ءةاعرهامنأياكانعنصرايمةالجرفقديعنىلالأنالشرومحيحة

صواهاكاعنمراففدتبذاأما،جراميةالإالنتيجةمو؟الذاتعنصرتجلف

للحقيقة،مطابقااغررفىالجانىيثبتهماأوكاناختلسهلمنمذكاالماللوكان

يتطلجهاالتىالأرنينأحدانتفاءحالةهوإطاو،مىءفىالشروعمنفبييذلك

."2"يمةالجرفيامبعدمالقولمنمفرلايهونوعندئذ،الجريمةلديامالقانون

والممالحالحقوقعلىمتهاخطرلاأفعالءلىالعقابإلىيقودالشخصىوالمذهب

مىءعلىشخصاستولىماإذاالمجضمعينالالذىالضرفما،القانرنيحيهاالتى

العقابذلكيعنىو،تماماالخقيقةيطابتهامامحررفىشخصأثبتأويملكه.

تتومالتىالأكأنبينمنالشرىالركنبغفالوذاتهاقمشروعةأفعبلير

.اشوعاصورةفىيمةالجرعليها

علنهالاستبلاءاجافىيحاولا"ذىالمالئنمنالرغمعبةنصبتكب.اومحاولة6=الإجهافى

-،بأدائهاللفافونطبقأمنزمغيرانجافىأنمنارعنءلىاالضريبةمناثهربومحاولا،لهكلوك

ءكلنهجكحنهدد.ءظعاللهفظعظعة8.ثكيثج85:الألمافىالشاءفىأقظر

جعنهكثمحعكةدلعكةآطعلأقعة؟عك،35.ء-ئئلأ(؟،

ع!عصىكل"،كير-مجث(2،



الجانىأتاهالذىالفعليهونرهنالمستحيلةيمةعلىالجرآلعقابأنوعندنا

شأنمنطالماكانافبطرهذايثمابتو،الفانونيحميهالذىالحقبالخطرمهودا

هذاقو؟ةء5،الإجراميةالنتيجةبحدثأنللاممورالعادىللسيروفقاالفعل

النتيجةتجققسبيلتعترضالتىالعوائنهالأنالاستحالةحيللاتأغلبفىاغطر

حالاتقىالأصلثمكلنومن5للأمورالعادىالصيرنظاف!فىعادةتدخل

أنيهابتبينالتىالحالافذلكمنتستثنىوليهن،عليهايعافبأنالاستحالة

بذلكمنىونحنءالإجراميةالنتيجةغيرعناعرهامنعنصرأفقدتفديمةالجر

التانبةعلهاوألعقابالماقيةوالا"1حيجإقهالقانونيةالاستحالةبينالتقرقةصواب

هىالصيحالمفةفىالإستحالةإنلقلناالنعبيرفىالدتةأردنااإذو"الأولىدون

علىكلالعقابيعنىذلكفانعليهابالعقابنقولوحينما،الماديةالاستحالة

وبينبيتهايفصلأنفالأجدر،القانونيةالاسنعالةأما"الاستحالةحالات

النتججةتخلفيفترضانشروعأنباعتباربفهالاصلةلمذ،الشروعنظرية

تففرضالقانونيةالاءةءحالةأنحينفىالجريمةسيمرعناعروتوافرالإجرامية

للامضحانةالصحيحوالتكييفءالنديحةغيرالجريمةءناعرعنصرمنتخلف

العقابوعدمقبامهاعدمعليهن!بنىممايمةللجو!نتخلفحالة"تهاأالقانونية

بالتفرقةالقائلالرأىمنثايحةصورةبأنهالمذمبءذأانمقدوقدء"عاقا

يختلفانئوأينلأنالنقدهذافسادبيناوفد،والنممبيةالمطلقةالاستحالةبين

الوسيلةهإلىترجعالتىبالاسقحالة-الاخردون-احدمااعتدادحيثمن

المطلقةالاستحالةبينايتفرقةإلىوجهالذىالنقدأنففثإلىونضيف

إلىتسفدالمنتقبةفالتفرقة.بهنفولالذىالرأىعلىيصدقلاوالنسبية

الق!التفرقةولكشها،درجاتللاستحالة!ونأنتأبىوهذه،الأشياءطبيعة

يمةالجرلتوافرتطلباإذاثارع1أنباعتبارالقانونىالمنطقإلىنستندبهانقول

الفكرةوهذه.،الجريمةفيامعدمإلىيودىأحد!نخلففإنمعينةعناصر

غيرمنأنهبملاحظةلرأىهذا-ندعمفاننالهايةاوفى5نقدإليهايوبلمالأساسية

باعتبارهاعليهاعاقبنافإذا،معبنةأكأناعامةبعفةيجريمةنتطلبأنالمقبولنه
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بعفهاياللأ.انتفاءمنالرغمعلىبا!علابتوقيعوقلناالأجنهذهاغفلناعوعا

الجغابىالقصد-2ؤ

ليس:ائتموعفةابئقنلقصعبليانجفهعئلنىالزمفمه141

ينحعروإغا،المنوىالركنحضثمنقارقالتامةوالجريمةالثرعبين

تامةالجريمةاكانتإذعناعرهقكتلالذىالمادىاركنهابيهإفىالفرق

.الثروعمجردتلىيمةالجراقتصرتلمخاالإجراميةالنتيحةمنهنتخلففى.حين

يمةالجرفىيثروعبالنسبةتوافرهيتعينالذىالجنائىالقصدأنذلكيريترنبو

فيقوم،تامةيمةالجركانتبذاتوافرهيفعينالجنائى.الذىالقصدعينهوالتامة

نقرر،المثالسبيلوءلى؟"2"الأحكاملعينيخفمعالضاصرونفىعلهاالحالينفى

السرفةوفىاروحإرهاقنيةالتامالقتلفىيتطلبالجنائىالقصدكانبذاأنه

يمتينءالجرمن.كلفىللشروعبالنصبةنفسالنيةيتطبفهو،اقكفية

يفترض:لي!صرآمبيجالننيهبئبصرئتبرلتره!تالهبنلينائىئلقصر-64آ

تتجهأنيتصورولا،تامةالجريمةارتكابإلىالجانىبرادةاتجاهالمثروع

إلىبالإضافةو،غرضالهالمثروعيحقئلنإذ،فيهاالشروعمجردإلىبراقته

ولذلك،الجانىبرادةإلىمرجعهيكنلمالجريمةإتمامعدمأنفالفرضذلك

برادةأنثبتلمذا"و.الجريمةإتمامعدمإلىلمواد،ترتتجهأنمتصورايهنلم

عنيصآلإنماو،فيهاموععنيسأللافإنه،الجريمةإتمامإلىتححهلمالجافى

بتيانهاقنهك.علىنشاطهيقصرأنأرادالتىبالأفعالتقومالتىالجريمة

عة،آهصرجع!حة+250،لمحهبممجلكج(؟،

ء+"نهجءمحدد5لالهنهقئظجلأممحة8ءتكج50تج79ةءلاالمكتهظجطبرالعحئنئ*"7رآ+م2ة.نهم(3،

03"48.كلعكيح8.كهنغ5+ءنهء48.محكلهج39ء.،هثاكثم

؟06؟كا،من؟؟6رقم2ءالفانونبةالفواعدجموعة؟935سنةدبسبر4فقضظ

7؟رفم8ب؟9كا7صشةأبريلة؟2ةكا.9عة232رفمكامج؟9كأغسنةأبرلجيد

.75؟من285رقم؟سالشالغنمحكةأحكمعوعة؟095سنةبونبه؟6552ص

..746مخ21ءرقم7س؟956سنةمابو*؟

.؟كا4ص؟2ةرنم2بالفانوبةالتواعذعةجمج؟ةع"سنةديسبر8ففضة)كا(
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فلثروح:عمضرصريرظب؟ة،نرعملنبنلينافىئلقمير-463

غيماوفىشروعأى،مجردامروعاالقانونيعرفولا،مسينةجريمةإلىينصرف

إلىهبلاتيالجانىادةبرتتحد-لملمفاأنهذلكعلىيترتبو.محددةجريمة

كانبخاإلاللعقابوجهولا،للشروعمحلفلامعينةإجرامبةنتيجةبحداث

عنهالصرادرةالإرادة*نتبذاتهاقائمةجريمةيعدعنهصدرالذىالنشاعذ

تكونأندونمترلايدعنفمن."مم"الجريمةهذهيهاتقوملأنتصلح

يسألقدولكن،عوععنلايصألمجنةيمةجرارتكابإلىمتجهةإرادته

ء(باتالعقوقانونمنبعدهاوما365والمادة)الق!رمكحرمةانتهالشعن

اعتبارءلىيترتب:للمتمررعيمنائرطققلقبصراعتارنمب-464

يعدلاالجرائممنطوائقةباستبعادنطافهحصرللشروعركنآالجنائىالقمد-

احدفيهاللمثوعبالنصبةيتخلفأنذلكيعنىإذ،أركلنهامنالجنائىالقصد

الجرائموهذه5متصوراللقانونطبقاالشروخيكونفلا،ليامهالمتطلبةالأركان

الجانى.فمدتجاوزالتىالنتائجذاتوالجرائمالهمديةغبرالجرائم:طائفتان

فىالمعنوكةالركنيقوملا:للعريئجمرلليرآئم-ندضررممعفة465

،ىد!لاغرايذطأونوافرانتفا-يفترضبل،الجنابىالقصدعلىا!رائمهذه

النحو،هذاوءلىءئوكانهأحدثماداينقصهإذ،محلبمافيهاللهثروعيكنلمثمومن

شروعايعدلاعمدىغيرخطأعنوالممادرحقايهددخطرعلنماالمنطوىقالفعل

غيرجريمةجياوتقوماءقعلىالاعتدأءفيهايتمثلالقظالنتيجةتجدثلمإذا-

يعاقبالقانونإذاكانذاتهفىجريمةيعدقدالفعلهذأولكنمعينةعمدية

."2"أخرىعمكيةغيرجريمةجهاتقومنتيجةأحدثفدأوكانمجرداعليه

جة،(حلاععك!حةمء+ء3مكجلأ"مكميه،؟)

مج،آحالجهع!مةمه+2"3"39"مهه8ةالعكبءآءعنهوىهبط.ء+دو9ميج،*5"5ة(2،

ظكانهددء*طعة؟علأفم؟فكيجءمكه058*++نهنظيظالنحئنفلأ77م25"03
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بعغحهمحياةبانمطرييندنحووعلىبالمارةمزدحمطريتهاقىبسرعةسيارةفقيادة

المسموحالسرعةتجاوزجريمةيعدقدولكنه،عمدىغيرقتلفىثحروعايعدلا

تتضقلمولكنبصابةإلىالفملأنضىبنماعمديةغيربيجابةجريمةاو،بيما

.المصابوفاة

ابافى:نمرنباوزاللتىاللننانجزآكأئبرانمفةيرروع4؟6

مسنةنتيجةبحداثبهأرادفعلاارتكبقدالجانىأن6مالجرهذهتفقرض

الشروعيكونأنبديهىو،فصدهإليهايتجهلمجسامةأشديمةجرثتحدولكن

انفيعنىذللتإليهاالجنائىالقمديتجهلمإذ،الجميسةللنقيجةبالنصبةمتصورغير

يمةجرفىيتصورلاظلشروع.ياللألهابالنسبةدانمآيتخلفالعثعروعأكانأحد

إلاكانتو،الوقاةلمحداثإلىالقممديتجهلاإذ،الموتإلىالمفضىالصرب

ثمالجممبسلامةالمساسمجردعلىالقصداقياهيقتصرإغاو،عمدياقتلايمةالجر

يمةعللأكلجرنفسهالحميمدقو5بليهاالقصدينصرفأندونالوفاةتحدث

(26الموادقىعليهاالمنصوص6مالجرمئالاذلك،مرتكبهاقممدتجاوزنتيجةذات

ءباتالعقوقانولقمن25،286كل،668و

تكونقدلمذ:صورتانفلهامستديمةعاهةإلىالمفضىالضربجريمةأما

بسلامةالمساسمجردعلىفصدهافتصرلوموتبههاكافصدتجاوزنتيجةذات

بحداثإلىالتصداتجهلوكاعاديةعمديةتكونوقد"العاهةحدثتثمالجسم

عينه.فقءأويدهبزبنيةتخرجممعشخصيصيبأنذلكمثال،العاهة

الغروعيكونالتانبةالحورةقىولكن،الشوعيتصورلاالأولاصورةففى-

أكأنهسائرتوافرتفإن،(لنتجحةإلىالمتجهالقممديموافرلمذ،متصورئهم"

عليهءالعقابمنمنرفلإ

الايقيرء2:؟منالسعيدمصصنىالسعبقترراح*27عابدوىعلىالأصناذ(2،

ء228مرلح698رتممصطشعردعرد

ء2غ؟عقمصغمالسعيدالسعيدووالدبج60هامث!823سممهبدوطةذان-ألا(21

ء229ص؟98زقىفمدعودكؤدالدكتوز

العنموبنتتانون-2،
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ابخاللة:لالقصيرزئرس.تابمإفةنلفضاوطر-467

منتيستخلصهالذىالموضوعظضىاختصاصفىيدعنالجنائىالقعدتوافو

تحديدقىئنألمذاإلاعليهالنقضغبةرقابةولا."ف3وقراننهااالعوعةوقاج

يلازمو.المخبحالتحديدإلىنردهأنللمحكمةيهونإذ،وأحكامهعناعره

المتجهالقصدتوافرانشروعأجلمنبالإدانةحكمهفىيثبتبأنالموضوعظضى

عليهبهنتقومبيانأغفل!ل،طعرالتصبيبلخكمهيفعللمفإن،الجريمةإلى

"-ء"لمثرولخيث"عنالجنائيةالمسئولية

الجانىبوادةإلىترجعلالأسيابيمةالجرإتمامعدم-53

بتممام.عدم:أمرينعليهالمعانبالشروعينترض:-فيلحبجب468

بينافييزيهفلالأولقالأمر.الجانىبراتةإلىراجعغيرذلك!يون،يمةالجر

عنيهالعاقبالشروعبيناقييزيكفلالمانىوالأمر،المامةوالجريمةالشروع

.عقابفيهايوخفلااختيارىعدوليعقبهاالتىالتنفيذفةالبدءوطلات.

الفرفهذاأنقدمنا:وئلضعدلمافىئليبزبهبىدلفرلهة-194

أنهحينفى،عناصرهكلالتامةالجريمةفىالمادىالرفياسيهلفىينحصر

تحديكأنذللثإلىونصيف.الشروع-+الةفىالإجراميةالنتيجةمنهتتخلف

يقتضىالشروعمجردعلىالإجراىالنشاطاقتصرأمتامةيمةالجرإذاكانتما

بهايحذدالتىالكيفيةواسشحلاصبالجريمةاظاصالقانوننصإلىالرجوع

كا.95عن232رتم3بافافوفيةالفواعدجموعة؟93غسنةابربله؟6نفنن(،آ

أحكمجمرعة؟595سنةيوفيه؟07،كاه!ع257رغكاب؟934سنةمايو28

2؟"رتم7سلأ956شةمايو75.21؟من45رتم6سالغضنمحكة

0391سنةديسب،!ضنظركذثهوا،فىالهامنبالسما؟قلملجهاالمشارالأحكمنظرأ(2،

7؟وغ4ب؟9كا7سنةابرببة؟2ت؟،محمة؟؟أرقم2بالفاؤفيةالفواعدعوعة

.غ74همط884رقم7مج؟981سغةبناير6ء65من

عن

بهنالتحقتة
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بالنصبةإجراميةنتيجةتعدالتمةالواقعةتحديدخاصةيمفةو،المادىالرفيغننصر

النقججةإذاكافتمالبيانثارهواالجانىسلولشكلذلكتطبيقثم،يمةالجرلحذه

أننستطيعلاوبذلك،بيهافيماالجراتموتختلف.تتصرآ"لمأمتحضتقد

القتلجريمةتملا:الجرائمبعضإلىبالإشارةنكتفىولمنما،لحمةفاعدةنفع

أيا"اموعموحلةفىيمةقالجرالنتيجةهذهتتحققلمفإن،عليةالمجفةبوفاةإل!

الشىءالجانىأخرجلمذابلاالسرنةجريمةتمولا"ضاباتالإظورةكانت

النوهذاعلىا-بيازةتتغيرلمفإن،أخرىحيارفىوئدخلهعليهالمجنىحيازةمن

اممقيثك"الإجرنثماطهفىالجانىبلنهاكممةافدىكانأياالمثوعفىمرحلةفالسرقة

اشتعلسواءلمواقهالمرادالمكانفىالناروضعجثجردتميتةالحريمةجرولكن

تغلفولمفانطفأتالنارالجانىوضعبذاآنهذلكيعنىو،يشتعللمأوييهاالجر

يءتامةيمةفالجرشيئا

لؤبابلليربهم3!ارسر3ايوخمعيارىئلعبررلبيحئليرلهة-542

يحاقبلامجال:مجالينبينالحدودالفرقهذايضع:اؤبانىبرئرةبلى.يرصجمع

طلافىالعقابعدموتفسير.العقابتوقجفيهالقانونيقررومجالفيه.القانون

مصنحةانالشارعيقكرإذ،الضابسياسةمنمستمدالاختيارى.(لعدول

باختيارمةإتمامهاعنيعدلأنعلىيمةالجرتنفيذفىبدأمنتشجيعصعضىالمجتمع

ممملحةللمجتمعيحقتةاخعاراالجريمةإتمامعدمأنالشارعيقدراخرتعبيروفى

8،كلعي+ءبىءثج48ءطكتبخعكت7+مكمثه(؟،

-663عى،.\وفم5با)فافونبةالفواعدجموعةآ942سنةمابو؟8فقنهه(2،

محكةقحكامجموعة؟952سنةمايو؟2ةهءص35رقم6ب؟943سنةنسبر3

ة؟كا2ءنه!363رقم7س؟956سنةدبسمبر52ء9؟5!م3،؟وتم3سللئقغة

.68من؟7رفم9س؟958صنةيناير53

كاء.9ص2"2رقي3بالقانونيةالتواعدمجوعة؟9كاغسنةأ؟ريله؟6!نن.)كا(

ء849ص363رفمغب1939سنةماركن25
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التفسيروهذأءالتنفيذيق"فىالبدءأجلمنالعقبتوقيعقىمعملحتهعلىترجح

.عقابماغ+إالاختيارىقعكولالصحيحالتكييفيجعل

جعلتخألصةنفصيةبا!سئإلىيعبركاناإذاخةمارياالعدولويهون

تبيروفى.يمةألجرإتماتمفىالمضىبعدمتامةحريةقىقرارهيتخذالفعلتكبص

غخصعشهامستقلةخارجيةصاملهاثمةتكنلميثااختيارياالعدوليكوناخر

النحوهذاوءلىةالجريمةإتمامعدمإلىبرادتهووجهتعليهأثرتالفاعل

عنفرانكعبروقد،"3ر)مخققيو،صرى(التلقدئىالعكولهوالاختينرىفالعدول

وليكنهيمةالجرإتماميسمطخالفاكلأنيفترضالاختيارىالعدوللمنبقولهذلك

الاختيارى:العدولعلىتحملالتىبالبواعتالقانونلجعتدولا.ذلكلا"يديرلا

الأخلاقهتعاليمئوالقانوناحترامفىالرغبةئوعليهبالمجنىالإشفاقتكونفقد

.واغاكفر؟"للقبضالتعرضئوعليهالمجنىةم،اقمخشيةتكونوقدالدينأو

فرضتخارجيةأسبابإلىيرجعاكانإذاختيارىغبرالعدولويهون

بى،عدولهافىحرة.تكنلمالفاكلفإرادة،"5"يمةالجرإتمامعدمالجانىعلى

شرضأنذلكمثال(اتحاههالهايرمممنوىاومادىإكراهثمةكان

نشاطيوقفشخصيتدخلأنأوعايهاالتغلبعنفيعجزعليهالمجنىلمقاومة

حدلة+نهعثيحمذ+50لإءمر4"+.49فى7ءألق،دع8،كمح،بهء+جينءجة.ءتتع8،+.3مكم،ء(6،

!حعلا!حدئال"صقكة3ورع50كجةعكأءنهعجنهكلا،دلمكتالظكلأئحةؤثج61.ىحميمير

يحئكليج18+مة.مددكهتستر".تعه80(2)

مكللأالكلي؟.مميركه.9"050(3"

تيةالفانراعدالعنمجوعة؟9غ5كنوبرنةأ؟هنققةتالاخنبارىالعدولقانظيح

ء759عن6؟3يتم6تر

يحكوعكل3+رعء.لكالرعجتج+08850)-بم.(

محكةتلزملاعومن،يمةالج:إتمامتحلحمالجانيككنعنعنطالئالاصلبوسوأء(5،

3بالض"نويهالقواعدمحموعة؟9مم2صنةديسبر5بمخن:باب-ألىفهذءببيافعنحوالمك

.ءثمن؟برحم



-42؟-

يهددهأومقاومتهئعليهالمجئيناصرشخصأوعليهيقبضابخانىكشرطى

يثيولاالاختيارىغيرالعدولوعءجربمتهتنفيذفىأستربذاجستمبشر

منه.ازغمعلةالعقابيوخبذ،شكا

احتيارىعيرجانبفيهإذ،طبيعتهحيثمنمخقلطاالعدولوفديكون

إغاو،خالصةنفسيةعمليةولديهنلمأنهذلكيعنىو؟اختيارىوجانب

نئاطهفىيقفوجعلتهلمرادتهوتفكيرهعلىأثرتخارجيةواقعةللفاعلعرضت

يمةءالجرفىيعدلماكانالواقعةهذهتعرضلماإذأنهوالفرض،جراىالإ

مهددأنهفيعتقدمنهقريباصوتايسمعأونحوهمقبلاشخصمايرىأنذلكمثال

توهملوكاموهومةالوافعةتكونوقد،جراىالإنشاطهفيوضة4علفيبالقبض

العدولوع.لذلكوجودلاأنهوالحقيقةصوتايسمعأوشخممايرىأنه

بأنمحتجاالاختيارى"العدولبيرلمقهيرىفقريق:الفقهفىخلا!محيهاالمختلط

باعثاتكونأنغيرتعدولا-موهومةأوكانتحقيقية-اغارجيةبلواقعة

يعتدلاانبواعثأنوالتاعدة،يمةالجرفىالمضىعدمإلىالفاكلبرادةاتجاهكل

الاتجاهمنشأهىاغارجيةالوانعةأنإذ،معيبالرئر،وهذاءالقانوز،3(،حيا

غيرالعدولحالةفىتباضبهمماشبيهاتأثيراتباشربذلكوهى،رادىالإ

وجوبإلىرئىوذهبءاختيارىنهأالعدولعنينفىالذىالأمر،الاختيارى

الوافعةإنكانواختيارىفالعدولرادةالإفإنكان،الغالبالعاملتحديد

يتطلببئ،تطبيقهبةصعوالرأىهذايعيبو."2اخةيارىرغيرفهوا:لمارجية

..والمععيح.بهالقيامالقاضىكلاليسيرمنوليمها،الفاعللنفسيةدقيقاتحليلا

.العدوليهونلاإذ،الإ-لمرىغيربالعدولاكلمطالعدولإلحاقتقديرنافى

التلقيرلهيةالصفةوهذه،نفسيةنالممةأسبابإلىراجعاتلقائماأكانإذإلااختياريا

وحدهاءالفاعلنفسبةإلىمرجعةليسلمذ،المختلطالعدولفىمتوافرةغير

مةلنغجبعح!،ر.ء+2"3يهكلير.590،؟)

8*عهةي.ع؟ءكة+الميج1،ر*198.5+.8حع.(2)



ماكلنبأنهالاختيارىغيرللعدولفرانكتعريفالعليولهذاعلىو!صمدق

."آ"كلذيستطيعلاولكنهيمةالجرإتماميريدالجانىأنمفترضا

السارقدخلاإذاخهمارئغيريهونالعدولفإنالقواعدلهذهوتطبيقا

يسرقهماوجدلمذاانحغياريايكونولكنه،يممرقهمايجدفاعليهالمجنىممكن

التىيعاتالتمثروفى.قة"عليهيستولفلميشوقعهماكانمطابقايرهلمولكنه

يهون-منهاالمصرممةالقانونوليس-الإجهاضفىالشروععلىتعاقب

المجهفمةالمادةفمهافىفوضعتنفسهااجقاضالحاملحاولتاإذاخهمارياالعدول

التهابه!المادةأحدثتبذااختيارىغيرعدولهاويكون،طعمهالرداعةتبتلعهالمنم

ابتلاعها.تممتطعفاوالبشومبالفم

:نولحنالشر،عأنفقمنا:للمروغنقمعىفىلوصرول-426-

صوريهفىوالعدول-انبائبةيمةالجروهو،وتام،الموقوفةالجريمةومو،ناقص

قدظلجريمة:التامالمضروعفىمتصوركذلكوموةالنافعىالعثوعفىرو،هتم

علىالرضاصشخصأطلقلوفيهاكاالفاعللإرادةدخللالأسبابتخيب

هذهفىالعقابيثيرولا"لمصاباتهمنشفىثممقتلفىأءابهأويصبهفاعدوه

أنكرةالتامالعضروعفىالاخممارىالعدوليتصورهلولكن.شكاالحالا

ذلكيعنىو،يمةلههفكالجرممايلزمأنىكلالجانىقدبأنمحتجنبعضالفقهاءذلك

أسبامجغيرإلىفالمربح،ذلكمنالرنمعلىتتحققلمالنتيجةلمؤينتأنه

نالعدول،معيبالرأىوهذا.كلقلاالافهمنرىللعدولييكوننلا،براحية

أفسدفعلا-الإجراىنشاولإتمامهبعد-الجانىأنىإذامتصورالاختيارى

بم+جخدطكتفظكأطمحقيج،*؟ككا6.كه4ئةكلعيك-؟ص+مجت،-فجسر)ث(

199رنممصطفىكودعودالتورة2،5عةاليدمصطفىالصعيداشمنتور

.378عةكا27وتم...مبادهمء،راشدملقتورا2350صن

كبىعهءكمحجغ+"دلحة+ءكأ،آ؟كج8"!قهـ-.(2"

ح!س!هغةحمع+رعهععع!لكعةكج.عع.دوة.(3،-
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-عدوهشخصيعطةئنذلكمثال،الشتيجةتحقيتةدونوحالالنشاطذلكبه

يفسدترياقاعليهالمجنىيخعثةاىالإجرمشروعهعنيعدلثمفيتناولهاصمامةمادة

فينتشلهذلكعنيعدلثملإغراقهالماءفىبهيلفىأنأوالوفاةغدثفلاالمأثر

يمةالجرخيبةبنيقالفلا،النحوهذاعلةنشاطهالجانىأفسدفإن.حياتهينقذوء

أسبابإلىراجعةهىبنماو،،نيهاالجانىلإوادةدخللا"أسبابإلىترجع

فلايهون،للشروعللقانونتعريتضكأنطاقمنالوضعهذايخرجثمومن،برادية

.العقابلتوفيعمحل

العدولأنأساسعلىلايقومالشروعنوىبينظلفرقنلنحو،هذاوعلى

فىكلءمورتهأختلافأساسهإغاو،الاخردونأحدئفىمتصورالاختيارى

سلبىموقفصورةيتخذالاختيارىالعدولفإنأاقمماالثروعفإذاكان:نوع

أنهالفرضإذ،الجريمبماتنفيذمراحلمنمعينةمرحلةمنبدماالجافىيتخذه

بتيالهبعنبهفهولالعكيمحقتهاولذلك،ذللثيخلمولكنل!تنفبذهافىبدأ

عليهالمجنىليفربه14هعاجابىرخفاذا:يمةالجرلإتمامتلزمالتىالتاليةالأفعال

لمذاأما-4ببتهضربترالفىيمتنعانالاخةمارىلاسدوليكفىفإنهفتلهبنية

الجانىبهيفصدإيجابىفعلصورةيتخذالاختمارىالعدولفإنختاماالشروعكان

،"؟3اميةجر.الإالنتيجةتحققلملييودىأندونبذلكيحولوالابتهاعملهاثنر

الجريمةلتنفمدجهاالقياميسعهالتىالأفعاليجانبهمنقامقدأنهالفرضإذ

إيجابيا.فعلايأنىأنفيتعينالأفعالكاثرلحذهتتحققأنتوشكالنتيعةوأن

عقابفلاالإجراميةالنتيجةتحةقبإرادتهلحقفإن؟السابقكللهبهيحبطتاليا

فىالاحاارىللعدولبأمثلةأتيناأنسبقوقد.يمةجر.فىشارعاباعةمارهعبيه

--.التامالمثروحح

!جلا:أ.رهوجيالإغنباصىللعبرولممتحللنيلليريميجسرعة-422
يمةالجرتمامنحظةعلىصابقااكانإذبلادونالعتابفيحولنرهالاختيارىأالعدولى

ب-جك1دلمحةء"ل؟حه+4".(\".
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أثرهخيبةأو،التنفيذبوقوفالوعئركانتوافرلحظةمنوس!بقاكذلك

العتابعرتبههااستحتهايمةالجرتمتفإذاءالجانىيرادةإلىترجعلالأسباب

فالتو؟4،الجريمةكلترتبالذىالضرريصلاحأوندمذلكبعديبديهفلا

المصركة.القانونفىلهاثرالايمةالجرعلىاللاحقةئث،،ذمحعءتيح+كتيةالإيجا

يمةالجردونالشروععلىمقتصعرةللهدولالقانونيةالأهميةأنذلكوتعليل

غيرلأسبنبخابأوالتنفيذفوقفالمثروع.أركانتوافرتاإذو.يث"التامة

عدلااخ!اتحآنهأذللتبعديجويهفلاالعقاباستحقنقدالجانىبرادةإلىراجعة

عدوهعلىالنارئطافذن،ذلكيستطيعان،كانمنارغمعلىفعلهتكرارعن

بذللتوانقضت،العقلبحينؤالشروعأكأنتتواقر-فقديصبهفافتلهبنية

القولالجانىيجدىفلا،تأئيرفيهاللعدوليكونأنمتصورأالتىكلنالمرحلة

ذلك-عنبإرادتهأحجمفقدذلكومع،ثانياعيارايطلتهاأنيممتطيعبأنهكلن

عدمالاختينرىالعدولعلىيقرتب:ئرةتياارىالعضولمرا-234

اعتبرنلهأمعقابماخإنهأفلناذلكفىسواء،المثروعأجلمنالعقابتوقمع

لأسبابأثرهخيبةأوالفعلتنفيذإيقاف"وهو،الشروعأركانلأحدناثج

بأنهالفعلتكييفإلىينصرفالعقابوعدم.،فيهاالفاعلهالإرادةدخللا

وخالعقالهبتامةيمةجرنهبأنفسهنلوقتفىيكيفهالفانونلمذاكانولكن،عموع

لأحدهاطبقاعليهعقابولا:تكيمفينالقانونفىيحتملفالفعلة"2أطالؤمن

يتخلصأنمقبولأليسأنهالحكماهذيدمو،خرللاوفقاعليهيعاقبحينقى

متهاينه".أشدأخرىيمةجرارتكابقىنهثلأنهلمجرديمةجرعقابمنالجانى

"+مكأكيجيحثعالة3*50ملامرةلمعد،يءآ،لمهججعب،رع6.5ه،+867ة(؟
،آمحقةمحدعه"+جءثميكطعي*50ت"5+..وى،

201رتممصطقعودعودالدكحورث24ممعةالسعبدمصطفىالممعيدالدبهور

.38؟منكاكأءرتم05مبادىء،راشدطاالدكتورة2كا؟عن

كةلقهعنهعبىبة+250*94+.499خ8قجفةنهععيعمحكء+"محجظ+ي*5.رم"34(2)

+.59"كجةةكغق!ة*اكج462.ء.ف،

-2غ5منالسعيدمصطفىالصعيدالدبىلتور

،مالنهكعحنهبحلاقعة+لال؟ككم.كه4570،كا،
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باعتبارهعليه*عقابإتمامهعنباختيارهعدلثمالقتللىتنفيذالجافىبدأفإذا

ءلىمبتراإذضربأوجرحيمةجرمرتكباباعتبارهيعافبولكنفيهشارعا

ثمتسمبمجريمةتنفيذفىالجابىبدألمذاو؟-عليهالمجتىجمبلامةمصاسجعله

شارعاباعتبارهعليكعقابفلاترياقاعليهالمجنىبإعطاءفعلهأثراختياراخيعب

حاوللمفاو؟ضارةموادلمعطماءجريمة!بامرباعتبارهيعاقبولهكنهتسمتمى

بعقافلاباءميارهعتهاثمللرضائيارنحيرأنشوفلجريمةارتكابالجانى

عرضهتكيمةجرمرتكباباعتبارهقد-يعافبولكنهفيهاشارعاباعتبارهعليه

التهديد.أو؟الفؤ

:أترهئومجسرلشنحنفمنىا:مافاةاا-يةئلففماءحلؤ-424

ذلكمربحبذاكانماوتحديدأثرهفابئوأوتفتديمةالجرتنفيذبأننلقول

غوعلهابواديةغيرأصبابإلىأمعليهالمعاضبالشروعفينتفىابمانىإرادةإلى

منيممتخلصهالموضوعقاضىسلطةفىينيذلك،كلالمثروعبهيتوافر

-إذاالقاضىيلرنمولكن."ث"النقضمحكمة.سعلعه-رقا.دالدفير" تخ-بهونعوىرع

أسهأوخيبةالتنفيذإيقافأنحكمهقىدلستبأن-بالمثروعالمتهمئدان

ئلاإذ،التسبيبقاصرفنكمهينعللمفإن،اراديةأسبامجغيريلىيرجع

الاختعارىالعدولبواعثيضعالقانونولماكانءال!روععليهيقوم!ن-:يان

افبيبةأوالإيقافحالاتلكلواحداحكطصيقرركذلكوالمسنواةقدمكل

يقبلولاذلكببيانيلزملاالموضوعقاضىفإط،الجانىبرادةإلىترجعلاالتى

."3النقهؤمحكمةأمامجدالفيه

.ث92س389قموكأبالقافوفيةالفوايجموعة6935صنةبونيه67منه(؟،

.736ص589زتم6ب6985سنةيرفبهخ

-45من46رتم3ءالقافوفيةالفواعدجموخة؟9كا2سنةدبسبر5فقض(2)

.-؟63من66وتم4سالمعنىمحثةأحكاطمجموعةآ952شةنوفبر52
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ئبمافةلبلهب

الشروععقنب

موضوعين:فىالبحثيتعينالشروععقابدرالآفى:صبمه425

الشروععلىالقانونيعاقبالتىالجرائمتحديدأى،الشروععلىالعقابمبفأ

هالشروعالقانونيقررهالذىالعقابمقداربيانوةفيها

فيهاالشروعكليعاقبالتىالجرائم-(في

فبها:ئلمعررعهلىمعاقبللقنليرنغفىمرفىعمخلنئلتا426بى

،ومخالفاتوجنحجناباتإلىالجرائمتقسيمأساسعلىخطتهالشارعيرمم

والجنحءذللثبغيراصتثناءالقانونلهقضمالمفيهاالشروععلىيعافبظينايات

عةمرالشارعوقد،ذلكعلىضرفالقانوننصاإذإلافيهاعلىالشروعلإيعاقب

الجنحقانوناتعينلأبقولهآلعقو؟اتفانونمن4كلالمادةفىالقاعدةهذهعنن

فيها.الشروععلىعقابفلاالمخالفاتأما؟،فيهاالشروععلىيعاقبالتى

جستمفيهاقالشروعجسيمةالجريمةلمذأكانتأنهانبطةهذهويفر

،بدورهالشروعخطورةقلتيمةالجرجسامةفإنظت،العقابيستأهلوبدوره

ظلجناياتلذلكوتطبيقابالعقامجيالها.جدارتهفيهقولالدىالحدذلكيبلغوقد

المثمبروعكليعاقبأنالعامةالقاعدةكانتولذلك،جسيمةجرائملحمةبصفة

الثروعفىالأصلولذللتكان،جسامةأفلفهىالجنحئما،لهج"قيها

ء"،قعحئعع!همج.ء*5247..حكج-(1،

الشروحأوكلن)نبالقولةالجراثميحخاترقة5مذنعلبلالبعننحاولهوفد(2،

غيرافلباقفهىوالخننفاتنلجنحأما.6عدمهجرائمباعنباوهاالجناباتفىلملافعوافرلا

الشروحكلعقابلاذووومع!عديةوالخالفاتالجنحفبننموابآالفولجذاوليمنةمحد

فيها-الثروعوقفامةخطرهاقهلذنرغيرقعليلولا،فيها
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انبطورةمنواضجقدرعلهابعفهاأنالشارعيرمالمبالعقابحديرغيرأنهفيها

بالعقامجزفلأ.جديرايجعلهالذىالجسامةمنالقدرفيهالمثوعيمثلبحيث

فيهاءالعشروععلىللمقابمحليهنلمولذلك،افلطرفليلةالهايةفىوالمخالفات

:ؤلهنالجرائمهذه:لاتمروعنلابةمكاللممتععرةابرلغ-4؟07

الثمارعيقررذلكومع،أكأنهللشروعتتوافرئث،،فيهالشروعيتصووقم

بعفيدائماتنقصهإذ،الشروعشأنهفىيتصورلاوقمممةعليهالعقابحةعدم

تحديهافىالمرجعبنماو،عامةتاعدةتحكهالاالأولالقممإئموجر.نهاكأ

بالذبةتتوافرإذ،الإجهاضجناياتأمثلتهاومن-القانوننموصإلى

264الماقة)عليهعقابقلاالمئمارعيقررذلكومع،أركانهجميعفيهاللشروع

الضرببهنحعديةجرائموالخالفاتالجنحبعضوء(العقوباتةانونمن

التسببومحالفة(باتالعقوفانونمن،2،243ع24،2(المواد)الجرحأو

-،الهقوباتقانونمن389المادة)الغيرمنقولاتمنمىءإنلاففىعمذا

.العقابنطاقمنأخرجهالشارعولكنمتصورفيهاوالشروع،(ئولاالفقرة

أنسيقفقدفيهاالشروعيتصورلاالتىوهى،الثانىالقسمجرانمأما

تجاوزالتىالنعائجذاتوالجرائم"33العمديةغيرالجرائم:متهاطائفمينإلىأمعرنا

البسيطة،اللبيةالجرائم:أخريينطائفتينإلىيلىجانشير،والجانى"محقصد

.الشروعلأحكامالخضوعالمادممة!هاطبيعةتأيةالتىوالجرائم

بميطةسلبيةالجريمةلمذاكانت:ئالبمميؤئلسلبيخلليائم-4+

تفززيظروففدولكهها،فبهاالعثروعفىعنابولاح!جئعلهافىالجرائم!ب(2،

المادتان،المزروعبتلمنلافذكمبالة6فيهاالشروعلح!فيعفقبجةلمياتالىفتتحولمتدكة

.(العقوباتفانونمنكا367،68

المولعه.حذامن8؟6عن4؟5رحمأنظر(2"

نقولف.هذامن،؟7ص4ث6وقمأنظر(3)



-438-

نتيجةبحداثكلفباالقانونيعاقبلاإذ،متصورلات"غيرفيهافالشروع

إخاو،ذلكمحاولتهمنالرغمكلتحقيقهافىالجانىبفشلةالقوليمكنعث

تاتهيمتهنجرالسركهذاالجانىإلىفسبفإن،ذاتهفىسلبىسلولشعلىياقب

لخنريمةءوسطالوضعينجنوليس،الإطلاقعلىيمةجرفلاإليهينع!طلملمنو

لملمذاتامةتقع(باتالهقوقانونمن(22المادة)امحعنالقاضىامتناع

فيهعليهيتعينالذىالوقتفىالحكملإصداراللازمةالإجراءاتالقاضىذ!تي

،الإجراءاتهذهاتخاذوسعهفىزالمالمذ،الوقتهذايمضلمفإن،ذلك

.الإطلاقكلقجريمةبليهتنسبنلا

بنيةطفلهاإرضاععنالأمنتيجةكامتناعذاتسلبيةيمةالجراكانتإذأما

قثلالأمامنناع"اكتشفإفا،كامتصوريك"فيهافالشروعوفاتهلمحداث

بحاولالجانىوأن،نتيجةيمةللجترأنفالفرض:إنقاذهوأيهنالطفلوفاة

سلكه-الرنممنعلىذلكفىيفشلأنالمضمورفمن،تحقمعهاادلمبىبكسلكه

:يزمفممليررعاقفموعفالافقركتالببعنطدللني-ليرانم429

افلضوعتقبلهاومدىالمادى!نهاطبيعةواستظهار،شددةالجرائمهذه

مهادةيمةجرلهامثالواظهر.ا:لماصالقسمموضولحتمنسرالمثروعلأحكام

عنالعئمولفبشاهد:(خم"العقوباتقانونمنبعدماوما294المادة)الزور

9قعجنهجيحكةكة*5.سر46+.5لرةكنهجسنهنهب91مرمئنهك؟د،يح2كج5.كة7بثي(؟،

يلمح!لمحقاكل9آطءلأ8ظقكني77ء.2540

2؟كاوتممصطفةكودحودالدكتور2570عاالسعيدمصطفىالسعبدادكنور

"عةعنهئعيحشحقنكلع++ودهالنقمتىكأ*5،يغر".الهبرثجة+ئنهجءكنهدد(2)

"قمحقة+!قءذكج5.كظ3آ70

اككتور5720السعيدنمصصفىالسعيدالدكتوو20كا9عنبدوىظاالأسناة

.غرتمهامش2خ3صمصطنخعودعود

هء.!عأساص+ةاذالأ

8آحمكنهحع!مةحة*50غر6+.لمحكج20

عن



-439-

،الإطلاقعلىيمةجريرتكبلمنهوعدلنإن،المرانعةبب-ب!الحتىة،ادته

.جضةكاملةرف،جرارتكبفقديعدللمإنو

الشروععلىالعقابمقدار-52

رمرر:يتروععلىئلمفابصمرارعنصرقىللفانوفىمخؤ-435

هذهوتفسير.تامةلوكانتبتهاعقومنأفلبةعويمةالجرفىللشروعالقانون

علىيقتصروإنماالقانونيحميهالذىاءقبالاعتداءيناللاالشروعأناظطة

الشروعأنأى،الاعتداءمنبالمجتسعلمضراراأقلوالخطر،بالخطرتهديدهمجرد

محبرالينءلىالهقابيتدرجأنمنطقياثمكانومن،التامةيمةالجرمنلمضراراأقل

""+الخطةهذهعلىالجنائيةيعاتالتشرمعظموتجرى.ثك"القانونيقررهاكى

برد،الرشوةالشروعلأحكامالحفوعالمادىركخهايأخهالقلجرانماومن(؟،

لةالادوواختلاس،(22ص63رنمالحاعطائقمم،العفو؟اتقافونفىدووسةحسئمجيب

683وغنلسابتةالمرجع،الأمانةوخيافة(253عن05رنمالسا؟قالمرجع،الأميرية

2!6زقم؟بطوو)الجرائممنهمنالهر!نهنكأنالفقهاءبعضهوبرى.(8.6عن

من268المادةفىصراحةنصفدالثارحئنبذ،محيحآتلرأىهذاولين،(522س

نحافةوبجتانامةاالجركةلعفوبةوئخضعهالعرصنهنكقىالنروعتجريمعلىالعقوباتقانون

دونعليهالهنىمجيوءمخلافعلاالجافىبلأشحيث:حالتينفىمضصورالنروعفمذاذلنةلملا

فاعلهنيةوتكونتلعاعرعنهنكمنهيجعلالذىالقلمربالحياءلمخلالهجسامةكوجةقبلخأن

بغغمفلافعلاالجافىيرتكبوحيث،يمةيليهذهبهاتقومبالحياءبخلالاأفدلأفعالةبهقهبدا

ئخذتوقد.العرنحنمكجرممةبهنفوهالفعلبهاقهبدفاعلهنيةوتكونبالحيبءبخلالاذاتهؤ

كامم3رتمممبالقننونيةالقونكلهجموعة(9كا5سنةفبراير؟؟:الغفعنمخجةالرئىبهذا

.422مى

لدفمبنرجبحفىتنعاوىأمةروعاعفابتخفيفهفىالمصرىاثارححخطةئنوفتقد(2،

باذعبيأخذالثاوءلوكاقبذ،عفاجهاتحديدفىيثةللجرالادىبالركذواعتدادهالموضوى

.العقابحيث!التامة-وقلجرغةالضروحبحةاصرىابضى

فىعدلولكنه،خطنهفىالمصرتالكأتونمميقمهققالأقالقوبات،نونكلنننه(

!نهصاربذ،نىوالمصرىالعنوىالفانوبجأ-وسطأخطتهوأصبحتلأ49كأسنةمائو92

بعقوبةالشروحقبضىئنالقبئيستطيحثمومن،جواؤيآالثمروجحالةفىالعفبب

اك(مةءاجسخة
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وعقوبةالشوععقوكةبينفسوىمختلفةخطةتبنىالقرنسىالشارعوفكن

تحذيدفىللجريمةآلشخعىبالجانبالاعتداداغطةهذهجوهرو،التامةيمةالجر

الذىالنحونفسسكلىاليثبروعفيقتواقرجراميةالإرادةالإبانوالقولعقابها

القولمنمفرفلاوعلتهالعقابأساسفإنكانت،التامةالجريمةفىبهتتوافر

.الحالغينر؟"فىبلأءاده

العثروعبذاكلن:نليماما-فىللتررعكلئلعفابمنرئر-431

كلإلىبالنصبةذلكيقررخاصنصإلىحاجةجونعليهمعاقباالجنايلتفى

الجناياتفىالشروعبةعقوتحددعامةقاعدةوضعمنبديهنلمحدةكلجناية

ارتباطآحياوقرر،القاعدةهذهباتالعقوقانونمن41المادةالشارعضمنوقد

!ؤنوفد،درجةأفلفالثأنية،فيهاالشروعبةوعقوالهامةالجنايةعقوبئمنن

باتالعقوقانونمن46المادةنصتوقد:الأفصىحدهاتخفيضمعنفسهاهى

عليفانونانصبفاإلاالآتيةباتبالعقوفىالجناياتعلىالعثروعياقب"علىأنه

بالأشغال؟الإعدامالجنايةعقوبةنتإذاكاببةالموالشافةبالأشغال:ذلكنهف

أئثاقةلجلأشغال؟.بدةالمزالشاقةالأشغا)،الجنايةبةعقواكانتإذالموفتةهف!شلا

بخاكانتحلأالسجنأوتانوناالمتررالأتصىالحدنصفةكلتريدلامدةالموتتة

الحدنصفعلىيكتهىلامدة؟الصجن؟الموقتةالشاقةالأشغالالجنايةعقوبة

لمذايامصرجنيهاخسينعلىيذقفلانحتهريمةاوالحبسأوقانوناالحددالأقصى

ء،السجنالجنايةعقوبةكانت

الشروعبةعقوفيحددععربنصالسابقةالقاعدةعلىالشاوعيخرجوقد"

مكجنايةفىالشروعففثومثال،القاعدةجهذهمتقيدغيرمعينةجنايةفى

،ى!رفاالقانرنعنةمنأفضلالمص!ىالثارعغةأنفىعندناشنةلا(؟،

الصؤابمنولبن،عقوبته!مخديدفىنعمعارهالها!ونأنيحبغيالجريمةأركلنكلأنةلمذ

عناعرهجننالمفدىالركنفقدعنالشبرعفبنفلوحدهالمعنوىبالركنالاعتدادمجونأن

الجانى.نثاطعلىقرتبالنىالاجتماىالنرروتضلول
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المادة)نئتامةالجنايةبةعقونفنالقانونلهيقررالذىالتهديدأوبالقوةالعرض

.(العقو؟اتقانونمن2ود

العقؤباتأما،الأصلية"العقوباتشأنفىوردتقدالسابقةوالقاعدة

تخفيفهاأواستبعادهايجوزلابذ،تغييردونتوقجهاالمتعينفمقوائتكميليةملتبعية

"فلأءمعينةعقوحبةأويمةلجربالنسبةذلكاشارعايقررمالم

الجناية،عقوبةنلقانونلهيقرربذ،جنايةبدورههوالجنايةفىوالشروع

عقوبةالقاضىوقعفإذا:جنحةبةعقوجانبإلىقررهاأموحدهااقررماصواء

منذلكالرغمكلجنايةالشروعفهئنماحجتايةقىععروغأجلمنامةئوالنىالحبي

تحديدفىوالعبر،بتينالعقوهاتينجانبإلىالسجنعقوبةلهيقررالقانونلأن

هلهاقك"المقررةباتالعقوبأشديمةالجرخموع

الشروععلىلاعقاب:فبخعحفىئلمممروععلىفلعفابمغلاار-432

العقبمبطأالنصتافىالشارعيحددو،خاصنصعلىبناءإلاجنحةفى

،الشانفىهذالحمةفاعدةالشارعيضعولمءومقدارهالجنحةفىهذهالشروعكل

بمةالجرعقوبةنهمجونأنفالأصل،عليهمعاقبأالثروخكلنبذاأنهذتةوشليل(؟،

وقهت،الأصليةالعفوباتعبىالفانوننصنقتصروقد6ذللتةخلافا)ظنونيقرولمماأانامة

ازمتربةأنويلات،نديلهدونوالتكبليةائتبعيةالعقوباتفىالإبفاءمنمفرمجونلا

أنمنبدفلاالعنروعحالةفىبتوقيعهاالفانونقضىفإن،عينةئعليةبعغوبةمرتبطةالتبعبة

قوقيع.النرامةمحللاأنهقورتالنشةمحكةولكنءبهاالمرقبطةالنبعيةالظقوباتجهافلعق

غر9سالغفغدمحكةأحكماجموعة؟958صنةبونيه82:فقفن،المثروححالةقالنسبية

احتجتوقد،؟.2.مي7،2ونم9س؟859سنةديعسبر3ة7غ3من281

الحجةوهذه،86الماجةفىالنسبيةالنرامةبديشرلمالشبرعأن:الأ:للحكقصتين

للجرجثلاعغوبةلهأنقالأسل،العثروعكلازنابالثارعفررطابابانهعليهاجرجود

أسبهالأنالغرامةهذهمخديداصتحالافهيالثانيةة!اأما.تخفبفهاائثاوحبرنمماةء!تلا

.والرد،النروعحالةفىوجودسا"ألايناواعليهاسزلى.أوالجانىاختلسهمامقدار

أنظرةعبيهالاستيلاءبريدابمانىئساساكلنعلىعكنالنرامةمذءمخدبدأنذللةكل

ء24؟عن63؟رنممصطفىعودكودلتورا

المولففههذامن5؟عن43رتمأنظر(3)
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عننقلعقوبة.ذموعيقررأنوالغالبءذللثفىواحدةخطةعلىيحرىولأ

(باتالعقوقانونمن32(المادة)السرقةذلكمثال،الجنالتامةعقوبة

هم26المادة)بالتهديداخصبوا(باتالعقوفانونمن336المادة)والنصب

التامة،والجنحةالشروعبةعقوبينيوحدقدولكنه،(العقوباتقانونمن

المادة)وانركباتالقطاراتفىللالتهابالقابلةأوالموادالمفرقعاتنقلذلكمتال

اندة)البلادفىدخولهاالمنوعالبضاغبدخالو(باتالعقوقانونمن(7ء

.(العقوباتقانونمن228

الشقق
الجنيمبيةالمساهمة

ارتكبواالذينالجناةتعددهىحالةالجنائهالمساهمة:نحعرعمة-433

ولمواحدشخصلنشاطثمرةتكنلميمةالجرأنبذلكيتفعح؟ويمةالجرنفس

عديدينشخاصقهتعاوننتاجإنماكانتو،وحدهارادتهوليدةتكن

جرامية.الإوبرادتهالمادىدورهمتهملكل

بارتكابواحدشخصانفردلمذاماحالةبذلكالجناشةالمساهمةوتقابلها

لقيامهاءالمتطلبةالقانونيةالعنابربرادتهكلونشاطهفىفتجمعتيمةالجر

المساهمةتغم:ئبنابىنلساهممعمترماللقالفانر-آلشمكله434

بياالقياميتصورالتىالأخموارتنوعإلىالتددهذاوص،ءديةصوراالجنائية

مقدارحيثمنتتفاوتأى،أهميتهاتتفاوتالأدواروهذه.يمةالجرسبملقى

أكةربعمهافإن،لازته%جمبنتفإنكا:يمةالجرتحققفىمتها!مساهمة

!ثالقانونأحكامفىصدىالاختلافلهذافهل-؟مضيف"منأهمية

يخلمبماتكاجالجراوقىدورهأجيةبمقدارتبملا"ئمصاهملكلالقانونىافيييكون

الجنائية.المساهمةتثيرهاالتىالأساسيةالمشكةهىهذه

لهحنهمككلنهج،دلنهلة!طكأال!؟جك!لا!.فى.ء50(6)
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مننوعينبيناقييزكلالقانونخطةتقوم:للررلصر!فممبم-435

الأولةفالنوع،فيهاالتبعيةوالمساهمةيمةالجرفىالأصلبةالمساهمة:اجنائيةالمساهمة

يمة-الجرفىالاشتراكبهيريدالتانىوالنوعيمةللجرالفاعلينتعددحالةبهيعنى

الأصاسيةالمبادىءبدراسةلممانمهالولكنا،الدراصةفىالضوعينهذينبينوغيز

منصورةكاباعتبارهالجنائىالاتفاق"بدراصةونختتمهماالجنائيةالمعماهمةفى

الجنائية.بالمساهمةمبحقةجرامالإ

لبزرلئلللب

الجنمائيةالمساهمةقىالأساسيةالمبادىء

الجنائهالمساهمةلىالأساسبةالمبادىءدراسةتتضمن:نحفمميم4ثم

وتتضمن،فيهاالرئكطتنازعتالتىالتشريعهللمذاهبونحديبألأوكلتهابيانا

ثمالجنائيةالماهمةنوىبيناقييز!ضوايطالبحثكذلكالدراسةهذه

الييزههذاعلىالقانونيعلقهاالقةالأهميةأوجهتفصيل-

الجنائيةالمساهمةأكأن-(5

تعفةالجنانيةالمساهمةأنقدم!ا:ايما-ا"،مام!ىف"رئبهملفى-43ال

اقساهمةقيامانتعريغةهذامنونستخلص.يمةالجرارتكبواالذينالجناةتعدد

الركنينهذينابمفىأحدفإنءيمةالجرووحدةالجناةتعدد:!نينملىالجنائية

الجنائبة.لافةمحلفلاأو!طؤ!

جرائمه،تعددتولوالجنائية.لدساهمةفيامفلاواحداالجانىكانفإذا

الجنائيةهالمساهمةعنةزم!متموهى،"الجرائمفىتعدد"حالةحالتهتعدإغاو

ءلىحدةمرتكبامتهمواحدبحيثكانكل6عهمجروتعددتالجناةتعدداإذو

هذهارقكبتولو،جنائيةمساهمةحالةبدورهاالحالةهذهفليستمستقلةيمةجر

واحدكالوضعباعثنىصدرتأوواحدونتفىئوواحدمكانفىالجرائم

العفوببتقانون-28
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اكلمعخاستجابة"منجموعترتكهاالتىكنهب+ح(ة،!)كفنن!.المج!6مجرفى

علىاعتدواأومتاجرخممومهممتظاهرونأجرقلوكا"؟"عابهمسيطرلانفعال

وحدةالحالامتهذهفىتتوافرلابذ،تنريقهمأرادواالدينالأمنرجال

-.يمةالجر

ليس.يمةالجربوحدةالمقممودبيانولكن،عحوبةالجناةتعدديتيرولا

فيهاالجريمةتعدالتىالحيللاتبينيجمعضابطتحديديقتضىلمذ،البسيربالأمر

اقرتكبة.الجرائمفيهاتتعددالتىالحيلاتيستبعطوواحدة

جمعتبفاوحدتهايمةيجرتقحقق:لليير5وءدوفةبرئلفما-438

تهبو!ائادىمحتفظا!تهاأممةكان،يةمعنوووحدةماديةوحدةبينعناصرها

بوحدتههكذلكيحتفظالمعنوممة!نهاكن.

للجريمةالممادعةالرفيودة!لب:للربرئباد!ئلررة-439

بعلاقةتحقيقهاسبيلقىارتكبفعليوارتباطها،النتيجةوحبة:أمرين

السببية:.

جانعنكلصدرلمذ،تعقدتقدالأفعالأنالجنائيةالمساهمةتفترض

قدالمتعددةالأفعالهذهولكن،يمةالجرفىالمساهمةإلىيهسعخالذىالنشاط

النتيجةولكنالجناةأفعالتعددتففىالقتل:واحدةإجراميةنتيجةإلىأففت

الأفعالكذيثقعذدتالسرقةوفى؟عليهالمجفةوقاهوهى،واحدةتحققتالتى

فىوصيرورتهعليهالمجنىحيارمنالمالانقلوهى،واحدةالنتيجةولكن

ءأخرىحيار

الذىالفعلبينالممببيةعلاقةتتوافرأنيمةللجرةيد!ملاالوحدةوتتطلب

الأفعالهذهأففمتالتىالإجراميةالنتيجةوبينالجريمةفىمساهمارتكبهكل

ممعة،بح!2ءنمبحهلا!ة*+.ءوىميجؤم5"5ة8بعخهع!همة-1.ه+874ء+:30(؟،
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لمذأتماماتتخلفكاتالنتيجةأنحتماالسببيةعلافةتعنىولاءتحق!قها"ال"إلى

يطرأكانالنتيجةهذهأنتعنيإغاو،بليهبائعهودباوورالجناةأحديقملم

عليولكنتحققهاأمتماماالنتيجةانتفاءهوالمعرهذاكانأسوأء،تغيرعليفا

قعلجريمةعلاخرشخصحرضفإذا.لهك"مختلفةعورةفيهانخذتاحرنحو

المحرضنشاطبينشكدونمغواقرةالسببيةفعلاقةعلىالتحريضبةاءفارتكبها

ومانفذهالمنالجريمةفكرةخطرتماالتحريضلولالمذ،عليهالمجنىووفاة

أنشخصعاوبذا؟فتلهفىاستعملتالتىالوسيلةطرينةعنعليهالمجنىمات

فاسعربسلاحفأمدهوسائلهلقصمورمقرددولكنهلهاعدوقملفىيفكرآخر

لمعطنهلولاإذ،مموافرةالسبببةعلافةفإنالسلاحبميذاونفذهايمةالجرعلىعزمه

بالهبىلخيقيةؤمانفذتفيهانعقدالذىالوقتفىيمةالجرالتصمبمعلةانعقدماالسلاح

أستبعادإلىيهاالترددينتهةأنالجائزمنفقدكان،تنقيذهافىاسضعملتالتى

بوسيةتنفذأنأومتأخروفتفىإلاعليهاالعزميستقرألاأوعليهاالإقدام

مسبسالهفترلشصرفةارتكابعلىعزمقدتحرأنشخصعااوإذ-أخرى

ولكن،يمةالجرتنفيذقاوملمذاقتلهأوعليهالمجفةبرهابفىبيستعينكل

*قةفإن،إليهالحاجةتدعلمإذ،حملهمنارغمعليستخدملمالسلاحهنا

السلاحالجانىحمللولاإذالسرفةونتيجةالسلاحلمعطاءبينمتوافرةتعدالسببية

السرقةتنفيذيستزفأنضلاولكانالجرأةمنالقدرنفسلديهتوافرما

،معج!!ب،طنخ،"طيلأقحة"ككا7،.كه*النه9،طبطنهر"قئب،طنة88ج39.ءلهلا80(؟)

.79؟!ةالسعيدمصفةالسعيدالدكنوو!6528كللأ8صبدوىفىالأسناذ

ونشدفىالدجتورة632عن23،ورتم،6ع؟عن2مم2رتممصطفاعودعودقتورا

،535،307مناسىاعيلهابراهيمعودالأستبذة6،كامنغ56وتم...مببدهمء

النقنه.محكةئحكام.جموعة؟95،سنةفبراير27شخت388عنعبيدوءوفاوكتوو

الحكغةهذينوفى،39عن8وقم9س؟958شقيناير؟غت26غعن79وقم7حمن

منتم!قدالمساعدةأوالاقفاقكلنلمذاالايمتحفتةلاالجريمةفىالاشتراكلن"الحكةتقول

."ه.ءاوالاشةلهذانمرةوقوعهابهونوئنيمةالجرتننةوقوغتبية

،كجحض1تقعكبءتظمنهقلاكئئكأ8كج9.ءفلأ80(3،
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صرفأنهورجعمسكنهفىعليهالمجنىئجدمالمذاعنهيعدلأنأوأطولوفتا

مالهءعنبداقع

ماكاننشاطهالجانىاتيانعدمأنثبتإذامنتفيةالسببيةعلافةوتعد

يطرأماكانأنهأى،بهتحققتالذىاننحوعلىالنقيجةتتحققأندونبحول

تحريغهيلقفلمنالثضربعلىاخرشخصحرصبفإذاكانقفك.أياتغيرعليها

ارمدالذىالشخصبينويمةالجرعلىهمحرضمنبينمشاجرةثارتنمقبولاصر

لضرمجفلامحللاعةماربانيهماثاعلىنولهمااعتدىالمشاجرةهذهوفى،عليهالاعتداء

.-"يمةالجرهذهفىمسائاغرض

الجنيؤبيةللمساهمةترممفهى:واعنةأهميةالنحوهذاعلىالسببيةولعلاقة

لهذهيكنلمجاوزناهفإن،مشاكايايك"فيهقثورالذىالمجالوتوضجحدودها

ء"3موضعر!لشاكل

ذهنية"رابطة"تتوافرأنيتين:للربرئلعنويئ.للرصرة-0544

والإجماعءيمةالمعتوىللجوالرجنوحدةجياوتقوميمةالجرفىالمساهمينبينتجمع

:يخلافموضعجياءماتحديدولكة،الرابطةهذهتوافرضورةعلىمنعقد

الماهمينبينسابقااتفاقاتفقرضاوابطةهذهبأنالقولإلىالفقياءبضذهب

سابقاكونهوسواء،ذلكعل!النهمتفاطالأفلعلىأويمةالجرارتكابكل

الرأكةايودممثهذو."83لهمعاصراكلنهقصميرأويلنطوبزيمةالجرتنفيذعلى

المولف-مذامنغكأهعن(؟،وقمهنعشفىالجياالمثارافرنبحاطر(؟،

+8قحجحيب-.عيتة+م.آ،(3)

،+"مهعبطجالة+حظصة8ككا71.كه4طف،ص(

8ئعحةعهـمةمحج+89250،".ج9ة،دمحندمحعصم+مح+،كجكطعكلأ.ء+ء5مكعه(4،.0

+..+وىدلظحب(ع+نهكأثبر:كظنهبكلمحيزعمحنيى!ع48محعيري

ككالعجممءعتىرىهغرمممفمنهدءيرصتيء.جيف4*جيمىرمحةعمكل،ق،،)سوىبب8+،
+..ككج"،

كا65عن536رقم...مبندهمء"رانحمدفىالدكتور"552عةبدوىعليستلذالأ

.286عن؟غ6وتماحماعيلابراهبمكودالأصتاذت22؟علا2؟6وغولقجز
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تعارفالعادةفىالمساهمينبينيجمعإذ،الأحوالأغلبفىصليةبعأئحاإلى

لمجراىمشروعتضييذنحبيلفىيتعاونوابعضكلإلىبعضهموملجأ،سابتة

الرأمحةهذاعيبولهصلخن.المرادالةخوعلىينفذهأنبمفردهمنهمواحدايسعلا

انهمكانوايتبينوالمساهمنمسالتعاويبفيهاثخةالقةالحالاتفىيتضح

نفنهم،أوصابتهاانفاقب!نهملا!لخونذللتمنالرغموعلى،واحدةغايةيستهدفون

وامخة:صورةفىتوافرهامنمحلىالرغمالجنائيةالمساهمةقاإلىالرأىهذايقودإذ

عليهالمجنىجسدفىالسلاحيعملأنيوشكاخرشخصيرىأنذلكمثال

أندونعليةالقضاءمنويكنالمقاومةبينوبينهليفلعليهبالمجخفايسك

ذلكومثال"عليهاتفاهـسابقاواتفاقثمةيمةالجرفىزميلهبينوبينهبهون

فيهيعملالذىالمنكنإلىالتسللةعلىعزمواقدلمموعاأنخادميعاأنأيفما

دونالسوقةيرنكبونومنهااليلفيدخلونأثناءمفتوحابابهتركفضمندوصرفته

منتعبالرأىوهذا.يمةالجرعلىسابتةتفاهمأواتفاقبيضهموبينهأنيهون

عنمستقلةالجنانمةللمساهمةوسيلةالمساعدةيعتبرالقانونأنذلك:ثانيةوية

بحيثجهاطصمجالالومميلتينمنلكليهونأنث"ذويقتضى،الاتفاف

ولكن،متفقانفسهالوقتفىيكونأندونمساعداالجانىيعدئنيتصور

تنقدأنذلكويعنمظ،اتفاقبغيرلامساهمةبذ،ذلكيأبىشتدها)ذممةالوأممة

المساهمةبهاتقومكوسيلةغيركافيةوكأهاتكونوأناستقلالهاالمساعدة

وقدكانم!.5يف"بالمساعدةاغاصةالقانونلنصوصتعطيل-ذلكوفى،الجنائية

؟*ء9ة235رقم؟سانقنهةمحكةئحكمجموعة؟9ه5سنةمايو35نفغر"(2،

الثيىهكيهونأنبالمساعقةالاشزأكلنحققالغانرناشترطهماكل"لنالحكةتفولدذللةوق

الجهزةالأعالةفىارتكابهاقثامعليةنو!عملابفصدبساعدهوأنللجريمةالفاعيةباوتكبعللمأ

الهرقة،مذهفىوالشربث"الفاعيةيهةالاتفنققيامولايثزط،لاوتكاجهاللنعمةأوأوالمسهه

طرقةبيبننفبهايعىفامةففرئ.القالونبفرد.لأنمعتئ+نالىكلنلمالاؤفأذللة!فلوكلن

الاقفنقبمجردمخغقهفىالثافيةالففرةفىالنصمبقمرجهاالاشتراكمخفقوشروطالمساعدة

."الجركةارتكبفىالفاكلبح
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بالمساعدةالاشترالشفىشأنعنهعدلتولنههالهبلأالرئي:يذاتأعنالنقضمحكمة

؟ارتكابعالما"الشريكيكونهوأنالقانونيمثبترطهماكلبأنفقضت

ققمتوما،"رة"ارتكابهابتمامعلىالمماونةبتصديساعدهوأنيمةللجرالناعل

خمك،الجنائيةالمساهمةحالاتعليكليصالقبالمساعبةلإشتراكشأنفىئشكةبه

الجنائية.المساهمةفى!نوهى،يمةللجرالمعنويةاثوحدة؟ضابطيتعلقنذ

والجرائمالعمديةالجرائمبيناقييزتقديرنافىيتعينالضابطهذاوقعحاليد

يتوافرالذىالجنافىألايقتصرالقعمدتعينعمديةيمةالجرفإنكانت:(لعمديةغير

كلتقرتباقىالمباثرةالنتيجةوعلىيرتكبهاالتىالأفعالعلىمساهمكلفى

إلىويمةالجرفىمعهالمساهمينأفعالإلىعناصرهتمتدأنيجببل،لأفعلملاهذه

بقيامالقلهللأبالرأىسلمناويخا.مجموعهافىالأفعالهذهكلتترتبالتىالنتيجة

مساهميعنكلأنيقمينفإنه،والإرادةالعا:ينعنصرعلخالجنائىالقصد

هذهوقوعيريدوأنالجريمةنفنفىالمبماهمينمنغيمارهيرتكيهاالتىبالأفعال

فىالأفعالهذهعلىتترتبسوف-التىويريد-النتيجةيتوقعوأنالآفعال

كلأحدهادوروافتصرالقتلارتكابفىشخصانساهم.فإذامجموعهايكلأ

فإنجممممهفىالسلاحالثانىأعملحينفىالمقاومةمنلمنعهعليهبالمجنىالإمسالش

التىالأفعاليشملأنبجبالأولالفاكللدىيتوافرالذىالجنائىالقصمد

هذايريدوعليهالجنىجسدلىالسلاحسيعملأنهيعافهو،زميلهيرتكبها

أولة.951عق95رتم؟بالفانونيةالقواعدجموعة؟929سنةينار3نفنن(؟،

لأه3رقم7ب؟988سنة52،ينابؤة7.كاة229رقم3ب؟9كا4منة؟برفى

أنظر:،الرئىجهذاللنرنةالتصاءويأخذ..،75محة

المجعبيج+55.،53متع!صحعع!عع!فعمة35طغج-ر

.709عن2كا"وقم؟سال!قننمحكةأحكمجموعة؟ملأ"سنةمايو35!نن(2،

.858ص635رتمكاس؟953منةأبربل8

.276صالسعبدمصطفدالبعبدالدكتور(3،

يهكنهبءكأظنةلفظعة8كم9ءمثءثيه8ءلهة+ءكلأ4؟جكة.ة9كعه4-"مة("ع
حميج-5-س!علفعج(ل9"ئ،9؟475.ء3ددبعوغ!غمىو"حي4ء،ة2"ب

ء.،8.67ه9"*.،750
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ايالثانىفالفاعلئخرىناحيةومن،لهكانرعليهالمجنىوفاةيريدوالفعل

يمة،اجبرسبيلفىيرتكبعملايعتبرهويريدهوزميلهيرتكبهالذىبالفمل

سابتهاتفاهمأواتفاقالفاعلينبينيكنلمولوالمثالهذافىالذهنيةالرابطةوتتوافر

المسكنإلىالتسللعلىعزموالعوصاأنخادم2اوإذبممخقادوركلعلى

مساهمفهوذلكمنيمكتهمكلمفتوعبابهترلتفتعمدومرفتهفيهيعملالذى

(لرابحهتعدبذ،تفاهمئوصابتةاتناقاللصوصبينوبينهيهبغلمولوالسرتةفى

أفعالإلىامتدوإنمافعلهعلخمقتصرايهنلمقصدهلأنمضواقرةالذمنية

ترتبتالتىاكتيجةإلىوامغدكذلكبهارعاييديروبهايعاباعتبارهاللموص

النتيجةهذهتوخقدلمذ،ينومهحيارمنالمالفروجوهى،وأفعالهمفهلمهعلى

ثهولتتطلبيةالمعنوالوحدةفإنغيرعمديةالجريمةلمذاكانتأماءوأرادها

المنماهموبئتكبهايرالتىالأفعال!منالجناةلدىكليموافرالذىالعمدىغيرافنئا

قائديأمرفمن."ث3جميعاالأفمالهذهكلتترتبالتىوالنتيجةالجريمةفىمعه

مسادليج.يعدالمارةأحدبضابةإلىذلكفيفضىبهاالمسموحالسرعةبةحاوزسيارة

لمذ،زميلهوفعلفعلهثيقدلديهتوافرالذىوالخطأ،عمديةغيرجريمةفىمعه

والاحتياعذالحذرقواعدعلةخروجمنالسيارقائدفعلعليهينطوىبمايعاهو

استطاعتهفىفقدكانذلكإلىبالإضافةو،وقوعهذنكمنالرنمعلةويريد

بعدمدوتهايحولوأنالمارةأحدبصابةيتوقعأنبذلكأمرماعنلىواجبهومن

لمقيودىالجنافيةللساهمةفىعمعراالسابق6أنفامأوالاتفاقاعتباوأنبلاحنذ(؟،

وإرندةعلمآالتفمأوالاتف!قيفرغن)ة،العطيةغيرالجراثمبىالمسامةتصورامتحنة

الجنابى،القصدنظلبينىالنحوهذافيوالارادةالسلموتطلب،عةاصعرالج!كلةالىمضصرفين

الفولةعلىالشراحمنفربقأفتةكلوفد،العمدبةغيرالجرانمفىبهالقولةيسوغمالاوهو

راشدعلىروم2دلا؟اثالسبيلعلىنظرأ،العمديةغبرالجرانمفىللهثتراكنصورباتعالا

نصورباسةحالاالقولالىالرأىهذامنطقربودى.(كا56مة،آ6رفمءهمبادى

فىعنصومواقمفنبمأوالاففاقأنباعتبارالععديةغيرالجرائمفىكذلكالأسلبةنلماهمة

"قاليهفذمبايدىارأىوا،ائغرا!هولاءيهبقلمالمومذاةبنوعبها.الجنانيةالمسلمة

العمديئءغبرالجرانمفىبنوعيهامجعدهامتعومةالجنانبةلدسنهمةالمعنوىالركنمخديد
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المسكههذايسلكلمولكمنه،5أصيصداره

بينتجحعذهنيةرابطةكلفانتفتالمعنويةوحدتهاالجريمةفقدتفإذا

تتعددالجرائماغاصفإنلحسابهنشاطهيأنىكانمتهمواحدأنكلعبوالجناة

بل،صواهنشاطسلقدالجناةأحدأشاطأنثبتولويةالمعنوالأركانجمتمدد

قىوقوعالماديةالناحيةمنساهمتجميعاالأفعالالحكمكونهذايغيرمنلالمة

للجريمةالماديةالوحدةأنذلك،جميعالها-ثمرةنتيجتها!ثكانتلملجريمة

العمديةالجرائمبينالحكمهذا.فىفرقولاشيةلمؤثكءيةللعنوالوحدةعنلاتغنى

وقعمثعثممنهلبسرفسكنبابممحصكسرفإذا:العمديةغيروالجرائم

وجد،بالأوللهصلةلا،ثانشخصأفبلثممفتوعالبابتاغفهربأقدام

حينفىسرقةفىةروععنيسألالأولفإن،ومعرقمنهفدخلمفثوحاالباب

متهمالكلمتم!لخزتينجريمتينبهصددونكون،تامةصرقةعنالتانىيسأل

القدرتجاوزبصرعةسيارتهشخصفاداوإذ5وحدهالهي"عتهايسألالذىفاعلها

ليعالجهطبيبإلىعليهالمجنىنقلثم،بجراحالمارةأحدفأصاببه.المسوح

منواحدفإنكل،الجروحهذهجممامةازديادإلىأدىفاحشاخطألخرتكب

غيرجريمةفىمساهمينيعدانولابناتهاقاتمةعمديةغيرجريمةعشهايسأل-الجناة

.واحدةعمدية

!عق!تالعكأمئنهج!قعج84ء-4!مالحكم-(؟،

الشخيستبرلكلأ،أنهالمفوبات،نونمن39كلالمادةالحفانيةتعلبفنتفيكرت(2،

سرعو"الاالىاكالساقصهثم،".ا!بمةفىالتالخلسهعندهفكرنأنيفبنىظيي

ؤيداأنلخبتعراوفتيهذقججدبهر3قمن.خبمأمنهكلوتركلمحروقتفةقمثلازي

أنظر:."الفتلفى%لشروعمجيالاملحمأمجونلإفهو(نقتلهجيبمةارتكبةفىيقنللم

دبهسبر606هكأعة692وقم7با)قانوفيةنلقيراعدجموعة؟988سنةفوفبر؟5شت

محكةأحكمجموعة؟955سنةدبسمبر26ة663ص75؟رتم7ب؟988سنة

كا.42عن98رغ9صىآ958سنةمارسى32.؟53؟عنغ55رفم6سنلنشة
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الجنمادةالمطيةفىالتمثر؟ميةالمذاهص-2ؤ

تدورالجنائيةالمساهمةتثيرها.التىالأساسيةالمشكالآ:نميمعب-441

يتميزلاواخدةطائفةيعدونالجريمةقىالمساهمينكلأكانإذفيماالبحثحول

عليمويوقعواحدةلأحكامطبقاالجريمةعنفيسألونأفرادهاالقانوننظرفى

يمة.الجرقىأدوارهمئهميةحسبطوبئفإلىتقسيمهميتصينأنهأمواحدعقاب

اقشرعينواجهتوفد،متبابنةلمليهاالنظرووجهاتالجوانبعديدةالمشكةوهذه

.الاراءشأنهافىواختلفتويلفقهاء

ترد-ئبنانصرئبمما!مفىللنغمر!عضرلبنبلالبتصنمف442

لهمفيجعلالجريمةفىالمساهمينبينالمساواةيقرقممم:قسمينإلىالمذاهبهذه

إقييزإلىفيذهبالمساونةهذهينكروفعم،ممائلةأوضاعاالقانوننظرفى

"ثلأ.طائفةبهل-فاصوضعإفرارومختلفةطوائفوجعلهمشهم

يعتمدالقةالحجة:ئليبرفةىيما.هلالسنهعآلمماراةمنبمب434

منتختلفالجريمةفىالجناةئدوارب!اكانتأنهجومبرهاالمذهبهذاعليها

النحوعلىالجريمةلتحقتهالزومهاحيعثمنبيتهافيماتتساوىفإنهاأهميتهاحيث

أنافنرضناولو،أهميةأكثرهانوملازمأيرةالأدوارفأقل،بهتحقشهالذى

.باحهالا".تهتاالتىالصورةفىتحققعتلماالجريمةفىبدورهيقملمالجناةأحد

ابمبناةأدوارأهميةفيهاتختلفالتىالعديدةالوجهاتجانبإلىأنهذلكيعنىو

يمة؟الجرلتحقتةلزومهامبدأهىالويةهذه،أهميتهافيهاتتساوىوجهةفهقالش

القانونىالبحثعندهايقفأنيجبالتىالوجههالمذهبهذأأصحابعتدوهي

الجنائيةالجقه،يعةالجرفىوالشرجث"الفاعلةفكرة،مصفةكودعودالدكنور(؟،

-67مرحالأولالجلد،القومية

مفف"ثعثبة؟49ر+.لهج7ة،"ئيعغيةةمثعطق"أكهئك"؟آكه445لم5م،لأ(



المساهمةفىالقانونبةالأحكاميعليهتقومالذىالأساسوحدهامتهاليجعل

المشاكلعنوابةمادهتطبيقهسهولةفىتجملالتىمزاياهالمنمبولهدا.الجنائية

القانونية.الأحكامفىبيتهموالاختلافالمساهمينبيناقييزيثيرماالتى

فكرة:لليربرفىللاهيجيىققاوئةمبرمبمقيره444

النحوعلىالجريمةلتحقتمةمتهاكلنومحيثمنادنهمينأفعالبينللساواة

وبذلك.السبببةقيمتهاحيلىمنبيتهاالمساواةغيرتعنىلابهتحققتالذى

جميعاالجضائبةالمسئوليةعناصرإلىتمتدلافيخ،المذهبهذانظرةقصوريتضح

عنصرعلىتقتصرولمغا،الإجراىللنهمهاطالقانوفيةالقيمةأصاصهاكللتحدد

هذاعلىوتعتمد،الجريمةونتيجةمساهمفعلكلبينالصببيةالصذزهو،واحد

اعتباراتمهعلةالجنائيةالمساهمةتثيرماالتىالمشاكلمواجهةفىالعنصروحده

غرهفعلمعيتساوىمساهمفعلكلأنثبتفإذاءأهميةعنهتقللاأخرى

الأخرىالقانونيةالعنامرفإن،النتيجةلإحداثلازمسببمثلهأنهحيثمن

فىاختلافعنتكشفقدالفعلأهميةتحديدفىالسبببةعلاقةمعتشتركالتى

علىوالاقةصارالعناعرهذهلمهمالالتحكمومن،الجرعةفىالمساهمةافعالقم

الصببيةلهالكأءبعلاقةالاعغداد

المساهمينبينالقانونيةالعلاقةينكرمذبالمساواةمذهبعنتفرعوقدء

مرجبميعدمساعأنكليرىوبوحدنهاالاعترافلذللثتبعايأبةويمةالجرئق

.غيرهجريمةعنمستقلةبذاتهاقائمةيمةجر

المذهبأهذرا9هنأبرى:المماهميىشدروابلالغ:صمنبمب-544

والنيةعنهصدرالذىالنثاطبناتهاكياتهاجريمةفائمةمويهبايعدمساهمأنكل

ارتكبتالتىالأفعاليتعددالجرائمتتمددبذلكو،لديهتوافرتالتىجراميةالإ

مكحثكنهبعلأالنهدد"لحخجة8ثج71.يحء5،كدب*ئخيجكعة.بهمهـثمج.عيم،ء(؟،

ظثج،محفم+80
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جريمةعنيسألمثلاالقتلعلىحرضفمنتوافرتر(".التىالإجراميةوالنوايا

صرقةعلىانفقون"ينفذلمأمنفذفدالقتلن+ذإعماالن!بصرفتحريض

يالنسبةيقالوالمثل،الاتفاقبمجردأكلنه!كللهاتتوافراتفافبمةجرعشهايسأل

كلواعتبار.متهاالمتحصلةالأشياءأخفىأوالجريمةارقكأبعلىسماعدلمن

م3إتالتىالعقوبةلفعلهتحددأنإلىيودىبذاتهاقائمةيمةجيمرتكبامساهم

فىتحرمسائتلاتمالتىالعقوبةعنتختلفوقد،ظروفهمعوتتفتهاخطورته

المذهبهذايهفل:الآتيةبالحججأنمارهيدعمهالمذهبوهذا"يمةالجرنفن

فعله،عنغيرهولايسألغيرهفعلعنيسألفلا،تعلىعنمتهمعنيسألأن

بجرامهمالجناةبعضاصتعارةمجازيستبعدوالصليمالتطبيتهاالقانونيطبقبذلكو

مساهملكلفيجعل،للعقابمحيحاتفريداالمذبهذاويحقتة.بعضمن

حدةعلىنشاطيوزنكلأنيتيحإذ،خطرهالمجغمععندرأؤنناسبهالتىبةلهلعقو

أنذللثويكفل،عادةعليهتحملالتىوالبواد-الإجماعبةخطورتهتقدروأن

يةنظرعلىئخذتالتىالعيوبالمذهبهنمايدرأوء"3تمامالاالملائبةبةالعقولهتحدد

المتفتهاأواغرضلايعافبيةالنظرلهذهفطبقا:التقليديةفىصورتهاالجغائيةالمساهمة

خارجأمريمةالجرتنفيذأنمنالرغععلىوذلك،يمةالجرنفذتاإذإلاالمساعدأو

ويعنى،المجتمععلىخطورتهعنبهوعبرأشاطهأنىقدأنهومنبرادتهعن

يقلللاأمحعبارأيمنالمجتمععلىخطراشخصايناللأالعقابأنذلك

أوالمساعدالمتفقأوالمخرضنشاعزجرمناابتولكنءخطورتهمنطلاقالإملى

تنفذلا".لمأميمةالجرأنفذتسواءعليهالعقابتوفيعلاشطعناذاتهقى

الأساسىنلنقدإن:المماميتعررلليرلئمعر،مزهبنفر-464

تحمعالتىالونيقةالروابهفيغفلالحقائقيتجاهلأنهللذهبهذاإلىموجهالذى

!ععج!ه!لدح--8750ي595+.ريس-دعث،لمعد+ج2لحهسرهالك،ب*ح45رعج(؟،
+.،نههكعة8نمحقصر*"س++ءءكيبكوءي.معكه4""..ئ

ولعكقي:هنعةمج*50ىك-6ء+مكم6"3ة،ئنهقةمحعددء5"نهكو،حم((2)
ي++ىصك+5ه54"."نهصينهةةهحتع!،آ+ب+ح879،+.،له.
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الإجرامية4الغإوحدةالروابطهذهوأهم،"يتهموتوحدالمساهمينافعالبين

-أشخاص1حابينواضحشكدونوالفرف؟بأفعالممتحقيقهاإلىالجناةيسعىالبئ

-يقترفونأشخاصوحالةعليهايجمعونواحدةغايةلتحقيقممعددةأفعالامقنرفون

وهذاثكء3بهخاصةغايةيسخهدفوا:ياصلحسابهيعملمتهموكلمتعددةأفعالا

كلمصاهمنشاطإلىينظوأنهذللث،القانونىالمنطقمنساسأ.همعد؟لاالمذهب

يمة"الجرلقيامالمتطلبةالأكأنكللهاتتوافربداتها4فاةكأيمةفيجريرىوحدةعلى

علةخطرغيرذاتهفىقديهونالمساهمينبعضنثاطأنانعمارهفاتولكن

المثوعة،الأفعالمنالعديدعنثارهواماهيتهفىمختلفاوقدلايهونلملمجتمع

العلافتهإلىنظرنابذاولكن،تجويمهيبررمافيهتلمسنالماذاتهفىإليهنظرنافإن

فىلتبيناالجريمةنفمنفىالآخرونالمساهمونارتكيهاالتىالأفعالوبينبينه

يتجاهلياالعلافةوهذه،"2"الإجراميةصفتهمنةيستمدالذىالممكراللاقةهنه

مستيرءيراهوذانهفىفهلكلإلىينظرلأنهالمساهمينيتعددالجرةمتعددمذهب

يممادفهالافدالتىيمعناصرالتجرعنجدهفيهيبحثوسيكهمالمساهمينأفعالعن

عايهاتقومالتىوالمباقددالمذهبهذايتعارضالنهايةوفى.الإطلاقةى!ع

الفصملفىأنعارهبليةيستنداعتبارأهمأنذلك،الحاليةالجنائيةاقشريعات

ولكن،خاصباعثفعلهإلىيحرقمساهمأنكلالمساهمينأفعالبين

تحديدفىبهتعتدولاممةالجرعناصربينمنالباعتتعتبرلاالحاليةاققشربات

للفعلركك.القانونيةالقيمة

تعتد:لبربرقىننمامبقلرلنفةعيىالتنرتممزامب447

تبعاوتهث"،المساهمونبيأقامالتىالأجوارأهميةفىبالإختلافهذمالمذاهب

تمعادلالذينالمساهمينطائفةكلتضم!ضطوائفةإلىتقسيمهملذلك

قنهقحع!+م8م5،+محق،ة*عه+محكاقةمحقد،عحكظي*.54م،فكأ،ث(

".بكمر

مكتئيجئعك!-ء.ء+8،فآ".8ة(2"

+5،"محقدمحعردمح"ظئطعث96+5.-،5"كمؤه+.منه!(3"
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فيهايجتمعطائفة:طائفضننبيناقييزهوالغالبوالاتجاهءأدوارهمئهمية

بدور؟قومونمنتفبروطائفةرئيممىأصلبدورالجريمةتنفيذفىيقوترنمن

الطمائفةكاوأفرادالفاعلين"تعبيرعليهميطقالأونىالطائفةفأفراد"ثانوىتبعة

جراميةالإالصفةأصحابهموالفاعلون،"المثركاء"تعبيرعليهميطلقالثانية

إجرامهميهمتعيرونفهمالشرصأما،ذاتهفىمجرمافعلايأتونلأنهمالأصلية

وعلأءمجرماذاتهفىيهونلاتدفعلايأنونأنهمذلك،الفاعلينبجراممن

الطائفتينبينوالعلافة،الشرنيءمنجرامالإقىأمعنفالفاعلمن،النحوهذا

يكءالشرلنشاطالإجراميةالصفةمصدرهىالعلاقةوهذه،كااستعارة"علافةهى

وفريقالنعمبيةبالاستعارةقالفريق:يقينفرإلىالمذاهبهذهأصحابانقمنموقد

المطلقةءالاسةعارة:ممذهبأخذ

فاعكنحديدفىخطتهالمذهب:لهذأنلفبيمانوصمعارةمعبهبه484

+"8كمكلققنهآماديونامحةئهكلخقدفاءلمن:قممانفالفاعلون:فيهاوالمثركاءالجريمة

اقغ!فالفعلمنهولفاعلالمادىفا.+!فنهثئ+لنهقيعنأككع،يونمعنووفاءور

،،آ3
محكحقفنى()جثالخفكن"نف!المباشرسبيهافكانيمةللجرالمادىالركنبهيقومالذى

تنفليها،كلعرهوالحاملاميةالإجرالفكرةصاحبفهوالمعنوىالفاعلأما

الإجرامى-للتصميمالمولدالسبىهوونشاطة،عيها"3"الحرض51ئك،

العاعلينطائفةوتضم.ةعن!تحممحكن-تق!ئقلاالتهيحمحةعاخقينكتناليجك!كأصرنهنطكظنب+الضخ

بأنجديرينفأصبحواالأهميةمنقدرايمةالجرفىنثاطيمبلغالشركاءمنفريقا

الشريكةتعبيرالشريكهذامثلعاىويطلق.الفاعينمرتبةإلىيرتقوا

يمةالجرلتنفيذلازمافعلاأنىمنبهيرادو،"-نهحفأعصر+*حنهغغ+محلةالضرورممة

بالمجنىيمسكمنذلكمثال،"ك3فعلهبنيرمنصوراالتنفيذهذاماكانبحيث

.لمعدةيءكءءنه+ء+مكبج"+.456-45".ممعءكتئعبكة.ء*كج561".5مجتيجة(؟)

8متةثهـقكدء.آمحةي+ءحمقئنهكج+9205مبر+.صييعر

ممعكبءآعمنمعبلة.ءب4ب-4،+.رلهككم،كعيجية*556150+.3860(2،

العد!يءكءبعث!5(ءحذ.ه*!هئوى+.لمكؤةربئ.هب*.كنهنحكلاممقء.ء-كمحيج(3)
:كفعيمحجمحيحبرصجكلمحيجإمح"6مجمميحمحمحممهم،(ة8،،كلا".د8.آ
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اعمالمنالفاعلفيتمكننفسهعناالفاعأوالفراروبينممنهيحولعليهكل

ء"آ"جسمهقىالسلاح

مناندةمجردهومخهمكلنشاطأنبينهمفيجمعالجريمةفىالشركاءأما

الفاعل.لنشاطوتعمميد

عقوبةمنأشدالفاعلعقوبةتكونأنالمذهبهناأنممارويرى

فىالجانىدورأهمهمعالعقوبةتناممبوجوبذلكفىوحجتهم،الثريك

فىساهممنبهاكلتأثرعينيةظروفتواقرتوإذاالإجرامبؤ2".المثروع

يهاتأثريمةالجروصفمنتغيرظروفالفاعللدىتواقرتلمذأو،يمةالجر

وصفمنتغيرلااكانتإذأما،إجرأمهالفاعلمنيستعيرباعتبارهالشربك

ظروففإنذلكمنالعكسوعلة:الشريكإلىتمتدلافهةالجريمة.

فمل.منلافعلهمنلمجرامهيضدأنهإذ،الفاعلإلىتأثيرهايمتدلاالشريك

-لا"يكالمثر

بينمساواةالمذصبهذايقرر:نالللقئئترخعارة-مزمب449

ىل!دحفىللقاضىولكن،القانونبحددهالذىالعقابفىوالشركلءالفاعلين

فىيكالشرتدخلهاأنالمساواةهذهفىواءجة.بيتهمايميزأنالتقديريةسلطته

أن-يمكنالتىالنتاتجوتقبلكلجريمتهواعتيرهاتبناهافدآنهيعنىغ!رهجريمة

الفاعلمعنىفىالتضمييتهاالمذهبهذاأنهمار.يىوالناعلقة"ءنشاطإليهاينضى

فالفنعل:يكفهوثرعداهمنئما،ماديمتنفيذاالجريمةينفذمنعلىفيقضونه

يكقملأ.ثحربدورههو،الفرورىيكبالشر"عنهومدنيعبر،يكشرالمعنوى

كحدبحمفح18هصىعك،..ء+م6-49+م.-قءثعء(؟)

،محقدمحعع+"+هـينهديما.ء*رءنهكبه+.2620(2،

9عكةي2ع9أ+حجعب،م.ء+ء4-يمي+مءالككه،كأ(

كقحمحة+حةم878،+.زعةسدالث6ءآ!!قعسةحة4.ععكه،"كر7ر،ة(

ثعدةقلأ؟ءالمحعنهظ1ظ1*50م6-"5ر5.ككه20(51

.262السعيدمصطفةالسعيدالدكتوز
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إلىتأثيرهايمندالعينيةفالظروف:واضحةللظروفبالنسبةالمذهبهذاوخطة

توافرتإنيكالشرإلىفتمندالشخصميةالظروفأما،يمةالجرقىاقساهمينكل

المثريك.لذىتوافرتإنالفاعلإلىتمتدلاولكتهاالفاعلوى"

اتجاهاالنسبيةالأستعارةمذهبيمثل:ئموسمعارةمغبمبةنفعب554

عقوبةتكونأنفىيجتهدوالجناةأدوارأهميةينإذ،العقابتفريدإلىواضحا

قدافتراضعلىيقومالمذمبهذاولكن.دورهأهميةمعمتفقةجانكل

الفاغل،نثاعذمنخطورةأفلالعثريكنشاطأنيفترضإذ:صحيحغ!مريكون

نشاطيهشفةفقد،دائماليىكذلكفهو،أحيابهاالأمركذلكؤإذاكان

تفوفالمجتمععلعخطويةعن-بواعثهأوإلىكيهيتهبالنظر-الشريك

.فث"الفاعلشخصفىالكامنةالخطورة

أهميةيختلفلاالشريكدورأنفيفترضالمطلقةالاشعارةمذهبأما

لعقابمعادلايكالشرعقابيجعلأنللقاضىيتيحوبذلك،القاعلدورعن

هذاافقصرنبذاو.عليهيزيدأوخطورةيمانلهأنهلهثبتاإذمنهأشدئوالقاعل

دونالشريكعقابيجلأنللقاضمخيتيحفهوالمخففةالظروفبنظاماقذهب

هذاوعلى"ذلكيقتضىللعقوبةالسليمالتطبيتةأنلهثعتبفاالفاعلعقاب

ولكنا(أصمحيحلا".الوجهعلىالتقديريةسلطتهيستعملأنالقاضىيستطيعالنحو

نظامإلىبرجعإغاوذاتهفىالمذهبهذاإلىيربحلاذلكفىالفضلأننلاحظ

خطيرا،قيدأالفاضىسفطةعلىيفحفهووحدهطبقاإذئما؟المخففةالظروف

كلوبعاب.العدالةتجافىنتانجإلىيودىبأنالحالاتمنكثيرفىوهوكفيل

بدوريقوممنالفاعلكانفبا:الفاعلتعريفمنيفعيقأنهالمذهبهذا

غيرفولاالجريمةنفذمنغيرقاعلايعدلابأنهالقولكانالجريمةفىرئيممى

اقترافم،ذلكيقتضىأنون9الجريمةفىرننمعىبدورغخصيقومقدلمذ،صحيح

(+نهجعترمبمح"9كحظعي.معءكيى4مجب(2،و(؟)
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لتنفيذهاءضرورياعملايأنى"لمكنالمكونالفعل

.؟!بة

علىيترتبهل:ئفيعيالساهممماثوتفىالعفابتعهمبر4د6-.

الشأنهذافىالفقهيتنارع؟ققاجيايغنظأنيمةجرتنفيذفىالجناةمنعددمساهمة

فىوحجته،العقابعلىالجنائيةالمساهمةتأثيرلمنكارإلىيذهبرأى:رأيان

نوضعهكا،برادتهبليهاواتجهتيمةالجرسبيلفىنعلاأنىتدجانأنكلذقث-

المجتمعءولاظطورةحيثمنالحالتينبننولافرق،خفردهارتكيهاقدلوكان

واعجج،مرتكبوهايتعددجريمةكلعقاببتشديدالقولإلىوأىؤيقعب

تنفيذسهولةإلىالجناةتعيديودئناحيةفمن:متعددةالراىهذاتدمالتى

فيجبنعليهالمجئنفسفىالربويدنحلبمكانياتهميدمنبذيز،الجريمة

لأنالجرائمأخطرارتكابالجناةتعدديتيحأخرىناحيةومن"المقاومةعن

فىوالتعدد"اغطيرالأفعالعلاالإقدامإلىوأميلجرأةأكثريجعلهمتعاوغيم

،الإجرامفىعريقينأشخاصبينيكونماغالبالأنهالخطورةعلىكرينةالنهاية

أجدرالرأىوهذا.قردية"ق"صورةنشاطهميتخذأنفالأصلالمبتدئونأما

انهولةهذهلأن،سهلايمةالجرتنفىذصارلمذايغلظأنينبغىفالعقاببالبترجيح

هغراءالإهذا4يواجأشدعقابمنفلابدةعليهابلإقدامتغرى

اتبص4اوالمساهمةالاصليةالمساعةجةاقييز-53

طائفتينبيناقييزعلىالجنائيةيعاتالتشرأغلبقيرىفبح524

وطائفةرئيممىأصلىبدورفيهايقومونمنتفمطائفة:يمةالجرفىالمساهمينمن

محلالطائفتينبيناقييزمعياروتحديد5ئانوياتبعيافيهادوربريهونمنتفم

فالنظيةءموضومجةيةوفظرشخصيةيةفظر:يقاننظرتتنازعهإذ،الفقهفيللخلاف

!جلب!العع!-.ب88"30+.تك،لمعكأيءكج"نمودءخبحة+4.5ي-7،(؟،
+.ةلمحيح*حنقهييبة9908+.33مه
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الممماهمفتميزيمةالجرالمعنوىالركنعناصربينالمثيمارهذاعنتبحثالشحصية

وبستوممة،خاصنوعمننيةلديهتوافرتمنبأنهانتبعةالمصاهمعشهانلأصلى

الأصلبةافهمةبهتقومقدنفسهفالفعل،المرتكبالفعلنوغذللثبعدييها

المعيارهذافتردالموضوعيةالتظريةأما.فلأ3التبعيةالمساهمةغيماربهتقوملاكا

بالوعنالصطةوثيتةفعلايرتكبالأعلىظلمساهم:المرتكبالفعلنوعإلى

أقلفعلاالتبعدالمساهمبرتكبحينفى،منهجزءاوفديكونثجريمةالمادى

اركنعناعرفىاقيبزعنمعياربالبحثيةالنظرهذهنينمولا،الركن.يهذاصلة

.لهك،يمةللجراكوى

الةعادلفكرةإلىالشخصيةالنظريةتستند:ئتفصيئئلتريئ-534

استحالةلذلكتبعاوترى،حمصحنويلئهع!ممجيح4ح+ةنك،هيصك)الأسباببين

والقولاميةالإجرالنتيجةبحداثفىصاهمتالتىالختلفةالأفعالبيناقيبز

مرقكبهمنيجملبعه"ويمةالجرفىأصليامساظ""وبكبهمنيجعلبعفهابأن

الأصليةالماهمةبيناقييزا)نحوهذاكلاستحالفإذا؟فيهاقبعيامةادلصر

قىالبحثهىاقيزهذاإلىالوسية،كانتمادىأساسعلىالتبعيةوالمساهمة

.معيارميك"لاستخلاصالمعنوىازكنعناصر

المساهمةبيناقييزفىالنظريةهذهعليهاتعتمدالتىالشخصيةوالاعتبارات

فىبهساهمالذىالفعلاترفمنبوادةإلىمردهاالتمعيةوالمساهمةالأصفية

شنعللخد،عققيجخددئيجالفاعلنيةاليهتغوافرالأصلىقالمساهمءيمةالجرارتكاب

الجريمةإلىينظرفالأول،كنقالنع!!جالشريكنيةفكيهالتبعةالمساهمئعا

لهأنباعمجردزملا-يعتبروسيدهنفسهيركةفهواىجرالإمشروعه؟اعتبنرها

ممنهكأءتجفحةآ+ءكلالههسجقمكأ5".8ءبى.كهةاالة+كلحكحبءظثتتء"الدممحة(؟)
ة67*.ء44ه0

+"ججحفحدكدنعه"ئلألاقهكأ5ئ8،آ4ئةكقلاحتحعمحودمطالالالظقظعة(2،
86جر.ء44ه0

!لائ!ب50!52ءممنهعحقفكأفلأنهب!وعيج؟47،مبر2نحق(كا)

العفوبفتلهنون-*9
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.مشروعباعتبارماالجريمةفىيدخلفهوالثانىأما،لحسابهيعلونجأةالجرفى

قلأ.3لحسابهوعاملالمشر"علماحبمعفمدمجردنفسهويرىغيره

ونيةالفاعلبنيةالمقصودتحديدفىالنظريةهذهأذصاراختلفوقد

إلىتمحهئى،مطنقةلمرادةيميزهاكوتهاالناغلنيةانيرىففريق.يكالشر

تلقائى؟نحوإليقاعلىنحركتقدته6بواو،بواعثهثمرةيمةفالجر،ابتذأءيمةالجر

أرادهااإذالجريمةيريدأنهبمعفةمشروطةبرادةأنهافيميزهايكالشرنيةأما

طريقعنبنيهاتتجهإنماو،م!اشرةالجريمةإلىتتحهلانإرادته،الأصل!المساهم

ارتهبية،عدمأويمةالجرارتكابفىالففمللإرادتهو)يس،الفاعلإرادة

إلىاستندالنظريةهذهنمارأمنوفريتها.يكلأالفاعللإرادةذلكأمرإنماو

يستهدفالأصلىنالمساهم(،عنهكليحكالة)كلنةهكعثصيالغرضأوالممبحةفكرة

مصلحةتحقيتهاإلىييكففهوالتبحةالمساهمأما،بهخاصةمصلحةتحقيقيمةبالجر

الأصل!فالمساهملهممصالحبالجريمةيستهدفونالمساهمينجميعاكانوإذ،غيره

."3"الرئيسيةالمصلحةهوصاحببيهممن

فقديهون،فطورتهمقدارأوالفعلبنوعالمصكصيةالنظريةتحفلهاولإ

نينالفاعلبنيةافقلمةلمذاولكن،برشادونمميحةمجردأوتحضيرياعملا

يضعمناعتبارالنظريةهذهتطبيقاتومن.الجريمةفىئصليامساهمامرتكبه.

منواعتباو،فيهاأصليامساهمازملائهعلىالجريمةأدوارويورعالقتلخطة

مسائالفرارمنيمكنهويشجعهيمةكلالجرمكانفىبلنارمشعلبشارتهينتظر

.-.ء،4،قيالجرفىأصليا

!ع!ظهم.ء،ميمذ!يجصرم!*ءطكئعيقحعع88".ء2250(؟ة

ععصى+مء.+تمهد(2"

هـحمج!قة!ظ+"تظنهن!"حظمكأ؟.+عكة.كسالج(3،

كنرممءممحكا+9؟479د..8مكعنه.(4،
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معيارتحديدفىالنظريةهذهنوفقلم:االممنفبرنلننربئ-454

بأنوالأسباببينبالتعاقلقالقول:التبعيةوالمساهمةالأصليةالمساهمةبينقتينر

السببيةفيمتهاحمثمنتقساوىالنتيجةبحقلثفىصاهمتاقىالأفعالكل

:الفقهاءبعضيرفضهفولهوالموضوعيةالناحيةمنبيتهااقييزيستحيلوبأنه

ةظريةوهى،اقعددهالسببيةنظرياتمننظريةغيرالأسبابببنالتعادلفبيس-

المساواةسوممديعنىلاالأسباببينالتعادلإنبل"بهاالقولكلالفقهيجمعلا

ذلك،القانونبةقيمتهافىمقهاالمساواةلايعنىوهوالسببيةقيمخهاقىالأفعالبين

السببيةتعدولابذ،لخسبسببيتهعلىتموقفلاالقانوننظرفىالفعلقيمةنأ

اعتباواتمنقيمتهيصتمدوإنما،يمةالجرأركاناحدفىعنصراتكونأنغير

يتعادلأنمتصوراثمكانومن،يمةالخرأركان-ائرمنمستخلصةةخرى

فساديتفمحبذلكوءالقانونيةفيتهمافىيختلفانوأنالسببيةقيشنهماقىفعلان

ه"ث3الشخصهيةالنظريةعليهتعتمدالذى،لأساس

يكالشرونيةالفاعلنيةبيناقييزذ"ثان:الغموضيايبهاالنظريةوهذه

محلالقرائاوقيعة،المتهمنيهلتحديدالقرائهقعلىالاعتمادمنمفرولا،عسير

ذلكفىكشفالنظريةهذهأنمماروضنهاالنوابطءالتىتفنحولم5دائماللشك

نيةعشجعنوضادلاتهالاتقلجراىالإالمشروععلىالسيطرةفإرادة:للنموض

المتهمفولإلىنركنأنلمما:امرينبينبا:نياراستخلاصهافىونحنما،قلفاعل

إلىتقجه.لمأمالإجراىالممثروعلحجالسيطرةإلىاخهتفدفيتهاكانتإذفيما

بالحلأخذنافان؟أنعالهدلالةمنالنيةهذهاحمتخلاصنحاولأنوبما.خلك

يمنكرتوافرأنلىمصلحةلأائماولهأفنهملمزاعمالقانونتطبيتهاأخضعنافقد-الأول

إلىندركةلاحيعثمننعودفنحنالثافىبالحلأخذناوإن،لذيهاقاعلنية

اقييزفىواستحدامهادلالتهواستخلاصالفعلتحصأنأذ،الموضوعيةالنظرية

ية.النظرهذهأنصإربهيقولماموعينالجهائيةالمساهمةنوىجمين

!ق!،طكتبالظ58لا.ءةكئهةحنج-ججلك*حمقعهعكأ*"-(؟،
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واضح:فيهالخطأفجانبالفاعف!نبةلتحديدالمصلحةفكلةكلألاعتمادأما

قالمرنشى،قئ"لغبر5مصلحة!يتهامرتكيهابهايبتغىجرائم.يعرفظلقانون

المخنىحملإلىنيغهتتجهفدللنصبومرتكبلغيرهالوعداوالعطيةيشترطقد

والنصابنمشىالمربأنالقوليستساغفهل،ئالثشخصإلىالمالتسلتمعلىعيه

فننا.اوإذ؟لغيرمامصملحةاستهدفالأتهماالنصبأوللرشوةفاءلمينيدانلا

يكونلاقدالعطيةلمصلحتهاشترطتمنوأنخاصة،الفاعليكونفمنبذلك

اشترطمنأنكاللرشوةقاعلايعدأنللقانونطبقافيستحيلعاماموظفا

توقصعفيستحيللديهمقوافرآالقصدالجنائىيكونلاقدالنصبفىإليهالمالتسلتم

مصلحةتحقيتهاالجانىاستهدفمنبأنالقوليستساغ!يف.ءلميهالعقاب

فةلمجراممةنشاطارتكابإليةمفسوبالايكونوقد،يجريمةهوفاكلله

لهمصلحةتحقبقمريدا،"بلمديقكعلىو(فتل"ا"أناققرضنافاذا:سبيلها

هو،ب"بأنالقولالفانونىالمنطتهافئيقبلفهل،الدوهذ2كمدمنبإنفافث

فىفعلايرتكبلمأنهمنالرغمعلىفيهالمصلحةضابطلمعتبارهالقضلفاعل.

القتلةفىلآمصليذىغبر"مج"أن-،ا"لظنخلافا-ثعتلمذاو؟سالينه

فىلأحدمصلحةلالأن*الجريمةلهذهلاطكلبأنهالقوليسوبخفهل-

.،2بهارقار

بيناقييزمعيارعنالنظريةهذهتبحث:للرضوهضرللننريئه4د5

ومقدارالمتهميرتكبهالشىالفلنوعفىالتبجةوالمساهمةالأصليةالمساهمة

مساهمةمقدارهوالمعيارهذاتجعلأى،القانونيحميهالذىالحتهاعلىخطورته

طورةالأكثرفالفعل:جراميةالإالنتيجةلمحداثفىالماديةالناحيةمنالفعل

فىأصلمامساهامقترفهيجعلالنتيجةلمحداثقىمساهمةوالاموممةالحقعلى

أنغيرمقترفهيعدوفلامساهمةوئلآضعفخطورةالأقلالفعلأما،يمةالجر

نبعيا.مسا!كلف

،عجعم!محب4+منهقه")ف؟عظ؟.ئ*.".(؟،

حكلعي.كد،"،.:-،*)
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ففريق:الهعيارهذاتحديدفىالنظريةهذهأنصاربينالرئىاختكوقد

تنفيذفاعملأيعدفعلاتكبيرمنموالأصلىالمساهم؟أنائفولإلىذهمب

يتيحأوالتنفيذممةللعملبهيمهدفعلايرتكبمنفهوالتبعىالمساهماما،يمةللجر

يقومالذىالفعلالأصلفىهوالتنفيذىوالعمل.يتمهلمرتكبهكلالفرصةبه

الفعلالأصلىللساهميرتكبأنبمثرمذليعيةولكن،للجريمةناادىالركشة.به

للجريمةالمادمحةالركنوبذاكانتمنهجزءغيريرتكبلانتد6قلتننيذىصرلهه

يرتكبأنيمةالجرفىأصليامساهماابمانىلاعتباريئفإنهأفعالبجلةيقوم

أنيعدولافدالتنفيذىالحملإنبلةمنهجزمحأأوالأفعالهذهمنداحدا

فهوالتبعيةالمساهمةمجالأماءالشروحأعدلقوطبقاالجريمةتنفيذفىابديكون

يمة"فلأ.يقللجرالتحضيرالأعمالائتحديدوجهكلوهى،الأفعالمنذلكدونما

غيرالعقةعليهاالقانونيسبغالقةهى"لتنفيذيةالأعمالأنالمعيارهذاوصند

عصيانفىأمعنقدمرتكبهايكونولذلك،يمالتجرمحلهاهىإذ،المشروعة

لاتكتسبوهى،مشروعةالأصلفىنهعيةالتحضيرالأفعالأما،الشارعوامى2

ولذللثيهون،يمةللجلاالتنفيذيةبالأفعالعلافتهاإلىبالنظربلاممثروعةغيرصفة

."2"مشروعةغيرذاتهافىهىأفعالاصرارتكبممنبجراماأنلصرتكبها

البحثلحم.نأبالقوللملىالموضوعيةالنظريةأنصارمنفريقيذبو

بينالقيمممةالسببيةعلافةصالتبعيةوالمساهمةالأصلبةالمساهمةبينافييزمعيارعن

السببية.ونظريات،بحداثيافىساهمتالتىلآفعالمنفعلعالللنتيجة

بعضهاأنوقث"،النتيجةعواملبينتميز-الأسبابتعادلنظريةعدافما-

يطلقأنعلىافنظرياتهذهفىالاصطلاحجرىوقد.بعضمنأهمبةأكر

،الثرطمجرد"تعبيربطلقوأنالأهمالعاملعز9"عخمحج،السبب"بعببر

يهذه+وأخذاالأخرىالعواملمرلحملكلعلىمحليهينن:عيجالنهفة*ءج

!غنةحة؟155ء327

كنهحكنهت+لاالمكددكيمة8لخة+..صه..،2)
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يمةالجرفىمساهمهوللنتي!سببايعدفعلاءارتمكبمنأننفررالاصطلاحات

هوللنتيجةثرطمجرديكونأنغيريعدولافلؤارتكبومن،أصلبةمساهمة

وهى،معيارهانظريةولكة،متعددةونظر،إتالسببية"تبعيةفيهامساهمةمساهم

اليالآراءمقدمةوفى"الجنائيةالمساهمةنوىبينيتمييزالمعيارهناقطبق

هومنكاقتالأصلىالمساهمأنإلىذهبالذىقرانكرأىالمشكلةههذتناولت

للنتيجة.فعلهسببيةمنكانتفهوالتبعىالمساهمأما،ماديةسببيةقنتيجةفعلهسببية

سؤق،.-
اثراينصجفعلايرتكبمنهوالاصلىالمساهمإنذلكوتمسير.نمصيهسببيه

المساهماعنا،النتيجةبباثشأنهامنالتىالطبيعبة!لقوانينبهفتضحركماديا

مزيدايعطيهأوالإجراىالتصستمفيولدالنيرلدىنفسياآثراينتجففعلهالتبعى

فيها.الاستمرارأويمةالجرعلىللاقدامالجرأةمن

فكوتإلىالاستنادأنلىعندناشكلا:ىيش!فكلعيئلترمحمح-564

بين-الماديةالةاحيةمن-اقييزاسقحالةلإثباتالأشابيينالتعادل

الأنعاليربينظلمساواة.كتةةتعوزهتولهوالغتيجةبحداثفىتساهمالتىالأنعال

وقدأفمنا.،القانونيةالقيمةفىبيهاالمساواةطلاقالإعلىتعنىلاائسببيةفيمتهافى

القانونىالمنطتهافىيشوغلاأنهفىعندناكذلكشكولا-ذلكمنالدليل

لمجرد-سبينهافىفعلاارتكبقدمجونأنندويمةللجرفاعلاشخصيعدأن

شخصكلالفاعلصفةننكرأنيسوغلاأنهكالديهنوافرتفد(لناعلنبةأن

يهمااشهدفأنهلمجردالجريمةمادياتبهاتحققتالتىالأفعالجميعارتكب

الشخعية-لاعتباراتعلىالاعيدنرىأنناذلكيعنىو.لنيرهمصلحةتحقيتها

التبعية.والمساهمةالأصليةالمساهمةخنللتمييزمعمارلإقامةغيركاف

لها.معيار.خيرأننعتقدو،بالترجيحأجدرالموضوعيةالنظريةأنونرى

الأعيهفالمساهم:التحضهيرىوالعملالتنفيذىالعملبيناقييزإلىاستندهوما

ككلعيكحي.،ميص(؟".



.-45-م

تحضيرىءعملسوىيأنىلاالتبعىوالمسنهمننفيذيمعملايعدفعلايأنىهومن

إلىالوسيةويناوأنطصة،تطبيقهاوصهولابوضوحهاالنظريةهذهونمهاز

نظريةفىالراجحللرأممةطبقاالتحنميرممةوالعملالتنفيذممةالعملبايأافييز

بينقالتفرقة،القانونىسندهاالموضوعيةفالنظريةذلكإلىبالإضافةوءالشروع

الجريمةفىرلخمىبدورةاممنبيننفرقةهىالتبعيةوالمساهمةالأصليةللساهمة

.نحطراأفللمجرامهفكانفيه!ثانوىيورفامومن،خطيرااجرامهفكان

لذاةمشروعغيرفعلايرتكببنماالتنفينىالعمليرتكبمنأنالبيانعنوغنى

مشروعةغيرصفةذاتهقىلهليمستياتحفمبرعملايقنرفممنجرامالإقأمعنفهو

فهلاآخر.بينوبينهثمتلعلاقةعرضاالعمفةهذهاكتسبوإنما

التبعيةوالماهمةالأ+مليةالممماهمةبيقاقييزأهمية-4ؤ

جوانبها:يلىفيماونستظهر،واضحةأهميةالتفرقةلمذه:نميبر-574

الجريمةعقوبةالتبعدالمساهمالقانونيقرر:ئلعفابمبتمع-458

المساهمشأنذلكفىوشأنه،(باتالعقوقانونمن(غالمادة)فيهاساهمللقة

هذهولكن"فيهاقهررةبةيتعرنهانللعقووواحدنصعليهمابطبتهالمذ،الأصلى

بةالنميىعقوللمساهمالقانونفيهايقررحالاتفثمة،مطلقةظعدةليستالمساواة

أهميةبعضمحالحالاتهذهوفى،فيهاساهمالتىيمةالجرالمقررةالعقوبةعنمختلفة

من235المادةإلىنثيرالمثالسبيلوعلى5"فلأالجنائيةالمساهمةنوىبيناقيين

بةعقوبالإعدامعليةافعافبالعمدالقتلفىللثريكتقررالتىباتالعقوقانون

يمم4ءللجراقررةالعقوبةمنأفلعقوبةأى،بقةالموالشاقةشعالالأاوالإعدام

باتالعقونونقامن(42،(غ5،(مم8الموادإلىونشيركذللث،فياساهمش)ا

يقررهاالتىبةالعقومنأشدبةعقوالمربعلىعليهمقبوضايساعدلمنتقررالتى

يح!وع"+*"ظ*950غ9ء+.،2!لأ.(!)
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المربعلديمنمدمنبذاكانثدةبةالعتووتزداد،نفسهالهابلجريمةالقانون

.الهارببحراسةالمكاف-مو

منطائفةالقانونيعرف:لليرلئمبيننحؤؤرلر"فىميتمى954

ركناقىالصفةهذهنمكانتومن،ماينةذوصفةشخمىلملألايرتكبهاالجرائم

لايرتكجهاجمريمةوازناعامموظفإلالايرتبههاجريمةظلرشوة:الجريمة

505ربىإلالامرتكبهاجريمةرضائهانيرأبىووفاع،متزوج!مخصلملا

التبعة،المساهمدونالأصلىالمساهملدىتواقرهامنالتحققبجبالمفةوهذه

يمة،الجرأكانأحدتخلفنقدالأعلىالمساهملدىايعنتيناأنهذلكيعنىو

وتطبيقا5أكلتهاتوافردونذلكيحولفلاالتمعىالماهملدىانتفتئمالمذا.

غيريسألوأنالرسوفىموظق!كشريكغيربهألأنالمتعورفمنلذلك

رضائها،بغيرأكىوقاعفىكشركةامرأةتسألواناوناقىيكمتزوجكثر

المنزوجغيريسألانأوللرشؤالموظنةكناكلغيريسألانلايتصورولكن

رضاتياءبغيرئىأوفاعلجريمةامرأةكقاعلةتسألأنأوللزناكفنعل

متوقفاتوافرهاعدمأوأر!نهاتواقرفىالفصليهونالجرائمبعضو

منقهتبعيةفإنكانت،ارتكأيهالىالمتهنمبهقامالذىالدورمنائتحققعلى

فىفالابعحار:أكأنهايمةللجرتوافرتنتداصليةبفاكانتأما،بمةالجرتقملم

مسئولغيرفهومثلاعليهيضبالتحرتبعيةمساهمةفيهساهمفمن،يمةليهاجرذاته

التنفيذىالعملفأنىالنبعيةالمساهمةمرحلةنشاطهجاوزمنولكن،جنائيآ

برعائه،عليهالرضاصأطفقبهنالموتفىبلراعنبحياةعلىبهاعتدىالذى

صفتهاستمدالتبعيةالمساهمةأنإلىالفرقهذايرجعو.تقلهنمستولفهو

لمذاوجودولا،الأصلىالمساهميرتكبهالذىالممثوعغيرالفعلمنالمشروعةغير

غيرالمشروعة،الصفةليسللابنهحارإذ،الانتحارفىالضعةالمساهمةحالةفىالفعل

غيرالصدةفيهافتكن،مباشزالتجريملنع!تخضعفهىالأضايمةالمساهمةأما

مصتوالقتلعلىتعافبالتىللنصوصخاضعبرنحاتالغيروفتل،المشروعة



-451م-

علهالمجنىقرضاءفلكإلىبالإضنفةو،نفثوعةقاللأغيربالمفةالنحوهذاملى

."2يمترالجرهذهقىبباحةسببئين

اتةتغواقرللظروفالشارعلايجصل:نلنررفنهأتحرمتءمح-0465

الأولفالنوع،التبع!المساهمالىتتوافرالتىالظروفعالأصلىالمساهميرى

فىالجريمةمنللساهمينغيؤعلىومريافهفيهيتوافرفيمنتآثبرهحيثمنيخفمع

هالظروفمنالتانىالنوعلهايخفعالتىالأحكامعنتختلفلأحكام

الثارعيبعلفد:ءتروأفرفأئيبه:مدامنبارمحبتمح416

أنإلىالفقهفىاراجحالرأىيذهبو،لهامشكداظرفاالجريمة.عددمرتكبى

إذاأما،للجريمةالأصليونادنهمونتعدداإذبلامتوافرالايعدالظرفهذا

متعدكونتبعيونمساهمونمعهوتضامنواحداالجريمةفىالأصلىالمساهمكان

ظورتهتتضقلاالجناةتعددأنالرأىهذاوعلة.المثددالظرفيتوافرفلا

بذلكيدخلون)ذ،التنفيذمسرحكليظهروناكينالأشخاصتعددلمفاإلا

شخعقنفذهااإذأما،عهلاالجريمةتنفيذفيغدوعليهالمجفةنفسفىالرعب

مسرحفىلجطهروالمساهمونفيهالهولوكاناغطورةهذهتتضقفلاواحد

.،3قنفمذملز

نسبى،باحةالإاسباببعض:ئلابحافىاصبابضلببرءممت!م!462

.كئبعال*عيجعة.مى199مه+.لخعة،(؟"

نلخالفاتنسقبعدألىالفوايهنقئيةالتبعيةوالمساهمةالأمليةابهمةمينينغرقة(2)

فوحمنبالنحغقرمنأالجرائممفعنالمسنوليةقياميهونلذ6ائتبعيةالمساهمةفطاقمن

ومن،عنهامسئولغبرفهوتبعبةكلفتن)وعنهاسغلبأسليةكلنتفإن،فيياالجافىمساهمة

.(95،56المادننن،الفرنىالعقوله!قافوننلقواوىمذه

ء+هيكعع!ثيك.ـهمم+50نه،-س*ا8بةئ.ءكأوو91"..نهيةةلمعك8ي،ك(

جآالهصىعثك1"9.ء*45"آ+.كج88

ء268صالمعبدمصطفةالسعيدالدبهنور
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لايستفيداباحةسببجفالتأديب،معينةصفةيحلشخصإلامنهلايستقيدأى

لايسغفيدسببللاباحةالمرنحىوعلانج،الأبأوالزوجصنةلهنتمنكابلامنه

يرتكبأنمحلهالإبآحةأسبابمنالغوعلهذاالمخدودوالنطاقءطبيببلامنه

،القانونيتطلبهاالتىالصفةتوافرمتعينالمذيكون،فيهأصلىالفعلكساهمثتهم

ع!كأفموفلاباحةالإمنفالذشفادةقبيةمساهمةالفعلفىالمعهمإذااهمأما

صنته-أياكانت-شخصلكليسصحأنالقانونأى،الصفةهذهتوافر

نطبيب،إلايباحلاالجراكةأوالطبىفالعمللأءالإباحةهذهمنيسضدبان

لأنمحلفلا-أنحليةمساهمةفيهساهمأى-طبيبغيرالعملهذاأنىفإن

أواتفتهاأوحرضهعملهفىالطبيبالشخصهذاا-اعدإذأما،الإباحةمنيستقيد

."ث"الإباحةسببمنبدورهاستفاد-تبعيةمصاهمةفيهءاهمأممة-عليهمعه

-المائئنللب

يمةالجرفىالأصليةالماهمة

تنفيذفىرعنيىبدورالقمامهىالأصليةالمساهمة:عرصةه463

،،الفاكل"تعبيريمةالجبفىالأصلىالمساهمعلىالشارعيطلقو،الجريمة

فاعلابعد"أنقغتالتىالعقوباتفانونمن39المادةضنهاف!رعنلهوضعوقك

ارتكايهافىيدخلمن(ثان!)همجرهمعاووحدهيرتكجهامنأولا()يمةلأجر

.،لهاالمكونةالأعمالمنعملاعمدافيأتىاعمالجملةمن!وناكافتإذ

البحطالأصليةالماهمةدراسةتتضمن:ئللارئيجضعم-414

يقررهاالتىالعقوبةبيانهووالمافىةأركانهاتحديدسرنبؤول:موضوعينفى

لها.القانون

المولغ!ءهذامن؟07ص؟59رقمأطر(؟،
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آلأءكليةالمساهمةأركان-(5

الأركانعينالأصليةللساهمة:للأعهبرنباهمنيش"رئجيم!رهن-415

بصعهالجريمةعنيسألالأصلىالمساهمأنونفسيرذلك"الجريمةعليهاتقومالتى

فىالشرىالرعنولكنةأكلفياجميعلهبالفسبةتتوافرأنفيتعينأصلية

يخممعالتىالعامةالأحكامعنمختلفةخاعةبأحكاميتميزلاالأصليةالمساهمة

المادىالركنيندراسةعلىتقتمرو.إنما،بالدراسةلهنعرضلن!لذلك،لها

الأصليةءللساهمةوالمنوى

الاصليةءللمساوىالمادكةالرفي-(

الجريمةفىالأصليةالمساهمةحالاتجميعتفترض.:-ضى4\6

تنفيذهاءفىرئيعىبدوريقومأنلهأتاحتأفعالاأوفعلاالجانىاركاب

رئيسيةواربأ2قاموااذينالحناةتعد"تفترضالأصليةللمساهمةالعاديةواعمورة

مافيهاثانتلآبأدوارقامواتحرونجناةجانبهمإلىأكانسواء،يمةالجرفى

حالةهى،أخرىصورةالأصليةللمساهمةولكن.بارتكابهاسواهمدونانفردوا

الذكةالفعلوحدهظقترفالجريمةتنفيذفىالرئيمعىبالدورشخصانفردإذاما

ائدعةء!هاعليه؟قوم

نظريةلىبالبحثالدراسةهذهونختتم"الصورتينهاتينبيناقيبزوفر،

مساهمدمجرأميمةألجرفىأصليامسائبعدلمذأكانماكالنرىنوىالمهالفاعل"

.ءفيهاتبعى

يمةفىالجرنيميىالربالدورشخصنفرادإ(1)

يسد:للربمغىي!رللبهالرررلليفىذفرئرفىالفمابهر-467

عليهيقومالذىالفعلكلافترفبذاالجريمةفىىس!ئرابالدورمنفرداالجانى

أنهذلكيعنىو(الفانونيحددهالذىالنحوعلىالنتيجةفتحققتالمادى!ها
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جرأمى،الإلسلوكلثمرةفكها،عناصرهاجميعتحققالجانىنئاطإلىيربع

-يقومالمادىالركنولمذاكان،اخرر؟"شخصلمسالتثمرةيعدمابينهامنوليبها

الجانىارتكلبتفقرضالأصليةالمساهمةجنالصمورةهذهفإن،أفعالجملةكل

فإذا:الركنهذالقيبمالمتطلبةالعناصركلبذلكوتحقيقهالأفعالهذهجميع

أعملأوعليهالمجنىعلىازضاصاطلقاالذىموفالجائلتلاالجريمةكانت

ولمذا،وفاتهبذلكلخدثتطعامهفىالسامةالمادةوضعأوجسدهقخنجره

فأخرجهلغيرهالمملولشالمنقولعلىيدهوضعهوالذىقالجانىصرفةالجريمةكانت

المادىالركنيهايقومالتىالحلاتوفى،.ء.أخرىفىحيازةوجعلهحيازتهمن

جميعأقىقدالجافىأنفالفرض،الاءةياديمةجرأوالمهمابعةيمةأفعالكالجر،جملةعلى

يمة.الجرتغطلبهاالتىالأفسال

منءميمةللجرفاعلايعد"قولهفىانصورةهذهإلىالثارعأشاروفد

كا.وحدهيرتكيا

يمةالجرفىرئيسيةبأدوارقامواالذينتعدد.الجغاة)ر(

يصاهما"3تحلىالحالةفى:الصورهـحاكخنهذهتنتظم:تقمميم-468

يمة.للجراركشهاالمادىعليهايقومالتىالأفعالأوالفعلارتكابفىالمتعددونالجناة

يأنىحينفىالأهمالأوالفعلهذابعفهماواحدهميريهبالماصرالحالةوفى

يمةالجرفى-نفيدأهميةكببرذاتعناوكدنالمادممثولكنهاخارجةأفعالاالآخرون

الفعليقترفمنمركزفةوضعهيبررفيهارئيسىبدورقنئمامرتكبهايعدبحيثط

يد"بقولهالأوليالحالةإلىالشارعأشاروقدءالركنذلكعليهيقومالذى

بقولهالثانبةالحالاإلىوأشار،".5غيرهمعيرتكبهامن..ءللجريمةفاعلا

،لككلثنعةمج؟ثهوه+.فج24ة-*لمقهلكج؟ممة1+.3مثه"05(؟)

كودقتووا2690السجدمصطنىالسعيدقتورات269عيبدوىفىالأستاذ

.394منعبيدرءوف!تورا2880عن2(9رقمالعامالفم،مصطفىعود
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أعمالةجملةمنتتكوننتيإذارتكايهافىيدخلمن..ءيمةللجرفاعلايعد"

.."لهاالمكونةالأعمالمنعملاعمدافيأنى

المادىالركنعليهيقومالذىالفعلفىساهمواانذينالجناةتعدد

المادكة،!نهايمةجرلكل:!اةفلاصرئصىللفتماومبزما!469

بالنسبةبنحديدهويتكفلالشارعيجرمهالذىالفعلالركشهاعناعرهذاوأهم

منهمفكلكثرأأوشخصاتالنعلهذابتيانفىيساهموححين"جريمةلكه

يمهمغرعلىبمضرالجناةمنعددإنهالفإذا:يال"رئيىبدوريمةالجرتنفيذفىيقوم

منبهوقذفواأيدجهمبينحملوهأو،"2لالذلكنتيجمةفماتروحهبزهاققاصدين

عليهالمجنىمسكنالجناةمنعدددخلأو،وماتبالأرضقارتطمبناءأكل

النصبجريمةفىالجناةأحدأجليأو،متاعهبعضمتهمكلوحمللسرقمه"مح

احتياليةبأساليبوتدعيمهالأقوالهذهتأييدالاخرونتولىنمبأقوالاكاذبة

.،أفعالعدةعلىتقوميمةالجراكانتإذو.رئيسيةيمةالجرفىأدوارمظلجممع

جانكلفإن،دفهنتعلىتمتصرقةأوصفعاتبجملةارتكبكضرب

يمقييلأ.الجرفىرئيسىبدورقائمايعدبعفهاأوالأفعالهذهأحدفدترفا

9ءآكعئدهمة8ثه5،ةيجئء*قئصى،م8خم،"..كك!-(؟،

كا.مم3بىكا5؟وقم7ء.القانوفبةالفواتجموعة؟987صة!ي!ربأ7فقنن(2،

نزبفعثهاشيأمجروحوإصابتهعلبهالجنىفىناربةأعرةالأنهبنلإطلاقلهلنسبةوانظر

الفانوفيةالفواعدجموعة19كاممسنةيوفيه؟9فقنن:للفتلفاملبئواعتبارممجيا+أودى

كةلأننلموتئلىاففضيللضربقاعنيناثعهمبناعتببرشوانظر-؟97بى؟78وتم3مج

سغةأكتوبر؟2نفنن.الوظةبحداثفىساهمتضربةعليهالجنىبرأصأحكثمنهم

6س؟955لنةبناير؟9ة.6ءعنغرقم5حمنالنقضةمحكةأحكامجموعة؟9كاه

ء؟؟2عن22رنمآلأس؟965سنةفبرايرأولء456مة؟ه؟رفم

،204من8.رقم6؟عىالنمننمحكةاحكمجموعة؟096ممهماير3فضى)كا(

ادجوفةالماديةالأفللفىبنعيبأسهملأنهفىرقةلثروحظكلراقتهمالحكةاعترتوقد

فستعل!اليالأدواتومع!بهاؤملاودحمودخولهالشفة؟ابفتحمطلجنهومنيا،للشروح

هالهزاشفتحفى

ينطنه-بذ6ئفعاله!مجالمادصركهايقوم!ثةلجرمثالا!اكراهالرقةجركلةتعد(غ،
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حدةكلجانكةارتكبهالذىالفعلفيهنجدوضع:وضعانيصادفناو

ابخناةمنعدديدخلأنذلكمثال،تامةمسئوليةيمةالجرعنيسألبحاكافيا

المسكن،يهاويغادرالأمتعةبعضمتهمكلويحمللسرفتهعليهالجنىصكن

لأنالجريمةعنيسألغيركافكلجانارتكبهكلاكىالفعلفيهنجدووضع

الجناةارتبههاالتىللأفعالقتيجةتحققبل،وحدهبفعلهيتحققلمالمادى!نها

لوجدناغيرهأفعالعنالنظروعرفناوحدهفعلهإلىفظرنالوبحيثالمتعددون

عبيهفيتهالواعليهالمجنىقتلالجناةمنعدديريدأنذلكمثال،بهتنملميمةالجر

واغا،متهمواحلىفعلإلىراجعةتكنلموقانهأنويثمابتيموتحتىبعصيهم

التانونعفىقارقالوضعينبينوليس.مجموعهافىأنعالهمبلىراجعةكانت

"فلأ.يمةالجرفىرئيعيبدورفجهايقومونفالجغاة

الفعلارتكابعورةيتخذلاالذىالرئيعمىنلدور

يمةللجرالمادىالركنعليهيقومالذى

المادممث.الركنعنخارجفعلفىالجانىنشاطيتمثلقد:فرمج-547

الفعلمههـاففىوضعهتاببركبيرةأهميةذلكمنارغمعلىلهوتكونللجريمة

تمكيناالمقاومةمنلمنعهعليهبالمجتىمثالذللتمالإمسالش"الرفيهذابههيقومالذى

منلآخرتمكينايستقلهاالتىالعربةا"قافوجسدهفىالسلاحإعمالمنلآخر

وارتكابفيهالدخولمنلاخرتمكينامسكنباب!سرعليهالرصاصلمطلاق

إيقافومفاومتهلغعطيلعليهبالمجنىمسالشالإأننلاحظالأمثلةهنهفى.السرقة

الركنفىيدخلانلافعلانعليهالناربطلافمناخرقكينيسغقلهاالتىالعربة

ارجبههوقدالحياةيرالاحمداءبفعليمةالجرهذهتقومإذ،القتللجريمةالمادى

لهذطبرغةظعلايعدمنهجزعآئوأحدهايرتكبفمنولذين،والإكراهالاختلاس.ررء؟اعف=

نخضة:الفبعدةفذهالنقضنمحكةطبقتوقد،(337عطالسابتةنلمرجمليستأنظر)

ه؟8؟28رقى؟؟سالنقضظمحكةئحكمجموعة؟960سنةفبراير2*

.26لأعنالسعيدمكطنىالسعبداللىكتوو(؟،
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الفعلينهذينتإنبذلكمنالرغموعلخ،الرصاصأطلقاوالسلاحأعملمن

أهميةعنتقللاأهميتهماوتكادالقتللأ.،جريمةقنفيذقأهميةبهيرةيمثلان

ليسفيهالدخولمناخرقكينالمسكهاباب!سر؟الحياةعلىالاعتداءفعل

نعلنالجريمةهذهتوامأنبذ،السرتةجريمةبهتقومالذىالفعلذاتهفى

ذلكمنالرنموعلى،علىالمالىواصتولىالمسكنمندخلارتكبهوفد،الاختلاس

فعلمرتبةفىوضعهتبررالجريمةتنفيذفىكبيرةأهميةذوالكسرفملفإن

نفسههالاختلاس

نئيدخل"الجريمةفاعلإنبقولهالصورةهذهعنالشارععبروقد

المكونةالأعمالمنعملاعمدافيأنىأفعالجملةتتكونكانتاإذأرتكابها-

التوضيحءإلىحاجةىالنصوهذا"لها

ئيؤنهالة!منهعرنهباعا!افىنليبر-ث:رنفىاباقترمخرله4760

خارجافعلاالجانىارصولبحالةالنصيهذايعنى.الشارعأنقدمنا:لا"لمرضى

يحددضابطعنالبحثالنصهذاتطيقويقتضى(يمةيجرالمادىالركنعن

انادىالرحقعليهيقومالذىالفعلمعالمساواةقدمعلىالقانونيضمهالذىللفعلي

فلأ.3يمةللجرفاعلاأحدمامرتكبيعدنحتيمةللجر

ال!انونخلاوقدناكة،!يةالجرفاعخمخديدحولالفرذفىالففهفىمختلفةالآراء(1،

منكلمقعراويراهمدلولهمنالغضبيقلملىالففهلءبعفةفيمبل:لهتعؤفمننفرنعى

معيارئنويقرر،لهنادى!ياعليهبقومالنكةالفملةبعفةأوكلبزتكبأى،الجريمةبمغفذ

أركافهاابركلةلاستكلاضروريأالأولةأشاذكونفىمصروالشربتالفنكلبحةنقيبز

نباطئما،عغاصرعاأحدالجرغةتفقد)نالىنالتلأدىا؟رمجبهنمأنهتصورنالومجيث

ذيهمنالرفيفىتكتملظبريمةبرن!بلمبذالأنهالنحوهذاعلىضرورىفغيرالشرببت

نهأفون،علفااأشاطيدمخدفىلفقباءبفاسبروبتو.(،كبئمحنلأ؟9رفه+.75مك،)هاصرعةا

اه!كرعنكيلنووكلدنفيحلمرجأبهمخففتالنقوح!لافىالجرب!تمبنلاتماملازمأثماطكل

التميزب.ضابطآخرونويستع!من،،كلعك+(عقجحعكلاكة.مدد4571".56)آاولدى

يأتىمبنهظلفاعا،التخرىوالعملالشروحلفواعبطبفآالتنفبذفىبدءايعدايذىالعملة

-سىمحردالابفبتغصرنثاهالثريكئما6تمفيزمافىبدءاسدفلأئى،يمةللوعشتنفبذيآ
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ضابطإلىالعقوباتقانونمنودالمادةعلىالحتانيةتطيقاتئشارت

الصابطوهو،لهاالتنفيدممةوالعمليمةللجرالتحفميرممةالعملبينالتفرقةعلىيقوم

إلىدهبت،كاقف"الموضوعيةالنظريةأنصاربعفربهالقولإلىذهبالذى

النظريقتضىالهابظهذاونطبيتهاءالفونسىقة"الفقهفىالاراءبعضبهالقول

وأنغيمارهيرتكبلمآنهمفترضين،التساولىثمالجانىاريهبهالذىالفعلإلى

يهونانعريعدولاانهأمقيذما-فىيدهايعدبذأكانعما،تملميمةالجر

يمة،للجرظميهافالجانىتقفيذهافىبدءأنهلقاتبينفإنلهاتحصيرىعملمجرد

فيها-شريكفهوتحضيرىعملمجرديهون%نغيريسدولاأنهثبتبنو

الرئيقالدورلضحديدالتعضيرىوالعملالتنفيذفىالبدءبينبافييزوالاستعانة

لتطبيقكالجنائىالقانوننظرياتلمحدىمنضابطاستعارةهوالجريمةتنفيذفى

خلافانتصورهأنتطبيتهيتطلبولذلك،نظرياتهمنئخرىنظريةعئها

نفترضوواحدفعلعيراعتبارنافىنفعفلاشروعحالةبصددأننا-للوأخ

-.بعدتملميمةالجرأن

السلاحبعدادمجرديرنثاطهيقتصرمنفإن،الفمابطلحذاوتطبيقا

مجرد؟فعلهإلىنظرنااإذلأنه،يمةالجرلهذهفاعلايعدلاالقتلفىيستعملالذى

شري!يعدولكنه،يمةالجرلهذهتحضيرىعملىمجرديهونأنيعدولافإنه

لمبهالفرنيةالنقصمحكةوغيل.حد"هحالحع!(،خودء55"هـ.م++.،كشرلهاحنيرىلاب

معاصرةفدكمساعدةكلئحمخىللجسغةظدداعتبرتففد،الفاعمخمدلولمخديدبىمنسممبحوظ

)رادتاتجهتمنفاودكذقجواعتبرت،ائتخفيذذد3ظتالئالأعال!ننفينما

علبهيفرفنمنأناليايةفىذللةبلىوأنحافت6عليهأشرفثمبقنفيذهاوأع!يمةالجرةقظ

بهنلمووماض)الابهنابالأونتومالئللجريمةظعلا؟عدامتناعأوبعملهالزامأالقانون

الفرنى:نلقضاءفهأنظر.ابرممةبهفقومالذىانججراىاللوكأتىاقكجهو

3+رعجلأئع!أبةنهة651ب+.!مرج؟،.يةئقكهةكعكفلث5لصرمخة05ء*محيرمححر.صقمئيجهمقي
8ي9"570".38مطةم9،58،".186ءنه،9،9مكيج+.ءالر

،"ككفشدظ1؟كووه+.3270(1)

+لةء"لاالعع!جتجلا.ء*بمحو+.،ئ-(2،
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سوفالتىالمفايححإعدادعلىنثاطهيقتصرلمنبالنصبةيقال.بالمثلو؟بالمساعدة

الذىالسابعدادعلىأوفيهالسرنةارتكابالمرادالمسكنبابنئحنىتستعل

عليهكلبالجفةيمسكمنولكنءالمسكنهذاسورتسلتهافىيستخدمسوف

قاعلالذلكفيعتبرالقتلتنفيذفىابديظفهلإيرتكبفضلهمناخريمكن

عليهالمجنىيسشصلهاالتىالعربةيوففلمنبالنسبةيقالوبالمثل؟الجريمةإلمه

منلآخريمكنمكنكلبابيهسرلمنبانسبةو،قتلهمنتخريكن

أطلقهبذافإنه،آلفمابطلهذاوتطبيتا5فديؤ"أشياءعلةوالاستيلاءالدخول

أن!شولو،للقتلفاعلمخهمافكلفتلهبنيةعليهالمجنىى!عالنارشخصمان

ولوقاعلامتهمايعدكلبل"يالذاتاقتهمينأحدبرصاصإلايمتلمعليهالمجنى

آصيببنماوأنهعليهالمجنىيمبلمالمتهمينأحدأطلقهالذىالرصاصأنت!ث

."2وحدمؤالاخرالمهمبهرصاصوفتل

النقضمحكمةاستقرت:ئلفةبرهزامحاللفضاءموقفة472

للجريمةفا*يعدأنهفقررت،"+الضابطبهناالأخذعلى-برددبعد-

.العقوباتمالنونمن39المادةعبةالحفافبةتعايغاتفغاوأ(؟،-

5غ55من،؟9رقم7مجالقافوفبةانفواعدجموعة؟9،7سنةنوفمبر؟7مقنن(2)

أبريله؟كأت797من298رقمكاسالنققمحكةأحكامجموعة؟9ه2سنةأبرينة8

.8،65نهخ259وغ6س؟9ه5سنة

99؟4سنةنوفبر28منة:ئولاالضابصذينهذاالنقغنمحكة،ك(-أخذت

ديسبر25ث؟؟"مة2سائعالهس؟9؟4سنةديسمبر6.5؟"مة2كنالثرانع

وقمة6صاغلماة؟925سنةنوبر302كا5من65رتم؟سالمحاماة؟935سنة

-؟؟7مي75رلم27سالرصيةالجموعة؟926سنة!اليرغء؟36مخ88

مفتعرةفيابلهاالفبكللدلالةمنبضبقضأبطلملىوجنحتبعدففةعنهعدلتالحكةولكن

ةللةعنعبرتوقد،يمةللجرالمادىالركنعلبهيقومالذىالفعلبعننأوكليرنكبمنفى

بنفلراثهعونفيهاقعددجىعةقوالئربكصب!الأالفنلببنالفبعلةابنا!تل")نهبمقولها

حدثةالئةك!جلاتغفيذفىماديآداخههالأمحالهذدكلنتفإنمغهماقزفهاكلالئالأعالك

منيىكامقترفهااعتببتنفيذهافىداخةغيرمحالةالأتنكلذئكاتأما،آصليآفاعرمقترفهاعد

الج!:رأحمةدها(أءببةاو!"عبا!شمهنقأطلق)ذابأفهقضتيللثوقطببقأءفقمذ"

تا؟وناقافون-كا"
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اقهالأعمالمنعملاعمداارتكاحيافيأنىفىالتدخلنيةلديهتكون"-من

قىضروعايعتبرذاتهحدقىالعملهذامئكلنتنفيذهاسبيلفىارتكبت-

تدخلوأممنكنرأأوواحدبفعلتمتبلبهتملمالجريمةولوكانتارتبها

جربمةارتكابعلىشخصاناتفقاإذبآنهلذلكتطبيقاوفضت؟ألف"اهيفمعه

متهمافإنكلا،عليهإتفقالماتنفيذاعليهالمجنىعلىمتهماكلاعتدىثمقتل

منيماواحدفعلعنإلاتنمثألمعليهالمجنىوقاةولوكانتثحريكالأفاعلايعتبر

ه"23يعرفلمئوبعينهعرف

نشئتالذىالبحارعاحبيعرفلمولكنالكمتفلائافيهماوأمابعنهفلوقاةونشأت=عليه

الفافل،العيارصاحبهوم!كأالأةلع!قلالأن،أعليبنفاعلنةاع!بارح!رصحفلاالوفاهعنه

للمنيقنالقنرهوالاشتراكلأنببتهمامنمجهولئملىلفاعلشككيييناعتبارهافيجبوجنئذ

ة؟كا2من؟آ،وقم2جالقانونيةجموعة؟593سنةنربر27فقغن:منهماكلجانبفى

23غرنم2ء؟9؟كأسنةأبريبة5ث242مة؟88رقم2ب؟9،كاسقةفيراير22

مةالثافيةالفقرةالحكةبهتجاهلتئذ،للنقدموضعآالقفاءهفاوفدكلن.286مه

هذءمنالاولىنلفقرةنقررهالذىالمعنىفىالفاعلدلالةوحصرتالعقوباتفانونمن39"ادة

93افادةفىالحفانيةتعليقاتبتطبيقهأشارتالذىالغابطكذفةامحكةبهوتجاملت،المبقه

اقانونبه،الفالىمصطفىعدالايهمور-القضاءمذانقدفىأنظر.العغوبتفانونمن

؟2سوالاختملد165انونمجة،السعيدمصطفةالسعبدتتووا5895من؟سوالاةةماد

548تحة

؟9،؟سنةفبرابركأفقنهه:الضابمذبهذاكل.النسبيمللآنمستقرةاننقنههمحكة(؟،

هب؟9،؟سغةأكتوبر27ةكا83بى255رتم5بالقافوفبةالفواعدجموعة

سنةديسمبر؟4ت،3عة؟كأرنم6ب؟9غ2سنةديسمبر56307ص2*آوتم

بوفيهخ"في82عظ267رقم6ب؟943سنةنوفبر29ت65من،،رتم6ب؟0982

572؟؟رتم7مج؟9،5فوفبرنة5ت730عخ595رقم6ب؟9غهسنة

899رتم7ب؟949سنةمابو9-805من4؟9وغ7ء؟987سنةفوفبر

ة92.6عة382رقم2سالنقننمحكةثحكمبكرعة؟95؟سنةآبرببة87409ص

259رنم6س؟955سنةأبريلط؟35202مكا؟8رتم،حمبما؟9كاهتيناير6

لأ959سنةيوفيه23"879عن2لأ6رنم9س؟958سنةفوفمبر8ة8،6من

.688عة1كاهوقم؟"س

كأ.83عة525رفم5مجافافونيةاافواعدجموعة؟98؟سنةفبراير3نفنهه(2،
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فاعل"فكرةأنفقدرت،الضابماهذاعندققف!لمالمخكمةولكن

التوععءمنمزيدإلىحاجةفى،الجريمة

علىالقضاءيقتصرلم:ئلفاميةممنىنهرعرفةئلففماوغومح-473

بهيقومالذىالفعلسصأويرتكبكلمنبأنه،الجريمةفاعل"تعرمفة

ئ-فىبد-الشروعلضوابطوفقا-يعدفعلايأنىأويمة"مجالماسىاؤعن

الفاكلأنالنوسعهذايعنىو.أوسعمدلولاالمعببرقذاأنقدروإنما،قنفيذها

أنوافترضناذاتهفىإليهنظرنامايذا-يعدولاغيرنعلاليهينسبلاقد

ذلكمنالرغموير،لهاتحضيرىعملنجرديكونسو4لمآنئمهلمالجريمة

فتشهلهلهاالمكونةالأعمالمنعملايعدوفيهارئيسيادورايمثلالفعلهذافإن

أنهإلىالنقضمحكمةذمبت:باتالعقوقانونمنودالمادةمنالثانيةالفقرة

لسرفتهالقطنيجعونزملاوهبينماكانالطريقليرفبوقفقدالمتهملمذاكان

هومنفعلهالذىهذالأنالسرفةفىأصليافاعلايكون-زملائهمثل-فإنه

الإنلافجريمةفىشريكالافاعلايعدبأنوقممت5لهارث"المكونةالأعمال

الزراعةيتنفونوهمليحرمعهمزملائهجانبإلىسلاعحاملايقفخالذىللمتهم

لمذاكانأنهإلىوذهبت5لا"يمةالجرالمكونةالأعمالهومنهذافعلهلأن

والاستيلاءبدخولهبعغمهموالمنزلسكانبتلهيةبصضهمظمقدصرتهفىالمعهمون

أصليينفاعاخنيهونونجميقافإنهمذلكعلىبناءالجريمةوتمتللسروقاتهلى

..سصلا،
أحداقهمينبالسرقةيتكممعحارسالشىءنجلوسودهبتإلىأءد

فجريمةالمكونةالأعمالمنعملايعكالسرفةزميئهيسهللهكلصرقالذى

حيازةمنوبخراجهالمسروقبأخذالجريمةتمتمتىيخهافاتلامرتكبهفيكون

.67ص85رقم5مجالفانرنيةالفواعدجموعة؟940سنةينابر8!نة(؟،

.521مة269رقم5مجالقانونيةالفواعدجموعة194ةسنةمايو26قنهه(2،

..72كأمن273وغ2سافعنيمحكةجموعقآحكلمآ95؟سنةملوس6

5653ةع،332ؤنم5مجؤنيةالظالفواعدجميعة؟982سنةدبمسبر22تحفن،كا(
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يدخلبأنوذلكالسرقةعلىلإودزمعمتهماتفتهابذابأنهوقضتعماحبهلهر"ء

منة.ليتحكنوايحرسهممنهمقربةعلىهوويبفىمنهالمسوقلأخذالمنزلازملاء

.فيها"2"ثحريكمجردلاالسرفةفىفاعلايهونفإنهعليهالمتفقمقصدهمتنفيذ

أحدهمأزروشدهعليهمالمجنىعلىفتلزملائهمعالمتهمانفاقأنإلىوذهبت

منكيجعلعليهمالترابونهالةالفمحايالدفنالحفرةإعدادو6مالجرمقارفةوقت

مريك+،.مجردلاأطيافالا

فاعلة"معنىتحديدفىالتوسعالقضاءسطلجهالذىالأساسىولهلشرط

يمةالجرفىالمتهمبهقاماكىالدورأنيثبتهوأنالنحوالسابتدعلى،الجريمة

الرجوحيتعينبذلكالمتهمدورولوصف،تنفيذمالىيدخلرئيممىهودلإي

فيماالأدواربهاوزعواالتىالكيفبةوتبينالجناةوضعهاالتىيمةالجرخطةإلى

تنفيذ!فىودخولهالجانىدورأهميةذلكمننستخلصأناسنطعنافإن،ببهم

-التحضقرىالعلمجردذانهفىيعالولانثاطهولوكانلهافنهوقاعلالجريمة

يعنيو،يمةالجرمسرحعلىبفعلهالجانىظهوريتعينالثرطهذاإلىبالإضافةو

وجوببنتيرتبطو،فيه.تنفذالذىالوقتنثاطهيماعرأنوجوبذالة

لمسرحتعريفاالنقضمحكمهتضعولم5لهامسرحايعدالذىالمكانفىحذوره

خطةحسب-للجانىفيهيتاحالذىارعنبآنهنحددهأنونشديع،يمةالجر

يمةالجرمسرحأنذللثيعنىو،تنفيذهاأثناهارئبمىيورهيقومئن-يمةالجر

يثهدأننإذيثترطفلا،لهاالمكونالفعلارتكابمكأنيقتصرعلىلا

سسرحيمتدإغاو،حواسهمنبحاسةذلكيلمسأوانيمةرجلا-ذيفنتالجانى

فةيهونعثجريمةكلظروفباختلافمساحتهاتختنفرقعةلمليالجريمة

هـغ53ص432وقم7بالقانوفيةالفواععبنهؤعة؟9غ7سنةديسبرأولنقنهه،؟ف

ء474مة885وغ7بالقافونيةالفواعدجموعة؟9غ8سنةينابر6!ضظ(3،

260رنم6سللنقفةمحكةئحكامجكرعة؟955سنةأبرلة؟2معتهه(3)

*؟6ونم9س؟759سنةديسبر9نقض:الففاءيناأخرىأمثةأنظرء58؟من

كأ.غ7ص66رغ؟2حن؟96؟صنهمارس؟879،3مة
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لخديقة:اليهبهعهدالذىالرئيىبدورهيقومأنفيهايوجدمننستطاعة

الذىاوراهىالطريقوبدايةحجراتهلمحثىفىالسرفةتنفذسوفالذىفلمسكن

يضبرانالمزرولحتإتلافيمةجرفيهترتكبسوفالذىالحقلجانبهعلىيوجد

فيهماابمانىليقومملائمانمكانانأخحاثهتلمذاوالإنلافللسرقةمسرحين

فعلإنبقولهاقفماءهاالنقضمحكمةدعمتوقدءإليهبهالمعهودالرئيسى؟اوور

قىالشارعيعنيهاائقكأللجريمةالمكونةالأفعالهومنالسابقةالحالاتلىللجانى

لهاتف"هفاعلافيعد،باتالعقوقانونمنودالمادةمنالثانيةالفقرة

محكمةاحتجت:ئلفاعلمعقنهعبهلافىللففماءنرمحنفرسه474

المكونةالأفعالصنههوالجانىفعللمن"بالقولالتوسعهذالتبريرالنقض

تعبيوأنذلك:لمذهيهاياتكالحجةهذهصلاحيةفىنشكولكناءكايمةللجر

حرصوقد،بهالمفموديحددضابماإلىحاجةقى،يمةللجرالمكونةالأفعال"

من39المادةعلىالحقانيةتعايقاتفىبهفصرحالفمابماهذاوضععلىالشارع

والعملالتحضيرىالةملبيناقيبزمنأساسعلىوأطمهباتالعقوةانون

الضابط.هذاغندالوفوفمقتضياللقاثونالصحيحالتطجيقوفدكان،الغنفينى

يحددضابدإلىحاجةفىقغماومافكان،ذلكتفعللمالنقضمحكمةولكن

النابما.بهذاالمخكمةتأتولم،جديدأساسعلظالفاعلدلالة

تعقمتإغاو،القانونفصعندتقفلمالنقضمحكمةأننعتقدونحن

بهاتقضىالنيالقاعدةجانبإلىقانونيةطعدةعليهاوأقامتعلسةبلغتحقة

بدور-يمةالجرفىيقومالأولأنأساسهيكوالشرالفاءلبينفافييز:الةعخعبارة

تدخلأنتستطيغأنهاالحكمةرأتوقد(ثانوىبدورالثانىيقومحينفىنىر

تحديدقواحعمدترئ!حميايمةالجرقىلاورهيهونشخصالفاعلكلمدلولفى

بينالأدوارتوزيعومعرفةكيفيةيمةالجرخطةدراسةعلهاجرام!الإاالورأهمية

هءالفانونحهالفواعبجموعة؟5،9بنابرسخة8نف:المغالسببلعيلأأنظر(6،

-521عط269رغ5ء؟9غ؟سنةمابو36ةة7مة45وفم
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الرئيممىارورمرتبةبلغقدبعفهاأوأحدهابأنالقولثمبينهاوالمقارنةالجناة

الاستعانةطريقعنالنصعبارةيهلةلملىبنلكالمحكمةسعتوقد،فها

معيارهيبينأنعلىحرصقدالشارعأنبذ،سليمةليستاغطةوهذهءبعهعه

قي+ريفةوأعقبهللفاءلتعريفافوضعالثانوىواقورالرئيمحيى"اووربينافييزفى

فتكملته،بهفايته!روأنالمعيارهناعندنقفأنذلكيقضضىو،.للشريك

(القانونوضعهالذىيعكرالتشرللتمظبمضمنتجاهلااكمىعبارةإلىاصتناددونة

ضابماإلىفأشارتالمعياربهذاالشارعقصدعنانفيةتعليقاتأفصحتوقد

الواحدالتعبيرأنالبيانعنوغنى.التحضيرىوالعملالتنفينىالعملبيناقييز

معينموضعفىبهيقصدالشارعأنعلىدليليق!لمماالمعنىعبنلهيهونأنينجئ

إلىالحقانيةتعليقاتلمشارةتفهمأنفيتعين،الدليلهذايقمولم،خاصامعنى

لهتحددهالذىمعماهفى،(أتةاليظى"العلإلىتنصرفأتهاملىالتنفينىالعمل

الحيلاتباختلافالحلولاختلافإلىتودىالنقضمحكمةوخطةءالشروعقواعد

الخطةإلىمربةالرئيممىالدورتحديكأنذلك،القضاءعلىتعرضالتىالجزئية

فخرئبسياعملايعدفما،بتنفيذهاتحيطالتىالظروفوإلىجريمةياغاصة

إذاالجريمةنفسنىلايعدكذلكمعينةورظروفبتنفيذهاأحاطتجويمة

مختلفة.ظروف"بهاأحاطت

فىالشخميةالنظريةإلىواضحميلغلتنطوىالنقضمحكمةوخكه

تعتدلاقدمنايهكاالنظروهذه،"ث9"تبعيةوالمساهمةالأصليةالمساهمةبيناقييز

أهصيتهعلىالدليلنستمذبغاو،ةنفعذيااوياتحضبربهونهتحفلفلاالفعلبنوع

النىالانتقاداتأومخناوقدءالنقضمحكمةمافعهكأوهذا،مرتكبهإرادةمن

النقض.محكمةقضاءعلىالانتقاداتهذهوتصدق،"يةالنظرهنهتعيب

،53من؟2سوالافتصادالفافونمجة،العيدمصطنىالسعبداذيهتوو(؟!

الأولهالجلد،الفوميةنلجنائبةالجة،مصطفىعودكلدادكنوو4720منالعامةوالأحكام

نهخ
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-يقومالفاعلأنقدمنا:ئلفاعلفلرةعلىمرونلزىللفصره875"

يمةللجرتنفينتمامنكونهأهميتهجراىالإاللزريستمدو،الجريمةفىرئيسىبدور

يمة-الجرتنفيذأنذلك،وثيت!نحوعلىبهاتصالهمنالتنفيذ-أوهذافىمساهمةأؤ.

الجانىفعلبي!وبينهالصلةتتوثغةمابكقداتح.والإجراىالمشروعمراكلأهمهو

بو،نحلالهيجرىمحددوقتيمةالجرولتنفيذ.انفعلهذاأهميةتزدادمابمقدار

حتميربهتقومالذىالفعلفىالجانىيبدأأنمنذمادياتهافيهتتحققالذىالوقت

بينالبلاقةلقياميشترطهل:التالىالسواليثوربذلكو.نتيجتهاتتحقتة

الذىالوفتلمأفعلهالأصلىالمسبهميأنىأنالجريمةوتنفيذالأصليةالمساهمة

بحالوقتهذغيرفىالفعلارتكبولوالعلافةهذهيته.ور.قيامأمفيهتنفذ

كلك!وهى،العلافةلتالثمظهرالصعلةهذهتوافرأننفررالسوالهذاعلىللإجابة

ئوتنقيذعملايأتفمن:الأشياءطبيمةتقتضيهاالأحوالأغلبوفى،عليهاقرينة

لمذاكانت"ارتكابهافىدخلأنهعليهيصدقلمذ،لهافا*يعدالجريمةفى

الثا!ة)الفقرة"لهاالمكونةالأعمالمنعملاعمدافأنىأعمالبنهلةمقتتكون

فىابدبؤاكلنتنفيذياعملاالفعليعطو،(العقوباتقانونمن39المادةمن

لايكفىالتنفيذفىابدمجردكونهولكنةالشروعلقواعدطبقاالجريمةتنديذ

يهسرفمنتنفيذها"ف".وقتيأتيهأنيتعينبل،يمةللجرظعلامرتكبهلإعتبار

ولكن،للسرقةطكللينيعدانافيمغيةنفسالفترةفىفيهيدخلومنمسكنباب

فيكالثانىنتهمدخلثمفى*وقتعليهالمجنىمسكن.بابالأولبذأكسالمتهما

د!جذالأولأما،يمةالجرفاعلهووحدهقالأخبرالسرقةوارتكباحروقتفى

بجواح-فأضابهذراعةعلىعليهالمجنيشخصضربولمذا؟لهث"بالمساعدةثريك

السلايخيعملأنمنعبيهالمجنىمععراكفيمشتبكاالذىكلنلزميئهيمكنكل

غليهالمج!الأولالمتهمنحرببذاولكن؟القضلفاعل!!نجستفى

،آهعظ؟2سوالاقتصادالقبفون،الصعيدمصطفىالممعبدلعنرا(2،و(؟،

-...297محهالعامةحكاموالأ
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.الأولفالمتهم،الغإلىاليومفىفتلهعلىعزممنمقاومةعلىمقدرتهمنيقللى

محكمةوتتطلب.الجريمةلهدهفاعلوالثانىالقتلفىبالمصاعدةشريكمجرد

حطبا،حسبفيهارئيسيادورايمثلفعلا؟إتيانهللجريمةفارويعدفيمنالنقفى

ذلكيقتفىو،يمةالجرمسرحعلىبهيظهرأنالجناةبينوار9الأتؤزيع!يقية

فيهلهقلأ.تنفذالذىالوقتبفعله؟ماصرأنالحالبطبيعة

لاجربمةايعنوىالفاعل(مج)

يمةللجرالمنوىالفاعي!ننى:للربمنيلشغرى:القاعلةئلفصروه476

تحقيقفىبهايسضعينأداةبمثابةيدهنمخفيكونتمفيذهافغيرهيسخرمن

بواسطةولكنالجريمةنفذقدالمعنوىفالفاعل.عليهاتقومالعةاصرالتى

.ا"نهاأءلا،. أهلغيرفخمماالجريمةكليحرضمنلمعنوىعلمثلةواهم.عيره

يزينومن،لذللثنقيجةالجريمةفتقعةالثبقتلمجنوفاينركةكن،للمسئولية

يعدكذلكو،ألجريقيمةجربذلكفترتكبصمكنفىالناروضعمميزغيمارلطفل

يدرىلاالنيةشخصاحسنجراىالإالفعلاركابإلىيدخمنفاغلةنوهما

مثال،مشروعفعلعلةيقدمأنهيعمعدوإنمالفعلهالمشروعةغيرالصفةكنشيئا

يسألهوالمادةهذهوجودعنهمخفياسامةمادةظلعمهطعاماشخصعايسامن.ذللت

أنخادممنيطلبومن،التسميمجريمةوتقعذلكفيفعلعليهللمجنىيقدمهأن

له.المعطفأنمعضتداذلكإلىللغيرفيجيبهمملوكامحطفايسلمه

قالأول،غيرهمعوالفاعلالمنوىالفاعلبنالجوهرىالفارفوللاحظ

شخصمعالثانىيتعاونحينفمسخرةأداةبونأنغيريعكولابمنيستعين

فمركزهيمةالجرمنفذأما،نبانفاانهامحذن،ومسئوليتهوجودهالقانوننظرفخله

لفولف.مذامنغ67عة473رغأنظر(؟،

ءخمعقمممج8كه55+.ءلمرثهحمعيجعمحعك9طة+ط،6598.يحىي"5\-+ء"لهتب(2)

لال"لالظ9"8آ،502يج،ةهنف-جهنحي48،كعثظئمنهب-ء4آ،ء.عية-
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ءالمعنوى"ف،قاعلهامركزدوف

المادىالإكراهشخصامتملبفاافىنوىالفاكلنظريةلتطبيتملأمجالولا

51للاكراغاضعفملينسبإذ،يمةالجربهتقوماكىالفعلتنفيدعللحلدآخر

مجردلايمةللجمالمبامرالفاعلالأخيزهذافيعد،عنهالإكراهصدرمنإلى

ء"2"اهلالمعنوىالفنعل

حججعلىالنظريةهذهتعتمد:ئبتبرقخفلغاءلرص!لهنعر-غبى477

.مساواة-عامة-كقاعدةيقرالقافونأن،ئواكاتحا:حجتانوأهمها،متعددة

ذلكيعنىو،يمةالجرارتكابفىالجانىبهايسصعينأنيتمورالتىالوسائلبين

التىالغضويةالحرقيإتيانفىوحدهاجسمهبأعفماءمهاستعايتطلبلاأنه

جسمهعنمنفصلةأداةاستخدامة؟ذلكيعدلبل،الجريمةمادياتتتطنيها

بينيميزلاذلكندالقانونإنثم،تننيذهاعلىيمكانياتهمنبهايستزيد

حموايمأوخاداالأداةتكونابئفرقفلا،سواءعندهجميعافهى،الأدوات

حسنأوالجنانيةللمسئونيةأهلغبرلمنساناأوالمطلوبةيةالعضوالجر!علىيدربه

القتلجريمةففىءوجودهاالإجراميةلإرادتهولااستقلالهالشخيتةليسالنية

أوقدميهبيديهبهيضرأوأنبيديةعنيةالجافئيخنتهاأنالقانونيتطلبلامثلا

اءصر،بأداةيمتهجرتنفيذعلىاستعانمااإذقاتلايعتبرهبنماوالمميتةباتالضر

سلاحأوالضرلهةئتستخدمعصاأوافالنت!!فيسنعملجماداكبلأكانت

نومهغرفةفىيتركهثعبانأومخيتهعلىيطلقهكوحمنجواناأوكاذتنارى

المتفجرةالما*ةالجانىيسبهبنائيةكجنونبرادةذىغيرإنساناالأداةأوكانت

بعدالسامةالمادةيعطيهايعةحسنشخصاأوعليهالمجنىبقامةمكانفىليضها

.."3"عليهالمجنىطعامفىيضهاسمافكلدواءانهايوهمهأن

مجعكسج-++كأ!محج-ظمحة2.ءو748مم،80(؟"

كمنهكجالل!1+منهقكئئئكأ+حظع؟8،آء.2280(2،

،كجئغب!قمحة*بجق658"*.4250("مم
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ق!عتحريضاليىالمعنوىالفاكلنشاطأنفىفتجلرصن!تلاالحجةأما

التععموخلتهاالغيرذهنلىالجريمةفكرةبثهواقعحرجمصأنإذ،ةمي-رجلا

المممتمهذايخلقوأنالفكرةهذهتنشأأنرو9هتيولا،لديهالإجراعة

ويقدرجراميةالإدلالتهيدرلةانيستطيعشخصإلىالتحريضوباذاإلا

ذلكأدرلشقدجونأنبشرطوعليهاالإفداممنهيطلبالتىالأهمالخطورة

للمستوليةأهلغيرإلىالتحيضوجهمااإذذلكيتجقتهاولا،وقدرهحقيقة

غيرهوبذ8الغيةحسنإلىأو،ذلكيدرلشأنسنطاعتهاغبرفىإذ،الجنانبة

المعنوممةالفاعلأشاطعننفيمافإذاءكهإدرااسهطاعتةفىإنكانوذلكمدولث

اعتبارهمنمفرفلافيهامساهمةبآنهنفسهالوقتفىوفلناالجريمةيرتحريضأنه

ءئصليةين"مساهمة

الفقهقىالصابدالرأىيذهب:الفقفةالمنرىالفاعلنيء-478

:ترنالقانصوصبعضمنذلكفىمستمداحجتمهالنظريةهذهرفضإلىائصرى

ارتكابهافرضتقد"يمةالجر"فاعلعرفتالتىباتالعقوقانونمن39ظلمادة

يرتكبلالأنه،المنوممةالفاكلعلىالتعريفهذايعملحقولا،ماديمفعلا

بالإضافةو5اةحريضلهك"امجردعلىنثاطهيقتمرإغاوالفعلهذامثل

لمحدىالتحريضاعتبرتقدالعقوباتقانونمن45المادة9انذلكإلى

متمذبهونمقيداىاعتبارهكذ7تجلفلمعبارتهاوأطلقتالاشترالشوسائل

كلنولما4إئىابخالقصدلديهمغوافراأوالجنيهيةللمسئوليةأهلاالجريمة

ونىءلهنه"شريكمجرداعتبارهمنمفريكنلما!ضنحيبالمعنوىالفاكلنشاط

،كجكنهب685لاقهنهددءالطعة1ال4.كهم3"30(؟)

ة932عن2كاكارتموالموجزكأكا3ميكا98رنم..همبادىء،رامشدكللتووا(2)

.403مى؟75رغاحماعيلابراميمعودستاةالأ

فىئئيهاالمشبرافونحمان،وشدعبهاالتور،278مىبدوىفىالأستاذفك(

احماعيلأبراهيمعودستنذالأء792السعبدةمصطنىالسبدئتوواةالابقالهامثقة

.3؟6عببدرءوفا!كتوو،خ5كأص؟57وقبم
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التىالعقوباتقانونمن42المادةبليالنظريةهذهبرفضالتائاونيشيرالتهاية.

لعدمأوالإباحةأشابمنلسببمعاتبغيريمةالجرفاعلإذاكان"أنهتترر

يكالشرمعاقبةذلكخوجبتبهطصةأخرىأولأحوالالجنائىالقصدمجود

فىنجملالنصهذامنالمستمدةوالحجة؟،قانوناعليهاالمنصوصبالعقوبة

ارتكيهاجريمةفىيساهممنعلىللدلالة،الشريك"تعبيرالثارعا-ماد.

ويه-الجنائىالقصدلانتقاءأوباحةالإاسبابةمنلسببمعاقبغير،فاعل"

الفاعل-كانبذامالحالةتتسعالنصهذاوعبارة،بهخاصةأخرىلأحوالأو

الجنائىالقمدبانتقاءالنمةحسنإذاكانمالحالةتقسعكاجنانيايف"مصئولغير

-الشارخكاقفإذا،للعنوىالفاعلنظريةتطبيقمجال!الحالتانوماتان،لديه

الفاعل""وصفعليةينكرأنهذلكفمعنى"الشريك"تبيرعليهيطلق

.الوصفوآ"هذاعليهتسبخالتىالنظريةبذلكيرفضو

بتطلبالقانونبذاكانأنهينتضهالأولىفالحجة:طهمتغيرالحججوهذه

فى.جسمهأءضاءعلى6فتصارهيستكملافهوماديانشاطاالفاعلهاارتكاب

يثورولا،إمكانياتهمنتريدبأداةاسعافتهيتصورجمل،النشاطهذامبامرة

الشخصاعتبرناظذا،وانابمجونقذجمادتكاتكونقدالأداةأنفىخلاف.

يدفىمسخرةأداةلديهالجنائىالقمدابعفىأوالجنائيةللمصئولبةأهليتهفقدالذى

فانونمنع2افادةتستعلهالذى"الابحةأسباب،بنبيراثارعينيهمامخدي(؟)

توافرحالالملىيشيرالنعنمذاأنئنهفيثرلمولكن،الرأىفىللخلافمحلالعقوله!

الففهاءسفنوعندةلمليهادفعهمنظهالقابنويجوبقررالجربمةمنفذيكةالمسئوليةمنمانم

بهيرانتهئأعنأولكنهالمسؤلبةمواخيلىةرا،:الاالإباحةبةسبلبأرادقدالشفرحقن

،(339مة؟76رقماص!بعيي!ببراهبمعردستاذالأ2986مخبدوىعك+متاذالأ"

"..بهفاصهأخرىلأحيرال.ء"شبرقضمنهاقدالإ:ماوةهذهأنالفعهاءمنى!رفوعند

وكل،تفصبلاالهلافلمؤافعرصةوسوف،(3؟كامةالسعيدمعطيالسعيداتتور،

.المعموىالفبعيظلةعلريةبالفسبةالعكاهذاأهميةفبيناناقوضرهذافىسنبناما

الايهتورة279محنالسعيدمصطفىالععيدالدعنووة278عخيوىفىالأستبذ(3،

يحدستاذالأ2395من2كأ2رتموالموجز33غمن395رقم..مباقكةء،رلشدش

.830آن57رغاماعبيهابراعم
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طبقا!قةالجرفاكلبأنهالآخبرهنانصمفأننستطيعفإننا،يمةالجرإلىيذفعهمن

مسقعيناومحنعليهتقومالذىالفعلباتكأهاعتبارمقداريهبالعقونوننهمنفا9للمادة

التىباتالعقوقانونمن4همنالمادةالمستمدةالثانيةالحجةأما"فكءبأداةذلكعلى

هناأنيذثمتنبةكذلكنفيربحداهايضالتحروجعلتالاشترافيوصنئلحددت

فكرةالمحرضأنثمأاإذبلاللتحريضولاوجود،ممكنا.التحريضيفترضالنص

أهل.غيريمةالجرمنفذإذاكلنالأمركذلكبهونولا،ينفذهامنلدىيمةالجر

الإجزامظ،ائتصميمالحالتينفىينشألاإذ،النعةصنأوكانالجنائيةللمسئولبة

أنيوصتفلايمكن،الإجراميةوصفتهمايتهمدرلشغبرالفعلإلىيندخإغاو

يبدووقد.لا"الجريمةارتكابعلىلهمجرضبأنهالشخصهذايسخرمن

قصمدبيانفىقاطعةألفاختتضمنباتالعقويمنونمن42الادةأنوهلةلأول

الجنائيةللمسئوليةأهلغيرشخصاالجريمةكليحرضمنواعتبارهالشنرع

ولملفظيةالحجةهذهولكنءارتكابهافىصريكمجردالنبةحسن!مخصماأو

المعنوىةالفاعلنظريةفىالرأىإبدأءإلىمتجهةالنصهذاواضعنيةتكن

صبمبوجودبأنيقغيىعمليةأهميةذىعتقريرمجردهويريدهماإنماكلو

يمتنعانيعنىلاعليهالعقابتوقيعدونيحوليمةالجرفىالمساهمينبأحدخاص

لأنهمماوالعثريكالفاعلتعبيرىاستعملوقد،فيهاالمساهمينسائرعقاب

نظريةفى.شآنالشارعإلىمعيناتجاهنسبةتكونثمومنةالذهنإلىالمتباذرين

تحتمللاماباتالعقوقانونمن42المادةلألفاظتحعيلامتضمنانوىالمهالفاعل

الغص.هذاواضعبخلديدرلمالشارعإلىتمهـدبشادعلىياومنطو

الأخذدونيحولماالقانونفىليخبأنهفقلناالحججهذهاصتبعدنافإذا

:985ص25آرقممصفىكودبردالتور(؟)

+"منهعجنهب،*+مكنبحظقمهـة،188ء.بى"03ة2،
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المنطقمنقوياأساساالنظريةلهذهأنذلكإلىنضيف-فإننا،النظريةبيذه

يفرقفلا،يمةالجرأرتكابوصائلبينمساواةأصلايقرفالشارع:ءالقانونى

وتحروحدهاجسمهبأعضاءمستعيناعليهتقومالذىالفعلأنىشخصبين

حيواناأوجماداالأدأةهذهتكونأنذلكبدوسواء،بأداةذللتغليخاستاف

الممنوىالفاعلنشاطفإن،ذلكإلىبالإضافةو"لذلكغيرسخرهأساناإأو

يستطيعمنإلىيتجهأناقعحريضتصورشرطاذ،يمةالجرعلىتحريضا)يها

الذثاطهذأيهنلمقافا،فعلااه!دأقدويهونللفعلالإجراميةالصعفةلملأرالش

ضاحبهاعتبارمنمفرفلاالجريمةفىمصاهمةنقسهالوقتفىلانتحريفما

..لهافاعلا

منفذيخاكانماحالة:حالتينبينالتفرفةإلىالفقياءمنفريقيذهبو

النية:حصنولهكنهلهااهلابذاكانماوحالةالجنائيةأهلللسئوليةغيريمةالجر

وفى،فاغلزالحرضفيعتبرونالمعنوىابفاعلبنظريةيعترفونالأولىالحالةففى

.مريكرآ،مجردغجراغرضفىيرونولايهاالأخذبرفضونالثانيةاطلملأ

ابريمةومنفذالمحرضبينالسابتهاالتفاهمأوالاتفاقانعذامذلكفىوحجتهم

يتحققمالاوهوالإرادجختقابللأيعنىالتفاهمأوالاتفاقلأنالأولىالحالةفى

الثانيةالحالةأما+القانوننىعقيمةذاتادجمخعيررالإبحدىلمليكونبالنظر

باتالعقومنفانون24المادةتطبيقمجال-التفرقةيهذهئلبنالقاعند-فهى

لانستطيعالتفرفةوهذهءالنيةحسنأصلىلفاعلمريكالهاطبقااغرضفيعد

يمكنالتىوالحجج،الصورةبنفىاعالتينفىتعرضالمشكةإذ،إقرارها

جهاقالقوليمكنرفضمهااوالمعنوىالفاعلبنظريةللأخذإحداهافعبهاالقول

باتالعقوقانونمن42المادةاستبعادتقديرناخخيتعينو"الأخرىالحالة

فالاسفناد،نفساءعلهماوتقرربيهمانجصعأنهاذلك،التنرقةلهذهكاساس

التفرقةهذافيويوافتة،33ةمن39ءوتمء.بهادىء،راشدعلىلخورا(؟،

.279صالسعبدمصطفةالسعيد!فتووا
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تواقرمنالمستمدةاءجةاستبعادكذللثويتعين"التنرفةلمذهديذرإليها

ذلقت،الأخرىنةتوانرهوعدمالحالتينبحقكهافىالسابتةالتناهمئوالاتناف

فلكإلىبالإصافةو،الجنائه"؟"الماهمةاكأنمنليسالتفاهمأوالاتفاقأن

غيرذىيمةالجرنفذمن!ترملالأهليةةانعدامأنفمح،اجنهخالحافىيتوافرلافهو

لمالإوادةأنيعنىالنيةحسن،-فكذلكيمةالجرإلىمتجهةقإنوجامعتبرةإرادة

"لصفةعنشيتا.يدرىيكنلمالجريمةنفذمنأنبائمبارجرامالإإلىتتجة

لفعلى.4جرابالإ

الفماعلنظريةمحدودةجرائمفىأقرقدالشارعأنالشراحبعضيرىو

عداها؟فيما.إفكارهاثمالجرائمهذهلىبها9لتسليممتعينآفجكون،المعنوى

الجريمةيرتكبمنبينالجنائيةفى.المسئوليةبالمساواةالنضوصهذهوتقغى

يمةالجرفىدورهأنمنالرنمعلى،الثانىفتعتبر،غيرهبواسطةيرتبههاومنبنفسه

ء"+بنفسهارتكيهاقدلوكانكايمةللجرفاعلا،التحريضمجرديعدولاقد

العامالموطفبينتسوىالتىباتالعقوقانونمن(26المادةالقبيلهذاعشة

غيرمبذللثءيأمرالذىالعاموالموظف!الاعترافكللحلهمتهمابنفسهيعذبالذى

منشيئايزورأويقلدمنبينتسوىالتىالعقوباتقانونمن256والمادة

،28ءالمادتانو،غيرهبواسطةيفعلذللثومنينفسهفيهاعية!اقهصوصالأشياء

تبلخلمطفلالأخلفيعرضمنبيننسوياناللتانالعقوباتفانونمن387

ذلكءعلىغبرهيحملومنالآدميينمنطلمحلفىيقر!وسنينكاملةسبعسنه

هذهمحلبذ،المعنوىالفاعلبنظريةالنمموصلمذهشأنلاأنهنعتقدولكنا

حسنيكونأنأوالجنائيةللمسئوئيةأهلغبريمةالجرنفذمنيكونأنآلنظريه

فاعليكونأنانمهلورمنبذ،السابتةالنموصفىالأمركذلك.وليها،النية

المولغهءهذامن436بىغ54رقمانظر(؟،

رنم5ءهبهابىء،راشففيالتورة2لا8مىالصعدمصطفىللسعيدقنووا(2،

قننأنظرفىللةء53كامن؟51رقماساعيلا!راهيمعودستاذالأ.33كاعن389

.634عخ69رغ؟6ساكفننمحكةأحكامجموعة؟591سنةأبري؟؟
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ذلكومعلديهاقرامقوالجنائىالقصمديهونوأنالجنائيهللمسئولةأهلايمةالجر

الثارعاعتباريبهرهاالسابقةوالنصوص."ث3يمةللجرفاعلايحرضهمنيعد

وضعهيبررمماالإجراىالمشروعلىخطير؟لمورقائماالسابقةالجرائمفىاغرض

ومدالفاعلفكرةفىالنوسعتشماكليكونبذادو،الفاعلمرتبةفى

.باتالعقوقانونمنبح9المادةنرعيهالذىالةطاقيجاوزمالمليحدودها.

القضاءخطةأننعمتهد:والققماالعنركرقىئلفاءل-تهنربئ479

النقضفمحكمة:الغظريةلهذهتدعيماتتضمن،يمةالجرقاعل"معنىيدتفى

و!كنهز-ممديىعملغيريأتلممنفتعتبرفاعلاشخصميةنظريةإلىتميل

بينالأدوارتوزيع!يقيةفالطتهاوفقاالجريمةفىرئيسىبدورطريقهعنقام

إلىاتجاههوكلويهالفاءليهتوافرعلىفرينةهىالجانىدوروأهمية،الجناة

دورهيقتصرمناعتبرتفقدكلكوتطبيقا؟الإجراىالمشروععلىالسيطرة

."23يمةللجرفاعلازميلهحراسةأوعليهالمجنىتليهةأوالطريقمرافبةمجردكل

أوأهليتهءدممستنلاالجريمةلارتكاسةغيرهيسخرمنأنالبيانعنوغنى

وردوأهميةدورهأهميةبينواققارنة،فهاللرئيصيىبالدوريقومإنمانيتةحسن

الةننهل!لدىوتتواقر،!نهماالكب!لرالاختلافعنتكشفيمةالجرينفذمن

يمةالجرإلىينظرفهو،الإجراىالمثروععلىالسيطرةلمرادةشكجونافعنوى

يأتيهأشاطأنهينفذهامنعملفىويرىايالاصالإجراىمشروعهأنهاعلى

مسرحعلىبنشاطهالفاعلظهورتتطبنلنقضمحكةبذاكانتو.لحمابه-

قرينةوهى،دورهأهيةعلىيمنةقرمجرديكونأنغيرذلكفلايعدو،الجريمة

الجريمة،قىالأصلبةالمساهمةعناصرمنذاتهافىوليستعليهاالقانونينصلم

وإذا،ابمانىدورأهميةعنتهاكشفأخرىقرينةقامتاإذنغفالهاالساغفمن

منيقلل!لذلكفإن،يمةالجرمسرحعلىبدورهيظهرلاالمعنوىالفاعلكلن

.782هن252رتممصطفىكلدكوذتتووا(8،

نلموفةءهذامنغ67مة473وغأنظر!2،
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يمةالجرخطةواضعمنكونهمستمدةأخرىينةفرعليهاتقومإذ،الدورهذاأهمية

لذلوعءسخرهاأداةطريتةعأالفعلىومنفذها

يضكأمنفاعتبر،نوىالمهالفاعلظريةآحكامهبعضفىأقرالقضماءوفد

للققلفا*النيةسيمثحمحصبواسطةعايهألمجنىإلىيوصلهاوحلوىفىالشم

،)،،.
إلايهنلمشخصبوصاطةبلاغاكاذبايقدممناءتبارلمليودهب.مبا

ارتكبهمنلهيركفاعل!تزوعنيسآلبأنوقغىة"23يمةالجرلهذهفا*لهاكة

عايهلمعثرتنقودمحفظةعلىقرثيامقاياستولىواعتبرمنةغيرمود"بواسطة.

بأنهوقضى؟لهك"أداةمجردإلاتكنلميئةالبرالفتاةلأنللسرقةفاعلاصخيرةفتاة

منغلامعليهافعثرلجسالأتوسيارةكأبأحدمننقودحافظةضاعتإذا

الكمسارىمنتكنفلممعهالراكبينئصدقائهلأحدأنيامنهظنافالتقطهاالركاب

بقصدذللت*ن،منهاخذه!أنإلاعليهاعورهلحظةفىشنمدهأنبمجرد

واسطةمجردغيرالغلامولايكونسارقايعداصىنرىفإنلننسهبختلاسها

سؤه،
بريئه.

الأصليةللمساهمةالمعوىازفي-2

الأصليةللساهمةالمنوىالركنعناصرتحديديثيرلا:نمبره485

المعنوىالرفيهوإذ،واحدشخصيمةالجرفىالرئيسىبالدورانفردلمذابةصعو

الذىالقانونفصإلىالرجوعيتعينعناصرهولبيان،فيهامانونايتطببهالذى

واحدلفعلثمرة.جراميةالإالنتجحةتكنفلمالفاعاونتعددإذاأما5أكأنهايحدد

غير.الحطأأوالجخائىالقصدتحديدفإنمجموعهافىلأفعمالهمأنرآكانتإنماومتهم

.باتالصعوبعضيثيرمنهملدىكلتوافرهيتعينالذىالعمدى

ء25عنكا؟رقملأ8سالرحيةالجمشعة؟916صنةبويه،!نن(؟،

.4ص2رتم5سالرحميةالمحوعة؟9.كأسنةماوس28فقضة(2،

.85؟ص88غوتم7بنونبةالفاالفواعدجموعة؟949صنةأبريله26نففةلإكا(

.81بهن27رفم5ءالقانرنبةالغواعد.مجوعة؟939سنةديسبر؟ةففغة()غ

.395ءقكا05رنم6بالفانونبةالواعدجموعة6944منةفبرأبر7نفق(5)
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-يرادةوءلمالجنائىالقممذ:الفاعليى:امرهنرللينايئلفصبرصه486

هونمالفعلكاثرلمذاجراميةالإالنتيجةحدوثوتوقعهفعلهنجاهيةالجلمفىعا

فهوواحداالفاعليهونوعندما.تف"نتيجتهوتحقيقإتيانهإلىنرادةتجهة

ف!نا؟صعوبةيثيرانلائلمرادتهوبيمافعلمهالنتيجةتحقيقنهظمنفعلايأقخ

يمةالجرمادياتإلىمنهمكللدىوالإرادة!لع!انصرافتعينالفاءونتعدد

فاعلةفكل:زملاهلنشاطثمرةمتهاوماكانلنشاطهثمرةمنهاكانما،صلهها

معا،إليهمالمرادتهتتجهوأنالمبامرةنتيجتهيتوقعوأنفعلهيماهيةيعاأنيتعين

مهالمساهمونيرتكجهاالئالأفعالييعاأنيجبفإنهذلكإلىوبالإضافة

هذهمعمتمهامنافعلهعلىتترتبالتىالأخيرةالنقيجةيتويخوأنالجريمةفى

مننستخلصأنونسغطيع.يك"النتيجةولمليلمليهابرادتهتتحهوأنالأفطل

لدىكليتوافرالذىالجنائىالقصدعناعرفىاقائل:هى،هامةحقيقةذلك.

ءلمإليهاممصرفالتىالمادباتاتحادهوافائلهذاوتفسير،يمةالجرفىمساهم

يمة.الجرنفسمادياتهىإذ،إرادتهومساهمكل

ن"عانتفىفقدالسابقةبعناعرهالجنائىالقممدقاعللدىكليتوافرلمفإذا

بالمسئوليةفاعلواستقلكللذلكتبعابدورهاوانتفتالأصنيةللمساهمةالمحنوى

بفهميقيمالفاعلينلدىالجنمائىالقصطءناعرواتحاد"المباشرةونتانجهاأفعالهعن

مجردأوصابتهااتفاقبنهميجحعأنمستذماتهامنوليسثذهنيةرابطة

.-،3تفاهمؤ

مرالعمدممةغيماراغطأ:!هيل!افلاتهيردعنرلهصرىغبرئقالآ-482

بحيثعليهالقانونيفرضهاالتىوالحذرالحيطةبواجباتتصرفهعندابمافىلإخط3

69مق28سوالاقضصادالفلنونمجقه،الجناقالفصد،حسنىنجيبعود(؟،

بعدها.وما

محىمحقة3،+كقنههمةها81كج91.كه3،مييرةممحتخلأقعن(كهمههـ؟.كك،ة4ة-جقئة(3)

"كلنهجء"لمحعكلائنهصىعيج4؟ء71يح.سر3جر0

كلعععيقج!ة،!عفددغطلعهكأ-؟بى2505نحكني

العقوباتنونقا-كأ؟
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حينكانفىدوتهاحيلولتهوعدمالإجراميةالنفيجةتوقعهعدمذلككلتهتب

الجإنىتوقعبذاالعحدىكذلكغير6لحطأيقواقروةواجبهومناستطاعغهقىذلك

مهارتهعلىمعتمداعتهاراغباكانبذلمرادتهإليها4تنبحلمولكنالنتيجة

والمهاوالحذقمنلديهتوافرالذىالقدرأنحينفىحدوثيادونليحولوحذقه

لذلك.بهنكافيالم

الفعلأنىواحدشخصالعمديةغيرالجريمةفىارئيخبالدورانفردفإذا

نهو،ونتيجمهالفعلهذأإلىالعبيغيرانبطأانصرف"لنتيجةبهنحققتالذى

ثذأنحينفىدوتهايحولولاالنتيجةيتوخلاهوثميريدهوفعلهبماهيةيا

احتياعذعلةمعتمالاعهايرغبنميتوقعهاهوأوواجبهومناستطاعتهفىكان

أنيتعينمتهمفكلالفاعلونتعددبذاماماحدوثهادونللحيلولةغيركاف

لتشاطهثمرةمخهاكلنما،صلههاالجريمةمادباتإلىلديهاغطأعناصرتنصرف

يبماهيةأنيتينفاعلكلأنذلكويعنى.غيرهلنشاطثمرمتهاوماكان

يجببوادتهفإنذلكإلىوبالإضافة،زملائهأفعاليماهيةيعاأنيتعينفعلهكا

بواجباتإخرلايمثلمتهاعلكلالإفدامأنوالفرض،جميعاإليهاتتجهأن

فىيهونأنيتعينفإنهذلكجانب،إلى(القانونيفرضهاالتىوالحنراعيطة

مجموعهافىالأفعالهذهعلىترتبتالتىالةتيبهةتوخواجبهوطناستطاعته

غيراحةياطعلىمضد2عهاورغبتوقعهاقدأنهيثبتأوأندونهاوالحولة

اغطأعناصرفىاكاثلعنذلكوبهشف."("ا2ةودحدونةالحيلولةكاف

يمة،الجرنفسمادباتإلىتخصرفأنهاباعتمبار،فاعللدىكليتوافرالذى

منأساسوعلى.واحدةجريمتهملأنآخرإلىظعلمنتتغيرلاالمادياتوهذه

منوئيب!،الفاعلينبينتجعالتىالذهنيةالرأبطةتقومالعناصرفىاقاثلاهذ

ءقث"بفهمالتفاهممجردأوالسابقخالاتفاقيتوافرأنواضحهوكاعنامرها

!نع!جك،حظكنعجظحة8تثه9.ءنهه3ةجنهعلتتنهلأق!"ءوى.ىةغج،حمفنهة(؟،
ءتي4ء*شهعنه"ئبه"يه9ميج.هية

=:انثالسببلفىنظرأ،العمدغيرالجرائمفىالأصلبةبالمساهمةالقضاءيترف(2،
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الأصليةالممماهمةعقاب-052

الجريمة،فاعلعقوبةيحددنمتاالقانونيتضمنلا:ئلفاهرة-483

عنيننى"لذىالحدإلىالعقوبةهذهشآنفىالحكموضوحإلىذلكيرجعو

نأالطبيعخمنفكانالجريمةفىالرئيسىبالدورثمقدفالفاكل:يقررهنص

توقغفىالتفكيرمتصموراولميهنلهاالقانونيقررهاالتىالعقوبةعليهتوقع

..عليهأخرىعقوبة

يذ،كذلكبةصعويثيرلانالأمر،واحدةيمةجرفىالناعونتعددولمذا

هولوكلنيعافبكافاعلكلفإناخرتعبيروفى،بتهاعقوفاعليتحملكل

،للآتحد:نتيجغينإلىالقاعدةهذهوتودممة.وثلأيمةالجرارتكبالذممةوحده

وآدتاصى،"للعقابمشدداطرفا-عامة-كقاعدةيعدلإالفاعلينتعددان

منوبىطونالفاعلينمنغبرهلدىنتوافرالتىبالظروفلأيتأثرفاعلكلأن

هالإعقاءأوالتشديدأوبالتضعكالعةابعلىثيرالتاشأنها

الشارعيقررلا:ء"ررافرفأدلفاعليىتعيرواءتبارعر484-3

ينتتىولكنه،"2يعقامجرمشدداظرفاالفاعلينتعددباعتبارتقضىعامةقاعدة

مثال،مشدداظرفاميعتبرهخاصةخطورةيمثلفيكلليهاتعددأنيقدرجرائم

قانونمن3(6،نانيا3،315(3،اغامسةالفقرة3(لكالمواد)السرقةدلك

5(باتالعقوقانونمن3هملاالماقة)المزروعاتإتلافو(؟اتالعقو

الكيةطنطاءكأآم38رقم2بالقانونيةالقواعدمجوعةلأ9كا"سنةمابرأولمنى=

.2؟5مد؟58ص؟5سالرسيةالجموعةآ9آ4صنةيوفبهع

أنه.علخمنه47اقادةفصتلمذ،الظعدةبهذهالألماقالعفؤياتقافونء+وحوقد(؟)

+،فاكلكانهمغهمكلعوقب،حكلليهاودفبالشيةأشمخامنجمةسويآنفذيذا+

لتثديدعامآسببآيهونأنينعينالفاعقبنتعددبةنالقولةلمدالحديثالفقهويتجه(2،

اليها.اقثارولبراجمالمولفطهذامن844من54؟رفمفظرأ،ةلعفاب
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صللفاهليى:بحكءيرىسرانراكأابهالنزرفللفاعلةرغاهرعمه485

،باتالعقوقانونمن3*المادةمنالآخيرةالفقرةفىالقاعدةهذهالشارعأقر

وصفتغبيرتقتضىالفاعلبنبأحدخاصةأحوالوجدتلمذا5.5"أفهعلىفنص

لمفاالحال!ذلكمنحغيمارهإلىأثرهايتعدىفلالهبالنصبةبةالعقوأويمةالجر

التىوالقاعدة.،حهاعلمهأوكيفيةيمةالجرعرتكبفصدباغتبارالوصفتفير

فاكلكلاستقلالفكلةإلىوترد،التطبيقوعه!ةوامخةالقانون!قررها

يتأثرونلايمةالجرلنفسالفاعاكنمنوغيره،بهايتأثرالذىوحدهنهو،بظروفه

لوكانكايمةالجيجعنيسألفاعلبأنكلللقولمنطقيةنتيجةفلكويعد؟بها

الشخصيةالظروفءلىقاصرةفهى،حدودهاالقاعدةولهذه.يمفردهارتكيهاقد

/التىالظروفالشارعوصفمنمستمدةالأخيرةاستبعادفىوالخجة،الماديةدون

يصدقولا،"الفاعلينبأحدخاصةأحوال"بآنهاالسابقةالقاعدةشأنهافىقرر

متعلقةهىإنماو،المساهمينبأحدطصةئيستإذ.،الماديةالظروفعلىفقة

المساهمينجميعإلىتأثيرهايمتدالظروففهذهذلكإلىبالإصافةو.نفمبهايمةبالجر

فىالدضرلقبلىاقدالمساهمونفإذاكان:تحقتتكايمةالجرعنيأبنلآنهم

.يستعانفدالقةالوصانلإلىكلينمرفأنيتعينقبولهمفإنالإجراىالمعثروع

وسريانسبيلالزفكهقىالمرتكبةالأفعاللىبكرتبالتىالاثارالىوتففيذهعلىيها

كاشهينمابهاينتنعونفهم،بهاعلمهمعلىيتوففلاالفاعلينعلىارظروفهنه

كانتفبن5ضواقرهاجهلهمت!ئولومشددةكانتلمنبياويصارونمخففة

لجمتهافىمجاوزةوغيرالأرضعندنفصلةغيرغلالأومحصولاتالمسروقةنلآشياء

الفاعلينكلاستفاد(باتالعقوفانونمن3(9المادة)قرشاوضرينخسة

148"هنهلثيحعئ!.مب974ء".نهنه"5!حمعع!!لاله.كلاع!65،.ء*فنيتهة!*ءمج(؟،

ة،،ب5.جت"59ةمحقنته+آء5ءلفمجقغئبمم+د881".8640

عودقتوراء282صالسعبدمعطفخالعمعبدتتوراء27ءيوىعبةالأصنرذ

ث3:غعن!2هرتمء..مبادهمء،راضدعب!!تورات852من722وغمصطفيعود

مجموعة5؟9كأ4بنةمابو؟4شغن..82؟عن046رفماحماعبلابراهيمعردئبت-ألا

كا-28عن288رتم3بالقافوفيةافتواعد
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بات(العقوقانونمن233المادة)القتلهاقىالمعماستعلبذاوةالعقابتخنيفمن

ص.الفاعلينعلىكلالعقابغلظ

الشخصية:الظروفمنأنولأربعآإلىالشارعأشاروقد

الجريمةهوصفمنتغيرظروف-آ

بة.العقوتغيرمنظروف-2

مرتكيها.فصمدباعتباريمةالجروصفةمنتغيرظروف-3

بها.مرتكبهاعاباعتباركيفيةيمةالجروصفمنتنيرظروف-4

أثرهااحعمرفاعلوممةتواقرتفإن،عاعءينجميعاالظروفولهذه

يتواقرالعاوسواءالمشددةوالظروفالمخففةالظروفدبينذللثقىفرفولا،عليه

بذللئة:اتبهلأوالظرف

السارفكونذلكمثال:الجريمةوصفمنتغيرالنىالظروف-ا

.فإذأ،(السابعةالفقرة،باتالعقوفانونمن3(7المادة)عليهالمجنىلدىخادما

لزميلهمجنلمحينفىعليهالمجنىكىخادماالسرفةيمةجرفىالفاعلينأحدكانه

ذلكومثال"بذلكالثانىثريتأولاالعقابعليهيشددالأولفإن،بالصلةهذه

قانونمن23كلالمادتان)بازنامملبسةزوجتهفاجأزوجاالفاعلأيفماكلن

الذىوحدهفهوعليهاللمجنىزوجاللقتلالفاعنينأحذفإذاكان،(العقوبات

الخففة.غيرالقتلعقوبةعليهفتوخزميلهأما،العقابتخفيفمنيستفيك

.الظروفهذهعولايخغلف:العقوبةتيزيرمنالقةالظروف-3

الفاعلينأحدرممةتواقرتفإن،يمةالجروصفمنتنيرالتىالظروفععن

مثراالظروفمنالنوعهذاوقديهون،زملائهدوننليهأثرهاافتمر

يكونوقد،؟باتالهقوقانونمنلعدهاوما49المواد)العودومثاله،للعقاب
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معفيايهونوقد(باتالعقوفانونمن61المادتان)السنصغرومثاله.،مخففا

اقادة)الفارينلمخفاءيمةفىجرازوجيةأوالبغؤأوالأبوةومانصرنهة،العقابمن.

5(باتالعقوقانونمن(غ4

يفترض:مرتكجهافصهمدباعهاارالجريمةوصفمنتغيرظروف-3

الذكةاقصدنوععنيختلفالفاعلينلدىأحدتوافرالذىنوعالقصدأنالشارع

توافرالذىالقصدنرعحسبيعاقبفاعلأنكليقررو،آخرفاغلتوافرلدى

لمحينفىالإصحرارصبقأحده!لذيوتوافرالقتلفاعلانارتكبفإذاءاليه

"عن2المادةتقررهاالتىالمشدجةبالعقوبةالأولعوقبالآخولدىلك6يتوافر

تقررهاالتىالمشددةغيربالعقوبةالثانىيعاقبحينفىللعقوباتفانونمن

فقرتها،الأولى.قىباتالعقوفانونمنييج92المادة

بها:مريهيهاءلمباعتباركيفيةألجريمةوصفمنتعنرظروف-4

معين،باصيعافاعلهاإذاكانوصفهايتنيرللرتكبةيمةالجرأنالشارعيفترض

المقررالعقوبةلذلكتبعاتغيرتولهبألفسبةيمةالجروصفةتنيربهعللمافمنكان

للفاعلينبالنممبةتعديلدونالعقوبةوتظلالجريمةيظلهاوصفحينفىله

متحصلةأشياءبخفاءيمةجرشخصننارتكبفإنا:بهيعلموااكينلمالآخرين

عقوبةذاتجريمةمننحصلتأتهايعاأحدط*نجغحةأوجنايةمر

بذللث،الثافةيملاحينقىباتالعقوقانونمنمكررا44اقادةتقررهمماأشد

يجريمةيظلحينفىعقوتهنتشددلأولبالنسمهيتغيرالجريمةوصففإن

الثانى.للمتهمبالنسبةوعقابهاوصفها

فلتالدآيللص

يمةالجرقىالقبعيةالمساهمة

يرتبطنشاطهىالتبعيةالمساهمة:للميعضى684-ءامصرللمماتحقي
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ياماأويمةللجرتنديذايتضمنأندونالسببيةبرابطةونتيجتهجرامحةالإبالفعل

..ارتكاجياقىبدوررئيمسى

يجرم:الممعيةوالمساهمةالأصليةالمساهمةبينالفارفائتعريفةهذايحددو

عليه،القانونيعاقبالذىالنشاطلميانتعنىلأنهاالأصليةالمساهمةالشارع

علىبهيتصملفعلاأنىأومنهجزءاباشرأوعهالنشاطهذاالجانىباشرسواء

المساهملنشاطولذلككانت،منهاجزالجريمةخطةفىيعدبحيثتحووئيتها

يجريمة.القانونيقررهالذىالعقابلهلانفيهكامنةلمجراميةصقةالأصلى

بالفعلصلتهولولا،لذاتهالقانونيجرمهلانشنطافتفترضالتبعيةبلمساهمةأما

توقيعكلنولذلك،عقابأجلهمنوخلماالغيريرتكبهالذىجراىالإ

فى*ن،ذلكالقانونفيهيقررخاصانصامتطبافيهاساهمالتىيمةالجرعقاب

مخضلفةبةعقوالتبعىللمساهميحكدأنالعامةالقوامديخالفأندونالشارعومح

مباثحرةالسببيةكلاقةأننلاحظالتهايةوفىفيهاوثلأ.ساهمالتىيمةالجرعقوبةعن

بينالأصلىالمساهمفعليتوسطحينفىالجريمةونتيجةالأصلىالمسلهمنشاطبين

الإجرامية.والنتيحةانتبعىالمساهمنشاعذ

التبصيةللساهمةيةالأساافبمميمة:ئلنبعبغنهعمامهنلطماهز-487

عقلا!تصورلاالتبعيةفالصفة،4أصليمصاهمةجانبإلىإلالهاقياملاأنه

الممدرهىالأصليةفالمساهمةفللثإلىبالإضافةو،أصليةصفةإلىبالنسبةإلا

المساهمةنتلذلككاونتيجةيثك.اميةجرالإصفتهاالتبعيةالممناهمةمنهتستمدالذى

بهيقومالذىوالفعلالتبعىالمساهمنشاعذبينبمانرسببيةعلاقةممطلبةالتبعية

نشاطيغووالعلافةهذهبغيرو،عليهتترتبالئوالختيجةيمةللجرالمادىالركن

وقانون(49الادة،الألماقالعفوباتقانون:القوانابخبضنالبهتذهبماوهذا(؟،

ء(69(لمادة،الببجبكخنلسنوبات

وكأجعحب5"فنقظ+لاممنهة؟وئرعةسىر،8+5-+.ئخه+.يةب(2،

*3كععم+ءكايحةه،مع.97.
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المساهمةوتمتاز."ق3مصئوليةبهتقومفلابالجريمةصلةذىغيرالتبيىالمساهم

نجردإلىذللةيرجعو،يعيةالتشرالحيرللاختلافخمبامجالابهونهاالتبعبة

لتحديدالشارعتدخلووجوب!الناتيةالإجراميةالصفةمنالتبعىالمساهمنشاط

وجهةواختلاف،الأصلىالمساهمنشاطمنالصفةهذهبهايستمدالتىالشروط

غويعاتالتشرفيهتختلفماواهم.تشريعالشانكلهذافىيعبهاالقةالنظر

صوركلإلىيمسدلاالهقابانقىاتفقتقإن"،التعيةالمساهمةوسانلتحبيد

وتكشف.بالعقابالجديرةالصمورتحديدفىنئحهافي!فه!تختلف،المساهمةهذه

يعاتالتعثرخطةإلىمردها،التبعيةللمساهمةأخرىخمميمةعنالملاحظةهذه

معينةوسائليقيرعنإلاتتحققلاهىكونها،الأسعاءطبيعةإلىلاالوضعية.

دوراتمثلبهونهاأخيراالتصعيةالمساهمةوتمتاز.اطصرسبيلعلالشارعيحددها

قورنمابخاالأميةقليلبدوريقومالتبعخفالمساهم،يمةالجرارتكابفىثانويا

التىالأفعالخروجهوالتبعيةالمساهصةضابمائمكانومن،الأصلىالمساهمبدور

الإجراىبالفعلذللثمنالرغمعلىواتصالهاالأصليةالمساهةنطاقمنبياتقوم

سبيلعلىالقانونيحددهاالتىالصوربحدىواتخاذهاالسببيةبرابطةونتيجته

بينالفاصلةالحدودرممفىبنهافيماتختلفالتشريماتاكانتإذوءنلحصر

تنفيذهىالأصليةالمساهمةبأناعترافهافىتتفقفإنها،الجنائيةالمساهمةفوى

تتجردحينفىالقانونلتجريمذاتهافىتخضعافعالعلىتقومبأفهاوطجريمة

لتجريمذاتهافىلاتخيحبأفعالوتقومالتنفيذىالدورمنانتبعيةالمساهمة

الأصلى.المساهمبنشاطصلتهامنالإجراميةصفتهاتصتمدبنماوللقانون

للمساهمةالتبعيةالصقةتعنى:نهمملهزللممعضىئلصفيجعرلول-488

المساهمبارتكلبةرهنالمشروعةغيرالصفةالتبعىالمساهمنشاطاكتسابأن

غيريمدالضعىالماهمنشاطفإنأخرىعبارةوقى،ممثروعغيرفعلاالأصلى

لذلكونتيجة،المشروعةغيربالصفةالأصلىانساهمنشاطلاتصافتبعامعثروع

مم.46ص54ةرقمء..مبادممطء،راشدعلىتتورا(؟"
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نشاطكلءحماثرهأانعكسهذهصفتهمنالأخيربجردسببعرضبذافإنه

منالناحيةبينالنشاطينالوثيقةالصذء5وهذء"ف3مشروعابدورهفجمارالتبعىالمساهم

الأصلى"المساهمعنالتبعىللمساهمالشخصيةالناحيةمناستقلالالاتنفىالموضوعية

منالاخرلمسئوليةيعرضلخاتتأثرأحدهمالامسئوليةفإنأخرىعبارةوقى

مشروعةر!غصفةالأصلىالمساهمأنلنشاعذت!ثفإذا،متهاتخففأوتنفيهاأسباب

منهمامستوليةكلفإنالتبيىالمسامنشاطإلىأذللثنبعاالصمفةهدهفامتدت

مسصوراولذلككان،شخصهفىعنهاالبحثينبغىأسسإلىتستندنشاطهعن

يكك.الاضردونأحد!يمةالجرعنيسألأن

فىعرفهوفد،،"الشريكلفظالتبغدع.المساهمعلىالشارعويطلق

من-كلأولا:يمةالجرفىضريكايعد"بقولهباتالعقوقانونمن45المادة

كل.بناءوخفدالفعلهذااكانإذيجريمةالمكونالفعلارتكابعلىحرض

بناءفوقعتالجريمةارتكابعلىغيرهمعانفقمن:ثانيا.النحريضهذا

أوأىأويلاتعلاحاالفاعلينأوللفاعيهاأعطىمن:ثالثا.الإتفاقهذاعلى

طريقةبأىساعلىهمأوجهاعلمهمعالجريمةارتكلبفىاستعملمماتخرثحىء

فىونستعل."لارقكاجهاالمتسةأوالمهلةأوالمجهزةالأعمالفىأخرى

ونقرركذلك.،كترادفين"والاشترا،"التبعيةالمساهمة"تعبيرىدراستنا

ا(حنى.نفس"والمثسريك"،،التبعىالمصاهم"لتعجةءسى

قم:فسصينإلىالتبعبةالمساهمةدراسةنقسم:ابررلهمنفسبم-489

القانونيقررهالذىالظقاببالبثفيهنتناولوقمسمأكلتهالدرامةنخمصه

-.التجعىللمساهم

كاةقعقغحم!ر،+1*.يم8"97،ء.054((،

يح،++هكد8يح،!89850"+.490(2"
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التجعيةالمساهمةئركلن-(ؤ

التبعيةالمساهمةأنقدمنا:الضعيدرصاهزىف"رئنحرجر-549

بلابدورهاالأصليةالمساهمةتتصورولا،أصليةمصاهمةجانبإلىإلاتتممورلا

المساهمةوجودثمكانومنءالجةائىالثارعنظرفىمشروعغيرفعلبارتكلب

أشخاصأوشخصارتكابهلىساهمممشر،عغيرفعلارتكلبمفترضماالتبعية

منهيستمدالذىالمصديأنهالفعلهذاوئهمية،للجريمةكناعليناخرون

منالجنافيةالمستوليةقياممتصورافيغدوالمشروعةغيرصفتهالثريكنشاعذ

نشاصزفإنالمشروعةغيرالصفةعنهانتقتأو.الفعلذلكيرتكبلماذاأما،أطه

لمنماعمانتساعلالقانونيةالأهميةههذضووفى.مشروعابدورهيغدويكالشر

أنئمائتبعيةالمساهمةقى!نايعد-الفاعليأتيهالذىالمشروعغيرالفملكان

بهغيروالفعلهذابغيرأنهالانعنغنىةالمرتبةهذهإلىبهقفىلاأهميته

كذلكالواضحمنولكن،وجوقهاالضعيةالمساهمةتفقدجراىالإتكييفه

ولذلك.وإرادتهيكالشعربنثاطتقوملمذ،قىكيانهايدخلهالاالفعلهذاأن

اكأنأحديكالشرلنشاطالممثروعةغيرالصفةاعتبارنظرنافىالصيحيهون

وهى،المشروءةغيروصفتهالفاعلنشاطمصدرهاالصفةوهذه،التبعيةنقساهمة

بهيهتسبقانونىتكييفهىإذ،التبعيةالمساهمةفىكيانداخلةعمدبغير

يعنىلامادىنشاطمجردمنفيرقى،القانوننظرفىأهميتهالمشريكنشاط

نردبذلكو.القانونلعقابيخضعلمجراميةصفةذممةنشاطإلىمىءفىالشارع

ولمغا،التبعبةللمساهمة!ناتاتهفىليسفهو:الصحيحوصفهالفاعللفشاط

لنشاطالمشروعةغيماوالمفةعلىنظلقنوثرأنونحن.أكلنهاأحدمصدرهو

مادى!نالممعيةوللمساهمةء،التبعيةللمساهمةازكنالشركة"تعبيريكالشر

بينوبقنهتربطالتىالسببيةوعلافةالشريكعنيصدرالذىالنشاطفوامه

يمةهالجرقىالمساهمةأفعالكلعلىتترتبالتىجراميةالإوالنتيجةالفاعلنشاط

مةالرغموعلىةلمامنوى!ننوافرالتععيةالمساهمةلقيامالقانونويتطلب
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يتميزفهو،المعنوىللركن-العامةالنظريةخالتىللقواعدالركنهذاخضوع

التبعبةهالمساهمةطبيعةمنمستمدةخاصةبقواعد

التبعية-للمساهمةالشرسىاؤفي-(

الرعنهذاقوام:النبممرئلامزللشرعةحل/راءاهصر-496

نأقدمناوفد.الشريكنشاطعلىالقانونضمبغهاالتىالمشروعةغيرالصفة

الأحوالةمنالغالبفىلمذ،ذاتهفىالنشاطهذاعلىالصفةهذهيسبغلاالقانون

مشروعغيربفساطعلاقتهإلىبالنظرعليهيخلعهاإغاو،تجريملنصبيخضعلا

لنشاعذغيرللشروعةالصفةمصكرالنشاطثمكانهذا!و،يمةقاعيلأالجرارتكبه

الصفةودراسة"التبعيةللمساهمةكخالشرالركنوجودمممدرأى،لهلشريك

لنشاطالمشروعةغيرللصفةدراسةنفعهالوقتسيكالشرلشاطأنشروءةغير

التىالقواعمبالتحديدنتناولولذلك5دماووجوداالههـمتانشلازميذ،الفاعه

هىنفمعهاالقواعدهذهأنمقررينالفاعلنشاطعلىغرالمشروعةالصفة.-
--

نالرعبتوافرالقولإلىوتودىالمشروعةغيهبالصفةيكالثرنشاطنسبخعلىالتى

التبعية.للمساسذالثرى

غبرالنعليد:ئبنافىفىئئتانررللتروع!ئنعرنمعنمرابز-492

بذلكيتضعو5رثلأبباحةلممببخاضعاصرطشهاولمتجريملنصخضعاإذمشروع

لسببافبفعوعوعدمتجريملنصالخفوع:عنصرينالممثروعيةلعدمأن

متمموراوغدامشروعةغيرصنةاكتسبالفاعللنشاطمعاانوافرنإن،بباحة

الشرىاايهنيتوافروأن،يمةالجرفىشرينثاطنفمسمهاالصفةيهتعسبأن

.ءالتبعيةللمساهمة

إذاإلاالتبعيةالمساهمةتتواقرلا:مصربملنصللفمي!مخفمرع-493

غيبالمشروعةالصفةلذلكتبعاواكتسابهتجريملنصالفاعلنشاعذخضوعثبت

تجريمنطاقفىيدخللاالفعلأنثبتاذاأما"يكالمشرنثاطإلىوامتدادها

المولفهءهذامن63عن51وقمأنظر(؟،
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مشروعالهتك.نشاطابدورهأقىقكفيهأشترلشفمنمشروعأنهذللثفمعنىالقانون

الشرىالركنلهبالنبةيتواقرلاعليهيساعدهأوالانتحارعلىغيرهغرضفمن

بالنسبةنفسهالحكمونفررنجريم"2"،لنصيخضمعلالأنالانتحارالتبعيةللمساهمة

اخريعينومنءقىذلكيساعدهاوبنفسهبضاباتإحداثعلىغيرهيحرضلمن

القانونلغةفىبعدلاتنفيذهافىالفاعليبدأثملايمهللجريةالتحضيرالأعمالقى

ولكن،"3"معينةيمةلجرتحفميراباعتبارهاالأعمالعلىهذهعقابلابذ،يكاضر

ومن.بهاتقومالتىيمةالجريسآلعنفيهايساهمفإزمنذانهاالقانونوقجرميااإذ

الفيهانلابالشروععلىنونالقايعافبلايمةجرفىالثروعجهايقومالتىالأفعالقىساهم

:"83الشرى!يتهامصاهمتهمنهتممتمد-مشروعيقع.فعلغرلميذ،عنمساهمته

ساهمفمن،(باتالعقونونمنقا436المادة)عقامجتحليهفىالإجهاضلالشروعفا

عقابفلاأثرهاخابولكنبنيهتوسىأنشأنهامنمادةللحاملفدمفيهكن

الإجهاضفىلشروعتخناااإذ،كااتها-لذالشروعنونأفعالالقاامجرابذولكنءعليه

فىشخصساهمبذاوءيككثرعتهامسئولفيهاالمساهمفإن،الضربصورة

كمء6!لالهةلا!ك!.659.ء+8ةهر+،نهعيعع!كيتة-.897ء".غههلمعمةي،آج(؟،

ء8ءقج*ممد"مميج+5،4،5.كج69ة8آنهبكنهدد*55كهني+ظهمكب++.-غ4"3ر+.2"580

اقتورة283منالبممطفياالسعبدلنورات272بدوىنفيالأستاذ

ع.4وقم...مبادىء،رأشدكلقتورا30لا3مي24؟وتممصطفيعودعود

ة486289لمصاعيب!كارقما!راهيمعودالأستاذة253عن286رقمواقوجز538عه

4باقافوفبةأالقواعدجموعة؟9كأ8سنةنونهبر؟غعصةء53هصعببدرءوفلنووا

؟9،2سنةمايوغة57؟صغ58رقمةج؟939سضةبوفيه305كاكاعن275وقم

رفم؟.كنالةفضةمحنىأحكمجموعة92ء9سنةابربلة2؟ء95ـ6صغة3رتم5ء

.462عن؟"

!العع!ءظهةت!ك!.6م!.هرع8ثء9آهجنهعح!+ثكة.بء.789و+.4"5،محثجكمكم(2،

هالكسرء)+همة*450ل5،+.خمع09

كانه+لمحع+5+1.لية65،ب850"4030(3"

!ععهل+أكم++و.ءكءترع650+850نح(8،
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تنفيذفىالمضىعافهابانحةعارهالفاكلعدلولكنعليهالقانونيعافعبشروع

تمامعدموهو،أكأنهاحدالشروعفقدإذ،العكولهذامنقاستفاديمةالجر

منيشنيدبدورهيكالشرفإن،فيهاالفاعللإرادةدخللالأسبابيمةالجر

يحوللاذلكولكن،جراميةالإصفتهمنالشروعتجردفدإذ،العدولذللث

هالشروعبأفعالتقومأخرىيمةجرنىيمتألاندون

فىفعلايحرملاأنهذلكمعنىاءتيادكانجريمةعلةالقانوننصوإذا

ونديحة؟الأفعالمننولح؟تكرارهآلجانىيهتسبهاالتىالعافىةيجرمولمنماذانه

منولكن،يمةالجرهذهفىكأصريعدلاواحدفعلفىيساهممنفإنلذلك

يئك.يمةالجرعنيسألالعادةلقيامالقانونيتطلبهالذىالعددفىيساهم

الفملشصاكانخمموعلمذا:إبهاقىلممببللغملغنموعهبرمم494

للفحلعرضبذاللزوالقابلةانصفةهذهفإن،مثروعةغيرصفةيهسبهيمالتجر

يعرضإذفهو6واضعالتبعيةالمساهمةءلىباحةالإسببوتأنيرءبباحةسبب

المصدرفيهالتبعيةالمساهةتفقد،المشروعةغيرالصفةمنفيجودهالفاكل!فشاط

فن:الثعرهىقة"!تهاتفقدثمومن،المثروعةغيرصفتهامنهنستمدالذى

مشروعا،نشاطايأتىلهاومانفسهعنشرعيادفاع5..يغربأويحرحأويقتل

فنثماطهالمشروعةغيرالصفةمنتجردفعلقدفىيساهمالدقاعقىهذايساعدهومن

.مشروعبدوره

لئنبعم:ئهدعمزالترعىئريحعيلاللشاءلللمفرعأشر-495

علىيردالذىالاسةثناءصورةيتخذو،للفعلالجنائبةالصجفةالشاملالعفويمير

منمعينةمجموءلآاومعينفعلعلىساريةغيمارفيجعلهاالعقو؟اتقانوننصوعيا

أسبابمعالفعلالقانونىالتكييفيرأثرهفىالشاملأ)حفويشترلثوءالأفعال

!عع"+ءآ،+،!كتةحيح8971+.بىةمحالكجع!!عهكة!ة.6هء+8.5"50

.288بىالسعيدمصطفىاريرتتووا

ء*ه*ك**ى5+.651*50كج،لمج،،ةهن،دع8؟جرالمصى+بمظ*4،51.5ميجكي750(2،
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ابظروفتميزهاالأفعالمنمعيغةبمجوعةبختصأنهعهايميزهولكن،الإباحة

علىالنسيانصتاربسداكفىالرغبةلمصدارهإلىوتدخفيهائرتكبتالتىالواقعية

العفووتأثير.لاهـارتهاالمجتمعمصلحةفىيعدلمذكرياتتثبرالأفعالمنمجموعة

الذىبالمعمدريذهبإذالشرس!نهايضدهاأنهالنبعيةالمساهمةعلالشامل

."(2المشروعةغيرصفتهالشريكنشاعذمنهيستمدأنيمكن

يقتصرعلةبةالعقوالعفوعنئثرأننجدالشاملالعقومناغلافوعلى

أنذلك"الجريمةفىمعهساهمواممنغيرهمنهيستفيدفلالمصملحقهصدرمن

غيرصفتهلهيبقىإذللفعلالقانونىالتكييفكللهأبرلاالعقوبةالعفوعن

الشرسة!نهامنهتستمدالذىالمصدرالتبعيةللمساهمةبذلكفيبقىالمشروعه

بتنفيذها،الالتزاملانقفاءسببهومجردالعقوبةعنفالعفوذلكإلىبالإضافةو

أنمقتضياالقانونىالمنطت!كانلذلك،بالإدانةنهائىحصدوريفترضوو

.ماءبمدورماتقهعلىالالتزامهنانشأفيمنأثرهمنحمر

التقادم:للتعببرئلشرعةللدعمزعي!لركىللمقار3سرشأ-؟91

بة:العقوبهتنقضىوتقادمالجنائيةالدعوىبهتنقضىتقادما:نوعان

يمةالجرارتكابيختارمنالزمنمنمضىمدةيعنيالجنائيةالدعوىفتقادم

مدتهباستكمالهينقضىو،الجنائيةالدعوىاتبجراءمنلمجراءتجرتارخمنأو

التقادمهذاأنرويتعلق.واستعمالهاالجناشةالدعوىتحريكفىالمجتمعحتما

أجلهامنالعقابيجعلوعنهانشأتالقةالجنائيةالدعوىمنفيجردهايمةبالجر

لتوفيعالعامةالسلطاتأمامالوحيدالظريقهىالدعوممةهذهأنلمت،مستحيلا

يسألمنإلىكليمتدالتقادمهذاأثرأنذلكيعنىو،يمةالجرأجيلأمنالعقاب

عدمخمائصهأهمكانتولذلكةفيهامساهمقهنوعأياكان،يمةالجرعن

عنلايزيلالجمائيةالدءوكةبهتضضىاكىالتقادمأنمنالرغموير.اتجافئة

حجخمع!9.ثء85ءمج+!ةمحكاققمحندمحلااللحبكهظعي*ء258+433((،



بأثرهفهو،الشرى!نهاالتبعيةالمماهمةيعكمولا،المشروعةغيرصفتهالفعل

أحدهمعلىالعقابتوفيعإلىالطريقيجعلالجريمةفىاطساهمينلمليكلالممتد

ه"؟3مظقاطريقا

ايحصدورتارخمنانزمنمقمدةمضىيعنىفهوالعقوبةتقادمأما
مدتهباشكلهينقضىو،ئتنفيذهابجرانخلالهايتخذأندونبالعقوبةالتهائى

يفترضبذ،شخصىبطايعالتقادمهذاثرأيتمعمو"العقوبةتنفيذفىالمجنمعحتها

فىمساهميستقلكلالحةهذابصدورأنهوالقاعدة،بة؟العقوعنهائىصدور

بتنفيذلاق!زامهمبالنسبة!تهمارتباطفلا،المساهمينمنغيرهعنبمصيرهيمةالجر

صدورهتارخعنالمساهمينأحدضدالحكمصدورتاوجاختلففإذا"العقاب

العقنبيحولثمونتنفيذلاوللأبالنسبةمدنهالتقادماستكلفإنتحومساهمضد

هذاأنالبيانعنوغنى.قكتمللملهبالنسبةائتقادممدةلمذاكانتالثانىع!كأ

الشركخالركنوجوديمىفيولا،للفعلالمشوعةغيربالصفةلهشأنلاالتقادم

التبعية.دساهمة

4ونلعقالبئبمممرلمصرممص!معنهحئلما!يلبرسمقعول-49ول

الفاعلنشاعذأنبيتهايجمعالعثرهى!هاالتبعيةالمساهمةفيهاتفقدالتىالحالات

التبعيةالمساهمةمنهتستمدالذىالمدربذلكفزالالمشروعةغيرصفتهفقدقد

لهاكذلكتآثيرفلاالصفةهذهعلىلهاتأثيرلابلتىالأسبابأما؟الشرس!ها

نأدونغولأنشأنهامن،إنكان،التبعبةللمساهمةالشرهىالركنعلى

،ءلهع!لح!-.ء+89!آ+.46ةرجحطنهكعح!.آئ85،بجه880(؟،

للتجزئةطبلاهغيربنفسهافائمةوحدةائتقبدمبابفىتتبرالجرممة،أنالنفنىمحكةوتفرر

مبدأكلنولهذاءلبراءاتمناننقخدمهزا!طمماحمفىولاا)نقاجممبقئمامخديدحمفىلا

حققلوجودهاالحفقالحاىبعملةسلىالأطكلافبهيفومالذىائومةيةهويبسكلةفيادم

فوجهالفلمالفواعدجموعة936،سنةينابر؟؟-فقنهه:"ومشزكاينهفعببنمرتكبيهاجمبح

الفانوفيةالفونعدجموعة؟937شةنوفبر7فغمةنظركذللةأ،828عة؟82رقم3مج

؟ونيه0،9كا47من269ونم6ء؟9،3سنةفوفبر29ءكا2غمن268رنم8ب

.652عن632وتم7مج(9،8سنة
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الغبعيةلذساهمةالشرتحةالركنفبتوافر؟عقابعليهيوخأنفعلهعنيسأل

بالأسبابذلكيتأثرفلاوجودهاتممتكمل-الأخرىئوكانهاإلىبالإضافة-

القاعدةهذهعنونعبر.المساهمينأحدعلىالعقابتوقيعدونتحولالتى

نإننيهاالمساهينتعددمنالرغمعلىواحدةالجريمةبناكانت":بالقول

منماخيمةالجرفىالمصاهمينلأحدعرضفإذا.،بتعددهمتتعددعنهاالمتولية

فىلهأثرلاانعقابماخأنذلكوتفسير،سواهدونمنهاصتفادالعقاب

للمساهمةيكونثمومنالمشروعةغيرالصفةلهزالتماقالفعل:يمةالجرأكأن

علىخطفيحرضصمخصافمن:العثرسى!تهامنهتستمدالذىالمممدرفيهالتبعية

طبقاممتنعاعقابهوأصبحشرعصازواباخطفهابمنا:ناطفبروجولويعاقبأنئ

باترفلأءالعقوقانونمن29(للمادة

الوجمرئوا-مبتمحئبربرفىئقماميبهبقئبروققرل-498

فمنسلطة:استثناءإلاالقيودعليهتردولاتامقىالأصلالاستقلالهذا:لبناعيبر

سانرهم،دون"سهمأوالمساهمينأحدضدالدعوىتحرلشأنالعامةالنياية

الفاعل؟ضدالدعوىتحرلشلاحينفىالشعاءإلىالشريكيقدمأنفيتصور

عندماتقديرية؟مملطةتتمتعفالنيابه،الوضعهذامنيشكواأنيكيشروليس

بعينهاتجاماءلميهايملىأنالمتهمحتهامنوليسالجنائهالإجراءاتتتخذ

الدءوىيكقيإلىالعامةالديابةتضطروفد،"2"!كذكآج!ردمحة1،هجرص1جينمبغ

أوكانوفاتهبسببضدهالدعوىهذهانقضتاإذالفاعلكاقرنيكالشرضد

فتقتصرعلىلفرارهذللتجدوىعدمترىوقد،مجهوللأنهممكنغيرتحريهها

منسواهكللهأثرفلاالجريمةفىالمساهمبنئحدلدىالمسموليةمنمافمتوافرةفا(؟،

نبعة،مساممجردافاعلامذابعدالمععنىافاعلةالنفى!ةالمنكرينوعند،فيهاالمساهمبن

للمساهمةالئرىالركنكلتأثيرذىغبرالمئوليةمانمبةنالفولةيسوخاتضتالهذاووفقآ

الجركلة.منفذلنشاعرالمشروعةغيرالصفة!ثحولاباعنباردالتبعية

حيةع+أ!جيئال".ءآ!ة651.م+تكا6ة+ئع!"!دثة1*850بجي+.هثيةةق،كه8مقج(2،
فء*ءعندء"1*450لتجء".كج720
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..ثلأاءلمضرالمتهمضدتحريكها

حيمثمنمتهمالخظكلوالشريكالفاعلضدالدعوىاقيمتولمذا

الآخر(دونأحدهايدانأنفيتصور،زمينهحفذعنمستقلالبرامةأوالإدانة

لايهونبحيثحكمهأحزأءبينالإآساقيحقتهابأنالتزامهبنيرالقاضىيتقيكولا

ت!نفإذا:الآخربراعةتناقضالمتهمينأحدبدانةتكونلاأى،تناقضبظتها

الصفة،هذهمنهاعشدقدالشريكنشاطوأنمشروعغيرالفاعلنشاعذأن

أحدهالمصلحةالعقابمنأوماغالمستوليةمنماختوافرللقاضىيتبينفقد

فيقغيى.الآخرعندوالمعاءهأحدهالدىالجنائىالقصدنرافريتبينأوالآخردون

يخيلديهالجنلقالقصدانعدمأوعقابهامتنعأومسئوليتهاننفتمنببراءة
للقاصىيجوزلاولهاكن.والعقابالمسئوليةأركانلهبالنصبةتواقرتمنبإدانة

يرمىيخفعلافعلهأولأنالجريمةننفيذفىيبدألملأنهالفاكلببههاهةيقضىأن

يك،الثريدانةنفسهالوقتفىيقررثمعليهيسرىإباحةصببلأنأوتحريم

النابقةالأسبابمنلسببالفاءلبرامةلأن،تنافضعلىالحكمهذايضطوممةإذ

الشريكهبراتتهيقتبعممااتبعيةللمساهمةالشرىالركنانتقاءتعنى.

قدمثمالعهإذأويراءتهنهائيماوقضىيمةالجرقالمساهمينأحدحوكمواذا

لمذاكلنتمالمعرفةيئورالتاؤلفإنالقفماءإلىالجريمةنفعقفىتحرمساهم

أخرىعبارةوقى،النانيةللدعوممةبالنسبةفيهالمخكومالمشىءقؤالأولللحكم

بحيثالأولىالدعوىفىالصادربالحكمالثانيةالدعوممةقىالقاضىيتقيدهل

لأنالأولىالدعوىفىالفاعلنجثهاءا5فإ؟يخالفهبمايقضىأنلايرزله

بأن"ثانيةالدعوىفىالقاضىيلترمفهلمشروعالفعللأنأوترتكبلميمةالجر

ارتكبأنهالقاضىوأنبتالفاعلأديقواتاةنفصهللسببالشريكيرىء

هذاأنعلىالدليليقيمأنذلكبعديكالشرمنبقبلفهلمشروعغيرفعلا

،عهينه"عم!.ملاالة8.ه،لمحهـ.مع-!يى9نير+"عع!"بدكعة.م+898ء"مملمح(؟)

-659مى8-كارتم"بالفافوفبةالفواعبكشكلة؟9،2سنةمايو4كنى

الغوبت،نون-32
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ايدىهوالشريكاكلنماإذحالةفىنفسهالتساولويئور؟مشروعالفمل

الدءويانتضحدأنمحلهةفيةنشكومالشىءقوةأنالقاعدة.أولأحوكم

الحم(بهنافهاالاحتجاجيرادا)مخب.والدوكةالحويمفجهاصدرالتىالدعركة)

فوةفلاالثوطهذهآخدانقفىفإن.نهماوسبماوموضوءحهماافهمماأترحيثمن

فىالحريةكلالثانيةالدعوىقىوللقنضى،لجهاصدرالتىاوعوىغيرقىللحكم

ذلكطبقنافإذا."فلأسليمايراهالذىالنحوعلىالقانونوتطبيقوطئعهانحص

فىفالمتهم،أطرافهمافىاختلافهمالنالتبينالسابققينالدعويينبينآلعلافةعلى

لايكونالدعويينأطرافقىالوحدةمرطبانغناءو.خهماثافىغيرهبحداط

فيهاالقاضىممعثمومن،النانيةابكوىفىقوتةالأولللحكمبأنللقولمحل

فمن،القانونىواإنطقالعدالةاعتباراتمنيبررهماالوضعولهنا.بحر؟قكاملة

يكنلمسابقةدعوممةقىصدرجالثانيةا!عوىفىالمتهميغمارأنالصيهغغبر

علىيحظر.أنالمقبولغيرومن،نفسهعنفجهايداقعأنلهيتحولمفيياطرفا

السبلمقالثانيةالدعوىفىلهتكثمفتلمفاإئباتهاوالحقيقةوراءالسععالناضى

الأونىقكلأ.اوعوىفىمنلقافاكانة

الجرائمبض:للافوصض-نهاصر!رنحبهيانوئلتىئم5-ابره499

وارنارالإلايركأكبهالاجريمةفالوظع:معينةصفةيحللملامنيرتكجهالا

.68كامن5.5رقم6بالفانوفيةالقواعيججموعة؟9،هسنةأبربية2قنهأ؟،.

العاجربامحمجتجأنالثايهانحوىفىللمتهمبةنالفولبلىللففهاءبةيذهب(2"

الثانيةابعوىفىلهقوةفلامصلحتهغيرفىكلنلمذاأما،مصلخهفىكلن)نالأولىنلدعوىق

-،الفانونىالشدكيفخرالرأىوهذا-لمعد+ع؟"بعك+هق9"+650ءئ+،8.هـام

أحدماافتفيفإنةوالفضاءافتافىبهامسلمشروطفيهالحكومالىءجوةل!!جاجنذ

لدننمبوإظ،بهنفولهاثدممةبالرئقالنفنههمحكةنسلمولأ.القوةجينهللدفعمحل-فلا

الشىءبفوةموصعوىسببلملياسقنادآالجبمةفىالماهميقأحدببراءةالصادوللحم*عزاف

فنفة:ششكاأوفاعلاكلنيمةالجرهذهفالمماهمةائيهينسبمنلمدكلبالنسبةفيهالمحكوم

سغةفوفبر17ة572.خع858وقم4بالقانرفيةالقواعدبرعةآ939سنةيوفيه"

.688ميكا92رقم5بلأ9،2صنةأبربل579027بى5ءعوفم5مج؟98؟
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موظنتبلايرتكيهالاجريمةواوشؤمتزوجغيمارشخصيرتكجهالإجريمة

يحددهاالصفقالتىلهتتوافرشخمىيمةالجربهتقومالذىالفعلارتكبفإذا،عابم

المتبعية،للمصاهمةمحلا!دلونأنفضصورالتجريملنصالفعلهذاخضعالقانون

ان.القانونلدىوسواء،الشرى!تهاممهتستمدالذىالممدرلهايتوافرإذ

إنما.و،لذاتهنشاطهالشارعيجرملالمذ،يحملهاألاأوالصنةهذهالشريكيحمل
يقصورلذلكوتطبيقافك.3الفاعلنثاطمنالممثروعةغيرالصفةاستمدلأنيجرمه

شخصيهونأنيتصورورضيهكابغيرأنتىوقاعفىجبرممةثحرئةامرأيخونأن

.-رشؤفىمريكاموظفةغيريكونأنيتصوروناؤفىشريكامزوجغير

لاتتوافرالذىيكوالشرالمشطلبةالصفةفيهتمواقرالذىالفاعلحوكمبذاو

لأرأةيدينفقد،الآخردونأحدئيدينأنالقاضىحتةفمن،الصفةهذهله

تناقضول!،لهاالفاعلهابأنهالمتهمالرجليبرىءوالوفغجريمةفىكمعريك

الجنائىالقصديتئأوعقابماغئومستوليةماغوافرلمهاحةفقد،ذلكفى

بهتقومالذىالفعلارتكابهيثبتلملأنهالفاعليبرأأنيتصورإنهبل؟ئديه

ارتكابنبوتعدمأنفلكوتفسير،منذلكارنمكليكالثريدانويمةالجر

ذانه،الفعلارتكابثبوتدونبحوللاالحرممةبهتقومالذىالفعلالفاعل

.باب-ألامنلسبببعديحاكملمتحمرشخصافاعالهيكونالحالةهذهوفى

للمشاهحةالثرىالركنأنقدمنا:ئلضوعفةئدممعيئباهمة505

وغنى،المشروعةغيربالصفةالفاعلنشاطانمرافت!ثلمذامتوافرايعدللتبعية

تكتمبفيهاالئروععلىالقانونيماقبجريمةفىالشروعأفعالأنالبيانعن

سببمنمرتكبهايستفيدولاتجريملنصنخضعباعتبارهاالمشروعةغيرالصفة

المصدرالمساهمةهذهفيهاتجدبذ،فيهاالضبعيةالمماهمةرو.هتتولذلك،إباحة

خابأوفأوقففغلعلىحرضفمن.تث"الممضروعةغيرصفتهامنهاتستمدالذممة

عقهعت.قة85ء.ء+لهة7ة،آمحقض++"مح+ءكمحعظةي+"،ثلأ4+8ككةة(ة،
كعةقكه5.83،تعركععكثجرمعة.2نحكي

ءكاعيجءعح!"*ه80عنة،آجفدمحعيج+.مكيجط+يجك.ء+ثصه4ء+.2-نهكم(3،



يعبرو"قتلقىعوعفىشريكايعدفيهالفاعللإرادةلادخللبمبأثره

ه"الشروعفىالاشتراكعليعاقب"؟القولا!يقةهذهعننلفقهاء

التثعيةللمصاهةالمادىالركة-2

للأدىبالركنتعنى:ئلمبهضىللثهزائارىهناعرئليجكن6.5

ثارلهالك.امنمليهوماينرتبيكالعثرنيهياالذىفالفشاطالإجراالتبعيةلةساهمة

تتمثلةالذىثارهاثمجراىالإالفعثاعذ:نلاثةعناعرعلىالوكنهذايقومي

بيتهاهبطترالتىالسببيةوعلاقهالإجراميةئتيبنهفها

اتمعيةاالمساهمةفىالاجبراتحةالفشاط(ا)

النشاطوسائلالقانونيحدد:ئيف!جمنهبئحىللنشالهبةي!ار-525

الشارعحرصاغطةيفسرهذهو؟الحصرسبيلءلىللتبعيةالمساهمةفىالإيمبحقامخ

تمثلالتىالأهـمالسوىفيهتدخللابجثالمساهعةهذهنطاقتحكيدعلى

ةلهناغطةهذهوفى،خطرهاعنيمالأهميةمنقدرايمةالجرقىمساهمتها

فلابد،لذاثاالقانونلاتجرماالتبعيةالمساهمةبهاتقومالتىالأفعالإذ،للأفراد

تحكمإلىلاالقانونلملىيمهاتجرفىالمرجعيكونكلعامةبممفةتحديدهامن

والمساعدةوالاتفاقالتحريضفىالوصائلهذهالشارعحعروقدالقلضىلا".

5(باتالعقوقانونمنغ.الماذة)

فونهبر73غ:عنالشريبثماكونشاطجفيرالنبحيةلدساهمةةياملاتأغقعننلبيان(؟،

العلمكلنلمابنه،الحكةبمولةوفبه،*92من88*رفممحكةالنفغىنأحكمجموعة519.سنة

شريكأبعدبوقوعهاالعالمأننعتبارعلىجنائبةلمسبمةئاسأالفانونفىبعتبرلانبركلةيرةوع

قافونمن8-اندة!شلصرعطبقآفانمأ!عنبرلاالجرغةفىالاشزاكآن-)،مغبرمعهاى

عبةلمياءمخربضهأومةارلحهاكلالجانىمحاتفاتثبوتالمتهمحققتوافر)فالملائلضوباتة

اثبهمصاء3"برنباققارعكلن،ذلنةعلىمفبلبانه4طمحبياءمساعدتهأواوتكبها

نابة،نفضهبسضوجبقصوراقامرابالتزوبرعلمهمجردكلالشوبرجركلةكنربكق

ء"6جريعةارقكابكلالمسبعدةأوانحريغةاأوالاتقنقلثبوتبذاقهلايهفىالعلممجرد

كا-82ص3هم،رنم.55مبادىء،واشدعلىقحتووا"7،-.
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لمساهمةباأئتهمابدانةحالةفىالمونحوعطضىئتزاماإلىالحصرهذانودىو

النقضمحكةتستطيعالمساهمةكللوسيئةواضحابابمحكمهيضمنبانالتبمية

.عقاذنىالوسينةهذهدخولمنبنأكدهاالقانونقطبيقمحةمنتتحقتةأن

.-.القائون"فلأيحصرهاالتىنوسانل

وسائلبمنوسيلةيلىكلفبا4بالدراتتناول:آدرئسىنهؤ-د53

يمة.الجرقىالتبيةالمساهمه

يضالعحر-

لذىالجريمةفلأكرةخلتمةهوائشحريض:الفريفننعرصض-د45

يمة.الجرارتكابعلىتصصتمإلىتتحولتدعيمهاكلثمشخص

إلىيئجهفمهونفسيةطبيعةذوالمخرضنشاعذ.أنالهعريفهذامنيتضحو

نثابهمئهةواضحبذلكوالفرق،يمةانجرإلىفيدفعهعليهيوثرالةلمعي!كلنفسية

يستعايةباعتبارهماديةطبيعةالفاعللتشاطيغامج.أن.تكونبذ،الفاعلونشأط

ه"2"جراميةالإمبإثحرالنتيجةنحوعلىفعدبجققللالطبحةبقوانين

التحريض،وصائلبينمساواةالقانونيقر:آلفيفيوانلة-د55

-بصرفالتحريضإذاكانبماالقولللقاضىفيترلشالوسائلهذهيحددلابةبل

القافونخطةعنتختلفاغطةوهذه.متواقرغيراممقوافرا-وسيلتهعنآلنظر

والوءيدوالوعديةالهكفىالتحريضوسائلحمرالذى(بحمهسنةالصماجرالقديم

ضرتكعبعلىالمو9منللمحرعبةماواستمال.والإرشادوالدسيصةوالخادعة

ءلإ(5)المامخ.الفرنسى؟اتالعقونون2عنالتعداد.هذاناقلاأ68)المادةيمةالجر

*هثب"23مة،8وقم9؟سالرمبةنلجوعة؟9؟.صعسهينابر؟2ئفنه(؟،

؟938صنةتوفي2028بحع؟كأرقم2؟سالرحمبة-نبمعوبهعة؟9!ل9أكتوبرنة

أحكامةع!ع.؟955سننةديسبر260.بح68!م38عوتم40بالفافوفيةالقواعبجموعة

8.محكلفب+5ط.ء0008150-.-.823ص-؟59--مقرة2شإلنقنيمحكة



والقفاءالفتهرئنىفى-تكفىلااطلملاتفبعض:وأضحايبطتينبينوفلفرف

بحدكةطريقعنيهنلملأنهيضفيهاالضحرلأنالتبعيةالمساهمةلقيام-فرنسافى

يوجدلاولكن،ثلأ9النعهـيحةمجردذلكومثال،القانونحصرهاالتىالوعابل

بذاوخاصة،بالنصيحةتاتماالتحريضاعتباردونيحولماالممرىالتانونفى

وجهتمنتفكبركلموثرمقنعآسلوبفىغتأقرأوبالإلحاحاقنرنتما

يغلبالتئهىالسابقةالوسائللأنمحدودالنرفهذانظافولكنةبامهلا"

بالإعمافةوهىغيرطريقهارثي"عنالتحريضيتحققأنيندربحيثإليهاللالتجاء

فىبهابتوافرهالقولفىالقاضىيترددفلا،التحريضحالاتأظهرذلكإلى

لغيرهاهبالنصبةيترددقدأنهحين

!رة،عنتعبرهوالمحرضنثاط:!اوايرمهءامصرد56

تنفيذها،تعترضالتىالعقباتشأنمنويغضدوافعهايبرزويمةالجريحبذفهو

القولطريقعنتحريضبينقرقفلا،الضعبيرسبلالقانونلدىوتستوى

الظروفهإلىبالنظرلهإذاكاش!-الإنجاءإنبل،الكتابةطريتهاعنوتحريض

.الفكر""عنتعببرايصلح-واضحةدلالةفيهاصدرآلقة

،غيرمشروعفعلعلىينصبأنأى،مبامرايضالتحرحونأنبتعينو

م!ئخخ7؟صيقة8.مردءه،87ة+لا8نهنسهممية-+جةعجعةلحععحعيج(؟،

،358بى26كاوتم؟مجالقاتوفبةالقواعدجموعة؟929سنةمابو؟6فقضه(2،-

سلطةللمحرمنبهونأنقافوفأالجربمةفىاقتريضةلنوافربلزملا"لمنهالحكةقفولوفيه

يججماالأقورإومدنالأفعالالمحرضمنيصدوأنمجفيىي.يخفعلأواصءاغرفىتجعلهكل

.،الإجرامالىفبدفعهالفنعلشمعوو

ء295منالعبدمعط!الصعبدليعنووا،بم!(

منهمصمماكلن)ذالأنه،يمةالجرعلىبعديصعملمإئيهبوبمنأنالتحربمةيفترعة(4،

ا!ريننكلن!امدونصرلةلاولكن.جدبدمنالتعيمإببيخنتةأنينصورفلافبل

حقةآمتروىوطلشأنحيافىفترددالجربمةفكرةذهضهلملىوردتقديضهقرالمرادآلئمضن

!محعهنهمح.دلمحة+كلاقفخ؟16ق.ى.غثهلديهالإجرايائتصعيمبهلخنتظنثاطهالجرض3بى
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.،طروفهيمعينواطفعلعلهايضالتحرينصبأنيتطلب!لالقانونولكن

واحداالفاعليرتكبأوجميعابرتكبكلأفعالبلةكلائتحريضفيتصور

ىذغيرموضوعهماكلنوحو،المباثحرغيرالتمريضأماءاختيارهحسبمتها

متفقاالتحريضلحظةوقوعهايمةكانجرارتكابإلىأفضىولكنهإجراسيةصفة

العداوةيخنتةفمن،التبعيةللمصاهمةلهسلةيصلحفهولاللأمورالعادىالسيرمع

الوضعهذا،ضدالآخريمةجرعلىأحدئفيقدمد!ابنفسائءفضلىشخصينبين

صحصين،بينالعلافةفيسادمجردإغاو،يمةجريهنلممحلهلأنتحريضايعدلا

."ث"جريمةفسادالإهذاوليس

يعلأبلاالقبعبةللمساهحةالمحريضكوسيلة:اتحبفنئنولم575

عليه.يعاقبلاالقانونأنأممة،الجريمةوقوعإلىأفضىإلانذأعليهالقانون

جانبوالى.يمةالجروعوإلىالمفغىتأثيرهإلىبالنظرعليهيعافبوإنما،لذاته

التحريضذللثومثال4اتهكعليهيعاقباخرنوعاالقانونيعرف-يضالتوهذا

فىعليهاالمنصوصالداخلجهةمنبالحكومةاقننرةانمالجرارتكابءل!

والقحريض،باتالعقوقانونمن9ءالمادةغليهتعاقبالذى94إلى86منالمواد

الحكومةبأمناغةالجناياتأويقالجرأو-الهبأوالقتلحناياتارتكابعل

ءباتالعقوقانونمنكللا2المادةعليهتعاقبنلذى

يوجهأى،فردىتحريضأصلههولىالتبعيةلبساهةوالتحريضكوسيلة

جانبوإلى.يمةبالجريقنعهموبهمفيةمملاغرضيعرفهمئشخاصأوشخصإلى

وهو،العننم!التحويضهوآخرنوعاالقانونيعرفألتحريضمنالنوعهذا

أنوالفرض،العلانيةوسائلمنوسيلةطريقعنمن.الناسجمهورإلىيوب

احغدهمابرممةيرتكبأنيعنيهولايخاطبهالذىالجمهورأفراديعرفلااغرض.

نوتكابها"2".فىايهميتكمأنعندهيستوىوإنمابالذبت

5ري!يئ+ء!عة.!عجء!مو".هه....؟ة،.

!الع!يه-.علاميقر".مكعج-(2ف



(لعلانبة.فوسائل،الفردىالتحريضمنخطورةأكثرالعلنى-والتحرلض

حجية،الجانىعباراقكأعلتضفى،الأشخاصعاللىكبيرمنإلىممتدااثرعابإعتبنر

الأيقنلاعلبيتهممن-يوجدو،دانفعالآوئشدتأثرأأصحرعالناسجماميرلمنثم

العفوباتقانونفصوقد.وملائهالمثل.ويفربالحاسةفىنخص.يبرف

أكنرأوواحداأغرىمن"كلأنفقرر.ثكلذالمادةفىالعلنىالتحيصعلى

عنهصدرلميماءأويفملاوغلنابهجهرأوعياخبقولجنحةاوجنايةلهرتكاب

أخركأطريقةأيةأورنوزأوبثهسيةصوراوصورأورسومأوبهتابةأوعلنا

يكاعريعداللانيةوصلهبلمنأخرىوسيلةبأيةأوعلنيةجعلهااقثيي!طرقمن

الجنايةتيهالإغراهوقوعهذاعلىهبتراإذلهالمقرربالعقامب!يعاقبوفعلهافى

فيطبقالجريمةفىالشروجمجردغراءالإغلىبزتبآمالمفا.بالفعلةالجنحةأؤ

الثايعآنهبردومظهر.،المثروععلىالعقالهبفى.القانوفيةالأحكامالفاصى

إحدا!فىالشروععنأوانحبنحة!لالجماية.عنيصآلهأنهعلنالذحرض؟اينصبة

ذعلاقلإخامبةتكون.لاقدأئفيمنالرغبمعلىاريهبه.لمنمريكايأئمباره

الجئاياتعلىالعاىالتحريضةطاقيالقانون.قصرفقطالتشكذهذاونزاء.به

.للمخالفابنطاقهيتعمعالذىالفردىيضللنربالنصبةطمه؟ذلكيالجنحخفالف

أحدكأ!فى!ناالعلانيةيركةالثمارعأنبإعتبارةأخيراالتحيضمنعايختلفو

مون"الآخر-

مظهومنحالانهأغلبفيالتحريضيتجرد.:ئلنكرم!امماف-585

ويجوز،قال"لإثباتهالقراقمجلىيهن.الإعيدبديهن-لملذللت،الحواستبسه-

.قك،عليهالدليللاستخلامقيمةالجرءبر-لاحقبماوئمحاربين-إلى

.22كامن؟27وقم3"ب.فوفبةالفاالقواعد1بخوعة9391سنة.يناير3هةةفن(0.1

58ممرتم6ء1985سثمايو28ةخ0.3556ونمكا.مج؟93هصنةةب!ربأئولة

.7؟9ص

-719ص58.كاوغ6مجنلفانوفيةالقونعدجموعة؟185سنةمابؤ28ضمق"-أ؟(

:،-.289منه8رقم؟"سالنقننمحكةأجبهمجموعة"ث*59فبرقو.صنة3.هل



تفافلاا

ارتكابعلىأكرئولمرادتينانعتادالاتفاتة:شصرف-559

الطرفقبولصادفهالطرفينأحدمرعرضاالاتفاقويفقرض؟الجريمة

أوأكز،ارادتانقوامهإذ،نفسية1حابوهرهفىوالهتفاق.لآخر""

الوسائلوهذه،رادةالإعنالتعبيروسائلمنيصتمدهماقىمظهرلهولكن

.إيماء؟وئوكتابةقولاتكونفقد،متنوعة

منلمرادةعلىتعلوالمحرضلمرادةأنوالإتفافاالتحرينه!بحةوالفرق

الفانىلإفناعالجهديبذلالذىهوثميمةالجرفكرةصاحبالأولبذ،بحرضه

تةمادللمرأداخالمتفقيننجدذلكفلافى!عو،ويهجراىالإالتصميموخلتمة

الجريمة.فكرةوإذاكانت،الجريمةبفكرةمقتنعمنحهمفكل،أهمية

وجوديتفورولذلك5فورياقبولا؟مادفعوضهفإنأحدهملدىنبتتقد

تبعيةمساهمةوسيلةاعتبنرهأهميةتسصحوبذللث،التحريضدونالاتفاف

دونالناعلمعانفقمنعلىالعتابتوتيعذلكيهفلبذ،بذاتهاقائمة

.بحرضهلا،أن

الجريمةقىالتبعيةدلمساهمةكوسيلةالاتفاق:ئيرشفابةنرعا-د6.

القانرنولكن.عليهبناءيمةالجرارتكبتبنمابلاعليهالقانونيعاقبلا

طرفيهأحديرتكبلمولوأمحة،فىذاتهعليه؟ماقبالاتفاقظمناخروعايعرف

ء(العقوباتقانونمن48،96المادتان)عيهاالمتفقيمةالجر

اقانرفيةالفواعدجموعة؟9كاغسنةفيابر؟9ضه:الاشاقمامعنىمخديدفىأنظر(1،

مايو2؟.822ك33آرتمكاب؟935سنةفبراير؟؟ة373عة3؟؟رغ3ب

؟596فبرنبرممبنةأوله.739عة2ء8رغ7سالنقغنمحكةأحكلمجمؤعة؟956سنة

.؟.؟3نهة23رنم؟.؟س

علىللبنباقافيةتعلبقفتءاقحريفةبافبئلةالاقبقالغعىعلىأهمية؟بانفىأنظر(2ث

الفوشتءظفونقولالأالكتلبفىالرنج
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هوانعقادالاتفاقجوهرإن:نوفنحىلأالبرضايةءس.للفرلة-615

يعدن-التوافقولكن،واحدموضوععندتلاقيهاأممة،أكنرئوارادتين

تسيربراداتنعة،تتلافىأندونواحدموضوعنحوالإراداتاتجأهمجرد

الإجرامفكلهقيام"بأنهالنقضمحكمةعرفمهوقد"الاتجاهنفسفىمستقلة

خاطركلوانجاهالإجرامعلىخواطرهمتواردأى،المتهمينمنعندنيبجيها

الأذممةإيقاعتعمدفريقهمعناهلسيورخواطراليهتتجهماإلىذاتيااثياعمتهم

فجوهو،والتوافتهاالإلفاقبينالفارقعمقبذلكيتضحو.كار؟"عليهلهلمخفة

وسيلةفالانفاق،الأهميةفىذلكمعديختلفانوما،الثافخفىلهلاوجودالأول

فكرةلشخصنخطرتفإذا."23ليسكذلكالتوافتهاولكن،التبعبةللمساهمة

أحد!يكشفأندوننفصهعلهاغئفتلفكرةلآعخروخطرتغريمهفتل

يمته،فىجريكاعله.شريعدلاحدهاعزمهفالثانىأنفذنمتصيمهعليهنعقداخرعماللا

مستقلة.لجريمةقاعيهامختافكلالوقتنفسفىيمةالجرنقذبذابنهمابل

الجرحيمةفىجرالعقابيدلخكسببفهو:ةمحدوقانونيةأهميةوللتوافتها-

علىالمتوافقينإلىكلتمتد،بحيمثالجنائيةالمسئولبةنطافولاتصاعالضربأو

ولمالجريمةبهتقومالذىالفعليقترفلممنبينهممنقديكونأنهمنالرغم

من243المادة)القانونيحددهاالتىالععيةالمساهةوسائلبإحدىفيهايساهم

.(العقوباتقائون

هوانعقاديذ،نفيةحالةجوهردفىالاتفاق:آيركأفالةاعبات-625ة

عنه؟التعبيروصائلفىيتمثلظربيامظهرالهولكن،قاته+"الإرادات

لأ86كاسة72رقم1بالفانونيةالقواعدجموعة؟929سنةفبرابر3؟نفنهه(؟)

.258مة22.وغ؟ب؟929سنةأيرييةغ

.903مة8لإرنم9سالنشنمحكةأحكامجمجكلة؟958سشةمايس؟8فقنن(2)

قلاؤمولا،الإعجرأوسبتةعةاقافوفىاودورهطبجعنهحيثمنمختلفالاتفأقفكاتم"-

؟958كمشةمابو37نفض:الاتفاروشوافرالإصرفرصبقيتفىأنالمتصورفن6يبنهما

رقم؟؟فى696ءتممنةفبرابر(ول".585عن؟55ؤنم9سالنقغنمحكة.احكافخمجغشة

،.ء2؟2صخ33
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ولوكلفت،القراسلهال"ذلكفىبما،الإثبنتطرقعسبعيممتخنصهأنوللقاضى

.لهك،يمةالجرءدلاحقةوقاخ

المساعدة

صورته-أياكانت-الهونتقذيمهىالمساعدة:نمبفة-635

.ءعليهبنا"يمةالجرفيرقكبالفاعلإلى

والإمكانياتالوسائلالفاعلإلىيقدمأنالمساعديفالتعراهذمنيضصحو-

"تمترضعقباتكانتيزيلأوهوذلكلهأودمهليمةالجركابارلهتهيىءالتى

همنهالهنه،يضصفالأقلكلئوطريقه

باخقلافتختلفإذ،عديدةالمساعدةصور:ئبه،اعبرةصرره645

مجدبة،بهتكونالمساعدةأنمرتكبوهايقطرالذىوالنحوجريمةطروفكل

يلها:فمانستعرضهاأنونرى،الغملفىتتحقتهاأنيغلبصورفثمةذيثومع

؟..85مة93وفم2بالقانونبةالقواعدجموعة؟9كا"سنةفبراير6هفن(،)

سنةفبرايرول1ث068عة؟لأ6وتم8سالنقضنمحكةأحكلمجموعة؟9ه7صنةفبه50

.612نهة*2وتم6؟س996ء

.537منكا09رتم7بالقافونية.الواعدجموعة؟9ت7كتوبرسنةأ7فقضة(2)

.2غ9ص54وقم06بىنلغففنمحكةأحكامجميكلة1959سنةفبراير3،

آلاتأوأفاعلينسلاحآأ،ةاعيدأوأعطىمن،بانه.بالمساعدةيكالثاوعنلعغرعرف،ك)

الأعالةأخرىفىيقةطربأى!اعدمأوعلمالبهاممارتك!اللجربمةفىاضملآخبعاأممثشىءأو

؟859سنةالفمافونوضىعندالثاوع!فتولم."لارفكاجهاالمتعمةأوالمسهلاهأوالجهزة

الاشماوةشنىعنأنيمكن،يمةللجرافتةأوالجهزةفىالأمحييةالمساتة"عمارةأنيلاحظان

نرتكبىاستعملةتكخرشىءئىأوأوآلاتأسلكةالفاعليأ(والفاكلبتهلاءبلى

الضوبتفانونفىعليهماكلنتكللخلةحىالميبغةهذءطةالإبقاءفضلولكخهبراحبنخة

طاقفىالننبيقولمداخعلأالىنلحذفيودىأنخشبةى8وذ،-؟88كاالعادرتاقمديم-

للفدفىالحقانيةتعليناتأنظر)"عورما1دعدمنالفبكللملىسلحةالأيعطبءبا-تبعندالمساعدة

ء(فى95غسنةالنوبا.نهظنون،؟من-
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الفاعلإلىونرشاداتتنليماتبإعطاء.تتحققالمساعدةعورأبسطبن.

تنفيكهاتعترضالتىالمعوباتمنائتخلصأوالجريمةارتكابكيفيةلهتوضح

،يلسماكلة)قصتايكفىالتعليماتمنقدروأى.ثمراتهاعلىالحهفلأوكيفية

طريتاعنتسهيلهاإلىالمساعديسيىالتىالجريمة.القانونرحلةعندوسواء

المادةصناعآإلىكينيةالقاتلبإرثادالمساعكةهذهفغتحقق.برشاداتهوتعليماته

أوبابهتحطيمئوعليهالمجئمسهاكنآسوركيفيةإلىبإرشادالسارقاوالسامة

عليهالمجنيفيهيخفىالذىالمكانإلىبإرشادهتتحقق!،كاالمقلدالمفةاحلمتعمال

مالههعقالدفاعحاوللمذأمقاومتهمنالتخلصكيفيةإلىبإرشادهأوأشباقه

يستعملتحركلمىءأىأوأوآلاتاسلحةتتديمالمساعدةصورومن

شيثاتفترضإذ،واضحمادىمظهرالصمورةولمذه.الجريمةارتكابفى

هىالأشياءهذهوأهمءالفاعلإلىالمسلعدمنالتسليمعليهيردمادىذاكيان

وايمميوفبطبيعتهاكالبنادقأسحةئكانتوسواء،نوعهاأياكانالأسلحة

المساعدةوتتحقتط.والمطارقالإعتداءكالفتوسفىعرظتستخدمأدواتأم

ذلكمثاق،الجريمةتنفيذفىيعينأنيمكناخرمىءنىبتقديمكذلك

عرضهتكأومرقةلاركابمخدرةمادةأوقمللارتكابسامةمادةتقديم

تتدينمكذللأالصورةهذهفىيدخيهاو؟بجهاضلاتحتكابمجهضنةمادةأو

يشعننمزوركلسندتقديمأو،مرفةارتبفىبهيستعانمقلدكلمفتاح

تهإعلرةعقارتيك"الشىءهذايكونأنئزالجاومنءنصبحيئ"ارتكابفىبه

تجرىناعةكليعارةأوعرضهتكأووقاعجريمةنيهبزتكبمسكنكل

الفاعلبدءعلهاحابقةبأنهاالصنورتينهاتينفىالمناعقةوتتميز."مبارزةفبا

ءممهعيجبةءالة659.م*2مجقلا("

ه!خة+5!،+.9"ع9650ةرئحةء8.!الةم+50ةكمق!حك.(2،!

*كمهحب"ء.ء+كج5،آ"م..ئم
-..36،عي235-م!و"مصطئهةجمودعوداوئهتوو

جظيهيجصلائة8،ه+2.5.هال(3"
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ه"يمةللجرالمجهزةالأعمالفىمساعدة"بأتهاوتوصف،يمةالجرتنفيذفى

بأتهأحينئذوتوصف،يمةالجرلتضعيذمعاصرةتكونقدالمصاعدةولكشها

المساعدتدخلتفترضوهى،،للببريمةالمتممةقوالمسهلةالأعمالفىمساعدة"

بتهائهاوفيهاالاسنمرارمنقكينهيمةللجرالتنفيذيةالأعمالالفأعليأنىحين

المصنهلةالأعمالفىالمساعبةبينوالفرفءالإجراميةالنتيجةيحققالنكهاكلالنحو

يتدخلالذكةبالوقتيتعلقزمنىقرقلهاالمتممةالأعمالفىوالمساعدةيمةللجي

الثانيةةعنمبكرايمؤتفترضفالأولى،الفاعلنئماطإلىبالفسبذالماعدفيه

المراحلفىيزاللاوالفاعلالمسهلةالأعمالفىالمساعدةتتحققأوضحعبارةوفى

المساعدةأما،يمةالجرتنفيذفىلاستمرارمنتمكينهوت!هدفالأولىاقعنفيذبة

وتستهدفيمةالجرئتنفيذالأخيريلراحلفىوالفاتللأفتتحققالمتمةالأعمالفى

فىالمساعدةوأمثذة.جراميةالإالنتيجةوتحقيقالتنفيذهذاإنهاءمنتمكيضه

للصوصيمكنمفتوخاكلالمكنبابخادميترلشأنيمةللجرالمسهذةالأعمال

يرتكبالذممةالشخصالماعديريانأو،السرقةوارتكابفيه.اوضرلمن

المساعدةأماءما+بعضوتسليمهفيهالثقةعلىعليهالمجنىبهذلكفيحملالنصب.

يصاهمأنهبذ،مزورةورقةعلىشخصيمثهدأنفمةالهايمةللجرالمتممةالأعمالفى

عليه،المجفةمنضادرةإظهارهاكانهاوالصحيحةالورقةشكلإعطانهافىبفعله

الطبيبوعولالمسأعديعوفأنأو،يريث،الزوإحكامعكإعانةعملهوفى

التى-العقباتبذلكفزيلمميتةبجراحالفاعلاعابهالذىعليهالمجنىلإنقاذ

النتيجةلتحقتهابذلكيمكنوالأخيرةمرحلتهافىالتنفيذمةالأفمالسييمرتعترض

بخواجمنيمكنهنقلهايبةعرالارقشخصيعيرأنأو،يث"جراميةالإ

-"3عليالؤالجنةيحوزهالذىارعنمنالمسوفات

.22كلأ؟77رنمممبالفانوفيةالفواعدجموعة19كا3ديسبرصنة27سنن(؟)

ءمةمخيعة*فمنهلأ!مظ؟علي.ء.ب(2)

.36،!ج2كا5رقممصعلفىعودعود!نوراة288منلجوىفىالأستاذ(3)



المساعجة:ةبليربهمكلنوعغمجافمالئئسامرةخمنبةهل-65د

بشتراكنلانإذو،يمةللبحرمعاصزأوسابقةإذاكانتإل!اشتراكاتعدلا"

المتحصلةأوبخفاهالأشياءالمسروفةفإنلذلكوتطبيقا"وثلأ.يمةالجرلاحقة؟اعمال

الفارينإيواءأوالقتيلجثةإخفاءأوالمزوراغرراستعمالأوجنحةأوحنايةمن

متميزةمسضملةجريمةولكنهصابقةيمةجرفىبالمساعذةاشتراكاليمنالةلمالةمن

قكينهالفاعلإلىالعونتقكيمقفترضالمساعدةأنذلكوتفسر5بأكأنيا

ج.التعفميد"2"أوللعونمحليعدلمالتنفيذانتهةمافإذاالجريمةتنقيذمن

ثبتفإشا،ئجريمةاندىازكنعناصرمخديديتعينالقاعدهذهولتطبيتة

عناصرهاركنلهذافيهايهتملالتىايخلةقبلنناطهأنىقدالمساعدةأن

اطرىالركنأنعنالبيانوغنى،يمةالجرفىالتبعيةالمساهمةصفةلمساعدتهكانت

ونختلف،أجزأكايالنتيجةتحققت)ذاإلاعناصرهلهتكتمللاللجريمة

المساعدةتتصور،ولذلكازمنمنفترةتشغرقالممترةفالجرائم:ذلكلىالجرائم

لاتثه!مثلاظلسرقةبيهاينهلأ:فيماتختلفالوقتيةوالجرائم،الفترةهذهنهايةحتى

السيطرةمظاهريبامرعليهأنيصعهيحجثلملجانىحيارمنالشىءبخروبخبلا

يعينمنبفعليمةالجرالمعاصرةالمساعدةتتحتتةولذلك،الحيارتنترضهاايتى

المجنىيحوزهالذىارعنمنعليهاالاستيلاءبعدالممروفاتنقلعلالسارق

الجانىهبحورهكلنإلىعليه

النقهفىالراجحاوأممةيذهب:آيرشاعلهر!كمىللساءيرهه561

المساعديبذلهإيجابيانشاطا!عطلبصورمافىكلالمساعدةبأنالقولإلىوالقضاء

.7؟9-58ممرنم6بالقانونبةالفواعدجموعة؟9غ5سنةمايو2دلفقنة(11

نرنعباعح!مة-1++.9"32،+.198*+*8"آءبه-هق5مج.ء*كه8-2ء".6هكج(2،

للعنى:هنافىتىاثفزالففاءأحكمومن

حعغة6ممفةمة،كشيةععع!لحع+و-2.يء+:*نهلأخهثحب+-تكعؤعدمحد.ءحمقعنهمحجة
ئخموعورعروبعتحشحم.يحلمح+محمكعنهنيجحبالء894ء،*.870

ء+"ه"لا"عح!-و6+ء.9م32،+.مجو(يكا
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مجردفىيتمتلالذىالسنبىالموقفأما،الفاعلإلىالعونطريقهعنويقدم

الامتناعأوذلكاستطاعةمنالرغمعلىالجريمةوقوعقونالحيلولةعنالامتناع

غيرفهودرئهاعلىتعملوفوعياكلقبلالعامةاصملطاتاإلىأمرهاإبلاغعن

بالعمل!ملنزصالجانىكونالقاعدةهذهمنيغيرولا؟المساعدةلتحقتةكاف

-.،ث،هنعامتنعالذى

عنطريتةالمساعدةتنهونأنبشرطفليمن:للنقديك"موضعالقاعدةوهذه

بإزاقهكذلكتتحتقوإنما،ديةمتواقرةتكنلمالتىبالوصائلالفاعلبمداد

بعضفىتكونقدالسلبيةالمساعدةإنبل،يمةالجرتنفيذتعترضالتىالعقبات

المتهملمذاكانأنهالبيانفىوغني-الإيحابيةالمساعدةمنأجوكةالظروف

جريمةأيةوفوعأودونمعينةجريمةوقوعدونبالحيرلةللقانونطبقامنتزما

فإن*-عنهاالعامةالمملطاتبإبلاغأوالمباضريمجهودءسواء-عامةبصمفة

وجود9لعقبةولهذه،الجريمةتنفيذطريقفىعقبةالالنزامبهذأيضمعالقانون

فالقوتدلك،النملتمالتطبيتهاالقانونيطبقأنهوالأصلأنباعتبارضيقى

وجعلالعقبةهذهبزالةيعنىالقانونيفرضهالذىبالواببدالقيامعنالامتناع

مساعدةالتسهيلهذاوفى،العادىالوضعفىممايهونأمهلالجريمةتنفيذ

وجودالعقبةلهنهئيبةبأنهالقولالرأىهذاهدمفىيجدىولا.فجهالاحمك

تطبتةأنفىأحكامهالشارخيفترضإذ،فعلياقانونيموجودالهاأنذلك،مادممة

ثارهاهاوتنعج

!عئ+كع+"ةك؟ء.8،همه+سر64ة5+"قععه-.مرد89*ه+.26ة8عتعدي(؟،
عقهصىجب2حجرع50حقيه5.كه75ة9آجنةء*+++مح+ءكنهكغ+5..ء+ثعه6ء+.2.ثعكج

افنى:هذافىالفرنىالتضاءآحكلمومن

2كعقخثع!-ننقني،89آء+9"9هعر2+ةثعر،+ي.فقهجعةلمحربنبرمة48ععكمكئننخ
5+حي!ح!حكه6مم"م.كة8+

لأ7سالحقوفى؟309سنة"ما؟5الاصالعننف:المعئمذافىالمصرىالفضاءأحكمومن

58كارنم6أمجالقانونيةالفواعدجميكلة19غ5صنةو!ام28فقى-؟ء6عن57رغ

.7109مى

.260صة23؟وفممصشىءودكودقتووا:القاعدةمذهنقدفىأظر(2)
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يكالعثرلفشاطالاجراميةالنقيجة)ب(

إراانيقرتبلى:دل!ر!لجلنشا!ما!ئلنن!انرجصرئحضى-567

يضعلىالتحربناءترتكبيمةنهذمالجر،يمتهارتكامجالفاعلجرنشاطهيكالشر

الإجراميةالنتيجةالمتعددةبعناعرهايمةالجرهذهوتعد،المساعلمةأوالاتفاقأو

الرجوعيتعينبذ،صعوبةيثيرلاالنتيجةهذةماهيةوتحديد"الشريكلنثماط

بتحديدكفيلالأركانهذهوحصر،يمةالجرأحلأنكبهينالقانوننصإلى

مشكةهىآلؤرلى:مشكتينتثيرالنتيجةدراسةولكن.النتيجةهذهعناصر

القانوناذاكانمافةصرحولفيهاالبحثيدورو،ألاشتر"ثفىالاشتراك

الجريمة،فىكمضريلقنانشخصتدنيأننشاطهنتيجةمنكانتيعاقب

التبعيةالمصاهمةإنماكانتويمةالجرارتكابهىالمباشعرةالنتيجةتكنلمأى

المشكة.لما.الفشاطلهذاآاليةنتيجةيمة*ؤتلجر،النتيجةهىهذهيمةالجرفى

لمخاكانمامعرفةحولفيهاالبحثيور2،الاشتبراكلىالثيوعفهىآلتاغض

مخديدبذلكيتصلمرو،يئط!محبالشرالعقابتوفيععدمالىيودىامجة"يحلف

-.النتيجةهذهبحداثفىعدولهعلىيقتبالذىالأثر

نأالمشنهةهذهفىالبحثكل:ئيربىاكقةئلاقغراك-685

المسامةبهتقومنشاطايابىأنعنةثانشخصحملإلىالشريكنشاعذيتجه

الشريكلنشاطمباشرةكنتيجةيمةالجرتقعالمهنبةوق،يمةالجرفىالتبعية

رسةفالجريمة،والفاعلالأولالشريكبينالعلاقةفىتوسطالذممةالثانى

التانى"الثريكنشاطفهىالأولى،نتيجتهأماالأولالشريكلنشاطثانية

ذلكمثال؟الأوليكالشرعلىيوقعالعقاباكانإذماحولالتساوليدورو

علهايحرضهزوجهاولكن،نيرنضمجهضمةمادةصيدلىمنيمرأةتطلبأن

موفانوج،الإجهاضفرتكبالمادةفيعطيهاانلمنمبلنابإعطائهذلك

والمرأةبالمسنعدةالثانىالشريكهووابصيدلىبالتحرينيالأولالشريك
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شريك.والصيذلىالثريكمريك"زوجأخرىبعبارةأو،الفاعلهى

*--..فاعلوالمرأة

إلىذهبفرأى:مذهبينإلىالشريكثحريكشأنفىازئىانقمعبم

تكونأنينبغهاالعلاقةلأننلشريكشريئعلىيوفعلاالعقاببأنالقول

اعلاقةوهنتفقدنالثبنتهماتوسطاإذأما،والفاعلالشريكبينمباثحرة

فيقولوننموصالقانون.إلىالرأىهذاأنماريصتندولهفك.مباشرةغيرشأصبحت

اتفقمن"أو"يمةالجرالمكوشخالفعلارتكابعلىحرضمن"تعاقبإنها

-سلاطالفاعليناوالفاعلةأعطىمن"كاأوالجريمةارتكابعلىغيرهمع

هذهحال،".بأخرىطريقةبأيةصاعدهمأواخرشىءأىأواكلاتأو

الفعلإلىاتجهقداحبرضنشاعزأنيفرضالقانوننفىأعريحةالعبارات

الأسلحةبعطاءوأننفسهيمةالجرفاعلمعالاتفافكانوأنمبامؤجراىالإ

للفاعلين،أوللفاكلكلنذلككل،أخرىطريقةبأيةللساعدةأوالآلاتأو

الاتفافيكونئويكمبدمجرإلىالتحويضيتجهحينماالوضعهذايتحققولا

فيقرر:مختلفامذهباثانرأىيذمبو.الفاكلقك"دونلهالمسماعدةأومعه

والفاعل،يكالنرببنمباشرة.العلاقةتكونأنيتطلبلمالقانونأننعارهأ

يكالشرنمثاطبينالسببيةولقةشوافرأنهرالعأمةالقواعدتقتغعيهمابلهاكل

الشريكعنصدرماالنشاطهذالولالمذ،توافرتقدالبؤقةوهذه،يمةوألجر

المستمدةواءجة."3"4؟ارتكبتالذىالنحوعلىيمةالجرتكبتاروماأثاطه

للثمارعالحقيتىالقصديستترفيهلهاحرفىتفصيركلتقومإنماالقانوننعوصمن

نكمعنىفبيسالمألوفالوضعإلىأشارقدالشارعفإذاكان،ألفاظهاخلف

+ء58.ثرو"-ءسي+.مهبرمه(؟"

ةالرأىجهذانلفرنشةنض!نلامحكةت!خذ(2،

عكب،آ.*م+-مهـخةعععلحعمهلحئمةتر4"5ةتج.*م+دو،8ءعععلحعيج
،5،دآ،لم.ءة؟لمحود*نههجنعءكة!نقت!.!همغكسن!عجننخ8.هفو

مبرة7ة9و47ء*.8.آ

لههعيجع+هد-+ب.25مهـ،".سر.(3،

باتالهتونرنقا-عكا
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المساهمةئركانيحدد%ناصتهدفهمابلكل،عليهيتصرجكهأنأرادأنه

الحكميهونولذلك.؟فيامهاالتسيممنةبديكنلمتوافرهائبتفإن،التبعية

التبعية،ألمساهعةكأن!أبالبحرهناالاشتراكفىالاشترالشمشكةفىالصحيح

وسنئلبحدىصورةيتخذيكالثريكثحرفنشاط:بهتوافرةأفيافىجرالولا

السببيةوعلاقة،...ماعخةاواتفاقأويضقيهوإذ،اتبيةالمساهمة

بينوالعلاقة،كذللةلديهمتوافرالجنائىوالقصد،يمةالجربينوبننهمتواقرة

اركقبلشرنىبهايقومالتىعةالمشروغيرصفتهمنهايضدنجعلهوالجريمةتشاطه

اسصمدقدباعتبارءالعثريكنشاعذجأنابفولنستطيعإننابل،التبعيةالمساهمة

يثثحرنشاطيس!مدمنهمصدرايصلحبدورهفهويمة!نهالجرغيراقىوعةالصفة

محكمةبهسلمشوقدالصيحهوالرأىوهذا؟"ف3المثروعهغيرصفتهالشريك

.،2،النقض

نشاطهكليكالشريبذلقد.:لةامب-9ئلاتحيرفىئدمرع695

وصعهفىماكلبليهيقدمأوننفيذهاعلىصممعئوةيتفقيمةالجرعلىفيحرض

ثعدلمنءكض!بعع+هجلكة.م+لمه95+.5780،؟،

ء279مد*.9رنم6ءالقانونيةقلقواءدجموعة298كاحةنيهيه3هنهه(21

المادةلمن"المحكةفقولةهذا-الىميفى،؟؟.ة؟؟6ونم7مج1"689ممنةماوس؟8

علافةلهتكونأنالئعربئةفىتشترعذلايقةالجرفىنلافصرأكتعرفالىئلعقوباتقافونةمن8.

مخربضهفى؟:اءوقعتقدالجريمةقكونأنحوتوجبهماوكائ،للتجركلةالفماكلمحمباشرة

وفهماكلنايأغيرءممارنكأجفاكلاتفاتعيهر،نءأو،لهانارعالمعنارشكبية

يستوكةف.:لهانلتةأوالمسه!أوالجفزةالأمحلفىماعدنهعبخبناءأو،صفتهكانت

كا-ففهقالمداراذ.وبالواصطةبعيداأوومباشراقرببأبالففحميةاتعازبهونيأنكلهمدا

-اهموامنبأشخاعةلايجىبمةالمكونالجائىالفعيدبذاتاثهمعلاقةكل-النصطاهرهو

ومدنقضدءاوقكبهاينالاضزاكئعلمتالأعي!بحسبسغتهينشد.إظايكوالشر.فيهامعه

شرلجتلايعةالجرفىشربكالأعحفلىفهو،اضتراكلعبدبناءوشتالقيمةالجرومنمنه

-هص؟الن-القانونفىمعرفمو-.كاجرجالة2فىالاشزافيوةلجنسل!قئوبذن.قاعلهامع

نىيةأننليء،لهشريلثمحوقيبلالفاعيةمعيفعلمافهبمفوكعليهالعظببعدمالقولة

.5500؟عن22تمر3سالنغننمحكمةأحكلمجمتجوعة؟9؟1حنةكتوسأ6هفقنى



بارتكابالنشاطهذال!يجةمخقيهقإلىا!تمقصدهيكونوالمساعدةأسبابهشة

يمرلافقد:صورتانولذلك-النقيجةنتحققلاذلكمنبارنمو،يمةنلجر

يمةالجرفكلةيعتنقوقد.للتحريضيستجيبفلاالفاعللدىيكالشر)شاعذ

السلطنتخشيةأوالمجنىعليهعلىالأشابكالإشفافمنلسببلاينفذها.ولهكنه

الثريك،بنشاعزنوافرتفدالخائبةيمةالجرأكانأنوهلةلأوليبدو.؟ئلعامة

يمة،الجرسبيلقىبذلهيسعهالذىالنشاطكلبذلوقدالجنائىالقصدفاديه

،العثروعمننوعاخائبةيمةوالجر،فيهالإرادتهدخللالآسباباغيبةبركانت

هذءئةيخالصيالحكمولكن"عليهمعاقينشاطأنهالشروعفىبرالأصل

النبعيةللمسنعمةالمثرهىاركقأنذلك،يكالشرءلىعقابالاهونلحالات

يجرمهالتنديكىبدءصورةفىولو-يمةالجرارتكابعدمأنبذ،انتئقد

المثوعة،غيرصفتهامنهنستمدالذىالمصدرالمبعيةالمساهصةيفقد-يرلقننون

ءلاا"الصفةهذهمنمتجردايلتالشرنناعذغيخدو

أنىاإذماحالةهى،أخرىحالةفىانالائبةالتبعيةالمساهمةتصورونستطيع

علاقةانتقاءدل!ولكبنالجريمةبوقوعنتيجتهمخققتئمنثماطهلهلشريك

به-وفغتالذىالنحوعلة-يمةالجرهذهوقوعكانأى،بينهماالسببية

شخصيقدمانذلكومثالةالشريكنشاطبينهامنليسأسبابإلىراحعا

اخر،بسلاحمستعينايمتهجريرتكبالقاتلهاولكن،ققلعلةصنهنملمنسلاع

أحديتخلفالتبعيةالماهمةلانهيارئلعقابتوقيععدمهوالحالةهذهوحكم

أشابإلىراجعايكالشربنشاطالةنعلاستمانةعدميكونوقد.عناعرها

اتفاقيدون-بعربتهالسارفشخصيئمفي،كلنيمبرادتيهماعنفارجة

عليه8المجنىيحورهالذعةايىكانمنالمسبوقةالأشياءنفلئهةليصاعلىه-عيهما

حلائةععع!ءه،+م!ث3!-كاعملهح!-+.8570+.47ةحلأالعك(؟،
ع؟9بمعب8،مم"4لم55".كج75ة"محقةنهعصم+محكهمجنهكطعيج.ء+بى4ء+م-جكة

.م286عنالسعيدمعطفيالسعبداقتووةكارغهامق27ععابدوىعنةالأصتاة

رنم..م.مبادهمء،راشدعلى!قتووا270كاص28؟رغمصصفىكلدعود!تورإ

-3."هميعبيدرءوفقتورا.ممث9من54دل
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مساعدتهءتقديميكللثرفلايتاحيمةالجرناكم!لخادعلىادلمرقيقبضولكن

فقدانإلىاب!فاوهافيئردممةالجناةمنارغمعلىالسببيةعلافةتنتفىالحالةهنهفى

عناعرهاءأحدالتبعيةالمساهمة

المتبعية"المساهمةفىالشروع"عنوانتحتتجتمعالسابقةوالفروض

هىوتلته8العقابعدمهوواحدعيجمعهاو،الاشتراكفىالشروع"او

التبية-المساهمةلقيامالمتطلبةأحد.العناعرافتفاء

بعد-الإجراىغرضهعنيالثالشرعدولحالةعنتتمبزالفروضوهذه

للعدولهفليسالنشاطبذلك(لتبعيةالمساهمةأكأنتجققتفإن:نشاطهبذله

أركانهاأحدزوالالعدولشأنمناكانإذئما،الجنائيةالمستوليةيرتأنير

الفاعلولكنجراىالإغرضهعنالمثريكعدلفإخا.بذلكالمستوليةانتفت

منعدوله"ارئمعلىعنهامستولفالشريكيمةالجرتنفيذفىفضىبذلكيحفللم

عبتقومالذىالنشاطأنىإذ:توافرتفدالتبعيةالمساهمةئركانأنكلذللث

غيرصفةولنثماطه،لديهالجنائىالقصدوتوافرلهنتيجةالجريمةوارتكبت

متجرقاالجريمةعاتلاحقأالهدوليكونولذلك،يمةالجرمناستمدهامشروعة

المساممةأركانأحدتواقردونيحولأنبعدولهاستطلاإذأما.الأئرمن

بعدواستطاععتهاعدلثمجريمةعلىحزضفمن:"ف3منهيستفيرفهوالتبعية

نتيجةلانتفاءعليهفلاعقابيرتبههافلمفكمرتهأحرضهممنيضترعأنذلك

بعداستطاعنمالجريمةتنفيذعلىتعينهالتىبالوسائلتحرأمدومن،أشاطه

تنفيذفىللاستعمالعالحةغيريجعلهاأويعدعهاأوالوسائلهذهيمهتردأنعدوله

السابقينالمئالينفىيمةالجرالفاعيةنفذولمفا.لعقابهمحلفلاترتكبفلميمةالجر

ءك"احبع!معة+ح،آتج+.وىةالعديء؟ءالجعكعب9عة"مكج7،همحلقه+مة(؟"

4-286عىاحمعيدامصطفادميدالربهتووةمموفمهامق273منبدوىعلىالأصتاذ

ونم505مبادهمء،واشدعلىافىبهتووة269عظ3كأ7وتممصطفدعودعوداوكتور

عببررموفالرجتوو290.من؟4*رنمنساعيلةابرايمعودالأستبة.نم49عظ،.-إل

كا..هعن
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لأولالمثالفةالإبكبتإقاكافيهادورالمثريكلنشاعزيونأندوف

التىغيربوسائلالثانىالمثالفىوارتكبتعليهالمجنىلاشقزازخمتيجة

التحريضبنالسببيةعلافهلانتفاءكنظةعليهعقابفلاالشريكقدعها

يمة-الجربينوالمساعدةأو

والجريمةيكالصثرنشاطييلأالسبثيةعلاقة()مج

هذهأهمه:ولبربر!ل!رقفنتاوسلدبهبصرعرفى-ئه525

ذلكانهارانتفتفإن،انتبعصهللمصاهحةانادىالرحنفىعنصرأفهاالعلاقة

شأنلهيكنلمنشانأنانتفاؤهايعنىإذكليكالشرلمسئوليةيعدولمالركن

وقدحرصياللأ.5غيرعملعنيسأللأنمحلهافلا،عنهار2وأبنب،يمةالجرفى

الفعلءلىالتحريضعنتالخيما:صراحةالعلاقةهذهتطلبتلىالقانون

تفاقعنالأتكلموحينما،التحريضهذاعلىبناءوقوعهاشنرط"جريمةطينكون

علىالمصاعدةعنقكموحينما،عليهبناءوقوعهااسفترطالجريمةارتكابعلى

ارتكاجهافىاسضعملتتداقلاتئوالأسلحةتكونأناشترطيمةالجرنوتكاب

.المسعدةعلها؟ناءيمةالجروقوععامةبصفةتتطبثم

نثاطبينمتوافرةالسببيةعلاقةتعدآدبببشقربه،اباعم-526

ماكانتالجريمةفإننثاطهيرمجبلماإذأنةنبتأإذوالجريمةالشريك

نمثاطةيأنىالفاعيهاماكانأى،بهارتكبتالذىالنحوعلىترتكب

الجريمةأنثبتفإذاء"331،مبتحققتالتىبالصورةتتحققالنتيجةوماكانت

تدالسببيةعلاقةفبننمثاطهالشريكيأتلملمذاإطلاقاترتكبماكانت

.ءحتينهالة،+نهبطعظمة"يؤ+م4ودء(،+كخنهل!ئالفكااق8.ثجمة.خق!(؟،

ينا-و؟368.4مة7*ونم7سالنفننمحكةأحكممجوعة؟9ه6فبرأبرسنة27قفنهة

.-39نهة8رتم9كلة؟9ه8صنة

المولف-مذامن434من439وتمأنظر(2،



عبأمقتصرالينهاالسجبيةعلافةمجالولكنءالنشاعذوهذاالجريمةبينمتوافرة

تكبتر!سبمةكاالجرفإنالمثريكنشاطبنيرأنهثبتفإذا:الوضعهذا
تعدالسببيةعلاقةفإنبهاارتكبتالتىالصورةعنمختلفةعورةفىولكن

اتخاذهاقر؟دلهكانإذ،والجريمةالنشاعذهذابينمتوافرةذلكمنالرنمعلخ

نثاطبيكالشريأتلماإذأنهثبتلمتامنتفيةءابسبببةعلاقةوتعد.معينةصورة

به.رتكبتاكى،1النحونفسعلىترتكبذلكمنارنمعلىنتيمةكاالجرفإن

بملك،العرفبمعأنىئلزىئلرقتنهربىفىئلمببصىمرداتى522

للمساهمةالمادممةالركنعناعرعنصرا"منالهلاقةهذهاعتبارعلىيقرتب:لاو

نتيجتها*يتحققيمةالجرتماملحظةعلىسابقاالشريكنشاعذوجوبكونالتبعية

التنفيذيخالمراحلبعضعلىسابقاالفعثاطهذايكونئنيجبأخرىعبارةوفى

وتعليل(لهمعاعراأويمةالجرتنفيذئالبدءعلىسابقايهونأنوسواه،يمةالجر

الملب.علسابقاإلاالمنطقفىيتصورلاالسيبأنذللت

التبعيةللمساهمةخرىالمعالركن-3

لرساهمة.لملعنوىالرجشهاعنالتعببرعلىالفقهيجرى:قبب-523

.:جامعغيرالتعبيرهذانرىولكنا،،"ف"يكللشرالجنائىبالقصد"التبعية

اوأىيذهبو.الجنائىغيرالقصدمورةالجرأئمبعضفىالركنهذايتخذفقد

وتنث"،التبيةالماهمةنطاقمنالعمديةغيرائماجراستبعادإلىالفقهفىالسائد

هذانرىولكنا،الجنائىالقمدعورةيرالمعوىركنهالقصرحتميةئفيجة

للنظرءمحلاالمذهب

الجرانمقبهتعرضعمابختكنحوعلىالعمديةالجرائمفىالممثكةوتعرض

منالنوعين؟كلفىالمعنوىاركنصورةاخنلافإلىذلكومرجع،عرالعمدية

وال!جمتور،عدقث6؟؟مةنهحمالة.ه+ركميه".مهخميالمثالصبباعلىأنظر(؟،

.298منالسعبدمصطفىالسعبد



.-5؟9--.

نتكااإذ:لليلائفمئلععيجفيفىاضعبملهمماهزللمنؤى"رلملن-425

ارفيهذاوتوافر،الجنائىالقصدصووةبتخذالمعنوىفرنههاعمدية.آلجريمة

.:تبعيةكانتأمأصليةفيهامساهمتهكافتأسواء،عهااقهملمسئوليةثحرط

ولوكافتالجريمةعنغيمارمصئولفهوالثريكلدىالجنائىالقصدانتفىفإذا

أنالجنائىالقصدعنيىولا؟وفوعهافىللاديةالناحيةمنساهمتقرأفماله

المكانعنءطعلوماتيبلىالذىفاغادم؟أجمصورةفىالعمدىعراغطأيتوافر

يكاثحعريعدلاالمالذللثصرقةفىسخصبهافيستعينمالهمخدومهفيهيخفىالذى

حديثالؤفلأ.إلىاستمعلمنالإجرامية6نوابانىشيئايدرلماإذالجريمةهذهفى

فىشخصبهفيمتعينعاممكانفىأوصلاحامخدرةمادةنسيابميتركومن

جسيم.بمالعلىياهنطونسيانهولوكانفيهاشركأيعدلايمةجرارتكاب

قواودالجنائىالقصمد:ش!لئئلاهمينفىفىآيطءنامحرئلقممر525

إلىشحهوالإرادةيمهالجرأكأنإلىينصرفاملمفا.ادةر3"ريالإللعلم:عنصراني

يمته8جريوعللشرأنقدمناوقد.عليهتترتبالتىوالنتججةعليهتقومالذىالفعل

الوسانلإحدىصورةيتخذو.يأتيهالذىالنشاطقوامهاالجريمةهذهوماديات

باتضبارهاالفاكلجريمة.قىشثلالتىنتيجتهالفةاطولهذا،القانونيحددهاالتى

ببنو،عليهاتقومالتىالعديدةعناصرهايمةالجرولمذه،عليه؟ناءارتكبتقد

الجةائىالقصدأنالبيانعنؤغنىءبينفماتمملسببيةعلافةوالنتيجةالنثاط

جريمتةةعايهاتقومالتىاندياتهذهيمحيطاعلمايتطلبللشريك

نتيجتةوإلىالماهمةوسيلةبهتقوماةىالفعلإلىتتجهأنفيتعينة2الإراأما

ينءالعنصرهذينيلىفيماونوضحقيهالفاعليرتكبهاالتىيمةالجرقى.المتمثلة

!غال!6ة!مه-".97؟5"م9نلا!ته+جي!الص.بمم!ب!.(؟).!

العرنظرية:يناننظرتننازعهبذ،أففهافىللخلافمحيهنبنائىالالعدعنفسبرمخدي(2،.:

.ئلإرادةننظريةتوجيحعبأدرافناونموآ،الإرادةنظرية8

هـ+لهةهححا5--.م8ءيي+.جك(3)
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نثاطهيماهية-علمايكالشروىالجنائىالقصديتطلب:العهم-دآ6

يعاأنينبغىجريمةءلىساىفمن:جريمةقىالمساهمةنحولاتجاههوبشراكا

ئ"المادةأنمثلافيذرلش،ارتكابهاعلىتعينأنيقكمهاالتىالوشلةظنمنأن

الجنائىالقصديعدفلاضارةغيرأنهااعتقدفإن،سامةة5ماهىللقاتليعطيها

لصبارتكابفىيهاستعانضحصإلىعزورامحررافدمومن:لديهمتوافرا

أنهيعتقداكانإذأما،عليهيطلعمنخدلمنهشأمنبأنويره-بتزويعاأنينبغى

يكالجنائىشالقصهدكبافلاينسبالحقيقةيطابقماغيرلايتضمنصحيحمجرر

وهذه،نشاطهبنتيجةءيايكالثرلدىالجنائىالقصديتطلبو.النصبنى

انصرفمااإذالعلمعلىيطلقو،"؟"الفاعليرتكبهاالتىيمةالجرهىالنتيجة

فعلهثارامنأنيتوخأنيتعينفالمثريك:كاالتوخ"تدبيرمستقبلةواقعةإلى

وقاعإلىينصرفبت،مرنهبالهلموهذا"يمةجرارتكلبعلىشخصإتدام

العالبها،يحيطأنينبغى3طها،العناعرعديدةالفاعليمةجرذلننن،فنعددة

همنأنتوخأإذإلاالقملفىالإشترالشتصدبليهينسبلاسلاعغيرهاعئةفمن

عليهالمجنىوقاةوأنلمنسانحياةالاعتدالىفىيستخدمهسوتالسلاحنسلم

الئهينسبلاللكسرأداةغيرهاعطةومن،الفعللهذاةءحنبىةسجةعموف

يستعمليائصوفالالةهدهمتساانتوخإلالمخاالسرفةقىالاشترالشفصد

الغير.مالباختلاس"ليتبعالكسر

ء!ح!ءكاع-9+م8،لاه!ع35ةم!لالثعضخ65ءمه279ةألك،ةلا(؟،

ءآءعنهسعبحة.م+،5علمحه".ةككؤ.مئمنهجمحنهبءظملنهطءعطنهة968الرعفككعيكعخطهء
"5ط.كهد67""هه9مءو7مم

عودنلةيهنتروء298سالسعيدمصطفةادصبدالدبهتورة3*6محةبدوىعلىالأستاذ

كاث5؟مة4؟؟وتم.ءمبادهم،شد1وعلىقتوواء2ءهمن338رقممصطفىعود

!ني.كا85مةعبيدوءوفالدبهتووء3؟7من؟65ونما-اعبلةابرايمعود-تاذالأ

قفولوفبه،،+9عة؟،8رقم6سالنفضكمحكةأحكلممجوعة؟955سنةيناير1؟

الجرعةنىالاشتراكقصدالثصىبث،أنتبئ.ادإإل!ئتحفتةلابالمصاعدةالاشزلمكلق،المحكة

6سانقفىمحكةأحكامجموعة؟95هصنةدبسبر26نفنظأنفلركذللة.،بهالحلموجو

سنةديسبر؟..2ه8عخ77رنم7حمهة9.م6صنةفبرأير7ة؟كأه؟ة55وتم

؟3!39ما8وتم9س؟9ه8سنةيناير؟،.98كاعط269رقم8س9571

.505عخ؟350وقم9س؟958سنةمابى
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ليضمله.ىعالص.مريغسلمفمن،الجقائىالقصذيتوافرفلاالعلماشفىفإن-

متوقعاغيرمآداةأعطةومن،بهبرتكبالذىالقتلفىلايسآلكشريكيلصيد

ترتكبالتىالسرقةفىكشريكيسأللاا:اثفطعةإصلاحفىيستعملهاأن

طريقها.عن

عليهاتقومالتىالمادياتلملىالارأدةشجهأنيتعين:راترةالنب-52ول

وسجلةفيهتتمثلالذىالنشاطإلىانجاههاوجوبذلكيعنىو،التبعية.للساهمة

الفاكل"ثلأ:يرتكجهاالتىيمةالجرقدمناوهىكا،نتيخهوإلىالمسامةهذه

صلاخاغيرهيعطفمن،يمةالجرقساهـبهالذىفعلهلديرأنيفبغىيكفالثر

حيازتهعنالتخلىلملىاتجهتقدبرادتهتكونانيجبقتلفىفيستعمله

خلسةعليهاستولىأوانقزعهقدالقاتلهااكانإذأما،التاتلهاحيازةفىبدحالهو

الحكمهذامنيعنيرولا،القتلفىالتالاشترفصمدالسلاححاترإلىينسبفلا

فتلفىبهيسةمانأنباحغيلحيازتهمنالصلاحاتمزلموقتتحكينبتأن

يمةالجرإلىالشريكلمرادةتتجهأنومعين،ذلكلملىبالإضاشةو.معينشخص

الفعلإلىتتجهأنينبغىبرادتهأنذلكيعنىو،نثاطهعلىبناءترتكىالتى

منيمةالجرقاعليتمكنانيريدفهو،نتيجتهوإلىيمةالجرهذهبهتقومالذى

ويهاقريتولاالسارقإلىالكسرأدواتأعظةفمن:جميعابعناصرهااقرافها

منالسلرق!نأنيريدأنهكانثبتبناإلاالعستةفىالاشترالشقصد

يعوافرلاسلاخاالقاتلأعطىومن.عليهالمجةمالعلوالاستيلاءالكسر

علىالاعتداءمنالقاتليتمكنأنجمريدأنهكانثبتاإذإلاالقصدذلكقديه

نأيجوزلايمةالجرلمرادةأنالبيننعشةوغني.وفاتهيحداثوعليهالمجنىحياة

فلايكفى،نتمحتةلمليتمتدات"فىبلبهتقومالذىالنمليرادةعلىتقتعر

منالفاعليتعكنأنإلىإرادتهاتجاهيثبتأنالقتلفىالشريكلهسئولية

حي+"+ة!د!-مء+03ميث!ميجيك!ة!نهحنهبءطعلتف+لمحظمنهصة68لم5مء43"5ء(؟،
"625"ءكعهكمحءلخنميفسةسضحةودؤ-نهمحسعيةكبروحم،8.*وى4ع

ممخمحكنهقبوو55ء+.5ل30
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طريتهعنوفاتهيخداثأرادأنهيثبتأنيجببلعليهالجنىمجلىالناراطلاف

الفعل.ذلك

منأنه!علملأشخاصو.يبيعهامقلدةمفاتيعيضتعمقفإنلذلكتطبيقاو

فىللاشترالشالمتطلبالقصديعدلامرقةارتكاببتيتخدموهاأناغتمل

،مىءفىأمرهايعيحهلاإذ،ارتكابهاإلىتتجهلمارادتهلأنلدبهمتوافراالسرفة

السببولنفس؟الفئؤ"نظيراتفاتيحتسبمهولمرادتهاليهاتجهتماوإنماكل

يستعيهةقدأنهيعلملشخصيبيعهالذىالسلاحعاخفتلقثحريكايعدلافإنه

يمة.الجرهذهارتكابفىب

عل!!مخصبعزميعلمالذىالثرطةرجلفإن،نفهاللقاعدةوتطبيقا

ارتكبمااإذحتىعئيهافيصحعهبهامتلبساعليهالقبضيدفيريمةجرارتكاب

جرامية،الإالنتبجةتحيىبينوبينهوحالعنشخصيتهلهاكشفالمكونالقعل

نتيجتهايإلىتتجهلمبرادتةلأنيمةالجرفىالالمحنزالشقصمدلديهلايتوافرالرجيهاهذا

ءلةءتهامسئولغيرلذلكوهو.،حدوثيادونالحيولةعلىعازمأنهالفرضإذ

علةيطلمقو،بهتقومالذىالفعللملىادتهنرواتجتهيهاوعلهعليهايضهنحرالرنممن

ء"2ؤاك+ئك+آعقهنهعيجئئهمالمورىالمحرض"تعبيرالحالاهذهفىالشرطةرجلط

5كاقئهسقعع!-+3.850مه"م37ء.-،،)

،ءنهعد+كلمنهجطعظمحكأكعم"حعهم(3)

ب.وقدونمجوللا"الصووىالحرصن+ئ!عالعقنبفوقيةعقمأنالبيانعةوغنى

وق!.الفاعل!لبىمتوافرفهوالحرصلدىمنتفيآنىالحناالفعدكلنةإذا،ا!كلةففذمة!ط

عكعيح3ققعهمر5449اش-متعددةأحكمفىذنةالفرفةالفضاءأفر

ءمؤشلمكجرحةمع7ثعه0(5مود.جنةءكجطتقكعثمد644هنيحنهلأ"نهقيحققبنححالنة

محيج*محتج+جمحكغعيجكهجئة،الجيد58.5مجةخقحكججعنهعههققدت!محمملا

4ءمحكعبرننهجحندوء3"5ءتمد+م.5مدو

بهبقوملاالصورىنلحرغننياطبأنوفضتالمبكلةلهذءالنقنهةمخكةنعرنحتوقد

!لف.بأنهنتاجرالفضائيةالفببةمأمووقفلنمرئذاءأنهفذكرتللقافوفىمعندفىئلتعوبق

=أنيفبدمافيهلبىفننة6رحيأننقررالعرمنبأبىقرلميماهمذاةباعهامنهسنعةشراء
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ذللةمنالتحقتهافيريداخرقتلشخعبىبهنيةيملمفمننفمياللقاعدةوتطجيقا

وضعهامااإذحتىالسامةبالمادةفيمدهغايتهبينون!نهيحولأننيتهوتكون

قصمدلديهيتوافرلاالعامةالسلطاتإلىأمرهأبلغعليهللنةايعدالطامفى

ايىضيستطعلماإذأنهالمثالينهذينفىونلاحظ.الجريمةهذهفىالمساهمة

الاحتياطفىلإهالهثمرةحبوثيافكانالنقيجةتحقتهادونيحولىأن"الصورى

عليهايعأقبال!نونإنكانعمديةغيرمسئوليةيمةالجرعنصئولفهولدرئها

الوصف.بهذا

علاحيةحوكالرأىفقما:انبعشاللماتحغفةغبرالعرىاقالأ-5+

التبعية:للمصاهمةمحلؤالعديةغييربلجرائم

محتجاالضمةالمساهمةنطاتمافةالهحمديةغيرالجرائماستبعادإلىرئث،فيذهب

لهذهئالنسبةتوافر+يستحيلركنوهو،المساهمةهذهفى!نالجنائىالقصدبأن

تتطلبأنياالتبعيةالمساهمةفىركناالجنائىالقمدأعتبارفىوإلخجةالجراتهؤف"ء

علمايقتضىالتفاهمأووالانفاق،المساهمينبينتفاهما-الأقليعلىأو-اتفاقا

.الجظفثيك"القصديقوموالإرادةلموجاله،يمةالجرعناصرإلىمنصرفينبرادةو

الممعبئوليةمنعمديةغيرجريمةفىالمساهميمنجفأنذلكمعنيئيسولكشلأ

قكتو!ر؟8فقى،نحلقأخلااوالجربمةظخحرفىالذىحوالقفافبةالضبطية=وجيط

9959سنةأبريبه27شغبة629عىة58رتي7بالغانوفيةالقواعدكرعة1988نة

01س؟959سنةلا؟دأول،،87ص؟.6رنم9.سالنفننمحكةأحكمجموعة

.97ءنهة؟99وتم

*القعبغة+حهدك9+مكع078(؟،

ء.مبادىءءراشدعليالدكتور3530عنالصعيدمصطفىنلعيدالدكتوو

كا.27ص؟07وقمئغاعيلابراهبمكودالاصتاذ.كا58ة8؟"رقى

ءعثقه+بة.معس8"ميجكه780"2"

كا.58عنغ18وتم..كةءمب!،رافطةالدكنور
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حدوثإلىأدتالتىاملالهوبينمنكانفعلهأنثبتلمذالمةبل،انجنائية

فاستبعاد؟غيرهخلهاعنهخكفاعلمسئولاكانلديهالخطأوتحققنلنتيجة

فالأولى،ذللتفىتنافضولا؟محلهاالأصليةللساهمةنحلأنيعنىالتبعيةالمساهمة

العباراتالتهايةقىالرأىهذايدعموءتتطلبهلاوالتانبةالجنائىالقصمدتتطلب

وخاصة،يةالعمكغيربالجراتماخذاصةالةصوصفىالقانونيستعملهاالتىالواسعة

ارتكبلمنالفاعلصفةنقررفهىالعمديةغيروالإضابةغيرالعمدىالقتليمتىجر

،(باتالعقوفانونمن2غخ،238لنادتان)فيهتسببولمنالجرحأونلقتفها

الرأىهذايسودو."ث"يمةالجرقىالماهمةدرجاتلكلتتسعالعباركوهذه

الصيارةصاحبسلماإذبأتقغعتفقد:النقضمحكةبهوتأخذ،يك"الفقهفى.

فأماتهإنساناالشخصهذافصدمبالقيادةلهعرخصغيرأنهيعالشخصفيادتها

اغطأوك"ءالقتلعنمسئولا"السيارةماحبكلن

فىالمساهمةركنالجنائىالقصمدبأنالقولصحيحافلين:معيبالرأىوهذا

قىالعامةالقواعدمنئوالقانوننصوصمنسندالقولهذايدعملاإذ،التبعية

لدىالجنائىالفصدتوافويتطلبنصالقانونفىيردفلم:الجائيةالمسئولية

يكونأنالنارعتطلبهوافىينهذافىيفمعرأنيمنىماحال،العئريك

يمةالجرارتكابفىاستعملتالتىالآلاتأوالأسلحةالفاعئينأوالفاشلبعطنء

أنوالحقيقة.(ثالثاالفقرة،باتالعقوقانونمن45المادة)جيابالعاباممحو

كا82عن؟07رقماسىاعييةأهيمابرءودالأستاذ،93؟كةبدوىلح!سناذالأ"؟)

العيداالدكتوو3250صالجنائبةالمسؤأيةفى،القالخصعلنىعدالدكتوو(3،

الأستاذ،كا56ص8؟:.موتمهمبادكدعءراشدفىللدكخور،كا.3منالسعيدمصطفى

مم.27من؟07رتمنحماعبلابراميمعود

وقدثكا؟محدكا8وقم2-القافوفيهالفواعدجموعة؟9كاءمةقوأولبهعن)كا(

8ء؟رغ؟5مكأالرحيةالجوعة،1*؟غسنةيوفنه8،الكيةطنطامحكةقضت

بوجدلاأنهوجفهمهممترلهمدمفىيشتنلونمحالأيلاتنقكةالمنزلمالكأن(2؟"ص

الهط!.الإصابةلجرممةمعهمفاعذيعدشخعآفنصيبخمنجةبإافاءويأعىمالطر؟ق-فىأحد
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باميقوم.لاالجنائىالقصمدأنفدمنافقد،القصدتطلبيعنيلاالعاتطلب

المساهمةطبيعةبأنالقولمجيحاوليفها.جانبهإلىرادةالإيتطلبإنماووحده

نأمجملهاالقولهذاائيهايحتندالتىفالحجة:الجنائىالقصدتواقرتقتضىالتبعية

برادةوعلمايقتغىمتهماعؤ،الجنائيةالمساهمةقى!نالتفاهمأوالاتفاق

طبيعةانذلك:حامثهغير(لحجةهذهولكنءيمةالجرعناصرإلىمنصرفين

القيرالذهنيةبالرابطةتقنعوإنما،التفاهماوالانفاقتقتضىلاالجنهبيةالمساهمة

المعنوىالركنعناعرشولسوىالرابطةهذهتفترضولا،المساهمينبينتجمع

محلطفالعناصرهذهتشنركبحيثالمساهمةمحلالجريمةأركانمساهمكللذى

بيزللتحجبزالقانونوضعهاالتىالفموالطيهدوالرأىوهذأ.بهققليتتعلقواحد

يرتكبهماالقةالآفعالنوعإلىالضوايطهذهنستندإذ،وا)شركلءنلفاعلين

التحريضعلهانثاطهيقتصرمنأنإلىتطبيقهاويودى،الجريمةقنلمساهم

فىالصاغغيرمنالنحوبهونهذاوعلوفاعلايعدلاالمساعدةأوالاتفاقأو

مجردعلىأشاطهافتمرمنالعمديةغيرللجريمةفاعلايعدأنالقانوفىالمنطق

الرئىوهذا.فيهاالمساعدةئوارتكايهاعلىألاتفاقأوعليهاالتحريض

التبعيةالىلمهمةينكمرأنهبذ،تنافضإلىمستندافلككونهإلىبالإضافةيعيبه

،مدىأبعدإجراماتفترضانثانيةأنمنالرنمملالأصليةبالمصاهمةيعقرفو

التبعية،المساهسةلقيامالذىكانكافياالفدرجاوزتونوابانثاطاتفترضأى

غيرالجرأئمفىمتصورةالتبعيةالمساهمةاناعتقادنافىالصحيحوالرأكة

بجيتصيغتقدالتبعيةبالمساهمةا:لماصةالقانوننصوصأنذللث:العمدية

ناالمقبولغيرفن،يةالعمكوغيرمتهاالعديةبينتفرقةدونالجرائملجميعتتمع

طبيعةفىفليسذلكإلىبالإضافةوء"3"القانونمنسنددونالنصيقبدمطلق

هوالقانونيتطلبهماإذكل،التبعيةالمساهمةتأبىبجعلهاماالعمديةغيرالجرائم

للمولف.هذامن8يح6مي،54وغأنظر(؟،

ءكالههعهعءعب+ء.بيح+.كملح(2"
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برافرتفإن،يمةالجرلقيامآلمتطلبةيةالمعةوالعننصريكالشرفىشخصتتوافرأن

ونتولفر،إترهايبررسندفلاالتبعيةللسنمعةالماديةالعناعرجابهاإلى2

كطلبأنفستطيغلاونحن،غبرالىحدىانيطأتوانراإذيمةللجريةالعناصرالمعنو

أنالمقبولمنليىإنهثم8ذللثتأبىالجريمةطبيعةلأنلديهالجنائىالقصد

أفمن!فقدفللثإلى؟الإضافةو،الفاعللدىنتطلبهلامايكالشرلدىنتطلب

حالاتفىكلركشهاالجنائىالقصدبأنالقرل؟صحيحلينأنهعلىآلدليل

ء"(3اتبعيةالمساهة

المساهمةتفترض:ئلمعبالاتحيجفةئالمصرىمجراقلأعنادر-529

وتفترض،المثريكلدى؟مناعرهافرطأتوافرالعمدرةغيرالجرائمفىالشمة

اتدإغاو،المباثحرة5%روامغلهعلىيقتصر؟اغطأهذاأنذلكإلىجمالإعافة

ولتفصيل.عليهترتبشالتىالإجراميةوالنتيجةيمةالجربهتقومالذىالفعلفشمل

بالفعلهايكذلاثتحأنيربدهو؟فعلهياأنيتعينيكالثرأننفررذلك

جراميةالإالنتيجةتوخاستطاعتهبىيكونوأنيلمهكروبمالجريمةتقومالذى

معتمطاحدوخهادونالحيولةإلىيرادتهوتتجهيتوقعهاأوفعلالايتوقعهاولكنه

المارةاخدفيقملبالإصرحشارةقائديأعىفمن:لدرئهاغ!ركافاحتياطعلى

قيادتهافىيسرعسوفالسيارةقائدأنفىلكيعلمويدهايروأمرهبدلالةيعا

اصتطاعته،فىذللثفقدكانالمارةئحدوفاةيتوخلماكانإذو،ذلكيديردهو

:النقهاءمنكخيرالرأىهذانألمدبلىيذهب(2،

!ععت!لكب!5بفدد6ءه.م+نجج!+++محةعع!مي*50ب40".كدتكأةلمعدلميءكء
هب"(ه-مةبح05وى،+.كم087

-الراىيهذانىالفرللغضاءوبأخذ3726عن083وقممصطنهةعودنحودادكنوو

حثب86طنجج8ءقثعحثيعح!متع+لمحكقنخ-مدد،تمقثءضاءقثةثهبعسم*"2ء8
ككع-،9"ئء.محغ.*+محقه+قئهية.حمه!ء)عجغةنهنيصىمح+محكعع!كهبمعلأئع!

،9كلام5".جك"3و-

سيلرة-أئتةساولمذابننهفففتمضىفيماالرئىجهذاللعريةتنظ%امحكةآخذتوف

غيرعنلمنصانقتل!ذئ!ءتهفنئ!ا(داقىوتهمايرتريدبسرعةمخدومهفىأصجمناء

الجموعة؟9؟7سضةيرفبة9ففنه!6لهلتحرينىشريومخدومهأصلباقاعلاالصائت!عدكلن

ء679عة؟ء5-رقي؟8سالرسبة
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بالقيادةأمرمنبينيجعالخطأمنمشترلشقدرثمةانالمثالهذافىونلاحظ

يمةيجرالمكونلجلفعلىالهبمهوالقدرهذا،فسرعةالسينرةقادومنالمسرعة

الزابطةتتحققافلطأمنالمنتركالقدر.هذاوق،النتيجةتوقعواستطاعتهبرادتهو

عنفأصاببهليميدسلاحااخرئمجطةومن.الجريمةفىاخسنهمبنبينالذهنبة

متسمأنويع!لةيصلمهلمب!السرحيازةعنيتخلىأنهيعاانسابمغيرعمد

مهنرةعنما!يتبءئنا-مطاعتهوفى،ذلكيريدعوثميستععلهعوف"سر

العلمإلىبالنسبةوسى،شخصايصيبقدأنهيتوخوأنالرمايةفىالصلاحمفلم

ضابةالإتوخاستطاعةلملىو؟النمبةللصلاحاستعيلإلىيمنصرالمهوالإراقة

للذهنيةالرابطةتتحقتةالاشترنلتوبهذا،متحاللاحمعذلكفىيشترلت

بيتهما.

ائغبعةعقابمالمصاهعة-53

-:متعددةنبأمةالتبعيةالمساهمةعقابينابعثايثير:نفبم-053

هلى،يكالنرتنالالنيبةالعقومقكارتحديدحولندورالمشاكلطهذهوأولى

دورر!ثيو؟مختلفةبةعقوأمللفاعلالقانونيقررهاالتىيةالعقونفستكون

مدىمعرفةإلىتردعديةصعوباتالشريكعقوبةتحديدفىيمةالجر!روف

تناووأمتعديل!كونتبقيهاهل.،أصلاالقانونيقررهاالقهبةازقوتلىتأ:جرها

منها؟الإعفاءحداقيحيانبعضفىنيرهاتأيبلغوهل،التخفيفأوبالتمثديد

الفاعلارتكابعنالنامئءالوضعحبيانحولتدووالممثاكلوثالثة

يمةالجربةعقوالأخيرهذاعلىتوفعهل،يكالشرأرادهاالتىعنمختلفةيمةجر

الها؟4.فىيتعينوةفيهاالمساهمةارادالتىيمةألجرعقوبةامفعلاارتكبتالتى

يكوالشرالفاءلصفتئبينالواحدالمتهميجمعأنمتصوراانهنإذفيمانلبحث

يمة.الجرنفسفى
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المثريكعقوبةتحديد-آ

قانونمن4(المادةفىالقاعدةهذهالثارعقروئلقاطهمة-:536

فانونااستثنىماإلاعقوبتهافعليهجريمةفىاشرلشمن"أنفقضىباتذلعقو

الشريكءلىيطبقأنالقاعىالزامالقاعدة.هذهوتمنى3،5آ"خاصبنص

النص،فىهذاالمقررةبةالعقوعليهيوقعوأناشرلشفيهاالتىيمةبالجرا:ياصالنص

وعل.الفماعللهك"علىالتطبيتهاالواجبهونفسهالنصهذاأنالبيانعنوغنى

فهة،والشريكالفاكلبينالمساواةمعنىنستخلصأننستطيعالنحوهذا

تعني-وهى،فيهوك"المقررالعقاباستحقاقوفىواحدلنصانفضوعفىمساواة

الحدونفنىالأدنىالحدنفسفله،وأحدةلأحكاميخضععقابهماأنكنتث

أمادليةصلههاكانتأسواءمتنوعةعقوباتللجريمةكانتبنو،الأقمى

تصمادفأتهاطالماعليهق!قعلأنمعرضفكا!مجيلياأوتبعيابعغعهاكان

السلطةحدودفىفضائىتفريديقابلهاالقانونيةالمساواةوهذه.محلزيك"البه

العقابوفىمستوليتهقىمساهماستقلالكليدالتفرهذايعنيو،للقاضىيةيرالتقلى

منأوأخق!أشد.بعقابالشريكعلىجأنفالقاضى:فعلايمتحقهالنى

حصنى،:بحيبعرد:التبحد"سامءفوبةمخديدفىالننريعةاذاهبببانفىأنظر(؟،

مم.32بى؟65رقمالعرببةالتشر؟بتفىالجنانيةللمسبجة

9+ميكلععع!.للاتة65،.ء+3"هثجة9+9"+حمعع!-.م+دو،ءمبرمتمهدكنعك*(3،

ع؟.الهحعدد5ءظ+9450لمحء+.كج89*سجننغب،كء،،آمطعئبءك+.م+،87.+م،6"3ة-+مع
"قنهقةء++غثجئطعيج+5خيك.حمير+

للمحكوممصبحةلاأنهفىالنفضةمحكةفناءجرىففدالمساواةمذءمنأ-اسوفى،كا(

فوفبر7جص:شريكمجردبأتمحتجأأدافهالذىالحمفىيطعنأنفاعرباعتبارهعنبه

2ب؟9مم؟سنةفوثبر2ءمم68كا22رتم؟ءالفانوفيةالفواتجموعة؟929سنة

.67محةغ5ونمبه؟980سنةباير8ةمم88ص28؟رنم

مزاولةمنا،رمان،كعتوبةالجربمةفىللصاهمبنأحدلدىمحلاالعبةفتصلالافد،8)

،المساواةبهدأمناكقاعأذ(يقولبمة،المهنةمذهيباشرلالمن؟النسبةلهامحيهلااذ،للمشة

كجكععنة5قعلمحيج+،95كعة:ذلنةقطعبقفىأنظر،الضببيعمهئتدىالهتةافتفاءمجردظ)و

5لمم9،8زث.،هن"5ة،آ+نالقة،9..نهكلمميج9مهسمئمجة
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بةالعقوأنطالماذلكفىالقانونيخالفلاومو،الفاعلبهيقفيالذىالعقاب

يقررهاكىالأقعىوالحدلأقفىالحدبينمنحعرةمنهماكلكلبهايقغىالتى

وله،الاخردرنأحد!علىاغففةالظروفبطبقأنكذلكوالقاصى،القننون

تا؟وقعالخيرةسبيلعلىتتعددوحيما،أحدمافقظعقابننفيذبوققةأن

علىبهاجالتىالعقوبةعنمختلفةبعقوبةأحدماملىيقضىأنفلهالجريمة

الفاعللينائتفرفةءلةعنحكمهأ-بابفىيفعحبأنالقاضىيلزمولا.(لآخر

بمبيانيلزملاالقاضىلأن،منهمالهال"كلعلىبهقضىالذىالعقابفىيكوالشر

منيستخلصهومالفطنتهمترولشذلكأمرإذ،يةالتقديرلسلطتهاصةمالهكيفية

.بمهالا"والمتهميمةالجرظروف

يردألاالقاعدةهذهتطبيقمحل:ئلقاعرةمحئلاضمناءا-532

للقررةألعقوبةعنمختلفةعقوبةمعينةجريمةفىللثريكيقررنصالقانونفى

.باتالعقوقانونمن235للادةتقررهماالحالاتهذهأمثلةومن-يمةالجرلمذه

يعاقبونبالإعدامقاعيهكلايحيستوجبالذىالقتلفىالمثاكلنلأقولهافخ

ليستولكن،الإعداميمةالجربةفعقو.*بدةالموالثافةبالأشغالأوبالإعدام

عليهجالقاصىأنيمستطيعإنماو،يكالشرعلىتوقعالتىوحدهابةالعقوهذه

تكونبذلكو،برةالموالثاقةيالأشغال-المخففةالظروفإلىا)تجاءدون-

كونالتخفيفهذاوعلة-لجريمتهللقررةالعقوبةمنأقلعقوبةللشريك

شريكعلىقاسيةتكونقدأتهاالشارعفقدر،واحدحدذاتبةعقوعدامالإ

قفماءالفادحةبةالعقو.تيهتكونلاأن"فأراد،محدودايمةالجرفىدورهكان

،(38الموادتقررهماكذللثالحالاتهذهأمعنةومن"لا".الثريكعلىمحتما

مقبوضايساءكمنعقوبةتجعلإذ،(لعقوباتقانونمن؟غ3،؟45

.38*بى128رقب5ءنلقواعدالغافوفبةجموعة؟9ة.صنةأيهوبر*؟بة(؟،

.02؟ة؟5*رتمممبالقافوفيةالفواعكجموعة؟93كأسنةكغوبرأممءضة(2)

.-!ع8ن28؟وتم2بالفافوفيةالنهاعبجموعة!93؟ممنةفوفبر3فقغن(3)

تان،ةلاقانون-كا8
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مناكانإذالعقؤبةشدةوترداد،نفمهالهاربعقوبةمنأشدبابركلعليه

أنخالثارعتفديرالقشديدهذاوعلةةربالهابحراسةمكفاالهربعلىصاعد

الفاعل.منبجرامائشديكالمشر

يتةائشربةعقوءلخالظرورتأثير-3

،غ؟:لخالمادتينالظروفهذهختمملهاالثارعنص:نميسى-533

منالريلتيرلاتأثير5انهتقرر(عفالمادة:العقو؟اتقانونمنء43

غيريكالشربناكانيمةالجروصفتغيبرهمقتضىالتىبالفاكلالخاصةلإحوال

الجريمةوصفتغبر.اإذ"نهأكذلكالمادةهذهونقرر،-"الأحوالبتلفعالم

التى؟العتهوبةالشريلقلعاقببيخعلمهأوكيفيةمنهاالفاعلقصدإلىنظرا

أوعلمهمنهايكانشركقصديهاعلهئويمةالجرمنالفاعلهاقصدلوكانيستحقها

معافبغيريمةالجرقاقلكاناإذ"قولها43المادهذللثإلىوتضيف."بيا

طصةأخرىلأحوالأوالجنائىالقصدومجدلعدمأوباحةالإأسبابمنلسبب

-"قانوناعليهاألمنصوصبةبالعقويكالشرمعاقبةذلكمعوجبتبه

سائرها-أما،الظروفحهذها:ياصةالأحكامببعضتمرحافموصوهذه

نيممىالقانونفىالعامةالمبادىءمنأوالهصوصهذهدلالةمنقاستخلاصها

.ءمح،ثلأ
وفنيتاثه!!دىبىنبحثثمالماديةالظروفعنحددانونرى.عسبرا

بتهعقوعبهايبثالثرظروفلتأئيرذلكبعدونعرضينتالثربةعقوالفأعل.على.

الفاعلإعفاءكلالمترتسهالأثرفىبالبحثايوبمةهذهونختقيالفاعلبةعقووعلى

الثريبثإعقاءيرالمترتبوالأئرللثريكالقانونىالمركزتحدبدفىبلعقابمن

للفاعل.القانونىالمركزنحديدفىالعقاببهن

المساهمينجميعبلىنأنيرهايمتداظروفهذه:آلاربئئلروف-534

حسنى،نجببعود:وفالخلىتأنيرغديفالتشصريعيةالمناهببيننفىأنظر(؟،

.358ص؟،جلاوتمالعربيةالتئربعاتقالجنافبةللسماهمة
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تتملالظروفهذهأن-لكوتعلي!ضنهركلأوكانوأقاعلين،يمةالجرئ

نفسعنيسألونلمذ،المساهمينلجيعبالنصبةواحدةوهى،يمةالجربماديات

تعددمنالرنمعلىيمةالجروحدة"لفكرةضيةنتيجةالحكموهذا؟يمةالجر

فىيمةالجرإلىمساهمكلإرادةاتجاهفبن،ذلكإلىبالإضافةو؟"المساهمين

ملابساتمخددهاالمادىكاركنهاأجزاءإلىكلاتجبهننسهالوقتفىهوجملتها

ولهذه،بياجاهلاولوكانيكالعثرعلىالظروفهذهوتسركة.لهررعبهالهثلأ

الفاعلظروفتآنيريحعلآلشارعأنذلك:القانوننمموصمنسنكهاالقاروة

بتوافرما،بعلمهمضوطاالثريكعقوبةعلىيمةالجروصفمنتغيرالتىللشخصية

عابىيهنلمولولمليهالماديةالظروفأثرامتدادالمخالفةجكعهومذقةمنيستفادد

.....يم،ا"3،

مثددةاشاكانتلماتبعمالظروفهذهبينتفرقةفلامطنقالحموهذا

عنلأ!ع!5+ءخمعث8هـه.م+ة،ميك،+"آههلاعقة-مه+974ء".868،العد،مح(؟،.

عةنعحعبفثكهـح+1"مةلمجكا5"ئجيةجحعهءكنهكظةينه+*حء7وىميججيي

عودالاينوت307مىاليدمصطنىالسعيداتنوو،294بدوىطفىذان-ألن

،376سغ39وتم..مبادممخء،تحاصدفيتتورأ270:س2غ5رقممصطفةعود

.353عةعبيدرؤوفقتوواةكاكاكاس؟7كاوتماسىاعلابراهيمعودلخبلأصتاذ

سراحةنصغبعدهفدكلنلمذاالعينىبالظربةالمثريكتأئرمدىعنالتماولةتميثور3،

بخهلهلمرنىالفقهفىذهبت-قوقعهاسنهلاعتهىمجنلمأنهنعتأوالفاعلةمعاقفبنىخنى

8؟هبخخمد-+9.5هممث+.،88الظروفبهذهالشرتلتتأثرجدمالؤلةلملىألاراء

بدوىعلى-ناذالأ،سرفىالفقهمةجابتةببدالرأىمذالفةوقد،؟ءهرنهكه*9ج

يخالقيولكنةالفافونفىالعامةللفواعدسلبمقغبيقةإلىيسقندلملرأىوهذا.(295ص

أنوجوبنالأصيه.التواعدهذهكلنيهاخرجخطةوس،الطروف5هذفىاباوحخطة

واذلله،عنبعنرالجريمة.منأنها)ذ،هنمالغلروفعيهاتقومالوفانحالئبلىالجنائىالفعدعتجه

لمفالملاالشبريكظخالظروفهفهتسرىألامفنضبأترفيةالفاالمبالاىءالسبمالتطببق:كلن

نوقعهااستطاعنهفىمجنلماواصتبعدهالمذاأفهأولىباببنوبعذلبت6جهماعالمآكلن

للفصداسقبعبد.محطته،القواعدمذهيلزملمالثارعولكن.البهقأثيرهايمتدلأنمحيةخلا

ننومجعلهعغهائفصحقدومذم-الجطة،الظروف5هذفىالثربكلمسنولبةتهاسلهلجناق

..ءالجركلةوصنهمنتغبرالئالشضيةنفلروفعلىضنصراحنئعلم
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الشريكبهفيضاوالسرقةلعقوبةمشاللىمادىطرفالسلاخلخمل.:مخففةأو

محصولاتأوغلالاالمسوقات!ونثك"3سلاخايحلانفاعلكانأنجهللأولو

مادكةظرفقرشاينوعثرخسةقيمتهافىمجاوزةؤغيرالأرضعنمنفصلةغير

المسروفات،افتصاربعغهميتوقعولولميمةالجرفىالمساهمينمنهكلفيستفيدمخفف

ازديادصورةتتخذالتىالماديةالظروفعلىالحمهذايسرىو-"2"ثللذ-على

وحذوثالخربأوالجرحقىالعاتئوالموت،كدوثالإجراميةالنتيجةجسامة

:ألاعترافكللحلهمتهمتعنيبأوالنقلوائلتهديداوالجريقفىالموت

بتهعقووتغلظالموتعشةميأل.ءالجريتهاأوالضربأوالجرحفىيكقالشر

-ءلامحإليهالفعللمفضاءيتوقعلمولو

هذهمننوعينبيناقييزيتعين:جابفا+لانهصمنلنروفة-53د

علهاالتنييرمنتقتصرالتىوالظروفيمةالجروصفمنتغيرالتةالظروف:الظروف

بة.العقو

هىالظروفهذه:ئبربررعمفةمى!بيجالقنليرف-د!ن

جمجكاناإذو،الجديدوصفهافىيمةالجرعليهاتقومالنيالقانونيةالعةلمعرسض

كا.*بىه283رنم3بفبةالقانوالفواعدجموعة؟9كا8ممنةكتوبرأ92قفنن(0.1

ثمومن،العفابمنمضيةماحيةظروفبأخفاالإباحةأبابالففهاءضةضغد(*،

والمقيفة(كاء8عدالصعبدمصطنىالسعيدلنورا،الجىكلةفىاقساهمينكلئلىقأنيرهخيمتد

مثعروعآالفعليصروبتوافره،يثةالجرأركلنلأحدفنةولكنهظرفآليظالإلهحةسببأن

.متصورةفيهنلماهمةقكونفلا

ضلاأئرابىلخوخهامنوطةاطسبمةالنقبجةعنللشربكمشولبةأنالففهاءبعنههيرى،كا؟

رأشد،علىنلدكتوو)العفوباتقافونمن4مم-لدادةشلببقآالمساعدةأوالاتفاقأوللتحرينن

نكبايلمذاالاالاحيهلاشنرنطمحيدلاأنهفمقدولكنا،(73*من8،؟وقم..مباجكهه

هىارقكبتنلئالجرلحةكافتلمذاأما.العثريكقصدماالئيمةالجرعنغتلفةج!كلةالفاعل

بهذا8كاللملقهتأنفلاسثمعدطرفاقرفتولكنه!الشربنثفعالهاالقالريمةجبنغا

،سكاالأركلنطلتلمناأما،أركانحهمانحسلفأنيمتبنالجرببنالاختلافومنبط،الونحم

سنةمايو3؟هـعض-بظرفاةنرتغايلمتتنيرلميمةفالجرجقبدعنصرليهاأضيفولكف

أحكامجمييةآ953فبرابرنة3035*نحن؟6رتم29سالرص!ية(لجوعة؟927

.585س29؟دتم3بىالنفننعكة
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تأئرالقانونيقررأنالطبيعىفمن،الوصمفحهذاالجريمةعنيسألونفلمساهمين

إلىمرجمعهايمةالجرووصفالظروفهذهبينوالعلاقة.الظروفبهذهلملشريك

يكالشروتأثر،الفاعلوهو،مرتكيهاشخصإلىبالنظرتكيفيمةالجرنأ

ولكن.لمجرامهمهايستمدوالجريمةهذهعنيسألأنهيبررهالظروفجهذه

يكالشرعلمباشقراطقجدهابلهاالظروفبهذهيكالشررتاقاعدةيطلقلمالشارع

هذايبرروءالجرحمؤمملأفيمصاهمتهبهتقومالذىالنشاعزإتيانهوقتاهر!اونب

بدورهالع!!ون،الهديةالجرانمفىللاشقرارركناالجنائىالقصدالقيدكون

لمدمنمرفايكونأن،العامةللقواعدوققا،يتعينالذىالجنائىللقصدعنصرا

فىذاتهاباعتبارهاوصفهامنتنيوالنىالظروفذلكفىبالايمةللجرالقانونيةالعناصر

غجوبيفسرهأثاطهلمنيانهوقتالثريكعاوتطلبءالجريمةعناصربينمن

!ئقنية(5)ا!ععب*بدلحقاللالقصدقا،أىجرالإللفشاعذالجنائىالقصدمعاصرة

ء"23للقافينبهيرسدلإ

التىالفاعلبظروفيتأثرلاالمثريكأنالقاعدةهذهمنويستخاعيها

لاحتةوفتفىإلاجهايعالمأوالإطلاقعلىبيايعالماإذيمةالجروصفمنتنير

منيكالشرعلىتأئيرلا"قولهفىايحيهذاإمنارعامرحوقد.غشاطهءلى

غيرالشريككاناإذالجريمةوصفتغييرتقتضىالتىبالفاعلاغاصةالأحوال

ب:الخالفة+"بمفهومالقاعدةاستحلصتالحكمهذأومن؟،الأحوالبتلكعالم

جاملاكلنولوالنريككلالظروفهتهبعرلهنالفائيهالرئىفرنصافىرجح(؟،

العكبشع"قمحعبجة.م+،كةف".كه92،:+ههلال+جتقحمق8ءك،عببىطيجكة:بحتوافرها
+5هغهـح+.كة50

ئبدالظروفمذءامتدادقروابرىحكهافىتنبتبأنالمونحوعمحكة.وتلزم(2)

القواعدجموعة؟598سنةنهتوبرأ28صة:الغاعلهنقبتوافرماعالآكلنأنهالئربن

-*آ؟بى؟كا5رتمهءالفافوفبة

لهنهائتادلموضبح2لعفوبختاقافونمن،؟افاجةعلياحفافيةتملبفنت!رت،كا(

كلنميالنركلءقلةالفاعينهبأحدالهاعةالظووفأبيتعدىأنالصوابمن"الةاعدة

منهأشمدجريمةحىمثلائهاونحاجيرئبت)تيانعل!والدفساعدة،الظروفجهنهعلمي

.+..وضعنهاجير.عنهغرببةئمرأةلمنيانكلوجلهسئعدة
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المثريتهعقابيشددفلاعاماموظفاوحمةمجررنىالنزويرقاكلفإذاكان

فاعل+كاناإذنفسهالحميطبقو،هذهالفاعلبحفةاشتربىوقت2لمذا!ي

للمجزفأصلاالعرضأوهتكالاغتصابقاعلأوكانأوصيدلياطبيباالإجهاض

منعندأوعنطهخادماأوعليهسلطةذاأوملاحظتهأوتربيتهبهتولياأوعليه

"لسرفةوارتكبتعليهاغنىلدىخادماالسرقةفىالفاعلأوكانذكرمتقكم

ء،؟،هباضرارا

قاعلالأنيكابشر2فإسا:القانونيةالأعذأرعيهاالقاعدةهذهوتسرى

برالتخقيغدسببمنبدورهيصتفيدفإنهبارنامتلبسةزوجمهظجأقدزوجالقتل

صورهـمنالمجتعخطرآعلىأقلالقتلمنالصورةهذهاعتبرقدالشارعأنذلك

يتصورفلا،الفاعللشاطخطورةمنمستمدةيكالشرفعلوخطورة،الأخرى

القتللامنالصورةهذهخطورةوتفماول،خطراالثالىمنئشدالأوليهونأن

نعلتهـأنمنطقياكانولذلك،الزوجثورةإلىتردنفسيةباعقباراتمرتبط

بالإضافقو(وأسبابهاالثورةهذهبعواملعلهعلىالتخفيفمنالمثريكاستفادة

ظروفثحأنفىالقانونيقررهاالتىلاقاعدةتطبيقهوالعاتطلبفإنذلكالى

التخقيقعمنالحالةهذهأنفىعندناشكولا،يمةالجروصفمنتغيرالتىالفاكل

لبىإليهاتفافئمالمعتادةأكانهاالقتللجريمةتبقى"إ،الظروفهذهمنهى

.مختلفاغ"قانونياوصفاتعطيها

+والاخنلاسالرشوةفىالعامالموظغطكصفةالجربمةفىركنأالفاعلعفةكاشت)ذا(2،

بتدية)ذ،الاشزاكلفبامالمتطلبالجابىالفصدفىعنعرموجهاالثربكعلمإحاطةظن

بالظروفالشركالتءلموجوبلفاعقةتطبيفأففةوليس،يمةالجرأركلنجمبعبلىئخرات

جموعة؟594سنةأحنوبر38،النقمقمحكةذللتللىذهبتكايمةالجروصفدمنقنيرقلى

الصفةتعدأنئلفبنوقالمنطىفىيستحيللمذ،(26؟ة؟كاهرتم5ءالفانوفيةالفواعك

الجركلةءلذاتوظرفأ!نأففسهللوفتفى

ئصابمنسببطبيغةمخدبدقالمرجملمذ،ماديةطبيعةالعنرينا؟نةفتفدلا؟2)

بنالهوماالزوجمنةحوالعذريناولالأونلمعفو،ممدرهيلى-حوالتخفعفأونلنشدي.

مادية=شروطأالفانونتطلبونذا،مجتفضىفقتوكل،ونستفزاؤنورةمنعسه
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فامنيافهمرإلىباننرقليربهموعفننبرعحئاىئلنروفة537

لنوعنبعايتغيرالجريمةوصفانانظروفهذهتفترض!:كلاعلمكبقبئر

الأولىالحالةفمثال،القانونه59يحدمعينبأمرالجافلعاتبعاأو.الجنائىالقصد

التانيةالحالةئمالأ،الإصرارسبقتوافراإذوصفهايتفيرالتىالعمدالقتليمةجر

وصنهايتغيرالتىجنحةئوجنايةمناوالمتحصذةالمسروفةالأشياءبخفاءجريمة

المادةعليهتنصمماأشدعقوبةذاتيمةجرالأشياءهذهمصدربانالجانىعااإذ

مدتهتزيدلاالذىالحبسبةعقومنأشدأى،باتالعقوقانونمنمكررا4ع

تغيرلمذأ"أنهفقررخاصبنصالظروفهذهالشارعخصوفد.سفتينعلى

يبأالشريعاقببهاعلمهاوكيفيةمتهاالفاعلفصدلمليبالنظرالجريمةوصف

كقصديهاعلمهأوكيفيةيمةالجرمنالفاعلقصدلوكانيستحقهاالتىخالعقوبة

عنالشريكباصتقلالالنصهذابمىوءكارفلأصياعلمهأومتهاالثريك

حينفىالإصرارصبتهاالقتلقاعللدىتوافرفإشا:الظروفلهدهبةبالينالفاكل

فىالفاعلعااوإذ،بتهعقومتهمالكلكانتيكالشرلدىفلكيتوافر.لم

حينفىبمممدرهاجنحةأوجنايةمنالمتحملةأوالمسروفةالأصياءإخفاءيمةجر

الحمهذاوليس.يتهعقوكذلكمتهمالكلكانتجدلكالشريكمعالم

وقدثنفسهوئووةالزوجمنمفةامتراهذايرعةفىمخدبدآهميماأفلفهىبالزنا=كللضلبي

372وقيج6ءالفافوفبةالفواعدجموعة؟983دبسمبرنةكا؟،النقننمحكةذمبث

القتل،عنةمنمبأفهابعنىلاذلبثولهكن،جنحةمجردىالزوججربمةأنلمد(كا5.نهى

فامة.بومعفصورهسافرعنوتنميزأوكافهعككأفىحموممنهأفهوصووةفالحقيفة

مذاضنالهراد،الغبكلدةلهنهقوضعيكأالشانيةاعبارةاالحقنفيةتعبفاتة!رتوقد(؟،

هفهانفابل!النصىعنهاالمنصوصللآحوالهاثلاهبالعئركاءمتعلقةأحوالعنالنصموالثرط

العغريكيحافبأنالثعرطهذافىيترتبئنمجوزوقد،علبةالفختعددمجاقهالمحمعينلففرة

ببلضربالتعدىعلىالفاعلبكالشرمجرضأنذللةوصثال،انغاعيهمفوبةمنأئدجقوبة

بسببالموتئلىالضربعفيفضىالفاويبهها*للشرهكبعلمهبمرعةمصنبإفسانشضظكل

أففىلماالرضهذامجنلموأفهمحالنقيجة5هحمولةقصدقدالعثصىيكدكونالمرمةحذا

نلفاعلوبهوقعدابالفتلهمدلفأالشربكيهونالحالةمذهفنهةالقاتلاهئلعاقبةهذهلملىالضرب

....!."موتقبةآضضربصداقا
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وصفمنتغير.التىالفاعلظروفتأثيرباتدادتقضى-التىالقاعدةمناتحةناء

الشريك2؟اشتراطهاالقاعنةفهذه،بهاعاذكانلمذايكالشرإلىيمةانلي

وهى،.عنهمسئوليتهفى!ناإليهالمنمرفالجنائىالقصداعتبارتقرر:بالغلرف

الظرفبوهركانفإذا،الفاعلعنقصدهفىيكالشراسعضلالتقروبذلك

يكالشراستقلالاقرارفإن،الجمائىالفمطهويمةالجروصفمنيغيرالذى

اكانإذأماءقصدهفىعنهلانحمتقلالهبنرارهوالظرف"دا؟النصبةالفاعبةعة

بهيقوماكىالنحوى!عبالواشةيكالشرعافإن.،العلمإلىكيفيةراجعاالظرف

بتوافرعلمهلأنيستحقهوهو،الشددللعقامج.مصقضايجعالالتشديدسبب

يشبدالعقنبأنذلكيعنىو،شخصيالديهتواقر2هوالفاعللدىالظرف

نفسهالوقتفىوفشددبهعاالذىالشريكإلىالظرفتآثيرنمتدادلقاعدةطبقا

التشريدءنحمببدبهيقومالدىالعاآلشريكلدىتوافرقدلأنه

شخفهيةصفةالظروفلهذه:ئدعفوءمحتفرئلتةئلنروفةه538

ووماو،وصفهاعلكلكقبعالهاتأئيرولايمةالجرعناصرمنئيصتفصخ،بحتة

فهىذلكلملىوبالإةافةءبالعقابصاجهاجداوةمقدارتحديدفىمنحصر

بذلكو،لمجرامه-يكالشرمنهيستمدالذىالمصدروهى،يمةالجرعلهاتنعكىلا

لدىالظروفمذهتوافرتفإذا"الثريكمسئوليةوبينبيهاالصلةتنعدم

القاعدةبهذهالقافونيبرحولم.-الشريكعقولةعللهاتأنيرفلاالفاعل

أقتصارمنكذلكمستفندةوهى،الظروفمذهطبيعةمنمستحلصةولكها

تسرىكظروفيمةالجروصفمبقتغيرالئى.الظروفإلىالإشارةعلىللشارع

مشددةتكونةقدالظروفوهذهءبتواقربا"ف"عائ%خاكانالشريكعلة

يك:الشربةبهاتقوتتأثرلاالحالتينوفى،الصنكمنىمخففةوقدتكونكالعود

خفنتصغير(بنماكانو،مركائهدونبتهعقوشددتعائداالناعلفإذاكان

دونهم.بتهعقو

مم..9-صبلننيدضلتدالسيدكعووآء397عنيدوىكل"ناذالأ(1،
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قسمينتإلىالظروفهذهتنقم:صاترعلدانحص!ئلنررف-539

ظروفتوافرتفإذأ.العقوبةمنتنيروظروفيمةالجروصفمنتغيرطروف

تأئيرلاإنهبل،الفاعلعقوبةعلىلهاتانيرفلاالشريكلدىالأولالنوعمن

يتحدديمةللجرالقانونىالوصفانذفتوتعليل.نفسةيكالشرعقوبةعلىلجا

لها،المكونالفعلارتكصالذىباعممارهالفاعلظروفمنثساسعلى

أنيتضحبذلكو،يلتوالمثرالفاعلعتهابسألالتىهىالوصفةجهذايمةؤالجر

يرعبلمبذ،الثريكظروفأصاسعلىيتحددلايمة"مجالقانونىالوصف

لمجرامهيعتمدطلفاعل.عنكيانهاخارجذاتهفىونشاطهبهقامتالذىالفعل

الشريكأشاطأما،النشاعذهذامنلمجرامهيمتمدوالشريكفثماطهمن

بجراممهماءيكالشرأوالناعلةمنهيستمدلاولذلك،بجراميةصفةنيهتكمشهانلا

الحكم.نفسالحالينفىولها،مخففةتكونوقدمشيردةتكونقدالظروفوهذه

الفاعليكنلمحينفىهاماموطفاالرعةالمحررتزويرفىالشريككانفإذا

طبيباجهاضالإفىالشريكوإذاكان،أيهماعقابيشددفلاكذلك

عبيهللمجنىأصلاالعرضهتكأوالاغتصابفىللمثريكأوكاقديدلياأو

يكالشرأوكانالفاعلكذثيكنلمحينفى...ملاحظتةأوبيتهترمتولياأو

العقابيثددفلاالفاعهكذلكيكنلمحينفىعليهالخنىلدىخادماالسرفةفى

متلبسةزوجتهقاجأزوجاالقتلفىآلشريكإذاكانو.الشركاءأوالفاعلينعلى

يهدءالشارعيصرحولم.أحدهاعقابيخفتفلاعهاأجنبياالفاعللأفبازنا

الجناثه:المساهمةعيهاتقومالتىالأساسيةةالقكلمنسنتخلمةولكهاالقاعدة

نتامخهايالفكلةوهذه،الفاعي!نشاعزمننجرامهيكالعمراستعارةفكرة

ء"؟3بحداهااصتبعادالشارعيرلمماالتطبيقخواجبة

تخفبفيستفيدمنفااؤوج،فلروتكلفىلهمبدللشريكأنبالفقيلءيرى(؟،

العيدمصطفيالسعبدتتووا،بالزفامتلبةطجأهاالقؤوجتهقتيةفىاشتركلمذاالعفاب

ظروفمبنيمرفحينالفافوفىالمندبوذهنلرأكةوهذا(؟رتممامننكا؟8ةمم؟كاعى

=الئتغيرنببلعثربثاالهاصةالظروفعالقثددةفبذإكانت8الخففةوطبروتالئر؟ك،ثدة
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وصقهيمهاأندونالعقوبةمنينيرظرفالشريكلدىتوافراوإذ

شخمىطاجذوالظرفهذاأنذلك،الفاكلدونالشريكبهنأثريمةفي

غيريكونأنيتصورفلابالعقابفيهتواقرمنجدارةمقداريحندوهو،بحت

فيه-توافرمنغيريربرأذىغيرالشخصيةصفتهباعتباروهو،قليهتأثبرذى

مشددةأكانتسواءبةالعقومنتغنرالتىالظروفءلىكلالقاعدةحذهوتسرى

يكالشربةعقوشددتليسكذلكوالفاغلهاعائدايكالشركانفإخاتمخفقةأم

خففتبالفاعلفىللتبهنلمحينفىالسنسغيريكالشراكانإذو،وحده

.وحدهيكالشربةعقو

ئلرلملزنمرعرفىللعفابمحنلفاكلإعفاءملىئبترتئبزعر-5400

24المادةضتهاقدالشأنهذافىالمةسلرعقررهاالتىالقاعدة4ملمدلشرالفانوق

لصببمعاقبغيريمةالجرقاكلكاناإذ"بأنهتقضىاقيباتالعقوقانونمن

بهخاصةئخرىلأحوالأوالجنائىالقممدوجودلعدمأوالإباحةأسبابمن

هذءـوتقرر،كافننوناءلميهماالمنصوصبالعقوبةالثريكمعلامبةذلكمعوجبت

-كولةسببللثانىعرضفإذا،الفاكلعنمصيرهفىالشريكاستقلالالقاءدة

وتشمير-الأولءلىالعقابتوقعدونحاللاذلاتيكنلمعنيهالعقابتوقيعدون

باحةالإأعباب:هىالفاعلهاعلىالعقابفهايوقعلإنلاثحالاتبلىالقاعدة

فياقونحدد؟بالفاكلانباصةالأخرئوالأحوالالجنائىالقصندوجودوعدم

متها:يالمقصود

النص.فىالإباحةأسبابإلىالإشارةلمن:ىفا:رملئبا؟-أ-546

الإباحةلسببانذلل!:القالونفىالأساسيةوالمبادىءغير-متسقةتبلحوالسابتة

وإذا.علبهتسرىلاالخققةبانطروفهيفنىكذالةفالمنطقعليهتسرىلابمةالجروصف-

مستفي!كلنهرا!عابابثذوةفىمضطوكهالخانفةطروفهمنالثربنثعدمانفادةقاعدةكافت

ذإ،المددةطلرونهاثربكتأثرعئمفابةمنشذوذأأكرليتتهىظددكلنلومنها

التسنيململيولاصببلهةالفكرةففهعننابمنانفالفلعدتان،فاعلالوكلنمنهابضاركلن

.الأخزىدونياحداها



-539-

صارفئدا،المشروعةغيرصفتهمنفيجودهذاتهالفعلعبةيئعكهاموضوعياأبرا

أركلنه،أحدالاثحقرادكذللثوفقد،الشرى!نهايمةالجرفقدتالفعلباع

تفهمالعصديأنمناكانإذو.دضروعغيرفعلفىإلاالاشتراكيتصوولإلمد

التعييرهذادلالةيوولأنالفقهحاولفقدالحقيفىمدلولهاق"الإباحةأسباب"

.القانوندرف"فىالأساسيةوالمباقكةءمتسقاحكمهبجعلالذىافىلهيحبدو

فإدآ،المطلفةدورالنسبيةنفيباحةأسباببسنىالثارحبةنانقولةلمدرئىيذهب(؟)

لمعأ9"ء5كعةكعكققهعمخد:ابريكمنهبصتنيدفلانيلمبحةصبنعيهاةلدىاتوافر

للناكلبعةتوانرلمخالأنهللنتعدكلالرنقوحذا،هـ8صوآءكلابفهم"قةذ.ء+ج49+.كعد7)

مثلاادوانهافبعيرهجراحةإجراءفىطبببأيساعدنهن:حتماالثريكمنهاستفادللاباخةقسبى

:تحينةبأنفالفولة،يكمحل!مدمبهالرأىهذابهاد!ويالىوالأمثقه،الابا-منيضفبد

سببأنيعببهللموظض!المفررةال!ماحةمنيستفيدلاعنفاةمحلاغيرقنفيذهبىنلموظف

غلصذمجردمناقوظفبستفيدو%نما،ففعهللموطك؟النسبةلهلاوجودالإبلحة

الفعل!أنذلاتوبعنى،فيهعن!سألولالجريثنهالمعنوىيلرنهةفيفقىا؟باحةفى

يسنىالشبرعأنئنةتحربىقىوبذهب.متصررأفيهالاشتراوكلنمومن،مشروحغبر

إغاعلهالدىالعنصرحناتوافرفلمن،مثلاالنبةكسنففسبأضرأتتطفبالئالاباحةأسباب

واثحد"الدكتورفى)كاةلاشفادتهمحيهيهنلمالئربكلدىاننفىولنالإباحةمنا-نفاد

الراىوهذا.(ممآ3علاالصعيدمصفدالسعيدالدكتوو،92؟مخ382رقىالموجز

والإباحةمباحفقطهالقانرنيتطلبهالذىالنفىالعنعرللفاعلةقوافرفان:للنقدكذنةعبة

شفاءئب!متجهةوفينهجرلمحيةمحلبةالطبيبأجرىفإذاةفيهللساهمةأفعالةكلللةغتد

المساخدة!حملهايقاباتولوكلنمشروعأنثبطأتىيآبساعدهومة،مباحفعملهنلمربمة

إبهؤوجتوأبأدبوبذا،للنفىوفاةإلىقودىنفشلالععليةوفأن5اعنكأدهو

اضهدرولوالاباحةمنيستفبديسنعدهمنفمحطالقانونيغررهاالئنلحدودقزوجتهأو

منؤيد"اضفىفإذاللنظرمحلهلهنأبيداالرأىأفاومذابذكرهالذىوللشالة"الاقفام

لوكه!عنوءوئراجيفبوخماياتوئثملأبعدأنزوخهأوابنتهعلىبهراىب!نلا

فىالمئروعحقهيمكعنثنهمعنقدافبةبحممنضرجهاعنامجرفأقدمتأدسهافىوحرت

ققومالقالموفوعيةالشروطتموافركللملة،لاباحةمن؟تيرلامجرافإن،"مبنلتإ

اقهنيج،يسنوجعتفعلهأومعصيةارتكبت)ذائلالهمحلةلاالةأقيبحتةلأنعليهاالإلهحة

فلهماءفىالنأحتةلاضالمجالةفلاالسلوكمذاضلالابنةأوالزوجةعنيعدونمطذا

المحاعلةءبلعتقادهالديهاالجنهىالفصدلاتفاءالمثلهذافىآلأباوالزوجمعافبلاولكن

فيكفاكثتراك،معثروعغبرذاتهالفعلةوبذاكلن،عيياالاباحةسببشومالىمئ،ولاتوافر

بأنلفرلمنئممخبدويذهب.هب!قعمنفلامفرالثرينةلدىقا!جلاالقمدتونفرفان،نتصوو

أخطأ-ولكنهازقابومواخلنسئوئيةمواغئلىيثبرأننلإبلحةماسبابأوندقد11أارح
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إلىالرجوعيقتضىباحةالإ؟أبابالقانون4يعزيماتحكيدأننرممةوغن

التمالية:العبارةتضشتالتىباتالعقوقانونمن43المادةكلالحقانيةتعليقات

فىقاعلمنجريمةلاتقعالجديدة58المندةعبنرةحسبوعلىء--"

لترتبالجديدةغ2اندةوجودفلولاالمذكورةة9الممافىعتهالبنصوصلابئحوال

.،الشريكيعاقبلاأنالجديدةاغالمةدةبمقتغجةذلكعلى؟الفرورة

الذىسدطتهالعامدلوظقهاسهلملبلىنشيرأنهانلاحظ(دعبارةلهذهبرتوضيحا

قانونمن+8للمادةالمقابلةوهىالحالىالعقوبأتقانونمن63المادةعليهتنص

بلأاماحالأإلىالتخصيصوجهعلهاتشيروهى،8،69سنةالصادرباتنلعقو

نشاطهشرعيةيعتقدالنيةحسنكأنقانونىغيوعملاأنىقدالعامالموظقةكان

فعلإباحةأنتقررأنبذلكالتعليقاتيدوتر؟النيةسيىءيكانضرولكن

وعبارة.ثحري،يالعقابتوقيعدونيحولعائقاتكونأنيجوزلاالموظفة

منلمذكان،النتهفىسابدةالتىكانتوالاصطلاحاتالاراءمعتتستاآلتعليتات

منيئولم،"فلأالإباحةسيبمنالسابقة.افقالافىيستهيدالموظقةأنبهالهلم

نشاطفىيصاهمأنهيعلملهصريكالإباحةيستفيدمنأنمىءفىالقانونىالمنطتها

الموظقةلفعلالحديمثالفقهيقررهالذىالقكييفتنيروقد.مشروغير

ذاتهفىلأنهمشروعغيرالموطفففمل:لشريالمقررالححيتغبرلموإن

بمجردتنمثأأنيمكنفلاموصوعيةطبيعةذاتالإباحةوأسياب،للقانونمخانف

اعتقادهلأنتنتفىمسئوئبتهولكق،الموظقظلدىقأمللحقيقةمحالقةئعتقاد

احماعيلابراميمكودوالأشاذث398صبدوىعبخالأستنذ،التعبيراتهذهيحةحمنظ

اثاوعق1لمنثم،الشفرحإبةالهطأينسهأفهالرأىحذاوعيب6(كاكا9س"76وتم

عبارةأنلذ،قلظبومواعالمسئونبةمواغبلىالاباحةبأسبابثرانلملىطجةغير

الموانم.ينهتقسمالننفىوردتالئ"بهنامة(خرىلأصببب(و..،.9

واشد،كلآككتوو-كا69سنبانبةالمسئونيةق،الفهىعمطفىنيكتوو(1،ة

34بحونمللمججزقكتابهالرأىمذاعةعدلةوقد8ء8سه8؟وتم..صبندىء

كا.هممص
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فىغلط"حالةبأنهاحالتهوتوصف؟"فلألديهالجنائىالقصدينفىفعلهصرعية

قالقصد،فعلهقىمعهيساهمونمنلدىالفلطهذايتواقرلمفإذا،،الإباحة

الشارعاننعتقد،النحوهذاوعلى-الفعلهذاعنفيسألونلديهممتوافرالجنائى

التعبيزأكانببو،،؟احةالإفىالغلط"حالةإلىشارةالإباحةالإبأسبابيدير

الفقهفىدقيقغيرتعبيرا،الإباحةئسباب"قبيلمنبأتهاالحالاهذه-عن

بهنفواطالذىوالتفسير.القانونوضعأنوقتدقيقاتعبيرافقدكان،اءديث

الجنائىالقصدانتقاءحالةبلىذلكبعدأشارقدالشارعقيمتهكونمنيضمفقد

الغاطوحالة،يكالعشرعلىذلكمننمازعلىالعقابيوقعأنالفاعيهاوقررلدى

ولهبهة،الجنائىالقصدلانتفاءصورةتكونأنغيرتعدولاقدمناكاباحةالإفى

بأنهببباحةالإفىالغلطوصفعلىالتقليدىالفقهجرىالتفسيرهذايدم

القصدلانتفاءدصمةصورةهىالإباتفىالغلطحالةأنويدعمهكذلك،إباحة

.خاصبنصجدبرةالنحوهذاعلىوهى،الجنائى

يتواقرلمفىفعليكعلىالشرالعقابتوقيعتئيبلىئلفممبرآنهمفاء245

الفاعلئعنالثريكلاتقلالحتيةنتيجةهومرتكبهلدىالجنائىالقصد

متهمامسئولاجعلعلاحيماعراحةالشارخقررهاالتىالقاعدةوهى،"2فصدمر

القصدباختلافتختنفمنهماكلمسنوليةقاذاكانت:قصدهحممب

فصدهابمفىمنكىتحتئأنيتعينالمسئوليةجذهفإن،لديهالمتوافر

علىكاتبشخصيملانذلأثومثاك"عندهالقعدتوافرمنلدىوتقوم

،!.وغمصطفىعودعيدلتووا.-285السعبدةمعطفيالسعيدقتووإ(؟،

مذاس265!م377ومم(نظرنىكتمم96منعبيدرءوفالدكتور-187من

-مللولف

لهنيجنونحيحآ19.مسنةنوفي2فىالفوابحةشورىمجلنحنسةمحتمرقياء(2،

الجنييجبىالقصدوبيجلعدمأو-ءعبارة-العجاوةهنهربدتو)نما5:ببماماانفاعدة

كلن1فلمذالعامةال!واعدمج!التو!ة"قبعبفىجنافىقعدلهيهنلم)ذاالفاعلةلأن-ادب

.بأنجلملاوهومزورعفدمخريرلمليدىكاقبلوكاعقوبتهوجبتجناىقصدلهضركه

أدواتلهوأضردعاهالذىلكنللجنافىالفصدلدمعلبهعقوبةلافافهسوسأبهنهما

.ءنلنوبةنغنلهشريكأبدةالمزو:حاءالألهوذكرالكنابة



-543-

ققابفلا،بذلكعالماالكاتبيكوناندونالحقيقةمخالفةبيانابتمجرر

إقاهذهـالبياناتأملىمنكلالعقابيوقعولكن،لديهالقصدلانتفاءعليه

المالبأنلحلمارشؤفىشخصيثترلتأنأوة"؟3لديهمتوافراالقصدكان-

أنهالفاعليعتقدحبنفىوظيفتهاعمالمنعملئجلمنالعامالموظفةإلىيقدم

لانتفاءالرشوةقاكلإلى؟النصبةالعقابينتفىإذ،نجمحءعملأجلهامنيقدم

الجنائى"2".القحدلديهتوافرالذىيضرعلىيوخولنهنلديهةلجنائىالقصد

:"ممنهاؤامخرىنزمرئلالفاكلكلئلعقابنرفمخ3عر"435

الماخهذاتوافراإذأنهيقررو،"العقابمواخ"لمليالعبارةبهذهالشارعيشير

فإذاكان:يكالثرعلتوقيعهذلكمعوجبعقابعليهيوخفاالفاعللدى

القبضبعدفرالذىؤوجهاأخفتزوجةأوكانخطفهايمنتزوحخاطفاللفأعي!

الشركاءيرتوقيعهيتعينالعقابفإنالقشاءوبمنالفرارعلىأعانتهآوعليه

مواغأنالحكمهذايبررو.قاعليهاعلىيوقعلانهامنالرغمعلىالجرائمهذهفى

عدمفىالمجتمعمصلحةتحعلالجنائيةالسياسةمناعتباراتإلىتستندالعقاب

علىتتحققالاعتباراتوهذه،توقيعهفىمصلحتهعلىاجحةوألعقابتوقيع

القانونيعنيهالذىالشخصعلىالعقابيوقعلمإشاالشارعيببيرالذىالنحو

معه.المساهمينمنغيرهعلىوقعولو

النصهذافىيشير(لشارعأنالمعنوىالفاعللنظريةالمنكرونيرىو

صغيراأومجنوناكانالمسثوليةمنماخالفاعللدىتوافراإذماحالةإلىكذلك

توقيعهتعينلذلكعليهالعقابيوخ!اإذأنهيقررو،..ءاهلإكلخاضعافو

.خم"المستوليةمنماخلديهيتوافرلمإذايكالثرعلى

ءهكاةعة362وتم"بالقانونيةالفوامجدجموعةآ9غ؟سضةطبو؟9فقنن(؟)

أحكمجموعة19570صنة(!ربية2ت602خ335وقم5ب؟942صنةديبر22

كلكأ.9من59وتم8سالمقفنمحكة

.279!953وتم6بألفانوفبةالقواعدجموعة3،92صةيونيه7ففغى(2)

...ع؟2مةالسعبدممطفىأسعبدالتووا(3،
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ئرترممريربىئلهفابمغالمريلقئعفاءعليئلنر-نبؤر-445

انهإلىيرجعالعقابمنيكالشربعفاءفىالبحثنيناإذ:علللةلمنىفى،لقا

،كلنكانبباحةسببلقيامالقانونيتطلياالتىالصفةشخصهفىتوافرتقد

يساعدطبيباأوكانتأدببازوجتهأوببنهضربوطيساءكأوبحرضزوجاأوأبا

إذافيماابهحثايتطلبالفاعلالقانوفىالمركزتحديدفإناحيةجرعمليةإجراءفى

مشروعا،فجعلهالفعلعلهاتأئيرها!هاقاتوافرتقدالإباحةعوطكانت

هذءأعومن،مشروعافعلاارتكبلأنهالفاءلعلىعقابعندئديوخلاإذ

بلفعلبتيانفةعيرء.عنهينيبيكانالمثريكصمنبذاكانمامعرفةانشروط

غيرهعنهي!يبأناروبخأوللابمهيحقهل.ىنضرعبارةوفى،لهالمباح

فىغيرهعنهي!يبأنللطبيبيحقوهاط،زوجتهأوإبنهتأديبفى

القانونحدودفىقالإنابةذلكللثريككانفإن؟جراحيةعمليةإجراءفى

انتفىفقدذلكلهيكنلمبنو،الإباحةمنيستفيدفيهسا!فمن،مباحوالفعل

فيه.المصاهمينعقابذلكواستتبعمشروعغيرللفملكأنالإباحةعوطأحد

الرجوعيتطلبلهاقابلهاغيرأمللانابةقابلاالإباحةسخببذاكانماوتحديد

السبب.هداشوطمخددالتىالفانونقواعدإلى

العقابمناوالمسئوليةمنماغلتوافرالعقابمنالمثريكأعفىبذاو

بعنمةو،شخصيالهطاقالمواغ"ذهلأن،شخعصهعلىمقتصرائخهذاتأثيرفإن

منماغوينهم!يتوافرلمالذيناكنهمينرب!يسكلنوقعحهيجوزالعقابأنذلك

.العقامجؤ؟"أوالمستولية

أرادها.التىغيرجريمةتكبارطلةفىيلتالمثرمسصعولية-مم

المثريلت،أرادهماالتىالجريمةالفاعلةيرتكبلاقد:نمهبجيجه54د

الحألةهذهوتفم؟عنهايكالشريالفهل،ئحرىيمةمجتكبيروإنما-

وو!ككا.كا2كا!مالسعيدمصظفىاريداذيهتوو3990عنبدوىطخصتبذالأ(2).

389من54؟رتممبادهمه6وانحدكلنلدبهتور.28كاس25ءوتممصطفيكودعود

......293س285وتموالموجز
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التىالجريمةمنحقمامةاشدالفاعليزتكئاالتىيمةالجرتكونفقد:صورتين

العثريكبمسئوليةقلناوبغا.جسامةأفلتنهونوقد،الشريكأرادها

اخرفاعلارتكباإذالحكمنفسخيرللايخونفهل،الفايريمةجرعن

؟ةالجنيرللمصاهمةموضوعالتىكانعتغيريمةجرشريكاو

جمساضى:ئقلجمربهمللفامبة"صنقبءاكفىئلترعلممشوليم-546

ذلكمثال،الثنريكأرادهاالتىتكمنجسامةآفليمةجرالفاعليرتكبفد

ءلىنشاطهيقتصرأوبسيطاضرباالفاعلفيرتكبقتلكلشخصتحرضأن

ا)فاءليرتكبفلاةي!صرئورافلىيرقوعلةيحرضأنأو،القتلفىالثزوع

فىيصتعملهالاخركلسيارتهشخصيعيرأناو،عرفيةأوراقفىيرتزوغير

ةعمدىغيرقتلأوإعابةسىبالصيارةالفاعليرقكبفلامخدراتتهريب

الجممميمة،يمةالجروهى،فيهاالمساهمةأرادالتئيمةالجترعنيكالشريصألفهل

-جسامة؟أقلوهى،قعلاارقكبتالق!الجريمةعلىمسئوليتهتفتصرأم

الفاعي!.نشاعذمنامهلمجريكالشراضدادقاعدةالشأنهذاتصادفنافى

الصفةهوالثريكلنثباطالمشروعةغيرآلصفةمصدرأنالقاعدةهذهوتقرر

نشاطلأنالمصدرهذايوجدلمفإن،"مملأالفاعللنشاعزالمثروعةغير

يكالثرنشاطفإن،لمطلافاعنهيصمدرلمالفشاطمذا-لأنأو.مشروعالفاكل

منالفاعلأمثاعذنصيبتصاملوإنةالمئروعةغيرالصفةمنبدورهيتجرد

يكالشرأشاعذنصيبلذلكتبعاتضاملوأرادهيكالشرتوقعهعماالصفةهذه

لنشاطالمثروعةغيرالصفةماتتفامحلبقدرأنهذلكيعنىوةالصفةهذهمن

المثروعةغبرالصفةنفسهالوقتفىتتضاطمسئوليغهلذلكقبعاوتقلآلفاعل

أرادعمالافعلاارتكبعمابالقالثريك،مسئوليتهوتقلالشريكلفشاط

"لفاعلقارتكبجسيةيمةجرفىيساهمأنيكالشرأرادفإذا:يرتكبأن

اودبجرمصدرأنإذ،الأولىكوتةالثانيةعنالثريكسئلجسامةأقليمةجر

نلمولف.من!من.،9؟غة9؟رتمأنظر(؟،
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عبيكالشرحرضفإذا.وحدها"ث"الثانيةيمةالجرفىكامن.عسئوليتهوسبب

القتلفىالثروععلى.نشاطهافتمرأوجرعأوضرباالفاعلقارمجعبقتل

لأنمحلولاالقملقىالمثوعأوالجرحأوالضرب-عنسئولفالشريك

يقترففلمةي!حرمجرراتقىيرتزومجلىيكالشراحرضإذوةتامقتلعنيمبأل

عنلاالأخيرهذاعنمصئوليكقالثرعرفيةمجرراتفىيرهومنغيرالفاعل

-.عايهحرضالذىالفزو.ير

القصديبرنالقاعدهذهلمطلاقمنيحد؟مطلتةالقاعدةبذهملولكن

جريمةعنالشريكيضأل،.فلاالعحديةيمةالجرفىالاشترالشأسلأنمنالجنائى

أراد-التىيمةالجرإلىبداهةيكالشرفصديتجهو."2لمايهالاقمدهاتجهاإذلملا

أقليمةجرعليالفاعلنشاطيقتصرأنالعااهبفىيتوخلائمو،فيهاالمساهمة

إغاو،الأخيرةهذهفىلمطلافايسأللاأنهيعنىلاذلكولكن،جسامةمتها

قصدهأنيهونأى،الجنافىفصدهيشملهابأنمئزوطةعبامسئوليتهأنيعفة

،.فعلاارتكبتالتىيمةوالجرفيهاالمساهمةأرادنلتىيمهالجر:تينالجىشاملا

توافرتأى،مادياتهماأغلبفىيمتانالجراصميركتلمتاالشمولهذايتحققو

بماجياتامتازهالأولىثمالأقللليمةتوافرتالتىالماديةالعناصرالأشديمةيجر

أنةإنىيودىالن!وهذالىمادياتهمافىيمتينواشتراقالحر؟للثانيةتتوافرلم

يمةالجرنفسهالوقتفىثحاملاجسلمةالأشد-يقةالجرإلىالمتجهالجنائىيكوقالقصد

فإن،يمةالجرمادياتإلىخجي!وإرادةعاالجنائىالقصد-لمذ،جصامةا؟فل

هذا.حدوذفىفيهمائىالجنةالقصدامخدمتهاجزءفىيمتينجرمادياتافمتركت

!ةكع+،دد958+مهتع!نه*كعمجءآانجحعبمة+مه4كلا9"م885ة(؟،
*الرب"9نهععيجهوىسنهيف؟ظء"قه+ظممققع.يححكهمتبيه،+مه،5"50

الأشتاة-399السعيدمصطقىالعيدنلدكتور.ة302علاهمدوىكللأستاذ

!".ع2؟من؟66ونمامخاعلببرامبمجمود

المولفط.عذامنه؟9ص52غ:نم:انظوتم2""

العقوبات،نون-35
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فىيشلالقنلإلىالمتجهالجنمائىفالقصعد،النحوهذاوعلى"المثترك"يحالقفو

الجنائىالمتجهوالقمد،الجرحأوالصربيشملالقتلكافىالشروعنفصهنوقت

منيسنلولذلكةالعرفىالمحررفىالرويريشملرعةمجررقىاتزويرإلى

مرويسألالجرحأوالصربعنأوفيهالشروععنقتلفىالاشترالشأرأ

هذاانتفىفإن-مرفىمجررفىيرتزوعنرسشعررتويرفىالامققراكأراد

بسألفلافعلاارتكبتالتىالجريمةإلىمتجهايكالشرقصديكنفلمالثرط

الئانيةعنيسألولامننكبلملأنهاالأولىعنيسأل!ل:أيهماعنالشريك

طرتكبتمخدراتيباتهرشخصسيارقهأعارفإخا:فيهاالاشترالشقصدلانمفاء

منيكالشريسألفلاالمخدراتتهريبجريمةنرتكبولميةعملىغيرضابةإجها

الجنىضدسباأوقذفاالفاعلقارتةكبقتلعلةشخصحرضاوإذ،"3أيهبنر

أيهما.عنيككذللتالشريسألفلاالقتليرتكبلحعليه.

عماقى:ئترجمربهمنلناعلةنرعفبءاكفى!ل!رتئممشزلمعن-0547

عتهايصآلنهل،يكالشرأرادهاالتىمنجسامةأشدجريمةالفاعليرتكبقد

ألبذللث-مثال؟مسئوليتهتحددالتىالقواعدومابعمهاأوالحلاتجمغفى
آخرشخمماأومحليهالمجفظالفاعلفيقتلإتلافاومرقةعلىضخصيحرض

تسنحأولمعالمهالإ-غفاءيمةالجرمكانفىالناريشعلأويمةالجرتنفيذمقاومةحاول

أببأو،ذلكفيفعلعليهالمجنىسكنفىضادفهالممراةاغتهمابفرصةله

حدد-رصعلهلامجررفىيراقفوالفاعللمليهفيلاضيفعرقىيرمجررقوعلىيحرض

من"تانتفررالتىالعقوباتقافونمنغ3المادةفىالوضعهذاالثمارلخحم

كافتمئارتكاجهاتعمدغيرالتىولوكلنتعقوبغهافعنيهجريمةفىاشترلت

التىالمنعدةأوالاتفاقأوالمحريضمحتملةققيجةبالفعلوتمتالتىالجريمة

؟؟"عن28سىوالاةنصبدالقانرنمجة،الجنافةالقمد،حسهتجيبمعود،لإتم..

.35ود

--+هيجهومخه8ح(2،
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.،؟،،حصلت

فوضجالقانونى؟يمانانتلأكييفوشوطهتحديديتعينالحكمهذاويراسة

....."2"قيمتهتقذيرالتهايةفىيتعينو،يقررهالذي

يك.لايسألاالشر-بلفاعلةجمريمىبكئلشرمشولي!ضوط-485

:ضرطاناجتمعاإذبلايكالشرقصدهعمامختلنةاكانتإذالفلكلممةجرعن

لأفعالمحتلةنتيجةاقرتكبةيمةالجررللنانىكون"الاشقراكأكأنتواقرةلؤول

،..لإشتراك

النتيجةعنبالمسئوليةلظاصةالقانوننصوصأنيابرهالأولفالشرعذ

أركانتوافرتنذالملاثحريكاصرالمتهميعدولا،يكالنرعلىتطبقلمنمااغتملة

.إلى-يكالشرنثاعذيتجهأنالأجنهذهوأهم.الفانونيقطليهااقىالاشتراك

ثممشروعفعلإلىاقيابفكانالرعفهذايتواقرلمفإن،مشروعغيرفعل

ذلك،ارتكبهاو3"منغيرعتهايسألفلالهمحتلةنتيجةتعدجريمةارتكبت

العننةالفواىلملىالاحةكلممب!مفرفلأافخهناونعقداليارحبهنلملمذا(؟،

الجافبةالمساهمة:حىنجيبعود،الفواعدهذهحمفىأنظر.البغمربكمئوليةمخدبدق

سومآوالفرنىالألماقالقافوفانيتصنآة؟88عة؟*8رتمالعرببةالتمثريعاتفى

.178-؟89ونمالابتةالمربح،أحكامهماشرحفىأنظر،هاثهه

اقمبفية:العببرنتالضوبات،نونمنغ3للمادةكلالحقافيةتعليقبتةكرت(3،

وعمرو.د!فمعاو،ن!عبأن:ومى.الآنيةاطالةهذه-فىالواردةالأحوالهانونعومبال"

أحدموبتلهالنارزبرعلبهمبللقالكانفيقاومهماسلاحومعهماسكموبامكماليسرقائيلا

ظعجةكلنالفتلأنيعتبرالهالا:أنهذهفىالمفصودةمىالقتلةلاالسرقة؟نولوللقانحىفبجوز

المبتهمنهمنغرضولا.للاتةهنهيمفتفىنملئجيهمنعمروفىويحمعآلعلهامحتنه

التلأجبفصدلم)نهشولهتعنيدأفحئنيمكنلاالجانىأنقاعدةتنر!رقلحقيتةموىفى

.،عمكلمابهابودىأنالحنملفىاكفكلن

بحضواثكا5؟منالمعبدمصطفىالبيدلتووات3ص3منبدوىالأستاذعلى،كل(

8؟ةونم.مباقكط6واثدكلالدكشووء278عة.248رتممبعافي-عودعود

"..359عنعبيدوءوفقور35401عة
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محلفلا،.القانوننظرفىيكالشرصفةلهئيصتالنشاطهذاعنهصدرمنأن

يمخأناخرإلى!مخصطلبفإذا:للثريكوضعتعايه.أحكامقببت-قبال

هذالينفذفتلانحلكلمليبماطلباكىالشخصقارتكبعقاردخولمن:الثا

أما.ألث"صألمحضملةنتيجةولوكانالقتلعنسمئولاالامىبدفلاالأ

بة.صعومهاخناك7يثيزفلاللاشترالشالأخرىلاكان

ضق!فعالفتيجةالفاعليرتكيهاالنىيمةالثافىصونالجرالثرطيتطلبو

.الثريكنثاطبين.وثيقةعلاقة!اموجوبالشرطويبرر-هذا،لإصراك.

عنيكالشرلمستوليةوجهيكونلاالهلإفةهذهبغيرإذ،عهايسألالتىيمةوالجر

معيارالاحمالتحديدالشرطهذاراسة2وتقتضى.نشاطهبينوبيتهالاصلةيمةمج

اضتقر:شخصياأمموضوعيامعيارابذاكانمالمعرفةطبيعتهاستخلاصئم.

إذاالاشقراكلأفعالمحضلةنقيجةتعدالفاكلجريمةبأنالقولوالقغما"الفقةئ

الشريكاستطاعةفىأىكان،للأمورالعاقكهاللمجرىوفقامتوقعةكانت

الشريلأأنذلك"،فعلا"2"توقعهاقديهنلمولويغوفعكاأنواجبهومن

ااءامكةالمجرىجوعقلايحتملاكأاالنتائجكافةيتوقعأنقانوبمعليهمفروض

.،رك"ارتكأجيافخالمساهمةأرادالنييمةالجرعنتنتجأنمورللا

لخصعلىيعتمدلاإذ،شخصياليسالاحتمالمعيارفإن،النحوهذاوعبة..!

القافوفية(نفواتجموعة1935سنةفبراير25ففنى:القامدةلهذهتعلببقأنظر(2،

بيوماحكهيضمن،نبلتزمالموغوعقنفئأنا)بمبانعأوغئ،435عةمم04.وتمكاب

هذاقيافرمنتتحققئنالنقننلحثةيتاححئالشربنة)رادةبليهااعهتمجركة.الى

.غ.مى:7رفم3بمالفانونية.القواعدجموعة؟930سنةبونية13نفنههةلثرط

والاقتصادالقافونجكهـه،الفلاىلتورصطفةا،كا.4مةبدوىكلالأتبذ23ق-

راشد،عةبىلغووا"035مناقمعيدمعطفىالسعبد-لينووا"885-؟-عةحمم؟

كا.*كاكدت36رقم.ه.بمقدكةء

،238صآ80رنمكابيهالقانوللقواعدجموعة19،اكمعابىنة8!ته!(3،

-25-غر؟3سالنفشر،.محكة.أحكمجموعة؟961سمتةيةلمير3-مننأنظزكنك

ه؟56نهة
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وهوعبقةيتوفعها،لمأمفنلاالئنصحةتوقعقداكانإذمائسحديديكالشرلنفسية

-أفعللبينالماديةالعلاقةعلىبحئهيقجرلا5لم،طلصابوموعيامعياراليس

الجربمةتوقعالشريكاسمطاعةملىىعنيتساءلإغاو،يمةوالجرالاشتراك

إلاوالوجوبالاستطاعةتحديدننممتطيعلاأنناوبالتبهى.فيغليةذلكووجوب

تممعذنفاكانتوما،نثماطهفيهاالثريكلإترفمةللتىالظروفتبينانؤا

لهظوففائنساءلفئحن-أخرىعبارةوفى؟عبيةواجباوتجعلهالتوخباجمباعة

ينما-قعيتويكالشروفظربهأحاطتقعتنادشخصإذاكانعماللعيار

عليها.الفاعلاقدمالتىالجريمةارتكاب-ئلمثبريكإلىالمسندالفعليقتبرف

وتطبيق!.عناعرشخصية"؟".تكوينهفىتدخلولكنأصلهفىموبوىظنعينر

الإتلافأوقة"السرقةفىإللاشبراكمحتلةعنيجةيعكالقملفإنلهذا-للبيار

نتيجهالعرضأوهمد.السبأوالفذمةلا-يسدولكن؟الوقالخيك"أو

مسبةفئفعي!هوالشربكلنمثاعذمختةئفيجة.المرنكبةيمةالجرلقاع!فتبماالفول(؟،

وبالفلمحية.جةنثاطهأفىجخ.بالشرنغتأحاطتالىللظرو!تكراسةيفترعد)ذ،مونحوعبة

؟..3وةم،2بيهالغائرالفواعدجموعفا-9كأ.سنةنوقبر3!!نن.،جربمتهبىطباو

؟955سنةديسبر27"76مة58وتم2مج؟442سنةدبسمبر28"199!م

.؟56!م3هرفم؟3س196؟سنة!ايى3ء،؟56؟!م86؟رتم6صظ

.شضناتفقلمذاة:ففالتللسرقةضةظعجةالقتلةيعدالنفضيفيفةكحم.-ةببن(3،

مذاعلى،عتفباتغالماجةبحبح،يفرنحةؤنالعافإننه،ججرلشضنمنزلةفىسرقةمعآخوىن

فمنوممترلهدخولمحعندغلبهالجأيسنيقذأنينوقواانالثركلءمةغب5وعليالئخعن

ظخقفقيا)عنهينعننجزوافإذ!،.الافتضإح"اسبهنهخننبةاللصوعظفيحاولهجق-مالهدقاعآ

-ك.بلمعلولةالعةاتصالةجمأولاهائتعل.؟خبراهاةمتلبةجلفاتتنئة.-.شرءليأننواهت!بحء

نمبؤلاالقاثونيجله:.الزفذادثةئمى-فىلحؤاذثأتحلىفىبدلهنتيمنقكل

-عة-،ودللأمحنمةئنبحةلجع!فرخ!6.الفنل!اذنهوهةةربخألا.ق:داحلنعنشركأبمقنة.

391ق!:أنظربىففقة.،832فى؟8مرتمنمءقلقنؤفيهكوعةلحلقؤأعد.؟9بح4بابرنة"8

سنةدبعن!ر*375،7-نحجلأ83-وفي30بآلفبئونيةالفوابكدجموعةفي938سنةاكتوبر

-؟قلا!مة8.2وقم8س"!56إ،ص86؟وتم!لسأحكلم-النقعىجميعة1955

+ة!ل56عة2هرةم؟2سالنقنهةمحكةأحكلمجموعة؟296سةبنابر35شنن(3،-
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ءلهف"الإتلافأوالسرقةفىللا!معرالت.محعتوة

ظدنر:ايتلمآلجمعحعلمئترلييجلمرللفانونىىبا"ؤبئ-495

مملىحخرحقدالثنارعنذكلنمامجرفةللسئوليةلمذهالقانونىالأساسفىلجلبحث

هك:اخرتعبيروفى"المسئومليةهذهأقرياالتزمهاأمالعإمةالقانونيةلببندىء

هل:.التخصيصوجةكلو؟اغقملةللنتيجةبالنسجةالاشتراوأركانتوافرت

للنقيجةلهذهبالنسبةالجنائىالقصدالشبريكلذى.توافز

الاختمالىالقصنوبتواقرالقولإلىوالقضاءالفقهفىالمستقرالرأىيئخب

آئتمديديغفلأنهذلك:معيعبازأك!.وهذاءالمخهملةلهيحالنتيجةإلىبالفسبة

القصدمنلحوعاالاحنمالىالقصدفإصأكان:الاحتمانىالقصدالفكلة.ابرقبق

بججه.واعيةإرادةحالاتهفىكلابخنائىوالقصد،طبيعتهحتمالهقإن.آلجنائى

الإرادةهذهتتصورولا،يحميهأكثوأوحقعبةبالاعتداءالقانرنمخالفةإلى

ثمومق،وعنامرهايمةالجربأكاناليقينىالعابنأساسكلقامقهإفائلا

فشلاحم؟اب!ناعهتعىالعااضبمااتبذ،غيركافبةحدهاوارلم.استطاعةتئ.اك

فبهقنه،احبنائىللشعداضراميةللئتمحملإجرالفعلىالتوخالنحوكانونحهذا

جريثةئليهايأمعافلإشنرادمحيةيمةالجرالفبعبةاوقكعبئخوأنهالببانفىقي.(؟،

9،19ممنةبنابر؟.هفقنهه:نلجربشينعنصمئولةفالشربنةللاجولىضهفقيجةشدثافبة؟

-7ع8صرلج38بحوقنم!لبالغنؤبيةنعدالبقوجموعة

424برقبم..ةبئدئء*-واشدالدكتوو-كل"356ععيدؤىفىالأسنند:الةبم..

موبخذةالاسلتظفعةفىبىلخنلمئدالمنه.جمقؤدلعن.ذللهمالتقنعكةعبزتوقد-ص.تيم!

فلمن،ذللةكلقمام.ابخليلنندم،مببشر،بنيةفتربث؟.:أاعتبنرفى"للنمزفةفنهظقرفي

القتلهمجريمةينلتأفيمانلأختمالىيقعدهوحنحتئاشذته،كلفالسرقةجرعةةكلنفىومجدة

جاير8!ض!"..قعلأتوقعهمجخلملمنكلمنحصلبتوجعأنمحنيهمجبنلكةفة.رلبجملغك

-..ة5-2مم4-!ن6ءنهرمنمممب!لأمنفوقمهلانواجعدجموعهة.19يحخةننن!

صسؤالاقتهأدثمافينمجهبىننآنقعدنجضب،حمستى.عود

وقي.
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مرالرغكلالحتلةللنتيجةبالفسبةتونقرقديكالشرقممدبأنالقوليسنساع

لديهةالجنافىالقصكعنصرىأحدابنهفاءمنالرنمعلىأى،.يتوقعهالمأنه

إلىيثسبلابذ،الئتيجةإلىالمضحههالإرادةانققاءإلىيوجىالغوقعانعلحالاو

الضبرأانعداذلكيعقو،طلاقالإعلىبخاطوهتدرلمواقعةأرادأنهشخص

اغتملة.الئتيجةلملىبالنسبةالجنائىالقصداقمانى

منأ"اسعلىنيتملةالنتيجةعنيكالشرمسئوليةقيامننفىبذومخن-

،القانونقىالعامةالقواعليمعانساقهاكلذل-اعبتنتىفنحن،الاحتمالىالقصك

فىماجهنبهااغاصالنصولولا،استثنائيةمسئوليةأقرقدالشارخنأوهملة

"-.-....نرتحارهاالوسع

المتجهالجئائىالقممدمنأسامبىعلىتقومفائبئوليةهذهأن.غئدناوالرأى.

ؤاقر-قدعمدىغيرخطأإلىمصافافبهاالمساهمةالشريكأرادنلتمةخالجريمةلمنلة

!ن!ءلمييماويقتماغطأوالقصدبينالشارعوبجمع"اغتلةللجريمةبالثسبة

التكييفهذأفىوسنبفا."فلأالمسئوليةهذبمعليهتعتمدالتكوينمزدوج.مشويا

ووجوبالحتلةالمتيجةتوقعيكالشرطستطاعة:القانونقىالعامةالمبادىءهو-

قيقفالنقيجةهنهحدوثدونيحولأنقددتبعاواضطاعتهعليه:ميخ

عليف،فلكووجوبيريدهالذىكالقالخطورةمنالتدرعندافيجرامحتابشلإع

ولا-ينثو..فى.الفقهلهاصنتقرالذىيلتجديدوفقانمدىغيراخببأججوهر+ي

فصنخيخ،موضتهفىلتعبيرقائونىاستعالأيكونأنغيزبهنقوكالذىالقكييف

يجبن.ثجوبهق،شاذةالمعئوبمةللركنلصورةاهنهأنثبت-ذعبننبهزبنوتجئ!

بر..4-.ذ.ئ-....عراحهالقائونيقررهاحيثلآبهاللاعترنفمحل

.ف!اتمعبوءوظنإ.:"ذهتف"ئاتيهيجعىئترف!نفصمنشرقض!فة5:رت.--..

والقولد.الأظطعنيةقتناقضهابعيهاالمحتملةعن.النتيجةافمثزيبقمسئؤببةتقرو

53:"كال!90نقمجغ-القإقندن!والإ؟نضاد"ة،ت-؟لفصدنالحنابى،حستىمخزيعود-؟ثي،

ء77وتم
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لديهبنرتوبذاإلايمةجرعنعمداشخصيالأنيجوبنلاإذ:"نلأالقانون

.+ممئولاالثر!لثتجعلهاالةبوصنهذهانحينفى،اليهاالمتجهالجئائىفقصلي

.العريةالمسئوليةبيناقييزبعدي"قصبهبليهايتجهلمجريمةعبنعمذآ

واعتبار-بيهماالخنطيهونولذلك،القانونفىالأساسيةالمبادىءمنيةالعبوغيو

ومناستطاعتهفىذلكولكنكازيتوقعهالمبتيجةءنعمكامسئولاشخص

يرلتبربذلتانتىالمحنولاتتفنحلملم.القواعدهذهمعمتفقغيرأمراواجبه

وئيست-،لإحمالى"2"القصرمنأساننعلىقائمةليستفهحع:المسئوليةهذه

فيهلمؤكلأءالمساهمةيكالشرأرادالتىيمةللجرعينىطرفمجردالمختملةآلجريمة

إنهبات-الهقوقانونمن43المادةعلىالحقاتيةؤعايقاتقولنهقنعالينةو

أنسنلاالجانىأنقاعدةتقريرصوممةالحقيقةفىالمادةهذهمنلاغرض"

اليهويودممةأناغغملمنالتىكانالنتائجيقصدلمنةبقولهنفسه.عنيدابخ

تمبدعنبفهاحمجردةيتضمنوإنما،يراقبرالقولاهذرممنلاإذ،،عمال

يتصقوردقاعوسيلةمنالمتهماوجرمانالجنائيةالمسثولية-نطاقيفىآلنوسعقلعثنرع

وقلعئريلتالفاعيهبهرة،مصطنىعودعودالدكتوو:.المسئوليةهنهففذفى-أظر(؟،

.-33عةولهالأقلجلد6مملقومبةالجمائيةابخقه،الجرظةفى

نننحئنشصورأت(*72!ة835رغ..5طءمببد،راشدفيلتويا!ربمذ(2"

والرد،الاحنمالىالفصدلفكرةتملبيقأباعتباوهاالقانوننصوصمنسفددونللسئولبةمذه

بلمسثونيةللاعترافمجيهلاانهتفرروالمصرىالفرنىالفقهينقللستفرةالفأعخةئنفككل

القولهبعحبحولبن.افناءذللنةئنثارعقرو)ذاللاالاحتمالىنلغعدمتةالفهحعغهأسبحة.

قعنيهجسنىاشترومنلظكلظقكرئرامةالحتة"نقيجةعنالغعربكمصنوئية؟أق

بناءله!.الفاعيهاوتكبمجردعبديتوققدلابثةالجرعفوبةالئرلجأئيجمحظق)ذ،-،عقوجهما

ءوا!تعابلابتوافرمإومو،اينهاالهثرلهكقعداتجاهيتطلبواغا،الاشزاكوسيهعق

-:...".....لمرندقهلمليهاقتجهولاينوفهالا

نلئزكاءجمبمفىيرىمعقطر!مجردالحنمقهيمةالجر.بأنالفولة)دوئقبنعب(3،-

الكأنرفاتفلاهاالحتعةيمةللجرأنالرئقظناظةوالرد(357صبلحوىعلىالأستاذأ

لملىاركلنهام!هخالكلأنالاستقددهفاوآية.،فهاللساهمةالشز"ك-أرقدللىا!ربمةعنف

لأ،للأخرممةظرفآإحداطتعدأنالاتفددهذاوبتى،الأخرىأركلنمعتمزولأ

.عناعرظ(أحدلبصبح!هامندمجواظ.،يهايمتصلباني.الجنزكةعنمشفلاالظرفةلبنى
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3فلأهلذلكالقانوفىالسندبياندونالتحاوم.اليها

القانوندخلتوقد،الأصليةإنجلزالمسئوليةهذهتقررالتىوالقاعدة

وهذه..ة90غسنةتعديلهعندبهتأثرالذىالهندىالقانونطريتهاعنالمصرى

والتحديدمتسقةوهى،الانجليزىالقانونفةالأساسيةممةء2المبامعتلتتمالقاعدة

لذىكانأنهلمجردللنتيجةبالنمببةمتؤافراواعتبارهالجنائىالقصدلفكرةالمتمممع

غيرالنحذيدحذألكنو؟حدوثها"2"باحتماللإعتقادعلىيحلهسببالجانى

الجنائىءالقممدلمدلولمخغنفمخديدهيف.رضساقدإذ،المصرىالقانونفىصحيح

.تتمرناعيةبرئحلبيائلتىايتبيرنيربممهىئلناميةشرلميج-د51

ضمقةنتيجةتعدأخرىجريمةأحدهموارتكبجريمةفىالفاعلوننعددأإذ

تلمسئؤليةتقتصرأم،الفاتحلينسابرالمختموةالنتيجةعن.هذهيسآلفهلللأولى

المجتىإحدمايقتلثممرقةفىفاعلانيسامانذلكمثال؟ارتكيهامنعلى

كذلكعنهيشألأماققرفهمنالقتلغةيخألنهل؟تنفيذهاقاومالذىعليه

.قممدهإليهايتجهلمجريمةعنعمقاشخص.مسئوليةأنفىشكلا؟معهالفاعل

الشارحوضعاإذبلأمحلبهاللاعترافيكونلاولذلك،اضثنائيةسعئوليةهى

تفسيرأضيممتفسرأنيتعينالنصوصهذهومثلذذللثيقررطصافصمم

يرادةأنافزاعن،موالمسئوئةهذهسندبأنالقولإلىأخيراة!نامحكةذهبت،؟،

.كلينابرففن!"الطبيعبةو!عامخهمبةالأالجرممخوتوجهتقدتكلنئنلابدابمائئ

بلتقذ(لمحكةأنقنةسنىو،؟5حمفلا2هوتم؟لأسمحكفالنضآحكمتجوعة؟69؟سئة

خبقةوجودلهبهونئندونالشاوعيننرتأى،.مفترضآخائبآفعدأاثبئيليةهذءسند

الفصدففكرة!:نظرعننلصرلوهذا،ة!!االىفعلآاتجتاقىالجانىإرادةللىيتخد

.نوجدلمفىان،ببمةالليمتجهةلهراحةيفزفىطببعتهالفصدلذ6نقانونفىغرببةالمفنرنحة

يففبءينبي،لهاوجودلائرادةيخنتيننالثاوحفىومحولهة،ظقدوجوديرلاالمجريدة

فنومىقيرعليهألإفىظدولأالحنانقمواجهةمععينحينولإفترافىالجبزئلىللركون

؟.....؟-..بىر.الفانرث

ائبببجة،حسمخمعبيد:الإمخبيىالفانونىالمسئوليةهنهبىنسةفىأنظر(3)

.؟.+؟...،؟..-ب؟لمهـ**،.-ئ.،.82كافى19؟وقمنلجنا!ه
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العقوباتقانؤنمن8نهدلادةع!ارةاقتصرتوقد.الأصلةفلافعلىلوروممما

نظاقهاءمنالفاعليمتبعدأنذلكمعنىفهل،يكالشرإلىشارةالإفى

:نلعقولهعةقانونمنغ3المادةتطبيتدعلوالقضاءالفقهفىالرأئاسعر

بل،لمساهمتهماقن"ضةنتيجةتعديمةجراخرقاعلارتكباإذالقاعلهاعلى

جرعةيلقالشرارتكباإذالفاعلبمسئوليةالقوليقتضىارأممةهذامنطقإن

متعخلاةازأكةهذابئيهايستندالتىوالخجج."3"المساهمةلأفعالمحتملةنتيجةتعد

القعدمنأساسعلىتفومالمحتلةيمةالجرعنالفاعلمسئوليةأنالبعضقيرى

نأاخرونويحية،"ك"عليهتعتمدام!اخنص!لعطلبلابذلكوهىالاحمالى

الفاعلينكلعتهافيسألالمساهمةمحليمةللجرمادممةظرفهىالحتملةالجريمة

ساهممنعلىكلالظووفهذهتأثيرتطلقالتىالعامةللقواعدتطبيقاوالشركاء

أعة،يكعرالحقي!ةفىهو!لفاعلأنالرأئهذاأنعاريقررو5يمةلهي"تالجرقى

الفاعلمرتبةبلوغهلأن،والمثريكالفاعلصفتىبينالنحوهذاعليجمعأنة

بجراماأمعنالفاعلأنباءتبارجاوزهاثمالشريكتبة!مأولايلغقدأنه0يعنى

تعبيقاتذكرتهالذىالمثالأنإلىانهايةفىيستندونو."لاتيكالشرمق

ومريك،بفاكللا؟فاعلينخاصبنت!لعقوقانونمن43المادةقوضيعالجقاية

السبقةقاوممنأحدماوفتللرقتهسكنإلىليلاالارقينذهابيعرضلمذ

-37همي2ق3وقمكاءالفافونيةاعدالفوجمبرعة؟9بحعزعنةأبهتو2.إل.نقضة؟2،-

يغاي..مم.76ءمى52،رتم8النقنهذس-محنهةأحكبمجموعة!ل957سنةأنجتوبى7

.-:5؟56مي35رفمط3سلإ؟بمعنة.؟؟6

".-3؟8-النعبد.صالسعمدبغطقئ.اليمووأة(.

.372.ميغكا4وونملإكاممص،34رقم.."ميأدىءيرنمئعدفىبحبوواأ3"؟.

-حم..7.عةيوىفىالأستاد(،"

%لاصتاذ؟3؟8عةالعبدنصعلنطفلعبداذ!تور-نمء6عنبدوىفى.الأشمتنذ،ةاة".

.2رقممامنىمم35مننمحلمكيبةابراهبمءود



عةللفاعلمسئوليةقاعدةبقرارأزادقدالنارعأنذلكمنويسغخلصون

اغتملءيمةالجر

فلعيةتمر:بريمبفيريائلىابرتجآيتليجعىئلناعلمممموئممنفعبه552

القولصحيحافلبس:حاص!ةلبستالمتوليةيهذهالقائلونإليهايسقندالتى-الحجج

الأساسهذاعلىبقيامهاسلمناولمنما؟الاحتمالىالقصدمنأصاعهاعلىتقومبأنها

صحيحاوليس،بليهتستندخاصانصاتتطلبالفقةفىالمستقرةللقواعدطبقافهة

،المساهمونأرادهاالتىيمةللجرمادىظرفاغتمذةيمةالجربأنالقولقىلك

الفماعلجانالقولأما.ا:ثاصةمأركلتهاالقانونىاستقلالهايمتينالجرمنلهكلإذ

فحميبهللشريكبمسئوليةاغاصةللزحكاميخضعشريكنفسهالوقتفىهو

متهما،يخاصةأحكاماووضعهيكعلوالشرالفابيناقييزعلىصالثارعصر

خضوععدمالمخالفةبكفهومذلكأفادأحدماجخصاإذأنهذلكيخةو

لأبحيزإذ،.للمثكمحلفقيمضهاطقانيةتعليقاتذكرتهالذىالمثالأما.لهالآخز

.قوة.القانونذاتهافىلهاليستتفسيريةمذكرةإلىالاصتنادالتفسيرقؤاعد

كلالباعثأنوالحقيقة.للنصيحةالصنرالعبارةمنالمستفادالمعىعلىوجلهي

يكالشريهونألاكلافالرصهوالحمرعيمةالجرعنالممنشوليةنطاقفىالتوسع.

.منهأقلأنهمنارغمعكالمحتملةيمةالجرعندونهفيسألالفاعلمنوضعاأنحموأ

يبافىفمماايتملةيمةالجرعنيكالشرمسئوئبةيقررالشارعكانفإذا،إجراما

اجراماءأمعنأنهمناوئمعلىممذلكعتهامسئولاالفاكليكونألاألا:دعلا

تدعنهىالةالعطبوضاءإلىالوسيةولنهأ،فيمتهشكدونالاعةبارولهذا

"-ءئلقانوننموصلإصلاحالشنوع

.-واحدشخصفىيكوالمثرالفاعلةعقتم!خ!جا-00054

فىالأصليةالمسنهمةيين.جللى!نانهيبز.ب-جرصءالشنرعقيصرب55ح3إ!حتإ"

لهلخاصةالأحكاملهاووضعمجاله!عهالبهذغكد.فيهاالتبعيةوالمساهمةيمةالجر
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ولو.وأحكامهايمجالهامتهماتمتقلكلاقييزأنلمذاالمنطقيةويلنتيجة"خمها

ذهبتالآراءبعضوتكن:صعوبةأثارتلماالمرضعهذا.المشكةوضعت

يمرفوأنهالجنائيةالمساهحةنوىبيندقيقايرد+تمييزالمالشارعبأفةالقوليإلى

يخضعفيها.ووشريللجريمةفاعلاالمتهميعدبحيثفيهيجئمعانمجالبوجود

المنطبئفىاعتحالفإذا،الجناتهالمساهمةلنوىالقانونيقررهاالتئللأحكام

غابحولالمنطقذلكفىلايوجدفإنهلهافاعلافىالجريميةيكالثريعدأنالقانونى

اجماعننبل؟كذلكفيهالهشريكاغيرهمحالجريمةالفاعلمعتبرأندون

بيتها.التناقضبدرأوالقانون؟يدنقواعدالاتصاقيحقتاالنحوهذاعلىالمفتين

فاعلكل:و"لمبلحئلفاجملةصفئىباجمتاعنلفاعفيىمج-د54

شركاءلجريمةفالفاعون؟فيهالهشريكانفسهالوقتفىيعدلجريمةغبمارهمع

وللشريكالجريمةفىرئيسيادوراللفاعلأنذلكفىوالحجة:لبعضبعضعهم

لحثانودورافيهالهفإنيمةالجرفىالرئيىنلدورلهكانفمن،فيهانانويا-دورا

لىإبيلإضافةوءعليهيزيدوالدورالثانوىيتضمنارئيىالدورباعتباركذلك

المماصةيقدممتهماأنكلابعنىيمةالجرارتكابفىفاغلينتعاونةإنفلك

ميقيهونالأحوأل.اغلبوفى،"ف"4أيمربالماعدةشريك+أأى،للاحر

لهشريكهوغيرهمعئلفاعلأن-لكيعنىو.،:الجريمةعلىاتفاقالفاعلين

ة.-.ة-،:-.-..،لاتفاقبالا

:"يلل:ر!لئر.ئلفاعلصفقعابهتاع.اليولهلىئبرغبمالنئا-بم-؟55

يخصعبذللةو،الفاكلعلىالتبعيةالمساهمةأحكامتطبيتةفىالنتائجهذهنجمل

نفسهءالوقتفىومريكافاعلاباعةبارهالجنائيةالمسفهمةبنوىا:فاصةللأحكام

مسئوئيةمنوطأةلخفببحالالفاعيها.موليةق!كتألاالنتائجهذذوثمرة

الهي+دركء8مبهمح97بههـ.--يمثنهكه.ةيغهطي3جع!لخة،ب-".مءه"50.ة..(7،

)..م3لآ7عطالصعتيذمضطفةالسعيذقفونرع،653عنبدوىةلأستبخ.ظآئثكأ(+.
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ئمقالفاعللأن،القانؤبىوالمنطتريصطدممللثبنيرالقؤلأنبذ،بكالشر

يكهالشروضعمنأفنلوضعهيكونيسولخأنفلا،يكالشرمنالإجرامفى

فىالأولمسئوليةيجعلوالشريكالفاعلبينالدخيةاقيبزأنذلكوتفصيل

:أننتانالحالاتهذهوأهم.آلتانىمسئوليةمنوطأةأخفةالحيلاتبعض

لذىتتوافرالتىالمشددةالظروفعافهاوالمسئوليةاغتملةاننتيجة.عشةالمممبولية

..إخرمساهم

يمةجرعئمايكالشرمسئوليةالشارعيقرر:اغتملةعنالنتيحةالمتولية-.

لأفعالمحتلةنتيجةلمذاكانتفيهاالمساهمةارادالتىغيمارولوكانتالفاعل

أكافتإذزميلهيمةجرعنغيرهمعالفاعلمسئوليةيقررلاولكنه،الاشمقراك

دونبكالشريسأل"نذلكيعنىو؟ارتكايهاأرادالتةيمةللجر.محتلةنتيجة

ضلةنتيجةكانفتلعنمرقةفىالشريكفيسألي،الحتملةيمةالجرعنالفلمكلل

إذاتفاديهايمكنالشاذةالةقيجةوهذه:يمةالجترفاكللهذهعنهل!سيأنلهاجلىون

القانونلنصخاضعاثريكابصفتهيكونإذ،لهمريغيرهمعالفاعليكعبر

.المختلميب"يمةالجرعنالمئوليةالذمحيقرر

القافونيقرر:اخرمساملدىتضوافرالتىإلمثبدةوفالظرعنالمسئولية

ودالمادة)يمةالجرلنفنهعم!يعافلدىتتوافرالقةبالظروفالعاعلتآئرعكم

منتغبرالتىالفاكلبظروفالشريكتأثريقررولكنه(باتالعقومن.قانون

بينوافييز5(باتالعقوقانونمنخ(انادة)جبهالحلمالمذاكاقيمةبلجروصف

يعددإذ،الثانىمنوضعاأفضلالأوليجعلالنحوهذاعلىوالمثريكالفابهنهل

السببلحذايشددلاحينفىمشددظرفالفاعلةلدىتوافراإذيكالثرعقاب

فىالسرقةاغادميكمرفإنالمثالسبيلوعل:الجريمةنفسفىاخرفاعلعقاب

فاغلعقببيشدلا-حينفىالعقاتحلأعليفمايغنظالإجياضفىبيبطلا-كيرحثو

يشقلىكذلكولا؟المخدومإضرارأصرفةفىخادمحصاهمعليهالمجنىغنأجئى

:-ةالمولفمنامة553من559رغأنظر(؟أ
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.بجهاضجريمةارتكابفىطبيبهوفاعلمعطهمطبيبغيرناعلعقاب.

الوفتقلهشريكاعيرهمعالفاعلاعتئرلمذاتفاديهايمكنالشاذةالنتيجةوهذه

الفاعل!لدىتتوافرالعىالمشلىدةالظزوفعنئحريكابصفمهيسآلبذ،نفسه

ء،("هم

علىالرئىهذاتطبيتةمجالينحصر:آلرأكةمزآنهلمبيدهقال556

للناعلشريكااعتبارهيتصورالذىهوبذ،الجريمةنفسفىغيرهمعالفاعلة

مجالمنتخرجوبذلك.عليهالنبعيةالمساهمةأحكامتطبيقفىوالبحثمعبما

فيكونوابشخصالجريمةيرتكبحضئترتحلى:ارأمححالتانهذاتطبيق

ةلاشترالشلأن،فيهالا"مريكانفسهالوقتفىأعتبارهيتصورلاإذ،فاعلها

يك،الشروللتانبممحلها(يكالثرغيرشخصأصلىصاقوعنفعلوفجوديتطلب.

الجريمةفخالنريكدورأنذلك،فاملانفسهالوقتفىاعتبارهيتصورهلاإذ

صباحبهيجعلالذىازئيمىالدورةرببةإلى؟رقىلاالدوروهذا،ثأنوممة

فا*لا3،ء

كلنفإذا:للنقدمحلالرأعةهذا:ئلذاىالمفاترنهبملزآ-ئلفبئ575

لكليقررأنعلىوحريصا،والشريكالفاعلبيناقييزعلىحريصاالشارع

قصمدهيهدرممافإنه،الآخرلهايخضعالتىالأحكامعنمتميؤاحكامممتهما

يك.والشرالفاعلصفتىمتهمإلىفننعسبجوانبهبعضافييزفىهذافمجاهلأن

يحدأنالشارعوسعفىموقدكانمتهمايالخاصةالأحكامعليهونطبتةمعا

يكيسرمماعلىالفاعلبوالثرماالعامةيمضعمنالأحكامأوأنالتفرقةهذهنطاقمن

واقيبزالتنرتةهذهيطلاقبرادتهعنواضحتعببرفهذأينعللمنإذاكان.،معا

العد*ءق!سعالهوالهبةج!ههـ.ه+.ءحج7؟"+حعم!كاصةكة51.مع6لخ.(؟،

مقيق.كيج6مم.ء+آ2؟كع-8+كة-.،مة.+أك080(2،

:الرأىجهناخذالألحخالفرنىالقضاءتقر1،كأ(

بةعيح9*فقةآ8بيكج.ءعيثعروىة،"،فهب".سة.كه0387كهلملى
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فيا:القانونىالمنطقمنالرأكةلهذاسندولا.الجنائيةالمساهمةنوسباينياوقيق

فىرئبمعييوريقومالفاءلئنالجنائيةالمساهمةنوهى.يهخالتفرقةفيصلكان.

!د-أنللنطقيجافىممافإنه،يخهانانوممةبدورالشريكيقومحينفىالجريمة

عنب*-مزتكبهيعدوأن،الجريمةفىتبعيةومساهمةاصليةمصاهمةبعيضههمل

بأنالقولأما.يئ"يمةالجرفىثانوىبدوروقاتمارئيسيبدورقاتما-طريقه

أنالنارقالحجةهذهتفترضبذ:هـنديحاصمالثانوىاووريتصمنالرئيممىاللور

خطاهمامدكةإلىيرجعئث،،فيفارفهوالتبعيةوالمساهمةالأصليةالمساهمةبين

الناحيةمن-هوالفارفهذاأنحينفى،جراىالإالمشروخسبيلفىالمساهم

الجنانهالمساهمةنوىمنلكلنلشارعيجعلنذ،كيفىطرق-القانونية

التكمعفحيثمنبقتهمايميزأفهذلكيعنىوشبؤوأحكاماحاصاتكييفا

وإذاةلأقلاعلىأجزاكمخبعضفخطهماباختلاالقولذلكوينافىالقانونى

المنطق!أباهانتائحاإلىمؤديةوالشريكالفاعلبينالدقيقة"لتفرقةكانت

عيوبلإصلاحالشارعتدخلهىالنتائجهذهتفادىإلىالوسيلةفإن،ئلقانونى

صراحةالشارعقررهاةقرفتل-ىئزجلاالإهدارهىالومييةوليسض،القانونفة

أنخلصةبصفةوللاحظ"للقانونيةالأحكاممنالكثيرمياغةفىلمليهاواستند

لمحدىوهى،يمةللجراخرفاعللدىتتوافرالتىبالظروفالفاعلئربتأالقول

باتالعقوةانونمق39ءللمادةعالصرالنصيناسصقولهو،الرأىهذاش!تج

بظروفه.قاعلاسمضلالكلقررتاقى

ئبرئبعئللاب

ابئئىالاتفاق

يحجللائى،-ذاتهالجنائىلاتفاقاليارعبجرم:نمب-558

يعنيي،لهمحلاالتىكانتالجرائماوالجريمةارتكابعلىمعلقاعليهالعقاب

ركاقئجيج+ح!-.ء+"مبم.ئ(؟،
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فجلءمنيستمدهالاأنهأىةا.يشروعةغيرالصفةلأاتهنكنفيهأنالأتفافففث

تكيفياي!لأتفاقأنينضحالنحوهذاوعبها-."آ3عنكيانهغارجمنثروعغير

ئمعنهشبزةجريمةفىاشترالشوشلةفهو:الآخرعنمفمايتميزكلفانونيتين

ءعليهالا"المتفتنماالجراتمأويمةالجر.عنمختلفةذاتهفىيمةهؤفجر

!48اولدة!ثمهالجنافىللاتفاقتعريفاالمثمارعوضع:تهرممةصر0595

كنرفاشخصاناتحدجنائىصثااتفنقموجد"نهأعلةفنصباتالعقوقانونمن

-*"لاتحتكابهبماالمسهلةأوالمجهزةالأعمالعلىأوماجنحةأوجئايةارتكابعلى

،"كرشخمينفأاتحاد"هوالجنائىالاتفاقجوهريفأنالتعرهذا-من!تضحو

يقميزو؟جرأمالإعكوانعقادهاأكةثرأوبرادتيناتحادبذلكالشارعيعنىو

هذهالشارعحددوفد،لمجراميةصفةلهتكونأنيتعين.إذ،بموضوعه.الإتفاف

علةاوغيرمعينةأومعينةجنحةأوجنايةعلىالإراداتانعقاد.فتطنبالصقة

علبيتمنيثالجنائىالاتناقاكانإذو،لارتكايهاممهلئومجهزعملي

حيثمن-فارقلاأنهذلكفمسىالإجرامعلىكنرأأولمرادتينانعقاد

اشتراركلأءكوسيلةالاتفاقبينولامه-جومره

عية.وجلره"نلعامالجنائىالانفاق"هوابراسةباننناؤلهالذىالجنونىالاففان(2،*

ايدى"نئبماىنا!جلاالاتفبنعن"مخعلفوهو،جنحةأو!ابةأبةيكونفد)ذ،موضوعه

9:للادةعفبهتنصآلنكةالاتفاقومباله،الحمرسيلهعلخمحددةجوائميموضوعهيفتصر

.نلقوباتفانونن

؟9؟ءلسنة82وقياقانوناسدوجة؟!9؟5سنق"لملةيرمحالجنائىالاتفافتجريم(2،

رصةمقليماضجبامذالملىالثارعوجهوقدحمكررةع7المادةاالقوباتقانرنلمخةمضبفأ

فوانبهاشتنص.تحيةجمبةقعضوقاتلهفىنوثبوت؟9؟-سنةفبراير2.يومالطار

ماءقهك!ضنأيهنفذالجسية5هذحمخطورةمنالرنجموعلى،أغراصهاقحفبقالعنفلستعمالة

لمندالاقامأنلملةالمارعذثةفنبة،وحدهقاعلهتفكيرعرةكلنانفتيهلأنجنانيآأعضاحها

-الدكنوؤتالجائىالانفاقفىشأنطووالتشرأقلرفى،بأنمجركلذاتهجديرةالجعةبتهمثلة

..3بم-70مي(؟949،ئىالجناالاتفاقجريمة:الثاىصمنكل

.391ص78وغ3بخهنرالقاعةجمج.ث9كأةيئمهبغايرلآ3بهصأكأآ
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نلفانرنىلكلعنها:ئلرورعبتمحنرعهالةنوعةعر،ئلقرق-.556

لهنهماوالقرق،ذانهفىيمةجرهوثماشتراكوسيلة-قدمناكا-الاتفاف

منفالغاية:التفصيلإلىحاجةفىولكمنه؟القانونىالدورحيثمنواضح

تحديديديرلأنهاش!تراوالاتفافكوسيلةالشبرعيجرملمذ،وأحدةليستالتجريم

فيهيلمسلأنهذانهفىالاتفاقم!يلكنهوفعلااتحتكبتيمةجرعنالمسئولية

المشروعةغيرالصفةبأنالقولذلكعنويتفرع،المجتععلىذاتيةخطورة

قىأصينةالصفةهذهولكنالفاعليمةجرمنمصتمدةالشاشترللاتفاقكوسيلة

المتفق!علىيوقععقابلاأنهفللتعلىتترتبالقةوالنتيجة؟الجنائىالاتفاق

وبينبيهاالسببيةعلاقةتوافرويمةجرارتكاب:متبذاإلاثحريكاباعتباره

الجنائىالاتفاقيمةلجرفاخلاباعتبارهالمتفقعلىيوغالهقابولكن،الاقفاف

فروقايستتبعالحلافوهذاءعليهبناءأخرىجريمةارتكابكلتوقفدون

لتجريم.يتطلب:.قالشارعمتهمانجريمكلشروعذحيثمنالنوعينبين

بالنسبةيستوممةلكنو،معينةجريمةمحلهمجونأناشتراككوسيةالانفاق

الاتفاقفىوسواء؟معينةغيرأومعينةجريمةمحلهقكونأنالجنائىللاتفاق

الجنائىالاتفاقأما،نلفةأوجنحةأوجنايةمحلهتهاكونأناشقرالشكوسيلة

الدوراختلافيقسربماالفارظنوهذان.جنحةأوجنايةمحلهتكونأنفيشترط

المسئولتحديدإلىيهدفاشترالشكوسيلةفالاتفاق:الاتفاقلنوىالقانونى

معينة؟أنهايفقرضفعل!ارتكبتفدالجريمة!ون،ارتكبىجريمةعن

اغطورةعلىينطوىأنهقررالشارعلأنذلكفيهيثترطفلاالجنائىالانفاقأما

الجنائىالانقاقنطاقمنالخالفاتواصتبعادءمعينةغبرجرائممحلهولوكانت

عنها،الجنائيةالمسئوليةتنشأالخالفاتأنيفسرهاشتراككوسيلةالاتفافدون

تعينالممئوليةهذهيحلونمنتحديداشتراوكوسيلةالانفاقهدففإشاكلن

الذاتيةنخطورتهالجنائىالاتفاقأما،للمخالفاتبالفببةاووربهذالهالاعتراف

لفاتكذللث.اتىليستو،خطيرةجرائممحلهتكونأنتتتضى

الهفوبأتنونفا-63
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نويرةئلفافةىقاهلل،(،واب"ا؟ئلينافىآيرصشاقبمريمبصلى3!ية-566

ناحيتين:منعلىشذوذيضطوىئىالجنايمالانفاقبأنتجرالقولفىالفقهوالقفاءيسود

فىالبدءتسبتةالتىالجريمةعىاحلقلةدلعقابعدممبدأيناقضأنهئالؤولى

مجرداالاتفاقأنذلك،لهاالتحفميرأوعليهاالتصبمأوفيهاتةميذماكللنفكير

أنهتحهؤلمصىةثلأأكةلااوشصمينلدىبجرامياتصميمايكونأنغيريعدولا

وسيئةعلىعقابلاأنهيقررالذىالجنائيةالمساهمةىالمستقرالمبدأيناقض

يعافبالقانونأنذلك،عليهابنماءالجريمةارتكبتأإذإلاتبعبةمساهمة

امحمقادنا.فىالقولومذا."3رجريمةإلىيفضلمولوذانهقىالاتفاقعلى

المتفؤتهالجريمةصاحليحدىباعتبارهالاتفاقيجرملاظلقانون:الثمكمحل

التئكانالجريمةعنمتمبزةتامةجريمةباعةبارهيجرمه،.ولكنعليها

نفمنوهى،المجتمععلىخطرأنهالشارعتقديرهىتجريمهوعة،عليهاالاتفاف

علىتصمتممجردليسالاتفاقأنونلاحظ.مي.قجتعليهاكة.يقومالتىالعلة

زميةعتهاعبروإنما،لنفسهالإجراميةبفكرتهجانبحتقظكللملمذ،الجريمة

ذلكيقفضىو،يمةالجرلتنفيذألاستعدادإلىسعياأتهماذلكيعنىو،الاتفاففى

الحالاتنادرةوليست،يمةللجرالتحضيرىالعملمنصورةالاتفاقبأنالقول!

بقواعديتقيدلمالشارعبذاكانو"لذانهالتحفعةنرىالعملالمثمارعفيهايجرمالتى

بريمة،إلىيفضلمولوعليهفعاقبالجنائىالاتفاقتجريمفىالجنائيةالمساهمة

،ءكررة78المادةمشروععنالفوابحةشووىنفربرمجلنائثذوذهذالملىأشعبر(؟)

الدكتوو".كا59علايوىعليالأسناذ:الإشارةهذهذللةبعدوالقغمبءالففهاءوفبئ

،765من؟6صوالافتصادالفانونمجة،راشدفىلتورا،23بىكاالسعيدممطنىنلسعيد

آ93كاسنةينابر23فقنخء296من287رنموالموجز،ه؟مخ468رنم..مبادئ

.؟؟ممص87وقم3بالقانونيةجموعتالفواعد

كتووا"كأ2،محدالعيدمصطفةالسعبدالدكتور،35كلأبدوىفىالأسثاذ(21

والمؤجز"54؟من،68رتم-مباتىء،ه6ممللأ62سونلافتهادالفننون،راثش

38رنم3بالفانرفيةالفواعدمجرعة69كا3صنةبنابر2كانقنه.296عن287وقم

.(؟3من



2-56-مم

المساهمةنظريةوببنيتنهالصلةقطعبعنىذأتهفىجريمةاعتبارهلأنغذلك

تبعا.لذلكءقواعدهاوأستبعاد.نلجنائية

ثمأركانهيبان!مطلبالجنائىلإنفاقةجراحة:ابررئش-تحفممبم562

عقابهءفيد

الجنائىالأتفاقثركلن-(ؤ

ثلاثة:أكأنعلىىئ،جلاالاتفاقيمةجرتقوم:ونحفمبم-نمبو563

الأعمالأومعينةغيرأوجنحتعينةأوجنايةمووموضوع،الاتفاقهومادممةبرعن

الجنائىءالقصدهومعنوىوكن،.لهاالمسهلةأولغهزة

الجنائىللاتفافالمادممةاركن-(

كاركنهذاقوام:ئلينانىلعرآفاقئباوكخئرمقفىاقي-564

علىواجتماعهاكثرأأوإرادتينموانعقندالاتفاقو،ذانهالاتفاقهوقدمنا

تعبيركليفترض،إذملموسمادىمظهرلهبطبيعمهوالاتفاقءمعينموضوع
83،

أنلحمنيتحققالانناقنىزملاوهبهايعلمبحيتبرادتهعنئطرافهمن-واحد

رادةالإجمنوالتعبير(معينموضوععندتتلاقىوواحداتجاهنىتسيريراداتهم

لهإنكانتالإيماءأوبةالمكتوالعباراتأوالشفوىمادياتكالفوليعترض

.الجنائىلا"لأنفاقيمةلجرالمادىاوكنميقوالمادباتبهذهو،مفهومة*لة

الدبهتور.كا63منالسعيدمصطفىالسعيدنلدكتوو،مم؟"منلجوىعيلأستاذالأ(؟،-

ة،ء8ص74،رغ.-مبادقط"راشدعبةلموواة9192مم62كاوفممصطنىعودعود

.39عةالشاىحسنعبطالدجممور3895مة؟83رتماصاعيلابراميمعودالأشاة

موضوعبةمسةلةفىفصلهوفجهاثهموجورالاففافوجودالموةوحقاصىاستخلامط(2،

الفانونيةالقواعدجموعة؟4،9صنةمايو8ففق:النفنىعكةلرفابةافانحىافيهيخضعلا

-875عن346وقم6ء
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وسواء،يلاعاوزمنايمتدأنأوبرهةالإراداتانعقاديستغرقاأن.ؤواءة

يكونانأو"الإجراميةالجمعية"شكلفيتخذمفصلامنظمايهونأنكذللث

لماكيفيةتييندونمعينةجريمةعلىالعزممجردعلىأءضاوهاقتصرمجملالحوضا:

فيهاهمتهملدوركلتحديدأوتنفيذها

فرقةألايعنىالنحوهذاعلالجنائىللانفاقالمادىالركنطبيعةوتحديد

فإذاكان،رقكءواحدوادمن"فالاتفاقان،اشترالشالاتفاقكوسيلةبينوب!نه

لملىالقانوننصرصبينالنعارضذلكيعنىفهل،واحدةطبيعةالانفاقلنوعة

ذاتهقىعليهيعافبالاتفاقلمذاكان؟لبعضناسخابعضهايجعلالذىالحد

اريهبتاإذإلامليهيعاقبلابحيثاشترالشوسيذةتحعلهالتىالنصوصقيمةفما.ء

لايعافببنهذلكبعدفلنافإن،اتناتلمجرديعافبالمتفقإن؟عليهبناءيمةجر

نأنعتقد؟تناقضالقولينبينيكونأفلا،جريمةإلىالاتفاقأففيىاإذإلا

التىالشروطتتوافرلاحيناحتيافىدورللاتفاقيكونأنأرادقدالثارغ

وسينةأنهللاتفاقالأصلىظلدور.بهالقيمامعنفيعجزالأص)كأدورهيتطليها

ارتكبت،جريمةعنالمسئولينتحديديتيحالدورهذاطريقوعن،اشتراك

عقابلاأنهذلكيعنىو،هذابدورهقمامهلمليسبيلفلايمةجرترتكبلمفإن

فهجة،بالمجتمعبفرارلمطلاقاعدمالعقابأنالشارعقدروفد"الصفةيهذهعليه

الثرطانتفىولوعليهيعاقببحيثبذاماءقائمةاحتياطيمامجريمةدوراللاتفاف

لمذاأنهانبطةهذهمقتضىوقدكان.الأصلىبدورهيقومحينللعقابالمتطلعب

لدورهمحلفلاعبيهاالمتفتهايمةالجربارتكابالأصلىدورهأجاهللاتفاقأنيح

هىهذهئيستولكن؟ذاتهفىيمةمجرعئيهللعقابمحللاآى،الاحتياطى

ذلكوليس،دوريهبينالاتفاقبجمعأنمتصوراثمكانومن،الشارعخطة

بالقواعدالاخلالعدمملهاحرصهيفسرهإخاو،خطتهعنالشارعمنرحجوع

الاتفاقةدورىبينبالتوفيتهاأنهاكقيلةونقديرهباتوالعقوالجرامبتعددالخاصة

ه؟؟3من78رقمكاءالفافونبةالقراعدجموعة؟9كا3سنةيناير23ففنهه(2،
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على.ينطوىولاالجتمع4يحقتهامصلبيجغرئائتطبجنةالواجبةالعقوبةوتحديد

بالدالةءإخلال

لهتكونأنذلكيقتفةأفلا،مختلفيندورينللاتفاقبأنسلمنافإذأ

نأقرأت:بذلكالقولإلىالنقضمحكمةالأمرأولذهبتةمختلفتانطبيعتان

بنه،تكومبكافىولو،مانرعكلمنظاحونأنينبغىشانهفىيمةبهرالاتفاق

يصلحفهولاذلكلهيتوافزلمفإق؟ارمنمنبرهةولو،مستمرايكونوأن

فلين،صواباالقولهذابهنولماشترالشلهك"ءوسينةصلحوإن،ذانهفىيمةجر

تكونأنالمتصورفمق،فىالدورلاختلافمععتكماتمنالطبيعةفىإلاختلاف

انشارعحريصافقدكانذلكإلىبالإضافةو؟متعددةأدوأرؤنىالقاالنظاملعين

فتتحققالاخردونأحد!يتوافربحيثالاتفاقنوىبيناقييزبعضعلى

يقوملفةمخالإنفاقموضوعيكونلخيث:يهبدورللاتفاقالاعترافجروىبذلك

تفاقى.الاتكونوحيث،محلهاتهاقذيمةمجرتفاقللاولايهوناشتراكتفاقكوسيئةالا

بجراميةصفةذاتهفىلهليستسهلاأومجهزاعملاأومينةغيرجنحةئوجناية

والرأىهمحلاشتراكللاتفاقكوسيلةلايكونولةكشةذاتهقىالاتفاقبهريمةيتوافر

ة؟7ءص855؟رنمسالرصبةالجموعة؟9؟أكشةفبراير؟5انتهخ(؟،

--؟92سنةكابوفبهكأ06؟8؟عة؟ء؟رنم؟8سةبخ!رلاالجوعة؟9؟7!منةبوفيهكا.

مجنلمابارعبةنرأيهاالمحكةأبدتوفد.؟.3عن26رتم82سالرحمبةالجموعة

وئتما،الجائىالانترادوهووفنئذالموجودالمبدأفىينوحمئنالجنهبىالانفا:بتجريم.قصده

منمستفادالقعدومذاءبالاتفاقالاضئراكعنأسيافوعهايختلنظجربمقجببالةإمجاد%راد

لوالأالكتابمنمكررآاغامىالباجدوهو،عروة78المادةفيهوضعتلهلذىالحله

ذللةمناعكةاصتخلصتوقد.ل!شتراييرانحصصايىغيروهو،العفوباتقانونفى

التظمفيهمشترطالجنائيفالاقفاصط:منهماكلطببعةحبثمنالاتفاشخفوعةاضلافبرجوب

الجهزةالأمحال،ذكرفيهورداثدىالنص؟حباراتماتةلتادداحتجتوقد،دوالاسترار

ائتعاعنأوالانفاتكلالتبرينة"و،وسيغقتخذاقيالجناياتة،و،يننفبذ.والمسهة

رأتوقد،،جريخةأىوفيعقبيةاركومةقاخااردلمباكرة"و"حركتهلمدارةفى

الاتفاقاضراروكا،الابقبخالركنينوجودحتمامنهايستنتجالعبنرنتمذهكةأنالحكة

مبدئاءولوكلنوعظيهنمببةحدة
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النحهفعبارأت:"آ3القانونىالأساسإلىيفتقرضقنلا-ةمكحم.مهفالتالذى

ئهالتحضيروالأعمال"23ذلكفىمجديةغيريدعمهمافيهاتتلمسأنحاولتالتى

الانفاقه!سيممناالمهللبسبت،التطبيقعسيرفىالتهايةومو،تهدمه+"للنص

فىللاتفافمجريمةالصالحةالصورةأنواعهبعضواعمبنرطبيعتهمنأساسى!ع

هربلي."إلابهتقللمبأفيامعترفةارأىهذاعنالمخكمةعدلتوقدء"83ذاته

نه2أى6مطبفآ"لإنفاصط"لفظالعقوباتقانونمن88نلمادةفىالشارعاستعميب(؟،

بالنسبةيتصورغالمعدمهأوالننظمفإنذقةلملىوبالإةافة،قبوداأوشروطآننيهيغفدلم

الاسترنرشرطفاناننهايةوفى"منظمةجمعبةومجداشتراعذالقانونفصفىبردولم،للجمعية

مدةولومستمرابطببعتهيهونالحالفىعنهبعدللماتفاظوكل،لمثمنرةالننقلملبهتردلم

خرقاغآبنالأنمجبلمذ،اشتراكالا.فاتكوسيةفىأظهرالاستمرارانبلد،الزمنمن

ثمون،يمةالجرهذهتنفبذعيطمعلقفنيرنبهبىالاتفاقأما،عليهاالمتفقالجزةقنفذ

الأقفاثت،العرابىزكلعبةالأسنبذأنظر،وقىمخوعبةبراجتابةاشفادنجردمتصرراكلن

-3؟3،المحاماةة،للجنانبة

نلاقفاقاتصفاذاأفهعليهتدلهماوكل،الحكةرأىندعملاالنصعبرات(2،

المحرضية"ئنكلذكبدوتدل8الفانونل!عةخوعهقشكفلاوالاسترارباين!

لخمة.لفواعدطبقألجفبونالانفاقيدارةقوالمتقخلبن

وأظئارفع"الاتفاق"تعببزاستعالوئنحمعهتففبيهللنعنالتحضيربةالأعللأومخت(3،

عتالقضائىالمستشنرنفريرقنجاءاشتراككوسبهالاتفبتوخمخي!نهيىةنسبةومجدلد

الأخيراللفغزهذالأن(جمعة،دونكلة(جنانىاتفاق،مجئالتعبيراختبر"؟569سنة

وتحوساءعالجةغايةولهاماشمحشونظاصتقوابحخذاتجمعيةوبودوبستلزمالمعنىةاصعر

للنعينظبيقلأصبح،جمعبة،أو(اجتماع)لفنذاختبراباوحفلوكلنه.ءئعما"ييرون

الاتفاقجنمحكنعنككةممعثهقهلا"عبنهنةريبكنسبةهناوآنوالوافم..هجدأصبآالفانوفى

قستعلأنومجب...خطرأبذاتههويكونئلذىلإنفاقخ!وجوكةارتكابمنهللفصود

-،الثمفويةالاتفبمكتتثملكاالمكعربةالاتفافاتنشلفهىحمهامعاأوسبرق(اقظث،كلة

بمهورلاالإجرامعليالانفاق،لمنرأسهاعنعدولهاجدانفعقعكة،لتوقد(4،

فىكللمجرامافيجراملمذطببعنهحبثمنلاففطمونحوعهبثمنللاالضلاأوالئدةفيه

يرننفاقبحخلهتةتفرالمادةضىفىولبمى.حالكلفىالإجرامعلىاقفنقعليهوالانفاقالة

فيةالفاترالقواعدعةجملي؟93كاسنةبناير23!ق،شدبدعليهواتفبقعتالجرنم

.م1؟3عن7*رقم2مج
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ء،"،،المادةهذهعليانمن

انعقادجومرهفىالاتفاق:لبرسعاقنهكربعفىابرررئرةءرر565

،الاتفاقتكوينفىالأولالدورللارادةثمكانومن،أكنرأو!نلمراد

اغتفةفتكونراداتالإتتعددأن.يتعينوإغا،غبركافيةمجردةرادةالإولكن

وتترتب!نهاءفيماتنعقدأنيفسعإذ،غيركاتتهذافىالتعددإنبللأ،"كفرأأو

فإرادة،نونالقابهايعتدبرادةبغيرللاتفاقلاوجود:الخاليةالنتائجالتحديدعبهاهذا

الاتفافويح-ينفىتكويهاولاعبرةنونيةالقامنالقيمةدة"ضجرالمكرهأوالميزغير

ارتكابعنعاجتايمفردهشخعنثمكانون،واحدةرامةبإللانفافقيامولا

وأنالأفلىعللأجادتانيرادتانتتوافرأنيعنىالإراداتوتعدد.يمةالجرهذء

ولكن،راداتالإتعكدتفلن.بهاالقانونلاعتدادمحلامنهماكلتكون

هازلينالمتنقينسائرإذكان،ومعترةجادةواحدةبرادةغيربنهامنتكنلم

جمةمميزغخرأكأنواالجادةالإرادةبصاحبالوشايةأوالعبثيدونيرمخادءخناو

للاتفاقدلاوجودأنهذلكمعنىايسولكنللاتفاقظرلمك.فيامفلا،مكرهينأو

زممةالجادةالإرادةنواقروثبتالمتةقينمنلأفلخلىاننينءلىقبضبذاإلا

متتنعومونتطواحدايمةالجريهذهيدينأنالقاعىيستصاخبذ،متهماكل

ماخمنالمتفقينئحكاصتفاداوإذ.بعدقملأءلمهميقبضلمجاديقزملاءلهبأن

ء؟؟3س78رتم3بنيةالقافيالقواعدجموعة؟933سنةبناير33نقغن(1،

النوانبنبعنةوثترط،شخصبنالجناىالاتفبقلوجودالأدنىالحدأنذللةوجنى(3،

.6*مناثاى1حسنعلىالوبهتورأنظر،ذثةمنأبىعتدا

،الشبىحسنعلىالتورةكا5؟بى368رفممصفةعودعودالنوو)كأ(

ء7،78.ص

.ههكاص586رتم7ءالفانوفبةالفواعدجموعة؟8،9منةأبربلة28م!غن(،،

الرحميةالجرعة89آ2سنةديممبر2؟مقفية76صئئباىحنعبةقتووا(5،

ء27ص؟5رقم؟8بى
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لمرادةلهآنكانتلاينفىذلكفإنفيهوالمثرتهينالاتفاقعنأخبرلوعقابكا

سئقيللابفافةتوافرتأإذزمبلمممعيناكلتوقيعالعقابيكرنومن،معتبرجادة

إلىتتجهأفيمعينوإنما،الإراداتتعددالاتفاقلقيامولابئ-أكأناللمال"

أنذلكويعنى،عليهمختحعأى،عندهتتلاقىوأنجراىالإالموضوعنفس

المتوافقةالإراداتبنببها،الاتفافبهايقوملااتجاههافىالمتحدةغيرراداتالإ

243المادةتحددهالذىالمعنىفىالشوافقبقتهاتحققاكأى-جرامالإعلة

.،اكالايرسقاد3بنها--ىمقلم-إ،الانفاقبهايقوملا-"23باتالعقوقانونمن

يستغرفالمسضمرةيمةالجر:؟سربرصنهرةئلينافىئلافيفابةملة566

."8الوقضؤهذاخلالومعنوياتهامادياتهختمتكأى،نسبيميلاطووقتاارتكابها

علىقترتبالتىقالنتيجة،مستمرةجريمةمجونأنيغنبالجن!ئىوالاتفاق

التىالحالةوهذه،الإجرنمكلمجتمعةالمتفقينلمراداتصيرورةهىالاتفاقخ

الاجتماعهذايظلاذ،طويلاوقتاالغالبفىنستنرقيمةالجرماجباتمنتعد

عنه،المتفقونيعدلأوعليهاالمتقتةالجرائمفقرتكبغرضهيقنفدحتىمنعقدا

معنوياتهاكذلكندو،نسبيايلاطويمةفستغرقظوقتاالجرأنماقياتذلكومعنى

الاتناقوقديكون5"53جرامالإإلىالوقعهذاخلالقتجهالإراداتلأن

كا.؟3مة3كاممرقم6بنلقانوفيةالقواعبجموعة؟98كاسنة؟وفيه28بهفن(؟،

أوكانكللهاتأئيرلاأتالعقابمواخفىوالقاعدة6عقابمافممجردانجلاخبارأنذللةوقليله

.30؟26،وتممصطنىعودعودالايهتورأنظرةنلجسىكلة

المولقه.هنامن565من5؟؟وتمائتوافقمعنىتجديفىأنظر(2)

ء62مةالثاىحصنكلتتورا(3،

لف.اكهذامنكا236،46من36،836*وتمأنظر(8)

الأستبذ.328منالسعبدمصطقالسعبدكتوراءكأ؟2صبدوىكلصتلذالأ(،ه

الزنعدجموعة؟9غ؟سنةأبريله؟،نفنهه.ث357من187ونماحماعبلابراحيمكود

-.488عي3،اكرنم5بملفانرفة



-519-

.يسبرةقآ"،الزمنمنببرهةانعقادهبعدرادئتالإاجتماعانفضبذاوفتيةجريمة

منالنوعهذاأحكاملكليحضعفهومسنمرةجريمةالانفاقوحبمايكون

وفبلهانعقادهبعدجهاعملبنماالأشدالجديدةالقوانينعليهفتسرى:الجرائم

الاتفافيعدالمت،بجرمةبقانونعملثم.باحفعلعلىالمتهموناثقتهالوابحهائهكا

فبمملصرمحةالإانمقدالانفاقنارجاوإذ.نونالقابهذاالعملبعداستراإذجنائيا

خضعلتنفيدالانفافأقرادأحدالإفبمهذا-إلىقدمثملفانونهنحفمعيمةجرعلة

ومختص.فىالخارجظلواالذينالمتفقينمحاكةوجازتالممرىللقانونلاتفاقا

لننفياله-الاتفاقأحدأفراداخضمماصهابدائوةحلالاتفاقكلمحكمةبالحاكةعن

دونعايمهالسابقبماالاسترارلحالةبالنصبةفيهايكوماتشىهقوةالحكمغوؤو

وقتمنإلاالجنائيةاالمحوىتحريكفىاءىضوصملىةولاتبنة.لهالتالية

ءلا"عنهيلتفقينبعدولأوعليهأالمتفقيمةالجرباقترافسواء،الاتهاققنهاء

القانوفيقروهابىىالاستقلالإن:الادىئلركحقاممينر-567

للجريمةالماخكخوالركنالماديركنهابيناقييزيستتبعالجنائىالاتفاقلجريمة

عناصرهالمادىالرعنيستكلوالاتفاقيتوافرالإراداتفبانعقل!ءعليهالملمتنتها

فةعنصراعئيهاالمتننهايمةالجرتننلييكنلمبذاو.عليهايمتالمتفقالجرتننذلمولو

بليهيعهدالذىالشخصبهونأنيشلآطلاأولىبإبفمن،الجنائىلإتنامنخ

بعينشخصعنطريقتنفذيمةجرعلىفآلاتفاق،الانفاقفىطرفايمةالجربتنفيذ

!وبعد؟مرفلمالجريمةمنفذمنأنارنمعلىجنائىاتفاقهوالمسئقبلفىكللت

صلاحؤمح.أوجعلإليهبساولمالاتفاققىيعثترلشإنلذلكتبعالهيهتح

الأحوالكلفىمشرةحجريمةالجناقالاتفاقأنمصطفىعودعودالتوربرى(؟،

كات؟4عة275رنم:فعلانسترلمولوللاسترارطبقهكلنتماسالمسنرةبمةالجرلأن

المولففءمذاعنمم66عظمم6ةرتمأنظر،نمببةفكرةالاستمراوفرى.ولبهما

.-888عة383رنم5مجالفانوفبةالقواعدجمرعة؟6،9سنةأبرببة؟4قننن(2،

سفصه"كلنلذاقتلكلىب!نجلانفافكللابأنهالغولةبدالنش!محكةفىهبت(!،

أربدلمنوالمحميهالصلاحبذيبمالاتفاقتتيمبنقعهكاالقتلظشفبذيماضرفىمرتهائابلانفنق

.=62رفم32سالرحبةاغوعة؟93آصنةفبرا-قر؟"!فة،التنفمزكلمعهالاففاق
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المتققايةعدولأن،فلأتحلي:نتيجتانالسابتةالتحديدهذاعلىوتقرتب

الجنائي،الإتفافجريمةعلىالعقابدونيحوللاعليهاالمتققالجرائمتنفيذعن

عناصرملمف"ءجميعتوافرت-الذىالمادىالركنولالعكهذالايمسإذ.

تامة،مجريمةالجنائىللاتفافوجودفلاالإراداتتنعقدلملمذاأنه،والمانهبم

بذاماوتحدي.يمةالجرهذهبهاتتملاقبوليصادفهالمالتىلإثفاقإلىقالدعوة

فإن،العثمروعقواعدتطبيقيقتغىالاتفاقفىثحرو4تعدالدعوةهذهكانت

مبررفلاعنيهالعقابتوفجعدونالقانونمنحائلثمةيكنولمأكأنهتوافرت

.لهك"عليهمعاقبغيراومتمورغيريمةالجرهذهفىالشروعبأنللقولير

!و،الاتغاقمويمةللجرللادىقالركن:الفانونمنلهلاندالففاءوهنا.861=من

ومنم،عليهااكفتة.الجرغةقنفيذقمعبنةأدونرلهمأشخبمخبجةئفعقادهانمافونيتطلب

أركانها،جميعفوافرتحيثبثةالجرومجد!انكاوالفانونلنصتطبلعلىالففاءصاينطوى

بهيتصلماوكلعلبهااقنفتةالجربمةتقيذاستبعفدفىوامخةالفانونفإمنادةذلنةلملىوبذلإنحافة

الفانون،راشدمب!تتوراالفغاءهذانفد!فنظرأءالجائىقاف!الاجىبمةأركلنعدادمن

عدتهوقد.مم.8مة366رتممصعلفىعودعودلتوروا576عن؟6سوالاقهاد

؟65من؟56رتم7باغانونبةاالفواعدجموعة؟89سنقلامابو3؟ففضه:فضائهاعننلحكة

مغهمواحديفومأنكلانفقواصواء-.ءبعاقبونالجنانىالاتفاففىالمثركبن،أنوفررت

آبىشضةبواصطةائتفعذمجونأنعلىأوالاقفافعنالمفصودةالجنحةأوبفنفبذالجنابة

.،بعدفيمايقةيختار

،8،8ص34عرنم5ءانقانونيةالفواعدجموعة؟9،ةسنةأبريل؟4ففغخ(؟،

اتفافهمعنالمتفقينعدولفارغمنتبدأالجتائهالدعوىسفوطمقةأنالحكةفررتوفيه

بإعفاءبقضىالقانونأنذللةوبويدءالجربعةأركلنفىلهن!نيرلاالعدولأنذقهوبئ

العدولةفلوكلن،عدولوالإخباو،فيهوالمربهةالامفاقبوجودالجناةمنالحكومةيخبرمن

-،بالإخببوالعفببامننافىنلعرجالنىنهءففسهالباوعلماكلفالعقابمنمانعآ

كا-29عخالسيدمصطفىالسعيدالدكتورأنظر

الىوالحبج،الجخاتيلإتفاسةفىضروعبالاالتولظبلىنلننهفىالصمابرالرقىبذهب(2،

فهوونهايةبدايةتحتلةولاالإرنداتبتلافىتمهسية!ةفالانفاق":منعددةلملجهابقند

كأ!28السعبديمصطفىالسمبدالدبهور،التنفيذفىبدءامجتلهولاممعلاالايقحلا

علهامجرعةبعابرن!لوشرو،الانذقثبيلىالدعوةيعتبرلإالثارحئنذللةئلظويضينة

-..بادكةء،راشدفىالدكتووأنظرنىلك،االعقوباتقانونمنكلا،المادةبذاتهاقائمة



.-5-؟ممث

الجنائىالاقفاقموضوع-2

يستمد:لفيمصرصضعنيرفىئبوتهاقمرعموعأمبمه568

إجرامية،صفةفوضوعهتكنلمفإذا:موضوعهمنةيب!نجلاصفتهالاتفاق

جنائياءالاتفاقفليس،مابجريمةصذؤلهتكنولممشروعافعلاأىكان

القواعدإلىيحللمأنهأى،كانتأيابجراميةبصفةيكنفلمالثارعولكن

بلير،مشروعغيمارأممشرولحفعلاالاتفاقمحلهالمذاكانماتحديدفىااءامة

المادةفنممتالانفاقلموضوعالإجراميةللصفةخاصتحديدوضععلىحرص

جنحةأوجنايةارتكاسة"هوالاتفاقموضوععلىأنباتالعقوفانونمن48

علىيثذالتحديدوهذا؟كالارتكابهاالمسهةأواغهزةالأعمال"أو،ما

وامجنح،الجناباتبغيريعتدلاانه،فبؤولى:ينناحةمنالعامةالقواعد

بالأعماليريعتدأنه،رللئاضم"للاتشقالجنائيةمصدرااصفةتصلحلاظلمخالفات

ذاتهةفىالأعماكهذهولمكانتالجضحئوالجناياتلارتكابالمهلةأوالمجهزة

التحشيىءبهذاالشارعيعنيهماحلمةفيماونفصلءبجراميةصفةذاتغير

عودعوداكتوواوجمسىء؟69بىالثلىحسنفىوالدكتور،.6عة768=رثم

79المادةللىمممتند،ولكشهمتصووالاتفاقفىالثروعأن،(ك.غس266،رفممصطفة

الاتفاقأى،ضامآاضافأكلنلمذايلاعلبهالعفابيردلمانارعبأنلاقولظالعفوباتةقانونمن

بةنهرأ+وبويد،فيهالئروععيهاعفابفلاالعامتفاقالاأما،96المادةفىعنيهلبنصوخ

بمقوتةالعامالأنظقفىالشروحكليافبيذ:صائغةغيرنفججةلملىذللةلأدىبالعقابقنةلو

الثافىمنل5االأولأنمةالرغمكلانمخالاتفاقفىللثروحالفافونكا-؟قروهأشد

ولممنصررةاثروع1أركلنكاتفطبلما-حاحةليستاطججعذءنننرىومخن5خطرا

ولبط:السابتة؟الرأىإغولوبفلاعليهالعفاببعدميقنهىخامآفآ.شنمنآالفانونيكن

انننقيذ،فىبدءعلبهايلهاواليهالدصرة)ذ،متصورغيرالاتفاقفىالمئروعأنمحيحآ

الئروععبخقالعفابفحياالجانىلأرادةدخللالأسبابالاففاتعناومالجنائىالقعدتوافرفإفا

الثروحعلىالفالببأنوالغول.فاعآنصأالهعابيتطلبلااذ،جنايةالاتفبفكلن)ذامتعبن

عدمنبررحجةلبةومو،القشربحفىعيبعنمجشفاتمامنطفبةغرنممجبلىبوقق

الف!نونءقالعامةالقواعد!ت!طت
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وئبهع:سايظبهاتكلالىآنرنفالةمرضمرعامحرفو-569

شاسيةجرائممينيفرفولا،خطيرةوغيرخطيرةجرأئمبينالقانونيفرفلأء

الغرامةبتهاعقوولوكلنت،ضولتعهماجنحةأوجنايةفكل،سياسيةوغير

جنائىلهاللأ.لاتفافموضوعاتكونأنيجوز،فقط

موضوعاتكونأنيبوز:ئلعبنيجعرآبخعحار-ئفيعا-575

لتحقيقالعنفاستعثالإلىأشيرلو،كاغيرمعيضةححأوجناياتتفاقللا

جرائمارتكابالاتفافموضوعأوكانلهك،المتفقونلمليهيرىالذىأقغرض

جرائمبينلايفرقالفانوفأكانإذومقدمأينهها.محددينغيرأشخاصضدمرقة

فإنللاتفاقموضوعاالنوعينمنكلصلاحيةحيثمنمعيضةوغيرمعينة

نك!نو.جنائىغراوجن!ئياالانفاقلمذاكانماتحديدفىأهميةبقخهماللتفرقة

خحأوجناياتبذاكانتمانحديددونالجرائمتعيينعدميحولألايشترعذ

ناحيةمن.والمخالفاتناحيةمنوالجنحالجناياتبينللتفرقةإذ،يلم"مخالفاتأو

بينوللتفرفة،عييرجنائىأمجنائياالاتفاقبذاكانماتحدبدفىأهميةأخرى

؟الاتفافعقوبةتحديدفىأهميةأخرىناحيةمنوالجنحناحيةمنالجنايات

يحوذلاالذىهوالجنائىالاتفاقجريمةمنهارنمعئهاتقومالذىالتعيينفحلمم

طلفإن،الجرائمنلثلائىالتقسيمفىعليهاالمتفقالجريمةمكانتحديددون

بته.عقومقداراوالاتفاقأركانأحدبالشكيحيطفهوذلكدون

.\؟3من78رنمكابالغافونبةالقواعبجموعة؟933صنةبنايى2ممفقنهن(؟،

288وقم5ب؟1،9سنةييةأي18ةة3*ص؟82رغ8ب؟9كا8سنةينابرمم

؟952سخةيناير؟5ت560ص،2؟رتم6ب1988سنةدبسمبر؟1ء88،عة

،الفناهمنأخرىصةأانظر.،29ص؟63رتم3بىالنفن!محكةأحكامجموعة

.9ء6!ةالثاىحس!كللملدكتوو

ة؟9؟ءلنة38تمر8قافونالإبغبحبةالمذكرة(2،

.875مة381رتم6بالفانونيةالغواعدجمكلة؟94غسنةمابو8فمنمنج(3)

الشاىكلسنالدبىفتوو.كا53س265رنممصطفدكودعودالدكتوو(،،

ص
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ابخحتئوئبئلجتنورعفبللممه!ئواببزةنبؤنهالة-576

اوالجضحالجناياتلارتكابأوسهلمجهزعملالاتفاقموضوعأنثبتإفا

غيرأممئوعاذاتهفىالعهلهذاأكانسواءافبنائيةالصفةلاتفاقفنهذا

ضارةأوسامةموادتجهيزأوالسرقةعلىغلمأنتدريبكلقالانفاق:مشروع

للاعتداءأشخاصعنمعلوماتجمع.أوجرائمارتكابفىبعدفيمالاستعمالها

جنائيا.فيهاالانفاقيعدالحالاتهذهكل،لأحقوقتقىعليهم

وللصفمنبر:فايةلوضموعئيرجمرفديمالهمترجيهجالتيرزمم-572

الإجراميةصفتهءنهينفىسيبالاتفاقلموغوعصضاإذ:لعرأفاقئبخانب

ولبهجأصلاالقافونيجرمهفعلارتكابءلىالمتفقينإراداتانعقدتلوكا

عرصداإذاماءجنانيايعدلاالاتفاقفإنإباحةلببفهايخضعطروففى

ولوكانجضائيايظكفالاتفاق،المفةهذهبزيللا-سببالاتفاقلموضوع

الاتية:النتانجإلىابلقيقةهذهوتقود،تهخطورمنيقلملهاالسببأنهذأشانمن

فالاتفاقمروطعلعلقوهأوأجلإلىالجريمةتنفذالمنفقونأضافاإذ،ئوير

يتلأ.الانفاقلموضوعامبةبالمفظلإجرشأنأوالشعرعذجلللأليسإذ،جنائيايظل

هقا-الاسهاتحوللاحالافىمستحيلةيمةجرلأتفاقموضوعكاناإذ،نبألح

كاناإذ،عالنأء"الالجنائيةالممفةلهتظلالاتفاقفإن،العقابتوفيعجون

.بنخضعنحوكلالممرىالإفليبمخارججريمةارتكابالاففافموضوع

.353نهة265رقمممطفىعودعودالدكتور(؟"

كةنالفولهبستنجع3للاستحامعينةعلدسووةالعقانةجدمالفولةأنذنةوجنى(2،

قصتوقد-جنائيأاقضلقأبعدلاالاستحانةمنالصورةهذهلملى!نتةفلعنخلاتففتخ

جركلةموصوعهجنائىاتفاقعلىأعنفببا؟934سضةنوفمبر2،فىا!بهدتحيةجناياتعكة

جموعة؟9كا5صنةأبرني!8قنظفىاله!هذابلىالإشارةأنظر،ضببةانكاقهمتحيقه

فلثاىحسنعبةالرجمتورأنظركذلنة،584ع357رقم3بالفاقوفيةالفواعد

-22غص
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الاتفاقموصموعبخضوعبذ،جنائيايعدالانفاففإن؟القانونهذالأحكام

،قاف"اللموضوعبذلكيصلحوإجراميةصفةلهوفقايهتسبالمصرىللقانون

.المصرممةتن"للقانونالجريمةنبغوعالمختلفةالحيلاتبينولاوباقفرفة

الحرضبهونعبرةفلا.الإجراميةالمفةالانفاقلموضوعثبتتاإذ،رابهعآ

التكييفتممىلاالغايةمشوعيةأنإذ،-مشريحغيماوأومشروعابهالمستهفف

يعتبرألهب"علىفضصالنتججةبهنهالقانونصرحوقد،للفعلالمثروعغير

الجناباتارتكابلمذاكانلاأمئزأجامنهالنرضكانأسواءجنائياالاتفاق

فإنلذللثوتطبيقا؟،قث"إليهالوصولفىلوحظتالتىالوسانلمنالجنحأو

الجناياتارتكابطريقعنذاتهافىمشروعةطتإصلاتحقيقعلىالاتفاق

علىالاتفافكذلكجنائمايعدو،جنائىاففافهوبيااتهديدأوالجغحأو

.ضدهبجريمةتهديدهطريقعنمشروعفعلعلىشخصحمل

خفرججرممةارتكبموصو-اتفات!كلعقابلابأنهالقولةللىرأى؟ذ!(")

صرطه:العالمفىلاالأفلميمهناىالأمنحفنذهىالعقابعةأنوحتجته،للسريآلافلم

موضوعهمجونالنقالاتفاقكلالهةابقعمرإلىثانوأىيذهبو.ىء*غة*5،،+م8له

تخضرالىدونمنهالنانبةلدلمدةوففاانعرىللفمانونمخضحالهارجفىجركلةارتكب

السعيدالدبهنور:مصرقلإلامنمخلاليهىالجرائممذهأنباعتبارالثاتهللمادةطبقأله

كلبتعايةكلناقىالعفابمةالنايةلملهالرأيانمنان1رسمنند.332مناسعيدعصطنى

اتفاقكلكلالجنانيةئلصفةأسبخقداثاوحولكن.نعوسهقيسغهدفهاأنيالشنرع

واكفسبالمعرىللقافونالفعلخضملذاأنهوبدحهي،)جرامبأتكيبفأموغوعهاكتسب

أنذلكويعنى،الجغائبةبالصفةبهالمتعلقللاففاقالاعزافالمخعبنفنإجراميآنكبيفأبذنة

لهة.سنطلاالمصرىللقانونالهبرجفىالمرفكبافعلاغنوعاغملعهاطالاتخمةاقعقرفة

واشد،علىالدبىفتورة؟كأ6عة277وقمعصطفىكودكودالدبىنتور:الرأىهذامن

-.؟1آميالثاىحسةعلىالدكتور80؟3مخغ83رنم.مبادىء

الجضحةأونلجناياتأوالجنابةتفةكانتصواء،الإبناحيةافذكرةتفولةذلنةوفى(2،

غرنحدلملىللوصولكوسائل.ء.النفأوالفوةامالالىئشبرلوكالاأومغينةافحأو

المستثارتفر!رفىولجء."تخرأعىفىمعشةأونبعيةذفلأملافلةكانتولولائمئزط

ة!لتعفيقعليهةادفدالوسبههنتوفيهن"احالانفاقمذالفثرةأنفرنحناوبذا،الففانى

وبالاختصار،جناتبةسفةذاأبضآالانفافمجونفغدجنحةأوجنابهباتحتكبالاتملاالغاية

.،مضظممجتمحكلفىخطرئعظيماذللةفىفإنالنفمبونصطةالمبادهمءنثرالنسامحفىمجوؤلا
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الجنائىللاتفاقةالمعنوعةالركن-3

المعنوى!غهفيضحد،عمديةيمةجرالجنائىالاتفاق:عنةئر-573

فإذاكلن،يمةالجرلمذهوالمعنوىالماخكةالركةانيتلازمو.الجنائىالقصدصورة

ينترضئنهذلكفمعنىجرامالإإلىمتجهةبرادةمتنقلدىكلمنترضاالاتفاق

الجنائىةالقممدصهايقومالإرادةهذهأنلمذ،لديهالجنائىالقصدتوافر

العا:عنصرانالجنانىللقصط:يئفيئلفممبرهناصر-574

.-والإرادة

متفقكليلمأنفبجب،الاتفاقموضوعبليينمرفأنيتعينلمفاله

الشارععليهايعتمدخعمائصمنلهابماو،عليهاالمتفتهاالأفهنلأوالفعلبماهية

الإجراميةبالصفةيعلمنأيشترطلاولكنعليهاالإجراميةالعمفةإسباغفى

-والقضاءالفقهفىالسائدللرأىطبقا-العقوباتبقانونالعلمإذ،ذاتها

موضوحبالفعلالمتهميعلملمفإذا.العكهاإثباتيقبللانحوعلىمفترض

مشروعاالأوللانتخرفعلبهفإفامعينفعلنبهفاعتقد،بخعائصهأوالاتفاق

معتقدااتفاقإلىاففمفمن:لديهيتواقرلاالجنأئىفالفصدمنروعغيروالثانى

جماعةإلىانضمومن،مخدرةموادفىللاتجاربهفإشاغذائيةموادفىللاتجارأنه

ةف!رفلالجرائمتستعملبهافإذاالمشروعةبالوعائلمصنةاراءتنشرأنهااعتقد

قيهاءمتوافراالجنائىالقعمديعدلاارائها

يريدالمتفقأنأى،الانفاقفىالدخولإلىتتجهأنفيتعينالإرادةأما

الإرادةتتجهلمفإذا:إليهبهالمديودباووريقوموأنالاتفاقافىطرفايصيرأن

فلأ9الاتفاقهابأءضاءالوشايةإلىيسعةجادغيرالمتفقفكان،النحوهذاير

العبثسهميديرهازلاأوكانالجهمالانغمامدونأمرهماسصطلاعمجرديديرأو

ء5سكاه58أوغم7بافافوفيةاعدالقرجموعة؟948سنة!ي!ربأ28فغنظ(؟)
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."مم"هيوالجنافىالقصديتواقرفلا

تواغدوننبالهبحوللاولذللت،الجغائىانقصدعناصرمنالباعثوليس

فالقصدلمجراميةصفةلموضوعةبأنعالمااتفاقإلىالانفمامأرادفمن،القمد

اراءنشرأوإصلاحنهسحقيقنبيلةغايةإسنهقفولوكانلديهمتوافرالجنائى

ولذقه،المادممةركنهعناعرمنليسمنالانفافالنرضأنقدمناوفد.ضالحة

..قانوفيةقيمةلمليهالإرادةلاتجاهلايكون

الجناقالاتفاقبةعقو-52

علجتوخالتىبةالقومقدارلبيانقوأعدالشارعوضع:!فبم5750

-مبهةالعقوهنهمنالإعقاءحالاتبينثمالجنائىالاتفاقأعفاء

العقوبة-مقدار.-(

الاتظفعقوبةتحديدفىالثارعمبز:ئلعقابنوزجفوآسر-576

انخاذهلاأوالجناياتارتكابموضوعهنذاكان:ئررول:وضعينبينالجنائى

ارتكابموضوعهكانلمذا:رننمافةمنه،المقصودالغرضإلىللوصولوسيلة

بينوضعلكلبالنصبةذلكبعدوفرق،غرضهلمليوسيلةاتخاذهاأوح!ا

العاديين.أعضائهبينوحركتهارةإذفىالمتدخلينآوالاتفماقعلىالمخرضين

حالهولكل؟أريعحالاتبيناقييزفستاخالقواعدهذهمنأساماوعلى

وسيلةاتخاذهاأوالجناياتارتكابالاتناقموضوعبفاكان-(:بتهاعتو

اقطعهوقتالنيةحسنالمتهمكلنلمذاأنهمسنرةجركةالاففنقكونيبقرفب(؟،

أنهلهوتحفنةموضوىمجقيقةعلمثه-،مشروعموضوعهأنهمعتفد(ئكةكلن،الاتفافئد

له.بالنسبةبوابجلةالجرنركلنظنفبهعضواغليةولكنهممئروحغبر

قان،بالانفنقاقغهعبنبضةلدقالجييتالفصداخفنءئبتاذاأنهالبببنعنغنى(2،-

المطلبةالإراداتمنيت،ألاالققربوجدحيقيهالأعلياشالةلمحددهمسائرهـبجتنهكوناجانة

.ثبف"الاجرغةلفيبب
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الشلايةالأفغالهىخركتهلمداؤةفىالمتدخينأوعليهالمحرضينبةفعقوغرضهنلي

غرضه.إلىوسيلةاتخاذهااونلجناياتتكابارألاتفاقيذاكانموضوع-2لإلوقتة

ارتنكلرع"الاتفاقموضوعلملىاكان-ت3ءالسجنهى!نالعايأعفمانهفعقوبة

المغدخلن.أوعليهالمخبرضينبةفعقوغرضهإلىللوصولوسيلةاتخاةهاأوللجنح

الجنحنرتكابمفيضوع.الاتفافاكانإذ-غءالسجةهىحركتهإدارفى

وعلذ.ئلحبسهىالعاديينأعفائهفعقوبةعنمنإلىلأوصولوسيلةاتخاذماأو

الاتفاهارتكابموضوعفإذا:بهوالمتهمالاتفاقخطورةتفاوتهىهذطلقواعد

موضوعيرالجنحنتلمذاكاأخطرممافهوغرضهإلىللوعولوسيلةأواتخاذماأبخنايات

نهفدورهحركتهبدارةفىمتدفلاأوالانفاقعلىمجرضاومنكان،وسيلته!و

لمليهالداهمةأوفكرتهصنحبهولمذ،العادىالعضودورمنآخطر

لنشاطه.االوجهأو

العقابتخفيفشأنهمنالصنبقةالقواعدعلىتحفظاالحالةهذهفىالشارعأورد

معبنةجنحةأوجنا!ةارتكابإلاالاتفاقمنالنرضيكنلمبذا"نهأعلىفنص

عغيهنصمماأشدبةتوتوخفلاالسابقةالفقراتغليهنصمتمماأحضةبتهاعقو

الاتفاقةبةبعقوالمبوطالتحفظشأنهذاومن،لهال".الجنحةأوالجنايةلتالثالقانون

تطبيتامحلأنالبيالتعنوغىءعيهاالمتفت!يمةللجترالمقررةبةالعقوإلىقبخنخئى

.كالحغائىالاتفاقعقوبةمنأخقةيمةالجرهذهعقوبةنكونأنالنحفنذهذا

هنل!منيحالنافهدف،التوقيعالواجبةهىالانفاقبةفعقوأشدذاكافتإأما

التمةالعقوبةأنذللثويعنمة"لالشديدهاالاتفاقعقوبةنخفيفهوللتحفظ

الاتفاقةعقوبة:بتينالعقوأخفةهىمعينةجريمةعلىللمحفتةالقانونيقررها

علىالاتفاقةاغرضونالتخفعفهذامنيستقيدو5عنيهاالمتفقيمةالجروعقوبة

القانونمقررلم-إذ،العاديونابئعضاءمنهيمتقيذحركتهكالمدارةفىوالمتدخلون

.؟933لمنة8،وتمبانقافونالحمهذاأضيف(؟،

التوبببقاأوق-3كل

نومم!ءميميجارعفببخنبئبةنلفرمهميةئبوتخا"فىآذ!مامحاك
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القانوقبقررهاالتىالصابقةالقوأعدأنالتحفظهذايعفجو"يقبنالفرنه!تفرقة

موضوعاكانإذماحالةعلىنطاقهاالمتغقين-يقتمرءلةالعقابتوزيعشأنفى

جنحةاوجنايةموضوعهأوكانمتعالدةجغحأوجناياتارقكأبلإةفاق

..."جيرمعينةأ

أشدالجنائىالاتفنقبةعقوتكونأنالشذوذمنأنهاكخقظهذاوعلة

فىبيخهماالشارعوحدالثذوذهذاولتفادى،عليهاانتفنةيمةالجرعقوبةمن

الجنائىيكك-الاتفنفجبةعقوزهنجاولاخداعايها:لمتفقيمةالجربةعقوجعلصورة

يمةجرالاعاقموضوعكاناإذماحللةكلاكحفظهذافطاققمرفىوالعلة

بحي!ثخطرا:ذاتهنخأالانفاثخ!ايغدوعنيهاالمتنهاالجرائمتنعددحياأنهمعينة

.يل"ائمالجرهذهإحدىبةعقوبتهعقرنجاوزأنقشذوذنمةيكونلا

باشقعلتب!وراإخا:علبهاالفقابخكلئونبحمبمه5:رل578

ارمجبجأزإلىرأىذهبةعلىالمتفقنتوقعالقةالعقوبةفماعاحااهتفتةألجريمة

،الانفاقبةعقولتوفعمحليكونفلايستفدهالاتفاسف:احالةيهىيمةالجرهذه

اصغهدففدالثارعأنلكء:واعجة؟وحدهاجةالجرهذهبةعقونوعإغاو

لاساهمةفىالعامةالقواعدق!كفللاحيثالعقابيوخأنالجنائىالأنفاتبجريمة

النرنهم-وحدةبهحهامجسحق!لومتحددةجرائماز!كانحةفائة11مونحوعكلنلذا(؟،

تلولردفاشةللاممالا؟ماتةلهذايجونآنفالأزجح،نةالت!ت!البلأمجشبيغيأفبماؤنرنبط

مأ332ةاالمالأئدهاالمقررةهىوارةلمفربحةالجبلمذهذنةأن،ةوايمةجرملى.

عنرةمةئخشكانتينالسموبةهذهاكمةينهعلىتوقمأنبفبنيىنمومن،(نلعفونجتيمنون

.818مد98ءرتم...مبلدئ،تحنضدعلىافدكتور:لإنعاق

؟93ممسنةرفا2كافىالعاد؟حكنافىالفنهمحمحةنا-ذوذهذاإىمحهت(0.2

ؤننار)سكةجانآ-قجابوققيج،؟؟3ص78زتم3بوفبةالقادما:فلاكوعة

-.الابقةفطم

لأثدةبنقرر"ةالحقرعلةيرمنتهعفوبالاتفا:"اعغهظة:وصرأنالىذائةيؤقيةقد(!،!

نماالج2إةللمقر؟العقوبختءجموططفيسبهعنوعبيموتمفدبر.عنيياللمتةثنطرائم

.؟75بى386رقم6بالنبنوفبةالفواعدجمؤعة.؟*8*حنةمايو8ففق:عيقاللتفق
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طبقممنعيناالعقالهبوأصجحعايهاالمتفقيمةألجرارتكبتفإشا،ترقيعهنلجةائبة

يمنحختجرادلةمع؟ف!الراىوهذا-مالجائىرثلأللاةفاتكلفلاالهنمةللقوأعد

بموفج.اقمعحمايةبهتذأرأدالنارعانفىجداللأ-إ،قلجناعخلإنفاف
:الفانونخطةعيتفقةلاولكنه،ذلكالعامةالقواعدتكمللاحيثآلعقاب

يتههطلالاحقةيمةجرارتكابأن"إ،تأباهباتقيوالهالجرائمتعددفقولهف

دونالقواعدهذهمخالفةالساغمنوليها،"ايقةيمةجترعنالناشنةالمئوئية

باتالهقوقانونمن48ة6المافإنذلكإلىبالإةافةو؟لأقانوننصوصمنعند

الصلطنتأبخاإذالاتقاقبةعقومناكفقإعفاءتقررفهق،قةالرأهذاتدحض

يعفهمما،جنةأوجناكةأيةارتكابقبلفهكينوالمنترالاتفاقءقالعامة

الاتفنفاعقوبةأنأى،بالإعفاهقتعهمحلةفلاجمح،اوجنايةارتكبتاإذأنه

هوالميحوالرأىءعليهايك"المنفف!يمةالجرارتكابمنالرنمعلىعلبهبزغ

تكبتارقدانهذلئة،باتوئلعقوئمالجرابةملىدالمتسلقةالمامةعلىالفوفطمبيتد

وحمنةبيغهماوتججع،ءايهاالمتفقيمةوالجرالجمائىالالفا:خةجر:يمتانجتر

23الماخة)لاشدهاالمقررةالعقوبةفتوخالتجئةيقبللاارنباطبينهاوالغرض

بةعقوتحدديقتضىأنالرأممةهذاصخهلهؤ.(الةايمهالفقرة،باتالعقوفائونمن

توقهأصدهما"كك.ثمكا.عافقالمةيمةالجربةوعقوبقةالافقا.لاقواعدئحظ:إلاتفاريالجنا

بةعقوبيهنهتجرىنةقالمقارالثروعمرحلةعندالمةنهتبعليعايمةالجرتنعيذوف!ا-إؤ

اهج.رتوأغمدهمالأختيارعيياالمنفقيمةالجر:الشروعبةوعقوالجائىالإتفاف

3؟..هرفى(.\9كاكأ،العامللفم6اخهثالفانوقحشر:عفترتأعد-نكأت(؟،!

--م96مة6كارقم27سنلرحبةاصوعة؟926شةبناب8!قق5!*5عق

..--..3كأ5يدادمصطق"لعبد.كتورنبز(2).

أغداقتربةهزهكلتفات:عليهاالمفقيثةالج،عقؤأنوةأنئل!.ذللويوكق(3).

يية.ز1يناكافتأما25*كاادةبخ"محلانكطبقللواجبةفى.للحخرالاظتبةضومن

.الرلجةفففةةتطيقأالعفربتانفتتحبيعة.لجعفوبةغةتهطفات.لامةءقيفانلانفاتبةمقو

.اوا!إحداكاقطيئذكوبعنى،88فلماجةمن
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تثيرولا،الجريمتينسمسئولالجانىأئةارأىهذاويفترض5وجدها،ة،

يمةعنالجرللسئوليةأما؟فيهطرفهوإذ،بةصعوالجنائىالاتفاقعنالمسئولية

كفاعلارتكباقدأفهإما:وضعينأحدفتفزضفيهاافثروعأوعيهانلمففق

فلالهاطعلاكلنفإنةالجنائيةالمساهمةلقواعدفهاطبقاثريكولمما.أنهلها

يمةجرالاتفاقيهونوضوعأنفمنالمتعينكشريكعتهاسئلأإذأما،بةصعو

جراتمموضوعهاتفاففىطرفامنكانحالةتستبعدبذلكو4قيحمعينةجرائمأو

محفوبرتكبهعمايكيسألكشربذلا،لهاكناعللمحداهايرتكبولممعينةغير

الجنافى.اقيفاقكلمسئوأيتهتقتصرأنذلكيعنىو،الاتفاقفىفحر

العقنباةناع-2

الفقرةفىازقابلامتةإممطلتخنعلىامارع1نعي:-قيبر579

المقررةباتالعقوءنيعفى"أنفقررباتالعقوقانونمن!8المادة!الآحبر

بمنوجنائىاتفاقبرجودالحكومةبإخبارالجناةمنبادرمنالمادةكل5"لفى

عنةالحكومةوتفتيشيحشوفبلأوحنحةجنايةايةوقوعقبلفيةاشقركوا

وهى،الجانىالانف!قعقوبةباعتببرهالقامةالجربمةعقوبةتسلببقئلهذللةيودىأ؟،+

6بمةاالجركلةضقوبةاثهمعلةقطبقتنفنةوبعق،الثعروحبةعزمنأشدنلمالطة

مذءأنلمذ،ثحذوذانيجمذاولبن،النعروحكلافنصرقثفطه(نمننلرفيكل

اقرفلأتامةجربمةوموللجانىالاغاقةأجيهمنتوقعوإغاالشروعأجيهمنتوقخلنافمنوبة

عنبها.المنفقالجرعةعقوبةشبدلةمجبثالثبرعحدشحائلئعفوبتهاطستحتةلقهم

مةالأولى،ذاتيلاهمفاقعن،ئئعبنجريضينبوجودالقولةلملىالنفنهمحكةذهبت(3،-.

8132للندةطعيقوجوبفىلقنةقبعآورات6بالاقفاقالاشتراكمةوللثانبةنينيهبىلإقاق

،95وتم...بهلدهمء،رافدءدنلدكزرذللةالدويذمب،اللمنوىطنتددنقاة

قالاتفاقأننئلابالاتفاقللمغهمكئكمسمويةلأننظرعلاتولةأوهذا.82كأعة

عنهبةاءاوقكبتاليعلبهاالمتفقبمةالجرعنلثوليةوبههأتفنىوإخا،جريمةذاقه

تدد.بصددنكونئمومن،يجرنميةصفةذانهفيهقكةلااضتراكفالاةفاقكوسيه،الاقافة

وسولهاجنبقىلأقفبقعدنهمسنولكفاعلهظقنهم،وألارقببطالروكأةممماجنهة

عايها.للتفقالجركلةهةثانيةجرغةعنبىفعنريك
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الأخباريرصلأنتعينوالتفتيشالبحثبعدالأخبارحصملفإذاءالجناةأولئك

يستميدالجانىكلبهيقومأنيتعينالذىوالفعل.،الاخرينالجناةضبطإلىفعلا

الإخ!ارأنةالعقاباممماعحانتىبينيجمعو،،خبارالإ"هوالعقابامتناعمن

نأحيثمنونفنرقان،خةتال"وأجنايةأبمةوقوععلىسنابقايكونأنيتعين

حين5بىالجناةعنوتفتيعثهاالحكومةبحثعلىخبارالإسبقتفترضلمحدافا

الشنرعقويكتئ،ؤالتفقيشالبحثلهذاتالياجاءخبارالإأنالثانيةقفترضء

فيثترطالثانيةالحالةأما،فيهوالمثآبهينالاتفاص!عنالإخباربمجردالأولىالحالة

.ءالجناة!بطلىفعلاإخبارالإيوصلأنفيها.

فىالممعقينتشجيحهىامتناععلة:فئابنمننلحهك585

هذهتمكينذلكبعكوهىالعامةللسلطنتأمرم..!شفالاتفاقمنالأنسحاب

ءعنيهاؤ3"المتفتةئفيائمارتكلبدونالحيكلامن.للنلطات

الإخبارأنالحالةهذهتفهترض:رنلمفنبشىئلبتقبية،يرنهبار-586

فىبىفلك"اتحاكانوأنه.جةحةلا"أوبنايةأيةارتكابعلىساماكان

وإنما،القضائىالتضيقوالنفتيثنبالبحثالقانونيعنىولاه"8والتقتيفؤ"لبحث

آلبحثاتجاهالقانونيفنرضو،"ملأالعامةالسلطاتعنصادربحثأىبهمدير

جريمةاجلمنكانبذااما،نيهوالمشتركبنالجةانىالاتناقعنالكثمنةيلى

دونمجولةفإفه.علبهاللتفقالجخحةأونلجنايةفىعلبهمعلقبشروعارعببذا(؟)

النسى،عباوةتثملهثمومن،جنحةأوجنايةذانهقالهمروعهوهذاأنفتة،العقابلمتناع

د(قلر،92؟-لسنة28رفىنرنللفاالإبضبحبةللذكرةالعةهذهبيانقآنظر(2،

.(؟إلرتمهاش3؟؟مصعنةةعودكودالدنجتور:نلإعفاءنفدفى

.2؟لإمة9؟رنم"كنمحكفالنعنههأحكامجمو؟95،سنةبناير26ففعق(3،

؟9.مبحسنةيئايركا!ته!:العفببةمةيعنىلاالجنتنحبصذبديعدراقىطلاعبرأف(ع،.

-83ةف+مى83،منو4بالفافوفيةأقعواعدجموعة

قلإعناء.:مذادونمجولالبولبنصلقذتنجوودلملذىبلبحتأنذقةوبعي،5إ.

.ع؟7."ء272رغطنىعودعوداوصىكنور35حمصالعبدمصطقالسعيدفدبىفغوو
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بمجر3الشارعويكتفى.أثرميال"الإخبارينشجأنجونيحولفهولاأخرى

ضبطإلىيوصلأنيشترطفلا،فيهوالمثرتهينالجنائىالانفافعنلإخبار

مصحجمضللافإنكان،ضادقامفصلاحونأنيسمنرطولكن،الجغاة

المشتركينبعضعنالكثق!أغفلبحيسمجملاقك"أوكانمحيحةغيرمعلومات

يجهلهم!كانلمفاأما،.نلهقابلامتناعمحلفلاالمخبريعرفهمالذينالاتفاقفى

هالعقابامتناعدونالإخبارفىلمغفالهمبخولفلا

نأللحالةهذهتفترض:حمرلنفةبهصىللبهتبعيرئيونجار0582

البثاتيجرابالفعلانخلأتالتىالعامةللسلطاتمجهولايعدلمالاتناقأمر

لنلمت،قيمةفيهوالمعثرتهينبالاتفافالإخبارلمجردبهونلاولذلك.وائتفتيق

يوصلأنالقانونيئترطذلكأجلمن،عليهاحافياماكانللسلطاتيهشف

ارقكاببعلىخبارالإسبقالحالةهذهوتتطلب.ينالاخرالجشاةضبطإلى

جنحةءأوجنابةأية

*كاكأءبىالسعبدمصطنىدلسجدالكتوو(؟،

،27،عة9؟وهم5سالنشةمحكةأحكمبنهؤعة؟458سنةبغايى26ففضتم.2،

افآبهواقمحنقكثفأنشةخهامنئبىالىالمعيةنلأوالأناغعةتفرووفبه

ملبيو.المنفقئلجرائموةوعسدأبدبمتلذاالضلبحاسةلامتاحفكمتنلالاالجنهىالاقفاق

.193كلسنة8،رتمبالقانرنأصبفتالحالةمفه،كا(
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..ءللجويمةالمعنوكةالركافخ

يعنىو،يمةللجر"ضفسيةالعناصرالمعنوىالركنيفم:غيبر583

كذلكولمكتها،ثارهالفعلواقوامهنحالصامادبمكيانانيستيمةالجرأنذللت

والسيطرالجريمةلمادياتالنفسيةالأصولالمعتوىالربخيمثلوءنفممىكيان.

فىصدرتاإذإلاالشارعتعنىلاالماذأإتهذهأنفقت:علبماأثلأالنفسية

،ينسانعنصدورهاواشتراط،لهاررتملا-جماتعلايتحلوذهايسأللمنسان

وأئةفىنفسيقهأصوللهايهونأنيقتضىأجزانيافىكلبليهنسبتهااسراطأممة

.ء6تغااجزلملىكلعتدةسيطرةعبيهاتيهونله

يمةمجالاقالأعلي:يمةللجرالعامةالضظريةىأساسيةأجيةالمعئوىوللركن.

عئختابسئولنحكيدإلىلشارعاسبملموالرعنوهذا؟معنوممبئ"!نبنير

وننسيته+"؟مادباتيابينعللأنةتتبملمماجريمةعن،مخصيسأللايت،يمةالجر

الأجتماعية.أغراضه!بةالعفولتحقمقنهوضرطللعدالةنهانالهايهفىالربنوهذا

صلةتلجريثن:ممادياتلهلم.تكنشخصعلىعقوبةتوخانالعخلةلمفلاتقبل

علبء.،"3200--2(1،

يلىالفرنسبةحكمالأببضةذمبت."معنوى!نبغيرنفوم6مجراقانونسرفهلأ"،.

مجئءإدبةجرابخففة،الركنمذافيياذلفانونبتطلبلاالخالفاتبعنهه؟نةايولة

4ععيح57لعب:.المثالسبيللحاآنظر،كعبغنةنهلأالهعهمئنق"فنهنبجلاقغعه

كقه!+لخقعرتعة.هـ8+محكهخعكخر-فعه،ئمر+طةيمم.8ء+.348ة87مة

كلأمحجواسنثناءنمثلالجرائمفهذهالرأىبذاصلمنهافإذا،وىهة.كع!لحعيح.كثجيراليدا

..بعدفبماقبينهابىالنكوفىنظركلالرقىهناانفى،العاماملالأ

النفبوتوقجعالجنائيةالمسئويةقيبمقالمشوىالركنأهمبةمئةلمإنىالأالففهبعصفكأ(.

".ةمحععه"الققطنه!محعننهكامحكعكهكيجفلاعقوبةلأخطبئةحبث5:بلقوله
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غيرقىائثمخصهذالأنغزضاللمجتمعمخقتةلنالعقوبةهذهلمنثمنفيةقالك،

هلمليهما"2"تسعياللذينصلاحوالإالردعإلىعوجة

فدمنا--كاهنإيركنقوأبم:ئلعنرىلللاكق!ماهيم584

اركنهذائمكانومن،عنيهاالنقسيةوالسيطرةيمةالجرلمادباتالنقسيةالأصول

هع!ج+ث،جنجطك"85طمةكه-لمحتد.2.(؟!

:عهد!ةمب!جلاأوكلنةأحدثللعنوممة.فهونلركنئمحبةمةالرغمفى(*)

ئراديأنتجاهأقتطلبأندونضررآبالجتعالحدتالفظةنىعامبتالقديجةفالفعئريعات

فكات،حرةعبرةقكونأنفكفلشروطةالإرادةفىفمطلبلملنهابيه،ابماقبىمعينآ

وو+قفعلقعظكبقفطفةكهندننئةعنلملإرندةلا،ء+لاثعيجلممثبطةالنارةئفنؤئيةعنالنتيجة

العفربفىيفوقاولماالفةومختلىالعنارعافباالفديمالجرمانىوالقافونالقديمنليمائىنمئفانون

ضهقتةوقد.عطيهالمرقكبهلاسبلرةأ+بابلملىرآجموفعلهقددعنمادرفعلجخ

طلفامقه،بمةالجرفىبأهميتهالمعنوىللركنالاعنرنفللىمتجهآبطبئآتملورأالأووببةآقعوابحة

السايةدونالصنيرممب!وليةجمدمظحمب!المسبحبةوالفاندابونونيةبالفلسفةرنإللومافى

يعئةثهكلالقعداعتببرللىخبرالأءمدهفىواتهىانبعدهاثمالجنونمسئونيةوخفف

لنعمدىغيربالمحطأاعزفةأنهمورخبهبعدو!رى-عامةجمعقو!ةعنيهايعبقبجريمةفىكلوحنآ

الجرماقالتانونسبروتد-هننكفجد(بر)+آه*ابامة6مللجربلنسبة،*"النبالم!(كذك

نلوصطىفنلبهرالعمووفىللففهاءالإيطاليينكنوفد-نجعلةأبطأوئكن،الاتجاءضفى

ي!باآلتقويبواولواالرومائىالفانونمنالقمففكرةفتفبراتنلعغوىالركننظربةفى

غيرباططآنلاعترافئر:(مرمنقائتفرببهناثمرهوظهرت،الجرمافيةالفواعدومة

القعدلهفكرةالفولدتا،المادمهوالمئونيةالعديةللوليةنهةمتجسطةالدىكمووة

الإجرآمبةالنقبجةفونمآلفصدمنالهوعوجزفىفاءكحفهك(-،كعقجئ)كظللمبالشرعنبر

كلنولكنادلقيتوفعهالمالئللمانجليتحفثاسدفكرتهنعلورتوقد،)رادمهادون

عنيرفعلا3نىمن"!أننلفبنيةالفاعدةالفصدحذافكرةعب!وتصبر(،توقعهانضطبعتةقظ

"++عتجه5جرئ+كننخممققةحمقئممكحعقنئهجربردبالمكلفنلأمجبولومسئولاعنمحروعكلن

عديقةةكلدرااتمذمالفبكلدةوفدكلتء5هلعهمحعب4كنئئ+كنئجيج!كخمىنهب!مح"

اتيءعنالنارمخبةايرنة--وقكشفالهدثهدالففهقالاخهلىالقصدلفكرةأ"اسأوبهنت

الفثزساتغبرقلهاكللائهادمةظبسنولبة،بةهمبهفنعنوىللركننلاعزاقهكللامطور

لقينمالمسنولبةنلركنالمفومحشرطآاعتبارمخوظمهاننئعسماتالهدنلور(نبتجهويفبنى،للبدائية

اطدبثالثفرعفيهايقللالئنندرةالحمالاتأنالفقيبءجننوئىوفى،اممتثناءدوننلجنائه

ومن،البدانيةالقواسىطاجولهااقادبةنقسنوليةمقللباقيةنئبفعةمةىو.ىفأيئركننعبةمة

"...منفلانلهضعلىالهاوعجمله(نبفبتىنم
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،"("،الإرادة"هىالقؤوهذه،اغلدنوالصيطرةنها،منشأنفسية"قوةقىجوهره

فجهذنلقانونيتطلبولمنما،كانتأيابإرادةيقوملاالمعنوممةازحنولكن

الوكب!يفزضو؟قالونيبماأهميةغا!أى،ةانونا،معتبرةوتكونكلصروطا

لبىجفىممة،بالنسبةالقانونبحددهمعيننحو.علىرادةالإاقياهذلكبعدالمبنوى

الإرادةوتوصف،لمليهااتجاههوإذ،يمةجركل:ممادياتمرتبطالانجاهوهنا

جوهرهىالإرادةوغؤه،،بجرامبةلمرادة"بانهاالنحوهناعلى.المتجهةالممتبرة

-.-ة.ءالمةوىالوببة

ا!ايينيهذا!لب:نلعنرقةالرممعلبهينلةلئوفىآلفلبل-585

إلىالإرادةاتجاههوالمعدرهنأءللارادة،جراميةالإ"الصفةمهمدرغذيد

علة.الشارعأسبخإفاأنهنلاخظذلكولتوضيح"يمةللجرالمشروعةغيرلنللىيات

نمنلاكانثمومن،عتهاالأقراديته!فهومشوعةغيرصفةونتيجةالفعلها

غيزالقنلأأحدهميقزفبهألاالأفرادإلىموجهةىه%ونولأواحىمصمدراالتجربم

.نحوكلإرادتهأحدهموجهفإذا،الجريمةبمادياتعلةلهبهونألاإى،ائمثروع

،كائتالإجراميةالمادباتبينوبشتهاالصنةفقيتالتهىأوالأمرهذايخالف

بالإضاتو،الشارعيدنرماغبرعلقيهتقدالمذ،،بجراميةلايدورهاالإرادة

هقهمنهذنمتمدمصشواجبرأميةالإالمادياتبينوببنها:آلصملهتفقدكاذلكإلى

........-..،2"العمفة

.لمذءمظهروهى،الحانىشمحميةخظورةعلىدليلجزاهيةوالإؤادة.الإ-

ببنتربطالإرادةوهذه،معيةظروفقىتتهاتعبيروسيلةلأنهاالشخمقية

وتكشقتجميتهمالهنهكهواضحةاتضالحلقةففى،الجانىوشخصيةيمةالجرماديات

الاجهعية،اغرأضاإلىالعقوبةتوجيهفىالمعنوىالركندورعنهالحقيقةهذه

فكبحظغحك-بؤ.مع5ءجضقتجتب.غج...(؟،

برييجء9!!ج2كسوالاقتعادالكأئونكتجةبلجنانىاتمدا:حنىمجيبعود(2،

قعن!سفن-5+همبعءكجعة"حهبيج:عآج-.كأ(،
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الجانىشخصيةعليهتنطوىلماعلاجابةألعقوبهونانالأغراضهذهأهمفمن

نوخنىيهمثفأنالمعنوىالركنبقطرعنالقاصنىوسعرفى،خالورةمن

ذللتمعنىليمميةولكن"لذلاثالملاقةالعقوبةيحدذوأنا:لمطورةهذهومقبار

لتقدبرالأولالأساسوأنالإجرابهةلاسخصيةفىءنصرافعنوىأن-الركن

ومو،يمةالجرفىضرالمعنونهةطلركن،الشخيةهذهخطورةهوالعقوبة

بةالعقواتحديدالأولساسوالأ،الجانىلهف"6محدرلولأخرىيمةجرمنيختلف

عليهتفطوىعمامختلفاكانولمنعهايمةالجرمجعثفالتىالخطورمقدارهو

كاعتبارالشخصيةهذهبخطورةيعتدأنذلايىبعدالقاضىوعلى،الجانىشخصية

للجانىهايرتمةبةالعقويحدديةكلالنقديرسلطقهلهوفقا!لئان

نالمججوهرأنتمنا:ئلعنرىللىفيئرمماصيئ.ئلمنسىسي586

غيماوكافيةمجردةالإرادةأنذلكيعئو،،الإجرامبةالإرادة"موالمعنوى

الوعققذوهذا،"إجرامية"بأتهاتوصفأنيتعينولمغا،الركافةاهذلقيمام

وتذهب.عليهاوحكمهاللاقةلحذهالقانوببيمتقوفيهيتمثلظنونىتكييف

وحجتها،"2المعنوىؤنلركنفىعنصراالتكييفهذااعتبارإلىبةالمعيارالنظرية

هذايهاليقومضالحآغيرنهةالتكييفهذامنتحردتإذاالإرادةأنذلكفى

هذاجانبهابلييتوافرأنيتعينبل،غلإركافيةذاتهافىالنفسيةظلقوة:الركن

-عناصرمنالعناصر:نوءجنعلى.يقومالمعنوىالركنأنذلكويعش؟التكييف

القوليتصورلالمذبصحتهافىلاصمكالنظريةوهذه.وعناعرمعينريةنفممية

وأفةترنالعامخالفااتجاهااتخذتقدالإراذأنيظتلمساالمعنوممةالربخبتوافر

الذىءلىالنحونمنئهالىخصيبةيةالنظروهذه.لهاتوافرقداىالإجرالتكبمفه

...فيمابعد.ش!نه

ءقنعنه+:يحمحجييردوى+،ءآ+وىآ-ء8،ت!!ن.4لم-ةةكهنس+جهنع*+:كظالة(؟:أ

81طفة"ن"ط-":عملا.*حهجغكأ+586،06.تفدمءمفجهي

ك!ع!ك4ئللألىكففه!ئق"الك5قنهحهةبى+ء*بىسهثء-عالدنفيح،؟،

برءدلةكفح+.كلأ،لامحنهيمنهلك55مة،وىنعنهعنهقك+!جة..قينثد؟.عظعييجثبمعع
+"ئمقحنةكل.!فج8مء.ثكج-وى،
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وئلادىةئلترمةوئلريمبقئبعنوىئدركنعبىئلعصوفيج0587

لمماالمعنوىللركنوجودفلا،.وثيقةتوالرفيالشرالمعنوى(لرحنبينالعلاقة

اتجهتلمتاإلالمجرامةبأتهاتوصفلاالإرادةأنفلك:الثرهىالرفيمصوافر

،للارادةجراميةال!فالصنة،غيرمشروعةصنةعليهايحةلشائسبخمادياتإلى

الركنتوافرءادياتإلىاتجتاإذإلالهاتتوافرلا،المعغوىالرجنعنصروهى

النحوفىهذاطوحمنالشرهى.المشرومجةغيربالصفةقانصفتلهابالفصبةالشرس

الفولعلىدائماسابتهاثفملالقانونتجريممنوالتضق؟المعنومحةللركنمضدر

فواضحمةالمادىوالركناقعنوىالركنبينالضملهأماءالمعنوى،ث،ةالرفيبعؤافر

فالإرأدة،الجانىنفسيةفىيمةالجرلمادياتاحكاسالمعنوكةفازكن:كذلك

تحديدمفنرضايمةلجرالمعنوىالركنيدتحدكانئموعن،المادياتهذهإلىتضجه

المادممةالركندراسةأنيعنىذللرو،بليهااتجهتقدالإرادةبأنوالقولمادياتها

بيانعلىمتوققةالثانىعناصرنحديوأنالمعنوكة!نهانسبتهادراسةلجريمة

.الأولعنأعر

لإالمعنسوىالركنيوصف:-مئفيلألسئوليئلعمرىلللاكحه588

!شب!رلاانتقاءحالاتبعضوتوصف،لهيحالجنائيةالمستولية!نبأفهيمةالجتر

:منالتجاوزمىءفيهالقولوهذا؟الجنبائبةبمحالمستوئيةمبن-مواغ؟انهالقعنوى

.كصةءظمكععبرلهظعج58ملأ+عكة-(؟،

"كانففبىحهءظ+50،آ"+مئ3ةنيكعجءآءنمجفة:المثلسبيلظةأنظر(2،

العيدمععلقائسعيدالدكتور،م29سبقوىفىصتاذالأ،حةمم+،ه7ء+.،6ء

.-3؟7من2*8رنممصطفىعودعودالدكتووة346عن

امتناح"حالاتبأنهاالنذنونيةالفبمةمنالإرادةفيهاكحجردالئاقالاتعناقعبير)كا(

الحالاتهتهوسفنا.وفد6ومعرفرفسافىوالفقاءالفتفىعبيهجمعنعببرحو،المسئولبة

لمأنهمنالرفيدوبتتفىقدنلركنحذافنخالمعنوى-الركناقعفاءحيلات،بعنهه،لأخها

كلممجهلمولكنهاظفوفآمضبرةنفيرادةتكونأنذللةومحله،المئولةعنماغيتونفر

معينةءجركلةلقببمالمتطنبالعدىغبراخطأأوالجاقالفعدبهيتوافرغو
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أكأناجتماعكلقتطلبولمنماجليهوالمعنوكجالربهنتعتمفعلىلاعلبسئولية

ولبهن5الجنيرصةللمسئوليةأركاناالأركانكلنةهذهكلنتثمومن،يمةبلي

الركنينتوافر-قدمناكا-يفترضالمعنوىالركنأنالتجاوز.هذايبري

يمةالجرأيهناجتماعكلعلىدالاتواقرهيكوننمومر،والمادىالمثرس

الركنأنالتجاوزكذلكهذايبررو"الجنائيةالمصئوليةبقينمالقولومقنضيا

،-"الجنانيةللمسئوليةالآهلبة"آى،،الجنائيةالأهلية،تواقريفترضالمعنوى

الأهلية!نأنهالج!أئية!نالمسئوليةبأنهالركنجذاجموصفةاداليولذلككان

الأهليةهذهتوأنرون2تحوكالقظالأسبابالمسئوليةبموأنجالمفصودوكانلها

-بزكنو"،هذابياليتومصالحةغيررأدةالإنجعلنو

:عنفرين"المعنومحةالرننيتطلب:ائمنوىهناصرآلركع-5لإلإ.-

بنه-+احتاو،المسئوليةموا:ملهابالنسبةانتنعتأي،قانونامعمبربرادةوجود

ءللقانونمخالفةنحوعلىالإرادة

-فبؤول:وئيسبينقمميناالراسةتضم:تقبمسرآضى-د59

هذا.فىالنواةتتناولهماوأهم،قانونامعتبرةالإؤادةتكونمتىلبيانمخمص

حالاتبيناقييز!خمفلبيانهاأنإذ،،المسئوليةأمتناع"حالاتهوالقسم

:آلقمممهذاقحملأنمنىولذلك،بحهااعتدادهوحالاترادةللانون!قلالمال-

الإقشادكةالانجاهوراحةفمخصصآلمافةابتمأما؟،يهوأغالمترلية؟جمئوأن

مخالنةبأنهيوصفلابحيثبلأنجاهإذهل.آروضالثمارغيحددو،-يتانيرئ!للمخالفلا

الربخصور"عنؤالمجملأنبزممةولنظة،لمذا.يينذلمحداهايلاللتانون

عونرنحختلأهليةهىالمسئرليةمواغكلبأنالقولةليمحيحآأنهذللةيلافز-مع،؟،.

سقخغيرنهو-ابعنلةعلعةأووالجنونالنحعغرلبعضفابلنسبةذللمةخفس:نفإن،(لخانه

لمذ،.ال!رورة.حالةأوالإكراهأواختينرىغيرممكرعنالناشنةكللنيبوبهلبضهاةم!قلط

هتج،ومل.خفدوقفا.،.هليةالأمن!لهتعرصمذ!زدلافمة،للصاجفةطابحفيلفا-حمفرغةمة

:!...-..أقانرفبةجبمتهاموته
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أ-اكأ"فيهنحددأوالبقصمينآخرينلهانمهدالقمعمانوهذان.،المغنوئ

وظعنييفىا؟،المعنوممةالربهةأصد"أدع!قعببروق؟،الجنائبةللسئوئية

يتصورمن"أققتعبيروفى،"جنائيايسألةأنيمصورمن"لبياننخمممه

ه،لهبالنصبةالمعنوممةالركنيتوافرأن

اؤمهلهائاؤلى.

الجنانهالمممئوئبةأصاس

علىإرادتهوجهفدالجانىأناقعنوىالرفييففرض:نمبهر-591

لانللوممحلاالإرادةثمكانتومن،ونواهيهالشارحئوامربهخالف:همو

فىكانحينفىالنحوهذاعلىيرادتهوبهلماذا:بسألبأنجديراضاجها

سا-أو؟ونواهيهالشارعلأواعىالمطابتةالنحوعلةيوجههاأناستطاعته

:ئطن"،حمهددئيجالاخقيارحريةهوالذهنإلىيتبادرالذىالجنامية9لمسئوامة

لهالمخاينوالريقققإنونانط!بتمةالطريتمةبينيختلرأنوصعهفىكانطلجانى

فهنهإرادتهلمليهفوبالتانىاختاومافإذا،الأوليختارأنعليهيجبيلأن

كلبهابلملاالاختيارحريةولكن.عتهامسئول.وصاحيهالمجراميةالإرادة

وجهفإن،تصرقاتهعئيهمقدرةالإنسانإذ،وهمبعفهممحضفهىعند:الفقهاء

نأوعندهم،ذلكغيريفعلأنيستطيعيكنلمنهفلا،يمةالجرإلىلموادته

إنكاريعفةولاءنسانيةالإالأفعالتفسزكلالتىهى،محقىفعفعيغكا(يةالجبه

جديدأساسعل69امتهايعنيوإنما،الجنائيةالمئوليةففىالاختينرحرية

-.مختلنةلهاللألأحكامبخعنعهاو

التقليدممةالمذهبهىالاختيارحرية:ئبرغمعارمزهبمرقي-59آ

فىلأنيمتهجرعنيسألالجانىأنبهالقائاونيزىو،المسئوليةأساستحقيدفى

يحلتكأاء45جة+5.+45"ئ(؟،
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فإن،عليهايقدمألاوسعهكنمفثوفىخطرمنعليهنمطوىمايدركأنوسه

ايثمإوجيرسىالذىالنحوغريرادتهلمروالذمنية"تفياضعاعارعفقدلجهااقدم

يستتبع.وبفبالعق!يرجرمصذكاعنمتوأكأوهويذتة،عافيمصلحةوتقنفمحه

انتقصتإتهو،الصنوليةوجههـلاالاخة-ارحريةاشهإذبأنهالقوأكأذلتة

بينالمفاضلةعلىالمقدرةا.لاختياريةبروآلمرند5المئوليفزا"هذهتخفيفلانعين

صلولشعلىالجلحنىقدرةفهشط،لأحدهاوففاادة2الإوتوجيهالخلغةالبولعث

هذهنهاسؤ.الأخبرهذاوتففميدلهالمخالقةوالطتريتمةللنانونقالمطاالطريق

نراقرتفإن،يمةالجرسبيلبلولشتنرىالتىاغالدومقاومةطاعةبا-ةالندر

حرفهوالدواخلهذهفانقماديستعملةاألاشاءولكنهنىافيلدىالا-نطاعةهذه

الحيةمنالشخصنصيبيقلالاستطاعةهذهنننقصمابمقدارو،ومسئول

هيك"4المئوأمنوحظه

أنصارعندرالاخةيالخوية:عديدةالمذهبآهنهأندمالتىواءججمج

قىالمثوليةأنذلك:للمنولبةامتصورالوحيدالاساسهى-المدهبهذا

فخاكانإذإلاللومكلولا،لاتافونمخا.فعملولشأجلمنلومجوهرها

فالمئوليةمفروضأللغافونلفةاكالملوا-كانا،1أما؟اخرصلولشالاصتطاعة

بشعرلمت،عاضث،سكصكلةخيرفخندهاءالاخضعارولجرية5لهارمم،لامحلة

القعالعوابلسيطرةعيجهـظحررهينعروالمخنلنةالوماثننابناغلةعلىبمتورت

يسخمليوالمامةالإنانيةافذجزبلىيتنبالشموروعذا،بعيهسلوا-باتلخه

اقيعئاتوداق!العقائدلمحدىلاختيارايةصروتمثله"8يصحتهطمتماميا

الفامننيكوتأنيقيهةو،الجرمعلىحكمهمومخددالناستهمرعلةوتيطر

حالقق!نهقهـجكقنممئضنهةثنهفرمة"أ!محء4*ءمحهمقبرمبر6آقكح.*ثهظ(؟)

"3ءكا؟دوىعنةالأتاء؟3بىشه2فني؟.حةنلمهبى،"لقللةمعلقنلدبهنور

.355منائعبدمععلىالعيدندكنتر:

صع،كنهققومحفع*"م6آءآء.*فئط(")-

المححلنهصر85ملا50ء.،2متج(3،

مةلنععهةمه+كر5ء".كه8"5.-..-(8)
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الذى،موالاخنيلىحريةومذهبءالحييكملهذاوصدىالعةيدةهنهعنجبيرا

وتحقيقالعداقهبرضاءغرضهافإذامحلق:للعقوبةالاجماعيةالوظيفةيئفؤلمح

كلمسلكالأنيصتحقهبمنالجزاءفنلإذابلانتجتنهالاالعداقهفإق،بردع

إلزاميسمطجوتصرفاتهعلىيسيطرلثمخصبالنصبةإلايتصورلاواردع،لإم

ء"ث"للقانونالمطابقهابالسلولشنفسه

الصببيةقوانينئتطبيهطسىزلةالمذءبهذأ:"يمرقيمرمب593

العلوماحرزتهالذىباتقدممرتبطوهو،بالانسانية-"كصرفاتعلةالحتمية

علىالكونظواهرتحكمقوانينوجودعن!نفلاااأثرهمنلاناليخنبيعية

ت!نهونأنالعقل!يتصورلاإذ"منطقيةةر؟رضالقوانينهذهإنبل!؟مخولازم

فىكلالبىابحمثإنثم،حتالمليهاموديةأسبابذا-غيرنلظواهربتض

ذهبوفدء"2"ا،ةءالكشففىتححهدوالقوا:يهقهذهوجودعلىيعتمدخطوات

نفسية-اليصةظواهرباعنبارها-4الإلسابالأئعالأقإلىالجبريةأنصنر-

موديةلأصابحتيةنتيبمةالنبوهذاعلىفهخ،الموانينلمذهخأغة

العوامل:مننوعينثمرةولنهها،الاختيارحربةزتحةليستيمةقالجر.نبييا

تتعفقخارجيةوصرابيةللجانىوالذهنىالبدنىينالفةكوإلىجعنرداخليةعوامل

هىإنماو،لهاوصردلاالاختياريةمجأنذلكيعنىو،قنه"4ءالاجماالييئة

هذهبعضيعرفونيها.قاتقائاون،يمةللبعراطقيقةسباببالأالجهع!ةوليلى

ناظراو.إذ"ابمانىبرادةإلىيجةلمونهللذىالقدرينسبونوبصن؟جالأسبانة

!حيفاضنلابمانى-بأفالقول:4حا.عكانلم!الهنح!يةاواكصق*لمصكاةببها

للباثيخخعأنهاءقيقةبل،لأكأهاوفقابرادنه4ج.وي؟لهعةافيايبولكلث

الغكلا!ج.لممدععب89+850ف45مبر.ةةقد+---..

سحمكمحب.يح4"ئئ"ف+"لهلاالنهفمحعةق8ءتجه+.كعلأمرة"أنهقنهصر"مر5.ء824-(3)

،كنهقننبركلمعه+م9"3ف*فقحهةالعك،يع؟"فمحعب5ءـيمميم.+.علاتم.ثث".(3،
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..-ه"آ9الباعتلهذانلحثميةالنقيجةهىبرادتهو،بيهامنالآفؤى

منةالجني!يةالمسئوليةوتجريدالجزاهلمفكاريمعقتبعالاختيارحربةوبنكاز

المسئونيةمنصورةفهع،بحتاحخاسأساسءلىلمثمتهاوالأخلاقىالأساس

لأنهاتكشفعن.يمةالجرعنلتظلجانىء(مخكفطنطعشعحية،محلجضث5لملإجتماعية

ننأببزمنفبلاحبانىيتخذأنوللمجقمع،المجتمعتهبردشخصهقىكامنةخطورة

مرتبهبهاعلىمقدرةيمةظلجر:اغطورةهذهيقيهماالاجتماعةوالدفاعالاحتراز

النغائجوأهم.كيانهلحفظضرورةلأنهالجتمعكذلكعلىمقكرالاحترازوتذببر

انعدمتا!ببانتفائهاللزلمحللاأنهالمسئوليةلأسنصالتحكيدهذا،!عالمترتبة

.،*المسئويةمواخ"إنكارذلكيحنيو،انتقليدىمدولهافىالاخةماريةحر

العايربينيميزوما،فىشخصهالكامنةعنمااغطورةألمجنمعقبلمسئولفالمجنون

يشهريهنولكهما،متهملمقبلكليتخذالذىآنتدبمرةوعاختلافهروالمجنون

قىمعةاهابةالعقوإنكاريستتبعالجزاءلمنكارو-الاجتماعيةللمسئوليةالأهليةفى

؟يرالاحترأزىاظاويحل،جزاءأنهاالعقوبةيميزماأخصبذ،انتقليدى

لجسامةوفقاببرالظهذانوعيتحكدولا8العقوبةمحلةحمننكتهه(محة+كنقق-هنكخم،

.غالنمنيةمكانياتالإمنمرتكبهالحظتبعاكذلكيتحددولأيمةالجرناديات

شخصه.ىالكامنة،شنهفطنطفصآ(ةاغطورتحددهوإمما

فىيقخلمالاخمعارنحرية:عدية+"المذهبهذاتدمالنىوالخجج

إلىالإحارةتعدلمبذ،لهتيمةلاحججمنأنصارهاندمهوما،دليلوجودما

هفهوليست،القاسجمهورتفكيرعلىوسيطرتهاشخصصيركلنىنضقرارها

أفماريقررو"ؤهميىدقالجماأوالثخمىالاعتقاديهونفدلمذ،عليةأدلا

تحكها.النىللثماكللمحبىعلىالصببيةلقوانينهونطبيق.مذهبهمأنيةبلجبر

العيدمصطفةالسعبدالدكتوو3320بدوىعلىالأستنذ85الفشثمهمصطفىاككتوو

نهة
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النوهذاعلىفإنكارها،شكمحلئيسالقوانينهذهووجود،!نالقوأهنه

للعشعالطايعمنالمصتوليةفىالببمستجريديعنىالاختياربحريةالقائلونيزاه

فىالبحثيهفليةبالجروالقول.للتحمالأفلغ!لةمنهشقفىوإخفماعه

فمفضالاخنياربحريةالقولىأما،خطرماوعلاجلنحديدماتميدايمةالجرأسباب

علىعلاجهاولمهالالاختيارحريةإلىبنسبتهاالأسبابهذهبعضتجنكلإلى

حمايةبهفلالجبريةمذبفبنالنهايةوفى.المجتمعمصلحةتقتضيهنلذىالنحو

قلحبميرىالاختيارحريةمذبأنذلك:ونافصيهاقييزعذيةقبلالمجتمع

عتهاكثمتالتىالاجتماعيةخطورتهمنالرمكلاقيزعدبمكلالعقابتوفيع

قدأنهمنالرنمفىافييزنافصعلىمخففعقابتوقيعكذلكوير-ىيمتهجر

ملىأشد-الطبيعيةالإنسانيةالهواطفةبعضمنوتجر،هلشذوذه-يهون

هاتيننلايستتنىنلجيريةئمامنمب؟العاديمنالمجرمينمنخطراالمحعمع

خروجولا،مالتداظرلللائمةقبنهمفيتخذ،الاحترازتدابيرمنالطائفتين

الاجتماعية،للسئوليةشكون2تمنتتبعمجضمعفىقالحياة:ذللتفىللنطقعلى

قبلهميتخذالذىائتدبيرإذ،ونافص!افييزعديملاكلذلكفىقسوةولا

أشخاصهمهفىالهكامنةالخطورةعلاجمجردولكنإيلامايستهالفلا

بينآلتوفيقالفقهاءأغلبيرى:النبمميىيهيحآلنرعمح594

ييبهمتهماحال،الحقيةقيج"منبجاعلىينطوىمتهمافكل:قق"المذهبين

للاتكأداتعرنحخلاجقبقةأسىفىالجةلمئيةالمسئولبةلمثعةالففقكبعضهحاولة(؟،

،!حه+مههن8فهنهبئعيتارد.مقدمتهموفى،والجبهيةالاختيارحريةمذهبى.كوجهتالى

محكثحهةمحفئالعم"الشخصيةوحقة:شرنهركلفقومالمسئوليةأنرأى"قكا

كجب*ت"لمحعنك!النلريةمذهشرحثخر.قأ.لكقفسلث؟89محةةمحقعقغخ5الاجتاعيو)قثية

لمحعنهغ!حكلكسمبرحللة"حنهشثةئ5أ5عصرجنهقىبنىئءسهبرء4ء،،4-.

دونالمسئوابفالجنائيةلفبفمكلفأئصرطينامذبفمنالتحفقأنقنردوعند.وىفى05كلا

ارةكلبنىحبنالجاشخصيةتكونبوحدةالشخعبةأنوالمراد.نهالجبرأويهالحر،بحفىطجة

الجنونلمسئوئيةلايهونالشرطوبهذا،فبهالعفوبةفنفيذحبنشخصجهبعيغهاهىابركلة

خمخئلتثابمنقدوثمةبهونأنالاخماكلباقاماليرادو،واحدةلبمثشمحصبتهلأنكل

للعنوبتقانون-38
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تصرقانهفىيتمتعالإنسانبأنالقولالصوابمنفبيس.نوأى""قىالتطرف

-لعواملتصرفاتهفىشخصكلخغوعفىقكشفطنلاحغلة،مطلقةبحرية

بخضوعالقولالصواببىنلكمنوليي؟حريتهنطاقمنقفميقمتمباينةمديدة

الإنسانبينطلىاوأة،الحتميةالسببيةلقوانينخالممةسلبيةصورةفىنسانالإ

نتدىالثضنأوالحيوانلمشويةعيةلابهوقالعثرطوجهذا،بافبهايدىونلجنممابماق=

أنظر8ليةالىئينفسبرمنوللقعتروالنعوفىبعيبهاننغلربةومذه.بداقمجتحإلىينة

نلقرلهلن!ع!ع!ج+ء*آكعل!ةلبتويذعصر.؟6عةايعقىصعلفبقتورالد:شعمافى

مخلنئهىنهصر،مم!ة"كء؟+ح-نهنعصرالم+نلماجقاللوكعليالفددةعوةئوإالمهأ-اس؟ن

غقكثمه!قبمابة"الجتمفىالحيبةابولمعلاالاجظعيةللمعنبيرمطابتةطوكاتخاذظخالفدرةآى

آ+اأا.لىمنتمأوشخصهفىكلنىلببعاجزأالفعلمرقكبفاذاكلن،375مبر،!ال!

تجلة)ذ،بذاحهانمة5غبرالظربهومذه.منولغرفهولدلموكهذاقىلمداعنجةلئار

الطببعية،نلقوانهخوفقوقو"هامكفباتهقيرالفيةالعادىالثخسىغبرجناقأرنلةلاأفه.ق

منةياتموننحأخرىفىبرحدبصتكلنوبن،الاختيارحربةمذهبللىأقرببذينوهى

لفهءمومن؟5كاأننارة،يةالجبأفار

المسئوليةأساسبأنفكالل،اذبببن!فبقالو+نةكمةقغقبظمكالرنوفىكوطول(13=

يقه،جرنرقكبحب!بهنصرفائذىالحوغيرشيتصرفأننلجاشاستظعةلينالجافبة

ئرىفهوءالطروففىفءنلكوهذاغيرفىيتعرفأنتحرشخىاضملاعةوإكا

كانتلذاأنهوعدهءحتماالجربةيلىتنودالئئلواقبةةاكفل!عي!مجرجةةطرةئدل!ل

وبميب.الجردةاناءيةمنالصحبحاذبسقاحربمه!عيةاوللناحيةمحيحةثاجبربة

جعابخبخنبالفبةنعرفىأخيايذ5واقعيةمشكهسالجانبةلنوليةثةئنبةالنظرمفه

نلحوغيركلشعبرأنجربمتهفبهاأؤنلئالظرورفىعتهاضعافىكلنإذامافحدبد

عرضىبىأقلرءصهلمالافونالبهنؤبأنلذللهقبعأعكآكلن)فاوما،بهفعرفنلذى

كنهجعب9ء"قعكة(غجدلنهنحئقهكأ538مكج.ءمكرعهلى:وئشانلظريةهنه

"تبوبننلدائربالجقاءالابحصأثعدمالأففلمنأنهالفقياءمنفربقبرى(؟،.

غددهايح:!*ققئنةخم!صر.ناحدةة6لأينتكلتالثاصالجةا.؟ضرآ:ةت9المذمبن

ء"5كلكعجقهم-45ءغنهعع*مذ8،وءغقهحميركحغظلمحقة4محنهب.ئممهجثءكجلمععردول
+غ-عكنتقئنعر2"رمحدءسالظغئنحكلجةهـةظ7ةمحكاردءفيردلعنتحج،عجكظهي+95،50نلأ

لهمبم47ة08كحئنج+مه"قة5،+منهآ،"نهجكنهبءظعأ"طةلالجحة".3جلأه2-الكي

عضالاغىمةمقاجانهالمثوسبةأاسفتحفبد5صوابأبدبرمابىالاتجاءهذاته؟و

موضىيبان9للعتوبةنغةثرواتحه"انننائياومحدبدالاتعريةالمهوطشرفىللبحث

..المثاكةعنهفطئلبتبسنجلللمئوإهةواصحأساكةوجير5الاحزازبةفك-ابير



أنوأفخمها،ليتهماالوامخةالفروقتكنهاالنيومذاعلالموجوداتوسائر

بأفالهيسيىغاياتتحديديعتطيعوبهيحيطيماالع!يستطيعواعكا!نسانالإ

الظروفةفى-يتمضعقالإنان:القولينبينوسطفالحقيقة5تحقيقها"ث"إلى

كلتوجههوهى،غليهاسيطرةةللثلاعواملفثة،مقيدةيةبحر-العادبة

لهتتروإغاو،عليهالفملإملاءحدإلىتصللاولكها،فيهلهلاخيارنحو

أ-اسعلىالمسئوليةتقوملكاالقدركافوهذا،فيهيتصرفيةالحرمنقدرا

بهاالاعتراف:تعينأومحلهاللمتوليةيكنلمملحوظنحوعلىافتقصفبن،ممه

ظلمسنولية:النتائجحيتمنممكنف!ذهبينبينوالتوفيق5"*3مخففهصعورةفى

فإن،بةالعقومورةفىالجزاءتستتبعوهى،الاختيارحريبمامنأصاسعلىتقوم.

تتخذأنالساحفمنمسئولغيريمةالجوعرقكبلأنمحلالمسئوليةلهذهيهنلم

نحرتكبلأزبةالعقوخففتإغاو،خطورتهتواجهالتىيةالاحترازالتدابيرقيله

الاحترازىبالتدبيرالعقوبةتكلأنالساحفمنمخففةمسئوليةصئوليمةالجر

فيالكامنةالخطورةكلمواجهةعنالعقوبةجمزيواجهالذىالنحوعل!

التئملالعوودراسةالمقيدةيةبالحبالتايمبيناليايةفىؤارضولاءشخصه

علاجهاءومحاولةيمةالجرإلىتوتي

التسنينمممععمالكانالمجردةالعلميةالوجهةمنيمةالجرقرسنااإذأنهناوعنر

إ!نابل،الكونظواهركلعلىتسيطرالصبببةفقوانين،الجبرية:طذهب

هىبذايتهبهنذجعاالكوزاحدنثبأنالفولالفلفية:لوجهةمننمتطح

وتصرف،.ئابتةقوانينتحددهلازمنحوءلىحاقانهتبطنرواحدسبىففل

نتيجةفيى،)حداهاهىيمةالجرأنأى،اءةفاتهذهبحدىسىشحصكل

معنىلييولكنء"3عنيهارلاحقةلحمقةحتمىوسببلحاسنبقةلحلقةضية

هـ)محمنهفء+8سلا5مميي،-.(2"-

هعنهب)ع؟ءلممعمك،،8*29،8.5+.،آ04(3،

ممهه7صنلصدمصطقالسعببراقبىآمور".آ7بىالفالة-طفى.ندكرر

،*منهععكحلأقمثنقظعلأقعنهقعثققب؟53مثج5م835.،3)-ف
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بينفارقفثعة،يةالجرمنمبمنأءاسعلىالمسئوليةلمطمةنركةاخنأ.شلاذ

هذأيةالجببتجاهلتوفد،القانونيةالاعتباراتوبينالجردةالعلميةالوبهة

التبيقدقى-نستطخلافنحن+خطوهامجنالتجاهلهذاوفى،الفئرقي

لآسباببجميعدقيقهكاملةصورةحددنالىإلالمفا؟الجبريةنقولأن-القانونى

علىبقدامهعندالجانىنفسيةفىيدورمالي!صفتعن!ثمفناالجريمةإلىالمودية

لمكبيراعلمياتقدمايفترضإذ،بديتحلمالتحديدهذاومثل(ارتكاجيا

منكجانبثمةأنذلكيعنىو،النفميةالعلوموخاصة،المختلفةالعلومبعدتدركه

القولةالمنطتةفىالمستحيلمنيجعلالجهلوهذا،مجهولايزاللاالأسبابهذه

منث-القثوهذاالإرادةحريةإلىننسبأنالساحمنيجعلو،الجبيةظكنمب

يتجاهلةوءورا-يستترعماالعايكشفلمالذىالظاهرالسببباعنبارخماالجهول

موضوعيةدراسةيكرسأنشأنهمنفبيى:القانونوظيفةالجببيةمذهب

خلموظيفةفهذه،لهاقفسيراعلمعايقدمللالجريمةإلىتودىالتىنبماسباب

المغروعوغيرالمشروعبينالمميؤالحدود8ةاسيرممأنوظيفتهوإنما،جرامالإ

فىوهو،خالمصرالطريقسلوكفىبالعقابالتهديدطريقعنيحملهموأن

ونحددكيفيةتفكيرهمفىالناسعلةتسيطرالتىوالعقائدللقتمصدىهذهوظيفته

محنالناج!لعجزنعللوبذ،الممارضةموفمتهايتفأنلهوليس،تعرنهم

،الاختياربحريةيومغونوالناس.وطوكهمفواعقهبين(لتطابتهاوتحقيقفهمه

الجانيإلىلبطأنسبتهمأساسهوإذ،كبيرةاجنماعيةفيحةالإيمانغنا

.4نفسهلإعلاحالجانىيبذلهامحاولألكلأساسهوثم،يليهاللوموتوجيههم

أنلا،وظيفتهئمحقيتةالإيمانهذايستنلأنالقانونيرمتيحناثمكان،من

هىللسئوليةنعنيهاكاساسالتىالاختيارلخرية.أداتها"آ"عنفيعجزيحطمه

ونواهىأوامرمنيتضمنهوماالقانونوظيفةأسامها،قانونهيةقهخاجتماعيةفكرة

هذهسلوكهيطايقمجهودافيشخصكليبذلأنبوجونبذلكواوتباط.

.لمعغبح.كءبهرى+ئمة+ء.الرعه+م0.788(؟،

محي!غجج،طعنهة*حمظنهيرء!،8ججع.ءحلى-.(2،
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ألمجهبرديهذاشخصيطالبأنللسنحيل.منانهبديهىو،والموأمنلملأوامر

محتعلىهبايمةجرعنشخصيسأل!لأنهذلكتمنى،اضطامحعهفىذلكيكنلمما

وخمهفئأىكان،يخالفهألاوشعةفىلمذاكلنلملاتهيهاوآلشارعأمرخالفقد

يفترصخقامنطقيهمرورةالنحوهذاكلالاختياولحرية؟""يمةالجريرتكبأل!

ؤفمم-تعنىالاختماروحرية.لبئعيةعرورةبدورهوهو"الفانونوجود

شيطزبثعلميةلنظر!اتطبقا-.الشارعقدرالتىالحالاتابمفاءالنظرةلهذه

أنعنعاجزافيهايوجدمنتجعلاتها-الاجماعيةوالعقائدالقمعلىفتائيثا

يقوءئةالذىالنحوعلىمقيدةيةالجروهذه.القانوندعاوق.نبمبوسلونيبين؟الئم

وحيمنما،العقوبةصورةفىالجزاءوتسقنبعالمسئوليةأساسوهى،الفقهاءأغلببه

يحجاتدىالنحوعلىبلعقوبةنوقصرأن-فيستحيلتنتقصأوالجربةهذهتنتفى

وللعقموبة"الاحقرازمحةالتدبيرطربقعنالنقعيهذايدأنيتعينفإنهالمجتمع

علةبذلكوحملهمجرامالإعاقبةبسوكافةالناسبعناروالعدالهلموضا+وظيفة

وللعقوبة،ونواميهالشارعأوامرمغالمتفقالنحوعلىانقيدةحرينهمنصقعمال

يخظمأنيتعبنإذ،الجانىشخصفىالكامنةالخطورةعلاجوطالةكذللث

المجتمع،فى.مكانتهلأستردادوتأهيله.الجانىإصلاحيحقتةبحبثتنفيذماأسلوب

وا)تببخربةالعقووجودفىتناقضولا،بةللعقوالمختلفةالوظائفبينتعارضولا

اشفركاينو؟الاجماهىلأورهمجالهمتهمالكلإذ،جنبإلىحن!الاحةترنزى

مايهفلالقواعدمنيمحنأالثنارعفعلىأغراضهمابعضفىاتحكاأومجالفى

.-...-بيهما.ءمعنسين

اعغهفقدالثمارعبئألىعندنالاشك:ئتأرعمجبمبة-5950-

الحزية.:تفتئحيثالمسئوليةأنضاستبعدذلكعلواكلمل،الاخةياربحرية

-الشغوزفافدبهونمنعلىعقابلا"أنهتقررباتالعقوقانونمن62كالمادة

العبايةهذمةأنمنازغبموعلى،،.ء"الفعلرتكاباوقتعملهفىالاخةمارأو

"قنحبه*؟،99ميجة،مر...ظة؟"
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علةعنتفصعفإتها،المئوليةلامةماعسببينعلىللنصالشارعبهاعهكقد

فقدفىناو،الاختيارحريةأى،الاختياؤفقدانهىنذ،فيهماالمسئوليةامةهاع

..وننم!،الاخقينرحرية.عقمنفصلائيعىوهو،افييزالقانونبهيعفةو،الشعور

من"مستونيبماامتناعباتوالعةقانونمن6؟المادةوبهرر.لتممورهاضرعذهو

حريةانتقاءأنفلكيعنىو،"ءنحورةارتكابهاإلىالجأتهجريمةأوتكب

ولكن.عليهتقومالذىالأسأسلةحافالمئوليةامنناعلملىمودالاختيار

يةارأزتدابيريعرفإذ،مقيدةبةحرهى-الشارحعند-الانحمعاريةحر

هال"3المسئوليةبامةماعنستبعدولا-الجريةهذهعلةقتوقفلامتفرقة

تةقععبالئتما

جةانيايسألفيمن

وتمثل؟قث"الإنسانغيرجنائيايسأللاأنهالقاعالة:ئلقاهيرة915

يئة؟الحكالجنائيةيعاتالتثرعليهاتقومالتىالأساسية6ىءالمباأحدالقامدةهذه

العصربات،نونمن6غللادة.أنظر،اقرشىكنك6لعثنرع!ةمةوهذه(؟،

بهرطكلنئو.جمونلحةفىالفعلوقتالجافى"ةذاكلنالمئونبةنعتعفعتفنىالئالفرذمى

.بمفاومتها"لهفبللانحوة

كأكة!بذكانت،مضى،نىلنأتكنلم!فيهبةالآنتبدوالقةدع!فلامذه(3ف

فسبةذللةويفسر،القديمةالأووبيةالتشرياتفىمستقرةفاعدةوالجثثوالجادالحيوان

قاكوبةرعابرعةلارنكلبونسخرهاشباءالأمذه!مععىالىالقرلرةالأرواحالىنبرلمجة

حتالصرمة8لخلأ+.مغث،:أنظرة3ذمالأرواحاملاالواقعتسنهدهفىء:،قطلأشبةلتأمنفدا

اةتشارمنالرعنكل-الأذهانعلىتميعاروظلتالوثنيةالأديانخلفحلاقدالعقبدةوهذه

ويبرر.يمةالجرئنفسيرأسنلوببمردوأصبحتالفدبمفق"إامدن(ملياأقتجردتبد-نلممميحية

العامةنلسفطاتحرعةمنللننسفكثمفلإعنبرماالرمزيةوظيفتهاالبعغنعندالمحنكاتمفه

+8آبعح!حة50جهكجكهمحة++.(،أ:.أنظر،إلحتوقوحاعةنوقالغابثرنركل.
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بذ"،يمةللجيجالعامةالنظريةفىيةجوهرأهميةداتقالإراد:.بديهدعرال"وتعلياثا

إلاجونلاوالإرادة،الإجراىالفحلفىضعروهىالمعنوى.الركنفوامهى

كذثتتكونلاوهى،واعيةلمذاكاتإلابهايعتكلاونالقالأن،للاأسان

يمةالجركأنأتتواقرأنمستحيلاثمكانومن،إنانيةنفسيةقوةباعصمارهالأ

الجنائىالقانونوظيفةفإنذللثإلىبالإضافةو5الإنصانلغيربالنسبةوالمستولية

والنواهىالأوامرمنعنهمجموعةهصالونوقالقافهذا:نسانللابالنسبةإلاتتصورلا

يفهمهاأنلمليهتوجهمنفثوسحأنيكونبذاهةذلكيقتغىو،انباعهايتعين

تبصرةإلىبةالعقووتهدف؟الإنسانغيرعلىذللثيممدفولا،بهانقسهبلزمو

أنيتصورولا،فيهتنفذمنإصلاحإلىتهدفالإجرامكاعلأببةبسوالكافة

اثدىوحدهلأنالإنسانإلىبةالعقوتهديداتجهلمذاإلاالأغراضهذهكمحقق

فيه.تنفذ

القنعدةتستنمعهل:جمناسائقعتريئنما!،ذناممئرلصى597

"تساؤلهذاى!عالإجابةإن؟يةالمضوللأشخاصالجنائيةالمسئوليةبنكارالسابقة

التىآلعلةمعاتسافأوتناقضمنالمغئوليةجهذهالتسايمفىمامدممةبتحديدرمن

أوالاءعاصمنمجموكا"المنوىبالشخصيراد.السابقةالقاعدةعليهاقامت

الشارعاعتراففىشكيثورولا5،لهة،القانونية؟الشخصيةتتمتعلآموال

لها(واعقرف8.-52المواد)اذنىالقانوننظهافقد،يةالمعنوبالأشخاص

التىابودفىوذلك،الطبيعيةالإنسانلصفةملازماماكانإلاالحقوفبجمبع"

بحؤلخانتقاضى.لهاواعترففانونيةوأهئيةمستقلةماليةذمةلهاوأقر،القانونقررها

أنفىجدللولاء("محالمدنىالقانونمن53للا،ة)لهامسنقلموطنووجود

جبههـ"ع!"،+5.ظ555-+.5"33ة5بف:الغبحمبةتلبلةذهفىأنظر،؟،

حقهحعبةح+همجك-ةم+منبءكققهلاجج8جك"3ء"ممهتعة-

85ص(؟9ه*،بحدنوىالفانونةعثمافتهخلبلعثمانالدكضوو(0،2

وبعنفة،يةالمتوبالإصع!اع!خرىالأالفانونأفوعبعتبراففىعمكبىفذلكسووولا(،مم

.للحركلتبالفسبةالتجارىوالفونرن،الطةيةالهعنوبالفسبظلأشخامحنالإداوىقلفافؤنخاسة



-650-

والمبئوليهالتافديةالمسنرليةذلكفىسوأء،بهدن!يسألالمعنرىالشخص

ومتهممنهلغكرهافمنالفقهاء،محلالجدلئيةالجنامممئوليتهولكنه"ث3يةالعتهصير

ممثلارتكبهقدالإجراىالفعلأنالمسئوليةهذهوقفترض.بهايقولمن

الثيىعئليعتادأنذللثمثال،ولحسابهالشخصهذاباممالمعنوىبشخص

يحوزأنأوقانونابهالمسموحالأقصىالحدتجاوزبفيبردةأموالهاإقراضكل

افسخصممثلأنجدلفىينرولم.ء.نقدأ.بامظهايهربأنأوينرةصوادلخساجها

لحسابارتكبهفدلوكانكاعةيمألالإجراىالفعلارتكبالذىأفىمنممة

لمعوفة؟ثورالجدلولكنالقانوبئ"3"،يقررهاالتىباتالعقوعليهوتوقعالخاعة

يسألي-عنممثلهمتيزاقانونياشخصاباءةهارهالمعنوى-الشخصكانإشاما

صدورهأنأساسدلالفعللمليهينسبأى،باتهعقوعليهوتوقعالفعلهذامن

عنهقهخ.صدورهيعنىهذهبمفتهممثئةعن

ازأكةهذأيذهب:فثعموءئعؤ"سامبدصرآبئآدقئرلسىبغفر-د98

لمفاالمعنوكةالشخصفمئل،مةالا9الاشخاصفىالجنائيةالمشوئيةحصرإلى

لوعمايتلفلاالامانونى4ووص،وسررهعتهامسئولاجريمةكانلحصابهاوتكب

بمسئوليةالقولالراىلمذاوضايجوزولا،اغاصءسابارتكيااقدكان

التىوالحججءلذلكأهلغيرهوبذ،يمةالجرهذهعنذاتهاالنوىانثخصي

بطببمتهاوالإرا،ة،يمةجرفىكلعنصرفالإرادة:عديدةالرأىهذاعليهايعتمد

ارتكابهلةصورمحلفلالموادةالمعنوىللشخصليمضأنهثبتفإذأ،إنسانيةقؤ

نلذىالادمحةوهو،الإرادةلديهنوافرتمنإلىيمةالجرتفسبوإنما،يمةجر

؟بالجدبدنىالمد(لقانونشرحفىالوصيمذ،الصهورىأحدالرؤاقاعبدادكتوو(؟،

.856نهة58؟رتم

.8،3منالعبدمعطقىالمععيداوكتوو(2،-

فلان!فئنلمعنوبة!مط+ثاللةبن!نجلنبالمئوليةبعنرفالفديمللفرفىالفانونكلن(3،

*ثغ:جئقجثةيمجغقشنجعضفي"بىطصيعم-حةكصىصنهصر:والسخ

ههفى-(58"لهثيه"-8ملا-.
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المعنوىللشخصالجنائهبالمسئوليةوالقولالمعنوى"آ".الشخصلحمابارقكبها

الشخصهنافوجود:القانونى5وجويخكمالذىالتخصصبمبدأيمصطدم

فإن،.بالوجودالشارعلهيعقرفبليهسعيهففى،يستهدفهالذى؟النرضمحدد

هفاتنظمالتىالقانونية!لأحكامفىللبحثمحلةولالهوحبوفلاعنهانحرف

لرتكبفإن،ءموعاغرضاالمعموممثليستهدفالشخصأنشىءوقد،الانحراف

نسبةتكونثمومن،قانونىوجودلهيعدولمالنرضاهذعنانحرفمقدجريمة

آلذىالتخصصلمبطأوبئاراهوجوميدأنغيرفىبهاعترافاإليهيمةالجر

لملعثوعةللشحمىالجنائية؟نلمسئوليةالقولفإنذلكبلىوبالإضافة."+يحكمه

شحصية"مبدأ،الحديثالجنائىإلقانونفىأساسىبمبدألمظلكلينطوى

له؟النصبةتحققتمنبنيرتنزل!لبةالعقوبئنالمبدأجذاويقفنهة،،المقوبة

الإرادظلإجرامية،لديهونوافرتجراىالإارتكمبالفعلأىمن،يمةآلجركأنأ

،هالإراالفغلوتواقرتجلديهذهالآدءلمالذىارتكبحمذاعلىغيريصدضىظذلكولا

أمحابحقوقتمسبحيثالمعنوكةالشخصعلىالعقوبةتوقيعيكونثمومن

ارتكابهاأوعارضفىيهايعالممنبل،يمةقىالجريساهممنلمومتهما،فيهالمصىلح

يعرفه!التىباتالعقدوأننوأممةهذاأنصاريقرروفىالهايةالمبدأ+"هيهذابخلعلا

معنوكخ:شخصعلىنوخأنويبمتحيللآجميينخصيصاوضعتقليالقانون

بهالشخصالإعدامعقوبةأوللحريةالبالبةالعقو؟اتإنزاليتصورفبهيفة

..،8،ةالمعنوى

هذايمثل:آلعنريئلعؤتاصآينا-عالمئرلياثرهزآفة-د99

هجعاله+مج.م+خمة5+.تصىفههجلأع؟ء*المسعك.مددهمةم+ءيعكا8ط(؟!

8عد8ي.آءصىهبهمر5!ةمع!ءصك!+-8ق(7،

ه!عح!!نكأ++"!حبم"كعب!.ةءا3جكل!حج".3م35.مبةكي،بىقعدب،كا(

9الجعالهجةهـحم+5-2و+م8مال

المحيمقعءنمحعبطعع.كة-25+.8مق(.4)
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ثمالسابقةاءججرفضعلةيقومو:الحدثينالفقهاءمنفريقةمذهباوأى

حقميةنتيجةهوالمعنويةلأشخاصالجنائيةبالمسئوليةلإعترافبأنالقول

الجمعهمصالحطايةعتهاغنىلاووسيلةالمعنوئالشخصلطبيعةالدقبتةللتحلمل

للقولهذاساغفبن،لهلمرادةلاالمعنوىالشخصبأنالاءتجاجمجيحافبيس

نظريةمنطقفىفهوغ!مرمقبؤل،مجازمجردالمعنوىالشخصفىيرونمنعنو

؟أللا،ايقيقحوجودأالمعنوىللشخصأنوتركةالحديثالفقهتسودالتىالحقيقة

وأستحالاعقكفىطرفاكونهاستحالايعنيالمعنوىالشخصلمرادةإنكارإنبخ

التقصفريةوالمسئوايةلمرادةيفترضالتعاقدإذ،الضارالفعلعنمذنيايسألأن

تهدرلأنهخبهاالتبمميميمكنلاالنتيجةوهذه،؟اغطآموصوفهة2لمراتفترض

للشخصبوجودتعزفالتىالقانونوقواعدوتصطرمللمجتمعأساسيةمصالح

وأتهالمنسانيةقوةاننرادةبآنالقولأما.بح"القانونيةبالشخصةلهوتساالمعنوى

هذاممثلنزادةأنبذ،لمرادةالمعنومحةيشخصأنيتىفلاالآدعةلنبرتكونلا

المعزىالشخصلمرادةنفسهالوقتفىهىولحسابهبشهيتصرفحينالشحص

للأشخاصالجنائيةالمسئوئيةإنكارفىمجدياالتخعصبمبدأالاحةحاجوليس

،للمعنوئللشخصالقانونىالوجوديرلمحدودلاالمبذأهذاأنذللثالمعنو؟ق+،ج

تخصصهمجالالمعنوىالشخصجاوزفإذا،بهلهللصرحالنمثاعذحدوديرمملممماو

نأمتصوراكلنثمومن،مشروعغيرنشاطهيعدولكن،وجودهلهزالفما

للحغيفة:ظويةعرعنقأنظر(21

!ن!نععصرء+"نهينهمءآ!:"سىقب+ءءتحققءتمحملأ!ل!ئخيه+معت،
،84هئ،5مه+75ـهءيم*ه0

تبتوفد.بعالهاوما17صالإدارىترنيالفلم.،عثانخليلةعثمانقغوو1نظرتئينأ

!50وىذ++50ءغئكمقعر50ةه"ئ،+مرعوى4صراحةالنظر!همذهللفرفيةمحكأقالن!

الألفىمرو)نما،القانونخلقمنلبستالمدفبةالشخمبة،أنفيتللححمذاوفى

يصيهابننذللتتبآللجدبرةالمروعةمصبلحهافييةالجاعيةا!معبروصيةتمق!جماعةفعن

.-."لآنالفو

كنهعبرلهح!-:كنقثععحمحةكنهقبيحعير-5ضنهدثدفتيجءكلترتء-ءفيع-،*).+
فيهميع!محنهفيج-تم8ئ5)5+-هـكلا.-.ء

8محقبئ+*ينهة.ءبءلأ*ئ+..ت9ة+حمنقعثجحغة+.-!جل--..)نج("
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مسىفقتفلينيمةجرمنالمعنوىسئلالشخعنوإذا؟مصئوليتهأجلهمنتقوم

غرضه،تحقيقسبيلفىسلكهامنحرفةوسيلةهىوإنمالهغرضايمةالجراعةمار

باليرغرظإفزالاالضرريعتبرلالمذ،الضارعنفعلهسئللوعمايختلقةلاوالوضع

للأمهحامىالجنائيةالمسئوليةبأنالقولولية.منحرفةوسبلةهوكذلكإكلموله

بهذافالإخلال،صحيحا،بةالعقوشمخصية"لمبدأبمدارءلىتنطوىةالمعنو

إذاولكن،يمةالجرقاكولغجرعلىمباصرامؤبةاوفضإذايتحققالمبشأ

بثخصيةمللثفىماسفلابهيرتبطوناشخاصلمليثارهاافتعدتهعايهوقعت

اللاقاتعنتتولدبنماو،نفهابةالعترفىلمرالأهذءتتولدلابذ،بةالعتو

ننسهوالوضع،ثارهاا3بإآتعكتومنءفيهبةالمتووتعتمنبينالقانمة

فلكيعدلاإذ،يعولممنثارها!فتنازالآدىعلىبةالهقوتوقعحبا؟ةحفق

المنوىالثخصقلىالعقوبةترقيعفإنا)نحوهذاوءلى؟السابتهابالمبدأنخلالا

.المبدأ"ث"يهذامساسعلىينطوىلافي"المصاتأمحابإلى6ثارهااشدادنم

خصيمتأوضعتقاليجيلقانون؟مرفهاالتىياتالعقو%نالقولن!ف،النهايةوفى

علىيصدقلاالقولهذا،يةالمعموالأشخاصعلىتطبيقهامتصورفلاللأدميين

يسصطيعوالماليةذمتهالمعنوىفالشخص،المصمادرةأوكالنراةالمالبةباتالعقر

ففىللحريةالالبةباتويلعقوالإعدامأما،عناعرهابعضمنحرمانهالثارج

اطليقابلهقالإعلحام،يةالمعنولأعمخاصبابنصبة؟عابلهامالهايهونأقالوسع

"فثاطداترةتضييقئوالحراسةتحتالوضع؟تهنبلهاللغربةالسالبةباتولهعقو

-بهقث،المسموح

المئوليةإنكاربأننسلينامنبرنمكل:لللاا!يىجيىللزيح-.ل!.

حهذهالاعترافوأنالتقليدىالفقهمذمبيمثلالمعنويةللاعشخاصالجهانية

ديتةتحليلإلىيستندوابثالةتهمنهامجانبمذهبيمثلموليةالمب

لهمحفةمحععت!مح+طعيج.كع.يم+*"30".مة،ةطكصر+".مرددو50".،78ة(؟)
مبرلهنفمحثقةصج+ملخحم

+محقدمحردلالههتءككجكظعيج5+ء.ئ"03+.،طفطكصىقفهعمع.لظ15".0878(3"
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ئلعنبىىالشخصبنذلكبمدقلنافإخابخغيرهلحسابالفملالجانىيرتكبأن

الإجامية،يرادتهعنتبيرأداةمجردممعلهأنبائمبارةمي.رجلاهذهعنفيال

للعخوىالشخصلممملالأعترافأيفترضالأولقالقوك:تنابفعايح!القولهقن!ف

عليهالئانىالقولينكرحنفىوسمئويته.آلخاعةافستقلةالقنمانونيةبشخمميته

بمسئوليةألاكتفاءلا"نسضطيعهونحن.تفبيرأداةمجردغيزفيهيرىولاذلك

ألآتقضغىلمجيثالجتحعاغطؤوة.علةلهامقئممثلهشحمنييلأنالمعنوىالشخنى

نكىالقانونيحتعطبلاالممثلهذامسئوليةننكارفىإننمعقابيوخعليه

فإذا.عتهامرتبههامسئوليأدونحائلاالفيريمقلحسابللجرايتكابيعنبرلا

من.فإنهجريمتهعنافعنوئالشخصممملبمسئوليةالاعبزافمتعيناكان

المعؤممةالشخصمسئوليةنفسهالوقتفىفقررانالقلنونىالمنبقفىالمستحيل!

باعتبارشيزينشخصينإلىالواحدالفعلينسب!يفإ،ألجريمةهذهعن

اقعنوكةالشخصممثلبأنأبتدأءسلمنااوإذ؟وحدهارتكبةألنهكلامبهماقد

بحئهالمعنوكةالشخصبمبمئولية؟جلحشلكبلقولفيإنوحقهافععلاوبهبقك

القانرنيسديهاالتىاطايةتذعمفىانهارهوتحهدالمنوىالشخصلطبيعة

فىنذهعبلاوالكنا،الستوليةيهذهالاعترافصوابنرممةلافنحنلبجمصع

الاعترافذلكيناقضلمذ،لهبرامةلاافعنوىالشحصبأنالقولإلىرايناقأييد

فر،ولا،خقدفىطرفا-يهونلأنبصلاحيتهوالاعترافالتعصيريةبمسئوليته

بأنبالفولخاوالعقوبةشخصيةمبدأأوالقخعمصبمبدأالاحةحاجصوبب

حاعية.غيرججلمذهى6المعنويةللاهشخاصتصلحلإالحاليةةلعقوبات

الجنائية؟المسئوليةالاعترافقونتحولانعقبتينئمةأنعندناوازأممة

أنالقانونفىالأساسيةثلمبادىءينقضمماأنه،نبزؤلى:المعنويةللامشخاص

.للنمماهمةرابطةبيتهاتجمعأندونالجريمةنفمىعنشخصينمسئوليةنفرز

الإجرأىالفعلالمعنوممةالثخصعملارتكابالفرضأنذلكمانو.الجنأئية

الجريمةعنميا6باغتبارهالممثلهذايسألوولحسابهالشخغةهذا؟أحم

الجناشهالمستوليةدونييوللا!ذاغاصولحنابه.؟اع!هارتهابههاقدكليلوكان
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غيرهمعفاعلدالمنوىالشخصيكونأننفيناأننا.قدذلك،السندإلىيفغر

علةنقوممسئوليتهأن،لمذفيهيكمربأنةنفولأنوسعنافىوليسالفعللمنما

علافة.عثلوبينيقنهنجذأننستطيعلاإنناثم،لهكفاعلأرتكابهأحاس

،المعنوىءلىالمسحصةوتعتاإذاضهائنهرتحققلابةالعقوأن:والتن-ءبشتراك

فىالكامنةالخطورةبعلاجعليهإغكومبعلاحالأغراضهذهمفدمةففى

فينمبانتزلالتربيةمننوعايفترضهذاالغرضوتحقيتة،المجتمععلىشخصيته

لنيربالتصبةذلكيتصورولا،محلهاصالحةأخرىولمملييلقاسقةوعادات

شخذأوقيمايععميلاالمضوىالشخصبأننقولأنالحضالمجازمنإذ،نسانالإ

وقعتفإذا،الشخصهذامممللدىوالعاداتالقنمتوجدولمغا،عاداتلنفسه

مرةبتوصهايسهدفهماذلكبعدللمجتمعفليسغرضعهاتحققعليهالعقوجمة

نقسهءالمشرىالشخصعلةثانية

نجريديعةلاافىنويةشخاصللزالجنائيةالمسئوليةبنكارولكن

المعنوىالشخصأقمنتيتنماإذاونظحهجهاكيانهععالتىالوسائلمنالجتمع

أموالهبعضأوكلنتضارانشاطهأسلوبلوكانكاينهبدهخطرمعمدرذاته

اقئاةطريقعنالخطورةهذهيتئأنالمجتمعاستطاعةففى،علبخطرمصطر

نرتبطلايرالتداوهذه،"آ"نفسهالمعقوىأفشخصضدالاحزازيةالتدابخر

أكة،لعسئوليةأهلئريكونمنصداتخاذهامنالجامنإذ،الجنائيةبالمصئولية

ووضعه.اتعنوىالشخصكلالندابيرهذهومن،فقابتؤجيجوزلاحيث

حالاتأنالبيننعنوغنى-50مالهومصادرةنثطهبعضوحظرالجراصةتحت

(لقانونلهثي.ينظهاأنينبغىالتدابيرهذهتوفغوبجراءات

القانونينبأقنقطعأنبةصعوغيرفىنشطيلاع:عر،ت"بمبنم-60؟

5كنئه!مة8مثوع+م05مح؟؟)

معطنىعودعودتتورا:المعزيةللا"شظميالجائبةالمنولبةاةكلرفىأنظر،2)

.376ص328رتم
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الجماتيةبالمسنوليةبالاعترافتقضىعامةبقاعدةبسلمانلاوالممرممةالفرنممى

مبيحةنمومايقتضىالمصئوليةمنهزمريرأنذلك،لانويةلذءشخاص

العاديةالعقو؟اتفىتدخلأوالمعنوىالشخصلطبيعةانلائمةالعقوباتتحدد

انصوصهذهتبينأنويتعين،الشخصلمذايجعلهاضالحةماالتعديلمن

بهايقضىالتىالعقوباتوتنفيذلحاكتهالاتبغالواجبةالإصرامابكذلك

الحاليةالنصلصنذ9المسئوليةهذهإعماليسعسلالنصوصهذهبضيرو،عليه

تطبيقهيصعببجراطتويةعقومنتقررهومالئؤدمينخصيمماصينتقد

الفيز،اءفىألمستقرةالقاءلةوقككانتءالمعنويةالأشخاصعلىتعد؟لدون

الثخصممثلاريهباذابأنهواتجولالمعنويذالأشظصمسئوليةإيرهى

لوعخهاكامممئولاانمثلهذاكانولحابهالشخصهذاباممجزةلدضوى

علىوتزببهلهايف"المنررةالعقوباتعايهفنوقعا:لمصولحسابهباعهارتكبها

.الشخصضدالجنائيةالدءوى!امأنيجوزلا،ئوير:الاتيةالنتانجالقاعدةهذه

فىالماهمةلمليهمينسبالذينممثليهبهتعددالدعاوىتتعددوإنما،نفسهنوىالمع

واحدةبعقوبةالحميجوزلا،بئقءالثخصهذالحسابالمرتكبةيمةالجر

ممتئيهمنواحدكلعلىبذانهاق!ئمهبعقوبةجوإنما،الموىضدللشخص

المعنوىالثخصكلعلىءلىحماإذ،قئمأ.يمةالجرنىمساهمقهمثبضتالذين

أموالكلتنفذإخاو،الممؤىالصحصاموالعلىتنفميذهايجوزفلا6امةبنر

تنفذ!)ابهاقو1طيعةمنيهجنأنمحاكالمجودالفاعكةهذهعلىؤبردء"3)4طثمم

نفذتنفمهالمعوىلاحمعصمنكاالهلهذافانكان،بالذاتمعينمالعلى

مككعيح،7ب+)89م350مء،39محمر8037ة28ةء+50:فلمرتىاقلءفىأقار(؟)

مكيكهقمةئ*.شهمحلعنهلثخءجالء،خممثعة+م،9مقق"خنظحل5!نمفنحم!ةأ!نقألكي!ككهن++"لك

آحكلماعهلمجة؟956كأبار؟-6فقىالهرىةضنءفىوانظركعمنشمكلحعجمحلأ

ة899س2:7ونم*ك؟956صةبوبم،26ة80عن؟6رتميتالشهمحكة

.181عن35رنم*بى؟957فبرابرنة5

!يف!+بىبص58088+هم6م+لخكيهكج.؟ئ+"مهعم+مفقعة،7مي(2،
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هذاممثلوهو،يمةالجرعنللمصئولملكاليىأنهمنالرنمءلىفتهللقوبة

عقوبةتنفيذعنبالامننجالفانونحكمتعطبلبعنيذلكبغيروالقول،الشخص

أومصامرةنرخيعنالمداردونالمخلبإغلاقجفإخا:لأحكامهطبقاحهافضى

العقوباتفهذه"النمظمخطعنخارجبناءهدمأويقةجرحيارتةتعدمال

يفسروالمعنوى"ت".للنمخصملكألبناءأوالمالأواغلولوكانالتمفبذوأجبة

طبيعةلهاإذ،احترازيةبزابيرحقيقتهافىالسابقةآلعقوباتأنالقمودهنه

باءمبارهصراحةذلكلهايقررلاالقانونأنمننمالرعلىوأغراضهاالتداببرهذه

ثم-ومن،باتالهقوعنمنميزقانونىنظاميةالاحترازالتداببربهأنيعترفلا

نأمنالمستقرةالقاعدةيهدمماالمعنوىالشخصعلىتوفيعهافىلايهون

نعوصاوالمصرىالفرنسىالقانونانيتضمنو.جنرتايسأللاالمعئوىالشخص

استثنائيةالنصوصوهذه،"3يةؤالمسنوللاعشخاصئيةابئ؟المسئوليةتع!ترففةمتفر

..لهارالثاخعصهالذىابىلعلىتطبيقهايقتصرو

بفصلىبتمائ!

المئرليةمواغ

هوتدمنانوىكاالمهن!ااجوهر:لبسئربممرانعءامصر-265

قيمة.ذات)-اكانتإلابذلكالإرا،ةتوصفولا،،الإجراميةالإرادة"

جكعيحآبتعب8لثعرو5مءآلمعيققهنهتعةمحفم+مفثعهم(؟)

.35؟مخالهعبدمعطفىالسعيداككتور

مؤسبمةشانفى؟594صنةماير"فىالعاد:لإمرنئفرنىالتنربىفهأ.نلر(2)

والامر،لنمعررفىقايةنحمأرالرلى؟*"هسنةيصمكا8لاماجرونلأمر،جرنلننرللصحا

ىر!ملنانثريءافىباظر،فلأمحارق!ديفصانفى؟945سنةيوفيه30فىاليصندز

وضركلعآالماهمةبئركتالحاصةآلأحكم.بحنىفأنفى2958لنة*6رقىالمانوت

..ءودةللمحبةالموإذاتوللثركاتبالأحممالنومة
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ازقلغونىالوصفءنيهافببغالقانونبهايعتدبأنجديرةأمحةكانت،قافونية

أنقماالحيلات"المسئوليةبمواخوالمراد.يمة.للجوالمجنوىالركنبهاويقمالسابق

محلاتصلحولاالقانونجها؟متدفلاالقانونيةالقيمةمنرادةالإفيهاقتحرد

ذاتالإراجةبهونولا."يمةللجرالمعنوىالركافةصهايعوافرولاالسابتهاالوصف

تجردتأوصلههابعفهاانتقتفبن،معينةشروطلهاتوافرتبذالملاترنيةقاقمة

النغو،هناوعلىءالمسئوليةمنماغبذلكوؤاقرالقيمةهذهمنالإرادة

هوالموضوعهذا:المستوليةمواخدراسةفىالبحثموضوعنحديذفستطيع

،،لمثوطهذابعفاءحالاتاستقراءثمبالإرا،ةفونالقلماعتدادثحروطاستخلاص

الوجهةمنقانوناالمعتبرةللاراقةدراسةهىالمسئوليةمواغقراسةئمكلنتومن

انتفائهاءحالاتيثمنأى،السلبية

نذابيلإرادةالقانونيعتد::انورئزةللقننوفىاعنرارتررط-153

الثرطينهذينأحدانتفىفان5الاختينروحريةاقييز:شرطانلهاتواقر

هذاوعلىءالممبئوليةمنماغبذلكوتوافرالقيمةمبنهالإرادةتجردت*هماأو

انتفنمماأوالاختيارحريةانتقاءأواقييزالمفاءيعنيالمسئوئيةماغفإنالنحو

نرعذ:يىالمراديلىفيماونحدد.معا

وتوقعوطبيعتهالقعلمنميةفهمعلةالمقدرةهواتيبز:ائتهميز-465

فتتعلقالةسلمادياتإلىتنصرفالمقدرةوهذهءبحداثهاشأنهمنالتىالآثار

تنطوىماحيتمنثارهاإلىفىلكوتنمرف،ئصهوخمعةوعناصرهبهيانه

اعتداءمنبهتنذروماالقانونبحميهاكىنلحقأوالمملحةعل!.خطورةمنعليه

فافير،لانعلالقانونىالتكييفبلىالفهمعلةالمتدرةتنصرفولا.عئيهلهال"

ذلك،التكييفجهذاالعلمالجانىمقدرةفىيكنلمأنهثبتولومتونفرايعد

9حمنالصربة8تج"55+.ثعد.(؟،

.358ساريدمصطفىالسعبدالدكتور
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-.والقضاءالفقهقىالسجبدللرأىطبقا-مفترضالعقوباتبقانونأنالعلم

نذهبكاالافتراضهذاناأنكراإذ4إنبل؟الكسإثباتيقبلغولالى

مذااستطاعةأوبالقانونالعلماعتبارذلكيعنىفلن-الإراءبعضللث2إلى

ولا.الجنائىالقصدفىعنصرأنهذلكيعنىوإنما،اقييزفىعنصراالعا

:بالإرادةالقانونلإعتدادثحرطااقييزاءةلجرنفسرحينة؟وعتصادفنا

ولا،ونواهيهأوامرهبهطلقةنحوعلىإرادتهوجهلأنهالجانىيحاسبفالشارع

المخظنةبالوجهاتالعلميستطيعبذاكانإلارادىالإالاتجاههذاالجانىإلىبنسب

فعلاءانخذتهاالقبالوجهةالعايمتطيعوبرادتهتتخذهاأنيمكنالني

تحديدعلىالجانىمقدرةهىالاختيارحرية:ايرنهمبارمربئ-515

الوجهاتبعينهامنقىوجهةنهادبردخعلىتهمقدرأممة،تهارادتتخذهاالوجهغ(لتى

،مقيدةهىإنماو،مطلقةالحريةهذهوليستء"فيتتخذهاأنيمكنالتىالمختلفة

هالتصرفبحريةدانحلهفىيتمئعونمفمجالعليها،سيطرةالجانىلايمالثعواملفتمة

فانساقملحوظنحوعلىضاقأوانتفىفإن،المجالهذاحدوالقانونفواعدوتحدد

هذأوعلى.الاختياريةحرانتفتفقدسيطرةعليهايملكلاالتىالعواملإلىالجانى

ارتكبحينبالجانىأحاطتالقالهوامليهونرهنالاختياريةحرفإنالنحو

القدرهذامنتحرمهلمفهع:تصرفاتهقىالتحكممنفدرآلهتركتقدفعله

منبنوعينالاختيارحريةوتنتفى.ملحوظنحوعلىمنهتنقصبطلافاولم

إلىترجعداخليةوأسبابعرورةحالةاوكإكراهخارنحجيةأسبنب:الأسباب

الاختيارحريةاعتبارنفسرحينععوبةتصادفناولا"النفسيةأوالعقليهالحالة

تحوعلىلمرادتهوبلأنهالجانىيلومظلشارع:بالإرادةالقانونلاعتدادثحرطا

نأالجانىاستطاعةفىاكانإذإلااالوملهذاولاوب،ونوابأوامرهبخالف

توجيهفىحراأىكان،والنواهىالأوامرهذهمعالمئفقالنحويربرادتهيوبه

**8اه*."81ءهلأ++..لمحهـ،(()

.358الصعيدنمصطفىالسعبدالايهتور

بنتالعفوقانون-93
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اعتدادنلاعليهمنروضاللتانونالمخالفلاالإرأسىالانجاهلمذاكانأماهبرادتى

.الاتجاههذاتضخذحينبإرادته

مواغرعالشاحددةئلممئردصرنهعمربهبافىعفةانفلذ-151

51للاكرخممهاالعقوباتقانونمن6(فالمادةةصريحة"نعوصالمسئولية

سكرعنالناشئةوالغيبوبةالعقلعامةأوللبنون62والمادة،الفرورةوحالة

يحددلمالشارعفإن،النحوهذاوعلىءالسنلعغر64والمادةاختيارىغير

ائةالحالاتشينإغاو،يهالاعتدادهمحلزالإرادةتكونالمتطلبةكلالشروط

المسوليةءقيتهاوتمقنعمنالإرادةهمعجردبعنهاأوالشروعذصرلههاهذهفيهاتنتفى

النماحيةمن-ويبررها،يال"اءديثةالتشريعاتأغلبخطةهىوهذه

،القانونلاعقدادمحلالمرادته!ونأنالإذممانقىالأصلأن-التشريعية

،لخصبحعثإلىحاجةدونأفهفىلكإفمانقىكليفترضأنساغولذللت

هذافىالبحثالمتعينفمناوضعهذاغيرقىأنهشخصإلىنسباإذوكن

يستندنصوصوجودأهميةتتضحوعندئذ،ثارهاوبهانةروطهوتحديدالشذوذ

"لبحث.هذاإليها

هى.المسوليةمواغأنفدمنا؟لبمؤلضرمرلخمحصرفلحارعملة-657

مروطاستخلصناوقد،القافوناعدادمحلفيهاالإرادةتكونلاالقالحالات

أحدبانتقاءلمةوفلناالاختياريةوحرافييزقىنحعرناهابالإرادةالقانوناعتداد

يتعينأنهلذلكالمنطقيةو"نتيجةءالمسئوليةماغيتوافرأوكلاهماالشرطينهذين

أوكلاهماالشرطينهذينأحدالإرادةعنانتفىلمذامتوافراالمسئوليةماخامتبار

النصأنذلكويعنى،بالذاتالماغهذالمفيهيسقندالقانونفىنصيوجدلمولو

ءاءسر*"سبيلعلىيهونأنيجوزلاالمسئوليةمواغعلىالقانونفى

انعنوباتقاؤنمن1،66،المادنان)النرنىفىنةالغارحخطةهىوهذه(؟)

،نونمن5،58،،5552؟المواد،الألمانىالثارحفطةكذللةوهي،،فرذمى

.(الألمافىالعقوبات

نظرنىللة:أة377منكا29وقممصطفىعودءودالويهتور(2)
9ا*حمعح!ك،ظ1ءكأ.ثج291"م6"37ء
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(فدالعقوباتقانونمن12،64؟69المواد)القانوننصوعيهامياغةولهكن

.فىالفقهيق"السائدالرأىلمليهيذبماوهنا،حصرهاإلىالشارعباتجاهتوحي

ولوكانحرةغيرأومميرغبربارادةالشارعاعتداداسهحالةيعجمهارأىوهذا

الوضعوهذا،عراحبماعليهمنمموصغيرالاختيارحريةأوالمييزانعدامسبب

لمالاختيارحريةأواقييزبهانجرلأصبابعنالعاتقدمبذاكشفمتصمور

نصفداشارعاانعندناوالرأممة.القانوننعوصصباغةوقتمعروفةتكن

الشروعذمناليصوص5مل؟مب!شفوأوعنهااكوليةةفاع51حالاتأهمفى

الشروطصرلههاهذهانتقاءثبتفإن،يهالاعتكادهمحلزالإرادةلتكونالمئطلبة

وإن"شارعفصديطابتهابذلكللسئوأيةماغبتواقرالفولفإنبعفهاأو

بحصر-السائدالراىغ-فلنااإذأنهونعتقد"نصهعرغإلىيستندلم

والقياسالواسعالتفسيراننافكرعنيغيبأنيجوزفلاالمسئولةلمواغالشارع

التصوصهذهأنبامحعبارالمسئوليةبمواغا:فاصةالنصوصشأنفىجيهنران

للفسرسلطةعلىيوردهلقيدمحلفلامجونعقوباتتقررولاجرائمتنشىءلا

هذهتفتهلمالشارعأنالتهايةفىونلاحظ.يج"والعقوباتالجرائمثرعيةمبدأ

الواسعالتفسبربطبيعتهاتقبلرحبةعباراتنموصهبحضفىفاسمعملالحقيقة

فىالعقل"عاهة"تعبيرإلىلخصةبمفةونشير،العلمىاتقرمعنهلمايهشفونتعمع

ءبات9لعقوقانونمن62.المادةتستعملهالذى

تتجردأنالمستوليةماغكليترتب:المممرليممولغئز-658

وإنالشارعنظرفىالموجودةعرءعقىفت،القننونيةالقيمةمنالإرادة

لمجستحعلأنمنالقيمةالإرادةبتجردو؟النفسيةالناحيةمنفعلاموجوقةنتكا

المسئوليةتنشأولاأركانهايمةكلللجرتموافرفلا،يمةللتجرالمعنوىالركنيتوافر

1كانثعلالهعع!بليرع50كأقج1".6ال6:50الاسييةعبةأنظر(؟)

.82غميغ؟6رقموالموبزهكا2عن633رتم5مبادهمء:رلشدكلالدكتور

المولنب.هذامن95عة8؟رقمأنظر(2)
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الاحترأزية.التدابيرتتخذانجازوإنبهعقولتوفيعمحلولايكونالجنائية

غيريظلفالفعل،للفعلالقانونىالتكيفعلىالمممهكوليةلمواغتأئيرولا

شخصى،نطاقالمسئوليةماغولتأثيرءمربهبهمسئوليةامتنضوإنمشروع

."يمةالجرنفسفىساهمواممشهاسواهإلىدس؟الولديهالماختوافرمنيتتصريربذ

مستقرةنفسيةقوةوهى،الإرادةإلىيتصرفالمسئوليةماختأئيرأنذلكوتعليل

من-تهاوقىخصائمهافى-تخضلقلالذلاثوهى،معينشخصفىطبيعتها

هقق"يمةالجرانحدتوانلآخرشخص

الونت:فممللمشرلمبرمانعيرئفرئفى!معي.الزيللرقت-659

المعنوىالركنفينتئأثرهيفتجحتىفيهالمسئوليةماغيتوافرأنيتعينالذى

تحققوقتوليس،فعلهالجانىاونكلبهووقتعقابولايوخيمةللجل

تنفيذوقتأوالمحاكةوفتأولىبابأمنليسوهو،الإجراميةالنتيجة

إرادتهالجانىتوجيهوقتهوالفعلوقتأنالقاعدةهذهوتعليلءيث"العقوبة

ثمومن،المسئوليةماغتأنيرينصرفالإرادةههذوإلى،القانونمخالفةإلى

فىالمستوليةماغتواقرإذائما؟التأئيرهذايتحققحتىتعاعنهصرئمتعيتاكان

ارتكابهوفتالهيفىئمالةملطظةفبلعرضلوكا،فيهانتفىثمالوقتهذاغير

أنلايعنىاذ،أثرهينتجفلا،ذلكبعدعرضثمالفعللحظةمتوافرايئلمأو

كانإنو؟القانونيةالقيمةمنمتجرجةجراىكانتالإانجاههافىالإرادة

بج!اءاتوالجنائيةاتالدبىاجراعلىتأثيرهالماخهذالمثليكونأنشصورا

سببهالجانىيخلتهاالذىالفعلعفىالبحعثالقاعدةهذهوتثبر"العقوبةتنعيذ

لمرادتهتضحردأنتوغاممتطاعتهأوتوقعهيثبتوحرةمميؤبإرادةشتعوهو

الفعلمادياتالحالةهذهفىوهويحققثممعامنتماأوالجريةأوافييزمنفيمابعد

منآ7غص؟62رقمالمسنوليةومواخالإباحةأسبابيحةائفارفةفىأنظر،آ(

المولقه.عنا

5،كلكجن!ةبج378*+.243ةمتهنهجءعنهخة1.لابكبمقظنهقة"3آ1ئلهك!ةدلكعالنئعدد9(2،

"385+مهدتج
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سبيهاجثمنحرة"بأتهاالأفعالهذهوصفو؟جراميةالإونتيجمه

ةالقانونبهيعتدبرادىأصلذاتأنهاأممة،،كنهطعنكعجالا+بمح"ت4كننجة

التىالجرأةسكرهمنيستمدكلسمكرةمادةشخصيتناوليأنذلكمثال

يمة،هذمالجرمادياتسكرهفىا!بحققمضوقعاأىمعبخةيمةجراربهبلهتتيح

يدهمتناولقىخطرةأشياءنومهقبلالنوميةباليقظةمصابشخصيمضعأنئو

بنداودتوقعلمصتطاعتهفىيهونأى،جريمةارتكابفىنيمموهوفيسفماما

عنهارقلأ،مقترفهايسألأنالأفالهذهوحم"الجريمةهنهمادياتتحقيقعلى

ائيهالمعمهةرادةالإفسكونمنهالجرءعفىيفعلرادىالإالأمليعدإذ

وجعلتاتجاههوحددتسببهعلىسيطرتقكباعتبارهاالفعلصرلههعلىمسيطرة

وفقاعمديةغيرأوعمديةالمستوليةويهون؟معيننوعمنائاربحداثشأنهمن

العمذىهغيراغطأسوىمتوافرايهنلمأممتواقراالجةائىالتصكبذاكانلما

صغر:هىالقانونعليهانصالتىالمستوليةمواغ:ضبم-660

اخنيارى،غير!رعنالناشنةوالغيبوبة،العقلعاهةأووالجنون،السن

الترتيبباعتبارهالدراسةقىالترتيبهناونتبع.الضرورةوحالةحراهوال!

بهاكليمرالعمرمرأحلمنطبيعيةمرحلةالسنفصمغر"المواغلمذهالطبيى

ويمنق،الواسعمعناهفىالمرضمنأنقلالعقلعاهةأووالجنون،بنسان

فصغيرالسن:الجنائيةللمسئوليةالأهليةيحكدانفىكونههماالسببانهنان

أنهاقىفتشتركللمسئوليةالأخرىالمواخأما،الأهليةهذهلهمالإتتواقروالمجنون

فلنلثمخصعرضتوإن،طبيعياوضعاتمثللافهى،هارضةشاذةأصباب

الجنائية،بالأهليةشأنلمايكنلمثمومن،الممهادفةطاجفلها،لديهتستقر

نيمتهاموتغابرادتهتنتدوإغا،الأهلة:يذهشكدونيتمتعلهعرضتفمن

القانونية.

كلعرجاليج8،كه5م8ةبىممقككق!ة"8"3آ+.3مفيىةكمعكيعك!8قمحة+ج(6،
"37،مذ2لمق؟،!قغعكةقعود8فج1.كةفقجةمعح!"+كج1مف*3جكلأ.ء8مقن
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ابختالأ9لن

السن.صنر

تقاملا"*أعلىباتالعقوقانونمن64المادةتنص:فيبعه661

النصهذايقرر5،كلعذزسنينسبعالعرمنيبلغلمالذىالصغيرعلىالدعوى

تفمملمعينةسناالضصهذابحددو،الجنانيةللمصئوليةأهلغيرصغديالسناعتبار

ذلكهبعداكتمالهاثمأولاصناقصةمهورةفىوتواقرهاالأهليةانعدامعرخحلتىبين

انغفاءهىالصغبرمسئوليةامةماععلة:ئقاءئبمممولبةهلم-612

نفسيركلفادرةذهنيةفوممةتوافريتطلبأنهاقييزانتقاءوتعليل.لديهالتمييز

لميابلاالقوىهنهتوانرولا،ثارهااوتوخالأفعالماهيةإدرالشواغسوصات

انببرمنقدروتوافرالذهنيةالههلياتتودىالتىالأجزاءالجممفىنممحت

واغبرالنفوجأنالبيانعنوغق؟العملياتهذهعليهتعتمدافبارج!يالعالم

.،(هلمعينةسنبلوغيتطلبان

قانونمن64اندةفىاقييزسنالشارعحالهد5لينببزم-663

ومنكانمسئولآالصابعةكانأتممنأنذلكيعنىو،؟الصابعةباتالعقو

تجعلباتالعقوقانونمن15المادةأننلاحظولكناءمصئولغيرفهودونها

هذهبلوغهبمجردلاالصابعةسنبةحاوزهمنوطاالصغيرضديميةالتقوالتدابيراتخاذ

مرحلة64للادةطبقابهتفتهىالسابعةفبلوغ:النصينبينتعارضفثمة،السن

تجاوزن!قياذ،65للمادةطبقاغيركافولكنهالمسئوليةوامتناعاقييزافعدام

أصلحهماباعةمارها65المادةبترجيحاكممينبينالضوفيقنرىوتحن.النهذه

والوفتء"2ربلوغهامجردلاالسابعة-تحاوزهرافييزصيكونثمومن،للمتهم

"جون:التالبةالعبارةأسيرامصئولبةمتناعلاقعليلاالحفافبةتعليفاتذكرتوفد(؟)

."وعوافبهالجافىالعملهبةماكلفهمفدرتهعدموبفزفنجداطنيراالشل

8(8رنموالموجز538بى643وتممبادىء05،راشدكلالدكترو(2)

مة
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،جراىالإالفعلارتكابوقتهوالمتهمصنلتحديدبهالاعتداديقجأالذى

محاكتهققكءبوقتعبرفلا

يقومإغاللمسئوليةأهلوغيرمميزغيرالسابعةبجاوزلمالذىالصغيرواءتبار

افيبزتواقركلالدليلافامةيجوزفلا،العكسلإنباتفابلةغبرقرينةأساسعلى

يعتبرأنلهفليساقييزهذابتوافرالقاضىافتنعاإذإنهبل،الصضيوهذارى

توقيعجوازعدمءلىأثرهيضمرلااقييزوافعدامء"29للمسئوليةأهلاالصغير

الشارعبجعلإذ،يميةتقوتداببراتخاذجوازعدمإلىذلكيجاوزلمةبل،بةالعقو

ذلكيعنىو،(باتالعقوقإنونمن65المادة)الابعةسىيتجاوزمنوطاذلك

فهاعحمهقالقانونتعنىلاالمميزغيرالصغايبأفعالأن

قجظابئلأ

القتلعاهةأوالجنون

للنونارئيىالدور:نلعتلنوهادل!بنوفىيفر!انللللررر-614

مجردعلىدورهيقتصرفدوكن،الجنائيةالمسئوليةمنماغأنهالعقلعاهةأو

ينالدورهذينمجالىيهنالمميزوالفابط،الجنافيةجراطتالإسيرعلىالتآثبر

ارتكابذلكعاصرفإن:العقلعاهةأوالجنونحلولوفتمنمستخلص

اءاتاقيجرعلىتأثبرهافتصرعليهلاحقابفاكانأما،عنهالمسئوليةامغمنعتالفعل

اوورين.هذينبيناوراسةفىونميزءالجنائية

.المولفف.مذامن6؟"عة659رفمذللةفىالعامةالفاعددأنظر(؟)

33؟وقما"ايثجابراعردشاذالأ.858ميالسعبدمصطقالعيدالدكتور(2)

ههكأ،س

كلمالأأماأ،مئوئيةماخيعداققأسنسغرجراسةكلائونيمذافىمنعر،كا(

آنحرءمويخفلهاالمسئولبةامتغاعسنماباوراذاالعبربظشولبةانمة
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الاولانطلب

الجنائيةالمسئوليآمنكاغالعقلعاهةأوالجنون

أوبالجمونالجنيمفيةالحتوليةامتماععلىالشارعفص:تمريبر-665

منعلىعقابلا"بأنهفقعىالعقوباتقانونمن62المادةفىالعقلعاهة

عاهةأولجنون"الفعلاتحتكابوقتعملهفىالاختياراوالشعورفاقديىن

إلىقردماالمستوليةامتناعثروطالضصحددهذاوتد5كاؤفلأهالعقلفى

الشعورفتدإلىذلكوبفغاء،عقلهفىعاهةأونحونالمتهملمصابة:ئلائة

وفدءيمةللجرالمكونالفعللارنكابذلكومعاصرة،العملقىالاخمارأو

فقدهىالعلةهذه:"2"المسئوليةامتةاعلعلةبيافاالنصكذللدهذاتفمسن

العفوباتقانونمن64المادةفىللجنونايرمولبةامتناعفىالفرنىالشلرعفن(؟،

،".الفعلوفتجنونحالةفىالمتهمكلنيخاجخحةولاجعايةلا"أنهقررتالئالفرنة

لمبخعاهةيشرولم!رالجنونافتصرفىففد:ناحبتايخمنالةمنالمصرىعنتحافالنصوهذا

أوالشعورففديلىبعثصرولمللفعلالمعاصرالجنونفىالمسئوليةامتننعشروطوهر،العقل

فثمةالصياغةقالاختلإفهذامنالرنموعلىءالمسئولبةلامتناعالاختباربناءفىالجنونكمثرط

"الجعنن"لفغ!)عطاءفىمستقرانفرنافىوالقغاءفالفقه:التببقفىواضحققاوب

مستقراننىلكوها،حالاتمن،العفلعاهة"مخضعبارةمايندرجبشلواسعأمدلولا

والاخهارءالشعورتصيبقسبةآئارمنالجنونكلبترنبمابلىالمسئوليةامتةاعلرجاعفى

أنه!رتلة،المصرىالنصمنفريبةالألأفىالعفوباتفانونمنه؟للادةوفدكلته

مناوالوعيفقدمنلحلةفىفعلهارتكابهوقتافاكلأكلنلمذاعلبهمالفبلفعلوجودلا،

هذاعدلةوفبر،،لارادته!جيههحربةاثتاءعليحهاترنبالنمنىللغشفطالمرنحىالانحطراب

لاوجود،نهأيفررالجدبدةفىسباغتهوأععبح؟339سنةفوفبر42فىبالفافونالصادرالنص

عاجزاأوبهصصوحغيرشلهئنلدراكعنعاجزانعلهالناعيطوقتلمذاكلنعلبهمعافبلنعل

لنشانائرضىالاضمطرابأووءبهاضطرابيسبجوهذاوإدواكلسلوكليحخيلامئنعن

وجهتالئالافتفاداتتجنبقدلذ،الفديممنأفضلهالجاليذوالنعن،عفلهععفأوالذهى

العليمأحرؤنهالذىالتفدهامبحمتفقأبكونننفىوافوهواجغهدالفدالصباغةلملى

والنفسيةءالبح"

.الاخنيارونححريةاقبيزفىترىانئالتقلبديةالأفكارثمرةهوالنجونادئيلبةنعتناع(2،

الأفكار=ينهوففآالمئولبةبذ،بذلكتسلملاالوضعبةالأفكرولكن،أسنسالمس!ولبة
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."("الاختيارية"حربه-يديرو،الاختيارفقدأو،"اقييز"بهيديرو،الشعور

عليهءتترتبالتىالائاروبيانالمسئوليةامتناعشوطتحديدالدراسةوتقتضى

المسئولبةامتناحشروط-(05

لامخناعثلاثةشروطتوافريتطلبالقانونانقدمنا:عصبم-116

متهاهشصرطتحددكلالتىالأحكاميلىفيماونبحث،المسئولية

العقلعاهةأؤالجنون-(

،جنهودكلاتهةالجنون"لفظاسةمماليقتصرالشارععلىلم:نميبر-766

الذهنيةالقوممةاباضاوحالاتمئولكلعنفاصراتجعلهفنيةدلالةلهأنمقدرا

المسئولية،امتناعيستوجبنحوعلىالاختيارحريةاواقييزفيهابزولالتى

بذلكالممئمارععبروقد،"شجكنعينين"كنهقهددالعقلعاهة"تعبيراليهفأضاف

طبىيمدلولتقيددونالذمنىالاضطرابحالاتيالإحاطةيرادتهعن

البمحثعبقغنىقىالقاضىأوالفقيهيجعليلشارعأرادهالذىوايثممول؟محدد"2"

يهفيهلمذ،أنواعهاواسققضاءالعقليةالأهراضلتحديدالطيةالقواعدفى

تكنلمولوالاختيارحريةأواقيبزفيهازالعاديةغيرحالةبمنددأنهمنالتحقق

بالجهازمتعلفةتكونفقدبالمخالحالةهنهتتعلقأنبشرطليمىلمةبل،مرضا

إلىوصعهتودىالمسئىلجةوهذه،الجتمحعنخطورنهقبيةوالمجنونصمئولظ،بخاعبةامسئولية-

ذالةومعءكنهعمغنعبالجانبنبالجرمينخاعةموسسبتفىالفضاءأعيكلبناء

الجزنيراءةامحبصحبأنهواننفنبدبةبالآراءتأخبالئالتمثربعاتاقبهاهأنيلاحظ

وو،بقالجتعفىلاجهخاعةمحلفىوفعههو،احتازىفبلهتدببرباتخاذمرالأسحولبنهلاشدام

بدنماءجوهرىظرتكلبنمق-الذىبلمالحدنهلأالمذهبينالواضحذللثالتقاربويعنى،خطره

المشوليةامتناعلحالاتالعامةالعةهااذ،العلاههذهتفصبلأتفبرسأنلافوى(؟)

...المولفهذأمنة58س653رفمببانحهافىآنظر،كلفة

الدكتورءغ53منمصطنىالسعيدالدكتورالسعبدة437الفالىمنالدكضورمصهافى(2،

ء5،5ص6غهرقم.مبادهمء6الدكتورعلىواشدءكا87من33؟مصسدنرنمعردعود
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بهذهمصاخ!ولدقداقهمأنيهونوسواءةالنضية؟الصحةلخعةأوالعصبى

همتأخرةأوم!كرةسنقىلهاتعرضأوالحالة

تعريفوضعملاءمةنرىلا:الهقلتحعامايىللينرقهماقو--618

الىالمسئويةامتناعءالاتجامعاالتعريفهذايهونلنإذ،يف"يجنون

تمتنعظلمسئولية،العقوباتفانونمن62الممادةمنالأولىالفقرةتحددها

ذلكإلىبالإضافةو،عقلهفىبعاهةآمصاناك!غملومجنوناالمتهميكنلمولو

المرجعإنماوالقانونرجلاخمصاصمنليسللجنوندقيقتعريفصياغةفإن

اقصالطبيبإلىالرجوعالقاضىيستطيعو،العتنيةالأعراضطبإلىفيه
منالأجدىمنأنهونهث،ءمجنونغيرأممجنوناالمتهمبذاكانمالتحديد

يعذمابينتمييزدونالعقلوعاماتالجنونحالاتاهمعرضالقانونيةالناجة

يعدكذلكهومالاالطبىالمعنىقجنونامتها

فىالفعنيةالملكاتوفوف)مخكفلذجمخظئر(بالعتهيراد:للصر-911

ملىوهو،عارضةلاأصيلةحالةالعتهثمكانومن،الطبييىالنفمجدوننموها

دوناكهنيةالملكاتغووفوفيعنىوالضيتهاالمعنىقىالعتهأشدها:درجات

والضف،الجنمىالنضوجصدونافوهذاوقوفيعنىووالبله،اقييزسن

ءقج"الكاملاننضوجمرحلةبلوغهدونالسابقةالسنافوتجاوزيعنىوالعقلى

اتجحيعنونلامن:ئلاثةإفسامالاجماعيةالوجهةمنوالمعتوهون

إتيانعنالعقلىلضمفهمعاجزونأشخاصبهميرادو،قلمييمح()كقفجشك-

وأعداء؟(بكت+رتمخ)العادىالإجراىالنشاطوأمحاب؟بلجتمعضارأهمثاط

قدرة"عدم:للجونالأبىالنعربف(38ه،منالسعبدمععطشالسعيدا!!تورقي(2،

فرضآأنظرء"عفلبةلأسبنببهيمءبذماوبحةوشعورهأفكرهيحةالتوفيقكلالشحص

5(؟9،رقمماثى623من؟ءجارو:للجنزنواسعآ

كغكيحغثد8فطيقغالجكأ!ةكأدلغ"6ثيح8هكجة،قنهنيغ**-وكنهيظ*ينهد-(2،
مم+34ةء+.هـ88ة؟فكقهم+،*بئ22"03".،8مة
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ئهالحطيرةاتكامجالجرارإلىالعقلىنقمعهميدفعهموهممن)خمقفكنبهحنافيج(المجتمع

(ة5*ال)خمالهيلاالأخلاقيةالناجةمنبالمجانينأفرادهايعرفطائفةومتهم

يقدمونوذللث،الأخلاقبةالقتمتقبلعنينعاجزيحعلهمعقلىبنقصيتميزونو

ءارتكابهاقث"بعيهعليهاندميخالجهمولاتردددونالجرائمأخطرعلى

النحوعناقهنىالنشاطانحرافجهايراد:للعفلضىللأمرلحى-625

ونستطيع،الجممماقةفىملاحظمهيمكنبدنىاصلالأمراضولمذه،العاسى

المخ،مادةمننالعارضلملييردفمم:قسمينإلىتقسيمهاأصلهاحيثمن

أى،التسمعإلىيرجعوفمعم،عفوىبمرضلمصابتهاأوشللأوجرحكدوث"

والتسمم،المخلنشاطالعادىالسيرالتأئديعلىشأنهامنالجممقىضارةمادةوجود

التسمملهمثالوأظهر،التأئيرهذالهاموادتناولمصدرهخارجى:نوعان

إفرازإلىيربحوداخلها،المخدراتأواظورلمدمانإلىيرجعالذىلكحولىا

هذهفىنطلتهاأنونستطيعء"2"ابمالتخلصعنومجزهالموادهذهالجعمم

الفميتهامعناهفى"الجنون"تعبيرمجمومهافىالأمراض

يةمظزو)جنمكننيجكأنيشجنهفاليجآ(لحمجنوق:أنبلالمعىهذافىوالجنون

سجخلاتحكع(العامالشلليمملحبماحالاتهوأظهر،الذهنيةالتوىبشمولهكل

حيث4هالقةكجر(سءبة4!لع،م)جئيفآنئئهالأولىمرحلتهق)محنوعكيخء

وتعجزالأشاءعلىالحكميسوءونتباهالايقلوالذاكرةفتحتلالذهنيةالقوىتعتل

جرائمارتكابإلىالممابيندخالمرحلةهذهوفى،6نرالغرضبطعنرادالإ

سهم،
جناليجة(ي!التهيج548مجقهالدورممةأواقق!الجنونهوللثانىوالنوعءمتعوء4

فتراتببتهاتفعلنوباتصورةيتخذالذىج!الودهلأنتنهكل!الق5ج-ئنعلقفغن!،

أثناءطبيعيةتكونحينفىمعتلةبةالنوخلالالذهنيةالقوممةفتكون.افافة

2لعكنثء،كاله*ءخكلا"1+50د640*.3ه"90(؟،

كركنهقلأكج!!فنهليقاكأ+"ق،؟6ل.كظ.،4مي(2،

6أخدلكثالمتئجهود1"ممجيلا"8"61".لكجمه(3"
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يضفالمر،معينةناحيةفىبتخصصهيتميزالجنونمنثالثنوعوثمة5الإفقةرق"

جهذهقعلقتاإذمعتلةالنمنيةقواهمجونصحيحةغيرفكرةعليهتسيطربه

الوهميةالعقائدجنونتعبيرعليهيطلقو،لغيرهابالنسبةطبييمةوتكونالفكرة

مركلنبىأنهأواضطهادعنيةأنهالمريضيعتقدأنوأمثلته1+-لهصرمحةه

اركاببلييدخالجنونمنالنوعوهذاةءزجاجمنجسمهأنأو

ضحيةأنهيعتقدفمن،المجنونعلىتسيطرالتىالفاسدةالفكرةتأثيرتحتالجرائم

المحرضونأومضطهدوهأنهميعتقدمنضدالقتلارتهبعلىيقدمقداضطهاد

دونالإرادةعلىأثرهيردالجمونمننوعإلىائيايةفىولشةكز.اضطهادهعلى

شاذةدواخبرادتهعلةنسيطرولكنلديهاقييزيختللابهفالمه5اب،اقييز

منمعينةأنوفيارتكابإلىالدواخههذبهتتجهوفد،مقاومتهايستطيعلا

يدخالتىالجراملنوعتبعامتعددةأعاءالجنونهذاعلةيطلقو،الجراتم

افىقجنونأو)جفعيعججعنكا)(السرفةجنونعليهفجطلق،لمليها

5،2لا()محفيء+ئ

الجهازنشاطانحرافبهاحالاتيرادو:ئلعممبممالزمواصه626

الجنائىالقانونوتعنيعديدةالأمراضوهذه،المعتادالطبيعخالنحوعنالهمبى

المكبالاضلالوتصيبالجمءلىالعصبىالجهازسيطرةمنتنالباعتبارها

بذلكفتوثر،الجمموأعفاءالمخقىالتوجيهمرنزبينالجيازهذايقيمهاالتى

أهمها:يلىحاونبين،الاخةماروحدبةاقييزعلى

الممابيفقدنوباتصورة"-حمنكينهنيش!(الصرعيتخذ:للهعرء-622

محةءلتهع(النوبةقبيللهوتعرض،علهابمحممهيسيطرفلاوذاكرتهعيهخلالها

الجرائم،ارتكابعلىتحملهوفد،بمقاومتهالهقبللادواخأنه-الندلئء،"عغيح

حملا244الع1)هنهو+هعة1ة*50ى،5،+.،،كجة8آمحقكمحود5+مح+ءكجكجةي((،

بحلعةءكءءأه+ءهدد"!+50د66ء+.،2ئك"ة8نىنهقةمحععه+.كج*غدينه"(2"

.ء*كج4"3،+.،59ة+؟خالحقفهر.ء*كر2"3ء+.،890
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الذهنية،لهلقوىعلىلخرهتايقتصرإغاوجسديةبمظاهرلايتميزنوعالصرعومن

يودىوقد،عنكعائنعتع3صرالنفسىنهةأ،نئلأالصرع"تبيرعليهيطلقولذلك

الجرائهيثلأءارتكابإلىالقوىهذهانحراف

واضطراياالعصبهاالجهازتوازنفىاختلالاوتعنى:مالفيمممز-623

السيطرةمنتضمفولكتهااقييزالنهسوياتزيلولا،والرغباتالعواطقةفى

بالجنونيعرفالجنونمننوعإلىحالتهابعضفىوتوقكة،الإرادةعلى

تخديرأخصهامتعددةبدنيةبأعراضيتمبز(آ25،طنهئقانالنمكج4)محفةالمتسيرى

هذايتميزوالعامأوالجرئىوالشللالعفملاتبعضوانفباضالأعفماءبعض

بازدواجيعرفنوعياالهسترومن"ءة2راقةالإعلىالسيطرةبفقدالجنونجذلك

للمه،ابشخمةانفيهتكون(مخة4كودكعنهالطئيجمحةماممقححلغ+أنةهنش)لهلشخصية

أنهأى،الذاكلةجثمنرابطةدون-فتمعافبانالأخرىنىمتهماشيزكل-

لهحيماكانتالأفعالمنافترفهماالشخصميتينلمحدىفىوهويذكرلا

3،5"الأخرىالشخصية

جمنهلأيكفلقفطع!يهك!()اك-ققفكبالنوميةاليقظة:ئلنرمضئليف!-124

ذهنية،صورمنإليهيردماجسمهبأعفاءينفذالنيممبأنيتميزالأحلاممننوع

أفعالمنءلميهأفدمماصحوهعنديذكرلاوهو،يفعلمايعىلاأنهبديهىو

.الأفعالايك"هذهعلىرادةالإسيطرةانعداميستتبعالوىوفقد،نومهأثناء

الجهاز(ضعف)جنتمهنفكالهالقاائنورستانياتعنى:نلنررسمانهما-625

1+لهعيييجيح،،يح15350مت،+.6"39زي)++)كجةم*ء*هلار،\+6،50رآ".لثجثجة(؟،

هك!+،ء7؟.64ء.ء*كجمكج

هع!7"ة0،1+5.جك،35،+.6م38ةنا*ءقث6.كء،أهسج+ود،ءرع88،50و".الثممثج(2)

8يلمعد،كء8هوىعنهدو!ةمبرءلمث!نهلقمدد(2،ةمةلةهكلعح!ية.ء+جك،3ء3،".64-آ(3)

"كالهةهجةعع!مة+5"،ثثث"".ج45ةالعةلق6ءآجمئمودججب8،*50د691*.لكجةز(4)

ح+"عع!،لخ5.سة6مم+936150فمحقدمحرد+5+4كنهكظةينه1.ءب34ج".ةلهمر"ئفكثمنئع+
محقننهقةآء+،9+دلىكئة-.مة81+.،72ة+9،ثكءعلجطعقالمحجكعحج*50لملأ5،"م2ميكج
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الإرادةسيطرةوضعفالجعمأعغما"علىسيطرتهانتقاصيهايستتبعمماالعصبى

بتناولىالعادةفىالنورس!انياوتمطحب،أفعالمنصاحيهامنيصدرما!!ع

وجودفىسبببذلكوهىءعليهوالمثابرالبدنىالمجهودبذلعلهاالقدرة

والتسولالتشردمثلالجنائىالقا:ونتعنىائةالحالاتبعفنفىبهاالمماب

مقاومةءلىبهاالممابمقكرةضعفتعنىأخرىناحيةمنوهى،والاشتباه

ءلىفيرلإدامهإلىيوسىمماالجوائمبعضباركابتغرممةالتىالدوافع

علىالأفعالراديةالإالسيطرةنهاترولاخطرحالاتهافىوالنورستانياءارتكاجها

"فلأءملموسضعفعليهايردأندوناقييرءلىالمقدرةبقيتوإن

الإسارةالحالاتبهذهنريد:ئلرفمبممغبرائممبيايايرت-0621

الجهازعلىخارجياتاثبرايفترضإذ،(ودء2ي)جسكن؟5المغنيىيمالتضوإلى

لمايخضعقالنائم:ا:لمارجىالموثرلهدافاضعانثاطهاتجاهيعمبحبحيثالهمبى

،انبضوعهذامقدارقىالرأىفىخلافعلها،أوامرمنمنومهعنيععدر

وقد،أفعالمنناقترنهوماأوامرمنلهصكرمامحوهعنديذكرولا

علىالمغنطيمىيمالضويوثرو،بعدالصحوأوالصومأثعاءالفعللتنفيذالأمويعطى

حالاتتأثيرهحيثمنبالتنويميلجتهاوءيفعفهاقة"أوفيمحوهاالإرادة

يربحوقد،أوامرمناليهيصدرلماخاعمصلحبياتجعلالتىالشخصيةانمحاء

صغرسنه،أوسذاجتهإلىأوالمةنطيممىيمللضموالخفوعالشخصاعتيادإلىذللث

ؤلكنهاالإرامةعلىالقغماءحدإلىلانمملأنهاالحالاتهذهقىوالعالب

اغارجعلهاللأ.التاثيرمقاومةعلىمقذرتهامنتمعف

بيهايحمعو،متنوعةالحالاتهذه:الععقممغبرلديرت-627

8يالعدء،كلأ،ء+كة51،،1+721،50+.3ث80(؟،

"العع!"+،،.ءمحتثج4،+.6صةيالعة،كج1)ء+كعقك،،*69،50،+.تج84ن،2،

8فج+ء!ي++مح+عج!طثي1.ه*347،+.2لممةشمكعع!5+ء.،آءالة64ء.ء+كج7ء

العد*ءكجكلجعحعك"1+75،50".لهتة7ء"3لإ
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افييزعلىأحياناتوثربنكانتوالعممبىللجهازالعادىالصبرتمهالاأفغا

وئورةالسيكوباتيةوالشخصيةوالبمالممسمالحالاتهذهوأهم؟الاختياريصرية

.الانفعالشدةأوالعاطفة

الأحوالفىكللايعنىهتتنالعاهاجم!اجغا!:رللب!لملفمم-128

،محسوسنحوعلىاقيبزمنيفعفقدولكنه،ختيارالإوحريةاقييززوال

نأالعاهتينهاتينشأنومن،ا:لمارجىنلمبالهكافياعلمايتطلباكتمالهأفإذ

يوهلهالذىاكمحرعلىلديهافييزيشجالعافلاهذاوسائلأهمحهاالمصابيفقد

بهمامصاباالشخصولداإذالتأثيرهذاللعاهتينويهونءأفعالهعنللمسئولية

لهأتيحتأومقأخرةسىفىبهماأصيباإذأما،!صرخرةسىفىأصاباهأو

هذالهمافليسمبكرةصفىبهماإصابت،مبقالرغمعلىالحديثةالتعيموسائل

نمميبنتقديرحدةعلىحالةتفحصكلأنالمتعينفمن،النحوهذاوعلىهالأنر

ه"قاقيينمامنصاجها

كل(نهجقبعننقوعييج)جتيةباليكواالشخممية:غميجبهاللسبكراذنهصضى-962

ومعانبرههقيةفىالمجتمعمعغيرملنئمةالقعمىتكويتهافىشاذةشخصيةهى

يصمدرومابهيدرلمايحيطالشخصيةهذهفصاحب:باقييزباتيةصلةللسيكووليس

هوالشخمميةمذهفىالشذوذموضعولكن،المألوفالعادممةالنحوعلعنه

عليها،تسيطرالتىالاجةلمعيةالقمفسادثمالعاطفةاختلالأوالغرائزانحراف

أفعالهبينالملاهعةءنالشخصيةهذهماحبمجزالشذوذهذاعلىويترسى

؟شذوذيك"منشخصيتهفىماتأثيرتحتالجرائمفير!بالاجماعيةوالقيم

كا،صرجنيئصر5م5ج4يبىالعجالجنسيةباتية"انسيكو:الشخميةلمذهمثالوأظهر

علىاتصفتاوالطبييىالةمحوعنالجفسيةقوتهاتحرفتمنشخصيةيياونعنى

كاقةهنهنهعح!1بةكأ50ءممكهتكأ+.64،ةالعةةيلقجفععكعظ1يج.ء*لى7كجعحة1(؟،

".3نكتمحندمحودسم+بمح+،يحمحكظثي.+ظك3551+.2نحم

،2أمحعءمحقةمحب،نهالظءيح+سكد+محدلجدلكظهج+ع!الةلقننهظظج،لافجععقئعتفنهجكابئق!(2)

ء،9عهخة(.كهكعجةكلنعئقءخقعلائنعخكأ5ن(\،،ممه+.بىوكلأقة"8آ+كظجيعحئقنكأ68ث39مجةك،50
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الاعتداءجرائمارتكابإلىفانجهعادىغبماربذثهاطالبيعةاتجامهامنالرغم

إدرالتوعنغريزتهفىائتحكمعنعلجزابالحياءالمخلةالجراثمأوالعرضير

هالمجتمعرث"فىفودالئالقمبينوالنحوهذاعفىلمشباعهابيناكءلمرض

هذهمنومو،اجتماىغيمارالنحوهذاءلىالممجكوباتيةالشخصيةوءاحب

،كخ!-لهتةدلتعسنهة(ف!دل!"ا*!فع)المجتمعأعداءالمعضوجنطائفةإلىأقربالناحية

عنهمبختلفولكنه،ءفرء!(،كر!يجكأه"الأخلاقيةالناحيةمنالمجانينوخاصة

غيرالففمىيناللكوإلىيرمحإنماو،افيبزفىنفعنإلىيرجعلاشذوذهأنفى

فافبيز:.،العقلقىعاهة"ذاتهافىباتيهالسيكووليست"لشخصينهالطبيعى

بانيةالسبكوولكن،لحيهايسيطرأنصاحجاوسعقىلأنحرةوالإرادةمتوافر

القاضىيحلطبأنجدبراثبوتهاثهكانومن،العقلفىلعاهةمظهراتكونفد

الذهنيرلآاختاتهـيها.القوىحالةعنبهشفنتإذاكاممالكحققالمتهمعلىلخص

ذلكمنثحىءعنيشفلاأنهاأمالمممهترليةنتمضع5ءعصبىئوغقلىلمرض

هقث"قائمةالمستولبةفتظل

بعضارتكابيرجعقد:ئلآضاكرسعيجةللعالفمنررةه635

وقد،.هالكراهيةأوالجانىكالحبفىسيطرتيةفولحطفةإلىالجرائمب

وحملهطورهعنالجانىأخرجعمديدانفعالاتىالجرائمبعضارتكابيوجع

كاالانفعالهذاتأثيرتحتيهنلمبذاعليهاليتدميهنلمأفعالعلى

والانفعالاشتدتولمنطفةالعاثورةأنوالقاعدةء55عليهالجنىاستفزهلو

الجنسبة:السبكوباتيةتاثيرقصتترقكبالئ11أاتالجفسيةالأفعالأممن،()

ء-(ثقظنلأقع"نهجةعهلعرىاو(نهجثنلأ!عيكعب،-الماسوكيةو(ك+ةنثل6الحم)قيةلساا

نقجعحمحود5!يجءنهودالنهنظ.كهنهمرككلن!فنتبيقهعنلأ"الشكأ.ء6(خمج-ماللاقنهنه+الئفكا(2،

ء،ألتق+.كه05+ثجد

الصبكوباتيةالمثخصصمهقاممالمروفةالمرفية3باطاالمصابأنالنقةمحكةفررتوقد

طبقآالعظبمنلمعفانهبمكنلاثمومن6العقلعىيحنأومجنولهاالفافونعرففىسغبرلا

هسالنفضأحكمجموعة؟958سنةيوفبه35بهص:العقوباتقافونمن62للمندة

.--.8؟غمن27.رتم
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قيأمدونيحولانولا"العقللحمة"قبيلمنليس!درجانهأقعىبلخوإن

-اوأنلانفعالقالعاطفة:هنمالقاعدةتأييديحنفىصرنونيةالقاوالمبادئ،"ث"المسئولية

وقد،يمةالجرعناعرمنلبستالثواعثأنوالأصل،يمةالجرتلىباعثمجرد

.إذاجهايزبىومنؤوجتهيقتلاكممةانرجفعاقبالقاعدةهذه"ثارعأكد

يمتهجرإلىيدضهوالزوج،(باتالعقوقانوناقادةكلنهكمن)اباقيمتلبسةفاجأما

رمجردذغيرالانععالهذاقىالشارعيرولم،شديدانفعالالظروفهذهفى

فىعخطتهفىبذلككاشفافكان،مستوليةماخيعتبؤلمأنهأى،قانونى
.والانفعالالعاطفة

العل-فىالاختيارأوالشحورفقد-3

المسئوليةمنمانعاذاتهفىالعقلعاهةاوالجنونلين:فيبير-636

الاختيارفىأوللشعورفقدمنعليهيترتببكاالمسئوليةتمتخوإغا،الجنائية

المسئولية"2إءلامتناعمحلفلاالأثرعليالعذايترتبلماإذذقأنهيعنىو،العمل

الشارعيكونرهنالجضائيةالمسئوليةفامتناع:الشرطهذاتعليلفىبةصعوولا

بانوقه،قيمةذاتتكونالمنطلبةكلظشروطلهاتتوافرلملأفهبالإرادةيعتدلا

تمتخلأنوء،ولاقيمتهاكلفللارأدةمتوافرةالشروعذهذهظلتاإذأم،

!عهت!عق"+جة.م+خمعجء+م666ةعكعح!جعهمطكء54ء+ء.5مكهة58العكلهكح(؟)

حثعمك5،المة.ع+كر8ء".كجثه8ة85آمحقةمحععم+جكنهكظةي+ع3مجآ+.2د7ة
فعثنهكيي.آءءكتقنهثثعيجمحة.مودءنلمحك*+.7شكجة

يحعيج.ثمكلقىهـ58،.كهء3"7غجمجعد:أ-مقتمالقادسالفراكفصعةكدتوقدأ

+محكهعسع

قالمسئولية6والصفهكلتىالاخنيبرةوالشعورففدبحهنؤدىلاالعاهةكلنتيذا(2،

النفنه-محكةقررتوفدء36عخ6سافغفءا؟89"سنةديب؟4اصالعنالهة:خغلا

أولادهمرع!بسبب!يردهنىارتبكطةوفياكرنبمرفىمربنيالمنهمأنثبتإذاأنه

مةاوفةوفتالاخيارأوالشعووفقدكنلمأنهطالماغتنملامسئوليتهفإنبالعيةو)رهاته

؟76رفم9سالنقنهرمحكةأحكابحجموعة؟958سنةفيةيو23ففنن:ابىالمسندةالجرائم

.698عن

بأتالتوعلنون-58
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أى،الاخنيارلهاوتوافر،اتجبزأئ،الشعورلهاتوافرالتىفالإرادة:انئولية

عنوغنمة5الجنمائية"فلأالمسحوليةجهاتقوملأنصالحةارادةهى،الاختيارحرية

فقديهفىبل!،معاوالاختيارالشعورفقديتطلبلاالقانونأنءبيان

..-أحددلود،

آلمثرعزبهنا.الشارعيعنىلا:ئبونهيارئوالممعررضرائرئتر-632

غيريجعلهماحدإلىمتهماالاهـمتاصيريدإنماو،تماماالاخماراقييزئوزوال

كل-المممموليةتمتنعأنمتصوراثمكانومن،بالإرادةالقانونلاعغدادبهفين

فلقدروتحدي.القانونركا"مايتطلبهدونأوالاختياراقييزمنقدر؟قاءمنالرغم

؟افبببركللإستعافةوله،الموضوعقاضىشانمنوالاختياراليررمنانتطلب

من.تستحقهمامقدارالأساسهذافيفيحددالإرادةخمائعىعنلهمكشف

القامننهنظرفىقيمة

مخثنذطيجثكححمخففةمسئولية"؟المسئوليرادآلمئرلعنانخفقي-633

علىالاخةياوآوالشعوريفقدأندوناومنيةقواهانحرفتمن"ت9محتهتهعج

يبلغانلاولكتهماويهمتوافرانوالاختيبرفالشعور،مصئونهبهتمتنعنحو

المولفهحذا!م658!ع15رتم*أنظر(؟،

.394عةالسعيدمكطفةالسعيدنوكتور(*،

!ن!".لهلأنيه"!مهبءظةنقبرظنهة"35+آالج(3،

فإن،منماشىءئقهمكىببفىلامجيثنامآأوياللاختبارالثعورففدبىلخونأننمللبنالمذا

فاجرةاكلملالااالفقدئذ،نلعمليةالأهمبةمنمجردهمخوعببينبتةلنصئولبةمانملخفق

كانتالذى"الوميىفقد"بتعببربتبدلآنكلالألمبقاثاوع1ذللةحيهوفد،العملهفى

.،الوعةامخراف،قبيرصنيةالأميبغتهافىالألمافىالقواتقانونمن5؟المبقةقنفعنه

آلضحويرالاخعاوأوالثعوراكعففمخحالاتجايةيمينضابطمخدبدالشاوعومحفىولبمبه

بحتمةيدلا)ذ:المنوليةفبهرتمتملاالقالافتفنفنمذاوحالاتالمسثولبةبهغتنحاقكة

بهنلمثمومن،!سىطةموبل،كألصآقافونيآليظالبحثوعذا،بةعنةحلةكل

المحعرءالحبرذللهمفىمصاعدءنلمونحبرعلفاغةققدرهقربرمنمفم-
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منزكالمخففةفالمسئوليةالنحوهذاوعلة؟تامةمسئوليةيسألالكانىكلالقبو

المستوئيةالمعرىالقافونيجهلوءالكاملةالمسئوليةوالمسئوليةافعدامبينوسب!

تأئيرتحتوضعتأنهاذلكويفسر،لمليهاإشارةنصوصهتتضمنفلا،الخنفة

الشخصوهو،كاملةمسئوليةمسئوللمما:رجلينأحدالناسترىنظريات

بخنوسطمتعرفولا،الثاذالمثمخصوهو،يطلاقامصئولغيربماو،المعتند

رأكةوالاختيارالشعورمنقبواالقانونحددفقدالنحوهذاوعلى"الطرفيه!

حظفمنكان،قانونبةقيمةذاتتكونللاوادةكلتوافرهالواجبالقكرفيه

مسئولاءكانجاوزهأوبلغهومن،مصئولغيرفهوالقدرهذأدونمخهمابرادته

فمن،المطلقةالنظرةهذهفسادعنالهبمكثمفتقدمولكن.مسئوليةكاملةر؟"

الشعورمنمحذودقدريهلكيتوافرو،عقلهلىباهة"مصبابميهوقمخالناس

يجاوزهلمولكنةللمسئوليةالقافونيقطلمبهالذىالمستوممةبلخفذفهو،والاختيار

وهتا؟الناسمنالعاديينوبينبينهالمساولإقراريهفىملموسنحوعل!

منلديهتوافرانذممةالقكرتجاهليمكنلالأنهمسئوليتهتمتنعلاالشخص

عقلهعاهةتجاهليمكنلالأنهتامةمسئوليةيسألولا،والاختيارالشعور

فإنذلكإلىبالإضافةوءوالاختيار"2"الشعورمنلديهالمتوافرالقدرونقممان

مف!ويمسر،الخففةبالمسئونيةخامفىمنكذكخلوالفرنىالممقوباتقانون(؟،

فكبرةعيةاعتدتارالأولىالتفلبدبةالمثوكةتعائمفيهسادتوفتىوضمكدبأفه

الجردالشغنهذامومخالمسمولبةمافعنيهلا*وافرشخسىكلواعتببت"المتادالجرم،

خصنهفنننهفعدمح+ادئوليةلنهمتمتنملامةكليحخمساواةئفرأريلىذفةمنوخلعت

المرىئنلقافونبهاقتدىوثد،سيمكفقهديتحسيجفهمةعدمةءمصىخميج"7لخ
الصمت.هذا

،حمنهنققيقةء+مثهؤهمقجكه88)50المقرصغاثفليدبئيدببةالخففةقالتبهانظزةالمئولية(2،

سرىافخنشمرةالدوأغمفاومةكلالمفدرةبأنحهاالاختيارحريةنحربعنهنوفىالفاوأساسا

المسئونيةأساسالمفدرة5هذاعتبرفافإفا،محنهكهىمحكسنهرىككهثصركل+"قع-بابرة

صعحلآخر،منقعفاوتبلط،بهمنالمفدارجميعآالناسعندفنوافرلاأتهانلاحنذقافلمالجغائه

العووةقنلمفقرةهذهلديهمتتوافرولاالمسئوليةمنماخبيهمينوافرلاأضخبنهةقمة

عف=فكشفتالحفبفةهذهوالنضيةالطيةبحاتالأأيدنةوقد.للمسئوليةنقطلبةالطبيعية
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تدابيرإلىطجةفىهوإذ،لهبالنصبةأغراضهاتحققأنيندرالعاديةألعقو؟ات

تعبير.الشخصهشاعلىيطلتةواحترازتدابيرإلىقبلهحاجةفىوالمجتمععلاج

،،فههآ-ةعننمةالمجنوننصف""أومحنطحجبءقصكأ-فعقنهةالمسئولقصف"

الاعترافتعليهيتعينالحالىالمصرىالقانوننصوصالقانحىيمطبتمةوينما

الذىالنحوكلوالاختيارالشعوريفقدلمإذ،المسئوللنممف(لجنائيةلهلمستولية

.،)ال"المخففةالظروف"قبيلمنيعتبرحالتهأنذثبعدوله،القانونيتطلبه

المرأكرالحصببةءفىانحعلرابآجافونولكنهمعفليةطعةبجنونأومصبشخغرقشخابى-

عليهلأادبعرةمبنفيضعفالإرادةكلئلتأثيرلملىانفسبةالناحبةمنبودىالاضطرابومذا

نلفواجةنفبلتوقد.ء+خقعخة.م+،7ثثج+.ء"34.:اناحم!بالنرددمتصفةومجن!

القوبات.قانونمن2أ5؟ظلمادة،الخقفةالمسئوئيةفكرهالآراءمذهاننشارجدوضعتملة

االدرةكاتلذا6لشروحءلىللعفابالمفررةعدللفووففأانعقابنخفيفجوازققررالألمافى

قد-والسلوكالإدواوحزابحةئلاءمةكلالمققرةأويهسوحأالشلإذاكلنمالمجرادعنة

ضفأونلذمىللتشبطالمرضىالاضعلوابئوالوعىاضطراببسببمحوصمخوكلامتفدت

التل.

نقكثآالنقعةمدىمخديدئراد)ةاالقبضىتوابسعوباتغمة:معببالوضىهذا(؟)

ومن،بهعتفظأافىزالماالن!كفدرملأعآالتقيفمقداروبلالجنائيةللاعلبةعبرض

موىلمذ،لهقائدةب"ذغيرللغهمحذاعلىبهاخمالىالملحةالفصيرةانلغوبةأخرىظحية

معدةئعاعنفىمتدمآعددةغبرلمنةبوضععهالاتراؤيةائتدابيركاتثمومن،علاجبلىطجة

بذللة،الوصعيةالمدرسةظلتوقد.لهافلانمنلإجراءمةنرلاحهاطجبهفلتاعأووندا

الجدالة-ميدان!نوا،القولهذافىمجائلمنالجياقالفاؤنوجلمنالآنيوجدولا

غفة.بعفوبةمسبوقأيهونأنبتبنأفهمةكلفيأإجراءالإيدلمذاكلنيذافيماالبخثمو

يفمابليئلعرامةحنقدرفىمنطويأالمكلنظامبىممبالايداعالاكنفاءضظناوللرآى

العقو!ةتفيذمجونئنخثبةذنةفىوالججه،منلائهاظكةالمتولفرللمسئوليةالأعليةمنإفالر1

قطببتةقرلهااطديثةالتمئريعاتمعنلىوتذهب.مبيهالمحكومحالاشسيئةثاراذاالعادية

بانقانونمضافة،ب34المبدة،يفررالألمانىنونقالقا:يحخالجانهففعلىأالاحزازتةاييراقك

فةمخففةمسئوليةالمسئولوللا؟قاصأنللمحكةأن(؟9كاممسنةفوفبر28فى"صالقر

ويفرر،الخففةاغوبة1جانبلملىجحذالاجراءوهذا،مخفظموسمةأوعلاجيةوصة

محولك!،محددةغرالإبداعومدة،(2؟9)المادةارعهذامغكالحالىفييلالىاالقافون

فىالصندرابب!يالاخهرانناع،نونأنظركذبز"الجريمةلجصلمةونغأمجدد-أجنىحدآ

5؟935سخة9؟بر؟لة
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الفعللارنكابالاختيارأوالشعورفقدمعاصرة-3

أوالاخةماراليعورفقديكونأنالشنرعيضطلب:نميبجه-634

يهرددو،الإجرأممةالفعلارتكابوقتمحامراالسقلأوعاهةالجنونعن-تملناتج

لملالمخاأبرهينتجلاالمسئوليةماغبأنالقاضيةألعامةالقاعهةالشرطالثخارعبهذا

العقلعامةأوالجنونيتميزالشرعذوبهذا.الفعلاتحتكابوقتمتحققاكان

الذممةالفعلارتكابالطبرىءبعدالعقلعاهةأوالجنونعنللسفوليةمنكاخ

بجراهاتاوالجنائيةاوعوىبحرأءاتعلىتأثيرهيتتصربنماوالمسئوليةيمخلا

بةءالعقو-قنفيذ

للفمل:لبونهمباريررغفبنوالتعرفقربهعاعرةئلزاد135

طةمنالتحقتةثمالفعلارتكابوقتتحديدالشرطهذاتطايقيقتضى

اخر-وقتكلعنالنظرصرفوجوبةلكيعنىو،الوقتهذافىفلمتهما

اصبمولكنهالنعلأرتكابنبلالاخةمارأوشعورقاندآلمهنمنبذاكان

ارتكابهوقتلهحينكانافىالفعلبعدفقدم!أو،"ف3الفعلوقتبهمامتضا

السابتةالاخيارأوللشعورفقدأنذلكمعنىلبسولكن،تمتنعلافالمسئولية

!فقلي،.فقدالمسئوليةلامةماعبالشبةالأهمهمنمجردعبيهاللاحتةأوللفعل

وقتالظامرفىالخالةهذهمنهقولنمالفعلقبلنخعارهأوشعورهشخص

أوالاختيارالشعورفقديكونوقد،فىالحقيقةلديهمتمرةتكونولفهاقلفمل

،بالود"ارتهوقتإلىممتدةصولأذاتحالةعنالقعلكاشقاعلىاللاحتة

فلفعلقبلالاخعارأوالشعورفقدلهت!فإذاالقاضىكلمتعيناثمكانومن

الفملوقتالحقيقةقى.متوافوةقكنلمالجالل!هذهانمنيتحققأنلعقهأو

المسئوليةهبهتمتنعنحوعلى

.؟96عن؟.7رتم"مجالظنونبةجموعقالفواعد؟9غ.سنةمايو6كافقنه(؟)

د!وه!عمحيج.+محمطيثه85،.لك.مجي(2"..
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المجنونكلالحجريوقع:لفويروالمتناعلبرعيىالصكه6!ف

التىالتصرطتكلالقانونبفووتبطل،القاصىويوقعه،ء"والمعتوه

يعنىو،(المدفىالقانونمن((8،آ(3المادتان)الحجرقرارنصجبلبمدآعئر

الجنونعلىالعكسلإثباتقابلةغبرقربذالحجريعتبراقدنىالقانونأنفالت

للحتجرليسولكنالقانونلهاللأهبقؤانبطلانمستتباثمكانومن،العغهأو

ذلك،علىمطلقةقرينةليسأنهأى،الجنائيةالمسئوليةلامتناعبالفصبةبلأرهذا

علىعقن4عاهةأوالمتهمبحنونأمامهيدفعالذىالقاعىعلىممعيناثمكانممن

الحجربقراوذلكلإثباتويحتج،الفعلوقتوالاختينوالشعورنحوئفقاله

فإن،الفعلوقتحالتهمنخنصةبصفةيتضقةأنبعديرفعولمعببهوقعالذى

قرارمنالرغمعلىمسئوليتهيقررأنفلهوالاختينربالشورتممعهلديهنبمت

ءنلحجر+،

صورةيقخذمعكطعانوعاالجنونمنأنقدنا:ئلنفلعاينرفى-627

كذلكالنوعهذاالعتلعاهاتومن،بطقةفتراتبيتهاتنصلدوريةنوبات

إذابأنهالقولينتفيىالأنواعهذهعلىالمعاصؤمرطوتطبيق،مثلاكالصرع

خلالارتكبلمذاأما،مرتكبهمسئوليةامتنعتبةالنوأثناءالفعلارتكب

بصمعورهالمتهماحتفاظفاقةالإتعفةلمذ،قاتمةتظلعنهفالمسئوليةالإفاقة

بكالصعومنيثيرتطبيقهولكن،ذاتهفىمحمحايحوهذا.واخعارمريح

بعد.فيمالهنعرضسوفما

للدنىشرحالفونونفىالوسبصذ:الصهوركهأحمدالرذاشاعدالدكنوومقهمفةأنظر(؟،

ء279ه؟51وغ؟بنبديد

مقعح!+*ملائة6!ه*50ر!خ8آه!العع!،كخمة.ء+واليثكا+.8نوع!سلامة(2،

،كهـ8".،8مر

ءعقصى889!9".ة"مك،+عكنقهيمحققىع+!؟5+عنهنقم!+!فىآمجممنههوي-ممع،7لهة(3"
قردعكجككه!؟ءمالعمحجعيمحة.ء*مفقتيج".مههم!.-
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افسنونيةامتناحعلىتبةافترالاثلو-52

يلنرقبفالأثرالمسئوليةامتناعموطتوافرتإفا:قبر-138

ذلكالتزابمومنىو،العقابتؤجواستحالةيمةللجرالمعنوىالركنابعفاءهوعلبا

القعاءوالتزام،ذلكلهانبتإناالحوىتبجراءافىالسيربعئمالتحقيقسلطة

إلىيمتدعامالأرممذاءإليهأحيفتقدالدعوىكانتلمنبالبراءةامح

وامتناع،العمديةوغيرالعمديةذلكفىسواء،والمخالفاتوالجنحالجنايات

ساهمواممنغيماوهدونلهلمامسبةالشروطهذهتوافرتمنيقتصرعلةالمعولية

يمة.الجرفىمعه

ئلعفال:رهاهمنىممرش"قمهقىئدنر-هلىئلقادرهضالببيه-\39

فىصعوباتيثيرلالهمهماعهاوالقولالمسئوليةامتناعمروطتواقرمنائتحقق

يلى:فيمافبينهالذىالضوعلىدقيقابعصهافىقديكونولكنه،الأحوالأغلب

اانهنيةملكاتهنموأمحوققة،التعبيرلهنماالضيهةالمعنمةفىمعتوهاالمتهملمذاكان

ضعيفأوأبليتماكانإذولكن؟مسئوليتهامتناعفىشكفلا،اقييزسىدون

يفقدلمإذ،مسئوليتهتمتنعفلا،فلسابقةالسننمومنكاتهجاوزأى،العقل

الاعترافيتعينثمومن،المسئولعةلامتةاعالمتطلبعقالنحوولاختجارالشعور

الجعمعأعداءالمعتومينعلىتطبيقهيتعيناعموهذا.عقابهتخفيفمعبمسئوئيته

الأخلاميةالناحيةمنالمجانينذلكفىبماكتكالتميه!(غ!آخقيج)خمققيجلمييج

غلىالحمتطبيقولكن،تخقفأومئويهمفتمتنع،كالقيجع()حمقئعاليجت

الأشخاصعنلاءفىمجنإذاغطر،بهأشدللمجتمعتهديكل.طوىانوهذا

ارتكابفرصةإتاحةسراحهملمطلاقشأنومن،واضحةاجتماعيةخطورة

توقيعبوجوبالقولإلىالفقهاءبعضيذمبذالثأجلومن-لهمالجرائم

كأكيستطيعونلاكلنهماأنوبون،غليهمالمدةطويلةعقوبات

عنيهميجببذكانألعقابمنلإعقائهملايكفىذتمصدرما-غيرمسانث
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فكوةمحلمبالنسبة،الواجب"فكرةتحلأنذالةويعنى،-ذل!

قواعدأنإذ،القانوفىالسنديموزهاوأىهذاونكن!،وآ"الاستطاعة"

تامةمسئوليةيسألأنأوافييزلديهيتوافرلمشخصيسآلأنتأبىالمسئولية

هذهفىوالصحبح"نحوواضحكلاقيينمنحظهانتقامنمنالرغمعلى

المجنمعوفايةوإلىعلابإلىتمحهاحترازيةتدابيرعليهتطبقأنالمشكة

االهمبنماكانوءالسئوإقوع"الأهليةيفترضلاالتدابيرهذهواقئاذ،خطره

وقتالاخنيارأوالشعورفققدسببهكانأياعصبةمرضئوعقلى:طرضمصابم

شهصصاأوكانمتقطعاالجنونبنماكانوءمستوليتهامتناعفىشك.فلاالفعل.

تفصلمتقطعةنوباتمورةمضخنآالعصبىالمرضأوكانمعينهنالحيةفى

فعلعنكلمسئوليتهتمتنعبأنيقضىفالمقطقمشلاكللصرعلمقافةفتراتببها

يسألةمأنجنونهفيهاتخصعناللةبالناحيةمتعلقاأويكونالأزمةأئناءيرتكبه

الرأممةهذاولكن،الإفافةحينيرتكجهاالتىالأفعالعنكاملةمسئولية

فاقةالإوفترلآزمةفترةبيناكقيتةفافيبز:واضحةعمليةباتبععويصطذم

الإفاقةجةالمتهميغخلصأنالمستبعدمنإبئثم،يقينىنحوعلىمتاحاليى

تثيرالتمةبريهالكامنةالعوئملأنالأغنببل،السابقةالأزمةثارامنكل

تكشفمحتهالامسترعنورةفىاخميارهتمييزعرحريةة!كتأثيرهات!اشرالأزمة

ليتضقالمتهميفحصأنمقواحالقاضىيكونوقبلكيحكهواضحةفيةيمظاهر

بنليةتتعلقلاالتىلأفعالهبالنسبةأوطفةالإأثننءوالاختينوبالصتمتعهمدىمن

ولذاءظهوقتجهمامقمضعأنهلهثقتاإذإلابكسئوليتهفلايقضىجنونهتخصص

باقييزيحنقظبذ،تمتنعلامسئوليتهأنفالأصل؟الهستيريامصابمافهيأكان

نخففثمومن،الصيطرةهذهتضمفاليهولكنبرادتهكلسمطرتهيفقدولا

+ثنبولخكنح"مخبءمحك+صنهشيقتميجقعضبهـثنهمةءكعء.م*1ئى+.وى5لئحرع(1،

"محنصرقمعمحيجععكلأ-1.م*34ء+.طمة(2،

،عمبمقمييعبمج-.دع5،".8الكيج9قمحنسعيه+ةمحك،عءكط+ي"نه(

م+عملح"-5+،9وم-
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الحستيرىالجنونإلىباالهشيرظدنأففمت؟المخففةالظووفلنظامتطبيقابتهعقو

شنةفىلكنلاالشخصيةواجازدإلىئدتإنولاالك"المستوليةامتنغفىفلاشك

يهونحقةنابتةواكأةشخصيةللمتهماليستإذ،المشوليةمفى

عماغيرمستولفهوالنوميةباليقظةممماب!المتهموبذاكان."2"هجويرتوليته

تمامايمح.ويهوالاختيارمنعدماناقييزإذ،النوميةحركتهأثناءمنأفعاليقترفه

يضللمروتظلامتوافرافييز!ظلإذ،المسئوليةلإنعكام!بانياالنور-تاوليست

نخنتولكنمسئوليتهتقومثمومن،تضاعلتبنوبراداتهعلىسيطرتهيها

امنمعترادةالإعلىالصيطرةفانعيممتافرضخطورةزادتفاذا،عقوبته

ممتنعة،عنهذستوليتهمغنطيس!نومافائمعنالفعلصدراوإذ."8كو)يلاقؤالمه

لمرادته"مك.وتمييزهيفقدأتوالغالب،منومةيدفىمسخرةتهآلةيتصرفإذ

أوامرمنلمليهيصكرلماخاضعاصاجهاتحعلالتىالشخصيةانميحاءطلاتأما

تمتنعفلاالسةصزأوالسذاجةأوالمغنظيمىللتنويمايفضوعاعةياقهنتيجة

أمماقهمإفاكانو.العقامجلملا"يخففأنللقانحىساغإنو،المسئوئيةفيها-

لموعءبج؟"ءالمصبظ9.بكأ،88،".فتج3ةعدكةحععع!مةمه+3"35،".6ثع90(؟،

كأ.78عالفنلخمصطنىالدبىفور،

فعكئي،ثءملميجصى*مة،و".3841محكه+2م-(2،

.379صالقلليمعطفىالدكتور

،+ء؟مجعع!ة!+ةئ.645مه+نكثث3تعع!ه.بدبج*3.5"3"3،+.ةغثكاثعكبلثء(3ل

جقفعبجة.م+،89،"مكه8.غ

فعة"يءثج،)5+ءهئة89.مدد،ئ".00388(8"

كا-85مةالقللىمصطنىنوكنور

،كانقعحح!-بة.ه*تكج49+-8ميكع-ةبحهىقع!حككة،ئ،مبنثكم5العيرءآء(5،
همنهوىهبحةجعهـ،9ء+.نهلمك"+محقدنهحعجعوعنهيخمةينه+ع+رع-هـظعتم".-الفلا.

.غ31العبدمصفةالسعبدنلدكمورتكا79عالفاليمععنةالدكغصر

..ء.بمقدىءراشدهم!الدكتور3850عةكاكاكاوقممصطفىكودعودازكتور

.58؟ص"-47وتم

محالعدء؟،ر)معحعنة.بع؟ءهآ".لهته7ء،6،
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نيقبينحالتهتفغصأنينبغىإغاو،مسئوليتهلامتناعسبباعاهتاهفليمتأج

التولئوتخفيفهاأوبمسئوليتهالاعترافذلكبعدويغعينأقييزمننصببه

سبباالسيكوباتيةالشخصبةوليست."؟"الفحصهذالنقيحةبامتةاعهاوفقا

شاتهامنالتىالحالاتمنحالةعنبهشفقذولكنهاالمسئوئيةلامتننع

المسسويةمنمانةالانفعالشدةأوالعاطفةثررةوليست.لا"المستوليةامتناع.-

العقالب"نهلأهئتخفيف!باقكونأفطغ،إن

!عع+*؟،دحط+ممحج5".ج48ةسيجظةفهمبهحهـةبةرع.،7اخعة(11
..+.ثيىة8آمحقينححلا"-مح+جيع+رس-*+5-كتج5ه+م2*4

وعنحةا5،علىالجتممخعلرشخصهو!لحةجرارفكبالذىالأبجحمالأأنتئالبيانغى

.وققدمتوقدالخطورةهذءمصخرفبهافقصأواقبينفىافداممنعنبهمايقتبوما

ققلبالأسالبب5هزفبهلىقماكلفداووالأضمحاععؤلاءوفمعبفتعيمأصائيبالحاضرالوتة

واسغصالة.لتعلييمخاصةإثاهوساتيغعينوقلكةالجتمعجهاون6جهداقالحطورة

العقوله!قانرننضمنوقد.الفبنىبهيأمراحزازهأندبيرافيهالمبدادياواعتبنوخطرم

ه!منهن1لمذالمسشوليهلامتناحسيبأوالبمالصرحالايعتبر58ائادةهونعآالألماق

عيرفعدأنإدواكعنبكلاجزايصبحمجبثالذهنىنضوجهئمتخدفأبهاالمصنبجلشأنها

أفهانعننىلكهذارفرزةوسلوكلهذاادراكلبجلاالملاععةعنعاجزااوبهصمموح

الملاعةءلةأوالإكونكعلةالمقدوةمحسوسمخويرنفصتئنالسابقةالحالةمقترةبلمذا

وقد،المثروصاكلللعنابالمقروةاعدالغروفقأالعفوبةغنهسةوالملوكالأدونكيحه

العاحضيهةيهانهةهصفبآولدمنكل!ليطبقلاياقهالمصةهذاتفسيرعنالأفىالأافقغنهاستقر

للقاضىأنكلالنصذلكبنىالألمافىالعقوباتفانونتضيف.مبكرةمنفىأءاباءاو

وهذا6(بغ2المادة،فظموسسةأوعلاجيةموسةقبمالأالأحمكدليفروأن

المسوفبة.مخفيفحالةفىباجهاويضافالمسئوليةامتناعحلقهفىالعقويةمحلمجلالابداح

:كعسنكجعئعنكأ.05كالكط).ءةكجمحسعفظيجكنهد-آ+بىمعقغققء.(2ل
!جججلأبنهنج+لهقعظرنهجكقفال!كلجقيجكثءكب.نحة

58غ2ص375وتم5ىالنقةمحكةأحكامجموعة؟65خسنةيوفبه"كا.بهن

مد"آجكعحح!مج-ه30"36،".6يةمعحأكع!م*قث845مهعةكجثالعه8يكحفكل(

!هم!ع5.لهك،9ميجةكثث"ءيلهر!خ+مة937.58لمحدرىمحدمحكيج+*لقصى

كردقتورا!8كاممعننلعيدمصطفىالسعيد!تورا-مم81مخالتالىمعطنىقتووا

.381عن3كا4رغمصطفىعوذ
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أنالفبودهذهمحل:ئلماعنئئلقاعةعي!رترئلنيئلفبتربر-645

الإجراميةالأفعالتوخفإذا:لإرادتهراجعااختيارهأوشعورهلمتهمفقديكون

مسئوليةعنهافهومسئولوأرادهاالاختيارأوالشعورفقكهحين.عليهاأقدمالتى

مسئوليةعتهامسئولفهودوتهاوالحيلولأتوقعيااستطاعتهفىاكانإذو،عمدية

تنوبماالغيرينومهأنيقبلفمن.القيودهذهتعليلتقدموقدةعمديةغير

ونتيجتهالفعلهذايداومرمعينفعليرنومهأنناءبفدامهمتوقعامضطيسيا

والحييكجراميةالإنتيجتهوتوفعتوقعهامطاعتهفىلمخاكلنأما،عمداعنهيسأل

يدفنماو"ينومةأنالبيانعنوغغةةلهق"عمديةغيرمسئوليةمستولفهودونها

النوميةباليقظةممابميكونومنء"3"كذلكعنهمسئولايكونالةملهذاإلى

ومجونالجريقخلإشالمادةأوكعملاحخطرةأشياءفراشهقربفيترلش

ممئوليةعنهايسألجربمةارتكابنجأاسةعمالهاعلبتدامهتوخاهمئطاعتهفى

-،م،-.
يهصمجبر

توافرمنالتقق:للعئولصرفضناعاما-فىئاففماوصل!-646

وقايعفىبحثايتطلبإذ،الموضوحظضىشأنمنالمسوليةامقناعشروط

-:المستوأيةلامة.اعالمختلفةالثروطبينذلكفىقرقولاة"83وطووفهااوءوممة

يرلمحفكعسرد-عكي+ظ5عكء+347.5،+..،وى(؟أ

8قععح!كدمة.ء*ةت"34"+.8ءنهكعةالععلأكفم"قهحعببج.م-،591"..ممقكج("،

،للنيرمثهميكا5باعتباوبسألالمنومأنالسائدوالرأى،كأ08مىنلغالىمصنهةالدكة!ر

لاوقكاب!يخرةتهداةالنانمامتخ!ملأتيمةللجرمخويآةاعب!اعتبارءفققير!اقسحوالأ

طربتةعنحفغهامقشأنفةتبشربةأداةطريتةعنةالجسكةطقياتحققفدقهو،الجرغة-

لنولفةهن!من734منغ7وةولافعنوىالغوكلفكرةتالبمقآنظر،بعئريةغيرأداة

خمد،ئمهع!،ر.ء*جثلإ3+..كهجثكأ(

،3*2782زنم8ءالقانوفبةالفواعدجموعة(929سنةيوفيه6!ضىء(8،

وقيكامج.؟136منةفبراى؟7ء،55صكا52رفمممب؟5م9منةأبريبهأولة

194ءكأمن39وتمغسالنقنههمحكةأحكمجمحة؟9كاهسنةيوفيه548168ء548

ء62،من؟59رقم9س1958يوفبهنة9
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الاختيارأو"شعورفقدمنعليهاترتببماأوبالعامةالبحثيتعلقأنفسواه

كلالنقضلمحكةلارقابةأنهعل!ذلكويترتب.الفعلذلك:ممعاصرةاو

.،رفضهأمالمسئوليةبامتناعاوخأقبلسواء،ذلكفىالموضوعفاضىيفبتهما

الممئوليةبامتناعالدخولايقبل؟تصبيباكافيا"ثلأحكهقدسببيكونأنبشرط

منامتنلمع(لهجقتهايقتضىالأحوالمنوقىالغالبلهثكءالنقضمحكمةأماممرةلأول

اكانإذيقررماأناغبير!مأنمنوليس،مختعيخبيربرأىالاستعننةيلموئية

؟بانكلمهعتهتقتصروبغا،مصئولغيرأمأفحالهعنمستولاجنائ!المتهما

هذاخطورةومدىخبرتهجكعدانمتعلقآانحرافا؟مانىالمتهمإذاكانما

قيمةمشةالمتهمالإرادةماالخبيرتقريرمنيعمتخلصأنالقاضةوعلى،الانحراف

منسانجبهبليهاهمعهىأووفاغمناغبيرأنبتهبعاملزمايهونأندونقانويحة

بحيثالوضرحمنالأصبركةفقد":بخبدير."يتغينبأنملزماالقاضىولييلأ

اوفعأنقدرأولديهوامخةالمرضمظاهرلوكانت،كابنفصهيخهالبتيتطيع

يرفضحينللقاضىيقنيدو.تكذبةالقرائنهلأنجدىغيرالمسئوليةبامتناع

تصبيبارفضهيسبببأنأقصئوليةبامتننعالدفعيرفضأوبخبديزملأالاضانة

.هخ8!؟غ!ونمكابالف!نرنيةالفواعدجموعة19مم6شةابر9؟7نفن!(11

.232من827رفم؟بالفا-قوفيةالعواعدمجوعة9296صنةبوفبه6شنى(2"

ء؟2؟عة؟83رقم7مج؟6،9صنةيلأبى؟"

البضن،يويدهذكرننهالذىوالرئى6يظفمحلهسلطةمنللخبيرمامدىمخديف(3)

ئحلااقممكلننخاماتقريرهفىيذكلأنالطبيبواجبصنآنلبةيغمبفريقآولكن

ذللة:فىأنظر،هببةالأمذهومدىللمغونية

جكاةآمحق+نح-مثمحكظعي.ء-"93متج+.8.ئ

.52ءة؟5.رقي3مجنرفبةالفةا!واعهمججكلة؟93كاصرفتوبرمنةأ53معة(4،

نوفمير؟5،907من3كا9رتم8النقنننمحكةئحكاممجوعة؟953سنةونبه8

.-896ص؟90رقم15س؟959سنة

.485س،54رفىنيب!ةالفانرالفواعدمجموعة؟936شةفبرابر76نقفة(5،
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منلهوليس،ادببغيرازفضعلىيقتصرأنلهيهنلمثمومن،فلأ2كلفيا

ومن.بالعقوبةنطقهمنالمستخلصالضمنيالرفضكليقتصرأنأولىباب

"أنواجبهمنإذ،بذلكيدخلمولوالمتهممسئوليةامةماعيقررأنالقاضىحتة

حقهمنيكونحتىعهاالمسئوليةوعنبعريمةالجرأركانتوافركلمنيتحقق

،"2وهبأفتهمأنيدقعالمستوليةامتنلمنشوعذليسإتثم،بةبالعقؤيتطقأن

أولإلىأفعالهعنمتولاالمتهماعتبارهفىالقاعىيستندأنتسببياكافيايعدولا

الوقتفىمجنونأنهيبدلم"أنهلملىأومسئوليتهامتناععلوالدليليقدملم

المتهمتمتعإلىشارةالإيغفلحينالقانحىيلامولاء،"محالحكةأثناءالمناصب

عاهةأولجنونمبمئوليتهبا.تناعجديادفعاالمتهمدخبذابلاالعقليةبقواه

ة،؟،العقلفى

-8هص25رنم56سالنقعقمحكةأكع!عيعة؟659سنةيناير26!ظ(؟)

،67؟عة7؟5وتم7بمالفانرفبةالفواعدجموعة؟8،9سنةدبسبر؟7ففق(2،

المتهمجغون)ةباتفىنستغدأنالموضوعلحبهةمجتةلا"إنهللحكةتفولةالحممذاوفى

بىلخف!لمأتمنميتنببتئنالحالةمذهفىواجهامنلمني،دئيلايقدملمبأنهالقولةئبة

."دعواءعلىادديلةلإفامةهوتطبلهولاالحادتارفكلبوقتمجنو!ا

السابق.الهامثةفىاليهالمثار؟948ديمبرنة؟كانفنة(3،

فأصبحنفسيةحنلةاخاجمهفدالمتهملمنعابرةصيخةىنفدطحقولجديآدفعآيعدلاتم.4،

؟895مابرنة97فتغخ:الوقىاجنوندورلمنةالتعفلدورمنخرجوأنهلهضورلا

ائتحقجقسنطةظكايخعلىوحرسأ.137من3؟4وتمه.سالنقنهخمحكةئحكامجموعة

الأجرامئعةقانونمن338المادةفتففدالعفلبةحنلتهوتقدبراقت!خعنمنالحكةأو

محجةيلى!عالأدعابفا".أعلي؟؟952لسعة353رقمبفانينبالمرسوممعدلة"الجنائبة

اثظووةالحكةأوالعامةالنيابةالجزفىكطنب؟ظضىأوالتحقيقاقانحىمجرزالعفلبالمغقمحالة

الملا!ةمختاحتياطيأمحبوسأكلن)ذااثنهمبوضمبأصأنالاحؤالةحصبعيهاانعوىأمامها

يرمآوأتحيةخمةفىجومهايزيدلانددأولمدةلذللةاغعصةالهكوميةا!فلةأحدق

المتهميهنلمبذاومجوبن.مدافحلهكلنبناقيعنوالمدافعارامةالنبابةأقرالباعبد

.،آخرمكنئىفىالملاحظةتحتبوضعهمربمآناحتباطيأعبوسآ
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الثمأرعقدر:ئبئرديخئمنناععمر-هرايرمحكأضىجةفرئلتر،-264

لجنونمسئولئتهامتناعت"ةتهمصراحيطلقانباففطرالمجعمخيهبلىمماأنه

المادةفىفنصيمتهجر؟ارقكابهظورتهنفسهالوقتفىوثبتتالعقلفىعاهةأو

لإقامةوبلابأنأسىصالرلمفا"أنهعلةالجنائيةالإجراطتقانونمن3غ2

التىالمجةتأعىعقنه،قعامةبسببذلككأنالمتهمببراعتعأواوعوى

الحبعمبىعقوبتهاجنحةأوجنايةالواقعةلمذاكانتعاءاوالأعىأصقرت

المختمةالجهاتتأصأنإلىالعقنيةللأمراضالمعدهاغالأحدفىالمتهمابحجز

الرنموكل،هذا.الشخصخطورةالمجتمعيفىنلندبيروهذأ5"سبينهبإخلاء

اممععتإذالعقوبةلامحلإذ،بضوبةليسفهوالجريةسلبعلىانظوائهمن

لهذالامحلأنهالبيانعنوغنىءاحدترازممةتدبرمجردهووإنما،المئولية

المحمونارتكابخهائىالاأوالابتدائىالتحتيقمنت!ثنذابلاالتدبير

الإداريةللسلطةأمرهوكان،بهشأنالقذآئيةللسنطةماكانإلاو،"مم"الجريمة

سليمةوهى،المدبيرتفريرجمذافىسلميمةالشارعوخطةء"2)مجنونأىشأنشأفه

باعةماره-القصاءإذ،دارةالإدونللقضاءبهالأعياختصاصفىبعلهكذلك

ملامةنقديرعلىكارةالإمنأقدر-المتهمشخصونحصالواقعةحقققد

جراهيحءالإهذا

..الممثروحمن8؟3الماجةعبخالفانرنلمشروحالأيضاحبةالمذكرةأقلر(1،

يخجلذ،جريمةبرتكبلملذاالجمونضدتتخذالئالمدابيربادواسةحرضدن(21

المئوئيةءلامتةلمحاببنونكببفىللبضفلنقعنذفة

موضوعبتأممننلجبنبنالجرمبرضداتخاذهايتعيالئة5الاحترنؤائتقاببرمخدبدثك(

عندلطلاقخراحمميضلهفلانلجتععلىخرمصدرشعخفعنالأفمولاء،نلجنائيةالسينصة

اقصلعةمنولبية.مخهايقللأوالمحطووةكلعذه؟قضىقدنددجهمثم،المسشولبةامتناعثبوت

إجرامهمأنلذ6العفلبةلأسافىالادبةالمسفشفياتفىايداعهمصالاحنرنزىنلتغسربهوقئن

نئربللنسجفغعيةوولايهونتدخاةنرحمنومخنظعلاجوسانلهإلةحاجةفىمجلهم

المتشفباتفى!أقبممخصبصاقلائمفىنةنهنهولية،العصببةأوائعقلبةالأمرانهدرنحي

لاشرافتخغععنهخهقلأعب8خاعننوعمنموسسبتةلهمعصصأنالأجقربله،"لعادمة

فضلأبى.+ئة
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الثافىالمطلب.

يمةالجرارتكاببعليالطارمحءألعقلماهةأوالجنون

مسئوليةماخيعدلاالعقلةعاهةأوالجنونأنقدمنا:فحبعب-143

ذلكلعنيو،الفعلارتكابوتتالاختيارئوالشعورفقدإلىأفضىأذاإلا

الاحعيارأوللعثعورشدمنعليهترتبوماالعتلعاهةأوالجنونبذاكانأنه

فإنواختيارهبشعورهمحتنفاالفعلوقتالمتهماحينكانفىالفعلعللاخين

قائمة.تظلالجنافهالمسئولية

منيضحردئنيمكنلاالفملعلىاللاحقالعتلعاهةاوالجنونولكن

المغهم.موابهةفىتتخذالتىالجريمةعنالناشئةفالإجرامات،للقافونىالأس

أئرهاتنتجلاالقانونيخددهمحين!وعلىبه!ثرهتأأوفيهامساهمتهوتفنرض

ارشد.اليهيعودحقةبرجاهمامتعينايكونولذلكةرصعدهقاقدوالمتهم

بعدتعرضوقد،المحاكةأوأشقيقتبجراءاأثناءالعقلعاهةتعرضوقد

التهائىءابحصدور

الأنر:ئوئلماك!ئاففببهإجمرئوفتتاوأئللارصئلفلعلق!-644

قدتكخلمالتىجراطتالإتأجيلهوالمرحلةهذهفىالعاهةطروعلىالمترممب

-.-منآا33*المادةيفكمهذاعلىفصتوقد،؟العاهةصابةالإفبلاتخذت

اكفاععلىقادرغيرالمتهمأنثدتاإذ"نهبأفقفمتالجنائيةجرالحتالإفانون

عليهالدعوىرخيوتفالجريمةوقوعبعكطرأتعقلهقىعاجةبسببنفسهعن

اكحقبىاتيهاءبعذالعاهةعرضتفإذا:"؟"رشدهبليهيعودحتمةمحاكتهأو

فةعفتءقببراحمتعملتقدالجناث"الإجراطتقانونمةنهمم9المامبأنيححفذأ؟،

لبسولكن،آلعفو؟اتنرنفامن62المندةفعلتكا،الجنون،بلفن!تفرفهولم،العقله

يشيهومو،واسعتعبير،العقلفىعبعة"قعبيرأناذ،قيمةالنباغةفىةلاختلافلهذا

اطبههءا5معنافىابخونممددون
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والسير!رفعهابعدسرضتبذاو،ونعهاأوققةالدعوىرخوقبلالابةلمائى

يققةأنذلكعلىويترتب،ائتاليةالإجرالحتانخاذأوقفتهايجراءابعض

رفة،خلالهامعينةإجراءاتاقئاذالقانونيتطلبالتىالمواعيدجميعصريان

التىهىللايقافالموجبةوالعاهة.اختلافهاققلأكلالطعونمواعيدصريان

تتحقتةألايخشىبحيثنفسهعقعنالدفاععاجزاالمتهمبعلشأتهامنيكون

الإجراعا!تستأنفأنيتعينولذلك،لهتقريرهاالشارعيريدالتىالضمانات

لالمخذالئالإجراطتالإيقافولايشمل.رثدهللمتهميعودأنجثجرذصيرها

الإيقاففىلكولايمتد،الشهودسوالأوالواقعةمحلالمتهمكعاينةمواجهةفى

قافونمن3غ.الماد)،4لازأوهـستعجلةأتهمابربرى"ئ)اجراءاتالإإلى

كانتبذا،الحاكةأوائتحقيتةلسلطةالقانونيجيزو.(الجنائيةتجراءاالإ

المحالةاحدفىالمتهمبحجزالأمربصدار،الجسبتهاعقوجنحةأوجنايةالوافعة.

وتخمم(الجنائيةالإجراعاتقانونمن2ا339ة2الما)العقبيةللأمراضالمحدة

اخادة)عليهجهاجالتىبةالعقومدةمنالحلهذافىالمغهميمضيها(لتىالمدة.

لأحتياطخ.الحبمةشآنفلكقىشأنها(الجنائيةالإجراءاتفانونمن34(

العقلطعاهةاطرأتإذ:ئلناقايلخجعيرئللارممئلعقلهاقى-564

جهاقغىالتىالعقوباتتنفيذإلىتأثيرهاانمرفالنهائىعاطصدوربعد

بانزالالعدالةبقرارإلىتهدففهى:متموعةأغراضوللعتوبة.الحمهذا

يمته،جرلمليلايعودردىكلإلى-كذلكوتهدف،يمةالجرشريقابلبالجافىععر

هنهوتحقيق"الجافى"!بللثبعضميحتذىلاكلالناسكافةيحرإلىوتهالف

تنطوكةمالمدراكيستهاخممبزاكلعابهالمخكوميكوبئأنيقتضىالأغراض

وتأهيليإصلاحأساليبمنتتضمنهلماسنجابةوالإإيلاممننهالضوعليه

لماليمنقسؤلامجرديستحقهبكنيةؤلعادلجزاءأتهاالناميهافيهايرى

خة\سالرحيةالجفعة19؟غشةفبرا!ر؟4ظنة:للاضلافبالنسبةنظرأ(؟،

.؟آ*مر6.رقم
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أصيبإذأجميعا؟اتالعقرقنقيذإرجاءمتعيخالكاتهبذالةقلماعلن5يابرهاما

خطةهىهذهئيستولكن؟انهائىالحمعلىلاحتمدبجنونعليهاغكوم

النىباتالعقو-باتالعقومننوعبنبينعلىانتفرقةخطتهتنومإذ،الشارع

النىباتوالعقوعليهشخصالمخكومموأبهةفىتتخذنجراجاسةتنديدهايفترض

تنفيذهاءيرجأالةانيةدونفالأولى"جراءاتالإهذهمئلتفترضلا

الثلألهةبكالأشغالسالبةأكانتصواء،يةبالجرالماصةفالعقوبات

الأرلى،فىالط!ئنةتدعنالبوليىكراقبةلهامقييرةأمكانتواءبنوالمجص

قى.الجنائبةجراءاتالإقانونمن74همآلمبدةقىارعهذاالمننرعفرروقد

تأجيلهروجببجنونللحريةمقيدةبعقوبةعليهاركوماصيباإذ"قوله

بوضغتأصأنالهطمةللنيابةالنارعويحبز5،قئ"يبرأحتىالعقوبةقنفبذ

تنزلالحالةهذهوفى،الهقنيةمراضللةالمعدةالمحلأحدفى"عايهنلمخكوم

من487المادة)،بهاالمخكومبةالعقومدةمنايلهذافىيقفيهاالتىالحة

1951سنة3\6رفمونالقامنمممالمادةفرددوء(الجنائبةالاجراءاتقانون

مو!يابشفاءالتأجيلسببزالؤإخا؟اهمعينالصجونننظيمطنفى

-طوالمهالعقولمقوطالمقررةالملحةمربانيوففو،العقوبةقنفيذتعينعليه

المادة)التنفيذمباصرةدونبرلقانونيامانتدالجنونباءتبارتنفيذهاوقفمدة

عنامالإبةعقوتعدئأنالمنطقيقضىو.(الجمائيةالإجرالحتقانونمن532

عليهالمخكوماصيبلمذاتنفيذهافرجأالعقوباتمنالطائعةمنهإلىمنتمية

لفةأشعيلفىتقنصرقنةالجنةالإجرنطت،ترنس887لطاتأنبلأعغذ(؟ي

فانونمن62المبدةفغلهالذىنلنولحة"العفلهعاهة"قعببرائيهقضبففلا،الجون"

.،العفليةنلفوىخنلفى،نعببراضمنتففدالسجونيمتظقافونمنكاهالمادةأما،يةنلعقو

مجثبوامجمعئفىيمهمآنيمكن،نبماون5فنببر،نجيةنلجننئلاخلافنرىوت

نلوأربرالجغونلفامذا.نلنحوفىفرنافىوللقنهاءالففهفقموقد،العتهيةعبعاتثمملهكا

بطبمبعتلافهو،امتليةارى%قفىخلل!ءفبيراة"قىال!ببت.القةفانونمن68للمادةفى

ء،58منالمعبدممعفىالعمحدندكتور:ةئذ-ةمكعا!لر؟-منسعةدقةتو

بنيمهنلقرثنون-4؟ذ.
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الإجراءاتقانونمن(14فيكلالماكةفىفيقرربفلكبلمالشارعوقدكان8:مجتون

،ماء.تنقعذيزقفيجنونبالإعدام؟عليهاغكومأصيبا،إ"أنهالجنانية

جهللمبمجوالمخصمننبارعالعقليةمراضللؤالمعدةالمخنلأحدفىيوضعوعامة

خيمهعددعنللثارجولكن؟،يبرأحتىالعامةالنيمابةمنأمر!ناءعلى

محلبذلك.يعد.ولم،لإ(52لنة((6رقمبقانونبالمرسومالنمذهذالخدف

اكمديلهذاكلنححلهوقد،عليهالمحماكرمجنونبسبعبالإعدامتنفيذلتأجيل

بالجنؤنبإءابتهممحامجيهمبؤاسطةيدفهونبالإعدام!مايكومبعض.".أن.

الغعديلهذايرتبريمكنو،لمةلهاللأيهالسيرلوقفتوصلاعليهمالحكمتنفيذعند

.مجنونقىنفذتولومدفهانحققوهى،استئصالبةعقوالإعدامإنلقولبا

اقامغيرمجردبالجنونالدفعنينفإخا:حاحمةغيرالاعتبنراتهنه.ولكن.

بن.قيلاإذو،يتهجبرميرىلتتبينتحققهاقالعامة"،،لمطاتوتعففى.محيح

ء،أخركةأنهاكألهاأزالفكرعنييمبانبجوزفلااستئمالبةعقرعدامالإ

كلتةالناسردعإلىوشلةوأفهاالعدالةنقرنرإلىيهدفجزاءأنها*أخصها

*مجنرنقىنفذتلمزاتتحققلاالأغراضوهذه،يالجانىالاقتدا+منبنحذيرهم

منمافيهبدراكوماجيتهفهمعنيعجتبمجنونجزاءإنزاليالمنطقيقبل.لمذ-لا

..فةثمومن،لهالإهدفقمعوةغرالجنونلمعدأمفىالناسيرىولن،ئإيلام

.لههيث"ننرايحالأئرفيهلتنفيذهيكؤن

تنفبذهايفترضلاالتىباتالهقوطائفةفىفقكخلالماليةباتالعقوأما

تأجيلرعالشايرىلاثمومن،عفيهالمحكوممواجهةفىتتخذجمرا-اتإ

المخكومذمةفىديناتنشىح.فالغرامة:بجنونعليهالمخكومأصيباإذتنفذها

الاشعانةبجوزلاولكن،عليهالفيممولجهةفىمالهعلىيهاللتنفيذيجوزوعليه

كفثة.(الجنافةالإجراةات.قانونمن5(3المادة)لتنفيذهماالبدزحبالإكراه

.؟295لسنة؟؟6رتمبفانونلبرسوءلمحروحالافيثحبةللمذكرة(1،

رب.عجهـةكأ-فب+!لأتهما"67؟+-(2".



-يهبىبه

-جعالذوسوعناسءعل!للتنلعبتعليهةالمخكونمحبسيجنمكأالبدفىكزاهالإأن

لجنولتهفبةباذلكيتصورولا،الغرامهبمجل!"لوفاءءلخلحلهادتهلمرعلىوالبغط

."؟"لحمعليهايضنطولايكؤنادنهبرنخاطبأنيمكنولااعبهاببلامبدركلا

دوربهاالحمصطوربمجيدتاقانياتنفذأصهاإذ،المصاقرةتنفيذبوقفولا-

الثةءملكيةبذانهنافليالمصادرةالحكمانذت،كانأتالإجراءحاجة

.-"..ةل!بلالمليلملمجمإدر

بر-لهاقالض

اختيارىغيرسكرنىالناشئةالغيبوبة

المسئوليةمنالماغالسببهذاءلىالغارعنص:0646-نميبر-

يهونمنعلىتابلا"أنهفقررباتالعقوقانونمن62المادةفىالجنائية

عنناشئةبةلغيبو...:الفعلاتحتكابوقتملهفىالاختياراواسعورفاقذ

،يحذ".ءاهي.منمسلمغبرعلىاوعنهقهرآأ-خذهااإذنوعهإكانأيمةردخم.رقاقع

همهتقبتخ!.حب،3"395+م8.فىءب.(ة!

انففهولكن،الكرئنبثنوبةنحبفآنصآالفرذى5اتالعقوقانونلاينضمن(2،ة

إلىالصائذالرقىوبذمب،الجانبةئلمسئونبةفىناحاةالفراعدللىعبالرجريمصدانيا-وفقمضاء

قخنأةافيآباعتفىهيةنلئزيقنحفالأولة،نلاخمبرىوالكرنلاصطرنرىفلكر.مهانتفبرفة

ايكران-باخمازءكاتلمذماحولةونلنفبءنانغهيهخفلافوئة،نمةناالمسئىبةونىفى-ولك

مساغانهازبنرىقالففاء-:محدبةغيرمئوليةسرىيأللاأنهئممحدبةيألىبنئوفىبة

قاةونشسنولا-ةب!ممغبرليةمؤئلابأللاأنهبرونافنهاءاثغلبن!لو،عمدا

ةبوعما"رببتعانو.!"ونلغيحاءافتههاؤلك!كلآلاشلحرأرىبنلبهرخامآنصأالألمإفى"دكوبانة

؟الجنوثةالهامهثهالمادةعببهتنهةالذىالوعا""انحعطرابتببرمدلولةفىداخلاهعنهالنائنة

اثنقةضىثأنهفىوردفندالنبهر.لاختيبرىئما؟.ميجوئةمانميعدثمومنةالتلىخموعبيات

خماتهفىجربمةنجعبةالمنهضرتأودى11الكرمنتجلةتقالألمانىتالفو؟ونقامناكابحء

مق6لأعلى"لمادةانفكافيةقحليثبتآئازتوقدءمفقاعيهفعلاغيوبتهأنناءاناكرافزفئنه

)نالعفطويلاءحماكت10القؤقيانن،وععهاقاضانقدالثارعئنللىالمصرىابعفوبنتطئون

:ءالأولةالكت.شانفىفصين،لأخبرحذاويقضن"الهمدىباتازفيوفانون(؟889سنة

المنكراتظب.كلنلمااببمةلوجودةافاالافعلبرازممبوتتبرءبايكروممظفاصةق"لنادةهو
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الكريهونأنفتطلبالمسنوأجةامتناعشروطالنمىهذاقىالشارعحكدوقد

وأن-العملفىالاخةمنوأوالضورفقدعليهيعترنبأنواشترطاختيارىغير

يقررسـالذىاطعأنبذلكيتفمحو-"8"الفعلارتكابوقتذلك؟ماصر

القافونديبينفاممةالاختيا،الكرأما،الاختيارممةغيربالمكرخاصالنصهذآ

"الشعور"فقدوهى،ادتوليةامهماععلةلملاالشارعأشنروقد.صراحةحكه

المتطلبانةالشرطانوما،الاختيارحريةأعة"الاختيار"فقداو،اقييزاكة

القيمةمنتتجردأنإلىانمعاوظفيودى،قافونيةقيةذاتالإرادةقعكون

قجريمة-المعنوىالركنينوافرفلا

المثارعبح:-نلنعوبيىوالنملنرهالهم"بنوفىيز،ئلمصرفيج-647

،الشرطنفنفيهماوتطلبواحدفصقىالمئوليةلامتناعالسبببنهذاجمأ

عئيهما.ورتب"الفكلاتحتكابوفتالعملفىالاخ!ارأوالشورفقد"وهو

ويعد،مخافدللقا:ونأنلوكللدراوعنعاجزأأوطببته-ااد.عنعاجزافعاله=وقت

كلنأوبهاماولهاعلمدونالمكرةالماكةتاولكلنإذاالنصلهذاوففأنضطرلريأالكر

بمنبرلاالقبفونكلنئذاأتوتمررالاختيلرىاكرباففعة86المادةأما"لمرئقنهنحد

-هذاقوافريفزضىباختبازهنلكرانمبنمسمأفوعفعدأوعلمنوافرلمذاللابمةجرنانسيد

بهءكابهصدأوائعلم

ولكن،ابئئيةالمسئويةفى،تةنيرحبتمنالكر-فىللمحثظخقرنسفناتقتعر(؟،

ذلنه،فىهمم؟رجتهة:أخرىفاحيةمنالجنانىا)قاؤنينىالممكرةأوالمخدرةنلناةيىفننولة

-أضرأرابهبرةواخمورلشخدراتأنفىنليانوغنى"جربمةنيرهتأتحتترنحبلمولوأى

ومافولةب1لهفيد:المنالدصببلفيأفنار،العاةلأخلاضط2أونلعاةنلمحةحيثمأصواء

؟9كا8،اتفيالمخد:الإجعبن،الملاحنجبتعدنلدكتورى"كا3هعةمكررأ!ل7وثمكا

لحالاممدواقكبرنقبأغ!السبا-قالحنائبةحيثمنأهمبغهاولكة،(بدهاوما؟ه

الاحزازبق-ايرابيرمواجهحي!مناراجبكلنثمومن،الجرامئلينرتكابةندخ.عابمهاخطرة

فمافبت.وقد،ثديدةبنوباتنلمخعواتلحرأزعلىعغدناأثاارعاو؟،بفبة.بالضوبهةأو

2892لسنة2؟رغالةافون(ولافصدو،فيياوئلاتجاراققراتلأ+خعمالةنلننمةفففواجة

؟83رةنهالقافونبهواقبدلألغىوقد؟395لسنةع5؟رنمبفانونالمرسومعلهحلنم

اغلامف.أوالعمومبةللطرقةقالبابةئفكرعلىنئخالفةبعفوبةالغلىعوبعاقب-؟16ءفبة

ء(العفوباتقافونمن،ثافبآ،538لمالمبجةقشمومية
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فبيتهم!،يبروهمائلجمعولمذا-والنابالمتوايةامعناءوهو،القانونىالأثرحين

حللىوالسيطرةينحرفإجمةالحافىقاقييز.النفسية"لآثارحيثمن-تقارب

بؤدمحةقدإذ،يختلطانقدانهائهقىوها؟محموسنحوعلىتتتقصالإراقة

بظتهاولكن."ث"العقلاختلالإلىمفضتسممكولىإلىالكرعلىننالإد

ولكن،أخشاركةغيرأنهالعقلعاهةاوالجنونفىطلأصل:وامخةقروقا

فىحدوتاكثرأالاختيارمحةالمكرحالاتلمنبل،اختيارياقديهونالمكر

فىفوعيهنحدفىالعكوثمكانومن،الاختيارممةغيرالاكرحالاتمنائعهل

الرغموءلىءآلعقلفىعاجةاوبنونبصددكنالمخالهامحللاأحكامإلىحاجة

-2حالتانالعقلوعامةفالجنون:بيتهماواضحفارقفثمةالنفسيةثارمااتقازبمن

نفصيةعلةآ:لمرمانمكانتومن،نرالاصتقرمنقدروهاالغالبفىمرضيتان

لمصابتهبعدبأنهالقوليمكنبحيتشخصيتهفىشاذاتنبراتعنىبذ،عميقةالمصاب

صفةلهاوئيستعارضة-نلةبةالغيبؤولكن؟الإضابةقبلعنهمختلف-شخص

المبالضةإضفاءمعحقيقتهاعلىتظهرهاننماوالثعخصيةمنتغبرلاومى،المرض

عواطق!منانالكلتصرظتعنهتكمثف!فما،وخصائمهاعماعرهاكل

فىتظيرأنبلجهاالمكريفينهماعال،؟الفعللههىء.-وعادأتحوانفعالات

فىالتحكمفلايعطجتقلتهلمرا2مبةالكانسيطرةلأنمنضخمةعووة

تكشفماأفا؟الاجماءيةالقبممعالمتفقالجانبغبرمتهايظهرلابحبثشخصيقه
مرضةثنوذهوإنماوالعبديةشخصيتهعناصرمنفئيسالمجنونتصرقاتعنه

على.تأئيرئلجنونإنغولأنصاغتمومنةالشخصيةهنهبينوبمغهلاصلة

.كهر2"عليهاالسكرتانيرولكنكبئقشخصية

منمتحددةأنقئخباينهاقييزعلىالفقهيجرى:اللرانولم-648

*+لوحععجة+مثكب،فميجثعهبمكعمقهصىعةجج+.ة73غظ(؟،
+.تج24فملا+جهكنهب54طعلعظعظمالفعبلا5"6مف+.شالة

ء!خة:عققكةءةكامقهمقعخمت!"+.5تقف!بى05ثب!(*ؤ؟-
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المخستمولهذا.بم.أخميلىوغيراختيبرئإلىتحمببهحيثمئهةمشبمنمص"ف.نلمبهش،

جثمن.ةمبنمو-.!ةالشمارعصرخكأقدالأولتدونظلثانى،القانونية:أهمعة

كذلبةىإهميتهالصدمبمولهدا.؟بمنيطوصكل.الجنونإلىبفضصعبهرلمليأئره

بهكاخمةأو-بالجنونا:لىصةللاعحكاموفيضعخلافز:دمسئوأيةماخيعبب؟لإول

ينقنممو.بهفاصةاحكامإلىحاجةوفىالجترنعندضنيرالنابىأما،العقبة

،الايقعارأوا(شعورأفقدماوهو،كامةإلىجذلكأثرهحيثمنالبهر

.لأولاأناكقسيمهذاوأهمبة؟فقطأحرمامنأومخهناأنقصماوهو،وجزئى

امجتبنوهساغوإنيمنعهافلاالثانىأما،المئو)مةبهتمتمعالذىهووحده

للعقنبةمخففاطزفاة

غيرالكبربينالدراسةقىز!اطنرى:.ئلىصهقفبم-نب46

للاعولكالثارعبهصرحالدممةالحكمفنبين:.ألانحتيارىوالكر.الانح!ارى

-:-،-."-ء"للثانىيقرلإهاقىامحاصتخلاعهاونحاول-

..ا؟ولالمطلب..-ر

.:الاختيارىغيزبكر.."..

فنهو،-بةمسوغرالخختيارىابكرححكم؟يانيممرلا:بتهمر6؟ب.

لايقررهايحوهنمأبم-الجنائيةالمسئوليةامتناع-القانونبهصرح:كا

يتحديدلهاممهدينبلملافيمانستظهرهامعينةةروطللمبئتواقرتلمبزاإلايلقانون

:.اخععارىغربعدمتىبيانوبالنكرآلاد

عنعقلافيرناختةبةغيبو"بآنهايكلكنالثارععبر:الكر-665

تضعفجالوىأوفهافينحرلحرضة.حالةبالكلوالمزاد؟8.نوعهاتاكاقأغقزةنر

ةيصفن..إلاح+ذاتهقىفالكرءالجعممقىلماديأدخلتافيتحادمئتبجةعلىالبيطرة

ءمح!لخعع!ةق!.6ه!++..ءكتئضقع!ئكهم*55ء3مكهنم+يةئمئلهعةتفصمأ؟،...ا

5نهمكعبرج.ء+9قكعنهة5+.3.ءعء-ظ-!؟.-.....د...".:...ءس:،
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؟،إخاخلاياؤخاصةالجسممادةعلىمعينةتاثرتحموادإلىمرجعهلمنكلنو

ابخوبربدمانمنثوهاكانولوالممتمرةبةقالغيبوثمومن،موتتةحالاوالكر

علرعهحالاوالكر،العقل؟ماهةتليقإنماوممهاكراذاتهاقىتعدلاالمخدراتأو

فالغيبوبة،الجمفىأءملةوليست،خارجيةموادتأثروليدةأى،مصطنعة

النخلبهةعنوجمزهمينةموادالجملمفرازمرجعهداخلىتصممعنالناشئة

الموادنىالقانونةعبروقد.ين"العقل؟فاهةتليقوإنماسكلاتعدلامتها

فىيفهمأنيتبغىالنعبيروهذا،،عقاقيرمخدرة"بأنهاالسهاكرتحنثالتى

الذممب-المعمنىفى"الخدرات"قحبلمنتكونانبشرطفلين،أوعالمعانى

اقعمالهاوتنظمالمخدراتمكانحةشأنفى؟965لستة(82رقمالقانونيحيده

ورودهاعدمنم،ينالرعلة،مخدراخقارا"المادةتكونفقد،فيهابيحوالاتجار

اوى.علىالنحوالإوادةأوقالوفىقوثرباعتبارطالقانونجهناالملحقةاجداولفى

ه،مخدرةعقافبر"وأصيا!هاأنواعهايالكوئيةافوأدوقعثه،سكلايعد

يخنأنسواء:الجسمفى،المخدرالعقار"يدخالكيفيةالقانونلدىوسواء
كيفيةأيةأوالجلدمسامامتماصأوالحقنأوالنمأوالنمطريهتعنذلك

ممصورةركأ،أصركة

يهونصورتينعلىالقانوننص:"مخماصكعغبريعرئلعبرمفة-652

عنهكتهراالمخلىرةالمادةاقهميتناولأنآيؤولى:اخةمارىغبرفيهماالعكل

يلادتتتاول-أنترممرضالأولىفالصورة.بهامنه2غرعلىيتناولهاأنرللمانميج

أومرضكعلاجلضرورةاستجابةأومعنوىأومادىإكراهتأئرتحتكان

المخدرةالمادةتماولأى،غنطفىالوقوعتفترضالثانيةوالصورة(لجراحةالهيو

كظحكقئظكرقغجمحالعكارجنهحب88ف،".هفة(")

بي؟رنممصطفىعودعودالدكتوو،ة88محةالسعيدمعطغةئلسعبدلهلدكتور(2،

.388صر،

.،،؟جمةالسعيدمعطئىالمعيدالدكتور!كل(
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القةالصورةأنذلكمنيخلصو-التخدير"؟"عمانهامنىيئ-*أبائمقادا

المادةننماولمنصبملمذاماعورةهى،اختيارىغير،4بأالكرفيهايوصف.لا

هوىرا!خالاغرظاكر.تناولهاإلىحرةوهىارادنهواتجهتبخصائصها

،(ة5يم،محثةمنهنجردأم9،كأ(،مححفكخطأإلىسواءأرجع،غيمارالعمدكةالكر

5ثعمحكصر(5،نهللعهمعالعمدكةفهوالاختيارىالكرلا

بعينههواثرطهذا:لهمالقةئبرنهنمارارللشعزرفقر-653

العقل،علمةأوالجنونعلىبناءالمئوليةلامتناعالقانونيتطنبهالذىثرط

القاؤنيةالقيمةمنالإرادةيجرد-الذىهوالاختينرأوورالةانتفاءأنوعلته

مسموالاخةينرالشعورفقدالقانونيتطلبولاءمقعيناالىموليةئمتننعيجعلو

الاختيارأوالثعورتحوالالشرطهذايعنىولا-احد!بفقدبهتئولكنه

لامجونبحيثمحسوسنحوعلىأحدهامنالانتقاصبعنىإتماو،.تماما

فىالمتهمفكانالثرطهنايتواقرلمفإشا.بيلإرةدةلهك"القانونادلإعتدمحل

."+ةممطتظلطقالممئوليةواختمارهبثعورهمحتفظاسكلهمنئونم

يرددءئلفملب":لليئبرمتيارئومرر%فففيرطعبصرة-654

بزالأأثرهينتجلاتوفيةالمهماغبأنالقاضبةالعامةالقاعدةالثرطيهذا.الشبرع

899/"ةسفبرنير؟3معي:تتخلافإنالمسنونيقالجنانةاد،ننحطربهنالسكرلملمفاأ؟،

528رقم*ب؟8،9سنةفبراير*"99مة6..وتمهبالمانوفبةالفرأعد-عوعة

-88ئذبى

الموين-عخامن626مة632ونم:أوالاختببواكموربفدالمرادهممرنقأنظر(2،

المحكةأفهبرتوفيه،887هه38رتم7ب؟98ءمنةرب(رف2ففغة،كا(

عاثملاكلنأنه!ريفديدسكرحبلةفىكلن،للاكمأن؟قكرلمامحلهفاكلن

بمة.الجرعنمسئوئبنهفررجينمحبحفةو"محلهفىالآحتيبرأوابعورطجعكلهأتمفبدلا

وفبه،685ة227رنم5بىقنقنهمحكةأحكامجمومحة195،صنةمإؤ2؟غغي

بمببوالاخبنرالمعورطفداثنهمعلهكلن"سعدلملأفهظمعرلليبن"لحكانلحكةقغبرت

."لاأبالمبرطته
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فقدفكان،النرطهذاافتفىفإن5ال"2الفملاوفكابوقتمتحققاكان

حينكلنعهافىضالاأوالفملارتكابلحظةعلىصابقاالاختيارأو"لسعور

تمتمعءلافالمئوليةالفعللحظةبهمامحتفظاالمتهم

فىاهمهموجودمنالتحقق:ئللراسآ-فىئلفنماوعلم655

تأثيرهبيانواختيارممذغيرأويااختيارلمذاكانوماسكرهنوعوتحديدسكلحالا

تبامرهارفابةدونالموضوقاضىشأنمندلككل،والاختيارالشعورفى

إلىسانغةأدلايلخبناءوأبعهىالأمورهذهفىفصلفإذأ،-"2النقضرمحكمةعليه

علةباردالقاضىمبنماو.حكمهفىللطعنمحلفلاصئوليتهعدمأوالمتهممسئولية

دونعليهردأوالردأغقلفإت،السكرعلىبناءمسئوليتهبانعدامالمتهمدخ

وا"لاختيارالشعورفاقدمالمنة"كاناإذمابيانأغفللوكاصائغةأدلأإلىاستناد

لمنالإلراملهذامحلولا،الذبيبقاصرلخكمةأل!2،لاأمالكرحالةبسبب

الدخهذأمنةيقبلولا،"8صكرمؤبصببمسئوليتهبانعداميدفعآالمتهمكان

المتهخأنمنهيبينلافيهالمطعونالحبمأنطالماالنقضمحكمةئماممرةلأول

"ملأ.الكلبسببالاخةمارأوالشعورفاتدكان

الثانىالمطلب

الأخةماركةالسهاكر

يفترعب!و،الكرالمدىهوقدمناالاختيارىكالكرا:غهبر656

المونة.هذامن6؟2بى406رتمالناعقةمذهقأنظر(1)

.756ص؟58رنم؟؟سمحكةالنضهأحكمجنهرعة؟960سضةنرفمبر7صنى(2،

.6*ءعة227وقمسهللقننمحكةنجوعفأحكام؟895سنةمايو2؟هق(3،

.878هة28رنم7بالفانونبةالفولعكجموعة؟8،9سغةفبرابر2!ق(،غ

ت92مة؟55رنم7مجالفاؤفبةئلفواعبجموعة؟*86ممنةماوبى؟*نقنة(5،

.365ة؟كا5وتم2سافعنههعكةأحكامجموعة؟9هءسةةديسمبر؟؟
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نننكلبئيرهاالتئوالمثنهةءتعاولحاإلىاذةرالإؤاتجاءالمخدرةالمادةبطبيعة.العا

لميمةجرارتكبثمباخميارهسكلمنمئوأيةنحذيدحولتدورلإختيارئ

أسإمه!-؟وماسئوليتهنوعمتهاومايسألهل،صظكرهقبلعليهامصممايكون

يصتمدعركلنميمةالجرعلىنم..منحالةالمثكةهذهنطاقمنتحزجبذثو

بدلهنسصيالإجراىطلفمل،"عهبؤةمسئوأيتهفىشكيثورلاإذ،عايا"الجرآب.

ححبتهوفد،،همحعيج"لاي+مححعناة5ت"،ءسبهامنيثالحرةالأفعال"نفةل

ولذلك،الاختيارىالكلجيصرحلمالنارعأنفدمناوقد.حكمظيك"بيان

علىنمي!حينما!ماالحكمهذابينقدالشنرعاكانإذماحولالتسماولهيثور

القواعدإلىاوجوعفضجخبيانهعنسكتقدأنهأمالاختبارىغيمارالكل

التاولءهذاعلىالإجابةفىالارأءاختنفت5انئوايةيك"فيالعامة

ولفقهاهبمضيرى:آيرغنياصىئللرفىالعاعنئلفرآعرملم-657،-

،الاتارىعرالكلعبيانكلاقتمرتقدالعقوباتننليؤةمن62أؤنالمم-

منمقريهونلاولذلكةمحهيبين-فصفىالقانونفليسانلاخمارىلسبماكزاابا

.سنوليةالكرانيمبألتألمجأنالقواعدوهذه،نلعامةالقواعدإلىالاحمتكام

وجهقكأنهبليهينسبأنيمكنفلايفعلمالابكرىالشعورفاقدهوإذ،عمدية

غيرمسضوليةيسألأنتابىلاالؤاعدهذهولكن،القننونمخالفةإلىلمرادته

9آهبع-ءكعة+50"ثم3،5ء+م56مجةالعهبطعءنيجسرهب"9+5.،37مغالة(؟)

ء.-فى+ة5محنجنهجلائهلمحة+جميجنهكظهـ!.م+ءفثجمبر2*ءلخمضنه.ء+هـلمفم!".8مهه

658رقم..ءمبادىء،واضدفىنلدكتوو.8همالمعبدمصطنةالسعيد.افىبهنوو

عبيدوءوفنركتور.ه3مممةمم30رفيابىاهيهالحماعبلكودالأستاذ0ه،8ة

-؟،ةمد؟كاهوقم7بنيةالفارالفواعد،جموعة9خ6سنةماير؟ممفقنهة.893ص

عور!ثملاصنهرهأتناء!متذكرايضل!اننقالكرانلأزتظرىالفرفىتا(نجاتحووجم!

منوبنه-غتنعلأنفلاوب5قزرمفضلمشخصهوئنمامهوفتعليةسممالذى(لإسرإى

المولة-هنامنئ؟2من.65*وفموأصاهاطممذالهيبنفىأتئر13."

مندالاخنتبزقالكرعلىبركببتاظ-بلانالتاولفذاتللات2ابينننع.ىنغ(0.3-

مسولعة-فىجلمالةنلابنمامحغنظةالكرنن)نالظلةقحاالاختياو-،ئوالمثعوو
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لإالمخليرةالمادةتناوكإئهبمالالإووجه،الأحتينعذوعدمالإهمالأماسعلعمدفي-

بذا-ارمجفأنهإلىيودىالرأىهذاوتطبيق..الوسأفقدتهلدرجةحسابير؟

ةيىق!!فباغأم:عمديةأكانتسوأهعإهاالقانونيعافببمةجر"حزفرآالسكفان

لمحبماويمةجرباعتبإرحاعهامسئولاكانيقالجراؤالفربأؤالجرحوأكللقنل

برلوكاعمديةنتكااإذلملاءلهاتونالقالايماشبيمةجراربىدلببمخاأما،عمدية.

عايهايعتمداللةةيا-ألا"والحجة5عنها""يألفلاالسرقةئوالعرضهنكأو

تخافلأهالمحالقانونيحاصر.نممافتطلبانعمباالممكرمسئوليةأنالرأىهذا

النغيمحنفاالثارعأخذالتئنينالقوأنإلىيميرونكذلكوةالعمهأالقواعد

وللقافؤن(غ8المادة)(هه9سنةالمادرالإيطالاالقانونوهى،بانكمرايلياص

العمظيةالمئوليةعلىصزاحةالنصعلحرصتقد،(86المادة)المنكى

أنهذللب.نخعفذنلحكمهذاذبايئقللمالشارعكانفإذا،باختينرهانالمممكيح

ت:اح:+-6ءالمبحئوأيةهنهواستبعادمخالفتهاأراد

يقررفص؟ين.القذنونيةالقيمةجيثمقبنقارفافلا:للنقدمحلاوأىوهذا

بانالفطغالتفبرلفواغروفقااستطعنأفإخا"،ظنمنايقررهونصعراحةالحم

تبييتةفإنالاختينرىللممكرمعينحتقربرالثارعقصدسضنايعبرالنص

مدالئيقجع-ط+ججم3*5ء+-36مجةنلفرنسىةاكت.قالسائدموالرأىمذا(؟،

ثعحبءآء،8ه+هالة،9+ح،7"3.*عقةسلأ"ة+نددئقودمحنهبدآء5،،كلأالثهقص+.

قة85-+-،7:لمحركقئههم8.مب".أآ،يرونمنالفقهاءفمة،عبيهجمةالرأىمذاوليس

آةارتءالاحتمالىالفعدةفكلبلىاسقةاداعنديةليةمئيجيسولةره:خياالسكرفنأن.

.ملا+نهجق6ء+ة"ملدنهععاكثعج+.2ءجن+-2كعجنق.م+،فيرور9،
ءكالحعقميبء"كلنقتجيحنهة.م+قثي6،.قمئ*6"

لايوجف.اذ،ىرضلل.نتنلافىبهنعرضىعمنمامختنفخرظخافونىالضهفةنعرنةوللمعثكة

لتؤاعد2كمنالاخبهمبدلامجونوتدللت،ةنففهبيهبسننندفنالفرفيكوباتالةقانرنق

2م؟.رترصفوتأحمك-ةاذالأ-.لحلممرىاففهافة.نلرأممةهذاتأمد-قيذبوالعامق:.

تخووخماليمع!فوا؟؟.منكأ..هالعامالقمشرح،الرابىزكلعلىسنلذوالأبه-؟99مة

النمئريحومجة،مم2آسى؟"عةوالاةتعادالقائونومجة،855صنلسعيدمممفى

ة---ت..+-ءط8ممص؟س-واتمضاء
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البثالعامةالقوأعدإلىالربوعقبليجبوثدلك،متعينايكونالحكمححذأ

الكرصناكمدلنتقدالعقوباتقانرنمن63المندةتناك.اذمل.فيما

فإذاكان:ة!عطوالهعدىافييطنلىالقانونإلىالإشارةوليست.الاختيارعة

فليسالاختينرىانسلدونةالاختيارىغيرالكلحعتهمانفلفدالشارع

قدركنايةأنهالأرجحي،للاهخيربالفبةمخالفتهماارادأنهحنمافللثمعنى

أحتعصراحةيقرراننميفهذا،.الخوعينحلبيبنآوردهالذىآلنص

المسموليةنىالهلممةالقواعدصمانمنوئيس.الآخرعإلىعنابنيروالموعين

لايتوافرالجنائىالقصديأنقلناا-إف،ازأىهذامهايقولالتىبليالنت!تجتقودأن

بأن"قيلييتمالمنطقفإنيفعلماييرىلاالشسؤرقاقديةنالمكلانوو

طنرنامعتبرةإرادةيفترضاغطأإذ،قيهكذلكيتوافرلاغراعالىاغطأ

فقد"لأنالإوا،ةهنهويهقرتتبرالافةوالسلى،ئتيجته،ونالفعلإلىلتجت

لدىالقصدافكارفىالحجةكافتاوإذةالقانرنيةالقبمةمنيجردها-الشمعوو

واعية،غيترةلإرا2بالنصبةيتصورلاالنتيجةإلىالإراقىالانجاهأنان.الكل

النتيجة"دونالفعلهإلىبنةكانو،إتحالديااتجاهايفترضكذلكاغطأةيلهة

القولأما-واءبةغرادة؟إإلىالاقياههذاينسبألااراىهذامنطقفى.وبتعين

أفقدتهقرجةبغبرحصابالمخدرةالمادةتناولههرالكرانلدىاغطاوبلجن

للجريمة،المكونالفعلهوالخدرةالمادةتناولفلين:للنظرفمحلالوى

يتمالفانرنبأنالوليمكنولاالإجراميةالنتيجةيحداثشأنهمننيميةإذ

اركن-باعةمارهافبطأبأننفولأنبساغوليس،يمةللجرنلمادىاركن-عبيه

المخدرةانجةلحعرتناوكالذىبالإيلتوافرقدالعمديةغيماريمةللجر6لعخوى

،سكرهبعدالجانىارتكبهالذىبالفعلتوافرقدالمادكة!هاأنحينفى

أركانتعاعربوجوبتقضيالتىالآساسيةالقاعدةالقولهذايخالفلمذ

لحظةمتوافراافىمنممةالركنيكونأنيقتضيللقاعدةهذهوتطبيقد،الجربمة

وتتوجودلهبخلمحينقىةت؟اصلحظةفىترافربغاأما،ننفعلارتكاب

-لهلايهونالجنائيةالمسئوليةقيامفإتالقأنرنيةقيمتهامنالإرادةلتجرد.الفمل



نلجناشهالمسئوليةإفكارهىارأىلهذااقنطقيةالنقيحةأنيتفمح؟ذللأوءمحل

غيرالنتيجةوهذه،العمريةوغيرالحمديةذلكفىسواء،باختيارهللسهاكان

-للقانونالصتحالنصقعنرضأنهاإلىبالإضافةبالحطرالجتمعتهردلأنهامقبولة

بعضنتفاءافإقالهاكرانمسئولةلامتناعمروطاوضعقدالثمارعكانفإظ

تعبيروق،محلالمسئوليةلامتنغليسمانهالقوليتتبعاوصرلههاالثوعذهذه

غدي-المكليهونأنالمئوئبةامتناع:روعزمنالنارعجعللمذافإتهتخر

إهداريعنىاختيارياالعبىلخراكانإذالمئوليةبامتناعالقولفإناخةياسى

غير.سكرآالمسئوليةمنالماغالكلوجوبكونإلىلمشارتهفىالقانوننص

."؟ممخراخةمار

أغلبتحرمبا:انوسامقةالكبىقأفىفةئئعا6-نهكغ8

الجرائمعلىالعامةالقواعدتطبيقبهاأتجدنصوصوضععليالحديثةيعاتالنشر

.ولهذه؟عهامسنوليتهالنصوصهذهقررؤ،باختينرهانللكربرتكبهاالتى

،باختيارهانآلمكلستوليةينكارإلىتقودالعاسةإقواعدفا:يبررهامااغطة

فالجج:مقبولاغيرالنتيحةوهذه،العمديةوغيريةنالعمبرالمصئوأيةذاثفىصراء

براثعنالمسئوليةمنللتخلصالوسيلةيد.المتهمفىتكونأنالمنطقمن

المنطقكذبةمنوليى؟العقابمن5ـاءمانةسكرمنيستمدور!"بأز

للتخلص،صببآبعليهمعاقبايهونوقد،مرذولذانهفىومو-افكريكونان

غبرمنوضعاأففملالكرانيكونبحيثبهزابافىسبباآى،ادكرليةمن

التى"لجراتم،المجشعمصلحةختتنهالاذلكبعدنلنتيجةومذه؟الكران

اغم،علىشكدونخطرونومرتكبوماقليملةليستالمكرأفناءترتكب

الفانوئك-أنونعتقدءمعهمالتصامحلاعقابهمفىالتغليظالمصلحةتقتضىوتديق

الجيجائية.بةالموفى،3ة؟عة؟سوالاقتصبدالفانونمجة،لفقةمصطنىالدكتوز(؟،

احماعبلابرلمبمعود-ناذالأة539كأ238رقممصمككودعوداككتوزة397ه

53ءعن329وتر



الكزحكميقرر.نصهأنيميزهمامحال،الئعثريعنتهذهبلييفئنمقرلثنبزئ

.به..نلتصرتجإلىحاجةيجدفلمميصوراستخلاصهأنقدرلأنهصضاالإختيارممذ

نهكا3سنةالهادرالقديمفالقانون:الضفيهذايويلىالممرىالقانونوتطور

اشوباتقانونشانذلكفىشأنه،بالكرءخاصةنصوعتايتضمنمجزلم.لم

نصوضعالملاممنأنهلواضهتبين(954نحنةقافونوضع!كلند*الفزنسى

إلىوامتذنسىالفرالفقهفىثارالذىةافلافتجنبغرضهوكان،الثأنبملمافى

لمذ،.للخلافمحلاارىالاضطرالمكرحكميهب!ولم."مصبرفىوالقفاءالفقة

المكلهرافلافمحلةولكن،به.المئوإةامتناععلىمنعقدلإجاع

يقصرأنأراد"انهرعالشاإلىينسبأنمعقولايكنلمولذالة،الاختيارى

وأنخادة،الخلافمحلالحالةينفلوأنخلافمحلئيعستحالةعلىحكمه

ء"8لآالحالةهذهعوضوحقىبينتفدنمهوضعفىجهااسةعانالتىالقواثين

مايرتكبهعنكلباختيارهالعكرانمنوايةيقررالئارعأننراهواوى

غيروالمئوليةالعمدبةالمئوأيةبينذلكفىقرقلا،صكرهأثناهجرائممنأ

بالفصدالقانونفيهمايهتفىبينالعهطيةللجرانمبالنسبةفرقولا،العميرية

انتربضهوادنرليةهذهوأصاس.اغاصالتصدتوافرلقيامهبتطلبزماالخام

ذللةفىثحأنهوأنوناقامنتبرلمرادةقيهتموافرباختيارهالسهاكرقنأنالقانوز

العالمةالفواعدنخالفدالمتوليةهذهأنمنالرنموعلى،الكرانغيرشأنهؤ

واعجأ.القواعدهذهمخالفةيسعهالذىالشارعنرادةلملىيتندبها.النرلفإق

امتناععلىالعقوباتقانونمن12المادةفىفصقدالثارعأنارأىهذافى

المئوية،اصتناعهو،رعقررأنهذلكيعنىو،ارازطضا-ناركملامستولية

الكلفكانالهلمةهذهائتفتفبماق،الاضطرارىالكرهى،بعال.طهور

المئوليةءتمتنعلأن.محللايونيأنهئق،.غلايحفذااخةالريا.فلاصون

مبيبملاالمادةمنلإ-ختبارى-ايجرجكماسضحلاصأنئرى.ةالنحوكذاوعلي

.5"!.."-.-5كأ95الجنانبةللسئويةفى،الشقةمعفةاندبىفمور(؟،



قدرجنمامحقاالثارعكانوآنميسورالخالفةمفهومطريقعنذغبا؟وقعلأقانون

خطأنذلك!دونلاحظ.5تحخ"ث"نصإلىحاجةفىليقماءةهذأأن

هذأحدلديهيتوئقرلممزئننيوانترأضادكوليةمواغببانهىالقانون

داذاكانا،امضناع!3اونلاستثناءالمئولةمرفالأمل،أفعالهعنمستولموالمواغ

ذلكفإناضطرارااعرانامسئوليةامتناعلى5النصءلىاقنصرقدالثابخ

أفجاله،عنتحمومتوليته،للعامللاهكلخاضعااخةماراننالكلاعتبارهيمعفها

للتقسيرهذاتعترض-إ،العامةالقواعدإلىبالإحالةذلكيفسرانمجنولا

يتصورلااتيواالقراءدهذهتطبيقإليهايودممةالمجتعالتىلممالحنبوةالنتانج

اخةاوءالذىالموضعكلاحظةالرئىهذاوندم5ارتضاهاقدالثارعبينأن

نفنهوالموضعهذا،اضطراراالكرانمشوليةآستناعءلخللنصالشارع

فقدأخضعلكذإلىوةبالإضاشه؟العقلعايةأوللجضونخمصهالذىالنص

ارتكابوقتالعل!فىالاختيارأوالشعورفقد،وهر.الشرطلهجنالمانعين

خالاأهاعلىالكرعقائناصمعهبةا)فيبولملينظرانهذلكوبعنى،كااليعل

الكرلمنماكانبلالهمحللاالتثايهومتا،العقللححةاوبالجنونسمبيهة

بمنادنه،بيهتتيهأنةدونشخصاأضابلحزضايخونكالجنونإذ،اويااضطر

-باختياترباالجخفنيكونلاإذ،اختيارياالكلاكانإذالتشابهفذالحم"مخو

1.0ئوةيهقةقيةالاضطرنرىباحكرالخاصالنصيعطىالذىهوارأىوهذا

نوااضملترالكرانمسئوليةامتناعيقررأنسىالثارع)أيهمايهدففلوكانكل

ولكن،عنهتغفةالعامةالقواخدإذ،بذلكخاصنصإلىحاجةبهفمأكانت

لهيونفعندئذالاختيارممةنلسكرعضنافيهيقررالشنرعإنفلنالمذا

-3.5،
تحيمه.

3،3رفيمصفةعودعودالكنور30لأ6التالةظمصحفىاوكضور(؟،

عببىرموفنلدكررته88مة665رنم-ءمبادىءريثففىنلدبىبنووةكا89ص

.،98عيم

لماأمبأنصلحلاالاحنمازنلفصدفكرةإنةعداال!رننسنوبةفياعيجنحة(2،

ننفهلمنةلجلاصعافة،بذلكبفنهىشىمرعبرجدحبثإلأنلفكرةبلىهذهمحيهللاصننادلالأنه
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القفاء:!اغمبارهاللرآفىعولشتهر!رفىالففماءمنبهب-965

ابمانى"أنتحققفمتى:جراخهعنكليسألباختارهالكرانأنيرمستقر

صسئولتقماثأثيرالحاقههذهفىلكرهفليىاختيارهبمحضاظرتماطىقد

الإدرالت،افتامالمدرلشععليهيجرىالحالةهذهفىفالقانون"،،لهف"ئبنائية

بينذلكفىالقفهاءيفرقولا؟"2،رويهالجنائىالقمدتواقرعايهينبنىمما

من62المادةمنالحكمهذااستخلصوفد،العحديةوغيرالهمديةموليةالمه

منالمانعةالغيبوبةفإذاكانت:افىلعةمفيومطريقعنالعقوباتقاؤن

مخه2غيرعلىأومجنهقهرآالجافىتناولهامخدرةءفاقيرعنالناشئةهىالمستولية

مجير،الهيدمصطقناسعبدمباشر)الدكتورلملىفصدمسقنعآالابفوملاالاحتمالى=الخعف

بهه:قفولةاظك!ئلرأىفىىد!م؟لاالاءسافىومذا،(932ع؟2صوبلافنصنه(لغاون

بمجردالخعدهذأبفوملالة،الاحنمالىالفصدفةكرةللينلاتهبدصرابنرىلافنحن

الخبة؟اسواقلاطومر5لهاوقولافعلبأقوفعأشطابو)غاالاجرامبةالنديحةفونمنصنعلاعة

نلرآىهفائجلتدبهمختجماوكا،الجريمةشعرءفبةبصغلماققباخنبرهللمكمرنن

وغن،الفانرتهيعندها)رادةلديهتوافرتقدبا-نيبرءانكرئنأنالثاوحنفزلنحدمو

ئىكنث،الرظةهذانعتصرغهوند.العامةامجهللفومخالفالانراعةمناأنذالثبدنضكللا

له"محيهلا+2المادةمنالاخنبارىالكرحعلاستخلاسانحالفةءعهوملمجددلق-الا؟ن

عليلأ،النىتفريمكئالئالوحبدةالعورةهدالعكسبةالصبروةكاتلذامحلههذألأن"

مجة،السعيدمصظقأريدالدكنوو)فعزغنا"العامةالفولكلدلأن،هناكذللةنطالةولبى

آلكرالاختارىحاصحلامة،لمذغبرلحسم"قولةومذا.(33كأ3عخ21سدامض"الاونرنالفا

باث.الفولةوبولا،يمغاءنلذممةالنحوفىمبورلملخا!مفهومطريقعن63اولدةمن

بأنهالفبرويحخملةكلصلكالعامةافواعدمحئخ!بارأللكرانيقرربأنهالحفسيريحضحئةالضه

ذير،شاقاقفسبرابحلترصندلاوأفهانحطرارأللعرننفيهلمحاردنطمعكىلهيفرر

الامة.القواعدتملبهالذىامحعينوهواضطراواالكران"مسئولية،امتالبفبررالنعةآن

هواختيار(للكرانبهالفولديمكنالذىالعكىفاطاالخالفةبمفهومالنعنفرفاافا

يقكن+فلا،للنم!فىالمفروامحسلمذ،العامةا%ونعدفطببقيثك!ولا،،مئولينه،

له.امخالكالحمففهالوفتفىتكونأن

ء377عن285رفم3مجالفانرفيةالقواعدجموعة؟93،سنةتهتوبرأ39كعة(؟،

.6599رنمهمج؟98كافبرإرمةة2

ير75ةبهظ286رفم؟!نالنمضىمحنهةأحكامجموعة99كاهيوةيالعنة؟2تحنة(2ر

5782ن؟6؟رنم؟.ص؟959صنةلونبة30



-*ملأ-

أمرهوبحعيقةعلموعئخمخةارأمخدرةمبدةيتئاولمنأنذلكمقهوم"كانبهةح،

ء،تانيرهاتحتوهومنهتقعالتىالجرائمعافةمسئولابىلخؤن

فةيتطلبالقافونأفإذاكانة:تحفظامذهبهعلةأرردالقضاءولكن

باختيبر،السكلانفإنالسرقةأويرالنزوأوالعمدخاصاكالقتلقمدآاتجريمة

-لمثلى.كانإنالعامبالقصكتقومخرىأيمةجرنىبصألإنماو،عهابسأللأ

عيججغائيايمألفلاوجودلمريئلمةإن،التانونفىوجودالجريمةهذه

العكراينإلىاغاصالقصونسبةيقبللاالقضاءفإنتعبيرآخروفى؟اننطلاف

لديةتزافرقدأنهأصاسعلىيسآلهلاولذلك،بليهالقصدالعامنسبةبقبلولهكخه

ذف!قىواءجه،يهقالعامالقعمد"وافرأ-اسعلىيسألهولكنالخاعيالقصد

ك.قانونيةوافتراضاتباعةمارأت"اغاصالقصدثبوتفىبهنفىلاا)ئارعأن

ة"لاهل،خاولابننمملىحقيقةثبونهابهونبحعبأنواقعةباعتبنرهالجنافخالقصدفان

وتد؟".،رةالواقعحقيقةمنالمستمدةالأدلةمنقيامهمنالنحققيجب،أى

المصركة"النصعنهاخذالذئالهندىالقانونإلىرأيهيمقعدالقضاءأ!ار

عمطبقتلان.الكلانهمبذافإنهالتحفظلمذاوتطبيقاهآنغفسيرهذافيهونعتقر

نحاماةقمدا-القضاءرأى-قىتتطلبلأنهاالجريمةهنهعنيسالفلا

الموتإلى-أنضىضربأوجرحمنيسآلولكنه،ح9رابزهاقنيةفؤأمه

اؤيذالممكبراتهملمذاأما"3ك،العامبالقمدوتكتفىالقتلبمادياتتقوميمةجرباعتباره

.ةف.صاغاالقصطنفينالمذالأنهأييماعنمسئوئيتهإلىفلاسبيلمرقةأويربتزو

ويناقضةالقانونىالسندلملىللتحفنليفتقرؤهذا.يمةللجهقيامفلامهماكل

-؟،.مة؟53خوهم-بالفلنوفبةلعدالعنجموعة؟689سنةماي؟كاةمكأ(؟،

.33؟صكا88رتم7ء؟947سنةأبربلى2؟

ء758مف281وغ؟كةللنفغخمحكةأحكلمجمجعة؟595سنةيرفبه؟بخنهف.3(2،ح.

ونم*؟"تى؟959سنةبوبهكأ68555عظ227وتمهس؟958صنةمابو*.ال

-*،2عة؟*؟

نلايقبن.افأمشابةفىلمنيهاالمنارالأحكام(نظرفكا(

العفؤله!،نوفة-24



جريمةسعالباختيارهالسكرانبمصئوايئفالفسيم:عليهيردالذىالمبدأ

توافرافترضقد.الشارعأنأساسهعمديةغيرأمعمديةصراء-اكانتيرمجها

المدرلصالتام"لذىالمتوافرةالإرادةععليهاوأجرىلدي،قافوفاالمعنبرالإرادة

ومن،قيستهاببىادةنلإرلهذهالاعترافمتيعامدلككانصلمنافإن؟"الإدرأك

العانمالنرصديينقارقثمةوالجىءافزصالفصدبهايمقوملأنبهاعلاءكقث

معتبرادةبرمنفيهمالابدلمذ،متهمارثلأجوهركلحيثمناغاعيهاوالقمد

يقضصىا:ااصالقممدأنببهاالفارقوكل،إجرامية-ئتيجةإلىمتجهةقانونا

القعديهتفىحينفىيمةالجرمادياتمنليعتواقعةإلىالإتحادةهذهتتجهأن

اتجاهبمدىيتعاقالفارقوهذا،الإجرابيةالنتيجةإلىانجاههابمجردالجام

والقول.واحدنوعيهفىفهو،الفصدجوهريمىلاولكنه!يفبهالإرتدة

وأناقانونيةاوالافراضاتالاغتباتحا!ثبونهفىقكفىلااغاصالقممدلإن

يصدقالعولهفما،الواخحقيقةمنمستدةأدلةإلىيستندأنيجبتبوته

يتومأنيتعينإغاو،القانونيفترفبذلا،العامالقصدكلكذلك

يهذاالمراداكازإذو،حقمفخاتجاهذفتحقيقيةلمادةبدورهوهو،عبيهالدليل

يتصورلأنهالاجراقالفعلارتكاببمجردوافرءلاالخنصالقصدإنالقول

يفعلبماوعالمامنيقامرمجهاكان5ب"لأنهاخرىلأغراضالفعلهذاتكابني

.تواقرلاالعامكذلكالقمدأنفالردعليه،"3"لديهالقصقمتوافراهذافقدلايكون

الفعل،هذاارتكبالذىلفيتةلدىوهانتةيتبينوقدالفعلاوتكابيمجرد

الواتع،حتيتةمنيستمدأنيجبالدايىوهذا،عليهالدليلفامةإمنفلابد

تواقرإثباتأننعتقدونحنبواصواءاغاصالقصدشأنذلاثفىدشأنه

فنية،القراقمنيستخلصالفصدفهذا،ميسورآلعكانوىصا):ا"لقمد

حمر

عة

رنممبفىعودعودالدكضورة258المعبدمصافىانسعبداديهوز

بىوالاقمصلدالقانونومجة،،؟همةالعيدمعمفدالبدالدكتور
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سنهةأومتتل"فىالاعتداءأوناتلةأداةاسميلمنتسثخلصملاالموحبرهاف

تتوافركاللسكرانبالنصبةتتوافوالقرائاوهذه،..بلقتلعليهالمجنىتهديد

معنبرةادةبرذاباتهممارهاد!رانيعتبرالنانونبأنسلمنافإتا،للمعيتةبالنسبة

بنهاتجاهمغهاوامتخلصنا.القرائقهذهبدلالةافتنعناإءاتواجهناصعوبةفلا

.اغاص"آ"القصدبهيقومالذكةالنحوعلىرادةالإ

لحديزممغ

الضرورةوحالةالإكراه

لىيلنستوليةلامتماعالسببهذاعلىالشارعنص:عنيح-665

جريمةاريهبمنعلىلاغقاب"انهفقررالعقوباتقانونمن11للادة

علخالنفىعلىجستمخطرمنغيرهأونفسهوقايةضورةارتكايهاإلىالجأته

منعهقذرتهولأفىحلوا4قىدخلته5يهنلإراولمبغيرهأوبهالوقوعوشك

سواءالمسئوليةامتماعلمثروطبياناالنصهذاتضمنوقدء،-أخرىبطريقة

عنه.مسثوليتهوتمننعيريهبهالذىبالقعلأمالفاعليهددالذىبانفطرأقعلقت

اليتلعنمةالفواعدقغاضد6ودجرعدنكلباخنببوءاذ*كردولبةسهأنننكرلا(،ط

فىذمقدالمئوليةمنهولكن،الاخيجمنروحريةنرال!فرفوالجانبةالمسئوليةلفيامعطلب

النواعديخانةماحكامالأمنيتررأنشكبنرويسعهوق،ابارعبرادةبلىقيتنادنا

شجأن:التنفنىوفعتقد.الجتمممصنيةمنببررهاماالثارعلهصةأنقدمناوقد،ةالعا

الاحتراشمةالندابيرآحالنمالوتاقخلصيمكنالمجحمصلحةويحخالمسئوايةفىنلعامةالقواعت

توافونرالتذامذه+عللبلانذ،جربمةامنفكبإتاباختبارهالظكرانبالنبةالعفوبةمحلط

--لهفهآسبحتوقد.الملؤبةنئامةللمجتغاقكفلنفسهالوقهفىوى،فوفأ5المعتبرةللإرادة

ونجمهونلمكراتالخدراتفىالالامانللاجوسةئيهاكنشفتأنجدكبيرةأهمبةمعدلبير

،.مقشمةعدمةغيرخاعةدةموسةفىالمدمنإبدائهمورةالتدابيرهذهوتتخذ،جدوأما

قافيقجوبفرو،لهخامةه!طعالهةكفالامعايراوانحدرسنهحرانهانجيداح"هذاوكعي!

اثبرعااعرفوقد،(مج82نلمابة،الابداعبهذاالآعيسلطةللقاضىالألمانىالعفوبات

.؟بئ2وتراقمافونمأ37المادة،اغدزاتكلللمدمنبه-علاجيةمصحاتبوجودالمصرى

.(1965نسنة
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أتاءفبقةولكن،الضرورةبحالاخاصفعىهن!أنوجلةلأولومجدو

لإكزاهـأما،الضرورةمنعورة؟اعتباره-لللثالمعنوىكاهالإبجل

وتعايل8القانونةفىنصشأنهفىيردولم،لالنصألناظعليهتصلإقنلاىللا

"ثلأهصراحةيقررهفصعنيننمةبحيمثالوضوحمنحكهأنالثارعتقديرذللث

قالضرورةأوحالةاكوىبالإكراهالمسنوايةامعماعتبريرقىولإصعوبة

النروطأحدعتهاقد!(معن!أنهذلكبعنىو،عديزةإنكلفتومجرحرةهالارادة

كفىبربهاليقومضالحةغيرفهاثمومنة"انونيةقيمةذاتقعكونللنطلبة

لهككهيمةللجرنلعنوى

نبتثمالمادىللاكزاهأولانعرض:ئئترر"س!تحيم-66؟

الفرورةهوحالاالمعنوىلإكلاة

-الأولالمطاب

المخدىالإكرأه

نحوكلالفاءل+"نوأجةمحوهوالمادىالإكرأه:آمربنة662

اقؤ68للبدةهرالإكرأهنحهلمنفىآلغرنىالمفوبت،نونيتضنهاتدكةآتص(؟،

نأوصهقمجنأخغوةمكرمأللتهملمذاكلية.-.جخحةأولجابةوجودلا"بةةعى

والقغا-الففهولكن،للاككةالإكراهالىأصاسآتنعرفالنصنهقاوعبارة،،يقبؤنها

مته!ونسنداالغرورةوحلاقهىو:داأه"ني!نظاقهاقأدخلامحثقفيرهخقتوبما

الحاصة25هوالماجةالأوله:نعبنالثأنحنافىالألمانىائعقويبةقانون.نضعنهوقدشرو!هماء

نصرالقافونمذابتضنولم،الضرووة3مجاالمحاعة85المادةمووفاماقندفيممةبيحراء

صراحة.يقررهشةعنيننىعثةوحالممنحكهأنمفخوأللماجىالأكراهنحأنق

.+5ءرنمللاراجةالفافويمةالفيةغربدفىالا-ختبارحريةأهميةببرنفخ-أنظو(2.0

المولف.مذامن6.*مم

.ب،متلاشبةمنعدمة،يهونئرادةاثنهمإنالقبعرةالفوةنحمننفىنلنقنههمحكةظلت(3،و

عرفتوقد،572عة3-3رتم5بالفانوفبةاقواععاجموعة؟94؟صغةنوفبر؟3تحنى

!:عل!إتانشفيرنىالشخمشالراجتهيلبنلنك!العامل5!أنحهائلوةثلفاهوةذين.بيرتملحبهة

ئ
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رادبة.الإالعمفةمنسبىمجردينمؤفأويةعفموغيرحرصفيهإليهتنسب!ل

يمحوالإرادةبمحوهنهو:الما،ىللاكراهالقانونىالدوريتفعحالتعريفةبهفاكل

الصلبىوالموقفالعضويةقالحركة"فيهأصاسىمجنصررادةالإإذ،ذاتهالفعل

ولمذا"القانونننةفى"2امتنالخؤأو"آ9إيجابىفعلبهمايقوملاالإراديين-عير

ومن،فعلبغيرلازكنلهذاقياملانذ،يمةللجرالمادىاركنزنلالفعلانمحة

الإكراهأنفئةيعنىو.،+يمةللجرنلمعنوممةاركةفللجحثمحليهونلاتم

الإرفدهتنواقرأنالمسئوليةامةماعقمحلالبحثلمذ،مسئوأيةماخئيىقلأقكها

غيرأصلاالإرادةنذاكانتأما.قانونيةقيمةمنمالهاحولالنساوليثورتم

رقهال!بينالقرقةيتضحالنحوهذأوعلى.قيمتهافىزيببثكلفلاسغوافرة

فالأول:اخركخناحيةمنالضرووةخالاأونلمعنوكةوالإبحاهناجةمنقلمامكخ

الحريةصفةالإراتعنفيهترولوالثانى،المادىفيفتفىاركنالإرادةبهتنمحى

المعنوممةهالركنخمقفى

انهاقهماإلىيتسبأناسةحالاحالانهقكلالمانكاالإفياهلينوتجمع

أناستحالاأكة،أ+م+دويج8،صك5كقيجر"؟"معيننحوعلىعصرف

اعضاءكلىسيطرتهأفقدتهعليهالهسيطرةلاقوةفثمة،فعلاأنىأنهنليه.ينسب

إلىتنسبالجريمةادياتذ،معيننحوكلامتنخأوحركلقىفسخرتهاجسه

إلىئبريمةنسبتانساتيةقوةكافتفإن،مليهسيطرتمنإلىلاالقؤهنه

لمبنشهمحكةأحكامجموعة؟599سغةأبرببه53مغة:،دف!لهبمثامجنولملردء=لم

لفددىهومالإبىفراهكنلفبمرةنلفوة"تعبديىبغة.قهلافةفىلجرأء85؟من9وفيلأ؟هحة

ند.ؤ،اهذامن266مة366صتم

للولف.هنخمت53.من3؟8رنم(نظر(؟،

لبجف.مغ!من-ء4من388.رتئ(نظر،7)

.عقغء+مبععظحة"5ب+*+اقكعنهب+كامكجة"-تجلامء.لخجد.،*أ
مظغقبصر"لخكه*مسل!

؟ءخعب+عقبحعه+5+8+-ع-"كهتهف.كقعيح8هصصىتيجة"آع88(81
ءبهة"حعععبرعلمكيقة
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نغاكانتباما،صمببذلكدونيحلةلمماعنحهامسعولالانعغهصدرتمن

محتلاىالقؤنوعصواءأنهذللتيعنىوءيمةلجرةيامفلاإنسانيةغير

يعنبىفيحولالمواصلاتيقطعكللفيفانطبيعيةقوة!طونفقد:يق"رادالإ

الذىالمصباحتطفىءالرباحأية+اادتهلأداءالمخكمةإلىالذهاببينوالمنهم

أصدرتدولةشواطةءإلى!بيلقىالإعمارأوالعاميتخبالطبروضع!اقهمعلخ-حفرة

ظئدها-فيعجزتجمحكدايةيوانقؤيهوظوقد؟نقليبهاعنبإبعادهقرارا

المتهماوتمنغلالاتخلفالحشراتأوبجراحشخصافتصيبمجليه!السيطرةكن

بحركهاو.غيرهبيديمسككنإنانيةقؤتكونوقد"نسليمهاعنفيعجزعليها

ثمغيرهيديةن!؟يحملومنمجررفىللحقيقةمخالفةبياناتبهيثبتنحوملى

فارجةالقؤغونأنوسواءكذلك،بجراحيصيبهاوفيقتلهطفلعلىيدت

لوأصببكافيهكامنةتكونأنئوالسابقةالحالاتفىكازضعالمتهجاجسدعن

التىالمسافةفجاوزطويلسفرفىالنومغلبهأوفقتلهطفلعلىفوخمفاجخهبثلل

أن.باعتببزنارهاااتحادهىالقوةمصادربينالمساواةوعلة."2"أبرهادنج

.المادىارفيينتفىوآلفعلفيضمحةالحيلاتلكىق.ةحعنتة2الإرا

نأقدمنا:الفإكيارتظفدقاهرةرندفوةئلاوى،لدبمرئه663

تسنرهقوةالمتهمجسدكلىفيهاتصيطرالقعالحلاتلجيع-يتعمخالمادىكراهالإ

"مجوتثمومنلمرادته.؟بذلكفتنححخ،.ظهرةقوة"أعةلأمعيننحوئ!م
دلالةأحيابمتخممصولكن؟مترادقانتعبيرانالقاهرةوالقوةالمادممةلإكلاه

حالأتهاسلهرأما،لمنسانيةالقوةكانتبذاماحالةعلةفنقسمراولجلأالإقياه

القماهرةالقوة"تعبيرعليهافيطلقالحيوانقوةاوالهليمةكالقؤ

!ح!ق8جةةع+ج.3هلاء-..67ي5ء،،؟،،ة+هععصقء+بجيع+ىصك5(؟،

مه+389ء+.2885

5ـعكعيحهـ،مكنمه8ـهيع7ه.-ء.،.مل923.و.مل8ءآ.-..-....-..،*).-

أحكمعوعة195هسنةيوفيه7هـعنة:فاهرةموةالمرفخمخكقاللنفقنعرتوكد

-.فص.هة8-منمم18وفم6سعبهتقاللجئى
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مدلولهفىالماسىحراهال!أناتخصينهذاوأهمية؟،كمة.مالفهبرجييج-

خضجمندونعنهالإفزاهصدرمنإلىفمبتإن؟قاغةيمةالجريبتهاقالزي

الإكرنهبينأءاسىواننرق.بطلانايث"يمةالجرنتفىالقاهرةالتوةأما،-له

مبن،كصة،نئيجمالفحائى.الحادث"بينوئاحيةمنالننهرةالقؤةأوالهدئ

ابخيزمنيحردجالاإنهبي!،الإرا-ةبم-محولاالفجائىفالحادث،أفيىتاخية

الصفةمنبذلكجردبا؟والخطأالعمدعهايزيلولكن،.الاختيايؤعرية

*بىذلكمثال،يمةللجترالمعنوىالركنبهايقوملاثمومن،،امية6لإجرفي

تفاديهفبهنجانبةءلتقمنلخاةحتدنا-امضخشيصميبالذىالنمميارة

-.-.؟.--.ةءةستحيلا،2،

حلأفةالماسى-برنهالإثحروطقيد:ئييركةآيركرآهترط-664

كانالإرادةانمبتاإذأنهذلك،الإرادةمحوشأنهمنيهونأنةوجوب"بلي

الماتئمحل؟نليبيللاكراهبميهجرالإالنتيجةأوعلىالفيرالسيطؤنىنصيبلجا

متوقعةعيرعنهاكراهالاصدرالتىالقوةكون"ا:نانالشروط-هذه
.-..و

قالشرلج:لا".،سكخطئفئفثحئه-لأالر(معبمتحيئةمقنومها!ونتمةعنهالطنكشتهالية

-.مبادى،راثحصدعل(اذبهتور؟كأ65من317وتممصطفةعودعودا"جمنور(؟)

-.-"تهحمة6لإ6رغ

البركف!الغجثبخالحاجتيننهلاوكا،كا66ص3؟8رفمصنطفىعؤدءودلووا(2،

مفتفةينكمنفافوتبةقيتهالهاحيةفالارادة،مسئوببة5ائمنبكأفهونىللةيمةللجرلنبجى

نوقبحدونمجولانوالحدتالفجائىالقوةللفامرةأنمنالرغموعبها.والمحطأالعمدوسفا.غنها

للجريمةءالعامةالظرمهفىومونحمغهمنهأ!كل(صاحبثمنمتهمائصاسىفارقنثمةللمفاب

الشروطلغنسولخضاعهاكينهماانتنرثةعدمبديذهبللدنيالفانونقئلرنجحونلرأى

.-*ع+)هبم؟مقنهيهعتثجبهقةنع+جهن،"ء"مم+7ءب".ور8ةعليهاالأثرعبئونرتيب

كعنق!ر8بدنيع!محكاهـكئدبطفةمنهكجفد+ط"+م،شيدءةهـم"

"67بى685وقم؟تالجالبقبنرنالمرالظاوسعفوشرح،ادنلمنهورىنقنلرؤيهويعبدا

...---::ئدبىبىقنقئةأنفه.افبمتطببتنهاكرطبنحذان.(يكا.،

!نقعيرب!+سى"!ك!+،ممكج+نع"+.كلج5نم+5+نف!؟كعنهليعس!،ء
ظبقرو5"آمحةها.محنهقد+عهب".مبءشية+م-حن؟-..-.

.8لأ7من587رقي؟مجالسنهورىنحدالرزاقعبدالربهتوز
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وئل!للفبلعلىإيهنهابق!للتوةخضوعهنوتعتدبلاكم!خموبئألابنةفلإول

.استطنبهةعةأوالفعلىالتوقععندعبيهمتعبنابذكان،انحمطاعغهفىذلكمجوئة

أنهكلنمللثفعنييفعللمفإنكان،القوةلهذهاغضوعيتفادممةأنالغوخخمنا

فلا8عنهصبيرالذممةالاممماعأوالفبلوفىالخضوعهتاقىفصيبلارادته

أصواتمحاكلا.عندوجموحهادابةبخطورةبعافمن:محلالمأدعةتراهللأبهون

ييبئشخمماوتصيبفتجحأسياراتبامزدميقةفىطرفيمتطيهالهامألومحهغير

علبهفيقبضبتنسكرقىحإلةالعامالطريقفىيضبطومنذلكلهالك،.عنمسئولا

يع-الثانىوالشرط."2"امتناعهعنيسألمهادتهتيداءالمحكمةإلى؟ذهبجهؤ

تمومبالذىالامتناعأوالفعليتجنبأنافتهمعلىالمصتحيلمنيكونفي

أنالإجراممةالسلولتإلىويتهالئالقؤشانمنإذاكاناما.كيمةينه"ابخو

زاليمابذ،بنلكشوافراولمىل!كراهالإفبنعليهعسيراأمرااجتنابهبلت

.،باشبج"الصعوعلىهذهالضلبإلىيوجهها.أنفىوسعهوقدكانوجودهالإرادته

التولذلكضف!نيو،مانحوعلىإرادتهانحممعملقدأنهذلكفمعنىيفمللمق!م

فيظيرافيباحيهاتذهبأوملابميهفتصرقهيستحمذن:ممر-3الماالإكراههقواقر

صعوالم!تصرفهمنونكة،؟الحياء3ملأالمخلالفاضحالنعل.لمبةبنسبلالحقيا

أسلربىفذللهم:،5عةممسنلفصلء،؟8*"صنةفوفبر؟6فىللاصتئاففلأ(

سه+آكةمهية"حه8-

نعظنرثرلج؟ت10قنررت،ابثرذبنإتوننريوجفي؟"-ينتمقمحكمةسلهتوف.(2)

200شنهم.:!عنهننرتوفىئو.إلضروحعولهقيديجانىنكيرن%لاىرينلا-ثداحلإظلة

.؟ه1-بة9جوقم200حمة.نبفانرنبةالإيىبغدجمرعة89ه9سمهأ!ويل

همه.زهم!يغبالإلتحاقةعنبالنخلفلتهمالبحنربأن.الفرقسبةالنقنههمحيهمةفضت(3،"

طربق-بىميهرحالافيلغعلهفنهيحمليهفدمبنجوثالمنتدةالفاهوةافوةبابهامهبتغعثق

حيبهج،ع+*.قةشة:سفيتهإمجاووتهريخءايبولببيحئحأنقىمحجونأوظل.طنم
+5مكتقحسة"خمم+عوع.

"عىببهبآجلائةلمجدبم+نبءكتنىمجبم+لجمقعبم.عظج.لأ5،
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ولمخا،امنناعه"اللأعنيسألشهادته.لأداءطيكمةإلىالذهابعنآلمواصلات

نون.اقللطبقاعليهيفبغىلاناغارجإلىاجنبيةعلةبتحويلقامافهمكلن

اظطرحفىالأسعإرارتناعنين،العملةتقةعنهاءولتالتظابناغلتبراد

ءلا"القانونىالالفزنمجنتعفيهقاهرةستبرقؤلا

الثانىالمطلب

الضرلهرةوحالاالمعموىكراهالإ

آلضبرووةوحالاقلمعنوىالإكز!بينفىالدراسةنجمع:تحببر-665

يةحمرمنفىنجريدهايثتركانكذلكونمةالإرعلةإبقائهمافىيثتركانلأنهما

ونلفرق،لبنائيةالمسئوليةيمةانكونهمافىأخ!مراويمائلان،إلاختيار

واضعح.السابقةالوجهاتمنالمادىالإكراهبيقوهعتهما

صمحصهوضغطالمعنوممةالإكراه:نانشرقةئرلمبرفهةف!رش-666

يميزماأهمثمكانومنثنجراىلهك"سلولشإلىتوجيههاعلى.لحلهاخربرأدةعلى

وافعلءكاطلةبقممدوصدوره،ئنسانعنصدوره:أمرينالمعنوعةالإكراء

ينذرأنهذلك،لاختينرحريةمناقعنوىكراهالإينقصو5مج!نمتناع

الفقهفىبدالولا.ممهافطلوبالسليلشإلىلمرأدتهلها:باضعيوجةلمإنبعثر

مخديدحوليثورقدالجدليولكن،المستوليةطالمعنوىاهكرال!تأئيرحول

،لفرفمعم.لملافنيمعنبابطدءقرارصقرنتكدآلأجنيبأنالفرنميةالنفنههعكمةقنحت،1)

افرغسفلاتيمفىمنيمانظلرنضتهولكمنهالنرةمب..الجلورةابدولةم)ةأفىالدخولكأول

عهبة.معتح!لابهنلمئذ،انبعرهباييوةمحنجأنلهواهمن.لإبعادمرارمخالفةعنينل

الدولهة:هفعترففهألأضلاوكلن،.مجاورةغردولالمفلعلديحر،ن

عتو8حهآجمتدد++ءخجئرهـ3،ه!ج.مه-+جنض+ود5معئخم

283وتملأصبلنفنه!مخبهمةإحكلممجلإعة!ل956سنةيوئبه؟*!نهة(*)

عة
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منينعصأنيتعينإنكأو،.المئونيةمنمانعاإكافاهكلئيسلمذ،نخعروطه

المعنوكةوللاكر"ه.القافوفيةالقيمةفنالإرأدةبجردئحوعلىالاخةمارحرية

حبممةذلكمثال،الإرادةصلىلكاثيرالعنفاستعفالتفترضصورة:صؤرتآن

ينحغةو،يقةالجرارتكابيقبلحتىذلكأرباستمروتهديدهبهضرأوصمحص

شتعصعطاءكاتعدمهاأنوندالإراقةعلى5تونرالقةالماديةالوسائلفكلبالت

الصورةأما"منهيقالولكنالوهىيفقدهنحولاعلهامسكرةاومخدرةمادة

تهديدذلكمثال،ابتهديدمجردعلىالإكراهعتصروالتفغفنضحردنآلثانية

منمجبلم.إن.ابنهاباختطافامتهدبدأومجررايرورلمإنبالقتلشخص

المادكةالإكراهمرتقزبالمعنوممةالإكراهمنالأولىوالصورة.ازنا"8؟

تلةالبطريبنخحدلاالعنفأنفىمجنهتفنرقولكنها،عنفاتفرضارهاباعته

ئيرالتأمجردعل.يمقتمرإنماو،يمفبك"للجرأرتكابفىوتخيرهاالجسمأعفاء

بالإيلامىوصةصورةفىإشعارهاطريتاعنمنيناتجنهعلىطلةلمالإرادةعلى.

+آ.ةءالمطكباننحوعلتتجهلملمنالمنتظر

الظروفمنمجموعةهةالضرورةالا:ةئلففر:ميمعالت676::.

لمجراجفعكباتحتكابمنهايلاعبةبطربتاإليهوتوبىبافبطرتهددشخعما

هىوإنما،الإنسانعملثمرةئيضمهإنياالضورةطلافىوالتالبمجئينهلأ.

حملشخصبقصدالجتفهىإنسانعمليمناكاذتإذو،الطبيعةقويونيدة

يممررأنرط!فا!يهقدهمن.علىيتعينأنمأو؟معبناسىاجرفعلئرتكابعنلأ

قافونمن52للمادةمنيماجمو.شروطوحددتنيؤتحنبن""-هنبنأضاذتالإ(-

.ء-....ةالأئفىنلحوبت

ءأسطء+اكهبء52،08ميججهة.--.،..(2!

5كاتبعمئع!،ءمم+3"58؟+.!4؟هـ.++م+محكانتبتهجخالج**5++.7به.ه(3،

05اللح8ة+قعئكمنهيجيحلهجنهنوع+،؟ه+ءالنصى+مه+هسر95+.8ومهة

كاث6*منكا25رتممصطقكودءوداندبهتورء8؟7ئلسعيدصللسعيدمصطفىنئةيهنور

اممبمجبل!ابرئعيمعودافيستاذ5،00ه7!ع067رفم....مباجقءبراصدفىالةبهتبرو

.-.!..::.،..-..ة..".+-55عنه3-5نه-خم-ةر
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سفينه.تفرقأنالضرورةومثال:بهالمجطةالظروفيمممشوتفاديهإلىالوسيلة

معاحلهاعلىتقؤىلاأنهايتبينثجطافهإغبشببهقبقطعةشخصانفيتعلق

بهبنمةانار.لىائةمعلأنأو،زميلهويهفثبنفهفينبوعهاالاخرأحدهمافيبعد

الطبيبيقضيأنأو،يقتلهأوبجراحطفلافيصيبالفرارإلىشخعرفيندخ

حاصرتبناءء.حصد!ئبأنأو،عسرةولادةقئ.الأملحياةإقل!االجنينعل

دلئزهالمزكالماءعلىويمتولىمجاورممعكنبابفجحطمسكانهالنيرانفيه-

يهردهلشخصجبراحية.مجليةنهرضيجوىأن،أوق4اءربطناءفىيضلهو

...ه""بطبيبإلاضعانةفيهايستحيلظروفنةالمؤت

الأسامةالفرق:ئلفررصرةرعانقلعنوىآيركرا؟عنهح.الفرلة-668

يتفادى.منهكلالمطلوبالصلوكلهيحددالمعئوىللاكياها:باضعأنبيهإ

بل،ذلكلهبجددلاصرورةحالةفىيوجد-يةولكن،بهالمهدداءطر

فارفيثمة5افلطراجتنابوسيلةويتصووبهاييظةالظروفيلحظأنعليه

ينلبالضرورةظافوفولكندائماإنانعن-يصدر::.نالإنهراهئخر

المعنوممةكرئهالإغئكالاختياريةحرؤتضيق."33لإفممانخلقمةألايهون

يجةكراهالإعنهإعالومنأنذلك:الضروينهك.حالةذتتبىأجزبما

أنفعليهضرورةحالةفىيوجدمنأما،يمبب!محبدئكلطريقا-يحيح-لإلمة

واضتفإلرومنبئجهإ.الفانوناعيجفففد،6بىالجالفانونقدمفيجةللضرووةحالا(؟)

صلطانةبزوالوعقفانلجرماؤالفافونبهلماعترف،ولخمعقمجةللفمعدانتفاءللىتعيليافى

همرفلاالضرورةةقاغدةارعحذالمحصتؤقد،انضفرورةطروفقتونفرحيثالقاةين

ترنص!بلى.ذللنةبد"ماععةمتهاتتتتهومن6،آء*!ب!ءربرمعنهكا.لحمصي"نو!ا

،همبضنحهكلاء+كمعه!الدقافونهاليحكهالاالنرورة05بملفولةعنهاعبرحيض8

فىالرفةحلاتنط!ا!اأبموكانت،ةللضرووبحاتهالوسهية1حعورمهاء"5قعروقد

مذهفىآلنانقبننلأموافىضيقحمنفوعةفلهقعفيلهاواصقندوا.ق،نوالمحنتا-لفصذسغوفمة

الاسفبنالهية.افلزوف

+ه+"طعحه8"غكه4.يج-ة"...::-.!كه.

همععمتجة؟6منه+!ق.:حءة-..-.....؟،يه:
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مئةفيتارأنيستطيعو(مأمهقلطرفتتعددوفد،مهاآلخلاعةطريقجممصور

ولكنهللاكرأهبالنصبةواضحئلشئوليةنبريرقمتةاعآنكلخ.ىلعيعفةوبيتها

.الضرورةحالةوروضوعأفل

صعوقةالمسئوايةنمنةإحتعنيليثيرلا:نبترليآممماحهر-669

تققدحنيغها-توأقرهامناونمعلى-فالإرأتة،افعنوممةاهيالإتواقرنفا

-ذلكفىفيتبنىقانونيةقيمةذاتتكونكلللقانونيتطلبهثحرطعتهافقفى

بئبمجدوليمخ.الجنائيةالمسئوليةوقيامللجريمةالمعةوىارعننواقر،يمنجدة

.واجتماببهالمهددالأذىنحملفىوصعهالمكرهكانبأنالقولالتعلبلهذاإنكار

آلحرصهوالمعنادللشخصالطبيعفيالتصرفأنذلك،منهطلبالذىقلفعت

نناذابنعصهيضحىأننسننالإطبيعةمعالمتفقمنوليس،ومصاءحقوقهفى

النواتزبحممفلمةالنضحيةيتةطرالقولابأنشتطيعنمومن"الك،القانونيحميهلختة

الإجرأىهالفعلاتيانمو،وأعنطربقةغيرالمهاكرهاماميكونفلاالطبيعية

نونى.فىللاختلافمحلبمرورةحالافىالمسئوئية.اشماعتعليلولكن-

لكليسسحالفننونوهذا،الطبيمةالقانونلملىالعودةفىالعلةهذهيرىفقرينة

بخقوقىللسلسهودالحةإلىسبيلهولكانوممالحهحقوتيحنبأنغخعة

فىليطجقااعدقدالوععحةالقانونأنالعودةهذهوتقسيرومصالحه"*"اعبرهي

الضورة-حلةبى-كلرضعشلفةظروفعرضتفين،"منديةالظروف

فإلقافون:محضمجازأنهييبهيرالتبريهذهءالطبيعةللقانونمكانهعنتنحخ

ننهم،ثحاذةامعاديةاكلنتهسواء،ظروفهكليع.منظمجتمحفىاقضة

منعةلوضيه!القانوننظمهمبرعوعفىالطبيبهةالقانونلمذللاحتكاملامحل

،نلمعنوىالإكرام-بفكلةالمسئوليةيعتنأغتعليلإلىبىأىيذبو-عرع

"++حح!ط+حءيهك+".مصر5؟؟ر

ء3مع!سى*ةحعقه!لأ55".:فئفه:هقذنلرأىؤقظر(2)
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لنتقدوقدءمتهأ"؟"يخلفمهالذىالنعل!ان!علىمكلهموضرورةفىيوجدفن

وننمت-،بمبفهلافيهايوبمنعلىلاتفرضالفورةحالةلأنازأىهفا

افبؤصسبجلأنهيقدرالذىالفعليتخيرومتهااثتخلصوسيلةيتصورأن"علميه

المهدديكونحينمامحيحريغ.هنأبراىفىلكهذابعيبوةبهالمهددأغبرمن

قةللاهمإ:قاذاالجنينمليقضىالفعلطكالطبيبارتكبمنغيرشخصا؟اغطز

عينف-وفويممم،.امر."لإكلنحاضعأنهالطبيمبلىلايصدقلمذ،عسزولادة

.ممفشيجءأفغهتنه-قنهة+ذ.4المالحبينالتنارعهىةيلو!سملااننحعلةالفقاءئن

ووسيلةخطرمصلحتهأوحقهيهددضورةحالافىيوجدفمن،احداماوتقضيل

مصنخن-.أوحقبنبينتعارضفثمة،لنرهمصنحةأوبئنلمساسهىانقافه

إذاقيتهيرالتبرلمذاتكونوقدءالآمج؟اهدارإلاأحدهالمنفاذيمكنلابحيث

،المصاننلحةمن-الاجهعيةالقيمةحيثمن-أقلالمهكدافىكاتة

حيننظرمحلطيبدويرالتبرهناوركنالمجتعةمصنحةفىالفعللمذيهون

لامجترثالحالةهذهفىالقانونإنانعبرهينولولذلك،يمةالحقانيتساوممة

غيريرآلتبروهذا.أيم25ا"مم"؟غاءفواء،متعادلانالحقانإذ،الننارعبنتيحة

ناثم،اختصاصهفىيدخلماكلتنيمءلىالقانونحرصالفرضنأل-خقم

بأنهللقولوبفلا،ءتحبنصصورهافىكلانضورةحالانظمقكال!فون

التنازخفكلهإلىالا-تنادأننىلكيعيبهارأىوهذا.ببعضهايكترثلا

سببالضورةحالةائمبارإلى،الأفلعلىالحالاتبعضفى،مودأيرلمحبين

وعاية"هوقيمةكثراحتةصيانةسبيلفىالقيمةقنيلحتةإهدارأنإذ،إباحة

يحقتةالذىالفعليكونأنالمنطقيقتفجخئمومن،مجموعهاالمجتعفى!وف

ايحيقههنايةاقضو،الجتمعحقوقاعتدالىيفتجلاباعتبارهمباعذلك

فىويذهب"المستوليةمنماخمجردالضورةتعتبرالتىابتشريعاتمنمب

"+همءمة.ه+،3غكلأ"".ةكئر+نقق+يحمحهته+2ع5تح+،ءآ+قتهب،؟،

.ه+2ه9"+م!.ب"

!عءحم+ء4،مفلا!ةعةلىقلأ:قكةءآعءقحبم+.ميؤ-ء+مةمهم(3،

:كجعحد8004ث+،بفهدحالعحعهصر+موىف05عب)كلم
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للمجتمع:العقاتحةجدوىعدمهىالمنتويةمتناعاعلةبأنالقولإلىرأىالهاية

ذوففعلهأهميةكثر-حقأصيانةسبيلقىالأهميةقليلقجب!نعدقالمتهمةبئاكان

جدوممةفلايينمتساوالحقانكانأإذو،عليهالعقابفىمصلحةفلاللمجتعممهعة

قهونينن،انفعلإلىدفعتهئيةاستثف.ظروفبهقد.أحاطتلأعنبمالحلمته!الهقابمن

تتكررأنيندرو،إصلاحهالعقوبةآ،*ةدر.حتئخبراالعأدبةالظروففى

ابناسيحربةالعقوآشهدفلأنمحللايهؤنهنمومن.،الاستثمانيةالظروف

فىمعذوراالمتهمنجونفالناسذلكإلىوبالإضافة،لفعلاهذامثلإتيننعنة

حالأيصورالرأىوهذا5لهقر"عادلاجزاءتقدبرهمفىبةالعقوتكونفلن،فعله

لليجتصعمصلةذبأنهالقولحولةبحثهي-ورإفي،عقابماخأتهاعلىالفرورة

موان!إليهاتستنذالتمةالهلةوهى،العقالبفخممملح!هعل!ترضىحالعقابعدمفى

تأئيرمنالتحتقلايحاولبذ،للبحثالحقيتهاالميدانالرأىهذايغنلو،نلعقاب

-والمئوليةالإرادةغللالفرورةطة

ارادةءلىالضرورةظروفتأثيرهىالمسنوليةامتناخعلةأناعتقا-ناوؤط

بذلكفنتمتعؤيمةالقاقيمة6منيجردماالذىالقدرالتأثيرهذايلوغو،المتهم

المسئولية،امتنحقلل!هوالإكراهأنالقولهذا؟منىولا؟اقيئيةالمثولية

فىوليس،حرتهايهاالإراقةتفقدالتىالوحيدةالصورةكراهالإليةبذ

،51كبرالإءلملةغيرفىيةالحهمنرنمةالإتجردنتصورأندونيحولماللنطنها

الضرورةءفةفىالمئوليةممناعاءلىنححهأنإذ،ذلكإلىالثارعذهبوقد

فىهذشكولا5الاختمارمنحريةمخحر،ةالإرادةإلاباعتبارهينهسنهصرنأ!ال

6ثزفيعايهنصيطربذ،ايهإمترباشخصااونفسهالمتهما:لهاريهددحجماايتيقة

لايهوناخر؟قطو6نركلالغرهذهوتوصد،الخل!هنااييلاصمنإلىوتدفعه

محددةطرقئووأحدطريقغيرأمامهلايهوننمومن،انلاصهذاشأنهمن

ء+ءكلحهمحه8غمه"لهر3،كسةة5"آمحقدء+عمغك5-غيجي.ه+38"5ء.(؟)
".3جمصة-28!عةء!ك5نمححب0مة+مههل!."م376.-

358وقياساعيلهابراهيمعودذان-آلا؟082مدالسعبدمصطنىالسعيد(لدكتور

.-ه59حمة
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كالطبيبصلةبهتربطهلاممحصااظطرهددلمذاأما5سواهااختيارلجكلا

علىفيعتولىاك!رانتحاصرهعمحصميرىمنأوللاعمإنقالفا.الجنينعلىيقضى

جتماعيةالإالوجهةمنهيفح!الاختيارحريةفإنبهليطفئهاللغيرالملولشالماء

بمدأفىجماىالإبالتنمامنالشعوومجردأوالببئةأوالمهنهتقاليدأنإذ،نظاقها

طريتداختيارعليهويستععدمبعينطريتخاختيارعلىالشخصيىصوره

يتطلهاالتىالعاديةصورتهافىالاختياربحريةعيقلاأنهذلكيعنىو،سواه

الجنانيقزفهاهالمسنوليةلقتامالقانون

أا،ئارعحدد:آلفورةرمحاكللعنرىنب!ر"ء:بىرو-675

يشرلموكه4،باتالسقرفانونمن6(المادةفىالضرورةحالةثحروعذعراحة

يتطلبلاايمثاسرعبأنالتولبمقبولوليس"المعنوىه1كرالإمروطإلىعراحة

الفوليمكنلابحيثافبطرفبلةصورالاكراهمنإذ،شروطالإكرنهفى

تذجرهاالقةالعثروطأنونعتقد.فيهاالمصموأبةنمتنعأنأرادالارععان

منلمذتالهنوىكراهالإإلىتنمرفكذلكباتالعقرقانرفمن6(ا"دة

تكونثمومن،ضروطهابليهتنصرفمنالضرورةعورةاهكرال!اءضبارالماغ

51كرالإءدمنطبقة،55.جستمخطرمنغيرهأونفسهوقايةضرورة"عبارة

:الثروطهذهيلىفياونبين5فىلكيج"

لهما.يتصرضمنيقدخطراالهرورةوحالةالمعنوىكراهالإيفترض

ايبطر،فىتتوافرأنيتعينموعذونمة؟يهللتهديدتأثيرتحتيرتكبوفعلا

امتنبععةأن(56؟مة675وتم.ء.مبادمحءأوائدعلىالةيهنوريرى(2)

المئونبةأصنناعويفومالفكمرتانتجتمحوبذلإفة،المصالحتازعوالمعنوىالاكراهسننواية

أنلذ،المنطقمحمنتةلاالنرهزاعليخمخالفكرلحايأنرأيناوفىءمنهماخايذش

فىالاعتمادأما،مويةمبغالضرورةحالااعتبارظعنىاقنوىالاكرنءفكرةيرفلاعتماد

ة!تجدأنالةانونىالمنقفىوبستحبل،للابم!!ببأاع!ارهافبئالمحلحناوحفكرة

بباحةهوصببممئولبةموقخنلونحع

ء317دحم32ءرنممعطفاعودعودالةيهتوزت،؟سىكاالفالىمصطنىالايهخور(2،

.87إعببدمةرءوفالةيهنور5620مخ676ءةر505مببدىء،رنضدفىبربهتور
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فشروط.بهأقهكيدتأثيريرتكعبتحتادممةالفعلفىتتواقرأنيتعين9غروظ

دخللهائيمنالمتهمنزاذةحونوحالاوجسينالنفسمهكدا:كونههىاففطر

الوسيلةوأنه،نلحطرمناتمخلصشأنهمنأن:فشالفعلةروطاما"فىمزله-

النهايةفىونبينالفعلثروطثماغطرلشوظ؟لىفيماوشرض.كلكازحيطة

هذمالثروعذ:توافرعلىالمرتبلأئر

الخطرثحروط-5-6

يستبدأنالشرطجهذاالثارعيريد:ئدنرلنفمىصرص-676-

هذايثيرهاالتىيةالصعوؤلكن،"ث"الماليهدد.اغطركانبقالفعورةحألا

إلىالإشارةيريدأنهنعمقر.،بالنفس،الئمايح.يعنيهماتحديدهىللشرط

لمذهالمميزوالضابط،بالشخصاللصعيقةأى،؟النفمقالمنصلةاففقوقمجموقة

وسلامةالحياةقىالحقوقنبملوهتى،الةماملدارةفىداخلةغيرأنهاالحقوق

فة،الضس"للفظيهونبذللتو،والائمبنروالثرفوالعرضوالحريةيبممم

لمذأتخصيصكلأنونعنقد.قك"الشرىادقاعفىمدلولهعينالضورةحالا

اصتصلحففدالنرورةوطثحصرمجددفقمنالفزفةالعفوباتفافونخلولملىبالنظر(؟-،

ضيتهففدالألمافىالعغوباتنون6أما،نقلدد،مياخطركلننذابهافاعترففبهااقوسحالففه

الثاوعومفمب.الجاةأوالجميهددنكالحطرعلىفقصرهاالفمرووةحبةظا:من

المريهبالفعلإذاكلن8لخعةللنندمحلالمطرافىليهددحبثافرورةحالااضبعبيفىل!رى

للمرفكلمثمرفةسفينةحوثهمنمحزءبنراد2لةكنبدورهأماببدالمحطرهنامنللوطية

ماءعبةفبستولىهلنبأو-لهكلوكةأصحبرفىمشنعةالنارمجدومن،عولتقاسافربمذكل

آخرمالئمدارطربقعندفعهوا-ةطاعةمألايهددخسرتحؤظةأنذية،بهفيصع!ثنبر

4درضةفهمننققةلامعللملىفبوجههاالإرادةعلخئربوأنثحوفهمنجدلهأوميمةعنهيقية

ونظببفأ.للغرورةطقهفىالمئولبةامتاععنبها؟فومالئأمهانونفرذللنةوبعنى.انحليجهنا

لدفينلنرووةحالاأوبللإكرنهنلمتهملاحتجاجعيطلابأنهالفغ!محكمةقغتللمثرطلهن!

بضياودعوىنناشىءيهددهخطرثمةأنأصاسكلريهدبغبرضعكلعنارةك!جمهبمه6

لإكلآم-ليالممحلمجونفلا-،خبادلنهددالدعرىهفأن)ذ،عقهووضالئلإفلاس

رفي؟"نهظالنفعقعكمةأحكامجموعة8959صنةيونيه23لقنهه:نانرووةحالا(و

.60في9نهةكت2"

نلمؤلفههنامن2؟؟عة*؟.دتمنلمعنىهنامخدبدقأقلو،2،-
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الندإلىيققرالسابقةالحقوقبعضيهددالذىاغطرباستبعادالمدلول

ينحقهأندونمرسلا،النفس"لفظاستعملقدالثمارعلمذ،"("القانونى

الفملمرتكبنفمنالحطريهقدأنويهسواءبأنهالقانونصرحوقد.بقيد

قرابةمنصلةبينهابطترانوسواءكذلك،سواهشخصنفمنيهذدأو

.لهك"طلاقالإعلىصلةمالنهماتكونألائوصدانةأو

افلببلمذاكانإلاالضرورةلحالةقياملا:مبالقالرممرفى726

فيجردهاحريتهايمحوالذىالنصريرالإرادةقىيوثرلااليسيرعلنلفف،جسيما

نعفقو:الجصامةضابطتحديدسرالمثرطهذايئبرهماوأهم.القانوسهالقيمةمن

والقولباينفسائتصلةالحقوقبينالتفرفةأمماسعلىيقوملاالضابماهذاأن

السعةبمفدداثدىالهطرامفبعادللة(،؟،ن)الفقدمصطفىيالايهتوويذهب(6،

أجهضتلمذاالعفابمنتعفىلاسفنحآمخملظالقفالفتاة،الضرورةحالةنظاقمنوالشرف

عةمنأوالفافونضىمنسند.ينا.الاقعادوليس،"العارخشيةطفلهافتالتأونفبها

بالفسبةالضرورةبحالاالاعترافعدمفبربرالساغومن.الضرورةحاكفىالمسئولبةامتناع

مذآدرءاسنهالمعتهاقوبأنلمرادمهابفىبرجصرسعتهاحهبدالذىاثطرحلولثنالفتاةلهنه

الإجهافى.أوالطفلقتيهغيرأخرىبوسائيةاغعلر

يخدالمحطر)ذاكلنماحالاعبهالضرورةنظاقالألمانىالعقوباتفانونقصر(2،

المررالفافونهذامن35الثابهمنالمادةفيةالثاانففرةبينتوقد،أقاوبهأوأحد(لقعيةمرتكب

ئقاربهأحدأوالفوعي!الهطريهددئنسواءبانهناموليودالفرذمىالففهوفى-بالأقلرب

الفرنثالعقوباتقانونخلوبلىالرنىمذاويسنند،الإطلاتكلملأبهتربلاشخصآأو

بالخغلبرالمصرىالففةفىبهةلأخذالمتعبنهوالقولةوحذا،الضرورةشروطمخددصوصمن

الحطرهيهددهوماالفاكلبفاتوجودالضرورةشروطبهةمنيذكرلمالشارئأنلملى

آفأوقفاعيةالحطرفقدلمخالملابالضعرووةللاحتجاجمحيهلاأنهالىذهبرأيأولكن

5الإيإمعنىثنمفةفىوصب"6(96عنالعرابىزكلكلالأسناذ،أعزانهأوأقاربه

كلنولوالضرورةيطلحقالاأنلملي؟الإةافة،آلحالاتهذهفىلملاينحنتةلاالضرورةئو

مةالضرووةحالةتنقلبأنيدمقنوالإطلاقعلىصةيولفاكللاسبطهشخأبهددحالهطو.

يخصعظالراىوهذا.جهايحضجتنالئريكومحىأفهرا!عامابنحةسبلمدمسموليةماخ

فليمنالضرورةمنبس!مفيدأنالشريكوسعقكلنوإقا،القنفونمنسنددون-النص

بهمصئوابق-خاسمانعجنالشرببثبسمعيدوإنما،بباحةسببسارتقدأجهائلةذيةمرد

...682ص863رتمبليماأنظر،الفنكلبهيحتجايدىالمافيءثمستفل

النوباتقانون-4كا
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جسيالهاالمددافبلفيعدالتىهى.55والحريةالجسموصلامةأهمهاكالحياةبهأن

التحديدفللتيناقضإذ،جسايق"يعكلاسواهايهدداوىاغطرأنحينقى

بتهديدهاتقومبهاالمتصملةالحقوقكلبتنكاوالقولالنفس"لمدلولالسنبق

بننماأساسعلةتحديدهيتعينالضابطهذاأنعندناوالرأى.الضورةحالا

"لماوفقامقمهوراكانثمومن،صلةمنالإرادةحريةوانتقنءالخطرجسامة

وفىجسيما.خطراالنفسحقوقمنحتهاأىيهددالذىانبطريعدأنالضابما

يلبأوللاصلاحقابلغيربضرريةذركانإذاجسيمايعداغطرأنتقديرنا

أماةالاحمالان"2"يتساوىأولهاحمالفابليتهعلىللاملاحقابليتهعدماحمال

المهددفانيطرللاعلاحناليغيراحمالكونهمنأرجححهإصلااخمالكانبؤا

وتحديدظروفخكلواقعةخم"قواسةيقضمىالفابماهذاوتطبيق5جسباليسبه

لمصلاحههفىأملمنالظروفهذهتبعتهماومدىاغطربهينذرالذىالفر

إليهوحاجتهالاخرالمتهممعلمقامتهوالمتهمسنعغرقىليس،بأنهقغىوقد

."8"،المخدرةالموادإحرازفىمعهيشتركلولمجستمخطرفىحياتهبجملما

بح؟ءرقماصرلمنهيهابرامجعودعتاذالأ.8؟6صالفاليممطفىعدقتورا(1،

امرأة؟898شةمارس،فىيح+لمحنهنب*-،نعنهعبالفرنشةمحكة.برأت(2،

صا!ابةيومابةخالطعامأنناولتثدتكنلمالشديدلبوسياأخهاوثبترغبفبسرقةآخهعت

فىالاضرارعنبالجزمهددةئصبحتوقدرنحيعآطفلالهائنكلذيثوثبت،زصرهاش

الفصدالجنافىوافتفاءالفاهرةالفوةيلةالبراءةقالحكةاعمفندتوفد،جوعهابسبلمرنحاعه

غقشلأ!أمبانمحكةأفرتوفد.اللازماخذاءباأفرارىالمدادعنالجتع!وسمئولية

بعي898،5،.ء99حككعنبه+حنتم*ءآج+م9،همئيج،بمحكهقةجنالجثهثج

صوابآ،لييجالتعليلوهذا-الجنائىالفصدبافعدامبالقولهجيهعدلتأسباجهان)و،الإامة

.الضرورةحالالملىةالبراءدا:-)والصحبح،اقةلدىالقصدتوافرفىمثمكلالمذ

322رممصطفىعردعودالتور.غ23عخالسعيدمصطنىالسعيداذكنوو،كا(

.865من876وقم...مبادممطء،واشدعليقتورا،37،مى

ة39فىمة438رقم؟ءالفافوفيةالقواعهجموعة؟929سمةفوذبى28ففى(،،

؟595سنةفوفبر؟8،8؟4صكأ2؟رفم3ب؟935بنايرصنة2؟هص(نظرنىللة

.؟325عن389رغ6سالنفنيجمحكةأحكمعوعة

كا
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التأثيرمةالشرعذلأنالثارعفايتطبعبلا:لقو6-كرفىلأ03

لهلايهونالمسئوليةفتمتنعالجريةمنفيهاتتحردالتىالممورةفىالممهميرادة

بهالمهددولدىغبرمحتقفهوالمستتبلالحطرأما5حالاالخطربذاكانإلامحل

يهونأندونمنةاظلاصوسيلةيتدبرأنخلالهايستطيعالوفتمن-قسحة

اعتداهفعلىإلىفتحولتجقتهاقدافبطربذاكانو،جريمةارتكابإلىمضطرا

،عإصلايقبلقدإنماو،دفعايقبللحدمابذ،دفعهشروطقىللبحشظعلةفلا

العادممةالسيريكونأنالحطولفىو(لفابط"بهالفرورةلحالةشأنمالاوهذا

يوابالذىالوضعيضحولبأن-ضلأويقينىنحوعلى-امهد-المؤهعور

مذادخشأنهمنالذىظفعلفررايرتكبمالملهبحتهافعلىمساسإلى"للتهم

رب!يامنالمستمدةالقوإعدإلىللأمورالعادىالسيرتحديدقىيرجعوةنلحطر

لمذاكان:صورتينإحدىفىحالاالخطريعدورثكهالمتهمبيئةفىالسائدةالحامة

ينتهلمولكنبدأقدالاحداءولمذاكان،الوقوعوشككلبهالمهددنالاعتداء

المهددبالاعتالاءإفاكان:صورتايقلمحدىفىحالغيراظطرويعد5بعد

وانتهدعؤكل.ملبالغتحققفداءالاعتكاكانإذوحستقبلا

-هذاعلة:اقلرمحلرلفى،مخلئلغيميررئوةئبريهرفى-67نه

فوجعءقداقحهمأنيفترضالاختيارحريةمنالانتقاصأنفلشرط

ارتكابإلىواضطرارهبهبإحاطتهعلمهبينالفترةفىيهنفلمافنلببحلول

سواهفعلإنيانالتفكيرفىمنتمكنهتالؤمنفسحةبهدرأهاكىالفمل

الوضعتحقيقلملىاتجهتقدالمتهمبرادةاكانتإذئمأ.غيرحقوقيمنلا

القخلصوسيلةيتدبرأناستمطاعتهفىوكانحلولهتوقعأنهذلكفمعنىبافبطرالمهدد

لمجقوقةالماسالفملواربهعبذلكيتدبرلمفإن،غيرهحقوقايمسلانحومملمنه

ء"منهكعنهبلاالمكتبب+منهقعحالقئ814ى5+مود3ةءجطم+اكهن58.نهثجمءميي،(؟،

الهطرءمجلولالمراد)فحدبدالشرىالدفاعفىالمفررةالضواطلمدالرجوحيتعين(2،

المولف!.هذامنبده!وما2؟،منبعيجوم!2؟2رفمآنظر
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منأصاسوعلى.اريهبهحينحربهنلمبرادتهبأنهئ،دالوجهفلاالغير

الممذد-الوضعأنشأقدالمتهميكونأنالعشرطهذاانتقاءكلأننقررالعلةهذه

قتلإلىنفسةإنقاذسبيلفىيضطرثمسفينةعمداينىفعمداكن؟الخطر

الفرارسبيلفى؟ضطرثممكابمعمكإيحرقأومن،النجاةوسيلةزاحمهشخص

منهععايةإلىينغممنأو،طريقهاعترضشحصلمضابةإلىالنقرانمن

اوأىهذاويويد."2ر،"آ3لهزملائهبتهكيدمحتجاجريمةيرتكبثمالجرمين

لموادى-نحوءلىاغطرأنشأالمته!فدألايكون"تتطلبالتىالشارععبارة

واتجاه+ففجةلحتقتنهبرنالتهجر"+ملةكفصرمحر+عييجغعجه+،ئفجكأنصر5تصى+"جكأر+حه.

نلمتهمإنشألمذاأما.ذلكحمإلىاكجهالتصدنوافريعنىافبطربنشاءإلىرادةالإ

الفرور!بحالةيحتجأنفلهالعمدىغيرباغطأسلو!فيهاتصفغوعلىالخطر-

ير!ثممكام!عملىغيرعنيحرقفمن:بهدرأهالذىالفملارتكبمالمذا
بالتوخكنمصحوأالخطأولمذاكان"الفعلهذاعنيباللابنفسهتجاةفعلا

النيراناشتعالإلىبفضاتهااحتمالمتوقعاخطرةعلميةتجربةمكانفىأجرى

الاحتياطاتهذهولكن،ذلكدونللحيرقهغيركافيةاحتياطاتعلىوشدا

،يك،الضرورةبحالايحتجأنفلهبنعسهينجاةفعلافارتكبالجريقدونتحللم

فذكرتهالعقوباتفانونمن6؟اقادةش14فانيةتعليفاتهذا.المبالةبلىأشارت(؟،

اهـالحابهقعدفد"حلولهفىدخللإرادته!لخنولم"فولهمنالجديدالننفىجاءمائن

.بنيان!ظةكخرفىيقصديهنلمأنهيدىثمجربمةلارتكابكخرينمحالجافئر.فيهاياصنلئ،

.الامتناععةفلأخرونلحنه!ثن)والجربمة

محر!أصايرتكبئنللانصبنليس"بأفهالمثرطلهذاتطبيقآالنفننمحكمةفضت(3،

جرييةمنلي!خلصرشرةالمغهمقدم5اذا،بيدبهأحدئهكاتلخجاةسبيلهفىجبريمةيفارفثم

خطرالقبغن-!تخلصأالرفموةدفحبلىالجأنهضرورةبحالةيحتجأنفليمرثلهاريهجهاالىالأخفاء

-3كاهمن6مموقم؟2ائمنىسمحكممةأحكامجموعة؟961شنةماوس؟3!ض!:علبه

328رفممصطنىعودءودقتورا-825مخالسعبدمصصقالسعبدتنووا،كا(

براهم.اعودستاذمالأ765عن386رنمء.هبمادىء،واشدعبخالمبهتوو-مم7؟ص

..غ76مةعبيدرءوفقنووا50؟3ص3؟3.رتماسإعيل

الفل!كلنلذاالضرورةنفىلمد(غ؟8س،الفالىمصصفةمجل!تتوراذب(4،
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الفرورةحالةاستبعادقصرتالقةالهمىعبارة،نبؤرل:أنأبىذلكفىبرالحجة

،بموائماقعمدآالتوقعمعانوطأوليعها،افذطبننماءالمتهمتصدأإذماصورةكل

ىأ،بواهايعتقدواحضاطاتهعلىيعتمدفهورط!فانشوءالمتهمتوقعبذاآنه

تحعلالق!المفابأةت!حتذلكمنالرغمعلىنشأمافإذا،افبطرينشأألاشوقع

اريبه.الذىغيربفمليدرأهأناستطاعتهغيرنهة

الفرورةحالةتنتفىهل2ئنيمزدئيلرعفبفبآيتركمل-675

51يدرأنأرادالذىالفعلفارتكبقيامهالمتهماعتقدأى(وهميااغطركانلمذا

فيعتقد-بماءقىمنيكونذلكمثال،الحقيقهفىلهوجودلاأنهتبينثمب

طفلاطريقهفىفيصدمنفسهلإنقاذفيندخحريقنشوب-دخانامياهدنه-عند

تعتمدهىلمذ،الوهمىباغطرتقومالضرورةطلةأننعتقد.قاللأبجراحغيصيبه(

حمتحيةمنينقصالذىالحدإلىرادةالإعلىالتأثيرإلىمردهانفصيةأسبهاكل

الاعتقادلمذان3الوهمىافلرقيامألمتهماعتقدلمذاأنهوبيهى،الختيار

ولكن:عهاحريتهاينفىالحذالنىذلكيبلغوفد،لموادتهعلهامأثيره

فىكلالمسئوليةتنتئأسيابهععقولةكلإلىمستنداالاعتقادهذاكلنأنجععين

كانإنعمديةغيرمسئوليةاقحهمسئلالأسبابهذهإلىيستندفإعنا،سورها

عمدبة.غيريمةفعاليكليعاقبالقانون

ضتالخالألمافىالضوباتفانونمن5،الملممةأنونلاظ.التبصرمعنجط(معحوبأ=

الفاكلنجطأمصحبربغيربالمحطرالمهددالونيبهونأناشترطتفداننرورة.طةعلى

جمهوريرىفرنساوفى،المصرىالنعةفىمفابلةالعبارةلهذهولبس،8،8+مخقنهي"ئقة(،مخلنهة

ةالمثالسبيلعل،علهالفخخطأمنفئرنثوءتجردبشنرئلاأنهالفقهاء

،(محنمحيلألههبخمجئظةينهيج.مدد387،+.كيلأةن!عكمنهف*نك!أحمثة!حة،+50ججكلية

الففه:مذمببرىلاالفرنىالفضاءولكن

طعثع!كهرلمحنكةةم"585+مء85ججدب"3،كلئم+،.جعبكنهععمعهم9ميدغتصر*
،غثعيمهة"554عئمق،محكم+*،ئمع+؟ء.

32؟وتممعطفىعودعوالدبهنورت42،السعبدخمصطفىالمعيدا!تور(؟،

لقببممجنةلاالموهومالهعلرأن(،؟7عة،القلليصطفىعدالاجمتورويرى

المرورةءلا

حة
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القانولهكاناإذ:فقريقلئلفافرفى-عمعيىنلا!ليجنم671

المرتماكبالفملبنهامنليسبأساليبومكالختهالخيربمواجهةالمتهمملزم

استبعادالإرامهذايعنىبذ،الضرورةبحالةبحتجأناريهبهمالمتالهيكونفلا

لحةواردقيدبمثابةالاستبعادهذافيكون،معبنةظروففىالحالةهذهالقانون

بتحمل.عليهالمحكوميذمفالقانون."فلأالضرورةثروطحدداذىاالعامالنص

الفورةبحالةيحضجأنبالإعدامعليهلمحكوميهنلمثمومن،العقوبةلميلام

العمايات.خطربمواجهةالجندىيلزموالقانون،فيهالحكمتنفيذمنللخلاص

يلزمو،الجرمينعنمكالخةةئشانل%روطبنايمواجهةرجلالشرطةيلزمو،بيةالجر

يهنلمنمومن،الحرائقمكالخةمنالناشئةاظطورةبمواجهةللطافىءرجل

بكبصرحالذىالأسلوبغبرعنالمخاطرهذهدخانحبرهمأوهولاءمنلأحد

3،5"القانون

كعنهثنهيفوظعكنعظمعة485مءنآكثكأبعطم+اكعر8،غجيجمء.آهمر(،آ

!تووا.غ23مةالعبد0!صطن!السعد!يشورا.،؟7!مالاقالىمصطقعدلتورا

تأالقبكلفقروتهذهالنشلامحكةطبفتوقد.369من32؟رنممصطفىكودعود

فومجتجأنلهيبوؤفلافانوفىبجراءأووسيةعنناشئأاثنهمبهددالنقاسركلنئذا

بدونشيكاتياعطاءاتهمفن6الإجراءهذاأارآيتحململزمأباعتباره،الخرورةمجالة

ضفهبأقيمتالئالإفلاسلمشهاردعفىعنالناشئةبالضرووةبيهتأأنمجوزلارمبد

وقفتت669عن؟،9رقم؟"سالنقمنمحكةأحكمجموعة؟959سنةبوفيهكا!ظ

الذهميالموظفصبطعنالناضئةافرورةبحاةمجتجأنلهيجوزلاالرشوةمجريمةاثهميأن

محكةأحكلمجموعة؟965ممنةنوفبر7فمكعق:اثهمهذاارتكبهاجبربمةللرشوةلمليهكدمت

.77،عة؟،8رغ؟؟سالنقنظ

حعع،ئهـ52قعة34م5قجخرقثمر8،الفرنسيةالنفخةمحكةآنكرت(2،

تائيبرمختالحربآتاءالأعداءالىعممكمربةبمعلوماتأدلىشخعىكلبالنرورةالاحتجنج

نلحكةاستغدتوفد.لهمولبلغهاالمضلىبةالمعلوستيستعلاحلملمنرفاتهمننلانةبفتلاقهدي

الاخنبارحركهبننةبجثعليهمباشرقأفيرذايهنلمرظنهيهددكلنالذىاسرأنالى

.متوافرةلبستبالأكراهالحامة6،الهادةنظببقشروطأنرئتيذفتوالحكة،ير

وتضكعتبلادمكلالحرعةالمواطغبنعلىتفرنةالحربطلةآنهوالسيمالععليلأناعتفادناوفى

بالهعاربنمهدؤملا-اقهمبزدبةنالالزاممةنوحفبمة"ذئةمعيلفىحتوقهمبعنهه

المعللوبةءالملوماتغ!باطربتةعنيخلصعيمولا
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النرورةفملشروط52/

:.ئلغورةفعلفىشرطينبتطلبالقانونصرح:نهيسىب677

الوحيدةالوسيلةيكونأنوالثانى.الحطرمنالقخلصودظمنيكونأنالأول

ءأخرىعوطاإنيهمابالإضافةيتطلبلمذاكانالقانونمايلىلجوهمر،؟لذلك

-الشارخيقطلب:ئقلرمىاقلفيللنعلءأبهمنئفىبمرفى-678

انجإمةإلىمردهاموضوعيةالعلاقةوهذه،والفلافنطربينكلافةالعثرطيهذا

بةاتمالهشأنمنكأناغطرإلىهوالانجاههذأاكانإذوما،ذاتهقىالفعل

اقهم!لإحساسلملاتنتقصلاالاختيارحريةأنالشرطهذاوعلةءيدرأمرقلأأن

له+بالنسبةتنتقصذللثشأنهمنفمايهويب،درئهعلىوحوصهالخطربتهديد

قأثيوتحتمرتكبملايهونأى،شأنهمنذلكلايكونوما،الاحتيارحرية

فامءارتكابهعندالاختيارحريةلانتقامنوجهيكون!ل،باظطرالتهديد

يهقهلمأشعلهاالذىالشخصبالحريقالمهدذينأحذفقلبناءفىالناراشتعلت

خطزمنانلاصالفعلهناسمانمنليسإذ،مسئوليتهبامتناعيدخئنله

حرقا.افوت

ئينير:مىلهاقلهىنلر"بلمهلرمجبرةهرالفعالبمرفىئي*-679

عنهالىمرليةامتنيمتبررالتىالفعلإلىالاضطرارحالاأنالشرعذهذاعلة

منللتخلصاتعينةالوحيدةالوسييزهوالفعلهنابذاكانإلامحللهالابهون

الاسةطاعةفىلأنالفعلإلىاضطرارفلاأخرىوسائلوجدتلوإذ،الخطر

نخأطرعنالخطرمنالتخلصيسغطيعفمنكانقكك.الوسائلهذهإلىالالتباء

كجعغعك.هميح8"طعطغليىجقج"3"آ؟1.+،ميج(؟"

.جمحعص".8فظكلطمحلادلج48181.ء8،369رء،وئكأهقع*خرج1ة7"3.بيور(2،

.قعب*نهكح،ث+وىهددبج"250ركلا+37.آ

3ءلإ2!م335رغمصطنةعودءودآبىفعووا
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هنامنالتخلصسبيلفىغيرهجقبهاهدرفعلاارتكبلمذايسألالهرب

عنقرارهاعبضمنفيقتلمسرحفىاشتعلحريقخطريهكدهومنء!لخطر

يكونخلنيبابطريقعنالنجاةباستطاعةعلهويتبتنرئيسيبابهطريق

.هالقغلمسمولاعن

يترر:-2لنرمحالقاغاالىابنيمئرئءة5بعنرلمحخفينهلة-68ة

قدباعغبارهارالاخمايةحرعتهاانتفتقدقدالإرادةلأنألمسئوليةكلمثمارعامة*اع

نحوعلىاتجهتفإن،منهالتخلصمحاولةإلىبالخطراقهديدضغطتحتانجهت

اضطرارلابذ،الاضطراروصفعليهايملحقنلاشخصمنآنحركالانتقام

الفعلعلىيترتبأنايحهذامبنيغيرولا،انبطرمنائسحلصمجالغيرفى

افبشبمنطافيةضطعةالغعلقفىشخصاينافسعدوهيرىفمنلخطريف"ادرخ

فيغرفالانتقامبداخعدوهعهافيبعدالنرقبنفسال-مقالنجاةمتهماويخاولكل

الآخرءالشخصلمنقاذفعلهعلىنرقبولومستوليتهبامتناعالدقعينمطيعلا

لهئخركانغرضانفصهالوتتفىوأرادايلطردرءالمتهمئرادلمذاوبكن

بانتقاصللقولكافالخطردرءإلىالإرادةاتجاهنث،الضرورةبحالأالاحةجاج

قلىبذ؟الشرعذهذاإلىأشارقدالشارعأنرأيناوفىءالاختيارفىحريتها

المنطتةثمكانومن،بنوعهايمرحأندونواغطرالفعلبينعلامة-تطلب

اشتراط)الأولالشرعذفىأمرناوقد،صورهافىكلالعلافةهذهتطلبسقمعيا

صورتهافىالعلافةهذهلملي(اغطرمنالتخلصافعلاشانمنءيهونأن

العلاقةهذهإلىنعثعيرالخطرمنالتخنصإلىرادةالإانجاهباشتراطو،قلونحومية

الشخمهـيةهصورتهانى

.ة25بلسيدخمصعلفىالسعبدالتور.،؟5الغقيمصطفىىالدكتوو(؟،

الحطركلن)ذالملامه!مللالنفسبةللحالاقللبحثمحللاأنهمصطفىعودعود!توواير-نرى

كا25رتم:رل!خاقرءالفعلشأنمنيهونأنفيهفةخيفبآ!رألمفاكلنأما،هـهمبة

حمد
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اتجاهاشنرامذيعنىهل:؟عرعاللفعلةبمرقنيهبعزكهية-186

معين!قالمساسإلىمتصهةفىلكتكونأنالخطرمنالتخلصإلىرادةالإ

التخلصإلىرادةالإتتجهفقد:الأعىينبينتلازملا؟اغطررءكلسيلة

متوقعاماكلنغيرعلىالأمورتسيرولكنحقالايممىفعليقطرعنالخطرمن

منالرغمعلىالفورة3حاشروطتتوافرالوضعهذاوفى5حقاالفعلفيصيب

النجاةشنحصفيحاولبناءفىالنارنشتعلأنذلكمثال:عمدياليمةالفعل(ن

.فرارهطريقاعرضشخصماعامدغيرفيصبب.ممفسه

الشارعيصرحلمةولفملئقلرجيىللمناسبيتزطميةه+آ

الوسيلةهوالفملاشتراطكونمنمصتفادأنهفعتقدولكنا،الشر،هذأ-بتطلب

يدرأهأنبهالمةدداستطاعةفىاكانإذأنهذلك،اغطرمنللتخلعىالوحيدة

أكنرفعلطريقعندرأهفضلولكنهمعينةبسامةذىفعلطريقعن

تمتنعلاثمومن،انبطرلدرءالوجدةالوسيلةهوالأخيرهذافايس،جسامة

معيارالتناسب:نستطيعتحديدالاستخلاصهذاوعلةأساسمنعنهقال"ءالمسئولية

نتوالتىكااسردرءشأنفامنالتى-اقلالأفعالالمرتكبالفعليكونأنهو

اشتراطفىذللثمعيارعئماالبحثمحلولا"الجسامةحيعثمن-المتهموسعفى

المعميارهذايستندلاإذ،القعلوجسامةالخطرجصلمةبينائتقاربأوالمساواة

هذهفىتفاوتاتحغمقدالضرورةظروفأنإلىبالإضافة،الشرطذلكعلة-إلى

عندرأهإذأيسأليهددالمالفعلطريقعنخطردرهاستطاعفمن:الجسلمة

نفسايهددفعلطريقعنخطررء2اسسطاعممن،النفسيوذىفعلطريرته

ربانفإذاكان:عديدةنفوسايوذممةفعلطريقعنمرأهإذايسألواحة

ولكنهالبغاغمنصنهولتهابعضاللةبفاالغرقمنكأيهاإنقاذيستطيعالسفينة

بعرخلمالفانونفجأنمنالرنمكللمننىالأالفقهفىمتطلبالناسباشقرنط(،،

ةقنهثنهب+نهنحئبكأ+مطنة7358مهفكأهة،محنمطهة8بممؤ5م2،أنظر:مممجطنب

،فىجلانهع"محةجككظعي.ء+آقر6فرفسافىالفقهماءبضنكذدنظلبهلملىويعيل

،7حج".22،نكجالعقنهفء،آع*محة،+"قئمحثثةمع*،آسيد+.ب"50
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ممايضعلمإن.بالقتلاخرهددهومنءفهلهعنمسئولفهوكليهاببعضألتة

بقتالبهاقهددايبطرمنالتخلصوسعهفى*نينلأشخاصكثيرمعدطعامفى

.."-3فعلهعنمسئولفهوالطعامفىالسوضعبليفعللمولكنهيهددهمن

ورةالضربيجنلةأوللعضوىالإكراهاثار-53

طةأوالمعنوممةالإكراهتوأفرعلىيقرتب:السئرلضرلينناء-683

منويعمتفيد،الفعلاريهبمنمسئوليةتمتنعأنالسابقةبالشروطالضرورة

كونذلكعلةوليست،الفعلهذافىساهمتحرشخصالمسئواممكلامتناع

يلبحتواقرماالغورةأواهالإيحثحروطأنالع!وإنما،الأثرعامالمسئوليةماخ

الفعلظعرتكبدر"يجعلالقانونأنإذ،الفعلفىيساهممنلكلبالنصبة

جهماتممعالتىالصورةبنفسمسئوليتهلامتخاعسبباعرهيهلحدالذىالخطر

القافونأنذلكيعنىوءنفسهيهلحدهخطرلدرءالفعلهذاارتكبلومسئوليته

."2"مسئوليتهلإ"متناعبهظعسببامصاهملكليقرر

.4؟9عالقالىمصطفىعدالايهتوو:عامةبصفةالتةابفىانظر(؟،

ئباحةسببأومسةوئبةماخكلتلمذاوماالضرورةلحالافىلفافونىالضكييفغدي(2،

ماغبأنهاوسنهاتينالاختيارحربةابفنءهىالعةكانتنلمن،عديهاتنحالئبالعةمرنبط

اكتراثهوعدمأهمهاترجبحظخالفافونورمىللصاخببنالتةازعكاتيذائما6مسئولبة

المعرىالففهقوالاجماح.لباحةسبببأنحياالضرورةيهببفالمتعينفمنئهميتهةنسةوتيذا

"لاعقاب"عبارةائثارعفىاستمالولعله،منالمسئولبةماخمجردالفرورةطقهأنفىمنضد

أحكامترىلا5أو،500جربمةلا"تعببرمنبدلاالعفوله!ظنونمةب؟المادةفى

سندايصلحما(63م،6.م)إباحةسبببمهابنعنحينمابستعلهالذى،كلء..القانون

فن،منقسمةالآراءحبثالفرنىالفقهالففهفىبفابلهماالاجماعلهذاولبي.الرقكطلهذا
،فلأجهمء+3605"3ء+.8عه:لهائناسيبلعلىنظرأ،ةممئجليةمانحهومنديروءالففها

سببالضرورةفىيرونالمحدشةالفقهاءمنعددأولكن6الرأىهذابلىا)فضاءويميل

+ف..-.:المثالهسببيهظخأنظر،ببأحة

حم،دعث"عهب،الهوىحة.ء+2هن.81+.378ة9حتئهلحة؟كم71".آمعذةفلأتعكنهفك"ءآع
ركئقغكععيجمحج+50سير8،+.كل60
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شوطبتواقرالقول:آلفمرورةءارإغباتالففماوفةسهير684

ةإ،الموضوعقاغىشأنمنالشروطهذهانتفا+أوالفرورةحالةأوالإكراه

الحكميتحدثأن"يشمرطولا،وظروفهاالدعوممةوفاخفىبريمفلكيتطلب

يهونأنيكفىبل،مستقلةعبارةفى050الضورةحالةأكأنمن!نكلعن

بالردالقاضىيلزمو.،رف"للوافعةطبقاواللابساتالظروفمنمستفاداذلك

يغفلحينيلامولا،ياجوهردفعابائمبارهالصرورةأوبالإكراهالمتهمدغير

الحكم،بينهاالدعوىكاوقاغمنواضحاأوكانبأحد!المتهمدخاإذإلاار

منللقاضىويجوز،"3"النقضمحكةأماممرةلأولالدخهذاابداءبجوزولا

نةبطقبليتزمأنهإذ،متوافراقراهال!أوالضرورة1حايعتبرأننفسهتلقاء

عنها.المسئوليةوموعزيمةالجرأركانكلتوافرمنيتغققأنالمتهم

العقوباتفانونمن45المادةمخددهاكاالضرورة!ةبأنالرأئيسودالألمانىالففهوفى-

فيهةأقرأضرووةلحاثهجديقةنظربةأفامالقفاءولكن،المسئوليةمنمافخمجردهيالألمافى

+لهنهظنهقكينهجيج(التغرجيلىالمسفنطةغيرباضرورة،منهارفجدبدانوعأ

ا)تعبرنرمبدأفكرتهوأساس،للاباحةسببالضرورةمنائوعوهذا5.ية+عكمكم*

النغلربةهذهأصسمتوقد،"طغئنهنللكقةيح(-،+)ء+لائبخج+قت:أهمهاوترجبحافصنلحيحخ

يعئرعيةاعقرفتوفبه،1927سنةمارس؟؟فىأمدوتحمفىالألأفيةالعلبانلحكة

مخدده!كانلضرووةطةبسروطالحكةتتفبدولم،الأملانقاذغروربأكانلذاالإجهلنخ

،مثروحفعلهينقالتبل،كتنعةاثهممشوئبةبأنالفرلةعندفففهولم،5،اقادب

لئفاوفدءالتطمقلحمكبدأ،مالأالمصلحةرجان،مبدأيلىالحكةأشارتوقد

طلة.مننوعايةنلآنبحرفانألمانيافىوالفضبءالفقهأنذقةوبعنى.الفقهقاببدلملفغاء

غيرافرورةوللاةمسئوليةماخوهة،هغاوددةلملىالمفندةالضرورةلحة:الضرووة

يباحة.سببوهد،لميهاللسنندة

-327عة09وتم9النفنهلاسعبهةأحكمجموعة19ه8سنةمارس24قضن(؟،

-778عن؟84رغ؟؟سالنقنه!محكةأحكلمجموعة؟596سمةفيفبر7!فظ(2،



هملا-.4--
تصلامم!-.

الممنوكةالرفيصمور

هذهرادةالإوتستد،لمجراميةلمرادةالمنوىالرجن:نمبهبر-اللا5

يمة،الجرعليهاتقومالقالمادباتهى،مشروعةغيرمادباتإلىاتجاههامنالصفة

صورتانجراميةالإالإرادةولانجاه"!يفضهالاتجاههذاصورالقانونويحدد

بهوالعمدىغيروانبطأ،عمديةالجريمةتكونبهوالجنائىالقصد:رئيصميتان

الممورتينهاتينبينالأساسيةالفروقيلىفيماوتحدد،عمديةغيريمةالجرتكون

هحدةعلىمبحثامتهمالدراسةكلتحصصثم

آلعقكلا:غبروقلأفينفىئلفصرعبىئلأساس!ئلغرولة6لهلأ-

يمة:الجرمادياتعلطالجانىسيطرمقدارفىاختلافهوينهماالأساسىالفرق

تسيطرفالإرادة،العمدىغيرافبطألىمنهالجنائىالقصدفىأكبرالقدرفهذا

لماذاأما،الجنائىالقصديتوافرعندماالجريمةمادياتعلىشاملةفعليةسيطرة

3ل!يقتصرللارادةالفعليةالسيطرةنطاقفإنالعمدممةغبراغطأسوممةينوافر

مجردفىمنحصزالآخربالبعضعلافتهاتلنحينفىيمةالجرمادياتبعض

حالةفى-ابىانىإذاكانأنهنفررلذلكوتوضيحاة،تن"السيظرةيمكان"

ويهيقوافرلاحينفإنه،يدهايرويمةالجرمادياتيعاي-الجنائىالقصمد

فلاالمادياتهذهبضعلىارادتهوعلمهنطاقيقضصرالعمدىغيرافبطأسوى

دوتها،يحولوأنيتوقعهاأنيستطيعأنهكانسوكةلسبررهابالنسبةإليهينسب

دونهاهللحيلولةغيركافاحتياطعلىاعتمدثمفعلاتوقعهاأفهأو

يميزولكن،إرادعااتجاهايفترضانواغطأفالقصد،النحوهذاوعلى

طعكنهعفقعنهبكمححعددءثطعنهعكلاهحءآء8تج7ء+منحكلأ.(؟"
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أطلمةلوكابجراميةنتيجةإلىالتصدكانحالةفىرادىالإالاتجاهأنبينهما

أننينترضالعمدىغيرانبطأأما،بنسانوفاةلمحداثيداعرالرضاصشخص

حيواناليصيدالنارشخصاطلمقخلو،كاالنتيجةههذإلىيهنلمالإرادىالانجاه

الحيوانبضابةهوالإرادةلمليهأتجهىالذىالغرضإذكان،فقتلهانسابمفأضاب

إلىتتجهرادةظلإ.اليها،"،لمرادممةاتجاهدونعليهالمجنمةوفاةحدثتولكن

حالافىالنتيجةدونالفعلإلىتتجهولكتها،القصدحالةفىوالنتيجةالفعل

5لا"النتيجةبينوبيتهاتربطلخصنوعمننفسيةعلافةنمةإنكانتوافخطأ

رئيبين:مبحثينتتضمنالدراسةئنقدمنا:فلررئضىعفيمه187

فرغنامنتمافإذامابم"العلاىغيرالعطأونانيهماالجنائىالقصدأولهمامخصص

لمذاكانالقانونمالتحديدالمخالفاتالمعنوىالركنصورةفىابحثعليناتعين

جرائميعرفالشارعلمذاكانفيماالبحتبذلكيتصلو،خاصةبأحكاميميزها

الأحخيرالمبحثونخصص"طلاقالإعلىمعنوى!نمادونققومبحتةمادية

التشريعفىلهايذاكانوماالغيرعملعنالجنائيةللئوليةالنملهذامن

وجودءاعديثلجنائىا

ثلحسانولأ

ئىالجناالقمد

للتصدتعريغةبوضعالدراسةهنهبدءملإءمةنرىلا:نهاير-6ول

،عناصرهواستخلاصالنصدفكرةتحبيلةالتعريفةفىالدقةتقتضىبذ،الجنائى

؟82ص39سوالافنصادالقاونبه،الجنائىالفصد"حسنىنجيبءود(2)

.56وتم

كانتثممةو،كلديةغيرتكونأنوالاستمعاءبةصتكونأنالجرننمقالأعلة(2،

كلنالجراثممنيمةصرفىالمعوىالركنسووةببانعنئئبارعلمذاكتبأنهفىلفنضيةالفاعدة

ينصحئنلزمهالعهصغبربالحطاالاكتفاءندضىبذاأما،فيهاالجناقالقصديتطلبأنهذيةمعنى

ذللفة:-لةبحتاجعليهاغروجولكنعنصرلملةيحماجلاالأصلةفاشالع،ةثعن

ءلالنهع:محهنركهم"8،عةكالء37ءتهلك*ءكهـتهق8ئ"رى
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الفقهى،للخلافمحلالقصدعغاصرتحديدأنإذ،ميسوراالتحليلهذأوئين

هذهتقسعمنرممةكللثءالخلافهنافىبرأممةالبتعلىيفبالتريهاغةوتتوققة

عناصرتحديدحولالفقه!اغلاففىقبحثغصصامطلباتفمبحيصثاكراسة

القصدبثمةنرىالتىالعنامرعددبقدرالمطالبمنعدد-يليهالجنبئىالقعد

منهاءنوعكلوأحكامالقصدئافلخلبيانالأخيرالمطلبونخصص،.عليهة

-الاولالمطلب

الجنائىالقمدعناعرتحديدحولالفقهظالخلاف

ترلإلىالفقهاءمنفريقيذمب:ئلففيىاقعرفنهأصمل9!ئلا-

أنيحتملالتىجراميةالإبالنتيجة2الهئمالفعلبرادةهوالجنائىالقصدجأن

ملكيعنىو6الإجراميةدلالتهالفعلتعطىالتىوالوقاغبالظروفوعليهتقرتب.

يقولوناقينوالفقهاء"اجبنائىالقصدعناصرعدادمنالختيجةلمرادةاستبعاد

بذهبوء،يح*8اولنهثجتتءيجنالجوليجالعانظرية"انهبرهمالرأىبهذا

بل،وحدهالعلممنأساسعلىيقوملاالجنائىالقصدبأنالقولإلىآخررأى

قىأهميةذاتواقعةبرادةكلوالإجراميةالنتيجةبرادةإليهتضافأنينعين

نظرية"أنمارهمالرأممةيهذاوالقائلون،لافعلالإجرامية"صفةتحديد

ءرادةحعنمنهطتجققبكئالة*،لهق،الإ

الحجج:منقصمينعلىالنظريةهذه:.تعتمدئدهلمنهنربئ-695

غيرمتصوروضعللفعلالمعاصؤالوقاغوإرادةالنتيجةلموادةأنلإئباتيساقمخم

والالنتيجةتوقعأنلإثباتيساقوقمم،القانونفىعحوغيرالمنطتةفى

القصدلقيامعناصركافيةالفعلهذابرادةإلىمضهافينللفعلالمماصؤبالوقائع

لقوانيهقنمرةحروثياأنبذ،النتيجةبحداتعلىلهاسيطرةلاقالإرادة:الجنابى

نح!لألغةيكأ55*يهر،محممك"نهتحبلةطئ"4*نهالة:الهلأفهذانأمييةفىأنظر(؟،

*محتيصج!ءحالنهقكة؟إ55.ثلافكمفنهة24فئمحنةمحقبهكءككلأالظئهكعفه
1ءكثعظىمم6+محكثب+4ء،5(ال895)1*م189.
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علىرادةالإبسيطرةالقولبخكانومن،عئيهانسانالإلإرادةسيطرةلاطبيعية

هتصورهيستحملماوهو،الطبيعيةالقوانينعلالإرادةسيطرةمفنرضاقنتيجة

يمقبولاينإنهئم.لهال"الفعلعلىمقتصرالإراديةالسيطرةنطاقأنذلكيعنىو

الإجراميةدلالتهوتعطيهنعاصرالفعلالئالوقايعإلىتتجهالإرادةبأنفلقول

البرقةفىالختلمثةالشىءأوكونالفعلوفتحياالقتلفىعليهالمجنىمثلكون

علةسابقةقدتكونبل،علىالفعلسابقةفىالنالبأنهاذلك،الجانىلنيرمملوكا

تككهالإرادةصنعمنبأنهاالقولالمنطقفىمسقغيلأثمكانومن،نفهالجانى

بالوتاغوالعاالنتيجةتوقعإلىمفمافةالفعلبرادةبأنالتسيمذلكبعدينعينو

أنذلك:الجنائىالقصدلقيامعناعركلفيةللفعلجراميةالإالدلالاتحددالتى

منوأنلفعلهجراميةالإبالدلالاالجانى2نإذا،التانونمخالفةبرادةهوئلقممد

اليهوجهبل،لمنيانهعنذجثيثنهفاالقانونبجميهحقعلهاالاعتداءصمانه

ولن،التانونمخالفةإلىمتجهةبرادةشكدونتعدالإرادةهذهنإن،لمرادته

.ألك"ائيشذلكإلىالنتيجةاراجةتضيف

الجنائىالقهمدأنالنظرئهبهذهالقائبنيرى:رآرةئالليةنفئ-169

الإجراميةدلالتهالفعلتعطىوافعةكلة9ولمراالإجراميةالنتيجةهولموادة

القولهىعبهاصمدونإالتىالأساسيةوالحجة"فاتهالفعللمرادةإلىمغمافتن

معنىوعنجراميةالإالصعةعن"مجردةنفسيةاكخةحالةوحدهالعابأن

نفسىونشاطللقانونمخالقهوضعجوهرهفىالجةنئىالقصدولكن،الخطيئة

ضداقياهمنفيهكبدبل،الهبمبمجرديقومأنيتصورفلا،بالإجراميوصقه

الاتجاههذا،ممثروعغيرغرضاإستهالفنفمىنشاعذمنفيهلابدأى،القافون

البرنه55+":*مجءقممليظممرلهق.ء*كه469+..غج،مه+بججلح".2"30(؟،

:عقكفعةنيممفعنهكل"محءبمةود*هل،تحهمكعيركعلج+مءكؤمحكج+ء.(2)

:كا++كه+دلفجنهقيجنههتمممكءحمقييكعدمحعكقعء،دلغ*8كج9،قنه(
ء.لمحآ،ءآككهب:كمحكككدلجدلثعبلثكتحب!ةمحيجمحنههم+نهنهح!ععة،ء،مميخءمحجعقعكبر"كأ

لالبرنهمقثمبآثهممئننآبققهظنة+ودآنهيج(يرئ5)5+ثمئج



-688-

،القانونيحيهاالتىالحةوقعلةالاعتداءإلىتسيىحينرادةالإهوالنشاطأو

النظريةهذهأنمارويدم."ث"جراميةالإالنتيجةإحداثإلىتسععحينأى

مجزدابازلميقنعلاالمبلولهذا،الاديةاللغةفىالقمدمدلولإلىبارجوعقولهم

أستخدمممخصعن؟قالانالساغمنفايها:الإرادةكذلكيفترضإغاو

قاصداأنهكانفعلابهاأصيبثمبجروحيصابأنمتوقعامهدماسلماالظلامفى

فيرون،آلعدالةمبادىءإلىيةالنظرهذهأنصارذلكبعديصتندونفسعيكك.بصابة

حدودلهتكونثرطكلالجنائىالقصدفىعنصراالنقيجةبرادةاعتبارأن

سيارتهقادشخصعشةيقالأنلساءلمجردآبااكتفينالولمذ،وكلأمعلومة

الحيطةئصبابمنيسعهماكلباذلاولكنالمارةأحديصيبأنمغوقعابسرعة

وتوغالفعلأرادقدباعتبارهالجنائىالقمدقيهتوافرقدأنهذلكدونليحول

والعدالة،للمنطقمجافاةالقولهذاوفى"الجريمةمادياتبساروعاالنتيجة

جهدهباذلامنهاراغباشخصكانإلىالنتيجةفصدينسمبأنيتمورلاإذ

أنلاستطعن!القصدفىعنصراالنتيجةبرادةاعتبرنالمذاولكن،مونياللبمحيلولة

هذهأنصاريقرروءالعدالةمعيتفقوالمنطقمعيلتئمنحوءلىفكرتهنصوخ

الاحمالى،والقصدالمبامرالقصدبين-اقييرتكفلالتىأنهاالنهايةبئالنظرية

منأساسوعلى،النتيجةإلىتتجهحينقوتهافىتتفاوتالإرادةأنذلك

تتفاوتفلاالهلمأماةالقصدنوقبينالتقرقةمعيارلمفامةنستطيعالتفاوتهذا

وحدهعليةاعتمدنافإن،يتوافرألاوإماللنتيجةانسبةباشوافرأنفإما،درجاته

جوهرية.أهميةذاتتفرقةبذلكوأيهرناواحدانولحالجنائىالقصدجعلنا

اوفاجباالعاتطلبقىالنظريتانتتفق:ئفنرشيىبهيىالنرعغ-692

يببأو،الفعلإلىالإرادةاتجاهتطلبفىكذلكوتتفقان،يمةللجرالمكونة

،ءلائنبمحع28لم5.كه4"9ةوكهنهجكجكلا"ئظعئظمنهقةجطصخثج49.ء.بىمر(6،

عصركاققجوىميج:نهس+ءكمممحكعح!تحهملمحةتحلمية""بى!يةهـممجهءكثء3مىكةتمبة5آ،5(3،

جه!ش8ة:*لقصى؟غققلمءهـكةنمبلألوعمحتةء8!صىجمنههئفعنعكلامف!لهجء9"تعد"م،"34"50

نهدد،ءكمحع:منهعيمحجلةعيم.438.مملأ"03-(3)
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إلىالإراداتجاه-الأخرىدون-بحداماتنطلبحينمابيخهماافلاف

فك"ومخن"فك.للفعلالإجراميةالدلالةمخددالتىالوفاغإلىوجراميةالإاليتيجة

:الجن!فالقصدلفكرةصحيحاتحديدابىلخفلالتىهىالإرادةنظريةأن

اتحاهباعمتحالةالقولأنذلك،حاعةئيستاليهاوجهتالتىفلاىتراضات

تأينقضهحسميةطبيعيةقوانينثمرةحدوثهالأنالنتيجةلمحداثإلىالإرادة

سببالفعلبأننفسهالوفتوصلمماقىالفعلسببهىرادةالإبأنسلمناإذأ

+"+النتيجةهىسببالإرادةأنبةصعودونذلكمننستخلمقفإننا،النتيجة

907مود28سوالافتصادالقانونمجهه،الجغماقالقعد:حسنىنجببكود(؟،

.؟ءرتم

،والمقارنالمعرىالقاؤنفىا!ةانىالفعد،صعالمبهزالمهينعبدلتورااقتقد(2،

منأساحمةكلعيمآنحهوأولهو:ئلاثةاعتبارنتالىمسننداالحجة5هذ(86بى،؟959

ذل!توجقالحجةهذهأنونايها"معيبةنظربةءر!دقتفىوهى،الأسباببينانتطدلنظربة

علاقةؤافروتفرفىلمراديآفعلاقفترفىبامتبارهاالعمديةغبرالجوانمفىالنفبجة"إرادةاقعولة

سببأالإرندةكونتثبتلأغاالنزلمموطنشغلأنهووثاقحا-والننبجةالفعلهذايحخالببية

جهاسولةالية!افليست-مجحغبرانفدوهذاءبهللقصدثأنلاماوهو6الننبجة

والنتيجةالفعليحةالسبببةعلافةتونفرإئبفتئن)ذ،الأسبنبببنالتعادلسلربةلنةمستغقه

والاستع!فة،عدبدةالسبببةفنغلريات،التعادلنظريةفىوقعالبسوالفعلالإرادةبجرأو

علطاعتدفاالىالحجةفنيعستذللةالىوبلإنحافةةالسبببةعلاقةبتوافرالقرليقيحباحداها

هففعتدولمنما،ارظمهمورتهاقالأسابابقعادلةنظريةعليهاعومالىة!اضنهى

الننبجةهذهيحداثلزومهاحبثمننفيجرامبةالنفبجةعواميبنهخالمساواةفكرةفىئلظربة

فلأهبيةوفى،عبيهااعتمدناالىة!اعنمختلفةالحجةومذه،بهحدثتايكةالنحوفى

من!من538ص535رنم،لهاجراستنافىنبينفقد،معيبةالتعادلةنظربةبأنالقولةنرفنن

نلحجةهذهبأن(لقولةفىالفامالنفدأما.للفافونىلنصقمنقوىصخدذاتأغها(ئلى)ف

مجعثلمئذ:كذقةمحبحفنينالعديةغيرالجرائمفىمتوافرةالنفيجةلمرئدةاعتبار)دقودممة

يطرةمجردبذللةنلمرادكلتيةإذا،إنفبتهأئلتحدبد،الفهلةسبفالإرادة،بةنالمراد

والجرأنمالعدبةالجراثمنهخفدرمثزكفهذافيا،1لفعيهغثلالئالمركلمنالعغويةفىالإراجة

فىسببهأنها"الفعلهسببالإرادة"؟أنالمراد)ظ،بهلناشأنماوهو،ئلعدبةغير

الآوادةدورأن(المولفمذامة296منكا؟9رتم،فدمناففد،معينةمقبجةمخواتباهه

كل-قعليهنسبغلركومخهاالىدللهميجنوذمانما،متشأهفىكوغهايقتعمرلا"فلبلنسبة

العفوباتفانون-،،
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ئ!عيعنىلاالنتيجةسببلإرادةابانالقولأنالإرادةلنظريةتأييدابرنفرر

السبببأنالقولفى.الفقهاستقرفقد،أحدثهاالذىالوحيدالعاملأنهاطلاقالإ

عناصرها!يوافعةيحدثأنوحيدلحملمكنةفىليبهابذ،واحدالحملانيس

الغكالعواملأحدأنهاللنغيجةلإرادةيسببيةالمرادإغاو،قف"المتعددةوصفاتها

أنهلمذاكانيذلك:دليلإلىفىحاجةالقولهذايهونلاوفد"احداثيافىساهمت

إلىدورهاموديةتظلالإرادةفإن،خميةطبمعيةلقوانينئمرةالنتيجةحدوث

قىساهمعاملإتهاالفولنستطيعبحيعث،وتوجههافهاتحرالقوانينهذهجانب

تتيحالتىالمدكلالواعيةعفتهاإلىبالنظررئيىدورهاإنبل،النتيجةلمحدات

نظريةأنصاريقولهماصحجحاوليس.عليهاوالسيطرةالأخرىالعواملتوجيهلها

جرايةالإالدلالاتحذدالتىالوفاغإلىتسحهأنيتصورلارادةالإأنمنالهلم

الجانى:لغيرولكاالسرقةفىالشىء!ونالقغلحياقىئالمجنىعليهلهفعلككون

وهوالفعلإلىالإراداتجاهثمالوفاغوهذهالفعلبينالوثيقالارتباطأنذلك

حينالإرأدةانبل،إليهافىلكاتجهتفدالإرادةبآنالقولبخبهاةتحتبط

الوفاغكلهذهوبينبينهالوثيقةازابطةإقامةإلىتتجهفهىالفعلإلىقتجه

لإحداثالآثارهذهمجموعتصتحدمثمثار-الفعلاإلىالوقةغهذهتأثير.تفيف

باعتبارهالجنائىالقصدأنوادةالإلنظريةتأييداأخيراونضيفة.جراميةالإالنتيجة

مختلف-ظبيفهاؤلكن،الصدبةغيروالجراثمالجرائهالعديةمحيحةقالحيممةوهئه،أجزائه=

غجيجةيلىاتجامهفىعلبهصيسلرتهاتعنىالمدبةالجربمةفىللفعلالإرادةذببية:النوعبننن

فقبجةئلىاقياههفىعليهسبطرتهافنىالعمدبةغيرالجرعةفىلهسببتهاولكن،؟حراميه

الإوادةنفقبرفىالفليهونأندونذالةبعدفتحدثالأجراميةالقبجةأما؟يجرامبةغير

مدلولالعدبةالجراثمفىلها،الفعلسببالإرالاة،عببرةأنلناثبتفإذاءاه!املبتجهآ

سببالأرادةبخننقولودذاففهمأنتطعنا1،الدمأغيرالجرائمفىمدلولهوعنمختاف

العمدية،غيرالجرعةىف؟اهلسبببأنياولا-بمول،العحدبةالجربمةفىالإجرئميةاتنفبجة

الفولة0النهايةفىئرفنههونحى..بايهاالفعلاتجهالىميةالاجرةغيرللنفبجةسببأكلنتهـلن

امخبه-جبههوالإجرنمبةللنتيجةسببأالإرإ!ةفكون:اللموطنتنفلةغ!الاالحجة!أن

..النتبجةهذهلمدنلإرادة

المولفة.هذامن3؟2بهة328وقمأنظر(؟،--
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،الشارعبلىموجديرةبظميئةمعنىعلىممطويةإرادةأى،القانونمخالفةنىيواقة

لينذاتهفىال!بذ،مجردعلمعلى-بالمتيجةعلاتتهفى-يقومأن!عنمالا

فىالجنائىالقممدلتممورالوحيدة"الوسيلةثمكاذتومن،لومأونبطيئةمجلأ

نفسيةقوةباعقبارها،فالإرادة،النديجةبرادةعلىبقيامهنقولأنالدقبقمدلوله

وضلحإبراميةصنةهذااتجاههامن،تكتسبإجراميةواقعةتجاهمتحركل

ءالشارعللوممحلا

رادةالإنظريةكفجيحمنأسامنعلى:للينافىدلفصو:ميفة-693-

برادةويمةالجربحناعر2الجنائىالتصد":الآنىينةالتمرالجنائىللتصد.نضع

ء،قبولهاإلىأوالهةاصرهذهتحقيقإلىمتجهة

،والإرادةالعلمعضران:الجنائىالقمدقوامأنالتعريفهذامنشضحو

توافريتعينالذىالوقتبمحدبذذلكونعقب،متهما!بالمراديلىفبمادنحدد

فبز،معاالعنصرينهذينعلىالجنائىالقصدقيامالرنم-منوكل"فيهالقمير

الهلمليسو،القممدجوهررادةالإأنملك:الهلمأهميةعلىيدتزالإرادةأهمية

لتصورها.أسالجوشرطاالإرادةقكوينفىمرحلةباعتبارهولكنلذاته.متطلبا

الثانىالمطلب

الهحم

أنيتعينالتىويلأمورللوقاغتحديرهىالهبممراسة:فييبآبه94

الهلمالقانوننظرفىيستوىعماوتميزهامقوافراالجنائىالقعديعدحتىجيايحيط

منمفريكنلمثمومن،ذلكتحسمنصوصاالقانونيتضمنولم"بهوالجهل

العايإحاطةبوجوبالقواعدهذهوتقضى؟العامةالقواعدإلىلإحتكام

مطلقا،.ليسالأصلهذاولكن،يمةالجربنيانقىأهميةينتكيجفأواقعةو

سبيلكلهوانبروجوهنما،الهلمنطاقعنيمةالجرعةاصرمنيخرجمافصمة

العناعر.يهذهخاصةاعتباراتوتبرره،لإستثماء.الجحت
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س،مادبمةذاتكيانواقعةالعامحليكونقبر:ئلبررئءنحفم-195

خطةعليهنقيمولذلك،ئسامى!لتقسيموهذا،قكييفمجردمحلهوقديكون

العا.إحاطةيتعينمافبعض:اخرنذكرالئقستمهذاجاتوإلى.نفواسة

وأهم،-عليهلاحقامجونفدلعفمهو،عليهسايقاأوللفعلمعاصرآقديهونبه

علىولهطلجه،مسضبلةواقهةأقملوقتهىإذ،جراميةالإالنتيجةثدلكممال

ه،خعنعصضالتوخ"تببرمستقبلةوفىفعةإلىينصرفحينالعم

بالوقاخ-.اللمآ5

كل،إلىالعلمانصرافهوالعامالأصلانقدمنا:نلفاصة-696

الواعيةءالإرادةاتجاهيعنم!الجنائىالقصدأنذلك،يمةالجرعليهاكيانيقوماوأقة

الأصلهذامنيستثنيالقانونولكنةوعناعرهاأكأنهافىكليمةالجرإلى

نظرية."بدراسةترتبطبالوقاغالعأوخمواسة.يهاالهلميتطلبفلاالوفاغبعض

لتوانربواتعةالعاالتانونتطلببناأنهذلك:،الوتاغفىالغلطأوالجهل

أمالمذا،القصدلهذانافبهاالمتعلتهاالغلطأوالجهلأنذلكفمعنىالجنائىالقصد

تقررالتىالقواعدثمكانتومن،فيهاةلغلطأوالجهلأيفلاالعلمذلكيتطلبلم

الجنائى.القصدتوافرتقرر(لتىالقوأعد؟عيهاهىهتواقرأوالغاطأوالجهلافتفلء

الجهلنظرية"إنآلفقهماءبعضيقولالملاحظةهذهمنأساسوعلى.ابعفامهأو

در)سة-نقسمأنونرى،رف"ءالماىجانبهافىالجنائىالفصدنظريةهىالنلطأو

جهلأالعايحيطانيتعينالتىالوقاغأولانحدد:الانىالنحوءلىبالوقاخالعا

للجهليءالهايةفىونعرضبباوالجهلالهلميستوىالتىالوقاخذلكبعدونبنن

.الوقاغقىالنلطأو

لأكالاتيج*"*؟عيثج.يح88*5ةلئعجمح*غالسشهقرك:مححخمحيكقوءعمحنهمميكور9؟2لم1(؟،
.م.03نح،
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جهاالعايتعينىتلا،م-ميفولا-9

بهاكلالعاإحاطةسعررالتىالوقاغأهميلىفبمانبين:تهببر-697-

بططةهوالأصلأنمنالعامةالقعتإلىمحيلينمتوافراالجنائىالقصدجعد

كلبئرسأنمتعيناثمكانومن،يمةالجرعليهاكيانيقوموافعةبى!الع!

يتضمنالتالىوالبيان،بفيانيافىالأهميةذاتالوفاغلاستخلاصحدةعلىيمةجر

لأغعبءالجرائم:بالنصبةالأهمبةذات:الوقاغ

برنلاةهوالجنائىالتصد:منيئبضيرىلليهبهوكرءلاليرلمخه198

مفترضةالإرادةهذهنهكانتومن،القانونيحيجهيهالذىالحقعلى*لالاحمداء

دونيتمهـورلادةمجرقانونيةفلةباعتبارهوالحقةعلميهالعتدى؟الحق-العا

أنةالجةومن،الأصالأغلبفىمادممةافيكيانولمنا،عئيهينصبمحل

القعمدويتطنب،الحتةلهداموضولحصالحامجونىمعينةخمائعيلهمعوافر

يتعلقلأنصالحاقبرميهالتمةالمثروط-واتكمالهايلهذابتواقرالجانىعا.الجنائى.

!تلعمخصانهمفإذا:"ث2لديهالجنائىالقصدانتفىذلكجملفإنه،به.الحنة

ينصمبفعلهأناعتقدفإن،بىجسدإلىفعليوجهبأنهعلمهثبوتتعينعمد

يزاللابصاحيهافاذابثةيعثرحأنهيعتقدبهلطبيبجلأالحياةفرفتهاجثةمجلى

وين،لديهمتوافرايعكلاالجنابىفالقصد،لفعلهلتيجةنحدثءالوفاةاوإذ،ححعم

بانعلهئبوتيتعينبسرقةيتهمومن.نليهالعمكىغبراغطأنسبةأمكن

بتشابههامةأثرالهالملووالشىءأنهاعتقدفإن،غيرهيمل!مىءعلىينعمبسفعله

ه"+لديهالجنائىالقصديغوافرحفلا

كنه!ب:هـ"ةمحفةكعمة8!جه4همعالك"3منهج،ءكعنم!خةمقظجسظئيجكأبر،1،
.هـث!8نجثئ!ع+و828ءمكهمكعيرد

سةههؤ5،+.450(2":

عجء+.آل!9ر+.38"90ةك"-
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لمرادتهوالجننئىالتمدبذاكان:للنملبملورةئلىئم-699

باث!الفلشأنمنبأنازلمتفطل!بالإرادةهذهفإن،الحع!الاحمكالى

خطورته،ونحددبالفعلنرب5ةقتألتىبالوقاغعلاذلكيتطلبو،الاحداههنا

الحقة.علىمنهضيرألا-معتقداإلفعلفأنىغالوقهذهبعضالجانىجهلفإن

لابباتتعينجرحأوبصربشخصاتهمفإذاتلأ:3الجنائىالقصدلملهينسبفلا

انعؤذلكجهلفإن،عليهاغيجسدبسلامةالمصاسفعلهشأنمنأنعلمه

على.يصعفمن،"2"إليهغيرالعمكىالخطأنسبةأمكنوإن،لديهالجنائىالقصد

الجنائى-القصمديعدلاعنرذاتغيرأتهامعةعداماكبةمادمليهالمجقجسد

قييهيهبزمتوافر

للفعل.يجرمالئارعأنالقاعة:لنلفهآرظببهففىالملم-575

يقروءغيهفلالاماعبةهذهعلىبخرجقدولكنه،ارتكابهرعنائ.ااردون

بهوتلاالنعلأنتتديرهذلكوعلة،معينمكانفىاتترفلمذاإلايبهراميةصتة

ءلمصيتعينالحالاتهذهفى.اقكانهذاقىارتكبلمذاإلااءقعلىخطرا

يجرمفلاانوجفزنا:الجتائىاليهاثعفىالقصدذللثجهلفإن،فعلهبمكانالجانى

كمنهيحءول:سنهههسىمضكهـنههمميوعسقيجكل8وى1ء.3"ثعهة5بيجنهخهع28ءف+.مة(1،

"+مبحع!م،آءتةهك؟ـه-جثقق،مم+ئ(2،

مصطى،عودعودلتورا"،ع7مةالأهلىالفولهبمةنون2حشر،ئمينأعدالأستبذ

أخكام-عوعةآ095سنةفبرنبر؟3شقء؟84من22؟وقم؟؟958)اعاعةئلفصم

ةغكأة؟8وتم،؟بس952سنةاكتوبر27ة325علا؟.7وقم؟بىنلنقغنمحكة

"؟بحوتم6س195هماينة؟كأ..لأعخ،ونم5س؟9كاهسنةأعوبر؟2

سنة!أبىقتوبر؟"ت828عخ؟؟6رنم8س9957سنةأبربل؟6ة؟556ة

لأ..8،بى252رغ9حمج1958سنةديسبر8-786ظ2؟؟رتم8س؟957

عنيسالةلابلبيععهاطلمغيرمتضرةمواديستعل"منفإنعسها"ةاعدةونظببذ،كا(

كمطلبيرالذىالجنيقخصديعدلامحخهامعتقدأكلذبةبيافاتعروفىيثبتومن6جربمقصية

رللمعررصبافهاالشارعبرياليالثفةفىفعالخنووةمجهللأتببهمتونفراللتروبرجركلة

والمرأبح-؟23عن28سوالاخصبدالقانونمجه،الجني!الفصد،بحمنىنجبب.كودأنظر

)ئيهاءالمعثبرلهبدبدة
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،(؟اتالعقؤفانونمن2كلكلالمادة)انوجيةمفزلفىارتكباإذإلاالشارع

فىضعراازوجيةمنزلهوازناعهنبأنومريهتهاروخأعلمثمكانومن

متهماهلدىكلالمتطلبالجنائىالقصد

يقروحينايشارعانالقاعدة:دلفعلارعفببنعالملا-675

يخرحقدولكنه،فيهارتكباتذىبالزمنيعتدفهولاالإجراميةصفتهللفعل

فىالفعلارتكابثبوتالجرائمبعضكلللعقابفيتطلب،القاعدةهذهعلى

اتترفةاإذبلاخطورةيمثللاالنملأنالشارعتتديرذلكينسزو،معينزمن

معدلة)باتالعقوقانونمنب78المادةعليهاتنصالتىفالجريمة:ارمنهذافى

اللةيمةوالجر،،الحربزمن"فىإلاؤقملا((957لسنة((2رقمونبالقا

فتنة،أومياجزمنفى"لملاتقعلاباتالعقوقانونمن(65المادةعليهاتنص

اقادء)بسيهاأوالوظينةتأديةأثناءإلانرتكبلاعلمموظفةبهانةوجريمة

معوافراالجنائىالقصديعدلاالجرائمهذهوفىكل5(باتالعقوقانونمن(33

.القاقونبحقدهالذىالزمنقىفعلهيقترفبأنهالجانى2اإذإلا

ئلنىونلممفالفننالتانبصربةمملهبيائلنىبهالممناتئبائعلم-752

كلكلأحكامهافطبقأنالجنائيةالةصوصقىالأصل:مفبيجاينىفةعمللمرقا

الأصل؟هذامنيستضنىالشارعولكن،الجنائيةالأهليةاليىتوافرتشخص

أوفعلية،نوفيةقامعينةبحالةشيزايكونأنيرتكبهافيمنفيتطلب،ئمالجرابعض

القصداسفىيلهافإن،الحالهبهذهالجانىعايحيطأنيتعينالجرائمهذهوقى

من262المادة)نفسهاببهاضجريمةنرتكبلاالحاملفالمرأة:لديهالجنائى

الذىالفعلوأتتذلكجهلتفإن،حاملأنهاعلمتاإذالا(باتالعقوقانون

لدياءمتوافراالجنائىالقصديعدفلانجهاضاعليهسرتب

فىيتطلبلاأنهئى،سمحصإلىكلحمايتهالثمارع؟مدىأنوالأصل

صفةتوافرفيتطلبالأصلهذاعلىيخرجقدولكنه،معينةصفةعليهالجنى
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اعأحاطلمذاإلاالجنائىالقصديتوافرلاالجرائمهذهوقى،اليهجمعينة

قانونمن(32المادةعليهاشصالتىهانةالإفجريمة:الممفةبهذهالجانى

أىأوالضبطرجالأحدأوعمومياموظفا"عليهالمجفظتفترضكونبات.ئلعقو

الجايةعلملمذاإلاالجنائىالقصديتواقرلاوذلك،،عموميةبخدمةمكف.ينسان

علهاالمجنىأن2اإذإلالمياضجريمةشخص!رتكبولا"عئيهالمجنىجكركز

5((،لمط

زناجريمةفىالشريكعبمافتراضإلىالنقضمحكةقضاءذهبوقد

ابئبسنالعرضهتكفىالجانىغاوانتراض،"2"اآ:زنىمنبزواجنوجة

عاإنباتعبتحمللاالاتهامسلطةأنالافتراضهذاكليترتبو

الجنائىالقصلىيعدحتىبهابالمجلالدخمجردمنهيقبلولا،الأموربهذهلنتهم

بل،دليلأممةمنهيقبلولا،الجهلهنايثبتأنعليهيتعينبل،لديهستتفبم

فىيكنلموأنهاستثنائيةظروفئوأسبامجقهريةإلىيرجعجهلهأنينبتمععيهجأن

الموضوعيةالقوامدعلىيخرجلمالقضاءوهذا"اغبقةعلىيقفةأنبحالمندوره

عليهيقومعنصرايعتبرهوالوفاغبهذهالعايتطلبيزاللابذ،الجنائىالقصرفى

علىتاب:إلايبقفا:عليهاالتعديلخلفأالإثباتبقواعدتعلقوإنما،.آلقعد

لإثباتقابلةغيرافتراضامنهيجعللمولكنه،افترضهبل،الاتهامصلطةعلأمق

نوعمنأد،تطلبوإتما،دليلأىيقبللموإن،ذلكأجازبل،:العةكن

.327!م362وتماعامةالضمم،معنةعودعوداتدكتور(؟،.

.237مة89ونم؟؟سالرصيةنلجعوعة؟91ءمنةأبرببه2خغد(2)

،277من3.هرتم6بالفانوفيةالفواعبجموعة؟94كاسنةماي؟كاقة(3،

فىالبائنةفانةالأمأفطهمفاوفةفىيقدممنكلك":بفولهاقضامعايخكةعالتصقد

الوسافلهييتحرىأنعليهمجبالأضقوحسنالآدابقواعدنوثمهاالى(وخلامها

عليهحتةالتفديرأفلأموفلمذا.شلتهعليبفرمأنقبلالحيعلةافروفجمبححقيفة.آلمعكنة

يففلاأنمجللضدووهفةبهنلمأقهفىالىلبليقملممامهوقعكونالىيمةالجرعنفلممقاب

.،،لحقغةكل

عليه2
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ين-الجانىيتوقعأنالجنائىالقصديتطلب:للزيمينوفي-753

تقومالذىالنفمصيالأساسهوالنتيجةوتوقع"الإجمراميةالنقيجة-فعلهيانى

أنيجبالتمةوالنتيجة"رادةالإتتصورلاالتوخلايهونلخمثب،لمرادتهاعليه

يرسئهالذىالنطاقوفىالقانونعددهاالتىبعناصرهاالنتبجةهىالجانىيتوقعها

الثارعيدخلهالاثاراأوحدودأوءناصرإلىالتوخيتجهأنيثمترعذفلا،لها

فإذأكانت:التحديدمنيدامزتعيهاأنشأنهامنولوكان،النتيجةفكرةفى

إنسانوفاةيتوقعأنيشترطولا،إنسانوفاهالجانىيتوقعأنتعينقئلايمةالجر

جراميةالإالنتيحةفىعنصرالينمعينبشخصالوفاةنحديدأنذلك،معغ!

التوخيتجهأنالقانونةيتطلبولا.سواءالقانونمندالناساذكل،للقغل

القصدفيتوافر،النقيجةغديدقىللقانونيدخلهالاالتىالمبامرةغيررمل:آلاإلى

بتوقعالفانوناكتفىقتلاالجريمةكانتفإذا:الاثارلا"هذهالجانىيتوقعلمولو

سوفالتىالخصارةأوورثتهينالسوفالذىالغمبقالمالىنوخيشترعذولا،الوقاة

.دائموهلهايتسترض

توقعيتطلبالجنائىالقمداكانإذ:للبببخهعردنرقي-754

تصلالتىارابطةتوقعيتطلبأنهذلكيعنىفهل،للفعلاميةكلزالإجرلنتيجةا

ذللت:مرتبطانالأمرانأأئرللزوللهيحالثانيةمنونجعلوالنتيجةالفملبينما

ولكن5تحققهانفمعمهكيفيةالوقتفىيتوخفهوالنقيجةيموقعحينالجانىأن

بهما،اللمويمشبحالعلافبةبهمامخيصذوالسننئتانالزوجيةأننلفغهاههذايرقد(؟)

القانرفيةالغراننهعب!والكنن،الآحوالةمنالنالبمعمتففآالعلممذالفرانحةمجرنخقو

ه؟65مةسالمبهرالمهبننعبدل!فتووا:الففبءنقد!رمذافىأنظر.الأسبعظهنا!ة!م

.ععلمقكا25ص،96*،المحامنالتحم،العتوبتقانونسور.،نتحةئحمدبحنووا

!نه!حنه!.كلكدثقحجنهج8.بىلهتع50-(2،

غنهعه؟حئج+كأ9ةجنهعلقظكة8كب90*.له!3ةعلع!؟!ه5معهأ(3)
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يحدثلاالجانىيتوقعهماأنمردهاصعوباتيثيراقشكةهذهفىالبحث

تئحقتةحتىالفعليرتكبمنذالأمورمنهاتجرىمعبنةصورةتوخفإذا،بحذافيماؤ

بينكيقيةالاختلافيتنمحبحيطمعينةحدودفىتوقعهيخيبالواقعفإن،النتيجة

بيفمراختلافأنكلذلكيعنىفهل؟تحقق!يفيتهكاتوقعهكاالسببىالتسلسل

؟القانونبهيعتدلالختلافوثمةينفيهاختلافثمةأنأمالجنائىالقمديننبما

الوفايع.فىالغلطأوالجهلدراسةعندلبحثهسنعرضماهذا

فليريمم:وصفمىنبرللقفبتصرءةبهاليوفالعهم-75د

ههحم.الجللبالنصبةاركنعفىنهويمةالجروصنآمنيغيرالمشبلىالظرفبذاكان

اؤقابخإلىالجانى2بمعرفأنيجبالنحوهذاوئ؟المشددةالعقوبةذات

وتفسدي.اعتبمار؟متواقرآ""لهبالنسبةالجنائىالقصديعدحيجعليهايعومالتمج

تفييرأنلهابالنسبةالركشةعفىالجريمةوصفمنيغيرالذىالمشددالظرف

بحهاتتميزالتىالإضافيةعناعرهالهابديدةيمةجرإنشاءبمثابةهويمةالجروصف

بدؤنهنماإذ،الجديدةيمةللجرأكانالعناعروهذه،الأولىحاقهاقىيمةالجرعن

أثناهائسلاحلخمل:المشددغيرالأولوصفهاإلىوتعودالجديدتفقدكيانها

اقشددالعقابالجانىعلىيوخلاولكة،وصفهامنينيرمثددظرفالسرفة

علهدونشخصفيهوضعوقدمعطفايرتدىفمن،سلاحايحملأنه2اإذإلا

غبرعفيهتوقعلاصلاحايحمللاأنهمعتقدئ.مرقةيرتديهومويرتكبئمسلاقا

ارتكبلمذاإلابإكراهمرقةعنشخصيسآلولا؟البسيطةالسرقةعقوبة

حركلذلكأةناءعغهصدرتثمسىءاختلامنحاولفمن،عمداالعغفخأفعال

بنمذو،بإكواهصرفةعنيسأللابالأفكهعليهالمجنىجسدأصابتممتعمدةغير

م!لأق!ب.؟ءكلا+.،8ثة!نهنهممقنهه،طنهةئحظعة8!46،+مجلك"ة*3رظتظ(لأ،

نئككا؟.يحأل!تعكة9+ءكلعتئعب8خعرمءجعركعلا،+مكاكعع!حلا!ةبر+5.،ن،++جحجع!
ظ،-+هجرهلته+-85آةالعدةكلأءآءءنهحعبحةحم+حعةميجكج47ب

!تورا.4؟همن(؟963،السعبدمصطفةالهميدندكتور.كا"هبىبدوىكلالأستنذ

ء-.يادممخء،نشد،عبةليتوراء333ص28*رقمالمامالذمم،مصطفىعوععود

،.--62*عة757ركنم



."8قعمديةقرونصابةبسيطةمرفةعنيسأل

جهاالعاالقانونيتطلبلاالتىالوقاغ-2

القانونيتطلبأندونعهاالجانىيصألالوقاغبعض:نهصمر-751

،.ةي!انجلاالأهليةبهاتقومالتىالوقايع:أريعمجموعاتالوفاغوهذهةبها.عله

الإجراميةالنتيجةجسانةتحددالتىوالوقاخ،للعقابثروطانعدالتىوالوقاخ

المشدقةآلظروفبهاتقومالتىوالوفاغ،للعقابمثددظرفةت"ذلبهايقومو

الجريمةوصفمنتغيرلاالتى

تتواقرالقانونكليحددهاالتىالشروط.:فيئفليناهنامعرانؤغلبم-757

يعا،لمامالمنهمأ؟بهاسواءالقانونىأثرهاتفتجشرومذعغنعرهاهليةالجنائيةللا

بهاالشارعيخاطبموضوعيةلقواعدوفقا-للارادةالقانونىبالتكييفتنصمللمذ

وفت؟متقدفمنلذلكوتطبيقاء،3)كلذفىصعانللمتهيجبهونأندونالقاضى

للقاضىيقمتثم،عقلهفىبعاهةمممابانة،سابتةطبىيرتقترعلةبناء،الفعل

ة،3لدبمذمتوافرائىالجنةيعدالقصد،العقنيةالفوىمكتملالحينذلكفىأنهكان

ثم،الجنائيةللمسئوليةأملافيهايعدالتىالسندونأنهالفعلوقتيعتقذومن

متوافراالجنائىالقصمديعد،السنهذهبالغاالوقتهذافىأنهكانللقاضىيتبين

لك.اليهفى

وعفمنسرننقللشددافرفمجنبصألدابمانىبانالفوللدرأممة؟ذب(؟،

فكرةوئبةحيشآلإخطلىانفعدفكرةئلةالرأىهذاوبسنند،بهجاملاكلنولويمةر!ا

:تفدهفىأاتار،حينآكخرالمحدودغيراقصد

!حع"*5+وملا!ة9ء.ءب957ة،ك"آ+خمجع!!ةمم*رهلك""م6ه7ء

،*مكهكلا8قطعلأقبركقة،لالكأ8مكيركججد5كعنهعبثسىكقة،حمعفلأ"نهب5ليجكأج121،
كب95ء+..غث

ءالفهصةءمخمخهةجصقلتي.ععغقلأ9+.2".-(3،

متكألأالمندةضلناندتةطادبرجووبذكو،8لأ5الصعيدةمعطنىالسعداوكتور

وينى.،،تمنالنننحىتشرهغعنقلقعهمسنكلنيتا"بأتنشىاليالعنوله!قانون

اخمصنمنمنأمراالجنائبةالأهليةمنضببوبيانلقهمصنمخدبدستبرالشلرعأنالمعنحنا

...بهوجههعلمهيسوىمجبدفننةفىشأنلدحهمبهونأندونوحدهالغبضى
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القننونيتطلبهاواقعةللظغابكلصرطاتعد:لدعفابشوط-758

تكنلمثمومن؟لهاالمقررالعقابليوقعولكن،بجيمانهاعللبىيتوافرلللا

قونالمعهودةأكأنهاتتكملإذ،الجريمةأركلنقبيلمنالعقابموط

القانرنىالتكوينعنخارجةوقائملذلكفهة،هذمالضروطتوافرعلىوقف

ثلأ.2العقابتوفيعوهو8القمانونىأئرهائيتحققإليهاتفمافللجريمة

الجانىعاأحاعذسواء،توافرهابمجردأثرهاتنتجالشروطهذهأنوالقاعدة

العقابموطأنالقاعدةوتفسيرهذهة"2يحطرأولمعليهاتقومالتىبالوقاغ

:الأكأنهذهلنيرينصرفلاالجنائىوالةممد،يمةالجرأكأنجمختحسبلا

الهاجرتوقف!و!ثترطبالتدليبهاالتفال!تجرمباتالعقوقانونمن328ظلأدة

اوخعنفائتوفف،الجريمةهذهبهاتمومالتىالأفمالوتحددديونهدخعشة

يعافبو،الشرعذهذاتواقراإذإلإيمةالجربهفهالمتهميدانفلا،للعقابثحرط

يتوقهءلمأوفهلهأنىتوقهينماصواء

ئلنيهصر:عممافى،رجم!برعتوفففئلقةالتمروةللالررفة-759

العقابغلظجراميةالإالنتيجةجامةبدرجةيرتبطالمشددالظرفنذأكان

لهاالقانونيقررجرائمإلىبهذللثونثيرةالجسيمةالنتيجةالجانىيوقعلملوو

جسامةازدادتفإن-معينةجسامةذاتمقيجةالفعلأحدثاإذمعيناعقابا

النتيجةإلىالقصهـدانصرافالقانونوينطلب،الجريمةعقوبةخددتالنتيجة

ثجومن،جسامةالأشدالنتيجةإلىانصرافهيمطلبلاولكنهجامة.الآفل

فموتكب:ينوقعهالمأنهمنارنمعلىالجسيمةللغتيجةعنمسئولأالجانىكان

المادة)ذلكيتوقعلمولوفعلهإليهاينضىالتىالوقاة-عشةبسألالجرحأولفربا

للولفءهفامن8،من36رغ:للنهبللونحوعيةالثروطقأنظر(؟،

ءكلعت8كم9*رع97.آ8+معظمحةععحعة5طفة8كهكأءهـهثجوضع+جهنع(3،
*9حمعقضجم؟هج5"!ث!.5لمنه5+،5+39750ء"ممجهة

(الايطادالععوبات،فونت4،المادة،صرا-الحكمهذاملىالإ؟طالىاثاوعشظاوقد

.332عة289ونممعطقعودعودكنوواذالمدعكممةئلةذهبموقد
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عنيهاالمنصوخالجرائمعلةالقاعدةهذهوتمعدق5(العقوباتقانونمن236

.العقوباتقانونمن2،265،257،286اغ،240،(68،(2لإالموادفى

تميزبذا:لبربرردفةمقشيريرالتىلبشرةئلتروفة-760

وعففالتغييرمنشأنهمنيهنفلم،ظلصةشخمعيةيطبيعةالمشددالظرف

الجانى-أع!صراءائرهبنفج!و،تغبيرالعقوبةمجردفىاخمصرإغاو،يمةالجر

يقومالتىالوفاغأنةالقاطهذهوتفسبر.يعيرفلألمأمعنيهالقومالتى؟الوقاخ

لغيرالأكأنءعناعرهتمتدوالقصدلا،الجريميجأكأنمنليصتالظرفهذاعليها

.،الابتةالحمأى،عيهاتقومالتىطلوفاغ،العودحالةدلكمثالوآظهر

أن.وقت،بهاجهلهأى،لهانسيانهنبتولو،الجانىعقابغليها؟ناهيغلظ

الناليةءيمتهجرارتكمب

اقجاغقىالغلطأوالجهلي3

جهاءالعاهوانتفاءبالواقعةالجهل:رالفلرئليرقلةجبحئلفربةه676

سلبي!وضاالجهليمثلبذلأثواقمقة"2،،يخالق!ع!نحوبهاالعاهوفيهاوالغلط

فىيتحدانفهما،الفارقهذامنالرنموعلى5إيجابياوعاالغلطيمثلحينقى

انتئ.فان،معينةوقاعبحقيقةعلايقترضالجنائىالقصدأنذلك،لا"الحكم

فيعنى.الغلطأما،بالواقعةالعاانتقاءيعنيوالجهل.بدورهالقصدانتئالعمهنا

الواقعةهبحقيقةالعلمإنفيانفىجوتهمامشتركينثمكاناومن،بحقيقتهاازلمابعفاء

محظ+مخبر3ة58كج2،5.كهميل(؟،

اقتورالرآىغترامفاللىذهبوفدة،؟"منالعيدمصطقديعسل"روتهياا

وسفف-منيفيرلظرفبلثالرأيهلتةيبدأبىولكنه،(265،صسالمبهرللهيمنمبد

الرفة.أثناءاللاححيهوهو،جثةنلي

+عنهكا.:ءئنهالئئكع!نههمحكصرالتهثب،"8محشنهقيرءنهجكأحمهصرقوعلأ-+كة5سر(3لإ

مخممتنق"محر*خمغيج9)3نهدف(.ءمم،عممةهكيعمكلردعييحممكةكنهمرعخشوبهمحهـبرققبء
،5"9كتفيقجءكفسكنهجد!،*آ8محكاجا!ققةب!ة!!ال1ممنهقع*"نه+غلمع!

8ععكحك+65مجعقح،ء+م228.

ألقكعئ*ءمحج+.ب(3،
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علىكلللدلالا"الغلطجلةظاستمالعلى-"تعبيرتبسيطا-يلىفيمابرنتتصر

بالحقيقةءالهلمفيهاينتقىالتىالحالات

يودممةالجوهرممةالظط:ايرهمكخغبروآلفلدايهـرلهمكخللفلز-267

الجوهرممة؟غيرالغلطءلىالأثرهذايقرتبلاحينقىالجنائىالقمدانتفاءإلى

وافعةفانكانت،عبيهاالغلطأفعمبالتىالوافعةأهميةهوبفهااقييزومعيار

للقصد،ناف!فيهامتواقراكانالغلطالجنائىالقصديعدبهاكهالعلمالقانونلتطلب

غيرظلغلطجهاالعايتطلبلاالقانوناذاكانأما،جوهرياغلطابذلكوكان

"ا،
جوهرممة.

ئية،الجناالمسئوليةينفىلافقدالجنائىللقصكنافياالجوهرىالغلطلمذاكلنو

الفعلءلىيمافبالقانونلانخطأئمرةإةهمنالعمديةغيرالمسنويةيبقىفدلمذ

العمدية،للسئوليةيبفىقدالجوهرىالنلطإنبل."29عمديةغيرجريمةباعةماره

توافردونحائلايهنلمثمومن،عليهاأنممبالتىبالواقعةمحدودأنرهأن.ذلك

تعدواقعةعلالغلطانصبفإشاءبهايقعلتهالمالتئللوفاغبالنسبةالجنائىالقصد

الواقعة،لهذهبالنسبةالجنائىالقصيدانتفىالجريمةوصفمنيشيرمشذدا!رفا

.المشددالظرفمنمجردةيمةالجرهذهأجلمنفانمةالعمديةالمستوايةوظت

فيهاهالحكميدقللغلطحالاتيلىفيماونورد

فان،تحتالتىغيرنتيجةالجانىتوخاإذ:لتمحيفىئينلد713

تساوهقيمتهمااإذأما،نونيةالقاقيمتهماالنتعجعانفىاختلفتيالمذايعدجوهرالنلط

يتختلفانة،نونالقافىتحدسكمهاااإذقيمةوتتساوممثالنتيجضازء"3ممثؤجوهرغيرفالغلط

حاكالنتيجتينقيمةفيهاتختلفوأظهرحالا!الحكمفىبيهماالقانونميزبذا

كظكعققعب"حيع!.ءغعكعة،مم+جئحثه8.يلح5ميةؤءلقعتفعلأمة48ه1+265،ة(؟"
ءلاتممح!"تعح!.لبكةحةمه*59مة!حعال!عتتاك989+"+ثعبثج5+.5مهكجة.كلامنهلمتتكعهممء،56!

،ممىكلجعكابج+م2"380
!..4(3السعبدمصطنىالسعد"الكنور

9+"اخمئ!لاعقخبةميج+359،+مةهةة،مفثقمحفد**+.هسيذةعمز"حع!ج+.!ج380(2،"

!محكحنهبكلكأمنهجقكليقعة85+"عفعنهب-5كج.+ء9صيئه،-(3.0
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الجنائى،ينتفىالقصدوفيها،مشروعةغيروالأخرىمشروعةلمحدامالمذاكلنتما

الفعلفيودممةصيدحيوانإصايةفهلمهفتيجةتكونأنالجانىيتوخأنذلكمثالي

غيرالممفةفىاتحدقااإذقيمتهماكذلكفىالنتيجتانونختلف،.إنسانوفاةلملى-

أنذلكمثال،منهمايتقومالقةالجريمةنوعفىاختنفتاولكنالمثوعة

بالنتيجةفيذاللغيرمملوكحيوانقملهىفعلهنتيجةأنيهونالجانىيتوغ

إنسانهوفاةهىتتحققالتى.

أسهموضوعفىالغبط:المميئمرضرع417-للنهدفى

...فيهتتحفقلأنضالحمتهماموضوعينكلبينالخلطهو35مفج(مغقعهنبذ+

القانلذلكمثال:"ف"الاضىأنهمعتقراأحدئالجانىبضابةوالإجرامةالن!جبما

أنهدمعتداتحرشخصروحيزهقفهلفيأنىمعينشخصروحلمزهاقيريد

يقعالاختلاسفعلولكنمىءعلىالاسيلاءيريدوالسارق،قتذيديرمن

لأنهغبرجوهرىالغلطهذاءعليهالاستيلاءيديرماكانأنهتخرمعتقداءمىحبها

معينموضوعفىالنتيجةتحققأنإذ،يهاالهلمالقانونلايتطلبوافعةكلافصب

:موضوةإ"3"كانأياالقانونيةالقيةعينلهافالنتبحة،يمةالجرعناصرمنليى

جرى،منئ*بقنهيجالشخصفىالنلط"تعبيرالعادةفىنلنلعذهذاكليللق(؟،..

النفيجةموصعوحبهونئلقالحالاتعلىفاصرةدلالتهلأنافعبيرمذاتجشبآئرفاوقد

شبئآفبهاموضوعهايهونالئللحالات!فسعولا،الجرحأووالضربةكللقتلشخصأفيه!

.والاتلافوالنصبتهلرفق-

.!ةكةلأتهكل!تعع!،9++.،ه"31خم!لامئة29"5،.ء+،كجة8ئحالمتعع!جدبج+5محئئثج(3"

".657آعءي*1550مكعج،".تعه،ةحقفه*مة؟ملأكة+.،85ةكلكم**1،.ء"ك،ممعيهتحة
،49ةي8العير،آجءالمعءهودبةممب،8حه+.23شةبمحندمحصلائج+ودءكمحيظثي+50،م36،
+.8نمأعمحلئالكعهم51".،،5،ة5*نهردع*+مدد".2م3"3ة9عبنهعؤكنهددةكطئ+ددكط"8ءكمه

ء.كة،3ز،محكلعخظجء؟!ؤمكج.ء2،كجةءالجكنج+و،،3،.ءمكم،

السعيدمصطفةالسعيدقنوواةكا05عنبدوىعلىالأسةاذءكا52بىأمبنأحدستاذالأ

واشد،ءئةاقنور.كاكأ2!ع.389رتممصطفىكودا!تورعرد80؟6ملأ

مجهالقانوميةالقواعدجمرعة؟249سنةمابو؟8عضة.629من76-رتم...مبادىء

سمنةايرفبلأ8ة252صآ8كارنم6مج؟9،3سنةمابو؟.تة68ن،؟"رغ

عن؟النتغنمحكةأحكمجمجكلة؟9،9سضةديسب1كا.76من85وفم7ب؟9،6

5؟55بى55رقم
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دونالحتخعلىالاعغداءمجردفيهايرىو،مجرداتحديدايحبدهاالثارعأندلك

،الحياةفىالحتةيححةظلشارع"فيهتحققتأنهاتضادفالذىالموضوعيعنيهأق

نابز،الذىالشخصكانأياعليهالاعتداءعلةفيعاقببه!حجدارةكلويقدر

يحع!!ذلك5ئخرعمحصاأومعيناشخصاعليهالمجنىكونلدبهيصتوىنى

بة5تعلقتالذىكانالموضوعوأيالهالمقررةإلشخصكانأيمالملكيةالشارع

بحيثذانهفىقيمةالنقيجةلموضوعمجونحيثالحكميدقولكن

وقوحفىلمجمم،فالقانونةغيرئـ:فىتحققتوأخرىفيهتحققتنتيجةتستوىلإ

منعقابيثددنهل،لعقاجهامشدداظرفابمخدومهلمضرارااغادممنالسرقة

مدنوعوما؟لهملنيهفإذأمخدومهلنيرمملولتآنهيععضدمىءاخقلاسأراد

الجانىادأرلمذا؟لغبرهمكبهفاذالمخدومهمملولتأنهيعتقدمثىءاخنرعبدأراد

فىفتحققتآلعقابلتشديدسببافيهتحققهايعدلاموضوعفىالنتيجةتحقيق

،المثمفدةغيريمةالجرعلىمسئوليتةاقتصرتللتشديدسببافيهتحققهايعدموضوع

الظتوهنا،الجريمةوصفبخيرمنمشددظرفعلىانمبيغلطيتعلقبمالأمر

موضوعفىالنتيجةتحقيقالجانىأرادبذأمافكه3المثددالظرفعنادتوليةظنفى

للتشديد-سببافيهمخققهايعدلاموضوعفىفتضقتللقثهديدسبباتحققهافيهجد

للغدي.مىءمملولشلىفيستولىبمخدومهلمفراراالسرقةيرتكبأنيريدكلغادم

شروععنيصألأنهتقديرنافىالصحيحقالرأى،لمخدومهمفثأنهيعتقدوهو

غبرالهإمةالجريمةعننفسهالوقتفىيسألوالمثددةالعقوبةذاتيمةالجرقى

يبررو.بتينالعقوأشدصوىتوقعفلا،يامعنوتعددايمتانالجروتغعدد،اصكدة

يمة-الجرفىالقانونيتطلبةالذىالجقائىالقصمدلديهتوافرقدالجانىأنارأىهنا

فيهنماته9لإرادخللالأسبابيستطعولمالغنفيذقىالبدءأفعالأنىثمالمشدقة

الفرذى:الفافونفىالأسولفتلجرمحةفىالفاعدةمذهفطببتةأنظر(؟،

عه*ىمىم.علهيج2م95ء.ء+مهـ،
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*ممواقرةفيهاالشروعأركانتكونكلبذلكو،يمةالجرفىهذهالنتيجةيحقتهاأن

مناعزكلحقتةإذ،تامةللشددةغيريمةالجرارتكبفقدذلكإلىبالإضافةو

لقيامها.بلط!ملاالجنائىالقممداليهوتواقرالمادممة!ها

الفعليتوجيهاغطأقىيفترض:الفعلعرجمبمفةئينلأ765

اقكبغيرموضوعفىالنتيجةتحققعفكظطبد(8)كقئهكالهدففىاففيدةأو

روحبزهاقأرادقالقانل:هدنهبضابةفىدفتهلعدمنيهتحقيقهاالجافىأراد

يمرشخصاأضابوإغايصبهلمولكنقياههارضاصفأطلقمعينشخص

يهانجفقذتمعينمسكنفىالناربثمعالئراداطريقومرتكب،جواره

توبهقىانلطأيثيرعاالتىوالمشكةيحاورمؤثكءاخروأصابتنهأخطأالتىالحارقة

(متوافرايبقيهأمينفمةهل-،الجنائىالقصدكلاثرهتحديدهى!لفل

يبتةللفعلتوبيهفىالحطأأنلمدوالقضاءالفقهفىبراجحالرآممةيذهب

النتيجةتوقعغبريتطلبلاالقصكأن،ذللثلىوالحجة،تمايك"فاالجنائىالقصيد

النتيجةمخفقفىيشزكلنالنتيجةموضوعفىونلنلمذالفعلتوجبهفىالهطأأننلاحظ،آ(.

يقزمخةلاالفعلنوببهفىايطأانفىيختلفانولكنهغا،بلجاقأراجهالذىغبرموضوحفى

غكوبوإنما6الآخرأنهمعتفدأئحدهابعبنلم،مونحوعابخبينيخلذلمالجافىلأنغلطآ

.غيرهوأابفاخعلةهفيهالظحجةمخقيقيربدالذىالمونحوحق

أعدالأستبة،الاحتمالىالقعدلفكرةتطبيقبأنهالرقممةهناتبربولملىالبعنيذهب(2،"

9ء؟رتم2مجاكانونبةالفوأعشجموعة2935سنةفوفمبر2ففنههةكأ20مقأجخ

،(36هبدوىةعلىستاذ)الأغيرالمحدودالقعدبفكرةنبربرهإلىابعغيونعب(؟26عخ

،..مبادىء،رنشدكتوركلاة8؟7السعيدطمصطنىلغووالسعبدا:ذلاتبهدق(ظر

.6كأ1عة762وتم

الفقكفىالمستقرالرأىهواتغعلتوجبهقنلخطأمةالرنمفىمتوافرافبنافةالقصدواعتجار.

!ععت!يم*ءملالهةىو*5،.م+5نج8آهبعع!بدبة.م+جميمكجمعفكه840عكبآء:وانقضاء

!قع!ء+5طرظ+ءمير8،".ثهفت!ةبنهكنهلميرمث*"م،66ن!عع!ء؟جث!.+8فتد.
ععني،58ءآمئجبجلا،ممدد.ءكعر،نهعهـية2،ءمحكيج+عنقه!،

-.ككا3من982وقممصفىكنورعودكودلم.4؟7آلمعبدةالمعيقعهطفىنهتووا

االفوباتقانون-ع5/-
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عنمجرداالحقملىإلاعتدأءهى-المعنىهذافى-والنتيجة،م.برادتها

ماهوويهكلفتواقر،وأرادهاالمعنىهذافىالضتيجةالجانىنوقعوقد،موضوعه

الموضوععنالنظريصرفأنهالرأىهذايعيبوءالجنائىالقصدلقياممتطلب

تحققتاكىللوضوععلىبحثهويقصرفيهالنتيجآيحقتةأنالجانىأرادالذى

علىالاعتداءإلىبرادتهوجةالجانىأنمنالرغمعلىوذلك،فعلاالنتيحةمخيه

النقدهذاويتفحح.التنفيذفىبدءأفعنلالسبيلهذافىوأفىالأولللوضوع

أفلاكان،فعلهخابوإنما،الثانىالموضوعمصبلمالجانىأنافترضنالمذا

شخصعلىالناريطلقفمنةالأولالموضوععلىالاعنداءفىمروعفىيسأل

المسئوليةهذهتنقضىفلماذاةقتلفىشروععندونشكيسألأحدايعيبفلا

يعتبروهل؟آخرموضوعكلاعتداءفتحقىالفعلئاراجسامهازدادتلمذا

وإذأةسابقةجريمةعنالمسئولية.لهنقنماءسبباتاليةجريمةوفوعالقانون

شخصابجراحأصابوإنمايصبهفلمعدوعلىالنارأطلقشخصاأنفرضنا

وهلكنا،الممدالجرحيرتقتصرصمئوليتهفهلكانت،مصادفةيمركان

عنالنظرفنصرفاءعيتغيرفلماتا،القتلفىالشوععنالنظرثصرف

وقانهةإلىممادنةيمرمنكانلمضابةأدتإذاالشروع

جريمةقىضروععنالجانىيمسئوليةهوالقبرلالصحيحالرأىأننعتقك

بالنسبةتامةعمديةجريمةوعن؟صبهولمبصابتهأرادالذىللموضوعيالنسبة

يبانىعلىتوقعفلامعنوياقدداالجريمتانوتتعود،أصابهالذىللوضوع

فوفبر25ة35كلأ266رفمبالقافوفيةنلفولكلدجموعةة929مابوسنة2كأ=نفنن

ة66،نم8؟"رم"مج؟9،2سنةو!ام؟8ة؟25!م؟59رتم20مج19"كانة

*5رفى7ء؟986سنمةفبرابر18ءغ58منع32رقم6ء؟98،صنةأبربيهمر؟

52ة؟55هظ5رتم؟نهىالنقفنمحكةآحكمجموعة؟989ديسبركا؟ة76ة

*؟رقم8س؟957سضةمارس25ة278من79ونم8س؟9ه7سنةحارس

58ء7خ؟97ونى9س؟9ه8فةآكتوبر03ة284حمي
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أكلنآكلتوافرتفقدالأولللموضوعبالنسبةأما."ق"العقوبتينأشدغير.

ءيأفعالأنىئمالموضوعهذافىالهفيجةتحقيققصدلديهنوافرفالجانى:فلشروي

بالنصبةأما؟يميبهانفبهالإراقةدخللالأسبابيستطعلمثمالتنفيذئ

للذىالقصلىأنلمذ،التنمةالعديهيمةالجراركانتوافرتفقدالثانىللوضوع

أنباعتبارالموضوعهزافىتحققتالتىالنتيجةفثمملامتدقدالجانىلدىتوافر

عناععركةبفعلهالجانىحققوقد،مجرداتحديدآمحددةالنتيجةموالقصدمحل

هذايثيرولا.يث"تامةالجريمةتكونالقانونكليتطلجهاالتىالمادىاوكن

بفعلىالجانىيصبهلمالذىللموضوحبالنسبةمشكدظرف:وافربنخاصعوبةازأى

لايتواقراخرويقتلفيخطئهالنارعليهفيطلقحربجرغفتليريدبهن

وعشةالمثددةالجريمةفىمروحعنيسألإذ،"تشديدالسببهذالهجمالتسبة

بتينوكهاهالعقواشدعئيهوترخالمثددةغيرالتامةيمةالجر

يتطلبالجظئىدم!قلاأنقدمنا:الممبمصرد!نعفىئلفهر-0766

أنمرجعهاباتءصويثبرالعنعرهذاتطلبأنوأوعننا،السببيةعلافةتوخ

المنسلبينيهفيةال!نلبفىاختلاففثملإ،بحذافيرهيحدثلاالجانىيتوقعهما

هنماكلالجانىتوغبخيبثحين،فعلايتحقق!يفيتهكايتوقعهكا.المببى

فىعيبرآاثهمأطلنةلمذاأنهفقضتنلرأىجهذاأضنتقدالنفننمحكةأنويبدو(لأ)

02منههالاننيتفغلفىالشروععنمسئولاآخركلنوأمابفأخعناءقلهبفيةكخر

.785عنآ97رقم9سالنقنههعكمةأحكمجمرعة؟958شةبىقتوبرأ.

لماثدىللمونحوعبالذبهةجربثةفىشروحعنبالمسئولبةالفولةللىرأىذهب(3)

مبادىء8راضدفىبككتور:أمابهانقلذونحوحالنبةعمدبةغيرجرممةوعنبصبه

بجء.ىس3ه"لاقكتبظكظعة8.يىفك"4ن5"محندنهع!م4طعيجنه!جج.6كا3س764رنم

يكة،وغيرعدفيمجونأنلاشصورالواحد"معلةأنالرأىهذاوعبب.ممعأم365+محهـج

تسا،ا)نججةقغلعلألب!الهمبجةمونحوعبمأبةفىنلجافىخنأفإنذكئن!وجلإنحنبنة

.-لجنافةالقصدبقوبهكلليهلأنماناتجاهآنلإرادةايهاامخهتقدمجردأمخدبداىدةخالفيجة

"+مكلمحغي.للاالث2م950.ء+2،0لنه(:



-8.*-

الجنائة.القممدفينفىياجوهرغلطايعدفهل،السببيةفىعلافةالغلطيتحقق-النحو

؟متوافرافممقيهجوهرىغيرأم

جوهرمح!غلط:الغلطهذامننوعينبيناقييزإلىالراجحالرأىفيهب

.:-فىالعقهالخلافمحلالنوعينبينهذيناقيبزمعياريدوتحدءجوهرىعيروغلط

الخيفية-نتبذاكاياجوهرالغلطباختبارلاق5"اهخشوجهةاتجهالفقهاءيقمنفقر

ينفنلهولإحدانهايقبم.ابصيىعلىحملهباعتابهاتهحتقالنديحةأنتوخالجانىالتى

اكلزرإذمانحددلرعنهبأفيقولوناخرىصياغةالشخمىالمذهبنمارأبعص

الثةيرعيفيةتصوركلكان:الانىالصوالنةعجوهؤىعرأمياجوبرالخلط

يحولأنشأنهمن-الجانىتوقعهاالتىغيروهى-فهلاالنتجحةيهاغقت

بهنةء!بباتا-.الإجابةنتفإنفي؟جراىالإمعثروعهعلىفدأمالإبينوبينه

المذههيعيبو."2غيرجوهرعلمؤالغلطكاننفياكانتإنوياجومرالنلط

تتعلتةمسألةفى-بالإرادةتتصلعواملهاوهى-البواءثيقحمانهالمخمى

حوله-يدورالبحثأنأى،البواضثعنمتقلةذهنيةحالةوهو،الجردبالعم

القجمدلتوافركلفياالعلماكانإذماتحديدإلىيتحهوبالوفاغنىالجةءلم.مفلحار

."3"كلذفىشأنللبواعثوليس،غيركافأمالجنائى

فالضرلظ:الموضوىالمذهبأنهاربه!قولماهىاعتقادنافىواطقيقة

الجافى،توقعهالذىالسببىالتسلسلبئنالاختلافاكانإذجوهريايكون

حدوثفيتطلبالشارعكانفإذا،قانونيةأهميةيمئلفعلاتحققالنىوبلتسبسل!

هذاطريقعنحدوثهاءلىيعلقأو،معينسيتسلسلطريقنىالمععجة

الاخلافلمذاتكنلماإذأما.جوهرياالغلطكانخامةأهميةالتملل

مقنوعاىطريتةعنالنتيجةحدوثويهيستوىلأنه،القانونطرفىقيمة

ب!عن!حمجحعددنهش+محهمنمحعالهتةكنعيح2+ع+عشدى؟تلرءهء2م"نه"بكوى(؟،:.
-+.لجكطج..بح

حشحثئفة9ة8روى.ء2.لج

.كغفعحنهعة++"لاالنهقةحلائمم؟4"3،.ىلثج20-..-قكا؟.-*
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يكيقيةثتحدالتىالنتهحةالجانىمجنوسئلجومرىاعتبرالغلطغيرلسببىعثفسبسل2

منيكونولذلكتوقعهاقف"ءالتىبالكيفيةلوحدثتيسألعتهاكانكايتوقعهالم

بالوسائلأهنامهومدىفيهاالشارعخطةفةحدتلرعلىيمةجرفىكلالبحثالمتعين

الأثحلةنذكرالرأىهذاولتوضيحءالإجراميةالنتيجةطريقهاعنتتحقته.(لبئ

ينلبرسطحطفةءلىيقفالذىتوهعلىالرصاصشخصأطلقاإذ"نلآتية

إء9ابةأصابهولهكة،عليهفيقضىمميتةإضابة"الرعاصيصيبهأنسمتوفعا

هذافإن،ووفاتهبالأرضوارظامهوسقوطهتوازنهاختلالإلىأدتبسيطة

عنالوقاةحدوثالقتلجريمةفىشطلعبلاالثارعلأنغيرجوهرىمئغلط

ممواقر(الجناخةالقصلى؟ملىولذلك،معينسيىتسلمملئومعينةوسينةبتهاعطز

عدوههاجملشخص؟النصبةالحكميخفلفولا.عمدقتلعنالجانىيبألجو

بزناديدهفاصطدمتنفصهعنعليهلمحنىفداخاللاطلاقمعدمسدسوبيده

فتلةعةبذلكالمسئوليةبذ.ققوم،عليهقضترعاصةمنهفانطلقتالسلاح

عنالنقيجةتتضقأنفيهاالقانونيتطلمببجريمةشخصا-اتهمإذأما.عمك

تحفثأنتوفعأإذياجوهريهونالجانىغنطفإن،معينسببىتصلسلطرمت!

طريتةعننحدثتالقانونعليهينصالذىغيرسببىذملسلهايقطرعن-النتزيجة

فالشارعبمتوافرالدبهالجنائىالقصديعدفلا،القافونيحددهالذى.الةسبسل

عليهالجنىنسئتموهى4جرابالإالنتيجةتكونأنالنصبيمةجرفىيمعطلب

هى،نلاثتدليسوسائلإحدىطريقعشةنحققتقد-الجانىلملى-ماله

مالبىوالتمرفعحةغيرصقةوأاممنهشبواتخاذاحتياليةطرقلمصعيل

-آ؟ذلكاعالنفسهشخصانخذفإذا؟فيهالتصرفحتةلهولا"جانج!ملكاليمود

عنمحاولاعليهللمجقبهوتقدمأحدعلىتأثرالامما!هل!ؤنأنمتوقعخنهيى

علىبحلهأن(القانونيجرمهالاؤسيذةوهى)المجردةانكاذبةالأقوالطريتها

كنهالةكظنهتظ+طحة8كعه5+.كيتثهنكنهير++.+لهثمهسب8كه9بلإلم.؟

ى-!سيرةبهبعقظصر8،هـ50+خثفب!،9الييح!خعود.*5مجتج+..،برهسلأ--.،!-"..نحت
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فيهئيثتخبمئمخصصنتهمعتقدآايكاذبالامبمتأثيرتحتفسلمه،مالهتسيم.

المتهم.هذالدىمتوافرايعدلاالجن!ئىقالقصد

الموضوجهذافىالبحثتقدم"عاقىدبلياحمابفةالفلز-717

الإبهبخة-فىالغلطأنمنذكرناهماإلىبالإحالةالموضعفىهذاونكتفى،تفصميلا

ويفة.،حتماالجنائىالقصدينفىفهو-ذانهاالإباحةيعلحللاكانوإن-

.-ءجوهرىين"غاطأنهفيث

الوتاخبلتىتوافرالجانىاعمتدبذا:ئلتفمبنسبابافىئلنلد-187

فهخء،متوافرةالو،غهذهتكنلمحينفىالهقابلتخديفسببعاجهايقرم

يفتفعأم،عقابهايخففأندونأى،العادىوشهافىيمةالجرعتيسأل

تواقرتقدوجودهااعتقدالوقايعالتىنتلوكاكايمةالجرفىيسألوباشضمك

فعله-أنىحينيعتقدكانأنهوثبتزوجنهبضلشخصاتهمفإذاةا!يقةفى

الخافتاضموءفىجوارهايمنجنساكىكانالرجلأنتبينثمباونامتنبسةانها

جريمةءعنيشألفهل،يثينمافيها!لخنلمجلستهماوأنمنهامحرمرمذوهو

عليهاتنصالتىالمخففةبةالعقوغيرعايهتوخفلامستولضهتخففاملحديةقتل

بغلط-الاغتدادهوالصحيحالرأىأننعضمد؟باتالعقوفانونمن2كلسنالادة

أساصهالإ"هعلىسئوليتهوتحفيفوجوذهاترهمالوقاخالتىتواقروافغصراضابمانى

باحة،الإفىللناطبالنسبةبهسلمنااكىاريكمعلىقياعارأممة:يذاونقول

الجنلئى،القعكينفىةحا؟إلاسببيقومعاجهاالوقاغالتىشوافرالاعتقادكانا"إف

عنيهايقونمالتىالوقاغبتوافرالاعتقادفإن،العقابتوقجع،ونبذلكيحولوقد

فيكونالخففالعقابذاتيمةبالجرمتعلقاالجنائىالقمديجعلةالتخفحعدصببع

عابيهايقي!التىالوقاغأنبملاحظةاءجةهذهوندعم.العقابتخفيفشانهمن

ءف)وللمذامن؟72س؟6-ثوقمأنظر(؟)

5عرحم!ققك85لاقبرنهدد+الطسحبماوبىرعحكعكتهكامحكبجنضلأععئعنهفمكا8كع9.(2،

حهنثث،نهكالالنمكلكه؟ة+،خمةمية4ةطثثتة"قنفنه+ءكعنهحعف8خث"ميجئ50-
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توخانتفاوماكلكنزمأى،طبيةعناصر-العاديةيمةالجرفى-هىأغخفيف

الهقوبةيستحقحتىالجانى2يحبطأنيجبالناعربهذهو،العاديةبةالعقو

يشملةلمفبن،العقوبةهذهعليهتوخكلبانتقائيايعلمأنيجبأى،العادية

اعغقدلأنهعليهاتقومالتىالوفاغ؟انتفاءيعلملمأى،الصلبيةالعناصرهذهرو

لأنمحلفييعدفلعلديهمموافرغيرالعاديةيمةالجرفىالجنائىالقصداعتبر،توافرعا

ذلكإلىونضيفءالمخففةالعقوبةذاتيمةالجرعلىفنقهصرمسئولينهعنهايسأل

ظرفةنواقرجهلهفىتمثلالذىالجانىغفطبأنسلمناقدفإذاكنا:اخرىحجة

المقعفإن،العاديةالعقوبةةاتيمةالجرعلىمقتصؤمسئوليتهيمعلمشدد

ذاتيمةالجرأنإذ،التخفيفدأسبابفىبالفلطالاعتدادتحتمكلك،المنطه

الق!المخففةبةالقوذنتيمةالجرتقارنحينمثمددةيمةجرتعدآلعاديةبةالعقو

يمةوالجرالعاديةيمةالجربينفالعلاقة،العاديةيمةالجرقىعالمقارنةهذهفىتعد

العادية.يمةوالجرالمثددةيمةالجربينهىكاللاقةلمخقفة

بالتكييفالهلم-52

ب!لاالجنائىالقصكفكرةأنقبمنا:للنبهبفأنونع-769

قكمييعماالوقاغهذهبعضباكتسابالعلمتتطلببل،ممينةبوقاغالعاعلى

ائقكييف،منمجردةوفاغملىتقتعرعناصرهالاالجراتمبعضأنذلكمعمنا:

يمئلالعاالجرابخهذهوفى؟عناصرهابينمنمجفسبهاكىالتكييفيعكبل

..بالوفاخللعلما)مخةالأهمهعينبالقكبيف

خلاصةماكلنموفالقافونى.قافونىوغيرفانونى:نوعلنوالتكييفة

بهإفهالحرقةفىللنقولتكييفذلكمثال،الواقعةكلقانونيةفكرةتطبيق

بأتهاالأمانةخيانةقىعليهوالجنىالجانىببنةقالعلا.فييكتوبك،الغيركللث"

آلتىالوقاخوتكبيف،،.-ءأوالعاريةأوالإيجارقبيلمنتعاقديةعلافة"

هذايققرضيلى،،العقوباتلقانونطبقا-"غيرمشروعةبأنهايمةالجرعنيهاتتوم
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أما"التجريمفصوصأوالعقدفواعدأوالملكيةأحكامتطبيقبمعكيعف

غيرافكارتطبيقعلىمتوقفااسةخلاصهماكانفهوالقانونىغبر+البهييف

وتكييفة،،بالحياءمخل؟ضح"بأنهالقعلكتكييففانونى.خبخطايع

وقكيجفذ،وطنهأهلعغداحتقارهقوجب"بأنهاالمجنىعليهإلىدلسندةالواقعة

(4آرقمالقانونمن35اندةعلجهاتنصالتىيمةالجرفىعايهالمجنىية

الأخلاقةلنظرةخلاصةأنيهونذلكيعدولالمذ،"بالجنون"(9غ4نسنة

المجفععليهءحالة!عالطبقواعدتطبيقأوالوافعةفىاتجحعأوئليليفمل

غيرالقانوفىبالقكييفؤالعلمآلقانونىالبالتكييفدبينالدراسةفىوغز.

بةهصعويئيرلالأنهبثانيهماجبتدئين

عرالقإنونىبالتكييفةالعا-آ

يثيرهاالتىافشكة:آلفانويغبرعالنليمنهالمهمنهمابو72500

أنيتعينالذىالتكجضفوخيقةنوعهتحديدحولتدورالعاهنافىهمبحث

ءلىبالتكييفالمتهم2ينطلبالقانونأنتقديرنافىالمحيحوالرأى.يشمله

تحددهالذىالعرفىللمعنىوفقاأى،بليهاياتمحةالتىالبيئةفىبهيفيمالذى.للنحبر

العايتطنبلافالقانون.آلبيئةلهث"هذهفىالسائدةوانببفةوةلتقاليكافيفكار

الذىالفنأوالعاأهلوىعليهالمطلحالفنىالنحوعلىمحددا.بإنتكييف

الذىالمستوممةيبلخمانادرااقهملأن،وآحكامهقواعده"تكيم!لهذامقرر

،القانونتطبيقنطاقمقبولغيرنحوعلىلفاقتطلبناهفلو،العاهذامنعكنه

الناسإلىوإنماغسبطانلبرأهلإلىتوجهلاالقانونقواعدأنإلى.بالإضافة

بإدربىفهويكتفى،مجتونعليهالجنهعبأنائتهمعاالقانونتطلبفإذا:كلفة

تصرفاتهأوعليتفكيرشخصبيقفهبهالذىتحبمللمعياروفقامحدداالجنونصعنئ

فعلهانبعلمهفهويهتفى،-بالحيإءمخلقفعل%نعلمهتطلبولمذا"+مجنونجآنه

عجى-بءطىبطءالظشة8،وىمة3مكي..-.،،.،؟،:
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تطلببذاو"فيهاارتكبهالتىالبيئةوعرفتقاليدتحددهالحياءكاسمعورئوذى

وطنه،أهلعنداحئقارهتوجبعليهالمجنمةإلىيسندهاالتىالواقهذبأنعتم.

التفكيرالسابدةوطريقةوبرفهاالبيئةلتقالئدطبقاتعدالوافعةأن؟علهنهويهتفى

امته.منكلوالحطعلبهالمجفعلازدراءأساسافحها

القانونى-بالشكيمفالعلم-3

الجنائىالقصمد-إنقلناإفا:وانؤهمالعلاجمالقانرشامبم-726.-..

ذلكفمعنى،بحميهالذىالحقعلىالإعتداءبرادةأىةالتانونمخالنةلموادةهو

لمنإلاالقانونمخالفنمبرادةتنمبلالمذ،بالقانونكاملادفيقاعلمايتطلب(نه"

هذاعلىفلنااوإذ.الإرامبةقوته!وأدرلشظلفهاالتىالقانونقواعدلوجودبخ

يتطلبنه-أبذلكنعئفنحن،بالقانونالعايتطلبالجنائىالقصدإنالنحو

العايمطلبويمةللجرافكونةالوفاخبعضعلىالقانونيخلعةالذىبالتكييفالعلم

مجونبذلكو5فىمجموعاالجريمةبهيخلتةوالقانونعلعهيضصالذىباقعجريم

جراميةبالصفقالإ2و،الوقاغلجضنونىالقابالتكييف2:بالقانرنشقانيعا

،دنيرم.،مملوكشىء"كليستولىأنهادنرقءلمفلايهفى:مجموعهفىللبليلش

أنهبرإليهينسبلاالعلمبغيرهناو،يلاءالا-هذا-يجرمالقانونبقنعلهيفوىئل

بحميهءالنكةالملكيةحقعلىيعتكىوأنالقانونأحكاميخالفأند(رأ

يمةالجرمريهبأننذ،العالبفىصعوبةبالفانونالعاتطلببثيرولا

القانونعليهاينمناليئالأحكامأنملكوتفسبر"القانونيتجريميعاما:حمالبا

بحيث،بهافىالهلمالمجتمعأبناءمنالجانىعرهيشارلتالتى!لأخلاقتتفقن.وتعابم

الجرائممنعكداولكن.لإخلاهؤفلأونهخالقانونتجريميجتجعأنيغأنب

بعضتنظمغير.عليهابالنصبلشارعيسغهدفولا،الأخلاقتعإلبمضق6هتلإ

"لالهحكعبتجميجج.ج4(6)
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،مىءفىالأخلاققواعدتعقخلامعينةشاسةبهيستهدفعلىغوالجتمعمصالح

لايتواقروقد،هوالاستيراديروائنصدوالنقدوالمرورالضرائبجرائممثالذلك

الحلمهذاتطلبنافإذا،يقترفونها"فلأمنبعضلدىلهاالقانوببيمبتجترالعا

أحكامتعطيلإلىذلكوأدىفيهاالجنائىالقصديتواقرالتىالحلافقضاءلت

بهاقثي.الشارعيستهدفهاالتىالأغراضيتوتقوالقانون

بينائتوفيقيتعينبذ،للمعثكةاءفيتةالوبيتضحالمحوهذاوعلى

تتطلجكوما،الجنائىالقصهمدفىعنصرابالقانونالهلماءةمار:متناقفيناعةبارين

الجنائىالقممدعناصربينمنبالقافونالعمئغفال!مالمجتصعمصلحة

ارأكذذهب:"3"أحكامهتقتفعيهابىىالنحوعلةالشاملالتطبيقلهيتاححتى

طوبقرعنالمشكةهذهحسمإلىوضرقرنسافىوالقفماءالفقهفىالسائد

النالية:الدراسةمحلالافراضوهذا؟،بمالقانونالمافتراض"

بالقافينالهلمافتراض

وبالصفةالعيبالقانونإنقلنااإذ:للوذزئد8ءامب-7قه

ذوىمعمنىفليس،الجنابىالقممدفىعنمرهوالفعلعلىيسبناالتىجرننيةالإ

يوصصرأننتطلبالعامةاعتبارتالمصلحةإنبلها5فعليايقينياالعاهذايخنأن

فالقائلملقالنحوهذاوعلى.بةالمفؤضبموالهبالقانونالفعلىانعلمالمساواةقدمعلي

للعلميعترفونوالحقيقيةبدلاقهاالجغائىالقمدلفكرةيسلمونالافتراض:يذأ

عفنبفعكنقهمم+ققءلةءحمحبيالمكنهدمخالقعسىيحمحدءممتمخ؟،
ييحم*.+حمو!لأالم!مح!عنهفن!يجةم"549+.!نحل

كاسرعع!.5+ءصكة؟9+90.5ةمغجمحفنئكعهم9".وي(2،

:اثمنن1هذاقللنظرباتوأهم،الألمانىللفقهفىعدبدةأمجاثآالمةمكةهذهكرتا)كا(

التمعدنظاقمنئلإجرنعيهبالمفةالراسنبطدوظرللفيفآلعلمؤنظريةالمطلقالعفينظربة.

مجلا6الجةائة6لفصد،حسنىنجيبعود:وبمخعاالنظرياتمته!صيي!فىآنظر،لفاق

جدما-وما؟66عن38"شوالاقشعادالفانرن



-795-

الملمهذابافتراضالقولإلىيذهبونثمالفكرةهذهبناءفىبأهميتهبالقانون

لمعثنهب(5+علةتواقرهالعكمىايليلتقبللاقرينةبقامةولذىكلشخص

ولايقبلبإثباتهالاتهامسلطةعفةةلابحيث،كننهةالذنحنهةكجأمح-تقفل

بناليموفيقلإفتراضهذايهفلةئ"ذبوءانتفائهعلىالدليليقتمأنالمتهممن.

!لخفلةماالعامةوللمملحةمدلولهسبمالجنائىفهقصد:المتعارضينالاعةبارين

يعطوولنبهالفعلىالع!عل!مضو!ايهونلنالقانونتطبيقأنباعتبارحمايتها

ه؟،أ-علمهمعليالدليللمظمةعنالاتهامومجزسلطةبأحكامهالجهلالأفرادادعاء

ولكنا،الجنافالقصمدفىالموضوعيةالأحكامتصدمنالن،النحوهذاوعلأ

.بثباتها.انرادالمسائلطبيعةومعالمجتمعمعمصاحةيتفقبماثباتالإقواعدنعاج

عبءأنيييتحرهبالقانونإمالهافتراض:رابرقرلمنهلا!رلا23

ألمجتمعيمعالحق!لتآلإثباتعنالع!عندوالبراهة،عسيردل"العلمهذالا"بات

نهذأ.بلىفلأثبالإضافأو"أهدافهوتفوتالقانونتطبيق!تعطللأنهافلغررئبلغ

تعنليمالفعلخالففإذا:الحالاتمنالأغلبفىا-فائقتذعهالافقراض

أ.إذائما.أهليةذىلذىكليتواقرلهالقانونج!يم+؟العلمفإنالأخلاق

؟النظرذلكمعيتوافرأنثحهاميةالإجربصفتهأنعامفإنالتعاليمهذهيناقض

فبماالمالاينشرالقانونعلىفهو،العلمهذابهايتيحوحانلمنعالشايبذلهماإلى

بههاطيعوأحكامهعنيستفسرأنشخصكلاستطاعةوفى،الرحميةيدةالجر

تمايها.فاليىوأهدافهافنطصوأ-ائالافتراضلمنفأانيتضحبذلكوءعلمآ"2"

عسحببهنئبكحميرجع9ة....-(؟)

:..:ومعرنرنبادو"نناءدلفتفىالصائدئقالبرهـالتاتونمواللمانتراض(2)

تق!نعة9-طةحر.ء+9فم"كلقعحقعع!حةحم+،+كجمبر36ممة1*قئيج*عة8+ركم".لمخدة
حب!علاءآع!جلمعحعلا.م!،مليلى+م،8،ةعثمحقةمم!.يعآ،8هم.ء،آملروى

2آ.ى*ءءآغج،.طحه47نلمحكعكجر،"5ةع،+*.،8"59ء+.5سيكج3مهمرة8*ئننئز887جه.ء
تعالثظقمخ7ة+لمحنهد*مكعه.3عمجر5.2*ميهئثجهتعر95تعدنفنقةةملأهءع5تعد53ممتميد

*:نغقهظ9ه"51.ءيرالجمجه،5"3،فرؤ*"جيمد63.59365"تب،،0650

د!الةبهتورث..084بهخالسعبدمصفةالنمعبدادكتوو.كاغ5مةبدوىفىالأستاذ

-ء13كلا936.وقم..مبندىء،راشدفىكتوؤا3380ءن882رقممصفهعود
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ه"ف"المجتمعبشعنغة

الهالية:للأحكامالافتراضيحضع:ئيرعنيراسهأعةهم-724-ة

يرممةو5"23لهالمكملةالقوانين.ييفترضالعقوباتكابقانون"لايفترض

لمقدارتبعاالجرائمبينتفرفةفلا:الجنائمةكافةللنعوبهبةبالنصبةالافةترضنهفا

البلادداخذفىآكان،ارتكاجهامكانحمسببيتهاتفرقةولا،حسامعها

فىالافتراضهذايسرممةو.الوطنىللقإنوناستثناءتخضعيثخارجه!فىأم

اكتلتمنبينتميبزولا،وأجنبىوطنىبينفلافرق،الأممخاصبيعبى

فىالعلطاوبالجهلاعندادولا.ناقصةأهليسهومنكانتالجنائيةالأطيةكبه

فتأثرجميعهملىأوالمجحأفرادأغلبلدىصائداأممة،شائعاولوكانلهلقانون

فقنةء222سوهكلبيذءررتتوا6كأ89عن2آ9رقماحمامجيلهيحايراالأستاذكود=

سضةمايو22ت239عن؟8كارنم2بالقائونبةالقواعدجموعة؟9مم؟سشةبرفبر2؟5

ءغ7؟من259رقمهء؟9،1سنةماير؟9ث؟85عد؟29رتم3ت؟9كا2

قررتوفيه،83غعخ257رنم6سالغفننمحكةأحكمجموعة6955تأ.رمئد1لأ

لننةعذرابصاحلا،.جغائىجزاءذوقانوناومو،الضرائببفانرنالجهلفىناالكة

آئهالهكةقررتوفبه،3؟ءنهف76رقم01س9959سضةمارسي23؟نلمبئوئبة

علمفىدانهالقانرن!هيهكاذكلأنتعدييةمبننونالقاأدخهمكلالهبةلالدفي.يسوخلأ

.2؟8عذ6رتم؟2س9966بنةفبراير1،حكلفةفلةلمس

سنةمارس5فىالمعلنالموفئهالشورمن66اوددةمنطالافراعنهذايستغاد(؟،

إمداوهايجممنأبيمينخلالالرحميةالجريدةفىالفوابحختفثرأنفىتخعنالئ؟95ء

منبضحذالشب!عأنمنهيستخبةالنعنفهذا،فشرماتاوخمةألهمعشرةجدبها!شل

فىالعكمىاندلبلتمليلاقربنةذتة"له(يامعئمرةومضيىازصريةالجريدةقنثننزلالفافون

سنةالصادوةةيل!ألاا!امقرتيبلامخةمنالنانبةالمندةوقدكافت.بةحكعهكلفةلناسعلم

والأوإص!الفوابحخفضننهبمانلعلمجدماعتذاوهأحدمنيغبلىلا،أفهفىفغة؟8ئ

حلتالىالقوايحةقالثارحيررىولم.،اللامخةه!ملنيتةوفد،":كفتضاهاالعل-!وممق

--مبداهةيسنفالدخكأيقررنهإشراانبقالمجيمخبغا

-838ص572رقم6نهننلنقنمحكةآحكامعوعة؟595سنهبريلأ؟2حمق(0.2

52؟8-قم36وفم؟2س؟966سنةفبزا!ر1،
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الغلط"قاعدةأنيتفححتجومن،مشروعأنهمعتقداالفعلمحبوازالمتهمبه

فئوجودلهاليس"+نعئقكليجعثمآنهغة*لقلالقانونعلهالشاغ

"ءئىابئالقانون

يمالتجرنصوصبعضفىشأزمنيخالفونالإدنريةالسلطاتتصامحبنبل

التىلأفعالقرعيةيعتقذونالناسجعلمماضدهمالإجراماتاتخاذهاوعدم

وليس،بيايف"الجهل!خيدحيهنهالمتهمموقفيدعملا.النصوصهذهتجرميا

بأنهاللطاتهذهوبجاقينعذهفىالقانونعفىالمخهمانحتنسارشتمانمن

اتخذتولو-عليهالصريحةموافقتهاإنبيها،"23الافتراضينفىمامشروع

السلطاترهذ-انذلكوتعليل.الافقراضتتىلا-الإدارىالقرخيصمورة

تقضرطاوملزمةلهخاضعةنفهمهالأنهاالفانونتطبميهامنأحدبإعقاءتختصلا

أحكامهءب

للنصالدصم!بالتفصيرالعاأى،الصحيحعلىويهبالقانونالهلميفقرضو

انمعتقداالفملارتكبأنهيدىأنللمتهمفليس،ينهلأأحكامهتخولةالذى

هوبهالعلميمفترضالذىالصحيحوالتفسير.لمهفهلهيبيحنحوءلىيفسرالقانون

وتطبيقاءالقلنونيقولكةقالفاضى،اوعوىعلبهالممروضةالضضىبهيقولما

فأتترممغروعامعينفعلاعصمارعلىالقغماءأحكلااضقرتاإذفإنه،ةك"ذل

،يجرمهالقانونأنرأبمنثانفاضملىأمرهعرضثممرعيتهمعتقدانلمتهم

و!ونغلطهبهالمتهمعافيفترض،للقانونالصحيحالتفسيريعدالرأىهذافإن

الكافةءمواجهةفىحجةليسالقفمائىقالتفسبر،فيمةمنكلمجردابذلك

انسبةباالإلزامقؤلهوئيممت،فيهاقررالتىالدعوىعلىحجيمهنقتصرإنماؤ

عداها.ن

حةع!لهتهلحننقة،.5سر4ةسقمئقة3صبه+كخر5.5ملخكثمبصيج(؟،

معتعيمعئثنه+كجلحننئئة،8"5،ه5م3مفهيقكجمآ(2،

-.غ؟5السيدمعطنىالسعيدبمورا(3ل
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عرعيةفتقررالقانونأحكامنخالف!لاتحةصدرفلمذابةالصعوتثوروقد

نعتقدءمشروعأت-اللائحةإلىاستنادا-اقهممعتقداارتكبةثمفعليجرمه

اللامخةمنمرتبةأحمخالقانونفإنكان:الغلطبهذاالاءمفادالمتعينمنأنه

ملزمىمرفالمتهمائثانيةعلىالأولتغبعمببيهماالتعارضعنديقعينبحيعث

فانونيةخبرةتتطلبلأنها،استطاعتهفىئيستإذ،أحكامحابينبالموازنة

.بمصتطاعبلالمكاملاأنهوالقاعدة،عندهنتواقرألأينلب

وأهمها:،فيهاينتفىحالاتفثعة،مطنقابالقانونالعاافتراضولية

غيرفافونقانوبمأوالنلطالجهلمحلكانلمذاماوحالة؟للقانونالعلماسقحالةحالة

خطأءدونالغلطوحالة،باتالعقو

أحاطتالتىالظروفأننبتاإذ:انعهابهالقانرفم"مناروله2د

الجهلاعتذارهفإنمسفحيلابالقانونعلهجعلتقدفعلهارتكابهعند؟الجانى

نجردالقالمطلقةالاستحالةهىتعنينااتياوالاستحالةةالجنائىالقمدعنهينفىبه

،القامرةالقوةئمرةالمطلقةوالاسهحالة،"1"بالقانونالعلموسائلكلمنالجابى

حالاذلكومثال"القاهرةالقؤوصروطعنالصرتوافرمنالقحققيجبولذلك

الحصارأنناءبهاعملقوانينبعفهموخالفةحصارهمانفكاخافلعةفىكقاغامر

بعفهمخالف!اإذاحتلبالهطوإقلتمحكانوحالة،مستحيلابهاعلمهمبوكان

بذلكيتفحو.بم2ا"2"العاوسهمفىيكنولمالاحتلالأثناءيياعملقوانين

تهقملابالقانونالهلمسبميلعلقتبذا-متدارهاكانمهما-بةالصمعوان

هذاوسندءالبلادخارجفىلمقامتهأوأم!المتهمذللثكونمثال:الافراض

غيريتضمنلاقالقانون،،بكستيليهفلاالنارع"أنقاالةالاستنناء

كذلكيفرضفهوبالقانونالعاالثعارعافترضفإغا،اتباعهافيفواعد

علا!م+رم!لائثحرمم+9نثه9؟+ععع!بة"،.م+3آه5+ممكجهة(؟،ة

،ععرطقيجءعقنهعرءينهكجلائه)نخجتقميح:لذالةنطيعأأنظر(3،

52كءلههءالههرجكلأقنةمحكاغةآ"5نقنذء!عهة.محة5.ءظ5محك"تهئكحعنى
،9ءلمهمبر،87ء
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يابرههماللاقراضيعدلمالإمكانانتىفإن،العلمهذايمكان

تفرص:آلعترعا-غبرتانرفىنرفىتافةئونلنلدابميل726

.الافتراضوقصرنطاقالأخرىوالقوانينالعقوباتقانونبينالتنرقةالحالةهذه

بالجهلالجانىتذرعاذاأنهذلكيعنىو،باتالعقوقانونفىالغاطأوالجهلغلى

ذلكمنهقبلهههأوالإدارىأوالتجارىأوالمدنىخركالفانوناقانونبأحكام-

العقوباتقانونالغلطأوالجهلمحلكاناإذأما(منتفيالديهالجنائى.ممد.القصد

نأيقتضىاليتفرفةهذهوتوضبح.الجنائى"قلأالقصدينتفىولاالاعتناريقبلخملا

الوقاغبعضكتبتااإذلملاأركانهاتكضمللاالجراتمعددامنأننذكر

فانونيةفبراعدتطبيقثمرةالتكييفوهذا،معيناقانبريماتكييفاعلبهاتقوم.التى

القكييفهذاجهلفقدالقراعدهذهالجانىفإذايل،باتالعقوقانونغير

لتقومضالحةتخعلهاالتىالفانونيةالدلالةمنمجردةعلهحدودفىالواهمةوكاشت

يعدو،مشرولحفعلايأنىأنهالجانىيعتقدالظروفهذهوفى،يمةالجرعلها

تتطلبكون.ء.مانةالأخيانةأوالنصبأوفالسرقةءمنتفيايهكالجنائى.القممد

مباعشيقاأوكانلهملكاكانفبن،الجانىلنيرولكايمةالجرموضوع!لشىء

جهلهاا-إف،المدنىالقانونقواعدبتطبين!رهنالملكيةفىوالفصل،جريمةفلا

يستونىمناشترىفقد:مشروعافعلابأنىأنهيعتففقدتفسيرهاأساءأوالجافى

أنجاهلوهرمليهتعاقدلماممانلقدرءلىبدلهيفرزلمبالنوعمعيخامنقولا

وجوجاهلعليهالكزملأكتشفيضولىوفد،بالإقرازإلاتنتقللاالملكية

يمةوبرءرقبتهمالكأوفيهاكقثفالذىالعقارلمالكيحعلهالذىالقانونح

بفعاليمسأنهببالهبخطرلافقدصفتهخهلفإن،زوجاازانىكوننتطلبكنا

قبقجاقيالإسلاميةالئريعةقوامحدتحهلقدرجعيافالمطلقة،انوجيةحقوق

منمخررتفدأتهافعلهاتأنىحينفتعتقدالعدةتكتملحنىالزوجيةوباط

هـ*مىسرع-موع+9ءمه+ةغو+ممفدنه+ص+محك5كهكهيجبثهد51"مفئ(؟،

حعنهالكلانتتر+كبغع+،"مؤعك.
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كلتنييزتقوميرالزويمةوجرءمطلفهاحقوقبفعلهاتمسلاوأتهاوجيةازقيود

فإن،القانونفواعدهووغيوهاالحقيقةبينالتفرفةفيلاصليهونوقد،الحفيقة

فقد:تنييرها+لىينطوىلافعلهأنيعتقدوغداالحقيقةجهلفقدالجانىحملها

الأختزواجتحرمنيتىحلايةالإيعةالشرفواعدانولوتهودوجانالزيحمل

تععافيقررون55.وعمتهاالمرأةبينأووخالتهاالمرأةبينالجمعتحرمأواوضىخمن

.يمنجهلونه"ث"ماغتوافرهىوالحصقةانواجمواغانتقاءققث

براحةاتقضمحكمةفأقرت:قك"التفرقةهذه-ترددبعد-القضاء%قروقد

قاتماالماخفىحينكانواجمواغالزانتفاءقرروافدنواكأيروالتزيمةبحرمتهمين

يعةعدالشربقواالمتهمينجملت!ثوقد،الزوجلنفمىلأولىانتجظخالةانوجقهىلأن

جهلهم"انالمخكمةفقررت،وخالتهاالمرأةبينالجمعتحرمئلتىصلاميةالإ

منرفيهىحالبوافةجهلابلباتالعقوبقانونعاعدميكنلمهذهوالحالة

أحكاممنبحكمعلمهممدمإلىيرجعالدعوىيهاالمرفوعةيروالنزجنايةأركان

فهوخليطءالشخبق.الأحوالقانونوهوباتالعقوقانونغير،تخرقانون

باتالعقوفانونأحكاممنليسجءلممدع.نمو؟الواقعيلمنمري

بالواخجهلالجتهقىاعتباره-الجنانيةالمسا+لاصددفى-فانويمممايجب

لقبولةشرطاالمخكةوضعتوقد؟"الامجقبارهذاير:ممقتناهالمهميهئةومعاملة

أقلر،التفرقةهبهلقرارمو-العةمحكةعدافيما-محبةالقرا!اكماتجاه(1،

والافتععبدالقافونمجة،الجناقالفصد،صىنجيمهكود:افرشىالفمبءلموففطمفصلايبالها

.ء؟93عن28س

بالغلعالنقةالاغتاادعدمخلملىففمصه،ائتفرفةهذهعيالأاولاكففهكةتقرم(3ن

الرسبةالجموعة؟9؟؟سنةبوفبه3ففق،الرقةفىالجنانىالنصدلنفىالفافونئمكم

بأنهفسهبهاشرحأندونلفرارهالمبةانجهتثم،!275مةكا؟6رتم؟2س-

أختثوأنالمروقللمئىءعليهالمجنىملكبةفىاقهمنىشهةلاأنهعلىدلبلهيقململمذا"

موفهمةلهضالصةالمنكبةثنحويعتقفالنقمالكهمنوسلبآلهاختلااكا!ظةللثىء

القإنوفيةالقواعهءوعة؟929سنةفبراير28عنه،البرقةفىالجنافىالقعديتحققفلأ

.6لإ7نه!؟78رقم؟ب
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وأنكافياتحرياتحركةأنههلىالقالمحاالامل"اقعهميقمهوأن،الاعتذارهذا

:،لهف"معقولاأسيابلهكانتممثروعآيباثحعرعملابأفهاعتعدهالذىاعةماده

.التعرقة"3"جهذهالأخذخلىتاليةعديدةاحكامفىالقضاءاستقووقد

آلقرنممئالقضاءأرعمبعصذمبت:نهلأوربهالفلد-727

فهواغطأمننجردقدالقانونفىالغلطأوالجهلاكانإذبأنهالقولإلى

الفلأنىقدالجانىأنالغلطهذافىوالفرض،الجنائىللقصطبذلكناف

لأنكلاعتقادهفىمخطئايهنلمولكنهمرعيتهيعتقدوهوالقانونيجرمهاقمحة

بهلوأحاطتالفيلثرعيةمثئهبعتعدأمورهكانفىوالحذرالعنايةطمتوشخص

قوامهإذ،مجرداعلهفىالنلطهنافمعيار"بالجانىأحاطتالتىالظروفعين

عناعصرتكوينهفىتدخلبل،خالمهامجردائيمىولكنه،المعتادالشخص

الغلطهذاعلىيطاقوءفعلةالجانىفيهاأنىالتىالظروفمنمستمدةواقعية

ولمذه.،غأدونالتلط"نسميهأنونمركة،خم"!+ئقجحع،-مماطفكصفحمعةتعبير

جهالفة-الجانىموتنةبذاكلنأنهذلك،يبررهاالذىالسندالنكلة

للوممجالفلا،اغطأمنامتجر-الجهلهذاتأثيرتحتأتاهالذىتصرفهوفى

يردقيدالفكرةوهذه،لهيحملهالمسئوليةبالتالىكلولا،إليهالقانونيوجهه

.3،7ص؟8؟رنم6بالقانوبههالفواعدبكرعة؟9،أكسنةو:ام؟5!نه!(؟،

سغةأبريلة؟2فىالصبدرعهافىا)نفبفةهذهمجرتفدالنقنيمحكةأنفتقدلا(2)

بفانونهنلجيلبأنفضتحمبن83،من3ه7رتم6سالنفغىمحكةأحكلمجموعة؟95ه

:هذآوهو،جافجزاءذوالقانونهذاأنذنة،الممثولبةألنفىعنرايصلحلاالنرائب

فبهانمذ،تئلاثمومن،افوبات،ةوتهعفله،ازفوطفلفانونمكمل،نونالاعتبار

ابحة؟نفففتجهنيجائتقرفةجسمكمهات(ئسدالحكةصرحتوقد.الجنائى"لقصد

جموعة؟959سنةنوفابب2ففنه،اقصدابننةالشخصبةحوالةالأ،فونفىمقررةضاعدة

التنفبذقواعدفىالننمذبةنكذللةوفضت(488نهة؟85رنمآ"سالنقنىعكمةئحكلم

35رتم؟؟سالنقمقمحكةآحكلمجمومة؟965سنةماوس؟5مفن،القصدبنفةللدفية

.(275نهة

مكعلامنه:قسمحةنجبرء9عددقهمىعةمحتريههنعج"عية8.)،ممكجخئخ+.جك*30(3).

النو؟اتقانون-81
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.31العدمبادمحءمعاتساقهيضمنونهحلىمنفيحففبالقانونالهلمافراضكل

فالاستحاك:اننطأمنالمتجردوالغلصز،لقانونالهلما-ةحالةبينواضحوالفرق

جهد،منبذلعهماعكنغيربالقانونالجانىعاجعلتماديةظروفانفقرض

الجانى:أجامامنيعذرظروفتبتررهانفسيةحالةفقوامهافيطأمندالمتبرالنلطأما

اعتقدلأنهأومختصموظفةمنبذلككيدأتأتلئلأنهفعالعرعيةيعتقدفمن

ولكنه،مستحيلابالقانرنعلمهيكنلممنهاغتصبمايستردأوحقايباثرنله

يفعككانالذىالنحوعلىتصرفوفد،العذرلغلطهفيهايلتسيظروففى

المعتاد"فك.اللشفص

بالقانرنالعلمافنراضفكرةإن:بالفانوفىئالملممىففرممر-728

بعيدايكونفدمجازعلةمنهأسابىجانبفىفائماالجنائىالقصدنجعلأنهامعيبها

،القانونمخالفة.برادةبأنهالجةائىالقصدعرفنافإذا.كبير(بعد(الحتيتةفى

هذاإلىننظرأنيجبفإنه،يخهاصاسياعنصرالذلكتبعابالقانونالعلمواعتبر!ا

نخلفه،عندالجنائىالقصدنتفا،ونقررأ،حقيقةنوافرهفتتطلبءيةجدةنظرالعنمر

الجنائىالقمدبتوافرالقولثمفعلاانتفائهئحوتمنالرنمكلافراضهأما

بمخالفة-يملممنمصيراتحادذلكعلىوالدليل،عاعرهعدادمنحذفهيعادلفهذأ

الحججوليستشكاص.يقبلنحولاكلئابتاجيلاذللثيجهلومنللقانينفعله

الأغلبقىيتوافربالقانونالعابأنفالقول:حاحةالافترأضهذاعليهايعتمدلملتى

وتمكينالرمييةالجريدةفىالقانوزبذمرسبيلهيكفلالثمارعلأنالأحوالمن

العبرلأن،فصلغبرقولهوبأحكامهيحيطانمنبهالعاقىراغب.كل

فاته؟يالعاباكتسابالعبرةوإغا،بليهتؤدىلاقدالتىالعلمبوسيذزنبست

غأ:ندوالننعذلحةفىالحهبىالقعدباسماء"نرهىالنفاءسلم(؟).
مالنقميحمحةجيع"الك"لهةلحننقة(93مكجتمد5مءعكاتعة".284ة8آ+،*محردنهئيجملأقزع8فكقو"5مح

مح"جرعنهدستهمئئةءيمح*مح+3+عثةءلل!ة!ؤ!".366ةكقفميحءكعكفع+
88*5*.،و،5،3ء+.حعجيدمبر19متلحمحفهددي.كعة+18ء*نهلاتتهئيح"قممكلاليحمحنةمح+

،محكلشدلمجئاكلأئ،.*بهمهممحةمحردجقكء.8ليددققة30جككيةحثعة8ءأع+*.
خة5ءكلخجكبركنه+نفن!،عجشةمقهكنعظ!محةمنهعهة"آ"لا"قئذ*50+ك

بحم+جحم!نب5بب"،آ"مميهك"
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ظيةالسبيلهذايحقتةلمفإن،منهالأفراديمكنللالعلمسبيليمهدعنالشارع

السهفلافانقولانذلك؟بررفلاالأشخاصلبعضبالفصبةمنهثلشارع

لديهم.يتوافرلمأنهئبتعلماوأكسبهمالغايةهنهخققد.جمأت

المجتمع،مصبحةلاتبررهاقسؤعلىيممةطوالافراضكانهذاأطلقاإذو

الاستثناءاتوفك.منالعديدعليهفأوردوابهالقائلينعلىاطقيقةهذهنخفلح.

ذلك:فطاستثماءعليهيردفلامطلقايكونأنيقتفبىالافراضمنطقولكة

العامةالمصلحةاعتباراتلغيريمنتندلاللحقيقةمحالفاحكأيقررالاشيراضأن

حالاتالمساواةفدمولنفعأنمنطقةفىمتعينايهونولذلك،رهتبرمتى

بهاطةال!سبيلكرضزأندونفهايتوافرلاوحالاتفعلاالهلمفهامعوافر

هالعقباتأشدسببلهاعقرضتن!لوفيهايتوافرلموحالاتجديةعقبات

الواخمناءتباراتإلىتستندالافةمراضعلىتردالتىالاصتثنا+اتأنحونلاحظ

مستندغيربهالجهلتجملأومستحيلابالقانونالهلمتجعلالتىالظروفمثل

اءقائقعلىيعتمدلاالافراضلأنإئرريتعينالاعتباراتوهذه،خطأإلى

التى.العامةالمملغةمقتضياتهىأخرىاعهماراتعلىيضدبل،والوقائع.

السابقةالإستثناءاتأنقيقةواليءالقانونأحكامونفاذتطبيتهاكفالةقتطلب

فضعأنمتصورافيكونالتزامبأنهبالقانونالعلمكيغنااإذإلايرهاتريمكنلا

التزاملا"نهبأتقضىالتىالقاعدةنعملوأنالعلماحةطاعةمنالمستمدةالقيود.له

ننظرلملمذاأما""خطأبغيرمسئوليةلا"أنهتقررالتىوالقاعدة،ظلستحيل

+منهفننعة9ه*عرنهعهلقظ+غنجه"آ+قعقث5لهعط37مم6فمخرفيلولاو(؟،

الذهنمةالثكبهاربةفقالبالقمانوناللماشرافىفىقبدابنعأنجيع"الكء058ء+قعر"ه5

بغبءمشدافدبهاأقدماقداتهمكلنالذدنىالسكوينى.محبى4كلكقئهمحننقظآثلم

بعتدأنأمرهعليهيعرصنالذىالفاضىكلمتعبأفيهون،ممثروعفعلهأنمستفرفضاءعلى.

يفعرالثك،ساعدةنظرينهبلوشكودهموقد.ييهالجناقاقعداالتفاءوبقررجنعله

الثةطعبةقطببقمحيهدذ،معببةالنظريةومنه،ملأءالظظة"ك+7ءحعنهحاثهملحصلحة

تنبقأ!ياللىبالأنحافة،المغمذهنفىلاالفبضىذهنفىالثكبفومأن،المت!لمعلحةيممر

-.بأهميتهبذهبمخوكلبالفافوناللمافنراضنظاقحن.
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ومجارافزاضأنهعلىأيهإنظرناولكن،التزامأنهءلىبالقانونالعلمإلى

نرتبطلامقرراقاعدةنجعلهأنتحببل،الالقزامأحكامعليهتطبتهاأنفلايجوز

تتطلبها)فكءالتىالمصلحةاعةماراتبغير

الظطأوالجهلبينائنفوفةأنالتهايةفىبالقانونلمبالهافتراضويعب

ونظر؟،للنقدمحلالأخرىالقوانينفىالغلطأووالجهلالعقوباتقانونفى

تفصيلأ.لبيانهنعرضالنقدهذالأهمية

"نانؤعنقةرالفونهيهةفلمقوعاتقانرفىبهيهحلانفرنرشبر-7آ9

القانونتمنسندذاتغيرأنهاالتفرقةهذهإلىيوجهالذىالأسامىالنقد

العقوباتلقانونبالنسبةتتوافربالقانونالعلماففراضعليهايقومالنيفالاعمارات

يقصرهنمصرسببانجدأنالصعبومن،الأخرىللقوانينبالنسبةتتوافركا

-4العقوبات؟قانونالهلمعلىلذلكتبعاالافتراضنطاقيقصروالاعتبارات

.القانونأحكامإعماليمكنتهاكللابدصعورةالافتراضإنقيلفإذا

ءالشارعيحرصلمذ،القانونقواعدلجميعبالنصبةمحيحالقولهذافإنوتطبيقها

.القوليسوغولا.ةحم!ولاالتثريعيتضمتهاالتىالأحكامجميعتطبيقمجبة

آنواعأخعلريحرملأنهالآخرىالقوانينمنمرتبةأسالعقوباتفانونبان

ذلك،خطورةأفلأموراالأخرىالقوانينتنظمحينقىالمجتمععلىالاعتداء

يعجزباتالعقووقانون،معيناتنظيماالمجتمعإعطاءفىنساهمجيعاالقوانينأن

.المطلوبالنحوعلىالمجتمعمصلحةصيانةعناقيخرىالقوانينمنءوندون

مخ.بلإنكثيرا،العامبالنظامتتعلقالتىوحذماباتالعقوقانونقواعدوئيسمت

قيلهاإذو-ءحذلكالعامبالنظامتتعلق"ءهالإدارممةأوالمدنىالقانونقواعد

العلمصهذاسبيلادمرللأيتبحالمثارعإنباتالعقوبقانونالملمافقراضيرتبرفى

لافيراضبالفعبةيصلحذانهيرالمقرفهذاالوعثيةالجريدةفىالقانونلأنهصمنشر

.ء،منةعجاللىع*مبر89بالفانوناللمافنرانحنيفننفىأظر(؟،
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أوببالذىالستورنصفإنتقدمماإلىبالإضافةو.الأخرى؟القوانينلأةلعم

تقبللاقريمةالموعدهذاحلولمنواتخلصبهاالهملمورووحددفمثنرالقوانين

يقتصرلم(الوقتالدستورمن66افدة)يهاالناسكافةعاعلىإلعكسىنفسئيل

قصركلنبذلكو،كافةالقوانين:خلوإنما،العقوباتؤنقاكلحكمه

وفد.الدسقورلنصجزئيالممالهاراالعقوباتقانونعلىبالقانونالا؟ءفترئض

لآخرىوالقوانينباتالقوقانونبينائتفرقةتبريرالنقضعكمةءاولعت

منمركبخليطوأنه،حالبواقعةبهلهوالقوانينبهذهالجملأن-فذكرت

واستخلصمت،باتالعقوقانونأحكاممنئيسبحكمعاعدمومنبالواقعحهل

الجغائى.للقصدالناقىاثرهيروتقربالواقعجهلاجملتهفىاعةبهارهوجوبذلكحن

جهلابالقانونالجهليعدكيفالمخكةتبينلمإذ،الغحوضيعيبهيرالتبرحوهذا

صعبةالتفرقةوهذهقفك.أساسىفارفمنالنوعينبينماعلىنفسهالوفتفىجالواقع

القوانينعنالاشقلالتماممسغقلاليىباتالعقوقانونانذلك،.آسيتها

؟7المادةفىالإيطالىالشاوعبنررءمائالةأشر،بذأالنقغىمحكةجةتصضحفد،آ(

لمذاالعكأبيستعدافولمتفانونغبرقانونفىالغنعذ"أنمنالإبطبليائعفوات"نرن-مت

ذاته،لئ!ةونفىانلعذجنيهلاالنةوهذا.،.الجربعةمجونالقبالوافةمتلتأغلطأسبب

لمذاأما،المسئونيةاثفتالواقعقغدصذعدبهترنبفإن:عديهبزتبالذىثرالأيعضبهحءلكن

لايلبدالشارحبخظرلا،نعبيرآخروفى.قاتمةالمنوئيةظنتالاسهذأمثلةعليهبترقبلم

الواقعة.يلىينظروإغا،مبييامنصبأنهظةالنلطلقيضطرولاذانهافىالكأفوفيةالااعدةثد

الصورةبهذهيعتبرهوعليهامنصجآئلنلمذويرىفيآمعبنآفوقاوتعطييايهييعاالكأعدةهذهمخكهاالى

بقبعدةنعلقاينالنلطيعضبنافلالهكلووالثىءأنندنرقاعتفدفإذا:الجنهقللقصدفافيأ

كركزنهاالمبكبةعلىاضبالذىالنلطيشباوإنما،الملكمبةتننلىللئالمدنىنقمانون

بالوفانعامتعلقالغنطوهذا،معيقةلشخعنلهلنسبةوغعهحيثمنالثىءعبدأوطفوفة

أنذللة:القيمحكةقضاءتدهملاالإيطالىالقانونلملىالإشمارةولكن.باقعافونلا

وهذا،لهاالفافوفىالتلأكيفعلىافصبا!!وذاتياالواقعةعبكأبنمبلمحفيقتهننبعذق

فعلقئذاالخلطأنفىئزنعولا،الواقعةهذهحدودفىمحصصآائقانونمممونقمكبيفظ

التكبيغدتهذاتحمالنىالفافوفيةبالقاعبةففسهالوقتفىتعلقففدللواقعةالفانونىجالعكيبف

تعبت!محيحغبراعمهادخيرالأهذابمنر"لمذ،الوثنمفىبالنلعذانبذلهذاشأنلالمنهيييج

فدوافعةاقعفاءبعتفدأومومجدةغبرولمفعةوجوديتومتهنالمادممةحبتكباغامنجالولمة

علبه.قائمةهىعمامختلفةماديةعةاصوكلتقامممورهاأوقوافرت
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الأخرىتح،القوانينبهاتعترفخوقايتناولنصوصهمنفىكثيرلمةبل،الأخرى

علنون!نهوصفوراء،الجنانىاءالجبعليهاللاعتداءيقررويحييتهكيشمنها

وتسلبمةالانمالأوثت!بهاقتصلالأخوىالقوانينإلىتبمىفواعدالسقوبات

ذقهإلىبالإضافههوثمييرلهالك،لفنهاالفصلفإنولذلك؟أحكامهاتحدبدفى

عليه-تعتمدالذىالأصاسهمبلودلالتهامنالعقوباتقانوننموصيجرد

مصيرالمتهملأتجعللأنهاالعدالاتأ؟اهانتانجإلىالتفرفةهذهتودىالنهايةوفى

،2أحكابينالشارعوضعها.بقاعدةالغلطتعلقفإن،المصادفةمحضءلىضوقفا

الشارخوضعهابقاعدةتعلقلمتاأما،اعممارهللنلطيهنلمباتنلعقوقانون

لقاعدةالشارعيختارهالذىوالموضع،اغبارهقفلطابحركانقانونأحكامبين

امورا-لغيؤيسندفمن:والإحكامالدقةوئيدداتمائبسالقانهونفواعدمن

قانوجا.كللثالمقررةباتبالعقواليهأضدتمنعقابلأوجبتصادقةلوكانت

.-أحكاممنجيتعلقلأنهبظطهيعندلاعليهايعافبالقانونأنيحهلوهو

يعت!دمىءعلىيممتولىمنولكن،القذفعقوبةعليهفتوخباتالهقوقانون

لأنه.بغلطهيعتدلغيرهالملكيةتقررالتىالقانونقاعدةجاملومولهمملوكأنه

توقعولامنتفيمالديهالجنائىالقصديعدباتالعقوقانونغيرقانونتخربحكمتعلق

الظطتعاقإذ،يبررهامالهانيسالحالتينبينوالتفرقة؟"حمرقةعقوبةعليه

.ءيمةالجرعةاعرمن-بعنصرفيهما

ئبوجمرنم!-بهالصؤوانعاممابربهتبمناعمرنلعلمسئننرر-735

التفرفةمنعلىأساسيقومأننععينبالقانونالظلمممنكةحممأنشتمد:نلةمل

؟مناصر-الأمرتطقفإذا:للفعلالإجراميةبالصفةلموالهيمةالجربعناصرالحمبين

تغنى.فلا،الجنائىالقممديتوافرغنىعنهكللاأصبنوافرهاالفعلىالهلمفإنيمةالجر

يمتالجرقرعةامربتواالجانىيعلملمفإذا،مفترضعامحلهولايحلالهلماستطاعةعنه

."ءعيهب1ققمكئقظهلأالحة448ء.يحكته7ةدلعمئنقههم1؟ئ1ميجةلمب+ننهكقمجصر(؟،

.ةوي-ء.كأ50
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عناعربينيتفرقةولامحل"المهذايستطيعأنهكلنثبتولوعمدآيسألفلا

لواقته،تكييفان2أمواقعةالعضصرأكانفسواء:طبيعتهاحيثمنيمةالجر

قكييقةبينولافرق،القانونىغيروالتكييف-القافينىالتكييفبينفرقولا-

تطبيقةعلىيتوتهةوتكييف؟اتالعةوقانونفواعدتطبيقعلىيتوقف!قانونى

القيمةحيعثمنصغهايمةالجرعفاصراتحادالمصاواة،نهوسند،تحرقانون

حيدمنبجهاالتفرقةيجعلمما،يمةالجرلوجودزمةلاجميعامبارهابا،القانونية

للفعل،القانونبتجريمالأمرتطقاإذأما"محلذاتغيرتفرقةخمهاالعلمأهمية

يعدوالقانونمخالفةإرادةبايهتنسبحتىالتجرينمبهذاالجانىيعائنطلأصل

ئةضدفيالعلمهذاويهانتئاإذأنهنرىولكنا؟لديهمتوافراالجنائىالقصد

إليهت!سبالقانونمخالفةإرادةفإنجةدمنوسعهمابنللواستطاعتهلىكان

الرجوعيتعينالاستطاء4هذهولتحديد،لديهمتواقراالجنائىالقصدفيطكذلك

الاستطاعةلديهتغوافرلمفإن4فعلهارتكبحيمابةأحاطتالتىالظروفإلى

الفطةإ11بينللمساواةالقانونىوالأ-اس.بليه-اقصديعنسبلأنفلامحل

مخالفةبرادةعليهلنقوممتهماكلعلاحيةهوالعاهذاواستطاعةبالقانون

هنهلديهتتوافراستطاعتهفىفقتكاقولكن،بالقانونيعالمفمن:القانون

فعلعلىيهلممحينءمخصعلىكلمفروضعامالتزامبالقانونالظملأنالإرالاة.

تحقةاإذيلاعئيهيقدمفلافيهالفمانرنجيعلمأنعليهيتصينبت،الأفعالمن

ذقةفمعنىةمثروعانهمعتقداالفعلقأنىباقيزامهاخلفإذا،مشروعأنويه

إلىوجههاأى،عليهالقاءننرضهالذىبالاثمزامالإخلالإلىبرادةوجهأنة

الاالالنزاملمذاولامحل"الجنائىالقمدبهايقومرادةالإوهذه،القانونمخالفة

الرأىوهذأ5بمسقحيل،الزام"لاأنهالتاعدةإذ،بهالوقاءالاستطاعةفىبذاكان

نهعظمفىإذ،انجتعمصلحةتقةصيهالذىالنحوعلهالقانونتطبيقيكفل

هنماويكفل،للعلمذلكفىالاسةطاعةيهونبالقانونالعافيهاينتفى.اليئالحالات

نأتىبالقاؤنالعإاستطاعةانتقتبذاأنهذلك،بىنيلكالعدالةصيانةالرأى

لمسئوليةولاعلإليهالشارعيوجههللوممحلفلامشروعأنهمعتقدافعلهللتهم
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الحقائق،إلىيستنكإنماو،والمجازالافتراضعلةيعتمدلاالرأممةوهذا؟له.مجملها

وظيعتهالقانونبمودكةكلمنطقيةمورةبالقانونبالعلمالالنزامأنذلك

كانثمومن،أولابيعلموالممالهالأفرادخضوعيتصورلاإذ،الاجتماعية

بهناالإخلالكأنبهالع!إرامهممفترضاللقانونانيضوعالناسالشارع!ئزام

الألمانىالقضاءالتفرقةبهذايأحدو،القانونمخالفةإراقةعلىيامنطوالالفزام

قسبدبسراللأ.

الئالتالمطلعب

الإرادة

غرضتحقبىإلىاتجهنفسنشاطراقةالإ:للارئرةءاهب-731

الإنسانبهايستعينفؤوهى،نفسيةظاهرةفالإرادة،معينةوسيلةطريقفى

ذاتالسلولشمنلأنواعالمحركوهى.وأشياءأشخاصمنبهيحيطماعلى9تأثير

الإنسانبهيشبعماالماديةالاثارمناننارج!العالمقىنحدثماديةطبيعة

طافيفرض،اقراكووهىعنيصدرنفععىنشاطوالإرادةءالمتعددةحاجاته

ه"23النرضهذالبلوغبهايسةعانالتىبالوسيلةونلممعتهدفجافرض

نأقدمنا:لمامتوودلفا:بهالغرص!وععرقنياآلإرئوه!732

أممة،مشروعغيرضالعنهذافإذاكان:غرضإلىاتجهنفمعىنثاطالإرادة.

يحددهفعلطريقعنبليهالمتجهةرادةالإ،كانتلمجراميةنتيجةصورفىتمثل

بليه.تتجهالذىالقريبادفهوفالغرضء"39"الجنائىالتصد"هىسمانرن

،الجناقللفصد،حسنىنجيبعودةوظووهلمبفىالأالفضاءلموقفعرنحأانظر(؟،

.2ء9،؟97عى28سوالافتصادافافونمجله

ءكل!لأآهييءمحفيجفمهمقهمقصى38،*م.!ملح(2)

العامةالنظريةفىوالنابةالفوغنوفكلةالقصدفكرة،:هةامرسبىالايهتور(3)

.53ظ6سالحقوقه!جم،والقابمج!يمة
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،"بالعاية"عنهبعبرذللث"منأبعداهدللارادةولكن5لهف"للإرادة

والغايةالنرضيحاالاختلافثمكانومن؟معينةحاجةاشباعبلوغهافىيتمثلو

الباعتأماالأخير"2"ءطفهانيةالثاأنحينفىللارادةقريبهدفالأولأن

وهو،معينةحاجةيشباعإلىاراخأخرىعبارةفىهوأو،العايمةتصورنهو

أنالباععتوالهلميةلهينوالفرف.بالنرضلهشأنولابالغايةيتعلتةنفممى.نشنعذ

وجوداحقممياةتمثلوهى،موضوعيةطبيعةثثانيةأنحينفىنضىلالأولكلن

واستمدادتصورهأعة،الوجودلهذاالنفسىالاحكاسيمثلفهوالباعثأما

المثالنذكرالسا!قةالمصطلحاتولتوضيح.النقمىالنشاطلمتوجيهمنهنكافع

بعضإعانةأوالهوفىالرغبةأوالكساءأوالطعإمالحاجةإلىالسارقيحس:الانى

يحوزهالذىالمالعلىالاستيلاءهوذلكإلىالبيلأنفيتصورة...قرباهةوى

ذلكإلىالوسيلةويتععوربليهيسعىمخرضاالاستصلاءذلكنيجعل،شخعي

شأنهامنحرتىلملىيدهتدخنفسيةقوةلديهفتنطلقالاختلاسفملفيراها

يعدالمثالهنافىةأفرىياؤفىوضعهثمعليهالمجنىحيازةمنالمالإضاج

المتجهةوالإرادة،الإرادممةالظثاطيستهدفهالذىطلنرض"الماليرالاستيلاه

الكساءأوالطعامإلىالحاجةبثماعو،"الجنائىالتصد"هىالنشاطهذاإلى

.،الباعث"هوالحاجةهذهبشباعإلىالنفمىواقاخ،"النابة"هىء

القانونفىالمستقرالمبدأ:ولدفايئللباهتئرصانونيئبؤهصر-سنلا

وبنكانا،الجنائىالقصدهناصربينيحسبانلاوالغايةالباعثأنالمعركة

،،"الغايةئث،،ذاتهقىالحاجةإشباعأنذلكوتعليلينفيانهقيهلافهمانبيفين

تهع+،؟ءكهميجمكلح-("

.52من:هنامرممبنئتووا.كأ25من286رفممعطفىعودمحدكتووا(2،

معةعممأ+!قخ،ءمهظآ"3ة5فقخ8آعدمجمبم295،"مثجآثهةلمفقلىءحلأس+(3،
مح4جمحكظعك6مه+ثة39+.75ةمحتتصرمة؟ف5معختكعدبلأ4العآءءنهعجهقهخة

.مردهـ5مؤ،.م+،84ء

العبدةلكتور.85عنالظىمصطفىعد!تورا-3؟،صلجوىعلىستاذالأ

قتووعبة=اة32كا285وتممصعلفىعودعودقتوراة38"عةالسعبدسصطنى
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المعلاميةللعفةنخلعأنيمكنفلا،القانونحكمفىالممشروعةغيرالصفةلهئيست

حينقى،،الباعث"سىانساطوهذا،بليهاتجهالذىالنقممىالافثماعزعل

ةتجل!نفممىنشاطلأنهالجنائىالقصدعلىالصفةهذهنخلعحينبةصوتصاقفنالا

حينالقاضى.تويهفىاساس!دوراللباعثولكن.مشروعغبرغرضإلى

الخطورةعنمقداريكشفلاأنهذلك،العقابتحديدفىيةالتقدبرسلطنهيستععل

بغبرشكهونبيلباعثيمتهجرإلىيدفعهفمن:الجانىشخصيةعاجهاتنطوىالقة

كانثمومن،صيىءباعثنفسهاالجريمةإلىيدفعهممنالمجنمععلىحطراأفل

كنائتعديريةصلقهحيمودقىبالعقابالمبوعذمملةالقانحىحاملاالنقيلالباعث

؟3ففغنة2؟*منععيدرموفالترة58لأعخ7همموتم..هبمادىء،=واشد

؟938سنةدبسبر70003!م45وتم؟بافقافوفيةالفواعدجموعة؟928سنةديسعبر

صنق-مفبو9ث؟63مة؟5هرتم؟ب؟929فرابرنة7ء88ة68رنم؟ب

ت362م3؟8رنم؟ب؟929سنةنوفبر7-395عد525رنم؟ء؟929

رنم3بم1932سنةكغوبرأ28ةكا37مى262رتم2ب؟93؟سنةموبو3؟

صنئينابر3؟-2؟7عة؟70رتم3ب؟93كلنوفبرنة653037ة368

ت:84عن38مذونم3مج؟935سنةاابو37-8؟3من8.كاوتممةب؟935

29*رقمغب29كا8سنةديسبر؟6902ة77رفم8ب؟937صنةأ:ريله26

؟9،؟سنةديسمبر23ةه؟8عي2كا6وتمبه؟981مابونة؟9ت387من

يناير؟كاة683ة38ةرتمهمج؟982صضةأبربيه13-65؟من328وتم5ب

.ث8ههعةكأ3ممرقي6ب؟98غسنةأبربله؟45مم9،مة29*رتم6ب؟98غمنة

82؟وتم7ء؟987نوفبرنة؟7ة485كاة5؟رنم6مج؟8،9شةماير؟5

ء7ة5مخ329وتم2سالنقنههعكمةأحكامجموعة؟95ءسنةمابو29.،5؟من

كاس؟951سنةأبىفضوبر22ة،كاهمة؟27رنم2س؟955سنةديسبر؟7

صنفماوس؟3ث362!م؟37ونم3س3195سنةبناير(ولة88من36رنم

5603مة32غوتمكأسآ952ماوسنة؟57857عخ2؟،رقم3عة1953

6.وتمس؟954سنةهـيسبر؟853؟7عة26،وتم5س؟95،سنةيونبه320

سنئأكتور22-؟.كأءع535رقم6س؟952سنةمايو؟2757؟ه93

-806،س252رنم9س؟958سنةدبسبر8ت8؟؟ص218رنم8س؟157

.؟598من266رغ9س؟158شةديسبر؟6
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ثكء3نفسهاالحدودفىالعقابتئديدءلىلهحافزاالسيىءالباعث

قىالقصدعنصراباعهمارها،رادةالإ"دراسة:للبررآبىعغيم-472

أذ،الاحنمالىوالقصكالمباشرالقصد:منهنرعينبينافيينتقتضىالجنائى

واحدهلقوامذالحالينفىالإرادةنخضعلا

المبئثرالقمد-56

الإرادةهوالمباشرللقصدالجفمرىالعنصر:كترئدقضبرئلباهيءا-0573

فهة،"2"القانونبحميهالذىالحقعلىالاعتداءإلىيقيفةنحوءلىاتجتالتى

يتاحولا5مبئراالقعمدثمكانومن،القانونمخالفةإلىمباثحرةاتجهتبرادة

لمذاأما،يمةعناصرالجربتوافرثابتيقبنى2إلىاسذدتنذاإلاالاتجاههذاللارادة

فعله.اقرافهوقتمتآكدا!نلمالجانىأنبمعنمة،بالشكمحوطابهاالهلمكان

القصدنوافرإلىفلاسبيلمتوافرةغيرأممتواقرةالعناصرهذهلمذاكانتمما

الإجزامية،النتيجةهوالجانىتفكيرإليهايتجهالتىيمةالجرعناصروأهم.المبامر

فبهايتوغالتىالحالاتعلىالمبامرمقضمرالقصدومجال؟لفعنهيتوقعهاكانرلمذ

ممكنتوقعهاكابرإذأأما،"+لفعلهلازمحتيىكأنرأميةالإجرالنتيجةالجانى
المبامر.الفصدمجالهذافليسللفعل

تويمحالاتبينللشمبمزمعياروضعالمبامريقتضىالقصدمجالوتحديد

الفافوفى.دورهلهيكونأنيتديةالباعتاقعولهممبأنئبدالوععبةالنظوبةأشاريذهب(؟،

وقد-اجتماىغيرأومشروعغيرباعبآكلنلخاللاتقوملامجيثابئئبةالمنوليةفبامفى

نلمئوليةرفىوفئاعتبارالباعثحدابةتفبلمولن،التشربعاتبقالاتجاهجهذاثهرت

غيرأواجاعياكلنلمدالماوفقآنثديحءأوالعفببلنخفيفصببآأعتبارهعلىافتعرتوإتما

بمتفالعفوقافونمن3؟والمادة،الإيطالىالعفوباتقانرنمة16،26نظرالماديحد)أنجتماى

ء(المثددبالقتلالهاسةلأنىالأ

88ءككا+معشهـكه9*ملمة60(2،

كعئةعمقسكهنء"ء45بححمددكءعكء؟عكجمككوى080(3،
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قوامهبحتشخصىالمعيارهذاءممكنكاثركاتوفهوحالاتزملاكلهرنافنتيجة

إلىوردهل:يمةللجرالمكونالفعلاقترفحينماالجافىذهنقىدارفيمالهلبحث

إلىيردلمفإن؟ذهنهفىدارتالتىالاحمالاتتعقدتلمواحداحنمالتفكيره

هذاأنفىطلاقالإعلىيفكرولملفعلهكاثرالاعتداءتحققاحظلغيرتفكيره

وجهفإذا،زملاكامرالاعمدايتوقعأنهدلكمعنىكانتحدثلاقدالاعتداء

المباصراعةتحالقمدالنحوهذاعلىالآعتداءيتوخوهوالفعلارتكابإلىلمرادته

حدوثفقدرشددةاحتمالاتتفكيرهإلى.وردتاإذأما.عقواقراكيهيف"

كان،يحدثلاقدالاعقذاءهذاأننفسهالوقتفىوقدرلفعلهالاعةلماءكاثر

لمالفعلارتكابإلىبرادتهوجهنإذا،ممكنبهمرالاعندايتوقعأنهنلكمعنى

اللزومبينالتفرفةتعنينالاأنةيتضحبذلكو"لديهمتوافراالمباثحرالقصديكن

يعنىو،الإمكانوتوخاللزومتوقعبينالتنرقةقهمنابنماو،"منذاتيهماوالإمكان

."2"توقعهنوعلنيددالجاقبطروجهةمنالأمورنبحثأقاذللة

منم!اشرقصد:نوعانالمباشرالقصدئبماضر:للفعمعبننولم-721

."فالثانيةالدرجةمباعرمنوفصدنلأونىاليبرجة

الذىالغرضكانيالاعنداءأنيمعترضلأولىايرجةالمباشرمنفالقصد-

تحتيتخئحجلمنالنعلارتكبتدنهو،الفعلبارتكابتحقيتهالجانىيستهدف

يطلق.منذلكمثال؟فيهامرغوبواقعةالاعغداءأنذلكيعفةو،الإعتداء

ه"8روصزازهافذلكمنغرضهويكونمقتلفىعدوهعلىالةثر

ع"حكنهدد1مقنهجعنمنهبةكجعفهمنهعب؟كه99.ءبى80(؟"

مجتةمونحوعيةلخروجهةمنمفصورةغراللزومبموالإمكانبحخائتفرفةأنمنلات(3"

اجتعت)ذافهأبظعنى،لازمذفير9كآهومخكهااليالظواهرعلىالطبيعيةالقوايحةقةنيرلأن

فايزوم،محد،ةحتيةآئارالطببعبةإقوافينلجفآعلميهايترتبئنبدفلامعينةوطروفا"باب

المونحوعبة.افنظروجهةمنالمتصافروحدههوبحمكلنمون

،كأءنهعشيجب"ظعكتتظ"الظجنعصرتنكأ678،ميجمثمك،يكأ(

5ءككثقة\ج8كج9ر+.2*53ةنهقكبهنهج5+نهقجهظة458،ةء338،-كظملنبئةكل(،ة

،لاقمكلمالظ86آ.د6"3،ةقجث"+جهعع+،كعؤآحميب"ءكأ8مئثجةبمظ93قوىعبةهب
سلأ2،18.ء04نهلح
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وءمجلىيرتبطالاعتداءأنفيفرضالثانيةالدرجةمنالمباشرالقعمدأما

أنذلكوتوضيحءالفلبارتكابتحقيقهالجانىاتدفالذىبازنرضلازم

+هذهفىيتمثلو،معينةواقعةتحقيقإلىبهيسيىفهوالفعل؟مقرفحيماالجانى

بهماترتبطالواقعةهذهولكأ،مبامرقصدلهابالنسبةوقمده،غرضهالواقعة

تتحةأندونغرضهالجانىيبلغانيتصورلا:تحفيثلاذمنحوعلىأخرىوقاخ.

اقرجةمنمباشراقصداالأخيرمذهبالنسبهالجنائىالقصمديعدو؟الوقاعهذه

فوضععلجهاالتأمينمبلخكللمحلينرقهاأنسنينةمالكارادفإذا:الثافيةياللأ

ثمالبحرعرضفىاصبحتاإذتنفجرزمنيةقنبلةالميناءتنادرأنفيهاقبيل

والمسافترينبحاتحتها.وهلالشالسفسهغرق"ءليهوترتبتوقعهالانفجاركاحدث

التأمين.مبلخعلىوالحعولانسفينةلإغراقبالنصبةالجنائىالقصكفإن،عئيها

لإلشدبالفسبةالجنائىالقعدولكن،الأولىالدرجةمباثرمنفصكهوءلميها

أنهوللاحظ"التانيةالدرجةمنمباشرقصكهوعيهابنوالمسافرالسفينةبحارة

مرغوباالواقعةالمبامركونالقصدمقالنوعهذايتواقرالقولعنديعن!الا

بالنتيجة!اللازمارتباطهامرالتضتةيهفينابذ،عبامرغوباأمفيها

فيها.المرغوب

نوهىبين-القانونيةالقيمةحيثمن-قرقلاأفهالبيانعنوغنى

.اتجاهأنالمساواةهذهوتبرير؟فيهماتقومالعمديةظلمسئولية،المباشرالقمد

نحوعلىبيامرتبطأنهالجانىيعاماإلىكلاتجاهبالفورةهوواقعةإلىالإرادة

..هلازم

الاحتمالىالقمد-52

و!تلفالشموضبهايحيطالاحمالىالقصدفكرة:تحفبم-727

يبحس-نخصصهفم:قسسفإلىدراصتهاتقسممونرممةةالآراءظنهافى

"لهحقمتىجة8وى5+مغكلأةممعنهعبركك5طعة+،لافسم8ءبى+.،تثجمعصنهعنيعة(؟،

ئهعلا!ععقسك،"كج95+.4580"محهاج*88خحمءبغ!ي5ظ!ب*و"لىمع35،ء
-".5ملمحم
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الفرنسيينوالقفماءالفقهفىالفبكرةنهفيهفعوضمممولماالحقيفاقدلولفى

الحقيقىءمدلولهامعاتافهامقىلئحددصوالمصريين

الاضىانىللقممدالحقيقةالمدلول-(

القصدمننوعالاحيلىالقصذ:آففبمتىلىللفممرلي-لأ38

القصدبقومالقالعناصرعينعلىقيامهمقتضياالمنطقنمكانومن،نلجنائى

الىمةهذافىوالظلمءرادةوالإالهلم:اثنانفنمناالعناعركاوهذهءعليهاالجنائى-

إذالمواله،مفترضءلممحلهيحلولاالعلمنمكانمجنهيننىفلا،افعلياالعا+و

القعمدثمكانومن،،بالتوخ"عنهيعبرالإجراميةالنتمحةإلىانصرف

يتوغلمالجانىأنثبتفإذا،الإجراميةللنتيجةفعلباتوقعامقتضيمالاحيلى

محلفلا،واجبهومناستطاعتهفىذلككانولكنالتيجةهذهفعلهأنىحين

النتيجةتوقعاصةطاعةأنونلاحظ"يهعنصرأحدانتئلمذانلاحتمالىلهقك،للقصمد

لفيامغيركافيينوما،الظىغيراغطأفىعنصرانذلكووجوبالإجرامبة

ذلكفايهافيرجراميةالإلهلنقيجةتوقعفدالجابىأنثبتفإذا.الجنائىالقصد

إليها:المتجهةالإرادةتتوافرلديهانيتعينإنماو،الاحمانىالقمبدلتوافربهف!

ولكنوقاتهمتوفغامرضهعايهاشتدلمريضجراحيةعملبةيحرىحينفالطبيمب

حدثتبقاالاحمانىالقمدلديهيتوأقرلايعنالمروشفاءالجراحةنجاحفىاملا

تتجهلملمرلدتهأنذلك،والاحتياعذالحذرقوامدبعضأغفلأنهثبتولوالوفاة

النتيجة.هذهإلى-

علالاحتمالىالقصدبقيامسلمنالمذا:ئلامحتالىنلفمرءمباار739

العاهذانوعتحديديتعينإذ،ندلولهتحديدآيكفىلاذلاثةفبنوالإمنادةعنللم

الفامعلةالحدودرمما"زول:امرين؟يانيقتضى+ذلكو"الإرادةهذهحوصور

68.طنهئهغعقظنهف!الئئ*،بىحمجبكنهع!"الردء4هـ،+،آ!عفعنهب4،؟،
859ءمهكهـ"
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القمدبينمرالمهالضابط"مانوللماي؟الاحتمالىوالقصدالمباصرالقصذس

العمدكة.غيرواغطألارتمالى

تمديديثبرلا:اتررممكالىرئلقصرئلباتلائلةدربهيى!التممبز574

الإجراميةالنتيجةتحققيتوخوهوفعلهالجانىأقىفإذا:بةصعواقييزهذاضابط

يتوقعوهوفعلهأنىاإذاما.باشرلها؟النصبةفقصدهلفعلهحتمىأثرأنهامحلة

لهابالنصبةقممكهيحدثكانلاوفديحدثقدممكنأعىأنهاخلىالنتيجةنحقتها

سيودكةأنهمنكدمتأغيرفعلهاقترففدالجافىأننلاحظالحالةهذهفى،احتماليا

الاعتدااهذيحدثألافىالأملمستبعالأيكنولمالحقكلالاعتزاءإلىبه

ذهنهفىالموتفيكونمقتلفىعلحوهعلىالناريطاقمنءالابينواضحوالفرق

يرتكب.حينتفكيرهاليهايتحهالتىالوحليةالنتيجةويكونلفعنهيممحةأثرا

ويكونالتسولاحترافمنلهيمكناخركلجسدهيشوهشخصوحالا،الفعل

أنفىالأملمستبعدغيرويكونتنكيرهيرتارلمليأكرأواحتمالينالمؤتأحد

يكونفلثانيةالحالةوفى،مباثرايهؤبالقصدالأولىالحالةفىةحياعليهيظلالمجنى

واحديكوناحمالغيرالذمنفىيرورولااليقينيهونلخيث:احيليانلقعد

اكهنفىالاحالاتوآتالداليقينمحلحكانالإيحلوحبث،مباثحرا"قصد

احمااقا"فك.القصدولن

هذايثبرلا:نلعدرىغبرولقلأليومتالىنلفصرالنيزبهبى-74؟

وضعيىنجثأممة،بالتوخمصحوبغيراغطأيهونيثبةمسوئإدمز

ذلاثءينكانفىموندوثهايحلولمالإجراميةالنتيجةيتوخلمئنهلملجانى

للنديح!فعل!توفعايفترضالاحتمالىالقصدأنذلك:واجبهومناستطاعتهقى

هذاويكفل،النتيجةهذهتوقععدميفترضاغطأمنالنوعهذاأنءجنفى

وضعأىكان،بالتوقعافعأاصطحباإذولكنءبقتهماالدققاقييزالفرف

9كلععثيج8كج499د82هجحجيعحنهبكامحصرمممحةءكعفعمنهم84هـكج5(؟،"
بى"09طىحعب؟22ءئ5
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غير-احمماعذعلىمعتمدابرادتهبليهاتتجهلمثملإجراميةالنتيجةتوقعأنهالجانى

نلخبأمنالنوغهذامجالبينالفاصلةالحدودرممفبندوتهاللحيلولةكاف

بقتهماقارقلالمذ،الصعوباتمنالعديديثيرالاحالىالقصدومجال

يتعيهةثمومن،كاالعا"حيثمنأى،جراميةالإالنقيجةتوقعحيثمن

كبيرةةأهميةذواقيبزوهذا."الإرادة"فىاقييزضابطعنالبغث

يتواقرلاويث،عمديةالمسئوليةتكونالاحمالىالقصكيتوافرلخيث

ضايطوتحديد"عديةغيرانسئوليةتكون،بالتوقعالمصحوباغطأ9سوى

إلىالآراءبرداغلافهذاونوعل،"الرأىفىللخلافمحلاقييزهذا

القبولوفظريةرمحةكقكقمحه!ط!فا+نمحنيىسردوكلا(الاحكألفظرية:نظريتين

.(حيفق!فرصفئشقعفابىسنهئلةنهعنيج،

بافهالتفرقةإلىيةالنظريهذهالقير"لونيذهب:ايومحةالظرء-274

القصدمجالىهو-كانالإدون-قالاحخمال:مكانالإومجردالاحتمال

.والإمكانالاحمالبينللتمبيزيدمعيارتحديتطلمبيةالنظرههذوتطبيق.الاحنمالى.-

القجبالعوامل!علممننبانىلدىتواقرمامقدارأساسعلىالمعيارهذايقوم

يحددالذىهوالعاهذا.أنباءتبارالإجراميةالنتيجةإحداثفىفعلهمعتساهم

ذللتوتوضبحءلهاتوقعهمقدارأى،لفعلهكاثرللنتيحةالجانىانتظارمقدار

العواملهذهوتةممامن،الجانىفعلبيهامنالعواملمنلجوعةثمرةالنتيجةأن

العواملصرلايهذهالجانئعلمازداد!لهاةجميعاثرلهاالنتيحةكاتحدثلهكلالفعلمع

منالأكبربالددعااإذلفمللازميتوآ"عاكأسفيو:للنتيجةتوفهازداد

يتوقعهاكاثرو،ذلاتمنأقلبعكدعلماإذعتليتوفغهاكاثرو،العوامل

مقداربينالارتباطوتفسير.منهافليلعددتلىفافتصرعلمهنطلقضاقإشاعكن

منأكبربعددالجانىعلمأنهصرءإ.النتيجةهذهتوقعومقدارالنتيجةبعواملالعلم

جسامةنقديرهفىإزدادتكاالنتيجةإحداثفىفعلهمعتساهمالتىالعوامل

علىالعوأملدتترتبالتىوالاثار؟ئاره!لهلحمللأنكل،بفعلهترتبطالتىالاثار
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لملىالآثارهذهكلتتجهلكابالفعلاغاصةالائارإلىتفمافمجموعهائ

هنبمنبعددكبيرالجانىتلمأنهفمطاواظيهونبذلكو؟النفيجةإحذاث

نوقعةقىازدادتفعلهصرثاثارالمليتضافسوفثارهااأنتصورثمالموامبة

ليضدوحتىحدونهابمكأنيرهتتطفىوازداداكتيجةبحداثكلالفعلمندرة

.زوماقن"أواحنمالاالإمكان.هذا

الفعلختاهمالتىالعواملجانبإلى-أنهنلإحظالمعيارهناوقمطبينة

مناك-الفعلثاراتتخذهالذىالاتجاهنفستأثيرهاقىيتجهوالنتيجةفى،حداث

النتيجةءحدوثدونالحيلولةإلىتأثيرهايتجهأى،مختلفاتجاهذاتعوامل

تأئيرمنتحدبعتبارمامعينتحوعلةالنتيجةإحداثفىالعواملهذهوآساهم

الجانىيتوخوحيما"النتيجةبمجسنمةمقداربذلكوتحددالعواملمنالأولالنوع

العوامل،بنوىلهتوأفرالذىالعلممنالقدرأساسكليتوقعهافهوالنقيجة

حدونها،عدماحتمالعلىالنفيجةحدوثاحماليرجحفقدأحدئلتغليبهوتبعا

الترجبحيسنطيعلاوقد،حدونهااحتيلعلىحدوثهاعدماحتماليرجحوقد

يعبعتحركلجسدبثؤمن:التالىالمتالنوردذلكولتوضيح"الأمرينبنن

منةالتىالعواملتأثيربغلبقد،وقانهلممكانذمنةالىبردوالتسوللاحتراف

ونى،لديهأمراضوجودأو4بماايمحةكضفالنتيجةهذهإحداثاي:أش

شأنهامنالتىالعوامليغببوقد(النتيجةحدوثإمكانيرجحالحالةهذه

منةللحدمجينةعقاقيراضعمالاءتطاعةغثلالننيجةهذهحدوثدونالحيولا

.،عليهالمجنىلإنقاذلحظةأيةفىاستدعاوهيمكنطبيبووجودالجروحخطورة

نوكةتأثيرتقديرهقىيتساوىوقد(حدوثهاعدمحكانإبرجحالحالةهذهوفى

حدونها.عدمامكانأوالنتيجةحدوثإمكلنيرجحأنيستطيعفلاالعوامل.

نلفانوقمجة،الجنانىالفعد،حممنىنجببعود:تفععيلاالظربةمذهعرفىفىأنظر.(؟،

.؟55بى29بى.دالأفتصلد.

نلعؤطتنون2-،7
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حدوثإمكانالجافبمارجحبفاأنهعلىيةالنظرهذهأنعاربينمنعقدوالإجماع

أكانرجحبذاأما،لديهمتواقرايعدالأحمالىفالقصدفلهاقترفئم،النتيجة

تناولنافإذا.يذلألديهمتواقرايعدلاالاحتمالىفالقصدفهلهافترفثمحدوثهاعدم-

علةالاحكلينأحدنرجيحالجافىيمنتطعلمإذاماحالةومخ،الأخبرةورلا-

يقولونطلبعض،النظريةهذهأفصارينللخلافمحي!أنيالناتبين،الآخر

انبلافهذافىبرأىوالبت.ينكرونهوالبعضيهاالاحنمالى1لقصدبتواقر

النظرية.هذهعليهاتقومالتىالحجةضوفىيكونأنيتعبن

والجانىانتعمدالجانىبينالفارقأنإلىالاحمالبنظريةالقائلونيذهب

بذلك:النانىيعلملاحينفىيقانونفعلهبمخالفة؟ملمالأولأن-غيرالمتعمد

بحميهالذىاقىعلةالاعتداءحدوثمتيهيترتبصوففعلهأنتيقنفئ.

راجحا..حدوثهإمكانأىكان،محضملاتقدبرهفىالاعتداءهذاأوكانالقانونع.

الواجببرزأمامهو،فعلهخطورةلهأتضحتفقد،حدوثهعدملممكانئو

اقكهاالفعلعنوالامتناعيحجهاالتىالحتوقباحتراممنيهالفانونءيفرضهالذى"

عالموصالنانونخافففقدفعلهعلىوأقدمالوأجبجيذاأخلفإن،يبددها.

نإنلانهلممكنأثرمجردتتديرهفىالحقعلةالاعتداءبذاكانأما.بئلك.ة

فإن،حدوثهعدميغلبباعتبارهونادرةضنيلة-تقديرق-تحققهقرصة

غبركلكوهو،للقانونمخالفةمنعليهينطوىبمايعنملهولاالفعلعلى(.ثتا

الاخمالىالتصدبذاكانمانتبينأننصتطبعاطجةهذهضوولى5فتعمد"3".:

انديبةحدوثلممكانالجانىلدىتساوىبذ)عاحاقهقىمتوافرغيرأممتوافرآ"

التظريةهذهمنطقفىيعدالاحتمالىالقصدأن.فعتقد:حدونهاعدماكأنو"

1"آ،كج)مةمة398،".5مكلأةملألههة8كج99.ء8نيه،+،نهتقعء28ملم8ةلمحكم(؟،

.!جككظنههمءرمم3"50-4..ن

+منل-درقن"دو**م!"كج85مء52ي،ة!بنهكجكظءم22مد(2،
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أنوتتالجانىنفكيرفىدارتدالنديحةحدوثبذاكانأنهذلك،.حتوانرا

للفعل،وعادىمألوتأثرأنهعلىبل،نادرغيراحيلأنهعلى!لفعلء4ارتكب

العلموهذاالفانونيحممهالذىالحقءلىفعلهبخطورةعلمفدأنهيعنىذلاثحغإته

ه""لديهمتوافرآالجنائىالشمديعدكافكل

أنفسهمهمالاحمال؟:طريةنومل"ألقلا:للاعنالنحنربئنهفر-743

عليهاتصدقولذلك،الجنائىالقصدعناعرتحديدفىالعلم؟نظرية"ةاقائلون

رعنالإ-ومجرلإخمالبينقالتفرفة:الأخيرةهذهإلىوجهتالتىلإنتقادات

أنغبريعدولافدمناقالاحتمالكا،الجانىلدىتوافرالذىالحامقدارضابطها

القعك!رةتقيميةالنظرهذهأنذللثيعنىو،معينافدراباغالذىالعلم-يكون

علمعلها-عناصرهنفىيتطلبوالجنائىالقصدمنفوعومو-الاحمالى.

وفد،الجائىللقصدالجوهرىالعنصرأثامنارغمعلىادةالإومغفلةتمجرد

بهيتعبقوضعالقعدأنحينفىالفانونللوممحلاليىذاتهفىاللمأن.قدمنا

إلىاتجهتإشاالإرادههرالمعيةهذهبقصديجملالذىوالعنصر،انوممجنا

."3واهيمروالثارعأوامرومخالفةالقانونيحيهاالقظالحقوقعلىتلأعتداء

برالجرائمبينيمزة؟الحدودلرمميملحلاذءمارها:ثانلنقدمحلالنظريةوهذه

أكانتالإجراميةمواءالعقيبهةيتوحالجانىأنذلك،الغمدبةوغيرعالبمدية

يممبنهاأنإما:مخهاموففهبحددبأنيتوقعهاحينملزموهو،محتلةأم-ككنة

ذلكومنءحدنيادوناعيلولهإلىفيسعىيرففحهاأنبماوإرادتهاحهاإيوجهو

بخفىلا-للنتيجةالجانىانتظاربرجةكانتأيا-ذاتهفىانتوغأنيتضح--

منعليهينطوىبماوللقانونالفعلبمخالعةفالعلم،واغطأالفصدبين+!تييز!

جرامية،الإالمتيجةحدوثالجانىموخأنبمجرديتحققالحقوفعلىفدوان

كلاممحليج!نه؟6،مءمكيتجي.(9،

.ءلاتننه+،ءجقعةلاالقةكع!"2مكج+49ةكجمنهعئمحددةلاهنفك+ةكةغف"ء؟بى1كأ3ءبرلحةم2،

مظيجكو98،كيج+عه8ةءظنهقنفاله8ججج+وىةءالنهيح+"،تةمء6ي
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بمجرهـمتوافرأاحعبارهذلكمعنىالاحمالىكانالقصدضابماالعلمهذابلنافإذا

المتؤسعوإلىبالتوخالمصالوبالخطأإحكارإلىذلاثيقودو،النتجةتوخ

."ف"العمديةالمسئوليةنطاقفىالجتسعمطحةتبررهلاالذى

الإرادقوبتحليلأنهيةالنظربهذهالقاظونيرى:للفبزلةننية-474

أن!ذلكيعنىو،الاحتمالىالقصدعناصرجةتوةيتيسراتجاههاوتحديدكيفية

غيركاف--الاحتمالنظربةأنصاربةيقرلالذىالنحوعلى-مجرداالتوخ

الاعقداءحزوثأنالجانىتوخاإذ:"2لاالنظريةهذهيلةفيماونجل"لذلك

عليفتمليههذاوالقزامه،منهموقفهيحددبأنملىمفهولفعلهممكنأثراءشعلى

عنه:ينصرفأمالفعلعلىيقدمبذاكانمايرنقريعضطيعحتىالأشياءطبيعة

أنفويرىالاعداءتحققباحماليرحببأنهرالذمنإلىيقبادرموقفوأول

الاحتمالىالقمكيعدفالمؤهذاوفى،بنعلهبليهييىفيضايهونأنيعقأحل

فيتوخاةمولالاحترافيعدهتحركلجسديعوهمنذلاثمثال،شوافرآ

لموثهفىيظمعلأنهأولهيحلهالعداوةالاحتماليهذاراضيافعلهفىيمغىنموفانه

إنباتيديرالذى-اللاعبأيغاذلاثومثال،وقاتهسكامرأنهمنأجئلموفىأو

يكم-فىزميلهيحملهمىءكلخنجرقذفأوالرءاصبإطلافالرمايةقى4مهار

ازمايةبحكامفى.مجزهالليالىبحدىمحنلاحظمااإذ-رأصهعلىبفمهأو

الاحتمالهيهذارحبوكنه،عليهفيقضىزميلهجصديعيبفدأنهوتوقع،لمرضبما

نحدنتالرصاصفأطلقمنهللتخاعىقرصةذلكفىبرىجعلتهلهيضمرهالعالاوة

تتحققلنصرافيهابرىوالنتيجةالجانىيزع!أنالمواقفههذوئانىالنقيجةء

إلى*التفكيرهذايوبمهاو،مصوناالحففىوأنتحالثألاينفيبمصليرةبهله

شريحجماأنالحقصيانةعلىالجرصبهيبلغفقد:السلولشمنةلؤثةأنولأحد

،آ(-تتةمءجمنهكءحمطملثد

الفافوندمجة،الجنيقالقصد،حسنىنجيبعود:ضصيلااظربة1هذهعرضفى(ففار(2،

-.؟72عن29ييطالافتصبد
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لنالحالاهذهوفى،لآ!ضولوكانفلطريتعرضأنالحىعلىيضنلأنهءلفعل.

السابقة-المثالفى-اللاعبكانفإذا:جنانتايمألولناعتداءالحنةممال

نمكأنتوذهفإن،جسهسلامةعلىحريصاتجلهصكافةأوقرابةبزسلهبطهس

فعذعنمتنماعالالىذينيحلهوقد،تحققهاعدميأمليجعلهالإعابهحدوث

جنائيةهةلمسئوإكليكونلاوعندئذ،الإصابةخظرمنزميئهبذلك-فيتقذ

عن؟صرفهماالأهميةمنللحقيرممةفلاالجرصهذامثللديهيتوأقرلأوقد

فسوفالحتةمنأهمغرضىولكنالاعتذاءيتبمقأنيوسفنى"يقولفهو+الفمل

؟الاعتداءيحدثوالفعلفرتكب،امحعداءيحلحثألااملاالفعلمجلةأقدم

صياننهفىرغبتهبينالنوفيتخةيحاولالرعايةمنبقدرجديراالحقيرىدفد

التىوالحذرالحيطةأسباباتخاذمععليهالإفلىأمفيقررالفعلبيمانفىمممصلحته

لأنالاعتداءتحققالفعلأتىمااإذحتىالاعتداءيحدثألاتقديرهقىتكفل

يتوافرلاالحالتينهاتينفى.تكنكافيةلماتخذماالتىوايفرالحجطةأباب

ارعمذاولتوضحةعمديةغيرمسئوليةسوىالجانىولايسألالقمدالاحتمالى.

الفعل.علةأقدمولكنهزميلهلمضابتهارعنتوفعفإذا:اللابمئالإلى-فثخير

مسئولفهوالإصابةحدنتولكنسوزمينهينالفلاالرمايةعنأناملا

الحيطةأسبابفاتخذزميلهسلامةعلحرصهازداداوإذةغيرعمدية4عخهامسئوإ

دونحهاللحيلولةتكنكافيةلمحيطتهلأنالإصابةنحدنتفعلهلىأقدمثموالحذر

النظزيةهذهأنعاربينمنعقدوالإجماع.عمديةغيرمسئوليةمسئولكذللثءلمحهو

فيفترضالجانىيقخذهأنيتمورالذىالثالثالموققةأما.الابنةالحكمغلى

نالديهفسواء،مصيرهيعخيهفلافعلهيتهشدهالذىالحتها؟ميانةيبالىلإأنه

الفعليدير،للاعقدارمىءكل.يترلتفهو،يتحققألاأوالاعتداءيتحقق

النظرية،هذهأنماربينخلافاأثارالموقفهذا.مايكنذالثبعدسوليكن

الرأممةأنونعتقد.ذلكيمكروفريقضواقراالاحتمالىالقصديرىءففريق

العنمرهىالإرنمةاكانت5فإ:بهالنظرهذهمنطقمعيتفقالذىهولأحير

سهددهنلذىالحقبصيانةالجانىمبالاةعدمفبمان،للقضدبالاحقانى،آلأساسى



--742-

الختالإراقياهالبضةيعنىلاحصولهاةوعدملإجراميةالنتيجةحصولولتواءفعل

:.الموففبهذامتواقراالاحتمالىالقمبرلاعتبارمحلبهونلانمومن،نليها

القصدمننوعالاحنمالىفانقممد:أعحيةاهىتقديرنافىالتظريةومذه

الجنائى-القمدعليهايقومالتىالعناعرعينتتوافرلهأنالمنطقيقضىو،الجنائى

نلعموتوافر،والإرادةالعلم:هىالجنائىوعناعرالقصد"العامةفكرتهفى

العمو)ع!،لفعلهعكنكنرجراميةالإانديحةالجانىتوخبفاالاحتمالىللتصد

نظريتاعترفتوفد،يجذلكرادالإنتوافرأنيةمينوإغا،غيركافوحده

.،الاحتمالىالقصدفىعنعراجراميةالإالنتيجةقبولفجعنت،الحقيقةحمهذهالقبول

غزضابهعهتةالنعلكلارتكبفمن."ضعيجةإلى"ةحهةبرادةالتبولوهذا

يودعبءأنالممكنمنأنهلهتبينثم،(منلاارمايةفىالمهارةإثبات)معينا

واكفصمفالنتيجةهذهفضل(متلااللعبفىزميلهوقاة)أخرىنتبجةإلى

منأىنحقينةأجلمنالفعلفارمجب؟فعلهإليهيتجهأنيمكنعنغفيها

واوئيل،مضهمالكلبالنسبةلديهمتوافرايعدالجنائىالقمدفإن،الغرضين

واهنمامف،أهميةالآخريعادلمتهمافكل،تقديرهفىبيهماالمساواةهوذلككل

لا-يثورالجدلبذاكانو،الآخربسحتيت!اهتمامهنىيتللاأحد!بتحقتهة

ارتكنب.قذالفعلأنباعةمأرالأولللغرضإفسبةباالجنائىالقصدتواقرصمانفى

الجنائى-القصدشأنفىجداليثوركذلكألايتعينفإنه،تحقيقهأجلمن

فالحجةنحقيقهءأجلمنيرتكبأصبحقدالفلأنباعتبارالثانىللغرضبالنصية

بوضعال-لاحماك"قصدتعترفكونههاهىتقديرنافىالنفلريةهذهتدبمللقها

لذتالمنطقيةانديحةنستخاسىثمالجنائىالقصدمن"عحبحكنوعالقانونى

ذاتها"ف".الجنائىالقصطفكرةتقتفيهاالتىالعناعرالاحتمالىالقصدفىفتتطلب

لائبات.فاب!فوبنةوهى،فبونعلىفربنةللفعل!ضاساالإجاميةالنفيجةكوق(؟"

تناقضآذللةفى(الهامش،؟99من،مالمبهرللهينعدلتورارأىوقد،الحكم!ظ

لهذاةوجودولا5فعالاقوةوهىالإرا،ةششئيلامجونأنبمكنفلاسمابهةلحتهالعلملأن

به=ممعتقلةماوطبيعةنرعازللمنبهوقننالإطلاقيثترلأكللااذ،ترفديرنافىينارص



-74مم-

البا!تهاوعلظالتعليلضوفى:ئلندبر.ايرمنالىتعربفةلأ45

القصد.،:الآنىيفالتمرالاحيلىللقصدنفعالقبولنظريهتابيدمن(ساس

ء،قبولهاثمللفعلممكنكأنرجراميةالإالمتيجةتوقعمؤالاحتمالى

ومقرفرنسافىوالقضاءالفقهلدئيلاحتمالىالقصد-3

وعناصرئ.الاحتمالىالقمدلمدلولالصابنةالتحديد:نمبر-746

ارأىهذاإنبل،ومصرفرنسافىوالقضاءالفقهفىالماندالرأىبهيجلا

لهةفيمانفه،لانوفمم،،التحديدهذاعليهايقومالتىالأولىبهالأسىبلملا

-.العافونيةقيممهفبيةثمالرأىهذا

تحقبقخمريدافعلهالجانىافترفاإذ:آيرمفالىلدفصيجمرلول--747

منأشدجسامةأخرىيحةإلىأفضيالفعلولكنمعينةبجراميةنتيجة

يعدالاحمانىالقصدفإنيتوقعهاأنواجبهومنالجانىاستطاعةفىكأنالأولى

الفكرةهذهبتحليلهاو.عتهالمسئوليتهأساسالهاويهونبالنسبةويهمتواقرا

الاتية:العةاعرإلىئردها

القصدفكلةتفقرض:ئبومحنالىئلقصرهنادرفبرفي748

تحقيقهاأرادالتىللتتيجةبالنسبةالمباثرآلقصدالجانىلدىنوافرقدأنهالاححيلي

نأدونبذاتهمستقلايقوملاالاحتمالىالقصدأنذلكيعنىو،الفعلبارتكاب

توافرمنالتحققثمكانومن،أولاالجانىلدىيتواقرمباثرقصمدإلىيستند

القعدولماكانالاحمالىقف"هالقصدبموافرالقولقبلمنهلابدأعراالمباصرالقعمد

الاعنتظدلددنعيأحدهاوجودأتجعلمةطغبةعلاقةففةيم:آملعحوتفوم،ففديخنلفان،=عببه

الآخر-بومجد

مة"آشكعع!حجمه+،ثمكهميجقيكعةالعدةي"كيحببهحكعبعةمه+9سة"مكقرة(؟،
،ممكاكعح!.ملا!ة،8مم+9مك

كدلضورا55،5ملنآلصيدمعطفىالسعيدايهتوو،358بنوىفىستاذالأ

=،وافدعلةاوكتور8790ص؟سوالافتصهادالفانونومجلاهآ88منالقالىمصطفى
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لليسئوليةأساعويهونإليهاينصرفنقيجةيفترض-صورهفىكاط-8لجنائى

فتيجتابهـتحققحتمايفترضالاحتمالىوالقمعالالمبامرالقصداجتماعفإن،ع!ها

الأ!لالنيمحةإلىينمرفالمبنثرفانقصد،الأخرىمنجسامةأشد.نحداما

القصديتوافرلمفإذا.جسامةالأشدبالنتيجةيتطقالاحمالىوالقصكبسامة

نقيحةتحقيقإلى-فعلهاتزفماعغد-نتجهلمنرادنهلأنالجانىلدى.للبامر

لمجراميةنتيجةإلىللفعلأفضىفإذا،الاحتمالىالقعمدتوافرإلىسبيليفلايجرامية

عمدية.غيرممئوليةسوىعهاالجانىيسألفلا

فعله-افرفحينما-الجانىأنالاحمالىكذلكالقصدفكرةوتةترض

لهثك،فعلهإليهاأفضىالتىالأخيرةالنيمحةيتوغأنواجبهومناستطاعتهقىكان

الاحتمالى؟القممدفىعنصرليسنلنتيجةلمذهالفعلالتوقعأنيتبينذلكحومشة

نحوعلىالنتيجةهذهإلىمتحهةالإرادةتكنولمالنوخهذاتوافراإذوئكن

.الاحعالى"2"القصدمجالذلكمعيظلالمجالفإن،المباثحرالفصدلقياميخ

هواخرواجبالتوغبوجوبيرتبطو،وجوبهبيايرتبطانتوغولستطاعة

عندالفعلناراتقفالجهدكلبذلأى،الجسيمةالنتيجةتحققدون.الحيلىلا

المبامرهالقصدائيهااتجهالتىالنتانج

التىالحالاتعلى-ازأممةلمذاوفقا-الاحتمالىالقصدمجاليقتصرو

مستوليةيقررأنيسعهالذىهووحدهطلشارع،عربحةنصوصشأنهافىدتص.

هالاحتمالى"3"القممدمنأ-امنملىتعوم

.ث392ك215رغابرنميماحماعلعود.ةلمذالأت6؟"مخ5،7رتم...-مبادهمء

.9آ!ع77رتمالحاعخللفم؟باتالتيطنون،ارودأبوحمةأيهتووا

*ثةحمعظعع!،ء+ه0لهمك*ر".،نهمككاة"+ءحكع!.لهثه،ء+ء.960(؟،

لمئ!هههمءنعيج،ق+لقيجلممدأمحلفهالجومحتتقتسنخ55)ء".9مجفهير"ئمحقةمحععهع(2،

غكعنكظيجي-م+،لمكعة+.8لمةء،آ*ءالفم+مم+،65ء+-نحهـ،

،آ"نهظنك!9*هبكةءمةمد4صقمحفهممصرصسرمحةبرخنه*عةتمم+لالأمحفعة-؟ثمم

لمعلحمالة(ةيب3"5)ء".5جيصلاةءكئئصرهة48"39".865ةنهكاةفمحقلا،محعلألم+ء5ءخجة5

3،ميجلمه56،-م+!كع،*الئج+ة،5.+1مكثعم!خ!م!م+ومعةةغكمحدئم375+ط،938ء

مصطفى=السعيدال!يهتور-؟29مصطئالظىةالريهووةكأ67صلآستاذكلبدوىة
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افرمنئلى:الفهمرلفرةائنمرجلاهز"مفبمابعنراللقفلفي-749

،القانونوع!تسضمنأعاسكلالاحنمانىالقصدمجرةب!انارأىيقيههذا

بامةاشدبعائجكنالجانىبكسئوليةتقضىالتىالنصوصالتحديدوجهعلىوهى

توفعالمسنوليةهذهلقيامتتطلبأناقباشردونالقصدائيهااتجهالتىالنتائجمن

،(43،26الموادهىالنصوعبةوهذه؟انيهاالإرادةاتجاهأوالجسيمة"لنقيجة

قفلأ،العقوباتقانونمن2،265،257،286(غ،245،نهلأ6،ود(

نومهاتوقعمعبسةنتيجةإحداثأرادالجانىأنجميعاالنصوصهذهوتفترض

تضحهلمجسامةمهاكثرأاخرىنتيجةعليهاترتبتولكنفعلهعلىأفدمينما

الإطلاقاعلىيتوقعهالمأو،ادتهإرإليهاتتجهولمتوتعهايكونوتد،لموادتهبليفا

النصوعةقىالشارعيحددولم.توفعهاواجبهومناصتطاعتهفىكانولكن

الجسيمة،والنتيجةالجانىشخصيةببننتوافرأنبجبالتى"نفسيةالعلافةالسابقة

ولكن-.بهووجوالتوخاسةطاعةهواللاقةهذهمعياربأنيمرحلابداهةوهو

سنةبريشا3نفنهه.6؟9مة787تمو..ءدىبا،شدرالدكتووا،04؟بىالسعيد=

9ب؟938سنةديعسبر13ة؟23من؟.3رتم1بالغافونبةالفواعدجمرعة؟939

طنط!إحالةطضىة54،ص،3هرقم3مج؟936سنةينأير25ة68ع49رغ

ديسبر-؟،الأقصرجنح.3.كامة؟29وغ9سالرسيةالجموعة8599سنةيولبه"

.آ؟؟ة34سئلشرائح69؟6سنة

انظر:السابقةالنصوةقطبقفىنلاحتيلىالقصدنظرخةالىالممرىالغضلءاضند(؟،

كامجالقافوفيةالفواعهجموعة؟93غصنةيقابو8شقالعفولهتقانونمن43للبدةلهلفسبة

جموعة؟935صنةمابو27فقق:النعربأوللجرحلجراثموبئلفسبة-2كا،علا؟08رقم

185ونم،ء1938مارسنة2؟.88غمى383رقبمكابالقنفوفيةالفونعد

؟945سنةأبرييه95ت؟84ع؟88وتمعب؟938سنةمارس28ة؟72عن

عمنةينا!ر؟2ثكا52؟86وةم5مج؟98؟ضةيناير020؟73كخ97رتم5ء

2سالغفنههمحكةأحكمجموعة؟9ه؟سنةمابو29ت655منكا36رغ5ب؟183

لجركةوبالنسبة-8"كامة33؟-رغ7س؟956سنةبوفيه08؟3،139؟ونم

كا383814رتم1بالفافوفبةالفونعدجموعة؟929سنةبوفيه؟3شمق:نعريق

ه،؟3من3؟7وتم3-؟935سنةبناير2؟
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مستعينينوتديقهاالنموصهذهتفسيرعئدالمعيارهدايحددابئوالقضاء.الفقه

المثالبى-سبيلعلىونثير:الجكمفىمتهاققتربالتىالنمموصينو!ينهابالمقارنة

آلضرلب:أوالجرحمرتكبمسئوئيةتخددالتىباتالعقومنقانونة236المادةنلي

يفترصيبىقالشارع؟فتلابذلكيقصدأندونالوقاةحدوثإلىفعلهأفضىاإذ

ننءلأنه،الروحإزهاقفيةاشفاءأى،أكنيجةنحداثلمرادةانتقاءآلنميدهذاقى

بهةالعمذمبالقتلا:فاصةهىالمطبيقالواجبةالنمومبلأنمت5ـالإتحادةكاهذتوافرت

تت!بر-ولاالنتبجةوهذهالجابىجنتربط.نفسيةعلاقةفكلالنجوهذاوملى

طالماالموتإلىالمفضىالفربأوالجرحجريمةلتوافرتكفىالروحبزهاقهنية

بذه.نوافرووجوب،الإيذاءمجردإلىالمتجهنلبانبالقبدواقرثبتقدأنه

الترقع"اسئطاعةوهى،صورهاأتبنيتطلبيجعألخالفقهابئحوالأممةعلىالعلاقة

الجانى-بينتربهنفميةملافةكلافتفتالقدرهباننئفىلمذالأنه،وغحو!ه

فىالأساسيةالمباقممثءقأباهابحتةمادبةمسنولبةعتهامسئوليتهوغدتوالنتيجة

ووجوبهالتوخاسغطاتهدرباتهاادنىفىتفنرضالنفسيةفاللاقة.-القمانرن

لمذاهمداتأونفيف.النتيجةإلىالمتجهةالإرادةونسقبعدللفعلىللتوخوقشلها

يكالشريعأل-كلباتالعقوقانونفىغ3الماذةفىتطلبقدأنمثبارعأنالرأممة

تهكوئةأن-اصلاالاشترلمكمحلتكنولمالناعلارتكمبهاالتىيمةانجرعن

معيارارأىهذاحددوقد،المساعدةأوالاتفاقأوقضللضحر،ضلةنتيجة"

عن!المعياركاشفاهذاواهتبر،،قن"بهووجوالتوخاسنطاعة"بأنهالاحغال

-الذىالنصأياكان،الجسيةيث"النتيجةعنبلسئوليةخأقفىللشارععامةخطة

..45ءمنالسعيدمضفةالسعبدالدكتور،كا65عةبدوىعلت"الأستبذ،آ(

نلنيشد.جموعة)؟935سنةديعمبر2هفىالصادوحكهاقالغتنىمحكةوصععف(2"

فذبختالفافرفبةلفيمنةومخدلهقآنلاحنمالىالفمدفعربفآ(؟6مخيي،بح؟ينم2ءالف!نونية

سريفه.يمك!لاوهو.العمدوكننكوبنفىالأنحبي!ينصدمقاميقومالاحنماداقصد-ا"ئن-

افرنحةفعلهبتعدىفدأنهبتوخاوىنلجافىشن-جهاتختلججويهدةغر.،نويةفيةبإنهئلا

به:فبصببالفلقنفيذفىةقةمعفبمتىإصلاقبلكأمن؟:وهلم-آخرغرفىبد؟الذاتعليهالمنوى

حمولها=النقبجقوعقممذهحمرولةاستواءنقنيةهىظنةوجودومظغة.المفصودغيرنلنرض
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.يكلنلنبةوجمودمنفبهلهبدلاأتيلمأنالوبهذافعنقكلبوضىوالمرادء=لديه

يهلاثخرىعوودخولمةمافأفلنيةتنشلهاالئالعؤرلكربماسأبهرنوئقطل

وجودبهبعرفاقةالعلىوالضابط5والهطأالعمدببنالهلذمنالاحزاسلىداعيأفيها

عندنلجانىكلنمل:عنيهوالإحابةالآنىالسوالونحممووجودهعدمأوالاخالىالقعد

الآففر.الاجراىنلأمييلىغرففعلهفدقولوتنفيذهامربد(بالذانةالمقصودةفعنتهارفكب

وجود:مخفقبالإيجببابوابكلنفإن؟لاأمافيملفىلهمفصبردابهىولمفعلاوتماقق

أدعديهبعافبخطاشوىالأج!ؤيهونيلافهنبوبالسلبكلن)نأماءالاحتمالىالفصد

ةالرأئكلشذفدالح!وهذا5"توفرهاوعدمالمحعلاجرانمشروطنوفرمجسبيعاقبلا

الإجرنعبةتنبأ"للفيجةفوقعآالاحتمالى-الفصدلقبلمنظلبفقد:والقضاءالفقهفىالائد

نلعمدبة،المسنولبةلفيبمكلفبأاعتبرهأنذنةأعالهجلملةثم،للتوتمهذاباشملاعةيهتفولم

فأنه!فىوردتالىالحالاتكلضنعرةثمبتهيجعلةولم6مباشرقعدإلىا-ننادهبنطلبفلم

اقبادىءكلنستفرلمنيكةولكن،الفبولةنظربةمعبتفتةالحكموهذا.صرمجةفوبى

قلةالمبالابحفىآلااعزافةولا.الصاخدالرنىئلىفلانةبعدرجصتوانما،فبهقررتهاالئ

وتجمله:الاحظلىبالفعدلهاشمانلاوظئمفىطبقهاأنهنلنفدمونحمولكن،اهمقررها

..ةمقطةفىزتحفبخأفوضىسبرهالسوء"مانم،أختهفتلىكلصمالمتمأنفىالوقائمهذه

منزلها،اليعاكتحئمعهااستبقغيخولهكنها-معهالحفلفىوس-لهاأعطماماثمالحوى

ائافيةمحهاابنةنهاكلتأكامنهافأكلتنلموىفى،فدا،محاابنةعرتالصباحوفى

مجكةبرأتوفدءنداوثفبتفهبتيمانتنمالنسمأعرانةعنيهمافننرت،"فييمةو

البراتهذءالغقفنمحكةأقبرتوكد،ندافنيبفىوالثعروعفهيةفنلهتهمئمناقهمالجنلبمات

م!عزةفبةللموجودةبلدموجودةغيرافثانوبةللغيةلأن،الاحقالىالقصداكفاءدووأستيا

غبرنحخأىلملىلهمتجنوزةوغبرعليهمفعورةلإلداتالمفصودالأب!الخرف!عبطكله!ممصة

.ء"الفعلظتوجيهقالمحطأ"ممئكةغيرلاكعيرمئ،ولامنهأناعنقادناوفى5،آضرلمجرنى

الهطاهذامجولةلالمذ،الأخكألىئامصدفكرةلملةالاصقنادابتةشطلبلاالممثكةهذهوحسم

أختهفنلبللىالمنجهالمباشرالفعديبهترنفرقدظلنهم:متوافراالمباشرنلقصداعتباردون

الئآنلإجرأميةالنقيحةأنفكويعنى-،محهنبنةهوآضرشن!وفاةالىأدىفعنهولكق!

أرادخقنالذىغيرموعوعفىولكن،غقنتتد،الوظةومى،الجافى)رادةبليهاامخهت

ثمومنة،.فبهغغفتمنشنهعنمجردةالوقاههخالقتلجربثةقوالنفبجة،فبههـمحقق

مبفشج-"قعطلدأستنبرومي،ثحسكاقثبرأنيجوزلاعليهاافىوظةعننلعدبهالمسئولبةفبن

ا)فانرنمجة،مصطنىالعنقةالدكتووى)الفقهرءظمفةلمارآهخالفأوفعنفدءاحتماينفصدلأ-إلى

؟ءلامحنالسعودإوحنوالدكتور؟79منالجائيةوالمسظرإة،88كامد؟حمند(بوالاؤ

عمد.معوبةجمعرلاالوطغمذهأن(،7سانصالقم،احمإعلهابراممعودونلأسناذ

تجدد.أنبشرطمحهابغةووفاة3الحفعلفنمتوافرةالمبببةعلافةكلنتإفافيماالبض

جمودنظوأ؟فيهت!خمفىشضعنمجردة،الوفام."بأنهادقيقأمخدمداالاجوامبةالنقيجة

..25آ3ص29سوالاقعادالقانونمجة،الجنافةالفصد،حسنىنجيب



ممذ-48-

.المستوليقلمف"هذهقرر

أنهالرأىهذاييب:ولففما!ئلفضلرقةللائرللركخنفمب-575

قالقممد:ءةاصرهبهلهتتواقرلانحوعلهافيحددهالاحمالىالقصدطبيعةيمحامل

القصدفإ-اكان،عنعرهنفسعلىويقومالجنائىالقصدمننوعلإخمالى

بدورهيقومالاحمالىالقصدفإن،والإرادهالهلم:!ينعنصردليقوميبنائى

قىالاختلافلغيرالقصدنوهىببنالضالرفةتستندولا،العنصرينهذيقعلى

الجنائىالقمديتطلبهاتدىلمواله.ضرييمامنكللهايخضعالتىلآحكام

الفعلى-التوغيتطلبأنهذلكويعنى،الحقيتى.العامو-صورهجمبعفى-

اعتبارالقصدالاحتمالىإلىوللقفاءفىالفقهازأىالساندفعبيقا.اميةالإجرللنتيجة

حيثالاحمالىبالقصدصرفأنهنلكفمعنى،بهووجوايوخاضطاعةعلنماقائما

لممدارالنحوهذاعلىالهبمأهميةنجاهلوفى،يمةلبربعناصرالحفيقىالعايتوافرلأ

فداليغنههولكن،الففهاءأغنببهيقولةالذىالرئىموفصلناهالذىالرأى(؟،

اهثودح.منوتصاأوقولهانمالإجراميةالقتيجةنوغبأنهالاخالىالفصدفعرفعليهخرج

295ونممعطفىعود-لودال!يه!وو"538جخأسعيدامصطنىالعبدال!يهتور)وعقعه

6سالحقرقةمجه)الاحتماالفصدوجود:كامومسيةالكشوووبنكر.(3ممكأتى

افيرادةاتجاهقتصنبالجنائىالقصدفكرةأنوجته،(؟56عظاغابىاقممم573مي

ظلننيجة،احتمالىفعرعبةأومباشرغبرغوكللمليهاتتجهأنبتصووفلا،النتيجةلمفى

غبرنتكوئنولما،فعلهمنالفاعلهغرفنهرمخفيقهامجونأى8مقصودةفكونأنلما

اعترهصاحبهوقد،بهنلنسيميمك!لاالرأىوهذا.لهاثاكلاالوضبنومذان،قعودة

تمر؟أنحهاعلىالاجرامبةالنجةنوتمقدالجافىكلنبذامافىاقهالجنهفىالفصدبرجود

الننيبتوغيفترفىالمباشرائفصدلأنجينهالاحتهادالفصدهوالافصدمذا،،الاعبةقوى

نلدكتورذهبوقد.الاحتمالقوىتهمرالتبجةالجافىحايهقوقميتوافرلاماوهو،.رملاتهمر

بممجدغيرالاحتمالىالقعدفكرةبأنلالعنلملى(709عخالهامةالقم)السعودأبوحسن

البببةعلافةبأنذللةعلىويرد،صعوباتمنبثووماكلرقكفىالسبببةقوفثدوقن

نأيتعينوإنما،ابثيةالمسئولبةليامكلفغيروحدهوهو،للجركةالماجىبالركنشغلى

لمجنؤليةالاعترافبعنىذللةضروالقوئة،مورفبه-إحدىفىالمنوىنلرعنكذينيتونفر

.-الحدبتىبن،امبلالتشرحقالأساسيةظبابىءنأباءنحوملىمبجية



بالواقعذالحقيفىالعلميتوافرلماةاأنهلاحظناماإذلخصة،الجنائىالقممدلوجود

لمفأإلاوافعةلملىتنصرفلاقبمنارادةكاالإلمذ،لمليهاالإرادةانجاه!مورفلا

ضربهجووو"موقعاستطاعةأنللاحظالنقدلمذاوتأييداءأولاجهاالعأأحاط

ذلككانتنبتفإن،"ف"بالتوقعمصحوبمبهنلمإذاالعمدىغيراغطأفى

القصطفىعنصرانفسهالوفتفىتعدأندونحائلةالقانونىالمنطتةببيهيات

وءةاعردل+طبيعتهمافىأساسىاختلافمنوالخطأالقصدبينمالملىبالنظرالجنائى

إليهايشيرالنىظلنصوص:حاعثةالرأىهذاعبهايعتمدالتىالحجةوليست

حقيقهاكذلك،فىليصتالاحتمالىالقصدلفكرةتشريعيةتطبيقاتئهايرممةو

لأفكادتطبيقاتهىوإنما،قي"العكرةبهذهالإطلاقعلىلهاشأنلاإنهبل

:كفانببنهالذىالنحوعلةشيزة،قانو

فيالحديثالفقهيعبر:قئليقصيجنهاوزالنيفيبىئغ-675

قصدإليهااتجهالجسامةقليلةلمحدأهما:بجراميتيننتيجتينتفترضالتىالجرائم

قمدتجاوزالتىالجرائم"!شببرقمدهلماجهايتجهلمجسامةأشدوالثانيةالجانى

عنالمسئوليةأنفىشكيثورولا،،لهنه"*آ،لتكةكنحععهفكلحنهة*عننهكك+الجانى

وارادها؟توقعهاالجانى-إذ،الجقائىالقصدأصاسعلىتقومجسامةالأقلالنتيجة

فىوالقضاءالنقهفىالائدالرأىثقامهافقدجسامةالأشدالنتيجةعةالمئوليةأما.

بعيدقدمناالمذهبكاهذاولكن؟الاخمالىالقصمدمنا+اسعلىوممرتممافر

أساسكلتقومالجسيمةالققيجةعنالمسئوليةأنعندناوالرأى.المموابعن

ء"كمحنهالهءلاالة"قغعلاالمعة488مك!ت!5،كنهجعيجثضة45ء+"عفبر-س8كج9ء"1"

بى+8ةءنهظ+مظ8!ك9ء+.2ثعية!عع"2+ةخد!!جمم!2845مبرككا89ءآج+5م29!،
"ءكع087

.85؟4صالعبدممفخالعبداذبهنور

مجة،:يناموصيةكمورا.كأ35ص295وتممعطنىعودغدئدكتوو(3،

.؟65صالهاسوالغم78عة6نطفوفاس

الفمفالمتعقبةالجرائمظ!خةفىعنوتجلالثل!ثتورارصأقهالمونحوحمذافىأخلر(3،



ممذ-5-ة-

توافريتطلبلاأن.الثمارعذلكفىوالحجة:العمدئ"("غيرالخطأفكرةصئ!-ة

توخيتطلبأنذللتتطلهالاقتضىلولأكالطعجةلحذهبالذميةالجنائىلم-اقمد

الختيجةهذهعنالمسئوأيةيقررلأةيفعلةلاماوهو.،اجهااتهواتجامبراهلهانلجانى.ح

تتجهولمتحققهااخمالقال!الاعلىبذهنهبخظرولميتوقحهالمالج!قأن!ظولو

غبرلديناتبقلمالمسئوأيةلمذهانجنندنكاساسالقصدنفينافإقاءبرادنهلمليها

علافةيتطلبأندونالمستوأيةهذهيقررالشارعبأننقولأنبما:وسيلتن.

المسئوئيةأساسبأننقولأنبماوالنتيجةوهذهالجانىشخصيةبينبطترنفصية-ح

القولتىلأنيهاالتصيمنستطيعلاالأولىفالحطة.العمدئغرا:قطأهو-غها"

المبا-ىأهميناقضالقولوهذا،مضوى-زفيفيهامحللابختةماديةبمستولية

القفاءكذتيرفضهاالخطةوهذه؟عنيهاارريتالجنائىالتشريعمقومالتئ

واجبةومنالجانىاتطاعةفىأنهكانثبوتالمئوليةهذهلفيامبتطلبلأنه

اضطاعةفىيخلمولولأقامهاماديةرأيهفىالمئوليةنتولوكا،انتيجةاهذهترقع""

لتحديدسبيلمننإذيمبقفلم5"3"عليهواجباذلكيكنوإالنقيجةتوقعالجانى

؟،غيرالظدىافبطأ"فكلةعلى؟قيامهانفولأنالاالمشوليةهذهآساس

التىالفكرةبيهاهى،بهووجواكوخاستطاعة"فكلةأنالرأىهذايدمبر"

الق!التعريقاتمنمستمدذلكعلىوالدلياط،غير.،العدىأنبطأعبيمهايزم

سنةيليهأصفتوقد،56المادةهو،صربحآفصآلمبنىالأالعفونمةقانونمصمن(؟،

فيهيوعفلامخولحا"حدنت)ق.لمذاالجبةالنتبححةعننلجائىيأللأأتبغرو،؟9همم.

الضعه4مزاشرحفىأنظرء،ناحقىغيربالهلالهةمةةل؟ألاكلبأنهالهااطةلامسارع

5*ججكنهعةءدلحلنهظكالالافعح+لهقئكأ8ءكة+.،57مة،"قبنهعنهبقعب"آكه5.ءكه67ةعقبركينهنعم+-

8ء3م،مك.6مكج..ح

أفنهىالئالغفبجةنىالجأىمسزليةاسةأتأحتهصةمنالديدقاقغاءبفرر(2،-

بتوفعها،.أنواجبهومنانطاعتهفىكلننجتالفعلةلهزامحنمةففتجةموكونهافدلمئيها

بعضيحشاقثالصبيلةوعلة،العفوباتفانونمن.4كا،المادةتطيقحالاتغيرفىذ.تةشقروة

4موتأوعاهةأوعجزأومرنحنمنفعلهكيةنبسمحاالضربآوالجرحمرتكب:تواية

ةل!ر.أ؟55؟27خ؟58رفى8بآلقانونيةئلامواعدعومجة؟ظمم"سنةمارس3؟سنة

"655من336رقم5ء؟982سنةيناير؟02؟72من97رتم5حيج؟985ه:5

ء579بى،،،وفمهمج؟945سنةينا!رأول



--؟مب

-"ء"؟،لحدةلهالفقه.-.يصوغها

!نامعمويامفترضةالجرائمهذهعنالمئوأيةتكونالنحوهناوقلة

جنب،لملىبامجالعمديغبروالحطأالجننئىللقمديفمإذ،ينالتكومزدوجفى

ءكنالمسئوليةأساسوالخالأجساصةالأقلالمقيجةعةالمستوئيةأساسفالقضد

ولذلككان،"فافونفىعاسىغيروضعاجالارد.وهذأ،جمامةالأشد!لنتيجة

.صربحةنصوصشأهافىوردتالتىالحالاتع!كأمقتصرا4مجا

ازاخ-المطلب-.
فيهالجنائىالقصذيتوافرأنيقعينالذىالوقت

يمةللصراولدىالوكنالجناقىالقصمكيعاصرأنلآصل:فبر-75آ

وتظلفهلهإتيابهرفشالإجراميةالإرادةالجانىلذىفتتوافر،عناعرهبهل

بذ؟بةصرتثورلاالوضعهذاوفى،الإجراميةالنتيجةتضحققحقمقوافرة

عناصربعضالقمديعاعرقدودكن5عمداالجانىمسنوليةقىلثكمحللا

الإجراميةالإراقةشوافرنقد:عورآانوللللث،الاخرالبعضدونالمادىاركن

النتيجة،تحقتةوقتانتفدعوهايثبتبحيثالجانىيندمثمالفعلوقت

روحهبزهاقمريداعليهالمجنىطهلممفىسادةمادةشخصيفعأنذلكشال-

وفتلديهمتوافرةنكنلمالإجراميةالإرادةأنينبتبحيثيهتهعنبعدلئم.

النتيجة،تتحققحينيطرأثمالفعلوقتالفصديمواقرلاوقد"عليهالمجنىوقاة.ة

سامةمادةعمددوتفيهفيفعالدوا،تحضبرفىيخطىءالذىالصيدلىذلكمثال

الوفاهءفتحدتإبيهاينيهعنخطأم.فيمممعيهتشفثم،المريضإلىيسلمه-و...

....-ئ.ةالسابقتينبنالصورفىمتوافراالجمائىيعد.القصدهل

-.فاقوهذامة7غ9من(؟،رغهامثنفى)جماالمثارللراج!اقر()ة
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بدوصواء،الفعلالجناقىالقصديعاصرأنالقاعذة:ئهقالعرةه753

هذهوتعليلءمتواقرابهنلمأمالإجراميةالنتججةتحققوقتأتواقرذلك

ثمكانومن،الفعلفىعنمرنفسهالوتتفىوالإرادة8برادةالقصدأنالقاءدة

نونية،القاوفيمتهااتجاههايضحددوالإرادةفيهتتوافرانذىالوقتهوالفعلوقت

لهذهوتطبيقا.برادةمنفيهيتوافربماالقانونيعتدفلاالنتيجةتحققوقتأما

جدالفلاالنتيجةتحققوقتانتفىثمالفعلوقتالقصدتوافراإذفإنهالقاعدة

فهوفعلةءلىندمثمتحرطعامفىعمداالمموضعفمن:عمداالجانىمسئوليهفى

عدولهأى،فعلهثارالتخييبسيهغيريجديهولا،الفسيميقةجرمنمسئول

يتوافرلملمذاأما5الشرولخيال"أكأنأحديفتفىوالنتيجةبهغلىثفلا،ا!ارا

علىلاحقاالقصمدأىكان،النتيجةنحقتهاوقتنوافروامحنالفملوقتالقصد

شخصاعمددونأضابفمن،"39بهاعتدادفلا9كالقاليج4()كمينهققير"+طتقددالفعل

بحيتالإجرايةالنتيجةتحعتهاباحتمالقرحبلهعدو+أاكتنفثمبجراح

ولهكن.عمديةترمسوليةإلالايسألفهوتحاققتأنتؤتوافرالقصدلديهثبت

التعاصريتحققذلاثخبغيرإذ،القصدطروءفبلالفعلثبوش-اننياءذلكشرط

علىالإراديةالهيطرةهوانقفاءالفعلابالمءومعيار،العمديةالمسئوليةوتقوم

السيطرةبهذةمحغفظاالجانىظلطالماأنهذلاثيعغىو،ثارهاوايةالعفوالجركة

فإذا:عمدامصئولاحينئذكالتلديهالجنائىالقمدطرأفإن،بعديتتهلمففعله

المريضتنبيه9بيستطيعرقتفىنحطأهالسابتةالمثالفىالصيدلىاكتشف

فىيعدلموقتفئاظطأاكتشفاإذاما،عمدامسئولفذويفعللمولكنه

صرممة-الإجراميةالنتيجةتحققتلمذا-يسأللافهوالتنبيههذااسنطاعته

،آ"قيعملىغبرمسئولية

مصفدالسعبدلتورا.المولفههذامنومابعدها،؟8كبعدهوما،؟1رفمنطر(1،
.8خهعةالسعبد

!محثنهبطجة؟ملاالمخ".بى+ثث"ءسعكرنع"جهنج،كعفحكأ(3،
"!ك9.آبىة5ظمكعجققعب"ر.نهلحمءثميع!ة"لمحهءننهصر8ءكعدئميدة*ءححعب

838ء24مث

298رقم"مصطفىعودعودلشوراة،5،مةالمعيدمصطقالسعبدكغورا(3،

ص
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اظامسانطلب

الجنمائىالقمدأنفل

يقو2هومالهتقسيموأم،عديدةأنقلالجنائىللقصد:تفتبم-475

ونفتصر"دراتسبقتوقد،الاحتمالىالمباشروالقصدالقعدببناقيزعلى

القعدبينافييز:الجنائىللقصدالتاليةالتقسيماتكراسةعلىالموضعهذافى

بنواقبيزغيرالمحدوةوآلقمطالمحذودالقصدبينواقييزةاغاصوالقصدالعام

الإعرار.بممبتهاالمصحوبوالقمدالبصيطالقمك

الحاعروالقمدالعامالقصده(ؤ

والقمهداليج4(،احةمخعيخالعامالقصدبينافييزمعيار:فبهعب-755

قالفمد:ءناصرمانىاخترفهاهوسة(5لمصىير"+سلهصر،جمغكبر،نهقا:يامى

الخامنالقصدولكن،الجريمةأكانإلىغقالمنصزة2!الإرا(لهلمعلىيقومالعام

ةالخا!القعدفكرةوضيحو(إليهمايضافضرايتطلبإغاوطاال!لابكتئ

منتكويناأبسعذالنحو-هذاعل-العاموالقعمدءالعنصرهناببيانرهن

يتطلبالتىظلجريمة،عامشيرفصداغاعثةللقصدقيامولا"الخاصالقعد

القعدنليهيمضيفثم،فصداعاماأولافيهايقطنبطصاقصندافيهاالقانون

توافرثبوتمفترضاا:باصالقصكتوافرقىالبحثثمكلنومن،ا:فاعخ

.ماعل(ذعنلا

القانونبهبىدلتشالذىالقصدأنهأممة،العادممةالقصدهوالعاموالقصد

لهئ"المزورةايرراتاستمالذلكمثال،بالقصدالعامتقومالجرائمفأغلب،عادة

ء+5نهشهيج.ثج*ود،مي+مثكج(؟"

باتالعفوثنون-،ء
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رصيدخملأبدونالشيكبعطاءو"2"العرضوهتكالجرحوف"أووالضرب

قلةهنهةخاصاقصداكعطلبالقجالجرائمأما55."4ويلاقدبدر

يحوطاغاصالقصدفكرة:فنحمنئلفصع!نرةرب!رهن756

نية"ايراصالقعدبأنالقولهوالفقهقىلهانحكيدوأوضح،النموضبها

وهذاء،"م"ظعبة"لمعثالفعلإلىدفعهانيةهوآو،ممينةغايةإلىانجرفت

""باعثانناصأو،المعينةالالغاية"يحددضابلايضعلمإذ،غيركافالتحديك

صورممةالضابماهذاييانو،أحدماإلىالنيةبانصرافصا):االقمديقوملمكة

الصحبح.التحديداظنصالقددفكرةنحؤدرع

القعدشأنفلكفىشأنةوالإرادةالعمعلىيقؤمالخاصالقعدأنوعندنا

وعناصرها،يمةالجرأركانيقتعرانكل!لرادةوالإالعابأنيمتازولكنه،المام

أكأنمنذاتهافىئيستوقاغبى-ذلكإلىبالإضافة-يمتدانوإنما

اغاعبلأالقصدتوافرجربمةفىالقانونظلبلمذاأنهنفررذلكولموضيحةئلجريمة

وبذلك،الجربمةنأرنيإلىوالإرادةالعلمانصرافأولايتطلبأنهفكفمنها

تمدلاوقاغبليوالإرادةالعلمانصرافذلكبعديتطلب،ثمالعامالقصدبتواقر

القصديقوموالإرادةللعلماغاصالانجاهوجهنا،يمةالجرأركانمن"قانونطبقا

ة،8،!م382رقم3مجافونعد"الفافوفبةجموعة؟935سنةمايو27هحه(؟،

أكتوبر؟"ة737عة239وتم؟صالنفقمحكةأحكامجموعة؟95مسنةبوفيه؟20

5*86مركا2؟؟رقم8س؟957"سنة

ة265من825وقم2مجاقعانوفيةنلنويعدكومة؟93؟سنةمارس29!غي(2،

.36؟مىآ؟7رقم6ساننقغةمحكةأحكلمجموعة؟958سنةديسمبر270

2؟8رغ8سالنقضةمحكةأحكامعوعة؟957صنةأكتوبر22سغة،كأ(.

-170من127رتم؟؟كة؟965سنةأكتوبر؟685؟آحمة

؟؟2رقم7سالنعنمحكهأحكمجمجعه؟956سنهسربى؟9معن(8،

9*كا.نهة

الحبمظ:الفمدشريففىر)قأ،كأ95مينالعبدمصفدالسعبدتتورا(5،

ععع+9حةكرممعةهـآ+9آئغخبجمه295،+مكدةه7لمة+برحمففىعة
ول+عكعةب+مةثعرهء+ري!جيظف"محكءكحظ*5مه*مية+م7جج



اغاصوالقصدالعامالقصكبينالفرقأنيتفمح،النحوهذاودل"ا:لماص

يتعلتااتدىالموضوعإلىيربعوانما،وإرادةمنهما،طبصتهمافىاختلانابيس

فجريمة.العامالقصدقىمنها:ناصالقصدفىنطاقانهوأوسع،والإرادةالعلمبه

،""أجلهمنزورجاالمزورالمحرراسغطليه"القانونفيهايتطلبيرولقجز

تستندبرادةوهىمح،برادةفالنية،ا:باصالقصديتومالنيةبربهذه

واقعةإلىوالإرادةالعاانمرافالقانونتطلبفإذا،"لعامنأساسإلى

الوافعةهذهلأنخاصاقصد2يتطلبأنهذلككافمعنىالمزورالمخرراسمعمال"

لمولوالحقيقةتغيبربمجردمادلإتهيممفكملبذ،يرالزوأكأنمنليستذاتهائ

نية"القانونفيهايتطلبالسرقةوجريمة.الإطلافعلىالمخرربستعمل

الموقةءللغيالجانىتملكلأن،اغاصالقممديقومالنيةويهذه،لا"يلقذك

هذاإنبلةالاختلاسبمجردمادياتهانتكملةالتىالسرقةأركانمنليس

فإذا،الملكيةلاكتسابسبباليسعتالسرفةلأنالقانونقىمستحيلالوضعأ

أركانمنليةماإلىاتجامهايتطلبفهو،ذلكإلىالإرادة.اتحاهالتانونتطلب

نية"هوظصاقعمداالكأذبالبلاغجريمةفىالقانونويتطلب.الجريمة

لأنالقصدظصاهذايعدو،بهالعقابإترالمورةفىضلأمهم"بالمبلغ،،لإضرار

مادياتهاتستكملالتىالجريمةهنهأركانمنليسضدهبالمبلغفعلاالعقاب-ترول

،؟7غص؟(2رتمكامجالفافوفيةالفواعدجموعة2933سنةمابوأولتضة(؟،

أحكامكوعة؟955سنةفبرابر7ث؟98من1غ4رقمكأمج؟9كاكأسنة4يوش2لا

178رقم8س(957سنةبوفبة66ة3؟2عن؟كاهوقم؟سالنفنىعكة

.602حة

..3؟6من2كأ9رتم6بالقانوفيةالفواعدجموعة96غ3سنةأكتوبر؟8ففنة(2)!

.أخكامجموعةآ9هلأسنةديممبر2ء266بهن272وقم3مج؟9غ6سنةديسمب35-

.؟9منكا6؟رقم7س6956يرنة1فبر؟8ة؟96من77وفم،سافعغن-محكة

ة559عي594رفم7مجالفانوفبةالفواعدجموعة؟988سنةمابو؟5تمتقفه3،

سنةملرس6،؟9؟مة66رقم1سالنفنههعكةأحكامجموعة9،19سنةثمبر52

4*58من3.6رفم2س؟951سنةملرس378،25ص627رلم؟س؟9كأه

.؟533ص39؟وفم2س695آسنةمابوط
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--اغاصائمبزللقصدفالغمابط5،دعوىبالإخبارتتم"لمولوبلاغالإبمجرد

ونعتهد.ءالجريمةمادياتلمليهتمتدممماأبعدإلىامتدادههو-تقديرنافى

نية"أنذلك،خاصاتق"قصداتتطلبلاالعمكالققلجريمةأنلذلكقطبيقا

النتيج!هىوالوقاه،الوفاةلمحداثإلىالمتجهةالإرادةغيرليت"اروحازهاف

الإرادتاتجهتفإن،يمةالجرهذهمادياتمنجزءأنهاأى،القتلقىالإجرامية

سوىربهايقوملانىممن،الجريمةعناعرأحدإلىمتجهةلمرادةفهى،لمئيها

"يحءالعامالقصد

دورين-احدالخاصنللقصد:ئنمىللفبمبرئلفانوفيالرور-757

قفتعتبعايمةالجرانمعتابيفىفإن،الجريمةلقيامضورياتوافرهيهونفقد

ذلكيعنىو،خاصفصدبغيربلاغكاذبأونعمبأوممرقةأوير6منوقيامفلا

دوريضروفد.6مالجرهفهلمحدىلقيامغيركافمجرداالعامالقصدأن

ءالعامأمصدباتتومفالجريمة:وعقابهابلجريمةصفتحديددلاغاصالتصد

التغيير-هذاأنيكونوسواء،وعقابهاتفيروعمفهاخاصقصدجانبهإلىتواقرفإن

فإفا،6مينمهاكافالعامفالقصدازشؤذلكومتال:.اةصيفةاأويدبالتشك

بةبعقوالقانونيناقبحعليهفعلارتكابضمتهاآلفربأنكانخاصقصدتوافرلها

لمنئأالمقررةالعقوبةهىبقهةعقووضارتوصغهاتنير،الرشوةعقوبةمنأشد

ء(باتالعقوفانونمن(58المادة)النسبيةالغرامةإلىبالإضافةالفعل

كرالمثالسبيلنظركلأ،طمآقعدافعطلبالعمدالفتلجصربمة،نالنفنههمحكةضرح(6،

61ة325من2غ6وفم6مجالفافوفيةالفواعدبكرعة؟9،3ضةأكتوبر25قغي

سنةدبسبر3؟ث6ء!م25وقم2سالغقنىمحكةئحكمجموعة؟955سنةةحالتوبر

كودكود"يهنور:فىالتتلالهاعةبزكلرنلفصدفىأنظر35ه2من؟38وتم3س؟95؟

ا)مقوباتءقافونفى"روس،حسنىعودنجيبت2رنمهامش؟5.!ةاخاع!الفم،صصثى

.2غ8صالهامةالقم،سرورفتعةأحمداوكتورةآ58عظ؟67رقمالحامنخم

لا5رفماخاصالفمم،السعودأيحسنقتورا:المحاعالفصدلفكرةفقداأنظر(3)

النعطهنامنافثةفى%قأر،بههـقولالذىالتحدبدعلىبصثضرلاالنفدوهنا،83منمكمروة

.272آة67رقمسالمبهرللهينعبداقتور
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المحدودغيروالقصدالمحدودالقمد-52

الإجراميةالنتيجةبكوضوعالمعيارهذايتعلق:النببزمعيار-758

بنصرفولاانتيبةاموضوعإلىوعدهاكحدبدينمرفأخرىعبارةوفى،خاتها

ايدودفالقصك:داتمامحددة-الجانىتوقعقى-هىإذ،نفسهاالنتيجةلملى

فىالإجراميةنحقيؤلخالنتيجةإلىالجانىلموادةفيهاتجهتمومافسه(،مخسءصهتمه

فيجكا(-،شنهصنسنهثتةجةالحدودغبرالقممدأما،بذواتهاكزمعينةأأوموضوع

تح!أممةكان،لموضوعهانحديداننيبهةدون1تحقيقإلىالإرادةفيهاتجهتعانوما

ءلىشخصمعغةالرصاصاحبانىأطلقفإذاسواهرثكهالجانىعنكموضوعأىفى

ويكون4محدودلديهالفتلفقصدأرواحهملمزهاقمريدامعينينأشخاعنعلىأو

صيىهملىالاستيلاءإلىالجانىبوادةانجهتاإذكذلكمحدوداالسرتةتصد

مقعددين.لأشخاصأمواحدلشخصمبكاكانتاسواء،معينةأشاءةو

أنمريداقنبةعليهمألتةأوالناسمنجمعفىالرصاصشخصأطنقاإذآما

اليهالقتلفضدلديهمعينةشخصياتهم!ونأندونمحهمعددأىمصيب

نأمتوقعاالغاسمنجمهورمواجهةقىاحتياليةطرقاإستعمل!و،محدودغبر

محدودهغيرويهالنصبفقصدلأشخاصهمتعييندونبعفحمبهاجلهنحدع

فالقصد:قانويمةاليرناهميةلحذاليست:نلتبمزئمصر-759

."23يمضهعمدآجرعنأحدمايسألاليهتوبفيومن،المحدودغيرآلقصدعلهلمحبود

:المحدودغيروالفعدالحدودالفعدنهةائتفرقةفىأقر(؟،

"+لئ!لا!م!،ج+2.5قد!+.لمحعثهة5،(محقيء++مجك،*كطعق6+حرميتع،+.8له!
8عكيجءآء،)محعددعدمء+9كلا9مبر،88ةوكتئج*،ف"ءبى".،ي580

معطفىىازكتورةكا9،مىالسعبدمصطقالسعبد"يهتورة354مىبدوىكلستاذالأ

راشد،علىقتوراءمم37مخ392رتممصطنىعودعودتتورا.؟79بىثقد

ة395من26،رنماصاعيليمابراعودالأستاذة593عة768.مترصبادىء.

ء22،منعببدرءو!ندكتورة

23؟المندةفىالحدودغبروافمدالحدوداهمدبحةبالمسنواةاثمارع1عرحوقد(2،

.الاصرارسبقعرفتالىالتوبات،نون!ح
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القمدعليهايقومالتىالعناعرالقصطلنوىتوافرقدأنهانساواةهذهوملة

جراميةالإالنتيجةتوغقدالحالينفىفالجانى:الاممعناهفىالجنائى

منليىإذ،الجنائىالتصدلقيامالقدركلفوهذا،تحقيتهاإلىنرادتةواتجهت

الموضوعلأنفيهالنتيجةتحقيقإلىالإرادةوانجاهالنتيجةموضوعتوقعهناعره

قىالأفرادحياةتمثلمثلاالفتلجريمةففى"قانونيةأهميةله.تكونألايغنب

الأفرادملكياتتمثلوالنعبالسرقةيمتىجروقى،الأهميةنفمنىالقانوننظر

الذممهالثىءقععيينأومعينبشخص.الوفاةلتحديديهنلم!ثومن،الأهميةنفس

.ء."ف3قانونيةأيةمنعليهالاستيلاءيراد

الإعراربممبقانصحوبوالقمدالبممييماالقمد-53

مزرالقصدنجردهوالنو!نهذينبيناقبزمعيار:-عني715

الإصرارسبقنكلةتحديدنمكانفو؟؟بترا"أويلإصراربف

.المعارهذابيانإلىالسبيلهو)+مفكيجكفضقخ،

الهادممثيجالتفكيرهوالإمرارسبق:آيوعرئرصبقد-دريفة766

منال2(نهللبدةفىالشارععرفهوفدءوتنفيذهاعليهاالفصحقبلالجريمةقى

الفعلفبلعليهللصم!القمعدهوالسابرتهالإصرار":يقولهالعقوباتقانون

أىاومعينشخصإيذاءمنهاالمصرغرضيهونجنحةأوجنايةلارتكاب

صأحدوثعلىمعلقاالقصدذلكعواءكانصادفهأووجده-خنغيرشخص

الأصابمى،العنجريبرزلمأنهالتعريفةهذاعلىيوعنو5،صرعذءلىموفوفاأو

اعتبنو-كليصنندلأفه(؟8؟عة)التفسيمهذا"لفالىمصطنعدتتورااخقد(؟)

الفصد.معاخلعذئلةبدعوالنيابةوفى،لهآهميةلا)ئه،ثمالمسئولبةقيامفىلهلاشأنواه.

منأهميتهلهفإن،محليةأهمبةذىغبرالتقسيمهذ!؟نقسليمنافنالرغموفىءالاحتمالى

،الحدؤدغيرالفصرفبمةحولذهانالأفىبمورفدشكواسنبعادوالتحلبلةالنوضيححبث

منهةدلالاكلحددت)ذامحلالمحدودغيروالقصدالاحتمالىناتصدبجخالاخنلائلهثيةولبس

االتيق.اقحدبد
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القويةالانفعالاتمنونخلصهتفكيؤقىالجانىهدوءوهو،الإصرارلسبتة

التصمنمسبق"هوثافوىعغصربإبرازمكتفيا،نفسهكلمسيطرغيرتجعلهالتى

وإنما،ذاتهفىأهميةلهليصتالعنصرهذاأنمنارنمعلة،،القعلعلى

ثلأ.3يمةالجرفىالهادىءالغفكبرلتعورنحرورتهمنأهميتهبستمد

قىهاتءتفكيرهوالإصرارسبق:للاعزرعنامسمبه-762

تفكبر"مجردجوهرهفىأنهذلكيعنىو.وتنقيذهاعنيهاالتصمنمقبلالجريمة

يقيس،الفقهقىالصائدالزأىولكن5التفكيرهذاهوعنصؤأنأى،،هادىء

شؤلمالتممنمقديمةالجرقىالتفكيريكونأنيقتضىمخ!زلبؤول:ينعنصرهلى

يتعينعلىالنظىالقةايلرةواالمدوءحالاهو،نضىوئدتافى؟يتنفيذهاعلبها

شيزغبرالأولالعنعرأنوالحقيقة5قك"يمةالجرفىبفكرحيماللجانىتةاحأن

الئانى،العنصرأجلمنمغطببهووإنما،ذايهأهميةذوليست،المانىعن

صثميذامتصورغيرنهو،ؤمنايصقغرقالهادىءالتفكيرأنذلك،منهجزءنهو

غبراومنىوألعنصر5فكرتهالهخطرتأنيمجردونفذماألجريمةعلىالجانى

يمةالجرفىالتفكيرينازمنمنفترمغىثبتفإذا،فىذاقر3"كاف

هذاخلالللجانىيتوافرلمأنهثبتكذلكولكن،وتنفمدهاعليهاوالتصسعمء

لامعدالإصرارشتهافإنالنقسعلىوالسيطرةالتفكبرقىالمدوالوقت

.25؟عةالفالىمصطنىعدا!تورة325عنأميةأحدستاذالأ(؟،

"+مكا!عيجمةكة298-298،+5منلمحة!عئ!عفنك5ءيمه+رخ!،ه".2ميم(2)

التورء،"مههالسعيدمصطفىالععبدقتورات2ءآمةالفقىمصينةعدقمفتورا

ء388محة2آ2ونما"اعبلابراهيمعردستاذالأث؟؟9من99رفمالسعودأبوصن

الربهةالمججكلة؟9؟5سنةمارس25)النعفىمحكةذهبتفقذذللةومح(3،

بزوعكمحلالجرمبىلخونأنالإعرارسبقفىبلزملاأتلملى(2،هعخ87ود؟6ص

اغكةولكن.تنفينماقبل!ابرممةارتكبعلىقدميهونأنبهنببلجذ!وريمالة

.التناءهناعنمذللهمسدعدلتتد
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التفكبرجهدوءالقاضىاقتمعلمذاالممنىالعنعرأهميةتةضاملوقد.متوافر(لهق"

تنقيذها،نموالتصمتمعليهايمةالجرفكرةونفصلالذىالزمنمنقصرلارنمعلى

ظروفإلىبالنظر-هوصلايغهالزمنهذاتحديدفىالفهـابطأنذلكيعنىد

ء"29المطمئنءالهادممةللتفكير-واقعةني

العقابلتشديدسببأنهالإصرارسبقأهمية:ئلتدرترأهم!-763

الضربأووالجرحأممفجرائمالقمل،الجموسلامةعلىالحياةالامنداءصراتمفة

قانونمن2،265غ2،.ع2،2(+2966+5المواد)الفهارةالموادولمطاء

أومنجزاالإعراربتهايهونأنسواءبأنةالشارععرحوقد؟(لهنه"العقوبات

ملىيصمممبقأنالتشديدوعلة."8ضرطرعلىيعبقأوأجلإلى؟ضاف(ن

-،همن،6رنمكاباقعانويهالفواعدجمية؟932سنةجبسبر5قغن(؟،

258وفم،ب؟9كا8سنةكتوبرآكا؟ة9658رقم8ب؟937صنةيوفية2؟"

؟95؟ضةأبرببة9ة329عج2،2رتم6بم؟9،3معنةأكتوبر0325؟؟عن

335وقم8س،9هكاصنةيونبة8-923من34؟.وقم2سالنفغنمحكةأحكمءوعة

2907سنة(كتوبر29ت؟ء53من35هرفم6س9955سنةم!يو؟7ء927بى

.838ص22*وقم*سى

-263ص؟37وتم5بمالفانونبةاقعواعدجموعةآ594سنةأكتوبر28قنى(2،

،الفقيء)جماعمحلليستالفابلنشدبدصببآبهونبةننفيعرارسبقجدارة(3،

فكرةوسينرةوفنفيذهاالجركةئاقفكيريحخزمنمضىبأنمحتجأفيهابناؤحمنمخغهم

لفكمرةمنفادابهونففد،الجافىخعلورةفىدئيلبنلبساالزمنهذاخييةالجانىفىنوغة

اقيئالوصعبةنالفرسةأنصارمنمنلإصراوشنظقبةفىالجنجبنوأغلب.أمرهفى-عنلبته

وقد.محبحمخوعلىالجافىشخصبةغورةمخشمدمابهفلهالبواعتلمبخارجمفى-سون

فةالعمبدربالقانونمنه2؟؟المادةفعدلت،الآراءلهذهالألماقالضوباتعلنونثصتباب

عكوحلتالالفتللعقوبةمشدداظرفآالإمرارسبقيعدولم،؟9غ؟منةسجب،

وسيقهءأوللفتلهبواعت"لهترمحلهكبارات

ة؟36عة3؟،وفمكأسنلنقنيمحكةأحكمءوعة؟259صنةأبربل؟،معنن(،،

ولوكلنالإصرنرسبتةرمموافر.856من9؟.وقم8عة؟957سنةأبري؟"

289رنم2بالقافوفيةالفواعدعوعة؟93؟سشةفوقبر؟6ففعن:محدودغبر8قعد

صيت96،ص26هرقم*سالنتننمحكةئكمجموعة؟9ه7سنةدببر9ة53"عى
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يترتبمايقدرأنلهإحهادئاتفكيرافحهافكرأنبعكينفذهاوالجريمةعلى

كرهوا-عيهللمجنىبالنسبةأولهبالنصبةسواءومخاطر-أضرارمنعليها

النقديرهذاحرمتهقويةانفعالاتتحتتأثيرونفذهاجريمتةعلى3كتةخطور

فمنذلكإلىبالإضافةو؟ومخاطرأنحرارمنيمةالجرمايهتنطوممةمايدرلتفلم

وعنالظبيعيةحائتهافىشنحصيغهعنجريمتهتكشفالإعرارسبتهاويهتوافر

تأثيرتحت؟شهجريرتكبمنونكن،-ظورةمنعليهتنموممةمامقدار

تجاوزعنورةوأنهرتطبيعتهعنالانفعالاتهذهأخرجمهفقدقوبةلنفعالات

!مخصبتهءمليهتنطوممةما

ظاهرةالجخائىللقممد:دليناقدشممرإمماكأفةللففماوؤلم-764

عنهالتيمصثمكانومن،6تبالقرالاسنعفنةالغالبفىإثباتهيقتضىو،نفسمية

استخلاعبةاوعبىوفاغ9بدرايسنيعباعتبارهالمرضدخظضىشأنمن

الجنائى-القصدولكن.ابعفائهلهق"أوالقصالبتواقر"لقولكلتعيمهالتىالقرائأ

الةقضنتغكمةثمكاومن،وأحكامهاعناصرهافلها،كذلكقانونيةفكرة

علىقضاوهافطوىفإن،الفكرةلحذهنحديدهفىالموضوعفاضىرقابةسلطة

عةاصرمنالباعثاحمبرلو،كاالصوامجلمه!إلىتردهأنلهالهاكلنتصمويه

نلحادثوتمكانمنسيرعلبهالجئبةنعالمآالجانىبهفلمولوالإصعرارشغة=رمتوافر

.28،مة87وتم*سافعننمحكةئحكامجموعةآ956شةمارس5نقنن:وتوعه

فوانحهبتصورأى،الجرلحةارتكلبقتضلهالىيالوسيةالإصراولسبتةشأنولا

هسالنفننمحكةأحكاممجوعة؟957حمنةأبربلآ5شكا:الجرعةوسبةكافتأية

نتنهبن:يح!الاقفاقةونبوتالإسروصمسىقىشلأتعارفىولا.856مى6؟"رغ

هآ12من22وقم؟؟سائنفنيمحكةأحكلمجموعة؟096سنةفبرايرأولهشمق

ة89؟مد،كأآوتم2ءالغانوفبةالفواعدجموعة؟932سنةماوبى28شخن(؟،

رةم*42-؟9كأ6سنةدبسبر28ة297ة222رتمكاء؟938سغةمارس؟3

.896ظ195وغ؟"سالنقننمحكةأحكمجموعةآ959سمنةنوفبر؟7ة37من

ة292مى222وتم3بالقانونيةالفواعدجموعة؟93،سنةمارسآ2!فة(2،

.27ص28رتم8مج؟9كأ1صنةديسهبر2*
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فافيمالفعلتوبيهقىانبطأاعتبرأوايدودغيرالقصدفيمةأنكرأوالقصد

الموضوعقاضىأثبتهاالوفاغالتىناقفمتنذاازقابةهذهالنقضوغكمة،للقصد

!واقرالقولإلىقها-موديةأالتىالقراشلوكانتكالمليهاخلصالتىالنتائج

ببابةبأنالموضوعةانحىيهزمأنوالأصل.انغف!قررولكنهالجنائىالقممد

النقضلمخكمةيتيحنحوعلىمتوافرغيرأممنوافراالقصدكاناإذماوضوحفى

صراحة،عنهبا)نظثجالتزامهينىلاذللتولكن،رفابتها"ف"نباثرأن

،لا".أوردهاكاالوافعةوظروفالحكممنعباراتمفهومابهونبليهفىأن"

القواعد:هذهلين-القصدمننوعاباعةمارها-الإصرارشقيخضعو

تراقبهأنالنقضولحكمة،الموضوعفاضىشأنمنانتفائهأوبتوافرهقالقول

وافعةمرنيقاستنتجهقانوبمصرارالإسبتهاتعريفةيقتفيهعاحكهقىخرجاإذ"

لفكرته،تشويهعلىمضطوياحكمهأىكلن،،لا"أكمريفلامقغضىمعتتناقر

الظروف"فكانتلمليهااتحهىالتمةالنتيحةأثبتها(لتىالوقاغناقضتأو

ء،لهي"الاستنتتيلهذاعقلاتصلحلايثبتهاالتىوالقراش

".7*مخ92رفمغبالقافوفيةالقواعدجميكلةآ937صنةيوفبهآ8!نن(؟،-

5379ص؟22وفم7سالغقضةمحكةئحكمعوعة؟956صنةمارسآ9!(2)

ت222منلأ69رنم2بالفونرفبةلملقوامدجموعة؟93؟سنةيناير35لهقنن(3،

رنم8ب؟9كا7صنةيوفبه2؟.656من37؟رقم2مجد932سنةأكتوبر2،

؟95وقم؟ءسالنفننمحكةأحكامجموعة؟959صضةنوفبر؟8557عن9لإ

.896ص-

جميكلة؟95آسشةأبربل!9وشةتاهت!اسلاالهاممئىائعيافىالمثارالأحكامأنظر(،،

335رقم8س؟953سنةيوفيه8ء923من3،؟رتم2نهىآلنقفنمحكةأحكام

نه!
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فىا!يالملمخث--

العمدممةغيراغطأ

تمرفهعندالجنفىإخلدلهوالعمدىغيراغطأ:نصريض-765

كلكتبعاحيلولتهوصم،القانونيفرضهاالتىوالحذرالحيطةبهواجبات

قىفلككانحبنفىالإجراميةالنتيجةإحداث.إلىتصرفهيفضىأن.دون

عليه.وأجبالانلعطاعت!

بالتزاملمخلالموالعمدىغيراغطأجوهرأنالتعريفهذامنشضحو

ا!وفعلىوالحرصوالحذرالحيطةيمراعاهالالتزامهو،رعالشايفرضهعام

اجةمابموضوعهئرررل:شقينذوالالفزاموهذا"القافونيحعيهاالتىوالممالح

خطرهامنتجريدهايهفلمعينأحملوبوفقمبامرتهاأو،اغطرةالتصرظت

ثاربابىالتمصرموضوعهلألتافىةالفابونبهبرخصاتدىالةطاقفىحصرهأو

القانونيحميهاالتىوالمصالحالحقوفيممنمامتهاكانفإن،التصرظتهذه

!مقمهقىالالنزامهذاويفترض.المساسهذادونللحيلولةالجهيربذلتعين

أساليبمنيغرضلاقااقانون:بمستطاعإلاالتزامفلا،4آالوطءاستطاعة

والحيلولةالفعلفاربلأالتبمريفرضولا،سمتطاعماكانإلاوالحذرلإحتيائ

.هالفاعلوسعفىذلككانإذاإلادونها

،القامننللوممحلافيجعلهاالإرادةلمليينصرفوصفغيرالعمدىوالخطأ

علىرادةالإاتجاهيتطلبظلشارع:يمةالجرالمعنوىللركنعورةثمكانومن

النحويحبهذاعلىاتحهت5إن،للخطروالمصالحالحقوقيعرضلاالذىالنحو

ء،إجراميةبوادة"بذلك*نت،تهيهأوأرهظلفتنتد

تتدمنيماأوعننا:آلعرئغبررلقلأئبنابىئلنصربهيهجللععونر-7\6

اكتسابومن،اقعنوعةللركنصورنينمنكونهماالرنمفعلى:بهتهماالفروق!
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قىاشدنتجهالإرادةفىكلنيخةلفانفتا،"الإجراسيةالصفة"فيهماالإراد

رادةالإأنأممة،جراميةالإالنقيجةإلى-العمدىغيرافبطآدون-الجنائى

تقتعرفىحينالجنائىالقمدقىحالةكلفةيمةلملجرعلىعةاصرفعليةسيطرةتسيطر

وي!تهماغيرالعمطممفيالكهانبطآيتوافرصوممةلمنخاالعناصرهذهبعضكلسيطرتها

انتقاءثقتاإذإلاالعمذكةغيرالخطأفىالمحثمحلفلا:ونيقةعلاقةفلكبعد

لبسولكن.متصور+،غيرالأوليجعلالثانىتوافرأنئث"،الجنائىالقصد

العمدممة،غيرالخطأتواقرحتمايستتبعالجنائىالقممدانتناءثبوتانذلكمعفة

تقوملاوعندول،معا!لفهمامةصورانمكانومنةالذاتيةعناصرهفالخطأ

حبودوالخطأوللقصد.لا"صورتيهفىالمعنوىالركن5مفاءلاالجنا!ةالمستولية

يبدأوأنافبطأعناعرتتواقرأنيتصورالقصدمجالينتهىلخيث:متجاورة

غيرللخطأالعاياالحدودمبينةالاحمالىالقصدفكرةثمكانتومن،مجاله

،،كيحآفئهفلمحالفجائىلملحادث"فكرةفترععهااونياحدودهأما،العمدى

القدروفىةالفجائىلهي"الحادثأوالاحتمالىالقصديتوافرحيثللخطأفلاوجود

انلأ.وجوديتحققفيهيتوافرانلاللذى

لبعنقكو:للركىةمموغبرئلمبرقراقلأئممبارهر-ني7

قدفالجانى:المعنوكةللركنصورةالجنائى1لقصداعتبارتعبيلفىلاصعوبة

ثمومن،القانونبحميهاالتىالمدلمحةأوالحقدالاعمداء-إلىلمرادتهلتجهت

ذلكتعليلولكن"لجدلمحلغيرلموادتهعلىالإجراميةانصنةبباغكان

الاعتدلإلىتصعهلمفالإراقة،الوضوحهذاله)يخالعمالىغيرللخطألهلنسبة

بها؟الجريمةقيامفىالعلةفما،معلحةأوحقكل

الموكههذامن68،م686رنمانظر(؟،

ءكللأ،عبح98يكجوميج.ئد(2"

حجكا+مظبرممء598مثه+2ميق(3،

9+"ئكالهلاالكنئطءئلأالمنهجممك!.كهءس-89(،،
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يتوخلمإذ،العمدىغيرافبطأيجرمأنللثارعئيسانهإلىرأىذهب

اعترافاتجريمهيهونثمومن،بليهلمرادتهتتجةولمالاعتداءحدوثنلجانى

خروجذلكوفى،لإرادةتوبدولا!لتوقعيتواقرلايثالجنائيةبللمسئولية

!ونى:هذاالقائرنيرىو،الحديثالجنائىالتشريعقىالأساسيةالمبادممثءملى

انتقاءمحيحافليس:للنقكمحلارأممةوهذا.ياللأالمدنيةباقصئوليةالاكةماء

الإجراميةالنتيجةإلىقنجهلمفإنكانت،العمدىغيراغطأطةفىتماماالإرادة

والنتيجةالجانىصمحممةبيننفسيةعلاقةوتمة،الإجراىالفملإلىانجهتفقد

فمن،التوقعافتفاءكذلكمحمحاوئيس؟ة2الإراعلةاالوملإسباغكلفية

بالتوقعاغطأيققنلملمفاأما،جراميةالإالنتيجةبتوغيصطحبنوعاغطأ

بالمسئوايقلمذنيةكتفاءبالاالقولأما."2"يمةالجرمادياتببعضأطعذقدعلمفثمة

تكونيطغبركافجزاءبالتعويض،فالإرامالمجتمعمصلحةمعمتفقفنير

فدالتأمينذيوعمأننحاصة،وامخةابتماعيةقيمةعليهالعتدىالحقأوللمعلحة

رأىوذهب"محصوس"يحغيرالأيانبعضفىوجعلهالتعويضسبهبط

لمنذاراالجانىإلىيوبهأنعلىالشارخحرصهىالخطأتجريمتم،علةبأنالقولإلى

المجممعمصلحةإلىالحرصهذاممربح،حذراأكثرالمستقبلفىيكونبأن

+منهعصند!نهقثء؟ء،محةكعي2كآالعجع+ممهم+لفع9المحعببةميج"جقكعلأ(2،

ءم،9،.

العمدقة،غيرالجراثمفىالإجرأميةالإرندةفكلرلمللىالونحعيةالحرصةأفصنريذهب(2،

برونبيه،الجتمعفىمرتكمها!ورةعنتكثعفلأنحهاعنبه!العقابوجوببرونولكغهم

العئروعقفيالظبفبروالجرعةماجببتفىلانلجافىثخعهفى"كلصنةالهطووةهنهأن

فوعأسبشفىالمتعدينغيرا!ننةبمنفونمنالمفرسةهذهأفصبرؤمةءالجراثمهذه

هذ5توابالقالاحزازنرابيرسنفلكليهونأنربروناخطألملعهابرمحالقاميهالر

ثعد*ننجمقهحعةحلكأ5.كعد2ء:انظر.فلرمنعليهتملوىماوتدرأالونمل

.2ءهالفالىظمعطفىكدلفووامبرة،تدملمحمحكج*1،+.8لخي

ء819بىنلسعيدسصكأنميدلبتورا2550الفبىكامععلفىعدكتوياأ3،
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بغفسير:يأتلمأنهالرئىهذاويعيب.الجانىابهؤآ"يكررأنتأبىالتى

وهتا،للوممحلايجعلهاماالجانىبرادةفىأنإببلتاقعنميرهذاينطنبيذ

إلىبنظرهاتجهقدالرأممةهذاولكن،الماضعدإلىمنصرفابحثايفترضالإثبات

وليي،سلوكلالجانىتكلارتأبىالمجتمعمصلحةبأنالقولعلىوافتصرللستقبل

اغطأتحريمعلةبأنالقولإلىرأممةوذهب5لا"للبحثا!يفىالموضوعهذا

لهاليئالأهميةالجانىتتديرفىلهلبستالقانونيحميةالذىالحتةأوالمدنلحةأن

أكثريهونأنعلىذلكلحلهالأهميةهذهلهلوكانتإذ،الشارعتقديرفى

القانونلقواعدطبقاالحتةأوالمملحةقيمةبيناختلاففثمة،سلوكلفىحذرا

حمهلومهالشارعإليهيوجهالاختلافكافكلوهذا،الجقتقديرقىوقيمته-

أنالجانىتفهاكيرإلىيردلااغطأحالاتأغنبفىأنةالرأممةهذاويعيب

للقولمحلبىلخونولافيمنهيحددلاثمومن،مصلحةأوخابالامحتداء؟نالفعله

مجرداالومموضوعيجعلأنهكذلكالرأىهذايعيبو،"8تقديرمرباختلال

قكونةأنققتضىللجريمةالمعنوىاركنطبيعةأنحبنفىتقديرققكيرأو

بوبوالعدىغيراظطأتجريمتعبيلإلىهبتآراءؤ"اللومكلهىالإرادة

لإجراممه"ملأ،النتيجةإلىمتجهة،طبيةلمرادة"او،مباشؤغيربرادة"

منليبةإذ،غوضهاإلىبالإضافة،مجازإلىتستندأتهاالآراءهنهيعجبو

انجاههاكيفيةبيانوالسلبيةالإرادةأوالمبننعزغبرالإراقةماهيةتحدباليسير

ءمقبركلاغة+مححثتحيهـييءنهلى(ب89"5)،*.وةءجنهههكهكايقجعكاءبى(6)

!نعمددسرع"ءء)8،هـف(+.خةنوع"نهتةكنهنب+ككفظصرمحممفقه+محتقهق
بى2محقهقهعنفيم(د18ء29رمبر9مه

كجء-89"+"قمحة"طج8ى9+مميكعتج(2"

ععمطكعةرىههمقةعةءثجسىمميجسقةءثمصر"تحي-5يرجعنكالهكل(3،5

آ!جرع!يم!!ييعمحنهيينهقد-(ف9،935ء.ميث4

غبطمحة+مطمي8بى5+معثع-(،،

كمه*ميج.لمل!موع:الآراءهذهعرفيفىأنظر"ه(
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آلعمكممةغبرالخطأنجريمقىالعلةأنوفنقد.لهنلأجراميةالإالنتيجةيعداثإلى

،القانونيحددهالذىالنحوغيرعلىاتجهتقدبهاتصفتالتىالإرادةهىكلن

النسخةبحداثإلىالإرادةانجاهأن-ارأىهذالتوضبح-ونلاحظ

النانهنيلزمفالشارع:للقانونالمخالفةللارادةالوحيدةالصورةئيسمجاميةالإ

الأوامىمنمجموعةالاكامهذاعنيتفرعو،يحيهااتجواقعهالحالحقوق؟ميانة

يتمتعماشخصيسضلكلأنفينعين:شخصكلارادةلمليمتجهةوالنواهى

عبيهيقدمالذىبالتعرفللرتبطةلآخطاريدرلشكلذهنيةيمكانياتمنبه

تتبأنذلكبعديتعينو،اليهايفضىفدالتىالإجراميةالنتيجةيتوقعو

بهانخاذصواء،النتيبةهذهتحققدونللحيلولاالمسنطاعالجهدبذلإلىالإراجة

الوصائلهنةتكنلملمنالتصرفمنبالامتناعأولذلكالكافيةالحيطةوسائل

اكىالنحوغيرعلىللارادةاتجاهاغطأجوبرأنذلكمعنىو"لإسةطاعةقى

.،لمجراميةبرادة"بأنهالتوصنةذلكويهفى،ونواهيهالشارعأواسىتحدده

تتجهلمئماقطلوبالعاتحرزلمفىكونهاوالإرادةالقانونبينالتعارضيتفعحو

شكدونيعلمالخئةءوالجانىةالشارعويفرضهالعاهذايمليهالذىالنحوملى

التمرفهذاخطوريدركبأنعليهالمفروضبالإلنزام-تصرفهعند-

وهو.-نرادتهوجهفقديفعللمفإن،يدرأهاالذىالنحوفىيتخوأن

ءالقانونحددهالذىئالنحوغيرملها-عالم

نلإجرنميةالنتبجةأنهىالعدىغيرئلمطأنجربمفىالمةأنئلةالفنهاءبحنةبذهب(؟،

اقجربم:هذاعهه،مظ"محكثةطهثمشجبللنوتمغكننقة+غ"،بليتهاأن،فى،متوقعة

بتوغلمنلجاقهىكونالةمنهأنآخرونرنرى.!ع!قك5حةمء+5"قع!ر+م585-

،تيحمنحعصجممكفقةهعقكتئ:قوقعهاوسهفخكلنأنهمنالرغمبخنيرالية.الننبجة

الهطأعناصربنهئلةتييرولكنعةمخددلاأغهاالآرنءر.مببحعذهمه+ءمث"شية

الهطأ.تجريملة!عانفىبنطوىماالإشمارةهذهئوئبس،العمعىغبر
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تحدبداالعدىغرالخطآدراسةتتضمن:البررابىمممبم-نئلألا

وضعقىالنارعخطةباستقرأءوتختتملأنواعهوتفصيلالصورهبيابهاثملعناصؤ

بهها:ئاصةالأص!م

الاولالمطلب

العمدىغيرالخطأمناعر

:ةقرانالعمكىغيرونالأ:غعزلعىاقالامناععرعمافىثلأ9

وئلمافة؟القانونيقرضهاالقعوالحذرالحيطةبواجباتخلالالإهو،ئلأرل

."؟"جراميةالإوالنتيجةالجانىلمرادةبينماتصلنفسيةعلاقةتوافرهو

نلعنعرهذاقىالبحث:وئلزرلييالمبهؤبهمايىئبوغعرل-77ة

بها؟الاخلاليتحققثمكيف؟الواجباتهنهتنشأ:كيفامرينبيانيققغى

للعهدرهذاتحديديثيرلا:رفينررايبفيلأجمباتءصر7؟ال

يقوملالمذ،الواجباتهذهتفرضالتىهىالقانونقواعدكانمتاذاصعوبة

المعانى،أوسعقى،القانون"لفظيفهمأنيتعينو""23يهاأتزامالإفىشك

قررتها،التىالصلطةاياكانتالدولاعنالصادرةالصلوكقواعديثسلكللمذ

اللوانمتقررهن-المألوفمدلولهافىالقمانويهالقواءدجانبإلى-فيتممم

القاعدةيقررأنبشرطوليس"صورهاقىكلالإداريةوالهمنيماتوالأوامر

المعروفةهالقانونيةالممادرفسواءكل،نعة

فالقانون:والحذرالحيطةواجباتمصهـدروحدهالقانونئيسولكن

*نهععالقيفهلأالنلاحس!حمككن!ئخجهع7!نئألكحك!زلمافبةالأالعلي!الحكةونحت(؟،

العضربهذمىفيهأوضحتالعمدىغيرللخطأبفأنعر9+نهظيجنهعكعالنل+++خمج9مء،3مهكج

اضطامتهفىكاتالئالخابةآغفل.فدالفاعيهأنالعمدىغيرالهطأيفزفى":فذبىفرت

الىالإجرامبةالننيجةيتوتمفلمالثخعبةو)مكانياتهومعلوماتهغلروفهلملىبلنخلرواجبهومة

فدرولكنحدوثهالممكاننوخأو،عيهالمفرونحةالعنابةبذلةلوتوقعياوصعهفىكلن

،خمققيج*كة؟399+م،"55:العنعر!هذينئلةالاشارةفىأنظر.،مخدثلنأنها

يحهـ+نف5،ئععفنيعم!مةعثفقلإثج5؟هةنهككتعنهثدلائعقعب"مه+كج57،(21

ميجهق!ةمنالاخ+مهفىس"+آحلكقحعنئقع-+.9"55،+..ككتج
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للمجعمع،فائدةمرتحققهفدلماذائهاقىخطيرةالسلوكمنبأنولايبرح

:2افقل!يتصرمنالرنمب!عو.""فكهاتالسياروفيادةالجراحيةالعملياتعإجراء

النحوأنهذاعلىفيضحقق،والحذراعيطةبواجباتلمخلالعلىإتيانهاينطوى

مصدرها"عنالتساوليموربذلكو،القانونقواعدليسالواجبنتهذهمصطر

:قروإذ،العامةالإنسانيةافنببةهووالحذرالحيطةلواجباتالعامالممدرأننععتهد

لهيفقايباثرأنيتعينالذىالمحجحالنحوتحددالقواعدمنمجموعةاغبرةهنه

فةتكوفى55.ايرءمةواعتباراتوالفنونالعلوموتساهم،السلوكمنميننوع

منتقررهمامصدرإنهعنهقيلمهابجانبالقانوناعترففإن،الحبرةهذه

الواجهاتوتنسبقيئهفلكمنالرغعلىلهنطلمهابيعترفلموما،واجبات

مبامزهنسانيةالإالخبرةلملييتممخهاالتى

لناانغمحتوالحذرالحيطةواجباتمصدرالنحوهذاعلىحددنافاذا

التعارضمدىتبينمعينعلىسلولشطقتفاذا،العامةالقواعدمنعوعةبذللت

بهنهأخلقدالسلولتهذالمفاكانماكللثتبعاوانغحبقنهماالاتساقأو

هنهقىينلمبلمذ،مجردنحوشلىيحددلاانلوكوهذا.التزعهاامالواجبات

الواقعيةالظروفقىبامهشظلاأنينبغىوإنما.،مشروبخا+"صرطونانالنظرة

ة!ينطوممةكانلمذاماالظروفهذهفىمباصرتهتحددكيفيةإذ،فيهاصدرالتى

ذاتهفىهوسيارةففادة:ذلكعلىلابنطوىأموالحذرالحيطةبواجباتنخييل

بهنثبإخلملهللقولعي!يكنلممجردةنظرةاليهنظرفافاذا،ممثروعصلولش

حددنإهئى،الواقعيةطروفهمنالسكلشهذانجردلملمفاولكن،الواجبنت

بفساهلأنساغ.ء.محددينووقتمكانفىمعينةبسرعةسيارةفيادةبائمباره

."3"الواجباتبهذهلمضرلهاوالتزامهمدىعن

جيج!ح!م8هكا5+مسة.(؟إ-

.2*9عة2؟7وغ3بالففنرفبةالفياعدجموغة؟934صنهماوص؟2ضنن(2،ء

-:عفةهةنع-كةتر75عع!تع+كذثه:مظلأمحثجع،أثنر

!!نهعهمظمنهنقظكظمة"ءص"محمكج.-...-!!(3،

نلعفوياتقانون-89
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التساولهذاةوئينرلببلمبوئيماتئلاخمث!رلجمذلعءممبفاللا2

شخصيىضايطأهو؟والحذرالحيطةبواجباتالإمخلالضابطقىالبحثيثير

فىعةبملمتهمصبرالذىالسلولشقياساصحىبالفمابطيراد؟موضوىأم

وحنرأحيطةأفيةالسلولشهذان3فان،المعتادولصأ-استلىمعنةظروف

طابتةلمؤاأما،بواجهانهالإخلالإلتهنسبالظروفهذهمثلفىاعتادهمما

هناإليهينسبلأنوجهفلاالزامهألقةاكىالحذرالواقععسلوكلقىحذره

8،مجردشخصبسلولشالمتهمسلولشفياسالموضوىبالضابطويراد.الإخلال

النابطهذاووفق،والحذرالعنانةسؤيدشخصاأوالمعقادالشخصقديهون

الشخصيبتزمهعمابنزولهرهناوالحذرالحيطةبواجباتالمتهمبلدليهون

العبرمنئيةأنهنعتقدصلوكل"؟".فىظنةالمتهميتزمهماإلىنظردونالجرد

بهقلناالذىبائتحديداستعناإذاوالحنمزالحيطةبواجباتالإخلالضابطنحديد

صلىكفقياس:وحدهبهلأخذلايمكنالشخمىفالضابصز"الواجباتهذهلممدر

أدنىقدرالفزامتمطلبالتىالجتمعمصامحةيناقضالمألوفبسلوكلالواقيىالمتهم

المجتمعمصلحةتمليهلماطجقانحوموضوىيحدديرالقدروءذا،والحذرالحهطةمن

يقرقةإذ،بالعدالةيصطدمالشخعىوالضابط.سلو!قىالمتهمألفهلمااعتباردون

شديداحذوااعتادالذىفالشخص:القانونمنسنددوناسئوليةفىالناستحقن

مثلهنماأنىإنيسألفلاالمهملالشخصلاأما،تصرفهفىذلكدونقلإنيسأل

؟لميلمناعتادهعمايهبطلمأنهطالماذللثدونظإنلايسأكقدبل،التمرف

يأبىو،الحذروضعمنأفضلالمهملوضعتجعلذلكإلىبالإضافةالتفرفةوهذه

ذلك.القانونىالمنطتة

أممة،المعتندالشخعىوقوامه،الموضوهىالفمابطهوالصحيحوالضابما

الزمفإذاوالحنريح"هالمجطةمنمتوسطاقدرآتعرفاتهلىيلتزماتدىالشخص

لأءالجدبدالمدنىللفانونشرحفىالوسيمذ،السنهووىأحمدالرزاقعبدن"بهور(؟)

.779عة528ولم

-الابىفحورمبدالرؤاقأنظر،ائتفصيربةفللمئوليةالمدفىالففهيأخذبهالغابذومذا(2،



-؟ي!-

محلفلاالشخصهذايانزمهالذىواءذرطةابمنالقدرتعرفهفى6أقبهم

قىاعتادهماالزمولوالإخلالاليهنصبدونهتراطلمذاأما،بليهيفصبلإ-لؤل

للصنةمنسندهالضابطولهداءلائمنألفهماءلىالتانونيترهلابذ،-عصرفانه

توضعلمفهر،والحذرالحيطةواجباتعتهاتصدرالتىللقواعدالمجردةآلعامة

المجتمعومصلغةيتقكذلكالفابطوهذا،معينشخصظروفإلىلجلنفلي

قفلأ.الةالعفهاتكلامحمبار

تراهىأنيتعينإغاو،مطلقةصورةقىلايطبقالموضوهىالفمابماولكن

الشخص.أنافراضذلكويعنى،التمرففيهاصدرالتىالظروفتطيقهفى

الندعولثمتعرفهنىأحينمابالمنمالتىأخاطتننهاالظروفبهأحاطتندبلمعتاد

المعتادالشخصالذئكانوالحذراعيطةمنالقدرطروتقىايزمقداكانإذعا

أسبدونه"وبدنمبطالإخلالاليهيمنسبلمالنزمهفإن،الظلروفمذهفىجقزمه

لأنىلفلا،،بثسخيللملزاملا"قاعدةالقيدهنافىوالعلة5"2"كلذبليه

تقرنالقةالظروفلمذاكانتإلاالمعتادالشخعيمسلكالتزامالناسمنعنلب

جميعاالظروفمذهتوضعأنوينعين5وععهم+"فىذلكتجعلجمتصرفاتهم

.ء.المكانأوكالزمانخارجيةطروفبينلتفرقةكلفلاالاعتبارصوضع

ظروفبينلتفرفةكذلكمحلولا،.ءهضضلاأوكرضداخليةبرظروف

مجعلونالمدفىنون!نلافقه!همنفريفةولكنة782مخه28وقم؟مج-نحمدالسنهورى

،-محسه+2.ح+*كعجةكخكبرونلحنراينظةثحمدبدالرجيد،المونحوعىالفابطمخوام

ء+اقم!نكعنقعمكجءكقكأ"جهر:محكفلة+قب:أنظرثكجكة.جهجثهة

+*503آه5مبر2،9م

حكامنهجعجقق-ءظبر38نطعظمة8ءبى+نجكوعهطبحنهكا+6؟!ك99.ءفمي!ععصى(؟،

5مة8مبر8ة،كج،،ككقط+ظلء+.مقال،

مصطفةكودعودكتورا785؟مظ825رقم؟بالسنهورىأحمدالرزاققتووعبدا

.68؟عة775ونم.ءهمبادممخءه،رافدعلىتتوراة3،،عد398بىتم

،بريرمبح8كة95"،87ب4عكةءةجظ""،ةنظك؟رى5.ءهكة:جالهطكة(2،

.8+هية،تضه.+هـئكنطعة.مقة

حبج+*58ؤ!،.ء88*()
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المارقهبعضالمتهمكوجودعنصدراقنىالتصرفمملفىتدخا!ا"وكق!هادية

هذؤفىفجأةالأنواركانطفاءشاذوظروفسيارتهفيهيفواللىكانيقالطرفى

قدانعادالشخصأننفترضأنناذلاثةيعنىو."ف"سيارتهفيادتهأثماءيقالطر

ومقداربهيتمرفاذىكلنالنيونحددثمجميعاوفاليرهذهبهأخاطمد

نسبفاذا.المتهم.لجملولشمقياعذلاثونجعلوخذرمجطةمنعايهينطوىما

مزدحمةيقطرفىأولبلافادها:الآتيةالظروفبعضفىيارتهفادنهأالميمإلى

كل...مجهداأوالبصرضيفأوينمامرأوالقيادةما.بأصولغيراوكانبالمارة

الظروفههؤهفىفيدتهافكرةلهعرضتأوسيارةقادمعتاداشخصاأنافترضنا

نحوشليتعرفأماقهمفهليتصرفكاالشخصهذالمذاكانعماتساءلناثم

بنذل!اليارةيؤدهلكان:المثالبسبيلودلى،ونراحيطةأكثر!ن

علكأصلا!قدملاأمكانقيادتهافىءيبلىأمكانالمتهمبهاقادهاالتىالسرعة

لشفشالملابةالذأنبةأى6آاخليةااظروفا!نالشفرفةالىالفقنءبعن!عب(؟،-

والنافيتقالهاإينعينظلأولى،والمكنالزمانكظروفالعامةالهارجةوالظروف،نلاهم

أنظبر:بالتانبةومحبطأوفىالأمنمتجرداالمعنادالشخعنيفنرفىأى،جائلاعتدادبتهـبن

صطفكسرعودعودكحورا"278من925وتم؟مجالصهوتحقأعدالرزاقعبد"يهتوو

والمطق،القافونمنلهالاصندذبزأنه،التفرقة:هذهالأحذنرولم.مم4،ظ982م8ر

للتفرفقوتقوم.كلفةحهاالاعتدادوا،ة!اكالظروت)غفالةإما،أحدبيلبنغيريقبيهلا

عزضةلؤ!تلاوواقخبةالبدنبةالإصكافباتمتوسطشخعأالمنادالعضنقصور،طلفتقدة

شأند.لاالهضأنحابطولكنه،معبنةنارجةطروففىلهاوففأيتعرفالياللأيهفية
معينففلروففىالترامهبنعابةوالحقرالذىالحيطةمقدارقوامهولمعا،الإمكفياتهذهئعدى

محميلأو(لحنرالحيطةواجاتأنالتفرفةهذهو!تزض.فارجبةئمداخليةآكانتصواء

الا!رمجلهاأفهالحفيق!ولكي!،يةوالذهالبدفبةالامكانباتمنوسطمنكلنغرؤنالقا

واجاةم.الحيعلق-ولبست.فيهاظبقالئالظروفباختلافنطبيغهااختلفدوئن،كلفة

تمتدكنب!ولهكغهاعسةفرفمباشرةقاتباىبتعبناققسلوببالألخسبمتعلقةقالطنر

بتبكآقه-أبممغينةغلروففىهذاقلتصرفكلالإقدامابهشمنكلن)ةامامخديدلملى

ضرطتبعظعلىبفدملاوحذرهحيطنهمقفنرحثمةالمعتندطلعثخعي،نلإجام.عنه

قتوافرأندونضبففى6كم.اأفدمفلمذا،لد+مايتونمرميرطخيهضض)طنبأغهامققر

المثضهبفعلكلنكاينعرفلأفهلمفهومخطىءللفمافونمطابقمخوكللأجائهكيهبلإمكأفيابخاقطلبة

..لنظرترفب-هتهفىستبلى
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وتصررالمتهمبهكبينالمقارنةأنالبيانعنوغنى2الظروفهنهقىبلقيمادة

تتسع-إغاو،القميادةعرعةعلىبالجاكهذهقى-تقتصرلاالمعتاد"لشخص

الةانباعهكاسنعمالالمتعينوالحنرالحيطةبمقدارتضصلالقةالوجهنتلكل

-فصرفقدالمتهمأنالمفارنةصهنهتبينفاذا،.هءمعينةلمعاراتإعطاءأوثلننبيه.

بواجباتبإخلالللقولوجهفلاالمعتادالشخصيتصرفالظروفكاهذهحفى

وحذرأحيطةنحلكمنأقلجوكلتصرفقدأنهثبتةإخاأما،والحذرلهلحيطة

ءالواجباتبهذهالإخلالبليهغسب

مختلط:موضابماإنماو،خالصاموضومجالمبعدالضابطأنبذلكيتضحو

الاعتداديتعيه!التىالمتهمحيثظروفمنشخصىوهو،ا-اسهفىحاموضوههو

؟أقوضوسجانبهءلىبذللةطغىقدالشخمىجانبهإنيقالألاولكن5بها

فى-الانساعيعنىتمرفه2المخرفيهاأنىالتىالظروفيالاعتدادأنفى-لاشك

مقلحارعلىاقوضوىالجانباقتماريعنىإنهبل،الضابطلمناالشخمىفلحانب

الظروفهذهفىالمعتادالثمخصيلنزمهماإلىنحديدهفىينظرنذ،والحنرالحيطة

يتضممه،ماوأهمالغمابطجوهرهوالجانبوهذا،القزامهالهماعتادماإلىلا

غيربالظروفالاضدادوما،والحذرالحيطةمقدارتحديدمنهالنىضند

أعلاموضوساليزابطهذابأنالقولساغنمومنءتطبيقهلكيفيةعوضيح

شخصيةهعناعرذللتبعدبليهنوتغماف

افلأيقوملا:للاجمرئ!يختحخلمبهيايررئرةبهي!للنفمصردو!علئ-اللأ03-

كلالقابونيعاتبلابذ،والحذرالحيطةبواجباتخلالالإبمجردالعمكىنحنر

ومن،معينةإجراميةكتيجةالبأفضىإذاالسلولشعلىيعاقبإنماو،ةاتهفىصلولش

فيهنحوتكويبكلوالنتيجةالإرادةبينتجصعصلةتتواقرأنمتعيناكلنم

توصفأنبذلكفيموغالقانونلوممحل-النتيجةلهذهبالنسبة-ةلإرادة

صاحبيسأللأنكليكونلاالصلةهذهبغرو"،إجراميةبرادة"جآنها

النتيجة.حدوثعنالإرادة

احمبانىفيهايتؤقعلاصورة:صورتانوالنتيجةرادةالإبينالنفسيةوللعلاقة
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*ناستطاعتهفىذلكحينكانفىدوئللجيولأجهدايبذلفلاالنتيجةحذوث
ولكنالنتيجةحدوثإمكانالجانىفيهافيتوقعالثانيةالصورةأما"واجبهمن

يتوعو،حدوثهاعدمفىويأملعنهايرغببل،لمرادتهذللتإلىنتجهلا

غيراغطأعلىيطلقو.تحدثلنأنها-احتياعذعلىمعتمكغيرأومعتمدآ-

تبصر*بنبراغطأ"كاأوهىالواغيراغطأتعبير"الأولىالصررةفىالعمدى

فبرأنونفمل،فعةنههقيجع(ثغم،-كثمكتسعقةةآنمحكلجفثثغلكطدكا

لحةيطلقو؟،توخبدوناغطأ"أو،باتوخاقبمحوبغيرباغطأ"عنه

التبصرهمعالخطأ"أو،الواهىاغطأ"تعبيرالثانيةالمورةفىالعمدىغيرالخطأ

عنهشابهأنونفنمل،+كا(حكفكثعهفحعمم9ءكككثمقهصرحمئ،آفعكلعفكثقنقطيجيح

.،التوقعمعاغطأ"أو،بالنوقعالمصعوبباغطأ"

أتالصورةهذهتفترض:جمرليمالؤانحسىنرقععرممصررة7ول4

بيههالصلةانعداملايعنىذلكولكن،برادتهلمليهاتضحهولمالغتيجةيتوخلجانىلم

ابمانىاستطاعةفى،كان:"تاليةاللناصرولهاقانمةالصلةففه،والنتيبةلإرادة

حدونهذدونيحولأناستطاعتهفىلان،ذلكعليهيجبكأنالنتيجةتوغ

بلارادصاتجاهوثمةالتوقعمن.نوعثمةأنذلكيعنىو.ذلكعليهيجبنهن

تتخذالمحوهذاوعلى؟معينةبجراميةنتيجةإلىبالنظرالقانونعليهايوافئلا

فىمشروعةتكونقد-وقاخإلىاتجاههاصورةوالننيجةالإرادةييناللافة

كلالإجرايةالنتيجةحدوثإلىأن-تفضىتحققتلوشأنهامنولكن-ذاتها

الوقافىهذهإلىاتجهتالتىالإرادةبينالعلاقةمنلنوعأصاسالصلةوهذه".

جرامية.الإوالنقيجة

الإجراميةوالنتيجةة9الإرابينالمالسيةالعلاقةمنالصورةهنهولتغقتة

وأتذاتها"ف"فىمتوقعةالطعجةتكونأنهو:أحاسىشرعذيتوافرأنيتعين.

غنه.8ح!،*.8ءبمق!نهيكنهعةطنهة+مظنة48ة9.د385ة،"كلب،لأ(.
بىة5+وى2!تمت!عمالعفةمةميج+جهمر"مكي88"حهاله+ءعيبئجثءألصج

حع-*صى"2ء3،0
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أنيأبىالمنطقأنالعثرطهذاوعلة.حدوثيادونالحيولةالاستطاعةفىيكون

مالمفاولتحديد"،روهيستطاعمالابدرءأومتوقمالبم!ةمابتوخشخص!طقه

فتساءلأنأى"؟مانهسبقاتدىالفمايطتطبيقيتعينمشوافراالشرعذهذاكان

حينمابانتهمأططتالتىالظروففى-المعتادالشخعةوسعفىلمفاكانعا

فإن،وسعهفىذلكيهنلمأمدوصهايحولوأنالنتيجةيتوخأن-تعرفهانى

ء"آ3بةالمطلوالنفسيةالعلافةتوافرتوسعهقىكان

العادكةالسيرنطاقفىيدخلحدوثهالمفاكانبلامةمموالنتيجةتعدولا

الذكةالنحومعمتفقاإحداثهماإلىأدممةالذىالسببىالتسلسلأىكان،للأمور

ندخلهالايتفقغاذةعواملنمرةحدوثهالمفاكانإما،"3"لحدةالأموربهتحرى

أخلتقاذا:يتوتهعالمبنالمتهميلامنلا،مقوتعةعيرنه!الأمورمألوفمع

واحدةمرةلهتعطيهآنمنبدلامرتينقوا-المريضفأعطتبواجبهاعرضة

الدواءظوورةفىعنماوضعصمحصاولكن،الطبيبتعليماتيذلكتقضىكا

موتب،الثانيةالجرعةالمربضتناولعلىفترتبالمرنينيينمفمتالتىالفترفى

إفلدلهامنالرنمفهلى:المقمحةهذهإلىمضحرفالايعدلمفمرضةخطأفالهب

لأنهاالمريضوفاةتوخوسعهافىيكنفاعليهاالمفروضةوالحذرالحيطةبواجبات

ساخولمن،خطأالنتيجةلمذهبالنسبةبليهانسبفلإ،شاذةلهواملثمرةحدثت

الضررهى،توتعهاوسهافىكانأخرىلنتيجةبالفبحةاغطأإليهابتسبأن

الدواهلمنهلأ.منمضاعقةجرعةيضالمرتناولعلىنرتبالذىالصحج

الجانىأنةالصوزهذهتفترض:لإبىفسبماتهـغةنوفعدر-7ول5

مجالةتحاورالصورةوهنه،لمرادتهإليهاتتجهلمولكنجراميةالإالنتيجةتوقعقد

ءمحججنهبطعة+كطأ8رجه+فكلأةحلأالعلبققعب؟،بىءلخهير(؟،

همنهكاعدطعب58جه+مقب(2،

ةهل+ك+ء:معنهعنهعبنهنهءثقأ9كامحجهد؟ءكلية-كمعهصهودكعتكنهر8قمقء(3،

،8925ءذ2،58مةتج،8-".
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عنهقوتفقرقللفعلممكنكأنرالنتمحةتوقعفىمعهوتنمترلت،الاحتئليالقصد

بقولناالصورهذهنظاقتحديدونستطيع.النقيجةهذهإلىالإرادةاتجاهمدم

يعدلاالقةلافعلممكنكائرالإجراميةالنتيجةتوقعحالاتكل"نشمللمغا"

الذىبالفايطمرتبطنطاقهذأنذلكيعنىو،"؟ر،فيهامتوافرالىالاتيالقصد

منلاحتمالىالقصطنطاقعنخرجفما.،الاخمالىالنصدتحديدقىبهنأخذ

فطاقةفىحتمادخلالقصدهذالنوافرلننطلبالعنصرلانتفاءالنلإجةنوقعحلات

وقلنا.،القبولبنطريةالاحتمالىالقعدنحديدأخذنافىوفد5للخطأالصورةهذه.

ثانياغرعاواعتبرهاقبلهاثملفعلهممكنكانر4انديحالجانىنوغبذا"يتواقرأنه

22،
ألاتيتين:الحالتينيشملالتوقعمعالخطأبأنالقولذلكويستنبع،،

نبتإذاحدوثهادونللحيولةكافغيراحتياعزعلىحلمدوالاالةدحةقوفعطلة

وعكمالنتيجةتوخوحالة،لذلكالكأقخالاحةياطاتخاذالجافةنىوسعكانآفه

يستوىأنهبعنىمما،حدوثهادونللحيولاطا!حااتخاذءدمأى،بهاالاحنراث.

سيارنه!مخضيقودأنيخطأالههورةهذهومثالءحدونهاوعدمحدوثهاديه

فىمهارتهملىيضدولظكنه،المارةأحدبصايةفمعوقعمزدمطريتةفىببرعة

حدؤثهاهوعدمضابةالإحدوثلديةيستوىأوفلكلتفادى-للقيافة

إرادتهلملمجاتتجةفاالإجراميةانتيجةاالجافةتوخلمذأنةالبيانعنوغنى

فلا،حدوثهادونتحولأنشأنهامنالقةالاحتياطاتاتخاذوسعهفىيهافةولم.

.لا"باا4العمدى.غرالخطألنصبةدوجه

عدمقىالصورتانتمعق:ئنفممضرللععرقمعمررفىبهيىئبفارقىه7ال6

بحالا!قىالتوقعتوانرفىوتختلفانجراميةالإالنتججةنحداثإلىالإرادة،تجاه

كمحضبرءب-ةطحمل"+بلك*+و8ءبى"ممكطكه(؟"

المونه.هذالاهةكة7!ةةرقمأقلر(0.2

وقكونة،للجسغةالمعغوىالركنلاكفاءالجنائيةالمسنوئبةففوملاالوضمهذاوفى(0.3

-..:الضربأووالجرحللفتلبالنصمةأنظر،نجائيحادثثمرةحادياتها

ءب-!ةهئتهظميتهشنظمج+ةكعة!د+ه!العع!هـ5مم+!مر+.هلأ050
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منقدرفشه،ذلكمنأعمقبيتهماالتشايهأننلاحغ!ولهكنا"لأخرىدون

علةالنتيجةلايتوخفالجانى:نطاتهفيهمااختلفإنوبيهمامشنركآلتوقعشم

فيتوخ:حدوثيا-واعنهصورةلايتوخ-فىفىالثانيةوهو،فىإحدائالاطلاق

سبرالأحداثهحنمنيأملهمابففلأواحتياطهبففلنحدثلةأنها

،العمدىغ!لرللخطأالمعةادةالصورةهىالتوقعفيهاي!عفىالتىوالصورة

أمافللاف"ف".محلائيستوهى،اظطأ!حلفظأطلقاإذالذهنينصرفبديهاو

وهى،موالتوخ،مشقركقدرالقمدبينوفبيمهاالتوقعفيهايتواقرالتىآلصورة

شطرانطاقهفىيكخلونالاحمالىالقصدفكرةفىوسعونةفمن،الخلافدمحل

نظاذمنلذلكتبعايوسعونالفكرةهذهقىيسعونومن،المورهنهمن

فيهايتواقرالتىالصورةأنيتبينالخطأصورتىبينالمقارنةوعند.الصورةهذه

حدوثتوخمنأنذلك:الأخرىالعمورةمنخطراالمجتمععلىكفرأالتوقع

لمشخصبهينزمعمايزبملىلاحتياطمنبقدرملزماأصبحجرانهيةالإالنتيجة

هذهأنلاحظنامالمتاالخطورةهذهوتتضح،النتيبج،هذهطلاقالإعلىبتوخ

القصد،لاحنمالى"2لمهفكرةيتوسعونقىعندمنبهوءنزجمجالاالقمدتجاورالصهورة

جراميةالإالنتيجةالجانىيتوقعفقد:إطلاقهعلىصواباليسالقولهذاولكن

أقلذلكفىيكونوفد،محدوداالاحتياطوسائلمناستطاعتهماقىويكون

التوخهذاإمكانياتكللهأتاتظروفقىالنتيجةيتوخلمممنغرا

عليهءوأوببصه

أنهاالنفسيةاللاقةأهمية:ئلنفممبللممرترللفانرفيئلأقي7وللأ

الإرادةانتقاءحلاتبينوب!نهافييزفتكفل،حدودهالعمدىغيرللخطأرمم

،كحعنهبءظلة"لهطحة"وى9*م355-(؟،

للجرممةلضوبةمشدداغلرفآانتوعلعتببرعلىالإجلالىالعقوباتفانونشوتد(00.2

نظرنىللة:أة(كارنم،16المادة،نلعمديةغبر

!عس!عة8ءهثه+منيكعة5+م!حعح!مةكة9مفكهةمكعءكيلظمه+طج
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الجمائى:القصدبينوبينهافييزكذلكوتفل،صورهافىكلالإجرامية

واجبه،ومناسةطامحعهفىذلكبهنولمالإجراميةالنديحةنلجانىيتوفعلمافإء

فةمحلفلاكزنهايحولأناسةطاعنهفىيكنفاالةيحةالجانىتوقعولمفا

تواقربرادتهاليهاقاتجهتالنتيجةالجانىتوخوبصا؟العمدىغيرللخطأالحالين

اغطأءدونالقعمك

.الجانىيسألالتىالإجراميةالنتيجةتحددباءتبارهاثانيةئهميةاللافةولهذه

يعفهوقد-برادتهوبينبيتهاالعلاقةهنهتقممالمنتيجةعنيسأللانذ،محتها

الفعلوبينبيتهاتواقرتأى،فهلهعلىعبنرنقيجآعنمسئوليتهابمفاءذلك

لفيا!المطلوبةالنفسيةالعلاقةإرادنهبينوب!تهانتوافرلمولكن،السببيةعلافة

عثرأوبجروحءليهالمجنىبصابةالجانىفعلعلى!سترفإذاءغيرالعمدعةافبطأ

الفعلينإلاالففسيةاللاقةتتوافرلمولكنوقاتهإلىذللثأفضىثمصحة

مثالففئ:الوقاةقال"،ونالإصابةعنمستولاالصحخكانالفرأووالجروح

بفناولهالمريضءأصابالذىالممسىالفرعنتسألفكنلسابق"2"الممرضة

وبينبيتهانوافرتلمنووفاتهعنتسأللاولكهاالدواءمنمضاعفةجرعة

السببيةءعلافةالفعل

انثانىالمطلب

غيرالصدىاغطأصور

يبينأنعليالشارعحرص:العبرىغبرفنلأصورنهرعر-7اللأ

لمولكنه،الهديةغيربالجرائماغاصةالنصوصفىغيرالعمدىاظطأصور

وقىبعفهاأوإحداهاذكرالنموصبعضففى،نصفىكلجميعايذكرها.

.25،-ص293رقمادلنهب.القم،العفوباتقانونفىدووس،حسنىنجببعود(1،

.(،،مامنن295الحابىالفعمسرورفتحيأحمدادكضوو

-"الموفههذامن77هص77غرقمفىطجورائبوله،0.2
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؟غ7،الحبوسينيهرباغلمصة؟39طلمواد:جمعاذكرهاأخرىفصوص

إلىشارةالإعلىافتعرتالمتنداتبسرقةاغاصة(آه،للأخةامبفكاغاصة

بتعطيلا:لماصة(63المادةأضافتحينفى،محغيعجفاءضالإهمال"

أما؟،محغعجكادمحعةالاحتراسعدم"هىئانيةصورةالتنغرافيةالخابرات

صوواذكرتافقدالعمديينغبروالجرحبالقتلاغاصةان4ع238،2المادتان

والتحرزالاحتياعز،وعدمعهالةحمنث-الرعونة:علىفنصتاللخطأعدينة

واكوقى.لإنتباهوكأم5ريظنهكينهع،ئعش*وادوالإهمال،9قكاجب.محعنهة

،+مفبكعنهكظمتكمجةكفعكحقالالئكااللواعواتباعمراعاةوعدمفكعجئكجع،5+

الخط!حالاتبعضغيراعمدىبالحريقاغاصة36ءالمادةكرت.ذائهإيةوفى

بسببأو"عبارةكخحالاتمنتذكرهلملماتتسعلحمة؟عبفرةأردفتهاثم

ء"يم..هن،كلعبر32،كتقلأكككفهآمحةمحغجقجعفاء4ك+8"6صرإطل

عي!3ئيمسرابمليعي!لينلأصررملىعالتانينكل-7ال9

اغطأصورحدكقدالشارعبأناالقولوالقضاءالفقهفىيسود؟للنالببل

بجريمةالمتهمأدانيذاالقاضىعيامتعينافيكونالحمرسبيلكلالعمدىغير

يذكلها:التىالصوربحدىفىإئيهالمفوبأط!ياإنظواءينبتأنمديةغير

صياغةإلى-ببدوفيما-الرأىهذايستخدو.يف"يمةالجربهذهالخاصالنفن

علهالثارعحرصفيهايتفحالتىالعمديةغيربالجرائماغاصةالضصوصبعض

بعض-يرىو-العموىغيماواغطأحالاتمنتههورهيمكنماييحيطأن

الحصرسبيلعلىاغطأصور؟يانءلىالمثارعحرصأنالرأىبمهذاالقائامن

.بحةعهكلعع!9مقككأج32.5ءكعنمامه+ثعدة9"خدلح8ئعنهيج،كجمنهقنننه+ءـ*(؟،

مج+،هلهئة+مءلامبقع!يع!5ءمه+،9مهمر+م4.كععننهم6سب98ءهآ

ءم85فيرغمدمةبقهيحهـعحعهفه"+مرلحلنتئذ+7الهر+.3*.،همتجطفؤمدصر

كودالأشتاذ23،5منالسعبدمعطفيالسعيدالتورة376-منبدوىفىستاذالأ

؟8الرصبةةالججعة؟9؟6ديسبر23فقنههةغ.6ص2-27رتما"اعجلنبراحيم

-.-.89نم-27وغ
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منخاصافزراتمثلالتىالصورعلىيقتمرتطاقهالجنائىاغطأأنيفسره

دونالمدنىاغطأبهافيقومعداهاماأما،الشارعذكرهاالتىهى،الخطورة

تدعمه،لاالقانونفنصوص:للنقدمحلتقديرناقىالرأىوهذا.يبنائىلأف"

له،عديدةصورايذكربعغهاويحطأصورنينأوواحدةصورةجذكرفبعضهاة

ياختلاف.واتساعاضيقايختلفافبطأنطاقبأنالقولمنالساغفالجسذللثومع

ققتفنلعمديةغيرالجرائمطبيعةإنبل،لهالقانونيذكرهاالتىالصورعلاد

قدصرحتالنصوصفبعضذلكإلىبالإضافةو؟جميعاجهااننلأنطقتقارب

تانونمن365المادة)صورللخطأمنتذكرهبمايستوى،تخرل!ب"أىبأن-

ولين"المثالسبميلءلىصوركانمنذحرتهماأنذلافةيعنىو،(ألعقوبات

الصورعلةالجنائىاغطأنطاقاقنهأريبررهاغطأصورحصربأنالقولمحيحا

النحوعلىالمدنىوافبطأالجنائىاغطأبيناقييزأنثبتفقد.للخطأنلطيرة

اوأىالحانحرالوقتفىيعدولم،القانونمنلهلاسندارأىهذابهيقولاكممة

لايدعمهافلهأصورحصرفدالمئمارعبأنوالقول5والقضماهر3"الفقهقىنواجح

بيانوإغا،صورهتحديدهوالخطأفىالبحثجوعرفلين:الفانونىالمنطنها

ومتىمتواقرايعدمتىمعرفةميسوراأصبحعنامرهاتفحتفاذا،عناصره

ذلكإلىبالإضافةو.ذلكإلىجديدادورهذكريضيفخولن،يعدبىذلكلا

كلآهفقالعمدىغيرللخطأواحدةفكرةبوحوديقغىالقانونىالمنطتةفإن

يذكرهبكارمنوجودهبأنالقولذلكوينلأضي!العمديةكلفةلهكي،غيرالجرائم

يعفةمما،أخرىإلىجريمةمنالصووهذهتحنتلفإذ،لهمورمنا)ثارع

فىانبطأصورذكرقدالشارعأنعندناوالرأى.الجرائمباختلافاختلافه

الممورمذهأهمببيانالموضجحعلىحرصهذكرهاكلبعثهوفد،المثالشيل

"حنفخلاحكععءم،527كمكعمر(،،

المولفد5منامن788رتمببخماأنظر(2،

9،ئقجععج،غصفهيجءمهقهمممعخثعهميج-ثخج(3،



8ممذ--ث

ئذاكانمبأنهالقولالحديثالفقهقىويسود.البمللهف"قىتحققاكثرهاوأ

تتسعرحبةتيهاعباراتالدلالةاسفعملفقدالخطأصورحصرقدالشارع

قدالنصوصبعضانيلاحظولكن4لهث"حالاتمالحطأمنيتصورمالكل

القوليكوننمومن،العدىغيرللخطأاثنتينأوصورةذكركلأقتصرت

افبطأمنحالاتنطاقهمننخرجأنلمليموديمالحصرسبيلعلىبذكرهما

.نموصأخرىفىوردتإغاو،النصوصهذهفىتردولمأخرىصورإلىتنتمى

أنالمثالسمقيلعلىاغطأعورذكرقكالشارعبأنللقولالعمليةوالأهمية

بجريمةمخهمعنالمادرانبطأاتماهحكمهفىيثبتبأنيبتزملاالموضوعقاضى

اكتفاءيمةالجرجهذهاغاصالنصفىالواردةالصور.إحدىلمليمعينةعمديةغير

الخطأءعناصرتوافرباثباته

الخطأ.عمورمنصورةبعنالقانونيعغيهمايلهافيماونبيهني

يمايتعينأوالجهاطأونقصانهارةبرالمضدسوبالرعونهيراد:-ئرعرمم578

مقدرخطورتهغيريرعملشخصيقدمجيعثالرعونةحيلاتوأوضح.بهالا

منحجرا؟لمقةفنذلكمثاد،ثارامنعليهيترتبأنمايحتملمدرلشوغر

الطريقبيكلأ،فىالمارةمنشخصاينالبهفإذاأحدايصيبانمتوخغبربناء

-5شخمتاييلأفيصدمالمارةينبهأندونفجأةاتجاههيفيرالذىالسيارةوقائد

تلمهارريةتواقرأندونعملعل!شخصيقدمحيثبرعونةصرذلكحمقؤ

وتتواقر.آإننمافيصيببالقيادةماغيروهوسيارةيقودكنلأدائهنلمتظلبة

منهتهاخةسنصمنعملاالمهندسأوالفةكالطبيبرجليهامرحينازعونة

والقواغدالأعولىمتبعغيرأوالعملهذ!لمباشؤالمتطلبةللمعلوماتحيهنرغيروهو

محعههمكقجكعبلممحم+"آ*+تمصير!،مرةمعييآ"ثذالمصرمغئة،؟،

5+5*لمحعمعة9مقثج+325جأ+مه+،8ةمة+هحئع+59مهب2مكعؤه+ممثعقه(2)

مةثنبتهءكلأ+م5قكهلا+ميفمود5طة5نت"ةكج75خقج+مئ(3،

.555مة،؟7وقم6بالفايرفبةالفواعبجمومة؟9غ،سنةدبسبر،غنه(،خ
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فىبهللاستعانةمخلىرايجهزالذىالصيدلىفلكمثال،فنهأوعلهفىالمستقرة

الذكةالطبيبأو"فلأالمخدرةللمادةالمقررةالنسبةمجاوزاجراحيةعمبيةلمجراء

يصعالذىالمهندسأوبالتخديرمختصبطبببمستعينغيرجراحيةعمليةيجرممة

منهاجزاءاجهيارأوبتمامهبعداتهيارهإلىفسادهافيفضىبننءلإقامةفاسدةخطة

."2"بنائهنثناء

الجانىأتدمبذاماحاةيرادبهتمالصورة:لفلازتحخآلوتهياوصر783؟.

ولكنثارامنعليهيترتبأنمايحتلومتوقعامككأخطورتهفعلخطيرعلى

ذلكمثال:الآثارهذهتحقتةجونالحيؤلةشأنهامنألتىالاحتياطاتمتخذغير

روافىوفوظرالحالملابساتتقتغميهالذىالحدتجاوزيسرعةيارةيقودمن

يتخذأندونهدمهفى.يشرعالذىالبننءوضاحب،لهك"ومكانه-وزمانه

الأضرارييلأ،منيصيبهةقدملموالأموالالأنفستتةالىنلمعقولةالاحةياطات

ضعفهاو"ه"هنسلصنريقوىلاسخصإلىيسلمهالذىالخطراءيرانوحاتز

551أذومنععنيهالصيطرةءلىدرايتهعدمأوالبدفة

الئالحالاتالصورهذهتشمل:للاففاباهوهير3ئلافىل782

-9آعة23رقم؟ءسالنفنيمحكةأحكامجموعة؟959سنةيناخر27ممنهه(؟،

5كاقعحئعع!بح-ة2لهكه5+.4ئ(2،

والأميه،بهالمسمرحللرعةفعىالأاطدلذريرالمنظمةواللواخالفواشةغددلكا(

الواقعة،غلروفالأملهذامنتقيدولكن،افىهذاائتزاممعسيارةةيادةفىخطألا(فه

الزمولوالظروفهذهتملبهاالىآلمرعةتجاوزفىالهضأفيتوافر،الفبادةفىالبدءغلىففد

6بالفانونيةالفواعدجموعة!9،كاسنةمارسأول!فة:بهالمسوحالحدالبنرةقلامد

ديسبر؟6ت،65ص38؟رنم6ب898غسنة!ل!ربأ28ة986من؟26رقي

؟962سنةبوفبة988028مي-275رفم8سالنفقمحكةأحكمجموعة؟957سنة

.7،3من؟83رلحم؟2س

.؟63ص؟ه8وقم؟بالفانونبةأئفواععجيرعة؟929سضةفبرابر7غند(8،

ء؟مة؟زفم3مجالمانوفبةالعواعبجموعه؟9كأ2سنةفوفبر7فننه(5،-
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مةكأناءذرالجهايدعواحتياطاتيتخذفلاسلبياموقفاالجانىفهايقف

هذهتفمالنحوهذاوعلى،الإجراميبماالنتيجةحدوثدوننحولأنشأنها

البخاريةالآلةمديرذلكضنل5،الامتناعطريقعناغطأحالات"آلصور

للافترأبالمعرضالجمهورعنلأخطارهاالمانعةالوقايةطرقيتخذلااوكة

بالأفك!حكانهويصيبفيةآارعيانتهفىيهملالذىالمنزلوحارس،منها"ث"

لمذاالحديديةالكامجازوحارس،"2"بجراحسيمرمويصاببعضهمفيقتل

القطاروتراخجمرورقربإلىوتنببههمالمناشالوقتفىاقارةمخذيرإلىيبادرلم

وحائز،الفحذبرقك"فىالأحمرالمصباحيستعملولمضلنقيهمنالمجازبغلؤقفى

عشةأذاهومنعلحبسهكافيةاحتياطاتبتخذلاالذىالخطرالحيوأن

ه،،،الناس

الجانىالقواعدسلولشبتةيطالمإذ:ئدلوا4ننباعصرئعافوعر783-3

أخرىصورةبذلكتتوافرلمولوخطئهعنشفا3ذلكاللواغكانتقررهاالتى

اغطأ،تعببرافبطأمنالهورةهذهعلىطلنةو.يملأالصابقةاغظأصورمن

ولكن.."6صورمؤلصائربتمعالذىالعام!الخطأ،نىلهتمبيزا،اغاص

غيرالمئوليةوةياماغطألتوافراللاعةكافمراعةعدممجردأنيعنىلاذلك

عناعرتتحفقأنيتعينإغاو،الجانىسلولشإليهاأفغىالتىالنتيجةعنالعمدية،

علاقةأهمهاومن،العمديةغيريمةالجرأركانتتوافرأنيتعينكذلكو،اغطأ

ء529ظ2كأ8وقم2بنلامانوفبةالقوئعدجموعة؟93؟سنةأبربل؟6شنة(؟،.

.296ممى9رنم؟؟النففىسمحكةأحكمجموعةلأ965سنةمارس22نة(2)

.؟3؟مة22وقم؟3-النفنىنهنمحكةأحكلمكوعة؟96آصنةيناير03!نن(3،

.؟533كامن68رنم،بىافمنيمحكةأحكلم؟جموعة9ه3سنةة!وبكا5فقنهه(8،

الغانوفيةالفواعبجموعة؟89؟منةنوفبر3قظ:الإكالعورةفىلضلأمثلاأخاركذنة

.565ن246رقم"مج

ء4"آحععع!5،مه+8اليوى.ء03يته0،ه(

ءعه!حعيجحكة53ث*مي!+الظحب.-مب.(6،

..386مى2.3لإنممعطقعودكودحتووا
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تلأكونصورةأنغبرتعذولاا"واغمخالفةأنذلك:والنتجحةالفعليقالسببية

يلاحظوءعناعرمرفلأتواقرمنبذللثتغنىلاوهى،لهمتالمجردأى،للخطأ

قدبذ،عنهاغطألتفىغركافيخالق!اللائحةلمأنهالمتهم6لهباتأنكذلك

التم!الصوربحدىلهكذلكتتوافروقد،مناعرهفلكمنالرثمعلىتتوافر

ه"22القاترنيحددها

قواعديشملكلعيثمدلولأوسعكافىاللواغ"لفظيفهمأنويجب

بإصدارها،اختممتالتىالسلطةكانتأبمالدولةعنالهادرةالآمرةالسلولش

غيرالجراتمبهاتقومالنىالإجراميأالنتائجمنعتستهدفالتىالقواعدوخاصة

بالمحةالحاصةواللواخالنقلوسائلوحيازةللمرورالمنظمة،كانواخالعمكية

هذاكافىاللاتحة"لفظويتممعء-.هالختلفةوالصناءتالمهنوتنظيمالعامة

8؟9،رع669رتمهسالمجاسه،؟29غفوفبرسنة92فىالبارود"بناىفنتعكة(؟،

قانونةمننبآ،ثخ)3*9.للهادةطبقآوهومخالفة،داعنالمكنةاريآعياراشفيأطاق؟فهلمذا

لوجود؟:معرهاأنقسبعطاعتهفىبهنلمبأنهدشاعةبقبلهفلا،طقةلعابةكرففببالفوبات

ئذاأسىءحمفىبداأواعمنلأمخةمخالفة!طجردالشخيلأن،نظرهعنظارجهاحائط

مداللانحةفخالفة:فظرمحلالقضاءوهذا.الخالفةمذهمرقكبوهوحبدثةمنهوقعت

و-ار-الفانرفبةالقيعةجثمن-قفساوىالاعتبنربهذأوسى،للخطامورةمجرد

يحةخلمذأنهالحموعبب،ايأعناصرفوافرعنمننيآثبوقهابهنمنموش،صوره

وليم،عاععرهعلةبناتهامغطوبةمنهامورةكلفاعتبب،وعناعرهالحطأور

وهد.لهأبةمجردتكونأنغيرالحطأصورلانعدوئذ،الأحوالكلفىموابأذللة

برأفالمحأنمنالرفيوعلى.منهاكلفىالمحطأعناععرقوافريشرطلملاقكونكذلنهلا

اصتطبحمدفىيهنأفهلمضوئفراميالهطأاعببففد،و،لامابةفعلهبجاالبببةعلافةلاخفاءالمتهم

استطاعنه،فىليسبماالمهمفكيفذكوبعنى،حانطلوجودعيهاالجئيبصرأنللتهم

حونها،والحبلصرلاالننيجةبنوفعالالزامواخن!بالهنرالاثزامافننةالأصتطاعةاكفتو)ذا

ولابهنخيهبتمووفلاالرنملاوحبث،الالزلعاتجهنهالإخلالهرالهظأوبومر

ثدين.نبعأالمحطوجصوو

ءممممكببضلا!ث3ويدنهت"5ال!ء+موىةغم!هةالعه3"تة.آحيج(2،-
ععيج3،تعةمههتجطآ

منوافر(الهعلأاعتبرالمولشحبثهذامن782كاصرقمهامثىفيلمليهاحكمالمشارالأأنظر

ومكانهوؤءلمةالمروروفلروفالحالملابساتنقتنبالذىآطدتجبوزفنرعةشيار؟تبادة

الترنممنالرفيكل(ى،قانوتابهالمسوحشىالأالحدعنتنلئلرعةمنهأنمنالرغمفى

واللواعهللقوايحةجحدود
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شأنقىباتالهقوفافوننصومنأهمهاومن،الدستورىمدلولهافىللقوافينللعنى

(لتهايةفىوتشمل،الإدارممهر؟"مدلولهاقىللواغذلكيعدوتتسع،المخالفات

هأنواعالهث"اختلافعلىالإداريةآلنعإات

يمة،جرذدتهاقىبامخالفهفنقوم،يخالنهالمنماجناجزا،اللائحةتفمعوقد

قامتعمديةغبرجريمةجهاتقوملمجراميةنتيجةحدوثإلىالمخالفةآفضتفإذا

يمةوالجراغطأينفىولاءبتيهمايل"ضرأشدالجانىعلىووقعتقيانجربذلك

اتقبد؟باالمخالفةعنالناشئةالجنائيةالدءوىانففماءبهقامتالكأالعمديةغبر

.""المتهمبسلوكمنواقرةاغطأعناصرطالماكانتعتهاشاملعفوصدورأو

يذاوء"5"اهلالصمحيحامضيرباالعاوينترضكذلك،بنللاتحةالعلميفترضو

اوبخ،فىهذابالفصلالجنائىالقضىانحقص،اللا!ةمشروعيةبعدمالمتهمدخ

؟جةيوللاذلكولهكن،للخطا"1"الةورةمذهانتقت"وأبهثبتفلمن

يشفلأنللخطأالصورةهذهومئال.صورهوسائرعناعرهفىوالبحثالقاضى

الحفرةعلةأوعامطريقفىوضهاالغةالأشياءأوالموادعلىمصهاحوضععمخص

!عت"!5+ـهةك؟الك9نلحءثج2،5+رع9ميج+لخر،9،

،؟5كأ3من36غوغ4سالنفن!محكةأحكمجموعة؟9ه!سنةفيهبركا5فقفه(2،

؟927لسنة23رغاناخليةوزارةمنثوربهبففىماافباعدم؟محوانراالهطأنعتبروقد

الكب.مصنمقالىالمعفورب!ارساليفنىاقق

،كتفعحعك!بحمب25"54،+ممثجوى،كا(.

ء+ءي"ع!مهةكةهـلملألاكج25"2،ممعميته(8،

،؟ءككاكاظ68رفم8بىالنغننمحبهةأحكمجموعة؟953صنةبوفيه35!نن(5،

لندورءبمخالفتهاتهماققنلداخلبةوزارة:2!ثور4طعدممنالطانىبثرهماأنفرروقد

بلمأن.عليهمجبللصحةمفتشآيعملالققالطبيبأنذقت،آ-اسلهليةبالحدمةنلمعحاتقبيه

ذنة.جدنمتعيبنهفبلمدرتفدكانتآصواءدبعذهالأمثالهالصادوة.اقعياتبتهفة

ممدتهـك!5+9لهدد.9،3"5.37*ثءك"م.مكعكه-(6)

العفوباتقانون-ه5
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بهلا"أوالموحالأفعىللسرعة9الحدالصيارةتيهبديجاوزأن"ف"وأفيهخرهاالتى

مرخعنغيرممخصإلىيسلمهاأنأويدنركهاالطرمنالأيسرالجانبعلىيتوتها

منالداخليةوزارةمنشوربهيقفىماالصحةمفتشيغفلأنأو،بالقيندة"8"له

إلىالمصابعلاجقىالإدللفيففىالكبمنتشفىإلىالمقورينبرسال

.،دقانهره

حالنين:إلىاختلافهاعلىافنفأصورترد:لقلأصرر:أممبل-784

غيرضتوغفهلعلىبقدمأنذلكومحل،لمديابىنثاطالجانىإلىفيناينصببمءالا

الاحتياطاتمتخذغيرولكنالنتائجهذهمضوقعاعليهيقدمأنأوافنطرةحمجاث

الاحنيماطوعدمالرعونة"صورنىالحالةهذهوتشمل؟تحققهادوننحول"لتى

يتخذألاذلكومحل،سلبىموفق!الجانىإلىفيهاينسبوحالة؟،والتحرز

وعدممالالإ"صورةالحالةهذهعلةوآهالهقة،الحذرلمئيهايدعواحت!اطات0

وفقاالجالتينبحدىإلىفينتمى،اللوائحواتباعمراعاةعكم"اما،ققك.الانتباه

به.تأمرأرفعلمنتتهخاللائحةكانتاذابلا

للبحثأهمبةفلا،انلفأصورإحال!توافرنبتبذاأنهالبيانفىوغنى

ءمتهالهلا"صورةبأيةاغطةيقوموالقانونيةلهلقيمةفىلقساوىبذ،سيهرهائ

ءالعقوباتقانونمن(أولا،مم76اقادةفىمنيهاالمنعومحنلملخالفةوهى(،آ

ة36؟من29،رتم2مجالقافونبةالفوئعدبنهرعة؟9كا؟سنةفوفمبر23نفق(2،

.655مى؟66رنم9سانقغيمحكةأحكمجموعة؟958صنة!ونيه؟،

ة36؟من29غوقم2بالفانوبهالتواعدءوعة؟9كا؟منةنوفبر23نتق(3،

-.6كا8؟2؟رقم؟؟سالقافونيئالفواتجموعةآ96ءصنةيوفبه2ك

.3؟ميكا8رنم2بالفافونبةالقولعدجموعة،935سنةو!امأولسفة(8،

.؟5كأ3صكا41رقم8سىالنفقمحكةأحكمجموعةآ539سنةبوفيهكاءضق(5،

:،الامتناعصورفىالهطأ"كلأنظر(6،

لاععمكعثيكامحكعهكم"جلأمةخئ+طاكلمحنعهبرهر(يج53مبرصته

-29رثمهالنفنننعكةأحكاممحكةأحكامجموعة؟539سنةنوفبر؟7شنظ(7ة
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الثالثانطلب

العمدممةغيرانبطأألخح

بالتوقعالمصحوبالخطأبينزي!لاهوالخهلأتقصتمأهم:587-.تجبهبيرت

لتقسبماتمحلايبطأولكن؟دراستهوقد-تقالعت،بهالمصحوبغيرجوللخطأ

واغطأالج!ماغطأبينو،المادىواغطأالفنىنفطأبينافييز:أهمهاأخرى

واشيطأالجمائىالحطأيحرالفروففىنبحثالدزاسةهذهختاموفىةاليسير

ثلدفىء

عنرجازالفنالفةمابصهدربانبطأيراد:لهىنباقالأوئئفنىشنالأ78لآ

يتحددو"مهتهمبهأعمالشنخطأمنوالحامينوالمهندسينوالصيادملةكالأطباء

وقد،المهنهذهمباثرةأصولتحددالتىوالفنيةالعلميةعدالقواالىبالرجواغطأاهذ

سومالتقديرأوصحيحغيرتشيقاتطببقهاأوالقواعدجهذهلخهل.إلىاغطأهذايرجع

با+مواعدلهغأنفلاالمادىالحطأأما"تقدلمجىمجالمنالقواعدهذهنخولهخميما

بهايلرمانئالعامةوالحذرالحجطةبواجباتالإخلالإلىيرجعإغاو،.السابقة

الواجباتيهذهينزمونباعتبارهمعغهمنطاققىالفنربالومتهم،الغاسكافة

بالنصبةالتفرقةهذهنشأتوقد.الفنبةأوالحلميةبالقواعديلرمواأنقبل.العامة

العلميحكمهاالتىالمهنصائرإلىامتدادهاتحمالمناقولكن،الطبيةلللأعمال

:طركزالفنرجالسائرعنالأطباءيتميزلأنالقانونفىمبرر.لاإذ،الفنوة

الطبيبيصفأن:فنياخطأيعدلماأمثلةنذكرلنفرفةاهذهولتوضيح.خاص

اصندلحءفىيغفلأناو،يتبيتهالمخاصةلحاسيةالمربضصحةلمليأصاءدواء

علاجوسيلةيطبقأنأو،المريضحالةخطورةيرهتقكلعكملمخهائىطبيب

بى6؟958سنةديسبر6ة،7آ!م؟6آرنمسه؟954تنة!ي!ربأ6ة86حى

صنةبوفبه28ء83؟ظ235وقم7ص؟956سنةبوفيه،ء2لم9مة8هعنوتم

.لحة.806مركا؟3.؟-وتمج1بى؟9-1.-
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جراحيةعليةطبيبيجرىأنفمثالهالمادىاغطأأما؟بتهاتجرتسبتةلمجكية

فةبعفهاينسىأنأو،احيةالجيالأدواتتعقيميغفلانأو،سكلانوهو

المريض.جوفة

القولإلىأولافذمجوا:عليه!كبيرةأجيةالتفرقةجهنهالقيهنلونعلقوقد

عك.منالفنربليحوزهمابهأنكلكواحتجوا،الفنىانبطأعنمستوئيةبألا

فىإننم،الصحيحالنحودلعهنتهيباشرأنفىفقةمحليجلحهبأن!ل

العيةالتقدمثنالتهايهوفى،القانونرقابةعنيغنىمالهالعامالرأىرقابة

تنيذ،فنيةأخطاءمنعنهيمورعماإلمسئوليةالفنرجلأمنإذاإلايتنحلا

بصسطلمالقولهذاولكف.والابقكار"قلأالاجتهادعنيثزي،بهااوائمتهديده

نإثم،القانونمنسندذاتغبرالمادىوانبطأالفنىاغطأبينفالتفرفة:النقد

يعنيهاكىالمجتمعمصلحةيهددالفنىخطنهعنالمسئوايئمنابفنرجلاتفاء

-بازفابالتهديديقعنطر-الفقرجلوحملوممالحهمأفرادهحقوقحماية

ذلكبعكالتفرقةبهنهالقائلونذمبوقد.يقظةودرايةأكثريهونانكل

المادىاظطأأما،جسيمالمذاكانلملاالفنىالخطأفىمصئوليةبألاالقولإلى

يصادفهدالتىالصعوبةذلكفىواءجة؟العامةللقواقدعنهالمسئوليةفتخضع

يقتضيىمما،نخصصهميدانعنبعيدةفنيةمناقشاتفىنفصهأتمبنالقاضى

الأخطاءفىالبحثواجتتابهالفنىللخطأالواعنةالحالاتعلىرقابهته6فتههار

البحثحريةمنقدرا!طلبالعلمىالنقدمفانذلكإلىوبالإعافة،لهليسيرة

ولوكانتأخطائهعنكلمسئولاالفنرجلبفاكانيتوافرلاماوجووالقجربة

.-"2،.
الفغهاغطآبينالتفرفةانتقدممدد:معيببدورهازأىوهذا5يسيرقاقهه

،+ءحع!.لح"*9+لهثع*5+تمكجكن+*2.5م32ؤ:الرأىهذافىرفى(نظر(؟،
حيدئ5ةمةك9ي+.مككهكلكم*.لمحكج

القصمم،؟ةس)المحاماةآ935صنةبنابر26فىالجزةمحكةفىلنفرفةجهذهأخيجت(2،

علقهأطها:وجهـاتةالطبببالامسئوليةأنالحكةترى،فقالت(8لأ؟ن2؟6وقمنلااني

=،فىذاتهبالفنلهعمأنولابذكمتعلفألبنوظفبهما،ق:!ملا!أمايبرعنهوهو،ضنبعته
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أنبذلكيمثهد،التطبيقصعبةإنهاثم،القانونمنسندفاتغيرالماتسراغطأ

فثامثال،مادكةخطأمجردغيرهمعندقديهونفنماخطأالبعضفظرفىيعدعا

لعلاجهإخصائىاستد،ءإغفالأواللائمالوفتفىالمتشفىإلىيضالمرنقلعدم

اليسيرواغطأالجستماغطأبينالنفرقةفانالتهمايةوقى؟مشورتميئ"لميكاءأو

الأصبهاينتهىأنيخشىمماعليمهتعتمكواضحضابمذثمةفليس،(تديقصسيرة

.القانونقواعلىتغبطهلاتحمإلى

تطبقأنيتعينوأنه،لمامحللاالتفرقةهذهأنعندناوازأى

العامةالقواعدمهتهمأعمالمبامرتهمفىالفنرجال-فىالفادرةلأخطاءكل

وأالقاصىعمليعقدماذلكقىوليية،العمدىغيراغطأعناصرنحدد،لقة

.تقطيرىمجالونمةفنأوعلمفىكلفواعهمصتقرةفثمة:العلعالتقدميهدد

بصطبيتهالمتعلهققالحط!"العامةالعلميةالأصولتقررهأوالقواعدهذهبه!عترف

تواجهبةصعوولا،جسيماأميسبراسواهأكانالمئوليةتنثمأعقهالمستقرةةلقواعد

اغبيراستطاعةوفى،واعنةمعروفةهىإذ،القواعدهذهعنحينيكثمفلقفضىا

هذهبذ،العلمخالتتدمتهددأنالمسئوليةهذهشأنمنولميس؟للتاضىيبرزماأن

العلمفيازحثيفترضو،خلافمحلليستالغالبفىوهى،رأسخةالقواعد

بساعةأونهمهاأوسوءبهاالجهلصورةالخطأيتنحذأنوسواءيها."التسنيمظلبا

فلاشأن،تقدنجىمجالمنالعلميةالأصولقوالقواعدهذهققررهماأما.تطبيقها

فىالصحةمنقذرايفترضوخلافمنفيهيدوربثاالهلميعترفإذ،بهللقمماء

برأىالفنرجلأخذلمذأا:نطأيتوافرفلاثمومن،تتنازعهالتىالختلفة،الآراء

الفنىالتفدبر،لانلهلميخفعلافىالباأما.5.الجيلالفنضحلخلابفى!لبهلايلم-المهنةنحصو=

فهو،طبيأالمقررةالفواعدبؤللةظلفآالطبببفبهيفحمادىخطةلأنهالعلمىوالجفلهادلي

شضةآىمئمأنفبهالطبببشأنالعامةالمسئوليةتحتيقعالهظمنالنوعومذا،عنه.:مسئول

."جخر

الفانونمجة،الجنافهونلجراحبةالأطباءمنوئية:مصطنىءورردوع.روتقا(؟،

ء.6209بى؟*.بىموالاقتهاد



-.*7-

العليةالسند-بهأخذمنتقديرفى-لهأنطالماعرحوحبرأىأوخلافمحل-

طالماكانمبتلاكربرأىالفنرجلأخذإنالخطأكذللثيتوافرولا،القوممة

بءاكانتالقثنموضعتوضعقدالهبمفىاراسخةالقواعدإنبلةبصرابهمقنشعا

بالطاجتعقرفائ،بهنوقشتاقىالألوبتجيزالعلمىالبحثالعامةالأصول

حمونعققدأن.القواعدهلأهفىالطعنعاليهااعتمدالتىللأسانيدالعلى
رجل"را!عمعلىالقاصىاختمداذاميسورايدوالعهلفىتثورالتىبلتالسو

أحاطتالتىالظروفقىوالففيةالعلميةبالقراروتقيدهمدىوقئو"المعتادالفن

فيهايتساخلاوأصولقواعدنمة.أنبذلكلهيخاعف!لمذ،الم!مالفنبرجل

أوالتمرفعايمقااظر،جفىحرجالابجدوأصولوثمةواعد"امعادالفنرجل،

وأجصيايهونهولاعبرة-،باينطأسلوكليصفالأرلىشلىالمتهمنخروج،فها

المعيارهذاتطببقفىيقخنوءالخطألهبلأبهيقومفلافلىالثانيةخروبأما،يمميرا

"مآمنيموز)تسائيابنمحنالتصودإلىيردوهذا،المتهمظووفقتراأن

العلميةبالمداتمجهزحكانقىيعملنأوكلفنهربالمنخرهءلايروزهماوانلب!

ببنههوالف!رجالفطأبهيقاسالذىالمعبارأنإنلاثيتغحو،بث"هء"والفنية

ص822مة8،5.رتم؟ب.55ارسيصذ،السنهورىأحمدالرزاقعبذقتورا(؟،

نيء6ونمالعاموالفم،.3ء.محنوالجراحيالأطباءمسمولبة،مصفةعودكودادكتور

5355ص

بناي2فىا-قئنافصرمحكة،ففضتقةالتطهذهفبذلمليالحانحرالوفتفىالفضاءركلعل

العاصة.للفواعدتخفعللحبببمسؤنبةبان(لا؟3من833وغ؟6عن،الحاءاة؟9كا6سنة

فإتمذاييرا.أوجميمافقأوغيرفنبأظأبهنسواء،فوعهمهماكلنخطأوجودتحققمي

-ظامرةطبيةمسحةلهالهعلأهذاأنولو،ييرأخطوبرتكبالذىالجبباظخالحكابح

+5رتم3،س،،.الحا؟943سنةديسب"كافىالكابةالاكندتحبةمحكةوفضت

اهمةالهطأنهختفرفق.يونخعهنتيجةعنس!ولةيخطىءازىالطببببأن(78حم!

الأهمية.همسيهلهافإن،المدنبةبالمصئونبفالحكينهذبننعلقمنالرنموعلي....وا!ميح

الجائية.المنونيةق

رقملا؟6سالحاماة،؟936سنةبنابر2ئمصراستئغنفمحكةنقولذللةوفى(0.2

معهم!للمثقهمشهةننتعمال!عفإنهالمجغعافيبئ*مطباءوبالفسبة5(7؟3ع33غ
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"المعتادالشخص"وصفةهوبهيتمبزما!ال،الحمدىغيرللخطأالعامالمعيار

ظروفمن!وعاعندادايكونأنغرذلكولايعدو،،معتادفنرجل"بأت

.الصدىغيرالخطأالعامالمعياردراسةفىفصلناهالذىالنحوعلىللتهم

افييزإلىالفقهاء؟مضيذهب:للبيرلأقلا"للجبماقلأ787

أنواعالنوءخنهذينإلىمتهمقريقيضيفةو،اليسيرواغطأابهاظطأبين

جدا-اليصييرواغطأ،محففعم()نهالطببقصركعرانغتفركاغطأبمغيرآخرى

هذم.بآن.القولإلىالفقهاءبعضذهبوقد،،نهلنهعنه)كف"قةحكقفعلأ(يفلأ-

يعترفلاقوممفىالقانونهذاأنذلك:الجنائىالفانونفىأهميةذاتالتعرقة

ولكن؟المدنيةالمسئوليةسوىبهتقومفلااليسيراغطآأما،الجشمبا:اطألملا

رجحقدلمذ،الحاضرالوقتقىوالقفماءالفقهومجرهفسادهثبتفدالقولهذا

تقدمفقدذلكإلىبالإةلمافةو؟"المدنىوالخطأالجنائىالخطأةوحك"مبدأ

هذابأنوالقولالفنىالخطأعلىتطبيقهافىالتفرقةهذهإلىالأهميةنسبةأن

فقةويدنى"محمحغيرقولهوجسيمالمذاكانإلاالمسئوليةيهتقوملاافبطأ

إلىافتقارهاهويعيهاماوأهم:الجنائىالقانونفىالأهمبةمنالتفرقةهذهتحرد

الجنائىالقانونفىالهمدىغيرلاخطأأنيهالعهوجودهاإنبل؟عئيهتقوممعيار

اخرميارإلىالااتجنءيجلمما،،المتادالشخص"ميارهو،واحدامعيارا

والخطأالجسبمالخطأبينالتفرفةلمقامةو،الجرصالشديدالشخص"كعيار

"هالعمدممثريحخرللخطأالأساسيةفلفكرةمعمتنقغيرقولامنهئصاعبةتلىائيسبر

بببالمربنههحالاساتلمذاخعومأ،يسيرأكلنولونحعلأأىعنصغوئبنوجنهم=

."المالجةفىالإهالوعدموالاعماءالفثخيصفىالدفةواجبهممةلأنسالجتهم

لقبرسىعالمنءفج+ءكنهعلاالب+.بم*9مم60"ملهثث+ةثة+مت.(؟،
5لمءحعالهمةمءالمكث*،+م،97ء

يليميةفالهطأ:المحطأأنواحبجةللتفرفةالمعينرهذافىومانيولفيدالاعتدوفد(2)

اصتعلبتفىلذاكلنبتحفقائبيروالحعدأ،النتبجةنوفخشخعنكلانطاءةفىبذاكلنيقيافر

نبصرآائتوعاستطاعةفهاتفترضىالىالحلاتمحلهجداالبسيروالهطأ،نوفعهانلمعتادنلشخمظ

.،997ص؟36وتم؟مج"ءادىغير
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.القاعيقررهنتدىالعقابتحديدفىأهميةالخفرقةلهنهنكونقد-ؤلكن

خطأعهصدرمنعقابيكونأنالمنطفىمنإذ،يةالتقدبرسلطتهحدودجفى

الحالةهذهقىاغطأمسألاوتتدير5يسيراخطوهمنكانعقابمنأخد-بسيم

نأوله:بالخطأأحاطتالتىبالظروفمصتعيناالفانحىبحددهاموضوعيةسألة

يربهلهف"المصحوبغبرالخطأمنجساةأشدبالتوغالمصحوبالخطأيعتبر

وله،الخطألجسامةمعياراوالحذرالحيطة؟واجباتالإخلالمقداريعتبرأنوله.

مزنامىءوالحذربالحجطةخاصالزاموجودفىالمعياركذللثهذايلتمنأن

النابةعلىالمفروضالعامالالفزامجانبإلىعليهبالمجىعلافتهأوالجانى.حهنة

المنموبالسلولشبليهاأفغىالتىجراميةالإالنتيجةجسامةقىيتلمسهانولهءكافة

ازدياددونالحيلولةأوفعلهأضرارنصلاحعنالجانىامتناعفىأو.نيغطا

مثدقةظرفاالممايبرالسابقةلبعضوفقاانبطآجصامةيعتبرأنوللشارعءبامتهاء

منالقانونيةقيمتهالمعياريستمدالحالاهذهوفى،معينةعمديةغيرجريمة.لعقاب

به.الثارع!العتراف

لحمةفاعدةالمدنىالقانونيضع:ئلرقرابخلأفبناقفقلأ788

المادة)"بالتعويضارتكبهمنيلزمللغبرصرراسببفطأ"كلبأنتقضى

ولمصورالهيحددفا،اغطأ"لفظالنصهذافىالشارعأطلقوقد،((63

"كلبأنالقولوالقضاءالفقهفىاستقروقد،الجسامةمنخاعقدرافيه-يتطلب

قرجانيااختلافعلىفالأخطاء،المدنيةالمسئوليةلقياميسبرايهفىعهماكانخطأ،

شةكامحجنكثكل"ر2،."محح+محلمحنةجدكة.مجنهثئع!المدنىالقانونفىضادلة

صورتحديدعلىلخرمة،تحلانحوعلىأصوصهعمغقدالجنائىالشارعولكن

يعنىنهلهالهورهذهحصرقدأنهذلكمنالفقهاتخلصوقدءانلطأ

القولإلىذهبت؟القانونينر3"فىافلطأمدلولاخنلافالصيافةقىئلاختلاف

-777عن(2،رتمهاصشفىاليهاائبارالمرأجمأنظر(1،

9نن+*نهيعهمول+كأنهءص5+حية86،ء+م+الكك"(2-،

=مدىمخديسىازدواجهمائووالحقابخاقالهابوحقةللنولالعميةالأهمبة(3".
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به؟المدنيةالمسئولبةلتقومالجستميصلحكاحملطأائيسبرطغطأ:الآراءببضبذللث

تثك،محثيجكغ"محكفثتالبرآمكيثهأ9ةالجسيمباغطأإلاتقوملاالجنائيةالمشوليةولكن

بالاختلافالآراءهذهوتحتجءألمسئوليةهذهلقيامبصلحلااليسيراظطأأنأممة

يعنىالحصرسبيلعلىاغطأصورالجنائىالنمارعفذكر،النصوصصياثةفى

منذللتاظلافوءلى،بهالجنائيةالمسئوليةلقيامصلاحيتةوففىعداهامااسععاد

صورهبينكلالمساواةيعفةمما،خطأكل"نعببرالمدنىأ)ثارعاستعملفقد

الجنائيةللمسئوليةالاجتماعيةالوظيفةاختلاففإن،ذلكإلىبالإضافةو"ودرجاته

تهدفالجنائيةفالمئولية:انبطأنوسبينتفرقةتملىالمدنيةالمسئوليةوظيفةعن

وهنه،خطرةالجانىشخمتهتكونحيثإلاالردعإلىحاجةولا،الردعإلى

اعادةإلىالمدفية.فتهرفالمسئوليةأما؟جصيمخطأسوىعهالايكثمفالخطورة

فالمش!طة،تخرذمةمننقصمايعوضبأنشخصبإلزامذمتينبينالتوازن

وغنى،الضوعبتتحملأييماوتحديدذمتينبينالموازنةهىلهاآعرضالتى

فإنالهايةوفة5إحداهمايج،لترجيحيسبرا!خن2وإناغطأأنالبيافةعن

:عملقىالمرونةللقاضىيتيحلمذ،العدالةمصلحةفىهوافيجطأنوهىبيناقييز

الاالعككانتإذاالمتهمبإدانةمكمابهونأندونباكموصرعنتحكمأنفبستطيع

باكمويضالحكمتقتضىالعدالةأنتقديرهيكونلااى،دانةالإهذهتآبى

زدولجا"بذلكالآراءهذهوتقريمحلالهايرىلاحيدالإدانةعلةلهحاملا

ينهلأهالقانونينفىسنهثنلعف+-كةحمامحفئةم!الخطأ

لاقفامالهطةةليراءكلتاخطأبرحدةفلناةاذا:المدفيةفىالدفىمنجيةابىلمئىم!لل!ا

الوفتفىسنىالجنافىالحطأا"مفاءلذ،المطأمذاعليللوسةالمدنبةالبشوىرفننحتمامقتضبة

يحثملهلبرامةبقضىأنالمتصووفناخطأبازدواجقلناإءاأماةادقالهطأانرفاءئحسه
القضاعنخ.بحخنناقنندونلإلتعوبنن

9كنقم*+5سنهة++ميجلمحؤمة7-8-،ألم3.،؟)

لفدنعشجء9مبر،8،5ةهمعنقههمعجمبر،"5"3ضكم+،ةالعة85ءآء5قهسرهبرح(2"
+م،98ءمحقم-"م

:ارأىحذاأفصارمن(3)

حعققملاجة؟9مميجةكهاكعر"آلاهنطعكيج+.9مغجفعةبءآء5نمحعهعةمء*"ئم،
".،9ننه

.352عبيدطرموفقتورإ3700أمابخظأحمدالأننذ
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سيهفصقة،سحةحمامحثئالخطأبوحدة"القولإلىذهبتأخرىاءولكنا

القانونفىمدلولهغيرالجنائىالقانونفىلهقالخطأ:القانوعنفىودرجةمدلولاصر

الآراةهذهأمحابيقررو.المسئو)يةبهتقومالحالينقىاليسبروالخطأ،المدنى

الثارعكانفإدا:اخطأازدواجالبنةبعفةلاالنصوصصياغةفىالاختلافأن

ساملاواسعالهابياتجاءفقد،اءصرسبيلءلىالخطأصورذكرقدالجنائى

بينالشمولهذايوحدو،الخطأحالاتمنحالةنطاتهاخارجيترلشلملجث

للمصئوليةالاجنمامجةالوظيفةباختلافالقولأما5القاةونين""فىالخطأمكلولى

إلىالآلاتانتثارفقدادممة:للنظرذلالجناشةاقئوليةويرقةالذنيةن

الجتمعلحايةكافياجزااكموبضيعدفا،عليهاتترتبالتىالأضرارجسامة

ذيوعإننم،يسيربخطأبامثواليهااقفضىالسلولشإنكانوالأضرارهذهتجاه

عقابيرقعلمفإذا،محوسغيرالتعويض5محبحجعلقدالمئوليةعلىالتأمين

وفىءالأضرارلهج"هذهإلىأفضىاكىا:لماطىءالسلولتمنجزاءكلاشفى

العامالقانونىفاانظام:ه!؟تناقضكلينطوىافلأبازدواجالقولفإن،الهاية

الأساسية،المبادمحءووحدةالاجتماعيةالنايةوحدةأجزائهبينتجمعلالولة

الواحد-القانونىالنظاملمذاطبفا-الواحدالسلولتيعدأنالمنطقيقبلفكيف

.نفصهيك"الوقتقىبهممثموبوعيرلهططأبامشو

واغطأ-الجنائىالخطأبينفاانفرفة:"8ئجرالصجسىيرناتقدقىالرأىوهنا

وتبينفصادهانبتوقد،ايسيراواغطأالجستمافبطأبينتفرقةالحقمعةهىالمدنى

.الدعوىوقاخإلى!وناهىلإقامتهاالوحيدةوالوسيلة،معيارصحيحإلىتفتقرأنها

"لالهمكامالعع!مالقجثهفته+ميتم9*ح،ع.(؟،

ءكاقفعحعح!9يمملامر556ءمبر4لم80(2)

هـآ+ثعلأقكءمبر،85.:الحجةهذهعرضفىأنظر(3،

:الرأىهذاأضبرمن(8"

"ءكلسر*+ملهئةلمك!5دهلمحثة+،*29مم*25ة!ع!ئ"ةاك،بح*ح2ءخمعم"ممكث
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هذ6-أصحابهادنع-اهلتنرقةتتومأنمنالساحوليس،الموضوح9اعىيروتقد

المتمدمرللحجةوإلهست"تطبيقهالنقضمحكمةقراقبمعيارقانونىمادونالشأن

سبيلكلاغطأدجمرصورالجنائىقدانالثارعتقدمفقد:قيةالنصوصصياغةمن

نوزاالقاالمنطقيقرضو5بعناعرا:لمطأياللأغاإوالصوربهذهليمضالعبروأن،المثال

كلوالحذرالحبطةبواجبافيخلالبغبرعقلالايتصورفالخطأ:العنامحرهذهوحبة

.،بلمعةاد".الشخص"ءلىضابماالاعتمادالمجتمعومصلحةالعدالااعتباراتوتقتضى

هنة.بنيرالعقليتصورهالاالنحطأفكرةلأنذلكفىفارقالقانونينئنوليس

المسئوليةتوظيفةالمتميزةالابنماعيةوطعتهاألجنائيةللمسئوليةنتإذاكاو5العناعر

هوالطبييىوالوضع،المجتمعمصلحةتحقبقفىتتضامنانالوظيفتينفإن،المدنية

اجنماعيةأهميةذوضررعليهترتببالخطأمنوب-حلوأجلكلمنمعافيامهما

بيهمةيتبفىبللأ،المسئوليةنوهىبينالفروقانتقاهذلكمعنىوأين.واعنة

قياآوعدمكانأيامرحدثلمذاالمدنيةالمسئوليةفيامهو:أصاسىفارق

هذهالشارعيحددو،واضحةاجتماعيةأهميةللضررنتبذاكابلاالجنائهالمسفوأية

بيتههةفالعارف،العمعبيةغيرالجرائمبهاتقومالتىالضررطلاتشعييضهالأهمية

القفماءارأىبهذاباوقدءالخطأحسامةمنلاالغررأهميةمةمستمد

."39الحديث

عردنهودقصورا20؟9عةالفللىمصافىىالايهتورءمح58عخبدوىفى-الأسناذ

قنورا"4؟؟ص523رتماحمامجلابراهمعودالأشاذ،235عنكاء5وتممصطنى
.285ص2،3وفمالسعودأبوحسن

المولغط.هذامن779عظ779وتمتقدمماقارأ(،ة

حثغهء*ورتعد-نههكبيدتعة.ء89عهميقه،تعر:نىالفرالخغاءفىطرأ(2،

لى5!نئة(كةخر1.ءهعة25-8-878ةمهصى،هنعهبجمكتعةجللأجيلجيك!ءفعيجلع!

تحدةمييحمر4،3*5*ء،33مدذععخبقع+43مجرمملأثير9"فنهكمالكنهلكه+

رفى6مجالفانوفبةالفواعدجموجة؟389سنةمارس8فقني:المكرىالقضاءفىوانظر.

.!فأولو،؟لعقوبنفافونمن8،2ش!المندةآناغكةبرتوفبه،19ع!كاكأ؟3

اغطأ+عبرتهثلهلخمفص،والواخالحقبفةفى،آنهلملاوالضحصبعهالحعرمعنىفيهظاهر

مذا-ومئكلنءمتنبولهبدخيهنى،جبامتهصآاكافتخطةفكل،ودرباقهصورهيجمبح
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اللطلعببرأخ

آلعمدىغيرالخط!شأنقىلشارعاخطة

:غبرءيريظأهيخبرلىبهالعقاجبهتففىعاقىلفاءرهيدومر"-789

شوبسلولشعلىكلبمالقابتقضىعامةقاعدةالعقوباتفانونيتضمننلا

فيهايقكرمحددةحالاتينتتىبل،مصمل!أوحتهاعلىاعتداءإلىأفضىبالدنأ

فيحمددالأهميةمنفدرابلخفدالخاطىءالصلولشعلىترتبالذىلإعغداءأن

معينةهغيرعمديةيمةجرققومالتجريميهذاو،السلولتهذالضحريمالعناصرالمتطلبة-

عمدية.غيرجرائميعرفوإنما،""واحدةعمديةغيرجريمةيعرفلافالقانون

قانونمن238المادة!غيرالعمدىالقتلالجرائمهذهأهمومنء.مغعددة

يقةوالجر(العقوباتفانونمن2غ4المادة)الععرىغيروالجرح(باتالعقو

الجريمةفىوالخطأه.ء(العقوباتقانونمن"تممللادة)العمدى،غير

إيجابعا،فعلافيتطلبالمادى!تهاةما،يلعنوى!باهو.غيرالعمدية

اله،نهرسولمذين5لهقتهمابطنزسببيةوملاقةلمجراميةونتيجة،امتناعاأوحنين

مهمافالخطأ،لمجراميةنتيجةدونالعمديةغيريمةالجرتقوملابذ:واعنةأهميةت

ةروعولا،"2الجنريةلاالمسئوليةلقيامنتيجةعنلايهفىمجرداحسامنهكانت-

بيدفقلا،المذكورة8،2المادةبعفتفىالجنانبةالمسبمقهيفغبالذىالهطأفإن=مقررأ

مهماكلن،لبطمدامما.ء55للهدنيةنلمصامقهبستوجبالذىئفهأعنعنبصرءمنعنصر"قى

-"500ائسئوليتبنمنكةلتعقتةفانوقامجنة،لمحعيرأ.

عججكنهبطعظمنهقةحعم8طميجحثج(؟،

يآكقظك*+م98.(2"

الخفيجةعنمجردأاغاطةءالسلوكأنوبلاحظ.582منالسعبدمصطنةللسعيدنلكنوو

المحعلأبتخذحبفافلنةوبتحفقءالفبجةحذهنفزنحنالىالجركةعنمتميزةجريمةبهشوم.لد

جنافى.جزاءللامخةرمحوناقواعوا"باعمرالحةم!حمسعورة
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أن،علىالجرائمهذهعلةالعتابقىالشارغيحرعيةو،العمدبةلهف"غيرالجرائمقى

جسماميرقكونأنالمتمورومن،لهك"النتيجةجسامةلمقدارتبعاالعقابيتكرج

يةهيرالتقكسلطتهحدودفىالقامىبةينطقالذىمقدارالعقاتحغاعةبارايحددنغطأ

-،الخطأالجنائىالقانونبفزضلا:لقلألفرئفةوجموبرقفب-795

وتتوافرإليهاغطأينسبمنغيرجنائيالايسألثمون،فىلباتهيتطلببل

طلمئولية؟الإجراميةوالنتيجةاغطأبهشااقشوبسلوكةبينالسببيةعلافة

عنشخصيسألأندونتحوللااغطةهذهولكن5شخه5مةلهك"الجنائبة

مشومج-سلىبريورهعنهصدراإذغيرهفهلأدنهاالتىبمتحاميةالإاالنتيجة

والنتجحةفاللولشبينالسببيةعلاقةوتوافرتباغطأ-النتيجةلهذهبالتسبة-

الانةعبثطذا.وخطئهغيرهفعلعنلاونحطئهفعلهفىيالأنفلكويعني

عنهحطآصدور:بتظاإذلملاجنلأياالأبيسآلفلاغيرهفأضاببصلاحالقاعر

الإطلبينالسببيةتواقرعلافةوث!كذلكالصلاحعلىالحافظةفىاهمللوكا

على.نبتإذالملا"أغقالغيرمنيصيبعماالحيوانماللتيالولا؟"8لأوالنتيجة

الهولفة.هلىامة،؟6من4؟"وفمأنظر(؟،

عفوبةمنأشدبعفوبةعليهبعافبالعسدىغيرالفتلأننلاحطالمثالسيلوعلى(2،

لإحدىوفوحادثفىعدبميرالتسببجرجيةأنونلاحنذبىفذالةةالعمدىغيرقلجرح

عفابها.افانونبسددللضلرجهافونبهواتدبنالأشمخامرخرفىنهشأمنالعامةاكقلوسانل

نلعفوباتتم.قانونمن691للمادة،بدنيةلمصاباتحدوثأوشنىموتالفعلعننشأبذا

ء،آكقخمب".،66(ملأ"

؟93؟سنةابربيه23معغي3564ظ307رفممصعلفىءودعودالدكتور

لامجنى"أنهالحكةةكرتوفبهكا55مة2،8رفم2بالفواعدالقافوفبةجموعة

كلوون1ايفكآنبثبتأنجوائهععل؟يالأمنالنير؟صببعاجناناشخنلمساملة

المسموئي!تفريرفىيحفىلاقافهالمدفيةللمسئوئبةسببآصردلونآنمبدئاسحلمذاذللةفان،له

علىاغافظةفىالهطأمنهنوعالمالثعنثبتلذاإلاكللهابهونأنبصحلاالئالجانية

.،الغبرعنأذاهومنمحبوانه

شةالسبارة.:سلمهمنبفملثحخصفنلهعنجنائبآالسيبرةماللةمئوابةقأنظر(،،.

هذهوأساس-3؟صكا8رقم3بيلفانونبةالنواعكمجوعة؟935صنةمبلوأولة

بوثظمرتبعذخطةوهو،المسباواتة!ثلخالفتهفلاذاتهفىهوالسيبرةتسبيمأنبةنم!ملا

.السبماوةقاندفسيةتدخيهمنالرفيعلىالببيةبهقةعليهالجق
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."ث"الغيرعنأذاهومخحيوانهعلىافىفظةفىالخطأمننوعنللالك

عليهتاغعنصدربذأ:ئلشزرلأقلا"هد"لهقنهلا"791

دونحائلاةلكلميهنالإجراميةالتتيجةإحداثقى-اهمبالخطأمشوبسلولش

خط!تنفىظروففىعنهيصدرلمعليهالمجنىخطأأنطاماجنائ!المتهميسألأن

نفمهاالقاعدةوتطبق.يث"جراميةالإوالنتيجةفعلهبينالسببية*فةتنفىأو.للتهم

فىصاهمبالخطأمثموبصلولثغيرالمتهمشخصعنصدربفامالحالةطلتسبة

المجنىخطآأبفةطاقاأنهالقاءدةهذهوتعليل.الإجراميةو3"النتيجةلهحداث

للشهمبالتسبةمفوافرةالعمديةغيريمةالجرأركانالمتهمغةوشخمصنحطأأومحليه

ذلكأدىالأكأنهذهأحدأزالإذاأما،عهاالمسئوليةمقلإعفائهوجهفلا

المتهم،غيرخطأإلىراجعاالحالةفىهذهالمسئوليةانتقاءوايس،المسئوليةانتفاءالى

.؟53كاص36،رتم،بىالفضةمحكةأحكممجموعةآ9كاهسنةيوفه35

."قدثخملءآه،(3"

؟93؟صعهأبربل16!ني:علبهالجى!أمننلرفيعلىالمسئوليةةيامفىوأنظر

كا68رنم6مج؟89،سنةبوفبه؟2ء92ءعن2كا8رفم2-فيةالفافوالفواعدحعوعة

4؟،6مممن8كا2رنم6سالفغيأحكلممحكةجموعة؟9ه5ديسمبرنة؟58552مظ

؟؟س؟965سنةمارس22،؟279،25رفم7ص؟956عمهأكتوبرآ5

سنةبناير38!غي:عبيهانجىنجعلأاثهممسئولبةاشفاءفىوانظر2965بى59بىتم

أحكامجموعة؟95،صنةأبل6705!ع7ونم75ءنبةالقافوالقواعدجمومحة؟986

"؟29من36رغ9س؟958سنةفبرنيركا،،57مى؟55رقم5سالنشخمحكة

الفرضى:الغفاءفىو(نظر

حقةكةلحفهقةذ59لمحتعدء95مقمقمقتجكأة،ه+5*.،7تجتع!ععح!لحث+9"تثجخرسر

فىطمخطأآخرشافيعنخطأصدورمنالرغمعلى)ثهممسمولبةقيامفىأنظر،كا،

مج2القافوفةالفوئعداكواعدجموعة؟935سنةطيوأولنقنن:المججرامبةالنقيجةلمحداث

259رفم5بىمحكق-القنيأحكلمجموعة؟95،صنةبونيه2؟.3آعظكا8.وقم

؟"عن؟959سنةباير88027من26رنم8س؟957سنةبنابر29ء85؟ة

ء296من59رقم؟؟س؟965صنةمارس22"9؟ص23ستم

نفنن محانهأودتإتبعابهوأحدثعلبهامجنىفعفرحراسةولاكامةبلاالفورعبه

3ء.مة8،2رفي2ءقةالفافراعدالقرمججغةآ93آسنة5يهأبر23،قم

ترليبأناحتياطهم!عو)هي"عنناشىء!افتلطمنجنائ!الحبوانمنبزمسئولبةفىءأنظر



-36؟ج298رفى2بالفافوفيةالفواعدمحوعة؟93؟سنةفوفر2ممففني18،

.827مخ229رفم7سالفنرمحكةأحكامجموعة؟956سنةبوفيه،

263رنم9حمةالنفقمحكةأحكامعوعةد958سنةدبسب؟6شنة(5،

.؟58،ص
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المنسوبةالجريمةأركانأحدانتقاءمنالخطأهذاعلىترتبماإلىراجعلمنماو

المتهم.إلى

عليهايرالتىبرقاغتحديد:ئقلأاتحاتئلففماوفةهليج792

ذلك،فىعليهالنقضغكمةرطبةولاالموضوعقاصىشأنهومناغطأوصف

مخالفةبهورةالخطأاتخذظذا:وظروفهاالدعوممةوقاخفىبحثذلكاذأن

فىقرينةأيةمنالمخالفةهنهحصولتتننجأنالموضوعلمحكة"فبناللواغ

فبماالموضوعبخولهمحكةتراهمماالنقضمحكمةإلىيتظلمأنللمتهمموايهاالدسرى

رنههاا)نحطألمذ،صحيحاالعمديةغيريمةالجرقىبالإدأنةحكهاليكونتوبفرالخطأ

يهونبأنالمخكمةوتنقيد؟كلأ3التسبيبقامرجكهانثبتهكانلمفاز،المعنوى

الوقائعغيرمخالف!،سائنةأدلةعل!معتمداأى،المنطنهامتسقامعالخطأائستخلاصها

حلامتها"5"اقبةمجنعرببياناتمدعماقولهايهونبأنوتلترمعوىقيك،الدفىبتةالثا

.36آص298رنم2بالفافوفبةائفواعدجموعة؟93؟صنةنوثبر2كابهه(؟،

نعدمعينةظروففىالسبازةسرعةكاتلذاما،تفدبرفان،النعوهذأوكل(2،

المونحوعلحكهفبهاالفصلبرجممونحوءةمسألةعوتعدلاأوالهملأعنبمرمنضرا

270رغم8سالنفنيمحكةأحكمجموعة؟957سنةديسعبر؟6معني:،،وحدها

يونيه8مقنينظربىفذللةأة3ةكاغ؟8كارتم؟2س؟96؟صنةفيةبو27ة988ج

؟96؟سنةبنابر827053من229رنم7سالنضنعكةآحكلمجموعة؟956سنة

.؟كا؟عن22-مقر؟2سرلح

ة68!م75رتم2ءنيةللغافواقمواعدعوعة؟9كا"سنةأبجوبركا"!خى،ك(

2؟2رقنه3ب؟9كا8فبرابرسنة26ءكاهمده288رتم2ب؟9؟كاأبريلنة2مم

؟6،9سنةأبريلة؟85505من367وقم6ب؟4،9سنةيوبم!؟2ء273عة

رقم؟سالقعيعكةأحكلمجموعة1989صنةديسمبر؟9ة؟27من؟،3رقم7ب

نهة"

فىيقالوماالدءوممةطروفمنالأدلةاستنهلاصحريةمنهىتمنكا

ء.آ
باثباتالموضوعمحكةوتلزمصورهئرساعلىقإصرللخطاش!نهدمالعورة



-850-

صورهبحدىإلىإشارتهاأولةظاالخطأذكرهاوجوبيعنىلاذللثولكن

بثبوتناطفاعباراتهاسياقأوأثبتهاالتىاوفاغطالماكانتالقانونحددهاالتى

وتدللث،قانونىهوتهاكبيفالمتهممسكءلىالخطأبسباجمةأنونعتتدءانخطأ"ف"

"لماتحديدهفىالموضوعقاضةبرقابهالنقضلمخكمةالاعترافمقتضعاالمنطقكان

تثويهءلىقضاؤهانطوىفان،لضابطهبيانهوعةاصرهواسنخلاصهالتكييف

النقضغكةمحيحكانغيرنحوعلىضابطهأوعناصزبضحديدالخطألفهالرة

."2الصواجخؤإلىنردهانة

لتلجةيحا

المخالفاتفىالمعنوىالركن

الجنائىالقصدتواقربوجوبالقانونيمرح:انخالفادننبهلم793

مق(ثانج)386المادةعاجهاتنصالتىالمخالفةذلكمثال:المخالفاتبعضفى

الإعلاناتعمداممعنهعنهعنضلعءأمبمزفأوترع"منبفعلوتقومباتالعقوقانون

389اندةعليهاتنصالتىوالمخالفةة"الحكومةبأعىالحيلانءلىلللمقة

فىممعنهعقع-قنعةعيجئمىعمدانسبب"منبفعلوتقومباتادقوقافونمن(أولا)

صورةالمعنوى!تهايقخذ،انهلفاتوهذه"،النيرمنقولاتمنمىءإتلاف

لمايتوافرأنبوجوبالمخالفاتبعضفىالقاةونويصرحءالجنائىالقمد

تنصالق!المخالفةذلكمثال:صورةمنأكثراوصورةفىالعمدىغيرالخطأ

موتفىنسببمن"بفملوتقومباتالعقوفانونمنثانيا.()389المادةعليها

،،هرتم6سالغننههمحكةئحكلمجموعة1955سنةديسمبر28نننهه(1،

؟958سنةبوفيه932006عج25غرنم7س؟956صنةيوفبه26ء؟ه؟5من

.655عن؟66رغ9س

فسلأفمكبرءآك،مبر،مقوده(2،

ءنمنعنكلقلعئييددممعكقنهج+عننئهع.،ب*+.98آ9"م3؟تج.مر:ئىالمدننوالقانخلرفىوأ-

ء958مي54كارقم؟بالوسيط،ادشهورىأحمدالرؤاقعبداككتوو
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هت،ارمعدمأوالففاتهطمأوهمالهبإأوتبصرهبعدم"دوامجالغيربهامأوجرح.أو

،8لب+الجةمحععنهة5ءمحبكصةءفاءسنه+نههكثكيجت5+فقءجذ4سركجطهةآ5+كنهةاللواع

وتقومالعقوباتقانونمن39(المادةعنيهاتنصالتىلفةوانى،كأكنهلالنهسنهالج-3

وهذهء،إنسانعلىفاذوراتثسج-،،قةاليعةاحتياعذبغيرألفىمن"فمل

فىالمخالفاتتضقرولا.العميىغيرالخصامورةالمننوى!ته!يتخذالمخالفات

القصدلقواعدالمعنوى!هاخفمععمديةكانتفإن:صعوبةهذيننوغيها

العمدممة-غيرا)خطألقواعد!ير!نهذاخصععمديةغيرولمنكانت،الجنائى

بهاالخاصةالنموصقىالشارعيحددلمالمخالفاتمنثالفةفئةولكن

القصدكانبخاالنوالعمافينور،المعنوى!نهايتخذهاأنيتعينالقبالصورة

التساؤلةبنبل،لذلكالعمزىمحفغخرالخطأأنأملفيامهامتطلباالجنائى

ارنمءلىالخالناتهذهعلىبعاقبأنأرادفدالقانونلمذاكانمالمعرفةيعور

بحتةمادية"جرانمبأنهاالقوليسوغبحيثمعاوافبطأالقصمكانتفاءمن

عيهاالمنصوعبهاالخلفاتذلكمتال،،8آكل+-ققلأقةءعيجك*محنهعتببر+كبننهنهق+-

هالثلاثفقراتهافىالعقوباتقانونمن3المادةكفى

المخابفاتكلمتتصرأالسابتهاالتساولئيس:ئبخصر"قالنات-794

إنهبل،للجرائمالثلافىالتقصبمضابطيحددهالذىالدقيقالقانونىمدلولهافى

ولكن،الجنحبعقوباتعايهايعاقبالجرانممنلطائفةبالفسبةيثوركذلك

عليها،يالعقابالمستهدفوالغرضافىضوى!هايثمنالمخالفاتطبيعةلحخ

باتباخققوحتىعقايهاالفانونعرثميةعلدانممخالفاتالجرب.صهذهنتوقدكا

الازدولجهذاأجلومن؟مهاوأحكاالقانونيةطبيعتهاعلىذلكمعمبقياالجشح

،*قفلنهةغالمخاتفاتعمنعنهيحمة،قلالجأوالمجنحةالمخالفاتتعبير"عيهايطلق

:.الافتصاديةالجنحلذلكمثالوأهم"لاف"5"نكفنلت!ليكأ5احمعمنقعيج!لهةه

العتعقبءآء"قمدوهعد!ة.ء+7"5عن!+.،55-:الجرائمهذهفىأنظر(؟،

.75ايعبدصمصطنىالسعبدنقكتوو

الضوباتفانون.-5؟
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توببالنقدعلىالرقابةتنيمشأنفىة94كللسنة85رقمالقانونمنغلخلماد

أمهرثلائةمدىفىقيمتهايسةوردأناظارجإلى؟ضاعةيمدرمنهلىكل"

يخللمنالجنحةعقوبةالقانونهذامن(هالمادةوتقرر،الصحنتارعمن

لتوقيعيتطلبالقانونكانلمذاعماالقماولريثريمةالجرهذهوق،لتزامالإبهذا

بالتهاونيكنفىأم،الاسغيرادعدمتعمدأى،الجمائىالقعمدتوافرآلعقاب

،أمالقانونطدهالذىانوعدنيانصوريتخذذلكوقد،والتقصبرفيه

قعمدفيهاإليهينسبلاظروففىالمتهمعنصدرولوالإخلالهذايرمعاقب

الأولىالمادةفىعليهاائنعوصالجريمةفىشأننفسهالظائلويثورةأوخطأ

المصافرينعلتحظراننىبالنهريبالخاص(9كلهلصنة9همرقمالقانونمن

نفواسابتةترخيصبغيرمعهميأخذواأنالمصريةالأراضىخارجإلى

هذهبخراجبصديمةالجرهذهتتطلبهل:.ءهأواقينةالمعادنصبائكأو.و4

حقائبداخلةنسيانهافىمتمثلاايلطأبمجردتقعأميةالممرالأراضىمنللأغياء

وضعتلوكاخطأأوقصدالمتهمإلىينسبولولميتصمورقهامهاأمأواللابىالسفر

علمه؟دونحقائبهفة

المخالفاتسبرهاالتىالمثكةبعينهاهىالمجنحةالمخالفاتتنيرهاالتىوالمشكة

المعنوىهبهاصورةتحبيجيدممثكة،"لعادية

هذهأهم:ئلاعااعئلولبهبليلمنهردفلنىئلاهنمارئى765

وهو،،معنوممة!نجمنيريمةجرلا"بأنهيقضىالذىالمبدأهوقلإئمبارات

ولكهاضارمادىفعلمجرديمةالجرصمصفإ:الحديثفىالتشريعأساسىبهدأ

صومواجهةبةالعقوهدفوليس،أمرهأواليازعنهاحخالفتلمرادةكذلك

الكلمنتينالخطيئفوالخطورةنليمواجهةأولاتهدفولكنها"المجتمعأضابمادى

الجرانمإنكارالمنطت!خمبذللثصلمناعلذا.ولنيرلهردعاابمانىنفى!ق

المبدأهذاتطبيقولكن5معنويا!ناتتطلبالمخالفاتبأنوالقوليةالما

نصوصهقىازفيهذاصورةتحديد"شارعبغنالإلىمردهايةبعمومصطنم
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ولكنءباظطأيخفىأنهأمالقصدصطلبإذاكانبكاالقولالعسيرمنبجعلعا

عمديةتكونأنيمةالجرفىالأصلبأنالقاضيةالقاعدةتذللهاالععوبةهذه

المعنادةالعورةهىانعمديةيمةالجرأنباعةهار،عمديةغيريونأنبرالاستثناء

قاذاطبقخمذمالقاعدةشاذطا"ث"هصورةالعمديةغيريمةالجرأنحيننىيمةعحر

أنهإلىتممايمةزلمجرالمشوىالركنصورةالقانونفيالاةتحددالتىاكالاتئ

مخالفةأنكلذلكيعنىو،العمدممةغيرباغطأولابهتفىالجنائىالقصدمتطلب-

."2"عمديةغيربأنهاالقانونيصرحمالمعمديةجريمةحة

والجناياتناحيةمنالمخالفاتبيناختلافاتملاعتباراتثمةوفكن

والقاعدةالسابتهاالمبطاظبيتةحولالئمكوتثبر،أخرىناحيةمنالجنحقو

ميانةإلىتهذفمجنحةاوكانتعلديةفالمخالفلت:"33المخالفلتءلىبهلململحقة

حرصه.نمكانومن،نحومعينالمجتععلىلتنبمةروريةالئارعيراهاةوضاع

باراجةيققنلمولوبهامصاستجريمكلعلىلهحاملاالأوضاعهذهحمايةكل

تقررهمالاتباععنايتهشخصبذلكلفبنفلكإلىوبالإضافة؟لمجرامية

المفروضالقانوبىبالتنظمءلحذلكفىبما-بانهلفاتاغاصةالقانونخمموص

يالعظرهالذىالممكهو-معهتتسقنحوكلالماديةالأوضاعوترتيبوحعليه

لاينطوممةلأنهشخصوسعكلفىمسلوعفلكبعدوهو،"مخصمنكلطلثارع

عليه9جاغرمجردفىيكونثمومن،المشقةقليلالنطاقمحدودالقزامغيرحمد

وفى.خطآأوغصفهذلكإلىبالإضافةيثبتلمولوتهيهأوالقانونبأمرلمخلال

أندونالمعنوىاركناشلاتراطمنالنحلليابرمابةالعقوتفامةفىفان،لتهاية5

يبررماالجرائمهذهفهاترتكب"ئالحالاتتعددوفى،بذلث9العدالةعتأذى

طفونفنوقد،المولف!هذامن685من2رنمهامشالقاعدةمذهفىأنظر(؟،

.(أثانيةاالفنرة،،2المادة،صراحةعليهاالإبعلالىكالنوبت

.359عةكا؟.رقممصطنىعودعودال!يهتورالرأىبهذاأخذوفد(3،

نلمعغوىالرفي5رمضننالسمدعمراقكضوو:للمظنفاتالقانوفبةالطيهفىأطر(3،

بعدها.وما؟2من(؟959،أةاتافاعن
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النالببفىوهو،اركنهذافىالبحضمنبإعقائهالقضاءعنالعببتخفيف

عسيرهبحث

تحدمقةهىللمخالفاتالمعنوىاركنفىالبحثيثيرهاالتىوالمئعكة

انبداخلىةطغىالأهميةهذهأكانتإذوما،أميةمنالسابقةللاعتبارات!م

-الآراءذلكفىاختلفت.يامعنو!ناجبريمةفىكليتطبالذىالأساسى

إلىنسىالفرالقفاءذهب:للفرنىفىللفنماوزللائراى-796

عايذوياقبمعموممةحندونتقومفهكة:بحتةماديةجرائمالمخالفاتأن

ئنهإنباتءخهاالناشثةالمئوليةنفىنىولايجرىمرتكبيهانيةجسنمنبرغمعلى

بفعلهيخالفأنهيتوفعأنالجالىير"ستحيلآوأتكانخطأأوقصديجدرلم

بأنةيعترفالفرنسىالقضماءولكنة"ف3الفعلهذاتجرمالتىاللائحةأوالقانون

مح!قيمتهاالقاهروالقوةوالإكراهالطوالجنونالمسئوليةكصغرامتناعلأسباب

بينتناقضفثة:للنفدمحلالقضاءوهذا.قك"للمخالفاتباننسبةالقانونية

افىلفاتفإذاكانت،بهايقولالتىوالقواعدللمخالفاتيقررهالذىالتكيب

ىأ،مادياتهاتحقنةبمجردعليهاالعقابمضضياذلكفقدكانبحتةماقيةجرائم

بجراميةبرادةفىالبمثذلكبعدحاجمةولا،بهتتومالذىالسلولشصدوربمجرد

لايكتقنم،الإرادةمتطلببللأ،ذلكيفمللاالقغماءهذاولكن"بةتققصرن

ذلكأحلومن،قانويممعتبرتكونأنيشنرعزولهكن،كانتأبمبإرادة

بالخطأبةمشوإرادةيتطلبالقغهاءإنبل.موانعهاأحدتوافرلمذأالمسثوليةينفى

مححكعغ-ئ-لهمتمرميجة+.1نهثجتعرمر.ممتعةةكهثعهغكعئة5ط5خلأعتعد+ممهثث"(؟،

ء48نحفغ89"35مء،055*،الئهثج2آءئ*تعة38.ءثبلاذمهثهجمة0ا6

بتجررتتهومبحتةمادية،الجرائمعذءأناحكمهبعنبفىالفرنىالفنبءبروف

:"قعدتقلبلملىحاجةدونالحن!والفلارتكب.

ئ!3غقعه8،مة.ى98-قكهر"محقهخهققمهمهعرنعقمءيتعة5-تعر2،
مكعع!*929،"كققيج+70ا8هـ3"9لمحتعرلجعيجو-87.ة

طثعيخ37-*لائث1876.دآ6ةممجحكمة-آكيج.نههنهجعة.ءكقدكلامة70("3،
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يقررأنهذلكعلىوالدليلألا(تم،سنهعنة(-كعالنجيكحخكعيجئهيأسنهي،ثتنوعةمانحؤءفة

مقترنغيرغلط"تأثيرتحتفعلارتكبأنهالمتهمأثبتأإذالمسئولية.آبعفنء

يمةالجرارتكأبيتوخأنعليهمسضحيلاأىكان،كاعئفنهحيحمحالعنأنغخيجةبخطأ

يستندو(6حكاله)نهتةمحة+-القاهرةبالقوالقضاءيعبرعنهوماة"2"اهندويحول.وأن

قوطتتوأفرلهلاإذ،كعم()ثنفكالهآفجائىحادثالحقيقةفىهو،اظوليةلنتةلمليه

بقامة؟منىمما،الإرادةعنالخطأنفىولتأثيرهيقمربنماو،بلقنمرةنلقو

فىالفرنسىالفقهويويد."33يمةالجرمعنوى!نواشتراطايبطأملى-المستولية

الذىالقانونىالأساستحديدفىافلافتنازعهوإن،القضاءمذهبمجموعة

فى.تتضمنيمةايمادباتأنإلىذهبماالارأءفمن:القضاءاهذعليهعتمد

بهنقومالذىالحطأذاتهقىهوالفعلهذاارتكابمجردانأى،خطأيرانهأ

ل!إفىيتجتلخطأعلىالمخالفةبقيامالقولإلىذهبماالآراءومن،(؟"يمةالجر

عايه"5"ومالهماحزودمعرفةفىنلجانى

التىأعمدرهاحكامألا-إأكأ:الغرىلفضالرفىفىئالسالديجةقة797

مجنحة:تآمخاأغلبهافىوهى،الاقتصاديةابرائمثحأنلىهىالمصرىالقفماء

موعدفىالمصدرةالبفاغنمناضبرادعدن!جريمةبأنالنقصمحكمةتم!قف

الأحوالفىكلالميعادفىالقيمةاتيراد-الميمجودتقوملاأمهرسنةيتجاوزلا

،"فيهوائتقصيرالتهاوناوالاشيرادعدمتعمد"فتطلبإنماو،طلاقالإعلة

ميلهبملاحقةجانبهمنقامقدالمصمدركانبذاأنهذلكمنايبهةواستخلصت

تنقيذعفىجادءلىكليجبماذلكفىبذلوبالقيمةومطالبتهاغارجفىالموجود

ج*ئئه!كنهكه+مءمر5ةم5ا7ة*منيهمئيدد5تعة28رحم3"30(؟،

ثعميج2،المحعببجمبفية7ء".2ميم..(2،

.87مدرمضانافحبدمحرقاكتور،حم(

3العقمعة!ءةم9،حتكعفةيفمفنهه50ة5ثودعهمتنفبجمئنفعثعيجمحة8+هجع،(،)
*م،*5فكج،كة،الطع!"ممهه

ثعكبءئءءالمحعقة،ظمم+آكج،9ميجملا520الره(
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تذإلىوأضافتةالقيمةورودمونالميعادانقضاءلجردمعاقبتهتصحفلاالقانون

القؤحالافىالمئواية.إلامنيعفىلاالمصدربأنالقولبصحيحليسأنه

ة!لهاتوافراإذإلاتقوملاالجريمةأنقىصرعالقضاءوهذا5"فلأالقاهرة

العحدىءغيراغطأأوالجنائىالقصدصورةازكنهذايتخذأنوسواء،معنوى

ء+روطتمواقرلمولولذلكنبعاالمسئوليةانتفتصورتيهفىازكنهذاانتقيفإذا

القيعيبالجمرلت:هادةتقكبمعدمجريمةبأنالنقضمحكمةوقفمت.القاهرةالقوة

المتهم-)خلالتققرضالقانونحددهالذىالموعدفىالمسشوردةالبعماعةعن

القياآعنالتراخىأوأدائهعنبالقعودلمما"عليهالقانونقرضهاذكةبهالواجب

يالبنيرتقوملايمةالجرهذهأنذلكيعنىو،،قك"ميعادهفىأوببانهفىبه

افهمةنيةحنثبتفإن،الأقلعلىالعمدىغيراغطأصوريتخذمعنوى

الشهادةتقديمعدمبأنالمسئويةدقعبذاو؟لمصئوليقهوبفلالديهالخطأبانتقا،

هذأالرسومكانتقدبرفىالجمارلشمطحةبينوبينهمنازعةإلىيرجعميعادهافئ

حكمهب-وتحفيفهكانالدفعهذاتمجصدونالمخكةانغه9أفإن،جوهرياالدخ

المقررالسعرمنبأزيدالبيعجريمةبأناكقضكذلكمحكمةوقغمت"ميباريح

ويعنما،،قك"عليهالوقوفوسهفىدامما"السعرهذاالمتهمبجهلتتتفىلا

.غيرالعمدىباغطأتقومن!)و،جنائياقصداتتطلبلايمةالجرهذهأنذلك

فلممدافهايتطلبلاالقانونبأنالافتصاديةالجرائممنالعديدشأنفىوقغمت

غيرمورتفى!نامضويالهايتطلبأنهالحكةتقديرفىيعنىمما،خاصا

هيم"اغاصالقصد

-9ء2مة92؟رقم7بالغافوفيةالفواعدجموعة؟9غ9شةمايوكا؟نففة(؟)

-383مي8.1رغ8سافقضنمحكةأحكامجموعة؟957سنةأبويل9ففنن(21

ه؟؟مة3رتم؟"النفنى-سمحكةأحكاممجوعة؟959سنةيناير6هحه)كا(

-8*3مة957رتم7بالفانوفبةالفواعدمجوعة؟9،9سنةمابو؟"فقمن(4،

ء2*؟عة2آ؟رقم6بالفانوفيةالفواعدمجوعة؟943سنةبوفبة7ففق15،

فبراير-،ءآ55منه385رتم2ساكقغنمحكةأحكاممجموعةآ95آسنةمايو7
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يمةجربقياميمللمالمصرىالقضاءأنالسابقةالأحكامعرضمنيتضحو

صراحةالركنهذاتطلببنهبل،معنوىلهتلأركندونالسابتةالجرائممن

فىماالجانىهذلفإذا:ذلكعلىللنرتبةالقانونيةالغناتجانتقائهمنواستخاعن

وبفلاعليهالقانونينرضهالذىبالواجببلييلبليهبنسبلمبحيثوصه

مسئوليتهانتفتالوأجببهذاالقياموسعهفىلميهنانهثيتوإن،لممئوليته

صدرعمامسئولآيكنلملديهواغطأالقصدفانتقىنيتهحسنتبتاو،كذللث

بحتةماديةبأنهاالجرائمهذهوصفتإنمايهاللقولمحللاالنتائحاوهذه،عنه

ازعنصورةتحديدءدحرصفدالقضاءهذاولكنءمعغوممةحلدونتقوم

القانونكمثرطيتطلبهاأنوأنكرصورهبعضفاستبعد،الجرائمهذهفىالمعنوى

التىالصورفىالمعنوىالركنظستبفىصورهسيهريستبعكلمولكضه،يمةالجرلقيام

وافبطأالجنائىالقمدبينمساواةأقرقدأنهونلاحظ-يتطلجهاؤنالقاأنقدر

يمةالجربقيامالقولنكرفأ،السواءعلىفيهماقاجهيمةالجرفاعتبر،العمدىغير

انخطأسوىالجانىإلىبنسبلماإذقاتمةكذلكواصبرهافقطالقصدحالافى

.العمدحط"2".غير

المخالفاتأننعتقدلا:لفادانىفةئبعنوكخالرفيصورةولثلا

هو،معنوىكنبنيرجريمةلا"بآنهالقائلالمبدأأنذلك:ماديةجرائم

القانونىالتنظيميستندكلوبليه،الحديثالجنائىالتشريعفىأساصىمبدأ

بالعقوبة،الم!هدفةبالأغراضالاتمالونيتلأذلكبعدوهو،ئيةالجظللمسئولية

-627من972رنمسكا؟9هفبرلبرسه5242ث86؟مة352رفمسكا؟259!سمنة

.؟39من86رتمهس؟9كاهسنةديسمبرأولة

انلفاتفىملالأ،أنصراحةأحكعهاأحدفىنجرتفدالغفنىمحكة)نبل(؟،

مجوعف؟9كا"سنةفوفبر2نففه:الدىغيربالهطأنفومأى،"محدبةغيرجرائمأخها

ء(الحبعأسبابةاظر،؟؟9ة؟ء7رتم2مجالقافوفبةالفواعد

رنم7بالفافونبةالفواعبمجوعة؟949سخةعايو3؟فقفهخامةبعفةأنظر(2،

.952من92؟
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سنشعلابناءبلاعليهالخروجييوزولا،انهلحقعاميهونينبغىأنالمبدأوهذا

نصالقانونفىيردفا،للمخالفاتبالنسبةالسغدلهذإوجودولا،القانونمن

هذا؟ويدماللقانونالعامةالمبادىءقىوليى،ضمناأوعراحةذلك-يقرر

إليهايستند1لتىالاعتباراتوليسعتءذلكتأبىالمبادممثءهذهإنبل،الخروبخ

علىالثارعنحرص:الحاعيةبالاعتباراتماديةجرائمالمخالفاتيأن.القائاون

اءدودفىيهونأنيتعينمعينغوءلىالمجتمعلتنيمصروريةأوضاع.صيانة

اقمعممملحةأنبذ،العدالاواعتباراتالعامةالقانونيةاقبادئبهاتسمحالق

بأنالقول.أما،بأهميتهاالاعتباتحا!لذهوالاعترافالمبادىءهذهحماية-ققتضى

واجبهوبالخالفاتالخاصةالنصوصشخصعلىكلتفرضهالذىالواجب

يتعينوأنهنئنبهللاخلالالمقررالهفابوأنالمشقةفليلةالنطاق.محدود

،كلللخالفاتالمعنوىاركنفىالبهنمنبإعقائهالقضاءمنعبءالتخفيف

الذىالأساصيالمبدأيرالخروجيبررماالقانونيةالقيمةمنلهئيست.ذلك

فرنساومصبرفىالقضاءدرامةمنتبينوقدةيامعنو!نايمةجرفىكليغطلب

الركنهذاإحكارإلىيذهبلاةنه

ذلكبعديثورالتساؤلفان،المخالفاتفىللعتوىالركنوجودثبتفاذا

باغطأيكتئأمالجنائىالقمدصورةفىالقانونيتطلبههل:نهصو.ئغحديد

رعالشاأغفللمذاإلالهمحللاالتساؤلهذاأنالبياننىوغنى؟العمدىغير

معينةصورةعنكلشفةيمةالجرطبيعةتكنولمافعخوىالربهنبصورةيالبتصرج

المخالفةفىالمعنوىالركنيتحدأنالقانونلدىسواءأنهنعتقد"اقانون-يتطلبهد

سي!وإنالمخالفةتقومالحالينففى،العمدىغبرالحطأأوالجن!ئىالقصد-عورة

أشدالمتعمدالخالفعقاببهيجعلنحوعلةيةالتقديرسبطتهبسععلأنللتاضة

إلجنانيةللمصئوليةفلاوبمعاوافطأالقصدانضقإشاأماةالمتعدغيرعقاججن.

4فاتالخاطبيعةمنمستمفةالرأىهذاوحجة.يمةللجبرالمعنوىازكنلانتقاء

معين،نخوءلىالمجتمعلتنظبميةضرورأوععنةصيالحيهاكعخبايصتهدفءفالشار

القصدالجافىلدىأتوافرسواءبالمجتمعبضرالأوضاعهذهنمدارأنءيقبر
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الخالفاتفىلك"فلأ،غيرقىنمادفهاالخطةوهذه،اغطأصوىويه!توافرلمأم

حيثمن-قييزاضورةبرلمالشارعأنالخالفاتبهتتميزماوإنماكل

:أمرانذلكوييرر،العمديةغيروالمخالفةالعمديةالمخالفةينهق-العقاب

أنيغدربديثانهلفاتفىواضحاليسالأخلاقيةالخطيئةمعنىأن"لؤول

أنيندرإنهثم،المجتمع:ممممالحسمماسمنفعلهعليهينطوىماالمخالف؟لمرلش

اتباعأنإذ،أوامرهالقانبرنبتهةالإخلالتعمد.فىمطحةللمخالقةتكون

تمرةافةالمخاقكونالأحوالمعظموقى،تغقحيةأوم!ثقةالغالبقى!طفهلاذلك

غيرعمد،عنترتكبالمخالفاتأغلبأنصلههذلكيعنىو،والتراخةالغفلة

تواقرلمذالكن،فيهاالجنائىالقصدالشارعيضطلبأنمعقولايهنلمولذللث

عمداالمخالفةفيهاترتكبالتىفالحالات"أولىبابمنعليهاالعقابتعينالفصقد

عنبهاشيزلماأحكاملتخصيصمبرراالشارعيجدفلم،ناكوةحالاتهى

اققررةالعقوبةضاكةأنوللمافى.عمدغيرعنالمخالفةفيهاترتكبالتىالحالات

العمديةغيرالمخالفةبةوعقوالعمديةلفةاقىبةعقوبينالتفرفةجعلتقدللمخالفة

ء"2"محسوسةأهميةذاتغيرتفرقة

آلحعيبرنج

الخيرعملعنالمسئولية

الجنائىالقانونفىشخصيةالعقوبة:لبخامبينئلمئولصر997-متهمصر

نيةالجناالمسئوليةأنالمبدأاهذيفترضو،يمةالجرعنليسأغيرمنتنالأىلايمثدالحد

الصواموكلالعمدىوغيرالدىالقتيهيبهرمالفبفونأنفلاحفذللثالةحبيلةوعلخ(؟،

عقوبة.يحة-وانححمخوفى-يمرقكلنونن،والحرلنةللجرحبالنمبةالهعلةمدءوبقبح

محدقة.غبركافت)فاوعقوبتهاالعدقةنلجربمة

-5لمنه+"رعنهةمغممقتتجمعيرنبمئ++.4آ8و"م24ؤم:ئلرأىجهذاأخذ(2"-

الناعخةهنهنلإشالىالعنوباتنون5أفروقد،؟28مىرمضننالعبدمحر"يهتور

.(الأخبرةالففرة،28المادة،صرنحة



-8؟5-

يمةهالجرأركانإرادتهوبسلوكلتوافرتمنغيربحلهالاأى،بدورهاشخصية

عليهايقومالتىالأساسيةالأفكارلملييعقغدانلمذ،جوهريانالمبدأنوهذان

عنيسألمنأنإثباتتطبيقهمايقتضىوةوالعقوبةللمسئوليةالقانونىالتنظم

فيهاشريأولهافاعلا-للقانونطبقا-بجعالسلوكعنهصدرقديمأالجر

هذانهلولكن5فبهاالمتطلباقعنوىاركنبهيرمتحوعلىلموادتهواتجهت

عريحة،بنمموعياعليهايخرجأنائثارعيستطيعشكبغير(مطلقانالمبد%ن

تفسيرهافىال!وسعيهنلمثمومن،البحتالاستثمان!ءصفةالنصوصولمذه

صانفاهعليهاالقياسأو

ئلفبر:ملةمىلهبشويمآلفولفىإلبهايتنيرئلنىالنصوعب!-085

ءالنصوصهذهأهمالىالإشارةعلةياطفيمانفتصر

،الجريدةتحريررئيسأنباتالعقوقانونمن(95المادةتقرر:أولا

ير،تحررئيسثمةيهنلماإذالنشرفيهالذىمملقسهاعنالمحربحلمسعولأو

ممذه"يدتهجربواسطةترتكبالتىالجراممنأصليافاعلابمفتهمسئول

أنيجبأنهأكة،فعيارئي!ا"اذاكانإلايرالتحررئيسيتحملهالاالمسئولية

.""،الإمرافهذااستطاعتهقىأويكونعليهيعنرفأوبنقسهيريباعرالتحر

عننحمائباالنشروقتأنهكانباثبات"المستوليةنفسهعنيدخأنيستطيعولا

علىيطاحلمأنهأو،التحريربأعمالالقيامغيرهإلىحالأنهأو،الإدارةمكان

ه"3،رلمراجعتهاالكافىالوقتلديهيهنلمأنهأو،11ظسورةالمقالةأمل

ئبؤتحلي:المسئوئيةمنيرائتخررئيسفيحايعفىحالتينعلىالقانونوينص

295رنمكابالفانوفبةالقواعدمجموعة؟93،سنةمارس5نقنن(2،و(؟،

وانظرق!9مة25رفم2ب؟9.كاسنةأبربله؟"مقغن(ق)ركذللةة27،مة

العفوباتقانونيشرح،شدركلوالنووأميةأحمدالأساذ:حكمالأمذهشرح

النشرجزأمفى:عداقهعبدىشاذالأ225.(؟9،9،؟مجالحاةالفم،المصرى

.395عر،(195؟"
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مةلديهماالتحقيتةكلبدءمنذوفدمعلمهبدونحصلالنشرأنأثبتاذا"

أنناءفىأرشداإذ"رئلمانهييج؟"نشرعماالممئوللمعرفةوالأوراقالملومات

لإثباتوالملوماتالأوراقمنلديهماوفدمكليمةالجرمرقكبعنالضصيق

فىوطيفتهغسارةنفسهلعرضبالنشريتململوأنهذلكفوفوآث!تمسئوليته

ه"اخربمميملفررأوالجريدة

الحالشأنفى(956لصنة(يت!رقمالقانونمن38المادةتنص:ئان!

مسئولينفيهأعمالعليوالمشرفومديرهالمخلمستغل"يكونأنعلىالعامة

المديرأوالمستغلالجريمةعنيسآلو.،"لقانونهذالأحكاممخالفةأيةعنمعا

عنغيابهالمصئوليةعنهيدرأولا،"ثلأتثبتأولمللململكيتهث!تتسواء

القاهرةالقوةظروفأنت!ثأاإذولكن.ألك"هيفيمةالجرارتكابوقتاى

بذلكانتفتالجريمةارتكابوخمحلهعلىالإشرافوبينب!نهحالتفد

.عتهاؤ3"مسئوليته

الصغيرارقكباذا"أنهعلىالعقو؟اتفانونمن69المماشةتنص:ثالتا

تاريخمنسنةخلالقىيمةجر65،67المادتينفىذكروامنلأحدتسليمهبعد

مسئوليةالةصهذايقررو.،..ءبغرامةنسلمهمنكلجبتمملبمهالأمر

.؟5ه8ص2ه5رقم9سالنقنظمحكةأحكمبرعة؟958صنةديسمبر8نقنى(؟،

ة268عن728رتم7بالفانونيةالتواعدجموعة؟889صنةديسعبر03نفنه(2،

:98غ5لنة97وقمبفانونالمرسوممنه8لذلمدةوفقأالحلةعاحبمسنولبةق(نظربىفذللة

ملبو7"267عن275رنم7مجالقافوفبةالقواعدجموعة19نة7سنةيضابر6منى

.؟555من385رلم3سائنفقمحكةأحكلعاجموعة؟9ه؟سنة

.4806كا81وغ6سالنفمنعكةأحكمجموعة؟957صنةيوبه7ففق،كا(

بيلإنباتتتطلبلاالمسثويةوهذهجريمةالآخيرارتكببذاالصغيرلممف

لمذاولكنالمراقبةهذهأحسنأفهأثبتإذاتنتن!ولاالصغيرمرافبةفىالتسلم

لمسئوليتهفلينسجنلوالمراقبةكابينوبينهحالتفدالقاهرةالقؤأنأتبت
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.،2،.محله

فيهةيقررالثارعأنيبكولحالاتكامئلةالسابقةبانصوصونكتى

والعذزالنصرصلمذهالقانونىالأماسشأنفىنفررهوما،الغيرعملمنمسئولية

مماثئة.أحكاماتقررالتىالقانوننصوصسلهرعلةيصدفعيهاتعتمدالتى

ئلمابقى:ئنعمرعبةنتررهااقااالمولسىفتننرنىصا-زلا-185

استثنهية،مفترضةمستوليةتقررالنصوصهذهبأنالقولوالقفاءالفقهقىيمعبود

الإنسانبأنتمصيىالتىالعامةالمبادممهاءخلافكلأتتقد،المسئوإةوهذه

ثمت.ؤاكفلابهفامأنهالمباثحربالدليليثبتالذىاللعنبلامسئولالايكون

المسئوليةشخصية"مبدأعلى9جخرهوالمسئوليةهذهتقريرأنذلكيعنىو

وتحديد9جاغرهذاعاة؟يمانيقتضىالقولاهذأنالبيانعنوغنىء،الجنائية

العقابلأنلهالمجتمعمصشةبافتفماءالخروجهذايعلل:القانونىتكييفة

اقتصراإذالسابقةالنموصشأكاقىوردتالحالاتطلتىفىرادعافعالالايهوز

نأيقعينإمماو،قشريكفهاساهمأوحفاعلالجريمةارتكبمنهلى

تهديدهأنلمذ،يمةالجرمرتكبسلوكعلهاوالرفابةالإشرافلهمن؟نالكذلك

المدلمحةماحبهوثم،يمةالجردوقوالحيلولةارقابةعلىاحكاميححلهبالعقاب

الإفداموتجعلبهتوسىالتىالظروفبخلقالذىالغالبفىوموالسلولشهذاقى

ئيبهوأطالعملوفظرتنظميععهالذممةوهو،مورللةالعادىاصيرامعمتفقاعليه

الجريمة"ارتكبتمافعلولو،وواهيهالشارعأوامرمعللتفتهاالنحوكل

العقابلقواعذأففملتوحجيه"كلالشارعحرصإلىلمزنالعلةفمرد

.025صالسعيدمعطفةالسعبدالايهنور(؟،

527،مي2؟"تموكابمالفانوفبةالتواعدجموعة؟938سةمارن5فقغكأ(2،

ءعمفالسعيد!زرا95من25رتم3ب؟9"كاسنةأ!ربيه؟"فقضظأظركذللة

تاعبدعدذات.ألاة365مة3؟؟وغمصطفىعودعودافايهنورةكا83نفسعبدعة

.392بىعد
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الاراءتعددتوقدءقاللأ"محعئجهمحكلتعالنغب"ككعنهةلمهلالذمحةعاصئعكنهغشنهكا

فمن،"المنوىالفاقلفكرة"إلىالبعضفاستند:المسئوليةهذهيهييفةفى

مسئولتهالقافونيقررمنأما،يمةللجرالمادىالفاءلهوالإجراىالفعلارمجب

اخنوىالفاعلفكرةذلكأن:معيبالرأىوهنالهايثك.المعنوىالفاعلفهوعخها

معمتفمداسخرهوفد،جراىالإالفعلارتكابقىتخرسخرشحصماأنتفترض

عنادموليةحالاتفىالوضعاهذيضحققولا،نيتهأوعنأهليتهانداممن

)ميامهاالمتطلبالمعنوىوالرحشهاالغالبفىأهلالجريمةلمذمنفذ،الغيرعمل

عنهصدرقدالمعنوىأزالفاتيبماالفكرةكذلكهذهوتفترض(لديهغالبامقوافر

حالاتفىهذا7النشاعذنمادفلاوفد5عليهايمةالجرمنفذبهحملالذىالنشاط

القانونيةالنيايةفكرةإلىالأحكامبعضواستندت.الغيرعملعنالمسئوية

-القانوننظرفى-ممثلايمةالجرمنفذفاعنهرتمحكلجكأ(*5،آحمك")محنهتمأ

النانىلهنهلأ.يمةجريقانونطبقااعتبرتالأوزارتكبهافإفا،غهاممئولتهتقوملمن

بينفىالعلاقةونين،النيايةلمذهوجودلايذ،مجازمحضأنهيعيبهالرأىوهذا

إننم،للنيابةالأساسيةالعناصرباستظهاريسمحماعتهاوالمئوليمةالجرمنفذ

بأنالقولالقانونىالمنطقيقبلإدلا،الجمائيةالمصئوليةعلىغريبةالنيابةفكرة

بعضواعتمدتءعنهاوالمسئوليةالجرائمارتكابفىبعممايمثلونالقينبعض

فقالت،(5نثثنئقه5*فهي)نهنعختالإرادىافبضوعفكرةعلالأحكام

عليهالقانونيقرضهلماالخنوعيقبليباشرمنهةأومشرو4يديرمنبأن

جهذهخلالالإ!ائجتحمللذلكتبعاويقبلبنشاطهمتعلقةالتزاماتمن

نحلالقكلأ.الإبهفاتننأالتىالجناتيةالمسثوليةالنتائجههذبينومن،الالتزامات

راغعفي.الإالاتجاهثمرةليستالجنائيةفالمسئولية،مقبولغبرالرأىوهذا

وهذا،الجريمةأركانلاجتماعلازمقافونىأنرهىوإنما،تحملهاإلى

الجانىلإرادةيكونأندونمباشؤالقانونقواعدتقررهالأثو

5عئئصر"8558،+م3مهج(2وو(؟،

مكلأعيح!ك.*+اعة98مكعه5مكي5ر"36ةه28؟قف5*95يرء،.ءككا039مجهفيج(3)

حثعيح7الع-،8آ5ميآ5كبمك90(8)



-8-غآ

واتجاههايمةالجرإلىالإرادةاتجاهبيناغلطالساغمنوليسةذلكفىثآن

نونية؟فىفيمةلهلبستوالتانى،القانونبهيعترفقالأول،ءسئوئيتهاتحملإلى

قىيردلاالجريمةعنيسألفمن،محضمجازإلىانهايةفىيسنندازأىوهذا

الجنائيةنرليةالمبونشوعبيهالمفروضبيلاقزامتابعهبلدلذهنهإلىالنالب

المسئوايةههذهكلإلىلذلكتبعابرادتهتتجهولا،بذث

مسئوليةتقررلاوأمثالهاالسابقةالنصوصأنتقديرنافىالصحيحوالرنى

يلزمفالقانون:شخصيينوخقلأسلولتعنمسئوليةتقرروإنماالفير،عملعن

هذايفضىأنقونتحولالتىبالظروفوبحيطهاخرنثاطيرافمببأنشخصا

بامةماعهثمتالرقابةفىفامتنعالالقزأمبهذااخةظفإذا،جريمةإلىالنثماط

الجمائىالقصديهونفقدالمعنوى!نهاأما،هوالامتناعالمادى!ها:يمةجر

لماإذالعملاىانبطأعريهونوقد،الأنقزاميهذاالإخلالإلىلمرادتهاتجهتإذا

"ثك.الالتزامبهذاالوفاءبلىنوجيههااستطاعتهفىولكنكانذلكإلىلمرادتهيوجه

للرنابةهالخاضعبرادةوبسلولتتتومفقىالأخرىيمةالجرمنمتمبؤيمةالجروهذه

فالقانونءتاماالتئاماالعامةوالقواعدالمئوليةهذهال!ماملايعفظازأىهناولكن

فرقفلا،المسئوليةهذهقيامقىالعدىغبرواخطأالجنائىالقعمد!حيصى

بهتفىالقانونإنثم،متعمكوغيرالرقابةبواجعبالإخلالمتعمطبينالعقابفى

جريمةأجلمنالمقررالعقابنفممىالجانىعلىيوقعلكاالعمذىغبرباليخطأ

بها،خاصاعقابمبارقابةالملنزميمةلجريحددلاللقانونانوللاحظ،عمدية

صنىلاالإحاكومذه،للرقابةالحاضعيمةلجرالمقررةالعقوبةإلىيحملولهكن

فىمنهماكللاستقلالإتراأوقيوىالجوأركانبينمزجاطلاقالإعلد

الحالاتعلفيمقتصرةالمسئوليةهذهاذاكانتعماذلكبعدتساءلنافإذا"الأخرى

الجك)5لكءينه!ب!ةميج+بى8")"2ر"م599ةكمحعنول5العجة-5!رعيح(؟،
محفحقصرصدهـمحئ+مقهيء8ييكخفةذ.*صىعنفعنهنعنههنهةيحجلا8رش"5ـه.+محفكع

السعبدمحرادبهتورت-222مةراشدعلىشخووواأعبخأحمدستاذالأ:اتلرنىللة

.6هكاعنومصنن
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يسنحلصحيثشمامهايجوزالقولأنهأمعريحةنصوصشأتهافىوردتالني

ذلكعلخأجبنا،انحوبرقابةالزاماشخصلحنتةعلىتقررأنها"فانونقواعدمن

هناوحجة؟عراحةعليها،لقانونفعةالتىانالاتعلىالمئوليةهذهلهقعنار

وهى،جريمتهعنناشئةبارقابةالماقزممصئوليةنذاكانتأنهالقول

يخلقنجريمنصإلىالإستنادمنفلامقر،للرةابةا:لماضعجريمةعنمتميؤ

.،باتوالعقو6مالجرصرمية"مبدأإلىالحجةهذهفمرد،يمةالجرهذه
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57ذ+ءهءم!-.معء...+ه-الوثغفىبلغلطئبصرج..الج!نم!!ل

7؟؟ء.-+ء....-بالتكمييفالعلم-2ؤ

7؟2ءهء..+-الفافوقغبربالتكميبفةالعلم-آ

7؟مم.........ء.....ءالفافوقبالتكبيفالعلم-2

ثيي0004......"ء.بالفانون6لعلمافتراض.ء-"-ء

728ء..ء..-ء..ء......ء،.-..-الهراجة:للثالنبالمطلب

73؟ء..-ء...-...-.الفصدالهبلثر،.-.ب؟5

733ء..،.-،،.ء*..ئء.ءىلا،ا-الادصفلا-52

7ك4-ءمظ..ءالاءنمالىللفص!.ا!فب!المدلول-.؟.-.-

555743ومعرفرنسافىوالفناءالففهيرب.نلفعفالاحتمالى02،-.-
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الععحيفة

000751*ء.فيهالجنافىالقصدبتوافرأنيتعغ!الذىالوقت:الرا!المطلب

753...ء...ء.ء.....ءالجنيقالفصدأفواح:الحامىالمطلب

753..ء.....ء.ء.ء.اعلممرجوالقصدالعامالفصد-آ5

757ء..ء....الحبودغبروالفصدالمحدودالفعد-52

758..ء.الإصراربسبقالمصحوبوالقصدالبسيصذالقصد-53

76ممء...ء...............العمدىغيراخملو:الثانىالمبحث

768..ء...ء-.....العمدىغيرالهطأعناصر:الأولالمطلب

ممج87ء..ء.،...ء-..ء..العمدىغيرالهعلأعور:الثانىالمطلب

000000787........ءالعدىغيرالمحطأأفواع:الثالتالمطلب

796ء.....غيرالعمدىالحطأشأنفىائثارععنة:الراجالمطلب

558......ء..الخالفاتهفىالمعنوىالركن:البالتالمبحت

859..ء.ء.......ء.-.النيرعلهعنالمسئولية:الراجللبحث
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