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الوحدة التعميمية األولى
مقدمة تاريخية
األساس الفمسفي والقانوني لمتجريم والعقاب
الكممات المفتاحية:
النظرية اإلسالمية  -التجريـ  -العقاب  -مبدأ حرية االختيار  -النظرية التقميدية  -المسؤولية األخالقية

 -الذنب  -األسباب المخففة التقديرية  -النظرية الوضعية  -تصنيؼ المجرميف  -السياسة الجنائية -

مفيوـ الحتمية  -النظرية االجتماعية  -الخطورة اإلجرامية  -التدابير االحت ارزية  -التدابير اإلصالحية
 -الدفاع االجتماعي.

الممخص:
الجريمة ظاىرة قديمة عرفتيا المجتمعات البشرية ،وبعد قياـ الدولة ظيرت مفاىيـ جزائية متطورة قُننت في
تشريعات ،كاف أىميا تشريع حمورابي ،وتشريع الفينيقييف ومصر القديمة والصيف ،ثـ جاء اإلسالـ
فأعطى الدولة سمطة العقاب ،وجرـ األفعاؿ المخالفة ألسس المجتمع اإلسالمي بتشريعات مكتوبة ،ثـ

ظيرت في القرف الثامف عشر مبادئ الحرية والعدالة والمساواة ،مما ميد لظيور أوؿ مدرسة جزائية في

التاريخ ،ىي المدرسة التقميدية ،وفي أعقابيا ظيرت مدارس جديدة تعدؿ مف أفكارىا أو ترفضيا بكامميا،

كالمدرسة التقميدية الجديدة ،والمدرسة الوضعية اإليطالية ،ومدرسة الدفاع االجتماعي.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى معرفة المقصود مف ما يمي:

انعكاس لفمسفة السمطة الحاكمة وسياساتيا ،وتنفي ٌذ لما تضعو مف إستراتيجيات وخطط إلدارة
 .1التشريع
ٌ
الدولة وتنظيـ المجتمع.
َّ .2
حدد العمماء والفالسفة والفقياء القديمة االتجاىات العامة في التجريـ والعقاب ،وصاغوا نظريات متكاممة
في مكافحة الجريمة وعالج السموؾ اإلجرامي.

 .3الشريعة اإلسالمية ىي أـ الشرائع ،وأكثرية الدوؿ تتبنى اتجاىات وضعية في التجريـ والعقاب ،لكف تأثير
الشريعة اإلسالمية يظؿ واسعاً في قوانينيا الجزائية.

 .4يجب دراسة النظريات التقميدية والوضعية واالجتماعية والدفاع االجتماعي ،في النظاـ الجزائي السوري،
فالمشرع السوري استعاف بما يتالءـ مع طبيعة البيئة االجتماعية في سورية ،وظروفيا وأوضاعيا

ومنطمقاتيا اإليديولوجية الفمسفية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية.
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 .5تتبنى النظريات المعتمدة في ىذا الكتاب االتجاه الحديث السائد في جميع دوؿ العالـ تقريباً ،والداعي إلى
االىتماـ بشخصية المجرـ ،ومالئمة المحاكمة والعقوبة والتدبير مع ىذه الشخصية بيدؼ إصالحيا

وتأىيميا اجتماعياً.
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تمهيد:
الجريمة ظاىرة قديمة ،عرفتيا المجتمعات البشرية منذ بداية التنظيـ االجتماعي( .)1فحينما ظيرت السػمطة
الحاكمة لدى التجمعات البشرية ،انطالقاً مف سمطة رب األسرة إلػى شػيخ العشػيرة أو القبيمػة ،بػدأت بوضػع

وجرمػت كػؿ فعػؿ يمػس بػأمف الجماعػة ونظاميػا ،أو يشػكؿ اعتػداء عمػى حيػاة
قيود عمى تصرفات األفػرادَّ ،
الفرد أو مالو أو سالمتو الجسدية ،وعاقبت عمى ىذه األفعاؿ بعقوبات جزائية(.)2

وقد كاف العقاب في مطمع العصور القديمة موكالً إلى المجنى عميػو ،فيػو الػذي يقػتص مػف الجػاني بتأييػد

الجماعة التي يعيش فييا ومؤازرتيا .ولكف ما لبثػت سػمطة العقػاب حتػى انتقمػت تػدريجياً إلػى شػيخ العشػيرة

أو القبيمة ،الذي جمع في يده سمطة إجراء المحاكمة واصدار الحكـ وتنفيذ العقوبة.

ولكػػف حينمػػا ظيػػرت الدولػػة تولػػت بنفسػػيا سػػمطة العقػػاب فػػي الج ػرائـ التػػي تمػػس بكيانيػػا ،كج ػرائـ الخيانػػة،
والتمرد ،واالعتداء عمى رئيس الدولػة ،وعػدـ االنضػماـ إلػى صػفوؼ الجػيش وقػت الحػرب ،واالعتػداء عمػى

اآللية والمقدسات الدينية .ثـ توسعت الدولة في سمطتيا ،فػاحتكرت لنفسػيا سػمطة العقػاب كاممػة ،وصػارت
تممؾ تحديد األفعاؿ التي تعد جرائـ ،ومحاكمة المجرميف ،وتنفيذ العقوبة فييـ.

وبعػػد قيػػاـ الدولػػة ظيػػرت عنػػد بعػػض الشػػعوب القديمػػة مفػػاىيـ جزائيػػة متطػػورة ،قُننػػت فػػي تش ػريعات ،كػػاف
أىميػػا تشػريع حمػػورابي ،وتشػريع الفينيقيػػيف ومصػػر القديمػػة والصػػيف ،والفكػػر الالتينػػي الػػذي صػػاغ الشػرائع
اليونانيػػة والرومانيػػة القديمػػة .وتتصػػؼ ىػػذه التش ػريعات عموم ػاً بػػرد الفعػػؿ العنيػػؼ ضػػد الج ػرائـ ،وتطبيػػؽ
عقوبات بدنية بالغة القسوة والوحشية ،ىدفيا االنتقاـ والثأر

()3

واإلخافة واإلرىاب .وكانت ىذه الصفة تبػرز

بأعنؼ صورىا ،عندما تكوف الجريمة ماسة بأمف الدولة أو بالديف.

وجاء اإلسالـ بفمسفة جزائية جديدة تقوـ عمى إعطػاء الدولػة سػمطة العقػاب بصػورة كاممػة ،وتجػريـ األفعػاؿ
المخالفػػة ألسػػس المجتمػػع اإلسػػالمي بتش ػريعات مكتوبػػة ومحػػددة ومعمنػػة ،ومسػػاءلة المجػػرـ اسػػتناداً لمبػػدأ
حرية االختيار والمسؤولية األخالقية والذنب ،ومعاقبتو بجزاء عادؿ يتناسب مع جسامة جريمتو.
ولـ يكف تطور الفكر الجزائي كبي اًر في العصور الوسطى وأوائؿ العصور الحديثة .فقػد ظيػرت أفكػار قيمػة
لع ػػدد م ػػف المفكػ ػريف مث ػػؿ «توم ػػا األك ػػويني» ( 1225ػ  ،)1274و «توم ػػاس م ػػور» ( 1478ػ  ،)1535و
 ) 1مرحلة ما قبل الكتابة غري معروفة لدى علماء الطبيعة والتاريخ واألنرتوبولوجيا وغريهم إال من خالل ادلستحاثات وادلكتشفات األثرية ،وهذه مل تكنن
كافية لتحديد تاريخ وجود اإلنسان على األرض حتديداً دقيقاً ،وكذلك تارخيه االجتماعي واالقتصادي والفلسفي والقانوين.
 )2اجلنرامم الننك كاننع معروفننة عتنند ا تمعنات القدميننة ،هنني القتنل والسننرقة ن وخاصننة قننرقة ادلوا ني ن وتتناول بعننا األمعمننة وخالفنة تقالينند اجلماعننة...
وأقاليب ارتكاب هذه اجلرامم فردية ،على األغلب ،ونابعة من بسامة حياة تلك ا تمعات وفطرهتا.
 )3كاننع حةنة اجلماعننة االنتقنا والثنرر مننن الشنجلا اجلناين تقننو علنى أننه اعتنندى علنى اجلماعنة ،وأخننل بتظامهنا وأمتهنا ،فرصننبم مسنتحقاً لعننذاب
مقيم.
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«ج ػػاف باتيس ػػت ديالبورت ػػا» ( 1535ػ ػ ،)4()1615ولك ػػف ى ػػذه األفك ػػار ل ػػـ تك ػػف كافي ػػة لتك ػػويف فك ػػر ج ازئ ػػي
متكامؿ ،قادر عمى إلغاء األفكار القديمة والحموؿ مكانيا .ليذا ظمت الدوؿ تنظر إلى المجرميف عمى أنيـ
أشرار تقمص الشيطاف جسدىـ ،فأفسد روحيـ ،وال بد مف معاممتيـ بأشد األساليب قسوة وصرامة.
واستمر الوضع عمى ىذه الحاؿ ،إلى أف اختمرت في القرف الثامف عشر مبادئ الحرية والعدالة والمساواة،
الت ػػي مي ػػدت لقي ػػاـ الث ػػورة الفرنس ػػية ،ولقم ػػب ال ػػنظـ واألفك ػػار ف ػػي أوروب ػػا ،والت ػػي امت ػػدت ثارى ػػا إل ػػى الع ػػالـ
بمجموع ػػو .وقػػػد ثػػػار المفكػ ػػروف الفرنسػػػيوف «ج ػػاف جػ ػػاؾ روس ػ ػػو» و «مونتيس ػ ػػكو» و «ف ػػولتير» ،والفقيػػػو
اإليطػػالي «بكاريػػا» ،والفيمسػػوؼ اإلنكميػػزي «بنتػػاـ» ،والفيمسػػوؼ األلمػػاني «كانػػت» ،عمػػى تعسػػؼ القضػػاة،
وتعذيب المتيميف والحكـ عمييـ ،وتطبيؽ العقوبػات الالإنسػانية ،وطػالبوا بنظػاـ قػانوني إنسػاني ،وبعقوبػات
قانونية وعامة ومتساوية وضرورية ومتناسبة مع الضرر الذي تحدثو الجريمة.

()5

وفػػي ىػػذا الطوفػػاف الفكػػري ولػػدت أوؿ مدرسػػة جزائيػػة فػػي التػػاريخ ،ىػػي المدرسػػة التقميديػػة ،فجػػاءت بفمسػػفة
جزائية متكاممة ،وفكر جزائي موحد ،أحدث ثورة في المفاىيـ ،وتغيي اًر جذرياً في النظـ والتشريعات.
وفػػي أعقػػاب ىػػذه المدرسػػة ظيػػرت مػػدارس جديػػدة تعػػدؿ مػػف أفكػػار المدرسػة التقميديػػة أو ترفضػػيا بكامميػػا،
كالمدرس ػػة التقميدي ػػة الجدي ػػدة ،والمدرس ػػة الوض ػػعية اإليطالي ػػة ،والم ػػدارس االجتماعي ػػة ،والمدرس ػػة الوض ػػعية
االنتقادي ػػة ،والمدرس ػػة الذرائعي ػػة ،واالتح ػػاد ال ػػدولي لمق ػػانوف الج ازئ ػػي ،والجمعي ػػة الدولي ػػة لمق ػػانوف الج ازئ ػػي،
والمدرسػػة الفنيػػة القانونيػػة ،والمدرسػػة العمميػػة ،والمدرسػػة الماركسػػية ،ومدرسػػة الػػدفاع االجتمػػاعي ،ومدرسػػة
الدفاع االجتماعي الحديث...
وىػػذه المػػدارس ال تتسػػاوى جميع ػاً فػػي األىميػػة .فمنيػػا مػػا طغػػى ،منػػذ القػػرف التاسػػع عشػػر ،عمػػى بعػػض
تشريعات العالـ طغياناً كامالً ،ومنيا ما ظؿ أثره منذ نشأتو محدوداً .وفػي عصػرنا الحاضػر ،تتنػازع الفكػر
الجزائي خمس نظريات كبرى.

 )1راجن كتابتنا علنم اإلجنرا وعلنم العقناب ن دراقنة حتليلينة أقنباب اجلرمينة وعننالج السنلوي اإلجرامني ،الطبعنة الثانينة ،مطبوعنات جامعنة الكوينع ن
ذات السالقل للطباعة والتشر والتوزي ن الكويع ،1991 ،ف  62ن  ،63ص  97ن .98
 )2راجن األصننول التارخييننة للتةننرب والعقنناب د .مننود منه جننالل ،أصننول التةننرب والعقنناب السياقننة اجلتاميننة ادلعاصننرة ن دراقننة مقارنننة ،رقننالة
دكتوراه ،جامعة عني مشس ،القاهرة ،2114 ،ص  25ن .72
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أولا ػ النظرية اإلسالمية.
ثاني ا ػ النظرية التقميدية.
ثالث ا ػ النظرية الوضعية.
رابعا ػ النظرية االجتماعية.
خامسا ػ نظرية الدفاع االجتماعي.
وسندرس ىذه النظريات عمى التوالي ،مخصصيف لكؿ نظرية فصالً مستقالً.
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أهداف الدراسة:
 .1ال يصػػدر التشػريع فػػي أي دولػػة ،قػػديماً وحػػديثاً ،بيػػدؼ اإلدارة والتنظػػيـ والحمايػػة واألمػػف فحسػػب،
انعكاس لفمسفة السػمطة الحاكمػة وسياسػاتيا ،وتنفيػ ٌذ لمػا تضػعو مػف إسػتراتيجيات وخطػط
وانما ىو
ٌ
إلدارة الدولة وتنظيـ المجتمع ،ومف ذلؾ حماية األمف والنظاـ ،والحفاظ عمى حقوؽ المواطنيف في

الحياة والحرية والسالمة والعيش اآلمف.
 .2حػ َّػدد العممػػاء والفالسػػفة والفقيػػاء منػػذ العصػػور القديمػػة االتجاىػػات العامػػة فػػي التج ػريـ والعقػػاب،
وص ػػاغوا نظري ػػات متكامم ػػة ف ػػي مكافح ػػة الجريم ػػة وع ػػالج الس ػػموؾ اإلج ارم ػػي .وعم ػػى كثػ ػرة ىػػػذه
النظريػػات فقػػد اخترنػػا خمس ػاً منيػػا فقػػط ،لد ارسػػتيا فػػي مقدمػػة ىػػذا الكتػػاب ،بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى
فمسفتيا وأفكارىا ونظميا مف جية ،وعمى مدى عالقة التشػريع القػائـ فػي سػورية بيػا ،وتأثيرىػا فػي
ىذا التشريع مف جية ثانية.
 .3فالشػريعة اإلسػػالمية ىػػي أـ الشػرائع ،ومطبقػػة فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية ،واذا كانػػت
أكثرية ىذه الدوؿ تتبنى اتجاىات وضعية في التجريـ والعقاب ،فإف تأثير الشريعة اإلسالمية يظؿ
واسعاً في قوانينيا الجزائية .أما بالنسبة لمنظريات األخرى التقميدية والوضعية واالجتماعية والػدفاع
االجتمػػاعي ،فػػإف د ارسػػتيا فػػي النظػػاـ الج ازئػػي السػػوري أمػػر الزـ ،ألف المشػػرع الس ػوري لػػـ يكتػػؼ
بتبني نظرية واحدة مف ىذه النظريات ،وانما أخذ مف كؿ بستاف زىرة ،حسب ما يتالءـ الحػاؿ مػع
طبيع ػػة البيئ ػػة االجتماعي ػػة ف ػػي س ػػورية ،وظروفي ػػا وأوض ػػاعيا ومنطمقاتي ػػا اإليديولوجي ػػة الفمس ػػفية
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 .4تتبنى جميع النظريات المعتمدة في ىذا الكتاب االتجاه الحديث السائد اليوـ فػي جميػع دوؿ العػالـ
تقريب ػاً ،والػػداعي إلػػى االىتمػػاـ بشخصػػية المجػػرـ ،ومالءمػػة المحاكمػػة والعقوبػػة والتػػدبير مػػع ىػػذه
الشخصية بيدؼ إصالحيا وتأىيميا اجتماعياً.
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النظرية اإلسالمية
أساس التجريـ والعقاب في اإلسالـ ىو مصمحة المجتمع اإلسالمي ،بوصفو كياناً دينياً ودنيوياً ،لو قواعده
وقيمو وأىدافو( ،)6ومصمحة الفرد بحمايتو والمحافظة عمى حقوقو ومصالحو ،وبردعو وارشػاده وتوجييػو إذا
ما ارتكب فعالً تحرمو الشريعة.
ويقيـ التشريع اإلسالمي فمسفتو في التجريـ والعقاب عمػى أسػاس مبػدأ «حريػة االختيػار» .فػا تعػالى مػن
اإلنسػػاف نعمػػة العقػػؿ ،ثػػـ بػػيف لػػو طريػػؽ الخيػػر والشػػر ،وأمػره بسػػموؾ الطريػػؽ األوؿ واالبتعػػاد عػػف الطريػػؽ
الثاني ،ولو بعد ىذا أف يختار أفعالو ،وىو مسؤوؿ عنيا .ومضموف ىذه المسؤولية ،أنو إذا ما وقع اختيار
اإلنساف عمى فعؿ يخالؼ أوامر الشارع ،فإنو يعد مذنباً ،ويجازى في الحياة الدنيا عمى ذنبو ،واذا ما أفمػت
مف العقاب الدنيوي ،فسوؼ يكوف عرضة لمعقاب األخروي(.)7
وقد استنبط فقياء اإلسالـ مف القرف والسنة أنواعاً ثالثة مف الجرائـ(:)8
أولا ـ جرائم الحدود :وىي الجرائـ المعاقػب عمييػا بحػد ،والحػد حػؽ مػف حقػوؽ ا تعػالى ،مػرتبط بػالمجتمع
اإلسالمي ارتباطاً كمياً .وقد اختمؼ فقياء المسمميف في عدد جػرائـ الحػدود ،فمػنيـ مػف حصػرىا فػي خمػس
جرائـ ،ومنيـ مف وسعيا إلى إحػدى عشػرة جريمػة .ولكػف الػرأي الػراج عنػد أغمػب الفقيػاء أنيػا سػبع ىػي:
الزنا والقذؼ والشرب والسرقة والحرابة والردة والبغي.

()9

ثانيا ـ جرائم القصاص والدية :وىي الجرائـ المعاقب عمييػا بقصػاص أو ديػة أو بكمتييمػا معػاً .والقصػاص
مقدر بحد واحد ،ومف حؽ األفراد ،ألف المجنػي عميػو ىػو المتضػرر المباشػر مػف الجريمػة ،فيػو أولػى بػأف
تشفى نفسو ،ويناؿ التعويض عف الخسارة المادية والمعنوية التي حمت بو.

 )1األخنال والقنيم اإلقننالمية هني معينار قننلوي الفنرد ا تمن اإلقننالمي ،وهني النك يتكننون متهنا قنلوي اإلنسننان ادلسنلم .وكلمنا كننان الفنرد قريبناً مننن
هذه األخال والقيم ،كلما كان قريباً من اهلل تعاىل ورقوله (ص).
 )2و ذلنك جناء قولننه تعناىل «وأن لنيس لننسننان إال منا قنعى ،وأن قننعيه قنوف ينرى ،مث جينهاه اجلنهاء األوى» .وقولنه تعنناىل «ومنن يعمنل مثقننال ذرة
خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرة راً يره».
 )3راجن تصننتيا اجلنرامم الفقننه اإلقننالمي كتابتننا التشنري اجلهامنني ادلقننارن ن الفقننه اإلقننالمي والقننانون السننوري ،اجلننهء األول ،ادلبننادئ العامننة،
مطبوعات جامعة دمشق ،1981 ،ف 21ن ،28ص 36ن.44
 )4مود لتوت ،اإلقال عقيدة و ريعة ،الطبعة اخلامسة ،القاهرة (بدون تاريخ) ،ص  311وما بعدها.
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وج ػرائـ القصػػاص والديػػة ىػػي الج ػرائـ الواقعػػة عمػػى األشػػخاص ،أو مػػا يمكػػف تسػػميتيا بػ ػ «ج ػرائـ الػػدماء»،
وتقػػوـ عمػػى القاعػػدة المسػػتمدة مػػف اآليػػة الكريمػػة« :وكتبنػػا عمػػييـ فييػػا أف الػػنفس بػػالنفس ،والعػػيف بػػالعيف،
واألنػػؼ بػػاألنؼ ،واألذف بػػاألذف ،والسػػف بالسػػف ،والجػػروح قصػػاص( »..سػػورة المائػػدة ،اآليػػة  .)45وج ػرائـ
القصاص والدية ىػي خمػس جػرائـ :القتػؿ العمػد ،والقتػؿ شػبو العمػد ،والقتػؿ الخطػأ ،والجنايػة عمػى مػا دوف
النفس عمداً ،والجناية عمى ما دوف النفس خطأ.
ثالثا ـ جرائم التعزير :وىي األفعاؿ التي يعاقػب ولػي األمػر عمػى ارتكابيػا ،ولػـ يػرد نػص عمييػا فػي القػرف
أو السػػنة أو اإلجمػػاع .وتحديػػد ىػػذه الج ػرائـ وعقوباتيػػا ،ىػػو مػػف حػػؽ ولػػي األمػػر (أي السػػمطة التش ػريعية)
ش ػريطة التقيػػد بمبػػادئ الش ػريعة اإلسػػالمية وقواعػػدىا وأسسػػيا ج ػرائـ التعزيػػر ،عمػػى خػػالؼ ج ػرائـ الحػػدود
والقصػػاص والديػػة ،غيػػر محػػددة فػػي الكتػػاب أو السػػنة ،وىػػي متروكػػة لتقػػدير ولػػي األمػػر حسػػب ظػػروؼ
المكػػاف والزمػػاف .ومثػػاؿ ىػػذه الجػرائـ ،الرشػػوة ،والغػػش ،وشػػيادة الػػزور ،وخيانػػة األمانػػة ،والسػرقة مػػف غيػػر
حرز ،وأكؿ الدـ والميتة ولحـ الخنزير ،وتقبيؿ الصبي أو المرأة األجنبية.

()10

ولردع ىذه الجرائـ تبنت الشريعة اإلسالمية أنواعاً مختمفة مف العقوبات ،تأتي عمى رأسيا:
 العقوبات البدنية ،وىي :الرجـ والجمد والقطع والقتؿ والصمب. ثـ تأتي بعدىا العقوبات السالبة لمحرية وىي :الحبس والنفي والتغريب. العقوبات الماسة بالحقوؽ وىي :العزؿ والحرماف. العقوبات النفسية وىي :الوعظ والتوبيخ والتيديد واليجر والتشيير. -العقوبات المالية وىي :الدية والغرامة والمصادرة(.)11

 )1راج ابن تيمية ،السياقة الشرعية إصالح الراعي والرعية ن بريوت ،1966 ،ص .96
 )2للتوق هذه العقوبات راج كتابتا التشري اجلهامي ادلقارن ،ص 319ن.382
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النظرية التقميدية
شاركت في وضع النظرية التقميدية مدرستاف ،تكمالف الواحدة منيما األخرى ،وىما:
أوالً ػ المدرسة التقميدية.
ثانياً ػ المدرسة التقميدية الجديدة.
وسندرس راء ىاتيف المدرستيف ،في المبحثيف التالييف:
أ -المدرسة التقميدية
تتكوف المدرسة التقميدية مف مواقؼ و راء نادى بيا عدد مف الفقياء والفالسفة والمفكريف ،يأتي عمى رأسيـ
الفقي ػ ػػو اإليط ػ ػػالي الكبي ػ ػػر «بكاري ػ ػػا» " 1738( "Beccariaػ ،)12()1974والفيمسػ ػ ػػوؼ االنكمي ػ ػػزي «بنت ػ ػػاـ»
"1748( "Benthamػ ،)1832والفقيو األلماني «فويرباخ» "1775( "Feurbachػ.)1832
وتقوـ فمسفة المدرسة التقميدية عمى األسس األربعة التالية:
أولا ـ حرية الختيار :ومعناىا أف اإلنساف يممؾ عقالً واعياً وارادة حرة ،يستطيع بيما تحديد مواقفو وضبط
تصرفاتو .وموجػو االختيػار فػي نظػر «بنتػاـ» ىػو «المنفعػة» أو «المػذة» .فاإلنسػاف يميػؿ بطبيعتػو لتحقيػؽ
أكبر قدر ممكف مف المنفعػة لنفسػو .فيػو يػوازف قبػؿ اإلقػداـ عمػى أي فعػؿ ،بػيف مقػدار مػا سػيحققو لػو ىػذا
الفعػػؿ مػػف منفعػػة (أو لػػذة) ،ومػػا سػػيجمبو ل ػػو مػػف ضػػرر (أو ألػػـ) ،ثػػـ يختػػاره عنػػدما يكػػوف نفعػػو أكبػػر مػػف
ضرره ،والعكس صحي .
ثاني ـ ا ـ المســؤولية األخال يــة :ومعناىػػا أنػػو إذا كػػاف الفػػرد واعي ػاً وحػػر اإلرادة ،فعميػػو بمقتضػػى المبػػادئ
األخالقية أف يتحمؿ تبعة أفعالو .فمف يرتكب خطأ فيو مسؤوؿ عف النتائج المترتبة عمى ىذا الخطأ.
ثالثـ ا ـ الـبنب :ويػراد بػو أف الجريمػة فعػؿ ثػـ ،وكػؿ مػف يرتكبيػا عػف وعػي وارادة فيػو مػذنب .والػذنب ىػو
 )1وض ادلركيه «قيهار بونيهانا دوبكاريا» كتابه (اجلرامم والعقوبات)  Des Delits et des Peinesعا  ،1764حيتما كان السادقة والعشرين من
عمره .و أقل من قتتني عمع أفكاره أرجاء أوروبا .وقد ترجم الكتاب إىل اللغنة الفرنسنية عنا  ،1766فتفنذت نسنجله األينا األوىل ،مث أعيند
مبعه قع مرات خالل قتة أ هر .و أثتاء هذه الفرتة زار «بكاريا» باريس ،فاقتقبل فيها اقتقبال الفاحتني ،بعد أن حظينع أفكناره بترييند عندد
كبري من الفالقفة وادلفكرين ،أمثال «فولتري» و «ديدرو» و «قريفان».
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األساس الذي ترتكز عمييا الدولة في حقيا بالتدخؿ لمعقاب ،أي لمجازاة المذنب.
رابع ا ـ العقوبة :وىي رد فعؿ ضروري لمدفاع عف المجتمع .وال يتحقؽ ىذا الدفاع إال بفػرض عقوبػة تقػاس
بمقػػدار الضػػرر الػػذي تمحقػػو بالجماعػػة وبػػالمجنى عميػػو ،وبالقػػدر الػػذي يحقػػؽ المنفعػػة الخاصػػة ،أي ردع
المجرـ (الردع الخاص) ،والمنفعة العامة ،أي إخافة أفراد المجتمع (الردع العاـ).

وعمى أساس ىذه المفاىيـ الفمسفية ،بنت المدرسة التقميدية عدداً مف المواقػؼ القانونيػة ،نمخػص أىميػا فػي
اآلتي:
 .1األخذ بمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات .وتطبيؽ ىذا المبدأ ضػروري ،ليكػوف الفػرد عمػى عمػـ مسػبؽ
بالجريمة والعقوبة ،فيوازف بيف منفعة الجريمة وألـ العقوبة .كمػا أرادت المدرسػة التقميديػة أف يكػوف
ىذا المبدأ ضماناً لمحريات الفردية.
 .2إلغ ػػاء العقوب ػػات الالإنس ػػانية ،الت ػػي تي ػػدؼ إل ػػى االنتق ػػاـ م ػػف المج ػػرـ وتعذيب ػػو (كعقوب ػػات الح ػػرؽ
والتقطيع والتمزيؽ والغمي بالماء ،)...واالستعاضة عنيا بعقوبات عادلة ومالئمة إلنسانية الفرد.
 .3تطبيػػؽ المسػػاواة المطمقػػة فػػي العقوبػػة .فالنػػاس سواسػػية أمػػاـ القػػانوف ،وال يجػػوز أف تفػػرض العقوبػػة
عمى الفرد استناداً لمنشئو الطبقي ،أو ثروتو أو جنسو أو عرقو.
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 .4تنظيـ الخصومة الجنائية ،وم ارعػاة ضػمانات الػدفاع فػي مرحمتػي التحقيػؽ والمحاكمػة ،مثػؿ وضػع
قواعد لمتوقيػؼ االحتيػاطي ،وعػدـ تحميػؼ المػدعى عميػو اليمػيف قبػؿ اسػتجوابو ،وعمنيػة المحاكمػة،
وضماف حياد القضاة وحصانتيـ.
يمة المدرسة التقميدية في الفكر الجزائي:
ال ري ػػب ف ػػي أف المدرس ػػة التقميدي ػػة أح ػػدثت انقالبػ ػاً ف ػػي فمس ػػفة الفك ػػر الج ازئ ػػي ،ك ػػاف لػ ػػو أبع ػػد األث ػػر ف ػػي
التشريعات الجزائية منذ قياـ الثورة الفرنسية حتى اليوـ .فقػد أرسػت مبػادئ عظيمػة تتعمػؽ بحريػة االختيػار،
والمسؤولية األخالقية ،وشرعية الجرائـ والعقوبات ،والمساواة في العقوبة ،وثارت عمى العقوبػات الالإنسػانية
وحولتيا إلى عقوبات مفيدة ومالئمة إلنسانية الفرد.
 ) 1كانننع قنوانني العقوبننات دلرحلننة مننا قبننل الثننورة الفرنسننية ت ن لكننل جرميننة ثالثننة أننوا مننن العقوبننات عقوبننة لطبقننة التننبالء واأل نراف ،وعقوبننة لطبقننة
العسكريني ،وعقوبة لطبقة العوا .
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ولكف يعاب عمى المدرسة التقميدية بالمقابؿ أنيا تطرفت كثي اًر بمبادئيا .فقد تطرفت بمغاالتيػا فػي االسػتناد
عمػى مبػدأ حريػة االختيػار عمػى إطالقػو .فاإلنسػػاف لػيس حػر اإلرادة بصػورة دائمػة ،واف وراء خيا ارتػو دوافػػع
بيولوجيػة ونفسػػية واجتماعيػػة واقتصػػادية ال يجػػوز إغفاليػػا حػيف تقيػػيـ أفعالػػو .وتطرفػػت أيضػاً بقوليػػا بوجػػود
نوعيف مف المسؤولية فقط ،المسؤولية التامة والمسؤولية المعدومػة ،وبقوليػا بالمسػاواة المطمقػة فػي العقوبػة،
وبنظرتيا المادية إلى الجريمة ،وقطع صمتيا بشخصية المجرـ ،مع أف ىذه الشخصػية ىػي حجػر األسػاس
في كؿ تشريع عقابي(.)14
ولقػػد دفػػع ىػػذا التطػػرؼ عػػدداً مػػف أنصػػار المدرسػػة التقميديػػة إلػػى إعػػادة صػػياغة راء ىػػذه المدرسػػة ،لتنبثػػؽ
أفكارىـ عف مدرسة ثانية معتدلة ،سميت بػ «المدرسة التقميدية الجديدة» ،فما ىي ىذه المدرسة؟
ب -المدرسة التقميدية الجديدة
شارؾ عدد كبير مف المفكريف األوروبييف في صياغة راء المدرسة التقميدية الجديدة ،ومف أىميػـ :الفقيػاء
الفرنسػ ػػيوف «غيػ ػػزو»  Guizotو «جػ ػػوفري»  Jouffroyو «دى بروغمػ ػػي» Broglie

 Deو «شػ ػػارؿ

لوكػػاس»  Charles Lucasو«أورتػوالف»  Ortolanو«كػػوزاف»  ،Gousinوالفقيػػو االيطػػالي «روسػػي»
 .Rossiثػػـ انضػػـ إلػػى ىػػذه المدرسػػة ،فػػي النصػػؼ األوؿ مػػف القػػرف الحػػالي ،عػػدد مػػف الفقيػػاء الفرنسػػييف،
يػأتي عمػى أرسػيـ «غػارو» « Garraudوغارسػوف»  Garsonو«دونػديو دو فػابر» Donnedieu de
.Vabres
استندت فمسفة المدرسة التقميدية الجديدة عمى مفيوميف رئيسيف(:)15
األول ـ حرية الختيار:
وىو المفيوـ ذاتو الذي أخػذت بػو المدرسػة التقميديػة فػي تفسػير السػموؾ اإلج ارمػي .ولكػف المدرسػة التقميديػة
الجديدة أخذت مبدأ حرية االختيار بمفيومو النسبي وليس بمفيومو المطمؽ .فإرادة اإلنساف عند أعالـ ىذه
المدرسػ ػػة ،ليسػ ػػت ح ػ ػرة بصػ ػػورة دائمػ ػػة ،وىػ ػػي كثي ػ ػ اًر مػ ػػا تكػ ػػوف مقيػ ػػدة بمػ ػػؤثرات داخميػ ػػة (غ ارئػ ػػز ،وطبػ ػػاع،
ووراثة ،)...ومؤثرات خارجية (بيئة ،ومحيط حضاري ،ومستوى اقتصادي ،وثقافة ،وديف .)...ونتيجة ليػذا
 )1وصلع مغاالة ادلدرقة التقليدية نظرهتا ادلادية إىل اجلرمية إىل احلد الذي رمه فيه أنصارها للعدالة بامرأة معصنوبة العيتنني ،حتمنل ميهانناً بيند ،وقنيفا
باليد األخرى ،وبعد أن توازن بني الفعل والعقوبة ،ت رب بالسيا دون رؤية مرتكب اجلرمية.
رح هذين ادلبدأين كتابتا علم اإلجرا وعلم العقاب ،مرج قابق ،ف ،114ص  165ن .166
 )2راج
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التحميؿ ،رأت المدرسة التقميدية الجديدة أف المسؤولية األخالقية عند الفرد ليست واحػدة دائمػاً ،وال متسػاوية
عند جميع الناس ،وانما ىي مؤلفة مف عدة درجات ،وتختمؼ مف فرد إلى خػر ،وتختمػؼ فػي الفػرد الواحػد
حسب ظروؼ الزماف والمكاف.
الثاني ـ التوفيق بين العدالة والمنفعة:
فالعقوبػػة يجػػب أف تكػػوف قبػػؿ كػػؿ شػػيء عادلػػة ،أي متفقػػة مػػع المبػػادئ األخالقيػػة ،التػػي تقضػػي بتحمػػؿ
اء عادالً يتناسب مع جسامة فعمو .والعقوبة يجب أف تكوف في الوقت
اإلنساف تبعة أعمالو ،وذلؾ بنيمو جز ً

ذاتػػو نافعػػة .أي ضػػرورية ،يتحقػػؽ بتطبيقيػػا إصػػالح المجػػرـ ،ومصػػمحة المجتمػػع معػاً .وقػػد لخػػص أنصػػار
المدرسة التقميدية الجديدة ىذا المبدأ بقوليـ «ل أكثر مما هو عادل ،ول أكثر مما هو مفيد».
وانطالقاً مف ىذيف المفيوميف تبنت المدرسة التقميدية الجديدة عدداً مف القواعد التطبيقية ،مف أىميػا نػذكر
اآلتي:
ػدرج مسػؤولية البػال
تدرج مسؤولية القاصر بيف تماـ السابعة مف عمره ،والى حيف بموغو سف الرشػد ،وت ّ
1ػ ّ
حسب حالتو العقمية.

 2ػ الفصػػؿ بػػيف الجػرائـ السياسػػية والجػرائـ العاديػػة ،ومعاممػػة المجػػرميف السياسػػييف معاممػػة تتفػػؽ مػػع ىػػدفيـ
النبيؿ ،ودوافع اإليماف والعقيدة عندىـ.
3ػ إلغاء العقوبات غير المفيدة ،كقطع يد قاتؿ األب قبؿ إعدامو.
4ػ تفاوت العقوبات بيف حديف أعمى وأدنى ،وترؾ الحرية لمقاضي لفرض العقوبة المالئمػة لكػؿ حالػة ،بػيف
ىذيف الحديف.
5ػ ػ األخػػذ باألس ػػباب المخففػػة التقديري ػػة ،وىػػي أس ػػباب يعػػود تقػػديرىا لمقاض ػػي بعػػد د ارس ػػة ظػػروؼ الج ػػاني
العضوية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية.
6ػ ػ األخػػذ بأنظمػػة التخفيػػؼ العقػػابي ،كنظػػاـ األعػػذار القانونيػػة ،ووقػػؼ التنفيػػذ ،والعفػػو الخػػاص ،واإلف ػراج
الشرطي ،ورد االعتبار.
7ػ إصالح السجوف وجعميا أماكف مؤىمة لتقويـ المجرـ واصالحو.
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ويتحق ػػؽ ذل ػػؾ بإص ػػالح بن ػػاء الس ػػجوف ،وتص ػػنيؼ المس ػػجونيف إل ػػى طوائ ػػؼ بحس ػػب أنػ ػواع جػ ػرائميـ
وظػػروفيـ الشخصػػية ،وادخػػاؿ الرعايػػة الصػػحية واالجتماعيػػة إلػػى السػػجوف ،والتعمػػيـ العػػاـ ،والتعمػػيـ
الميني ،واإلرشاد الديني...
يمة المدرسة التقميدية الجديدة في الفكر الجزائي:
كاف ألفكار المدرسة التقميدية الجديدة أكبر األثر في عصرىا والعصور التالية لػو .فيي بحؽ ،أوؿ مدرسػة
حديثة وضعت فمسفة عقمية مقبولة ،وقريبة مف الواقع لمفيوـ حرية االختيار ،وىي أيضاً أوؿ مف ربط بيف
العدالػػة والمنفعػػة ،ونقػػؿ االىتمػػاـ بالجريمػػة إلػػى االىتمػػاـ بشخصػػية المجػػرـ ،فأرسػػى بػػذلؾ حجػػر األسػػاس
لنظػػاـ تفريػػد العقػػاب .وىػػذا مػػا جعػػؿ مػػف فمسػػفتيا أساس ػاً لمحركػػات اإلصػػالحية التػػي اسػػتيدفت فػػي الق ػرف
التاسػػع عشػػر ،تغييػػر التشػريعات الجزائيػػة السػػائدة ،وجعػػؿ أفكارىػػا مطبقػػة حتػػى ىػػذا اليػػوـ ،فػػي أغمػػب دوؿ
العالـ(.)16
ولكػػف يؤخػػذ عمػػى المدرسػػة التقميديػػة الجديػػدة أنيػػا لػػـ تغيػػر مػػف الطػػابع األساسػػي لمعقوبػػة ،وىػػو أنيػػا ج ػزاء
مقابؿ لمجريمػة ومعػادؿ ليػا .واذا كػاف االتجػاه بالعقوبػة نحػو الطػابع العالجػي قػد بػدأ مػع المدرسػة التقميديػة
الجديدة ،إال أنو ظؿ ضعيفاً ،وغير قادر عمى إدخاؿ تغييرات جذرية عمى مفيوـ العقوبػة .كمػا يؤخػذ عمػى
ىذه المدرسة حساب مقدار العقوبة عمى أساس قوة حرية االختيار أو ضعفيا ،وبالتالي تخفيؼ العقوبة في
كثيػػر مػػف الحػػاالت .وقػػد قػػاد ذلػػؾ إلػػى تطبيػػؽ واسػػع لمعقوبػػات قصػػيرة المػػدة .وىػػذه العقوبػػات ػ كمػػا بينػػت
التجربػػة ػ ليػػا نتػػائج سػػمبية كثي ػرة عمػػى المحكػػوـ عميػػو .فيػػي تمػػس باعتبػػاره وش ػرفو ،وتبعػػده عػػف أس ػرتو،
وتضعو في وسط السجف لمدة قصيرة تؤدي إلى إفساده ،نتيجػة اختالطػو بػالمجرميف المتمرسػيف بالجريمػة،
وال تكوف كافية لتطبيؽ برنامج إصالحي عميو.
وقد ميدت ىذه العيوب ػ وغيرىػا مػف العيػوب التػي يثيرىػا مناىضػو المدرسػة التقميديػة الجديػدة ػ إلػى ظيػور
نظريات جديدة ،تأتي عمى رأسيا النظرية الوضعية.

 )1راج كتابتا علم اإلجرا وعلم العقاب ،ف ،116ص .168
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النظرية الوضعية
النظريػػة الوضػػعية ىػػي مػػف إبػػداع المدرســة الوضــعية اإليطاليــة وىػػذه المدرسػػة بحػػؽ ،ىػػي أعظػػـ مدرسػػة
عرفيا تاريخ العموـ الجزائية .فقد قدمت إلى عمـ اإلجراـ نظرية إجرامية متكاممػة ،وقػدمت إلػى عمػـ القػانوف
الج ازئػػي وعمػػـ السياسػػة الجنائيػػة فمسػػفة جديػػدة فػػي مفيػػوـ الجريمػػة والمجػػرـ ،والوقايػػة مػػف اإلج ػراـ ،وعػػالج
السموؾ اإلجرامي.
وقػػد شػػارؾ فػػي صػػياغة النظريػػة الوضػػعية عػػدد مػػف المفك ػريف اإليطػػالييف ،يػػأتي عمػػى أرسػػيـ ثالثػػة مػػف
األعالـ الكبار ىـ« :لومبروزو»  Lombrosoو «فيري»  Ferriو«غاروفالو» .Garofalo
تضػػـ النظريػػة الوضػػعية قضػػيتيف رئيسػػتيف ىمػػا :تصػػنيؼ المجػػرميف والسياسػػة الجنائيػػة .وسػػندرس ىػػاتيف
القضيتيف عمى التوالي:
أولا ـ تصنيف المجرمين:
يصنؼ أكثر الوضعييف المجرميف إلى خمسة أنواع:
1ـ المجرم بالميالد:
وىو الشخص الذي يولد حامالً في تكوينو صفات عضوية وفيزولوجية ونفسية ،تجعؿ منو مجرماً.
ومثػػاؿ الصــفات العضــوية لممجػػرـ بػػالميالد :جمجمتػػو أصػػغر أو أكبػػر مػػف الحجػػـ الطبيعػػي ،جبيتػػو ضػػيقة
ومنحدرة ،حواجبو كثيفة ،عيناه غائرتاف ،أنفو أفطس ،شفاىو دقيقة ،فكو عريض ،أذناه عريضتاف ومائمتاف
إلػػى األمػػاـ ،وىػػي أقػػرب مػػا تكػػوف إلػػى أذنػػي الشػػمبانزي ،وجيػػو طويػػؿ وعػريض ،شػػعر أرسػػو كثيػػؼ ،شػػعر
ذقنو قميؿ ،ذراعاه طويمتاف ،يوجد في أحد قدميو أو يديو أصبع زائد.
ومثػػاؿ صــفاتا الفيزيولوجيــة :ضػػعيؼ اإلحسػػاس بػػاأللـ والح ػ اررة والبػػرودة ،قػػوي حاسػػة البصػػر ،ضػػعيؼ
حاسػػة السػػمع والشػػـ والػػذوؽ ،أعسػػر ،غيػػر منػػتظـ الحركػػات ،وجيػػو شػػاحب ،ال يحمػػر وجيػػو ،تمتػػئـ ج ارحػػو
بسرعة ،يشفى بسرعة مف األمراض.
ومثاؿ صفاتا النفسية :حاد المزاج ،ميت الشعور ،نظرتو قاسية ،ابتسامتو صفراوية ،أناني ،كسوؿ ،يؤمف

14

بالخرافات ،مياؿ إلى الوشـ ،سريع التيور ،يعجػز عػف ضػبط نفسػو ،ال يشػعر بالػذنب أو بتأنيػب الضػمير،
عديـ اإلحساس بالخجؿ والحياء ،عديـ المباالة.
والبػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف «لػػومبروزو» لػػـ يقػػؿ بضػػرورة وجػػود جميػػع ىػػذه الصػػفات فػػي الشػػخص ليكػػوف
مجرماً بالميالد ،وانما يكفي وجود خمس صفات منيا فيو ليكوف كذلؾ.
2ـ المجرم المجنون:
وىػػو مصػػاب بمػػرض عقمػػي يفقػػده القػػدرة عمػػى إدراؾ طبيعػػة أفعالػػو ونتائجيػػا ،ويقػػوده إلػػى ارتكػػاب جريمتػػو.

ويدخؿ في ىذا النوع مف المجرميف :المجانيف ،وأنصػاؼ المجػانيف ،والمصػابوف بالصػرع ،أو بعػدـ التػوازف
العقمي والنفسي.
3ـ المجرم المعتاد:
المج ػػرـ المعت ػػاد ى ػػو ال ػػذي يرتك ػػب جريمت ػػو لممػ ػرة األول ػػى نتيج ػػة ض ػػعؼ خمق ػػي ترافق ػػو ظ ػػروؼ طبيعي ػػة أو
اجتماعيػػة غيػػر مالئمػػة ،ثػػـ يعػػاود ارتكابيػػا مػرة ثانيػػة وثالثػػة ،إلػػى أف تػػتمكف مػػف نفسػػو وتصػػب جػػزءاً مػػف
حياتو ،ومورد رزقو ،فيكتسب بذلؾ تكويناً إجرامياً يجعؿ منو مجرماً محترفاً .
4ـ المجرم بالصدفة:
المجرـ بالصدفة ال يوجد عنده ميؿ نحو اإلجراـ ،وفي الغالب يعيش حياة عادية شػريفة ،ولكنػو يعػاني مػف
ضػعؼ فػي الخمػؽ .فػإذا مػرت بػو ظػروؼ يعجػز عػف مقاومتيػا ،كػالفقر أو البطالػة ،يرتكػب جريمتػو ،ولكػف
بعد تردد شػديد ،واقػداـ واحجػاـ .والمجػرـ بالصػدفة غالبػاً مػا يعػود إلػى نفسػو بعػد ارتكػاب الجريمػة ،وي ارجػع
ضميره ،فيعضو الندـ عمى ما فعمو.
5ـ المجرم بالعاطفة:
المجرـ بالعاطفة ىو شخص طيب صال  ،صافي النفس ،وأحياناً مف صفوة الناس ،ولكنو في الوقػت ذاتػو

شديد الحساسية ،سريع االنفعاؿ والتأثر ،يعاني مزاجاً عصبياً ،وطبيعة دموية ،فيقدـ عمى ارتكاب الجريمػة
بدافع الحب أو الكراىية أو الغضب أو الغيرة.

والمجػػرـ بالعاطفػػة س ػريع النػػدـ ،يعػػود إلػػى نفسػػو بعػػد اقت ػراؼ جريمتػػو ،فيموميػػا أشػػد المػػوـ ،ثػػـ يعمػػف توبتػػو،
ويكفػػر عػػف خطيئتػػو ،وقػػد يصػػؿ األمػػر بػػو أحيان ػاً إلػػى االنتحػػار .وىػػو إذا مػػا تمقػػى عقوبتػػو ،فإنػػو يتمقاىػػا
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باستسالـ وىدوء ،ألنو يجد فييا جزاء عادالً عمى ذنبو.
ثانيا ـ السياسة الجنائية(:)17
اعتمدت النظرية الوضعية سياسة جنائية معارضة كمياً لممدارس التي سبقتيا ،وال سيما المدرستيف التقميدية
والتقميدية الجديدة .ومف أىـ أسس ىذه السياسة نذكر اآلتي:

 1ػ رفضػػت مفيػػوـ حريػػة االختيػػار ونػػادت «بمفهــوم الحتميــة» ،الػػذي يقػػوؿ بػػأف المجػػرـ ،حينمػػا يقػػدـ عمػػى
ارتك ػػاب جريمت ػػو ،ال يك ػػوف حػ ػ اًر ف ػػي اختي ػػار س ػػموكو ،ألن ػػو م ػػدفوع إل ػػى ى ػػذا الس ػػموؾ بق ػػوى طبيعي ػػة
وبيولوجية واجتماعية ،ال قبؿ لو بمقاومتيا.

2ػ رفضت مفيوـ «المسؤولية األخال ية» ،وبنت نظامػاً جديػداً لممسػؤولية ،يقػوـ عمػى أسػاس «المسـؤولية
الجتماعية والقانونية».

ف ػػالمجرـ ف ػػي نظرى ػػا مس ػػوؽ إل ػػى جريمت ػػو عن ػػوة .في ػػو إذف غي ػػر مس ػػؤوؿ ع ػػف أفعال ػػو «أخالقيػ ػاً» وال

«جزائي ػاً» ،ولكن ػو بالمقابػػؿ مسػػؤوؿ عنيػػا «اجتماعي ػاً» ،أي أف الواجػػب االجتمػػاعي يمزمػػو بالخضػػوع
لإلجراءات الضرورية التي يفرضيا المجتمع عميو لوقؼ خطره.

 3ػ رفضػت فكػرة «الػذنب» واسػػتعاضت عنيػا بفك ػرة «الخطــورة اإلجراميـة»  .Etat Dangereuxفالػذنب
فػػي الفمسػػفة الكالسػػيكية ،ىػػو الػػذي يعطػػي الدولػػة الحػػؽ فػػي التػػدخؿ لمػػرد عمػػى المجػػرـ ،بفػػرض عقوبػػة
نافعة وعادلة عميو .أمػا فػي الفمسػفة الوضػعية ،فػإف الخطػورة اإلجراميػة ىػي التػي تعطػي لمدولػة الحػؽ

فػػي التػػدخؿ لمػػرد عمػػى المجػػرـ ،بفػػرض عقوبػػة نافعػػة وعادلػػة عميػػو .أمػػا فػػي الفمسػػفة الوضػػعية ،فػػإف
الخطورة اإلجرامية ىي التػي تعطػي لمدولػة الحػؽ فػي التػدخؿ إليقػاؼ ىػذه الخطػورة ،وحمايػة المجتمػع

منيا.

 4ػ ػ رفض ػػت نظ ػػاـ «العقوب ػػة» ،ك ػػرد فع ػػؿ مع ػػادؿ لمجريم ػػة ،وق ػػدمت ب ػػديالً عن ػػو «التـــدابير الحترازيـــة» و
«التدابير اإلصالحية» ،كرد فعؿ مناسب لحالة المجرـ .فالجريمة تمثؿ الماضي ،وىي بعد أف وقعت
بالفعػػؿ ،ال سػػبيؿ إلزالتيػا ،ومػػف غيػػر المفيػػد العقػػاب عمييػػا .أمػػا المجػػرـ فيمثػػؿ المسػػتقبؿ ،والمفيػػد ىػػو
حماية المجتمع مف خطره وعالجو في ف واحد ،بإجراءات مالئمة ال بإجراءات انتقامية.
ليػ ػػذا فػ ػػإف المجػ ػػرميف ،عمػ ػػى مختمػ ػػؼ أن ػ ػواعيـ ،ال يعػ ػػاقبوف ،وانمػ ػػا تطبػ ػػؽ عمػ ػػييـ تػ ػػدابير احت ارزيػ ػػة
واص ػػالحية .ف ػػالمجرـ ب ػػالميالد والمج ػػرـ المعت ػػاد غي ػػر ق ػػابميف لإلص ػػالح ،لي ػػذا يج ػػب إقص ػػاءىما ع ػػف

المجتمع باإلعداـ أو بالعزؿ في مكاف قصي ،أو في مسػتعمرة لمػدى الحيػاة ،أو حجػزىـ حجػ اًز مؤبػداً.
 ) 1راج

تفاصيل السياقة اجلتامية
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والمجرـ المجنوف يوضع في مستشفى لألمراض العقمية .أما المجرـ بالصدفة فيو قابؿ لإلصالح ،لذا

يجب أف يعامؿ بعنايػة ،وتطبػؽ عميػو تػدابير تسػاىـ فػي إصػالحو وتربيتػو وتيذيبػو .والمجػرـ بالعاطفػة
ىو أقؿ المجرميف خطورة ،لذا يكتفى بمطالبتو بتعويض المجنى عميو واصالح الضرر .أما إذا كانت

جريمتو خطيرة فينفى بصورة مؤقتة ،ليكوف بعيداً عف موطف الضحية وعائمتو.
يمة النظرية الوضعية في الفكر الجزائي:

كانت النظرية الوضعية فتحاً جديداً في عالـ القانوف الجزائي والسياسة الجنائية وعمػـ اإلجػراـ ،وقػد أحػدثت

انقالب ػاً كػػامالً فػػي الفكػػر الج ازئػػي ،وفػػي فمسػػفة الجريمػػة والعقوبػػة ،وفػػي المػػنيج واألسػػموب وط ارئػػؽ البحػػث

اإلجرامي.

وعمػػى الػػرغـ مػػف أف تش ػريعات دوؿ العػػالـ لػػـ تتػػبف راء النظريػػة الوضػػعية بحرفيتيػػا ،ولػػـ تغيػػر كثي ػ اًر مػػف
فمسفتيا التقميدية ،إال أنو كاف ليذه اآلراء دور كبيػر فػي توجيػو األذىػاف نحػو شخصػية المجػرـ .فقػد أخػذت

أغمب التشريعات بالتدابير االحت ارزية والعالجية مستقمة أو إلى جانب العقوبة ،وخصت األحداث الجانحيف

بتشريعات مستقمة ،وأصدرت قوانيف تتعمػؽ بفحػص المجػرـ طبيػاً ونفسػياً وعقميػاً ،وبتصػنيؼ الجنػاة ،واعػادة
تنظػػيـ السػػجوف ،وانشػػاء السػػجوف المفتوحػػة ونصػػؼ المفتوحػػة ،وتطبيػػؽ نظػػاـ العقوبػػة غيػػر المحػػددة المػػدة،
وتطبي ػػؽ مب ػػدأ تفري ػػد العق ػػاب بكام ػػؿ أبع ػػاده ،وتوس ػػيع نط ػػاؽ س ػػمطة القاض ػػي التقديري ػػة ،واس ػػتقالؿ القض ػػاء

الجزائي ،وتخصص القاضي الجزائي.

ولكف يؤخذ عمى النظرية الوضعية ما يأتي:
1ػ أكثر قضايا المدرسة الوضعية اإليطالية عرضة لمنقد ىي القضية االنتروبولوجية .فقميؿ ىـ األشػخاص
الػػذيف من ػوا بفك ػرة المجػػرـ بػػالميالد ،أي بوجػػود مجػػرـ يولػػد وىػػو يحمػػؿ صػػفات عضػػوية وفيزيولوجيػػة

ونفسػية ،تجعػؿ منػو مجرمػاً ،وتسػوقو عنػوة إلػى ارتكػاب الجريمػة .وقػد أثبتػت الكثيػر مػف الد ارسػات أف

الصفات التي تحدث عنيا «لػومبروزو» غيػر موجػودة فػي أكثػر المجػرميف ،وىػي عمػى العكػس يمكػف
أف تكوف موجودة عند أشخاص لـ يرتكبوا في حياتيـ أي جريمة.

2ػ إف مف الخطأ إلغاء مبػدأ حريػة االختيػار إلغػاء تامػاً ،واالستعاضػة عنػو بمبػدأ حتميػة السػموؾ اإلج ارمػي.
فميمػػا كػػاف لمعوامػػؿ الشخصػػية واالجتماعيػػة والنفسػػية مػػف دور فػػي توجيػػو تصػرفات الفػػرد ،فيػػي غيػػر

قادرة عمى عزؿ إرادتو عزالً تاماً ،والبد مف أف يبقى لو قدر مف حرية االختيار ال يمكف إىمالو.
 3ػ إف مػػف الخطػػأ إىمػػاؿ الجريمػػة تمامػاً حػػيف د ارسػػة شخصػػية المجػػرـ .فالجريمػػة ىػػي التػػي تكشػػؼ بنوعيػػا
وزمانيا ومكانيا وطريقػة تنفيػذىا عػف طبيعػة ودرجػة خطػورة فاعميػا ،والبػد مػف أخػذىا بالحسػباف حػيف

تقدير خطورة المجرـ ونوع التدابير المالئمة لحالتو.

 4ػ مػػف الخطػػأ إنكػػار دور العقوبػػة فػػي الػػردع العػػاـ إنكػػا اًر تامػاً .فػػنحف نتفػػؽ مػػع أنصػػار المدرسػػة الوضػػعية
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اإليطاليػػة عمػػى أف الكثيػػر مػػف المجػػرميف يرتكبػػوف جػرائميـ عمػػى الػػرغـ مػػف معػرفتيـ بوجػػود عقوبػػات
شديدة عمييا ،كاإلعداـ والسجف المؤبد والسجف المؤقت ،ولكف إجراميـ ال يعػود إلػى عػدـ خػوفيـ مػف

العقوبة ،بقدر ما يعود في كثير مف الحاالت ،إلى معرفتيـ بعدـ فعاليػة أجيػزة العدالػة الجنائيػة ،والػى
االعتقاد بإمكانية اإلفالت مف العقاب.
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النظرية الجتماعية
ظير عمـ االجتماع في القرف التاسع عشر( ،)18عمى يدي العػالـ الفرنسػي «أوغسػت كونػت» "Auguste
" 1798( Comteػ )1857تجسػػيداً لممرحمػة التاريخيػػة التػػي كانػت تمػػر بيػػا المجتمعػات األوروبيػػة ،وتعبيػ اًر
عػػف المتغيػرات الفكريػػة واألخالقيػػة والسياسػػية واالجتماعيػػة ،التػػي أحػػدثتيا الثػػورة البورجوازيػػة الفرنسػػية ،بعػػد

عاـ .1789
ولقػػد اتخػػذ عمػػـ االجتمػػاع منػػذ ظيػػوره المجتمػػع فػػي بنيتػػو ونظمػػو وظ ػواىره موضػػوعاً لػػو ،وتبنػػى الطريقػػة
العممية الوضعية في دراساتو ،بغية الوصوؿ إلى القوانيف التي تخضع ليا الظػواىر االجتماعيػة ،لفيػـ ىػذه

الظ ػواىر وتفسػػيرىا والػػتحكـ فييػػا .وعمػػى ىػػذا فػػإف الصػػفة الممي ػزة لعمػػـ االجتمػػاع ،ىػػو اىتمامػػو بالظػػاىرة
االجتماعية كحقيقة مستقمة عف الظواىر الطبيعية والبيولوجية والنفسية ،ودراستيا مف خالؿ المجتمع الػذي
تحدث فيو ،دراسة عممية وصفية تحميمية ،لموصوؿ إلى القوانيف االجتماعية المميزة بذاتيا ،والتي تعػد أبعػد

شموالً ،وأوسع مدى ونطاقاً مف القوانيف األخرى.

ولقد اىتـ عمـ االجتماع بالجريمة ،بوصفيا ظاىرة مف الظواىر االجتماعيػة ،ودرسػيا فػي نطػاؽ موضػوعو
ومنيجو .فالسموؾ اإلجرامي ىو سموؾ إنساني ،يتكوف داخؿ جماعة مف الناس ،ويرتبط بيا ارتباطاً وثيقاً.
ولمعرفػػة ىػػذا السػػموؾ ال بػػد مػػف د ارسػػة الحقػػائؽ االجتماعيػػة الموضػػوعية ،التػػي ت ػربط بينػػو وبػػيف التنظػػيـ

االجتمػػاعي لي ػػذه الجماع ػػة ،والعممي ػػات االجتماعي ػػة ،والبن ػػاء االجتم ػػاعي ،والتفاع ػػؿ االجتم ػػاعي ،والتغيي ػػر
االجتماعي .أي بمعنى خر ،دراسة الطابع االجتماعي لمجريمة ،والعمميات أو المتغيرات االجتماعية التي

يتكوف مف خالليا السموؾ اإلجرامي.

ونتيجػػة لتػػأثير عمػػـ االجتمػػاع ،شػػيد القرنػػاف التاسػػع عشػػر والعشػػروف أوسػػع وأعمػػؽ د ارسػػات عرفيػػا تػػاريخ
الجريمة .وكانت ىذه الدراسات تيدؼ إلى الكشؼ عف قوانيف العالقة بيف الجريمة ومختمؼ عناصر البيئة
االجتماعية ،كالظروؼ االقتصادية والسياسية واإليكولوجية ،والتركيب الطبقي لممجتمع ،والتعمػيـ ،والثقافػة،

ووسائؿ اإلعالـ ،والديف واألسرة ،والبغاء ،واليجرة ،والحرب ،واالنقالبات ،والثورات...

وم ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ،تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف م ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أطم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ عمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػو «المدرســـــــــــــة الجتماعيـــــــــــــة»
) ،(The Sociological Schoolالتي انتيت إلى وضع المعادلة التالية لمظاىرة اإلجرامية:
 )1ينرى بعننا ادلفكنرين أن العالمنة العننر «ابننن خلنندون» ،النذي عنناش القننرن الرابن عشننر ادلننيالدي ( 1332ن )1416هنو مسقننس علننم االجتمننا .
فقنند أنشننر علم ناً نناه «علننم العم نران» .وهننذا العلننم يتطلننق مننن مقولننة أن ا تم ن ومننا انندث فيننه مننن نواهر اجتماعيننة ،ال يسننري حسننب األه نواء
وادلصنادفات ،وال وفنق إرادة األفنراد ،وإسنا يسننري وفنق قنوانني م نطردة ثابتننة ،ال تقنل ثباهتننا عنن قنوانني الظنواهر األخننرى .وكنان «ابننن خلندون» مننن
أوامل ادلفكرين الذين درقوا ترثري ادلتاخ على التاس ،وانتهى مقدمته إىل وجود روابط وثيقة بني احلرارة والربودة وننو اجلنرامم ادلرتكبنة متناخ حنار
أو متاخ بارد.
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«إف المجػػرـ لػػيس ظػػاىرة فرديػػة منعزلػػة ،وانمػػا ىػػو نتػػاج مجتمعػػو .فيػػو عضػػو فػػي جماعػػة وجريمتػػو فعػػؿ
مخػالؼ لقػوانيف ىػذه الجماعػة ،أو ىػػي بمعنػى خػر ،فعػؿ مضػاد لممجتمػػع .ولمعرفػة سػبب ارتكػاب المجػػرـ
ليذا الفعؿ ،ال بد مف د ارسػة العالقػة بينػو وبػيف البيئػة االجتماعيػة ،وتحميػؿ طبيعػة السػموؾ اإلج ارمػي الػذي

يتكوف مف خالؿ ىذه العالقة».

والمدرسػة االجتماعيػة منػػذ ظيورىػا وانتشػار مبادئيػػاُ ،عقػدت ليػا الغمبػػة عمػى غيرىػا مػػف المػدارس األخػػرى.
وىي التي تسود تفكير عمماء الجريمة وفقياء القانوف الجزائي دوف منػازع فػي العمػـ الجنػائي الحػديث .ففػي
أوروبا فقػد التكػويف العضػوي والفزيولػوجي لمفػرد الغالبيػة العظمػى مػف أنصػاره ،فمػـ يبػؽ مػنيـ إال قمػة .وفػي

الواليػػات المتحػػدة األميركيػػة ،مػػوطف أكثػػر الد ارسػػات اإلجراميػػة اتسػػاعاً وانتشػػا اًر وعمق ػاً ،لػػـ يعػػد يوجػػد مػػف
يتحدث عف التكويف البيولوجي لممجرـ .حتى الصػراع بػيف الو ارثػة والبيئػة ،الػذي تأججػت نػاره زمنػاً طػويالً،

خفػػت حدتػػو ،وانطفػػأ بريقػػو ،فأخمػػت الو ارثػػة ،فػػي مجػػاؿ الد ارسػػة ،جػػزءاً كبي ػ اًر مػػف مكانيػػا لمبيئػػة( .)19وفػػي

االتحاد السوفيتي السابؽ والدوؿ االشتراكية ،صار االتجاه االجتماعي ،بعد الثورة ،حقيقة موضوعية ثابتة.

ومػػف المعػػروؼ أف الماركسػػية وقفػػت مػػف الجريمػػة والقػػانوف الج ازئػػي موقفػاً اجتماعيػاً ،فوضػػعتيما فػػي إطػػار

المفا ىيـ الفمسفية واالجتماعية واالقتصادية السائدة في المجتمع .فالماركسية تنطمػؽ فػي جميػع مواقفيػا مػف
الموضػػوعة التاليػػة« :الوجػػود االجتمػػاعي (أسػػموب اإلنتػػاج) ىػػو الػػذي يحػػدد الػػوعي االجتمػػاعي» .فالحيػػاة
االجتماعية تركيب معقد يمكف تصويره عمػى شػكؿ ىػرـ ،تتػألؼ قاعدتػو (البنيػاف التحتػي) مػف مجمػوع قػوى

اإلنتػػاج وعالقػػات اإلنتػػاج ،التػػي تشػػكؿ البنيػػة االقتصػػادية لممجتمػػع ،ويتػػألؼ بنػػاؤه العمػػوي (البنيػػاف الفػػوقي)

مػػف المفػػاىيـ واألفكػػار السياسػػية والقانونيػػة واألخالقيػػة والجماليػػة والفنيػػة والدينيػػة ...وىػػذه التركيبػػات الفوقيػػة
ليست سوى انعكاس لمبنية التحتية ونتاج ليا.
وعمى ىػذا األسػاس ،فػإف الجريمػة ليسػت إال تعبيػ اًر عػف الصػراع بػيف الفػرد والظػروؼ المحيطػة بػو ،ونتاجػاً
لمتناقضػػات التػػي تحػػدث داخػػؿ مجتمػػع منقسػػـ إلػػى طبقتػػيف :طبقػػة ال تممػػؾ إال قػػوة عمميػػا ،وطبقػػة تممػػؾ

الس ػػمطة واألرض والم ػػاؿ واإلنس ػػاف .ولح ػػؿ مش ػػكمة الجريم ػػة ،ال ب ػػد م ػػف إلغ ػػاء الطبق ػػات ،واع ػػالف الممكي ػػة

الجماعية لوسائؿ اإلنتاج ،وازالة جميع التناقضات االقتصادية واالجتماعية .وليذا السبب نرى أف السياسة
الجنائيػػة فػػي الفكػػر االشػػتراكي ت ػرتبط ارتباط ػاً وثيق ػاً بالسياسػػة االجتماعيػػة .فيػػي تنطمػػؽ دائم ػاً مػػف المقولػػة

التاليػػة :مػػا مػػف سػػبب يػػدفع اإلنسػػاف إلػػى اتخػػاذ سػػموؾ غيػػر إنسػػاني ،إذا مػػا ت ػوافرت لديػػو إمكانيػػة إشػػباع
حاجاتو الحقيقية بصورة إنسانية ،وتوافرت لديو فرص تطوير ىذه الحاجات .وىذا معناه أف ما مف شػخص

بحاجة إلى أف يصب مجرماً في ظروؼ النظػاـ االشػتراكي .ولكػف األوضػاع الجديػدة لممجتمػع االشػتراكي
ال تمنع مف وجود بعض أشكاؿ الجريمة في المرحمة السابقة لممرحمة الشيوعية ،كنتيجة لبقايػا البورجوازيػة،

 ) 1للتوق دراقة ادلدارس االجتماعية حول اجلرمية والقانون اجلهامي راج كتابتا علنم اإلجنرا وعلنم العقناب ،مرجن قنابق ،ف  195ن  ،244ص
 277ن .329
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أو بفعؿ القوى المعادية لمثورة .ومكافحة ىذه األشكاؿ ليست ميمة صعبة فػي ظػؿ النظػاـ االشػتراكي ،بعػد
أف قضى ىذا النظاـ عمى البيئػة (البورجوازيػة) المالئمػة لنشػوء الجريمػة وترعرعيػا وانتشػارىا ،وأحػؿ محميػا
بيئة أخرى ال مكاف فييا لمجريمػة .كػؿ مػا يبقػى إذف ىػو تنظػيـ النضػاؿ ضػد اإلجػراـ بأسػاليب ثوريػة تكفػؿ

تصفية الجريمة تدريجياً.

ليػػذا فقػػد انطمقػػت السياسػػة الجنائيػػة فػػي الػػدوؿ االشػػتراكية مػػف ىػػدؼ أساسػػي ىػػو «تفــادو و ــوع الجــرائم

والنضــال ضــد اإلجـرام» .فيػػذه السياسػػة ال تيػػتـ بقواعػػد التجػريـ وأركػػاف الجػرائـ وعقوباتيػػا فقػػط ،وانمػػا تيػػتـ
أيضاً بخطة العمؿ ألجؿ تخميص المجتمع مف أسباب الجريمة والمجرميف في ف واحد.

 )1للتوقن ن ن ن ن ن التظرين ن ن ن ننة ادلاركس ن ن ن ن ننية
 354ن .358

()20

اجلرمين ن ن ن ننة والق ن ن ن ن ننانون راجن ن ن ن ن ن كتابت ن ن ن ن ننا علن ن ن ن ننم اإلج ن ن ن نرا وعلن ن ن ننم العقن ن ن نناب ،ف 265
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ن  ،267ص

نظرية الدفاع الجتماعي
وردت عب ػػارة «ال ػػدفاع االجتم ػػاعي» Sociale

 Défenseعم ػػى لس ػػاف ع ػػدد م ػػف المفكػ ػريف والب ػػاحثيف

االجتمػػاعييف فػػي القػرنيف الثػػامف عشػػر والتاسػػع عشػػر ،ولكنيػػا لػػـ تبػػدأ باالنتشػػار عمػػى نطػػاؽ واسػػع إال فػػي
أواخر القرف التاسع عشر وأوائؿ القرف العشريف ،حيف كثػر تػداوليا بػيف الفقيػاء وعممػاء االجتمػاع ،وتبناىػا

صراحة أو ضمنا ،عدد مف التشػريعات .ومػا أف وضػعت الحػرب العالميػة الثانيػة أوزارىػا حتػى أخػذت فكػرة

الػػدفاع االجتمػػاعي مضػػموناً سياسػػياً واجتماعي ػاً ،واتجػػو إلييػػا بعػػض المفك ػريف كمنقػػذ لإلنسػػاف الػػذي عػػانى
خالؿ سنوات الحرب أبشع صور القتؿ والدمار واإلبػادة الجماعيػة ،بمػا لػـ يعػرؼ لػػو تػاريخ البشػرية مثػيالً.

ففػػي عػػاـ  1945أنشػػأ الفقيػػو والمحػػامي اإليطػػالي «فيميبـــو مراماتيكـــا» Gramatica

 Filippoمرك ػ اًز

لدراسات "الدفاع االجتماعي" في جنوه ،وأصدر مجمػة أسػماىا "مجمػة الػدفاع االجتمػاعي" ،فميػد بػذلؾ لعقػد

أوؿ مؤتمر لمدفاع االجتماعي في «سػاف ريمػو» بإيطاليػا عػاـ  .1947وفػي ىػذا المػؤتمر ولػدت ألوؿ مػرة

فػػي التػػاريخ حركػػة جديػػدة أطمػػؽ عمييػػا «حركــة الــدفاع الجتمــاعي» .ولقػػد انتشػػرت مبػػادئ الحركػػة انتشػػا اًر
واسعاً ،وكاف ليا أكبر األثر عمى الفكر الجزائي في العالـ أجمع .كما كػاف ليػا تأثيرىػا عمػى العػالـ العربػي

أيضاً .حيث أقرت الجامعة العربية عاـ  1961إنشاء «المنظمة العربية لمدفاع االجتمػاعي» ،التػي عقػدت
أولى حمقاتيا في القاىرة عاـ  ،1966وحضرىا «غراماتيكا» و «جاف غرافف».

ولفي ػػـ نظري ػػة ال ػػدفاع االجتم ػػاعي ،الب ػػد م ػػف اإلش ػػارة إل ػػى أف ى ػػذه النظري ػػة ال تحت ػػوي أفك ػػا اًر موح ػػدة ،ألف
قضاياىا األساسية مختمؼ عمييا بيف جناحيف في مدرسة الدفاع االجتماعي :األوؿ يوصػؼ بأنػو متطػرؼ

ويمثمو «غراماتيكا» ،ويعرؼ باسـ «حركة الدفاع االجتماعي» ،والثاني يوصؼ بأنو معتدؿ ،ويعرؼ باسػـ

«الدفاع االجتماعي الحديث» ،وسوؼ نمخص راء ىذيف الجناحيف تباعاً في الجزأيف التالييف:

أ -حركة الدفاع الجتماعي
شرح «غراماتيكا» نظريتو فػي كتابػو الشػيير «مبػادئ الػدفاع االجتمػاعي»( ،)21وسػنمخص القضػايا الرئيسػة
في ىذه النظرية وفؽ التالي:

 -1اإلنسػػاف ىػػو حجػػر الزاويػػة فػػي فمسػػفة «غراماتيكػػا» ،والمجتمػػع والدولػػة يكونػػاف نظام ػاً قائم ػاً عمػػى
خدمت ػػو .ولح ػػؿ مش ػػكالت اإلنس ػػاف عم ػػى مختم ػػؼ أنواعي ػػا ،الب ػػد م ػػف في ػػـ طبيع ػػة الف ػػرد ،وطبيع ػػة
العالقات بيف الفرد والمجتمع والدولػة .فاإلنسػاف ال يعػيش فػي حالػة توافػؽ دائػـ مػع المجتمػع .فيػو

يتنافس دائماً مع أقرانو ،ويرفض القيود والضوابط التي يفرضيا المجتمع عميو ،ويتطمع إلى التمتع
 )1ترجم هذا الكتاب إىل اللغة العربية الدكتور مد الفاضل ،ونشرته جامعة دمشق
االجتماعي كتاب علم اإلجرا وعلم العقاب ،ف271ن ،284ص 367ن383
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عا  ،1968راج هذا الكتناب ،وراجن دراقنتتا حلركنة الندفا

بحرية مطمقة في ممارسة ما يشاء مف أفعاؿ ،وفي إشباع شيواتو ورغباتو الخاصة .ولكف اإلنساف

يخضػػع فػػي الوقػػت نفسػػو ،لمقتضػػيات المجتمػػع ،ألنػػو فػػي حاجػػة إليػػو .ليػػذا فػػإف مػػف الضػػروري أف
تعمؿ الدولة عمى تحقيؽ التآلؼ والتوازف بيف حاجات الفرد والقيود التي تفرضػيا عميػو ،وأف تضػع

نفسػػيا فػػي خدمػػة األف ػراد ،وأال تشػػتط فػػي تقييػػد حريػػاتيـ .ومػػف واجبيػػا أيض ػاً أف تبػػذؿ كػػؿ مػػا فػػي
وسعيا لتكييؼ الفرد مع المجتمع ،وتأىيمو لمحياة االجتماعية(.)22

حرمػو الدولػة ،ألنػو ال صػحة لمتفريػػؽ
 -2واإلنسػاف ال يجػوز أف يوصػؼ بأنػو مجػرـ ،إذا ارتكػػب فعػالً تُ ّ
بيف زمرتيف مف البشر :المجرميف وغير المجرميف.
فالحقيقة أنو يوجد إنساف يتجاوز الحظر الذي يأمر بو القانوف .وفي ىذه الحالة يجب أف يوصػؼ

بأنو «ل اجتماعي» أو «مناهض لممجتمع» .

 -3ومف ىنا ينطمؽ «غراماتيكا» إلى نقد القانوف الجزائي ،بافتراضو يبني تقدير الفػرد عمػى
أساس المسؤولية المرتبطة بالجريمة ،مف حيث أنيا فعؿ ،وبالضرر المتولد عػف الفعػؿ.

ويرى ضرورة إلغائو ،واالستعاضة عنو بػ « انون الدفاع الجتماعي» ،الذي يرمي إلى
تحقيؽ غايتيف أساسيتيف:
أ ) دعـ النظاـ والذود عف المجتمع.
ب) تحسػػيف المجتمػػع واصػػالحو ،بفضػػؿ تحسػػيف الفػػرد واصػػالحو وتكييفػػو ،أي تأىيمػػو
تأىيالً اجتماعياً.

 -4وفي نظاـ الدفاع االجتماعي ،كما يقوؿ «غراماتيكا» ،يجػب أف تػزوؿ فكػرة «المسػؤولية»
لتحػػؿ محميػػا فك ػرة «المناهضــة لممجتمــع» وىػػذه الفك ػرة األخي ػرة ،ىػػي الوصػػؼ القػػانوني
الذي يطمؽ عمى سموؾ األفراد الذيف يخالفوف قاعدة قانونية.
 -5وفػػي نظػػاـ الػػدفاع االجتمػػاعي ،تػػزوؿ فك ػرة «الجريمػػة» كمي ػاً ،لتحػػؿ محميػػا فك ػرة «أمـــارة
المناهضــــة لممجتمــــع» أو «عالمــــة الســــموك المضــــاد لممجتـــــمع» وىػ ػػي أفع ػ ػػاؿ (أو
امتناعات) محظورة ينص عمييا قانوف الدفاع االجتماعي.
 -6وف ػػي نظ ػػاـ ال ػػدفاع االجتم ػػاعي أخيػ ػ اًر ت ػػزوؿ «العقوب ػػة» لتح ػػؿ محمي ػػا «تــــدابير الــــدفاع
الجتمــاعي» ،المتكونػػة مػػف تػػدابير وقائيػػة وتربويػػة وعالجيػػة ،ىػػدفيا تنميػػة أفضػػؿ مػػا فػػي
نفوس األفراد ،لتأىيميـ اجتماعياً.

)2

P.6، 1963، Paris، Edition Cujas، Principes de Défense Sociale، Filippo Gramatica.
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ب -الدفاع الجتماعي الحديث
يشػكؿ الػدفاع االجتمػاعي الحػديث  La Défense Sociale Nouvelleمجموعػة مػف اآلراء ووجيػات
النظر المختمفة ،مع وجود حد أدنى مشػترؾ يجمػع بػيف ىػذه اآلراء ،أبػرزه القاضػي والفقيػو الفرنسػي «مـارك

آنسل» في كتابو «الدفاع الجتماعي الحديث»

()23

ويعد ىذا الكتاب بمثابة الوثيقة ،أو البياف (مانيفستو)

لمجنػاح المعتػػدؿ فػػي مدرسػػة الػدفاع االجتمػػاعي .وسػػنمخص القضػػايا الرئيسػػة التػي عالجيػػا ىػػذا الكتػػاب فػػي
اآلتي:
 -1يصػػدر مػػذىب « نسػػؿ» ومػػذىب «غراماتيكػػا» مػػف منطمقػػات فمسػػفية واحػػدة ،فكالىمػػا يعػػداف اإلنسػػاف
محور النظرية السياسية لمدفاع االجتماعي ،التي تيدؼ إلى دراسة الفرد دراسة كاممة ،إلعادة تنشئتو

وتأىيم ػو اجتماعي ػاً .أمػػا المجتمػػع والدولػػة ،فػػال يتعػػدى واجبيمػػا ،فػػي جميػػع األح ػواؿ ،تمبيػػة حاجػػات
اإلنساف والوفاء بمتطمباتو الطبيعية.

 -2ولكف « نسؿ» عمى خالؼ «غراماتيكا» يقر بوجود القانوف الجزائي بفروعو المختمفة ،ويعده مف أىـ
وسػػائؿ سياسػػة الػػدفاع االجتمػػاعي .كمػػا يعتػػرؼ بحريػػة االختيػػار ،وبالمسػػؤولية األخالقيػػة ،والجريمػػة

والعقوبػػة ،ويفتػػرض الخطيئػػة ركنػاً فػػي الجريمػػة .ولكنػػو مػػع ذلػػؾ ال يبقػػي ىػػذه المفػػاىيـ عمػػى محتواىػػا

القديـ ،وانما يضعيا في إطار سياسة جنائية قائمة عمى حماية المجتمع والفرد مف اإلجراـ.

فنظامػػو يعتمػػد منيجػاً إيجابيػاً ال سػػمبياً ،ينمػػي مػػف خاللػػو القػػيـ األخالقيػػة التػػي تقػػوي الشػػعور بالخطػػأ
والمسػػؤولية عنػػو ،ويصػػوف الحريػػات الفرديػػة ،ويتجػػاوز االفت ارضػػات والمجػػازات التػػي يحتوييػػا القػػانوف

الج ازئػػي ليسػػتند إلػػى الواقػػع والحقػػائؽ العمميػػة ،ويجعػػؿ مػػف الػػدعوى الجزائيػػة وحػػدة متصػػمة الحمقػػات،
ويطبؽ مبدأ التفريد المطمؽ.
 -3والدفاع االجتماعي الحديث في مجممو مػذىب مضػاد لإلجػراـ ،ال ييػدؼ فقػط إلػى التكفيػر عػف خطػأ

الجان بتوقيع عقوبة عميو ،وانما يسعى إلػى حمايػة المجتمػع ضػد المشػاريع اإلجراميػة .وتتحقػؽ ىػذه
الحماي ػػة ع ػػف طري ػػؽ مجموع ػػة م ػػف الت ػػدابير غي ػػر الجزائي ػػة ،موجي ػػة إل ػػى امتص ػػاص فعالي ػػة الج ػػان

اإلجرامي ػػة ،وتخميص ػػو م ػػف س ػػموكو المنح ػػرؼ ،سػ ػواء باإلبع ػػاد أـ ب ػػالعزؿ أـ بتطبي ػػؽ وس ػػائؿ عالجي ػػة
وتربوية.
 -4وي ػػولي ال ػػدفاع االجتم ػػاعي الح ػػديث الوقاي ػػة الفردي ػػة اىتمامػ ػاً خاصػ ػاً ،ويجتي ػػد ف ػػي أف يحق ػػؽ نظامػ ػاً
«لموقاية مف الجريمػة وعػالج المػذنبيف» ،ومػف خػالؿ إجػراءات منظمػة إلعػادة تنشػئة الجػان وتأىيمػو

اجتماعيػاً .وىػػذه اإلجػراءات المنظمػػة ،ال يمكػف ليػػا أف تنمػػو إال عػػف طريػؽ إضػػفاء صػػفة «إنسػػانية»
عمػػى القػػانوف الج ازئػػي الجديػػد ،الػػذي ينبغػػي عميػػو أف يسػػتنيض كػػؿ قػػدرات الفػػرد ،وأف يبػػث الثقػػة فػػي

23) Marc Ancel، La Défence Sociale Nouvelle، Edition Cujas، Paris، 1971.
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نفسػػو ،لكػػي يعػػود إليػػو مػػف جديػػد اإلحسػػاس بمسػػؤوليتو الشخصػػية ،أو بعبػػارة أدؽ ،اإلحسػػاس بحريتػػو

االجتماعية وبمعنى القيـ اإلنسانية.

 -5ويعتمد الدفاع االجتماعي الحديث فػي تحديػد اتجاىاتػو ،عمػى د ارسػة الواقعػة اإلجراميػة ،وعمػى د ارسػة
شخصية المتيـ ،وفؽ معطيات العموـ اإلنسانية .أي بمعنى خر ،يستميـ الدفاع االجتماعي التجربػة

ػاء عمػى
العممية ،لتجاوز األشكاؿ واالفت ارضػات المختمفػة ،والتػي تكشػؼ عنيػا كػؿ قضػية جنائيػة .وبن ً
ذلؾ ،ينبغي أف تدخؿ األسباب المعقدة لمجريمة ،وامكانيات التكييؼ االجتماعي في افتراض الػدعوى
الجنائية المجردة ،التي تعمؿ عمى تطبيؽ السياسة الجنائية لمدفاع االجتماعي العصري.

ج -يمة نظرية الدفاع الجتماعي في الفكر الجزائي
الدفاع االجتماعي ،في جناحيػو المتطػرؼ والمعتػدؿ ،حركػة إنسػانية أخالقيػة عالميػة ،ترمػي إلػى فيػـ جديػد
لإلنس ػػاف ،إلع ػػادة تنش ػػئة الج ػػان وتأىيم ػػو اجتماعيػ ػاً ،باس ػػتعماؿ وس ػػائؿ العم ػػـ الحديث ػػة ،ومعطي ػػات العم ػػوـ

اإلنسانية .وىذا ما جعػؿ ليػا بريقػاً خالبػاً ،وجمػع رجػاؿ العمػـ والقػانوف حوليػا ،ودفػع العديػد مػف التشػريعات
إلى تبني بعض مبادئيا.

ولكف عيب نظرية الدفاع االجتماعي الرئيس ،ىو أنيا نظرية ميتافيزيقية ،ال تنطبػؽ عمػى الواقػع ،وال تتفػؽ

مػػع الحقػػائؽ العمميػػة .فيػػي تقػػوـ عمػػى فمسػػفة فرديػػة ،تبػػدأ بػػالفرد ،وتنتيػػي بػػالفرد ،أمػػا الشػروط الموضػػوعية
التػػي ت ػػؤثر فػػي وع ػػي الفػػرد وتك ػػويف شخص ػػيتو ،كاألوضػػاع الفكري ػػة والسياسػػية واالجتماعي ػػة واالقتص ػػادية
واألخالقية والدينية والقانونيػة ،فػال ينظػر إلييػا إال مػف خػالؿ الفػرد نفسػو .وفػي ىػذا الموقػؼ خطػأ أساسػي،

ألف الميـ لحؿ مشكمة الجريمة ،ىو مواجية الواقع االجتماعي ،وليس الوقوؼ عند الذات اإلنسانية ،وذلؾ

لكػي نػتمكف مػػف الكشػؼ عػف األسػػباب التػي تػػؤدي إلػى الجريمػة ،وبالتػػالي نػتمكف مػف تغييػػر ىػذا الواقػػع أو

تعديمو عمى األقؿ.
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تمارين:
حدد اإلجابات الصحيحة مف ما يمي:
 .1يقيـ التشريع اإلسالمي فمسفتو في التجريـ والعقاب عمى أساس مبدأ "حرية االختيار".
 .2لـ تطبؽ المدرسة التقميدية المساواة المطمقة في العقوبة ،حيث أنيا كانت تفرض العقوبة عمى الفرد
استناداً لمنشئو الطبقي ،أو ثروتو أو جنسو أو عرقو.
 .3أدت سياسة المدرسة التقميدية الجديدة إلى تطبيؽ واسع لمعقوبة القصيرة المدة.
 .4لـ تفصؿ المدرسة التقميدية بيف الجرائـ السياسية والجرائـ العادية.
 .5طالبت المدرسة التقميدية الجديدة باألخذ باألسباب المخففة التقديرية ،نظاـ األعذار القانونية ،واصالح
السجوف.
 .6بحسب المدرسة االجتماعية ،المجرـ ىو ظاىرة فردية منعزلة عف مجتمعو.
اإلجابات الصحيحة هي 5 ، 3 ، 1
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الوحدة التعميمية الثانية

نظرية الجريمة في قانون العقوبات
األحكام العامة ل مقانون الجزائي
الكممات المفتاحية:

 -1تعريف القانون الجزائي

القانوف الجزائي  -التجريـ  -المساءلة الجزائية  -العقوبة  -إجراءات المالحقة  -التكميؼ  -المؤيد
الجزائي  -التدابير االحت ارزية  -القتؿ  -اإليذاء  -التزوير  -الرشوة  -قانوف العقوبات االقتصادي -
قانوف اإلجراءات الجنائية  -الطب الشرعي.

الممخص:
يشكؿ القانوف الجزائي مجموعة القواعد القانونية التي تضعيا الدولة ،لبياف األفعاؿ التي تستحؽ التجريـ،
وبالتالي يتوجب عمى الشخص أف يمتنع عف ارتكابيا تحت طائمة المساءلة الجزائية والعقوبة ،وكذلؾ
لتحديد اإلجراءات واألصوؿ الالزمة لمالحقة الجناة ومحاكمتيـ ،وتنفيذ الجزاءات والتدابير فييـ.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى معرفة المقصود مف ما يمي:
 .1القواعد القانونية الموضوعية التي تتضمف التكميؼ والجزاء.
 .2مصادر القانوف الجزائي.

 .3خاصية القانوف الجزائي وطبيعتو المستقمة عف فروع القانوف األخرى.
 .4صالت القانوف الجزائي بفروع القانوف األخرى.
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تعريف القانون الجزائي
يعرؼ القانوف الجزائي بأنو «مجموعة القواعد القانونية ،التي تضعيا الدولة ،لبياف األفعاؿ التي تستوجب
َّ
التجريـ ،ولتحديد الجزاءات والتدابير المستحقة عمى مرتكبييا ،واإلجراءات المالئمة لمالحقتيـ ومحاكمتيـ
وتنفيذ الجزاء والتدبير فييـ».
ومعنى ىذا التعريؼ ،أف القانوف الجزائي يتألؼ مف نوعيف مف القواعد:
قواعد قانونية موضوعية ،وقواعد قانونية شكمية.
فالقواعد القانونية الموضوعية ،تتألؼ مف شقيف:
األول ػ ويتضمف «التكميؼ» ،أي تحديد أنواع السموؾ اإلجرامي (اإليجابي أو السمبي) ،وأمر األفراد بعدـ
إتيانيا ،أو بعدـ تركيا.
والثاني ػ يحتوي «الجزاء» ،أي مؤيد القاعدة القانونية ،الذي يتمثؿ في عقوبة تناؿ مرتكب الفعؿ المجرـ،
أو يحتوي تدبي اًر احت ارزياً أو عالجياً.
ويسمى القانوف الجزائي الموضوعي في أكثر البمداف ،بػ «قانوف العقوبات» كما ىو الحاؿ في سورية
ولبناف ومصر والعراؽ وفرنسا ( .)Code Pénalويطمؽ عميو أحياناً «قانوف الجزاء» ،كما ىو الحاؿ في

الكويت ،أو «القانوف الجنائي» ( ،)Criminal Lawكما ىو الحاؿ في انكمت ار وفي ٍ
عدد مف الواليات
المتحدة األمريكية .ورغـ اختالؼ ىذه التسميات ،فيي متقاربة كثي اًر في المعنى ،واف كانت تسمية «قانوف
العقوبات» ،ىي ،رغـ عيوبيا ،أقرب التسميات إلى األذىاف ،وأكثرىا مالقاة لقبوؿ المشرعيف والفقياء.
ويعد قانوف العقوبات (أو قانوف الجزاء أو القانوف الجنائي) ،بمثابة «الدستور الجزائي» ،أو «القانوف
العاـ» ،لمتشريعات الجزائية الموضوعية .وىو في العادة يحتوي قسميف:
األول ػ ويسمى بػ «القسم العام» ،أو «األحكام العامة» ،أو «المبادئ العامة» ،وىو يحتوي القواعد
العامة واألساسية ،التي تتناوؿ الجريمة والمجرـ والعقوبة والتدبير.
الثاني ػ ويدعى «القسم الخاص» ،ويتكوف مف األحكاـ الخاصة بكؿ جريمة عمى وجو االنفراد ،كالقتؿ،
واإليذاء ،والتزوير ،والرشوة ....الخ.
وقانوف العقوبات ليس إال جزءاً مف التشريعات الجزائية الموضوعية .أما الجزء اآلخر مف ىذه التشريعات،
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فيتكوف مف قوانيف جزائية خاصة ،تتناوؿ بعض أنواع الجرائـ أو المجرميف .ومف ىذه القوانيف ،ما ىو
مكرس بكاممو لمقواعد الجزائية ،كقانوف العقوبات العسكري ،وقانوف األحداث الجانحيف ،وقانوف العقوبات
االقتصادي ،كالقوانيف االقتصادية أو التجارية أو المالية ،أو التنظيمية ،أو اإلدارية ،التي منيا قانوف
التمويف والتسعير ،وقانوف التجارة ،وقانوف الجمارؾ ،وقانوف الضرائب ،وقانوف السير ،وقانوف
المطبوعات.
وأخي اًر ،يشمؿ القانوف الجزائي ،إلى جانب القواعد الجزائية الموضوعية التي ذكرناىا« ،القواعد الجزائية
الشكمية» أي ما يسمى بػ «قانوف اإلجراءات الجنائية» أو «قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية» .وىذا
القانوف ىو الذي يتضمف مجموعة «القواعد القانونية األصولية» و «اإلجراءات» التي تطبقيا أجيزة
العدالة الجنائية في أعماؿ استقصاء الجرائـ والمالحقة والتحقيؽ والمحاكمة وتنفيذ العقاب والتدبير.
مصادر القانون الجزائي في سورية:
يتألؼ القانوف الجزائي في سورية مف قانوف العقوبات ،وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،والتشريعات
الجزائية الخاصة.
أوالً ـ قانون العقوبات:
وىو القانوف الصادر بالمرسوـ التشريعي رقـ  148وتاريخ  22حزيراف  ،1949والمطبؽ في  1أيموؿ
 .1949وقد حؿ ىذا القانوف محؿ قانوف الجزاء العثماني الذي كاف مطبقاً في سورية منذ عاـ ،1858
فألغاه مع جميع تعديالتو وذيولو ،كما ألغى سائر القوانيف والمراسيـ االشتراعية والق اررات المخالفة لو أو
التي ال تأتمؼ مع أحكامو.
وقانوف العقوبات السوري مستمد مف قانوف العقوبات المبناني الصادر في أوؿ آذار  .1943وىذا القانوف
األخير مستمد بدوره ،في أغمب أحكامو ،مف قانوف العقوبات الفرنسي وقانوف العقوبات اإليطالي .وىو
قانوف انتقائي ،لـ يأخذ بآراء نظرية واحدة مف نظريات الفكر الجزائي ،وانما انتقى مف بعضيا ما رآه مفيداً
ومالئماً ،وخطوة تقدمية عصرية ،في مجاؿ مكافحة الجريمة وحماية المجتمع مف خطرىا ،واالىتماـ
بالمجرـ ووسائؿ إصالحو.
ويمتاز قانوف العقوبات السوري باحتوائو نصوصاً واضحة صريحة ،وحموالً منسقة منسجمة ،وتبويباً ال
يبعث عمى المبس ،وشموالً لمجموعة كبيرة مف الجرائـ لـ تنص عمييا القوانيف السابقة ،وكاف وجودىا
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ضرورياً لمحفاظ عمى أمف المجتمع ونظامو.
ولقد انطوى قانوف العقوبات عمى  756مادة ،تـ توزيعيا في كتابيف اثنيف :الكتاب األوؿ يتضمف المبادئ
العامة في الجريمة والعقوبة ،ويسمى بالقسـ العاـ .والكتاب الثاني يتضمف الجرائـ وعقوباتيا بصورة
تفصيمية دقيقة ،ويسمى بالقسـ الخاص .وكؿ كتاب مف ىذيف الكتابيف قسـ إلى عدة أبواب ،وكؿ باب
احتوى مجموعة مف الفصوؿ.
وفي خالؿ السنوات الثالثيف الماضية ،أدخؿ المشرع عمى قانوف العقوبات عدداً مف التعديالت الميمة،
التي تتفؽ مع سياستو الجنائية في التجريـ والعقاب .واف كانت ىذه التعديالت لـ تمس جوىر القانوف أو
مبادئو األساسية.
ثانياً ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية:
قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية السوري ،ىو القانوف الصادر بالمرسوـ االشتراعي رقـ  112تاريخ 13
آذار  ،1951والمطبؽ في أوؿ شير حزيراف  .1951وقد حؿ ىذا القانوف محؿ قانوف أصوؿ المحاكمات
الجزائية العثماني الصادر بتاريخ  26حزيراف  ،1879والقوانيف األصولية األخرى التي صدرت أثناء فترة
االنتداب الفرنسي.
ويتضمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية مجموع القواعد الشكمية التي تنظـ القضاء الجزائي والعدالة
الجنائية ،فتبيف كيفية إقامة الدعوى العامة والدعوى المدنية ،ثـ تعيف أجيزة القضاء الجزائي ،مف نيابة
عامة وقضاة تحقيؽ ومحاكـ ،فتحدد اختصاص كؿ جياز فييا ،ثـ ترسـ الطرائؽ الواجب اتباعيا
لموصوؿ إلى الحكـ المبرـ.
ثالثاً ـ التشريعات الجزائية الخاصة:
ال يمكف لقانوف العقوبات وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية أف يحيطا بجميع األفعاؿ التي يعدىا المشرع
جرائـ تستحؽ العقاب ،وبجميع اإلجراءات الجزائية الالزمة ليا ،وذلؾ لتشعب أوجو الحياة الحديثة
وتعقيدىا ،ولفرز الحضارة المعاصرة ألفعاؿ جديدة تستوجب التجريـ ،لـ تكف معروفة مف قبؿ .ليذا عمد
المشرع السوري إلى إصدار مجموعة مف القوانيف الجزائية الخاصة ،الغاية منيا شموؿ األفعاؿ الجديدة
التي قرر تجريميا ،واإلجراءات الالزمة ليا ،التي لـ يرد نص عمييا في قانوني العقوبات وأصوؿ
المحاكمات الجزائية .ومف ىذه القوانيف :قانوف العقوبات العسكري ،وقانوف األحداث ،وقانوف السير،
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وقانوف التيريب ،وقانوف مكافحة المخدرات ،وقانوف العقوبات االقتصادية ،وقانوف التمويف والتسعير،
وقانوف مكافحة الغش والتدليس ،وقانوف الطوارئ ،وقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،وقانوف
مكافحة المنافسة غير المشروعة واالحتكار ...وعدد كبير مف النصوص الجزائية المتناثرة في شتى
القوانيف االقتصادية واإلدارية األخرى .وقد جرت العادة عمى تسمية ىذه القوانيف بػ «التشريعات الجزائية
الخاصة».
خاصية القانون الجزائي وذاتيته وطبيعته المستقمة عن فروع القانون األخرى:
يختمؼ الفقياء في تصنيؼ القانوف الجزائي في زمرة القانوف الخاص أو في زمرة القانوف العاـ أو في زمرة
مستقمة.
فالفقياء الذيف يروف أف القانوف الجزائي فرع مف القانوف الخاص ،يستندوف إلى أف األحكاـ الغالبة في
القانوف الجزائي جاءت لحماية الحقوؽ الخاصة ،كحقوؽ الممكية ،وحقوؽ األسرة ،والحؽ في الحياة،
والحؽ في السالمة البدنية ،والحؽ في الحرية الشخصية ،والحؽ في األمف واالستقرار.
والفقياء الذيف يروف أف القانوف الجزائي فرع مف القانوف العاـ( ،)1يعتقدوف بأف المجتمع والدولة ىما
ا لطرؼ األساسي في القانوف الجزائي .فالدولة أوؿ ما تيتـ بو ىو حماية نفسيا .ليذا فإف الجرائـ الواقعة
عمى أمف الدولة تتصدر أغمب قوانيف العقوبات في العالـ .والدولة ىي التي تتولى ميمة حماية الفرد
والمجتمع في آف واحد .لذلؾ فإف أي جريمة تقع عمى األفراد ،إنما تقع في الوقت ذاتو عمى المجتمع،
وتيدد أمنو ونظامو .والدولة ىي صاحبة الحؽ في إقامة الدعوى العامة عمى المجرميف ومحاكمتيـ وتنفيذ
العقاب فييـ .وىذا الحؽ مف الحقوؽ األساسية التي ال يجوز لمدولة أف تتنازؿ عنو أو تصالح فيو .والدولة
ىي التي تنتقي ،ممثمة بسمطتيا التشريعية ،األفعاؿ التي تعدىا جرائـ ،وتحدد العقوبات المالئمة ليا .وفي
عممية االنتقاء ىذه ،يكوف ىدؼ الدولة بالدرجة األولى ىو تحقيؽ الصالح العاـ وأمف المجتمع
واستق ارره(.)2
ونحف نرى أف القانوف الجزائي ذو طابع خاص يجعمو مستقالً عف القانوف الخاص والقانوف العاـ معاً.
 )1راجع يف ىذا الشأن :د .مسري عالية ،أصول قانون العقوبات ـ القسم العام ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،1885 ،ص 11
ـ .12
 )1راجع يف ىذا املعىن:
Garraud (R.)، Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français، T. 1، 3e Edition، Recueil Sirey، Paris 1913، n. 2630، p. 47-63.
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فيو يحمي األفراد ويضمف حريتيـ وسالمتيـ الجسدية ،وحقيـ في الدفاع أماـ القضاء .وىو في الوقت
ذاتو يحمي الدولة بمؤسساتيا وايديولوجيتيا وسياستيا .وفي ىذيف النوعيف مف الحماية يحقؽ مصالح
المجتمع وأىدافو واتجاىاتو.
والقانوف الجزائي بمفيومو الحديث ،أصبح معنياً بالدرجة األولى بمكافحة الجريمة ومنعيا وعالج السموؾ
اإلجرامي ،وذلؾ في إطار الفكرة القائمة :أف الجريمة ظاىرة اجتماعية مرضية ،وعمى القانوف الجزائي أف
يعمؿ عمى حؿ مشكمتيا مف خالؿ منظور عالجي .وىذا الوضع الجديد يتطمب أف يكوف القانوف الجزائي
مرتبطاً بعمـ اإلجراـ ،وعمـ العقاب ،وعمـ السياسة الجنائية ،وعمـ االجتماع ،وعمـ النفس ،والطب،
واالنتروبولوجيا ،وجميع العموـ التي يمكنيا المساىمة في حؿ مشكمة الجريمة .وىذا الوضع ىو الذي
يعطي القانوف الجزائي طبيعة مستقمة ،وخاصية تجعمو مختمفاً عف بقية أنواع القوانيف األخرى.
صالت القانون الجزائي بفروع القانون األخرى:
يدخؿ القانوف الجزائي إلى أكثر فروع القانوف ليحمي الحقوؽ المقررة فييا .فيو يمتقي بالقانوف الدستوري
ليحمي الحقوؽ التي يكفميا الدستور ،مثؿ حؽ الحياة ،والحرية الشخصية ،وحرمة المسكف ،والدفاع أماـ
القضاء ،وحؽ الدولة في حماية دستورىا ومؤسساتيا وممارسة سمطاتيا ...الخ.
ويمتقي بالقانوف اإلداري ليحمي الوظيفة العامة مف الرشوة والفساد واإلىماؿ ،وحماية الموظؼ مف اعتداء
المواطنيف عميو ،وحماية األمواؿ العامة مف االختالس ،وحماية نظاـ المرور ،ونظاـ البمديات ،ونظاـ
اإلدارة المحمية ...الخ.
كما يمتقي بقانوف األحواؿ الشخصية ،فيحمي حقوؽ الزوجية بعقابو عمى زنا الزوج أو الزوجة ،واالمتناع
عف دفع النفقة المحكوـ بيا ،ويحمي حقوؽ األسرة بعقابو عمى االمتناع عف تسميـ الصغير إلى صاحب
الحؽ في حضانتو ،والتقصير في حماية القاصر وتربيتو واإلنفاؽ عميو ...الخ.
ويمتقي بالقانوف المدني ،فيحمي حؽ الممكية بعقابو عمى السرقة واالحتياؿ واساءة االئتماف واإلتالؼ
والتبديد والحريؽ.
وأخي اًر يمتقي القانوف الجزائي بالقانوف االقتصادي ليحمي السياسة االقتصادية لمدولة ،واإلنتاج المحمي،
والنقد ،والثروة الحيوانية والنباتية والمائية والمعدنية والبترولية ،وذلؾ بعقابو عمى مخالفة قانوف التمويف،
وقانوف القطع األجنبي ،وقانوف الجمارؾ ،والقوانيف المتعمقة بالتجارة الخارجية أو الداخمية ،وقانوف
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العقوبات االقتصادية ...الخ.
القانون الجزائي والعموم الجزائية:
القانوف الجزائي ليس إال فرعاً مف العموـ الجزائية .وىذه العموـ كثيرة أىميا :عمـ السياسة الجنائية ،وعمـ
اإلجراـ ،وعمـ العقاب ،وعمـ التحقيؽ الجنائي ،والطب الشرعي .وسنشرح ىذه العموـ عمى التوالي:

عمم السياسة الجنائية :السياسة الجنائية  Politique Criminelleىي «مجموع المبادئ التي ترسـ
لمجتمع ما ،في مكاف وزماف معينيف ،اتجاىاتو األساسية في مكافحة ظاىرة الجريمة ،والوقاية منيا،
وعالج السموؾ اإلجرامي» .أو ىي «الخطة العامة التي تضعيا الدولة في بمد معيف ،وفي مرحمة تاريخية
معينة ،لمكافحة اإلجراـ».
فالسياسة الجنائية ىي التي تكشؼ عف صور السموؾ اإلجرامي ،ثـ تنظـ رد الفعؿ االجتماعي تجاه ىذا
السموؾ ،بفرض عقوبات أو تدابير بحؽ الجاني ،وبوضع قواعد اإلجراءات الجنائية المالئمة في المالحقة
والتحقيؽ والمحاكمة وتنفيذ الحكـ.
ولكي تتمكف السياسة الجنائية مف رسـ خطتيا ،وتحقيؽ أىدافيا ،البد ليا مف:
أوالً -أف تتعرؼ عمى أسباب الظاىرة اإلجرامية وطبيعة السموؾ اإلجرامي.
ثانياً – أف تدرس القانوف الجزائي القائـ دراسة نقدية ،لمكشؼ عف مدى مالءمتو لإليديولوجية السائدة في
المجتمع ،ولمتطمبات مكافحة الجريمة(.)3
عمم اإلجرام :Criminolgie
عمـ اإلجراـ ىو «عمـ دراسة ظاىرة الجريمة ،لمبحث عف أسبابيا ،وتحديد طرائؽ عالجيا»(.)4
فعمـ اإلجراـ يدرس ظاىرة الجريمة كحقيقة اجتماعية ،أي يدرس حقيقة خروج الفرد عمى قواعد المجتمع
ونظامو ،كما يدرس الظروؼ االجتماعية التي تحيط بالجريمة.

 ) 1للتوسع يف دراسة السياسة اجلنائية ،راجع كتابنا علم اإلجرام وعلم العقاب ،ف 41ـ ،44ص  68ـ ،76والسـيد يسـ  ،السياسـة اجلنائيـة املعاصـرة،
ص  136وما بعدىا.
 )1راجع كتابنا علم اإلجرام وعلم العقاب ،ف ،11ص 11ـ ،11وللتوسع يف التعريفات املختلفة لعلم اإلجرام راجع الفقرات 8ـ ،11ص 18ـ.12
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وعمـ اإلجراـ يبحث عف أسباب الجريمة ،ليعرؼ ما إذا كانت مف منشأ بيولوجي أو نفسي أو سياسي أو
اجتماعي أو اقتصادي .وىو في كؿ ذلؾ يرمي إلى الوصوؿ لألسباب الحقيقية التي تمكنو مف تفسير
الجريمة ،ومعرفة طبيعة السموؾ اإلجرامي.
وعمـ اإلجراـ أخي اًر ييتـ بعالج السموؾ اإلجرامي ،وذلؾ باتخاذ «تدابير وقائية» تسبؽ وقوع الجريمة ،و
«تدابير عالجية» إلصالح المجرـ.
وعمـ اإلجراـ «عمم تركيبي» ،يرتبط بعدد كبير مف العموـ األخرى ،كعموـ الحياة والطب والنفس واالجتماع
واالقتصاد والسياسة والقانوف .فيو يستعيف بمناىج ىذه العموـ وبفرضياتيا وقوانينيا لفيـ الظاىرة ووصفيا
وتفسيرىا .ومف ىنا فإف أكثر عمماء اإلجراـ يقسموف عمـ اإلجراـ إلى فروع ثالثة« :عمـ االنتروبولوجيا
الجنائية» ،و «عمـ االجتماع الجنائي» ،و «عمـ النفس الجنائي»(.)5
عمم العقاب :Penologie
عمـ العقاب «ىو عمـ دراسة العقوبة والتدابير التي تنفذ بالمجرـ» .وىذا العمـ يسمى اليوـ مف قبؿ عدد
مف العمماء« :عمم عالج المذنبين» .وعمـ العقاب في جميع األحواؿ ىو العمـ الذي يضـ مجموعة
القواعد المتعمقة بأنواع العقوبات والتدابير ،وبطرائؽ تنفيذىا ،وباإلجراءات الالزمة لجعميا وسائؿ عالج
وتأىيؿ اجتماعي .وعمـ العقاب ال يبحث بما ىو كائف فحسب ،ألف ىذا البحث ىو في األصؿ مف
اختصاص القانوف الجزائي ،وانما يبحث أيضاً بما يجب أف يكوف ،أي يبحث في النظريات الجديدة التي
يكشؼ عنيا البحث العممي ،ويقترح عمى المشرعيف تطبيقيا عممياً بعد ثبوت نجاحيا.
واالتجاه الغالب اليوـ في بعض الدوؿ ،ومنيا الواليات المتحدة األميركية ،ىو افتراض عمـ العقاب جزًء

مف عمـ اإلجراـ ،ألف عمـ اإلجراـ ىو عمـ البحث عف أسباب الجريمة وطرائؽ عالجيا ،والبحث عف
طرائؽ عالج الجريمة ىو موضوع عمـ العقاب .وىذا الموقؼ صحيح ،ألنو ال مسوغ لمفصؿ بيف العمميف،

« )2علــم ارتنبوبولوجيــا اجلنائيــة»  Anthropologie Criminelleىــو العلــم الــذ يــدرس ـرــوي اي ــرم العلــو والفيييولــوجع والنفســع لل ـ ع ـ
أس اب اجلرمية فيـو .و «علـم اججتاـاا اجلنـائع»  Sociologie Criminelleىـو العلـم الـذ يـدرس اجلرميـة كظـاىرة اجتااعيـة ،في ـ عـ أسـ ا ا

م خالل الظروف السياسية واججتااعية واجقتصادية اليت حتيط بايرم.
 و «علم النفس اجلنائع»  Psychologie Criminelleىو العلم الذ يدرس ملرات ايرم العقلية ،ومظاىر ـفرريه ،وأحاسيسو وانفعاجـو وعقـده،
ع أس اب اجلرمية فيها.
لل
ويدخل بعض العلااء يف نطاق علم اإلجرام باإلضافة إىل العلوم الثالثة املذكورة :علم املورفولوجيا اجلنائية ،وعلم اإلحصـاء اجلنـائع ،وعلـم اجلررافيـة
اجلنائيــة ،وعلــم اججتاــاا القــانوا ،وعلــم العقــاب ،وعلــم الــنفس القلــائع ،وجنــو ارتحــداث ،والقلــاء اجلنــائع ،وعلــم الت قيــ ،اجلنــائع ،والط ـ
الشرعع ،والشرطة..
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ما داـ موضوع عمـ العقاب ىو جزء مف موضوع عمـ اإلجراـ ،بصيغتو المعروفة في العصر الحاضر .
عمم التحقيق الجنائي :Investigation Criminelle
عمـ التحقيؽ الجنائي ىو «عمـ دراسة الوسائؿ العممية وتطبيقيا في الكشؼ عف الجريمة والمجرميف».
ويقسـ ىذا العمـ إلى فرعيف :عمـ التحقيؽ الجنائي العممي ،وعمـ التحقيؽ الجنائي العممي .والفارؽ بيف
الفرعيف ىو أف األوؿ يدرس الوسائؿ ذات الطابع العممي لمكشؼ عف الجريمة والمجرميف ،كاستعماؿ
المواد الكيماوية في تحميؿ المواد الجرمية ،وتحميؿ اآلثار التي تنتج عف الجريمة ،واستعماؿ المواد المشعة
لمكشؼ عف األوراؽ النقدية المزورة ،واستعماؿ اآلالت الخاصة لفحص البصمات والسالح والمواد
المتفجرة ..الخ .والثاني أي عمـ التحقيؽ الجنائي العممي ،يدرس الوسائؿ العممية لمكشؼ عف الجريمة
والمجرميف ،كاستجواب المشتبو بيـ ،وسماع الشيود ،ومالحقة المجرميف لمعرفتيـ والقبض عمييـ،
ومعاينة مكاف الجريمة ،والبحث عف األشياء التي تركيا المجرـ عمى مسرح الجريمة ،وتصوير الجثة،
وتفتيش المنازؿ ،وضبط األشخاص ،ومصادرة األشياء ...الخ.
الطب الشرعي :Medecine Légale
الطب الشرعي ىو "مجموعة المعارؼ الطبية التي يستعيف بيا القضاء لحؿ المشكالت المتعمقة بالظواىر
العضوية ،وباآلثار المتخمفة عف الفعؿ الجرمي" .فالطب الشرعي ىو الذي يبحث عف سبب الوفاة ،وعف
النتائج التي يحدثيا الفعؿ في جسـ المجني عميو ،وعف عالمات شخصية الجثة ،وعف سف الجاني
والمجني عميو والشيود واألشخاص اآلخريف الذيف يتطمب التحقيؽ معرفة سنيـ .كما ييتـ الطب الشرعي
أيضاً بتحميؿ الخطوط لكشؼ شخصية المتيـ عف طريقيا ،وتحميؿ المواد واألشياء التي يحتاج القضاء
لمعرفة طبيعتيا مف خالؿ بحثو عف الحقيقة.
القانون الجزائي واألخالق:
ال مراء في أف القواعد الحقوقية تتفؽ في الكثير مف جوانبيا مع القواعد األخالقية ،إال أف ىذا االتفاؽ ال
يغير شيئاً مف استقاللية القانوف عف األخالؽ.
فجرائـ الخيانة والتجسس والقتؿ والسرقة واالحتياؿ والتزوير واالغتصاب وغيرىا ،ىي مف األفعاؿ التي
تحرميا األخالؽ .ولكف أساس التحريـ األخالقي مختمؼ عف أساس التجريـ الذي يأخذ بو المشرعوف في
الحقوؽ الوضعية .فالتجريـ أو اإلباحة عند ىؤالء يستمداف قبؿ كؿ شيء مف اعتبارات مصمحية ،تفرضيا
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السياسة الجنائية لمدولة ،حتى ولو تناقضت مع القواعد األخالقية.
واالختالؼ بيف األخالؽ والقانوف يمكف تحديده بالنواحي التالية:
1ػ ال يعاقب القانوف عمى كثير مف األفعاؿ التي تتنافى مع مبادئ األخالؽ بوجو عاـ .فالقانوف السوري
ال يعاقب مثالً عمى العالقة بيف الرجؿ والمرأة (خارج مؤسسة الزواج) ،إذا تمت ىذه العالقة في سف
معينة ،برضائيما ،وكانا عازبيف ،عمى الرغـ مف أف ىذه العالقة ،في نظر الغالبية العظمى مف
الناس ،تتنافى مع األخالؽ .واألمر كذلؾ بالنسبة لشرب الخمر ،وأكؿ لحـ الخنزير ،والربا مرة
واحدة ،وبعض حاالت الرىاف والمقامرة.
2ػ يعاقب القانوف عمى كثير مف األفعاؿ التي ال تمت إلى األخالؽ بأي صمة كانت ،ألف العقاب عمييا
ضرورة تحتميا مقتضيات المصمحة االجتماعية ،كالعقاب عمى بعض المخالفات البمدية والمالية
والجمركية ونظاـ السير ...الخ.
3ػ إف القواعد األخالقية ليست ثابتة وال مستقرة .فيي تتبدؿ مف مجتمع إلى مجتمع ،ومف عصر إلى
عصر ،بؿ ىي تتبدؿ في المجتمع الواحد وفي العصر الواحد مف شخص إلى آخر ،ومف فئة إلى
أخرى .وىذا التحوؿ وعدـ االستقرار يتنافى مع طبيعة القواعد القانونية التي تتطمب نصيباً واف اًر مف
الثبات واالستقرار.
4ػ إف نط اؽ األخالؽ أوسع بكثير مف نطاؽ القانوف .فاألخالؽ تحاسب عمى الكذب والحقد والحسد
والغيبة والنميمة..الخ ،بينما ال يعاقب القانوف عمى كؿ ىذه األفعاؿ .واألخالؽ تمتد إلى المقاصد
والنوايا وخفايا النفس ،بينما ال يعاقب القانوف إال عمى األفعاؿ المادية الظاىرة المحسوسة ،والتي
تحدث أث اًر في المجتمع ،واضطراباً في أمنو ونظامو.
القانون الجزائي والدين:
الديف ىو مف أقدـ مصادر القانوف الجزائي .فقد كانت األدياف تمد المشرع باألفعاؿ المحرمة وبعقوباتيا،
وكاف رجاؿ الديف في عصور عديدة ،ىـ الذيف يحاكموف المتيميف ،وينفذوف العقوبة في المحكوـ عمييـ،
ويشرفوف عمى السجوف وأماكف التوقيؼ .وعرفت في التاريخ فترات زمنية كثيرة ،لـ تكف األفعاؿ تشكؿ
فييا جرائـ إال إذا كانت متعارضة مع التعاليـ الدينية.
ولكف بعد أف انفصؿ الديف عف الدولة ،بدأت التشريعات الوضعية تتجو إلى تحقيؽ مصالح الدولة
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والمجتمع ،بصرؼ النظر عف أحكاـ الديف ،وصار نطاؽ التجريـ في القانوف الوضعي ،ال يتفؽ بالضرورة
مع نطاؽ التجريـ في األدياف .فجزء كبير مف ىذا القانوف ظؿ متفقاً مع القواعد الدينية والسيما في الجرائـ
الميمة ،كالقتؿ واإلجياض والسرقة واالحتياؿ والتزوير واالغتصاب...الخ .ولكف بالمقابؿ يوجد جزء آخر
ال يتفؽ مع القواعد الدينية ،كعدـ تحريـ شرب الخمر ،وأكؿ الدـ والميتة ولحـ الخنزير ،وعدـ تحريـ
العالقة بيف رجؿ وامرأة إذا كانا راشديف وعازبيف وبرضائيما ،وتقبيؿ الصبي والمرأة األجنبية ،وظيور
شعر المرأة وجسدىا ،وعدـ تحريـ بعض األفعاؿ المتعمقة بالعبادات ،وعدـ تبني العقوبات البدنية،
كعقوبات الرجـ والقطع والجمد والصمب..الخ.
وفي جميع األحواؿ فإف القانوف الجزائي الوضعي ،عمى الرغـ مف انفصالو عف الديف ،يحمي األدياف،
ويضمف حرية ممارسة طقوسيا .فقانوف العقوبات السوري يعاقب في المواد 462ػ 463عمى تحقير
ا لشعائر الدينية ،وعمى التشويش أثناء قياـ العابديف بإحدى الطقوس أو االحتفاالت أو الرسوـ الدينية،
وعمى ىدـ بناء مخصص لمعبادة أو تشوييو أو تدنيسو .كما حظرت المادة  43مف قانوف العقوبات تنفيذ
عقوبة اإلعداـ أياـ الجمع واآلحاد واألعياد الدينية.
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تمارين:
حدد اإلجابات الصحيحة مف ما يمي:
 .1السياسة الجنائية ىي «مجموع المبادئ التي ترسـ لمجتمع ما ،في مكاف وزماف معينيف ،اتجاىاتو
األساسية في مكافحة ظاىرة الجريمة ،والوقاية منيا ،وعالج السموؾ اإلجرامي».
 .2القانوف الجزائي ليس فرعاً مف فروع العموـ الجزائية.
 .3عمـ اإلجراـ ىو «عمـ دراسة ظاىرة الجريمة ،لمبحث عف أسبابيا ،وتحديد طرائؽ عالجيا».
 .4عمـ العقاب «ىو عمـ دراسة العقوبة والتدابير التي تنفذ بالمجرـ».
 .5السياسة الجنائية ىي «الخطة العامة التي يضعيا األفراد في الدولة ،وفي مرحمة تاريخية معينة ،لمكافحة
اإلجراـ».
 .6عمـ اإلجراـ ىو «عمـ دراسة ظاىرة الجريمة ،لمبحث عف أسبابيا ،وتحديد طرائؽ عالجيا».
اإلجابات الصحيحة ىي 4 ، 3 ، 1
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 -2مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
الكممات المفتاحية:
مصدر األحكاـ  -التجريـ  -العقاب  -الركف القانوني  -شرعة حقوؽ اإلنساف  -التدابير االحت ارزية -
التدابير اإلصالحية  -األمف العاـ  -النائب العاـ  -اإلباحة  -شخصية المجرـ  -القانوف  -النظاـ -
الالئحة  -المرسوـ  -القرار  -الحبس التكديري  -الغرامة  -النص القانوني  -تفويض تشريعي -
مصادر القانوف.

الممخص:
مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات ىو مصدر األحكاـ العامة في قانوف العقوبات ،وأساس التجريـ والعقاب،
ٍ
المبدأ الدستوري الذي
ونواة القانوف الجزائي .وعميو واليدؼ الرئيسي مف دراسة ىذا المبدأ ىو معرفة
نصت عميو جميع دساتير العالـ ،لما يقدـ لمفرد والمجتمع مف ضمانات دستورية عميا في وحدة القانوف،
واس تقرار التعامؿ ،والمحافظة عمى الحقوؽ والحريات الفردية ،لذلؾ يرى عدد كبير مف فقياء القانوف
الجزائي أف مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات ىو الركف األوؿ مف بيف أركاف الجريمة ،ويطمقوف عميو اسـ
"الركف القانوني".

األىداف التعميمية:
يتعرؼ الطالب مف خالؿ ىذا الفصؿ عمى:
 .1مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات.
 .2أساس مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات ونتائجو.
 .3مسوغات مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات.
 .4االنتقادات الموجية إلى مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات.
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مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
أساس المبدأ ،معناه وتاريخو:
القاعدة السائدة اليوـ في مختمؼ دساتير وقوانيف دوؿ العالـ ىي« :األصل في األشياء أو األفعال أو
األقوال اإلباحة إال إذا نص القانون عمى خالف ذلك» ومف ىذا انبثؽ مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات ،أو
مبدأ ال جريمة وال عقوبة بال نص قانوني ،فأصبح مف المبادئ األساسية في التشريعات الحديثة .ومعنى
المجرـ ،وأركانو وشروطو،
جرـ فعؿ وال يعاقب عميو ،إال بنص قانوني ،يحدد نوع الفعؿ
ّ
ىذا المبدأ أنو ال ُي ّ
كما يبيف العقوبة المستحقة عمى فاعمو .وأساس ىذا المبدأ ىو حماية الفرد وضماف حقوقو وحريتو .وتتـ

ىذه الحماية بمنع السمطة العامة مف اتخاذ أي إجراء بحقو ،ما لـ يكف قد ارتكب فعالً ينص القانوف عمى
أنو جريمة معاقب عمييا بعقوبة جزائية.
وقد عرؼ ىذا المبدأ ألوؿ مرة في الشريعة اإلسالمية ،حيث جاءت العديد مف اآليات القرآنية لتؤكد عميو،
مثؿ قولو تعالى« :وما كنا معذبيف حتى نبعث رسوالً» ،وقولو« :وما كاف ربؾ ميمؾ القرى حتى يبعث في
أميا رسوال يتمو عمييـ آياتو» ،وقولو أيضاً« :واف مف أمة إال خال فييا نذير» ،وقولو« :رسالً مبشريف
ومنذريف لئال يكوف لمناس عمى اهلل حجة بعد الرسؿ ،وكاف اهلل عزي اًز حكيماً».
ومبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات حديث العيد في التشريعات الجزائية ،فقد أُعمف ألوؿ مرة بعد قياـ الثورة
الفرنسية في شرعة حقوؽ اإلنساف عاـ  ،1789ثـ نص عميو قانوف العقوبات الفرنسي عاـ  .1811ومنذ
ذلؾ الحيف بدأ بدخوؿ الدساتير والقوانيف في العالـ ،ثـ أخذت بو األمـ المتحدة في البياف العالمي لحقوؽ
اإلنساف الصادر في  11كانوف األوؿ .1948
ولقد تبنى المشرع السوري مبدأ ال جريمة وال عقوبة بال قانوف في الدساتير المتعاقبة التي عرفتيا سورية
بعد االستقالؿ .فقد ورد في المادة العاشرة مف دستور عاـ  ،1951والمادة الثامنة مف الدستور المؤقت
لمجميورية العربية المتحدة الصادر في  15آذار  ،1958والمادتيف  27و  28مف الدستور السوري
المؤقت لعاـ  ،1969كما تضمنو دستور الجميورية العربية السورية المعمف في  12آذار  ،1973فنصت
المادة  29منو عمى أنو «ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني».
كما نصت عمى ىذا المبدأ المادة األولى مف قانوف العقوبات السوري ،التي جاء فييا اآلتي« :ال تفرض
عقوبة وال تدبير احترازي أو إصالحي مف أجؿ فعؿ لـ يكف القانوف قد نص عميو حيف اقترافو».
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ثـ وضعت المواد 1ػ 5مف قانوف العقوبات قواعد قانونية الجرائـ ،ووضعت المواد 6ػ 11قواعد قانونية
العقوبات ،والمواد 12ػ 14قواعد قانونية التدابير االحت ارزية والتدابير اإلصالحية.
نتائج المبدأ:
يقود تطبيؽ مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات إلى النتائج التالية:
أوالا ػ ال يسوغ لمقاضي افتراض فعؿ مف األفعاؿ جرماً إال إذا نص القانوف صراحة عمى ذلؾ .ومعنى ىذا
أنو ال يجوز لمقاضي أف يستند في اإلدانة عمى القواعد االجتماعية أو القواعد األخالقية أو القواعد
الدينية ،أو عمى أف الفعؿ ضار بالفرد أو المجتمع ،أو أف المنطؽ والعقؿ يقضياف بالتجريـ .فال سبيؿ
أماـ القاضي إذف غير االستناد في اإلدانة إلى نص قانوني.
وفضالً عف ذلؾ فإف عمى القاضي أف يمتزـ بجميع عناصر التجريـ وشروطو الواردة في النص ،فال ييمؿ
عنص اًر أو شرطاً ،بحجة قمة أىميتو ،أو أنو غير مستساغ ،أو أف عدـ األخذ بو يحقؽ العدالة أو
المصمحة العامة أو مصمحة المتضرر.
()1

ثاني ا ػ ال يسوغ لمقاضي الحكـ بعقوبة لـ ينص القانوف عمييا

 .كما لو حظر المشرع فعالً مف األفعاؿ،

دوف أف يذكر ما ىي عقوبة مرتكبو ،أو طمب القياـ بفعؿ مف األفعاؿ دوف النص عمى عقوبة االمتناع
عف القياـ بو .مثاؿ ذلؾ نص المادة  26مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية السوري التي جاء فييا ما
يمي:
« مف شاىد اعتداء عمى األمف العاـ أو عمى حياة أحد الناس أو عمى مالو يمزمو أف يعمـ بذلؾ النائب
العاـ المختص».
فيذا النص يمزـ مف شاىد اعتداء عمى األمف العاـ ،أو عمى حياة أحد الناس أو عمى مالو ،إف يعمـ
النائب العاـ المختص باألمر ،ولكنو يغفؿ فرض عقوبة عمى الشخص الذي يمتنع عف اإلبالغ .وىنا ال
يستطيع القاضي أف يحكـ بعقوبة يبتدعيا مف عنده ،طالما أف المشرع لـ ينص عمى ىذه العقوبة عمى
الرغـ مف ورود النص عمى الجريمة.

 ) 1ويطبق ىنا ما ذكرناه يف موضع التجرمي ،حيث ال جيوز للقاضي أ يتيتنب لالنتيبل للبقوليل لي مصيار القيانو ارىيرأ ،أو لي أع ةا يبا قيع القا يبا القانونييل ،اليقير ميجرى قوليل ليرأ لي يا البيرو ،أو رضي ا ةوا يب
ارىرق ،رو أ ينص القانو لي ا.
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ثالثاً ػ ال يسوغ لمقاضي أف يستبدؿ بالعقوبة المنصوص عمييا في القانوف ،عقوبة أخرى ،لـ ينص عمييا
القانوف لمجريمة المعنية ،كأف يستبدؿ الغرامة بالحبس ،أو االعتقاؿ باألشغاؿ الشاقة بحجة أنو أكثر عدالة
أو أكثر مالءمة لممحكوـ عميو.
كما أنو ليس لمقاضي أف يخفض العقوبة أو يرفعيا إال في الحدود التي نص عمييا القانوف .وعمة ىذه
النتيجة ىي أف استبداؿ العقوبة بعقوبة أخرى غيرىا ،فيو فرض لعقوبة لـ يضعيا نص شرعي لمجريمة
المعنية ،والغاء عقوبة كاف المشرع قد نص عمييا ليذه الجريمة .وىذا تصرؼ معارض لمبدأ شرعية
الجرائـ والعقوبات.
مسوغات المبدأ:
لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات مجموعة مف المسوغات يستند إلييا أنصاره ،وىي التالية:
أوالا ػ ال يجوز تجريـ فعؿ لـ يكف المشرع قد نص مف قبؿ عمى تجريمو ،ألف األصؿ في األفعاؿ اإلباحة،
ومف واجب السمطة التشريعية أف تعمف مسبقاً عف األفعاؿ التي تعدىا منافية ألمف المجتمع ونظامو ،وأف
تبمغيا إلى الكافة ليكونوا عمى عمـ بيا.
ثانيا ػ ال يجوز إنزاؿ عقاب بأحد األشخاص عف فعؿ ارتكبو ما لـ يكف المشرع قد حدد مسبقاً ،بنص
شرعي ،العقوبة بنوعيا ومقدارىا عمى ىذا الفعؿ ،وأعمـ الناس بيا ،حتى يكوف الفاعؿ عمى بينة مف خطر
سموكو ،ويقدر مدى رد الفعؿ االجتماعي عمى ىذا السموؾ.
ثالث ا ػ أف عمـ الناس بنص التجريـ والعقاب يردعيـ عف ارتكاب الفعؿ الذي بجرمو النص .كما أف وجود
ىذا النص بذاتو ضروري ليكوف قاعدة سموؾ يمتزـ بيا الناس ويعمموف بيدييا ،سواء بدافع الرىبة أـ بدافع
حب النظاـ والتقيد بأوامر المشرع ونواىيو.
رابعا ػ مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات ضماف لمحريات الفردية .فيذا المبدأ ال يجيز لمسمطة القضائية أو
السمطة التنفيذية توقيؼ األشخاص أو تقييد حريتيـ أو محاكمتيـ إال إذا قاموا بفعؿ ينص القانوف عمى
أنو جريمة ،ويعاقب عميو بعقوبة جزائية .وبدوف ىذه الضمانة القانونية ،تفقد الحرية الفردية مؤيدىا
ودعامتيا.
خامس ا ػ يضمف مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات وحدة القانوف واستقرار التعامؿ .واف ترؾ سمطة التجريـ
والعقاب في يد السمطة التنفيذية أو القاضي يقود إلى الفوضى وسوء التطبيؽ واالضطراب في العدالة
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مجرما أو مباحا ،كما قد يختمفوف حوؿ
الجزائية .فالقضاة قد يختمفوف حوؿ السموؾ الواحد ،ما إذا كاف ّ
شروط التجريـ ،وقواعد المسؤولية الجزائية ،ونوع العقوبة ومقدارىا ،والقواعد القانونية وحدىا قادرة عمى

وضع حد لمثؿ ىذه الخالفات.
تقويم المبدأ:
وجو إلى مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات عدد مف االنتقادات نذكر منيا انتقاديف أساسييف:
أوالا ػ ال يمكف لمنصوص التشريعية ميما كاف عددىا أف تحيط بجميع األفعاؿ التي تستحؽ التجريـ
والعقاب .ويزداد ىذا األمر صعوبة في العصر الحديث ،حيث خمقت الحضارة اإلنسانية المتشعبة ،والحياة
االجتماعية المتشابكة ،والنظـ السياسية واالقتصادية المتطورة ،أنواعاً مختمفة مف أنماط السموؾ البشري،
وصو اًر مف تصرفات الناس وأفعاليـ ،سريعة التغير والتجدد والتحوؿ ،بما ال يمكف مقارنتو بجمود
النصوص ،وثبات التشريعات ،وتأخر المشرع في المبادىة والرد عمى األفعاؿ التي تيدد أمف المجتمع
ونظامو.
ثاني ا ػ تتجو المدارس العممية الحديثة إلى إيالء شخصية المجرـ عناية خاصة ،ودراسة ظروفو االجتماعية
واالقتصادية التي تحيط بو عند ارتكاب الجريمة وقبميا .ومعرفة شخصية المجرـ وظروفو ،تتطمب منح
القاضي سمطة واسعة لكي يتمكف مف تحديد معالـ ىذه الشخصية ،وفرض اإلجراء أو التدبير أو العقوبة
المالئمة ليا لردعيا وعالجيا .وىذه السمطة يحد منيا مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات ،ألف المشرع يأخذ
بالحسباف حيف النص عمى العقوبة ،في نوعيا ومقدارىا ،جسامة الجريمة ،أو خطورتيا عمى الفرد
وال مجتمع ،وىو قمما ييتـ بشخصية المجرـ لعدـ قدرتو عمى التحكـ في حاالت المجرميف الكثيرة
والمتنوعة.
ولكف ىذيف االنتقاديف ال يؤثراف في قيمة المبدأ ،وأىميتو وضرورتو األساسية.
فبالنسبة لالنتقاد األوؿ ،صحيح أف المشرع بطيء في الرد عمى األفعاؿ التي تستحؽ التجريـ ،مما تخمقو
الحياة الحديثة المتطورة ،إال أف وجود سمطة تشريعية يقظة ،ونظاـ اجتماعي قادر مف خالؿ مؤسساتو
عمى الكشؼ عف الصور اإلجرامية المستحدثة ،يجعؿ النص التشريعي قاد اًر باستمرار عمى مالحقة
التطورات ومسايرتيا ،والرد عمى األفعاؿ التي تتضمف عدوانا عمى الفرد أو المجتمع.
أما بالنسبة لالنتقاد الثاني ،فصحيح أيضاً أف السمطة الواسعة لمقاضي تجعمو قاد ًار عمى فيـ شخصية
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المجرـ وعالجيا ،إال أف ىذه السمطة قد يساء استعماليا إذا كانت بدوف حدود ،ومف المستحسف أف ينوع
المشرع العقوبات والتدابير لكؿ جريمة ،وأف يمنح القاضي سمطة تقديرية لكي يختار مف بينيا ما يالئـ
شخصية المجرـ.
وعمى أي حاؿ ،فنحف لو سممنا بعيوب مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات التي يقوؿ بيا معارضوه ،فإف ميزاتو
تفوؽ عيوبو بكثير ،وىو يظؿ عمى األقؿ ضماناً لحقوؽ األفراد وحرياتيـ ،وصوناً لمشرعية وسيادة
القانوف.
مصدر الشرعية:
مصدر الشرعية ىو «القانوف» .ولفظ القانوف ىنا مأخوذ بمعناه الواسع ،وينطوي عمى األنواع الخمسة
التالية :القانوف والنظاـ والالئحة والمرسوـ والقرار .والقانوف يسنو مجمس الشعب ،ويمكف أف يسنو رئيس
الجميورية بتفويض دستوري في حاالت استثنائية محددة في الدستور ،ويسمى عندئذ «المرسوـ
التشريعي» .أما النظاـ والالئحة والمرسوـ والقرار فتصدر عف السمطة التنفيذية .وليذه السمطة أف تصدر
نظاماً أو الئحة أو مرسوما أو ق ار اًر في الحاالت التي يمنحيا القانوف فييا اختصاصا بتجريـ وعقاب
بعض األفعاؿ .ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ،ما جاء في المادة  756مف قانوف العقوبات ،التي نصت
عمى ما يمي « :يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف
يخالؼ األنظمة أو الق اررات التي تصدرىا السمطات اإلدارية أو البمدية وفاقا لمقوانيف».
وفي جميع األحواؿ ،فإف اختصاص السمطة التنفيذية بالتجريـ والعقاب يحتاج إلى «تفويض تشريعي»،
وبالتالي فإنو يظؿ مقيداً بالقواعد التي يرسميا القانوف لو.
وعبارة «النص القانوني» ال تقتصر عمى القانوف الجزائي فقط ،بؿ تشمؿ أيضاً جميع أنواع القوانيف
األخرى ،كالقانوف المدني والقانوف التجاري وقانوف األحواؿ الشخصية والقانوف اإلداري والقانوف
االقتصادي...
ولكف إذا جاز افتراض ىذه القوانيف مصد ار لمتجريـ والعقاب ،فإنو ال يجوز ػ مف حيث المبدأ ػ افتراض
مصادر القانوف (الشريعة اإلسالمية والعرؼ ومبادئ القانوف الطبيعي وقواعد العدالة) التي نصت عمييا
المادة األولى الفقرة الثانية مف القانوف المدني مصد ار لمتجريـ والعقاب .وعمة ذلؾ أف العودة إلى ىذه
المصادر فييا تجاوز لنص القانوف ،وخروج عمى مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات ،وفييا بالتالي ابتداع
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لجرائـ وعقوبات جديدة لـ يرد بشأنيا نص تشريعي .ولكف يرد مع ذلؾ عمى ىذه القاعدة استثناءات ثالثة:
االستثناء األول ػ عندما يعود القاضي إلى قانوف غير جزائي لحؿ قضية جزائية ،فإف لػو أف يعود أيضاً
لمتثبت مف
إلى مصادر ىذا القانوف .ففي جريمة الزنا مثال ،يعود القاضي إلى قانوف األحواؿ الشخصية ّ
صحة عقد الزواج ،ولو أف يعود إلى مصادر القانوف المدني في مسألة تحديد ممكية الشيء المسروؽ،

ولو أف يعود إلى مصادر القانوف اإلداري لمتثبت مف صفة الموظؼ في جرائـ الرشوة واالختالس واستثمار
الوظيفة...
االستثناء الثاني ػ عندما يحتاج القاضي إلى حؿ مسألة ال سبيؿ لحميا بغير العودة إلى العرؼ .ومف ىذه
الحاالت ،نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ،بعض العبارات الغامضة التي وردت في قانوف العقوبات ،ويتعذر
معرفة معناىا وقصد الشارع منيا بغير االستعانة بالعرؼ ،ومنيا عبارة «الفعؿ المنافي لمحشمة» الواردة
في المواد  494و  495و  ،496وعبارتا «العمؿ المنافي لمحياء» و «الكالـ المنافي لمحشمة» الواردتاف
في

المادة

،516

وعبارة

«التعرض

لآلداب

واألخالؽ

العامة»

الواردة

في

المواد

517ػ.)2(521
االستثناء الثالث ػ عندما يتدخؿ العرؼ ليسوغ فعال جرمو القانوف .ومف ذلؾ نذكر عمى سبيؿ المثاؿ:
إعطاء شخص (غير طبيب) لمريض أعشاباً ليتداوى بيا ،أو إعطائو حبة مف األسبريف لعالج الصداع،
وختاف ا ألوالد ،وثقب آذاف البنات مف غير طبيب مختص ،وتوليد األـ الحامؿ مف غير طبيب أو قابمة
فنية ،واأللعاب الرياضية التي يمارسيا الصغار أو الكبار عمى النحو الذي يقره العرؼ ،والظيور بمالبس
االستحماـ عمى شاطئ البحر أو في أحواض السباحة ..وجميع ىذه األفعاؿ تشكؿ جرائـ يعاقب عمييا
القانوف ،ولكف العرؼ أباحيا.
ومف الجدير باإلشارة إلى أف العرؼ ال يكوف لو تأثيره ومفاعيمو في تبرير الفعؿ إال إذا توافرت فيو كامؿ
العناصر والشروط المطموبة لمعرؼ.
 ) 1است بت حمكمل النقض التو يل لالبرو يف مجيع اجليرام اخلليل ليارىرق وابرال الباميل لكمياص الينص اجلفامي  .القيب أت يف ةيرا ايا أ «لرمييل
التبييرل ل ي رال البامييل فييمف كييف البييف اليييو متييام أو سييلريل أو ييبل مبيياالا لقوا ييب التييلوا الييه بييا و لي ييا النييام وأ ييب انت اك ييا ي ي ذع
شبو ى » (لنا  181ق  111ت  ،1991/8/88ل .ج ،و  188ص  .)871وةاص يف ةرا آىر «إ كفف اخرء ن و و لنيا ييبىف يف
لرميييل التبييرل لي رال البامييل» (لنييا  1181ق  911ت  ،1991/18/19و  181ص  .)871ولينيييف يف أحييب ةرا ا ييا «إ ال بييف اخييارع
يف لرمييل ال شفياء أو ال بيف اخنييايف للشفيمل يتشقيق لي ع البيف ايف لا ييياء البرضي للمجيل لي ييا ،ويتيتطيف لي لتييم ا ،و يب ا يل ا ييياء
نبىا» (لنا  811ق  817ت  ،1979/8/81ل.ج ،و  189ص .)879
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تمارين:
حدد اإلجابات الصحيحة مف ما يمي:
 .1القاعدة السائدة ىي« :األصؿ في األشياء واألفعاؿ واألقواؿ اإلباحة إال إذا نص القانوف عمى خالؼ
ذلؾ».
 .2يسوغ لمقاضي الحكـ بعقوبة لـ ينص القانوف عمييا.
 .3نصت المادة  26عمى ما يمي« :مف شاىد اعتداء عمى األمف العاـ أو عمى حياة أحد الناس أو عمى
مالو يمزمو أف يعمـ بذلؾ النائب العاـ المختص».
 .4يسوغ لمقاضي أف يستبدؿ بالعقوبة المنصوص عمييا في القانوف ،بعقوبة أخرى.
 .5نتيجة لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات فإنو ال يسوغ لمقاضي افتراض فعؿ مف األفعاؿ جرماً إال إذا نص
القانوف صراحة عمى ذلؾ.
 .6إف عمـ الناس بنص التجريـ والعقاب اليردعيـ تماماًعف ارتكاب الفعؿ الذي بجرمو النص.
اإلجابات الصحيحة ىي 5 ، 3 ، 1
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الكممات المفتاحية:

 -3تفسير القانون الجزائي

التفسير التشريعي  -القانوف التفسيري  -القانوف التكميمي  -التفسير القضائي  -التفسير المغوي -
التفسير المنطقي  -التفسير الضيؽ لمنصوص الجزائية  -حظر القياس في النصوص الجزائية.

الممخص:
تفسير النصوص التشريعية ىو جزء مف النظرية العامة ألي فرع مف فروع القانوف بمختمؼ أنواعو.
فالنص القانوني عموماً يتصؼ بالشموؿ والتجريد ،وال يمتد إلى الشروح أو يعنى بالتفاصيؿ ،بؿ يشوبو
أحياناً قدر مف الغموض واإلبياـ ،فيصعب تطبيقو ويتعذر العمؿ بو .لذا يأتي الفقو واالجتياد القضائي
ليتوليا ميمة تفسير النص القانوني وتوضيحو ،مف خالؿ لغة النص وروحو وسياقو ومصادره .
واذا كاف النص القانوني مف النصوص الجزائية فتطبؽ عميو القواعد العامة في تفسير أي نص قانوني،
مع إضافة قاعدة أخرى خاصة بالقانوف الجزائي ،ىي قاعدة «التفسير الضيؽ لمقانوف الجزائي».

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى معرفة المقصود مف ما يمي:
أنواع التفسير (تشريعي  -فقيي – قضائي)
طرائؽ التفسير (لغوي – منطقي)
قيود التفسير.
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تفسير القانون الجزائي
تمهيد وتقسيم:
تتصػػؼ النصػػوص التشػريعية عمومػاً بالشػػموؿ والتجريػػد ،وتكتفػػي عمػػى الغالػػب بوضػػع المبػػاد العامػػة ،وال

تيتـ بالتفصيالت إال في حػاالت قميمػة .وىػذا الوضػع يجعػؿ بعػض النصػوص بامضػة مبيمػة ،ت يػر عػدداً

مف اإلشكاليات في التطبيؽ.

والقاضػػي ىػػو الػػذي يفسػػر الػػنص القػػانوني عنػػدما يريػػد تطبيقػػو .ولكػػي يقػػوـ بيػػذه الميمػػة ،يمجػػأ إلػػى أن ػواع

وطرائؽ مختمفة مف التفسير ،ويخضع لقيود معينة.
وسندرس ىذه المسائؿ في:
 .1أنواع التفسير
 .2طرائؽ التفسير
 .3قيود التفسير
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أنواع التفسير
أجمع فقياء الشرائع الوضعية عمى وجود ال ة أنواع مف التفسير:

التفسير التشريعي ،والتفسير الفقيي ،والتفسير القضائي ،وسندرس ىذه األنواع عمى التوالي:

أوالً ـ التفسير التشريعي:
وىػػو التفسػػير الػػذي يصػػدر عػػف السػػمطة المخولػػة حػػؽ التش ػريع فػػي الػػبالد ،كمجمػػس الشػػعب فػػي سػػورية أو
رئػػيس الجميوريػػة .ف ػ ذا مػػا وجػػد الشػػارع نفسػػو أمػػاـ نػػص بػػامض ،عمػػد إلػػى إصػػدار نػػص تش ػريعي خػػر
إليضاحو وازالة الغموض عنو.

وقد يرافؽ التفسير التشػريعي القػانوف ذاتػو ،حينمػا يػرى المشػرع ضػرورة وضػع التعريفػات ،أو تفسػير بعػض

العبػارات والمصػػطمحات القانونيػػة  .ومػػف أم مػة ذلػػؾ فػػي التشػريع السػوري :تعريػػؼ المػ امرة فػػي المػػادة262
مف قانوف العقوبات ،واألعماؿ اإلرىابية في المادة  ، 324والجمعيات السرية فػي المػادة  ،327والموظػؼ

في المادة  ،342والذـ والقدح في المادة  ،375والتزوير في المادة  ،443واالبتصاب فػي المػادة ، 489
الرّحػػؿ فػػي المػػادة  ،625والسػرقة فػػي المػػادة ،621
والتسػػوؿ فػػي المػػادة  ،596والتشػػرد فػػي المػػادة  ،622و ُ
والم ارب ػػاة ف ػػي الم ػػادة  ،647والعالم ػػات الفارق ػػة لمص ػػناعة أو التج ػػارة ف ػػي الم ػػادة  ،687والح ػػدث ،ومراقب ػػة
السموؾ ،ومركز المالحظة ،ومعيد إصالح األحداث ،في المادة األولى مف قانوف األحداث.

وقػػد يػػأتي التفسػػير الحق ػاً لمقػػانوف بعػػد أف يكػػوف التطبيػػؽ قػػد كشػػؼ بموضػػو ،ويػػرى الشػػارع أف مػػف واجبػػو

التدخؿ بقانوف الحؽ إلزالة ىذا الغموض .ويكوف لمقانوف المفسِّر في ىذه الحالة قوة القانوف المفسَّر ،ويعد

جزءاً ال يتج أز منو.

وىن ػػا الب ػػد م ػػف التفري ػػؽ ب ػػيف «القـــانون التفســـير » ال ػػذي ي ػػأتي إل ازل ػػة بم ػػوض ال ػػنص ،وب ػػيف «القـــانون

التكميمي» الذي يسنو الشارع بقصد إكماؿ نص كشؼ التطبيؽ قصوره وعدـ كفايتو .فالنص التفسيري يعد
جزءاً ال يتج أز مف النص المفسَّػر ،ويخضػع لجميػع أحكامػو ،أمػا الػنص التكميمػي فيػو نػص مسػتقؿ ،تطبػؽ
المكمؿ.
عميو القواعد القانونية العامة ،بصرؼ النظر عف عالقتو بالقانوف األوؿ
َّ

ثانياً ـ التفسير الفقهي:
التفسػػير الفقيػػي ىػػو رأي رجػػاؿ القػػانوف مػػف فقيػػاء الحقػػوؽ وأسػػاتذتو ،المطروحػػة فػػي كتػػبيـ أو مبػػاح يـ
المنشورة ،بغية تحميؿ النصوص القانونية وشرحيا ،ضمف إطار النظريات العامػة والمبػاد األساسػية التػي

قررىا المشرع.

وقػد لعػب فقيػاء القػانوف دو اًر كبيػ اًر فػي تفسػير الشػرائع الوضػعية وايضػاح بموضػيا ،ورفػع االلتبػاس عنيػا.
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وىػػـ فػػي بالػػب األح ػواؿ يعممػػوف عمػػى ربػػط النصػػوص القانونيػػة بعضػػيا بػ ،
ػبعض خػػر ،فػػي نظ ػرة تركيبيػػة،
لينتيوا إلى وضع نظريات حقوقية عامة يحددوف فييا مواقػؼ المشػرع واتجاىاتػو ومقاصػده ،فيمقػوف الضػوء

عمى كؿ ما يشوب النصوص مف بمػػوض أو نقػص أو تعارض.
والفقو في أبمب الشػرائع الوضػعية ،ومنيػا القػانوف السػوري ،لػيس لػو قػوة ممزمػة أمػاـ المحػاكـ .ولكػف عمينػا
أال نغفؿ ما آلراء عمماء القانوف مف قوة معنوية ،وسػمطاف واقعػي عمػى القضػاة ،الػذيف يمتزمػوف بالبػاً بيػذه
اآلراء ،ويعمموف بيدييا ،كمما أرادوا تفسير نص أو تطبيقو.

كما أف لعمماء القانوف دو اًر أساسياً في تطوير التشريع في البالد ،وذلؾ عف طريؽ رائيـ التي يبػدونيا فػي
محاضػ ػراتيـ وكت ػػبيـ ومق ػػاالتيـ .وى ػػـ ك يػ ػ اًر م ػػا ي ػػدفعوف المش ػػرع إلص ػػدار قػ ػوانيف جدي ػػدة ،تزي ػػؿ بم ػػوض
النصوص القانونية القديمة وعيوبيا ،أو تضيؼ جرائـ أو عقوبات جديدة ،أو تعدؿ مف عناصر أو شػروط

التجريـ والعقاب.
ثالثاً ـ التفسير القضائي:
التفس ػػير القض ػػائي (أو م ػػا يس ػػمى باالجتي ػػاد القض ػػائي) ى ػػو التفس ػػير الص ػػادر ع ػػف المح ػػاكـ ف ػػي ق ارراتي ػػا

القضائية.

فالقاضػػي حينمػػا يحػػاكـ المػػدعى عميػػو فػػي جػػرـ ج ازئػػي ،ويريػػد تطبيػػؽ نػػص قػػانوني عميػػو ،ػػـ يجػػد أف ىػػذا

النص بامضاً ،ف نو يجتيد في تفسيره ،ضمف حدود ألفاظو ومعانيو ،لموصوؿ إلى إرادة المشرع الحقيقية.

وىناؾ فارؽ بػيف راء الفقيػاء و راء المحػاكـ .فالفقيػو يشػرح نػص القػانوف بألفاظػو وعبا ارتػو وروحػو ،ويطػرح

أم مة عمى حاالت حد ت أو مف الممكف حدو يا ،ويحدد أوجو الغموض في النص ،ـ يبحػث عػف حمػوؿ
ليا ،وذلػؾ مػف خػالؿ نظريػات عامػة يقػدميا فػي كتبػو ود ارسػاتو .أمػا القاضػي فػال يفسػر القػانوف إال عنػدما

ترفع الدعوى العامة أمامو ،وتسوؽ النيابة العامة إليو شخصاً أو أك ر ،بتيمة ارتكاب جريمة يعاقب عمييا

القػػانوف .فػ ذا مػػا وضػػعت ىػذه الجريمػػة بػػيف يديػػو ،وت بػػت مػػف شػػخص مرتكبيػػا ،فػ ف عميػػو أف يبحػػث عػػف
الػػنص القػػانوني الػػذي ينطبػػؽ عمييػػا ،وبعػػد قراءتػػو يسػػتنبط المعنػػى الم ػراد منػػو ،ػػـ يصػػدر حكمػػو فػػي ق ػرار

قضائي قابؿ لمتنفيذ بعد اكتسابو الدرجة القطعية.

واالجتيػػاد القضػػائي فػػي سػػورية وفػػي أبمػػب األنظمػػة القضػػائية الحدي ػػة لػػيس لػػو قػػوة ممزمػػة إال فػػي القضػػية
التػػي يصػػدر فييػػا .ولكػػف فػػي بعػػض الػػدوؿ ،كمػػا فػػي انجمت ػرا ،ف ػ ف لق ػ اررات بعػػض المحػػاكـ قػػوة ممزمػػة فػػي
المسػػائؿ المما مػػة ،وىػػي قػػد تنش ػ قواعػػد ليػػا قػػوة القػػانوف أمػػاـ المحػػاكـ ،وىػػذا مػػا يطمػػؽ عميػػو «الس ػوابؽ

القضائية».
وعمينا في سورية وفي بعض الدوؿ العربية األخرى ،أال نغفؿ ما ألحكػاـ محكمػة الػنقض ،وبخاصػة الييئػة

العامػػة لمحكمػػة الػػنقض واالجتيػػادات الصػػادرة عنيػػا ،مػػف أىميػػة فػػي تفسػػير القػػانوف وتطبيقػػو ،وال سػػيما إذا
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تػ ػواترت وتأك ػػدت .وال ري ػػب ف ػػي أف الغالبي ػػة العظم ػػى م ػػف القض ػػاة تتج ػػو إل ػػى تبن ػػي راء محكم ػػة ال ػػنقض

واجتياداتيا ،وتطبيؽ القواعد التي تضعيا ىذه المحكمة ،مدفوعة بالتزاـ أدبي ال ينكر أ ره.

وفضالً عف ذلؾ ف ف دور االجتياد القضائي كبيػر فػي لفػت نظػر الشػارع إلػى عيػوب النصػوص القانونيػة،
والى ضرورة إيضاحيا أو تعديميا أو االستعاضة عنيا بنصوص أخرى خالية مف العيوب.
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طرائق التفسير
إذا كاف النص القانوني واضحاً وصريحاً وجب عمى القاضي تطبيقو نصاً وروحاً دوف اجتياد .أما إذا كاف
النص بامضاً أو مشكوكاً في معناه وأىدافو وباياتو ،فممقاضي أف يفسره ليػتمكف مػف تطبيقػو عمػى الواقعػة

المعروضة عميو( .)1وأماـ القاضي نوعاف مف التفسير:

أوالً ـ التفسير المغو Interprétation Grammaticale :
وىػػو أف يسػػتعيف القاضػػي بالمغػػة لكشػػؼ معػػاني ألفػػاظ الػػنص وعبا ارتػػو بغيػػة الوصػػوؿ إلػػى إرادة المش ػػرع
وقصده مف األلفاظ والمصطمحات القانونية التي اختارىا بذاتيا واستعمميا في موضعيا المحدد ليا.

ػنص بػامض بيػر ك ،
وال بد مف اإلشػارة ىنػا إلػى أف التفسػير المغػوي ل ،
ػاؼ وحػده لمكشػؼ عػف إرادة المشػرع،

ألف االكتفاء بالوقوؼ عند األلفاظ والعبارات ربما يقػود أحيانػاً إلػى «التفسػير الحرفػي» (Interprétation
()2

يفسػػر الػػنص بكمماتػػو ولػػيس

) littéraleلمػػنص .وىػػذا التفسػػير ُمنتقػػد ألنػػو يجعػػؿ القاضػػي « لػػة صػ َّػماء»
بروحو وأىدافو وباياتو .ليذا فقد اتجو الفكر القانوني إلى االستعانة بالتفسػير المنطقػي إلػى جانػب التفسػير

المغوي( ،)3بيدؼ الكشؼ عف إرادة المشرع الحقيقية وبايتو مف النص .ومف ذلؾ يمكننا اإلشارة إلػى سػرقة
الكيرباء .فحينما عرضت ىذه المسألة عمى القضاء في فرنسا بعد اكتشاؼ الكيرباء ،تسػاءؿ القضػاة :ىػؿ

الكيربػػاء شػػيءذ فػ ذا كػػاف الجػواب بأنيػػا ليسػػت شػػيئاً يمكػػف أخػػذه ،وانمػػا ىػػي طاقػػة أو قػػوة ال يمكػػف لمسػػيا
باليػػد ،فػػال تنطبػػؽ عمييػػا نصػػوص الم ػواد الخاصػػة بالس ػرقة ،وبالتػػالي ال جريمػػة وال عقوبػػة .لكػػف القضػػاء

الفرنسي رجع إلى روح النص وباية المشرع مف أخذ الماؿ في السرقة ،وطبقو عمى عممية االستحواذ عمى
الطاقة الكيربائية ،فعد الكيرباء شيئاً ،وأخ ُذىا سرقة.

ثانياً ـ التفسير المنطقيInterprétation Logique :
وى ػػو تفي ػػـ روح ال ػػنص وقصػػػد الش ػػارع من ػػو عػػػف طري ػػؽ تحميم ػػو ف ػػي ض ػػوء س ػػياقو ،باالس ػػتعانة بالمػػػذكرة
اإليض ػػاحية ل ػػو ،واألعم ػػاؿ التحض ػػيرية الت ػػي س ػػبقتو ،ومناقش ػػات أعض ػػاء الس ػػمطة التشػ ػريعية ،والنص ػػوص
القانونية المتصمة بو ،سواء أكانت سابقة أـ الحقة لو ،وبالتشريعات األجنبيػة المما مػة إذا كػاف قػد أخػذ فػي

األصػػؿ عنيػػا ،أو اسػػتقي مػػف وحييػػا ،والظػػروؼ السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة التػػي اسػػتدعت سػػنو،
و راء الفقياء وعمماء القانوف حولو ،واجتيادات المحاكـ التي صدرت في معرض تطبيقو(.)4

 )1راجع:

R.Merle et A. Vitu، Tarité de Droit Criminel، n. 165، p. 234

 )2د  .عبد الوهاب حومد ،املرجع السابق ،ص .344

3) Garraud (R.)، op. cit.، n. 146، P. 303.
1) Merle et Vitu، n. 112، p. 123-124.
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ويطمؽ بعض الفقياء عمى التفسير المنطقي إسماً خر وىو «التفسير الغائي» ،وذلؾ ألف القاضػي مكمػؼ
بالبحػث عػػف الغايػػة التػػي قصػػدىا الشػػارع مػػف الػنص وأراد تحقيقيػػا مػف تطبيقػػو« .ولكػػف يشػػترط أال يتطػػرؼ

القاضػػي فػػي تفسػػيره ىػػذا ألنػػو مقيػػد دوم ػاً بقاعػػدتيف ا نتػػيف :األولػػى «قانونيػػة الج ػرائـ والعقوبػػات» ،وال انيػػة

«قاعدة الشؾ يفسر في مصمحة المتيـ»(.)5

 )2د .عبد الوهاب حومد ،املفصل يف شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ،ص .344
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قيود التفسير
يقيد التفسير في القانوف الجزائي قاعدتاف :قاعدة التفسير الضيؽ لمنصوص الجزائية ،وقاعدة حظر القياس
في النصوص الجزائية .وسنشرح ىاتيف القاعدتيف عمى التوالي:

القاعدة األولى ـ التفسير الضيق لمنصوص الجزائية:
يتمتػػع القاضػػي المػػدني عػػادة بحريػػة واسػػعة فػػي تفسػػير النصػػوص المدنيػػة ،فيػػو يمجػػأ إلػػى القيػػاس ومفيػػوـ
المخالفػػة وقواعػػد العػػرؼ ،لكػػي يتحػػرى المعنػػى الم ػراد مػػف الػػنص ،ويصػػؿ إلػػى إرادة المشػػرع الحقيقيػػة .أمػػا
القاضي الجزائي فمقيد بقاعدة «التفسير الضػيؽ لمنصػوص الجزائيػة» .وتفػرض ىػذه القاعػدة عمػى القاضػي
الج ازئػي أف يتقيػد بػالنص ،فػال يتوسػع فػي تفسػيره ،فيخمػؽ جػرائـ أو عقوبػات جديػدة ،أو يضػيؼ حػػاالت أو

شػػروطاً أو عناصػػر لػػـ يتضػػمنيا الػػنص .وال يجػػوز لمقاضػػي الج ازئػػي أيض ػاً م ارعػػاة العػػرؼ إال فػػي حػػدود
ضيقة جداً سبؽ لنا ذكرىا ،كما ال يجوز لػو إطالقاً تطبيؽ مباد القانوف الطبيعي وقواعد العدالة.

القاعدة الثانية ـ حظر القياس في النصوص الجزائية:
قضية التفسػير بطريػؽ القيػاس ،مػف القضػايا الميمػة التػي درسػيا الفقػو فػي نطػاؽ تفسػير القػوانيف الجزائيػة.
فالقياس وسيمة لمتوسع في تطبيؽ النص عمى حاالت مما مة لػـ يػنص المشػرع صػراحة عمييػا .وىػذا معنػاه

خمؽ جرائـ جديدة وعقوبػات لػـ يػرد ذكرىػا فػي الػنص القػانوني ،وبالتػالي الخػروج عمػى مبػدأ شػرعية الجػرائـ

والعقوبات .وليذا فقد اتجيت أك ر التشريعات الحدي ة إلى عدـ األخذ بالقياس في القضايا الجزائية.

ولكػػف الفقػػو اإليطػػالي والفقػػو األلمػػاني يفرقػػاف بػػيف نػػوعيف مػػف القيػػاس :قيػػاس لصػػال المػػتيـ ،وىػػذا مقبػػوؿ،
وقيػػاس لغيػػر صػػالحو ،وىػػو مرفػػوض .أي أنػػو ال مػػانع مػػف قيػػاس حالػػة عمػػى حالػػة أخػػرى التحػػاد العمػػة فػػي
الحكـ ،إذا كاف ذلؾ ي دي إلى استفادة المتيـ مف سبب تبرير أو مانع عقاب أو عذر مخفؼ .أما إذا أدى

القياس إلى خمؽ جريمة جديدة أو عقوبة جديدة ،أو أدى إلى تشديد العقوبة ،فيو بير جائز.
أما في سػورية فاالتجػاه السػائد فػي القػانوف والقضػاء والفقػو ىػو رفػض القيػاس كميػة ،أي رفضػو سػواء أكػاف

في صال المتيـ أـ كاف في بير مصمحتو.

وفي تقديرنا أف رفض القياس عمى القواعد التػي تقػرر التجػريـ والعقػاب فػي محمػو ،أمػا رفػض القيػاس عمػى
القواعد المتعمقة بأسباب التبرير أو موانع العقاب أو األعذار المخففة بصورة مطمقة ،ف نػو فػي بيػر محمػو،

وتطػػرؼ ال مسػػوغ ل ػػو .فػػيمكف فػػي رأينػػا األخػػذ بالقيػػاس فػػي كػػؿ حالػػة يكػػوف مػػف الواض ػ فييػػا أف تطبيػػؽ
النص عمى الحالة المشابية يتفؽ مع إرادة المشرع ،وال يتعارض مع األسػس التػي يقػوـ عمييػا مبػدأ شػرعية

الج ػرائـ والعقوبػػات .فمػػف ذلػػؾ يمكننػػا أف نػػذكر ،عمػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ ،نػػص الفق ػرة (أ) مػػف المػػادة  185مػػف
قػػانوف العقوبػػات ،المتعمقػػة ب باحػػة تأديػػب األوالد مػػف قبػػؿ بػػائيـ ،حيػػث ال يوجػػد مػػا يمنػػع مػػف تطبيػػؽ ىػػذا
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النص بطريؽ القياس عمى األـ والوصي .ونص الفقرة ب مف ىذه المادة ،المتعمقة ب باحػة التطبيػب ،حيػث
يمكف تطبيقو بطريؽ القياس عمى عمميات التجميؿ واإلجياض والتعقيـ ونقػؿ الػدـ وزرع األعضػاء .ونػص

المػػادة  232مػػف قػػانوف العقوبػػات الػػذي يعفػػي مػػف العقػػاب مػػف كػػاف فػػي حالػػة جنػػوف ،حيػػث يمكػػف تطبيقػػو

بطريؽ القياس عمى المصاب بالصرع أو بمرض اليقظة أ نػاء النػوـ أو المنػوـ مغناطيسػياً ،إذا ارتكػب أحػد
ى الء جريمة أ ناء فقده التاـ لوعيو وحرية اختياره.
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تمارين:
سحب السيـ لتصؿ كؿ عبارة مف اليميف مع ما يقابميا مف اليسار:
التفسير المغوي.
ىو أف يستعيف القاضي بالمغة لكشؼ معاني ألفاظ النص وعباراتو بغية الوصوؿ إلى إرادة المشرع وقصده

مف األلفاظ والمصطمحات القانونية التي اختارىا بذاتيا واستعمميا في موضعيا المحدد ليا.
التفسير المنطقي.

ىو تفيـ روح النص وقصد الشارع منو عف طريؽ تحميمو في ضوء سياقو ،باالستعانة بالمذكرة اإليضاحية
لو ،واألعماؿ التحضيرية التي سبقتو ،ومناقشات أعضاء السمطة التشريعية ،والنصوص القانونية المتصمة

بو ،سواء أكانت سابقة أـ الحقة لو ،وبالتشريعات األجنبية المما مة.

56

 -4ﺗطﺑﯾﻖ القانون الجازئي في الزمان
الكممات المفتاحية:
األئر الرجعي  -النتيجة الجرمية  -األفعاؿ التنفيذية  -ميعاد التقادـ  -تعدد القوانيف  -حكـ مبرـ -
القوانيف المؤقتة  -الجرائـ المتمادية  -الجرائـ المستمرة  -الجرائـ المتعاقبة  -جرائـ العادة.

الممخص:
إف عممية تطبيؽ القانوف الجزائي في الزماف ،أو حؿ مسائؿ تنازع القوانيف الجزائية في الزماف ،ىي
تطبيؽ لقاعدة عدـ رجعية القوانيف الجزائية واستثناءاتيا .وىذه القاعدة ىي مف أولى نتائج مبدأ شرعية
الجرائـ والعقوبات ،ألف تطبيؽ ىذا المبدأ يعني عدـ تطبيؽ النص الجزائي الجديد عمى الماضي لعدـ عمـ
الناس بو في الفترة الزمنية السابقة عمى صدوره .ولكف تحقيؽ مصمحة الفرد في بعض الحاالت،
ومقتضيات النظاـ العاـ في حاالت أخرى ،دعى المشرع إلى تقييد قاعدة عدـ رجعية القوانيف الجزائية
باستثناءات تيدؼ إلى خمؽ نوع مف التوازف بيف مصمحة الفرد ومصمحة المجتمع ،بما ال يتعارض مع
األسس التي يقوـ عمييا مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات وأىدافو.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى معرفة المقصود مف ما يمي:

 .1قاعدة عدـ رجعية القوانيف الجزائية لجية أحكاميا وغاياتيا ،وواجب القاضي ورجؿ القانوف عموماً احتراـ
ىذه القاعدة وتطبيقيا ،في إطار احتراـ مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات وتطبيقو.

 .2االستثناءات الواردة عمى ىذه القاعدة ،ومبررات وجودىا ،وقواعد تطبيقيا ،وبالتالي تمكيف الدارس مف
تطبيؽ قواعد ىذه االستثناءات بصورة صحيحة ،وال سيما القواعد المتعمقة برجعية القانوف الجزائي األصمح

لممتيـ.
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تطبيق القانون الجزائي في الزمان
تمييد وتقسيم:
يقصد بتطبيؽ القانوف الجزائي في الزماف حالة ما إذا وقعت جريمة في ظؿ قانوف قديـ ،ثـ صدر قانوف
جديد يمغي القانوف القديـ أو يعدلو أو يكممو ،وىو بطبيعة الحاؿ يتضمف أحكاماً تختمؼ عف أحكامو ،فأي
القانونيف يطبؽ ،القانوف القديـ أـ القانوف الجديد؟
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،سندرس قاعدة عدـ رجعية القانوف الجزائي أوالً ،ثـ ننتقؿ إلى دراسة مستثنياتو،
وذلؾ في:
 -1قاعدة عدـ رجعية القانوف الجزائي.
 -2استثناءات قاعدة عدـ رجعية القانوف الجزائي.
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قاعدة عدم رجعية القانون الجزائي

تعني قاعدة عدـ رجعية القانوف الجزائي ،أف القانوف الجزائي ال يجوز أف يكوف لػو أثر رجعي ،فيطبؽ
عمى الفترة السابقة لتاريخ صدوره .وىذه القاعدة ىي نتيجة لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات .فإذا صدر
يجرـ فعالً كاف مباحاً قبؿ صدوره ،أو يزيد في مقدار عقوبة نص القانوف القديـ عمييا ،أو
قانوف جديد ّ
يغير نوعيا بعقوبة أخرى ،وطبقنا النص الجديد عمى األفعاؿ التي وقعت قبؿ صدوره ،فإننا نكوف قد

خرقنا قاعدة ال جريمة وال عقوبة بال نص ،وطبقنا القانوف الجديد في فترة زمنية لـ يكف موجوداً فييا ،أو
بمعنى آخر ،لـ يكف التجريـ والعقاب معروفيف فييا.
وقد تبنى دستور الجميورية العربية السورية لعاـ  1973قاعدة عدـ رجعية القوانيف الجزائية بنص قاطع
وصريح في المادة  ،33التي جاء فييا ما يأتي:
« ال تسري أحكاـ القوانيف إال عمى ما يقع مف تاريخ العمؿ بيا وال يكوف ليا أثر رجعي ،ويجوز في غير
األمور الجزائية النص عمى خالؼ ذلؾ».
كما تبنى قانوف العقوبات السوري قاعدة عدـ رجعية القوانيف الجزائية ،فنصت المادة األولى منو عمى ما
يأتي:
«1ػ ال تفرض عقوبة وال تدبير احترازي أو إصالحي مف أجؿ جرـ لـ يكف القانوف قد نص عميو حيف
اقترافو.
2ػ ال تؤخذ عمى المدعى عميو األفعاؿ التي تؤلؼ الجرـ وأعماؿ االشتراؾ األصمي أو الفرعي التي أتاىا
قبؿ أف ينص القانوف عمى ىذا الجرـ».
ونصت الفقرة األولى مف المادة السادسة مف قانوف العقوبات السوري عمى ما يأتي:
«كؿ قانوف جديد يقضي بعقوبات أشد ال يطبؽ عمى الجرائـ المقترفة قبؿ نفاذه».
وأماـ ىذه النصوص القاطعة ،ال يثير تطبيؽ قاعدة عدـ رجعية القوانيف الجزائية سوى صعوبة واحدة،
تتعمؽ بتحديد زمف ارتكاب الجريمة ،ألف الفعؿ يقع أحياناً عمى مراحؿ متعاقبة ،أو يقع في وقت واحد،
ولكف النتيجة تتخمؼ عنو أياماً أو أسابيع ،كما لو أعطى الفاعؿ لممجني عميو سما عمى عدة جرعات،
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وكاف بيف كؿ واحدة منيا واألخرى فاصؿ زمني ،ولـ تحدث الوفاة إال بعد مرور مدة مف الزمف عمى آخر
فعؿ جرمي.
وقد حسـ المشرع السوري ىذا الخالؼ بنص الفقرة الثانية مف المادة السادسة مف قانوف العقوبات ،التي
جاء فييا ما يأتي« :يعد الجرـ مقترفاً عندما تتـ أفعاؿ تنفيذه ،دوف النظر إلى وقت حصوؿ النتيجة».
وواضح مف ىذا النص أف معيار تحديد زمف ارتكاب الجريمة ،ىو الوقت الذي تتـ فيو األفعاؿ التنفيذية
المكونة لمفعؿ ،وليس وقت حصوؿ النتيجة ،ميما تراخى ىذا الوقت.
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استثناءات قاعدة عدم رجعية القانون الجزائي
تقسيم:
تتفؽ القوانيف الوضعية عمى وجود خمسة استثناءات لقاعدة عدـ رجعية القوانيف الجزائية ،أوليا يتعمؽ
بمصمحة المتيـ ،والثاني بالقوانيف التفسيرية ،والثالث بالتدابير االحت ارزية واإلصالحية ،والرابع بالجرائـ
المتمادية والمستمرة والمتعاقبة وجرائـ العادة ،والخامس بقواعد اإلجراءات الجزائية .وسندرس ىذه
االستثناءات في المباحث الخمسة التالية:
أ -رجعية التشريعات الجزائية الموضوعية األصمح لممتيم
جاء نص المادة  33مف الدستور السوري قاطعا في عدـ رجعية القوانيف الجزائية .ولكف ىذا النص ال
يمنع مف رجعية الق انوف الجزائي الموضوعي إذا كاف أصمح أو أرحـ لممتيـ .فالقانوف الجزائي الذي يمغي
جريمة ،أو يعدؿ في شروطيا ،أو يخفؼ عقوبة ،ليس في حقيقة األمر إال ثمرة جيود المشرع في جعؿ
القوانيف منسجمة مع الواقع االجتماعي ،وبالتالي إلغاء أو تعديؿ ما أقر المجتمع فساده أو تخمفو أو عدـ
كفايتو منيا( .)1فإذا تبيف لمشارع مثالً ،أف فعال ال مسوغ لالستمرار في افتراضو جريمة ،فأباحو بقانوف
جديد ،فإف أساس تجريـ ىذا الفعؿ ينتفي ،وبالتالي فإف عقاب األشخاص الذيف اقترفوه في ظؿ القانوف
القديـ يخالؼ العقؿ والمنطؽ .أو لو اتضح لممشرع أف العقوبة المفروضة عمى فعؿ مف األفعاؿ شديدة،
وأنو ال مسوغ لمثؿ ىذه القسوة ،فخفؼ منيا بقانوف جديد ،فإنو ال يعود مقبوالً عندئذ الحكـ بعقوبة رفضت
السمطة التشريعية قسوتيا.
وال ريب في أف ىذا االتجاه ينسجـ مع أىداؼ الدستور السوري في المادة  33المشار إلييا مف قبؿ،
والتي ترمي إلى معاقبة المجرـ بما يتفؽ مع قواعد العدؿ والمنطؽ .وقد كرسو قانوف العقوبات في المواد
 2و  3و  4و  5و  8و  13و  11منو.
متى يكون القانون الجديد أصمح لممتيم؟
إف الصعوبة األساسية التي نواجييا في تطبيؽ القانوف الجديد األصمح لممتيـ عمى الجرائـ المقترفة قبؿ
 )1ر .د.عبد الوهاب حومد ،ادلبادئ العامة يف احلقوق اجلزائية ،دمشق ،1955 ،ص  ،197ود .حممد الفاضل ،،ادلبلادئ العاملة يف قلاوو العقوالات،
الطبعة الثالثة ،جامعة دمشق ،دمشق ،1964 ،ص .121

61

نفاذه ،ىي في معرفة أي القانونيف ػ القديـ أو الجديد ػ أصمح لممتيـ .وقد وضع قانوف العقوبات قواعد
عامة لتحديد القانوف األصمح لممتيـ ،ومف ىذه القواعد نستخمص ما يمي:
أوالً ـ يكون القانون الجديد أصمح لممتيم إذا ألغى نص التجريم (م ،2ف ،1ق.ع).
وىذه القاعدة تممييا مقتضيات العدالة ،ألف إلغاء نص التجريـ يعني العودة بالفعؿ الذي كاف يشكؿ جرماً
في القانوف القديـ إلى األصؿ ،وىو اإلباحة .ومف غير المقبوؿ االستمرار في حبس شخص ،أو في
تجريده مدنيا ،أو في مطالبتو بالغرامة ،مف أجؿ فعؿ قرر الشارع إباحتو ،وأجاز لمكافة القياـ بو.
ثانياً ـ ويكون القانون الجديد أصمح لممتيم إذا عدل شروط التجريم تعديال ينفـع المتيم (م  3ق.ع).
ويعدؿ القانوف الجديد شروط التجريـ تعديالً ينفع المتيـ ،إذا أضاؼ شرطاً أو عنص اًر جديداً يتناوؿ الفعؿ،
أو القصد اإلجرامي ،أو المسؤولية الجزائية .كأف يضيؼ المشرع ػ فرضاً ػ إلى أحكاـ المادة  263مف
قانوف العقوبات ،المتعمقة بحمؿ السالح عمى سورية في صفوؼ العدو ،شرط وقوع الفعؿ زمف الحرب،
وكأف يخفض المشرع سف القاصر الذي يتعرض لمخطؼ وفؽ أحكاـ المادة  481مف قانوف العقوبات،
مف الثامنة عشرة إلى الخامسة عشرة...
ثالثاً ـ ويكون القانون الجديد أصمح لممتيم إذا ألغى العقوبة المنصوص عمييا في القانون القديم أو
خففيا (م8 .ق.ع).
ويعد القانوف الجديد أصمح لممتيـ نتيجة لذلؾ ،إذا أوجد لمفعؿ سبب تبرير ،أو مانع عقاب ،أو عذ اًر
محال ،أو عذ اًر مخففاً ،أو سبباً مخففاً تقدي اًر ،أو إذا خفؼ العقوبة المنصوص عمييا في القانوف القديـ ،أو
()2

استبدؿ التدبير اإلصالحي أو االحترازي بالعقوبة.

رابعاً ـ ويكون القانون الجديد أصمح لممتيم ،إذا عدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديالً يغير ماىيتيا،
وفيو مراعاة لممدعى عميو أو المحكوم عميو (المادة  11ق.ع).
وتعديؿ طريقة تنف يذ إحدى العقوبات يغير ماىيتيا (أي يغير نظاميا القانوني) ،في حالة ما إذا عدؿ
القانوف الجديد مثالً طريقة تنفيذ عقوبة األشغاؿ الشاقة وجعميا عقوبة أشغاؿ عادية ،أو عدؿ طريقة تنفيذ
عقوبة الحبس البسيط وجعميا عقوبة إقامة جبرية في مكاف معيف ،أو عدؿ طريقة تنفيذ عقوبة التجريد
 )1جللايف يف قلحملار امللة الللرقة ال للور ة «إ تللدااا االحللي هللد االبداهللة فرحللا وفوللت مل العقواللات ،ور ةللا فحليت لىمقاروللة ال تللداا للوو
ال قومي واالحي  ،وعقواة ت هدف الزجحمل والعقاب واال يم» (ف  437ق  425تا .)1978/5/23
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المدني وجعميا عقوبة منع مف الحقوؽ المدنية .ومف الجدير بالقوؿ ،بأنو ال يكوف ليذا التعديؿ مفعوؿ
رجعي إال إذا كاف في مصمحة المتيـ.
ولكف إذا غير القانوف الجديد أصوؿ تنفيذ العقوبة فقط ،ولـ يغير ماىيتيا ،فإنو يعد في ىذه الحالة مف
القوانيف الشكمية التي يجب تطبيقيا فو اًر ،حتى لو كانت أشد عمى المتيـ .ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ
تشغيؿ المساجيف داخؿ السجف بدالً مف تشغيميـ خارجو ،ووضع المحكوـ عمييـ بعقوبات جنائية في
سجف واحد عمى مستوى المحافظة أو القطر ،وعزؿ المحكوـ عمييـ باإلعداـ في أماكف خاصة قبؿ تنفيذ
الحكـ.
خامساً ـ ويكون القانون الجديد أصمح لممتيم إذا عدل حق المالحقة بما يتفق مع مصمحة المدعى
عميو (م  ،4ف  1ق.ع).
والمالحقة ىي اإلجراء الذي تقوـ بو النيابة العامة أو المجني عميو لتحريؾ الدعوى العامة ومتابعتيا.
ومثاؿ تعديؿ حؽ المالحقة ،أف يجعؿ القانوف الجديد حؽ النيابة العامة في إقامة الدعوى العامة مرىوناً
بطمب أو بشكوى أو بإدعاء شخصي يقدمو المجني عميو.
سادساً ـ وضع المشرع في المادتين  5و 11من قانون العقوبات قواعد خاصة بالتقادم ،يضمن فييا
مصمحة المجتمع والمدعى عميو معاً .وقد جاء في ىاتين المادتين أنو إذا عدل القانون ميعاد التقادم
عمى جرم أو عقوبة ،سرى ىذا الميعاد وفقاً لمقانون القديم ،عمى أن ال يتجاوز مداه الميعاد الذي عينو
القانون الجديد ،محسوباً من يوم نفاذه.
فإذا كانت مدة التقادـ في القانوف القديـ  7سنوات مثالً ،وجاء القانوف الجديد فجعميا  5سنوات ،توجب
في ىذه الحالة أف تمر عمى ارتكاب الفعؿ  5سنوات محسوبة مف يوـ نفاذ القانوف الجديد .ويشترط في
جميع األحواؿ أف ال يتجاوز التقادـ الػ  7سنوات التي نص عمييا القانوف القديـ ،محسوبة مف تاريخ وقوع
الجريمة .وعمى العكس مف ذلؾ ،إذا كانت مدة التقادـ في القانوف القديـ ىي  5سنوات ،وجاء القانوف
الجديد وجعميا  7سنوات ،وجب أف تتقادـ الجريمة بمرور  5سنوات ،محسوبة مف تاريخ وقوعيا.
تعدد القوانين:
ال يقع النزاع دائماً بيف قانونيف فقط ،وانما يمكف أف يقع بيف ثالثة قوانيف أو أربعة .كأف يعاقب النص
عمى جريمة يرتكبيا الجاني في ظمو بالحبس ثالث سنوات ،ثـ يصدر قانوف ثاف ينزؿ بالعقوبة إلى سنة
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واحدة ،ويأتي قانوف ثالث يرفعيا إلى سنتيف ،كؿ ذلؾ قبؿ أف يصدر في الجريمة حكـ مبرـ .فأي القوانيف
الثالثة واجب التطبيؽ؟
يرى بعض الشراح أنو ال يجوز األخذ بالقانوف األوسط حتى لو كاف أصمح لممتيـ .ويرى بعضيـ اآلخر،
وى ذا ىو الرأي الراجح ،أنو يجب األخذ بالقانوف األصمح لممتيـ ،حتى لو كاف القانوف األوسط ،ما داـ لـ
يصدر بحؽ المتيـ حكـ مبرـ.
شرط نفاذ القانون الجديد قبل صدور حكم مبرم في الجريمة:
ال يستفيد المتيـ مف القانوف الجديد األصمح لو ،إال إذا صار نافذا قبؿ أف يصدر بحقو حكـ مبرـ( .)3وقد
ورد ىذا الشرط صراحة في المادتيف الثالثة والثامنة مف قانوف العقوبات .وىو شرط تفرضو قاعدة استقرار
التعامؿ ،ألف الحكـ المبرـ لػو قوة القضية المقضية ،وىو عنواف الحقيقة ،ومف الواجب احترامو.
ولكف المشرع السوري يخرج عمى ىذا الشرط في حالة إلغاء القانوف الجديد لنص التجريـ .فالمتيـ يستفيد
مف القانوف الجديد األصمح لػو ،في ىذه الحالة ،حتى لو كاف نفاذه بعد صدور الحكـ المبرـ .وتجدر
اإلشارة إلى أف ىذا االستثناء ال يطبؽ إذا لـ يمغ القانوف الجديد الصفة الجرمية لمفعؿ ،واكتفى بمنع
العقوبة أو اإلعفاء منيا .ففي ىاتيف الحالتيف ال أثر لمقانوف الجديد عمى القضايا التي صدر فييا حكـ
مبرـ.
القوانين المؤقتة:
القوانيف المؤقتة ىي التي تسف لمواجية ظروؼ خاصة وطارئة ،وينتيي العمؿ بيا بمجرد زواؿ ىذه
الظروؼ.
والقوانيف المؤقتة عمى نوعمنوع األوؿ قوانيف مؤقتة بحكـ النص ،أي قوانيف يحدد الشارع صراحة فييا
تاريخ انتياء العمؿ بيا ،كالقانوف الذي يحظر عمى سكاف منطقة مغادرتيا لمدة ستة أشير النتشار وباء
فييا ،أو القانوف الذي يمنع تداوؿ الذىب لمدة سنة واحدة ،لحؿ مشكمة اقتصادية .و النوع الثاني قوانيف
مؤقتة بحكـ طبيعتيا ،أي قوانيف سنت لمواجية ظروؼ طارئػة ال يعرؼ عمى وجو التحديد زمف زواليا،
 ) 1احلاا ادلربم هو احلاا الذي صدر ع آوحمل محملجع قضائد ور سبي ،لىطع اه ،فو هو احلاا الذي مل طع اه اخلصوم ولي ملدة الطعل  .و علرب
الفقلله والقضللايف فحياولات عل احلاللا ادلللربم اللاحلاا البللات ،فو احلاللا القطعللد ،فو احلاللا ادلا ل قللوة ا مللحمل ادلقضللد الله ،فو احلاللا احلللائز قللوة القضللية
ادلقضية ،فو احلاا احلائز عى حجية الشديف ا اوم اه ،فو احلاا الذي ر قب ،في طحمل ق م طحملق ادلحملاجعة.
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كالحرب أو الدمار أو األزمة االقتصادية ،التي تتطمب إصدار قوانيف تتعمؽ بالتمويف أو التسعير أو
االستيراد أو التصدير ،أو التعامؿ بالذىب والنقد األجنبي .وكثي اًر ما يطمؽ عمى ىذه القوانيف اسـ «قوانيف
الطوارئ».
والمفروض في ىذه القوانيف أف يزوؿ مفعوليا بمجرد انتياء مدتيا ،أو زواؿ سبب وجودىا ،أي أف يتوقؼ
تطبيقيا عمى الماضي فور انقضائيا ،ماداـ الفعؿ الذي تعاقب عميو ،أصبح مباحاً ،وبالتالي أصبح أصمح
لممتيـ .ولكف المشرع السوري اتجو إلى خالؼ ذلؾ ونص صراحة في المادة  2مف قانوف العقوبات
«عمى أف كؿ جرـ اقترؼ خرقاً لقانوف مؤقت في خالؿ مدة تطبيقو ال تقؼ مالحقتو وقمعو بعد انقضاء
ىذه المدة».
وتفسير ىذا الموقؼ ،ىو أف زواؿ القانوف المؤقت ،ال يتشابو في العمة مع إلغاء القانوف الدائـ.
فعمّة إلغاء القانوف الدائـ ،ىي ثبوت فساده أو ثبوت عدـ فائدتو .أما عمة انقضاء القانوف المؤقت ،فيي
استنفاد أغراضو .وفضالً عف ذلؾ ،فإف زمف انقضاء القانوف المؤقت معروؼ ،وىذا يغري بعض
األشخاص بمخالفة أحكامو قبؿ انقضائو بمدة قصيرة ،حيث يستحيؿ أف تتـ محاكمتيـ ويصدر حكـ مبرـ
بحقيـ خالليا .ليذا احتاط المشرع السوري ،في المادة الثانية مف قانوف العقوبات ،ليذه األمور ،واستثنى
القوانيف المؤقتة مف قاعدة رجعية القوانيف الجزائية الموضوعية األصمح لممتيـ.
ب -القوانين التفسيرية
تستثنى القوانيف التفسيرية مف قاعدة عدـ رجعية القوانيف الجزائية .وعمة ىذا االستثناء ،أف القانوف
المفسِّر ،يشكؿ جزءاً ال يتج أز مف القانوف المفسَّر ،ويتضمف توضيحاً وتحديداً إلرادة المشرع التي كانت
غامضة في النص القديـ .وينبني عمى ىذا ،أف أحكاـ القانوف التفسيري ،تنسحب عمى الماضي ،حتى لو
كاف التفسير في غير صالح المتيـ ،شريطة أف ال يتضمف القانوف التفسيري أحكاماً جديدة لـ ينص عمييا
القانوف المفسَّر.
ج -التدابير االحترازية واإلصالحية
تستثنى التدابير االحت ارزية واإلصالحية مف قاعدة عدـ رجعية القوانيف الجزائية .وقد نصت عمى ذلؾ
المادتاف  13و  14مف قانوف العقوبات.
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فيذه التدابير ليست عقوبة ،وانما ىي إجراءات البد منيا لمواجية خطورة الجاني أو إلصالحو .ومؤدى
ذلؾ أف القانوف الجديد الذي يتضمف تدابير جديدة يجب أف يطبؽ عمى الماضي ،ألف المشرع رأى فيو،
استناداً لتطور األساليب العالجية وتقدميا ،نفعاً لممجرـ والمجتمع.
د -الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة
يستثنى مف قاعدة عدـ رجعية القوانيف الجزائية القانوف الجديد ،ولو كاف أشد ،إذا كاف متعمقاً بالجرائـ
المتمادية أو المستمرة أو المعاقبة أو جرائـ العادة ،التي ثوبر عمى تنفيذىا تحت سػمطانو (ـ  7ؽ .ع).
كما يطبؽ القانوف الجديد الذي يعدؿ قواعد اجتماع الجرائـ والتكرار ،عند قمع فعؿ تـ تحت سمطانو ،عمى
الجرائـ التي اقترفت والعقوبات التي قضي بيا قبؿ نفاذه (ـ ،9ؼ 2مف قانوف العقوبات).
ه -رجعية قواعد اإلجراءات الجزائية
يقصد بقواعد اإلجراءات الجزائية ،أو أصوؿ المحاكمات الجزائية ،القواعد المتعمقة بالشكؿ ،التي تنظـ
إجراءات التقاضي ،وطرائؽ سير الدعوى الجزائية .وتتضمف ىذه القواعد عادة تنظيـ أجيزة العدالة
الجزائية ،مف نيابة عامة ،ودوائر تحقيؽ ومحاكـ ،وتحديد اختصاصاتيا ،وسير اإلجراءات أماميا،
وطرائؽ الطعف في أحكاميا.
والقاعدة بالنسبة لنصوص أصوؿ المحاكمات الجزائية أنيا ذات أثر فوري مباشر في جميع الدعاوى التي
ال تزاؿ قائمة أماـ الدوائر القضائية ،ولـ يصدر بيا حكـ مبرـ .وعمة ىذه القاعدة أف الغاية مف تعديؿ
القوانيف المتعمقة بالشكؿ ىو تأميف أحسف السبؿ وأيسرىا لتحقيؽ العدالة الجزائية .ونظ اًر ألف غاية المتيـ
ىي الوصوؿ إلى الحقيقة فإنو ال يعقؿ أف يضار مف القانوف اإلجرائي الجديد .ونستطيع القوؿ بعبارة
أخرى ،أف جميع قوانيف األصوؿ الجزائية تيدؼ إلى ضماف مصمحة المتيـ ما دامت الغاية منيا ىي
إدانة المجرـ وبراءة البريء.
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تمارين:
حدد اإلجابات الصحيحة مف ما يمي:
 .1ال تسري أحكاـ القوانيف إال عمى ما يقع مف تاريخ العمؿ بيا وال يكوف ليا أثر رجعي ،ويجوز في غير
األمور الجزائية النص عمى خالؼ ذلؾ.
 .2كؿ قانوف جديد يقضي بعقوبات أشد ال يطبؽ عمى الجرائـ المقترفة قبؿ نفاذه.
 .3يمكف أف يكوف لمقانوف الجزائي أثر رجعي ،فيطبؽ عمى الفترة السابقة لتاريخ صدوره.
 .4يكوف القانوف الجديد أصمح لممتيـ إذا عدؿ حؽ المالحقة بما يتفؽ مع العدالة.
 .5يعد الجرـ مقترفاً عندما تتـ أفعاؿ تنفيذه ،دوف النظر إلى وقت حصوؿ النتيجة.
اإلجابات الصحيحة ىي 5 ، 2 ، 1
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 -5تطبيق القانـون الجزائي في المكان

الكممات المفتاحية:

إقميم الدولة  -تسميم المجرمين  -أركان الجريمة  -الجرائم المستمرة  -الجرائم المتتابعة  -جرائم العادة -
أفعال االشتراك  -اإلقميم االعتباري  -شفير المركبة اليوائية  -الصالحية العينية  -الجناية  -الجنحة -
المخالفة  -التقادم  -العفو  -األىمية القانونية.

الممخص:
تطبيق القانون الجزائي في المكان ،أو ما يمكن تسميتو أيضاً «تنازع القوانين الجزائية في المكان» ،ىو
من موضوعات قانون العقوبات ،وخصص لو المشرع إحدى وعشرين مادة .
وعبارة «تنازع القوانين الجزائية في المكان» ال يقصد بيا تنازع القوانين الوطنية داخل الدولة الواحدة ،وانما
يقصد بيا تنازع القوانين الوطنية لدولة ما مع القوانين الوطنية لدولة ثانية ،عمى أحقية ىذه الدولة أو تمك
في تطبيق قوانينيا الوطنية عمى جريمة وقعت في الدولة األخرى ،استناداً إلى وجود عالقة إقميمية أو
عينية أو شخصية أو عالمية بين الدولتين أو إحداىما وبين الجريمة المقترفة .وىذا التنازع ىو الذي
استدعى تدخل القانون الدولي إلى جانب القانون الوطني لممساىمة في حل المشكمة القائمة بين الدولتين
المتنازعتين.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى معرفة المقصود من ما يمي:

 .1مبدأ إقميمية القانون الجزائي ،ضوابطو واستثناءاتو.

 .2ضوابط تطبيق االختصاصات األربعة :االختصاص اإلقميمي واالختصاص العيني واالختصاص
الشخصي واالختصاص العالمي.

 .3قواعد تطبيق القانون الجزائي األجنبي ،واألحكام الجزائية األجنبية ،وتسميم المجرمين.
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تطبيق القانـون الجزائي في المكان
تمهيد وتقسيم:
تثور مشكمة تطبيق القانون الجزائي في المكان ،حينما يرتكب المواطن أو األجنبي جريمة في دولة ما ،أو
عمى دولة من الدول ،أو عمى رعاياىا ،فأي القوانين واجب التطبيق :قانون الدولة التي وقعت فييا
الجريمة ،أم قانون الدولة التي وقعت عمييا الجريمة ،أم قانون دولة الجاني ،أم قانون دولة المجني عميو؟
ىذا ما تجيب عنو قواعد تطبيق القانون الجزائي في المكان ،التي سندرسيا في:
 .1مبدأ إقميمية القانون الجزائي.
 .2استثناءات مبدأ إقميمية القانون الجزائي.
 .3امتداد القانون الجزائي خارج إقميم الدولة.
 .4تطبيق القانون الجزائي األجنبي ومفعول األحكام الجزائية األجنبية.
 .5تسميم المجرمين.
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مبدأ إقميمية القانون الجزائي
أ -تعريف المبدأ:
يعني مبدأ إقميمية القانون الجزائي ،أن القانون الجزائي لدولة ما يشمل األشخاص الذين يقترفونيا ميما
كانت جنسياتيم .ويستند ىذا المبدأ إلى أن من حقوق الدولة األساسية ،حقيا عمى أرضيا ،وحقيا في
صيانة أمنيا ونظاميا ،والدفاع عن سالمة األشخاص واألموال واألشياء الموجودة ضمن نطاق حدودىا
اإلقميمية .ومن أولى مظاىر استعمال ىذه الحقوق ،تطبيق القانون الجزائي لمدولة عمى الجرائم التي تقع
في إقميميا ،ومن ثم افتراض محاكميا ىي صاحبة االختصاص بمحاكمة مقترفي ىذه الجرائم .وىذا المبدأ
معمول بو في جميع قوانين العالم ،ألنو مظير من مظاىر سيادة الدولة عمى إقميميا ،وعنصر من
عناصر استقالليا.
وقد أخذ القانون السوري بيذا المبدأ ،فنصت المادة  15من قانون العقوبات عمى ما يمي« :يطبق القانون
السوري عمى جميع الجرائم المقترفة في األرض السورية».
ب -الجرائم التي يشممها االختصاص اإلقميمي:
يشمل االختصاص اإلقميمي من حيث المبدأ جميع الجرائم التي تقع في األرض السورية .ولكن المشرع
السوري أراد أن يوسع من دائرة الصالحية اإلقميمية لمقوانين السورية ،لحماية سورية من جميع األفعال
التي تيددىا بالخطر ،فنص في الفقرة الثانية من المادة  15من قانون العقوبات عمى ما يمي:
«تعد الجريمة مقترفة في األرض السورية:
أ ـ إذا تم عمى ىذه األرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة ،أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة ،أو
فعل اشتراك أصمي أو فرعي.
ب ـ إذا حصمت النتيجة في ىذه األرض أو كان متوقعاً حصوليا فييا».
وواضح من ىذا النص ،أن معيار تحديد ما إذا كانت الجريمة قد وقعت في األرض السورية أو ال ،ىو
ماديات الجريمة ،أو ما يسمى ركن الجريمة المادية.
وعمى ىذا األساس ،فإن الجريمة التي تعد مقترفة في األرض السورية ىي:
أوالً ـ الجريمة التي تحقق منيا فعل تنفيذي واحد من األفعال المكونة ليا عمى األرض السورية .كما لو
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أعطى شخص جرعة من دواء قاتل (إذا أخذت منو عدة جرعات) ،لمريض في سورية ،ثم سافر معو إلى
األردن ،فأعطاه جرعة ثانية وثالثة ىناك إلى أن مات.
والبد من اإلشارة ىنا إلى أن الفعل يجب أن يكون تنفيذياً ،أما األعمال التحضيرية فال يعتد بيا في نطاق
االختصاص اإلقميمي ،كما ال يعتد أيضاً باألعمال الالحقة لمجريمة ،والتي يراد منيا إخفاء آثارىا.
ثانياً ـ الجريمة غير المتجزئة ،كالجريمة المستمرة أو المتتابعة أو جريمة العادة ،إذا وقع فعل واحد من
األفعال المكونة ليا عمى األرض السورية.
ثالثاً ـ الجريمة التي ترتكب في أرض أجنبية وتقع نتيجتيا في سورية ،كإصدار شيك بال رصيد في لبنان
مسحوب عمى مصرف في سورية ،وقيام المسحوب لـو بعرض الشيك عمى المصرف .أو تناول شخص
طعاماً مسموماً في العراق ومات في سورية.
ويذىب القانون السوري إلى أبعد من ذلك ،ويخضع لمقوانين السورية الجريمة التي كان متوقعاً حصول
نتيجتيا عمى األرض السورية ،وان لم تحصل فعالً .كوضع متفجرات في حقيبة شخص مسافر من تركيا
إلى سورية ،عمى أمل حدوث االنفجار في سورية بعد وصول المسافر إلى منزلو ،ولكن االنفجار يقع قبل
اجتياز المسافر الحدود التركية السورية.
رابعاً ـ الجريمة التي يرتكب منيا فعل اشتراك أصمي أو فرعي عمى األرض السورية .ويقصد باالشتراك
األصمي ،الفعل الذي يجعل مرتكبو شريكاً .ويقصد باالشتراك الفرعي ،الفعل الذي يجعل مرتكبو متدخالً.
فإذا أعطى شخص في سورية إرشادات آلخر يريد سرقة منزل في لبنان ،ووقعت السرقة ،فإن الجريمة
برمتيا تخضع لمقوانين السورية.
ج -ما هو اإلقميم السوري؟
اإلقميم السوري ىو المساحة من األرض التي تقع ضمن نطاق حدود الجميورية العربية السورية اإلقميمية
المبينة بموجب اتفاقيات دولية ،وىي التي تباشر الدولة السورية سيادتيا عمييا ،وتقوم فييا بتنظيم اإلدارات
والخدمات العامة ،وحماية األمن والنظام.
ويتألف اإلقميم السوري ،بموجب أحكام المادتين  16و  17من قانون العقوبات ،من ثالثة أقاليم :اإلقميم
البري ،واإلقميم البحري ،واإلقميم الجوي.
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اإلقميم البري:
ىو المساحة من الكرة األرضية التي تقع ضمن حدود الجميورية العربية السورية المبينة بموجب اتفاقيات
دولية .ويشمل اإلقميم البري طبقات األرض ممتدة إلى مركز الكرة األرضية ،كما يشمل األنيار الداخمية،
واألجزاء من األنيار الدولية التي تمر في األرض السورية ،والبحيرات والبحار المغمقة.
اإلقميم البحري:
ىو البحر اإلقميمي السوري ،أي الجزء من البحر الذي يتصل باألرض السورية .ويمتد ىذا الجزء مسافة
عشرين كيمو مت اًر من الشاطئ بدءاً من أدنى مستوى الجزر( .)1ويشمل اإلقميم البحري الموانئ البحرية
والمضايق والقنوات والخمجان.
اإلقميم الجوي:
ىو طبقات اليواء التي تغطي اإلقميمين البري والبحري إلى ماال نياية في االرتفاع.
اإلقميم السوري االعتباري:
يفترض المشرع السوري في حكم األرض السورية:
1ـ ا لسفن والمركبات اليوائية السورية ،أينما كانت وحيثما حمت .ويستوي في ذلك السفن والمركبات حاممة
الجنسية السورية.
 2ـ األرض األجنبية التي يحتميا جيش سوري ،إذا كانت الجرائم المقترفة عمييا تنال من سالمة الجيش أو
من مصالحو.

 )1عر ا بحر ر بإلقليمررا بعارررعلي عليررا فحيرعض يمررع ة رري لررأ م ررق يةيررعدف ي ةر ه قاملسررق بعر نت فلررا لررا بعنررع ق بحر ع ر بحر فد نررا ين ي
س ا عليهرع يريع .عت فح رع رر ي رعلف قاملسرق بعر ن قرع لو علري ترعفم علر بف ب ةيرعدف ف رر ي لر قعصرعف بحر فد بيقا رع ملق فبح ععيرقف
خعحسر بح ر ري ةررع بحر فد لرراب بحرر يف فةر ف عر ا لررع بإلقليمررا اه بعنررع ق بحر بلررع ار فلملق حارروةرت ة ررعههع ف عملررق اقليمهررعت ف ر بف لررا
بعنع ق يف ي بح فد رت  3يةيعد ف  11ةيمضت فق بخاعل بعل ع بحنأل ةنع ق  11ةيمضف فلا رع د  12يلرأب ةر بضف ونرأ ق ةرع ي ت ةنراأه
بجلزلت
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استثناءات مبدأ إقميمية القانون الجزائي
يستثنى من تطبيق مبدأ إقميمية القانون الجزائي حـاالت معينة حددتيا المادتان  18و  22من قانون
العقوبات ،يتعمق بعضيا بالجرائم ،ويتعمق بعضيا اآلخر باألشخاص:
أوالً ـ الجرائم التي ال يشممها االختصاص اإلقميمي:
ال يشمل االختصاص اإلقميمي لمقوانين السورية بعض الجرائم عمى الرغم من وقوعيا في نطاق إقميم
الدولة السورية ،وذلك في حالتين نصت عمييما المادة  18من قانون العقوبات وىما:
الحالة األولى:
وتشمل الجرائم المقترفة في اإلقميم الجوي السوري ،إذا وقعت عمى متّن مركبة ىوائية أجنبية ،ولم تتجاوز
الجريمة شفير المركبة.
وفي ىذه الحالة تنازل المشرع السوري عن اختصاص القانون السوري بمحاكمة الجرائم التي تقع في
اإلقميم الجوي السوري ،الفتراضات منطقية ومعقولة.
فالمركبات اليوائية األجنبية ىي جزء من إقميم الدولة التي تتبعيا ،وىذه المركبات عندما تعبر األجواء
السورية دون أن تتوقف عمى األرض السورية ،فإنيا ال تمس مصالح سورية وال تيدد أمنيا.
ولكن المشرع السوري يعود فيسحب تنازلو عن االختصاص اإلقميمي لمقوانين السورية ،في حاالت ثالث:
1ـ إذا كان الجاني أو المجني عميو سوريا.
2ـ إذا حطت المركبة اليوائية عمى األرض السورية بعد اقتراف الجريمة.
3ـ إذا تجاوزت الجريمة شفير المركبة اليوائية.
وسبب سحب المشرع السوري لتنازلو في الحاالت الثالث المذكورة ىو انتفاء االفتراضات المنطقية
والمعقولة لمتنازل ،التي تحدثنا عنيا قبل قميل .فالجريمة الواقعة عمى متن المركبة اليوائية األجنبية تمس
مصالح سورية وتيدد أمنيا ،بوقوعيا من سوري أو عمى سوري ،أو بوجود المركبة عمى األرض السورية
وىي تحمل شخصاً خط اًر ،أو بتجاوز الجريمة شفير المركبة.
الحالة الثانية:
وتشمل الجرائم المقترفة في البحر اإلقميمي السوري أو في المدى الجوي لمبحر اإلقميمي السوري ،إذا
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وقعت عمى متن سفينة أو مركبة ىوائية أجنبية ،ولم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة اليوائية.
وتنازل المشرع السوري عن االختصاص اإلقميمي في ىذه الحالة ،يعود لالفتراضات ذاتيا التي ذكرناىا
في الحالة األولى.
ثانياً ـ األشخاص الذين ال يشممهم االختصاص اإلقميمي:
ال يطبق القانون السوري عمى بعض األشخاص ،عمى الرغم من ارتكابيم جرائم عمى األرض السورية.
ويقسم ىؤالء األشخاص إلى فئتين:
الفئة األولى ـ موظفو السمك الدبموماسي والقنصمي األجانب .وقد نصت المادة  22من قانون العقوبات
السوري صراحة عمى استثناء ىؤالء األشخاص من االختصاص اإلقميمي لمقوانين السورية بقوليا« :ال
يطبق القانون السوري في األرض السورية عمى الجرائم التي يقترفيا موظفو السمك الخارجي والقناصل
األجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخوليم إياىا القانون الدولي».
وىذا الموقف فيو إِعمال لمقوانين واألعراف الدولية ،التي تعطي لموظفي السمك الدبموماسي والقنصمي
األجانب حصانة يطمق عمييا «الحصانة الدبموماسية» ،وذلك لكي يتمكنوا من ممارسة ميماتيم بحرية
تامة ،وبعيداً عن أي ضغط أو تيديد .فيم يمثمون دوالً ذات سيادة ،والبد لمدولة التي يعممون فييا من
احتراميم وكفالة حريتيم واستقالليم.
الفئة الثانية ـ رجال القوات الحربية األجنبية الذين يرابطون في اإلقميم بإذن من حكومتو ،وذلك بالنسبة
لمجرائم التي يقترفونيا أثناء أداء عمميم ،وفي داخل المناطق المخصصة ليم.
وعمة ىذا االستثناء ،ىي أن القوات الحربية األجنبية تمثل الدولة التي تتبعيا ،وىذه الدولة ليا سيادة
يتوجب عمى الدولة المضيفة احتراميا ،كما أن نظام الجيوش في العالم يقضي بإخضاع أفرادىا لرؤسائيم
إذا ما ارتكبوا جريمة متعمقة بعمميم الرسمي.
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امتداد القانون الجزائي خارج إقميم الدولة
لم تكتف التشريعات الجزائية بتطبيق النصوص الجزائية ضمن حدود إقميميا فحسب ،بل امتدت إلى
مجموعة أخرى من الجرائم الواقعة خارج إقميميا .وتحكم ىذا االمتداد مبادئ ثالثة :مبدأ حماية مصالح
الدولة ،ومبدأ حماية المواطن ،ومبدأ التعاون الدولي في مكافحة اإلجرام.
أ -مبدأ حماية الدولة أو الصالحية العينية:
نصت المادة  19من قانون العقوبات السوري عمى ما يأتي:
«1ـ يطبق القانون السوري عمى كل سوري أو أجنبي ،فاعالً كان أو محرضاً أو متدخالً ،أقدم خارج
األرض السورية عمى ارتكاب جناية أو جنحة مخمة بأمن الدولة ،أو قمد خاتم الدولة ،أو قمد أو زور
أوراق العممة أو السندات المصرفية السورية أو األجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في سورية.
2ـ عمى أن ىذه األحكام ال تطبق عمى األجنبي الذي ال يكون عممو مخالفاً لقواعد القانون الدولي».
وواضح من ىذا النص أن المشرع السوري أراد شمول النصوص الجزائية لجميع الجرائم التي ترتكب من
سوري أو أجنبي ،خارج األرض السورية ،إذا كانت تمس أمنيا أو سالمتيا أو سيادتيا أو اعتمادىا
المالي .وىذه الجرائم ىي التي ترتكب ضد أمن الدولة الخارجي ،كالخيانة ،والتجسس ،والصالت غير
المشروعة بالعدو ،واألفعال الماسة بالقانون الدولي ،والنيل من ىيبة الدولة ومن الشعور القومي ،أو
ترتكب ضد أمن الدولة الداخمي ،كالجنايات الواقعة عمى الدستور ،أو اغتصاب سمطة سياسية أو مدنية
أو قيادة عسكرية ،أو الفتنة ،أو اإلرىاب ،أو النيل من الوحدة الوطنية ،أو تعكير الصفاء بين عناصر
األمة .وكذلك من بين الجرائم التي تمتد إلييا الصالحية الذاتية ،جرائم تقميد خاتم الدولة ،أو تقميد أوراق
العممة أو السندات المصرفية السورية أو األجنبية أو تزويرىا عمى السواء ،شريطة أن تكون متداولة شرعاً
أو عرفاً في سورية.
إذن فارتكاب أي جريمة من ىذه الجرائم ،عمى أرض أي دولة من الدول ،ومن قبل أي شخص ميما
كانت جنسيتو ،تجعل القانون الجزائي السوري واجب التطبيق في ىذه الحالة ،ويجعل المحاكم السورية
ىي صاحبة االختصاص بمحاكمة الجناة.
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ب -مبدأ حماية المواطن أو الصالحية الشخصية:
نصت المادة  20من قانون العقوبات السوري عمى اآلتي:
«يطبق القانون السوري عمى كل سوري ،فاعال كان أو محرضاً أو متدخالً ،أقدم خارج األرض السورية،
عمى ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عمييا القانون السوري.
ويبقى األمر كذلك ولو فقد المدعى عميو الجنسية السورية أو اكتسبيا بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة».
وواضح من ىذا النص ،أن المشرع السوري أراد مالحقة السوريين الذي يرتبكون خارج األرض السورية
جريمة يعاقب عمييا القانون السوري .وعمة ذلك ،إن السوري الذي يقترف جريمة عمى أرض أجنبية،
ويسيء إلى سمعة سورية ،وينال من اعتبار مواطنييا ،وىو في الوقت ذاتو يقوم بفعل محرم عمى غير
السوريين القيام بو عمى األرض السورية .فإذا أفمت ىذا الشخص من العقاب في الدولة األجنبية التي
ارتكب فييا جريمتو ،فإنو لن يفمت من العقاب في سورية.
وصالحية القانون السوري الشخصية ،تمتد كذلك إلى الجرائم التي تقترف خارج األرض السورية ،إذا قام
بيا الموظفون السوريون في أثناء ممارستيم لوظائفيم ،أو بمناسبة ممارستيم ليا ،أو قام بيا موظفو
السمك الدبموماسي والقناصل السوريون الذين تمتعوا في الدولة التي وقعت فييا الجريمة بالحصانة
الدبموماسية (م .)21
وبالمقابل فقد أعفى

المشرع السوري موظفي السمك الدبموماسي والقناصل األجانب ،الذين يتمتعون

بالحصانة التي يخوليم إياىا القانون الدولي ،من تطبيق القانون السوري عمييم في األرض السورية (م
 .)22وىؤالء األشخاص غالباً ما يحاكمون أمام محاكميم الوطنية عمى الجرائم التي اقترفوىا عمى
األرض السورية ،ألن غالبية الدول في العالم تأخذ بقواعد الصالحية الشخصية ،ولدييا أحكام مشابية
ألحكام المادة  21من قانون العقوبات السوري اآلنفة الذكر.
ج -مبدأ التعاون الدولي في مكافحة اإلجرام أو الصالحية العالمية:
نصت المادة  23من قانون العقوبات السوري عمى ما يمي:
«يطبق القانون السوري عمى كل أجنبي مقيم عمى األرض السورية أقدم في الخارج ،سواء أكان فاعالً أم
محرضاً أم متدخالً ،عمى ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عمييا في المواد  19و  20و  21إذا
لم يكن استرداده قد طمب أو قبل».
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وىذه الصالحية ىي صالحية احتياطية تستند إلى حق سورية في معاقبة األجانب المقيمين عمى أرضيا
إذا ارتكبوا جرائم ال تمس سورية وعمى غير أرضيا ولم يعاقبوا عمى أفعاليم ،ولم يكن استردادىم قد طمب
أو قبل.
وواضح من ىذا الحكم أن الغاية منو ،ىي عدم إفالت أي إنسان من العقاب ،ضمن نطاق التعاون
الدولي في مكافحة اإلجرام ،ألن كثي اًر من المجرمين ،يمكنيم أن يقترفوا جرائميم ،ثم ييربوا إلى دولة
أخرى فال تعمم بيا دولتيم ،ويعيشون في طمأنينة ،تحت حماية الدولة المضيفة ورعايتيا .وقد جاء نص
المادة  23من قانون العقوبات السوري ليقطع عمى ىؤالء األشخاص طريق الجريمة ،ويعاقبيم ماداموا
يقيمون عمى األرض السورية.

()2

 )1ذلر و مق بحنقض بحنألملق اه ي لمق «ةقيم» بحأبل و يف بعع و  13ةع قع أ بحرقأ عف بحنرأل ي ررا بإلقعةرق بح ب.مرقت لرأ خر بور حارأ
ب لباا بحنألملق عحق رع بحنرأل لرأ بع راا م ع مارا فبحقرع أ بحنرأل لرأ بحأبصر ،بحا ريراف اي اذب بخالرو لراب بحقرع أ فقرع أ ة رع بجلر ف
للقعاا عن ريقا بحقع أ بحنأل ف ف عقعض حلمع رت  12ف  13ةع قع أ بحرقأ عف ي مل بعا لاب بيخامي ع ل ق بع عي عليا عممض وق ع
بعع و  12ةع بحقع أ بعا أل (ج  112ق  1222ع 1222/2/11ف ت قت قف ي1122ف ص )226ت
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تطبيق القانـون الجزائي األجنبي
ومفعول األحكام الجزائية األجنبية
تمهيد:
األصل في قاعدة إقميمية القوانين الجزائية ىو تطبيق أحكام القانون الجزائي الوطني في إقميم الدولة،
وتنفيذ األحكام الصادرة عن محاكم ىذا اإلقميم فيو ،ميما كانت جنسية مرتكب الجريمة ،وأينما كان اإلقميم
الذي ارتكب عميو جريمتو.
ولكن تطبيق القانون الجزائي الوطني عمى جريمة وقعت خارج إقميم الدولة ،واىمال قانون مكان الجرم،
يتعارض مع مبدأ العدالة .فقانون مكان الفعل ىو قانون الفعل الطبيعي ،والسموك اإلنساني يجب أن يقيَّم
من حيث المبدأ ،في المكان الذي وقع فيو ىذا السموك .فإذا قام شخص بفعل في بمد أجنبي ال يعاقب
عمى ىذا الفعل ،خالفاً لقانون بمده ،فميس من العدل معاقبتو من أجمو ،في حين أن من يقوم بو في ذلك
البمد ال ينالو أي عقاب.
وعدم تطبيق القانون الجزائي األجنبي ،وعدم تنفيذ األحكام الجزائية األجنبية ،يتعارضان مع مبدأ التعاون
الدولي في مكافحة اإلجرام ،ألن ىذا المبدأ يقضي بأن يؤخذ بالحسبان القانون األجنبي وأحكام المحاكم
األجنبية ،كمما أمكن ذلك ،لكي تقف جميع الدول صفاً واحداً ضد الجريمة ،فال يفمت مجرم من
العقاب(.)3
وىذا التعارض ىو الذي دفع الفقو الحديث إلى الدعوة لمراعاة القانون الجزائي األجنبي واألحكام الجزائية
األجنبية ،في الحاالت التي تستدعي مثل ىذه المراعاة .وقد استجاب القانون السوري ليذه الدعوة ،وأخذ
بالقانون الجزائي األجنبي واألحكام الجزائية األجنبية ،ضمن حدود معينة ،ووضع ليا قواعد ،سندرسيا
في:

 )1لبصن يف لاب بح

 :توم بحسعا ف بحارعف بح فيل يف ة ع ق بإلص ب ف ة رأععف صعةرق ةلاف ةلاف 1226ف ص  11فةع ر لعت
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أ -تطبيق القانون الجزائي األجنبي
نظم قانون العقوبات السوري قواعد تطبيق القانون الجزائي األجنبي في المواد 24
و  25و  26من قانون العقوبات ،وسنشرح أحكام ىذه المواد عمى التوالي:
أوالً ـ يجب مراعاة أحكام القانون الجزائي األجنبي ،استناداً ألحكام المادة  24من قانون العقوبات في
حالتين:
الحالة األولى ـ عندما يرتكب السوري فعالً خارج اإلقميم السوري ،غير معاقب عميو في قانون الدولة مكان
الجرم ،بينما يشكل جنحة في القانون السوري ،معاقباً عمييا بعقوبة حبس أقل من ثالث سنوات.
الحالة الثانية ـ عندما يرتكب األجنبي فعالً خارج اإلقميم السوري ،غير معاقب عميو في قانون الدولة مكان
الجرم ،بينما يشكل جريمة في القانون السوري ،وترى سورية محاكمة الجاني استناداً إلى اختصاصيا
العالمي.
ومن الجدير بالذكر أن مراعاة القانون الجزائي األجنبي ،في الحالة األولى ،ال تكون في الجنايات ،وال
تكون أيضاً في الجنح التي يصل العقاب عمييا إلى الحبس ثالث سنوات .أما في الحالة الثانية ،فيراعى
القانون الجزائي األجنبي في الجنايات والجنح والمخالفات دون استثناء.
ثانياً ـ يجب مراعاة أحكام القانون الجزائي األجنبي ،استناداً لنص المادة  25من قانون العقوبات ،عند
وقوع الجرم خارج اإلقميم السوري ومحاكمة المدعى عميو في سورية استناداً لالختصاص الشخصي أو
االختصاص العالمي ،إذا كان ىذا القانون يختمف عن القانون السوري ،وجاء ىذا االختالف لمصمحة
المدعى عميو.
وىذه القاعدة ليست في حقيقتيا إال تطبيقاً لقاعدة مراعاة القانون األصمح لممتيم .حيث وضعت عمى
عاتق المحكمة أن توازن بين القانون السوري وقانون مكان الجرم ،وأن تختار بينيما القانون األصمح
لممتيم ،لتطبقو عميو.
ولكن ىذه القاعدة (التي نصت عمييا المادة  25من قانون العقوبات) ال تطبق عمى إطالقيا .فقد نصت
ىذه المادة في الفقرة الثانية منيا عمى وجوب تطبيق تدابير االحتراز أو تدابير اإلصالح أو قواعد فقدان
األىمية واإلسقاط من الحقوق ،المنصوص عمييا في القانون السوري دون النظر إلى قانون مكان الجرم.
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وعمة ىذا االستثناء ىي أن التدابير المذكورة جاءت لحماية المجتمع من خطورة الجاني ،فال يجوز أن
يتعطل تطبيقيا مراعاة لقانون أجنبي.
ثالثاً ـ يجب عمى المحاكم السورية ،استناداً ألحكام المادة  26من قانون العقوبات ،أن تطبق قانون
المدعى عميو المتعمق باألحوال الشخصية واألىمية عند تحديد أركان الجريمة التي تحاكمو من أجميا،
وأيضاً عند توافر أحد أسباب التشديد أو األعذار القانونية ما عدا القصر الجزائي .فإذا ثار خالف مثالً
حول صحة عقد زواج المدعى عميو األجنبي في جريمة الزنا ،فإن عمى المحكمة السورية أن تتأكد من
صحة ىذا العقد استناداً إلى قانون المدعى عميو الذي ينظم أحوالو الشخصية ،وليس إلى القانون السوري.
ومن المالحظ أن المادة  26استثنت من تطبيق قانون المدعى عميو القصر الجزائي ،ألن األحداث
يخضعون لسياسة جنائية خاصة بكل بمد ،وال يجوز أن تتعطل ىذه السياسة بتطبيق القانون األجنبي.

ب -مفعول األحكام الجزائية األجنبية
وضعت المواد  27و  28و  29من قانون العقوبات السوري القواعد الناظمة لمفعول األحكام الجزائية
األجنبية( ،)4ويمكننا أن نمخص ىذه القواعد باآلتي:
أوالً ـ تعترف المادة  27من قانون العقوبات بقوة القضية المقضية Force de la chose jugée
لألحكام األجنبية التي تقضي بالبراءة ،وكذلك لألحكام األجنبية التي تقضي باإلدانة ،سواء أكان الحكم قد
نفذ بالمحكوم عم يو أم سقط عنو بالتقادم أم بالعفو ،وذلك بالنسبة لمجرائم التي تخضع لمقانون السوري
استناداً لالختصاصين الشخصي والعالمي.
ولكن اعتراف القانون السوري بقوة القضية المقضية لألحكام األجنبية ال يمتد إلى الجرائم التي تخضع
لمقانون السوري استناداً لالختصاصين اإلقميمي والعيني.
ففي ىذه الجرائم ال تحول األحكام الصادرة في الخارج دون مالحقة مرتكبييا من جديد ،إال إذا صدر حكم
القضاء األجنبي عمى أثر إخبار رسمي من السمطات السورية (المادتان  27و  28من قانون العقوبات).
 ) 1عإلاع ق اه يق ع قع أ بحرقأ عف لا ف خت ن يألملق حانسيرا بي سعقيرعف بحق رع.يق بحر يرق بحر ا رمع نسيرا ب ق رع بجلزب.يرق بح رع لو يف بحر فد
بحر يررقت فةررع لررا بي سعقيررعف :ب سعقيررق نررليم بور ةرت بعرقررأ و رررت بحر فد ب ع ررع يف صعةرررق بح ر فد بحر يررق عررع ( 1221بعررع و )16ف فبي سررعق
بحق رع.ا بعرقرأ ررت يرألملق فحرنرع يف ( 1221/1/12بعرع و )1ف فبي سرعق بحق رع.ا بعرقرأ ررت يرألملق فب ل يف ( 1223/1/13بعرأب  16ر
)11ت فملر لاب بي سعق ب خري ي م ب سعق ق ع.ا ةرقأ رت يألملق فبح فد بحر يقف يف شو نسيا ب ق ع بجلزب.يق ب صنريقت
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وعمى أي حال ،فإذا ما تمت المالحقة الجديدة وصدر حكم القضاء السوري باإلدانة ،فإن عمى المحكمة
أن تحسم مدة العقوبة والتوقيف االحتياطي المذين نفذا في الخارج ،بالمقدار الذي تحدده ىذه المحكمة ،من
أصل العقوبة التي تقضى بيا (المادة  ،28فقرة  2من قانون العقوبات).
ثانياً ـ يمكن االستناد إلى األحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي ،بشأن أفعال يصفيا القانون السوري
بالجنايات والجنح ،وذلك في الحاالت الثالث التي نصت عمييا المادة  29من قانون العقوبات ،وىذه
الحاالت ىي التالية:
 1ـ تنفيذ ما ينجم عن ىذه األحكام من تدابير االحتراز ومن فقدان األىمية واإلسقاط من الحقوق ،ما دامت
متفقة والقانون السوري ،وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية األخرى.
2ـ الحكم بما ينص عميو القانون السوري من تدابير احت ارزية وفقدان أىمية واسقاط حقوق ،أو بردود
وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.
3ـ تطبيق أحكام القانون السوري التي تتعمق بالتكرار ،واعتياد اإلجرام ،واجتماع الجرائم ،ووقف التنفيذ،
ووقف الحكم النافذ ،واعادة االعتبار.
وفي جميع ىذه الحاالت ،فإن لمقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم األجنبي منطبقاً عمى القانون من
حيث الشكل واألساس وذلك برجوعو إلى وثائق القضية (الفقرة األخيرة من المادة  29من قانون
العقوبات).
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تسميم المجرمين (أو استردادهم)Extradition
مفهوم تسميم المجرمين:
كثي اًر ما يرتكب بعض األفراد في إحدى الدول جريمة ما ثم ييربون إلى دولة مجاورة ليتواروا عن األنظار
ويتخمصوا من العقاب .ومما يسيل ىرب المجرمين ،والسيما في عصرنا الحاضر ،تطور وسائل
الموصالت التي تتيح لعصابات اإلجرام الدولية ارتكاب جريمة في بمد ثم االنتقال إلى بمد آخر الرتكاب
جريمة أخرى .كل ىذا يضاف إلى أن الحدود بين أكثر الدول ،غير واضحة وغير مراقبة مراقبة دقيقة،
فال توجد صعوبة كبيرة في اجتيازىا واالنتقال من دولة إلى دولة أخرى.
()5

وتسميم المجرمين (أو استردادىم)

في مفيومو القانوني ،ىو أن تسمم الدولة المجرم الموجود عمى أرضيا

إلى دولة أخرى تطمب تسميمو إلييا ،ألن ليا حق تطبيق قوانينيا عميو ،ومحاكمتو عمى جريمتو ،أو تنفيذ
العقوبة الصادرة بحقو(.)6
وقد اىتمت الدول في جميع أصقاع العالم بوضع قواعد دقيقة وواضحة لتسميم المجرمين (وخاصة بعد
انتشار الجريمة المنظمة وعصابات تيريب المخدرات ،وتيريب النقد ،وتزييف العممة ،والسطو عمى
المصارف ،والخطف ،)...فافتتحت مراكز ذات صفة دولية لمراقبة المجرمين الدوليين ،وارسال المعمومات
عنيم إلى الدوائر األجنبية المختصة .كما أعطت الفرصة لمدوائر القضائية كي يتصل بعضيا بالبعض
اآلخر مباشرة ،دون الرجوع إلى و ازرة الخارجية أو السمطات الدبموماسية .وعقدت في صدد تسميم
المجرمين مجموعة كبيرة من االتفاقيات الدولية ،وصدرت نصوص قانونية متعددة لتنظيم أصول تسميم
المجرمين أو استردادىم .ومن ذلك االتفاقية القضائية السورية المبنانية المعقودة بتاريخ ،1951/2/15
والمصدقة بالقانون رقم  148تاريخ  ،1951/11/7واالتفاقية القضائية السورية األردنية المعقودة بتاريخ
 ،1953/12/23والمصدقة بالقانون رقم  29تاريخ  .1954/2/15كما أقر مجمس جامعة الدول العربية
بتاريخ  1952/9/14مجموعة من االتفاقيات القضائية المتعمقة بتسميم المجرمين بين الدول العربية .ثم
صدر في سورية القانون رقم  53تاريخ  1955/4/5الذي نظم أصول تسميم المجرمين العاديين

 )1لت ت وم بحسعا ف بحارعف بح فيل يف ة ع ق بإلص ب ف ص  25فةع ر لعت
 )1لت أد بميأ ف نليم بو ةرتف ةأيأعق بحلأم بجلزب.يقف 1221ف ي1ف ص1ت
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والمالحقين قضائياً بجرائم عادية .وأخي اًر وقعت في الرياض اتفاقية الرياض العربية لمتعاون القضائي بين
دول الجامعة العربية ،والمصدقة في سورية بالقانون رقم  ،14تاريخ .)7(1983/10/10
أ -شروط التسميم
لبيان شروط التسميم ،سنبحث في األشخاص الذين ال يجوز تسميميم أوالً ،ثم ننتقل إلى بحث الجرائم التي
يجوز التسميم من أجميا.
أوالً ـ األشخاص الذين ال يجوز تسميمهم:
يرفض القانون السوري تسميم أشخاص معينين ،سنعددىم فيما يأتي:
1ـ الرعايا السوريون ،ميما كانت الجريمة التي اقترفوىا ،أو األرض التي وقع عمييا الفعل .وقد ورد النص
عمى ىذا الحكم صراحة في المادة  32من قانون العقوبات ،وفيو تأكيد لمصالحية الشخصية لمقوانين
السورية المنصوص عمييا في المادة  20من قانون العقوبات .كما أكدت عميو جميع االتفاقيات
القضائية التي عقدتيا سورية ،شريطة أن تتولى سورية محاكمة مواطنيا ،بموجب إضبارة قضائية
تنظميا السمطات القضائية في الدولة التي ارتكب السوري جريمتو فييا (م  39من القانون رقم ،14
تاريخ .)1983/10/10
ومبدأ عدم تسميم الرعايا تسير عميو معظم دول العالم ،وغالباً ما يتم ىذا التسميم بناء عمى اتفاقية
لمتعاون القضائي وتسميم المجرمين( .)8ومن الدول القميمة التي تقبل بتسميم رعاياىا بريطانيا والواليات

 )1ةع بي سعقيعف بحق ع.يق بح عق .ع يألملق ةن بح فد بحر يق فب صنريق لو نليم بو ةرت :ب سعقيق بحارعف بحق رع.ا ةرن يعع يرع بح ميق بييرق بعرقرأ و
اعلملخ  1262/5/16فبع قق عحقع أ لقم  32علملخ 1261/1/11ف فبي سعق بحق ع.ا ةن لغعلملع بعأقرن ارعلملخ 1262/1/12ف فبع ر ق
عحق ررع أ لق ررم  35ررعلملخ 1266/2/12ف فبي س ررعق بحق ررع.ا ة ررن لفةع ي ررع بعأقر ررن ا ررعلملخ 1261/11/1ف فبع ر ر ق عحق ررع أ لق ررم  11ررعلملخ
1262/1/11ف فبي سر ررعق بحق ر ررع.ا ةر ررن فحر ررق بإلةر ررعلبف بحر ير ررق بعا ر ر و بعأقر ررن ار ررعلملخ 1262/1/11ف فبع ر ر ق عحقر ررع أ لقر ررم  16ر ررعلملخ
1262/1/11ف فبي سر رعق بحق ررع.ا ة ررن ررأ ي بعأق ررن ا ررعلملخ 1212/11/12ف فبع ر ر ق عحق ررع أ  11ررعلملخ 1211/11/11ف فبي س ررعق
بحق رع.ا ةرن بجلزب.ر بعأقرن اررعلملخ 1211/5/16ف فبع ر ق عحقرع أ لقررم  32رعلملخ 1211/1/12ف فبي سررعق بحق رع.ا ةرن يررع بعأقرن اررعلملخ
1211/2/12ف فبع ر ق عحقررع أ لقررم  6ررعلملخ 1211/5/1ف فبي سررعق بحق ررع.ا ةررن بحيأ ررع بعأقررن اررعلملخ 1211/2/1ف فبع ر ق عحقررع أ
لقم  1علملخ 1211/5/1ف فبي سعق بحق ع.ا ةن أ ي بعأقن اعلملخ 1212/11/12ف فبع ق عحقع أ لقم  11علملخ 1211/11/11ت
 )1لبصن يف لاب بحلو :
M. Cherif Bassioni، International Extrdition: United States Law and Practice، Fourth Edition، Oceana Publications، INC.
Dobbs Ferry، New York، 2002، p. 688-689.
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المتحدة األميركية ،ولكنيما تشترطان المعاممة بالمثل .ويجيز قانون العقوبات اإليطالي (م )13تسميم
الرعايا اإليطاليين إذا قضت بذلك أحكام معاىدة دولية تربط بين ايطاليا والدولة طالبة التسميم.
ومن المعروف أن أكثر المؤتمرات الدولية أوصت بتسميم الرعايا ،وخاصة إذا كانوا من المجرمين
الذين يشكمون خط اًر عاماً مشتركاً عمى جميع الدول.
 2ـ األجانب ،إذا كانت جريمتيم تدخل في نطاق الصالحية اإلقميمية أو الذاتية أو الشخصية لقوانين
سورية الجزائية.
وىذا األمر مقبول من جميع دول العالم .فما دام الجرم واقعا ضمن صالحية المحاكم السورية،
واستطاعت السمطات السورية القبض عمى فاعمو ،فإن بإمكانيا رفض تسميمو ألي دولة أخرى،
وتطبيق قوانينيا عميو.
3ـ رجال السمك الدبموماسي أو القنصمي ،وىؤالء ال يسممون لغير دولتيم التي ينتمون إلييا ويمثمونيا
رسمياً.
4ـ األرقاء (م  ،34ف 2من قانون العقوبات) .وىؤالء ال يجوز تسميميم سواء أكان ىروبيم من أسيادىم
تخمصا من االسترقاق واسترداداً لحريتيم ،أم كان ىروباً من مسؤوليتيم عن جرائم اقترفوىا ميما كان
نوعيا.
واليدف من ىذا الحكم ىو حماية األرقاء من ظمم أسيادىم ،ومن التعسف في توقيفيم ومحاكمتيم
وتنفيذ العقوبة فييم.
ثانياً ـ الجرائم التي يجوز التسميم من أجمها:
يشترط في الجريمة ليجوز التسميم من أجميا خمسة شروط ىي:
الشرط األول ـ ازدواج التجريم:
مجرما في القانون السوري ،وفي
ومعنى ىذا الشرط أن يكون الفعل المقترف ،والمطموب التسميم من أجموّ ،

قانون الدولة طالبة التسميم معاً(.)9
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وقد نصت الفقرة األولى من المادة  33من قانون العقوبات عمى ىذا الشرط صراحة في قوليا« :يرفض
االسترداد ...إذا كان القانون السوري ال يعاقب عمى الجريمة بعقوبة جنائية أو جنحية ،ويكون األمر عمى
النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلف لمجرم ال يمكن توفرىا في سورية لسبب وضعيا الجغرافي».
الشرط الثاني ـ أن تكون الجريمة عمى قدر معين من األهمية:
وال خالف ىنا في أمر الجنايات ،فجميعيا من الجرائم الميمة التي تستوجب التسميم ،وىذا أمر واضح ال
يحتاج إلى تفسير .كما أنو ال خالف في أمر المخالفات ،فجميعيا من الجرائم القميمة األىمية التي ال
تستوجب التسميم .فمن غير المنطقي أن تطالب دولة بتسميم شخص ارتكب عمى أرضيا مخالفة سير ،أو
رمى أقذا اًر في الطريق العامة ،أو أحدث ضوضاء عمى صورة تسمب راحة األىمين ،الخ( ...م  ،33ف1
عقوبات) .ولكن الخالف واقع عمى الجنح .فأكثر الدول تشترط في التسميم أال تقل عقوبة الجريمة عن
الحبس سنتين ،كفرنسا وسويس ار وبمجيكا ،وبعضيا ومنيا سورية ،تكتفي بأن يكون الحد األدنى لمعقوبة
المنصوص عمييا في القانون السوري أو في قانون الدولة طالبة التسميم أو في قانون الدولة التي ارتكبت
األفعال في أرضيا ،الحبس سنة عن مجمل الجرائم التي تناوليا طمب االسترداد .وفي حالة الحكم ال
يمكن أن تنقص العقوبة عن شيري حبس (م ،33ف.)2
الشرط الثالث ـ أن ال يكون قد قضي في الجريمة قضاء مبرماً في سورية:
والمقصود بيذا الشرط المنصوص عميو في الفقرة الثالثة من المادة  33من قانون العقوبات ،ىو عدم
تسميم شخص كان القضاء في سورية قد حكم عميو وأصبح الحكم مبرماً ،وذلك حتى ال يقع تناقض بين
موقف المحاكم السورية وموقف المحاكم األجنبية .فضالً عن أن تسميم سورية لشخص كانت قد حاكمتو
وحكمت عميو بصورة نيائية فيو مساس باعتبار قضائيا وبقدرتيا عمى تحقيق العدالة الجنائية ،ومكافحة
الجريمة ،ومعاقبة المجرمين.
الشرط الرابع ـ أن ال تكون الدعوى العامة أو العقوبة قد سقطت:
والمقصود بسقوط الدعوى العامة أو العقوبة ،ىو شموليا بأحد أسباب السقوط ،كالتقادم ،أو العفو العام،
أو العفو الخاص.
وال فرق ىنا بين أن يكون السقوط قد تم وفق القانون السوري ،أو قانون الدولة طالبة التسميم ،أو قانون
الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضيا (م  33ف.)3
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الشرط الخامس ـ أن ال تكون الجريمة مما يحظر التسميم فيها قانوناً أو عرفاً:
ومن الجرائم التي جرت القوانين واألعراف عمى تحظير التسميم فييا ،نذكر ما يمي:
1ـ الجرائم السياسية:
عدم تسميم المجرمين السياسيين مبدأ معمول بو في أكثر دول العالم ،ألن المجرم السياسي ال يقوم بفعمو
بدافع الجشع أو الطمع أو حب المال أو األنانية ،وانما يقوم بو دفاعاً عن عقيدة آمن بيا ،واعتناقو مذىباً
عمل من أجمو ومثالً أعمى يطمح لموصول إليو.
وقد نصت الفقرة األولى من المادة  34من قانون العقوبات صراحة عمى رفض طمب االسترداد إذا ظير
أنو لغرض سياسي ،أو كانت الجريمة ذات طابع سياسي .وأكدت عمى ىذا الرفض المادة  41من اتفاقية
الرياض لمتعاون القضائي بين دول الجامعة العربية بتاريخ  ،1983/4/4والمصدقة في سورية بالقانون
رقم  ،14تاريخ .1983/10/10
2ـ الجرائم العسكرية:
لم ينص قانون العقوبات السوري عمى رفض التسميم في الجرائم العسكرية ،ولكن نص عميو القانون رقم
 14تاريخ ( 1983/10/10المادة  )41الذي صدق اتفاقية الرياض لمتعاون القضائي بين دول الجامعة
الموقعة بتاريخ  .)10(1983/4/4وقد أخذ العرف الدولي بيذا االتجاه ،ونص عميو مجمع الحقوق الدولية
المنعقد في أكسفورد عام .1880
ويقصد بالجرائم العسكرية« ،الجرائم العسكرية الصرفة» ،كجرائم الفرار ،وجرائم عدم إطاعة اآلمر ،وجرائم
اغتصاب قيادة عسكرية ،الخ ...ويخرج عن نطاقيا الجرائم العادية ،كالقتل والسرقة ،التي يرتكبيا
العسكريون.
3ـ الجرائم التي تخالف عقوباتها النظام االجتماعي:
ويقصد بمخالفة العقوبة لمنظام االجتماعي ،أن تكون العقوبة الحرق أو الوسم ،أو القطع أو التشويو
الجسدي ،الخ ...وىذا ما نصت عميو الفقرة الثالثة من المادة  34من قانون العقوبات السوري.

 )1ر بحسق ر و ا ةررع بعررع و  51ةررع بحقررع أ لقررم 15ف ررعلملخ 1213/12/12ف علرري ةررع مللررا« :اذب ع ر بجل ميررق بع لررأا ةررع يصلهررع بحانررليم
يف بإلخمد أبصرعف عن ملق»ت
ن
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ب -إجراءات التسميم
وسنبحث ىنا األساليب المتبعة عادة في إجراءات التسميم ،ثم ننتقل إلى بحث موقف المشرع السوري:
أوالً ـ أساليب التسميم:
اختمفت الدول مع بعضيا حول إجراءات تسميم المجرمين ،وىي موزعة بين األساليب الثالثة التالية:
1ـ األسموب اإلداري:
وفي ىذا األسموب ،تقدم الدولة التي تريد استرداد أحد المجرمين طمباً إلى السمطات اإلدارية في الدولة
التي يوجد المجرم عمى أرضيا ،فتقوم ىذه الدولة بتوقيف المطموب توقيفاً إدارياً ،وبعد دراسة وضعو
وقبوليا الطمب ،تقرر تسميمو بمرسوم.
ويتصف ىذا األسموب بالبساطة والسرعة ،ولكنو يخمو من أي ضمانات لمحرية الفردية ،فقد يقود إلى
أخطاء وأعمال تعسفية غير مقبولة .وكان ىذا األسموب متبعاً في فرنسا قبل عام .1927
2ـ األسموب القضائي:
ويقوم ىذا األسموب عمى رفع طمب التسميم إلى السمطة القضائية في الدولة التي يوجد فييا الشخص
المطموب تسميمو .وفي ىذه الحالة يعرض األمر عمى المحكمة القضائية المختصة .وعمى ىذه المحكمة
أن تستدعي المطموب تسميمو ليمثل أماميا ،وليدلي بأقوالو وليدافع عن نفسو ،ولو الحق في توكيل ٍ
محام
عنو ،وفي تقديم ما يراه من الوثائق والحجج .كما أن عمى النيابة العامة أن تكون ممثمة في المحاكمة،
وأن تبين رأييا في طمب االسترداد ،وبعد تمام اإلجراءات يكون لممحكمة القول الفصل ،وقرارىا ممزم
لمسمطة التنفيذية.
واذا كان ىذا األسموب يحافظ عمى الحريات الفردية ،وفيو ضمانة كبرى لحقوق الدفاع ،فيو منتقد لبطء
اإلجراءات فيو ،ولخشية أن يكون رأي المحكمة التي تصدر قرارىا بالتسميم مؤث اًر في موقف القضاة الذين
سيحاكمونو في الدولة طالبة التسميم(.)11
وىذا األسموب متبع حالياً في كل من انكمت ار والواليات المتحدة األميركية.
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3ـ األسموب المختمط:
وىذا األسموب مزيج من األسموب القضائي واألسموب اإلداري .فالدولة طالبة التسميم تتقدم بطمبيا إلى
السمطة اإلدارية ،وىذه تحيمو إلى السمطة القضائية ،فتدرسو ىيئة مختصة أو قاض مختص ،من حيث
الشكل فقط ،وال يكون ليا الحق بدراستو من حيث األساس .فإذا وجدت أن الشروط الشكمية متوافرة فيو،
تأمر بالقبض عمى المطموب تسميمو واستجوابو ،ثم تصدر ق ار اًر بتسميمو.
ثانياً ـ األسموب السوري:
تتبع سورية األسموب المختمط (اإلداري ـ القضائي) ،وان كان يغمب عمى أسموبيا الطابع القضائي ،بحيث
يقترب كثي اًر من األسموب المتبع في الـدول األنكمو ـ ساكسونية .وقد جاء النص عمى ذلك في المادة 35
من قانون العقوبات ،وفي القانون رقم  53تاريخ .1955/4/5
فالدولة طالبة التسميم تتقدم بطمبيا إلى السمطات السورية بالطريق الدبموماسي ،ثم يحال ىذا الطمب إلى
لجنة في و ازرة العدل تسمى «لجنة تسميم المجرمين» ،يرأسيا معاون وزير العدل ،ويعين أعضاؤىا بمرسوم
من قاضيين.
وليذه المجنة أن تدرس الطمب من ناحيتين:
1ـ الناحية الشكمية :وفييا تبحث توافر الشروط القانونية لمطمب ،مثل أن يكون المطموب تسميمو من غير
المواطنين السوريين ،أو يكون الجرم غير سياسي أو غير عسكري ،أو أن ال تقل عقوبة الحبس
المنصوص عمييا لمجريمة عن السنة ،الخ....
2ـ الناحية الموضوعية :لمجنة تسميم المجرمين السورية حق البحث في األساس ،لمعرفة ما إذا كانت
التيمة ثابتة عمى المطموب استرداده .وتستطيع المجنة من أجل تحقيق ىذا الغرض ،توقيفو واستجوابو،
وبحث األدلة الواردة بحقو ،واجراء جميع التصرفات القانونية التي تراىا الزمة لموصول إلى الحقيقة ،ثم
تصدر قرارىا بالتسميم أو بالرفض .ويجب أن يكون ىذا القرار في جميع األحوال معمالً ،وىو قرار مبرم ال
يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
ولكن ىل تعد ق اررات لجنة تسميم المجرمين ممزمة لمسمطة التنفيذية؟
لإلجابة عمى ىذا السؤال ،البد من التفريق بين حالتين:
أ ـ إذا تقرر رد طمب التسميم ،يكون ممزما لمسمطة التنفيذية وعمييا أن تمتنع عن التسميم (م  ،35ف.)1
22
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ب ـ إذا كان القرار يقضي بقبول طمب التسميم ،فيو غير ممزم لمسمطة التنفيذية ،وتبقى ليا حرية تنفيذه،
أو عدم األخذ بو (م ،35ف.)2
وفي جميع األحوال فإن قرار التسميم ال يصبح نافذاً ،إال إذا صدر بمرسوم.
تعدد طمبات التسميم:
ما ىو موقف التشريع السوري عندما تتعدد طمبات التسميم ،أي عندما تتقدم أكثر من دولة واحدة إلى
الحكومة السورية بطمب تسميميا الجاني الموجود في سورية ،فإلى من يتم التسميم؟
لم يضع قانون العقوبات حال ليذه المسألة ،ولكن تولت المادة ( 46من اتفاقية الرياض العربية لمتعاون
القضائي بين دول الجامعة العربية المؤرخة في  1983/4/4والمصدقة في سورية بالقانون رقم  14تاريخ
 )1983/10/10حميا بنص صريح سنفصل أحكامو فيما يأتي:
أوالً ـ إذا تعدت طمبات التسميم من دول عربية مختمفة ،عن جريمة واحدة فتكون األولوية في التسميم لمدولة
التي أضرت الجريمة بمصالحيا ،ثم لمدولة التي ارتكبت الجريمة في إقميميا ،ثم لمدولة التي ينتمي إلييا
الشخص المطموب تسميمو بجنسيتو عند ارتكابو الجريمة.
ومعنى ىذا الحكم ،أن ترتيب األولوية في االختصاص بين الدول العربية التي تطمب تسميم شخص
الرتكابو جريمة ،يكون عمى النحو التالي:
1ـ االختصاص العيني.
2ـ االختصاص اإلقميمي.
3ـ االختصاص الشخصي.
ثانياً ـ إذا اتحدت ظروف الدول طالبة التسميم ،تفضل الدولة األسبق في طمب التسميم.
ثالثاً ـ إذا كانت طمبات التسميم عن جرائم متعددة ،فيكون الترجيح بينيا حسب ظروف الجريمة،
وخطورتيا ،والمكان الذي ارتكبت فيو.
وتوجد ىذه الحالة عندما تطمب عدة دول تسميم المجرم عن أكثر من جريمة واحدة .وعند ذلك يكون
لمدولة المطموب إلييا التسميم أن ترجح بين الطمبات استنادا إلى افتراضات ثالثة :ظروف الجريمة،
وخطورتيا ،ومكان وقوعيا.
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رابعاً ـ ال تحول األحكام المبينة في الفقرات السابقة دون حق الدولة المطموب إلييا التسميم في الفصل في
الطمبات المقدمة إلييا من مختمف الدول العربية ،واختيار الدولة التي يسمم الجاني إلييا ،بمطمق حريتيا،
مراعية في ذلك جميع الظروف .وواضح من فحوى ىذا الحكم أن الدولة المطموب إلييا التسميم ىي
صاحبة الحق بتقدير الظروف إلصدار القرار النيائي باختيار الدولة التي يسمم الجاني إلييا.

ج -آثار التسميم
لمتسميم أثران ىما:
أوالً ـ ال يجوز لمدولة التي سمم إلييا الشخص المطموب أن تالحقو وجاىاً أو تنفذ عقوبة فيو ،أو تسممو إلى
دولة ثالثة ،من أجل جريمة سابقة لالسترداد ،غير الجريمة التي كانت سبباً لو (المادة .)36
وتستثنى من ذلك الحالتان التاليتان:
1ـ إذا قبل الشخص المسمم بذلك.
2ـ إذا وافقت حكومة الدولة المطموب منيا التسميم عمى تصرف الدولة المسمم إلييا.
ثانياً ـ إذا لم تتسمم الدولة الطالبة الشخص المقرر تسميمو خالل شير يبدأ من تاريخ تبميغيا مرسوم
التسميم ،تأمر الحكومة بإخالء سبيمو ،وترفض بعد ذلك طمب تسميمو لألسباب ذاتيا التي تضمنيا طمب
التسميم.
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تمارين:
حدد اإلجابات الصحيحة من ما يمي:
 .1نصت المادة  15من قانون العقوبات السوري“ :يطبق القانون السوري عمى جميع الجرائم المقترفة في
األرض السورية”
 .2اإلقميم الجوي ىو طبقات اليواء التي تغطي اإلقميمين البري والبحري إلى ماال نياية في االرتفاع.
 .3ال يطبق القانون السوري السوريين الذين يقدمون خارج األرض السورية ،عمى ارتكاب جناية أو جنحة
يعاقب عمييا القانون السوري.
 .4يكون القانون الجديد أصمح لممتيم إذا عدل حق المالحقة بما يتفق مع العدالة .
اإلجابات الصحيحة هي 4 ، 1
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الوحدة التعميمية الثالثة
األحكام العامة لمجريمة
 -1التعريف بالمصطمحات القانونية المتعمقة بالجريمة
الكممات المفتاحية:
الجريمة  -الجاني  -المجني عميو  -أركان الجريمة  -شروط التجريم  -شروط العقاب  -ظروف
الجريمة  -النموذج القانوني لمجريمة

الممخص:
لدراسة قانون العقوبات ،يتوجب معرفة معاني المصطمحات القانونية التي تستعمل في ىذا القانون ،وفي
شروح الفقياء لنصوصو ،وفي تطبيق االجتياد القضائي ألحكامو .نبدأ دراسة األحكام العامة لمجريمة
بيذه المصطمحات ،لكي يعرفيا الدارس ،ويدرك مضمونيا حينما يمر بيا في دراستو لتصنيف الجرائم،
ولمركن المادي والمعنوي لمجريمة ،وال سيما وأن معنى المصطمح القانوني ال يتفق دائماً مع المعنى الدارج
لبعض ىذه المصطمحات.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى معرفة المقصود من ما يمي:
 .1تعريف الجريمة.

 .2الجاني أو مرتكب الجريمة.
 .3المجني عميو أو الضحية في الجريمة.
 .4أركان الجريمة.

 .5شروط التجريم والعقاب.
 .6ظروف الجريمة.

 .7النموذج القانوني لمجريمة.
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التعريف بالمصطمحات القانونية المتعمقة بالجريمة
تقسيم:
سوف ندرس في ىذا الباب ،حسب الترتيب المنطقي ،المصطمحات القانونية التالية:
 -تعريف الجريمة.

 موضوع الجريمة. -الجاني أو مرتكب الجريمة.

 المجني عميو أو الضحية في الجريمة. -أركان الجريمة.

 األركان العامة واألركان الخاصة لمجريمة. شروط التجريم. -شروط العقاب.

 -ظروف الجريمة.

 -النموذج القانوني لمجريمة.
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تعريف الجريمة:
الجريمةةة فةةي نظةةر عممةةاء االجتمةةاع ىةةي «ظاااهرة اجتماةيااة»  .وىةةذه النظةرة تفةةرض عنةةد تعريةةف الجريمةةة
االستناد إلى معيار اجتماعي ،أي جعل المجتمع ىو الفيصل في التفريق بين أنماط السموك المختمفة؛ فما

يحظره فيو سموك إجرامي ،وما يبيحو فيو سموك مباح .وبناء عمى ذلك فإن الجريمة فعل مدان اجتماعياً،

وأن التجريم حكم قيمي تصدره الجماعة عمى بعض أنماط السموك اإلنساني(.)1

ولكن عمماء القانون لم يقبموا بالتعريف االجتماعي لمجريمة ،ووصفوه بالغموض ،وعدم الثبةات واالسةتقرار،

والبعةد عةن الدقةة العمميةة .وىةةذه العيةوب تتعةارض مةع الحقيقةة الماديةةة لمتجةريم والعقةاب التةي تتطمةب قواعةةد
واضةةحة ومحةةددة ودقيقةةة وثابتةةة ومجةةردة وممزمةةة؛ وىةةذه صةةفات ال يمكةةن توافرىةةا إال فةةي القواعةةد القانونيةةة.

ونتيجةةة لةةذلك فقةةد أعرضةةت الغالبيةةة العظمةةى مةةن الق ةوانين الوضةةعية عةةن التعريةةف االجتمةةاعي لمجريمةةة،

وأخذت بتعريفيا القانوني(.)2

 )1من أكثر تعريفات اجلرمية ،اليت تستند إىل ادلعيار االجتماعي ،شهرة تعريف العامل والقاضي اإليطاا «رافائيا ااروفاال » .وها يارأ أن «اجلرمياة هاي
ك ا فعا ا يتع ااار ما ا ع اااةفيت ال اافقة وا ما ااة» .وق ااد ق اااال ه ااإا التعري ااف إىل تقس ااي اجلرمي ااة إىل ا عُت« :الجريم ةةط الية ةةط» و «الجريم ةةط

المصةةين ط» .واجلرميااة الطييعيااة هااي الاايت تتف ا إلي ا اعتمعااات اإل سااا ية عماا ،ألرميهااا ،ك ا فمااان وم ااان،

ااا تتعااار م ا عاااةفيت ال اافقة

وا ما ة .ويدخ إةار هإل اجلرمية اجلرائ ال اقعة عما ،ا شاصاو واجلارائ ال اقعاة عما ،ا ما ال .أماا اجلرمياة ادلياطنعة فهاي الفعا الاإ يتعاار
م الع اةف اَت الثابتة ،أ الع اةف القابمة لمتح ل ،كحب ال ةن ،والع اةف الدينية ،وال ع ر باحلياء ،وال اع ر بال ار  .وعار العاامل ا دلاا
«اهر غ» اجلرمية بأ ا «فع ينط عم ،تعريض شروط حياة اجلماعة لمصطر ،ص عميه ادل رع ورتب له عق باة» .ويارأ العاامل اإليطاا «ارساييٍت»
أن اجلرمية هي اليت « تتعار تعارضا ق يا لمغاية م متطميات اجلماعة أو مقتضياهتا».
ويعدها العامل ا مَتكي «ت ماس» «فعال مضااا لتضامن اجلماعة اليت ينتماي إليهاا الفارا» .ويتجاه االاب ادلف ارين ا مَتكياُت إىل تعرياف اجلرمياة بأ اا
«سم ك مضاا لممجتم » .ويعرفها العامل ا مَتكي «ااوين سإرال د» بأ ا «سم ك حترمه الدولة لضررل هبا ،ومي ن أن ترا عمياه بعق باة» .ومان أكثار
تعريفات اجلرمية تفييالً تعريف العامل اذل لند «وليام أاريان ب صلَت» ،الإ يرأ فيه أن اجلرمية «فع يقًت ااخ إلاعة من الناس ،ت ا وحادة

اجتماعية ،ويضر مبيمحة اجلمي  ،أو مبيمحة الفئة احلاكمة ،ويعاقب عمياه مان قيا هاإل اجلماعاة نأو مان قيا جا،ء منهاا) ،أو ب اساطة أجها،ة تعاُت
ذلإا الغر  ،بعق بة أشد قس ة من رلرا رفضها ا خالقي».
نراج شرح هإل التعريفات و مراجعها العممية كتابنا :عم اإلجرام وعم العقاب82 ،ا ،63و  54ا .)46
 )8ااااراً مااا تاانص الت اريعات اجل،ائيااة عماا ،تعريااف لمجرميااة ،فهااي مهمااة مًتوكااة لمفقااه .وماان التعاااريف ادلهمااة لعمماااء القااا ن تعريااف الفقيااه اإليطااا
كرارا» ،الإ جاء فيه :أن «اجلرمية خرق لقا ن من ق ا ُت الدولة ،بفع خاارجي زلسا س ،دااار عان شاصص ،ال ياارل قياام ب اجاب ،أو شلارساة
« ّ
حل  ،مىت تناول القا ن هإا الفع بالعقاب» .وتعريف الفقيهُت الفر سيُت «ستيفا ول فاس ر» ،الإ يق الن فيه« :أن اجلرمية فعا أو امتنااع عان
فع مسند إىل داحيه ،ينص عميه القا ن ويعاقب من أجمه بعق بة ج،ائية».
وتعريف الفقيه ا مَتكاي «جاَتوم ها ل» الاإ يارأ فياه :أن «اجلرمياة ضارر زلرا ر مبقتضا ،القاا ن اجلناائي مساند إىل رجا عااا باالغ ،ارت ياه عان
إرااة وقياد ،وبااب أن ينااال عنااه عقابااا معينااً القااا ن» نراجا هاإل التعريفااات كتابنااا :عما اإلجارام وعما العقاااب ،82 ،و  .)65وماان

الق ا ُت اليت عرفت اجلرمية ،قا ن العق بات الس فيييت لسنة  ،1542ادلااة السابعة،
 حيااا جاااء فيهااا مااا يااأ « :اجلرميااة هااي ك ا فع ا أو امتناااع خطاار اجتماعي ااً ،ورا ب ااأ ه ااص القااا ن اجل،ائااي ،ومي ا بنرااام الدولااة أو اعتم ا
الس فيييت ،أو مي بالنراام االقتيااا االشاًتاكي أو ادلم ياة االشاًتاكية ،أو ميا ب صياية ادلا اةنُت أو ققا قه السياساية أو بعممها أو مبم ياته
أو بأ ح آخر من حق قه  .واجلرمية أيضاًك عم خطر اجتماعياً ،ورا ب أ ه ص قا ومي بالنرام االشًتاكي».
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ويمكننةا تعريةةف الجريمةةة بمفيوميةا القةةانوني «بأنهااا سااموي يحرمااق القااانو وياارد ةميااق بعقوبااة ج از يااة و

بتدبير».

وواضةةح مةةن ىةةذا التعريةةف ،أن السةةموك الةةذي يعةةد جريمةةة ،يتميةةز بصةةفتين متنزمتةةين :تج ةريم القةةانون لةةو،

ومجازاة مرتكبو بعقوبة جزائية.
 -التجريم القانوني:

ويقصة ةةد بة ةةو ،أن الفعة ةةل ال يعة ةةد جريمة ةةة إال إذا ن ة ة

القة ةةانون الج ازئة ةةي ،أو أي ن ة ة

ج ازئة ةةي خة ةةر ،عمة ةةى

تجريمو( .)3فالمشرع ىو الذي يضع قواعد السموك ،فيةممر األفةراد باالمتنةاع عةن القيةام بةبعض األفعةال ،أو
بإتية ةةان بعضة ةةيا ،مسة ةةتميماً أحكامة ةةو مة ةةن اعتبة ةةارات ت ة ةرتبط ببنة ةةاء الدولة ةةة ،ونظامية ةةا االجتمة ةةاعي ،وفمسة ةةفتيا

وسياسةةتيا

()4

 .وىةةذه االعتبةةارات ال تتفةةق بالضةةرورة مةةع االعتبةةارات االجتماعيةةة واألخنقيةةة والدينيةةة ،فيةةي

تتطابق معيا في كثير من الحاالت ولكنيا بالمقابل قد تتعارض معيا في حاالت عديدة أخرى.

ويخةةتمط بالجريمةةة الجزائيةةة أحيانةاً مةةا يطمةةق عميةةو «الجريمااة التأديبيااة» وىةةذا االصةةطنح الةةذي ينظةةر إلةةى

الجريمة بمعناىةا الواسةع فيةو تجةاوز لممعنةى القةانوني لمجريمةة ،ألن المقصةود بمفةظ «الجريمةة» فةي القةانون
ىةةو الجريمةةة الجزائيةةة .ومةةن األصةةح أن يقةةال عةةن الجريمةةة التمديبيةةة «المخالفااة التأديبيااة» (أو المخالفةةة

اإلداريةةة أو المخالف ةةة المس ةةمكية) .وى ةةذه المخالفةةة ي ةةن

أشخا

عميي ةةا الق ةةانون اإلداري ،وىةةي س ةةموك يص ةةدر ع ةةن

معينين ،كالموظفين وأعضاء النقابات المينية أو الييئات أو الطوائف ،إخنالً بواجبات وظيفةتيم

أو مينةةتيم أو نقةةابتيم أو طةةائفتيم .ومثةةال ىةةذه المخالفةةة :تقةةاعس الموظةةف عةةن أداء األعمةةال المكمةةف بيةةا
في وظيفتو ،ومخالفة الطبيب آلداب مينة الطةب ،وخةرق عضةو نقابةة العمةال لنظةام نقابتةو .ويفةرض عمةى

المخالفات التمديبية عقوبات يطمق عمييا «العقوبات التمديبية» .ومن ىذه العقوبات :التنبيةو والمةوم واإلنةذار
والوقف عن العمل والحرمان من الترفيع وقطع المرتب والعزل والطرد.

ويقال أحياناً عن الفعل المخالف ألحكام القانون المدني «الجريمة المدنية» .وىذا االصةطنح فيةو تجةاوز

أيضة ةاً لمعن ةةى الجريمة ةةة ،ألن مخالف ةةة أحك ةةام القة ةةانون الم ةةدني ترت ةةب مس ة ة ولية مدني ةةة (المسة ة ولية العقدية ةةة
والمس ة ولية التقصةةيرية) .ومثةةال ىةةذه المخالفةةات :اإلخةةنل بشةةروط عقةةد مةةدني، ،واتةةنف مةةال لمغيةةر خطةةم،

 )1ا د أن يتضمن «قا ن العق بات» ا فعال اليت يعدها ادل رع جرائ  .ول ن ي جد إىل جا ب قا ن العق بات ق ا ُت ج،ائية أخارأ حتتا جارائ
من ع خاو ،مث قا ن العق بات العس ر  ،وقا ن العق بات االقتياا  ،وقا ن ادلصادرات .وباإلضاافة إىل القا ا ُت ادلاإك رة ،فاعن العدياد مان
ق ا ا ُت الدولااة ا خاارأ ،مث ا القااا ن التجااار والقااا ن االقتياااا وقااا ن اجلمااارك وقااا ن الض ارائب ادلاليااة ..تتضاامن ي د ااً ج،ائيااة ألا ّارم بعااض
ا فعال اليت ختالف أح ام هإل الق ا ُت ،وتستح عق بة ج،ائية.
 )8ي اات ادل ااااة ا وىل م اان ق ااا ن العق ب ااات السا ا فيييت الي اااار ع ااام  ،1542عم اا ،أن «م ضا ا ع الت ا اري اجل،ائ ااي لالحت اااا السا ا فيييت واجلمه ري ااات
االحتااية ،ه محاية النراام االجتمااعي والسياساي السا فييت ،وادلم ياة االشاًتاكية ،وا شاصاو ،وحقا ق ادلا اةنُت ،والنراام القاا االشاًتاكي ،ضاد
ك اعتداء جنائي».
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،واىمةةال حةةارس الحي ةوان رقابتةةو عمي ةةو ،فيسةةبب ىةةذا اإلىمةةال ض ةر اًر لمغي ةةر ..وج ةزاء المخالفةةة المدنيةةة ى ةةو

التعويض أو البطنن أو الفسخ.

ويطمق أيضاً عمةى األفعةال التةي تتعةارض مةع القواعةد األخنقيةة «الجريماة األخقيياة» .وفةي ىةذا التعبيةر

أيض ةاً تجةةاوز لمعنةةى الجريمةةة ،ألن «المخالفااة األخقييااة» ىةةي الفعةةل الةةذي يتعةةارض مةةع واجةةب الصةةدق
والشرف واالستقامة واألمانةة واإليثةار والمحبةة .وىةذه الواجبةات نةواميس أخنقيةة ،تنبةع مةن تكةوين المجتمةع
وتقاليةةده ومثم ةةو .ومث ةةال المخالف ةةات األخنقي ةةة :الك ةةذب والنميمةةة والجش ةةع واألناني ةةة ،ومث ةةال العقوب ةةات الت ةةي
يفرضيا المجتمع عمى مرتكبي ىذه المخالفات :االحتقار واالستنكار واالستيجان والصد .ونتيجة لذلك فةن

تصةةح عبةةارة «الجريمةةة األخنقيةةة» إال عمةةى األفعةةال التةةي تتعةةارض مةةع القواعةةد األخنقيةةة ويعاقةةب عمييةةا
ن

جزائي.

والبةةد مةةن اإلشةةارة إلةةى أن الكثيةةر مةةن الج ةرائم الجزائيةةة تكة رةون فةةي الوقةةت ذاتةةو ج ةرائم أو مخالفةةات تمديبيةةة،
كاختنس الموظف ماال لمدولة في عيدتو ،أو تزوير سجل رسمي في حوزتو ،أو الحصول عمى رشوة ،أو
إجراء الطبيب عممية إجياض ألسباب غير طبية .وانطباق الوصف الجزائي والوصف التةمديبي عمةى فعةل
واحةةد ،ال يمنةةع مةةن قيةةام الةةدعويين الجزائيةةة والتمديبيةةة ،ومةةن فةةرض العقةةوبتين الجزائيةةة والتمديبيةةة .كمةةا أن

تكون «جريمة مدنية» وتعرض مرتكبيا لممسة ولية المدنيةة.
جميع الجرائم الجزائية التي تسبب ضر اًر لمغير ر
ويمكن لممجني عميو أن يرفع دعوى مدنية لممطالبة بحقوقو إلى جانب الدعوى الجزائية ،أو أن يرفعيا أمام

القضةةاء المةةدني .وأخي ة اًر فةةإن الغالبيةةة العظمةةى مةةن الج ةرائم الجزائيةةة تتنةةافى مةةع األخةةنق ،ويمكةةن تسةةميتيا

«مخالفات أخنقية» ،أو تسميتيا تجاو اًز «جرائم أخنقية».
ب -العقوبة الج از ية:

ال يكفةةي التجة ةريم الق ةةانوني لمفعة ةل لك ةةي يجعم ةةو جريم ةةة ،ب ةةالمفيوم الق ةةانوني، ،وانم ةةا يج ةةب أن يتض ةةمن نة ة
التجريم أيضاً ،عقوبة جزائية أو تدبي اًر يفرض عمى مرتكب الفعل .وىذا ما يسمى بالم يد الج ازئةي .ويقصةد
بالم يد الجزائي العقوبة الجزائيةة دون غيرىةا مةن العقوبةات األخةرى( .)5والعقوبةات الجزائيةة ىةي ،فةي أغمةب

التش ةريعات :اإلعةةدام ،والسةةجن ،والحةةبس ،والغ ارمةةة ،والمصةةادرة ،والتجريةةد المةةدني ،والحرمةةان مةةن الحقةةوق
المدنية ةةة ...الة ةةخ .وتضة ةةيف بعة ةةض الق ة ةوانين ،ومنية ةةا القة ةةانون السة ةةوري ،إلة ةةى ىة ةةذه العقوبة ةةات مة ةةا تسة ةةميو بة ة ة

«الت ةةدابير» ،كالت ةةدابير االحت ارزي ةةة ،والت ةةدابير اإلص ةةنحية ،والت ةةدابير العنجي ةةة ،وت ةةدابير الحماي ةةة ،وت ةةدابير

الوقاية ...الخ.

 ) 1أشر ا من قي إىل وج ا أ اع سلتمفة من العق بات إىل جا ب العق بات اجل،ائية ،ومن هإل العق بات« :العق باات التأاييياة ،والعق باات أو اجلا،اءات
ادلد ية ،والعق بات ا خالقية».
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موضوع الجريمة
موضةةةوع الجريمةةةة ىة ةةو الحةةةق أو المصة ةةمحة التة ةةي يحميية ةةا القة ةةانون .فالمشة ةةرع يحمةةةي حة ةةق الدولةةةة بالبقة ةةاء
واالستقرار في جريمة اغتصاب السةمطة ،وحةق الحيةاة فةي جريمةة القتةل ،وحةق الممكيةة فةي جريمةة السةرقة،

وحقوق األسرة في جريمة الزنا ،والمصمحة االقتصادية لمفرد في جريمة االحتكار..
ويفةةرق بعةةض الفقةةو

()6

بةةين الموضااوع القااانوني لمجريمااة والموضااوع المااادج لمجريمااة .فةةاألول ىةةو حةةق

المجتمع في البقاء وفي المحافظة عمى أمنو واستق ارره ،وحق الدولة في فرض قواعد جزائيةة تتضةمن أوامةر
ون ةواىي تحمةةي كيةةان المجتمةةع وس ةنمتو .أمةةا الثةةاني فيةةو محةةل الحةةق أو المصةةمحة المحميةةة التةةي ينصةةب

عمييا سموك الجاني .فالموضوع القانوني لجريمة السرقة مثنً ،ىو امتناع الفرد عن أخذ مةال غيةره خمسةة،
وىذا االمتناع في ذاتو شرط جوىري من شروط كيان المجتمع ،أما موضوعيا المادي ،فيو المال الممموك

لمغير، .وان كان من الواضح أن الحفاظ عمى كيان المجتمع يستتبع كصدى لو ،الحفاظ عمى حق الفرد في
الممكية(.)7
وفي تقديرنا أن الحق (أو المصمحة) محل الحماية الجزائية ة أي موضوع الجريمة ة يتضمن وجيين :األول

يعبةر عةةن حةق المجتمةةع فةةي الحفةاظ عمةةى كيانةةو واسةتمرار بقائةةو وحمايةة أمنةةو واسةةتق ارره ،والثةاني يعبةةر عةةن
حق الفرد في حمايةة حقوقةو ومصةالحو .فحمايةة القةانون لحةق الحيةاة أو لحةق الممكيةة أو لحقةوق األسةرة أو

لممصالح االقتصادية واالجتماعية ،فيو حماية لممجتمع من جية ،ولمفرد من جية ثانيةة؛ أي بعبةارة أخةرى،

فيو درء لخطر أو ضرر اجتماعي غير مباشر يتعمق بسيادة الدولة ،وخطر أو ضرر فردي مباشةر يتعمةق
بحقوق الفرد ومصالحو .وىذان الشكنن لمحماية ىما وجيان لعممة واحدة ،يتعذر التفريق بينيما عمى وجو

صحيح.

 )1ماان لااا بعااض الفقااه االيطااا  ،وشااايعه بعااض الفقااه ادلياار  ،ا.رمسااي هبنااام ،النرريااة العامااة لمقااا ن اجلنااائي ،من ااأة ادلعااار  ،اإلس ا ندرية،
 ،1532و 45؛ و ا .مأم ن سالمة ،قا ن العق بات ا القس العام ،اار الف ر العريب ،القاهرة ،1595 ،و .24
 )8ر .رمسي هبنام ،ادلرج الساب  ،و .45
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الجاني و مرتكب الجريمة
الجاني ىو الشخ

الذي يقترف الجريمة .وىذا الشخ

أو جماد .ولكن يمكن أن يرتكب الجريمة شخ
وق ةةد أق ةةر المش ةةرع الس ةةوري بمسة ة ولية الش ةةخ

ىو إنسان؛ فالجريمة ال يمكن أن يرتكبيا حيوان

اعتباري ،كالنوادي والجمعيات والشركات.

االعتب ةةاري ف ةةي الفقة ةرة الثاني ةةة م ةةن الم ةةادة  202م ةةن ق ةةانون

العقوبات ،التةي نصةت عمةى «أن الييئةات االعتباريةة مسة ولة جزائيةاً عةن أعمةال مةديرييا وأعضةاء إدارتيةا
وممثمييةةا وعماليةةا ،عنةةدما يةةمتون ىةةذه األعمةةال باسةةم الييئةةات المةةذكورة أو بإحةةدى وسةةائميا» .وبينةةت الفق ةرة

الثالثةةة مةةن ىةةذه المةةادة أن ةواع العقوبةةات التةةي يمكةةن فرضةةيا عمةةى الييئةةة االعتباريةةة ،وىةةذه العقوبةةات ىةةي:

الغرامة والمصادرة ونشر الحكم، .واذا ن

القانون عمى عقوبةة أصةمية غيةر الغ ارمةة لمجريمةة التةي ارتكبتيةا

الييئةة االعتباريةةة ،أبةةدلت الغ ارمةةة مةةن العقوبةةة المةةذكورة ،وأنزلةت بالييئةةة االعتباريةةة فةةي الحةةدود المعينةةة فةةي

المواد  53و  60و .63

ويمكن أن تفرض المحكمة عمى األشخا

ى الء األشخا

االعتبارية ،باإلضافة إلى العقوبة ،التةدابير االحت ارزيةة .إال أن

ال يتعرضون إال لمتدابير االحت ارزية العينية.

والقانون ،من حيث المبدأ ،ال يميز بين األشخا

 ،وال ين

عمى شروط معينة في الشةخ

صةةفات خاصةةة فيةةو ليكةةون جاني ةاً .فالقواعةةد القانونيةةة موجيةةة لجميةةع األشةةخا

 ،أو يتطمةب

الةةذين يعنةةييم الةةن

 ،وأي

واحد منيم قابل الرتكاب الجريمة .إال أن المشرع يتطمب ،في بعض الحاالت ،صةفة معينةة فةي الشةخ
وعند ذلك ال يكتسب صفة الجاني في ىذه الجرائم سوى األشخا

،

الذين يحممةون ىةذه الصةفة .ومةن ذلةك

عمةةى سةةبيل المثةةال صةةفة السةةوري فةةي ج ةرائم الخيانةةة (الم ةواد  262-263مةةن قةةانون العقوبةةات) ،وصةةفة

الموظف في جريمة الرشوة (م  ،)341وصفة الحارس فةي جريمةة تسةييل فةرار السةجين (م  ،)416وصةفة
الزوجة في جريمة الزنا (م.)473
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المجني ةميق في الجريمة
المجني عميو في الجريمة ىو الشخ

الذي يعاني من اعتداء عمى حق أو مصمحة لةو يحمييا القانون.

والمجني عميو في الجريمة يكون شخصاً طبيعياً (اإلنسان) ،كما يمكن أن يكون شخصةاً اعتباريةاً ،كالدولةة
أو الم سسة أو الشركة .ولكن ال يمكن أن يكون المجتمع مجنيا عميو في جريمةة .وىةذا القةول ال يتعةارض

مع الفكرة التي مفادىةا أن الجريمةة تمةس المجتمةع .فوقةوع الجريمةة عمةى المجتمةع أو مساسةيا بةو ال يجعةل
منةةو مجنيةةا عمي ةو يتمتةةع بشخصةةية قانونيةةة قابمةةة الكتسةةاب الحقةةوق ،والمشةةرع لةةم يعةةط المجتمةةع مثةةل ىةةذه
الشخصةةية .إال أن ىةةذا ال يمنةةع مةةن أن تحةةل الدولةةة محةةل المجتمةةع ،بصةةفتيا شخصةةية اعتباريةةة ،تتمتةةع
بحقوق تصمح ألن تكون موضوعا لمجريمة.
واألصل أن يكون المجني عميو ىو الشةخ

عميو بشخ

المتضةرر .إال أنةو لةيس بالضةرورة أن يتحةد شةخ

المجنةي

المتضرر بصورة دائمة .فالمجني عميو في جريمة إساءة األمانة (أو االئتمان) (المادة 656

مةةن قةةانون العقوبةةات) ىةةو المةةودع ،أمةةا المتضةةرر فيةةو المالةةك .وقةةد يكةةون المةةودع غيةةر المالةةك فةةي عقةةد
الوديعة ،وقد ال يصاب المودع بضرر يستوجب التعويض.
والمجني عميو ليس ىو الشخ

الذي يعاني من السموك المادي لمجريمة بصورة دائمة ،ألن ىذا الشخ

قةةد يختمةةف عةةن المجنةةي عميةةو الةةذي ىةةو صةةاحب المصةةمحة المحميةةة موضةةوع الجريمةةة .فمةةن يعيةةب جسةةده
لمةةتخم

مةةن أداء الخدمةةة العسةةكرية ،يعةةاني مباشةرة مةةن السةةموك المةةادي لمجريمةةة ،إال أنةةو ال يكةةون مجني ةاً

عميةةو؛ والمجنةةي عميةةو فةةي ىةةذه الجريمةةة ىةةي الدولةةة ،بافت ارضةةيا صةةاحبة الحةةق فةةي الحصةةول عمةةى مسةةاعدة
أبنائيةا لمةةدفاع عةةن الةةوطن .والشةةخ

الةذي يحةةرق سةةفينة يممكيةةا لمحصةةول عمةى مبمة التةةممين ،يعةةاني مةةن

السموك المادي لمجريمة ،إال أنو ال يكون مجنياً عميو ،والمجني عميو في ىذه الجريمة ىي شركة التممين.
والجةةاني والمجنةةي عميةةو ال يمكةةن أن يكونةةا شخص ةاً واحةةداً .فالشةةخ

الةةذي يعتةةدي عمةةى جسةةده أو مالةةو،

ييدر الحق المعتدى عميو ،وال يعةود ىةذا الحةق جةدي اًر بالحمايةة الجزائيةة ،كمةا ال يعةود ىةذا الشةخ

جةدي اًر

بصفة المجني عميو .وفضنً عن ذلك فإن أىم حقةوق المجنةي عميةو ىةو حقةو بإقامةة الةدعوى المدنيةة عمةى

الجاني لممطالبة بالتعويض ،وىذه الدعوى تفقد موضوعيا حينما يقيميا الشخ
ومدعى عميو في الوقت ذاتو.

عمى نفسو ،فيكون مدعياً

وأخية اًر قةةد يتعةةدد المجنةةي عمةةييم فةةي الجريمةةة الواحةةدة إذا كانةةت المصةةمحة التةةي يحمييةةا القةةانون ألكثةر مةةن

شخ

واحد ،كما لو كان مالك المال المسروق أكثر من شخ

من األشخا

 ،أو أضر اإلفنس االحتيالي بعدد من الدائنين.
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واحد ،أو كانت عبارات الذم تمس عدداً

ركا الجريمة
أركان الجريمة ىي مكونات الجريمة األساسية التي تعطييا ،عند توافرىا ،وجوداً قانونياً.

وتقةةوم الجريمةةة عمةةى ركنةةين :مةةادي ومعنةةوي .والةةركن المةةادي لمجريمةةة ىةةو الجانةةب المةةادي الةةذي يةةدخل فةةي
تكوينيةةا .ويبةةرز ىةةذا الجانةةب إلةةى العةةالم الخةةارجي بمظيةةر مةةادي يعبةةر عةةن سةةموك ونتيجةةة تترتةةب عميةةو.

والةةركن المعنةةوي لمجريمةةة ىةةو الجانةةب المعنةةوي الةةذي يةةدخل فةةي تكوينيةةا .ويتمثةةل ىةةذا الجانةةب فةةي العنقةةة

الذىنية والنفسية التي تربط الشخ
ويذىب بعض الفقو

()8

بالسموك .وعناصر ىذه العنقة ترجع إلى إرادة السموك ونتيجتو.

إلى القول بوجود ركن ثالث لمجريمة ،هاو الارك القاانوني و الارك ال ارةي .وفةي

تقةةديرنا أن القةةول بوجةةود ركةةن قةةانوني لمجريمةةة يتعةةارض مةةع المنطةةق ،ألن محت ةوى مةةا يطمةةق عميةةو الةةركن

القةةانوني ال يصةةح فةةي نظةةر المنطةةق القةةانوني والعقمةةي أن يكةةون ركنةةا فةةي الجريمةةة .فةةالركن القةةانوني فةةي
حقيقتةو ة وميمةا حاولنةةا أن نسةب عميةةو مةن صةةفات ة ىةةو نة

التجةريم والعقةاب ،أو ىةةو أمةر الشةةارع إلةةى

الكافة باالمتناع عن القيام (أو بالقيام) بفعل معين ،و العقاب عمى مخالفةة ىةذا األمةر .ونة

التجةريم (أو

األمر) يخرج عن ماىية الجريمةة ،أي ال يمكةن أن يعةد جةزءاً داخةنً فةي ماىيتيةا .وبعبةارة أخةرى فةإن نة

التجريم (أو األمر) ىو خالق الجريمة ،وال يصةح أن يعةد الخةالق ركنةا فيمةا يخمقةو( .)9وىةذا القةول ال يحةول

الفقه الفر سي:
 )1يرأ جا ب من الفقه أن الركن القا أو ال رعي ه ص القا ن الإ يقضي بالتجرمي والعقاب .ومن هإا الرأ
Stéfani et Levasseur، Droit Pénal. n. 84. p. 106; Merl et Vitu ، Traité de Droit Criminel، n. 269، p. 261.
ومن الفقه ادلير :
ا.عم ااي ب اادو  ،ا ح ااام العام ااة الق ااا ن اجلن ااائي ،الق اااهرة ،1562 ،و  ،65و ا .الس ااعيد مي ااطف ،الس ااعيد ،ا ح ااام العام ااة ق ااا ن
العق با ا ا ا ا ااات ،الق ا ا ا ا ا اااهرة ،1549 ،و  ،92وزلم ا ا ا ا ا ا ا إبا ا ا ا ا ا اراهي إ اعي ا ا ا ا ا ا  ،ا ح ا ا ا ا ااام العاما ا ا ا ااة قا ا ا ا ااا ن العق با ا ا ا ااات ،القا ا ا ا اااهرة،1545 ،
و .165

ومن الفقه الس ر  :ا .عيد ال هاب ح مد ،احلق ق اجل،ائية العامة ،و .152
 وياارأ جا ااب ماان الفقااه ادلياار الااإ يق ا ل ب ج ا ا ركاان ثالااا لمجرميااة ه ا الااركن القااا  ،أن «الااركن ال اارعي لمجرميااة ها الياافة اااَت ادل ااروعة لمفع ا ،
فج هرل ت ييف قا خُيم عم ،الفع  ،وادلرج حتديدل ه إىل ق اعد قا ن العق بات» نا.زلم ا صليب حسٍت ،شرح قا ن العق باات ا القسا العاام،
الفقه الس ر  :ا .زلماد الفاضا  ،ادليااال العاماة قاا ن
الطيعة اخلامسة ،اار النهضة العربية ،القاهرة ،48 ،1528 ،و .)36ومن هإا الرأ
العق بات ،و 845ا.844
 )1راج هاإا ادلعاٌت ا .زلما ا مياطف ،،شارح قاا ن العق باات ا القسا العاام ،الطيعاة العاشارة ،مطيعاة جامعاة القااهرة ،القااهرة،81 ،1526 ،
و  ،62 – 69وه يق ل ...« :فعدم شرعية ال اقعة ودف يقدم هبا ،أو ه ح عميها بالقيااس إىل اص عقاايب ،ولاي مان ادلنطا شايء أن يعاد
لا ال دف أو هإا احل من عنادر تما ال اقعة .ومبعٌت آخر ،إن ص قا ن العق بات ُيم اجلرمية ولي من الي اب أن يقال إن اخلال عنير فيما
ُيمقه» .ومن هاإا الارأ أيضااً ا .أمحاد فتحاي سارور ،ال سايو قاا ن العق باات ،اجلا،ء ا ول ا القسا العاام ،اار النهضاة العربياة ،القااهرة،1521 ،
 ،156و  ،844و ا .عم ،راشد ،القا ن اجلناائي ا ادلادخ وأدا ل النررياة العاماة ،الطيعاة الثا ياة ،اار النهضاة العربياة ،القااهرة ،1595 ،و ،161
وه يق ل ...« :ال زل دلا ي نالركن ال رعي) ،ن ميدأ نال رعية النيية) الإ اشت منه هإا الاركن إااا ها اسات ر عاام لمت اري العقاايب الاإ يانص
عما ،مااا يعااد جرمياة نقا ااً) ،أ بااالتطيي عما ،لااا ادلياادأ ،ووفقااً لنيا و هااإا الت اري ؛ و عيااارة أخاارأ ،ها معااٌت ساااب عما ،ال جا ا القااا لف اارة
اجلرمية وادلسؤولية عنها ،فال يتأت ،منطقياً احتسابه ركناً من أركا ا».
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دون افتراض الن

القانوني من مقومات الجريمة ،ألن المقومات أعم مةن األركةان ،وىةي تشةمل كةل مةاال

يمكن وجود الجريمة بدونو.

ويعار هإا الرأ ا .زلم ا صليب حسٍت الإ يق ل أن « ...هإل احلجة ال زل ذلا إ ا حدا ا الركن ال رعي لمجرمية بأ اه اليافة ااَت ادل اروعة لمفعا ،
إ ال يأىب ادلنطا افاًتا هاإل اليافة ركنااً اجلرمياة ،فهاي متميا،ة عان اص التجارمي وإن كا ات مستصمياة مناه »..نادلرجا السااب  ،48 ،و .)35
وهإا الرأ زل رر ،ن اليفة اَت ادل روعة لمفع هي ودف قا دحدال ص التجرمي لييُت النم القاا لمجرمياة ،وهاإا ال داف ُيار عان اتياة
اجلرمية ،وال مي ن أن يعد ج،ءاً ااخالً ماهيتها.
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األركا العامة واألركا الخاصة لمجريمة
األركان العامة لمجريمة ىي الركن المادي والةركن المعنةوي .وىةذان الركنةان يجةب أن يتحقةق وجودىمةا فةي

كل جريمة ،فإذا انتفى أحدىما فن جريمة.

ولكةةن الجريمةةة ال تتكةةون بمركانيةةا العامةةة فقةةط، ،وانمةةا تتكةةون أيض ةاً بمركةةان خاصةةة يبينيةةا الشةةارع فةةي كةةل
جريم ةةة عم ةةى ح ةةدة .وى ةةذه األرك ةةان ى ةةي الت ةةي تمي ةةز الجة ةرائم بعضة ةاً ع ةةن بعض ةةيا اآلخ ةةر ،وتح ةةدد وجودى ةةا

القانوني .فجريمة القتل قصداً مثنً تتكون من ركنين :االعتةداء عمةى حيةاة إنسةان حةي ينةتن عنةو وفةاة ىةذا
اإلنس ةةان (ال ةةركن الم ةةادي) ،وقص ةةد إزى ةةاق روح ةةو (ال ةةركن المعن ةةوي) .وجريم ةةة السة ةرقة تتك ةةون م ةةن ركن ةةين:
اختنس مال ممموك لمغير (الركن المادي) ،وقصد تممكو ( الركن المعنوي) .ومنحظ من ىةذين المثةالين،

أن األركان الخاصة ليست في حقيقتيا إال تطبيقاً لألركان العامة.
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روط التجريم
شرط التجريم

()10

ىو حالة واقعية أو قانونية مشروعة ،يفترض المشرع قياميا في وقةت سةابق أو معاصةر

لوقوع الجريمة ،وترتبط الجريمة بيا عدماً ال وجوداً ،وىي خارجة عةن ماىيتيةا( .)11ومةن أمثمةة ىةذا الشةرط
ص ةةفة الموظ ةةف ف ةةي جريم ةةة الرش ةةوة (م  341م ةةن ق ةةانون العقوب ةةات) ،ووج ةةود تحقي ةةق قض ةةائي أو محاكم ةةة
قضائية في جريمة انتحال اسم الغير (م  ،)326وقيةام حالةة الحمةل فةي جريمةة اإلجيةاض (م  ،)527وأن

يكون المجني عميو حياً في جريمة القتل قصداً (م  ،)533وتسميم سند عمى وجو الوكالة في جريمة إساءة

االئتمان (م  ،)656وصفة التاجر في جريمة اإلفنس االحتيالي (م .)675
وشةةرط التجةريم يةةن

عميةةو القةةانون فةةي بعةةض الجةرائم إلةةى جانةةب أركةةان الجريمةةة ليكمةةل النمةةوذج القةةانوني

الذي يريده الشارع ليا ،بحيث إن عدمو يخل بالسياسة الجنائية الرامية إلى تجريم الفعل.
ونظة ة اًر ألن الش ةةرط يخ ةةرج ع ةةن ماىي ةةة الجريم ةةة فإن ةةو يس ةةتقل عني ةةا ف ةةي االختص ةةا

المك ةةاني واإلثب ةةات.

فاالختصةةا المكةةاني ال يحةةدده مكةةان العقةةد فةةي جريمةةة إسةةاءة االئتمةةان مةةثنً، ،وانمةةا يحةةدده مكةةان وقةةوع
الجريمةةة ،أي مكةةان االخةةتنس أو اإلتةةنف أو التصةةرف بالمةةال، .واثبةةات الشةةرط يخضةةع لوسةةائل اإلثبةةات
المنصةةو عمييةةا فةةي القةةانون الةةذي ينتمةةي إليةةو الشةةرط ،كالقةةانون المةةدني أو التجةةاري أو اإلداري ،بينمةةا
يخضع إثبات الجريمة لمقواعد العامة في اإلثبات الجزائي.

 )1يسمي جا ب مان الفقاه شارط التجارمي «ال ارط ادلفاًت »  ،Condition Préalableويساميه جا اب آخار «العنيار ادلفاًت » . Présupposition
وعيارة «ال رط ادلفًت » دحيحة من جهة أ ا دفة ل رط التجارمي ،إال أ اه ال يياس اساتيداذلا بعياارة «شارط التجارمي» ،اه شلاا يتجااع ما منطا
الييااة القا ية ،كر اليفة م ض ادل د لمداللة عميه.أما عيارة «العنير ادلفًت » فهاي ااَت داحيحة ،ن لفا «عنيار» ماراا لمفا
«ركن»  ،واحلالة ال اقعية أو القا ية اليت يفًت ادل رع قيامها وقت ساب ل ق ع اجلرمياة ،ال تادخ ماهياة اجلرمياة ،وبالتاا ال يياس تساميتها ب ا
«العنير».
 )8يعاار ال اارط ادااطالح الفقهاااء وا دا ليُت بأ ااه «كا أماار ربااو بااه اااَتل عاادماً ال وجا ااً ،وها خااار عاان ماهيتااه» .فعاادم وجا ا شاارط التجاارمي
يستم،م عدم اجلرمية ،أما وج ال فال يستم،م وج ا اجلرمية .وشرط التجرمي ها أمار خاارجي عان معاٌت اجلرمياة ،فاال يادخ ت ينهاا .وها هباإا ُيتماف
عن الركن ،الإ يعرفه الفقهاء وا د لي ن بأ ه «ما ي ّن به ق ام ال يء قيا يعد ج،ءاً ااخالً ماهيته».
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روط العقاب
شةةرط العقةةاب واقعةةة يفتةةرض المشةةرع وجودىةةا فةةي وقةةت سةةابق أو معاصةةر لوقةةوع الجريمةةة ،لفةةرض العقةةاب

المسةةتحق عمييةةا( .)12ومةةن أمثمةةة شةةرط العقةةاب ،توقةةف التةةاجر عةةن الةةدفع فةةي جريمةةة اإلفةةنس التقصةةيري

(المادة  676من قانون العقوبات).

وش ةةرط العق ةةاب واقع ةةة مفترض ةةة ،ال عنق ةةة لي ةةا بتك ةةوين الجريم ةةة .فب ةةدون ى ةةذا الش ةةرط تك ةةون الجريم ةةة ق ةةد

استجمعت كامل أركانيا وشروطيا ،إال أن العقاب يظل متوقفاً عمى تحقق ىذا الشرط.

ظروف الجريمة
يتضةةمن نة

التجةريم ،فةةي بعةةض الحةةاالت ،إلةةى جانةةب األركةةان والشةةروط ،عوامةةل إضةةافية ،يطمةةق عمييةةا

«ظروف الجريمة» .وىذه الظروف ال تدخل في تكوين الجريمة ،وأثرىا يظل مقتص اًر عمى العقوبة.
ويرى بعض الفقو

()13

ضرورة التفريق بةين الظةروف التةي تغيةر مةن وصةف الجريمةة ،والظةروف التةي تغيةر

مةةن العقوبةة .فةةالظروف التةةي تغيةةر مةةن وصةةف الجريمةةة تةةدخل عنصة اًر فييةةا ،كالعمةةد فةةي القتةةل ،والميةةل فةةي
السرقة .أما الظروف التي تغير من العقوبة فيي ال شمن ليا بعناصر الجريمة، ،وانما تتعمق بالعقوبة فقةط،

فت ثر فييا زيادة أو نقصاناً.

وف ةةي تق ةةديرنا أن الظ ةةروف ال ت ةةدخل مطمقة ةاً ف ةةي تك ةةوين الجريم ةةة ،بم ةةا فيي ةةا الظ ةةروف الت ةةي تغي ةةر وص ةةف

الجريم ةةة .في ةةذه الظ ةةروف تغي ةةر وص ةةف الجريم ةةة م ةةن مخالف ةةة إل ةةى جنح ةةة ،أو م ةةن جنح ةةة إل ةةى جناي ةةة ،أو
بةةالعكس ،إال أنيةةا ال تغيةةر ماىيةةة الجريمةةة أو تكوينيةةا .فالقتةةل عمةةداً ال ي لةةف جريمةةة مختمفةةة عةةن جريمةةة

القتل قصداً ،ألن عناصر العمد مكونة من عناصر القصةد ذاتيةا .والفةارق الوحيةد بةين القصةد والعمةد ،ىةو
أن ىةةذا األخيةةر تضةةاف إليةةو حالةةة نفسةةية مكونةةة مةةن التفكيةةر اليةةادل البعيةةد عةةن االنفعةةال .وىةةذه الحالةةة
النفسية ال عنقة ليا بعناصر القصد اإلجرامي التةي ىةي العمةم واإلرادة ،وعنقتيةا ىةي بعناصةر المسة ولية

الجزائيةةة ،اإلدراك وحريةةة االختيةةار .وحالةةة ىةةدوء الةةنفس فةةي العمةةد تكشةةف عةةن خطةةورة أكبةةر عنةةد الجةةاني،
وتسةةتوجب بالتةةالي تشةةديد العقوبةةة .والس ةرقة ىةةي دائم ةاً أخةةذ مةةال الغيةةر المنقةةول دون رضةةاه (م  621مةةن

قةانون العقوبةات) .والظةروف التةي أضةافيا المشةرع فةي المةواد  622ة 634مةن قةانون العقوبةات ،تجعةل مةةن

السةرقة جنايةةة أو جنحةةة أو مخالفةةة ،ولكنيةةا ال تغيةةر مةةن ماىيةةة السةرقة ،التةةي ىةةي أخةةذ مةةال الغيةةر المنقةةول
دون رضةةاه .إن كةةل مةةا تفعمةةو ىةةذه الظةةروف (مثةةل الميةةل ،وتعةةدد السةةارقين ،والةةدخول إلةةى مكةةان لسةةكنى
الناس ،وحمل السنح ،وسرقة المواشي ،وسرقة الثمار التي لم يجنييا المالك وقيمتيا أقل من ليةرة واحةدة)،

 )1وهإا معنال أن العقاب يرتيو ب رةه عدماً ال وج ااً ،وهإا ال رط خار عن ماهية العقاب نراج تعريف ال رط اذلامش الساب ).
 )8ر .ا .زلما ا مياطف ،،شارح قاا ن العق باات ا القسا العاام 65 ،ا  ،51و  55ا  ،41رمساي هبناام ،النررياة العاماة لمقاا ن اجلناائي ،و
455
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ى ةةو العق ةةاب باألش ةةغال الش ةةاقة أو ب ةةالحبس أو بالغ ارم ةةة .وم ةةن المع ةةروف ف ةةي التشةةريع الس ةةوري ،أن معي ةةار

التفريق بين الجنايات والجنح والمخالفات ،ليس ىةو نةوع الجريمةة، ،وانمةا ىةو درجةة خطورتيةا .والمعبةر عةن
ىذه الخطورة ىو نوع العقوبة ومقدارىا ال نوع الجريمة(.)14

النموذج القانوني لمجريمة
يضةةع المشةةرع لكةةل جريمةةة نموذجةاً قانونيةاً ،ويتضةةمن ىةةذا النمةةوذج تسةةمية السةةموك المجة رةرم ،وتحديةةد أركةةان
الجريمة وظروفيا وشروط التجريم وشروط العقاب.
وحينمةةا يرتكةةب شةةخ

مةةا فعةنً معينةةا ،يطةةابق القاضةةي بةةين ىةةذا الفعةةل وبةةين النمةةوذج القةةانوني ،وال يحكةةم

باإلدانة والعقوبة إال إذا تطابق الفعل بكامل عناصره ،وحالة الشةخ

الذىنيةة والنفسةية ،والوقةائع والعوامةل

األخرى مع ىذا النموذج ،أي بمعنى خر ،إال إذا تةوافرت فةي الجريمةة جميةع األركةان والشةروط والظةروف
المبينةةة فةةي الةةن

القةةانوني .فقةةانون العقوبةةات مةةثنً ،يضةةع فةةي المةةادة  533نموذج ةاً قانونيةاً لجريمةةة القتةةل

قصةةداً ،يتضةةمن الةةركن المةةادي والةةركن المعنةةوي وشةةرط التجةريم .وىةةذا النمةةوذج يختمةةف عةةن النمةةوذج الةةذي

تضةةعو المةةادة  536لجريمةةة التسةةبب فةةي الوفةةاة عةةن غيةةر قصةةد ،والمةةادة  550لجريمةةة القتةةل خطةةم .ويفعةةل
مثل ذلك في المادة  ،621حينما يضع نموذجا لركن االختنس فةي جريمةة السةرقة ،وىةذا النمةوذج يختمةف
عةن نمةوذج ركةن االخةتنس فةي جريمةة االحتيةال المنصةو

العقوبات والنصو

عميةو فةي المةادة  .641وىكةذا يحتةوي قةةانون

الجزائية األخرى نموذجاً قانونياً لكل جريمة .وىذا األسموب في الصياغة القانونية ىو

الذي يميز الجرائم بعضاً عةن بعضةيا اآلخةر ،وىةو الةذي يسةيل ميمةة القاضةي فةي معرفةة الةن

القةانوني

الذي ينطبق عمى الفعل المقترف.

 )1عات ادلاااة  192مان قاا ن العق باات داراحة عان هاإا ادل قاف بق ذلاا
عميها بعق بة جنائية أو جنحية أو ت ديرية».
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الفقارة ا وىل« :ت ا ن اجلرمياة جناياة أو جنحاة أو سلالفاة حسايما يعاقاب

تماري :
حدد اإلجابات الصحيحة من ما يمي:
 .1يمكن أن يكون الجاني والمجني عميو شخصاً واحداً.

 .2أىم حقوق المجني عميو ىو حقو بإقامة الدعوى المدنية عمى الجاني لممطالبة بالتعويض.
 .3تدخل الظروف المحيطة بالجريمة في تكوينيا ،وال يقتصر أثرىا عمى العقوبة.
 .4ال يمكن أن يتعدد المجني عمييم في الجريمة الواحدة.
اإلجابات الصحيحة هي 2
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 -2تصنيف الجرائم
الكممات المفتاحية:
خطورة الجريمة  -الجنايات  -الجنح  -المخالفات  -طبيعة الجريمة  -العقوبات الجنائية  -العقوبات
الجنحية  -العقوبات التكديرية  -تشديد العقوبة  -الجريمة اإليجابية  -الجريمة السمبية  -التقادـ -
جريمة االعتياد  -الجرائـ المادية  -الجرائـ الشكمية  -الجرائـ المقصودة  -الجرائـ غير المقصودة -
الجرائـ العسكرية  -الجرائـ االقتصادية.

الممخص:
تقسـ الجرائـ عمى أساس خطورتيا أو أركانيا أو طبيعتيا إلى فئات ،وييدؼ ىذا التصنيؼ إلى التفريؽ
بيف الجنايات والجنح والمخالفات ،ومتى تكوف الجريمة إيجابية أو سمبية ،آنية أو مستمرة أو متعاقبة أو
جريمة اعتياد ،مادية أو شكمية ،عادية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية .وليذا التفريؽ أىميتو الكبيرة
لجية التطبيؽ العممي مف نواح عديدة ،كاالختصاص واإلجراءات الجزائية ،وبدء سرياف التقادـ ،وتطبيؽ
القانوف الجزائي في الزماف أو في المكاف ،والتفريؽ في العقاب ،والتفريؽ في معاممة المجرميف ...الخ.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى معرفة المقصود مف ما يمي:

 .1تصنيؼ الجرائـ عمى أساس خطورة الجريمة ،إلى جنايات وجنح ومخالفات.

 .2تصنيؼ الجرائـ عمى أساس ركنيا المادي ،إلى جرائـ إيجابية وسمبية ،وجرائـ آنية ومستمرة ومتعاقبة،
وجرائـ عادة ،وجرائـ مادية وجرائـ شكمية.

 .3تصنيؼ الجرائـ عمى أساس ركنيا المعنوي ،إلى جرائـ مقصودة وجرائـ غير مقصودة.

 .4تصنيؼ الجرائـ عمى أساس طبيعة الجريمة ،إلى جرائـ عادية ،سياسية ،عسكرية ،واقتصادية.
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تصنيف الجرائم
تمهيد وتقسيم:
يصؼ المشرع الجرائـ و يسمييا ،ولكنو قمما يعنى بتصنيفيا أو تقسيميا ،ليذا لقي التصنيؼ عناية خاصة
مف الشراح .فقد قسـ ىؤالء الجرائـ عمى أساس خطورتيا أو أركانيا أو طبيعتيا إلى فئات ،وعينوا صفات
كؿ فئة وميزاتيا ومعيار تفريقيا عف غيرىا ،ثـ ّبينوا اآلثار القانونية التي تتميز بيا كؿ فئة منيا.
ومف أىـ التصنيفات التي وجو الفقو إلييا عناية خاصة ،التصنيفات األربعة التالية:
أولً ػ تصنيؼ الجرائـ عمى أساس خطورة الجريمة ،إلى جنايات وجنح ومخالفات.
ثانياً ػ تصنيؼ الجرائـ عمى أساس ركنيا المادي ،إلى جرائـ إيجابية وجرائـ سمبية ،وجرائـ آنية وجرائـ
مستمرة وجرائـ متعاقبة ،وجرائـ عادة ،وجرائـ مادية وجرائـ شكمية.
ثالثاً ػ تصنيؼ الجرائـ عمى أساس ركنيا المعنوي ،إلى جرائـ مقصودة وجرائـ غير مقصودة.
رابعاً ػ تصنيؼ الجرائـ عمى أساس طبيعة الجريمة ،إلى جرائـ عادية ،وجرائـ سياسية ،وجرائـ عسكرية،
وجرائـ اقتصادية.
وسوؼ نخصص لكؿ واحد مف ىذه التصنيفات فصالً مستقالً.
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تصنيف الجرائم عمى أساس خطورة الجريمة
(الجنايات والجنح والمخالفات)
يصنؼ القانوف السوري الجرائـ عمى أساس خطورة الجريمة تصنيفاً ثالثياً( )1إلى ثالثة أنواع:
ـ النوع األول :الجنايات.
ـ النوع الثاني :الجنح.
ـ النوع الثالث :المخالفات.
فالجنايات ىي أشد الجرائـ خطورة ،تمييا الجنح ،ثـ المخالفات التي تعد أبسط الجرائـ وأقميا خطورة.
ولدراسة تصنيؼ الجرائـ عمى أساس خطورة الجريمة إلى جنايات وجنح ومخالفات ،سوؼ نبحث ،عمى
التوالي ،في معيار التصنيؼ ،وتطبيقو ،وأىميتو:
أولً ـ معيار التصنيف:
معيار الجناية أو الجنحة أو المخالفة في التشريع السوري ىو العقوبة المنصوص عمييا في القوانيف
الجزائية لمفعؿ المقترؼ .فالجريمة تكوف جناية إذا عوقبت بعقوبة جنائية ،وتكوف جنحة إذا عوقبت بعقوبة
جنحية ،ومخالفة إذا عوقبت بعقوبة تكديرية (المادة  178مف قانوف العقوبات).
وسنبيف ما ىي العقوبات الجنائية والجنحية والتكديرية عمى التوالي:
1ـ العقوبات الجنائية:
العقوبات الجنائية حسب أحكاـ المادتيف 37ػ 38مف قانوف العقوبات ىي:
أ ػ العقوبات الجنائية العادية :وىي اإلعداـ ،واألشغاؿ الشاقة المؤبدة ،واالعتقاؿ المؤبد ،واألشغاؿ الشاقة
المؤقتة ،واالعتقاؿ المؤقت.
ب ػ العقوبات الجنائية السياسية :وىي االعتقاؿ المؤبد ،واالعتقاؿ المؤقت ،واإلقامة الجبرية ،والتجريد
المدني.
 )1من لدن ال لدننذ بتصني اجلننئم لننال ث بجلنئمإىل نانمننىل ح خمئىلفننىل اخمنئ ابىلدإننىل ر ونننسف ادجئنىلن امجلننا افالنننىل ا م نىل الدئ نننىل افئ ئن ا عن
لدنالفىل لدلاح لألمريكم  .اأصي ع لد ال اجلئم نئىل ي د ال ث .فىلد نفت الد لمنىلسك بقنث لننال ث ح خمئىلفنىل اخمنئ ا الدئناافج بقنن اىل
ح خمئىلفىل ابىلدإىل ا احفطىلدمىل الوجىللمىل بقن اىل ح خمئ ابىلدإىل .
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ومدة العقوبة ،بحسب نص المادة  44مف قانوف العقوبات ،لألشغاؿ الشاقة المؤقتة ،ولالعتقاؿ المؤقت،
تتراوح مبدئياً بيف ثالث سنوات كحد أدنى ،وخمس عشرة سنة كحد أعمى ،وكذلؾ األمر بالنسبة لإلقامة
الجبرية والتجريد المدني.
وبيذا يمكننا القوؿ ،مف حيث المبدأ ،أف كؿ عقوبة يتجاوز حدىا األدنى ثالث سنوات أشغاالً شاقة ،أو
اعتقاالً ،أو إقامة جبرية ،أو تجريداً مدنياً ،تعد عقوبة جنائية.
2ـ العقوبات الجنحية:
أما العقوبات الجنحية حسب نص المادتيف  39و  40مف قانوف العقوبات فيي:
أ ػ العقوبات الجنحية العادية :وىي الحبس مع التشغيؿ ،والحبس البسيط ،والغرامة.
ب ػ العقوبات الجنحية السياسية :وىي الحبس البسيط ،واإلقامة الجبرية ،والغرامة.
وقد نصت المادة  51مف قانوف العقوبات عمى أف مدة الحبس الجنحي تتراوح مبدئياً بيف عشرة أياـ كحد
أدنى وثالث سنوات كحد أقصى .كما نصت المادة  52عمى أف الحد األدنى في الجنح لإلقامة الجبرية
ىو ثالثة أشير ،والحد األقصى ىو ثالث سنوات ،ونصت المادة  53عمى أف الغرامة الجنحية ىي التي
تتراوح مبدئياً بيف مائة ليرة وألؼ ليرة سورية.
3ـ العقوبات التكديرية:
العقوبات التكديرية ،أي عقوبات المخالفات ،حسػػب أحػكاـ المػواد  41و  60و  61مف قانوف العقوبات
ىي:
أ ػ الحبس التكديري وحده األدنى يوـ واحد ( 24ساعة) ،وحده األعمى عشرة أياـ.
ب ػ الغرامة وتتراوح بيف خمسة وعشريف ومائة ليرة سورية.
وال مندوحة مف اإلشارة ىنا إلى أف العبرة في تحديد نوع الجريمو ،جناية أو جنحة أو مخالفة ،ىي العقوبة
المحددة ليذه الجريمة في قانوف العقوبات ،وليست العقوبة التي ينطؽ بيا القاضي .ففي بعض األحياف
يخفؼ القاضي العقوبة ،فيحكـ عمى مف اقترؼ جريمة الجرح أو اإليذاء بالحبس سبعة أياـ مثالً .ومع
ذلؾ فإف ىذه الجريمة تظؿ جنحة ،ألف الحد األقصى لعقوبة الجرح البسيط أو اإليذاء ىي الحبس ستة
أشير (المادة  540مف قانوف العقوبات).
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ثانياً ـ تطبيق معيار التصنيف:
يحكـ تطبيؽ معيار تصنيؼ الجرائـ إلى جنايات وجنح ومخالفات عمى أساس العقوبة ،القواعد التالية:
 1ػ ال يثير تمييز الجنايات عف الجنح والمخالفات أي مصاعب ،ألف العقوبات الجنائية محددة في القانوف
عمى وجو مميز .ولكف المصاعب تثور حيف التفريؽ بيف الجنح والمخالفات ،الشتراكيما في عقوبتي
الحبس والغرامة .ومعيار التفريؽ بينيما ىو مقدار العقوبة الذي ّبيناه قبؿ قميؿ ،عمى أف يؤخذ
بالحسباف الحد األعمى لمعقوبة (المادة  ،178ؼ  2مف قانوف العقوبات).

2ػ العقوبة التي يرجع إلييا في تطبيؽ معيار التصنيؼ ىي العقوبة األصمية ،وال أىمية في ىذا التطبيؽ
لمعقوبات الفرعية واإلضافية ،أو لمتدابير االحت ارزية أو اإلصالحية.
3ػ عندما يحدد القانوف لمجريمة عقوبتيف أو أكثر ،فالعبرة بالحد األعمى ألشد العقوبات .فإذا عاقب
المشرع عمى جريمة بالغرامة بيف خمس وعشريف وخمسيف ليرة سورية (وىي عقوبة تكديرية)،
وبالحبس مدة ال تتجاوز الشير (وىي عقوبة جنحية) ،فالجريمة تعد جنحة.
4ػ المحكمة ىي صاحبة االختصاص في تحديد الوصؼ القانوني لمجريمة ،وىي غير مقيدة بوصؼ
النيابة العامة .فإذا رفعت النيابة العامة الدعوى أماـ محكمة البداية بوصؼ الجريمة جنحة ،وتبيف
ليذه المحكمة أف الجريمة جنائية الوصؼ ،وجب عمييا أف تعمف عدـ اختصاصيا وتتخمى عف
الدعوى لرفعيا أماـ قاضي التحقيؽ.
5ػ ال يؤثر تخفيؼ العقوبة الجوازي (أي تخفيؼ العقوبة عند األخذ باألسباب المخففة) في وصؼ الجريمة
(ـ  ،) 179بينما يؤثر تخفيؼ العقوبة الوجوبي (أي تخفيؼ العقوبة عند األخذ باألعذار القانونية)
في وصؼ الجريمة ،فيقمبيا مف جناية إلى جنحة ومف جنحة إلى مخالفة(.)2
 )1ال فنخم لص قىللنين فاع ق ىلداخإم لدنخمنيبا ك ىل هن لحلىلل يف لداخإم لننلزيا اد ن ك ن لدنئق لدنننسف لإانت ح لدقننل انتنري إمن
لدعقن ن لدنخمنننيب عأي ائن لألصنني ىلألاننيلس لدقىللنلمن لدلخإإن ) ا ننف اجلن لنادن يف ا ن هت من قالسل ننىلا فانني بقنننل يف أعن هىلر أن لداخإمن دعننيس
قىللنين فج ل م طجمع لنام عنب لدعقن لدذ فناحقاىل لجملام .فإذل كىلن لدإعل م لنع لنئىلف افاضت ا ف لدإىلال اقن خمئحم دجلنرا لدنن أا
دعيس قىللنين آصاا فإله فجلج م لنع لنئح ا اذدك صافنىل دسونجىلا لدلخإإن لدنذ ال بن نا يف اجلن لنناما ألن لدعقن ن ال بإقن اخإمإانىل لدجلنإ
لنئىل م ن ا فا نني م ن ا ننل لدقىلض نني دنخم ننب و ن طاه لداق فاف ن عسلخم نن :ق نالسل ك ن لد ننئق لدن نننسف ر خمئ ننىلر 563ا ق 605ا 1958/8/8ا
م.ق.قا ف 2182ا ص 1230ا
خمئىلر 813ا ق 814ا 1965/11/18ا م.ق.قا ف 2184ا ص 1231ا
خمئىلر 803ا ق 749ا 1967/9/23ا م.ق.قا ف 2184ا ص .1231
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أما تشديد العقوبة فإنو يؤثر في وصؼ الجريمة سواء أكاف جوازياً أـ وجوبياً.
فالتشديد الجوازي صورة مف صور وضع العقوبة بيف حديف أعمى وأدنى ،ومف الواجب حسب أحكاـ الفقرة
الثانية مف المادة  178مف قانوف العقوبات ،النظر ػ حيف تحديد وصؼ الجريمة ػ إلى الحد األعمى
لمعقوبة األشد.
والتشديد الوجوبي أمر مفروغ منو ،ألف الجريمة بموجبو تصبح جناية ال جنحة ،ويتوجب عمى القاضي في
جميع األحواؿ أف يحكـ بالعقوبة المشددة.
ثالثاً ـ أهمية التصنيف:
لمتفريؽ بيف الجنايات والجنح والمخالفات أىمية كبيرة في مجاالت مختمفة نصت عمييا القوانيف الجزائية،
نذكر منيا اآلتي:
1ـ من حيث الختصاص واإلجراءات الجزائية :المحكمة المختصة لمنظر في الجنايات في سورية ىي
محكمة الجنايات .وفي الجنح الميمة التي تزيد عقوبة الحبس فييا عمى السنة محكمة البداية .وفي
الجنح البسيطة التي تقؿ عقوبة الحبس فييا عف السنة وفي المخالفات محكمة الصمح.
2ـ من حيث الشروع في الجريمة :الشروع في ارتكاب جناية معاقب عمييا في جميع الجنايات دوف
استثناء ،وفي الجنح غير معاقب عميو إال بنص قانوني صريح ،وفي المخالفات ال عقاب عميو إطالقاً
(المواد  199و  200و  201ؽ.ع).
3ـ من حيث التقادم :مدة التقادـ عمى الدعوى العامة والعقوبة ،ىي أطوؿ في الجنايات منيا في الجنح
والمخالفات .وسنبيف في الجدوؿ التالي تفصيؿ ذلؾ ،حسب ما جاء في المادة  437وما بعدىا مف
قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،والمادة  161وما بعدىا مف قانوف العقوبات:
مدة سقوط الدعوى العامة

مدة سقوط العقوبة

في الجنايات  10سنوات

 25سنة كحد أقصى

في الجنح  3سنوات

مف  10-5سنوات

في المخالفات سنة واحدة

 2سنتيف
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تصنيف الجرائم عمى أساس ركنها المادي
يميؿ الشراح الذيف يصنفوف الجرائـ عمى أساس ركنيا المادي إلى التفريؽ بيف نوعيف مف التصنيؼ:
تصنيؼ يستند عمى صور الفعؿ ،وتصنيؼ آخر يستند إلى نتيجة الفعؿ .وسندرس ىذيف التصنيفيف فيما
يمي:

تصنيف الجرائم حسب صور الفعل
تصنؼ الجرائـ بالنظر إلى صور الفعؿ إلى جرائـ إيجابية وجرائـ سمبية ،والى جرائـ آنية وجرائـ مستمرة
وجرائـ متعاقبة ،والى جرائـ بسيطة وجرائـ عادة.
أ -الجرائم اإليجابية والجرائم السمبية:
الجريمة اإليجابية:
حيز الوجود بنشاط إيجابي يعاقب عميو القانوف ،كجريمة القتؿ
الجريمة اإليجابية ىي كؿ فعؿ يبرز إلى ّ
والسرقة والتزوير واالغتصاب والخيانة وحمؿ السالح.

الجريمة السمبية:
الجريمة السمبية ىي كؿ امتناع عف القياـ بفعؿ أوجبو القانوف تحت طائمة العقاب ،كامتناع القاضي عف
الحكـ ،أو امتناع الشاىد عف أداء الشيادة ،أو االمتناع عف تسميـ الطفؿ إلى مف لػو حؽ حضانتو ،أو
االمتناع عف دفع النفقة المحكوـ بيا قضائياً ،أو االمتناع عف قبوؿ النقود السورية بالقيمة المحددة ليا(.)3
أهمية هذا التصنيف:
ال نرى لمتفريؽ بيف الجرائـ اإليجابية والجرائـ السمبية أىمية عممية كبيرة ،واف كاف بعض الفقياء

()4

يروف

أف ليذا التفريؽ أىمية في نظرية الشروع ،حيث إف الشروع ال يتحقؽ إال في الجرائـ اإليجابية ،وىو غير
متصور في الجرائـ السمبية .وىذا الرأي سديد ،إذا ما استبعدنا مف الجرائـ السمبية الجرائـ التي تدعى:
«الجرائم اإليجابية التي تقع بطريقة الترك أو المتناع» ،كامتناع األـ عف إرضاع طفميا ،أو امتناعيا
 )1سلخم :يف هتسلو لنال ث لدن جم ر
 p. 585.ا 1965ا Rev. Sc. Crim.ا Le Délit d’OmissionاM. Rolland

 )2س .هت .ا ي سلش ا لدقىللنن لنئىل ي ن لدل صل اأجلنل لدئظاف لدعىلم ا ص .227
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عف ربط الحبؿ السري لوليدىا بقصد قتمو ،أو امتناع الطبيب عف إعطاء الدواء لممريض بقصد قتمو ،أو
امتناع السجاف عف إطعاـ السجيف بقصد قتمو ،أو امتناع المكمؼ بمصاحبة شخص أعمى إلرشاده
وتوجييو عف تحذيره مف الوقوع في ىوة بقصد قتمو .كؿ ىذه الجرائـ ،يمكننا تصور الشروع فييا ،ألنيا
واف كانت قد ارتكبت بطريقة سمبية ،إال أف نتيجتيا المادية جعمتيا تأخذ ذات الصفة المعروفة لمجرائـ
اإليجابية(.)5
ب -الجرائم اآلنية والجرائم المستمرة والجرائم المتعاقبة:
الجريمة اآلنية:
الجريمة اآلنية وتسمى بػ «الجريمة الوقتية» ،وىي التي تقع بمجرد ارتكاب الفعؿ ،وضمف مدة زمنية
قصيرة ومحدودة ،كالقتؿ الذي يقع وينتيي بإزىاؽ الروح ،حتى ولو لـ يمت المجني عميو إال بعد فترة مف
الزمف ،وكالسرقة التي تقع بأخذ ماؿ الغير دوف رضاه ،وكالحريؽ الذي يقع بإلقاء النار عمى شيء قابؿ
لالحتراؽ..
الجريمة المستمرة:
()6

الجريمة المستمرة ،أو «الجريمة المتمادية المستمرة»

ىي فعؿ جرمي يطوؿ زمف ارتكابو ،أو يستمر

حدوثو مدة مف الزمف ،كإخفاء األشياء المسروقة .فحالة اإلخفاء ىنا تبدأ في وقت محدد ثـ تستمر
باستمرار حيازة المخفي ليذه األشياء .ومف الجرائـ المستمرة حيازة سالح ممنوع ،وحيازة مخدرات ،وحبس
شخص دوف وجو حؽ ،واالمتناع عف تسميـ القاصر إلى مف لو حؽ حضانتو ،واستعماؿ أوراؽ مزورة،
واخفاء شخص مطموب لمخدمة العسكرية ،وامتناع الشخص المطموب لخدمة العمـ عف تقديـ نفسو لمسمطة
المختصة(....)7
الجريمة المتعاقبة:
()8

الجريمة المتعاقبة ،أو «الجريمة المتمادية المتعاقبة»

ىي الجريمة التي تتجدد األفعاؿ فييا أو تتكرر

بصورة متعاقبة أو متالحقة ،كضرب المجني عميو عدة مرات ،أو تكرار تعذيبو ،وسرقة الخادـ مف ماؿ
Pradelا n. 319اp. 319-320

 )1سلخم :يف هيل لدئنع م لنال ثر
 )2فط ق ا ف لناد لدلنا ا أعمىللىل لجلطاح «لناد لدلا ىلهتف لدلنا ا » عم  7ق.ع).
 )3سلخم :يف هتسلو لنال ث لدلنا ا ر
 p. 749.ا 1958ا Rev.Sc. Crim.ا Les Infractions ContinuesاM. Donnier
 )4فط ق ا ف لناد لدلاعىلقج أعمىللىل لجلطاح «لناد لدلا ىلهتف لدلاعىلقج » علدلىلهت  7م قىللنن لدعقن ىل )ا أا «لناد لدلااىل ع لألفعىلل».
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مخدومو عدة مرات متعاقبة ،أو اختالس الموظؼ مف الماؿ المؤتمف عميو في وظيفتو عمى عدة دفعات
متتالية ،وسرقة الماء والكيرباء عدة مرات متعاقبة ،وأخذ الموظؼ رشوة عمى عدة دفعات متتالية ،وتوجيو
ألفاظ القدح أو الذـ بالياتؼ لشخص عدة مرات ..ففي جميع ىذه األمثمة تتعدد أفعاؿ الجاني ،إال أنيا
تكوف جريمة واحدة ،لوجود وحدة تجمعيا وىي:
1ػ وحدة الحؽ المعتدى عميو.
2ػ وحدة الغرض.
3ػ وحدة اإلرادة اإلجرامية.
وىذه الوحدة تجعؿ مف األفعاؿ المتعددة والمتعاقبة جريمة واحدة ،واف تعددت عناصرىا ،وفصمت بيف ىذه
العناصر فترة أو فترات زمنية متعاقبة.
والفارؽ بيف الجريمة المستمرة والجريمة المتعاقبة ،أف األولى تتكوف مف فعؿ واحد تستغرؽ نتيجتو مدة مف
الزمف قد تطوؿ وقد تقصر ،أما الثانية فتتكوف مف عدة أفعاؿ وقتية تتعاقب خالؿ فترة زمنية قد تمتد
طويالً.
كما تختمؼ الجريمة المتعاقبة عف تعدد الجرائـ المادي .فالمص الذي يسرؽ عدة أشخاص في شارع
مزدحـ بالناس ،يرتكب عدة جرائـ .والشخص الذي يضرب شخصاً آخر ،وفي وقت تاؿ يضرب شخصاً
ثاف ،ثـ ٍ
ٍ
ثالث فإنو يرتكب عدة جرائـ .والسبب في ذلؾ أف الجرائـ المتعددة في ىذيف المثاليف ال تجمع
بينيا وحدة في الحؽ المعتدى عميو والغرض واإلرادة اإلجرامية.
أهمية هذا التصنيف:
لمتفريؽ بيف الجرائـ اآلنية والجرائـ المستمرة والجرائـ المتعاقبة أىمية عممية مف النواحي التالية:
أولً ـ تطبيق القانون الجزائي في الزمان:
إف زمف الجريمة الذي يؤخذ بالحسباف بالنسبة لتطبيؽ القانوف الجزائي في الزماف ،ىو زمف توقؼ حالة
االستمرار في الجريمة المستمرة ،وانتياء آخر فعؿ في الجريمة المتعاقبة.

سلخمنن :يف معننم ك ن «لدلا ىلهتف ن » لدننذ اسهت يف لدلننىلهت  7م ن قننىللنن لدعقن ننىل كاىل ئننىلر شنناح قننىللنن لدعقن ننىل
2007ا هىلمش سقث 2ا ص  243ن .244
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ن لدقنننث لدعننىلما ماخمنن :وننىل قا طجع ن

ثانياً ـ تطبيق القانون الجزائي في المكان:
تطبيقاً لمبدأ إقميمية القوانيف الجزائية ،فإف جميع الدوؿ التي يقع فييا أي فعؿ مف األفعاؿ المكونة لمجريمة
المستمرة أو المتعاقبة ،يمكنيا أف تطبؽ قوانينيا عمييا.
ثالثاً ـ الختصاص المكاني:
ينعقد االختصاص المكاني لجميع المحاكـ الوطنية التي وقع في دائرتيا فعؿ مف األفعاؿ المكونة لجريمة
مستمرة أو متعاقبة.
رابعاً ـ التقادم:
يبدأ ميعاد التقادـ عمى الدعوى العامة في الجريمة المستمرة  ،في اليوـ التالي النتياء حالة االستمرار،
وفي الجرائـ المتعاقبة في اليوـ التالي النتياء آخر فعؿ مف ىذه الجرائـ.
خامساً ـ قوة الشيء المحكوم به:
ينسحب أثر الحكـ المبرـ عمى الوقائع التي تمت قبمو ،أما ماتـ بعده مف وقائع ،فإنو يشكؿ أفعاالً جديدة
لـ ينظر فييا القضاء .فمف يصدر بحقو حكـ مبرـ لحممو سالحاً ممنوعاً ،ال يستطيع أف يتخذ مف ىذا
الحكـ حجة ليظؿ حامال سالحو طيمة عمره .ومف يمصؽ إعالنا ممنوعا لمخالفتو األخالؽ واآلداب
العامة ،ال يستطيع أف يتذرع بالحكـ الذي يدينو ،ليترؾ اإلعالف في مكانو إلى ما شاء اهلل(.)9
ج -الجرائم البسيطة وجرائم العتياد:
الجريمة البسيطة:
الجريمة البسيطة ىي التي تتكوف مف فعؿ واحد معاقب عميو ،كالقتؿ أو السرقة أو االحتياؿ ،حيث يكفي
فعؿ واحد ،كاالعتداء عمى الحياة أو االعتداء عمى األمواؿ ،لتكويف الجانب المادي لجريمة القتؿ أو
السرقة أو االحتياؿ.

 )1س .هت .ك نهت مجلطإفا شاح قىللنن لدعقن ىل ن لدقنث لدعىلما ف 191ا ص .282
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جريمة العتياد:
كوف الجريمة ،والبد لتكوينيا
جريمة االعتياد ىي التي تتكوف مف أكثر مف فعؿ واحد .فالفعؿ الواحد ال ُي ّ
مف فعميف أو أكثر .ومثاؿ ذلؾ في قانوف العقوبات جريمة المراباة (ـ  ،)10()649والحض عمى الفجور (ـ
 .) 509فجرـ المراباة المذكور ال يقع مف المرة األولى ،أي إذا رابى الشخص مرة واحدة فال عقاب عميو،
ولكنو إذا عاد ورابى مرة ثانية قبؿ مرور ثالث سنوات عمى المراباة األولى ،يعد عندئذ مرتكبا جريمة
المراباة.
وكذلؾ األمر بالنسبة لجريمة الحض عمى الفجور .فإذا قاـ أحد األشخاص بحض شخص واحد أو أكثر
عمى الفجور مرة واحدة فال عقاب عميو ،أما إذا كرر ىذا الفعؿ مرة ثانية ،وتحقؽ اعتياده عمى الحض
عمى الفجور ،فإنو يستحؽ العقاب(.)11
أهمية هذا التصنيف:
لمتفريؽ بيف الجرائـ البسيطة وجرائـ االعتياد أىمية عممية تشبو إلى حد كبير أىمية التفريؽ بيف الجرائـ
اآلنية والجرائـ المستمرة والجرائـ المتعاقبة ،يضاؼ إلييا أف االدعاء بالحقوؽ المدنية أماـ القضاء الجزائي
جائز في الجرائـ البسيطة ،وغير جائز في جرائـ االعتياد .وعدـ جوازه في جرائـ االعتياد مرده إلى أف
المتضرر مف فعؿ واحد ال يعد متضر اًر مف جريمة جزائية ،ألف الجريمة الجزائية ال تتكوف بيذا الفعؿ،
وانما تتكوف مف االعتياد عمى الفعؿ ،وذلؾ بتك ارره أكثر مف مرة واحدة.

 )2خمنام لدلال نىل لدلئجلننص ا منه يف لدلننىلهت  649من قنىللنن لدعقن نىل هنن فقننر من خمنال ث لالاامنىلهتا أمنىل خمننام لدلال نىل لدلئجلننص ا منه يف لدلنىلهت  648فاننن
خماد نمط ا باث إعل الع فقرا اهن مال ىل شخص الوارال ضمق ذل ف ه.
افا نن لالاامىلهت ا ف لدلال ىل أفضىل م قاض الع ىلدا ىل حذل لسب ب يف أقل م مخس وئنل ع لحل ث جباد لدلال ىل عم .)650
 )1س .ك ن ن لد ننئق لدن نننسف ر  341ق 1965/5/10 1043ا م .ا ف  1381ص 1393ا  298ق 1966/2/8 172ا
م .ا ف  1384ص 1394ا خمئىل  652ق 1966/10/16 696ا م .ا ف  1383ص .1394

117

تصنيف الجرائم حسب نتيجة الفعل
(الجرائم المادية والجرائم الشكمية)
الجرائم المادية:
الجرائـ المادية أو ما يسمى أحياناً «الجرائم ذات النتيجة» أو «جرائم الضرر» ،ىي الجرائـ التي تحدث
بطبيعتيا نتيجة مادية محسوسة وضارة ،كجرائـ القتؿ والضرب والسرقة واالحتياؿ واالغتصاب ...الخ.
وىذه الجرائـ تعبر دائماً عف «حقيقة مادية» ألف لنتيجتيا وجوداً مادياً محسوساً في العالـ الخارجي.
الجرائم الشكمية:
الجرائـ الشكمية ،أو ما يعبر عنيا أحياناً بػ «الجرائم غير ذات النتيجة» أو «جرائم الخطر» ،ىي الجرائـ
التي ال تحدث بطبيعتيا أي نتيجة مادية ضارة ،كجرائـ حيازة سالح بدوف ترخيص ،وحيازة المخدرات،
وحيازة نقود مزيفة ،وحمؿ وساـ بدوف حؽ ،وارتداء المباس أو الشارات أو الرتب العسكرية بدوف
حؽ...الخ .وىذه الجرائـ التي ليس لنتيجتيا وجود مادي ،تعبر عف «حقيقة قانونية» ،أي عف اتجاه
المشرع إلى تجريـ االعتداء عمى مصمحة جديرة بحماية القانوف.

أهمية هذا التصنيف:
تنطبؽ عمى الجرائـ المادية ،مف حيث المبدأ ،جميع أحكاـ النظرية العامة في قانوف العقوبات ،بينما
تستثنى الجرائـ الشكمية مف ثالثة موضوعات رئيسة مف مواضيع ىذه النظرية ،وىي عالقة السببية،
والشروع ،والخطأ غير المقصود.
أولً ػ ال محؿ لبحث عالقة السببية في الجرائـ الشكمية ،ألف البحث في عالقة السببية ال يثار إال إذا أدى
الفعؿ إلى نتيجة .إذ إف عالقة السببية أساساً ىي رابطة الفعؿ بالنتيجة ،وعدـ وجود نتيجة لمفعؿ بطبيعتو،
ال يترؾ محال لبحث عالقة السببية في الجريمة المتكونة مف ىذا الفعؿ.
ثانياً ػ ال شروع في الجرائـ الشكمية ،ألف نظرية الشروع تتطمب أف يكوف لمفعؿ نتيجة ،لكي نقوؿ بخيبة
األثر ،أو عدـ تحقؽ النتيجة لظروؼ خارجة عف إرادة الفاعؿ.
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ثالثاً ػ ال يمكف تصور الخطأ غير المقصود في الجرائـ الشكمية ،ألف الميـ في خطأ الفاعؿ ىو النتيجة
وليس الفعؿ الذي يحدثيا .أما الجريمة المادية ،فيمكف أف تكوف مقصودة ،كما يمكف أف تكوف غير
مقصودة ،حسب ما إذا توافرت لدى الجاني عناصر القصد اإلجرامي أو عناصر الخطأ.
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تصنيف الجرائم
عمى أساس ركنها المعنوي
(الجرائم المقصودة والجرائم غير المقصودة)
يتحقؽ الركف المعنوي بصورتيف :القصد اإلجرامي والخطأ .وتسمى الجريمة التي تتوافر فييا عناصر
القصد اإلجرامي «الجريمة المقصودة» ،والجريمة التي تتوافر فييا عناصر الخطأ «الجريمة غير
المقصودة».
الجريمة المقصودة:
الجريمة المقصودة ىي الجريمة التي يرتكبيا الجاني ،وتتوافر لديو عناصر القصد اإلجرامي ،أي تقوـ بينو
وبيف فعمو عالقة ذىنية ونفسية تتكوف مف عنصريف :العمـ بأركاف الجريمة وشروطيا ،وارادة ىذه األركاف
والشروط .ففي جريمة القتؿ مثالً ،تعد الجريمة مقصودة ،إذا كاف الجاني يعمـ بأنو يطمؽ النار عمى إنساف
حي ،ويريد في الوقت ذاتو إزىاؽ روحو.
وقد عرفت المادة  187مف قانوف العقوبات «النية» (جوىر القصد اإلجرامي) ،بأنيا «إرادة ارتكاب
الجريمة عمى ما عرفيا القانوف» .ثـ أضافت المادة :188
« تعد الجريمة مقصودة وأف تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عف الفعؿ أو عدـ الفعؿ قصد الفاعؿ إذا
كاف قد توقع حصوليا فقبؿ بالمخاطرة» .وىذه ىي صورة القصد االحتمالي.
الجريمة غير المقصودة:
الجريمة غير المقصودة ىي الجريمة القائمة عمى الخطأ ،أي التي يرتكبيا الجاني وال تتوافر عنده عناصر
القصد اإلجرامي ،ولكنو يخالؼ واجبات الحيطة والحذر ،فال يتوقع النتيجة ،مع أف الواجب يفرض عميو
توقعيا ،وباستطاعتو توقعيا ،والحيمولة دوف حدوثيا .ففي جريمة القتؿ خطأ ،مثؿ إطالؽ النار عمى طير
واصابة إنساف ،يسأؿ الفاعؿ عف جريمة غير مقصودة ،إذا كاف يريد الفعؿ (إطالؽ النار) ،وال يريد
النتيجة الجرمية (إزىاؽ روح إنساف حي) ،وأحدث ىذه النتيجة ألنو لـ يكف عمى قدر كاؼ مف الحيطة
والحذر ،ولـ يتوقع النتيجة مع أف مف واجبو توقعيا ،وبإمكانو توقعيا والحيمولة دوف حدوثيا.
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وقد عرفت المادة  189الخطأ بقوليا« :يكوف الخطأ إذا نجـ الفعؿ الضار عف اإلىماؿ أو قمة االحتراز
أو عدـ مراعاة الشرائع واألنظمة» .وأضافت المادة  190قوليا« :تكوف الجريمة غير مقصودة سواء لـ
يتوقع الفاعؿ نتيجة فعمو أـ عدـ فعمو المخطئيف ،وكاف في استطاعتو أو مف واجبو أف يتوقعيا ،وسواء
توقعيا فحسب أف بإمكانو اجتنابيا».
أهمية التفريق بين الجرائم المقصودة والجرائم غير المقصودة:
لمتفريؽ بيف الجرائـ المقصودة والجرائـ غير المقصودة أىمية كبيرة مف األوجو التالية:
1ػ يعاقب القانوف عمى الجريمة المقصودة بعقوبات أشد مف عقوبات الجريمة غير المقصودة ،وذلؾ ألف
حالة الجاني في األولى أشد خطورة ،وىذه الخطورة متأتية مف قصده اإلجرامي.
2ػ ال تكوف بعض الجرائـ إال جرائـ مقصودة ،أي ال يقوـ الركف المعنوي فييا إال بالقصد اإلجرامي ،وال
يمكف أف يقوـ عمى الخطأ .ومف ىذه الجرائـ السرقة واالحتياؿ والتزوير واالغتصاب ...وىذا عمى
خالؼ عدد آخر مف الجرائـ التي يمكف أف تكوف مقصودة ،كما يمكف أف تكوف غير مقصودة .ومف
ىذه الجرائـ القتؿ والجرح والضرب والحريؽ واإلتالؼ.
 3ػ ال يتصور الشروع إال في الجرائـ المقصودة ،أما في الجرائـ غير المقصودة فال يمكف تصور الشروع،
ألف النتيجة الضارة ىي إحدى مكونات الخطأ مف جية ،وألف الركف المعنوي لمشروع يقوـ عمى نية
إتماـ الجريمة (القصد اإلجرامي) مف جية أخرى.
4ػ ال يتصور التدخؿ في الجرائـ غير المقصودة ،عمى ما ذىب إليو جانب مف الفقو والقضاء .فإذا رافقت
الجريمة غير المقصودة أفعاؿ مساعدة ،فإف مرتكبيا يسأؿ عنيا مسؤولية مستقمة عف مسؤولية
الفاعؿ .كما يمكف افتراض مف يسيـ في جريمة غير مقصودة شريكا لمفاعؿ ،ألف الخطأ كاؼ لقياـ
الركف المعنوي في االشتراؾ.
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تصنيف الجرائم عمى أساس طبيعتها
يصنؼ الشراح الجرائـ عمى أساس طبيعتيا إلى عدة أنواع ،تستأثر ثالثة منيا باالىتماـ في وقتنا
الحاضر ،وىي :الجريمة السياسية ،والجريمة العسكرية ،والجريمة االقتصادية.
وسوؼ ندرس ىذه األنواع الثالثة مف الجرائـ فيما يمي:
أ -الجريمة السياسية
تمهيد:
اإلجراـ السياسي قديـ قدـ السمطة .فمنذ أف وجدت السمطة في المجتمعات البشرية ،قاـ في وجو القابضيف
عمييا أعداء ومعارضوف جندوا أنفسيـ لمقضاء عمييـ أو إلزاحتيـ عنيا .ليذا كاف عقاب المجرميف
السياسييف فظيعاً ومروعاً ،بدءا مف العصور القديمة وعصر الروماف واليوناف والمصرييف القدماء ،إلى
العصور الوسطى ،والى القروف األولى مف العصور الحديثة(.)12
وظيرت في القرف التاسع عشر نقطة التحوؿ األولى في اإلجراـ السياسي ،عمى يدي الفقيو الفرنسي
«غيزو» عندما نشر كتابيو الشييريف «التآمر عمى سالمة الدولة والعدالة السياسية» ،و«عقوبة اإلعداـ
في الجرائـ السياسية».
وفي ىذيف الكتابيف ىاجـ عقوبة اإلعداـ والعقوبات الشديدة والقاسية في الجرائـ السياسية ،وىاجـ
االضطياد السياسي برمتو ،وطالب بمعاممة المجرميف السياسييف معاممة رحيمة ،تتناسب مع أىدافيـ
وغاياتيـ النبيمة.
وكاف ليذا الرأي ،مع ما رافقو مف اتجاه عاـ نحو التخفيؼ عف المجرميف السياسييف ،أثر كبير في تغيير
نظرة المشرعيف في أكثر دوؿ العالـ إلى ىؤالء المجرميف ،فصدرت قوانيف عديدة تمغي عقوبة اإلعداـ
وعقوبة األشغ اؿ الشاقة في الجرائـ السياسية ،وتمنح المحكوـ عميو معاممة عقابية متميزة ،ال يحظى بيا
غيره مف المحكوـ عمييـ العادييف(.)13

 )1سلخم :يف بىلسفخ لناد لدنمىلوم ر هت.اج لدنهىلا عنم ا لإلخمالم لدنمىلويا هتلس لدلعىلسفا ريا ا 1963ا ص 11ن.45
 )2لدلاخم :لدنىل قا ص  50امىل ع هىل.
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وال مشاحة في أف التشريعات الحديثة أحسنت صنعاً حيف ميزت المجرميف السياسييف عف المجرميف
العادييف في إجراءات المحاكمة وفي العقاب وفي المعاممة العقابية .فيـ ال يرتكبوف جرائميـ بيدؼ تحقيؽ
مصالح أنانية أو شخصية ،وانما يرتكبونيا ،حسب اعتقادىـ عمى األقؿ ،تحقيقاً لممصمحة العامة،
وألىداؼ الشعب وغاياتو ،وانطالقاً مف مبادئ العقيدة واإليماف التي يعمموف لنصرتيا ونجاحيا.
ولكف ىذا ال يعني القوؿ بالتسامح مع المجرميف السياسييف إلى حد عدـ معاقبتيـ .فيـ بالنسبة إلى
السمطة الحاكمة أعداء خطروف ،قد يمتد أذاىـ إلى المجتمع بأكممو ،فتمحؽ عاطفتيـ النبيمة وغاياتيـ
السامية أشد الضرر باألمة ،وتقودىا إلى اليالؾ والضياع .والتاريخ يعممنا أف الكثير مف أصحاب النوايا
الحسنة جروا عمى وطنيـ كوارث مدمرة لـ تبؽ ولـ تذر.
وسوؼ نعرؼ فيما يمي الجريمة السياسية ،ثـ نبحث عف معيار لمتفريؽ بينيا وبيف الجريمة العادية ،وأخي اًر
نبيف موقؼ القانوف السوري مف الجريمة السياسية ،ومف معاممة المجرميف السياسييف.
تعريف الجريمة السياسية:
الجريمة السياسية ىي الجريمة التي ترتكب بدافع سياسي ،ويعتدى فييا عمى النظاـ السياسي لمدولة(،)14
وذلؾ كالجرائـ الواقعة عمى الدستور ،وجرائـ اغتصاب سمطة سياسية ،وجرائـ االجتماعات والمظاىرات
السياسية ،وجرائـ الصحافة والنشر الموجية ضد النظاـ السياسي.
معيار التفريق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية:
ينقسـ فقياء الحقوؽ الوضعية في التفريؽ بيف الجريمة العادية والجريمة السياسية إلى قسميف :أحدىما
يأخذ بالمذىب الشخصي ،والثاني يأخذ بالمذىب الموضوعي.
1ـ المذهب الشخصي:
ويرى أصحاب ىذا المذىب أف معيار التفريؽ بيف الجريمة العادية والجريمة السياسية ىو الدافع .فإذا
كاف دافع الجاني الرتكاب جريمتو سياسياً ُعدت الجريمة سياسية ،أما إذا كاف دافعو غير سياسي ُعدت

الجريمة عادية(.)15

 )1سلخم :يف بعاف لناد لدنمىلوم ر هت .اج لدنهىلا عنم ا لإلخمالم لدنمىلويا هتلس لدلعىلسفا ريا ا 1963ا ص  196امىل ع هىل.
افعنناف لدإقاننىلر لنادن لدعىلهتفن عمئ ننىل فقىل ناننىل ىلنادن لدنمىلوننم تاننىلر «هنني لنادن لدننذ باب ننب ن لف :ألننىلين اكننه لحلقن أا لدط نن :أا لنعشنن :أا
لاللاق ننىلما افعان ن ع فما ننىل ا ننف لألش ننخىلص أا لألم ننلل أا لألو ننا أا لألص نناق» .ام ن لنن نال ث لدعىلهتفن ن ر خمن نال ث لدقا ننل الدن نناق ا لالعام ننىلل الدا اف ننا
الالغاجلىلا الإلباف الحلاق...
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فإذا اعتدى شخص عمى حياة رئيس الدولة أو عمى أحد رجاليا ،وتبيف أف الدافع مف ىذا االعتداء ىو
قمب نظاـ الحكـ ،أو االستيالء عمى السمطة السياسية فييا ،وجب افتراض الجريمة سياسية .أما إذا كاف
الدافع مف االعتداء ىو االنتقاـ والحقد وارضاء نوازع الخصومة وشيوتيا ،وجب افتراض الجريمة عادية.
وكذلؾ إذا تـ السمب أو السرقة أو اقتحاـ أحد المصارؼ ،بدافع تمويؿ الثورة وتقويتياُ ،ع َّدت الجريمة

سياسية ،أما إذا تمت ىذه الجرائـ بدافع الطمع والحصوؿ عمى الماؿ ألسباب فردية ُع َّدت الجريمة عادية.

وقد انتقد ىذا المذىب مف قبؿ العديد مف الفقياء الوضعييف ،عمى افتراض أف الدافع إلى ارتكاب الجريمة
ال يصمح أف يكوف سببا كافيا في التجريـ والعقاب.
فالدافع يختمؼ مف حالة إلى أخرى ،ومف شخص إلى آخر في الجريمة الواحدة ،فكيؼ يمكف أف يكوف
معيا اًر ثابتاً تقاس عميو حاالت كثيرة ومتنوعة .وفضالً عف ذلؾ ،فإف الدافع السياسي مف العموـ والشموؿ
بما يجعمو داخال في كثير مف الجرائـ العادية(.)16
2ـ المذهب الموضوعي:
ويرى أصحاب ىذا المذىب عدـ جواز االعتداد بالدافع في تحديد ماىية الجريمة ،وانما يجب أف نعتد
بطبيعتيا وموضوعيا ،أي بطبيعة الحؽ المعتدى عميو وموضوعو( .)17فإذا كاف موضوع االعتداء نظاـ
الدولة السياسي ،أو حقا مف حقوؽ الدولة بافتراضيا سمطة سياسية ،كالمؤامرة لقمب نظاـ الحكـ ،أو
إشعاؿ ثورة لالستيالء عمى السمطة ،أو إثارة عصياف مسمح لتقويض دعائـ فئة سياسية حاكمة ،فالجريمة
تعد سياسية .أما إذا كاف موضوع االعتداء حقا مف حقوؽ الدولة بوصفيا سمطة إدارية ،أو ىيئة اعتبارية،
كاالعتداء عمى أمالؾ الدولة ،أو االعتداء عمى حياة أحد موظفي الحكومة ،أو مياجمة مخفر لمشرطة
لتخميص موقوؼ عادي فيو ،فالجريمة تعد عادية(.)18
والنقد الذي يوجو ليذا المذىب يتركز عمى أف طبيعة الحؽ المعتدى عميو لوحدىا ال تكفي لمتفريؽ بيف
الجريمة السياسية والجريمة العادية ،ألف االعتداء عمى حؽ الدولة السياسي ال يصح أف يعطى دائماً

 )2س.هت .اجن لدنهننىلا عنمن ا لإلخمنالم لدنمىلوننيا ص 202؛ هت .ك ن لدإىلضننل كىلضنال يف لننال ث لدنمىلوننم ا لدطجعن لدنىللمن ا هتمعشننقا 1963ا ص
24ا .27
 )1س.هت .ك لدإىلضلا كىلضال يف لنال ث لدنمىلوم ا ص 26ا .28
 )2س.هت.اج لدنهىلا عنم ا لإلخمالم لدنمىلويا ص 199ن.202
 )3س.هت .ا ي سلش ا ص .250
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صفة سياسية إذا لـ يكف الدافع عمى ىذا االعتداء سياسياً .فقد يتآمر عدد مف األشخاص عمى قمب نظاـ
الحكـ لمصمحة دولة أجنبية ويكوف الدافع ليذه المؤامرة ىو الحصوؿ عمى الماؿ.
وقد تغتصب فئة مف الناس سمطة سياسية لتنفيذ أغر ٍ
اض مخالفة لمنظاـ االجتماعي أو لمروح اإلنسانية،
فيؿ يمكف لنا أف نعد ىذه الجرائـ سياسية؟
ال مسوغ دوف شؾ إلضفاء الصفة السياسية عمى مثؿ ىذه الجرائـ ،وذلؾ النتفاء العمة األساسية في
تفريؽ الجريمة السياسية عف الجريمة العادية.
موقف القانون السوري:
نصت المادة  195مف قانوف العقوبات عمى ما يمي:
«1ػ الجرائـ السياسية ىي الجرائـ المقصودة التي أقدـ عمييا الفاعؿ بدافع سياسي.
 2ػ وىي كذلؾ الجرائـ الواقعة عمى الحقوؽ السياسية العامة والفردية ما لـ يكف الفاعؿ قد انقاد لدافع أناني
دنيء».
وواضح مف ىذا النص أف المشرع السوري أخذ بالمذىبيف الشخصي والموضوعي معاً ،وذلؾ ضمف
سياسة جنائية ترمي إلى توسيع نطاؽ الجرائـ السياسية ،بحيث تشمؿ:
أوالً ػ الجرائـ التي يكوف الدافع إلييا سياسياً.
ثانياً ػ الجرائـ التي يكوف موضوعيا االعتداء عمى حؽ مف الحقوؽ السياسية لمدولة أو لألفراد.
ولـ يضع المشرع السوري عمى ىذا االتجاه الواسع في مفيوـ الجريمة السياسية سوى قيديف:
األول ػ أف تكوف الجرائـ التي ترتكب بدافع سياسي مقصودة .وىذا قيد طبيعي ،ماداـ األمر متعمؽ بالحالة
الذىنية والنفسية لمجاني.
الثاني ػ أف ال يكوف مرتكب الجريمة قد انقاد إلييا بدافع أناني دنيء .وفي ىذا القيد عودة باالتجاه
الموضوعي إلى االتجاه الشخصي ،حيث ال يصح أف تظؿ الجريمة سياسية بالنظر إلى موضوعيا إذا
كاف الدافع إلييا أنانياً دنيئاً .وىذا القيد تفرضو االعتبارات التي ميزت في األصؿ الجريمة السياسية عف
الجريمة العادية ،والتي تتعمؽ بالدوافع النبيمة التي تقود المجرميف السياسييف عادة إلى تحقيؽ أىدافيـ
السامية.
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الجرائم المركبة والمالزمة لجريمة سياسية:
اختمؼ الشراح حوؿ افتراض الجرائـ المركبة (أو المختمطة) ،والجرائـ المالزمة أو المرتبطة بجريمة
سياسية ،مف الجرائـ السياسية.
فالجرائم المركبة  Délits complexesىي الجرائـ التي يعتدى فييا عمى حقيف أحدىما عادي والثاني
سياسي ،أو أف يكوف الحؽ المعتدى عميو فييا عادياً والدافع سياسياً ،كاغتياؿ رئيس الدولة أو رئيس
الحكومة لمتمييد لقمب نظاـ الحكـ واالستيالء عمى السمطة( .)19وىذه الجريمة ،ككؿ جرائـ االغتياؿ
السياسي ،جريمة مركبة ،ألنيا تتضمف اعتداء عمى حؽ الحياة الذي يرتبط ارتباطاً مباش اًر بالحقوؽ
الفردية والمصالح الفردية ،كما تتضمف اعتداء عمى السمطة السياسية التي يمثميا رئيس الدولة أو رئيس
الحكومة .وجريمة االغتياؿ السياسي ىي جريمة عادية مف وجية نظر المذىب الشخصي ،ألف الدافع
إلييا سياسي.
ومف الجرائـ المركبة أيضاً ،سرقة متجر لبيع األسمحة استعداداً لمقياـ بثورة ضد السمطة الحاكمة ،والسطو
عمى مصرؼ لتمويؿ حزب سياسي يعد نفسو الستالـ السمطة.
والجرائم المالزمة  Délits connexesلجريمة سياسية ،ىي جرائـ عادية مف حيث موضوعيا ،ولكنيا
ترتبط بجريمة سياسية ارتباطاً وثيقاً ،ويكوف الدافع إلييا سياسياً ،كاالستيالء عمى مباف أثناء القياـ بثورة
الستعماليا في إيواء الثوار ،وكتيديـ أو إتالؼ األشياء المنقولة وغير المنقولة أثناء مياجمة دور الحكومة
لالستيالء عمى السمطة ،وكنيب متجر لبيع األسمحة الستعمالو في ثورة قائمة(.)20
وىذه الجرائـ يخرجيا أصحاب المذىب الموضوعي مف نطاؽ الجريمة السياسية ،ألنيا جرائـ عادية مف
حيث موضوعيا ،ويعدىا أصحاب المذىب الشخصي جرائـ سياسية ،ألف الدافع إلييا سياسي.
أما القانون السوري فقد َّ
عد الجرائـ المركبة والجرائـ المالزمة لجريمة سياسية ،مف الجرائـ السياسية ،مف
حيث المبدأ ،واستثنى منيا عدداً مف الجرائـ الخطيرةَّ ،
وعدىا جرائـ عادية .ويمكننا أف نجمؿ ىذه الجرائـ
في االستثناءيف التالييف:

 )1س.هت.اج لدنهىلا عنم ا لإلخمالم لدنمىلويا ص 214
 )2س.هت.اج لدنهىلا عنم ا لإلخمالم لدنمىلويا ص 215ن.217
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الستثناء األول:
ويتضمف أشد الجنايات خطورة مف حيث األخالؽ والحؽ العاـ ،كالقتؿ والجرح الجسيـ ،واالعتداء عمى
األمالؾ بالحرؽ أو النسؼ أو اإلغراؽ ،والسرقات الجسيمة والسيما ما ارتكب منيا بالسالح أو العنؼ،
وكذلؾ الشروع في ىذه الجنايات (ـ  ،196ؼ 1مف قانوف العقوبات) ،ويدعو بعض الشراح ىذه الجرائـ بػ
«جرائـ اإلرىاب»(.)21
الستثناء الثاني:
ويعدىا
ويخرج مف الجرائـ المركبة والجرائـ المالزمة لجريمة سياسية ،جرائـ الحرب األىمية والعصياف،
ّ
جرائـ عادية ،إال إذا كانت عادات الحرب ال تمنعيا ،ولـ تكف مف أعماؿ البربرية أو التخريب
(ـ  196ؼ .)2
وسبب ىذيف االستثناءيف الوارديف في القانوف السوري ،والمذيف أخذت بيما أكثر القوانيف الوضعية
األخرى ،ىو أف الجرائـ التي تتصؼ بطابع الوحشية ،واالعتداء عمى األبرياء ،وىدر دماء الناس،
وتخريب العمراف ،وبث الفزع واثارة الرعب في النفوس ،تخرج عف األىداؼ النبيمة لمجريمة السياسية،
وبالتالي ال تستحؽ معاممة خاصة ،أو مراعاة في إيقاع العقاب.
وىنا يم تقي القانوف السوري مع أغمب الشرائع الوضعية في عدـ افتراض المجرميف سياسييف إذا عمدوا
أثناء ارتكاب جريمتيـ السياسية ،إلى استحالؿ دماء الناس ،وقاموا بأعماؿ التخريب والتدمير ،ونيجوا نيج
القتمة وقطاع الطرؽ(.)22
ولكف البد مف اإلشارة ىنا إلى أف ىذيف االستثناءيف ،ال يطبقاف عمى الجرائـ السياسية الصرفة أو
المطمقة ،التي بينتيا المادة  195مف قانوف العقوبات .فيذه الجرائـ ،تظؿ جرائـ سياسية ،حتى لو كانت
مف أشد الجنايات خطورة مف حيث األخالؽ والحؽ العاـ ،أو ارتكبت في الحرب األىمية أو العصياف.
 )3س .هت.ك نهت جنمب عنينا شاح قىللنن لدعقن ىل لد جئىلين لدقنث لدعىلما ف  456ص .463
 )1اهننيل هننن سأي لدإقننه لإلوننامي أفضننىل .ف ادن قاننل لحلننىلكث علالغامننىلل لدنمىلونني) إقننىلع لدإقاننىلر هنني خمادن قاننل اىلهتفن ادمنننت ومىلوننم ا ألانىل قاننل
دلن ثا اه س د مها اال م حا ىلل لدقىلا لدقاآلم يف لدقجلىلصا لإنىل ئإسا اهتمىل م .ك ىل جي  :لدإقاىلر أفضىل ا ف أن لخلىلسخمني ا ف لإلمىلم
حذل لون ن ن ن ن ن ن ن نناح نل هتمن ن ن ن ن ن ن ن ننىلر لدلنن ن ن ن ن ن ن ن ن نيا اون ن ن ن ن ن ن ن ننجنل لنن ن ن ن ن ن ن ن ننىلرهثا ف ن ن ن ن ن ن ن ننا فع ن ن ن ن ن ن ن ن ن ان ر ن ن ن ن ن ن ننىل عأي ن ن ن ن ن ننامني ومىلو ن ن ن ن ن ننمني)ا احمن ن ن ن ن ن ننىل ه ن ن ن ن ن ننث قط ن ن ن ن ن ننىلع
ن60ا ص
ط ن ن نناق اقا ن ن ننها فق ن ن ننىلب نن افقا ن ن نننن عسلخمن ن نن :كاىل ئ ن ن ننىلر لداعشن ن ن ناف :لن ل ن ن نني لدلق ن ن ننىلسن يف لدإق ن ننه لإلو ن ننامي الدق ن ننىللنن لدن ن نننسيا ف 58
61ن .)63
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وفي جميع األحواؿ ،فقد استبعد المشرع السوري مف نطاؽ التخفيؼ المعطى لمجرائـ السياسية ،الجرائـ
الواقعة عمى أمف الدولة الخارجي ،كالخيانة ،والتجسس ،والصالت غير المشروعة بالعدو ،والنيؿ مف ىيبة
الدولة ومف الشعور القومي.
معاممة المجرمين السياسيين في القانون السوري:
يعامؿ القانوف السوري المجرميف السياسييف معاممة خاصة ،يميزىـ بيا عف غيرىـ مف المجرميف
العادييف .ونذكر فيما يأتي بعض أوجو ىذه المعاممة:
1ػ ألغت المادة  197مف قانوف العقوبات السوري عقوبات اإلعداـ واألشغاؿ الشاقة والحبس مع التشغيؿ
في الجريمة السياسية ،واستبدلت بيا عقوبات االعتقاؿ المؤبد أو المؤقت أو الحبس البسيط .وعمى
القاضي أف يستبدؿ عقوبة االعتقاؿ المؤبد بعقوبة اإلعداـ أو عقوبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة ،وعقوبة
االعتقاؿ المؤقت بعقوبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة ،وعقوبة الحبس البسيط بعقوبة الحبس مع التشغيؿ
(ـ  37ػ 40و  197ؽ.ع).
2ػ ال يجيز القانوف السوري تسميـ المجرميف السياسييف إلى دولة أخرى.
وىذا المبدأ الذي نص عميو المشرع صراحة في المادة  34مف قانوف العقوبات ،أخذ بو في سائر
االتفاقيات القضائية المعقودة بيف سورية والدوؿ العربية واألجنبية.
3ػ تمنح أنظمة السجوف امتيا اًز خاصاً لممجرميف السياسييف بالنسبة لمكاف التوقيؼ ،ولممعاممة أثناء تنفيذ
العقوبة المحكوـ بيا داخؿ السجف ،كالوضع في أماكف خاصة ،واطالة أوقات الفسحة ،والسماح
بقراءة الصحؼ والكتب ،وعدـ ارتداء مالبس السجناء ،والحؽ في طمب طعاـ مف الخارج ،وعدـ
اإللزاـ بالعمؿ.
4ػ يناؿ المجرموف السياسيوف العفو العاـ أكثر مما ينالو المجرموف العاديوف .فكثي اًر ما يصفح السياسيوف
الذيف يمتمكوف زماـ السمطة عف خصوميـ المحكوميف بجرائـ سياسية ارتكبت ضد نظاـ الحكـ ،أو
ضد الفئة السياسية الحاكمة.
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ب -الجريمة العسكرية
تعريف الجريمة العسكرية:
الجريمة العسكرية ىي كؿ سموؾ فيو اعتداء عمى المصمحة العسكرية(.)23
والمصمحة العسكرية محؿ الحماية الجزائية ،تحددىا القوانيف واألنظمة العسكرية ،بما توجيو إلى أفراد
القوات المسمحة أو األفراد العادييف مف أمر أو نيي ،وما تفرضو عمييـ مف واجبات.
والجرائم العسكرية في سورية مقننة في قانوف العقوبات العسكري وأصوؿ المحاكمات العسكرية رقـ 61
الصادر في  ،1950/2/27وقانوف خدمة العمـ رقـ  115تاريخ  ،1953/10/5وعدد مف القوانيف
األخرى التي تنظـ شؤوف الجيش والقوات المسمحة.
ولمعرفة ما إذا كانت الجريمة عسكرية أـ ال ،يمكف اعتماد واحد مف المعايير الثالثة التالية:
أولً ـ صفة الجاني العسكرية ،إذا ارتكب الجريمة بسبب ممارسة واجباته العسكرية:
واستناداً ليذا المعيار:
1ػ تكوف الجريمة عسكرية إذا ارتكبيا عسكري مخالفا واجباتو العسكرية المنصوص عمييا في القوانيف
العسكرية.
2ػ وتكوف الجريمة عسكرية ػ واف كانت مف جرائـ القانوف العاـ ػ إذا ارتكبيا عسكري بسبب ممارستو
ألعماؿ وظيفتو.
ثانياً ـ صفة المجني عميه العسكرية ،إذا وقعت الجريمة عميه بسبب ممارسته واجباته العسكرية:
واستناداً ليذا المعيار ،تكوف الجريمة عسكرية ػ واف كانت مف جرائـ القانوف العاـ ػ إذا ارتكبت عمى
عسكري بسبب ممارستو ألعماؿ وظيفتو.

 ) 1د انونن :يف بعافن لنادن لدعنن اف ا سلخمنن:ر هت .فنناح اننلهت لدعئن يا لنادن لدعنن اف يف لداعشناف :لد نننفذ الدلقننىلسنا سوننىلد هتكانننسلها خمىلمعن لدقننىلها ا
1996ا ص  241ن276ا هت .اجن لدقننىلهتس ك ن لدعشننمخ ك ن ا ذلبمن لدقننىللنن لنئننىل ي لدعنن اي ن هتسلون مقىلسلن ا سوننىلد هتكانننسله قن مت ح ك من
لحلقنق ن خمىلمع لدقىلها ا 1999ا ص  23امىل ع هىلا ا ص  83امىل ع هىل.
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ثالثاً ـ محل الجريمة:
واستناداً ليذا المعيار ،تكوف الجريمة عسكرية ،إذا وقعت مف عسكري أو مف غير عسكري ،عمى مباني
الجيش والقوات المسمحة أو معداتيا أو أسمحتيا أو ميماتيا أو مستودعاتيا أو مصانعيا أو مركباتيا أو
طائراتيا أو سفنيا أو أسرارىا ،أو أي شيء مف أشيائيا.
أنواع الجرائم العسكرية:
الجرائـ العسكرية عمى نوعيف:
أولً ـ الجرائم العسكرية الصرفة:
ىي األفعاؿ التي يرتكبيا عسكريوف ،مخالفيف بيا واجباتيـ العسكرية المبينة في القوانيف واألنظمة
العسكرية ،وال نظير ليا في القوانيف الجزائية العادية .ومف ىذه األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ عسكرية :تخمؼ
المكمفيف بخدمة العمـ أو بخدمة عسكرية عف االلتحاؽ بقطعاتيـ ،وفرار العسكري ،وتمنع العسكري عف
تنفيذ األوامر ،وعصياف العسكرييف ألوامر رؤسائيـ ،ومخالفة التعميمات العسكرية..
ثانياً ـ الجرائم العسكرية المختمطة:
وىي الجرائـ التي تنص عمييا القوانيف الجزائية العادية ،وينظميا في الوقت ذاتو قانوف العقوبات العسكري
والقوانيف العسكرية األخرى ،عمى نحو خاص القترافيا مف قبؿ عسكري ،أو لوقوعيا عمى عسكري ،أو
لمساسيا بأشياء عسكرية .ومف ىذه الجرائـ :أعماؿ الشدة الواقعة عمى الرؤساء وتحقيرىـ ،واساءة
استعماؿ السمطة ،وسرقة أشياء الجيش ،وانتماء العسكرييف إلى األحزاب السياسية ،والخيانة والتجسس
والتجنيد لصالح العدو...
أهمية التفريق بين الجرائم العادية والجرائم العسكرية:
لمتفريؽ بيف الجرائـ العادية والجرائـ العسكرية أىمية تتعمؽ بالموضوع والشكؿ ،ومف أىـ وجوه ىذا التفريؽ
نذكر ما يمي:
أولً ػ تتصؼ العقوبات المنصوص عمييا في قانوف العقوبات العسكري والقوانيف العسكرية األخرى بالشدة
إذا ما قيست بالعقوبات المنصوص عمييا في القوانيف الجزائية العادية.
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ثانياً ػ تختص بالنظر في الج ارئـ العسكرية المحاكـ العسكرية .وتؤلؼ ىذه المحاكـ وفؽ القواعد التي
وضعيا قانوف العقوبات العسكري وأصوؿ المحاكمات العسكرية .وقد نظـ ىذا القانوف أيضاً أعماؿ النيابة
العامة العسكرية ،وقاضي التحقيؽ العسكري ،والضابطة العدلية العسكرية ،واختصاص المحاكـ العسكرية،
وسير اإلجراءات أماميا ،وطرؽ الطعف بأحكاميا ،وتنفيذ ىذه األحكاـ...
ثالثاً ػ تقضي األعراؼ الدولية بعدـ جواز تسميـ األشخاص الذيف يرتكبوف الجرائـ العسكرية الصرفة .وىذا
ما أخذ بو التشريع السوري ،وأكدتو االتفاقيات القضائية المعقودة بيف سورية والدوؿ العربية واألجنبية.
ج -الجريمة القتصادية
تعريف الجريمة القتصادية:
الجريمة االقتصادية كما حددتيا المادة الثالثة مف قانوف العقوبات االقتصادية الصادر بالمرسوـ التشريعي
تاريخ  1966/5/15ىي:
«كؿ فعؿ مف شأنو إلحاؽ الضرر باألمواؿ العامة وبعمميات إنتاج السمع والخدمات وتوزيعيا وتداوليا
واستيالكيا ،وتعاقب عميو القوانيف التي تيدؼ إلى حماية األمواؿ العامة واالقتصاد القومي والسياسة
االقتصادية»(.)24
وواضح مف ىذا التعريؼ أف معيار الجريمة االقتصادية يتحدد بطبيعة الجريمة مف جية ،وبيدؼ القانوف
الذي ينص عمى التجريـ والعقاب مف جية أخرى.
أولً ـ طبيعة الجريمة:
وتكشؼ عف طبيعة الجريمة االقتصادية ػ وفؽ أحكاـ المادة الثالثة مف قانوف العقوبات االقتصادية ػ
آثارىا .وىذه اآلثار ىي إلحاؽ الضرر (أو احتماؿ إلحاؽ الضرر) باألمواؿ العامة وبعمميات إنتاج السمع
والخدمات وتداوليا وتوزيعيا واستيالكيا.

 ) 1د انو :يف هتسلو لنال ث لالقاجلىلهتف سلخم :كاىل ئىلر شاح قىللنن لدعقن ىل لالقاجلنىلهتيا مطجنانىل خمىلمعن هتمعشنقا هتمعشنقا 2002ا هت .غننىلن س نىلحا
قىللنن لدعقن ىل لالقاجلىلهتيا مئعشنسل لحل يب لحلقنقم ا ريا ا .2004
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ثانياً ـ هدف القانون الذي ينص عمى التجريم والعقاب:
ويتمثؿ ىذا اليدؼ بحماية األمواؿ العامة واالقتصاد القومي والسياسة االقتصادية .وقد أعطت المادة
الثالثة مف قانوف العقوبات االقتصادية عدداً مف األمثمة عمى التشريعات التي تعمؿ عمى تحقيؽ ىذا
اليدؼ  ،وىي التشريعات المتعمقة بالتمويف والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعـ الصناعة واالئتماف
والتأميف والنقؿ والتجارة والشركات والجمعيات التعاونية والضرائب وحماية الثروة الحيوانية والمائية
والمعدنية.
ومف الجدير بالذكر أف معيار الجريمة االقتصادية ،إذا كاف يحتوي عنصريف ،كما أوضحنا قبؿ قميؿ ،فإف
ىذيف العنصريف يمتقياف ،ويكمؿ كؿ واحد منيما اآلخر بصورة دائمة .فالتشريعات التي تيدؼ إلى حماية
األمواؿ العامة واالقتصاد القومي والسياسة االقتصادية ىي التي تعاقب عمى األفعاؿ التي مف شأنيا
إلحاؽ الضرر باألمواؿ العامة وبعمميات إنتاج السمع والخدمات وتوزيعيا وتداوليا.
ومف أمثمة الجرائـ االقتصادية في التشريع السوري :مخالفات أحكاـ قانوف التمويف ،وجرائـ الغش
والتدليس ،والجرائـ التي يتضمنيا قانوف العقوبات االقتصادية ،وجرائـ التيريب ،وجرائـ النقد.
أهمية التفريق بين الجرائم العادية والجرائم القتصادية:
لمتفريؽ بيف الجرائـ العادية والجرائـ االقتصادية أىمية مف النواحي التالية:
أولً ـ األحكام المتعمقة بالجريمة:
1ػ يعاقب قانوف العقوبات االقتصادية عمى الشروع في الجريمة االقتصادية بعقوبة الجريمػة التامػة
(ـ .)31أما قانوف العقوبات العاـ فيعطي الحؽ لمقاضي بتخفيض العقوبة في الشروع ضمف حدود
معينة إذا رأى موجبا لذلؾ (ـ199ػ.)202
2ػ يساوي قانوف العقوبات االقتصادية بيف الفاعؿ والمتدخؿ الذي كانت مساعدتو ثانوية .وىذا يعاقب بأقؿ
مف عقوبة الفاعؿ (ـ.)219
ثانياً ـ األحكام المتعمقة بالعقوبة:
1ػ تتصؼ العقوبات المنصوص عمييا في القوانيف االقتصادية بالشدة إذا ما قيست بالعقوبات المنصوص
عمييا في القوانيف الجزائية العادية.
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 2ػ يتحتـ الحكـ بالحد األعمى لمعقوبات المنصوص عمييا في قانوف العقوبات االقتصادية كمما اجتمع
التعمد مع الضرر الجسيـ (ـ ،)29في حيف أف الحكـ بالحد األعمى لمعقوبة في قانوف العقوبات
العاـ أمر جوازي متروؾ لتقدير القاضي.
ثالثاً ـ األحكام المتعمقة بالتقادم:
ال تسقط حقوؽ الدولة مف ضرائب ورسوـ وأمواؿ عامة وخالفيا مما يتعمؽ بالجرائـ االقتصادية ،إال
بالتقادـ العاـ ،أي بخمس عشرة سنة (ـ  36ؼ أ مف قانوف العقوبات االقتصادية) ،بينما يكتمؿ التقادـ
العادي عمى بعض األمواؿ العامة بأربع سنوات ،وعمى بعضيا اآلخر بخمس سنوات.
رابعاً ـ شرط مقدار الضرر:
ال تطبؽ أحكاـ قانوف العقوبات االقتصادية إال إذا كاف الضرر الناتج عف الجرـ ،أو النفع الذي قصد
الفاعؿ اجتالبو منو ،يتجاوز مائة ألؼ ليرة في الجرائـ المقصودة ،ومائتي ألؼ ليرة في الجرائـ غير
المقصودة(ـ  28ؼ/ب مف قانوف العقوبات االقتصادية المعدلة بالمرسوـ التشريعي رقـ  4لعاـ .)2000
واستثنى قانوف العقوبات االقتصادية مف تطبيؽ شرط الضرر ،الجريمتيف المنصوص عمييما في المادتيف
 8و  .21واألولى تتعمؽ بالقياـ (بقصد جمب المنفعة أو إلحاؽ الضرر) بتعييف عماؿ أو مستخدميف أو
موظفيف ،أو منحيـ ترفيعات أو تعويضات أو مكافآت ميما كاف نوعيا بصورة مخالفة لمقوانيف واألنظمة،
أما الثانية فتتعمؽ بالغش في نوعية اإلنتاج في القطاع العاـ وفي سائر الصادرات والمستوردات والسمع
االستيالكية ،أو ارتكاب كؿ ما مف شأنو أف يضعؼ الثقة الخارجية أو الداخمية باقتصاد البالد.

133

تمارين:
حدد اإلجابات الصحيحة مف ما يمي:
 .1يجيز القانوف السوري تسميـ المجرميف السياسييف إلى دولة أخرى.

 .2يناؿ المجرموف العاديوف العفو العاـ أكثر مما ينالو المجرموف السياسيوف.
 .3معيار الجناية أو الجنحة أو المخالفة في التشريع السوري ىو العقوبة المنصوص عمييا في القوانيف
الجزائية لمفعؿ المقترؼ.

 .4العقوبات الجنائية السياسية ىي اإلعداـ ،واالعتقاؿ المؤبد ،واالعتقاؿ المؤقت ،واإلقامة الجبرية ،والتجريد
المدني.

 .5العقوبات الجنائية العادية ىي اإلعداـ ،واألشغاؿ الشاقة المؤبدة ،واالعتقاؿ المؤبد ،واألشغاؿ الشاقة
المؤقتة ،واالعتقاؿ المؤقت.

 .6تكوف الجريمة عسكرية واف كانت مف جرائـ القانوف العاـ إذا ارتكبيا عسكري بسبب ممارستو ألعماؿ
وظيفتو.

اإلجابات الصحيحة ىي 6 ، 5 ، 3
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 -3الركف المادي لمجريمة
الكممات المفتاحية:
الكياف المادي لمجريمة  -الفعؿ  -السموؾ  -الرابطة السببية  -الضرر  -جرائـ الخطر  -مراحؿ
الجريمة  -الجريمة التامة  -الجريمة المستحيمة  -الشروع الناقص  -الشروع التاـ  -العدوؿ االختياري -
االستحالة القانونية  -االستحالة المادية  -الجريمة الظنية.

الممخص:
البد في كؿ جريمة مف كياف مادي يعبر عف حقيقتيا المادية .وىذا الكياف ال يظير في العالـ الخارجي،
وال يكوف لو وجود فيو ،إال بقياـ الشخص (أو عدـ قيامو) بأفعاؿ مادية محسوسة ،نص القانوف عمى
تجريميا ،وبناء عميو فإف الركف المادي لمجريمة يتكوف مف ثبلثة عناصر :سموؾ إيجابي أو سمبي،
ونتيجة يحققيا ىذا السموؾ ،وعبلقة سببية تربط السموؾ بالنتيجة.

األىداؼ التعميمية:
في نياية ىذا الفصؿ يتوجب عمى الطالب معرفة المقصود مف ما يمي:
 .1طبيعة البناء المادي لمجريمة.

 .2نظرية الشروع في الجريمة أو المحاولة.
 .3أىداؼ المشرع في التجريـ والعقاب.
 .4نظرية الجريمة المستحيمة.

 .5موقؼ المشرع السوري مف الجريمة المستحيمة.
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الركف المادي لمجريمة
ماىية الركف المادي:
البد في كؿ جريمة مف كياف مادي يعبر عف حقيقتيا المادية .وىذا الكياف ال يظير في العالـ الخارجي،
وال يكوف لػو وجود فيو ،إال بقياـ الشخص (أو عدـ قيامو) بأفعاؿ مادية محسوسة ،نص القانوف عمى
تجريميا.
وعمى ىذا األساس ،فإف الركف المادي لمجريمة يتكوف مف ثبلثة عناصر:
سموؾ إيجابي أو سمبي ،ونتيجة يحققيا ىذا السموؾ ،وعبلقة سببية تربط السموؾ بالنتيجة.
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عناصر الركف المادي
تقسيـ:
يتألؼ الركف المادي لمجريمة ،مف حيث المبدأ ،مف ثبلثة عناصر ىي:
1ػ السموؾ.
2ػ النتيجة.
3ػ عبلقة السببية.

السموؾ
السموؾ ىو المظير الخارجي لمركف المادي لمجريمة .فمف المعروؼ أف فكرة الجريمة ىي أوؿ ما ينشأ في
ذىف الفرد .وىذه الفكرة ىي مجرد نشاط نفساني ال يمكف وصفو بالسموؾ .ولكف متى ما بدأت ىذه الفكرة
بالتحقؽ في العالـ الخارجي بنشاط إيجابي أو موقؼ سمبي ،عدت سموكا.
أ -النشاط اإليجابي:
النشاط اإليجابي صورة مف صور السموؾ ،تتمثؿ في الحركة التي يقوـ بيا الفرد مستخدما أحد أعضاء
جسده ،لتحقيؽ نتيجة معينة .وىذه الحركة يمكف أف تحدث بتحريؾ اليديف أو الساقيف أو الرأس أو
المساف .فمف يريد قتؿ إنساف ،فإنو يحتاج إلى أف يمسؾ بوسيمة مبلئمة إلحداث الوفاة ،وأف يستعمميا
لتحقيؽ ىذه النتيجة .ومف يريد سرقة ماؿ ،فإنو يحتاج إلى استعماؿ يده في أخذ ىذا الماؿ .ومف يريد
تحريض الجند عمى العصياف ،فإنو يحتاج إلى تحريؾ لسانو لمنطؽ بألفاظ فييا تحريض عمى العصياف.
ب -الموقؼ السمبي:
الموقؼ السمبي ىو صورة ثانية مف صور السموؾ تتمثؿ «بامتناع الفرد عف تأدية واجب قانوني»(.)1
ونستخمص مف ىذا أف الموقؼ السمبي يقوـ عمى عنصريف:

 )1راجع يف هذا املعىن :د .حممود جنيب حسين ،شرح قانوف العقوبات اللبناين ،القسم العاـ ،ؼ  ،283ص .273

137

1ػ االمتناع عف القياـ بعمؿ:
واالمتناع ىنا موقؼ سمبي ،أي أنو ليس عدما ،وانما ىو ظاىرة مادية ،ليا وجودىا وكيانيا في العالـ
الخارجي .وىو غير السكوف المعروؼ في القانوف الطبيعي ،الذي يتمثؿ في الوقوؼ الكمي عف الحركة.
إنو موقؼ ُيحدث فراغاً في العالـ الخارجي ،كاف مف واجب الممتنع أف يمؤله بنشاط إيجابي .ومثاؿ ذلؾ
امتناع الشاىد عف الذىاب إلى المحكمة لئلدالء بشيادتو ،وامتناع الوالد عف إببلغ دائرة األحواؿ المدنية

عف كؿ والدة أو وفاة تقع في أسرتو ،وامتناع المطموب إلى خدمة العمـ عف تمبية الدعوة الموجية إليو مف
قبؿ السمطات العسكرية المختصة.
2ػ الواجب القانوني:
يستمد االمتناع وجوده وكيانو مف الواجب الذي يفرضو القانوف عمى شخص الممتنع ،أي مف السموؾ
اإليجابي الذي يمزـ الشارع شخصاً معينا بالقياـ بو .فالشاىد يكمفو القانوف بواجب المثوؿ أماـ المحكمة
لئلدالء بشيادتو ،وعميو أداء ىذا الواجب ،وامتناعو عف أدائو موقؼ سمبي يعاقب عميو القانوف .والمكمؼ
بأداء خدمة العمـ ،يتوجب عميو تمبية دعوة السمطة المختصة ،في المكاف والزماف المذيف تحددىما لو،
وامتناعو عف تمبية الدعوة موقؼ سمبي يعاقب عميو القانوف(.)2
وال يشترط أف يكوف القانوف الجزائي ىو مصدر الواجب القانوني .فالواجب القانوني ىنا مطمؽ ،ويمكف أف
تنص عميو أي قاعدة قانونية مف قواعد القانوف الجزائي أو المدني أو اإلداري أو غيرىا .كما يجوز أف
يفرض الواجب بنص العقد ،كالتعاقد مع شخص عمى تقديـ الطعاـ لشخص عاجز عف إطعاـ نفسو.
ويجوز أيضاً أف يفرض الواجب بقواعد العرؼ ،كعناية الوالديف بطفميما ،وعناية األبناء بوالدييما
العاجزيف ،وعناية الزوج بزوجو.

 )1من أمثلة جرائم االمتناع املذكورة يف قانوف العقوبات السوري غًن ما ذكر :امتناع السوري عن التبليغ عن اجلنايات الواقعة على أمن الدولة بعد علمه
بأمرهػػا ـ ،) 388وإمهػػاؿ املوإ ػ إع ػ ـ السػػلية ذات الي ػ حية عػػن جنايػػة أو جن ػػة عػػرؼ ػػا أقنػػا قيامػػه بوإي تػػه أو يف مع ػػر قيام ػػه ػػا ـ
 ،)389وترؾ الولد وهو يف حالة احتيػاج ـ ،)487واالمتناع عن دفع الن قة احملكػوـ ػا ـ .)488هػذا فالػ عػن وجػود كثػًن مػن جػرائم االمتنػاع
يف القوانٌن اخلاصة ،كاالمتناع عن التبليغ عن املواليد والوفيات املنيوص عليه يف قانوف األحواؿ املدنية.
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النتيجػػة
يقصد بالنتيجة األثر الناجـ عف النشاط اإلجرامي .وىذه النتيجة غالبا ما تمثؿ «حقيقة مادية» ،أي
تظير بصورة أثر مادي ضار لػو وجوده المحدد في العالـ الخارجي ،كالموت في جريمة القتؿ ،وانتقاؿ
الماؿ المسروؽ إلى حيازة الجاني في جريمة السرقة ،والبضاعة المغشوشة في جريمة الغش ،وبيع سمعة
استيبلكية بسعر أعمى مف السعر المحدد ليا في جريمة مخالفة أحكاـ قانوف التمويف.
وقد تكوف النتيجة مجرد «حقيقة قانونية» ،ال تحمؿ أي ضرر مادي ألحد ،وانما تتمثؿ في اعتداء عمى
حؽ يحميو القانوف ،كحمؿ سبلح ممنوع ،واالتفاؽ الجنائي ،وانتحاؿ صفة عسكرية ،واالمتناع عف التبميغ
عف الوالدات والوفيات ..الخ.
وعمى أي حاؿ فإف مفيوـ «الحقيقة القانونية» ىذا يمكف تعميمو أيضاً عمى الجرائـ التي تنتج أث اًر مادياً
محسوساً في العالـ الخارجي ،ألف القتؿ ىو اعتداء عمى حؽ الحياة ،والسرقة اعتداء عمى حؽ الممكية،
والغش وبيع سمعة بسعر أعمى مف السعر المحدد ليا ،فييما اعتداء عمى حؽ األفراد في الحماية
االقتصادية مف الجشع واالستغبلؿ.
وفي أغمب الجرائـ تكوف النتيجة ضارة ،أي تحدث ضر اًر مادياً ،كالقتؿ والسرقة والحرؽ وقطع األشجار
واتبلؼ المحصوالت الزراعية ،أو تحدث ضر اًر معنوياً كالتحقير والقدح والذـ .وتسمى ىذه الجرائـ بػ
«جرائـ الضرر» .ولكف بالمقابؿ فإف عدداً مف الجرائـ ال ينتج عنو أي ضرر مادي أو معنوي،
كالتحريض عمى ارتكاب جريمة مف الجرائـ مف غير أف ترتكب ىذه الجريمة (ـ  217مف قانوف العقوبات
السوري) ،والمؤامرة عمى أمف الدولة (ـ  ،)262وحيازة السبلح بغير ترخيص (ـ  ،)314واالتفاؽ الجنائي
(ـ  ،)325وانتحاؿ الصفات أو الوظائػؼ (ـ 381ػ ،)384وتقميد خاتـ الدولة والعبلمات الرسمية (ـ
427ػ ،)429وتزوير العممة واإلسناد العامة دوف استعماليا (432ػ ،)439وتزوير الطوابع دوف استعماليا
(ـ442ػ .)441وتسمى ىذه الجرائـ بػ «جرائـ الخطر».
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عالقة السببية
يشترط لتحقيؽ الكياف المادي لمجريمة وجود رابطة سببية بيف الفعؿ والنتيجة؛ أي أف يكوف الفعؿ ىو
سبب وقوع النتيجة .أما إذا وقعت النتيجة مستقمة عف الفعؿ ،وأمكف فصميا عنو ،فإف الكياف المادي
لمجريمة ال يتحقؽ ،وبالتالي فبل يعود ممكنا إسناد ىذه النتيجة إلى مرتكب الفعؿ( .)3فقد يعتدي شخص
عمى آخر بالضرب البسيط ،ثـ يموت المجنى عميو بعد حيف بحادث سيارة ،أو بمرض يصيبو .فإذا تبيف
أف الضرب لـ يسبب الوفاة ،فبل يسأؿ الضارب عف موت المجنى عميو ،لعدـ وجود عبلقة سببية بيف
فعؿ الضرب والموت.
أ -معيار عالقة السببية:
ال تقع الجرائـ دائماً بفعؿ واحد إيجابي أو سمبي .فقد تتعدد األفعاؿ ،وقد تساىـ في إحداث النتيجة
الجرمية أفعاؿ أخرى سابقة أو مقارنة أو الحقة لمفعؿ األوؿ ،وربما تشترؾ كؿ ىذه األفعاؿ أو بعضيا في
إحداث النتيجة ،أو تقع النتيجة بسبب فعؿ واحد منيا فقط .فمو افترضنا أف شخصاً أطمؽ النار عمى
المجنى عميو ،فأصابو إصابة خفيفة في ذراعو ،ونقؿ المصاب إلى المستشفى إلسعافو ،فاصطدمت عربة
اإلسعاؼ في الطريؽ بسيارة أخرى مما أدى إلى إصابتو بكسر في ساقو ،وفي المستشفى أىمؿ الطبيب
عبلجو ،فساءت حالتو الصحية ،وتأخر شفاؤه ،وفجأة شب حريؽ في المستشفى أصابو بإصابات قاتمة،
قضى نحبو عمى أثرىا .فمف ىو المسؤوؿ عف الموت؟ العيار الناري؟ أـ حادث االصطداـ؟ أـ الطبيب؟
أـ حريؽ المستشفى؟
وآخر وضع السـ في طعاـ غريمو ،وقبؿ موت المجنى عميو ،عاجمو خصـ ثاف برصاصة أصابتو في
مقتؿ ،فمف ىو المسؤوؿ عف الموت؟ واضع السـ ،أـ مطمؽ النار؟.

 )1راجػػع يف دراع ػػة ع ق ػػة الس ػ ببية يف ق ػػانوف العقوب ػػات د .حممػػود جني ػػب حس ػػين ،ع قػػة الس ػػببية يف ق ػػانوف العقوبػػات ،دار الن ال ػػة العربي ػػة ،الق ػػاهرة،

 ،1983د .حممد ال اضل ،اجلرائم الواقعة على األشخاص ،اليبعة الثالثة ،ميابع فىت العرب ،دمشق،1965 ،
 ص 206ػ ،264وراجع كتابنا :شرح قانوف العقوبات ػ القسم العاـ ،مرجع عابق ،طبعة  ،2007ؼ 187ػ ،196ص 288ػ.304
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وشخص وجو إىانة إلى آخر أماـ جمع مف الناس ،فأدى انفعاؿ المجني عميو الشديد إلى إصابتو بأزمة
قمبية أودت بحياتو ،ثـ تبيف أنو مصاب بمرض قمبي سابؽ( ،)4فيؿ يعد موجو الفعؿ المييف مسؤوالً عف
موت الضحية؟
لقد انقسـ الفقياء حوؿ ىذا الموضوع ،وظيرت مجموعة مف النظريات ،حاولت كؿ واحدة منيا وضع
معيار لمعبلقة بيف الفعؿ والنتيجة .وسنكتفي بذكر أكثر ىذه النظريات شأناً( ،)5ثـ ننتقؿ إلى بياف رأي
المشرع السوري:

أوالً ػ نظرية السببية المباشرة:
وترى ىذه النظرية أف مسؤولية الجاني ال تكوف متحققة إال إذا كاف فعمو متصبل بالنتيجة اتصاال مباش اًر،
أما إذا تدخمت بيف فعمو والنتيجة أفعاؿ أو عوامؿ أخرى ،كخطأ الطبيب ،أو حادث اصطداـ عربة
اإلسعاؼ أثناء نقؿ المجني عميو إلى المستشفى ،أو مرض سابؽ أصيب بو ،فبل يسأؿ عف النتيجة
النيائية التي ىي موت المجنى عميو ،وانما يسأؿ فقط عف النتيجة التي تولدت عف فعمو مباشرة ،كالجرح
البسيط ،أو العاىة الدائمة ،أو ما شابو ذلؾ .وقد قاؿ بيذه النظرية بعض الفقياء اإلنكميز ،ومنيـ الفقيو
«فرانسيس باكوف» ،وبعض الفقياء األلماف ،ومنيـ الفقيو «أورتماف» ،كما أخذ بيا القضاء الفرنسي في
جرائـ القتؿ العمد.
ثانياً ػ نظرية السبب األقوى:
لـ يقبؿ الشراح األلماف بنظرية السببية المباشرة لضيقيا ،ولعدـ مساءلة الجاني عف نتائج يقتضي المنطؽ
إلحاقيا بفعمو ،فأوجدوا نظرية السبب األقوى أو السبب الفعاؿ .ويكوف الجاني حسب ىذه النظرية مسؤوالً
عف النتيجة ،إذا كاف فعمو ىو السبب األقوى بيف األفعاؿ األخرى التي ساىمت في إحداث النتيجة .أو
بعبارة أخرى ،إذا كاف فعمو ىو السبب األساسي ،وكانت األفعاؿ األخرى مجرد عوامؿ مساعدة.

 )1راجػػع يف ذل ػ ق ػرار حمكمػػة الػػنق :السػػورية الش ػ ًن :جنػػا  644ؽ  686ت  ،1960/12/10ـ.ج ،ؼ  2297ص  ،2353وقرارهػػا جن ػػا
 745ؽ  768ت  ،1962/2/24ـ.ج ،ؼ  2298ص .2358
 )2مػػن النيريػػات الػ عاجلػػا مشػػكلة السػػببية باإلضػػافة إا النيريػػات الػ شػػرحناها يف هػػذا الكتػػاب :نيريػػة السػػبب األ ػػًن ،ونيريػػة ا ػػت ؿ التػوازف،
ونيري ػػة الت رق ػػة ب ػػٌن الق ػػو املت رك ػػة وان ػػاالت الس ػػاكنة ،وكل ػػا نيري ػػات أملاني ػػة ،ونيري ػػة الس ػػبب الال ػػروري ،وهػ ػ نيري ػػة روع ػػية ،ونيري ػػة الس ػػبب
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وقد جوبيت ىذه النظرية بانتقاد جوىري ،يقوـ عمى أف تقسيـ العوامؿ التي أدت إلى وقوع النتيجة ،إلى
عوامؿ أساسية وعوامؿ مساعدة ،ىو تقسيـ معيب .فمف غير الممكف في ظروؼ الجرائـ المتشابكة عادة،
إجراء عممية فرز لؤلفعاؿ ،وتوزيعيا بيف قوي وضعيؼ .فضبلً عف أف العوامؿ الضعيفة ،عمى الرغـ مف
أف ضعفيا ،كثي اًر ما تكوف ضرورية إلحداث النتيجة ،أو بعبارة أخرى ما كاف مف الممكف لمنتيجة أف
تحدث لوال وجودىا.
ليذا تحوؿ الفقياء األلماف عف ىذه النظرية إلى نظرية أخرى سموىا نظرية تعادؿ األسباب.
ثالثاً ػ نظرية تعادؿ األسباب:
()6

وىذه النظرية

ىي أوسع النظريات التي عالجت مشكمة السببية .وقد أسسيا العالـ األلماني «فوف بوري»

وس ادت الفقو األلماني الحديث .وىي ترى أف جميع األفعاؿ التي تتدخؿ في إحداث النتيجة الجرمية
متعادلة أو متساوية ،وبالتالي تكوف سبباً في حدوثيا ،بصرؼ النظر عف مقدار مساىمة كؿ واحد منيا
وأىميتو في إحداث ىذه النتيجة .فإذا افترضنا أف شخصاً وضع سماً في طعاـ المجني عميو ،وكاف ىذا
السـ غير كاؼ إلحداث الوفاة ،ولكف المجني عميو لـ يمؽ العناية الكافية مف الطبيب ،فساءت حالتو
الصحية ،وطاؿ أمد عبلجو ،إلى أف شب حريؽ في المستشفى أودى بحياتو ،فإف الجاني في ىذه الحالة
يعد مسؤوالً عف الوفاة ،إذ لوال اعتداؤه عمى حياة المجني عميو بوضع السـ في طعامو ،لما نقؿ إلى
المستشفى ،ولما أىمؿ الطبيب في عبلجو ،ولما طالت مدة مكوثو عمى فراش المرض ،إلى أف صادؼ
وجوده في المستشفى ساعة الحريؽ ،وموتو متأث اًر مف حروقو.
وال يعفى الجاني مف مسؤولية الوفاة ،إال إذا كانت ناجمة عف سبب ال عبلقة لفعمو بو .كمف يطمؽ النار
عمى شخص وىو في مركب فيجرحو ،ثـ تيب عاصفة فتغرؽ المركب .فيبوب العاصفة عامؿ ال عبلقة
لو بفعؿ الجاني ،ولـ يحصؿ نتيجة ىذا الفعؿ ،عمى عكس المثاؿ األوؿ ،فموال فعؿ الجاني لما وجد
الضحية في المستشفى ساعة الحريؽ.
وقد أخذ عمى ىذه النظرية أنيا توسع في مفيوـ السببية ،وتؤدي إلى قبوؿ توالد العمؿ واألسباب ،والى
مسؤولية الجاني عف عوامؿ نادرة وبعيدة االحتماؿ ومنقطعة كمياً عف فعمو.
 )1راجع يف شرح نيرية تعػادؿ األعػباب ،علػى وجػه اخليػوص ،د .حممػود جنيػب حسػين ،شػرح قػانوف العقوبػات ػ القسػم العػاـ ،النيريػة العامػة للجر ػة،
والنيرية العامة للعقوبة والتدبًن االحرتازي ،اليبعة اخلامسة ،دار الن الة العربية ،القاهرة  ،1982ؼ 318ػ ،322ص 281ػ.285
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رابعاً ػ نظرية السببية المالئمة:
ىذه آخر نظرية قاؿ بيا الفقياء األلماف .وقد أسسيا الفقيو األلماني «فوف كريس» .وىي تقوؿ بمسؤولية
الجاني ع ف النتيجة التي تترتب عمى فعمو عادة بصورة مباشرة ،وبمسؤوليتو فوؽ ذلؾ ،عف نتائج فعمو ،إذا
كانت ىذه النتائج مألوفة بالنسبة لمظروؼ والعوامؿ التي وقع فييا الفعؿ .فإذا أطمؽ الجاني النار عمى
المجني عميو فأصابو بجراح ،وأىمؿ الطبيب إىماال يسي اًر في عبلجو ،فازدادت جسامة إصابتو وتوفي
عمى أثر ذلؾَّ ،
عد الجاني مسؤوالً عف الوفاة ،ألف تقصير الطبيب وخطأه اليسير ،مف األمور المألوفة في
مثؿ ىذه الحالة .أما إذا شب حريؽ في المستشفى أثناء وجود المجني عميو فيو فاحترؽ ومات ،فبل َّ
يعد
الجاني مسؤوالً عف الوفاة ،ألف حريؽ المستشفى مف العوامؿ الشاذة وغير المألوفة في ظروؼ فعؿ إطبلؽ
النار .كما أف حريؽ المستشفى يصمح أف يكوف بحد ذاتو كافياً إلحداث الوفاة بصرؼ النظر عف إصابة
المجني عميو السابقة(.)7

ب -موقؼ المشرع السوري مف معيار عالقة السببية:
نصت المادة  223مف قانوف العقوبات عمى ما يمي:
«1ػ أف الصمة السببية بيف الفعؿ وعدـ الفعؿ مف جية وبيف النتيجة الجرمية مف جية ثانية ال ينفييا
اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو الحقة سواء جيميا الفاعؿ أو كانت مستقمة عف فعمو.
2ػ ويختمؼ األمر إذا كاف السبب الالحؽ مستقال وكافيا بذاتو إلحداث النتيجة الجرمية« .وال يكوف
الفاعؿ في ىذه الحالة عرضة إال لعقوبة الفعؿ الذي ارتكبو».
مف ىذا النص يمكننا أف نستخمص النتيجتيف التاليتيف:
1ػ أخذ المشرع السوري بأكثر النظريات اتساعاً وىي نظرية تعادؿ األسبابَّ ،
وعد الجاني مسؤوالً عف
النتيجة الجرمية إذا تضافرت أسباب متعددة عمى إحداثيا ،سواء كانت سابقة أو مقارنة أو الحقة
لفعمو ،وحتى لو أنو جيميا ،أو أنيا كانت مستقمة عف نشاطو استقبلال كامبلً.

 )1راجػع :د .السػع يد ميػي ى السػعيد ،األحكػاـ العامػة يف قػػانوف العقوبػات القػاهرة ،1962 ،ص  ،436ود .حممػود جنيػب حسػين ،املرجػع السػػابق،
ؼ 324ػ ،327ص 287ػ ، 293ود .مأموف ع مة ،قانوف العقوبات ػ القسم العاـ ،دار ال كر العريب ،القاهرة ،1979 ،ص 142ػ.147
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والبد مف اإلشارة ىنا ،إلى أف المشرع السوري لطؼ مف ىذه النظرية ،في الجرائـ الواقعة عمى
األشخاص خشية مجانبة العدالة في الحكـ ،فنص في المادة  554عمى اآلتي:
«إذا كاف الموت واإليذاء المرتكباف عف قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جيميا الفاعؿ
وكانت مستقمة عف فعمو أمكف تخفيض العقوبة بالمقدار المبيف في المادة .»111
ومف الواضح أف ىذا التخفيض ،ال يؤثر في شيء عمى مسؤولية الجاني الكاممة عف النتيجة الجرمية
التي وقعت بسبب عوامؿ يجيميا ،ومستقمة عف فعمو.
 2ػ ولكف المشرع السوري ،بعد أف تبنى مبدأ واسعا في معيار عبلقة السببية ،عاد فوضع في الفقرة الثانية
مف المادة  ،223استثناء مستمداً مف نظرية السببية المبلئمة ،فرأى أف الجاني ال يعد مسؤوالً عف
النتيجة الجرمية النيائية إذا كاف السبب البلحؽ عمى فعمو مستقبلً وكافياً بحد ذاتو إلحداثيا( .)8وىذا
ما تسميو نظرية السببية المبلئمة «السبب الشاذ غير المألوؼ» .والمثاؿ القريب ليذا الرأي ىو حريؽ
المستشفى .فالجاني ال يعد مسؤوالً عف الوفاة بسبب الحريؽ ،ألف الحريؽ سبب شاذ ،وقع مستقبلً
عف فعؿ الجاني ،وكاف كافياً بحد ذاتو إلحداث الوفاة(.)9

 )1راجع يف هذا املعىن :د .حممد ال اضل ،املبادئ العامة يف قانوف العقوبات ،ص 318 -315؛ ود .ميي ى العوج  ،القػانوف اجلنػائ العػاـ ،اجلػ
األوؿ ،النيرية العامة للجر ة ،مؤعسة نوفل ،بًنوت ،1984 ،ص .504 -499
وراجع يف الرأي املخال  ،الذي يقوؿ بأف أحكاـ ال قرة الثانية من املادة  203ه تيبيػق أيالػال لنيريػة تعػادؿ األعػباب :د .حممػود جنيػب حسػين،
شرح قانوف العقوبات اللبناين – القسم العاـ ،ؼ  ،306ص .302 -299
 )1للتوعػػع يف ع قػػة السػػببية يف عػػورية راجػػع :د .حممػػد ال اضػػل ،اجلػرائم الواقعػػة علػػى األشػػخاص ،ص  255ومػػا بعػػدها ،وراجػػع كتابنػػا :شػػرح قػػانوف
العقوبات ػ القسم العاـ ،مرجع عابق ،طبعة  ،2007ؼ 193ػ ،196ص 298ػ.304
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نظرية الشروع أو

المحاولة ( )10

La Tentative

تمييد:
تمر الجريمة عادة بمراحؿ ثبلث ،ىي :مرحمة التفكير ،تمييا مرحمة التحضير ،وأخي اًر مرحمة التنفيذ.
المرحمة األولى ػ مرحمة التفكير:
وىذه المرحمة تسمى أيضاً بالمرحمة النفسانية ،وىي التي تنبت أثناءىا فكرة الجريمة في ذىف الشخص،
وتنعقد لديو النية عمى ارتكابيا .وىذه المرحمة قد تدوـ لحظات ،وقد تستمر شيو اًر طويمة ،وأحياناً يعدؿ
صاحبيا عنيا ،وأحياناً أخرى يضعيا موضع التنفيذ .وىي في جميع األحواؿ ال يعتد بيا ،ألف القانوف ال
يعاقب عمى النوايا وسرائر النفس ،وانما يعاقب عمى األفعاؿ التي يبرزىا صاحبيا إلى حيز الوجود،
بسموؾ إيجابي أو بموقؼ سمبي.
المرحمة الثانية ػ مرحمة التحضير:
وىذه المرحمة تعقب االقتناع بالجريمة والتصميـ عمييا .فمتى تستقر فكرة الجريمة في نفس الفاعؿ يبدأ
عادة بنشاط ظاىر لئلعداد ليا ،فيشتري السبلح الذي يريد استعمالو في القتؿ ،ويراقب الشخص الذي
ينوي قتمو ،أو يعد المفاتيح وأدوات الكسر البلزمة لمسرقة ،أو يعد األدوات البلزمة لتزييؼ العممة النقدية،
ويعد السيارة التي ينوي اليرب بيا بعد الحادث ..إلى آخر ذلؾ مف أعماؿ تحضيرية الزمة لتنفيذ
الجريمة.
والقانوف السوري وأغمب القوانيف الوضعية ال تعاقب عمى ىذه المرحمة أيضاً ،مادامت الجريمة لـ تدخؿ
طور التنفيذ .والحكمة مف ذلؾ ىي أوالً إفساح المجاؿ أماـ الجاني ليتراجع عف فعمو ،ويعدؿ عف نيتو
اإلجرامية ،وىذا الموقؼ تمميو سياسة العقاب .فكـ مف مرة أعد الكثير مف الناس العدة لقتؿ أو سرقة أو
تزوير ،ولكنيـ في المحظة األخيرة يتراجعوف عف اإلقداـ عمى الفعؿ ،وييجروف مشروعيـ بصورة نيائية.
تكوف بحد ذاتيا جريمة ،فيي ليست عمى ىذا القدر مف الخطورة
وىي ثانياً أف األفعاؿ التحضيرية ،إذا لـ ّ
واألىمية إلى الحد الذي يستدعي تدخؿ المشرع بالتجريـ والعقاب .وىذه سياسة تشريعية رشيدة وواقعية
 )1يستعمل قانوف العقوبات ل ػ «الشػروع» أحيانػال ،كمػا هػو انػاؿ يف املػواد  199و  201و  ،673ويسػتعمل ل ػ «احملاولػة» أحيانػال أ ػر  ،كمػا
هػػو انػػاؿ يف امل ػواد  514و  528و  638و  .654ول ػ احملاولػػة هػػو الل ػ الش ػػائع يف ال قػػه اجل ائ ػ اللبنػػاين .وعل ػػى أي حػػاؿ ف مػػا ل ي ػػاف
مرتادفاف ومستعم ف يف األحكاـ القالائية ،وإف كاف ال قه يف عورية يل أكثر إا اعتعماؿ ل «الشروع».
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يقرىا العقؿ والمنطؽ(.)11
ويستثني القانوف السوري والقوانيف الوضعية مف ذلؾ األفعاؿ التحضيرية التي تشكؿ بحد ذاتيا جريمة،
كحيازة األسمحة الممنوعة دوف إجازة (ـ  318 -312مف قانوف العقوبات السوري) ،أو صنع المفاتيح أو
تقميدىا مع توقع استعماليا في ارتكاب جريمة السرقة (ـ  324مف قانوف العقوبات المصري).
المرحمة الثالثة ػ مرحمة التنفيذ:
أي المرحمة التي يدخؿ فييا الجاني طور تنفيذ الجريمة ،كإطبلؽ النار عمى المجني عميو ،أو أخذ مالو،
أو توقيع شيؾ ببل رصيد ،أو الشيادة أماـ القضاء زورا ،أو الغش في البضاعة المعدة لمبيع...الخ وىذه
ىي األفعاؿ المعاقب عمييا ،وىي التي تكوف جسـ الجريمة المادي.
واذا ما أتـ الجاني جميع األفعاؿ المكونة لمجريمة ،وحقؽ نتيجتيا ،فإنو يرتكب ما يدعوه الشراح بػ
«الجريمة التامة» .وىـ يدعونيا كذلؾ ،ألف جميع عناصرىا متوافرة :السموؾ والنتيجة وعبلقة السببية
بينيما .ولكف إذا لـ يتـ الفاعؿ جميع األفعاؿ البلزمة الرتكاب جريمتو ،وقاـ بتنفيذ بعض ىذه األفعاؿ ،أو
نفذىا بكامميا ،ولكف النتيجة الجرمية لـ تقع ،أو وقع جزء منيا ،فإنو يكوف في حالة تدعى قانونا بػ
«المحاولة» أو «الشروع» في ارتكاب جريمة.
وتجريـ الشروع خروج عمى القواعد العامة ،ألف عناصر الركف المادي لمجريمة غير مكتممة فيو .وقد
تجاوز المشرع ىذه القواعد ،وجرـ الشروع ،ألف سموؾ الفاعؿ يتضمف ،مف جية ،عدوانا عمى حؽ يحميو
القانوف ،أو عمى األقؿ تيديداً ليذا الحؽ عمى درجة معينة مف الخطورة يتعذر عمى المشرع السكوت عنو،
ويكشؼ مف جية أخرى ،عف خطورة إجرامية البد مف الرد عمييا بعقوبة جزائية.
وقضايا الجريمة التامة ال تتعدى نطاؽ تحديد السموؾ والنتيجة وعبلقة السببية بينيما .وقد درسنا كؿ ذلؾ
مف قبؿ .أما الشروع فيثير عدة قضايا تتعمؽ بأركاف الشروع ،والعقاب عميو ،والجريمة المستحيمة.
ولشرح ىذه القضايا ،سندرس الشروع فيما يمي:
 -1تعريؼ الشروع وأركانو.
 -2عقاب الشروع.
 -3الجريمة المستحيمة.
 ) 1راجػ ػ ػ ػ ػ ػػع :د .اػ ػ ػ ػ ػ ػػًن الشػ ػ ػ ػ ػ ػػناوي ،الشػ ػ ػ ػ ػ ػػروع يف اجلر ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،رعػ ػ ػ ػ ػ ػػالة دكتػ ػ ػ ػ ػ ػػورا  ،كلي ػ ػ ػ ػ ػػة انق ػ ػ ػ ػػوؽ ،جامع ػ ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػ ػػاهرة ،الق ػ ػ ػ ػػاهرة ،1971 ،ؼ ،91
ص 121ػ.124
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تعريؼ الشروع وأركانو
عرؼ قانوف العقوبات السوري الشروع في المادة  199بأنو:
«كؿ محاولة الرتكاب جناية بدأت بأفعاؿ ترمي مباشرة إلى اقترافيا تعتبر كالجناية نفسيا إذا لـ يحؿ
دوف إتماميا سوى ظروؼ خارجة عف إرادة الفاعؿ».
ومف ىذا التعريؼ يمكننا استخبلص األركاف الثبلثة اآلتية لمشروع:
1ػ البدء في تنفيذ الجريمة.
2ػ قصد إتماـ الجريمة.
3ػ عدـ إتماـ الجريمة لظروؼ خارجة عف إرادة الفاعؿ.
أ -البدء في تنفيذ الجريمة:
مف المعروؼ أف الفاعؿ يبدأ بتنفيذ الجريمة حينما يفرغ مف األفعاؿ التحضيرية ،وينتقؿ إلى األفعاؿ
التنفيذية .ول كف ما ىو معيار الفصؿ بيف ىذيف النوعيف مف األفعاؿ؟ ومتى نستطيع القوؿ بأف الجاني بدأ
في تنفيذ الجريمة؟
اختمؼ الفقياء في موقفيـ حوؿ ىذه الناحية ،وانقسموا إلى مذىبيف ،موضوعي وشخصي:
1ػ المذىب الموضوعي:
يرى أصحاب ىذا المذىب أف الفعؿ ال يعد بدءاً في التنفيذ إال إذا كاف داخبلً في الركف المادي لمجريمة
التي نص عمييا القانوف ،أو مكونا لظرؼ مشدد ليا.
ففي جريمة القتؿ ال يعد الفعؿ تنفيذياً إال إذا ىدد سبلمة المجني عميو الجسدية بخطر ،وفي جريمة
السرقة البد مف وضع السارؽ يده عمى الشيء الممموؾ لآلخر ،أو تسمقو جدار المنزؿ الموجود فيو
الشيء الممموؾ لمغير ،أو كسر بابو(.)12

 )1ر .د.حممػػد ال اضػػل ،املبػػادئ العامػػة يف قػػانوف العقوبػػات ،ص  ،327د.حممػػود جنيػػب حسػػين ،شػػرح قػػانوف العقوبػػات اللبنػػاين ػ القسػػم العػػاـ ،ؼ
 ،346ص 345ػ.347
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2ػ المذىب الشخصي:
ال ينظر أصحاب ىذا المذىب إلى الفعؿ المادي نفسو لتحديد طبيعة األفعاؿ التنفيذية ،وانما ينظروف إلى
الفعؿ بقدر ما يعبر عف خطورة شخصية الجاني.
فالميـ ليس ىو الفعؿ بحد ذاتو الذي يقوـ بو الجاني ،بؿ الخطورة التي يكشؼ عنيا ىذا الفعؿ عمى الحؽ
الذي يحميو القانوف .أو بعبارة أخرى أف المرجع في الفعؿ التنفيذي ،ىو مقدار الخطورة التي وصمت إلييا
شخصية الجاني ،واف دور الفعؿ الذي يقوـ بو ال يتعدى الكشؼ عف ىذه الخطورة عمى الحؽ الذي يحميو
القانوف(.)13
موقؼ المشرع السوري مف معيار البدء في التنفيذ:
أخذ المشرع السوري بالمذىب الشخصي ،ورأى أف البدء بالتنفيذ يقدر بالنظر لمفعؿ الذي يكشؼ عف أف
الجاني متجو إلى ارتكاب الجريمة مباشرة .وىذا مستنتج مف نص المادة  ،199التي تعرؼ الشروع بأنو
«كؿ محاولة ...بدأت بأفعاؿ ترمي مباشرة إلى اقترافيا .)14(»...وكممة «مباشرة» تعني أف الفاعؿ قد
وصؿ إلى مرحمة ينتفي فييا وجود حائؿ حقيقي بينو وبيف الجريمة ،وأف بإمكانو والحالة ىذه أف يمضي
مباشرة إلى تنفيذ الجريمة وقطؼ ثمارىا(.)15
والشؾ في أف اختيار المشرع السوري لممذىب الشخصي يحقؽ حماية أكبر لممجتمع ،نظ ار ألف المذىب
المادي مذىب ضيؽ ،وال يعاقب الفاعؿ إال إذا قاـ بفعؿ مادي بارز ومحسوس ،ومكوف لمركف المادي
لمجريمة أو لظرؼ مشدد ليا .وىذا الموقؼ معيب ،ألنو يترؾ لكثير مف المجرميف الخطريف فرصة
 )1صاغ عدد من ال ق ا ال رنسيٌن معيػار البػد يف التن يػذ ،اني قػال مػن املػذهب الشخيػ  ،فقػاؿ «فيػداؿ ومػانيوؿ» إف البػد يف التن يػذ «هػو العمػل
الػػذي يكػػوف قريب ػال مػػن اجلر ػػة ،يػػأ كػػن أف يقػػاؿ أف ا ػػرـ قػػد اق ػػل بػػاب الرجػػوع عن ػػا واضػػيلع مبخاطرهػػا» فيػػداؿ ومػػانيوؿ ،ج ،1ؼ،97
ص .)150وقاؿ رو) هو «ال عل الذي يد ل به ا ػرـ يف مرحلػة العمػل علػى تن يػذ اجلر ػة ،يػأ كػن القػوؿ بأنػه قػد أحػرؽ عػ نه ل ػه و يػا
حنو اجلر ة يوته انااة ،وا رتؽ بذل جماؿ حقػوؽ غػًن » رو ،تعليػق علػى قػرار حمكمػة الػنق :ال رنسػية اليػادر بتػاري  ،1913/1/3عػًني
.)1281 -1 -1913
وقاؿ «دونيديو دو فابر» هو «العمل الذي يعلن عن ع ـ جرم ال رجعة فيػه ،ويكػوف قريبػال مػن اجلر ػة ،ال ي يػله عن ػا إال يػوة بسػًنة ،ولػو تػرؾ
ا رـ وشأنه خلياها» دونيديو دو فابر ،ؼ  ،231ص  .)134ويقوؿ «غارو» هو «العمل الذي يؤدي حاال ومباشرة إا اجلر ة» غارو ،ج،1
ؼ  ،232ص .)494
 )2ر .نق ػ ػ ػ ػػ :عػ ػ ػ ػ ػػوري :جنػ ػ ػ ػ ػػا  ،520ؽ  ، ،458ت  ،1961/11/14جنػ ػ ػ ػ ػػا  ،595ؽ  ،593ت  ،1963/9/10ج  ،656ؽ  ،959ت
 ،1968/5/12وهػػذ الق ػرارات منشػػورة يف ـ .ؽ.ؽ ،ؼ ،1201ص  ،643جنػػا  ،95ؽ  49ت  ،1965/1/31ـ.ؽ.ؽ ،ؼ ،1200
.642
 )3راجع كتابنا :شرح قانوف العقوبات ػ القسم العاـ ،ؼ  ،203ص .314
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اإلفبلت مف العقاب ،والنجاة مف سمطة القانوف( .)16وقد تجنب المذىب الشخصي ىذه العيوب باتجاىو
إلى خطورة شخصية الجاني ،والتي تكشؼ عنيا أفعالو المؤدية مباشرة إلى اقتراؼ الجريمة.
وفي جميع األحواؿ فإف التفريؽ بيف الفعؿ التحضيري والفعؿ التنفيذي مسألة موضوعية تقدرىا المحكمة
في ضوء طبيعة الجريمة ،وظروؼ الواقعة ،ونشاط الجاني ،واتجاه إرادتو.
ب -قصد إتماـ الجريمة:
يشترط في الشروع أف يكوف قصد الفاعؿ منصرفا إلى إتماـ الجريمة ،ال إلى مجرد الشروع فييا .فمف
يشرع في القتؿ يجب أف يكوف قصده منصرفا إلى إحداث الوفاة ،ومف يشرع في السرقة يجب أف ييدؼ
مف وراء فعمو إلى االستيبلء عمى ماؿ الغير.
كما يجب أف يكوف ىذا القصد منصرفا إلى إتماـ جريمة معينة يريد الفاعؿ تحقيؽ نتيجتيا .فمف يدخؿ
منزال دوف أف يكوف قصده السرقة ال يسأؿ عف جريمة سرقة ،وانما يسأؿ عف جريمة خرؽ حرمة المنزؿ،
ومف يضرب شخصا بعصا دوف أف يقصد القتؿ ال يسأؿ عف جريمة قتؿ ،وانما يسأؿ عف جريمة جرح أو
إيذاء.
ونتيجة اشتراط القصد اإلجرامي في الشروع ،ىي استبعاد الشروع مف الجرائـ غير المقصودة .فيذه الجرائـ
ال يتصور الشروع فييا ألف فاعميا لـ يكف يريد أساساً ارتكابيا ،والحصوؿ عمى نتيجتيا.
ج -عدـ إتماـ الجريمة لظروؼ خارجة عف إرادة الفاعؿ:
يقضي الشروع وقؼ تنفيذ الجريمة ،أو خيبة أثرىا ،وعدـ تحقؽ النتيجة التي كاف الفاعؿ يريدىا ،جزئياً أو
كمياً .وىذا ىو الفارؽ بيف الشروع وبيف الجريمة التامة التي يحقؽ الفاعؿ فييا غرضو ،ويصؿ إلى النتيجة
التي يريدىا.
والشروع ىنا إما أف يكوف ناقصاً ،واما أف يكوف تاماً:
الشروع الناقص:
ويسمى ىذا الشروع بػ «الجريمة الموقوفة» .Délit tenté

 )4ر .د .حممد ال اضل ،ص  ،329د .حممود جنيب حسين ،ؼ  348ص .348
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وفيو تتوقؼ الجريمة عند البدء بمراحميا األولى .كمف يريد قتؿ غريمو فيصوب بندقيتو نحوه ،وييـ
بإطبلؽ النار عميو ،فيدركو شخص ثالث ويمسؾ بيده ،ويحوؿ دوف ضغطو عمى الزناد .ويطمؽ المشرع
السوري عمى ىذا النوع مف الشروع اسـ «الجريمة المشروع فييا».
الشروع التاـ:
ويسمى ىذا الشروع بػ «الجريمة الخائبة» .Délit manqué
وفيو يقوـ الفاعؿ بجميع األفعاؿ التنفيذية الرامية إلى الحصوؿ عمى النتيجة ،إال أف ىذه النتيجة ال
تتحقؽ ،أو يتحقؽ جزء منيا فقط .كمف يطمؽ النار عمى خصمو فيخطئو ،أو يصيبو إال أف إصابتو ال
تكوف كافية إلحداث الوفاة .ويسمي المشرع السوري ىذا النوع مف الشروع «الجريمة الناقصة».
ولكي يتحقؽ الشروع في الجريمة البد مف أف يكوف عدـ إتماميا ناجماً عف ظروؼ خارجة عف إرادة
الفاعؿ ،ولوال ىذه الظروؼ ألتميا ،ولوصؿ إلى النتيجة الجرمية التي كاف يبغي تحقيقيا مف مسعاه
اإلجرامي.
العدوؿ االختياري:
إذا عدؿ الشخص عف إتماـ جريمتو عدوال طوعياً ،وفي وقت مناسب( ،)17أي وىو في مرحمة الشروع
الناقص ،فبل يعاقب .كمف يصوب بندقيتو إلى خصمو ،وقبؿ أف يطمؽ النار عميو ،يحجـ بإرادتو الحرة
عف إتماـ فعمو .وىذا الشخص ال عقاب عميو.
ولكف يشترط في العدوؿ أف يكوف اختياريا ،أي أف يكوف مصدره الوحيد ىو إرادة الجاني نفسو .وال أىمية
ىنا لبواعث العدوؿ وأسبابو .فقد يكوف الباعث ىو الندـ والتوبة ،وارادة عدـ إراقة دـ إنساف ،وقد يكوف
الباعث ىو الخوؼ مف الخصـ حتى ال يستولي عمى سبلحو ويبطش بو ،أو خشية وجود شخص في
المنػزؿ المراد سرقة ماؿ فيو ،أو خيفة المسؤولية والعقاب وتحمؿ عار الجريمة.
أما إذا وصؿ الفاعؿ إلى مكاف الجريمة لقتؿ شخص ،ورأى أحد رجاؿ الشرطة فبلذ بالفرار ،أو توىـ
وجود مف يراقبو فأخفى سبلحو وأرجأ ارتكاب فعمو ،فإف عدولو اليعد اختياريا ،ويسأؿ عندئذ عف شروع
()18

في القتؿ .ويسمي بعض الفقياء

ىذا العدوؿ «العدوؿ المختمط» ،الحتوائو جانبيف :أحدىما داخمي

« )1الوقا املناعب» يف نير املشرع السوري هو «مرحلة الشروع الناقص» ،أي قبل البد بارتكاب األفعاؿ املكونة للركن املادي للجر ة.
 )2راجع د.حممود جنيب حسين ،شرح قانوف العقوبات اللبناين ػ القسم العاـ ،ؼ  ،365ص  367ػ .368
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(إرادي) ،والثاني خارجي (ال إرادي) .والمرجح لدى الفقو والقضاء أف العدوؿ المختمط ُيمحؽ بالعدوؿ البل

اختياري.

والعدوؿ االختياري لػو زمف محدد ال يمكف تجاوزه ،واال أصبح العدوؿ غير ذى أثر .كمف يطمؽ النار
عمى غريمو ثـ يحممو إلى المستشفى لعبلجو ،أو يسرؽ منزال وبعد السرقة يعيد األشياء المسروقة إلى
مكانيا .فإذا عدؿ الفاعؿ بعد اكتماؿ عناصر الشروع ،أي في الشروع التاـ ،فإنو يظؿ مسؤوالً مسؤولية
كاممة عف فعمو ،ولكف بإمكانو االستفادة مف «ندمو اإليجابي» ،بافتراضو ظرفا مخففاً يعود تقديره لمقاضي
(ـ  222ؽ.ع).

151

عقاب الشروع
تبنى المشرع السوري عددا مف القواعد في معاقبة الشروع ،نذكرىا في اآلتي:

أوالً ػ يعاقب الشروع في الجنايات ،وال يعاقب في الجنح إال إذا نص القانوف عمى ذلؾ ،كما ال يعاقب في
المخالفات (ـ  199ؼ  1ـ .)221
ثانياً ػ يعاقب الشروع عقوبة الجريمة التامة .وىذا الموقؼ مستمد مف المذىب الشخصي ،الذي يعتمد
عمى خطورة شخصية الجاني ،وال يفرؽ بيف الجريمة التامة والجريمة الموقوفػة أو الخائبػة (ـ  199ؼ.)1
ثالثاً ػ إال أف المشرع السوري عاد فخرج عمى القاعدة العامة التي وضعيا في عقاب الشروع ،فأجاز
لمقاضي تخفيض العقوبات المعينة في القانوف عمى الوجو اآلتي:
1ػ في الجنايات:
فرؽ المشرع في الجرائـ الجنائية الوصؼ بيف عقوبة الشروع الناقص وعقوبة الشروع التاـ:
أ ػ عقوبة الشروع الناقص:
وتتضمف القاعدتيف التاليتيف:
القاعدة األولى :يمكف أف تستبدؿ بعقوبة اإلعداـ األشغاؿ الشاقة المؤبدة أو األشغاؿ الشاقة المؤقتة مف
عشر سنوات إلى عشريف سنة ،وأف تستبدؿ باألشغاؿ الشاقة المؤبدة األشغاؿ الشاقة المؤقتة لسبع سنوات
عمى األقؿ ،وأف يستبدؿ باالعتقاؿ المؤبد االعتقاؿ المؤقت لسبع سنوات عمى األقؿ .ويمكف أف يحط مف
أي عقوبة أخرى مف النصؼ إلى الثمثيف (ـ  ،199ؼ.)2
ومف الجدير بالمبلحظة أف ىذا التخفيض جوازي وليس وجوبياً ،أي يعود تقديره لمقاضي.
القاعدة الثانية :إذا شرع الفاعؿ بارتكاب جريمتو شروعاً ناقصاً ثـ عدؿ عنيا مختارا ،فبل يعاقب عمى
الشروع ،واف كاف يعاقب عف األفعاؿ التي اقترفيا ،إذا كانت تشكؿ بحد ذاتيا جرائـ (ـ ،199ؼ.)3
ب ػ عقوبة الشروع التاـ:
وتتضمف عقوبة الشروع التاـ القاعدتيف التاليتيف:
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القاعدة األولى :يمكف أف يستبدؿ باإلعداـ األشغاؿ الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مف اثنتي عشرة إلى عشريف
سنة ،وأف تستبدؿ باألشغاؿ الشاقة المؤبدة األشغاؿ الشاقة المؤقتة مف عشر سنوات إلى عشريف سنة،
وأف يستبدؿ باالعتقاؿ المؤبد االعتقاؿ المؤقت مف عشر سنوات إلى عشريف سنة ،ويمكف أف يحط مف
أي عقوبة أخرى حتى نصفيا.
ومف المبلحظ في ىذه القاعدة ،أف التخفيض جوازي وليس وجوبياً ،ومف حؽ القاضي أف يطبقو إذا رأى
أف المحكوـ عميو يستحؽ التخفيؼ.
القاعدة الثانية :يمكف لمقاضي في جميع األحواؿ أف يخفض العقوبات مرة أخرى حتى الثمثيف ،إذا حاؿ
الفاعؿ بمحض إرادتو دوف نتيجة فعمو (ـ  .)222وعمة ىذا التخفيض ىو «الندـ اإليجابي» الذي أظيره
الجاني ،ودلؿ بو عمى تضاؤؿ خطورة شخصيتو.
2ػ في الجنح:
إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عمييا في الشروع ،فتخفض العقوبة المفروضة قانوناً لمجنحة التامة ،حتى
النصؼ بالنسبة لمجنحة المشروع فييا شروعاً ناقصاً ،وحتى الثمث (أي يبقى منيا الثمثاف) ،بالنسبة
لمجنحػة المشػروع فييا شروعػاً تاماً (ـ .)221
رابعاً ػ أف التخفيض الوارد في المواد  199و  222و  221مف قانوف العقوبات ،ال يحوؿ دوف تطبيؽ
القاضي لقواعد األسباب المخففة التقديرية المنصوص عمييا في المواد 243ػ.246
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الجريمة المستحيمة
Le Délit Impossible
تعريؼ:
الجري مة المستحيمة ىي شروع في ارتكاب فعؿ يستحيؿ عمى الفاعؿ تحقيؽ نتيجتو .كمف يضع يده في
جيب شخص ليأخذ ما فيو فيكوف الجيب خالياً ،وكمف يطمؽ النار عمى شخص بقصد قتمو مف مسدس
فارغ ،أو يطمؽ النار عميو فيكوف ميتاً قبؿ ذلؾ ،وكمف يضع مادة غير سامة في طعاـ شخص بقصد
قتمو.
نظرية الجريمة المستحيمة في الفقو الوضعي:
اختمؼ الفقياء في مفيوـ الجريمة المستحيمة ،فمنيـ مف قاؿ بأنيا جريمة خائبة لـ تتحقؽ نتيجتيا لظروؼ
خارجة عف إرادة الفاعؿ ،ولوال ىذه الظروؼ لناؿ بغيتو وحقؽ غرضو اإلجرامي ،فيو إذف يستحؽ
العقاب .وىؤالء ىـ أصحاب النظرية الشخصية .ومنيـ مف قاؿ بأف الجريمة المستحيمة تختمؼ عف
الشروع ألف نتيجتيا غير ممكنة التحقيؽ .وامكانية الحصوؿ عمى النتيجة الجرمية شرط البد منو ليكوف
البدء في التنفيذ مفترضاً ،لذلؾ فمف غير الجائز المعاقبة عمييا .وىؤالء ىـ أصحاب النظرية المادية.
وأغمب الفقياء الذيف أخذوا بنظرية الجريمة المستحيمة ،فرقوا بيف االستحالة المطمقة واالستحالة النسبية
مف جية ،واالستحالة القانونية واالستحالة المادية مف جية أخرى.
االستحالة المطمقة واالستحالة النسبية:
تكوف االستحالة مطمقة حينما يكوف موضوع الفعؿ ،أو طبيعة الوسيمة المستعممة ،غير قابميف في جميع
الظروؼ إلحداث النتيجة الجرمية .والمثاؿ عمى االستحالة المطمقة مف حيث الموضوع أف يطمؽ الفاعؿ
النار عمى شخص ميت ،أو يشرع بإسقاط امرأة غير حامؿ .والمثاؿ عمى االستحالة المطمقة مف حيث
الوسيمة ،محاولة إطبلؽ النار عمى شخص مف بندقية خالية مف المقذوؼ الناري ،أو وضع سكر في
طعاـ شخص بدالً مف مادة سامة.
أما االستحالة النسبية ،فتكوف عندما يوجد محؿ الجريمة ،ولكف ظروؼ الزماف أو المكاف ،مف حيث
الموضوع أو الوسيمة ،ىي التي تمعب دو اًر أساسياً في عدـ تحقيقيا ،ولوال ىذه الظروؼ ألصبح تنفيذ
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الجريمة ممكنا .ومثاؿ ىذه االستحالة مف حيث الموضوع أف يطمؽ الفاعؿ النار عمى شخص يحسب أنو
موجود في مكاف معيف ،فيتبيف أنو غادر المكاف قبؿ لحظات ،أو يضع الفاعؿ يده في جيب شخص
ليسرقو فيكوف الجيب خالياً .ومثاؿ االستحالة النسبية مف حيث الوسيمة ،أف يمقي الفاعؿ قنبمة عمى جمع
مف الناس فبل تنفجر لعدـ معرفتو بطريقة استعماليا ،أو أف يضغط عمى زناد بندقية فبل يخرج المقذوؼ
الناري لعدـ اشتعالو.
والفقياء الذيف فرقوا بيف االستحالة المطمقة واالستحالة النسبية ،قالوا بعدـ معاقبة الفاعؿ إذا كانت جريمتو
مستحيمة استحالة مطمقة ،ومعاقبتو إذا كانت جريمتو مستحيمة استحالة نسبية.
االستحالة القانونية واالستحالة المادية:
رأى عدد آخر مف الفقياء عدـ جدوى التفريؽ بيف االستحالة المطمقة واالستحالة النسبية ،وفرقوا بالمقابؿ
بيف االستحالة القانونية واالستحالة المادية.
وتكوف االستحالة القانونية عندما تكوف الجريمة مجردة مف ركنيا القانوني ،ومثاليا أخذ ماؿ ممموؾ لمف
يأخذه وىو يظف أنو لغيره ،أو إطبلؽ النار عمى ميت لقتمو ،أو خنؽ وليد ولد ميتاً.
أما االستحالة المادية فتنشأ عف ظروؼ مادية جعمت النتيجة غير ممكنة التحقيؽ ،ومثاليا محاولة السرقة
مف جيب خاؿ ،أو وضع مادة سامة في طعاـ شخص ،فبل يتأثر بيا ألف الكمية الموضوعة غير كافية
إلحداث الموت.
وقاؿ ىؤالء الفقياء بالمعاقبة إذا كانت االستحالة مادية ،وبعدـ المعاقبة إذا كانت االستحالة قانونية.
وواضح ىنا مدى التقارب بيف ىذيف النوعيف مف االستحالة وبيف االستحالة المطمقة واالستحالة النسبية.
فأغمب حاالت االستحالة القانونية تشكؿ حاالت االستحالة المطمقة ،وأغمب حاالت االستحالة المادية تعد
مف قبيؿ االستحالة النسبية.
رفض نظرية الجريمة المستحيمة وموقؼ القانوف السوري منيا:
نصت المادة  222مف قانوف العقوبات السوري عمى ما يمي:
«1ػ يعاقب عمى الشروع واف لـ يكف في اإلمكاف بموغ اليدؼ بسبب ظرؼ مادي يجيمو الفاعؿ.
2ػ عمى أف الفاعؿ ال يعاقب في ىذه الحالة إذا أتى فعمو عف غير فيـ.
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3ػ وكذلؾ ال يعاقب مف ارتكب فعالً وظف خطأ أنو يكوف جريمة».
ويمكننا أف نستخمص مف ىذا النص النتائج الثبلث التالية:
1ػ رفض المشرع السوري األخذ بنظرية الجريمة المستحيمة ،وافترض كؿ فعؿ يبدأ الفاعؿ بتنفيذه وال يحقؽ
نتيجتو ىو شروع ،سواء أكانت نتيجتو مستحيمة أـ ممكنة التحقيؽ.
 2ػ إذا قاـ شخص بفعؿ ليس باإلمكاف بموغ ىدفو عف سذاجة وغير فيـ ،فبل عقاب عميو .كمف يريد
إزىاؽ روح إنساف عف طريؽ التعاويذ والسحر ،أو كمف يقيـ في دمشؽ ويطمؽ النار عمى شخص
يقيـ في حمب ظناً منو أنو قادر عمى قتمو.
كوف جريمة ،فبل شروع وال عقاب .وىذا ما
3ػ إذا ارتكب شخص فعبل ال يعاقب القانوف عميو وظف أنو ُي ّ
يطمؽ الفقياء عميو اسـ «الجريمة الظنية» أو «الجريمة الوىمية» .ومثاليا أف يتجو شخص إلى
سرقة شيء فيأخذه ثـ يتبيف أنو ىو مالؾ ىذا الشيء .كمف ييتبؿ فرصة الظبلـ في مكاف ،فيسرؽ
معطفاً ثـ يتبيف لػو بعد خروجو أنو أخذ معطفو الخاص بو .أو أف يطمؽ شخص النار عمى شخص
آخر ظناً منو أنو حي ،ثـ يتبيف بأنو توفي مسموماً قبؿ إطبلؽ النار عميو بعدة ساعات.
وبيذا يكوف المشرع السوري قد تبنى أحدث النظريات وأكثرىا انسجاما مع الواقع والمنطؽ القانوني ،وىي
النظرية الشخصية التي نبذت نظرية الجريمة المستحيمة .وذلؾ ألف المعتبر في قضايا الجريمة ىي
األفعاؿ التي تكشؼ عف نية الفاعؿ وخطورتو ،بصرؼ النظر عف نتيجتيا ،وعما إذا كانت النتيجة ممكنة
التحقيؽ أو غير ممكنة .ولـ ُيستثنى مف ذلؾ إال األشخاص الذيف يقدموف عمى فعميـ نتيجة سذاجة أو
غفمة أو عف غير فيـ ،واألشخاص الذيف ال يرتكبوف في األصؿ فعبلً محرماً يعاقب عميو القانوف(.)19

وفي تقديرنا أف ىذه األفعاؿ المستثناة غير معاقب عمييا أساسا ،استناداً إلى القواعد العامة في الجريمة،
ولـ يكف مف الضروري أف ينص المشرع السوري عمى إخراجيا مف نظرية الشروع ،وبذلؾ جاء نص
الفقرتيف الثانية والثالثة مف المادة  222مف قانػوف العقوبات تزّيد ال مبرر لو.
وقد خبل القانوناف الفرنسي والمصري مف نص عمى الجريمة المستحيمة ،ففسر الفقو والقضاء إرادة المشرع
ىذه ،في كبل البمديف ،بعدـ األخذ بنظرية الجريمة المستحيمة ،وبتطبيؽ قواعد الشروع في جميع الحاالت

 ) 1هذ ه اجلر ة الومهية كما بينا ،وه ال أعبغ علي ا بع :ال قه حالة االعت الة القانونية.
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مف غير تفريؽ بيف ما إذا كانت النتيجة ممكنة أو مستحيمة .وأخذ بيذا الرأي أيضاً القانوناف األلماني
والسويسري.
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تماريف:
حدد اإلجابات الصحيحة مف ما يمي:
 .1السموؾ ىو المظير الخارجي لمركف المادي لمجريمة.
 .2الصمة السببية بيف الفعؿ وعدـ الفعؿ مف جية وبيف النتيجة الجرمية مف جية ثانية ينفييا اجتماع أسباب
أخرى سابقة أو مقارنة أو الحقة سواء جيميا الفاعؿ أو كانت مستقمة عف فعمو.
 .3النشاط اإليجابي صورة مف صور السموؾ ،تتمثؿ في الحركة التي يقوـ بيا الفرد مستخدما أحد أعضاء
جسده ،لتحقيؽ نتيجة معينة
 .4الموقؼ السمبي ىو صورة مف صور السموؾ تتمثؿ «بامتناع الفرد عف تأدية واجب قانوني».
 .5قد تكوف النتيجة مجرد «حقيقة قانونية» ،ال تحمؿ أي ضرر مادي ألحد ،وانما تتمثؿ في اعتداء عمى
حؽ يحميو القانوف.
اإلجابات الصحيحة ىي 4 ، 3 ، 1
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