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 الشكر والتقدير


ُقْل ِإنَّ َصََلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلمَِّه َرّب اْلَعاَلِميَن ََل َشِريك َلُه "الرحمن الرحيم  اهللبسم 

ل اْلُمْسِمِمينَ   (.163-162)آية  األنعامسورة  "َوِبَذِلَك ُأِمْرت َوَأَنا َأوَّ

) فمن اوتي منا لكل مبدع إنجاز ولكل شكر قصيدة ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير،

لعطوفة النائب العام  وفجزيال لشكر نيدي معروفا فميذكره ومن ذكره فقد شكر ومن كتمو فقد كفر (

 .والى زمالئي اعضاء النيابة العامة  حمد براك لدعمو وتشجيعوأالدكتور لدولة فمسطين 

 ن حمموا أقدس رسالة في الحياةآيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذي بأسمىأتقدم كما 

 إلى الذين ميدوا لنا الطريق والمعرفة ...إلى جميع أساتذتنا األفاضل ...

ورًا يضيء ون يفي بحث لي صالح الذي كان عوناً  نبيو الدكتور االستاذ الشكروأخص بالتقدير و 

 ي.التي كانت تقف أحيانًا في طريقالظممة 

 أشكر والدي ووالدتي وزوجتي لدعميم المتواصل لي.و 
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 الممخص


لقد تناولت ىذه الدراسة موضوع سمطة المحكمة الجزائية في تكييف الواقعة الجرمية في ضوء 
الفمسطيني، والمصري، واألردني، وذلك لبيان مدى ىذه السمطة عند  اإلجرائيأحكام التشريع 

المحالة إلييا بموجب قرار والئحة اتيام و إجرائيا التحقيق النيائي في الواقعة المعروضة أماميا 
 من النيابة العامة وما يظير أماميا من وقائع جديدة.

تناولنا في الفصل التمييدي حيث ولقد اشتممت ىذه الرسالة عمى فصمين وسبقيما فصل تمييدي، 
الجذور التاريخية لسمطة المحكمة الجزائية في تكييف الواقعة الجرمية، ومدى تقيد المحكمة 

مفيوم الواقعة الجرمية  بحث األول، وكما تناولناالجزائية بحدود الدعوى الشخصية والعينية في الم
 المبحث الثاني. تكييف الواقعة الجرمية في عمى ومدى رقابة محكمة النقض

تناولنا في الفصل األول ماىية سمطة المحكمة الجزائية في تغيير التكييف القانوني لمواقعة ليذا 
الجرمية بالمبحث األول، ونطاق سمطة المحكمة الجزائية في تغيير التكييف القانوني لمواقعة 

 الجرمية.

زائية في تعديل التكييف القانوني ماىية سمطة المحكمة الجفيو  تناولنا فقد الفصل الثاني  اما
لمواقعة الجرمية في المبحث األول، ونطاق سمطة المحكمة الجزائية في تعديل التكييف القانوني 
لمواقعة الجرمية، وفي الخاتمة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن أىم ىذه 

 النتائج:

عمى حق المحكمة الجزائية ضح وصريح بشكل واالفمسطيني لم ينص االجرائي إن المشرع  -
في تغيير التكييف القانوني لمواقعة الجرمية ، إال أن عدم النص عمييا صراحًا ال يعني بأي حال 
من األحوال عدم األخذ بو استنادًا إلى أن المحكمة غير مقيدة بطمبات الخصوم، وبالتكييف 

التكييف ن أ، باإلضافة إلى عمى الواقعة  القانوني الذي أسبغتو النيابة العامة في أمر اإلحالة
نما ىو واجب عمييا لتطبق , القانوني ليس إجازة ليا تقوم بو متى شاءت وتتركو متى شاءت  وا 

 صحيح القانون عمى تمك الواقعة المعروضة أماميا.



ث  
 

يختمف عن مفيوم تغيير التكييف نما إإن مفيوم تعديل التكييف القانوني لمواقعة الجرمية  -
بإعطاء الوصف  وذلك ني لمواقعة، باعتبار أن األخير ما ىو إال إجراء تقوم بو المحكمةالقانو 

القانوني السميم لمواقعة المعروضة أماميا، والتي تكون أكثر انطباقًا مع الواقعة المعروضة أماميا 
عمى عكس تعديل وذلك دون إضافة أي وقائع أو عناصر عمى الواقعة التي رفعت بيا الدعوى، 

واقعة الذي يتم بتحوير في كيان الواقعة في واحدة أو أكثر من عناصرىا مما يؤدي إلى إضافة ال
 وقائع أو عناصر جديدة تضاف إلى الوقائع التي رفعت بيا الدعوى وتكون قد وردت بالتحقيقات.

ومن المالحظ ان المشرع الفمسطيني لم يضع تنظيم قانوني متكامل فيما يتعمق بسمطة  -
 وانيا غير ،جزائية في تكييف الواقعة الجرمية وجاءت نصوصو قاصرة او غير كاممةالمحكمة ال

سمطة المحكمة بتكييف الواقعة الجرمية , والذي يستدعي من وجية كافية بحد ذاتيا لمعالجة 
لموصول الى تنظيم  ،من قانون االجراءات الجزائية الفمسطيني 270نظرنا تعديل نص المادة 

,باإلضافة الى ضرورة نص المشرع والنص صراحا عمى تغيير التكييف  قانوني لتمك السمطة 
الفمسطيني الى حق النيابة العامة بطمب تغيير او تعديل التكييف القانوني لمواقعة الجرمية 

 المرفوعة بيا الدعوى.
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Abstract 

This study dealt with the influence of the Criminal Court in adapting the criminal 

offense according to the provisions of the Palestinian, Egyptian and Jordanian 

procedural legislation in order to show the extent of this authority when conducting 

the final investigation into the case that is presented before it, and referred to it by 

virtue of a decision and an indictment from the Public Prosecution. 

   This study included two chapters, as we discussed the historical roots of the 

Criminal Court in adapting the criminal offense, and the extent to which the criminal 

court adhered to the limits of personal and in-kind cases in the first article. We also 

discussed the concept of criminal offense and the control of the Court of Cassation in 

the second topic. 

Therefore, we discussed in chapter 1 the nature of the power of the criminal court in 

changing the legal adaptation of the criminal offense in the first article. Adding to 

that, the scope of the jurisdiction of the criminal court in changing the legal adaptation 

of the criminal offense. 

The second chapter deals with what is the power of the criminal court, to amend the 

legal adaptation of the criminal offense in the first article and the scope of the 

criminal court to amend the legal adaptation of the criminal case. Finally, the 

researcher reached a set of conclusions and recommendations. 

- The Palestinian procedural law did not clearly state the right of the criminal court to 

change the legal definition of the criminal offense. However, not stating it in any way 

does not mean that it is not being adopted on the basis that the court is not bound by 

the demands of the litigants, In addition to the fact that the legal adaptation is not a 

leave to do it whenever it wishes and leave it whenever it wishes, but it is a duty for it 

to apply the correct law to that incident before it. 

- The concept of amending the legal adjustment of the crime is different from the 

concept of changing the legal adaptation of the scene, since the last is only a 

procedure of the court by giving the proper legal description of the case before it, 

which is more relevant to the incident before it without adding any facts or elements. 

In contrast to the modification of the incident being modified in an entity located in 

one or more of its elements, leading to the addition of facts or new elements added to 

the facts brought up in the case and which have been received by the investigation. 



ح  
 

The concept of modifying the legal adaptation of the crime is different from the 

concept of changing the legal adaptation of the incident, considering that the latter is 

only a procedure carried out by the court by giving the proper legal description of the 

incident before it which is more relevant to the incident before it without adding any 

facts to the incident, in contrast to modify the incident that is being altered in the 

entity. 

 

It is noted that the Palestinian legislator did not establish an integrated legal 

organization with regard to the jurisdiction of the Criminal Court in adapting the 

criminal offense. Its provisions are incomplete and inadequate to address the Court's 

authority to adapt the criminal offense. It calls for the amendment of the text of 

Article 270 of the Palestinian rule of Criminal Procedures, to reach a legal 

organization for that authority, in addition to the necessity of the Palestinian legislator 

to the right of the Public Prosecution, to request a change of the amendment of the 

legal adjustment of the criminal case in which the suit was filed. 
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 :حاىَقذٍ
 

مف المعمكـ اف القضاء مف أخطر الكظائؼ التي تقـك بيا الدكلة , كقد عده االسالـ مف اىـ     

َيا َداُككُد ِإنَّا َجَعْمَناَؾ َخِميَفةن ِفي اْْلَْرِض كظائؼ الخالفة في االرض ،فقاؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز " 

ـْ َبْيَف النَّاِس ِباْلَحؽِّ َكاَل تَ  كتتجمى ىذه .  26سكرة ص اية "تَِّبِع اْلَيَكٰل َفُيِضمََّؾ َعْف َسِبيِؿ المَِّو َفاْحُك

الخطكرة حينما يقترؼ شخص ما فعال يعده القانكف جريمة .كما لك ازىؽ ركح انساف كىنا يثكر التساؤؿ 

 ما ىك التكييؼ القانكني لتمؾ الكاقعة؟.

ى تكييؼ الكاقعة الجرمية بدكف الكقائع  كاال كفي الكاقع  ال يستطيع القاضي الجزائي اف يعمؿ عم

عمى فركض نظرية اك غير سير المجرد لمقانكف ك خرج مف نطاؽ الكظيفة القضائية الى مجاؿ التف

كانما نقطة البدء في ترتيب  كبالتالي فاف الكقائع بداية ليس فحسب لتكييؼ الكاقعة الجرمية , عممية ,

يد انو يالحظ كفي نطاؽ القانكف الجنائي كنتيجة لمبدا ب كتحريؾ النشاط القضائي مف سككنو ,

لذا يتعيف عمى القاضي اف يقؼ عمى  اف النيابة العامة تمتـز بعمؿ تكييؼ مبدئي لمكقائع , ،الشرعية

 ماىية الكاقعة المعركضة امامو كمقكماتيا.

ف أكلػػػى النيابػػػة العامػػػة ىػػػي تػػػاحبة االختتػػػاص اْلتػػػيؿ فػػػي إقامػػػة الػػػدعكل الجزائيػػػة،  كلكػػػكف  كا 

إلى النيابة   اكمف ثـ احالتي, الضبط القضائي  مأمكرمائية االستدالؿ الذم يقكـ بو مراحؿ الدعكل الجز 

مػف أجػؿ  اميامػأكلػى كالتػي العامة التخاذ ما تراه مناسبان، كالتي تقكـ بػدكرىا بػرجراء التحقيػؽ االبتػدائي، 

ذا لـ يتـ ذلؾ تكييؼ الكاقعة الجرمية ضركرة فيـ الكاقعة حسب ما جاء ف ي محاضر جمع االستدالؿ، كا 

فرنػػو يقػػع خطػػأ بػػالتكييؼ، كفػػي ىػػذه الحالػػة يكػػكف مػػف كاجػػب المحكمػػة كبعػػد إحالػػة الػػدعكل إلييػػا، أف ال 

تمػػؾ الكاقعػػػة تتقيػػد بػػالتكييؼ الػػذم أسػػباتو النيابػػػة العامػػة عمػػى تمػػؾ الكاقعػػة، كمػػػف ثػػـ ليػػا أف تػػتمحص 
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سباغ التك بياكتقم ييؼ القانكني السميـ ، سكاء بتأكيػد التكييػؼ الػذم أسػباتو النيابػة عمى كافة كجكىيا، كا 

 العامة عمى الكاقعة أك تاييرىا أك تعديميا.

ال كػاف مرتكبػان لجريمػة النكػكؿ     ليذا فاف القاضػي ممػـز بالفتػؿ فيمػا يعػرض عميػو مػف دعػاكل، كا 

ثػـ إسػباغ التكييػؼ المتفػؽ  ، كذلؾ المتناعػو عػف الحكػـ فػي الػدعكل التػي رفعػت إليػو، كمػف عف العدالة

كتحيح القانكف، كىذا كاجبػان عميػو كلػيس حقػان لػو، كسػكاء بتاييػر التكييػؼ القػانكني اك تعديمػو ، شػريطة 

أف ال تتقيػػد المحكمػػة بالحػػدكد  ايضػػا مػف مبػػادئ العدالػػة ك أف ال يكػكف فيػػو خػػركج عمػػى كاليػػة المحكمػػة،

أمػػر ااحالػػة التػػادر مػػف النيابػػة العامػػة  لتفػػادم كذلػػؾ كفػػؽ , الشختػػية أك العينيػػة لمػػدعكل الجزائيػػة 

الخطأ فػي التكييػؼ الػذم أسػباتو النيابػة العامػة إف كجػد، باعتبػار أف المحكمػة ىػي التػي تقػكـ بػالتحقيؽ 

كىػػي اْلقػػدر عمػػى التكييػػؼ النيػػائي لمكاقعػػة المعركضػػة أماميػػا، كبالتػػالي فػػاف مػػا تتكتػػؿ إليػػو  ،النيػػائي

باعتبار أف تكييفيا ما ىك إال تكييؼ أكلي كليس ، اْلحكاؿ عنكاف لمحقيقة  النيابة العامة ليس في جميع

 نيائيان.

 :أهَُح اىذراسح

 في عدة جكانب اىميا:تكمف أىمية ىذه الدراسة    

أف سػػمطة المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تكييػػؼ الكاقعػػة الجرميػػة المعركضػػة أماميػػا انمػػا ىػػك مػػف   اوال:   

ي أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل، كما يمكف إثارتو مف قبؿ المحكمة مف النظاـ العاـ، يجكز الطعف بو ف

تمقػػاء نفسػػيا  باعتبػػار أف الخطػػأ بػػالتكييؼ مػػا ىػػي إال مسػػألة قانكنيػػة خاضػػعة لرقابػػة محكمػػة الػػنقض، 

بااضافة إلى أف المحكمة  المختتة تقكـ برعطاء الفعؿ المككف لمكاقعة الكتؼ القانكني السميـ، كمف 

بيعة القانكنية كفقان لنص القانكف الكاجب التطبيػؽ ،كال سػيما فػي تحديػد المحكمػة المختتػة ثـ تحديد الط

 كذلؾ فيما يتعمؽ بالعقكبة كالتقادـ. أك القاعدة القانكنية كاجبة التطبيؽ كفؽ قانكف العقكبات،



 3 

باعتبػار تبدك اىمية التكيػؼ القػانكني فػي إيجػاد تػكازف بػيف سػمطة االتيػاـ، كسػمطة الحكػـ،   :ثانيا  

أف النيابة العامة تقكـ بػالتحقيؽ االبتػدائي كىػي تقػـك بكضػع التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة مػف كجيػة نظرىػا 

، فػػكران، كلتحقيػػؽ التػػكازف المشػػار إليػػو فقػػد منحػػت  المحكمػػة الحػػؽ فػػي تعػػديؿ كتاييػػر التكييػػؼ القػػانكني 

اط أك عمييػػا المحاكمػػة، دكف انخػػر  كرسػػـ الحػػدكد بػػيف مػػا ىػػك كارد فػػي قػػرار االتيػػاـ كمػػا ينباػػي أف تكػػكف

 .تفريط في حؽ لتالح طرؼ آخر

و تعطيػؿ السػير أف إعادة الدعكل الجزائية إلى النيابػة العامػة مػف أجػؿ إعػادة تكييفيػا مػف شػأن :ثالثا

 .بالدعكل الجزائية 

ة عامػة : انو كرغـ اىميػة التكييػؼ فػي القػانكف الجنػائي ، اال انػو لػـ ينػؿ العنايػة الالزمػة كنظريػرابعا

ليا اسسيا المستقمة كمداىا الذاتي مف فقو القػانكف الجنػائي، بػالرغـ مػف اىميتػو البالاػة بػيف مكضػكعات 

 ذلؾ القانكف.

: تتجمى اىمية ىذه الدراسة في ككف مكضكعيا يتتؿ اتتاال كثيقا بعمؿ الباحث، كال سػيما خامسا

يؼ الكاقعة الجرمية مف قبؿ النيابػة العامػة عمؿ النيابة العامة كالقضاء عمى حد سكاء،  فيما يتعمؽ بتكي

التي تجرم التحقيؽ ، ككذلؾ متابعة ىذا التكييؼ اماـ المحكمة المختتة كمترافع عف المجتمع بتػفتو 

بااضػػافة الػػى االىميػػة نائبػػا عنػػو، فيمػػا اذا كػػاف تػػائبا اك مخطػػا كتػػال الػػى تػػحيح تطبيػػؽ القػػانكف، 

اف دكر كػػؿ مػػنيـ يػػالعامػػة كمحػػامي الػػدفاع، كمػػف ثػػـ ب النيابػػة العمميػػة سػػكاء لمسػػادة القضػػاة اك ْلعضػػاء

 اثناء ممارسة المحكمة ليذه السمطة  .

 لعدـ كجكد دراسات مختتة في ىذا المجاؿ رغـ أىميتو المشار إلييا سابقان.  سادسا:
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 : ضركرة التمييز بيف تعديؿ كتايػر التكييػؼ القػانكني لمكقعػة الجرميػة  بااضػافة الػى اتػالحسابعا

 االخطاء المادية الكاردة في الئحة كقرار االتياـ.

 كالكتؼ القانكني لمكلقعة الجرمية  . ي: ضركرة التفريؽ بيف التكييؼ القانكن ثامنا

 :اىذراسح إشناىُح
 

رغػػػػـ اىميػػػػة التكييػػػػؼ القػػػػانكني المشػػػػار الييػػػػا انفػػػػا اال انػػػػو  تقػػػػؼ امػػػػاـ ىػػػػذه الرسػػػػالة مجمكعػػػػة مػػػػف      

 عمى النحك التالي :يد مف التساؤالت التي سكؼ نثيرىاكف عبارة عف اجابة لمعداالشكاليات  كالتي ستك

فمف الناحية النظرية فرنػو ال يكجػد فػي التشػريعات كالقػكانيف االجرائيػة كال سػيما الفمسػطيني منيػا    -1

كما ال يكجد نظرية متكاممة في الفقو القانكني بختكص أتكؿ  ،ضابط معيف في تكييؼ الكاقعة

 .الجزائية أك قانكف ااجراءات،لقانكني سكاء كاف ذلؾ في قانكف العقكبات التكييؼ ا

 الخمط بيف متطمح الكتؼ القانكني كالتكييؼ القانكني بالفقو كالقضاء الفمسطيني .   -2

كال سػػيما نػػص المػػادة   أمػػا مػػف الناحيػػة العمميػػة  فنػػرل أف قػػانكف ااجػػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني -3

مػػة الجزائيػػة بحػػدكد الػػدعكل سػػكاء كانػػت الشختػػية اك العينيػػة بػػنص لػػـ يقيػػد المحك 154ك 240

 تريح ، اسكة بالمشرع المترم ، كمتى تعتبر المحكمة قد  تعدت حدكدىا؟ .

مػػػاىي سػػػمطة المحكمػػػة الجزائيػػػة فػػػي تكييػػػؼ الكاقعػػػة الجرميػػػة  كنطاقيػػػا كمبػػػررات كضػػػكابط تمػػػؾ  -4

 الحؽ بتمؾ السمطة  ؟. السمطة ، كاالعتراضات التي كجيت الييا ، كالجية تاحبة

ىػػػؿ يحػػػؽ لمنيابػػػة العامػػػة طمػػػب تعػػػديؿ اك تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكف لمكاقعػػػة الجرميػػػة كفػػػؽ قػػػانكف  -5

 االجراءات الجزائية اْلنظمة المقارنة ؟.
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مػػػا ىػػػي االسػػػػتثناءات عمػػػى سػػػػمطة المحكمػػػة الجزائيػػػػة فػػػي تكييػػػػؼ الكاقعػػػة الجرميػػػػة كفػػػؽ قػػػػانكف  -6

 نظمة المقارنة؟االجراءات الجزائية الفمسطيني كاال

مػػا ىػػك الفػػرؽ بػػيف سػػمطة المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة كسػػمطة  -7

 المحكمة الجزائية في تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية ؟.

مػػا ىػػك شػػكؿ التنبيػػو عنػػد تشػػديد العقكبػػة فػػي حػػاؿ تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني، كىػػؿ يقتتػػر التنبيػػو  -8

 ديد اك عمى التخفيؼ ايضا ؟.عمى التش

ما ىك مكقؼ التشريع كالقضاء الفمسطيني كاالنظمة المقارنة مف اتالح االخطاء المادية كتدارؾ  -9

 مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني؟.283السيك كفؽ احكاـ المادة 

قاتػرة قد جاءت مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني ،   270نص المادة  كذلؾ نجد اف  -10

 .فقط عمى تعديؿ التكييؼ القانكني دكف التايير

 :أهذاف اىذراسح

 يتمثؿ بالتالي: إف اليدؼ مف ىذه الدراسة   

: تجميػػع شػػتات التكييػػؼ القػػانكني كالسػػيما فػػي الفقػػو الفمسػػطيني فػػي تػػعيد ، كاحػػد كتعػػيف مػػداه اوال 

كالسػػيما محكمػػة المكضػػكع سػػكاء كتحديػػد نطػػاؽ سػػمطة المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تكييػػؼ الكاقعػػة الجرميػػة ، 

محكمػػة الدرجػػة االكلػػى كالثانيػػة ، لمكتػػكؿ الػػى نظريػػة متماسػػكة لبسػػط ظميػػا عمػػى مكضػػكعات القػػانكف 

 الجنائي.

 ة: بيػاف الجػذكر التاريخيػة لسػمطة المحكمػة فػي تكييػؼ الكاقعػة الجرميػة كفقػا لمقػكانيف الفمسػطينيثانيا

 ذات التمة 
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الجزائيػػة بحػػدكد الػػدعكل الشختػػية كالعينيػػة كال سػػيما فػػي القػػانكف : تحديػػد مػػدل تقيػػد المحكمػػة ثالثااا

االجرائي الفمسطيني كاالنظمة المقارنػة، ك تحديػد مفيػـك الكاقعػة الجرميػة  ك رقابػة محكمػة الػنقض عمػى 

 التكييؼ.

: تحديػػد ماىيػػة سػػمطة المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تاييػػر كتعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة رابعااا

ة تػػاحبة الحػػؽ فػػي تاييػػر كتعػػديؿ التكييػػؼ كضػػابط كمبػػررات كاسػػتثناءات ىػػذه السػػمطة كمػػػدل كالجيػػ

 تعارض ىذه السمطة مع مبدا تقيد المحكمة بحدكد الدعكل . 

بيػػاف التفرقػػة بػػيف متػػطمح تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة، كمتػػطمح التاييػػر، كمػػدل : خامسااا  

 . اقعة أك بتايرىايؼ الك نطاؽ سمطة المحكمة سكاء بتعديؿ تكي

: مكقؼ التشريع كالقضاء الفمسطيني كالتشريعات المقارنة ، مف سمطة المحكمػة الجزائيػة فػي سادسا

 تكييؼ الكاقعة الجرمية ، بااضافة الى بياف مفيـك االخطاء المادية كالسيك في قرار كالئحة االتياـ  .

لكتؼ القانكني كالكاقعة كالجريمػة كالتكييػؼ : ضركرة التفرقة بيف التكييؼ القانكني لمكاقعة كا سابعا

 القانكني كالتكييؼ القضائي  .

ة عػػكبعػػد  البحػػث تبػػيف لنػػا عػػدـ كجػػكد دراسػػة متختتػػة بسػػمطة المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تكييػػؼ الكاق

 اىما :بعض الكتب  أمياتالجرمية  رغـ كجكدىا في 

لتكييا  ياا الماواد الئنا ياا دراساا ا: كتاب الدكتكر  محمػكد عبػد ربػة محمػد القػبالكم بعنػكاف  اوال

( كالتي تناكؿ فيو عمى مفيـك كضكابط كانكاع كاىميػة التكييػؼ كالتكييػؼ القػانكني لمجريمػة فيمػا  مقارنا

يخػػص الظػػركؼ بأنكاعيػػا، كسػػمطة المحكمػػة بػػالتكييؼ، كمشػػكالت التػػي يثيرىػػا التكييػػؼ كاثػػار التكييػػؼ 

 كالرقابة عمى التكييؼ  كحجية التكييؼ.
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( كالتػػي تنػػاكؿ فيػػو  تكيياا  الواةعااا االئراميااا: كتػػاب الػػدكتكر محمػػد عمػػي عمػػي سػػكيمـ بعنػػكاف ثانيااا

ماىيػػػػة كانػػػػكاع التكييػػػػؼ ،كبنيػػػػاف تكييػػػػؼ الكاقعػػػػة االجراميػػػػة ، كالتكييػػػػؼ القػػػػانكني ، كالمطابقػػػػة كقكاعػػػػد 

مػػف الناحيػػة التكييػػؼ ، كقاعػػدة التقيػػد بحػػدكد الػػدعكل، كقاعػػدة احتػػراـ حقػػكؽ الػػدفاع ، كتكييػػؼ الكاقعػػة 

 التطبيقية،  كتطبيؽ التكييؼ بالتحقيؽ االبتدائي كالمحاكمة  كرقابة محكمة النقض عمييا .

سمطا المحكما الئزا يا يا بحث التكييا  : كتاب الدكتكر محمد احمد عمي المحاسنة بعنكاف ثالثا

 ييؼ القانكني التيمة .( كالذم تناكؿ فيو سمطة المحكمة الجزائية في تايير كتعديؿ  تكالقانونا لمتهما

تكييا  الواةعاا : رسالة ماجستير لمطالػب اسػامة ابػك جػامع مقدمػة الػى جامعػة االزىػر بعنػكاف  رابعا

( كالتي تناكلػت كسػائؿ التكييػؼ القػانكني كتعػدد الجػرائـ كاثػره  االئراميا يا القانون االئرا ا الفمسطينا

 لتكييؼ القانكني .في التكييؼ القانكني لمجريمة ، كسمطة المحكمة في ا

التكييااا  : رسػػػالة ماجسػػػتير لمػػػدكتكر رائػػػد طػػػو العمػػػايرة مقدمػػػة الػػػى جامعػػػة القػػػدس بعنػػػكاف  خامساااا

( ، كالتػػػي تنػػػاكؿ فييػػػا ماىيػػػة التكييػػػؼ ياااا التعاااريا الئزا اااا الفمساااطينا القاااانونا لمواةعاااا االئرامياااا

الجرميػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ القػػػػانكف القػػػػانكني لمجريمػػػػة ،كمظػػػػاىر تكييػػػػؼ الكاقعػػػػة الجرميػػػػة ، كتكييػػػػؼ الكاقعػػػػة 

االجرائػػي، كحجيػػة التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة، كالرقابػػة عمييػػا،  بااضػػافة الػػى سػػمطة المحكمػػة 

 بالتكييؼ.

 :ٍْهدُح اىذراسح وتقسَُها
 

الكتػفي التحميمػي المقػارف،  نيجلتحقيػؽ أكبػر قػدر مػف الفائػدة كالشػمكلية، سػكؼ يػتـ  اعتمػاد المػ   

لمعمكمػػػات النظريػػػة كالعمميػػػة المتعمقػػػة بالمكضػػػكع،  كال سػػػيما نتػػػكص التشػػػريعات بحيػػػث نقػػػـك بجمػػػع ا

الفمسطينية كالمترية كاْلردنية، كذلؾ بيدؼ بيػاف سػمطة المحكمػة الجزائيػة فػي تاييػر كتعػديؿ  ااجرائية

التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرميػة المعركضػة أماميػا، كذلػؾ لمكقػكؼ عمػى مػكاطف النجػاح كالقتػكر فػي 



 8 

، أك اْلحكػػاـ التػػادرة مػػف  ااجرائيػػةؾ اْلنظمػػة، كاسػػتخالص النتػػائج الميمػػة منيػػا سػػكاء بالتشػػريعات تمػػ

 محكمة النقض الفمسطينية كالمترية كالتمييز اْلردنية.

كعميػػو سػػكؼ يػػتـ تقسػػيـ مكضػػكع ىػػذه الدراسػػة إلػػى فتػػميف، يسػػبقيما فتػػؿ تمييػػدم لعػػدـ إيجػػاد    

ىػػػذه الدراسػػػة، نعػػػرض فيػػػو الجػػػذكر التاريخيػػػة لسػػػمطة المحكمػػػة  فجػػػكة بػػػيف المقدمػػػة كالبحػػػث عنػػػد قػػػراءة

الجزائية في تكييؼ الكاقعة الجرمية، ثـ مدل تقييد المحكمػة بحػدكد الػدعكل الجزائيػة الشختػية كالعينيػة 

لى مفيكـ الكاقعة الجرمية   في المبحث الثاني. ، كحاالت الخطأ بالتكييؼفي المبحث اْلكؿ، كا 

لفتػػػؿ اْلكؿ ماىيػػػة سػػػمطة المحكمػػػة الجزائيػػػة فػػػي تاييػػػر تكييػػػؼ الكاقعػػػة فػػػي حػػػيف تناكلنػػػا فػػػي ا  

الجرمية في المبحث اْلكؿ، كنطاؽ سمطة المحكمة الجزائية في تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية 

 في المبحث الثاني.

كني كفػػي الفتػػؿ الثػػاني سػػكؼ نتنػػاكؿ ماىيػػة سػػمطة المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تعػػديؿ التكييػػؼ القػػان   

لمكاقعة الجرمية في المبحث اْلكؿ، كنطاؽ سمطة المحكمة الجزائية في تعديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة 

، كفػػي الخاتمػػة تكتػػؿ الباحػػث إلػػى كرقابػػة محكمػػة الػػنقض عمػػى التكييػػؼ  الجرميػػة فػػي المبحػػث الثػػاني

 مجمكعة مف النتائج كالتكتيات.
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 :اىفصو اىتَهُذٌ
 

 

ىـ مراحؿ الفتؿ بالدعكل أىك احد  ف التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرميةأ مف المعمـك لدنيا 

المادم لمكقائع مكضكع ىذه الدعكل، كالنتائج القانكنية المترتبة عمي التكيؼ،  ااثباتالجزائي، بجانب 

ه كلبياف ماىية سمطة المحكمة الجزائية في تكييؼ الكاقعة الجرمية، فال بد لنا كقبؿ الكلكج لمكضكع ىذ

الدراسة، بياف الجذكر التاريخية  ليذه السمطة، كذلؾ بياف حدكد الدعكل الجزائية، كتعريؼ التكيؼ 

كلبياف الخطأ بالتكييؼ، كمدل رقابة محكمة النقض عمى التكيؼ ، اببأسىي  كالكاقعة الجرمية، كما

 : ى مبحثيف عمى النحك التاليإلاقتضى  ذلؾ تقسيـ الفتؿ التمييدم ذلؾ 

كؿ: الجذكر التاريخية لسمطة المحكمة الجزائية في تكييؼ الكاقعة الجرمية كتقيد ْلالمبحث ا

 .المحكمة بحدكد الدعكل

المبحث الثاني: مفيـك التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية ك رقابة محكمة النقض عمى تكييؼ ىذه 

 الكاقعة .
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فٍ تنُُف اىىاقؼح اىدرٍُح  اىتطىر اىتارَخٍ ىسيطح اىَسنَح اىدسائُح: ه واىَثسث األ

 وتقُذ اىَسنَح تسذود اىذػىي
 

عنػػد الحػػديث عػػف التطػػكر التػػاريخي لتمػػؾ السػػمطة البػػد مػػف االشػػارة فػػي ىػػذه الدارسػػة عػػف التطػػكر       

التػػاريخي ليػػا فػػي العتػػكر القديمػػة كالقػػكانيف المعاتػػرة ،بااضػػافة الػػى مػػدل تقيػػدىا بالحػػدكد الشختػػية 

فػػػي ىػػػذا المبحػػػث سػػػكؼ نتحػػػدث عػػػف الجػػػذكر التاريخيػػػة لتمػػػؾ السػػػمطة فػػػي  يػػػة،كالعينيػػػة لمػػػدعكل الجزائ

 .المطمب الثاني ؿ كتقييد المحكمة بحدكد الدعكل فيالمطمب االك 

 اىتطىر اىتارَخٍ ىسيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تنُُف اىىاقؼح اىدرٍُح: اىَطية األوه

كليدة بمراحؿ عديدة، حيث لـ تكف قد مرت أف سمطة المحكمة الجزائي في تكييؼ الكاقعة الجرمية 

 بدأ بالعتكر القديمة كتكال الى االمبراطكرية الرمانية  كالنظاـ ةمرحمة مف المراحؿ التاريخي

 االنجمكسكسكني كالقانكف الفرنسي كاالتفاقيات الدكلية كتكال الى القانكف الفمسطيني  كالذم سكؼ

  كمة الجزائية في تكييؼ الكاقعة الجرمية في سمطة المح ؿ، حيث سكؼ نتناك في ىذا المطمب ولنتناك 

الجرمية   كالجذكر التاريخية لسمطة المحكمة الجزائية في تكييؼ الكاقعة ،الفرع االكؿالقديمة ب العتكر

 . في االتفاقيات الدكلية كالقانكف الفمسطيني كفرع ثاف

ؼح اىدرٍُح فٍ اىتطىر اىتارَخٍ ىسيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تنُف اىىاق: اىفرع االوه

 اىؼصىر اىقذََح

بدا بالقضػاء اْلبػكم  إف سمطة المحكمة الجزائية في تكييؼ الكاقعة الجرمية قد مرت بمراحؿ عديدة،

في عتر المجتمعات البدائيػة، عنػدما كػاف اْلب  بمثابػة القاضػي الػذم يفتػؿ فػي النزاعػات التػي تقػع 
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التحكػيـ لػدل شػخص ثالػث فػي حسػـ الختػكمات  إلػى ، كتػكال(1 بيف أسرتو كما يحدد العقكبة المقػررة 

 . (2 جباريان إتبح أليو اختياريا ثـ إالتي كاف المجكء 

كمنػػذ نشػػأة ركمػػا حتػػى بدايػػة القػػرف السػػابع قبػػؿ المػػيالد، كاتسػػاع اامبراطكريػػة الركمانيػػة  فقػػد تعػػززت    

ؽ.ـ  حتػػى تػػدكيف  451ثنػػي عشػػر سػػنة تطػػكره منػػذ تػػدكر قػػانكف اْللػػكاح اْلمكانػػة القػػانكف الركمػػاني ك 

كؿ كانػػت الئحػػة اْل ، حيػػث عرفػػت ركمػػا حينئػػذ نظػػاميف اتيػػامييف:(3 ؽ.ـ 565حجريػػة جكسػػتنياف سػػنة 

االتياـ تكقػع مػف المػدعي بعػد اف يػأذف لممػدعي العػاـ  ممارسػة االتيػاـ،  كيكػكف دكر القاضػي فػي ىػذه 

مػػا النظػػاـ الثػػاني أ، (4 تيػامي المرحمػة سػػمبيان، حيػػث يمتػـز بحػػدكد الػػدعكل كىػػك مػا يطمػػؽ عميػػو النظػػاـ اال

فراد، كلى تكجيو االتياـ  كليس اْلكىك ما يسمى نظاـ البحث كالتحرم، فكانت النيابة العامة ىي التي تت

 .(5 لو سمطة تكيؼ الكاقعة الجرمية  أسندتبحيث  كيككف دكر القاضي في ىذا النظاـ ايجابيان 

كىػي مرحمػة مػا قبػؿ الاػزك النكرمنػدم، كمرحمػة  أما النظاـ االنجمكسكسكني فقد مػر بػثالث مراحػؿ: 

مػا  مرحمػة الاػزك النكرمنػدم فكانػت المحكمػة تػدار أالازك النكرمندم، كمرحمة ما بعد الازك النكرمندم  

 أكمف قبؿ ضػباط الممػؾ،  كالػذيف كػانكا يجمعػكف بػيف سػمطة االتيػاـ كالحكػـ ككػانكا يممكػكف حػؽ تاييػر 

مػػا مرحمػػة الاػزك النكرمنػػدم كمػػا بعػدىا،  فقػػد أبقػػى عمػى قاعػػدة تقيػػد أ،  تعػديؿ التكيػػؼ القػػانكني  لمكاقعػة

المحكمػػػػة باالتيػػػػاـ حتػػػػى يكمنػػػػا ىػػػػذا، دكف أف تتعػػػػرض ْلم تاييػػػػر أك تعػػػػديؿ، متػػػػأثرا بقكاعػػػػد القػػػػانكف 

 ، (6 الركماني

                                                 

 2، ص.1988، داز اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشس، اٌّٛطً، تارَخ اىقاّىُاٌؼجٛدٞ، ػجبض،  (1)

 25، ص.1962، ِإظعخ اٌّطجٛػبد اٌذد٠ضخ، اٌمب٘سح، أصىه تارَخ اىقاّىُِّدٚح ،  ِظطفٝ، ػّس (2)

 43، ص.1967، ِطبثغ داز اٌؼٍُ، دِشك، 2، ؽٍذخو اىتارَخ اىؼاً ىيقاّىُاٌدٚا١ٌجٟ ،ِذّد ػسٚف ،  (3)

جعاز١س، جبِؼاخ ٔاب٠  زظابٌخ ِبتقُذ اىَسنَح تاالتهاً فٍ اىْظاً اىسعؼىدٌ  دراسعح ٍقارّعح  اٌسل١جخ ،أوسَ ثٓ فٙد،  (4)

 اٌؼسث١خ ٌٍؼٍَٛ اال١ِٕخ،

 23، ص.2006اٌس٠بع،  

ز اٌّاااب٘س ٌٍٕشاااس، ، داسعععيطح اىَسنَعععح اىدسائُعععح فعععٍ تسعععث اىتنُُعععف اىقعععاّىٍّ ىيتهَعععحاٌّذبظااإخ، ِذّاااد أدّاااد ،  (5)

 22، .ص2013ػّبْ،

 36،ص. 1973،،داز إٌٙؼخ اٌؼسث١خ،اٌمب٘سح ًقاػذج تقُذ اىَسنَح تاالتهاٌؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ ، ا (6)
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 .(1 كذلؾ بمكجب االتياـ بكاسطة ىيئة المحمفيف

عػػد ااجرائيػة فػي النظػػاـ الفرنسػي كبالتحديػد سػػمطة مػا بالنسػبة  لمقػانكف الفرنسػػي فػاف تطػكر القكاأ   

المحكمة الجزائية في تكييؼ الكاقعة الجرمية قد مرت بثالث مراحؿ: كىي مرحمة ما قبؿ مؤتمر التيػراف 

ـ، كالتي لـ يكف ليا أم حيز لمكجكد كػكف المحكمػة ال تسػتطيع تعػديؿ كتاييػر االتيػاـ الػكارد فػي 1215

حيػػث تراجػػع المشػػرع الفرنسػػي  1789مػػؤتمر التيػػراف حتػػى الثػػكرة الفرنسػػية الئحػػة االتيػػاـ، كمرحمػػة عقػػد 

عػف االلتػزاـ بحػػدكد الػدعكل أك التقيػػد باالتيػاـ كأعطػػى لممحكمػة سػمطات كاسػػعة فػي التػػدخؿ فػي االتيػػاـ 

ضافة الظركؼ المخففة كالمشددة  .(2 كتايير كتؼ االتياـ كتعديمو كا 

تشػريعان جديػدان لرجػراءات  1791عيػة التأسيسػية فػي عػاـ كبعد قياـ الثكرة الفرنسػية أتػدرت الجم   

الجنائيػة كمضػمكف ىػػذا التشػريع يتمثػؿ فػػي التػزاـ القاضػػي بالتقيػد بالػدعكل كالكاقعػػة الجرميػة المعركضػػة 

أمامػػػو كبػػػالتكييؼ القػػػانكني ليػػػا، دكف امتالكػػػو السػػػمطة فػػػي تاييػػػر أك تعػػػديؿ التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة 

تػدر قػانكف تحقيػؽ الجنايػات الفرنسػي حيػث أتػبح القاضػي مقيػدان بالكاقعػة  1808الجرمية، كفي عاـ 

المعركضػػة عميػػو فقػػط، دكف التقيػػد بػػالتكييؼ القػػانكني لتمػػؾ الكاقعػػة، ممػػا أتػػبح كبمكجػػب ىػػذا القػػانكف 

، كبعػػػد إتػػػدار قػػػانكف أتػػػكؿ المحاكمػػػات (3 الحػػػؽ لممحكمػػػة بتاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني كتعػػػديؿ االتيػػػاـ

فرنسػي كالػذم مػا زاؿ سػارم المفعػكؿ حتػى اليػـك فقػد نػص تػراحة عمػى قاعػدة تقيػد المحكمػة الجزائية ال

                                                 

 زظس دٚز ٘إالء اٌّذٍف١ٓ فٟ اٌّذىّخ ػٍٝ رمس٠س ِب ئذا وبْ اٌّزُٙ اٌّذبي ئٌٝ اٌّذىّخ ِرٔت أٚ غ١س ِارٔت ثّاب٠م (1)

٘ٛ ِٕعٛة ئ١ٌٗ ٠ٕٚذظس دٚز اٌمبػٟ ثزطج١ك ٔظٛص اٌمبْٔٛ ػ١ٍٙب دْٚ أْ ٠ٍّه اٌذك ثزغ١١اس أٚ رؼاد٠ً االرٙابَ أٚ 

د اٌزّٙخ اٌّعٕدح ئ١ٌٗ ٠ٚمزظس دٚز اٌّذىّخ ئِب اإلدأخ أٚ اٌجاساءح ثّاب ٘اٛ ِٕعاٛة ئػبفخ رُٙ جد٠دح ئٌٝ اٌّزُٙ أٚ رشد٠

 36ٌٍّزُٙ ِٓ ارٙبَ ٚ٘را ٘ٛ جٛ٘س لبػدح اٌزم١د ثذدٚد اٌدػٜٛ أٚ االرٙبَ". اٌؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ ،ِسجاغ ظابثك ،ص.

 299،ص.2004ٚد،، داز إٌٙؼخ ،ث١سقاظٍ اىتسقُق فٍ اىقاّىُ اىدْائٍ اىَقارُٚػجد اٌذ١ّد، اشسف، 

 59اٌؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، ص. (2)

ِاآ ارفبل١ااخ اٌس٠اابع اٌؼسث١ااخ ػٍااٝ" اذا ٚلااغ اصٕاابء ظاا١س اجااساءاد اٌاادػٜٛ ٚثؼااد رعاا١ٍُ اٌشاا ض  50(  ٔظااذ اٌّاابدح 4)

 اٌّطٍٛة رع١ٍّٗ رؼد٠ً فٟ رى١  اٌفؼً ِٛػٛع اٌجس٠ّخ اٌزٟ ظٍُ اٌش ض اٌّطٍٛة ِٓ اجٍٙب فال ٠جٛش رٛج١ٗ ارٙبَ

 ا١ٌٗ اٚ ِذبوّزٗ اال اذا وبٔذ اٌؼٕبطس اٌّىٛٔخ ٌٍجس٠ّخ ثزى١١فٙب اٌجد٠د رج١خ اٌزع١ٍُ".
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بالكقائع التي رفعت بيػا الػدعكل الجزائيػة، كأعطػى ليػا الحػؽ بتاييػر التكييػؼ القػانكني كتعػديؿ الكتػؼ 

 القانكني لمكاقعة الجرمية.

ف اىىاقؼح اىدرٍُح فٍ اىتطىر اىتارَخٍ ىسيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تنُ: اىفرع  اىثاٍّ

 اىفيسطٍُْ اإلخرائٍاالتفاقُاخ اىذوىُح واىقاّىُ 
 

كفي أكثر  بالحقكؽ المدنية كالسياسية ااعالف العالمي لحقكؽ اانساف كالعيد الدكلي الخاص  اكد 

 عنػدمف مادة عمى المبدأ الخاص بسمطة المحكمة في تكييؼ الكاقعة الجرمية، مع ضركرة تنبيػو المػتيـ 

مػا نتػت عميػو  إلػى، بااضػافة (1 سمطتيا فػي التكييػؼ، بايػة إفسػاح المجػاؿ لػو اعػداد دفاعػو ةممارس

 .(2 منيا 50في المادة  1985اتفاقية الرياض العربية لمتعاكف القضائي لسنة 

كيعػكد ذلػؾ  ،ما الكاقع القػانكني فػي فمسػطيف بالمقارنػة مػع دكؿ العػالـ فيػك مػف اْلكضػاع المعقػدةأ  

جيػػػات التػػي حكمػػػت فمسػػػطيف عبػػػر التػػاري ، كالػػػذم أدل إلػػػى تنػػكع اْلنظمػػػة القانكنيػػػة التػػػي إلػػى تعػػػدد ال

سادت فييا، كقد أثر كػؿ ذلػؾ عمػى البنػاء السياسػي كالقػانكني فػي فمسػطيف، حيػث كانػت فمسػطيف تحػت 

، إلػػػى سػػػيطرة الحكػػػـ ااسػػػالمي، كطبػػػؽ فييػػػا القػػػانكف الركمػػػاني كالشػػػريعة ، كالتػػػميبيفسػػػيطرة الركمػػػاف

إال أنػػو لػػـ يتػكفر لػػدينا أم معمكمػػات عػػف ااجػراءات الجنائيػػة فػػي فتػرة الحكػػـ التػػميبي مػػف ، مية ااسػال

أجؿ االستناد إلييا لمعرفة فيما إذا كاف المحاكـ في تمؾ الفترة مقيدة بحدكد الدعكل، أك كانت ليا الحؽ 

 في تعديؿ أك تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية.

العثمػػاني لفمسػػطيف كبحكػػـ تبعيتيػػا لتركيػػا، تػػـ تطبيػػؽ قػػانكف أتػػكؿ المحاكمػػات  مػػا أثنػػاء الحكػػـأ   

ـ، كبػػالرجكع إلػػى نتكتػػو نجػػد أنػػو خػػال مػػف أم نػػص مػػف شػػأنو إعطػػاء الحػػؽ 1879الجزائيػػة لسػػنة 

نمػػػا جعميػػػا مقيػػػدة بالتيمػػػة المحالػػػة إلييػػػا كبكتػػػفيا  لممحكمػػػة الجزائيػػػة فػػػي تكييػػػؼ الكاقعػػػة الجرميػػػة، كا 

                                                 

اىؼهععذ ِاآ  24-6ٚ7ٚ9َ ، ٚاٌّاابدح 1948ٌعاإخ  ٍععِ االػععلُ اىؼععاىٍَ ىسقععى  االّسععاُ 3ٚ9ٚ11ٚ15زاجااغ اٌّااٛاد  (1)

 َ.1966ٌعٕخ  اىذوىٍ اىخاص تاىسقى  اىَذُّح واىسُاسُح

 .27سجغ ظبثك، ص.اٌّذبظٕخ، ِذّد ، ِ (2)
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ـ كاحػػػتالؿ 1917ث اسػػػتمر العمػػػؿ بيػػػذا القػػػانكف حتػػػى انييػػػار الدكلػػػة العثمانيػػػة عػػػاـ ، حيػػػ(1 القػػػانكني

فمسػػطيف مػػف قبػػؿ بريطانيػػا، الػػذم انتػػدبت عمػػى فمسػػطيف مػػف قبػػؿ عتػػبة اْلمػػـ، كالػػذم مارسػػت جميػػع 

السمطات اادارية كالتشريعية، كقد أعادت بريطانيا تشكيؿ النظاـ القانكني بتحكيمػو مػف النظػاـ العثمػاني 

 تيني الى النظاـ االنجمكسكسكني "القانكف المشترؾ البريطاني".الال

ـ، ككذلؾ قػانكف  1924لسنة  4كقامت بريطانيا برتدار قانكف أتكؿ المحاكمات الجزائية رقـ    

ـ، ثػػػػـ قػػػػانكف أتػػػػػكؿ المحاكمػػػػات الجزائيػػػػة لػػػػػدل 1924لسػػػػنة  22أتػػػػكؿ المحاكمػػػػات الجزائيػػػػة رقػػػػػـ 

، كىنػاؾ العديػد مػف القػكانيف اْلخػرل، التػي اسػتمر العمػؿ بيػا ـ1946لسػنة  7المحاكمات المركزية رقـ 

ثػـ احتمػت فمسػطيف مػف قبػؿ الكيػاف التػييكني، كبقيػت الضػفة الاربيػة مػع اْلردف،  ـ،1948حتى عاـ 

تػـ تكحيػد الضػفة الاربيػة كاْلردف، كفػي سػنة  1950كقطاع غزة كقع تحػت االدارة المتػرية، كفػي عػاـ 

، كبمكجػػب ىػػذا القػػانكف تػػـ 76نػػي قػػانكف أتػػكؿ المحاكمػػات الجزائيػػة رقػػـ كضػػع المشػػرع اْلرد 1951

إلااء التشريعات الفمسطينية السابقة، كأكد ىذا القػانكف عمػى قاعػدة تقيػد المحكمػة الجزائيػة بالكقػائع التػي 

، كفػي (2 أحيمت بيا الدعكل مف قبؿ النيابة العامة، مع منح بعض السمطات لممحكمة في تعديؿ التيمػة

الذم أكد عمى ما جاء بالقانكف السابؽ رقـ  9تدر قانكف أتكؿ المحاكمات الجزائية رقـ  1961 سنة

 كذلؾ بختكص تقيدىا بحدكد الدعكل الجزائية. ـ،1951لسنة  76

أما بالنسبة لقطاع غزة فتـ تطبيؽ قانكف أتكؿ المحاكمات الجزائيػة  المحاكمػات كاالتيػاـ(         

حيػث تػـ إلاػاء قػانكف المحاكمػات الجزائيػة اْلردنػي المطبػؽ  2001عػاـ  حتى ـ، 1924لسنة  22رقـ 

ـ كمػػف ثػػـ إتػػدار قػػانكف 1924لسػػنة  22فػػي الضػػفة الاربيػػة كقػػانكف أتػػكؿ المحاكمػػات الجزائيػػة رقػػـ 

ـ، كذلؾ بعد دخكؿ السمطة 2001لسنة  3مكحد كىك قانكف أتكؿ المحاكمات الجزائية الفمسطيني رقـ 

                                                 

 .1879ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّذبوّبد اٌجصائ١خ اٌؼضّبٟٔ ٌعٕخ  311ٚ 295زاجغ اٌّٛاد  (1)

 .1951ٌعٕخ  76ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّذبوّبد اٌجصائ١خ األزدٟٔ زلُ  150ٚ 170 – 185أظس اٌّٛاد  (2)
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، كلعػػػؿ مػػػا يتميػػػز بػػػو ىػػػذا القػػػانكف أنػػػو قػػػانكف انتقػػػائي حيػػػث تضػػػمف أفضػػػؿ ـ1994الفمسػػػطينية عػػػاـ 

 1961لسػنة  9النتكص التشريعية الكاردة في كؿ مف قانكف أتكؿ المحاكمات الجزائيػة اْلردنػي رقػـ 

اال انػو كعنػد التطبيػؽ القػانكف ظيػرت . (1 1950لسػنة  150،كقانكف ااجراءات الجنائية المتػرم رقػـ 

 كػذلؾ فػاف فيو، كذلؾ الختالؼ المدرسة القانكنية االردنية كالمتػرية عػف بعضػيما ،بعض االشكاليات 

بماػة بسػيطة،  وليػإالمػتيـ ماىيػة التيمػة المسػندة  إفيػاـكد عمى ضػركرة أالفمسطيني قد  اْلساسيالقانكف 

د قػػد أخػػذ بتقيػػد حػػدك  الفمسػػطينيكعميػػو سػػكؼ نتحػػدث فيمػػا إذا كػػاف قػػانكف اْلتػػكؿ المحاكمػػات الجزائيػػة 

 الدعكل أـ ال كىذا ما سنبينو  في ىذه الدراسة.

 تقُذ اىَسنَح اىدسائُح تسذود اىذػىي: اىَطية اىثاٍّ
 

مف المبادئ اْلساسية في ااجراءات الجنائيػة فػي التشػريعات المعاتػرة، ىػك الفتػؿ بػيف سػمطة    

ة الجمػػع بينيمػػا، الحكػػـ كسػػمطة االتيػػاـ، لمػػا بػػيف السػػمطتيف مػػف تعػػارض يمتنػػع معػػو فػػي ميػػزاف العدالػػ

سنادىما معان إلى جية كاحدة.  (2 كا 

ف قػػػرار ااحالػػػة التػػػادر مػػػف النيابػػػة العامػػػة ىػػػك الػػػذم يحػػػدد ماىيػػػة اْلفعػػػاؿ التػػػي تطػػػرح أكمػػػا     

عمييػػا، ككػػذلؾ اْلشػػخاص المسػػندة إلػػييـ التيمػػة، بحيػػث ال يكػػكف لممحكمػػة الجزائيػػة الخػػركج عػػف ذلػػؾ، 

ة الجزائيػػة مػػا كرد مػػف كقػػائع بػػأمر ااحالػػة أك طمػػب التكميػػؼ كبمقتضػػى ذلػػؾ أنػػو إذا تجػػاكزت المحكمػػ

، حيػػث يسػػتفاد مػػف ذلػػؾ أنػػو ال يجػػكز لممحكمػػة (3 بالحضػػكر كػػاف حكميػػا بػػاطالن كمخالفػػان لمنظػػاـ العػػاـ

الئحػػة االتيػػاـ، إذ أف المحكمػػة الجزائيػػة تتقيػػد ك  قػػرار الجزائيػػة أف تحػػاكـ أم شػػخص لػػـ يػػرد اسػػمو فػػي

 ي تضمنتيا الئحة كقرار االتياـ.باْلشخاص كالكقائع الت
                                                 

، ِىزجاخ داز اٌفىاس ،اٌمادض، 2،ؽرّعحشرذ ٍثادئ قاّىُ اإلخراءاخ اىدسائُعح اىفيسعطٍُْ  دراسعح ٍقاطبٌخ، ٔج١ٗ ،  (1)

 3، ص.2002

 5، ص.2003، ِٕشأح اٌّؼبزف، االظىٕدز٠خ، ٍثذأ تقُذ اىَسنَح تسذود اىذػىي اىدْائُحؽٗ، ِذّٛد أدّد،  (2)

، جبِؼاخ لابز٠ٛٔط، ثادْٚ ظإخ ِٚىابْ إٌشاس، شرذ اإلخعراءاخ اىدْائُعح فعٍ اىقعاّىُ اىيُثعٍدزبرخ، ِذّد ١ٔبشٞ ،  (3)

شعرذ اإلخعراءاخ اىدسائُعح مَعا ورد فعٍ قعاّىُ أصعىه اىَسامَعاخ اىدسائُعح  ػجد اٌسدّٓ رٛف١ك ، ٚ ادّد، 366ص.

 188، ص.2011داز اٌضمبفخ ٌٍٕشس ٚاٌزٛش٠غ ،ػّبْ،  واىُْاتح اىؼاٍح 
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ىػك الفتػؿ مػا  أنمػاكما إف الااية مف تقيػد المحكمػة الجزائيػة بحػدكد الػدعكل العينيػة كالشختػية    

، (1 كبػػػيف سػػػمطة القضػػػاء لضػػػماف حيػػػاد القاضػػػي، بػػػيف سػػػمطة التحقيػػػؽ كاالتيػػػاـ ممثمػػػة بالنيابػػػة العامػػػة 

أم منيـ عمى أنػو يحػاكـ عمنػان بكقػائع ال  يفاجأ تجنب إيقاع الظمـ عمى المتقاضيف، حتى ال إلى إضافة

يعمػػـ عنيػػا شػػيئان كعػػف كقػػائع لػػـ ترفػػع بيػػا الػػدعكل، حتػػى ال تتػػبح سػػمطة حكػػـ كسػػمطة اتيػػاـ باسػػتثناء 

 .(2 جرائـ الجمسات

 اىسذود اىشخصُح ىيذػىي اىدسائُح: وهاىفرع األ
 

كل بػػػالمتيميف الػػػذيف أقيمػػػت إف المقتػػػكد بالحػػػدكد الشختػػػية لمػػػدعكل الجزائيػػػة  ىػػػي تقيػػػد الػػػدع   

عمػػػييـ الػػػدعكل الجزائيػػػة بمكجػػػب قػػػرار كالئحػػػة االتيػػػاـ التػػػادرة مػػػف النيابػػػة العامػػػة، حيػػػث ال يجػػػكز أف 

تقضي المحكمة الجزائية باادانػة أك البػراءة عمػى شػخص غيػر الػذم أحيػؿ ليػا كفقػان لاتػكؿ كالقػانكف، 

كما ال يجكز ليا كذلؾ ك أثناء نظر الػدعكل  حتى لك كانت لو تمة بالمتيـ الذم أقيمت عميو الدعكل،

أف تتعدل بالحكـ عمى شخص آخػر تبػيف ليػا أنػو ىػك مػف قػاـ بارتكػاب الجريمػة، كمحػرض، أك كفاعػؿ 

ف فعمػػػت ذلػػػؾ تكػػػكف حينئػػػذ قػػػد تجػػػاكزت حػػػدكد الػػػدعكل الشختػػػية  ، أتػػػمي، أك متػػػدخؿ، أك شػػػريؾ، كا 

كالنطػػػاؽ الشختػػي لمػػػدعكل الجزائيػػػة  ،(3 لعامػػػةكبالتػػالي خالفػػػت القػػػانكف لتجاكزىػػا عمػػػى سػػػمطة النيابػػة ا

                                                 

 854،ص.2010، داز اٌضمبفخ ٌٍٕشس، ػّبْ، 3، ؽشرذ قاّىُ أصىه اىَسامَاخ اىدسائُحاٌعؼ١د، وبًِ ،  (1)

، ثدْٚ ِىابْ ٚداز ٔشاس، 3، ؽ2، طاىىخُس فٍ شرذ قاّىُ اإلخراءاخ اىدسائُح اىفيسطٍُْس ئثسا١ُ٘ ، ا١ٌٌٛد، ظب٘ (2)

 92ص –91، ص.2011

ِٓ لبْٔٛ  االجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ"  ال ٠مدَ ش ض اٌاٝ اٌّذبوّاخ فاٟ اٌادػٜٛ اٌجصائ١اخ  240ٔظذ اٌّبدح  (3)

ِآ ذاد اٌمابْٔٛ " ال ٠ذابي  301ِآ  ٠ماَٛ ِمبِاٗ " ٚٔظاذ اٌّابدح  اال اذا طدز ثذمٗ لساز ارٙبَ ِآ إٌبئات اٌؼابَ اٚ

ش ض اٌٝ اٌّذبوّخ اِبَ ِذىّخ اٌظٍخ فاٟ دػاٜٛ اٌجإخ ِابٌُ راٛدع ثذماٗ الئذاخ ارٙابَ ِآ لجاً ا١ٌٕبثاخ اٌؼبِاخ ". ٚ 

– 141،ص.2010، داز اٌضمبفخ ٌٍٕشس، ػّابْ، زق اىَتهٌ فٍ ٍسامَح ػادىح  دراسح ٍقارّحاٌذد٠ضٟ، ػّس ف سٞ ، 

 142ص
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يتحدد بالمتيـ الكارد اسمو بأمر ااحالة التػادر مػف النيابػة العامػة كبالتػالي يجػب أف يػتـ تحديػد المػتيـ 

 . (1 تحديدان ال يقبؿ الخمط أك المبس بينو كبيف غيره

بػػػؿ جيػػػة التحقيػػػؽ لمػػػا تقػػػدـ فػػػال بػػػد إذان مػػػف إقامػػػة الػػػدعكل عمػػػى المػػػتيـ حسػػػب اْلتػػػكؿ كمػػػف ق   

كالمتمثمة بالنيابة العامة تاحبة االختتاص في إقامة الدعكل الجزائيػة، فػي حػيف إذا تبػيف أف شػخص 

آخر تدر بحقو حكمان ككاف غير الشخص المحاؿ بمكجب القانكف مػف قبػؿ النيابػة العامػة، فػرف الحكػـ 

لمنظػػاـ العػػاـ باعتبػػار أف  ، كمػػا انػػو مخػػالؼ (2 التػػادر مػػف قبػػؿ المحكمػػة يكػػكف بػػاطالن كيكجػػب نقضػػو

، ك فتػمت (3 المحكمة قد أضفت عمػى نفسػيا سػمطة االتيػاـ التػي ىػي اختتػاص أتػيؿ لمنيابػة العامػة

فػػي غيػػر مػػا طمبػػو الختػػـ رافػػع الػػدعكل كىػػي النيابػػة العامػػة، كالتػػي تحػػدد طمباتيػػا كمػػا كردت فػػي قػػرار 

 .(4 االتياـ أك كرقة التكميؼ بالحضكر

ممحكمة أف تحكـ مف تمقػاء نفسػيا فػي دعػكل لػـ ترفػع إلييػا بػالطرؽ القانكنيػة كرغـ أنو ال يجكز ل   

كذلػؾ انطالقػػان كمػػا أسػػمفنا مػػف مبػػدأ الفتػػؿ بػيف سػػمطتي الحكػػـ كاالتيػػاـ إال أف ىنػػاؾ اسػػتثناءات محػػددة 

مػػا الجػػرائـ التػػي تقػػع فػػي أ ،(5 عمػػى ىػػذه القاعػػدة كىػػي مػػا يتعمػػؽ بحفػػظ النظػػاـ كضػػبط جمسػػات المحػػاكـ 

كػذلؾ فػرف المحكمػة ، (6 كلـ تكف فييا المحكمة حاؿ انعقادىا فرف نظرىا يتـ كفقػان لمقكاعػد العامػة الجمسة

                                                 

ِٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌجصائ١خ  اٌفٍعط١ٕٟ " ٠جت اْ ٠شازًّ لاساز االدبٌاخ ػٍاٝ اظاُ اٌّشازىٟ  154ٔظذ اٌّبدح -ا (1)

إزاىح اىذػىي اىدْائُح ٍعِ ٚاظُ اٌّزُٙ ٚشٙسرٗ ٚػّسٖ  ِٚذً  ٚالدرٗ ٚػٕٛأٗ ٚػٍّٗ...اٌخ" ٚػجد إٌّؼُ، ظ١ٍّبْ، 

 243، ص.2015ٛػبد اٌجبِؼ١خ، االظىٕدز٠خ،داز اٌّطج سيطح اىتسقُق إىً قعاء اىسنٌ 

٠جّغ اٌفمٗ ػٍٝ اػزجبز ٘را اٌّجادأ ِآ إٌظابَ اٌؼابَ" زاجاغ دعإٟ، -ة" 585اٌعؼ١د،  وبًِ ، ِسجغ ظبثك، ص. -ا (2)

.ٚػاٛع   823،ص.1975، داز إٌٙؼاخ اٌؼسث١اخ، اٌماب٘سح، شرذ قاّىُ أصعىه اىَسامَعاخ اىدسائُعحِذّٛد ٔج١ت، ، 

 618، ص.2012، اإلظىٕدز٠خ، داز اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ،ؼاٍح فٍ قاّىُ اإلخراءاخ اىدْائُحاىَثادئ اى،ِذّد ، 

دور اىُْاتعح فعٍ ،  ادّاد ٚثاسان، .2001ٌعإخ  3( ِآ لابْٔٛ اإلجاساءاد اٌجصائ١اخ اٌفٍعاط١ٕٟ زلاُ 1زاجغ اٌّابدح ) (3)

 ،9،ص2015-1-23( ثذاااااااااش ِٕشاااااااااٛز ثزااااااااابز٠خ تدسعععععععععُذ اىؼذاىعععععععععح حتعععععععععُِ اىىاقعععععععععغ واىطَعععععععععىذ

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1058 

 155، ص.2000، داز إٌٙؼخ اٌؼسث١خ، اٌمب٘سح، 2طاإلخراءاخ اىدْائُح فٍ اىتشرَغ اىَصرٌ  ظالِخ، ِأِْٛ،  (4)

 لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ". 190ٚاٌّبدح  189زاجغ  اٌّبدح  (5)

، 2002، ِىزجخ داز اٌفىاس، اٌمادض،شرذ قاّىُ اإلخراءاخ اىدسائُح اىفيسطٍُْاٌذٍجٟ، ِذّد ،ٚاٌصػْٕٛ، ظ١ٍُ ، -ا (6)

 .2001ٌعٕخ  3ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ زلُ  192اٌّبدح -ة 488ص.
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ال تتقيد بحدكد الدعكل في حاؿ امتناع الشاىد باير عذر قانكني عف أداء اليميف، أك مف ااجابة عمى 

 .(1 تتجاكز شيران كاحدان ف تقضي بالسجف مدة ال أاْلسئمة التي تكجييا إليو المحكمة، فيجكز ليا حينئذ 

 تقُذ اىَسنَح تاىسذود اىؼُُْح ىيذػىي اىدسائُح: اىفرع اىثاٍّ
 

ف عمػػؿ المحكمػػة يتحػػدد مػػف حيػػث اْلتػػؿ بالفتػػؿ فػػي مػػا يعػػرض عمييػػا مػػف ألػػى إ ااشػػارةنػػكد    

كقػػائع مرفكعػػة كفػػؽ اْلتػػكؿ بكاسػػطة سػػمطة التحقيػػؽ كاالتيػػاـ المتمثمػػة بالنيابػػة العامػػة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ 

رار كالئحػػة االتيػػاـ، كبالتػػالي عمػػى المحكمػػة أف تتقيػػد بالكقػػائع المرفكعػػة إلييػػا مػػف قبػػؿ النيابػػة العامػػة، قػػ

ككمػػػا ال يجػػػكز ليػػػػا بحػػػث أم كقػػػائع لػػػػـ تػػػرد فػػػػي ادعػػػاء النيابػػػة العامػػػػة كىػػػذا مػػػا يطمػػػػؽ عميػػػو "عينيػػػػة 

 .(2 الدعكل"

كال يجػكز ليػا أف تبحػث  حيث يجب عمػى المحكمػة  أف تبحػث ماىيػة اْلفعػاؿ المػدعى بيػا فقػط،   

كمػا فعػؿ المشػرع بيػذا القيػد تػراحان،   انكف االجػراءات الفمسػطينيقػ ، كلػـ يػأذف( 3 مع المتيـ عف غيرىا

الجنائية كالتي نتت انو  ال يجػكز معاقبػة المػتيـ عػف  تمف قانكف ااجراءا 307لممادة  االمترم كفق

كػـ عمػى غيػر المػتيـ المقامػة عميػو الػدعكل ( اال كاقعة غير التي كردت بأمر االحالة ،كما ال يجكز الح

قػانكف مػف  240 فالمػادة  ،كمػف بعػض النتػكص القانكنيػة،مػف حػؽ الػدفاع  انو يمكف اف يستمد ضمنا

ال يقػػدـ أم شػػخص إلػػى المحاكمػػة فػػي الػػدعاكل الجزائيػػة إال إذا تػػدر "نتػػت   االجػػراءات الفمسػػطيني

مػف ذات القػانكف "يجػب  154 المػادةنتػت  ـ مقامػو"، كمػابحقو قرار اتياـ مف النائػب العػاـ أك مػف يقػك 

أف يشػػتمؿ قػػرار ااحالػػة إلػػى المحاكمػػة عمػػى اسػػـ المشػػتكي كاسػػـ المػػتيـ كشػػيرتو كعمػػره كمحػػؿ إقامتػػو، 

ككالدتػػو، كعنكانػػو، كعممػػو كتػػاري  تكقيفػػو مػػع مػػكجز لمفعػػؿ المسػػند إليػػو كتػػاري  ارتكابػػو كنكعػػو ككتػػفو 

                                                 

 لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ. 233زاجغ اٌّبدح  (1)

،داز اٌضمبفااخ 1، ؽ3ٚ4ط ٍقارّععح  شععرذ قععاّىُ أصععىه اىَسامَععاخ اىدسائُععح األردّععٍ دراسععحاٌجٛخااداز، دعاآ ،  (2)

 133َ، ص.1993ٌٍزٛش٠غ ٚإٌشس، ػّبْ ، 

 848، ص.1987،اٌّطجؼخ اٌجد٠دح، دِشك،  4، ؽأصىه اىَسامَاخ اىدسائُحدِٛد، ػجد اٌٛ٘بة،  (3)
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مػف  241 نتػت التي استند االتياـ إلييا كاْلدلة عمى ارتكاب الجريمة"، كمػا القانكني كالمادة القانكنية 

ذات القانكف "يجب أف تتضمف الئحة االتياـ اسـ المتيـ كتاري  تكقيفو كنكع الجريمة المرتكبػة ككتػفيا 

نػػي القػػانكني كتػػاري  ارتكابيػػا كتفاتػػيؿ التيمػػة كظركفيػػا كالمػػكاد القانكنيػػة التػػي تنطبػػؽ عمييػػا كاسػػـ المج

مػػف ذات القػػانكف "يتػػكلى ككيػػؿ النيابػػة تػػالكة التيمػػة  239المػػادة عميػػو كأسػػماء الشػػيكد"، ككػػذلؾ نتػػت 

عمػػى المػػتيـ فػػي الجػػرائـ الػػكاردة فػػي قػػرار االتيػػاـ كال يسػػكغ لككيػػؿ النيابػػة أف يػػدعي بأفعػػاؿ خارجػػة عػػف 

ال كاف ادعاؤه باطالن".  قرار االتياـ كا 

المحكمػة ال يحػؽ ليػا إبػداؿ تيمػة بػأخرل أك إضػافة تيمػة جديػدة كعميو فرف ىػذا المبػدأ يعنػي أف    

ال كاف حكميا باطالن  ، كذلؾ لمخالفتو لنتكص القانكف سالفة الػذكر، لكػكف أف القػانكف الفمسػطيني  (1 كا 

 يقكـ عمى مبدأ الفتؿ التاـ بيف سمطة االتياـ كسمطة الحكـ.

تػي تتقيػد فييػا المحكمػة لمفتػؿ فييػا، فيمػا كقد ثار خالؼ فقيي حكؿ تحديد المقتكد بالكاقعػة ال   

 ااجرائػيإذا كانت المحكمة  قد التزمت بعينػة الػدعكل مػف عدمػو، كلمعرفػة مفيػـك الكاقعػة فػي القػانكف  

اْلردني أك المترم حيػث  ااجرائيالفمسطيني نالحظ أنو ال يختمؼ عف مفيـك الكاقعة سكاء بالقانكف  

العديد مف نتكص قانكف  ي متطمح الفعؿ بمعنى الجريمة كما ىكالفمسطين ااجرائياستخدـ المشرع  

 .(2 أتكؿ المحاكمات الجزائية

منو نتت "ال يجكز معاقبة المتيـ عف كاقعة  307في المادة  ك انكف االجراءات المترمقأما     

مقامة غير التي كردت بأمر ااحالة أك طمب التكميؼ بالحضكر كما ال يجكز الحكـ عمى غير المتيـ ال

 عميو الدعكل".

                                                 

 849جٛخداز، دعٓ ، ِسجغ ظبثك، ص.اٌ (1)

،زظبٌخ ِبجعز١س، جبِؼخ اٌمدض،  ٍ اىفيسطٍُْاىتنُُف اىىاقؼح اىدرٍُح وفق اىتشرَغ اىدسائاٌؼّب٠سح، زائد ؽٗ،  ا_(2)

( ِاااآ لاااابْٔٛ 180/336ٚ 179ٚ 178ٚ 132ٚ 131ٚ 130ٚ 114ٚ 51زاجااااغ اٌّااااٛاد ) -ة. 16،ص 2013ظاااإخ 

 .1961ٌعٕخ  9أطٛي اٌّذبوّبد اٌجصائ١خ األزدٟٔ زلُ 



 20 

المتػػرم قػػد اسػػتخدـ لفػػظ  كاقعػػة( كمحميػػا منػػاطؽ تقيػػد المحكمػػة  ااجرائػػيكنالحػػظ أف المشػػرع     

بعكػػػس مػػػا جػػػاء بػػػو قػػػانكف أتػػػكؿ المحاكمػػػات الجزائيػػػة الفمسػػػطيني كاْلردنػػػي،  حيػػػث كباسػػػتقراء قػػػانكف 

عمػػػى الكاقعػػػة مسػػػتخدمان  ااجػػػراءات الجزائيػػػة الفمسػػػطيني فرنػػػو تػػػرادؼ فيػػػو أكثػػػر مػػػف متػػػطمح لمتػػػدليؿ

  قانكف االجراءات الفمسػطينيف أمتطمح الفعؿ كأحيانان الجريمة أك الكاقعة في ذات القانكف، مع اعتبار 

لسػنة  9رقػـ   انكف االجػراءات االردنػيكرد فػي قػ قانكف انتقائي حيث تضمف في نتكتو التشريعية مػا

عػديالتيا. كبالتػالي فرنػو متػطمح الفعػؿ كت 1950لسػنة  150رقػـ   قانكف االجراءات المترمك  1961

أك الجريمة أك الكاقعة ال يخرج باعتبارىا متطمح كاحد بمقتضى الجريمة، كىذا ما تـ تأكيده في قضاء 

، (1 محكمة التمييز اْلردنية عمى أف اتطالح الفعؿ ينترؼ عمى الجريمة بعناترىا المادية كالمعنكية

أف تتقيػػد بيػػا المحكمػػة ىػػي الجريمػػة أيضػػان باعتبػػار أف المشػػرع  كعميػػو فػػرف المػػراد بالكاقعػػة كالتػػي يجػػب

، أم أف الجريمػػػة ىػػػي منػػػاط تقيػػػد المحكمػػػة (2 ال يسػػػتطيع أف يعاقػػػب إال عمػػػى كقػػػكع الجريمػػػة ااجرائػػػي

 الجزائية.

كلكف التساؤؿ يثػكر حػكؿ  مفيػكـ الجريمػة ىػؿ ىػك مفيػـك كاسػع باعتبػار أف الجريمػة تتػألؼ مػف    

نكم كركف شرعي كمف ثـ ىؿ تمتـز المحكمة الجزائيػة بػالركف المعنػكم دكف المػادم ركف مادم كركف مع

 أـ العكس؟.

كحيػػاؿ ىػػذه المسػػألة فقػػد اختمػػؼ مكقػػؼ الفقػػو إذ أكػػد جانػػب مػػف الفقػػو أف المقتػػكد بالكاقعػػة ىػػي    

لسػػمكؾ ،كقػػد بػػيف ىػػذا الػػرأم مػػف الفقػػو أف الماديػػات ىػػك ا (3 الػػركف المػػادم لمجريمػػة دكف الػػركف المعنػػكم

                                                 

 ، ِٕشٛزاد ِسوص ػداٌخ.2007ٌعٕخ  715ر١١ّص جصاء زلُ  (1)

، 2010، داز اٌضمبفااخ، ػّاابْ، 2، ؽَععتهٌ فععٍ اىععذػىي اىدسائُععح  دراسععح ٍقارّععحظععَاّاخ اىخاا٠ٛٓ، دعاآ ثشاا١ذ،  (2)

 107ص.

، 1991، داز إٌٙؼاخ اٌؼسث١اخ، اٌماب٘سح، 4،ؽ1/2، طاىىسعُػ فعٍ قعاّىُ اإلخعراءاخ اىدْائُعحظسٚز، أدّد فزذاٟ،  (3)

 1038ص.
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ذا لػػـ تمتػػـز  ااجرامػػي كالنتيجػػة كالعالقػػة السػػببية بينيمػػا، كىػػذا مػػا يطمػػؽ عميػػو الػػركف المػػادم لمجريمػػة، كا 

 .(1 المحكمة بذلؾ فرنيا تككف قد تجاكزت حدكد سمطتيا في الدعكل الجزائية

محكمػػة أمػػا الجانػػب امخػػر مػػف الفقػػو فقػػد اتجػػو إلػػى القػػكؿ أف الكاقعػػة الجرميػػة التػػي تتقيػػد بيػػا ال   

الجزائيػة فػي الجريمػة بجميػع عناتػرىا سػكاء كانػت الماديػة أك المعنكيػة، كمػا كرد فػي النمػكذج القػػانكني 

ف كػػؿ تقيػػد فػػي اْلركػػاف سػػكاء الماديػػة أك المعنكيػػة يكػػكف  ليػػا، أم لجميػػع عناتػػرىا الكاقعػػة التككينيػػة، كا 

قبػؿ سػمطة التحقيػؽ أم النيابػة محؿ تعارض مع قاعػدة تقيػد المحكمػة بكقػائع الػدعكل المحالػة إلييػا مػف 

، كىػػذا الػػرأم ىػػك اْلهقػػرب إلػػى االتجػػاه التػػي سػػارت بػػو التشػػريعات الػػذم أخػػذت بيػػذه القاعػػدة (2 العامػػة

أجػػازت لممحكمػػة الجزائيػػة سػػمطة تعػػديؿ كتاييػػر  كسػػيما التشػػريع الفمسػػطيني كالمتػػرم كاْلردنػػي،  كمػػا

لتشػػريعات باسػػتبعاد الػػركف الشػػرعي  القػػانكني( الكتػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة، بعػػد أف قامػػت تمػػؾ ا

 .(3 حيث لـ  يبقى ما يقيد المحكمة سكل الركف المادم كالمعنكم لمجريمة

نمػػا ىػػك تماثػػؿ الكاقعػػة الجرميػػة إلمػػا تقػػدـ فػػرف التػػزاـ المحكمػػة الجزائيػػة بعينيػػة الػػدعكل مػػف عدمػػو    

بيػا أك بعػدـ تماثميمػا، حيػث يػتـ ىػذا  التي تدر الحكـ بختكتيا كالكاقعة الجرمية التي رفت الػدعكل

التماثؿ إذا كانت الكاقعة التػي تػدر بشػأنيا الحكػـ تمتمػؾ ذات المقكمػات المعنكيػة كالماديػة التػي يتػألؼ 

، (4 منيػػػا الػػػركف المعنػػػكم كالمػػػادم لمتيمػػػة الػػػكاردة فػػػي قػػػرار كالئحػػػة االتيػػػاـ التػػػادر مػػػف النيابػػػة العامػػػة

المعركضػػة بكاقعػػة أخػػرل مسػػتقمة كجديػػدة فػػي أركانيػػا كعناتػػرىا تكػػكف كبالتػػالي إذا تػػـ اسػػتبداؿ الكاقعػػة 

 .(5 ة الدعكليالمحكمة قد خرجت عمى مبدأ عين

                                                 

 109 – 108خ٠ٛٓ ،دعٓ ثش١ذ ، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

 721، ص.1975، داز إٌٙؼخ اٌّظس٠خ، اٌمب٘سح، رذ قاّىُ اإلخراءاخ اىدْائُحشػضّبْ، آِبي ػجد اٌسد١ُ ،  (2)

 109خ٠ٛٓ، دعٓ ، ِسجغ ظبثك، ص. (3)

 157، ص.2000، داز إٌٙؼخ اٌؼسث١خ ،اٌمب٘سح ، 2،طاإلخراءاخ اىدْائُح فٍ اىتشرَغ اىَصرٌظالِخ، ِأِْٛ،  (4)

ط١ٕٟ "٠جاٛش ٌٍّذىّاخ أْ رؼادي اٌزّٙاخ ػٍاٝ أْ ال ٠جٕاٝ ٘ارا ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍع 270ٔظذ اٌّبدح  (5)

اٌزؼد٠ً ػٍٝ ٚلبئغ ٌُ رشٍّٙب اٌج١ٕخ اٌّمدِخ ٚئذا وبْ اٌزؼد٠ً ٠ؼسع اٌّزُٙ ٌؼمٛثخ أشد رإجً اٌمؼ١خ ٌٍّادح اٌزاٟ رسا٘اب 

 اٌّذىّخ ػسٚز٠خ ٌزّى١ٓ اٌّزُٙ ِٓ رذؼ١س دفبػٗ ػٍٝ اٌزّٙخ اٌّؼدٌخ".
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جريمة  افتعتبر  فأنيما ،(2 جرائـ المتعددة في الجرائـ المتعاقبةال، ك ( 1 أما بختكص جرائـ االعتياد  

محاكمتػػو أمػػاـ المحكمػػة عمػػى كػػؿ مػػرة  ذا ارتكػػب المػػتيـ الجريمػػة عػػدت مػػرات فرنػػو يػػتـإكاحػػدة، كبالتػػالي 

 .(3 عمى حدة كذلؾ حسب  الئحة اتياـ خاتة بالفعؿ الكاحد، ْلف كؿ مرة تعتبر جريمة مستقمة بذاتيا

كعميو  إذا استقرت المحاكمة عف كجػكد اخػتالؼ فػي بعػض التفاتػيؿ الخاتػة بالتيمػة دكف أف    

ييػػا المحكمػػة فػي تحقيقيػػا النيػائي مختمفػػة عػػف يػؤدم ىػػذا االخػتالؼ إلػػى اعتبػػار الكاقعػة التػػي كتػمت إل

الكاقعة التي أحيمت إلييا مػف النيابػة العامػة، فػرف ذلػؾ ال يمػـز المحكمػة بالتقيػد بيػذه التفاتػيؿ مػف بػاب 

 .(4 ة الدعكل مثؿ تاري  كقكع الفعؿ أك مكانيايتقيد بمبدأ عين

يػان عناتػر تحميػؿ النتػكص مػا قػد الفمسطيني أف يكفر عمن ااجرائيكأخيران كاف أكلى بالمشرع     

ال تحتممو بأف يتػدخؿ بػنص تػريح بتقييػد المحكمػة الجزائيػة بأشػخاص الػدعكل مػف خػالؿ قػرار االتيػاـ 

 المترم. ااجرائيالتادر مف النيابة العامة ككذلؾ عمى عينية الدعكل عمى غرار ما فعمو المشرع 

                                                 

دح، "ئذ وبْ األطً أْ اٌّشسع ٠ىزفٟ ثم١بَ فؼً ٚادد ٠مَٛ ثٗ اٌسوٓ اٌّبدٞ ٌٍجس٠ّخ ئال أٔاٗ ٠ٚطٍك ػ١ٍٙب جسائُ اٌؼب (1)

فٟ دبالد اظزضٕبئ١خ ٔبدزح ٠جدٞ لٕبػخ ثأْ ئر١بْ فؼً ٚاداد ال ٠ىفاٟ ٌم١ابَ اٌاسوٓ اٌّابدٞ ألٔاٗ ال ٠ىشا  فاٟ ٔظاسٖ ػآ 

االػز١ابد ازرىابة ػادح أفؼابي". اٌعاؼ١د، وبِاً،  اٌ طٛزح اٌزٟ رعزأً٘ اٌؼمبة، ٚذٌه ال ثد فٟ ظج١ً ل١بَ ٘را اٌسوٓ ِٓ

 231ص.2002، داز اٌضمبفخ ٌٍٕشس ٚ اٌزٛش٠غ، ػّبْ ،شرذ االزناً اىؼاٍح فٍ قاّىُ اىؼقىتاخ

 اٌجسائُ اٌّزؼددح "ٟٚ٘ اٌجسائُ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ ػدح أفؼبي ِزالدمخ ِضً ظسلخ خبدَ ٔمٛد ِ صٚٔخ ػٍٝ ػدح دفؼبد". (2)

 587غ اٌعؼ١د، ص.اٌعؼ١د، وبًِ ، ِسج (3)

 467، ص.2013، داز اٌضمبفخ، ػّبْ، أصىه اإلخراءاخ اىدسائُحّٔٛز، ِذّد ظؼ١د،  (4)
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 وزاالخ اىخطأ تاىتنُُف اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح : اىَثسث اىثاٍّ
 

الػى إف المحكمػة الجزائيػة بػدكرىا ال تتقيػد بمػا أسػباتو النيابػة العامػة مػف تكييػؼ عمػى  ااشػارةنكد   

الكاقعػػػة الجرميػػػة  حيػػػث منحيػػػا  القػػػانكف الحػػػؽ فػػػي تاييػػػر كتعػػػديؿ التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة 

رف تكييػػؼ الكاقعػػة الجرميػػة لػػو أىميػػة بالاػػة باعتبارىػػا تػػاحبة االختتػػاص بػػالتحقيؽ النيػػائي، ككػػذلؾ فػػ

بتحديػػػد اختتػػػاص المحكمػػػة بنظػػػر ىػػػذه الكاقعػػػة ككػػػذلؾ مػػػا يتعمػػػؽ بتقػػػادـ  كػػػؿ مػػػف الػػػدعكل  الجزائيػػػة 

كالعقكبػػة كطػػرؽ الطعػػف فػػي اْلحكػػاـ كمػػددىا ككػػذلؾ فػػي تحديػػد نػػكع الجريمػػة حيػػث يحػػدد الكاقعػػة كفػػي 

 إنمػايػؼ الكاقعػة تكيفػا سػميما كبالتػالي فػاف الخطػأ فيػو ف يػتـ تكأكػاـ الجزائيػة كبالتػالي يجػب تسبيب اْلح

 ىك  مسألة قانكنية خاضعة لرقابة محكمة النقض.

حػاالت الخطػأ فػي ك ليذا سكؼ نتناكؿ في ىذا المبحث مفيـك الكاقعة الجرمية في المطمب اْلكؿ    

 في المطمب الثاني كذلؾ عمى التكالي  . التكييؼ

 لجرمية.المطمب اْلكؿ: مفيـك الكاقعة ا

 ىك مسألة خاضعة لرقابة محكمة النقض. إنماالمطمب الثاني: تكييؼ الكاقعة الجرمية 

 ٍفهىً اىىاقؼح اىدرٍُح: اىَطية األوه

قبػػؿ ااشػػارة إلػػى تعريػػؼ الكاقعػػة الجرميػػة ال بػػد لنػػا مػػف تعريػػؼ التكييػػؼ الجزائػػي، حيػػث عػػرؼ    

ة معمكمػػة، كتكييػػؼ الشػػيء تػػار عمػػى التكييػػؼ فػػي الماػػة "متػػدر كيػػؼ، ككيػػؼ الشػػيء" ىػػؿ لػػو كيفيػػ

 .(1 كيفية مف التكييفات "كالكيفية" كيفية الشيء: حاؿ كتفة

                                                 

، 2010، داز اٌجبِؼااخ اٌجد٠اادح، االظااىٕدز٠خ، سععيطح اىَسنَععح فععٍ تؼععذَو وتهُُععر اىتهَععحاٌجااداٚٞ، أدّااد دعاا١ٓ،  (1)

 198ص.
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أما التكييؼ اتطالحا : فمو تعريفات متعػددة خاتػة عمػى مسػتكل الفقػو سػكاء الفقػو الفرنسػي أك    

تػؼ القػانكني عالقػة قانكنيػة بػيف الكاقعػة كالك  بأنػوالفقو المترم ليذا  عرفو جانب مف الفقػو الفرنسػي "

 الذم تخضع لو".

مػػف الفقػػو بأنػػو اسػػتبداؿ اسػػـ قػػانكني لمفعػػؿ المنسػػكب إلػػى المػػتيـ بحكػػـ  آخػػرفػػي حػػيف عرفػػو جانػػب 

، كمف الفقو مف عرؼ التكييؼ القانكني ضمف نطاؽ التقسيـ الثالثي لمجريمة (1 بو عف غيره يتميزدارج 

 .(2 إلى مخالفات كجنح كجنايات

الفقو المترم بأنو بياف حكػـ الػنص القػانكني الػذم تخضػع لػو الكاقعػة في حيف عرفو جانب مف    

. كمػػا عػػػرؼ جانػػب مػػػف الفقػػو "إف التكييػػػؼ ىػػك بيػػػاف الػػنص القػػػانكني (3 كالػػذم يحكميػػػا كيعاقػػب عمييػػػا

،فػي حػيف عرفػو جانػب ثالػث (4 الكاجب تطبيقو عمى الكاقعػة المبينػة بػأمر ااحالػة أك التكميػؼ بالحضػكر

ابقػػة أفعػػاؿ شػػخص معػػيف مػػع سػػمات أركػػاف الجريمػػة المحػػددة فػػي القاعػػدة القانكنيػػة مػػف الفقػػو" بأنػػو مط

 .(5 الجنائية المدرجة برطار مادة أك مكاد عقابية معينة"

النظػػػر فػػػي ىػػػذه  التعريفػػػات السػػػابقة نجػػػد أف الفقػػػو المتػػػرم يتكافػػػؽ مػػػع تعريػػػؼ الفقػػػو  أمعنػػػالػػػك    

تتمحػكر حػكؿ فكػرة  إنمػابمعنػى أف التعػاريؼ السػابقة ، (6 الفرنسي كذلؾ بربط الػنص القػانكني مػع الفعػؿ

كاحدة كىي أف جػكىر التكييػؼ القػانكني ىػك رد الكاقعػة الجرميػة إلػى المػادة القانكنيػة الػكاردة فػي القػانكف 

 الذم يحكميا.

                                                 

 10، ص.2003، داز اٌفىس اٌجبِؼٟ، االظاىٕدز٠خ، قارّحاىتنُُف فٍ اىَىاد اىدْائُح  دراسح ٍاٌمجالٚٞ، ِذّٛد ،  (1)

ٚ11 

 387، ص.2011، داز اٌشسٚق ،اٌمب٘سح ، 3، ؽاىْقط اىدْائٍ ظسٚز، أدّد فزذٟ، (2)

 456، ص.1964، داز اٌّؼبزف، اٌمب٘سح، ظٕخ اىذػىي اىَذُّح أٍاً اىَسامٌ اىدْائُحاٌّسطفبٚٞ، دعٓ ،  (3)

، 1970، داز إٌٙؼااخ اٌؼسث١ااخ، اٌمااب٘سح، ظاإخ 2، ؽاّىُ اإلخععراءاخ اىدْائُععحاىىسععُػ فععٍ قععظااسٚز، أدّااد فزذااٟ،  (4)

 .34ص  ِسجغ ظبثك . ٚ اٌؼّب٠سح، زائد ؽٗ,771ص.

 10، ص.1993اٌّؼبزف فٟ ِطجٛػبد جبِؼخ ػدْ،  تنُُف اىدرائٌ فٍ اىقاّىُ اىٍَُُْ دع١ٓ ،ػجد ػٍٟ،  (5)

 11، ص.2003اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك،  (6)
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أمػػػا مفيػػػـك الكاقعػػػة الجرميػػػة فرنػػػو مػػػرتبط إلػػػى حػػػد كبيػػػر بالجريمػػػة عمػػػى أسػػػاس أف الجريمػػػة ىػػػي    

كالطبيعػػػي لبيػػػاف مفيػػػـك الكاقعػػػة الجرميػػػة، باعتبػػػار أف الكاقعػػػة الجرميػػػة فػػػي النمػػػكذج المػػػدخؿ الرئيسػػػي 

الكاقعة التي تحػدث فعػالن بكػؿ مقكماتيػا كأكتػافيا  أفالكاقعي لمجريمة، كالنمكذج الكاقعي لمجريمة معناه 

 .(1 دكىي الذم عمى القاضي الجزائي أف يبحثيا  كما يبحث مدل مطابقتيا لمتكييؼ القانكني المحد

، كمػا (2 ليذا فاف الجريمة ىي سمكؾ الفرد الذم يتنافى مع القيـ االجتماعية السائدة في المجتمػع   

كتعػػرؼ أيضػػان مػػف الناحيػػة الشػػكمية بأنيػػا سػػمككان  إداريػػان غيػػر مشػػركع لمطابقتػػو نمػػكذج قػػانكني تتضػػمنو 

ئيػػة مانحػػة يسػػبب ضػػرران قاعػػدة جنائيػػة مجرمػػة تتػػدر عػػف إنسػػاف مسػػؤكؿ جنائيػػان ال تبيحػػو قاعػػدة جنا

 .(3 لمتمحة يحمييا المشرع أك يعرضيا لمخطر

كتأسيسػػان عمػػى ذلػػؾ كػػاف ىنػػاؾ تبػػايف فػػي تحديػػد المقتػػكد بالكاقعػػة الجنائيػػة مفػػاده ىػػك ىػػؿ ىػػي    

جميع عناتر الجريمة كأركانيا أـ أنيا تقتتر عمى الركف المادم فقػط كىػؿ يػدخؿ فييػا الػنص المجػـر 

 أـ ال؟

سػابقان عنػد الحػديث فػي حػدكد تقيػد الػدعكل الجزائيػة حػكؿ ىػذا المكضػكع ككػاف التكجػو لقػد أشػرنا    

القػػانكف الفرنسػػػي كالفمسػػطيني كالمتػػػرم كاْلردنػػي ىػػػك أف  فػػي كػػػؿ مػػف السػػائد  فػػي نظػػػر الفقػػو ككػػػذلؾ

الكاقعة الجرمية تعني الفعؿ. كالمقتػكد بالفعػؿ الجريمػة مػف حيػث أركانيػا كمقاتػدىا دكف الػنص الػذم 

يشمؿ الركف المادم كالمعنكم لمجريمػة فقػط  إنماعمييا ، كىذا معناه  أف الفعؿ ككما أشرنا سابقا  يعاقب

دكف الػػركف الشػػرعي حيػػث أنػػو يشػػمؿ المظيػػر الخػػارجي لمجريمػػة كالمتمثػػؿ فػػي الكاقعػػة الجرميػػة، كالػػذم 

                                                 

 17، ص.1967، زظبٌخ دوزٛزاٖ ِٕشٛزح، اٌمب٘سح، 1، ؽاىْظرَح اىؼاٍح فٍ ظروف اىدرََحز، ػبدي، ػبش (1)

 .www.startimes.com/?T=22916194، 3، طشرػُح اىتدرٌَ واىؼقاباٌٛدادٞ، أثٛ أزٜٚ ،  (2)

 104، ص.1967، شسوخ اٌشسل١خ ٌٍٕشس ٚاٌزٛش٠غ، ث١سٚد، اىدْائُحاىقاػذج اٌظ١فٟ، ػجد اٌفزبح ،  (3)

http://www.startimes.com/?T=22916194
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التػي يقتػرف بيػػا  بػدكره يتكػكف مػف سػمكؾ الخػارجي أك النشػاط المػادم لمجريمػة إضػافة إلػى اارادة امثمػة

 .(1 الفعؿ

نما يتميز عف تكييؼ الكاقعة بأنو يحدد كؿ مف اختتػاص المحكمػة إكعميو فرف تكييؼ الجريمة    

جػراءات التحقيػؽ كذلػؾ اسػتنادان لمتقسػيـ الثالثػي لمجػرائـ أمػا تكييػؼ الكاقعػة فيكػكف سػابؽ عمػػى  كالتقػادـ كا 

فيي جناية كالسرقة كفؽ  404كفؽ احكاـ المادة  كجريمة  السرقة تكييؼ الجريمة في حاؿ استقؿ الفعؿ

 ،(2 مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات االردنػػػي ىػػػي جنحػػػة كالعقكبػػػات التكديريػػػة ىػػػي مخالفػػػات  407احكػػػاـ المػػػاد 

كالكاقعة الجرمية تعني مطابقة كاقعػة الػدعكل بتكييفيػا القػانكني كىػك بػذلؾ يختمػؼ عػف ااسػناد الػذم لػو 

 .(3 عالقة بمسائؿ ليا عالقة بالكاقع

كذلؾ فاف الفقو قد فرؽ بيف التكييؼ القانكني كالتكييؼ القضػائي، فػاْلكؿ ىػك بيػاف حكػـ القػانكف اك 

بياف النمكذج القانكني لمفعػؿ اك تحديػد طبيعػة ىػذه الجريمػة سػكاء كانػت جنايػة اك جنحػة اك مخالفػة أم 

رتكبػػة  كتكيفيػػا القػػانكني مػػف كفػػؽ التقسػػيـ الثالثػػي لمجػػرائـ، امػػا الثػػاني فيعنػػي المطابقػػة بػػيف الكاقعػػة الم

 .(4 خالؿ ممارسة القاضي لكظيفتو

انو ثمة ركابط بيف بيت تكييؼ الكاقعػة كتكييػؼ الجريمػة فتكييػؼ الكاقعػة قػد يػؤثر فػي تكييػؼ  اال   

الجريمة ففي جريمة القتؿ كبعػد التحقيػؽ النيػائي فػي المحكمػة تبػيف انيػا قتػؿ خطػا فػاف الجريمػة تتحػكؿ 

اف كػػؿ تعػػديؿ بػػالتكييؼ يػػؤدم الػػى تاييػػر فػػي تكييػػؼ  ةة ، كال يعنػػي ذلػػؾ بالضػػركر مػػف جنايػػة الػػى جنحػػ

يبقييا جنحة  416الى اساءة االمانة كفؽ احكاـ المادة  407الجريمة فتحكيؿ السرقة كفؽ احكاـ المادة 

. 
                                                 

 .107خ٠ٛٓ، دعٓ ثش١ذ، ِسجغ ظبثك ص  (1)

 79اٌّذبظٕخ ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص.ٚ 25اٌؼّب٠سح، زائد ؽٗ ، ِسجغ ظبثك ،ص (2)

، 2006داز اٌّطجٛػااااااابد اٌجبِؼ١اااااااخ، االظاااااااىٕدز٠خ،  اإلسعععععععْاد فعععععععٍ اىَعععععععىاد اىدْائُعععععععح ظااااااا٠ٍُٛ، ِذّاااااااد،  (3)

   .18ٚDecocq:op.cit.4 et.perrea:op.cit.no3.p.6 ets.ص

(3)perreau:op.cit.no.14.p.42 ets  
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س اال كذلؾ فرؽ الفقو القانكني بيف  الكتؼ القانكني كالتكييؼ القانكني ،فالكتؼ القانكني لمجريمة لي

كالػػػذم يحػػػدده المشػػػرع فػػػي قػػػانكف  تحديػػػد الجريمػػػة فػػػي نمػػػكذج اك نػػػص يتضػػػمف اركػػػاف ىػػػذه الجريمػػػة،

بااضافة الى عقكبتيا  كفقا  لمبدا الشرعية الجنائية ،كالمشرع ىك العقكبات اك أم قانكف عقابي اخر ، 

الػنص اك النمػكذج  الذم يقـك بيذه الميمة  كليس القاضي ،حيث اف االخير ميمتػو انػزاؿ كتطبيػؽ حكػـ

 . (1)القانكني عمى الكاقعة المعركضة امامو

امػػػا التكييػػػؼ القػػػانكني مػػػا ىػػػك اال بيػػػاف حكػػػـ الػػػنص القػػػانكني  الػػػذم تخضػػػع لػػػو الكاقعػػػة  كالػػػذم       

يحكميػػا كيعاقػػب عمييػػا ،اك ارجػػاع الكاقعػػة الػػى نػػص جنػػائي كاعطاؤىػػا االسػػـ القػػانكني ،اك ىػػك مجػػرد 

 .(2 ي تقدير الكاقعةخالؼ بيف كجيات النظر ف

اف يػػػنص  -"امػػػا الػػػدكتكر احمػػػد فتحػػػي سػػػركر فقػػػد اكػػػد اف التكييػػػؼ  يتطمػػػب شػػػرطيف الزمػػػيف: ا       

المشرع عمى انو اذا تػكافرت كاقعػة مجػردة ليػا ختػائص معينػة فانػو تنػدرج تحػت احػد االكتػاؼ  التػي 

ف الكاقعة المعركضة  عميػو تتػكافر  اف يعمف القاضي ا -يعرفيا القانكف كيرتب عمييا ثرا قانكنيا معينا ب

فييا ختائص الكاقعة المجردة  التي اضفى عمييا القانكف كضعا قانكنيا معينا. كالشرط االكؿ  ىك مف 

عمؿ المشرع اما الشرط الثاني فيك مف عمؿ القاضي ،كالمشرع حيف يضفي  تكييفا قانكنيا  معينا عمى 

ؼ القاضي فانو حيت يضػفي  ىػذا التكييػؼ  القػانكني عمػى كاقعة ما فانو ينشئ ىذا التكييؼ كىذا بخال

الكاقعػػػة المعركضػػػػة  عميػػػػو فانػػػػو يعمػػػػف ىػػػػذا التكييػػػػؼ كيكشػػػػؼ ،كىنػػػػاؾ  ارتبػػػػاط كتػػػػالـز بػػػػيف الشػػػػرطيف 

الكتػػؼ القػػانكني  المسػػبؽ  فالقاضػػي ال يمكنػػو اف يختػػار تكييفػػا معينػػا اال اذا عرفػػو المشػػرع مػػف خػػالؿ

                                                 

ِٕشاااااااااااااٛز فااااااااااااااٟ  176،صاىىصععععععععععععععف اىقعععععععععععععاّىٍّ ىيدرََععععععععععععععح( اٌؼبزػاااااااااااااٟ، فسلااااااااااااااد ػجاااااااااااااٛد، 1)

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=16529 

 ِٚب ثؼد٘ب. 15( ِذّٛد اٌمجالٚٞ، اٌّظدز اٌعبثك، ص2)
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ا الشػػأف كاشػػؼ محػض ْلنػػو يتمثػػؿ فػي الختػػائص التػػي يتطمبيػػا بػػؿ اف دكر القاضػػي فػي ىػػذ ،لمجريمػة

 .(1)المشرع في الكاقعة المجردة كقد تكافرت في الكاقعة المعركضة عميو"

اما المشرع الفمسطيني فقد استند الى مجمكعة مف الكاد القانكنية التي تنص عمػى كممػة الكتػؼ        

(اشػػػارت الػػػى االخػػػذ بالكتػػػؼ 241ك154ك152مكاد القػػػانكني كالسػػػيما قػػػانكف االجػػػراءات الجزائيػػػة فػػػال

القػانكني لمجريمػػة  كالمحػػددة مػف قبػػؿ المشػػرع امػػا فيمػا يتعمػػؽ بػػالتكييؼ القػػانكني لمكاقعػة فانػػو كمػػا ذكرنػػا 

كييػؼ كاقعػة مػا تـ تعمػؿ قضػائي ممزمػا لمقاضػي حتػى كلػك يػنص المشػرع عمييػا  الف القاضػي عنػدما يػ

قة قانكنية كفنية يجذب الييػا الكاقعػة مػف االسػفؿ كيرتفػع بيػا درجػة كفقا لكتفيا القانكني فانو يكجد منط

الى التكييؼ ،ثـ يسحب القانكف  مف خالؿ انزالو مف عميائو المجػرد درجػة الػى التكييػؼ كبالتػالي يعمػؿ 

القاضػي عمػػى تمػؾ المنطقػػة عمػػى التقػاء  الكاقػػع بالقػػانكف كحينئػذ يسػػيؿ تطبيػػؽ القاعػدة القانكنيػػة الكاجبػػة 

 .(2 ؽ عمى الكاقعة المعركضة امامو كالمرفكعة مف قبؿ النيابة العامةالتطبي

 

كييػػؼ القػػانكني اال انػػو قػػد اكرده تكرغػػـ اف المشػػرع  الفمسػػطيني لػػـ يتنػػاكؿ تػػراحة مسػػالة تعريػػؼ ال    

مف  قػانكف االجػراءات الجزائيػة  273عبارات تتضمف معنى التكييؼ القانكني كما ىك الحاؿ في المادة 

يجػكز ليػا  الك تت تحكـ المحكمة في الدعكل حسب قناعتيا التي تككنػت لػدييا بكامػؿ حريتيػا  كالتي ن

اف تبني حكميا عمى أم دليؿ لـ يطرح اماميا في الجمسة اك تـ التكتؿ اليػو بطريػؽ غيػر مشػركع ( ، 

انكني بػػاف اقتنػػاع المحكمػػة الجزائيػػة فػػي الكاقػػع لػػيس اال اعتقػػادا منيػػا  بػػاف الػػنص القػػ لػػؾكيتضػػح مػػف ذ

كذلػػؾ  ،الكاقعػػة ىػػك الكتػػؼ القػػانكني التػػحيح كعقكبػػة لفعػػؿ مػػا  الػػذم انزلتػػو عمػػى المتضػػمف جريمػػة

 ،يا فػي تكييػؼ القػانكنيتطبممارسػة سػمكبالتػالي تقػـك المحكمػة  لتكافر اركاف الجريمة  في ىذه الكاقعة ،

 .ني سابقا لمتكييؼأم اف الكتؼ القانك  كذلؾ برنزاؿ حكـ القانكف عمى الكاقعة المطركحة اماميا

                                                 

 .188، ص2004، ثدْٚ ِىبْ ؽجغ، ثال ٔشس، اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيذػىي اىدْائُحٟ، جٛاد، ( اٌر٘ج3)

 .15(  اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص1)
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 : زاالخ اىخطأ فٍ تنُُف اىىاقؼح اىدرٍُح اىَطية اىثاٍّ
 

إف مػػف كاجػػب المحكمػػة الجزائيػػة كبعػػد إحالػػة الػػدعكل إلييػػا مػػف قبػػؿ النيابػػة العامػػة  أف ال تتقيػػد    

بالكتػػؼ الػػذم تسػػباو النيابػػة العامػػة عمػػى الفعػػؿ المسػػند لممػػتيـ، كمػػا ليػػا أف تػػتمحص الكاقعػػة كتقميبيػػا 

ى كافػػة كجكىيػػا، كمػػف ثػػـ إسػػباغ التكييػػؼ القػػانكني السػػميـ لمكاقعػػة المعركضػػة أماميػػا، سػػكاء بتأييػػد عمػػ

التكييػػؼ القػػانكني الػػذم أسػػباتو النيابػػة العامػػة عمػػى الكاقعػػة أك تايرىػػا أك تعػػديميا ، كػػذلؾ فػػرف محكمػػة 

عمػػى لممحكمػػة اْلالمكضػػكع ذاتيػػا كأثنػػاء نظػػر الػػدعكل قػػد تخطػػئ فػػي التكييػػؼ الكاقعػػة،  كعندئػػذ يكػػكف 

ك محكمة النقض تتحيح  ما كقػع مػف خطػا، كمػف أىػـ أشػكاؿ الخطػأ أدرجة سكاء محكمة االستئناؼ، 

 :كىي كالتالي بالتكييؼ

 . عدم إةاما الدعوى الئزا يا عن ئريما موئودة أو إةامتها عمى واةعا ال تعكل ئريما1

ي ككيػػؿ النيابػة العامػػة متػػى انتيػػى قػد يقػػع الخطػػأ فػي تكييػػؼ الكاقعػػة الجرميػػة كذلػؾ عنػػدما يكتػػ   

مف التحقيؽ أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف، أك أف الدعكل  قد انقضت بالتقادـ، أك بالكفػاة، أك العفػك 

العػػػاـ، أك لسػػػبؽ محاكمػػػة المػػػتيـ عمػػػى ذات الجريمػػػة، أك ْلنػػػو غيػػػر مسػػػؤكؿ جزائيػػػان، كبالتػػػالي يتػػػادؽ 

حيف كاف عمى ككيؿ النيابة العامة أف يكجو االتياـ لممتيـ لك  النائب العاـ عمى تكجو ككيؿ النيابة، في 

أكمؿ قكاعد التكييؼ بشكؿ سميـ عمى الكاقعة المعركضة أمامو لعدـ كجػكد مػا يبػرر حفػظ الػدعكل لعػدـ 

كجػػػكد أم سػػػبب مػػػف أسػػػباب التبريػػػر، سػػػكاء الف الػػػدعكل لػػػـ تنقضػػػي بالتقػػػادـ أك العفػػػك، أك أف المػػػتيـ 

ف الفعػؿ يعاقػب عميػو القػانكف، كىنػا تخطػئ النيابػة العامػة برقامػة الػدعكل الجزائيػة مسؤكؿ جزائيان، أك كػا

عمػػى كاقعػػة ال تشػػكؿ جريمػػة، إذا كػػاف الفعػػؿ لػػـ يقػػع أتػػالن، أك كػػاف الفعػػؿ ال يعاقػػب عميػػو القػػانكف، أك 
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أنيػػػا انقضػػػت بالتقػػػادـ، أك كػػػاف المػػػتيـ غيػػػر مسػػػؤكؿ جزائيػػػان، أك كػػػاف الفعػػػؿ الػػػذم اقتػػػرؼ مػػػف أسػػػباب 

 (1 لتبرير، مثؿ إذا كاف الفعؿ  أداء كاجبا

 . إةاما الدعوى الئزا يا عن ئريما غير الئريما المقتريا2

ىناؾ كقائع عديػدة تػؤثر فػي تكييػؼ الكاقعػة الجرميػة مػف حيػث التطبيػؽ العممػي سػكاء كانػت فػي    

 :قانكف العقكبات أك في قانكف ااجراءات الجزائية كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحتر

 

 أ. من حيث العقاب عمى العروع:

مف المعمكـ لدينا أف الشركع معاقب عميو في الجنايات بينما ال عقاب عميو في الجنح إال بنص،    

، مثػػؿ  (2 كقػػد يقػػع الخطػػأ  بسػػبب عػػدـ التميػػز بػػيف الشػػركع، كبػػيف اْلعمػػاؿ التحضػػيرية ،أك مجػػرد العػػـز

مػتيـ آخػر ككانػت فػي سػيارة متكقفػة أمػاـ الفنػدؽ ال  حضكر المػتيـ إلػى الفنػدؽ لنقػؿ المػكاد المخػدرة مػع

نمػػا ىػػك مػػف قبػػؿ اْلعمػػاؿ التحضػػيرية الايػػر  يشػػكؿ شػػركعان فػػي نقػػؿ المػػادة المخػػدرة بقتػػد االتجػػار، كا 

 .(3 ك لعدـ التميز بيف الشركع التاـ كالناقصأ معاقب عمييا،

                                                 

 2001ٌعٕخ  3ِٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ زلُ 152ٚ 149زاجغ اٌّبدح  (1)

"اٌشاسٚع ٘اٛ اٌجادء فاٟ رٕف١ار فؼاً ِآ األفؼابي  1960ٌعإخ  16ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد األزدٔاٟ زلاُ  68( ٔظذ اٌّبدح 2)

اٌظب٘سح اٌّإد٠خ ئٌٝ ازرىبة جٕب٠خ أٚ جٕذخ فاذا رُ ٠ازّىٓ اٌفؼابي ِآ ئرّابَ األفؼابي اٌالشِاخ ٌذظاٛي رٍاه اٌجٕب٠اخ أٚ 

ِٓ ذاد اٌمبْٔٛ "ال ٠ؼزجس شسٚػبً فٟ جس٠ّخ ِجاسد 69اٌجٕذخ ٌذ١ٌٍٛخ أظجبة ال دخً إلزادرٗ ف١ٙب ...".ٚٔظذ اٌّبدح 

ٌؼصَ ػٍٝ ازرىبثٙب ٚال األػّبي اٌزذؼ١س٠خ ٚوً ِٓ شسع فاٟ فؼاً ٚزجاغ ثبخز١ابزٖ ػآ أفؼبٌاٗ اإلجسا١ِاخ ال ٠ؼبلات ا

 ئٌٝ ػٍٝ اٌفؼً أٚ األفؼبي اٌزٟ الزسفٙب ئذا وبٔذ رشىً فٟ دد ذارٙب جس٠ّخ".

ػ١ٍٙااب اٌماابْٔٛ  ِاآ ذاد اٌماابْٔٛ "ال ٠ؼبلاات ػٍااٝ شااسٚع فااٟ اٌجٕذااخ ئال فااٟ اٌذاابالد اٌزااٟ ٠اإض 71ٚٔظااذ اٌّاابدح  

 طسادبً".

، 2001 – 1996، ِجّٛػخ األدىبَ اٌجصائ١خ  ِٓ ظٕخ 1999ظٕخ  2540طفذخ  847/98ر١١ّص جصاء زلُ -( ا3)

 440، ص.2002، اٌداز اٌؼ١ٍّخ اٌد١ٌٚخ ٌٍٕشس ٚاٌزٛش٠غ ٚداز اٌضمبفخ ٌٍٕشس ٚاٌزٛش٠غ ،ػّبْ، 1خالد، ٠ٛظ  ِٚذّد، ؽ

 441ص. –
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 ب. من حيث تقادم العقوبا: 

ؿ عشػر سػنكات، كالجػنح خػالؿ ثػالث سػنكات، كسػنة فػي تسقط الدعكل الجزائية فػي الجنايػات خػال 

المخالفات، كما يسقط حؽ الدكلة في العقػاب بمضػي ثالثػكف عامػان فػي عقكبػة ااعػداـ، كعشػركف عامػان 

 .(1 في عقكبة السجف المؤبد، كضعؼ مدة العقكبة المحكـك بيا مف في أية عقكبة أخرل

 :ج. من حيث التكرار

فػػي الجنايػػات كالجػػنح فقػػط دكف المخالفػػات، اذا تػػكافرت الشػػركط التػػي كيعتبػػر التكػػرار ظػػرؼ مشػػدد  

، كبالتػػالي فػػرف الخطػػأ فػػي تكييػػؼ الكاقعػػة الجنائيػػة مػػف شػػأنو أال يػػؤثر  عمػػى تشػػديد (2 يتطمبيػػا القػػانكف

 العقكبة مف عدميا باعتبار أف أحكاـ التكرار ال تسرم بالنسبة لممخالفات.

 ياد. من حيث األعذار المحما أو المعف

، (3 لى إف اْلعذار المحمة أك المعفيػة تعبيػراف لمعنػى كاحػد ، تعفػي المػتيـ مػف كػؿ عقػابإنشير    

كذلػػػؾ بػػػأف العمػػػة أف ااعفػػػاء مػػػف العقػػػاب أقػػػكل كأكبػػػر مػػػف متػػػمحة تكقيػػػع العقػػػاب كتشػػػجيعان لكشػػػؼ 

شػيادة الػزكر، الجريمة، مثؿ إخبار السمطة في جرائـ أمػف الدكلػة قبػؿ البػدء فػي تنفيػذ الفعػؿ، أك جريمػة 

كمػػا يقػػع الخطػػأ فػػي التكييػػؼ فػػي اْلعػػذار المحمػػة عنػػدما يقػػرر القاضػػي الجزائػػي عػػدـ كجػػكد عػػذر محػػؿ 

 . (4 يتتؿ بالكاقعة ااجرامية، رغـ أنيا متتمة بالكاقعة

                                                 

 ِٓ ذاد اٌمبْٔٛ. 427ْ االجساءاد اٌجصائ١خ  اٌفٍعط١ٕٟ ٚاٌّبدح ِٓ لب12ٛٔ( زاجغ اٌّبدح 1)

شعرذ قعاّىُ اىؼقىتعاخ  . اٌذٍجاٟ، ِذّاد ػ١ابد، 1960ِٓ لبْٔٛ ػمٛثبد االزدٟٔ  ٌعٕخ  104 – 101( زاجغ اٌّٛاد 2)

 568،ص.1997، ِىزجخ داز اٌضمبفخ ٌٍٕشس، ػّبْ، اىقسٌ اىؼاً

، 1999، زظبٌخ  دوزٛزاٖ ِٕشٛزح ،جبِؼخ ػ١ٓ شّط، اٌماب٘سح ،ِظاس،ُحتنُُف اىىاقؼح اىدرٍ( ظ٠ٍُٛ، ِذّد ػٍٟ، 3)

 274 – 273ص.

 .1960ٌعٕخ  16زلُ   االزدٟٔ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد 96زاجغ اٌّبدح ( 4)
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 :ها. الظرو  المعددة
سػككف تنقسـ أسػباب التشػديد إلػى أسػباب ماديػة إذ ارتبطػت بػالركف المػادم لمجريمػة مثػؿ المحػؿ الم 

أك الكسر أك الخمع بجريمة السرقة، أك أم أسباب شختية مرتبطة بالركف المعنكم مثؿ سبؽ ااتػرار 

،كىنػػػاؾ ظػػػركؼ مزدكجػػػة ْلنيػػػا شختػػػية المتػػػدر كعينيػػػة اْلثػػػر مثػػػؿ تػػػفة الخػػػادـ فػػػي  (1 كالترتػػػد

د مما يكجبو . كأسباب التشديد يجكز فييا لمقاضي بمكجب سمطتو التقديرية أف يحكـ بعقكبة أش(2 السرقة

بػػيف الظػػركؼ الكاقعيػػة  ئمػػةالقػػانكف لمجريمػػة، كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تمكػػيف القاضػػي الجزائػػي مػػف تحقيػػؽ المال

ؼ عنػدما  ال لمدعكل التي تقتضي تشديد العقكبة، كبيف العقكبة التي ينطػؽ بيػا كيتحقػؽ  الخطػأ بػالتكيي

 .(3 سبابيتـ تطبيؽ تمؾ اْل

 :و. ائتماع الئرا م

ف تعػدد الجػرائـ ينقسػـ إلػى تعػدد مػادم كتعػدد معنػكم، كالتعػدد المػادم لمجريمػة أ لػىإ ااشػارةنػكد    

ىك أف لكؿ جريمة أركانيا كعناترىا المستقمة عػف الجريمػة اْلخػرل، سػكاء كانػت ىػذه الجػرائـ مػف نػكع 

كاحد مثؿ ارتكاب عدد سرقات، أك كانت أنكاع مختمفة مثؿ ارتكاب جريمة سرقة كتزكير، فكؿ فعؿ مف 

اْلفعاؿ يشػكؿ جريمػة قائمػة بحػد ذاتيػا عػف الجػرائـ اْلخػرل، أمػا إذا تعػددت أكتػاؼ الجريمػة إزاء ىذه 

أفعػاؿ متعػددة لكػؿ منيػػا تكييفيػا القػانكني الخػػاص بيػا، أم أف يقػكـ الجػاني بارتكػػاب فعػالن كاحػدان يترتػػب 

نػػاؾ أكثػػر مػػف عميػػو نتيجػػة ماديػػة كاحػػدة بحيػػث يسػػمى بالتعػػدد المعنػػكم اك التػػكرم لمجريمػػة  يكػػكف ى

                                                 

 16ِآ لابْٔٛ اٌؼمٛثابد االزدٔاٟ زلاُ  79. ٚاٌّابدح 562، ِسجغ ظابثك، ص.شرذ قاّىُ اىؼقىتاخ( اٌذٍجٟ، ِذّد، 1)

 60ٌعٕخ 

 803، ص.1975،داز إٌٙؼخ اٌؼسث١خ،ث١سٚد،2، ؽشرذ قاّىُ اىؼقىتاخ اىيثْاٍّذّد ٔج١ت، ( دعٕٟ، 2ِ)

ٚدعاإٟ، ِذّااد ٔج١اات، ِسجااغ 72، ِسجااغ ظاابثك، ص.شععرذ األزنععاً اىؼاٍععح فععٍ قععاّىُ اىؼقىتععاخ( اٌعااؼ١د، وبِااً، 3)

 802ظبثك، ص.
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تكييؼ قانكني لمكاقعة الجرمية كأكثر مف نص تجريمي، مثؿ ارتكاب جريمة ىتؾ عرض في مكاف عػاـ 

 .(1 فيككف ىناؾ جريمة ىتؾ عرض كجريمة فعؿ منافي لمحياء

أما المقتػكد بالتعػدد الظػاىرم لمنتػكص ىػك كجػكد فعػالن كاحػدان قػد اقتػرؼ، كأف ىنػاؾ أكثػر مػف    

ة التطبيػػؽ، إال أنػػو يفتػػرض أف نتػػان كاحػػدان منيػػا ىػػك الػػذم يطبػػؽ، كمػػف ثػػـ ال نػػص قػػانكني تاػػدك كاجبػػ

خفػػػػاء  تتعػػػػدد اْلكتػػػػاؼ الجرميػػػػة لمكاقعػػػػة إال باجتمػػػػاع الجػػػػرائـ، مثػػػػؿ قيػػػػاـ شػػػػخص بارتكػػػػاب سػػػػرقة كا 

المسػػػركقات، كىنػػػا ال يمكػػػف معاقبػػػة الفاعػػػؿ عمػػػى جريمػػػة إخفػػػاء المسػػػركقات كجريمػػػة السػػػرقة باعتبػػػار 

 .(2 يجة طبيعية لمجريمةالجريمة اْلكلى نت

 

 

                                                 

شععرذ قععاّىُ ذٍجااٟ، ِذّااد ، ٚاٌ 619، ِسجااغ ظاابثك، ص.شععرذ قععاّىُ اىؼقىتععاخ اىيثْععاٍّ( دعاإٟ، ِذّااد ٔج١اات ، 1)

تْفُععا اىدععساء اىدْععائٍ فععٍ اىتشععرَغ .ٚ د ثااسان، ادّااد، ٚظااب٘س ا١ٌٌٛااد،  581 – 580، ِسجااغ ظاابثك، ص.اىؼقىتععاخ

،ػاادد خاابص 17،اٌّجٍااد 2015، ِجٍااخ جبِؼااخ االش٘ااس ،غااصح، ظٍعااخ اٌؼٍااَٛ االٔعااب١ٔخ اىفيسععطٍُْ دراسععح تسيُيُععح

 .79،ص

ٕٚ٘بن جبٔت ِآ اٌفماٗ أواد ة_  649، اٌّسجغ ظبثك، ص.ؼقىتاخ اىيثْاٍّشرذ قاّىُ اىدعٕٟ، ِذّد ٔج١ت ، أ_ ( 2)

"أْ رصادُ ثبٌزى١١فبد اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍٛالؼخ اإلجسا١ِخ اٌٛادادح ِاب ٘اٛ ئال راصادُ شائا  ألْ ئػّابي لٛاػاد إٌّطاك ظا١إدٞ 

، ِسجااغ تععاخشععرذ االزنععاً اىؼاٍععح فععٍ قععاّىُ اىؼقىدزّاابً ئٌااٝ رطج١ااك ٔااض ٚادااد ٚجس٠ّااخ ٚاداادح"، اٌعااؼ١د، وبِااً، 

 55ظبثك،ص.
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 سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح: اىفصو األوه
 

حػيف تتكتػؿ  المحكمػة الجزائيػة إلػى التكييػؼ القػانكني لمػدعكل، بعػد إبػراز العناتػر التػي تثبػػت    

ندات الدعكل، كالتػي تتفػؽ كالمنطػؽ الكقائع المادية التي تشكؿ الكاقعة الجرمية كما جاء في أكراؽ كمست

القانكني، كليس إلى مجرد التخميف كالظف، كبعد الكشؼ عف أركاف ىذه الكاقعة كظركفيا، يتعيف عمييػا 

تكييػػؼ الكاقعػػة الجرميػػة عمػػى ضػػكء القػػانكف الكاجػػب التطبيػػؽ، حيػػث اف التكييػػؼ لػػيس كمػػا ذكرنػػا سػػابقان 

ن ذا أغفمػت المحكمػة الجزائيػة عبارة عػف رختػة تمارسػيا المحكمػة مػف عدمػو  كا  مػا ىػك كاجػب عمييػا، كا 

ذلػؾ  يكػكف حكميػا مشػكبان بالقتػكر بالتسػبيب، لككنػو يعتبػر مػف اْلمػكر الجكىريػة الكاجػب تكافرىػا عنػد 

 إتدار الحكـ.

ال عمػى أسػاس  نما يقـك عمى أساس ما يثبت لػدل المحكمػة،إ ليذا فاف تكييؼ الكاقعة الجرمية ،   

م أسػػباتو النيابػػة العامػػة عمييػػا عنػػد ااحالػػة كمػػا جػػاء فػػي قػػرار كالئحػػة االتيػػاـ ، الكتػػؼ القػػانكني الػػذ

لكنيػا رغػـ ذلػػؾ فرنيػا مقيػدة بالكقػػائع المرفكعػة بيػا الػػدعكل، كبالتػالي يجػكز لممحكمػػة الجزائيػة بمػا يثبػػت 

كه القانكنيػة، لدييا اف تايير التيمة المسندة لممتيـ في قرار ااحالة ،بعد تقميب كقائعيا عمى جميػع الكجػ

لمعقػػاب، مػػع  كالتحقػػؽ مػػف أنيػػا ال تقػػع تحػػت أم كتػػؼ قػػانكني مػػف أكتػػاؼ الجػػرائـ المسػػتكجبة قانكنػػان 

 .(1 مراعاة حقكؽ المتيـ

كسػػػمطة المحكمػػػة الجزائيػػػة فػػػي تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة، قػػػد نػػػص عمييػػػا المشػػػرع 

مػػف  308، يقابميػػا المػادة  ات الجزائيػة الفمسػطينيانكف االجػػراءقػمػف  270االجرائػي الفمسػطيني بالمػػادة 

 . قانكف االجراءات االردنيمف  234، كالمادة  انكف االجراءات الجنائية المترمق

                                                 

 .233اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ( 1)
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المػػػذككرة ، قػػػد منحػػػت المحكمػػػة الجزائيػػػة الحػػػؽ فػػػي تاييػػػر التكييػػػؼ  ااجرائيػػػةكرغػػػـ أف التشػػػريعات 

كمعػارض  محػؿ خػالؼ فقيػي ،بػيف مػا ىػك مؤيػد ، القانكني لمكاقعة الجرمية ، إال أف ىذه السمطة كانػت

كفػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ نقسػػـ ىػػذا الفتػػؿ إلػػى مبحثػػيف كذلػػؾ  ليػػا، حيػػث كضػػعت ضػػكابط، كمبػػررات  ليػػا،

 عمى النحك التالي:

 المبحث اْلكؿ: ماىية سمطة المحكمة الجزائية في تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية.

 الجزائية في تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية. المبحث الثاني: نطاؽ سمطة المحكمة
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ٍاهُح سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح : اىَثسث األوه

 اىدرٍُح

لبياف ماىية تحديد سمطة المحكمة الجزائية فػي تكييػؼ الكاقعػة الجرميػة، ال بػد مػف تحديػد مفيػـك    

يػػا، كاالعتراضػػات  المكجػػو إلييػػا، كبيػػاف ضػػكابطيا، كشػػركطيا ،ليػػذا سػػكؼ نقسػػـ ىػػذه السػػمطة ،كمبررات

 ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب عمى النحك التالي:

 تكييؼ الكاقعة الجرمية. تايير المطمب اْلكؿ: مفيـك سمطة المحكمة الجزائية في -

 عة الجرمية.تكييؼ الكاقتايير المطمب الثاني: مبررات سمطة المحكمة الجزائية في  -

المطمػػػب الثالػػػث: ضػػػكابط ممارسػػػة المحكمػػػة الجزائيػػػة تػػػالحية تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة  -

 الجرمية.

ٍفهىً سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح : اىَطية األوه

 اىدرٍُح

اقعػػػة الجرميػػػة  سػػػػنبيف لبيػػػاف مفيػػػـك سػػػمطة المحكمػػػػة الجزائيػػػة فػػػي تاييػػػر التكييػػػػؼ القػػػانكني لمك    

، كالقضػػػاء الفمسػػػطيني، فػػػي الفػػػرع الثػػػاني المقتػػػكد بيػػػا بػػػالفرع اْلكؿ، كمػػػف ثػػػـ بيػػػاف مكقػػػؼ التشػػػريع 

 دني،  منو في الفرع الثالث.ر كاْل كالمترم،

اىَقصىد تسيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح : اىفرع األوه

 اىدرٍُح

نمػا ىػك بمثابػة عمميػة قانكنيػة تسػند إالكتػؼ القػانكني كمػا سػبؽ أف عرفنػاه،  لى إفإ ااشارةنكد    

المحكمة الجزائية عند نظر الدعكل الجزائيػة المحالػة إلييػا مػف قبػؿ النيابػة العامػة  كذلػؾ مػف أجػؿ  إلييا

تحديػػػد الػػػنص القػػػانكني الكاجػػػب التطبيػػػؽ عمػػػى الكاقعػػػة الجرميػػػة المنسػػػكبة إلػػػى المػػػتيـ، أم بمعنػػػى أف 

نما تقكـ برد الكاقعة القانكنيػة إلػى نػص مػف نتػكص القػانكف الػذم تنطبػؽ عميػو تمػؾ إحكمة الجزائية الم
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الكاقعة ، كلتحديد الكتؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة أىميػة كبيػرة  فػي بيػاف الحػدكد الفاتػمة فيمػا يعتبػر 

 .(1 داخالن أك غير داخالن في سمطة المحكمة الجزائية في تكييؼ الكاقعة الجرمية

ف تعطي الكتؼ التحيح ليا،  أليذا فاف المحكمة الجزائية كعند تكييفيا لمكاقعة الجرمية، يجب    

كالػػػػذم تػػػػراه أكثػػػػر انطباقػػػػان مػػػػف الكتػػػػؼ الػػػػكارد فػػػػي قػػػػرار كالئحػػػػة االتيػػػػاـ، دكف أف يقيػػػػدىا رأم النيابػػػػة 

كمػا جػاء فػي قػرار ااحالػة  ، بمعنػى أف المحكمػة الجزائيػة ليػا سػمطة اْلخػذ بػرأم النيابػة العامػة(2 العامة

إذا كاف تحيحان، كما ال تأخذ برأم النيابػة العامػة، كتطػرح رأييػا جانبػان، كبالتػالي تضػع الكاقعػة الجرميػة 

 مػػف القػػكانيف ذات التػػمةك غيػػره أتحػػت فػػرض معػػيف  مػػف فػػركض التجػػريـ الػػكاردة فػػي قػػانكف العقكبػػات 

عة الماديػة، مػع الكاقعػة القانكنيػة الػكاردة بػالقكانيف التي كضعيا المشرع، كمف ثـ تحديد مدل تطابؽ الكاق

الجزائية المختمفة، كعمى المحكمة االلتزاـ بتطبيؽ تريح نػص القػانكف عمػى الكاقعػة الثابتػة فػي الػدعكل 

المحالة إلييا، كال ياني ذلؾ إذا لـ تقـ المحكمة في تايير التكييؼ القانكني لمكاقعػة الجرميػة مػف الطعػف 

  .(3 ر المحكمة قد أخطأت في تطبيؽ تحيح  القانكفبالنقض العتبا

نما ىي مقيدة بعدـ إضػافة إليذا فاف سمطة المحكمة في تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية    

أم كقػائع جديػػدة أك أم ظػرؼ آخػػر فػػي الكتػؼ الجديػػد لػـ يكػػف مكجػػكدان فػي أمػػر ااحالػة التػػادر مػػف 

ذا كػػاف لممح ،(4 النيابػػة العامػػة ر فػػي الكتػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة، دكف إضػػافة أم يػػكمػػة أف تايكا 

كقائع جديدة، أم االلتزاـ بمبدأ عينية الدعكل، فيككف ليا مف باب أكلػى أف تسػتبعد بعػض الكقػائع لعػدـ 

ف أثبكتيا ضد المتيـ، حينئذ يككف مفيكـ تايير التكييؼ لمكاقعة الجرمية مف قبؿ المحكمة الجزائية، إما 

                                                 

، 1996/1997، داز إٌٙؼاخ اٌؼسث١اخ، اٌماب٘سح، 2، ؽ2، ط   شرذ قعاّىُ اإلخعراءاخ اىدْائُعح، ِذّد ػ١د ( اٌغس٠ت1)

 1216ص.

 590، ِسجغ ظبثك، ص.شرذ قاّىُ أصىه اىَسامَاخ اىدسائُح( اٌعؼ١د، وبًِ، 2)

 171سجغ ظبثك، ص.( ظالِخ، ِأِْٛ ، 3ِ)

، 1974، ِطجؼاخ االظازمالي اٌىجاسٜ، اٌماب٘سح، 1،ؽٍثادئ اإلخراءاخ اىدْائُح فٍ اىقاّىُ اىَصرٌ( ػج١د، زؤٚف ، 4)

 110ٚ اٌّذبظٕخ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. 233ٚاٌمجالٚٞ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. 574ص.
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إلى عقكبة أشد كرضػافة ظػركؼ مشػددة، أك عقكبػة مسػاكية لمعقكبػة المقػررة بالكتػؼ القػديـ، مػع  يؤدم

 .(1 التزاـ المحكمة بضركرة تنبيو المتيـ في حاؿ كاف الكتؼ الجديد أشد مف الكتؼ القديـ

 أما التاييػر الػذم يحظػر عمػى المحكمػة الجزائيػة القيػاـ بػو، ىػك الػذم يقػع فػي اْلفعػاؿ التػي تقػكـ   

ف تػذكر فػي بيػاف الكاقعػة، مثػؿ تػاري  أؼ منيػا عمييا الكاقعػة الجرميػة، أمػا التفتػيالت التػي يكػكف اليػد

كقػػكع الكاقعػػة الجرميػػة، أك كيفيػػة ارتكػػاب تمػػؾ الكاقعػػة كمػػا ىػػك مػػدكف فػػي اْلكراؽ التحقيقيػػة،  فمممحكمػػة 

التػػي تضػػػمنيا قػػػرار حينئػػذ أف تعيػػػدىا إلػػى تػػػكرتيا التػػحيحة، مػػػا دامػػػت ال تخػػرج مػػػف نطػػاؽ الكاقعػػػة 

 .(2 ااحالة التادر مف النيابة العامة

كما قد يككف تاييػر المحكمػة لمتكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة عبػارة عػف نتيجػة مجػرد خػالؼ،    

بػػيف كجيػػات نظػػر فػػي فيػػـ نتػػكص القػػانكف، أك فػػي تقػػدير الكاقعػػة، مػػع بقػػاء جميػػع ظػػركؼ كعناتػػر 

سيما اعتقاد المحكمة الجزائية بكقكع خطأ مف قبؿ النيابة العامة في  الكاقعة كما أقيمت بيا الدعكل، كال

 .(3 فيـ تكييؼ الكاقعة  مف أجؿ تكييفيا التكييؼ القانكني السميـ

كقػػد يكػػكف تاييػػر المحكمػػة لمتكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة، بسػػبب اسػػتبعاد ظػػرؼ مشػػدد، أك    

تقػػػديرىا لمكقػػػائع بعػػػدـ ثبكتيػػػا بحػػػؽ المػػػتيـ، أك لعػػػدـ بعػػػد سػػػماع البينػػػات ك ك  عنتػػػر فييػػػا بعػػػد اقتناعيػػػا،

 .(4 انطباقو عمى نص المادة أك المكاد المراد تطبيقيا عمى الكاقعة عند الفتؿ بالدعكل

كتطبيقػػػان لػػػذلؾ فػػػرذا طرحػػػت الكاقعػػػة عمػػػى المحكمػػػة الجزائيػػػة المختتػػػة مػػػف قبػػػؿ النيابػػػة العامػػػة،    

، كاف لممحكمة 1960لسنة   انكف العقكبات االردنيف قم 404كفؽ أحكاـ المادة  بكتفيا جناية سرقة
                                                 

، ثادْٚ داز ٚ ِىابْ ٔشاس 3،ؽ2،طُعح اىفيسعطٍُْاىىخُس فعٍ شعرذ قعاّىُ االخعراءاخ اىدسائ( ا١ٌٌٛد، ظب٘س اثسا١ُ٘ ،1)

 99، ص.2011،

، داز اٌؼ١ٍّااخ اٌد١ٌٚااخ ٚداز اٌضمبفااخ ٌٍٕشااس 1، ؽاىتهَععح وتطثُقاتهععا فععٍ اىقعععاء اىدْععائٍ ( اٌّشااٙدأٟ، ٠بظاا١ٓ خؼااس،2)

 591ٚاٌّسطفبٚٞ، دعٓ ، ِسجغ ظبثك، ص.104، ص.2010، 2، ٚؽ110ٚاٌزٛش٠غ، ػّبْ،ص.

 109ظبثك، ص.( اٌّذبظٕخ، ِذّد، ِسجغ 3)

ٚػج١ااد، زؤٚف، ِسجااغ 233ٚاٌمااجالٚٞ، ِذّااٛد ، ِسجااغ ظاابثك، ص. 109 ( اٌّذبظاإخ، ِذّااد، ِسجااغ ظاابثك، ص.4)

 575ظبثك، ص.
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مػف ذات القػانكف، أك أف تقػـك بتاييػر كتػؼ كاقعػة  402أك  403أف تعتبرىا سػرقة كفػؽ أحكػاـ المػادة 

 333السػرقة، إلػى كاقعػػة إخفػاء مػاؿ مسػػركؽ، أك تاييػر كتػؼ كاقعػػة اايػذاء البميػم كفػػؽ أحكػاـ المػػادة 

مػػف ذات القػػانكف، حيػػث اف  334اايػػذاء البسػػيط كفػػؽ أحكػػاـ المػػادة  ،  إلػػى كاقعػػةانكف العقكبػػاتمػػف قػػ

ميمػػة  قػػرار كالئحػػة االتيػػاـ تنتيػػي بكضػػع المحكمػػة يػػدىا عمػػى الػػدعكل، كبالتػػالي فػػاف تاييػػر التكييػػؼ 

القانكني لمكاقعة انمػا ىػك حػؽ لممحكمػة الجزائيػة المختتػة، سػكاء كانػت محكمػة التػمح، أك البدايػة، أك 

 ىي التفة المميزة لو عف إجراء آخر كىك تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية. االستئناؼ، كىذه

كالجػػدير بالمالحظػػة، أنػػو إذا قػػررت المحكمػػة تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة، فرنػػو لزامػػان عمييػػا    

اسػػتنادان  حينئػػذ أف تحكػػـ اسػػتنادان إلػػى التكييػػؼ القػػانكني الجديػػد، حيػػث ال يجػػكز ليػػا أف تحكػػـ بػػالبراءة،

لمتكييؼ القانكني القديـ كذلؾ  حسب قرار ااحالة مػف النيابػة العامػة، كانتظػار النيابػة العامػة حتػى تقػيـ 

يكػػكف عمػػى أسػػاس الكتػػؼ، ال  إنمػػاالػػدعكل الجزائيػػة بػػالتكييؼ القػػانكني الجديػػد، إذ أف الحكػػـ بػػالبراءة، 

ف فعمت المحكمة   فاف حكـ البراءة يككف  .(1 حينئذ ذلؾ  لاكان كمف باب الزيادة عمى أساس الفعؿ، كا 

كلكػػف إذا رفعػػت الػػدعكل الجزائيػػة عمػػى أكثػػر مػػف كاقعػػة، فيجػػكز لممحكمػػة  أف تحكػػـ  حينئػػذ بردانػػة 

المتيـ بالنسبة لمكقائع المسندة إليو، كالذم قاـ الدليؿ عمى ثبكتيا بحقو، كفي حاؿ لـ يقػـ الػدليؿ بثبكتيػا 

 .(2 بعض مف ىذه الكقائع كمف ثـ  الحكـ ببراءة المتيـ ، فيجكز لممحكمة حينئذ أف تستبعد

كعميػو فػرف التكييػؼ القػػانكني لػو أىميػة كبيػرة  فػػي ككنػو عػامالن ميمػان فػػي مراجعػة كضػع ممارسػػة    

، كالقػػكانيف الجزائيػػة ذات يسػػتند إليػػو قػػانكف العقكبػػات  كطريقػػة العدالػػة الجنائيػػة، باعتبػػاره اْلسػػاس الػػذم

                                                 

، 2011،داز اٌضمبفخ ٌٍٕشس ٚاٌزٛش٠غ، ػّابْ، اىىخُس فٍ قاّىُ االخراءاخ اىدسائُح اىفيسطٍُْ  ( اثٛ ػف١فخ، ؽالي ، 1)

 81، ص.1997، داز اٌضمبفااخ، ػّاابْ، 3،ؽأصععىه اىَسامَععاخ اىدسائُععح شععرذ قععاّىُٚاٌجٛخااداز، دعاآ ،  299ص.

 855ٚدِٛد، ػجد اٌٛ٘بة ، ِسجغ ظبثك، ص.

 469( ّٔٛز، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص.2)
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، كىػػذه المبػػادئ  قػػد (1 ضػػان عػػامالن ميمػػان فػػي تحقيػػؽ مبػػدأ شػػرعية الجػػرائـ كالعقػػابالتػػمة، كمػػا يعتبػػر أي

 .(2 أخذت بو العديد مف التشريعات العقابية ْلف ىدفيا تيانة الحريات الفردية

ٍىقف اىتشرَغ واىقعاء اىفيسطٍُْ واىَصرٌ واألردٍّ ٍِ سيطح : اىفرع اىثاٍّ

 ٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُحاىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر اىتنُف اىقاّى

أواًل: موةااا  التعاااريا والقفاااان الفمساااطينا مااان سااامطا المحكماااا الئزا ياااا ياااا ت ييااار التكييااا  

 القانونا لمواةعا الئريما

  موة  التعريا الفمسطينا -1

ىي مقيدة بالكقائع المحالة إلييا بمكجب أمر ااحالة،  إنمالقد  ذكرنا سابقان، أف المحكمة الجزائية   

ات الكقػت تتحػرر مػف التكييػؼ القػانكني، حيػث ال تمػـز بػالتكييؼ الػذم أسػباتو النيابػة العامػة إال أنيا بػذ

عنػػػد ااحالػػػة، باعتبػػػار أف المحكمػػػة الجزائيػػػة ىػػػي مػػػف تقػػػكـ بػػػالتحقيؽ النيػػػائي بالػػػدعكل، كىػػػي ممزمػػػة 

اميػػػا بتطبيػػػؽ تػػػحيح القػػػانكف عمػػػى الكقػػػائع المعركضػػػة أماميػػػا تطبيقػػػان سػػػميمان، كىػػػذا مػػػا يبػػػرر عػػػدـ إلز 

 بالتكييؼ القانكني الذم كرد في  أمر ااحالة.

، نجػػد أنػػو لػػـ يػػنص نتػػا  تػػريحان  2001لسػػنة  3رقػػـ  انكف االجػػراءات الفمسػػطينيقػػكباسػػتقراء    

نمػػػا نػػػص فقػػػط عمػػػى تعػػػديؿ التيمػػػة فػػػي المػػػادة  مبػػػدأعمػػػى  التػػػي نتػػػت "يجػػػكز  270تاييػػػر التيمػػػة، كا 

ذا كػػاف  لممحكمػة أف تعػدؿ التيمػػة عمػى أف ال يبنػى ىػػذا التعػديؿ عمػى كقػػائع لػـ تشػمميا البينػػة المقدمػة كا 

التعديؿ يعرض المتيـ لعقكبة أشد تؤجؿ القضية لممدة التي تراىػا المحكمػة ضػركرية لتمكػيف المػتيـ مػف 

 .(3 تحضير دفاعو عمى التيمة المعدلة"

                                                 

 140، ص.1976، داز اٌذس٠خ ٌٍطجبػخ، ثغداد، 1ط شرذ قاّىُ اىؼقىتاخ اىدذَذ ( اٌعؼدٞ، دّدٞ ، 1)

ثأ٠اخ ػمٛثاخ ٌاُ ٠إض اٌمابْٔٛ  ٟزدٟٔ ٚاٌزٟ ٔظذ اٌّبدح اٌضبٌضاخ ِٕاٗ )ال ٠مؼا( ِٓ ٘رٖ اٌزشس٠ؼبد لبْٔٛ اٌؼمٛثبد األ2)

ػمٛثاخ ٚال رادث١س  عِآ لابْٔٛ اٌؼمٛثابد اٌٍجٕابٟٔ ٚاٌزاٟ ٔظاذ" ال رفاس 1ػ١ٍٙب دا١ٓ الزاساف اٌجس٠ّاخ.....( ٚاٌّابدح 

 ادزساشٞ اٚ اطالدٟ ِٓ اجً جسَ ٌُ ٠ىٓ اٌمبْٔٛ لد ٔض ػ١ٍٗ د١ٓ الزسافٗ".

 .2001ٌعٕخ  3ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ زلُ  270ح ( زاجغ اٌّبد3)
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انكف الفمسػػػطيني، لػػػـ يػػػنص عمػػػى تاييػػػر التيمػػػة تػػػراحة فػػػي قػػػ ااجرائػػػيكيالحػػػظ أف المشػػػرع     

ااجراءات الجزائيػة ،إال أف عػدـ الػنص تػراحان، ال يعنػي بػأم حػاؿ مػف اْلحػكاؿ عػدـ اْلخػذ بػو  كذلػؾ 

استنادان إلى أف المحكمة الجزائية غير مقيدة بطمبات الختكـ، أك بالتكييؼ القػانكني الػذم كرد فػي أمػر 

كأحكػػػاـ القػػػانكف، باعتبارىػػػا نمػػػا ىػػػي بػػػدكرىا تقػػػـك برعطػػػاء الكاقعػػػة  الكتػػػؼ السػػػميـ كالمتفػػػؽ إااحالػػػة، 

تػػاحبة التػػالحية كاالختتػػاص بتطبيػػؽ تػػحيح القػػانكف اسػػتنادا إلػػى أف القضػػاء غيػػر مقيػػد بطمبػػات 

،ك اسػػػتنادان إلػػػى اسػػػتقالؿ سػػػمطة الحكػػػـ، عػػػف سػػػمطة االتيػػػاـ المتمثمػػػة بالنيابػػػة العامػػػة، فانػػػو (1 الختػػػكـ

يقررىػػػا القػػػانكف عمػػػى الكقػػػائع المعركضػػػة  يقتضػػػي أال تكػػػكف المحكمػػػة الجزائيػػػة مقيػػػدة إال بالقكاعػػػد التػػػي

أماميػػا، إضػػافة إلػػى أف المحكمػػة كحػػيف الفتػػؿ فػػي الػػدعكل، تكػػكف ىػػي الخبيػػر القػػانكني اْلعمػػى فييػػا، 

كبالتػػالي فػػرف فتػػؿ الكػػالـ يكػػكف لممحكمػػة، كلػػيس ْلطػػراؼ الػػدعكل، كىػػذا االتجػػاه ايػػده جانبػػا مػػف الفقػػو 
 2). 

تاحبة االختتػاص بػرجراء التحقيػؽ النيػائي، اسػتنادان إلػى أف المحكمة الجزائية ىي  نحف نرلك    

مبػػدأ الفتػػؿ بػػيف سػػمطة القضػػاء كسػػمطة التحقيػػؽ كاالتيػػاـ متمثمػػة بالنيابػػة العامػػة، باعتبػػار أف تكييػػؼ 

النيابة العامة، ما ىك إال تكييؼ مؤقت، قد يككف تائبان، أك غير تائب، كبما يتكافر لدييا مف عالنية 

لمرافعات، التي ال تتكافر في مرحمة التحقيؽ االبتدائي، التي تقـك بو النيابة العامػة، المحاكمة، كشفكية ا

فالمحكمة ليا السمطة العميا في شأف تكييؼ الكاقعة، سكاء بما استمدتو مف تحقيقات  أجريت في جمػكع 

المحكمػة، أم الكاقعة بعناترىا المككنػة ليػا، أك ممػا يكشػؼ عنػو أثنػاء التحقيػؽ النيػائي الػذم يػتـ أمػاـ 

أف التكييؼ القانكني لمكاقعة  التي تقكـ بو النيابػة العامػة، مػا ىػك إال تكييػؼ مؤقػت قػد يحتمػؿ التػكاب 

 .، كبالتالي يجكز لممحكمة تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة المعركضة عميياأك الخطأ

                                                 

 591( اٌعؼ١د، وبًِ اٌعؼ١د، ِسجغ ظبثك، .ص1)

، داز إٌٙؼاخ شعرذ قعاّىُ اإلخعراءاخ اىدْائُعحٚدعإٟ،  ِذّاٛد ٔج١ات ،  591( اٌعؼ١د، وبًِ ، ِسجغ ظبثك، ص.2)

 853، ص.1982اٌؼسث١خ، اٌمب٘سح، 



 42 

انكف االجػػػراءات قػػػمػػػف  281كمػػػا يؤيػػػد رأينػػػا، إضػػػافة إلػػػى مػػػا بينػػػاه آنفػػػان، مػػػا جػػػاء بػػػنص المػػػادة    

بشػػػأف تعػػػػديؿ قػػػػانكف  2014لسػػػػنة  17مػػػف القػػػػرار بقػػػػانكف رقػػػـ  7المعدلػػػػة بمكجػػػب المػػػػادة  الفمسػػػطيني

إذا اقتنعت ىيئة محكمة البداية بعد اختتػاـ بػاب المرافعػة أف الفعػؿ المسػند  -1ااجراءات كالتي نتت "

 -2ديؿ التيمة كتحكػـ بيػا، لممتيـ يؤلؼ جنحة أك مخالفة أك جناية خارجة عف اختتاتيا تقضي بتع

ذا اقتنػػع القاضػػي الفػػرد فػػي محكمػػة البدايػػة بعػػد اختتػػاـ بػػاب المرافعػػة بػػأف الفعػػؿ المسػػند لممػػتيـ يشػػكؿ  كا 

 جنحة أك مخالفة يقضي بتعديؿ التيمة كالحكـ بيا".

يػا كيتبيف لنا مف النص المتقدـ ، أف النيابة العامة كانت قد أحالت متيـ أك أكثر عف كاقعة كيفت   

بمكجب قرار االتياـ أنيا تعد جناية تزيد عقكبتيا عف عشر سنكات، كىػي مػف اختتػاص ىيئػة محكمػة 

البداية ،كبعد إقفاؿ باب المرافعػة، كسػماع البينػات مػف قبػؿ المحكمػة، تبػيف ليػا أف الفعػؿ يشػكؿ جنحػة، 

لممحكمػػػة ،عندئػػذ يجػػكز  (1 أك جنايػػة، خػػارج عػػػف اختتاتػػيا، أم أف عقكبتيػػا أقػػػؿ مػػف عشػػر سػػػنكات

 تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة ، كأف تبقي يدىا عمى الدعكل كتحكـ بيا.

ككذلؾ إذا أحالت النيابة العامة متيـ أك أكثر عف كاقعة جرمية كيفتيا بمكجػب قػرار االتيػاـ أنيػا    

تعد جناية ال تزيد عقكبتيا عف عشر سنكات، كىي مف اختتاص قاضي فرد في محكمة البداية، كبعػد 

قفػػاؿ بػػاب المرافعػػة، تبػػيف بػػأف الفعػػؿ المسػػند لممػػتيـ يشػػكؿ جنحػػة، أك مخالفػػة، فيجػػكز  سػػماع البينػػات، كا 

 لممحكمة تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية، كتبقي يدىا عمى الدعكل كتفتؿ فييا.

يككف عمى أنو " انكف االجراءات الفمسطينيقمف  390لى ما نتت  عميو المادة إىذا بااضافة    

لمحكػػـ الجزائػػي التػػادر مػػف المحكمػػة المختتػػة فػػي مكضػػكع الػػدعكل الجزائيػػة بػػالبراءة أك باادانػػة قػػكة 

                                                 

ٚاٌّؼدٌااخ  2001ٌعاإخ  5ِاآ لاابْٔٛ رشااى١ً اٌّذاابوُ إٌظب١ِااخ  اٌفٍعااط١ٕٟ زلااُ  14ٌٍّاابدح  اٌّؼدٌااخ 2( زاجااغ اٌّاابدح 1)

 .2014ٌعٕخ  15ثّٛجت اٌمساز ثمبْٔٛ زلُ 
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اْلمر المقتضي بو أماـ المحاكـ المدنية في الدعاكل التي يككف قد فتؿ فييا نيائيػان فيمػا يتعمػؽ بكقػكع 

 الجريمة كبكتفيا القانكني كنسبتيا إلى فاعميا".

ف لنا، بأف المادة المشار إلييا انما  جاءت في البػاب الخػامس تحػت عنػكاف قػكة لكؿ ما تقدـ يتبي   

اْلحكػػاـ النيائيػػة، كأنيػػا أكػػدت أف الحكػػـ بػػالبراءة، أك اادانػػة، انمػػا يحػػكز قػػكة اْلمػػر المقضػػي بػػو، فيمػػا 

ئيػة ال يتعمؽ بكقكع الجريمة كبكتفيا القانكني، كنسبتيا إلػى فاعميػا، كىػذا دليػؿ عمػى أف المحكمػة الجزا

تتقيػػػد بػػػالتكييؼ القػػػانكني الػػػذم أسػػػباتو النيابػػػة العامػػػة عمػػػى الكاقعػػػة، باعتبػػػار أف تكييػػػؼ النيابػػػة العامػػػة 

نمػػا يحػػؽ لممحكمػػة تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة  حسػػب  لمكاقعػػة لػػيس نيائيػػان، أك مقيػػدان لممحكمػػة، كا 

قيػػد المحكمػة بالحػدكد العينيػػة، ك قناعتيػا، كبمػا ىػك متفػػؽ كتػحيح القػانكف، كذلػػؾ ال يعػد خركجػا عػف ت

الشختية لمدعكل الجزائية، ما لـ يترتب عمى ىذا التايير، تاييرا جكىريا في عناتر التيمػة، ككيانيػا، 

 .بآخرمثؿ استبداؿ نص قانكني 

 موة  القفان الفمسطينا   -2

ييػػػؼ أمػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بمكقػػػؼ القضػػػاء الفمسػػػطيني فػػػي سػػػمطة المحكمػػػة الجزائيػػػة فػػػي تاييػػػر التك   

القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة، فقػػد اسػػتقر عمػػى حػػؽ المحكمػػة فػػي تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني، كمػػف ذلػػؾ مػػا 

قضت بو محكمة النقض الفمسطينية "إف محكمة االستئناؼ كبتفتيا محكمة مكضكع مقيدة في حكميػا 

ككيفيػػة ارتكابيػػا  بتطبيػػؽ القػػانكف عمػػى الكقػػائع المطركحػػة أماميػػا كأف البينػػة المتػػكفرة حػػكؿ تمػػؾ الكقػػائع

كتفاتػػػيميا قػػػد اقتتػػػرت عمػػػى أقػػػكاؿ المػػػتيـ فػػػي مراحػػػؿ ضػػػبط أقكالػػػو المختمفػػػة ككػػػاف عمييػػػا أف تبحػػػث 

الكقائع في جميع الكجكه كتقضي بما يثبت لدييا غير مقيدة بالكتؼ الذم جاء في إسناد النيابة العامة 

عمػى ذلػؾ الفعػؿ طبقػان لمػؤدل  بؿ مف كاجبيا أف تتؼ الكاقعة بالكتؼ التػحيح الػذم يسػباو القػانكف

مػػف قػػانكف ااجػػراءات الجزائيػػة كمػػف حقيػػا فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ تقػػدير الػػدليؿ كمناقشػػتو  270كمفيػػـك المػػادة 
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كاسػػػتخالص الكاقعػػػة مػػػف خػػػالؿ أكراؽ الػػػػدعكل حتػػػى تػػػتمكف محكمتنػػػا مػػػػف بسػػػط رقابتيػػػا عمػػػى القػػػػرار 

 111ف في جناية الخيانػة كفػؽ المػادة المطعكف فيو ... كفي ذلؾ نجد أف الجريمة التي أديف بيا الطاع

... كبذلؾ تككف محكمة االستئناؼ قػد أخطػأت فػي تطبيػؽ القػانكف عمػى اْلفعػاؿ  1960عقكبات لسنة 

 118الجرمية التي أقدـ عمييا المتيـ كالتي تشكؿ بالمعنى المنتكص عميو في الفقرة الثانية مف المادة 

كتػػؼ التيمػػة المسػػندة لممػػتيـ كنقػػض الحكػػـ مػػف اْلمػػر الػػذم يسػػتكجب تعػػديؿ  1960عقكبػػات لسػػنة 

 .(1 حيث التكييؼ القانكني"

كقضت أيضان "ال يرد القكؿ بأنو ال يجكز االستناد إلى مراجع كشركحات قانكنية ما لـ تكف كاردة    

عمػػى نتػػكص قانكنيػػة مطابقػػة لمقػػانكف اْلردنػػي المطبػػؽ فػػي اْلراضػػي الفمسػػطينية إذ أف فػػي ىػػذا حجػػر 

ع عمػػػى آراء الفقيػػػاء لتفسػػػير القػػػانكف اْلردنػػػي تفسػػػيران سػػػميمان كتػػػحيحان إذ ال يمتنػػػع عمػػػى لمفكػػػر كاالطػػػال

المحكمػة أف تطمػػع عمػى البحػػكث القانكنيػة المختمفػػة سػكاء طابقػػت القػانكف اْلردنػػي أك لػـ تطابقػػو إال أنػػو 

أكػاف شػرحا أك  ينباي أف يككف قرار الحكـ بمقتضى القانكني اْلردني كال يجكز االستناد إلى غيره سكاء

نتػػان كيتضػػح مػػف كػػؿ ذلػػؾ أف اْلفعػػاؿ التػػادرة عػػف المػػتيـ ال تشػػكؿ أركػػاف كعناتػػر جنايػػة الخيانػػة 

كمػا ذىبػت فػي ذلػؾ النيابػة  1960مػف قػانكف العقكبػات لسػنة  11بالمعنى المنتكص عميو فػي المػادة 

كمة االستئناؼ في العامة في إسنادىا كال تشكؿ أركاف كعناتر جناية التجسس كما ذىبت في ذلؾ مح

نمػػا تشػػكؿ بػػالتطبيؽ القػػانكني السػػميـ سػػائر أركػػاف كعناتػػر جنايػػة المنتػػػكص  قرارىػػا المطعػػكف فيػػو كا 

كمػا تكتػمت إليػو محكمػة الدرجػة اْلكلػى  1960عقكبات لسػنة  118عمييا في الفقرة الثانية مف المادة 

يئتيػا العامػة فػي القػرارات ذات في قرار الحكـ التادر عنيػا كمػا اسػتقر عميػو اجتيػاد محكمػة الػنقض بي

                                                 

اىَقتفععععععٍ ٍْظىٍععععععح اىقعععععععاء واىتشععععععرَغ فععععععٍ ، 12/04/2010اٌظاااااابدز ثزاااااابز٠خ  111/2009( ٔمااااااغ زلااااااُ 1)

  http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=61883،فيسطُِ
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. كعميو فرف أسباب الطعف ترد عمى القرار المطعكف فيو مما يسػتكجب 66/2010ك 33/2011التمة 

 .(1 نقضو مف حيث التكييؼ القانكني"

كعميو كرغـ عدـ النص تراحة في التشريع  االجرائي الفمسطيني عمػى سػمطة المحكمػة الجزائيػة    

ني لمكاقعػػػة الجرميػػػة، إال أف القضػػػاء الفمسػػػطيني قػػػد اسػػػتقر عمػػػى االعتػػػراؼ فػػػي تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانك 

لممحكمة بحقيا فػي تاييػر التكييػؼ القػانكني ، كبالتػالي ال يثػكر أم إشػكالية عمميػة فػي التطبيػؽ العممػي 

 كال سيما أماـ القضاء في ىذا الختكص.

محكمة الجزائية سمطة تاييػر الفمسطيني يمنح ال ااجرائيكفي ظؿ عدـ كجكد نص في التشريع     

انكف االجػػراءات قػػ مػػف 270التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة، فرننػػا نػػرل ضػػركرة تعػػديؿ نػػص المػػادة 

بالتشػػػريع   أسػػػكةكالػػػنص تػػػراحة عمػػػى سػػػمطة المحكمػػػة الجزائيػػػة بتاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني   الفمسػػػطيني

 المترم الذم سنبينو في مبحث الحؽ. ااجرائي

ف اىتشرَغ واىقعاء اىَصرٌ واألردٍّ ٍِ سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر ثاُّاً: ٍىق

 اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرََح

 موة  التعريا والقفان المصري  -1

،بيػػػاف حػػػدكد المحكمػػػة الجزائيػػػة  308بالمػػػادة   انكف االجػػػراءات الجنائيػػػة المتػػػرمقػػػلقػػػد تنػػػاكؿ 

ايػػر فػػي حكميػػا الكتػػؼ القػػانكني لمفعػػؿ المسػػند بالكاقعػػة المعركضػػة عمييػػا، فنتػػت "لممحكمػػة أف ت

لممػػتيـ، كليػػػا تعػػػديؿ التيمػػػة برضػػػافة الظػػػركؼ المشػػػددة التػػػي تثبػػػت مػػػف التحقيػػػؽ كمػػػف المرافعػػػة فػػػي 

 .(2  الجمسة..."

                                                 

 ،اىَقتفٍ ٍْظىٍح اىقعاء واىتشرَغ فٍ فيسطُِ، 15/01/2012اٌظبدز ثزبز٠خ  41/2011( ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ 1)

 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=88292 

 2003ٌعٕخ  93ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجٕبئ١خ اٌّظسٞ زلُ  308زاجغ اٌّبدح  (2)
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كلػػػك امعنػػػا النظػػػر فػػػي نػػػص المػػػادة المشػػػار إلييػػػا فػػػرف المحكمػػػة الجزائيػػػة غيػػػر مقيػػػدة بػػػالتكييؼ    

نمػا أعطػى المشػرع القانكني لمكاقعة الجرمية الكا ردة في قرار كأمر ااحالة التادر مػف النيابػة العامػة، كا 

المتػػرم كبػػنص تػػريح لممحكمػػة الجزائيػػة، عمػػى اخػػتالؼ درجاتيػػا، الحػػؽ فػػي تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني 

 .(1 جاء نص عامان كمطمقان  308لمكاقعة الجرمية المطركحة أماميا، باعتبار أف نص المادة 

ضت محكمة النقض بػ "لمػا كانػا اْلتػؿ أف المحكمػة ال تتقيػد بالكتػؼ القػانكني كتطبيقان لذلؾ ق   

الذم تسباو النيابة العامػة عمػى الفعػؿ المسػند إلػى المػتيـ ْلف ىػذا الكتػؼ لػيس نيائيػان بطبيعتػو كلػيس 

مف شػأنو أف يمنػع المحكمػة مػف تعديمػو حتػى رأت أف تػرد الكاقعػة بعػد تمحيتػيا إلػى الكتػؼ القػانكني 

 .(2 ـ"السمي

كقضػػت كػػػذلؾ" أف مػػػف حػػػؽ المحكمػػػة تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة مػػػف سػػػرقة إلػػػى    

 .(3 إخفاء مسركؽ كمف اختالس إلى نتب كاعتبار المتيـ فاعالن كليس شريكان"

 األردناموة  التعريا والقفان  -2

كييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة اْلردنػػػي، فقػػػد أقػػػر لممحكمػػػة الجزائيػػػة تعػػػديؿ الت ااجرائػػػيأمػػػا التشػػػريع     

ف قػػانكف مػػ 234الجرميػػة، إال أنػػو لػػـ يػػنص تػػراحان عمػػى تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني  كفػػؽ نػػص المػػادة 

الذم نص "يجكز لممحكمة أف تعػدؿ التيمػة كفقػان لمشػركط التػي تراىػا عادلػة  االجراءات الجزائية االردني

ذا كػػاف التعػػديؿ يعػػرض المػػتيـ عمػػى أف ال يبنػػى ىػػذا التعػػديؿ عمػػى كقػػائع لػػـ تشػػمميا البينػػة  المقدمػػة، كا 

لعقكبة أشد تؤجؿ القضية لمدة تراىا المحكمػة ضػركرية لتمكػيف المػتيـ مػف تحضػير دفاعػو عمػى التيمػة 

                                                 

 231اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

زععق . ِعااؼٛد، دّااد زاػااٟ، 1389، ص49ض  03/12/1998ق ثجٍعااخ  66ٌعاإخ  19079ٔمااغ ِظااسٞ زلااُ  (2)

 ، ػاااآ ِٕشااااٛز ِٕزاااادٜ اٌّذااااب١ِٓ اٌؼااااسة.اىَسنَععععح فععععٍ تهُُععععر اىىصععععف اىقععععاّىٍّ ىلتهععععاً وتؼععععذَو اىتهَععععح

http://www.mohamoon-montada.com/ 

،ِطجؼاااااااخ ارذااااااابد اٌجبِؼااااااابد 3، ؽشعععععععرذ قعععععععاّىُ االخعععععععراءاخ اىدْائُعععععععحد ِذّاااااااٛد، ِظاااااااطفٝ، ِذّاااااااٛ (3)

 348، ص. 1955ثبالظىٕدز٠خ،االظىٕدز٠خ،
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المعدلػػة"، كعمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ ااشػػارة إلػػى تاييػػر التيمػػة فػػي التشػػريع اْلردنػػي، إال أف الفقػػو أكػػد عمػػى 

باعتبار أف المحكمة مقيدة بالكاقعة، ال بالتكييؼ القانكني، كمػف  حؽ المحكمة بتايير التكييؼ القانكني،

كاجبيػػا أف تمحػػص الكاقعػػة بالشػػكؿ السػػميـ، كتتػػدر قرارىػػا بمػػا يثبػػت لػػدييا غيػػر مقيػػدة بالكتػػؼ الػػذم 

سباتو النيابة العامة عمى الكاقعة أك المدعي بالحؽ الشختي، باعتبار أف التكييؼ مف حػؽ المحكمػة، 

 .(1 ركؼ كؿ قضية كمالبساتياكتستقؿ بو حسب ظ

قضػت  ما القضاء االردني فقد استقر عمى حؽ المحكمة بتاييػر التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة حيػثأ   

محكمػة التمييػػز "إذا كػػاف المػتيـ يطمػػؽ العيػػارات الناريػة فػػي اليػػكاء بقتػد اارىػػاب كتخكيػػؼ المكجػػكديف 

ة اايػذاء نتيجػة إتػابة أحػد اْلطفػاؿ كلػيس كبتكرة عشكائية يجعؿ مػف تكييػؼ الفعػؿ المسػند إليػو جنحػ

 .(2 جناية الشركع بالقتؿ في محمو"

كمػػا قضػػت أيضػػان "اسػػتقر الفقػػو كالقضػػاء عمػػى لػػزكـ تػػكفر العالقػػة السػػببية بػػيف النشػػاط ااجرامػػي    

الػػذم يقترفػػو المػػتيـ كبػػيف النتيجػػة التػػي تتحقػػؽ فػػي الضػػرب المفضػػي إلػػى المػػكت فػػرذا تكتػػمت محكمػػة 

لكبػػػرل مػػػف الخبػػػرة الفنيػػػة إلػػػى انتفػػػاء ىػػػذه الرابطػػػة فيكػػػكف تعػػػديميا لكتػػػؼ التيمػػػة مػػػف جػػػـر الجنايػػػات ا

 .(3 الضرب المفضي إلى المكت إلى جنحة اايذاء في محمو"

لكػؿ مػػا تقػػدـ نالحػػظ أف تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػة الجرميػػة مػػف قبػػؿ المحكمػػة، لػػيس إجػػازة    

نما ممـز عمييا ،الن ليا تقكـ بو أك  القيػاـ بػو، باعتبارىػا سػمطة التحقيػؽ النيػائي، كتطبيػؽ تػريح القػانكف  كا 

                                                 

، داز اٌضمبفااخ ٌٍٕشااس ٚاٌزٛش٠ااغ، 1، ؽاىععىخُس فععٍ قععاّىُ أصععىه اىَسامَععاخ اىدسائُععح األردّععٍٔجااُ، ِذّااد طااجذٟ،  (1)

 325،ص.1991ػّبْ، 

 6995ٍدَىػح األزناً اىدسائُح ٍِ سعْح ،خالد، ٠ٛظ  ِٚذّد، 98 ظٕخ 186طفذخ  189/96ر١١ّص أزدٟٔ زلُ  (2)

 608، ِسجغ ظبثك، ص.1166 –

، ِسجاغ 1ط ٍدَىػعح االزنعاً اىدسائُعح، خاالد، ٠ٛظا  ِٚذّاد، 98ظإخ  882طفذخ  349/96ر١١ّص أزدٟٔ زلُ  (3)

 608ظبثك، ص.
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بشكؿ سميـ، دكف التزاـ بما ساقتو النيابة العامة بأمر ااحالة، كأف المحكمة عمييا أف تتقيد بالكاقعة، أك 

 الفعؿ، كال تتقيد بالتكييؼ القانكني الذم أسباتو النيابة العامة عمى الكاقعة.

ثرراخ سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح ٍ: اىَطية اىثاٍّ

 اىدرٍُح واالػتراظاخ اىَىخهح إىُها
 

حاكؿ الفقو الجنائي إيجاد المبػررات الالزمػة لحػؽ المحكمػة الجزائيػة فػي تاييػر التكييػؼ القػانكني    

لكاسػػػعة التػػػي تمارسػػػيا لمكاقعػػػة الجرميػػػة، حيػػػث تعتبػػػر ىػػػذه المحػػػاكالت أمػػػر بػػػديييا فػػػي ظػػػؿ السػػػمطات ا

المحكمة في نظر الدعكل الجزائية، كبالتالي ليا الحؽ ليا بتايير التكييؼ القانكني لمكاقعة ،حيث قابميػا 

جانػػب مػػف الفقػػو، بػػدحض ىػػذه المبػػررات التػػي سػػاقيا أنتػػار مػػنح المحكمػػة الحػػؽ فػػي تاييػػر التكييػػؼ 

كفػي ىػذا المطمػب، سػكؼ نعػرض  مػؾ السػمطة،القانكني لمكاقعة الجرمية، كمف ثـ تكجيو عدة انتقػادات لت

مبػػػررات مػػػنح المحكمػػػة الجزائيػػػة سػػػمطة تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني بػػػالفرع اْلكؿ ثػػػـ نبػػػيف االعتراضػػػات 

 المكجية إلييا في الفرع الثاني مف ىذا المطمب.

ٍثرراخ ٍْر اىَسنَح اىدسائُح سيطح تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح : اىفرع األوه

 اىدرٍُح

لقػػد حػػػاكؿ جػػاب مػػػف الفقػػو  إيجػػػاد مبػػػرر لسػػمطة المحكمػػػة الجزائيػػة فػػػي تاييػػر التكييػػػؼ القػػػانكف    

 لمكاقعة الجرمية كيمكف إيجاز ىذه المبررات فيما يمي:

 المبرر األول: مبدأ وئوب تسبيب األحكام الئزا يا

يػػػا القػػػكانيف إف فكػػػرة التسػػػبيب لرحكػػػاـ الجزائيػػػة  ىػػػي أحػػػد المقكمػػػات اْلساسػػػية التػػػي تقػػػكـ عمي   

ااجرائيػػة الحديثػػة، باعتبػػار أف تسػػبيب اْلحكػػاـ الجزائيػػة، انمػػا ىػػك إجػػراء باعتبػػاره يشػػتمؿ عمػػى ممخػػص 

لمكقائع الكاردة في قرار كالئحة االتياـ، كالمحاكمة، كعمى ممخص بطمبات الختػكـ، كاْلسػباب المكجبػة 
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، كقيػاـ المحكمػة (1 تػت فييػا فػي حكميػالمبراءة، أك اادانة، كالتي قػادت المحكمػة إلػى النتيجػة التػي خم

بتقميب البينات، كتقدير اْلدلة، لما ليا مف سمطة لػتخمص إلػى نتيجػة كالحكػـ بػالنزاع المعػركض عمييػا، 

 .(2 باعتبار أف التسبيب ما ىك إال نتيجة

ة ليذا فاف كمبدأ كجكب تسبيب اْلحكػاـ الجزائيػة، انمػا لػو أىميػة  باعتبػاره أحػد الضػمانات لمحريػ   

، ككػػذلؾ لبيػػاف كيفيػػة قيػػاـ المحكمػػة باسػػتخالص مػػا ُأثبتػػو الحكػػـ مػػف كقػػائع قانكنيػػة، كالتكييػػؼ (3 الفرديػػة

القانكني لتمؾ الكقائع، كما يعد التكييؼ القانكني مف البيانات الجكىرية الكاجب تكافرىا في الحكـ، كالتي 

ال فيككف حكميا مشكبان بالقتكر  .(4 بالتسبيب قابال لمبطالف يجب أف يككف كاضحان كتريحان، كا 

في حيف ذىب رأم اخر مف الفقو، إلى اعتبار أف تسبيب اْلحكاـ أساسان القػاء عبػئ التكييػؼ      

القانكني لمكاقعة، عمى عاتؽ المحكمة الجزائية، فكاف كجكب تسػبيب اْلحكػاـ الجزائيػة أساسػان لمشػركعية 

كذلػػؾ عمػػى أسػػاس أف مبػػدأ تسػػبيب اْلحكػػاـ الجزائيػػة المحكمػػة ، فػػي تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة ، 

نمػا ىػك مسػػتندان أيسػتمد جػذكره مػف الدسػتكر، كمػف ثػػـ  فػاف إلقػاء عػبء تاييػر التكييػػؼ القػانكني لمكاقعػة 

 .(5 إلى الدستكر

                                                 

ذىُ ػٍاٝ ٍِ اض اٌٛلابئغ اٌاٛازدح فاٟ لاساز ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ "٠شزًّ اٌ 276ٔظذ اٌّبدح  (1)

االرٙبَ ٚاٌّذبوّخ ٚػٍٝ ٍِ ض ؽٍجبد ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ٚاٌّادػٟ ثابٌذك اٌّادٟٔ ٚدفابع اٌّازُٙ ٚػٍاٝ األظاجبة اٌّٛججاخ 

ٌٍجساءح أٚ اإلدأخ ٚػٍٝ اٌّبدح اٌمب١ٔٛٔخ إٌّطجمخ ػٍٝ اٌفؼً فٟ دبٌخ اإلدأخ ٚػٍٝ رذد٠اد اٌؼمٛثاخ ِٚماداز اٌزؼ٠ٛؼابد 

 ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجٕبئ١خ اٌّظسٞ. 310ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد األزدٟٔ ٚاٌّبدح  237/1د١ٔخ"، ٠ٚمبثٍٙب اٌّبدح اٌّ

 264، .ص2014، داز اٌضمبفخ ٌٍٕشس، ػّبْ، 1ؽ اىسنٌ اىقعائٍ ٍِ اىْظرَح إىً اىتطثُق اٌش١ ٍٟ، ػجد اٌمبدز،  (2)

 237اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. (3)

، اٌّىزجااخ 1، ؽّظرَتععا األزنععاً وغععر  اىطؼععِ تهععاٚاٌعااؼ١د، وبِاً،  289ٟ، ػجااد اٌماابدز، ِسجااغ ظاابثك، ص.اٌشا١ ٍ (4)

 ِٚب ثؼد٘ب 337، ص.2001اٌٛؽ١ٕخ، ػّبْ، 

 95اٌسل١جخ، أوسَ ثٓ فٙد، ِسجغ ظبثك، ص. (5)
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كانتيػػػى ىػػػذا الػػػرأم إلػػػى نتيجػػػة مؤداىػػػا، أف المشػػػرع الفرنسػػػي لػػػـ يمػػػـز جيػػػة االتيػػػاـ، أك سػػػمطة    

ف قػػرار ااحالػػة الكتػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة، باسػػتثناء الجنايػػات لػػذا كػػاف مػػف ااحالػػة، بػػأف يتضػػم

 .(1 الضركرم عمى المحكمة الجزائية االلتزاـ بتكييؼ الكاقعة الجرمية

كمػع ذلػؾ ذىػب جانػب آخػر مػف الفقػو، إلػى دحػض كجػكب تسػبيب اْلحكػاـ الجزائيػة لتبريػر مػػنح    

يؿ الكتػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة مبػرريف ذلػؾ  أنػو ال عالقػة المحكمة الجزائية سمطة تاييػر أك تعػد

بيف ىػذا المبػدأ، كبػيف مػنح المحكمػة ىػذه السػمطة، كلػيس ىنػاؾ مػا يحػكؿ مػف قيػاـ المحكمػة مػف احتػراـ 

ىػػػذا المبػػػدأ ،كعػػػدـ تخكيميػػػا سػػػمطة تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني، فػػػالتزاـ المحكمػػػة بػػػالتكييؼ القػػػانكني الػػػذم 

 .(2 العامة عمى الكاقعة، ال يتعارض مع احتراـ مبدأ كجكب تسبيب اْلحكاـ الجزائيةأسباتو النيابة 

اما نحف فنرل أف تبرير مػنح المحكمػة الجزائيػة سػمطة تاييػر اك تعػديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة    

الجزائيػة  الجرمية، ليس مبرران كافيان  باعتبار أف لممحكمة الجزائية أف تحتـر مبدأ كجكب تسبيب اْلحكاـ

دكف أف يكػػكف قػػد باشػػرت سػػمطتيا فػػي تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة ،كػػذلؾ  ال يمكػػف إنكػػار كجػػكد 

عالقػػة بػػيف سػػمطة المحكمػػة فػػي تاييػػر  التكييػػؼ القانكنيػػة لمكاقعػػة الجرميػػة، كبػػيف مبػػدأ تسػػبيب اْلحكػػاـ 

ة الكاجػػػب تكافرىػػػا فػػػي حكػػػـ الجزائيػػػة، باعتبػػػار أف بيػػػاف كاقعػػػة الػػػدعكل تعػػػد مػػػف بيانػػػات الحكػػػـ الجكىريػػػ

ت بػػالتػػي تؤكػد التحقػػؽ كالتثاادانػة، أك البػػراءة عمػى حػػد سػػكاء، كبالتػالي تمتػػـز المحكمػػة بػربراز العناتػػر 

مػػف الكجػػكد المػػادم لمكقػػائع التػػي تشػػكؿ الجريمػػة اسػػتنادان إلػػى البينػػات المقدمػػة، سػػكاء كانػػت مػػف النيابػػة 

إلى تأكيد الكاقعة المعركضة عمييا أك نفييا، عمػى أف  العامة، أك مف الدفاع، كذلؾ لكي تتؿ المحكمة

يككف استخالص المحكمة كاستنتاجيا قائـ عمى القانكف كالمنطؽ، كىػذا أمػر جػكىرم فػي مجػاؿ تسػبيب 

                                                 

 237ٚاٌمجالٚٞ، ِذّٛد ِسجغ ظبثك، ص. 195 – 194ؽٗ، ِذّٛد ، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

 119ٚاٌّذبظٕخ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. 265 – 264د إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، ص.اٌؼٛػٟ، ػج (2)
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اْلحكاـ الجزائية، كمتى خمتت المحكمة إلػى تػحيح الكاقعػة الجرميػة المعركضػة أماميػا، تعػيف عمييػا  

 الكاجب تطبيقو. حينئذ تكييفيا في ضكء القانكف

كالتكييػػؼ كمػػا أشػػرنا سػػابقان لػػيس رختػػة ليػػا تمارسػػيا أك تافميػػا بػػؿ ىػػك كاجػػب عمييػػا، فػػرذا أغفمػػت  

المحكمػػػة تكييػػػؼ الكاقعػػػة المعركضػػػة عمييػػػا بشػػػكؿ كاضػػػح كتػػػريح،  باعتبػػػار التكييػػػؼ مػػػف البيانػػػات 

، حيػث اف التسػبيب ميػـ الجكىرية الكاجب تكافرىا بػالحكـ، ممػا يجعػؿ الحكػـ مشػكبان بالقتػكر بالتسػبيب

في فيـ المحكمة لمكاقعة المعركضة عمييا، كقد عبرت عػف ىػذه العالقػة محكمػة التمييػز اْلردنيػة بػأكثر 

ذا طبقػػػت محكمػػػة الشػػػرطة فػػػي اجػػػراءات المحاكمػػػة القكاعػػػد إ"  :مػػػف قػػػرار حيػػػث قضػػػت بأحػػػد أحكاميػػػا

ىػا تعمػيال سػائاا كاسػتظيرت المنتػكص عمييػا فػي قػانكف اتػكؿ المحاكمػات الجزائيػة  حيػث عممػت قرار 

شركط التجريـ اسػتظيارا تػحيحا بمػا يبػرر تعػديؿ الكتػؼ الػذم تكتػمت اليػو كمػا جػاءت العقكبػة فػي 

الحػػد القػػانكني المنتػػكص عميػػو فػػي المػػادة القانكنيػػة المطبقػػة عمػػى الفعػػؿ فيكػػكف الحكػػـ المميػػز حينئػػذ 

 .(1 سميما مف جميع جكانبو كال يشكبو أم عيب يستدعي النقض"

 المبرر الثانا: االعتبارات العمميا وسرعا حسم المنازعات الئزا يا

تمتػػػـز المحكمػػػة الجزائيػػػة بػػػالتكييؼ القػػػانكني السػػػميـ لمكاقعػػػة الجرميػػػة المعركضػػػة أماميػػػا، اسػػػتنادان    

لقاعدة شرعية الجرائـ كالعقاب، كما ليا أف تبحث عف النص القانكني كاجب التطبيؽ عمى ىذه الكاقعة، 

لمحكمػػة الجزائيػػة بردانػػة المػػتيـ دكف تحديػػد الػػنص كاجػػب التطبيػػؽ عمػػى الكاقعػػة ، يعتبػػر حكميػػا فقيػػاـ ا

حكمػػػان معيبػػػان  لكػػػكف المحكمػػػة أتػػػدرت حكمػػػان باادانػػػة بحػػػؽ المػػػتيـ عػػػف أفعػػػاؿ مجػػػردة عػػػف الكتػػػؼ 

 .(2 القانكني

                                                 

، خالد، ِذّد ٠ٚٛظ ، ِجّٛػخ االدىبَ اٌجصائ١خ اٌجصء اٌضابٟٔ،  1991ظٕخ  453طفذخ 57/90ر١١ّص ازدٟٔ زلُ ( 1)

 .675ِسجغ ظبثك ص

 168ظ٠ٍُٛ ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (2)
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كميػا نػص كما يحرص المشرع ااجرائي في القانكف المقارف عمػى التػزاـ المحكمػة بػأف يضػمف ح   

القػػػانكف الكاجػػػب التطبيػػػؽ عمػػػى الكاقعػػػة المعركضػػػة أماميػػػا، كالحكمػػػة مػػػف ذلػػػؾ ىػػػك الحفػػػاظ عمػػػى مبػػػدأ 

، ليذا اتجو جانب مف الفقو، إلى أف تبنػي (1 الشرعية ، كتمكيف المحكمة اْلعمى مف بسط رقابتيا عمييا

تكييػػػػؼ الكاقعػػػػة  مبػػػػدأ شػػػػرعية الفتػػػػؿ فػػػػي المنازعػػػػات الجزائيػػػػة، كمبػػػػرر لسػػػػمطة المحكمػػػػة فػػػػي تاييػػػػر

المعركضة أماميا، باعتبار أف ىذا المبدأ مف المسائؿ التػي تيػـ أطػراؼ الػدعكل الجزائيػة، سػكاء المػتيـ 

 .(2 أك المجتمع المتمثؿ بالنيابة العامة

كقد استند ىػذا الػرأم إلػى أف مػف شػأف تقيػد المحكمػة الجزائيػة بػالتكييؼ القػانكني لمكاقعػة المحالػة    

مػػػة، أف تكقػػػؼ الفتػػػؿ بالػػػدعكل، إذ تبػػػيف ليػػػا أثنػػػاء نظػػػر الػػػدعكل عػػػدـ تػػػكاب ىػػػذا مػػػف النيابػػػة العا

ف إعػػادة الػػدعكل مػػف جديػػد إلػػى النيابػػة العامػػة اعػػادة تكييفيػػا القػػانكني،  مػػف شػػأنو تعطيػػؿ  التكييػػؼ، كا 

، كبالمقابػػؿ إذا منحػػت المحكمػػة ىػػذه السػػمطة، (3 سػػير الػػدعكل الجزائيػػة كالفتػػؿ فػػي الختػػكمة الجزائيػػة

مػػف شػػأف ذلػػؾ أف تعطػػي التكييػػؼ القػػانكني السػػميـ لمكاقعػػة الجرميػػة، كتتتػػدل لمفتػػؿ فػػي الػػدعكل فػػرف 

، كمػػػا يترتػػػب عمػػػى مػػػنح المحكمػػػة ىػػػذه السػػػمطة، انتػػػراؼ حجيػػػة اْلحكػػػاـ (4 الجزائيػػػة فػػػكران دكف تػػػأخير

ى أم الجزائيػػة إلػػى كافػػة التكييفػػات المحتممػػة لمكاقعػػة كمػػف ثػػـ عػػدـ إعػػادة محاكمػػة المػػتيـ مػػف جديػػد عمػػ

تكييؼ مف تمؾ التكييفات، مما يؤدم بالنتيجة إلى سرعة الفتؿ في المنازعػات الجزائيػة المتراكمػة أمػاـ 

. كعمػى العكػػس مػف ذلػػؾ فػرف مػف شػػأف عػدـ االعتػػراؼ بحػؽ المحكمػة الجزائيػػة بسػمطة تاييػػر (5 القضػاء

ؾ التكييفػػات القانكنيػػة ف يػػؤدم الػػى إعػػادة محاكمػػة المػػتيـ عػػف تمػػأالتكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة، 

 اْلخرل المحتممة لنفس الكاقعة، مما يؤدم إلى تأخير الفتؿ في المنازعات الجزائية.

                                                 

 22، ص.1971، داز إٌٙؼخ اٌؼسث١خ، اٌمب٘سح، ٍ اىؼقابزق اىذوىح فاٌظ١فٟ، ػجد اٌفزبح ،  (1)

 96ٚاٌسل١جخ، أوسَ ، ِسجغ ظبثك، ص. 336ظ٠ٍُٛ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (2)

 194ؽٗ،  ِذّٛد ؽٗ، ِسجغ ظبثك، ص. (3)

 121ٚاٌّذبظٕخ،  ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. 265( اٌؼٛػٟ،  ػجد إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، ص.4)

شععرذ قععاّىُ  ٚػضّاابْ، آِابي ، 194ٚؽاٗ، ِذّااٛد، ِسجااغ ظابثك، ص. 121ظاابثك، ص.اٌّذبظإخ، ِذّااد، ِسجاغ  (5)

 658، ص.1988، ا١ٌٙئخ اٌّظس٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اإلخراءاخ اىدْائُح
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كلكػػف كرغػػـ مػػا أكرده أتػػحاب الػػرأم السػػابؽ مػػف حجػػج، إال أف ىػػذا المبػػرر يثيػػر مسػػألة مػػدل    

أك التشػػػديد  حيػػػادة القاضػػػي، إذ أف تػػػدخؿ المحكمػػػة فػػػي تاييػػػر  التكييػػػؼ القػػػانكني مػػػف حيػػػث التخفيػػػؼ

نمػا يعنػي أف تضػع سػمطة االتيػاـ، كالحكػـ فػي يػدىا، كىػذا يػدخؿ المحكمػة فػي النػزاع الجزائػي إلمكاقعة، 

لطرؼ عمى طرؼ آخر مف أطراؼ النزاع في الدعكل الجزائية، بالتالي فاف إغفاؿ تقريػر ىػذه المتػالح 

يمحػػػؽ بيػػػـ نتيجػػػة بطػػػئ  مػػف جانػػػب المحكمػػػة،  انمػػػا يمحػػػؽ الضػػػرر الفػػػادح بػػػأطراؼ الػػػدعكل، أكثػػػر مػػػا

 ااجراءات.

أمػػا القػػػكؿ بػػأف مػػػف شػػأف مػػػنح المحكمػػػة ىػػذه السػػػمطة أف تنتػػرؼ الحجيػػػة إلػػى كافػػػة التكييفػػػات    

الخاتة بالكاقعة، فيذا المبرر رغـ تحتو إال أنو ال يمكف أف يتحقؽ دكف إعطاء ىػذا الحػؽ لممحكمػة، 

بأف يتضمف قرار االتياـ  كافة اْلكتاؼ المحتممة كذلؾ برلزاـ النيابة العامة كعند إحالة الدعكل إلييا، 

 .(1 لمكاقعة  كذلؾ حتى تككف أماـ المحكمة لتقـك بفحتيا جميعيا كالحكـ بما تقتنع بو منيا

 المبرر الثالث: مبرر االعتبارات التاريخيا

قعػػة لقػػد اتجػػو  جانػػب مػػف الفقػػو الفرنسػػي لتبريػػر سػػمطة المحكمػػة فػػي تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكا  

الجرميػػػة إلػػػى االعتبػػػارات التاريخيػػػة  كذلػػػؾ نظػػػرا لمػػػا تتمتػػػع فيػػػو المحكمػػػة مػػػف سػػػمطات عمػػػى التكييػػػؼ 

القانكني لمكاقعة في القانكني الفرنسي القديـ، حيػث سػاد نظػاـ البحػث كالتحػرم لرجػراءات الجزائيػة لمػدة 

لفتػرة، مػف المبػادئ المسػتقرة طكيمة مف الزمف، كالذم اعتبر تايير التكييؼ القانكني لمكاقعػة خػالؿ ىػذه ا

 .(2 في نظاـ ااجراءات الجزائية، باعتباره أحد مظاىر البحث كالتحرم في ذلؾ الكقت

كعمى الرغـ مف أف المشرع االجرائي الفرنسي قد عدؿ مف مبادئ نظاـ البحػث كالتحػرم فيمػا يتعمػؽ 

كمػة الجزائيػة سػمطة تاييػر التكييػؼ بالمحاكمة، كتبني مبدأ التقيد باالتيػاـ، إال أنػو اسػتمر فػي مػنح المح
                                                 

 122اٌّذبظٕخ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (1)
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القانكني لمكاقعة كاقتترىا عمى اْلفعاؿ، حيث تعتبر مف آثار القانكف االجرائي الفرنسي، الذم بقي فػي 

 .(1 إطار قاعدة مف قكاعد نظاـ االتياـ كفي قاعة التقيد باالتياـ

 المبرر الرابا: االعتبارات المنطقيا

فسػػير حػػؽ المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تكييػػؼ الكاقعػػة الجرميػػة عمػػى لقػػد اتجػػو جانػػب مػػف الفقػػو، إلػػى ت   

أسػػاس اعتبػػارات منطقيػػة، مفادىػػا أف ىػػذه القاعػػدة تتفػػؽ مػػع حكمػػة االلتجػػاء إلػػى المحكمػػة لمحكػػـ بػػيف 

ختػػـك الػػدعكل الجزائيػػة فيمػػا يتنػػازعكف فيػػو، حيػػث اف ىػػذه المحكمػػة بعػػد ذلػػؾ تقضػػي مػػف تمقػػاء نفسػػيا 

الػػذم ينطبػػؽ عمػػى الكاقعػػة الجرميػػة، كال يػػتـ ذلػػؾ االلتػػزاـ إال بػػالتكييؼ  بػػالحكـ المتفػػؽ كتػػريح القػػانكف

 .(2 القانكني لمكاقعة الجرمية

 المبرر الخامس: مبدأ عرعيا الئرا م والعقوبات

المقتكد بيذا المبػدأ ىػك حتػر متػادر التجػريـ كالعقػاب فػي نتػكص القػانكف، فتحديػد الكقػائع    

ياف العقكبة المقررة ليا، سكاء مف حيث نكعيا، أك مقدارىا،  كىذا مف التي تعد جريمة كبياف أركانيا، كب

شأف المشرع ال القاضي، فالمحكمة ال تستطيع اعتبػار كاقعػة معينػة جريمػة، إال إذا كجػد نػص جػـر فيػو 

                                                 

 123ٚاٌّذبظٕخ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص.  268ؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، ص.اٌ-ا (1)

ٕ٘بن جبٔت ِٓ اٌفمٗ اٌّظسٞ رجٕٝ ٘را اٌسأٞ ثبٌمٛي "٠ؼزجس اٌزذ١ًٍ اٌرٞ لبي ثٗ ٘را اٌسأٞ أطدق ِب ل١ً ثٗ ثٙرا  -ة   

ظب٘س ٔظبَ اٌجذش ٚاٌزذسٞ اٌرٞ اٌ ظٛص فزؼد٠ً اٌزى١١  ثٛاظطخ اٌمبػٟ اٌجٕبئٟ ال ٠ّىٓ رفع١سٖ ئال ثىٛٔٗ أدد ِ

وبْ ِؼّٛالً ثٗ دزٝ ل١بَ اٌضٛزح اٌفسٔع١خ ٚارذبد فسٔعب ئٌٝ األفؼبي اٌذسح ٚٔمٍٙاب ٌّجادأ اٌزم١اد ثبالرٙابَ ثادالً ِآ اٌعاٍطخ 

اٌّطٍمخ اٌزٟ وبْ ٠ٍّىٙب اٌمبػٟ أٚ اٌزٟ ثٍٛز٘ب اٌّجدأ اٌمبئً ثاأْ واً لبػاٟ ٘اٛ ِادػٟ ػابَ ٚلاد ثماٟ رغ١١اس اٌزى١١ا  

ٌسغُ ِٓ أْ اٌّشسع اٌفسٔعٟ لد فظً ث١ٓ ٚظ١فخ االرٙبَ ٚاٌذىُ ٌٚرٌه ٠ؼزجاس رغ١١اس اٌزى١١ا  ثٛاظاطخ اٌمبػاٟ ػٍٝ ا

 268أدد ثمب٠ب ٔظبَ االرٙبَ اٌمؼبئٟ فٟ اٌمبْٔٛ اٌفسٔعٟ اٌمد٠ُ" زاجغ اٌؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ، ِسجغ ظبثك، ص.

 412، ص.1982، داز اٌفىس اٌؼسثٟ،اٌمب٘سح،اخاىْظرَح اىؼاٍح ىيتنُُف فٍ قاّىُ اىَرافؼاثسا١ُ٘، ِذّد،  (2)
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، فيذا المبدأ  انما يضع حدان فاتالن بيف ما ىك مشركع، كغير مشركع، فيشػجعيـ (1 المشرع ىذه الكاقعة

 ؾ طريؽ المشركعية، دكف عقاب لممساىمة في نشاط المجتمع.عمى سمك 

فكاجػػػب المحكمػػػة الجزائيػػػة كفػػػؽ ىػػػذا المبػػػدأ عنػػػد إجػػػراء التكييػػػؼ، أف تتحقػػػؽ مػػػف تػػػكافر أركػػػاف    

الجريمة سكاء المادم، أك المعنكم، حيث اف احتراـ ىذا المبدأ انما يمـز المحكمة اْلخذ بعيف االعتبػار، 

ـ، كالعقػػػاب عمػػػى الكاقعػػػة الجرميػػػة المعركضػػػة أماميػػػا، كالخطػػػأ بػػػالتكييؼ كجػػػكب تػػػكافر شػػػركط التجػػػري

، كبالتػػالي إذا تجاىمػػت (2 القػػانكني لتمػػؾ الكاقعػػة، انمػػا يػػؤدم إلػػى مخالفػػة مبػػدأ شػػرعية الجػػرائـ كالعقكبػػات

المحكمػػػة ىػػػذا المبػػػدأ معنػػػى، ذلػػػؾ أنيػػػا لػػػـ تحتػػػـر إرادة المشػػػرع، ليػػػذا  فػػػاف التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة 

رمية، ىك الذم يعبر عف ىػذه اارادة، كالخطػأ بػالتكييؼ يعنػي تجاىػؿ ىػذا المبػدأ، كبالتػالي ال يمكػف الج

أف تحػػػؿ إرادة المحكمػػػة محػػػؿ إرادة المشػػػرع فػػػي تكييػػػؼ الكقػػػائع الجرميػػػة، كمػػػف ىنػػػا كػػػاف مػػػف كاجػػػب 

مبػػدأ شػػرعية   المحكمػػة أف تقػػكـ بػػالتكييؼ القػػانكني السػػميـ عمػػى الكاقعػػة المعركضػػة أماميػػا، اسػػتنادا الػػى

 .(3 الجرائـ كالعقكبات، كبالتالي فرف ىذا لو طبيعة دستكرية

كبعد أف ذكرنا آنفان مبررات سمطة المحكمة الجزائية في تايير أك تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة    

الجرميػػػة، فػػػرف التكييػػػؼ القػػػانكني الػػػذم أسػػػباتو النيابػػػة العامػػػة عمػػػى الكاقعػػػة الجرميػػػة بتػػػفتيا تػػػاحبة 

لتالحية كاالختتػاص لتحريػؾ الػدعكل الجزائيػة، ال يكػكف تكييفػان نيائيػان، بػؿ أف ىػذا التكييػؼ مؤقػت، ا

كبالتػػالي ال تمتػػـز بػػو المحكمػػة الجزائيػػة عنػػد نظػػر الػػدعكل، باعتبػػار أف المحكمػػة الجزائيػػة ىػػي تػػاحبة 

بينػػاتيـ، كمػػا تقػػـك تقػػـك بسػػماع أطػػراؼ الػػدعكل الجزائيػػة، ك  ْلنيػػااالختتػاص بػػرجراء التحقيػػؽ النيػػائي، 

بػػػرجراء المحاكمػػػات بتػػػكرة عمنيػػػة، عكػػػس النيابػػػة العامػػػة التػػػي تقػػػكـ بػػػرجراء التحقيػػػؽ االبتػػػدائي بتػػػكرة 
                                                 

ٚٔجاُ، طاجذٟ ، ِسجاغ  83 – 81ِسجاغ ظابثك، ص.. شعرذ قعاّىُ اىؼقىتعاخ اىيثْعاٍّ دعٕٟ، ِذّاٛد ٔج١ات ، -ا (1)

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثابد األزدٔاٟ أٔاٗ "ال جس٠ّاخ ئال ثإض ٚال ٠مؼاٟ ثاأٞ ػمٛثاخ أٚ  3ٚٔظذ اٌّبدح  -ة 41ظبثك، ص.
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سػػرية، كبالتػػالي يكػػكف التكييػػؼ النيػػائي لمكاقعػػة الجرميػػة مػػف تػػالحية المحكمػػة كىػػذا مػػا أكدتػػو المػػادة 

تػػػالح كػػػؿ خطػػػأ مػػػادم التػػػي نتػػػت "يجػػػكز لممحكمػػػة أف تعػػػدؿ التيمػػػة .ؽ .ا .ج .ؼ مػػػف  270 .. كا 

كتدارؾ سيك في قػرار االتيػاـ أك أمػر ااحالػة " كبالتػالي فػرف تبريػر سػمطة المحكمػة فػي تاييػر التكييػؼ 

القانكني لمكاقعة الجرمية يكمف في مبدأ الفتؿ بػيف سػمطة االتيػاـ متمثمػة بالنيابػة العامػة كسػمطة الحكػـ 

 ممثمة بالمحكمة الجزائية.

اظاخ اىَىخهح إىً سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر اىتنُُف االػتر: اىفرع اىثاٍّ

 اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح
 

بالرغـ مف سمطة المحكمة الجزائية في تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية المرفكعة بيا      

االعتراضات ،اال اف جانبا اخر مف الفقو قد  انتقدىا كقدـ  قد ايدىا جانب مف الفقو الجنائي الدعكل

 :عمييا كتتمثؿ ىذه االعتراضات بالتالي

 

 أواًل: االعتدان عمى حق النيابا العاما يا تكيي  الواةعا الئرميا

يػػػػرل جانػػػػب مػػػػف الفقػػػػو أف تاييػػػػر التكييػػػػؼ القػػػػانكني لمكاقعػػػػة الجرميػػػػة الػػػػكاردة فػػػػي قػػػػرار االتيػػػػاـ     

اال اعتػداء عمػى حػؽ النيابػة العامػة فػي  التادر عف النيابة العامػة مػف قبػؿ المحكمػة الجزائيػة،  مػا ىػك

مدل مالئمة الكاقعة الجرمية لممحاكمة، حيث تككف قػد نتػبت نفسػيا سػمطة اتيػاـ، ك فتػمت فػي غيػر 

 .(1 ما طمبو الختـ رافع الدعكل كىي النيابة العامة

ـ كنحف نرل أف ىذا االعتراض ليس منطقيان، ْلنو يتعارض مػع مبػدأ الفتػؿ بػيف سػمطة االتيػا     

المتمثمػػة بالنيابػػة العامػػة كسػػمطة الحكػػـ المتمثمػػة بالمحكمػػة الجزائيػػة، كذلػػؾ ْلف النيابػػة العامػػة كبتػػفتيا 

سمطة التحقيؽ كاالتياـ، ليا سمطة تكييؼ الكاقعة الجرمية، طالما بقيت الدعكل الجزائية تحت تترفيا،  
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المحكمة المختتة، تكػكف قػد خرجػت أك تقرر حفظيا، ، أما إذا قررت النيابة العامة إحالة الدعكل إلى 

مف حكزتيا كدخمت في حكزة المحكمة، كبالتالي فرف سمطة النيابة العامة في تكييؼ الكاقعة  قد انتيت، 

كمف ثـ تككف المحكمة غير ممزمة بمػا أسػباتو النيابػة العامػة مػف تكييػؼ لتمػؾ الكاقعػة  المرفكعػة إلييػا، 

كني المتفػؽ كأحكػاـ القػانكف، سػكاء كػاف ذات التكييػؼ الػكارد فػي كبالتالي تقكـ ىي برسباغ التكييػؼ القػان

 قرار االتياـ ، أك تكييفان آخر كىك التكييؼ القانكني السميـ كالمتفؽ كأحكاـ القانكف.

 ثانيًا: إن ت يير التكيي  القانونا لمواةعا الئرميا يعتبر اعتدان عمى حقوق الدياع

التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية انمػا يعتبػر اعتػداء عمػى  يرل اتجاىا اخر مف الفقو، أف تايير    

حؽ الدفاع  باعتبار أف المتيـ كاف قد تـ إبالغو بالتكييؼ القانكني الذم أحالتو النيابة العامة لممحكمػة 

قفػاؿ بػاب المرافعػة، حيػث  الجزائية بقرار االتياـ، كخاتة عندما تقكـ بو المحكمة بعد سماع البينػات، كا 

في التكييؼ القانكني، كمف ثـ تقؼ حجر عثرة  ؽ المتيـ قد يمحؽ بيا الضرر نتيجة ىذا التاييرأف حقك 

 .(1 في سبيؿ تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة

كلما تقدـ فقد حاكؿ أنتار ىذا االتجاه ، إيجػاد تػياة لمتكفيػؽ بػيف احتػراـ حقػكؽ الػدفاع، كبػيف    

يػػػؼ يي لمكاقعػػػة عػػػف طريػػػؽ ضػػػركرة تنبيػػػو المػػػتيـ، الػػػى التكسػػػمطة المحكمػػػة فػػػي تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكن

القػػػانكني الجديػػػد، كذلػػػؾ عمػػػى أف تؤجػػػؿ القضػػػية  لمػػػدة زمنيػػػة  التػػػي تراىػػػا المحكمػػػة ضػػػركرية، لتمكػػػيف 

، ككما إف مػنح المحكمػة الجزائيػة سػمطة تاييػر التكييػؼ القػانكني مػف شػأنو (2 المتيـ مف تحضير دفاعو

نمػا ايضػا مػػع مبػدأ الفتػػؿ بػيف سػػمطتي االتيػاـ كالحكػػـ،  أف يتػطدـ لػيس فقػػط مػع مبػػدأ حػؽ الػػدفاع، كا 

، كبػالرغـ مػف  ذلػؾ فػرف اْلخػذ بمبػدأ (3 م إلػى نتيجػة عػدـ كجػكد تعػارض بينيمػاأكبالتالي انتيى ىذا الػر 

                                                 

 ْ اٌزى١١  اٌمبٟٔٛٔ ٌٍٛالؼخ اٌجس١ِخ ػٓ ؽس٠ك ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ أٚ اٌّشزىٟ أٚ اٌّدػٟ ثبٌذك اٌّدٟٔ.٠ّىٓ أْ ٠ىٛ (1)

 142داز إٌٙؼخ اٌؼسث١خ، اٌمب٘سح، ثدْٚ ظإخ ٔشاس، ص. سيطح اىتنُُف فٍ اىقاّىُ اإلخرائٍ شذبدح، ِذّد ٔٛز،  (2)

 ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ. 270ٚزاجغ اٌّبدح 

 100ٚاٌسل١جخ، أوسَ ، ِسجغ ظبثك، ص. 282اٌؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، ص. (3)
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الفتؿ بيف سمطة االتياـ كسمطة الحكـ، مف شأنو أف يدعـ سمطة المحكمة في تايير التكييؼ القانكني 

 مية.لمكاقعة الجر 

 ثالثًا: إن ت يير التكيي  القانونا لمواةعا الئرميا يعتبر خروئا عمى واليا المحكما الئزا يا

يػػرل أنتػػار ىػػذا االتجػػاه مػػف الفقػػو، أف مػػنح المحكمػػة الجزائيػػة سػػمطة تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني    

عػؿ اْلتػمي الػكارد لمكاقعة الجرمية، انما يتطمب ادخاؿ عناتر جديدة لـ تكف في حكزة المحكمة مع الف

في قرار االتياـ ، مما يعد خركجػا لممحكمػة عمػى كاليتيػا، حيػث أف تكييػؼ الكاقعػة انمػا ىػك عالقػة بػيف 

 .(1 الفعؿ كالقانكف

ليػػذا فػػاف تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني انمػػا يكػػكف بتعػػديؿ ىػػذه العالقػػة دكف المسػػاس بالكاقعػػة  كذلػػؾ    

عػػػديؿ التكييػػػؼ ال يكػػػكف إال عػػػف طريػػػؽ إدخػػػاؿ عناتػػػر بردخػػػاؿ عناتػػػر جديػػػدة عمييػػػا، كمػػػا داـ أف ت

جديدة، كىك كما يراه أنتار ىذا الرأم فانو  خركج عف كالية المحكمة الجزائيػة، كبالتػالي فػرف مثػؿ ىػذا 

 .(2 التعديؿ يككف غير جائز

كبالتػػدقيؽ فػػػي االتجػػػاه الفقيػػػي السػػػابؽ نجػػػد أنػػػو قػػػد خمػػػط بػػػيف تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة     

لجرمية، كبيف تعديمو،  حيث أف تايير التكييؼ القانكني ال يتضمف إدخاؿ أم ظرؼ آخر في التكييؼ ا

الجديد لـ يكف مكجكدان باْلتؿ، بؿ يتـ التايير عف طريؽ استبعاد عناتر الكاقعة الذم دخؿ في حكزة 

الػذم دخػؿ فػي المحكمة، بعكس التعديؿ الذم تحقؽ برضافة عناتر كأفعاؿ جديدة إلى الفعؿ اْلتػمي 

 حكزة المحكمة، كىذا ما سكؼ نبحثو في الفتؿ الثاني.

                                                 

ٚاٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك،  126ٚاٌّذبظٕخ،  ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص.198ؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

 243ص.

 243ٚاٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. 198ؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. (2)
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كعميػػػو فػػػرف تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة ال يشػػػكؿ خركجػػػان عمػػػى مبػػػدأ تقييػػػد المحكمػػػة  

بحدكد الدعكل، سكاء كانت الشختية، أك العينيػة، أمػا تعػديؿ التكييػؼ القػانكني فرنػو يعػد اسػتثناءن عمػى 

 انكف االجراءات الفمسطيني.قمف  270كفؽ أحكاـ المادة  (1 حكمة بحدكد الدعكلمبدأ تقيد الم

ظىاتػ سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح : اىَطية اىثاىث

 اىدرٍُح

شارة الى اف المحكمػة الجزائيػة، لكػي تمػارس سػمطتيا فػي تكييػؼ الكاقعػة الجرميػة المحالػة نكد اا   

قبػػؿ النيابػػة العامػػة، أك مػػف المحكمػػة المختتػػة السػػابقة عمييػػا، كالتػػي نظػػرت الػػدعكل، كالتػػي إلييػػا مػػف 

ك بدايػة، أك اسػتئناؼ، يجػب  أتتدت إلييا برتدار حكميا كالفتػؿ فييػا، سػكاء كانػت محكمػة التػمح، 

 مراعاة الضكابط التالية:

 عمى إفايا وةا ا ئديدةالفابط األول: أال يتفمن ت يير التكيي  القانونا لمواةعا الئرميا 

لى إف سمطة المحكمة الجزائية في تاييػر التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة المحالػة إلييػا إنشير    

نمػا ىػي إمف قبؿ النيابة العامة، أكمف قبؿ المحكمة السػابقة عمييػا، كالتػي تتػدت ليػذه الكاقعػة بالفعػؿ، 

، أم أف المحكمػػة كعنػػد تاييػػر (2 ظػػركؼ جديػػدة مشػػركطة بالتقيػػد بحػػدكد الػػدعكل بػػأال تضػػيؼ أفعػػاؿ أك

التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة انمػػا تكػػكف مقيػػدة بالكقػػائع الماديػػة التػػي أسػػندت لممػػتيـ بمكجػػب قػػرار كالئحػػة 

االتيػػاـ التػػادرتيف مػػف النيابػػة العامػػة، كالتػػي تشػػكؿ ىػػذه التيمػػة ، كبالتػػالي ال يجػػكز ليػػا إضػػافة كقػػائع 

كحينئػػذ  يجػػب أف تكػػكف الكقػػائع الماديػػة الثابتػػة فػػي التكييػػؼ القػػانكني  جديػػدة، أك اف تنظػػر فػػي غيرىػػا،

، كأال يتضػػمف التايػػر إضػػافة كقػػائع (3 لمكاقعػػة فػػي التكييػػؼ الثػػاني، ىػػك ذاتػػو الػػكارد فػػي التكييػػؼ اْلكؿ

                                                 

ِآ لابْٔٛ االجاساءاد  270. زاجاغ اٌّابدح 589، ِسجاغ ظابثك، صشرذ قعاّىُ اصعىه اىَسامَعاخً، اٌعؼ١د، وبِ (1)

 اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ.

سعععيطح اىقاظعععٍ اىتقذَرَعععح فعععٍ اىَعععىاد اىَذُّعععح ٚػّاااس، ٔج١اااً اظااّبػ١ً،  180ؽااٗ، ِذّاااٛد، ِسجاااغ ظااابثك، .ص (2)

ٚػج١ااد، زؤٚف ، ِسجااغ  55، ص.2008دز٠خ،داز اٌجبِؼااخ اٌجد٠اادح ،االظااىٕ واىتدارَععح  دراسععح  تسيُيُععح وتطثُقُععح 

 576ظبثك، ص.

 249اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، .ص (3)
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جديػػػدة، بحػػػث تػػػؤدم إلػػػى تحػػػكير كيػػػاف الكقػػػائع الماديػػػة الػػػكاردة فػػػي قػػػرار كالئحػػػة االتيػػػاـ  إال فػػػي حالػػػة 

 .(1 المشددةالظركؼ 

كعميػػػو فػػػرف ىػػػذه المحكمػػػة  يجػػػب عمييػػػا اف تتقيػػػد بحػػػدكد الػػػدعكل، سػػػكاء كانػػػت الشختػػػية، أك    

العينية، كما ال يحؽ ليا أف تفتػؿ فػي كقػائع جديػدة، أك مػع أشػخاص آخػريف غيػر الػكارديف فػي الئحػة 

ال كاف حكميا باطالن   .(2 االتياـ كا 

 الفابط الثانا: عدم تئاوز ةواعد االختصاص

يشترط عند قياـ المحكمة الجزائية بتكييؼ الكاقعة الجرمية المعركضػة أماميػا، أف تكػكف الػدعكل    

ضمف اختتاتيا حسب التكييؼ القػانكني المبػيف بقػرار االتيػاـ كالئحػة االتيػاـ التػادرتيف عػف النيابػة 

التكييؼ الذم يبقي العامة، حيث اف التايير الذم تقكـ بو المحكمة المختتة لمكاقعة الجرمية، ىك ذلؾ 

المحكمػػة مختتػػة بنظػػر الػػدعكل، كبالتػػالي عمػػى المحكمػػة أف تعطػػي الكاقعػػة التكييػػؼ القػػانكني السػػميـ، 

كالذم يككف أكثر انطباقان مف التكييؼ الذم أسباتو النيابة العامة عمييػا كفػؽ قػرار كالئحػة االتيػاـ كذلػؾ 

تطبػػؽ عمييػػا النتػػكص القانكنيػػة تطبيقػػان  بعػػد تمحػػص الكاقعػػة المطركحػػة أماميػػا بجميػػع أكتػػافيا، كأف

 .(3 سميمان كلك ادل ذلؾ الى عدـ اختتاتيا

أما إذا قامػت النيابػة العامػة كفػؽ قػرار كالئحػة االتيػاـ،  بتكييػؼ الكاقعػة الجرميػة خطػأ عمػى أنيػا    

حالتيا إلى محكمة التػمح، كتبػيف ليػا أف الكاقعػة المقدمػة ليػا مػف اختتػاص محكمػة البدا يػة، جنحة، كا 

                                                 

سععيطح اىقعععاء فععٍ تسرَععل اىععذػىي اىدْائُععح دراسععح تسيُيُععح ٍقارّععح  فععٍ اىْظععاٍُِ فااسط، ِذّااد ػجااد اٌٍط١اا ،  (1)

ٚػجاد 180غ ظابثك، ص.ٚ ِذّٛد ؽٗ، ِسجا 151، ص. 2003زظبٌخ دوزٛزاٖ، جبِؼخ اٌمب٘سح، اىَصرٌ واىفرّسٍ 

 236، ِسجغ ظبثك، ص.إزاىح اىذػىي اىدْائُحإٌّؼُ، ظ١ٍّبْ، 

 362ظ٠ٍُٛ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (2)

ٚظااسٚز،  247 – 246ٚاٌمااجالٚٞ، ِذّااد، ِسجااغ ظاابثك، ص.130 – 129اٌّذبظاإخ، ِذّااد، ِسجااغ ظاابثك، ص. (3)

 400، ِسجغ ظبثك، ص.3ؽ اىطؼِ تاىْقط أدّد فزذٟ ، 
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، (1 فرنيا حينئذ تحكـ بعدـ اختتاتيا كبالتالي تحيميا إلى النيابػة العامػة التخػاذ مػا تػراه مناسػبان بشػأنيا

كذلػػؾ نظػػران ْلنػػو يترتػػب عمػػى ذلػػؾ خػػركج الكاقعػػة مػػف اختتػػاص محكمػػة التػػمح، كدخكليػػا فػػي حػػكزة 

 محكمة البداية.

فػػػي قػػػرار االتيػػػاـ كقبػػػؿ التحقيػػػؽ فييػػػا  أمػػػا إذا رأت ىيئػػػة محكمػػػة البدايػػػة، أف الكاقعػػػة المبينػػػة     

نيا تعد جنايػة، أك جنحػة، أك مخالفػة،  فرنيػا تحكػـ بعػدـ االختتػاص، كتحيميػا إلػى المحكمػة أبالجمسة 

ذا تبػػػػيف لقاضػػػي الفػػػرد فػػػي محكمػػػػة البدايػػػة، بػػػأف الكاقعػػػة مػػػػف  المختتػػػة كفقػػػان لقكاعػػػد االختتػػػاص، كا 

 حكـ بعدـ االختتاص كتحيميا لممحكمة المختتة.اختتاص محكمة التمح، أك ىيئة البداية، فرنيا ت

أما إذا كانت الكاقعة كحسب التكييؼ الذم تبيف لممحكمة سكاء كانت محكمة تمح أك بدايػة أنػو    

، أمػػػا إذا اقتنعػػػت ىيئػػػة (2 ضػػػمف اختتاتػػػيا، كػػػاف عمييػػػا أف تحكػػػـ بيػػػا كال تحكػػػـ بعػػػدـ اختتاتػػػيا

الكاقعة المسندة لممتيـ تؤلؼ جنحػة، أك مخالفػة، أك جنايػة  محكمة البداية بعد اختتاـ باب المرافعة،  أف

خارجػػة عػػف اختتاتػػيا، فرنيػػا تحكػػـ بيػػا بعػػد تعػػديميا، فػػي حػػيف إذا اقتنػػع القاضػػي الفػػرد  فػػي محكمػػة 

البدايػػة أيضػػان كبعػػد اختتػػاـ بػػاب المرافعػػة، بػػأف الكاقعػػة المسػػندة لممػػتيـ تشػػكؿ جنحػػة، أك مخالفػػة، فرنيػػا 

،  أم أنػػو عنػػدما يكػػكف تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة إلػػى تكييػػؼ (3 اتحكػػـ بيػػا بعػػد تعػػديمي

أخػػؼ، فػػرف المحكمػػة المرفكعػػة إلييػػا الػػدعكل تبقػػى ىػػي المحكمػػة المختتػػة بنظػػر ىػػذه الػػدعكل، تطبيقػػان 

 لقاعدة مف يممؾ اْلكثر يممؾ اْلقؿ.

                                                 

ٌعاإخ  17ِاآ اٌمااساز ثماابْٔٛ زلااُ  6ِاآ لاابْٔٛ اإلجااساءاد اٌجصائ١ااخ اٌفٍعااط١ٕٟ اٌّؼدٌااخ ثبٌّاابدح  169بدح زاجااغ اٌّاا (1)

دزاظاابد ٚإٌشااس، ث١ااسٚد، اٌطجؼااخ ، اٌّإظعااخ اٌجبِؼ١ااخ ٌٍٍثععادئ اىَسامَععاخ اىدسائُععح. ٚجؼفااس، ػٍااٟ ِذّااد، 2014

 287، ص.2004االٌٚٝ ٌعٕخ 

ٌعإخ  17ِآ اٌماساز ثمابْٔٛ زلاُ  6اٌجصائ١خ  اٌفٍعاط١ٕٟ اٌّؼدٌاخ ثبٌّابدح ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد  169أ. زاجغ اٌّبدح  (2)

 .2001ٌعٕخ  3ثشأْ رؼد٠ً لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ زلُ  2014

ٚرؼد٠الرٗ اٌّؼدٌخ ثّٛجت اٌّبدح  2001ٌعٕخ  5ِٓ لبْٔٛ رشى١ً اٌّذبوُ إٌظب١ِخ اٌفٍعط١ٕٟ زلُ  14ة. زاجغ اٌّبدح    

 .2014ٌعٕخ  15ثمبْٔٛ ثشأْ رؼد٠ً لبْٔٛ رشىً اٌّذبوُ إٌظب١ِخ زلُ  ِٓ اٌمساز 2

 .2001ٌعٕخ  3ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ زلُ  168ط. زاجغ اٌّبدح    

ٌعاإخ  17ِاآ اٌماساز ثماابْٔٛ زلاُ  7ِاآ لابْٔٛ اإلجااساءاد اٌجصائ١اخ  اٌفٍعااط١ٕٟ اٌّؼدٌاخ ثبٌّابدح  281زاجاغ اٌّابدح  (3)

 .2001ٌعٕخ  3ْ رؼد٠ً لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ زلُ ثشأ 2014
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فػػي ف كػػالن منيمػا مختتػة فػي حػيف إذا كقعػت الجريمػػة كشػرعت فػي نظرىػػا محكمتػاف، باعتبػار أ   

، أك قػػػػػررت المحكمتػػػػػاف عػػػػػدـ اختتاتػػػػػيما بنظرىػػػػػا، أك قػػػػػررت محكمػػػػػة التػػػػػمح عػػػػػدـ ىػػػػػذه الػػػػػدعكل

اختتاتيا بنظر الدعكل، لككنيا جناية، كقامت برحالتيا لمنيابة العامة التخػاذ مػا تػراه مناسػبان بشػأنيا، 

ؼ عمى االختتاص، فرف ذلؾ كىنا أترت النيابة العامة عمى التكييؼ السابؽ حيث نشأ عف ذلؾ خال

 .(1 الخالؼ يحؿ عف طريؽ تعييف مرجع أم المحكمة المختتة

أما إذا كانت المحكمة المرفكعة إلييا الدعكل محكمة جزائيػة خاتػة، كقػد اسػتعممت سػمطتيا فػي    

ذ تكييؼ الكاقعة الجرمية المعركضة إلييا، مما أدل  إلى تكييؼ أخؼ، أك أشد، فرنػو ال يجػكز ليػا حينئػ

المحكمػػػػػة مػػػػػف نطػػػػػاؽ اختتاتػػػػػيا  ْلف  إخػػػػػراجأف تنظػػػػػر فػػػػػي التكييػػػػػؼ المعػػػػػدؿ إذا كػػػػػاف مػػػػػف شػػػػػاف 

اختتاتيا يتحدد بقانكف تشكيميا، كبالتالي فرف المحكمة الخاتة ال تككف ليػا كاليػة عامػة لنظػر كافػة 

نما جرائـ محددة، كما ىك كارد في قانكف مكافحة الفساد الفمسطيني  انكف الخػاص ك القرار بقػأالجرائـ، كا 

 .(2 باْلحداث 

ليذا نرل انو بمكجب قػانكف مكافحػة الفسػاد، ال تممػؾ محكمػة الفسػاد تػالحية التكييػؼ القػانكني    

لػػػى ذلػػػؾ  ال تمتمػػػؾ محػػػاكـ التػػػمح إ إضػػػافةلمجػػػرائـ الخارجػػػة عػػػف اختتاتػػػيا كذلػػػؾ النتفػػػاء كاليتيػػػا، 

 .(3 ف كاليتيا  كالبداية تكييؼ الكاقعة بالتايير أك التعديؿ بكقائع خارجة ع

بشػػأف  2016لسػػنة  4أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بمحػػاكـ اْلحػػداث التػػي نشػػأت بمكجػػب القػػرار بقػػانكف رقػػـ    

ذا كػػاف الفعػػؿ  حمايػػة اْلحػػداث، فػػرف محػػاكـ اْلحػػداث تخػػتص دكف غيرىػػا بػػالنظر فػػي أمػػر اْلحػػداث، كا 

                                                 

 .2001ٌعٕخ  3ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ زلُ  181 – 174زاجغ اٌّٛاد ِٓ  (1)

ٚاٌارٞ داددد ِب١٘اخ اٌجاسائُ اٌداخٍاخ  2005ٌعٕخ  1ِٓ لبْٔٛ ِىبفذخ اٌفعبد اٌفٍعط١ٕٟ اٌّؼدي زلُ  1زاجغ اٌّبدح  (2)

 زظبطٙب.فٟ اخ

 1995،داز اٌّااسٚط ،ث١ااسٚد، 3،ؽ2،ط ٍساظععراخ فععٍ قععاّىُ اصععىه اىَسامَععاخ اىدسائُععحاٌى١الٔااٟ، فاابزٚق،  (3)

 553،ص.



 63 

ذا إ، ليػذا (1 المحكمػةالمجـر المسند لمحػدث باالشػتراؾ مػع بػالم، كجػب محاكمػة الحػدث كحػده أمػاـ ىػذه 

رأت محكمػػػة التػػػمح أك البدايػػػة أف أحػػػد المتيمػػػيف المػػػاثميف أماميػػػا ىػػػك حػػػدث، فعمييػػػا أف تحيػػػؿ المػػػتيـ 

، كىنػا ال (2 الحدث إلى المحكمة المختتة، كىي محكمة اْلحداث ، ما لػـ تكػف محجػكزة لمنطػؽ بػالحكـ

يػػؼ القػػانكني لمجػػرائـ الخارجػػة عػػف تممػػؾ محكمػػة التػػمح أك البدايػػة أك محكمػػة اْلحػػداث تػػالحية التكي

اختتاتيا  كذلؾ النتفاء كاليتيا سكاء بػالتايير أك التعػديؿ، إضػافة الػى ذلػؾ فػرف مػف كاجػب المحكمػة 

سػػكاء كانػػت محكمػػة نظاميػػة أك خاتػػة التقيػػد إضػػافة إلػػى االختتػػاص النػػكعي االلتػػزاـ باالختتػػاص 

 .(3 المكاني

أك المكاني بنظر الدعكل انما ىك شرط مف شركط  كعميو فرف اختتاص المحكمة سكاء النكعي   

تحة ااجراءات التي تقكـ بيا، كذلؾ باعتبار أف جميع قكاعد االختتاص مف النظػاـ العػاـ  كبالتػالي 

يجػػكز إثارتيػػا فػػي أم مرحمػػة مػػف مراحػػؿ الػػدعكل سػػكاء مػػف أطػػراؼ الػػدعكل، أك مػػف قبػػؿ المحكمػػة مػػف 

 .(4 ـ االلتزاـ بقكاعد االختتاصتمقاء نفسيا، حيث يترتب البطالف عمى عد

 الفابط الثالث: عدم تعديد العقوبا المحكوم بها

يشػػػترط أال يترتػػػب عمػػػى تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة مػػػف قبػػػؿ المحكمػػػة الجزائيػػػة    

ااساءة إلى مركز المتيـ، كال سػيما أمػاـ محكمػة االسػتئناؼ، حيػث ال يضػار المسػتأنؼ أم المػتيـ مػف 

                                                 

ثشااأْ دّب٠ااخ األدااداس اٌفٍعااط١ٕٟ "ر اازض اٌّذىّااخ دْٚ  2016ٌعاإخ  4ِاآ اٌمااساز ثماابْٔٛ زلااُ  26ٔظااذ اٌّاابدح  (1)

ٟ ئدادٜ اٌذابالد اٌظاذ١خ اٌ بطاخ ثعاالِخ اٌطفاً اٌجد١ٔاخ أٚ غ١س٘ب ثبٌٕظس فٟ أِس األدداس أٚ األؽفبي اٌّٛجٛد٠ٓ ف

 إٌفع١خ أٚ اٌّؼسػ١ٓ ٌ طس االٔذساف ٚفمبً ألدىبَ لبْٔٛ اٌطفً إٌبفر".

ثشأْ دّب٠خ األداداس اٌفٍعاط١ٕٟ "ج١ّاغ اٌادػبٜٚ إٌّظاٛزح  2016ٌعٕخ  4ِٓ اٌمساز ثمبْٔٛ زلُ  61ٔظذ اٌّبدح  (2)

ثّٛجات اٌمابْٔٛ ِآ اخزظابص ِذابوُ األداداس رذابي ئٌاٝ اٌّذابوُ اٌّاروٛزح  أِبَ اٌجٙبد اٌمؼبئ١خ ٚاٌزاٟ أطاجذذ

 ثذبٌزٙب ِب ٌُ رىٓ ِذجٛشح ٌٍٕطك ثبٌذىُ ف١ٙب".

ِآ لابْٔٛ  163ٚاٌّابدح  2016ٌعإخ  4ِآ اٌماساز ثمابْٔٛ ثشاأْ دّب٠اخ األداداس اٌفٍعاط١ٕٟ زلاُ  27زاجاغ اٌّابدح  (3)

 .2001ٌعٕخ  3اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ زلُ 

 201، ِسجغ ظبثك، ص.اىْقط اىدْائٍظسٚز، أدّد فزذٟ ،  (4)
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، ممػػا يضػمف أف محكمػػة االسػتئناؼ كتطبيقػػان (1 نافو إعمػاالن بالقاعػػدة "إف الطػاعف ال يضػػار بطعنػو"اسػتئ

لقاعػػدة ال يضػػار الطػػاعف بطعنػػو ال تحكػػـ إال بتأكيػػد ذات الحكػػـ المسػػتأنؼ، أك إلاػػاء الحكػػـ، أك تعػػديؿ 

 .(2 الحكـ المستأنؼ لتالح المستأنؼ

 الفابط الرابا: عدم اإلخالل بحق الدياع

حػػػيف تقػػػـك النيابػػػة العامػػػة برحالػػػة الػػػدعكل الجزائيػػػة إلػػػى المحكمػػػة المختتػػػة بنظرىػػػا، فػػػرف عمػػػى    

المحكمة حينئذ  أف تقكـ برفياـ المتيـ بالتيمة المسندة إليو برحدل الكسائؿ القانكنية الضػامنة لحقػو فػي 

اء برحالػة النيابػة الدفاع عما ىك منسكب إليو، كذلؾ قبؿ مباشرة الدعكل، سكاء أكانت أتمية كفؽ ما ج

العامػػة، أك قامػػت المحكمػػة الجزائيػػة بممارسػػة سػػمطتيا بتاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة، كذلػػؾ حفاظػػان 

عمى عدـ ااخالؿ بحؽ الػدفاع، كمفػاد ىػذا الضػابط ىػك كجػكب تنبيػو المػتيـ بػالتكييؼ القػانكني الجديػد 

 لتمكينو مف تحضير دفاعو.

حيػث نتػت "يجػكز لممحكمػة أف   انكف االجػراءات الفمسػطينيقػف مػ 270كىذا ما اكدتو  المػادة    

ذا كػػػاف التعػػػديؿ  تعػػػدؿ التيمػػػة عمػػػى أف ال يبنػػػى ىػػػذا التعػػػديؿ عمػػػى كقػػػائع لػػػـ تشػػػمميا البينػػػة المقدمػػػة، كا 

يعرض المتيـ لعقكبة أشد تؤجؿ القضية لممػدة التػي تراىػا المحكمػة ضػركرة لتمكػيف المػتيـ مػف تحضػير 

 .(3 دلة"دفاعو عمى التيمة المع

كباستقراء نص المادة المذككرة نجد أف المشرع االجرائي الفمسطيني لـ يػنص تػراحة عمػى تنبيػو    

نما أشار إلػى ضػركرة تأجيػؿ القضػية لممػدة التػي تراىػا المحكمػة ضػركرية، لتمكػيف المػتيـ مػف  المتيـ، كا 

ركرة تنبيػػو المػػتيـ إلػػى تحضػػير دفاعػػو عػػف التيمػػة لمعدلػػة، كبالتػػالي مػػف شػػأف ىػػذا التعػػديؿ كبحكػػـ الضػػ
                                                 

ِاآ لاابْٔٛ اإلجااساءاد اٌجصائ١ااخ اٌفٍعااط١ٕٟ "ال ٠ؼاابز اٌّذىااَٛ ػ١ٍااٗ ٚاٌّاادػٟ ثاابٌذك اٌّاادٟٔ  312ٔظااذ اٌّاابدح  (1)

 ٚاٌّعإٚي ػٓ اٌذمٛق اٌّد١ٔخ ثبظزئٕبفٗ".

 588، ص.2002زف، االظىٕدز٠خ،، ِٕشأح اٌّؼبإخراءاخ اىذػىي ٍذُّاً وخْائُاً ػبثد٠ٓ، أدّد،  (2)

 ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّذبوّبد اٌجصائ١خ األزدٟٔ. ٠234مبثٍٙب اٌّبدح  (3)
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 ، بااضافة الػى(1 تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية عمى نحك يعرض المتيـ إلى عقكبة أشد فقط

نيا بينت أف سمطة المحكمة في تايير كتعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية سكاء إلى كتؼ أشػد أ

مبنيػان عمػى كقػائع كاردة بالػدعكل المعركضػة أك إلى كتؼ أخؼ، انما ىك مشركطو بأف يككف التعػديؿ 

أماميػا، كلػيس عمػػى كقػائع لػـ تػػرد فػي بينػػات الػدعكل، كفػي حػػاؿ تشػديد العقكبػة، تؤجػػؿ القضػية اعػػداد 

 .(2 المتيـ دفاعاتو عمى ضكء ما استجد مف تايير كتعديؿ بالتكييؼ القانكني لمكاقعة

نبيػػػو المػػػتيـ فػػػي حالػػػة تاييػػػر كتعػػػديؿ كىػػػذا بخػػػالؼ المشػػػرع  االجرائػػػي المتػػػرم الػػػذم أكجػػػب ت   

التكييؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة كمػف ثػـ منحػو  أجػالن لتحضػير دفاعػو بنػاءن عمػى الكتػؼ أك التعػديؿ 

الجرمػػػي إذا طمػػػب ذلػػػؾ، بعكػػػس المشػػػرع الفمسػػػطيني كاْلردنػػػي الػػػذم اعتبػػػر التنبيػػػو أمػػػر إلزامػػػي عمػػػى 

قػػػػانكف االجػػػػراءات مػػػػف  270لػػػػنص المػػػػادة   المحكمػػػػة الجزائيػػػػة دكف انتظػػػػار طمػػػػب مػػػػف المػػػػتيـ كفقػػػػان 

 .(3 ، بالرغـ مف انو يجكز لممتيـ التنازؿ عف ىذا الحؽ باعتبار مقرران لمتمحتو الفمسطيني

ليػػػذا فػػػاف مبػػػدأ تاييػػػر الكتػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة قػػػد ذىبػػػت فػػػي شػػػأنو المػػػدارس الفقييػػػة    

تنبيو المتيـ إلػى التكييػؼ الجديػد قػد نػاؿ حظػو  كاالجتيادات القضائية مذاىب شتى، نرل ايضا إف مبدأ

مف االختالؼ كاالجتياد، كىذا االختالؼ حيث ترجـ إلػى نظريػة العقكبػة المبػررة التػي ال تػرل فائػدة فػي 

تنبيو الدفاع عمى تايير التكييؼ القانكني كمما كانػت العقكبػة المحكػكـ بيػا ىػي نفسػيا التػي تطبػؽ عمػى 

                                                 

ٍْشعىراخ ٍرمعس ػذاىعح  ، 11/08/2003، طادز ثزابز٠خ 697/2003. ٚر١١ّص جصاء زلُ 621/2004ر١١ّص جصاء  (1)

 .624، ص  ٍدَىػح اىَثادئ6ج

، اٌىزابة اٌضابٟٔ، ِٕشاٛزاد اىَسامَعاخ اىدسائُعح  دراسعح ٍقارّعح شعرذ قعاّىُ أصعىهاٌمٙٛجٟ، ػٍٟ ػجد اٌمبدز ،  (2)

 456ص.2002اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ، ث١سٚد، 

ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجٕبئ١خ  اٌّظسٞ "ٌٍّذىّاخ أْ رغ١اس فاٟ دىّٙاب اٌٛطا  اٌمابٟٔٛٔ ٌٍفؼاً  308ٔظذ اٌّبدح  (3)

ذ ِٓ اٌزذم١ك أٚ ِٓ اٌّسافؼخ فٟ اٌجٍعخ ٌٚٛ وبٔذ اٌّعٕد ٌٍّزُٙ ٌٚٙب رؼد٠ً اٌزّٙخ ثاػبفخ اٌظسٚف اٌّشددح اٌزٟ رضج

ٌُ رروس ثأِس اإلدبٌخ أٚ ثبٌزى١ٍ  ثبٌذؼٛز، ٌٚٙب أ٠ؼبً ئطالح وً خطأ ِابدٞ أٚ رادازن واً ظاٙٛ فاٟ ػجابزح االرٙابَ 

ِّب ٠ىْٛ فٟ أِس اإلدبٌخ أٚ فٟ ؽٍت اٌزى١ٍا  ثبٌذؼاٛز ٚػٍاٝ اٌّذىّاخ أْ رٕجاٗ اٌّازُٙ ئٌاٝ ٘ارا اٌزغ١١اس ٚأْ رّٕذاٗ 

  شععرذ جااالً ٌزذؼاا١س دفبػااٗ ثٕاابًء ػٍااٝ اٌٛطاا  أٚ اٌزؼااد٠ً اٌجد٠ااد ئذا ؽٍاات ذٌااه". ٚادّااد، ػجااد اٌااسدّٓ رٛف١ااك أ

 393، ص.2011، داز اٌضمبفخ ٌٍٕشس ٚ اٌزٛش٠غ، ػّبْ، اإلخراءاخ اىدسائُح
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اؾ اجتياد آخر يرل ضركرة  تنبيو المتيـ بالتكييؼ الجديد حتى كلك تبنى التكييؼ الجديد، في حيف  ىن

 .(1 التكييؼ الجديد إلى عقكبة أخؼ

في حيف اتجو جانب مف الفقو إلى أف مف حؽ المحكمة أف تاير ىيكؿ التفضػيالت المكضػكعية    

ية ليػذه الكقػائع، كالتي تتطابؽ مع تحة الكقائع المرفكعة لممحكمػة، دكف أم مسػاس بالعناتػر اْلساسػ

 .(2 مثؿ تاري  ،كمكاف كقكع الجرمية، دكف إلزاـ منيا بتنبيو المتيـ لتحضير دفاعو 

كمػػا اتجػػو جانػػب آخػػر مػػف الفقػػو  الػػى القػػكؿ بػػأف المحكمػػة غيػػر ممتزمػػة بمفػػت نظػػر المػػتيـ إلػػى    

الػػػدعكل، مثػػػؿ  التكييػػػؼ القػػػانكني الجديػػػد لمكاقعػػػة مػػػا داـ ىػػػذا التكييػػػؼ يتضػػػمنو التكييػػػؼ المرفكعػػػة بػػػو

اسػػػتبعاد المحكمػػػة ظػػػرؼ سػػػبؽ ااتػػػرار كالترتػػػد، ْلف ىػػػذا التاييػػػر أك التعػػػديؿ ال يسػػػيء الػػػى مركػػػز 

، فػػي حػػيف اتجػػو جانػػب ثالػػث مػػف الفقػػو إلػػى ضػػركرة قيػػاـ المحكمػػة بتنبيػػو المػػتيـ إلػػى التكييػػؼ (3 المػػتيـ

يػػؼ الجديػػد عقكبتيػػا أشػػد، أك القػػانكني الجديػػد لمكاقعػػة كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تقػػديـ دفاعػػو، سػػكاء كػػاف ىػػذا التكي

،كيرل جانب رابع مف الفقو، أف عمػى المحكمػة تنبيػو المػتيـ إذا ( 4 مماثمة، أك أخؼ مف التكييؼ السابؽ

تػػػـ تاييػػػر كتعػػػديؿ التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػػة برضػػػافة عناتػػػر أك كقػػػائع جديػػػدة ، أك أسػػػقطت بعػػػػض 

                                                 

ٕبف١خ أٚ أِاابَ ئْ ٔظس٠ااخ اٌؼمٛثااخ اٌّجااسزح رزظااٛز ػ١ٍّاابً ػاابدح فااٟ اٌّذىّااخ األػٍااٝ وّذىّااخ اٌجدا٠ااخ ثظاافزٙب االظاازئ (1)

ِذىّخ إٌمغ ٚػٍٝ ػٛء٘ب رمَٛ اٌّذىّخ ثزجٕٟ اٌٛط   اٌجد٠د ٚاٌرٞ رساٖ لبئّبً ٚرطجماٗ ػٍاٝ األفؼابي اٌّؼسٚػاخ 

ػ١ٍٙب أٚ ثبظزجؼبد ئددٜ األٚطبف أٚ أدد اٌظسٚف اٌّشددح ِغ اٌزظاس٠خ ثاأْ اٌؼمٛثاخ اٌاٛازدح فاٟ اٌذىاُ اٌّؼاسٚع 

ٝ اٌٛلبئغ اٌّؼسٚػخ أِبِٙاب ٚرأخار ثاٗ اٌفماٗ ٌٙاب، ألْ ِآ شاأٔٙب ظاسػخ ػ١ٍٙب ٠زٕبظت اٌٛط  اٌجد٠د اٌرٞ أػفزٗ ػٍ

دعُ فٟ إٌّبشػبد اٌجصائ١خ ٚورٌه فاْ لبػٟ اٌّٛػٛع ٠جٕٟ لٕبػزٗ ػٍٝ ِب ٔٛلش أِبِٗ ِٓ ث١ٕابد اٌذىاُ ثبٌؼمٛثاخ 

 رٕذظس فٟ اٌسلبثخ اٌمب١ٔٛٔخ. لبْٔٛاألٔعت ػىط ِذىّخ إٌمغ اٌزٟ ٟ٘ ِذىّخ 

 ّظرَح اىؼقىتح اىَثررج وتطثُقاتهعا فعٍ اىتشعرَغ واىقععاء األردّعٍ  دراسعح ٍقارّعح سا١ُ٘ ، اٌشبشبٟٔ، زاشد ئث  . أ

 ، اٌجبِؼخ األزد١ٔخ.3/2014، ٍِذك 41ِجٍخ دزاظبد ػٍَٛ اٌزشس٠غ ٚاٌمبْٔٛ، اٌّجٍد 

ٙاب اٌّابدح ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ ٚاٌزاٟ ٠مبثٍ 369ٚرجٕٝ اٌّشسع اٌفٍعط١ٕٟ ٔظس٠خ اٌؼمٛثخ اٌّجسزح ثبٌّبدح  . ة

 ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ األزدٟٔ. 282

 761ٚاٌمبػٟ، ِذّد ، ِسجغ ظبثك، ص. 370دزبرخ، ِذّد ، ِسجغ ظبثك، ص. (2)

إزاىععح اىععذػىي  ٚاثااٛ شا٠ااد، ِااٟ ،  403، ص.3/2011، ِسجااغ ظاابثك، ؽاىععْقط اىدْععائٍظااسٚز، أدّااد فزذااٟ ،  (3)

، 2012، زظابٌخ ِبجعاز١س، جبِؼاخ األش٘اس، فٍعاط١ٓ ، سعح ٍقارّعحاىدسائُح ٍِ سيطح اىتسقُق إىً قعاء اىسنٌ  درا

 137.ص

 136اٌّذبظٕخ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (4)
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عديؿ لتالح المتيـ أك لطالحو، فانو يجب عمى العناتر لمكاقعة المرفكعة بيا الدعكل، اك يككف ىذا الت

 .(1 المحكمة حينئذ تنبيو المتيـ لمتكييؼ الذم لـ يرد في قرار كالئحة االتياـ 

نو ال يتطمب القانكف االجرائي إتباع شكؿ خػاص لتنبيػو المػتيـ، سػكاء بتعػديؿ التكييػؼ أكما نرل ب  

كبالتػالي يمكػػف أف يكػػكف تنبييػػان  رض فيػػي كافيػػة،كمػػة محققػػة ليػػذا الاػأك تاييػره، ككػػؿ كسػػيمة تراىػا المح

تػػػريحان بقيػػػاـ المحكمػػػة بتكميػػػؼ المػػػتيـ بالمرافعػػػة عمػػػى أسػػػاس ىػػػذا التاييػػػر أك التعػػػديؿ، أك إذا طمبػػػت 

المحكمػػػة مػػػف الػػػدفاع الكػػػالـ عػػػف مكػػػاف كقػػػكع الجريمػػػة مكضػػػكع الػػػدعكل تحػػػت نػػػص آخػػػر مػػػف قػػػانكف 

ف تقػـك بتنبيػو أك أاقعة اْلتمية الذم غيرتو أك عدلتو، العقكبات، أك اف يترافع عمى أساس الكتفيف لمك 

ال بطػؿ الحكػـ التػادر عنيػا اخاللػو بحػؽ الػدفاع، كىػك التنبيػو التػادر  الدفاع مػرة أخػرل إلػى ذلػؾ، كا 

 .(2 عف المحكمة بأنيا عدلت أك غيرت التكييؼ القانكني

ثناء االستجكاب يفيـ  منيا أنيا كما قد يككف التنبيو ضمني كقياـ المحكمة بتكجيو أسئمة معينة أ   

قامت بتايير أك تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة مثؿ قياـ المحكمػة باسػتجكاب المػتيـ حػكؿ ظػرؼ الميػؿ 

أك إذا اشػتبو اْلمػر  1960لسػنة   انكف العقكبات االردنيمف ق 406كفؽ أحكاـ المادة  في جناية سرقة

مػتيـ ىػؿ ىػك شػػريؾ أك محػرض أك متػدخؿ  بالتػػالي عمػى الػدفاع فسػأؿ المحكمػػة عػف مػا ىػك منسػػكب لم

كطمبت منو المحكمة الترافع عمى أساس ما يريد فيككف حينئػذ ىػذا ااجػراء بمثابػة تنبيػو لمػدفاع كمػف ثػـ 

ال يجكز الطعف بذلؾ ْلنو لـ ينبو عمى تاييػر أك تعػديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة. ككػذلؾ قيػاـ محكمػة 

ديؿ تكييػػػؼ الكاقعػػػة دكف تنبيػػػو الػػػدفاع حيػػػث قػػػاـ الػػػدفاع بػػػالطعف بػػػالحكـ الدرجػػػة اْلكلػػػى بتاييػػػر أك تعػػػ

استئنافان حينئذ فرف محكمة االستئناؼ غير ممزمة بتنبيو الدفاع بالتكييؼ الجديد باعتبار أف الدفاع حيف 

                                                 

 404ِٚٓ األِضٍخ ػ١ٍٙب "ِضً اظزجؼبد جٕب٠خ اٌعسلخ ٚفك أدىبَ اٌّابدح  404ظسٚز، أدّد فزذٟ ، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

أٚ رؼدي اٌزّٙخ ِٓ رّٙخ اظز١فبء اٌذك ثبٌاراد ٚرؼاد٠ٍٙب  406ثدي جٕذخ اٌعسلخ ٚفك أدىبَ اٌّبدح  1960ػمٛثبد ٌعٕخ 

 ".402ثاػبفخ ػٕبطس جد٠دح ٌزظجخ جٕب٠خ اٌعسلخ ٚفك اٌّبدح 

ٚظاالِخ، ِاأِْٛ، ِسجاغ ظابثك،  406ٚظاسٚز، أدّاد ، ِسجاغ ظابثك، ص. 372دزبرخ، ِذّد، ِسجاغ ظابثك، ص. (2)

 22ص.
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قػػدـ االسػػتئناؼ قدمػػو عمػػى أسػػاس التكييػػؼ الجديػػد ككػػاف عمػػى عمػػـ بػػو  كبالتػػالي يكػػكف االسػػتئناؼ فػػي 

 .(1 كاقع عميوحقيقتو 

أما إذا قامت النيابة العامة كأثناء مرافعاتيا مف ضركرة تايير أك تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعػة    

الجرمية فيذا ال يعتبر تنبييا  لممتيـ إال إذا قاـ الدفاع بالترافع عمى أساس ما طمبتو النيابة العامة أثناء 

 .(2 الترافع كبذلؾ تتحقؽ الااية مف التنبيو

كبنػػػاءن عمػػػى مػػػا تقػػػدـ نخمػػػص لمقػػػكؿ، أف المشػػػرع  االجرائػػػي الفمسػػػطيني  قػػػد حتػػػر إجػػػراء تنبيػػػو    

المتيـ فقط في حالة ما إذا كاف التعديؿ يعرض المتيـ لعقكبة أشد، كقد اقتتػر ىػذا التنبيػو عمػى إجػراء 

أف مػػػا يسػػػرم عمػػػى  التعػػػديؿ دكف تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة، إال أنػػػو ككمػػػا ذكرنػػػا سػػػابقان 

التعػػديؿ انمػػا يسػػرم عمػػى التاييػػر نظػػران ْلف اتحػػاد العمػػة يكجػػب اتحػػاد الحكػػـ، ىػػذا مػػف جيػػة، كمػػف جيػػة 

أخرل حتر المشرع االجرائي الفمسطيني حؽ تنبيو المحكمة لمدفاع فقط إذا كاف ىذا التاييػر مػف شػأنو 

ممزمػػة بتنبيػػو المػػتيـ إذا كػػاف  أف يعػػرض المػػتيـ لعقكبػػة أشػػد، كيفيػػـ مػػف ىػػذا الػػنص أف المحكمػػة غيػػر

ف  التاييػػر أك التعػػديؿ لتػػالح المػػتيـ، كمػػع ذلػػؾ نػػرل أنػػو مػػف اْلفضػػؿ عمػػى المحكمػػة أف تنبػػو المػػتيـ كا 

كاف التكييؼ الجديد أخؼ مف التكييؼ السابؽ المرفكع بو الدعكل باعتبار أف المػتيـ كقبػؿ المثػكؿ أمػاـ 

ة إليػو بمجػرد إعالميػـ بالحضػكر كفػؽ أحكػاـ المػادة المحكمة المختتة يكػكف عمػى عمػـ بالتيمػة المسػند

 .انكف االجراءات الفمسطينيق مف 188ك 186

كيتػػكلى ككيػػؿ النيابػػة تػػالكة التيمػػة كقػػرار االتيػػاـ عميػػو بعػػد حضػػكره كتبماػػو تػػكرة منيػػا كفػػؽ      

لػػك  ، كبالتػػالي يحػػؽ لممػػتيـ تحضػػير دفاعػػو حتػػى انكف االجػػراءات الفمسػػطينيقػػمػػف  246أحكػػاـ المػػادة 

                                                 

، ِٕشٛز فٟ ِدٚٔخ ٍقاه تؼْىاُ تهُُر اىىصف وتؼذَو اىتهَحاٌذعٓ، ثٛل١ٓ، ، زئ١ط ِذىّخ االثزدائ١خ ثزبزٚدأذ،  (1)

  :اٌمبْٔٛ ٚاٌمؼبء اٌّغسثٟ، ثزبز٠خ

26/06/1992 ،http://mofawad.blogspot.com/2013/10/blog-post_6092.html 

 408ص. – 407ظسٚز، أدّد، ِسجغ ظبثك، ص. (2)
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كػػاف التعػػديؿ لتػػالحو كلػػيس لطالحػػو تطبيقػػان لمقكاعػػد العامػػة الػػذم أشػػرنا إلييػػا آنفػػان، كقػػد تعػػدؿ المحكمػػة 

التكييؼ القانكني مف تيمة جناية الشركع بالقتؿ، إلى تيمة اايذاء، كىي بػالكاقع إيػذاء عػف غيػر قتػد، 

لمػدفاع بػأف اْلمػر لػيس احتيػاالن  أك تعديؿ التكييؼ مف احتياؿ، إلى إساءة أمانة، كقد يككف ىناؾ فرتة

نما فعؿ ال يعدك كأف يكػكف نزاعػان حقكقيػان، كبالتػالي فػرف ميمػة الػدفاع لػيس فقػط تفنيػد  أك إساءة أمانة، كا 

نما أيضان نفي التفة ااجرامية عف المتيـ.  اْلدلة كالبينات، كا 
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 ُُف اىىاقؼح اىدرٍُحّطا  سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر اىتن: اىَثسث اىثاٍّ
 

تعرضػػنا فػػػي المبحػػػث اْلكؿ بالحػػديث عػػػف مفيػػػـك سػػمطة المحكمػػػة الجزائيػػػة فػػي تاييػػػر التكييػػػؼ    

الكاقعػػة الجرميػػة، كمبػػررات ىػػذه السػػمطة، كاالعتراضػػات التػػي كجيػػت ليػػا، ككػػذلؾ تحػػدثنا عػػف الضػػكابط 

 الذم يجب عمى المحكمة االلتزاـ بيا عند ممارسة تالحيتيا في التكييؼ.

فػػي حػػػيف سػػكؼ نتنػػػاكؿ فػػي ىػػػذا المبحػػػث، نطػػاؽ سػػػمطة المحكمػػة الجزائيػػػة فػػي تاييػػػر التكييػػػؼ    

 القانكني لمكاقعة الجرمية، كسكؼ يتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب كىي:

 المطمب اْلكؿ: الجية تاحبة الحؽ في تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية.

لتكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة أمػاـ محكمػة الػنقض الفمسػطينية ك المطمب الثاني: حاالت تايير ا

 المترية كالتمييز اْلردنية.

المطمػػب الثالػػث: الحػػاالت التػػي ال تػػؤثر عمػػى سػػمطة المحكمػػة فػػي تاييػػر الكتػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة 

 الجرمية.

 اىدهح صازثح اىسق فٍ تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح: اىَطية األوه
 

سبؽ كأف أشرنا أنػو كعنػدما تقػـك النيابػة العامػة برحالػة الػدعكل لممحكمػة المختتػة بمكجػب قػرار    

كالئحة االتياـ، فرف عمى محكمة الدرجة اْلكلى اف تقـك بدراسػة مػا جػاء فييػا مػف اتيػاـ كأدلػة، كمػا كرد 

لتػي رفعػت بيػا الػػدعكل، مػف كقػائع كظػركؼ مرافقػة الرتكػػاب الكاقعػة، مػع التػزاـ ىػذه المحكمػػة بالكقػائع ا

كالتأكػػد مػػف تكييفيػػا القػػانكني السػػميـ، كمػػدل مطابقتػػو لمقػػانكف اسػػباغو عمػػى الكاقعػػة المعركضػػة أماميػػا، 

دكف أف تتقيػػد فػػي ذلػػؾ بػػالتكييؼ الػػذم كرد فػػي قػػرار كالئحػػة االتيػػاـ التػػادرتيف مػػف النيابػػة العامػػة بعػػد 

عمييا نتكص القانكف الكاجب التطبيؽ بشكؿ  تمحيص الكاقعة بجميع كيكفيا كأكتافيا، كما أف تطبؽ
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سػػػميـ، كبالتػػػالي ال جػػػداؿ بػػػيف الفقػػػو كالقضػػػاء حػػػكؿ سػػػمطة محكمػػػة الدرجػػػة اْلكلػػػى فػػػي تاييػػػر التكييػػػؼ 

 .(1  انكف االجراءات الفمسطينيقمف  270القانكني لمكاقعة الجرمية كفؽ نص المادة 

 ٍ ىيىاقؼح اىدرٍُحاىَسنَح اىَختصح فٍ تهُُر اىتنُف اىقاّىّ: وهاىفرع األ
 

نػػكد االشػػارة الػػى اف المحكمػػة  الجزائيػػة فػػي تاييػػر  التكييػػؼ القانكنيػػة لمكاقعػػة لػػيس مقتػػكران فقػػط    

نما يسرم عمى محكمة االستئناؼ، استنادان إلى مبػدأ السػائد فػي الفقػو أف  عمى محكمة الدرجة اْلكلى، كا 

كلػػػى، بػػػؿ تممػػػؾ تاييػػػر ىػػػذا التكييػػػؼ بعػػػد محكمػػػة االسػػػتئناؼ ال تتقيػػػد بتكييػػػؼ حكػػػـ محكمػػػة الدرجػػػة اْل

، (2 تمحيص الكاقعة المرفكعة إلييا بجميػع أكتػافيا ككيكفيػا كأف تسػبم عمييػا  التكييػؼ القػانكني السػميـ

كبالتالي فرف مف كاجب محكمة االستئناؼ إسباغ التكييؼ القانكني التحيح عمى الكاقعة المرفكعة إلييا 

نادان لمبػػػدأ شػػػرعية الجػػػرائـ كالعقػػػاب، الػػػذم يمػػػـز المحكمػػػة إضػػػفاء مػػػف قبػػػؿ محكمػػػة الدرجػػػة اْلكلػػػى، اسػػػت

 .(3 التكييؼ القانكني التحيح عمى الكاقعة الجرمية كذلؾ احترامان ارادة المشرع في التجريـ كالعقاب

منػػو كالتػػي أجػػازت  270كبمكجػػب المػػادة  قػػانكف االجػػراءات الفمسػػطيني ذلػػؾ فػػاف بااضػػافة إلػػى   

ييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة دكف تحديػػػد ماىيػػػة المحكمػػػة باعتبػػػار أف الػػػنص جػػػاء عامػػػان لممحكمػػػة تعػػػديؿ التك

 .(4 لجميع المحاكـ سكاء محاكـ الدرجة اْلكلى، أك محكمة االستئناؼ

ليػػػذا قضػػػت محكمػػػة الػػػنقض المتػػػرية "بأنػػػػو مػػػف المقػػػرر أف المحكمػػػة االسػػػتئنافية مكمفػػػة بػػػػأف    

كأكتافيا كأف تطبؽ عمييا القانكف تطبيقان تحيحان كلك  تمحص الكاقعة المطركحة أماميا بجميع كيكفيا

كػػاف التكييػػؼ اْلشػػد مػػا دامػػت الكاقعػػة المرفكعػػة بيػػا الػػدعكل لػػـ تتايػػر كلػػيس عمييػػا فػػي ذلػػؾ إال مراعػػاة 

                                                 

 .7بثك ،ص.ٚظالِخ،ِبِْٛ ،ِسجغ ظ1216اٌغس٠ت، ِذّد ػ١د، ِسجغ ظبثك ،ص (1)

 752، ص. 1986، داز إٌٙؼخ اٌؼسث١خ، اٌمب٘سح ، شرذ قاّىُ االخراءاخ اىدْائُحػجد اٌعزبز، فٛش٠خ،  (2)

 397ظسٚز، ادّد فزذٟ، اٌطؼٓ ثبٌٕمغ، ِسجغ ظبثك ،ص (3)

إٌمجاٟ،  ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ األزدٔاٟ. 214ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجٕبئ١خ اٌّظسٞ، ٚ ٠308مبثٍٙب اٌّبدح  (4)

 165، ص.2005، داز إٌٙؼخ اٌؼسث١خ، اٌمب٘سح ، ٍثذا تقُُذ اىَسنَح تسذود اىذػىي اىدْائُحظؼ١د ػٍٟ ،
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،  كقضت أيضان "إذا كانت محكمة الدرجػة اْلكلػى (1 إجراءات" 308الضمانات التي نتت عميو المادة 

 .(2 رقة فرنو يجكز لمحكمة االستئناؼ أف تكييفيا بأنيا إخفاء أشياء مسركقة"قد كيفت الكاقعة بأنيا س

كبالرغـ مف  أف محكمة االستئناؼ ال تتقيد بتكييؼ الكاقعة التادر عف محكمة الدرجة اْلكلػى،    

إال أف ىذه السػمطة مقيػدة  بقيػكد كضػكابط تحكػـ رقابػة محكمػة االسػتئناؼ عمػى تكييػؼ الكاقعػة الجرميػة 

 ىذه الضكابط:كمف 

 أواًل: التقيد بصفا الخصم ومصمحته

مف المعمكـ لدينا  أف االستئناؼ يتقيد بتفة الختـ المستأنؼ، كتككف آثػاره مقتتػرة عميػو دكف    

ذا قػػدـ االسػتئناؼ مػػف كػػؿ الختػكـ، فػػرف رقابػػة محكمػة االسػػتئناؼ تسػػرم عمػى جميػػع عناتػػر  سػكاه، كا 

مػػف بعػػض الختػػـك دكف غيػػرىـ،  فػػرف المحكمػػة ممزمػػة بالتقيػػد  الػػدعكل برمتيػػا، أمػػا إذا قػػدـ االسػػتئناؼ

بتفة المستأنؼ كمتمحتو كحده، أما المحككـ عمييـ امخريف فال يسرم أثر االسػتئناؼ بحقيػـ، كيبقػكا 

خاضعيف لمحكـ التادر عف محكمة الدرجػة االكلػى، باعتبػار اف االسػتئناؼ المقػدـ ال يتعػرض ليػـ كال 

 .(3 ينفعيـ كال يضرىـ

كذلؾ بعكس االستئناؼ المقدـ مػف النيابػة العامػة الػذم ينشػر الػدعكل مػف جديػد أمػاـ محكمػة       

االستئناؼ، فالنيابة العامة تقكـ بطرح الدعكل الجزائية فقط عمى محكمة االسػتئناؼ، كمػا اف  اسػتئناؼ 

سػػتئناؼ بشػػأف الختػػـ يطػػرح الػػدعكل الجزائيػػة كالمدنيػػة أمػػاـ محكمػػة االسػػتئناؼ، كيسػػتطيع أف يقػػرر اال

، (4 الػػدعكل المدنيػػة أك الجزائيػػة، حيػػث تمػػـز محكمػػة االسػػتئناؼ بمػػا كرد مػػف التقريػػر المقػػدـ مػػف الختػػـ

                                                 

 286اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.8/1974ٔمغ ِظسٞ  (1)

 289،اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. 108/1971ٔمغ زلُ  (2)

 1071، ص. 2013،ِٕشااٛزاد اٌذٍجااٟ اٌذمٛل١ااخ،ث١سٚد،1،ؽئُععحقععاّىُ االخععراءاخ اىدْا اٌمبػااٟ، ِذّااد ِذّااد، (3)

 623ٚاٌذٍجٟ ، ِذّد ، ٚاٌصػْٕٛ ، ظ١ٍُ ، ِسجغ ظبثك، ص.

 374ظ٠ٍُٛ، ِذّد ، ِسجغ ظبثك، ص. (4)
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باعتبار االستئناؼ مػا ىػك إال تظممػان مػف حكػـ التػادر مػف محكمػة الدرجػة اْلكلػى، كبالتػالي  يجػب أف 

ر بػو، كال سػيما أف الختػـ ال يؤدم إلى تحقؽ متمحة المستأنؼ، أك عمى اْلقؿ أال يؤدم إلػى ااضػرا

قػانكف االجػراءات  مػف 332القاعدة نتػت عمييػا المػادة ، كىذه (1 يقدـ االستئناؼ إال إذا كاف لمتمحتو

 .(2  الفمسطيني

مػػا إذا كػػاف المسػػتأنؼ ىػػك المحكػػـك عميػػو  كحػػده، فػػال يحػػؽ لمحكمػػة االسػػتئناؼ حينئػػذ أف تشػػدد أ   

بو، أك أف تسبم تكييفان أشد مما كاف عميو أماـ محكمة الدرجػة  العقكبة أك تزيد العطؿ كالضرر المحككـ

نمػػػا يجػػػكز لمحكمػػػة االسػػػتئناؼ أف تؤيػػػد الحكػػػـ المطعػػػكف بػػػو، أك تقػػػرر البػػػراءة، أك تخفيػػػؼ  اْلكلػػػى، كا 

ف حكميػا يكػكف حينئػذ بػاطالن  باعتبارىػا حكمػت رفػ العقكبة، فرف عدلت الحكـ لايػر متػمحة المسػتأنؼ،

 .(3 بما لـ يطمب المستأنؼ

كفػػػي حػػػاؿ ثبػػػت لمحكمػػػة االسػػػتئناؼ كأثنػػػاء نظػػػر الػػػدعكل، أف التكييػػػؼ القػػػانكني الػػػذم أسػػػباتو    

محكمػػة الدرجػػة اْلكلػػى عمػػى الكاقعػػة لػػيس بػػالتكييؼ القػػانكني السػػميـ، ككػػاف مػػف شػػأف تايػػر التكييػػؼ أف 

قػػانكف مػػف  332يػػؤدم إلػػى تشػػديد عقكبػػة، فػػال يجػػكز لممحكمػػة حينئػػذ أف تايػػر التكييػػؼ اسػػتنادان لممػػادة 

مػػػف اجػػػؿ عػػػدـ  ااضػػػرار بالمسػػػتأنؼ، كأمػػػا إذا كػػػاف تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني  االجػػػراءات الفمسػػػطيني 

لمكاقعػػػة يجعػػػؿ الكاقعػػػة جنايػػػة، كال سػػػيما إذا نظػػػر االسػػػتئناؼ مػػػف قبػػػؿ محكمػػػة البدايػػػة بتػػػفتيا محكمػػػة 

نمػا تسػتطيع  االستئناؼ لمنظر باستئناؼ جرائـ الجنح، فال يجكز ليا عندئذ الحكػـ بعػدـ االختتػاص، كا 

تحديػػػد التكييػػػؼ القػػػانكني السػػػميـ كالحكػػػـ بالعقكبػػػة دكف أف تتجػػػاكز العقكبػػػة المحكػػػـك بيػػػا أمػػػاـ محكمػػػة 

الدرجػػة اْلكلػػى، بشػػرط عػػدـ تقػػديـ اسػػتئناؼ آخػػر مػػف قبػػؿ النيابػػة العامػػة، أمػػا إذا كػػاف التكييػػؼ الجديػػد 

                                                 

 583ظبثك، ص.اٌجٛخداز، دعٓ ، ِسجغ  (1)

ك اٌّادٟٔ ٚاٌّعاإٚي ػآ ِٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌفٍعط١ٕٟ "ال ٠ؼبز اٌّذىَٛ ػ١ٍٗ ٚاٌّدػٟ ثبٌذ332ٔظذ اٌّبدح  (2)

 اٌذمٛق اٌّد١ٔخ ثبظزئٕبفٗ".

 .1990، ظٕخ 297ص. ٍديح ّقاتح اىَساٍُِ، 59/88ٚر١١ّص أزدٟٔ زلُ  375ظ٠ٍُٛ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (3)
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حينئػػذ تقػػـك بتاييػػر التكييػػؼ كالحكػػـ فييػػا، كمػػا لمكاقعػػة يجعػػؿ العقكبػػة ذاتيػػا، أك أخػػؼ، فػػرف المحكمػػة  

 يسرم عمى المتيـ يسرم عمى المدعي بالحؽ المدني، بأف ال يضار المستأنؼ باستئنافو.

أمػػػا إذا تػػػدر الحكػػػـ غيابيػػػان ضػػػد مػػػتيـ، كقػػػدـ اعتراضػػػان ثػػػـ حكمػػػت المحكمػػػة المختتػػػة عمػػػى    

يابة العامة  باستئناؼ ىذا الحكػـ اْلخيػر، المعترض أماميا بعقكبة أخؼ مف العقكبة السابقة، فقامت الن

فال يجكز حينئذ لممحكمة االستئنافية أف تحكـ عمى المتيـ بما يجاكز العقكبة المحكػكـ عميػو بيػا غيابيػان 

 .مف قانكف ااجراءات  232استنادان لممادة 

فػرف اسػتئنافيا أما فيما يتعمػؽ باالسػتئناؼ المقػدـ مػف النيابػة العامػة بتػفتيا ممثمػة عػف المجتمػع    

يقتتر عمى الدعكل الجزائية فقط، حتى لك كانػت الػدعكل قػد رفعػت بمكجػب االدعػاء المباشػر، كينشػر 

الػػدعكل الجزائيػػة أمػػاـ محكمػػة االسػػتئناؼ بجميػػع عناتػػرىا كيعطييػػا سػػمطة شػػاممة بنظػػر الػػدعكل مػػف 

 .(1 جميع جكانبيا كالحكـ فيو كفقان لتحيح القانكف كأنيا محكمة  مكضكع 

لما تقدـ فاف تقديـ االستئناؼ مف قبؿ النيابة العامة كحدىا انما يؤدم دائمان إلى إلااء الحكـ، أك    

تعديمػػو، أك تأييػػده ، سػػكاء كػػاف ذلػػؾ لتػػالح المػػتيـ أك لطالحػػو، كبالتػػالي يجػػكز لمحكمػػة االسػػتئناؼ أف 

ءة، إال أنػػو ال يجػػكز تحكػػـ بعقكبػػة أشػػد مػػف الحكػػـ التػػادر مػػف محكمػػة الدرجػػة اْلكلػػى، أك تحكػػـ بػػالبرا

لمحكمػة االسػػتئناؼ فسػ  حكػػـ محكمػة الدرجػػة اْلكلػى كالقاضػػي ببػراءة المسػػتأنؼ ضػده، إال بعػػد قياميػػا 

ال يكػػكف  بػػرجراء التحقيػػؽ النيػػائي بسػػماع البينػػات، كالػػدفكع، كالمرافعػػات، باعتبارىػػا محكمػػة مكضػػكع، كا 

 (.2 حكميا مخالفان لمقانكف كيكجب نقضو

                                                 

 494، ص.2ِٚأِْٛ ظالِخ، ِسجغ ظبثك، ط1072أ. اٌمبػٟ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

غ اٌدػٜٛ اٌجصائ١خ أِب ِجبشسرٙب ثؼد ذٌه فٟٙ ِآ اخزظابص ا١ٌٕبثاخ ئْ االدػبء اٌّجبشس ٠مزظس أصسٖ فمؾ ػٍٝ زف . د

 اٌؼبِخ ٚدد٘ب.

     

 .1995، ظٕخ 394، ص22/94، ٍديح ّقاتح اىَساٍُِر١١ّص جصاء أزدٟٔ،  (2)
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سػػتئناؼ يمكػػف أف تحكػػـ بعكػػس مػػا طمبتػػو النيابػػة العامػػة كمػػا انيػػا غيػػر مقيػػدة يػػذا فػػاف محكمػػة االل 

بطمبػػات النيابػػة العامػػة كأسػػبابيا التػػي سػػاقتيا كأسػػاس لتقػػديـ الطعػػف باالسػػتئناؼ  كذلػػؾ لكػػكف اسػػتئنافيا 

طرح الدعكل بكامميا كما سبؽ ذكػره أماميػا، أمػا إذا قامػت النيابػة العامػة بتقػديـ االسػتئناؼ ضػد بعػض 

 .(1 لمتيميف دكف الباقي، فرف المحكمة تنحتر في ىذا النطاؽ الذم كرد االستئناؼ عميوا

 

 ثانيًا: التقيد بحدود ما استؤن  من الحكم

تتقيد المحكمة بحدكد ما جػاء فػي عريضػة االسػتئناؼ عنػد طػرح الػدعكل مػف جديػد أمػاـ محكمػة    

ء كانػػػت النيابػػػة العامػػػة، أك المػػػتيـ، أك االسػػػتئناؼ، باعتبػػػار أف االسػػػتئناؼ ىػػػك كسػػػيمة لمختػػػكـ، سػػػكا

 .(2 المدعي بالحؽ المدني، لمحتكؿ عمى حكـ جديد لتالحو

كمػػا إف االسػػتئناؼ ال يطػػرح النػػزاع برمتػػو أمػػاـ ىػػذه المحكمػػة كمػػا عػػرض أمػػاـ محكمػػة الدرجػػة    

عامػان، كفػي  اْلكلى، إال إذا كاف شامالن لجميع الكقائع التي رفعت بيػا الػدعكل، أم أف يكػكف االسػتئناؼ

ىػػذا تكػػكف لمحكمػػة االسػػتئناؼ ذات تػػالحية محكمػػة الدرجػػة اْلكلػػى فػػي حقيػػا فػػي التكييػػؼ القػػانكني 

لمكقػػائع المعركضػػة أماميػػا، كمػػا قػػد يكػػكف مكضػػكع االسػػتئناؼ مقتتػػران عمػػى جػػزء مػػف الحكػػـ المطعػػكف 

 فيو.

أخرل، كمػتيـ دكف آخػر، لما تقدـ فاالستئناؼ المقدـ مف النيابة العامة قد ينص عمى تيمة دكف    

كلممػػتيـ أف يسػػتأنؼ الػػدعكل المدنيػػة دكف الػػدعكل الجزائيػػة أك العكػػس اك االثنتػػاف معػػان، أك تيمػػة دكف 

                                                 

 377ظ٠ٍُٛ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

 453اثٛ ػف١فخ، ؽالي ، ِسجغ ظبثك، ص. (2)
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ال تكػكف قػد قضػت بمػا لػـ  اْلخرل ،كىنا تككف محكمة االستئناؼ مقيدة بما كرد في الئحة االسػتئناؼ كا 

 .(1 يطمب منيا

ة االسػػتئناؼ قيػػاـ تنػػاقض بػػيف الحكػػـ التػػادر عػػف كمػػف شػػاف ىػػذا التقيػػد المفػػركض عمػػى محكمػػ   

محكمػػة الدرجػػة اْلكلػػى، كالحكػػـ التػػادر عػػف محكمػػة االسػػتئناؼ، كقيػػاـ النيابػػة العامػػة باسػػتئناؼ حكػػـ 

بالبراءة تدر بحؽ أحد المتيميف دكف المتيـ امخر، حيث قضت محكمة االستئناؼ بقبػكؿ االسػتئناؼ 

دانة لااء الحكـ المستأنؼ كا  المتيـ المستأنؼ ضده بما ىك منسكب إليو، بينمػا يكػكف الحكػـ  مكضكعان كا 

بػػػالبراءة بالنسػػػبة لممػػػتيـ الايػػػر مسػػػتأنؼ ضػػػده أتػػػبح باتػػػان، أك إذا قػػػدـ أحػػػد المتيمػػػيف اسػػػتئنافان كقضػػػت 

محكمػة االسػتئناؼ ببراءتػو لعػدـ تػكافر أركػاف الجريمػة، عمػى عكػس المػتيـ الػذم رضػ  لمحكػـ كلػـ يقػدـ 

بح الحكػـ بالنسػبة لػو باتػػان كنيائيػان، فالمحكمػة االسػتئنافية ال تتقيػد فػي تقػديرىا لمكاقعػػة اسػتئنافان عميػو فأتػ

 .(2 بتيركرة الحكـ البات بالنسبة لممتيـ الثاني الذم لـ يقدـ االستئناؼ

 ثالثًا: التقيد بالوةا ا التا طرحت أمام محكما الصمح أو البدايا )محكما الدرئا األولى(

  أنػػو ال يجػػكز لمحكمػػة االسػػتئناؼ أف تحػػاكـ أم شػػخص لػػـ يكػػف ختػػمان أمػػاـ كيعنػػي ىػػذا القيػػد   

محكمة الدرجة اْلكلى، كما ال يجكز لمنيابة العامػة تقػديـ أم شػخص ْلكؿ مػرة أمػاـ محكمػة االسػتئناؼ 

لمحاكمتػو سػكاء كػاف شػريكا، أك متػدخال، أك مػدعي بػالحؽ المػدني، كػذلؾ ال يجػكز لمحكمػة االسػػتئناؼ 

قيػػا فػػي تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني، أف تنظػػر فػػي كاقعػػة لػػـ تكػػف معركضػػة أمػػاـ محكمػػة عنػػد ممارسػػة ح

الدرجػػة اْلكلػػى، كلػػـ تثػػار مػػف قبػػؿ، كبالتػػالي تمتػػـز  محكمػػة االسػػتئناؼ فقػػط بالكقػػائع التػػي رفعػػت بيػػا 

الدعكل دكف إضافة أم كاقعة أك ظرؼ جديد غير الذم رفعت لمحكمة االستئناؼ، كالتقيد بيذه الكقػائع 

                                                 

ٚاٌذٍجاااٟ، ِذّاااد  453ٚاثاااٛ ػف١فاااخ، ؽاااالي ، ِسجاااغ ظااابثك، ص.. 1070اٌمبػاااٟ، ِذّاااد ، ِسجاااغ ظااابثك، ص (1)

 621،ٚاٌصػْٕٛ، ظ١ٍُ، ِسجغ ظبثك، ص.

، ٚظااالِخ، ِااأِْٛ ، 1070ٚػااٛع، ِذّااد ، ِسجااغ ظاابثك ،ص.  576ظاابثك، ص.ّٔااٛز، ِذّااد ظااؼ١د ، ِسجااغ  (2)

 491ِسجغ ظبثك، ص.
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ىداره مف شأنو ااخالؿ بمبدأ التقاضي عمى درجتيف بختكص ك  اْلشخاص يعتبراف مف النظاـ العاـ، كا 

 .(1 المتيـ

لمػػػػا تقػػػػدـ يجػػػػكز لمحكمػػػػة االسػػػػتئناؼ عنػػػػد تكييػػػػؼ الكاقعػػػػة،  إضػػػػافة ظػػػػركؼ مشػػػػددة لمكاقعػػػػة    

جػة اْلكلػى، المعركضة أماميا إذا كانت الظركؼ غيػر قائمػة فعػالن كقػت نظػر الػدعكل أمػاـ محكمػة الدر 

كظيرت بعد تدكر الحكـ مف قبؿ محكمة الدرجة اْلكلى، مثؿ إذا قامت النيابػة العامػة برحالػة الػدعكل 

إلى المحكمة المختتة بكاقعة اايذاء الاير مقتكد، كتدر فييا حكمان مف محكمػة الدرجػة اْلكلػى، ثػـ 

تيمػة إلػى قتػؿ غيػر مقتػكد تكفي المجني عميػو بسػبب ااتػابة، فيحػؽ لمحكمػة االسػتئناؼ أف تعػدؿ ال

 .(2 بناءن عمى استئناؼ مقدـ مف النيابة العامة

 زق اىُْاتح اىؼاٍح فٍ غية تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح: اىفرع اىثاٍّ
 

، (3 تمثؿ النيابة العامة أماـ جميع المحاكـ الجزائية باستثناء محاكـ التمح إال إذا رأت غير ذلؾ   

اد ممثػػػؿ النيابػػة العامػػػة مػػػف المحاكمػػػة مطمقػػان، حيػػػث يترتػػػب عمػػى ذلػػػؾ بطػػػالف تشػػػكيؿ كال يجػػكز اسػػػتبع

المحكمة  ْلف حضكر النيابة العامة جزء مػف تشػكيؿ المحكمػة كشػرط لتػحة انعقادىػا، كىػذا مػف شػأنو 

االعتػػػراؼ بحػػػؽ النيابػػػة العامػػػة بحريػػػة إبػػػداء الػػػرأم لتقػػػديـ مػػػا لػػػدييا مػػػف طمبػػػات أمػػػاـ المحكمػػػة، كلػػػيس 

ة أف تتادر حقيا في ذلؾ، أك أف تحد مف حريتيا أثناء المرافعة بكتفيا تمثؿ المجتمع كتنكب لممحكم

 .(4 عنو في المطالبة برنزاؿ العقاب العادؿ بحؽ المتيـ
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كذلؾ مف يتكلى تػالكة التيمػة عمػى المػتيـ فػي الجػرائـ الػكاردة فػي قػرار كالئحػة االتيػاـ ىػك ممثػؿ    

ال كػػػاف ادعػػػاءه النيابػػػة العامػػػة، مػػػع االلتػػػزاـ  بػػػأف ال يػػػدعي بأفعػػػاؿ خارجػػػة عػػػف قػػػرار كالئحػػػة االتيػػػاـ، كا 

، كمػػا أنػػو ال يقػػدـ أم شػػخص إلػػى المحكمػػة إال بمكجػػب الئحػػة اتيػػاـ ك قػػرار اتيػػاـ تػػادر مػػف (1 بػػاطالن 

 .(2 النيابة العامة يبيف ماىية اْلفعاؿ المرتكبة كتكييفيا القانكني

لجزائيػػة غيػػر مقيػػدة بػػالتكييؼ القػػانكني الػػذم تسػػباو النيابػػة كرغػػـ مػػا ذكرنػػا آنفػػان، فػػرف المحكمػػة ا   

العامة عمػى الكاقعػة الجرميػة كمػا كرد فػي قػرار كالئحػة االتيػاـ، بػؿ مػف كاجػب المحكمػة كمػا سػبؽ بيانػو 

 تكييؼ الكاقعة تكييفان تحيحان طبقان لاتكؿ كالقانكف باعتبار أف تكييؼ النيابة ليس نيائيان.

جراءات الجزائية الفمسطيني لـ نجػد نتػان تػريحان يعطػي لمنيابػة العامػة الحػؽ كبمراجعة قانكف اا   

في طمب تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية، باعتبار أف الػدعكل الجزائيػة أتػبحت ممكػان لممحكمػة 

ادة كليس لمنيابة العامة بعد انتقاؿ الدعكل مف حكزتيا إلى حكزة المحكمة، باستثناء ما كرد في نػص المػ

إجراءات فمسطيني حيث نتت "بعػد االنتيػاء مػف سػماع البينػات يبػدم ككيػؿ النيابػة مرافعتػو كمػا  271

يبػػػدم المػػػدعي بػػػالحؽ المػػػدني مطالبػػػو كالمػػػتيـ كالمسػػػؤكؿ عػػػف الحػػػؽ المػػػدني دفاعيمػػػا بعػػػد ذلػػػؾ تختػػػتـ 

 .(3 المحاكمة كفي كؿ اْلحكاؿ يجب أف يككف المتيـ آخر مف يتكمـ"

سابؽ ال يكجد ما يمنع النيابة العامة مف تقديـ طمب تطالػب بمكجبػو مػف المحكمػة ككفقان لمنص ال   

أثنػػاء نظػػر الػػدعكل أك قبػػؿ إقفػػاؿ بػػاب المرافعػػة سػػكاء كػػاف طمبػػان كتابيػػان، أك مػػف خػػالؿ المرافعػػة النيائيػػة 

ار أنيػػا لمنيابػػة العامػػة، تطمػػب فيػػو تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة المرفكعػػة لممحكمػػة، باعتبػػ

                                                 

. ٚاثاٛ شا٠اد، ِاٟ ، ِسجاغ ظابثك، 2001ٌعإخ  3ِٓ لبْٔٛ اإلجاساءاد اٌجصائ١اخ اٌفٍعاط١ٕٟ زلاُ  239زاجغ اٌّبدح  (1)

 134ص.

 .2001ٌعٕخ  3ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ زلُ  240زاجغ اٌّبدح  (2)

لابْٔٛ اإلجاساءاد اٌجصائ١اخ األزدٔاٟ د١اش ٔظاذ "ثؼاد اظازّبع اٌج١ٕابد ٠جادٞ اٌّادػٟ ِآ  ٠176مبثٍٙب ٔض اٌّابدح  (3)

ٚاٌّعإٚي ثبٌّبي دفبػّٙب ٚثؼد ذٌه رذىُ اٌّذىّخ فٟ اٌذبي  ٓاٌش ظٟ ِطبٌجٗ ِّٚضً ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ِطبٌؼزٗ ٚاٌظ١١ٕ

 أٚ فٟ جٍعخ رب١ٌخ".
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ظيرت كأثناء إجراء التحقيػؽ النيػائي التػي تقػـك بػو المحكمػة بعػد سػماعيا البينػات مػف أطػراؼ الػدعكل، 

كقد نجـ عنو كقائع كظركؼ جديدة، يستدعي تايير التكييػؼ القػانكني لتمػؾ الكاقعػة، مػا داـ ىػذا الطمػب 

يػػر فػػي تمحػػيص الكاقعػػػة غيػػر ممػػـز لممحكمػػة لاخػػذ بػػػو حسػػب قناعتيػػا، باعتبارىػػا تػػاحبة الػػػرأم اْلخ

 المطركحة أماميا.

أما الفقو كالقضػاء المتػرم  فقػد منحػا  لمنيابػة العامػة الحػؽ بتاييػر التيمػة المنسػكبة إلػى المػتيـ    

بعػػد إحالػػة الػػدعكل لممحكمػػة المختتػػة متػػى كانػػت الظػػركؼ الػػذم طمبػػت النيابػػة العامػػة إضػػافتيا إلػػى 

قات التػي قامػت بيػا، كنكقشػت أمػاـ المحكمػة مػف قبػؿ أطػراؼ الكاقعة المحالة لممحكمة قد شممتيا التحقي

 .(1 الدعكل، باعتباره مجرد سيك تممؾ النيابة العامة تتحيحو

كما قضػت محكمػة بػالنقض بأنػو "مػف المقػرر أف الػنقض أك الخطػأ الػذم يشػكب أمػر ااحالػة ال    

اؿ مػا فػات أمػر ااحالػة بيانػو يترتب عميو البطالف ... كأف كؿ ما لممتيـ أف يطمب مف المحكمة استكم

بداء دفاعو بشأنو أماـ المحكمة"  .(2 كا 

كلكػػػكف أف النيابػػػة العامػػػة ىػػػي سػػػمطة اتيػػػاـ، فميػػػا حػػػؽ طمػػػب تاييػػػر  التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة    

برضافة كقائع جديدة لـ ترفع بيا الدعكل كلك أدل ذلؾ إلى ازدياد عدد الجػرائـ المكجيػة لممػتيـ، كلكػكف 

قد انتقمت إلى حكزة المحكمة  كبالتالي ال سمطاف لمنيابة العامة عمييػا، فػاف الفقػو قػد اشػترط أف الدعكل 

ثالثة شركط اعماؿ حؽ النيابة العامة في طمػب تاييػر التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة كالتػي تتمثػؿ 

 بالتالي:

 

                                                 

 1227 – 1209اٌغس٠ت، ػ١د ، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

ٍثعادئ ٍسنَعح اىعْقط اىَصعرَح ٍعِ ػعاً ،وّابي، ٘ابٟٔ ِظاطفٝ، 12/03/1995طدز ثزابز٠خ  5780ٔمغ زلُ  (2)

 222 – 221، ص.6994 – 6993
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 عدـ معارضة المتيـ ليذا التايير. .1

كاقعػػة الجرميػػة فػػي جمسػػة المحاكمػػة كفػػي مكاجيػػة أف يكػػكف تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لم .2

ذا كاف غائبان يتـ تبمياو بالتايير الذم حتؿ  .(1 المتيـ كا 

عػػػدـ ااسػػػاءة إلػػػى مركػػػز المػػػتيـ القػػػانكني بسػػػبب تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة أك  .3

 .(2 ينسب إليو أمكران لـ يشمميا التحقيؽ االبتدائي

كاقعػػة قػػد تػػـ  أمػػاـ محكمػػة الدرجػػة اْلكلػػى حتػػى ال أف يكػػكف تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لم .4

 .(3 يحـر المتيـ مف درجة مف درجات التقاضي

كبػػالرغـ مػػف خػػركج الػػدعكل الجزائيػػة مػػف حػػكزة النيابػػة العامػػة، إال أف القضػػاء المتػػرم قػػد مػػنح    

التيػاـ كفػي النيابة العامة الحؽ في طمػب اْلذف ادخػاؿ أم تعػديالت يراىػا فػي الئحػة االتيػاـ أك قػرار ا

أم كقػػػت إذا تػػػـ إعطػػػاء الفرتػػػة لمػػػدفاع اعػػػداد دفاعػػػو حفاظػػػان لحقػػػكؽ المػػػتيـ كتكريسػػػان لمحفػػػاظ عمػػػى 

، بااضافة إلى أنو ال يعيب الحكػـ خمػكه مػف ااشػارة إلػى أف النيابػة العامػة قػد (4 ضماناتو أماـ المحاكـ

دعكل الجزائيػة، كمػادة ااسػناد المقػررة التمست تايير التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة المرفكعػة بيػا الػ

                                                 

 187ٚص. 186ٚؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. 578، ص.10ػج١د،  زؤٚف، ِسجغ ظبثك، ؽ (1)

ٚثاآ  167ٚ 168، ص.2ٚظااالِخ، ِااأِْٛ ، ِسجااغ ظاابثك، ط 177 – 176اٌمااجالٚٞ، ِذّااٛد، ِسجااغ ظاابثك، ص. (2)

 119اٌسل١جخ، أوسَ، ِسجغ ظبثك، ص.

ٚرطج١مبً ٌرٌه لؼذ ِذىّخ إٌمغ اٌّظس٠خ ثـ "ػدَ جٛاش رٛج١ٗ رّٙخ االرفابق اٌجٕابئٟ ئٌاٝ اٌّزّٙا١ٓ أِابَ ِذىّاخ  (3)

صبٟٔ دزجخ ئذا وبٔذ اٌادػٜٛ لاد زفؼاذ أِابَ أٚ ٌدزجاخ ٚفظاٍذ ف١ٙاب اٌّذىّاخ ثٛطافٙب شاسٚػبً فاٟ ظاسلخ ال خاالف 

ىٛٔخ ٌٍسوٓ اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ فٟ وٍزب اٌجس٠ّز١ٓ ِّب رزذمك ثٗ ِ بٌفاخ ِجادأ اٌزمبػاٟ ػٍاٝ دزجزا١ٓ دزاٝ اٌؼٕبطس اٌّ

،ظاالِخ، ِاأِْٛ ، 1998ٌعإخ  209ٌٚٛ وبْ ٌٍٛالؼخ اٌجد٠دح ٟٚ٘ االرفبق اٌجٕبئٟ أظبض ِٓ اٌزذم١مابد"، ٔماغ زلاُ 

 167ِسجغ ظبثك، ص.

ٚاٌمبػااٟ، ِذّااد ،  324، ص.1990شااأح اٌّؼاابزف، اإلظااىٕدز٠خ، ، ِٕاىععثطلُ اىدْععائٍاٌشااٛازثٟ، ػجااد اٌذ١ّااد،  (4)

 763ِسجغ ظبثك، ص.
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في القانكف الكاجب التطبيؽ خالفان لممادة التي ذكػرت فػي قػرار كالئحػة االتيػاـ التػي رفعػت لممحكمػة، مػا 

 .(1 ككردت عميو المناقشات كالمرافعات تـ في مكاجية المتيـ بالجمسة داـ ىذا التايير قد

 ٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح أٍاً اىَسنَح اىدسائُحزاالخ تهُُر اىتنُُف اىقاّى: اىَطية اىثاٍّ
 

نممس في بعض أحكاـ كؿ مف محكمة  النقض الفمسطينية كالمترية، كالتمييز اْلردنية، أف مف    

حػػؽ المحكمػػة الجزائيػػة تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة المعركضػػة أمػػاـ المحكمػػة المختتػػة، 

ليػذا كسػكؼ  ظػركؼ التػي رفعػت بيػا الػدعكل الجزائيػة،كذلؾ بشػرط عػدـ إضػافة أم ظػرؼ جديػد إلػى ال

نتحدث في ىذا المطمب عف حالة حؽ المحكمة بتايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية، دكف المساس 

بالعناتػػػر كالظػػػركؼ التػػػي رفعػػػت بيػػػا الػػػدعكل بػػػالفرع اْلكؿ، كحالػػػة تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة 

 لعناتر كالظركؼ كفرع ثاني.الجرمية عمى أساس استبعاد بعض ا

سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح ٍغ اإلتقاء : اىفرع األوه

 ػيً خَُغ اىىقائغ اىَسْذج إىً اىَتهٌ
 

 أواًل: ت يير التكيي  القانونا ما بقان الواةعا المريوعا لممحكما دون ت يير

بالكقػػائع التػػي رفعػػت بيػػا الػػدعكل ضػػد المػػتيـ كمػػا ىػػي  كفػػي ىػػذه الحالػػة تتقيػػد المحكمػػة الجزائيػػة   

محددة في قرار كالئحة االتياـ، كبالتالي ال يجكز أف تفتؿ فػي كقػائع أخػرل غيػر تمػؾ التػي رفعػت بيػا 

الػػدعكل، فػػأكؿ مػػا تقػػكـ بػػو المحكمػػة عنػػد إحالػػة الػػدعكل إلييػػا مػػف قبػػؿ النيابػػة العامػػة، ىػػك التأكػػد مػػف 

ما إذا كاف تكييفيا القانكني متفؽ كأحكاـ القانكف طالما بقيت ممتزمة بحػدكد الكاقعة المعركضة أماميا في

                                                 

 277ٚاٌمجالٚٞ ، ِذٛد، ِسجغ ظبثك، ص. 152ٚ ص. 151اٌّذبظٕخ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (1)
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الكاقعة، ْلف كاجب المحكمة يقتضي منيا تطبيؽ القػانكف بتػكرة سػميمة، كليػا أف تايػر المػكاد القانكنيػة 

 .(1 بما ينسجـ مع الكاقعة دكف أف تقـك برضافة أم ظرؼ أك عنتر إلييا

 270طينية "إف تعػديؿ كتػؼ التيمػة المنتػكص عميػو فػي المػادة كما قضت محكمة النقض الفمسػ

 .(2 مف قانكف ااجراءات الجزائية إنما يعني تعديؿ الكتؼ مع اابقاء عمى الكقائع"

قضت محكمة النقض المترية "مف المقرر أف المحكمة ال تتقيد بالكتؼ الذم تسباو النيابة  ك   

ىػي مكمفػة بتمحػيص الكاقعػة المطركحػة أماميػا بجميػع كيكفيػا العامة عمى الفعؿ المسند إلى المػتيـ بػؿ 

كأكتافيا كأف تطبؽ عمييا نتكص القانكف تطبيقان تحيحان دكف حاجػة إلػى أف تمفػت نظػر الػدفاع إلػى 

ذلؾ ما داـ أف الكاقعػة الماديػة المبينػة بتقريػر االتيػاـ كالتػي كانػت مطركحػة بالجمسػة ىػي بػذاتيا الكاقعػة 

ذا كػاف التي اتخذىا الحكـ  أساسان لمكتؼ الذم داف الطاعنيف بػو دكف أف تطبػؽ المحكمػة إلييػا شػيئان كا 

الحكـ المطعكف فيو قد انتيػى إلػى إدانػة الطػاعنيف بجريمػة االشػتراؾ فػي تزكيػر أكراؽ رسػمية كفػي ذات 

 .(3 الكاقعة التي قدمت بيا مف النيابة"

الػذم تسػباو النيابػة العامػة عمػى الفعػؿ كما قضت أيضػان" بعػدـ تقيػد المحكمػة بالكتػؼ القػانكني    

المسػػند إلػػى المػػتيـ، ليػػا أف تمحػػص الكاقعػػة كتطبػػؽ عمييػػا الكتػػؼ القػػانكني التػػحيح دكف لفػػت نظػػر 

 .(4 الدفاع ما دامت الكاقعة المادية المبينة بأمر ااحالة ىي بذاتيا التي اتخذت أساسان لمكتؼ الجديد"

                                                 

زق اىَشتنً ػيُه تاالغلع ػيً اىتهَح اىَسْذج ٚاٌؼٛاٍِخ، خبٌد،  829دعٕٟ، ِذّٛد ٔج١ت ، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

.  121، ص.2009زظابٌخ ِبجعاز١س، جبِؼاخ ػّابْ اٌؼسث١اخ ٌٍدزاظابد اٌؼ١ٍاب، االزدْ،  دراسعح تسيُيُعح ٍقارّعح  إىُه 

، زظبٌخ ِبجعز١س، و١ٍخ اٌدزاظبد اٌفم١ٙخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ فٟ زق اىَشتنً ػيُه فٍ االغلع ػيً اىتهَحٚازش١داد، خبٌد ، 

 77ص – 76جبِؼخ آي ث١ذ، االزدْ، ص.

 – 1161أزنعاً ٍسنَعح اىعْقط ىؼعاٍٍ  ٍدَىػعح، 10/11/2013، طادز ثزابز٠خ 235/2013ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ  (2)

 285، ص.ِسجغ ظبثك  1162

زععق اىَسنَععح فععٍ تهُُععر اىىصععف ، ِعااؼٛد، ِذّااد زاػااٟ، 20/07/1998جٍعااخ  14606ٔمااغ ِظااسٞ زلااُ  (3)

 5، ِسجغ ظبثك ص.اىقاّىٍّ ىلتهاً وتؼذَيه

 6اٌّسجغ اٌعبثك، ص.ِعؼٛد، ِذّد زاػٟ  ،05/03/1998جٍعخ  2111ٔمغ ِظسٞ زلُ  (4)
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ت "إذا كػػػاف المميػػػز مكظفػػػان مختتػػػان كقػػػاـ حػػػاؿ ممارسػػػة مػػػا محكمػػػة التمييػػػز اْلردنيػػػة  فقػػػد قضػػػأ   

كظيفة عامة بتثبيت بيانػات كاذبػة عمػى بطاقػة الجسػكر العائػدة لممسػافر رمػزم لكػي تقػدـ إلػى السػمطات 

العامػػة كأف المسػػػافر تمكػػف مػػػف االحتجػػاج بيػػػا كالػػػدخكؿ إلػػى المممكػػػة فيكػػكف مػػػا تكتػػمت إليػػػو محكمػػػة 

المميػػز يشػػكؿ جنحػػة إعطػػاء متػػدقات كاذبػػة خالفػػان ْلحكػػاـ المػػادة الشػػرطة بػػأف اْلفعػػاؿ التػػي قػػاـ بيػػا 

عقكبػات يتفػؽ كأحكػاـ  171/1مف قانكف العقكبات كليست جنايػة الرشػكة خالفػان ْلحكػاـ المػادة  266/1

 .(1 القانكف مف حيث الكتؼ القانكني"

 الدعوىثانيًا: سمطا المحكما الئزا يا يا ت يير التكيي  القانونا لمعخص المقاما عميه 

كفي ىذه الحالة يحػؽ لممحكمػة الجزائيػة تاييػر التكييػؼ القػانكني لمشػخص المقامػة عميػو الػدعكل    

الجزائيػػة، كقيػػاـ المحكمػػة بتاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمػػتيـ مػػف فاعػػؿ أتػػمي فػػي جنايػػة القتػػؿ مػػع سػػبؽ 

ائع التػػػي شػػػمميا ااتػػػرار، إلػػػى شػػػريؾ باالتفػػػاؽ، مػػػا دامػػػت المحكمػػػة لػػػـ تسػػػتند فػػػي ذلػػػؾ إال عمػػػى الكقػػػ

 التحقيؽ كرفعت بيا الدعكل كدارت عمى أساسيا المرافعة.

" عػػػدـ تقيػػػد المحكمػػة بالكتػػػؼ الػػػذم تسػػػباو النيابػػػة : مػػا محكمػػػة الػػػنقض المتػػػرية فقػػد قضػػػتأ   

العامة عمى الفعؿ المسند إلى المػتيـ بػؿ ىػي مكمفػة بتمحػيص الكاقعػة المطركحػة أماميػا بجميػع كيكفيػا 

عمييا نتكص القانكف تطبيقان تحيحان دكف حاجة أف تمفت نظػر الػدفاع إلػى ذلػؾ  كأكتافيا كأف تطبؽ

ما داـ أف الكاقعة المادية المبينػة بتقريػر االتيػاـ كالتػي كانػت مطركحػة بالجمسػة ىػي بػذاتيا الكاقعػة التػي 

ذا كاف ا لحكػـ اتخذىا الحكـ أساسان لمكتؼ الذم داف الطاعف بو دكف أف تضيؼ إلييا المحكمة شيئان كا 

قد انتيى إلى اعتبار الطاعف شريكان بالنسبة لجريمة التزكير بمحرر رسمي كىػك كتػؼ غيػر جديػد فػي 

الدعكل كال ماايرة فيو لمعناتر التي كانت مطركحة عمى المحكمة كال يعد ذلؾ في حكـ القػانكف تاييػران 
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ريمػػة كمػػف ثػػـ فػػرف لكتػػؼ التيمػػة المحػػاؿ بيػػا الطػػاعف بػػؿ ىػػي مجػػرد تتػػحيح لبيػػاف كيفيػػة ارتكػػاب الج

يثير الطاعف كأف تاير المحكمة تفة الطاعف مف فاعػؿ أتػمي فػي جريمػة التزكيػر محػرر رسػمي إلػى 

دانتػػو عمػػػى ىػػذا اْلسػػاس يكػػػكف غيػػر سػػػديد" . (1 شػػريؾ فييػػا دكف لفػػػت نظػػر الػػػدفاع إلػػى ىػػذا التاييػػػر كا 

كراه إلى فاعؿ أتػمي كقضت أيضان "بأنو يجكز تايير التكييؼ القانكني مف شريؾ في ىتؾ العرض باا

 .(2 في ىذه الجريمة"

"اتفػػاؽ المميػػز ضػػده مػػع مػػتيـ آخػػر عمػػى سػػرقة  :عمػػى فػػي حػػيف قضػػت محكمػػة التمييػػز اْلردنيػػة   

منػػزؿ معػػيف فقػػاـ المػػتيـ بنقػػؿ المميػػز ضػػده بسػػيارتو إلػػى المنػػزؿ المػػذككر كقامػػا باالشػػتراؾ بخمػػع بػػاب 

خػػؿ االثنػػاف إلػػى المنػػزؿ كقامػػا بسػػرقة بعػػض مكجكداتػػو المنػػزؿ بمفتػػاح الجػػنط العائػػد لسػػيارة المػػتيـ ثػػـ د

لقػاء القػبض عمييمػا كػؿ ذلػؾ يجعػؿ  كنقميا بسيارة المتيـ الثاني كأخفياىا إلى أف تـ ضبط المسركقات كا 

مػػف قػػانكف العقكبػػات  76ك 404الفعػػؿ المرتكػػب منيمػػا ىػػك السػػرقة باالشػػتراؾ خالفػػان ْلحكػػاـ المػػادتيف 

النسبة لممتيـ الثاني كالتدخؿ فػي السػرقة بالنسػبة لمميػز ضػده مػف جػـر كليس جـر السرقة ب 1960لسنة 

 .(3 السرقة باالشتراؾ إلى جـر التدخؿ بالسرقة مخالفان لمقانكف"

سيطح اىَسنَح فٍ تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح ػيً أساش استثؼاد : اىفرع اىثاٍّ

 تؼط ػْاصرها
 

الجزائيػة أف تايػر التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة مػع بقػاء  ذكرنا في الفرع اْلكؿ أف مػف حػؽ المحكمػة   

جميع الكقػائع المسػندة لممػتيـ بمكجػب قػرار كالئحػة االتيػاـ المرفكعػة إلػى المحكمػة، فرنػو أيضػان مػف حػؽ 

المحكمػػػة أف تقػػػـك بتاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني عمػػػى أسػػػاس اسػػػتبعاد بعػػػض الكقػػػائع، سػػػكاء فيمػػػا يتعمػػػؽ 

                                                 

 7، ِعؼٛد، ِذّد زاػٟ، ِسجغ ظبثك، ص.08/02/1998جٍعخ  29020ؽؼٓ زلُ  (1)

 .259اٌمجالٚٞ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص (2)

خاالد، ٠ٛظا  ِٚذّاد ، ِسجاغ ظابثك،  زناً اىدسائُعحٍدَىػح األ، 1998ظٕخ  1019، طفذخ 646/97لساز زلُ  (3)
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، كاسػػتبعاد القتػػد مػػثالن، أك اسػػتبعاد أحػػد الظػػركؼ المشػػددة، أك اسػػتبعاد باسػػتبعاد أحػػد أركػػاف الجريمػػة

 الكاقعة برمتيا، ليذا سكؼ نتناكؿ ىذه الحالة عمى النحك التالي:

 أواًل: ت يير التكيي  القانونا باستبعاد الظرو  المعددة

قػػط عمػػى إف عبػػارة الظػػركؼ المشػػددة التػػي يجػػكز لممحكمػػة اسػػتبعادىا فػػي الػػدعكل ال تنتػػرؼ ف   

الظركؼ بمعناىا الخاص المشار إلييا في قػانكف العقكبػات كظػرؼ ااكػراه أك سػبؽ ااتػرار كالترتػد، 

نما تنترؼ إلػى العناتػر الماديػة كالمعنكيػة لمكاقعػة، فالمحكمػة الجزائيػة متػى ثبػت ليػا أثنػاء التحقيػؽ  كا 

ذلؾ كتايػػر التكييػػؼ القػػانكني باسػػتبعاد أحػػد الظػػركؼ المشػػددة، فرنيػػا تقػػكـ بػػ ،أك المرافعػػة فػػي الجمسػػة،

 .(2 ة الدعكلي، كال يعتبر ذلؾ إخالالن بمبدأ عين(1 لمكاقعة

ليذا قضت محكمة النقض المترية "كلما كانت الكاقعة المادية المبينة بأمر ااحالة كالتي كانت    

ف بػػػو مطركحػػػة بالجمسػػػة ىػػػي بػػػذاتيا التػػػي اتخػػػذىا الحكػػػـ الطعػػػكف فيػػػو أساسػػػان لمكتػػػؼ الجديػػػد الػػػذم دا

الطػػاعنيف ككػػاف مجػػرد التعػػديؿ ىػػك اسػػتبعاد الحكػػـ لػػركف ااكػػراه فػػي السػػرقة كاعتبػػار مػػا كقػػع منيػػا مػػف 

اعتداء عمػى المجنػي عمييػا يكػكف جريمػة القتػؿ العمػد المسػند إلييمػا كمؤاخػذتيا عػف جريمػة القتػؿ العمػد 

دكف حاجػة إلػى لفػت  المرتبطة بجنحة سرقة بمقتضى الفقرة اْلكلى ما يػدخؿ فػي نطػاؽ سػمطة المحكمػة

 .(3 نظر الدفاع"

                                                 

 370دزبرخ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

 325ٔجُ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (2)

 2، ِعؼٛد، ِذّد زاػٟ ، ِسجغ ظبثك، ص.15/12/1998جٍعخ  24963ٔمغ زلُ  (3)
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كما قضت أيضان "بأنو يجكز لممحكمة الجزائية أف تاييػر التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة مػف إخفػاء       

اْلشياء المتحتمة مف جريمة السرقة إلى جنحة إخفاء مسركقات الستبعاد ظػرؼ العػكد كجريمػة السػرقة 

 .(1 ك اختالس إلى نتب"إلى جنحة السرقة كاستبعاد ظرؼ تعدد الجناة أ

"إف سػػبؽ ااتػػرار يسػػتدعي ثبػػكت التتػػميـ السػػابؽ  :مػػا محكمػػة التمييػػز اْلردنيػػة فقػػد قضػػتأ    

لكقػػػكع الجريمػػػة كأف ىػػػذا التتػػػميـ مقػػػركف بيػػػدكء البػػػاؿ بمعنػػػى أف الجػػػاني فكػػػر فيمػػػا عػػػـز عميػػػو كرتػػػب 

ت النيابة العامة أف المتيـ قد تػمـ كسائمو كتدبر عكاقبو ثـ أقدـ عمى اقتراؼ الجريمة كعميو فرذا لـ تثب

عمػػى قتػػؿ المجنػػي عميػػو كرتػػب كسػػائمو قبػػؿ ااقػػداـ عمػػى اقتػػراؼ الجريمػػة المسػػندة إليػػو فػػرف القتػػؿ يحمػػؿ 

 عمى القتؿ القتد ال العمد".

 ثانيًا: ت يير التكيي  القانونا باستبعاد أحد عناصر الدعوى مما ينقمها إلى نوع أخ 

يػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني مػػػع اابقػػػاء عمػػػى الكقػػػائع دكف إضػػػافة، يئيػػػة أف تاإذا كػػػاف لممحكمػػػة الجزا   

فيككف ليا مف باب أكلى أف تاير التكييؼ القانكني باستبعاد بعض الكقػائع لعػدـ ثبكتيػا، أك عػدـ ثبػكت 

نسبتيا إلى المتيـ، كيتـ ذلؾ عندما ترل المحكمػة كأثنػاء بحػث الكقػائع المرفكعػة ليػا الػدعكل، أف ىنػاؾ 

لـ يتـ إثباتيا مف قبػؿ النيابػة العامػة، كفػي ىػذه الحالػة يجػكز لممحكمػة الجزائيػة أف تايػر التكييػؼ  كقائع

 .(2 القانكني كفقان لمكاقعة بعد استبعاد ما لـ يثبت مف عناتر

                                                 

 264. اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.182/1971ٚ 29/1976ٔمغ زلُ  (1)
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ليػػذا قضػػت محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية  "إف تعػػديؿ كتػػؼ التيمػػة المنتػػكص عميػػو فػػي المػػادة    

جزائية إنما يعنػي تعػديؿ الكتػؼ مػع اابقػاء عمػى الكقػائع. فػرذا اسػتبعدت مف قانكف ااجراءات ال 270

 .(1 المحكمة بعض ىذه الكقائع لعدـ ثبكتيا فرنو يتعيف تبرئة المتيـ مف الكقائع التي لـ يتـ ثبكتيا"

كفي حالة استبعاد المحكمة بعض العناتر أك الكقائع التي كجيػت بيػا التيمػة إلػى المػتيـ، فػرف    

لتكييؼ القانكني لمكقائع التي اتيـ بيا المتيـ تككف لمتمحتو  ْلف استبعاد أحد عناتر الدعكل تايير ا

يتجو إلى التكييػؼ اْلخػؼ بػدالن مػف التكييػؼ اْلكؿ الػذم غالبػا مػا يكػكف ىػك التكييػؼ اْلشػد، كفػي ىػذه 

بػػػػالتكييؼ  الحالػػػػة فػػػػرف المػػػػتيـ ال يتػػػػأثر فػػػػي حالػػػػة اسػػػػتبعاد أحػػػػد عناتػػػػر الػػػػدعكل، كال داعػػػػي لتنبييػػػػو

 .(2 الجديد

"اذا كانػػػت العقكبػػػة المحػػػددة  لمتيمػػػة المعدلػػػة ال تسػػػتكجب   :كمػػػا قضػػػت محكمػػػة الػػػنقض الفمسػػػطينية

عقكبػػػة اشػػػد  مػػػف تمػػػؾ التػػػي اسػػػندت ابتػػػداء  لممػػػتيـ فػػػاف ذلػػػؾ  ال يكجػػػب عمػػػى المحكمػػػة تػػػالكة التيمػػػة  

 .(4 المعدلة مف جديد عمى المتيـ

"بأنو ال تثريب عمى المحكمة في تعديؿ كتؼ التيمة  :قضتما محكمة النقض المترية  فقد أ   
 ؾ.برسقاط بعض عناترىا أك طرح ظركفيا دكف لفت نظر الدفاع إلى ذل

 

                                                 

 1161ٍدَىػح أزنعاً ٍسنَعح اىعْقط تعُِ ػعاٍٍ ، 10/11/2013طدز ثزبز٠خ  215/2013ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ  (1)

 285ص. ِسجغ ظبثك  1162 –

 276، ِٕشأح اٌّؼبزف، االظىٕدز٠خ، ص.زَاَح زق اىَتهٌ فٍ ٍسامَح ػادىحثىبز، دبرُ ،  (2)
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كما قضت أيضا "بتايير التكييؼ القانكني لمكاقعة مف قتؿ عمد إلى ضرب مفضي إلى المكت باستبعاد 

ؼ إحػراز مػكاد مخػدرة بعػد أف كانػت التيمػة نية القتػؿ كاسػتبعاد قتػد االتجػار كالنػزكؿ بالتيمػة إلػى كتػ

 .(1 المكجية لممتيـ ىي االتجار بالمكاد المخدر"

ما محكمة التمييز اْلردنية  فقد قضت "إذا كاف المتيـ يطمػؽ العيػارات الناريػة فػي اليػكاء بقتػد أ   

يذاء نتيجة اارىاب كتخكيؼ المكجكديف كبتكرة عشكائية يجعؿ مف تكييؼ الفعؿ المسند إليو جنحة اا

 .(2 إتابة أحد اْلطفاؿ كليس جناية الشركع بالقتؿ في محمو"

 ثالثًا: ت يير التكيي  باستبعاد الواةعا برمتها

سػػػباغ     كقػػػد تػػػرل المحكمػػػة الجزائيػػػة كأثنػػػاء القيػػػاـ بكاجبيػػػا بتكييػػػؼ الكاقعػػػة المعركضػػػة أماميػػػا كا 

إذا لػػػـ يثبػػػت نسػػػبتيا لممػػػتيـ. حيػػػث قضػػػت  التكييػػػؼ القػػػانكني السػػػميـ عمييػػػا، أف تسػػػتبعد الكاقعػػػة برمتيػػػا

محكمػػة الػػنقض المتػػرية بأحقيػػة محكمػػة المكضػػكع تاييػػر كتػػؼ الكاقعػػة مػػف سػػرقة بػػركراه إلػػى ضػػرب 

 .(3 فقط حتى تيقنت بعدـ ثبكت السرقة في حؽ المتيـ

ـ في حيف قضػت محكمػة التمييػز اْلردنيػة "إذا لػـ تقػدـ النيابػة العامػة البينػة عمػى أف حيػازة المػتي   

( كاػـ كػاف بقتػد االتجػار كلػـ يػرد فػي أقػكاؿ 6.200لكمية مف المخدرات المضػبكطة التػي بمػم كزنيػا  

شاىد النيابة سبب حيازة المتيـ ليذه الكمية مف المخدرات كأف المتيـ كرر ادعاءه بمثابػة الحيػازة بقتػد 

ة في الدعكل ككاف عمى االتجار ال يقكـ عمى استخالص قانكني سميـ لمنتيجة مف خالؿ البينات المقدم

                                                 

ٚظ٠ٍُٛ، ِذّد، 175ظبثك، ص.،ظالِخ، ِأِْٛ ، ِسجغ  ىػح األزناًٍدَ 1967أوزٛثس  31 217ٚٔمغ زلُ   (1)

 210ِسجغ ظبثك، ص.

، 2، ط ٍدَىػح األزناً اىدسائُح، خالد، ِذّد ٠ٚٛظ ، 1998ظٕخ  186طفذخ  989/96ر١١ّص جصاء زلُ  (2)

 607ص.

 186ؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. (3)
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، ىذا كقد حظرت محكمػة الػنقض المتػرية (1 محكمة أمف الدكلة أف تقرر تعديؿ التيمة المسندة لممتيـ"

فػػي حالػػة قيػػاـ المحكمػػة باسػػتبعاد الكاقعػػة المنسػػكبة لممػػتيـ أف تضػػيؼ كاقعػػة أخػػرل بػػدالن منيػػا لككنيػػا لػػـ 

 .(2 تدخؿ حكزة المحكمة

كمػػة بكاجبيػػا فػػي تكييػػؼ الكاقعػػة المعركضػػة أماميػػا تكييفػػان سػػميمان، ك إال أنػػو كفػػي حػػاؿ قيػػاـ المح   

استبعدت بعض العناتر المرفكعة بيا الدعكل،  فأنيا تقـك بتايير التكييؼ القػانكني لتمػؾ الكاقعػة لعػدـ 

اسػػتطاعة النيابػػة العامػػة إثباتيػػا كمػػا ذكرنػػا، إال أف مػػف شػػأف ىػػذا االسػػتبعاد أف يتعػػارض مػػع مبػػدأ عينػػة 

ل  باعتبػػػار أف سػػػمطة المحكمػػػة الجزائيػػػة فػػػي تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة باسػػػتبعاد الػػػدعك 

بعض الكقائع انما ينتيؾ مبدأ حياد القاضي، كىك أساس تقيد المحكمػة بحػدكد الػدعكل الجزائيػة، كالػذم 

كاقعة المرفكعة إليو مػف ال يتحقؽ إال باتخاذ القاضي مكقفان سميمان مف التدخؿ بتايير التكييؼ القانكني لم

 .(3 قبؿ النيابة العامة كما اتجو جانب مف الفقو

لػى أف اسػتبعاد أحػد عناتػر الكاقعػة المرفكعػة بيػا الػدعكل إلػى إكما اتجو جانب ثػاني مػف الفقػو    

 المحكمة الجزائية لقياـ المحكمة بكاجبيػا برسػباغ التكييػؼ القػانكني السػميـ عمييػا، ال يعتبػر إخػالالن بمبػدأ

 .(4 عينة الدعكل، بشرط أال يترتب عمى ىذا االستبعاد تاير جكىرم في عناتر الكاقعة الجرمية

كاتجػػػو جانػػػب ثالػػػث مػػػف الفقػػػو الػػػى أف سػػػمطة المحكمػػػة بتاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني باسػػػتبعاد أحػػػد    

ممػؾ اْلكثػر يممػؾ عناترىا ال يعتبر إخالالن بمبدأ عينة الدعكل الجزائية، استنادان إلى المبدأ العاـ "مف ي

اْلقؿ" أم مف يممؾ الفتؿ بالدعكل، يممؾ الفتػؿ بػالتكييؼ القػانكني، لكػكف المحكمػة ال تقػـك بردخػاؿ 

                                                 

، 2، طٍدَىػح األزناً اىدسائُح، ٠ٛظ  ِٚذّد، ، خالد2000ظٕخ  1944طفذخ  465/99ر١١ّص جصاء زلُ  (1)

 610ص.

 274ثىبز، دبرُ ، ِسجغ ظبثك، ص. (2)

 .191ؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص (3)

، داز اٌفبزاثٟ ٌٍٕشس، ث١سٚد ، 2، طٍساظراخ فٍ قاّىُ اىَسامٌ اىدسائُح األردٍّ واىَقارُاٌى١الٟٔ، فبزٚق،  (4)

 582، ص.1985
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، إضافة إلى أف التقيد بمبػدأ عينػة الػدعكل (1 أم عناتر أك كاقعة جديدة لـ ترد في قرار كالئحة االتياـ

لقانكني لمكاقعػة الجرميػة، كىػذا اسػتنادان لمبػدأ انما يقتتر عمى الكقائع كاْلشخاص، كال يتعمؽ بالتكييؼ ا

الفتػؿ بػيف سػمطتي االتيػاـ كالحكػـ، كمػف العدالػة اعتبػار المحكمػة الجزائيػة ىػي تػاحبة السػمطة العميػا 

 .(2 بتكييؼ الكاقعة ال سمطة االتياـ المتمثمة بالنيابة العامة

قعػػػة الجرميػػػة باسػػػتبعاد أحػػػد كنحػػػف نتفػػػؽ بػػػأف سػػػمطة المحكمػػػة فػػػي تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكا   

عناتػػرىا ال يعتبػػر انتياكػػان بمبػػدأ عينػػة الػػدعكل الجزائيػػة اسػػتنادان إلػػى مبػػدأ الفتػػؿ بػػيف سػػمطة التحقيػػؽ 

االبتػػدائي المتمثمػػة بالنيابػػة العامػػة كسػػمطة التحقيػػؽ النيػػائي المتمثمػػة بالمحكمػػة، لكػػكف أف المحكمػػة ىػػي 

بشػػرط عػػدـ إضػػافة أم عناتػػر جديػػدة، كمػػا يجػػب أف اْلقػػدر عمػػى تكييػػؼ الكاقعػػة المعركضػػة أماميػػا، 

تكػكف العناتػػر التػػي اسػػتندت إلييػا المحكمػػة فػػي إعطػػاء الكتػػؼ التػحيح لمكاقعػػة قػػد استخمتػػتيا مػػف 

أكراؽ الػػػدعكل كالتحقيقػػػات التػػػي أجرتيػػػا بمعرفتيػػػا، أك مػػػف المرافعػػػة فػػػي الجمسػػػة،  بااضػػػافة إلػػػى عػػػدـ 

تستند إلى نتكص تشريعية أكردىا المشرع في  نماإ السمطة ااساءة إلى مركز المتيـ، ىذا إلى أف ىذه

 قانكف ااجراءات الجزائية سكاء الفمسطيني أك المترم كاْلردني.

 رابعًا: وئوب تنبيه المتهم

فػي اْلحػكاؿ السػابقة أف تنبػو المحكمػة المػتيـ إلػى التاييػر  انكف االجراءات الفمسػطينييشترط   ق   

لالستعداد إذا طمب ذلؾ مف اجؿ احتراـ حؽ الدفاع الذم يقضي بأنػو إذا  الذم تجريو، كأف تمنحو أجالن 

غيرت المحكمة التكييؼ القانكني كترافع الدفاع عمى أساس التكييػؼ الجديػد، فػال يجػكز لممحكمػة حينئػذ 

                                                 

 190ٚؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. 395سجغ ظبثك، ص.ادّد، ػجد اٌسدّٓ ، ِ (1)

 190ؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. (2)
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أف تحكـ طبقان لمتكييؼ القانكني اْلكؿ إال إذا عادت عميو في مكاجية الدفاع كمكنتػو مػف المرافعػة عمػى 

 .(1  مف قانكف االجراءات  الفمسطيني 270المادة اسو، كذلؾ استنادا الى نص أس

االستثْاءاخ ػيً سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ : اىَطية اىثاىث

 ىيىاقؼح اىدرٍُح
 

ف إذا كاف مف الكاجب عمػى المحكمػة الجزائيػة تكييػؼ الكاقعػة المعركضػة أماميػا تكييفػان سػميمان دك    

أف تتقيػػد بالكتػػؼ الػػذم تسػػباو النيابػػة العامػػة عمػػى الكاقعػػة المسػػندة لممػػتيـ، باعتبػػار أف تكييػػؼ النيابػػة 

العامة ليس نيائيان بطبيعتو كليس مػف شػأنو أف يمنػع المحكمػة مػف تاييػره حتػى رأت أف تػرد الكاقعػة بعػد 

مػى سػمطة المحكمػة الجزائيػة تمحيتيا إلى التكييؼ القانكني السميـ، إال أف ىناؾ بعػض االسػتثناءات ع

في تاير التكييؼ القػانكني لمكاقعػة كمػا أكردىػا المشػرع الفرنسػي فػي جػرائـ التػحافة، أك النشػر، كجػرائـ 

الاش الذم ألزمت المحكمة الجزائية بأف تتقيد بالتكييؼ القانكني كما في قرار كالئحة االتياـ، بااضافة 

ك ادعاء بالحؽ المدني ،مف قبػؿ المشػتكي  اك المجنػي أل، إلى الجرائـ التي تتكقؼ مالحقتيا عمى شكك 

عميو ليذا سكؼ نتناكؿ  كؿ جرائـ الاش كالتحافة في الفرع اْلكؿ، ثـ جرائـ المكقكفة عمى شككل في 

 الفرع الثاني.

االستثْاءاخ ػيً سيطح اىَسنَح فٍ تهُُر اىتنُُف اىقاّىٍّ ىدرائٌ : اىفرع األوه

 اىهشاىصسافح أو اىْشر وخرََح 
 

لى تقييد المحكمة الجزائية بالكاقعة الجرمية كتكيفيا القانكني بنكعيف مف إاتجو المشرع الفرنسي         

الفمسطيني  المشرع  ااجرائيكثانييا جرائـ الاش بعكس  ، كليا جرائـ التحافة كالنشرأالجرائـ ،

 . الحقا نوسكؼ يتـ بيا الذم لـ يرد بيا استثناءات كفؽ ما،كالمترم  ردنيكاْل

 

 

                                                 

 .761ٚدزبرٗ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص .456اٌمٙٛجٟ، ػٍٟ ػجد اٌمبدز، ِسجغ ظبثك ، ص( 1)
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 أواًل: ئرا م الصحايا أو النعر

إف المقتكد بجرائـ التحافة أك النشػر" ىػك ذلػؾ العمػؿ الايػر مشػركع التػادر عػف أم شػخص    

مػػف شػػأنو مخالفػػة التنظػػيـ ااعالمػػي كأجيزتػػو أك االعتػػداء عمػػى متػػمحة عامػػة  اك خاتػػة بكاسػػطة أم 

يػػة، فػػرذا لػػـ تكػػف تمػػؾ الجػػرائـ المرتكبػػة تتػػؿ إلػػى كسػػيمة مػػف كسػػائؿ ااعػػالـ كىػػي جػػرائـ تتميػػز بالعالن

 .(1 الجميكر عالنية ينتفي عنيا تكييؼ الجرائـ التحفية"

كقػػد أخػػذ المشػػرع الفرنسػػي بعػػدـ التقيػػد بػػالتكييؼ القػػانكني الػػذم تسػػباو النيابػػة العامػػة عمػػى جػػرائـ    

عػدـ االلتػزاـ بتكييػؼ النيابػة التحافة كالنشر كاستثناء عمى القاعدة العامة، الذم تكجب عمى المحكمػة 

 50العامػػة كتكييػػؼ الكاقعػػة بالكتػػؼ القػػانكني السػػميـ. كقػػد أقػػر المشػػرع الفرنسػػي ىػػذا االسػػتثناء بالمػػادة 

حيػػث نػػص عمػػى ضػػركرة أف تشػػتمؿ  (2 29/07/1881مػػف قػػانكف التػػحافة الفرنسػػي التػػادر بتػػاري  

كالتكييؼ القانكني كمػادة ااسػناد الخاتػة  كرقة التكميؼ بالحضكر عمى ماىية الكقائع المنسكبة لممتيـ،

 .(3 بيا، كخالؼ ذلؾ يترتب عمى كرقة التكميؼ البطالف

كقد برر الفقو الفرنسي ىذا االستثناء، بضركرة تكفير حماية أكبر لحقكؽ المتيـ بالدفاع عف ىذه    

دة إليػو قبػؿ المحاكمػة الجرائـ، كأف يتـ محاكمة المتيـ في ىذه الجرائـ عمػى تكييػؼ محػدد لمكقػائع المسػن

كاالستجكاب، إال أف ىػذا الػرأم انتقػد باعتبػار إذا كػاف اليػدؼ ىػك حمايػة حقػكؽ الػدفاع فػرف ىػذا المبػرر 

 .(4 يسرم عمى جرائـ أخرل قد تككف أشد عقكبة

                                                 

  12/02/2009، ِمبي ِٕشٛز ثزبز٠خ خرائٌ اىصسافحثٛشٍٛح، ظى١ٕخ،  (1)

 /http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009/2/12 جسائُ اٌظذبفخ

اٌ بص ثجٕخ إٌشس ئذ أْ اٌّذىّخ اٌّ زظخ ثٕظس ٘رٖ  1881ئْ اٌمبْٔٛ اٌ بص ثبٌظذبفخ ٚإٌشس ٘ٛ لبئُ ػبَ  (2)
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في حػيف يػرل جانػب اخػر مػف الفقػو، أنػو يجػكز تعػديؿ التكييػؼ الػكارد فػي القػانكف العػاـ بتكييػؼ    

انكف النشػػر أك التػػحافة، أك تبػػديؿ جريمػػة مػػف جػػرائـ التػػحافة إلػػى جريمػػة أخػػرل مػػف آخػػر كارد فػػي قػػ

 .(1 جرائـ التحافة، أك تبديؿ التكييؼ الكارد في قانكف التحافة بتكييؼ آخر كارد في القانكف العاـ

ارد في إال أف االتجاه السائد في الفقو الفرنسي يرل أنو إذا تبيف لممحكمة أف التكييؼ القانكني الك    

قرار كالئحة االتياـ الكاردتيف مف النيابة العامة غير سميـ، فميا أف تكقػؼ الفتػؿ بالػدعكل كتعيػدىا مػف 

 . (2 جديد إلى النيابة العامة اعادة النظر بالتكييؼ القانكني لمكاقعة

ئيػػة أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالمشػػرع الفمسػػطيني، فمػػـ نجػػد مثػػؿ ىػػذا المبػػدأ فػػي نظػػاـ ااجػػراءات الجزا     

الفمسطيني، انما أطمؽ يد المحكمة في  اتدار أحكاميا في كؿ ما يتعمؽ بالدعكل كفي جميػع المسػائؿ 

"تحكػـ المحكمػة فػي  انكف االجراءاتمف   ق  373ـ حيث نتت ـ المرفكعة إلييا مف قبؿ سمطة االتيا

ا عمػى أم دليػؿ لػـ الدعكل حسب قناعتيا التي تككنت لدييا بكامؿ حريتيا كال يجكز ليا أف تبني حكميػ

" كلذلؾ لـ نجد في قانكف المطبكعػات  يطرح أماميا في الجمسة أك تـ التكتؿ إليو بطريؽ غير مشركع

ـ الفمسػػػطيني، أم نػػػص يقيػػػد المحكمػػػة الجزائيػػػة بػػػالتكييؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة 1995لسػػػنة  9كالنشػػػر رقػػػـ 

 ـ.2012كتعديالتو لعاـ   1998لسنة  8الجرمية، ككذلؾ في قانكف المطبكعات كالنشر اْلردني رقـ 

أما المشرع  االجرائي المتػرم فرنػو لػـ يتبنػى مكقػؼ المشػرع الفرنسػي بجػرائـ التػحافة كالنشػر،    

إال أنػػو أخػػذ برثبػػات جريمػػة القػػذؼ التػػي تقػػع بكاسػػطة التػػحؼ عػػف المشػػرع الفرنسػػي فػػي حظػػره إثبػػات 

، غيػر أنػو أجػاز ذلػؾ بالنسػبة لجريمػة حقيقة أفعاؿ القذؼ رغـ عدكؿ المشػرع الفرنسػي عػف ىػذا المكقػؼ

القػػذؼ فػػي حػػؽ المكظػػؼ العمػػكمي، بشػػرط أف ال يتعػػدل حػػدكده الكظيفيػػة أك النيابػػة أك الخدمػػة العامػػة، 

                                                 

 193ص. 182ظ٠ٍُٛ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

 198ؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. (2)
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. كقػػد اشػػترط المشػػرع االجرائػػي المتػػرم اف يمتػػـز المػػتيـ بػػأف يقػػدـ خػػالؿ (1 كبالتػػالي يكػػكف حسػػف النيػػة

لبينػات عػف كػؿ فعػؿ أسػند لممكظػؼ العمػكمي كظػؿ العمػؿ خمسة أيػاـ التاليػة لتبماػو بالحضػكر اْلدلػة كا

 .(2 1993جارم في ىذا المبدأ حتى عاـ 

 ثانيًا: ئرا م ال ش

إف جػػػرائـ الاػػػش أك مػػػا يطمػػػؽ عميػػػو الفقػػػو الفرنسػػػي جػػػرائـ الاػػػش كالتزكيػػػر فػػػي المػػػكاد المنتجػػػة    

عػػدة العامػػة التػػي تعطػػي كالخػػدمات انمػػا ىػػي االسػػتثناء الثػػاني الػػذم خػػرج بػػو المشػػرع الفرنسػػي عمػػى القا

لممحكمة الجزائية الحؽ في تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية، حيث كبمكجب نػص المػادة الثامنػة 

يمنػػػع عمػػػى المحكمػػػة إجػػػراء أم تاييػػػر أك تعػػػديؿ بػػػالتكييؼ  (3 1905مػػػف قػػػانكف الاػػػش الفرنسػػػي لعػػػاـ 

 .(4 القانكني المرفكع بيا الدعكل

و الفرنسي أنو ال يجكز لممحكمة الجزائية استبداؿ كاقعة منتكص عمييا ليذا يرل جانب مف الفق   

فػػي قػػانكف الاػػش بكاقعػػة أخػػرل نػػص عمييػػا فػػي القػػانكف العػػاـ، باعتبػػار اف ىػػذا ااجػػراء انمػػا فيػػو إىػػدار 

لمضػػػمانات المقػػػررة لتػػػالح المػػػتيـ، كمػػػع ذلػػػؾ  يجػػػكز لممحكمػػػة الجزائيػػػة اسػػػتبداؿ كاقعػػػة مػػػف الجػػػرائـ 

بالقانكف العاـ بكاقعة أخرل منتكص عمييا في قانكف جرائـ الاش، كما يجكز كػذلؾ  المنتكص عمييا
                                                 

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌّظسٞ  302أ. زاجغ اٌّبدح  (1)

ػٍٝ اٌّزُٙ ثبزرىبة  جس٠ّخ اٌمرف ثطسق  ت٠ج“ِٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌجٕبئ١خ اٌّظسٞ  2-123ة. ٔظذ اٌّبدح     

فٟ اددٜ اٌظذ  اٚ غ١س٘ب ِٓ اٌّطجٛػبد  اْ ٠مدَ ٌٍّذمك ػٕد اٚي اظزجٛاة ٌٗ ٚػٍٝ االوضس اٌ ّعخ اال٠بَ  إٌشس

اٌزب١ٌخ ث١بْ االدٌخ ػٍٝ وً فؼً اظٕد اٌٝ ِٛظ  ػبَ اٚ ش ض ذٞ طفخ ١ٔبث١خ ػبِخ اٚ ِىٍ  ث دِخ ػبِخ ،ٚال ظمؾ 

لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ،فبذا  وٍ  اٌّزُٙ ثبٌذؼٛز اِبَ اٌّذىّخ ِٓ  302دمٗ فٟ البِخ اٌد١ًٌ اٌّشبز ا١ٌٗ ثبٌفمسح اٌضب١ٔخ 

ٚاٌّدػٟ  ثبٌذك اٌّدٟٔ ثج١بْ االدٌخ فٟ اٌ ّعخ اال٠بَ اٌزب١ٌخ   خِجبشسح ٚثدْٚ رذم١ك ظبثك ٚجت ػ١ٍٗ اْ ٠ؼٍٓ ا١ٌٕبث

 إلػالْ اٌزى١ٍ  ثبٌذؼٛز ،ٚاال ظمؾ دمٗ ورٌه فٟ البِخ اٌد١ًٌ "

طدزد اٌّذىّخ اٌدظزٛز٠خ اٌّظس٠خ اٌؼ١ٍب ثؼدَ دظزٛز٠خ إٌض األخ١س ٌّ بٌفزٗ أ 1993فجسا٠س ٌؼبَ  6ثزبز٠خ  ("2)

لؼبئ١خ دظزٛز٠خ " زاجغ اٌمجالٚٞ، ِذّٛد،  11ٌعٕخ  37ِٓ اٌدظزٛز د١ش دًّ زلُ  69ٚ 67ٚ 47ألدىبَ اٌّبدح 

 رتُحتطىر قاّىُ االخراءاخ اىدْائُح فٍ ٍصر وغُرها ٍِ اىذوه اىؼِٚظطفٝ، ِذّٛد،  393ِسجغ ظبثك.ص

 54،ص.1969،داز إٌٙؼخ اٌؼسث١خ، 1،ؽ

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌجد٠د ٚاٌزٟ ٔظذ "اٌّذبوّبد اٌزٟ رجسٞ اظزٕبداً  216/2اٌّبدح اٌضبِٕخ دٍذ ِذٍٙب اٌّبدح  (3)

 ئٌٝ ٘را اٌمبْٔٛ ثزؼ١١ٓ أْ رجدأ ٚرٕزٟٙ ؽجمبً ٌٕفط إٌظٛص".

 40داز إٌٙؼخ اٌؼسث١خ، اٌمب٘سح ثدْٚ ظٕخ ٔشس، ص. اخ سيطح اىتنُُف فٍ اىقاّىُ االخراءشذبرخ، ِذّد ٔٛز،  (4)

 294ٚاٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. 41ص. –
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اسػػػػتبداؿ كاقعػػػػة مػػػػف قػػػػانكف الاػػػػش بكاقعػػػػة أخػػػػرل مػػػػف ذات القػػػػانكف  ْلف مثػػػػؿ ذلػػػػؾ ااجػػػػراء ال ييػػػػدر 

 .(1 الضمانات المقررة لتالح المتيـ

لسػنة  21يػة المسػتيمؾ رقػـ أما فيمػا يتعمػؽ بالقػانكف الفمسػطيني فرنػو لػـ يتضػمف كػؿ مػف قػانكف حما

لسػػػػنة  16رقػػػـ  انكف العقكبػػػات االردنػػػػيك قػػػ، 2004لسػػػػنة  20،كقػػػانكف التػػػحة  العامػػػػة رقػػػـ  2005

المطبؽ في الضفة الاربية، أم نتكص مػف شػأنيا تقيػد سػمطة المحكمػة بتكييػؼ جػرائـ الاػش.  1960

ف تقيػػد سػػمطة المحكمػػة أمػػا كػػؿ مػػف المشػػرع المتػػرم كاْلردنػػي فمػػـ يتبعػػا مسػػمؾ المشػػرع الفرنسػػي بشػػأ

 .(2 الجزائية بالتكييؼ في جرائـ الاش

اىدرائٌ اىتٍ َتىقف تسرَل اىذػىي اىدسائُح فُها ػيً شنىي أو ادػاء : اىفرع اىثاٍّ

 تاىسق اىَذٍّ

تخػػتص النيابػػة العامػػة برقامػػة دعػػكل الحػػؽ العػػاـ، إال أف ىنػػاؾ بعػػض القيػػكد كاالسػػتثناءات التػػي    

مف شانيا  الحد مف حرية النيابػة العامػة فػي إقامػة الػدعكل الجزائيػة، كمػف ىػذه  كردت في القانكف كالتي

، حيػث (3 القيكد تقديـ شككل كاالدعاء بالحؽ المدني  مف المجني عميو أك المتضػرر مػف كقػكع الجريمػة

المطبػؽ فػي  1960لسػنة  16رقػـ   انكف العقكبػات االردنػيقػىناؾ العديد مػف الجػرائـ التػي نػص عمييػا 

 ة الاربية كالذم يتكقؼ تحريكيا عمى شككل كىي:الضف

 جنح إساءة اْلمانة كالسرقة بيف االتكؿ كالفركع  كاالحتياؿ  كالتيديد بفضح أمر. .أ 
                                                 

ٚاٌّذبظٕخ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، 185ٚظ٠ٍُٛ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص. 42شذبرخ، ِذّد ، ِسجغ ظبثك، ص. (1)

 164ص.

 294، ص.ٚاٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك 160اٌّذبظٕخ، ِذّد ، ِسجغ ظبثك، ص. (2)

ثالؽ أٚ أخجبز دٛي ٚلٛع جس٠ّخ ِؼ١ٕخ ٠زمدَ ثٙب اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ئٌٝ ا١ٌٕبثخ  "أ. ئْ اٌّمظٛد ثبٌشىٜٛ أٔٙب ػجبزح ػٓ (3)

اٌؼبِخ ؽبٌجبً رذس٠ه اٌدػٜٛ اٌجصائ١خ ػد اٌجبٟٔ )اٌّزُٙ( الزرىبثٗ جس٠ّخ فٟ دمٗ، ٚػٕد رمد٠ُ اٌشىٜٛ رؼٛد ١ٌٍٕبثخ 

، ِىزجخ 1، طأصىه اىَسامَاخ اىدسائُح، صسٚد، جالي ، "٠ه اٌدػٜٛ اٌجصائ١خاٌؼبِخ دس٠زٙب ٚرمد٠س٘ب فٟ رذس

 76ٚ 75، ص.1979ِىبٚٞ، ث١سٚد، 

رمد٠ُ ادػبء ثبٌذك اٌش ظٟ ِٓ لجً اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ أٚ  "ة. أِب اٌّمظٛد ثبالدػبء ثبٌذك اٌش ظٟ )اٌّدٟٔ( ٘ٛ   

ثبٌزؼ٠ٛغ ٚذٌه ٌججس اٌؼسز إٌبشئ ِٓ ٚلٛع اٌّزؼسز ِٓ ٚلٛع اٌجس٠ّخ اٌرٞ الزسفٙب اٌّزُٙ ٚذٌه ٌٍّطبٌجخ 

  ّطا  االدػاء تاىسق اىشخصٍ اٍاً اىقعاء . ٚاٌّجبٌٟ، ٔظبَ 65، اٌذٍجٟ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص"اٌجس٠ّخ

ِٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌجصائ١خ  4ٚ 3ٚاٌّبدح  86ص.  2006، داز اٌضمبفخ ٌٍٕشس ٚاٌزٛش٠غ، ػّبْ، 1،ؽ اىدسائٍ

 2001ٌعٕخ  3اٌفٍعط١ٕٟ زلُ 



 96 

جريمػة الزنػػا اك جريمػػة السػػفاح بػػيف اْلتػػكؿ كالفػػركع كبػػيف اْلشػػقاء كالشػػقيقات كاْلخػػكة  .ب 

 ـ.كاْلخكات كاْلب أك اْلـ كمف ىـ في منزليـ مف اْلتيار كالمحار 

 جريمة خرؽ المساكف. .ج 

جريمة اايذاء المقتكد كغير المقتكد كالتي ينجـ عنيا مػرض أك تعطيػؿ عػف العمػؿ  .د 

 لمدة تزيد عف عشرة أياـ.

 .(1 جريمة تحقير دكلة أجنبية أك شعارىا الكطني .ق 

 جريمة الذـ كالقدح كالتحقير. .ك 

 جريمة االعتداء عمى ممؾ الاير بالقكة  .ز 

العامة دعكل الحػؽ العػاـ أمػاـ المحكمػة المختتػة بمكجػب كاقعػة اايػذاء  إذا أقامت النيابة فمثالن    

، كالتي ال تتكقؼ عمى شككل مف المجنػي عميػو،  1960لسنة   عقكبات 333البميم كفؽ أحكاـ المادة 

كمػػف ثػػـ باشػػرتيا أمػػاـ المحكمػػة، كأثنػػاء التحقيػػؽ النيػػائي التػػي قامػػت بػػو المحكمػػة، تبػػيف ليػػا أف الفعػػؿ 

نمػػا  ىػػي 1960لسػػنة   عقكبػػات 333يـ لػػيس كاقعػػة اايػػذاء البميػػم كفػػؽ أحكػػاـ المػػادة المسػػند لممػػت ، كا 

كالتػػي تتكقػػؼ مالحقتيػػا مػػع تقػػديـ شػػككل مػػف المجنػػي عميػػو،  334/2كاقعػػة اايػػذاء كفػػؽ أحكػػاـ المػػادة 

بػػرعالف بػػراءة المػػتيـ عػػف  انكف االجػػراءات الفمسػػطينيقػػ/ مػػف 274حينيػػا تقػػـك المحكمػػة برعمػػاؿ المػػادة 

تمؾ الكاقعة، كال يجكز ليػا بػأم حػاؿ مػف اْلحػكاؿ أف تقػـك حينئػذ بتاييػر التكييػؼ القػانكني لتمػؾ الكاقعػة 

 .(2  ذات القانكف مف 4شككل بشأنيا، استنادان لنص ـ.  كذلؾ بعد تقديـ

                                                 

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد األزدٟٔ زلُ  364، 122ٚ، 344/2، 324/2، 347/1، 286، 285، 284، 226زاجغ اٌّٛاد  (1)

 .1960ٌعٕخ  16

"رمؼٟ اٌّذىّخ ثبٌجساءح ػٕد أزفبء األدٌخ أٚ   ِٟٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕ 274/1أ. ٔظذ اٌّبدح  (2)

 ٚ وبْ اٌفؼً ال ٠إٌ  جسِبً أٚ ال ٠عزجٛة ػمبثبً".ػدَ وفب٠زٙب أٚ الٔؼداَ اٌّعإ١ٌٚخ أ

ة. ٔظذ اٌّبدح اٌساثؼخ ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ  "ال ٠جٛش ١ٌٍٕبثخ اٌؼبِخ ئجساء رذم١ك أٚ ئلبِخ    

ٝ شىٜٛ اٌدػٜٛ اٌجصائ١خ اٌزٟ ػٍك اٌمبْٔٛ ِجبشسرٙب ػٍٝ شىٜٛ أٚ ادػبء ثبٌذك اٌّدٟٔ أٚ ؽٍت أٚ ئذْ ئال ثٕبًء ػٍ

 وزبث١خ أٚ شف٠ٛخ ِٓ اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ .."
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ليػػذا قضػػت محكمػػة التمييػػز اْلردنيػػة "تتكقػػؼ دعػػكل الػػذـ كالقػػدح كالتحقيػػر عمػػى اتخػػاذ المشػػتكي    

مػػف قػػانكف العقكبػػات كعميػػو كلمػػا كػػاف لػػـ يتخػػذ المشػػتكي  364عي الشختػػي عمػػالن بالمػػادة تػػفة المػػد

تػػفة المػػدعي الشختػػي كلػػـ يػػدفع الرسػػـك القانكنيػػة فتكػػكف إجػػراءات المحاكمػػة مخالفػػة لمقػػانكف كيكػػكف 

يػػر قػػرار المحكمػػة برحالػػة المشػػتكى عميػػو إلػػى المرافػػؽ الطبيػػة قػػراران بػػاطالن ْلنػػو تػػـ مػػف خػػالؿ إجػػراءات غ

كمػػا قضػػت أيضػػان "ال يسػػمح لمحكمػػة التػػمح النظػػر فػػي الػػدعاكم التػػي تتكقػػؼ إقامتيػػا عمػػى  (.1 قانكنيػػة"

شككل ذكم الشأف إال بعد تقديـ الشككل عمى الكجو المبيف في القانكف كيككف قياـ قاضي التمح بنظر 

 .(2 و"الدعكل بختكص جريمة الزنا بدكف شككل مخالفان لمقانكف تؤدم إلى بطالف إجراءات

كمػػا قضػػت أيضػػان "لػػيس فػػي كسػػع محكمػػة الجنايػػات الكبػػرل أف تمجػػأ إلػػى تعػػديؿ كتػػؼ التيمػػة    

مػػػف اْلتػػػكؿ الجزائيػػػة مػػػف جنايػػػة االغتتػػػاب إلػػػى جنحػػػة الزنػػػا لعػػػدـ تػػػكافر شػػػركط  234طبقػػػان لممػػػادة 

 .(3 مف قانكف العقكبات" 284/2المالحقة كفؽ أحكاـ المادة 

 

 

 

 

 

 
                                                 

، خالد، ٠ٛظ  ِٚذّد ، 6ج، ٍدَىػح األزناً اىدسائُح، 1996ظٕخ  1948طفذخ  30/95لساز ر١١ّص زلُ  (1)

 446ِسجغ ظبثك، ص.

، خالد، ٠ٛظ  ِٚذّد، ِسجغ 1ٍدَىػح األزناً اىدسائُح  ج، 1989ظٕخ  263طفذخ  143/97( لساز ر١١ّص زلُ 2)

 735.ظبثك، ص

 167،اٌّذبظٕخ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص.739/1997( ر١١ّص جصاء زلُ 3)
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 نَح اىدسائُح فٍ تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُحسيطح اىَس: اىفصو اىثاٍّ
 

كنػػا قػػد أشػػرنا فػػي الفتػػؿ السػػابؽ إلػػى أف سػػمطة المحكمػػة فػػي تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة    

الجرميػػة انمػػا يكػػكف بتاييػػر الػػدكر المنسػػكب لممػػتيـ، كذلػػؾ  دكف إضػػافة أم كقػػائع جديػػدة عمػػى الكقػػائع 

مع إبقاء الكاقعة كما ىي دكف تايير، أك باستبعاد أحد العناتر الكاقعة، أك  التي رفعت بيا الدعكل، أك

أحػػد ظركفيػػا المشػػددة، أك اسػػتبعاد الكاقعػػة إذا لػػـ يثبػػت نسػػبتيا لممػػتيـ،  اال انػػو فػػي ىػػذا الفتػػؿ سػػكؼ 

نتحدث عف ماىية سمطة المحكمة في تعديؿ التكييؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة كذلػؾ برضػافة كقػائع أك 

ناتر جديدة عند قياميا بممارسة سمطتيا برسباغ التكييؼ القانكني السميـ لمكاقعة المعركضػة أماميػا، ع

 كنطاؽ ىذه السمطة ليذا سكؼ نقسـ ىذا الفتؿ إلى مبحثيف:

 المبحث اْلكؿ: ماىية سمطة المحكمة الجزائية في تعديؿ تكييؼ الكاقعة الجرمية.

 زائية في تعديؿ تكييؼ الكاقعة الجرمية.المبحث الثاني: نطاؽ سمطة المحكمة الج
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ٍاهُح سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح : اىَثسث األوه

 اىدرٍُح

لبيػػاف ماىيػػة سػػمطة المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة سػػكؼ نقػػـك    

 بتقسيـ  ىذا المبحث إلى مطمبيف:

 ْلكؿ: مفيـك سمطة المحكمة الجزائية في تعديؿ التكييؼ الكاقعة الجرمية.المطمب ا

المطمػػب الثػػاني: مػػدل تعػػارض سػػمطة المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تكييػػؼ لمكاقعػػة الجرميػػة مػػع مبػػدأ تقيػػد 

 المحكمة بالحدكد الشختية كالعينية لمدعكل الجزائية.

تنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح ٍفهىً سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تؼذَو اى: اىَطية األوه

 اىدرٍُح

لبياف مفيكـ سمطة المحكمة الجزائية في تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية ، البد لنا مف         

تحديد المقتكد بسمطة المحكمة الجزائية في تعديؿ التكييؼ القانكني كفرع اكؿ كشركط تعديؿ التكييؼ 

 .القانكني لمكاقعة الجرمية كفرع ثاف

اىَقصىد تسيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح : اىفرع األوه

 اىدرٍُح

إف المقتػػػكد بسػػػمطة المحكمػػػة الجزائيػػػة فػػػي تعػػػديؿ التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة "ىػػػك أف    

كثػػػر تعطػػػي المحكمػػػة التكييػػػؼ القػػػانكني السػػػميـ كالتػػػحيح لمكاقعػػػة المعركضػػػة أماميػػػا، كالػػػذم يكػػػكف اْل

انطباقان عمى الكقائع التي تثبت أثناء التحقيؽ بالجمسة، كذلؾ بقياميا برضافة كقائع كعناتر جديدة إلى 

الكاقعة المعركضة أماميا، كالتي تـ إثباتيا في التحقيؽ النيائي التي قامت بو المحكمػة كلػـ يػذكر بقػرار 

 .(1 كالئحة االتياـ المحالة  مف النيابة العامة"

                                                 

،داز إٌٙؼخ  2،ؽ2،طشرذ قاّىُ االخراءاخ اىدْائُح( اٌغس٠ت، ِذّد ػ١د، 1)

ظبثك، ، ِسجغ شرذ قاّىُ اإلخراءاخ اىدْائُحٚدعٕٟ، ِذّد ٔج١ت ،  1222،ص.1997\1996اٌؼسث١خ،اٌمب٘سح،

 200ص. ٚؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، 826ص.
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يذا المفيكـ فرف تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرميػة انمػا يختمػؼ عػف تاييػر التكييػؼ ككفقان ل   

القانكني لمكاقعة، باعتبار أف اْلخير ما ىك إال إجراء تقكـ بو المحكمة كذلؾ برعطػاء الكتػؼ القػانكني 

ة المعركضػة أماميػا السميـ ليذه لكاقعة الجرمية المعركضة أماميػا، كالتػي تكػكف أكثػر انطباقػان مػع الكاقعػ

دكف إضػػػافة أم كقػػػػائع أك عناتػػػػر عمػػػػى ىػػػذه الكاقعػػػػة التػػػػي رفعػػػػت بيػػػا الػػػػدعكل عمػػػػى النحػػػػك السػػػػابؽ 

إيضػػػاحو، بااضػػػافة إلػػػى أف تعػػػديؿ التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة ال يػػػتـ إال مػػػف قبػػػؿ المحكمػػػة الجزائيػػػة 

المحكمػة فػي تاييػر المختتة ىػي "محكمػة الدرجػة اْلكلػى" دكف محكمػة االسػتئناؼ عمػى عكػس سػمطة 

، إال أف (1 التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الػػذم يػػتـ أمػػاـ محكمػػة الدرجػػة اْلكلػػى كمحكمػػة االسػػتئناؼ أيضػػػان 

جانػب مػػف الفقػو  قػػد اتجػػو إلػى القػػكؿ أف تعػػديؿ التكييػؼ يتػػح أف يػتـ أمػػاـ محكمػػة الدرجػة الثانيػػة كمػػا 

 سكؼ يتـ بيانو الحقان.

أف تاييػػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة انمػػا يبقػػي عمػػى جميػػػع  كيػػرل ىػػذا الجانػػب مػػف الفقػػو أيضػػان    

العناتر كالكقائع التي رفعت بيا الدعكل أك بعد استبعاد بعضيا دكف إضػافة أم كقػائع، بعكػس تعػديؿ 

التكييؼ القانكني لمكاقعة الذم يتـ بتحكير في كياف الكاقعة في كاحدة أك أكثر مػف عناتػرىا يػؤدم إلػى 

تر جديدة تضاؼ إلى الكقائع التي رفعػت بيػا الػدعكل، حيػث تكػكف قػد كردت فػي إضافة كقائع أك عنا

 .(2 التحقيقات أك في عبارة أخرل يعني إبداؿ كاقعة أك فعؿ إجرامي بآخر

في حيف يرل  جانب اخر مف الفقو أيضان بأف تايير التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة ال يػؤدم    

الكاقعة، كذلؾ بعكػس تعػديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة فرنػو يػؤدم إلػى  إلى تعديؿ التكييؼ القانكني ليذه

تاييػػػر التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة، كىػػػذه التفرقػػػة تظيػػػر أىميتيػػػا عنػػػد تحديػػػد الحػػػاالت التػػػي يجػػػب عمػػػى 

                                                 

 586، ص.10، ؽٍثادئ اإلخراءاخ اىدْائُح( ػج١د، زؤٚف، 1)

.ٚاٌمجالٚٞ، ِذّٛد ، ِسجغ 593،ِسجغ ظبثك، ص.3ؽ شرذ قاّىُ اصىه اىَسامَاخ اىدسائُح ( اٌعؼ١د، وبًِ ، 2)

 316ظبثك، ص.
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مػػػػػف قػػػػػانكف ااجػػػػػراءات الجنائيػػػػػة  308المحكمػػػػػة فييػػػػػا تنبيػػػػػو المػػػػػتيـ،  كال سػػػػػيما عنػػػػػد تطبيػػػػػؽ المػػػػػادة 

 .(1 المترم

حػػيف اتجػػو جانػػب ثالػػث مػػف الفقػػو إلػػى القػػكؿ "أف تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة انمػػا يعػػد  فػػي   

خركجػػا عمػػى كاليػػة المحكمػػة، ْلنػػو يتضػػمف إضػػافة كقػػائع كعناتػػر جديػػدة عمػػى الكاقعػػة المرفكعػػة بيػػا 

كمػة الدعكل، كذلؾ بعكس تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة، كالذم ال يؤدم إلى الخركج عػف سػمطة المح

 .(2 الجزائية المختتة ْلنو يعد بمثابة استبداؿ نص قانكني بآخر"

إال أف ىنػػاؾ  جانػػب رابػػع  مػػف الفقػػو عػػارض مػػا اسػػتندت إليػػو ىػػذه امراء الفقييػػة السػػابقة الػػذم    

اسػػتند الييػػا لمتفرقػػة بػػيف تاييػػر كتعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة بػػالقكؿ بػػأف تعػػديؿ التكييػػػؼ 

انمػػا يعتبػػر بمثابػػة خػػركج عمػػى كاليػػة المحكمػػة الجزائيػػة كمػػا ىػػك اال كػػالـ غيػػر مبػػرر، ْلنػػو إذا  القػػانكني

كانت المحكمة الجزائية تتقيد بحػدكد الكاقعػة المرفكعػة إلييػا مػف قبػؿ النيابػة العامػة إال أنيػا تممػؾ تعػديؿ 

ف إدخػاؿ أم كقػائع أك التيمة مع بقائيا في حدكد كاليتيػا كاسػتبداؿ نػص بػآخر أك كاقعػة محػؿ كاقعػة دك 

 .(3 عناتر جديدة

لكف كبالرغـ مف كجكد اختالؼ  بيف كؿ مف تعديؿ كتايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية إال    

أف ىنػػػاؾ ركابػػػط مشػػػتركة بينيمػػػا إذ أف التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة مػػػف قبػػػؿ المحكمػػػة الجزائيػػػة 

، كػػذلؾ نػػرل إف تاييػػر (4 إلػػى مبػػدأ شػػرعية الجػػرائـ كالعقػػابالمختتػػة مػػا ىػػك إال كاجػػب عمييػػا اسػػتنادان 

كتعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعػة ال يػتـ مػف قبػؿ المحكمػة المختتػة إال أثنػاء التحقيػؽ النيػائي بالجمسػة 

                                                 

اٌؼسث١خ، اٌمب٘سح ،داز إٌٙؼخ 2، ؽٍثادئ قاّىُ اإلخراءاخ اىدْائُح وقىاػذ اىَسامَح( زِؼبْ، ػّس اٌعؼ١د ، 1)

، ِسجغ   ٍثادئ اإلخراءاخ اىدْائُح ٚػج١د، زؤٚف 593ٚاٌعؼ١د، وبًِ ، ِسجغ ظبثك، ص. 82، ص.1984،

 626ٚص. 625ظبثك، ص.

 317( اٌمجالٚٞ، ِذّٛد ، ِسجغ ظبثك، ص.2)

 318( اٌمجالٚٞ، ِذّٛد ، ِسجغ ظبثك، .ص3)

 .140ك،ص( اٌعؼدٞ، دّدٞ، ِسجغ ظبث4)
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كقبؿ إتدار الحكـ في الدعكل المعركضة أماميا، كىذا ما عبرت عنو محكمة الػنقض المتػرية كالتػي 

نمػا قضت ب "لما كاف ذلؾ ك  كاف الذم أجراه الحكـ ال يعد تعديالن في كتؼ التيـ كترتيب الطاعنيف كا 

ىك تعديؿ في ذات التيـ المسندة إلى كؿ منيما كال تممؾ المحكمػة إجػراءه إال فػي أثنػاء المحاكمػة كقبػؿ 

مف قػانكف ااجػراءات الجنائيػة  308الحكـ في الدعكل مما كاف يقتضي لفت نظر الدفاع عمالن بالمادة 

أما كىي لـ تفعؿ فرف حكميا قد بني عمى إجراء باطؿ أخؿ بحؽ الطاعنيف في الدفاع مما يعيب الحكـ 

 .(1 كيكجب نقضو"

لكػػف إذا قامػػت المحكمػػة المختتػػة بتعػػديؿ التيمػػة بعػػد اختتػػاـ المرافعػػة دكف أف تػػرد الكاقعػػة إلػػى    

تمحيتػػيا، كذلػػؾ برضػػافة كقػػائع  التكييػػؼ القػػانكني السػػميـ الػػذم تػػرل انطباقػػو عمػػى كاقعػػة الػػدعكل بعػػد

عناتػػر جديػػدة تضػػاؼ إلػػى تمػػؾ التػػي أقيمػػت بيػػا الػػدعكل، فػػرف ىػػذا التعػػديؿ يقتضػػي مػػف المحكمػػة أف 

، بمػػا  270بالمػػادة  انكف االجػػراءات الفمسػػطينيقػػتمتػػـز فػػي ىػػذا التػػدد مراعػػاة الضػػمانات الػػكاردة فػػي 

انكني لمكاقعػػػة كمنحػػػو أجػػػالن لتحضػػػير تقتضػػػيو مػػػف كجػػػكب تنبيػػػو المػػػتيـ إلػػػى التعػػػديؿ فػػػي التكييػػػؼ القػػػ

 .(2 دفاعو

قػػد نتػػت عمػػى ىػػذا ااجػػراء فػػي حالػػة التعػػديؿ إلػػى الكتػػؼ اْلشػػد   270لكػػف إذا كانػػت المػػادة    

فقط، كلػـ تشػير إلػى التعػديؿ إلػى الكتػؼ اْلخػؼ، بحيػث تكػكف المحكمػة حينئػذ ممزمػة برعطػاء المػتيـ 

الجرميػة إذا كػاف التعػديؿ مػف شػانو يعػرض المػتيـ  فرتة لتحضػير دفاعػو عػف التكييػؼ المعػدؿ لمكاقعػة

لعقكبػػػة أشػػػد، فػػػرف ىػػػذا ال يمنػػػع مػػػف اتخػػػاذ ىػػػذا ااجػػػراء عنػػػد تعػػػديؿ التيمػػػة إلػػػى التكييػػػؼ ذات العقكبػػػة 

                                                 

 4، ِعؼٛد، ِذّد زاػٟ، ِسجغ ظبثك، ص.11/10/1998 4534( ٔمغ ِظسٞ زلُ 1)

 ِٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌجصائ١خ األزدٟٔ.  214ِٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌفٍعط١ٕٟ ٚ 270( زاجغ اٌّبدح 2)
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اْلخؼ المساكية لمتكييؼ السابؽ  كما يسرم عمى التعػديؿ يسػرم عمػى تاييػر التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة 

 .(1 يكجب اتحاد الحكـ كما تـ بيانو آنفان  الجرمية نظران ْلف اتحاد العمة

 شروغ تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح: اىفرع اىثاٍّ
 

مػػف سػػياؽ مػػا بينػػاه آنفػػان لبيػػاف ماىيػػة سػػمطة المحكمػػة فػػي تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة فرننػػا    

 بالتالي: يمكف استخالص شركط ممارسة ىذه المحكمة لسمطتيا ىذه كالتي يمكف حترىا

 التا تم إفايتها ذات صما بالواةعا التا أةيمت بها الدعوى. والعناصرأواًل: أن تكون الوةا ا 

حيث يشترط لقياـ المحكمة الجزائية لممارسة حقيا في تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة، أف تككف    

ل مبنيػػة عمػػى كقػػائع شػػممتيا الظػػركؼ كالعناتػػر الجديػػدة التػػي تػػـ إضػػافتيا لمكاقعػػة المرفكعػػة بيػػا الػػدعك 

كالتػي  270كفػؽ نػص المػادة  انكف االجػراءات الفمسػطينيقػالبينة المقدمة في الػدعكل، كمػا أكجػب ذلػؾ 

نتػػت"  يجػػكز لممحكمػػة اف تعػػدؿ التيمػػة عمػػى اف ال يبنػػى ىػػذا التعػػديؿ عمػػى كقػػائع لػػـ تشػػمميا البينػػة 

 .(2 المقدمة ......" 

قػػد اشػػترطت لمباشػػرة المحكمػػة   نكف االجػػراءات المتػػرماقػػمػػف  308فػػي حػػيف نػػرل أف المػػادة    

الجزائيػػة سػػمطتيا فػػي تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة، أف تكػػكف الظػػركؼ كالعناتػػر الجديػػدة 

التػػي أضػػيفت إلػػى الكاقعػػة المرفكعػػة بيػػا الػػدعكل قػػد تناكليػػا التحقيػػؽ كالنتػػائج كالعناتػػر الجديػػدة التػػي 

عة بيا الدعكل قد تناكليا ايضػا التحقيػؽ االبتػدائي، أك ثبػت انػو تناكليػا أثنػاء أضيفت إلى الكاقعة المرفك 

المرافعػػة فػػي الجمسػػة، كدكف ذلػػؾ تكػػكف تمػػؾ ااضػػافة مػػف العناتػػر كالنتػػائج مخالفػػة لاتػػكؿ كالقػػانكف 

 .(3 لتعمقيا بالنظاـ العاـ

                                                 

 761،ٚاٌمبػٟ،ِذّد ،ِسجغ ظبثك،ص397( دزبرٗ، ِذّد، ِسجغ ظبثك،ص1)

 ألزدٟٔ.ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّذبوّبد اٌجصائ١خ ا ٠234مبثٍٙب  270( 2)

 854، ِسجغ ظبثك، ص.اإلخراءاخ اىدْائُح( اثٛ ػبِس، ِذّد شوٟ ، 3)
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، نجػػػػد أف  رماجػػػراءات متػػػ 308كالمػػػػادة  ، اجػػػراءات فمسػػػطيني 270كباسػػػتقراء نػػػص المػػػػادة    

المشرع االجرائي الفمسطيني قد أعطى الحؽ لممحكمة الجزائية تعػديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة  

حيف قياـ النيابػة العامػة برحالػة الػدعكل لممحكمػة المختتػة، فرنيػا تقػـك حينئػذ بدراسػة مػا جػاء فييػا مػف 

، كمػػػف ثػػػـ إضػػػافة ظػػػركؼ مشػػػددة إلػػػى كقػػػائع كادلػػػة كالظػػػركؼ كالعناتػػػر التػػػي رافقػػػت ارتكػػػاب الجريمػػػة

 .(1 الكاقعة كفؽ ما يظير ليا مف خالؿ المناقشات كالمرافعات التي تجرم أماميا

كذلػػػؾ بخػػػالؼ مػػػا ذىػػػب اليػػػو المشػػػرع المتػػػرم الػػػذم أعطػػػى الحػػػؽ لممحكمػػػة الجزائيػػػة إضػػػافة    

 ا التحقيػؽ االبتػدائي أكالظركؼ المشددة كالعناتر الجديدة إلى الكاقعة المرفكعة بيا الدعكل عند تناكلي

مػا ثبػت مػف المرافعػة بالجمسػػة، كذلػؾ إعمػاالن لمبػدأ شػفكية المرافعػػة الػذم اشػترط لتػحة تعػديؿ التكييػػؼ 

القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة، كاف تكػػػكف الكقػػػائع الجديػػػدة قػػػد تناكليػػػا التحقيػػػؽ االبتػػػدائي أك أثنػػػاء المرافعػػػة 

ممػػتيـ كاقعػػة لػػيس ليػػا أسػػاس فػػي أكراؽ الػػدعكل كالتػػي بالجمسػػة، كبالتػػالي ال يجػػكز لممحكمػػة أف تسػػند ل

، أم أف المشرع المترم  قد اكتفى بثبكت الظركؼ كالعناتر الجديػدة فػي (2 نكقشت مف قبؿ الختكـ

، بعكػس المشػرع  308ة المحاكمػة كفػؽ نػص المػادة مرحمة التحقيؽ االبتدائي كاستثناء عمى مبػدأ شػفكي

ي يتعيف فييا ثبكت الكقائع أك الظركؼ الجديػدة فػي مرحمػة التحقيػؽ الفمسطيني الذم بيف أف المرحمة الت

النيػػػائي، أم المرافعػػػة فػػػي جمسػػػة المحاكمػػػة باعتبػػػار أف االكتفػػػاء بثبػػػكت الكقػػػائع فػػػي مرحمػػػة التحقيػػػؽ 

                                                 

   124، ِسجغ ظبثك، ص.زق اىَشتنً ػيُه تاالغلع ػيً اىتهَح اىَسْذج إىُه( اٌؼٛاٍِخ، خبٌد ، 1)

رىٛٔذ  ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجٕبئ١خ اٌّظسٞ "٠ذىُ اٌمبػٟ فٟ اٌدػٜٛ دعت اٌؼم١دح اٌزٟ 302( أ. ٔظذ اٌّبدح 2)

ٌد٠ٗ ثىبًِ دس٠زٗ ِٚغ ذٌه ال ٠جٛش ٌٗ أْ ٠جٕٟ دىّٗ ػٍٝ أٞ د١ًٌ ٌُ ٠طسح أِبِٗ فٟ اٌجٍعخ ٚوً لٛي ٠ضجذ أٔٗ 

 طدز ِٓ أدد اٌّز١ّٙٓ أٚ اٌشٙٛد رذذ ٚؽأح اإلوساٖ ٚاٌزٙد٠د ثٗ ٠ٙدز ٚال ٠ؼٛي ػ١ٍٗ".

، 1980ٕٙؼخ اٌؼسث١خ، اٌمب٘سح، ، داز ا1ٌ، ؽاإلخراءاخ اىدْائُح فٍ اىتشرَغ اىَصرٌة. اٌر٘جٟ، ادٚازد، 

 504ص.
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، باسػػػتثناء حالػػػة تعػػػذر (1  اجػػػراءات   373ف اْلتػػػؿ الػػػكارد فػػػي المػػػادة االبتػػػدائي انمػػػا ىػػػك خػػػركج عػػػ

 .(2 محكمة ْلم سبب مف اْلسبابحضكر الشاىد أماـ ال

كعميػػو فػػرف الظػػركؼ الجديػػدة التػػي يػػتـ إضػػافتيا عمػػى الكاقعػػة المرفكعػػة بيػػا الػػدعكل يشػػترط أنيػػا    

ذات تمة بالكاقعة اْلتػمية أم ال تنطػكم عمػى كاقعػة مسػتقمة عػف الكاقعػة اْلتػمية كالتػي تشػكؿ كقػائع 

، بااضػافة إلػى (3 رتبطة ارتباطػان ال يقبػؿ التجزئػةمستقمة عف الكاقعة المرفكعة بيا الدعكل، كلك كانت م

أف المقتػػكد بػػالظركؼ المشػػددة" انمػػا ىػػي مػػف الكقػػائع التػػي تكػػكف مػػع الكاقعػػة اْلتػػمية المرفكعػػة بيػػا 

الػػػدعكل كتػػػدخؿ فػػػي اْلركػػػاف ااجراميػػػة التػػػي قػػػاـ بيػػػا المػػػتيـ" أم أف الكاقعػػػة ااجراميػػػة المرفكعػػػة بيػػػا 

 .(4 س عند إضافة أم كقائع جديدةالدعكل يجب أف تككف في اْلسا

يفاتيػػا لمكضػكع أف تمحػػص الكاقعػة بجميػع تككقػد قضػت محكمػة الػػنقض المتػرية اف "لمحكمػة ا   

كأكتػػافيا كأف تطبػػؽ عمييػػا نتػػكص القػػانكف تطبيقػػػان تػػحيحان دكف أف تتقيػػد بالكتػػؼ القػػانكني الػػػذم 

مػػة فػػي تعػػديؿ التيمػػة أثنػػاء المحاكمػػة تسػػباو النيابػػة العامػػة عمػػى الفعػػؿ المسػػند إلػػى المػػتيـ فحػػؽ المحك

مػػف قػػانكف ااجػػراءات الجنائيػػة كىػػك أف تبػػيف لممػػتيـ  308يقابمػػو كاجػػب مقػػرر عمييػػا بمقتضػػى المػػادة 

التيمة المعدلة كتتيح لو فرتة تقديـ دفاعو عنيا كػامالن فالقػانكف ال يخػكؿ المحكمػة عقػاب المػتيـ عمػى 

 ".(5 الدعكل عميو دكف أف تمفت الدفاع عنو إلى ذلؾ كاقعة شممتيا التحقيقات لـ تكف مرفكعة بيا

                                                 

" رذىُ اٌّذىّخ فٟ اٌدػٜٛ دعت لٕبػزٙب اٌزٟ رىٛٔذ ِٟٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕ 273( ٔظذ اٌّبدح 1)

 ٌد٠ٙب ثىبًِ دس٠زٙب ٚال ٠جٛش ٌٙب أْ رجٕٟ دىّٙب ػٍٝ أٞ د١ًٌ ٌُ ٠طسح أِبِٙب فٟ اٌجٍعخ ...".

االجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ "ٌٍّذىّخ اْ رمسز رالٚح اٌشٙبدح اٌزٟ اػط١ذ ثؼد  ِٓ لبْٔٛ 229( ٔظذ اٌّبدح  2)

دٍ  ا١ّ١ٌٓ فٟ اٌزذم١ك االثزدائٟ، اذا رؼرز ادؼبز اٌشب٘د اِبِٙب ألٞ ظجت ِٓ االظجبة اٚ اذا لجً اٌّزُٙ اٚ ٚو١ٍٗ 

 ذٌه".

 228ص. – 227( أ. ؽٗ،  ِذّٛد ، ِسجغ ظبثك، ص.3)

أْ ٌٍّذىّخ أْ رطجك اٌٛلبئغ اٌجد٠دح ئذا وبٔذ رىْٛ جس٠ّخ ػمٛثزٙب أخ  ِٓ ػمٛثخ ة. ذ٘ت زأٞ ئٌٝ اٌمٛي 

اٌجس٠ّخ اٌّسفٛػخ ثٙب اٌدػٜٛ ٚذٌه ألٔٗ ثٕبء ػٍٝ االزرجبؽ ث١ٓ اٌجس٠ّز١ٓ فاْ اٌمبْٔٛ ٠ؼزجس٘ب ِشسٚػبً ئجسا١ِبً 

، ِسجغ  3،ؽ ٍىْقط اىدْائاٚادداً ٠ٚٛجت رٛل١غ ػمٛثخ ٚاددح ٟ٘ ػمٛثخ اٌجس٠ّخ األشد، ظسٚز، ادّد فزذٟ، 

 412ظبثك، ص. 

 410ظبثك، ص.( ظسٚز، ادّد فزذٟ ، ِسجغ 4)

 128ص. – 127، ػٛاٍِخ، خبٌد، ِسجغ ظبثك ص.1968ٌعٕخ  5050ٔمغ ِظسٞ زلُ ( 5)
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"ككذلؾ فرف الظركؼ الناتجة كالمرافعات ال تقتتر عمى الظركؼ المشددة فقط، كلكف قػد تشػمؿ    

أسػػباب ااباحػػة كمكانػػع العقػػاب، بمعنػػى اف أم سػػبب يػػدخؿ فػػي مجػػاؿ االتيػػاـ بشػػرط أف ال يضػػـ أم 

مة الجزائية حقيا في تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية، كاقعة جديدة، كذلؾ يشترط لمباشرة المحك

أف يكػػكف ىػػذا التعػػديؿ مػػف قبػػؿ محكمػػة الدرجػػة اْلكلػػى كأثنػػاء المحاكمػػة كقبػػؿ الفتػػؿ بالػػدعكل، حيػػث 

قضػػت محكمػػة الػػنقض المتػػرية "إف تعػػديؿ التيمػػة ذاتيػػا ال تممكػػو المحكمػػة إال أثنػػاء المحاكمػػة كقبػػؿ 

مػػف قػػانكف ااجػػراءات  308الي يقتضػػي لفػػت نظػػر الػػدفاع عمػػالن بػػنص المػػادة الحكػػـ فػػي الػػدعكل كبالتػػ

 .(1 الجنائية كقتكرىا عمى ذلؾ بطالف في ااجراءات بعيب الحكـ"

 تنبيه المتهم الى التعديل الذي ائرته المحكما عمى الواةعا–ثانيا 

المختتػة البػد تحدثنا سابقا انو كفي حالة تايير التكيؼ القانكني لمكاقعػة المعركضػة امػاـ المحكمػة 

مف تنبيو المتيـ ليػذا التعػديؿ اذا كػاف يعػرض المػتيـ الػى عقكبػة اشػد ،كلعػدـ تكػرار ذلػؾ فػاف مػا يسػرم 

 ديؿ .عمى تنبيو المتيـ في حاؿ تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة يسرم كذلؾ عمى التع

ٍذي تؼارض سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ٍ: اىَطية اىثاّ

 ىيىاقؼح ٍغ ٍثذأ تقُذ اىَسنَح تسذود اىذػىي اىدسائُح
 

مف المبادئ اْلساسية كما بيناه في الفتؿ التمييدم في مرحمة المحاكمة ىك مبدأ تقيد المحكمة    

لمرفكعػػػة بيػػػا الػػػدعكل اذ ال يجػػػكز ليػػػا أف تحكػػػـ بايػػػر مػػػا طمبػػػو الجزائيػػػة بالحػػػدكد الشختػػػية كالعينيػػػة ا

ال كاف حكميا باطالن   .(2 الختكـ كا 
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كذلؾ فرف المحكمػة الجزائيػة ال تتقيػد بالكتػؼ القػانكني الػذم تسػباو النيابػة العامػة عمػى الكاقعػة    

يثبػػػت ليػػػا مػػػف  المطركحػػػة أماميػػػا حتػػػى لػػػك كػػػاف التكييػػػؼ لمكاقعػػػة أشػػػد ممػػػا أسػػػباتو النيابػػػة العامػػػة كمػػػا

نمػػػا ىػػػك كاجػػػػب عمػػػى المحكمػػػة فيػػػي ممزمػػػػة إالتحقيػػػؽ النيػػػائي أك المرافعػػػة، باعتبػػػار اف ىػػػػذا ااجػػػراء 

عطائيا الكتؼ القانكني السػميـ ، فمممحكمػة الجزائيػة كمػا ذكرنػا (1 بتمحيص الكقائع المطركحة أماميا كا 

نػػص الكقػػائع أك اابقػػاء عمػػى تمػػؾ  برسػػباغالحػػؽ فػػي تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة المرفكعػػة أماميػػا 

الكقائع المسندة لممتيـ مع اابقاء عمى جميع عناتر الكاقعة كما أقيمت عمييا الػدعكل، كىػذا ال يعتبػر 

خركجان عمػى مبػدأ تقيػد المحكمػة بحػدكد الػدعكل الجزائيػة. أمػا فيمػا يتعمػؽ بتعػديؿ التكييػؼ القػانكني مػف 

فيمػا إذا كػاف ىػذا التعػديؿ مػف شػأنو أف يتعػارض مػع مبػدأ تقيػد  قبؿ المحكمة الجزائية، فقد اختمػؼ الفقػو

المحكمػػػة بالحػػػدكد الشختػػػية كالعينيػػػة لمػػػدعكل الجزائيػػػة أـ ال ، باعتبػػػار أف المحكمػػػة تقػػػـك بردخػػػاؿ أك 

إضافة عناتر جديدة غير العناتر أك الكقائع التي رفعت بيا الدعكل. كسػكؼ نقسػـ ىػا المطمػب إلػى 

 فرعيف:

عػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة ال يتعػػارض مػػع مبػػدأ تقيػػد المحكمػػة بحػػدكد الػػدعكل الفػػرع اْلكؿ: ت

 الجزائية.

الفػػرع الثػػاني: سػػمطة المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة انمػػا يتعػػارض مػػع مبػػدأ 

 تقيد المحكمة بحدكد الدعكل الجزائية
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 َتؼارض ٍغ ٍثذأ تقُذ اىَسنَح تسذود تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح  ال: اىفرع األوه

 اىذػىي اىدسائُح
 

لقد ذىب جانب مف الفقػو إلػى أف مػنح المحكمػة سػمطة تعػديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة    

كذلؾ برضافة أحد الظركؼ المشددة ال يتعارض مع مبدأ تقيد المحكمة الجزائية بحدكد الدعكل الجزائيػة 

 نادان إلى: الشختية كالعينية( است

اف سػمطة المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تعػػديؿ التكييػػؼ القػانكني لمكاقعػػة االجراميػػة انمػػا تسػػتند إلػػى  أواًل:   

الػػػذم انكف االجػػػراءات الفمسػػػطيني قػػػمػػف  270أسػػاس قػػػانكني كيظيػػػر ذلػػػؾ كفػػؽ مػػػا جػػػاء بػػػنص المػػػادة 

قػائع لػـ تشػمميا البينػة نتت عمى "يجكز لممحكمة أف تعدؿ التيمة عمى أف ال يبنى ىذا التعديؿ عمػى ك 

المقدمػػة إذا كػػاف التعػػديؿ يعػػرض المػػتيـ لعقكبػػة أشػػد تؤجػػؿ القضػػية لممػػدة التػػي تراىػػا المحكمػػة ضػػركرية 

 .(1 لتمكيف المتيـ مف تحضير دفاعو عمى التيمة المسندة إليو"

ي لػػـ كلػػك امعنػػا النظػػر بػػنص المػػادة المشػػار الييػػا انفػػا، لكجػػدنا  أف المشػػرع  االجرائػػي الفمسػػطين   

نما جاء النص عامػان كىػذا يعنػي أف حػؽ المحكمػة بتعػديؿ  يحدد نكع معيف مف ىذا الظركؼ المشددة، كا 

التكييؼ القػانكني فػي إضػافة الظػركؼ المشػددة سػكاء كانػت تبعيػة أك مسػتقمة عػف الكقػائع المرفكعػة بيػا 

ا أف المشرع نص عمى الدعكل، انما يشترط أف تككف مرتبطة بالكقائع المعركضة أماـ المحكمة، كطالم

ىػػػذا التعػػػديؿ بمكجػػػب القػػػانكف فػػػرف ذلػػػؾ ال يخػػػرج المحكمػػػة الجزائيػػػة عػػػف الحػػػدكد الشختػػػية أك العينيػػػة 

، ْلف المحكمػػة عنػدما كضػعت يػػدىا عمػى مكضػكع الػػدعكل المتضػمف جميػع الكقػػائع (2 لمػدعكل الجزائيػة

التكييػػؼ القػػانكني لتمػػؾ الكقػػائع الػػكاردة فػػي قػػرار كالئحػػة االتيػػاـ، كػػاف ليػػا بمكجػػب ىػػذا الػػنص أف تعيػػد 
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استنادان إلى الظركؼ كالمالبسات التػي ظيػرت أثنػاء المحاكمػة غيػر مقيػدة بالكتػؼ المحػاؿ مػف النيابػة 

 العامة .

إف حسػػف سػػير العدالػػة انمػػا يتطمػػب مػػنح سػػمطة تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة  ثانيااًا:   

ا كاف ضركريا، كمػف ثػـ إسػباغ التكييػؼ السػميـ عمييػا، ْلنػو لممحكمة الجزائية برضافة ظركؼ مشددة إذ

إذا تػػدر الحكػػـ فػػي الكاقعػػة المرفكعػػة بيػػا الػػدعكل مػػف قبػػؿ النيابػػة العامػػة دكف إضػػافة الظػػرؼ المشػػدد 

المتتػػؿ بيػػا التػػي ثبػػت أثنػػاء المحاكمػػة، فػػاف مػػف شػػأنو إفػػالت المػػتيـ مػػف العقػػاب، كبالتػػالي ال يمكػػف 

اسػتقالالن  كذلػؾ ْلف الحكػـ عمػى الكاقعػة اْلتػمية يكػكف قػد أتػبح نيػائي  محاكمتو عف الظرؼ المشػدد

 .(1 كحاز قكة اْلمر المقضي

إف سمطة المحكمة في تعديؿ التكييؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة ال يسػتند إلػى أسػاس آخػر  ثالثًا:   

عػاؿ المػدعى بيػا مػف غير الذم أقيمت بو الدعكل، كبالتالي ال يحؽ ليا أف تناقش المتيـ عػف غيػر اْلف

ال كػاف حكيػا بػاطالن،  قبػؿ النيابػة العامػة، كمػا ال تسػتطيع إضػافة كقػائع جديػدة أك إبػداؿ كاقعػة بػأخرل كا 

ْلف التشػػريع االجرائػػي الفمسػػطيني يقػػـك عمػػى مبػػدأ الفتػػؿ التػػاـ مػػا بػػيف سػػمطة االتيػػاـ كسػػمطة الحكػػـ، 

ان غيػر الػذيف أحيمػكا إلييػا بمكجػب قػرار حيث ال يجكز ليا كػذلؾ أف تػدخؿ فػي الػدعكل الجزائيػة أشخاتػ

تعديؿ التكييؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة،   270حؽ لممحكمة كبمكجب المادة كالئحة االتياـ، كمف ثـ ي

كأف تتػػحح التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة المطركحػػة أماميػػا متػػى كػػاف مشػػكبان بعيػػب مػػف عيػػكب التكييػػؼ 

 .(2 الكاقعة التكييؼ القانكني السميـ عطاءإبقة عمييا كبالتالي رفعت فيو النيابة العامة أك المحكمة السا

أف يػػػػتـ التعػػػديؿ بمكجػػػػب مػػػػا تػػػـ استخالتػػػػو مػػػػف ظػػػركؼ ظيػػػػرت أثنػػػػاء  ذلػػػؾ يجػػػػب إلػػػػىضػػػافة إ 

التحقيقات التي قامت بيا النيابة العامػة، أك ظيػرت أثنػاء المحاكمػة، كمػا يجػب أف تكػكف ىػذه الظػركؼ 
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يـ الكاردة في قػرار كالئحػة االتيػاـ بحيػث تكػكف مرتبطػة بيػا ارتباطػان ال ذات تمة بالكقائع المنسكبة لممت

، كىػػذه السػػمطة الممنكحػػة لممحكمػػة الجزائيػػة مػػف شػػأنو تمكينيػػا أف تتػػحح مػػا يكػػكف قػػد (1 يقبػػؿ التجزئػػة

شػػػاب عمػػػؿ االتيػػػاـ أك التحقيػػػؽ الػػػذم قامػػػت بػػػو النيابػػػة العامػػػة مػػػف خمػػػؿ أك غمػػػكض أك قتػػػكر بعػػػدـ 

مػػػى كافػػػة العناتػػػر كالظػػػركؼ التػػػي شػػػمميا التحقيػػػؽ، كيعمػػػؿ ىػػػذه السػػػمطة الممنكحػػػة اشػػػتماؿ الكاقعػػػة ع

 .(2 لممحكمة استقالؿ كؿ مف سمطة الحكـ عف سمطة االتياـ كالتحقيؽ

كػذلؾ فػرف المشػرع  االجرائػي انمػػا يعتػرؼ لمقضػاء بسػمطتو بتحديػػد التػكرة المطابقػة لمحقيقػة لمػػا    

منسػػكبة لممػػتيـ كذلػػؾ بمجمػػكع العناتػػر كالظػػركؼ التػػي تكػػكف  كرد فػػي قػػرار كالئحػػة االتيػػاـ مػػف كقػػائع

التقة بالكاقعة أك تككف معيا كداخمة فػي الحركػة ااجراميػة التػي قػاـ بيػا المػتيـ كالتػي تكػكف ضػركرية 

الستكماؿ تمؾ الحركة كفحص ىذا السمكؾ مف قبؿ المحكمة المختتة لمكتػكؿ إلػى اسػتخالص مقػدار 

 .(3 قابجدارة تاحب ىذا السمكؾ بالع

ليػذا قضػػت محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية "إف محكمػػة االسػػتئناؼ كبتػػفتيا محكمػػة مكضػػكع مقيػػدة    

فػػي حكميػػا بتطبيػػؽ القػػانكف عمػػى الكقػػائع المطركحػػة أماميػػا فكػػاف عمييػػا التحقػػؽ مػػف الختػػائص التػػي 

المرفكعػػة بػػػو  أكجبيػػا القػػانكف لتػػكافر تمػػؾ الجريمػػة كتحقػػؽ أركانيػػػا كال تتقيػػد فػػي ذلػػؾ بػػالتكييؼ القػػانكف

الػػدعكل كمػػا كرد فػػي قػػرار االتيػػاـ كالئحتػػو التػػادرتيف مػػف النيابػػة العامػػة كعمييػػا أف تبحػػث الكقػػائع مػػف 

جميػػع الكجػػكه كتقضػػي بمػػا يثبػػت لػػدييا غيػػر مقيػػدة بالكتػػؼ الػػذم جػػاء برسػػناد النيابػػة العامػػة بػػؿ مػػف 

الفعػؿ طبقػان لمػؤدل كمفيػكـ  كاجبيا أف تطبؽ الكاقعة بالكتؼ التػحيح الػذم يسػباو القػانكف عمػى ذلػؾ

مف قانكف ااجراءات الجزائية الفمسطيني ْلف محكمة الدرجة اْلكلى لػـ تتقيػد بالكاقعػة التػي  270المادة 

                                                 

 231ِٚذّد ؽٗ، ِسجغ ظبثك، ص. 198(  إٌم١جٟ، ِسجغ ظبثك ص.1)

 850، ِسجغ ظبثك، ص.1982( ِذّٛد ٔج١ت دعٕٟ، ؽ2)

 188ٚص. 187ِٚذبظٕخ،  ِذّد ، ِسجغ ظبثك، ص. 853، ص.1982( دعٕٟ، ِذّد ٔج١ت، ِسجغ ظبثك،ؽ3)

 350ِظطفٝ، ِذّٛد ، ِسجغ ظبثك، ص. 
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قنعػػت بيػػا عنػػد تطبيػػؽ القػػانكف ممػػا أكقعيػػا فػػي فيػػـ خػػاطئ فػػي تطبيػػؽ القػػانكف اْلمػػر الػػذم أدل إلػػى 

المتيـ كنحف نجد بدكرنا أف مناط الفتؿ في الدعكل اختالؼ التكييؼ القانكني لمكقائع التي أقدـ عمييا 

بختػكص ىػذه الػتيـ يػدكر حػكؿ بيػاف مػا إذا كانػػت اْلفعػاؿ الماديػة التػي أقػدـ عمييػا المػتيـ المكتػػكفة 

بكاقعػػة النيابػػة العامػػة كالكاقعػػة الجرميػػة التػػي تكتػػمت إلييػػا محكمػػة الدرجػػة اْلكلػػى كالتػػي بينػػت محكمػػة 

ف الجػػػرائـ الكاقعػػػة عمػػػى أمػػػف الدكلػػػة قػػػد االسػػػتئناؼ حكميػػػا عمػػػى أسػػػاس ا نيػػػا  تشػػػكؿ جنايػػػة الخيانػػػة. كا 

جاءت في كثير مف اْلحكاؿ خالية مف الدقة كالكضكح مما يترؾ مجاالن كاسعان لالجتيػاد كسػمطة تقديريػة 

 .(1 ..."ير مف اْلفعاؿ ضمف دائرة التجريـكاسعة لمقضاء في إدخاؿ كث

ي ممتزمػة بالكقػائع المرفكعػة بيػا الػدعكل فػال تسػتطيع إضػافة كعميو فرف المحكمة الجزائية انما ى   

ال تكػكف  أفعاؿ أك كقائع جديدة مف شأنيا أف تشكؿ كاقعة مستقمة عف الكاقعة التي رفعػت بيػا الػدعكل كا 

 .(2 لـ تمتـز بحدكد الدعكل الجزائية

ارض ٍغ سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح َتؼ: اىفرع اىثاٍّ

 ٍثذأ تقُذ اىَسنَح تسذود اىذػىي اىدسائُح
 

لقد ذىب جانب مػف الفقػو إلػى القػكؿ بػأف مػنح المحكمػة الجزائيػة سػمطة تعػديؿ التكييػؼ القػانكني    

لمكاقعػػة مػػف شػػأنو ااخػػالؿ بمبػػدأ تقيػػد المحكمػػة بحػػدكد الػػدعكل الجزائيػػة  ْلف المحكمػػة مقيػػدة بطمبػػات 

عكل الجزائية ما ىي إال كسػيمة لمنيابػة العامػة فػي طػرح الختػكمة الجزائيػة النيابة العامة باعتبار أف الد

عمى المحكمة، كبالتالي تككف المحكمة ممتزمة بنظر الدعكل بالختكمة كما طرحتيا النيابة العامة مف 

                                                 

 ظىٍح اىقعاء واىتشرَغ فٍ فيسطُِ اىَقتفٍٍْ،   12/04/2010فظً ثزبز٠خ  2010ٌعٕخ  1( ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ 1)

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=61806 

 492( اٌذٍجٟ، ِذّد ظبٌُ ، ٚاٌصػْٕٛ ، ظ١ٍُ ، ِسجغ ظبثك، ص.2)
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حيث الكقائع كاْلشخاص كتكالن إلى الحكـ بمكضكع الدعكل المرتبط بالكاقعة المرفكعة مف قبػؿ النيابػة 

ال يككف الحكـ باطالن الع  .(1 امة كال تتجاكزىا إلى غيرىا، كا 

كقد استند ىذا الرأم مف الفقو إلى أف االتياـ  انما يستند إلى أساس غير االتياـ الذم رفعت بػو    

الدعكل، مفرقان ما بيف تعديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة، كبػيف تاييػر ىػذا التكيػؼ ، كىػذا مػا تػـ 

ؽ امراء السابقة المؤيدة لتعديؿ التكييؼ القػانكني لمكاقعػة مػف قبػؿ المحكمػة، بااضػافة إلػى الخمط بو كف

أف قياـ المحكمة برضافة ظرؼ مشدد لمكاقعة المرفكعة بيا الدعكل الجزائية يشكؿ كاقعة مستقمة تختمؼ 

قمة، لكػكف أف عف الكاقعػة االتػمية المرفكعػة بيػا الػدعكل، كالتػي تكػكف تػالحة لمحكػـ فييػا بتػكرة مسػت

المحكمة إذا ما أتدرت قراران ببراءة المتيـ مف الكاقعة اْلتػمية التػي رفعػت بيػا الػدعكل الجزائيػة، فرنيػا 

بػػذات الكقػػت تممػػؾ محاكمتػػو عػػف الكاقعػػة الجديػػدة متػػى كانػػت الػػدعكل قػػد رفعػػت إلييػػا حسػػب اْلتػػكؿ 

 .(2 كالقانكف كذلؾ بشرط عدـ االخالؿ بحجية الحكـ المقضي بو

إلى انعداـ اْلساس القانكني اضافة الظركؼ المشددة المشكمة لكاقعة مستقمة عف الكاقعػة  نظران ك    

بمعػػزؿ عػػف  انكف االجػػراءات المتػػرمقػػمػػف  308نػػو ال يجػػكز تفسػػير المػػادة رف المرفكعػػة بيػػا الػػدعكل 

ي ال تشكؿ . فرضافة الظركؼ المشددة  انما ىي قاترة عمى الكقائع الت(3 مف ذات القانكف 307المادة 

كقػػػائع مسػػػتقمة ناىيػػػؾ عػػػف ااخػػػالؿ بحقػػػكؽ الػػػػدفاع رغػػػـ تنبيػػػو المػػػتيـ عمػػػى التكييػػػؼ الجديػػػد لمكاقعػػػػة 

 .(4 الجرمية

ف مػػػف كاجػػػب القاضػػػي الجزائػػػي االلتػػػزاـ بمػػػا جػػػاء بقػػػرار االتيػػػاـ كمػػػا جػػػاء بيػػػا مػػػف كقػػػائع أكمػػػا    

ظان عمى عدـ الخركج عف ميمتو كىي كتكيفات قانكنية بعدـ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية كذلؾ حفا
                                                 

 154، ص.2( ظالِخ، ِأِْٛ ، ِسجغ ظبثك، ط1)

 335ص. – 334، ػجد إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، ص.( اٌؼٛػ2ٟ)

ِٓ لبْٔٛ  241ٚ 154ٚ 270ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجٕبئ١خ اٌّظسٞ ٠ٚمبثٍٙب اٌّبدح  308ٚ 307( زاجغ اٌّبدح 3)

 اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ.

 234( ؽٗ، ِذّٛد ، ِسجغ ظبثك، ص.4)
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الفتؿ بالكاقعة مكضػكع الػدعكل لضػماف حيػاد القاضػي الػذم يمثػؿ جػكىر العدالػة، كبعكػس ذلػؾ يكػكف 

لػػػى  الضػػػمانات الخاتػػػة بػػػالمتيـ إكذلػػػؾ بااضػػػافة  ،(1 القاضػػػي قػػػد جمػػػع بػػػيف سػػػمطة االتيػػػاـ كالحكػػػـ

ف إضػػػافة الظػػػركؼ ال مشػػػددة كالتػػػي تشػػػكؿ كقػػػائع جديػػػدة بختػػػكص التحقيػػػؽ كااحالػػػة إلػػػى المحكمػػػة كا 

 .(2 مستقمة لف يستفيد منيا المتيـ

ف ما تـ إضافتو إلى الكاقعة اْلتمية المرفكعة بيا الدعكل انمػا يشػكؿ جريمػة مسػتقمة، خاتػة     كا 

كأف المػػتيـ يػػػتـ محاكمتػػو عمػػػى كاقعػػة تختمػػػؼ عمػػى الكاقعػػػة اْلتػػيمة كال سػػػيما العقكبػػة، بااضػػػافة إلػػػى 

ىا كأركانيا عف الكاقعة اْلتمية، كبالتالي ال يتح القكؿ أف المتيـ يحاكـ عمػى ذات االختالؼ بعناتر 

الكاقعػة المرفكعػة بيػا الػدعكل كالتػي تػـ التحقيػؽ فييػػا مػف قبػؿ النيابػة العامػة كالتػي أحيمػت بمكجػب قػػرار 

 .(3 كالئحة االتياـ مف قبميا

يػػا جريمػػة مسػػتقمة عػػف الكاقعػػة د ذاتلػػذلؾ فػػرؽ  جانػػب مػػف الفقػػو  مػػا بػػيف الكاقعػػة التػػي تشػػكؿ بحػػ   

التي رفعت بيا الدعكل مػف قبػؿ النيابػة العامػة، مثػؿ أف يكػكف المػتيـ شػريكان فػي جريمػة سػرقة،  االخرل

كمف ثـ يتػبح متػدخؿ بػدؿ شػريؾ، كالػذم يجػكز فييػا محاكمػة المػتيـ عػف الػكاقعتيف كعػف الكاقعػة التػي 

ة التػي رفعػت بيػا الػدعكل، مثػؿ القتػؿ المقتػرف بجنايػة تشكؿ بحد ذاتيا كاقعة جديدة كمسػتقمة عػف الكاقعػ

أك جنحػة السػرقة، فالقتػؿ جريمػة مسػػتقمة ككاقعػة السػرقة تشػكؿ كاقعػة مسػػتقمة عػف الكاقعػة اْلتػمية، كمػػا 

يعتبراف جريمة كاحدة ذات عقكبة مشددة، كبالتالي يجكز محاكمة المتيـ عف الكاقعة اْلتػمية كمحاكمػة 

                                                 

ٚؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ  324ِذّٛد ، ِسجغ ظبثك، ص.ٚاٌمجالٚٞ،  112ظبثك، ص.( اٌشٛازثٟ، ػجد اٌذ١ّد ،ِسجغ 1)

 234ظبثك، ص.

 338( اٌؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، ص.2)

 339( اٌؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، .ص3)
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، أم أف عمى المحكمة إحالػة الكاقعػة ( 1 ية إذا ما تـ رفعيا مف قبؿ النيابة العامةالمتيـ عف الكاقعة الثان

 الجديدة كالتي ظيرت أثناء التحقيؽ النيائي بالجمسة إلى النيابة العامة التخاذ ما تراه مناسبان.

كعميػػػو كعمػػػى ضػػػكء مػػػا جػػػاء آنفػػػان مػػػف اتجاىػػػات مؤيػػػدة كمعارضػػػة لسػػػمطة المحكمػػػة فػػػي تعػػػديؿ    

القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة، فػػرنني أرل  أف مػػف حػػؽ المحكمػػة تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة  التكييػػؼ

الجرمية، ما دامت المحكمة ىي المختتة بتعديؿ التكييؼ لككنيا قػد اسػتخدمت حقيػا فػي تقػدير اْلدلػة 

عطائيػػا كالكقػػائع كالظػػركؼ كعناتػػر الكاقعػػة المعركضػػة أماميػػا، كالتػػي رفعػػت مػػف قبػػؿ النيابػػة العامػػ ة كا 

التكييػػؼ القػػانكني السػػميـ، لكػػف إذا اكتشػػفت أم كقػػائع أك ظػػركؼ جديػػدة فػػرف مػػف كاجبيػػا االعتػػداد بيػػا 

كتعديؿ التكييؼ دكف االعتػداد بػالتكييؼ القػانكني الػذم أسػباتو النيابػة العامػة عمييػا  ْلف إحالػة الكاقعػة 

تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني مػػا ىػػك إال  لمنيابػػة العامػػة مػػرة أخػػرل مػػف شػػأنو تعطيػػؿ سػػير العدالػػة، كمػػا إف

 .استثناءن  لمبدأ تقيد المحكمة بحدكد الدعكل الجزائية سكاء العينية أك الشختية

 

 

 

 

                                                 

 192( ِذبظٕخ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص.1)
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ّطا  سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح : اىَثسث اىثاٍّ

 اىدرٍُح
 

لجزائية في تعديؿ التكييؼ القانكني لقد اختمؼ الفقو كالقضاء حكؿ تحديد نطاؽ سمطة المحكمة ا   

لمكاقعة الجرمية، رغـ أف كؿ مف التشريع الفمسطيني، كالمترم، كاْلردني قد اعترؼ بحؽ المحكمة في 

ىػػذا التعػػػديؿ كال سػػيما فيمػػػا يتعمػػؽ بػػػالظركؼ التػػػي تممػػؾ المحكمػػػة إضػػافتيا إلػػػى الكاقعػػة المرفكعػػػة بيػػػا 

لؾ الجية تػاحبة الحػؽ فػي تعػديؿ تمػؾ الكاقعػة، كعميػو فرننػا الدعكل أماميا مف قبؿ النيابة العامة، ككذ

سػػكؼ نتنػػاكؿ فػػي ىػػذا المبحػػث نطػػاؽ سػػمطة المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تكييػػؼ الكاقعػػة الجرميػػة مػػف خػػالؿ 

 تقسيـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب عمى النحك التالي:

 لجرمية.المطمب اْلكؿ: الجية تاحبة الحؽ في تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة ا

 المطمب الثاني: حاالت تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية.

المطمػػػب الثالػػػث: سػػػمطة المحكمػػػة المختتػػػة فػػػي اتػػػالح الخطػػػأ المػػػادم كتػػػدارؾ السػػػيك فػػػي قػػػرار 

 كالئحة االتياـ 
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 اىدهح صازثح اىسق فٍ تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح: وهاىَطية األ
 

اؤؿ عػػػف الحػػػديث عػػػف نطػػػاؽ سػػػمطة المحكمػػػة الجزائيػػػة فػػػي تعػػػديؿ التكييػػػؼ القػػػانكني يثػػػكر التسػػػ   

لمكاقعػػة الجرميػػة، مػػا ىػػك نػػكع المحػػاكـ الػػذم يحػػؽ ليػػا ممارسػػة ىػػذا الحػػؽ كىػػؿ يقتتػػر ىػػذا الحػػؽ عمػػى 

محػاكـ الدرجػػة اْلكلػػى، أـ يتعػػداىا لمحكمػػة الدرجػػة الثانيػػة، كىػؿ يقتتػػر ىػػذا الحػػؽ فقػػط عمػػى المحكمػػة 

أـ يحؽ لمنيابة العامة تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعػة الجرميػة رغػـ خػركج الػدعكل مػف حكزتيػا الجزائية 

 كدخكليا إلى حكزة القضاء؟

كلرجابػػة عػػف مثػػؿ ىػػذه التسػػاؤالت ال بػػد مػػف تقسػػيـ ىػػذا المطمػػب إلػػى فػػرعيف نتنػػاكؿ فػػي الفػػرع    

كاقعة الجرمية، كفي الفرع الثاني حؽ اْلكؿ ماىية المحكمة تاحبة الحؽ في تعديؿ التكييؼ القانكني لم

 النيابة العامة في طمب تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية.

 اىَسنَح اىَختصح تتؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح: اىفرع األوه
 

ال جػػداؿ بػػػيف كػػػؿ مػػػف الفقػػػو كالقضػػػاء حػػػكؿ سػػػمطة محكمػػػة الدرجػػػة اْلكلػػػى فػػػي تعػػػديؿ التكييػػػؼ    

لمكاقعة الجرميػة، حيػث يقتتػر ىػذا الجػدؿ حػكؿ مػدل سػمطة محكمػة الدرجػة الثانيػة  المحكمػة  القانكني

االستئنافية( فػي تعػديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة كذلػؾ عمػى غػرار سػمطتيا فػي تاييػر التكييػؼ 

 .(1 القانكني لمكاقعة الجرمية، كما تـ بيانو سابقان مف ىذه الدراسة

مف الفقو الى أف سمطة المحكمة في تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية  ليذا ذىب جانب    

انما يقتتر عمى محكمة الدرجة اْلكلى دكف محكمة االستئناؼ، كذلؾ باعتبار أف إعطاء مثؿ ىذه 

السمطة إلى محكمة االستئناؼ مف شأنيا حرماف المتيـ مف درجة مف درجات التقاضي، كذلؾ بالنسبة 

اقعة المعدلة كالتي حككـ بمكجبيا المتيـ أماـ محكمة االستئناؼ عند إضافتيا لعنتر أك لتكييؼ الك 

                                                 

 .752( ػجد اٌعزبز، فٛش٠خ، ِسجغ ظبثك،ص1)
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ظرؼ جديد عما ىك ثابت في قرار االتياـ أك أمر ااحالة التادر مف النيابة العامة، حتى إف تـ تنبيو 

 .(1 المتيـ بالتكييؼ القانكني لمكاقعة المعدلة

االستئناؼ ليا الحؽ في تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة  لى أف محكمةإكما استند ىذا الجانب    

الجرمية، كلكنيا ال تممؾ الحؽ في تعديميا  باعتبار أف محكمة االستئناؼ ليا سمطة تايير التكييؼ 

القانكني لمكاقعة مع إبقاء الكقائع المرفكعة إلييا دكف تايير، كال سمطة ليا في تعديؿ التكييؼ القانكني 

فة كقائع جديدة لـ ترد في قرار كالئحة االتياـ الكاردة مف قبؿ النيابة العامة، كىذا مف لمكاقعة برضا

 .(2 شأنو حرماف المتيـ مف درجة مف درجات التقاضي

انكف االجراءات الفمسطيني التي مف ق 270تت عميو المادة ف ما يعزز ىذا الجدؿ ىك ما نأكنرل    

مى أف ال يبنى ىذا التعديؿ عمى كقائع لـ تشمميا البينة ، "يجكز لممحكمة أف تعدؿ التيمة ع نتت

 .(3 المقدمة ..."

، كالتي نتت "لممحكمة أف تاير في انكف االجراءات المترممف ق 308كدتو  ـ. أكىذا ما    

 حكميا الكتؼ القانكني لمفعؿ المسند إلى المتيـ كليا تعديؿ التيمة".

ذ إ، انكف االجراءات االردنيمف ق 234في نص المادة  اْلردنيكبالمثؿ فعؿ المشرع  االجرائي    

نتت "يجكز لممحكمة أف تعدؿ التيمة كفقان لمشركط التي تراىا عادلة عمى أف ال يبنى التعديؿ عمى 

كقائع لـ تشمميا البينة المقدمة"، كنتيجة  لما تقدـ  انقسـ الفقو كالقضاء بيف مؤيد كمعارض لسمطة 

 ستئنافية( في تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية.محكمة الدرجة الثانية  اال

                                                 

 371( اٌؼٛػٟ ،ػجد إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، ص.1)

 208(  ؽٗ ، ِذّٛد ، ِسجغ ظبثك، ص.2)

ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّذبوّبد اٌجصائ١خ  234ِٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌجٕبئ١خ اٌّظسٞ ٚاٌّبدح  308( ٠مبثٍٙب اٌّبدح 3)

 األزدٟٔ.
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لى  القكؿ أف مف حؽ محكمة الدرجة الثانية أم محكمة االستئناؼ تايير أك إفذىب اتجاه      

تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية كما ىك الحاؿ أماـ محكمة الدرجة اْلكلى، مستنديف في ذلؾ 

، التي جاء  فييا نص بختكص تايير أك تعديؿ التكييؼ القانكني (1 جزائيةإلى أف أغمب التشريعات ال

لمكاقعة عمى إطالقو، كلـ يتـ حتر محكمة بعينيا بيذا الحؽ، بااضافة إلى اف محكمة االستئناؼ 

نما ىي مجرد إكعند إجراءىا التكييؼ القانكني لمكاقعة ال تقكـ برضافة ظركؼ أك كقائع جديدة، 

لمكقائع المرفكعة بيا الدعكل، كىذا التايير أك التعديؿ ال تممكو المحكمة إال أثناء نظر  عناتر استنادان 

 .(2 الدعكل كقبؿ الحكـ فيو

مف كاجب محكمة االستئناؼ كفي حاؿ تايير أك تعديؿ التكييؼ القانكني  فرذلؾ فإضافة إلى    

كذلؾ فانو كمف كاجب محكمة لمكاقعة الجرمية تنبيو المتيـ إليو كمنحو أجالن لتحضير دفاعو، 

االستئناؼ أف تراقب تحة تكييؼ الكاقعة الجرمية الكارد في حكـ محكمة الدرجة اْلكلى، كليا أف 

ف كانت مقيدة بمكضكع االستئناؼ إال أنيا غير مقيدة باْلسماء  تتحح اْلخطاء الكاردة فيو، فيي كا 

كتفتؿ في الدعكل عمى أساس  التي كردت فيو، كذلؾ مف الكجب عمييا أف تستعمؿ ىذا الحؽ

التكييؼ القانكني السميـ لمكاقعة الجرمية المعركضة أماميا، كذلؾ استنادان إلى إرادة المشرع في التجريـ 

نما مكجو لمقضاء  .(3 كالعقاب، باعتبار أف ىذا المبدأ ليس مكجو فقط لممشرع  كا 

                                                 

ِٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌجٕبئ١خ اٌّظسٞ ٚاٌّبدح   308ِٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕ١خ ٚاٌّبدح  270( اٌّبدح 1)

 ِٓ لبْٔٛ االجساءاد اٌجصائ١خ االزدٟٔ.  234

 593( اٌّسطفبٚٞ ، دعٓ ، ِسجغ ظبثك، ص.2)

 367( ظ٠ٍُٛ، ِذّد ، ِسجغ ظبثك، ص.3)



 119 

لكاقعة المعركضة أماميا أنيا نتب كتطبيقان لذلؾ فرنو إذا كانت محكمة الدرجة اْلكلى قد كيفت ا

فرف محكمة االستئناؼ  ليا  أف  1960لسنة   انكف العقكبات االردنيمف ق  417كفؽ أحكاـ المادة 

 (.1مف ذات القانكف   422تاير التكييؼ القانكني لمكاقعة باعتبارىا خيانة أمانة كفؽ احكاـ المادة  

انكف االجػػػػراءات مػػػػف الفقػػػػو، باعتبػػػػار أف  قػػػػالثػػػػاني فرننػػػػا نؤيػػػػد مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو االتجػػػػاه  كبػػػػدكرنا   

قػػػد جػػػاء الػػػنص تػػػراحة كعمػػػى اطالقػػػو حيػػػث لػػػـ يحػػػدد محكمػػػة بعينيػػػا  270كفػػػي المػػػادة  يالفمسػػػطين

السػػتعماؿ ىػػذا الحػػؽ فػػي تاييػػر أك تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة، بااضػػافة إال أف محكمػػة 

ة الدرجػػة اْلكلػػى، كمػػا  أنيػػا محكمػػة قػػانكف حينمػػا االسػػتئناؼ ىػػي محكمػػة مكضػػكع شػػأنيا شػػأف محكمػػ

تنظػػر محكمػػة البدايػػة  فػػي الػػدعكل بتػػفتيا محكمػػة اسػػتئناؼ بختػػكص الطعػػف بالقضػػايا الجنحكيػػة ، 

كبالتالي فرف مف الكاجب عمييا تطبيؽ تحيح القانكف كليس رختة ليا تقػكـ بػو متػى شػاءت أك تتركػو 

 متى شاءت.

"نجػػػد أف محكمػػػة االسػػػتئناؼ كبكتػػػفتيا محكمػػػة  :بأنػػػوينية ليػػػذا قضػػػت محكمػػػة الػػػنقض الفمسػػػط   

ف كانػػػت مقيػػػدة بػػػنفس الكقػػػائع المرفكعػػػة بيػػػا الػػػدعكل إلييػػػا إال أنيػػػا ليسػػػت مقيػػػدة بالكتػػػؼ  مكضػػػكع كا 

القػػانكني الػػذم أعطتػػو النيابػػة العامػػة إذان إف مػػف كاجبػػات المحكمػػة أف تعطػػي الكقػػائع المطركحػػة أماميػػا 

مػف قػػانكف  270راعػاة أف التعػػديؿ المنتػكص عميػػو فػي تػريح المػػادة كتػفيا القػانكني التػػحيح مػع م

ااجراءات الجزائية، إنمػا يعنػي تعػديؿ الكتػؼ مػع اابقػاء عمػى الكقػائع فػرذا اسػتبعدت المحكمػة بعػض 

ىػػذه الكقػػائع لعػػدـ ثبكتيػػا فرنػػو ينباػػي  عمييػػا تبرئػػة المػػتيـ مػػف الكقػػائع التػػي لػػـ تثبػػت ثػػـ تعػػديؿ الكتػػؼ 

دانتو بيا"لمكقائع الثابت  .(2 ة كا 

                                                 

 1067(  اٌمبػٟ ،ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص.1)

 اىَقتفٍ ٍْظىٍح اىقعاء واىتشرَغ فٍ فيسطُِ، 25/11/2014طدز ثزبز٠خ  207/2014( ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ 2)

 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=96428ِسجغ  ظبثك 
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 زق اىُْاتح اىؼاٍح فٍ غية تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح: اىفرع اىثاٍّ
 

      مػػػػف 271ة كفقػػػػان لػػػػنص المػػػػادة لقػػػػد أشػػػػرنا سػػػػابقان فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة أف مػػػػف حػػػػؽ النيابػػػػة العامػػػػ   

بمكجػب طمػب تقدمػو النيابػة  تايير التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة كذلػؾ انكف االجراءات الفمسطينيق

العامة إلى المحكمة المختتة أثناء نظر الدعكل أك قبؿ إقفاؿ باب المرافعة سكاء كاف الطمب كتابيان أك 

شفكيان اك مف خالؿ المرافعة النيائية حيث تطمب فيو تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعػة الجرميػة المرفكعػة 

اء التحقيػؽ النيػػائي التػي تقػكـ بػػو المحكمػة المختتػػة إال أف بيػا الػدعكل باعتبػػار أنيػا ظيػرت أثنػػاء إجػر 

 .(1 اْلخذ برأم النيابة غير ممـز باعتبار أف المحكمة ىي تاحبة التالحية في تكييؼ الكاقعة

كعمػػى ضػػكء مػػا سػػبؽ نػػرل  أنػػو يسػػرم عمػػى تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة بنػػاءن عمػػى    

ى التايير  كال حاجة لتكرار ما تـ سياقو في الفتؿ اْلكؿ لما فػي ذلػؾ طمب النيابة العامة ما يسرم عم

سياب ال مبرر لو .  مف تكرار كا 

زاالخ تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح فٍ اىقاّىٍّ اىفيسطٍُْ : اىَطية اىثاٍّ

 واىَصرٌ واألردٍّ
 

،  اجػػػراءات اردنػػػي 234كالمػػػادة  اجػػػراءات فمسػػػطيني 270يتبػػػيف لنػػػا مػػػف نػػػص  كػػػؿ مػػػف المػػػادة    

إنيما  قد نتتا تراحان عمى حؽ المحكمة الجزائية في تعديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة، حيػث 

عمى اف "يجكز لممحكمة أف تعدؿ التيمػة عمػى أف ال يبنػى ىػذا التعػديؿ عمػى كقػائع  270نتت المادة 

كالتػػػي نتػػػت "يجػػػكز  االجػػػراءات االردنػػػيانكف قػػػ 214لػػػـ تشػػػمميا البينػػػة المقدمػػػة ..." كيقابميػػػا المػػػادة 

لممحكمة أف تعدؿ التيمة كفقان لمشركط التي تراىا عادلة عمى أف ال يبنى التعديؿ عمى كقائع لػـ تشػمميا 

 البينة المقدمة ...".

                                                 

ِٓ اٌمساز ثمبْٔٛ ثشأْ  8اٌّؼدٌخ ثّٛجت اٌّبدح  302زاجغ اٌّبدح  -.ٚة85ػجد اٌعزبز فٛش٠خ ،ِسجغ ظبثك ،ص-أ( 1)

 ٘رٖ اٌدزاظخ. ِٓ  78_75.ص أفب زاجغ -ٚط.2014ٌعٕخ  17رؼد٠ً لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ زلُ 
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كعميػو فػػرف كػػؿ مػف الػػنص الفمسػػطيني ك اْلردنػػي قػد نتػػا تػػراحة عمػػى لفػظ الكقػػائع، كلػػـ ينتػػا    

فػظ الظػركؼ فقػد ، كذلػؾ بعكػس المشػرع المتػرم الػذم نػص تػراحان عمػى لعمى لفظ الظركؼ المشددة

" لممحكمػػة اف تايػػر فػػي حكميػػا الكتػػؼ القػػانكني لمفعػػؿ المسػػند  قػػانكف االجػػراءات  308نتػػت المػػادة 

لممػػػتيـ كليػػػػا تعػػػػديؿ التيمػػػػة برضػػػػافة الظػػػػركؼ المشػػػػددة التػػػػي تثبػػػػت مػػػػف التحقيقػػػػات اك المرافعػػػػات فػػػػي 

 الجمسة".

كؼ نتحدث في ىذا المطمب عف حاالت تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية في كعميو فرننا س 

كؿ مف التشريع كالقضػاء الفمسػطيني كاْلردنػي لتشػابو النتػكص فػي الفػرع اْلكؿ فػي حػيف نتحػدث عػف 

 حاالت تعديؿ التكييؼ القانكني في التشريع كالقضاء المترم في الفرع الثاني.

اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح فٍ مو ٍِ اىتشرَغ  زاالخ تؼذَو: اىفرع األوه

 واىقعاء اىفيسطٍُْ واألردٍّ
 

انكف قػػمػػف  234كالمػػادة   قػػانكف االجػػراءات الفمسػػطينيمػػف 270باسػػتقراء نػػص كػػؿ مػػف  المػػادة    

لػػـ نجػػده أنػػو قػػد اسػػتخدـ لفػػظ الكقػػائع كىػػي كممػػة أكسػػع معنػػى مػػف لفػػظ الظػػركؼ   االجػػراءات االردنػػي

الكاردة في قانكف ااجراءات الجنائية المترم، كىذا مف شأنو  اف يؤدم الى عػدـ حتػكؿ أم المشددة 

لػػبس أك غمػػكض يعتػػرم مػػا يػػدخؿ ضػػمف نطػػاؽ سػػمطة المحكمػػة الجزائيػػة عػػف تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني 

 كما ىك منسكب لممتيـ.

عمى إضافة ىػذه  فالكقائع تشمؿ عناتر جديدة أك أركاف أك ظركؼ لمكاقعة عمى نحك قد يترتب   

العناتر كاْلركاف كالظركؼ التي أقيمت البينة عمييا في مرحمة التحقيؽ النيائي أثناء المحاكمة، كالتي 
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لـ ترد في قرار كالئحة االتياـ التادرة عػف النيابػة العامػة تعػديالن فػي التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة 

 .(1 المرفكعة بيا الدعكل

يمكننا حتػر حػاالت تعػديؿ التكييػؼ القػانكني  لمكاقعػة فػي كػؿ مػف القػانكني  كبناءن عمى ما تقدـ   

انكف قػػػػمػػػػف  270الفمسػػػػطيني كاْلردنػػػػي كفقػػػػا لمفيػػػػكـ كممػػػػة الكقػػػػائع الػػػػكاردة فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف نػػػػص المػػػػادة 

 بالحاالت التالية:  انكف االجراءات المترمقمف  234كالمادة  االجراءات الفمسطيني

 الحالا األولى: 

 تصل بالركن المادي لمواةعاالتعديل الم

قػػد ذكرنػػا فيمػػا سػػبؽ أف المحكمػػة الجزائيػػة مقيػػدة بالكقػػائع المرفكعػػة بيػػا الػػدعكل الجزائيػػة، إال أف    

قػػػد أكردت اسػػػتثناء لمػػػنح المحكمػػػة   اجػػػراءات اردنػػػي 234، كالمػػػادة  اجػػػراءات فمسػػػطيني 270المػػػادة 

دعكل كالتػي ثبػت أثنػاء المرافعػة بالجمسػة كالػكاردة سمطة تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعػة المرفكعػة بيػا الػ

بػػػالتحقيؽ االبتػػػدائي كلػػػك لػػػـ تػػػذكر بقػػػرار كالئحػػػة االتيػػػاـ، كذلػػػؾ لمػػػنح المحكمػػػة برضػػػافة ىػػػذه الظػػػركؼ 

الجديػػدة بمػػا ال يخػػرج عػػف الكاقعػػة االتػػمية عػػف جكىرىػػا، حيػػث يتحقػػؽ التماثػػؿ بػػيف تمػػؾ المرفكعػػة بيػػا 

كفػػػؽ التعػػػديؿ المتعمػػػؽ بػػػالركف المػػػادم لمكاقعػػػة بعناتػػػرىا الثالثػػػة أم الػػػدعكل، كالكاقعػػػة المحكػػػـك فييػػػا، 

 السمكؾ كالنتيجة كالرابطة السببية بينيما.

كليػػذا قضػػت محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية "كنجػػد كػػذلؾ أف الفقػػو كالقضػػاء قػػد اسػػتقر عمػػى أنػػو إذا    

ماديػان أك مينيػان فػرف ذلػؾ  أخطأ الجراح أك الطبيب خطأ يسيران في جراحتو أك في طبو سكاء أكػاف الخطػأ

يعػد مػػف العكامػػؿ المألكفػة التػػي ال تقطػػع رابطػة السػػببية بػػيف فعػؿ الجػػاني كبػػيف النتيجػة النيائيػػة اتػػابة 

المجني عميو، أك إذا ألجأتو الظركؼ الطبية إلى إجراء عممية تعتبر ىامة جدان انقاذ حياة المتاب إال 
                                                 

 594، ِسجغ ظبثك، ص. شرذ قاّىُ اصىه اىَسامَاخ اىدسائُح( اٌعؼ١د، وبًِ ، 1)
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أ الطبيػب خطػأ جسػيمان غيػر ممكػف تكقعػو كال متفػؽ مػع السػير أنو لـ يفمح في إنقػاذ حياتػو، أمػا إذا أخطػ

العػػػادم لامػػػكر فيجػػػب عندئػػػذ القػػػكؿ بانقطػػػاع السػػػببية بػػػيف ىػػػذا الفعػػػؿ كبػػػيف النتيجػػػة النيائيػػػة اتػػػابة 

المجني عميو، كأنو إذا قاـ الجرح برجراء جراحة غير تمػؾ التػي اقتضػتيا إتػابة المتػاب كتػكفي نتيجػة 

ية بػيف ااتػابة كالكفػاة. كعميػو فػرف رابطػة السػببية لفعػؿ االعتػداء عميػو بضػربو لذلؾ تنقطع رابطة السبب

بعتى مف قبؿ المستأنؼ عمى رأسو كبيف النتيجة كىػي كفاتػو انمػا تبقػى قائمػة كيكػكف مسػؤكالن فػي ىػذه 

 .(1 النتيجة"

ف اشػترؾ عػدة أشػخاص فػي مشػاجرة نجػـ عنيػا كفػاة كتعػذر معرفػة الفاعػ    ؿ كما قضػت  أيضػان "كا 

بالذات عكقب كؿ مف اشترؾ منيـ في اْلفعاؿ ااجرامية التي نجـ عنيػا المػكت بالعقكبػة المقػررة قانكنػان 

لمجريمة المقترفة  كىي الضرب المفضػي لممػكت( بعػد تخفيضػيا إلػى نتػفيا فرنػو ينباػي عمػى كػؿ ذلػؾ 

الجنايػػة التػػي  أنػػو كػػاف عمػػى محكمػػة االسػػتئناؼ تعػػديؿ كتػػؼ التيمػػة المسػػندة لممتيمػػيف الطػػاعنيف مػػف

مػػػف قػػػانكف  338أدينػػػكا بيػػػا كبكتػػػفيا المعػػػدؿ كىػػػي المشػػػاجرة النػػػاجـ عنيػػػا قتػػػؿ خالفػػػان ْلحكػػػاـ المػػػادة 

كالحكػػػـ عمػػػى كػػػؿ كاحػػػد مػػػنيـ بالعقكبػػػة المقػػػررة ليػػػا قانكنػػػان إلػػػى جنايػػػة الضػػػرب  1960العقكبػػػات لسػػػنة 

 .(2 كف العقكبات"مف قان 338بداللة المادة  330المفضي إلى المكت طبقان ْلحكاـ المادة 

ما محكمة التمييز اْلردنية  فقد قضت "إذا كاف المميز ضدىا بعد أف كضعت مكلكدىا المجني أ   

عميو ككجدت أنو مشكه الخمقة كقامػت بطعنػو بالسػكيف إال أف ااتػابات التػي أتػيب بيػا الطفػؿ كانػت 

نمػػا الكفػػاة نجمػػت عػػف نقػػص فػػي نمػػك المراكػػز  جركحػػان سػػطحية لػػيس مػػف شػػأنيا أف تػػؤدم إلػػى كفاتػػو كا 

                                                 

  ٍىقغ قاّىُ،21/10/1998فظً ثزبز٠خ  756/98لُ ( ٔمغ فٍعط١ٕٟ ز1)

 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=7706&spell=0&highlight=756  

 إزاىح اىذػىي اىدْائُح ٍِ سيطح اىتسقُق إىً قعاء اىسنٌ جد إٌّؼُ، ٚظ١ٍّبْ، ػ 57ٔج١ً ػّس، ِسجغ ظبثك، ص.

 228ِسجغ ظبثك، ص.

ٍدَىػح اىَثادئ اىقاّىُّح اىصادرج ػِ ٍسنَح ، 03/10/2012طدز ثزبز٠خ  174/2011( ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ 2)

 153، ِسجغ ظبثك، ص. اىْقط اىفيسطُُْح
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الرئيسية المكجكدة في دماغو كعمػى اْلخػص مركػز التػنفس فػرف فعػؿ المميػز ضػدىا ىػك شػركع فػي قتػؿ 

 .(1 ما داـ أف ىذا الفعؿ لـ يكف لو أم دخؿ في حتكؿ الكفاة

كما قضت محكمة التمييز اْلردنية " إذا أشارت الكقائع الجنائية إلى أف المتيـ قد أخرج مسدسػو    

المرخص كأطمؽ منو النار عمى المجني عميو اْلكؿ حيث أتابو في منطقة الكتػؼ كالفخػذ ثػـ قػاـ غير 

بعد ذلؾ برطالؽ النار عمى المجني عميو الثاني حيث أتػابو تحػت اابػط كفػي منطقػة الرسػم فػرف ىػذه 

اْلفعػػػاؿ التػػػي تػػػدرت عػػػف المػػػتيـ تػػػدؿ عمػػػى أف نيتػػػو اتجيػػػت إلػػػى قتػػػؿ المجنػػػي عمييمػػػا فػػػي آف كاحػػػد 

مػػػػف قػػػػانكف العقكبػػػػات لسػػػػنة  326تشػػػػكؿ أفعػػػػاؿ المػػػػتيـ جػػػػـر الشػػػػركع بالقتػػػػؿ خالفػػػػان ْلحكػػػػاـ المػػػػادة ك 

1960" 2). 

كما قضػت أيضػان "إف إقػداـ المػتيـ عمػى طعػف المجنػي عميػو فػي مقتػؿ كبآلػة قاتمػة أثنػاء مشػاجرة    

نػي عميػو لػتـ القتػؿ يدؿ عمػى أف المػتيـ قػد أقػدـ عمػى ىػذا الفعػؿ قتػدان كلػكال الجراحػة التػي أجريػت لممج

فيعتبر بيذه الحالة أنو قد أتـ جميػع اْلفعػاؿ الالزمػة لحتػكؿ القتػؿ كلكػف حالػت أسػباب مانعػة ال دخػؿ 

ارادتػو فييػا حالػت دكف إتمػاـ الجريمػة المقتػكدة كيعتبػر فعمػو شػركع بالقتػؿ لػيس إيػذاء مػا داـ أنػو قبػؿ 

 .(3 المخاطرة فارتكب ىذا الجـر كبحسب ىذا الكتؼ"

ا قػػػد ترفػػػع الػػػدعكل الجزائيػػػة ضػػػد مػػػتيـ باعتبػػػاره محػػػرض، أك متػػػدخؿ فػػػي الجريمػػػة، فيتضػػػح كمػػػ   

لممحكمة خالؿ التحقيؽ النيائي الذم تقـك بو، أك تـ مف قبؿ النيابة العامة أثنػاء التحقيقػات، أف مػا ىػك 

منسػػػكب لممػػػتيـ مػػػف أفعػػػاؿ ثبتػػػت فػػػي حقػػػو أف تجعمػػػو شػػػريكان ال مجػػػرد متػػػدخؿ أك محػػػرض، أك العكػػػس 

                                                 

 222، ِسجغ ظبثك، ص.اً اىؼاٍح فٍ قاّىُ اىؼقىتاخاألزن، وبًِ اٌعؼ١د، 42/75( ر١١ّص جصاء زلُ 1)

،ِسجغ 2ط  ٍدَىػح األزناً اىدسائُح، خالد، ِذّد ٠ٛظ ، 1989ظٕخ  1854طفذخ  69/87( ر١١ّص جصاء زلُ 2)

 858ظبثك، ص.

،ِسجغ 2، طٍدَىػح االزناً اىدسائُح، خالد، ِذّد ٠ٚٛظ ، 1988ظٕخ  1713طذخ  97/86( ر١١ّص جصاء 3)

 861ظبثك، ص.
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يجػػكز لممحكمػػة إضػػافة ىػػذا العنتػػر الػػذم مػػف شػػأنو تاييػػر فػػي دكر المػػتيـ فػػي الكاقعػػة المنسػػكبة إليػػو ك 

 .(1 المحالة بيا الدعكل

ع ك ا بػػػاليجـك عمػػػى الماػػػدكر  كمػػػا قضػػػت محكمػػػة الػػػنقض الفمسػػػطينية "إف قيػػػاـ المتيمػػػيف ـ ك   

دىـ المػتيـ فػي اليػـك السػابؽ كأثنػاء كالمحاؽ بو لالعتداء عميو عمى إثر قياـ المادكر باالعتداء عمػى كالػ

ذلػػؾ قػػاـ المػػتيـ ـ باالعتػػداء عمػػى الماػػدكر ع بكاسػػطة الماسػػكرة الحديديػػة التػػي كانػػت معػػو عمػػى الجػػزء 

العمػػكم مػػف جسػػمو كفػػي منطقػػة الػػرأس التػػي مػػف شػػأنيا أف تفضػػي لممػػكت كنشػػأ عػػف ذلػػؾ كفػػاة الماػػدكر 

اْلفعاؿ مككنة لجريمة القتؿ كساىمكا في حدكثيا فيككف ما قاـ بو المتيميف ىك ارتكاب لفعؿ مادم مف 

ا  ع ك كبػػذلؾ يعتبػػركا شػػركاء فييػػا كيكػػكف مػػا ذىبػػت إليػػو محكمػػة االسػػتئناؼ مػػف اعتبػػار المتيمػػيف ا ك

 .(2 متدخميف كليس شريكيف في غير محمو كمخالؼ لمقانكف"

قة منػزؿ معػيف كما قضػت محكمػة التمييػز اْلردنيػة "اتفػاؽ المميػز ضػده مػع مػتيـ آخػر عمػى سػر    

فقػاـ المػػتيـ بنقػػؿ المميػز ضػػده بسػػيارتو إلػػى المنػزؿ المػػذككر كقامػػا باالشػػتراؾ بخمػع بػػاب المنػػزؿ بمفتػػاح 

الجػػنط العائػػد لسػػيارة المػػتيـ ثػػـ دخػػؿ االثنػػاف إلػػى المنػػزؿ كقامػػا بسػػرقة بعػػض مكجكداتػػو كنقميػػا بسػػيارة 

لقػػػاء القػػػ بض عمييمػػػا كػػػؿ ذلػػػؾ يجعػػػؿ الفعػػػؿ المػػػتيـ الثػػػاني كأخفياىػػػا إلػػػى أف تػػػـ ضػػػبط المسػػػركقات كا 

 1960مػػػف ؽ .ع .ا  لسػػػنة  76ك 404المرتكػػػب منيمػػػا ىػػػك السػػػرقة باالشػػػتراؾ خالفػػػان ْلحكػػػاـ المػػػادة 

كلػػيس جػػـر السػػرقة بالنسػػبة لممػػتيـ الثػػاني كالتػػدخؿ فػػي السػػرقة بالنسػػبة لممميػػز ضػػده مػػف جػػـر السػػرقة 

 .(3 باالشتراؾ إلى جـر التدخؿ بالسرقة مخالفان لمقانكف"

                                                 

ٚظسٚز، أدّد فزذٟ ،  238ٚاٌؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، ص. 662( ػضّبْ، آِبي ، ِسجغ ظبثك، ص.1)

 46، ص.3ؽ اىْقط اىدْائٍ 

، 1، طٍدَىػح األزناً اىدسائُح. خالد، ِذّد ٠ٚٛظ ، 1998ظٕخ  1019طفذخ  646/97( ر١١ّص أزدٟٔ زلُ 2)

 85ص. – 84ص.

ٍدَىػح اىَثادئ اىقاّىُّح اىصادرج ػِ ، 04/10/2012طدز ثزبز٠خ  89/2012ٚ 79/2012( ٔمغ فٍعط١ٕٟ 3)

 143ص. – 138ِسجغ ظبثك، ص. ٍسنَح اىْقط اىفيسطُُْح 
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كما قضت محكمػة التمييػز أيضػان "ال يعتبػر المكظػؼ الػذم قػاـ بتاييػر اْلعمػاؿ فػي أرض مػديره    

الخاتػػة كبنػػاء عمػػى طمػػب المػػدير كعمػػى حسػػاب الػػدائرة التػػي ينتمػػي ليػػا فػػاعالن أتػػميان لجريمػػة اسػػتثمار 

نما يشكؿ فعمو التدخؿ في ارتكاب الجريمػة عمػالن بالمػادة  كبػات باعتبػار /د مػف قػانكف العق80الكظيفة كا 

مػػف ذات القػػانكف كالتػػي  176/1أنػػو سػػاعد الفاعػػؿ اْلتػػمي عمػػى إتمػػاـ الجريمػػة كطبقػػان لمفيػػكـ المػػادة 

أشػػػػارت إلػػػػى إحػػػػدل حػػػػاالت ارتكػػػػاب الفعػػػػؿ كىػػػػي حتػػػػكؿ الفاعػػػػؿ عمػػػػى المنفعػػػػة عمػػػػى يػػػػد شػػػػخص 

 .(1 مستعار"

كالتػي تكػكف مالتػقة كذلؾ يجكز لممحكمة الجزائية إضافة العناتر التي تاير مػف اسػـ الكاقعػة    

بالكاقعػػة، أك التػػي تكػػكف معيػػا كجػػو االتيػػاـ الحقيقػػي كتػػدخؿ فػػي الحركػػة ااجراميػػة التػػي قػػاـ بيػػا المػػتيـ 

 .(2 كالتي ال تدخؿ في ظركؼ الكاقعة، كيقتتر إثرىا عمى تايير اسـ الكاقعة فقط

تكػػكف معيػػا الكاقعػػة يجػػكز لممحكمػػة الجزائيػػة إضػػافة العناتػػر الالزمػػة التػػي  ة  الػػى ذلػػؾبااضػػاف   

المنسػكبة لممػتيـ كتػدخؿ فػي الحركػة ااجراميػة التػي ارتكبيػا المػتيـ، كال تعػد ىػذه العناتػر ىػي ظػركؼ 

، مثػػؿ قيػػاـ المحكمػػة الجزائيػػة بتعػػديؿ التكييػػؼ (3 الكاقعػػة، كيقتتػػر أثرىػػا عمػػى تاييػػر اسػػـ الكاقعػػة فقػػط

 د.القانكني لمكاقعة مف ضرب أفضى إلى عاىة دائمة إلى قتؿ قت

كمػػا يجػػكز أيضػػان لممحكمػػة الجزائيػػة إضػػافة العناتػػر التػػي تكتمػػؿ فييػػا الكاقعػػة الجرميػػة كجػػرائـ    

االعتيػػاد، فقػػد ترفػػع الػػدعكل ضػػد مػػتيـ الرتكابػػو إحػػدل جػػرائـ االعتيػػاد، مثػػؿ جريمػػة اعتيػػاد معاشػػرة مػػف 

 ( 4 كانت بايان 

                                                 

،  ٍدَىػح االزناً اىدسائُح، خالد، ٠ٛظ  ِٚذّد ، 1997ظٕخ  20/20طفذخ  309/96( ر١١ّص أزدٟٔ زلُ 1)

 265ص. – 264،ِسجغ ظبثك، ص.1ؽ

 662.ص ( ػضّبْ، أِبي، ِسجغ ظبثك،2)

 225( ؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.3)

  شرذ األزناً اىؼاٍح . ٚاٌعؼ١د، وبًِ 1960ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  االزدٟٔ ٌعٕخ  120ٚاٌّبدح  315/2( زاجغ اٌّبدح 4)

أصىه اإلخراءاخ اىدْائُح دراسح ٚػجد إٌّؼُ، ظ١ٍّبْ،  232ٚ ص.  231، ِسجغ ظبثك، ص.فٍ قاّىُ اىؼقىتاخ

 928، ص.2003اٌضبٟٔ، ِشٛزاد اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ،ث١سٚد، ، اٌىزبةٍقارّح
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، فػرذا رفعػت (1 متمحة دكلػة أجنبيػةكجريمة تجنيد الجنكد في المممكة دكف مكافقة الحككمة لمقتاؿ ل 

الػدعكل الجزائيػة ضػده الرتكابػػو فعػؿ التجنيػد أك الفاحشػػة مػف بايػان مػرتيف كثبػػت لممحكمػة أثنػاء التحقيػػؽ 

النيائي التي تقكـ بو عدـ تحة إحدل ىاتيف الكاقعتيف المنسكبتيف إليػو، كفػي نفػس الكقػت ثبػت أماميػا 

رتكػػاب الفاحشػػة مػػع بايػػان، أك تجنيػػد مػػرة أخػػرل، اْلمػػر الػػذم سػػكاء فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي أك النيػػائي ا

يكتمؿ بو البنياف القانكني لمكاقعة الجرمية، كىنا يجػكز لممحكمػة إضػافة ىػذا العنتػر الجديػد الػذم ثبػت 

لدييا، نظران ْلنو ال يتعدل ككنو دليالن جديدان كليس كاقعة جديدة، فكاقعة التجنيػد أك ارتكػاب الفاحشػة مػع 

نما مف االعتياد عميو بايان ال  .(2 تتككف مف فعؿ كاحد كا 

 الحالا الثانيا:

 1611لسنا  11الظرو  المعددة والمخففا بالمعنى الوارد يا ةانون العقوبات رةم 

"ىنػػاؾ جانػػب مػػف الفقػػو يػػرل اف مػػف حػػؽ المحكمػػة الجزائيػػة فػػي تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة    

المشددة أك المخففة حتى لك لـ تكف كاردة فػي قػرار كالئحػة االتيػاـ الجرمية انما يتمثؿ برضافة الظركؼ 

التادرتيف عف النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية المختتة أك كرقة التكميؼ بالحضػكر، حيػث تشػمؿ 

الظػػركؼ المشػػددة بػػالمعنى الػػدقيؽ كحمػػؿ السػػالح، أك الكسػػر، أك ظػػرؼ الميػػؿ بجػػرائـ السػػرقة، أك تػػفة 

 .(3 اف خادمان عند المجني عميو، كتعدد الفاعميف، أك ظرؼ سبؽ ااترار كالترتد" السارؽ كما لك ك

مػف قػانكف  98كما قضت محكمة النقض الفمسطينية "إف العذر القانكني  المخفؼ الكارد فػي المػادة 

 ال يستقيـ تطبيقو مع طبيعة التيمة المسندة إلى الطاعف كىي القتؿ العمػد خالفػان  1960العقكبات لسنة 
                                                 

ٚاٌرٞ  2015ِٓ اٌمساز ثمبْٔٛ ثشأْ ِىبفذخ اٌّ دزاد ٚاٌّإصساد اٌؼم١ٍخ اٌفٍعط١ٕ١خ ٌعٕخ  2فمسح  17( زاجغ اٌّبدح 1)

ِٓ  -خ: ةٔظذ ػٍٝ أٔٗ "ال رمبَ دػٜٛ اٌذك اٌؼبَ ػٍٝ ِٓ ٠زؼبؽٝ اٌّ دزاد أٚ اٌّإصساد اٌؼم١ٍخ فٟ اٌذبالد اٌزب١ٌ

ظبػخ ِٓ ئٌمبء اٌمجغ ػ١ٍٗ ٚثؼد ئػالَ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ثرٌه  24ػجؾ ِزؼبؽ١بً ٌٍّسح األٌٚٝ ػٍٝ أْ ٠زُ رذ٠ٍٛٗ خالي 

ٌٍّؼبٌجخ فٟ أٞ ِٓ اٌّساوص اٌّز ظظخ أٚ أٞ ِسوص ػالجٟ آخس ٠ؼزّدٖ ٚش٠س اٌداخ١ٍخ ٠ٚزُ ذٌه ثسػٝ 

 اٌّزؼبؽٟ".

 166، ِسجغ ظبثك، ص.2، طاإلخراءاخ اىدْائُحٚظالِخ، ِأِْٛ ،  299( اثٛ ػف١فخ، ؽالي ، ِسجغ ظبثك، ص.2)

ٚا١ٌٌٛد، ظب٘س، ِسجغ ظبثك،  57ِسجغ ظبثك، ص. ٚػّس، ٔج١ً اظّبػ١ً ، 287( جؼفس، ػٍٟ، ِسجغ ظبثك، ص.3)

 96ص.
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ف تػػكرة  ثػكرة الاضػػب المنتػػكص عمييػا فػػي المػػادة  328ْلحكػاـ المػػادة   98مػػف القػانكف المػػذككر، كا 

المػػذككر أعػػاله ال تطبػػؽ فػػػي جػػرائـ القتػػؿ العمػػد لمػػػا رافقيػػا مػػف تخطػػيط  كنيػػػة مبيتػػو كترتػػد كتبتػػػر 

 .(1 لعكاقب اْلمكر"

ذا كاف لممحكمة الجزائية سمطة تايير التكييؼ القانكني برضافة    الظركؼ المشددة فرف مف باب  كا 

 .(2 أكلى إعماؿ الظركؼ المخففة ْلنيا أتمح لممتيـ بما ىك منسكب إليو

كما قضت محكمة النقض الفمسطينية "إف بينة ااثبات لػـ تجػـز بػأف المسػتأنؼ قػاـ بقتػؿ شػقيقتو    

اـ بقتػػؿ شػػقيقتو مػػع سػػبؽ ااتػػرار بػػؿ أثبتػػت بأنػػو قػػاـ بقتميػػا عػػف قتػػد فالبينػػة أثبتػػت بػػأف المسػػتأنؼ قػػ

لحظة كتكليا إلى مفرؽ حداد بجنيف بسيارة أخيو نشػأت كمػا كثبػت مػف خػالؿ بينػة النيابػة العامػة بػأف 

المستأنؼ ىك مف قاـ برطالؽ النار عمى المادكرة مف خالؿ مسدس كاف يحممػو كأنػو ال كجػكد ْلم نيػة 

ـ عمػى قتميػا حػاؿ كتػكليا لمكػاف مبيتة لدل المستأنؼ لقتؿ المادكرة بؿ أثبػت بػأف المسػتأنؼ عقػد العػز 

إجػػراءات جزائيػػة تعػػديؿ كتػػؼ التيمػػة  270كقػػع الجريمػػة ... فػػرف المحكمػػة تقػػرر عمػػالن بأحكػػاـ المػػادة 

مػػف  328بػػدالن مػػف القتػػؿ العمػػد خالفػػان لممػػادة  326المسػػندة لتتػػبح القتػػؿ القتػػد خالفػػان ْلحكػػاـ المػػادة 

 .(3 "1960قانكف العقكبات لسنة 

إذا قاـ المتيـ الطاعف بتقبيؿ المجني عمييا البالاة خمس سنكات في فميا مػرتيف كقضت أيضان "   

فػػرف ىػػذا الفعػػؿ يشػػكؿ جريمػػة مداعبػػة المجنػػي عمييػػا بتػػكرة منافيػػة لمحيػػاء كلػػيس جريمػػة ىتػػؾ العػػرض 

ْلنػػو لػػـ يثبػػت أف أفعػػاؿ المػػتيـ اسػػتطالت إلػػى أم جػػزء مػػف جسػػـ المجنػػي عمييػػا ممػػا يعػػد مػػف العػػكرات 

                                                 

ٍدَىػح اىَثادئ اىقاّىُّح اىصادرج ػِ ٍسنَح ، 05/01/2012طدز ثزبز٠خ  98/2011( ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ 1)

 .20، ِسجغ ظبثك ،ص.ط اىفيسطُُْح اىْق

 287ٚجؼفس، ػٍٟ، ِسجغ ظجبق، ص.  214( ؽٗ،  ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.2)

 www.qanon.psٍىقغ قاّىُ .ػٓ 31/03/2011طدز ثزبز٠خ  96/2010( ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ 3)
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حياءىا العرضي أك أم جزء مف مناطؽ العفة مف جسميا سكاء مف فكؽ المالبس أك مف  بحيث يخدش

 .(1 تحتيا مما يقتضي تعديؿ كتؼ التيمة المسندة إليو طبقان ليذا لمعنى"

مػػف قػػانكف العقكبػػات لسػػنة  401/1فػػي حػػيف قضػػت محكمػػة التمييػػز اْلردنيػػة " ال تشػػترط المػػادة    

مػػيف فػػي حالػػة ارتكػػاب السػػرقة فػػي شختػػيف أك أكثػػر كيكتفػػي مجػػرد االتفػػاؽ المسػػبؽ بػػيف المتي 1960

ارتكابيمػػا مػػف شختػػيف أك أكثػػر كمػػا يكتفػػي أف يثبػػت فػػي ظػػركؼ الػػدعكل مسػػاعدة آخػػريف لمفاعػػؿ فػػي 

 .(2 ارتكاب السرقة كلك لـ يقدـ ىؤالء امخريف لممحاكمة مع الفاعؿ اْلتمي"

يمػػيف بمياجمػػة المميػػز ضػػده الثػػاني كضػػربو كمػػا قضػػت محكمػػة التمييػػز اْلردنيػػة "إف قيػػاـ المت   

بالسكاكيف كالعتي ككاف ذلؾ عمى درجة مف الخطكرة أدل إلى تكرة الاضب الشػديد لديػو يجعػؿ مػف 

 1960مػػف قػػانكف العقكبػػات لسػػنة  98أقدامػػو عمػػى ضػػرب المجنػػي عميػػو بسػػكيف مشػػمكالن بأحكػػاـ المػػادة 

مػػػف ذات  97/2جنحػػػة كفقػػػان لحكػػػـ المػػػادة  كيكػػػكف تعػػػديؿ كتػػػؼ التيمػػػة المشػػػددة إليػػػو مػػػف جنايػػػة إلػػػى

. كما  قد يككف مثؿ ىذا الفعػؿ مػف قبيػؿ اسػباب االباحػة كالتبريػر المتمثمػة فػي حػؽ (3 القانكف في محمو"

 الدفاع الشرعي  اذا تكافرت شركطو كبالتالي تنتفي التفة االجرامية عف ىذا الفعؿ .

ار في طريؽ الاكاية كرفضػيا التكقيػؼ عػف كما قضت أيضان "إترار المجني عمييا عمى االستمر    

تػرارىا االنتقػاؿ إلػى مدينػة العقبػة كشػتميا لشػقيقيا كاسػتفزازىا  سمككيا السيء كااقامة في بيت كالدىا كا 

                                                 

، ِسجغ طُُْحٍدَىػح اىَثادئ اىقاّىُّح اىصادرج ٍِ ٍسنَح اىْقط اىفيس، 4/2013( أ. ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ 1)

 220ظبثك، ص.

 211، اٌّسجغ اٌعبثك، ص.231/2012ة. زاجغ ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ 

، 2، ط  ٍدَىػح األزناً اىدسائُح، خالد، ِذّد ٠ٚٛظ  1993ظٕخ  2129طفذخ  53/92( ر١١ّص أزدٟٔ زلُ 2)

 742ِسجغ ظبثك، ص.

، 1، ط َىػح األزناً اىدسائُحٍد، خالد، ِذّد ٠ٚٛظ  ، 1998ظٕخ  186طفذخ  389/96( ر١١ّص جصاء زلُ 3)

 485ص.
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لو فأقدـ عمى جريمة قتميا كىك في تكرة غضب الشديد يجعؿ فعمو مقترنان بالعذر المخفؼ المنتكص 

 .(1 "1960ت لسنة مف قانكف العقكبا 98عميو في المادة 

 الحالا الثالثا:

 التعديل المتصل بالركن المعنوي لمواةعا

نمػػا ىػػي كيػػاف نفسػػي كاسػػناد معنػػكم     مػػف المعمػػكـ لػػدينا أف الجريمػػة ليسػػت مجػػرد كيػػاف مػػادم، كا 

أيضػان، بااضػػافة إلػى السػػمكؾ المحظػكر كالنتيجػػة الجرميػة كالعالقػػة السػببية بينيمػػا، فػرف الػػركف المعنػػكم 

تمثؿ في االمكر اارادية لماديات الجريمة كالسيطرة عمييا، انما ىػك الكجػو البػاطني كالنفسػي ليػا، الذم ي

فال يسأؿ شخص عف كاقعة ما لـ تقـ تمة بيف  كؿ مف الركف المادم كالمعنكم، فمثالن تعديؿ التكييؼ 

تيػا ىػي المنظػكرة أمػاـ القانكني لمكاقعة الجرمية مف قتؿ خطأ إلى قتؿ عمد أك قتد إذا كانت الكاقعة ذا

المحكمػػة الجزائيػػة، كمػػف ضػػرب مفضػػي إلػػى مػػكت إلػػى قتػػؿ عمػػد، كمػػف ضػػرب مفضػػي إلػػى عاىػػة إلػػى 

 .(2 شركع في القتؿ، أك مف اايذاء إلى الشركع بالقتؿ

كما قضت محكمة االستئناؼ  الفمسطينية "إف قياـ المتيـ بكضع سمؾ كيرباء مكشكؼ مكتكؿ    

مف أجػؿ إرىػاب المتػكص كحمايػة محمػو مػف السػرقة حيػث أف إرادة الفاعػؿ  بالكيرباء عمى شباؾ محمو

ف مػا قػػاـ بػو يعتبػػر قتػػؿ  لػـ تتجػػو إلػى قتػػؿ أم إنسػاف لكػػي يسػأؿ عػػف القتػد االحتمػػالي لجريمػة القتػػؿ كا 

 .(3 "1960عقكبات لسنة  343خطأ يكجب المسؤكلية الجزائية كفؽ أحكاـ المادة 

                                                 

، 1، ط ٍدَىػح األزناً اىدسائُح، خالد، ِذّد ٠ٚٛظ  ، 1997ظٕخ  735طفذخ  433/96( ر١١ّص جصاء زلُ 1)

 487ص.

إزاىح اىذػىي ٚػجد إٌّؼُ، ظٍّبْ ،  57. ٚػّس، ٔج١ً ، ِسجغ ظبثك، ص.209( ِذبظٕخ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص.2)

 226، ِسجغ ظبثك، ص.ق إىً قعاء اىسنٌاىدسائُح ٍِ سيطح اىتسقُ

. 17/208/1995فظً ثزبز٠خ  806/95( اظزئٕبف فٍعط١ٕٟ زلُ 3)

http://qanon.ps/news.php?action=view&id=5622 



 131 

ية "إذا كانػت إتػابة المشػتكي غيػر قاتمػة كلػـ تشػكؿ خطػكرة قضت محكمة النقض الفمسػطين ليذا   

عمى حياتو ْلنيا خارجية كغير نافذة فرنو يتبيف مف طبيعة تمؾ ااتابة أف نية المتيـ الطاعف لـ تتجو 

ف ااتػػابة نتجػػت عػػف ضػػرب المشػػتكي مػػف قبػػؿ المػػتيـ بكاسػػطة كعػػب  إلػػى قتػػؿ المشػػتكي بػػؿ إيذائػػو كا 

االستئناؼ قد ذىبت إلى خالؼ ذلؾ فيككف حكميا المطعكف فيػو مػف  المسدس برأسو كحيث أف محكمة

 .(1 ىذه الناحية مستكجب النقض لكركد ىذا السبب عميو"

كمػػا قضػػت محكمػػة التمييػػز اْلردنيػػة "إذا كػػاف المػػتيـ يطمػػؽ العيػػارات الناريػػة فػػي اليػػكاء بقتػػد    

المسند اليو جنحة اايذاء نتيجة  اارىاب كتخكيؼ المكجكديف كبتكرة عشكائية يجعؿ مف تكييؼ الفعؿ

 .(2 إتابة أحد اْلطفاؿ كليس جناية شركع بالقتؿ في محمو"

زاالخ تؼذَو اىتنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اىدرٍُح فٍ اىتشرَغ واىقعاء : اىفرع اىثاٍّ

 اىَصرٌ

ة حػػؽ المحكمػػة الجزائيػػ 308قػػد  قػػرر كفػػؽ المػػادة   انكف االجػػراءات المتػػرماف  قػػ ذكرنػػا سػػابقان    

فػػػي تعػػػديؿ التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة حيػػػث نتػػػت اف "ليػػػا تعػػػديؿ التيمػػػة برضػػػافة الظػػػركؼ 

المشػػػددة التػػػي تثبػػػت مػػػف التحقيػػػؽ أك مػػػف المرافعػػػة فػػػي الجمسػػػة كلػػػك كانػػػت لػػػـ تػػػذكر بػػػأمر ااحالػػػة أك 

 اءاتقػػػانكف االجػػػر مػػػف  270بػػػالتكميؼ بالحضػػػكر"، خالفػػػان لممشػػػرع الفمسػػػطيني الػػػذم أجػػػاز كفػػػؽ المػػػادة 

لممحكمة الجزائية "تعديؿ التكييؼ القػانكني لمكاقعػة عمػى أف ال يبنػى ىػذا التعػديؿ عمػى كقػائع لػـ تشػمميا 

البينة المقدمة"، أم أف المشرع الفمسطيني لـ يبيف لنا ما ىك المقتكد بتعػديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة 

، فػػػالظركؼ 308اردة فػػي المػػادة ممػػا اضػػطر الفقػػو المتػػرم بيػػاف ماىيػػة عبػػػارة الظػػركؼ المشػػددة الػػك 

المشػػػددة كفػػػؽ رأم جانػػػب مػػػف الفقػػػو المتػػػرم كالػػػذم سػػػكؼ نبينػػػو الحقػػػا كالتػػػي أبػػػاح المشػػػرع لممحكمػػػة 
                                                 

ٍدَىػح اىَثادئ اىقاّىُّح اىصادرج ػِ ٍسنَح ، 03/02/2013طدز ثزبز٠خ  230/2012( ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ 1)

 211، ص.، ِسجغ ظبثكاىْقط اىفيسطُُْح

، 1، طٍدَىػح األزناً اىدسائُح، خالد، ِذّد ٚ ٠ٛظ  ، 1998ظٕخ  186طفذخ  389/96( ر١١ّص أزدٟٔ زلُ 2)

 539ص.
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نما تشػمؿ جميػع الكقػائع الػكاردة فػي  إضافتيا كال تقؼ فقط عند حد الظركؼ المشددة بالمعنى الدقيؽ، كا 

لمرفكعػة بيػا الػدعكل الجزائيػة، كالتػي مػف شػأنيا أف قرار كالئحة االتياـ التادرتيف عػف النيابػة العامػة كا

تؤدم إلى تعديميا دكف أف تفقػد اسػتقالىا كذاتيتيػا المسػتمدة مػف الكقػائع الػكاردة فػي قػرار كالئحػة االتيػاـ 

أك كرقة التكميؼ بالحضكر  ْلف فقػداف ىػذه االسػتقاللية مػف شػأنيا الحيمكلػة دكف اكتسػاب الحكػـ حجيػة 

تػػػدر الحكػػػـ فػػػي الكاقعػػػة اْلتػػػمية قبػػػؿ تعػػػديميا، كبالتػػػالي ال يكجػػػد أم مبػػػرر الشػػػيء المقضػػػي بػػػو إذا 

لمخػػركج مػػف مبػػدأ عينيػػة الػػدعكل الجزائيػػة كػػذلؾ مػػنح المحكمػػة الجزائيػػة سػػمطة الفتػػؿ فػػي كاقعػػة تممػػؾ 

النيابػػػة العامػػػة حػػػؽ تحريػػػؾ الػػػدعكل الجزائيػػػة بختكتػػػػيا رغػػػـ تػػػدكر الحكػػػـ فػػػي الػػػدعكل المنظػػػػكرة 

 .(1 أماميا

قضػػػت محكمػػػة الػػػنقض المتػػػرية "إف المقتػػػكد بػػػالظركؼ المشػػػددة التػػػي يجػػػكز لممحكمػػػة ليػػػذا    

تعديؿ التيمة برضافتيا ىي تمػؾ الكقػائع التػي تكػكف الكاقعػة اْلتػمية المنسػكبة لممػتيـ ىػي كجػو االتيػاـ 

 ".(2 الحقيقي كتدخؿ في الحركة ااجرامية التي أتاىا المتيـ

رة الظػرؼ المشػددة يجػب أف تقتتػر عمػى المعنػى الػدقيؽ في حيف يرل جانب مف الفقػو  أف عبػا   

الكارد في قانكف العقكبات، كيستكم أف يككف ىذه الظركؼ ىي عبارة عف  كقائع منسكبة لممتيـ كحمػؿ 

السػػػالح، أك الكسػػػر، كظػػػرؼ الميػػػؿ، كالعػػػكد، أك ظػػػرؼ سػػػبؽ ااتػػػرار كالترتػػػد، كذلػػػؾ كفػػػؽ الظػػػركؼ 

نكف العقكبات، كالتي ال تعتبر ركنان في تككيف الجريمة، ككػذلؾ مػا المشددة الكاردة بالمعنى الدقيؽ في قا

يتعمؽ بالركف المعنكم لمكاقعة، مثؿ تعديؿ التكييؼ القانكني مف ضرب مفض إلى مكت إلى قتػؿ عمػد، 

                                                 

 166، ص.2، طاإلخراءاخ اىدْائُح( ظالِخ، ِأِْٛ، 1)

 166، ظالِخ، ِأِْٛ، ِسجغ ظبثك، ص.131/1959( ٔمغ ِظسٞ زلُ 2)
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بااضػػػافة إلػػػى تعػػػديؿ التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة بردخػػػاؿ الكقػػػائع المرتبطػػػة بالكاقعػػػة اْلتػػػمية 

 .(1 يقبؿ التجزئة حتى لك لـ يشمميا قرار كالئحة االتياـارتباطان ال 

كقد برر ىذا الرأم تمؾ التالحيات المخكلة لممحكمة الجزائية، عمى أساس أنو يتعػيف عمييػا أف    

تمارس سمطتيا في ىذه العناتر كاْلفعاؿ قبؿ حيازة الفعؿ اْلتمي المرتبط بيا حجية الشيء المقضي 

ي التيمػػة االتػػمية قبػػؿ التعػػديؿ، كىػػذا مػػا يبػػرر خػػركج المحكمػػة عمػػى مبػػدأ بػػو فيمػػا اذا تػػدر الحكػػـ فػػ

، بااضػافة إلػى أف القاعػدة التػي تحكػـ مكضػكع أف نظػر اْلفعػاؿ الجديػدة ىػي (2 ة الدعكل الجزائيةيعين

ة لمدعكل الجزائية كما جاء بقرار كالئحػة االتيػاـ كذلػؾ لضػماف حيػاد القاضػي الػذم يالتقيد بالحدكد العين

 ؿ جكىر العدالة كأف خركج المحكمة عف ىذه الحدكد مف شأنو المساس بمبدأ حياد القاضي.يمث

ليػػػذا فػػػاف المحكمػػػة الجزائيػػػة تمتػػػـز بااضػػػافة إلػػػى الحػػػدكد العينػػػة لمػػػدعكل الجزائيػػػة،  بػػػالتكييؼ    

الميمػة القانكني لمكاقعة الجرمية المحالة كالمرفكعة بيا  ىذه الدعكل، كبخالؼ ذلؾ تخرج المحكمة عف 

اْلساسية كىي الفتؿ بالدعكل الجزائية المرفكعة إلييػا، إال أف إضػافة المحكمػة لمظػركؼ المشػددة إنمػا 

ذا كػػاف لمظػػركؼ  ىػػك اسػػتثناء عمػػى ىػػذه القاعػػدة دكف التكسػػع بتاييػػر القاعػػدة اسػػتنادان لمقاعػػدة نفسػػيا، كا 

تفسير النتكص كال سيما نص المشددة معنى دقيؽ فرف ىذا المعنى  انما يككف ىك المطمكب في حالة 

 .(3 ، التي أقرت ىذا االستثناء قانكف االجراءات المترم مف 308المادة 

  308كلمػػا تقػػدـ عميػػو فػػرف مػػا يػػدخؿ فػػي مفيػػـك الظػػركؼ المشػػددة المنتػػكص عمييػػا فػػي المػػادة    

 كفقان لمسائد في الفقو الجنائي المترم كيشمؿ:

                                                 

 323ك، ص.ثبٚاٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظ 167ٚص. 166، ص.2ظبثك، ط( ظالِخ، ِأِْٛ ، ِسجغ 1)

  166ظبثك ص. ( ظالِخ، ِأِْٛ، ِسجغ 2)

 324( اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.3)
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عااديل التكيياا  بةفااايا الظاارو  المعااددة بمفهومهااا أواًل: ماادى ساامطا المحكمااا الئزا يااا يااا ت

 الفيق:

، قػد أعطػت لممحكمػة الجزائيػة الحػؽ فػي تعػديؿ  انكف االجػراءات المتػرمقػمػف  308إف المادة    

التكييػػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػػة كذلػػػؾ برضػػػافة الظػػػركؼ المشػػػددة حيػػػث نتػػػت "... كليػػػا أف تعػػػدؿ 

ثبػت مػف التحقيػؽ أك مػف المرافعػة بالجمسػة، كلػك كانػت لػـ تػذكر التيمة برضافة الظركؼ المشددة التي ت

فػػػػرف لممحكمػػػػة الجزائيػػػػة أف تعػػػػدؿ ،  308كبمكجػػػػب المػػػػادة   بػػػػأمر ااحالػػػػة أك بػػػػالتكميؼ بالحضػػػػكر" ،

التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية برضافة الظركؼ المشددة التي تثبت مف التحقيػؽ أك مػف المرافعػة فػي 

ذكر بػػأمر ااحالػػة أك فػػي طمػػب التكميػػؼ بالحضػػكر، كمػػف ثػػـ أف تضػػيؼ إلػػى الجمسػػة كلػػك كانػػت لػػـ تػػ

 .(1 الكاقعة المعركضة أماميا الظرؼ المشدد في مدلكلو العقابي

"كالمقتػكد بمفيػػـك الظػػركؼ المشػددة ىنػػا ىػػي الحػاالت التػػي تػػؤثر عمػى جسػػامة الكاقعػػة بالزيػػادة    

مف نكع أشد ممػا يقػرره القػانكف لمكاقعػة أك يجػاكز كيتعيف فييا عمى المحكمة المختتة أف تحكـ بعقكبة 

 .(2 حدىا اْلقتى"

كىذه الظركؼ المشددة قد تككف ظركفان قضائية مشػددة، كقػد تكػكف ظركفػان قانكنيػة مشػددة حسػب    

اْلحػػكاؿ، فػػالظركؼ المشػػددة القانكنيػػة "ىػػي تمػػؾ الظػػركؼ التػػي حػػددىا المشػػرع تػػراحان كتػػرؾ لممحكمػػة 

أما الظػركؼ المشػددة القضػائية" فيػي الظػركؼ التػي لػـ يػنص عمييػا المشػرع تػراحان الجزائية تطبيقيا"، 

 .(3 كلـ يعرفيا قانكف العقكبات"

                                                 

  إزاىح ٚظ١ٍّبْ، ػجد إٌّؼُ  350، ِسجغ ظبثك، ص.شرذ قاّىُ االخراءاخ اىدْائُح( ِظطفٝ ِذّٛد ِذّٛد، 1)

 226ص. ، ِسجغ ظبثك،اىذػىي اىدْائُح إىً قعاء اىسنٌ

 210ٚؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. 296، ِسجغ ظبثك، ص.تنُُف اىىاقؼح اىدرٍُح( ظ٠ٍُٛ، ِذّد ، 2)

 563، ِسجغ ظبثك، ص.شرذ قاّىُ اىؼقىتاخ( اٌذٍجٟ، ِذّد ػ١بد، 3)
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كقد تككف الظركؼ المشددة ظركؼ عامة، تطبػؽ فػي كػؿ كاقعػة كجػرائـ العػكد كاجتمػاع الجػرائـ،    

لى ظركؼ خاتة بكاقعة معينة، كتشديد العقكبة عمى االغتتاب بااكراه أك ظرؼ الميؿ كالتسمؽ في  كا 

 .(1 جريمة السرقة

كلتمييز كؿ مف  الظركؼ المشددة القضائية كالقانكنية أىمية فػي تكييػؼ الكاقعػة الجرميػة، حيػث    

أف الظركؼ القضائية ال تؤثر عمػى التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة  لكػكف أف التعػديؿ الػذم يػتـ مػف 

أم تاييػػػر فػػػي االسػػػـ القػػػانكني لمكاقعػػػة أك فػػػي طبيعػػػة العقكبػػػة قبػػػؿ المحكمػػػة الجزائيػػػة ال يترتػػػب عميػػػو 

القانكنيػػة المطبقػػة، مثػػؿ اشػػتراؾ الخػػادـ فػػي السػػرقة مػػف بيػػت مخدكمػػو، فتاييػػر العقكبػػة كتشػػديدىا يكػػكف 

بسبب ظركؼ خاتة بأحد الفاعميف كال تتعداه إلى غيره، عمى عكػس الظػركؼ القانكنيػة المشػددة كالتػي 

القانكني لمكاقعة الجرمية، مثؿ تعديؿ التكييؼ برضافة الظركؼ المشددة مف جنحة تعدؿ أحيانان التكييؼ 

 .(2 السرقة إلى جناية السرقة بااكراه

كقػػد قضػػت محكمػػة الػػػنقض المتػػرية بػػأف "لمحكمػػػة الجنايػػات الحػػؽ فػػػي تعػػديؿ كتػػؼ التيمػػػة    

ظػػرؼ يسػػتنتج مػػف الكقػػائع الػػكاردة فػػي قػػرار ااحالػػة برضػػافة ظػػرؼ مشػػدد إلييػػا كااتػػرار مػػا داـ ىػػذا ال

، كما قضت ايضا "بأف لممحكمة أف تضػيؼ إلػى كاقعػة السػرقة ظػرؼ الميػؿ أك  (3 التي تناكليا التحقيؽ"

لى القتؿ العمد ظرؼ سبؽ ااترار كالترتد"  .(4 تفة المتيـ كخادـ لممجني عميو كا 

ة الظػػركؼ المشػػددة، مػػف نمػػا يكػػكف  برضػػافإليػػذا فػػاف تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة     

قبؿ المحكمة الجزائية بجميع درجاتيا، سكاء كانت تمح أك بداية أك اسػتئناؼ، كبالتػالي يجػكز لمحكمػة 

                                                 

 563، ِسجغ ظبثك، ص.( اٌذٍجٟ،  ِذّد ػ١بد1)

 804ٚص. 803ص. ، ِسجغ ظبثك،شرذ قاّىُ اىؼقىتاخ اىيثْاٍّ( دعٕٟ، ِذّٛد ٔج١ت، 2)

قاّىٍّ اإلخراءاخ ٚاٌّسطفبٚٞ، دعٓ،  330، اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.27/02/1922( ٔمغ 3)

 1121، ِسجغ ظبثك، ص.اىدْائُح

ٚاٌغس٠ت، ِذّد ػ١د ، ِسجغ ظبثك،  330، اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.22/09/1951( ٔمغ ِظسٞ 4)

 1223ص.
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االستئناؼ أف تضيؼ إلى القتؿ القتد ظػرؼ سػبؽ ااتػرار كالترتػد، كأف تضػيؼ إلػى السػرقة ظػرؼ 

الجزائيػػػة فػػػي تعػػػديؿ التكييػػػؼ  ، كقػػػد لقػػػي مبػػػدأ سػػػمطة المحكمػػػة(1 الخػػػادـ، كليػػػا أف تطبػػػؽ ظػػػرؼ العػػػكد

  308الفقػػو اسػػتنادان لممػػادة  القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة برضػػافة الظػػركؼ المشػػددة بمػػدلكليا الضػػيؽ إجمػػاع

 .اجراءات مترم

بااضافة الى اف مف  حؽ لمنيابة العامة تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية  كذلؾ برضافة    

ئحة االتياـ مف ذلؾ الظرؼ رغـ ككف التحقيقات قد شػممتو كأحيمػت بػو أم ظرؼ مشدد إذا خال قرار كال

قػد  ،ذات القػانكفمػف  308كدارت عميو المرافعات، لككنو ال يعدكا  مجرد سيك كأنػو كفػؽ أحكػاـ المػادة 

 .(2 أجاز لممحكمة تدارؾ ىذا السيك

الئرمياااا بةفاااايا ثانيااًا: مااادى سااامطا المحكمااا الئزا ياااا ياااا تعااديل التكييااا  القاااانونا لمواةعااا 

 الظرو  المعددة بمفهومها الواسا

نكد االشارة الػى اف عبػارة الظػركؼ المشػددة  تنتػرؼ إلػى كافػة الكقػائع الفرعيػة التػي تػدخؿ فػي    

تككيف البنياف المػادم لمجريمػة، كالتػي مػف شػأنيا أف تػؤدم إلػى اكتمػاؿ الكاقعػة اْلتػمية فػي عناتػرىا،  

 .(3 فيياك أحداث أثران في حكـ القانكف 

كقد عبرت محكمة النقض المترية عف مدل اتساع  سمطة المحكمة الجزائية في تعديؿ الكاقعػة    

الجرميػػة بقكليػػػا "إف الشػػػارع أراد أف يجعػػػؿ لمكاقعػػػة اْلتػػػمية بجميػػػع عناتػػػرىا التػػػي تناكلتيػػػا التحقيقػػػات 

تكػكف المحكمػة كىػي تفتػؿ  االبتدائية اعتباران عنػد المحاكمػة التػي تطمػب بنػاء عمػى ىػذه التحقيقػات فػال

فػػي الػػدعكل مقيػػدة بالكاقعػػة فػػي نطاقيػػا الضػػيؽ المرسػػـك فػػي أمػػر ااحالػػة، بػػؿ أنيػػا مطالبػػة بػػالنظر فػػي 
                                                 

 936، ص.1997،داز اٌجبِؼخ اٌجد٠دح، االظىٕدز٠خ،  خ اىدْائُحّظٌ اإلخراءا( صسٚد، جالي ، 1)

قاػذج واىتشرَؼاخ واالختهاداخ اىَصرَح  وزارج ، 12/03/1998طدز ثزبز٠خ  5780/95( ٔمغ ِظسٞ زلُ 2)

 1227ٚص. 1209، ص.2ظبثك، ط. ٚاٌغس٠ت ،ػ١د ، ِسجغ www.arablegalportal.org، اىؼذه اىَصرَح

 334( اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.3)

http://www.arablegalportal.org/


 137 

الكاقعػػة الجنائيػػة عمػػى حقيقتيػػا كمػػا تبينيػػا ىػػي مػػف التحقيػػؽ الػػذم تجريػػو فػػي الجمسػػة فػػي حػػدكد الػػدائرة 

أمػػػر ااحالػػػة لػػػيس إال مػػػكجزان لتمػػػؾ الكاقعػػػة الكاسػػػعة التػػػي تحػػػيط بالكاقعػػػة اْلتػػػمية، إذ أف مػػػا يػػػرد فػػػي 

يتضمف رأم قاضي ااحالة فييا  عما تمخض عف التحقيقات فييا ... كأضافت إلى ذلؾ أنو إذا كانػت 

الكاقعػػة الماديػػة كاحػػدة ال يتتػػكر فييػػا أف تكػػكف قابمػػة ْلم تجزئػػة أك قسػػمة فػػرف مػػا يػػذكر منيػػا فػػي أمػػر 

 .(1 ما لـ يذكر حتى كلك كاف ترؼ النظر عنو تراحان"ااحالة يجر معو حتمان كبطبيعة الحاؿ 

كما قضت ايضا "بأنو مف حؽ محكمػة المكضػكع أف تسػتخمص مػف سػائر العناتػر المطركحػة     

أماميا عمى بساط البحث التػكرة التػحيحة لكاقعػة الػدعكل حسػبما تػؤدم إليػو اقتناعيػا، كاف تطػرح مػا 

اان مسػتندان عمػى أسػس مقبكلػة فػي العقػؿ كالمنطػؽ كليػا يخالفيا مف تكر أخرل ما داـ استخالتيا سػائ

 .(2 مأخذ تحيح في اْلكراؽ

كمػػا يجػػكز لممحكمػػة الجزائيػػة إضػػافة العناتػػر التػػي تعبػػر عػػف اسػػـ الكاقعػػة الجرميػػة متػػى كانػػت    

تدخؿ في الحركة ااجرامية التي أقاميا المتيـ، كالتي ال تعػرض عناتػر كظػركؼ الكاقعػة، مثػؿ تعػديؿ 

مف شركع في سرقة إلى جريمة تامة، ك مف ضرب أفضى إلى عاىة مستديمة إلى قتؿ عمػد أك  الكاقعة

 .(3 إلى قتؿ عمد مع سبؽ ااترار

                                                 

 852، دعٕٟ، ِذّٛد ٔج١ت ، ِسجغ ظبثك، ص.01/02/1943طدز ثزبز٠خ  1539/1943( ٔمغ ِظسٞ زلُ 1)

 216، ؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.07/03/1972طدز ثزبز٠خ  106/1972( ٔمغ ِظسٞ زلُ 2)

طدز ثزبز٠خ  807/1968. ٚٔمغ زلُ 23/11/1978ثزبز٠خ طدز  129/1978( ٔمغ ِظسٞ زلُ 3)

 اوخه اىذفاع واىطيثاخ اىدىهرَحٚػجد اٌع١ّغ، ػبؽ ،  225، ؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.07/10/1968

،اٌّسوص 3،ط اىَىسىػح اىدْائُح اىسذَثحٚػجد اٌّطٍت، ا٠ٙبة،  73، ص.1997،ِٕشبح اٌّؼبزف، اإلظىٕدز٠خ ،

 ١ٔ2007خ ،اٌمب٘سح،اٌمبٔٛ داٌمِٟٛ ٌإلطدازا
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ككػػذلؾ إضػػافة العناتػػر التػػي تايػػر مػػف دكر المػػتيـ فػػي الكاقعػػة المنسػػكبة إليػػو كفػػؽ مػػا جػػاء فػػي    

لػى فاعػؿ أتػمي، أك إلػى متػدخؿ أك قرار ااحالة، فمثالن يجكز تعديؿ فعؿ اشتراؾ جرمي في قتؿ عمد إ

 .(1 محرض متى استخمتتو المحكمة مف التحقيقات أك المرافعة

كمف ناحية أخرل  فقد ثار خالؼ فقيي كفقان لممفيكـ الكاسع لسمطة المحكمة الجزائية فػي تعػديؿ    

لمنسكبة لممػتيـ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية  كذلؾ برضافة الظركؼ المشددة ذات التمة بالكاقعة ا

كلػػػـ تتضػػػمنيا التحقيقػػػات أك المرافعػػػات كالتػػػي تشػػػكؿ جػػػرائـ مسػػػتقمة، كمػػػا إذا كانػػػت تػػػدخؿ فػػػي مفيػػػـك 

الظركؼ المشددة أـ ال، حيث تعػرؼ ىػذه الحالػة بػيف الفقػو باالرتبػاط كيقتػد بػو "كجػكد تػمة تقػكـ بػيف 

 .(2 ان"أفعاؿ مستقمة كؿ عف اْلخرل فتقرب بينيما دكف أف تجعميما فعالن كاحد

ف مثػػؿ ىػػذه اْلفعػػاؿ إمػػا أف تكػػكف مرتبطػػة ارتباطػػان غيػػر قابػػؿ لمتجزئػػة بالكاقعػػة اْلتػػمية أكنػػرل    

المرفكعػػة بيػػا الػػدعكل، أم أف تكػػكف ىػػذه اْلفعػػاؿ مكممػػة لبعضػػيا الػػبعض كال يمكػػف لمنيابػػة العامػػة أف 

، كمػف ىػذه اْلفعػاؿ (3 ؿ لمتجزئػةف تكػكف أفعػاالن مرتبطػان ارتباطػان قابػأتحرؾ بشػأنيا الػدعكل اسػتقالالن، أك 

التػػي ال تقبػػؿ التجزئػػة، التعػػدد المػػادم لمجػػرائـ التػػي تجمعيػػا كحػػدة الاػػرض، أك رابطػػة سػػببية، كقػػد تكػػكف 

إحدل ىذه الجرائـ عنتران تككينيان أك ظرفان مشددان في جريمػة أخػرل، كمػا قػد تكػكف مػف شػخص أك عػدة 

 .(4 ناة كىك ما يعرؼ بالمساىمة الجنائيةأشخاص، مثؿ ظرؼ السرقة بااكراه، أك تعدد الج

                                                 

، ِسجغ ظبثك، 2، طاإلخراءاخ اىدْائُح. ٚظالِخ،  ِأِْٛ، 232( اٌؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، ص1)

 .167ص

 38، ص.1993، داز إٌٙؼخ اٌؼسث١خ،اٌمب٘سح،اىشروغ اىَفترظح فٍ اىدرََح( ٚش٠س،  ػجد اٌؼظ١ُ ، 2)

،داز  ٍثذا شخصُح وػُُْح اىذػىي اىدسائُحجد اٌفزبح ، ٚدالٚح، زأفذ ػ 214( ظ٠ٍُٛ،  ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص.3)

 86، ص. 2003إٌٙؼخ اٌؼسث١خ،اٌمب٘سح،

 249( اٌؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ ، ِسجغ ظبثك، ص.4)
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ككذلؾ التعدد المعنكم كفيو يتعدد التكييؼ القانكنية لمكاقعة الكاحدة، مثؿ ضبط شخص في منزؿ    

مختص لمنساء، فرف ىذه الكاقعة تشكؿ قرينة عمى جريمة الزنا، كبذات الكقت تشكؿ كاقعة أخػرل ىػي 

 .(1 دخكؿ المنازؿ بقتد ارتكاب جريمة

ما اْلفعاؿ التي تككف مرتبطة ارتباطان قابؿ لمتجزئة كالتي تتجسػد فػي ارتكػاب عػدة أفعػاؿ بينيمػا أ   

ارتباط بسػيط يقبػؿ التجزئػة، أم ال يتػؿ إلػى حػد اعتبارىػا كحػدة إجراميػة، مثػؿ ارتكػاب عػدة جػرائـ مػف 

بعػػػض اْلشػػػخاص فػػػي مكػػػاف أك فػػػي زمػػػاف كاحػػػد، أك إتػػػدار شػػػخص عػػػدة شػػػيكات لتػػػالح شختػػػيف 

 .(2 يف في تاريخيف مختمفيف كعف معاممتيف مختمفتيفمختمف

الفقو كالقضاء كالذم تتػدل ليػذه المسػألة عمػى القػكؿ أف حػؽ المحكمػة  كؿ مف كليذا فقد أجمع   

الجزائية إضافة الظركؼ المشددة إلى الجرائـ المستقمة كالتي تككف مرتبطة بالكاقعة اْلتمية التي رفعت 

ان ال يقبؿ التجزئػة كعمػى عػدـ أحقيػة المحكمػة إضػافة الظػركؼ المشػددة التػي بيا الدعكل الجزائية ارتباط

 .(3 تشكؿ جرائـ مستقمة متى كانت ارتباطيا بالكاقعة المرفكعة بيا الدعكل قابالن لمتجزئة

لمػػا تقػػدـ يػػرل جانػػب مػػف الفقػػو مػػنح المحكمػػة الجزائيػػة سػػمطة إضػػافة الظػػركؼ المشػػددة لمكاقعػػة    

انكف االجػػراءات قػػمػػف  308ا الػػدعكل، اسػػتنادا إلػػى أف المشػػرع كفػػؽ أحكػػاـ المػػادة الجرميػػة المرفكعػػة بيػػ

قد منح المحكمة حؽ إضافة الظركؼ المشػددة دكف التمييػز بػيف الظػركؼ المشػددة بػالمعنى  ، المترم

الػػػدقيؽ، كبػػػالمعنى الكاسػػػع المتعمقػػػة بػػػالجرائـ المسػػػتقمة، بااضػػػافة إلػػػى التػػػمة التػػػي تػػػرتبط بػػػيف الكاقعػػػة 

                                                 

 218ٚؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص. 216( ظ٠ٍُٛ، ِذّد، ِسجغ ظبثك، ص.1)

 320ص.ٚػضّبْ، آِبي ، ِسجغ ظبثك،  32( ٚش٠س، ػجد اٌؼظ١ُ ، ِسجغ ظبثك، ص.2)

 .322. ٚػضّبْ،  آِبي، ِسجغ ظبثك، ص216( ِذبظٕخ، ِذّد ، ِسجغ ظبثك، ص3)
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رفكعػػة بيػػا الػػدعكل، كالكاقعػػة التػػي تشػػكؿ الظػػرؼ المشػػدد الايػػر قابػػؿ لمتجزئػػة، حيػػث يعتبػػراف  فعػػالن الم

 .(1 كاحدان كىذا مف مقتضيات حسف سير العدالة

مػف الفقػو مػف يعػارض مػنح المحكمػة  خػرآكرغـ ما ساقو الفقو مف مبػررات، إال أف ىنػاؾ جانػب    

عة الجرميػة المرفكعػة بيػا الػدعكل، اسػتنادان إلػى أف الظػرؼ الجزائية سمطة إضافة الظركؼ المشددة لمكاق

المشدد التي تشكؿ كاقعة ترتبط بالكاقعة المنسكبة إلى المتيـ ارتباطان ال يقبؿ التجزئػة  انمػا يشػكؿ كاقعػة 

مسػػتقمة كلػػيس مجػػرد عنتػػر فػػي الكاقعػػة المرفكعػػة بيػػا الػػدعكل ضػػد المػػتيـ، كىػػذا مخػػالؼ لمبػػدأ تقيػػد 

دعكل الجزائية  ْلف إضافة الظػركؼ المشػددة مػف شػأنيا إضػافة كاقعػة جديػدة تختمػؼ المحكمة بحدكد ال

مشػػػددة بطبيعتيػػػا عػػػف الكاقعػػػة اْلتػػػمية المرفكعػػػة بيػػػا الػػػدعكل عمػػػى نحػػػك يتجػػػاكز مفيػػػـك الظػػػركؼ ال

 .(2  مف قانكف االجراءات المترم308المنتكص عمييا بالمادة 

عػػة الشػػركع بالسػػػرقة بػػااكراه فػػي جريمػػة قتػػػؿ ليػػذا قضػػت محكمػػة الػػنقض المتػػػرية باعتبػػار كاق   

 308كرغػـ أف المػادة  ،(3 بمثابة ظرؼ مشدد لمقتؿ يمكف لممحكمة إضافتو كالحكـ بالعقكبة عمى أساسػو

تحدثت فقط عمى الظركؼ المشددة فقط، إال أف الفقو المترم اعتبر أف مفيػـك ىػذه ، اجراءات مترم

لمخففػػة، كذلػػؾ مسػػايرة لممنطػػؽ القػػانكني، ْلف البحػػث عػػف نمػػا يتسػػع ليشػػمؿ المشػػددة منيػػا كاإالظػػركؼ 

مدل سمطة المحكمة في إضافة الظػركؼ المشػددة إلػى الكاقعػة المنسػكبة لممػتيـ فمػف بػاب أكلػى إضػافة 

 .(4 الظركؼ المخففة ْلنيا أتمح لممتيـ

                                                 

أصىه قاّىُ تسقُق ٚاٌمٍٍٟ، ِذّد ِظطفٝ،   78ص. – 72، ص.2(  ظالِخ، ِأِْٛ  اإلجساءاد اٌجٕبئ١خ، ط1)

 438، ص.1945، ِىزجخ ػجد ٚ٘جخ ،اٌمب٘سح ،اخاىدْاَ

ٚؽٗ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك،  191ٟ، ظؼ١د ، ِسجغ ظبثك، ص.ٚإٌمج 1226( اٌغس٠ت، ػ١د، ِسجغ ظبثك، ص.2)

 220ص.

 341( اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.3)

ٚ اٌؼٛػٟ، ػجد إٌّؼُ ، 215ٚ ِذبظٕخ، ِذّد ، ِسجغ ظبثك، ص.  527( ػج١د، زؤٚف ، ِسجغ ظبثك، ص.4)

 375ِسجغ ظبثك، ص.
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ط أف كفػػي ىػػذه الحالػػة فقػػد أسػػتند الفقػػو إلػػى قاعػػدة "مػػف يممػػؾ اْلكثػػر يممػػؾ الفتػػؿ فػػي اْلقػػؿ" بشػػر 

، كمف اْلمثمة عمى ذلؾ اعتبار أسباب ااباحة كمكانػع (1 تككف الكاقعة الجديدة قد نكقشت أماـ المحكمة

انكف قػمػف  308العقاب كاْلعذار المحمة داخمة في مفيكـ الظػركؼ المشػددة المنتػكص عمييػا بالمػادة 

 .(2  االجراءات المترم

أف مف حؽ المحكمة الجزائية إضافة الظركؼ المشددة كبااشارة إلى ما تـ بيانو سابقان فرننا نرل    

لمكاقعة المرفكعة بيا الدعكل  كذلؾ بمكجب قرار كالئحة االتياـ التػادرة  مػف النيابػة العامػة، بشػرط أف 

ال تفقػػد الكاقعػػة اْلتػػمية ذاتيتيػػا كاسػػتقالليا المسػػتمدة مػػف قػػرار كالئحػػة االتيػػاـ، كأف يكػػكف التعػػديؿ فػػي 

لممػػتيـ بػػالتحكير فػػي كيانيػػا بمػػا ال يتضػػمف ذلػػؾ إسػػناد كاقعػػة جديػػدة تختمػػؼ بطبيعتيػػا الكاقعػػة المنسػػكبة 

ف يـ تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية برضافة تمؾ  عف الكاقعة اْلتمية المرفكعة بيا الدعكل، كا 

التي قامػت بػو الظركؼ التي ثبتت مف التحقيؽ االبتدائي الذم قامت بو النيابة العامة كالتحقيؽ النيائي 

المحكمػػة، كبالتػػالي نػػرل  أف الظػػركؼ المشػػددة التػػي قامػػت المحكمػػة برضػػافتيا مػػا ىػػي إال كقػػائع فرعيػػة 

 تدخؿ في تككيف البياف المادم لمكاقعة الجرمية اْلتمية المحالة مف قبؿ النيابة العامة.

ر المحمػػة  انمػػا تػػدخؿ أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػالرأم القائػػؿ أف أسػػباب ااباحػػة كمكانػػع العقػػاب كاْلعػػذا   

فيػػك أمػػر ال يمكػػف ، مػػف قػػانكف االجػػراءات المتػػرم 308مػػادة بمفيػػـك الظػػركؼ المشػػددة كفػػؽ أحكػػاـ ال

نمػا مػا ىػك كاجػب عمييػا ىػك إعػالف بػراءة المػتيـ  تتكره في أعماؿ المحكمة سمطتيا بتعػديؿ الكاقعػة، كا 

 .(3  ذات القانكفمف  304بما ىك منسكب إليو عمالن بأحكاـ المادة 

                                                 

 337( اٌمجالٚٞ، ِذّٛد، ِسجغ ظبثك، ص.1)

 185، ِسجغ ظبثك، ص. ( إٌمجٟ، ظؼ١د2)

ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجٕبئ١خ اٌّظسٞ "ئذا وبٔذ اٌٛالؼخ غ١س صبثزخ أٚ وبْ اٌمبْٔٛ ال ٠ؼبلت  304( ٔظذ اٌّبدح 3)

 274/1ػ١ٍٙب رذىُ اٌّذىّخ ثجساءح اٌّزُٙ ٠ٚفسط ػٕٗ ئْ وبْ ِذجٛظبً ِٓ أجً ٘رٖ اٌٛالؼخ ٚدد٘ب"، ٠ٚمبثٍٙب اٌّبدح 

ائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ ٚاٌزٟ ٔظذ "رمؼٟ اٌّذىّخ ثبٌجساءح ػٕد أزفبء األدٌخ أٚ ػدَ وفب٠زٙب أٚ ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجص

 الٔؼداَ اٌّعإ١ٌٚخ أٚ وبْ اٌفؼً ال ٠إٌ  جسِبً أٚ ال ٠عزٛجت ػمبثبً".
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سيطح اىَسنَح اىدسائُح فٍ إصلذ اىخطأ اىَادٌ وتذارك اىسهى فٍ : اىَطية اىثاىث

 قرار والئسح االتهاً

حالتيا بمكجب قرار كالئحة اتياـ إلػى المحكمػة     متى انتيت النيابة العامة مف التحقيؽ بالكاقعة، كا 

مػػة المختتػػة،  كبالتػػالي المختتػػة، فرنيػػا بػػذلؾ تخػػرج  ىػػذه الػػدعكل مػػف حكزتيػػا كتػػدخؿ لحػػكزة المحك

ة الػػػػدعكل، يػػػػتمػػػارس سػػػػمطتيا الكاممػػػػة عمػػػػى الكاقعػػػػة المرفكعػػػػة بيػػػػا  ىػػػذه الػػػػدعكل فػػػػي حػػػػدكد مبػػػػدأ عين

بااضافة إلى حؽ المحكمة الجزائية ممارسػة سػمطتيا بتاييػر كتعػديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة 

ك اك خطػػأ أك غمػػكض قػػد ككرد فػػي المرفكعػػة بيػػا الػػدعكل فميػػا ايضػػا الحػػؽ  بتتػػحيح كتػػدارؾ كػػؿ سػػي

عناتر الدعكل كتفتيالتيا، كىذا ال يعتبر تجاكزان لسمطتيا ككنو كضع الػدعكل فػي نطاقيػا الػذم أراده 

 ختكـ ىذه الدعكل.

كفي ىذا المطمب سكؼ نتحدث في الفرع اْلكؿ عف مكقػؼ التشػريع كالقضػاء الفمسػطيني كالمتػرم 

فػػي حػػيف نتنػػاكؿ فػػي الفػػرع الثػػاني عػػف مكقػػؼ  .يػػة المختتػػةممنكحػػة لممحكمػػة الجزائمػػف ىػػذه السػػمطة ال

 .مف ىذه السمطة المشرع كالقضاء اْلردني

ٍىقف مو ٍِ  اىتشرَغ واىقعاء اىفيسطٍُْ واىَصرٌ ٍِ إصلذ : اىفرع األوه

 األخطاء اىَادَح وتذارك اىسهى
 

ت الجنائيػػة المتػػرم، باسػػتقراء كػػؿ مػػف  قػػانكف ااجػػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني، كقػػانكف ااجػػراءا   

نجػػد أف كػػال القػػانكنيف  قػػد أجػػاز لممحكمػػة الجزائيػػة المختتػػة إتػػالح كػػؿ خطػػأ مػػادم فػػي قػػرار كالئحػػة 

 ة الدعكل الجزائية.ياالتياـ دكف أف يككف مف شأف ىذا التتحيح ما يمكف عده خركجان عف مبدأ عين

"إذا كقػع خطػأ  :عمػى أنػو ينيانكف االجراءات الفمسطقمف  283المادة عمى سبيؿ المثاؿ نتت ف   

مػادم فػي الحكػـ ال يترتػب عميػو الػبطالف، تتػػكلى المحكمػة التػي أتػدرتو تتػحيحو مػف تمقػاء نفسػػيا أك 

بنػاءن عمػػى طمػب الختػػكـ، كيػػتـ التتػحيح فػػي غرفػػة المداكلػة كليػػا أيضػان بنػػاءن عمػػى طمػب ككيػػؿ النيابػػة 
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قػػػانكف االجػػػراءات  مػػػف 308يػػػا المػػػادة يقابمالعامػػػة تتػػػكيب كػػػؿ خطػػػأ مػػػادم كقػػػع فػػػي قػػػرار االتيػػػاـ"، 

كالتي نتت "... كليا أيضان إتالح كؿ خطأ مادم كتدارؾ كؿ سيك في عبارة االتياـ مما ، المترم 

 يككف في أمر ااحالة أك في طمب التكميؼ بالحضكر ...".

ؾ كتبػػيف لنػػا مػػف ىػػذيف النتػػيف اف  المحكمػػة الجزائيػػة تممػػؾ إتػػالح اْلخطػػاء الماديػػة كمػػا تممػػ   

تدارؾ السيك في قرار كالئحة االتياـ، كذلػؾ بنػاءن عمػى طمػب ككيػؿ النيابػة العامػة، كىػذا مبػدأ عػاـ  ْلف 

، ككما يجكز لمنيابػة العامػة تتػحيح كػؿ خطػأ (1 الخطأ  الذم يجرم تتحيحو  ال يكسب حقان كال ييدره

مػػف تمقػػاء نفسػػيا أك بنػػاءن مػػادم كقػػع فػػي قػػرار كالئحػػة االتيػػاـ، فانػػو يجػػكز ايضػػا لممحكمػػة الجزائيػػة ذلػػؾ 

عمى طمب الختكـ، دكف أف يككف لممتيـ االعتراض استنادان إلى أف الكاقعة التي تحاكمو عمييا مككنػة 

 .(2 لجريمة أخرل جديدة تختمؼ عف تمؾ المرفكعة بيا الدعكل الجزائية عميو

. (3 المقتػػكد"ف المقتػػكد باْلخطػػاء الماديػػة "ىػػك عػػدـ التػػكاب فػػي التعبيػػر عػػف حقيقػػة أكنػػرل    

كتتميػػز ىػػذه اْلخطػػاء بكقكعيػػا فػػي عمميػػة تسػػطير االتيػػاـ، كليػػذا السػػبب تسػػمى بأخطػػاء القمػػـ كالمسػػاف، 

ككتابػػػة اسػػػـ المػػػتيـ أك المجنػػػي عميػػػو أك رقػػػـ المػػػادة الكاجبػػػة التطبيػػػؽ عمػػػى الكاقعػػػة المعركضػػػة عمػػػى 

لممػتيـ ىػي القتػؿ القتػد، بينمػا المحكمة خطا، كأف يذكر في قرار أك الئحة االتيػاـ أف التيمػة المسػندة 

جرل خطأ ذكر المادة الكاجبة التطبيؽ عمى الكاقعة المعركضة عمى المحكمة، أك كأف يتضمف قرار أك 

الئحػػػة االتيػػػاـ أف المػػػتيـ قػػػاـ بالػػػدخكؿ إلػػػى المنػػػزؿ بعػػػد كسػػػر البػػػاب، كالتػػػحيح أنػػػو دخػػػؿ بعػػػد كسػػػر 

                                                 

 470ص. – 469( ّٔٛز، ِذّد ظؼ١د ، ِسجغ ظبثك، ص.1)

 ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجٕبئ١خ اٌّظسٞ 308( زاجغ اٌّبدح 2)

 470ّٔٛز، ِذّد ظؼ١د ، ِسجغ ظبثك، ص. (3)
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كرد خطػػأ فػػي قػػرار أك الئحػػة االتيػػاـ، كىػػذا ال  الشػػباؾ، كليػػا أيضػػان أف تعػػدؿ تػػاري  الكاقعػػة إذا كػػاف قػػد

نما ىك تتحيح لخطأ مادم ارتكبتو النيابة العامة  .(1 يعتبر تعديالن لمكقائع كا 

نمػػا يكػػكف بعػػد إحالػػة إف قيػػاـ المحكمػػة الجزائيػػة بتتػػحيح الخطػػأ المػػادم أك تػػدارؾ السػػيك أكمػػا    

يػػػا عمػػػى الممػػػؼ التحقيقػػػي مػػػف قبػػػؿ النيابػػػة الػػدعكل إلييػػػا مػػػف قبػػػؿ النيابػػػة العامػػػة، أك مػػػف خػػػالؿ اطالع

العامة، أك مف خالؿ ما دار أماميا في جمسات المحاكمػة، كىػذا ااجػراء ال يعتبػر تعػديالن أك تاييػران فػي 

نمػػا ىػػك كضػػع الػػدعكل الجزائيػػة فػػي نطاقيػػا  التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة المرفكعػػة بيػػا الػػدعكل، كا 

نمػػػا يعػػػد  مػػػف قبيػػػؿ حػػػرص إؽ ممثمػػػة بالنيابػػػة العامػػػة، كىػػػذا ااجػػػراء السػػػميـ الػػػذم أرادتػػػو سػػػمطة التحقيػػػ

مػػػف قػػػانكف  283المحكمػػة عمػػػى االلتػػزاـ بحػػػدكد سػػػمطتيا الػػذم منحػػػو إياىػػػا القػػانكف كفػػػؽ أحكػػػاـ المػػادة 

 .(2  قانكف االجراءات المترم مف 308كالمادة  ،االجراءات الفمسطيني

ي يمكػػف اعتبػػاره كػػذلؾ كبالتػػالي  يمكػػف إعطػػاء غيػػر أنػػو يشػػترط فػػي الخطػػأ المػػادم أك السػػيك لكػػ   

 :ما يمي المحكمة الجزائية في تتحيحو

: أال يترتب عمى كجكد الخطأ المادم أك السيك بطالف في قػرار االتيػاـ أك الئحػة االتيػاـ، كػأف أوالً 

كػكف يككف الخطأ مػف شػأنو تجييػؿ االتيػاـ الػكارد فػي قػرار االتيػاـ أك كرقػة التكميػؼ بالحضػكر، أك أف ي

الخطػأ يتػػؿ إلػػى مسػػتكل العيػػب الجػػكىرم المسػػتكجب بطػػالف طمػػب التكميػػؼ بالحضػػكر، فمممػػتيـ حينئػػذ 

أف يطمب تتحيح ذلػؾ الخطػأ أك اسػتيفاء أم ، انكف االجراءات الفمسطينيقمف  479كفقان لنص المادة 

                                                 

ٚؽٗ، ِذّٛد ،  854، ص.1994،داز اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ،االظىٕدز٠خ، االخراءاخ اىدْائُح( اثٛ ػبِس، ِذّد ، 1)

، ِسجغ ٍساظراخ فٍ قاّىُ أصىه اىَسامَاخ اىدسائُحٚاٌى١الٟٔ، فبزٚق ،  238ص. – 237ِسجغ ظبثك، ص.

 586ظبثك ،ص.

 907، ص.3، ؽشرذ قاّىُ اإلخراءاخ اىدْائُحٚدعٕٟ، ِذّد ٔج١ت ،  219، ِسجغ ظبثك، ص.( ِذبظٕخ، ِذّد 2)

 856، ص.1982ِسجغ ظبثك، ؽ  شرذ قاّىُ اإلخراءاخ اىدْائُح ٚدعٕٟ، ِذّد ٔج١ت ، 
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يكػكف قػػد  ، كبػػذلؾ(1 نقػص فيػو كلممحكمػػة إعطػاءه ميعػػادان لتحضػير دفاعػو قبػػؿ البػدء فػػي سػماع الػدعكل

 حتؿ تدارؾ ْلم خطأ مادم مكجكد في كرقة التكميؼ بالحضكر بالتالي كيزكؿ ما فييا مف بطالف.

: أف ال يترتب عمى الخطأ المادم تعديؿ أك تايير بالتكييؼ القانكني لمكاقعة الجرميػة المنسػكبة ثانياً 

حضكر أف التيمػة المسػندة لممػتيـ لممتيـ، كأف يذكر مثالن في قرار أك الئحة االتياـ أك كرقة التكميؼ بال

 .(2 ىي السرقة، بينما الكاقعة الحقيقية ىي إتالؼ ماؿ الاير

ليػػػػذا قضػػػػت محكمػػػػة الػػػػنقض المتػػػػرية  "إف عػػػػدـ ذكػػػػر النيابػػػػة العامػػػػة لظرفػػػػي سػػػػبؽ ااتػػػػرار    

بيػػؿ كالترتػػد فػػي قػػرار االتيػػاـ كاالكتفػػاء بػػذكر المػػكاد القانكنيػػة الخاتػػة بيػػذيف الظػػرفيف انمػػا يعػػدك مػػف ق

السيك أك الخطأ المادم الذم تممؾ المحكمة تتحيحو أثناء الجمسة طالما أف النيابة العامػة كالػدفاع قػد 

 .(3 تكافقكا عمى أساس أف الجريمة  قد حتمت مقترنة بظرؼ سبؽ ااترار كالترتد"

سػيك كبالرغـ أف المشرع االجرائي الفمسطيني قد خكؿ سػمطة إتػالح اْلخطػاء الماديػة كتػدارؾ ال   

لممحكمة الجزائية  إال أننا لـ نممس ذلؾ في اْلحكاـ القضائية التادرة عف محكمة النقض الفمسػطينية، 

رغـ كجكدىػا أمػاـ كػؿ مػف محػاكـ الدرجػة اْلكلػى كالثانيػة   كذلػؾ لكػكف  محكمػة الػنقض الفمسػطينية قػد 

حمو كقضت "كلما كانػت اعتبرت أف الطعف بالنقض استنادان إلى كجكد خطأ مادم انما يككف في غير م

مف قانكف ااجراءات الجزائية قد حػدد اْلحكػاـ التػي تقبػؿ الطعػف اسػتقالالن قبػؿ الفتػؿ فػي  347المادة 

المكضكع كىي الدفع بعدـ االختتاص كبعدـ قبكؿ الدعكل النقضائيا، كحيػث أف القػرار المطعػكف فيػو 

                                                 

 100ٚ ا١ٌٌٛد، ظب٘س، ِسجغ ظبثك، ص. 172،اٌّسجغ اٌعبثك، ص.2، طاإلخراءاخ اىدْائُح( ظالِخ ، ِأِْٛ ، 1)

ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ "ئذا دؼس اٌّزُٙ فٟ اٌجٍعخ ثٕفعٗ أٚ ثٛاظطخ ٚو١ً  479اٌّبدح ة. ٔظذ 

ػٕٗ ف١ٍط ٌٗ أْ ٠زّعه ثجطالْ ٚزلخ اٌزى١ٍ  ثبٌذؼٛز ٚئّٔب ٌٗ أْ ٠طٍت رظذ١خ اٌزى١ٍ  أٚ اظز١فبء أٞ ٔمض ف١ٗ 

 اٌّذىّخ ئجبثزٗ ئٌٝ ؽٍجٗ". ٚئػطبءٖ ١ِؼبداً ٌزذؼ١س دفبػٗ لجً اٌجدء فٟ ظّبع اٌدػٜٛ ٚػٍٝ

، و١ٍخ اٌشسؽخ، ثدْٚ ظٕخ ٔشس  قىاػذ اإلخراءاخ اىدْائُح وٍثادئها فٍ اىقاّىُ اىَصرٌ( خ١ًٍ ،أدّد ػ١بء اٌد٠ٓ ، 2)

 100ٚا١ٌٌٛد، ظب٘س، ِسجغ ظبثك، ص. 123ص.

 587، دعٕٟ ،ِذّٛد ، ِسجغ ظبثك، ص.17/01/1944( ٔمغ ِظسٞ جٍعخ 3)
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راءات الجزائيػة الفمسػطيني فػرف الطعػف مػف قػانكف ااجػ 347ليس مف بيف اْلسباب التػي حػددتيا المػادة 

 .(1 بالنقض يككف مع الحكـ الفاتؿ بالدعكل بختكص اْلخطاء المادية"

ٍىقف اىتشرَغ واىقعاء األردٍّ ٍِ إصلذ األخطاء اىَادَح وتذارك : اىفرع اىثاٍّ

 اىسهى

، انو لـ ( 2 تمةيتبيف لنا مف مراجعة قانكف أتكؿ المحاكمات الجزائية اْلردني كالقكانيف ذات ال   

يرد فييا  أم نص يعطي لممحكمة الجزائية سمطة إتالح الخطأ المادم كتدارؾ السيك الكارد في قرار 

كالئحة االتياـ المرفكعة بيا الدعكل إال في طمب التكميؼ بالحضكر المكجو لممتيـ مف قبؿ النيابة 

 سطيني كالمترم.العامة  كذلؾ خالفان  لكؿ مف لممشرع الفم

فقد أعطى لممحكمة  1988لسنة  24 أف قانكف اتكؿ المحاكمات المدنية االردني  رقـ إال   

كالتي نتت "يجكز لممحكمة  117الجزائية تالحية التزاـ الختكـ بتعديؿ الئحة دعكاه بمكجب المادة 

 .(3 في جميع القضايا التي تقرر كجكب تقديـ الئحة أخرل أك فيما يتعمؽ ببسط االدعاء أك الدفاع"

مف ذات القانكف "يجكز لممحكمة أف تسمح ْلم فريؽ بأف يعدؿ في  117كلذا نتت المادة    

الئحتو عمى أساس الشركط التي تتكفر بيا العدالة كتجرم جميع التعديالت بمقدار ما تتطمبو الضركرة 

 -1قانكف "مف ذات ال 168، اضافة الى ذلؾ نتت  المادة (4 لتقرير المسائؿ الحقكقية المنازع عمييا"

تتكلى المحكمة بتتحيح ما يقع حكميا مف أخطاء مادية بحتو كتابية أك حسابية كذلؾ بقرار تتدره 

مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد الختكـ مف غير مرافعة كيجرم كاتب المحكمة ىذا التتحيح 

                                                 

 05/11/2014طدز ثزبز٠خ  180/2014( ٔمغ فٍعط١ٕٟ زلُ 1)

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=96859 

 .1952ٌعٕخ  15( لبْٔٛ ِذبوُ اٌظٍخ زلُ 2)

ٚاٌزٟ ٔظذ "ٌٍّدػٟ أْ  2001ٌعٕخ  2ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّذبوّبد اٌّد١ٔخ اٌفٍعط١ٕٟ زلُ  67/2( ٠مبثٍٙب اٌّبدح 3)

اٌؼبزػخ ِب ٠زؼّٓ ثزظذ١خ الئذخ اٌدػٜٛ أٚ رؼد٠ً ِٛػٛػٙب ٌّٛاجٙخ ظسٚف ؽسأد أٚ رج١ٕذ  ٠مدَ ِٓ اٌطٍجبد

 ثؼد ئلبِزٙب ...".

ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّذبوّبد اٌّد١ٔخ اٌفٍعط١ٕٟ ٚاٌزٟ ٔظذ "٠جٛش ٌٍّذىّخ فٟ دبٌزٟ اإلدخبي  99( ٠مبثٍٙب اٌّبدح 4)

 رزطٍجٗ اٌؼداٌخ".ٚاٌزدخً رى١ٍ  اٌّدػٟ أْ ٠ؼدي الئذخ دػٛاٖ ثّمداز ِب 
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التادر بالرفض يجكز الطعف في القرار  -2عمى نسخة الحكـ اْلتمية كيكقعو ىك كرئيس الجمسة، 

أك القرار بالتتحيح إذا تجاكزت المحكمة فيو حقيا المنتكص عميو في ىذا القانكف كذلؾ بطرؽ 

 .(1 الطعف الجائزة في الحكـ مكضكع الطعف"

كباستقراء ىذه المادة نجد أنيا تعالج اْلخطاء المادية سكاء كانت الحسابية أك الكتابية التي    

ية التادرة عف المحكمة المختتة  حيث ال تشمؿ تتحيح اْلخطاء كردت خطأ في اْلحكاـ النيائ

 المادية سكاء الكاردة  في الئحة الدعكل أك في الالئحة الجكابية.

كعمى ضكء ما جاء آنفان يمكف القكؿ رغـ أف قكاعد قانكف أتكؿ المحاكمات المدنية يعتبر مف    

لييا كمما أثيرت مشكمة متعمقة باْلتكؿ سكاء قكاعد الشريعة العامة في اْلتكؿ التي يتعيف الرجكع إ

مف حيث تطبيؽ القانكف المدني أك التجارم أك اادارم أك الجزائي أك غيره عندما ال يكجد نص خاص 

 .(2 يحكـ ىذه المشكمة أك عندما يككف ىذا النص غامضان 

ف أتكؿ المحاكمات إال أنو ال يمكف تطبيؽ ىذه النتكص التي تـ ذكرىا سابقان كالكاردة في قانك    

المدنية فيما يتعمؽ بتعديؿ قرار كالئحة االتياـ فيما إذا كرد خطأ مادم فييما كذلؾ لعدـ اتفاؽ طبيعة 

نما ىك إجراء مف إالنتكص مع ماىية الدعكل الجزائية، ككذلؾ فاف تدارؾ السيك كالخطأ المادم 

 .(3 اختتاص النيابة العامة ال قضاء الحكـ

نالحظ أف المشرع االجرائي اْلردني لـ يعطي لممحكمة الجزائية سمطة إتالح لما تقدـ عميو    

ف بعض اْلحكاـ القضائية  قد مارست ىذه أاْلخطاء المادية كتدارؾ السيك، إال أنو كبذات الكقت نجد 

سمطة  المحكمة برتالح الخطأ المادم أثناء نظر الدعكل كمنيا ما قضت بو محكمة التمييز اْلردنية 
                                                 

ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّذبوّبد اٌّد١ٔخ اٌفٍعط١ٕٟ اٌرٞ ٔظذ "ٌٍّذىّخ ِٓ رٍمبء ٔفعٙب أٚ ثٕبًء  183( ٠مبثٍٙب اٌّبدح 1)

 ػٍٝ ؽٍت أدد اٌ ظَٛ أْ رمسز رظذ١خ ِب ٚلغ فٟ دىّٙب ِٓ أخطبء ِبد٠خ ثذزٗ وزبث١خ أٚ دعبث١خ دْٚ ِسافؼخ ...".

 https://elawpedia.com/view/138 قاّىُ أصىه اىَسامَاخ اىَذُّح اىَىسىػح اىقاّىُّح  تؼرَف( 2)

 599، ِسجغ ظبثك، ص.قاّىُ أصىه اىَسامَاخ اىدسائُح( اٌعؼ١د ،وبًِ ، 3)
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"إذا تضمف قرار الظف التادر في القضية التحقيقية كبخالتتو الظف عمى  :قراراتيا لدحأفي 

عقكبات كأف العقكبات المقررة بالفقرة الثانية مف  212/2المشتكى عميو بجـر شيادة الزكر خالفان لممادة 

رار اتياـ ثـ المادة المشار إلييا ىي عقكبة جناية كمثؿ ىذه الجرائـ يجب أف يتدر فييا قرار ظف ثـ ق

تنظيـ الئحة اتياـ كحيث سار المدعي العاـ عمى خالؼ ما تـ تكضيحو كحيث أف الشيادة المدعى 

أنيا مزكرة معطاة في قضية جنحيو فرف قراره كالحالة ىذه كاقع في غير محمو أما بالنسبة لمحكمة بداية 

كتؼ التيمة مف جناية  جزاء الزرقاء فقد نظرت القضية مف قاضي منفرد كأتدرت قرارىا بتعديؿ

عقكبات كحيث أف محكمة البداية  قاضي فرد(  212/1إلى جنحة خالفان لممادة  214/2خالفان لممادة 

ال تستطيع تعديؿ الكتؼ مف جناية إلى جنحة حيث أنيا غير مختتة بالنظر بالجرائـ بالكتؼ 

أك إعادة اْلكراؽ إليو اجراء  الجنائي فكاف يتكجب عمييا دعكة المدعي العاـ اجراء التتحيح أماميا

الالـز أك إحالة القضية إلى محكمة الجنايات اجراء الالـز كحيث لـ تفعؿ فرف كافة ااجراءات التي 

 .(1 تـ اتخاذىا في المحاكمة البدائية ىي إجراءات باطمة"

مادم كخالتة القكؿ رغـ أف المشرع االجرائي اْلردني لـ ينص تراحان عمى تتحيح الخطأ ال   

أك تدارؾ السيك إال أف القضاء قد أعطى الحؽ لممحكمة المختتة بتتحيح الخطأ المادم كتدارؾ 

السيك، كال سيما الخطأ المتعمؽ باسـ المتيـ، أك اْلخطاء التي تككف كاضحة كمألكفة كال يؤثر 

 (.2 بيا الدعكلتتحيحيا تأثيران جكىريان عمى كاقعة الدعكل كال عمى تفضيالتيا أك عناترىا المرفكعة 

                                                 

 226، ِذبظٕخ، ِذّد ، ِسجغ ظبثك، ص.104/2007( ر١١ّص جصاء زلُ 1)

 225( ِذبظٕخ، ِذّد ، ِسجغ ظبثك، ص.2)
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 تنُُف اىقاّىٍّ ىيىاقؼح اإلخراٍُحرقاتح ٍسنَح اىْقط ػيً اىث : اىفرع اىث
 

كتػػافيا حتػػى أأف يبحػػث الكاقعػػة بجميػػع  أف محكمػػة الػػنقض قػػد أكجبػػت عمػػى قاضػػي المكضػػكع   

جػو إلػى يطبؽ عمييا التكييؼ القانكني السميـ إعماالن لمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات فيػذا المبػدأ لػيس مك 

المشرع كحده بؿ مكجو أيضان إلى قاضي المكضػكع. فػرذا تجاىػؿ تطبيقػو بػأف أضػفى عمػى كاقعػة كتػفان 

قانكنيان خاطئػان فػاف ذلػؾ ينطػكم عمػى إخػالؿ بمبػدأ شػرعية الجػرائـ كالعقكبػات كبالتػالي ال يجػكز لمحكمػة 

كالئحػػػة االتيػػػاـ باعتبػػػار اف المكضػػػكع التقيػػػد بػػػالتكييؼ القػػػانكني الػػػذم أسػػػباتو النيابػػػة العامػػػة فػػػي قػػػرار 

، كبالتػػالي يجػػب عمػػى محكمػػة الػػنقض اف تمحػػص الكاقعػػة المطركحػػة عمييػػا (1 التكييػػؼ مسػػالة قانكنيػػة 

ف تطبؽ عمييا نتكص القانكف تطبيقان تحيحان كأف ال تتقيد بالتكييؼ القانكني الػذم  بجميع أكتافيا كا 

 .(2 ك الجنايات أك االستئناؼأسباتو محكمة المكضكع عمييا سكاء كانت محكمة التمح أ

لمػػػا تقػػػدـ فػػػاف محكمػػػة الػػػنقض تراقػػػب محكمػػػة المكضػػػكع فػػػي تعػػػديميا لمكاقعػػػة الجرميػػػة كعالقتيػػػا    

بنتكص القانكف الكاجبة التطبيؽ، مثؿ مػا يتعمػؽ بأركػاف الجريمػة كمػدل انطبػاؽ الػنص القػانكني الػذم 

اء كانػػت الماديػػة أك المعنكيػػة كمػػف ثػػـ ينطبػػؽ عمييػػا، أم أف تكييػػؼ الكاقعػػة الجرميػػة فػػي عناتػػرىا سػػك 

. (3 نمػا يعتبػر مسػألة قانكنيػة خاضػعة لمراقبػة محكمػة الػنقضإتطبيؽ النص القانكني الذم ينطبؽ عميػو 

 .(4 "باعتبار ىذه القاعدة ىي في المقدمة الكبرل لممنطؽ القضائي الذم يقكـ عميو الحكـ"

عف المػػتيـ عمػػى اتتػػاؿ مػػع أحػػد ضػػباط ليػػذا قضػػت محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية "إذ كػػاف الطػػا   

الشػػرطة ااسػػرائيمية كذلػػػؾ بعمػػـ كمعرفػػة أحػػػد ضػػباط اْلمػػف الكقػػػائي الػػذم طمػػب مػػػف الطػػاعف مكاتػػػمة 

                                                 

 2015-1-19ِمبي ِٕشٛز ثزبز٠خ  شرَؼٍ وسيطح اىقاظٍ اىدْائٍ  اىقصىر اىتد ثسان، ادّد ، -أ( 1)

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1030. لبْٔٛ  351ٚأظس اٌّبدح -ة ِٓ

 االجساءاد اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ.

 398، ص.2011،داز اٌشسٚق، اٌمب٘سح، 3، ؽاىطؼِ تاىْقطٟ ، ( ظسٚز، أدّد فزذ2)

،داز إٌٙؼخ 1، ؽ  اىْظرَح اىؼاٍح فٍ تسثُة اىسنٌ اىدْائٍ فٍ ٍرازيه اىَختيفح  دراسح ٍقارّح( دّٛدح، ػٍٟ 3)

 334، ص.1994اٌؼسث١خ ،اٌمب٘سح ، 

 398، ِسجغ ظبثك، ص.اىطؼِ تاىْقط( ظسٚز، أدّد فزذٟ، 4)

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1030
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التعامؿ كاالتتػاؿ مػع الضػابط ااسػرائيمي بعػد أف كػاف الطػاعف قػد بػادر مػف تمقػاء نفسػو بػرعالـ جيػاز 

ـ لػـ يػأتي بػأم عمػؿ مػف اْلعمػاؿ العدكانيػة اْلمف الكقائي بما يحتؿ معػو كعمػى ضػكء ذلػؾ فػرف المػتي

كأف نص المػادة ال ينطبػؽ عمػى مػا  1960مف قانكف العقكبات لسنة  110ضد الدكلة الكارد في المادة 

ذا كانػػت المحكمػػة متػػدرة الحكػػـ الطعػػيف قػػد تكتػػمت لمعرفػػة كػػؿ ذلػػؾ إقػػاـ بػػو المػػتـ مػػف أفعػػاؿ كمػػا 

ميػػا ياػػدك عمػػى غيػػر سػػند مػػف القػػانكف مسػػتكجبان كأدانػػت الطػػاعف عمػػى غيػػر سػػند مػػف القػػانكف فػػرف حك

 .(1 النقض"

كعميػػو كعمػػى ضػػكء مػػا سػػبؽ يتضػػح لنػػا أىميػػة رقابػػة محكمػػة الػػنقض عمػػى القػػرارات التػػادرة مػػف    

كالتػػػي ال تخضػػػع لرقابػػػة محكمػػػة الػػػنقض إذ أنيػػػا تكتسػػػب الدرجػػػة   محكمػػػة المكضػػػكع بجميػػػع درجاتيػػػا

حػاؿ إسػقاط االسػتئناؼ أك عػدـ تقػديـ االسػتئناؼ فػي  يفػعند تػدكرىا مػف محكمػة االسػتئناؼ القطعية 

 .(2 المدة المقررة قانكنان 

 

 

 

 

 

                                                 

اىصادرج ػِ  ٍدَىػح اىَثادئ اىقاّىُّح  ،96ص.،31/05/2012بدز ثزبز٠خ ، ط96/2012زلُ ( ٔمغ فٍعط١ٕٟ 1)

اٌظبدزح ػٓ ِجٍط اٌمؼبء االػٍٝ  1162و1161حفٍ اىقعاَا اىدسائُح( ىسْتٍ ٍسنَح اىْقط اىفيسطُُْح

 .2015،اٌّىزت اٌفٕٟ ،اٌفٍعط١ٕٟ

ؼٓ ثبٌٕمغ ٌّٚب ٌٙب ِٓ دٚز فٟ اٌسلبثخ ػٍٝ اٌ طأ ( "فٟ دبي دسِبْ اٌّذىَٛ ػ١ٍٗ فٟ اٌمؼب٠ب اٌجٕذ٠ٛخ ِٓ اٌط2)

ِٓ لبْٔٛ اإلجساءاد  335ثبٌزى١١  فاْ لبْٔٛ اإلجساءاد اٌجصائ١خ أػطب٘ب اٌذك ثبٌطؼٓ ثأِس خطٟ ثّٛجت اٌّبدح 

 اٌجصائ١خ اٌفٍعط١ٕٟ".
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 :اىخاتَح

مػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػبؽ نػػػرل أف مػػػف كاجػػب المحكمػػػة الجزائيػػػة تكييػػػؼ الكاقعػػػة الجرميػػػة المعركضػػػة    

أماميػػػا كىػػػك إلػػػزاـ كاجػػػب عمييػػػا كلػػػيس رختػػػة ليػػػا تسػػػتخدمو متػػػى شػػػاءت عمػػػى أسػػػاس مػػػا يثبػػػت لػػػدل 

ال عمى أساس التكييؼ القانكني الػذم أسػباتو النيابػة العامػة عمػى تمػؾ الكاقعػة رغػـ أنيػا مقيػدة  المحكمة

بالكقائع المعركضة أماميا كبالتػالي يجػكز ليػا تاييػر كتعػديؿ التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة المحالػة 

جميػػع الكجػػكه القانكنيػػة  إلييػػا مػػف النيابػػة العامػػة بمكجػػب قػػرار كالئحػػة االتيػػاـ بعػػد تقميػػب كقائعيػػا عمػػى

كالتحقيػؽ مػػف أنيػػا ال تقػػع تحػػت أم كتػػؼ قػػانكني مػػف أكتػػاؼ الجػػرائـ المسػػتكجبة لمعقػػاب مػػع مراعػػاة 

 حقكؽ المتيـ.

كأكد أف أشير إلى أنني لف أتطرؽ في ىذه الخاتمة إلػى تمخػيص امراء كاالقتراحػات التػي أبػديتيا    

سياب ال مبرر لو كحتى  لدل استعراضي لكؿ نقطة مف نقاط البحث عمى حدا لما في ذلؾ مف تكرار كا 

ال تخرج الخاتمة عمى الااية منيا، كعميو فػرنني سأقتتػرىا عمػى أىػـ النتػائج كالتكتػيات التػي خمتػت 

إلييا كالتي تمثؿ ااجابة عف التساؤالت التي أبديتيا في مقدمة ىذا البحػث كقػد تكتػمت لعػدد مػف نقػاط 

 د  مف النتائج كالتكتيات كأكجزىا فيما يمي:البحث ىذا  بااضافة الى العدي
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 :اىْتائح

إف سمطة المحكمة الجزائية في تكييؼ الكاقعة الجرمية المرفكعة إلييا مف النيابػة العامػة كجػدت  .1

فػػػي التشػػػريعات البدائيػػػة كالركمانيػػػة كالفرنسػػػية  كال سػػػيما فيمػػػا يتعمػػػؽ بتاييػػػر كتعػػػديؿ التكييػػػؼ 

 القانكني لمكاقعة الجرمية.

إف المحكمػػة الجزائيػػة كعنػػد تكييفيػػا لمكاقعػػة الجرميػػة تعطػػي الكتػػؼ التػػحيح ليػػا كالػػذم تػػراه  .2

أكثػػػر انطباقػػػان مػػػف الكتػػػؼ الػػػكارد فػػػي قػػػرار كالئحػػػة االتيػػػاـ دكف أف يقيػػػدىا رأم النيابػػػة العامػػػة 

 باعتبار أف تكييؼ النيابة العامة ما ىك إال تكييؼ مؤقت قد يحتمؿ التكاب كالخطأ.

 لفمسطيني اخذ بقاعدة تقييد المحكمة بالحدكد الشختية كالعينة لمدعكل الجزائية.اف المشرع ا .3

كذلؾ فاف الفقو قد فرؽ بيف التكييؼ القانكني كالتكييؼ القضائي، فاْلكؿ ىك بياف حكـ القانكف  .4

اك بياف النمكذج القػانكني لمفعػؿ اك تحديػد طبيعػة ىػذه الجريمػة سػكاء كانػت جنايػة اك جنحػة اك 

م كفػػػؽ التقسػػػيـ الثالثػػػي لمجػػػرائـ ،امػػػا الثػػػاني فيعنػػػي المطابقػػػة بػػػيف الكاقعػػػة المرتكبػػػة  مخالفػػػة أ

 .كتكيفيا القانكني مف خالؿ ممارسة القاضي لكظيفتو

تكييؼ الجريمة إنما يتميز عف تكييؼ الكاقعة بأنو يحدد كؿ مف اختتاص المحكمة كالتقادـ  ك .5

جراءات التحقيػؽ كذلػؾ اسػتنادان لمتقسػيـ الثالثػ ي لمجػرائـ أمػا تكييػؼ الكاقعػة فيكػكف سػابؽ عمػى كا 

كالكاقعػة الجرميػػة تعنػي مطابقػة كاقعػػة الػدعكل بتكييفيػػا  ،ؼ الجريمػة فػػي حػاؿ اسػتقؿ الفعػػؿتكييػ

 .القانكني كىك بذلؾ يختمؼ عف ااسناد الذم لو عالقة بمسائؿ ليا عالقة بالكاقع

القانكني ،فالكتؼ القػانكني لمجريمػة كذلؾ فرؽ الفقو القانكني بيف  الكتؼ القانكني كالتكييؼ  .6

ليس اال تحديد الجريمة في نمكذج اك نص يتضػمف اركػاف ىػذه الجريمػة، كالػذم يحػدده المشػرع 

فػػي قػػانكف العقكبػػات اك أم قػػانكف عقػػابي اخػػر ، بااضػػافة الػػى عقكبتيػػا  كفقػػا  لمبػػدا الشػػرعية 
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حيػث اف االخيػر ميمتػو انػزاؿ الجنائية ،كالمشػرع ىػك الػذم يقػكـ بيػذه الميمػة  كلػيس القاضػي ،

 .كتطبيؽ حكـ النص اك النمكذج القانكني عمى الكاقعة المعركضة امامو

إذا قػػررت المحكمػػة تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة فرنػػو لزامػػان عمييػػا أف تحكػػـ اسػػتنادان  .7

لمتكيػػػ ؼ القػػػانكني إلػػػى التكييػػػؼ القػػػانكني الجديػػػد حيػػػث ال يجػػػكز ليػػػا أف تحكػػػـ بػػػالبراءة اسػػػتنادا ن

 القديـ.

إف الكتؼ القانكني  لو أىمية كبيرة في ككنو عامالن ميمان فػي مراجعػة كضػع ممارسػة كطريقػة  .8

العدالػػة الجنائيػػة باعتبػػاره اْلسػػاس الػػذم يسػػتند إليػػو قػػانكف العقكبػػات الخػػاص كالقػػكانيف الجزائيػػة 

 ـ كالعقاب.ذات التمة كما يعتبر أيضان عامالن ميمان في تحقيؽ مبدأ شرعية الجرائ

إف المشػػػرع االجرائػػػي الفمسػػػطيني لػػػـ يػػػنص تػػػراحة عمػػػى حػػػؽ المحكمػػػة فػػػي تاييػػػر التكييػػػؼ  .9

القانكني إال أف عدـ النص عميو ال يعيب بأم حاؿ مف اْلحكاؿ عدـ اْلخػذ بػو اسػتنادان إلػى أف 

ة المحكمػة الجزائيػػة غيػػر مقيػػدة بطمبػات الختػػـك كبػػالتكييؼ القػػانكني الػذم أكردتػػو النيابػػة العامػػ

في أمر ااحالة بااضػافة إلػى اسػتقالؿ سػمطة الحكػـ عػف سػمطة االتيػاـ، كقػد اسػتقرت محكمػة 

 النقض الفمسطينية عمى ىذا الحؽ.

إف تايير كتعديؿ التكيؼ القانكني لمكاقعة الجرمية مف قبؿ المحكمة لػيس إجػازة ليػا تقػـك بػو أك  .10

نما يجب عمييا القياـ بو باعتبارىا سمطة التحقيؽ ال  نيائي كتطبيؽ تحيح القانكف.ال كا 

إف مػػف مبػػررات مػػنح المحكمػػة سػػمطة تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة انمػػا ىػػك مبػػدأ  .11

كجػػكب تسػػبيب اْلحكػػاـ الجزائيػػة باعتبػػار أف التكييػػؼ القػػانكني يايػػره البينػػات الجكىريػػة الكاجػػب 

غفالػػو يكجػػب نقػػض الحكػػـ، بااضػػافة إلػػى االعتبػػارا ت العمميػػة كسػػرعة حسػػـ تكافرىػػا بػػالحكـ كا 

ف إعادة الدعكل لمنيابة العامة مف جديػد اعػادة تكييفيػا مػف شػأنو تعطيػؿ  المنازعات الجزائية كا 
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حسـ المنازعات ككذلؾ العتبارات التاريخية كالمنطقية كمبدأ شػرعية الجػرائـ كالعقػاب الػذم يمػـز 

 النيابة العامة.المحكمة أف تتحقؽ في تكافر أركاف الكاقعة المحاؿ إلييا مف قبؿ 

يجػػب أف ال يتضػػمف تاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة  إضػػافة كقػػائع جديػػد لػػـ تػػرد فػػي  .12

قػػػػرار كالئحػػػػة االتيػػػػاـ الػػػػكارد فييػػػػا مػػػػف النيابػػػػة العامػػػػة بااضػػػػافة إلػػػػى التػػػػزاـ المحكمػػػػة بقكاعػػػػد 

 ايير.االختتاص المكاني كالنكعي كعدـ تشديد العقكبة كضركرة تنبيو المتيـ بيذا الت

إف المحكمػػة المختتػػة بتاييػػر التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة لػػيس مقتػػكران عمػػى محكمػػة  .13

نما يسرم عمى محكمة الدرجة الثانية عمػى أف تتقيػد بتػفة الختػـ كمتػمحتو  الدرجة اْلكلى كا 

 كبحدكد ما استؤنؼ مف الحكـ كبالكقائع التي طرحت أماـ محكمة الدرجة اْلكلى.

ييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية مع بقاء الكاقعة المرفكعة بيا دكف تايير التكييؼ يككف تايير التك .14

القػػػانكني لمشػػػخص المقامػػػة عميػػػو الػػػدعكل أبػػػك باسػػػتبعاد الكاقعػػػة برمتيػػػا  اك باسػػػتبعاد الظػػػركؼ 

 المشددة أك باستبعاد أحد عناتر الدعكل مما ينقميا إلى نكع أخؼ.

حة ن عمػػى أم اسػػتثناءات عمػػى سػػمطة المحكمػػة فػػي الفمسػػطيني لػػـ يػػنص تػػرا ااجرائػػيالمشػػرع  .15

 تايير التكييؼ القانكني لمكاقعة الجرمية.

إف مفيػػـك تعػػديؿ التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة  انمػػا يختمػػؼ عػػف مفيػػـك تاييػػر التكييػػؼ  .16

القػػػانكني لمكاقعػػػػة باعتبػػػار أف اْلخيػػػػر مػػػا ىػػػػك إال إجػػػراء تقػػػػـك بػػػو المحكمػػػػة برعطػػػاء الكتػػػػؼ 

سػػػميـ لمكاقعػػػة المعركضػػػة أماميػػػا كالتػػػي تكػػػكف أكثػػػر انطباقػػػان مػػػع الكاقعػػػة المعركضػػػة القػػػانكني ال

أماميػػا دكف إضػػافة أم كقػػائع أك عناتػػر عمػػى الكاقعػػة التػػي رفعػػت بيػػا الػػدعكل عمػػى عكػػس 

تعػػديؿ التكييػػؼ لمكاقعػػة الػػذم يػػتـ بتحػػكير فػػي كيػػاف الكاقعػػة فػػي كاحػػدة أك أكثػػر مػػف عناتػػرىا 

عناتر جديدة تضػاؼ إلػى الكقػائع التػي رفعػت بيػا الػدعكل كتكػكف يؤدم إلى إضافة كقائع أك 



 155 

ف تعديؿ كتايير التكييؼ القانكني  انما يتـ أماـ محكمة الدرجة اْلكلى  قد كردت بالتحقيقات، كا 

 كالثانية.

مف شركط تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة أف تككف الكقائع مف الظركؼ التي تـ إضػافتيا ىػي  .17

 التي أقيمت بيا الدعكل.ذات تمة بالكاقعة 

إف تعديؿ التكييؼ القانكني ال يتعارض مع مبػدأ تقيػد المحكمػة بحػدكد الػدعكل الجزائيػة اسػتنادان  .18

مف قػانكف ااجػراءات الجزائيػة الفمسػطيني بااضػافة إلػى حسػف سػير العدالػة  270لنص المادة 

 الذم يتطمب منح المحكمة حدكد ىذه الدعكل .

القػػانكني لمكاقعػػة الجرميػػة انمػػا  تتمثػػؿ فػػي التعػػديؿ المتتػػؿ بػػالركف  مػػف حػػاالت تعػػديؿ التكييػػؼ .19

المادم لمكاقعػة االجراميػة  بااضػافة إلػى الظػركؼ المشػددة كالمخففػة بػالمعنى الػكارد فػي قػانكف 

 .1960لسنة  16العقكبات االردني  رقـ 

ة اْلتػمية ذاتيتيػا إف مف حؽ المحكمة تعديؿ التكييؼ القانكني لمكاقعة بشرط أف ال تفقػد الكاقعػ .20

 كاستقالليا المستمدة مف قرار كالئحة االتياـ.

مف حؽ المحكمة الجزائية إتالح الخطأ المػادم كتػدارؾ السػيك فػي قػرار كالئحػة االتيػاـ كذلػؾ  .21

مػف قػانكف ااجػراءات الجزائيػة الفمسػطيني عمػى أف ال يترتػب عمػى  283كفقا  ال أحكػاـ المػادة 

بطالف في قرار كالئحة االتياـ كأف ال يترتب عمى الخطأ المادم كجكد الخطأ المادم أك السيك 

 تعديؿ أك تايير في التكييؼ القانكني.
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إف مػف حػػؽ النيابػػة العامػػة طمػب تعػػديؿ أك تاييػػر التكييػػؼ القػانكني لمكاقعػػة بمكجػػب طمػػب يقػػدـ  .22

اك التعػػػديؿ   ةاك بالطمػػػب مػػػف المحكمػػػة مرافعػػػة بضػػػركر  لممحكمػػػة الجزائيػػػة أثنػػػاء نظػػػر الػػػدعكل

 قبؿ إقفاؿ باب المرافعة.التايير عمى اف يتـ ذلؾ 
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 :اىتىصُاخ

عمى ضكء النتائج التي تكتمنا إلييا في ىذا البحث فرننا نقترح بعض التكتيات التي نتمنى أف    

 نجد ليا مكانان عند تياغة أم قانكف ذات تمة:

ائيػػة بالحػػدكد الشختػػية أف يػػنص المشػػرع  االجرائػػي تػػراحة عمػػى ضػػركرة التػػزاـ المحكمػػة الجز  .1

 .اسكة بالمشرع المترم كالعينية لمدعكل الجزائية

سػناد ىػذه عمػى ضركرة الفتؿ بيف كؿ مف  سمطة التحقيػؽ كسػمطة االتيػاـ   .2 أف يكػكف كػامالن كا 

عطػاء الكاقعػة التكييػؼ القػانكني  السػميـ  الميمة إلى ما يسمى قاضي التحقيػؽ كفػرض الرقابػة كا 

. 

مػػف قػػانكف ااجػػراءات الجزائيػػة كالػػنص تػػراحان  270ع لػػنص المػػادة تعػػديؿ المشػػر ضػػركرة نػػرل  .3

عمى مبػدأ تاييػر التكييػؼ القػانكني لمكاقعػة الجرميػة كمػا فعػؿ بختػكص التعػديؿ أسػكة بالمشػرع 

 االجرائي المترم.

فيما يتعمؽ بتنبيػو المػتيـ الػى التكييػؼ القػانكني الجديػد لمكاقعػة  270ضركرة تعديؿ نص المادة  .4

نمػػا يسػػرم كػػذلؾ الجرميػػة كأال  يقتتػػر ىػػذا االجػػراء التاييػػر عمػػى التكييػػؼ فػػي تشػػديد العقكبػػة كا 

 .كاف ينص تراحا عمى التنبيو كذلؾ عمى تخفيؼ العقكبة

مػػف قػػانكف االجػػراءات الجزائيػػة  برزالػػة عبػػارة المػػادة  154كك 241ضػػركرة تعػػديؿ نػػص المػػادة  .5

 المكاد القانكنية ذات التمة . القانكنية لككف اف كممة الكتؼ القانكني تشتمؿ حكما عمى

ضػػركرة أف يػػنص المشػػرع االجرائػػي  تػػراحة عمػػى حػػؽ النيابػػة العامػػة طمػػب تعػػديؿ أك تاييػػر  .6

التكييػػؼ القػػػانكني لمكاقعػػػة الجرميػػة المرفكعػػػة بيػػػا الػػػدعكل ككػػذلؾ المشػػػتكي أك المػػػدعي بػػػالحؽ 
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ديـ بيناتػػػو أمػػػاـ المػػػدني باعتبػػػار اف قػػػانكف ااجػػػراءات الجزائيػػػة ىػػػك الػػػذم أعطػػػى لممشػػػتكي تقػػػ

 محكمة التمح كالتي ال تمثؿ فييا النيابة العامة.

كما نكتي اف ال يترتب عمى الخطأ المادم كالسيك بطالف كرقػة التكميػؼ بالحضػكر اك اْلمػر  .7

بااحالػػة مثػػؿ اف يكػػكف مػػف شػػاف ىػػذا الخطػػأ المػػادم تأجيػػؿ االتيػػاـ الػػكارد فػػي امػػر االحالػػة اك 

 التكميؼ .

مف قانكف االجراءات الجزائية فيما يتعمؽ بضركرة  369ض بتفعيؿ  المادة اف تقكـ محكمة النق .8

 تفعيؿ نظرية العقكبة المبررة .

النص تػراحا عمػػى التجنػيح القضػائي رغػػـ اف االختتػاص النػكعي ىػػك ضػرركه قيػاـ المشػػرع بػ .9

مف النظاـ العاـ فاف تطبيػؽ القضػائي يجيػز احيانػا الخػركج عػف القاعػدة اف الجنايػات يجػب اف 

تنظر مف قبؿ محكمة الجنايات فتخضع حينئذ لقضاة التمح ،كتبدك ىذه الجنايػات كأنيػا جػنح 

 سكاء كاف سابؽ عمى الحكـ اك معاترا لمحكـ. 
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 :قائَح اىَصادر واىَراخغ

 مواثيق الدوليا الو  عالناتاإل: والً أ

 ـ1948عالف العالمي لحقكؽ االنساف لسنة اا 

  ـ1966المدنية كالسياسية لسنة  العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ 

  ـ1985-10-30النافذة بتاري    1983اتفاقية الرياض العربية لسنة 

 القوانين :ثانياً 

  2005القانكف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 

  كتعديالتو بمكجب القرار بقانكف  2001لسنة 3قانكف اتكؿ المحاكمات الجزائية الفمسطيني رقـ

 2014لسنة  17رقـ 

 2001لسنة  2كف اتكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـقان 

  كتعديالتو بمكجب القرار بقانكف  2001لسنة  5قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية الفمسطيني رقـ

 .2014لسنة 15رقـ 

   2005لسنة  1قانكف مكافحة الفساد الفمسطيني المعدؿ رقـ. 

  2004ةلسن20قانكف التحة  العامة الفمسطيني قـ. 

 2005لسنة 21قانكف حماية المستيمؾ الفمسطيني رقـ. 

  1995لسنة  5قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني رقـ. 

  2016لسنة  4القرار بقانكف بشاف حماية االحداث رقـ. 

  2015لسنة  15القرار بقانكف مكافحة المخدرات كالمؤثرات العقمية رقـ. 

  60لسنة  16قانكف العقكبات االردني رقـ. 

  1951لسنة76المماى رقـ اْلردنيقانكف اتكؿ المحاكمات الجزائية . 



 160 

  1961لسنة  9قانكف اتكؿ المحاكمات الجزائية االردني رقـ. 

   1952لسنة 15رقـ اْلردنيقانكف محاكـ التمح. 

 2012كتعديالتو لسنة  1998لسنة  8قانكف المطبكعات كالنشر االردني رقـ.  

 2003لسنة 93لمترم رقـ قانكف االجراءات الجنائية ا. 

 2003ة .لسن 95المعدؿ بالقانكف رقـ  1937لسنة 58قانكف العقكبات المترم رقـ   

  كتعديالتو 1943لسنة  340قانكف العقكبات المبناني رقـ. 

  2000لسنة  516قانكف اتكؿ المحاكمات الجزائية الفرنسي رقـ. 

  1879قانكف اتكؿ المحاكمات الجزائية العثماني لسنة. 

 

 الكتب :ثالثاً 

  :دار الفكر العربي، القاىرة، النظريا العاما لمتكيي  يا ةانون المرايعاتإبراىيـ، محمد ،

1982. 

  :1984، ااسكندرية، اإلئرانات الئنا يا، دار المطبوعات الئامعياأبك عامر، محمد. 

  :ثقافة لمنشر ، دار ال1،طالوئيز يا ةانون اإلئرانات الئزا يا الفمسطيناأبك عفيفة، طالؿ

 .2011كالتكزيع، عماف، 

  :2011، دار الثقافة لمنشر، عماف، عرح اإلئرانات الئزا ياأحمد، عبد الرحمف تكفيؽ. 

  :عرح ةانون اإلئرانات الئزا يا كما ورد يا ةانون أصول أحمد، عبد الرحمف تكفيؽ

 .2011، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمافالمحاكمات الئزا يا والنيابا العاما

  :عرح ةانون أصول المحاكمات الئزا يا األردنا، دراسا مقارناالجكخدار، احمد حسف ،

 .1993دار الثقافة كالنشر كالتكزيع، عماف،  1، ط4ك3ج
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  :دار الثقافة، عماف ، 3،طعرح ةانون أصول المحاكمات الئزا ياالجكخدار، احمد حسف ،

1997. 

  :دار الجامعة الجديدة، عديل وت يير التهماسمطا المحكما يا تالجداكم، أحمد حسيف ،

 .2010االسكندرية ، 

  :دار الثقافة لمتكزيع حق المتهم يا محاكما عادلا، دراسا مقارناالحديثي، عمر فخرم ،

 .2010كالنشر، عماف، 

  :دار الفكر، عرح ةانون اإلئرانات الئزا يا الفمسطيناالحمبي، محمد عمي، كالزعنكف، سميـ ،

 .2002القدس، 

  :1997، مكتبة دار الثقافة ،عماف،عرح ةانون العقوبات القسم العامالحمبي، محمد عياد. 

  :1967، دار العمـ، دمشؽ، 2، طمدخل التاريخ العام لمقانونالدكاليبي، محمد معركؼ. 

  :دار النيضة العربية، القاىرة، 1، طاإلئرانات الئنا يا يا التعريا المصريالذىبي، ادكارد ،

1980. 

 ـ2004، بدكف مكاف الطبع كالنشر،التكيي  القانونا لمدعوى الئنا ياذىبي، جكاد، ال 

  :1967، شركة الشرقية لمنشر كالتكزيع، لبناف، القاعدة الئنا ياالتيفي، عبد الفتاح. 

  :1971، دار النيضة العربية، القاىرة، حق الدولا بالعقابالتيفي، عبد الفتاح. 

  :1976، دار الحرية لمطباعة، باداد، 1، جقوبات الئديدعرح ةانون العالسعدم، حمدم. 

  :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، عرح األحكام العاما يا ةانون العقوباتالسعيد، كامؿ ،

2002. 

  :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف، 3،طعرح ةانون أصول المحاكمات الئزا ياالسعيد، كامؿ ،

2010. 
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  :2001،المكتبة الكطنية، عماف، 1، طاألحكام وطرق الطعن بهانظريتا السعيد، كامؿ. 

  :دار الثقافة لمنشر، 1، طالحكم القفا ا من النظريا إلى التطبيقالشيخمي، عبد القادر ،

 .2014عماف، 

  :1988، دار الكتب لمطباعة كالنشر، المكتؿ، باداد، تاريخ القانونالعبكدم، عباس. 

  :1973، دار النيضة العربية، القاىرة، د المحكما باالتهامةاعدة تقيالعكضي، عبد المنعـ. 

  :دار النيضة العربية، القاىرة، 2، ط2،جعرح ةانون اإلئرانات الئنا ياالاريبي، محمد عيد ،

1996/1997. 

 ،منشكرات الحمبي 1،طةانون االئرانات الئنا يا:  محمد محمد القاضي،

 .2013الحقكقية،بيركت،

 1945، مكتبة عبد كىبة، القاىرة، أصول ةانون تحقيق الئنايات، محمد متطفى:  القممي. 

  :عرح ةانون أصول المحاكمات الئزا يا، دراسا مقارنا، الكتاب القيكجي، عمي عبد القادر

 .2002، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،الثانا

  :امعي، ااسكندرية، ، دار الفكر الجالتكيي  يا المواد الئنا يا، دراسا مقارناالقبالكم، محمكد

2003. 

  :الطبعة ثالثة ، دار 2، جمحافرات يا ةانون أصول المحاكمات الئزا ياالكيالني، فاركؽ،

 .1995المركج، بيركت، 

  :مطابع 2، جمحافرات يا ةانون المحاكم الئزا يا األردنا والمقارنالكيالني، فاركؽ،

 .1985الفارابي، باداد، 

  :دار حكما الئزا يا يا بحث التكيي  القانونا لمتهماسمطا المالمحاسنة، محمد أحمد ،

 .2013الماىر لنشر، عماف، 
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  :دار الثقافة لمنشر 1،طنطاق االدعان بالحق العخصا أمام القفان الئزا االمجالي، نظاـ ،

 .2006كالتكزيع، عماف، 

 1964 ، دار المعارؼ، القاىرة،الدعوى المدنيا أمام المحاكم الئنا يا، حسف:  المرتفاكم. 

 الدار العممية الدكلية كدار 1،طالتهما وتطبيقاتها يا القفان الئنا ا ، ياسيف: المشيداني ،

 .2002الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 

  :دار النيضة العربية، القاىرة، مبدأ تقيد المحكما بحدود الدعوى الئنا ياالنبقي، سعيد عمي ،

2005. 

  :بدكف 3، ط2، جرح ةانون اإلئرانات الئزا يا الفمسطيناالوئيز يا عالكليد، ساىر إبراىيـ ،

 .2011دار نشر، 

  :منشأة المعارؼ، ااسكندرية، بدكف سنة حمايا حق المتهم يا محاكما عادلابكار، حاتـ ،

 نشر.

  :1979، مكتبة مكاكم، بيركت، 1، جأصول المحاكمات الئزا ياثركت، جالؿ. 

  :1997دار الجامعة العربية، االسكندرية، ، نظم اإلئرانات الئنا ياثركت، جالؿ. 

  :جامعة قاديكنس، عرح ةانون اإلئرانات الئنا يا يا القانون الميباحتاتو، محمد نيازم ،

 بدكف مكاف كسنة نشر.

  :المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر، بيركت،  مبادئ المحاكمات الئزا يا،جعفر، عمي محمد

 بدكف تاري  نشر.

  ،ـ.2004، بدكف مكاف كتاري  النشر ، لتكيي  القانونا لمدعوى الئنا يااالرىيمي، جكاد 

  :1975، بيركت، 2، طعرح ةانون العقوبات المبناناحسني، محمد نجيب. 



 164 

  :دار النيضة العربية، 3،طعرح ةانون أصول المحاكمات الئزا ياحسني، محمكد نجيب ،

 .1975القاىرة، 
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  :1987، المطبعة الجديدة، دمشؽ، 4،طأصول المحاكمات الئزا ياحكمد، عبد الكىاب. 

  :يا مراحما المختمفا دراسا مقارنا النظريا العاما يا تسبيب الحكم الئنا احمكدة، عمي، 

 .1994دار النيضة العربية ،القاىرة، ،1ط

  :1661حتى نهايا  1611مئموعا األحكام الئزا يا من بدايا سنا خالد، يكسؼ كمحمد ،

 .1996،شركة ككالة التكزيع اْلردنية ،2، ج1ج
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  :دار الثقافة  ،2، طفمانات المتهم يا الدعوى الئزا يا، دراسا مقارناخكيف، حسف بشيت

 .2010لمنشر كالتكزيع، عماف، 

  :دار النيضة 2، طمبادئ ةانون اإلئرانات الئنا يا ةواعد المحاكمارمضاف، عمر السعيد،

 .1984العربية، القاىرة 

  :2004، 1، طالطعن بالنقض وطمب إعادة المحاكما يا المواد الئنا ياسركر، أحمد فتحي. 

  :2011، دار نشر، القاىرة، 3ط، النقض الئنا اسركر، أحمد فتحي. 



 165 

  :دار النيضة العربية، 4، ط2/1، جالوسيط يا ةانون اإلئرانات الئنا ياسركر، أحمد فتحي ،

 .1991القاىرة، 

  :دار النيضة العربية، القاىرة، 2،طالوسيط يا ةانون اإلئرانات الئنا ياسركر، أحمد فتحي ،

1970. 

  :دار النيضة العربية، القاىرة ، 2، جعريا المصرياإلئرانات الئنا يا يا التسالمة، مأمكف ،

2000. 

  :2006، دار المطبكعات الجامعية، ااسكندرية، اإلسناد يا المواد الئنا ياسكيمـ، محمد. 

  :دار النيضة العربية، القاىرة، بدكف سمطا التكيي  يا القانون اإلئرا اشحادة، محمد نكر ،

 سنة نشر.

  :مكتبة دار 2، طن اإلئرانات الئزا يا الفمسطينا دراسا مقارناعرح مبادئ ةانوتالح، نبيو،

 .2002الفكر العربي، القدس،  

  :1987، دار النيضة العربية، القاىرة، ةانون اإلئرانات الئنا ياتدقي، عبد الرحيـ. 

  :منشأة المعارؼ، ااسكندرية، مبدأ تقيد المحكما بحدود الدعوى الئنا ياطو، محمكد أحمد ،

2003. 

 2002، منشأة المعارؼ، ااسكندرية، إئرانات الدعوى مدنيًا وئنا ياً ابديف، أحمد: ع. 

  :دار النيضة، بيركت، التحقيق يا القانونا الئنا ا المقارنعبد الحميد، أشرؼ قاضي ،

2004. 

  :1986، دار النيضة العربية، القاىرة، عرح ةانون اإلئرانات الئنا ياعبد الستار، فكزية. 

 1997، منشأة المعارؼ، ااسكندرية، أوئه الدياع والطمبات الئوهرياع، عاطؼ: عبد السمي. 
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  :التراث القكمي لرتدارات القانكنية، 3، جالموسوعا الئنا يا المدنياعبد المطمب، إيياب ،

 2007القاىرة،

  :دار إحالا الدعوى الئنا يا من سمطا التحقيق إلى ةفان الحكمعبد المنعـ، سميماف ،

 .2015ات الجامعية، االسكندرية، المطبكع

  :الكتاب الثاني، منشكرات الحمبي اصول االئرانات الئنا يا دراسا مقارنا، عبد المنعـ، سميماف

 .2003الحقكقية،بيركت،

  :2002، دار الجامعة الجديد، االسكندرية،  بطالن االئران  الئنا اعبد المنعـ، سميماف. 

  :الييئة العربية العامة لمكتاب، اإلئرانات الئنا يا عرح ةانونعثماف، آماؿ عبد الرحيـ ،

1988. 

  :دار النيضة المترية، القاىرة، عرح ةانون اإلئرانات الئنا ياعثماف، آماؿ عبد الرحيـ ،

1975. 

  :دراسة تحميمية سمطا القافا التقديريا يا المواد المدنيا والتئارياعمر، نبيؿ إسماعيؿ ،

 .2008يدة، االسكندرية، كتطبيقية، دار الجامعة الجد

  :دار المطبكعات الجامعية، المبادئ العاما يا ةانون اإلئرانات الئنا ياعكض، محمد ،

 .2012االسكندرية، 

  :مطبعة االستقالؿ، القاىرة، 1، طمبادئ اإلئرانات الئنا يا يا القانون المصريعيد، رؤكؼ ،

1989. 

  :1995 – 1994مف عاـ ، مبادئ محكما النقض المصرياكماؿ، ىاني متطفى. 

  :1962، مؤسسة المطبكعات المدنية، القاىرة، أصول تاريخ القانونمتطفى، عمر ممدكح. 
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  :مطبعة اتحاد الجامعات، 3، طعرح ةانون اإلئرانات الئنا يامتطفى، محمكد محمكد ،

 . 1955ااسكندرية،

  :دار الفكر 1ط ،الوئيز يا ةانون أصول المحاكمات الئزا يا األردنانجـ، محمد تبحي ،

 .1991لمنشر كالتكزيع،عماف،

  :2013، دار الثقافة، عماف، أصول اإلئرانات الئزا يانمكر، محمد سعيد. 

  :1993، دار النيضة العربية، القاىرة، العروط المفترفا يا الئريماكزير، عبد العظيـ. 

 

 الرسا ل الئامعيا  :رابعاً 

  :دراسة مقارنة، رسالة هام يا النظام السعوديتقيد المحكما باالتالرقيبة، أكـر بف فيد ،

 2006ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك االمنية، الرياض، 

  :رسالة دكتكراه منشكرة، القاىرة، 1، طالنظريا العاما يا ظرو  الئريماعازر، عادؿ ،

1967. 

  راسة مقارنة، ، دإحالا الدعوى الئزا يا من سمطا التحقيق إلى ةفان الحكمبك زايد، مي : أك

 . 2012رسالة ماجستير، فمسطيف، جامعة اْلزىر، 

  ،رسالة (الفمسطينا الئزا ا التعريا ويق )لواةعا الئرمياالتكيي  اعمايرة، رائد طو ،

 . 2013ماجستير، فمسطيف، جامعة القدس، لسنة

  :ية مقارنة، ، دراسة تحميمحق المعتكى عميه باالطالع عمى التهما المسندة إليهكالعكاممة، خالد

 .2009رسالة ماجستير، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، االردف، 

   : رسالة ماجستير، كمية حق المعتكى عميه يا االطالع عمى التهماكارشيدات، خالد ،

 .2008الدراسات الفقيية كالقانكنية في جامعة آؿ بيت، االردف،
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  : الدعوى الئنا يا دراسا تحميميا تأصيميه سمطا القفان يا تحريك كفرج، محمد عبد المطيؼ

 .2003،رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة  مقارنا يا النظامين المصري والفرنسا

  :رسالة دكتكراه منشكرة، جامعة عيف شمس تكيي  الواةعا الئرمياسكيمـ، محمد ،

 .1999القاىرة،

 

 دنياةرارات محكما النقض الفمسطينيا والمصريا والتمييز االر : خامساً 

  منشكرات مركز عدالة االردنية . 1ج :األردنيامئموعا المبادئ الصادرة عن محكما التميز 

  1990مجمة نقابة المحاميف ،سنة :األردنياالصادر عن محكما التميز  األحكاممئموعا . 

  تادرة  2113و2112الصادرة عن محكما النقض الفمسطينيا لعامين  األحكاممئموعا :

 .2015العمى الفمسطيني،عف مجمس القضاء ا

 ،1995_1994مف عاـ  مبادئ محكما النقض المصرياتافي متطفى:  كماؿ. 

 

 التقارير :سادساً 

   : نظريااا العقوباا المبااررة وتطبيقاتهااا ياا التعااريا والقفااان األردناااالشاشػاني، راشػد إبػػراىيـ ،

، الجامعػػػة 3/2014، ممحػػػؽ 41دراسػػة مقارنػػػة، مجمػػػة دراسػػػات عمػػػـك التشػػريع كالقػػػانكف، المجمػػػد 

 اْلردنية

 ، تنفيااذ الئاازان الئنااا ا يااا التعااريا الفمسااطينا دراسااا تحميمياااد بػػراؾ، احمػػد ،كسػػاىر، الكليػػد 

 ،عدد خاص.17،المجمد  2015،مجمة جامعة االزىر ،عزة، سمسمة العمـك القانكنية 
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 المرائا االلكترونيا :سابعاً 

   : 3، جعااااااااااااااااااااااااااااارعيا التئاااااااااااااااااااااااااااااريم والعقاااااااااااااااااااااااااااااابالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدادم، أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أركل ،

www.startimes.com/?T=22916194  

   ،(دور النياباااااا العاماااااا ياااااا تئسااااايد العدالاااااا )باااااين الواةاااااا والطماااااوحد بػػػػػراؾ، احمػػػػػد 

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1058 

  ، الئنااااااااااااااااا االقصااااااااااااااااور التعااااااااااااااااريعا وساااااااااااااااامطا القافااااااااااااااااا د بػػػػػػػػػػػػػػػػراؾ، احمػػػػػػػػػػػػػػػػد 

0http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/103 

 .المقتفي منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=61883 

   :عػف  حق المحكما يا ت ييار الوصا  القاانونا لالتهاام وتعاديل التهماا،مسعكد، حمد راضي

  montada.com-http://www.mohamoon.منتدل المحاميف العرب منشكر

 ،بحػػػػػػػػػػث منشػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػي الوصاااااااااا  القااااااااااانونا لمئريمااااااااااا العارضػػػػػػػػػػي ،فرقػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػكد 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=16529  

 ،ت يير الوص  وتعديل التهما مقاؿ بعنكاف: الحسف، بكقيف، رئيس محكمة االبتدائية بتاركدانت ،

 ،26/06/1992منشكر في مدكنة القانكف كالقضاء الماربي، بتاري  

     post_6092.html-http://mofawad.blogspot.com/2013/10/blog 

  :12/02/2009، مقاؿ منشكر بتاري  صحايائرا م البكشمكح، سكينة  

     http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009/2/12/ 

http://www.startimes.com/?T=22916194
http://www.startimes.com/?T=22916194
http://www.mohamoon-montada.com/
http://mofawad.blogspot.com/2013/10/blog-post_6092.html
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009/2/12/
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  :تعري  ةانون أصول المحاكمات المدنياالمكسكعة القانكنية 

    https://elawpedia.com/view/138 

 

 ثامنا: المرائا االئنبيا 

1- Decocq:op.cit.4 et.perrea:op.cit.no3.p.6 ets.  

2- perreau:op.cit.no.14.p.42 ets. 
 

 

 

https://elawpedia.com/view/138
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