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تنطلق أكاديمية فلسطين للعلوم األمنية وهي تقدم خدماتها لطلبتها األعزاء من قناعة            
راسخة بأن تحقيق الجودة في األداء يتطلب رعاية خاصة وجهداً متميزاً وأنه البـد              

الب الجامعي من كتاب معٍد بعناية ومنضد بشكل الئق يسهُل على الطالب التعامل للط
معه وأن يكون محتوى هذا الكتاب مستهدفاً وبشكل مباشر األهداف المنـشودة مـن        
وراء طرح المساق الدراسي الذي يعالجه هذا الكتاب دون تطويل ممل وال اختصار             

  . مخل

ية للعام الثاني على إنشائها تـصوراً إلعـداد     ومن هنا فقد وضعت في خطتها السنو      
م لتبدأ بعدها المرحلة    2010كتاباً جامعياً كمرحلة أولى تنتهي بنهاية أغسطس        ) 20(

الثانية في هذا المشروع الذي ستتبعه خطوات جادة في تعزيز هذه الكتب وتطويرها             
راسـية  وإرفاقها ببنوك أسئلة وأوراق عمل تساعد الطالب فـي فهمـه للمـادة الد             

  .واجتيازها بتفوق إذا راعى ما تم تجهيزه وتقديمه له من خدمات

هذا وقد قامت فلسفة هذا المشروع على استنهاض أهل الهمة والتميز ليعد الواحـد              
منهم كتاباً في مجال تخصصه يضمنه أفكاره وإبداعاته ومن ثم تمكين األكاديمية من             

ه ولألكاديمية حق االنتفاع المشروط االنتفاع به بحسب عقد يضمن لمعد الكتاب حقوق 
  .بالكتاب

) رامز أحمد العايـدي   . د( من هذا السياق يأتي إعداد األخ     وبحسب هذه الرؤية وض   
 عليهـا   والذي ظهر من خالله كفاءته ومهنيته وهمته العالية التي نشكره          لهذا الكتاب 
  . أن يبارك فيه وفي جهده وأن يحفظه ذخراً لدينه ووطنهونسأل اهللا

  مال محمد تربانك . أ
  عميد األكاديمية                         

  م20/09/2010: التاريخ                                                           
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :א�;��:

بسم اهللا الرحمن الرحيم، بسم اهللا الهادي إلى الحق، والـصالة والـسالم             
ألمين بعث رحمة للعالمين بشريعة محكمـة       على رسول اهللا األعظم الصادق ا     

  : لكافة المسلمين، رفع عن الناس الحرج وأشاع العدل، وبعد

 بجميـع  المـشتركة  العامـة  األحكام العقوبات قانون من الجزء هذا يبين

 والذاتيـة،  اإلقليمية، الصالحية عن يتحدث إنه إذ دون تمييز وأركانها الجرائم،

 من المسئولية وأنواع اإلباحة أسباب يتحدث عنو العقوبات، لقانون والشخصية

  .ومتدخل ومحرض، فاعل،

وهنا ينصرف معنى القانون الجنائي إلى القواعد التـي تعتمـد سياسـة             
التجريم والعقاب، وتنظم السياسة اإلجرامية التي تبين كيفية اقتـضاء الدولـة            

  .معلحقها في العقاب بما يضمن التوازن بين حقوق المتهم وحقوق المجت

وتعتبر الجريمة هي اعتداء على المصلحة العامة واعتداء علـى الدولـة            
وعلى النظام العام أكثر من الفرد وهنا يلجأ اإلفراد إلى القضاء فالدولة هـي              

حسب (التي تحمي أموال وأرواح الناس ويتدخل المجتمع ويحدد أنواع الجرائم      
  .فالسلطة تعاقب أفرادها وليس العكس) مفهومها الحديث

لكن هـذا ولـد الفوضـى فـي         ) الثأر(قديماً كان الفرد يأخذ حقه بنفسه       
علينا قبل أن نحـدد العقـاب أن         .المجتمع، فالعقاب صالحية للدولة وللمجتمع    

نحدد الجرائم واألفعال التي تشكل الفعل المحرم وهـذا مـا نـسميه بقـانون               
اء قـد ذهـب     العقوبات نسبة للعقوبة المترتبة على الفعل غير أن بعض الفقه         

  .لتسميته القانون الجنائي نسبة إلى ارتباطه بالجنايات
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ويستخدم البعض لفظ القانون الجنائي ويستخدم األخر قانون العقوبـات، وقـد            
وقد تمثلت االنتقادات   . وجه إلي كال من المصطلحين السابقين بعض االنتقادات       

  : لهذه التسمية أو تلك في عدد من صور منها

  :اردة على التسميةاالنتقادات الو

أن اصطالح قانون العقوبات ال يدل علي كافة صور رد الفعل االجتماعي 
تجاه الجريمة حيث أن بعض التشريعات الحديثة تحتـوي تـدابير احترازيـة       
بجانب العقوبة يقصد بها مواجهة الخطورة اإلجرامية للمجرم أو القضاء علي           

تتوافر لديه وبين ارتكاب جريمـة      العوامل الدافعة لإلجرام والحيلولة بين من       
  .في المستقبل فالعقوبة ليست الصورة الوحيدة للعقوبات

وقد وجه النقد إلصالح القانون الجنائي علي أساس أن الجناية التي اشتقت 
منها التسمية ليست إال احد أنواع الجرائم وبالتالي فان هذا اإلصالح ال يغطي             

القواعد، باإلضافة إلـي أن بعـض       كافة الموضوعات التي تتعرض لها هذه       
التشريعات ال تأخذ بالتقسيم الثالثي للجرائم وتكفي بالتقـسيم الثنـائي جـنح             

ورغم كل االنتقادات التي وجهت إلي هذين        . ومخالفات مثل القانون االيطالي   
االصطالحين إال انه جري علي استعمال هذين المصطلحين كمتـرادفين فـي     

  .اللغة القانونية

ن الفلسطيني أشار بصورة واضحة إلي استخدام مصطلح قـانون          والقانو
من قانون العقوبات رقـم     ) 1(العقوبات حيث جاء ذلك في صريح المادة رقم         

، حيث نصت تلك المادة بأنه يطلق علي هذا القـانون اسـم             1936 لسنة   74
  .قانون العقوبات

<��،،،و���א �%	."��א�A@�وא��<ن�وא�	�אد�وא�.<= �
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   العامة للجرميةالنظرية

  

  مبادئ عامة
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  الباب األول

  ماهية قانون العقوبات

  تعريف قانون العقوبات ومصادره وحدود تطبيقه: أوال

   األولالفصل

  ماهية قانون العقوبات ومصادره

 :المجتمع والقانون

اإلنسان كائن اجتماعي فاعل ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن المجتمع لذا            
 بالمجتمع، وتربطه بأفراد المجتمع عالقات مختلفة الـسمات         فهو يؤثر ويتأثر  

والمعايير، وحيث أن الفرد جزء ال يتجزأ عن المجتمع الذي يعيش فيه كـان              
كما كان لزاما أن    ، البد من وضع الحدود التي تفصل حقوقه عن حقوق غيره         

توثق هذه الحقوق وتأخذ صفة اإللزام ليستطيع أن يتمتع بها الجميع على حـد              
  .السواء

وعليه نستطيع الجزم أن القانون بصفة عامة ضرورة إنـسانية تحمـي            
كمـا أن الدولـة باعتبارهـا       . عات وتحدد أنماط العالقة بينهم    األفراد والجما 

المسئولة عن المحافظة على أمن المجتمع واستقراره لها حق فرض القواعـد            
ع كل نـشاط ال  التي تضمن استتباب األمن ومكافحة ظاهرة الجريمة وذلك بمن    

يتفق مع مصالحها ومصالح مواطنيها وتوقيع العقوبة المناسبة على مرتكـب           
هذا النشاط،  ومن ثم فان قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التـي   

    .تسنها الدولة وتحدد األفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقررة لمرتكبيها
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ة هو الذي يفصل بين المتخاصمين ويرد       فقديماً كان شيخ القبيلة أو العشير     
أما في العصور الحالية فأصبحت الدولـة صـاحبة         .  األمانات إلى أصحابها  

االمتياز دون غيرها في الفصل بين المتخاصمين، واالقتصاص من الجنـاة،           
وصدرت العديد من القوانين وسنت الكثير من األعراف لحماية أفراد الدولـة            

 لكي تحكم وتنظم الروابط اإلنسانية بين األفـراد         دون فارق أو تمييز وجاءت    
مع بعضهم البعض أو بين األفراد والدولة بهدف خلـق التـوازن والعدالـة              

  .االجتماعية وحماية الحريات وصيانة الحقوق الفردية والجماعية الخاصة

إن سلطة الجزر والعقاب الزمة في كل مجتمع لحفظ األمن واسـتقرار            "
اع المقررة، وهي تتكيف حتماً بالنظام القائم، ومن أجـل          النظام وكفالة األوض  

ذلك كان اختالف التشريع الجنائي في بيئة عنه في بيئة أخـرى مـع إتحـاد                
الزمن، واختالفه في عصر عنه في غيره من  العصور في المجتمع الواحـد              

ولما كانت المدينة الحاضرة نتيجة تطـور       .  بعاً لتطورات الحياة االجتماعية   ت
خي طويل فكذلك الشأن في القانون الجنائي فإن أحكامه هي وليدة تطـور             تاري

  1".طويل صاحب تاريخ الجماعات البشرية منذ أقدم العصور

لم يتفق العلماء على تعريف جامع مانع لقـانون        :تعريف قانون العقوبات  
العقوبات وال تتضمن معظم القوانين العقابية تعريـف للجريمـة، و قـد أدى              

اتجـاه  اتجاه شكلي، و  : إلى ظهور اتجاهين  فقه في تعريف الجريمة     اختالف ال 
 .موضوعي

 يعتمد أنصار هذا االتجاه في تعريفهم للجريمة على :االتجاه الشكلي ـ  1
الربط بين الواقعة المرتكبة وبين القاعدة القانونية، ويعرفون الجريمة على هذا           

                                                 

� ����ن ا������ت، ا���� ا�����، . د 1� � .9، دار ا�,��رف �,)+، ص 1957ا�%�$# �)�'& ا�%�$#، ا"! �م ا���
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تنـاع يجرمـه القـانون      نشاط أو ام  "فعل يجرمه القانون أو     : " األساس بأنها 
 ".ويعاقب عليه

 يعتمد أنصار هذا االتجاه في تعريفهم للجريمة :االتجاه الموضوعي ـ  2
على إبراز جوهرها باعتبارها اعتداء على مـصلحة اجتماعيـة، ويعرفـون            

  ".الواقعة ضارة بكيان المجتمع وأمنه"الجريمة على هذا األساس بأنها 

 لقـانون العقوبـات مـضمونه أنـه     ولكن اتفق العلماء على تعريف عام     
مجموعة من القواعد القانونية تحدد صور السلوك التي تعـد جـرائم وتبـين              
العقوبات المقررة إزاءها، وصور السلوك هذه تكون إما بإتيان أمر تنهي عنه            

  .هذه القواعد، وإما في االمتناع عن القيام بعمل تأمر به

ي القواعد التي تبين الجرائم     فإن قانون العقوبات يشتمل عل    : وبمعني أخر 
  .وتحدد عقوباتها

 مجموعة القواعد التي تقررها الدولة في مجال        :يقصد بالقانون الجنائي  "
التجريم والعقاب والمتضمنة حقها في إسباغ وصف التجريم على بعض أنواع           
السلوك، وتقرير الجزاء الجنائي لمرتكبي الجرائم بعد بيان أنواعهـا وتحديـد         

  2".ألحكام العامة فيهاعناصرها وا

بناء على ما سبق نجد أن القواعد الجنائية تنقسم إلى شقين شق الواقعـة              
والحكم يتمثل فـي    ) العمل الذي يعتبر جريمة   (وشق الحكم فالواقعة تتمثل في      

  ).العقوبة المقررة لهذا العمل(

                                                 

، ا���� . د 2,/+01� �� 8+ح ����ن ا�0+ا46 وا������ت ا�$,3� ا��%4 ا���م ا�23+/ ا����10�، ا��:9$ � �1; <%!
  .13ص .  �+آB ;��دي �1#را:�ت وا�3@+: <��3ء. 2004ا�����
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  الفصل الثاني

 لسنة 74قم تعتبر مجموعة القوانين الفلسطينية ر :مصادر قانون العقوبات
 ذات خصوصية واضحة، وتأتي خصوصيتها من التقلبـات الـسياسية           1936

التي حدثت في فلسطين عبر الفترات الزمنية المتباينة، والتي أثرت ضمناً على 
الوضع القانوني، فنجد إن المجموعة الجزائية الفلسطينية قد تم اقتباسها عـن            

، و الـذي   1810 الفرنسي لعام    القانون العثماني والذي بدوره أخذ عن القانون      
كان معروف في وقته بقانون نابليون بونابرت، فمع خضوع فلسطين للحكـم            
الذاتي العثماني كان أول قانون جنايات عثماني يطبق علـى فلـسطين سـنة              

1840.  

 تـم إصـدار     1858  تم استصدار قانون الجنايات وسنة        1851في سنة   
و لقـد   ) قانون نابليون بونابرت  (رنسي  قانون آخر، متبنية القانون الجزائي الف     

امتد تطبيق هذه القوانين على فلسطين حتى انتهاء الحرب العالمية األولى سنة            
1918 .  

بعد هذا التاريخ خضعت فلسطين لالنتداب البريطاني ولقد الغي المندوب          
 قانون العقوبات   وأصدرالسامي البريطاني جميع القوانين التي سبقت االنتداب        

 وهذا القانون ساري المفعول إلي وقتنا الحالي 1936لعام  " 74"يني رقم   الفلسط
  .في قطاع غزة

 ويعد  1960 لسنة   16في الضفة الغربية يتم تطبيق القانون األردني رقم         
هذا سبباً جوهرياً يدعو إلى إعادة النظر في قـانون العقوبـات الفلـسطيني               

  . وتوحيده
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 كانـت  1858جزاء العثماني سنة قبل وضع قانون ال :الشريعة اإلسالمية 
تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية في البالد الخاضعة للدولة العثمانية وقـسمت           
الجرائم والعقوبات في الشريعة اإلسالمية إلى جـرائم الحـدود والقـصاص            

  3.والتعزير

الشافعية، الحنبلية، الحنفية،   : انقسمت المذاهب اإلسالمية إلى أربعة أقسام     
لقد اعتمدت كل هذه المذاهب على القرآن والسنة المحمدية، وكذلك والمالكية و 

وانطالقـا مـن    .  األمر على القياس، اإلجماع، الفتوى، واالجتهاد، الشورى      
المبادئ العامة لإلسالم قد تبلورت الخطوط العامة لعلم القانون الجنائي، فقـد            

كرنا بالتقـسيم   الحدود، القصاص، التعزير وهذا يـذ     : قسم اإلسالم العقوبة إلى   
  4".جناية، جنحة، ومخالفة "الفرنسي الذي قسم الجريمة إلي 

وفي ضوء هذا البيان يمكن تعريف الجرائم في الشريعة اإلسالمية بأنهـا            
محظورات شرعية زجر اهللا عنها بحد أو تعريز والمحظورات هي أما إتيـان         

 شرعيه  فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به وقد وصفت المحظورات بأنها           
الن الشريعة هي التي تحدد ما هو سوي وما هو منحرف طبقا لمعايير محددة              
وهذا يعني أن الفعل أو الترك ال يعتبر جريمة إال إذا أوضحت الشريعة ذلـك               
ورتبت عليه عقوبة فإذا لم تكن هناك عقوبة على الفعل أو الترك ال يعـد أي                

  .منهما جريمة

 على فعله، أو ترك أمـر محـرم         فعل أمر محرم معاقب    ":الجريمة هي 
الترك معاقب على تركه، ألن اهللا تعالى قرر عقاباً لكل من يخالفه في أوامره              

                                                 

3 E:Fا � ا�@+/�� ;1& ا�0+ا46 وا������ت�)�J1 ا�I#ود وا��)�ص وا�G1�/ +/B�H ;1& !# ا�%�اء $�.  
� ا��K> ا��+�� . د 4��3@�رة، ���3ان ا������ت  +$M رة�Hدآ �P ا�@+/� "را�B أ!,# ا���/#ي، ر:�� ���ر�

$�E:Fا�@��ب، "ا  ا�+و:$ �)#ا���  .2002، ا��0
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وهذا العقاب إما أن يكون أخروياً، وإما أن يكون دنيويـاً قـضائياً             .  ونواهيه
وأما أن يكون تكليفاً دينياً يوم بـه مـن          .  يتواله وينفذه أولو األمر من الحكام     

  5."مر والنواهي الشرعية كالكفاراتخالف األوا

  :1810خصائص القانون الفرنسي لسنة "

 أصبح ساري المفعول فـي سـنة        1810القانون الجنائي الفرنسي لسنة     "
 و لقد أثر تأثيرا كبيراً على العديد من القوانين الجنائية األوروبية مثل             1811

بنـان، المغـرب،    أسبانيا، و البرتغال و كذلك العربية مثل األردن، سـوريا ل          
ولقـد حمـل القـانون      .  تونس، والدولة العثمانية التي كانت تحكم فلـسطين       

الفرنسي العديد من القواعد القانونية الجامدة وذلك تكيفاً مع الجرائم المحليـة            
التي كانت ترتكب في زمن نابليون بونابرت ولقد تم التصديق علـى خمـس              

  :مجموعات قانونية في حينه وهي

جنائي، القانون المدني، قانون اإلجـراءات الجزائيـة، قـانون          القانون ال 
  .المرافعات المدني، القانون التجاري
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  الفصل الثالث

   وخصائصفاأهدقانون العقوبات 

  أهداف قانون العقوبات

  :تحقيق العدالة: أوالً

إن الجريمة إلى جانب أنها تصيب الفرد في ماله أو عرضه أو نفـسه أو               
 في شعوره بالحقد على فاعلها والرغبة في االنتقام فجـاء           شرفه فإنها تصيبه  

قانون العقوبات ليخفف من وطأة هذا الحقد بأن ساوى بين المكاسـب التـي              
حققها الجاني وبين العقوبة التي توقعها عليه الدولة لتعزيز شعور اإلفراد بأن            

  .نالعدالة قد تحققت على يدها وتثبت الشعور العام بالرضا لدى المواطني

  :تحقيق األمن في المجتمع: ثانياً

إن الجريمة نقيض األمن، والفوضى نقيض االستقرار وال يمكن أن يعـم            
األمن واالستقرار في المجتمع إال بوجود ضوابط وقوانين تـردع المجـرمين           
وتنزل بهم العقاب للحفاظ على المصلحة العامة وتحقيق األمن االستقرار فـي            

  .لتوازنالمجتمع وتحافظ على قيم ا

  :االستقرار القانوني: ثالثاً

يعتبر مبدأ الشرعية من أهم مظاهر األمن القانوني، فمفهوم الشرعية هو           "
أن يعلم كل إنسان في المجتمع ما هو محظور عليه عمله، وما قد يتعرض له               
من إجراءات تمس حقوقه وحرياته، وتبعاً لذلك يتحدد مركـز الفـرد الـذي              

بقاً لقانون العقوبات، فال بد للمشرع عنـد وضـع          يرتكب الفعل اإلجرامي ط   
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قانون العقوبات من عناية تضمن له الثبات، وأن تقتصر نصوصه على حماية            
  6".المصالح الثابتة

يتضح لنا أن وجود القانون ووضوح نصوصه يعتبـر ضـمانة حقيقيـة             
لالستقرار القانوني في الدولة والذي بالتالي يحفظ حقوق وحريـات األفـراد            

نع المجرمين من ارتكاب جرائمهم واإلساءة للمجتمع وسيادة الدولة وبكـل          ويم
  .هذا يتحقق االستقرار القانوني

  خصائص قانون العقوبات

  :التحديد الدقيق: أوالً

يجب أن يكون قانون العقوبات صريح في نصوصه؛ فال يعلوه الغموض           
ما قـصد   أو يشوبه النقص أو يحتاج إلى نصوص واجتهادات تفسر معناه أو            

المشرع عند وضعه؛ فقانون العقوبات يعتبر ذات حساسية خاصة لمـا ألثـر             
تطبيقه من نتائج يصل حدها األقصى إلى اإلعدام، فهنا ال مجال للخلط والغلط             

فينبغي أن يراعي المشرع عند صياغة قانون العقوبات الدقـة والوضـوح،            "
  7".ع القانونبحيث ال يحتمل التأويل، فقانون العقوبات هو أخطر فرو

  :مطابقة الواقع: ثانياً

الجريمة ظاهرة اجتماعية قانونيه والمقصود بذلك أنها تمـارس داخـل            
جماعات ومجتمعات وينطلق تحديدها من منطلقات اجتماعية تتعلـق بثقافـة           
المجتمع إلى جانب أنها ترتبط من حيث طبيعتها ونوعها وكثافتها ومـسارها            

                                                 

، ط . د 6$(W@ا� /+Iت ا����,X ،د�$; �1; #,I� ا� �/Y، ص 1 ،1981���T ،14. 
�1�، 8+ح ����ن ا������ت ا��%4 ا���م، 7I4 ا���: �1; #,I� �31@+ وا��Hز/P، ص : ، ;,�ن1997� دار ا�����H �17. 
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عي ونظمه االجتماعيـة كالنظـام الـسياسي        بظروف المجتمع وبنائه االجتما   
واالقتصادي والديني والقيمي وبتاريخ المجتمع وتقاليـده وأعرافـه وعـادات       

  .أبنائه

لذا على المشرع عند وضع قانون العقوبات أن يأخـذ بعـين االعتبـار              
المالبسات المختلفة للظروف البيئية والبنية التاريخية ألفراد المجتمع والثقافـة          

التجانس السكاني واألخالقي ومبـادئ الـدين اإلسـالمي الحنيـف،        السائدة و 
وبالنظامين السياسي واالقتصادي وعادات المجتمع وتقاليده وأعرافه، فإن أخذ         
بالسابق تتطابق نظرية المشرع في حصر الجرائم وتكييف العقوبة بناء عليها           

  .مع الواقع المعاش ألفراد المجتمع

  :هعدم جواز القياس علي: ثالثاً

إن الدول التي تطبق طريقة القياس في الحكم مثل بريطانيا تعتمد علـى             
السوابق القانونية كأساس رئيس لنفاذ القانون بالعموم والقانون الجنائي علـى           
وجه التحديد، أما الدول التي أخذت بالنظام الفرنـسي فقـد اعتمـدت علـى               

ل وجـود أي    مجموعة قوانين مكتوبة واضحة ودقيقة يتم الرجوع إليهـا حـا          
  .اعتداء على المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة

 لذا في حال عدم تضمن قانون العقوبات لنص واضح وصريح يعاقـب            
على فعل معين أو امتناع عن فعل فال يجوز الرجوع إلى السوابق القانونيـة              
لتجريم الفعل أو االمتناع، مهما كان الفعل المرتكب جسيماً وهذا للحفاظ على            

  . الشرعية واالستقرار القانوني في المجتمع وثبات القانون وتأكيد سيادتهمبدأ
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  الباب الثاني

  تقسيم قانون العقوبات

  الفصل األول

  تقسيم قانون العقوبات 

القانون بجميع فروعه إما أن ينقسم إلى قانون عام أو إلى قانون خـاص،       
قاعدة عامة فـي  ويأتي هذا التقسيم بناء على أشخاص العالقة وموضوعها، وك 

عملية التفريق بين القانون العام والخاص يجب النظر إلى أطراف العالقة فإن            
كانت الدولة طرفاً في العالقة بصفتها صاحبة السيادة كان القانون عاماً، وإن            
كان أطراف العالقة أفراد متساوين من الناحية القانونية أو كانـت الدولـة أو              

قة ولكن ليس بـصفتها االعتباريـة كـصاحبة         أحدى أجهزتها طرفاً في العال    
  .وعليه يعتبر قانون العقوبات قانون عام.  السيادة كان القانون خاصاً

يكفل القانون الجنائي حق الدولة في توزيع العقاب على الخارجين عـن            
القانون بهدف المحافظة على النظام العام والدفاع عن حقوق الفـرد تطبيقـاً             

القانون األساسي، فإن أصاب أحد جريمة ما يحق للدولة للحقوق التي منحها له 
حسب نصوص القانون أن تصيبه في ذمته المالية أو حريته أو حقه في الحياة، 
والجزاء الجنائي يكون رداً صريحاً على المجرم العتدائه على حق عام وقـد             
 يؤثر هذا الرد على حرية المحكوم عليه أو على ذمته المالية أو على كالهمـا              

معاً أو قد يؤخذ بحقه تدبيراً احترازيا أو قد يمتد للتأثير على حقه في الحيـاة                
وفي الشريعة الغراء قد يمتد للمساس بسالمة الجسد ولقد استقر الفقه           ) اإلعدام(

  :على تقسيم قانون العقوبات إلى كتابين أو قسمين وهما

  . قسم عام-1

  .   قسم خاص-2
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أسباب ( يتكلم على القواعد العامة للجريمة       :)القانون العام (القسم العام   * 
ألنه يحتـوي علـى األحكـام       ) اإلباحة أسباب الجريمة وأركانها بصفة عامة     

ويتضمن بذلك أحكام التجريم  وأحكام العقاب، فيشمل األحكام العامـة            .العامة
  .التي تسري على جميع الجرائم والعقوبات

وعة الجرائم ويحدد كل     يتضمن مجم  ):القانون الخاص (القسم الخاص   * 
ويتضمن األحكـام   "  .العقوبات لكل جريمة فالقسم الخاص تطبيق للقسم العام       

الخاصة بكل جريمة، مع بيان أركانها وعقوبتهـا كجـرائم الـسرقة والقتـل             
الخ، فيبين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ثم الجرائم المتعلقة         ... والتزوير

  8"باألفراد والمخالفات

النظريـة العامـة      علـى  ر في دراستنا على القسم العـام أي       وسنقتص
كما أسلفنا سابقاً أنه ال يوجد تعريف موحد قد اتفق عليـه الفقهـاء         و: للجريمة

بالعموم لمفهوم الجريمة وعليه سوف نقوم بسرد بعض التعريفات الواردة في           
  :الفقه القانوني للتعريف ونذكر منها

 جمع جناية، مأخوذ من جنى يجني بمعنى        الجنايات ":تعريف الجناية لغتاً  
جنى علـى قومـه     : ويقال أيضاً .  أخذ، يقال جنى الثمار إذا أخذه من الشجر       

كل فعـل   : والمراد بالجناية في عرف الشرع      .جناية، أي أذنب ذنباً يؤاخذ به     
محرم والفعل المحرم كل فعل حظره الشارع ومنع منه، لما فيه مـن ضـرر               

  9."لنفس، أو العقل، أو العرض،أو المالواقع على الدين، أو ا
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الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقـرر القـانون             "
  ".عقوبة أو تدبير احترازية

الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر            "
  ".له عقابا إذا صدر عن إنسان مسئول

تج أن جريمة ال يمكن أن تقوم إال إذا         من التعريفات المختلفة السابقة نستن    
ن شكل السلوك خطر على المجتمع أو       ، فإ توافرت فيها جميع أركانها األساسية    

 الـسلوك   ، وكان في ذات اللحظة هذا     من شأنه أن يشكل خطراً على المجتمع      
 شـكل أركـان     يتبعه عقوبـة جنائيـة     و غير مشروع طبقا لقانون العقوبات    

  : قهاء على أنها ثالثة أركانوالتي اتفق الف 10."الجريمة

أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقـانون         )القانوني(الركن الشرعي    .1
جريمة التهريب نجدها فـي     : العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوبات مثل     

  .قانون الجمارك

قانون العقوبات ويسمى هذا الركن الـشرعي       : فالقوانين المكملة مثلها مثل   
وحتى تتكون الجريمة يجـب أن تـأتي مخالفـة لقـانون           (انوني  أو الركن الق  

  )العقوبات

أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجـب           الركن المادي  .2
  . أو سلبياًأن تكون مبنية على الركن المادي وقد يكون هذا الفعل إيجابياً
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وهو كل سلوك يحتاج إلى بدل مجهود بدني عن طريـق            :الفعل اإليجابي 
فعيل العضالت من أجل إحداث النتيجة اإلجرامية في حين أن القانون نـص             ت

وهذا هو النمط السائد فـي      . الخ...كالقتل، السرقة، والضرب  على عدم الفعل    
  .ارتكاب الجرائم

وهو كل سلوك ال يحتاج إلى بدل مجهود بدني عن طريق            :الفعل السلبـي 
امية في حين أن القـانون      عدم تفعيل العضالت من أجل إحداث النتيجة اإلجر       

، األم التي تمتنع عن إرضاع ابنها وتتـسبب فـي قتلـه           مثل   نص على الفعل  
  .الممرضة التي ال تعطي الدواء للمريض في وقتهو

لـه عالقـة    ( الجريمة البد أن تصدر عن إرادة جنائية          الركن المعنوي  .3
 إرادة  ويتحمل نتائج الجريمة ألنها صـادرة عـن       ). نفسية بين الفعل وصاحبه   

المجنون مثال يقوم بجريمة ما فال      (الجاني الصحيحة فهي مرتبطة بإرادة الفرد       
  11).يسأل ألنه ليس لديه إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره

الركن القانوني  ( في حال تخلف أحد األركان الثالثة الرئيسة السابقة          :تنويه
  .ريمةفال يمكن الدفع بقيام الج) أو المادي أو المعنوي

في بعض األحيان تحـيط بالجريمـة        :الظروف المخففة والمشددة للحكم   
بعض الظروف وهي ال تأثر في قيام الجريمة من عدمه وإنما تؤثر في تخفيف 

جريمـة  : وتسمى ظروف مخففة أو ظروف مشددة مثال      .  العقوبة أو تشديدها  
ن يـؤثر   فـالرك ).  ظروف مشددة (ولكن والليل يعتبر    ) جريمة قائمة (السرقة  

على قيام الجريمة أما الظروف فال تؤثر في قيامها وإنما تؤثر في قدر العقوبة              
  .المفروضة على هذه الجريمة إما بالتخفيف أو بالشدة
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   الثانيفصلال

   الجنائية وغير الجنائيةةالتمييز بين القاعد

تتميز القاعدة الجنائية بعدة خصائص عن غيرها من القواعد غير الجنائية          
  :فيما يليتلخص وت

أن القاعدة الجنائية قاعدة أمرة وال يمكن مخالفتها وال تقبل أدنـي اتفـاق       
إن القاعدة الجنائية توجه سلوك األفـراد         .علي مخالفتها باعتبارها مفروضة   

الوجهة التي تتفق ومصالح المجتمع، وهي بذلك علي عكس القاعدة المدنيـة            
لصفة اآلمرة لها وظيفة أخرى مـن       وا  .التي تقر حرية األفراد في التصرف     

حيث تقديرها لسلوك األفراد بإصدار حكمها علي السلوك تصدر عن الدولـة            
وبذلك تكون القاعدة     .وبذلك تختلف عن القواعد األخيرة علي توقيع جزاء ما        

الجنائية تتبع غيرها من القواعد القانونية وإنما هي قاعدة قائمة بذاتها بـصفة             
ا التكليف والجزاء وهي قواعد مستقلة أيضا مـن حيـث           أصلية ويتناسق معه  

  .النشأة الزمنية عن سائر القواعد القانونية

  :الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية

 إخالل بقانون العقوبات والقوانين المكملة له أي هـو      ي ه :الجريمة الجنائية 
قانون العقوبـات   وتكون مقصورة ومحددة في     (عدوان على المجتمع وأفراده     

ويحدد المشرع الجرائم بدقة وال يستطيع المشرع حـصر         ) والقوانين المكملة 
  . األخطاء الوظيفية

 تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظـف عـام أو أي              :الجريمة التأديبية 
الجريمة التأديبية هي إخالل    ، ف شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجبات وظيفته      
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. ة بالواجبات التي يلقيها على عاتقه انتماؤه إليهـا    شخص ينتمي إلى هيئة معين    
وتفترض الجريمة التأديبية خضوع الهيئة التي ينتمي إليها الفاعـل لقواعـد             

، وإجراءات تستهدف صيانة هيبتها أو كرامتها وكفالة حسن سير العمل فيهـا           
ويبدو الفرق واضح بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية فاألولى عـدوان           

يختلفـان     كما     12".لى المجتمع أما الثانية فهي عدوان على مصلحة هيئة        ع

 أمـا   الـخ .... عقوبتها الحبس أو الغرامة   الجنائية  الجريمة  ف من حيث الجزاء  
في بعض   و الخ....  العزل أو الخصم   تهالخطأ الوظيفي عقوب  الجريمة التأديبية ف  

كالرشـوة  ) وجنائيـة جريمة إدارية   (الفعل الواحد جريمتين    قد يشكل   األحيان  
  ).وفي قانون العقوبات الذي يعاقب الشخص المرتشي/ ارتكب خطأ إداري (

  :الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية

 وهو مـصدر مـن مـصادر        )تسمى الخطأ المدني   (:الجريمـة المدنيـة 
« االلتزامات القاعدة العامة كل من تسبب في ضرر للغير عليه بـالتعويض             

يقصد بالجريمة المدنية كل فعل من      و"  . يمكن حصر األخطاء المدنية    حيث ال 
شأنه اإلضرار بالغير ويلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ويوصـف            

وجزاؤها إلزام مرتكب الفعل    .  الفعل الذي ينتج ضرراً للغير بالجريمة المدنية      
اضحاً بين  ويبدو الفرق و  .  وهي على هذا النحو مصدر االلتزام     .  بالتعويض

الجريمة الجنائية والجريمة المدنية سواء من حيـث المـصدر أو الـسبب أو              
   13".الموضوع
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. واألخطاء الجنائية محصورة في قانون العقوبات والقـوانين المكملـة لـه           
الشخص في الخطأ المدني يرفع دعوى مدنية أمام القضاء المـدني للمطالبـة             

  .بالتعويض

 دعوى جنائية أو عمومية أمـام القـضاء         ترفع :أما في الخطـأ الجنائـي   
 الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء وتكون عن طريق النيابـة العامـة            

 الفعل الواحد قد يشكل جريمتين مدنية وجنائية كالـسرقة فـالمتهم            وهنا أيضاً 
  .يتابع أمام القضاء المدني والقضاء الجنائي

  :جريمة المدنية بين الجريمة الجنائية والالفتاالخأوجه 

الجريمة المدنية غير محددة بعكس الجرائم الجنائية بنصوص القانون الجنـائي    •
ال جريمة وال عقوبة دون     (علي سبيل الحصر ال المثال، حيث المبدأ الجنائي         

  ).نص
إن كل من أرتكب خطأ سـبب ضـرراً         (أما الجرائم المدنية فالقاعدة عدة فيها        •

  ).للغير فيلتزم بالتعويض
مة الجنائية يترتب عليها دعوي جنائية صاحبة االتهام فيها النيابة العامة           الجري •

 .وترفعها أمام المحاكم الجنائية ويحكم فيها العقوبة المقررة في القانون الجنائي

أما الجريمة المدنية فصاحب الدعوي فيها هو المتضرر نفسه أو مـن يمثلـه               •
  . بالتعويضوترفع أمام المحاكم المدنية ويصدر الحكم فيها

يجوز التنازل عن الدعوي المدنية في أي مرحلـة بـل           : التنازل عن الدعوي   •
أما الدعوي الجنائية فعلي عكس ذلك إال       . يجوز النزول عن الحكم النهائي فيها     

) كجرائم الزنا والسب والقذف وبعض جرائم السرقة      (ما استثني بنص القانون     
  .العامة وليس األفراد من يملك إقامة الدعوي فيها السلطة أنذلك 
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الجريمة المدنية ال تقوم إال إذا وجد أو حدث الضرر، بينما قد تقوم الجريمـة                •
الجنائية دون حدوث ضرر ألحد كما في الشروع أو االتفاق الجنائي أو حمل             

 .السالح بدون ترخيص إذا ال يتحقق الضرر للغير من جراء هذه الجرائم
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   الثالثفصلال

  قانون العقوبات بالقوانين األخرىعالقة 

هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم وتحدد         :قانون العقوبات 
عقوباتها وتكون مكتوبة في كتاب واحد أو عـدة كتـب وتـسمى بالقواعـد               

  . الموضوعية

تسمى مجوعة اإلجراءات الجنائية بالقواعـد       :قانون اإلجراءات الجنائية  
نستطيع معرفة القواعد واإلجراءات والمدد الزمنية التـي        الشكلية ومن خالله    

كما أن قانون اإلجراءات الجنائية يوضـح     .يجب أن تتبع عند وقوع الجريمة    
طرق وإجراءات التحقيق والقـبض علـي المـتهم وإجـراءات المحاكمـة             

إن ال عقوبة توقع علـي الـشخص        (والمبدأ في ذلك      .واختصاصات المحاكم 
ية أي دون أن تقام دعوي جنائية يصدر فيها حكـم مـن             بغير خصومة جنائ  

ويتضح من ذلك أن هناك صلة وثيقة بين القوانين إذا كان كل منهـا              ) القضاء
  .يكمل األخر

هو ذلك العلم الذي يهدف إلي دراسة الجريمـة باعتبارهـا            :علم اإلجرام 
ب ظاهرة اجتماعية ومعرفة العوامل والدوافع واألسباب المؤدية إلـي ارتكـا          

الجريمة سواء كانت جميع هذه الدوافع والعوامل فردية أو اجتماعيـة، فعلـم             
اإلجرام يهدف إلي معرفة ودراسة جميع العوامل واالستعداد لمجابهة السلوك          

يشمل قانون العقوبات مجموعة القواعد القانونيـة التـي تحـدد           "  .اإلجرامي
لجنائي وتلك التي تحدد في نظر المشرع ا  يمة  عتبر جر ي الذي واالمتناعاألفعال  

العقوبات والتدابير األخرى التي توقع على من تثبت مسئوليته عن الفعـل أو             
  .االمتناع المنسوب إليه
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بمعنـى انـه    " قاعدي"ويتضح من هذا التعريف إن قانون العقوبات علم         
 - ال تغتـصب   – ال تسرق  –ال تقتل (د  يفرض قواعد سلوك معينة على األفرا     

أما علم اإلجرام فله طابع     . توقيع جزاء جنائي على المخالف    مقرونة ب ) الخ. .
فان ، وفوق ذلك . بمعنى انه يصف السلوك اإلجرامي ويحاول تفسره      ، وصفي  

دراسات علم اإلجرام ال تهتم بنفس الدرجة بموضـوعات توليهـا الدراسـة             
القانونية في قانون العقوبات أهمية خاصة ومن ذلك ضرورة احتـرام قاعـدة          

  .ية والحريات الفرديةالمشروع

فكل منهما يتأثر   ، وعلم اإلجرام وقانون العقوبات يتبادالن األخذ والعطاء      
وإذا كان قانون العقوبات قد استطاع لقـرون طويلـة أن           .  باألخر ويؤثر فيه  

 – على النقيض من ذاك –فان هذا ، نس بعلم اإلجرامستأيشق طريقه دون أن ي
والسبب في ذلك معروف ال خفـاء       .  دونهال يقوى على السير خطوة واحدة ب      

الجريمة والمجرم وليس فـي     : فعلم اإلجرام دائب البحث في أمرين هما      ، فيه
وال إنسان يعتبـر مجرمـا      ، واقع الحياة فعل أو امتناع يعتبر جريمة في ذاته        

وإنما يعتبر الفعل أو االمتناع جريمة والشخص مجرما حين         ، لصفة لصيقة به  
 العقوبات هذه الصفة وهكذا يقدم قـانون العقوبـات لعلـم            يسبغ عليهما قانون  
 على انه إذا كان قانون العقوبات يعتبر مـصدرا لعلـم             .اإلجرام مادة بحثية  

  14". اإلجرام  فان هذا يعتبر بدوره رافدا من روافد قانون العقوبات

مما سبق نالحظ أن قانون العقوبات يهتم بدراسة الجريمة كونها حقيقـة            
اقعية، ولقد ارتبطت ظاهرة اإلجرام ارتباطاً وثيقاً بقواعـد الـسلوك           قانونية و 

اإلنساني ودرست مصادر ثقافاته التي استقاها من األخالق والدين والتـشريع           
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حيث تقوم عالقة تناقض عدائي بين النشاط المحظور ومضمون القاعدة الدينية      
 علـم اإلجـرام     ويتولى  .أو األخالقية أو التشريعية التي تنهي عنه وتجرمه       

دراسة الظاهرة اإلجرامية ومكافحتها كظاهرة اجتماعية في حياة الفرد موضحا 
  .وسائل القضاء عليها ووضح حلول احترازية لها

تفترض العقوبة وقوع جريمة، أو عمل تحظـره القـوانين          ": علم العقاب 
ون واألنظمة السائدة في المجتمع، والتشريعات الحديثة تقرر بأنه ال جريمة بد          

نص، وبذلك ال تكون هنالك عقوبة بدون نص، وهذا المفهـوم فـي مجـال               
المسؤولية الجزائية تطور باتجاه تبرير توقيع العقوبة على أشخاص قد يبدون           
بعض المظاهر السلوكية غير المرضية التي ال تشكل جرائم في الواقع، ولكن            

 من شـأنها منـع      يمكن أن تؤدي إليها، فتوقع عليهم اإلجراءات الوقائية التي        
  15".حصول حاالت االنحراف لديهم

إن علم العقاب علم مرتبط ارتباط وثيق بقانون العقوبات وتظهر نتيجـة            
العمل الجنائي على شكل مخرجات عقابية وقد تأخذ شكل التدابير االحترازية           
إن تم التركيز علي الهدف اإلصالحي للعقوبة فيتعين أن تعمل العقوبة علـي             

 وإعادة تأهيله ليخرج إلى المجتمع معتقداً بـاحترام المجتمـع           إصالح الجاني 
وقيمه ويتم ذلك من خالل الوسائل التقويمية التي تطبق علي الجاني أثناء فترة             

  .تنفيذ العقوبة في السجن كالتعليم والعمل والتوعية واإلرشاد الديني والخلقي

ع الطـب   يسمى أيضاً علم الطب الجنائي وهو أحد فرو       " :الطب الشرعي 
العام، وغايته هي معرفة طبيعة وجوهر الواقعـة اإلجراميـة كـذا حقيقـة              

  .مرتكبيها
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ويلجأ الطب الجنائي، لتحقيق األهداف المتوخاة من ورائه، إلى أسـاليب           
ووسائل عديدة، حديثة ومتطورة دائماً، من أهمها تشريح جثة المتوفى إذا كان            

نها حدثت في ظروف، يغلب الظن      يشتبه بأن الوفاة ذات طابع جنائي، بمعنى أ       
أو يحتمل معه، وقوع جريمة، وخاصة إذا كان علـى الجثـة أو فيهـا مـن                 

  16".اإلمارات الظاهرة ما يشير إلى ذلك

إذا الطب الشرعي يعتبر العلم الذي يقدم الحقائق العلمية التي تؤدي إلـى             
 الجاني التشريح، والتحليل الكيماوي وتحديد وضع(كشف الحقائق وأهم أساليبه 

  ).بالشبه للمجني عليه من حيث المسافة والزاوية وبيان سبب الوفاة

وهو ذلك العلم الذي يحدد أفضل الوسـائل واألسـاليب           :علم البوليس الفني  
للكشف عن مرتكب الجريمة ومن أساليبه تصوير مسرح الجريمة واكتـشاف           

فات فـي   بصمات األصابع وأثار األقدام وكل ما يتخلف عن الجريمة من مخل          
  .مسرح الجريمة سواء من دم أو بقع أي أشياء أخرى

 يندرج هذا العلم تحت علم األدلة الجنائية، فالبصمات هامـة    :علم البـصمات  "
جداً ألنها تختلف من شخص إلى آخر، فإذا كانت بصمات الشخص المشتبه به             
واضحة وتتطابق مع البصمات التي أخذت من موقع الجريمة كانت عنـصراً            

  . في إلثبات الجريمةهاماً

 يدرس هذا العلم بعض األجزاء من الجثة بعد القيام بتشريحها،           :علم السميات 
لفحص المواد الغذائية الموجودة في المعدة أو األمعاء، لبيان وجود حالة تسمم، 
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ونوع السم المستخدم، وهذا يساعد كثيراً في إثبات الجريمة والكـشف عـن             
  17".المجرم

علم النفس الجنائي ينطوي على دراسة العوامل النفسية        " :علم النفس الجنائي  
للمجرم، وهو فرع من علم النفس، وهو العلم الذي يبحث في ملكات التفكيـر              
والظواهر النفسية المختلفة الشعوري منها وغير الشعوري وجمـع وتنظـيم           
المعلومات عنها سواء عن طريق المشاهدة أو التجربة أو التحليل ورد هـذه             

هر إلى قوانين نفسية يمكن استخدامها فـي الحيـاة العمليـة اسـتخداماً              الظوا
  18".موفقاً

يمكن تعريف علم االجتماع الجنائي بأنه العلم الـذي         " :علم االجتماع الجنائي  
يشارك غيره من العلوم مثل علم النفس الجنائي وعلم االجتماع القانوني فـي             

م وعـزل تفاعـل العوامـل        محاوال فه  اإلنحرافيالسعي لفهم أسباب السلوك     
 وذلك  االنحرافيةالمختلفة التي تدفع ببعض الناس إلي اقتراف ببعض األعمال          

، بغية الوصول إلي قوانين أو مبادئ عامة حول أنماط السلوك المضاد للمجتمع
والعوامل الدافعة إليها وذلك بهدف عالج الجـاني وتقليـل حـدوث الفعـل              

 محاولة إيجاد الطرق والوسـائل التـي    وبذلك ينصب اهتمامه علي  اإلنحرافي
وهذا التوافق ال يحقق بكامله     . تساعد الناس علي التغير والتوافق مع المجتمع      

في المجتمع إال إذا كان هناك تكامل ثقافي ومعياري واجتمـاعي وشخـصي             
  19".ألعضاء المجتمع
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   الرابعالفصل

  صلة قانون العقوبات بالقوانين األخرى

ت المظهر البارز على قدرة الدولة على إنفاذ أوامرها         يعتبر قانون العقوبا  
ونواهيها وذلك بما يتضمنه من جزاءات علي مخالفة هذه األوامر والنـواهي            
ولشدة هذه الجزاءات بالمقارنة بالجزاءات  التي قد ترد فـي بعـض فـروع               
القانون األخرى ولذلك فهو السبيل األكثر فعالية للمحافظة علي الحقوق التـي            

  . ها مختلف القوانينتقرر

إذا كان موضوع قانون العقوبات     " :قانون العقوبات والقانون الدستوري   
ينصب على تحديد الجرائم الجنائية والعقوبات التي توقع على مرتكبيها فإنـه            

إال أن الـدارس      .للوهلة األولى يبدو بعيداً عن مجال القـانون الدسـتوري         
نون العقوبات يلتقي عند نظام قائم يبينه       المتعمق لفلسفة القانون الدستوري وقا    

ويحدد بنيانه ووظائفه القانون الدستوري ويحميه قانون العقوبات بما يقرره من 
على كل من يعتدي على أي جـزء        ) مخالفات، جنح، جنايات  (عقوبات جنائية   

  20".من هذا النظام االجتماعي السياسي القانوني وهو المسمى الدولة

 الدستوري هو القانون الذي ينظم الـشؤون الـسياسية          إذا نجد أن القانون   
والدستورية الداخلية في الدولة ويفصل بـين الـسلطات الـثالث التـشريعية             

وقـانون    .والقضائية والتنفيذية واختصاصات كل منها ويحدد حريات األفراد       
العقوبات يحمي هذه الحدود وينظمها ويعاقب الخـارجين عليهـا ومرتكبـي            

قد تمس بنظام الحكم والسلطات الحاكمة كالجرائم الماسة بـأمن          الجرائم التي   
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الدولة وقلب نظام الحكم لذا نجد أن قانون العقوبات علي صلة وثيقة بالقانون             
  .الدستوري

إن قانون العقوبات يعتبر ذات صـلة        :قانون العقوبات والقانون اإلداري   
والقانون اإلداري في   وثيقة بالقانون اإلداري حيث تتمثل صلة قانون العقوبات         

أن قانون العقوبات يحمي مصالح الدولة ومرافقها التـي يتـضمنها القـانون             
اإلداري ويعتبر الدرع الواقي الذي يمنع التجرؤ علـى منظمـات وهيئـات             
والعاملين في الدولة فيعاقب المقدمين على ارتكاب جرائم الرشوة التـي مـن             

 يمتـد قـانون العقوبـات ليطـال         شأنها اإلخالل بنزاهة الوظيفة العامة كما     
المتجاوزين من الموظفين لحدود وظائفهم وتقـصيرهم فـي أداء الواجبـات            
المتعلقة بها كما يحمي الموظفين العموميين ويمنع االعتداء عليهم ويـساندهم           

  .حال عدم األمثال ألوامرهم

  :قانون العقوبات والقانون الدولي العام

لعام ويدرس حدود التعامل بين سلطات      ويسمى بالقانون الدولي الخارجي ا    
الدول، إذاً هو عبارة عن مجموع القواعد التي تحكم تصرفات جماعات الدول            
كما في وقت السلم كما في وقت الحرب، ويكون المحكم حال قيام النزاع بين              
الدول للفصل في القضايا المتعلقة بالخالفات الحدودية أو اإلقليمية أو فـرض            

ية، ويسري مفعول القانون العام في وقت السلم والحرب، وقـد           السيادة القانون 
حدد القانون الدولي العام خـصائص أطـراف العالقـة مـن دول وهيئـات            
ومنظمات دولية، موضحاً الحقوق والواجبات مثل حق الدولـة فـي البقـاء             

الخ وفي حال قيام خالف بين ....واالحترام والحرية والسيادة القانونية والحدود   
 تكون االتفاقيات والمعاهدات والطرق الودية المحكـم الـرئيس لفـض            الدول

الخالف  وتكون االتفاقيات الموقعة بين سلطات الدول ملزمة لها وهـو مـا              
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يسمى بقانون السلم، كما حدد القانون أصول التصرفات بين الدول حال قيـام             
  .النزاع وهو ما يسمى بقانون الحرب والحياد

ح حق لألفراد وال يفرض عليهم واجبـات وهنـاك          القانون الدولي ال يمن   
صلة وثيقة بين قانون العقوبات والقانون الدولي العام فقد يكون القانون الدولي            
العام المصدر غير المباشر لقانون العقوبات الـداخلي مـن ناحيـة إلزامـه              

  . للمشروع الداخلي

هارب للدولـة   فتلتزم الدول بتنفيذ بعض القضايا المتعلقة بتسليم المجرم ال        
التي أجرم علي إقليمها، أو قد يتم محاكمة شخص ما دولياً الرتكابـه جـرائم               
حرب أو فض خالف جنائي بين الدول عن طريق المحكمة الجنائية الدوليـة             
التي أنشئت خارج منظومة األمم المتحدة، وقد أنشئت هذه المؤسسة الدائمـة             

ية غيـر القـادرة أو غيـر        وهي مكملة للمحاكم الوطن   ، بموجب معاهدة دولية  
الراغبة في مقاضاة مرتكبي اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضـد           

  .اإلنسانية
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  الباب الثالث

  الفصل األول    

  العقوباتالمبادئ التي تحكم قانون 

��CD:� �

 النص القانوني الجنائي الذي يجرم السلوك ويحدد له عقابا هو مصدر عدم إن
سلوك، فالنص القانوني الجنائي يحدد النموذج القانوني لكل مشروعية هذا ال

 كان مطابقا للنموذج القانوني إذاويكون السلوك غير مشروع جنائيا . جريمة
ولما كان النص القانوني الجنائي هو مصدر عدم . الذي يحدده النص

المشروعية الجنائية فهذا يقتضي حصر مصادر التجريم والعقاب في القانون 
ر عن السلطة التشريعية، وهو ما يعبر عنه بمبدأ شرعية الجرائم الصاد

  . بنص في القانونإالوالعقوبات، ومضمونه ال جريمة وال عقوبة 

غير انه ال يكفي وجود النص القانوني المنشئ للجريمة لكي يخضع له السلوك 
 يكون السلوك المرتكب داخال في نطاق سريان أنوإنما يلزم فضال على ذلك 

  .وأشخاصاالتجريم زمانا ومكانا نص 

  : القانونيةعيةوشرممبدأ ال

 إي بقانون، إاليعني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات انه ال جريمة وال عقوبة 
حصر مصادر عدم المشروعية الجنائية في نصوص القانون الجنائي التي 

ص تحدد الجرائم والعقوبات، ولما كان القانون من عمل المشرع فان االختصا
بالتجريم والعقاب ينحصر في المشرع دون القاضي الذي ينحصر سلطانه في 

 يجرم فعال لم يجرمه القانون وال أنتطبيق ما يقرره المشرع، فليس للقاضي 
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 يقضي بعقوبة غير تلك التي قررها القانون للفعل وفي الحدود التي وردت أن
    .في نصوص القانون

غير محددة تحديدا واضحا مما مكن كانت الجرائم والعقوبات فيما مضى ف
القاضي من تجريم ما يشاء من األفعال وتقرير ما يشاء بشأنها من عقوبات 

. أبرياءاتسمت بالقسوة والشدة، وكانت تطال الجاني وأفراد أسرته وان كانوا 
وقد أثار هذا الوضع مشاعر كثير من المفكرين فنادوا بضرورة إصالح 

نائية، وذلك بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها القضاء وتحقيق العدالة الج
في نصوص مكتوبة ال يملك القضاة سوى تطبيقها تطبيقا حرفيا، فالقاضي هو 

    .بوق يردد حكم القانون

 الذي Magna Charta العهد األعظم إلى مبدأ الشرعية أصلويرجع الكتاب 
ل مع المهاجرين   وانتق1216 رعاياه في انجلترا عام إلىمنحه الملك جون 

 أمريكا الشمالية حيث نص عليه إعالن الحقوق األمريكي الصادر عام إلى
،  وتقرر المبدأ بصورة واضحة في إعالن حقوق اإلنسان والمواطن 1774

منه على انه ) 2( حيث قررت المادة 1789الصادر عن الثورة الفرنسية عام 
اب الجريمة  ومطبق على  بناء على قانون صادر قبل ارتكإالال يعاقب أحد "

  . 181، وتكرس هذا المبدأ في قانون العقوبات الفرنسي عام "نحو قانوني

 وتحدد جرائم السلوك صور تحدد التي فقط هي التشريعية السلطة وعليه فإن 
 السلطات يبين الفعل بمبدأ اإلقرار ذلك ومفاد الجرائم، لهذا المقابلة العقوبات
 التشريعية السلطة اختصاص من هو والعقوبات مالجرائ تحديد وان الثالثة،
 السلطة القانون، وأما تنفيذ علي السهر بها يناط التنفيذية السلطة وان وحدها،

 تشريعا نصا يعد ذلك وعلي القانون، تطبيق صحة علي تعمل فهي القضائية
 السلطة عن مكتوب قانوني نص كل للتجريم مصدراً تكون أن يصح
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 إال للجرائم مصدرا تكون أن اإلدارية القرارات تصلح فال وعليه. التشريعية
 يخلق أن القاضي علي يمتنع وكذلك. قانون علي بناء صدورها كان إذا

 والسلوك األخالق قواعد يخالف المرتكب الفعل كان وان حتى الجريمة
 إذا إال اإلسالمية الشرعية في وارده حتى القانوني النص وكذلك االجتماعي

 التجريم النص في القطع عقوبة يدخل كأن الجنائي، شريعالت عليها نص
  )السارق يد قطع (للسرقة

 يكون حيث الحرية، في المواطنين حق القانوني في ضمان المبدأ وتكمن أهمية
 ممنوع كما أن مبدأ هو وما جائز هو ما فيبان الفاصل الحد هي القانون

 علي ينص حينما العام للرأي العقوبة يبرر كما العام الردع يحقق الشريعة
 من المجتمع أفراد تحذير يتحقق حيث معين سلوك علي تنطبق محدد عقوبة

 بفكرة عنه يعبر ما وهو له المقررة العقوبة تنالهم أن من خوفا الفعل ارتكاب
 الجريمة وارتكاب العقوبة تطبيق بين يرتبط أخري جهة ومن. العام الردع

  .أفراده احد علي قوبةالع يطبق الن للمجتمع التبرير ويعطي

 الغموض بعض الجنائي النص يعتري قد :المتهم لصالح يفسر الشك قاعدة
 يقصده الذي المعني أنه في شكا تأويل كل يحمل وهنا التأويالت يحتمل بحيث

 المتهم، لصالح بها يعمل الشك بان العرفية بالقاعدة العمل جري لذلك الشارع،
 من ظروف نسبة أو المتهم إلي يمةالجر نسبة في الشك هو (هنا والشك

 وليس اليقين علي حكمه يبني أن القاضي علي أن وذلك) إليه المشددة ظروفها
 ذلك فإن مشدد ظرف أو المتهم إلي الجريمة نسبه شك هناك كان فان الشك
   .المتهم لصالح به يعمل

 قاعدة أي مثل مثلها الجنائية القانونية  القاعدة:الجنائي القانون تطبيق نطاق
 وقد التطبيق مطلقة تكون قد وكذلك به، تنتهي وأخر به تبدأ زمن لها قانونية
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 تجديد أي مكانية تكون القيود قد  وهذه.تطبيقها علي ترد بقيود قيده تكون
 محددة أي زمانية تكون الجنائية وقد القاعدة عليه تطبق الذي المكاني المجال
 القانون أن أي شخصية القيود تكون قدالقانون و فيها ينفذ أو فيها يعمل بفترة
 ألسباب بعضهم استثناء علي النص وجد إذا إال األشخاص جميع علي يطبق

   .الداخلي العام والنظام الدولي القانون مصدرها يكون قد

 إلي وترجع بداية قانون  فلكلالزمان حيث من الجنائي القانون تطبيق نطاق
 فيها تزول أو تنتهي نهائية كذلك إلزامية قوة القانون فيها يكتسب التي اللحظة
 وتنتهي وتزول وتنشأ األخرى القواعد شأن شأنها الجنائية فالقاعدة. فعاليته
  . اإللزام بقوة تتسم واالنتهاء النشأة مابين وهي

 أخري قاعدة تلتها إذا الجنائية القاعدة  تنهني:الجنائية القاعدة تنتهي كيف
  .ضمننا أو صراحة تلغيها

 علي ينص بحيث صراحة القانون عليه ينص الذي وهو  :الصريح لغاءواإل
  .السابق بالقانون العمل انتهاء

 تلغي الجديدة فالقاعدة جديد نص تعارض حالة في يكون :الضمني واإللغاء
 علي. معه تعارض إذا السابق النص يلغي الالحق النص لمبدأ أعماال القديم

 علي له مماثل أو السابق التشريع من وياق الالحق التشريع يكون أن يجب انه
 األقل، علي له تعدل أو تلغي أن التشريع تدرج في ادني لسلطة فليس األقل،
 وفقها تنظيمية قاعدة تعدل أو تلغي أن التشريع تدرج في ادني لسلطة فليس
  .األعلى السلطة من بتفويض إال جديدة أحكاما تصغي أن أو اعلي سلطة

 الجرائم شرعية مبدأ اإلسالمية الشريعة عرفت لقد :انينالقو رجعية عدم مبدأ
 ذلك جاء وقد القديم، القانون في ذلك قبل من معروفا يكن ولم والعقوبات
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 اآلية ففي) رسوالً نَبعثَ حتَّى معذِِّبين كُنَّا وما (الكريمة اآلية في واضحا
 قاعدة أكمل مبدأال وهذا القوانين، رجعية عدم إلي واضحة داللة الكريمة
 بأثر الجنائي القانون أساسها علي يطبق والتي للمتهم األصلح القانون رجعية
 المبدأ تحديد هذا ومن تطبيقات.  للمتهم أصلح القانون هذا كان متى رجعي
 فإذا به معمول قانون ظل في الجريمة ترتكب أن الجديد فيجب بالقانون العمل
 ظله في ارتكبت التي األفعال علي األول ونالقان دائما فيطبق قانونان تعاقب

 وليس به العمل وقف وهي الجديد القانون سريان في والعبرة. إلغاؤه قبل
 القانون يكون أن الجريمة، ويجب ارتكاب تاريخ تحديد   كما.إصداره تاريخ
 يحدد الذي هو التاريخ هذا الن الجريمة ارتكاب تاريخ علي سابقا تطبيقه
  .انونيالق المتهم مركز

 في المعيار أن :األصلح القانون معيار للمتهم األصلح للقانون الرجعي األثر
 صدرت التي القوانين من بغيره مقارنته هو للمتهم األصلح القانون تحديد
 يجوز وال نهائي بحكم الدعوي في الفصل تاريخ حتى الجريمة وقوع لحظة
 أن القاضي وعلي األصلح نالقانو هذا أن بحجة قانون لتطبيق المطالبة للمتهم

 وجهة عن يعبر أي له وليس للمتهم أصلح هو ما القانونية بالضوابط يستعين
 كل إلي بالنظر وذلك للمتهم األصلح القانون تحديد ويتم. الشخصية نظره

 هنا يعتد وال صدوره وقت للمتهم األصلح القانون ويطبق حده علي جريمة
 قصده عن المشروع أفصح أن بعد انه كذل وعله القانون بهذا العمل بتاريخ

 طالما ذلك بغير المتهم معاملة عدالة المقبول غير من أصبح الجديد القانون في
  .مصلحته في ذلك كان

 تحكم مبادئ أربعة وهناك المكان حيث من الجنائي القانون تطبيق نطاق
  .المكان حيث من الجنائي القانون سريان
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 الوطني القانون أن اإلقليمية بمبدأ ويقصد  العقوبات قانون إقليمية مبدأ -1
 باإلقليم ويقصد الفلسطينية الدولة إقليم فوق تقع جريمة كل علي التطبيق واجب
 األرض رقعة يتضمن وذلك العام الدولي القانون في عليه المتعارف المعني

 من بها يحيط وما جو من يعلوها وما الفلسطينية السلطة سيارة إليها تمت التي
 في األمر ويستوي بحرية، وممرات وانهار بحيرات من يتخللها وما ئشواط
 ذلك علي ويترتب أجانب، أم فلسطينيين أكانوا سواء الجرائم تلك مرتكبي شأن

 إقليم في ترتكب التي الجرائم كافة علي الفلسطيني الجزائي القانون انطباق
  .أخري دولة أي قانون ينازعه أن دون فلسطين دولة

 تقتضيها والتي االعتبارات بعض هناك :اإلقليمية مبدأ علي اتاالستثناء
 والقانون الدولي العرف مصدرها يكون ما غاليا والتي العامة المصلحة
  :يلي ما  وفق األشخاص لبعض االستثناءات بعض وجود تتطلب الداخلي

 المجالس أعضاء مسائلة عدم يعني وهذا :النيابية المجالس أعضاء – أ
 عضوية في بواجبهم قيامهم خالل وأفكار أراء عن عنهم يصدر ماع التشريعية
 يعرف ما وهو المتخصصة اللجان ضمن أو المناقشات خالل المجلس
   .المجالس هذه في العضوية بانتهاء الحصانة هذه وتنتهي البرلمانية الحصانة

 الرئيس ذات إلي وتتصرف طلقة الحصانة  وهذه:األجنبية الدول رؤساء -ب
 رؤساء أن في تكمل الحصانة هذه وعله الرئيس حاشية وكذلك عائلته وإفراد
 الدولة لقانون األجنبي الدولة رئيس وخضوع سيادة، ذات دوال يمثلون الدول

   يمثلها التي الدولة تلك بسيادة المساس يعني الوطني

 من معهم والعاملين الدولية الهيئات  وأعضاء:الدبلوماسي السلك رجال -ج
  .الدبلوماسية بالحصانة تعرف الحصانة وهذه بها التي الدولة رعاية غير
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 قانون تطبيق يعني المبدأ وهذا :الجنائي القانون شخصية مبدأ -2
 خارج جريمته ارتكب ولو حتى الدولة جنسية يحمل شخص كل علي العقوبات
 عليه المجني يكون جريمة كل علي القانون نصوص تطبيق   كذلك.حدودها

 خارج ارتكبها أو أجنبيا الجريمة مرتكب كان ولو الدولة سيةبجن متمتعا فيها
 األفعال عن المحاكمة تتم كي القانون يعرفها قيود يوجد الدولة ولكن إقليم

  :القيود وهذه الوطن حدود خارج تقع التي والجرائم

 الخارج في الفعل يرتكب من علي العمومية الدعوي إقامة عدم في يتمثل -أ
  .العامة بةالنيا قبل من إال

 مما برأته األجنبية المحاكم أن يثبت من علي الجنائية الدعوي إقامة عدم -ب
   عليه المفروضة العقوبة تنفيذ واستكملت نهائيا عليه حكمت أنها أو إليه اسند

 الفلسطيني العقوبات قانون أن يعني  وهذا:العقوبات قانون عينه مبدأ -3
 بمصلحة تمس الجرائم هذه أن بحيث الجرائم من نوع علي تطبيقه يجب

 الجرائم هذه فيه ترتكب التي المكان عن النظر بغض للدولة ومركزية أساسية
  .الدولة بأمن المخلة الجنايات في تتمثل الجرائم هذه مرتكبيها، جنسية أو

 من الوطنية السلطة أو الدولة بأمن المخلة الجرائم كافة تشمل الجرائم وهذه
 دولة في الدسائس بث علي العمل أو للبالد عداءاأل كدخول الخارج جهة

 وكذلك وعصابات قيادة تشكيل أو الحكومة قلب علي العمل جرائم أو أجنبية
  .النقود وتزييف الرسمية األوراق بتقليد المتعلقة الجنايات

 القانون يطبق أن المبدأ هذا  ويعني:العقوبات قانون عالمية مبدأ -4
 النظر بغض الدولة إقليم فوق مرتكبها يعل يقبض جريمة كل علي الوطني

  .مرتكبها لجنسية اعتبار ودون الجريمة ارتكاب مكان عن
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  األحكام العامة ألسباب اإلباحة

    :ماهية أسباب اإلباحة وطبيعتها

 الفعل الذي ال يتناوله المشرع بالتجريم من األصل يكون مباحا إباحة إن
، أما الفعل الذي يخضع "إلباحةاألصل في األشياء ا "إنأصلية عمال بقاعدة 

 وقع في إذالنص تجريم حماية لمصلحة معينة، فان المشرع قد يبيحه استثناء 
وان هذه الظروف .  إباحة استثنائيةظروف معينة، ومن ثم يكون الفعل مباحاً

التي حددها المشرع وجعل من آثارها إباحة الفعل المجرم تسمى أسباب 
باحة بطبيعة موضوعية حيث يترتب على توافر وتتميز أسباب اإل  .اإلباحة

 إلى الفعل ال إلىسبب منها إزالة الصفة اإلجرامية عن الفعل، فأثرها ينصرف 
.  كل شخص ساهم في الجريمةإلىومن ثم فان أثرها يمتد . شخص الفاعل

 فعل الطبيب إلىفإذا أجرى الطبيب جراحة لمريض فان اإلباحة تنصرف 
    .في هذا العملوالى فعل كل من ساعده 

  :تقسيم أسباب اإلباحة

  :  أسباب عامة وأسباب خاصةإلىيقسم الفقه أسباب اإلباحة تبعا لموضوعها 

 جميع أنواع الجرائم إلى هي التي تنتج أثرها بالنسبة :أسباب اإلباحة العامة
    . أنها تبيح ارتكاب جميع الجرائم مثل استعمال الحق وأداء الواجبأي

 جرائم معينة منها حق إالهي األسباب التي ال تبيح : لخاصةأسباب اإلباحة ا
    . جرائم القذف والسبإالالدفاع أمام المحاكم حيث ال يبيح 

 أسباب إباحة مطلقة وأسباب إباحة إلىوتقسم أسباب اإلباحة تبعا آلثارها 
   :نسبية
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 شخص بصرف أي يستفيد منها أن هي التي يمكن :أسباب اإلباحة المطلقة
    .عن صفته، ومثالها حق الدفاع الشرعيالنظر 

 هي التي يستفيد منها أشخاص معينون لتوافر صفات :أسباب اإلباحة النسبية
 إالخاصة فيهم مثل مباشرة الطبيب لألعمال الطبية والجراحية فال يستفيد منها 

    .الطبيب

  : حكم الجهل باإلباحة و الغلط فيها

 يقوم شخص بارتكاب فعل وهو أن قصد بالجهل باإلباحة ي:الجهل باإلباحة
 القانون يعاقب عليه، بينما يكون هناك سبب من أسباب اإلباحة أنيعتقد 
ولما كانت أسباب اإلباحة ذات طبيعة موضوعية فهي تنتج أثرها . يجهله

 جهل أووترفع عن الفعل الصفة اإلجرامية سواء علم الجاني بتوافرها 
    .وجودها

 أود الشخص على خالف الحقيقة توافر الوقائع  قد يعتق:الغلط في اإلباحة
 هذا السبب أنالظروف التي يقوم عليها سبب من أسباب اإلباحة، في حين 

 هناك خطر أن يعتقد الشخص أنمثال ذلك . غير قائم في الحقيقة والواقع
 في ماله، فيقتل من ظن انه مصدر الخطر اعتقادا منه أويتهدده في نفسه 

ولما .  الشرعي على خالف ما ثبت في الحقيقة والواقعبتوافر شروط الدفاع
كانت أسباب اإلباحة ذات طابع موضوعي وكان الغلط في اإلباحة يتعلق 
بالموقف النفسي للجاني، فانه ال يعدل اإلباحة وإنما يؤثر في الركن المعنوي 
للجريمة فينفي القصد الجنائي الذي يقوم على العلم بعناصر الجريمة وإرادة 

 انه يجوز مساءلة الجاني إال. تكابها، الن الغلط في الوقائع ينفي ذلك العلمار
 كان القانون يعاقب عليها بهذا الوصف وثبت إهمال إذاعن جريمة غير عمدية 

 إلىالجاني في التثبت والتحري عن الظروف التي أحاطت بفعله وأدت به 
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التحري ومع ذلك وقع في  ثبت انه بذل القدر الالزم من التثبت وإذاأما . الغلط
وجدير بالمالحظة .  الخطأ وتنتفي مسئوليته الجنائيةإليهالغلط، فانه ال ينسب 

 على أو الغلط في اإلباحة هو الذي ينصب على الوقائع التي أحاطت بالفعل أن
أما الغلط في قانون العقوبات فال ينفي .  غير قانون العقوباتآخرقانون 

    .المسئولية عن الجريمة

 لم فعل لكل الشخص إتيان هي :"العام بالمعنى"إلباحة ما يمكن تعريف اك
 في األصل بأن الشريعة في األصول فقهاء عنه يعبر ما هو أو القانون يجرمه
  .يحرم الذي النص يأتي حتى اإلباحة األشياء

 وهي المبررة، األفعال أو اإلباحة بأسباب يعرف ما هو :الخاص المعنى
 هذا وفي خاصة، ظروف في وقوعه بسبب استثناء ابالعق من فعل إخراج

 تشتبه أن يمكن وما اإلباحة أسباب بين التفرقة على المعرف ركز التعريف
 وأما أصال، الجريمة تمحو اإلباحة أسباب ألن ذلك ونتائجها طبيعة معها

 المعفية األعذار بينما الجريمة بقاء مع المسؤولية فتمحو المسؤولية عدم أسباب
  .العقاب من تعفي وإنما المسؤولية وال الجريمة تمحو ال عقوبةال من

 القانون في نص على إسقاطها يمكن التي األفعال تلك هي :المبررة األفعال
 التجريم دائرة من أخرجها خاص بنص المشرع استثناها ولكن يجرمها
الجنائي،  القانوني النص من األول الشق بذلك معطال المباحات مجال وأدخلها

 أو ضيقة وإباحة أصلية، أو واسعة إباحة قسمين، إلى اإلباحة قسمت ولقد
  .استثنائية

 إتيان للشخص تخول التي اإلباحة تلك وهي :األصلية أو الواسعة اإلباحة-
 بالتجريم المشرع يتناوله لم الذي الفعل ألن ذلك القانون يجرمه ال فعل كل

  .)حةأصل الفعل اإلبا(اإلباحة  وهو أصله على يبقى
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 وذلك أصال التجريم دائرة من فعل إخراج تعني وهي :االستثنائية اإلباحة-
 المباحات ضمن إدراجه أن المشرع رأى فقد خاصة ظروف في وقوعه بسبب
 الحقوق بين للموازنة تبعا وذلك المحظورات ضمن إدراجه من أولى

 مجرمة هاأن فيها األفعال أصل االستثنائية اإلباحة فإن هذا وعلى والمصالح،
 خاصة ظروف في وقعت متى استثناء بارتكابها المشرع أذن ولكن ابتداء

 مدى هو االستثنائية واإلباحة األصلية، اإلباحة بين التفرقة وضابط ومحددة،
 الواقعة إسقاط أمكن فمتى المجرم القانوني النص على الواقعة إسقاط إمكانية

 المشرع رأى تثنائيةاس لظروف ولكن التطابق وحصل المجرم النص على
 كنا اإلباحة وهو األصيل أصلها إلى وردها التجريم دائرة نطاق من إخراجها

 يجرمها قانوني نص أي على الواقعة يسقط لم إذا أما استثنائية، إباحة بصدد
 كانت ثم ومن اإلباحة وهو األول أصلها على الزالت أنها على ذلك دل

   .أصلية إباحة إباحتها

 يسميها منها البعض بل لإلباحة واحدة تسمية على جميعا يعاتالتشر تتفق لم
 أسباب الثالث والبعض الجريمة، انتفاء أسباب اآلخر والبعض التبرير، بأسباب
 عدم بأسباب الخامس والبعض المبررة، األفعال الرابع والبعض اإلباحة،
 تعرف لم لها التسمية اختالف ورغم التشريعات لكن بالجرائم، المؤاخذة
 مما تشبهها أخرى لموضوعات مجاورة يجعلها منها البعض أن رغم اإلباحة

 أنفسنا نجد فإننا لذلك ونتيجة البعض، لدى الموضوعات اختالط إلى أدى
  .وجودها أساس وبيان تعريفها قصد الفقه إلى اللجوء إلى مضطرين
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  :أسباب اإلباحة

 أو تنفيذاً السلوك يباشر الشخص أن بذلك وقصد :)الحق ممارسة أو استعمال(
 للحق أعماال مشروعة الجريمة أو السلوك ذلك ويفيد القانوني للنص استنادا
  .القانون منحه الذي

  :اآلتية الشروط توافر يجب الحق هذا ولممارسة

 فروع من فرع أي أو اإلسالمية الشريعة مصدره فإما :الحق وجود -أ
  .العرفية القواعد أو القانون

 اإلحكام من يستشف وهذا :للحق والشخصية الموضوعية الحدود التزام -ب
  .ذلك ليتحقق الالزم السلوك أو النشاط ومباشرة الحق استخدام كيفية تنظم التي

 السلوك إثبات يمكن فال عليها المتنازع فالحقوق :بالحق يعترف أن - ج
  .عليه بحق والتدرج

 الحق خداماست له يحق من أول :الحق استخدام في المخولين األشخاص -د
 موكله، لحساب الحق استخدام له يجوز والموكل نفسه، صاحب الشخصي

  .القانون من بإجازة ذلك ويكون

 الوسيلة هو يكون أن يجب :الحق الستعمال ضروري السلوك يكون أن -هـ
 يتعطل ترتكب لم أو تخلف إذا بحيث المشروعة الغاية لتحقيق الضرورية

  .الحق استخدام

  :مشروع الحق استعمال اعتبار عدم حاالت

 إليها يرمي التي المصالح كانت   وإذا.باآلخرين األذى إلحاق به قصد إذا
  .السلوك يحدثه الذي والضرر تتناسب وال وتافه األهمية قليلة تحقيقها
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  الحق استعمال علي تطبيقات

 الزوج حق فمن اإلسالمية الشريعة الحق هذه  ومصدر:الزوجة تأديب حق .1
 طاعة من عليها اهللا أوجبه فيما تطعه لم إذا زوجته ديبتأ الزوج تأديب
وال يكون (إذنه  دون منزله من خروجها أو دعاها إذا عليه ترد كأن

باإلهانة أو الضرب المبرح ولكن حسب السنة فيكون بالسواك أو بعود من 
حق تأديب الزوجة قاصر على الزوج فال يجوز لغيره ريحان كما أن 

وال يجوز .  بزوجتهأو صلة القرابة التي تربطه به القيام به مهما كانت
 بدرت من الزوجة معصية لم يرد فيها حد مقرر ولم يتم إذا إالاستعماله 

 إخالل من أيويقصد بالمعصية .  السلطات العامةأي اإلمام إلىرفعها 
الزوجة بواجباتها قبل زوجها كعدم طاعته بدون موجب والخروج من 

 بعد استنفاد إال الضرب إلى يلجأ أنيجوز للزوج وال . إذنهالمنزل دون 
والضرب المباح هو الضرب . وسيلة الوعظ ووسيلة الهجر في المضجع

فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم . أثراالبسيط الذي ال يترك 
فإذا ترتب على الضرب وفاة . زوجته خضع للعقاب الذي يقرره القانون

    . الموتإلىب أفضى الزوجة يسأل الزوج عن ضر

 يكون تأديب الزوج لزوجته بقصد تهذيبها ومواجهة أنويشترط كذلك 
 اإلهانة فان الزوج ال يستفيد من اإلباحة أو كان بقصد االنتقام إذانشوزها، أما 

    .ويستحق العقاب

 ومصدر هذا الحق الشريعة اإلسالمية التي تجيز :حق تأديب الصغار .1
د عدم وجود األب والوصي واألم حق تأديب  أولياء النفس عنأولآلباء 

 معلمه وملقن إلىالصغار إلصالحهم وتعليمهم، ويثبت حق تأديب الصغار 
أما الخاضعون للتأديب فهم األوالد القصر . الحرفة الرتباط التعليم بالتأديب
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أما من بلغ هذه السن وكان غير . الذين لم يبلغوا من العمر خمسة عشر سنة
وال يجوز  . يبلغ سن الرشدأن إلىة فيظل خاضعا للتأديب مأمون عليه فتن
 أو انحرف عن السلوك الواجب سواء حدده القانون إذا إالتأديب الصغير 

يجب على من يستعمل حق .   الصيامأو الدين، كمن يترك الصالة أوالعرف 
 يتجاوز الضرب أال قانونا، فيجب أو يلتزم بالحدود المقررة شرعا أنالتأديب 

والضرب . ثة ضربات وان يكون خفيفا فان كان فاحشا فهو غير مباحثال
 يترك أثرا في وأال كالعصا أخرىالخفيف يكون باليد دون استعمال وسيلة 

 إلى تقييد الحرية الذي ال يصل أو يكون التأديب بالتوبيخ أنويجوز . الجسم
ير  إصالح الصغإلى يهدف التأديب أن يجب  كما. منع الحركةأوالتعذيب 

 السرقة خرج أووتهذيبه وتعليمه، فإذا ضرب األب ابنه لحمله على التسول 
  .من نطاق اإلباحة ودخل حدود التجريم

 الشخص أو الطبيب يؤديه الذي العمل  وهو:الطبية المهن ممارسة .2
ويجب أن يكون الطبيب حاصل على (التطبيب  مهنة بمزاولة له المرخص

عترف بها وأن يكون مسموح له شهادة طب في مجال معين من جامعة م
بمزاولة المهنة وأن يمارس المهنة وأن يراعي فيها أصول العمل المهنية 
والفنية وأن يكون حسن النية ينوي معالجة المريض كما يتطلب رضا 

  .المريض
 أداء أن علي الفلسطيني العقوبات قانون نص  يقصد:الواجب أداء .3

 المشرع أن هي اإلباحة  وعلي.باحةاإل أسباب من سببا يعتبر لواجبه الموظف
 ذلك يكون فإنما معينة بواجبات لحظة في القيام شخص علي يفرض حينما

  وسبب.الجنائي بالنص المحمية المصلحة أمامها تذوب عامة مصلحة لتحقيق
 القانون له يتوجه شخص فأي العام الموظف علي دوره يقتصر ال هنا اإلباحة
 السلوك في  و يجب أن تتوفر بعض الشروط.ةاإلباح سبب من يستفيد يخاطبه
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 العمل يكون قانونيا وذلك بأن العام الموظف عن الصادر العمل يعتبر كي
 الشكلية شروطه مستوفيا القرار يكون وأن، عام موظف عن صادرا

 من التي الغاية لتحقيق العمل يباشر القانون وأن يتطلبه ما وفق الموضوعية
  .النية ن حسنالعمل، وأن يكو شرع اجلها

 تتوفر ال حيث غيره أو لنفسه اإلنسان حراسة  معناه:الشرعي الدفاع .4
 الدفاع حالة علي الفلسطيني الجنائي له، ولقد نص القانون البوليس حماية

 ال حيث نفسه وحماية حراسة لإلنسان أباح حيث اإلباحة أسباب كأحد الشرعي
 لمن يباح حيث القانون رهقر حق   وهو.له حمايتها أو الدولة حراسة تتوافر
 لرفع الالزمة القوة استعمال غيره مال أو ماله أو غيره نفس أو نفسه عن دافع
  .وقوعه استمرار دون للحيلولة يقع أن يوشك مشروع غير اعتداء أي

 المعتدي مصلحة علي عليه المعتدي مصلحة حماية يفضل القانون أن ونالحظ
 تغدو وعليه واالهتمام بالرعاية ياألول هي عليه المعتدي مصلحة أن ذلك

  .مباحا سلوكا المدافع جريمة

 في للسلطة اللجوء الشخص باإلمكان كان إذا الشرعي الدفاع حق وينتقي
 أثناء القضائي الضبط مأمورية مقاومة يجوز وال لحمايته، المناسب الوقت
 وتم الموظف أفعال عن ينشأ أن خشي إذا إال نية بحسن واجبهم بأداء قيامهم

 حق الشرعي الدفاع   ويعتبر.معقولة أسباب لذلك يكون وان بالغة جروح أو
 علي يؤكد نفسه عن يدافع من أن ذلك رخصة، وليس للشخص القانون يخوله
  .حقه

 المعتدي جانب من سلوك يوجد الشرعي الدفاع  في:الشرعي الدفاع شروط
 محدده شروط توافر  ويلزم.محدد عدواني سلوك لرد الدفاع فعل يسمي عليه
 حالة في كان الفاعل بان الدفع يثبت حتى الدفاع فعل في وأخري االعتداء في
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 هذا يشكل وأن (المال أو النفس علي شرعي، وذلك كأن يكون االعتداء دفاع
 وانقضي زال فإذا باالعتداء خطر أو اعتداء يوجد أن  فينبغي)جريمة االعتداء

 بالدفاع لالدعاء وجه فال السلوك عن لعدولا تماماً إما بانتهاء االعتداء أو ذلك
  .الشرعي

 علي يكون وان العامة للسلطات بااللتجاء دفعه ويستحيل حاال الخطر يكون أن
 ماثال خطرا المال أو بالنفس المهدد الخطر يكون أن  فينبغي.المال أو النفس

 يستطيع وال مباشرة فيه شرع قد يكون وأن الوقوع، وشيك أي المجال في
المحظور وال يعتد بالخطر الوهمي  الفعل بارتكاب إال الخطر هذا دفع نساناإل

  .أو المستقبلي

 هذا دفع في الشخص حق فيكون بعد ينته لم ولكنه بدأ قد االعتداء كان فإذا
 أو تنفيذه في بدأ أو الوقوع وشيك االعتداء كان إذا ولكن قائما، الزال االعتداء

 التدرج يجوز فال حاال وليس مستقيال وعهوق متوقع االعتداء كان فيه شرع
 وانتهي تنفيذه في بدأ قد االعتداء كان إذا وكذلك الشرعي، الدفاع حالة بقيام
  .منه

 تلك في العادي الرجل هو ال أم حاال الخطر كان إذا ما تحديد في والمعيار
 باعتقاده أي الدفاع حالة بقيام المدى به تصرف ما وفق سيتصرف الظروف

 للسلطات لاللتجاء لديه وقت ال وبأنه مستقبال وليس الحال في ماثال خطرال بان
  .العامة

 أن ذلك الشرعي ومعني الدفاع أفعال كما أن من معايير الدفاع الشرعي لزوم
 يوجد وال خطرها الماثل الجريمة منع سبيل في الزما اإلجرامي السلوك يكون
 أخري وسيلة توافرت وان بالعنف، إال االعتداء دفع من أخري وسيلة
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 ارتكاب أو العنف الستخدام هنا مجال فال العامة للسلطة فاللجوء مشروعة
  .مشروعة أخري طريقة بأي االعتداء دفع استحالة يلزم انه أي الجريمة،

 درجة مع متناسبة الدفاع أفعال تكون أن الدفاع فيلزم أفعال تناسب ويجب أن
 زيادة عدم هو بالتناسب ويسأل فعالمدا عنه تسأل ذلك عن يزيد وما الخطر
 االعتداء، أو الخطر لدفع الالزم القدر عن الدفاع أفعال في المستخدمة القوة
 فمن: (ذلك   ومثال.االعتداء لدفع ضررا األفعال أقل المدافع يختار أن أي

 مسألة والتناسب) بالقتل التدرع له يجوز فال الخطر دفع بإمكانه يكون
  .العادي الرجل هو ذلك في والمعيار الموضوع لقائد تترك موضوعية

 أثناء القضائي الضبط مأموري مقاومة القانون حظر  لقد:الشرعي الدفاع قيود
  .النية بحسن اختصاصهم لحدود يتجاوزهم حالة وفي أعمالهم تأدية

 الشرعي الدفاع حق استعمال في التجاوز  يعتبر:الشرعي الدفاع حدود تجاوز
  .عمديه جريمة يعتبر لوب مشروع، غير فعال

االمتناع هو إحجام الجاني عن القيام بعمل  ):الشكل السلبي للسلوك(االمتناع 
إيجابي يفرضه عليه القانون في ظروف معينة وعلى ذلك فان االمتناع يقوم 

    :بتوافر عناصر ثالثة هي

 ال يتألف الركن المادي في جرائم االمتناع من :اإلحجام عن أداء عمل إيجابي
جرد إحجام الجاني مجردا وإنما من ذلك االمتناع الذي يترك فيه الجاني أداء م

 أنعمل معين يلزمه القانون بالقيام به، ففي مقام التجريم يستوي لدى المشرع 
 بالتخلي أو المصلحة المحمية بارتكاب الفعل المجرم أويقع اعتداء على الحق 

هد عن اإلدالء بشهادته أمام عن أداء العمل الواجب، مثال ذلك امتناع الشا
  .القاضي
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 االمتناع المؤثم في قانون العقوبات هو ذلك أن: وجود واجب يفرضه القانون
الذي يرتب عليه المشرع الجنائي آثارا جنائية، فإذا لم يكن هناك واجب 
قانوني يفرضه قانون العقوبات فال جريمة في حق من أحجم عن الفعل، كمن 

ك كهربائية عارية فال يحذره حتى يصعقه التيار يشاهد طفال يعبث بأسال
  .فيقتله

 مصدر االمتناع اإلرادة والصفة اإلرادية في االمتناع :الصفة اإلرادية لالمتناع
 عدم القيام بااللتزام الذي يفرضه القانون بل إلىال تقتصر على توجيه اإلرادة 

 اإلرادة تتطلب  عدم توجيهها للقيام به مع القدرة على ذلك، النإلىتنصرف 
  .القدرة على التنفيذ حيث ال تكليف بمستحيل

 يقصد باأللعاب الرياضية مجموعة :حق ممارسة األلعاب الرياضية-6
األلعاب والتمارين البدنية التي يمارسها بعض األفراد بروح المنافسة من اجل 

 . من اجل تسليتهم خاضعين في تلك الممارسة لقواعد معينةأوتنمية أجسامهم 
واأللعاب الرياضية نوعان نوع ال يتطلب العنف كالسباحة وحمل األثقال، فإذا 
. حدثت إصابة أثناء ممارسة هذه الرياضات طبقت قواعد المسئولية الجنائية

وهناك نوع من األلعاب تتطلب ممارستها استعمال العنف كالمصارعة 
 جروح أوصابات والمالكمة، وهذا النوع هو المقصود باإلباحة لما يحدثه من إ

  . كسورأو

 العنف التي تصاحب ممارسة األلعاب الرياضية توافر أعماليتعين إلباحة و
 أين تكون اللعبة من األلعاب التي يعترف بها العرف الرياضي عدة شروط كأ

 العنف ارتكبت أثناء المباراة أعمالان تكون ، ولها قواعد تنظم ممارستها
 أنويستوي .  بعدها فال تكون مباحةأومباراة الرياضية، فإذا وقعت قبل بدء ال

 أنكما يستوي .  في تمارين االستعداد لهاأوتكون قد وقعت في مباراة نظامية 
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 يراعي الالعب جميع قواعد اللعبة أنيجب ، و محترفاأويكون الالعب هاويا 
 العنف نتيجة خروج أعمالالمتعارف عليها وأصولها المرعية، فإذا وقعت 

  .هذه القواعد خضع لقواعد المسئولية الجنائيةالالعب عن 

  النتيجة

    .مدلول مادي وآخر قانوني: تردد الفقه الجنائي بين مدلولين للنتيجة

هي عبارة عن التغيير الذي يحدث في العالم  : المفهوم المادي للنتيجة-1
الخارجي كأثر للسلوك اإلجرامي، فإذا ترتب على الجريمة عدة آثار مادية في 

 بأثر واحد يشترط تحققه لتمام الجريمة إالالم الخارجي فان المشرع ال يعتد الع
    .وهذا هو المقصود بالنتيجة

 تتوافر أنوال يلزم . فمن يرتكب فتال يحدث اثر يتمثل في وفاة إنسان حي
النتيجة بمدلولها المادي في كل الجرائم حيث توجد طائفة من الجرائم يكفي 

  :إلىجرامي، ولذلك تنقسم الجرائم لقيامها حدوث السلوك اإل

هي الجرائم التي ينطوي ركنها المادي على نتيجة معينة  :جرائم ذات النتائج
  .مثل القتل

 هي جرائم السلوك المجرد وتتميز بانعدام النتيجة فيها مثل : جرائم شكلية
  .جرائم إحراز وحمل السالح دون ترخيص

عتداء على المصلحة التي يحميها  هي اال:المفهوم القانوني للنتيجة: ثانيا
 أو اإلضرار بالمصلحة المعتدى عليها إلىالقانون سواء أدى هذا االعتداء 

فالنتيجة في القتل هي االعتداء على حق اإلنسان في الحياة، . تهديدها بالخطر
والنتيجة بهذا المفهوم . وفي السرقة هي االعتداء على حق الملكية والحيازة
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 ينجم عن سلوك إجرامي وإنما عبارة عن ضرر معنوي ليست ضررا ماديا
 لكل جريمة نتيجة، غاية أنيقع على حق يحميه القانون، ويترتب على ذلك 

 هناك جرائم تكون لنتائجها مظهر ملموس كما هو الحال في القتل، أناألمر 
وجرائم ليس لها مظهر ملموس ولكنها تمثل ضررا معنويا يقع على مصلحة 

ون مثل جريمة امتناع الشاهد عن الحضور وأداء الشهادة التي يحميها القان
 بفرد من تتمثل النتيجة فيها في اعتداء الفاعل على حق المجتمع في االستعانة

ولذلك قسم الفقه الجرائم وفقا للمفهوم القانوني للنتيجة .أفراده في كشف الحقيقة
  . جرائم ضرر وجرائم خطرإلى

 النتيجة فيها في تحقق ضرر فعلي على هي التي تتمثل :جرائم الضرر
  .صلحة التي أراد المشرع حمايتهاالم

 النتيجة فيها تتمثل في مجرد خطر يهدد المصلحة التي يحميها :جرائم الخطر
القانون، فهذا الجرائم تستهدف حماية المصلحة من احتمال التعرض للخطر 

  .دون استلزام اإلضرار الفعلي

  :  عالقة السببية-ثالثاً

 كان سلوك الجاني هو العامل إذا صعوبة أيال يثير بحث العالقة السببية 
 آخر على  نارياً النتيجة المعاقب عليها كمن يطلق عياراًإلىالوحيد الذي أدى 

 إلى ما تنضم  غالباًأنه إال.  الجانيإلىفيقتله، فيكفي لقيام السببية إسناد الفعل 
نه فتشترك معه في إحداث النتيجة  مستقلة عأخرىفعل الجاني عوامل متعددة 

اإلجرامية، وتختلف العوامل التي تتضافر في إحداث النتيجة اإلجرامية فمنها 
ما هو سابق على السلوك اإلجرامي كأن يتم االعتداء على شخص مصاب 
بمرض القلب مما يساعد على وفاته، ومنها ما يكون معاصرا كأن يطعن 

 النار آخر اللحظة التي يطلق فيها عليه الجاني المجني عليه بسكين في ذات
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فيقتله، ومنها ما يكون الحقا على السلوك اإلجرامي كأن يطلق شخص النار 
على المجني عليه فيصيبه ولكن المصاب يهمل في العناية بإصابته مما يؤدي 

    . وفاتهإلى

 فهل تظل عالقة السببية قائمة بين فعل الجاني والنتيجة اإلجرامية على الرغم
؟  لإلجابة على هذا التساؤل وجدت عدة نظريات في أخرىمن تدخل عوامل 

  .عالقة السببية

    : نظريات السببية- أوالً

 جميع العوامل التي تساهم في إحداث النتيجة أن : نظرية تعادل األسباب-1
اإلجرامية تعتبر عوامل متكافئة متعادلة، فكل واحد يعتبر سببا في إحداث 

. اله لما كانت لتقع وبغض النظر عن قيمة كل سبب منفرداالنتيجة التي لو
فعالقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة تعتبر قائمة ما دام سلوكه أحد 

 األسباب األخرى التي ساهمت معه، إلىالعوامل الالزمة لتحقيقها باإلضافة 
  على النحو الذياألمور سير إلىفسلوك الجاني هو السبب األول الذي أدى 

فلو طعن .  ولواله لبقيت العوامل األخرى عاجزة عن تحقيق النتيجةإليهانتهت 
 موته إلى المستشفى وهناك شب حريق أدى إلى فأصابه ونقل آخرشخص 

 إلى هو السلوك األول الذي أدى ألنه سلوك الجاني إلىحرقا، تنسب الوفاة 
    .إليه على الوجه الذي انتهت األمورسير 

ء سلوك الجاني لم يكن ليؤثر على تحقيق النتيجة فان رابطة  كان انتفاإذاأما 
    .السببية ال تقوم بين سلوكه والنتيجة التي تحققت



 
 

52

   :وقد انتقدت نظرية تعادل األسباب على النحو التالي

 توسع غير مقبول في عالقة السببية إذ تحمل إلىأنها غير منطقية ألنها تؤدي 
  .ي ساهمت مع فعله في إحداث النتيجةالجاني نتائج العوامل األخرى الت

 األسباب كلها متعادلة في إحداث النتيجة ثم أنأنها تناقض نفسها حيث أنها تقر 
  .تعود وتختار نشاط الجاني وحده لتلقي عليه وحده مسئولية النتيجة

يسأل الجاني عن النتيجة متى كان نشاطه  : الفعالأونظرية السبب األقوى  -2
 األقوى في حدوثها، أما العوامل األخرى التي ساعدت في أوهو السبب الفعال 

إحداث النتيجة تعتبر ظروفا ال أسبابا الن فعل الجاني كان كافيا لوحده إلحداث 
الحق  أو سابق على فعل الجاني آخرالنتيجة، فإذا قام بالدور الفعال عامل 

الجاني مجرد عليه فان هذا العامل يعتبر سببا لوفاة المجني عليه، ويعد فعل 
   .ولذلك فان السببية تتطلب ارتباطا ماديا ومباشرا بين الفعل والنتيجة. ظرف

 تحديد فمتى إلى يحتاج  غامضاًاخذ على هذه النظرية أنها وضعت معياراً
 كما أنها تضيق من نطاق السببية -  أساسياًأويعتبر فعل الجاني عامال فعاال 

  .وبالتالي المسئولية الجنائية

ال يعتبر نشاط الجاني سببا لوقوع نتيجة إجرامية : رية السببية المالئمة نظ-3
 هذا النشاط صالح إلحداث تلك النتيجة وفقا للسير العادي أن تبين إذا إالمعينة 
فيعتبر نشاط الجاني سببا في النتيجة ولو ساهمت معه في إحداثها . لألمور
   . ما دامت هذه العوامل متوقعة ومألوفةأخرىعوامل 

 تضافر مع نشاط الجاني في إحداث النتيجة عامل شاذ غير متوقع فانه إذاأما 
ينفي رابطة السببية بين الوفاة وبين نشاط الجاني، ويسأل عن شروع في القتل 

ويقاس التوقع بمعيار موضوعي هو ما يتوقعه الشخص .  توافر لديه القصدإذا
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 العوامل المتوقعة المألوفة ومن أمثلة.  وجد في مثل ظروف الجانيإذاالعادي 
 يهمل المجني عليه في عالج نفسه إهماال أنالتي ال تقطع عالقة السببية 

 يخطئ الطبيب المعالج أن أوينتظر عادة ممن كان في مثل ظروفه وبيئته، 
ويعد من قبيل العوامل الشاذة غير المألوفة التي تقطع . خطأ يسيرا في عالجه

أن تسوء حالته مجني عليه عدم معالجة نفسه بقصد  يتعمد الأنعالقة السببية 
  .مركز المتهم، وخطأ الطبيب في عالج المجني عليه خطأ جسيماًفيسوء 

    : بيان السببية في الحكم- ثانياً

لما كانت محكمة الموضوع ملزمة ببيان الواقعة في الحكم فانه يجب تضمين 
ة فإذا خال الحكم من بيان الحكم توافر عالقة السببية بين فعل الجاني والنتيج

ويعد . رابطة السببية فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب متعينا نقضه
 ترد عليه أنالدفع بانتقاء عالقة السببية دفعا جوهريا يجب في حالة رفضه 

ويقدر قاضي الموضوع من وقائع .  كان حكمها قاصراوإالالمحكمة بما يفنده 
 إالمن عدمه وال رقابة لمحكمة النقض في ذلك الدعوى توافر عالقة السببية 

 أو أمرا معينا يصلح قانونا الن يكون سببا لنتيجة معينة أنمن حيث فصله في 
  .ال يصلح
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  الباب الرابع

  الفصل األول

  :الجريمة

الجريمة تشكل الجانب الموضوعي للمسؤولية الجنائية      " :تعريف الجريمة 
 بد لكل مسؤولية من وجـود الجريمـة         فال.  ويمثل الجاني جانبها الشخصي   

  21".والجاني معاً فال تعد جريمة حوادث القضاء والقدر

النص السابق يؤكد األهمية القصوى التي ينطوي عليها تعريف الجريمة          
تعريفاً دقيقاً إال أننا نصطدم بواقع سيئ، وهو أن معظم التشريعات الجزائيـة             

م للجريمـة، وقـد جـاء القـانون     بما فيها العربية لم تحتوي علي تعريف عا  
الفلسطيني مسايراً لمعظم التشريعات، فلم ينص علي تعريف عـام للجريمـة            
مكتفياً بالنصوص التي تعرف كل جريمة علي حدة وهذا يشير إلـي أن كـل               

  .جريمة معرفة وقد حددت أركانها وفقا لمبدأ شرعية الجرائم

ي يتناولها فقهـاء    قد يظن البعض أن تعريف الجريمة هو من األمور الت         
وشراح القانون وليس المشرع، ولكننا هنا نخالفهم الـرأي ألن خلـو قـانون              
العقوبات من تعريف الجريمة يؤدي في المحصلة إلى الخلط القانوني والخلط           
في تحديد السياسة العقابية للدولة وهنا يجـب االعتـراف أن عـدم تعريـف           

بير وتهرب من الكـشف عـن    الجريمة في متن قانون العقوبات يعتبر عيب ك       
  .العديد من النواقص األخرى في متن القانون
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في المقابل نجد أن الكثير من فقهاء القانون قد تجرأ وعرف الجريمة ولقد             
فعـل أو   (جاءت التعريفات على النحو التالي، فقد عرفها البعض على أنهـا            

اد إلي هـذا    وقد وجه انتق   ).امتناع عن فعل يقرر القانون علي ارتكابه عقوبة       
التعريف بأنه يقتصر علي بيان النتيجة التي تترتب عادة علي الجريمـة دون             
تحديد أركانها وهو ال يشير من ناحية أخري إلي النتائج كالتدابير االحترازية            
والمفروض أن يكون التعريف شامالً بحيـث يـستوعب أركـان الجريمـة             

  .باإلضافة إلي أشكال الجزاء المختلفة

  :ابعة من قانون العقوبات الروسي قد عرفت الجريمة على أنهاالمادة الس

 تعد جريمة كل سلوك محرم صادر عن إرادة جنائية ويشكل خطـراً    -1"
  .يحرمه قانون العقوبات ويقرر له عقوبة) بفعل أو باالمتناع(على المجتمع 

 السلوك المحرم والذي يشكل خطراً على المجتمع، هو كـل سـلوك             -2
 محتمل أنه سيوقع هذا الضرر على عـضو يحميـه قـانون             يلحق ضرراً أو  

  22".العقوبات

بأنها فعل غير مشروع صادر عن إرادة       (وعرف بعض الفقهاء الجريمة     
وعرف البعض الجريمـة     ).جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبير احترازي       

بأنها سلوك غير مشروع سواء كان فعال أو امتناعا يمكن إسـناده لمرتكبـه              (
رر له القانون عقوبة أو تدبير احترازي سوء في ذلك أكان السلوك عمدياً             ويق

    ).أم نتيجة عن إهمال

                                                 

��: � . ف.ن. �+و�%�ر 22 ،�$1$1 �����ن ا������ت ا�+و:Ic �� وef+ون، ا�0+/, وا�����، درا:�%H1993آ�ز� ،
 �H � .27، ص "/�را- دي"



 
 

56

ركن الشرعي والالركن المعنوي  والركن الماديهي األركان العامة للجريمة ف
عن األركان العامة يتطلب النموذج القانوني للجريمة أركان خاصة فضال وقد 

هو ذلك الركن الذي يفترض القانون : ترضاألركان الخاصة الركن المفومن 
 . توافره وقت مباشرة الجاني نشاطه وبدونه ال يوصف هذا النشاط بأنه جريمة

 من اجل أوويوجب القانون توافر الركن المفترض من اجل وجود الجريمة 
 إنومن أمثلة الركن المفترض  ). جنحةأوجناية (اعتبارها من نوع معين 

 يكون المال المختلس مملوكا أو أن في جريمة القتل يكون المجني عليه حيا
أو وجود دعوى في جريمة شهادة الزور أو لغير الجاني في جريمة السرقة 

 الركن المفترض سابق على أنحالة الحمل في جريمة اإلجهاض ويالحظ 
 توافره ال يتحقق به البدء في التنفيذ الذي يقوم به أنوقوعها ويترتب على ذلك 

 جزء أوان مكان وقوع الجريمة يتحدد بمكان وقوع ركنها المادي  والشروع
ان إثبات الركن المفترض  ومنه ال بالمكان الذي يتحقق فيه ركنها المفترض

، فصفة إليهيخضع لوسائل اإلثبات المقررة في القانون الذي ينتمي العنصر 
، في حين المواطن في جريمة االلتحاق بقوات العدو تثبت وفقا لقانون الجنسية

 األركان العامة للجريمة تخضع في إثباتها للقواعد المقررة لإلثبات في أن
  .المسائل الجنائية

هو ذلك العنصر الذي وشرط العقاب كما أن من الشروط الخاصة   
يتطلبه القانون ليس لقيام الجريمة وإنما لكي يوقع العقاب المقرر لها، فالجريمة 

ومن أمثلة شرط العقاب  والشرعي والمعنويتتوافر بتوافر ركنيها المادي 
 أقاربه حتى يعاقب على أوالتنبيه بالدفع على المحكوم عليه بدفع نفقة لزوجته 

جريمة االمتناع عن دفع النفقة وضبط المتهم في حالة تلبس حيث يكون 
العقاب معلقا على هذا الضبط كما هو الشأن في جريمة تحريض المارة على 

  .اإلشارة أوالفسق بالقول 
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  الفصل الثاني     

  األركان العامة للجريمة

هو ذلك الركن الذي يـصبغ الفعـل بـصفة دوم            :الركن الشرعي : أوالً
المشروعة والتي تتشكل في هيئة خضوع الفعل أو االمتناع لنص في القانون            
الجنائي ينهي عن إتيانه أو يأمر بالقيام به ويرتب علي مخالفة ذلك الفعـل أو               

قوبة أو تدبير احترازي مع عدم وجود سبب من أسباب اإلباحة يدفع            السلوك ع 
وهذا يعني أيضا أن الفعل الذي لـم يـرد            .عن الفعل أو االمتناع هذه الصفة     

  .النص علي تجريمه في قانون العقوبات يعد مشروعا إن لم يجرمه قانون آخر
 تدبير وال عقوبة وال جريمة ال "بمبدأ الجريمة في الشرعي الركن عن ويعبر

 مـصلحة  بين التوازن إقامة إلى المبدأ هذا ويهدف " القانون في بنص إال أمن
 المصلحتين، هذين من لكل الحماية توفير طريق عن المجتمع ومصلحة الفرد

  .األخرى لفائدة إحداهما يهدر ال الذي الالزم وبالقدر

  :طريق عن الفرد لمصلحة الحماية الشرعية مبدأ ويحقق

 إذ.حريـاتهم  انتهـاك  ومنع األفراد، حريات في التحكم من لسلطةا منع ـ 1
 الـسلوك  هذا كان إذا إال يأتيه سلوك على الفرد يعاقب بأال المبدأ هذا يوجب
  .إتيانه وقت مجرما

 معرفـة  مـن  األفـراد  يمكن الذي األمر ،جريمة المعتبر السلوك بيان ـ 2
 المقبولـة  االجتماعيـة  الوجهة معرفة أي:المباح والسلوك اإلجرامي السلوك

  .الجنائية المسؤولية من مأمن في نشاطهم لممارسة
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  :طريق عن المجتمع لمصلحة الحماية الشرعية مبدأ ويحقق

 توقـع  باعتبارهـا  مقبولة تجعلها العقوبة على القانونية الصبغة إضفاء ـ 1
  .العامة للمصلحة تحقيق

 الشرعية مبدأ ويتكون.وحده المشرع إلى والعقاب التجريم وضيفة إسناد ـ 2
 قبـل  الفعـل  يجـرم  سـابق  نـص  وجـود : وهما أساسيين، عنصرين من

 هـذين  من كل في ولنتكلم،المرتكب الفعل في المشروعية توافر ارتكابه،وعدم
  .التفصيل من ببعض التوالي على العنصرين

 التجريم شرعية مبدأ يقضي: ارتكابه قبل الفعل يجرم سابق نص وجود ـ 1
 لـم  ما بسببه عليه العقاب وأنزل. ارتكبه فعل عن شخص تابعةم جواز بعدم
 جملة التجريمي النص في ويشترط ارتكابه وقت بنص مجرما الفعل هذا يكن
  :التالي في نوجزها الشروط من

 نصا التجريمي النص يكون أن يجب :التجريمـي  النص طبيعة حيث من ـ أ
 واألفعـال  المجرمـة  لاألفعـا  معرفـة  للفرد يمكن حتى مكتوبا أي: تشريعيا
 يـستوجب  ولـذلك  الجزائي للنظام االستقرار من نوع توفير ثم ومن المباحة،

 واسـتبعاد  والعقـاب،  للتجـريم  وحيد كمصدر التشريع اعتماد الشرعية مبدأ
  .األخرى المصادر

 للـنص  سـن  فـي  االلتزامـات  بعـض  المشرع من الشرعية مبدأ ويفرض
 بمـضمون  اآلخر البعض ويتعلق يم،التجر بمصدر بعضها ويتعلق،  التجريمي

 سياسـة  يجعـل  الشرعية مبدأ فإن: التجريم بمصدر يتعلق فيما   أما  .التجريم
 األخـرى  الهيئـات  مـن  غيره دون المشرع صالحيات من والعقاب التجريم
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 التـشريعية  السلطة كانت إذا ذلك مع ويالحظ لألفراد الكافية الحماية لضمان
 الـسلطة  إلـى  سلطتها عن تتخلى فقد ميةالتجري النصوص سن وحدها تملك

 ومـن  .مباشـر  غير بطريق القضائية السلطة وإلى مباشر، بطريق التنفيذية
 إلـى  التجريمية النصوص سن سلطة عن التشريعية السلطة تخلي على األمثلة
 الجـرائم  بعـض  وتحديـد  ضبط من األخيرة هذه به تقوم ما التنفيذية السلطة

 التجريميـة  النـصوص  في اإلحالة طريق عن هاتدخل أو المرور، كمخالفات
  .األسعار بقانون الخاصة الجنح بعض في التشريعية السلطة عن الصادرة

 التجريمية النصوص سن سلطة عن التشريعية السلطة تنازل على األمثلة ومن
 بالنصوص تسميته على اصطلح مامباشر،   غير بطريق القضائية السلطة إلى

 تقديريـة  سـلطة  النصوص هذه بموجب للقاضي رعالمش يخول إذالمفتوحة،
  .واسعة

 علـى  اآلخر هو يلقى الشرعية مبدأ فإن،التجريم مضمون يخص فيما وأما

  :يلي ما أهمها التزامات المشرع عاتق

  .والعقاب التجريم في اإلفراط عدم ـ 1

  .المستقيل على التجريمي النص سريان على الحرص ـ 2

 العقاب تحديد،الجريمة أركان ببيان جريميالت النص في الوضوح توفر ـ 3
  .النص هذا تطبيق للقاضي يسهل نحو على

 مبـدأ  التجريمي النص تطبيق يحكم: التجريمي النص تطبيق حيث من ـ ب
 غير بطريق ولو التدخل من القاضي تحرم تبعية للمشرع،وهي القاضي تبعية

  .التجريم سياسة في مباشر
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 مطلق غير للمشرع القاضي تبعية مبدأ أن مليةالع الناحية من المالحظ أن إال
 التجريمي النص تطبيق في تقريرية سلطة من للقاضي ما إلى بالنظر التطبيق

 مركـز  فـي  بذلك القاضي فيكون،العدالة تحقيق عليه المعروضة الوقائع على
 تطبيـق  في للقاضي التقريرية السلطة مظاهر وتتجلى. المشرع اإلرادة تقييم

 التجريمي النص الوقائع،وتفسير تكييف وهي ثالثة مسائل في يالتجريم النص
  .المسائل لهذه للشرعية،ولنعرض خدمة النص هذا استبعاد في صالحيته و

 القاضـي  يتوالها التي التكييف مسألة تنصب :والجريمة الوقائع تكييف ـ 1
 تـوافر  مـدى  في البحث إلى الوقائع تكييف يهدف إذ،والجريمة الوقائع على

 أو النموذجيـة  الواقعـة  مع المرتكب السلوك أو المرتكبة الواقعة بين طابقالت
  .التجريمي النص يتضمنه الذي النموذجي السلوك

 المرتكـب  الـسلوك  بـين  التطابق عدم ثبوت أن في التكييف أهمية وتتجلى
 التجريمـي،  الـنص  استبعاد إلى لزاما يؤدي أن شأنه من النموذجي والسلوك
 والنظـام  العقـاب  يحـدد  أن شـأنه  من التطابق ثبوت نأ في أيضا وتتجلى

  .التقديرية سلطته حدود في العقاب بتطبيق ملزم فالقاضي اإلجرامي،

 النـصوص  تفـسير  أن الشرعية مبدأ يقتضي :التجريمي النص تفسير ـ 2
 إلى يضاف المجتمع ومصلحة األفراد مصلحة بين التوازن على يحافظ تفسيرا

 نـصوصه  تفسير يخضع أن تستلزم العقوبات انونق ذاتية خصوصية أن ذلك
  .خاصة ألساليب

 بـه  يقـوم  تفسير وهو التجريمي، للنص تفسير أهم القضائي التفسير ويعتبر
 ويكـاد  عليـه  المعروضة الوقائع على التجريمي النص تطبيق أثناء القاضي

 تفـسيرا  يكون أن يجب التجريمي النص تفسير أن على والقضاء الفقه يجمع
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 مراعـاة  مـع  الشرعية مبدأ يدعمه الذي التفسير وهو. التوسع يجيز ال ضيقاً
  .وقصده المشرع إرادة

 يكفي ال :للشرعية خدمة التجريمي النص استبعاد في القاضي صالحية ـ 3
 التجريمي النص يتضمنه الذي النموذجي السلوك مع المرتكب السلوك تطابق
 ذلك على عالوة يتطلب لشرعيا الركن أن ذلك للجريمة، الشرعي الركن لقيام
 وتتأكد. المرتكب السلوك على للتطبيق صالحا نفسه التجريمي النص يكون أن

 مـا  وهذا لسريانه، والمكانية الزمنية الحدود مراعاة خالل من الصالحية هذه
  .التجريمي النص لتطبيق المكاني والنطاق الزمني بالنطاق عنه يعبر

 حالة في تثور المشكلة فإن التجريمي للنص الزمني بالنظام يتعلق فيما أما
 القديم القانون يلغي أو يعدل جديد قانون يصدر ثم قانون ظل في جريمة وقوع
 علـى  يطبق الجديد القانون أن في خالف فال. الجريمة ظله في أرتكب الذي

 الواجـب  للقـانون  بالنسبة قائما يبقى اإلشكال ولكن لصدوره، الالحقة الواقعة
 تنـازع  مـسألة  اإلشـكال  هذا ويثير. لصدوره السابقة الوقائع ىعل التطبيق
  .الزمان حيث من القوانين

 إال ارتكبـه  سلوك أجل من فرد متابعة جواز عدم الشرعية مبدأ ويقتضي
 عـدم  المبـدأ  هذا ويفيد. وقوعه على سابق بنص مجرما السلوك هذا كان إذا

 المبدأ هذا أن إال.صدوره سبقت التي الوقائع على الجديد القانون تطبيق جواز
 بعض ذلك في يرثهم وما والقضاء الفقه يجمع يكاد إذ إطالقه على به يؤخر ال

 أصـلح  كـان  إذا رجعـي  بأثر الجديد القانون تطبيق جواز على التشريعات
  .ذلك على منه الثانية المادة في الجزائري العقوبات قانون نص وقد.للمتهم
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  :يلي ما للمتهم األصلي القانون تطبيقات أهم من ولعل

 تجـريم  علـى  اإلبقاء مع العقوبة تخفيض على الجديد القانون ينص أن ـ 1
 باعتباره صدوره قبل المرتكب الجرم على القانون هذا يطبق الحال هذه: الفعل

 على نهائيا الحكم قبل صدر قد الجديد القانون يكون أن شريطة للمتهم األصلح
 القانون ظل في المتهم على نهائي حكم صدر ما فإذا.القديم للقانون وفقا المتهم
  .للمتهم األصلح كان ولو الجديد القانون يطبق فال القديم

 :عليه معاقب غير المتهم أرتكبه الذي الفعل من الجديد القانون يجعل أن ـ 2
 األصـلح  باعتبـاره  رجعي بأثر القانون هذا يطبق الحال هذه ففي مباحا، أي

 في صدر قد كان ولو صدوره،حتى قبل المتهم ارتكبه الذي الفعل على للمتهم
  .الجديد القانون صدور وقبل القديم، للقانون وفقا نهائيا حكما حقه

 وهـو  أصـلي  مبدأ فيحكمه: ألتجريمي للنص المكاني بالنظام يتعلق فيما وأما
 الجنائي النص عينية مبدأ وهي احتياطية الجنائي،ومبادئ القانون إقليمية مبدأ

 يلـي  فيما الجنائي،نتناولها النص الجنائي،ومبدأ عالمية  النص شخصية مبدأو
  .التفصيل من لبعض

   :الركن المادي: ثانياً

: يقوم الركن المادي في الجريمة التامة على ثالثة عناصر هي :الجرائم التامة
  .السلوك اإلجرامي والنتيجة الضارة وعالقة السببية بين السلوك والنتيجة

 السلوك أو التصرف الذي يقدم عليه الجاني متمثالً في صورة فعل وهو ذاك
أو امتناع عن فعل، وهو ما يترجم على صورة نشاط إجرامي يقدم عليه 
الجاني سواء كان ذلك في صورة الفعل االيجابي وهو ما تضمنه نص المادي 

كل من تسبب في موت شخص أخر بفعل ( من قانون العقوبات الفلسطيني214
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 دس السم في طعام المجني عليه، أو وضع –مثال الفعل االيجابي  ).كأو تر
وقد يتحقق الركن المادي  .الجاني يده في جيب المجني عليه قاصداً السرقة

. منع الطعام عن السجين حتى يهلكسلبي كعدم إرضاع األم لطفلها، أوبفعل 
اسة الشروع سنتناول بالدراسة عناصر الركن المادي في الجريمة التامة ثم در

    .في الجريمة

السلوك اإلجرامي هو النشاط اإلرادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني ليحقق 
فالجريمة تبدأ بفكرة في ذهن . النتيجة اإلجرامية التي يعاقب عليها القانون

الجاني قد يصرف النظر عنها وقد يصمم على تنفيذها، والمشروع الجنائي ال 
 حيز الوجود في إلىلم تخرج  والمقاصد الشريرة مايعاقب على النوايا اآلثمة 
 المشرع الجنائي ال يعاقب على األفعال التي أنبل . شكل سلوك مادي ملموس

تعد من قبيل األعمال التحضيرية وهي األعمال المادية التي يباشرها الجاني 
استعدادا لتنفيذ الجريمة كإعداد الجاني السالح الذي ينوي استخدامه في 

ويرجع عدم العقاب على األعمال التحضيرية لكونها ال تشكل خطرا . مةالجري
  .اإلجرامييهدد المجتمع ولتشجيع الفاعل على العدول عن تنفيذ مشروعه 

واستثناء قد يرى المشرع تجريم بعض صور التصميم على الجريمة 
 جريمة محاولة قلب نظام الحكم في الدولة وجريمة تكوين مثلوالتحضير لها، 

 مقاومة رجال السلطة العامة في تنفيذ أوصابة لمهاجمة طائفة من السكان ع
القوانين فالمشرع يعاقب على هذه الجرائم باعتبارها جرائم مستقلة قائمة بذاتها 

صور السلوك اإلجرامي قد   ف.ال بوصفها مرحلة في الجريمة المراد ارتكابها
مر في الجرائم وهو األ ي صورة ارتكاب فعل يحظره القانونيكون ف

اإليجابية، وقد يكون في صورة عدم القيام بفعل يأمر به القانون وهو األمر في 
  .الجرائم السلبية
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  .الجريمة ماديات توفر في السلوك قيمة أو أهمية يبين للجريمة المادي الركن
 ومظهر عارض مجرد إال هو فما له قيمة ال السلوك بأن يرى من هناك لكن

 ألن يعاقب ولكنه بسلوك قام ألنه يعاقب ال فالجاني يةاإلجرام للشخصية
  . الخطورة تلك على دليل إال سلوكه وما المجتمع على خطيرة شخصيته

I من وانطالقاً إرادية عضو حركة هو االيجابي الفعل: االيجابي السلوك ـ 
 المتصفة) أ (العضوية الحركة وهما الفعل لهذا عنصرين فهناك التعريف هذا

  ). ب (اإلرادية بالصفة

 محسوس أو ملموس مادي كيان هو االيجابي السلوك: العضوية الحركة ـ أ
 ابتغاء جسمه ألعضاء حركات من مرتكبه عن يصدر فيما الكيان هذا ويتمثل
 االيجابي السلوك كيان في العضوية الحركة وأهمية. معينة مادية آثار تحقيق

 نتيجة عليه تترتب أن صوريت فال الماديات من يتجرد بغيرها إذ واضحة،
. القانون يحميها التي بالحقوق مساس طريقه عن يحدث أن أو إجرامية
 نتائج االيجابي السلوك في عنصراً العضوية الحركة اعتبار على ويترتب

  : هامة

 ال االيجابي فالسلوك. إجرامياً سلوكاً يعتبران ال والتحضير التفكير أن ـ 1
 في تنقصه إذ الغير بحقوق المساس على مالتصمي أو العزم بمجرد يقوم

  . العضوية الحركة الحالتين

 وتشتمل ذلك من أوسع هي بل اليد حركة دائما تعني ال العضوية الحركة ـ 2
 تتمثل التي الجرائم عديد فهناك. اإلنسان جسد من عضو أي حركة على

 مةوجري والقذف الزور الشهادة: مثل اللسان بحركة فيها العضوية الحركة
 تشمل أن إذا العضوية فالحركة". فقط بالقول التهديد كان وإن حتى التهديد
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 السلوك قيام في لها قانونية قيمة أي تفقد ولكنها تمييز دونما األعضاء سائر
  . اإلرادية بالصفة تتصف لم ما االيجابي

 وال. إرادي أصل ذات عضوية حركة االيجابي السلوك: اإلرادية الصفة ـ ب
 كيفية في البحث يفترض ال أي اإلرادي االتجاه عناصره بين وكالسل يضم
 وال. للجريمة المعنوي بالركن ذلك يتعلق إذ اتجهت ماذا والى اإلرادة اتجاه
 إذ اإلرادي االتجاه أو العضوية الحركة على وحكمه القانون تكييف كذلك يضم
 بوصفها يةالعضو للحركة كشرط اإلرادية فالصفة. الشرعي بالركن ذلك يتعلق

 يجب للجريمة المادي الركن عناصر ألحد المكون االيجابي السلوك في عنصر
  . العضوية الحركة على) 2(والمسيطر) 1(السبب  تكون أن

 مدركة نفسية قوة هي اإلرادة :العضوية الحركة سبب اإلرادية الصفة ـ 1
 عضوية بحركة يقوم وإنما كانت أيا عضوية بحركة يقوم ال االيجابي فالسلوك

  . اإلجرامية صفته الفعل عن ينفي اإلرادة فغياب اإلرادة، هو معين مصدر ذات

 العضوية الحركة أجزاء كل على تسيطر أن يجب اإلرادية الصفة ـ 2
 الفعل منها يتكون التي الجريمة ماديات فجميع معين، نحو على وتوجهها

 االتجاه يكون أن ويجب اإلرادة ترسمه معين، اتجاه في متجهة تكون أن يتعين
  . العضوية الحركة أجزاء كل إلى اإلرادي

 السلوك ووقع الحقة مرحلة في السيطرة فقد ثم إرادية بحركة بداء فمن
 في اإلرادية الصفة وأهمية. إرادية عضوية لحركة مرتكبا يعتبر ال اإلجرامي

 اإلرادية الصفة من متجردة عضوية حركة كل السلوك نطاق من تستبعد إنها
. القانون يحميها التي بالحقوق المساس إلى المادية الناحية من أدت إنو

  : طائفتان المستبعدة العضوية فالحركات
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 جسمه أعضاء على إرادته تسيطر ال ممن الصادرة الحركات هي: األولى ـ
  . والشلل اإلغماء حاالت:مثل

 كل يسلبه مادي إلكراه يخضع ممن الصادرة الحركات تضم: الثانية ـ
 طرف من شخص يد إمساك: مثل (جسمه أجزاء بعض على إرادية يطرةس

 تنويم أو...له السم وضع أو عليه النار إطالق أو الغير وضرب آخر شخص
 وجود ورغم الحالة هذه ففي) جريمة الرتكاب ودفعه مغناطيسيا ما شخص
 يعد وإنما القانون نظر في لفعل مرتكبا الشخص يعد فال العضوية الحركة
 بالحركة القائم جسد حركات على سيطر الذي الشخص عن صادرا الفعل

  . لها إرادة ال أداة واتخذه المادية

 فال اإلرادية صفتها العضوية الحركة ويسلب اإلرادة يعدم المادي فاإلكراه
 اإلكراه أما. للجريمة المادي للركن قيام ال وبالتالي أصال لإلرادة وجود

 فقط وإنما اإلرادية صفتها الحركة يسلب فال ادةاإلر التجاه تغير فهو المعنوي
 الركن على يقع تأثيره أن أي .وجهتها غير في ويوجهها اإلرادة يعيب

 ما على وبناءا). ما بعمل للقيام بالسالح تهديده أو شخص كضرب (المعنوي
 تلعب أنها وسنجد االيجابي السلوك لقيام أساسي عنصر اإلرادية فالصفة سبق
  . السلبي السلوك في الدور ذات

II ايجابي فعل إتيان عن شخص إحجام وهو: )االمتناع (السلبي السلوك ـ 
 واجب يوجد أن بشرط معينة ظروف في منه ينتظره المشرع كان معين

 التعريف فهذا. به القيام الممتنع باستطاعة يكون وأن الفعل بهذا يلزمه قانوني
  ). أ (االمتناع طبيعة هي ما دديح ال لكنه) ب(االمتناع شروط يحدد كان وإن

 ملموس؟ مادي كيان ذو أنه أم عدم؟ االمتناع أن هل: االمتناع طبيعة ـ أ
 العدم"و عدم االمتناع يعتبرون الفقهاء أغلب كان عشر التاسع القرن بداية حتى
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 كالقتل القتل إلى المؤدي االمتناع اعتبار يمكن ال وبالتالي" العدم إال ينتج ال
 ومن باالمتناع جريمته ارتكب من بين فرق ال أنه بعد فيما ثبت ولكن. نفسه

 عناصر أحد كان إذا فاالمتناع. واحدة النتيجة أن إذا ايجابي بسلوك ارتكابها
 كيان لالمتناع يكون أن بالضرورة يستتبع فذلك ايجابية ظاهرة االمتناع
  . ايجابي

 صاحبه تصرف ثلويم مادية، ظروف إزاء يصدر االمتناع أن جانب إلى هذا
 واعية صفة ذا إنسانيا سلوكا باعتباره االمتناع كان ولما مواجهتها في

 المادية الظروف على سيطرة يكتسب الصفة هذه بفضل فهو ومدركة،
 الظروف هذه بأن القول ذلك مؤدى فيكون غايته، إلى ويوجهها به المحيطة

 اندماج حد إلى كذل ويصل غايته إلدراكه وسائله بعض باعتبارها إليه تنسب
 الجرائم على ينطبق التحليل وهذا. ماديا طابعا منها واكتسابه فيه الظروف هذه

  . النتيجة ذات السلبية والجرائم البسيطة السلبية

 مادية نتيجة تعقبه ال بامتناع المادي ركنها يقوم :البسيطة السلبية فالجرائم
 أجله من فيقرر متناعاال إلى اإلشارة على التجريم نص يقتصر حيث ملموسة،
 إنكار جريمة ـ: الجرائم هذه أمثلة ومن. به تامة الجريمة وتعتبر عقوبة،
 المحظور االمتناع جريمة و للخطر عاجز أو طفل تعريض وجريمة العدالة

  . ضارة بنتيجة المقترن غير

 نتيجة أعقبته امتناعا المادي ركنها فيفترض: النتيجة ذات السلبية الجرائم أما
 اقترنت إذا للخطر العاجز أو الطفل تعريض جريمة أمثلتها ومن اميةإجر

 االمتناع وجريمة الموت أو كسرها أو أعضاء قطع (مضرة بحصول
 هذه وتسمى بدني بضرر إصابته أو شخص هالك عنها ترتب إذا المحظور
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 جرائم أو السلبية فالجرائم. االمتناع طريق عن االرتكاب بجرائم الجرائم
  : على فيها المادي الركن يقوم بنوعيها االمتناع

 لقيام كاف العنصر وهذا االمتناع وهو مادية بظروف اقترن سلبي عنصر ـ1
  . البسيطة السلبية الجرائم

 فالبد االمتناع بطريق االرتكاب جرائم أو النتيجة ذات السلبية الجرائم أما ـ 2
 مادي ايجابي عنصر وهو ثان عنصر توفر من األول العنصر إلى إضافة لها

  . اإلجرامية النتيجة في يتمثل

  :الركن المعنوي: ثالثاً

الجريمة تصدر عن إنسان يتمتع بالقدرة على توجيه إرادته وهذا ما يعتد به 
القانون، أي البد أن يكون مرتكب الجريمة إنسان متمتعا باألهلية األزمة 

لمن قام به إال إذا لمسائلته علي اإلدراك واالختيار فال يسند السلوك معنويا 
توافرت لديه القدرة علي اإلدراك واالختيار وهو ما يعبر عنه باألهلية الالزمة 
لتحمل المسئولية الجنائية ويجب أن تتجه إرادة الجاني إلى اتجاه مخالف 

  ).الغير عمدي(أو الخطأ ) العمد(للقانون ويكون ذلك إما بالقصد الجنائي 
 من المشرع يحدد بمقتضاها والتي النفسية لصفةا للجريمة هو المعنوي فالركن
 ركن تسمية المعنوي الركن علي أطلق وعليه الجريمة عن مسئوال يعتبر

 ال وهي وثيق، برباط بالجريمة ترتبط الجنائية والمسئولية الجنائية، المسئولية
 تختلف الجنائي وقد القانوني للنص طبقا جريمة بعد فعل بوقوع إال تتحقق

 مثل في ولكن مشروع غير ذاته حد في الفعل كان وان الجنائية، المسئولية
 ارتكاب حال في إما اإلدارية، أو المدنية المسئولية تنشأ أن يمكن الحالة هذه
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 إسناد ال ضروريا يكون الجنائية المسئولية توافر فان بالفعل الجنائية الجريمة
  . ومعنويا ماديا إسنادا مرتكبها شخص إلي الجريمة

 فاعله أي صاحبه إلي اإلجرامي النشاط أو الفعل بنسبة يتمثل :المادي ناداإلس
  . والنتيجة الفعل بين السببية رابط وتوافر

 أم العمد صورة في أكان سوءا معنويا الفعل إسناد في يتمثل: المعنوي اإلسناد
 الشخص كان إذا إال يتوافر ال األمر وهذا الخطأ، أو عمد الغير صورة في

 الجاني االختيار؛ فارتكاب وحرية اإلدراك علي بالقدرة ومتمتعا فعالهأل مدركا
 يسأل من في شروط توافر من بد ال ولكن عنها، مسئوليته يعني ال للجريمة

  .جنائيا

  القصد الجنائي

 العمد هو اتجاه إرادة الجاني أوالقصد الجنائي :  ماهية القصد الجنائي-أوالً
أركانها وعناصرها كما يتطلبها القانون، نحو ارتكاب الجريمة مع العلم ب

  .فالقصد الجنائي يقوم على عنصرين اإلرادة والعلم

 تحقيق غرض معين عن إلى تتمثل اإلرادة في نشاط نفسي يتجه :اإلرادة
طريق وسيلة معينة، وهي عنصر الزم في جميع صور الركن المعنوي سواء 

 الفعل إلىد تتجه اإلرادة  الخطأ غير العمدي، ففي العمأواتخذ صورة العمد 
 الفعل دون إلىوالنتيجة أما في حالة الخطأ غير العمدي فإنها تنصرف 

النتيجة، فإذا أطلق شخص عيارا ناريا على شخص معين بقصد قتله يسأل عن 
 أطلق العيار الناري ابتهاجا فأصاب شخصا فقتله إذاجريمة قتل عمدية، أما 

  .م يرد تحقيق النتيجة لألنهفانه يسأل عن قتل غير عمدي 
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 العلة النفسية التي أوهو القوة المحركة لإلرادة : حكم الباعث على الجريمة
.  ارتكاب الجريمة مثل االنتقام، الغيرة، االستفزاز، البغضاءإلىتدفع الجاني 

 عنصرا فيها ومن ثم فال اثر أووالباعث على الجريمة ليس ركنا من أركانها 
  .انعدامها أوله في وجود الجريمة 

ولكن قد يكون للباعث أثره في تقدير العقوبة التي يحكم بها القاضي وفقا 
لسلطته التقديرية، فإذا كان الباعث الذي حمل الجاني على ارتكاب الجريمة 
شريفا فانه يخفف العقوبة كما لو قتل شخص زوجته ليخلصها من آالم 

وقد يعتد .  العقوبة الباعث كان خبيثا فانه يشددأن وجد إذاالمرض، أما 
  أو ذلك جعله ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرةالمشرع بالباعث من 

    . مخففاًالستفزاز خطير صادر من المجني عليه عذراً

 يعلم الجاني بعناصر الجريمة من حيث الواقع أن يجب لتوافر القصد :العلم
    .والقانون

قائع التي يلزم إحاطة علم سوف نتناول بالدراسة الو:  العلم بالوقائع-أوالً
الجاني بها والوقائع التي ال يلزم إحاطة علمه بها ثم موضوع الجهل والغلط 

    .بالوقائع

    : الوقائع التي يلزم إحاطة علم الجاني بها-1

 لكل جريمة ركنها المادي الخاص بها :العلم بكافة عناصر الركن المادي*
    :على النحو التالي يتوافر علم الجاني بكافة عناصره أنفيلزم 

 فعله أن يعلم الجاني أن يجب : العلم بالواقعة المكونة لنشاطه اإلجرامي-أ
 يعلم أنيكون عدوانا على الحق الذي يحميه القانون، ففي جريمة القتل يلزم 

 يوجه فعله ضد إنسان حي بغية إزهاق روحه فإذا انتفى هذا العلم أنالجاني 
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تلزم المشرع لقيام بعض الجرائم ثبوت ارتكاب فإذا اس. انتفى القصد الجنائي
 ينصرف أن بوسيلة معينة فيجب أو في زمن معين أوالفعل في مكان معين 

 إال ذلك حتى يتوافر القصد لديه، فجريمة زنا الزوج ال تقوم إلىعلم الجاني 
 يعلم الزوج وشريكته في الزنا بأن أن ارتكبت في منزل الزوجية فيلزم إذا

 تطلب المشرع إذاوكذلك .  يرتكب فيه الزنا هو بيت الزوجيةالمكان الذي
 أن تكون الوسيلة المستخدمة عنصرا فيها وجب أنالرتكاب جريمة معينة 

يحيط  الجاني  علمه  بها  كعلمه  بالطرق  االحتيالية  التي  تقوم  بها  
  .جريمة  النصب

مية سوف تترتب  يعلم الجاني بان النتيجة اإلجراأن يجب : توقع النتيجة-ب
 يتوقع النتيجة اإلجرامية بعناصرها التي يحددها أنكأثر مباشر لفعله، فيتعين 

 يتوقع حدوث الوفاة من جراء فعل أنالقانون ففي جريمة القتل على الجاني 
  .االعتداء الذي أتاه، فإذا لم يتوقع النتيجة انتفى القصد الجنائي لديه

 يتوقع كيفية حدوث النتيجة أنجاني  يجب على ال: توقع عالقة السببية-ج
  .اإلجرامية كأثر للفعل

 تأخذ هذه الظروف حكم :الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة* 
 الظرف الذي أن يكون عالما بها، ذلك أناألركان فيلزم لمحاسبة الجاني عنها 

يغير من وصف الجريمة ينشئ في الحقيقة جريمة جديدة،  فظرف حمل 
 جناية إلىي جريمة السرقة ظرف مشدد يقلب الجريمة من جنحة السالح ف

  .إليه ينصرف علم الجاني أنلذلك يجب 

 نص القانون على عنصر مفترض للجريمة فيجب إذا :العنصر المفترض* 
 يعلم الجاني به، فإذا كان يجهل وجوده انتفى القصد لديه، ولذلك ينتفي أن
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 فعله يرد على أن كان الجاني يجهل ذاإالقصد الجنائي في جريمة القتل العمد 
  .إنسان حي

    :  الوقائع التي ال يلزم إحاطة علم الجاني بها- 2

 تقوم األهلية الجنائية على عنصري اإلدراك :عناصر األهلية الجنائية* 
 ينفي التمييز كحالة الصبي غير أووالتمييز وتنتفي بما ينفي اإلدراك كالجنون 

م بعناصر األهلية الجنائية ال يحول دون قيام القصد، وان انتفاء العل. المميز
 فاقد اإلدراك، ثم إيفمن يعتقد وقت ارتكاب الفعل انه مصاب بعاهة في عقله 

يثبت للقاضي انه كان في ذلك الوقت مكتمل القوى العقلية فان القصد الجنائي 
  .يعد متوافرا لديه

 يتطلب القانون العلم  ال:الظروف المشددة التي ال تغير من وصف الجريمة* 
بهذا النوع من الظروف ألنها ليست من أركان الجريمة، فمن يجهل ظرف 

  .سبق اإلصرار في القتل لدية تشدد عقوبته

 قد يقصد الجاني نتيجة إجرامية معينة :النتائج المتجاوزة قصد الجاني*  
  اشد جسامة من تلك التيأخرىحين مباشرته نشاطه اإلجرامي فتقع نتيجة 

 أي يتوقع الجاني النتيجة األقل جسامة أنفإذا كان القانون يتطلب . قصدها
 يعلم بالنتيجة الجسيمة، وعليه فمن أنالقريبة ويحيط علمه بها فانه لم يتطلب 

 فعله وان لم يتوقع إليهايرتكب جريمة ضرب يسأل عن الوفاة التي يفضي 
    .ذلك

    : الغلط فيهاأو الجهل بالوقائع - 3

الواقعة يعني انتفاء العلم بها مطلقا أما الغلط فيها فيعني العلم بالواقعة الجهل ب
 كليهما ينتفي فيه العلم أنويشترك الجهل والغلط في . على نحو مغاير لحقيقتها
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بحقيقة الواقعة اإلجرامية وقد استقر الفقه على استخدام لفظ الغلط للداللة على 
    .حقيقةكل الحاالت التي ينتفي فيها العلم بال

 حالة الغلط أيفإذا انصب الغلط على عنصر أساسي الزم لقيام الجريمة 
الجوهري فانه ينفي القصد الجنائي ولكنه قد تقوم مسئولية الجاني عن الجريمة 

    .في صورتها غير العمدية

 ورد الغلط على ركن من أركان إذا : الغلط في ركن من أركان الجريمة-أ
 خرج إذانتفاء القصد الجنائي، ففي جريمة القتل مثال  اإلىالجريمة فانه يؤدي 

صياد للصيد فسمع حركة بين األشجار فأطلق الرصاص معتقدا انه حيوان فإذا 
به يقتل إنسانا فانه ال يسأل عن قتل عمدي النتفاء القصد لديه الن غلطه 

 الجاني قد يظل مسئوال عن فعله على أن إال. انصب على نتيجة الجريمة
  .لخطأ غير العمديأساس ا

 قد يلحق بالجريمة ظرف من : الغلط في ظرف من الظروف المشددة-ب
الظروف المشددة للعقوبة مثل ظرف الخادم في السرقة كما لو سرق خادم 

 يجهل الظرف المشدد أيمنقوالت مملوكة لمخدومه معتقدا أنها مملوكة لغيره، 
أما الظروف المشددة العينية . للسرقة، فان القصد ينتفي بالنسبة للظرف المشدد

مثل الكسر في السرقة فقد قرر المشرع أنها تنطبق على جميع الجناة علموا 
  . جهلوهاأمبها 

 ال ينتفي القصد الجنائي بوقوع الجاني في غلط : الغلط في المجني عليه-ج
 الشخصية كمن يطلق النار على بكر وإذا هو في أوينصب على الشخص 

غلط ورد على صفة ثانوية في محل الجريمة فيسأل الجاني الحقيقة زيد الن ال
 أوعن قتل عمدي الن القانون يحمي الحق في الحياة دون االعتداد بصفات 

    .ذات المجني عليه فيسأل الجاني عن قتل عمدي
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 اخطأ الجاني في توجيه فعله كمن يطلق النار على إذا : الحيدة عن الهدف-د
صا بجواره فيقتله، يسأل الجاني عن شخص فيخطئه وتصيب الرصاصة شخ
 روحه وشروع في قتل لمن أراد أزهقجريمتين، جريمة قتل عمد بالنسبة لمن 

  .قتله فأخطأه

    : العلم بالقانون-ثانيا 

 العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة : افتراض العلم بالقانون-  1
 أوالعتذار بجهله للقانون له مفترض في حق كل إنسان فال يقبل من أحد ا

وعلى الرغم من انه . إ.  ع42وقد نصت على هذه القاعدة المادة . الغلط فيه
 يفهمها على الوجه أن أو يحيط كل شخص بكل القوانين أنواقعيا ال يعقل 

 هذا االفتراض تمليه المصلحة العامة حتى ال يحتج األفراد أن إالالصحيح، 
الغلط في نصوصه مما يعطل أحكامه، ويفوت  أوبالجهل بالقانون الجنائي 

  . الدولة من حقها في العقابإليهااألغراض األساسية التي تهدف 

 افتراض العلم بالقانون : الغلط في قانون غير قانون العقوباتأو الجهل -2
 أحكام يحتج بجهله أنعلى القوانين الجنائية فقط، وهذا يعني انه يجوز للجاني 

 مثل القانون المدني والتجاري واإلداري و األحوال قوانين غير جنائية
 الغلط بقاعدة من قواعد القانون أو يتعلق الجهل أنالشخصية، مثال ذلك 

المدني، كمن يستأجر منزال ويعثر على كنز مخبئ به فيستولي عليه معتقدا 
 هذا الكنز يكون لمالك أنبأنه ملكه، جاهال حكم القانون المدني الذي يقرر 

    .ر الذي اكتشف فيه، في هذه الحالة ينتفي القصد الجنائيالعقا

 يكون القصد الجنائي معاصرا أنيجب  : وقت تحقق القصد الجنائي-ثانيا 
 معاصرا الرتكاب السلوك اإلجرامي وتحقيق أيللركن المادي للجريمة، 

فإذا توافر .  توافر القصد في المرحلتينإذاوال صعوبة . النتيجة اإلجرامية
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د وقت ارتكاب السلوك اإلجرامي ثم انتفى وقت تحقق النتيجة فان الجاني القص
يكون مسئوال عنها مسئولية عمدية، كمن يطلق النار على شخص بقصد قتله 

 إسعافه ولكنه يموت، فالجاني مسئول عن قتل إلىثم يندم على فعله ويسارع 
رامي ولكنه  لم يتوافر القصد وقت مباشرة السلوك اإلجإذاأما . عمدي بسيط

 وقت تحققها فال اعتداد به، كما لو أطلق شخص أوتوافر قبل تحقق النتيجة 
عيارا ناريا ابتهاجا فإذا به يصيب أحد األشخاص فتمنى الجاني موته، فال 

  .يسأل عن قتل عمدي بل يسأل عن جريمة قتل غير عمدية

    : صور القصد الجنائي-ثالثاً

قصد العام هو توجيه اإلرادة نحو ارتكاب ال  :القصد العام والقصد الخاص.1 
جريمة مع العلم بعناصرها القانونية، فهو يقوم على عنصري اإلرادة والعلم 
ويستلزم القانون وجوده في جميع الجرائم العمدية، وقد يكتفي به في اغلب 

    .الجرائم

 يكون ارتكابها لغاية معينة أنوقد يتطلب المشرع أحيانا لقيام بعض الجرائم 
 باعث خاص، فيتخذ الركن المعنوي صورة القصد إليها يكون الدافع أن أو

 ارتكاب الجريمة ثم يضاف إلىالخاص الذي يتكون من علم وإرادة منصرفين 
ومن أمثلة الجرائم العمدية التي يتطلب فيها القانون .  الباعثأوإليهما الغاية 

 تعمد إلىضافة قصدا خاصا جريمة التزوير حيث يتطلب القانون فيها باإل
   . استعمال المحرر المزورإلى تنصرف نية الجاني أنتغيير الحقيقة 

    : القصد الخاص يؤدي في الجريمة أحد دورينأنويالحظ 

قد يترتب على تخلفه عدم توافر الصفة الجنائية في الفعل مثل جريمة * 
    .التزوير
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ص جنائي وقد ينبني على عدم توافر القصد الخاص وقوع الفعل تحت ن* 
، فجريمة التعذيب لحمل المتهم على االعتراف  يشترط النطباق حكم هذه آخر

 يقع التعذيب على المتهم بقصد حمله على االعتراف، فإذا  وقع أنالمادة 
التعدي من الموظف على المتهم ليس بقصد حمله على االعتراف فإننا نكون 

  .بصدد جريمة استعمال قسوة

    : غير المحدد القصد المحدد والقصد-2

 تحقيق النتيجة إلى اتجهت إرادة الجاني إذايكون القصد الجنائي محددا 
 إزهاق روح إلىاإلجرامية في موضوع معين بالذات، كأن تتجه إرادة الجاني 

أما القصد غير المحدد فهو الذي تتجه .  عدة أشخاص معينينأوشخص معين 
ة دون تحديد لموضوعها كأن  تحقيق النتيجة اإلجراميإلىفيه إرادة الجاني 
 األشخاص الذين أو إزهاق الروح دون تعيين للشخص إلىتتجه إرادة الجاني 

    . يكونوا ضحايا لفعلهأنيحتمل 

 المشرع يسوي بين القصد المحدد والقصد غير المحدد إذ أنوالمسلم به 
 ال عبرة ألنهتتوافر بهما عناصر القصد الجنائي في جريمة القتل العمد 

   . المجني عليهبشخص

   : القصد المباشر والقصد االحتمالي3- 

 تحقيق نتيجة إجرامية إلى هو الذي تتجه فيه إرادة الجاني  القصد المباشر-أ 
فقد يتوقع الجاني حدوث الوفاة كنتيجة حتمية وضرورية . يرغب في إحداثها

جرامية ولما كانت النتيجة اإل. لفعله فيقدم رغم ذلك على ارتكاب فعل االعتداء
 من أراد الفعل فقد أنتترتب حتما على الفعل وتنجم عنه مباشرة فيمكن القول 
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أراد أيضا النتيجة، كمن يطلق الرصاص على شخص في مقتل فيقتله يسأل 
    .عن جريمة قتل عمدي

 الفعل مع توقع إلى فهو الذي تتجه فيه إرادة الجاني  أما القصد االحتمالي-ب 
 ال تحدث، ولكنه يقبل أو تحدث أنله يحتمل في تقديره النتيجة كأثر ممكن لفع

 أناحتمال تحققها في سبيل تحقيق النتيجة التي يستهدفها بفعله، مثال ذلك 
 يتناول أنفيضع له سما في طعامه ولكنه يتوقع " عمرو" يقصد الجاني قتل 

 أنفيتوقع وفاته ثم يمضي في فعله راضيا بهذا االحتمال ويحدث " بكر"معه 
فيموت فيسأل عن النتائج المترتبة على فعله مسئولية " عمرو"مع " بكر"كل يأ

   .عمدية

 الجاني في جريمة أنويتميز القصد االحتمالي عن الخطأ غير العمدي في 
 من واجبه توقعها وإذا أوالخطأ غير العمدي كان باستطاعته توقع النتيجة 
    .توقعها فانه ال يرغب في حدوثها ويأمل في تجنبها

يجب على المحكمة التثبت من توافر القصد  :إثبات القصد الجنائي- رابعاً
والقصد باعتباره حقيقة . الجنائي، وإقامة الدليل على تحققه حتى تحكم باإلدانة

 بطريق االستدالل من المظاهر واألمارات إالنفسية ال تستطيع المحكمة إثباته 
ول في نفسه وهو بذلك مسألة الخارجية التي تحيط بفعل الجاني، وتنم عما يج

 يكون استخالص ثبوت أنموضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع، ويتعين 
 المحكمة إليها انتفائه سائغا بأن تكون األسباب التي تستند أوالقصد الجنائي 

  . ثبوتهإلىللقول بتوافر القصد تؤدي فعال 
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  العمدي  غير الخطأ: ثانياً

 نتيجة سبب سلوك كل هو :العمدي يرغ المعنوي فالخطأ الركن من صورة
  .النتيجة إرادة دون السلوك إرادة إلي تتصرف الفاعل إرادة وكانت ضارة
 كان والتي سلوكه إليها يؤدي التي اإلجرامية للنتيجة الجاني توقع بعدم فيقوم

  .توقعها بإمكانه

 مبصد ويقوم جداً شديدة بسرعة مركبته يقود حينما المركبة سائق (:ذلك مثال
 ثم ذلك حدوث توقع واجب عليه كان ألنه أخطا يكون الطريق يعبر شخص

  .ذلك حدوث لمنع والحذر الحيطة اخذ أي االختيار عليه يجب

 العمدي غير الخطأ من أخر نوع وهو :الواعي الخطأ أو الواعي اإلهمال -
 اإلجرامية النتيجة حدوث ويتوقع السلوك الجاني يريد الحالة هذه مثل وفي
 دون للحيلولة الالزمتين والمهارة الكفاءة لديه أن ويظن يرتضيها ال ولكن

  .حدوثها أو وقوعها

 ضيق ممر أو ضيق زقاق وفي شديدة بسرعة السيارة قيادة (ذلك مثال
 ويتوقع بسلوك يقوم هنا فهو. )بحياته ويؤدي شخصا فيصدم بالمارة ومزدحم
 بمهارته انه يظن كاف نشاط من به قام ما وان حدوثها يريد ال ولكنه النتيجة
  .تحققها يمنع أو النتيجة حدوث تجنب يستطيع

 هو الخطأ وجوهر الخطأ جوهر توافر متى يتوافر العمدي غير والخطأ
 حين في الضارة النتيجة لحدوث توقعه في الفاعل أو الجاني قبل من التقصير(

  ) لذلك الالزمة العناية بذل لو توقعها بإمكانه يكون انه



 
 

79

  :المشرع أوردها التي العمدي غير الخطأ صور

 واالحتراز االكتراث بعدم الفلسطيني القانون عرفها كما وهي :الرعونة -1
 حدوث وتوقي بالسلوك للقيام الالزمة الحيطة أو الالزمة التدابير اتخاذ عدم أي

  .الضارة النتائج

 بأحد فيصدم القيادة بأصول إلمام دون سيارته بقيادة يقوم من (ذلك مثال
  )المارة

 دون فنية بأعمال يقومون الذين الصيدلي أو الطبيب أو والمهندس (أخر مثال
  ).الضارة النتيجة متحدث عملهم في والطبية الهندسية األصول إتباع

 ممارسة يستلزمه الذي الحظر في نقص أو عدم يعني  :االحتياط عدم -2
  .الخطرة األعمال بعض

 الالزمة االحتياطات يتخذ أن دون بناء بهدم إليه يعهد الذي المقاول (ذلك مثال
  ) لذلك

 الالزمة االحتياطات يتخذ أن دون الحراسة كالب بتربية يقوم من (ذلك مثال
  .الناس احد إلي ووصولها هروبها أو اختالطها لمنع

 من والتي الحذر يستلزمها التي االحتياطات اتخاذ عدم يعني وهو :اإلهمال -3
  .النتيجة تحقيق ندو تحول أن شأنها

  ).فتنهار ترميمها ويترك يهمل والذي للسقوط اآليلة البناية صاحب: (ذلك مثال

 يمنع بسياج يحيطها أن دون تعمل ويتركها بخارية آلة يملك من: (ذلك مثال
  ).إليها الصبية وصول
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 بعض تفرضها والتي المتبعة أو :المراعية األنظمة مراعاة عدم -4
 بالخطأ يعرف يكون األنظمة لتلطك الجاني خالفةبم التنظيمية النصوص

  .الخاص

 عن تصدر والتي اآلمرة السلوك قواعد كل تشمل التنظيمية والنصوص
 والقرارات والمراسيم واللوائح القوانين فتشمل الدولة في المختصة السلطات
  .اإلدارية

 نتظمةالم والقوانين الطرق في للسير المنتظمة القوانين تلك: ذلك أمثلة ومن
  .المختلفة والصناعات للمهن

 الجاني قد التزم قواعد الحيطة والحذر أن ثبت إذاوغني عن البيان انه 
 توقعها ولم يتمكن من تجنب أووالعناية الواجبة، ولم يتوقع النتيجة اإلجرامية 

حدوثها بالرغم من اتخاذه االحتياطات التي يتخذها الشخص المعتاد في مثل 
   .إليهلخطأ ظروفه فال ينسب ا

 ثار البحث في الفقه و القضاء عن درجة الخطأ الالزم لقيام :درجة الخطأ
    :المسئولية الجنائية في الجرائم غير العمدية، فوجد اتجاهان

 غير جسيم أوالخطأ المدني هو كل خطأ جسيما كان   :  ازدواج الخطأ-1
 يكون أنفيجب أما الخطأ الجنائي . سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض

اشد جسامة من الخطأ المدني، ذلك ألن المسئولية المدنية يكفي لقيامها وجود 
    :خطأ يسير وحجتهم اآلتي

 الضرر في الخطأ المدني يلحق المضرور فقط، أما الضرر في الخطأ أن* 
    .الجنائي فيلحق المجتمع
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 فيهدف  تعويض الضرر فقط أما القانون الجنائيإلىالقانون المدني يهدف *
  . ردع الجاني وحماية المجتمع من شرهإلىمن وراء العقاب 

 يجبر على الحكم أن القول بوحدة الخطـأ ينافي العدالة الن القاضي إما إن* 
 أنباإلدانة رغم تفاهة الخطأ تسهيال لحصول المضرور على التعويض، وإما 
في يحكم ببراءة المتهم من الخطأ الجنائي فيضيع على المضرور حقه 

   .التعويض رغم ثبوت الخطأ والضرر

 درجة من الخطأ ترتب أي أنيرى أنصار هذا الرأي  :  وحدة الخطأ-2
المسئولية المدنية تكفي في الوقت ذاته لترتيب المسئولية الجنائية في الجرائم 

فالقانون الجنائي ال يعلق العقاب على درجة جسامة الخطأ بل . غير العمدية
رة يرى فيها من الجسامة ما يستدعي تجريمها والعقاب على حصول نتيجة ضا

ولذلك يجب العقاب على الخطأ مهما كانت درجته ومهما كانت . عليها
وإذا كان ال يجوز االعتداد بدرجة الخطأ لقيام المسئولية الجنائية فان . جسامته

وقد .  يكون لدرجة الخطأ اعتبارها عند تقدير القاضي للجزاءأنمن الجائز 
    : عدد من الحجج منها اآلتيإلىند أنصار هذا االتجاه است

 يقضي القاضي الجنائي ببراءة المتهم لعدم وجود الخطأ ثم أنمن التناقض * 
فالقول بوحدة الخطأين . يأتي القاضي المدني بعد ذلك ويحكم عليه بالتعويض

يث في العصر الحد.اقض بينهما في القضية الواحدةالمدني والجنائي يزيل التن
 واإلصابات والذي يتكفل بتغطية التعويض اإلخطارانتشر نظام التأمين ضد 

المحكوم به فال يشعر الفاعل المخطئ بنتيجة خطئه مما يستلزم وجود جزاء 
وهذا االتجاه األخير هو الراجح يؤيده القضاء  .جنائي مهما كان الخطأ يسيراً

    .الفرنسي وكذلك المصري
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ات الخطأ الجنائي في جانب الجاني على سلطة يقع عبء إثب: إثبات الخطأ
ولما كان الخطأ هو الركن المعنوي في الجريمة غير العمدية فيجب . االتهام

 تثبت توافره في حكمها الصادر باإلدانة وان تبين عناصره أنعلى المحكمة 
ومتى اثبت القاضي .  كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبيبوإالبوضوح، 

كون قد فصل في مسألة موضوعية ال يخضع فيها لرقابة محكمة توافر الخطأ ي
  . مجافيا للمنطقأو استنتاجه لم يكن مخالفا لتعريف الخطأ إنالنقض طالما 

سيرا على نهج اغلب التشريعات الجنائية لم يعرف  اتضح لنا أنه     :خالصة
يـة  المشرع  الجريمة فقد تركت هذه المهمة للفقه، وقد تعددت التعريفات الفقه           

فعل غير مـشروع صـادر عـن إرادة    "للجريمة وإجماال يمكن تعريفها بأنها  
ال تقوم الجريمة بمجـرد     ، و  تدبيرا احترازيا  أوجنائية يقرر لها القانون عقوبة      

 يتجسد هذا العـزم بفعـل مـادي         أنالعزم والتصميم على ارتكابها بل يتعين       
والمقصود بالفعل  . ملموس تقوم به الجريمة ويعرف بالجانب المادي للجريمة       

ويتمثـل    . صـورة سـلبية  أوهنا هو سلوك إجرامي قد يتخذ صورة إيجابية         
السلوك اإليجابي في ارتكاب فعل يحظره القانون كمن يستعمل مسدسا في قتل            
شخص ومن يستعمل لسانه في قذف شخص، أما السلوك السلبي فيتمثل فـي             

 عن إرضاع طفلهـا حتـى       الكف عن إتيان فعل يأمر به القانون كامتناع األم        
    .الموت

 تترتب على الفعل آثار مادية في العالم الخارجي يطلق عليها أنواألصل 
  النتيجة ليست عنصراًأن إالمثل وفاة المجني عليه في القتل، تعبير النتيجة 

 إلىالزما في كل جريمة فقد ينص المشرع على مجرد السلوك دون النظر 
حمل السالح دون ترخيص، ومعاقبة الشروع نتيجة تترتب عليه مثل جريمة 

 يكون الفعل أن يجب ، كمافي الجريمة على الرغم من عدم تحقق نتيجة معينة
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ويعد .  القوانين المكملة لهأوالمرتكب غير مشروع طبقا لقانون العقوبات 
 تضمن التشريع الجنائي نصا إذاالفعل غير مشروع ومكونا لجريمة جنائية 

لحظة ارتكابه سبب من أسباب اإلباحة التي ترفع عنه يجرمه ولم يتوافر 
فالقتل يعد جريمة لوجود نص في قانون العقوبات . صفته غير المشروعة

 ارتكب دفاعا عن النفس إذا القتل ال يعد جريمة أنيجرمه ويعاقب عليه غير 
صدر الفعل عن إرادة   كما يجب أن ي. سلوك مشروعإلى المال فينقلب أو

الحيوان ( صدور األفعال عن إنسان الن غير اإلنسان قود هنا والمإجرامية
 تكون مميزة أنليس له إرادة، واإلرادة التي يعتد بها القانون يجب ) والجماد

. مدركة وحرة مختارة فإذا لم تكن كذلك امتنعت مسئولية صاحبها عن الجريمة
ح موانع ويطلق على األسباب التي تجرد اإلرادة من قيمتها القانونية اصطال

المسئولية وهي صغر السن، الجنون، السكر غير االختياري، اإلكراه وحالة 
  .الضرورة

األولى صورة القصد الجنائي ويراد به : وتتخذ اإلرادة اإلجرامية صورتين
 الفعل والنتيجة معا، أما الصورة الثانية فهي الخطأ غير إلىاتجاه إرادة الجاني 

  . الفعل دون نتيجتهإلىالجاني العمدي ويراد به اتجاه إرادة 
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  الفصل الثالث

  الجنائية والظروف المشددة والمخففة المسئولية أساس

  :الفلسطيني القانون في الجنائية وموانع المسئولية أساس

 عليه تقوم الذي األساس الفلسطيني القانون حدد لقد :الجنائية المسئولية أساس
 مدركا يكون أن الفرد لدي المسئولية لتحقيق أوجب حيث الجنائية المسئولية
 لقيام أساسا االختيار حرية من اتخذ حيث السلوك، ارتكاب وقت لتصرفاته
 وعدماً وجوداً عنصريها لتحقيق رهناً المسؤولية تحقق وجعل المسؤولية
  :في يتمثالن الجنائية المسئولية وعنصران

 طبيعة فهم علي لجانيا لدي القدرة توافر منهما  ويقصد:واإلدراك التمييز -أ
 العمل بهذا المحيطة بالظروف وإلمامه به القيام علي أقدم أو به قام الذي العمل

 مساسه ومدي العمل هذا تأثير كذلك فهمه ثم تكوينها، في تدخل التي والعوامل
  .حمايته عليها المشرع يفترض التي والحقوق بالمصالح

 تمكنه التي الحرة باإلرادة تعامتم الشخص يكون أن  فتعني:االختيار حرية -ب
 يكون أن ذلك ويعني مناسبا، يراه الذي السلوك يختار كي العقل أعمال من
 عن اإلحجام وكذلك السلوك ارتكاب علي اإلقدام علي القدرة الشخص لدي
  .به القيام

  :الفلسطيني القانون في للحدث الجنائية المسئولية

 العمر من يبلغ لم أنثي أو ذكر كل بأنه الحدث الفلسطيني القانون عرف لقد
 حدث المنحرف هو كل الجريمة، وأن الحدث ارتكاب وقت عشر الثامن سن

 عليه يعاقب فعال وارتكب عشر الثامنة يبلغ ولم عمره من التاسعة أكمل
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 العمل لمراحل تبعا للحدث معاملته في الفلسطيني القانون ميز وقد القانون
  :وهي ثالثة مراحل بين وذلك الجريمة ارتكاب حين المختلفة

 إطالقا يجوز ال الحالة هذه في الولد تسمية فيها المجرم علي يطلق التي -1
  .أخري تدابير أي اتخاذ وأجاز جريمة يرتكب حين بالحبس عليه الحكم

 عشر الرابعة أتم من وهو حدث تسمية المجرم علي فيها تطلق التي وهي -2
 أيضا القانون يجز لم الحالة هذه وفي عشر السادسة يتم لم لكنه عمره من

  .أخري بعقوبة استبدالها باإلمكان كان إذا الحبس عقوبة إيقاع

 يتم لم لكنه عمره من عشر السادسة لمجرم فيها أتم التي المرحلة وهي -3
 علي الحكم يجوز ال الحالة هذه   وفي.الفتي تسمية عليه ويطلق عشر الثامنة

 أو المراقبة تحت كوضعه أخري بطريقة معاملته نباإلمكا كان إذا بالحبس فتي
  .خاص معتقل أو مدرسة في وضعه أو تغريمه أو جلده

 المسئولية بدوره يعدم الجنائية المسئولية عناصر من عنصر أي انعدام إن
 عوامل أي بالجاني خاصة إلي أسباب ترجع الجنائية المسئولية وموانع الجنائية
 األهلية من تنتقض أو تعدم التي لعواملا قبيل من وهي بالشخص متعلقة

 الشخص وصول وهي عدم الحاالت وهذه األهلية انعدام يعني وذلك الجنائية
) التاسعة (بسن الفلسطيني القانون قدرها والتي التمييز سن وهي معين سن إلي

 لتناول أو المخدرة المواد بسبب العقل أو فقد خلقية عاهة بسبب العقل أو تخلف
 عوامل أو الشخص علي طارئة سباب ال معينة أو وبشروط ةمسكر مادة

 فهي الشخص بإرادة لها دخل وال خارجية ظروف نتيجة تكون خارجية
  :الحاالت وهذه االستمرار صفة تأخذ وال عارضة ظروف
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 يقع أن يوشك جسميا خطر أن الشخص فيها يجد التي الحالة بها ويقصد -
 فعل بارتكاب إال الخطر لدفع وسيلة من أمامه تكون وال غيره أو نفسه علي
  .جريمة يعد

 عليه يفرض الذي الشخص يواجه الذي الخطر ينشا فيه :المعنوي اإلكراه
   للجريمة المكون الفعل ارتكاب

  : الضرورة وحالة المعنوي اإلكراه بين التمييز

 الشروط ذات عليه وتنطبق الضرورة صور من صورة المعنوي اإلكراه أن
  :وهما بأمرين عنها يتميز انه إال مهالقيا الالزمة

 عن دائما يصدر الشخص يواجهه الذي الخطر أن :المعنوي اإلكراه حالة في
  . المكره التأثير يعتمد إنسان

  .الحيوان فعل أو الطبيعة لقوى فيرجع: الضرورة حالة

 بالقيام المكره الشخصي الخطر عنه يصدر من يلزم :المعنوي اإلكراه حالة 
  .المجرم بالسلوك

 هو بل به يقوم الذي السلوك له يحدد ال الضرورة حالة في يوجد من ولكن
  .له يتعرض الذي للخطر تالفيا نفسه تلقاء من إليه يلجا

  :الخطر شرط

 حياته في لإلنسان مهددا الخطر يكون أن بذلك  وبقصد:للنفس مهددا يكون أن
 يغلق كان: ذلك على   مثال.سمعته أو حريته في أو عرضه أو بدنه سالمة أو

 سبيال الشخص هذا يجد ولم بداخلها الشخص وجود أثناء الغرفة باب الريح
 أن الشخص اعتقد إتالف، وإذا جريمة عن يسال فال بكسره إال الباب لفتح
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 يوصف ال جنائيا يسأل ال فهو وهمي هو بينما حقيقي يتهدده الذي الخطر
  .للنفس مهددا الخطر وال العمد

 كي جسيما الخطر هذا يكون أن القانون  ويشترط:جسيم بضرر يهدد خطر
 فيه يرجع موضوعي بمعيار تقاس الخطر وجسامة الضرورة، حالة تقوم

 وتقدير بالمتهم تحيط التي الظروف كافة مراعاة مع المعتاد الرجل لتقرير
  .نهائي أمر هو الشأن هذا في الموضوع محكمة

 الخطر يكون أن ذلك في ويدخل قوعالو وشك علي يكون أن  أي :الحال خطر
 بالفعل وقع قد الضرر كان أن الضرورة حالة تقوم ال  ولكن.ينته ولم فعال بدأ

 غير أخري بوسيلة توقيه فيمكن المستقبل في سيقع الذي الخطر أما وأنثي،
  .الجريمة ارتكاب

 الـشخص  إلرادة كـان   فإذا :الخطر حلول في دخل الشخص إلرادة يكون أال
 فـي  وكـان  له مفاجئ ليس الخطر أن ذلك معنا لكان الخطر نشوء في دخل

  .بالغير اإلضرار دون مالقاته وسعه

 القـانون  يفرض بان الخطر، وذلك  يتحمل الشخصي القانون يلزم أال ويتعين
 عليـه  للمحكوم يكون ال أنه: ذلك مثال األشخاص بعض علي معينة واجبات
 يلزمـه  القانون الن الحكم تنفيذ نم للهرب الضرورة بحالة يحتج أن باإلعدام

  .العقوبة تحمل

  :الخطر به يدفع الذي السلوك في توافرها الواجب الشروط

 :ذلك علي مثال الخطر من للتخلص الزما المتهم أتاه الذي السلوك يكون أن
 لن أشعلها الذي الشخص بالحريق المهددين احد وقتل بناء في النار اشتعلت إذا

  .الخطر من التخلص إلي سلوكه يودي ال إذا الضرورة الةبح يدفع أن له يكون
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 :ذلك علي مثال الخطر من للتخلص الوحيدة الوسيلة هو السلوك يكون أن
 وأشخاص بضائع به وكانت حمولته لثقل الغرق علي أوشك قاربا أن فلو

  .األشخاص لحماية أوال البضائع إلقاء فيجب

 موضوعية مسألة وهذه الخطر مع متناسباً السلوك يكون أن  أي:التناسب
  .عدمه من التناسب توافر في الموضوع لمحكمة

 مع لحظة الجنائية المسئولية موانع  يجب أن تتزامن:الجنائية المسئولية موانع
 الجريمة حتى يأخذ بها القاضي النتفاء العقوبة والمسؤولية الجنائيـة          ارتكاب

 سـواء  المـسئولية  عموان أسباب أن أي. عن الفعل الصادر من هذا الشخص     
 يلـزم  فإنـه  الخارجية، باألسباب متعلقة كانت أو األهلية بانعدام متعلقة كانت

 تمتنع ال ذلك اإلجرامي، وعلي  للسلوك الشخص ارتكاب حين وقيامها توافرها
 منعدم الفعل ارتكاب لحظة كان إذا إال به قام الذي الفعل عن الشخص مسئولية
ارتكبـه،   الذي للفعل دفعته ضرورة حالة في أو مكرها كليا والتمييز اإلدراك
 على الحاالت التي تمتنع فيهـا المـسئولية        نص صراحة  الفلسطيني والقانون
  .الجنائية في هذه الحاالت المسئولية من يعفي كما أنه فانه الفاعل عن الجنائية

 توافر دون حائال يقف ال الجنائية المسئولية موانع من مانع وجود ولكن
 عن الناتج الضرر عن التعويض مبدأ حيث من على الجاني المدنية يةالمسئول

 الخاطئ الفعل عن المدنية المسئولية إلي تشير المدني القانون فنصوص فعله،
  .مميز غير شخص عن صدر ولو حتى

 عقله في نقص أو إرادته في عيب لسبب الفاعل لدي المسئولية كما أن انعدام
 التي الشروط جميع فيه تتوافر بل تجريمال صفة الفعل ذلك عن يزيل ال

 الفاعل مسئولية أن األمر غاية المعنوي ركنها ذلك في بما المشرع يتطلبها
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 العقاب فتمتنع وعوارض جعله ضمن نطاق موانع به وقع ما بسبب تنتقي
  .الفعل علي التجريم صفة وتبقي الجريمة عن الجاني مسائلة

 تنتهي اإلنسان في ومؤثرا ضعفا ثيحد مرض  الجنون:العقل وعاهة الجنون
 اتساعا أكثر القانونية الناحية من والجنون عنده العقلية األحاسيس من عديد به

 عن بعقله يبتعد الذي المريض يشمل كما العقل في عيب أي يشمل حيث
 العقل وعاهة الجنون بين سوي   والمشروع.عقلية تغيرات تحت المجتمع
 القوة فقدان علي بناءا االختيار حرية فقدان إلي ذلك يؤدي ذلك أن معتبرا
  .العقلية

 ومستمر كلي جنون وهو شيئا صاحبه يدرك ال الذي وهو :مطبق جنون
 ال مطبقا الجنون يكون األولي الحالة ففي ال أم اإلنسان ولديه ذلك في وسواء
  .شيئا يفهم ال صاحبه

 بين ميزي ال أي شيئا صاحبه يدرك ال الذي الجنون وهو :متقطع جنون
 به يصاب أي مستمر غير أو مطبق غير متقطع يكون انه إال المختلفة األمور
  .فترة ويرتفع فترة اإلنسان

 عقله يفقد فانه بالجنون اإلنسان أصيب  إذا:االختيار حرية أو اإلرادة انعدام
 حيث من المطبق الجنون عن يختلف المتقطع الجنون أن األمر غاية

 متقطع جنون تأثير تحت اإلنسان فيها يوجد التي حظةالل فقط، ففي االستمرار
 مسئوال واعتبر آلية عاد عنه أنقشع فانه التمييز علي قدرته اإلنسان يفقد

 من لإلعطاء والزم ضروري شرط العقلي بالمرض فاإلصابة.جزائيا
 إدراك عن العجز إلي اإلنسان يؤدي هنا الالزم والجنون الجنائية المسئولية

 الوجهة أفعاله توجيه علي قدرته انعدام أي العقل، اختالل بسبب تصرفاته كافة
  .المشرع وإرادة تتفق التي الصحيحة
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 الجنائية المسئولية تمتنع لكي  يشترط:الفعل الرتكاب اإلرادة أو اإلدراك انعدام
 يكون وان الجريمة ارتكاب ال معاصرا اإلدراك انعدام يكون أن ينبغي للجاني
 يكون بالمسؤولية االعتداء أن ذلك العقلي الخلل أو نونالج بسبب االنعدام
 لتصرفاته مدركا للفعل ارتكابه لحظة الجاني كان فان الجريمة ارتكاب لحظة
 عقلي مرض به كان إذا إما تامة جنائية مسؤولية يسأل فانه لها ومختارا وحرا

 ابهارتك قبل كذلك يكن لم وان حتى عنه يسأل ال فانه الفعل لحظة جنون أو
  .للفعل

 سن عند العقلي نموه فيوقف اإلنسان به يولد الذي وهو :الشديد البله أو العته
 والتمييز لإلدراك فاقدا المرض بهذا فيبقي يتعداها أن دون المميزة الطفولة

  .جسمه نمو رغم

 بسبب الشيخوخة سن في األشخاص يصيب مرض وهو :الشيخوخة جنون
 المريض ويبدوا والمخ، الدماغ الياخ وضعف المصاب لدي الشرايين تصلب

  .محيطه في يدور بما ملم وغير حوله ما بكل مدرك غير الحالة هذه في

 انه معها يعتقد متسلطة فكار ال خاضعا المريض يكون وهنا :العظمة جنون
 ضحية بأنه ذلك عكس يعتقد أو عظيم رجل أو دكتاتور أو إمبراطور أو بني

  .للهلوسة المرض بهذا المصاب ويتعرض شأنه وسمو مركزه لعلو اضطهاد

 أفكار سيطرة معناه المرض  وهذا: الشخصية انفصام أو الشخص انفصام
 تنسيق وال تفكيره في تفكك بحالة مصابا ويكون مضطهد بأنه تشعره معينة
  .النفسية األمراض من يعتبر النوع وهذا االتزان أو بالتماسك تتسم وال أفكاره

 ذاكرته المريض يفقد النوع  هذا:والمخدرات كراتالمس علي اإلدمان جنون
 بهذا والمرضي التصرف علي القدرة فقد ذلك مظاهر من اإلدمان بسبب
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 علي لها وجود أو أساس ال والتي والتخيالت الهيئات لديهم تكثر المرض
  .الواقع ارض

 وال وذاكرته وعيه فتفقده بالمريض تلم نوبات عن عبارة  وهو:الصرع جنون
 مباشرة النوبة وقبل تشنجية بحركات إصابته نتيجة جسمه أعضاء علي يسيطر

 تحت فيقع النوبة تأتي وقد بمقاومتها، له حيلة ال لدوافع المريض يتعرض
  .بحدوثها علمه أو درايته دون جريمة أحداها يشكل قد بحركات ويقوم تأثرها

 بان مهعل من بالرغم المريض ارتكاب إلي المريض يدفع  هذا:السرقة جنون
 رغباته، جماح كبح يستطيع ال المرض بهذا المصاب لكن جريمة يشكل ذلك
  .الحريق جنون ذلك أمثلة ومن

 الخمور  أن:مخدرة لمواد االختياري غير التعاطي عن الناشئة الغيبوبة
 العقلية اإلنسان قوة علي الضار بتأثيرها تأتي أنواعها مختلف علي والمخدرات

 عقاب ال: القانوني عنه، والمبدأ تصدر التي األفعال يعل السيطرة تفقده بحيث
 للمسئولية مانعا السكر ويعتبر للفعل ارتكابه لحطة اإلدراك فاقد يكون من علي

   والقانون.آلخر شخص من سيئ بقصد أو رضا دون سكره كان إذا الجنائية
 اولتن بسبب التمييز علي القدرة وانعدام العقل ذهاب بين يفرق لم الفلسطيني

 األثر حيث من سواء فكالهما المخدرة العقاقير تناول بسب أو مسكرة مادة
 المخدرة للمادة الشخص تناول بين ميز الفلسطيني   والمشرع.عليه المترتب

  .إرادته بمحض تناوله كان إذا ما حالة وبين اضطراري بشكل المسكرة أو
 المخدرة المواد رلتأثي الخاضع الشخص سائلة امتناع ال المشرع اشترط حيث

 اضطراري بشكل ذلك يكون أن االمتناع أو للفعل ارتكابه لحظة المسكرة أو
  .نفسه الشخص جانب من تدخل دون أي
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 المسئولية موانع من كمانع اإلجباري بالسكر يعتمد لكي :اإلجباري السكر
 قامت الشرطين هذين انتفي إذا بحيث محدودين شرطين توافر يتطلب الجنائية

 أو تناوله أو الشخص المسئولية وهما إعطاء امتنعت تحققا وان وليةالمسئ
 تكون و أن عنه قهرا أي منه إرادته غير علي مخدرة أو مسكرة مادة تعاطيه
  .مخدرة أو مسكرة المادي

 من بحالة تعاطيها أو تناولها أي بصاحبها تؤدي التي هي :المسكرة والمواد
 الوعي عن الشخص في تنحرف أنها أي واإلدراك التميز عدم أو الهذيان
  .اإلرادة علي السيطرة تضعف وبالتالي السليم

 رقم الجدول ضمها والتي المخدرة المواد جميع أو كل تشمل :المخدرة والمواد
 واألفيون الحشيش ضمنها ومن 1962 لسنة 19 رقم المخدرات قانون من 1

  .وغيرها والهروين والكوكايين

عناصر التي تلحق بالجريمة وقد ال تلحق بها   هي تلك ال:ظروف الجريمة
وعدم وجودها ال يؤثر في قيام الجريمة أما وجودها فيترتب عليه تغيير في 

  . بالتشديدأوالعقوبة المقررة لها بالتخفيف 

 هي عناصر تدخل في تكوين :الظروف التي تغير من وصف الجريمة
 وصف قانوني إلىلها الجريمة وتعد من أركانها الن اقترانها بالجريمة يحو

، ويترتب على ذلك خضوعها لنص قانوني مختلف عن النص الذي كانت آخر
 اقترنت إذاجنحة السرقة البسيطة : مثال، تخضع له قبل اقترانها بالظرف

  .هباإلكراه تغير وصفها القانوني وأصبحت جناية سرقة باإلكرا
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 أثرها على  هي الظروف التي ال يقتصر:الظروف التي تغير من العقوبة
 تخفيفا، فال تدخل في أركان الجريمة وتظل الجريمة أوتغيير العقوبة تشديدا 

  . على وصفها وخاضعة لذات النص القانوني

  تتعدد تقسيمات الظروف تبعا لألسس التي يقوم عليها التقسيم:تقسيم الظروف
 ظروف مشددة و ظروف مخففة و إلىتنقسم  من حيث تأثيرها على العقوبةف

من أمثلة الظروف المشددة وقوع القتل العمد مع و. وف معفية من العقابظر
  . الترصد، اإلكراه وحمل السالح في السرقةأوسبق اإلصرار 

ومن أمثلة الظروف المخففة صغر السن، ومن أمثلة الظروف المعفية صلة 
 في جريمة الموظف غير المكلف بالبحث عن اإلخوة أو األبوة أوالزوجية 
 إبالغ السلطات المختصة بجريمة علم بها عدم أو ضبطها وأهمل أوالجرائم 

 ظروف إلىتنقسم  فمن حيث مصدرهاأما  . بسبب تأدية وظيفتهأوأثناء 
قانونية وظروف قضائية، فالظروف القانونية هي التي نص عليها القانون 
صراحة أما الظروف القضائية فهي التي يستخلصها القاضي من وقائع 

 ظروف عينية مادية وظروف إلىن حيث طبيعتها تنقسم الظروف م، والدعوى
هي التي تتصل بالركن المادي للجريمة كزمان  الظروف العينية، فشخصية

مكان ارتكابها كالمحل  أوارتكاب الجريمة مثل ظرف الليل في السرقة 
الوسيلة المستخدمة في  أو محل العبادة في جريمة السرقة، أوالمسكون 
الظروف الشخصية تتعلق بالركن المعنوي ، ولسم في جريمة القتلارتكابها كا

 تقوم على توافر صفة خاصة في الجاني كصفة الخادم في السرقة أوللجريمة 
 من حيث نطاق تطبيقهاووصفة الموظف في جريمة تزوير األوراق الرسمية 

هي التي تنطبق فالظروف العامة  أما  ظروف عامة وظروف خاصةإلىتنقسم 
الظروف الخاصة هي التي يقتصر  وجميع الجرائم مثل ظرف العودعلى 
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 جرائم محدودة كصفة الطبيب في جريمة االعتداء أوأثرها على جريمة معينة 
 أو إجهاض، وصفة سبق اإلصرار الذي يقتصر على القتل إلىالمفضي 

  . الضربأوالجرح 
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  الباب الخامس

  الفصل األول

  عهاتقسيم الجرائم وأنوا

تتعدد الجرائم تبعا لألساس الذي تقوم عليه التقسيمات المختلفة للجـرائم،           
التقـسيم  (فبعض القوانين الجنائية قد اعتمد في تقسيم الجرائم علـى طريقـة             

  ).التوصيف المتني(والبعض اآلخر اعتمد على ) العقابي

 :تقسيمات الجرائم

قوبة المقررة لها عن فترة     الجريمة التي ال تقل الع    " :التقسيم العقابي : أوالً
معينة من الزمان أو تزيد العقوبة المفروضة على مرتكبيها عن حـد معـين              

أما الجنحة فهي الجريمة التـي ال       ) جناية(تسمى في القانون الجنائي المقارن      
  23".تزيد عقوبتها عن مدة معينة أو غرامة التي ال تتجاوز مبلغاً محدداً

ه من قبل المشرع المصري الذي استقاه عن        التقسيم السابق قد تم األخذ ب     
المشرع الفرنسي وهذا التقسيم أساسه اختالف الجرائم تبعاً لجسامتها وارتباط          

فهـذا  )  مخالفـات  – جنح   –جنايات  (العقوبة بها، وعليه قسمت الجرائم إلي       
التقسيم يعتمد بشكل أساس على التجريد العقابي، وال يلتفت للظروف المشددة           

  .والمخففة

هنا يسرد المشرع في متن القانون مختلف أنواع         :التوصيف المتني : ثانياً
الجرائم ويبين نوعها في جميع حاالتها مبيناً الجنايات والجنح وما عداها تعتبر            

                                                 

23 ،G��: PT+�10�، ص . د � �1; <%!62.  
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وعلى هذا التقسيم يترتب إعمال العقوبات األصلية غيـر الـسالبة             .مخالفات
تجوز المحاكمات السريعة إال للحرية أو المقيدة لها في الجنح دون غيرها، وال 

في الجنح، كما أن الحبس االحتياطي والتحفظ على الممتلكات واالستيالء عليها 
  .ال يجوز إال في الجنايات

وهي الجرائم المعاقب عليها باإلعدام، أو األشغال الـشاقة          : الجنايات -1
ة المؤقتة أو السجن الذي ال يقل في مدته عن ثالث سنوات وفقا لـنص المـاد             

  .من قانون العقوبات) 5(

هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي يزيد في أقصي مدته   : الجنح -2
وقد نص القانون الفلسطيني     .عن أسبوع أو بغرامة التي يحددها القانون للجنح       

وهي الحبس الذي ال يزيد عن      (علي عقوبة عامة للجنحة في القانون       ) 47م  (
  ). أو كلتا العقوبتينثالثة سنوات وغرامة مائة جنية

هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي ال يزيد أقـصي           : المخالفات -3
  :ويتضح من ذلك    .مدته علي أسبوع أو الغرامة التي يحددها القانون للمخالفة        

إن معيار التفرقة بين الجرائم هو مقدار العقوبة التي يقررها المشرع للجريمة            
 طبقا لجسامة الجريمة دون االعتداد بالظروف       ذلك أن المشروع يضع العقوبة    

  .المحيطة لشخص مرتكبها أي حسب التقسيم العقابي

يعد هذا التقسيم أهم تقسيمات الجـرائم إذ علـي            :أهمية تقسيم الجرائم  
أساسة تختلف أحكام قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية في كثير من           

  :المسائل
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ال يسري قانون العقوبـات الـوطني علـي           :بالنسبة لقانون العقوبات  
جنايـة  (الجرائم التي يرتكبها المواطن لمدة إذا عاد إال إذا كانت هذه الجريمة             

 .طبقا للقانون وال يسري علي المخالفات التي تقع في الخارج) أو جنحة

تقتصر أحكام الشروع علي الجنايات والجنح، وإما الشروع في المخالفات          
 ).  من القانون الفلسطيني   18م  ( إذا وجد نص خاص بذلك       فال يعاقب عليه إال   

يعاقب علي االتفاق   .تسري أحكام العود علي الجنايات والجنح دون المخالفات
الجنائي إذا قصد به ارتكاب جناية أو جنحة وال عقاب إذا كان القـصد مـن                

ـ       ). من القانون  22م  (االتفاق ارتكاب مخالفة     ي يطبق وقف تنفيذ العقوبة عل
يقتصر تخفيف العقوبة   .الجنايات والجنح وال يطبق هذا النظام علي المخالفات

علي الجنايات دون الجنح والمخالفات بشرط أن تكون  المحكمة قد رأت فـي              
يجوز الحكم بالمـصادرة فـي الجنايـات والجـنح دون             .ذلك ظروفاً مخففاً  

  .رائم السرقةالمخالفات كمصادرة أدوات الجريمة في جرائم المخدرات وج

تنظـر الجنايـات أمـام محـاكم          :بالنسبة لقانون اإلجراءات الجنائية   
  .الجنايات، بينما تنظر الجنح والمخالفات أمام محـاكم أخـري خاصـة بهـا             

التحقيق األولي يعتبر إلزامي بالنسبة للجنايات، أما الجنح والمخالفـات فمـن            
ي الجنح والمخالفـات أن     يجوز للمتضرر ف   . الممكن إحالتها مباشرة للمحاكم   

يرفع الدعوى مباشرة، بينما ال يجوز له ذلك في الجنايات، حيث تختص النيابة 
يوجب القانون تعيين محامي لكل متهم بجناية وتنتدب المحكمـة     .العامة بذلك 

محاميا إذا لم يتمكن المتهم من توكيل محامي ليقوم بالدفاع عنه، وال يوجـب              
 بالنسبة ال انقضاء الدعوي فالمدة الزمنية الالزمة   .ذلك في الجنح والمخالفات

 10(ال انقضاء الدعوة في الجنايات تختلف عنها بالنسبة للجنح والمخالفـات            
  ).سنوات بالنسبة للجناية وثالث سنوات بالنسبة للجنحة وسنة واحدة للمخالفـة          

 يسري  يجوز رد االعتبار لمن حكم عليه في جناية أو جنحة أما المخالفات فال            
 .عليها
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   أنوع الجرائم:الباب الثالث

 تقسيم الجرائم من حيث الركن المعنوي

توافر لدى مرتكبها الوعي الكامل بجميع عناصرها وتنصرف ي جرائم عمدية
 .إرادته إلى إتيان السلوك وإحداث النتيجة

ة تكون فيها إرادة المتهم ال تتجه إلى إتيانها، وتحصل النتيج جرائم غير عمدية
 .لرعونة أو طيش فيه

 تقسيم الجرائم حسب الركن المادي

 . عمل سلوك معين نص فيه المشرع على عقوبة لها الجرائم االيجابية

االمتناع عن فعل يؤدى إلى نتيجة نص المشرع على عقوبة  الجرائم السلبية
 .لها

 .إتيان سلوك إجرامي دون تحقق نتيجته الجرائم الشكلية

إتيان سلوك إجرامي سواء مقصود أو غير مقصود مع تحقيق  ةالجرائم المادي
  .نتيجة

تحدث وتنفذ وتظهر نتيجة السلوك اإلجرامي بمجرع إتيان  الجرائم الوقتية
  .الفعل أو االمتناع

تحدث ويستمر العمل اإلجرامي فيها وهي تشكل حالة جنائية  الجرائم المستمرة
أي نفس (ذه الحالة متجددة ومستمرة وال تنتهي إال بانتهاء ه

  ).الفعل
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إتيان سلوك إجرامي دون تحقق نتيجته ولكن قد يشكل خطراً  جرائم الخطر
 .على المجتمع

عملية تحول الضغط النتائج عن سلوك جرائم الخطر مع تحقق  جرائم الضرر
 .نتيجة

تلك الجرائم التي تحدث بفعل واحد بـسيط يعتبـره القـانون             الجرائم البسيطة
 . جريمة

تتكون من أفعال ال يعتبر كل منها جريمة وإنما تتابع فعلها  جرائم االعتياد
 .يعتبر كذلك

 .وهي الجريمة التي تتكون من عدد من الجرائم الجريمة المركبة

يدخل في تكويناتها عدد من النشاطات اإلجرامية كل منها  الجريمة متعاقبة األفعال
 .يشكل جريمة مستقلة بذاتها

تستهدف االعتداء على مصلحة شخصية وتقع بالمخالفة لقانون         ةجرائم عادي
 .العقوبات

 .هي االعتداء على مصلحة سياسية جرائم سياسية

تتمثل فيما يصدر من أفعال من أشخاص يخضعون ألحكام   الجرائم العسكرية
القانون العسكري التي تتمثل اعتداء علي المصالح التي يشملها 

  .هالقانون برعايته وحمايت
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  الفصل الثاني

  تقسيم الجرائم بالنظر للركن المعنوي: أوالً

 يسند هذا التقسيم علي الركن المادي       :الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة   
للجريمة، فالجريمة الوقتية هي التي تكون بفعل أو امتناع عن فعل يحدث في             

 تكون ايجابيـة    وقت معدود وتتحقق النتيجة بمجرع إتيانه والجريمة الوقتية قد        
وقد تكون سلبية، ومثال ذلك جريمة القتل إذا يتم النشاط اإلجرامـي بتوجيـه              
الفعل الذي يترتب عليه وفاة المجني عليه والسرقة تتم بالفعل الـذي يـشكل              

والجريمة المستمرة فهي عبارة عن حالة جنائية       . اختالس المال المملوك للغير   
اء هذه الحالة، فركنها المادي يتمثل فـي        متجددة ومستمرة وال تنتهي إال بانته     

النشاط الذي يستغرق وقوعه فترة غير محددة من الوقت فيبقي االعتداء علي            
المصلحة التي يحميها القانون قائما تلك المدة وقد تكون الجريمـة المـستمرة             
ايجابية كحيازة السالح بون ترخيص وحيازة المخدرات وقد تكون سلبية مثل           

 لمن له الحق في حضانته وعدم تقديم إقـرار عـن األربـاح             عدم تسليم طفل  
واالعتداء يكون في الجريمة المستمرة بالرجوع للـسلوك         .لمصلحة الضرائب 

والنتيجة المكونين لها إذ يتعين أن يستمر السلوك فترة من الزمن وال عبـره              
ذا باآلثار المترتبة علي الجريمة فاستمرار آثار الجريمة ال يجعلها مـستمرة إ           

كان السلوك والنتيجة يحدثان في وقت محدد، وعلي ذلك في الجرائم المستمرة            
  : تنقسم إلي قسمين

 وهي التي ال يتطلب استمرارها تدخال       ، جرائم مستمرة استمرار ثابت    –أ  
 حيازة المخدرات وحيازة الـسالح بـدون        :مثال ذلك من جانب إرادة الجاني،     

  .ترخيص



 
 

101

ي التي يتطلب استمرارها تـدخال مـن         وه ، جرائم متتابعة ومتجدد   –ب  
حيازة المخـدرات وحيـازة الـسالح بـدون     : جانب إرادة الجاني، مثال ذلك    

  .ترخيص

  :أهمية التفرقة بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة

تظهر األهمية في تطبيق القانون من حيث الزمان حيث ال تسري القوانين      
 أمـا بالنـسبة     علي الجرائم الوقتيـة   الجديدة إذا كانت في غير صالح المتهم        

فتسري عليها القوانين الجديدة إذا طبق العمل بها قبل انتهاء    .للجرائم المستمرة 
حالة االستمرار، كما تظهر في الدفاع الشرعي فالدفاع الشرعي غير جائز بعد   
وقوع الجريمة الوقتية ولكنه جائز بعد وقوع الجريمة المستمرة وذلك للحيلولة           

تمرار النشاط اإلجرامي ويتبين أن هناك أهمية للتفرقة من حيث التقادم         دون اس 
فتبدأ مدته في الجريمة الوقتية منذ اليوم التالي لوقوعها، أمـا فـي الجريمـة               
المستمرة منذ اليوم التالي النتهاء الوضع اإلجرامـي الناشـئ مـن سـلوك              

 للمحكمة التـي    كذلك في االختصاص المكاني للجريمة الوقتية يثبت       .مرتكبيها
وقعت في دائرتها هذه الجريمة أما بالنسبة للجريمة المـستمرة فيكـون ألي              

 .محكمة تحقق في دائرتها الوضع اإلجرامي أثناء امتداد في الزمن

وفي الحكم النهائي فإن الحكم النهائي الصادر في جريمة وقتية ال يمنـع             
 الحكم النهائي في    المحاكمة علي جريمة وقتية أخري حدثت قبل صدوره، أما        

جريمة مستمرة يمنع المحاكمة علي أي مرحلة من مراحل الوضع اإلجرامـي     
  .الممتد إلي ما قبل صدوره

وفي تطبيق القانون من حيث المكـان ويحتمـل أن تخـضع الجريمـة              
المستمرة لعدة قوانين إذا استمر الفعل اإلجرامي فـي دول مختلفـة، ولكـن              
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 في دولة واحدة مما يعني تطبيق قـانون الدولـة           الجريمة الوقتية غالبا ما تقع    
  .التي تقع فيها النشاط اإلجرامي أو الجريمة

 هي تلك الجرائم التي تحدث بفعل واحـد بـسيط يعتبـره             :الجريمة البسيطة 
  . القانون جريمة

 وإنمـا  فهي التي تتكون من أفعال ال يعتبر كل منها جريمـة             :جرائم االعتياد 
ال يعتبر كذلك، ولكن المشرعة ال يحدد عدد األفعـال          االعتياد علي تلك األفع   

التي يتطلبها لكي تتوافر الجريمة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك حيـث يكتفـي              
وهناك رأي يـري أن يتـرك        .البعض منهم بفعلين أو ثالث أفعال كحد أدني       

تحديد ذلك لقاضي الموضوع ليستخلصه من ظروف كل قضية، ومن أمثلـة            
  ).االعتياد علي اإلجهاض أو ممارسة التسول(جرائم االعتياد 

 ال يوجد في معظم التشريعات معيار       :الجرائم السياسية والجرائم العادية   
  . للتفرقة بين الجرائم السياسية والجرائم العادية

 تتمثـل فيمـا     :الجريمة العـسكرية  : الجرائم العادية والجرائم العسكرية   
القانون العسكري التي تتمثل    يصدر من أفعال من أشخاص يخضعون ألحكام        

اعتداء علي المصالح التي يشملها القانون برعايته وحمايته، فهي بذلك تتميـز            
بصفة مرتكبها وهي تتكون كذلك إذا صدرت عن شخص ذو صفة عـسكرية             
ومنها ما يتصف بذلك علي الرغم من النص عليها في قانون العقوبات ولكنها             

 في ثكنة عسكرية بغض النظـر عـن         تأخذ الصفة العسكرية لمجرد وقوعها    
  .صفة مرتكبها سواء أكان عسكريا أم لم يكن كذلك
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 فهي التي تقع بالمخالفة لقانون العقوبات فيمـا عـدا           :أما الجرائم العادية  
الحاالت التي تناولها القانون العسكري واعتبرها كذلك علي الرغم من ورودها 

  .تقع عل النظام العامفي قانون العقوبات والمتعلقة بالجرائم التي 

 هذا التقسيم أساسه الركن المادي للجريمة       :الجرائم االيجابية والجرائم السلبية   
حيث يراعي فيه الكيفية التي يتم بها السلوك اإلجرامي، فالجريمة االيجابيـة،            
هي التي تحدث بفعل ايجابي يقع مخالفا لما ينهي القانون عنـه، مثـال ذلـك      

هذا الفعل يقع في صورة حركة عضوية يؤديهـا         ) بكالقتل والسرقة والضر  (
الجاني كان يستعمل يده في السرقة أو الضرب أو لسانه في القذف والشتم، أما        

فتقع بامتناع الجاني عن القيام بعمل يفرض عليه القـانون          ... الجريمة السلبية 
ن امتناع القاضي عن الحكم في الدعوي أو االمتناع ع        ... مثال ذلك   .القيام به 

اإلدالء بالشهادة أو االمتناع عن تسليم الطفل لمن لـه الحـق فـي رعايتـه                
  .فالجريمة السلبية تقع بمجرد االمتناع عن أداء العمل

 قـد يتحقـق الغـرض       :الجرائم االيجابية التي تقع باالمتناع أو التـرك       
اإلجرامي للشخص من اتخاذ موقف سلبي وليس ايجابي كاألم التي تريد قتـل             

متنع عن إرضاعه أو ال تربط حبله السري، أو السجان الذي يمتنـع             وليدها فت 
عن تقديم الطعام للمسجون مما يؤدي إلي موته جوعاً فيعتبر هؤالء مـسئولين   
عن جريمة قتل عمداً، رغم قيام مثل هذه الجرائم االيجابية العمديـة بطريقـة         

  .كسلبية والقانون الفلسطيني سوى بين أن تقع الجريمة بفعل أو تر

غلب فقهـاء الـشريعة اإلسـالمية إن        أ يري   :موقف الشريعة اإلسالمية  
الجريمة االيجابية قد تقع بسلوك سلبي فإذا وقعت علي هـذا النحـو اسـتحق          

فمن حبس إنسان ومنعه من الطعام أو الشراب حتـى مـات            .. فاعلها العقوبة 
  . إن قصد بالمنع قتله فهو قاتل عمداًجوعا أو عطشاً
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 هي تلك الجرائم التي تحـدث بفعـل         :طة وجرائم االعتياد  الجرائم البسي 
واحد بسيط يعتبره القانون جريمة أما جرائم االعتياد فهي التي تتكـون مـن              

و . أفعال ال يعتبر كل منها جريمة وإنما االعتياد علي تلك األفعال يعتبر كذلك            
اختلـف  المشرع ال يحدد عدد األفعال التي يتطلبها لكي تتوافر الجريمة، وقد            

  .الفقهاء في ذلك حيث يكتفي البعض منهم بفعلين أو ثالث أفعال كحـد أدنـي              
وهناك من يري أن يترك تحديد ذلك لقاضي الموضوع ليستخلصه من ظروف       

االعتياد علي اإلجهـاض أو ممارسـة       (كل قضية، ومن أمثلة جرائم االعتياد       
  ).التسول

  :تيادأهمية التفرقة بين الجرائم البسيطة وجرائم االع

من حيث انقضاء الدعوي العمومية، ففي الجرائم البسيطة تبدأ المدة مـن            
يوم ارتكابها إن كانت الجريمة وقتية أو وقت انتهاء الحالة الجنائية إذا كانـت              
مستمرة أما في جرائم االعتياد فال تبدأ المدة إال من تاريخ أخر فعل التـدخل               

ختصاص المكاني فالجريمة البسيطة كما أنه من حيث اال   . في تكوين االعتياد  
يكون االختصاص بمحكمة مكان وقوع الجريمة أما جريمة االعتيـاد فينعقـد            

ومن حيث  .  االختصاص لكل محكمة حدث في أدائها أحد األفعال المكونة له         
قوة الشيء المحكوم فيه، ففي جرائم االعتياد تنصرف قوة الشيء المحكوم إلي            

ر الحكم حتى لو لم تعلم سلطة االتهام ببعض هذه          كل األفعال التي تسبق صدو    
أما بالنسبة للجرائم البسيطة فـال      .  األفعال حيث تعتبر جميعها جريمة واحدة     

كما يمكن التفرقـة    . تنصرف هذه القوة إال للواقعة التي رفعت بشأنها الدعوي        
من حيث االدعاء بالحقوق مدنية أمام المحاكم الجنائية فال يجوز لمن أصـيب             

ضرر ناشئ عن أحد األفعال التي يتشكل منها االعتياد أن يرفع دعوي مدنية             ب
  .أمام القضاء الجنائي مطالبا بالتعويض
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ال يوجد في معظم التشريعات معيار        :الجرائم السياسية والجرائم العادية   
إال أن الفقه أهتم بوضع هذا      ... التفرقة بين الجرائم السياسية والجرائم العادية     

يعتبر الجريمة  : مذهب شخصي ، وقد أنقسم الفقه في ذلك إلي مذهبين،         المعيار
سياسية إذا كان الباعث ال ارتكابها سياسية وهذا المذهب يوسع كثيـرا مـن              
نطاق الجريمة السياسية ومن أمثلة ذلك قتل أحد رجال المعارضـة أو قتـل              

هتم وهذا المذهب ي  : مذهب موضوعي   .رئيس الدولة بهدف تغيير نظام الحكم     
فهو يهتم بالحق الذي اعتـدي  .. بموضوع الجريمة ذاتها دون الباعث للجريمة  

كالجرائم المخلة (عليه فان كانت تمثل اعتداء علي احد حقوق األفراد السياسية         
 ).بأمن الدولة

 تظهر أهمية التفرقة بين الجرائم السياسية والجرائم العادية :أهمية التفرقة 
ال تطبيق وتقدير العقوبة حيث أن بعض القوانين         ويتعلق بمج  :أوالفي أمرين   

تفرض عقوبات خاصة بالجرائم السياسية، وذلك ما أشار إليه القانون الجنائي           
حيث تقرر عقوبة اإلعدام علي كل من أشهر حرباً علـي           ) 49م  (الفلسطيني  

  . الدولة، وكذلك عقوبة الحبس المؤبد لمن يتآمر علي إشهار الحرب

حيث تلتزم الدولة بتـسليم المجـرمين       : تسليم المجرمين  في مجال    :ثانياً
  .الفارين أما بالنسبة للمجرمين السياسيين فقد استثنوا من ذلك

الجريمة العسكرية تتمثل فيما يصدر   :الجرائم العادية والجرائم العسكرية   
من أفعال من أشخاص يخضعون ال حكام القانون العسكري والتي تمثل اعتداء      

التي يشملها القانون برعايته وحمايته، فهي بذلك تتميز بـصفة          علي المصالح   
مرتكبيها وهي تكون كذلك إذا صدرت عن شخص ذو صفة عسكرية ومنها ما     
يتصف بذلك علي الرغم من النص عليها في قانون العقوبات ولكنهـا تأخـذ              
الصفة العسكرية لمجرد وقوعها في ثكنة عسكرية بغض النظر عـن صـفة             
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أما الجرائم العادية فهي التي تقع . أكان عسكريا أم لم يكن كذلك     مرتكبها سواء   
بالمخالفة لقانون العقوبات فيما عدا الحاالت التي تناولها القـانون العـسكري            
واعتبرها كذلك علي الرغم من ورودها في قانون العقوبات والمتعلق بالجرائم           

  .التي تقع علي النظام العام

  ظر للركن المعنويتقسيم الجرائم بالن: ثانياً

وتنقسم الجرائم استنادا إلي الركن المعنوي للجريمة إلي جـرائم عمديـه            
     .وجرائم غير عمديه فإن أساس هذا التقسيم هو الـركن المعنـوي للجريمـة             

 إذا اشترط القانون توافر القـصد الجـاني لـدي           : فالجريمة تكون عمديه   -أ
.  امي والي النتيجة المترتبة عليـه  مرتكبها أي أن تتجه إرادته إلي الفعل اإلجر       

أحداث الـسلوك المـؤدي للقتـل       ) الجاني(ففي القتل العمد مثال يريد الفاعل       
كإطالق النار علي خصمه أو دس السم له في الطعام كما تتـصرف إرادتـه               

  .أيضا إلي أحداث النتيجة والمتمثلة في إزهاق الروح

ة الخطيئة فهـي تلـك       أو ما يعرف بالجريم    : الجريمة الغير عمديه   -ب 
التي تتجه فيها إلي إرادة الجاني إلي أحداث أو ارتكـاب الـسلوك دون إرادة               

كمن يريد اصطياد طير    : تحقيق النتيجة المترتبة عليه وذلك كالقتل الخطأ مثال       
  .فيخطئ الهدف ويصيب إنسانا

وأهم ما يميز الجريمة العمدية عن غيرها، هي أن الشروع ال يتـصور             
في الجرائم العمدية ذلك أن الجاني يريد السلوك اإلجرامي والنتيجة          وقوعه إال   

المترتبة إليها إال أن النتيجة ال تتحقق وذلك لسبب ال دخل إلرادة الجاني فيـه               
كذلك يري اغلب الفقهاء إلي أن االشتراك غير متصور وقوعه في الجـرائم             

قق النتيجة المجرمة   غير العمدية ذلك أن االشتراك يتطلب اتجاه اإلرادة إلي تح         
  .كذلك ال تقوم الظروف المشددة في حق من يرتكب الجرائم الغير عمديه
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  الفصل الثالث

  الجرائم في الشريعة اإلسالمية

  :تنقسم الجرائم في الشريعة اإلسالمية إلي ثالث أقسام

  .جرائم الحدود .1
 .جرائم القصاص .2

 .جرائم التعزير .3

محظورات شرعية زجر اهللا عنها     كما يعرفها الفقهاء هي      :جرائم الحدود 
والبعض من الفقهاء يذهب إلي أنها سبع جـرائم          .بعقوبة مقدرة حقا هللا تعالي    

والـبعض   ).السرقة والحرابة والزنا والقذف والشرب والردة والبغـي       (: هي
وقد : وبالنسبة لجرائم الحدود  . األخر يري أنها ست جرائم مستبعدا منها البغي       

  ويكون تطبيق الحـد     )جريمة وال عقوبة بدون نص     ال(طبق مضمون القاعدة    
ولـيس  دقيق وليس للقاضي أي سلطة في اختيار نوع العقوبة أو تقدير كمها             

  .هللا سبحانه وتعالى حق العفو ألنها عقوبات مقدرة حقا الدملولي 

القتل والجـرح   (هي التي تقع اعتداء علي النفس مثل          : جرائم القصاص 
 القرآن والسنة وهو مقرر ألولـي األمـر إن          والقصاص محدد في   )والضرب

 دقيق ولـيس للقاضـي أي       يكون القصاص   . شاء نبذه أو اخذ الدية أو عفي      
 حـق العفـو ألنهـا       الدملولي  وسلطة في اختيار نوع العقوبة أو تقدير كمها         

  .للعبادعقوبات مقدرة حقا 

وتشمل كل معصية ليس لها عقوبة محدد في القـرآن أو           : رجرائم التعزي 
فهذه الجرائم يوجد بها مرونة كبيرة في تطبيق        :  أما في جرائم التعزير    .السنة
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مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وذلك تبعا للتغيرات التي تطرأ علي التغيرات           
  .االجتماعية أو السياسية أو االجتماعية

أي إتيان المحرمات أو ترك الواجبات      :  علي المعاصي وقد يأتي التعزير    
تيان فعل حرم في القران ولكن لم تحدد عقوبته فيه وترك للقاضي            يكون عند إ  

  .)الربا والرشوة وشهادة الزور(اختيار العقوبة التي يراها مناسبة مثل ذلك 

 بذاتها ولكـن   قوميكون علي األفعال التي ال ت     :  للمصالحة العامة  روالتعزي
ان اتـصاله   لمساسها للمصلحة العامة كمنع المجنون من االتصال بالناس إن ك         

  .يمثل خطراً أو ضررا عليها

 للمصلحة العامة يسمح باتخاذ أي إجراء لحماية أمـن جماعـة            روالتعزي
وصيانة نظامها وأساس ذلك هو القاعدة الشرعية التي تقتضي بـان الـضرر           

  .الخاص يتحمل لدفع الضرر العام وان الضرر األشد يدفع بالضرر األخف

 علي ترك المنفر وفعل المكروه فهو       رعزيأو الت :  علي المخالفات  روالتعزي
محل خالف بين الفقهاء فمنهم من يري العقاب علي االعتياد علي المخالفـات             
ومنهم من يري عدم العقاب علي انه إن وصـلت المخالفـة إلـي المـساس                

  .بالمصلحة العامة ينفذ حكم التعزير العامة

تنتج بوضوح من   مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات يس    وجب التنويه هنا أن     
، بعض آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وان لم يكن قد ورد بـاللفظ     

ِلَئالَّ يكُـون  (قوله تعالى ومن اآليات القرآنية الكريمة التي تدل علي هذا المبدأ     
هِلـك  وما كَان ربـك م    (وكذلك قولة تعالي    ) ِللنَّاِس علَى اللِّه حجةٌ بعد الرسلِ     

ومن األحاديث النبوية قوله  )الْقُرى حتَّى يبعثَ ِفي ُأمها رسولًا يتْلُو علَيِهم آياِتنَا
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إال وان دم الجاهلية موضوع وأول ذنب (صلي اهللا عليه وسلم في حجة الوداع 
وتدل تلك اآليات واألحاديث علـي أن         )أبدأ به دم الحارث ابن عبد المطلب      

 الشريعة اإلسالمية توقف علي سبق اإلنذار به، ويقول الفقهاء فـي            العقاب في 
ذلك تكليف قبل ورود الشرع وان أصل األشـياء المباحـة واالسـتثناء هـو           

  .التحريم
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   الباب السادس

  الفصل األول

  )الشروع في الجريمة(الجريمة الناقصة 

 أيلجريمة كاملة  تحقيق اإلىفي الجرائم ذات النتائج قد ال يتوصل الجاني 
 يخيب أثره أوإحداث النتيجة المقصودة وذلك بان يوقف نشاطه اإلجرامي 

 إذا إالبسبب خارج عن إرادته، وعندئذ ال يكون هذا النشاط الناقص إجراميا 
  .اتخذ صورة الشروع المعاقب عليه

 ال ترتكب الجريمة ذات النتيجة دفعة واحدة :مراحل ارتكاب الجريمة: أوالً
    . يمر الجاني في سبيل ارتكابها بمراحل متتاليةوإنما

 تبدأ الجريمة بفكرة تراود :مرحلة التفكير في الجريمة والتصميم عليها
الجاني حتى تثبت في ذهنه فيصمم على ارتكابها، ولما كانت هذه المرحلة 

 وجود مادي خارجي ملموس، فانه ال عقاب على ما أينفسية محضة ليس لها 
 بعض صور أن قدر إذا المشرع أنفي هذه المرحلة، ويالحظ يأتيه الجاني 

إعالن النية اإلجرامية والعزم عليها تنطوي على خطر معين كما هو الحال 
 الشفوي بارتكاب جريمة فانه يعاقب أو التهديد الكتابي أوفي االتفاق الجنائي 

  .عليها بوصفها جريمة قائمة بذاتها

ي متى عقد العزم على ارتكاب جريمة  الجانأن :مرحلة التحضير للجريمة
معينة فانه ال ينفذها على الفور وإنما يبدأ في إعداد ما يلزم الرتكابها كشراء 

 تجهيز األدوات الالزمة لكسر الخزائن، أو تجهيز المادة السامة أوالسالح 
ويشمل التحضير التواجد في المكان الذي يمكن معه تنفيذ الجريمة كالسير في 

والقاعدة انه ال عقوبة على هذه .  المكان المراد سرقتهإلىموصل الطريق ال
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األعمال لتشجيع الفاعل على العدول وعدم التمادي في مشروعه اإلجرامي، 
 األعمال التحضيرية ذاتها غالبا ما تكون غامضة وال تكشف عن النية أنكما 

 الصيد أواإلجرامية للفاعل فشراء السالح قد يكون لغرض الدفاع عن النفس 
 ويجب التنويه إلى أن العديد من القوانين ال تعاقب. وليس لغرض االعتداء

ومع ذلك فان القانون قد يعاقب على األعمال . على األعمال التحضيرية
 كانت تشكل خطورة تهدد إذاالتحضيرية باعتبارها  جرائم قائمة بذاتها 

 مثل تجريم  كانت تدل على خطورة خاصة لدى مرتكبهاأومصلحة المجتمع 
وقد يجعل المشرع األعمال التحضيرية ظرفا . إحراز السالح بدون ترخيص

 ضبط مع الجاني أثناء ارتكاب جريمة إذامشددا لبعض الجرائم، فحمل السالح 
وقد يجعل المشرع األعمال التحضيرية وسيلة . السرقة فان العقاب يشدد عليه

 الستخدامه في ألخرالحا اشتراك في الجريمة بطريق المساعدة كمن يسلم س
  .القتل فيسأل عن جريمة القتل باعتباره شريكا فيها بالمساعدة

 بعد االنتهاء من اإلعداد للجريمة يبدأ الجاني في تنفيذ :مرحلة البدء في التنفيذ
الركن المادي لها، وهنا يتدخل المشرع بالعقاب الن البدء في التنفيذ يهدد الحق 

وعندما يبدأ الجاني في التنفيذ قد يتمكن من . القانون المصلحة التي يحميها أو
تحقيق النتيجة اإلجرامية فتقع الجريمة تامة، وقد يعجز عن تحقيق النتيجة التي 
أراد تحقيقها لسبب خارجي ال دخل إلرادته فيه، وعندئذ نكون بصدد الشروع 

المضي في الجريمة الذي يعاقب عليه المشرع، وقد يعدل الجاني باختياره عن 
وهنا يرى المشرع عدم توقيع العقاب تشجيعا . اإلجراميفي تنفيذ نشاطه 

 كان سلوكه يكون جريمة إذا إالللجاني على عدم التمادي في ارتكاب الجريمة 
  . مستقلة فيعاقب عليهاأخرى
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 اكتملت أركانها وعناصرها كما إذا تقع الجريمة تامة :مرحلة إتمام الجريمة
لك بتمام النشاط اإلجرامي ووقوع النتيجة اإلجرامية نص عليها القانون وذ

  .أرادهاالتي 

 البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب بأنهع وعرف الشر :أركان الشروع: ثانيا
ويتضح ". سباب ال دخل إلرادة الجاني فيها خاب أثره ألأو أوقف إذاجريمة 
 السرقة، أوالقتل  بالنسبة للجرائم ذات النتائج كإال الشروع ال يكون أنمن ذلك 

 جرائم السلوك حيث يتكون ركنها أووال يتصور وجوده في الجرائم الشكلية 
 ال يقع فال تقوم الجريمة مثل أوالمادي من مجرد سلوك تتم الجريمة بارتكابه 

 الشروع يقتصر على الجرائم العمدية التي أنكما .  جريمة السب والقذف
عينة، الن الجاني في الجرائم غير   تحقيق نتيجة مإلىيسعى فيها الجاني  

 ولذلك ال يتصور إليهاالعمدية يريد السلوك وال يريد النتيجة وال يسعى 
 الشروع يقوم على أنومن التعريف الذي أورده المشرع يتضح . الشروع فيها

    :أركان ثالثة هي

    .البدء في تنفيذ فعل .1
   .القصد الجنائي .2
  .رادة الجاني فيهاعدم ارتكاب الجريمة ألسباب ال دخل إل .3

لم يضع المشرع معيارا للتفرقة : معيار البدء في التنفيذ :البدء في التنفيذ: أوال
بين ما يعد من األعمال التحضيرية وما يعد من األعمال التنفيذية رغم أهمية 
التفرقة بينهما حيث يدخل النوع األول في نطاق األعمال المباحة بينما يدخل 

وتعرض في الواقع حاالت . ق األعمال المعاقب عليهاالنوع الثاني في نطا
  صعوبات فيسهل التمييز بينها، كمن يشتري سالحاًأيواضحة ال يثار بشأنها 

، أما ضبط الجاني وهو يطلق السالح   للقتل يعد عمال تحضيرياً يعد خنجراًأو
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ل الناري على المجني عليه وإصابته في غير مقتل فانه يعد بدء في تنفيذ القت
ولكن هناك حاالت ال تعرض دائما بهذا الوضوح، وتتأرجح .  شروعا فيهأي

  .بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ

 الركن المعنوي في الشروع يتمثل في إن  :القصد الجنائي في الشروع: ثانيا 
 نتيجتها ال تتحقق بسبب خارج أن إالقصد ارتكاب الجريمة في صورة تامة 

ولذلك فان القصد .  حال في اللحظة األخيرة دون وقوعهاعن إرادة الفاعل
الجنائي يتوافر في الشروع على نفس النحو الذي يتوافر فيه في الجريمة التامة 

 ارتكاب النشاط اإلجرامي والى تحقيق إلىفيتمثل في انصراف إرادة الجاني 
    .النتيجة اإلجرامية مع العلم بعناصر الجريمة القانونية

ذلك فان الشروع يتوافر في الجرائم العمدية وال يتصور أبدا في وبناء على 
 السلوك إلىالجرائم غير العمدية كالقتل الخطأ الن إرادة الجاني فيها تتجه 

اإلجرامي دون إرادة تحقيق النتيجة التي تقع بسبب ما يشوب السلوك من 
ا هو وكذلك ال شروع في الجرائم المتعدية القصد كم.  عدم حيطةأوإهمال 

 عاهة مستديمة فالجاني لما باشر إلىالشأن في جريمة الضرب المفضي 
 اعتبرت العاهة عمدية ومن ثم وإالالضرب لم يقصد إحداث العاهة المستديمة 

  . ال يتصور الشروع بالنسبة لنتيجة لم يقصدها الجانيفإنه

  :عدم تمام الجريمة لسبب غير إرادي: ثالثاً

  : صور الشروع: أوالً

 أن إال هي الصورة التي يبدأ الجاني فيها نشاطه اإلجرامي :مة الموقوفةالجري
هذا النشاط يوقف و ال يكتمل بسبب ال دخل إلرادة الفاعل فيه، ومن ثم ال 

 تحقيقها، مثال ذلك من يصوب سالحه نحو إلىتحدث النتيجة التي كان يسعى 
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طلق على هذه المجني عليه بقصد قتله فيتدخل شخص ثالث ويمسك السالح  وي
  .الحالة الجريمة الموقوفة

 يستنفذ الجاني في هذه الصورة كل نشاطه اإلجرامي في :الجريمة الخائبة
سبيل ارتكاب الجريمة وتحقيق النتيجة ولكن رغم ذلك ال تتحقق هذه النتيجة 
لسبب ال دخل إلرادة الجاني فيه، مثال ذلك من يطلق عيارا ناريا على شخص 

وألن اثر .  يصيبه في غير مقتل ويشفى بعد عالجهأويخطئه بقصد قتله ولكنه 
    .الجريمة خاب رغما عن الجاني تسمى هذه الصورة بالجريمة الخائبة

 هي الجريمة التي يستنفذ فيها الجاني كل نشاطه :الجريمة المستحيلة
فالجريمة . اإلجرامي ومع ذلك ال تحقق النتيجة الستحالة وقوعها أصال

 الجاني استنفذ كل نشاطه أن الجريمة الخائبة من حيث المستحيلة تشبه
اإلجرامي لتحقيق النتيجة اإلجرامية، ولكنها تختلف عن الجريمة الخائبة، فهذه 

 تتحقق نتيجتها لوال تدخل أسباب أناألخيرة ممكنة الوقوع وكان من الممكن 
.  دراية لتحققت النتيجةأكثر آخرطارئة، فلو نفذت الجريمة بمعرفة شخص 

أما الجريمة المستحيلة فهي جريمة غير ممكنة الوقوع أصال الستحالة تحقق 
النتيجة وقت مباشرة الجاني نشاطه، كمن يطلق الرصاص على شخص بقصد 

    .قتله فإذا به ميت قبل ذلك

 وسيلة تنفيذ الجريمة كاستخدام مادة غير سامة في إلىوقد ترجع االستحالة 
ة كما لو كان المجني عليه مات قبل إطالق القتل، وقد تتعلق بمحل الجريم

    .النار عليه

وقد اختلف الفقه بشأن الجريمة المستحيلة وهل تعتبر نوعا من الجريمة الخائبة 
   أنها تنفرد بحكم خاص؟أو
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 عدم العقاب على إلىذهب البعض : عدم العقاب على الجريمة المستحيلة
 أم بالوسيلة المستعملة الجريمة المستحيلة سواء أكانت االستحالة تتعلق

بموضوع الجريمة، الن القانون يتطلب للعقاب على الشروع البدء في تنفيذ 
الفعل، فإذا كانت الجريمة مستحيلة كان البدء في تنفيذها مستحيال، وبذلك 

وقد  .يتعذر قيام الركن المادي للجريمة فتنتفي الجريمة وينتفي الشروع فيها
 تهديد مصلحة المجتمع بعدم العقاب إلىنه يؤدي انتقد هذا الرأي على أساس ا

  .على أفعال رغم داللتها على خطورة الجناة

 تكون االستحالة مطلقة: التفرقة بين االستحالة المطلقة واالستحالة النسبية
 تقع الجريمة مطلقا، إما بسبب أن أسباب يستحيل معها إلى كانت ترجع إذا

ر على شخص فارق الحياة قبل ذلك، انعدام موضوع الجريمة كمن يطلق النا
 بسبب عدم صالحية الوسيلة المستخدمة إلحداث النتيجة كمن يحاول قتل أو

    .شخص بمادة غير سامة

 تقع في أن فهي االستحالة التي ال يمكن معها للجريمة أما االستحالة النسبية
 كانت في األصل ممكنة الوقوع لوجود وإنالظروف التي ارتكبت فيها 

وقد تتعلق االستحالة . ها وصالحية الوسيلة المستخدمة في التنفيذموضوع
النسبية بالوسيلة كمن يضع في طعام المجني عليه كمية من السم ال تكفي 

وقد تتعلق بموضوع الجريمة كمن يطلق النار على شخص في . إلحداث الوفاة
. لنارمكان اعتاد على التواجد به ولكنه تصادف عدم وجوده به لحظة إطالق ا

   .وتأخذ االستحالة النسبية حكم الشروع المعاقب عليه

 أننه يقيم تفرقة تحكمية لالستحالة، فالجريمة إما أ على هذا الرأي أخذوقد 
  . مستحيلة وال وسط بينهماآوتكون ممكنة 
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 انعدم في إذا تكون االستحالة قانونية: االستحالة المادية واالستحالة القانونية
انها التي نص عليها القانون كركن الحياة في جريمة القتل، الجريمة أحد أرك

فمن يطلق مقذوفا على شخص ميت ال يعد قاتال، ففي هذه الحالة ال يوقع 
  .العقاب على ما أتاه الشخص من نشاط لعدم إمكان قيام الجريمة

 كان تحقق النتيجة ممكنا من الناحية القانونية إذا وتكون االستحالة مادية
 ظروف مادية إلىلعناصر المكونة للجريمة، ولكن عدم تحققها يرجع لتوافر ا

ال دخل إلرادة الجاني فيها، مثال ذلك من يطلق عيارا ناريا على المكان الذي 
 ينام فيه بقصد قتله ولكن تصادف عدم وجوده به في أنتعود المجني عليه 

    .لجريمةذلك الوقت، وفي هذه الحالة يعاقب الجاني باعتباره شارعا في ا

 االتجاه إليها ذات النتائج التي توصل إلىوقد اخذ على هذا الرأي انه ينتهي 
  .السابق الذي يفرق بين االستحالة المطلقة واالستحالة النسبية

 وجوب إلى ذهب البعض :العقاب على الجريمة المستحيلة بكافة صورها
 نسبية أومطلقة العقاب على الجريمة المستحيلة أيا كانت صورتها سواء كانت 

فتوافر الشروع ال يتوقف على البدء في تنفيذ عمل يدخل .  ماديةأو قانونية أو
 يأتي الفاعل أعماال تقطع بنيته أنفي تكوين الركن المادي للجريمة وإنما يكفي 

اإلجرامية الرتكاب الجريمة، وعلى ذلك يعاقب الجاني بوصفه شارعا في 
 إذا إال لتحقيقها وسيلة صالحة في نظره الجريمة متى تعمد ارتكابها واتخذ

 السحر لقتل إلىكانت الوسيلة التي استخدمها تدل على سذاجته كما لو لجأ 
   .شخص معين

وقد انتقد هذا االتجاه على أساس انه يوسع من نطاق العقاب حيث يكتفي بالنية 
  العقاب على الجريمةإلىاإلجرامية الستحقاق العقاب األمر الذي قد يؤدي 
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 الوهمية التي ليس لها وجود قانوني أوالمستحيلة في صورة الجريمة الظنية 
    .في الواقع

    :العدول االختياري: ثانياً

 خاب أثره ألسباب ال أو يكون التنفيذ قد أوقف أن الشروع هو :مفهوم العدول
دخل إلرادة الجاني فيها وهذا يعني بمفهوم المخالفة انه حيث تتدخل إرادة 

 عدم تحقق النتيجة ال يقوم الشروع قانونا، ويحدث ذلك أووقف التنفيذ الجاني ل
حين يتوقف الجاني بمحض إرادته عن المضي في تنفيذ جريمته حتى يبلغ 

والحكمة من عدم العقاب على هذه . هدفه على الرغم من استطاعته ذلك
 نأ لو علم ألنهالصورة هو تشجيع الفاعل على عدم المضي في تنفيذ جريمته 

    .إنهاءها لم يعدل عنها لفضل أوالعقاب سيحل به عدل 

    :شروط العدول االختياري

 بلغ مرحلة الشروع وقبل أي يكون الجاني قد بدأ فعال في تنفيذ جريمته أن
إتمامها، فال مجال للبحث في وجود العدول االختياري من عدمه بالنسبة 

  .لألعمال التحضيرية

 تلقائيا نابعا من ذات الجاني ال من أسباب  يكون العدول االختياريأنيجب 
 يتأهب الجاني إلطالق عيار ناري على أنخارجة عن إرادته، ومثال ذلك 

 ثم يعدل عن إطالق الرصاص بدافع إليه صوب سالحه أنالمجني عليه بعد 
 للعدول إذ في  يكون الجاني مضطراًإالفيجب إذن .  خشية من العقابأوالندم 

  .دور اإلرادة في عدولههذه الحالة ينتفي 

ويترتب على العدول االختياري عدم معاقبة الجاني عن الشروع في الجريمة 
 إذاالتي بدأ في تنفيذها بقصد ارتكابها، ولكن ليس هناك ما يمنع من معاقبته 
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 نص عليها أخرىكانت األعمال التنفيذية التي قام بها تكون عناصر جريمة 
  .القانون بصفة مستقلة

 عوامل خارجية مستقلة عن إلى يرجع :)اإلجباري ( االضطراريالعدول  
إرادة الجاني أجبرته على إيقاف تنفيذ جريمته، كمن يحاول سرقة محتويات 

 أن أومنزل غير انه يتعرض لمقاومة المجني عليه فيعجز عن التغلب عليه، 
 أحدا يقبض على ذراعه، أن إاليشهر الجاني خنجره ليطعن به المجني عليه 

  .في هذه الحالة ليس لهذا العدول أي اثر ويظل الشروع معاقبا
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  الفصل الثاني

  المشاركة اإلجرامية

قد ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد وقد يساهم في ارتكابها عدة 
  .  المساهمة الجنائيةأوأشخاص وهذه الصورة يطلق عليها المشاركة اإلجرامية 

  :ميةشروط قيام حالة المشاركة اإلجرا

تعدد الجناة ووحدة : لقيام المشاركة اإلجرامية يلزم توافر شرطين هما

  .الجريمة

 يساهم في أن أي ال تتصور المساهمة بغير تعدد الجناة، : تعدد الجناة-1
وتختلف أدوار المساهمين في .  من شخص واحدأكثرارتكاب الجريمة 

 فاعال فيها، ومنهم الجريمة، فمنهم من يساهم في الجريمة بصفة أصلية فيكون
ولكنه يلزم في جميع .  ثانوية فيكون شريكا فيهاأومن يساهم بصفة تبعية 

 يكون كل أنولذلك ال يتصور . األحوال وجود فاعل واحد على األقل
    .المساهمين في الجريمة شركاء

 كان الجاني واحدا وان إذاويترتب على ما تقدم انتفاء المشاركة اإلجرامية 
 تعددت الجرائم وتعدد تبعا إذاه، كما ال تتوافر المساهمة الجنائية تعددت جرائم

لها الجناة فيسأل كل مجرم عن جريمته استقالال وان ارتكبت هذه الجرائم في 
زمان ومكان واحد بل وبباعث واحد، كما لو احرق متظاهرون متاجر 

    .خصومهم

 المساهمة الجنائية  تعدد الجناة في الجريمة ال تقوم بهأن إلىوتجدر اإلشارة 
 ال يشترطه القانون لقيام الجريمة، من ذلك المشاركة أي كان عرضيا إذا إال
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في جريمة القتل، فهذه الجريمة تقبل القيام بشخص واحد، كما تقوم بتعدد 
وفي المقابل هناك جرائم ال تقوم قانونا . األشخاص فيها وهذا التعدد عرضي

هنا ضروري لوقوعها، كما هو الحال في جريمة  بتعدد الجناة فيها، فالتعدد إال
الرشوة واالتفاق الجنائي، فإذا توافر في جريمة الرشوة الموظف المرتشي 

  .والشخص الراشي فال محل للقول بتوافر المشاركة اإلجرامية

 تكون الجريمة المرتكبة من المساهمين واحدة، أن يجب :  وحدة الجريمة2-
قيق نتيجة واحدة، وان تجمعهم رابطة معنوية  يساهموا في تحأنوهذا يعني 

  .واحدة

 تفترض المساهمة الجنائية تعدد األفعال الصادرة : الوحدة المادية للجريمة-أ 
 نتيجة واحدة، ففي جريمة القتل يجب إلى تؤدي أنمن المساهمين، ولكن يجب 

 نتيجة إجرامية واحدة وهي إزهاق روح المجني إلى تؤدي أفعال الجناة أن
 تتوافر عالقة السببية بين كل فعل أنكما تتطلب الوحدة المادية للجريمة . ليهع

 على آخرصدر من المساهمين وبين النتيجة اإلجرامية، فإذا حرض شخص 
قتل ثالث فارتكبت جريمة القتل بناء على هذا التحريض فعالقة السببية قائمة 

  .بين نشاط المحرض ووفاة المجني عليه

 أو تتوافر لدى المساهمين كافة رابطة ذهنية أن يجب :نوية الوحدة المع-ب 
    .معنوية تجمع بينهم في الجريمة الواحدة

 كان بين إذا إال الرابطة المعنوية ال تتوافر أن إلىوقد ذهب البعض 
 على األقل تفاهما فيما أوالمساهمين في الجريمة اتفاق سابق على ارتكابها 

.  معاصرا لهاأو سابقا على تنفيذ الجريمة  يكونأنبينهم على ذلك، ويستوي 
 يدرك كل مساهم انه متضامن مع اآلخرين في العمل اإلجرامي وانه أنالمهم 

    .ال يستقل به لحسابه الخاص
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وقد انتقد هذا الرأي على أساس انه يمنع قيام المساهمة الجنائية في الحاالت 
ساهمين، ويثبت فيها وجود  التفاهم السابق بين المأوالتي ينعدم فيها االتفاق 

 يطعن المجني عليه بسكين أن يوشك آخرتعاون بينهم كما لو رأى شخص 
    .فيمسك بهذا األخير ليمنعه من مقاومة الجاني

 الرباط المعنوي بين الجناة يستلزم في أن إلىولذلك يذهب الرأي الراجح 
كل مساهم  يكون بينهم قصد جنائي مشترك، فيتوافر لدى أنالجرائم العمدية 

قصد المشاركة في الجريمة، وهو عالم بسلوك اآلخرين مع إرادة تحقيق 
 تفاهم سابق أو يكون هناك اتفاق أنوال يلزم . الجريمة بفعله وأفعال اآلخرين

بين الجناة، فالخادم الذي يعلم بان لصا ينوي سرقة منزل مخدومه فيتعمد ترك 
ولم يشترط .  في جريمة السرقةبابه مفتوحا لكي يمكنه من ذلك يعتبر مساهما

 التفاهم السابق بين المساهمين لقيام حالة أو االتفاق العديد من التشريعات
 أن يكفي العتبار الشخص شريكا مباشرا في الجريمة بل المساهمة الجنائية، 

 يدخل في ارتكاب الجريمة فيأتي عمدا عمال من األعمال المكونة أييشترك 
.  قدم المساعدة مع علمه بالجريمةفهو منريك بالتسبب وأما بالنسبة للش. لها

 من شخص في ارتكاب أكثر التوافق بين أووان مجرد توارد الخواطر 
 يقصد كل واحد منهم ارتكاب فعل معين ينتويه بقية األشخاص أن أيالجريمة 

بصفة مستقلة دون وجود اتفاق بينهم ال تقوم به المساهمة الجنائية وإنما نكون 
  .تعدد في الجرائم بتعدد الجناةبصدد 

 كان الخطأ قد إذاوأما في الجرائم غير العمدية فان الرابطة المعنوية تتحقق 
شمل فعل المساهم نفسه وفعل اآلخر معه بخروجهما معا عن واجب الحيطة 

 صديقه وهو يعلم انه يجهل القيادة ويترتب على إلىوالحذر، فمن يسلم سيارة 
  .انه يكون مساهما بخطئه في الجريمة التي وقعتذلك قتل أحد المارة ف
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  الفصل الثالث

  األصليةالمساهمة 

    . ثالثة صوراألصليةللمساهمة 

  ):الفاعل المباشر(الفاعل عن طريق ارتكاب الجريمة :  أوالً

    :تتضمن هذه الصورة حالتين هما

 إذا تتحقق هذه الحالة ):الفاعل وحده(ارتكاب الشخص وحده الجريمة  -  1
ارتكب الجاني بمفرده الركن المادي المكون للجريمة سواء أكانت في صورتها 

 اقتصرت على مرحلة الشروع، فإذا كانت الجريمة قتال فان الفاعل أوالتامة 
 يساهم أنوال يغير من هذا الوضع . هو الذي يباشر إزهاق روح إنسان حي

تي تساند نشاط  الباألعمال يقوم أكثر أومع الفاعل األصلي الوحيد شريك 
   .الفاعل وال تدخل في األعمال المكونة للركن المادي

 يقوم كل فاعل من الجناة المتعديين بارتكاب الركن أن : الفاعل مع غيره2- 
 نشاطه مجردا عن نشاط من معه إلىالمادي للجريمة بأكمله، بحيث لو نظرنا 

 أنلها، مثال ذلك لكان ما ارتكبه كافيا وحده العتباره مرتكبا للجريمة بأكم
ينهال عدد من الجناة ضربا على المجني عليه قاصدين إزهاق روحه فمات 

 ما أتاه كل من الجناة من فعل مادي يكفي وحده أنويالحظ . نتيجة لذلك
 إلىلوقوع الجريمة كاملة في حق كل واحد منهم ولكن انصراف القصد 

ن، فيسأل كل واحد عن المساهمة هو الذي جعل الفعل واحدا رغم تعدد الفاعلي
  . ناقصة بوصفه فاعال لهاأمالجريمة التي وقعت سواء كانت تامة 
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نصت على هذه  :الفاعل عن طريق الدخول في ارتكاب الجريمة: ثانياً
 الفاعل عن طريق الدخول في أن األصليةالصورة من المساهمة الجنائية 

، فيأتي عمال الأعم في جريمة تتكون من عدة إالارتكاب الجريمة ال يكون 
  .األعمالمن األعمال الداخلة في تكوينها حتى وان لم يقم بباقي 

 الفاعل ال يرتكب جميع أن : الدخول في الجريمة بعمل يعد شروعا- 1
األفعال المكونة للركن المادي في الجريمة بل يقتصر نشاطه على بعض هذه 

ألعمال التي أتاها فإذا كانت ا. األولى كنا بصدد الصورة وإالاألعمال فقط 
الجاني تعتبر من األعمال التنفيذية فإنها تكفي بذاتها لكي يعد فاعال في 

 كانت هذه األعمال ال تخرج عن كونها أعماال تحضيرية فال إذاالجريمة، أما 
 متى وقعت الجريمة وتوافرت شروط  بل شريكاًصلياًأيعد مرتكبها فاعال 

 يتقدم زيد وبكر لقتل عمرو فيوقف أنتل مثال ذلك في الق. المساهمة الجنائية
األول سيارة المجني عليه، وتولى الثاني قتله فكالهما يعد فاعال للقتل، بشرط 

والمقصود بتطبيق معيار .  يكون زيد قد أوقف السيارة بقصد قتل عمروأن
 كان فعل المساهم مستقال عن إذاالشروع على فعل المساهم هو لمعرفة ما 

 فعله ال أن أم في التنفيذ، فيعتبر مرتكبه فاعال،  لكي يعد بدءاًأفعال غيره يكفي
ويجب  . يكون عمال تحضيريا ومن ثم يعتبر مرتكبه شريكا بالتسببأنيعدو 

 المساهمة في تنفيذ الجريمة بصفة إلى يكون قصد الجاني قد انصرف أن
   .أصلية

رتكاب  يعتبر فاعال بالدخول في ا:  الدخول في الجريمة بدور فعال2-
الجريمة كل من يتواجد على مسرح الجريمة وقت ارتكابها لما يترتب على 

 اإلقالل من مقاومة أوهذا التواجد من شد أزر المنفذين لمادياتها ومعاونتهم 
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يعد ) الشريك بالتسبب(من يقوم بدور ثانوي في الجريمة ف. المجني عليه لهم
  .ان الجريمة أثناء ارتكابها وجد في مكإذا) الشريك المباشر(فاعال مع غيره 

الفاعل المعنوي هو من يسخر شخصا غير مسئول  :الفاعل المعنوي: ثالثا
 يستعين بها لتحقيق هذا أداةجنائيا لتنفيذ الجريمة، فيكون في يده بمثابة 

   :وتفترض هذه الحالة وجود فاعلين. الغرض

 المسئولية  تتوافر لديهأن قام بتنفيذ ماديات الجريمة دون :فاعل مادي*
    .الجنائية

    . قام بتسخير الفاعل المادي واستعمله كأداة لتنفيذ الجريمة:فاعل معنوي* 

فالفاعل المعنوي هو الذي ينفرد بتنفيذ الجريمة ولكن بواسطة غيره، كمن 
يغري مجنونا على قتل المجني عليه، ومن يدفع طفال غير مميز إلى إشعال 

دمه لدس السم في األكل الذي سيتناوله النار في منزل، وقد يكره شخص خا
في هذه األمثلة كان منفذ الجريمة غير أهل .  وتحدث الوفاةآخرشخص 

. للمسئولية لفقد اإلدراك كالمجنون والصبي غير المميز ولفقد االختيار كالمكره
 الجريمة شخصا حسن النية ال يعلم بحقيقة إلىكما يعد فاعال معنويا من يدفع 

ية للفعل الذي يرتكبه، مثل موثق العقود الذي يدون في أوراقه الصفة اإلجرام
   .بيانات مزورة يمليها عليه أحد طرفي التعاقد
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  الفصل الرابع

  )الشريك بالتسبب(المساهمة التبعية 

تتحقق المساهمة التبعية بإسهام الجاني في الجريمة بدور ثانوي بأن يرتبط 
 يتضمن هذا أنونتيجته بعالقة سببية دون السلوك الذي يأتيه بالفعل اإلجرامي 

  . قياما بدور رئيسي في ارتكابهاأوالسلوك تنفيذا للجريمة 

  :أساس مسئولية الشريك بالتسبب: أوالً

اختلفت اآلراء في تحديد أساس مسئولية الشريك عن الجريمة التي يرتكبها 
ظرية نظرية االستعارة، نظرية التبعية ون:  نظريات ثالث هيإلىالفاعل 

  .االستقالل

 يقوم هذا المذهب على أساس وحدة الجريمة التي : مذهب االستعارة- 1
 نشاط الشريك غير إجرامي أنارتكبها الفاعل وساهم فيها الشريك، واألصل 

في ذاته فهو مشروع لو ارتكب منفردا، ولكن بسبب ارتباطه بالجريمة 
وظهر في هذا . ي فانه يستعير إجرامه من إجرام الفاعل األصلاألصلية

    :المذهب اتجاهان

يرى هذا االتجاه وجوب المساواة بين الفاعل والشريك :  االستعارة المطلقة-أ
في المسئولية الجنائية وفي مقدار العقاب، وذلك الن مساهمة شخص في 
جريمة غيره تجعله يتبناها ويعتبرها جريمته ويتقبل كل النتائج التي تترتب 

ال الشريك تستعير الصفة اإلجرامية من الفعل اإلجرامي وعليه فان أفع. عليها
المرتكب من قبل الفاعل األصلي استعارة مطلقة، ولذلك يسأل الشريك عن 

 تمييز بينه وبين  الفاعل، ويسري أي ويخضع لعقوبتها دون األصليةالجريمة 
عليه اثر الظروف المادية شأنه شأن الفاعل ويخضع ألثر الظروف الشخصية 
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 الفاعل إلىأما اثر ظروف الشريك الشخصية فال تمتد . افرة لدى الفاعلالمتو
  . يستمد إجرامه من فعلهألنه

 إال يستعير فعل الشريك إجرامه من الفعل األصلي : االستعارة النسبية-ب
 مخففة تتناسب مع ما قام به من دور ثانوي في أوأنها استعارة نسبية 

ة الشريك أخف من الفاعل وبالتالي  تكون مسئوليأنالجريمة، ولذلك يجب 
كما ال يتأثر الشريك بالظروف الشخصية . تخفيف عقوبته عن عقوبة الفاعل

  . مخففة وال تأثير لظروف الشريك على الفاعلأوالتي تقوم لدى الفاعل مشددة 

وقد انتقد مذهب االستعارة على أساس انه ال يتفق مع مبادئ السياسة الجنائية 
تمد في تحديد إجرام الجاني على شخصيته وحده ال على إجرام الحديثة التي تع

  .األصليغيره، فمسئولية الشريك وعقابه مستقل عن إجرام الفاعل 

 سلوك الشريك ال يملك في ذاته المقومات التي تجعله أن:   مذهب التبعية2 -
يطابق نص التجريم ولما كان الفعل األصلي هو الذي تتوافر فيه عدم 

 فان عقاب الشريك على ما يأتيه من سلوك يتوقف على قيام المشروعية،
 الشريك مجرم أنالفاعل بالبدء في تنفيذ الفعل المكون للجريمة، وهذا يعني 

صلي ليشتق منه الصفة غير أتبعي ال يستقل بذاته، بل البد له من إجرام فاعل 
  .المشروعة

 الفاعل األصلي  تبعية فعل االشتراك للسلوك المرتكب منأنوالراجح فقها 
 غير  يرتكب الفاعل سلوكاًأننه يكفي لمعاقبة الشريك أتبعية مقيدة، بمعنى 
 يكون الفاعل مسئوال جنائيا عن فعله، حيث يستقل كل أنمشروع، وال يشترط 

 مانعة من أو مخففة أومساهم بأحواله وظروفه الشخصية سواء كانت مشددة 
  .العقاب
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أنصار هذا يرى  :عن إجرام الفاعل مذهب استقالل إجرام الشريك -3
 إجرام الشريك مستقل ومختلف عن إجرام الفاعل سواء من حيث أنالمذهب 

 من حيث النية اإلجرامية التي توافرت لكل أواألعمال التي قام بها كل منهما، 
منهما، وعليه فانه يستقل كل شريك بجريمته كما يستقل كل فاعل بجريمته، 

 كان إذاأل عن جريمة التحريض بغض النظر عما فمن يحرض على القتل يس
 لم ينفذ، وتحدد لفعله العقوبة التي تناسب خطورته وظروفه أوالقتل قد نفذ 

فكل مساهم يستقل بظروفه وحدها . والتي قد تختلف عن عقوبة الفاعل األصلي
وبذلك تتعدد الجرائم وفقا لهذا المذهب بتعدد .  التخفيفأومن حيث التشديد 

  . ثم يستقل كل شريك بجريمته كما يستقل كل فاعل بجريمتهالجناة

تقوم جريمة الشريك بالتـسبب علـى        :أركان جريمة الشريك بالتسبب   : ثانياً
  :ركن مادي وآخر معنوي: ركنين

 تتمثل عناصر الركن المادي لجريمة الشريك في فعل : الركن المادي-1
ل لجريمته، وعالقة سببية االشتراك، ونتيجة إجرامية تتمثل في ارتكاب الفاع

  .تربط بين سلوك الشريك وجريمة الفاعل

 إال الشخص ال يكتسب صفة الشريك بالتسبب في الجريمة : فعل االشتراك-أ
 اتخذ اشتراكه صورة من الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر إذا

وان االشتراك في الجريمة ال يتحقق .  المساعدةأو االتفاق أووهي التحريض 
 كانت المساعدة سابقة أو االتفاق سابقا على وقوعها أو كان التحريض إذا الإ

  . معاصرة لها وكان وقوع الجريمة بناء على ذلك االشتراكأو

 التحريض هو بث فكرة الجريمة في نفس الجاني وتدعيمها : التحريض-1
فنشاط المحرض ذو طبيعة معنوية، حيث . حتى ينعقد التصميم على ارتكابها

 ارتكاب الجريمة، وال عبرة إلى نفسية الجاني كي يؤثر فيه ليدفعه إلىه يتج
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 أو باإلغراء أو التهديد أوبالوسائل التي يتم بها التحريض، فقد يقع بالوعد 
استعمال النفوذ كما قد يقع عن طريق األقوال التي تهيج شعور الجاني وتدفعه 

  . ارتكاب الجريمةإلى

تحريض على فعل يعتبر جريمة أيا كان  يرد الأن يجب :حل التحريضم
 التحريض باعتباره وسيلة من وسائل االشتراك في أننوعها، وهذا يعني 

 منصبا على ارتكاب جريمة معينة بالذات أي يكون مباشرا أنالجريمة يجب 
  . السرقةأوكالقتل 

 غير وارد على جريمة بعينها، فانه ال أي كان التحريض غير مباشر إذاأما 
يلة لالشتراك وبالتالي ال عقاب عليه، كما لو كان محله مجرد إثارة يعد وس
 ارتكاب إلى العداوة بين شخصين مما يدفع أحدهما أو البغضاء أوالحقد 

  . الجريمة، فهذا السلوك ال يعد تحريضا

 فرد بعينه إلىموجه يكون  التحريض أن :التحريض الفردي والتحريض العام
 موجها أي يكون التحريض عاما أنولكن يتصور .  أفراد معينين بذواتهمأو

 عن إال جمهور غير معينين بالذات، وال يقع التحريض العام أو جماعة إلى
ويشترك التحريض الفردي والتحريض العام في الحكم، . طريق العلن

 وقعت الجريمة التي انصب إذافالمحرض في الحالتين يعد شريكا بالتسبب 
  . في صورة الشروعأوة تامة عليها تحريضه سواء في صور

 وانعقادها على ارتكاب الجريمة أكثر أوهو تالقي إرادة شخصين  :االتفاق-2
موضوع االتفاق، فهو يتطلب انعقاد نية المتفقين على ارتكاب الجريمة، فإذا 

  .وقعت بفعل أحدهم كان هو الفاعل األصلي وكان الباقون شركاء له



 
 

129

 على ارتكاب الجريمة، فانه أكثر أو إرادتين ولما كان االتفاق عبارة عن تقابل
يفترض وجود فكرة الجريمة في ذهن كل من دخل في االتفاق، ولذلك ال يلزم 

وال يشترط القانون مضي وقت معين .  العكسأواقتران االتفاق بالتحريض 
  .بين االتفاق على الجريمة وتنفيذها

انعقاد العزم بينما على  واإلراداتاالتفاق يتطلب تقابل : االتفاق والتوافق
أما التوافق فهو توارد الخواطر لدى الجناة على . ارتكاب جريمة معينة

 من شخص أكثر قيام فكرة الجريمة ذاتها لدى أيارتكاب فعل إجرامي معين، 
قتل " بكر"و " لزيد"كما لو خطرت . في وقت واحد دون سابق تفاهم بينهم

عزم عليه، فإذا قام بكر بقتل  منهما لآلخر عما أي يفصح أنعمرو دون 
  .عمرو فال يعد زيد شريكا له في جريمته بطريق االتفاق

فالتوافق يختلف عن االتفاق في انه ال يرتب تضامنا بين الجناة في المسئولية 
 أنالجنائية، بل يسأل كل منهم عن نتيجة فعله الذي ارتكبه فقط، في حين 

  .لى الجريمة التي ارتكبها بعضهماالتفاق يستوجب مساءلة سائر من اتفقوا ع

المساعدة هي مد الفاعل بما يعينه على ارتكاب جريمته، سواء  :المساعدة -3
ويستوي .  تذليل ما قد يعترض طريقه من عقباتأو تسهيل ارتكابها أولتجهيز 

    . تتم المساعدة بأية وسيلة كانتأنفي نظر القانون 

يمة فترد على األعمال المجهزة وقد تكون المساعدة سابقة على تنفيذ الجر
الرتكابها، فتتحقق المساعدة بإرشاد القاتل إلى كيفية تحضير المادة السامة التي 

 السارق عن كيفية دخول المسكن إلى بتقديم المعلومات أوتستخدم في القتل، 
 آالت تستخدم في ارتكاب أووقد تتمثل في تقديم أسلحة . المراد سرقته

    . مفتاحا مقلدا لالستعانة به في ارتكاب جريمة السرقةالجريمة، كمن يقدم 
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وقد تكون المساعدة معاصرة لتنفيذ الجريمة وعبر عنها المشرع بقوله األعمال 
 يترك الخادم باب أن المتممة الرتكابها، ومثال األعمال المسهلة أوالمسهلة 

ة من المنزل مفتوحا ليسهل للسارق الدخول للسرقة، ومثال األعمال المتمم
 إعطائه عصا الستعمالها إلى بالضرب فيسارع آخريشاهد شخصا يعتدي على 

  .في الضرب

 أو كانت المساعدة سابقة إذا إال االشتراك بالمساعدة ال يتحقق أنويالحظ 
أما . معاصرة الرتكاب الجريمة وكان وقوع الجريمة ثمرة لذلك االشتراك

 تكون وسيلة من أنة فال تصلح األعمال المساعدة الالحقة على ارتكاب الجريم
فمن يساعد السارق في إخفاء األشياء المسروقة فانه ال . وسائل االشتراك

يكون شريكا في السرقة وإنما مرتكبا لجريمة إخفاء األشياء المسروقة، ومع 
ذلك فقد يعتبر الشخص شريكا بالرغم من تقديمه المساعدة بعد ارتكاب 

كان هناك اتفاق سابق على تقديمها، فيعتبر  إذاالجريمة، وذلك في حالة ما 
  .شريكا باالتفاق في الجريمة وليس بالمساعدة

    :التفرقة بين الشريك بالمساعدة والفاعل بالدخول

 أعمال المساعدة قد تكون معاصرة لتنفيذ الجريمة بان تكون في صورة إن
عل  متممة الرتكابها، وهي تفترض تدخل المساعد حين يأتي الفاأومسهلة 

 يتواجد الشريك مع الفاعل وقت أناألعمال المنفذة للجريمة، وهذا قد يستدعي 
ارتكاب الجريمة مما يثير بعض الدقة عند التمييز بين الشريك بالمساعدة في 

 المتممة الرتكاب الجريمة وبين الفاعل الذي يدخل في أواألعمال المسهلة 
 إلىلذلك فانه يرجع . نة لهاارتكاب الجريمة بإتيانه عمال من األعمال المكو

 من تدخل أعماله في مرحلة البدء في التنفيذ، بينما معيار الشروع، فيعد فاعالً
  .يعد شريكا بالمساعدة من تقتصر أعماله على مرحلة األعمال التحضيرية
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 الشريك بالمساعدة يظل يتميز عن الفاعل بطريق أنويرى جانب من الفقه 
    :الدخول بدور فعال بأمرين

 ارتكاب أعمال دور الشريك ثانوي بينما دور الفاعل يمثل عمال من إن -
    .الجريمة

 النية اإلجرامية لدى الشريك تنحصر في مجرد المساعدة، أما عند إن -
الفاعل مع غيره فهي نية ارتكاب الجريمة على قدم المساواة مع باقي 

  .ضي الموضوع الفصل في هذا األمر من اختصاص قاأنوالواقع .المساهمين

 ثار البحث حول مدى تحقق االشتراك بالمساعدة :المساعدة بطريق االمتناع
 المساعدة تتطلب عمال إيجابيا أن إلىوذهب البعض .  امتناعأوفي شكل سلبي 

 الفاعل، أما الموقف السلبي الذي إلىيبذله المساعد ويقدم عن طريقه العون 
  . يجعل منه شريكا فيهايتخذه الشخص من الجريمة عند ارتكابها ال

 يقع بطريق سلبي، فنشاط أن االشتراك بالمساعدة يمكن أن الراجح أن إال
الفاعل يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا، فلماذا ال يكون األمر كذلك بالنسبة 

 المساعدة تتحقق بإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ الجريمة أنللشريك، كما 
لبي  كالشرطي الذي يرى آخرين يسرقون  يتحقق بطريق سأنوهو ما يمكن 

  .محال فيغير طريقه حتى يسهل لهم ارتكاب الجريمة



 
 

132

  :  النتيجة اإلجرامية لنشاط الشريك-ب

 يرتكب نشاطا أن ال يكفي لقيام جريمة الشريك :  ماهية النتيجة اإلجرامية-1
 يترتب أنيدخل في إحدى صور االشتراك التي نص عليها القانون، بل يلزم 

لى نشاطه ارتكاب الفاعل لجريمته، فهذه هي النتيجة اإلجرامية لنشاط ع
  . الشريك، الن الشريك يستمد إجرامه من إجرام الفاعل

 كان الفعل الذي ارتكبه الفاعل ال يعد جريمة، فال إذانه أويترتب على ذلك 
يتحقق معنى االشتراك قانونا، ولذلك فال عقاب على من يساهم في فعل ال 

 يساهم أن  يلزم قانوناًألنهفي فعل واحد من أفعال العادة  أوليه أصال، عقاب ع
وال يعد شريكا من يساهم في فعل . الشريك في كل فعل يدخل في تكوين العادة

توافر له سبب من أسباب اإلباحة كمن يقدم سالحا لشخص يستعمل حقه في 
    .الدفاع الشرعي

ل واسهم فيها الشريك معاقبا عليها،   تبقى الجريمة التي ارتكبها الفاعأنويجب 
 محو آثارها فيستفيد إلى فانه يؤدي األصليةفإذا صدر عفو شامل عن الجريمة 

الشريك من ذلك الن العفو الشامل ينفي عن الفعل الصفة اإلجرامية بأثر 
 مضت على جريمة الفاعل المدة الالزمة لسقوط إذاوكذلك الحال  . رجعي

  . فان ذلك يمنع من محاكمة الشريكالدعوى الجنائية عنها،

 تكون الجريمة التي ارتكبها الفاعل وساهم فيها الشريك معاقبا عليها أنويكفي 
في ذاتها فال عبرة بعد ذلك بما يلحق الفاعل األصلي من أسباب شخصية 

 للعقاب، فيعاقب الشريك رغم توافر هذه األسباب، كما لو أومانعة للمسئولية 
 الشريك يعاقب ولو أنبل . سئول جنائيا كأن يكون مجنوناكان الفاعل غير م

  .ظلت شخصية الفاعل مجهولة
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قد ال يترتب على فعل االشتراك النتيجة  : حكم االشتراك في االشتراك-2
اإلجرامية المتمثلة في جريمة يقترفها الفاعل األصلي، وإنما يترتب عليها 

زيد “ فيقدم" عمرو"قتل على “ زيد“ “خالد“ يحرض أن، وصورته آخراشتراك 
 صلياًأفاعال " بكر"كي يستخدمه في ارتكاب الجريمة، فيكون " بكر "إلى سالحاً“

  . للشريكشريكاً“ خالد” له وشريكا مباشراً“ زيد“بينما يعد 

 تكون العالقة مباشرة بين أن القانون ال يشترط أن إلىويذهب الرأي الراجح 
أركان المساهمة التبعية في فعل شريك الشريك والفاعل األصلي، فإذا توافرت 

الشريك اعتد به، وال شك في أنها متوافرة، فسلوك شريك الشريك يتخذ 
صورة إحدى وسائل المساهمة التبعية، وعالقة السببية متوافرة بين سلوكه 
وعمل الفاعل األصلي، والقصد الجنائي متوافر لديه، فيسأل بوصفه مساهما 

  .رتكبها الفاعل في الجريمة التي اتبعياً

 يعدل الشريك بعد ارتكاب فعله عن أنيحدث :  حكم العدول عن االشتراك-3
 خشية العقاب، أوالمضي في المشروع اإلجرامي الذي ساهم فيه بدافع الندم 

  فما اثر هذا العدول ؟

 يترتب عليه عدم أن إما ألنهنه ال صعوبة في شأن عدول الشريك أالواقع 
 يمضي الفاعل في أنة فال وجود عندئذ لالشتراك، وأما ارتكاب الفاعل للجريم

ارتكابها على الرغم من عدول الشريك، فإذا كانت عالقة السببية قائمة بين 
 كان عدول إذانشاط الشريك والجريمة المرتكبة فيستحق الشريك العقاب، أما 

ن  كاإذانه أوبديهي . الشريك قد قطع عالقة السببية فتنتفي مسئولية الشريك
  .عدول الشريك الحق لوقوع الجريمة فال تأثير له على مسئولية الشريك
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 تتوافر عالقة السببية بين أن يجب لقيام المساهمة التبعية : عالقة السببية-ج
 يكون ارتكاب الجريمة قد أننشاط الشريك وجريمة الفاعل األصلي، بمعنى 

  . االتفاقأوجاء نتيجة التحريض 

ببية بين نشاط الشريك وبين جريمة الفاعل فال محل فإذا انقطعت عالقة الس
 لم يكن سببا للجريمة المرتكبة، كما لو شاهد ألنهلمساءلة الشريك عن فعله 

 فأعطاه عصا الستعمالها في الضرب آخريضرب شخصا " خالدا" "عمرو"
" عمرو"رمى بها واستخدم يديه في اقتراف الجريمة، فال يسأل “ خالد “ ولكن 

  . ة المرتكبةعن الجريم
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  الباب السابع

  العقـوبـة

  :الفصل األول

، البد  وصحيحاًتعريف العقوبة كي يكون سليماً :تعريف العقوبة وخصائصها
 قدر االستطاعة فقر عرفها البعض من الزاوية الشكلية  ومانعاًأن يكون جامعاً

هاء تعريفا ، وعرفها جانب أخر من الفق"بالتعريف الشكلي"ذلك أطلق عليه ول
  .موضوعيا والبعض األخر عرفها بالنظر إلي مضمونها

نه ميز العقوبة عن غيرها من أتناول التعريف من زاوية :  التعريف الشكلي-أ
  .صور الجزاء األخرى

الذي يركز علي أساس حق العقاب وعلي طبيعة  : التعريف الموضوعي-ب
  .نالعقوبة، وسنعرض فيما يلي كل من التعريفين السابقي

كما سبق ذكرنا بأن التعريف الشكلي يميز  :التعريف الشكلي للعقوبة: أوالً •
العقوبة عن سواها من صور الجزاء األخرى الخاصة من الناحية الشكلية 
القانونية، أي عرفها الفقهاء بأنها نتيجة أو األثر القانوني المترتب كجزاء علي 

ي يتم تطبيق العقوبة بإتباع مخالفة النصوص القانونية التجريمية، وبالتال
اإلجراءات القانونية الخاصة بذلك والتي تتضمن إقامة الدعوي الجنائية وتطبق 

 تثبت المسئولية علي مرتكب الجريمة، أنبواسطة السلطة القضائية بشرط 
حيث ال دعوي دون جريمة وال جريمة بدون فاعل لها وال مسئولية دون أهلية 

شكلي يميز العقوبة بصفتين أساسيتين األولي شرعية قانونية وبذلك التعريف ال
  .العقوبة أي ال جريمة وال عقوبة إال بنص، والصفة الثانية هي المساواة
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 توقع أي عقوبة إال إذا أن العقوبة ال تطبق ال يجوز أنوشرعية العقوبة تعني 
 يكون النص القانوني سابقا علي أنوردت اإلشارة إليها في نص قانوني، أي 

  .ن يكون الفعل الحقا لورود النصأنص اإلجرامي وال

 تطبق العقوبة علي جميع من أنأما عن الصفة الثانية وهي المساواة، أي  -
يخالف النص القانوني وتثبت مسئولته عن مسئولية عن الفعل الذي ارتكبه 

  وشكل الجريمة، وهي تعني 

مركزهم عدم التمييز بين جميع من يخالفون النص أي كان وضعهم أو 
االجتماعي أو السياسي أو الديني، وكذلك تعني المساواة التطبيق الصحيح 
والسليم للعقوبة من قبل القاضي وذلك حسب ظروف الشخص المرتكب 

ن القتل العمد يختلف أللجريمة أو الفعل وظروف الجريمة، كالمساواة تعني 
يمة السرقة عن القتل الخطأ أو القتل باإلهمال أو القتل بالسم وكذلك جر

  .وأشكالها وظروفها

التعريف الموضوعي أهتم بالتركيز علي " :التعريف الموضوعي للعقوبة:ثانياً•
  ".ة وبذلك وجدت ثالث اتجاهات فقهيةجوهر العقوبة وما هي العقوب

ينظر أصحاب هذا االتجاه إلي العقوبة علي أنها تمثل  : االتجاه األول-أ
د الشخصية، والجريمة كما نعلم تمثل انتقاص أو الحرمان من حقوق الفر

اعتداء وانتقاصا من حقوق الفرد والمجتمع كونها تلحق أضرارا وتعرض 
  .سالمة اإلفراد والمجتمع للخطر

والعقوبة بذلك تمثل الوسيلة التي تتدخل بها الدولة لتأكيد وتحديد الدور الذي 
ألساسية ا مع وبذلك يعمل علي حماية المصالحيلعبه القانون في المجت

 من يخالف القانون إنوالجوهرية للمجتمع وبذلك تثبت للجاني وغير الجاني 
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سيتعرض نتيجة لذلك لالنتقاص من الحقوق التي يتمتع بها وبالقدر الذي يمثله 
  .الجريمة من الجسامة والشدة

 العقوبة تتسم أو تتصف بالثقة أنوهذا االتجاه استند علي  : االتجاه الثاني-ب
  .من الجريمة حيث تهدف إلي منع وقوع جرائم في المستقبلالوقائية 

أصحاب هذا االتجاه يرتكزون علي عنصر اإليالم في  : االتجاه الثالث-ج
العقوبة نظرا لما ارتكبه الجاني من سلوك إجرامي وبذلك تقاسي العقوبة في 

  .مدي قيامها وقسوتها بالنسبة للجريمة المرتكبة
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  الفصل الثاني

  يز بين العقوبة أو الجزاء الجنائيالتمي

  :وبين الجزاء المدني والجزاءات التأديبية األخرى

وهو الجزاء الذي يصيب الجاني أو المجرم المحكوم  : الجزاء الجنائي-1
  ).الغرامة(عليه في بدنه ونفسه أو في حرمته أو ماله 

 ويتحدد وهو الجزاء الذي يترتب علي الجريمة المدنية : أن الجزاء المدني-
  .بالتعويض

 وهنا تقوم النيابة بتقديم دعوي ضد الجاني وبذلك تكون الدولة : العقوبة-2
تكون الدولة طرفا في الخصومة الجنائية وبذلك ال يحق للمجني عليه التنازل 

وز للمتضرر عن العقوبة بعكس الجزاء المدني المتمثل بالتعويض حيث يج
  نية يقوم بتحريكها الشخص المتضرر ن الدعوي المدالتنازل عن التعويض أل

وغايتهما إصالح  منع خاص-ب عام   منع-أو شقين  ذالهدف من العقوبة
الجاني وإعادة تأهيله وهي شخصية وال تطبق إال علي المحكوم عليه الذين 

  .ارتكبوا الجرائم وال تمس سواهم

أما التعويض المدني الهدف منه إصالح الضرر بالتعويض، وإذا توفي 
متسبب بالضرر ال يؤثر علي التعويض وإنما ينتقل الحق بالتعويض إلي ال

الذمة المالية للورثة، أما الجزاء الجنائي يصيب المتسبب أو مرتكب الجريمة 
  .أو المسئولية المدنية فتقوم عن فعل الغير

الجزاء الجنائي يمس الحقوق  : الجزاء الجنائي يختلف عن الجزاء التأديبي-
 يتمتع بها الجاني، أما الجزاء التأديبي يوقع علي األفراد الذين الشخصية التي
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أي األشخاص العاملين في الهيئات الحكومية (يتصفون يصفه الموظف العام 
، والجزاء اإلداري يصيب فئة محددة من أفراد المجتمع )أو المرافق العامة

  .لمخالفوبذلك يحمي المصلحة أو المؤسسة أو الهيئة التي يتبعها الموظف ا
أما الجزاء الجنائي فيهدف إلي حماية المجتمع كله، وكذلك يحق للمؤسسة 
التنازل عن حقها بالجزاء التأديبي علي الموظف، أما الجزاءات الجنائية فال 

  .يحق التنازل عنها ألنها تحمي المجتمعي بأسره

  :خصائص العقوبة* 

 بنص قانوني يشير إليها العقوبة ال تكون إال :مبدأ الشريعة العقوبة: أوالً* 
ويحددها وقد نصت كافة الدساتير علي هذا المبدأ ومعني ذلك انه ال يجوز 
اعتبارا أي فعل من األفعال جريمة إال إذا نص القانون علي ذلك وعليه يكون 
النص، وعليه يكون النص القانوني سابقا في الوجود ارتكاب الجريمة وليس ال 

لعقوبة محددة نوعا ومقدارا وبذلك يقوم القاضي حقا عليها، ويجب أن تكون ا
بذلك القانون الجنائي ال يجوز  .فقط بالنطق بالعقوبة التي قررها القانون

تطبيقه بأثر رجعي أي علي وقائع سابقه علي صدوره إال إذا كان أصلح 
 الذي يحدد موضوع العقوبة وطبيعتها ودرجة جسامتها هوالقانون وحد  .للمتهم

ردع المجرم أو (وع العقوبة ال يزيد عن األمور الثالثة وهي وتحديد موض
  ).إبعاده عن المجتمع أو إصالحه وتهذيبه

 العقوبات التي تتمثل في ردع المجرم يخصص العقاب فيها للجرائم ذات -
الجسامة البسيطة ومنها المخالفات حيث تكون عقوبتها الغرامة أو المصادرة 

  .أو الحبس البسيط قصير المدى

 العقوبات التي تتمثل في إبعاد المجرم عن المجتمع وهي بالقضايا الخطيرة -
  ).اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة(جدا 
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 العقوبات التي تتمثل في إصالح المجرم وإعادة تأهيله ومنها العقوبات -
وبذلك   .المقيدة للحرية كالسجن أو الحبس من سنة إلي ثالث أو خمس سنوات

وك هي المعيار في تحديد المشرع للعقوبة والقانون الفلسطيني أقام جسامة السل
تقسيما رئيسيا للعقوبة الجنائية حيث قرر عقوبات للجنايات وهي اشد صور 

  .العقاب

كاإلعدام والسجن مدي الحياة أو السجن المؤبد المقرون بالشغل، وبذلك وردت 
لسطيني عقوبات للجنح عقوبات مشابهه للقانون المصري، كما قرر القانون الف

وهي عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين كما قرر عقوبات للمخالفات 
  .وهي عقوبة الغرامة

شخصية العقوبة هي أن العقوبة يجب أن تطبق علي  :شخصية العقوبة: ثانياً•
مرتكب الجريمة وحدة وال تنصرف إلي غيره وال تنفذها السلطة التنفيذية 

من صدرت منه الجريمة ومن صدرت ضده العقوبة أي عدم كذلك إال علي 
  .جواز تنفيذ العقوبة علي شخص أخر

وهذا المبدأ يوجب علي المشرع أن يراعي أمرين هامين وأول هاذين 

  :األمرين هو

 عدم جواز توقيع العقوبة علي شخص أخر غير مرتكب للجريمة، وأود أن -1
 أو ال تقر وال تعترف بالمسئولية أشير إلي أن جميع القوانين قاطبة ال تعرف

جرائم (الجنائية عن فعل الغير إال أن تنص عليه صراحة وبصفة خاصة مثل 
في الجرائد وبالتالي هنا يسأل رئيس التحرير عن القذف الذي تنشره ) النشر

جريدته وذلك في حال تقصيره في اإلشراف علي الجريدة أو النشر فيها وهنا 
  .ية العقوبةال يتعارض مع مبدأ شخص
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 يتمثل في أن يختار المشرع العقوبات التي ينص عليها القانون بحيث ال -2
  .يتجاوز اثر هذه العقوبات شخص المحكوم عليه

 إمكانية تطبيق النص القانوني علي جميع  إن:المساواة في العقاب: ثالثاً* 
ادلة المخاطبين به دون استثناء، أي المساواة في المحاكمة أمام إجراءات ع

يخضع لها الجميع دون تمييز وان تتم المحاكمة أمام قضاة مستقلين وتوقع 
عقوبة منصوص عليها في القانون وهنا يأخذ القاضي بالظروف المحيطة 

  .بالمجرم وكذلك تكون العقوبة متفاوتة حتى ولو تشابه النشاط اإلجرامي

بادئ العقابية وأحدثها مبدأ تفريد العقوبة هو من أهم الم :تفريد العقوبة: رابعاً•
في التشريعات المعاصر، وكما عرفناه عن العقوبة المقررة للسلوك اإلجرامي 
إال أنها غير ثابتة وغير محدده وتتراوح بين حد أقصي وحد ادني وبذلك يعني 
هذا المبدأ بتدريج بالعقوبة من حيث النوع والمقدار كي تتسم وخطورة الجاني 

  .وجسامة الجريمة

 التفريد -ج . التفريد القضائي-ب .التفريد التشريعي - أ :تفريدأنواع ال
  .اإلداري

وهو الذي يشير إليه المشرع وذلك حينما ينشأ تدريجيا في  :التفريد التشريعي
العقوبات حسب ظروف الجرائم والجناة، وبذلك قد يطرأ علي العقوبة تخفيفا 

  .أو تجديدا حسب ظروف الواقعة

وهو الذي يقوم به القاضي عند تطبيقه للعقوبة ولكن  :ي أما التفريد القضائ-
القتل وهو إزهاق روح إنسان علي ( في القضايا بتفويض من المشرع، مثالً
وبعد تقدير المشرع للعقوبة إال انه ترك للقاضي ) قيد الحياة أي كانت ظروفه
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سلطة تقديرية في الموازنة بين جسامة الجريمة والظروف التي وقعت فيها 
  . جريمة والخطورة التي ينطوي عليها المجرمال

ويقصد بالتفريد اإلداري أي ما تقوم به السلطة  : أما التفريد اإلداري-
التنفيذية من إعفاءات دون الرجوع إلي السلطة التشريعية أو القضائية مثال 

إذا نفذ ثالث أربعاء مدة العقوبة ) نظام اإلفراج تحت شرط عن المحكوم عليه(
ومن أنواع   .ن يكون سلوكه داخل السجن خالي من أي مخالفاتشريطة أ

التفريد اإلداري حق العفو التي تخوله بعض القوانين لرئيس الدولة وكذلك حق 
  .التحفظ أو موافقة رئيس الدولة علي عقوبة اإلعدام

قضائية العقوبة من المبادئ األساسية والجوهرية،  :قضائية العقوبة: خامساً* 
قضائية هي المختصة وحدها ودون منازع في توقيع الجزاء فالسلطة ال

أي العقوبة ال توقع إال بمقتضي حكم صادر من محكمة  .والعقاب علي الجناة
قضائية مختصة وبالتالي تتولي السلطة التنفيذية بعد قرار المحكمة تنفيذ 

  .العقوبة

جماعة العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة ال :تعريف العقوبة في الشريعة
علي عصيان أمر الشارع والمقصود بذلك هو إصالح حال البشر وحمايتهم 
من المفاسد واستنفاذهم من الجاهلية وإرشادهم من الضاللة وكفهم عن 

  .المعاصي

  :وظيفة العقوبة في الشريعة اإلسالمية

  .أن تكون العقوبة بحيث تمنع الكافة عن الجريمة قبل وقوعها -1

حاجة الجماعة مصالحتها وبذلك فال يصح أن تزيد إن حد العقوبة هو  -2
  .العقوبة أو تقل عن حاجة الجماعة
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إذا اقتضت حماية الجماعة من شر المجرم ال استئصاله من الجماعة أو  -3
حسب شره عنها وجب أن تكون العقوبة هي قط للمجرم أو حبسه عن 

  .الجماعة حتى يموت ما لم يتب أو يصلح حاله

ؤدي ال صالح األفراد وحماية الجماعة هي عقوبة أن كل عقوبة ت -4
  مشروعة

  .إن تأديب المجرم ليس منعا االنتقام منه وإنما إصالحه -5

  :أغراض العقوبة •

وهنا قصد بذلك أنه  .إرضاء الشعور العام بالعدالة: الغرض األدبي للعقوبة
تكاب قبل ارتكاب الجريمة كان المجتمع يعيش باستقرار وأمان وهدوء وعند ار

الجريمة تغير الوضع الن ما ارتكبه الجاني يمثل شر وعداء للمجتمع وجاءت 
العقوبة ليكون هناك توازن بين شر الجريمة وشر العقوبة وتتحقق بذلك 

  .العدالة

الوظيفة النفعية هي منع المجرم من ارتكاب الجرائم  :الوظيفة النفعية للعقوبة•
  .عامل أو يكون خاصايتحقق ذلك من الردع إما أن يكون ردعا 

ويهدف إلي جانب منع غير المجرم إلي منع المجرم من  :الردع العام-
  .ارتكاب جريمة أخرى والعودة إليها

  :في كيفية تحقيق الردع العام والردع الخاص في ذات الوقت -

يتحقق الردع العام والردع الخاص في ذات الوقت عن طريق التهديد التي 
بالنطق بالعقوبة علي نفس الجاني ن العقوبات وهره صياغة نصوص قانوتظ

  .وهذا وذاك يظهر أثره علي نفس الجاني وعلي غيره من المجرمين المحتملين
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منفعة العقوبة ال تظهر في ما تمارسه علي  :تقييم الوظيفة النفعية للعقوبة-
الفرد من جزاء ولكن بما تمارسه علي المجتمع وهذه تظهر من السياسية 

لحديثة التي لم تعد تقصر الجزاء علي العقوبة في المفهوم التقليدي الجنائية ا
  .ولكن تضمنت تدابر أخرى أمنية

  :التمييز بين العقوبة والتدابير االحترازية -

  :أوجه الشبه بين العقوبة والتدابير االحترازية وأوجه االختالف

  .أوجه الشبه بين العقوبة والتدابير االحترازية: أوالً •

من العقوبة والتدابير االحترازية ينتقص من التي يمتنع بها الفرد وتقيد كل  -1
  .من جريمة الفرد أيضا

يخضعان لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ويستلزم ذلك تدخل القاضي  -2
  .لتوقيعها

ومن حيث الغرض يتشابهان في تطبيق العقوبة وتدبير وإلزامية كل  -3
  .منهما

العقوبة تعمل علي انتقاص من عقوبة  :لحرياتانتقاص الحقوق وتقييد ا-1
المحكوم عليه حيث يؤدي إلي نزول بمنزلة الفرد المحكوم عنه من غير 

  .األفراد العاديين الذي لم يجرموا

أي أن القاضي ال يجوز له أن يحكم إال بنص قانوني سواء  :مبدأ الشريعة-2
  .بالعقوبة أو بالتدبير االحترازي

إعطاء هذا  : لتوقيع العقوبة والتدابير االحترازيةضرورة تدخل القضاء-3
  .الحق للقاضي هو بضمانة أساسية لحريات اإلفراد في المجتمع
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والغرض من  :التشابه بين الغرض من العقوبة والغرض من التدابير-4
تطبيق التدبير هو نفعي محض ويعمل علي وقاية المجتمع من خطر ارتكاب 

 لها وظيفة نفعية تحافظ بها الدولة علي نظامها جرائم مستقبلية كذلك العقوبة
  .القانوني

الهدف من التدبير هو تحقيق مصلحة  :إلزامية كل من التدبير والعقوبة-5
  .اجتماعية وكذلك العقوبة
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  الفصل الثالث

  أوجه االختالف بين العقوبة والتدابير االحترازية: ثانياً

أساس العقوبة هو اإلرادة الحرة  :وناالختالف من حيث األساس والمضم-1
أي حرة االختيار أما التدابير االحترازية فإن األساس الذي تستند إليه هو 
الخطورة اإلجرامية أما من حيث المضمون فالعقوبات تتضمن سلب أو تقييد 
لبعض الحقوق الشخصية والمالية للمجرم عقابا عن جريمة وردعا له أما 

إصالح الجاني تحقيقا للدفاع االجتماعي ضد مضمون التدابير يكن في 
  . التدبير عالجأماالجريمة فالعقوبة تكفير 

التدبير غير محدد المدة حيث تغطي مدته طوال مدة  :اختالف المدة-2
الخطورة اإلجرامية أو الحالة الخطرة وينتهي لحظة انتهاء هذه الخطورة 

ضي نوعا ومقدارا وزوالها وعلي عكس العقوبة فهي محدد بقرار من القا
  حسب النص القانوني أو حسب ما تقتضيه ظروف الجريمة 

العقوبة تخضع ال حكام   :خضوع كل من التدبير والعقوبة ال حكام خاصة-3
 التدابير ال تخضع أماالتخفيف كاألعذار القانونية والظروف القضائية المخففة 

  .ال حكام التخفيف

 األحكام الصادرة أماقضي بالتقادم وكذلك األحكام الصادرة بالعقوبة تن  -
  .بالتدابير فال تنقضي بالتقادم

كذلك نظام وقف تنفيذ الذي يطبق علي العقوبة ال محل له في التدابير   -
الن غرض التدابير مواجهة الحالة الخطرة التي يكون عليها المجرم وال 

  .يتحقق هذا الغرض إال بتنفيذ التدبير فعال
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 وال تخصم منها مدة الحبس لتدابير واجبة النفاذ فوراًواألحكام الصادرة با -
  االحتياطي بعكس العقوبة التي تخصم منها هذه المدة 

العقوبة ال يمكن الرجوع  :جواز مراجعة التدبير االحترازي بعد تقريره-4
عنها بعد النطق بالحكم البات أما التدبير فعلي العكس من ذلك حيث يقبل 

اطه بفكرة الخطورة اإلجرامية حيث يمكن تعديل مدته التعديل الالحق ال ارتب
بل يمكن تعديل وتغيير نوعه وإعادة النظر فيه من القاضي إذا تطلبت الحالة 

  .الخطرة ذلك
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  الباب الثامن

  الفصل األول

  التقسيمات المختلفة للعقوبة

  :عقوبة الجنايات والجنح والمخالفات :تقسيم العقوبة من حيث جسامتها: أوالً•

العقوبة األشد جسامة تكون للجريمة األشد والقانون الفلسطيني قسم العقوبات 
إلي عقوبة اإلعدام والسجن أو الحبس والغرامة ودفع التعويضية والكفالة 

 من قانون العقوبات 37والوضع تحت المراقبة وهي مرتبة حسب نص المادة 
س الذي يزيد في  وعقوبة الجنايات هي اإلعدام والحب1936الفلسطيني لسنة 

  .اقل مدته عن ثالث سنوات

مثال جريمة القتل مع سبق اإلصرار والترصد عقوبة اإلعدام وهذا جاء  -
  .بالمثل في القانون المصر

أما الجنح فعقوبتها الحبس الذي ال يزيد عن ثالث سنوات وال يقل عن  -
  .أسبوع

  .أما المخالفات فهي الحبس لمدة أسبوع أو الغرامة -

العقوبات وفقا لهذا  :تقسيم العقوبة النظر إلي الحق الذي تصيبه: ثانياً•
المعيار أو وفقا للحق الذي تمس به هي عقوبات بدنية وعقوبات ماسة بالحرية 
أو مقيدة للحرية وعقوبات مالية وعقوبات ماسة بالحقوق وعقوبات تمس 

  .باالعتبار وتطبيق العقوبة يهدر هذه الحقوق

هي التي تأتي علي بدن اإلنسان وحياته كاإلعدام حيث  :العقوبات البدنية -
تنتهي بها حياة المعدوم عليه وقد تمس العقوبة فقط بسالمة البدن كما ورد في 
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سارق أو الجلد علي شارب الشريعة اإلسالمية من تطبيق حد القطع علي ال
الضرب كعقوبة الجلد التي نص عليها قانون األحداث وقد تمثل  الخمر أو

قوبة حرية المحكوم عليه كالحبس مدة طويلة أو االنتقاض من الجريمة الع
تصيب المحكوم عليه في ذمته المالية كالغرامة أو  أووكذلك العقوبة التي تمس 

  .المصادرة

  : عقوبات أصلية وأخر تكميلية أو تبعيةإليتقسيم العقوبات : ثالثاً•

 الجرائم وقد توقع هذه  توقع هذه العقوبات علي مرتكبي:العقوبات األصلية-
العقوبات علي المجرمين بصفة منفردة أي غير مقرونة بعقوبات أخرى معها 
ولقد نص المشرع الفلسطيني علي العقوبات األصلية في قانون العقوبات لسنة 

 م وتشمل اإلعدام والحبس سواء كان مؤقت أو مؤبدا والغرامة ودفع 1936
  .  والسلوك أو الوضع تحت المراقبةالتعويض والكفالة مع تعهد حسن السير

وقد تكون العقوبة اختيارية حيت يأتي التشريع بعقوبتين ويترك القاضي الحكم 
أما العقوبة التبعية هذه   .بإحداهما كالحبس أو الغرامة أو العقوبتين معا

العقوبات هي األخرى منصوص عليها في صلب القانون إال أنها ليست 
مة أصال ولكنها مرتبطة وتابعة لها أو من العقوبات العقوبات المقررة للجري

التبعية في هذا المجال عقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا فعقوبة المنع 
من الترشيح للمجالس البرلمانية والنيابية لمن يصدر بحقه عقوبة جريمة مخلة 
بالشرف واالعتبار أو حرمان كل من ارتكاب جناية من تولي الوظائف 

  .مةالعا

فال يلزم تطبيقها في كل األحوال فقط تكون وجوبيه   :العقوبات التكميلية-
وقد تكون جوازيه وهذا بخالف العقوبة التبعية التي تطبق في كل األحوال 
بقوة القانون والعقوبات التكميلية تطبق إذا تم ذكرها ضمن الحكم بالقضية 
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ومن العقوبات  .تطبيقها أناألصلية وإذا لم يتم ذكرها من القاضي فال يجب 
التكميلية الحرمان من مزاولة المهنة أو إغالق المحال العامة، مراقبة الشرطة، 
المصادرة، اإلبعاد لألجانب االلتزام بتقديم تعهد للمحافظة علي األمن ومن 

عزل الموظف العام المرتشي عن رأس عمله وكذلك مصادرة األموال (األمثل 
  .تكاب الجرائمواألدوات المستخدمة في ار

عقوبات مؤبدة وعقوبات  :تقسيم العقوبات من حيث مدة العقوبة: رابعا•
مؤقتة هذا التقسيم ال يقوم إال إذا كان تنفيذ العقوبة يستغرق مدة من الزمن 

 عنصر إنفمن المعروف   .وينطبق علي السالبة للحقوق أو الماسة بالجريمة
ت، وان قصر المدة أو طول المدة هذا المدة يعتبر ركننا أساسيا في هذه العقوبا

  .يتوقف علي جسامة العقوبة

العقوبات الماسة بالحرية قد تكون سالبة لها كالحبس والحبس بدوره قد  -
  .يكون مؤبدا أو مؤقتا

أما العقوبات المقيدة للحرية قد تكون هي األخرى مؤبدة وقد تكون مؤقتة -
  )إبعاد األجنبي عن البالد(والمؤبدة مثل 

إن غرض العقوبة لدي علماء المدرسة  :عقوبة الحبس الغير محدد المدة -
الوضعية االيطالية خاصة فيما يتعلق بالعقوبة الحبس ليس مجرد اإليالم 
للجاني وإنما تهدف إلي إصالحه تأهيله إنمائه إلي المجتمع مواطننا صالحا 

 التي  تكون العقوبة مالئمة لمدة خطورة المجرم والظروفأنوكذلك يجب 
تحيط به والتي دفعت به نحو الجريمة وبذلك ساد لدي الكثير من العلماء 

 ترك تحديد المدة للسلطة التنفيذية يكون أكثر نفعا من تركها أنوالباحثين 
للسلطة القضائية وهنا تري السلطة التنفيذية مدى قابلية المجرم لإلصالح 

  .وتقرر بناء عليه المدة المحددة له
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  :لرأي تعرض لالنتقاد لعد أسباب منها هذا اأن إال

إن توقيع العقوبة الغير محددة المدة إال عند إصالح الجاني وإعادة تأهيله  -1
  .وهذا يكلف الدولة الكثير ألنه يستلزم إجراء الدراسات العديدة

 يتم استمرارية تنفيذ الحكم إلي مدة كبيرة إذا كانت في يد السلطة أنممكن  -2
  التنفيذية

 المجرمين والمحترفين يعتبرون اقدر من الجناة علي التكييف داخل أن -3
  .المعتقل أو السجن وأكثر قابلية لالستجابة لألوامر التي تصدر إليهم

  .عدم تحديد العقوبة يتعارض لمبدأ شرعية الجرائم -4

إعطاء الصالحية للسلطة التنفيذية وهذا يعتبر تدخل صارخ في أعمال  -5
  . والتشريعيةالسلطة القضائية 

 عقوبة اإلعدام هي من أشد أن :العقوبات األصلية في عقوبة اإلعدام •
العقوبات اشد وطأة علي الخص المحكوم عليه، حيث تؤدي إلي إزهاق روحة 
واستئصاله من المجتمع الذي يعيش فيه، وال يكاد قانون من القوانين القديمة 

عظم الجرائم وبذلك لم تنظر يخلو من هذه العقوبة بل إنها كانت تطبق علي م
بالتالي إلي مصلحة المجتمع، إنما قديما كانت تقوم بالتنكيل واالنتقام من 
المحكوم وعليه وتطبق أحياننا بطريقة الحرق بالنار أو االلتقاء في زيت يغلي 

 حصل تقدم في العلوم أنوأحيان ببقر البطن وإخراج األحشاء منه إال 
األقوى في الثورة الفرنسية حيث ظهرت المدارس االجتماعية وقد كان األثر 

العقابية والي هذا الوقت يوجد انتقادات شديدة في بعض القوانين علي تطبيق 
  .وعدم تطبيق عقوبة اإلعدام
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وانقسم الرأي والفقه حول هذه العقوبة إلي قسمين، قسم يدافع عنها بقوة 
لك ينادي بإلغاء هذه  من ذضوينادي بشدة علي اإلبقاء عليها وقسم علي النقي

  . العقوبة
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  الفصل الثاني

  المبحث األول

  واإلبقاءعقوبة اإلعدام بين اإللغاء 

  :لغاء هذه العقوبةالمؤيد إلالرأي •

  . اإلعدام ال يستند إلي أساس مشروعأنأول حجة استند إليها هذا الرأي  -1

  وحأن عقوبة اإلعدام غير إنسانية وال تتجاوز كونها إزهاق للر -2

   . عقوبة اإلعدام غير مقيدة وغير رادعةأن -3

  .ال يمكن تدارك الخطأ بعد تنفيذها -4

  .عقوبة اإلعدام غير عادلة -5

  . عقوبة اإلعدام يستحيل معها إصالح المحكوم عليه بهاأن -6

  : عقوبة اإلعدامالرأي المؤيد إلبقاء•

  .عقوبة اإلعدام من أكثر فاعلية وتعمل علي منع الجريمة -1

  .عقوبة اإلعدام تعتبر موازية ومتساوية من الجرائم الخطيرة-2

القصاص في القتل حداً في بعض الجرائم و أوجبت الشريعة اإلسالمية أن -3
  .جرائم القتل العمد

 تصنيف المجرمين بالدراسات تدل انه يوجد مجرمين يستعصى معهم أن -4
  .كل عالج
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  الثاني المبحث

  العقوبات السالبة للحرية

  :أنواع العقوبات السالبة للجريمة-1

الشاقة من العقوبات المقررة للجنايات الخطيرة،  ألشغالا:الشاقة األشغال:أوالً*
 يتم تشغيل المحكوم عليه في اشق األعمال التي تعينها أنحيث نصت علي 

 وستبقي مدة حياته إذا 14الحكومة كما في قانون العقوبات المصري في المادة 
 مؤبدة، وقد قيد القانون المصر عقوبة األشغال الشاقة بحد ادني كانت األشغال

ال يقل عن ثالث سنوات وبحد أقصي ال يزيد عن خمسة عشر سنة وهذه 
  .العقوبة تلي عقوبة اإلعدام من حيث جسامتها

وقد انتقد البعض هذه العقوبة وباألخص األشغال المؤبد وهذه االعتراضات 
  :هي

  دة فهي اشد قسوة من اإلعدام إذا كانت العقوبة مؤب  -1

  إذا أفرج عن المحكوم فيصعب التعايش بعد تلك المدة   -2

  : أنواع األشغال الشاقة وهي

   . األشغال  الشاقة المؤبدة-أ

  . األشغال الشاقة المؤقتة-ب

األشغال الشاقة يترتب عليها إلزام  :الكيفية التي يتم بها كيفية األشغال الشاقة
يام باألعمال التي تتصف بالشدة أي في اشق األعمال التي المحكوم عليه بالق

  .تعينها الحكومة وهناك الكثير من األعمال التي يتم تنفيذها في السجون
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   :وقد أستثني القانون طائفتين من تنفيذ عقوبة األشغال وهي

  . عاما60ًالشيوخ الذين بلغو من العمر   -1

  .النساء  -2

و العقوبة التالية بعد األشغال الشاقة المؤقتة السحن ه: عقوبة السجن:ثانياً •
وهو من العقوبات األصلية ومقررة للجنايات أي وضع المسجون في السجون 

 تقل مدة السجن عن أنالعمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه وال يجوز 
ثالث سنوات وال تزيد عن خمسة عشر سنة إال في حاالت ينص عليها 

  .القانون

كما ذكرنا حد أقصي وحد أدني والحد األقصى ال يزيد عن  :مدة السجن -
خمسة عشر سنة والحد الداني ال يقل عن ثالث سنوات وهناك حالتين نص 
عليها القانون المصر أجاز فيها أن يزيد الحد األقصى للعقوبة وقد يصل إلي 

  .عشرين عاماً

  .حالة تعدد العقوبات: الحالة األولي -

  .ة العودحال: الحالة الثانية -

  :الدعائم األساسية التي يقوم عليها نظام السجون في مصر•

وهو إجباري كما في األشغال الشاقة وكذلك في الحبس مع  :التشغيل -1
الشغل إال انه ال يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحبوسين لفترة بسيطة 

 وال إال إذا طلب المحكوم عليه ذلك وال تقل ساعات العمل عن ست ساعات
تزيد عن ثمانية لليوم الواحد وال يتم التشغيل في أيام الراحة والعطل الرسمية 
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 يعلم المحكوم عليه حرفه أو مهنة يعتاش بها بدال أنواألعياد والفائدة من ذلك 
  .من سعيه وراء الجريمة لتأمين ذلك

وجود مكتبة داخل السجن وباستطاعة المحكوم عليه مزاولة  :التثقيف-2
  . خاصة للطبلة منهمالدراسة

 يكون السجن مزود أنيتم ذلك عن طريق اإلرشاد والوعظ ويلزم : التهذيب-3
  .بمشرف مؤهل

  .التأديب -4

من القانون رقم ) 37(فقد نصت المادة  :عقوبة السجن في القانون الفلسطيني •
الخاص بجرائم المخدرات  إلي انه يعاقب بالسجن من ) 1962(ل ) 19(

  .مادة مخدرة بقصد التعاطي الشخصياشترى أو أنتج 

أخذ القانون الفلسطيني بمبدأ توحيد العقوبات السالبة  :عقوبة السجن:ثالثاً•
للحرية حيث نص علي عقوبة واحدة وهي عقوبة الحبس وتنقسم هذه العقوبات 

  : إلي نوعين

   .المقرر للجنح والجنايات: الحبس البسيط-1

 يبقي المحكوم عليه داخل أنالخطير وهي المقررة للجنايات : الحبس المؤبد-2
 اعتبارات امن السجن وتشجيع المحكوم علي سلوك أنالسجن طيلة حياته إال 

 تحدد عقوبة الحبس المؤبد كي يبقي األمل أنالطريق الحسن كل ذلك يقتضي 
باإلفراج علي المحكوم بعد مضي مدة من العقوبة وفي واقع األمر تتقلب 

لي عقوبة الحبس المؤقت مع هذه المعاملة والحبس عقوبة الحبس المؤبد إ
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المؤقت حدده القانون بمده ال تزيد عن خمسة عشر سنة وال تنقص عن أربع 
  .وعشرين ساعة

وقد يتضمن النص القانوني تحديد الحدين األعلى واألدنى في الحبس وعندها 
يلزم القاضي بذلك عند صدور الحكم أما إذا تضمن النص الحد األعلى 

 يكون بالحد األدنى ثالثة سنوات إذا كانت الجريمة جناية أنعقوبة فالقاضي لل
  .وان يحكم بأربع وعشرون ساعة إذا كانت جنحة

 يكون أن يكون من النوع البسط أو إما أنالحبس إما  :تشغيل المسجونين -
حبسا مع التشغيل وعليه فالحبس كونه مقرنونا بالشغل إال إذا قرر القاضي 

لحكم وغالبا إذا زادت مدة الحبس عن ستة أشهر فإنها تكون عكس ذلك ا
  .مقرونة بالشغل وإذا كانت مدة بسيطة أسبوع فال يستلزم الشغل

فيوجد سجن " الجنس " يصنف المسجونين حسب  :تصنيف المسجونين -
مخصص للرجال وسجن مخصص للنساء كذلك يوجد سجن ال أحداث بعيدا 

  .عن البالغين

 أنصنيفهم إلي فئة يتم حبسها في السجن العادي شريطة واألحداث يجري ت
" تتجاوز أعمارهم سن الستة عشر عاما واآلخرين يودعون بمؤسسة الربيع 

  "اإلصالحية 

 يعمل بنظام التدرج في تنفيذ العقوبة أنيجب   :نظام التدرج في التنفيذ  -
رجات داخل المؤسسة ذاتها والعمل عليه هو تقسيم المسجونين إلي ثالث د

األول والثانية والثالثة حسب السن والسوابق ومدة العقوبة وتشابه األحوال 
  .االجتماعية والثقافية والقابلية لإلصالح
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   الثالث المبحث

  العقوبات المالية

الغرامة هي التزام مالي يصيب الذمة المالية  :تعريف الغرامة وخصائصها •
 األداء فورا، وتختلف عن للمحكوم عليه بمقتضي حكم قضائي وهي مستحقة

المصادرة الن المصادرة تعني انتقال ملكية الشيء إلي الدولة بمجرد صدور 
  . الحكم

  :خصائص الغرامة النسبية-

  .الغرامة عقوبة من العقوبات األصلية ويحكمها مبدأ الشرعية -1

   .قضائية الغرامة -2

الف الفاعلين تتعدد الغرامة وتختلف في الجريمة الواحدة بتعدد واخت -3
   .والشركاء

  .الغرامة حق للدولة وال يجوز التصالح عليها أو التنازل عنها -4

تسري علي الغرامة أحكام العود الجنائي وأحكام وقف التنفيذ والعفو عنها  -5
  .والتقادم بمرور الزمن

الغرامة كجزاء جنائي تختلف   : الغرامة الجنائية والغرامة المدنية والمالية-
غرامة المدنية والمالية فالغرامة الجنائية تصدر عن جهة جنائية عن ال

أما الغرامة المدنية والمالية فتصدر من المحاكم ) المحكمة الجنائية المختصة(
  .المدنية والتجارية
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 تحكم أنليس المقصود بها التعويض المدني ومن الممكن  :الغرامة المدنية -
ناء نظرها للدعوي وتقدر المحكمة علي المحاكم الجنائية بالتعويض المدني أث

أساس الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني، والغرامة المدنية ثابتة وال 
تختلف باختالف الضرر مثال الغرامات التي تفرض علي الموظفين 
المختصين باألحوال المدنية والزواج أو الغرامات التي تفرض علي التجار 

   .يالغير مسجلين في السجل التجار

هي عبارة عن حكم بدفع مبلغ من المال نضير ارتكاب  :الغرامة المالية-
جرائم تسبب أضرار مالية لخزينة الدولة كالتهرب من الضرائب أو الغش 
التجاري، تزوير اإلعفاءات الجمركية وهذه الغرامات فيها طبيعة مزوجة 

  .جنائية ومدنية في نفس الوقت

ميلية ففي هذه الجرائم ينص المشرع علي الغرامة كعقوبة أصلية وعقوبة تك
  .عقوبة الحبس والغرامة والعقوبتين معا

  .مقدر الغرامة •

  :توجد طريقتين لتحديد الغرامة -

تحدد فيها الغرامة بحدها األقصى واألدنى معا، مثال القانون  :الطريقة األولي-
ألدنى المصر الحد األدنى مائة قرش وعندنا في القانون الفلسطيني الحد ا

للغرامة ليقل عن نصف جنيه والحد األقصى في القانون المصر هو خمس 
مائة جنية ويزيد هذا المبلغ ويختلف باختالف الجرائم، ففي جرائم المخدرات 

  .تصل الغرامة إلي عشرة أالف جنية

يجري ربط الغرامة بالضرر الفعل أو المحتمل للجريمة أو  :الطريقة الثانية-
لمحتملة التي جناها وحققها الجاني أو كان يريد تحقيقها وال ربطها بالفائدة ا
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تفقد طبيعتها كعقوبة وال توقع إال علي مرتكب الجريمة وحين ثبوت المسئولية 
  . الجنائية

هي الغرامة التي يوجب المشرع علي القاضي تحديدها  :الغرامة النسبية-
 تحقيقها عن طريق بنسبة معينة من الفائدة التي حققها الفاعل أو كان يريد

  .الجريمة

 أنالغرامة دين للدولة ينشأ في ذمة المحكوم عليه بمجرد  :تنفيذ العقوبة-
قابلية   .جبر علي ذلكأ وإال يصدر الحكم ويعزم المحكوم عليه بالتنفيذ فوراً

الطعن واالستئناف ال يحول دون دفع الغرامة إذا كان الحكم حضوريا أما إذا 
تنفذ   . يجوز تنفيذه إال إذا انقضت مدة الطعن واالستئنافكان الحكم غيابيا فال

حكم الغرامة في حق المحكوم عليه شخصيا وإذا توفي المحكوم عليه أصبح 
 في حال  يصبح الحكم نهائياًأنالحكم نهائيا فيجوز تنفيذه من الورثة شرط 

 كذلك القاضي صالحية تقسيط المبلغ المطلوب إذا طلب .حياة المحكوم عليه
  .المحكوم عليه ذلك وبعد اخذ رأي النيابة العامة في ذلك

  :التنفيذ الجبري للغرامة•

وهي طريقة من طرق التنفيذ الجنائي الهدف منه حمل  :اإلكراه البدني -
المحكوم عليه بدفع المبلغ للحكومة وتلجأ النيابة العامة للحكومة في حال عدم 

اه البدني بدال عن الغرامة تكمن وجود مال ظاهر للمحكوم عليه ووسيلة اإلكر
في الحبس البسيط ويجوز التنفيذ واإلكراه البدني بدال من مبالغ الغرامة 

  .والمبالغ المستحقة كمصاريف

تقدر مدة الحبس البسيط كوسيلة للتنفيذ لإلكراه البدني  :مدة اإلكراه البدني -
زيد عن يوم واحد عن كل جنيه مصر وفي كل األحوال في المخالفات ال ت
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سبعة أيام للغرامة وسبعة أيام للمصاريف في مواد الجنح ال تزيد مدة اإلكراه 
عن ثالث أشهر للغرامة وثالث أخري للمصاريف، فان تعددت األحكام وكانت 
كلها صادرة في مخالفات وجنح وجنايات يكون التنفيذ مجموع هذه المبالغ 

 علي ضعف الحد األقصى في المحكوم بها وفي هذه الحالة يجب إال تزيد المدة
الجنح والمخالفات وال علي واحد وعشرين يوما في المخالفات وال يجوز بأي 

  . تزيد المدة عن ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريفأنحال 

  :مقدار الغرامة•

  :الحد األقصى لمدة الحبس باإلكراه البدني -

  .مسبعة أيا) نصف جنيه(لغرامة ال تزيد عن إذا كانت ا

  .أربعة عشر يوما )نصف جنية وال تزيد عن جنيه(نإذا كانت الغرامة تزيد ع

  .شهر واحد) جنيه وال تتجاوز خمسة جنيهات(إذا كانت الغرامة تزيد عن 

   .شهران  )وال تتجاوز عن عشرين جنيها جنيهات خمسة(إذا كانت الغرامة تزيد

  .ثالث شهور) عشرين جنيها(إذا كانت الغرامة تتجاوز 

جاز القانون المصري ذلك  أ: من اإلكراه البدنيتشغيل المحكوم عليه بدالً-
 يقوم المحكوم عليه بالغرامة الطلب من النيابة العمل قبل صدور األمر أنعلي 

باإلكراه البدني وإبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به بدون مقابل ولصالح 
كراه البدني ولذلك ال يجوز الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة اإل
 تراعي قدرته علي العمل أنتشغيل المحكوم عليه خارج دائرة سكناه ويجب 

  .مدي تناسبه مع أحواله الصحية والدينية
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الغرامة عقوبة متعدد المزايا فهي البديل الجيد لعقوبة  :تقدير عقوبة الغرامة-
وم عليه وعلي ي ينجم عن أثار مدمرة علي المحكذالحبس قصير المدة وال

أفراد أسرته وبالتالي فالغرامة تجنب المحكوم عليه اآلثار الضارة المترتبة 
  .عليه باالختالط بنزالء السجون

بالرغم من المزايا التي ذكرناها  :االنتقادات الموجهة لعقوبة الغرامة  -
  :  بعض الفقهاء انتقد هذه العقوبة واهم االنتقادات هيأنإلي الغرامي إال 

 الهدف األساسي التي تقوم عليه السياسية العقوبة الحديثة هو إصالح نإ  -1
  وتأهيل المحكوم عليه أو الجاني والغرامة ال تحقق ذلك

  .الغرامة عقوبة غير شخصية  -2

تحديد مقدار الغرامة يتوقف علي مدي جسامة الجريمة دون اعتبار   -3
  .قير وال يتأثر بها الغنيلحالة المحكوم عليه المادية وبالتالي يتأثر بعها الف
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  المبحث الرابع

  :العقوبات التبعية والتكميلية

في القانون المصري وخاصة المادة  :الحرمان من المزايا والحقوق :أوالً•
منه تنص علي حرمان كل من يحكم عليه بعقوبة الجناية من الحقوق ) 25(

  :والمزايا التالية

   .مةيحرم من القبول في أي خدمة في الحكو - أ

  . كذلك يحرم من التحلي من رتبة أو نيشان-ب

 يحرم من اإلدالء بالشهادة أو عدم األخذ بشهادته أمام المحاكم طيلة المدة -ج
  .المحكوم عليه بها

 يحرم من التصرف بأمواله وممتلكاته إال بإذن من المحكمة المدنية -د
  المختصة

لبلدية أو المحلية أو أي  من لحظة الحكم عليه تنتهي عضويته في المجالس ا-ه
  .لجنة أخرى من اللجان العامة

حدى الهيئات العامة  في إن يكون عضواً صالحيته ألأيضاً نتهي ت-و
 أو  يكون خبيراًأنالجمعيات العامة ذات االختصاص العام أو  كالبلديات أو

  .شاهد في العقود

  .انونهذا الحرمان كعقوبة تبعية أو تكميلية يكون وحوبيا وبحكم الق-
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  :حاالت الحرمان المؤبد لمن حكم عليه بعقوبة الجنائية* 

يحرم كل من حكم عليه بعقوبة الجناية من القبول في خدمة الحكومة -1
  .مباشرة أو بصفة متعهد مهما تكن أهمية الخدمة التي يقوم بها

  .الحرمان من التحلي برتبة أو نيشان-2

المجالس البلدية أو أي لجنة من  في البرلمان أو  يكون عضواًأنيحرم من -3
  .اللجان العمومية

 حاالت الحرمان من الحقوق والمزايا المحروم منهما المحكوم عليه بعقوبة -
  :جنائية مؤقتاً

  .الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة المحكوم عليه بها-أ

  .الحرمان من إدارة أمواله وإشغاله الخاصة طيلة مدة اعتقاله-ب

قاء في عضوية المجالس البلدية أو النيابية أو اللجان العمومية يحرم من الب-ج
  .والحرمان يكون مؤقتا إذا كانت العقوبة مؤقتة

مراقبة الشرطة تدبير أصلى يتخذ في حاالت التشرد  :مراقبة الشرطة :ثانياً* 
  .واالشتباه وهو شبيه بعقوبة الحبس والمراقبة تسرى كعقوبة تبعية وتكميلية

لى ذلك القانون المصري على كل من يحكم عليه باألشغال ولقد نص ع-ا
الشاقة بنوعيها والسجن لجريمة من الجرائم اآلتية بعد انقضاء مدة العقوبة 
تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه وبحد أقصي 

  .ال تزيد عن خمس سنوات
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  :وهذه الحاالت هي

   . الداخلأودولة سواء في الخارج الجنايات الخاصة بأمن ال -1

  .جنايات تزييف النقود -2

   .جنايات السرقة المشددة -3

  .)القتل المشدد(جنايات القتل المقترنة بجناية أو جنحة  -4

  .جنايات قتل الحيوانات وائتالف المزروعات -5

  . يأمر بإلغائهاأنوللقاضي أي يخفض مدة المراقبة أو 

 صدر بحق المحكوم  إذا:األشغال الشاقة المؤبدة حاالت العفو عن عقوبة -ب
عليه العفو من عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة يبقي تحت مراقبة الشرطة لمدة 

  .خمس سنوات

كل من وجد في  : القولأو حاالت التحريض علي الفسق باإلشارة -ج
الطريق العام يقوم بالتحريض علي الفسق باإلشارة أو القول فإذا عاد الجاني 
إلي هذه الجرائم يحم عليه بالحبس لمدة سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة 
السابقة وبالتالي يوضع تحت مراقبة الشرطة مدة تساوي مدة العقوبة المحكوم 

  .بها عليه في حالة العود

كذلك يوضع تحت مراقبة الشرطة مدة تساوي مدة العقوبة  : جرائم الدعارة-د
  . المراقبة من تاريخ االنتهاء من العقوبة األصليةالمحكوم عليه بها وتبدأ
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  )الحكومية(العزل من الوظائف العامة : ثالثاً

الحرمان من الوظيفة العامة نفسها ومن المرتبات المقررة  العزل هو :تعريفه -
لها والقانون يقرر العزل كعقوبة تبعية إذا ترتب علي جناية ويعتبرها تكميلية 

 أي بقوة القانون ودون حاجة للنص كما زل يكون وجوبياًإذا حكم بالحبس والع
  .انه قد يكون جوازياً

العزل ال يكون إال إذا كان الحكم  :األشخاص الذين يحكم عليهم بالعزل -
الصادر يخص موظفا عاما وال يطبق إال علي الموظف العام حتى ولو اشترك 

  .معه أناس آخرين ال تلحق بهم عقوبة العزل

 كعقوبة تبعية إذا  ومؤبداًالعزل يكون وجوبياً :ل كعقوبة تبعيةمجال العز -
كان الحكم يتعلق بجريمة تشكل جناية من الجنايات الخطيرة أو إذا كان العزل 

  .مؤقتا تكون العقوبة تكميلية

 كل موظف ارتكب أنيقصد هنا  :العزل كعقوبة تكميلية في الجنايات - أ
حبس هنا يحكم عليه بالعزل مدة ال تنقص جناية وعوامل بالرأفة حكم عليه بال

عن ضعف مدة الحبس المحكوم عليه بها والجنايات هنا مثل الرشوة واختالس 
  .األموال العامة الغدر واإلكراه وسوء المعاملة من الموظفين وال فراد الناس

العزل هنا قد يكون وجوبيا وقد يكون  : العزل عقوبة تكميلية في الجنح-ب
   .ت أخريجوازيا في حاال

مدة العزل يكون مؤبدا إذا اقترن بجناية وكعقوبة تكميلية فانه  :مدة العزل-
يكون مؤقتا دائما والحد األدنى للعزل كعقوبة تكميلية هو مدة سنة واحدة علي 

  األقل وإما حده األقصى هو ستة سنوات كما نص في القانون المصري 
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 األسباب التي تـنقض بهـا       تتعدد و أسباب انقضاء العقوبة وزوال أثارها     -

   :العقوبة فمنها

  .)بتقادم العقوبة(قد تنقضي العقوبة بمضي الزمن ويعرف  •
أو بامتناع تنفيذ العقوبة بصدور عقوبة اشد منها أو لزيادة العقوبة عن الحد  •

  .األقصى لها
  . يلغي هذا الوقفأنأو انتهاء المدة المحددة لوقف التنفيذ دون  •
 يجعل من السلوك المعاقب عليه سلوكا مباحا وغير أو أن يصدر قانون جديد •

وفاة المحكوم عليه ومضي المدة (مجرما أما ما سنتناوله من أسباب وهي 
  .والعفو ورد االعتبار

إن مرور الزمن وتقادمه علي صدور الحكم  ):التقادم(مضي المدة : أوال•
س أثار هذا  تنفذ هذه العقوبة يمحو من عقول الناأنالنهائي بالعقوبة ودون 

  .جلهاأالحكم وينسيهم الجريمة التي صدر الحكم من 

قانون حدد مدة وألنه ال توجد مصلحة للمجتمع في تذكر أمره طواه الزمان وال
ال   تبقي أثار الحكم بالعقوبة إال ماأنإذا من غير المعقول للتقادم بالعقوبة،

من أعين الناس نهاية والن المجرم يفوت عليه مصالح كثيرة من جراء هروبه 
  .وعن السلطة وذلك ما سبب اإلثم الذي يعادل العقوبة

تقادم الدعوي يتم  :التمييز بين تقادم الدعوي وسقوط العقوبة بتقادم الزمن-
لعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع الدعوي الجنائية خالل المدة الذي يحددها 

قوبة يبدأ من ساعة صدور القانون ويعتبر اقل من مدة تقادم العقوبة وتقادم الع
  .الحكم النهائي بالعقوبة
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جميع العقوبات التي تنفذ بالقوة تكون محال  :العقوبات التي تسقط بالتقادم-
للتقادم، فاإلعدام واألشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والحبس علي اختالف مدده 

من في القانون الفلسطيني وهناك عقوبات ال تتقادم الن طبيعتها تتعارض و
 عقوبة المصادرة أوهذه العقوبات الحرمان من الوظائف والحقوق والمزايا 

ومراقبة البوليس حيث تبدأ خالل فترة محددة وتنتهي خالل مدة حددها 
  .القانون

  :مدة التقادم-

  .أما بالنسبة لعقوبة الجنحة خمسة سنوات -

  .المخالفات تسقط بمضي سنتين من صدور الحكم -

مة لسقوط الدعوي فهي اقل من المدة التي تسقط بها العقوبة أما المدة الالز -
وهي العشر سنين في الجنايات وثالث سنين في الجنح وسنة واحدة في 

  .المخالفات والقانون الفلسطيني مطابق للقانون المصري بذلك

تبدأ مدة التقادم من تاريخ صدور الحكم النهائي أو من  :متى تبدأ مدة التقادم-
  .اء االستئناف بالنسبة للعقوبات الصادرة بشأن الجنح والمخالفاتتاريخ انته

يبدأ التقادم إذا كان الحكم حضوريا  :متى يبدأ التقادم في القانون المصري-
من الوقت الذي يصبح فيه الحكم قطعيا وباتا أما إذا كان الحكم غيابا قيد من 

  .تاريخ صدور الحكم الغيابي

المحكوم  :ع مدة التقادم بالقبض علي المحكومتتقط :انقطاع ووقف التقادم•
عليه وتنفيذ الغرامة في الذمة المالية عليه يوقف التقادم وارتكاب جريمة 

  .أخري يقطع التقادم السابقة حيث يبدأ احتساب المدة من جديد
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 تقادم العقوبة ال يؤثر إال في العقوبة  أن:األثر المترتب علي تقادم العقوبة-
لي الجاني فقط وبالتالي ال يؤثر علي العقوبات التبعية المحكومة بها ع

  .والتكميلية

 أنمن المبادئ المميزة للقانون الجنائي الحديث  :وفاة المحكوم علية: ثانيا•
...  في الخصومة الجنائية يكون طرفاًأنالشخص الحي هو فقط الذي يمكن 

يذه مستحيال وال أما إذا توفي المحكوم عليه بعد صدور الحكم البات أصبح تنف
  ..يجوز إحالل الورثة محل المورث في تنفيذ العقوبة

الوفاة تسقط جميع العقوبات سواء  :الطبيعة القانونية لوفاة المحكوم عليه-
كانت بدنية أو سالبة للحرية أما بالنسبة للعقوبات المالية فاألمر يختلف حيث 

  .ه المتوفىيجيز القانون اإلجراءات تنفيذ هذه العقوبات علي ترك

  :العفو عن العقوبة: ثالثا

العفو من اإلجراءات القانونية التي تباشرها السلطة :تعريفه واختصاصه -
المختصة للدولة ممثلة في رئيس الدولة والغرض منه تجريد السلوك 

  .اإلجرامي من صفته اإلجرامية فيمتنع تحريك الدعوي بعد صدور العفو

  :أنواع العفو-

     .ةعفو عن الجريم -1

  .عفو عن العقوبة -2

عند صدور العفو الشامل من رئيس الدولة توقف  :العفو عن الجريمة -1
  .اإلجراءات في تحريك الدعوي
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يتمثل في العفو عن العقوبة الصادرة بحق المحكوم  :العفو عن العقوبة -2
  .عليه كلها أو بعضها أو استبدالها بأخف منها

هدف إلي تحقيقها وهو تدارك الخطأ الذي يقع الغاية التي ي :الحكمة من العفو-
من انقضاء أو تخفيف وتيسير الرأفة بمن يثبت أثناء توقيع العقوبة عليه انه 
حسن السير والسلوك وان يوجد قانون أصلح للمتهم وبالتالي لم يعد يستفيد 

  .المتهم من تخفيف العقوبة

ه نصت مادة لرئيس الدولة حق إصدار العفو وعلي :سلطة إصدار العفو-
   .من مرسوم الدستور الفلسطيني) 160(

 تكون جميع طرق الطعن قد أنيلزم لمزاولة هذا الحق   :شروط إصدار العفو•
  .استنفذت وأصبح احكم باتا

  :العفو في القانون الفلسطيني نوعين•

وفيه تزول كل اآلثار المترتبة علي الجريمة والعقوبة معا  :العفو المطلق -1
  . بالعفو الشاملوهو ما يعرف

وهنا يكون العفو مقيدا بشروط معينه ال بد من قيامها ان  :العفو المقيد -2
يكون عفوا بديال تبديل العقوبة بأخف منها أو بتأهيل العقوبة للمدة التي يراها 

  .الرئيس

  :أثار العفو

يترتب علي ذلك عدم تنفيذ العقوبة ولكن السلوك اإلجرامي يبقي جريمة  -1
  .لقانونفي مدي ا
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إال إذا نص أمر العفو . تبقي العقوبات التكميلية والتبعية سارية المفعول -2
  .علي خالف ذلك

  :رد االعتبار: رابعا

رد االعتبار يعني رفع اآلثار الشائنة التي تلحق بالمحكوم عليه في  :تعريفه -
جناية أو جنحة من جزاء الحكم عليه ويقضي برد االعتبار إذا توافرت 

 التي يتطلبها القانون وتختلف عن العفو عن العقوبة بان رد االعتبار الشروط
  .يمحو فيما يتعلق بالمستقبل جميع اآلثار والنتائج المترتبة علي الحكم باإلدانة

  :أنواع رد االعتبار•

   .الثاني قانونيواألول قضائي 

 هو الذي يصدر بحكم قضائي بناءا علي طلب المحكوم عليه الذي: القضائي -
  .يرغب في ذلك

  .هو الذي يصدر بقوة القانون دون حاجة لطلب المحكوم عليه: القانوني -

  :شروط رد االعتبار

  :أوال شروط رد االعتبار القضائي -

 تكون العقوبة قد نفذت بالكامل أو صدر عفو عنها أو سقطت أنال بد من  -1
   .بالتقادم

  .وبة أو صدور العفو عنها تنقضي مدة ستة سنوات علي انتهاء تنفيذ العقأن-2

 يوفي المحكوم عليه بجميع ما حكم عليه من غرامة أو تعويض أو أن-3
   .مصاريف
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  . يثبت المحكوم عليه بأنه حسن السلوكأن -4

ال بد أوال من تقديم المحكوم  :اإلجراءات المتطلبة في رد االعتبار القضائي-
 شخصية الطلب وتاريخ عليه طلب للنيابة العامة وان يتضمن هذا الطلب بيان

الحكم الصادر له واألماكن التي أقام فيها من تاريخ صدور الحكم وتقوم النيابة 
 يقدم هذا الطلب إلي محكمة أنبالتحقيق من صحة هذه البيانات ويجب 

  .الجنايات خالل مدة ثالث شهور حتى يتم النظر فيه

  :إلغاء الحكم برد االعتبار -

 أخري علي الطالب لم تكن المحكمة علي  يظهر سبق صدور أحكامأن -1
   حكمت برد االعتبارأنعلم بها وقت 

  . يصدر عليه حكم بجريمة أخري بعد رد االعتبارأن -2

  :رد االعتبار القانوني: ثانياً

بالنسبة للمحكوم عليه بجناية أو جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء  -1
  ة سنةمسروقة أو غيرها أو حتى مضي مدة اثنتا عشر

  .بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة حتى مضي منها ستة سنوات -2

يترتب علي ذلك محو الحكم السابق  :اآلثار الجنائية المترتبة علي رد االعتبار
بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام األهلية والحرمان من 

كوم بالتمتع بكامل الحقوق الحقوق وسائر اآلثار الجنائية ويعود بالتالي المح
  .والمزايا التي حرم منها

  ،،،مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق
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